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نـة تبـدأ   يقصد به مرحلة منو معي) وصفى(مصطلح  Adolescenceاملراهقة 

 بنهاية الطفولة وتنتهى بابتداء مرحلة النضج أو الرشد، أى أن املراهقة هى املرحلة النمائيـة  

واملراهق هو الفرد غري الناضج جسـميا وانفعاليـا وعقليـا    . أو الطور الذى مير به الناشئ

  ).١٩٣ص : ٧(واجتماعيا حنو بدء النضج اجلسمى والعقلى واالجتماعى 

سنة تقريبا، وتظهر املراهقة  ٢١، وتنتهى ىف سن ١٢دأ ىف سن املراهقة مرحلة تب

ىف اتمعات بأشكال وصور متعددة، وتتباين بتباين الثقافات، وختتلف باختالفها عادة املراهق 

ودوره ىف اتمع الذى نعيش فيه، بل ان كثريا من الدراسات أكدت أن املراهقة الواحدة ىف 

ه وحضره، وبني الطبقة االجتماعية االقتصادية العليا وغريها من اتمع الواحد ختتلف بني ريف

  .الطبقات

فاملراهقة ما هى إال حمصلة التفاعل بني العوامل الوراثية والبيئية الىت يعيش فيها 

  .املراهق

ومن أهم ما مييز املراهقة ذلك النمو املطرد ىف مجيع جوانب الشخصية، وذلك 

والعقلى واالنفعاىل واالجتماعى واجلنسى، مع قدرة املراهق  التقدم الواضح ىف النمو اجلمسى

على حتمل مسئولية توجيه الذات حسب قدراته وامكانياته، واختاذ فلسفة له ىف احلياة على 

  .طوهلا حاضره ومستقبله

عن املراهقة أا احدى ) ٢٩٣-٢٩٢ص ص :  ٢٢" (حامد زهران"ويذكر 

احللقات السابقة، وتؤثر بدورها ىف احللقات التالية هلا احللقات ىف دورة النمو النفسى تتأثر ب
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وعلى الرغم من أن املراهقة وحدة متكاملة مع ما قبلها وما بعدها من مراحل النمو إال أن 

بعض الدارسني يقسموا تقسيما اصطناعيا بقصد الدراسة إىل ثالثة مراحل فرعية تقابل 

  :املراحل التعليمية املتتالية

  .وتقابل املرحلة االعدادية ١٤، ١٣، ١٢راهقة املبكــرة سن مرحلة امل  -

  .وتقابل املرحلة الثانويـــة ١٧، ١٦، ١٥مرحلة املراهقة الوسطى سن   -

  .وتقابل املرحلة اجلامعية ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨مرحلة املراهقة املتأخرة  سن   -

ح الفرد وهكذا، فان مرحلة املراهقة تنتهى حواىل احلادية والعشرين حني يصب

  .ناضجا ىف مجيع النواحى اجلسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية

  ومرحلة املراهقة مرحلة حرجة ىف حياة الفرد وأهم ما يظهرها الصراعات النفسية 

واالختبارات والقرارات، وظاهرة البطالة، واخللط ىف ) اخلارجية(والضغوط االجتماعية 

  .أذهان الكبار

يئة باملشكالت، ألا فترة تيقظ الشعور وامليالد النفسى الذى يتم واملراهقة فترة مل

كذلك هى فترة مليئة باملشكالت ألا فترة " يونج"بالتمييز بني األنا واألبوين، كما يقول 

تغري ىف االنتماء للجماعة، وفترة انتقال من منطقة معروفة إىل منطقة جمهولة كل ما فيها مل 

  ).٢٣ص : ٨٢" (ليفني"عرفية حىت جسم املراهق نفسه كما يقول يتضح بعد من الناحية امل

بعض هذه املشكالت . وتتميز مرحلة املراهقة بظهور مشكالت ىف شىت أبعاد النمو

أساسها عضوى وبعضها نتاج امهال تربوى أو ضعف ىف التوجيه واالرشاد النفسى، أو نتيجة 

  ).١٨٧ - ١٨٥ص ص : ٤٨(قسوة متطرفة، أو اضطرابات ىف الرعاية 

وختتلف مشكالت املراهقة من فرد إىل آخر، وختتلف عند الفرد الواحد من موقف 

آلخر، فقد يكون لدى فرد مشكالت ىف أسرته، ولدى فرد آخر مشكالت ىف مدرسته ولدى 

وهكذا، وحنن نعرف أن املراهقني يتغري سلوكهم بتغري ... فرد ثالث مشكالت ىف عمله

ومفتاح الصحة النفسية هو أن يعرف االنسان مشكالت تسيطر  اخل،... معارفهم وخربام
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  ).٤٢٥ص : ٢٢(عليه إىل مشكالت يسيطر هو عليها 

ولقد اهتم املربون وعلماء النفس واالجتماع منذ فترة طويلة من الزمن بأمهية 

اجلوانب املختلفة اجلسمية واالجتماعية والنفسية من املراهقة، بدافع االهتمام بضرورة فهم 

ذه املرحلة العمرية، وما يزال هناك ما يشري إىل عدم فهم هذه الفئة من األعمار فهما جيدا ه

حىت اآلن وخاصة املسئولني عنهم، كاآلباء واملدرسني واالخصائيني االجتماعيني، فكثريا ما 

تفاعلهم مع املراهقني أنه ينقصهم الوعى واملعرفة السليمة بطبيعة  من خالل يكتشفون

لنفسية واجلسمية وطبيعة التغريات الىت حتدث للمراهقني، وكيفية التوافق مع هذه احلاجات ا

  ).٤-٣ص ص : ١٢٠(التغريات املختلفة 

احلاىل ىف هذا االطار النظرى للبحث، توضيح هذه احلاجات الكاتب وال يهم 

امج تناول كل ذلك ىف حماضرات الربنالكاتب  وطبيعة التغريات ىف فترة املراهقة نظرا ألن 

  .االرشادى املستخدم ىف الدراسة

ولكن الذى يهمه هنا هو توضيح مشاكل االحنراف االنفعاىل ىف املراهقة كتمهيد 

واالرشاد النفسى اجلماعى  -السلوك العدواىن (احلاىل الدراسة املتغريين الرئيسيني ىف  لدراسة

  ).وأثره ىف تقبل هذا السلوك

جانبا كبريا من االستجابات االنفعالية بل وميكن القول بقدر كبري من الثقة أن "

والصراعات النفسية ذاا، تعد مبثابة حمصلة خلربات يعيشها الفرد أو يتعرض هلا ىف مواقف 

اجتماعية معينة، كما أن حالة الفرد الداخلية متثل ىف الواقع جانبا واحدا فقط بني جوانب 

ذلك أن كثريا من مشكالت املراهق متعددة تتضمنها أية عالقة اجتماعية، ولعل ما يؤيد 

التوافقية وما قد يعانيه من صراعات نفسية ىف حقيقته هى انعكاس ملركزه ووضعه ىف اجلماعة 

الىت ينتمى اليها أكثر من كونه رد فعل حلدث البلوغ ىف حد ذاته، أى أن سيكولوجية 

ل والقوى الىت متارس املراهقة تكون غري ذات قيمة اذا هى مل تأخذ ىف اعتبارها تلك العوام

  ).١٨-١٧ص ص : ١" (تأثريها ىف حياة املراهق وتكوين شخصيته
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الدراسة ينشأ الصراع ىف نفس املراهق بني جمموعة دوافع قوية جارفة تركز حول 

لنفسه عن مركز ودور ىف هذا اتمع، وبني موانع العامل اخلارجى وتقاليده واجتاهاته، وما إىل 

  الثقافة ىف اتمع، وهذا الصراع يبلغ حده األقصى ىف أوائل فترة  ذلك من أمور تكون منط

  املراهقة وهو يؤثر ىف مجيع أساليب املراهق، ويالحظ نتيجة هذا الصراع احلادث لدى 

  فهو يتأرجح بني التهور واجلنب، بني املثالية  -املراهق انتقاله من حالة انفعالية إىل حالة أخرى 

  واألنانية، بني الغضب واالستسالم، بني التدين والكفر، ويصاحب  والواقعية، بني الغرية

  ومثة مظهرا آخر  -هذه التغريات أزمات نفسية حادة ال جيد هلا جماال إال ىف أحالم اليقظة 

للصراع الذى يؤثر ىف سلوك املراهق الفردى واالجتماعى، أال وهو الصراع الناتج بني 

وبني اخلضوع للمجتمع اخلارجى القوى من جهة أخرى اعتداده لذاته ومتسكه ا من جهة 

ان مل يوجه املراهق التوجيه الدقيق فلت زمامه من نفسه، وممن حوله من الكبار فاحنرف  وهنا

وهذا ال يضر املراهق نفسه فحسب، بل انه يؤثر على اتمع املوجود فيه ) مشكال(وأصبح 

  ).٢٤٩-٢٤٦ص ص : ٧(تأثريا واضحا 

مل تتيسر القيادة احلكيمة، واالرشاد النفسى السليم للمراهق ىف هذه وعلى هذا إذا 

الفترة، فان ذلك قد يؤثر عليه ىف مستقبله، فاما يكون من أعىت ارمني ىف اتمع واما 

  .يصاب باألمراض النفسية كاهلسترييا والنيوراستنيا أو الشعور بالنقص

جى من التكوين النفسى للمراهق وهذه كلها ناجتة عن اضطرابات ىف املظهر املزا

  .تلعب فيه خمتلف الظروف البيئية احمليطة باملراهق دورها اهلام ىف وجودها

احلاىل ىف اجلزء التاىل قطاعا هاما من السلوك املضطرب ىف فترة الكاتب ويعرض 

املراهقة، وهو السلوك العدواىن بشئ من التفصيل، وكذلك وسيلة هامة للعالج هو االرشاد 

  .فسى اجلماعى حىت ال يفلت زمام املراهقة ىف جمتمعناالن

� �
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االنسان كائن عدواىن، تعود أن يفتك باخوان له من بىن جنسه وأن يستشف متعة 

اجيابية من ممارسة القسوة عليهم، ومن احلقائق املؤسفة أن االنسان أقسى املخلوقات الىت 

ض وأقلها شفقة ورمحة، والعدوان لفظ ومصطلح من الصعب تعريفه يستخدم جتوب األر

مبعان خمتلفة، فعلماء النفس واألطباء النفسيون يستخدمونه لوصف جانب كبري من السلوك 

االنساىن، فالطفل الذى حيمر وجهه وهو يصيح طالبا الغذاء، والقاضى الذى حيكم على 

  .ى يعذب الضحايا، يعتربون أمثلة للسلوك العدواىنسارق باحلبس ملدة طويلة، واحلارس الذ

وعندما يصبح لفظ ما مائعا متاما وغري حمدد األبعاد إىل حد استخدامه ىف وصـف  

كل من التنافس والتصارع بني العىب الكرة تارة وىف وصف العنف الدموى للقتلـة تـارة   

و حتديده حتديدا دقيقا وعلى أخرى، فانه جيب ىف هذه احلالة حتاشى استخدام هذا اللفظ متاما أ

، يبدو لفظ العدوان وكأنه حقيبة متزقـت  ))٨ - ٧ص ص : ١٤(أنتوىن ستور  (حد تعبري 

ولذا ال نسـتطيع أن  . أوصاهلا من كثرة ما تعج به من تفسريات ومفاهيم خمتلفة هلذا اللفظ

اط السـلوك  نطرح هذا اللفظ جانبا قبل أن نفهم وحندد بوضوح أكثر اجلوانب املختلفة ألمن

احلاىل حتديد الكاتب ، وقبل أن يتناول "العدوان"البشرى الىت ميكن أن ندرجها حتت عنوان 

البد مـن بيـان واضـح    " العدوان"أمناط السلوك البشرى الذى ميكن ادراجه حتت عنوان 

  :لتحديد

<á]æ‚ÃÖ]<pæ‚u<àÂ<íÖçòŠ¹]<ØÚ]çÃÖ]V< <

أكثر من اهتماماا السابقة باجلنسية  تم النظريات التحليلية احلديثة جبذور العدوان

الطفلية، وقد استخدم فرويد غريزة املوت ىف تفسري نزعة االنسان للكراهية والتحطيم، وقد 

  تبعه الكثري من تالمذته ىف هذا الـرأى، ولكـن ألقـى بعـض البـاحثني اجلـدد بعـض        

  انيا بأى صورة الضوء ىف سيكولوجية األنا على تناقض موضوع احلب األول، والذى ينشط ث
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أبوية رمزية عند النضج، فرغبة األنا ىف االلتحام وىف نفس الوقـت االنفصـال تـؤدى إىل    

االدماج الداخلى الالشعورى، ليس فقط ملوضوع احلب، بل أيضا ملوضوع الكراهية والذى 

يستمر مكبوتا، ويشكل ديدا كامنا لألنا، وأحيانا ما ينفجر للخارج هـذا احلـب وهـذه    

ية املدموجة داخلها ىف هيئة سلوك عدواىن عند مواجهة عالقة عاطفية جديدة، أو أى الكراه

عالقة شخصية تثري بطريقة مباشرة أو غري مباشرة صورة االحباط الذى عاىن منه الفرد مـن  

والديه أثناء الطفولة، وعندما يكون األنا ضعيفا أو تعرض الهانات متكررة من موضوع حبه 

  . هنا يتعرض األنا لالنفصال األول، أى أب قاس،

  وهنا يظهر هذا الشخص ىف بعض احلاالت كمثل حيتذى به ىف االحترام، والتجيـل  

وىف أوقات أخرى يظهر قاسيا، وساديا، ومندفعا، ويلعب االحالل أحد الوسـائل الدفاعيـة   

الالشعورية دورا هاما ىف سيكولوجية العدوان، كذلك تقوم النرجسـية بـدورها، فـالفرد    

لنرجسى أكثر عرضة للعنف عندما يصبح األنا موضع ديد مـن االهانـة أو االحبـاط،    ا

ومبا أن األنا األعلى هلا فاعليتها ىف كف  -وكذلك باملثل الشخص الذى مييز باجلنسية املثلية 

العنف فأى اضطراب أو نقص ىف تكوين األنا األعلى سيقلل من كبتـها هلـذه الرتعـات    

أن مشكلة العنف تـرتبط باالحسـاس بـالنقص    ) آدلر(اد مدرسة ويؤمن رو -العدوانية 

واخلوف من الفشل، والىت ان مل تعوض بالتفوق على هذه املخاوف، فسـيؤدى ذلـك إىل   

  ).١٧٢ - ١٧١ص ص : ٨(السلوك العنيف كاستجابة بديلة 

  احلاىل أن النظرة العامة للعدوان ىف اطار الغريزة، هى نظرية بعيدة الكاتب ويرى 

  البعد عن مستقبل الفرد وطاقته اخلرية املتمثلة ىف احلب واحلياة، كما أن هذه النظرة كل 

  من شأا أن تلغى عوامل هامة متمثلة ىف اخلربة الشخصية وثقافة وحضارة اتمع الذى 

  يعيش فيه الفرد، باالضافة إىل قدرة الفرد على التعلم والسعى حنو التكيف الشخصى 

  .واالجتماعى

   Frustrationتفسري آخر للسلوك العدواىن يقوم على أساس االحباط  وهناك
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  حيث يرى هذا التفسري أن أى سلوك عدواىن البد وأن يكون مسـبقا باالحبـاط، فيـذكر    

 " Herbert Selgهريبـرت سـيلق   "، و)١١٢ص : ٥٠" (عبدالسالم عبـدالغفار "

 ص:١٤٦ " (   John Paul Scottجون بايل سكوت " ، و )٢٢-٩ص ص :١٤٧(

ىف كتاب كل منهم، أن دوالرد ومساعديه قد وضـعوا فـرض االحبـاط    )  ٣٥-٣٢ص 

االحباط من  والعدوان مشكال على أن السلوك العدواىن عند الفرد يسبقه دائما احباط، هذا

شأنه أن يؤدى إىل سلوك عدواىن، فالسلوك العدواىن عند الفرد ىف صوره املتعددة وأنواعـه  

عه إىل أنواع من االحباطات، وقد يالحظ ىف بعض األحيـان أن بعـض   املختلفة ميكن ارجا

االحباطات ال يليها سوى تقبل واضح للموقف االحباطى، واعادة تكيف له، وهذا يعىن أن 

أخذت صورة أخـرى أو حولـت حنـو     االستجابات العدوانية قد أرجئت بصورة مؤقتة أو

  .وع آخرموض

            " عبدالسـالم عبـدالغفار  "كـل مـن    وميكن ىف هذا اال أن نلخص ما ذكره

ص : ٩٨" ( Arnold H. Bussبـوص  . ارنولد هـ"و ) ١١٧-١١٣ص ص : ٥٠(

، والـىت  )دوالرد ومعاونيـه (ىف كتاب كل منهم عن استنتاجات دراسات ) ٢٣ - ٢٠ص 

  ):نالعدوا -االحباط (مبثابة األسس النفسية احملددة لعالقة " عبدالسالم عبدالغفار"يعتربها 

ختتلف شدة الرغبة ىف السلوك العدواىن باختالف كمية االحباط الىت ختتلف باختالف  )أ   

مدى الرغبة فيما حيبط ودرجة التدخل أو االعاقة لالشباع املستهدف وعدد املرات الىت 

أحبط فيها الفرد، وكلما ازداد قدر التوتر والضيق الذى ينشأ عن االحباط، ازدادت 

لسلوك العدواىن ضد من أعاقه من اشباع حاجته، ويتوقف ذلك على رغبة الفرد ىف ا

  .مدى احلاح احلاجة الىت يشعر ا الفرد ومدى أمهيتها له

يزداد ميل الفرد إىل السلوك العدواىن ضد مصدر احباطه، ويقل ميله حنو أنواع السلوك  )ب

  .غري العدواىن األخرى ىف املواقف الىت مير ا

وك العدواىن ىف املواقف االحباطية مبثابة احباط آخر، يؤدى ذلك إىل يعترب كف السل )جـ
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١٦ 

ازدياد ميل الفرد للسلوك العدواىن ضد مصدر االحباط األساسى، وضد عوامل هذا 

  .الكف، يؤدى هذا إىل تنوع السلوك العدواىن وموضوعاته

وجه العدوان ال يوجه العدوان إىل الذات إال إذا كانت عوامل الكف الىت حتول دون ت )د 

فاذا تساوت هذه العوامل فان . إىل اخلارج أقوى من تلك الىت توجه العدوان إىل الذات

العدوان ضد الذات يصبح احتماله أقوى ان اعتقد الفرد أنه هو املسئول عن االحباطـ، 

  .وإذا كان الفرد حياول كف عدوانه ضد اآلخرين

لفرد ضد مصدر احباطه مبثابة تفريغ لطاقته تعترب استجابة العدوان الىت يستجيب ا ا )هـ 

النفسية، وهكذا فحدوث هذه االستجابة يقلل من احتمال حدوث استجابات عدوانية 

  .أخرى ىف املوقف املثري لالحباط

ىف دراستهم عن االحباط ) دوالرد ومعاونوه(هذه هى األسس الىت توصل اليها 

كرجيمان، .جوهن ج"ة،دراسة كل منوالىت أكدا أيضا من البحوث والدراسات السابق

" ١٩٦٧روسيل، جلني جـني  "، "١٩٦٤حممد أمحد غاىل "، "١٩٦١وفيليب ورشيل 

، مع العلم بأنه جيـب أن  "١٩٧١جيل . روجر بيق وروزيل ج"، )٤٧٠٧ص : ١١١(

ان الناس خيتلفون ىف مدى ما يتحملونه من احباط، ولكل مستوى "نسلم باحلقيقة القائلة 

اط ال يستطيع أن يتحمل أكثر منه، فان ازداد االحباط عن هذا املستوى معني من االحب

  ".ظهرت أساليب السلوك الدفاعية املتمثلة ىف صور العـــدوان املختلفة

احلاىل توضيح صور العدوان املختلفة جيب عليه توضيح الكاتب وقبل أن يتناول 

  .مفهوم العدوان

<á]æ‚ÃÖ]<Ìè†ÃiV< <

أن االنسان كائن عدواىن، فلكل منا ميوله العدوانية الىت ال يكاد خيتلف اثنان ىف 

  فماذا نعىن بالعدوان؟. تظهر ىف القتل والضرب والسب

  ..لقد اختلفت وجهات النظر ىف شرح وتفسري السلوك العدواىن وتعريفه"
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أنه ميثل قوة دافعة موروثة تتمثل ىف وجود اما ميكانيزمات دافعية : فهناك من يرى

ستجابات منظمة غريزية، واما وجود وظائف تنبيهية فطرية تعمل حتت تأثري فطرية، واما ا

مثريات خارجية تؤدى إىل استدعاء االستجابات العدوانية، والكل متفق على أنه ليس للتعلم 

  .دوره ىف أداء هذه االستجابات العدوانية

البيئة  وهناك اجتاه آخر ينظر إىل العدوان على أنه سلوك اجتماعى خيضع لتأثريات

والعوامل الىت تكمن داخله، وأصحاب هذا االجتاه متفقون على أن التعلم له دوره ىف أداء 

  .هذه االستجابات العدوانية، وأن خلربة الفرد وثقافته واحلضارة الىت يعيش فيها تأثري أيضا

  :هذين االجتاهني بنوع من التلخيص ىف النقطتني اآلتيتنيالكاتب ويتناول 

فالغريزة عنده هى اسـتعداد   Mc. Dougallمكدوجل : االجتاه األول من أصحاب )أ 

فطرى مشترك بني أفراد النوع الواحد، يتطلب االلتفات واالهتمام بأمناط معينـة مـن   

األشياء واملواقف، وهذا هو اجلانب التعرىف هلا، وتتطلب أيضا أن نشعر بانفعال خـاص  

، وهى تستدعى العمل ازاءها بطريفة خاصة، ازاء هذه األشياء، فهذا هو جانبها االنفعاىل

أن العدوان ما هو اال غريزة مقاتلة يكـون  " مكدوجل"فريى .وهذا هو اجلانب الرتوعى

  ).١١ - ١٠ص ص : ٤٧(الغضب فيها هو االنفعال الذى يعرب عن هذه الغريزة 

الرتعـات  "يـرى أن  ) ٣٧٢ص : ٥١" (١٩٧٠عبد العزيز القوصـى  "أما 

أنواعها صادرة عن استعداد راسخ ىف طبيعة االنسان، وميكن أن يتجه  االعتدائية مبختلف

نشاطها اجتاها هدميا ضارا، وميكن أن يتجه اجتاها مفيدا لكل من الفرد واتمع وقد قال 

أن غريزة املقاتلة لعبت دورا أكرب مما لعبته أى غريزة أخرى ىف تطور التنظيم " مكدوجل"

  .االجتماعى

ىف هذا اال أن مصادر الرتعات االعتدائية ميكن " القوصىعبدالعزيز "ويذكر 

  حتويلها من املسالك السيئة إىل املسالك املقبولة ىف اتمع، وذلك عن طريق وضع 

  الولد ىف بيئة اجتماعية تعطيه التقدير واألمن، وتزوده بنشاط اجتماعى صاحل، وعن 
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مناء لألنانية، ومع مراعاة امناء الشعور طريق اعطاء الفرصة لرتعاته الدوانية للظهور دون ا

وهذا من شأنه يتفق مع آراء أصحاب مدرسة ). ٣٧٣ص : ٥١(باملسئولية االجتماعية 

 - ٤١ص ص : ١٤٧" ( S.  Freudسيجموند فرويد "التحليل النفسى ىف قول 

بأن امليل إىل السلوك العدواىن جزء من املكونات النفسية للنفس البشرية حبيث ) ٤٥

ن القول بأنه ال أمل ىف التخلص من دوافع االنسان العدوانية وامنا يكفى العمل على ميك

  .حتويل جمراها وطاقتها

  أمامه نظرية ثنائية فيها قوتان فطريتان مها غريزتا احلياة " فرويد"فقد وضع 

واملوت قاومت كل منهما األخرى، وحتدد هذه الغرائز بدوافع الشخصية الىت تبدو أا 

أن " فرويد"فطرية مالزمة للحياة العضوية الصالح احلالة البدائية لألشياء، ويؤكد  غرائز

نادرا ما تظهر منفصلة فهى ختلط بنسب ) غريزة احلياة وغريزة املوت(منطى الغريزة 

خمتلفة، وال ميكن أن تكون منعزلة متاما، فاالشتراك والصراع بني هاتني الغريزتني ميسك 

  .السر لظاهرة احلياة

ومييل احملللون النفسيون بصفة عامة إىل النظر إىل العدوان على أنه ظاهرة 

مرضية ويفترضون أنه رغم وجود بعض امليل الفطرى إىل العدوان اال أنه جيب على 

أن جيتهدوا ىف ختليص أنفسهم وأطفاهلم من هذا امليل بأن يهيئوا ألطفاهلم بيئة  الناس

  للتحليل النفسى  - اذا فشلوا ىف يئة هذه البيئة  -صاحلة، أو بأن خيضعوهم فيما بعد 

  ).١٥-١٤ص ص : ١٤(

مجيع احلاالت  The  Subnormalىف كتابه "C. Burtبريت "فقد قسم 

 Asthenic  Neurosisأحدمها ميكن أن يسمى عصاب الضعف :العصبية إىل قسمني

ألظافر األخري فرض ا ومن أمثلة Sthenic  Neurosisوالثاىن يسمى عصاب القوة 

وما إىل ذلك، وهذه تتميز بطابع معني تستحق .. وبعض أنواع السرقة والكذب االدعائى 

  ).٣٦٩ص : ٥١(أن تدرس من أجله دراسة خاصة قائمة بذاا 
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 Aggressionىف كتابه "John  Poul  Scottجون بول سكوت "ويعارض

العدوان، حيث  - أصحاب فرض االحباط ) ١٠٥ - ٩٦ص ص : ١٤٦" (١٩٥٨

رى أن استجابة الفرد لالحباط تتحدد جزئيا باملبدأ السيكولوجى موع التنبيه، وتتقيد ي

  .مببادئ التعلم والتكيف، ويعرف الرتعة إىل ابتداء املقاتلة على اا السمة العدوانية

وعلى الرغم من اعتقاده أن السلوك العدواىن ينشأ ىف أصله من الفطرة وتطورها 

نمو املختلفة، فهو يرى أن االستجابة العدوانية هى نتيجة جمموعة مع الفرد ىف مراحل ال

الوراثة اذ عن طريقها يرث االنسان قوة العضالت الىت تساعده على  أوهلا من العوامل 

العوامل الفسيولوجية الىت تتصل باجلهاز العصىب، فليس هناك تنبيه  وثانيهاالعدوان، 

املقاتلة وجود ميكانيزمات فسيولوجية حتركها  تلقائى للعدوان، بل يتحتم الشباع غريزة

عوامل أيكولوجية وهى تأتى  وثالثهاإىل القتال واملقاتلة،   تنبيهات خارجية، فتؤدى 

العوامل احلضارية  ورابعهامن اخلارج تلعب دورها ىف حتديد االستجابة العدوانية ونوعها 

ونوع العدوان املصرح به من  وثقافة اتمع الذى يعيش فيه الفرد من شأا تنظم كمية

  .يشذ عنها يلقى عقابه وردعه

ومن الواضح أن النظرة إىل السلوك العدواىن على أنه قوة دافعة موروثة تتمثل 

ىف وجود اما ميكانيزمات دافعية فطرية، واما استجابات منظمة غريزية، واما وجود 

 استدعاء االستجابة وظائف تنبهية فطرية تعمل حتت تأثري مثريات خارجية تؤدى إىل

وكما سبق القول هى نظرة بعيدة كل البعد عن مستقبل الفرد وطاقته اخلرية . العدوانية

ىف احلب واحلياة، كما أن هذه النظرة من شأا أا تلغى عوامل هامة متمثلة ىف اخلربة 

على الشخصية وثقافة وحضارة اتمع الذى يعيش فيه الفرد، باالضافة إىل قدرة الفرد 

  .التعلم والسعى حنو التكيف الشخصى واالجتماعى

) ٢٩٢ص : ٩٦( Robert C. Beckروبرت بيك : "من أصحاب االجتاه الثاىن  )ب  

حيث عرف العدوان على أنه تعمد احلاق الضرر بنوعيه اجلسمى والنفسى بفرد 
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  .آخر

ىف تعريف العدوان بأنه ) ١٧٤ص : ٥٧" (فؤاد البهى السيد"ويتفق معه 

ستجابة الىت تعقب االحباط ويراد ا احلاق األذى بفرد آخر، ويضيف على اال

  .ذلك أو حىت بالفرد نفسه، ومثال ذلك االنتحار، فهو سلوك عدواىن على الذات

 ان االحباط يؤدى) ٧٣ - ٧٢ص ص : ١٣٤" ( Millarميلر "ويقول 

نها بعض صور فقط إىل حتفيز عدد من األمناط املختلفة من االستجابات يكون من بي

السلوك العدواىن، وذلك بعد أن كان السائد أن العدوان هو االستجابة غري املتعلمة 

الوحيدة الىت تعقب االحباط النفسى، ومن هنا ظهرت الفروق الواضحة بني حتفيز 

    .االستجابة وظهورها

فهو ينظر إىل السلوك العدواىن ) ٨ص : ٩٥" ( Banduraبندورا "أما 

سلوك الذى ينجم عنه األذى الشخصى وحتطيم املمتلكات ويطلق بأنه هو ذلك ال

  .عليه أيضا اسم سلوك االيذاء والسلوك التدمريى الذى يعرف اجتماعيا كعدوان

ومن الواضح من هذه النظرة إىل السلوك العدواىن على أنه سلوك 

 اجتماعى خيضع لتأثريات البيئة والعوامل الىت تكمن داخله، ان الكل فيها متفق

على أن للتعلم دور ىف أداء هذه االستجابات العدوانية، وأن خلربة الفرد وثقافته 

  .واحلضارة الىت يعيش فيها تأثريات أيضا

وباالضافة إىل وجهىت النظر السابقتني يوجد جمموعة من التعريفات تناولتها 

ه القواميس ومعاجم علم النفس، تناولت ىف مضموا وجهىت النظر السابقتني، وهذ

  :التعاريف هى

  :  )٢٠ص : ٧٣(ىف قاموس علم االجتماع " حممد عاطف غيث"يقول   )١

هو رغبة ىف ممارسة القوة على اآلخرين عند  Aggressionان العدوان 

، أو استبعاد فكرة املوت عند فرويد، وىف السياسة الدولية  Adlerآدلر 
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يقوم على تصنيف :  لاألو: يستخدم هذا املصطلح ىف املعاهدات الدولية مبعنيني

 فيعتمد على التعريف ارد له فيعترب اعالن احلرب : الثاىنحاالت العدوان، أما 

أو الغزو املسلح على دولة ما مثال على العدوان، أما اللجوء إىل التهديد 

باستخدام القوة املسلحة أو الضغط االقتصادى يكون واحدا من األسس الىت 

    .لعدوانيقوم عليها حماوىل تعريف ا

  : )٢٥ص : ٨٧(ىف موسوعة علم النفس والطب العقلى " وليم اخلوىل" يقول )٢

االعتداء املادى أو ما يعادله من تعد  Aggressionيقصد بالعدوان 

معنوى، والعدوان عند مدرسة التحليل النفسى هو املظهر الشعورى لغريزة 

ك االجتماعى غري الثناتوس موجهة للخارج، أما عند آدلر فهو ضرب من السلو

السوى يهدف إىل حتقيق رغبة صاحبه ىف السيطرة، ومن هذا املعىن نشأ الفرض 

والعدوان، حيث يعترب العدوان دائما سلوكا يهدف ) أو االحباط(القائل بالفشل 

  .إىل التعويض عن اخليبة والفشل الدفني

االجتاه إىل اختاذ األسلوب  Aggressivenessكما يقصد بالعدوانية 

لعدواىن بازاء األمور، أو امليل إىل اقتحام الصعوبات واألخطار بدال من تفاديها، ا

وكثريا ما يستخدم اللفظان السابقان مبعىن واحد، ولكن العدوان يشري إىل سلوك 

 -غري سوى يتميز بالعنف والتعدى املادى أو املعنوى، بينما تعىن العدوانية اجتاها 

إىل االقدام واقتحام الصعاب  - ) دى إىل العدوانقد يظل ىف حدود السواء أو يؤ(

بدال من التحليل على تذليلها وحماولة فرض املرء آراءه على جمتمعه برغم 

االعتراض عليها، واللفظان مشتقان من أصل واحد يعىن االقدام أو اهلجوم 

  ).ويقال ىف اللغة قدم أو أقدم على غرميه أى اجترأ عليه(
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٢٢ 

٢٢ 

  : Dictionary of Psychologyىف "   .ChaplinJ. P شابلن"يذكر )٣

  ) :١٥ص : ١٠١(ان العدوان ما هو إال 

  .هجوم أو استجابة موجهة حنو شخص أو شئ ما  -  

  .اظهار لرغبة ىف التفوق على األشخاص اآلخرين  -  

  .يعترب استجابة الحباط  -  

  .تطفل من أحد األفراد على فرد آخر  -  

  و االستخفاف م أو السخرية منهمن وايذائهم أحاجة لالعتداء على اآلخري -  

  .أو اغاظتهم دف انزال عقوبة م  -  

  : )٢٠٦ص : ١٠(ىف موسوعة علم النفس " أسعد رزوق"ويذكر )٤

يستخدم ىف علم النفس وحقوله  Aggressionان مفهوم العدوان  

حلرمان وذلك استجابة يرد ا املرء على اخليبة واالحباط وا املختلفة للداللة على

  .بأن يهاجم مصدر اخليبة أو بديال عنه

هى مهامجة طرف آخر، وأنه ليس  Aggressivenessوالعدوانية 

بالضرورة على سبيل الرد ضد املعارضة من جانب الطرف املعتدى عليه، وال 

يزال ىف نطاق علم النفس، فاملدارس التحليلية تعتربه مظهرا تتجلى من خالله 

لدى " لغريزة املوت" "اسقاط"، أو مبثابة )آداء(لسيطرة على الغري وا" ارادة القوة"

  ).فرويد(االنسان 

من العرض السابق للتعريفات املختلفة املشتمل عليها وجهات النظر 

املختلفة الىت مت عرضها، جند لكل منها وجهة نظر معينة، وحيث ان التعريف جيب 

  ال املتباينة للسلوك العدواىن أن يكون جامعا حييط باألغراض املختلفة واألشك

احلاىل تعريفا اجرائيا للسلوك العدواىن تضمنه التعريفات االجرائية الكاتب وضع 

الدراسة االت السلوك العدواىن املختلفة كما سبق بيانه ىف الفصل األول من 
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٢٣ 

٢٣ 

  .احلاىل

<äjéÛâ_æ<á]æ‚ÃÖ]<íËé¾æV< <

لتقدم البشرى، ولقـد حقـق   ويتصل العدوان اتصاال مباشرا باجلذور األساسية ل

االنسان مكانته ىف البيئة احمليطة به عن طريق سلوكه العدواىن، ولوال هذا السلوك ملا أصـبح  

  االنسان هو حبق سيد هذه األرض الىت حييا عليها مسيطرا على ما ا من قوى، حىت أخضعها 

عهد بعيد، ولذا فـال   الرادته وحتقيق آماله ورغباته، ولوال ذلك النقرض النوع االنساىن من

يقتصر العدوان فقط على التخريب والتدمري، ألن هدفه األساسى هو مساعدة الفرد علـى  

  النمو وعلى حتقيق سيادته ىف احلياة الىت حيياها، وعندما حيال بني الفرد وبني حتقيـق أهدافـه  

احلـى ىف   فانه غالبا ما يثور ويغضب ويعتدى، ألن هدف العدوان هو استمرار حياة الكائن

مواجهة البيئة اخلارجية احمليطة به، والىت حتمل بني طياا ما يهدد استمرار هذه احلياة، ومـا  

ذا ميتد جمال العدوان لتهيئة الفرد للتغلـب علـى الصـعاب     -يؤدى بالفرد إىل االحباط 

ضرورة ولتأكيد مكانته حىت يصبح كائنا متميزا بشخصيته عن اآلخرين، والعدوان ذا املعىن 

من ضرورات احلياة والبقاء بشرط أن يتمكن االنسان من ترويضه وتطويعه لفائدة البشرية ال 

  ).١٧٦ - ١٧٥ص ص : ٥٧(لتدمريها 

<á]æ‚ÃÖ]<l^è†¿ÞV< <

البورت "يعترب السلوك االنساىن ىف سوائه واحنرافه نتاجا للشخصية الىت عرفها 

Allport  " اميع األجهزة النفسية اجلسمية، الذى هى التنظيم الدينامى ىف الفرد جل"بأ

أا مجلة السمات اجلسمية والعقلية "، أو كما يقال عنها "حيدد توافقه الفريد مع بيئته

  ).٥٥ص : ٢٠" (واالنفعالية واالجتماعية الىت متيز الشخص عن غريه

احلاىل بعضا منها بشئ من الكاتب وتتعدد نظريات الشخصية وفروعها، فيتناول 

) السلوك العدواىن(موضحا أحد السلوكيات اهلامة والذى هو موضع الدراسة احلالية االجياز 

  :ىف ضوء بعض نظريات الشخصية



< <
< <

íéŠËßÖ]<l]�Çj¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<°éÞ]æ‚ÃÖ]<Õç×Še<íŞfi†¹]<ä×è‚Ãi<îÊ<îŠËßÖ]<�^�…ù]<†m_æ<°Ïâ]†¹] 

 

 
٢٤ 

٢٤ 

MI<<<½^´ù]<íè†¿Þ<ðç•<îÊ<á]æ‚ÃÖ]<V< <

                 ونظرية األمناط، أقدم نظريات الشخصية، تصنف الناس إىل أمناط جتمع 

وكان  -واحد يدل على جوهر الشخصية بني األشخاص الذين يندر وجودهم حتت منط 

رأيه الواضح ىف أمناط الشخصية  Jung، ويونج  Sheldonلكل من أبوقراط، وشلدون 

  ).٥٨ - ٥٥ص ص : ٢٠(

كان منط الشخصية العدوانية واضحا وجليا ىف تقسميات كل من هؤالء للشخصية 

الـنمط  و Cholericىف الـنمط الصـفراوى   " أبـوقراط "االنسانية، فهو يوجد عنـد  

  Mesomorphicىف النمط املتوسط التركيب" شلدون"ويوجد عنSanguinicالدموى

  .وخاصة االنبساكى االهلامى Extravertىف النمط االنبساطى " يونج"كما يوجد عند 

 ١٩٧١ Feshbachومن الدراسات حول أمناط السلوك العدواىن يرى فشباش 

خلدمة اتمع أو (، أو اجتماعيا )ونفعية يشمل دوافع عدوانية(أن العدوان قد يكون شخصيا 

ويتمشى مع هذا  -، ويرى أن النوع األول غري مقبول، أما الثاىن فهو مقبول )أى فرد آخر

حني قرروا أن العدوان  Rule  and  his  colleagues القول ما رآه رول وزمالؤه

النفعى الغري قائم  االجتماعى حكم عليه بالصواب، ويستحق عقابا أقل من العدوان الشخصى

  ).١٢٢ - ١٢١ص ص : ١٠٦(على الدفاع عن النفس واملمتلكات اخلاصة بالفرد 

NI<<<l^ÛŠÖ]<íè†¿Þ<ðç•<îÊ<á]æ‚ÃÖ]<V< <

والشخصية هنا عبارة عن انتظام دينامى ملختلف مسات الفرد وتقوم هذه النظرية 

لسمة هى الصفة وا -على أساس حتديد السمات العامة للشخصية الىت تكمن وراء السلوك 

الفطرية أو املكتسبة الىت يتميز ا الفرد ) اجلسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية(

وتعرب عن استعداد ثابت نسبيا لنوع معني من السلوك، وقد قام علماء النفس حبصر السمات 

كاتل "و "  Eysenkأيزنك "و "  Allportألبورت "العامة للشخصية، وكان ىف مقدمتهم 

Cattell ) "٦١ - ٥٩ص ص: ٢٠.(  
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٢٥ 

٢٥ 

لسمات " ألبورت وأيزنك وكاتل"من التقسمات املختلفة الىت أعطاها علماء النفس 

الشخصية، ومن تعريف السمة يعترب العدوان ىف تقسيمام صفة تتسم بالدوام النسىب وذات 

التصاف ا اذن فالعدوان مسة من مسات الشخصية يشترك ىف ا -قدر ال بأس به من الثبات 

مجيع األفراد، ولكن بدرجات ختتلف كال عن اآلخر، هذا االختالف حيدد مدى عدوانية 

  .الفرد

كاجـان  "وقد تستمر السمة من مرحلة منو إىل مرحلة أخرى، فقد وجد كال من 

Kagan  وموس ،Moss  عن طريق دراسة طولية السـتمرارية السـلوك   " ١٩٦٢عام

  امرأة من مرحلـة مـيالدهم، وخـالل    ) ٣٥(رجال، ) ٣٦(العدواىن على عينة مكونة من 

مراحلهم النمائية املختلفة، كان من نتائجها أن من السمات السلوكية قبـل عمـر ثـالث    

سنوات مل تكن مؤشرا حامسا لسمة شخصية مستقلة، وبعد ثالث سـنوات متثـل الرتعـة    

مـراهقني عـدوانيني،   العدوانية إىل الثبات خاصة ىف الذكور حىت مرحلة املراهقة يصبحوا 

وقد أعطى ىف ذلك مثاال لكيفية اسـتمرار االجتـاه   . وذلك عند ذوى احلالة املزاجية السيئة

  العدواىن من الطفولة حىت املراهقة مما يدل على استمرارية السلوك العدواىن مـن الطفولـة   

  لى أن العدوان أحد مسات الشخصيةويربهن ع،)١٢٩ - ١٢٧ص ص : ١٢٤(حىت املراهقة

OI<íéÒç×ŠÖ]<íè†¿ßÖ]<ðç•<îÊ<á]æ‚ÃÖ]<V< <

تقول النظرية السلوكية ان الفرد ىف منوه يكتسب أساليب سلوكية جديـدة عـن   

طريق عملية التعلم، والشخصية حسب هذه النظرية هى التنظيمات أو األساليب السلوكية 

مركزا ساسيا ) دةالعا(وحيتل مفهوم -عن غريه من الناس  املتعلمة الثابتة نسبيا الىت متيز الفرد

ىف هذه النظرية، فالعادة متعلمة ومكتسبة وليست موروثة، وهى رابطة بني املثري واالستجابة 

وعلى هذا فان بناء الشخصية ميكن أن يتعدل ويغري، كما أبرزت هذه النظرية أمهية الـدافع  

  ).٦٣-٦٢ص ص : ٢٠(لوك سواء منه املوروث أو املكتسبوالباعث حمرك الس

  لعدواىن ىف نشأته يتأثر بعامل التقليـد الـذى ميارسـه الطفـل،وهو     والسلوك ا
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٢٦ 

٢٦ 

ـ   يتعلم من الكبارأسلوم العدواىن عن            ص ص: ٥٧(دطريق املالحظة الـىت تسـبق التقلي

١٧٨ - ١٧٧.(  

  وتشري الدراسات املقارنة بني املراهقني اجلاحنني وغري اجلاحنني ىف الطبقة املتوسـطة  

  نشأوا ىف أسر ترتل م العقاب الشديد كانوا أكثر مـيال إىل العـدوان   ان املراهقني الذين 

هو حافز قوى إىل املقاتلة ويـتعلم  ) باألمل(وعند االنسان وكذلك احليوان، فان صور العقاب 

التربية باألسلوب الفـردى مييـل   (الطفل العدوان عن طريق أساليب منها العقاب اجلماعى 

ان تقليد الوالدين العدوانيني ميكن أن يفسر ىف ضوء نظرية (يد ، والتقل)أفرادها إىل العدوان

التحليل النفسى مببدأ التوحد باملعتدى، من شأنه أن ينقل الطفل نفسه من الشخص موضوع 

  ).١١٤ - ١١٢ص ص : ٧٢(، ووسائل االعالم )التهديد إىل الشخص مصدر التهديد

هـوف، مث نقلـت الكتابـة    فقدميا كانت تطبع املناظر العدوانية على جدران الك

بظهورها صور العدوان املختلفة ىف القصص والروايات الىت تقرأ عن احملـاربني واألبطـال   

والقراصنة ومعارك الفضاء اخلارجى، ومع تطور الزمن حتولت الكتابة إىل صورة كالمية حيث 

املرئـى   قدم الراديو طريقة لنقل املوضوعات العدوانية، جاءت بعدها السينما تعرض العنف

جلماهري كبرية، وآخر اختراع لوسائل النقل اجلماهريى للعدوان الومهى هو التليفزيون وكلها 

  ).٢ - ١ص ص : ١٠٨(من وسائل االعالم 

ولكن ليست هناك دراسة واحدة ميكن ان تكشف متاما عن اآلثار النامجة عن مـا  

اىن الظاهرى، فقـد ختتلـف   يبديه التليفزيون من خيال عدواىن له تأثريه على السلوك العدو

التأثريات من الذكور إىل االناث ومن البالغني إىل املراهقني واألطفال الصغار، ان درجة ونوع 

العدوانية تنتج من مثل هذا التعرض قد خيتلفا تبعا للوقت الذى متر به فترة املناقشة وابـداء  

سيط ىف وجهات النظـر  الرأى، ومستوى الذكاء والطبقة االجتماعية ولعنف اخليال دور و

التعليمية ودوره األساسى ىف االنقياد العدواىن الذى من أسبابه الغضب، وامكانيـة احـالل   

  ).٢٥ص : ١٠٨(اخليال العدواىن حمل العدوانية الظاهرية 
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٢٧ 

٢٧ 

األسـاليب   ومجيعها تدخل ىف نطاق التعلم،وعلى هذا يعترب السلوك العدواىن هو أحد

قد ميثل ىف اية األمـر  . بيا، والىت متيز الفرد عن غريه من الناسالسلوكية املتعلمة الثابتة نس

  .عادة هلا دوافعها وبواعثها

فالعدوان اذن هو أسلوب سلوكى متعلم يدعمه خفض حاالت القلق، والغضـب  

املتعلم منذ الصغر، ويعترب وسيلة لتفادى التوتر الناشئ من العوائق واالحباطات الىت تصادف 

  .الفرد

ىف دراسة العدوان، ما قام به تالميـذه  ) Hallهل (هم تطبيقات نظرية وكان من أ

الذى سبق الكالم ) العدوان -االحباط (من خالل فرض ) ميللر ودوالرد وسريز(من بعده 

عنه ىف موضع ما من هذا الفصل، وحتتل العادة ىف هذا الفرض مركزا أساسيا، فهم يرجعون 

االته املتعددة إىل أنواع من االحباطات، ختتلف مـن  السلوك العدواىن ىف صوره املختلفة وجم

فرد إىل آخر، وتتوقف على مدى تعلم الفرد وما مير به من خربات، وما يرمسه لنفسه مـن  

  .مستويات طموح معينة

PD<îŠËßÖ]<Øé×vjÖ]<íè†¿Þ<ðç•<îÊ<á]æ‚ÃÖ]<V< <

  مؤسس هذه النظرية، أن اجلهاز النفسى يتكون فرضـيا  "  Freud فرويد"يقول 

  منبع الطاقة احليوية والنفسية الـىت يولـد ـا، يضـم     ) Id(من اهلو، واألنا األعلى، فاهلو 

الغرائز والدوافع الفطرية اجلنسية والعدوانية، وهو مستودع القوى والطاقات الغريزية، وهو 

ال شعورى، وال شخصى، وال ارادى، بعيد عن املعايري والقيم، يسيطر على نشاطه مبدأ اللذة 

  .ملواأل

  هـو مسـتودع املثاليـات واألخالقيــات     Super-egoأمـا األنـا األعلـى   

اخل، وهو رقيب نفسى ال شعورى إىل حد كبري، ينمـو  ... والضمري والصواب واحلق واخلري

مع منو الفرد، ويتأثر بالوالدين أو من حيل حملهما، وهو يتعدل ويتهذب بازدياد ثقافة الفـرد  

  .وخرباته ىف اتمع
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٢٨ 

٢٨ 

فهو مركز الشعور واالدراك احلسى اخلارجى والداخلى والعمليات  Egoا أما األن

ويعمل على  العقلية، وهو املشرف على اجلهاز احلركى االرادى للفرد، ويتكفل بالدفاع عنه

وحيل الصراع بني مطالب اهلو واألنا األعلى وبني الواقع الـذى يعمـل ىف    توافقه مع البيئة،

لى أنه حمرك للشخصية يعمل من أجل حفظ وحتقيق قيمة الذات ع) فرويد(ضوئه، وينظر اليه 

والتوافق االجتماعى، والبد أن يكون اجلهاز التنفسى متوازنا حىت يكفل للفرد طريقة سليمة 

  ).٦٤-٦٣ص ص : ٢٠(سويا  للتعبري عن الطاقة اللبيدية وحىت تسري احلياة سريا

العضوى، وهـى اشـباع حاجاتـه    وتعرب قوة اهلو عن الغاية احلقيقية حلياة الكائن 

من األخطـار   الفطرية، وال ميكن أن يعزى إىل اهلو أية غاية أخرى مثل حفظ احلياة أو الوقاية

عن طريق القلق، فهذا من عمل األنا الذى يهتم أيضا بالكشف عن وسائل االشـباع الـىت   

نا األعلى حاجات تكون أكثر موافقة وأقل خطرا، مراعيا ىف ذلك العامل اخلارجى وقد يثري األ

من االشباع، وتسمى القـوى الـىت   " احلد"جديدة، غري أن وظيفته الرئيسية تظل مع ذلك 

يفترض وجودها وراء التوترات الىت تسببها حاجات اهلو بالغرائز، وهى متثل مطالب البـدن  

ظـة  من احلياة العقلية، ومع أن الغرائز هى السبب األول لكل نشاط، إال أا بطبيعتـها حماف 

ومن املمكن أن ). ٤٩ص : ٣٨(وذلك ألا متيل إىل العودة حنو احلالة السابقة للكائن احلى 

متيز عددا ال حصر له من الغرائز، وهذا هو ما حيدث عادة ىف الواقع، ولكن السؤال هل من 

  املمكن استنباط عدد قليل من الغرائز األساسية؟

مدة طويلة من الشك والتردد على وقد استقر رأينا بعد : "ىف ذلك" فرويد"يقول 

غريـزة اهلـدم   "و " Erosأيـروس  "أن نفترض وجود غريزتني أساسـيتني فقـط مهـا    

Destructive  Instinct ) "٥٠ص : ٣٨.(  

ويوجد صراع مستمر ودائم بني غريزة احلياة وغريزة املوت، ولقـد مـرت آراء   

باألعمال، وآراء فرويد ميكن أن فرويد ىف العنف والعدوان بتغري ملحوظ خالل تارخيه احلافل 

  ):١٨٦ - ١٨٤ص ص : ٩٨(تتدرج لثالث مراحل 
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٢٩ 

٢٩ 

ففى كتابه األول كان فرويد مشغوال بالطافة اجلنسية، حيث ركن إىل ترسيخ فكرة 

أن اجلنس وراء كل العقد واالضطرابات، وقد تعرض فرويد ىف املرحلة الثانية لغرائز الغرور 

ب وتتوعد، مع االجتاه إىل حتطيم ما قد يكـون مصـدرا   والربود اجلنسى، فالذات تكره وحت

لألمل، وال أمهية إىل ما إذا كانت هذه األشياء تعىن االحباط ىف االشباع اجلنسى أو الرضى عن 

احلاجة للحماية الشخصية، ومن هذا تتضح الطبيعة املنشطة للرغبات العنيفة، وقـد كـان   

أعمق األثر ىف نظريـات فوريـد، فقـد مـنح     للدمار الذى أحدثته احلرب العاملية األوىل 

  .دورا هاما ىف نظرياته وهذه متثل املرحلة الثالثة) العدوانية(

نظرية أن العدوان املتغلغل ىف النفس يؤدى إىل  Hartmannوقد عارض هارمتان 

التدمري الذاتى، ألنه عندما يتمكن من النفس بسبب جزءا من القوة ضروريا للتطور الطبيعى 

  ).١٨٨ص : ٩٨(ألعلى، وقد تدمر األنا األعلى نفسها ىف حاالت نادرة لألنا ا

أحد التحليلني الذى بىن نظريته علـى  ) ١٧٢ص : ٦٢" ( Adlerآدلر "ويعترب 

أن العدوان أكثر أمهية : إىل استنتاج ١٩٠٨أساس وجود غريزة عدوانية أولية، ووصل عام 

واىن، مث ختلى عنها مفضال عليها الكفاح من اجلنس بعدها حلت ارادة القوة حمل احلافز العد

ىف سبيل التفوق، وعلى ذلك فان تفكريه فيما يتعلق باهلدف النهائى لالنسان قد مر ىف ثالث 

وعني ثالثة عوامل هامـة  . أن يكون متفوقا.. أن يكون قويا.. أن يكون عدوانيا: مراحل هى

  :هى مؤثرات مبكرة تعد الطفل الختاذ أسلوب خاطئ ىف احلياة

� �
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٣٠ 
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“ÏßÖ]<†Â^�Ú<àÚ<áçÞ^Ãè<Ù^Ë�_< <

<I<<áç×Ö‚Ú<Ù^Ë�_<I<áç×ÛãÚ<Ù^Ë�_< <

ويرى أن أطفال العامل األول سوف ينبؤون حتت محل احلياة، أما أطفال العامـل  

الثاىن فالتدليل أكرب نقمة تلحق بالطفل، فال ينمو لديهم شعور اجتماعى ويصـبحون طغـاة   

أن ميتثل لرغبام الىت هى حول ذام، وهؤالء  متسمون بالعدوانية،يتوقعون دائما من اتمع

يكونون أخطر طبقة ىف اتمع، أما أطفال العامل الثالث يصـبحون عنـد الرشـد أعـداء     

  .للمجتمع، تسيطر عليهم احلاجة لالنتقام منه

  وهى من أبرز خلفاء "  Melanie  Kleinميالىن كلني "وقد أولت 

  اما خاصا بالعدوان الذى كانت ترى أنه فرويد ىف ميدان التحليل النفسى، اهتم

  أن كل طفل يعاىن منذ " ميالىن كلني"يعتمل داخل الطفل منذ بداية احلياة، وترى 

  اللحظة األوىل للميالد أو حىت قبل امليالد صراعا فطريا بني احلب والكراهية وكانت تعتقد 

  درة جبلية إىل حد ما أن قدرة الفرد على أن خيرب كال من احلب والنوازع اهلدامة هى ق

  برغم أا ختتلف منذ البداية من فرد آلخر ىف القوة والتفاعل مع الظروف اخلارجية 

  ويكون هذا الدافع عنيفا جدا حىت أن الطفل مير خبربات من القلق الشديد الذى يدوم 

  حول أولئك الذين يعتنون به، ويدور كذلك حول دماره هو نفسه، وأن التصارع بني 

  احلياة واملوت وما يتبعه من ديد بفناء الذات يعترب من العوامل األساسية ىف حتديد  غرائز

  عالقة الطفل بأمه، ورغم اختالف نوازع اهلدم من فرد آلخر، إال أا ال تزال تعتقد أن 

  هذه النوازع تنبثق من اعادة توجيه غريزة املوت حنو العامل اخلارجى، كما أا تكتب عن 

  ادة على أنه كراهية وشراهة وطمع وحسد وحنق، وتوىل اهتماما ضئيال ألى نواح العدوان ع

  ).٢٥-٢٢ص ص : ١٤(اجيابية فيه 

  يبدو أن افتراض وجود غريزة املوت يوحى ىف طياته أن العدوان البد وأن يكون 

ذا هداما، مما جيعل الذين يكرهون فكرة العدوان ال يرون أى جانب من الكفاح االجياىب فيه، ل
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٣١ 

٣١ 

أن وجود نزعة املوت أمر غري مؤكد فالرتوع "يقول "  Paul  Shilderبول شلدر "جند 

حنو املوت قد يكون جمرد رغبة ىف ميالد جديد، يتنكر ىف شكل من أشكال السعى احلثيث حنو 

االشباع اجلنسى، ويبدو لنا الكفاح املوجه حنو العامل اخلارجى من أجل الكسب والسيادة أمرا 

  ).٢٥ص : ١٤(      " ا، حىت أننا ال ميكن أن نعتربه نابعا من نوازع فناء الذاتأولويا جد

وعلى هذا ميكن القول أن العدوان البشرى احتل مرتبة خاصة ىف نظرية التحليل 

  .النفسى، جعلت منه مركزا أساسيا حلديث علمائها
  

<á]æ‚Ã×Ö<ífu^’¹]<íéqçÖçéŠËÖ]<†â^¿¹]V< <

ميكانيزم فسيولوجى ينمو به عندما يثـار إىل الشـعور   يوجد ىف احليوان واالنسان 

بالغضب، وإىل تغريات فسيولوجية تعد الفرد للقتال، وعندما يغضب الفرد تسرع ضـربات  

ضغط دمه، وتزداد نسبة اجللوكوز ىف دمه، ويزداد معدل تنفسـه ىف شـهيقه    قلبه، ويزداد

رهاق، وتزداد سرعة الدمويـة  وزفريه، وتنكمش عضالت أطرافه، وتتوتر لتقاوم التعب واال

وخاصة ىف األطراف، ويعض الفرد على أنيابه وتصدر عنه أصوات ال ارادية، ويقل ادراكـه  

احلسى حىت انه قد ال يشعر باألمل ىف معركته مع غرميه، ولقد أدت التجارب الـىت أجراهـا   

لوجية إىل معرفة امليكانيزمات الفسيو Holstوهولست  Hessوهى  Berkauitzبريكوتيز 

املوجودة ىف  Hypothalamusالىت تؤدى إىل العدوان، فعندما تستثار الغدة اهليبوسالمية 

قاع املخ عن طريق ديد حياة الفرد أو يؤدى به إىل االحباطـ، فان القشرة املخيـة حتـرر   

الغدة اهليبوسالمية من قيودها، فتبدأ عملها فيغضب الفرد ويسلك سلوكه العدواىن، ويقابل 

وعندما يستثار هـذا اجلسـم    Amygdalaالغدة ىف عملها جسم يسمى األميجداال هذه 

  ).١٧٥-١٧٤ص ص : ٥٧(املوجود باملخ فان الفرد خياف ويهرب إىل أقرب مأوى 
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٣٢ 

<íÏe^ŠÖ]<íé’~�Ö]<l^è†¿Þ<ðç•<îÊ<á]æ‚ÃÖ]<î×Â<géÏÃiV< <

  ىف  احلاىل لبعض نظريات الشخصية، والعدوانالدراسة من هذا العرض السابق ىف 

  ضوئها يتضح أن بينها تباين وتناقض فلكل نظرية طريقتها اخلاصة وتركيزها على مظهر معني 

  فأصحاب نظرية التحليل . أو مظاهر من العدوان، تستخدم فيه مصطلحاا وطريقتها

  النفسى ىف رأيهم أن السلوك العدواىن جزء ال يتجزأ من الغريزة االنسانية، بل أطلق 

  .نه األساس الثاىن للغرائزبأ) فرويد(عليه 

أما أصحاب النظرية السلوكية ىف رأيهم أن العدوان سلوك يتعلمه الفرد، وبتكرار 

  .الىت هلا دوافعها وبواعثها) العادة(حدوثه تتكون 

أما أصحاب نظريىت األمناط والسمات فقد وضعنا السلوك العدواىن ألمهيته ىف منط 

  .ة من السمات املميزة للشخصية االنسانيةمن أمناط الشخصية،ووضعته على أنه مس

أما من حيث املظاهر الفسيولوجية املصاحبة للعدوان، فقد كانت هناك بعض الغدد 

املخية هلا أثرها الواضح ىف اثارة السلوك العدواىن، فأصحاب هذه النظرية يربطون بينها وبني 

  .السلوك العدواىن

بني وجهات نظر أصحاب النظريات  وميكن ارجاع هذا التباين والتناقض واخلالف

السابقة املختلفة إىل أن السلوك االنساىن سلوك معقد، وأن وجهات النظر السابقة قد أولت 

  .احلديث عن هذا السلوك ىف ناحية معينة

  أن الكل مكمل لبعضه ىف توضيح السلوك االنساىن بعامة : ولكن ميكن القول

  نه يضع النقط على احلروف ىف ذلك الشأن والسلوك العدواىن خباصة، والتجريب من شأ

  وتتفق هذه النظريات ىف أن للسلوك العدواىن دوافع وبواعث تنظمه وحتدد نوعه، وأنه على 

صورة من صوره وبأى أسلوب أمر هام للصحة النفسية للفرد، وحىت يأمن اتمع شرور 

  .صاحبه ىف حالة كبته

  استعداد وميل عند مجيـع األفـراد   كما تتفق هذه النظريات على أن العدوان هو 
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٣٣ 

٣٣ 

ختتلف استجابته من فرد آلخر تبعا لعوامل كثرية منها الداخلى، ومنها اخلارجى،كما أنه ليس 

العدوان هو االستجابة الوحيدة لالحباط وان كان أغلبها هو نتيجته،كما جتمـع النظريـات   

اىن املنحرف من عدمـه  على أن سنوات الطفولة األوىل هامة وأساسية ىف خلق السلوك العدو

ويتوقف على ذلك أساليب التنشئة الوالدية وعوامل البيئة وجمموعة اخلربات الىت مير ا والىت 

  .هلا أساسها ىف بناء الشخصية

كما تتفق هذه النظريات ىف أن التربية الفردية هلا أساسها ىف االستجابات العدوانية 

انيته وتوقف مظاهره داخل اجلماعة، هلذا يقوم أما وجود الفرد ىف مجاعة من شأا تقمع عدو

  .احلاىل باملعاجلة من خالل اجلماعة االرشاديةالكاتب 

<äi]�ÇjÚæ<îÞ]æ‚ÃÖ]<Õç×ŠÖ]<ØÚ]çÂV< <

  يتأثر السلوك العدواىن ىف نشأته، وىف ضعفه وقوته بعوامل ومتغريات تكون 

  السلوك العدواىن لدى عينة احلاىل بعضا منها كمتغريات مرتبطة بالكاتب مرتبطة به، يتناول 

  .الدراسة هذا 

<îÞ]æ‚ÃÖ]<Õç×ŠÖ]<î×Â<^ãßÚ<�ÇjÚ<æ_<ØÚ^Â<ØÒ<†m_<î×è<^ÛéÊæV< <
للتقيد أثره املباشر والرئيسى ىف السلوك العدواىن، وهو وسيلة من :  التقيد والعدوان  -١

 وسائل التعلم عن طريق املالحظة الىت تسبق التقليد، ومن الدراسات الىت أجريت ىف

عن أثر التقليد ىف تكوين السلوك العدواىن ) ١٩٦١( Banduraهذا جتربة باندورا 

جتريبية شاهدت الباحثني ىف سلوكهم : لدى أطفال الرياض، قسمت العينة جمموعتني

أن سلوك أطفال الدراسة العدواىن جتاه دمية، وضابطة مل تشاهد، وكان من نتائج 

ه الدمية، بينما مل يتغري سلوك اموعة الضابطة اموعة التجريبية أصبح عدوانيا جتا

  ).١٧٨ص : ٥٧(وهذا يربهن على أثر التقليد ىف اكتساب السلوك العدواىن 

علينا ىف دراستنا لألفراد أن : "يقول عبد العزيز القوصى:  الوراثة والبيئة والعدوان  -٢

ما شابه ذلك تضع نصب أعيننا الفروق الوراثية من ذكاء ومزاج وتكوين جسمى، و
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٣٤ 

٣٤ 

وعلينا كذلك أن ندرس الظروف املختلفة املتعددة الىت عاشوا فيها، هذه الدراسة 

  ).٢٦ص : ٥١" (تفيدنا ىف التشخيص، كما تفيدنا ىف التوجيه والعالج

فالوراثة ىف مفهومها هى مجيع العوامل املوجودة ىف الكائن احلى من اللحظة 

وية باخللية الذكرية، وقد أثبت علماء الوراثة أن الىت تتم فيها عملية تلقيح اخللية األنث

  ).١٥ص : ٥١(اجلينات هى حوامل االستعدادات الوراثية 

وهى املسئولة عن تطور وتشكل شكل اجلسم ىف مجيع مراحله،ونوع اهلرمونات 

  .الىت يفرزها اجلسم

ويعترب اجلنس أحد األدلة على تأثري العوامل الوراثية على مظاهر السلوك 

اىن وهو صفة واضحة للوراثة، فاهلرمونات الذكرية قد ختتلف عن اهلرمونات العدو

األنثوية ىف تأثريها ىف السلوك ىف بعض السالالت، فقد أجريت جتربة على فردين مت 

خصائهما ملعرفة أثر اهلرمونات الذكرية واألنثوية على سلوك كل منها العدواىن، كان 

وعندما أعطى احليوان األقل سيطرة على . طعامأحدمها أكثر سيطرة ىف موقف تناول ال

املوقف جرعة اهلرمون الذكرى تغلب على اآلخر وهزمه وأصبح هو املسيطر، وعندما 

حقنوه جبرعة اهلرمون األنثوى وجد أن هذا احليوان قد فقد هذه السيطرة، لذا ميكن 

  يقلل منها أن اهلرمون الذكرى يزيد من عملية االعتداء، وأن هرمون األنثى :القول

  ).٧٣- ٦٨ص ص : ١٤٦(

  وأيضا مما يوضع أثر الوراثة على السلوك العدواىن جيب أن يقدم السؤال 

  ملاذا خيتار سالالت معينة من الكالب للحراسة واملقاتلة؟ فغالبية كالب ساللة : التاىل

  تظهر ميول عدوانية عالية، كما أن كالب مصارعة الثريان  Bull  Terrierالتريور 

  وا يستخدموا ىف املاضى ملصارعة الثريان، وقد أثبتت هذه الكالب أم مقاتلون كان

  ).٧٧ص : ١٤٦(بارعون 

سلوك االنسان ىف جمموعه، ويدخل ىف حتديده عوامل وراثية من : واخللق 
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٣٥ 

٣٥ 

الغرائز واملزاج : أنواع خمتلفة، وللخلق أساسان وراثيات مهمان غري الذكاء ومها

أا وحدات وراثية، فاالنسان يرث ) مكدوجل وبرت(عض أمثال فالغرائز يعتربها الب

  غرائزه بدرجات متفاوتة ىف الشدة، وهلذا جند ىف بعض األحيان تشاا بني جرائم اآلباء 

  واألبناء خصوصا ىف جرائم السرقة الىت ترتبط بغريزة التملك واجلرائم االعتدائية 

  يزة التجول، ولكن إذا كان االنسان وترتبط بغريزة املقاتلة، اهلروب، وترتبط بغر

  يرث غرائزه بقوة معينة، فان توجيه الغرائز حنو اخلري أو الشر مرتبط بالتعليم والبيئة 

  ، فكأن )الىت هى مجيع العوامل اخلارجية الىت تؤثر ىف الشخص من بدء منوه(

   أساس اخللق وراثى، ولكن اجتاهه متوقف على البيئة، وأما املزاج فهو جمموع

  اخلصائص الفسيولوجية املؤثرة ىف اخللق، الناجتة عن افرازات الغدد، هذه الصفات 

  املزاجية الىت تلون خلق االنسان هلا أساس جسماىن تتحكم فيه الوراثة إىل حد بعيد 

  ويالحظ أن الغرائز أو الصفات املزاجية تساعد ىف حالة التطرف على عدم 

  ).٢٣، ص ١٥ص : ٥١(ه حدوث التكيف السوى بني املرء وبيئت

وكما سبق القول أن البيئة العدوانية هلا أثرها املباشر على السلوك العدواىن 

أو املسامل للفرد، مث على سلوكه ىف مستقبله، ولذا يهتم العلماء بدراسة خصائص تلك 

البيئة العدوانية، حىت يكتشفوا مظاهرها ليتحكموا فيها وحيولوها إىل بيئة مساملة، 

العدوانية هى البيئة الىت تؤدى بالفرد إىل االحباط الذى يؤدى بالفرد إىل  والبيئة

  .العدوان

  الذكر أم األنثى؟ : إذا تساءلنا هنا أيهما أكثر عدوانا: الفروق اجلنسية والعدوان  -٣

الشك أن الذكور أكثر عدوانا من االناث، ويبدو ذلك ىف سن مبكرة ىف كثري من 

شفت الدراسات السابقة للبحث احلاىل ىف متغري اجلنس املواقف والظروف، ولقد ك

  .والىت تناولت الطفولة واملراهقة والرشد أن الذكور أكثر عدوانية من االناث
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٣٦ 

٣٦ 

ويبدو أن عدوانية الذكور ترجع إىل كل من العوامل البيئية والوراثية،وتوحد 

توقع أن يظهر الطفل الذكر مع والده، حىت ىف ضوء التوقعات الثقافية ىف اتمع ي

األطفال الذكور مزيدا من العدوان أكثر مما يتوقع من االناث، حيث أن العدوان 

يتسامح ازائه الكبار ويشجعونه ويعززونه ىف الذكور، فكثرة النشاط واتساع مدى 

التوقعات االجتماعية تؤدى إىل تعرض الطفل الذكر ملزيد من مواقف االحباط فالذكور 

ناث وأكثر جرأة وجسارة وغرورا وافتخارا منهم ومن يتشاجرون أكثر من اال

التجارب والبحوث وجد أن الذكر يضرب بينما تدافع األنثى وتعترض،والذكور أكثر 

ص : ٤٩(  اثارة وخلقا للشجار، أما االناث فدورهن ىف الغالب للرد أو األخذ بالثأر 

  ).٨٥ - ٨٤ص 

  ت عينة حبثه من املراهقني احلاىل بتثبيت هذا املتغري فكانالكاتب ولقد قام 

  .الذكور

دلت البحوث والدراسات السابقة للبحث احلاىل الىت تناولت متغري :  الذكاء والعدوان  -٤

الذكاء عند العدوانيني وغري العدوانيني مبالحظة الفروق، على أن العدوانيني أقل ذكاءا 

صل ا العدواىن إىل  من غري العدوانيني بداللة احصائية، ولكن ليست بالصورة الىت ي

  .مرحلة الضعف العقلى

ولقد كانت هناك حماوالت عديدة لتحديد عالقة احنراف األحداث 

بالذكاء، ففى دراسة جلودارد على عائلة الكاليكاك، كان يعزو االحنراف إىل الضعف 

سومر فيل وجد أن  -العقلى، وىف دراسة ماكورد ىف اعادة تقومي دراسة كمربدج 

ت بصلة إىل أسباب االحنراف، ولقد كانت هناك عدة حماوالت لربط الذكاء ال مي

جرمية، وقد ) ٥٠٠(تبويب " مريل"مستويات الذكاء بأنواع اجلرائم، وقد حاولت 

أسفرت النتائج على أنه ال توجد أى عالقة بني نوع اجلرمية ومستوى الذكاء، وعلى 

ص : ٣٩(ا ليست حامسة هذا فنتائج الدراسات حول هذا املوضوع متناقضة، كما أ
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٣٧ 

٣٧ 

احلاىل بدراسة الذكاء كأحد املتغريات النفسية الكاتب هلذا يقوم ). ٣٦٩ - ٣٦٧ص 

، وضمانا لعدم تأثر املتغري )عند مقارنة العدوانيني بغري العدوانيني(املرتبطة بالعدوان 

 التجريبية بتثبيت هذا املتغري بني اموعتنيالكاتب التابع ذا املتغري ىف التجربة، قام 

  .والضابطة العدوانية

تدل البحوث والدراسات السابقة للبحث احلاىل، ومن :  التحصيل الدراسى والعدوان  -٥

أن العدوانيني متأخرون ىف مستوى حتصـيلهم عـن   الدراسة املالحظ على عينة هذا 

وجلوك تـدل علـى أن   ك فان الدراسات الىت قام ا آش،باالضافة إىل ذل. العاديني

نحرفني متأخرون ىف مستوى حتصيلهم عن العاديني، كما أنـه اذا طبقـت علـيهم    امل

اختبارات التحصيل املقننة دلت نتائجها على أن اجلاحنني قد وضعوا ىف فرق دراسـية  

  )٣٧٠-٣٦٩ص ص:٣٦(اهلم آليا من فرقة إىل أخرىأعلى من مستوى حتصيلهم النتق

  الباحثون فيما بينـهم ىف تعريـف القلـق    خيتلف العلماء و:  القلق النفسى والعدوان  -٦

احلاىل،توجـد  الدراسـة  النفسى،فباالضافة إىل التعريف السابق للقلق ىف مصطلحات 

تعريفات كثرية له، فأحدها مييزه حبالة نفسية غري سارة من التوتر العصىب،تدل على أن 

ىف أعمـاق   املريض يتوقع ىف الالوعى، والثاىن يعرفه بأنه عالمة ظاهرة لصراع مستمر

أنه صراع ناتج عن فقدان التوازن، وعـن فشـل ىف   : الالشعور، والثالث يقول عنه

التكيف، والرابع هو حالة من اخلوف الغامض الشديد الذى ميتلك االنسان ويسبب له 

  شـعور غـامض غـري سـار     : كثريا من الكدر والضيق، أما اخلامس فيعرفه على أنه

  مصحوب عادة ببعض االحساسات اجلسيمية يأتى  بالتوقع واخلوف والتحفز والتوتر،

  ىف نوبات تتكرر من نفس الفرد، أما السادس فيقول عنه أنه حالة توتر شـامل ينشـأ   

  خالل صراعات الدوافع وحماوالت الفرد للتكيف وأخريا هو رد فعل حلالـة أخطـر   

ن زاوية ومرجع اختالف علماء النفس ىف تعريفهم للقلق أن كل واحد منهم نظر إليه م

  ).٥٢ - ٥٠ص ص : ٦٧(من الزوايا 
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٣٨ 

٣٨ 

والدراسـة بأسـاليب العلـم    الدراسة ولقد استعرض العلماء هذه الظاهرة ب

املختلفة وتنوعت حوهلا األحباث كل ببحثه وختصصه، فعلماء النفس هلـم حتاليلـهم   

وأحباثهم حوله، والفالسفة هلم نظرم فيه وأحباثهم عنه، حىت الصوفية استعملوا هـذا  

الشك أن هذه األحباث املختلفة املنـاهج اسـتطاعت أن   . صطلح وجالوا فيه أيضاامل

) ١٢٩ص : ٦٧(تصطفى وجهة نظر،تعترب نتيجة منطقية تتفق ومنهجها ولون دراستها

  .احلاىل ىف ذلك هو عالقة القلق بالعدوانالكاتب والذى يهم 

  وة مع هورىن على وجود عالقة سببية بني العدا Mayاتفق فوم وماوى 

  والقلق، ولكنهما ذهبا إىل أن العداوة تؤدى إىل القلق، والقلق ينمى العداوة 

  فالطفل يقمع عداوته حلاجته إىل الراشدين، ويظهر القلق واالتكالية ويشعر بالعجز 

  ويسقط عداوته على اآلخرين، ويعتقد أم يكرهونه وينبذونه ويسعون إىل ايذائه 

  ).١٣١-١٣٠ص ص : ٦١(فتنمو عنده العداوة 

وقد اهتم كثري من الباحثني بدراسة العالقة بني العداوة والقلق ومل يصلوا 

 إىل رأى حاسم ىف حتديد نوع هذه العالقة، منهم باحىت البحوث والدراسات أيضا

وميلر وسبلكس  ١٩٣٣، وكابلر ١٩٢٧وكل من استراتون . "السابقة للبحث احلاىل

قد أشارت  ١٩٦٩، وفيليب ١٩٦٢، وبارتا ١٩٥٨، وروين ١٩٥٢وبرانت 

دراستهم إىل وجود معامالت ارتباط موجبة بني العداوة والقلق على املستويني 

هذه العالقة  ١٩٦٠الشعورى والالشعورى، ومل تؤيد دراسة ساراسون وزمالئه 

، فلم توجد عالقة بني ١٩٦٥ومولر وجرانر  ١٩٦١وكذلك دراسات كل من برينر 

" تضح أن العالقة بني العداوة والقلق مل حتسم حىت اآلنمن هذا ي. القلق والعداوة

  ).١٣٢ - ١٣١ص ص : ٦١(

  وهذا من شأنه يضع للبحث احلاىل مربرا مقنعا له على عالقة مسة القلق 

  بسمة العدوان عند املراهقني، كمحاولة منه من خالل تعديل هذا املتغري النفسى 
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٣٩ 

٣٩ 

  نسان ىف سلوكه االجتماعى، وابتغاء ألمهيته ىف كونه غالبا ما تظهر آثاره على اال

  .تعديل السلوك العدواىن

ليس هناك مفهوما سيكولوجيا شائعا ىف لغتنا اليومية مثل :  التوافق النفسى والعدوان  -٧

شيوع مفهوم التوافق، فهو يستخدم ليعرب عن معان خمتلفة ومتنوعة، وبالرغم من ذلك 

ذه الكلمة، ولسنا هنا ىف مكان حبيث يعمل فنادرا ما نقف لنتساءل عن املعىن الدقيق هل

احلاىل الكاتب احلاىل عن حل لغز هذه الكلمة، ويكفى هنا ىف تعريفه ما سرده الكاتب 

  .الدراسة عن مفهومى التكيف الشخصى والتكيف االجتماعى ىف مصطلحات 

  .هنا توضيح تلك العالقة الىت هو بصدد دراستهاالكاتب ولكن الذى يهم 

  أن الذات السوية تعمل دائما على التوافق، وهى حتققه من املعروف 

  عن طريق ادراك الدوافع واحلاجات الفطرية من ناحية، وادراك الظروف اخلارجية 

  من ناحية أخرى، مث تعمل على تنسيق هذه الدوافع والرغبات بعضها مع البعض 

االمكانيات الىت مث بينها وبني قيم الذات العليا األخالقية وذلك ىف حدود الظروف و

واذا ).١٠٥ص : ٣٣(تتعلق بالبيئة وعلى أساس درجة االحباط واحلرمان املوجود ا 

عجز الفرد " فشل الفرد ىف ذلك تؤدى به إىل حالة من سوء التكيف الذى يتمثل ىف 

وسبب هذا لعجز قد . عن اشباع دوافعه أو حاجاته بطريقة ترضيه وترضى اآلخرين

شاذ، أو نشأة الفرد ىف بيئة فاسدة، أو اصابته بصدمة انفعالية  يرجع إىل تكوين وراثى

وسوء التكيف ذو جماالت خمتلفة، فهناك سوء التكيف ). ٢٩ص : ٧٠(شديدة 

االجتماعى ويتمثل ىف عجز الفرد عن جماراة قوانني اجلماعة ومعايريها، أو عجزه عن 

وهناك سوء التكيف . عقد صالت اجتماعية راضية مرضية مع من يعاملهم من الناس

املهىن ويتمثل ىف اخفاق الفرد ىف عمله أما لعدم تناسب قدراته مع عمله، أو ألنه جيد 

وهناك سوء التكيف الذاتى ويبدو ىف . عسرا ىف صالته االجتماعية بزمالئه ورؤسائه

          عدم رضاء الفرد عن نفسه، أو استصغاره اياها، أو احتقاره هلا، أو عدم الثقة فيها 
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٤٠ 

٤٠ 

ومما جيب توكيده أن سوء التكيف ىف جمال معني يكون له صداه .. أو كرهها وادانتها

وأثره ىف مجيع ااالت األخرى، فاالنسان وحدة نفسية اجتماعية، ان اضطرب جانب 

  ).٢٨٨ص : ٨١(منها اضطربت له سائر جوانبها 

 والفرد الذى يعجز عن اشباع حاجاته يصيبه الشعور باالحباط والفشل

الذى يسبب له القلق والتوتر، يواجهه حبيل دفاعية ال شعورية الىت منها العدوانية 

وغريها ... واالستقاط والنكوص والتقمص والتربير والكبت والتكوين العكسى

وتشترك مجيعها أو بعضها ىف ختفيف التوتر والقلق عن الفرد، دون أن تزيل أسبابه 

الفرد ىف اللجوء اليها كلما واجهته مشكلة اجلوهرية، لكنها تصبح ضارة إذا أسرف 

بدال من أن يواجهها مواجهة واقعية مباشرة، واذا جعلت الفرد عاجزا عن رؤية عيوبه 

ومشاكله احلقيقية أو أخفتها عنه اخفاء تاما أو أثرت ىف تقديره لنفسه وىف صالته 

  ).٣٤ - ٢٩ص ص : ٧٠(باآلخرين تأثريا ضارا 

ة عند البعض، وهو ىف نظر التحليل النفسى والعدوان هو أشيع استجاب

دافع جبلى أصيل ىف النفس االنسانية تثريه عوامل االحباط واحلرمان، وهو ىف نفس 

الوقت حيلة دفاعية لضبط القلق والتوتر ودفاع ضده، وهنا يرى أن خري وسيلة لضبط 

والسرقة  كالعناد والتحدى" اخلوف والقلق من العدوان املتوقع هى البدء بالعدوان 

الىت تعرب ىف أساسها عن اخلوف والقلق وفقدان الشعور باألمن ) وغريها... والتخريب

احلاىل مربرا مقنعا له باالضافة للكاتب وهذا من شأنه يضع ). ١٠٧ص : ٣٣(واحلب 

إىل الدراسات والبحوث السابقة الىت تناولت هذا املتغري بالدراسة على عالقة العدوان 

صى واالجتماعى عند املراهقني، كمحاولة منه ىف عالجه لتعديل بسوء التكيف الشخ

  . السلوك العدواىن
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٤١ 

٤١ 

  : مفهوم الذات والعدوان  -٨

  :ىف نظرية الذات بأا Selfالذات "  Rogersروجرز "حيدد 

كينونة الفرد أو الشخص، وتنمو الذات وتنفصل تـدرجييا عـن اـال    "  

فاعل مع البيئة، وتشـمل الـذات املدركـة    االدراكى، وتتكون بنية الذات نتيجة للت

والذات االجتماعية والذات املثالية، وقد متتص قيم اآلخرين، وتسـعى إىل االتـزان   

والتوافق والثبات وتنمو نتيجة للنضج والتعلم وتصبح املركز الذى ننتظم حوله كـل  

  ).٧٣ص : ٢٠" (اخلربات

ميثل متغريا راسة الدومفهوم الذات باملعىن الذى مت عرضه ىف مصطلحات   

هاما من متغريات الشخصية، بواسطته ميكن فهم سلوك الفرد وذلك عن طريق 

  .الصورة الكلية الىت يكوا الفرد عن ذاته

أنه بالرغم من أن مفهوم الذات ثابت إىل  Rogersويقول كارل روجرز   

ل،الذى حد كبري، إال أنه ميكن تعديله حتت ظروف العالج النفسى املمركز حول العمي

يؤمن بأن أحسن طريقة الحداث التغيري ىف السلوك تكون بأن حيدث التغري ىف مفهوم 

  ).٢٥٩ص: ٢١(الذات

احلاىل أن االرشاد النفسى اجلماعى عن طريق الكاتب وقد أثبت 

احملاضرات، واملناقشات اجلماعية ميكن أن حتدث تغيريا ىف مفهوم الذات بأبعاده 

  ).ذات وتقبل اآلخرينالتباعد وتقبل ال(املختلفة 

الدور  -املعايري االجتماعية (وتلعب املؤثرات االجتماعية والىت تتمثل ىف 

دورا هاما ىف مفهوم الذات لدى الفرد ) املقارنة - التفاعل االجتماعى  -االجتماعى 

  ).٢٦١ - ٢٦٠ص ص : ٢١(باملثل كصورة اجلسم وأثرها على مفهوم الذات 

orraine  Mary  )وان ومفهوم الذات عند املعتدى عليهم دراسة للعد

مفهوم الذات وعالقته بالتوجيه واالرشاد (واملهملني من األطفال، وحامد زهران 
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٤٢ 

٤٢ 

  Knouss  Jeffrey) ١٩٧٧(وناوس، جيفرى وليام ) النفسى ىف مرحلة املراهقة

William ) أثر التدريب اجلماعى التوكيدى للذات على السلوك العدواىن ومفهوم

االرشاد ( Mendonce Lawrence) ١٩٨١(وميندونس، لورانس ، )الذات

تأثريه على ادرا الذات وادراك اآلخرين وعلى التوافق لدى طالب  -النفسى اجلماعى 

ص : ١٠٢( Adams  Barbara  Cole) ١٩٨٢(،وآدمز باربارا كوىل )اهلند

لى دراسة مقارنة بني تأثريات برناجمني لالرشاد اجلماعى ع) (١٤٢٤ - ١٤٢٣ص 

) ١٩٨٢(، وديسالفو، جوان مارى )مفهوم الذات لدى طالب الصف الرابع

Dessivo  John  Mary )أثر االرشاد النفسى اجلماعى ) (٢٦١٧ص : ١٢٩

، وكاروى، جوهن باترك )على التحصيل ومفهوم الذات عند طالب املدارس الثانوية

)١٩٨٢ (Garway  John   Patrick )دد دراسة ألثر برنامج ارشادى حم

يعطى ). ٣٢١٤ - ٣٢١٣ص ص : ١٣٩) (اهلدف على مفهوم الذات وادراك البيئة

احلاىل مربرا مقنعا لدراسة هذا املتغري ومدى ارتباطه بالسلوك العدواىن الكاتب 

  .للمراهقني، واستخدام العالج النفسى اجلماعى ىف تعديله

  : احلاجات النفسية والعدوان  -٩

نفسية قد اتسع استخدامه ىف جماالت علم بالرغم من أن مفهوم احلاجة ال

النفس املختلفة، إال أنه ال يوجد عامل أو صاحب نظرية وضع هذا املفهوم موضع 

التحليل، أو قدم تصنيفا متكامال للحاجات النفسية كما قدمها هنرى موارى وزمالؤه 

 الباحثون بعيادة هارفارد النفسية ىف مؤهلم استكشافات ىف الشخصية والذى ينص

  :على

ميثل قوة ىف منطقة املخ ) ختيل مناسب أو فكرة افتراضية(احلاجة تكوين "

تنظم كال من االدراك والتفهم والتعقل والرتوع ) طبيعتها الفسيوكيميائية غري معروفة(

والفعل بطريقة معينة حبيث حتول موقفا قائما غري مشبع ىف اجتاه معني، وتستثار احلاجة 
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٤٣ 

٤٣ 

من جراء عمليات داخلية من نوع معني، ولكن األكثر شيوعا أحيانا استثارة مباشرة 

بوقوع واحد من تلك الضغوط القليلة الىت يغلب أن ) ىف حالة االستعداد(تستثار  أن

الدراسة ، وتعرب احلاجة عن نفسها بدفع الكائن احلى إىل )قوى بيئية(تكون ذات تأثري 

 ا أو إذا ما حدث الصدام، إىل عن أنواع معينة من الضغوط أو إىل جتنب االصطدام

وكل حاجة يصحبها نوعيا شعور أو انفعال خاص، وترتع إىل . االستجابة إليها

           استخدام أساليب معينة لتدعم اجتاهها، وقد تكون احلاجة ضعيفة أو قوية حلظية 

              أو مستمرة ولكنها عادة ما تستمر مدة وتؤدى إىل منط من السلوك الظاهر 

إذا كان الكائن احلى كفئا وإذا كانت الظروف اخلارجية (، وهذا السلوك )أو التخيل(

يغري من الظروف البادئة بطريقة ما، حيث تكفل موقفا ) ليس من املمكن التغلب عليها

وينطبق هذا ). ٢١ - ٢٠ص ص : ٧٧)" (يسكن أو يرضى الكائن احلى(ائيا 

احلاىل يقتصر على الكاتب ة والنفسية،والتعريف على كل احلاجات الفسيولوجي

  .احلاجات النفسية

احلاجة الىت "وقد ميز موراى وزمالؤه الباحثون احلاجة الظاهرة على أا   

يسمح هلا بقدر يزيد أو يقل عن التعبري املباشر والفورى، وتكون متضمنة وحمسوسة ىف 

باالشياء احلقيقية وتعرب  الذى يرتبط ارتباطا قويا) اجلسمى أو اللفظى(السلوك الظاهر 

  ).٢٢ - ٢١ص ص : ٧٧(عن نفسها ىف سلوك حركى شديد الظهور 

ىف دراسته على احلاجات الظاهرة املشتمل عليها الكاتب وقد اقتصر   

احلاىل، وذلك ألا الدراسة مقياس التفضيل الشخصى والىت تضمنتها مصطلحات 

 عنها، وميكن تقدير شدا حاجات ظاهرة شعورية يدركها الفرد ويستطيع أن يعرب

  .وهى متثل دوافع مقبولة ىف أغلب األحيان وغري مضادة للشخصية

ومن بني التقسيمات للحاجات أورد موراى احلاجة إىل العدوان ضمن   

احلاجات النفسية املوروثة ىف االنسان، وهذه احلاجة ال تشبع إال إذا اعتدى الفرد على 
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٤٤ 

٤٤ 

  .ين وكم عليهممن هو أضعف منه أو سخر من اآلخر

ولقد أورد ادواردز واضع مقياس التفضيل الشخصى بعض أشكال   

السلوك العدواىن الىت يتم عن طريقها اشباع احلاجة إىل العدوان، بأن يهاجم الفرد 

وجهات النظر املعارضة، وأن خيرب اآلخرين برأيه فيهم، وأن ينتقد اآلخرين علنا، وأن 

عندما خيتلف عنهم ىف الرأى، وأن ينتقم ملا يصيبه من  يتندر عليهم، وأن يعنف اآلخرين

أذى، وأن يغضب وأن يلوم اآلخرين عندما تسوء األحوال، وأن يقرأ ما تكتبه 

وهذه ىف مضموا بعض صور .. الصحف عن اجلرائم وصور العنف االجتماعى

ري احلاىل أن يضع ىف حسبانه دراسة متغالكاتب وأشكال السلوك العدواىن، جعلت من 

  .احلاجات النفسية ومدى ارتباطه بعدوانية األفراد

  : القيم الشخصية واالجتماعية والعدوان  - ١٠

هذين النوعني ) ٤٨ - ١٨ص ص : ٥٢(احلاىل ىف املاجستري الكاتب درس 

من القيم، وىف ضوء الدراسة التحليلية للقيم الىت تضمنها االطار النظرى للرسالة يوجز 

  :اىلما مت عرضه كالتالكاتب 

توجد القيم ألن احلياة االجتماعية تكون مستحيلة بغريها، وكل سلوك "

ينظر إليه كتوفيق بني الدوافع وظروف املواقف والوسائل واألهداف يفسر على أساس 

القيم وىف ضوئها، وتتأثر القيم حبياة الفرد ومبا تتصف به من متيز وتفرد وكذلك 

  .بالثقافة الىت يعيش فيها

  ساسى لقيم األفراد هو ثقافة اتمع الذى يعيشون فيه، أما ان املصدر األ

  عن القيمة الكاتب املصدر األساسى لقيم الفرد هو الفرد نفسه، فاالنسان هو 

  ويعترب مفهوم القيمة من املفاهيم اجلوهرية الىت تكاد متس مجيع جوانب . وخالقها

  ال خترج عن كوا حكما يصدره  احلياة، ومن املفاهيم املختلفة للقيمة يتضح أن القيمة

  اخل ... االنسان على كل األشياء واملوضوعات أو املعاىن واحلاجات واألشخاص
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٤٥ 

٤٥ 

  وهذه األحكام هى ىف بعض جوانبها نتيجة تقومي الفرد أو تقديره، وهلذا يعترب تعريف 

  احلاىل ىف مصطلحات الكاتب القيمة الشخصية والقيمة االجتماعية كما أوردمها 

ال خيرجان عن كوما أحكاما يصدرها الفرد، ومها عامل من عوامل دفع اسة الدر

  .السلوك وتوجيهه

ومن خصائص القيم أن القيم تعرب عن عناصر شخصية وعقلية ووجانية 

غامضة وختتلف من شخص إىل شخص، بل ان القيمة ختتلف عند الشخص الواحد تبعا 

ائصها أيضا أا انسانية وثقافية لرغباته وحاجاته وظروفه من وقت آلخر، ومن خص

واجتماعية وتارخيية، وتتميز بأا ذات طابع طبقى كما أن هلا خاصية التباين والصراع 

والتغري، وتتميز بأا عالئقية وأا متعددة املظاهر واملستويات، وأخريا أا ظاهرة 

  .اجتماعية ميكن قياسها

وأن معناها ال يتحدد وال يتضح والقيم ختتلف وتتغري تبعا للزمان واملكان، 

ىف النظر اليها واحلكم عليها ىف حد ذاا جمردة عن كل شئ، بل البد من النظر اليها 

من خالل الوسط الذى تنشأ فيه واحلكم عليها ال حكما مطلقا بل حكما ظرفيا 

  .موقفيا، وبارجاعها إىل الظروف احمليطة بثقافة الفرد

ميكن تقسيم القيم : ؤه املتعددة والىت منهاوتصنيف القيم وتقسيمها له آرا

 Social Valuesوقيم اجتماعية  Personal Valuesقسمني قيم شخصية 

  وقد سبق التعريف ما، ويالحظ أن مصطلح القيم الشخصية ال يعىن أكثر من 

  متيزها عن القيم االجتماعية حني تكون ملونة بالطابع الشخصى الذاتى أكثر من 

  وحيث أن للقيم معايري أو مستويات للحكم . اعى أى ما يهم اجلماعةالطابع االجتم

  وملا كانت احلياة مليئة بااالت الىت يتعامل فيها  -مبقتضاها، ودف للوصول اليها 

  الناس كانت هناك العديد من القيم املختلفة، وهذه القيم تترتب بالنسبة لبعضها 

  صاحبها ىف شكل اطار قيمى حيدد االطار البعض وفقا ألولويات األمهية ىف تقدير 
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٤٦ 

٤٦ 

  القيمى لكل جمتمع أو مجاعة مشكالا االجتماعية، حيث أن املشكلة ال يكون هلا 

  كيان بدون تعريفها عن طريق القيمة، فمثال لن تكون احلرية كذلك إال إذا أقرا 

  .قيم الفرد واجلماعة

وىف تبديل وتغري قيم والتربية أداة هامة ورئيسية ىف التأثري الثقاىف،   

  .األشخاص وحتويل اهتمامام وترتيب قيمهم تبعا للقيم ذات األمهية واجلدوى

عالء الدين  -) ١٩٦٦(شارليز الفريد نيو كومري "ومن دراسات كل من 

  احلاىل مربرا مقنعا الكاتب تعطى ) "١٩٧٩(حممد رمضان  - ) ١٩٧٠(كفاىف 

الجتماعية، ومدى ارتباط كل منهما متغريى القيم الشخصية والقيم ا(لدراسة 

  ).بالسلوك العدواىن

وميثل الربنامج االرشادى اجلماعى للبحث احلاىل أداة تربوية هامة ورئيسية   

، وحتويل الدراسة ىف التأثري الثقاىف، قد حيدث تغيري ىف بعض قيم األفراد عينة 

  .وهماهتمامام وترتيب قيمهم تبعا للقيم ذات األمهية واجلدوى ىف من

<géÏÃiV< <

ميثل هذا العرض السابق للمتغريات والعوامل املرتبطة بالسلوك العدواىن أداة فعالة 

هذه املتغريات ىف هذه الصفحات الكاتب ىف وضع الفرض األول للبحث احلاىل، وقد أوجز 

            القليلة آمال أن تؤدى اهلدف من عرضها، حىت يلم القارئ ا، وذلك ألن كل متغري 

  .أو عامل منها ميثل دراسة قائمة بذاا

<á]æ‚ÃÖ]<Œ^éÎV< <

قياس العدوان ليس باألمر السهل البسيط، ألن الشخص العدواىن ىف حياته العملية 

قد يكون شخصا مساملا ىف حياته العائلية،وأن ما يعده بعض الناس سلوكا عدوانيا قد ال يراه 

يستطيع وانيا،ومن ناحية أخرى فان الفرد الفرد نفسه الذى يصدر عنه هذا السلوك عمال عد

أن خيفى سلوكه العدواىن حىت ال يبدو أمام اآلخرين عدوانيا، وباملثل فان السلوك العـدواىن  
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٤٧ 

٤٧ 

  ).١٨١ص : ٥٧(عند فرد ما ال يصدر عن نفس دوافع السلوك العدواىن عند فرد آخر 

جتماعية إال وبالرغم من صعوبة حبث العدوان كمظهر رئيسى من مظاهر التنشئة اال

  افريتى كينيث سـانري  "أن بعض الباحثني قد متكنوا من قياس السلوك العدواىن، منها دراسة 

  لقياس العدوانية لدى البنني ىف مرحلة ما قبـل املراهقـة   ) ٤٢٦٢ص : ١٤٥)" (١٩٦٤(

،لدراسة صدق اختبار للكشف )١٠٨٦ص : ١٤٢)"(١٩٦٩(أنبليزى مان روبيرت"ودراسة 

)" ١٩٧٣(جارى، ثيوكنج "لوكية الداخلة ىف الشخصية العدوانية، ودراسة عن العوامل الس

، وهى دراسة مقارنة بني استجابات اختبار اليد بني العدوانيني وغـري  )١٧٣٦ص : ١٤٩(

) ٤٣٣٥ص : ١٢١)" (١٩٧٩(بوبري، آرريارا "العدوانيني من املراهقني السود، ودراسة 

بـوس  . ارنولـد ش "وكذلك بناء مقيـاس  . املدارسلتصميم أداة لتقييم أمناط العدوان ىف 

وكـذلك  .لتقدير خصائص السلوك العـدواىن  )١٧٧ - ١٦٠ص ص : ٩٨)" (١٩٦١(

، ورالف ابشتاين Lesser) ١٩٧١(، وليزر "Sears) ١٩٥٧(سريز "دراسات كل من 

)١٩٧١ (Ralf  Epstien وولدر ،)١٩٧١ (Wolder  ووكرت)١٩٧١(Wiggins 

، وحممد مسعد حسـني  )١٩٧٦(ياء عبداحلميد احلصاىن ، وض)٢٦ - ٢٢ص ص : ٤٧(

  ).١٩٨١(، وليلى عبدالعظيم متوىل )١٩٧٩(فرغلى 

وعلى هذا، ونظرا الختالف مقاييس الرسائل اجلامعية الىت وضعت لقياس السلوك 

العدواىن للطالب، ولعدم توفر مقياس منشور يقيس العدوان لدى الطالب ىف مرحلة 

على منط ) الذكور(حلاىل بتصميم مقياس السلوك العدواىن للطالب االكاتب املراهقة، قام 

  .مقاييس تسمية األقران، والفصل الرابع يوضح ذلك

� �

� �

� �
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٤٨ 

٤٨ 

<ğ̂nÖ^m<VîŠËßÖ]<�^�…÷]<îÊ<íé×é× <í‰]…�< <
íÚ‚ÏÚ<V< <

تغري اتمع نتيجة للتقدم على مجيع مستوياته من شأنه حيدث تغريات ىف تفكري 

وكهم على املستوى الفردى واالجتماعى، هذا التغيري ينصب أفراده، وأساليب حيام وسل

أساسا على تقييم ىف اجتاهات األفراد وقيمهم ومعتقدام، من شأنه خيلق الصراعات النفسية 

عند قطاعات كثرية من األفراد وخاصة قطاع املراهقني الذين هم ىف مفترق الطريق بني 

  .الطفولة والرشد

اما أن خيلق العدوانية عند األفراد، واما أن يركن إىل هذا الصراع يشتد، من شأنه 

اخلوف من الفشل واالحباط، وذلك حينما يقبل األفراد واآلخرون على اشباع حاجام بنهم 

  .ومن مث تزداد حاجة املراهقية إىل التوجيه واالرشاد النفسى. وقوة

  هى كلمة من الكلمات ذات داللة واسعة، و The  Counselingواالرشاد   

  تغطى وظائف متعددة، فالقائم باالرشاد قد يتلقى تدريبه ىف علم النفس أو العمل 

عندما  ١٩٥٠االجتماعى أو التربية، ومل يتميز االخصائى النفسى االرشادى اال منذ عام 

أصبح لقب السيكولوجى االرشادى يطلق على السيكولوجى املتمرن، الذى يكون عادة 

 Counselarصصا ىف االرشاد، أما لقب مرشد أو موجه حاصال على الدكتوراه ومتخ

فقط فهو يشري إىل األشخاص الذين يعملون ىف امليدان، ولكن على مستوى أقل من ذلك 

  ).ص أ: ٤٥(

ومع تطور اتمع حدث تطور ومنو ىف العلوم االنسانية، ومنها علم النفس والتربية 

امهت ىف حبث وعالج مشكالت االنسان كانت املنقذ لقطاعات اتمع من األفراد، فقد س

عن طريق االرشاد النفسى، لتحقيق القدر املناسب من التوافق النفسى لكل فرد، ومعاونته 

  .على حل صراعاته وتوتراته

احلاىل حماولة من احملاوالت القليلة ىف اتمع املصرى الستخدام هذا الدراسة و
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٤٩ 

٤٩ 

ارشاديا مجاعيا أسلوبه احملاضرة واملناقشة اجلماعية  التقدم ىف املعارف االنسانية النشاء برناجما

  .هادفا من ورائه احداث تعديل ىف سلوك املراهقني العدوانيني

<îŠËßÖ]<�^�…÷]<Ìè†ÃiV< <

أن كلمة : "، ىف معىن االرشاد النفسى)٢ص : ٢٧) (١٩٦٨(تقول رمسية خليل 

رشدا، والرشد  جاءت من الفعل أرشد يرشد ارشادا، ورشد يرشد Counselingارشاد 

وهى تتضمن . هو الصالح، وهو خالف الغى والضالل، وهو اصابة الصواب والفاعل راشد

ىف حد ذاا معاىن التغيري واالستمرار والتربية والتعليم والتوعية والوصول بالفرد إىل امكانية 

التصرف ىف األمور كشخص رشيد، وهى ىف نفس الوقت تتضمن امكانية ارشاده وترشيده 

قدمي اخلدمة واملساعدة للفرد، من شخص يستطيع بامكانياته وتدريبه وختصصه أن يرشد وت

هو علم وفن ارشاد  Counseling  Psychologyومن مث فاالرشاد النفسى .. غريه

  ".النفس االنسانية

كما تذكر لالرشاد النفسى تعريفات عديدة، بعضها يرى األساس ىف العملية 

اآلخر يراها ىف العالقة بني املرشد النفسى والعميل، وتعريفات االرشادية نفسها، والبعض 

ارتبطت بالنمو النفسى والصحة النفسية وبالعملية التربوية وبالتوجيه عامة والتوجيه املهىن 

  )١٠ -  ٧ص ص : ٢٧: (خاصة، وفيما يلى بعض التعريفات

اته استخداما سليما االرشاد النفسى هو عملية مساعدة الفرد ليستخدم امكانياته وقدر  -١

  .للتكيف مع احلياة

االرشاد النفسى هو عالقة بني فردين أحدمها املرشد النفسى الذى يأخذ على عاتقه   -٢

  .مساعدة الفرد اآلخر، وهو العميل على فهم نفسه وحل مشاكله

  .االرشاد النفسى هو منو المكانيات العميل وقدراته وميوله من خالل حل مشاكله  -٣

  .د النفسى هو عملية تعلم وتعليم اجتماعىاالرشا  -٤

االرشاد النفسى هو فن مساعدة الفرد على االختيار الصحيح للمهنة والتخطيط   -٥
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٥٠ 

٥٠ 

  .للمستقبل بدقة وحكمة، ىف ضوء حقائق عن نفسه وعن جمتمعه الذى يعيش فيه

 االرشاد النفسى هو املساعدة املتاحة من فرد متخصص متمرن آلخر ىف أية فترة من  -٦

فترات حياته، ليتمكن بذلك أن يرعى شئون حياته وينمى وجهات نظره ويتصرف ىف 

  .أموره ويتحمل تبعاته

أن االرشاد النفسى هو نوع من ) ٥٣ص : ٤٤" (صموئيل مغاريوس"ويذكر 

أنواع اخلدمات النفسية، واخلدمات االرشادية هى خدمات توجه إىل أشخاص من غري 

كنهم يعانون من مشكالت انفعالية عجزوا عن التغلب عليها املرضى، فهم أسوياء مبقدار ول

  .مبفردهم

" أربوكل"هو معركة انسانية أساسا، ويعرفه ) ١٩٦٧" (كام"واالرشاد كما يراه 

بأنه عبارة عن عالقة انسانية بني املرشد املسترشد ينمى األخري من خالهلا قدراته ) ١٩٦٥(

ا من وجهة النظر السلوكية االرتقائية ينظرون ويطورها، هذه من وجهة النظر الوجودية، أم

إىل االرشاد على أنه حماولة لتيسري عملية التعلم بالتركيز على العالقة بني استجابات الفرد 

الظاهرة وبيئته، ملساعدة عملية االرتقاء وتوسيع جمال حل مشكلة املسترشد، وحياول االرشاد 

اكتساب وجتميع االستجابات اهلامة الىت ميكنه  ىف تيسريه لعملية العلم أن يساعد الفرد على

أداءها حتت الشروط املختلفة، والواقع أن أداء االستجابات املكتسبة خالل هذه العمليات 

ستؤثر على الفرد تأثريا ذاتيا، ومن مث سيسهل عملية التقدم والتحسن، وتعترب عملية التحسن 

االختالف والتباين، ويتضمن العملية تغريا  مبثابة تغري تدرجيى حتدو بنا إىل درجة عالية من

  ).١٤ص : ٤٥(سيكولوجيا واجتماعيا وعاطفيا وعقليا ومهنيا 

: ١١٤) (١٩٦٢" (Gustadجستاد "ومن التعريفات لالرشاد النفسى تعريف 

، الذى يعترب فيه االرشاد النفسى ما هو اال عملية تعلم موجهة حتدث بني املرشد )٣ص 

والعميل حياول فيها املرشد مساعدة هذا العميل بطريقة تناسب حاجاته  النفسى املؤهل مهنيا

حىت يستطيع أن يفهم نفسه بصورة أفضل، ويكون أكثر ادراكا وواقعية ىف حتديد أهدافه 
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٥١ 

٥١ 

  .وذلك عن طريق برنامج ارشادى ليصبح عضوا نافعا ىف اتمع

) ١١ص :١١٦) (١٩٧١" (Holdenهولدن "ويتفق هذا التعريف مع تعريف 

لالرشاد النفسى، حيث يراه على أنه عملية نفسية تؤدى إىل تعديل سلوك العميل، عن طريق 

مساعدته على تعلم طرق جديدة لفهم النفس واملشاعر، وكيف يستجيب العميل لعواطفه 

  .وأفكاره والعامل املادى احمليط به والبيئة االجتماعية الىت يعيش فيها

إىل تعريف شامل للتوجيه واالرشاد ) ١٠ ص: ١٩" (حامد زهران"ولقد توصل 

التوجيه واالرشاد النفسى عملية واعية مستمرة بناءة وخمططة، دف إىل : "النفسى ينص على

  مساعدة وتشجيع الفرد لكى يعرف نفسه ويفهم ذاته، ويدرس شخصيته جسميا وعقليا 

  الفرص املتاحة له، وأن واجتماعيا وانفعاليا، ويفهم خرباته وحيدد مشكالته وحاجاته، ويعرف 

  يستخدم وينمى امكاناته بذكاء إىل أقصى حد مستطاع، وأن حيدد اختباراته ويتخذ 

  قراراته وحيل مشكالته ىف ضوء معرفته ورغبته بنفسه، باالضافة إىل التعليم والتدريب 

  اخلاص الذى حيصل عليه عن طريق املرشدين واملربني والوالدين، ىف مراكز التوجيه 

  رشاد وىف املدارس، وىف األسرة، لكى يصل إىل حتديد وحتقيق أهداف واضحة تكفل له واال

  حتقيق ذاته وحتقيق الصحة النفسية والسعادة مع نفسه ومع اآلخرين ىف اتمع، والتوافق 

  ".شخصيا ومهنيا وأسريا، وزواجيا

ة يرتكز هذه متثل بعض التعاريف الكثرية لالرشاد النفسى، كل له وجهة نظر معين

عليها، ولكنها مجيعا دف إىل نفس الشئ وهلا نفس املعىن وهى تصف األنشطة الىت يتضمنها 

) تعريف حامد زهران لالرشاد النفسى(االطار العام لالرشاد النفسى، ويعترب التعريف األخري 

  .احلاىل ىف وضع برناجمه االرشادى وتنفيذهالكاتب تعريفا جامعا مانعا يتبناه 

ليس وقفا على فترة معينة من عمر .. د النفسى الذى سبق الكالم عنهواالرشا

الفرد دون األخرى، وليس هو جماال السداء النصح وفرض الرأى أو حتمل تبعات اآلخر، بل 

هو فتح جمال لشخصية الفرد لتعمل ككل ىف بناء وجهة نظر الفرد فيما حوله واختيار أموره 
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٥٢ 

٥٢ 

  .حبكمة وحتمل مسئولياته

من ارشاد نفسى يعرض الدراسة العرض على ما يتناوله الكاتب وحىت خيص 

  .باجياز طرق االرشاد النفسىالكاتب 

îŠËßÖ]<�^�…÷]<Ñ†�<V< <

العلمى يبدأ من دراسة الظاهرات النفسية والفروض الدراسة مما الشك فيه أن 

معىن مرورا بالدراسات التجريبية الىت تعطى نتائج وحقائق وقوانني تلخصها نظرية، وليس 

ذلك أن العلم سينتهى مبجرد الوصول إىل النظرية، ولكن سرعان ما تبدأ احللقة من جديد 

وختضع النظرية للبحث العلمى املستمر، الذى تنمو وتتغري امكاناته وتستجد أساليبه احلديثة 

وهكذا تتعدد النظريات .. لتنري الطريق أكثر وتوسع جمال الرؤية وامكانات الكشف العلمى

  ).٧٩ص : ١٩(

  فنظريات االرشاد النفسى كثرية ومتعددة، وهذا التعدد يفيد ىف مواجهة تعدد 

  املشكالت الىت يتناوهلا االرشاد النفسى ىف شخصيات العمالء واملرشدين، وترتبط ذه 

  احلاىل احلديث على نظريات الدراسة النظريات طرق ارشادية ارتباطا مباشرا، وحىت يقتصر 

، يعرض أوال لطرق االرشاد النفسى وطريقة الدراسة نفسى املستخدمة ىف طريقة االرشاد ال

  االرشاد 

  .الدراسة ىف هذا 

^ãßÚ<íÂçßjÚæ<ì‚è‚Â<^Î†�<îŠËßÖ]<�^�…øÖE<VMU<V<”<”NUQ<<I<ORTD< <
  .                            Individual  Counsellingاالرشاد الفردى    - ١

  . Group  Counselling                           االرشاد اجلماعى              - ٢

  .                                 Directive  Counsellingاالرشاد املباشر   - ٣

  .                      Non Directive Counsellingاالرشاد غري املباشر   - ٤

  .االرشاد الديىن   - ٥
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٥٣ 

٥٣ 

  . Behavioural  Counselling           االرشاد السلوكى                    - ٦

  .االرشاد خالل العملية التربوية  - ٧

  .                                         Play  Counsellingاالرشاد باللعب   )٨

  . Leisure - Time  Counselling ارشاد وقت الفراغ                        )٩

  .     Brief  Counselling                          االرشاد املختصر                )١٠

  .                                   Eclectic  Counsellingاالرشاد اخليارى   )١١

هذه بعض طرق االرشاد النفسى، ان مل يكن هناك طرق حديثة قد أجنزها الباحثون 

  .السابقة للبحث احلاىل مثل طريقة االرشاد التوكيدى الىت تضمنتها البحوث والدراسات

ان حمددات أى طريقة من هذه الطرق تتعلق مبتغريات خاصة باملرشد والعميل   

واملشكلة والظروف العامة لعملية االرشاد وترتبط ارتباطا قد يكون مباشرا تنظر به إىل 

  :احلاىل طريقة منها هىالدراسة نظريات االرشاد النفسى وتقوم عليها، ويتناول 

¢]<�^�…÷]<îÂ^ÛV Group  Counselling  

ىف الواقع ال توجد طريقة لالرشاد النفسى عامة شاملة أو جامعة مانعة، ولكن 

طريقة االرشاد اجلماعى تعترب طريقة املستقبل، تتناسب مع امكانيات املدارس ىف الوقت 

الدراسة احلاىل ىف تعديل السلوك العدواىن للمراهقني الذكور عينة الكاتب الراهن، استخدمها 

  .وما يرتبط به من متغريات نفسية موضع الدراسة

ارشاد عدد من العمالء الذين تتشابه مشكالم "ويعرف االرشاد اجلماعى بأنه 

ص : ١٩" (واضطرابام معا ىف مجاعات صغرية، كما حيدث ىف مجاعة ارشادية أو ىف فصل

٢٩٧.(  

ا تربويا، اهلدف العام منه هو واالرشاد اجلماعى عملية تربوية اذ ميثل برناجمه موقف

  ).١٣٤ - ١٢٣ص ص : ١٨(مساعدة الفرد واجلماعة على حتقيق حاجات األفراد 

  وتبدو قيمة االرشاد النفسى سواء كان ارشادا فرديا أم ارشادا مجاعيا ىف أنه يهئ 
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٥٤ 

ىف العمليات العالجية معطيات انسانية، تعتمد هذه املعطيات على االجتاه االنساىن الذى 

رتكز على مبادئ التربية احلديثة، هذا االجتاه االنساىن الذى ينبع من الدميقراطية يقوم على ي

  أن لكل فرد قيمة ىف حد ذاته جيب احترامها وتقديرها، وأن لديه القدرة على حتمل مسئولية 

  نفسه، وله احلق ىف توجيه ذاته واختيار قيمة الشخصية وأهدافه واختاذ قراراته بنفسه 

  ).١٠٩ص  :١٤٠(

^ãÛâ_<íéÂ^Ûjq]æ<íéŠËÞ<‹‰_<î×Â<îÂ^Û¢]<�^�…÷]<ÝçÏèæE<VMU<V<”NUTD< <
أن االنسان كائن اجتماعى لديه حاجات نفسية اجتماعية البد من اشباعها ىف اطار 

تتحكم املعايري االجتماعية الىت حتدد األدوار االجتماعية ىف سلوك الفرد وختضعه  -اجتماعى 

ترب حتقيق التوافق االجتماعى هدفا هاما من أهداف االرشاد النفسى يع -للضغوط االجتماعية 

  .تعترب العزلة االجتماعية سببا من أسباب املشكالت واالضطرابات النفسية -

فالفرد ىف اموعة االرشادية ىف عالقة ديناميكية مع اموعة، وهو على عالقة 

م بالتقبل والسماحة وتفاعل دينامى مع هذه العالقة تتس) الكاتب  (ودية، مع قائد اموعة 

يستمد الفرد عوامل التقوية والتدعيم ) أفراد اموعة -قائد اموعة (أفراد اموعة منهما 

فمن وراء . لذاته، هذا من شأنه يكسبه اجيابية ىف نظاق جمموعته، وىف جمال حياته الىت يعيشها

قيودها االنفعالية حىت تربأ الشخصية كل ذلك يستطيع الفرد أن يدرك ذاته وحيررها من 

  .وتنهض

<îŠËßÖ]<�^�…÷]<géÖ^‰_V< <

 -  ٣٠٢ص ص : ١٩: (تتعدد أساليب االرشاد اجلماعى وذلك حسب معايري منها

٣٠٨(  

 - أعضاء اجلماعة ومشكالم النفسية، من حيث مدى التشابه أو االختالف "

مدى استغالل  -دور العمالء مدى التركيز على دور املرشد أو  -طريقة تكوين اجلماعة 

نوع النظرية الىت يتبعها  -حدود االنفتاح أو االنغالق  -دينامية اجلماعة ىف عملية االرشاد 
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املكان الذى تتم  -املرشد من حيث تركيزها على دينامية اجلماعة أو على شخصيات األفراد 

النفسى املسرحى ) تمثيلال(فيه اجللسات االرشادية، ومن أساليب االرشاد اجلماعى الكثرية 

Psyohodrama  التمثيل االجتماعى املسرحىSociodrama.  

أحد األساليب اهلامة ىف االرشاد اجلماعى  احملاضرات واملناقشات اجلماعيةومتثل 

التعليمى، والىت دف أساسا إىل تغيري اجتاهات العمالء حنو أنفسهم وحنو اآلخرين وحنو 

احلاىل ىف االرشاد النفسى ىف توضيح أثر برنامج ىف االرشاد  الدراسةمشكالم، وهو أسلوب 

اجلماعى عن طريق احملاضرات واملناقشات اجلماعية على تعديل سلوك املراهقني العدوانيني، 

وعلى هذا يكون االرشاد النفسى اجلماعى للمراهقني العدوانيني باحملاضرات واملناقشات 

ىف ) احلاىلالكاتب يعدها (اهقني ىف صورة حماضرات اجلماعية هو تقدمي مادة علمية عن املر

اخل للمراهقني ... النمو النفسى وىف مشكالت السلوك االنساىن وىف الصحة النفسية

العدوانيني ىف جو مجاعى حمدد، تناقش خالهلا وبعدها جمموعة املراهقني العدوانيني مادة 

ناميات التفاعل واملناقشات ىف جو اجلماعة مبا يقوى ديالكاتب احملاضرة، حبيث يسهم 

) اجراءات التجربة واملنهج االرشادى املتبع(احلاىل الدراسة اجلماعية، والفصل اخلامس من 

املتغري (يتضمن تفصيال عن االرشاد النفسى اجلماعى وأسلوب احملاضرة واملناقشة اجلماعية 

  ).املستقل للبحث

îŠËßÖ]<�^�…÷]<l^è†¿Þ<V< <

جمموعة منظمة من اآلراء توضح االجتاه حنو تفسري أكرب عدد النظرية ىف االرشاد هى   

ممكن من الظواهر ىف ميدان االرشاد النفسى، وحتدد الوسائل العملية ىف معاجلة هذه الظاهرة، 

ولقد كان االهتمام ا ىف االرشاد النفسى، ألن االرشاد ميكن أن يتعلمه االنسان، وألن 

هولة ىف اطار عام وهى النظرية، وأن النظرية تكون مبثابة القائمني باالرشاد يتقدمون بيسر وس

  ).١٥٩ص : ٢٧(االطار العام الذى يتحقق فيه التجريب وعملية االرشاد النفسى ذاا 

ونظريات االرشاد النفسى كثرية ومتعددة، وهذا التعدد يفيد ىف مواجهة تعدد 
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احلاىل منها ما الكاتب سيذكر  املشكالت الىت يتناوهلا االرشاد النفسى ىف شخصيات العمالء

  .يرتبط بطريقة االرشاد النفسى اجلماعى واملتغريات النفسية موضع الدراسة

M<I<<<l]„Ö]<íè†¿Þ<ðç•<îÊ<îŠËßÖ]<�^�…÷]V< <

الذات هى جوهر الشخصية، ومفهوم الذات هو حجر الزاوية فيها، وهو الذى ينظم 

مل اخلربة املتغري الذى يوجد الفرد ىف السلوك، فوظيفته دافعية وتكامل وتنظيم وبلورة عا

وسطه، ولذا فهو ينظم وحيدد السلوك، وينمو مفهوم الذات تكوينيا كنتاج للتفاعل 

االجتماعى جنبا إىل جنب مع الدافع الداخلى، لتوكيد الذات، وبالرغم من أنه ثابت إىل حد 

قيقية ىف تقرير السلوك كبري إال أنه ميكن تعديله وتغيريه، ومفهوم الذات أهم من الذات احل

يتأثر بالوراثة والبيئة واآلخرين والنضج والتعليم واحلاجات ) جشطلت(وأنه عبارة عن كل 

  ).٨٣-٨٠ص ص : ١٩(واملوجهات، والفرد يسعى دائما لتوكيد وحتقيق وتعزيز ذاته 

والسلوك يتفق معظمه مع مفهوم الذات، وقد ال يتفق، وعندما حيدث التعارض 

توافق النفسى، وأحسن فهم لسلوك الفرد يكون من وجهة نظر الفرد نفسه، حيدث عدم ال

ومن داخل اطاره املرجعى، أى من داخل جماله االدراكى، وأحسن طريقة الحداث التغيري ىف 

  .السلوك هى أوال احداث التغري ىف مفهوم الذات، وهذا ما حياول املرشد احداثه

ى يتضمن موقفا خاصا بني املرشد والعميل، ويعتقد معظم الباحثني أن االرشاد النفس

يضع فيه العميل مفهومه عن ذاته كموضوع رئيسى للمناقشة، حبيث تؤدى عملية االرشاد 

إىل فهم واقعى للذات، وإىل زيادة التطابق بني مفهوم الذات املدرك، مفهوم الذات املثاىل 

ص ص : ١٩(حة النفسية الذى يعىن تقبل الذات وتقبل اآلخرين، والتوافق النفسى والص

٨٨ - ٨٥.(  

N<I<Ù^�]<íè†¿Þ<ðç•<îÊ<îŠËßÖ]<�^�…÷]V< <

والىت تؤكد أن  ،Lewinترتبط نظرية اال ىف علم النفس باسم كريت ليفني 

السلوك هو وظيفة اال الذى يوجد ىف الوقت الذى حيدث فيه السلوك نتيجة لقوى دينامية 
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ن املوقف الكلى تتمايز األجزاء املكونة، ويؤكد ليفني حتركه، ويبدأ التحليل باملوقف ككل وم

أمهية قوى اال الدينامية الىت تسهم ىف حتديد السلوك، ويعرف اال بأنه مجع الوقائع 

  .املوجودة معا والىت تدرك على أا تعتمد على بعضها البعض اآلخر

ى، ولكنـه طبـق   ومل يكتب كريت ليفني عن تطبيق نظرية اال ىف االرشاد النفس  

مفاهيم نظريته على دراسة السلوك ىف الطفولة واملراهقة وديناميات اجلماعة وحل الصـراع  

االجتماعى واعادة التعلم، وهذا يرتبط بطريق غري مباشر باالرشاد النفسى، وقـد طبقـت   

عنـد  : نظرية اال ىف ميدان االرشاد عن طريق عالج اجلشطلت وكان من أهم تطبيقاتـه 

شخصية العميل "اء عن أسباب االضطرابات واملشكالت النفسية يوجه االهتمام إىل االستقص

أسباب اضرابه شخصيا وبيئيـا مثـل االحباطـات     -خصائص حيز احلياة  -وخصائصها 

الفرد والبيئـة واملرشـد وطريقـة    (، وينظر إىل أعراض االضطراب ىف جمال .."والصراعات

 -أمهية تغـيري االدراك  (رشاد تؤكد نظرية اال على ، وىف عملية اال)االرشاد نظريا وعمليا

أمهية تغيري مفـاهيم   -أمهية مساعدة العميل جلعل العوائق املوجودة ىف شخصيته أكثر مرونة 

أمهية االستبصـار، وذلـك    -أمهية التغيري خطوة خطوة ىف اعادة التعليم  -الفرد واجتاهاته 

ه املاضية وتنظيم خرباته احلاضرة وتعديل جمالـه  مبساعدة املرشد للعميل على استرجاع خربات

  ).١٠٥ - ٩٦ص ص : ١٩(االدراكى 

O<I< <<ØÚ]çÃÖ]æ<l^ÛŠÖ]<íè†¿Þ<ðç•<îÊ<îŠËßÖ]<�^�…÷]V< <

، يعتمد ..ىف طريقة االرشاد املوجه الىت تستمد أصوهلا من نظرية السمات والعوامل

معرفية فيها يتحمل املرشـد  وزمالؤه أن عملية االرشاد النفسى عبارة عقلية و" وليامسون"

مسئولية حتديد املعلومات املطلوبة فيقوم جبمعها وتنظيمها وتقدميها للعميل، لذلك يعتمـد ىف  

  .العالج على طريقة املقابلة لتحليل املعلومات وتركيبها وتشخيصها

  كنظرية "من هذه النظريات السابقة ىف االرشاد النفسى والنظريات األخرى 

   ،Showة التحليل النفسى والنظرية الوجودية والنظرية السلوكية ونظرية االتصاالت ونظري
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  قد ) ١٧٢ - ١٥٩ص ص : ٢٧( Rotterونظرية روتر  Shobenونظرية شوبن 

  احلاىل ىف تعليم املراهقني العدوانيني ليستجيبوا الدراسة أفادت االرشاد النفسى اجلماعى ىف 

  ميكنهم تعديل استجابام أثناء عملية االرشاد  استجابات متوافقة مع أنفسهم وبيئتهم وكيف

  .الفسى

  ومع تنوع اجتاهات االرشاد النفسى، وكثرة فنونه ونظرياته وطرقه وأساليبه، فانه   

  يركز على الذات، ويهدف ىف اية األمر إىل حتقيق التوافق النفسى والصحة 

  .النفسية للفرد واجلماعة حىت ينهض اتمع ويرقى

<géÏÃi< <

ن هذا العرض التحليلى للعدوان ومفهومه ووظيفته وعوامله ومتغرياته النفسية م  

املرتبطة به، ىف ضوء املراهقة وخصائصها، وىف ظل ما تعانيه املدرسة الثانوية من مظاهر وصور 

السلوك العدواىن من بعض طالا داخل املدرسة، وما لالرشاد اجلماعى من فوائد ىف حتقيق 

  .فرد واجلماعة ودفع السلوك وتوجيههالصحة النفسية لل

احلاىل ذه الدراسة لعلها تلقى الضوء على جماالت السلوك العدواىن الدراسة يقوم   

ومتغرياته النفسية املرتبطة به، كوسيلة لفهم سلوك املراهقني ومتطلبام، وخترج على حيز 

ني ويساعد ىف عالج الوجود برناجما ارشاديا مجاعيا لتعديل سلوك العدوانيني املراهق

  .اضطرابات سلوك املراهقني
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<Ø’ËÖ]îÞ^nÖ]< <
íÏe^ŠÖ]<l^‰]…‚Ö]æ<pçvfÖ]< <

ىف هذا الفصل بعض البحوث والدراسات العربية واألجنبية الىت الكاتب يتناول 

أن يتم عرض هذه البحوث والدراسات الكاتب وقد رأى . احلاىلالدراسة تناولت جمال 

بالتحليل لكل حبث أو دراسة منها مع الكاتب ، يتعرض فيها السابقة بطريقة حتليلية موجزة

  .احلاىل، ويعقبه ىف اية الفصل تعقيب عامالدراسة توضيح أوجه االستفادة منها ىف 

  :بتصنيف هذه البحوث والدراسات السابقة إىل قسمنيالكاتب وقد قام 

<<ğ÷æ_V  طة بسلوك العدوانينيالبحوث والدراسات الىت تناولت املتغريات النفسية املرتب.  

ğ̂éÞ^m  :   البحوث والدراسات الىت تناولت االرشاد النفسى وأثره ىف تعديل السلوك             

  .أو بعض متغرياته

  ..وفيما يلى توضيح موجز لكل قسم من هذه البحوث والدراسات 

<<ğ÷æ_V< <<Õç×Še<íŞfi†¹]<íéŠËßÖ]<l]�Çj¹]<kÖæ^ßi<îjÖ]<l^‰]…‚Ö]æ<pçvfÖ]

Ö]<°éÞ]æ‚ÃV< <

M<I< <t<áçq<í‰]…�<J<Øé�…æ<gé×éÊæ<á^Ú…^«†ÒEMURMD<E<VMNQ<V<”<”MTOIMTSD< <
John  J.  Kregarman  and  Philip  Worchel 

وهذه دراسة ىف قهرية االحباط والعدوان، فلقد كان التحوير اهلام الذى أدخله   

ة،والذى على نظرية االحباط، وعالقته بالعدواني ١٩٥٢عام  Pastore" باستور"

             أن احتمال ظهور العدوانية بعد فترة احباط يتوقف على قهرية (ينص على 

، فعندما أدرك األشخاص )أو حتكم العامل احمليط له أثره ىف تعديل مضمون النظرية

الذين أدوا التجربة أن االحباط كان نتيجة لسبب معقول أو تفسري واضح قلت 

عور بأن االحباط كان قهريا وبدون سبب معقول،كما عدوانيتهم عنها ىف حالة الش

أن التخفيف من " Rothaus  and  Worchelروثاوس ورتشل "أوضح 
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٦٠ 

٦٠ 

العدوانية ىف ظروف احباط غري قهرية سببه كما وصفته األسئلة نقص الدافع إىل 

  .العدوان على اآلخرين

اط غري قهرى ولكن يظل السؤال قائما، إذا ما كان احلد من العدوانية نتيجة احب

أم قلة مستوى سري األحداث أو نتيجة للمنع العكسى، فان كان نتيجة ملنع عكسى لظهر 

أو ضد نفسه ىف حالة االحباط غري  سوء توجيه للعدوانية بأن يوجهها الفرد ضد أهداف بريئة

  .القهرى

ولقد صممت هذه الدراسة الختبار صحة هذه النظرة باالضافة إىل هذا يرجى من 

ذه الدراسة عزل تأثري كل من نوعى القهرية اللذين اختلطت معانيهما ىف دراسات خالل ه

  .سابقة مما سبب ارتباك الباحثني

طالبا من دارسى علم النفس، وطلب منهم أن  ٧٦واختري ألداء هذه التجربة 

يتقدموا ألى من مثانية جلسات ألداء هذه التجربة كجزء من منهجهم الدراسى، ولتجنب أى 

اجتماعى قائم على الغريزة الفطرية مما قد يسبب فشل التجربة، روعى أن يكون الطلبة بناء 

املتقدمون ألى من اجللسات الثمانية من خلفية سيكولوجية خمالفة لطبيعة التجربة ىف هذه 

فردا وقد  ١٣إىل  ٧اجللسة، وضمت كل من هذه اجللسات عددا من األفراد يتراوح بني 

ىل أربعة أقسام، يلقى كل قسم منها نوعا من األسئلة والتعليمات مت تقسيم كل جمموعة إ

  .العامة خيتلف عن األقسام الباقية من حيث التوقع واملعقولية

ولقد أدى هؤالء الطلبة اختبار ذكاء حتت ظروف تبعث على االحباط، ولقد مت 

قياس ميل كل شخص للهجوم على الشخص املسبب لالحباط شخصيا، وبعض الشخصيات 

  .السالبة الىت ال تعىن للطالب شيئا

îiû]<çvßÖ]<î×Â<…^fj}÷]<]„â<sñ^jÞ<kÞ^Ò<‚ÏÖæV< <
  .توقع االحباط خيفف من حدة العدوان على الشخص املسبب هلذا االحباط ) ١
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٦١ 

٦١ 

معقولية االحباط ليس هلا أى تأثري ظاهر على حدة السلوك العدواىن ضد الشخص  ) ٢

ىف تنويع الكاتب حلقيقى هلذه النتيجة هو فشل املسبب لالحباط، ولكن يكون السبب ا

  .هذا االجتاه بالقدر الكاىف

إىل زيادة العدوان على ) ومعقولية االحباط -التوقع باالحباط (أدى كل من العاملني ) ٣

  .النفس

املستوى املختزل للقوة الدافعة ىف كل من النظريتني يتناسب عكسيا مع ختفيف 

ة ناجتة عن صنع عكسى هلذه العدوانية، وفوق كل هذا ترى العدوانية حتت ظروف غري قهري

نتائج التجربة أن الطالب نفسه قد يكون عامال مباشرا يبعث على االحباط حتت ظروف 

  .االحباط ذو السبب املعقول أو الذى ميكن تربيره

N<<IÕç×q…çm^éÖ]æ<áæ‚×�<o*<E<VSM<V<”<”RNIRQD< <

در األساسى ىف بيان صورة اخللق للكشف عن جناح األحداث يكاد يكون املص  

وهو اختبار اسقاطى لقياس " بقع احلرب لرور شاخ"لدى اجلاحنني، حيث استخدم اختبار 

الشخصية، واستعانا بكبار اخلرباء األمريكيني ىف تفسري نتائجه لدراسة مسات اخللق املميزة 

ذ ىف االعتبار حجم للجاحنني، وذلك مامل يتوفر ىف أى حبث آخر عن اجلاحنني وخاصة اذا أخ

ىف اختبار بقع احلرب " شلدون والياثور جلوك"ويرى ) ضابطة ٥٠٠(،)جتريبية٢٥٠٠(العينة

لرور شاخ قنطرة تعرب اهلوة بني النبت االنساىن والتربة الىت نشأ فيها الشخص، ومسات اخللق 

ة وخاصة الىت يكشف عنها ليست سوى حمصلة التفاعل بني اجلملة األصلية واخلربات املتكرر

ما كان متعلقا منها بالعالقات الوجدانية األوىل ىف حياة الطفل، ولقد كانت استجابات 

  .املفحوص على االختبار وتسجل وتفسر على أساس التفهم والكيف واحملتوى

احلاىل فئتني احدامها الكاتب وقد نظمت نتائج االختبار ىف فئات عامة يأخذ منها   

وتالزمها مع جناح األحداث، مما يربهن على أن املتغريات  لبيان مدى ارتباط العدوانية

النفسية املرتبطة جبناح األحداث قد تكون هى نفسها املرتبطة بالسلوك العدواىن للفرد 
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٦٢ 

٦٢ 

واألخرى لبيان أثر القلق ىف جناح األحداث وبالتاىل يعترب أحد املتغريات النفسية املرتبطة 

  :ما يلىبالعدوان وهذه الفئات ميكن تلخيصها في

 وهناك عدد من عوامل االنفصال:مشاعر فقدان األمن والقلق والدونية واالحباط) ١

 العميقة الىت تدفع بالفرد إىل أ، يسلك ىف اجتاه يبعده كلية عن السيطرة الشعورية

الكاملة على نفسه فيما يتعلق باملثل العليا واملعايري االجتماعية،من أبرزها احساس 

من أو القلق غالبا ما يكون ال شعوريا، وتوصف هذه احلالة عام غامض بفقدان األ

بأا احساس يعجز عن السيطرة على حياة الفرد على العموم أو على جمال معني 

من جماالا، ولقد تبني وجود هذا االحساس الغامض بالقلق لدى كل من أفـراد  

  %).٩٦ - %٨٩(العينة اجلاحنة وغري اجلاحنة وبنسب عالية ومتساوية تقريبا 

مييز االجتاه الوجداىن العدائى أى النـبض الشـعورى أو   : مشاعر الود والعدوان) ٢

 الالشعورى لآلخرين دون سبب معقول متييزا صارخا بني اجلاحنني وغري اجلـاحنني  

فلقد توافر هذا االجتاه بني ثلثى اجلاحنني تقريبا، ومل تظهر اال ىف نسبة أقل بكـثري  

، وهذه السمة ميكن أن %)٣٧غري اجلاحنني  -% ٦٠احنني اجل(لدى غرياجلاحنني 

ويرتبط ذا االجتاه العدائى اجتاه . تؤدى إىل سوء التكيف مع مطالب احلياة اليومية

آخر غري مميز يسمى بالشك، وهذا االجتاه ال تدعمه الوقائع املوضوعية وعادة ما 

أن له ما يربره مـن   يكون ال شعوريا يفسره الفرد بأنه جمرد احباط أو واجب أو

اضطهاد اآلخرين، وهذا االجتاه تتضاعف نسبة توافره بني اجلـاحنني عـن غـري    

  %). ٢٧ -% ٥١(اجلاحنني 

ويرتبط بكل من االجتاهني، العدوان والشك، دينامية انفعالية تتالزم تالزما واضحا 

ذا امليل إىل اآلخرين مع اجلناح، تلك هى امليل للتدمري وااليذاء والسلبية والعناد، وال يتجه ه

عنـد اجلـاحنني   % ٤٩(فحسب بل يرجع على الذات ىف حاالت كثرية ولقد ظهر بنسبة 

، وهناك أيضا االجتاه الدفاعى الذى يعرب عن نفسه أحيانـا ببنـاء   )عند غري اجلاحنني% ١٥
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٦٣ 

٦٣ 

نا قوقعة انفعالية تبعد الفرد عن اآلخرين، وأحيانا ما تأخذ هذه الصورة متردا وعنادا وعصـيا 

سلوكيا، ولقد تبني أن عدد اجلاحنني الذين يتميزون ذا االجتاه أكرب نسبيا من عـدد غـري   

  %).٤٤ -% ٥٦(اجلاحنني 

جانبا آخر من جوانب اخللق وهو لوسائل النمطية " شلدون والياثورجلوك"ويصنف 

حمبـة  (الشباع احلاجات األساسية، فيصفان هذه الوسائل إىل ميكانزمات نفسية نرجسـية  

  ).اجرامية(أو تدمريية ) معاقبة للذات(أو مازوخية ) للذات

O<<I<±^Æ<‚·_<‚Û¦<í‰]…�EMURPD<E<VRT<V<”<”QSQIQTPD< <

يعترب مرحلة استمرار لبحوث سابقة افترضت بعض فروض معينة فيما الدراسة هذا 

خيتص بتنظيم شخصية كل من اجلانح والعصاىب، وأمهها تلك الىت اهتمت بدراسة موضـوع  

ؤثرات االجتماعية والثقافية الىت تعيش فيها طبقات معينة، وأثر ذلك ىف تنظـيم شخصـية   امل

  .األبناء ىف كل طبقة من الطبقتني الدنيا والوسطى

أساسا هى وضع اطار نظرى واحد لتفسري ظاهرتى اجلنـاح  الدراسة ومشكلة هذا 

ـ             دى االخـتالف  والعصاب معا ىف ضوء دراسة ديناميات السلوك عند كل منهما لتحقيق م

  .أو التشابه، ىف النوع والدرجة بني كل منهما ىف الدوافع احملددة للسلوك

أن هناك اختالفا بني الكاتب ألجل هذا، وللوصول إىل حل ىف هذه املشكلة افترض 

  :اجلانح والعصاىب ىف متغريات كان أمهها

وبالقلق والتوتر واالضطراب املتغريات املتعلقة بالتنظيم اخلاص بالدوافع واحلاجات، 

االنفعاىل والعادات االنفعالية، وبادراك الفرد لذاته ومفهومه هلا، وبالقيم وبعادات التكيف ىف 

املواقف االحباطية، وبفهم مشاعر اآلخرين، وباالحساس مبشـاعر االحبـاط ىف الطفولـة    

  .وانطباعها، وبعادات التكيف الشخصى واالجتماعى
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٦٤ 

٦٤ 

هلا  جاحنا، وأخرى مساوية) ٥٠(من اجلاحنني بعدد الدراسة  وقد اختريت عينة هذا

ىف العدد من العصابيني، وجمموعة ثالثة ضابطة بنفس العدد قد اختريت من أكثـر األطفـال   

  .توافقا ىف نفس السن، أى الذين مل يتعلموا أيا من أسلوىب التكيف العصاىب أو اجلناحى

بعض دور املالحظة ىف مدينة القاهرة  وقد أختريت أغلب جمموعة اجلاحنني من نزالء

ممن ثبت أم تتكرر ىف حيام أساليب السلوك العدواىن بصورة تنم عن أـا عـادة ثابتـة    

أما جمموعة العصابيني فقد اختريت من األطفال املترددين أو احملالني للعيادات النفسـية  .نوعا

  .بسبب مشكلة أو أخرى من مشكالت التكيف

عاما لشيوع  ١٤، ١٠ل موضوع الدراسة ممن تتراوح أعمارهم بنيوقد أختري األطفا

عامل الذكاء ىف اموعات الثالثة، الكاتب ظاهرة اجلناح ىف هذه املرحلة العمرية، وقد ثبت 

  .وكانوا مجيعا من متوسطى الذكاء

بطارية من األدوات، كان بينها مقيـاس  الكاتب استعمل الدراسة ولتحقيق فروض 

ومقياس الثبوت االنفعاىل ومقياس الدورية االنفعالية،واختبار تفهم املوضـوع  القلق الصريح 

  .واستخبار القيم واختبار االحباط املصور واختبار العالقات العائلية

  وبعد اجراء االختبارات واملقاييس املختلفة على اموعـات الـثالث واسـتعمال    

  أن :  نتـائج ميكـن تلخيصـها ىف   إىلالكاتب ، توصل الدراسة الطرق االحصائية اخلاصة ب

 قد كشف عن وجود اختالفات بني تنظيم شخصية كل من اجلانح والعصـاىب الدراسة هذا 

وأن هذه االختالفات تتضح أكثر ما تتضح ىف البعد اخلاص بتنظيم الدوافع واحلاجـات وىف  

بالـدوافع  كذلك يالحظ االختالف واضحا ىف البعد اخلاص . الدالئل املثرية الستجابة القلق

أما فيما خيتص بالتنظيم اخلاص بالعادات التوافقية للمواقف االحباطية، فقـد  . املعيارية والقيم

ظهر الفرق واضحا بني بناء الشخصية عند كل منهما، من حيث يغلب ىف سـلوك اجلـانح   

التوجه للخارج سواء باللوم أو االصرار على احلاجة أو توجيه الكراهية أو العدوان، بينمـا  

يغلب أن يتجه العصاىب ىف ذلك كله إىل ذاته فهو غالبا ما يؤمث ذاته ويوجـه اليهـا العـداء    
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٦٥ 

٦٥ 

عن اختالف واضح بـني  الدراسة وقد كشف . والعدوان واللوم دائما كلما تعرض الحباط

اجلانح والعصاىب ىف التنظيم االدراكى املعرىف، فقد ثبت أن كال منهما لديه مفهوم عن ذاتـه  

  الدونية، ولكن هناك اختالفا بينهما ىف درجة هذا الشعور، كمـا أن هنـاك   يعكس الشعور ب

كذلك قد أبرزت النتـائج  . اختالفا بينهما ىف االطار الذى يشعر فيه كل منهما ذه الدونية

بصورة جلية أن كال من اجلانح والعصاىب بعيد عن الفهم اجليد ملشاعر الغري ملا يشغل كـل  

مث ان كال منهما تعرض الحباطـات  . ت وحاجات غري مشبعةمنهما من مشكالت واحباطا

الطفولة لكنها ىف حالة العصاىب حتيد وانطباعاا أشد وأوضح مـع اخـتالف بـني اجلـانح     

والعصاىب ىف حماول هذه االحباطات ومواقف التطبيع الىت تبدو أكثر وضوحا ىف حياة كـل  

  .منهم

P<I<áçq<í‰]…�I<ï]<Jæ<á^m^Þæ<‹Òæ…çâ<J‚è†Ëiçq<EMURRDE<VMMT<V<”<”MSU<IMUOD< <
John  E.  Horrocks  and  Nathan  U.  Gottfried 

هذه دراسة للحاجات النفسية والعدوان اللفظى عند اجلاحنني من الذكور فقد الحظ 

أن املراهق عندما حيبط بسبب تعثر أهدافه مييل ألن يظهر سـلوكا   Horrocksهوروكس 

  .ك العدواىن هى الوظيفة املباشرة لالحباطعدوانيا، ومن مث فكمية وقوة السلو

ووجود عالقة حمتملة بني اجلنوح والعدوان االحباطى كان حمـل افتـراض هنـاك    

  :افتراضان مت اختبارمها ىف هذه الدراسة مها

  .خيتلف اجلاحنون وغري اجلاحنني ىف حتقيق األهداف)أ 

نتج عن تواجد خيتلف اجلاحنون وغري اجلاحنني ىف العدوان وحتقيق اهلدف ي)ب

  .سلسلة من احلاجات

<Ý^Î<‚Îæ<á^‰]…‚Ö]<ìˆãqù]<àÚ<°Âçße<°•]�Ê÷]<àè„â<…^fj}^eV< <
  Lucasقائمة احتياجات املراهق والىت صممها لوكاس هـوروكس وآخـرون     )أ 

Horrocks  and  Others للجـاحنني   وذلك لتحديد مستوى اشباع احلاجات
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٦٦ 

٦٦ 

ستخدام هذه األداة إىل استخدام نـوعني مـن   ومقارنته بغري اجلاحنني، ولقد أتاح ا

  :التحليل لنمط احلاجة عند اجلاحنني

  .تقسيم احلاجات باستخدام املتغريات السيكولوجية  ) ١

  .أو املواقف البيئية" املواقف السلوكية"تقسيم احلاجات على أساس   )٢  

صور صممت خصيصا هلذه الدراسة  ٦، T.A.Tقصص من اختبار  ٤استخدمت   )ب

  .رير ما اذا كان اجلاحنني خيتلفون ىف العدوان كنمط مثاىل لالستجابةلتق

عينتان خمتلفتان، كانوا أطفاال ىف املدارس يعيشون ىف الدراسة كما استخدمت هلذا 

وقد كانت العينة األوىل والىت  South  Western  Ohioمدينة جنوب غرب أوهيو 

م عليهم بأم جاحنون وحجزوا ىف مبىن طفال حك ٢٧قدم هلا قائمة االحتياجات مكونة من 

، وكانت )غري اجلاحنني(من الطلبة الذكور ىف الصف التاسع  ٥٥احلجز اخلاص باملقاطعة، 

سنة موعة التحكم  ١٧- ١٣سنة ومن  ١٧-١٢أعمار اموعة األوىل تتراوح ما بني 

  .وكانوا مجيعا من متوسطى الذكاء

ختبار الصور واختبار تفهم املوضوع مكونة من وكانت العينة الثانية والىت أعطيت ا

زوجا من الذكور اجلاحنني وغري اجلاحنني متساويني ىف العمر والذكاء واجلنس،وقد كانوا  ٢١

ومل يكن من  Whitesوعشرة أزواج من البيض  Negroاحد عشر زوجا من الزنوج 

اعية واقتصادية، املمكن التجانس بني األزواج على أساس املستوى الفردى لعوامل اجتم

ولكن مت عمل جمانسة جزئية عن طريق حتديد العينات اجلاحنة وغري اجلاحنة من مدرسة عالية 

واحدة ىف نفس احلى ومن قطاع ىف املدينة ذى مستوى اقتصادى اجتماعى منخفض، كما أن 

  .اانسة على أساس اجلنس قللت من االختالفات ىف املستويات االقتصادية واالجتماعية

وبواسطة نتائج هذه الدراسة قد دعم الفرض األول بأن اجلاحنني وغري اجلاحنني 

خيتلفان ىف حتقيق اهلدف، وأيضا الفرض الثاىن بأن اجلاحنني وغري اجلاحنني خيتلفان ىف العدوان 

  .حسبما مت تعريفه ىف هذه الدراسة
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٦٧ 

٦٧ 

  جات هذه الدراسة هى لبيان معىن ارتباط أحد املتغريات النفسية وهى احلا

احلاىل، اال الدراسة بالسلوك العدواىن، على الرغم من اختالف عينة هذه الدراسة عن عينة 

أنه يعترب ملن املهم أن يأخذ املتغري بالسلوك العدواىن للطالب فيما بعد هذا العمر السىن لعينة 

  .الدراسة

Q<I<< <<�ÚçÒçéÞ<‚è†ËÖ]<ˆéÖ…^�<í‰]…�EMURRDE<VMOS<V<”<”ORUSIORUTD< <
Charles  Alfred  Newcomer 

وهى دراسة للعالقة بني أمناط معينة من السلوك العدواىن،وبعض االجتاهات والقيم 

املختارة، وهدف هذه الدراسة هو حبث احتمال وجود عالقات بني السلوك العدواىن املالحظ 

و لفرد وبعض القيم واالجتاهات املختارة، وباالضافة هلذه العالقات فهناك هدف ثانوى وه

حليل الفروق بني التقديرات املالحظة للسلوك العدواىن من بيئات اجتماعية خمتلفة مثل املرتل 

  .املدرسة

هو استجالء القيم واالجتاهات الىت تتصل بأمناط من الكاتب وقد كان هدف   

  .لعدوان،لالرشاد النفسى للطالب الذين يعانون من صراعات ىف عالقام الشخصية اآلخرين

†Ê<k×n³æ<šæ<í‰]…‚Ö]íéÖ^jÖ]<½^ÏßÖ]<îÊV< <
إذا ما قورن بني جمموعة من ذوى الفروق امللحوظة ىف عدوام فسيكون أيضا   - ١

  .بني هذه اموعة فروق ىف قيمهم واجتاهام هناك

 من حيث عالقته بالقيم واالجتاهـات فروق نوعية فيما خيتص باجتاه العدوان  هناك  - ٢

الصفوف  ن طالب التعليم الثانوى الذكور ىفم)١٥٤(منالدراسة وتكونت عينة 

  .النهائية مبدرسة خاصة

< << <
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íéÖ^jÖ]<l]æ�ù]<í‰]…‚Ö]<å„�<Ý‚~j‰]æV< <
  مسح جوردون لقيم العالقات الشخصية) ١

The  Gordon  Survey  of  Interpersonal  Values 

  دراسات رانر ألمناط االجتاهات) ٢

The  Runner  Studies  of  Attitude  Patterns 

        College  Form    استمارة الكلية ) ٣

  .وطبق االختباران واالستمارة على مجيع أفراد العينة  

  .الستخدامها ىف هذه الدراسة" الكاتب  "قائمة تقدير السلوك من اعداد ) ٤

< <î×è<^Ú<î×Â<í‰]…‚Ö]<å„â<sñ^jÞ<l†Ë‰_<‚ÎæV< <
موعة احلالية ىف احلدود كانت متوسطات متغريات االجتاهات والقيم ىف ا  ) ١

  ).املتوسط(العادية 

كان اتفاق املقدرين فيما بينهم على تقديرات السلوك عاليا نوعا، ولكن يلزم   ) ٢

تعزيز وحتليل لقائمة تقدير السلوك حىت ميكن التأكد منها كمقياس ثابت 

  .للسلوك العدواىن

لتقدير  Newman - Kouls  Testان نتائج اختبار نيومان كيولز   ) ٣

السلوك اخلارجى املوجه يدل على أن السلوك الذى من هذا النوع يسهل 

  .التعبري عنه وعرضه ىف وسط معيشى أكثر منه ىف وسط حجرة الدراسة

كانت هناك ثالثة فروق دالة ىف اموعة احلالية اذا قورنت مبجموعة التقنني   ) ٤

املساندة : خلة اآلتيةىف الترابط املتداخل، بني مسح قيم العالقات املتدا

  .واالستقالل، والتقدير واالستقالل، والقيادة
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٦٩ 

٦٩ 

لكل من القيم  Gordonاحلاىل اختبارى جوردون الكاتب ولقد استخدم 

الشخصية واالجتماعية لدراسة متغري القيم ومدى ارتباطه بالسلوك العدواىن للطالب عينة 

  .احلاىل استنادا على هذه الدراسةالدراسة 

ذه الدراسة أن املشاكل املتركزة حول صراع العالقات الشخصية ويتضح من ه

  .املتداخلة يلزم حبثها، لوجود كثري من التناقضات ىف القيم واالجتاهات

R<<I<áçŠè…çÚ<°×Ëè]<í‰]…�EMURSD<E<VMOQ<V<”<”MOLPIMOLQD< <
Evelyn  Morrison 

اهقة باعتباره وهى دراسة ىف تأخر التحصيل الدراسى للبنني ىف مرحلة ما قبل املر

عن بعض اخلصائص السلوكية الدراسة ودف هذه الدراسة . أحد أعراض العدوان السلىب

لتالميذ مرحلة ما قبل املراهقة، لتحديد نوع العالقة بني أعراض العدوان السلىب واخنفاض 

  .التحصيل الدراسى ان وجدت

تمع صناعى على فصول الصف اخلامس باملدارس العامة ىف جمالدراسة وقد أجرى 

، فهذا اتمع متجانس إىل حد بعيد حيث ان مجيع New  Jerseyمبنطقة نيوجريسى 

سكانه من ذوى املستوى االجتماعى االقتصادى املتوسط، وكلهم من جنس واحد ودين 

تلميذا بالصف اخلامس، وكلهم من البيض، ومع أن مادة ) ٣٤٢(واحد، وكان عدد التالميذ 

مجيع التالميذ بنني وبنات ىف الصف اخلامس، فان هذه الدراسة قد قد طبقت على الدراسة 

  .تناولت البنني فقط

تلميذا  ٦٥هم تلميذا ميثلون اتمع األصلى اختري من ١٦٤وقد تكونت عينتهم من 

 ١٢٦شهرا مبتوسط عمر ١٤٤-١١٥تراوحت أعمارهم الزمنية بنيمتثل عينة الدراسة،

  .شهرا

<í‰]…‚Ö]<å„â<îÊ<Ý‚~j‰]<‚Îæîâ<íé‰…‚¹]<‹éè^Ï¹]<àÚ<�‚ÂV< <
  ).الدراسية(متوسط الدرجات الىت حصلوا عليها ىف املواد األكادميية   ) ١
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٧٠ 

٧٠ 

درجة االستعدادات،فقد قيست باستخدام اختبـار كاليفورنيـا للنضـج      ) ٢

  .العقلى

California  Test  of  Mental  Maturity 

نن، هو اختبار درجات الطالب الىت حصلوا عليها نتيجة اختبار مق  ) ٣

  .كاليفورنيا للتحصيل

íéiû]<l]æ�ù]<í‰]…‚Ö]<å„�<kÚ‚~j‰]<‚ÎæV< <
، تطبق بطريقة مجاعية، الختبار الدافع النوعى T.A.Tجمموعة من الصور   ) ١

  .للعداء جتاه السلطة

استفتاء مأخوذ من اختبارى كاليفورنيا للشخصية مت تقنينه بواسطة جلنة   ) ٢

  .حتكيم

ير له تدريج من أربع نقاط لدرجة الشدة، تقدم للمعلمني استمارة تقد  ) ٣

الستخدامها ىف تقومي األطفال داخل الفصول، وهذا املقياس يستخدم 

  .لتحديد العدوان السلىب داخل الفصول

وقد حددت جمموعات ذوى التحصيل املنخفض وذوى التحصيل العادى مستخدمني 

ىف اختبارات املواد الدراسية، واقتصر  ىف ذلك درجات اختبارات الذكاء ودرجات الطالب

على هؤالء الذين كانوا متوسطني أو فوق املتوسط ىف االستعدادات، والذين كانت الدراسة 

، واختريت الفروق وكان من نتائجها داللة بعضها احصائيا ممـا  ٩٥درجة ذكائهم أكثر من 

العدوان حنو السـلطة   يوضح أن التالميذ ذوى التحصيل املنخفض قد أبدوا قدرا كبريا من

أكثر من ذوى التحصيل العادى، وأن ذوى التحصيل املنخفض ترتفع درجة عدوام السلىب، 

احلاىل من عالقة حتصيل الطالب دراسـيا  الكاتب كما يقدرها مدرسوهم، مما يؤيد ما أخذ به 

  .احلاىل من عينة هذه الدراسةالدراسة بعدوانيته، على الرغم من اختالف عينة 
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٧١ 

٧١ 

S<I< <Ý<l†eæ…<í‰]…�<J<ï…çée<^ãe]†eæ<pæ…EMURSDE<VMPP<V<”<”NSSINTMD< <
Robert  M.  Roth  and  Prabha  Puri 

 هذه دراسة عن اجتاه العدوان وأعراض عدم التحصيل، هدفها هو الكشف عن اجتاه

 ا متالثانوية واالبتدائية، وألجل هذ العدوانية بني احملصلني وغري احملصلني دراسيا ىف املرحلتني

  :اختبار الفروض اآلتية

خيتلف كل من احملصلني وغري احملصلني اختالفا كبريا ىف اجتاه العدوانية   ) ١

فاحملصلون أكثر نقما على البيئة بينما يعفى غري احملصلني من العقاب ىف الكثري 

  .من احلاالت، ولكن مييلون إىل عقاب أنفسهم

الثالثة، والسادسة، والتاسعة،  :هذه الفروق ذات مغزى ىف كل من املراحل  ) ٢

  .والثانية عشرة

ال يوجد فرق بني احملصلني وغري احملصلني من اجلنسني ىف أى من املراحل فيما   ) ٣

  .يتعلق باجتاه العدوان

وقد مت اختيار األشخاص الالزمني ألداء هذه التجربة من بني طلبة املرحلتني 

حيث مت التعرف على أمهر  ،Chicago  Illinoisوالثانوية بشيكاغو والينويز  االبتدائية

الطلبة من خالل اختبار القدرات العقلية األولية بالنسبة لطلبة املرحلة الثانوية   وأفضل 

النتائج للقدرات العقلية بالنسبة لطلبة املرحلة  Otis  Quickالسريع " أوتيس" واختبار

بينما مل ينجح غري احملصلني حيث حصل احملصلون على متوسط أعلى من النصف  االبتدائية،

  %.٥٠على متوسط درجات يتعدى نسبة الـ  ىف احلصول

طالبا وطالبة ىف الصف  ٤٠طالبا وطالبة ىف الصف الثالث،  ٣٨وكانت أعدادهم   

  .طالبا وطالبة ىف الصف الثاىن عشر ٣٨طالبا وطالبة ىف الصف التاسع،  ٥٠السادس،

املسماة  Rosenzweig  P - F  Studyروزيرتويج "ولقد استعملت طريقة   

بصورة االحباط، الختبار تلك الفروض، للكشف عن اجتاه العدوانية وتتلخص هذه الطريقة   
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٧٢ 

٧٢ 

رسم كرتوىن يؤدى كل رسم منها إىل احباط نفسى للمشاهد، فتمثل كل منها  ٢٤ىف وجود 

بعث على حالة أو ظرف حمبط للنفس، يرى فيها املشاهد شخصية تقول أو تفعل شيئا معينا ي

امللل والضيق، مث يراقب الباحثان رد فعل األشخاص هلذا االحباط، ولقد قيدا النتائج ىف 

 -العدوان على النفس  -العدوان على البيئة : استمارة روعى فيها الصفات التالية

  .الالعدوانية  

 اثبات صحة الفرضني األول والثاىن: ولقد أوضحت هذه التجربة نتائج عديدة أمهها  

شل الثالث، أى أن احملصلني خيتلفون عن غري احملصلني ىف أن احملصلني يعربون عن وف

عدوانيتهم تعبريا داخليا، أى أم ال يظهرون هذا التعبري وينطبق هذا على الطلبة احملصلني ىف 

كل الصفوف، كما تثبت هذه النتيجة أم ذوو طبيعة صامدة وقدرة على االحتمال، كما أن 

جود فروق بني اجلنسني مل يكن له أساس من الصحة، حيث اختلفت احتمال عدو و

احملصالت عن غري احملصالت عن املتوقع هلن باستثناء طالبات الصف السادس فيما يتعلق 

  .باجتاه العدوان

 ولقد عضدت نتائج هذه الدراسة أحد االفتراضات األساسية لقوانني العقل املتعلقة  

من املعتقد أن التعبري االندفاعى املوجه للداخل من  بأعراض عدم التحصيل، ولقد كان

  .السيئة الىت يتسم ا غري احملصلني  العوامل 

وباالضافة هلذا اعتقد الباحثون أيضا أن هذا النموذج قائم بذاته وأن له عالقة   

 بالتحصيل، ولقد فرق اجتاه العدوان بني الذكور من ناحية التحصيل ىف املرحلتني االبتدائية

لثانوية، ولكن مل يفرق بني احملصالت وغري احملصالت ىف املرحلة الثانوية، وان فرق بينهن ىف وا

  .املرحلة االبتدائية

لنفس بني احملصلني وغري والفرق اهلام بني العدوان على البيئة والعدوان على ا  

ث وجه من الطلبة يوضح أن كل من اموعتني يستعمل العدوان بطريقة خمتلفة حي احملصلني

  .عدوام للبيئة بينما وجه غري احملصلني عدوام إىل أنفسهم  احملصلني 
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والفرق اهلام اآلخر فقد كان بني غري احملصلني من الذكور واالناث، حيث استعمل   

املراهقون من الذكور أسلوب هزمية النفس بأسلوب أكادميى، بينما مل تستخدم االناث غري   

احلاىل الدراسة ألماكن التعليمية، على الرغم من اختالف عينة احملصالت هذا األسلوب ىف ا

احلاىل موجه إىل الدراسة عن عينة هذه الدراسة، وكذلك نوع العدوان حيث أن العدوان ىف 

احلاىل أخذ على عاتقه دراسة التحصيل ومدى ارتباطه بالعدوانية الكاتب اخلارج فقط، إال أن 

  .للطالباملراهقني الذكور

T<I< <‰]…�<t†Ê<‚·_<t†Ê<íEMURSD<E<VQQ<V<”<”PRO<I<PRRJD< <

دف هذه الدراسة إىل دراسة عدوان اجلاحنني بواسطة اختبار تفهم املوضوع دراسة 

للجناح تعريفا نفسيا، فهو نتاج عجز داخلى ىف التوافق مع الكاتب حتليلية نفسية، وقد اختار   

  .اتمع، مبعثه خلل ىف بناء شخصية اجلانح

ذه الدراسة كانت عينة ذات طابع قانوىن، ومل ختتار احلاالت بناء على ما وعينة ه  

تعانيه من قصور نفسى، وامنا بناء على ما نسب اليهم من خمالفات قانونية أدت إىل ايداعهم 

 موعة غريحالة أغلبهم من املتشردين، أما ا ٢٥دور التربية، ويبلغ عدد أفراد هذه اموعة   

عشرون حالة فقد اختري معظمهم عن طريق املؤسسات  ٢٠لغ عدد أفرادها اجلاحنة الىت يب

ست حاالت تنتمى إىل مستوى  ٦العقابية، كاألندية والساحات، وتضمنت هذه اموعة  غري

بقصد ابراز دور العوامل االجتماعية  -تالميذ مدارس  -اجتماعى اقتصادى وتعليمى أعلى 

  .ىف تكوين الشخصية

سات التحليلية املتعلقة باجلناح ىف هذه الدراسة كدراسة أختهورن وقد بينت الدرا  

وفريد الندر ودراسة بنت ان اجلناح نتيجة قصور ىف االمتثال للواقع، وفجاجة ىف منو األنا   

األعلى، أو انعدامه كامال، وأن السلوك العدواىن من جانب اجلانح نتيجة عدم تعديل املطالب   

  . عدم القدرة على حتمل االحباطالغريزية األولية، ومن مث  

 ومن استجابات اموعة اجلاحنة حالة حالة بالتحليل املتعمق واموعة غري اجلاحنة  
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 املشاعر أيضا بتكشف أنه توجد فروق شاسعة وخباصة فيما يتعلق بالعالقات األسرية ومغالبة

  .سىواملخاوف العدوانية واحلاجة إىل النجاح االجتماعى والتحصيل الدرا

ومن النتائج تتضح بعض اخلصائص املميزة للجاحنني باملقارنة بغري اجلاحنني ومنها يتبني   

لدى اجلاحنني ال تلبث أن تتعدل، كيف أن اخلصائص الذهانية الىت حتتل املكان األول  للدراس

وحيل حملها خصائص عصابية وسوية، وال يكون للخصائص الذهانية بينها اال دورا ثانويا وىف 

  .دد قليل من احلاالتع

  وان العمليات الذهانية الدفاعية هى العمليات الغالبة عند اجلاحنني، فالتفتيت   

والتمزيق يصيب األنا واملوضوع واملشاعر مجيعا، األمر الذى جيعل اجلانح أسري موضوعات 

  .تدمريية عديدة تطارده دائما وينشد بدوره اهلرب منها أو تدمريها  داخلية 

مان من الرعاية واحلب من جانب األم يؤدى إىل تعثر الطفل الصغري ىف وأن احلر  

مغالبة خماوفه الداخلية االضطهادية وتعديلها، وبالتاىل تعثره ىف االنتقال إىل املراحل التالية   

حيث يتم توحيد املوضوع ومتاسك األنا، وحيث تتحقق الغلبة التدرجيية للمشاعر اللبيدية   

  .وضوع اخلارجى، وبالتاىل تعديل األنا األعلى وتقوية األنااالجيابية حيال امل  

  ان الواقع اخلارجى اجلدب احمليط باجلانح ال يؤدى إىل عجزه عن مغالبة هذه   

  الظروف بل برده اليها، الستمرار وجوده ىف هذه املواقف احمليطة كلما جابه مواقف 

  املواتية تؤدى إىل التخلص احباط وحرمان، أما لدى غري اجلانح فالظروف اخلارجية 

  من املخاوف املبكرة واستمرار النمو النفسى، هذا ىف الطفولة املبكرة، كما ان وجود 

  الظروف املواتية خالل احلياة املبكرة حىت الرشد يدعم من ارتباط الشخص بالواقع 

املخاوف اخلارجى، ويسمح له مبا يتيحه له هذا الواقع اخلارجى من اشباع مستمر من مغالبة 

  .الداخلية

ان العدوان اذ يرجع إىل بناء نفسى اقتضته ىف الغالب ظروف اجلانح املبكرة، كمـا    

  .يستثريه فيه وتذكى من حدثه استمرار هذه الظروف املبكرة ىف خمتلف مراحل العمر
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احلاىل ىف حبثه كمحاولة منه لنبش وتفتيش ماضى الكاتب هذا ما استند عليه   

  .حىت يستطيع أن يفهم نفسه "العدواىن"  وحاضر 

U<I<Œ]�<í‰]…�I<<^jeçéq<I<EtJî‰E<DMURTDE<VMNN<V<”<”MMU<I<MQUD< <
Das - Gupta - J - C. 

هذه دراسة ىف العدوانية اجريت ىف بلدتى كالكوتا وستانفورد بواليـة كاليفورنيـا     

Galcutta  and  Stanford  California  شخص لقياس ) ١٥٠٠(على أكثر من

ولقد كانت نتائج العدوان جتاه الذات أعلى بني . اه الذات، والعدوان على األشياءالعدوان جت

، ٣٠الكبار منها بني املراهقني، ولقد كانت ىف أقل صورها لدى من تراوحت أعمارهم بـني  

من النساء األمريكيات، ولقد أظهـرت   ٢٩، ٢٠من اهلنود ومن تراوحت أعمارهم بني ٣٩

والغري متزوجات عدوانيـة أكـرب    ٢٩، ٢٠راوحت أعمارهن بني البنات اهلنديات الالتى ت

 ١٤ ١٢بكثري ضد أنفسهن، ومما أظهرته بنات نفس اجلنس الالتى تراوحت أعمارهن بـني  

ولقد أظهر الرجال اهلنود عدوانية ضد أنفسهم أقل بكثري مما أظهرته نساء اهلنود ولكن . عاما

وعة األمريكية، ان مل يكن هناك فرق يذكر بني مل يالحظ الباحثون مثل هذا الفرق على ام

األمريكان الكبار واهلنود الكبار، ولقد أظهر اهلنود اليتامى من املراهقني والكبار على حـد  

السواء عدوان جتاه الذات بصورة أكرب وأعلى بكثري مما أظهره مراهقى وكبار اهلنود الـذين  

  .نشأوا ىف بيوت عادية بني أهاليهم

للعدوان على األشياء فلقد ظهر ميل ثابت لزيادة العدوانية على األشياء  أما بالنسبة

إىل سن األربعني، وبوجه عام أظهر األمريكان من اجلنسني عدوانية  ١٤، ١٢ابتداءا من سن   

أكرب من اهلنود من اجلنسني، كما أظهر األمريكيون نسبة عدوان على األشياء أكـرب مـن   

وجود عالقة مشتركة بني العدوانية وحب األبـوين ىف فتـرة   اهلنود، ولقد الحظ الباحثون 

كما وجدوا عالقة مشتركة بني العدوان على النفس والعدوان على األشياء بنسـبة  . الطفولة

بني النساء، وعالقة بني كل من العدوان جتاه الذات والعـدوان  % ٧١بني الرجال، % ٧٩
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ناحية أخرى، وعالقة بني العدوان جتـاه  على األشياء من ناحية، والعدوان على األبوين من 

الذات والعدوان على األشياء من ناحية والسعادة من ناحية أخرى، وهى عالقة سالبة وعالقة 

موجبة بني العدوان جتاه الذات والعدوان على األشياء من ناحية والعصبية والتوتر من ناحية 

لقوية واملوجبة بني العدوان جتـاه  أخرى، وتطرح هذه الدراسة نظرية نفسية اليضاح العالقة ا

احلاىل العدوان إىل حمـاوالت  الكاتب الذات، والعدوان على األشياء، وبناءا على ذلك قسم 

احلاىل عينته على الذكور الكاتب متعددة، ونظرا ألن نوع اجلنس له أثره ىف العدوانية، اقتصر 

  .من املراهقني

ML<I<îÊ^ËÒ<‚Û¦<‚·_<àè‚Ö]<ðøÂ<í‰]…�ELMUSDE<VQOD<<<<<V< <

هو دراسة العالقة بني التسلطية وبعض املتغريات السيكولوجية األخرى عند الدراسة   

  .أصحاب وظائف االشراف املدرسى

الذى وضعه ادورنو وزمالؤه كمقياس للتسلطية ) F(مقياس الكاتب وقد استخدم   

  ف االشـراف ومقياس االرشاد النفسى لقياس املتغريات السيكولوجية عند أصحاب وظـائ   

  .املدرسى

من أصحاب وظائف االشراف املدرسى موزعني ) ١٠٢(من الدراسة وتألفت عينة   

رؤساء  -نظار املدارس  -الفنيني  -املوجهني  -الوكالء  -املدرسني األوائل : على وظائف  

نة املديرين املساعدين باملراحل التعليمية الثالث بالقاهرة الكربى، وروعى ىف العي -األقسام   

أن تضم أصحاب املؤهالت املتوسطة وأصحاب املؤهالت العالية الذكور واالناث، وتـراوح  

  .سنة ٣٩.٧مبتوسط قدره  ٦٠ - ٢٩سن أفراد العينة من 

< <<Ø’u<í‰]…‚Ö]<l]æ�_<ÐéfŞjeæ<gi^ÓÖ]^ãßÚ<sñ^jÞ<î×ÂV< <
 توجد عالقة ارتباطية موجبة بني التسلطية واحلالة املزاجية الطيبة، وكـذلك بـني    ) ١

  . ٠.٠١وهذه العالقة دالة عند مستوى ) حتمل املسئولية(التسلطية واملسايرة 

توجد عالقة ارتباطية سالبة بني التسلطية والقدرة على انشاء العالقات االجتماعيـة    ) ٢
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  . ٠.٠٥وكذلك بني التسلطية والصدق وهذه العالقة دالة عند مستوى 

اه بني التسلطية من ناحية وكل من الثبات ال توجد عالقة ارتباطية دالة ىف أى اجت  ) ٣

  .االنفعاىل والواقعية واالستعداد والقيادة من ناحية أخرى

وتعترب السلطة بعدا من أبعاد العدوانية، وجماال من جماالته، وعلى هذا كانت هذه   

يادة احلاىل ىف حتديد بعض املتغريات املرتبطة بالعدوانية كاملسايرة والق للدارسالدراسة معني   

والصدق، كما كانت أساسية ىف بناء برنامج االرشاد النفسى على أساس قدرة الفرد على   

  .انشاء العالقات االجتماعية السليمة  

MM<It<Øè‡æ…æ<Ðée†qæ…<í‰]…�<J<°qEMUSMDE<VMPM<V<”<”NPM<I<NPPD< <
Roger  Pigg  and  Russell  G.  Geen 

  الشبه بني القائم باالحباط واملعتدى ودرجةاملوجه للذات،وهى دراسة ىف العدوان 

فالعدوان املوجه للذات معقد، ومع هذا فان صلته املباشرة باملشـاكل االجتماعيـة     

املعاصرة يربر كثرة تداوله، وخيتلف التعبري عن العدوان املوجه للذات عن تقدير الـذات أو    

حار أقصى حدود العـدوان  الشعور بالذنب، فانه قد يصل إىل حد تدمري الذات، ويعترب االنت  

  .على الذات  

أن  Henry and   Shortويرى كثري من الباحثني والعلماء أمثال هنرى، وثورت  

  Dollardاالنتحار ينبع من االحباط وهو نفس رأى العلماء ادوالرد ودوب وميلر وسريز 

Doob  Miller  and  Sears  مـن   الذين قرروا أن االحباط يولد العدوانية، وىف الكـثري

احلاالت ال يستحب من الناحية االجتماعية أن يوجه الفرد عدوانيته على القائم باالحبـاط،  

فكرة وجود الذات بني أهـداف  الكاتب واذا يصب الفرد عدوانيته على أى بديل واذا قبل 

العدوان املتحول عن اهلدف األساسى وأا تكون ىف بعض األحيان اهلدف املنطقى الوحيـد،  

  .قدر من الشبه بالقائم باالحباطألا على 

< <
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í‰]…‚Ö]<å„â<îÊ<^â…^éj}]<�<îjÖ]<šæ†ËÖ]<àÚæV< <
يكون العدوان املوجه إىل الذات أعظم وأشد ىف حالة وجود : ىف بعد اهلجوم  ) ١

  .تشابه متوسط الدرجة بني الشخص والقائم باالحباط

لقائم سوف يكون الصراع ىف أشد حاالته ان كان التشابه بني الشخص وا  ) ٢

  .باالحباط كبريا

من طلبة جامعة ميسورى ) من الذكور(شخصا  ٣٣وقد قام بأداء هذه التحربة   

  University  of  Missouri  تقدموا متطوعني ألداء هذه التجربة، مت تقسيمهم إىل

ثالث تعرضت كل منها ملعاملة من نوع خاص، وكجزء أول للتجربة قام القائم باالحباط   

يبعث صدمات كهربية ألجساد الطلبة، وىف اجلزء الثاىن من التجربة طلب من بتشغيل جهاز   

الطلبة تشغيل نفس اجلهاز وبعث صدمات كهربية ألجسادهم، مث مت استخراج معامل   

  .على الذات طبقا لشدة ومدة استمرار تلك الصدمات  العدوان 

اهلجوم العدواىن ولقد وجد الباحثون أن نتائج التجربة كانت دليال واضحا على أن   

على الذات يكون عظيما ىف حالة وجود تشابه متوسط الدرجة بني الطالب والقائم االحباط 

  أما اذا كان التشابه بينهما كبريا جدا أو قليال جدا، فان معدالت كثافة العدوانية تكون أقل

ولقد اعترب الباحثون أن طول املدة املستغرقة للصدمة الكهربية يدل علـى شـدة     

 الصراع أشـد الصراع الذى يدور ىف داخل نفسية الطالب، فكلما طالت مدة الصدمة،كان   

ومن هذا املنطلق وجد الباحثون أن الصراع النفسى كان ىف أشد حاالته بني طلبة جمموعـة  

التشابه كبري مع القائم باالحباط، مما يؤيد الفرض السابق ذكـره ولقـد وجـد الباحثـان     

أن العدوان يكون أشد ىف حالة  Kaufmann  and  Marcus) كاوفمان، وماركوس(

عدم وجود تشابه منه ىف حالة وجود تشابه يبعث على االثارة والنشاط ولكن هذه الدراسة 

  .أضافت مغزى ملدة وكثافة الصدمة، وهو ما مل تثبته نظرية كاوفمان وماركوس
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٧٩ 

MN<IØéñ^~éÚ<å‚fÂ<o*<E<VNQ<V<”<”OQR<I<OQSD< <

حالـة مـن    ٩٠حيث قام ببحث  -وافق عند الطالب املراهقني هذا حبث سوء الت

حاالت الطالب املراهقني ىف املدارس الثانوية باالسكندرية، وقد عرض هذه احلاالت وعلـق    

عليها، وكان حبثه يدور حول اضطراب سري املراهقني ىف الدراسـة والسـلوك الشـاذ ىف      

افق ىف البيـت، وحاجـات املـراهقني    املدرسة، واضطراب االختيار املهىن وبعض سوء التو

وخماوفهم وعدوام وشعورهم باالمث، وكان ىف حبثه يعرض للحاالت العملية ليدلل على سوء 

  .التوافق

  الدراسـة  أسلوب حبث احلالة كمنهج، واسـتخلص نتـائج   الدراسة وقد اتبع ىف   

لفرد أو شخصـيته  فوجد أن العوامل املسببة لسوء التكيف منها ما يتصل بطبيعة ا  وناقشها 

  .ومنها ما يتصل بظروف البيئة، ومنها ما له صلة بالعوامل املدرسية والعوامل االجتماعية

تلقى هذه الدراسة ضوءا على أنه يوجد من العوامل النفسية ما يرتبط بالسلوك   

  .والعدواىن للمراهق ىف جمتمعنا  الشاذ 

MO<I<gè†Æ<|^jËÖ]‚fÂ<gè†Æ<í‰]…�EMUSRD<E<VQP<V<”<”SRM<I<MTND< <

تتركز مشكلة هذه الدراسة ىف معرفة الفروق ىف مسات الشخصية بـني التالميـذ   

  .املخلني بالنظام وغري املخلني، وطبيعة هذه الفروق  

<<<Ä•æ<‚Îæ<gi^ÓÖ]í‰]…‚×Ö<íéiû]<ímønÖ]<Í]‚âù]V< <
  هل لذكاء التالميذ عالقة بسلوك االخالل بالنظام ىف الفصل؟  ) ١

ية الىت متيز التالميذ املخل بالنظام ىف الفصل عن غريه ما السمات الشخص  ) ٢

  التالميذ؟  مــن 

هل توجد فروق بني تالميذ كل من الشعبتني األدبية والعلمية من حيث   ) ٣

  موقف التلميذ من االخالل بالنظام ىف الفصل؟

، وهو الدراسة أنه اعتمد على املنهج الفارق ىف دراسته ملشكلة الكاتب وأوضح   
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٨٠ 
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  .الدراسة ج الذى يستخدم الفروق الفردية كمتغريات ىف املنه

أن اختيار العينة مت باستخدام طريقة العينة املقيدة، من طالب الكاتب وقد أوضح   

  :املرحلة الثانوية مبدارس القاهرة الكربى، واتصفت العينة باآلتى  

تصـرت علـى   أا من بني طالب املرحلة الثانوية بشعبتيها األدبية والعلمية، واق"  

سنة، وتكونت مـن   ١٧ - ١٥الصف الثاىن، وتراوحت األعمار الزمنية ألفراد العينة بني 

 من القسم العلمـى  ٣٥٦قسم األدىب، من ال ٢٤٤مدارس ثانوية منهم  ٧طالب من  ٦٠٠

طالبا لنقص بيانـام   ٢٠طالب بعد استبعاد  ٥٨٠فيما بعد على عدد الدراسة وقد اقتصر 

  .الدراسة الستجابة ألدوات ولعدم جديتهم ىف ا

<<<Ý‚~j‰]<‚Îæ<gi^ÓÖ]<äj‰]…�<îÊP<îâ<l]æ�_V< <
استمارة لتقدير موقف التلميذ من االخالل بالنظم ىف الفصل وهى من اعداده   

  ).أ(واختبار كاتل للذكاء، واختبار الشخصية للشباب، وقائمة ايزنك للشخصية الصورة   

<<<Ø‘çi<‚Îæ<gi^ÓÖ]íéiû]<sñ^jßÖ]<±cV< <
أن للذكاء تأثريا واضحا ومؤثرا ىف موقف التلميذ من االخالل بالنظام ىف   ) ١

الدراسة بتثبيت الذكاء ىف عينة الكاتب الفصل، واعتمادا على ذلك قام 

) ١١٠ - ٩٠(األصلية، وجعل العينة األصلية من فئة متوسط الذكاء 

  .طالب ٤٤٨وتكونت من 

بني التلميذ املخل بالنظام وغري  أن هناك فروقا جوهرية ذات داللة احصائية  ) ٢

احلاىل على الكاتب ،ويقتصر الكاتباملخل ىف أغلب السمات الىت اختارها 

  :احلاىل وهىالدراسة أهم النتائج الىت هلا صلة ب

 واجتاه القـيم للتـدهور  اظهـار العـدوان،  : اع واضح ىف مساتارتف  -

  .واالنسحاب االنعزاىل

لشخصية للتالميذ املخلني بالنظام اختالف الترتيب التنازىل لسمات ا  -
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٨١ 

عن التالميذ غري املخلني،وحيث احتلت مسة اظهار العدوان املرتبة 

الثانية، بينما هى بالنسبة لغري املخلني ىف املرتبة السادسة،مث مسة 

االنسحاب االنعزاىل ىف املرتبة الثالثة بينما هى بالنسبة لغري املخلني ىف 

النتائج إىل أن التلميذ املخل بالنظام يتيمز املرتبة الرابعة، وتشري هذه 

  .بربوفيل خاص للشخصية عن غريه من التالميذ

 الدراسة احلاىل ىف تثبيت متغري الذكاء لدى عينة الكاتب هذه دراسة يستند عليها 

كما أا تعد معينة ىف تفسهم بعض املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن وليكن قيم 

  .املراهقني

MP<<I<î×éâ<í‰]…�EMUSRD<E<VQP<<V<”PPD< <
               Healy 

يتحدد اهلدف من هذه الدراسة ىف معرفة أهم السمات الشخصية الىت متيز التلميذ 

  .منحرف السلوك ىف الفصل مبقارنته بالتلميذ السوى

بدراسة احصائية موعتني من التالميذ تتكون كل منهما من الكاتب وقد قام   

وتوصل إىل أن أفراد اموعة . ذا احدامها من منحرىف السلوك والثانية من العادينيتلمي ٣٥

األوىل تكثر بينهم مسات اضطراب الطاقة املزاجية، والنشاط الزائد عن احلد، وامليل إىل 

التجمع واالختالط، وامليل إىل اظهار القوة والسيطرة واستعمال العنف، كما تكثر بينهم 

أى . لنقص، بينما تقل بينهم مسات اهلدوء واالستقرار وحب العزلة واملساملةمظاهر الشعور با

أن معظم حاالت التالميذ املنحرفني سلوكيا تنطبق عليهم مسات االنبساطية املعروفة ىف تقسيم 

  .بينما تقل بينهم حاالت املتطوعني" Jungيونج "

ميذ تقترب وقد أوضحت هذه الدراسة أن مسات املنحرفني سلوكيا من التال  

مسات النشاط الزائد، وامليل للتجمع وامليل إىل العدوان : وتتشابه مع مسات االنبساطية وهى

ىف وضع للكاتب كان ذلك معني . وأيضا مسات الشعور بالنقص، وافتقار االستقرار النفسى
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٨٢ 

احلاىل، ومناقشة الدراسة حماضرات االرشاد النفسى الىت تدور حول هذه السمات ىف  بعض

  .حوهلايدور  ما

MQ<<I< <<îËŞ’Ú<‚Û¦<á^–Ú…<‚Û¦<í‰]…�EMUSUDE<VSM<V<”<”OMO<I<OMSD< <

 دف هذه الدراسة ىف املقام األول إىل التعرف على البناء النفسى للجاحنني والبناء

 النفسى ألشقائهم غري اجلاحنني، كما دف أيضا إىل التعرف على ديناميات اجلناح باعتباره

على االدراك املتبادل بني الطفل ووالديه وبني الطفل وبيئته العاطفية اتب الكتفاعال يركز فيه 

  .االنسانية

<<<Ä•æ<‚Îæ<gi^ÓÖ]°éiû]<°•†ËÖ]<í‰]…‚Ö]<å„�V< <
  .هناك تباين بني االخوة اجلاحنني وغري اجلاحنني ىف مسات الشخصية  ) ١

  .اجلانحتباين ىف ديناميات شخصية كل من احلدث اجلانح وشقيقه غري  هناك  ) ٢

وتكونت عينة الدراسة من جمموعة املودعني ىف مؤسسات األحـداث بأحكـام     

جاحنا، وأشقاؤهم من غري اجلـاحنني بلـغ    ٣٥قضائية صدرت عليهم من احملكمة، وعددهم 

 راسـة مؤسسة الشباب للجاحنني بعني مشس ميدانا للدالكاتب فردا، وقد اختار  ٣٥عددهم 

نس والسن واملستوى التعليمى ومستوى الذكاء واملستوى كل من متغري اجل الكاتب وقد ثبت

  .االجتماعى واالقتصادى إىل حد كبري بني اموعتني

<<< <<Ý‚~j‰]<‚Îæ<gi^ÓÖ]í‰]…‚Ö]<îÊ<íéiû]<l]æ�ù]V< <
 ،واختبار الشخصية للشباب لكارل جسنسـى )أ(اختبار الذكاء غري اللفظى الصورة

  ).التات(واختبار تفهم املوضوع 

الدراسة هذه الدراسة التجريبية إىل نتائج معينة ميكن تلخيصها مبا يفيد وقد أدت   

  :احلاىل فيما يلى

هناك حاجة ملحة لدى اجلاحنني إىل العطف واحلنان الذى يسعى كل جانح   )أ  

إىل انتزاعه من البيئة اخلارجية بالقوة، األمر الذى حال بينه وبني توافقهم 
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٨٣ 

  .جلاحنة الىت أظهرت توافقا اجتماعيااالجتماعى بعكـس اموعة غري ا

اتسمت قيم اجلاحنني بالتدهور الشديد والربودة العاطفية وغياب العالقات   )ب

احلميمة املميزة حلياة البطل، كما يالحظ ختلف األنا إىل حد كبري لدى 

  .اجلاحنني بعكس ما هو لدى غري اجلاحنني

هبوا للبحث عنها ىف جمتمع لقد كان اجلاحنون مفتقدين إىل هويتهم الىت ذ  )جـ

  .جمتمع ينتزعون فيه التصفيق اعجابا) جمتمع اللصوص(آخر جديد 

احتل العدوان مكان الصدارة األساسية عند فئة اجلاحنني، وهو عدوان   )د 

صادر عـن الذات وموجه إىل اآلخرين، ويتميز بالقسوة والضراوة الذى 

  .ىف أيدى البوليسينتهى األمر بالنسبة ملعظم اجلاحنني بالوقوع 

احلاىل على هذه الدراسة أيضا ىف تثبيت بعض املتغريات والعوامـل  الكاتب ويستند 

والسن، واملستوى التعليمى ومستوى الذكاء اجلنس،: ا ىف السلوك العدواىن هىالىت هلا أثره

رتبطة واملستوى االجتماعى االقصتادى، كما أا تعد معينة ىف تفهم بعض املتغريات النفسية امل

  .بالسلوك العدواىن كالقيم وبعض احلاجات موضع الدراسة

MR<I< <<°Šu<�Ò_æ<H<�è†Î<Ø–Ê_<í‰]…�EMUTMD<E<VMNR<<V<”<”M<I<RD< <
Afzal  Kureshi  &  Akbar  Husain 

وهى دراسة اسقاطية لبيان أثر الفروق ىف املركز االجتماعى االقتصادى على أمناط 

وهذه الدراسة لبيان أمناط السلوك العدواىن، وقوة واجتـاه  . العدوان عند األطفال باملدارس

  :إىل اختبار عدة فروض منهاالكاتب العدوان بني أطفال املدارس ىف الفصول املختلفة تصل ب

هناك اختالف ىف كمية واجتاه العدوان عند مواقـف االحبـاط املعينـة بـني       ) ١

) USES(مز له بـ جمموعات املركز االجتماعى االقتصادى العلوى والذى ير

          املركز االجتماعى االقتصادى املـنخفض واملتوسـط ويرمـز     وجمموعـات 

  ).LMSES(له بـ 
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٨٤ 

جمموعات املراكز االجتماعية االقتصادية املتباينة السابقة تظهر كميـة واجتاهـا     ) ٢

  .عدوانيا معينا، كما تظهر أمناط متماثلة معينة للسلوك العدواىن

فردا من الذكور ىف الصفوف من السادسة حىت  ٨٠راسة على وأجريت هذه الد  

وأعمارهم تتراوح ما بني  Public  School  at  Aligarhالثامنة ىف مدرسى عامة باليجاره

 )LMSES(إىل  والذين ينتمون - ٤٥عددهم )USES(الذين ينتمون إىل. عاما ١٣ -١١

الوالدين، وعلى مـن   هنة، ودخل، وكان معيار وضع العينة ىف املستويني هو امل٣٥عددهم 

أبناء، وبنـات احملـامني    تتمثل ىف) USES(يعتمد عليهم ىف معيشتهم، وقد كانت جمموعة 

الناجحني ومالك األرض  وأساتذة اجلامعة وموظفى احلكومة ووكالء النيابة ورجال األعمال

ف خاصـة  فكانوا من أبناء وبنات من يعملون ىف وظائ) LMSES(األثرياء، وأما جمموعة 

  .صغرية، مدرسى املدارس، وأصحاب احملالت الصغرية، واملزارعني وما شابه ذلك

  Rosenzweig  Pictureوقد طبق اختبار صورة االحباط لـ روزنـروج    

Frustration  موقفا ىف صور كرتون بكل منها طفل ىف حالة احباط ٢٤يتكون من.  

الة القلق، وكانت كـل  صورة مرسومة من مواقف متثل ح ١٢وهناك جمموعة من 

اما خارجى، واما داخلـى، وامـا ضـد    (أربعة منها تظهر واحدا من ثالثة مواقف للعدوان 

  .وهى متثل األنواع املختلفة للمواقف العدوانية )العدوان

  ولقد حللت االستجابات، ومن خالل هذا التحليل جند أن النتائج قـد وضـحت   

وىف أن  صادى خيتلفـان ىف اجتاهـات العـدوان،   جمموعات املركزين االجتماعى االقت ىف أن

املعيارين للعدوان أظهرا أن أمناط السلوك العدواىن تتشابه، باستثناء العدوان الداخلى الـذى  

  .وذلك من مفاضلتهم بني الصور LMSESمنه لدى  USESوجد أنه أكثر أمهية لدى 

خارجيا أكثـر   كما أن هناك نتيجة أخرى ذات أمهية عظيمة هى أن العدوان املوجه

وميكن تفسري ذلك نتيجة اتساع جمال معلومام، كمـا   LMSESمنه لدى  USESلدى 

وأن ادراكهم بأم يتمتعون بوضع اجتماعى متفوق ميكنهم من أن يفرضـوا أنفسـهم وأن   
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يسيطروا على اآلخرين، وهذا جيعلهم يتصرفون عدوانيا ولكن بطريقة حمكومـة ال طريقـة   

أن االنغماس الزائد ىف تصرفات هوجاء وعنيفة ال يتفق مع الفكـرة   هوجاء أو عنيفة، حيث

الذين تربوا ىف بيئة ال تشجع عادة على رد الفعل العنيف حنـو   USESاملأخوذة عن عينات 

مواقف االحباط، وحيث ام تعلموا أن ينغمسوا عن اجتاههم العدواىن ىف خمـارج أخـرى   

اقوى عنفا، أو مدمرون، امنا يبني ان لـديهم   عدوانيني خارجيا ال يعىن ام USESوكون 

ميال ألن يوجهوا عدوام حنو أشياء وأشخاص ىف البيئة، دون أن يكترثوا بأمهية ومدى هذا 

فان امليل للتعبري عن عدوام يتجه حنو اظهار العـداء   LMSESالعدوان، أما بني جمموعة 

عدوان حىت يتغلبوا علـى االحبـاط   واللوم ألنفسهم، أو أن يبعدوا أنفسهم واآلخرين عن ال

           يرجـع إىل خـربم املريـرة بـاملرتل      USESوكون أم أقل عدوانا خارجيا من جمموعة 

املتمثلة ىف عدم تواجد احلب واحلنان، وكذلك وجود خيبة األمل وعدم حتقيـق احلاجـات   

  .وغريها... األساسية

داف الداخلية أو اخلارجيـة  ال مييلون إىل عدوان على األه LMSESوجمموعة   

رمبا خوفا من مواجهة رد أعنف، أو رمبا ألم حيسون أنه ليس من الرجولة أن يكون االنسان 

 LMSESعدوانيا ىف مرتله، فيحدث ما يسمى بضد العدوان وهو دافع أقوى بني عينـات  

  ).الذات(ميثل الواقعية ومحاية األنا 

اهات الثالثة للعدوان تتفق مع النتائج الـىت  ومفاضلة العينات للصور الىت متثل االجت

ماعـدا العـدوان    P - Pأمكن احلصول عليها بواسطة دراسة االحباط عن طريق الصور 

ولكن من دراسة  LMSESأكثر من جمموعة  USESالداخلى الذى سجلت فيه جمموعة 

يال أظهروا م LMSESفان جمموعة  -كما تبني سابقا  - P - Pاالحباط عن طريق الصور 

مييلـون ألن يظهـروا ىف    LMSESمبقارنتهم مبجموعة  USESويبدو أن جمموعة . أقوى

مواقف عدوانية غري هوجاء، سواء كان اجتاه العدوان خارجيا أم داخليا، وهذا ما يوضح ما 

  أقل استجابة للمواقف الىت ال يظهر فيها أى نوع من العدوانية؟ USESملاذا كان : افترض
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٨٦ 

ملستوى االجتماعى االقتصادى له أثره ىف السلوك العدواىن مما ومن هذا يتضح أن ا

احلاىل يتجه إىل جمانسة اموعتني التجريبية والضابطة ىف هذا املتغري، كما يتنبأ الكاتب جعل 

  .بأنه أحد املتغريات املرتبطة بالسلوك العدواىن لعينة حبثهالكاتب به 

MS<I< <<î×Â<‚Û¦<ì�‘<í‰]…�EMUTMD<E<VPN<<<V<<<<D< <

هل ظاهرة األخذ بالثأر شعور قهرى لدى مرتكبيها : وتتمثل مشكلة هذه الدراسة ىف

  أم أا دوافع وحاجات حمركة الرتكاب تلك اجلرمية؟

ودف هذه الدراسة حتديد احلاجات النفسية الظاهرة والكامنة الىت يستثريها االجتاه 

جات نفسية معينة ترتبط بظاهرة األخـذ  حنو ظاهرة األخذ بالثأر، ملعرفة ما اذا كان هناك حا

بالثأر، وهل ختتلف هذه احلاجات النفسية باختالف املستوى التعليمى؟، وهل تقاليد الثـأر  

واجراءاته جيد الفرد فيها اشباعا حلاجاته بتخفيف شدة املشاعر والرغبات الناجتة عنها كسب 

  .ود اتمع والرأى العام

  ).أسيوط -قنا  -سوهاج (ة مأخوذة من الصعيد وترتبط نتائج هذه الدراسة بعين

îâæ<íÚ‚~jŠ¹]<l]æ�ù^e<í‰]…‚Ö]<å„â<sñ^jÞ<�‚vjiæV< <

، واسـتمارة  الكاتب عبارة عن مقياس االجتاه حنو ظاهرة األخذ بالثأر الذى أعده   

واختبار تكملة " حممد حمسن الصاوى: اعداد"التقدير الشخصى للحاجات النفسية الظاهرة 

  ".حممد عبدالظاهر الطيب: اعداد"ات النفسية لقياس احلاجات النفسية الكامنة اجلمل للحاج

ويالحظ من حتليل وتفسري النتائج أن االجتاه حنو ظاهرة األخذ بالثأر ىف الصعيد لـه  

جذور نفسية ممتدة إىل أعماق احلاجات النفسية الظاهرة والكامنة، مثل احلاجات الظـاهرة  

احلاجات . الدونية، العدوان، املعاضدة، جتنب األذى، جتنب اللوم اخلضوع، جتنب: املتمثلة ىف

الكراهية املكبوتة، السيطرة املكبوتة، االستنجاد املكبوت، اجلنس (النفسية الكامنة املتمثلة ىف 

، وهذه احلاجات تثري العديد من املشاعر القوية ىف النفس البشرية، والـىت تسـعى   )املكبوت

  الناجم عنها، وجتد ىف ضغط البيئة االجتماعية من تقاليد الثأر وجربية  دائما إىل ختفيف التوتر
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قوانينه، وسطوة الرأى العام، متسع الشباعها عن طريق النشاط احلركى الذى يقره اتمـع  

  .احمللى

ىف هذه الدراسة، بدراسة اكلينيكية، فقد قام بتطبيق مقياس االجتاه الكاتب وقد قام 

فرد من غري املتعلمني ومن املتعلمني تعليما متوسطاوعاليا  ٣٠٠أر على حنو ظاهرة األخذ بالث

على أربع حاالت من بني احلاالت الىت متثل تطرفا أكثر ىف األنـداد  الكاتب واقتصر اختيار 

بتطبيق استمارة املقابلة الشخصية مث اجراء مقـابالت اكلينيكيـة   الكاتب ملختلفة، وقد قام 

ما قام بتطبيق اختبار تفهم املوضوع ىف جلستني عليهم، ومن ثنايا طليقة مع هذه اموعة، ك

فيها شعورا مبالغ فيه بالقوة املطلقة الكاتب قصص احلاالت الفردية على أسلوب التات جيد 

يصاحبه تصوير للذات انقباضى وحمبط، وصورة للوالدين يسرف راوى القصـة ىف اضـفاء   

  .صفة احلنان واحلب عليهما

مكانة خاصة لدى اآلخذين بالثأر ىف صورة نزعات سادية اجراميـة   وميثل العدوان

وهو صادر عن الذات وموجه إىل املوضوعات اخلارجية، وقد يرتد إىل الـذات ىف صـورة   

احدامها االجـرام  : ميكن القول بأا تقع ىف فئتنيالكاتب واحلاالت الىت عرضها . اكتئابات

ترجع إىل أسباب نفسية، وتعهد باألوىل إىل التربية لديه يرجع إىل أسباب اجتماعية، واألخرى 

هذه الدراسة تبني . االجتماعية الصحيحة واألخرى إىل التحليل النفسى مع العفو عن اجلرمية

بطريق غري مباشر مدى عالقة احلاجات النفسية الظاهرة والكامنة بالسلوك العدواىن، كمـا  

ينيكى عن طريق اختبار تفهم املوضوع لبعض احلاىل منوذجا للتحليل االكلالكاتب تضع أمام 

  .احلاالت العدوانية الشاذة ىف اتمع

MT<I< <<†’Þ<îßÇÖ]‚fÂ<†’Þ<ívé�<í‰]…�EMUTOD<E<VOS<D<<<<<V< <

ىف أمهية اجلانب الذى يتعرض لدراسته،حيث انه حماولـة  الدراسة تكمن أمهية هذا 

  .األبناء، وببعض مسام الشخصية لدراسة بعض أساليب املعاملة الوالدية، وعالقتها بعدوان

العالقة بني االجتاهات الوالدية، وبـني املسـتوى االقتصـادى    الدراسة كما يدرس 
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واالجتماعى للوالدين، وذلك بغية التعرف على دور هذه الظروف البيئية ىف عملية التنشـئة  

  .االجتماعية

ة تقبل الوالدين وجممل فروض هذه الدراسة ىف أنه ال توجد عالقة موجبة بني درج  

لألبناء ودرجة تسلط الوالدين ودرجة التفرقة ىف املعاملة الوالدية لألبناء وصـالبة الـتفكري   

،وختتلف درجات العدوان ونوعيته )اناث -ذكور (ومرونته لدى األبناء وبني عدوانية األبناء 

كـون عينـة   وتت) اناث -ذكور (باختالف املستويات االقتصادية واالجتماعية لدى األبناء 

طالبة بالقسم العلمى واألدىب بالصف الثاىن الثانوى العام ىف  ٢٣٧طالب،  ٢٦٨من الدراسة 

تطبيق عدد من الدراسة مدارس ثانوية عامة للبنني والبنات مبحافظة اجليزة، واستلزم هذا  ٧

  .االستبيانات لقياس األبعاد موضع الدراسة

وجود ارتباط سالب دال : الدارسة ويتضح من خالل النتائج الىت توصلت اليها   

، وتشري هذه العالقة إىل أنه كلمـا قـل التقبـل زاد     احصائيا بني العدوان والتقبل الوالدى

العدوان، وكلما زاد التقبل قل العدوان، ولكنهم ال يستطيعون توجيه عدوام هـذا حنـو   

  .اءوالديهم فيضطرون إىل توجيه هذه الطاقة حنو األشخاص اآلخرين واألشي

ومن جهة أخرى تشري النتائج إىل أن العدوان عند االناث يتأثر أيضـا باالجتـاه     

التسلطى الذى ميارسه الوالدان جتاههن، وهذه النتيجة تعىن أنه كلما زاد التسلط الوالـدى  

أصبحت البنت أكثر عدوانية، وتعىن هذه النتيجة أن التربية الوالدية املتساحمة الىت تتجنـب  

ىف بناء شخصية متزنة تساعد األبناء على التكيف مع احلقيقة والواقع وعلـى   التسلط تسهم

    .ىف االجتاهات وامليول  االستقرار 

  ويتضح أيضا أن االرتباط بني العدوان واجتاه الوالدين ملمارسة التفرقة بني األبنـاء 

  .لدى عينة االناث وغري دال لدى الذكور احصائيادالة 

قة ارتباطية موجبة بني العدوان ومسة توكيد الذات، أى أنه وتبني نتائج الدراسة عال

كلما زاد العدوان زاد توكيد الذات، كما يوجد ارتباط موجب دال احصائيا بني العـدوان  
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والسلوك العملى االستغالىل، أى أنه كلما زاد العدوان زاد السلوك العملـى االسـتغالىل   

لعدوان قل السلوك وأصبح األفراد يعتمدون لآلخرين،لبلوغ األهداف وحتقيقها، وكلما قل ا

  .على أنفسهم ىف حتقيق أهدافهم وال يستغلون اآلخرين

كما أوضحت النتائج وجود ارتباط موجب دال احصائيا بني مسة العـدوان ومسـة   

 كلمـا وميكن تفسري هذه النتيجة بأنه كلما كان األبناء عـدوانيني  . صالبة التفكري ومرونته

عالية ويغلب على سلوكهم العدوانية وعدم التكيف مع البيئة والشك كانت درجة تصلبهم 

واحلزن، وكلما قلت درجة عدوانيتهم قل تصلبهم وأصبحوا مرنني، ويغلب على سـلوكهم  

  .الود واللطف والثقة بالناس

ىف بعـد   ٠.٠١كما أوضحت النتائج وجود فروق دالة احصائيا عنـد مسـتوى   

أن الذكور أعلى من االناث ىف مسة العدوانية، مما جعل لصاحل الذكور حيث وجدت  العدوان

  .احلاىلالدراسة يثبت اجلنس ىف الكاتب 

géÏÃi< <

مما سبق موعة البحوث والدراسات العربية منها واألجنبية املتعلقـة بـاملتغريات   

احلاىل منها بـاملتغريات النفسـية   الكاتب النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن لألفراد خيلص 

  :املرتبطة بالسلوك العدواىن اآلتية العواملو

حممد رمضان  - ١٩٧٦غريب عبدالفتاح (متغري الذكاء العام كما ىف دراسة كل من   ) ١

١٩٧٩.(  

 - ١٩٧٩حممد رمضان (عامل املستوى االجتماعى االقتصادى كما ىف دراسة كل من  ) ٢

  ).١٩٨٣مسيحه نصر  - ١٩٨١أفضل قريش وزميله 

شلدون والباثور  - ١٩٦٣ان روس (النفسى كما ىف دراسات كل من متغري القلق   ) ٣

  ).جلوك
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 - ١٩٦٤حممد غاىل (كما ىف دراسة كل من ) الشخصى واالجتماعى(متغري الكيف   ) ٤

  ).عبده ميخائيل

  ).١٩٨٢وجند، لورايىن مارى (متغري مفهوم الذات بأبعاده املختلفة كما ىف دراسة   ) ٥

اى هوركس  -جون (الظاهرة والكامنة ىف دراسات كل من  متغري احلاجات النفسية  ) ٦

  ).١٩٨١صربه حممد على  - ١٩٧٩حممد رمضان  - ١٩٦٦وزميله 

شارليز الفريد نيوكومري (متغري القيم الشخصية واالجتماعية كما ىف دراسة كل من   ) ٧

  ).١٩٧٩حممد رمضان  - ١٩٧٠عالء الدين كفاىف  - ١٩٦٦

روبرت  -١٩٦٧ايفيلني موريسون (كما ىف دراسة كل من  متغري التحصيل الدراسى  ) ٨

  ).١٩٦٧روث وزميله . م

كرجيارمان وفيليب ورشـيل  . جون ج(االحباط والعدوان كما ىف دراسات كل من   ) ٩

روجربيق وزميلـه   - ١٩٦٧روسيل، جلني جني  - ١٩٦٤حممد غاىل  - ١٩٦١

١٩٧١.(  

 -  ١٩٧٩حممد رمضان  -١٩٦٨جيوبتا  -داس(نوع اجلنس كما ىف دراسة كل من  )١٠

  ).١٩٨٢ريس، كاثى هو لينقورث 

  ).١٩٦٨عبدالستار ابراهيم (قوة األنا كما ىف دراسة   )١١

احلاىل ىف ضوء ذلك بتحديد املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك الكاتب قام 

القلق النفسى، والتكيف الشخصى : العدواىن، والىت كانت حمور دراسته احلالية وهى

تماعى، واحلاجات النفسية، والقيم الشخصية، والقيم االجتماعية، مستخدما أدوات واالج

حبثية ىف متناول البيئة املصرية، كما قام ىف ضوء ما سبق بتثبيت كل من الذكاء واجلنس 

واملستوى العمرى واملستوى االجتماعى االقتصادى كعوامل مؤثرة ىف السلوك العدواىن، بني 

وحتقـق من مدى ارتباط كل من عاملى الذكاء  والتجريبية العدوانية،اموعتني الضابطة 
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كما ساعدت . واملستوى االجتماعى االقتصادى بالسلوك العدواىن للطالب ىف فترة املراهقة

 .احلاىلالدراسة بعض الدراسات السابقة هذه ىف بناء حماضرات الربنامج االرشادى املتبع ىف 

< < ^éÞ^m< VÖ]< l^‰]…‚Ö]æ< pçvfÖ]<Øè‚Ãi< îÊ< å†m_æ< îŠËßÖ]< �^�…÷]< kÖæ^ßi< îj

<äi]�ÇjÚ<˜Ãe<æ_<Õç×ŠÖ]V< <

MU<<I< <<h<H<‹Òæ†i<í‰]…�EMURQD<E<VPO<<V<”<”PRD< <
  Truax B. 

هو دراسة أثر استجابة املعاجل أثناء املناقشة الدراسة واهلدف األساسى من هذا 

كل منها  موعاتوتكونت العينة من ثالث جمعلى تقدم العالج وختفيض القلق،اجلماعية 

  :عشرة أفراد،أشرف على عالجهم معاجلون خمتلفون، يتبع كل منهم أحد األساليب اآلتية

شخصيا ذه ملا يقوله املريض وكأنه مسرور  انصات املعاجل بدقة وفهم:  اموعة األوىل

  .اخلربات

  .التقبل االنفعاىل دون أى تقييم :  اموعة الثانية

  .املعاجل واألفكار الىت يقوهلا املريض بأسلوب جديد تقدمي :  اموعة الثالثة

وقد كان املنهج العالجى ىف اموعات كلها هو املناقشة اجلماعية، وقد أجرى   

  .قبل بدء اجللسات العالجية وبعد االنتهاء منها MMPIاختبار 

î×è<^Ú<î×Â<í‰]…‚Ö]<sñ^jÞ<l†Ë‰_<‚ÎæV< <
انصاتا تاما وفهما دقيقا ويتصور نفسه اجلماعة الىت كان يوجه اليها املعاجل   ) ١

  .ىف موقف املتحدث، تقدم أفرادها واخنفض مستوى القلق لديهم

اموعة الىت كان املعاجل يوجه اليها تقبله فقط مل تتغري درجة القلق لديهم   ) ٢

  .عما كانت عليه

األفراد الذين كان يعيد عليهم املعاجل ما يذكروا بأسلوب جديد اخنفض   ) ٣

  .وى القلق لديهم عما كان عليهمست
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٩٢ 

٩٢ 

ومن هذه الدراسة يتبني أن املناقشة اجلماعية أسلوب عالجى يسـاهم ىف خفـض     

مستوى القلق، كما يتبني أنه إىل جانب املناقشة اجلماعية هناك عناصر أخرى كدور املعـاجل    

لوك العـدواىن ىف  تؤثر ىف النتائج العالجية، وميثل القلق أحد املتغريات النفسية املرتبطة بالس  

  .احلاىلالدراسة   

NL<I<t<H<Øèæ^e<í‰]…�<J<l…<áçÞ^�æEMURRD<E<VPO<<V<”<”PP<I<PRD< <
Paul  G.  &  Shannon  T. 

واهلدف من هذه الدراسة هو حتديد أثر العالج اجلماعى الذى يستغرق مدة قصرية

تتـراوح   طالبا جامعيـا  ٥٠على ختفيض القلق، وتكونت عينة الدراسة من ) جلسات ١٠(  

  .سنة ٢١سنة مبتوسط  ٢٤ - ١٩أعمارهم بني   

î×Â<ØÛj�i<kÞ^ÓÊ<íßéÃÖ]<�]†Ê_<î×Â<kè†q_<îjÖ]<l]…^fj}÷]<íè…^Şe<^Ú_V< <
      . IPATاختبار كاتل للقلق ) أ    

  . MMPIمقياس ) ب  

    .مقياس القلق ىف املواقف االجتماعية ) جـ  

  .تقدير ذاتى عن ثقة الشخص ىف نفسه كمتحدث ) د   

قسمت العينة إىل مخس جمموعات كل منها عشرة أفراد ومجيعهم متساوون ىف  وقد

  لىوكان تقسيم هذه اموعات كما يا عليها ىف االختبارات املذكورة،الدرجات الىت حصلو  

ثالث جمموعات أخضعت للعالج الفردى، عن طريق االسترخاء العضلى، وعن   )أ  

  .اشعارها بالتقبل واالهتمام طريق اكتساب البصرية باملشكلة، وعن طريق

  .جمموعة ضابطة مل تتلق أى عالج  )ب

جمموعة العالج اجلماعى، وقد قسمت إىل جمموعتني، والعالج يضم عنصـرين    )جـ

  .مها املناقشة اجلماعية، واالسترخاء العضلى
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٩٣ 

٩٣ 

وتبني مـن   Therapist  Orientation  Sheetوقد أجرى للمعاجلني مقياس 

  .الفات جوهرية بينهمنتائجه عدم وجود اخت  

وقد كان عدد اجللسات بالنسبة موعات العالج الفردى ست جلسات، ىف حـني  

  .كان عدد جلسات العالج اجلماعى عشر جلسات

  .وبعد االنتهاء من اخلطة العالجية أعيد اجراء االختبارات السابقة لتحديد النتائج

<àÂ<í‰]…‚Ö]<å„â<sñ^jÞ<l†Ë‰_<‚ÎæV< << <
القلق لدى أفراد اموعات التجريبية مجيعا، ومل يتغري اخنفاض معدل   ) ١

  .بالنسبة للمجموعات الضابطة

ارتفاع املستوى التحصيلى بصفة عامة لدى أفراد اموعات التجريبية ومل   ) ٢

يتغري بالنسبة ألفراد اموعة الضابطة، وهذا حمك عملى يدل على خفض 

  .معدل القلق لدى اموعات التجريبية

  تبني أن نتائج العالج اجلماعى كانت ذات داللة أكرب من نتائج العالج   ) ٣

  يتدارك هذا التعميم مشريا إىل عدم التكافؤ الدقيق الكاتب الفردى ولكن 

  بني جمموعات العالج الفردى وجمموعات العالج اجلماعى من حيث عدد 

  .اجللسات

ة أسلوب عالجى، يسـاهم ىف  ومن هذه الدراسة تبني أنه إىل جانب املناقشة اجلماعي

خفض مستوى القلق، كما يتبني أنه إىل جانب املناقشة اجلماعية، هناك عناصر أخرى كدور 

  .املعاجل تؤثر ىف نتائج العالج

NM<I< <<á]†â‡<ÝøŠÖ]‚fÂ<‚Ú^u<í‰]…�EMURRIMURSDE<VNM<V<”<”NRN<INRPD< <

املراهقة ومـن   هذه الدراسة عن مفهوم الذات وعالقته بالتوجيه النفسى ىف مرحلة

املوضوعات الىت تناولتها الدراسة مفهوم الذات كمفهوم اجتماعى متعدد األبعاد واملتغريات   

  .االجتماعية املرتبطة به  
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٩٤ 

٩٤ 

مراهقا ) ٢٢٠(وىف هذه الدراسة اختربت سلسلة من الفروض على عينة مكونة من   

ات، واحلاجة للتوجيه ومراهقة، واستخدم عددا كبريا من االختبارات الىت تعكس مفهوم الذ

واالرشاد النفسى، والتوافق النفسى، والذكاء، والشخصـية،وجمموعة مـن االختبـارات    

هذه االختبارات اسـتخدمت لتقـيس    االدراكية واالختبارات االجتماعية والبيئية وغريها،

  .متغريا ١٣٠

  وقسمت العينة على أساس دليل مفهوم الذات إىل ثالث مجاعـات، األوىل مسيـت   

اعة مفهوم الذات املوجب، والثانية مجاعة مفهوم الذات السالب، والثالثة اجلماعة العاديـة  مج

ولقد حددت النتائج بالنسبة لكل فرض مـن الفروض،وفسـرت هـذه النتـائج     .الضابطة

  .ونوقشت من حيث مضموا وفوائدها بالنسبة للتوجيه واالرشاد والعالج النفسى

<Øé× <x•æ_<‚ÏÊ<sñ^jßÖ]<àÂ<^Ú_î×è<^Ú<l^Þ^éfÖ]V< <
متيزت اجلماعات الثالث على أساس جمموعة من املميزات منها الواقعية   ) ١

  .واقامة عالقات طيبة مع اجلماعة

أى مجاعة مفهوم الذات املوجب، ومجاعـة   -متيزت اجلماعتان املتطرفتان   ) ٢

متيزا جوهريا بالنسبة ملتغريات اضافية بينها التوافق  -مفهوم الذات السالب

االجتماعى والقيم االجتماعية االنسانية، واالهتمام باآلخرين، ومراعاة مـا  

حيصل ذوو مفهوم الذات املوجب على درجـات   يهمهم، والتسامح حيث

  .أعلى ىف هذه املتغريات من ذوى مفهوم الذات السالب

ظهر أن مجاعة مفهوم الذات املوجب أكثر اهتماما باآلخرين، ومراعاة ما   ) ٣

نشط من الناحية االجتماعية من اجلماعة العادية الضابطة يهمهـم وأ

ومتيزت اجلماعة العادية الضابطة عن مجاعة مفهوم الذات السالب فيما 

  .خيتص بالتوافق االجتماعى

فيما خيتص بالفروق بني اجلنسني وجد أن البنات حصلن على درجات أعلى   ) ٤
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٩٥ 

٩٥ 

تمام باآلخرين ومراعاة ما من البنني على القيم االجتماعية االنسانية،وااله

يهمهم، ووجد أن البنني حصلوا على درجات أعلى من البنات ىف الثقة 

  .والطمأنينة النفسية

أوضحت معامالت االرتباط بني دليل مفهوم الذات واملتغريات األخرى،أن   ) ٥

مفهوم الذات يرتبط ارتباطا موجبا داال بعدد كبري من املتغريات من بينـها  

ماعى،والواقعية، واقامة عالقات طيبة مع اجلماعة، والقيـادة  النضج االجت

والتوافق االجتماعى، واملواءمة االجتماعية، والقيم االجتماعية االنسـانية  

  .واالهتمام باآلخرين ومراعاة ما يهمهم، والتسامح والنشاط االجتماعى

يرتبط دليل مفهوم الذات باالختبار االجتماعى،وامليل االجتماعى   ) ٦

  .الستعراضىا

يرتبط دليل مفهوم الذات ارتباطا جوهريا موجبا ىف مجاعة مفهوم الذات   ) ٧

ام باآلخرين، ومراعاة املوجب خاصة بالقيم االجتماعية االنسانية، واالهتم

م،واالختيار القيادى، ويرتبط ىف اجلماعة العادية الضابطة بالنضج ما يهمه

وحب العمل اجلماعى،والعزم على العمل اجلماعى،  االجتماعى، والقدرة

  .والشدة، والشعبية االجتماعية

ارتباطا موجبا داال مع الرضـى  " القيم االجتماعية االنسانية"يرتبط متغري   ) ٨

ويرتبط مـتغري  . بالوضع الراهن، ومراعاة ما يهم باآلخرين، وامليل االنساىن

الوثـوق  ارتباطا موجبا داال مـع  " االهتمام باآلخرين ومراعاة ما يهمهم"

باملسئولية، والواقعية، واقامة عالقات طيبة مع اجلماعة، والتوافق االنفعاىل 

  .والقيم االجتماعية االنسانية، والتسامح وامليل االنساىن

على أنه اذا أخذنا دليل مفهوم الذات كمقياس لتقبل الدراسة وتدل نتائج   ) ٩

مبتغريات أخرى  الذات غري أن هذا الدليل يرتبط ارتباطا جوهريا موجبا
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٩٦ 

٩٦ 

 توضح تقبل اآلخرين من ناحية، وقبوهلم من ناحية أخرى، وتعزز هذه

النتائج الرأى القائل بأن تقبل وفهـم الذات يعترب بعدا رئيسيا ىف عملية 

التوافق الشخصى واعادة التوافق الشخصى، الىت هى عملية أساسية ىف 

ده من هذه النتائج التوجيه واالرشاد والعالج النفسى، ومن أهم ما نستفي

أن املعاجل أو املرشد النفسى جيب أن يركز ليس فقط على العميل بل أيضا 

على البيئة االجتماعية الىت يعيش فيها، ويشري هذا إىل األمهية القصوى 

  .الجتاهات الفرد النفسية حنو اآلخرين واجتاهات اآلخرين حنوه

NN<<I< <<†ÛÂù]<ð^Ë‘<í‰]…�EMURSD<<E<VRO<<V<”<”NTL<I<NUOD< <

  إىل حتديد بعض االجراءات العالجية املبسطة املسـتمدة مـن   الدراسة يهدف هذا 

مواقف العالج التقليدى، لتقدير كفاءا ىف ختفيض مستوى القلق،وذلك ىف جمموعات مـن  

  .طالبات املدارس الثانوية من األسوياء، ولكن من ذوى الدرجات املرتفعة على عامل القلق

دف إىل اكتشاف العالقة بني مـتغريات مسـتقلة هـى     رسة الداوهذا يعىن أن 

  .االجراءات، ومتغري ومتغريات تابعة تم بالتغري احلادث ىف مستوى القلق  

<kÃfi]<‚Îæ<í‰…]‚Ö]<Ðe^ŠÖ]<Í‚�]<ÐéÏvjÖ<íéÖ^jÖ]<l]çŞ¤]V< <
الدراسة حتديد املتغريات املستقلة أى االجراءات العالجية املستخدمة ىف   :أوال  

  :وهى

  .تقدمي معلومات عن القلق  -  ١

  .مناقشة أفراد اجلماعة ىف مشكالت خيتاروا دون تدخل القائد  -  ٢

  .تعبري أفراد اجلماعة عن مشكالم بالكتابة عنها  -  ٣

وذلك . للقلق، وهو االختبار الذى أعده كاتل IPATاستخدام اختبار   :ثانيا   

  .لتحديـد مستوى القلق لدى أفراد العينة
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٩٧ 

٩٧ 

طالبة، ومتوسط العمر فيها  ١٧٤احلصول على عينة من األفراد عددها   :الثا  ث

على هذه العينة متهيدا  IPATشهور، وقد أجرى اختبار  ٦سنة و ١٧

  .للحصول على الدرجات العليا ىف االختبار

طالبة، قسمن عشـوائيا إىل أربـع    ٤٠احلصول على اخلطوة األوىل على   :رابعا 

ستخدم ثالث منها كمجموعات جتريبية، والرابعـة  جمموعـات متكافئة، ا

  .كمجموعة ضابطة

أخضعت كل جمموعة جتريبية ألحد االجراءات العالجية، ومل ختضع اموعة   :خامسا

  .الضابطة ألى اجراء

اعادة اجراء اختبار القلق على اموعات التجريبية والضابطة، ملعرفة مقدار   :سادسا

ك بعد االنتهاء من تقدمي املتغريات املتسقلة التغري ىف مستوى القلق، وذل

  .مباشرة

تتبع النتائج باعادة تطبيق نفس اختبار القلق على اموعات التجريبية   :سابعا 

  .يوما ملعرفة درجة ثبات النتائج الىت حصلت عليها ٤٠والضابطة بعد فترة 

  .الدارسة معاجلة احصائية للنتائج الىت حصلت عليها   :ثامنا  

  :النتائج   :ا تاسع

ان االجراء العالجى اجلماعى اخلاص بتقدمي معلومات من القلق يؤدى   )أ  

، وان هذا الدراسة إىل خفض مستوى القلق لدى العينة املستخدمة ىف 

  .االخنفاض يستمر بعد توقف تقدمي املعلومات بأربعني يوما

ا يؤدى ان االجراء العالجى اجلماعى اخلاص مبناقشة اجلماعة ملشكال  )ب

، اال أن هذا االخنفاض ال الدراسة إىل خفض مستوى القلق لدى عينة 

يستمر أى أن متوسط درجات هذه اموعة التجريبية عاد لالرتفاع 

  .يوما من انتهاء تقدمي هذا االجراء العالجى اجلماعى ٤٠بعد 
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٩٨ 

٩٨ 

ان االجراء العالجى اجلماعى اخلاص بتغيري األفراد عن مشكالم   )جـ

  .الدراسة ابة ا يؤدى إىل تغيري ىف مستوى القلق لدى عينة بالكت

ومما تقدم يتضح أن الفرد ىف اجلماعة األوىل ينشط انفعاليا وعقليا، ىف حني أنـه ىف  

هنا الفصل بني اجلانـب العقلـى   الكاتب وال يقصد (موقف املناقشة يغلب النشاط االنفعاىل 

، وكانـت  )املة هى استجابة الفرد ملوقف مـا واجلانب االنفعاىل، اذ مها وجهان لعملية متك

اال أن التغري : هى اخنفاض مستوى القلق لدى اموعتني الدارسة النتيجة الىت حصلت عليها 

استمر ىف اموعة الىت تلقت معلومات عن القلق كما تبني من نتائج الدراسة التبعية ولكنه مل 

وهذه النتيجة تتفق مع آراء بعض املعاجلني يستمر بالنسبة للمجموعة الىت ناقشت مشكالا، 

مثل الكسندر اذ يرى أن العالج الذى جيمع وجهى النشاط النفسى العقلى واالنفعاىل يكون 

  .ذا أثر أكثر دوما من العالج الذى يقتصر على أحد الوجهني

أن جمتمعنا ىف حاجة الدارسة خاص بتفاعل اجلماعة ككل، وترى الدراسة وان هذا   

ث تقدم لنا دراسة حتليلية للعمليات النفسية الىت تدور ىف كل فرد من أفراد اجلماعـة  إىل حبو

احلاىل الكاتب والىت ان وجدت فاا تيسر التفاعل، وان اختفت فاا تعوقه،وهذا مع أخذ به 

  .احلاىلالدراسة ىف ادارة النقاش اجلماعى للمجموعة التجريبية عينة 

NO<<I< <Û¦<�q<kÃÊ…<‚·_<í‰]…�<‚EMUSPD<E<VQ<<V<”<”MRS<I<MSLD< <

قراءة الكتب النفسية واملناقشة اجلماعية مفيدان ىف : أن أسلوىبالدراسة يفترض هذا 

عالج مشكالت املراهقني، وأن أسلوب املناقشة اجلماعية أكثر قيمة من أسلوب القـراءة ىف  

  .عالج هذه املشكالت

لمني بالقاهرة، وعلى أسـاس  عينة التجربة من طالب معهد املعالكاتب وقد اختار 

طالبا، قسموا إىل ثالث جمموعات متسـاوية  ) ١٢٠(مشكالم املشتركة بلغ عدد أفرادها   

وأبعدت الثالثة عن ) بالقراءة وباملناقشة اجلماعية(أخضعت اثنتان منهما لالجراءات التجريبية   

  ).جمموعة ضابطة(هذه االجراءات 
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٩٩ 

٩٩ 

قائمة مـوىن،  : فيه ثالثة اختبارات هىالكاتب أما عن القياس النفسى فقد استخدم   

ومقياس االرشاد النفسى، واختبار الشخصية للمرحلة االعدادية والثانوية، وجتمعت لـدى  

  .بيانات احصائية عن اموعات الثالث فيما قبل التجربة وبعدهاالكاتب 

قق صحة إىل نتائج هامة حتالكاتب وباجراء املقارنات بني اموعات الثالث، توصل 

  :احلاىل على النحو التاىلالدراسة الفروض السابقة، وكانت النتائج مبا تفيد   

جنح أسلوب املناقشة اجلماعية ىف امناء بعض جماالت التكيف الشخصى للمـراهقني    ) ١

وغالبية جماالت التكيف االجتماعى، فبالنسبة للتكيف الشخصى، فان االعتماد على 

انا غري مؤكدا التقدم، وبالنسبة للتكيـف االجتمـاعى   والثبات االنفعاىل كالنفس،

ومنه يتضح جناح أسلوب املناقشة اجلماعية جناحا . ومشكالته فقد كان تقدمه مؤكدا

  .مناسبا ىف التكيف الشخصى، وواسعا وعاليا ىف التكيف االجتماعى

تفوق أسلوب املناقشة اجلماعية على أسلوب القراءة ىف بعض جمـاالت التكيـف     ) ٢

لشخصى واالجتماعى،فبالنسبة للتكيف الشخصى فان الشعور باالنتماء والتحـرر  ا

من امليل إىل االنفراد، وجمموع التكيف الشخصى، واملشكالت االنفعاليـة كانـت   

النتيجة ىف صاحل املناقشة اجلماعية، وبالنسبة للتكيف االجتماعى فـان املهـارات   

والبيئة احملليـة، وجممـوع التكيـف    االجتماعية، والعالقات ىف األسرة واملدرسة   

االجتماعى والعالقات االجتماعية، ومشكالت التوافق االجتماعى كانت النتيجة ىف   

  .صاحل املناقشة االجتماعية  

عن نتائج ال جيب اغفاهلا، متثل مشكالت هلا جذورها، وهى خطرية الدراسة كشف   ) ٣

  :على تكيف املراهق الشخصى واالجتماعى ومها

  .قت الفراغ لدى املراهقنيو  ) ١( 

  .شعور املراهقني حبريام الذاتية  )٢( 

  .اآلثار السيئة لالمتحانات على تكيف املراهقني  )٣( 
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١٠٠ 

١٠٠ 

هذه الدراسة تبني دور املناقشة اجلماعية ىف تعديل متغري هام من املتغريات النفسـية  

  .هقني ىف جمتمعناللدراسة احلالية، هو متغري التكيف بنوعيه الشخصى واالجتماعى للمرا  

NP<I< <<Ý^éÖæ<ï†Ëéq<H<Œæ^Þ<í‰]…�EMUSSD<E<VMQL<<V<”QOQRD< <
Knauss  Jeffrey  William 

وهذه دراسة بعنوان أثر التدريب اجلماعى لتوكيد الذات على السـلوك العـدواىن   

  ومفهوم الذات عند طالب الصف الرابع، فالكتابات السابقة تفترض أن السلوك العـدواىن   

وقـد افتـرض أن   . نخفض بطرق عديدة وكثرية منها التدريب لتوكيد الـذات ميكن أن ي  

  .التدريب التوكيدى للذات حيسن مفهوم الذات

وتفترض الكتابات السابقة أن مالحظة السلوك املباشرة هى الطريقة املفضلة لتقومي 

  .التغريات اخلاصة بالسلوك العدواىن عند األطفال  

ردا بالصف الرابع مجيعهم من الذكور، قسـموا  ف) ١٢(وتكونت عينة الدراسة من 

  :إىل جمموعتني تشتمل كل منهما على ستة أفراد، وكانت فروض هذه الدراسة تقول

  .تقل عدد مرات السلوك العدواىن نتيجة للتدريب اخلاص بتوكيد الذات  )١( 

  .ترتفع درجة تقدير الذات عند الذكور من املشتركني ىف الربنامج  )٢( 

كمستوى للداللة االحصائية،كما  ٠.٠٥عند ) ف(توى الداللة واختري مس  

، أما البيانات اخلاصة بكل فرد ىف العينة فقد )ت(أخضعت بيانات الفرض األول الختبار 

حللت وصفيا، ومن نتائج الفرض األول وجد أن البيانات مل تؤيد هذا الفرض، اال أن تسعة 

العدواىن، وترى الدراسة أن التدريب اجلماعى من أفراد العينة أظهروا اخنفاضا ىف السلوك 

  .لتوكيد الذات ال ميكن استبعاده كخطوة لتغيري السلوك العدواىن عند األطفال

أما الفرض الثاىن فقد اخترب باستخدام القياس القبلى والبعدى ملقياس بريز هـاريز    

  :ملفهوم الذات عند األطفال  

The  Piers  -  Harris  Children’s  Self  Concept  Scale 
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١٠١ 

١٠١ 

 وقومت التغريات ىف مفهوم الذات باستخدام معيار ذى عشرة نقاط يشري إىل الداللة  

وقد أظهر ولدا واحدا تغريا اجيابيا ذا داللة بالنسبة ملفهوم الذات ىف كل  ٠.٠٥عند مستوى

فهـوم  كما أظهر آخر تغريا سلبيا ىف كل جمموعة، وكان التغري ذا داللة،وىف جمال م. جمموعة

  .الذات، وعلى العموم مل يؤيد الفرض الثاىن

وقد حللت املعلومات الىت مجعت عن طريق قائمة الفحص واملالحظات السـلوكية    

  .وباستخدام معامل ارتباط بريسون، كانت االرتباطات ذات داللة بالنسبة لفردين ىف العينة  

 عينة مـن األطفـال  متثل هذه الدراسة التدريب اجلماعى وأثره على مفهوم الذات ل

احلاىل، اال أنه يعطى الدراسة وكذلك العينة من لرغم من اختالف األسلوب العالجى،وعلى ا

كوسيلة لتعديل مفهوم ) التدريب التوكيدى للذات(فرصة للتعرف على أحد أساليب العالج 

  .الذات لعينة الدراسة، والذى ميثل أحد املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن

NQ<I< <<‚Û¦<�q<kÃÊ…<‚·_<í‰]…�EMUSTE<V<DP<D<<<<<<V< <

ان املراهقة ىف جمتمعنا فترة توتر ىف حياة املراهقني، وانه ال يوجد اجتاه اجياىب مـنظم  

إىل التعرف على مـا  الدراسة يعتمد على اسلوب علمى الرشاد املراهقني، لذلك يهدف هذا   

هم كل منهما على انفـراد بأسـلوب احملاضـرة    اذا كان االرشاد اجلماعى للمراهقني والبائ

اجلماعية يؤدى إىل ختفيف القلق لدى األبناء وهو يتفوق أحد األسلوبني على اآلخر؟   واملناقشة

  ىف ختقيق القلق؟  أم يتقاربا

زاويـة املـراهقني   : االرشاد النفسى للمراهقني من زاويـتني الدراسة ويوجه هذا   

  .لغرض ختفيف القلق ..أنفسهم، وزاوية آباء املراهقني

وحلاجة هذه الدراسة إىل مقاييس متخصصة لتحديد مستوى القلق لدى املراهقينأعد 

استفتاء اآلباء عن أبنائهم، وآخر لألبناء الكاتب مقياس القلق للمراهقني، كذلك أعد الكاتب 

 عن آبائهم، للحصول على معلومات من كل منهما تفيد ىف تدعيم الربنامج االرشادى، كما

واستمارة املستوى االقتصادى ) أمحد زكى صاحل(باستفتاء مشكالت الشباب الكاتب استعان 
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١٠٢ 

١٠٢ 

ىف انتقاء العينة الىت لديها مستوى عال ) عبدالسالم عبدالغفار وابراهيم قشقوش(واالجتماعى 

، وقسـمت  )أبـا  ٧٢طالبا،  ٧٢(من القلق مبدرستني ثانويتني بسوهاج وأمخيم، بلغ عددها 

  ).أبا ٢٤طالبا،  ٢٤(ثالث جمموعات كل منها العينة إىل 

وبعد اجراءات القياس على اموعات الثالث دلت النتائج على هذه اموعـات  

متجانسة وصاحلة للتجريب، وتقوم التجربة على أساس ادخال عامـل االرشـاد النفسـى      

زاوية .. اء من زاويتنيباحملاضرة واملناقشة اجلماعية على متغري القلق العاىل لدى األبن  اجلماعى 

أنفسهم ىف جمموعة ارشادية، وزاوية اآلباء ىف جمموعة ارشادية أخرى، أما اموعـة    األبناء 

فقد تركت لظروف احلياة العادية طوال فترة التجربة الىت استمرت أربعـة أشـهر     الضابطة 

  .أضيف اليهاشهران ملتابعة النتائج

عدها مباشرة، وبعد فتـرة شـهرين ملتابعـة    وباجراء ثالثة قياسات قبل التجربة وب

  ).ت(على بيانات احصائية بتطبيق اختبار الكاتب حصل   النتائج، 

  :وقد أشارت النتائج االحصائية إىل   

ثبات متواصل للمجموعة الضابطة ىف درجات االستفتاء ومقياس القلق منذ   ) ١

  .بداية التجربة حىت ايتها

املرشدين ىف درجات االستفتاء، ومقياس القلق بعد تقدم جمموعة أبناء اآلباء   ) ٢

مع ثباا على نفس ) ٠.٠١عند (التجربة مباشرة مبستوى داللة عالية 

  .مستوى التقدم طوال فترة املتابعة والذى تأكد بعد ذلك

تقدم جمموعة األبناء املرشدين ىف درجات االستفتاء، ومقياس القلق بعد   ) ٣

مع ثباا على نفس ) ٠.٠١عند (لة عالية التجربـة مباشرة مبستوى دال

  .مستوى التقدم طوال فترة املتابعة والذى تأكد بعد ذلك

ىف ) أبناء اآلباء املرشدين، واألبناء املرشدين(تكافؤ اموعتني التجريبيتني   ) ٤

  .فلم تتفوق واحدة منهما على األخرى ىف هذا التقدم.. تقدمها
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١٠٣ 

١٠٣ 

اموعتني التجريبيتني قد اخنفض بعد التجربـة  ومعىن ذلك أن مستوى القلق لدى 

، واستمر على اخنفاضه طوال فترة املتابعة، بينما ثبت هذا )٠.٠١عند (مباشرة بداللة عالية   

  .املستوى لدى اموعة الضابطة طوال التجربة على ما كان عليه قبلها  

احلاىل من حيـث  الدراسة وتعترب هذه الدراسة هى احدى الدراسات املعمول ا ىف   

ارشاد املراهقني العدوانيني مباشرة، عن طريق احملاضرة واملناقشة اجلماعية، لتخفيف القلـق    

  .املرتبط بالسلوك العدواىن لديهم، بغية تعديل هذا السلوك  

NR<<I< <<ï]�<H<�…^�jè…<H<°Ö_<í‰]…�EMUSTE<V<DMLP<<V<”NLLLD< <
Allen Richard  Day 

السلوك  من التدريب قصري املدى لتوكيد الذات على وهى دراسة لتحليل أثر منطني

  .العدواىن  

ولقد كان هدف هذه الدراسة تقدير أثر منطني خمتلفني من العالج قصري املدى على 

  :السلوك العدواىن، وقد ركزت على

كيف يساعد التدريب على توكيد الذات، والعالج بالقراءة مع التـدريب علـى     

  على احالل االستجابات التأكيدية حمل االستجابات العدوانية؟ أفراد العينة الذاتتوكيد 

فرد معظمهم من طـالب الكليـات ىف جامعـة الينـوى      ٢١وتكونت العينة من   

  Southern  Illionis  University     أعطوا اختبارا قبليا مث وزعـوا امـا علـى

ام عالج تلك اموعة جمموعة العالج بالقراءة أو جمموعة العالج التوكيدى للذات، وبعد امت  

األخرية أجرى هلا اختبارا بعديا، أما جمموعة العالج بالقراءة فاا تلقت باالضافة إىل ذلـك    

  .العالج التوكيدى للذات، مث طبق على تلك اموعة اختبارا بعديا  
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١٠٤ 

١٠٤ 

<<îâ<k×fÎ<îjÖ]<šæ†ËÖ]<^Ú_<HíÃe…_<˜Ê…æ<á^•†Ê<ØfÎ<‚ÏÊ<í‰]…‚Ö]<å„â<sñ^jÞ<àÚæV< <
لتعرض ألساليب توكيد الذات سواء باملمارسة أو بالقراءة سوف ينتج أن ا  )١( 

  .عنه زيادة ىف االستجابات املتصلة بتوكيد الذات

أن التعرض ألساليب توكيد الذات وحده سوف يؤدى إىل اختالف أقل عن   )٢( 

  .التعرض لتوكيد الذات مع القراءة

مفهوم الذات تشبه إىل حد هذه أيضا دراسة ىف العالج التوكيدى، كوسيلة لتعديل 

  ).١٩٧٧(كبري دراسة ناوس جيفرى وليام   

NS<I< <<Ü‰^q<…‚fÚ<†Ò^�<í‰]…�EMUSTE<V<DPM<D<<<<<V< <

ىف أن الطالب ىف مرحلة التعليم الثانوى يطمحون إىل اشـباع  الدراسة تربز مشكلة 

صعوبات  واالجتماعية، وحتقيق التكيف السوى، اال أن البعض منهم يواجه النفسيةحاجام   

تعيق اشباع تلك احلاجات، كعدم تقبل اآلخرين هلم ىف املدرسة أو عدم اتاحة الفرص الكافية   

إىل غري ذلك، األمـر  ... ملمارسة النشاطات االجتماعية أو تكون عالقة اجيابية مع مدرسيهم  

ىف  الذى قد يؤدى إىل سوء تكيفهم للمجتمع املدرسى وعرقلة دراستهم، ويكون أحيانا عامال  

جنوحهم ورسوم، وهذا األمر يقتضى حتقيق مطالبهم ىف النمو واشباع احلاجات النفسـية  

  .واالجتماعية لتحريرهم من كل ما ينتام من قلق ومشاكل شخصية  

  وتتحدد مشكلة الدراسة ىف التعرف على دور االرشـاد اجلمـاعى والفـردى ىف   

يا لدى طالب الصف الثالـث املتوسـط   حتسني بعض املظاهر السلوكية غري املقبولة اجتماع  

  .بالعراق  

برناجما لالرشاد متضمنا استبيان االرشاد وعبارات مقياس التكيف  الكاتبوقد أعد   

االجتماعى، واستعماهلما كموضوعات ضمن حمتوى الربنامج مع ترك احلرية ألفراد اموعة   

 يرغبون ىف طرحها مناقشتها التجريبية لالنتقال من موضوع آلخر، واختيار املوضوعات الىت  

دقيقـة  ) ٤٥(وطبق الربنامج على صورة جلستني مجاعيتني خالل كل أسبوع مدة اجللسـة  
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١٠٥ 

١٠٥ 

وتركت احلرية ألفراد اموعة التجريبية ىف حتديد املقابالت الفردية حسب حاجتهم، وكان 

من جلسة، أما جلسات االرشاد الفردى فقد استخدمت  ٢١معدل اجللسات اجلماعية هى 

جلسة لكل طالب، وكان الطـابع  ) ٥ - ١(طالبا، وقد بلغ عدد اجللسات من ) ١٥(قبل 

الغالب على أسلوب االرشاد ىف اجللسات اجلماعية والفردية هو األسـلوب غـري املباشـر    

  :قبل التجربة وبعدها احملكات اآلتيةالكاتب وقد طبق . املستمد من أسلوب كارل روجرز

  .اعى املدرسىمقياس التكيف االجتم  ) ١

  .مقياس البعد االجتماعى ىف الصف  ) ٢

  .مقياييس التقدير للمظاهر السلوكية اخلمسة  ) ٣

إىل أن اموعة التجريبية الىت حصلت الدراسة وتشري النتائج الىت توصل اليها هذا 

  وعلى ارشاد فردى حافظت على مستوى تكيفها االجتمـاعى املدرسـى    مجاعىعلى ارشاد   

اخلارجية والداخلية الىت واجهها الطالب ىف املدرسة، والىت انعكست تأثرياا  رغم الضغوط

ىف اخنفاض هذا املستوى من التكيف لدى اموعة الضابطة، كما حافظت اموعة التجريبية 

على املستوى املنخفض لتقديرام على املظاهر السلوكية غري املقبولة اجتماعيا اذا ما قورنت 

موعة الضابطة على هذه املظاهر الىت ارتفع مسـتواها وبداللـة احصـائية ىف    بتقديرات ا

االجراء البعدى، األمر الذى أدى إىل زيادة املكانة االجتماعية ألفراد اموعة التجريبية على 

مقياس البعد االجتماعى، وىف ضوء ما سبق تبني أن الدور الذى لعبه االرشاد كان دورا وقائيا 

جرح شعور : ، وهىالدراسة هذا  اهر السلوكية غري املقبولة اجتماعيا احملددة ىفبالنسبة للمظ

التردد ىف االشـتراك ىف   -اخلجل من املدرسني مما مينعه من التحدث معهم حبرية  -الزمالء 

  .اثارة الضوضاء داخل الفصل وأثناء الشرح -النشاطات املدرسية 

نسبة للمظهر السلوكى غضب الطالبويبدو أيضا أن دور االرشاد كان عالجيا بال

  .ىف املدرسة  



< <
< <

íéŠËßÖ]<l]�Çj¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<°éÞ]æ‚ÃÖ]<Õç×Še<íŞfi†¹]<ä×è‚Ãi<îÊ<îŠËßÖ]<�^�…ù]<†m_æ<°Ïâ]†¹] 

 

 
١٠٦ 

١٠٦ 

احلاىل من حيث االرشاد الدراسة وتعترب هذه الدراسة أحد الدراسات املعمول ا ىف   

، والتكيـف  )العدوانية(وتأثريه على بعض املظاهر السلوكية غري املرغوبة اجتماعيا  اجلماعى  

  .للطالباالجتماعى أحد املتغريات املرتبطة بالسلوك العدائى   

NT<I< <<Øè<ÐÞæ�<í‰]…�EMUSUE<V<DMQM<<V<”<”PQU<I<PRMD< <
Dong  Yill 

فلقـد  . التدريب التوكيدى على السلوك العدواىن لدى املراهقني آثاروهى لدراسة 

 Assertion  Trainingأوصى العلماء والباحثون باستخدام التـدريب التوكيـدى   

عر والقلق ىف عالقام الشخصـية، ولقـد   كمقدمة وبداية لعالج األفراد الذين يظهرون الذ  

استخدمت العديد من الطرق األخرى لنفس هذا الفرض، ولكن طريقة التدريب التوكيـدى  

التعليمـات   -التدريب السلوكى : من هذه الطرق(تفوقت عليهم مجيعا ىف النتائج النهائية 

  ...).املهنية التعليمية وتشكيل األشياء

 طالبات من طلبة الصف التاسع الذين ٦طالبا، ٢٤بة وقد شارك ىف أداء هذه التجر

 وهم من طلبة مدرسة ثانويـة بلنـدن   ، أمجع زمالؤهم على أم من ذوى السلوك العدواىن

  .تقتصر على التدريب املهىن

حيث طلـب  ؤالء الطلبة لقيـاس عدوانيتـهم،  وقد استخدمت تقديرات نظراء ه  

 ٥:  ١طالب ىف الفصل على مقياس مدرج من نسبة عدوانية كل  حتديدالباحثون من الطلبة 

وذلك بعد حتديد جماالت العدوان هلم، كما قام الطلبة بتحديد عدوانيتهم بنفسهم على نفس 

  .هذا املقياس

رفض الطلبات السخيفة والغـري معقولـة   : أما التوكيد فلقد عرف على أساس أنه

ن األسئلة جتعل الطالب حيدد والدفاع عن احلق، ولقد قيست هذه الصفة باستخدام جمموعة م

اذا كان صرحيا ومالكا هلذه الصفات أم ال؟ ولقد احتوت هـذه األسـئلة علـى     مابنفسه 
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١٠٧ 

١٠٧ 

استفسارات عن العالقات املشتركة بني الطالب وأصدقائه، وبينه وبني أفراد أسرته والغربـاء  

  .أيضا كما طلب منهم أن يكتبوا ما كانوا يفعلون لو تعرضوا ملوقف معني

طالبـة، مـن    ١١٠طالبا و  ١٥٥قد شارك ىف تقدير النظراء بالنسبة للعدوانية ول  

  .الطبقتني املتوسطة والىت حتتها  

عقـدت  . مث مت تقسيم ثالثني طالبا وطالبة إىل ثالث جمموعات متساوية ىف العـدد   

دقيقة ملدة مثانيـة  )٥٠(جلسات طول كل منها) العالج التوكيدى جمموعة(اموعة األوىل   

  .سابيع، ولقد تضمنت هذه اجللسات مالحظة سلوك اآلخرين ومتابعة األعمال التوكيديةأ

ف يتلقـون جتربـة كيـف تتخـذ     طلبة جمموعة االنتباه املزي كانوىف هذه األثناء   

  .وبعد االنتهاء من التجربة مت اجراء اختبار قياس العدوانية مرة أخرى..قرارا

ركني ىف أداء التجربة على مقيـاس التوكيـد   ولقد مت قياس ردود فعل الطلبة املشت  

جمموعة التوكيد، وواحد من طلبة جمموعة االنتباه املزيف، ولذا أصـبح   طلبةمن  ٣انسحب   

، ولقد مت حساب نتائج التجربـة مبقارنـة   ٣٠بدال من  ٢٦عدد الطلبة الذين أدوا التجربة   

  :النتائج كاآلتى، فكانت )قبل وبعد التجربة(القياس األول والقياس الثاىن   

  العدوانيـة  مل يعط اختبار النظائر اى فروق ذى داللة فيما يتعلـق ب :  ففى العدوانية  

  وان كانت حالة جمموعة التوكيد أقـل عدوانيـة مـن امـوعتني     ىف اموعات الثالث،

  .األخريتني

 فقد أظهرت جمموعة التوكيد توكيدا أعظم بكثري من امـوعتني :  أما ىف التوكيد  

هذه اموعة حتسنا كبريا بعد انتهاء التجربة، بينمـا أظهـر طلبـة     أظهرتاألخريتني كما 

أى أم أصبحوا قادرين على اظهار سلوك مقبـول  . (اموعتني األخريتني حتسنا قليال جدا

           : ، ولكن جيب أال تدهشـنا هـذه النتيجـة   )اجتماعيا وهو ىف نفس الوقت سلوكا توكيديا

ألن استخدام نفس املقياس وهو التقدير الشخصى قد يكون اختالفا غالبا على هـذه   : أوال

ألن القدرة على استخدام أسلوب مقبول اجتماعيا ىف تقرير مكتوب لـيس  :  ثانياالطريقة، 
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١٠٨ 

١٠٨ 

بالشئ املستحيل بعد مثاىن جلسات تدريبية، ولكن ما اذا كان هؤالء الطلبة سوف يظهـرون  

  .أخرى أم ال، فهذه قضية حتتاج إىل دراسةتوكيديا،  سلوكابالفعل 

  وقد يكون السبب ىف عدم تأثر السلوك العدواىن نتيجة التدريب التوكيـدى هـو    

قلة عدد جلسات الربنامج التدريىب، وعلى وجه العموم فهذه دراسـة ىف اسـتخدام أحـد    

  .أساليب العالج النفسى ىف طريق تعديل السلوك العدواىن للمراهقني

NU<I< <í‰]…�<<ÙçéÞ^Ú<H<ˆßi…^ÚEMUTME<V<DMNT<<V<”OQMQD< <
Martinez  Manuel 

لقد كان اهلدف األول من هذه الدراسة هو تقومي اآلثار النسبية ألسلوب التدريب 

اجلماعى التوكيدى للذات، والعالج اجلماعى لرفع درجة تقدير الذات ىف حـاالت القلـق     

  .ات وتقدير الذات املتزايديناملنخفض واالكتئاب والعدوان املصاحب لتوكيد الذ  

 ٦٣ -١٨وتكونت عينة هذه الدراسة من أفراد من اجلنسني تتراوح أعمارهم بني   

وأخذت العينة من جمتمعني، فأخذت العينة التجريبية من املرضى اخلارجيني مبركـز العـالج   

وكان هؤالء األفراد يعانون مـن   Denver  Metropolitanدينفر متروبوليتان (مبنطقة 

أما . مشكالت تتضمن االكتئاب والقلق والعدوان وتوكيد الذات وتقدير الذات املنخفضني

العينة الضابطة فاختريت من جمتمع ميثل مدى واسع من حيث اخللفية املهنيـة واالجتماعيـة   

  .والتعليمية، وكانوا مجيعا يعملون وال يعانون من مشاكل انفعالية،وليسوا ىف حاجة إىل عالج

ألفراد ىف التجربة جللسات مدا من سـاعتني إىل سـاعتني ونصـف    وقد خضع ا  

وعددها احدى عشرة جلسة سواء لتوكيد الذات أو لرفع درجة تقدير الذات، واسـتخدم    

النوعان أسلوب التدريس مع املناقشة، وأساليب التعلم املعرىف، وأساليب التعلم السـلوكى    

  .تلفة االت املشاكل عند أفراد العينةوركزت الطرق املستخدمة على املستويات املخ  

< <<Ý‚~j‰]<‚Îæ<gi^ÓÖ]änvfÖ<íéiû]<l]æ�ù]V< <
< <
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١٠٩ 

١٠٩ 

  .قائمة تأثري الصفة املتعددة لقياس القلق واالكتئاب والعدوان  ) ١

 الشخصـى، واالجتمـاعى  (أما تقدير الذات فتم قياسه بثالثة مقاييس فرعية   ) ٢

  اجلمعـى ملفهـوم    Tennesseeوالسلوكى، والدرجات الكلية ملقياس تنسى 

  .الذات

  Alberti  andأما توكيد الذات فتم قياسه باستخدام قائمة الربتى ، واميونز   ) ٣

Emmons لتوكيد الذات.  

للمقارنات املزدوجـة لقيـاس    Tukeyوقد استخدم حتليل التباين وطريقة توكى 

  :ىل النتائج التاليةإالكاتب تأثريات األسلوب املتبع ىف القياسات املستقلة، وقد توصل   

كل من الطريقتني املستخدمتني ىف العالج كانتا ذات تأثري دال ىف توكيد الذات   ) ١

وكان العالج اجلماعى لرفع درجة توكيد الذات أكثر فعالية من التدريب 

  .اجلماعى لرفع درجة تقدير الذات

االكتئاب كان كل من الطريقتني فعاال بدرجة دالة ىف ختفيض درجات القلق و  ) ٢

  .والعدوان

كان أسلوب العالج اجلماعى لتقدير الذات أعلى من أسلوب العالج اجلماعى   ) ٣

التوكيدى للذات ىف رفع درجة تقدير الذات، واتضح أنه ذو تأثري ىف اعادة بناء 

  .مفهوم الذات

وتعترب هذه الدراسة احدى الدراسات للتدريب اجلماعى املستخدم فيـه أسـلوب   

املناقشة وأساليب التعلم املعرىف والسلوكى الذى كان له أثره على قلق ومفهوم التدريس مع   

  .الذات، وبالتاىل أثره على عدوان عينة الدراسة  

OL<I< <<ï�i<H<ï�çÚ<í‰]…�EMUTME<V<DMPT<<V<”MURPD< <
Moody  Terry 
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١١٠ 

١١٠ 

تبحث هذه الدراسة ىف آثار التدريب اجلماعى التوكيدى للذات علـى السـلوك   

من الذكور  ١٢عند الذكور ىف الصف السابع والثامن، وتكونت عينة الدراسة من العدواىن   

 Still  Waterبالصف السابع من امللتحقني مبدرسـة سـتيل ووتـر     ١٠بالصف الثامن،   

مدرسـا للصـف   ) ١٤(وقد تطوع  Oklahomaبوالية  Still  Waterاملتوسطة مبنطقة   

، ووزع العمل عليهم عشـوائيا بالقيـام   الدراسة  السابع والثامن ذه املنطقة باملشاركة ىف  

  .مبالحظة السلوك تالميذهم لفترة حصتني  

درجة سبعة أنواع من السلوك العدواىن ىف اختبار ) أ(وأستخدمت صحيفة للتجميع 

عينة الدراسة، وكان الطالب حيصلون على درجة كلية كلما أظهروا أى شكل من األشكال   

ىف صحيفة التجميع، وتقرر أن ثالثة أشكال من السلوك العـدواىن  السبعة للعدوان املدرجة 

حتدث ىف خالل أسبوع، أو أى واحد من هذه األشكال يتكرر حدوثه ثالث مرات أو أكثر 

  .ىف األسبوع، تعترب معيارا الختبار العينة

) ١(اموعـة التجريبيـة   : وقسمت العينة إىل ثالثة جمموعات بطريقة عشـوائية 

  .، وجمموعة ضابطة، وساهم مجيع الطالب تطوعا ىف الدراسة)٢(لتجريبية واموعة ا

وتلقت اموعة التجريبية تدريبا مجاعيا لتوكيد الذات مرتني ىف األسـبوع، لفتـرة   

دقيقة، أما اموعة الثانية فكان يقودهـا  ) ٤٥(مخسة أسابيع، وكانت مدة اجللسة الواحدة   

درجة املاجستري ىف االرشاد النفسى، أما اموعة الضابطة أخصائى ىف االرشاد النفسى حيمل   

  .فلم تتلق أى تدريب  

  The  (S.A.S)وىف آخر جلسة طبق على مجيع الطالب مقياس سريز للعدوان   

  Sears  ‘   aggression  scale ، كما طلب من املعلمني تطبيق مقياس بتسربج للتوافق

  The  Pittsburgh  Adjustment  Survey  Scales على تالميذ فصوهلم.  
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  مث استخدمت صحيفة جتميع الدرس مرة أخرة لفترة أسبوع ىف املالحظـة البعديـة     

  Kruskalوحللت درجات مقياس سريز، وبتسربج باستخدام حتليل كروسكال والـيس    

  Wallis  ذى االجتاه الواحد(للتباين.(  

لى والبعدى،باسـتخدام األزواج  وحللت الدرجات الكلية للتالميذ ىف االختبارين القب

  . Wilcoxonاملتكافئة لـ   

<î×è<^Ú<àÂ<sñ^jßÖ]<l†Ë‰_æV< <
مل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اموعات الثالث أى أن التدريب   ) ١

اجلماعى التوكيدى للذات مل يكن له تأثري دال احصائيا على ابداء السلوك 

  .بع والثامنالعدواىن عنـد الذكور من طالب الصف السا

  :مستقبال إىل الدراسة وجيب أن يتجه   ) ٢

  .اضافة مرشد نفسى مصاحب ىف اموعة التجريبية  )١( 

  .خفض عدد كل جمموعة  )٢( 

  .زيادة عدد اموعـــات  )٣( 

  .زيادة عدد اجللســـــات  )٤( 

OM<I< <<‹Þ]…çÖ<H<‹Þæ‚ßéÚ<í‰]…�EMUTME<V<DMNS<<V<”OTSOD< <
Mendonca  Lawrence 

ن وتأثريه على ادراك الذات وادراك اآلخريراسة ىف االرشاد النفسى اجلماعى،ى دوه

فقد كان اهلدف من هذه الدراسة هو حبث ودراسة التغريات وعلى التوافق لدى طالب اهلند،  

ىف تالميذ اهلند على أساس دراسة احلاالت منفردة أثناء اشـتراكهم ىف االرشـاد النفسـى    

وباالضافة إىل مالحظة ..يطرة، املشاركة، التقبل، الثقةصداقات، السالتغريات ىف ال: اجلماعى

التغريات السابقة، فقد قامت الدراسة ببحث تأثري االرشاد النفسى على اجتاهات التالميـذ    

  .وتوافقهم
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١١٢ 

١١٢ 

 -كطلبـة   -وتكونت العينة من سبعة طالب من اهلند حيملون تأشريات دخـول  

بدراسـة آثـار   الكاتـب  م ا أقل من عامني، وقد قام للواليات املتحدة، وقد كانت اقامته  

  :االرشاد اجلماعى اآلتية  

  .تأثريه على ادراك الذات واآلخرين  ) ١

  .تأثريه على اجتاهات املشتركني ىف الدراسة  ) ٢

  .تأثريه على التوافق الشخصى والدراسى واالجتماعى  ) ٣

  .ذاته تأثريه على اجتاهات املشتركني حنو االرشاد النفسى  ) ٤

، وتسجيل اجللسـات  الكاتب  وهذه التأثريات وصفت على أساس من مالحظات 

  Group  Semanticودرجات االختبار القبلى والبعدى الختبار األلفاظ الفارقى اجلماعى   

Differential  Test  (GSD) ومقياس التوافق للطالب األجنىب.  

االجتاه املوجب، أما تغري اجتـاه  وىف معظم احلاالت تغريت مدركات أفراد العينة ىف 

أفراد العينة أنفسهم جتاه بعضهم البعض بالسلب واالجياب، فذلك معناه أن تقديرهم لبعضهم   

أصبح أكثر واقعية، وتقاربت مدركات التلميذ عن ذاته احلقيقية وذاتـه املثاليـة ىف    البعض  

ب قد أصـبحت هلـم   كما دلت درجات االختبار البعدى على أن الطال. االختبار البعدى

  .مدركات متشاة ىف النهاية

األمريكى ىف احلياة فكانت متنوعة، فقد حتـدثوا   األسلوبأما اجتاهات الطالب حنو 

  .عن اجتاهات مؤيدة وأخرى معارضة  

أما االرشاد اجلماعى فلم يكن له تأثري مباشـر ىف تغـري االجتاهـات ىف الطريـق       

  .االجياىب  

عن مشاكلهم االجتماعية، ولكن ىف اية االرشاد ظهرت ولقد حتدث مجيع الطالب   

على معظمهم، وقد عاىن بعضهم مشكالت حادة ىف تـوافقهم الشخصـى    اجياىببوادر تغري   
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والدراسى أكثر من غريهم، ومل حيدث االرشاد النفسى اجلماعى أى تغري اجيـاىب ىف هـذين     

  .اجلانبني من التوافق  

لبعيدة املدى لالرشـاد النفسـى اجلمـاعى علـى     ا اآلثاروتوصى الدراسة ببحث   

  .مدركات هؤالء الطالب واجتاهام وتوافقهم

التجربـة  وقد نقل املشتركون ىف الدراسة انطباعام بأم قد استفادوا من هـذه    

  .اجلديدة  

ىف هذه الدراسة فقد اثبت أنه األسلوب الصاحل لتقييم االرشاد الدراسة أما أسلوب   

  .ىالنفسى اجلماع  

ON<<I< <Œ<àè]æ<í‰]…�<J<ïçâEMUTNE<V<DMMU<<V<”<”MUO<I<NLOD< <
   Wayne C. Huey 

الذات اثبات نسبة العدوان عن طريق التدريب اجلماعى على  لتخفيضوهى دراسة 

واهلدف األول من هذه املقابلة هو مساعدة هؤالء الشباب الذين يظهرون سلوكا عـدوانيا  

  .سة يربز التدريب اجلماعى على اثبات الذاتوالربنامج املستخدم ىف هذه الدرا  

ولقد أثبت هذا الربنامج حيويته من خالل استعماله بواسطة األخصائيني النفسانيني 

اختريت عشوائيا ) ١٩٧٩(قائدة، وىف الدراسة هذه الىت قام ا هوى  كمجموعةوأندادهم   

على اثبات الذات وعلـى  مدرسة عالية، حيث مت اختيار طالا هلذا التدريب اجلماعى  ٤٨  

  .املناقشة  

استمرت ستة أسابيع أظهر هؤالء الطلبة اخنفاضا ىف أنواع  الىتوبتتبع حالة العالج   

  .ثقة نتيجة تطبيق الربنامج ٠.٠١السلوك العدواىن عند   

دليال مقنعا على أن التدريب على اثبات الذات ميكن الدراسة وتعطى استكشافات   

  .كفؤا لبعض األفراد الذين يظهرون عدوانا غري اجتماعىو حيوياأن يكون عالجا 
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١١٤ 

تطور برامج التدريب على اثبات الذات ىف مواقف  احلديثةولقد وضحت املقاالت   

مدرسية، ويقدم الربنامج املوصوف ىف هذا املقال خالصة منهج يساعد الطلبة ذوى السلوك   

عدوانية ميكن تطبيق هذا الربنـامج  العدواىن، وبعد التأكد من وجود مشكالت ىف التوافق وال  

عن طريق اخصائيني واثقني من انفسهم ومتعاونني من ذوى الثقافة املتعـددة، وبشـرط أن     

فمعظـم  : والختيـار اموعـة  . قد مروا بتدريب ىف كيفية استخدام هذا الربنامج  يكونوا 

لظهـور مـن   االخصائيني يفضلون جمموعات متجانسة ىف اجلنس والعمر حىت يتفادوا حب ا

أفراد اجلنس اآلخر ولكى يقللون من سيطرة الكبري على صغري السن، كمـا أن حضـورهم   

الربنامج وتشوقهم اليه ومشاركة الوالدين أمر ضرورى وهام لنجاح هـذا    اجليد ىف جلسات 

  .الربنامج

جيتمعون لفترة ساعة مرتني ىف األسبوع ملدة أربعة  طالبوتتكون اموعة من ستة 

  .أسابيع  

ولقد أعطى هذا الربنامج للطالب على مثاىن جلسات ميكن وضع العناوين الرئيسية   

هذا اجلدول التخطيطى للربنـامج اجلمـاعى    يوضحهاهلذه اجللسات ىف النقاط اآلتية كما   

  :للتدريب على اثبات الذات للطالب العدوانيني  
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@áÓ‰@Þë†uIQH@@
paˆÛa@pbjqa@óÜÇ@kí‰†nÜÛ@óÇbº@wßbã�Û@Áîİ¥@@

  األهداف  العنوان  اجللسة

  

  

  

١  

  

٢  

  

  

٣  

  

٤  

  

  

٥  

  

  

٦  

  

  

  

٧  

  

٨  

الشخصية المتصاص  املقابالت

  .املعلومات

  

  .مقدمات وأهداف وخطوط مرشدة

  

  .احلقوق واملسئوليات

  

  

  .أسلوب االستجابة السلىب والعدواىن

  .أسلوب االستجابة الثبات الذات

  .الفروق االجتماعية الثقافية

  

  

  .الذات أساليب أخرى الثبات

  

  

  .املفاوضات واالتفاق

  

  

  

  .حتذيرات ونتائج

  .استكشاف املشكالت التربوية املتصلة باملدرسة  -أ

  .شرح ووصف الربنامج لألخصائى النفسى  -ب 

  .تقييم اثبات الذات والعدوانية  - جـ 

  .تعرف  - أ   

  .ناقش أهداف اموعة واألفراد  -ب 

  .طور اخلطوط املرشدة للمجموعة  - جـ 

  .ناقش الغضب  - أ   

  .حلل املواقف املثرية للغضب  -ب 

  .ناقش احلقوق واملسئوليات  - جـ 

  .ناقش أسلوب االستجابة العدواىن  - أ   

  .ناقش أسلوب االستجابة السلىب  -ب 

  .ناقش أسلوب االستجابة الثبات الذات  - أ   

  "منوذج االستجابة اللفظى"قدم   -ب 

  :عية الثقافيةناقش الفروق االجتما  - أ   

  .االختالف ىف اللغة)  ١        

  .االختالفات غري اللفظية)  ٢        

  .التسجيل املشروع  - أ   

  .التقييم  -ب 

  اثبات الذات السلىب  - جـ 

  .االستفسار السلىب - د   

  "منوذج االستجابة اللفظى"مراجعة   - أ   

  .ناقش املفاوضات واالتفاق  -ب 

  .قويةنتائج عكسية   - أ   

  .ناقش أمهية االختيار  -ب 
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١١٦ 

وقد كان يعطى واجبا مرتليا حيدد ىف اية كل جلسة، مث يراجع ىف االجتماع التاىل 

  .وىف اية هذا الربنامج حيدد وقت الاء التعليقات واملشاركات اجلماعية  

الطالب وبعد فترة زمنية من االاء للربنامج تأتى املتابعة من قبل االخصائيني هلؤالء 

وذلك بتقييمهم كل على حدة، باستخدام قوائم اثبات الذات، ليحددوا ما اذا كانوا قادرين 

  .على استخدام أساليب اثبات الذات أم ال

<<<í‰]…‚Ö]<å„â<îÊ<íÚ^�]<l^q^jßj‰÷]<àÚ<V< <

قد وضح أن التدريب اجلماعى على اثبات الذات يعترب عامال متداخال مؤثرا علـى  

نيني، وتركيبة هذا الربنامج أو التدريب املوصوفة ىف هـذه الدراسـة متـدنا    املراهقني العدوا

ومنوذج االستجابة اللفظية ميدنا ببـديل  . بربنامج مركب ميكن تكيفه ملواقف مدرسية خمتلفة

ثالث ميكن تعلمه بسهولة، وميكن استخدامه ىف مواقف الصراع البشرى املتداخلة فلم يعـد  

  .م على منط سلىب أو عدواىن لالستجابةالطلبة حمدودين ىف اختبارا

والفوائد الىت ميكن احلصول عليها من تطبيق مثل هذا الربنامج سـوف ال تسـاعد     

املراهقني العدوانيني ىف جممل تكيفهم الدراسى عن طريق ختفيض املشاكل ىف الفصـل فقـط     

  .ولكنها ستنمى أيضا صورة األخصائى ىف اتمع املدرسى كله  

ذه احدى الدراسات ىف العالج التوكيدى اجلماعى ىف نبذ السلوك العدواىن وتعترب ه  

ىف وضع برنامج االرشاد الكاتب وكفه، ويقوم على اثبات الذات واملناقشة اجلماعية، قد أفاد 

  .يةاحلال للدراسةالنفسى اجلماعى 

  

< <
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<<géÏÃi< <

واألجنبية، جند من هذا العرض السابق موعة البحوث والدراسات السابقة العربية 

أنه جبانب هذه البحوث والدراسات الىت تناولت املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن 

لألفراد، ومع تقدم دراسات علم النفس التطبيقى حاول الباحثون التأثري على ألوان السلوك 

  :املرضى وغري املتوافق، بأساليب ارشادية عالجية خمتلفة منها

املرتبطة بالسلوك الدراسة رشادية تناولت التأثري ىف متغريات أساليب ا  )أ  

  .العدواىن

  .أساليب ارشادية تناولت تعديل السلوك العدواىن أو بعض جماالته  )ب

 للدراسـة ىف وضع الربنامج االرشـادى  الكاتب بعض من الدراسات تعني   )جـ

  .راسة،وطريقة للتوجيه لتعديل بعض املتغريات النفسية موضع الداحلالية

<<^nÖ^m<<V<íÏe^ŠÖ]<l^‰]…‚Ö]æ<pçvfÖ]<î×Â<Ý^Â<géÏÃiV< <

ىف جمال حبثه، رأى الكاتب من جمموعة األحباث والدراسات السابقة الىت توصل اليها 

  :احلاىلالدراسة أن يقسمها إىل قسمني سبق ذكرمها طبقا لشقى 

  .املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن للمراهقني الذكور  )أ  

االرشاد النفسى اجلماعى عن طريق احملاضرة واملناقشة اجلماعية، وأثره ىف   )ب 

  .تعديل السلوك العدواىن

 -أجنبية وعربية  - من خالل تلك البحوث والدراسات السابقة الكاتب واستطاع 

اجلنس : وأمكن حتديدها ىف. أن حيدد املتغريات النفسية والعوامل املرتبطة بالسلوك العدواىن

لعمر، واملستوى التعليمى، واملستوى االجتماعى االقتصادى، والذكاء، والقلق النفسى وا

التباعد وتقبل الذات وتقبل اآلخرين، والتكيف بنوعيه : ومفهوم الذات بأبعاده الثالثة، وهى

الشخصى واالجتماعى، واحلاجات النفسية، والقيم الشخصية بأنواعها العملية واالجناز 
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والتنظيم ووضوح اهلدف، والقيم االجتماعية بأنواعها املساندة واملسايرة والتنوع واحلسم 

  .والتقدير واالستقالل ومساعدة اآلخرين والقيادة، والتحصيل الدراسى

على الرغم من اختالف بعض عينات البحوث والدراسات السابقة عن بعضها عند 

ات عند عينة من املـراهقني ىف  ىف دراسة هذه املتغريالكاتب دراسة هذه املتغريات، مما رغب 

احلاىل بتثبيت العوامل اآلتية املرتبطة بالسلوك العدواىن الكاتب الصف الثاىن الثانوى،وقد قام 

اجلنس، والعمر، واملستوى التعليمى، واملستوى االجتماعى القتصادى : احلاىلالدراسة لعينة 

  .والذكاء

مدى ارتباطها بالسلوك العـدواىن  وقام بدراسة باقى املتغريات النفسية للتحقق من 

  .للمراهقني الذكور

ىف دور  -العربيـة واألجنبيـة    -كما أنه من خالل البحوث والدراسات السابقة 

  االرشاد النفسى على تعديل املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن، وتعديل السـلوك 

ن طريق احملاضـرة واملناقشـة   العالج اجلماعى عالكاتب العداوىن، أو بعض جماالته، حدد  

اجلماعية هو األسلوب األمثل ىف تعديل املتغريات النفسية، وبالتاىل تعديل السلوك العـدواىن  

لعينة من الطالب العدوانيني ىف الصف الثاىن الثانوى العام والفىن مبحافظة سـوهاج، أى ىف  

احلـاىل علـى   الكاتب  مرحلة املراهقة املتوسطة ألسباب تتضح ىف الفصل الرابع، كما حدد

احلاىل، وعـدد طـالب   الدراسة ضوئها املادة العلمية اخلاصة بالربنامج االرشادى املتبع ىف 

اجللسة الواحدة وزمن ادارا، وعدد اجللسات، وكيفية ادارة جلسات االرشـاد النفسـى   

  .واملناقشة اجلماعية، كما يتضح ذلك ىف الفصل اخلامس

  اىل من البحوث والدراسات السابقة تتمثل ىف اتباع احلالكاتب كما كانت استفادة 

منهجا علميا معينا، وكانت له العون ىف مجع مادة االطار النظرى هلذا الدراسة ىف هذا الكاتب 

من االختبارات واملقـاييس   ليةاحلاالدراسة ، كما أنه منها استطاع استنباط أدوات الدراسة 

  .املوضحة ىف الفصل الرابع
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١١٩ 

١١٩ 

واملستنبطة مـن البحـوث    احلالية للدراسةملتغريات وتثبيت بعضها ان دقة ضبط ا

والدراسات السابقة، أتاحت الفرصة للمتغري املستقل ىف التجربة أن يتفاعل مـع املـتغريات   

  .الدراسة التابعة ويؤدى إىل نتائج ىف هذا 

<<^Ãe]…<<<V<šæ†Ê<í‰]…‚Ö]V< <

احلـاىل الوصـول إىل    الكاتبعلى أساس من البحوث والدراسات السابقة أمكن 

  :الفروض التالية لبحثه، ليخترب صحتها

توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات جمموعة الطالب العدوانيني   -  ١

  :املراهقني، وجمموعة الطالب غري العدوانيني ىف املتغريات اآلتية

  .الذكاء العام  )أ  

  .املستوى االجتماعى واالقتصادى  )ب

  .لنفسىالقلق ا  )جـ

  ).التكيف االجتماعى -التكيف الشخصى : (التكيف ويتضمن  )د 

  ).تقبل اآلخرين -تقبل الذات  -التباعد : (مفهوم الذات ويتضمن  )هـ

 -االستعراض  -النظام  -اخلضوع  - التحصيل : (احلاجات النفسية وتتضمن  )و 

 -الذات لوم  -السيطرة  -املعاضدة  -التأمل الذاتى  - التواد  - االستقالل 

  ).العدوان - اجلنسية الغريية  -التحمل  -التغيري  - العطف 

 -قيمة التنوع  -قيمة االجناز  -القيمة العملية : (القيم الشخصية وتتضمن  )ز 

  ).قيمة وضوح اهلدف - قيمة التنظيم  - قيمة احلسم 

 -قيمة التقدير  -قيمة املسايرة  -قيمة املساندة : (القيم االجتماعية وتتضمن  )ح

  ).قيمة القيادة -قيمة مساعدة اآلخرين  -قيمة االستقالل 
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١٢٠ 

١٢٠ 

توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات اموعة التجريبية   - ٢

  :العدوانية قبل التجربة وبعدها ىف املتغريات النفسية اآلتية

  .القلق النفسى  )أ  

  ).التكيف االجتماعى -التكيف الشخصى : (التكيف ويتضمن  )ب

  ).تقبل اآلخرين -تقبل الذات  -التباعد : (مفهوم الذات ويتضمن  )جـ

 -االستعراض  -النظام  -اخلضوع  -التحصيل : (احلاجات النفسية وتتضمن  )د 

 -لوم الذات  -السيطرة  -املعاضدة  -التأمل الذاتى  -التواد  -االستقالل 

  ).العدوان -اجلنسية الغريية  -التحمل  -التغيري  -العطف 

 -قيمة التنوع  -قيمة االجناز  -القيمة العملية : (القيم الشخصية وتتضمن  )هـ

  ).قيمة وضوح اهلدف - قيمة التنظيم  - قيمة احلسم 

 -قيمة التقدير  -قيمة املسايرة  -قيمة املساندة : (القيم االجتماعية وتتضمن  )و 

  ).قيمة القيادة -قيمة مساعدة اآلخرين  -قيمة االستقالل 

وجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجـات اموعـة التجريبيـة    ت  - ٣

العدوانية واموعة الضابطة العدوانية بعد التجربة ىف املتغريات النفسية السابقة ىف 

  .الفرض الثاىن

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات اموعـة التجريبيـة     - ٤

عد فترة املتابعة ىف املتغريات النفسية السـابقة ىف الفـرض   العدوانية بعد التجربة وب

  .الثاىن

توجد فروق بني تقديرات املدرسني ىف التحصيل الدراسى وىف السلوك العدواىن   - ٥

  .لطالب اموعة التجريبية قبل التجربة وبعد فترة املتابعة
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١٢١ 

١٢١ 

<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]< <
E<<sãßÚ<í‰]…‚Ö]ãi]æ�_æ^<D< <

@@"üëcZ@@@wèäß�a‰†Ûa@òZ@@
بذلت جهود مستمرة ولسنوات طويلة من جانب الفالسـفة والعلمـاء لتعريـف    

، فهناك من يعرفها بأا الطريقة الىت تعتمد على الدراسة الطريقة العلمية أو املنهج العلمى ىف 

التفكري االستقرائى واالستنتاجى، وتستخدم أساليب املالحظة العلميـة وفـرض الفـروض    

  .والوصول إىل نتيجة معينةوالتجربة حلل املشكلة 

وهناك من يؤكد خصائص معينة أساسية للطريقة العلمية، مثل استخدام أسلوب 

التحليل إىل عناصر ومكونات أبسط الظواهر واملشكالت املعقدة، واستخدم أساليب القياس 

الدقيق، واملعاجلة االحصائية للبيانات واملعلومات، والتقسيم الدقيق والصحيح للحقائق 

الحظة االرتباط والتتابع فيما بينها، واستخدم اخليال اخلالق املبدع ىف التوصل إىل قوانني وم

  ).٢٥ص : ١٧(علمية، والنقد الذاتى 

احلاىل الكاتب يذكر .. ولغرض يكثر وصف الطريقة ىف صورة جمموعة من اخلطوات

صها ىف اخلطوات ميكن تلخي. منها واحدة، وهى الىت استخدمها ىف حبثه للوصول إىل النتائج

  )٢٦ص : ١٧: (اآلتية

  .حتديد املشكلة  -  ١

  .مجع البيانات واملالحظات املتصلة ا، وتنظيمها  -  ٢

  .فرض الفروض املناسبة  -  ٣

  .اختبار صحة الفروض بالوسائل املناسبة  -  ٤

  .الوصول إىل نتائج أو حلول للمشكلة  -  ٥
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١٢٢ 

١٢٢ 

ىف الوصول إىل الدراسة علمى ىف ولقد سامهت هذه الطريقة العلمية أو املنهج ال

  .نتائج علمية للبحث احلاىل

أن الكاتب يتطلب من الكاتب وعلى هذا فان هذا املنهج العلمى الذى يستخدمه 

يستخدم جمموعة من األدوات والوسائل اخلاصة بالقياس، واخضاعها للدراسة واملعاىن 

  .االحصائية العلمية الىت جترى على العينات موضوع الدراسة

  احلاىل ميثل أحد الدراسة ومتثل البحوث التجريبية أدق أنواع البحوث العلمية، و

البحوث التجريبية يتضمن حماولة لضبط كل العوامل األساسية املؤثرة ىف املتغري أو املتغريات 

، ويغريه على حنو معني بقصد حتديد الكاتب  التابعة ىف التجربة ماعدا واحدا يتحكم فيه 

  ).٢٠٠ص :  ١٧(ه على املتغريات التابعة وقياس تأثري

احلاىل فيه أحد أنواع التصميمات التجريبية الىت تستخدم أكثر من الكاتب استخدم 

مت حتقيق التكافؤ بني اموعات على أساس متوسطات درجات اموعات التجريبية (جمموعة 

  :، هو)لتابع ماعدا املتغري املستقلوالضابطة واحنرافاا املعيارية للمتغريات املؤثرة ىف املتغري ا

التجريبية والضابطة والذى : القياس القبلى والقياس البعدى لكل من اموعتني

  )٢١٥ص :  ١٧: (ميكن تلخيص عناصر هذا التصميم فيما يلى

  اموعة الضابطة  اموعة التجريبية

  اختبار قبلى

  التعرض للمتغري التجريىب

  اختبار بعدى

  ة هو الفرق بني متوسط الزياد

  )١م(االختبار القبـلى والبعدى 

  اختبار قبلى

  املعاجلة العادية

  اختبار بعدى

  متوسط الزيادة هو الفرق بني

  )٢م(االختبار القبلى واالختبار البعدى  

  

مث تتم املقارنة بني اموعة التجريبية والضابطة، وختترب الدالالت االحصائية هلا، 
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١٢٣ 

١٢٣ 

  .رياتملالحظة الفروق والتأث

يتضح من هذا التصميم أنه يضبط إىل درجة مقبولة املتغريات املرتبطة بتأثري القياس 

القبلى والعوامل العارضة املؤثرة ىف املتغري التابع، فالفرق بني القياسني ىف التجربة ميثل تأثري 

طة ميثل القياس القبلى، واملتغري التجريىب والعوامل العارضة، والفرق بني القياسني ىف الضاب

  .باملقارنة يتضح تأثري املتغري التجريىب على املتغري التابع. تأثري القياس القبلى والعوامل العارضة

أضيفت خطوة على ذلك اختبار البعد بعدى، للتحقق من ثبات النتائج وهى 

  .للمتابعة

@@"bîãbq@Z@paë…c@ò�a‰†ÛaZ@@
M<<<I< <<høŞ×Ö<îÞ]æ‚ÃÖ]<Õç×ŠÖ]<Œ^éÏÚE…çÒ„Ö]E<D�]‚Â]<V<<gi^ÓÖ]DV< <

اختلفت مقاييس الرسائل اجلامعية الىت وضعت لقياس السلوك العدواىن للطالب 

فمنها ما وضع ملرحلة ما قبل املدرسة االبتدائية، بينما البعض اآلخر وضع لقياس العدوان 

كما أن بعضا من هذه املقاييس اسقاطيا . تالميذ وطالب املدرسة االبتدائية أو ما بعدها لدى

 يتطلب مستوى معني من القدرة على القراء Rating  Scalesا كان مقاييس تقدير ومنها م

  .والكتابة

وأن تلك املقاييس قد اختلفت بدورها بعضها عن بعض من حيث طبيعـة التقـدير   

وطريقته، فالبعض منها كان يطلب من الفرد أن جييب على فقرات املقياس الىت تعـرب عـن   

ما اذا كانت هناك الصفات حيملها أم ال، بينما كان البعض صفات وأفعال معينة، وأن يقرر 

اآلخر يطلب من الوالدين أو أحدمها أن يقدر البنه مدى توفر هذه الصفات فيه أو املعلمون 

وهناك من هذه املقاييس ما كان يطلب من الـزمالء ىف الدراسـة أن يسـموا    . لتالميذهم

  )٢٠ص :  ٤٧: (ء مثل هذه املقاييسزمالءهم على عبارات املقياس، وقد اختلفت أمسا

 األقران  أو مقاييس تسمية Reputation Testsفسميت مقاييس السمعة 

Peer  Nominating  األقرانأو مقاييس تقديرPeer Rating  Scales أو مقاييس
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١٢٤ 

١٢٤ 

  لعالقات االجتماعيةوهى مجيعها مشتقة من مقاييس اGuess  Who  Testsاحذر من هو

اس منشور يقيس العدوان لدى الطالب ىف مرحلة املراهقة قام مقي توافرونظرا لعدم 

احلاىل بتصميم مقياس يستخدم ىف الدراسة احلالية، يشبه ىف صورته هذه املقاييس الكاتب 

الىت يعمل ا حبثه  املرحلةالطالب العدوانيني ىف الكاتب السابق تسميتها كأداة يستكشف ا 

  .ودراسته

 كأداةاخلطوات اآلتية ىف بناء هذا املقياس الذى يستخدم احلاىل الكاتب اتبع  ولقد

  .الدراسة هامة من أدوات هذا   

���א
	�وא����)����
   :����������א

للعدوان،وبعد  ةىف ضوء االطار النظرى للبحث احلاىل، وىف ضوء التعريفات املختلف

  :سابقةال والدراسات البحوثدراسة ااالت املختلفة للسلوك العدواىن ىف 

)   ١٩٧١(   ابشتاين، رالف Lesser) ١٩٧١(، وليزر Sears) ١٩٥٧(سريز

Ralf Epstien ١٩٧١(،وولدر (Wolder ووكرت ،)١٩٧١(Wigins   ــياء ، وض

، وليلى عبـدالعظيم  )١٩٧٩(، وحممد مسعد حسني فرغلى )١٩٧٦(عبداحلميد احلصاىن 

  ).١٩٨١(متوىل 

<�‚u<gi^ÓÖ]Þ]æ‚ÃÖ]<Õç×ŠÖ]<l÷^¥<±^£]î×è<^ÛéÊ<îV< <
  .عدوان لفظى  -  ٢    .عدوان بدىن  -  ١

  .عدوان هادف إىل اتالف املمتلكات  -  ٤  ).متلك(عدوان حيازى   -  ٣

  .تعصب وتفضيل لشلل األصدقاء  -  ٥

  .املشاكسة وسرعة التهيج، وكثرة الشجار مع اآلخرين  -  ٦

  .سهولة االستثارة واالندفاع واحلساسية املفرطة للنقد  -  ٧

  .لضيق والتململ والضجيج والرغبة ىف التغري املستمرا  -  ٨

  .العناد والتحدى ألوامر الكبار ونظم املدرسة واتمع  -  ٩
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١٢٥ 

١٢٥ 

  .املواظبة على مشاهدة أفالم العنف واجلرمية وقراءة القصص البوليسية  - ١٠

ىف عبارات مقياس السلوك  املختصنيومن خالل تطبيق استطالع رأى 

احلاىل مخسة جماالت رئيسية للعدوان يقوم عليها الكاتب  للطالب، حدد  العدواىن 

  :املقياس احلاىل وهى

  .العدوان البدىن املوجه حنو الذات واآلخرين  )أ  

  .العدوان اللفظى  )ب

  .العدوان املوجه حنو اتالف املمتلكات واالضرار باألشياء  )جـ

  ).التملك(العدوان احليازى   )د 

  .بار ونظم املدرسة واتمعالعناد والتحدى ألوامر الك  )هـ

وذلك المجاع بعض أعضاء جلنة التحكيم على أن باقى ااالت العشر هى تفسري 

، وليست جماال من جماالت العدوان كما تذكرها الدراسات السابقة العدوانوسبب   

  ).١٩٧٩حممد مسعد حسني فرغلى (

�����א
	�وאن�
����س�)������� �א���א	!
�:�א �

احلاىل جماالت العدوان للمقياس، مراعيا فيها أن تكون من الشمول  اتبالكاختار 

حبيث تضم املظاهر والصفات السلوكية الىت تعترب سلوكا عدوانيا ىف املنظور االجتماعى لبيئة 

  .، وىف ضوء قيم ومثل البيئة السائدةالدراسة عينة هذا 

^éñ]†q]<^Ëè†Ãi<Œ^éÏÛ×Ö<á]æ‚ÃÖ]<l÷^¥<Ìè†Ãi<î×è<^ÛéÊæV< <
هو ذلك العدوان الذى نعرب : العدوان البدىن املوجه حنو الذات واآلخرين  )أ  

عنه بنشاط بدىن ويستخدم فيه املعتدى الرأس واليدين والرجلني أو أى جزء 

أو جهاز من جسمه، يهدف من ورائه أن يلحق األذى والضرر واألمل البدىن 

احلد منها، سواء كان  بذاته أو باملعتدى عليه،أو استفزازه ومنع حركته أو

ذلك ىف شكل اشتباك مباشر أو غري مباشر، ويأخذ هذا العدوان الصور 
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١٢٦ 

١٢٦ 

الركل  -البصق  - العض  -الرمى  -الدفع  -القذف  -الضرب : اآلتية

  .اجلذب -

وهو ذلك العدوان الناشئ عن نشاط بدىن ال يـؤدى إىل  : العدوان اللفظى  )ب

أوانتقـاص قيمتـه    سـتفزازه ملس جسم املعتدى عليه،ولكن يهدف إىل ا

واالستهزاء منه أو اهانته،وذلك باستخدام ألفاظ وامياءات واشارات مـن  

شتم املعتدى عليه : أجزاء اجلسم املختلفة،ويأخذ هذا العدوان الصور اآلتية

الكتابة على اجلـدران   -مد اللسان : التهديد ومهامجته بأصوات معينة -

 -تعبري املعتدى عليه    -ني الطالب الفتنة والوشاية ب -ومالبس الطالب 

توجيه النقد    -التنكيت  -االحراج باأللفاظ  -تقدمي الشكاوى الكيدية 

  .الالزع

وهو ذلك : العدوان املوجه حنو اتالف املمتلكات واالضرار باألشياء  )جـ

العدوان الناشئ عن نشاط بدىن موجه حنو اجلماد وأشياء الغري، حبيث يلحق 

و املعنوى ذه األشياء واجلمادات، ويأخذ هذا العدوان الضرر املادى أ

 -االتالف  -القذف باحلجارة  -التحطيم  -التمزيق : الصور اآلتية

  .التشويه -التقطيع  -التخريب 

وهو ذلك العدوان الناشئ عن االستحواذ على ): التملك(العدوان احليازى   )د 

 - السرقة : الصور اآلتية ما ميتلكه الغري سرا وعلنا، ويأخذ هذا العدوان

اجبار الغري على  -عدم األمانة  -االبتزاز بالتهديد والوعيد  -اخلطف 

 -تناسى اعادة األشياء  -دون اذم   ابداء الرأى عن الزمالء  - العطاء 

  .التعطيل للغري عن أى شئ نافع هلم -السلب  -الطمع 

  وهو ذلك العدوان : تمعالعناد والتحدى ألوامر الكبار ونظم املدرسة وا  )هـ

  تـدبري اخلطـط    -تعمد الفوضى وعدم النظام : الذى يأخذ الصور اآلتية
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١٢٧ 

١٢٧ 

  التـدافع والتمـرد    -االستهتار بالقيم والعادات السـائدة   -واملؤامرات 

عمـل   -اختالف األعـذار   -اخلروج على كل ما هو قدمي  -والعصيان 

 -لفـة القـوانني   خما-االستخفاف بالكبار واآلخـرين   -عكس األوامر 

  .ومضايقة اآلخرين

احلاىل ىف تعريفاته االجرائية هذه بالتعريفات االجرائية الكاتب وقد استعان 

  ).١٩٧٦ضياء عبداحلميد احلصاىن (، )Sears ١٩٥٧سريز : (للدراسات السابقة

�"�(� �:+��*(�א
	)�$א��و'&�د$#��� �

ة، وىف ضـوء حتديـد   وتعريفات العدوان املختلف للدراسةىف ضوء االطار النظرى 

عددا من العبارات الكاتب جماالت السلوك العدواىن والتعريف االجرائى هلذه ااالت، مجع 

  :عبارة استمدها من املصادر التالية) ٤٥٠(  مقدارها 

عبارات مقياس السلوك العدواىن لألطفال الذكور ىف املرحلة االبتدائية   ) ١

  ).٧٧ - ٧٤ص ص : ٤٧( ١٩٧٦ضياء عبداحلميد احلصاىن عام : اعداد

حممد مسعد حسني فرغلى عام : عبارات مقياس التقدير الذاتى، اعداد  ) ٢

  ).ملحق الدراسة: ٧٨( ١٩٧٩

ليلى عبدالعظيم متوىل عام : عبارات مقياس السلوك العدواىن، اعداد  ) ٣

  ).١٦٢ - ١٥٨ص ص : ٦٤( ١٩٨١

: د األوجه، اعدادبعض عبارات مقياس التعصب ىف اختبار الشخصية املتعد  ) ٤

  :     ).٣١( ١٩٧٨حممد شحاته ربيع 

: بعض عبارات مقياس السيطرة ىف اختبار الشخصية املتعدد األوجه، اعداد  ) ٥

  :     ).٣٢( ١٩٧٨حممد شحاته ربيع 

عطية : عبارات مقياس اظهار العدوان ىف اختبار الشخصية للشباب، اعداد  ) ٦
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١٢٨ 

١٢٨ 

  :     ).٦٠( ١٩٧٣حممود هنا، وحممد سامى هنا عام 

جابر : عبارات احلاجة إىل العدوان ىف مقياس التفضيل الشخصى، اعداد  ) ٧

  :     ).١٣( ١٩٧٣عبداحلميد جابر عام 

بعض العبارات الدالة على العدوان ىف استفتاء الشخصية للمرحلة   ) ٨

سيد حممد غنيم وعبدالسالم عبدالغفار عام : االعدادية والثانوية، اعداد

٢٨( ١٩٦٥ :    .(  

احلاىل بتجميعها من استطالع رأى الطالب حول الكاتب العبارات الىت قام   ) ٩

  .الكاتب  السلوك العدواىن ومظاهره من اعداد 

بتصميم استطالع للرأى ٨٢/١٩٨٣احلاىل خالل العام اجلامعى الكاتب حيث قام 

لفنية، واشتمل هذا والثانوية العامة وا) الصف الثالث(طبق على طالب املرحلتني االعدادية 

  :االستطالع على األسئلة اآلتية

ملاذا ومىت يلجأ هؤالء  - ىف رأيك  - سلوك بعض الطالب يتسم بالعدوانية   -أ   

  الطالب إىل العدوان؟  

  ىف أى صورة يظهر هذا العدوان؟  -ب 

صف ما يقوم به من أفعال جعلتك تعتــرب أن .. زميل لك تعتربه عدوانيا  -جـ 

  يا؟سلوكه عدوان  

هل تعتقد أن الشخص الذى يعتدى على اآلخرين ميكنه أن حيسن من   -د  

  .سلوكه

طالبا من طالب ) ١٠٤٧(وقد بلغت العينة الىت طبق عليها هذا االستطالع 

  .الصف الثالث االعدادى واألول والثاىن الثانوى العام والفىن

  :واجلدول اآلتى يوضح ذلك

@Þë†uIRH@@
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١٢٩ 

١٢٩ 

îÜÇ@Õj�@ónÛa@lýİÛa@…a†Çc@lýİÛa@ôc‰@Êýİn�a@bè@@

êŠçbÄßë@óãaë†ÈÛa@ÚìÜ�Ûa@Þìy@@
� �

  عدد الطالب  املدرسة  م

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

  الشهيد عبد املنعم رياض الثانوية بنني بسوهاج

  العسكرية الثانوية بنني بسوهاج

  الثانوية التجارية بنني بسوهاج

  ادفا الثانوية املشتركة بسوهاج

  الثانوية الزخرفية بنني بسوهاج

  دادية اجلديدة للبنني بسوهاجاالع

  االعداديـة القدميــة للبنني بسوهاج

٢٣٢  

٢٦٠  

٩٥  

٩١  

٢٢٢  

٦٣  

٨٤  

  ١٠٤٧  اجلملة

كما طبق هذا االستطالع على طالب كلية التربية بسوهاج الفرقة األوىل، وكان 

  .طالبا) ١٣٠(عدد هؤالء الطالب هو 

طالع رأى املعلمني حول احلاىل بتجميعها من استالكاتب العبارات الىت قام   )١٠

  .الكاتب  السلوك العدواىن لطالم من اعداد 

بتصـميم  ٨٢/١٩٨٣احلاىل خالل العام اجلامعىالكاتب حيث قام 

للرأى طبق على املعلمني الذين يقومون بالتدريس هلؤالء الطالب   استطالع 

على ىف املرحلني االعدادية والثانوية العامة والفنية، واشتمل هذا االستطالع 

  :األسئلة اآلتية

ما رأى سيادتكم ىف هذا؟ .. سلوك بعض الطالب يتسم بالعدوانية  -أ   

  وملاذا يقوم الطالب بالسلوك العدواىن؟  
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١٣٠ 

  ىف أى صورة يظهر هذا العدوان؟  -ب 

غري .. جارا - أخا  -تلميذا لك (أذكر طالبا معينا تعتربه عدوانيا   -جـ 

فعال جعلت سيادتكم ، صف ما يقوم به هذا الطالب من أ)ذلك

  تصفه بالسلوك العدواىن؟

معلما ) ٢٠١(وقد بلغت العينة الىت طبق عليها هذا االستطالع 

يقومون بالتدريس ىف مدارس التعليم االعدادى والثانوى العام   ومعلمة 

  .سوهاج والفىن مبحافظة

  : الصدق التجريىب  )ب 

 أو الواقعى أو عملى وتعتمد ويسمى معامل ارتباط املقياس بامليزان بالصدق التجريىب

احلـاىل ميـزان   الكاتب فكرة الصدق التجريىب هذا على صدق امليزان نفسه، وقد استخدم 

ص  ٥٥٤ص :  ٥٨(تنازليـا   االنطباعات الذاتية يعتمد على ترتيب اخلرباء لألفراد ترتيبـا 

٥٧٢.(  

الثـاىن   يقومون بالتدريس للطالب ىف الصف من املعلمني الذينالكاتب فقد طالب   

ىف الفصول املوضـحة ىف عينـة      الثانوى مبدرسة سوهاج الثانوية الصناعية الزخرفية للبنني

ىف تلك املدرسة بتقدير واختيار الطالب العدوانيني على مقياس السلوك العـدواىن  الدراسة 

للطالب العدوانيني موضع الدراسة، وبتطابق آراء الطالب ومعلميهم ىف االختيار والتقـدير  

لطالب العدوانيني ىف كل فصل من الفصول موضع الدراسة، مع مراعاة تسـاوى أعـداد   ل

الطالب واملعلمني املطبق عليهم املقياس ىف كل فصل مع الفصول األخرى موضع الدراسة ىف 

طالبا عـدوانيا ىف  ) ٥١(احلاىل أن مييز عددا من الطالب يقدر بـ الكاتب املدرسة، استطاع 

ا تنازليا من األعلى عدوانية إىل األدىن عدوانية طبقا لتقديرات الطـالب  املدرسة قام بترتيبه

  .وتقديرات املعلمني كال على حدة ىف مدرسة سوهاج الثانوية الزخرفية لللبنني

طالبـا هـم أعلـى     ٢٥ومن خالل تقديرات الطالب وترتيبها يتضح أنه يوجـد  
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١٣١ 

١٣١ 

دوانية بني الطالب العدوانيني، وميثل طالبا ميثلون األدىن ع ٢٦الطالب عدوانية ىف املدرسة،   

  .هذا احلالة الراهنة لتصنيف الطالب

ومبقارنة تقديرات املعلمني للطالب العدوانيني بتقديرات الطالب ألقرام العدوانيني 

  :يتضح اجلدول اآلتى) احلالة الراهنة(

@Þë†uIWH@@

@�Û@lýİÛaë@´àÜÈ½a@paŠí†ÔnÛ@óÇbiŠÛa@Þë†¦aIUQ@Håß@bjÛb�@@

ŠÏc@òäîÇ@…a@ò�a‰†Ûa´îãaë†ÈÛa@@

  اموع  تقديرات املعلمني  اجلدول الرباعى

    أدىن  أعلى  لترتيب الدرجات

  ٢٥  )ب( ٣  )أ( ٢٢  أعلى  تقديرات الطالب

  ٢٦  )د( ٢٤  )جـ( ٢  أدىن  على املقياس

حيث يدل هذا اجلدول على أن توزيع الطالب العدوانيني تبعا لتقديرات املعلمني 

طالبا ىف املستوى )٣(طالبا ىف املستوى امليزاىن األعلى،  ٢٢على عدوانية هو بالنسبة للفئة األ

  .امليزاىن األقل

كما يدل على أن توزيع الطالب العدوانيني تبعا لتقديرات املعلمني بالنسبة للفئـة  

طالبا ىف املستوى امليـزاىن  ) ٢٤(طالبا ىف املستوى امليزاىن األعلى، و) ٢(هو ) األدىن(األقل 

  .قلاأل

وحبساب معامل االرتباط الرباعى مباشرة من هذا اجلدول وذلك بقسـمة حاصـل   

ـ (على حاصل ضرب اخلاليا احملتملـة  ) أ، د(ضرب اخلاليا املتجانسة  مث قـراءة   )ب، جـ

 - ٥٦٩ص ص :  ٥٨(املبني مبلحق اجلداول االحصـائية  ) ١١(االرتباط من اجلدول رقم 

، ويعترب هذا املعامـل  ٠.٩٤٥تباط الرباعى هو ، فكان معامل االر)٢٧ص :  ٥٦(، )٥٧٠
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  .الصدق التجريىب ملقياس السلوك العدواىن للطالب الذكور

  :  ثبات املقياس  ) ٢

قام . ىف الفصل) أقرانه(وجد أن عدوانية الطالب على هذا املقياس يقدرها له زمالؤه 

طبيق األول علـى  عشرون يوما من الت) ٢٠(باعادة تطبيق املقياس مرة أخرى بعد الكاتب 

مبدرسة سوهاج الثانوية الصناعية الزخرفية، ىف بداية العـام  ) ٢/٧(أحد فصول الفرقة الثانية 

تسعة وعشرون طالبا، وقد مت اجراء املقياس ) ٢٩(، على عينة قوامها ٨٣/١٩٨٤الدراسى 

يـاس  ىف املرتني بنفس األسلوب وىف نفس اجلو وبطريقة موحدة، مث استخرج معامل ثبات املق

 ٠.٩٧٧وكان هذا املعامـل  ). ٢٥١ص :  ١٢(عن طريق معامل االرتباط من القيم اخلام 

ثقـة   ٠.٠١وجد أنه ذو داللة احصائية عند مسـتوى  . وهو يعرب عن ثبات مرتفع للمقياس

  ).٣٦٥ - ٣٦٤ص ص : ١٢(

  : تعليمات املقياس  ) هـ 

ـ  الكاتب ولقد كتب  توى طالـب  احلاىل تعليمات هذا املقياس حبيث تناسـب مس

املرحلتني االعدادية والثانوية، وراعى فيها عدم التطويل، حىت ال يتسرب امللل إىل الطالـب  

وقد أوضحت هذه التعليمات اهلدف من هذه الدراسة حبيث يفهم القارئ أن العبارات دالة 

على صفات وأفعال ميكن مالحظتها على بعض الطالب من زمالئه ىف الفصل الدراسى الذى 

أقصى  -وعليه التعرف على زمالئه وكتابة األمساء مرتبة حسب األفضلية ىف االختيار هو به،

أقـل  ) ب(يقوم ذا الفعل بكثرة،) أ(مبعىن (أ ، ب، جـ ) ٣(عدد لالختيارات املطلوبة هو 

،كما بينت األمثلة التوضيحية املبني فيها أمساء الطالب ذه التعليمات )أقل منهما) جـ(منه،

احلاىل تعليمات أخـرى  الكاتب ابة على كل عبارة من عبارات املقياس، كما أعد طريقة االج

للمعلم ا يهيب به املعاونة الصادقة ىف هذا اجلهد الذى يهدف ىف النهاية صاحل أبنائـه مـن   

الطالب، وهى شبيهة بتعليمات الطالب، فيها يتعرف على بعض الطالب مـن تالميـذه ىف   

التدريس له، كما بينت األمثلة التوضيحية املبني فيهـا أمسـاء   الفصل الدراسى الذى يقوم ب
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١٣٣ 

١٣٣ 

  .الطالب ذه التعليمات طريقة االجابة على كل عبارة من عبارات املقياس

  : كراسة األسئلة واالجابات)و 

املقياس ىف شكله العام سهل التناول، وميكن تطبيقه على مجاعات، كما ميكن تطبيقه 

رى هو أن جييد الفهم للعبارات حتـت اشـراف فـاحص    على فرد واحد، والشرط الضرو

  .متخصص

، الصـفحة األوىل منـها   الكاتب وتضمنت كراسة األسئلة واالجابات الىت أعدها 

نوعني من التعليمات أحدها خاصة بالطالب واألخـرى  الكاتب تعليمات القياس، وقد أعد 

 تطبيقها ىف هذه الدراسة، خاصة باملعلم، أما باقى صفحات املقياس تضمنت العبارات الىت مت

  .عبارة، وهى خاصة للطالب وأيضا للمعلم) ١٢٠(وعددها   

  : تصحيح املقياس  )ز 

  .تلغى العبارة الىت تركها الطالب دون االجابة عليها  - ١

ثالث درجات، والذى ) أ(يعطى للطالب الذى يكون موضعه ىف   - ٢

) ـج(درجتان، والذى يكون موضعه ىف ) ب(يكون موضعه ىف 

  .درجة واحدة وذلك ىف العبارة الواحدة

جتمع درجات كل طالب على حدة ىف املقياس الواحد، وىف باقى   - ٣

املقاييس الىت طبقت على زمالء فصله عن طريق العالمات 

  .التكرارية، متثل هذه الدرجة درجـة عدوانية الطالب

  .يرتب الطالب حسب درجة العدوانية من األعلى إىل األدىن  - ٤

الطالب العدوانيني ىف الفصل الواحد هم الطالب الذين أخذوا   - ٥

أعلى الدرجات على مقياس السلوك العدواىن للطالب، وأمجع 

  .معلميهم بنفس الطريقة السابقة على أم عدوانيون
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١٣٤ 

١٣٤ 

N<<I< <<…çÒ„Ö]<°Ïâ]†Û×Ö<Ð×ÏÖ]<Œ^éÏÚE�]‚Â]<V<�q<kÃÊ…<‚·_MUSTDV< <

ىف حتديد درجة القلق لدى أفراد عينة  احلاىل هذا املقياسالكاتب استخدم 

  .الدراسة ه هذ

ىف ضوء مكونات القلق ومظاهره ) ٨٥ - ٨٤، صص ٧٩ص :٤:(وصف املقياس  )أ  

  :عددا من الفقرات استمدها من املصادر اآلتيةالكاتب مجع 

تعبريات املراهقني وشكواهم واستفسارام الىت حيرص على مجعها حبكم   -أ   

  .تدريس بالتعليم العام واجلامعىعمله ىف ميدان ال

أحاديث وأراء األساتذة واملشرفني على هـذه الدراسـة وغريهـم مـن       -ب 

  .املتخصصني ىف ميدان

  .الشخصيةالكاتب خربات -جـ 

املقاييس واالختبارات واالستفتاءات الىت تقيس القلق،والشخصـية والصـحة   -د  

  .النفسية

ــة   تمشى مع االجتاه املتبع ىف هذه وقد بلغ عدد العبارات بعد صياغتها مبا ي الدراس

الظاهرى أا تقـيس   عبارة، عن قلق املراهقني الذكور ىف جمتمعنا، ويبدو من صدقها) ١٣٩  

  .القلق لدى هذه الفئة

املتخصصني بلـغ عـدد العبـارات     املقياس ىف صورته التجريبية على وبعد عرض  

، وذلـك بعـد   %٧٠% ١٠٠بني ، تراوحت نسب االتفاق عليها )عبارة ٨٠(املعتمدة 

  .عبارة ٥٩وعددها % ٧٠حذف العبارات الىت حصلت على أقل من 

أما عن تعليمات املقياس فتدور حول وضع خط حتت كلمة واحدة من تدرج ذو 

، وبلغ متوسط زمن االجابات على )نادرا -أحيانا  -غالبا (ثالث مستويات أمام كل عبارة 

  ).دقيقة ٣٠ - ٢٠من (املقياس ىف االجراءات املتعددة 

واملقياس ىف شكله العام وحجمه بسيط سهل التناول، ميكن تطبيقه على مجاعات 
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١٣٥ 

١٣٥ 

األفراد، كما ميكن تطبيقه على فرد واحد، والشرط الضرورى هو أن جييد املفحوص القراءة   

  :والفهم، وحتت اشراف فاحص متخصص، وعند تصحيح املقياس تتبع اخلطوات التالية  

بارات الىت أمامها أكثر من اجابة واحدة، وال تدخل العبارة امللغاة ىف تلغى الع  - ١

  .حساب الدرجات

، وترصد ىف )نادرا - أحيانا  - غالبا (جتمع درجات كل مستوى على حدة   - ٢

  .املستطيل املوجود ىف آخر صفحة

 صفر، مث جتمع x، ودرجة نادرا ١ x، ودرجة أحيانا ٢ xتضرب درجة غالبا   - ٣

  .ى درجة للفرد تستخدم ىف الدراسة االحصائيةفنحصل عل

  : كفاءة املقياس  )ب 

ىف اجراءات صدق املقياس احلاىل ثالثة أنواع الكاتب اتبع :   صدق املقياس  ) ١

  )٨٢ - ٧٩ص ص :  ٤: (مـن الصدق هى

حيث عرض املقياس ىف صورته التجريبية على هيئة من :   الصدق املنطقى  -أ   

لم النفس، وذلك للحكم عليه، وعما اذا كـانت املتخصصني ىف جمال ع

           وقد بلغ عدد العبارات املعتمدة . عباراته تعرب عن قلق املراهقني أم ال

، أما العبارات %٧٠، ١٠٠بني  ، تراوحت نسب االتفاق عليها)عبارة ٨٠(

فقد حصلت على نسب اتفاق من هيئة ) عبارة ٥٩(الىت حذفت وعددها 

  %.٧٠من أقل  املختصني

 IPATمت حساب معامل صدق املقياس مع اختبار القلق :   الصدق التالزمى  )ب 

، والذى نقل إىل العربية حيث طبق املقياس واالختبار على عدد )لكاتل(

طالب بدار  ١٠٠طالبا ميثلون عينة من املراهقني املصريني الذكور،  ١٥٠

ى القاهرة من طالب اعدادى طب بشر ٥٠اجليزة، و -املعلمني بالدقى 

كان  Pearsonاملقيمني باملدينة اجلامعية باجليزة وباستخدام معادلة بريسون 
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١٣٦ 

١٣٦ 

  .٠.٧٦معامل ارتباط املقياس واالختبار 

وهو اجلذر التربيعى ملعامل ثبات املقياس بطريقة اعادة :   الصدق الذاتى  )جـ 

  .تقريبا ٠.٩١االختبار وكان 

ن الصدق دليال كافيا على صدق احلاىل هذه األنواع مالكاتب ويعترب   

  .املقياس

ص ص : ٤: (املقياس، اتبعت طريقتان مها الجياد ثبات هذا:   ثبات املقياس  ) ٢

٨٤ - ٨٣(  

حيث طبق املقياس مرتني بفاصل : حساب ثبات القياس بطريقة اعادة االختبار  -أ   

املراهقني  طالب ميثلون عينة) ٢٠٠(زمىن بلغ ثالثة أسابيع، على عدد 

 ٥٠طالب بدار املعلمني بالدقى حمافظة اجليزة،  ١٠٠املصريني الذكور، 

 القاهرة من املقيمني باملدينة اجلامعيـة -طالب اعدادى طب بشرى 

وباستخدام معادلة . طالب مبدرسة اخلطاطية الثانوية بالبحرية ٥٠باجليزة،

ريقة الستخراج معامل االرتباط، بلغ ثبات مقياس القلق ذه الط بريسون  

٠.٨٢.  

فبعد اجراء املقياس على العينة : حساب ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية  -ب 

درجات العبارات (قسمت درجات املقياس إىل نصفني ) طالب ٢٠٠(

كل على حدة،وباستخدام معادلة ) الفردية، ودرجات العبارات الزوجية

للتجزئة  C.  Spearman -  W.  Brownبراون  -سبريمان (

،وبتطبيق ٠.٧٣النصفية، بلغ معامل االرتباط الداخلى للمقياس ذه الطريقة 

  .٠.٨٤معادلة التصحيح بلغ معامل ثبات مقياس القلق للمراهقني 

) ٤١(احلاىل باجراء هذا املقياس على عينة من الطالب بلغت الكاتب وقد قام 

  ٥١٩ص ص : ٥٨(التطبيق  طالبا، وهى عينة اموعة الضابطة ىف التجربة، وبطريقة اعادة
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١٣٧ 

١٣٧ 

، استخرج معامل الثبات عن طريق معامل االرتباط من القيم اخلام، قد بلغ معامل )٥٢٠

 ٠.٠١، وهذا املعامل ذو داللة احصائية عند مستوى ٠.٩٥٨ثبات مقياس القلق للمراهقني 

  ).٣٦٥ - ٣٦٤ص ص :  ١٢(ثقة 

O<<I< <<íèçÞ^nÖ]æ<íè�]‚Â÷]<í×u†Û×Ö<íé’~�Ö]<…^fj}]>]^éÞ…çËéÖ^Ò<…^fj}>< <

<E�]‚Â]<V<^ßâ<�çÛ¦<íéŞÂMURUDV<<< <

يتميز هذا االختبار بأنه يكشف عن نواحى التكيف أو التوافق أو عدمه ىف جماالت 

  .احلياة املختلفة، األمر الذى تصبغ عليه قيمة تشخصية وارشادية وتربويـة وعالجية

يه لدى أفراد عينة هذااحلاىل هذا االختبار ىف حتديد التكيف بنوعالكاتب واستخدم 

  .الدراسة   

يتناول التكيف : القسم األول: يتكون هذا االختبار من قسمني:  وصف االختبار )أ  

  .يتناول التكيف االجتماعى: الشخصى، وأما القسم الثاىن

على أساس شعور الفرد باألمن ) التكيف الشخصى(ويقوم القسم األول       

  :الذاتى أو الشخصى، وهذا يتضمن

  .اعتماد الفرد على نفسه  -  أ 

  .هاحساس الفرد بقيمت  -ب 

  .شعور الفرد حبريته  -جـ 

  .شعور الفرد باالنتماء  -د  

  .حترر الفرد من امليل إىل االنفراد  -هـ 

  .خلو الفرد من األعراض العصابية  -و  

على أساس شعور الفرد باألمن ) التكيف االجتماعى(ويقوم القسم الثاىن 

  :ضمناالجتماعى، ويت

  .اعتراف الفرد باملستوى االجتماعى  -أ   
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١٣٨ 

١٣٨ 

  .اكتساب الفرد للمهارات االجتماعية  -ب 

  .حترر الفرد من امليول املضادة للمجتمع  -جـ 

  .عالقات الفرد بأسرته  -د  

  .عالقات الفرد ىف املدرسة  -هـ 

  .عالقات الفرد ىف البيئة احمللية  -و  

صميم ورقة اجابـة تشتمل كل اجابة سؤاال، وقد مت ت ١٨٠ويتكون االختبار من 

سؤاال متثل أحد جماالت التكيف، ويقـوم   ١٥وكل عمود يتكون من )ال/ نعم (على مربعني

الطالب أو الطالبة بتسويد املربع الذى ينطبق على االجابة،كما مت تصحيح مفتاح تصـحيح  

وجممـوع   لالجابات الصحيحة وحتسب درجة التوافق الشخصى ودرجة التوافق االجتماعى،

  .الدرجتني تدلنا على التوافق العام

  :كفاءة االختبار  )ب 

ورد ىف دليل االختبار أن مؤلفيه يستدلون على صدق االختبار من : صدق االختبار ) ١

عشر لالختبارمتثـل   االنتقاء الدقيق لعناصره، ومن ناحية أخرى فان األجزاء االثىن

وقد راعى واضعوا  واالجتماعىى جمموعة مرتبطة وظيفيا كدالالت للتكيف الشخص

االختبار أن تكون العبارات اخلاصة بكل جزء من أجزاء االختبار مؤكدة للوحـدة  

والتكامل ىف شخصية األفراد العاديني كما حيتوى الدليل على معامالت االرتباط بني 

ـ  ة جمموعة من املراهقني املصريني لالختبار وتقديرات املدرسني هلم ىف النواحى املقابل

هلذه األجزاء،وقد مت احلصول على هذه التقـديرات بواسـطة اسـتمارة تقـدير     

املدرسـني لبعض نواحى شخصية الطالب، وقد تراوحت هـذه املعـامالت بـني    

  ).١١ - ١٠ص ص :  ٩٠( ٠.٩٠٢، ٠.٤٤

احلاىل أن كل هذا يعطى دليال كافيا على صدق هذا االختبار، نظـرا ألن  الكاتب ويرى   

  .الختبارات الشخصية منخفضة عادة اذا ما قورنت باختبارات القدراتمعامالت الصدق 
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١٣٩ 

١٣٩ 

ورد ىف دليل االختبار ىف صورته العربية أن معامالت الثبـات  :  ثبات االختبار  - ٢

 ٠.٦٠٥الىت استخرجت باستخدام طريقة كودر ريتشاردسون تراوحت بـني  

ـ  ٠.٩٤٠ زاء ، كذلك استخرجت معامالت ثبات لالختبار بطريقة اعـادة أج

 ٦٠يوما ما بني االجرائني، على عينة مكونة مـن   ١٥االختبار مع مرور فترة 

، وكانت معامالت )من املرحلة الثانوية ٣٠من املرحلة االعدادية،  ٣٠(تلميذا 

  ).٩ - ٧ص ص : ٩٠( ٠.٩٣٨، ٠.٥٤٥الثبات تتراوح بني 

تبار حبسامبعامل ثبات االخ) ١١٤ - ١١٠ص ص : ٢٤" (حنفى حممود امام"وقام 

يوما من اجرائه ىف املرة األوىل، على عينة  ١٥عن طريق اعادة تطبيق نفس االختبار بعد مدة 

) ١٥(طالبا غري جاحنني، من مدرسة الشيخ صاحل االعدادية جبنوب القاهرة ) ٣٠(مكونة من 

طالبا، وباجياد معامل االرتباط بني درجات االختبـار ىف  ) ١٥(طالبا، ومدرسة زين العابدين 

، وهذه ٠.٨٨٣،٠.٩٣٥ملرة األوىل والثانية، تبني أن معامالت الثبات لآلختبار تتراوح بني ا

  .٠.٠١املعامالت ذات داللة احصائية على مستوى ثقة 

كما قام حبساب معامل ثبات االختبار عن طريق اعادة تطبيق نفس االختبار بعد مدة   

دور التربيـة  (حـدثا جاحنـا،    ٣١من يوما من اجرائه ىف املرة األوىل على عينة مكونة  ١٥

وباجياد  -) حدثا جاحنا ١٢حدثا جاحنا، ومؤسسة الدار الشعبية جبنوب القاهرة  ١٩باجليزة 

األوىل والثانية تبني أن معامالت ثبات االختبار معامل االرتباط بني درجات االختبار ىف املرة 

صائية على مسـتوى ثقـة   ، وهذه املعامالت ذات داللة اح٠.٨٣٤، ٠.٧٧٨تتراوح بني  

طالبـا  ) ٤١(احلاىل باجراء هذا االختبار على عينة من الطالب بلغـت  الكاتب وقام ٠.٠١

 - ٥١٩ص ص : ٥٨. (وهى عينة اموعة الضابطة ىف التجربة، وبطريقة اعـادة التطبيـق  

معامل الثبات عن طريق معامل االرتباط بني القيم اخلام، وكـان  الكاتب استخرج ). ٥٢٠

  :ل االرتباط بني نتائج االختبار ىف املرتني كاآلتىمعام
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١٤٠ 

١٤٠ 

  .٠.٨١٧التكيف الشخصى   - ١

  .٠.٧١٨التكيف االجتماعى   - ٢

  .ثقة ٠.٠١وهذان املعامالن ذا داللة احصائية عند مستوى   

P<<I< <…^fÓ×Ö<l]„Ö]<ÝçãËÚ<…^fj}]E<VÌéÖ`i<VØéÂ^�]<àè‚Ö]<�^ÛÂ<‚Û¦DV< <

لتحديد مفهوم الذات، ووصف الذات  احلاىل هذا االختبارالكاتب استخدم 

  .الدراسة بأبعادها املختلفة لدى أفراد عينة 

مفهوم الذات،ووصف الذات وأبعادها املختلفة من الكاتب بعد أن حدد :وصف االختبار  )أ  

حيث ما هى عليه ىف الواقع، ومن حيث ما جيب أن يكون عليه ىف نظر الفرد، وكـذلك  

األبعـاد بعضـها    أخذه ىف االعتبار الفروق بني هـذه  من حيث توفرها عند اآلخر، مع

وبعض، وكذلك ما ميكن أن يعترى هذه األبعاد من تغيري كان عليه أن ميثـل مفهـوم   

ليشـتق منـهما    لذا كا البد أن يعتمد على مصدرين على األقل.. الذات متثيال صادقا

ت العالج النفسـى  هو حاال: املصدر األول: العبارات الىت ميكن عن متثل مفهوم الذات

املرضية وىف مجيـع   أثناء خربته العالجية وعددها أكثر من سبعني حالة من خمتلف الفئات

ات مما جاء على لسـان  املراحل العالجية، فقد مجع املؤلف مجيع العبارات الىت تصف الذ

عبارة عن استخبار مفتـوح ىف وصف الذات طبق علـى  : واملصدر الثاىن هذه احلاالت

ا من طلبة املدارس الثانوية، ومثلهم طلبة اجلامعة واملعاهد العليا ولقد أضيف طالب ٢٥٠

إىل هذين املصدرين مصدر آخر هو اختبارات الشخصية حيث أضيفت العبارات الـىت  

استخلصت من اختبارات الشخصية والىت مل تكن قد وردت إىل عبارات املصدرين، ومن 

ختبار جمموعة من العبارات الىت تصف الذات هذه املصادر الثالثة تكون لدى مؤلف اال

عبارة تقريبا، وقد اعترب املؤلف أن جمموعـة   ٥٠٠باملعىن السابق الذكر، عددها حواىل 

. هذه العبارات تشكل جمتمع الوحدات الىت ميكن أن يشتق منها اختبار مفهوم الـذات 

را عشوائيا كعينة عبارة من هذه العبارات اختيا ١٠٠وكانت اخلطوة الثالثة هى اختيار 
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١٤١ 

١٤١ 

، وقد اختري )للكبار(ممثلة هلذا اتمع، ومن هذه املائة عبارة يتكون اختبار مفهوم الذات 

. العدد مائة ألنه جيمع بني صحة التمثيل ومالءمة االختبار من حيث الوقـت واهـود  

  ).٧ - ٥ص ص : ٧٥(

  :وأبعاد هذا االختبار ستة هى

  .مفهوم الذات املثالية  - ٢    .مفهوم الذات الواقعيــة  - ١

  .دمقياس التباع - ٤      .مفهوم الشخص العادى  - ٣

  .مقياس تقبل اآلخرين  - ٦      .مقياس تقبل الـذات  - ٥

فهو عبارة عن التقديرات الىت يعطيها املفحوص للصـفات الـىت   : أما البعد األول

قع، وكما هى عليـه ىف  تتضمنها العبارات من حيث درجة توفرها ىف ذاته كما يراها ىف الوا

  .الواقع

الصفات من  فهو عبارة عن التقديرات الىت يعطيها املفحوص لنفس: أما البعد الثاىن

  .حيث درجة توفرها ىف ذاته، كما جيب أن تكون عليه

فهو عبارة عن تقديرات املفحوص لنفس الصـفات مـن حيـث    : أما البعد الثالث

  .درجة توفرها ىف الشخص العادى  

�<Ý‚~jŠiæ]<îÊ<ímønÖ]<l^ÚçãË¹]<l^q…^ÛÒ<ï†}ù]<ímønÖ]<�^Ãeù]<�^«<î×èV< <
وحنصل على درجة الفرد على هذا املقياس من الفرق بني  :مقياس التباعد  - ١

التقديرات الىت تكون مفهوم الذات الواقعية، والتقديرات الىت تكون مفهوم 

  .الشخص العادى

رد على هذا املقياس من الفرق بني وحنصل على درجة الف: مقياس تقبل الذات  - ٢

التقديرات الىت تكون مفهوم الذات الواقعية، والتقديرات الىت تكون 

  .مفهوم الذات املثالية  

وحنصل على درجة الفرد على هذا املقياس من الفرق :  مقياس تقبل اآلخرين  - ٣
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١٤٢ 

١٤٢ 

املطلق بني التقديرات الىت تكون مفهوم الشخص العادى، والتقديرات الىت 

  ).١٤ - ٩ص ص :  ٧٥. (تكون مفهوم الذات املثالية

  :كفاءة االختبار  )ب 

لكى يتأكد املؤلف من صدق اختبار العبارات الىت متثـل  :  صدق االختبار  ) ١

أسـاتذة علـم    ٣مفهوم الذات، عمد إىل جمموعة من احملكمني مكونة من 

ـ  ارات نفس لالشتراك معه ىف هذا احلكم، فقد عرض اموعة الكلية للعب

بعد أن ناقش معهم . ، على هؤالء احملكمني)قبل اجراء االختيار العشوائى(

مث .االجرائى ملفهوم الذات وغري ذلك من االعتبـارات النظريـة   التحديد

طلب منهم استبعاد العبارات الىت ال تتفق وهذا املفهوم، وبعد أن قام كل 

حيدث امجاع على  فرد منهم ذه العملية على حدة مجعت العبارات الىت مل

 مث عقد اجتماع من املؤلف واحملكمني ملناقشة هـذه العبـارات   استبعادها،

وأخريا استقر اجلميع على جمموعة من العبارات اعتربت هى اتمع الذى 

وقد كـان  . ميكن أن خيتار منه عينة ممثلة يتكون منها اختبار مفهوم الذات

ر ىف هذه املرحلة، كـذلك  هذا املستوى املنطقى هو حمك الصدق لالختبا

: ٧٥.(كان هو حمك الصدق بالنسبة ملعىن كل مقياس فرعى من املقـاييس 

  ).٨-٧ص ص 

طريقة اعادة االختبار لقياس مدى ثباته ذلك الكاتب اختذ :  ثبات االختبار  ) ٢

 ١١٠ألن االختبار ال يفترض مقدما جتانس وحداته، وبتطبيق االختبار على  

اسبوع كان معامل االرتباط بني نتـائج املقـاييس   حالة، مرتني يفصلهما   

  :املختلفة ىف املرتني كاآلتى

  .٠.٩٦٧مقياس تقبل الذات  -  ٢٠.٩٤٢مقياس التباعد   -١

  .٠.٩٥٧مقياس تقبل اآلخرين  -٢    
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١٤٣ 

١٤٣ 

  ).٨ص : ٧٥(ثقة٠.٠١وهى مجيعا معامالت ارتباط ذات داللة احصائية عند مستوى 

) ٤١(ذا االختبار على عينة من الطـالب بلغـت   احلاىل باجراء هالكاتب وقد قام 

 ٥١٩ص ص : ٥٨(طالبا، وهى عينة اموعة الضابطة ىف التجربة، وبطريقة اعادة التطبيق 

، استخرجت معامالت الثبات عن طريق معامل االرتباط من القيم اخلام، وكـان  )٥٢٠ -

  :تىمعامل االرتباط بني نتـــائج املقاييس املختلفة ىف املرتني كاآل

  .٠.٩٨٧    مقياس التباعد  - ١

  .  ٠.٨٢٤    مقياس تقبل الذات  - ٢

  .٠.٩٧١    مقياس تقبل اآلخرين  - ٣

  .ثقة٠.٠١وهذه املعامالت مجيعها ذات داللة احصائية عند مستوى

Q<<I< <<î’~�Ö]<Øé–ËjÖ]<Œ^éÏÚE�]‚Â]<V<H†e^q<‚éÛ£]‚fÂ<†e^qMUSOV< <

عض احلاجات النفسية لدى أفراد عينة احلاىل هذا املقياس لتقدير بالكاتب استخدم ��

  .الدراسة هذا   

  :حتت عنوان" آلن ادواردز"وضع هذا املقياس :  وصف املقياس  )أ  

Edwards  Personal  Preference  Schedule 

 كلومريح لعدد من متغريات الشخصية السوية  سريعبتقدير الكاتب فاملقياس يزود 

  .منها مستقل عن اآلخر

تعربان عن   سؤاال، ويتكون كل سؤال من عبارتني ٢٢٥قياس على ويشتمل هذا امل

أشياء قد حيبها املفحوص وقد يكرهها، قد مييل اليها أو ينفر منها، وتصف مشاعر قد حيسها 

  .وقد ال حيسها

 .H  عناصر املقياس إىل تقدير عدد من احلاجات النفسية الىت حددها مورى ودف

A. Murray أطلق على هذه احلاجات األمساء الىت استخدمها مورى وزمالؤه الباحثون، و

  :وهى
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١٤٤ 

١٤٤ 

                                           Achievementالتحصيل  - ١

                                            Deferenceاخلضوع  - ٢

  Orderالنظام                                                         - ٣

  Exhibitionستعراض                                         اال  - ٤

  Autonomyاالستقالل الذاتى                                       - ٥

  Affiliationالتواد                                                   - ٦

  Intraceptionالتأمل الباطىن                                     - ٧

  Succoranceاملعاضدة                                             - ٨

  Dominanceالسيطرة                                             - ٩

  Abasementلوم الذات                                           - ١٠

  Nurturanceالعطف                                              - ١١

  Changeالتغيري                                                      - ١٢

  Enduranceالتحمل                                              - ١٣

  Heterosexualityاجلنسية الغريية                              - ١٤

  Aggression    العدوان                                          - ١٥

وميكن اجراء هذا االختبار فرديا، أو على جمموعة كبرية مـن األفـراد، وحتتـوى    

  )٢٥٢  -٢٥١ص ص:٧٩(كراسة األسئلة على تعليمات تفصيلية توضح طريقة االجابة  

وليس هناك زمن .وتسجل االجابات على ورقة اجابة منفصلة أعدت خصيصا لذلك

لكن أثبتت التجربة أن طالب اجلامعة املتوسط حيتـاج إىل  حمدد لالجابة على أسئلة املقياس، و

  ).٢٥٣ص :٧٩(دقيقة ليكمل االجابة على هذا االختبار  ٦٠

  :كفاءة املقياس  )ب 

أجريت دراسات حاولت الربهنة على صدق هذه االداة :  صدق املقياس  ) ١
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١٤٥ 

١٤٥ 

  )٢٥٨ص : ٧٩: (وميكن أن تندرج هذه الدراسات ىف ثالث فئات هى

ات قامت حبساب االرتباط بني تقدير الذات، وتقدير الزمالء دراس:األوىل 

  .للمتغريات الىت تقيسها هذه االداة

دراسات تربط بني متغريات هذا املقياس مع املقاييس الىت تتصل به :الثانية

  :من حيث األساس النظرى مثل 

* Guilford  -  Martin  Personnel  Inventory. 

* Taylar       Manifest       Anxiety       Scale. 

دراسات تقدير الصدق التكويىن لبعض مقاييس هذه األداة وتشري   : الثالثة

  .هذه الدراسات كلها على أن صدق املقياس ال بأس به

: حسب مؤلف املقياس ثبات املتغريات اخلمسة عشر بطـريقتني :ثبات املقياس  ) ٢

الب اجلامعة األمريكيني طالبا من ط ٨٩طريقة اعادة االختبار على عينة من 

 ١٥٠٩بفاصل زمىن مقداره أسبوع واحد، وطريقة التصنيف على عينة من 

من طالب نفس اجلامعة، وصححت معامالت االرتباط مبعادلـة سـبريمان   

النسخةالعربية فقد حسب ثبات االختبار بطريقةالتجزئةالنصفية بعد  براون،أما

الب كلية املعلمني بالقـاهرة،  طالبا من ط١٤٤تطبيق االختبار على عينة من 

  ).٢٥٧ - ٢٥٦ص ص:٧٩(:وحيتوى اجلدول اآلتى على هذه البيانات
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١٤٦ 

١٤٦ 

@Þë†uIXH@@

@ó–‚’Ûa@ÝîšÐnÛa@÷bîÔß@pbjq@pýßbÈßIòîiŠÈÛaë@òíŒîÜ¬üa@ò‚�äÛaH@@

  النسخة العربية  النسخة االجنليزية  املتغريات

معامالت الثبات بطريقة   

  التنصيف

ة معامل الثبات بطريقة اعاد

  االختبار

معامالت الثبات بطريقة 

  التنصيف

  التحصيل

  اخلضوع

  النظام

  االستعراض

  االستقالل

  التواد

  التأمل الذاتى

  املعاضدة

  السيطرة

  لوم الذات

  العطف

  التغيري

  التحمل

  اجلنسية الغريية

  العـدوان

٠.٧٤  

٠.٦٠  

٠.٧٤  

٠.٦١  

٠.٧٦  

٠.٧٠  

٠.٧٩  

٠.٧٦  

٠.٨١  

٠.٨٤  

٠.٧٨  

٠.٧٩  

٠.٨١  

٠.٨٧  

٠.٨٤  

٠.٧٤  

٠.٧٨  

٠.٨٧  

٠.٧٤  

٠.٨٣  

٠.٧٧  

٠.٨٦  

٠.٧٨  

٠.٨٧  

٠.٨٨  

٠.٧٩  

٠.٨٣  

٠.٨٦  

٠.٨٥  

٠.٧٨  

٠.٥٥  

٠.٥٩  

٠.٥١  

٠.٣٤  

٠.٣٧  

٠.٥٧  

٠.٥٨  

٠.٧٠  

٠.٧٤  

٠.٦٤  

٠.٣٧  

٠.٥٤  

٠.٦٩  

٠.٧٧  

٠.٣٥  

  ١٤٤  ٨٩  ١٥٠٩  عدد أفراد العينة

طالبـا  ) ٤١(احلاىل باجراء هذا املقياس على عينة من الطالب بلغت الكاتب وقد قام 

 )٥٢٠ - ٥١٩ص ص : ٥٨(ى عينة اموعة الضابطة ىف التجربة، وبطريقة اعادة التطبيـق  وه

  .استخرجت معامالت الثبات عن طريق معامل االرتباط من القيم اخلام

  

< <
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١٤٧ 

١٤٧ 

løÚ^Ã¹]<å„â<îiû]<Ùæ‚¢]<ïçj¬æV< <
@Þë†uIYH@@

@ÕîjİnÛa@ñ…bÇa@òÔíŠİi@ó–‚’Ûa@ÝîšÐnÛa@÷bîÔß@pbjq@pýßbÈß@@
šÛa@òäîÈÛa@óÜÇòiŠznÛa@óÏ@òİib@@

  معامالت الثبات  املتغريات  معامالت الثبات  املتغريات

  التحصيل

  اخلضوع

  النظام

  االستعراض

  االستقالل

  التواد

  التأمل الذاتى

  املعـاضدة

٠.٧٤٨  

٠.٦٤٧  

٠.٧٦٨  

٠.٥١٦  

٠.٦٣١  

٠.٥٤٠  

٠.٥٥٣  

٠.٦١٠  

  السيطرة

  لوم الذات

  العطف

  التغيري

  التحميل

  اجلنسية الغريية

  العدوان

  

٠.٦٥٣  

٠.٦١٦  

٠.٧٢٩  

٠.٦٨٤  

٠.٥٩٠  

٠.٧٥٨  

٠.٦٤١  

  .ثقة ٠.٠١ومجيع هذه املعامالت ذات داللة احصائية عند مستوى 

 الدراسـة  عينة على  وعن طريق درجات بند الثبات ملقياس التفضيل الشخصى املطبق 

  :احلاىل حبسابالكاتب اموعة التجريبية واموعة الضابطة قبل وبعد التجربة، قام (

والداللة االحصائية هلا بالنسبة للثبات لدى ) ت(الفروق بني املتوسطات وقيم   - ١

وهى ) ١.٦٨٢-(العدوانيني وغري العدوانيني قبل التجربة، فوجدت أا تساوى 

  .غري دالة احصائيا

والداللة االحصائية هلا بالنسبة للثبات لدى ) ت(الفروق بني املتوسطات وقيم   - ٢

جريبية واموعة الضابطة قبل التجربة، فوجدت أا عدوانىي اموعة الت

  .وهى غري دالة احصائيا) ٠.٢٧١-(تساوى

والداللة االحصائية هلا بالنسبة للثبات لدى ) ت(الفروق بني املتوسطات وقيم   - ٣
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١٤٨ 

) ٠.١٧٢-(عدوانىي اموعة الضابطة قبل وبعد التحربة، فوجدت أا تساوى 

  .وهى غري دالة احصائيا

والداللة االحصائية هلا بالنسبة للثبات لدى ) ت(الفروق بني املتوسطات وقيم   - ٤

) ٠.٣٣٦- (عدوانىي اموعة التجريبية قبل وبعد التجربة،فوجدت أا تساوى 

  .وهى غري دالة احصائيا

والداللة االحصائية هلا بالنسبة للثبات لدى  )ت(الفروق بني املتوسطات وقيم   - ٥

املتابعة، فوجدت أا تساوى   التجريبية بعد التحربة وبعد فترة  عدوانىي اموعة

  .وهى غري دالة احصائيا) ٠.٨٧٤-(

طالبا ىف البند األول، وعينـة قواـا   ) ٨٢(حمسوبة عن عينة قوامها ) ت(ومجيع قيم 

  .طالبا ىف البنود األربعة األخرى) ٤١(

R<<I< <<ÜéÏÖ]<…^fj}]EME<D�]‚Â]<V<H…^ËÇÖ]‚fÂ<ÝøŠÖ]‚fÂMUSPV< <

  الدراسةهذا االختبار ىف حتديد القيم الشخصية لدى أفراد هذا  احلاىلالكاتب استخدم 

تعترب القيم مبثابة تنظيمات نفسية، يكوا الفرد نتيجة ملا مير به :  وصف االختبار  )أ  

من خربات، وهى تعمل على مساعدته ىف املواقف التفضيلية الىت يواجهها حيث 

تنظيمات بدفع الفرد إىل أن االت للسلوك، فتقوم هذه التكون هناك عدة احتم

القيم اذن حمدد من حمددات سلوك . ل احتماال من االحتماالت األخرىيفض

يتخذه من قرارات، حبيث يؤدى التعبري عنها إىل شعور الفرد  الفرد وما

  .باالشباع واالرتياح

وكفاءته، وقد يؤدى عدم وكلما متكن الفرد من التعبري عن قيمه، زاد ذلك من توافقه 

اشباع هذه القيم أو التناقض بينها وبني ما يشيع ىف اتمع من قيم إىل سوء توافـق الفـرد   

وميكن قياس القيم عن طريق حتديد األمهية النسبية الـىت يعطيهـا   . واخنفاض مستوى كفاءته

ـ   الفرد ألوجه النشاط املختلفة، أى عن طريق تفضيله  فمـا  . رلنشاط معني عن نشاط آخ
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  .يفضله الفرد من نشاط يعترب ممثال لقيمه

وقد وضع االختبار احلاىل لقياس قيم الفرد ىف قطاع معني من حياته، إذ أنه يقيس عددا 

مع ما يواجهه مـن مواقـف    من القيم الىت تعترب مبثابة حمددات لكيفية تعامل أو توافق الفرد

لقيم الشخصية، ويتضمن هـذا  ا)١٩٦٧(ومشكالت يومية، وهى ما يطلق عليها جوردون

  :وهى Personalzz  Valuesاالختبار ستا من هذه القيم الشخصية 

  Practical  Mikdnoss            العملية  -

   Achievement                 االجناز  -

  Varietyالتنوع                                                      -

  Decisiveness                     احلسم                        -

  Orderliness                       التنظيم  -

  Goal  Orientationوضوح اهلدف                            -

أن هذا االختبار قد نشأ بعد مراجعة مستفيضة ملا أجـرى  ) ١٩٦٧(ويذكر جوردون 

ألبعاد الىت وصل اليها جيلفورد ىف جمال القيم من أحباث ودراسات، وهو يتضمن بعدين من ا

ومعاونوه، اذ أخذ وضوح اهلدف عن البعد الذى يطلق عليه جيلفورد بامليل حنـو الـتفكري   

كما أخذ احلسم عـن   Convergent  Thinking  Interest  Pectorاحملدد 

وقـد   Dislike  of  Ambiguityالبعد الذى يطلق عليه جيلفورد كراهية الغموض 

عبارة لقياسها، مث أجرى االختبار  ١٧٥البعدين مخسة أبعاد أخرى ووضعتأضيف إىل هذين 

على مائتني من األفراد، واستخدم التحليل العاملى بالطريقة الىت اقترحها، ويرى جـايلورد  

Wherry  -  Gaulord   واستخلصت سبعة أبعاد أو سبع قيم، ومت استبعاد أحـدهم

عوامل، وهى ما حيتويه االختبـار   بست قيم أو ستة نظرا لقلة عدد البنود الىت متثلها واكتفى

  .احلاىل

وقد أجريت العديد من الدراسات واملراجعات حىت مت اختيار أكثر العبارات قدرة على 
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١٥٠ 

أن يضـبط مـتغري االستحسـان     -على حد قوله  -التمييز، كما استطاع مصمم االختبار 

افؤ العبارات من حيث بتكالكاتب حيث اهتم  Social  Desireabilityاالجتماعى 

  .هذا املتغري

وحيتوى هذا االختبار على ثالثني جمموعة من العبارات، وتتكون كل جمموعة من ثالثة 

القيم الـىت يهـتم   عبارات متثل كل منها نشاطا خمتلفا عن غريها، وتعرب عن قيمة معينة من 

 Forcedار املفروض االختبار بقياسها، وقد استخدم ىف تصميم هذا االختبار أسلوب االختب

 Choice  حيث يتحتم على املفحوص أن خيتار من كل جمموعة عبارات، تلك العبارة الىت

أمهية بالنسبة اليه،كما خيتار من العبارتني البـاقيتني ىف اموعـة أقـل     تعترب أكثر العبارات

  ).٣ - ٢ص ص : ٦٥. (العبارات أمهية بالنسبة اليه

  :كفاءة االختبار  )ب 

ويعترب عبدالسالم عبدالغفار أن هذا االختبار من االختبارات : االختبار صدق  ) ١

اجليدة الىت تصلح لقياس القيم، حيث ان مصمم االختبار قدم بيانات كافيـة  

ومقنعة عن تشبعات البنود بالعوامل الىت تقيسها، كما أورد نتائج مناسبة عن 

ريهـا مـن أبعـاد    العالقات الىت تعترض وجودها بني األبعاد املقاسـة وغ 

  ).٣ص : ٦٥. (الشخصية، وىف هذا يكون دليل كاف عن صدق االختبار

وقد أجرى عبدالسالم عبدالغفار هذا االختبار على عينة من : ثبات االختبار  ) ٢

طالب وقـد  ) ١٠٠(طالب كلية التربية جبامعة عني مشس، وقد بلغت العينة 

قضاء عشرين يومـا علـى   أعيد اجراء هذا االختبار على نفس العينة بعد ان

االجراء األول،واستخرجت معامالت الثبات،وكانت كما يتضح من اجلدول 

  ).٤ - ٣ص ص : ٦٥: (التاىل

  

@Þë†uIQPH@@
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‰bjn�üa@pbjq@pýßbÈß@@

  العملية

  س

  االجناز

  ص

  التنوع

  ع

  احلسم

  هـ

  التنظيم

  ل

  وضوح اهلدف

  ن

٠.٩٦٤  ٠.٩٤٥  ٠.٩٠٥  ٠.٩٨٦  ٠.٩٠٣  ٠.٩٤٢  

هذا االختبار على عينة من طالب املرحلة الثانوية بنوعيها العام  الكاتبوقد أجرى   

طالبا هى اموعة الضابطة ىف التجربة، وبطريقة اعادة ) ٤١(والفىن مبحافظة سوهاج بلغت 

  )٥٢٠ - ٥١٩ص ص : ٥٨. (التطبيق

±^jÖ]<Ùæ‚¢]<îÊ<x–jè<^ÛÒ<kÞ^Òæ<Hl^fnÖ]<løÚ^ÃÚ<kq†~j‰]V< <
@Þë†uIQQH@@

üa@pbjq@pýßbÈßñ‰bn‚½a@òäîÈÛa@óÜÇ@‰bjn�@@

  العملية

  س

  االجناز

  ص

  التنوع

  ع

  احلسم

  هـ

  التنظيم

  ل

  وضوح اهلدف

  ن

٠.٤٠٠  ٠.٩٢٤  ٠.٤٢٤  ٠.٤٧٦  ٠.٩٤٠  ٠.٦٩١  

  .ثقة ٠.٠١وهذه املعامالت ذات داللة احصائية عند مستوى   

S<<I< <<ÜéÏÖ]<…^fj}]ENE<D�]‚Â]<V<H…^ËÇÖ]‚fÂ<ÝøŠÖ]‚fÂMUSPV< <

 هذا االختبار ىف حتديد القيم االجتماعية لدى أفراد عينة هذا احلاىلالكاتب استخدم 

  .اتمع  

، اذ بينما يقيس )١(يعترب هذا االختبار مكمال الختبار القيم :  وصف االختبار  )أ  

ستا من القيم الىت تنتمى إىل قطاع معني من سلوك الفرد ) ١(اختبار القيم 

، فان االختبار احلاىل يقيس )يحهاسبق توض(والىت أطلق عليها القيم الشخصية 

ست قيم أخرى تنتمى إىل قطاع آخر من سلوك الفرد، وهو القطاع الذى 
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١٥٢ 

١٥٢ 

يتفاعل فيه الفرد مع اآلخرين، ومن هنا جاء اطالق لفظ القيم االجتماعية على 

القيم املقاسة ىف هذا االختبار، حيث اا تعمل مبثابة حمددات لتفاعل الفرد مع 

ت ملا سيقوم به الفرد من عمل مبعىن أا تنظيمات نفسية غريه، وهى موجها

معني ىف املواقف االجتماعية، اذ أن قيم الفرد   تدفع الفرد وتوجهه إىل سلوك 

هى الىت حتدد إىل حد كبري ما يفعله ذلك الفرد وهى تؤثر على القرارات الىت 

  .يتخذها ىف حياته، بل وىف حتديد أهدافه من هذه احلياة

ه قيم الفرد هى مواجهت ق الىت ميكن استخدامها للتعرف علىومن الطر

بأنواع من أوجه النشاط، وسؤاله عن أى من هذه األنواع يعترب أكثر أمهية من 

غريه، وما خيتاره الفرد أى ما يفضله يعرب عن قيمه، وقد اتبع هذا األسلوب ىف 

  ).٢(تصميم اختبار القيم 

الىت تؤثر ىف حياة الفرد االجتماعى  ويقيس االختبار احلاىل ستا من القيم

  :وهذه القيم هى

  Supportاملساندة                                                     -

  Conformityاملسايرة                                               -

  Recognitionالتقدير                                                -

  Independenceاالستقالل                                        -

  Benevolenceمساعدة اآلخرين                                    -

  Leadershipالقيادة                                                  -

والىت توصـل   ويتحدد كل مقياس من هذه املقاييس الستة ىف ضوء البنود الىت متثله

أسلوب االختيار )١٩٦٠(اليها مصمم االختبار عن طريق التحليل العاملى،وقد اتبع وردون 

  .ىف تصميم االختبار Forced  Choiceاملفروض 

 مـن ويتكون االختبار من ثالثني جمموعة، حيتوى كل جمموعة على ثالثـة أوجـه   
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ل أكثر العبارات أمهيـة بالنسـبة   النشاط، وخيتار الفرد من كل جمموعة تلك العبارة الىت متث

وكل عبارة . اليه،كما خيتار ىف استجابته تلك العبارة الىت متثل أقل العبارات أمهية بالنسبة اليه

 حيـث من الثالثة املكونة لكل جمموعة متثل قيمة معينة وقد روعى تكافؤ العبـارات مـن   

تمـال اختيـار   وبالتاىل فـان اح  Social  Desireabilityاالستحسان االجتماعى 

املفحوص لعبارة ما على أساس مدى اتفاقها مع ما يراه مرغوبا اجتماعيا احتمال ضعيف ومن 

  .مث ميكن القول بأن اختيار املفحوص للعبارة سوف يكون حمددا بقيمة

ويذكر جوردون أنه صمم هذا االختبار بعد مراجعة مستفيضـة للكتابـات الـىت    

بندا لقيـاس   ٢١٠، ووضع )قيم(جود عشرة عوامل وقد افترض جوردون و. تناولت القيم

وأجريت عملية التحليل العاملى . فردا ٢٣٢مث أجرى هذا املقياس على . هذه العوامل العشر

وأدت هذه العملية إىل ظهور  Gaylord Meethodباستخدام طريقة ويرى وجايلوارد 

متثل ست قيم وهى الـىت  مثاىن عوامل، اختري من بني هذه العوامل الثمانية ست عوامل فقط 

وقد روعى عند وضع االختبار ىف صورته النهائية اختيار البنود الـىت  . تقاس باالختبار احلاىل

 النهائية ملقياس كل قيمة عن طريق دراسة معامل االرتباط بني اجلزء والكـل  ترتبط بالدرجة

ة إلىكل ما سبق بالنسبة لكل قيمة وكذلك تلك البنود ذات القدرة على التمييز، وباالضاف

فقد اهتم مصمم االختبار بضبط متغري االستحسان االجتماعى، ويصـلح االختبـار حلـاىل    

 ٢ص ص : ٦٦. (الثانوية واجلامعات والكبار بصفة عامة لالستخدام بالنسبة لطالب املدارس

- ٤.(  

  :كفاءة االختبار  )ب 

من االختبارات يعترب عبد السالم عبدالغفار هذا االختبار : صدق االختبار  ) ١

اجليدة الىت تصدق ىف قياسها للقيم الـىت تتعـرض لقياسـها،وذلك ألن    

قد بيانات علمية دقيقة عن وجـود هـذه العوامـل    ) ١٩٦٠(جوردون 

كوحدات أو أبعاد حمددة بوضوح، كما أورد بيانات كافية عن تشـبعات    
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بار هذه البنود الىت تقيس كل قيمة بالعامل املقاس، وبعبارة أخرى ميكن اعت  

  .األداء صادقة من حيث الصدق العاملى  

بيانات مناسبة عن العالقات الىت ) ١٩٦٠(وكذلك قام جوردون 

تتوقع وجودها بني القيم املقاسة وأبعاد أخرى من أبعاد الشخصية، وذلك 

  .ىف ضوء املعلومات عن مكونات الشخصية وخصائصها

 ن صدق هذانوعا ثالثا من البيانات ع) ١٩٦٠(كما قدم جوردون 

االختبار ىف صورة عالقات بني العوامل املقاسة باالختبار وتقدير الشخص 

لذاته من حيث هذه القيم املقاسة، وكل ذلك يضفى على هذا االختبار   

  )٤ص : ٦٦. (دليال كافيا على صدقه

أجرى عبد السالم عبدالغفار االختبار على عينة من طالب : ثبات االختبار  ) ٢

طالـب، مث  ) ١٠٠(جامعة عني مشس، وقد بلغت العينة مائة كلية التربية 

االجراء بعد مرور عشرين يوما على نفـس العينـة، واسـتخرجت     أعيد

  )٤ص: ٦٦: (معامالت الثبات فكانت كما يتضح من اجلدول التاىل

@Þë†uIQRH@@
‰bjn�üa@pbjq@pýßbÈß@@

  املساندة

  جـ

  املسايرة

  د

  التقدير

  ت

  االستقالل

  م

مساعدة 

  ن ناآلخري

  القيادة

  ى

٠.٩٣٨  ٠.٧٦٩  ٠.٩١٢  ٠.٩٠١  ٠.٩٠٧  ٠.٨٠٢  

هذا االختبار على عينة من طالب املرحلة اجلامعية بنوعيها العام الكاتب وقد أجرى 

اموعة الضابطة ىف التجربة وبطريقة  طالبا هم طالب) ٤١(والفىن مبحافظة سوهاج، بلغت 

ت الثبات فكانت كما يتضح ،استخرجت معامال)٥٢٠-٥١٩ص ص : ٥٨.(اعادة التطبيق
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١٥٥ 

١٥٥ 

  :ىف اجلدول التاىل

@Þë†uIQSH@@
ñ‰bn‚½a@òäîÈÛa@óÜÇ@‰bjn�üa@pbjq@pýßbÈß@@

  املساندة

  جـ

  املسايرة

  د

  التقدير

  ت

  االستقالل

  م

مساعدة 

  اآلخرين  ن

  القيادة

  ى

٠.٥٦٠  ٠.٤١٤  ٠.٥٦٠  ٠.٤٠٠  ٠.٦٣٥  ٠.٤١٩  

  .ةثق ٠.٠١وهذه املعامالت ذات داللة احصائية عند مستوى 

ميكن اجراء كل منهما )) ٢(، واختبار القيم )١(اختبار القيم (وىف كال االختبارين 

دقيقة،وكالمها يصلح لالستخدام ىف حالة من يبلغون من العمر ستة عشر  ١٥،٢٠ىف ما بني 

عاما فأكثر،أى يصلح كال منهما لالستخدام بالنسبة لطالب املدارس الثانويـة واجلامعـات   

  .ةوالكبار بصفة عام

T<<I< <<±^ÃÖ]<ð^Ò„Ö]<…^fj}]E�]‚Â]<Vï�}<‚Û¦<‚éŠÖ]DV< <

احلاىل هذا االختبار ىف قياس مستوى الذكاء العام لدى أفراد عينة  الكاتباستخدم 

  .الدراسة هذا   

سؤاال، تتدرج ىف الصعوبة  ٤٢يتكون هذا االختبار من :  وصف االختبار  )أ  

  :هاوتتضمن عينات خمتلفة من الوظائف الذهنية أمه

  .القدرة على تركيز االنتباه  -  ١  

  .االستعداد اللفظى  -  ٢  

  .القدرة على ادراك العالقات بني األشكال  -  ٣  

  .االستدالل العددى  -  ٤  

  .االستدالل الفظى  -  ٥  
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١٥٦ 

١٥٦ 

ــل   وقد استغرق اعداد هذا االختبار وتقنينه زهاء سبع سنوات، وقد مر ىف مراحـ

اولة جتريبية للوصول إىل معامل مناسب لكل من الثبات جتريبية متعددة، وقد عدل بعد كل حم

والصدق، كما حسبت معامالت الصعوبة للوحدات ىف كل حماولة، وأعيد ترتيب الوحدات 

  .على ضوء النتائج

، واالختبار بوضعه احلاىل يقـيس  "الذكاء العام"ويقيس هذا االختبار ما يطلق عليه 

مواقـف لفظيـة، ومواقـف    (ة أنواع من املواقف القدرة على احلكم واالستنتاج خالل ثالث

عددية، ومواقف تتناول األشكال املرسومة، وبذلك يقترب مفهوم الذكاء الذى يهدف هذا 

ىف مقالـه  " Gالعامل العـام  "االختبار لقياسه من املفهوم الذى سبق أن أطلق عليه سبريمان 

  :كية لعلم النفسىف الة األمري ١٩٠٤األول ىف هذا اال الذى نشره سنة 

General Intelligence Obiectively Determined 

  and  Measured  Amer. J. Psychol.  

 Correlates واملتعلقات Relationsويتضمن هذا املفهوم ادراك العالقات  

ويصلح هذا االختبار لقياس الذكاء حسب ما عرف ىف املستويات التعليمية الثانوية وما 

ا واجلامعية، مبا ىف ذلك الدراسات العلمية أو األدبية النظرية أو العملية، ونظرا يعادهلا، والعلي

 Mental  Ageيطلق عليها، وعدم صالحية استخدام العمر العقلى   لطبيعة العينة الىت 

للتعبري عن مستوى الذكاء ىف هذه األعمار، فقد استخدم االختبار الرتب املئينية 

Percentiles ٩-١ص ص:١١.(تىتوصل اليهاىف املعايري ال.(  

  :كفاءة االختبار  )ب 

قام السيد حممد خريى حبساب معامل الصدق لالختبار :  صدق االختبار  ) ١

  :بطرق خمتلفة هى

حسب معامل االرتباط بني نتائج االختبار ونتائج تطبيق اختبار الذكاء   -أ  

سـون  باستخدام معامل بري) األستاذ امساعيل القباىن: تأليف(الثانوى 
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١٥٧ 

١٥٧ 

Product-Moment  فكان معامل االرتباط بني نتائج االختبارين

٠.٦٩٤.  

طالب باملدارس الثانوية ىف مـدارس  ٤٠٠كما اختار عينة عشوائية من  -ب 

خمتلفة، وطلب من ثالثة من األساتذة الذين يدرسـون هلـم اعطـاء    

تقديرات هلؤالء الطلبة فيما يتعلق بالذكاء وقد عرف هلم الذكاء على 

القدرة على الفهم واالستنتاج واالبتكـار دون القيـد بالقـدرة    ( أنه

وقد ورعى التنويع فىاملواد الـىت  ) التحصيلية ىف املواد الىت يدرسوا

يقومون بتدريسها هلؤالء الطلبة، وطولبوا بوضع تقديرام من ثـالث  

  :خطوات

  فوق املتوسط - متوسط  -أقل من املتوسط          

وات الثالث حىت ال يكلف األسـاتذة  وقد اكتفى ذه اخلط

مبوازنات تفصيلية تعلو عن قدرم عند التقييم التفصيلى ىف كثري مـن  

احلاالت، وقد حسب متوسط التقديرات لكل طالـب وذلكباعطـاء   

) متوسـط (، وصـفر لتقـدير  )املتوسط(لتقدير أقل من ) ١-(درجة 

كيفـى  لتقدير فوق املتوسط، وبذلك أمكن حتويل التقـدير ال ) ١٠(و

Qualitative  إىل تقدير كمىQuantitative   وقد حسـب

معامل االرتباط بني متوسط التقديرات ودرجة الطالب ىف االختبـار  

وهو معامل كـاىف   ٠.٥٢٢احلاىل، فكان معامل الصدق ذه الصورة 

  .ملثل هذا النوع من معامالت الصدق

اد العينـة  حسب معامل االرتباط بني درجات االختبار ودرجات أفر  -جـ 

الذين ىف السنة األوىل من التعليم اجلـامعى ىف ايـة العـام فكـان     

، وقد اكتفى بطلبة السنة األوىل ألن أفراد العينة بعد هـذا  ٠.٨١٥
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١٥٨ 

١٥٨ 

مما جعل املعامـل مـنخفض    Selectedاملستوى تكون عينة منتقاه 

  ).١١-١٠ص ص : ١١. (بطبيعته

 ب معامـل ثبـات االختبـار   قام السيد حممد خريى حبسا:ثبات االختبار  ) ٢

اعادة تطبيق االختبار ومعامل الثبات : باستخدام صورتني هلذا املعامل، ومها

النصفى، وقد حسب املعامل من تطبيق االختبار مرتني على عينة عشوائية   

طالبا وطالبة وكانت املدة الفاصـلة بـني    ٥٢٨من العينة الكلية حجمها 

، مث حسب ٠.٨٤٥بات ذه الصورة التطبيقني أسبوعني، فكان معامل الث

على عينة عشوائية من العينـة  ) الزوجى -الفردى (معامل الثبات النصفى 

طالب وطالبة وكان معامل الثبات ذه الصورة بعد  ٨٠٠الكلية حجمها 

وهو ىف احلالتني معامل مرتفع  ٠.٨٨١براون  -التصحيح مبعادلة سبريمان  

  ).٩ص : ١١. (ذو داللة احصائية كافية  

احلاىل حبساب معامل ثبـات االختبارباسـتخدام   الكاتب وقد قام 

طالبا عدوانيا هم طـالب  ٨٢طريقة اعادة التطبيق على عينة مكونة من 

اموعتني الضابطة والتجريبية مبدارس التعليم الثانوى العام والفىن مبحافظة   

بيـق  سوهاج وذلك بعد اعادة تطبيق االختبار بعد عشرين يوما مـن التط   

وهو ذو داللة احصائية عند مسـتوى   ٠.٨٨٢األول فكان معامل الثبات 

دقيقة، وأن هـذا االختبـار    ٣٠ثقة مع مالحظة أن زمن االختبار  ٠.٠١

يقيس أساسا الذكاء العام جبوانبـه ومظـاهره املختلفـة دون االهتمـام     

  ).١٥-١١ص ص : ١١(بتخصيص امليادين املهنية أو الدراسية 
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١٥٩ 

١٥٩ 

T<<I< <<ì…^Ûj{{{‰]<ï�^{{{’jÎ÷]æ<îÂ^{{{Ûjq÷]<ïçj{{{Š¹]E�]‚{{{Â]<V<Üé×£]‚{{{fÂ<�ç{{{Û¦

<HîŠßÚMUSUDV< <

ىف أحد املتغريات الىت الدراسة احلاىل هذه االستمارة لتثبيت عينة الكاتب استخدم   

  .االقتصادى للفرد -هلا أثرها ىف تفسري درجة العدوانية وهو املستوى االجتماعى 

íÚ‚ÏÚ<V< <

تصادى لألسرة متغريا بالغ األمهية ىف جمال البحوث االق -يعد املستوى االجتماعى   

واالجتماعية، ونظرا ملا يقترن به أو يصاحبه، ويترتب عليه من أمناط  والتربويةالنفسية   

يتمثلها الفرد وحتدد حياته، وتؤثر ىف تفكريه وتوجه استجاباته تفاعال وتكيفا مع ما   سلوكية 

  . ياة جمتمعه من أحداث وتطوراتيتعرض له أو يعانيه ىف حياته اليومية وح

االقتصادى مازال ميثل مشكلة قائمة  -ومبا أن تقدير وقياس املستوى االجتماعى    

بتصميم استمارة لتقدير املستوى االجتماعى  " حممود عبداحلليم منسى"قام . تعترض الباحثني  

والىت . حصائية املناسبةاالقتصادى لألسرة ىف مصر ملتزما ىف بنائه هلا االجراءات العلمية واال

ميكن مبقتضاها حتديد الوضع الذى يشغله الفرد ىف التركيب االجتماعى واالقتصادى للوسط 

  .الذى يعيش فيه  

بتصميم هذه االستمارة لقياس مسـتوى األفـراد   الكاتب قام  :وصف االستمارة  )أ  

  :االجتماعى واالقتصادى من الزوايا اآلتية

  .دخل الوالدين  -  ٢    .ينوظيفة الوالـــــد  -  ١

  .ظروف سكن األســرة  -  ٤    .مستوى الوالدين التعليمى  -  ٣

  .حجـــم األســـرة  -  ٥

î×è<^Ú<Ùæ^ßji<í×ò‰_<íéÞ^�<àÚ<ì…^Ûj‰øÖ<íéñ^ãßÖ]<ì…ç’Ö]<áçÓjiæV< << <
  .وظيفـة األم  -  ٢    .وظيفــــة األب  -  ١

  .م التعليمــىمستوى األ  -  ٤    .مستوى األب التعليمى  -  ٣
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١٦٠ 

  .عدد األخوة واألخوات  -  ٦    .دخــل األســـرة  -  ٥

  .األسر وحيدة العائل  -  ٨    .ظروف األسرة السكنية  -  ٧

  :وتنقسم املستويات االجتماعية واالقتصادية ىف هذه االستمارة إىل ستة مستويات هى       

ين ميثلون أقل مستوى درجات، هم الذ ٩، ٦احلاصلون على درجات حمصورة بني   -  ١

  ).١(ترتيب   باعطائهم الكاتب اجتماعى واقتصادى ىف هذه االستمارة، قام 

  )٢(    مت اعطاؤهم ترتيب ١٣، ١٠احلاصلون على درجات مابني   -  ٢

  )٣(  مت اعطاؤهم ترتيــب ١٧، ١٤احلاصلون على درجات حمصورة بني   -  ٣

  )٤(  اعطاؤهم ترتيــبمت  ١٨، ١٥احلاصلون على درجات حمصورة بني   -  ٤

  )٥(  مت اعطاؤهم ترتيــب ٢٢، ١٩احلاصلون على درجات حمصورة بني   -  ٥

  )٦(  أو أكـثر  مت اعطاؤهم ترتيـب ٢٣احلاصلون على درجات جمموعها   -  ٦

  .وهو أعلى ترتيب ىف املستوى االجتماعى واالقتصادى  

جتماعىواالقتصادى وباستخدام مفتاح التصحيح املوضح بدليل استمارة املستوى اال

املستوى االجتماعى  بتحويل البيانات اخلاصة باملؤشرات املستخدمة ىف تقديرالكاتب قام 

  )٥-١ص ص : ٨٠. (واالقتصادى لألسرة إىل تقديرات رقمية

<<ğ̂nÖ^m<V<íßéÂ<í‰]…‚Ö]V< << <

من فئة املراهقني باملدارس الثانوية ىف مرحلة املراهقـة املتوسـطة   الدراسة عينة هذا 

مرحلة املراهقـة  (بعد استطالع املراحل التعليمية مبحافظة سوهاج ىف تلك املرحلة العمرية و

من الطـالب العـدوانيني ىف   الدراسة احلاىل على اختيار عينة الكاتب استقر رأى ) املتوسطة

  :أربعة مدارس ثانوية عامة وفنية هى

  .مدرسة سوهاج الثانوية الزخرفية للبنني  -  ١

  .اج الثانوية التجارية بنــنيمدرسة سوه  -  ٢
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١٦١ 

  .مدرسة الشهيد عبداملنعم رياض الثانوية العامة الشاملة للبنني بسوهاج  -  ٣

  .مدرسة طما الثانوية العامة بنني مبحافظة سوهاج  -  ٤

<íéßÂ<^Ú_<í‰]…‚Ö]^Ûâ<°jèçÞ^m<°j‰…‚Ú<àÚ<l�j}]<‚ÏÊ<H°éÞ]æ‚ÃÖ]<�Æ<høŞÖ]<àÚV< <
  .مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية للبنني  -  ١

  .مدرسة املنشاه الثانوية العامة املشتركة مبحافظة سوهاج  -  ٢

وقد اختريت العينة من طالب الفرقة الثانية بتلك املدارس الثانوية السابقة، ممن يقع 

يها سنة، والىت يكون ف ١٨ -  ١٥عمرهم ىف مرحلة املراهقة املتوسطة الىت متتد من سن 

الطالب أكثر ثباتا ونضجا وقدرة على االنتظام ومتابعة الربنامج التجريىب الذى يقوم على 

احملاضرة واملناقشة اجلماعية، فهم على مستوى من النضج العقلى والتعليمى يساعدهم ىف فهم 

احملاضرات، وجيعلهم يشتركون ىف املناقشات اجلماعية، كما أن هذه الفترة العمرية تنضج 

  .مشكالت املراهقة وظروفها فيها

من طالب الفرقة الثانية ألربعة ) الطالب العدوانيني(الدراسة وقد اختريت عينة 

مدارس ثانوية، متباعدة قدر االمكان حىت تضم التجربة مساحة أوسع من اتمع، وحجما 

من  أكرب من األسر، وعددا أكثر من املراهقني، كما أن العينة تستوعب نوعيات من الطالب

حىت يتمثل ىف العينة جمتمع املدينة والقرية ) مركز طما(عاصمة احملافظة ومن أحد مراكزها 

وذلك العتبار العوامل االجتماعية املتغرية بني اتمعني، والىت يكمل كل منهما اآلخر ىف اطار 

  .ثقافة اتمع الذى يعيشون فيه

<<_D<íßéÃÖ]<…^éj}]<îÊ<íÚ^ÃÖ]<‹‰ù]V< <

،وجتانسهاوتصنيفهاإىل جمموعات جتريبية الدراسةاحلاىل بانتقاء عينة هذا الكاتب قام 

  :طبقا لألسس التالية

فيما خيتص باملتغريات التابعة أو املتأثرة، وهى املتغريات النفسية املرتبطة   -  ١

  .بسلوك العدوانيني املراهقني
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١٦٢ 

١٦٢ 

تتكون العينة من املراهقني العدوانيني وممن لديهم مستوى عال من 

حيدده أقرام ىف الفصل الدراسى، وكذلك املعلمون املباشرون هلم   لعدوانية ا

  .ىف دروسهم، عن طريق مقياس السلوك العدواىن للطالب الذكور

بتثبيت العوامل الكاتب قام : فيما خيتص بتثبيت املتغريات املتداخلة  -  ٢

  :واملتغريات اآلتية

  .مستوى عمر الطالب ومستوى تعلمه  ) ١

  .ملستوى االجتماعى واالقتصادىا  ) ٢  

  .مستوى ذكاء الطالب  ) ٣  

الىت ثبت تأثريها ىف املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن، وكذلك ىف 

  ).الدراسات السابقة للبحث احلاىل(السلوك العدواىن نفسه 

قد أفسح اال بعد عزل هذه العوامل واملتغريات الكاتب وبذلك يكون 

واملناقشات   االرشاد النفسى عن طريق احملاضـرات (التفاعل بني املتغري املستقل للمواجهة و  

  ).املتغريات النفسية املرتبطة والسلوك العدواىن(واملتغري التابع ) اجلماعية

^ãŠÞ^Ÿæ<íßéÃÖ]<ð^ÏjÞ]<l]ð]†q]V< <

<<÷æ_<I< <îÞ]æ‚ÃÖ]<Õç×ŠÖ]<çâæ<Äe^jÖ]<�Çj¹^e<“j−<^ÛéÊV< <

ق مقياس السلوك العدواىن للطالب على طالب الفرقة بتطبيالكاتب قام   )١( 

  :الثانية باملدارس الثانوية السابق ذكرها ىف الفصول الدراسية اآلتية

  :مدرسة سوهاج الثانوية الزخرفية للبنني، ىف فصول الفرقة الثانية اآلتية)أ  

) جنارةأثاث ١٠(، )أعمال صحية ٧(، )جنارة عمارة ٥(، )انشاءات ٢(

  ).نسيج ٢١(، )نسيج ٢٠(، )نسيج ١٨(، )زخرفة ١٦(

مدرسة سوهاج الثانوية التجاربة بنني، ىف مجيع فصول الفرقة الثانية مـن )ب 

  .الفصل األول حىت الفصل الرابع
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١٦٣ 

١٦٣ 

مدرسة الشهيد عبد املنعم رياض الثانوية العامة الشاملة للبنني بسوهاج، ىف   )جـ 

  :فصول الفرقة الثانية اآلتية

  )، أدىب٣، ٢، ١(  ،)  مى، عل٤، ٣، ٢، ١(

  :مدرسة طما الثانوية العامة للبنني، ىف فصول الفرقة الثانية اآلتية  )د  

،وذلك ىف بداية العام الدراسى )، أدىب٣، ٢، ١(،)، علمى٤، ٣، ٢، ١(

  ).١٩٨٣شهر نوفمرب ( ٨٣/١٩٨٤

وبعد تطبيق مقياس السلوك العدواىن على معلميهم ىف نفس الشهر 

آراء الطالب واملعلمني ىف االختيار للطالب العدوانيني ىف ومن خالل تطابق 

كل فصل من الفصول، مت حتديد جمموعة الطالب العدوانيني بالفرقة الثانية 

  .طالبا عدوانيا)١١١(املدارس السابقة،بلغ امجاىل عددها  ىف كل مدرسة من 

دواىن، وهو وبتجانس اموعات بني املدارس األربعة املختلفة ىف السلوك الع  )٢( 

  :التابع ىف التجربة، كان توزيع الطالب ىف اموعة التجريبية كاآلتى املتغري

  )الثانوية الزخرفية بنني(  طالبا ١٠    اموعة األوىل)أ  

  )الثانوية التجارية بنني(  طالبا   ٨    اموعة الثانية)ب

  )نيالشهيدعبداملنعم رياض الثانوية بن(طالبا ١١  اموعة الثالثة)جـ

  )طما الثانوية بنني(  طالبا ١٢    اموعة الرابعة)د 

  .التجربة  طالبا، ىف بداية )٤١(وبذلك يكون امجاىل الطالب العدوانيني ىف التجربة

بعد انتهاء التجربة، وتطبيق الربنامج االرشادى خـالل العـام الدراسـى      )٣( 

، ومن خالل كشوف احلضور جللسات الربنامج االرشـادى  ٨٣/١٩٨٤

ماعى ىف اموعات األربعة اتضح أن مجيع الطالب الواحد واألربعـني  اجل

قد حضروا جلسات الربنـامج االرشـادى   ) اموعة التجريبية(عدوانيا 

اجلماعى القائم على احملاضرات واملناقشـات اجلماعيـة وكـان توزيـع    
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١٦٤ 

١٦٤ 

  :حضورهم كاآلتى

@Þë†uIQTH@@

b‘‰üa@wßbãŠi@pb�Üu@aëŠšy@åíˆÛa@lýİÛa@…a†Çcó�ÐäÛa@…@@

òÈi‰þa@pbÇìà�a@óÏ@òîÇbà¦a@pb’Óbä½aë@paŠ™b�a@òÔíŠİi@@

حضور   اموعة  م

  بانتظام

غياب جلسة 

  واحدة

غياب 

  جلستني

غياب ثالث 

  جلسات

جمموع 

  الطالب

  أ

  ب

  جـ

  د

  األوىل

  الثانية

  الثالثة

  الرابعة

١  

٢  

٤  

٢  

٧  

٤  

٤  

٥  

١  

٢  

-  

٣  

١  

-  

٣  

٢  

١٠  

٨  

١١  

١٢  

  ٤١  ٦  ٦  ٢٠  ٩  جمموع الطالب

من هذا اجلدول يتضح أن عدد الطالب العدوانيني الذين حضروا جلسات املناقشة 

طالبا، كان توزيعهم ىف ) ٤١(احلاىل هو الدراسة لربنامج االرشاد النفسى اجلماعى اخلاص ب

  :اموعات املختلفة كما هو موضح باجلدول كاآلتى

بانتظام  مجيعهاتسعة طالب حضروا جلسات احملاضرات واملناقشات اجلماعية 

وعشرون طالبا غاب كل منهم مرة واحدة طوال جلسات الربنامج االرشادى، وستة طالب 

غاب كل منهم مرتني، وستة طالب غاب كل منهم ثالث مرات طوال جلسات الربنامج 

طالبا متت على أساسها معاملة ) ٤١(االرشادى، وبذلك تكون اموعة التجريبية متمثلة ىف 

  .ارات واملقاييس النفسية املطبقة عليهم احصائيا قبل التجربة وبعدهانتائج االختب

<<^éÞ^m<Ví×}]‚j¹]<l]�Çj¹]æ<ØÚ]çÃÖ]<kéfnje<“j−<^ÛéÊV< <

  طالبا عدوانيا، مبدارس التعليم ) ١١١(من خالل العينة الكلية املتمثلة ىف   )١( 

  .اآلتى بشئ من التفصيلوالىت ميثلها اجلدول الكاتب الثانوى العام والفىن موضع دراسة 
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١٦٥ 

١٦٥ 

@Þë†uIQUH@@

òíìãbrÛa@÷‰a†½a@óÏ@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@…a†Çc@@

ò�a‰†Ûa@É™ìß@@

  عدد الطالب  املدرسة  م

١  

٢  

٣  

٤  

  سوهاج الثانوية الزخرقية للبنني

  سوهاج الثانوية التجاربة للبنني

  الشهيد عبد املنعم رياض الثانوية العامة الشاملة بسوهاج

  للبننيطمـا الثانوية العامة 

٥١  

١٧  

٢٧  

١٦  

  ١١١  اجلملة

طبق عليهم مجيعا االختبارات واملقاييس القبلية موضع الدراسة ( 

  ).وذلك قبل بداية التجربة، وانتقاء اموعة التجريبية

طالبا عدوانيا ) ٤١(مت انتقاء اموعة التجريبية السابقة الذكر واملكونة من   )٢( 

رات واملناقشات اجلماعية للربنامج حبسب رغبتهم ىف حضور جلسات احملاض

  .االرشادى

طالبا عدوانيا ميثلون اموعة الضابطة ) ٤١(بانتقاء عدد الكاتب قام   )٣( 

وذلك من بقية الطالب العدوانيني الذين طبق عليهم االختبارات واملقاييس 

  .القبلية موضع الدراسة متت جمانستها مع اموعة التجريبية السابق ذكرها

  .دول اآلتى يوضح هذه اموعة الضابطة العدوانيةواجل
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١٦٦ 

١٦٦ 

@Þë†uIQVH@@

òíìãbrÛa@÷‰a†½a@óÏ@òîãaë†ÈÛa@òİibšÛa@òÇìà�a@lý�@…a†Çc@@

ò�a‰†Ûa@É™ìß@@

  عدد الطالب  املدرسة  م

١  

٢  

٣  

٤  

  سوهاج الثانوية الزخرقية للبنني

  سوهاج الثانوية التجاربة للبنني

  شاملة بسوهاجالعامة الالشهيد عبد املنعم رياض الثانوية 

  ـا الثانويـة العامة للبننيطم

١٦  

٨  

١٣  

٤  

  ٤١  اجلملة

وميكن توضيح جتانس اموعتني التجريبية والضابطة قبل التجربة بشئ من     

  :التفصيل ىف تثبيت العوامل واملتغريات املتداخلة اآلتية

  :مستوى عمر الطالب ومستوى تعليمه  -  ١

وى التعليمى للطالب، أمهية كـربى ىف حتديـد املـتغريات    ميثل متغري السن، واملست

بتثبيت هذين املـتغريين، فطـالب امـوعتني    الكاتب ولقد قام . النفسية املرتبطة بسلوكه

سنة، ومستوى تعليمـى   ١٧.٥، ١٦.٥التجريبية والضابطة ىف مستوى عمر واحد ما بني 

  .هاواحد وهو مستوى تعليم الفرقة الثانية الثانوية وثقافت

  :املستوى االجتماعى واالقتصادى للطالب  -  ٢

ونظرا ألمهية هذا املتغري ىف تشكيل السلوك العدواىن وىف تشكيل بعض املـتغريات  

 -بأن يكون أفراد عينة حبثه احلاىل ىف مستوى اجتمـاعى  الكاتب النفسية املرتبطة به، اهتم 

ستوى بني اموعة التجريبيـة  باحداث جتانس ىف هذا امل -اقتصادى متشابه بقدر االمكان 

  .والضابطة

املستويات الىت الكاتب االقتصادى، اختار  -ومن حيث قياس املستوى االجتماعى 
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١٦٧ 

١٦٧ 

بأا متثل الطبة املتوسطة ىف جمتمع الطالب العدوانيني،واستبعد العينات املخالفة : ميكن القول

ى لطـالب اموعـة   ىف ذلك، فقد كان متوسط درجات املستوى االجتماعى واالقتصـاد 

من الستة مستويات الستمارة املستوى ) ٣(درجة تقع ىف الترتيب ١٤.٥التجريبية العدوانية 

االجتماعى واالقتصادى، وكان متوسط درجات املستوى االجتماعى االقتصـادى لطـالب   

درجة يقع أيضا ىف نفس الترتيـب للمجموعـة    ١٣.٧٣٢اموعة الضابطة العدوانية هو 

  .التجريبية

ويتضح من اجلدول اآلتى أن أفراد اموعتني التجريبية والضابطة يقعان ىف مستوى   

  .اقتصادى واحد -اجتماعى 

@Þë†uIQWH@@

@òàîÓë@L´İ�ìn½a@´i@ÖŠÐÛaBp@Bôìn�àÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

@óÇbànuüaM@òîãaë†ÈÛa@òİibšÛaë@òîjíŠvnÛa@´nÇìà�a@…aŠÏþ@ô…b–nÓüa@@

  نوع

  القياس

  

  ن

اموعة التجريبية 

  العدوانية

اموعة الضابطة 

  العدوانية

  قيمة  الفرق بني

  "ت"

الداللة 

  االحصائية

  

  النتيجة

        املتوسطني  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    

  املستوى

  االجتماعى

  واالقتصادى

  

  

٤١  

  

  

١٤.٥  

  

  

٢.٦٠٥  

  

  

١٣.٧٣٢  

  

  

١.٥٧١  

  

  

٠.٧٦٨  

  

  

١.٥٩٧  

  

  غري دالة

  

تكافؤ 

  اموعتني

غري دالة احصائيا، أى أا تدل على جتانس " ت"هذا اجلدول يتضح أن قيمة من   

تشري متوسطات املستوى  والضابطة العدوانيتني موضع الدراسة،كما اموعتني التجريبية

  .االقتصادى إىل أا متقاربة جدا -االجتماعى 

  :مستوى الذكاء العام للطالب  -  ٣

بأن يكون أفراد اموعتني الكاتب السلوك، اهتم  نظرا ألمهية هذا املتغري ىف تشكيل

ىف مستوى ذكاء متشابه بقدر االمكان، حىت الدراسة العدوانيتني عينة ) التجريبية والضابطة(

  .العلمىالدراسة يتالقى املتناقشات الىت تؤثر على سياق 



< <
< <

íéŠËßÖ]<l]�Çj¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<°éÞ]æ‚ÃÖ]<Õç×Še<íŞfi†¹]<ä×è‚Ãi<îÊ<îŠËßÖ]<�^�…ù]<†m_æ<°Ïâ]†¹] 

 

 
١٦٨ 

١٦٨ 

التجريبية هو  ومن حيث قياس مستوى الذكاء، كان متوسط ذكاء أفراد اموعة
، وكان متوسط ذكاء أفراد اموعة الضابطة هو ٢١، والىت تقابل الرتبة املئينية ١٣.٩٢٧
  .، مما يشري إىل تقارب متوسطات الذكاء العام١٨والىت تقابل الرتبة املئينية  ١٢.٨٥٤

ويتضح من اجلدول اآلتى أن أفراد اموعتني التجريبية والضابطة العدوانيتني ىف 
  .مستوى ذكاء واحد

†u@ÞëIQXH@@

@òàîÓë@L´İ�ìn½a@´i@ÖŠÐÛaBp@Bõb×ˆÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

òîãaë†ÈÛa@òİibšÛaë@òîjíŠvnÛa@´nÇìà�a@…aŠÏþ@âbÈÛa@@

  نوع

  القياس

  

  ن

اموعة التجريبية 

  العدوانية

اموعة الضابطة 

  العدوانية

الفرق 

  بني

  قيمة

  "ت"

الداللة 
  االحصائية

  

  النتيجة

        املتوسطني  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    

مستوى 

  الذكاء العام

  

  

٤١  

  

  

١٣.٩٢٧  

  

  

٣.٦٩  

  

  

١٢.٨٥٤  

  

  

٥.٠٤٧  

  

  

١.٠٧٣  

  

  

١.٠٦٨  

  

  غري دالة

  

تكافؤ 

  اموعتني

غري دالة احصائيا، أى أا تدل على جتانس " ت"من هذا اجلدول يتضح أن قيمة   
ا تشري متوسطات الذكاء أفراد اموعتني التجريبية والضابطة العدوانيتني موضع الدراسة،كم

  .العام إىل أا متقاربة جدا

<hDíe†rjÖ]<ØfÎ<îŠËßÖ]<Œ^éÏÖ]V< <

من هذا الفصل على جمموعة ) ثانيا(احلاىل بتطبيق أدوات حبثه املتضمنة الكاتب قام 

  .الطالب العدوانيني  

 العدوانيتني وبعد جمموعة االجراءات الىت متت النتقاء اموعتني التجريبية والضابطة
لقياس داللة الفـرق بـني متوسـطى    " ت"احلاىل بتطبيق اختبارالكاتب كما ذكر آنفا، قام 

درجات اموعتني التجريبية والضابطة ىف كل مقياس أو اختبار، فكانـت النتـائج كمـا    
  :باجلدول التاىل
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  اموعة التجريبية  ن  نوع  م

  العدوانية

  اموعة الضابطة

  العدوانية

  النتيجة  الداللة  قيمة  الفرق بني

    االحصائية  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  
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غري دالة احصائيا ىف مجيع املتغريات النفسية " ت" يتضح من اجلدول الساببق أن قيم

الست، وىف مجيع املتغريات النفسية الثالث والثالثون املتفرغة منها ماعدا ىف متغريين فقط   

  .التكيف الشخصى، وقيمة وضوح اهلدف: مها  
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مبعىن أن أفراد اموعتني التجريبية والضابطة العدوانيتني موضع الدراسة متجانسة   

  .تقريباالدراسة يع متغريات ىف مج

هذا التجانس بني اموعتني التجريبية والضابطة العدوانية من شأنه يترك الفرصة 

لكى يعمل) االرشاد النفسى عن طريق احملاضرات واملناقشات اجلماعية(للمتغري املستقل   

  .ويتفاعل ويعطى نتيجة تأثريه ىف املتغريات التابعة وىف تعديل السلوك  

حق تفسري الفروق الدالة بني اموعتني التجريبية والضابطة فيما الكاتب عطى كما ي

  .بعد التجربة على أا فروق حقيقية واقعية
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<<ğ÷æ_<<VîÂ^Û¢]<îŠËßÖ]<�^�…÷]<íé×ÛÂ<îÊ<íé×é× <íÚ‚ÏÚ< <

على أسس عامة تتمثل ىف عدد من املسلمات  االرشاد النفسى علم وفن، يقوم

  )٥٩ -  ٥٣ص ص : ١٩: (أمهها

  .ان السلوك االنساىن ثابت نسبيا وميكن التنبؤ به  -  ١

  .وانه مرن وقابل للتعديل والتغيري  -  ٢

  .انه فردى ومجاعى  -  ٣

  .استعداد الفرد لالرشاد مبىن على وجود حاجة أساسية لديه لالرشاد  -  ٤

شاد حاجة نفسية هامة لدى االنسان، ويعترب حق من حقوق كل فرد، وان االر  -  ٥

حسب حاجته، فهو عملية مساعدة تتيح الفرصة للقوى اخلرية واالجيابية ىف االنسان 

أن تعمل وأن تظهر، فيستطيع أن يتعلم كيف حيل هو مشكالته بالطريقة الىت يراها 

  .مناسبة

ى، فان االرشاد يقوم على أسس إذا كانت هذه مسلمات ومبادئ لالرشاد النفس

  )٦٧ -  ٦٥ص ص : ١٩: (هامة وأساسية تساهم ىف االرشاد النفسى للعمالء أمهها

ان األفراد خيتلفون كما وكيفا وعلى نطاق واسع شامل يظهر ىف كافة مظاهر   -  ١

  ).مبدأ الفروق الفردية(الشخصية جسميا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا 

وقا فردية للجنس الواحد، فمن املسلم به أن هناك فروقا بني اذا كانت هناك فر  -  ٢

اجلنسني ىف النواحى الفسيولوجية واجلسمية واالجتماعية والعقلية واالنفعالية 

  .، هلا أمهيتها ىف االرشاد النفسى)األنوثة النفسية -الذكورة النفسية (والنفسية 
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١٧٤ 

١٧٤ 

يم الىت يعيشها، وهى تتمثل ىف مطالب النمو النفسى السوى للفرد ىف مرحلة التعل  -  ٣

أشياء جيب أن يتعلمها الفرد لكى يصبح سعيدا وناجحا ىف حياته، وقد حددها 

الدراسة ىف هذه املرحلة العمرية موضع ) ٦٩ -  ٦٨ص ص : ١٩) (حامد زهران(

  :احلاىل باآلتى

 منو مفهوم سوى للجسم، تقبل اجلسم، تقبل الدور اجلنسى ىف احلياة،تقبل"

 الىت حتدث نتيجة للنمو اجلسمى والفسيولوجى، والتوافق معها، تكوينالتغريات 

 املهارات واملفاهيم العقلية الضرورية لالنسان الصاحل، استكمال التعليم، تكوين

عالقات جديدة طيبة ناضجة مع رفاق السن من اجلنسني، منو الثقة ىف الذات 

  عية، امتداد االهتماماتوالشعور الواضح بكيان الفرد، تقبل املسئولية االجتما

إىل خارج حدود الذات، اختيار املهنة واالستعداد هلا جسميا وعقليا وانفعاليا   

واجتماعيا، حتقيق االستقالل اقتصاديا، ضبط النفس خبصوص السلوك اجلنسى 

االستعداد للزواج واحلياة األسرية، وتكوين املهارات واملفاهيم الالزمة لالشتراك ىف 

ية للمجتمع، معرفة السلوك االجتماعى املعيارى املقبول الذى يقوم على احلياة املدن

املسئولية وممارسته، والقيام بالدور االجتماعى الذى نعيش فيه، اعادة تنظيم الذات 

وكانت هذه . عن الوالدين والكبار  ومنو ضبط الذات، بلوغ االستقالل االنفعاىل 

  .ت برناجمه االرشادىاحلاىل ىف وضع حماضراللكاتب مجيعا معينا 

وتشتق من هذه األسس النفسية لالرشاد جمموعة من املبادئ اهلامة   

 - ١٧٨ص ص : ٣٤" (سعد جالل"واألساسية ىف عملية االرشاد النفسى، حددها 

  :ىف) ١٨٩

معرفة حاجات الفرد وميوله، ومدى اشباع : ان نقطة البداية ىف االرشاد هى  -  ١

دته على اشباع هذه احلاجات ىف حدود قيم هذه احلاجات وامليول، ومساع

  ).مبدأ اشباع احلاجات النفسية(الثقافة الىت يعيش فيها 
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١٧٥ 

١٧٥ 

مبدأ اشباع احلاجة لتوكيد الذات واعادة تنظيمها، حيث يسمح ىف االرشاد   -  ٢

بأن يعرب الفرد عن نفسه وعن املشاكل الىت جياها ىف جو يتميز بالسـماحة  

ف على هذا التناقض بني خربته وفكرته عن نفسـه  والتقبل، حىت ميكنه التعر

ويعيد تقييمه لسلوكه، ويعدل فكرته عن نفسه، وتتميز املرحلة األوىل مـن  

االرشاد بأا مرحلة يتم فيهـا تفريغ انفعالته املكبوتة، والتعبري عنها، حـىت  

ميكن النظر اليها بعني الواقع، ويكشف العميل العمليات الدفاعية الىت حتول 

ينه وبني رؤية الواقع، فيعيد تنظيم ذاته من جديد على أساس من رؤية خرباته ب

واقعيا دون حتريف أو تشويش، وتتحول العمليات الثقافيـة إىل مـدركات   

نفسه بأعني  تساعد على التبصر، ويتوقف التغري على مقدرة الفرد على رؤية

  .اآلخرين

عرفة الفروق املوجودة ىف الفرد ولعل أمهية م: مبدأ مراعاة الفروق الفردية  -  ٣

نفسه تفوق ىف دالاللتها معرفة الفروق بني الفرد وغريه من الناس، اذ يهم 

املرشد أن يعرف نواحى القوة ونواحى الضعف ىف الفرد نفسه، وهذه متثل 

للبحث احلاىل مبادئ أساسية ىف سري العملية االرشادية بأسلوب مساعدة 

هم نفسه وتنمية شخصيته، ليحقق التوافق العميل ليساعد نفسه، وذلك بف

على خري وجه، حبيث يصبح أكثر نضجا  النفسى مع بيئته، ويستغل امكاناته

وأكثر قدرة على التوافق النفسى ىف املستقبل ىف ضوء القوى االرشادية ىف 

وشعور  - واخلربة االجتماعية  -التفاعل االجتماعى "اجلماعة، واملتمثلة ىف 

  ".الجتماعى،ومسايرته للمعايري السلوكية للجماعة االرشاديةالعميل باألمن ا
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١٧٦ 

١٧٦ 

<<ğ̂éÞ^m<<Víe†rjÖ]<l]ð]†q]< <

احلاىل على أساس حتديد املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن الدراسة قام 

للمراهقني الذكور، ىف مرحلة التعليم الثانوى مبحافظة سوهاج، وذلك من خالل تطبيق 

املكونة (على عينة العدوانيني موضع الدراسة ) احلاىلالدراسة أدوات (ييس االختبارات واملقا

وعينة أخرى من الطالب غري العدوانيني مساوية هلا منتقاة من ثالثة مدارس ) طالبا ٨٢من 

  :ثانوية، ميثلها اجلدول اآلتى

@Þë†uIRPH@@

´îãaë†ÈÛa@�Ë@lýİÛa@…a†Çc@@

  عدد الطالب  املدرسة  م

١  

٢  

٣  

  نوية العسكرية بننيسوهاج الثا

  املنشاه الثانوية العامة املشتركة مبحافظة سوهاج

  طما الثانوية العامة للبنني مبحافظة سوهاج

  

٤٤  

٣٠  

٨  

  ٨٢  اجلملة

مت جتانسها مع عينة الطالب العدوانيني، من حيث اجلنس ومستوى عمر الطالب 

وك العدواىن ىف مرحلة ومستوى تعليمه، وذلك لتحديد املتغريات النفسية املرتبطة بالسل

  .املراهقة كما سبق احلديث عنها، وتتضح ىف الفصل السادس من الدراسة احلالية

احلاىل لبيان أثر برنامج ارشادى مجاعى عـن طريـق احملاضـرات    الدراسة كما قام 

، ىف تعـديل سـلوك املـراهقني    ) العالج النفسى اجلماعى التعليمى ( واملناقشات اجلماعية 

التجريىب القائم على أساس تكوين الدراسة ، وذلك عن طريق منهج الدراسة عينة العدوانيني 

  :جمموعتني متكافئتني على النحو التاىل 
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١٧٧ 

١٧٧ 

  :اموعة التجريبية  -  ١

طالب مبدرسة سوهاج الثانوية الزخرفية ) ١٠(طالبا، منهم ) ٤١(تكونت من 

طالبا مبدرسة الشهيد عبد ) ١١(طالب مبدرسة سوهاج الثانوية التجارية بنني، ) ٨(للبنني،

طالبا مبدرسة طما الثانوية العامة ) ١٢(املنعم رياض الثانوية العامة الشاملة للبنني بسوهاج، 

للبنني مبحافظة سوهاج، حيث مت توجيه االرشاد النفسى اجلماعى عن طريق احملاضرات 

  .واملناقشات اجلماعية هلذه اموعة االرشادية

  :بطةاموعة الضا  -  ٢

طالبا، جتانست ىف مجيع الظروف مع اموعة التجريبية ) ٤١(على الكاتب اقتصرها 

طالبا مبدرسة سوهاج الثانوية الزخرفية ) ١٦: (كما سبق التوضيح ىف الفصل السابق، منهم

طالبا مبدرسة الشهيد عبد ) ١٣(طالب مبدرسة سوهاج الثانوية التجارية بنني، ) ٨(للبنني، 

طالب مبدرسة طما الثانوية العامة ) ٤(الثانوية العامة الشاملة للبنني بسوهاج، املنعم رياض 

  .للبنني مبحافظة سوهاج

  .ومل تتعرض هذه اموعة للمعاجلة التجريبية وتركت لظروف احلياة الطبيعية

احلاىل اموعة التجريبية مبثابة أربعة جمموعات ىف أربعة مدارس الكاتب وقد جعل 

دينة سوهاج وحضرها، وذلك ألن االرشاد النفسى باملناقشة اجلماعية جيب أن يتم ثانوية ىف م

فردا، حىت يتهيأ أكرب قدر من املشاركة والتفاعل ) ١٥(ىف جمموعة حمدودة العدد ال تزيد عن 

داخل اجلماعة االرشادية، وحىت يتيح ىف نفس الوقت إىل تعدد اآلراء داخلها، وحىت ال 

والتصارع بني هذه اآلراء وبعضها ىف تعطيل وظيفة اجلماعة، حبيث يسبب زيادة التعارض 

يؤثر كل فرد على اموعة تأثريا مرغوبا فيه، وحبيث يتأثر كل فرد ىف الوقت نفسه باألفراد 

  .اآلخرين تأثرا مناسبا لعالجه

� �

� �
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١٧٨ 

١٧٨ 

íe†rj×Ö<íéßÚˆÖ]<ì�ËÖ]V< <

 منتصف يونية من بداية يناير، إىل(استغرقت التجربة حواىل ستة أشهر ونصف 

من بداية يناير حىت اخلامس من أبريل (خصص منها ثالثة شهور ومخسة أيام ) ١٩٨٤

الجراء التجربة، وذلك طبقا لظروف مدارس التعليم الثانوى موضع الدراسة ىف ) ١٩٨٤

  :ذلك الوقت، واجلدول اآلتى يوضح ذلك

@Þë†uIRQH@@

íŠvnÛa@òÈi‰þa@pbÇìàvàÜÛ@òí…b‘‰üa@pb�Ü¦a@ƒí‰bmòîj@@

ò�a‰†Ûa@É™ìß@óäÐÛaë@âbÈÛa@ôìãbrÛa@áîÜÈnÛa@÷‰a†¶@@
  املدرسة  

سوهاج الثانوية   رقم اجللسة
  الزخرفية

الشهيد عبداملنعم   طما الثانوية العامة بنني
  الثانوية بسوهاج

سوهاج الثانوية التجارية 
  بنني

  تاريخ اجللسة  تاريخ اجللسة  تاريخ اجللسة  تاريخ اجللسة  

١  

٢  

٣  

  أ    ٤

  ب    ٤

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  

  م٢/١/١٩٨٤

٧/١  

٩/١  

١٦/١  

٢٣/١  

٤/٢  

٦/٢  

١٣/٢  

٢٠/٢  

٢٧/٢  

٣/٣  

٥/٣  

١٢/٣  

١٧/٣  

١٩/٣  

٢٦/٣  

٣١/٣  

  م٣/١/١٩٨٤

٨/١  

١٠/١  

١٧/١  

٢٤/١  

٥/٢  

٧/٢  

١٤/٢  

٢١/٢  

٢٨/٢  

٤/٣  

٦/٣  

١٣/٣  

١٨/٣  

٢٠/٣  

٢٧/٣  

١/٤  

  م٤/١/١٩٨٤

١١/١  

١٤/١  

١٨/١  

٢٥/١  

٨/٢  

١١/٢  

١٥/٢  

١٨/٢  

٢٩/٢  

١٠/٣  

١٤/٣  

٢١/٣  

٢٤/٣  

٢٨/٣  

٤/٤  

٤/٤  

  م٥/١/١٩٨٤

١٢/١  

١٥/١  

١٩/١  

٢٦/١  

٩/٢  

١٢/٢  

١٦/٢  

٢٣/٢  

١/٣  

١١/٣  

١٥/٣  

٢٢/٣  

٢٥/٣  

٢٩/٣  

٥/٤  

٥/٤  

) ١٩٨٤من منتصف أبريل حىت منتصف يونية (مث تركت هذه اموعات شهرين 
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١٧٩ 

١٧٩ 

ىت أمكن التوصل واموعات التجريبية ملتابعة النتائج الالكاتب ال حيدث فيها اتصال بني 

  .اليها ىف اية التجربة

íe†rjÖ]<îÊ<îŠËßÖ]<Œ^éÏÖ]V< <

Øu]†Ú<íÃe…_<î×Â<íe†rjÖ]<îÊ<îŠËßÖ]<Œ^éÏÖ]<�<‚ÏÖV< <
ىف بداية التجربة للمتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن للمراهقني :قياس أول  -  ١

احلـاىل  لدراسـة  االذكور، وذلك عن طريق االختبارات واملقاييس النفسية أدوات 

للمجموعتني التجريبية والضابطة، وجموعة الطالب غري العدوانيني، مت هذا القياس ىف 

  .م١٩٨٣شهر ديسمرب 

ىف اية التجربة للمتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن للمراهقني : قياس ثاىن  -  ٢

خدمة ىف املرحلة الذكور، وذلك عن طريق نفس االختبارات واملقاييس النفسية املست

األوىل، للمجموعتني التجريبية والضابطة، مت هذا القياس ىف النصف األول من شهر 

  .م١٩٨٤أبريل 

للمتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن للمراهقني الذكور وذلك : قياس ثالث  -  ٣

تني، عن طريق نفس االختبارات واملقاييس النفسية املستخدمة ىف املرحلتني السابق

للمجموعة التجريبية فقط، وذلك بعد فترة متابعة مدا شهران، مت هذا القياس بعد 

  .م١٩٨٤منتصف شهر يونيو وىف شهر يوليو 

عن ) اموعة التجريبية(احلاىل الدراسة مالحظة سلوك املراهقني العدوانيني عينة   -  ٤

انوى العام والفىن موضع طريق األخصائيني االجتماعيني واملعلمني مبدارس التعليم الث

احلاىل مبحافظة سوهاج، متت هذه املالحظة ىف ثالثة أشهر هى نوفمرب الدراسة دراسة 

  .م١٩٨٥م، ويناير عام ١٩٨٤وديسمرب عام 
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١٨٠ 

١٨٠ 

^ãÚ^¿Þæ<íe†rjÖ]<àÚ‡V< <

تقوم التجربة كما سبق على أساس ادخال املتغري املسـتقل، املتمثـل ىف االرشـاد    

قشات اجلماعية، على املتغريات التابعة املتمثلة ىف السلوك العدواىن النفسى باحملاضرات واملنا

وأمكن االستدالل . احلاىل، وما يرتبط به من متغريات نفسيةالدراسة للمراهقني الذكور عينة 

  .عن تعديل السلوك العدواىن ومتغرياته النفسية بواسطة مراحل القياس السابقة

وب من أساليب االرشاد اجلماعى التعليمى واحملاضرات واملناقشات اجلماعية أسل

يغلب فيها اجلو شبه العلمى، ويلعب فيها عنصر التعليم واعادة التعليم دورا رئيسيا  حيث

حيث يعتمد أساسا على القاء حماضرات سهلة على العمالء يتخللها ويليها مناقشات هدفها 

  )٣٠٥ص : ١٩. (تغيري وتعديل اجتاه العمالء

، )دقيقة ٨٠ - ٧٠(واملناقشة اجلماعية الواحدة من الوقت ما بني تستغرق احملاضرة 

كانت تعقد حبجرة خاصة بكل مدرسة من املدارس موضع الدراسة، تتسع لعدد الطالب 

  .املراد تطبيق االرشاد اجلماعى عليهم) جمموعة العدوانيني(

<<ğ̂nÖ^m<<V<îÊ<Äfj¹]<ï�^�…÷]<sãß¹]<í‰]…‚Ö]< <

قشة اجلماعية عملية معرفية ديناميكية متكاملة، تتم ىف جو مجاعى تعترب احملاضرة واملنا

كما وضحت ذلك البحوث والدراسات السابقة والكتابات ىف االرشاد النفسى اجلماعى 

  .عامة، وعن طريق احملاضرات واملناقشات اجلماعية خاصة

وقد قامت التجربة على أساس ادخال عامل االرشاد النفسى عن طريق احملاضرات 

واملناقشات اجلماعية كمؤثر جتريىب، على املتغريات النفسية املرتبطـة بالسـلوك العـدواىن    

للمراهقني الذكور، دف تعديل هذا السلوك إىل سلوك يقبله اتمع واألقران، يقوم بـأداء  

  :كمرشد نفسى، اعتمد ىف موضوعاا ونقاطها علىالكاتب احملاضرة 

فس، وخاصة ىف جمال علم النمو ىف اجلانب الذى يتناول االستفادة من مادة علم الن  )أ  

  .منو املراهقني وأساليب توافقهم وبناء صحتهم النفسية
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١٨١ 

١٨١ 

تبسيط هذه املادة وتقدميها إىل الطالب بطريقة تسهل هلم فهمها، واستيعاا وتعلمها   )ب

  .وتوظيفها ىف حيام، حىت يستطيعوا ا مواجهة مشكالم

الىت تتخلل وتلى مادة احملاضرة تشكل التفاعل اللفظى الذى تثريه واملناقشة اجلماعة   

  .هذه ملادة، ويعترب هذا هاما وأساسا للعالج ىف اموعة

.. وهذه احملاضرات ليست منفصلة، فكل موضوع فيها يؤدى إىل الذى يليه وهكذا  

  .بالذاتمما يكون تصورا معرفيا عن الشخصية ىف سويتها واحنرافها ىف فترة املراهقة 

تتفاعل هذه املادة العلمية ىف ذهن الطالب، فتجعله يفكر ىف مشكالته الذاتية وبذلك   

  .يصبح رصيدا من نوع جديد يدخل به الفرد املناقشة اجلماعية

  احلاىل يقوم بتنشيط عمليات التفاعل اجلماعى، وتقوية دينامياتالكاتب وحيث ان   

  بني املتناقشني يقوى اجلو اجلماعى ) عالية واجتماعيةانف(املناقشة فانه البد وأن تنمو صالت  

وحترره من التوترات تدرجييا، فيزداد متاسك اجلماعة مبا يسمح لكل فرد مبمارسة أدوار 

متعددة، والتعبري عن نفسه، واالجتاه تدرجييا حنو مزيد من املوضوعية واالستبصار، وعندما 

فردية، يصبح لدى اموعة رصيدا مجعيا له قوة يساهم كل من املتناقشني مبا لديه من أفكار 

  .جديدة ىف اجلو النفسى االجتماعى

االختالفات الفردية بني املتناقشني، برزت ىف جو ) القائد(الكاتب ومن تشجيع   

  :املناقشة مادة جديدة باستمرار، استجاب هلا املتناقشون باستجابات متعددة

  .لدى كل منهم من أفكار ومشاعر ومشكالت اما باملوافقة ألا تتشابه مع ما  )أ  

  .أو بالرفض، ألا ختتلف عن تفكريه  )ب

  .أو ظهور أفكار وآراء غريبة تبدو جديدة، ولكنها تنال االعجاب  )جـ

كما قد شجعيهم أيضا بالتحدث عن غريهم، كما شجع األفراد الصامتني   

كار واملعلومات الىت واملنعزلني على التحدث والتفاعل، كما قام بتغيري بعض األف

  .تبدو اموعة ىف حاجة إىل فهمها ىف مادة احملاضرة وأفكارهم
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على أساس ) املنهج املعرىف الدينامى االرشادى(وقد سار هذا املنهج االرشادى املتبع   

  .أن أفضل عالج للمراهقني هو ذلك الذى يأتى من املراهق نفسه ىف جو مجاعى

شكل حماضرات، تسري وفق منهج ارشادى معني،  وقد أخذت املعلومات واملعارف  

  :ميكن وضع عناصره الرئيسية ىف اجياز كاآلتى

@Þë†uIRRH@@

paŠ™b�a@ÕíŠ� @åÇ@ô…b‘‰üa@wßbã�Ûa@‰ëbª@|™ìí@@

émbÇì™ìßë@òîÇbà¦a@pb’Óbä½aë@@
  حماور الربنامج

  الرئيسية
  اجللسات

  االرشادية

  املوضوعات

  السلوك

  والشخصية

  

)١(  

،  

)٢(  

،  

)٣(  

  :الشخصية وتكوينها)  أ  

  .تعريف الشخصية  -      

  ماذا نعرف عن شخصياتنا؟  -      

  :العناصر الرئيسية الىت تتكون منها الشخصية  -      

  -املشاركة الوجدانية  -الذكاء  -اجلاذبية           

  –حسن املظهر  -التواضع  -احلكمة  -الشجاعة           

  .الثقة بالنفس -قوة البنيان           

  :الشخصيات ختتلف باختالف الناس ومنها:أنواع الشخصية-

  .وسائل تقويتها -الشخصية العلمية   -

  .وصفاا -الشخصية الفكرية   -

  :كيف تتطور شخصياتنا  -  

  .مضعفات الشخصية  -  
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@Þë†u@ÉibmIRRH@@

paŠ™b�a@ÕíŠ� @åÇ@ô…b‘‰üa@wßbã�Ûa@‰ëbª@|™ìí@@

bà¦a@pb’Óbä½aëémbÇì™ìßë@òîÇ@@

  حماور الربنامج

  الرئيسية

  اجللسات

  االرشادية

  املوضوعات

  :السلوك االنساىن، وكيف نسلك)  ب     

  .ملاذا خنتار سلوكا  -  

  الوراثة: األسس البيولوجية الىت تؤثر ىف سلوك الفرد  -  

  .والنواحى اجلسمية والفسيولوجية  -والنضج  -  

  مرحلة

  املراهقة

  

  )أ  ٤(

،  

  )ب  ٤(

،  

)٥(  

  .طبيعة املراهقة، وماهيتها  -  

  :، والنمو فيها)املرحلة الثانوية(املراهقة الوسطى   -  

  اجلسمى والفسيولوجى واحلركى والعقلى واالنفعاىل      

  .واالجتماعى واجلنسى      

املراهقة كمشكلة نفسية واجتماعية، ومطالب النمو   -

  .فيها

  :بعض األسس النفسية واملتغريات  -

  منو الذات ومفهوم الذات -الذات ومفهوم الذات   -

  .ىف مرحلة املراهقة

  .القيم عامة والسائد منها ىف ثقافة املراهقني  -

  التكيف النفسى

  واملعوقات الىت

)٦(  

،  

  :التكيف النفسى واملعوقات الىت تصادفه  -)  أ  

  .مفهومه وأبعاده - التكيف النفسى   -      
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@Þë†u@ÉibmIRRH@@

@|™ìípaŠ™b�a@ÕíŠ� @åÇ@ô…b‘‰üa@wßbã�Ûa@‰ëbª@@

émbÇì™ìßë@òîÇbà¦a@pb’Óbä½aë@@
  حماور الربنامج

  الرئيسية
  اجللسات
  االرشادية

  املوضوعات

  تصادفه
  وأساليبه

  املؤقتة
  احليل(

  العقلية
  )الالشعورية

  

)٧(  
،  
)٨(  

  .معايريه ومظاهره -التكيف السليم   -
  لنفسية والىتعوامله ا - مظاهره  -سوء التكيف   -

  .القلق -الصراع  -االحباط : منها            
  :)اآلليات الدفاعية(احليل العقلية الالشعورية )  ب
  .الشعور والالشعور  -  

  .التوافق وحيل الدفاع النفسى  -
  الكبت والتقمص والتعويض والتكوين العكسى والتربير  -

  ابواهلروب، والتقدير املثاىل والتفكيك واالنسح    
  .اخل...والعدوانية والتخيل       

  مشكالت
  وأشكال
  املراهقة

  ىف
  مصر

  

)٩(  
،  

)١٠(  
،  

)١١(  

  :أنت ومشكالتك)  أ  
  وملاذا توجد عندنا مشكالت؟ -ماهى املشكلة   -  
  مشكالت املراهقني اجلنسية واالنفعالية واملدرسية -  

  .والوالدين     
  :املشكالت النفسية ىف املراهقة  -  
  .لتأخر الدراسىا  -  
  .االضطرابات االنفعالية  -  
  .اضطرابات العادات  -  
  .اضطرابات النوم  -  
  :أشكال املراهقة)  ب
  -والعدوانية  -واملنطوية  - املراهقة املتوافقة   -  

  .واملنحرفة -واملتمردة             
  ؟)مفهومه(ما هو العدوان   -  

� �
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@Þë†u@ÉibmIRRH@@

ßbã�Ûa@‰ëbª@|™ìípaŠ™b�a@ÕíŠ� @åÇ@ô…b‘‰üa@w@@

émbÇì™ìßë@òîÇbà¦a@pb’Óbä½aë@@
  حماور الربنامج

  الرئيسية

  اجللسات

  االرشادية

  املوضوعات

  نزعات العدوان والتسلط ىف االنسان واملظاهر  -      

  .الفسيولوجية املصاحبة له            

  .تطور العدوان ووظيفته  -  

  التقليد: لعدواىنالعوامل الىت تؤثر ىف السلوك ا  -  

  - االحباط  -العزلة  -الفروق اجلنسية  - البيئة  -  

  .العالقة بني العدوان والشعبية  -  

  .احنراف األحـداث، وأسبابه  -  

  بعض

  ميادين

  بناء

  الشخصية

  

)١٢(  

،  

)١٣(  

،  

)١٤(  

،  

)١٥(  

  :العالقات االجتماعية والتفاعل االجتماعى)  أ  

  ماذا يستفيد -اجلماعة  ماهى -ضرورة اجلماعة للفرد   -

  .الصراع -التنافس  - التعاون : الفرد من اجلماعة    

  الصادق بسلوكه قبل: (الشخص الذى حيظى حبب الناس  -

  الذى جيمع بني صالبة املبدأ خيدم اآلخرين ويذلل -لسانه     

).                          اخلاىل من االحنرافات النفسية - أمامهم الصعاب     

  - األناىن املتمركز حول نفسه : الشخصية املكروهة  -  

  احلقود الذى -مفرق الصداقات وواضع بذور الشقاق      

  -مغتصب حقوق اآلخرين  -يعد خططا اليذاء غريه      

  ).املتغطرس الذى انتفخت أوداجه            

  أمهيتها الستمرار اكتساب اخلربة -معناها : الثقة بالنفس)  ب

  والنجاح ىف العمل، وحلب الناس للشخص، وىف مواجهة      

  كيف تنمى ثقتك بنفسك؟ -الصعاب واملشكالت       

  :الصداقة واألصدقاء)  جـ

  .األنواع املختلفة من األصدقاء -معىن الصداقة  -         
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@Þë†u@ÉibmIRRH@@

paŠ™b�a@ÕíŠ� @åÇ@ô…b‘‰üa@wßbã�Ûa@‰ëbª@|™ìí@@

@òîÇbà¦a@pb’Óbä½aëémbÇì™ìßë@@

  حماور الربنامج

  الرئيسية

  اجللسات

  االرشادية

  املوضوعات

  كيف ختتار األصدقاء؟ الصداقات الىت جيب  -            

  .على االنسان أن يتجنبها            

  :األمانـة)  د 

  كيف -ملاذا جيب أن نكون أمناء؟  -معناها         

  .ت احلسنةاألمانة والعالقا -نشب على األمانة؟         

  :التربية اجلنسية)  هـ

  مقدمة عن االحنرافات اجلنسية؟  -        

  .تعريف التربية اجلنسية  -        

  أهدافه التربية اجلنسية، ومىت تبدأ وأين تقدم  -        

  ومن يقوم ا؟            

  التربية اجلنسية والتربية الدينية؟  -        

  عودة

  لذى

  بـدء

م واألساسى ىف كل هذا العرض السابق طوال امله  )١٦(

احملاضرات اخلمسة عشرة السابقة أن تبدأ من جديد وىف 

  .احلال

يعترب هذا املنهج ىف االرشاد النفسى عن طريق احملاضرات واملناقشات اجلماعية أحد 

فة احلاىل من الكتابات املختلالكاتب املناهج القائمة على املعرفة، حول موضوعات استنبطها 
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ىف الصحة النفسية الىت تناولتها قائمة املراجع للبحث احلاىل، ومن البحوث والدراسات 

  .الدراسة السابقة هلذا 

 ١١٤ص ص : ٤" (أمحد رفعت جرب"وهو يتفق مع تلك املناهج املعرفية الىت ذكرها 

 ، واملتمثلة ىف املنهج املعرىف)ولكن بطريقة أخرى وتصور خمتلف سبق توضيحه(، )١١٥ -

وباترسون  Williamsonالتقليدى الذى بدأ أصال ىف التوجيه املهىن على يد وليامسون 

Pattersonوالذى يقوم على مجع معلومات متعددة عن الفرد، حبيث يتناوهلا ،  

  املوجه بطريقته اخلاصة لتعطى له رؤية معينة، ولتمكنه من أن يضفى على عميله املعرفة 

حبلول خيتار منها ما يناسبه أو جيرب بعضها، فاملوجه هنا ميد أو النصيحة الفنية الىت متده 

  Albertالربت اليس "العميل حبلول جتريبية تعينه على اختاذ قراراته، وكذلك منهج 

Ellis  القائم على العالج العقلى االنفعاىل، والذى يعترب أن سوء التوافق مبثابة مناذج تفكري

بطريقته اخلاصة  Verbalizationته أو بترميزاته غري منطقية استوعبها الفرد بادراكا

، وهذه النماذج يعوزها التفكري السليم، )داخليا الكلمات واأللفاظ الىت يرددها الفرد لنفسه(

وهى ذات طابع انفعاىل، وميكن التخلص منها بتعليم الفرد أن يفكر بطريقة جتعلها منطقية 

، ومعىن ذلك أن نوعية املعرفة العالجية الىت الطابع، فال تقهر ذاته بأسلوب انفعاىل متطرف

  .ميد املعاجل عميله ا تؤدى إىل سيطرة العمليات العقلية املنطقية على االنفعاالت السلبية لديه

  وينظر البعض إىل املنهج على أنه كل ما ينتقيه املتعلم بنفسه ويقبله عن طوعية، من 

  : ٢٣. (، لتكون معتمدة ىف خرباته الالحقةخربات يبىن ا ذاته ويضيفها إىل حقيقة نفسه

  )٢٣٦ص 

ولكى حيقق املنهج التربوى غايته ينبغى أن يبىن على خربة احلياة الواقعية للمتعلم، 

بشرط أن يفهم فهما عميقا وتنظم باخالص ىف امليدان العملى، وان املعيار الذى يصلح أن 

ىن عليها املنهج، هو االستمرار ادى يضبط تربوية اخلربة، وتأديتها لألهداف بنجاح حني يب

مبعىن أن املتعلم يكتسبها فتدعوه إىل تكرار ممارستها باطمئنان، وإىل تطوير سلوكه  -لنموها 
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مستقبال طبقا ملا تقضى به، وإىل توسيع جماهلا وتعميقه باكتساب خربات أخرى غري منفصلة 

ة األوىل أضيق سعة وأقل عمقا عنها بل على امتدادها، وذات صلة ا، حبيث تصبح اخلرب

والثانية أفسح جماال وأعلى مستوى وأبعد غورا، وكلما استمرت اخلربة وتالحقت على هذا 

النحو جتددت نفس املتعلم وتطورت شخصيته ، وحىت تكون اخلربة التربوية حبق لبنة البناء 

  )٤٣٣-٤٢٥ص ص : ٢٣: (املنهجى فاا تأخذ استمرار منوها مما يأتى

تأثريها ىف نفس املتعلم مبا يساعده على تشكيل اخلربات التالية تشكيال معينا ىف   -  ١

  .االجتاه املرغوب فيه، مغرية من شخصية صاحبها

تأثريها ىف موضوعات البيئة اخلارجية تأثريا مرغوبا فيه، ومعىن التأثري فيها ذه   -  ٢

  الصورة 

  ربة تنشأ ىف نفس صاحبهاوتستمر هو اجياد جمال أوسع لعملية التعلم، ولو أن اخل

قاطنة ذاته دون أن يظهر أثرها فيما حول هذه الذات من موضوعات أخرى ملا 

  .تقـدم اتمع ومنا

التفاعل والتجاذب بني العناصر الىت حتملها نفس املتعلم من قدرات عقلية ومواهب   -  ٣

     وضوعات مادية واستعدادات فطرية، وبني البيئة اخلارجية مبا تشتمل عليه من م

أو معنوية، هذا التفاعل والتجاذب مبا فيهما من أخذ وعطاء، وشد وجذب، وتأثري 

متبادل يثبت اخلربة ىف نفس صاحبها ويدعو إىل استمرارها، وكلما اختذت اخلربة 

  .شكال من أشكال اشباع احلاجة محلت ىف طياا عناصر التفاعل القوى املفيد

الىت تبىن عليها املناهج عناصر أربعة رئيسية ينبغى على  وتتضمن اخلربة التربوية

املرشد مراعاا ىف عملية التعليم والتعلم، والعناية حبسن التدريب عليها، وتنمية املهارات 

: الالزمة واكتساا، حىت تتحقق للخربة صفتها التربوية السليمة، وهذه العناصر الرئيسية هى

  )٤٦٧ - ٤٣٣ص ص : ٢٣(
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١٨٩ 

١٨٩ 

اخلربة املتعلم باملعلومات واحلقائق والنظريات واألفكار العامة الىت تقوم  تزود  -  ١

بوظيفتها احليوية ىف تغيري سلوكه وحتسني تصرفاته وتنمية شخصيته ىف نواحيها 

  .املختلفة

تزود اخلربة املتعلم باالجتاهات وامليول املرغوب فيها، الىت تعد ىف احلقيقة عناصر   -  ٢

  .ومؤثرات سلوكية تسوق الفرد إىل حتقيق اهلدف املطلوب منه   دفعية حنو املتعلم،

ينبغى ىف اخلربة التربوية أن تزيد صاحبها جبانب املعلومات وامليول واالجتاهات   -  ٣

             والقيم واملهارات والعادات احلسنة، سواء ىف احمليط العلمى أو االجتماعى 

  .أو الشخصى

قمة املهارات الىت يراد اكتساا عند دراسة املناهج واكساب  ويعترب التفكري السليم  -  ٤

للمتعلمني، وله أمهية قصوى ىف تكيف شخصية املتعلم للعيش ىف   خرباا التربوية 

هذا العامل املتغري، وميثل التفكري العلمى أحد ألوان التفكري يقوم أساسا على موقف 

افه، تتطلب من املتعلم قدرا مشكل أو صعوبة تقف حائال دون حتقيق هدف من أهد

من الذكاء يناسب هذا املوقف ويساعد ىف حل سليم كما يتطلب اتباع خطوات 

  .تنظيمية معينة يطلق عليها خطوات التفكري العلمى املنظم ىف حل املشكالت

احلاىل حماضرات منهجية، الكاتب أعد  - احلاىل االرشادى الدراسة ىف ضوء منهج 

ادا علمية وتشبع احتياجات الطالب العدوانيني، وتقدم هلم ىف صورة مراعيا فيها أن تكون م

مبسطة وخالية من املصطلحات الىت حتتاج إىل قدر من التفكري واالنتباه الشديد، وأا حتوى 

معلومات ال تثري صراعا ومقاومة منهم، وتنمى فيهم اجتاها حنو اعادة النظر ىف سلوكهم، بغية 

كما تثري هذه املادة لدى هؤالء الطالب تساؤالت  -لديهم  تعديل السلوك العدواىن

  ).حتويل(يطرحوا خالل املناقشات، قد مهم وقد م غريهم ومتثل هذه العملية 
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١٩٠ 

١٩٠ 

حماضرة سهلة على الطالب العدوانيني ) القائد(احلاىل الكاتب وىف احملاضرة يلقى 

،من وجهات الكاتبفسهم أو بتشجيع يتخللها ويليها مناقشات ملا يطرحه األفراد من تلقاء أن

  .نظر وجتارب شخصية وكذلك جتارب اآلخرين

ودور القائد ىف اموعة هو دور أحد أعضاء اجلماعة أكثر منه دور قائد هلا، وهو 

اخل، وهو ... دور املالحظ، يتركز دوره حول االثارة والضبط والتركيب والتفسري والتعليق

تم بني األفراد بعضهم وبعض، وهو ال حيتكر املناقشة بل يترك التفاعل االجتماعى احلر ي

... يشجعها، ويقوم حبث كل عضو ىف اجلماعة على التعليق على مشكالت اآلخرين وتأويلها

هو يئة اجلو العالجى الذى يسود فيه احلب والتقبل والتسامح ) القائد(اخل، وأهم ما يهتم به 

  .و العالجى السليموالفهم واحلرية، وغري ذلك من ضرورات اجل

<îÊ<Äfj¹]<ï�^�…÷]<sãßÛ×Ö<íÚ^ÃÖ]<Í]‚âù]<í‰]…‚Ö]V< <

<îÊ<Äfj¹]<ï�^�…÷]<sãß¹]<Í‚ãè<í‰]…‚Ö]îâ<íÚ^Â<Í]‚â_<ímøm<±c<±^£]V< <
بأا حالة دائما ) ٢١ص : ١٩" (حامد زهران"حتقيق الصحة النفسية، والىت يعرفها   -  ١

  نسبية،

ا، ويشعر بالسعادة مع نفسه ومع اآلخرين، ويكون يكون فيها الفرد متوافقا نفسي

قادرا على حتقيق ذاته واستغالل قدراته وامكانياته إىل أقصى حد ممكن، ويكون 

قادرا على مواجهة مطالب احلياة، وتكون شخصيته متكاملة سوية، ويكون سلوكه 

ويرتبط بتحقيق صحة الفرد النفسية أن . عاديا، حبيث يعيش ىف سالمة وسالم

  .على حل مشكالته بنفسهالكاتب ساعده ي

حتقيق أفضل منو للفرد، وحتقيق امكاناته مبا يعود على الفرد وعلى اتمع باخلري   -  ٢

به إىل استمراره وتطوره، ليس مبساعدة الفرد على الوصول إىل حل  الذى يؤدى

حلياة مشكلة معينة فقط، بل ميتد إىل مساعدة الفرد ىف اختاذ قراراته ىف مواقف ا

املتعدددة، ويتطلب ذلك مساعدة الفرد على تعلم كيفية ادراك ما يؤثر ىف مواقف 
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١٩١ 

١٩١ 

. احلياة املتعددة من عوامل، وكيف يقوم بعمليات التقومي والتخطيط لتحقيق أهدافه

  ).٢٥٧ص : ٥٠(

حتسني العملية التربوية، ويتم ذلك بالتعرف على هؤالء الطالب، واعطائهم قدرا   -  ٣

املعلومات يفيدهم ىف التعرف على ذام وحتقيق التوافق النفسى والصحة مناسبا من 

النفسية هلم، كما تلقى الضوء على مشكالته وكيف يواجهها عن طريق اثارة 

  .الدافعية وتشجيعهم على التحصيل حىت حيققوا أكرب درجة ممكنة من النجاح

<îÊ<Äfj¹]<ï�^�…÷]<sãßÛ×Ö<í‘^¤]<Í]‚âù]<í‰]…‚Ö]V< <

احلاىل يهدف إىل حتقيق جمموعة من الدراسة كان املنهج االرشادى املتبع ىف  إذا  

  :األهداف العامة، فانه أيضا يهدف إىل حتقيق عدد من األهداف اخلاصة وهى

ختفيف قلق املراهقني العدوانيني الذكور، وذلك عن طريق االرشاد اجلماعى   -  ١

فهم مشكالت وطبيعة منو املراهقة بأسلوب احملاضرات واملناقشات اجلماعية بطريقة 

  .وفهم أساليب التعامل مع غريهم من الطالب

حتقيق التوافق النفسى املتوازن ىف كافة جماالته الشخصية واالجتماعية، واملتضمنة   -  ٢

حتقيق السعادة مع النفس باشباع دوافعها وحاجاا الداخلية والعضوية والثانوية 

هذه املرحلة، وحتقيق السعادة مع اآلخرين   مو ىف املكتسبة والتوافق ملطالب الن

وااللتزام بأخالقيات اجلماعة ومسايرة معايريهم وتعديل القيم الىت هى حمددات 

  .السلوك الفردى واجلماعى، مما يؤدى إىل حتقيق الصحة النفسية واالجتماعية

عمل مع ان اهلدف األساسى اخلاص ذا املنهج هو ال: منو مفهوم موجب للذات  -  ٣

ذوام بدرجة يستطيعون منها النظر إىل أنفسهم فريضون عنها،   اجلماعة لتحقيق 

فوجود دافع حتقيق الذات لدى الفرد يوجه سلوكه، وجيعل منه القدرة على تقييم 

نفسه وتقوميها وتوجيه ذاته، ومفهوم الذات هو احملدد الرئيسى للسلوك، فتطابق 
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١٩٢ 

١٩٢ 

لذات املثالية جيعل من مفهوم الصحة النفسية مفهوم الذات الواقعية مع مفهوم ا

  .للفرد أقرب للتحقيق

حتقيق أكرب درجة ممكنة للنجاح الدراسى، وذلك عن طريق توجيه املراهق العدواىن   -  ٤

  .إىل طريقة املذاكرة، والتحصيل السليم بأفضل طريقة ممكنة

ألهداف األربعة السابقة ولعل تناول هذا التعديل ىف تلك املتغريات الىت تناولتها ا  -  ٥

يكون مساعدا للفرد ىف تعديل السلوك املميز به من بني أقرانه وهو السلوك 

  .العدواىن

احلـاىل بعـض    للدراسةاحلاىل أثناء عرضه للجلسات االرشادية الكاتب ويتناول 

  .األهداف اخلاسة بكل حماضرة من احملاضرات الىت طبقت
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١٩٣ 

æ‚ÃÖ]<°Ïâ]†Û×Ö<íè�^�…÷]<l^Š×¢]°éÞ]< <

íéfè†rjÖ]<íÂçÛ�]<< <

  ـــــــــــــــ

احلاىل فيما يلى عرضا موجزا للمحاضرات، واملوضوعات الىت الكاتب ويتناول 

ىف الكاتب أثارا اموعة ىف مناقشتها هلذه احملاضرات، وبعضا من أهدافها اخلاصة يعرضها 

  :ضوء حماور الربنامج االرشادى الرئيسية

<<_DÙæù]<…ç�]<VŠÖ]íé’~�Ö]æ<Õç×V< <
)٣، ٢، ١(و��
	 ا�����ت   

}@@µëþa@ò�Ü¦a{@@
ì†•^�]<Åç•çÚV< <

}@@òî–‚’Ûa{@@

ليس من السهل حتديد الشخصية وتعريفها تعريفا علميا جامعا مانعا، ولكن ميكن 

القول أن جمموعة الصفات اجلسمية والعقلية واخللقية الىت يتصف ا االنسان تعرب عن 

يفات الشخصية، وأن الشخصية ال ميكن حتليلها إىل عناصرها الشخصية، ميثل أحد تعر

  .األولية حتليال حمسا

ولكن السؤال الذى ميثل حجر الزاوية ىف هذه احملاضرة هو ماذا تعرف عن 

احلاىل معاونة الطالب العدوانيني الكاتب شخصيتك؟ فمن خالل هذه احملاضرة يستهدف 

بتعبري أصح على استكشافها، فعليهم أن يعرفوا  على رؤية شخصيتهم، أو) العينة التجريبية(

  .مقومات شخصيتهم قبل أن يسرعوا ىف تنميتها

من  -على حج تعبري املتخصصني ىف الصحة النفسية  - فتتكون الشخصية القوية 

  :عدد من العناصر الرئيسية هى

  :جاعةالش  -  ٤    .املشاركة الوجدانية  -  ٣      .الذكاء  -  ٢     .اجلاذبية  -  ١
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١٩٤ 

١٩٤ 

الشجاعة ) الشجاعة ىف التغلب على املصاعب،   جـ) الشجاعة ىف ضبط النفس،   ب) أ 

  .ىف االجابة

  .حسن املظهر وقوامه  -  ٧.       التواضع وعدم التصنع  -   ٦.         احلكمة  -  ٥

  .الثقة بالنفس واالعتماد عليها  -  ٩.      قوة البيان  -  ٨

†•^�^e<í‘^¤]<Í]‚âù]ìV< <

احلاىل األهداف اخلاصة بكل حماضرة من األهداف العامة للمناهج الكاتب صاغ ” 

  )١٧٥ - ١٧٤ص ص : ٥٩، ٧٩ -  ٧٣ص ص : ٢٦، ٣٧١ص : ٢٣(“ التربوية

دف احملاضرة هذه إىل حماولة حتديد وتعريف الشخصية االنسانية، ومعاونة الطالب   -  ١

شرح املعارف واحلقائق عن على رؤية شخصيتهم واستكشافها، وذلك من خالل 

  .مكونات الشخصية القوية

من خالل املناقشة اجلماعية أثناء وبعد احملاضرة هذه يكتسب الطالب املهارات   -  ٢

  .املختلفة لبعض عناصر الشخصية القوية، بغية تغيري بعض صفات الشخصية

العدواىن فيما ما هى القرارات الىت يتخذها الطالب : أو على األحرى ميكن القول   -   ٣

  .يتعلق مبا علق ىف ذهنه من معلومات خاطئة عن الشخصية القوية الىت يتمثلها

ì†•^�]<í�Î^ßÚ<îÊ<�m_<^Ú<Üâ_V< <

احلاىل للطلبة العدوانيني على اثارة موضوعات للمناقشة، الكاتب من تشجيع 

الطالب أوال، مث وتناول الرأى فيها أثناء وبعد القاء احملاضرة بغية معرفة ما يدور ىف ذهن 

التدخل لتصحيح اخلاطئ منها ىف الوقت املناسب، فقد كانت آراؤهم وموضوعام 

وتساؤالم يعرضوا من غري حدود أو ضوابط، وبأى أسلوب عرضا يناسبهم، ومتثل النقاط 

  :التالية أهم املوضوعات الىت أثريت للمناقشة

؟ وملاذا خيتلف الناس عن بعضهم ما هى؟ وما هى السمات املميزة هلا. الشخصية  -  ١

  البعض ىف شخصيام؟
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١٩٥ 

١٩٥ 

  هل خيتلف الرجل عن املرأة ىف الشخصية؟  -  ٢

  .معىن اجلاذبية، ومدى أمهيتها ىف وصف الشخصية  -  ٣

ما معناه؟ هل يساعد على التعليم  -هل يورث . الذكاء مميز للشخصية القوية   -  ٤

  كيف يعرف الشخص أنه ذكى؟ -والتحصيل 

كيف يشارك الفرد اآلخرين وجدانيا، وهل ينطبق ذلك على الشجاعة؟ مىت تظهر   -    ٥

  شجاعة الفرد؟، وهل العدوان شجاعة؟

  التواضع والثقة بالنفس ىف نظر البعض منهم مفهومني عكس بعض، األول يدل على  -   ٦

دار النقاش ىف هذا لتصحيح هذين املفهومني ىف . الذل، واآلخر يدل على العنوان

  .الطالب العدواىن ذهن

  .“ماهلمش شخصية”حماولة تغيري فكرهم أن بعض الناس   -  ٧

}<íéÞ^nÖ]<íŠ×¢]<{< <
ì†•^�]<Åç•çÚV< <

}<<…çŞji<ÌéÒæ<Híé’~�Ö]<Å]çÞ_{< <

هذه احملاضرة مكملة للمحاضرة السابقة، فالناس خيتلفون بعضهم عن بعض، فلكل 

آراؤه اخلاصة وميوله وأسلوبه  منهم بنيان جسمى وعقلى وعاطفى خاص متميز، ولكل منهم

فالشخصية خمتلفة من شخص آلخر، فتوجد هناك الشخصية القوية . ىف النظر إىل األشياء

والشخصية الضعيفة، ولكل منها عناصرها املكونة هلا، وكذلك توجد الشخصية العملية 

  .والشخصية الفكرية، ولكل منها أيضا عناصرها املكونة هلا

ة أنواعا تتحدد بعناصر مميزة هلا اذا عرف الطالب العدواىن من هذا جند أن للشخصي

ذلك، فاألهم منه هو أن يعرف كيف تتطور شخصيته؟ ليطلق العنان لفكره وعقله أن ينبش 

ىف املاضى، ويرى كيف تتطور الشخصية االنسانية وتنمو، وما هى العوائق واألشياء الىت 
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١٩٦ 

ا ىف االتكال على الغري، والتأثر بالعادات تؤدى إىل اضعاف الشخصية؟، والىت أمكن توضيحه

  .والتقاليد السيئة

ì†•^�^e<í‘^¤]<Í]‚âù]V< <

دف هذه احملاضرة إىل شرح احلقائق واملعارف املستنبطة من أنواع الشخصية القوية   -  ١

والضعيفة،والعملية والفكرية،واطالق عنان الطالب ىف النظر إىل تطـور الشخصـية   

  .العوائق الىت تؤدى إىل اضعاف الشخصية االنسانية،ومعرفة

الفرصة للطالب الختاذ قرارات الكاتب من خالل املناقشات حول هذه األمور يتيح    -  ٢

  .من شأا أن تبعده عن عوائق الشخصية القوية الىت تؤدى إىل اضعافها

اكتساب املهارات الالزمة لنوع معني من الشخصية تناسب ميوله ورغباته   -  ٣ 

  .وغريها... لشخصية العملية أو الشخصية الفكريةكا

ì†•^�]<í�Î^ßÚ<îÊ<�m_<^Ú<Üâ_V< <
í�Î^ßÛ×Ö<l�m_<îjÖ]<l^Âç•ç¹]<Üâ_<íéÖ^jÖ]<½^ÏßÖ]<Øn³æV< <

  ملاذا تصبح ضعيفة؟ ما هى صفاا؟. ن أنواع الشخصياتالشخصية الضعيفة نوع م  -   ١

ماذا يفعل؟ وكيف ينمى هذه . البعض منهم يريد االتصاف بالشخصية الفكرية  -   ٢

  الشخصية؟

وقد قام البعض منهم  هل الطفل له شخصيته؟  كيف تتطور طفولته وشخصيته؟   -   ٣

  .عن طفولتهم حاولوا تذكرها أو أم نقلوها عن الكباربسرد قصص 

ما هى عادات القرية وتقاليدها؟ وما هى عادات املدينة . مناقشة العادات والتقاليد    -  ٤ 

قاليدها؟ وما دور كل منها ىف تكوين الشخصية؟ وكيف تعد بعضها مضعفا وت

  للشخصية وخاصة عادة األخذ بالثأر؟

حتدث اجلميع عن ميول كل منهم، فأراد أن يعرف كل منهم هل هى مضعفة   -  ٥

  ).دارت املناقشة ىف ذلك(لشخصيته؟ 
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سلوك هو كل ما يصدر عن الكائن احلى من قول أو فعل أو عمل، وهو كل ما ال

يؤديه الكائن احلى من تصرفات أو استجابات، ويدخل ىف ذلك أفكار االنسان ومشاعره 

والسلوك السئ عالمة على عدم التوافق ىف يسر وجناح الفرد مع نفسه . وانفعاالته وخواطره

ملاذا يسلك سلوكا معوجا؟ الستطاع أن يرى : ه سؤاالومع اآلخرين، اذا سأل االنسان نفس

أن وراء السلوك املعوج رواسب الطفولة، وأخطاء اآلباء، والتغريات اجلسمية ىف النمو والىت 

هى مزعجة، وآفاق الفرد اجلديدة، وحماولة اثبات الفرد لذاته، وهناك من األسس البيولوجية 

الوراثة، والنضج، والنواحى اجلسمية : ا ىفذات أثر كبري ىف سلوك الفرد، ميكن توضيحه

  .والفسيولوجية، هلا أثرها ىف سلوك الفرد ىف صحته أو اعوجاجه

ì†•^�^e<í‘^¤]<Í]‚âù]V< <

  دف هذه احملاضرة إىل شرح احلقائق واملعارف اخلاصة مبا يصدر عن الفرد من  -  ١

ا يسلك االنسان ملاذ.. تصرفاته واستجابات ومشاعر وانفعاالت وخواطر، وتوضيح

  سلوكا معوجا؟

لتعديل   حماولة العميل لتطبيق اخلربات املتعلمة من خالل احملاضرة واملناقشة اجلماعية  -  ٢

  ).السلوك العدواىن(بعض أمناط السلوك املعوج 

ì†•^�]<í�Î^ßÚ<îÊ<�m_<^Ú<Üâ_V< <
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السلوك املعوج من وجهة نظر األقران والقائد؟ وهل السلوك موروث؟ وإىل  ما هو  -  ١

  أى حد يتحكم الفرد فيما يصدره من سلوك؟
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هذه  - يضطر بعض األفراد إىل سلوك اهلجوم على الغري باعتقاد أنه يدافع عن نفسه  -  ٢

  كيف يقلع عنها ويستبدهلا بغريها؟ - عادة 

، رمبا يكون هذا سببا من أسباب السلوك املعوج  الصراع بني املراهقني وآبائهم  -  ٣

حيكى البعض منهم قصصا عما يعانيه من األب، أو عما جيده االبن من شجار دائم 

  .بني أبيه وأمه

التغريات اجلسمية املزعجة، واتساع أفق املراهق العدواىن، وأثرها على سلوك الفرد   -  ٤

  .واعوجاجه

عدوانيني عما حيدث هلم من مآزق فيها حياولون أن قصص يرويها جمموعة الطالب ال  -  ٥

  .يثبتوا ذام لآلخرين، وخاصة ممن هلم عليهم سلطان

<hD< <îÞ^nÖ]<…ç�]<<VíÏâ]†¹]<í×u†ÚV< <

  ).٥، ) ب(، )أ( ٤(ويشمل اجللسات   
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ني، نظرا لطول مادا العلمية وأمهيتها احلاىل ىف جلستني ارشاديتالكاتب وقد تناوهلا 

  ).ب(،واجللسة الرابعة)أ(سة الرابعة ىف معرفة الطالب مبرحلة منوه ونواحيها املختلفة،ومها اجلل

ì†•^�]<Åç•çÚV< <
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املراهقة مرحلة ذات طبيعة بيولوجية واجتماعية على اهلواء، اذ تتميز بدايتها حبدوث 

ت بيولوجية عند املراهقني، ويتواجد مع هذه التغريات ويصاحبها تغريات اجتماعية تغريا

معينة، ومن السهل حتديد بداية املراهقة، ولكن من الصعب حتديد ايتها، ولكى نفهم املراهق 

  .فالبد أن نفهمه من وجهة نظره ومن واقع اطاره املرجعى
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ة الفرد، والذى يدل على ذلك أا وللمراهقة مميزاا وتعترب مرحلة حرجة ىف حيا

اخلارجية واالختيارات والقرارات (تظهر ىف الصراعات النفسية والضغوط االجتماعية 

احلاىل بتوضيحها للمجموعة الكاتب وظاهرة البطالة واخللط ىف أذهان الكبار، وقد قام 

ت التحضر ىف اتمع مع ارتفاع معدال(التجريبية من خالل املناقشة اجلماعية، وتعترب املراهقة 

مشكلة نفسية اجتماعية، وتبني مطالب منو الفرد مدى حتقيق ) وتعقد مستويات العيش فيه

الفرد حلاجاته واشباعه لرغباته وفقا ملستويات نضجه وتطور خرباته الىت تتناسب مع سنه 

لية وحتقيق املطلب يؤدى إىل سعادة الفرد، ويؤدى أيضا إىل حتقيق املطالب األخرى التا

احلاىل للمجموعة التجريبية من خالل املناقشة الكاتب وللمراهقة مطالب لنموها وضحها 

اجلماعية، ويقسم بعض الدارسني مرحلة املراهقة تقسيما اصطناعيا بقصد الدراسة إىل ثالثة 

 ١٥مراحل فرعية كل منها يقابل مرحلة تعليمية، ومتثل املرحلة الوسطى للمراهقة من سن 

احلاىل الكاتب والىت تقابل املرحلة الثانوية أحد التقسيمات الثالثة، تناوهلا  ١٨حىت سن 

بالتوضيح ىف ظل املناقشة اجلماعية من ناحية النمو فيها والىت متثلت ىف النمو اجلسمى والنمو 

الفسيولوجى، والنمو احلركى، والنمو العقلى، والنمو االنفعاىل، والنمو االجتماعى، والنمو 

  .اجلنسى
� �

ì†•^�^e<í‘^¤]<Í]‚âù]V< <

دف هذه املرحلة إىل شرح احلقائق واملعارف اخلاصة مبميزات مرحلة املراهقة   -  ١

واألسباب وراء كوا مرحلة حرجة ىف حياة الفرد، ومتطلبات النمو فيها، وجماالت 

  . النمو املختلفة ىف مرحلة املراهقة املتوسطة

  .سس والقواعد العامة الىت حتكم هذه املرحلةكما دف إىل تفهم اموعة لأل  -  ٢

من خالل اكتسابه للخربة املتعلمة من مادة احملاضرة يستطيع الفرد تطبيقها ملسايرة   -  ٣

  .اتمع الذى يعيش فيه
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ومتثل النقاط التالية أهم املوضوعات الىت أثريت للمناقشة خالل جلسىت احملاضرة 

  :الرابعة

الصراع بني املراهق والكبار املتمثلني ىف السلطة سواء ىف املدرسة أو املرتل، وسرد   -  ١

  .بعض األعضاء قصصا تدل على ذلك

اخللط ىف أذهان الكبار خبصوص مفاهيم مثل السلطة واحلرية والنظام والطاعة،   -  ٢

  .دوانينيواختالف وجهات النظر بينهم، وأثر ذلك ىف سلوك املراهقني الع

يعاىن بعض املراهقني منهم من احلرمان بأنواعه املادى واجلنسى، كما يتصرف لكى   -  ٤

  يواجه مثل ذلك احلرمان؟

  .دور احلب ىف حياة املراهق، وأثره ىف جناحه الدراسى  -  ٥

  مثريات الغضب عند املراهق وكيف يعمل على ترويض غضبه؟  -  ٦

}<<íŠÚ^¤]<íŠ×¢]{< <

ì†•^�]<Åç•çÚV 

}<<íÏâ]†¹]<í×u†Ú<îÊ<íéŠËßÖ]<‹‰ù]<˜Ãe{< <

  

يرى بعض علماء النفس واملشتغلون منهم بالعالج النفسى :  الذات ومفهوم الذات  -  ١

واالرشاد خاصة أن احلاجات النفسية تدور كلها حول حاجة واحدة هى احلاجة إىل 

ات هى توكيد الذات، وأن كل احلاجات النفسية تسري ىف خدمة هذه احلاجة، فالذ

ملفاهيم الفرد وأهدافه ومثله وقيمه الىت حتدد السبل الىت ينتهجها   التنظيم الدينامى 

ىف سلوكه، فهى صورة الفرد عن نفسه الىت متده بالطرق الىت ميكن أن جيابه ا 

الذات املدركة، والذات من : احلياة ومشاكلها، والذات هلا تقسيماا الىت تشمل
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ويعترب مفهوم الذات حجر الزاوية ىف الشخصية . ملثاليةتصور اآلخرين، والذات ا

وحيتل هذه األيام مكان القلب ىف التوجيه النفسى، ويعرف بأنه تكوين معرىف منظم 

موحد للمدركات الشعورية والتصورات والتعميمات اخلاصة بالذات، يبلورها 

ن للذات ومفهوم الفرد ويعتربها تعريفا نفسيا لذاته، وملفهوم الذات مكوناته، كما أ

احلاىل بتوضيحه للمجموعة التجريبية ىف الكاتب الذات منوا ىف مرحلة املراهقة، قام 

  .احملاضرة واملناقشة اجلماعية

احلاجة هى افتقار إىل شئ ما إذا وجد حقق االشباع والرضا :  احلاجات النفسية  -  ٢

وللمراهقني . واالرتياح للكائن احلى، واحلاجات توجه السلوك سعيا الشباعها

احلاجة إىل األمن، واحلب والقبول، ومكانة الذات : حاجام األساسية، والىت هى

وحتقيق وتوكيد وحتسني الذات، واالشباع اجلنسى، والنمو العقلى واالبتكار، 

ويؤدى اشباع حاجات املراهق إىل حتقيق األمن النفسى له، واحلاجات اما ظاهرة 

عبارات مقياس التفضيل الشخصى املطبق على طالب احلاىل بالكاتب والىت مثلها 

  .خالل احملاضرة واملناقشة اجلماعيةالكاتب اموعة واما كامنة، وقد وضحها 

تعترب القيم خصائص النوع البشرى، وهى عبارة عن تنظيمات ألحكام فعلية : القيم  -  ٣

تعرب عن دوافع انفعالية عامة حنو األشخاص واألشياء واملعاىن وأوجه النشاط، وهى 

االنسان، وهى نتاج اجتماعى، ويتعلم الفرد القيم ويكتسبها ويتشرا ويستدخلها 

تدرجييا ويضيفها إىل اطاره املرجعى للسلوك من خالل التفاعل االجتماعى والتنشئة، 

ىف عمله حنو بذر بذور جديدة لقيم نافعة للمراهقني، تعدل الكاتب وهذا ما رغب 

هى حمددات السلوك االنساىن، ففى املناقشة عرضت جمموعة من السلوك، فالقيم 

  .من القيم الصاحلة ىف تربية الشباب
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شرح احلقائق واملعارف واملعلومات اخلاصة بالذات ومفهوم الذات ومنوه ىف هذه   -  ١

والضرورية الفترة العمرية احلرجة، واحلاجات النفسية الضرورية الستقرار احلياة، 

  .للحياة بأسلوب أفضل، والقيم كمحددات للسلوك االنساىن

  .تفهم األسس والقواعد العامة الىت حتكم كل منها  -  ٢

مساعدة اجلماعة من خالل احملاضرة واملناقشة للوصول إىل قرارات سليمة، لتبىن   -  ٣

ما مت  أين موقع نفسك البشرية ىف كل: مفهوم جديد للذات، وقيم جديدة من خالل

  .مناقشته

ì†•^�]<í�Î^ßÚ<îÊ<�m_<^Ú<Üâ_V< <

  :ومتثل النقاط التالية أهم املوضوعات الىت أثريت للمناقشة

العوامل املؤثرة ىف مفهوم الذات وخاصة العوامل االجتماعية، مثل نظرة اآلخرين   -  ١

والتقييم الدائم بني احلسن والردئ، وصورة اجلسم ومفهوم املراهق العدواىن عن 

  .نفسه

  .أثر الرياضة البدنية على بعض صفات اجلسم وتكوين صورته  -  ٢

مىت وكيف ميكن التحكم فيها؟ ألا قد تؤدى . احلاجات الفطرية وتوجيه السلوك  -  ٣

  .إىل سرقة الزمالء

  .شعور الفرد بنجاحه، وتقدير الكبار له، وأثره ىف شخصية املراهق  -  ٤

هل . ر حبب والديه وأساتذته ىف املدرسة حىت هذه السنبعض منهم قد أقر أنه مل يشع  -  ٥

  ميكن أن يشعر باحلب بعد ذلك وكيف؟

  هل ميكن لالنسان أن يتبىن قيمة معينة؟  وكيف يعرف أا صاحلة وال تضر بالناس؟  -  ٦
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التكيف هو تلك العملية الديناميكية املستمرة الىت يهدف ا الشخص إىل أن يغري 

) عية والنفسيةالطبيعية واالجتما(من سلوكه ليحدث عالقة أكثر توافقا بينه وبني بيئته 

الكاتب التكيف الشخصى والتكيف االجتماعى مها موضع دراسة : وللتكيف بعدان مها

  .احلاىل

  الراحة: وحىت يكون التكيف سليما البد وأن يكون له معايريه ومظاهره املتمثلة ىف

  تقبل الذات وتقبل -مفهوم الذات  -األعراض اجلسمية  -الكفاية ىف العمل  -النفسية  

  القدرة -القدرة على ضبط الذات وحتمل املسئولية  -اختاذ أهداف واقعية  -ين اآلخر 

   -القدرة على التضحية وخدمة اآلخرين  - على تكوين عالقات مبنية على الثقة املتبادلة  

وأخريا ان التكيف الكامل الذى مييز سلوك الشخص السوى ال يعىن أن  - الشعور بالسعادة 

دة يتعني عليه اتباعها كما هى دون تصرف أو تنويع، فسلوك طبقا ملواصفات جام يسلك

األفراد متنوع ومتعدد إىل حد كبري، ويتطلب كل طرف تصرفا مناسبا، ويتطلب كل مكان 

وصفوة القول أن الصحة النفسية للفرد وقدرته على التكيف . وزمان ما يناسبه من السلوك

ياة وعمله وأسرته وأصدقائه، وشعوره الشخصى واالجتماعى تبدوا ىف استمتاع الفرد باحل

  .بالطمأنينة والسعادة وراحة البال

< <

< <
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٢٠٤ 

٢٠٤ 

ì†•^�^e<í‘^¤]<Í]‚âù]V< <

دف هذه احملاضرة إىل شرح املعارف واحلقائق واملفاهيم اخلاصة بالتكيف النفسى     -  ١

  .املختلفة، ومعايري ومظاهر التكيف السليم  للفرد وأبعاده 

اقشة اجلماعية ىف جانب الطالب كوسيلة لفهم الذات، وما يعلق تقوم احملاضرة واملن  -  ٢

  .ا من شوائب ال متت ملظاهر التكيف السليم بشئ

اكتساب الطالب مهارة التكيف النفسى السليم باكسابه سلوكا ينتقى منه ما   -  ٣

  .يناسب كل ظرف وكل مكان وزمان

ì†•^�]<í�Î^ßÚ<îÊ<�m_<^Ú<Üâ_V< <

  :ة أهم املوضوعات الىت أثريت للمناقشةومتثل النقاط التالي

  .ميكن ممارسته ولكنه حيتاج إىل تفكري الفرد ورويته:    سلوك التكيف   -  ١

  .مقدرة الفرد على أن يغري من سلوكياته وبيئته الىت يعيش فيها  -  ٢

يقوم البعض منهم باختاذ قرارات ىف يسر وسهولة، ولكن يكون من الصعب عليه   -  ٣

  ما أسباب ذلك وكيف يعاجلون ذلك؟. االستمرار

كيف يزيل الفجوة بني ذاته الواقعية وذاته املثالية حىت يصل :  ىف بيئة الفرد النفسية   -  ٤

ذكر البعض منهم آماله وطموحاته واستعداداته . إىل درجة كبرية من النضج

  .احلقيقية

  كيف يقيس الفرد واقعية أهدافه؟  -  ٥

  حك الكثري والشعور بالسعادة؟هل هناك عالقة بني الض  -  ٦
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ان تفسري االحنراف النفسى الناتج من الظروف االجتماعية الىت مير ا الفرد حيتاج 

إىل توضيح بعض العوامل النفسية الىت تتوسط بني هذه الظروف االجتماعية من ناحية، وبني 

  :القلق - الصراع  -االحباط : االحنرافات السلوكية من ناحية أخرى، وهذه العوامل هى

هو تلك العملية الىت تتضمن ادراك الفرد لعائق حيول دون اشباع حاجاته :  االحباط  -  ١

  :أو حتقيق هدفه، أو توقع الفرد حدوث هذا العائق ىف املستقبل، واالحباط نوعان

ويشمل أيضا العوز واحلرمان : رمان واالعاقة، وداخلىويشمل العوز واحل: خارجى 

  .واالعاقة الداخلية

يتضمن وجود دافعني متعارضني ال ميكن اشباعهما ىف وقت واحد، وله :  الصراع  -  ٢

  .صراع االقدام، وصراع االقدام واالحجام، وصراع االحجام  : ثالثة أنواع

  توقع ديد خطر فعلى أو رمزى هو حالة توتر شامل ومستمر نتيجة:  القلــق  -  ٣

  قد حيدث، ويصحبها خوف غامض وأعراض نفسية جسمية، والقلق أنواعه املتمثلة 

  ىف القلق املوضوعى، والقلق العصاىب، والقلق العام، والقلق الثانوى، وله أعراضه  

  بتوضيحها من خالل احملاضرة واملناقشة اجلماعية للطالبالكاتب وأسبابه، قام 

  .ينيالعدوان

أنواع حيل الدفاع النفسى الىت يلجأ اليها الالشعور الكاتب وقبل أن يتناول 

للتنفيس عن مستوياته، وللتخفيف من عبء ما يتحمله االنسان بسبب هذه احملتويات ىف 

وضح للطالب العدوانيني ىف هذه احملاضرة طبيعة الالشعور، وفرق بينه وبني . احملاضرة القادمة

  .املختلفة، ووضع يد الطالب على نشأته ومصادره الشعور مبستوياته
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٢٠٦ 

٢٠٦ 

ì†•^�^e<í‘^¤]<Í]‚âù]V< <

دف احملاضرة إىل شرح احلقائق اخلاصة بالعوامل النفسية املرتبطة بسوء التوافق   -  ١

  .واملتمثلة ىف االحباط والصراع والقلق، مبينا األسس واألسباب الىت حتكمها

ور بطريقة حمسوسة وملموسة يفهمها طالب هذه توضيح مفهوم الشعور والالشع  -  ٢

  .املرحلة التعليمية، ألن الالشعور هو منبع السلوك

من خالل التوضيحات يكتسب املتعلم مهارة التفاعل وديناميكية التعامل، حىت يفى   -  ٣

  .نفسه شرور مسببات سوء التكيف

ì†•^�]<í�Î^ßÚ<îÊ<�m_<^Ú<Üâ_V< <

  :وضوعات الىت أثريت للمناقشةومتثل النقاط التالية أهم امل

هل حتليل سلوك الطالب  -ال نستطيع حتديد مشاكلنا :  بعض الطالب يتساءلون  -  ١

  حيدد املشكالت حىت يستطيع أن يرى الطالب نفسه؟

متثل نظم املدرسة وقواعدها وقوانينها عائقا حيول دون البعض منهم وحتقيق أهدافه   -  ٢

  .ذلك لدحض هذا التفكري غري العلمىمناقشة ىف ) كما يذكرون ذلك(

اآلباء سبب مشكالت األبناء العدوانيني، وذلك نتيجة عدم الفهم واالعتراف   -  ٣

  .حيكى بعض الطالب قصصا حول معاملة اآلباء هلم -بامكانيام وقدرام 

  .الفرق بني اخلوف والقلق  -  ٤

  .الوراثة ودخلها ىف قلق املراهقني  -  ٥

املكانة االجتماعية، والقلق من الناحية اجلنسية، ينتاب بعض الطالب القلق على   -  ٦

  .توجيه العدوانيني ىف هذا الشأن. العدوانيني

  كيف يواجه الفرد سلوكه املعوج؟ - الالشعور ودوره ىف حتديد سلوك الفرد   -  ٧
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  الدفاع النفسى أساليب غري مباشرة حتاول احداث التوافق النفسى تعترب حيل

وسائل وأساليب ال شعورية من جانب الفرد، من وظيفتها تشويه : وحيل الدفاع النفسى هى

احلقيقة حىت يتخلص الفرد من حالة التوتر والقلق الناجتة عن االحباطات والصراعات الىت مل 

دفها وقاية الذات والدفاع عنها واالحتفاظ بالثقة ىف النفس حتل، والىت دد أمنه النفسى، وه

وتنقسم حيل الدفاع إىل أقسام منها . واحترام الذات والدفاع عنها، وحتقيق الراحة النفسية

حيل الدفاع االنسحابية، وحيل الدفاع العدوانية، وحيل الدفاع االبدالية، كما تنقسم إىل 

وحيل الدفاع كثرية ومتعددة ميكن اجيازها . ري السويةوحيل الدفاع غ -حيل الدفاع السوية 

االسقاط )  االستدماج(االحتواء  -) التوحد(التقمص  -التعويض  - ) التسامى(االعالء : ىف

 -التخيل  التحويل  - االنسحاب  -العدوان  -السلبية  -) العزل(التفكيك  - النكوص  -

 - االبدال  التعميم  -االزاحة  -النسيان -الكبت  -) االبطال(االلغاء  -االنكار  -التربير 

  .التقدير املثاىل -الرمزية  -) التكوين العكسى(تكوين رد الفعل 

ومن خالل احملاضرة واملناقشة اجلماعية اتضح مفهوم كل حيلة أمام الطالب عينة 

  .احلاىلالدراسة 

ì†•^�^e<í‘^¤]<Í]‚âù]V< <

  . عليها حيل الدفاع النفسىتفهم األسس والقواعد العامة الىت تبىن  -  ١

  .بيان معرىف ألثر هذه احليل ىف سلوك األفراد واجتاهام  -  ٢
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  .الفرق بني حيل الدفاع السوية وحيل الدفاع غري السوية  -  ١

  .حتواء حيل دفاع عدوانية غري سويةالعدوان واالسقاط واال  -  ٢

طالب اموعة يسقطون أسباب فشلهم الدراسى على املدرسة وناظرها واملدرسني   -  ٣

  .وجلان االمتحان الصعبة

ذكرت اموعة قصصا لبعض  -تعويض النقص بالتفوق ىف احلياة والنجاح   -  ٤

  .الشخصيات الىت برزت نتيجة لتعويض النقص

  .علق املتناقشون حول هذا املوضوع -خصيات وخاصة العدوانية التقمص للش  -  ٥

ميارس العدوانيون ظاهرة حتويل العدوان عن اهلدف إىل زمالئه واآلخرين واألشياء   -  ٦

  .احمليطة به ىف املدرسة واملرتل، ناقش الطالب هذا املوضوع

هو ختلو من مجيع  أحالم اليقظة متثل حيلة من احليل الدفاعية يطلق عليها التخيل،  -  ٧

العقبات املوجودة ىف اتمع وتبعد االنسان عن العقاب، ناقش طالب اموعة ما 

  .يقظتهم يتخيلونه ىف

  إىل أى حد يكون الكبت مقبوال؟ وكيف تؤثر املكبوتات ىف سلوك األفراد؟  -  ٨

  كيف تكون رد الفعل العكسى للسلوك؟  -  ٩

  فسه أنه متوافق أو غري متوافق مع نفسه وبيئته؟كيف يستطيع الفرد أن حيكم على ن  - ١٠

  كيف يتحكم االنسان ىف حيله الالشعورية الىت مير ا ىف حياته، ويستخدمها بدرجة  - ١١

  معقولة؟
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  )١١، ١٠، ٩(ويشمل اجللسات   

}<<íÃ‰^jÖ]<íŠ×¢]{< <
ì†•^�]<Åç•çÚV< <

}<_<ÔiøÓ�Úæ<kÞI<<íéÖ^ÃËÞ÷]æ<íéÛŠ¢]<løÓ�¹]{< <

لكل انسان مشكالته، وقد تتخذ هذه املشكالت صورا متباينة، وقد تتفاوت ىف 

درجة أمهيتها، كما قد تدور حول أمور خمتلفة، والواقع أن هذه احلياة سلسلة من املشكالت، 

ن، كما ميكن أن تكون حافزا ومن املمكن أن تكون احلياة ممتعة بفضلها، اذا مل تقهر االنسا

يشحذ التفكري اذا عرف االنسان كيفا يعاجلها، فليس أسعد الناس من خلت حيام من (

هناك أشياء يستطيع االنسان أن . املشكالت، وامنا هم الذين يعرفون كيف حيلون مشكالم

 احلاىلالكاتب ميارسها كخطوات ميكن أن يتخذها حلل مشكالته بشكل فعال، وضحها 

للمتناقشني أثناء احملاضرة واملناقشة اجلماعية، ومشكالت املراهقة كثرية ومتعددة، يتناول 

  .منها ىف هذه احملاضرة املشكالت اجلسمية واالنفعاليةالكاتب 

ىف سن املراهقة يشعر الفرد أن مثة تغريات حتدث له تؤثر ىف منوه، ومن أمهها 

عاج، ولو عرف كل مراهق التغريات الىت تنتظره التغريات اجلسمية الىت حتدث نوعا من االنز

لكى يصل إىل مرحلة الرجولة، ولو عرف أنه مير ذه التغريات شأنه شأن مجيع أقرانه 

  .لتضاءل قلقه على نفسه ىف هذه السن

ومثة مشكالت أخرى تسمى باملشكالت االنفعالية تقلق الكثري، ولالضطرابات 

ية، وثالثة اجتماعية، وهلا أعراضها الىت قد تظهر ىف االنفعالية أسباب حيوية، وأخرى نفس

أو  صورة اخلوف أو القلق أو الغضب أو التوتر أو االضطرابات املعوية أو الالزمات احلركية 
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٢١٠ 

٢١٠ 

وغريها ... قضم األظافر أو الالمباالة أو مشاعر الذنب أو االضطراب النفسى اجلنسى

  .الكثري

ويسرد   ظر ىف تاريخ حياته، ويقلب صفحاتهلذلك فكل منا ىف حاجة إىل أن يعيد الن

  .أحداثه، ويبعد عن اختزان املضايقات وكبتها

� �

ì†•^�^e<í‘^¤]<Í]‚âù]V< <

التعرف من خالل احملاضرة واملناقشة اجلماعية على العديد من املشكالت اجلسمية   -  ١

  .واالضطرابات االنفعالية الىت تكثر ىف مرحلة املراهقة

مهارات معاجلة املشكالت وحلها، وذلك بعرض طرق حلل  اكساب الطالب  -  ٢

  .مشكالت املراهقني

ì†•^�]<í�Î^ßÚ<îÊ<�m_<^Ú<Üâ_V< <

  :ومتثل النقاط التالية أهم املوضوعات الىت أثريت للمناقشة

ملاذا يتعلم الفرد طرقا ملعاجلة املشكالت وحلها؟  وهل توجد طريقة واحدة ملعاجلة   -  ١

  مجيع املشكالت؟

  .اخلوف من األمراض وخباصة تلك الىت تقلل من رجولة املراهق العدواىن  -  ٢

التغريات اجلسمية الداخلية الىت تؤثر ىف شكلهم العام وتشوه وجوه املراهقني   -  ٣

  .وجلودهم، يرتعج منها غالبية املراهقني

  .التغلب االنفعاىل للمراهق، وكيف يواجه املراهق نفسه  -  ٤

طرابات والغضب والعصبية واالندفاع وموقف األقران والكبار من التوترات واالض  -  ٥

  .املراهق

ناقش الطالب بعض املشكالت املتعلقة باجلسم،كالطول والوزن والتشوهات   -  ٦

  .وغريها... والناحية االنفعالية، كالضطرابات والتوترات والغضب والعدوان
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  .أهم مالمح عالج االضطرابات االنفعالية  -  ٧

}<Š×¢]<ì†�^ÃÖ]<í{< <
ì†•^�]<Åç•çÚV< <

}<<<ÔiøÓ�Úæ<kÞ_{< <

مشكلة التأخر  -املشكالت املدرسية  -اضطرابات النوم  -اضطرابات العادات   

  الدراسى 

  ومشكالت العالقة بالوالدين

من املشكالت األخرى الىت يعاىن منها املراهقون مشكلة اضطرابات العادات، والىت 

قضم األظافر وقرض األقالم : والىت من أهم أعراضها هلا أسباب حيوية ونفسية ةبيئية،

وغريها، وتصبح هذه العادات أشد حتت الضغط ... والالزمات العصبية وعدم االستقرار

  .والتوتر االنفعاىل

ومشكلة اضطراب النوم والىت أيضا هلا أسباا احليوية والنفسية والبيئية، والىت من 

وقرض األسنان أثناء النوم وكثرة النوم، واألحالم املزعجة أشيعها األرق، والكالم أثناء الوم، 

  .وغريها... والكابوس وشلل النوم والبكاء أثناء النوم

وكثري من املراهقني رغم اقباهلم على مدارسهم اال أهم يشعرون حنوها ببعض الضيق 

جاح، والكره، وهذا مرجعه إىل أم يعانون من مشكالت مدرستهم، والىت منها مشكالت الن

احلاىل أثناء احملاضرة واملناقشة اجلماعية هلا ويؤثر الكاتب والىت هلا أسباب عديدة عرضها 

النجاح املدرسى على بعض املراهقني، اذ أن الطالب الناجح أو املتفوق حيقق مركزا طبيا بني 

صدقائه أما الفشل أو التعسر فانه جيعل منه دعاية أل. أقرانه وىف نظر معلميه ووالديه وجريانه

واآلخرين، كما يؤثر النجاح املدرسى بطرق أخرى وذلك عن طريق الفكرة اخلاطئة الىت 

يكوا الطالب عن نفسه اذا تفوق بطريق غري مشروع، وهى صورة تؤثر تأثريا قويا ىف اجتاهه 

ومن مشكالت املراهقني ىف املدرسة الثانوية أن غالبيتهم يركزون على . ىف العمل وجناحه فيه
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رام العقلية، وينتام القلق بشأا، وذلك عن طريق تشككهم ىف قدرام العقلية قد

  .وذكائهم

والتأخر الدراسى مشكلة من مشكالت املراهق املدرسية، متعددة األبعاد، وللتأخر 

  .الدراسى أسبابه احليوية والنفسية واالجتماعية

قة بالوالدين، مثل احلاىل لبعض مشكالت العالالكاتب وىف اية املطاف عرض 

املشكلة املتعلقة بالنظام ىف املرتل، واملشكالت املترتبة على رغبة املراهق ىف االستقالل 

خالل املناقشة اجلماعية ألهم توصيات عالج مثل هذه الكاتب واحلرية، وقد عرض 

  .املشكالت

ì†•^�^e<í‘^¤]<Í]‚âù]V< <

عية على العديد من املشكالت األخرى التعرف من خالل احملاضرة واملناقشة اجلما  -  ١

  .الىت تكثر ىف مرحلة املراهقة، مع شرح حقائق كل منها

  .اكساب الطالب مهارات معاجلة هذه املشكالت من خالل توصيات عالجها  -  ٢

� �
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  :ومتثل النقاط التالية أهم املوضوعات الىت أثريت للمناقشة

  اضطرابات العادة للفرد؟ كيف يعاجل  -  ١

  كيف يعاجل اضطراب النوم للفرد؟  -  ٢

الطالب ال يصلون إىل مستوى واحد من التفوق الدراسى، ما هى األسباب؟ وهل   -  ٣

  املدرسون واآلباء مسئولون عن ذلك؟

  ما هى القدرات العقلية؟  وكيف نقيس الذكاء؟  وفيما يتضح ذكاء الفرد؟  -  ٤

  بني النجاح ىف الدراسة والثقة بالنفس؟ هل هناك ارتباط  -  ٥

  كيف يستذكر الطالب املواد العلمية بطريقة أحسن؟  -  ٦
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  .واجب املدرسني واآلباء جتاه الطالب الغري متفوقني  -    

  .كيفية وقاية وعالج مشكلة التأخر الدراسى لطالب املرحلة الثانوية  -  ٧

اد على ذات الطالب املراهق، مسئوليات االستقالل عن الوالدين واالعتم  -  ٨

  .واملشكالت الىت يعاىن منها املراهق واملترتبة على رغبته ىف االستقالل واحلرية

ما هى فلسفة املراهق ىف احلياة، وأثرها ىف جلب .. لكل انسان فلسفته ىف احلياة   -  ٩

  املشكالت الىت يعاىن منها؟

}<<ì†�Â<íè�^£]<íŠ×¢]{< <
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املراهقة املتوافقة، واملراهقة : توجد ىف مصر أربعة أشكال عامة للمراهقة هى

وهذه احملاضرة ما هى . االنسحابية، املنطوية، واملراهقة العدوانية املتمردة، واملراهقة املنحرفة

  .اال دراسة للمراهقة العدوانية

ىن، ولكل منا ميوله العدوانية ويعرف ال يكاد خيتلف اثنان ىف أن االنسان كائن عدوا

أو             االستجابة الىت تعقب االحباط، ويراد ا احلاق األذى بفرد آخر : العدوان بأنه

االحباط والتقليد، : ويتأثر السلوك العدواىن ىف نشأته بعوامل متعددة منها. حىت بالفرد نفسه

  .االجتماعيةوالبيئية، والفروق اجلنسية، والعزلة، والتنشئة 

والعدوان ضرورة من ضرورات البقاء بشرط أن يتمكن االنسان من ترويضه 

وتطويعه لفائدة البشرية ال لتدمريها، اذا مل يستطع املراهق ترويض سلوكه العدواىن انضم ىف 

احلاىل أثناء احملاضرة بعرض قائمة ملن الكاتب اية األمر حتت قائمة جناح األحداث، وقد قام 

  .ليهم اسم احلدث، وأسباب احنراف األحداثيطبق ع

� �
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  .تعرف الطالب على أشكال املراهقة ىف مصر، وبعض من مسات كل منها  -  ١

التركيز ىف توضيح املراهقة العدوانية من حيث ماهيتها ومظاهرها وأنواعها   -  ٢

  .واألسباب الىت تؤدى اليها

  تعلمة من ذلك يستطيع املراهق العدواىن أن يغري من األسبابمن خالل اخلربة امل  -  ٣

  .الىت تؤدى به إىل تعديل السلوك العدواىن

ì†•^�]<í�Î^ßÚ<îÊ<�m_<^Ú<Üâ_V< <

  :ومتثل النقاط التالية أهم املوضوعات الىت أثريت للمناقشة

  .عالقة العدوان بالشعبية  -  ١

  .راهقة املتوافقةكيف يعدل املراهق سلوكه حىت يصل إىل امل  -  ٢

  .مدى قدرة املراهق على أن يغري من نفسه أو يغري من بيئته أو االثنني معا  -  ٣
� �
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  )١٥، ١٤، ١٣، ١٢(ويشمل اجللسات ��
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التفاعل االجتماعى يتم بني الطفل وجمتمعه منذ اللحظة الىت يولد فيها، وأن عملية 

وهو يبدأ بني الطفل وجمتمعه . التفاعل تتم عن طريق االدراك، واالستجابة تبعا هلذا االدراك

ىف الوقت الذى يبدأ فيه الطفل استغالل تكوينه اجلسماىن والعصىب ىف مالحظة اآلخرين 

قدميا كان يقال ان االنسان يولد بغريزة حب االجتماع، وأن هذه الغريزة .. مواالستجابة هل

موروثة وعامة ىف البشر، ولكن من خالل البحوث والدراسات وجد أن اجلماعة هى الىت 
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حتول الطفل إىل كائن اجتماعى، واجلماعة وسيلة حيقق الفرد عن طريقها رغباته وأهدافه كما 

تغيري السلوك الفردى، فاجلماعة بوتقة تنصهر فيها معايري األفراد أا وسيلة ميكنعن طريقها 

وللجماعة املترابطة شروط حتكمها . املختلفة، وتتحول إىل معايري مشتركة بني أفرادها

احلاىل للمجموعة التجريبية من خالل املناقشة اجلماعية، واألعضاء فيها الكاتب وضحها 

بأسلوب التعاون االجتماعى واملنافسة الىت تعترب يسعون إىل حتقيق أهداف مشتركة، وذلك 

وبعض األفراد يسعون إىل أن حيظوا حبب الناس وحىت .. شكال من أشكال الكفاح االجتماعى

الصادقون بسلوكهم قبل لسام الذين : حيظوا ذا احلب البد وأن يتصفوا بصفات هى

تهم وامكانيام، والذين خيدمون جيمعون بني صالبة املبدأ ومرونة الواقع، واملستثمرون لوق

  اآلخرين ويذللون هلم الصعاب، واخلالون من االحنرافات النفسية، واذا 

كان حب الناس هدف أساسى نسعى دائما للوصول اليه، فان كره الناس لنا جيب أن نتجنبه، 

: ما هى الصفات الشخصية الواجب علينا جتنبها حىت حيظى حبب اآلخرين؟  هى ولكن

ية والتمركز حول الذات، ومفرق األصدقاء، وواضع بذور الشقاق، واحلقود الذى يعد األنان

خططا اليذاء غريه، ومغتضب حقوق اآلخرين، واملتغطرس الذى انتفخت أوداجه ومن خالل 

احملاضرة، ومناقشة الطالب مجاعيا عرف الطالب صفات الشخصية احملبوبة وكذلك املكروهة 

  .من الناس

í‘^¤]<Í]‚âù]<ì†•^�^eV< <

شرح احلقائق واملعلومات اخلاصة مبيدان هام من ميادين بناء الشخصية هو العالقات   -  ١

  .االجتماعية، والتفاعل االجتماعى

  .تفهم األسس والقواعد العامة الىت تبىن عليها العالقات االجتماعية  -  ٢

وبة واملكروهة من خالل اخلربات املتحصلة من هذا العرض لصفات الشخصية احملب  -  ٣

واكساب الطالب مهارات التفاعل االجتماعى من خالل املناقشة اجلماعية، يتخذ 

  .الطالب قراراته السليمة فيما يتعلق بتعديل سلوكه
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  :ومتثل النقاط التالية أهم املوضوعات الىت أثريت للمناقشة  

ما مسئولية املدرسة واآلباء حنو ذلك  -هقني تضطرب العالقات االجتماعية بني املرا  -  ١

  االضطراب؟

  ما هى اجلماعة؟  وما استفادة الفرد منها؟  -  ٢

ذكر الطالب جمموعة من املناقشات العلمية والرياضية، ومت نقاشها على أساس حتقيق   -  ٣

    .مبدأ لتفاعل االجتماعى، وبناء اجلماعة

  كيف يستطيع أن حيول هذا الكره إىل حب؟. هالبعض منهم يشعر بكره الناس ل  -  ٤

أثناء املناقشة أمثلة توضح الصفات الشخصية الالزمة ليحظى الفرد الكاتب عرض   -  ٥

  .ا حبب  الناس

أثناء املناقشة أمثلة توضح الصفات الشخصية الىت تلقى كره الناس، الكاتب عرض   -  ٦

  .ومت ناقشتها مجيعا

}<<ì†�Â<ínÖ^nÖ]<íŠ×¢]{< <
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للثقة بالنفس أمهيتها، تتضح أمهيتها ىف حالة الشخص النفسية، فليس هناك من ينكر 

تلك العالقة بني الثقة بالنفس والصحة النفسية، ذلك أن الصحة النفسية تستلزم شرطا 

  .أساسيا هو الثقة بالنفس

انية الىت تفت من عضده وتبطش والثقة بالنفس حتمى الشخص من التصرفات العدو

بكيانه النفسى ىف استمرار اكتساب اخلربة، فاخلربة مكتسبة، والصحيح أننا نكتسب 

والواقع أن الذكاء وحده ال يكفى الكتساب اخلربة اجلديدة اذا . االستعداد الكتساب اخلربة

ات عقلية حبتة امنا مل يقترن مع الثقة بالنفس، وأن العمليات العقلية االدراكية ليست هى عملي
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هى أيضا عملية وجدانية، فعمليات التشجيع أو التثبيط تؤثر أبلغ األثر ىف العمليات 

االدراكية، واملطلوب منا لكى نتمتع بالثقة بالنفس أن نستمر ىف النضج اخلربى، وأن نتشوق 

ن إىل درجات أعلى من اخلربات، وأكثر من ذلك لكى نظل واثقني ىف أنفسنا أن نتخلص م

فليس من شك ىف أن : وللنجاح ىف العمل. اخلربات الىت ال يتأتى منها اال الضرر لنا ولغرينا

االميان بالقدرة على العمل وأدائه من أهم العوامل املؤدية إىل النجاح فيه، ولكن االبتكار ىف 

دأب ىف العمل حباجة شديدة إىل الثقة بالنفس الىت من مساا االتزان االنفعاىل والتعاون وال

والثقة بالنفس تستلزم تلبس الشخص : التعلم واكتساب اخلربة، وحلب الناس للشخص

باحلب، وعد تسرب روح الكراهية اليه، كذلك فان احلب احلقيقى الذى يتمثل ىف صدور 

بعض الناس وىف سلوكهم وتصرفام يوفر هلم قدرا من الثقة بالنفس، وىف مواجهة الصعاب 

الثقة بالنفس دورا هاما ىف موقف الشخص من املشكالت حيث تلعب : واملشكالت

  .والصعاب الىت تعترض طريق آماله، فكل من ينهار أمام الصعوبة هو شخص غري واثق بنفسه

احلاىل من خالل احملاضرة واملناقشة اجلماعية للطالب مقومات الكاتب وقد ناقش 

وأثرها ) واالقتصادية - ماعية واالجت -والوجدانية  -والعقلية  -اجلسمية (الثقة بالنفس 

كيف تنمى ثقتك بنفسك؟ وذلك عن : كما ناقش أيضا موضوع. على الشخصية االنسانية

اكتشف مواهبك  -كن قويا  -آمن بفلسفة للحياة والتزم ا  - تعلم كيف تتكلم : طريق

  .واستثمرها
� �
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اصة مبيدان هام من ميادين بناء الشخصية هو شرح احلقائق واملعلومات واملعارف اخل  -  ١

  .الثقة بالنفس وتنميتها

  .تفهم أسس ومقومات الثقة بالنفس  -  ٢

من خالل اخلربات املتعلمة من هذا العرض آلمهية الثقة بالنفس، واكساب الطالب   -  ٣
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مهارات معينة ىف كيف ينمى ثقته بنفسه؟، ومن خالل املناقشة اجلماعية يتخذ 

  الطالب

  .راراته السلمية ىف تعديل بعض أمناط السلوك لديهق
� �
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  :ومتثل النقاط التالية أهم املوضوعات الىت أثريت للمناقشة  

  ما الفرق بني الشخص الواثق بنفسه، والشخص املغرور؟  -  ١

  كيف حيدث ذلك؟ -الثقة بالنفس مصدر أساسى ىف التوافق النفسى   -  ٢

  مدى جناح الفرد ومدى فشله ىف دروسه، هل يعرب ذلك عن مدى ثقته بنفسه؟  -  ٣

  .مقومات الثقة بالنفس، وأثرها ىف سلوك االنسان  -  ٤

من املسئول عن تنمية الثقة بالنفس للطالب، هل هو نفسه، أم الوالدان، أم املدرسة   -  ٥

  واملدرسون؟

تعلم كيف تتكلم : (ن أربع نقاطمنهج لكل شخص لكى ينمى ثقته بنفسه مكون م  -  ٦

  ).اكتشف مواهبك واستثمرها -كن قويا  -آمن بفلسفة احلياة والتزم ا  -

  كيف يكتشف الفرد مواهبه وكيف ينميها،  -  ٧
  

}<<ì†�Â<íÃe]†Ö]<íŠ×¢]{< <
ì†•^�]<Åç•çÚV< <
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ط التقدير واالحترام الصديق هو الشخص الذى يرتبط بآخر بوشائج احلب ورواب

وعلى الرغم من أن الصداقة هلا ألوان خمتلفة ودرجات متباينة، فان هناك مسات حمددة 

االخالص، وعند الشدائد تعرف : (وصفات معينة تعترب أساسية ىف مجيع أنواع الصداقة، منها

لة األصدقاء، وهل تكتم السر؟، والكلمات الىت تبدر منك دون اكتراث، واالهتمام مبجام
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٢١٩ 

ولكنه ما من أحد ميكن أن تتوفر ). األصدقاء، ومدى استعداد الشخص ملنع احلب ألصدقائه

فيه كل هذه الصفات، فلكل انسان هفواته، وعلى ذلك فعلى الفرد أن خيتار األصدقاء الذين 

ال تضايقه هقوام، ويشبع األصدقاء حاجات املرء املختلفة، فلكل فرد شئ فريد مينحه 

ه صديقا، وال حيدث أن مينح اثنني نفس الشئ، وعلى ذلك البد أن يكون لآلخرين بوصف

ولكن السؤال . للفرد أصدقاء متنوعون االجتاهات وامليول، وكل منهم حيقق له حاجات معينة

املعارف الذين  -الصديق الذى يسدى النصح(هنا فيمن حيتمل أن يكون هؤالء األصدقاء؟ 

  صداقة األضداد  -أصدقاء امليول املشتركة  -أصدقاء العمر  -تقابلهم كل يوم 

والزمالء  - أصدقاء األسرة  -الصديق الذى ننظر اليه على اعتبار أنه مثل أعلى أو العكس 

وغريهم، يشكلون شلال ومجاعات لو رمست هلا رمسا توضيحيا حلصلت على ما ) الناصحون

فهم األصدقاء الذين تراهم  يشبه التموجات، أقرا اليك أعز أصدقائك، أما الدائرة األبعد

هذه الدوائر على أى حال ال . على فترات، مث دائرة كل الناس الذين هم معارف عابرين لك

تبقى على وضع واحد، بل هى دائما ىف تغري مستمر وذلك بتغري األصدقاء تبعا لتغري حاجات 

  :ومن األسئلة اهلامة الىت جيب االجابة عنها هى. واهتمامات وميول الفرد

[^ãfßŸ<^ßé×Â<g«<îjÖ]<l^Î]‚’Ö]<îâ<^Úæ<<[ð^Î‚‘ù]<…^j¡<ÌéÒ< <

احلاىل هذين السؤالني، وقد الكاتب فمن خالل احملاضرة واملناقشة اجلماعية ناقش 

كان من بني الصداقات الىت جيب جتنبها وحتاشيها تلك الصداقة املبنية على استغالل الصداقة 

  .تويات اخللقية الىت تقل عن مستويات الفردملنافع شخصية، وتلك اجلماعة ذات املس

العدوان واألنانية والسلبية وحب : وللصداقة العليلة دوافع غري سليمة، متمثلة ىف

الظهور واجلاذبية اجلنسية، وخري للفرد أن يضع حدا للصداقات العليلة فهذا أسهل من أن 

  .يصلحها أو أن حياول اختاذ اجراء بشأا بعد استفحال أمرها

]ì†•^�^e<í‘^¤]<Í]‚âùV< <
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شرح احلقائق واملعلومات واملعارف اخلاصة مبيدان هام من ميادين بناء الشخصية هو   -  ١

  الصداقة األصدقاء، من هم؟  وكيف خنتارهم؟

  .تفهم األسس العامة ىف اختيار الصديق اجليد  -  ٢

لطالب مهارة من خالل اخلربات املتعلمة ىف جمال الصداقة واألصدقاء يكتسب ا  -  ٣

  .معينة ىف كيفية اختيار األصدقاء الصاحلني، وجتنب الصداقة العليلة

ì†•^�]<í�Î^ßÚ<îÊ<�m_<^Ú<Üâ_V< <

  .السمات احملددة والىت تعترب أساسية ىف مجيع أنواع الصداقة  -  ١

  أنواع الصداقات املختلفة، وهل حيلون حمل األسرة والوالدين؟  -  ٢

  .خيتارون أشخاصا معينني ليكونوا أصدقاء هلمأسباب جتعل األشخاص   -  ٣

بعض الطالب يفضلون عزلة الزمالء ملا يالقونه منهم من معاملة سيئة أثناء صداقتهم   -  ٤

  . هلم

  هل يستطيع الفرد منهم تصحيح ذلك؟  

  .األسس الالزمة الختيار الصداقة السليمة  -  ٥

يستطيع الفرد تصحيحالصداقات ما هى الصداقات الواجب حتاشيها وجتنبها؟  وهل   -  ٦

  العليلة؟

}<<ì†�Â<íŠÚ^¤]<íŠ×¢]{< <
ì†•^�]<Åç•çÚV< <

}<<íéßè‚Ö]æ<íéŠß¢]<íée�Ö]æ<íÞ^Úù]{< <

احلاىل ملوضوعني هامني، ميسان حياة الكاتب ىف اية الربنامج االرشادى عرض 

اجلنسية، وما يرتبط  األمانة والتربية: طالب املرحلة الثانوية، مرتبطني إىل حد ما ببعضهما مها

  .ا من تربية دينية
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@@üëcZ@@@@òãbßþa@@Z@@
.. من األسس األوىل لصحة النفس واتزاا وطمأنينتها أن يتصف الناس باألمانة

واألمانة هى احملافظة على النظم أو االتفاقيات املكتوبة وغري املكتوبة، الىت يمن على مجيع 

ال الشائعة من عدم األمانة الغش والسرقة والكذب معامالت الفرد مع الغري، ومن األشك  

ولكن السؤال اهلام هنا هو ملاذا جيب أن نكون أمناء؟  وذلك ألن عدم األمانة يضر الشخص   

  .األمني، ويفسد نظام درجات الطالب ىف التحصيل، ولن يكتسب الفرد احتراما وال أصدقاء  

ف عن عدم األمانة بعد االعتياد واحملافظة على األمانة من أول األمر أسهل من الك

أثناء احملاضرة واملناقشة اجلماعية مع الطالب ظاهرة الغش املنتشرة الكاتب عليها، وقد ناقش   

وعدم األمانة عالمة من عالمات اضطراب شخصية . ىف املدارس، كأحد أنواع عدم األمانة  

ع احلياة، وحل املشكالت الفرد، وقد يكون عالمة على أنواع أخرى من العجز عن التالؤم م  

انعدام الثقة بالنفس ، (بنجاح، ومن اضطرابات الشخصية الىت ينشأ عنها عدم األمانة 

.. أوالشعور بعدم األمن، أو الشعور بالنقص، أو االفتقار إىل احلنو، أو اعتناق قيم خاطئة

  ).الكثري  وغريها 

ماذا : ناقشة اجلماعية مهاسؤالني هامني ىف خالل هذه احملاضرة واملالكاتب وقد ناقش 

نستطيع أن نعمل حيال عدم األمانة؟  وكيف يشب الفرد على األمانة؟  دف بناء 

  .الشخصية

@@bîãbq@@Zòîäí†Ûaë@òî�ä¦a@òîi�Ûa@@Z@@
يقول البعض ان املشكالت اجلنسية هى أساس كل مشكالت السـلوك األخـرى   

بتوضـيحها ىف  الكاتـب  والبيئية، وقد قام  واالحنرافات اجلنسية هلا أسباا احليوية والنفسية

اجلنسى هنـا بأنـه السـعى     خالل احملاضرة واملناقشة اجلماعية للطالب، ويتصف السلوك

للوصول إىل االشباع اجلنسى بطرق شاذة منحرفة، غري تلك الطرق املقبولة العاديـة الـىت   
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تام،ويكون العـالج   أحلها الدين بعد الزواج، وحيتاج عالج االحنرافات اجلنسية إىل حرص

ناجحا ىف حالة توافر الدافع لدى املريض حنو العالج إذا ما عرف أخطار االحنراف اجلنسـى  

  .مع واجب االهتمام بأسس التربية اجلنسية والتربية الدينية ىف االرشاد

والتربية اجلنسية هى ذلك النوع من التربية الىت متد الفرد باملعلومـات واخلـربات   

جتاهات السليمة ازاء املسائل اجلنسية، بقدر ما يسـمح بـه منـوه اجلسـمى     الصاحلة واال  

والفسيولوجى والعقلى واالنفعاىل واالجتماعى، وىف اطار التعاليم الدينية واملعايري االجتماعية   

والقيم األخالقية السائدة ىف اتمع، مما يؤهله حلسن التوافق ىف املواقف اجلنسية، ومواجهـة    

جلنسية ىف احلاضر واملستقبل مواجهة واقعية، تؤدى بالفرد إىل الصحة النفسـية  املشكالت ا  

أثناء احملاضرة هذه بعد الدوافع اجلنسية والنضـج اجلنسـى،   الكاتب وقد عرض . السليمة  

  .ومتطلباته، ودارت حوهلا مناقشة اموعة التجريبية  

جلنسية وأن علماء التربيـة  وجيب أن تسري التربية الدينية جنبا إىل جنب مع التربية ا

الدينية ينصحون باالهتمام بتعليم احلالل واحلرام وأحكام الدين وحدود اهللا فيمـا يتعلـق     

بالسلوك اجلنسى، فالدين يعاجل االحنرافات السلوكية، وهكذا مع ضـرورة تـوافر االرادة     

  .والعزم واالستعانة باهللا  

القرآن الكرمي الىت ذكرت فيـه  مع جمموعة الطالب بعض آيات الكاتب وقد ناقش 

  .بشأن السلوك اجلنسى والتربية اجلنسية والدينية  

ì†•^�^e<í‘^¤]<Í]‚âù]V< <

شرح احلقائق واملعلومات واملعارف اخلاصة مبيدان هام من ميادين بناء الشخصية هو   -  ١

األمانة وكيف يشب عليها الفرد، والتربية اجلنسية والدينية وأثرمها ىف تعديل 

  .لسلوك املنحرفا

تفهم األسس والقواعد العامة للتربية اجلنسية والدينية من خالل ما كتب ىف جمال   -  ٢

االحنرافات السلوكية بالفضائل : السلوك اجلنسى ونضجه والتربية الدينية ىف عالج
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  .املضادة، واالحنرافات اجلنسية بالعفة، واجلهل بالتعليم

سلوك األمانة  : ىت تضمنتها حقائق هذه احملاضرةاكتساب املهارات املختلفة ال  -  ٣

  .والسلوك الديىن املعتدل -والسلوك اجلنسى الناضج 

ì†•^�]<í�Î^ßÚ<îÊ<�m_<^Ú<Üâ_V< <

  ما هو عالج عد األمانة؟ -ملاذا جيب أن نكون أمناء؟    -  ١

ـ . الغش ىف ااالت املختلفة مظهر هام من مظاهر عدم األمانة  -  ٢ ذه والغش منتشر ه

األيام ىف مدارسنا،فبعض الطالب يتحدثون بفخر عن احليل اجلديدة الىت يستخدمها 

  وكيف نعاجل هذه الظاهرة؟ -ما هو سبب ذلك؟  . ىف الغش

ماذا نعمل حيال . عدم األمانة قد ينشأ عن مشكالت ىف الشخصية أو عيب ىف البيئة  -  ٣

  ذلك؟

  .وتقدم اتمع -األمانة   -  ٤

من معرفة النظم الىت تقوم عليها األمانة، اال أنه توجد صعوبات جيدها  على الرغم  -  ٥

  كيف نواجه ذلك؟. الفرد ىف التالؤم مع نظم املرتل واملدرسة واتمع تعرقل ذلك

  .البلوغ اجلنسى املبكر أو املتأخر يؤثر ىف شخصية الفرد  -  ٦

ذكاء، وهل يتجنب املمارس عادة االستمناء وأثرها على الصحة والقدرة العقلية وال  -  ٧

  .للعادة ىف املستقبل

  هل هلا أثر على شخصية الفرد؟. التجارب اجلنسية اخلاطئة  -  ٨

  .أسباب االحنرافات اجلنسية وأعراضها  -  ٩

  .كيف يقوم الفرد نضجه اجلنسى  - ١٠

  .الزواج املبكر والزواج املتأخر والدين  - ١١

  .رف الديىن ىف اتمعمن الذى يقاوم الفساد واالحنراف والتط  - ١٢

  .مناقشة بعض آيات القرآن الكرمي ىف الزواج والتربية اجلنسية والدينية  - ١٣
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احلاىل ىف اية الربنامج االرشادى جلسة أخرية استغرقت من الكاتب ولقد عقد 

ملناقشة بعض الذى عصى عليه األمر " عودة الذى بدأ"الزمن نصف ساعة أطلق عليها اسم 

كما أا تعترب حماضرة حثية، حث فيها طالب . ناء احملاضرة واملناقشة اجلماعية بالفهمأث

اموعة التجريبية على ما هو مهم وأساسى عقب تلك احملاضرات واملناقشات اجلماعية 

حىت يتم تعديل سلوكه وتغيري نفسه الذى . السابقة، وهو أن يبدأ املراهق وىف احلال من جديد

  .جلسة ارشاديةبدأه من أول 

يوجد بامللحق املنفصل عن جملد الرسالة احملاضرات التفصيلية اخلاصة ذا الربنامج ( 

  ..).االرشادى اجلماعى



< <
< <

íéŠËßÖ]<l]�Çj¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<°éÞ]æ‚ÃÖ]<Õç×Še<íŞfi†¹]<ä×è‚Ãi<îÊ<îŠËßÖ]<�^�…ù]<†m_æ<°Ïâ]†¹] 

 

 
٢٢٥ 

٢٢٥ 

<Ø’ËÖ]‹Ú^¤]<< <

<<^â�ŠËiæ<sñ^jßÖ]< <

@@üëc@@@Z@wöbnã@ò�a‰†Ûa@@
وراء املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن الدراسة احلاىل إىل الدراسة يهدف 

لمراهقني الذكور، كما يهدف إىل الكشف عن أثر برنامج ىف االرشاد اجلماعى عن طريق ل

،ىف تعديل هذه املتغريات النفسية بالسلوك الكاتباحملاضرات واملناقشات اجلماعية من اعداد 

  .العدواىن للمراهقني الذكور مبحافظة سوهاج

الدراسة ل الثالث من فروضا سبق بياا ىف الفصالدراسة هلذا الكاتب ولقد وضع 

من خالل البحوث والدراسات السابقة، وما تطلبته احلاجة امللحة الكاتب احلاىل توصل إليها 

طريق (ىف تعديل السلوك العدواىن هلؤالء املراهقني، حىت ميكن انتشاهلم من هذا الطريق السئ 

  ).العدوان

ض اخلمسة احلاىل ىف هذا الفصل لنتائج كل فرض من الفروالكاتب وسيعرض 

، وذلك حىت يتسىن رؤية ما أيدته نتائج الدراسة احلالية من الكاتب االحصائية الىت وضعها 

  .هذه الفروض، مث يعرض ىف اية هذا الفصل تفسريا هلذه النتائج

<<_I< <Ùæù]<š†ËÖ]<í�Î^ßÚV< <

توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسـطات درجـات جمموعـة الطـالب     "

الـذكاء العـام    : قني وجمموعة الطالب غري العدوانيني، ىف املتغريات اآلتيـة العدوانيني املراه

)  الشخصـى، واالجتمـاعى  (التكيف  -القلق النفسى  -املستوى االجتماعى االقتصادى 

الـىت تقيسـها   " القيم االجتماعية -القيم الشخصية  -احلاجات النفسية  -مفهوم الذات 

  .سة احلالية للدرااالختبارات واملقاييس النفسية 
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٢٢٦ 

٢٢٦ 

<Äfi]<š†ËÖ]<]„â<í¢^Ã¹æ<gi^ÓÖ]íéiû]<l]çŞ¤]V< <
مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية على أساس من الدرجات   -  ١

اخلام ىف كل متغري من املتغريات النفسية السابقة ومتغرياا الفرعية، أجاب عنها 

ة والطالب غري العدوانيني عينـة  طالب اموعتني التجريبية والضابطة العدواني

  .احلاىلالدراسة 

  الكاتب  مت حساب الفروق بني املتوسطات وداللتها االحصائية، استخدم فيها   -  ٢

  للفروق بني املتوسطات ىف حالة العينات" ) ت " اختبار ) ( فيشر ( معادلة 

  :املتساوية، وذلك على الوجه التاىل 

 من املتغريات السابقة على حدة بني درست فروق القيم بكل متغري  -أ   

  .الطالب العدوانيني وغري العدوانيني، كما توضحه اجلداول

مت معرفة مدى الداللة االحصائية لفروق املتوسطات الىت حصل عليها   -ب 

، وذلك من جداول نسب االحتماالت ىف التوزيع "ت"من اختبـار 

د حساب درجة اجلديد السابق ذكره ىف املنهج االحصائى وذلك بع

  .احلرية للعينة املستخدمة ىف هذا الفرض

í‰]…‚Ö]<Ä•çÚ<íÏe^ŠÖ]<l]�Çj¹]<àÚ<�ÇjÚ<ØÒ<sñ^jÞ<î×è<^ÛéÊæV< <
M<<<IÝ^ÃÖ]<ð^Ò„Ö]<V<ذا املتغري فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة.  

@Þë†uIRSH@@

@áîÓë@´İ�ìn½a@´i@ÖŠÐÛaBp@BÛa@õb×ˆÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†ÛaëâbÈ@@

@òäîÇ@´îãaë†ÌÈÛa@�Ëë@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@ò�a‰†Ûa@@

  

  م

  

  نوع

  

  ن

  جمموعة الطالب

  العدوانيني

  جمموعة الطالب

  غري العدوانيني

    الفرق بني

  قيمة

  الداللة 

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطني  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  

  ٠.٠١  دالة  ٩.٤٥٦َ  ٦.٦١٠َ  ٤.٤٦٨  ٢٠.٠٠٠  ٤.٤٢٧  ١٣.٣٩٠  ٨٢  العام الذكاء  ١
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٢٢٧ 

٢٢٧ 

يتضح من هذا اجلدول فيما يتعلق بنتيجة هذا املتغري، وجود فـروق ذات داللـة   

احصائية بني جمموعة الطالب العدوانيني وجمموعة الطالب غري العدوانيني ىف صاحل جمموعـة  

ـ     الب الطالب غري العدوانيني، مما يعىن أن الطالب غري العدوانيني أكثـر ذكـاء مـن الط

  .العدوانيني، وأن الذكاء له دوره ىف عدوانية الطالب

N<<I<ï�^’jÎ÷]æ<îÂ^Ûjq÷]<ïçjŠ¹]V< <

  .فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة ذا املتغري

@Þë†uIRTH@@

@áîÓë@´İ�ìn½a@´i@ÖŠÐÛaBp@BóÇbànuüa@ôìn�àÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†ÛaëM@

a@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@ô…b–nÓüa@´îãaë†ÌÈÛa@�Ëë@´îãaë†ÈÛ@@

@òäîÇ@ò�a‰†Ûa@@

  

  م

  

  نوع

  

  ن

  جمموعة الطالب

  العدوانيني

  جمموعة الطالب

  غري العدوانيني

    الفرق بني

  قيمة

  الداللة 

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطني  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  

١  

  

  املستوى

  االجتماعى

  االقتصادى

  

٨٢  

  

١٤.١١٦  

  

٣.٠٧٣  

  

١٥.١٤٠  

  

٢.٨٧٦  

  

١.٠٢٤َ  

  

٢.١١٨َ  

  

  دالة

  

٠.٠٥  

ويتضح من نتائج هذا اجلدول أنه يوجد فرق ذو داللة احصائية بني جمموعة الطالب 

العدوانيني وجمموعة الطالب غري العدوانيني ىف صاحل اموعة الثانية، مما يعـىن أن الطـالب   

ة،وكما يتضح مـن  غريالعدوانيني أعلى مستوى من الطالب العدوانيني مبستوى داللة ضعيف

املتوسطني أن اخنفاض املستوى االجتماعى االقتصادى له دخل ىف ظهور السلوك العـدواىن  

  .للطالب العدوانيني
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٢٢٨ 

٢٢٨ 

O<<I< <<îŠËßÖ]<Ð×ÏÖ]V< <

  .فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة ذا املتغري   

@Þë†uIRUH@@

@áîÓë@´İ�ìn½a@´i@ÖŠÐÛaBp@BÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaëó�ÐäÛa@ÕÜÔ@@

@òäîÇ@´îãaë†ÈÛa@�Ëë@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@ò�a‰†Ûa@@

  

  م

  

  نوع

  

  ن

  جمموعة الطالب

  العدوانيني

  جمموعة الطالب

  غري العدوانيني

الفرق 

  بني

  

  قيمة

  الداللة 

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطني  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  

ــق  ١   القلـــ

  النفسـى

  ٠.٠١  دالة  ٦.٤٥٢  ١٤.٥٢٤  ١١.٩٤٦  ٦٠.١٥٩  ١٦.٣٥٦  ٧٤.٦٨٣  ٨٢

يتضح من اجلدول السابق أنه يوجد فرق ذو داللة احصائية كبرية بـني جمموعـة   

الطالب العدوانيني وجمموعة الطالب غري العدوانيني ىف مسة القلق النفسى ىف صاحل اموعـة  

  .العدوانينيالعدوانية، مما يعىن أن القلق ظاهرة البد منها بني جمموعة الطالب 

P<<I< <<îŠËßÖ]<ÌéÓjÖ]V< <

التكيف الشخصى والتكيف :فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة بنوعى هذا املتغري

  .االجتماعى

@Þë†uIRVH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@BÑîØnÛa@óÇìäÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

@òäîÇ@´îãaë†ÌÈÛa@�Ëë@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†ÛÛa@ò�a‰†@ @
@@

  

  م

  

  نوع

  

  ن

  جمموعة الطالب

  العدوانيني

  جمموعة الطالب

  غري العدوانيني

الفرق 

  بني

  

  قيمة

  الداللة 

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  

١  

  

٢  

  التكيف

  الشخصى

  التكيف

  االجتماعى

٨٢  

  

٨٢  

٥٤.٢٨٠  

  

٥٤.٠٧٣  

١١.٣٤٢  

  

١٠.٢١٣  

٥٨.٩٢٧  

  

٥٨.٥٣٧  

٨.٨٠٧  

  

١١.٩١٤  

٤.٦٤٧َ  

  

٤.٤٦٤َ  

٢.٩١٢َ  

  

٢.٥٦٠َ  

  دالة

  

  دالة

٠.٠١  

  

٠.٠١  
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٢٢٩ 

٢٢٩ 

ويتضح من هذا اجلدول أنه توجد فروق ذات داللة احصائية كـبرية، وفـروق ىف   

العدوانيني ب العدوانيني وجمموعة الطالب غرياملتوسطات كبري بعض الشئ بني جمموعة الطال

القياس النفسى قبل التجربة ىف صاحل  ماتناوهلىف كال التكيفني الشخصى واالجتماعى اللذين 

جمموعة الطالب غري العدوانني، مما يعىن أم أكثر تكيفا شخصيا واجتماعيا مـن الطـالب   

العدوانيني، وان السمة الظاهرة على هؤالء الطالب العدوانيني هى أم أقـل قـدرة علـى    

  .التكيف الشخصى واالجتماعى من غريهم

ضح الفروق بني املتوسطات ىف قيم التكيف بنوعيـه بـني   البياىن التاىل يو والرسم

  .الطالب العدوانيني وغري العدوانيني
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٢٣٠ 

٢٣٠ 
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٢٣١ 

٢٣١ 

Q<<I<l]„Ö]<ÝçãËÚ<V< <

  .فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة بأبعاد مفهوم الذات

@Þë†uIRWH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@B@âìèÐß@…bÈiþ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

n‚½a@paˆÛa@òäîÇ@´îãaë†ÈÛa@�Ëë@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@òÐÜ@ò�a‰†Ûa@@

  

  م

  

  نوع

  

  ن

  جمموعة الطالب

  العدوانيني

  جمموعة الطالب

  غري العدوانيني

الفرق 

  بني

  

  قيمة

  الداللة 

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  

١  

٢  

  

٣  

  

  التباعد

  تقبل

  الذات

  تقبل

  اآلخرين

٨٢  

٨٢  

  

٨٢  

٢٥٠.٥٧٣  

٢٤٠.٢٣٢  

  

٢٤٠.٧٨٠  

٥٠.٦٨٠  

٤٩.٠٥٢  

  

٣٦.١٧٧  

١٦٣.٥٨٥  

١٧٣.٨٢٩  

  

١٦٣.٢٤٤  

٣٠.١٢٠  

٢٢.١٢١  

  

٢٦.٩٤٤  

٨٦.٩٨٨  

٦٦.٤٠٣  

  

٧٧.٥٣٦  

١٣.٢٧٩  

١١.١٠٦  

  

١٥.٤٧٠  

  دالة

  دالة

  

  دالة

٠.٠١  

٠.٠١  

  

٠.٠١  

يتضح من هذا اجلدول أنه توجد فروق ذات داللة احصائية كـبرية، وفـروق ىف   

ات بني جمموعة الطالب العدوانيني وجمموعة الطالب غري العدوانيني ىف أبعاد مفهـوم  املتوسط

الذات املتمثلة ىف التباعد وتقبل الذات وتقبل اآلخرين ىف صاحل جمموعة الطالب العدوانيني، 

مما يعىن أن صفة التقارب بني الطالب والفرد العادى، وتقبل الطالب لذاته وتقبله لآلخـرين  

جمتمعه هى من صفات الطالب غري العدوانيني، أما التباعد وعدم تقبل الذات وتقبل من أفراد 

اآلخرين من أفراد اتمع هى من صفات الطالب العدوانيني، وكلها تعـرب عـن سـوء ىف    

  .التكيف االجتماعى واالنفعاىل للطالب العدواىن

الذات بني  والرسم البياىن التاىل يوضح الفروق بني املتوسطات ىف قيم مفهوم

  .الطالب العدوانيني وغري العدوانيني
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٢٣٢ 

٢٣٢ 
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٢٣٣ 

٢٣٣ 

R<<IíéŠËßÖ]<l^q^£]<V< <

  .فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة باحلاجات النفسية

@Þë†uIRXH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@B@òî�ÐäÛa@pbubzÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

�Ëë@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@òÐÜn‚½a@@òäîÇ@´îãaë†ÈÛa@ò�a‰†Ûa@@

  

  م

  

  نوع

  

  ن

  جمموعة الطالب

  العدوانيني

  جمموعة الطالب

  غري العدوانيني

    الفرق بني

  قيمة

  الداللة 

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

  

٦  

٧  

  

٨  

٩  

١٠  

  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

  

١٥  

  التحصيل

  اخلضوع

  النظام

  االستعراض

  قاللاالست

  الذاتى

  التواد

  التأمل

  الذاتى

  املعاضدة

  السيطرة

  لوم

  الذات

  العطف

  التغيري

  التحمل

  اجلنسية

  الغريية

  العدوان

  

٨٢  

٨٢  

٨٢  

٨٢  

٨٢  

  

٨٢  

٨٢  

  

٨٢  

٨٢  

٨٢  

  

٨٢  

٨٢  

٨٢  

٨٢  

  

٨٢  

١٤.٤٨٨  

١٣.٠٤٩  

١٥.٥٣٧  

١٢.٢٥٦  

١٢.٨٠٥  

  

١٥.٣١٧  

١٤.٦٢٢  

  

١٤.٣٢٩  

١٣.٤٠٢  

١٤.١٣٤  

  

١٦.٧٩٣  

١٣.٧٨٠  

١٤.٤٦٣  

١١.٤٦٣  

  

١٣.١٨٣  

  

٣.٨٤٩  

٣.٤٤١  

٤.٠٩٧  

٣.٤٧٨  

٣.٣٣٨  

  

٤.١٤٥  

٢.٧٢٩  

  

٤.٠٧٢  

٣.٤١٣  

٣.٥٢٨  

  

٣.٥٥٣  

٢.٩٦٣  

٣.٩٣٤  

٦.٨٩٥  

  

٣.٠٩٩  

١٥.٦٣٤  

١٢.٨٠٥  

١٥.٦٤٦  

١٢.٤٣٩  

١٢.٤٦٣  

  

١٤.١٧١  

١٣.٨١٧  

  

١٢.٢٤٤  

١٣.٧٤٤  

١٤.٣٠٥  

  

١٧.٠٦١  

١٤.١٩٥  

١٧.٤٥١  

٩.٨٧٨  

  

١٣.١٥٩  

٢.٩٦٨  

٣.٢٢١  

٤.٣٠٥  

٣.٢٢٩  

٢.٧٠٧  

  

٣.٥٤٠  

٣.٤٥٤  

  

٣.٩١٦  

٣.٤٨٨  

٣.٩٣٩  

  

٣.٤٢٤  

٢.٩١٧  

٤.٧٣٩  

٦.٩٩٨  

  

٣.٩٣٢  

١.١٤٦َ  

٠.٢٤٤  

٠.١٠٩َ  

٠.١٨٣َ  

٠.٣٤٢  

  

١.١٤٦  

٠.٨٠٥  

  

٢.٠٨٥  

٠.٣٤٢َ  

٠.١٧١َ  

  

٠.٢٦٨َ  

٠.٤١٥َ  

٢.٩٨٨َ  

١.٥٨٥  

  

٠.٠٢٤  

٢.١٢٢َ  

٠.٤٦٦  

٠.١٦٥َ  

٠.٣٤٧َ  

٠.٧١٥  

  

١.٨٩١  

١.٦٤٦  

  

٣.٣٢٠  

٠.٦٣١َ  

٠.٢٩١َ  

  

٠.٤٨٩َ  

٠.٨٩٨َ  

٤.٣٦٨َ  

١.٤٥١  

  

٠.٠٤٣  

  ةدال

  غري دالة

  غري دالة 

  غري دالة

  غري دالة

  

  دالة

  غري دالة

  

  دالة

  غري دالة

  غري دالة

  

  غري دالة

  غري دالة

  دالة

  غري دالة

  

  غري دالة

  

٠.٠٥  

  

  

  

  

  

٠.٠٥  

  

  

٠.٠١  

  

  

  

  

  

٠.٠١  

يتضح من هذا اجلدول أنه توجد فروق ذات داللة احصائية ضـعيفة، وفـروق ىف   

نيني وجمموعة الطالب غري العـدوانيني ىف حـاجتني   املتوسطات بني جمموعة الطالب العدوا
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٢٣٤ 

٢٣٤ 

احلاجة التحصيلية ىف صاحل جمموعة الطالب غري العدوانيني، وحاجة التـواد ىف  :نفسيتني مها

  .صاحل جمموعة الطالب العدوانيني

كما يتضح وجود فروق ذات داللة احصائية كبرية وفروق ىف املتوسطات كبرية بني 

احلاجة إىل املعاضدة ىف : وغري العدوانيني ىف حاجتني نفسيتني، مهاجمموعة الطالب العدوانيني 

  .صاحل جمموعة الطالب العدوانيني، وحاجة التحمل ىف صاحل جمموعة الطالب غري العدوانيني

ىف حني أنه مل تكن هناك فروق ذات داللة احصائية ىف باقى احلاجات النفسية موضع 

  ..الدراسة املوضحة باجلدول السابق

ملعرفة أكثر ) ترتيبا تنازليا(رتيب متوسطات الدرجات اخلام للخمسة عشر متغريا وبت

احلاجات ارتفاعا ىف الدرجة وأقلها، وما يقع بني هذه وتلك، حىت تنشط املناقشة اجلماعية 

الدراسة حول مدى ما يستطيع الفرد حتقيقه من اشباع خالل الربنامج االرشادى املتبع ىف 

  .احلاىل

جدول يوضح ترتيب احلاجات النفسية لدى الطالب العدوانيني وغري وفيما يلى 

  .العدوانيني
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٢٣٥ 

٢٣٥ 

@Þë†uIRYH@@

´îãaë†ÈÛa@�Ë@lýİÛaë@´îãaë†ÈÛa@lýİÜÛ@òî�ÐäÛa@pbub§a@kîmŠm@@

�   جمموعة الطالب غري العدوانيني  جمموعة الطالب العدوانيني�

�م   احلاجات �

  النفسية

املتوسط احلساىب 

  للدرجات اخلام

ت مرتبة ترتيبا احلاجا

  تنازليا من حيث 

  التفضيل هلا

  احلاجات

  النفسية

املتوسط احلساىب 

  للدرجات اخلام

احلاجات مرتبة ترتيبا 

  تنازليا من حيث 

  التفضيل هلا

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥� �

  التحصيل

  اخلضوع

  النظام

  االستعراض

  االستقالل الذاتى

  التواد

  التأمل الذاتى

  املعاضدة

  سيطرةال

  لوم الذات

  العطف

  التغيري

  التحمل

  اجلنسية الغريية

  العدوان

١٤.٤٨٨  

١٣.٠٤٩  

١٥.٥٣٧  

١٢.٢٥٦  

١٢.٨٠٥  

١٥.٣١٧  

١٤.٦٢٢  

١٤.٣٢٩  

١٣.٤٠٢  

١٤.١٣٤  

١٦.٧٩٣  

١٣.٧٨٠  

١٤.٤٦٣  

١١.٤٦٣  

١٣.١٨٣  

  العطف

  النظام

  التواد

  التأمل الذاتى

  التحصيل

  التحمل

  املعاضدة

  لوم الذات

  التغيري

  السيطرة

  نالعدوا

  اخلضوع

  االستقالل الذاتى

  االستعــراض

  اجلنسية الغريية

  التحصيل

  اخلضوع

  النظام

  االستعراض

  االستقالل الذاتى

  التواد

  التأمل الذاتى

  املعاضدة

  السيطرة

  لوم الذات

  العطف

  التغيري

  التحمل

  اجلنسية الغريية

  العدوان

١٥.٦٣٤  

١٢.٨٠٥  

١٥.٦٤٦  

١٢.٤٣٩  

١٢.٤٦٣  

١٤.١٧١  

١٣.٨١٧  

١٢.٢٤٤  

١٣.٧٤٤  

١٤.٣٠٥  

١٧.٠٦١  

١٤.١٩٥  

١٧.٤٥١  

٩.٨٧٨  

١٣.١٥٩  

  التحمل

  العطف

  النظام

  التحصيل

  لوم الذات

  التغيري

  التواد

  التأمل الذاتى

  السيطرة

  العدوان

  اخلضوع

  االستقالل الذاتى

  االستعراض

  املعاضدة

  اجلنسية الغريية

لطالب بالنظر إىل احلاجات النفسية املراد اشباعها ىف مرحلة املراهقة موعة ا

العدوانيني وجمموعة الطالب غري العدوانيني ميكن أن يقال أنه يوجد تشاا واختالفا ىف مرتبة 

السيطرة والعدوان واخلضوع (اشباع هذه احلاجات، تشاا ىف مراتب اشباع احلاجة إىل 

، حيث أا احتلت املراتب األخرية )واالستقالل الذاتى واالستعراض واجلنسية الغريية

  .تيببالتر

التواد، حيث احتل املرتبة الثالثة بني : أما االختالف الواضح فيوجد ىف احلاجة إىل

العدوانيني ىف حني أنه احتل املرتبة السابعة بني غري العدوانيني، واحلاجة إىل التحمل حيث 
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٢٣٦ 

احتل املرتبة السادسة بني العدوانيني ىف حني أنه احتل املرتبة األوىل بني غري العدوانيني 

احلاجة إىل التأمل الذاتى حيث احتلت املرتبة الرابعة بني العدوانيني واملرتبة الثامنة بني غري و

العدوانيني، واحلاجة إىل املعاهدة احتلت املرتبة السابعة بني العدوانيني واملرتبة الرابعة عشرة 

  .بني غري العدوانيني

ملرتبة اخلامسة بني غري أما لوم الذات احتلت املرتبة الثامنة بني العدوانيني وا

العدوانيني واحلاجة إىل التغيري فهى ىف املرتبة التاسعة بني العدوانيني واملرتبة السادسة بني غري 

  .العدوانيني

فاحلاجة .. وهناك اختالف طفيف بفارق درجة واحدة ىف املرتبة ىف بعض احلاجات

ىن بني العدوانيني، ىف حني أما إىل العطف، واحلاجة إىل النظام احتال املركزين األول والثا

واحلاجة إىل التحصيل احتلت املركز . احتال املركزين الثاىن والثالث بني غري العدوانيني

  .اخلامس بني العدوانيني واملركز الرابع بني غري العدوانيني

  ..ويوضح الرسم البياىن التاىل ذلك 

  

  

  

  

  

  

  



< <
< <

íéŠËßÖ]<l]�Çj¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<°éÞ]æ‚ÃÖ]<Õç×Še<íŞfi†¹]<ä×è‚Ãi<îÊ<îŠËßÖ]<�^�…ù]<†m_æ<°Ïâ]†¹] 

 

 
٢٣٧ 
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S<<I<íé’~�Ö]<ÜéÏÖ]<V< <

  :النتائج اخلاصة ذه القيمفيما يلى جدول يوضح 

@Þë†uISPH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@Bòî–‚’Ûa@áîÔÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

@òäîÇ@´îãaë†ÈÛa@�Ëë@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@o�Ûa@ò�a‰†Ûa@@

  

  م

  

  نوع

  

  ن

  جمموعة الطالب

  العدوانيني

  جمموعة الطالب

  غري العدوانيني

    الفرق بني

  ةقيم

  الداللة 

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  

١  

  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

  القيمة

  العملية

  قيمة االجناز

  قيمة التنوع

  قيمة احلسم

  قيمةالتنظيم

  قيمةوضوح

  اهلــدف

٨٢  

  

٨٢  

٨٢  

٨٢  

٨٢  

٨٢  

١٣.٩٠٢  

  

١٥.٩٦٣  

١٢.٨٢٩  

١٤.٤٨٨  

١٧.٧٨٠  

١٥.٢٨٠  

  

٣.١٥٨  

  

٣.٠٤٢  

٤.٢١٣  

٣.١٨٩  

٣.٤١٠  

٣.٨٧٤  

١١.٦٥٩  

  

١٧.٥٧٣  

١٠.٩٣٩  

١٦.٥٧٣  

١٦.٠٩٨  

١٧.١٢٢  

٤.١٨٠  

  

٣.٤٩٥  

٤.٣١٠  

٤.٠٤٠  

٣.٧٤٧  

٤.١٢٥  

٢.٢٤٣  

  

١.٦١٠َ  

١.٨٩٠  

٢.٠٨٥َ  

١.٦٨٢  

١.٨٤٢َ  

٣.٨٥٤  

  

٣.١٢٦

َ  

  

٢.٨٢١  

٣.٦٤٥

َ  

  

٢.٩٨٨  

٢.٩٢٨

َ  

  

  دالة

  

  دالة

  دالة

  دالة

  دالة

  دالة

٠.٠١  

  

٠.٠١  

٠.٠١  

٠.٠١  

٠.٠١  

٠.٠١  

توجد فروق ذات داللة احصائية بدرجة عالية وفروق ىف  يتضح من هذا اجلدول أنه

املتوسطات كبرية بني جمموعة الطالب العدوانيني وجمموعة الطالب غري العدوانيني ىف مجيع 

القيمة العملية وقيمة : القيم الشخصية، ثالث منها لصاحل جمموعة الطالب العدوانيني وهى

قيمة :  جمموعة الطالب غري العدوانيني وهىالتنوع وقيمة التنظيم، والثالث األخرى لصاحل

  .االجناز وقيمة احلسم وقيمة وضوح اهلدف

وبترتيب متوسطات الدرجات اخلام للقيم الشخصية الست ترتيبا تنازليا ملعرفة أكثر 

القيم تفضيال وأقلها تفضيال وما يقع بني هذه وتلك، حىت تنشط املناقشة اجلماعية حول قيم 
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٢٣٩ 

٢٣٩ 

ضيله هلا لتعديلها اذا لزم األمر وذلك من خالل الربنامج االرشادى املتبع الفرد الشخصية وتف

  .احلاىلالدراسة ىف 

وفيما يلى جدول يوضح ترتيب القيم الشخصية لدى جمموعة الطالب العدوانيني 

�.وجمموعة الطالب غري العدوانيني �

@Þë†uISQH@@

@´îãaë†ÈÛa@lýİÛaòÇìà�@òî–‚’Ûa@áîÔÛa@kîmŠm@@

İÛa@òÇìà©ë´îãaë†ÈÛa@�Ë@lý@@

�   جمموعة الطالب غري العدوانيني  جمموعة الطالب العدوانيني�

�م   احلاجات �

  النفسية

املتوسط احلساىب 

  للدرجات اخلام

احلاجات مرتبة ترتيبا 

  تنازليا من حيث 

  التفضيل هلا

  احلاجات

  النفسية

املتوسط احلساىب 

  للدرجات اخلام

احلاجات مرتبة ترتيبا 

  تنازليا من حيث 

  التفضيل هلا

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦� �

  القيمة العملية

  قيمة االجناز

  قيمة التنوع

  قيمة احلسم

  قيمة التنظيم

  قيمةوضوح اهلدف

١٣.٩٠٢  

١٥.٩٦٣  

١٢.٨٢٩  

١٤.٤٨٨  

١٧.٧٨٠  

١٥.٢٨٠  

  قيمة التنظيم

  قيمة االجناز

قيمةوضوح 

  اهلدف

  قيمة احلسم

  القيمة العملية

  قيمــة التنوع

  القيمة العملية

  قيمة االجناز

  يمة التنوعق

  قيمة احلسم

  قيمة التنظيم

قيمةوضوح 

  اهلدف

١١.٦٥٩  

١٧.٥٧٣  

١٠.٩٣٩  

١٦.٥٧٣  

١٦.٠٩٨  

١٧.١٢٢  

  

  قيمة االجناز

  قيمةوضوح اهلدف

  قيمة احلسم

  قيمة التنظيم

  القيمة العملية

  قيمــة التنوع

من ترتيب القيم الشخصية ىف اجلدول السابق موعة الطالب العدوانيني وجمموعة 

أنه يوجد تشاا واختالفا ىف تفضيل القيم الشخصية : غري العدوانيني ميكن أن يقالالطالب 

بني اموعتني من الطالب، تشاا ىف مراتب القيمة العملية وقيمة التنوع حيث اما احتلتا 

املرتبتني األخريتني بني القيم املختلفة، واختالفا واضحا ىف قيمة التنظيم حيث احتلت املرتبة 

وىل بني العدوانيني واملرتبة الرابعة بني غري العدوانيني، واختالفا طفيفا بفارق درجة واحدة األ

ىف باقى القيم الست، فقيمة االجناز احتلت املرتبة الثانية بني العدوانيني ىف حني اا احتلت 

لعدوانيني املرتبة االوىل بني غري العدوانيني، وقيمة وضوح اهلدف احتلت املرتبة الثالثة بني ا
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ووجدت ىف املرتبة الثانية بني غري العدوانيني، أما قيمة احلسم فقد احتلت املرتبة الرابعة بني 

  .العدوانيني ىف حني أا احتلت املرتبة الثالثة بني غري العدوانيني

  ..ويوضح الرسم البياىن التاىل ذلك 
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Q<<I< <íéÂ^Ûjq÷]<ÜéÏÖ]<V< <

  .اصة ذه القيمفيما يلى جدول يوضح النتائج اخل  

@Þë†uISRH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@Bòî–‚’Ûa@áîÔÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

@òäîÇ@´îãaë†ÈÛa@�Ëë@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@o�Ûaò�a‰†Ûa�� �

  

  م

  

  نوع

  

  ن

  جمموعة الطالب

  العدوانيني

  جمموعة الطالب

  غري العدوانيني

الفرق 

  بني

  

  قيمة

  الداللة 

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

  

٦  

  قيمة املساندة

  قيمة املسايرة

  قيمة التقدير

  قيمةاالستقالل

قيمة مساعدة 

  اآلخرين

قيمـة 

  القيـــادة

٨٢  

٨٢  

٨٢  

٨٢  

٨٢  

  

٨٢  

١٣.٧٦٨  

١٧.٠٤٩  

١١.٧٤٤  

١٤.٤٥١  

١٦.٥٨٥  

  

١٣.٦٩٣  

٣.٢٢٦  

٤.٢٧٥  

٣.٧٩٠  

٣.٧٠٣  

٣.٩٧٠  

  

٣.٦٦٨  

١٢.٦٤٦  

١٨.٣٩٠  

١٠.٠٦١  

١٦.٢٤٤  

١٧.٤٢٧  

  

١٢.٢٩٣  

٤.٢٢٩  

٤.٧٧٠  

٤.١٦٤  

٤.٥٨٠  

٥.٠٩٣  

  

٤.٧٩١  

١.١٢٢  

١.٣٤١َ  

١.٦٨٣  

١.٧٩٣َ  

٠.٨٤٢َ  

  

١.٦٧٠  

١.٨٩٨  

١.٨٨٣َ  

٢.٦٨٨  

٢.٧٤٢َ  

١.١٧٣َ  

  

٢.٤٩٣  

  دالة

  دالة

  دالة

  دالة

  غريدالة

  

  دالة

٠.٠٥  

٠.٠٥  

٠.٠١  

٠.٠١  

  

  

٠.٠٢  

ه توجد فروق ذات داللة احصائية بدرجة عالية وفروق ىف يتضح من هذا اجلدول ان  

املتوسطات كبري بني جمموعة الطالب العدوانيني وجمموعة الطالب غري العدوانيني، ىف بعض 

) قيمة التقدير وقيمة القيادة ىف صاحل جمموعة الطالب العدوانيني(القيم االجتماعية الست 

كما توجد فروق ذات داللة  -ري العدوانيني وقيمة االستقالل ىف صاحل جمموعة الطالب غ

احصائية منخفضة بني جمموعىت الطالب ىف قيمة املساندة لصاحل جمموعة الطالب العدوانيني 

وقيمة املسايرة لصاحل جمموعة الطالب غري العدوانيني، ومل متيز الداللة االحصائية بني 

  .العدوانيني وغري العدوانيني ىف قيمة مساعدة اآلخرين

وبترتيب متوسطات الدرجات اخلام للقيم االجتماعية الست ترتيبا تنازليا ملعرفة   

أكثر القيم تفضيال وأقلها تفضيال مما يقع بني هذه وتلك حىت تنشط املناقشة اجلماعية حول 
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٢٤٣ 

٢٤٣ 

قيم الفرد االجتماعية وتفضيله هلا لتعديلها اذا لزم األمر وذلك من خالل الربنامج االرشادى 

  .احلاىللدراسة ااملتبع ىف 

وفيما يلى جدول يوضح ترتيب القيم االجتماعية لدى جمموعة الطالب العدوانيني   

  .وجمموعة الطالب غري العدوانيني

@Þë†uISSH@@

@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@òÇìà�@òîÇbànuüa@áîÔÛa@kîmŠm@@

´îãaë†ÈÛa@�Ë@lýİÛa@òÇìà©ë@@

�    دوانينيجمموعة الطالب غري الع  جمموعة الطالب العدوانيني�

�م   احلاجات �

  النفسية

املتوسط 

احلساىب 

  للدرجات اخلام

احلاجات مرتبة ترتيبا 

  تنازليا من حيث 

  التفضيل هلا

  احلاجات

  النفسية

املتوسط احلساىب 

  للدرجات اخلام

احلاجات مرتبة ترتيبا 

  تنازليا من حيث 

  التفضيل هلا

١  

٢  

٣  

  

٤  

٥  

٦� �

  قيمة املساندة

  قيمة املسايرة

  

  يرقيمة التقد

  ستقاللقيمة اال

  قيمة مساعدة اآلخرين

  ة القيادةقيم

١٣.٧٦٨  

١٧.٠٤٩  

  

١١.٧٤٤  

١٤.٤٥١  

١٦.٥٨٥  

  

١٣.٩٦٣  

  قيمة املسايرة

  قيمة مساعدة اآلخرين

  قيمة االستقالل

  قيمة القيادة

  قيمة املساندة

  

  ة التقديرقيم

  قيمة املساندة

  قيمة املسايرة

  

  قيمة التقدير

  اللقيمة االستق

قيمة مساعدة 

  خريناآل

  ة القيادةقيم

١٢.٦٤٦  

١٨.٣٩٠  

  

١٠.٠٦١  

١٦.٢٤٤  

١٧.٤٢٧  

  

١٢.٢٩٣  

  قيمة املسايرة

  قيمة مساعدة اآلخرين

  قيمة االستقالل

  قيمة املساندة

  قيمة القيادة

  

  ة التقديرقيم

وجمموعة   من ترتيب القيم االجتماعية ىف اجلدول السابق موعة الطالب العدوانيني  

أنه يوجد تشاا واختالفا، ىف تفضيل القيم االجتماعية : كن القولالطالب غري العدوانيني مي

بني اموعتني من الطالب، تشاا ىف مراتب قيمة املسايرة وقيمة مساعدة اآلخرين وقيمـة  

االستقالل وقيمة التقدير، واختالفا طفيفا بفارق درجة واحدة ىف املرتبة ىف قـيمىت القيـادة   

تبتني الرابعة واخلامسة بني العدوانيني واخلامسة والرابعـة غـري   واملساندة، حيث احتلت املر

  .العدوانيني

  ..ويوضح الرسم البياىن ذلك   
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٢٤٤ 

٢٤٤ 

  

  
وعلى هذا فمن نتائج الفرض األول يالحظ أن هذا الفرض قد حتقق ىف مجيع 

موضع الدراسة األساسية منها والفرعية، إال ىف بعض املتغريات الفرعية الدراسة متغريات 

  :يةاآلت

ىف متغري احلاجات النفسية مل توجد فروق دالة احصائيا ىف احلاجات النفسية اآلتية   -  ١

السيطرة  - التأمل الذاتى  -االستقالل الذاتى  - االستعراض  -النظام  -اخلضوع (

 -اجلنسية الغريية  -التغيري  -العطف  -لوم الذات  -السيطرة  -لوم الذات  -

توسطات للحاجات النفسية وجد تشاا ىف مرتبة اشباع ولكن بدراسة امل). العدوان
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٢٤٥ 

٢٤٥ 

االستقالل الذاتى  -اخلضوع  -العدوان  -السيطرة : (احلاجات النفسية اآلتية فقط

  ).اجلنسية الغريية -االستعراض  -

مل توجد فروق دالة احصائيا ىف قيمة مساعدة اآلخرين : ىف متغري القيم االجتماعية  -  ٢

  .يني وغري العدوانينيبني الطالب العدوان

<<hI< <îÞ^nÖ]<š†ËÖ]<í�Î^ßÚ<V< <

  :هو الكاتب وكان الفرض الثاىن الذى وضعه 

توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات اموعة التجريبية "

التكيف  -القلق النفسى : العدوانية قبل التجربة وبعدها، ىف املتغريات النفسية اآلتية

القيم  -القيم الشخصية  -احلاجات النفسية  - مفهوم الذات  -) الشخصى واالجتماعى(

�.، والىت تقيسها االختبارات واملقاييس النفسية للبحث احلاىل"االجتماعية �

<Äfi]<š†ËÖ]<]„â<í¢^Ã¹æ<gi^ÓÖ]íéiû]<l]çŞ¤]V< <
مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية على أساس من الدرجات   -  ١

ل متغري من املتغريات النفسية السابقة ومتغرياا الفرعية، أجاب عنها اخلام ىف ك

  .طالب اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة وبعدها

معادلة الكاتب مت حساب الفروق بني املتوسطات وداللتها االحصائية، استخدم فيها   -  ٢

ت املتساوية وذلك على للفروق بني املتوسطات ىف حالة العينا") ت " اختبار (فيشر 

  :الوجه التاىل

درست فروق القيم لكل متغري من املتغريات السابقة على حدة، أجاب عنها   -أ  

  .طالب اموعة التجريبية قبل التجربة وبعدها،كما توضحه اجلداول

مت معرفة مدى الداللة االحصائية لفروق املتوسطات الىت حصل عليها من   -ب 

جداول نسب االحتماالت ىف التوزيع اجلديد وذلك من " ت"اختبار 
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٢٤٦ 

٢٤٦ 

االحصائى، وذلك بعد حساب درجة احلرية للعينة  السابق ذكره ىف املنهج

  .املستخدمة ىف هذا الفرض

  .وفيما يلى نتائج كل متغري من املتغريات السابقة موضع الدراسة    

M<<<I< <îŠËßÖ]<Ð×ÏÖ]<V< <

  :ري فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة ذا املتغ    

@Þë†uISTH@@

@áîÓë@´İ�ìn½a@´i@ÖŠÐÛaBp@Bó�ÐäÛa@ÕÜÔÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

@@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@òÇìà©@ô†ÛIòîjíŠvnÛa@H@òäîÇ@ò�a‰†Ûa@@

bç†Èië@òiŠvnÛa@ÝjÓ@@

  

  م

  

  نوع

  

  ن

  جمموعة الطالب

  العدوانيني

  جمموعة الطالب

  غري العدوانيني

    الفرق بني

  قيمة

  الداللة 

  حصائيةاال

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطني  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  

  

١  

  

  

  القلق النفسى

  

٤١  

  

٧٧.٨٥٤  

  

١٦.٤١٧  

  

٥٨.١٩٥  

  

١٩.٥٢١  

  

١٩.٦٥٩  

  

٤.٨٧٥  

  

  دالة

  

٠.٠١  

يتضح من هذا اجلدول وجود فرق ذو داللة احصائية كبرية بني متوسطى درجات 

ا، وكذلك وجود فرق بني املتوسطني كبري ىف اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة وبعده

القلق النفسى لصاحل اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة، مما يدل على تقدم اموعة 

التجريبية بعد التجربة بداللة جوهرية، وذا يكون قد اخنفض مستوى القلق لديهم بعد 

  .التجربة مباشرة عما كان قبلها

N<<I< <<îŠËßÖ]<ÌéÓjÖ]V< <

 فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة بنوعى هذا املـتغري التكيـف الشخصـى   

  .والتكيف االجتماعى
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@Þë†uISUH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@BÑîØnÛa@óÇìäÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

@@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†ÛIòîjíŠvnÛa@H@òäîÇ@ò�a‰†Ûa@@

bç†Èië@òiŠvnÛa@ÝjÓ@@

  

  م

  

  نوع

  

  ن

  جمموعة الطالب

  العدوانيني

  جمموعة الطالب

  غري العدوانيني

    الفرق بني

  قيمة

  الداللة 

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  

  

١  

  

٢  

  

  التكيف

  الشخصى

  التكيف

  االجتماعى

  

٤١  

  

٤١  

  

٥٧.٩٧٦  

  

٥٦.٣٤١  

  

١١.١٧٥  

  

١٠.٦١٧  

  

٥٧.٠٧٣  

  

٥٧.٠٤٩  

  

٢٠.٧٥٧  

  

١٣.٧٤٥  

  

٠.٩٠٣  

  

٠.٧٠٨َ  

  

٠.٢٤٢  

  

٠.٢٥٨َ  

  

  غري دالة

  

  غري دالة

  

يتضح من هذا اجلدول أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات 

درجات اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة وبعدها، وكذلك ال توجد فروق واضحة 

دل على عدم تقدم ، مما ي)الشخصى واالجتماعى(بني متوسطات الدرجات ىف نوعى التكيف 

  .اموعة بعد التجربة، والزالوا أقل قدرة على التكيف الشخصى واالجتماعى
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O<<Il]„Ö]<ÝçãËÚ<V< <

  :فيما يلى جدول يوضح النتائج احلاصة بأبعاد مفهوم الذات  

@Þë†uISVH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@B@âìèÐß@…bÈiþ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

n‚½a@paˆÛa@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@òÐÜIòîjíŠvnÛa@H@òäîÇ@ò�a‰†Ûa@@

bç†Èië@òiŠvnÛa@ÝjÓ@@

  

  م

  

  نوع

  

  ن

  جمموعة الطالب

  العدوانيني

  جمموعة الطالب

  غري العدوانيني

    الفرق بني

  قيمة

  الداللة 

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  

  

١  

٢  

٣  

  

  

  التباعد

  ذاتتقبل ال

تقبــل 

  اآلخرين

  

٤١  

٤١  

٤١  

  

  

٢٥٢.٠٢٤  

٢٣٩.١٩٥  

٢٤٠.٣٦٦  

  

  

٥٥.٣٦٩  

٦٧.٠٦٩  

٣٧.٢٨٩  

  

٢٢٢.٠٧٣  

٢٢٣.٠٠٠  

٢٠٤.٨٢٩  

  

  

٤٠.٥٧١  

٥٣.١١٧  

٢٧.٦١٨  

  

٢٩.٩٥١  

١٦.١٩٥  

٣٥.٥٣٧  

  

٢.٧٦٠  

١.١٩٧  

٤.٨٤٤  

  

  

  دالة

  غري دالة

  دالة

  

  

٠.٠١  

  

٠.٠١  

  

بني متوسطات يتضح من هذا اجلدول وجود فروق ذات داللة احصائية كبرية 

الدرجات للمجموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة وبعدها، وكذلك وجود فروق واضحة 

التباعد : بني متوسطات الدرجات ىف بعدين هامني وأساسيني من أبعاد مفهوم الذات مها

وتقبل اآلخرين ىف حني أنه ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بني متوسطى درجات اموعة 

وهذا يعىن تقدم اموعة . ية العدوانية قبل التجربة وبعدها ىف بعد تقبل الذاتالتجريب

التجريبية بعد التجربة ىف البعدين التباعد وتقبل اآلخرين تقدما جوهريا، ىف حني أنه مل تتقدم 

احلاىل أنه سوف حيدث تقدم ىف هذا البعد بعد الكاتب اموعة ىف البعد تقبل الذات، ويرى 

  .وذلك ألن التباعد وتقبل اآلخرين يؤدى بالفرد إىل أن يتقبل ذاتهالتجربة 

والرسم البياىن التاىل يوضح الفروق بني املتوسطات ىف قيم مفهوم الذات بني 

  .اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة وبعدها
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P<<IíéŠËßÖ]<l^q^£]<V< <

  .ة املرتبطة بالسلوك العدواىنفيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة باحلاجات النفسي

@Þë†uISWH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@B@pbubzÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@òÐÜn‚½a@òî�ÐäÛaIòîjíŠvnÛa@H@òäîÇ@ò�a‰†Ûa@@

bç†Èië@òiŠvnÛa@ÝjÓ@@

  

  م

  

  نوع

  

  ن

  جمموعة الطالب

  العدوانيني

  جمموعة الطالب

  لعدوانينيغري ا

الفرق 

  بني

  

  قيمة

  الداللة 

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  

  

١  

٢  

٣  

٤  

  

  

  التحصيل

  التواد

  املعاضدة

  التحمل

  

  

٤١  

٤١  

٤١  

٤١  

  

١٤.٧٨٠  

١٥.٣١٧  

١٣.٥٦١  

١٤.٢٩٣  

  

٤.١٢٢  

٤.٣٠٤  

٣.٧٧٥  

٣.٩٥٠  

  

١٤.٩٥١  

١٤.٩٠٢  

١٣.٤١٥  

١٦.٢٦٨  

  

٢.٦٢٧  

٤.١٥٤  

٤.٣٢٠  

٤.٩٢٥  

  

٠.١٧١َ  

٠.٤١٥  

٠.١٤٦  

١.٩٧٥َ  

  

٠.٢٢١ً  

٠.٤٣٩  

٠.١٦١  

١.٩٧٩َ  

  

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  دالة

  

  

  

  

٠.٠٥  

يتضح من هذا اجلدول أنه من بني احلاجات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن 

ألفراد اموعة التجريبية قبل التجربة، وجد فرق ذو داللة احصائية ضعيفة بني متوسطى 

درجات اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة وبعدها، وفرق بني املتوسطني ضعيف ىف 

حاجة التحمل لصاحل اموعة التجريبية بعد التجربة، مما يربهن على حتقيق اشباع هلذه 

احلاجة، وتقدم اموعة بعض الشئ ىف اشباع حاجة التحمل بعد التجربة، ىف حني أنه مل 

، فلم تكن هناك داللة )التحصيل والتواد واملعاضدة(حلاجات الثالثة األخرى حيدث ذلك ىف ا

احصائية تذكر للفروق بني متوسطات درجات اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة 

  .وبعدها ىف هذه احلاجات النفسية

  .احلاجة النفسية املتأثرة بالربنامج االرشادى:  وفيما يلى جدول يوضح 
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@Þë†uISXH@@

@áîÓë@´İ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@B@òubzÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

@óÜÇ@Õjİ½a@ô…b‘‰üa@wßbã�Ûbi@ñŠqdn½a@òî�ÐäÛa@@

òîãaë†ÈÛa@òîjíŠvnÛa@òÇìà�a@@

  

  م

  

  نوع

  

  ن

  جمموعة الطالب

  العدوانيني

  جمموعة الطالب

  غري العدوانيني

    الفرق بني

  قيمة

  الداللة 

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطني  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  

  

١  

  

  العدوان

  

٤١  

  

١٣.٠٠٠  

  

٢.٩٩٢  

  

١٤.٤١٥  

  

٣.٧٤٠  

  

١.٤١٥َ  

  

١.٨٦٧َ  

  

  دالة

  

٠.٠٥  

يتضح من هذا اجلدول أنه من بني احلاجات النفسية للمراهقني عامة، وألفراد 

وعة التجريبية إىل أمناط اموعة التجريبية قبل التجربة احلاجة إىل العدوان، يلجأ مراهق ام

من السلوك ال تشبع هذه احلاجة، باالضافة إىل ايهامه بأنه طالب عدواىن وبتطبيق الربنامج 

االرشادى على اموعة التجريبية، وجد فرق ذو داللة احصائية ضعيفة بني متوسطى 

ضعيف ىف  درجات اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة وبعدها، وفرق بني املتوسطني

عن طريق هذا : حاجة العدوان لصاحل اموعة التجريبية بعد التجربة، مما يربهن على أنه

الربنامج االرشادى حتقق عنصر اشباع هذه احلاجة، وتقدم اموعة بعض الشئ ىف اشباع 

وبترتيب متوسطات الدرجات اخلام حلاجات املراهقني . حاجة العدوان للعينة التجريبية

عامة ترتيبا تنازليا قبل التجربة وبعدها ملراهقى التجربة ملعرفة أكثر احلاجات الىت النفسية 

  .حدث فيها نوع من االشباع وأقلها وما يقع بني هذه وتلك

  .وفيما يلى جدول يوضح هذا الترتيب للحاجات النفسية
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@Þë†uISYH@@

òîãaë†ÈÛa@@òîjíŠvnÛa@òÇìà�a@lýİÛ@òî�ÐäÛa@pbub§a@kîmŠm@@

ÝjÓ@bç†Èië@òiŠvnÛa@@

�   اموعة التجريبية العدوانية بعد التجربة  اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة�

�م   احلاجات �

  النفسية

املتوسط احلساىب 

  للدرجات اخلام

احلاجات مرتبة 

ترتيبا تنازليا من 

  حيث 

  التفضيل هلا

  احلاجات

  النفسية

املتوسط احلساىب 

  للدرجات اخلام

ة احلاجات مرتب

ترتيبا تنازليا من 

  حيث 

  التفضيل هلا

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥� �

  التحصيل

  اخلضوع

  النظام

  االستعراض

  االستقالل الذاتى

  التواد

  التأمل الذاتى

  املعاضدة

  السيطرة

  لوم الذات

  العطف

  التغيري

  التحمل

  اجلنسية الغريية

  العدوان

  

١٤.٧٨٠  

١٢.٧٨٠  

١٦.٠٠٠  

١٢.٥١٢  

١٣.٠٠٠  

١٥.٣١٧  

١٤.١٤٦  

١٣.١٤٦  

١٤.٠٠٠  

١٤.٣٩٠  

١٦.٦٣٤  

١٣.٧٨٠  

١٤.٢٩٣  

١١.٤١٥  

١٣.٠٠٠  

  العطف

  النظام

  التواد

  التحصيل

  لوم الذات

  التحمل

  التأمل الذاتى

  السيطرة

  التغيري

  املعاضدة

  االستقالل الذاتى

  العدوان

  اخلضوع

  االستعراض

  اجلنسية الغريية

  

  التحصيل

  اخلضوع

  النظام

  االستعراض

  ىاالستقالل الذات

  التواد

  التأمل الذاتى

  املعاضدة

  السيطرة

  لوم الذات

  العطف

  التغيري

  التحمل

  اجلنسية الغريية

  العدوان

  

١٤.٩٥١  

١١.٩٠٢  

١٤.٣٩٠  

١١.٦١٠  

١٣.١٧١  

١٤.٩٠٢  

١٣.٦٣٤  

١٣.٤١٥  

١٣.٦٣٤  

١٥.٨٠٥  

١٧.٣٩٠  

١٤.٠٧٣  

١٦.٢٦٨  

١٠.٣٤١  

١٤.٤١٥  

  العطف

  التحمل

  لوم الذات

  التحصيل

  التواد

  العدوان

  النظام

  تغيريال

  املعاضدة

  التأمل الذاتى

  السيطرة

  االستقالل الذاتى

  اخلضوع

  االستعراض

  اجلنسية الغريية

  

النظام  : (هذا التعديل ىف موقع احلاجات النفسية ومراتبها ىف عشر درجات هى

التغيري   -لوم الذات  -السيطرة  -املعاضدة  -التأمل الذاتى  - التواد  - االستقالل الذاتى 

يربهن على مدى التقدم الذى أحدثه الربنامج االرشادى بعد التجربة ىف ) لعدوانا -التحمل 

  . حماولة االشباع الصحيح للحاجات النفسية لدى املراهق

ويوضح الرسم البياىن التاىل الفروق ىف قيم احلاجات املرتبطة بالسلوك العدواىن 

  .واملتأثرة بالربنامج االرشادى قبل التجربة وبعدها
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Q<<I< <íé’~�Ö]<ÜéÏÖ]<V< <

  .فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة ذه القيم

@Þë†uITPH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@B@òî–‚’Ûa@áîÔÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@òÇìà©@ô†Û@o�ÛaIòîjíŠvnÛa@H@òäîÇ@ò�a‰†Ûa@@

bç†Èië@òiŠvnÛa@ÝjÓ@@

  

  م

  

  القيم

  

  ن

بية اموعة التجري

  العدوانية قبل التجربة

اموعة التجريبية 

  العدوانية بعد التجربة

الفرق 

  بني

  

  قيمة

  الداللة 

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    الشخصية  

  

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

  

  

  القيمة العملية

  قيمة االجناز

  قيمة التنوع

  قيمة احلسم

  قيمة التظيم

قيمة وضوح 

  اهلدف

  

٤١  

٤١  

٤١  

٤١  

٤١  

٤١  

  

  

١٤.٠٤٩  

١٥.٥٦١  

١٣.٤٨٨  

١٤.٠٤٩  

١٨.٠٧٣  

١٣.٧٨٠  

  

  

٢.٤٩٩  

٣.٠٣٣  

٤.٥٩٣  

٣.٠٤٨  

٢.٣٦١  

٣.١٢١  

  

  

١٣.٣٩٠  

١٦.٤١٥  

١٣.١٧١  

١٤.٤٨٨  

١٧.١٢٢  

١٥.٤٣٩  

  

  

٣.٠٧٤  

٣.٠٠٦  

٣.٧٦٣  

٢.٩٩٢  

٤.٠٩٩  

٣.٥٢٩  

  

  

٠.٦٥٩  

٠.٨٥٤َ  

٠.٣١٧  

٠.٤٣٩َ  

٠.٩٥١  

١.٦٥٩َ  

  

  

١.٠٥٣  

١.٢٦٥َ  

٠.٣٣٨  

٠.٦٥٠َ  

١.٢٧١  

٢.٢٢٧َ  

  

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  دالة

  

  

  

  

  

  

٠.٠٥  

يتضح من هذا اجلدول أنه من بني القيم الشخصية املرتبطة بالسلوك العدواىن ألفراد 

اموعة التجريبية قبل التجربة، وجد فرق ذو داللة احصائية ضعيفة بني متوسطى درجات 

التجربة وبعدها وفرق بني املتوسطني ىف قيمة وضوح اهلدف اموعة التجريبية العدوانية قبل 

وهذا يدل على تقدم اموعة التجريبية بعد التجربة ىف قيمة وضوح اهلدف، ىف حني أنه مل 

حيدث ذلك ىف باقى القيم اخلمسة، فلم تكن هناك داللة احصائية تذكر للفروق بني 

  التجربة وبعدها ىف هذه القيم الشخصية متوسطات درجات اموعة التجريبية العدوانية قبل

  وبترتيب متوسطات الدرجات اخلام للقيم الشخصية الست ترتيبا تنازليا ملعرفة أكثر 

القيم تفضيال وأقلها تفضيال وما يقع بني هذه وتلك، وذلك ملعرفة أكثر القيم الىت مت تفضيلها 
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  .السلوك التجربة ، وكانت أساسية ىف احداث التعديل املطلوب ىف بعد

�.وفيما يلى جدول يوضح ترتيب القيم الشخصية الست هذه �

@Þë†uITQH@@

òîãaë†ÈÛa@@òîjíŠvnÛa@òÇìà�a@lýİÛ@òî–‚’Ûa@áîÔÛa@kîmŠm@@

bç†Èië@òiŠvnÛa@ÝjÓ@@

�    اموعة التجريبية العدوانية بعد التجربة  اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة�

�م   احلاجات �

  النفسية

احلساىب املتوسط 

  للدرجات اخلام

احلاجات مرتبة 

ترتيبا تنازليا من 

  حيث التفضيل هلا

  احلاجات

  النفسية

املتوسط احلساىب 

  للدرجات اخلام

احلاجات مرتبة 

ترتيبا تنازليا من 

  حيث التفضيل هلا

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

� �

  القيمة العملية

  قيمة االجناز

  قيمة التنوع

  قيمة احلسم

  قيمة التنظيم

قيمة وضوح 

  فاهلد

١٤.٠٤٩  

١٥.٥٦١  

١٣.٤٨٨  

١٤.٠٤٩  

١٨.٠٧٣  

١٣.٧٨٠  

  

  قيمة التنظيم

  قيمة االجناز

  قيمة احلسم

  القيمة العملية

قيمة وضوح 

  اهلدف

  قيمة التنوع

  القيمة العملية

  قيمة االجناز

  قيمة التنوع

  قيمة احلسم

  قيمة التنظيم

قيمة وضوح 

  اهلدف

١٣.٣٩٠  

١٦.٤١٥  

١٣.١٧١  

١٤.٤٨٨  

١٧.١٢٢  

١٥.٤٣٩  

  

  نظيمقيمة الت

  قيمة االجناز

قيمة وضوح 

  اهلدف

  قيمة احلسم

  قيمة التنوع

  

من هذا الترتيب للقيم الشخصية قبل التجربة وبعدها موعة الطالب العدوانيني 

يتضح مدى التقدم الواضح لقيمة وضوح اهلدف، حيث ارتفعت ىف أمهيتها ) العينة التجريبية(

ة الثالثة بعد التجربة، ونظرا ملا هلا من أمهية خاصة ىف من املرتبة اخلامسة قبل التجربة إىل املرتب

  .بناء قيم أخرى عليها كما يتضح ىف تفسري النتائج

  ..ويوضح الرسم البياىن التاىل ذلك 
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R<<I< <íéÂ^Ûjq÷]<ÜéÏÖ]<V< <

  .فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة ذه القيم  

@Þë†uITRH@@
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@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@BëòîÇbànuüa@áîÔÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûa@@

@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@òÇìà©@ô†Û@L@óãaë†ÈÛa@ÚìÜ�Ûbi@òİjmŠ½aIòîjíŠvnÛaH@@

@òäîÇ@ò�a‰†Ûabç†Èië@òiŠvnÛa@ÝjÓ@@

  

  م

  

  القيم

  

  ن

اموعة التجريبية 

  العدوانية قبل التجربة

اموعة التجريبية 

  العدوانية بعد التجربة

    الفرق بني

  مةقي

  الداللة 

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    الشخصية  

  

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

  

  

  قيمة املساندة

  قيمة املسايرة

  قيمة التقدير

  قيمةاالستقالل

  قيمة القيادة

  

  

٤١  

٤١  

٤١  

٤١  

٤١  

  

  

١٣.٧٣٢  

١٦.٧٥٦  

١٢.١٩٥  

١٤.٠٢٤  

١٣.٧٣٢  

  

  

٣.٥٤١  

٤.٠٩٨  

٣.٧٧٠  

٤.٠٨٥  

٣.٤٨٥  

  

  

١١.٨٧٨  

١٧.٦٨٣  

١١.٦٨٣  

١٥.١٤٦  

١٣.٢٩٣  

  

  

٣.١٤٩  

٣.٨٦٩  

٣.٩٩٠  

٣.٥٧٦  

٣.٩٣١  

  

  

١.٨٥٤  

٠.٩٢٧َ  

٠.٥١٢  

١.١٢٢َ  

٠.٤٣٩  

  

٢.٤٧٥  

١.٠٤٠َ  

٠.٥٩٠  

١.٣٠٨َ  

٠.٥٢٨  

  

  

  دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  

  

٠.٠٢  

يتضح من هذا اجلدول أنه من بني القيم االجتماعية املرتبطة بالسـلوك العـدواىن   

موعة التجريبية قبل التجربة، وجد فرق ذو داللة احصائية كبرية بـني متوسـطى   ا دألفرا

درجات اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة وبعدها، وفرق بني املتوسطني كبري ىف قيمة 

املساندة ىف صاحل اموعة التجريبية قبل التجربة، مما يدل على تنحى هذه القيمة جانبا لكى 

ىف حني أنه . قيمة أخرى أكثر تفضيال ىف ظل الظروف الراهنة ومعرفة الفرد لنفسهحيل حملها 

مل حيدث ذلك ىف باقى القيم االجتماعية، فلم تكن هناك داللة احصائية تذكر للفروق بـني  

وقد يكـون ذلـك التعـديل ىف    . املتوسطات قبل التجربة وبعدها ىف هذه القيم االجتماعية

ساندة قبل التجربة وبعدها الزم وأساسى ىف احـداث التعـديل   متوسط الدرجات لقيمة امل

  .املطلوب ىف السلوك

وفيما يلى رمسا بيانيا يوضح تلك الفروق للقيم االجتماعية املرتبطة بالسلوك 

  .العدواىن لطالب اموعة التجريبية قبل التجربة وبعدها
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د حتقق ىف أغلب وعلى هذا فمن نتائج الفرض الثاىن يالحظ أن هذا الفرض ق

 - القلق النفسى : األساسية، فقد حتقق الفرض ىف املتغريات النفسية اآلتيةالدراسة متغريات 

ومل يتحقق  - القيم االجتماعية  -القيم الشخصية  - احلاجات النفسية  -مفهوم الذات 

  .الفرض ىف متغري التكيف النفسى بنوعيه

غريات الفرعية هلذه املتغريات كما يالحظ أن هذا الفرض قد حتقق ىف بعض املت

  :األساسية والىت هى
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  .فقد حتقق ىف التباعد وتقبل اآلخرين: ىف أبعاد مفهوم الذات   -  ١

  .فقد حتقق ىف حاجة التحمل: ىف احلاجات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن   -  ٢

  .ضوح اهلدففقد حتقق ىف قيمة و: ىف القيم الشخصية املرتبطة بالسلوك العدواىن   -  ٣

  .فقد حتقق ىف قيمة املساندة: ىف القيم االجتماعية املرتبطة بالسلوك العدواىن   -  ٤

اموعة (احلاىل الدراسة كما يالحظ أن تطبيق الربنامج االرشادى على عينة 

قد أحدثت هزة ىف ترتيب حاجام النفسية وىف تفضيلهم لقيم شخصية معينة عن ) التجريبية

  .ىقيم شخصية أخر

<<{qI< <oÖ^nÖ]<š†ËÖ]<í�Î^ßÚ<V< <

  :هوالكاتب وكان الفرض الثالث الذى وضعه   

توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات اموعة التجريبية "

القلق النفسى  : العدوانية واموعة الضابطة العدوانية بعد التجربة ىف املتغريات النفسية اآلتية

القيم الشخصية   -احلاجات النفسية  -مفهوم الذات  -  )الشخصى واالجتماعى(التكيف 

  .احلاىل للدراسة والىت تقيسها االختبارات واملقاييس النفسية . “القيم االجتماعية

  :اخلطوات اآلتيةالكاتب وملعاجلة هذا الفرض، اتبع 

مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية على أساس من الدرجات   -  ١

ىف كل متغري من املتغريات النفسية السابقة، ومتغرياا الفرعية، أجاب عنها  اخلام

  .طالب اموعتني التجريبية والضابطة العدوانية بعد التجربة

معادلة الكاتب مت حساب الفروق بني املتوسطات وداللتها االحصائية، استخدم فيها   -  ٢

ة العينات املتساوية، وذلك على للفروق بني املتوسطات ىف حال") ت"اختبار (فيشر 

  :النحو التاىل
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درست فروق القيم بكل متغري من املتغريات السابقة على حدة، أجاب عنها   -أ   

طالب اموعتني التجريبية والضابطة العدوانية بعد التجربة، كما توضحه 

  .اجلداول

ها من مت معرفة مدى الداللة االحصائية لفروق املتوسطات الىت حصل علي  -ب 

، وذلك من جداول نسب االحتماالت ىف التوزيع اجلديد "ت"اختبـار 

املنهج االحصائى، وذلك بعد حساب درجة احلرية للعينة   السابق ذكره ىف 

  .املستخدمة ىف هذا الفرض

احلاىل حق تفسري الفروق الدالة بني اموعتني التجريبية الكاتب وحىت يعطى 

فيما يلى مدى الكاتب بة على أا فروق حقيقية واقعية، يعرض والضابطة العدوانية بعد التجر

التغري احلادث ىف نتائج املتغريات النفسية السابقة للمجموعة الضابطة العدوانية بعد التجربة 

جتانس اموعتني التجريبية والضابطة العدوانية ) الفصل الرابع(عن قبلها، كما أوضح سابقا 

  .قريباتالدراسة ىف مجيع متغريات 

وفيما يلى جدول يوضح نتائج املتغريات النفسة السابقة للمجموعة الضابطة 

  .العدوانية قبل التجربة وبعدها

  

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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@Þë†uITSH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@B@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

@òİjmŠ½a@òî�ÐäÛa@pa�ÌnàÜÛ@òj�äÛbi@@

Ûa@òİibšÛa@òÇìà�a@…aŠÏþ@óãaë†ÈÛa@ÚìÜ�Ûbibç†Èië@òiŠvnÛa@ÝjÓ@òîãaë†È@@
  

  م

  

  القيم

  

  ن

اموعة الضابطة 
  العدوانية قبل التجربة

  اموعة الضابطة

  العدوانية بعد التجربة

    الفرق بني

  قيمة

  

  الداللة

  

  النتيجة

    االحصائية  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    الشخصية  

١  
٢  
  أ

  
  ب
  
٣  
  أ

  ب
  جـ
٤  

  
  أ

  ب
  جـ
  د

  هـ
  و
  ز
٥  

  
  أ

  ب
  جـ
  د

  هـ
  و

  
٦  

  
  أ

  ب
  جـ
  د

  هـ

  القلق النفسى
  التكيف

  التكيف الشخصى
  التكيف االجتماعى

  مقهوم الذات
  التباعد

  تقبل الذات
  تقبل اآلخرين

  احلاجات النفسية
  التحصيل
  اخلضوع

  التواد
  املعاضدة
  العطف
  التحمل
  العدوان

  القيم الشخصية
  القيمة العملية

  قيمة االجناز
  قيمة التنوع
  قيمة احلسم
  قيمة التنظيم

قيمة وضوح 
  اهلدف

  القيم االجتماعية
  قيمة املساندة
  قيمة املسايرة
  قيمة التقدير

  قيمةاالستقالل
  قيمة القيـادة

٤١  
٤١  
  
  
  
  
٤١  
  
  
  
٤١  
  
  
  
  
  
  
  
  
٤١  
  
  
  
  
  
  
  
  
٤١  
  
  

٧١.٥١٢  
  

٥٠.٥٨٥  
  

٥١.٨٠٥  
  
  

٢٤٩.١٢٢  
٢٤١.٢٦٨  
٢٤١.١٩٥  

  
  

١٤.١٩٥  
١٣.٣١٧  
١٥.٣١٧  
١٥.٠٩٨  
١٦.٥٩١  
١٤.٦٣٤  
١٣.٣٦٦  

  
  

١٣.٧٥٦  
١٦.٣٦٦  
١٢.١٧١  
١٤.٩٢٧  
١٧.٤٨٨  
١٦.٧٨٠  

  
  
  

١٣.٨٠٥  
١٧.٣٤١  
١١.٢٩٣  
١٤.٨٧٨  
١٤.١٩٥  

١٥.٨٦٩  
  

١٠.٣٧٥  
  

٩.٣٨١  
  
  

٤٦.١٧٨  
١٩.٣٣٩  
٣٥.٤٩٤  

  
  

٣.٥٨٧  
٣.٤٠٩  
٤.٠٣٥  
٤.٢٥١  
٣.٩٧٦  
٣.٩٥٥  
٣.٢٣٠  

  
  

٣.٧٢٧  
٣.٠٣٠  
٣.٧٣٤  
٣.٣٠٤  
٤.٢١٦  
٤.٠٠٥  

  
  
  

٢.٩١٧  
٤.٤٨٣  
٣.٨٠٢  
٣.٢٧٣  
٣.٨٦٨  

٧٢.٦٨٣  
  

٥٠.٥٦١  
  

٥٤.٠٩٨  
  
  

٢٣٨.٥١٢  
٢٣٩.٤١٥  
٢٤١.٠٤٩  

  
  

١٣.٨٢٩  
١٣.٦٨٣  
١٥.٦٥٩  
١٣.٨٢٩  
١٧.٥١٢  
١٤.٩٧٦  
١٣.٢٦٨  

  
  

١٣.٧٣٢  
١٦.٣٩٠  
١٢.٥٦١  
١٣.٧٨٠  
١٧.٢٢٠  
١٦.٢٦٨  

  
  
  

١٣.٠٠٠  
١٦.٧٥٦  
١١.٠٤٩  
١٦.٢٦٨  
١٣.٧٥٦  

٨.١٧٨  
  

١٠.٠٢٠  
  

٩.٦٤٠  
  
  

٥٣.١٦٩  
٣١.٨٣٣  
٢٩.٠٣١  

  
  

٣.٧١٦  
٣.٤٦٨  
٣.٦٩٠  
٣.٤٧٩  
٣.٧٩٧  
٣.٨٨١  
٣.٢٩٥  

  
  

٤.٠٤٩  
٢.٨٩٠  
٤.٣٠٧  
٢.٧٩١  
٤.٤٥٩  
٤.٠٧٠  

  
  
  

٤.٠١٢  
٤.٦٧٣  
٣.٩٠٤  
٣.٥٣٧  
٤.٢٩٥  

١.١٧١َ  
  

٠.٠١١  
  

٢.٢٩٣َ  
  
  

١٠.٦١٠  
١.٨٥٣  
٠.١٤٦  

  
  

٠.٣٦٦  
٠.٣٦٦َ  
٠.٣٤٢َ  
١.٢٦٩  
٠.٥٦١َ  
٠.٣٤٢َ  
٠.٠٩٨  

  
  

٠.٠٢٤  
٠.٠٢٤َ  
٠.٣٩٠َ  
١.١٤٧  
٠.٢٦٨  
٠.٥١٢  

  
  
  

٠.٨٠٥  
٠.٥٨٥  
٠.٢٤٤  
١.٣٩٠َ  
٠.٤٣٩  

٠.٤١٥َ  
  

٠.٠١١  
  

١.٠٧٨َ  
  
  

٠.٩٥٣  
٠.٣١٥  
٠.٠٢٠  

  
  

٠.٤٤٨  
٠.٤٧٦َ  
٠.٣٩٥َ  
١.٤٦٠  
٠.٦٤٦َ  
٠.٣٩٠َ  
٠.١٣٤  

  
  

٠.٠٢٨  
٠.٠٣٦َ  
٠.٤٣٣َ  
١.٦٧٧  
٠.٢٧٦  
٠.٥٦٧  

  
  
  

١.٠٢٧  
٠.٥٧١  
٠.٢٨٣  
١.٨٢٤َ  
٠.٤٨٠  

  غري دالة
  

  غري دالة
  

  غري دالة
  
  

  غري دالة
  غري دالة
  غري دالة

  
  

  غري دالة
  غري دالة
  غري دالة
  غري دالة
  غري دالة
  غري دالة
  غري دالة

  
  

  غري دالة
  غري دالة
  غري دالة
  غري دالة
  غري دالة
  غري دالة

  
  
  

  غري دالة
  غري دالة
  غري دالة
  غري دالة
  غري دالة
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٢٦١ 

  غري دالة احصائيا ىف مجيع املتغريات النفسية" ت"يتضح من اجلدول السابق أن قيم 

ة املتفرعة منها، وهذا يعىن أنه مل يطرأ أى تغيري الست، وىف مجيع املتغريات النفسية الفرعي

  يذكر على اموعة الضابطة العدوانية طوال األربعة شهور اخلاصة بالتجربة االرشادية

العينة (وذلك ىف مجيع املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن للطالب العدوانيني 

  ).الضابطة للبحث

الفروق الدالة بني اموعتني التجريبية والضابطة  هذا من شأنه أن جيعل من تفسري

تفسريا حقيقيا  -بعد ادخال املتغري املستقل ىف التجربة على اموعة التجريبية  -العدوانية 

  .وواقعيا

احلاىل فيما يلى نتائج كل متغري من الكاتب والختبار صحة الفرض الثالث، يعرض 

  :املتغريات السابقة موضع الدراسة

M<<<I< <îŠËßÖ]<Ð×ÏÖ]<V< <

  :فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة ذا املتغري  

@Þë†uITTH@@

@áîÓë@´İ�ìn½a@´i@ÖŠÐÛaBp@Bó�ÐäÛa@ÕÜÔÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

òîãaë†ÈÛa@òİibšÛaë@òîjíŠvnÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@òiŠvnÛa@†Èi@@

  

  م

  

  القيم

  

  ن

  اموعة التجريبية

  جربةالعدوانية بعد الت

  اموعة الضابطة

  العدوانية بعد التجربة

الفرق 

  بني

  

  قيمة

  

  الداللة

  

  النتيجة

    االحصائية  "ت"  املتوسطني  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    الشخصية  

  

١  

  

  القلق النفسى

  

  

٤١  

  

٥٨.١٩٥  

   

١٩.٥٢١  

  

٧٢.٦٨٣  

  

٨.١٧٨  

  

١٤.٤٨٨َ  

  

٤.٣٣٠َ  

  

  دالة

  

٠.٠١  

كبرية بني متوسطى درجات  ويتضح من هذا اجلدول وجود فرق ذو داللة احصائية

اموعة التجريبية والضابطة العدوانية بعد التجربة، وكذلك وجود فرق بني املتوسطني كبري 
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٢٦٢ 

٢٦٢ 

ىف القلق النفسى لصاحل اموعة الضابطة العدوانية، مما يدل على تقدم اموعة التجريبية بعد 

القلق لديهم بعد التجربة التجربة بداللة احصائية جوهرية، وذا يكون قد اخنفض مستوى 

  .مباشرة، ىف حني بقيت اموعة الضابطة بنفس مستوى القلق لديها قبل التجربة

N<<I< <îŠËßÖ]<ÌéÓjÖ]<V< <

التكيف الشخصى (فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة بنوعى هذا املتغري 

  ).والتكيف االجتماعى  

@Þë†uITUH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@Ba@òÛü†Ûaë@òj�äÛbi@b�@òîöb–yü@@

òîãaë†ÈÛa@òİibšÛaë@òîjíŠvnÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@ÑîØnÛa@óÇìäÛ@@

òiŠvnÛa@†Èi@@

  

  م

  

  القيم

  

  ن

  اموعة التجريبية

  العدوانية بعد التجربة

  اموعة الضابطة

  العدوانية بعد التجربة

    الفرق بني

  قيمة

  الداللة

  االحصائية

 

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    الشخصية  

  

١  

  

٢  

  

  التكيف

  الشخصى

  التكيف

  االجتماعى

  

  

٤١  

  

٤١  

  

  

٥٧.٠٧٣  

  

٥٧.٠٤٩  

  

  

٢٠.٧٥٧  

  

١٣.٧٤٥  

  

٥٠.٥٦١  

  

٥٤.٠٩٨  

  

  

١٠.٠٢٠  

  

٩.٦٤٠  

  

٦.٥١٢  

  

٢.٩٥١  

  

  

١.٧٨٧  

  

١.١١٢  

  

  

  غري دالة

  

  غري دالة

  

يتضح من هذا اجلدول أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات 

ت اموعة التجريبية العدوانية واموعة الضابطة العدوانية بعد التجربة، وكذلك ال درجا

توجد فروق واضحة بني املتوسطات للدرجات ىف نوعى التكيف الشخصى واالجتماعى، مما 

يدل على عدم تقدم اموعة التجريبية بعد التجربة، والزالوا أقل قدرة على التكيف 

  .ك عند مقارنتهم باموعة الضابطة العدوانية بعد التجربةالشخصى واالجتماعى وذل
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٢٦٣ 

٢٦٣ 

O<<I< <l]„Ö]<ÝçãËÚ<V< <

  .فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة بأبعاد مفهوم الذات

@Þë†uITVH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@B@âìèÐß@…bÈiþ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

îjíŠvnÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@òÐÜn‚½a@paˆÛaòîãaë†ÈÛa@òİibšÛaë@ò@@

òiŠvnÛa@†Èi@@

  

  م

  

  القيم

  

  ن

  اموعة التجريبية

  العدوانية بعد التجربة

  اموعة الضابطة

  العدوانية بعد التجربة

    الفرق بني

  قيمة

  الداللة

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    الشخصية  

  

١  

٢  

٣  

  

  

  التباعد

  تقبل الذات

  تقبل اآلخرين

  

  

٤١  

٤١  

٤١  

  

  

٢٢٢.٠٧٣  

٢٢٣.٠٠٠  

٢٠٤.٨٢٩  

  

  

٤٠.٥٧١  

٥٣.١١٧  

٢٧.٦١٨  

  

  

٢٣٨.٥١٢  

٢٣٩.٤١٥  

٢٤١.٠٤٩  

  

  

٥٣.١٦٩  

٣١.٨٣٣  

٢٩.٠٣١  

  

  

١٦.٤٣٩َ  

١٦.٤١٥َ  

٣٦.٢٢٠َ  

  

  

١.٥٥٥َ  

١.٦٧٧َ  

٥.٧١٧َ  

  

  

  غري دالة

  غري دالة

  دالة

  

  

  

  

٠.٠١  

جات يتضح من هذا اجلدول وجود فرق ذو داللة احصائية كبرية بني متوسطى در

اموعة التجريبية العدوانية واموعة الضابطة العدوانية بعد التجربة، وكذلك وجود فرق 

واضح بني املتوسطني ىف بعد هام وأساسى من أبعاد مفهوم الذات هو تقبل اآلخرين لصاحل 

اموعة الضابطة العدوانية، ىف حني أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطى 

اموعة التجريبية العدوانية واموعة الضابطة العدوانية بعد التجربة ىف بعدى درجات 

التباعد وتقبل الذات، وهذا يعىن تقدم اموعة التجريبية بعد التجربة ىف بعد تقبل اآلخرين 

  .تقدما جوهريا ىف حني مل تتقدم اموعة الضابطة ىف هذا البعد وبعدى التباعد وتقبل الذات

البياىن التاىل يوضح الفروق بني املتوسطات ىف قيم مفهوم الذات بني  والرسم

  .اموعة التجريبية العدوانية والضابطة العدوانية بعد التجربة

  



< <
< <

íéŠËßÖ]<l]�Çj¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<°éÞ]æ‚ÃÖ]<Õç×Še<íŞfi†¹]<<îÊ<îŠËßÖ]<�^�…ù]<†m_æ<°Ïâ]†¹]ä×è‚Ãi 

 

 

 
٢٦٤ 

٢٦٤ 

  

  
P<<I< <íéŠËßÖ]<l^q^£]<V< <

فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة باحلاجات النفسية املرتبطة بالسلوك 

  .العدواىن 
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٢٦٥ 

٢٦٥ 

@Þë†uITVH@@

a@´i@ÖëŠÐÛa@áîÓë@pbİ�ìn½Bp@Bòj�äÛbi@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

òîãaë†ÈÛa@òİibšÛaë@òîjíŠvnÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@òî�ÐäÛa@pbubzÜÛ@@

òiŠvnÛa@†Èi@@

  

  م

  

  القيم

  

  ن

  اموعة التجريبية

  العدوانية بعد التجربة

  اموعة الضابطة

  العدوانية بعد التجربة

    الفرق بني

  قيمة

  الداللة

  ئيةاالحصا

 

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    الشخصية  

  

١  

٢  

٣  

٤  

  

  

  التحصيل

  التواد

  املعاضدة

  التحمل

  

  

٤١  

٤١  

٤١  

٤١  

  

  

١٤.٩٥١  

١٤.٩٠٢  

١٣.٤١٥  

١٦.٢٦٨  

  

  

٢.٦٢٧  

٤.١٥٤  

٤.٣٢٠  

٤.٩٢٥  

  

  

١٣.٨٢٩  

١٥.٦٥٩  

١٣.٨٢٩  

١٤.٩٧٦  

  

  

٣.٧١٦  

٣.٦٩٠  

٣.٤٧٩  

٣.٨٨١  

  

  

١.١٢٢  

٠.٧٥٧َ  

٠.٤١٤َ  

١.٢٩٢  

  

  

١.٥٥٨  

٠.٨٦١َ  

٠.٤٧٢َ  

١.٣٠٤  

  

  

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  

من هذا اجلدول يتضح أنه مل تكن هناك داللة احصائية تذكر للفروق بني متوسطات 

درجات اموعة التجريبية العدوانية واموعة التجريبية الضابطة العدوانية بعد التجربة ىف 

سلوك العدواىن ألفراد اموعتني التجريبية والضابطة احلاجات النفسية املرتبطة بال

  .العدوانيتني

  :وفيما يلى جدول يوضح احلاجة النفسية املتأثرة بالربنامج االرشادى

@Þë†uITXH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@BpbubzÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

a@óÜÇ@Õjİ½a@@ô…b‘‰üa@wßbã�Ûbi@ñŠqdn½a@òî�ÐäÛaòîãaë†ÈÛa@òîjíŠvnÛa@òÇìà�@@

  

  م

  

  القيم

  

  ن

  اموعة التجريبية

  العدوانية بعد التجربة

  اموعة الضابطة

  العدوانية بعد التجربة

الفرق 

  بني

  

  قيمة

  الداللة

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطني  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    الشخصية  

١  

  

  اخلضوع

  

٤١  

  

١١.٩٠٢  

  

٣.١٠٦  

  

١٣.٦٨٣  

  

٣.٤٦٨  

  

١.٧٨١َ  

  

٢.٤٢٠َ  

  

  دالة

  

٠.٠٢  
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٢٦٦ 

٢٦٦ 

يتضح من هذا اجلدول أنه من بني احلاجات النفسية للمراهقني عامة وألفراد 

اموعة التجريبية واموعة الضابطة العدوانية قبل التجربة احلاجة إىل اخلضوع، وبعد تطبيق 

بني متوسط  الربنامج االرشادى على اموعة التجريبية وجد فرق ذو داللة احصائية كبرية

درجات اموعة التجريبية واموعة الضابطة العدوانية بعد التجربة، وفرق بني املتوسطني ىف 

حاجة اخلضوع لصاحل اموعة الضابطة العدوانية بعد التجربة، مما يربهن على أن الربنامج 

  .االرشادى كان له أثر واضح ىف ترتيب املراهق العدواىن حلاجاته النفسية

يب متوسطات الدرجات اخلام حلاجات املراهقني النفسية عامة ترتيبا تنازليا بعد وبترت

التجربة ملراهقى اموعتني التجريبية والضابطة العدوانية، ملعرفة أكثر احلاجات الىت حدث 

  .. فيها نوع من االشباع وأقلها وما يقع بني هذه وتلك

�:ة فيما يلى جدول يوضح هذا الترتيب للحاجات النفسي �
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٢٦٧ 

٢٦٧ 

@Þë†uITYH@@

òîãaë†ÈÛa@@òîjíŠvnÛa@òÇìà�a@lýİÛ@òî�ÐäÛa@pbub§a@kîmŠm@@

òiŠvnÛa@†Èi@òîãaë†ÈÛa@òİibšÛa@òÇìà�aë@@

�   اموعة الضابطة العدوانية بعد التجربة  اموعة التجريبية العدوانية بعد التجربة�

�م   احلاجات �

  النفسية

املتوسط احلساىب 

  للدرجات اخلام

ة ترتيبا احلاجات مرتب

  تنازليا من حيث 

  التفضيل هلا

  احلاجات

  النفسية

املتوسط 

احلساىب 

  للدرجات اخلام

احلاجات مرتبة ترتيبا 

  تنازليا من حيث 

  التفضيل هلا

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥� �

  التحصيل

  اخلضوع

  النظام

  االستعراض

  االستقالل الذاتى

  التواد

  التأمل الذاتى

  املعاضدة

  السيطرة

  لوم الذات

  العطف

  التغيري

  التحمل

  احلنسية الغريية

  العــدوان

١٤.٩٥١  

١١.٩٠٢  

١٤.٣٩٠  

١١.٦١٠  

١٣.١٧١  

١٤.٩٠٢  

١٣.٦٣٤  

١٣.٤١٥  

١٣.٦٣٤  

١٥.٨٠٥  

١٧.٣٩٠  

١٤.٠٧٣  

١٦.٢٦٨  

١٠.٣٤١  

١٤.٤١٥  

  العطف

  التحمل

  لوم الذات

  التحصيل

  التواد

  العدوان

  النظام

  التغيري

  املعاضدة

  التأمل الذاتى

  السيطرة

  ستقالل الذاتىاال

  اخلضوع

  االستعراض

  اجلنسية الغرييـة

  التحصيل

  اخلضوع

  النظام

  االستعراض

  االستقالل الذاتى

  التواد

  التأمل الذاتى

  املعاضدة

  السيطرة

  لوم الذات

  العطف

  التغيري

  التحمل

  اجلنسية الغريية

  العدوان

١٣.٨٢٩  

١٣.٦٨٣  

١٤.٣٤١  

١٢.١٩٥  

١٢.٧٠٧  

١٥.٦٥٩  

١٤.٣١٧  

١٣.٨٢٩  

١٢.٢٤٤  

١٥.٥١٢  

١٧.٥١٢  

١٤.٠٧٣  

١٤.٩٧٦  

١١.٧٣٢  

١٣.٢٦٨  

  العطف

  التواد

  لوم الذات

  التحمل

  النظام

  التأمل الذاتى

  التغيري

  التحصيل

  املعاضدة

  اخلضوع

  العدوان

  االستقالل الذاتى

  السيطرة

  االستعراض

  اجلنسية الغريية

: هذا التعديل ىف مواقع احلاجات النفسية ومراتبها ىف تسعة حاجات نفسية هى

التحمل   - التغيري  -السيطرة  -التأمل الذاتى  -التواد  -النظام  -اخلضوع  -تحصيل ال(

بني اموعة التجريبية العدوانية واموعة الضابطة العدوانية، يربهن على مدى ) العدوان

التقدم الذى أحدثه الربنامج االرشادى بعد التجربة ىف حماولة االشباع الصحيح للحاجات 

  .راهقنيالنفسية للم
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٢٦٨ 

٢٦٨ 

والرسم البياىن ىف مناقشة الفرض الثاىن اخلاص باحلاجات النفسية يوضح احلاجة إىل 

  .اخلضوع ومدى تأثري الربنامج االرشادى فيها

Q<<I< <íé’~�Ö]<ÜéÏÖ]<V< <

  .فيما يلى جدول النتائج اخلاصة ذه القيم

@Þë†uIUPH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@BäÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†ÛaëáîÔÜÛ@òj�@@

òîãaë†ÈÛa@òİibšÛaë@òîjíŠvnÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@o�Ûa@òî–‚’Ûa@@

òiŠvnÛa@†Èi@@

  

  م

  

  القيم

  

  ن

  اموعة التجريبية

  العدوانية بعد التجربة

  اموعة الضابطة

  العدوانية بعد التجربة

الفرق 

  بني

  

  قيمة

  الداللة

  االحصائية

  ستواهام  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    الشخصية  

  

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

  

  

  

  القيمة العملية

  قيمة االجناز

  قيمة التنوع

  قيمة احلسم

  قيمة التنظيم

قيمة وضوح 

  اهلدف

  

  

٤١  

٤١  

٤١  

٤١  

٤١  

٤١  

  

  

  

١٣.٣٩٠  

١٦.٤١٥  

١٣.١٧١  

١٤.٤٨٨  

١٧.١٢٢  

١٥.٤٣٩  

  

  

٣.٠٧٤  

٣.٠٠٦  

٣.٧٦٣  

٢.٩٩٢  

٤.٠٩٩  

٣.٥٢٩  

  

  

١٣.٧٣٢  

١٦.٣٩٠  

١٢.٥٦١  

١٣.٧٨٠  

١٧.٢٢٠  

١٦.٢٦٨  

  

  

٤.٠٤٩  

٢.٨٩٠  

٤.٣٠٧  

٢.٧٩١  

٤.٤٥٧  

٤.٠٧٠  

  

  

٠.٣٤٢َ  

٠.٠٢٥  

٠.٦١٠  

٠.٧٠٨  

٠.٠٩٨َ  

٠.٨٢٩َ  

  

  

٠.٤٢٥َ  

٠.٠٣٨  

٠.٦٧٥  

١.٠٩٤  

٠.١٠٢َ  

٠.٩٧٣َ  

  

  

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  

  

  يتضح من هذا اجلدول أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية تذكر بني متوسطات 

موعة الضابطة العدوانية بعد التجربة، وكذلك درجات اموعة التجريبية العدوانية وا

ىف املتوسطات من شأنه يغري من ترتيب القيم لكل من اموعة التجريبية والضابطة بعد  فروق

التحربة، مما يدل على تكافؤ اموعتني التجريبية والضابطة بعد التجربة ىف القيم الشخصية 

  .راسةالست موضع الد



< <
< <

íéŠËßÖ]<l]�Çj¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<°éÞ]æ‚ÃÖ]<Õç×Še<íŞfi†¹]<<îÊ<îŠËßÖ]<�^�…ù]<†m_æ<°Ïâ]†¹]ä×è‚Ãi 

 

 

 
٢٦٩ 

٢٦٩ 

R<<I< <íéÂ^Ûjq÷]<ÜéÏÖ]<V< <

  .فيما يلى جدول يوضح النتائج اخلاصة ذه القيم  

@Þë†uIUQH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@B@òîÇbànuüa@áîÔÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

@òîãaë†ÈÛa@òİibšÛaë@òîjíŠvnÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@óãaë†ÈÛa@ÚìÜ�Ûbi@òİjmŠ½a@@

òiŠvnÛa@†Èi@@

  

  م

  

  القيم

  

  ن

  اموعة التجريبية

  العدوانية بعد التجربة

  اموعة الضابطة

  العدوانية بعد التجربة

الفرق 

  بني

  

  قيمة

  الداللة

  االحصائية

 

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطني  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    الشخصية  

  

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

  

  

  قيمة املساندة

  قيمة املسايرة

  قيمة التقدير

  قيمة االستقالل

  يادةقيمة الق

  

  

٤١  

٤١  

٤١  

٤١  

٤١  

  

  

١١.٨٧٨  

١٧.٦٨٣  

١١.٦٨٣  

١٥.١٤٦  

١٣.٢٩٣  

  

٣.١٤٩  

٣.٨٦٩  

٣.٩٩٠  

٣.٥٧٦  

٣.٩٣١  

  

  

١٣.٠٠٠  

١٦.٧٥٦  

١١.٠٤٩  

١٦.٢٦٨  

١٣.٧٥٦  

  

  

٤.٠١٢  

٤.٦٧٣  

٣.٩٠٤  

٣.٥٣٧  

٤.٢٩٥  

  

  

١.١٢٢َ  

٠.٩٢٧  

٠.٦٣٤  

١.١٢٢َ  

٠.٤٦٣َ  

  

  

١.٣٩٢َ  

٠.٩٦٧  

٠.٧١٨  

١.٤١١َ  

٠.٥٠٣َ  

  

  

  غري دالة

  غري دالة

  ةغري دال

  غري دالة

  غري دالة

  

  

يتضح من هذا اجلدول أنه التوجد فروق ذات داللة احصائية تذكر بني متوسطات 

درجات اموعة التجريبية العدوانية واموعة الضابطة العدوانية بعد التجربة، وكذلك 

فروق ىف املتوسطات من شأنه يغري من ترتيب القيم لكل من اموعة التجريبية والضابطة 

العدوانية بعد التجربة، مما يدل على تكافؤ اموعتني بعد التجربة ىف القيم االجتماعية الست 

  .موضع الدراسة

وعلى هذا فمن نتائج الفرض الثالث يالحظ أن هذا الفرض قد حتقق ىف ثالثة 

احلاجات النفسية، ومل يتحقق  -مفهوم الذات  -القلق النفسى : متغريات أساسية للبحث هى

  .ض ىف متغري التكيف النفسى بنوعيه ومتغريى القيم الشخصية واالجتماعيةالفر

كما يالحظ أن هذا الفرض قد حتقق ىف بعض املتغريات الفرعية هلذه املتغريات 
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٢٧٠ 

٢٧٠ 

  :األساسية والىت هى

  .تقبل اآلخرين: ىف أبعاد مفهوم الذات، فقد حتقق ىف  -  ١

اموعة (احلاىل الدراسة رشادى على عينة ىف احلاجات النفسية املتأثرة بالربنامج اال  -  ٢

  .قد أحدث هزة ىف ترتيب حاجام النفسية ودرجة اشباعها) التجريبية

<<<�I< <Äe]†Ö]<š†ËÖ]<í�Î^ßÚ<V< <

  :هوالكاتب وكان الفرض الرابع الذى وضعه   

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات اموعة "  

القلق النفسى  : التجربة وبعد فترة املتابعة ىف املتغريات النفسية اآلتيةالتجريبية العدوانية بعد 

القيم الشخصية   -احلاجات النفسية  -مفهوم الذات  -) الشخصى واالجتماعى(التكيف 

  .يةاحلال للدراسةوالىت تقيسها االختبارات واملقاييس النفسية ". القيم االجتماعية

<Äfi]<š†ËÖ]<]„â<í¢^Ã¹æ<gi^ÓÖ]]íéiû]<l]çŞ¤V< <
مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية على أساس من الدرجات    -  ١

اخلام ىف كل متغري من املتغريات النفسية السابقة ومتغرياا الفرعية، أجاب عنها 

  ).شهرين بعد التجربة(طالب اموعة التجريبية بعد فترة املتابعة 

معادلة الكاتب ملتوسطات وداللتها االحصائية، استخدم فيها مت حساب الفروق بني ا  -  ٢

للفروق بني املتوسطات ىف حالة العينات املتساوية وذلك على ") ت"اختبار (فيشر 

  :النحو التاىل

درست فروق القيم لكل متغري من املتغريات السابقة على حدة، أجاب عنها   )أ   

ة املتابعة، وذلك ملالحظة مدى طالب اموعة التجريبية العدوانية بعد فتر

التغري احلادث ىف نتائج املتغريات النفسية السابقة للمجموعة التجريبية بعد 

  .كما يوضحه اجلدول التاىل) بعد التجربة(فترة املتابعة عن قبلها 

مت معرفة مدى الداللة االحصائية لفروق املتوسطات الىت حصل عليها من   )ب 
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٢٧١ 

٢٧١ 

نسب االحتماالت ىف التوزيع اجلديد السابق وذلك من جداول " ت"اختبار

املنهج االحصائى، وذلك بعد حساب درجة احلرية للعينة   ذكره ىف 

  .املستخدمة ىف هذا الفرض

شهرين (وفيما يلى جدول يوضح نتائج املتغريات النفسية السابقة بعد فترة املتابعة 

  .تائج بعد التجربةللمجموعة التجريبية العدوانية ومقارنتها بالن) بعد التجربة

� �
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٢٧٢ 

٢٧٢ 

@Þë†uIURH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@BpbubzÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

òîãaë†ÈÛa@òîjíŠvnÛa@òÇìà�a@óÜÇ@Õjİ½a@@ô…b‘‰üa@wßbã�Ûbi@ñŠqdn½a@òî�ÐäÛa@@

  

  م

  

  القيم

  

  ن

  اموعة التجريبية

  العدوانية بعد 

  التجربة

  اموعة التجريبية

نية بعد فترة العدوا

  املتابعة

  

  الفرق بني

  

  قيمة

  الداللة

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    الشخصية  

  

١  

٢  

  أ

  

  ب

  

٣  

  أ

  ب

  جـ

٤  

  

  أ

  ب

  جـ

  د

  هـ

  و

  

  

  القلق النفسى

  التكيف

التكيف 

  الشخصى

التكيف 

  االجتماعى

  مفهوم الذات

  التباعد

  تقبل الذات

  تقبل اآلخرين

  فسيةاحلاجات الن

  التحصيل

  اخلضوع

  التواد

  املعاضدة

  التحمل

  العدوان

  

  

٤١  

٤١  

  

  

٤١  

  

  

  

٤١  

  

  

  

٥٨.١٩٥  

  

٥٧.٠٧٣  

  

٥٧.٠٤٩  

  

  

٢٢٢,٠٧٣  

٢٢٣.٠٠٠  

٢٠٤.٨٢٩  

  

  

١٤.٩٥١  

١١.٩٠٢  

١٤.٩٠٢  

١٣.٤١٥  

١٦.٢٦٨  

١٤.٤١٥  

  

  

١٩.٥٢١  

  

٢٠.٧٥٧  

  

١٣.٧٤٥  

  

  

٤٠.٥٧١  

٥٣.١١٧  

٢٧.٦١٨  

  

  

٢.٦٢٧  

٣.١٠٦  

٤.١٥٤  

٤.٣٢٠  

٤.٩٢٥  

٣.٧٤٠  

  

  

٥٦.٥٦١  

  

٥٤.٦٨٣  

  

٥٢.٦٥٩  

  

  

٢٠٤.٢٩٣  

٢٠٨.٥٨٥  

١٩٣.٣٩٠  

  

  

١٤.٦٣٤  

١٢.٥٨٥  

١٥.٣٦٦  

١٣.٠٩٨  

١٥.٣١٧  

١٣.٥٣٧  

  

  

١٥.٢١٤  

  

١٠.١٠٣  

  

١٠.٥٥١  

  

  

٤٢.٦٢٣  

٣١.٣٦٣  

٢٧.٥٨٠  

  

  

٢.٧٠٠  

٢.٩٢٦  

٣.٢٣٨  

٣.٩٢١  

٤.٥٦٩  

٣.٤٦٣  

  

  

١.٦٣٤  

  

٢.٣٩٠  

  

٤.٣٩٠  

  

  

١٧.٧٨٠  

١٤.٤١٥  

١١.٤٣٩  

  

  

٠.٣١٧  

٠.٦٨٣َ  

٠.٤٦٤َ  

٠.٣١٧  

٠.٩٥١  

٠.٨٧٨  

  

  

٠.٤١٨  

  

٠.٦٥٥  

  

١.٦٠٢  

  

  

١.٩١١  

١.٤٧٨  

١.٨٥٤  

  

  

٠.٥٣٢  

١.٠١٢َ  

٠.٥٥٧َ  

٠.٣٤٤  

٠.٨٩٥  

١.٠٨٩  

  

  

  غري دالة

  

  غري دالة

  

  غري دالة

  

  

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  

  

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  

  

  

  

  

� �
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٢٧٣ 

٢٧٣ 

Éibm@@Þë†uIURH@@

  

  م

  

  القيم

  

  ن

  اموعة التجريبية

  العدوانية بعد 

  التجربة

  اموعة التجريبية

العدوانية بعد فترة 

  املتابعة

  

  الفرق بني

  

  قيمة

  الداللة

  االحصائية

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطات  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    الشخصية  

  

٥  

  أ

  ب

  جـ

  د

  هـ

  و

  

٦  

  

  أ

  ب

  جـ

  د

  هـ

  

  

  القيم الشخصية

  ة العمليةالقيم

  قيمة االجناز

  قيمة التنوع

  قيمة احلسم

  قيمة التنظيم

قيمة وضوح 

  اهلدف

  القيم االجتماعية

  قيمة املساندة

  قيمة املسايرة

  قيمة التقدير

  قيمة االستقالل

  قيمة القيــة

  

٤١  

  

  

  

  

  

  

  

٤١  

  

  

  

  

  

  

١٣.٣٩٠  

١٦.٤١٥  

١٣.١٧١  

١٤.٤٨٨  

١٧.١٢٢  

١٥.٤٣٩  

  

  

  

١١.٨٧٨  

١٧.٦٨٣  

١١.٦٨٣  

١٥.١٤٦  

١٣.٢٩٣  

  

  

  

٣.٠٧٤  

٣.٠٠٦  

٣.٧٦٣  

٢.٩٩٢  

٤.٠٩٩  

٣.٥٢٩  

  

  

  

٣.١٤٩  

٣.٨٦٩  

٣.٩٩٠  

٣.٥٧٦  

٣.٩٣١  

  

  

  

١٢.٧٣٢  

١٥.٨٢٩  

١٢.٤٦٣  

١٤.٩٧٦  

١٦.٧٣٢  

١٤.٧٣٢  

  

  

  

١١.٩٢٧  

١٦.٣١٧  

١٠.٨٠٥  

١٥.٧٠٧  

١٣.١٩٥  

  

  

  

٤.٣٠١  

٤.٧١٢  

٤.٢٥٠  

٣.٦٥٦  

٣.٣٣٨  

٣.٩٩٩  

  

  

  

٢.٨٠٤  

٤.٩٩٧  

٤.٧٠٢  

٤.٣١٠  

٥.٠٨٠  

  

  

  

٠.٦٥٨  

٠.٥٨٦  

٠.٧٠٨  

٠.٤٨٨َ  

٠.٣٩٠  

٠.٧٠٧  

  

  

  

٠.٠٤٩َ  

١.٣٦٦  

٠.٨٧٨  

٠.٥٦١َ  

٠.٠٩٨  

  

  

  

٠.٧٨٨  

٠.٦٦٣  

٠.٧٨٨  

٠.٦٥٣َ  

٠.٤٦٧  

٠.٨٣٩  

  

  

  

٠.٠٧٣  

١.٣٦٧  

٠.٩٠١  

٠.٦٣٤  

٠.٠٩٦  

  

  

  

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  

  

  

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  غري دالة

  

  

  

  

  

  

  

من هذا اجلدول يتضح أن اموعة التجريبية العدوانية بعد التجربة ظلت ثابتة بعد   

مرور شهرين من توقف التجربة على ما كانت عليه بعد التجربة مباشرة ىف مجيع املتغريات 

، فلم يطرأ عليها )اموعة التجريبية العدوانية(النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن للمراهقني 

  .يري ىف فترة املتابعةأى تغ

ولقد درست فروق القيم لكل متغري من املتغريات النفسية السابقة على حدة، أجاب   -   ٣

عنهاطالب اموعة التجريبية العدوانية بعد فترة املتابعة، وذلك ملالحظة مدى التغري 



< <
< <

íéŠËßÖ]<l]�Çj¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<°éÞ]æ‚ÃÖ]<Õç×Še<íŞfi†¹]<<îÊ<îŠËßÖ]<�^�…ù]<†m_æ<°Ïâ]†¹]ä×è‚Ãi 

 

 

 
٢٧٤ 

٢٧٤ 

ة عن قبلها نتائج هذه املتغريات السابقة للمجموعة التجريبية بعد فترة املتابع  احلادث ىف

ولقد مت معرفة مدى الداللة االحصـائية  . ،كما يوضحه اجلدول التاىل)قبل التجربة(

، وذلك مـن جـداول نسـب    "ت"لفروق املتوسطات الىت حصل عليها من اختبار 

االحتماالت ىف التوزيع اجلديد السابق ذكره ىف املنهج االحصائى، وذلك بعد حساب 

  .درجة احلرية للعينة املستخدمة

شهرين (يلى جدول يوضح نتائج املتغريات النفسية السابقة بعد فترة املتابعة  وفيما  

  .للمجموعة التجريبية العدوانية، ومقارنتها بالنتائج قبل التجربة) بعد التجربة

@Þë†uIUSH@@

@áîÓë@pbİ�ìn½a@´i@ÖëŠÐÛaBp@Bpa�ÌnàÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

ìÜ�Ûbi@òİjmŠ½a@òî�ÐäÛaòîãaë†ÈÛa@òîjíŠvnÛa@òÇìà�a@…aŠÏþ@óãaë†ÈÛa@Ú@@

ô…b‘‰üa@wßbã�Ûbi@ñŠqdn½aë@òÈibn½a@ñ�Ï@†Èië@òiŠvnÛa@ÝjÓ@@
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  :يتضح من هذا اجلدول ما يلى

فرق ذو داللة احصائية كبرية بني متوسطى درجات اموعة التجريبية  وجود  -  ١

العدوانية قبل التجربة وبعد فترة املتابعة، وكذلك وجود فرق كبري بني املتوسطني ىف 

القلق النفسى لصاحل اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة، مما يدل على تقدم 

تابعة بداللة احصائية جوهرية، وذا يكون قد اموعة التجريبية حىت بعد فترة امل

  .اخنفض مستوى القلق لديهم بعد التجربة وبعد فترة املتابعة عما كان قبلها

ال توجد فروق ذات داللة احصائية تذكر بني متوسطات درجات اموعة التجريبية   -  ٢

) االجتماعىالشخصى و(العدوانية قبل التجربة وبعد فترة املتابعة ىف نوعى التكيف 
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٢٧٦ 

٢٧٦ 

مما يدل على عدم تقدم اموعة بعد فترة املتابعة، والزالوا أقل قدرة على التكيـف  

الشخصى واالجتماعى، ولكن الفروق بني املتوسطات واضحة، وىف صاحل اموعة 

قبل التجربة، مما يدل على تقدم ملحوظ بعض الشئ ىف طريق التكيف الشخصـى  

بتوضيح أكـرب وأعمـق ملوضـوعات الربنـامج      أنهالكاتب ويتنبأ .. واالجتماعى

االرشادى، ومبرور الوقت يصبح املراهق العدواىن أكثـر قـدرة علـى التكيـف     

  .الشخصى واالجتماعى

وجود فروق ذات داللة احصائية كبرية بني متوسطات الدرجات للمجموعة   -  ٣

ق واضحة التجريبية العدوانية قبل التجربة وبعد فترة املتابعة، وكذلك وجود فرو

 -تقبل الذات  -التباعد (بني متوسطات الدرجات ىف أبعاد مفهوم الذات املختلفة 

، وهذا يعىن تقدم اموعة التجريبية بعد فترة املتابعة ىف أبعاد مفهوم )تقبل اآلخرين

الذات املختلفة تقدما جوهريا عما كان عليه قبل التجربة، وذا يكون قد حتقق تنبؤ 

تقبل الذات، وذلك ألن بعدى التباعد وتقبل اآلخرين واللذين ىف بعد الكاتب 

  .تقدمت فيهما اموعة التجريبية بعد التجربة أديا بالفرد إىل أن يتقبل ذاته

أن من بني احلاجات النفسية للمراهقني عامة وألفراد اموعة التجريبية قبل التجربة   -  ٤

يق الربنامج االرشادى على اموعة احلاجة إىل العطف هى حاجة غري مشبعة، وبتطب

التجريبية، وجد فرق ذو داللة احصائية كبرية بني متوسطى درجات اموعة 

التجريبية، وجد فرق ذو داللة كبرية بني متوسطى درجات اموعة التجريبية قبل 

التجربة وبعد فترة املتابعة وفرق بني املتوسطني واضح ىف حاجة العطف ىف صاحل 

ة التجريبية بعد فترة املتابعة، مما يربهن أنه عن طريق هذا الربنامج االرشادى اموع

حتققاالشباع هلذه احلاجة، وتقدمت اموعة بعض الشئ ىف اشباع هذه احلاجة بعد 

  .من ورائه إىل تعديل السلوك العدواىن للعينة التجريبيةالكاتب فترة املتابعة، مما يأمل 

حصائية ضعيفة بني متوسطى درجات اموعة التجريبية وجد فرق ذو داللة ا  -  ٥
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٢٧٧ 

٢٧٧ 

العدوانية قبل التجربة وبعد فترة املتابعة، وفرق بني املتوسطني ضعيف ىف قيمة 

التنظيم ىف صاحل اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة، مما يدل على أنه عن 

 ذه القيمة الشخصية طريق الربنامج االرشادى قلل املراهق العدواىن من اهتمامه

  .كبداية لتوجيه اهتمامه لقيم أخرى الزمة ىف بناء شخصيته

من بني القيم االجتماعية املرتبطة بالسلوك العدواىن ألفراد اموعة التجريبية قبل   -  ٦

التجربة، وجد فرق ذو داللة احصائية كبرية بني متوسطى درجات اموعة 

وبعد فترة املتابعة وفرق بني املتوسطني كبري تنحى التجريبية العدوانية قبل التجربة 

عن القيمة جانبا مبرور الزمن لكى حيل حملها قيمة أخرى أكثر تفضيال ىف ظل 

  .الظروف الراهنة، ومعرفة الفرد لنفسه

وبترتيب متوسطات الدرجات اخلام حلاجات املراهقني النفسية عامة ترتيبا تنازليا قبل 

بعة ملراهقة التجربة ملعرفة أكثر احلاجات الىت حدث فيها نوع من التجربة وبعد فترة املتا

  .االشباع وأقلها، وما يقع بني هذه وتلك

  ..وفيما يلى جدول يوضح هذا الترتيب للحاجات النفسية 
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@Þë†uIUTH@@

òîãaë†ÈÛa@@òîjíŠvnÛa@òÇìà�a@lýİÛ@òî�ÐäÛa@pbub§a@kîmŠm@@

òÈibn½a@ñ�Ï@†Èië@òiŠvnÛa@ÝjÓ@@

�   اموعة التجريبية العدوانية بعد فترة املتابعة  اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة�
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  :هذا التعديل ىف مواضع احلاجات النفسية ومراتبها ىف سبعة حاجات هى

) العدوان -التحصيل  -التحمل  -التغيري  - لوم الذات  -السيطرة  -املعاضدة (

ه الربنامج االرشادى بعد التجربة ىف حماولة االشباع يربهن على مدى التقدم الذى أحدث

  .الصحيح للحاجات النفسية لدى املراهق
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وبترتيب متوسطات الدرجات اخلام للقيم الشخصية الست ترتيبا تنازليا، ملعرفة 

أكثر القيم تفضيال وأقلها تفضيال وما يقع بني هذه وتلك، وذلك ملعرفة أكثر القيم الىت كان 

  .ها أثر فعال ىف احداث التعديل املطلوب ىف السلوكلتعديل ترتيب

@Þë†uIUUH@@

òîãaë†ÈÛa@@òîjíŠvnÛa@òÇìà�a@lýİÛ@òî–‚’Ûa@áîÔÛa@kîmŠm@@

òÈibn½a@ñ�Ï@†Èië@òiŠvnÛa@ÝjÓ@@

�   اموعة التجريبية العدوانية بعد فترة املتابعة  اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة�

�م   احلاجات �

  النفسية

توسط امل

احلساىب 

  للدرجات اخلام

احلاجات مرتبة ترتيبا 

  تنازليا من حيث 

  التفضيل هلا

  احلاجات

  النفسية

املتوسط احلساىب 

  للدرجات اخلام

احلاجات مرتبة ترتيبا 

  تنازليا من حيث 

  التفضيل هلا

  

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

  

٦  

  

  

  القيمة العملية

  قيمة االجناز

  قيمة التنوع

  قيمة احلسم

  قيمة التنظيم

  

مة وضوح قي

  اهلدف

  

١٤.٠٤٩  

١٥.٥٦١  

١٣.٤٨٨  

١٤.٠٤٩  

١٨.٠٧٣  

  

١٣.٧٨٠  

  

  

  قيمة التنظيم

  قيمة االجناز

  قيمة احلسم

  القيمة العملية

  قيمةوضوح اهلدف

  قيمة التنوع

  

  

  القيمة العملية

  قيمة االجناز

  قيمة التنوع

  قيمة احلسم

  

  قيمة التنظيم

  قيمة وضوح اهلدف

  

  

١٢.٧٣٢  

١٥.٨٢٩  

١٢.٤٦٣  

١٤.٩٧٦  

  

١٦.٧٣٢  

١٤.٧٣٢  

  

  

  قيمة التنظيم

  قيمة االجناز

  قيمة احلسم

  قيمةوضوح اهلدف

  القيمة العملية

  قيمة التنوع

  

من هذا الترتيب للقيم الشخصية قبل التجربة وبعد فترة املتابعة موعة الطالب 

يتضح مدى التقدم الواضح لقيمة وضوح اهلدف إىل املرتبة ) العينة التجريبية(العدوانيني 

  .ى بعد فترة املتابعة، نظرا ملا هلا من أمهية خاصة ىف بناء قيم أخرى عليهااألعل

وفيما يلى أربع من الرسومات البيانية، توضح الفروق ىف قيم أربعة من املتغريات 

القيم  -القيم الشخصية  -احلاجات النفسية  -مفهوم الذات : (النفسية األساسية وهى

  .تجريبية العدوانية قبل التجربة وبعد فترة املتابعةلدى طالب اموعة ال) االجتماعية
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٢٨٠ 

٢٨٠ 

الفروق ىف قيم احلاجات النفسية لــدى طــالب 

ــترة  ــد ف اموعتني التجريبية العدوانيني قبل التجربة وبع
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٢٨١ 

الفروق ىف القيم الشخصية لدى طالب اموعة 

التجريبية العدوانيني قبل التجربة وبعد فترة املتابعة
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٢٨٢ 

الفروق ىف القيم اإلجتماعية لدى طالب اموعة 

التجريبية العدوانيني قبل التجربة وبعد فترة املتابعة
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< <
< <

íéŠËßÖ]<l]�Çj¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<°éÞ]æ‚ÃÖ]<Õç×Še<íŞfi†¹]<<îÊ<îŠËßÖ]<�^�…ù]<†m_æ<°Ïâ]†¹]ä×è‚Ãi 

 

 

 
٢٨٣ 

٢٨٣ 

 

قد حتقق ىف كل : وعلى هذا فمن نتائج الفرض الرابع يالحظ أن هذا الفرض

احلاجات  -لذات مفهوم ا -التكيف النفسى  -القلق النفسى : (األساسيةالدراسة متغريات 

، مبعىن أن اموعة التجريبية العدوانية بعد )القيم االجتماعية - القيم الشخصية  -النفسية 

التجربة ظلت ثابتة بعد مرور شهرين من توقف التجربة على ما كانت عليه بعد التجربة 

  ،مباشرة ىف مجيع املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن للمراهقني

²<àÓÖæîiû]<x–i]<HíÃe^j¹]<ì�Ê<‚Ãeæ<^ã×fÎ<íe†rjÖ]<sñ^jÞ<íÞ…^ÏV< <
 - القلق النفسى : (ثبات نتائج الفرض الثاىن حىت بعد فترة املتابعة ىف متغريات  -  ١

، مع اخنفاض واضح ىف )القيم االجتماعية -مفهوم الذات  -التكيف النفسى 

  .متوسطات متغريى الكيف النفسى عما قبل التجربة

هر بعد تقبل الذات بوضوح بعد فترة املتابعة، بعد أن كان غري دال احصائيا بعد ظ  -  ٢

  .التجربة

قلة التفضيل لقيمة التنظيم أدت إىل ظهور أكرب لقيمة وضوح اهلدف بعد فترة   -  ٣

  .املتابعة

ظهر ترتيب خمتلف للحاجات النفسية، والقيم الشخصية، بعد فترة املتابعة، وتقدم   -  ٤

جات وختلف للبعض اآلخر، مما يربهن على أن التعديل النفسى حيتاج إىل لبعض احلا

فترات طويلة، وأن أثر املناقشات اجلماعية واحملاضرات الزال ىف تفكريهم وأن 

الربنامج االرشادى اجلماعى أحدث هزة واضحة ىف حاجام النفسية وىف تفضيلهم 

  .للقيم الشخصية

<<{â<I< <‹Ú^¤]<š†ËÖ]<í�Î^ßÚ<V< <

  :هو الكاتب ن الفرض اخلامس الذى وضعه وكا��

توجد فروق بني تقديرات املدرسني ىف التحصيل الدراسى وىف السلوك العـدواىن  "  

  ".لطالب اموعة التجريبية قبل التجربة وبعد فترة املراهقة
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٢٨٤ 

فعن طريق تقديرات طالب اموعة التجريبية العدوانية واموعة الضابطة العدوانية 

احلاىل، ودرجات حتصيلهم من واقع كشوف االظهار الدراسة  العدوانيني عينة والطالب غري

  :احلاىل على النتائج التاليةالكاتب م حصل ٨٣/١٩٨٤ىف اية العام الدراسى 

  : نتيجة الطالب ىف اية العام  -  ١

  :يوضحها اجلدول التاىل 

@Þë†uIUVH@@

ó�a‰†Ûa@âbÈÛa@òíbèã@óÏ@lýİÛa@òvînã@@

تجريبية اموعة ال

  ٤١العدوانية 

اموعة الضابطة 

  ٤١العدوانية

  جمموعة الطالب غري العدوانيني

٨٢  

  النتيجة  العدد   النتيجة  العدد  النتيجة  العدد

  ٤  دور ثاىن  ٤

١  

  دور ثاىن

  راسب

١٤  

١  

  دور ثاىن

  راسب

  .ولقد مت جناح مجيع طالب الدور الثاىن ىف اموعات الثالث السابقة

دول ارتفاع نسبة النجاح لطالب اموعة التجريبية العدوانيـة  يتضح من هذا اجل

واموعة الضابطة العدوانية عن جمموعة الطالب غري العدوانيني، وذلـك بعـد أن أجـزم    

  .املدرسون أن جناح طالب اموعة التجريبية مستحيل

عة درست فروق القيم للتحصيل الدراسى بني جمموعة الطالب العدوانيني وجممو  -  ٢

الطالب غري العدوانيني، ومت معرفة مدى الداللة االحصائية للفرق بني املتوسطني 

، وذلك من جداول نسب االحتماالت ىف التوزيع "ت"الىت حصل عليها من اختبار 

اجلديد السابق ذكره ىف املنهج االحصائى، بعد حساب درجة احلرية للعينة 

  .ةوفيما يلى جدول يوضح هذه النتيج. املستخدمة

@@
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@Þë†uIUWH@@

@áîÓë@´İ�ìn½a@´i@ÖŠÐÛaBp@BÝî–znÜÛ@òj�äÛbi@b�@òîöb–yüa@òÛü†Ûaë@@

´îãaë†ÈÛa@�Ëë@´îãaë†ÈÛa@lýİÛa@ónÇìà©@ô†Û@âbÈÛa@òíbèã@óÏ@ó�a‰†Ûa@@

òiŠvnÛa@†Èi@@

  

  م

الطالب غري   الطالب العدوانيني  ن  نوع

  العدوانيني

   الداللةاالحصائية  قيمة  الفرق بني

  مستواها  الداللة  "ت"  املتوسطني  ٢ع  ٢م  ١ع  ١م    القياس  

١  

  

التحصيل 

  الدراسـى

    غري دالة  ٠.٣٣٦َ  ٠.٤٥٩َ  ١٠.٣٥٩  ٦٠.٣٢٤  ٦.٦١٠  ٥٩.٨٦٥  ٨٢

  مع مالحظة أنه مت تعديل درجة الطالب الىت بكشوف االظهار وضرا ىف عامل 

  فة موضع معني حىت تكون الدرجة من مائة فقط، جلميع طالب العنية ىف املدارس املختل

  .الدراسة

يتضح من هذا اجلدول أنه ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بني متوسطى جمموعىت 

الطالب العدوانيني وجمموعة الطالب غري العدوانيني ىف التحصيل الدراسى ىف اية العام، 

وكذلك ال يوجد فرق بني املتوسطني، مما يدل على أن الربنامج االرشادى كان له األثر 

على التحصيل الدراسى، وىف رفع ) اموعة التجريبية( ىف تشجيع الطالب العدوانيني األكرب

درجات الطالب العدوانيني الىت أصبحت قريبة الشبه بدرجات الطالب غري العدوانيني 

  .التحصيلية ىف اية العام الدراسى وبعد التجربة

عن ) اموعة التجريبية(لة احلاالدراسة ومبالحظة السلوك للمراهقني العدوانيني عينة 

معلما مبدارس التعليم الثانوى العام والفىن ) ٢٠(من االخصائيني االجتماعيني، و) ٤(طريق 

األربعة موضع الدراسة احلالية مبحافظة سوهاج، يقومون بالتدريس والتعامل معهم ىف الفرقة 

، ويناير ١٩٨٤يسمرب نوفمرب ود: الثالثة الىت مت نقلهم اليها، وذلك ىف ثالثة أشهر هى
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٢٨٦ 

، كانوا مجيعا يتفقون منذ البداية على أم طالب عدوانيون وحيتاجون إىل عنصر ١٩٨٥

  .املساعدة لتعديل سلوكهم العدواىن

ومن خالل استمارة وزعت عليهم موضحا فيها أمساء الطالب العدوانيني مبدارسهم 

) مقياس السلوك العدواىن(واسة الدروالتعريف االجرائى للسلوك العدواىن املستخدم ىف هذا 

  :احلاىل ما يلىالكاتب استمارة يستنتج ) ٢٤(ومن خالل تفريغ الــ 

طالب منهم يتسمون بالسلوك العدواىن ) ٩(من بني أفراد اموعة التجريبية الزال   -  ١

مع مالحظة أن الطالب العدواىن هو الذى اتفق عليه ثالثة على األقل من الستة 

  .حظني لسلوكه باملدرسةمدرسني املال

طالبا من طالب اموعة ) ٣٢(على هذا يعترب أنه مت تعديل السلوك لعدد   -  ٢

التجريبية، وذلك عن طريق ما طبق عليهم من حماضرات ومناقشات مجاعية 

من السلوك العدواىن أو السلوك الغري متسم ) الربنامج االرشادى للبحث احلاىل(

هؤالء الطالب إىل قائمة الطالب غري العدوانيني  بالعدوانية، وبذلك ميكن ضم

  .مبدارسهم

ىف تعديل السلوك % ٧٨.٠٤٩يالحظ من نتاج الفرض اخلامس أنه قد حتقق بنسبة 

العدواىن لطالب اموعة التجريبية بعد فترة املتابعة، كما يالحظ أن نسبة النجاح الدراسى 

بعد فترة املتابعة، وجناح باقى % ١٠٠ لطالب اموعة التجريبية بعد التجربة وصلت إىل

الطالب دراسيا ىف امتحانات الدور الثاىن وانتقاهلم مجيعا إىل الصف الثالث الثانوى 

  .مبدارسهم
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<<ğ̂éÞ^m<<V<sñ^jÞ<�ŠËií‰]…‚Ö]< <

احلاىل بعرض نتائج كل فرض من هذه الكاتب ىف اجلزء األول من هذا الفصل، قام 

ن كل فرض منها النتائج اخلاصة بكل متغري من املتغريات الفروض الىت وضعها، حبيث تضم

موضع الدراسة، حىت يتسىن رؤية ما أيدته نتائج الدراسة احلالية من هذه الفروض للتحقق من 

  .مدى صحتها

باملناقشة والتفسري للنتائج الىت توصل الكاتب وىف هذا اجلزء من هذا الفصل يتناول 

وستتناول املناقشة أيضا اجراء مقارنات بني نتائج بعض  اليها ومت عرضها ىف اجلزء األول،

الدراسات السابقة الىت تدور حول املوضوع وبني نتائج الدراسة احلالية، وبادئ ذى بدء ىف 

احلاىل ىف جدول أهم النتائج العامة للبحث احلاىل، والىت يدور حوهلا الكاتب ذلك يعرض 

  .الدراسة التفسري لنتائج 

  .. يةاحلال للدراسةيوضح النتائج العامة وفيما يلى جدول 
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@Þë†uIUXH@@

@áîÓ@B@p@BkíŠvnÛa@É™ìß@òî�ÐäÛa@pa�ÌnàÜÛ@éj�äÛbi@L@b�@òîöb–yüa@òÛ†Ûaë@L@@

@òÈibn½a@ñ�Ï@†Èië@bç†Èië@òiŠvnÛa@ÝjÓ@@
املتغريات   م

  النفسيةموضع
الداللة   قيم

  االحصائية

املتغريات النفسية 

  املرتبطة
املتغريات النفسية     االحصائية الداللة  قيم

  املتأثرة
الداللة   قيم

  االحصائية
  

الدراسة قبل   

  التجربة
بالسلوك العدواىن قبل   مستواها  الداللة  "ت " 

  التجربة
بالربنامج   النتيجة  مستواها  الداللة  "ت " 

  االرشادى

  مالحظات  مستواها  الداللة  "ت " 

                      ،٠١  دالة  ١.٤٥٦َ  الذكاء العام  ١

املستوى   ٢

االجتماعى 

  واالقتصادى 

                      ،٠٥  دالة  ٢.١٨٨َ

تقدم   ،٠١  دالة  ٤.٨٧٥  القلق النفسى  ،٠١  دالة  ٦.٤٥٢َ  القلق النفسى  ٣

  اموعة

    ،٠١  دالة    القلق النفسى

                    التكيف        التكيف  ٤

التكيف   أ

  الشخصى

التكيف   ،٠١  دالة  ٢.٩١٢َ

  الشخصى

                غريدالة  ٠.٢٤٢

التكيف   ب

  االجتماعى

التكيف   ،٠٢  دالة  ٢.٥٦٠َ

  االجتماعى

                غريدالة  ٠.٢٥٨َ

مفهوم   ٥

  الذات

          مفهوم الذات          مفهوم الذات      

تقدم   ،٠١  دالة  ٢.٧٦٠  التباعد  ،٠١  دالة  ٢٧٩َ. ١٣  التباعد  أ

  اموعة

    ،٠١  دالة    التباعد

٢.٦١  تقبل الذات      ريدالةغ  ١.١٩٧  تقبل الذات  ،٠١  دالة  ١١.١٠٦  تقبل الذات  ب

٥  

تقدم   ،٠٢  دالة

  بعداملتابعة

تقبل   ج

  اآلخرين

تقدم   ،٠١  دالة  ٤.٨٤٤  تقبل األخرين  ،٠١  دالة  ١٥.٤٧٠

  اموعة

    ،٠١  دالة    تقبل اآلخرين

احلاجات   ٦

  النفسية

احلاجات           احلاجات النفسية      

  النفسية

        

          التحصيل      دالةغري  ٠.٢٢١َ  التحصيل  ،٠٥  دالة  ٢.١٢٢َ  التحصيل  أ

٢.٤٢  اخلضوع              غريدالة  ٠.٤٦٦  اخلضوع  ب

٠َ  

    ،٠٢  دالة

                        غريدالة  ٠.١٦٥َ  النظام  ج

                        غريدالة  ٠.٣٤٧َ  االستعراض  د

                        غريدالة  ٠.٧١٥  االستقالل  ه

                غريدالة  ٠.٤٣٩  التواد  ،٠٥  دالة  ١.٨٩١  التواد  و

                        غريدالة  ١.٦٤٦  التأمل الذاتى  ز

                غريدالة  ٠.١٦١  املعاضدة  ،٠١  دالة  ٣.٣٢٠  املعاضدة  ح

                        غريدالة  ٠.٦٣١َ  السيطرة  ط

                        غريدالة  ٠.٢٩١َ  لوم الذات  ى
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٢٨٩ 

املتغريات   م

  النفسيةموضع
الداللة   قيم

  االحصائية

املتغريات النفسية 

  املرتبطة
املتغريات النفسية     الداللة االحصائية  قيم

  املتأثرة
الداللة   قيم

  االحصائية
  

الدراسة قبل   

  التجربة
بالسلوك العدواىن قبل   مستواها  الداللة  "ت " 

  التجربة
بالربنامج   النتيجة  مستواها  الداللة  "ت " 

  االرشادى

  مالحظات  مستواها  الداللة  "ت " 

٢.٦٠  العطف              غريدالة  ٠.٤٨٩َ  العطف  ك

٠  

م نقد  ،٠٢  دالة

  بعداملتابعة

                        غريدالة  ٠.٨٩٨َ  التغيري  ل

تقدم   ،٠٥  دالة  ١.٩٧٩َ  التحمل  ،٠١  دالة  ٤.٣٦٨َ  التحمل  م

  اموعة

١.٩٧  التحمل

٩َ  

    ،٠٥  دالة

اجلنسية   ن

  الغريية

                        غريدالة  ١.٤٥١

١.٨٦  العدوان              غريدالة  ٠.٠٤٣  العدوان  س

٧  

    ،٠٥  دالة

القيم   ٧

  الشخصية

القيم           القيم الشخصية      

  الشخصية

        

القيمة   أ

  العملية

                غريدالة  ١.٠٥٣  القيمة العملية  ،٠١  دالة  ٣.٨٥٤

                غريدالة  ١.٢٦٥َ  قيمة االجناز  ،٠١  دالة  ٣.١٢٦َ  قيمة االجناز  ب

                غريدالة  ٠.٣٣٨  قيمة التنوع  ،٠١  دالة  ٢.٨٢١  قيمة التنوع  ج

                غريدالة  ٠.٦٥٠َ  قيمة احلسم  ،٠١  دالة  ٣.٦٤٥َ  قيمة احلسم  د

٢.٠٧  قيمة التنظيم      غريدالة  ١.٢٧١  قيمة التنظيم  ،٠١  دالة  ٢.٩٨٨  قيمة التنظيم  ه

٦  

تقدم   ،٠٥  دالة

  بعداملتابعة

قيمةوضوح   و

  اهلدف

قيمةوضوح   ،٠١  دالة  ٢.٩٢٨َ

  اهلدف

تقدم   ،٠٥  دالة  ٢.٢٢٧َ

  اموعة

قيمةوضوح 

  اهلدف

٢.٢٢

٧َ  

    ،٠٥  دالة

القيم   ٨

  االجتماعية

القيم           القيم االجتماعية      

  االجتماعية

        

تقدم   ،٠٢  دالة  ٢.٤٧٥  قيمة املساندة  ،٠٥  دالة  ١.٨٩٨  قيمة املساندة  أ

  اموعة

    ،٠٢  دالة    قيمة املساندة

                غريدالة  ١.٠٤٠َ  قيمة املسايرة  ،٠٥  دالة  ١.٨٨٣َ  قيمة املسايرة  ب

                غريدالة  ٠.٥٩٠  قيمة التقدير  ،٠١  دالة  ٢.٦٨٨  قيمة التقدير  ج

قيمة   د

  االستقالل

                غريدالة  ١.٣٠٨َ  قيمة االستقالل  ،٠١  دالة  ٢.٧٤٢َ

قيمةمساعدةا  ه

  آلخرين

                        غريدالة  ١.١٧٣َ

                غريدالة  ٠.٥٢٨  قيمة القيادة  ،٠٢  دالة  ٢.٤٩٣  قيمة القيادة  و

التحصيل   ٩

الدراسى ىف 

  .العام اية

التحصيل       

الدراسى ىف اية 

  .العام

التحصيل         

الدراسى ىف 

  .اية العام

        

  )  قبل التجربة وبعد فترة املتابعة " ( ت " الرقم أسفل الكسر يشري إىل قيمة 
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٢٩٠ 

احلاىل ما هى املتغريات املرتبطة بالسلوك العدواىن؟ وما الدراسة لقد أوضحت نتائج 

ادى مجاعى بأسلوب احملاضرات واملناقشات اجلماعية فيها، وىف تعديل أثر تطبيق برنامج ارش

  احلاىل؟الدراسة السلوك للمراهقني العدوانيني عينة 

احلاىل ىف هذا اال عرضا وتفسريا لنتائج كل مـتغري مـن هـذه    الكاتب يتناول 

قشـة النتـائج   املتغريات على حدة قبل التجربة وبعد التجربة، وبعد فترة املتابعة، وستتم منا

  :وتفسريها على الوجه التاىل

  .بتثبيتها ىف بداية التجربةالكاتب ىف املتغريات الىت قام الدراسة تفسري نتائج   )أ   

ىف املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن، واملتأثرة الدراسة تفسري نتائج   )ب 

  .احلالالدراسة بالربنامج االرشادى املتبع ىف 

ناقشة والتفسري أساسا على دراسة الفروق الدالة الىت كشف عنها وتعتمد امل

  :، وفيما يلى مناقشة وتفسري هذه النتائج"ت"استخدام احتبار 

<<_D<sñ^jÞ<�ŠËi<í‰]…‚Ö]<Ý^Î<îjÖ]<l]�Çj¹]<îÊ<gi^ÓÖ]íe†rjÖ]<íè]‚e<îÊ<^ãjéfnjeV< <

Q@@@M@ @@âbÈÛa@õb×ˆÛaZ@@

داللـة   أكد أنه توجد فـروق ذات احلاىل والدراسة لقد كشف الفرض األول من 

جوهرية واضحة بني العدوانيني وغري العدوانيني ىف متغري الذكاء، مما يعىن أن الطالب غـري  

  له دوره ىف عدوانية هؤالء الطالبالعدوانيني أكثر ذكاء من الطالب العدوانيني،وأن الذكاء 

السـلوك   فالذكاء من خواص السلوك، وهو يرتبط بوصف العالقة الوظيفية بـني 

والبيئة الىت يعمل عليها الفرد، وهو صفة للسلوك الذى حيقق غرضا أو منفعة فرد، فالسلوك 

  )٥٣٤ - ٥٣٣ص ص : ٧. (الذى حيقق غرضا أو منفعة هو سلوك ذكى

وليس حبال من األحوال يعترب السلوك العدواىن حيقق غرض أو منفعة للفرد، الميكن 

على التوافق بنجاح للعالقات اجلديدة ىف حياة، والقدرة متسما بالقدرة "اعتباره سلوكا ذكيا 
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على التكيف العقلى ملشاكل احلياة، والقدرة على االفادة من اخلربة توافـق مـع املواقـف    

  )١٤٣ص : ٦". (اجلديدة والقدرة على التصرف احلسن

وىف جمال احلياة اليومية جرت العادة على أن يوصف الفرد الذى يتصرف تصـرفا  

  .ه عاقل أو ذكى أو ناضجحسنا بأن

صفات (فيستطيع الفرد اذا استخدم عقله بكفاءة أن يصل إىل املعايري األولية للنضج 

  ، حينئذ ميكنه أن حيافظ على شعوره بكيانه)١٥٩ - ١٥٧ص ص : ٦) (الشخص الناضج

قادرا على جتنب القلق واالضطرابات العصبية، فالعقل الناضج هو مصدر الصحة النفسـية  

فمنه تنساب حياة الفرد خالية من املتاعـب  .. لوسيلة للمحافظة عليها ىف نفس الوقتوهو ا

واألزمات ومبا حيتويه من قدر مدخر من الصحة النفسية ميكن أن يعيش به صاحبه قادرا على 

  .مراحل عمره جتنب متاعب احلياة ىف كل

عـدواىن ىف  وعلى هذا فمن البديهى أن خيتلف الطالب العدواىن عن الطالب غـري ال 

  .مستوى الذكاء، ولكن ليست بالصورة الىت يصل ا العـدواىن إىل مرحلة الضعف العقلى

" ١٩٧٦غريب عبـدالفتاح  "مع نتائج حبث  للدراسة احلاليةوتتفق نتيجة هذا املتغري 

  ".١٩٧٩حممد رمضان "وختتلف مع نتائج حبث 

عة التجريبية والضابطة ىف بداية احلاىل بتثبيت هذا املتغري بني اموالكاتب وهلذا قام 

  .التجربة، ملا له من ارتباط دال بالسلوك العدواىن للمراهقني الذكور

R@@@M@ @@ô…b–nÓüaë@óÇbànuüa@ôìn�½aZ@@

احلاىل عن وجود فروق ذات داللة احصائية الدراسة ولقد كشف الفرض األول من 

االجتماعى واالقتصادى ىف صـاحل  ضعيفة بني العدوانيني وغري العدوانيني ىف متغري املستوى 

الطالب غري العدوانيني، مما يدل على أن اخنفاض املستوى االجتماعى واالقتصادى له تـأثري  

  .ىف سلوك الطالب البعيد عن السواء
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لفرد ىف أسرته، يسهم فيه املستوى االجتماعى                              ا لذى يقتديه  فنموذج الشخصية ا

ن حيث اجلانب االجتماعى االقتصادى               االقتصادى لألسرة، فكلما ارتفع خط األسرة م                  

أفضل                   معة  اجلا هلا إىل  طفا أ يد فرص مواصلتهم               كانت فرصة ذهاب  تتزا ها كما  من سوا

مع ما يترتب على       -لدراستهم اجلامعية، ويشغلون تبعا لذلك مهنا ذات مستوى مرتفع                       

مثل هذ                       ذلك من تفوق وبروز ىف جمتمعهم، ء  ا ور منة  لكا ا األسباب  ه وتتداخل وتتشابك 

األحوال وهى تتضمن اختالفات ىف نوعية الفرص املتاحة، وىف بنية الشخصية الىت تتشكل ىف        

  )٣٤٨ص : ١. (األسر ذات املستويات االجتماعية االقتصادية املتوسطة واملرتفعة

ولذلك تتأثر التنشئة االجتماعية للطفل باملستوى االقتصادى االجتماعى لألسرة، وما 

والتنشئة االجتماعية هلـا  .ن أهداف حتققت وأهداف مل تتحقق بعديتصل بتلك املستويات م

دورها ىف جتنيب األطفال مواجهة املثريات الىت تؤدى إىل العدوان، وخاصة ما يهدد حيـاة  

  .الكائن احلى وما يؤديه به إىل االحباط

وبذلك فمن البديهى أن خيتلف الطالب العدواىن عن الطالب غري العدواىن ىف املستوى 

  .جتماعى واالقتصادى وبداللة احصائية كذلكاال

  :مع نتائج حبث كل من يةاحلال للدراسةوتتفق نتيجة هذا املتغري 

  .١٩٨٣،ومسيحة نصر ١٩٨١أفضل قريش وزميله   

احلاىل بتثبيت هذا املـتغري بـني اموعـة التجريبية،والضـابطة     الكاتب وهلذا قام   

الذكور، وكما  تباط دال بالسلوك العدواىن للمراهقنيالعدوانية ىف بداية التجربة ملا له من ار

  .١٩٧٩حممد رمضان : اتبع ذلك بعض الباحثني أمثال
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<hD< << sñ^jÞ< �ŠËi< í‰]…‚Ö]<HîÞ]æ‚ÃÖ]< Õç×ŠÖ^e< íŞfi†¹]< íéŠËßÖ]< l]�Çj¹]< îÊ
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Q@@@M@ @ó�ÐäÛa@ÕÜÔÛa@Z@@

احلاىل عن وجود فرق ذو داللـة احصـائية   الدراسة األول من  لقد كشف الفرض

كبرية، وفرق بني املتوسطني كبري بني درجات جمموعة الطالب العدوانيني وجمموعة الطالب 

غري العدوانيني ىف صاحل جمموعة الطالب العدوانيني، مما يدل على ارتفاع مسـتوى القلـق   

  .لسلوك العدواىن لديهمالنفسى لدى الطالب العدوانيني، وارتباطه با

وبدراسة الدالالت االحصائية بعد التجربة وفترة املتابعة، أى بعد تطبيق الربنـامج    

طالبا، وجد فرق  ٤١االرشادى للبحث احلاىل على اموعة التجريبية العدوانية املكونة من 

التجريبيـة  ذو داللة احصائية كبرية وفرق بني املتوسطني كبري، بني درجات طالب اموعة 

العدوانية قبل التجربة وبعد التجربة ىف صاحل اموعة اموعة التجريبية قبل التجربة مما يدل 

على اخنفاض مستوى القلق لدى اموعة التجريبية بعد التجربة ووجـد فـرق ذو داللـة    

يـة  احصائية كبري، وفرق بني املتوسطني كبري بني درجات طالب اموعة التجريبية العدوان

واموعة الضابطة العدوانية بعد التجربة ىف صاحل اموعة الضابطة العدوانية، مما يدل على 

اخنفاض مستوى القلق لدى اموعة التجريبية بعد التجربة عن مثيلتها اموعـة الضـابطة   

العدوانية قبل التجربة، وكذلك وجد فرق ذو داللة احصائية كبري، وفرق بني املتوسـطني  

بني درجات طالب اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة وبعد فترة املتابعة مما يدل  كبري

على أن القلق الزال منخفضا حىت بعد فترة املتابعة، ومل يوجد فرق ذو داللة احصائية وفرق 

بني املتوسطني يذكر بني درجات طالب اموعة التجريبية العدوانية بعد التجربة وبعد فترة 

  .تابعة، مما يدل على ثبات نتائج التجربة طوال فترة املتابعةامل

  .وهذا من شأنه حيقق الفرض الثاىن والثالث والرابع ىف متغري القلق النفسى 
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٢٩٤ 

٢٩٤ 

ولقد اتفق فوم ومارى وهورىن على وجود عالقة سببية بني العدوان والقلق وتتفـق    

استرانون : مع نتائج أحباث كال مننتائج الفرض األول للبحث احلاىل ىف متغري القلق النفسى 

،وبارتـا  ١٩٥٨،ورويـن  ١٩٥٢، وميلر وسبلكس، وبرانـت  ١٩٣٣،وكابلر ١٩٧٧

دراسة أن روس : ، وكذلك الدراسات السابقة للبحث احلاىل مثل١٩٦٩، وفيليبس ١٩٦٢

، وبـارى ج  ١٩٧١، ومارى الني هيبدى وآخـرون  .، وشلدن والياثورجلوك ج١٩٦٣

قد أشارت دراسام إىل وجود معامالت ارتباط موجبة بـني  ، ف١٩٨٠مكجربك وآخرون 

العدوان والقلق، ىف املستويني الشعورى والالشعورى، وختتلف نتائج الفرض األول للبحث 

، وبرينـر  ١٩٦٠ساراسون وزمالئه : احلاىل ىف متغري القلق النفسى مع نتائج أحباث كل من

  .عالقة بني القلق والعدوان، الىت تؤكد عدو وجود ١٩٦٥، ومولر وجرانر ١٩٦١

وميكن القول أن حاالت القلق تتصف بأا حاالت شعورية ذاتية من التوجس والتوتر 

كسمة للشخصة فهو يعىن  أما القلق.مصحوبة أو مرتبطة باستثارة اجلهاز العصىب الالارادى

كشـئ  دافعا أو اجتاها سلوكيا مكتسبا، يدفع الفرد إىل ادراك ظروف غري خطرة موضوعيا 

. مهدد، واالستجابة هلذه الظروف بقلق ال يتناسب مع حدته مع حجم اخلطـر املوضـوعى  

  )٧١ص : ٦٩(

واموعة التجريبية جتمع بني أفرادها روابط السن واجلـنس واملسـتوى التعليمـى    

واملستوى االجتماعى واالقتصادى، ومستوى الذكاء، وأهم من ذلك ما يعانونه مـن قلـق   

ذلك ال يقلل مـن امكانيـة    حد التعبري عنه بالسلوك العدواىن، ولكننفسى وصل م إىل 

التفاعل بني أفراد اموعة، والذى يعترب األساسى ىف العالج اجلماعى وىف عـالج البنـاء   

  .الداخلى للفرد املراهق الذى ال يزال ينمو ويستكمل منوه

ـ  ن خـالل جمموعـة   وتعترب اموعة التجريبية ىف نظر الفرد مرآة يرى فيها نفسه م

املراهقني ىف اموعة، ومتثل احلقائق الىت يسمعها الفرد أثناء احملاضرات واملناقشات اجلماعية 

حصيلة يدخرها الفرد ويضيفها إىل رصيد معلوماته الشخصى، اما لتدعيم خرباته الذاتية حىت 
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٢٩٥ 

٢٩٥ 

اطئة ىف ذهنـه  يستطيع أن يواجه ا مشكالته، واما أن يدحض بعض األفكار واملعلومات اخل

  .ويصححها

ىف مثل هذه األجواء من التفاعل يرى الفرد أفكاره ومشـاعره واجتاهاتـه وقيمـه    

متجسدة أمامه، فيزداد تقاربه مع غريه وتنمو لديه مشاعر األمن وعوامل األمان الذاتى، كما 

 أنه يدرك نفسه مبنطق جديد ويتقبلها بقصورها بعد أن اطلع على معاناة غريه، باالضافة إىل

ومن مث فانه بزيادة ادراكه لذاته ال يلجأ إىل اخفاء .. أصبح متعايش مع نقائصه باجيابية أكثر

عيوبه أو التمويه على نفسه بتشويه احلقائق أو حىت اسقاطها على غريه وعلى بيئتـه، إىل أن  

اتـه  ويرجع ذلك إىل ما أحرزه الفرد من استبصار بنفسه وبدوافعه وبعالق.. يصفيها تدرجييا

، مما يدفعه إىل أن يعيد تنظيم بنائه الداخلى وينخفض قلقـه  )٢٤٠ص : ٤. (وبعامله عموما

  .ليصل الفرد إىل النضج ىف عالقته بنفسه وبغريه

وتتفق نتائج الفروض اخلاصة باخنفاض مستوى القلق مع نتائج دراسات كـل مـن   

، وصـفاء  ١٩٦٦. ، وشانون، ت.، وباويل، ج١٩٦٥. ، وتروكس، ب١٩٦٥برينارد 

  .١٩٧٨، وأمحد رفعت جرب ١٩٦٧األعسر 

R@@@M@ @@ó�ÐäÛa@ÑîØnÛaZ@@

احلاىل عن وجود فرق ذو داللة احصائية كبري الدراسة لقد كشف الفرض األول من 

وفرق بني املتوسطني كبري بني درجات جمموعة الطالب العدوانيني وجمموعة الطـالب غـري   

الشخصـى  (نيني ىف نوعى التكيف النفسى العدوانيني ىف صاحل جمموعة الطالب غري العدوا

، وهذا يعىن أن الطالب غري العدوانيني أكثر توافقا ىف كـل مـن التكيـف    )واالجتماعى

  .الشخصى والتكيف االجتماعى من الطالب العدوانيني بداللة احصائية جوهرية

نامج وبدراسة الدالالت االحصائية بعد التجربة وبعد فترة املتابعة، أى بعد تطبيق الرب

طالبا، وجد أنه ال توجـد   ٤١االرشادى للبحث احلاىل على اموعة التجريبية املكونة من 

فروق ذات داللة احصائية تذكر، وال فرق بني املتوسطني بني درجات طـالب اموعـة   
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٢٩٦ 

٢٩٦ 

التجريبية قبل التجربة وبعد التجربة، وكذلك بني درجات اموعة التجريبيـة العدوانيـة   

ابطة العدوانية بعد التجربة، وكذلك بعد التجربة وبعد فترة املتابعة، وكذلك واموعة الض

ال توجد فروق ذات داللة احصائية تذكر، ولكن يوجد فرق بني املتوسطني مرتفـع بعـض   

الشئ بني درجات الطالب للمجموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة وبعد فترة املتابعة ىف 

  .ملتابعةصاحل اموعة بعد فترة ا

وهذا من شأنه ال حيقق الفرض الثاىن والثالث والرابع ىف متغري التكيف النفسى بنوعيه 

  .الشخصى واالجتماعى

وتتفق نتائج الفرض األول للبحث احلاىل ىف متغري التكيف النفسى بنوعيه الشخصى 

، وعبده ميخائيـل وبـايول   ١٩٦٧فرج أمحد فرج : واالجتماعى مع نتائج أحباث كل من

  .١٩٧٢ينسنت ولكزاك ف

فالفرد الذى يعجز عن اشباع حاجاته يصيبه الشعور باالحباط والفشل، الذى يسبب 

له القلق والتوتر وسوء التوافق النفسى، الذى يواجهه الفرد حبيل دفاعية ال شعورية منـها  

  .العدوان

 ىف عمليـة  وموقع املشـكالت .. والتوافق النفسى عملية ديناميكية متكاملة ومعقدة

احلاجات النفسية لديه تربز  التوافق ميثل الواجهة، فحيث تضعف مقدرة الفرد على أن يشبع 

ما هى اال تعبري ادراكى أو مظهر خارجى يـبني   مشكالته وما يعاىن الفرد منها، فاملشكالت

ضعف قدرة الفرد على االشباع مما يقلل من قدرة الفرد على التوافق النفسى الذى يعرضه 

  .ذى مآله األخري السلوك العدواىنلالحباط ال

ان الشخص السوى هو الذى يقف من املشكالت موقفا اجيابيا بناءا مبعىن أنه يواجـه  

أن يزيل هذه العوامـل أو   -ىف حدود امكانياته  -العوامل الىت تسبب املشكالت، وحياول 

املتوافـق  أما الشخص املنحرف أو غري . يتغلب عليها، وذلك مبواجهتها مواجهة موضوعية

فهو الذى ال يستطيع أن حيقق هذه الصفات العامة ىف سلوكه، فهو ال يعاجل العوامل األصلية 
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٢٩٧ 

٢٩٧ 

ومبعىن آخر فانه حياول أن خيفف من حدة التوتر . الىت تسبب املشكلة بل يعاجل مظاهرها فقط

و عن الناشئ عن املشكالت الىت يواجهها ىف اتمع، اما عن طريق اهلروب من ذلك اتمع أ

. طريق العدوان عليه، وباختصار فانه يتكيف للبيئة بطريقة أو بأخرى من الطـرق السـلبية  

  )٢٤ص : ٤٠(

ان روابط االنسجام املتزايد بني أفراد اموعة التجريبية تؤدى إىل شعور الفرد باألمن 

 تـزج  النفسى،وتوفر ألفرادها الشعور باحلماية واألمان، والتخفف من الدوافع السلبية الىت

وعندما جيد الفرد ىف تواجده مع اجلماعـة احلمايـة    -م ىف أساليب التكيف غري السوى 

واألمن يسهل عليه أن يستجيب للمواقف اجلماعية وبدون مقاومة، وتزول عنده األنانيـة  

  ويسعى إىل التعاون واملشاركة، ويتفتح على اجلماعة واتمع، فيصبح عضوا نافعـا تابعـا   

وهنا يشعر الفرد باألمن الذاتى واألمـن االجتمـاعى    -ماعة شعوريا وال شعوريا ملعايري اجل

اللذين يقومان على اعتماد املراهق على نفسه واحساسه بقيمته وشعوره حبريتـه وانتمائـه   

بأسرته ومدرسته وبيئته احمللية، والىت من خالهلا يعترف الفـرد باملسـتويات االجتماعيـة    

عية، ويتحرر من امليول املضادة للمجتمع، وخيلو من األعـراض  ويكتسب املهارات االجتما

  .العصابية، حىت تصبح نفسه ويتوافق شخصيا واجتماعيا

  ولكن مل يتحقق هذا التنبؤ، فقد دلـت الـدالالت االحصـائية علـى غـري مـا       

ومـن   ،عدم التعمق ىف مشـكالت الطـالب  : هو متوقع،ورمبا يكون من األسباب ىف ذلك

  .هلا عددا كبريا من اجللسات االرشاديةالكاتب تاج إىل أن يفرد الواضح أا حت

ومن هذا التغري ىف متوسط الدرجات قبل التجربة وبعد فتـرة املتابعـة للمجموعـة    

أنه حدث نوع من التعديل والتقـدم حنـو التوافـق الشخصـى     الكاتب التجريبية يستدل 

اىل أن العالج النفسى حيتاج إىل وقت احلالكاتب واالجتماعى بعد فترة املتابعة، وكأنه يذكر 

  .طويل واتصاالت مستمرة للوصول بالفرد إىل السواء النفسى
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٢٩٨ 

٢٩٨ 

وختتلف نتائج الفروض اخلاصة بأثر الربنامج االرشادى للبحـث احلـاىل ىف مـتغري    

،أمحد )٤٠ - ٣٩ص ص : ٤١( ١٩٦١ستوكى : التكيف النفسى مع نتائج حبوث كل من

ىف حني أن نتائج الفروض اخلاصة بأثر  - ١٩٧٨جاسم شاكر مبدر  - ١٩٧٤رفعت جرب 

  .١٩٨١الربنامج االرشادى للبحث احلاىل تتفق مع نتائج حبث ميندونس، لورانس 

S@@M@ @paˆÛa@âìèÐß@Z@@
احلاىل عن وجود فروق ذات داللة احصـائية  الدراسة لقد كشف الفرض األول من 

طالب العدوانيني وجمموعة الطالب كبرية، وفرق بني املتوسطني كبري بني درجات جمموعة ال

تقبل  -التباعد (غري العدوانيني ىف صاحل جمموعة الطالب العدوانيني ىف أبعاد مفهوم الذات 

، وهذا يعىن أن الطالب العدواىن بعيد بذاته عن الشخص العـادى  )تقبل اآلخرين -الذات 

ذات، يوجد لديه فارق يعرض نفسه للشعور الدائم خبيبة األمل والفشل واالحباط واصغار ال

بني تصوره ملا جيب أن يكون عليه وتصوره للشخص العادى، وهو غري متقبـل للمجتمـع   

  .الذى يعيش فيه

وبدراسة الدالالت االحصائية بعد التجربة، وبعد فترة املتابعة أى بعد تطبيق الربنامج 

، وجدت فروق ذات طالبا ٤١احلاىل على اموعة التجريبية املكونة من  للدراسةاالرشادى 

داللة احصائية كبرية، وفروق بني املتوسطات كبري بني درجات طالب اموعة التجريبيـة  

العدوانية قبل التجربة وبعد التجربة ىف صاحل اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربـة ىف  

فترة املتابعـة  بعدين هامني من أبعاد مفهوم الذات مها بعد التباعد وبعد تقبل اآلخرين، وبعد 

  .وجد ىف بعد تقبل الذات باالضافة إىل بعدى التباعد وتقبل اآلخرين

طـالب   ووجد فرق ذو داللة احصائية كبري، وفرق بني املتوسطني كبري بني درجات

اموعة التجريبية العدوانية واموعة الضابطة العدوانية بعد التجربة ىف صـاحل اموعـة   

عد تقبل اآلخرين، ومل توجد فروق ذات داللة احصائية تذكر، وفروق الضابطة العدوانية ىف ب
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٢٩٩ 

٢٩٩ 

بني املتوسطات يذكر بني درجات طالب اموعة التجريبية العدوانية بعد التجربة وبعد فترة 

  .املتابعة، مما يدل على ثبات نتائج التجربة طوال فترة املتابعة

الذات قد حتقـق ىف مجيـع    من هذا يتضح أن الفرض األول والرابع ىف متغري مفهوم

، ىف حني أن الفرض الثاىن والثالث قد حتقق ىف بعـض  )أبعاد مفهوم الذات(متغرياته الفرعية 

أبعاد متغري مفهوم الذات، فنجده ىف الفرض الثاىن قد حتقق ىف بعدى التباعد وتقبل اآلخرين 

  .وىف الفرض الثالث قد حتقق ىف بعد تقبل اآلخرين فقط

ىف متغري مفهوم الذات بأبعاده املختلفة مع  للدراسة احلاليةفرض األول وتتفق نتائج ال

  .١٩٨٢نتائج حبث وجند، لورايىن مارى 

فمفهوم الفرد لذاته هو الديناميكية األساسية لكل السلوك البشرى، فتعترب مقومـات  

يمـه  املتمثلة ىف تقييم الفرد الكامل ملظهره وكيفيته وأصله وقدراته، وكـذلك تقي  -الذات 

قوة موجهة للسلوك، وىف الواقع يشكل مفهوم الذات بعدا أهم  -ألدواته واجتاهاته وشعوره 

  ).٢٨ -٢٧ص ص:٨٦.(وأكثر مما كان يعتقد عنه، وذلك لدوره ىف تنظيم السلوك البشرى

واذا كانت اجلماعة متارس وظيفتها حنو محاية أفرادها، فان الفرد فيها يسعى إىل بنـاء  

عة يستشعر بقيمته ومكانته ويشعر اآلخرين بقيمتهم ومكانتهم فيحـدث  نفسه، فمن اجلما

التقارب ويتيح فرص التوحد أو التقمص، فمجرد أن يتم اختبار املثل األعلى فان الفرد يتعلم 

ويقلد سلوكه ومشاعره ىف جو خال من التشويه للواقع، وميثل مراهقوا اموعة التجريبيـة  

الذى ميثل شخص األب، ومع األعضاء اآلخرين الذين خيلع  أن يتوحد كل منهم مع القائد"

عليهم الفرد القيمة االنفعالية لألسرة، هذه االستجابات االدماجية أو التوحدية مع تنظـيم  

مجاعى تسوده عالقات غري العالقات الىت كانت موجودة أصال ىف األسرة احلقيقيـة الـىت   

ديل السلوك وفقا لنمـاذج أكثـر حتـررا    استمد منها الفرد عوامل الصراع، من شأا تع

  )٢٤٣ص : ٤". (واستقرارا
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وملفهوم الذات مؤثراته االجتماعية الىت تؤثر فيه، باالضافة إىل األخرى مثل صـورة  

اجلسم والقدرة العقلية للفرد، والىت منها املعايري االجتماعية والدور االجتماعى واخلصائص 

التفاعـل  : بصلة يةاحلال للدراسةة إىل ذلك والذى ميت واملميزات األسرية واملقارنة، باالضاف

فالنتائج العديدة من الدراسـات  "االجتماعى، فاموعة االرشادية تبىن على هذا األساس، 

، توضح أن التفاعل االجتماعى السليم والعالقات ١٩٦٩ Coombsمثل دراسة كومبس 

ات، وأن مفهوم الـذات املوجـب   االجتماعية الناجحة تعزز الفكرة السليمة اجليدة عن الذ

  )٢٦١ص : ٢١". (يعزز جناح التفاعل االجتماعى ويزيد العالقات االجتماعية جناحا

وحتل اموعة ىف هذا اال حمل األسرة ىف خصائصها ومميزاا، فاموعة حتيط الفرد 

  .بالعناية والتقبل مما يرفع ذلك من قدراته واهتماماته ومفهومه لذاته

تائج الفروض اخلاصة بتعديل أبعاد مفهوم الذات مع نتائج دراسات كل مـن  وتتفق ن

 ١٩٨١، ومنيـدونس، لـورانس   ١٩٨١، ومارترت، مانيول ١٩٧٧ناوس، جيفرى وليام 

، وكاروى، وجون باترك ١٩٨٢، وديسالفوا، وجوان مارى ١٩٨٢وآدمز، باربارا كوىل 

ول إىل حالة السواء لدى الطالب ، ومن الطبيعى أن يتأخر بعد تقبل الذات عن الوص١٩٨٢

العدواىن، فمن الواضح أن حيصل تعديل أوىل ىف بعد التباعد وتقبل اآلخرين حىت يتقبل الفرد 

  .ذاته، وال يعرض نفسه للفشل وخيبة األمل واالحباط الذى يؤدى به إىل العدوان

T@@M@ @@òî�ÐäÛa@pbub§aZ@@
فروق ذات داللة احصـائية   احلاىل عن وجودالدراسة لقد كشف الفرض األول من 

كبرية، وفروق بني املتوسطات كبري بني درجات جمموعة الطـالب العـدوانيني وجمموعـة    

الطالب غري العدوانيني ىف صاحل جمموعة الطالب العـدوانيني ىف حاجـة التـواد وحاجـة     

املعاضدة، وىف صاحل جمموعة الطالب غري العدوانيني ىف حاجة التحصيل وحاجة التحمل، من 

هذه الفروق يتضح أن الطالب غري العدواىن جيب أن يفعل أفضل ما يستطيع، وأن يكـون  

  ناجحا، وأن ينجز أعماال تتطلب مهارة وجهدا، وأن يعترب خبريا ىف اال الذى يعمل فيـه 
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وأن حيقق شيئا له مغزى كبري، وأن جييد القيام بعمل صعب، وأن حيل مشكالت صعبة، وأن 

أفضل من اآلخرين، وجيب كذلك أن يستمر ىف عمله حىت يتمه، وأن يقدر على عمل أشياء 

  يكمل أى عمل يتكفل به، وأن يعمل جبد وأن يستمر ىف حل املسألة أو اللغز، حـىت يتمـه  

وأن يتم عمال قبل البدء ىف عمل آخر، وأن يعمل إىل وقت متأخر من الليل حىت ينجز مـا  

غري انقطاع، وأن يستمر ىف العمل حىت ولو بدا يقوم به، وأن ينفق ساعات طويلة ىف العمل ب

عـن الطالـب    -أنه ال يتقدم خطوة واحدة، وأن يتجنب مقاطعة اآلخرين له خالل العمل 

  .العدواىن

أما الطالب العدواىن فانه جيب أن يكون خملصا ألصدقائه، وأن يشـارك ىف مجاعـات   

جديدة، وأن يعقد أكـرب  ودودة، وأن يعمل أشياء من أجل أصدقائه، وأن يكون صداقات 

قدر من الصداقات، وأن يشارك ىف األشياء مع أصدقائه، وأن يعمل األشياء معهم بدال مـن  

عملها مبفرده، وأن يكون عالقات وثيقة م، وجيب أيضا أن جيعل اآلخرين يساعدونه عندما 

يقع ىف مشكلة، وأن يسعى للتشجيع من اآلخرين، وأن يعـاملوه برفـق، وأن يشـاركوه    

وجدانيا، وأن يكون أكثر تكيفا وتفهما ملشكالته الشخصية، وأن حيصل على قدر كبري من 

العطف من اآلخرين، وأن يقدم له اآلخرون كثريا من األفضال وهم راضون، وأن يواسـوه  

  .عندما يكون مكتئبا، وأن يشعروا باألسى عندما ميرض، وأن يتحدثوا عنه ويهتموا به حينئذ

ب العمل واالجناز عند غري العـدوانيني يقابلـه حـب الشـلة     وذا يالحظ أن ح  

  .والصداقة والنواحى الوجدانية بينها عند العدوانيني

 لعدوانينيوبترتيب متوسطات الدرجات للحاجات النفسية لكل من العدوانيني وغري ا   

بتها لدى اتضح باالضافة إىل احلاجات النفسية السابقة أن حاجة التأمل الذاتى ارتفعت ىف مرت

العدوانيني عن غريهم، وكل من حاجة لوم الذات وحاجة التغيري ارتفعت ىف مرتبتها لـدى  

  .غري العدوانيني عن العدوانيني ارتفاعا واضحا
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فالعدواىن باالضافة إىل ما حيب سابقا فانه حيب أن يالحظ اآلخرين وأن يفهم كيف   

ويتنبأ بطريقة سـلوكهم ىف   فعهميشعرون ازاء املشكالت، وأن حيلل سلوك اآلخرين ودوا

املواقف، أما غري العدواىن باالضافة إىل ما حيب سابقا فانه يشعر باالمث حني يقتـرف عمـال   

خاطئا، ويتقبل اللوم عندما تسوء األمور، ويشعر باألمل الشخصى والتعاسة تفيد أكثـر ممـا   

ذعن ىف الرأى ويتجنب تضر، ويشعر باحلاجة إىل العقاب عندما خيطئ، ويشعر بارتياح حني ي

خالفا، ويشعر باحلاجة إىل االعتراف باألخطاء، ويشعر باهليبة ىف وجود األشخاص الـذين  

يعتربهم أعلى منه، ويشعر بأنه أقل من غريه ىف معظم النواحى وكذلك هو حيب أن يعمـل  

  لـب  اذا ما قورن بالطا -أشياء جديدة وخمتلفة يقبل عليها، وجيرب أعماال جديدة وخمتلفة 

  .العدواىن

وبدراسة الدالالت االحصائية بعد التجربة وبعد فترة املتابعة، أى بعد تطبيق الربنامج 

طالبا، وجد فرق ذو داللة  ٤١االرشادى للبحث احلاىل على اموعة التجريبية املكونة من 

احصائية ضعيفة وفرق بني املتوسطني كبري نوعا بني درجات طـالب اموعـة التجريبيـة    

لعدوانية قبل التجربة وبعد التجربة ىف صاحل اموعة التجريبية بعـد التجربـة ىف حاجـة    ا

  التحمل املرتبطة بالسلوك العدواىن، مما يدل على تقدم اموعة بعض الشئ ىف اشباع حاجة 

التحمل بعد التجربة، وىف حاجة العدوان لصاحل اموعة التجريبية بعد التجربة، مما يـربهن  

ه عن طريق هذا الربنامج االرشادى قد حتقق عنصر ابراز حاجة العدوان بعد التجربة على أن

للوصول إىل ضبط اخلوف والقلق والتوتر من العدوان املتوقع، فخري وسيلة لضبط اخلـوف  

هو البدء بالعدوان الذى يعرب ىف  -كما سبق احلديث ىف ذلك  -والقلق من العدوان املتوقع 

  كما وجد فرق ذو داللة احصائية كـبري . لق وفقدان الشعور باحلبأساسه عن اخلوف والق

وفرق بني املتوسطني كبري بني درجات طالب اموعة التجريبية العدوانية واموعة الضابطة 

 العدوانية بعد التجربة ىف صاحل اموعة الضابطة العدوانية بعد التجربة ىف حاجة اخلضـوع  

رتيب احلاجات لكل من اموعة التجريبية واموعة الضابطة مما يدل على حدوث تغري ىف ت
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، كما حدث نتيجة لذلك وجود فرق للدراسة احلاليةالعدوانية بعد تطبيق الربنامج االرشادى 

ذو داللة احصائية كبري، وفرق بني املتوسطني كبري بني درجات طالب اموعة التجريبيـة  

تابعة لصاحل اموعة التجريبية بعد فترة املتابعة ىف حاجة العدوانية قبل التجربة وبعد فترة امل

  .العطف

وبترتيب احلاجات النفسية تبعا ملتوسطات الـدرجات للعـدوانيني ىف امـوعتني      

التجريبية والضابطة، ومبقارنة الترتيبات املختلفة بني طالب اموعة التجريبية قبـل وبعـد   

وعة الضابطة بعد التجربة، وطالب اموعة التجريبيـة  التحربة، واموعة التجريبية وام

قبل التجربة وبعد فترة املتابعة، وجد عدم ثبوت ىف مرتبة كل حاجة عند املقارنة، مما حيري معه 

احلاىل ىف وضع ترتيب معني واضح للحاجات النفسية بعد التجربة مباشرة، مما يدل الكاتب 

حث احلاىل قد أحدث هزة ىف التكـوين النفسـى   على أن الربنامج االرشادى اجلماعى للب

ولكنه كان حيتاج إىل تعمق أكرب ىف املوضوعات الىت تتناول -للحاجات النفسية داخل الفرد 

هذه الناحية بالتعديل، وجبلسات أوسع، وبطرق عالجية أخرى حىت ترسخ النتائج، ونصـل  

ة ىف تعديل سلوك املراهق إىل بناء نفسى واضح يوضح احلاجات النفسية، الىت تكون أساسي

  .العدواىن

وتتفق نتائج الفرض األول للبحث احلاىل ىف متغري احلاجات النفسية بأنواعها املختلفة 

، وجون اى هوركس ١٩٦٣فرانك هوارديس : موضع الدراسة مع نتائج أحباث كل من

  .١٩٨١، وصربه حممد على ١٩٧٩، وحممد رمضان ١٩٦٦وزميله 

     أو انفعال خاص، وترتع إىل اسـتخدام أسـاليب معينـة    فكل حاجة يصحبها شعور 

أو تؤدى إىل منط من السلوك الظاهر وليكن السلوك العدواىن الذى بصدده هذه الدراسـة  

  .احلالية

واحلاجات النفسية تفسر بسهولة سلوك األفراد كبارا وصغارا،ولكن ليسـت هـى   

اعاة مسايرا اذ ال حيوز الوقـوف  املصادر األولية للسلوك، ومن املستحسن توجيهها مع مر
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 ٨٧ص ص : ٥١" (عبدالعزيز القوصى"ىف وجهها أو بترها أو اقتالعها، وعلينا كما يذكر 

أن نوجه هـذا   -اذا كان لدينا طفل وبرز عنده امليل إىل الظهور أو اثبات الذات ) ٨٨ -

ل يؤلفون قصصا امليل وجهة مقبولة مفيدة للطفل وللمجتمع، من أمثلة ذلك أن بعض األطفا

عن أعمال وخماطرات مل يقوموا ا، وامنا ينسجوا من خياهلم، ويقصـوا علـى غريهـم    

ويسرهم ما حتدثه ىف نفوس ساميعهم من أثر، فبدال من ر هؤالء األطفال نتذكر أم امنـا  

اك أن فعلوا ذلك بدافع قوى وهو امليل إىل اثبات الذات أو احلاجة إىل التقدير، وواجبنا اذ ذ

نوجههم بطريقة علمية إىل القيام بعمل حقيقى ميكنهم أن يفخروا به، فبدال من أن يشـبعوا  

سيطرم عن طريق اخليال والكذب،يشبعوا عن طريق احلقيقة املطابقة للواقع،وهذا الطريق 

  .يوافق عليه اتمع ويقرره ويعتربه راقيا كالتمثيل واألدب القصصى

املتـأثرة  ) أنواع احلاجـات النفسـية  (تائج بعض املتغريات وعلى الرغم من اتفاق ن

، اال أنه جيب ١٩٧٨مع نتائج دراسة شاكر مبدر قاسم احلالية  للدراسةبالربنامج االرشادى 

وحىت توجه احلاجات النفسية ملا خيدم تعديل السلوك العدواىن للمراهق، حيتـاج الربنـامج   

  .ات وطرق عالجية أخرىاالرشادى احلاىل إىل تعمق أكرب ىف املوضوع

U@@@M@ @@òî–‚’Ûa@áîÔÛaZ@@
احلاىل عن وجود فروق ذات داللة احصائية الدراسة لقد كشف الفرض األول من   

كبرية، وفروق بني املتوسطات كبري بني درجات جمموعة الطـالب العـدوانيني وجمموعـة    

لية وقيمة التنوع الطالب غري العدوانيني ىف صاحل جمموعة الطالب العدوانيني ىف القيمة العم

وقيمة التنظيم، وىف صاحل جمموعة الطالب غري العدوانيني ىف قيمة االجناز وقيمة احلسم وقيمة 

من هذه الفروق يتضح أن الطالب العدواىن يعتىن مبمتلكاتـه الشخصـية   .. وضوح اهلدف

ىن وحيسن استغالل ما ميلكه، ويعمل ما يدر عليه رحبا وحيرص على ما لديه من مال، ويعـت 

وحبرص ىف االنفاق، وعمله دائما يكون متنوعا ودائم االاك ىف خربات متنوعـة، ويـزور   

األماكن الغريبة ويقبل على اخلربات الىت حتتوى إىل اثارة، أما الطالب غري العدواىن يعمـل  
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دائما على حل املشكالت الصعبة، ويعمل على حتقيق اهلام من األهداف ودائما يضع لنفسه 

جناز عليا، ويتقن ما يقوم به من أعمال، ودائما له معتقدات قوية وثابتـة، وهـو   مستويات ا

وله مواقف واضحة وحمددة جتاه األشياء املختلفة، ويلتزم مبا يصـل  . سريع ىف اختاذ قراراته

اليه من قرارات، ودائما أهدافه حمددة أمامه، ويوجه طاقاته حنو أغراض واضحة، ويعلم متاما 

  .حتقيقه، وحيتفظ دائما بأهدافه واضحة ىف ذهنه، وينهى ما بدأه من عمل بالذى يتجه حنو

وبدراسة الدالالت االحصائية بعد التجربة وبعد فترة املتابعة أى بعد تطبيق الربنـامج  

طالبا، وجد فرق ذو داللة  ٤١على اموعة التجريبية املكونة من  للدراسة احلاليةاالرشادى 

املتوسطني بني درجات طالب اموعة التجريبية قبـل التجربـة   احصائية ضعيفة وفرق بني 

وبعد التجربة ىف صاحل اموعة التجريبية بعد التجربة ىف قيمة وضوح اهلدف، وهذا يعـىن  

ىف قيمة وضوح اهلدف عنه قبل التجربة، كما وجد فروق ذو داللة  تقدم اموعة التجريبية

  درجات طالب اموعة التجريبية قبـل التجربـة    احصائية ضعيفة وفرق بني املتوسطني بني

وبعد فترة املتابعة ىف صاحل اموعة التجريبية العدوانية قبل التجربة ىف قيمة التنظيم، وهـذا  

يعىن عدم تقدم اموعة التجريبية وتأخرها ىف الرتبة بعد فترة املتابعة ىف قيمة التنظيم لتتـيح  

  . وضوح اهلدففرصة لقيم أخرى ىف الظهور كقيمة 

وتتفق نتائج الفرض األول للبحث احلاىل ىف متغري القيم الشخصية بأنواعها املختلفـة  

، وتعترب التربية أداة هامة ١٩٦٦شارليز الفريد نيوكومري : موضع الدراسة مع نتائج دراسة

قيمهم ورئيسية ىف التأثري الثقاىف ىف تبديل وتغيري قيم األشخاص، وحتويل اهتمامام، وترتيب 

  أداة للدراسة احلاليـة  وميثل الربنامج االرشادى اجلماعى .. تبعا للقيم ذات األمهية واجلدوى

الدراسـة  تربوية هامة ورئيسية ىف التأثري الثقاىف، قد حيدث تغيري ىف بعض قيم األفراد عينة 

  .وحتويل اهتمامام، وترتيب فيمهم تبعا للقيم ذات األمهية واجلدوى ىف منوهم

مما ال حيتاج إىل بيان لترسيخ قيم الفرد يتطلب من التربية أن تنمى لديه أساليب  ولعل

  )٧٧ص : ٤٦. (أصيلة وحساسية لاللتزام بالقيم، كما تنمى سلوكه ىف اطار قيمى اجتماعى
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وتعد عملية التنشئة االجتماعية الىت تقوم ا التربية مبؤسساا املختلفة هى العمليـة    

فراد النسق القيمى للمجتمع الذى يعيشون فيه وهى بذلك العملية الـىت  الىت يتشرق ا األ

   تتعهد باكساب األفراد أو االطار املشترك الذى من خالله يتحدد شكل اتمـع ومالحمـه  

كما تتوىل مسئولية تكوين األحكام املعيارية الىت متكنهم من التفرقة بني ما هو زائف وما هو 

اتباع املثل الصـاحل  : وذلك بأساليب متعددة منها. اخل... خريحقيقى وما هو سئ وما هو 

، واالقناع، وحتديد نواحى االختبار، واخلضوع لقوانني وقواعد حتتم علـى الفـرد   )القدوة(

سلوكا معينا، واألفكار املنبثقة من األصول الثقافية والدينية، واللجـوء إىل ضـمري الفـرد    

واالختيار من بني عدد مـن   -االختيار احلر : هىوتتلخص عملية تكوين القيمة ىف عناصر 

البديالت، واالختيار بعد تفكري ىف عواقب كل بديل، والتقدير والتأكيد والعمل مبا خترينـاه  

      ).٧٦ - ٦٠ص ص :  ٤٦. (والتكرار واملمارسة

وعلى هذا فتحقيق ذلك التعديل ىف قيم املراهقني العدوانيني لقيمة هامة مـن القـيم   

وضع الدراسة هى قيمة وضوح اهلدف، وجعلها أكثر القيم تفضيال للمراهـق  الشخصية م

العدواىن بعد التجربة وفترة املتابعة يعترب جناحا ال بأس به للربنـامج االرشـادى اجلمـاعى    

  .للبحث احلاىل، اذا ما عرفنا أن قيمة وضوح اهلدف هى أساس لبناء أية قيمة أخرى

V@@M@@@òîÇbànuüa@áîÔÛaZ@@
احلاىل عن وجود فروق ذات داللة احصـائية  الدراسة الفرض األول من  لقد كشف

كبرية، وفروق بني املتوسطات كبري بني درجات جمموعة الطـالب العـدوانيني وجمموعـة    

التقدير  الطالب غري العدوانيني ىف صاحل جمموعة الطالب العدوانيني ىف قيمة املساندة وقيمة

. طالب غري العدوانيني ىف قيمة املسايرة وقيمة االستقاللوقيمة القيادة، وىف صاحل جمموعة ال

فمن هذه الفروق ىف الداللة ومن ترتيب القيم الشخصية للمجموعتني يتضـح أن الطالـب   

شخص دائم احلصول على تشجيع من اآلخرين، وحيظـى برعايتـهم، ويعاملـه    : العدواىن

ربونه ذا أمهية، وهو شخص له أصدقاؤه بتفهم، وادراك، لظروقه وحيظى باعجاب زمالئه ويعت
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السلطة على غريه، وميثل مركزا قياديا أو مركز قوة بالنسبة لآلخرين، وأن الطالـب غـري   

 النظم والقواعد االجتماعية حبـرص  العدواىن هو الذى يعمل ما يعتربه اتمع صوابا، ويتبع

اراته ودائما يكون ويسلك السلوك املقبول واملناسب، ويساير اآلخرين، وهو حر ىف اختاذ قر

  .له حق القيام بعمل ما يسود عمله وبأسلوبه اخلاص

وبدراسة الدالالت االحصائية بعد التجربة وبعد فترة املتابعة أى بعد تطبيق     

طالبا وجد فـرق   ٤١الربنامج االرشادى للبحث احلاىل على اموعة التجريبية املكونة من 

توسطني كبري بني درجات اموعة التجريبيـة قبـل   ذو داللة احصائية كبرية، وفرق بني امل

التجربة وبعد التجربة ىف صاحل اموعة التجريبية قبل التجربة ىف قيمة املساندة، وهذا يعىن 

  .تأخر هذه القيمة ىف املرتبة بعد التجربة لتتيح فرصة لقيمة أخرى ىف الظهور

قيم االجتماعية بأنواعها املختلفة ىف متغري ال للدراسة احلاليةوتتفق نتائج الفرض األول 

، ودراسة بويل ينون ١٩٧٠عالء الدين كفاىف "املرتبطة بالسلوك العدواىن، مع نتائج دراسة 

١٩٧٠."  

ومن العرض السابق ىف القيم الشخصية وعدم التحقق من نتائج تبني وجود قيمة من 

ا عن األخرى اثـر تطبيـق   القيم االجتماعية اخلمسة املرتبطة بالسلوك العدواىن، مت تفضيله

احلاىل، وهذا يدل على أن الربنامج االرشـادى حيتـاج إىل   الدراسة الربنامج االرشادى ىف 

تناول عميق للموضوعات الىت تناولت هذه الناحية، وتطبيقا أوسع ألساليب تكوين القيمـة  

  .السابق ذكرها

W@@M@ @@âbÈÛa@òíbèã@óÏ@ó�a‰†Ûa@�bväÛaZ@@
ىف تلك املالحظة على طالب اموعة : اىل ىف بداية التجربةاحلالدراسة تتفق نتائج   

التجريبية العدوانية من قبل معلميهم وادارة مدارسهم على أم متأخرون دراسيا ىف مستوى 

حتصيلهم، مع نتائج الدراسات الىت قام ا أش وجلوك الىت تدل على أن املنحرفني متأخرون 

ا تتفق مع نتائج أحباث كل من ايفيلني موريسون كم - ىف مستوى حتصيلهم عن العاديني 
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، ١٩٧٧،  وجيلبريج، بروس ميشيل ١٩٦٧روث وبراا بيورى . ، وروبرت م١٩٦٧

  .١٩٧٩فريتاج . فنشم وكارا ب. وكينيث ج

بالطريقة موضع الدراسة دلت النتائج  للدراسة احلاليةوبعد تطبيق الربنامج االرشادى 

يع طالب اموعة التجريبية وانتقاهلم إىل الصف الثالث الثانوى ىف اية التجربة على جناح مج

ىف العام التاىل للتجربة، كما دلت على أنه ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بـني جمموعـة   

مما يدل على أن االرتفـاع ىف   -الطالب العدوانيني وجمموعة الطالب غري العدوانيني يذكر 

لعدوانية أدى إىل جناحهم مجيعا، كما أدى إىل تسـاوى  مستوى حتصيل اموعة التجريبية ا

الفروق بني املتوسطات تقريبا، وعدم وجود الداللة اجلوهرية بني العدوانيني وغري العدوانيني 

  .ىف مستوى التحصيل الدراسى ىف اية العام

وذا يكون الربنامج االرشادى قد حقق أحد األهداف اهلامة املرجوة منه ىف جنـاح  

جيعل الفـرد  ) ٨١ص : ٥١" (عبدالعزيز القوصى"موعة التجريبية، فالنجاح كما يذكر ا

يثق بنفسه، ويشعر باألمن، ويقوم مبحاوالت أخرى لتحسني سـلوكه، ويتضـاعف معـىن    

  .النجاح عنده اذا ما شجعه من حوله وأظهروا سرورهم به
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من السلوك العدواىن إىل السـلوك  %) ٧٨ - ٠.٠٤٩(تعترب نسبة تعديل السلوك 

السوى وانضمام هذه النسبة من العينة التجريبية للبحث احلاىل إىل قائمـة الطـالب غـري    

  .احلاىلالدراسة العدوانيني مبدارسهم، جناحا ال بأس به للربنامج االرشادى املطبق على عينة 

طة بالسلوك فعن طريق برنامج ارشادى مجاعى لتعديل املتغريات النفسية املرتب

  .العدواىن حدث تعديل ىف سلوك بعض أفراد اموعة التجريبية

 ١٩٧٧احلاىل مع نتائج أحباث كل من ناوس جيفرى وليام الدراسة وتتفق نتائج 

، ىف تعديل السلوك ١٩٨٢هوى . ، وواين س١٩٨١، ومارترت مانيول ١٩٧٩ودونق بل 

دى للذات واثباته، كأحد أساليب العدواىن وان استخدم فيها التدريب اجلماعى التوكي

  .العالج اجلماعى للسلوك العدواىن

  .١٩٨١وخيتلف مع نتائج حبث مودى، تريى جى 

، ىف تعديل ١٩٧٨احلاىل مع نتائج حبث شاكر مبدر جاسم الدراسة كما تتفق نتائج 

  .بعض املظاهر السلوكية غري املقبولة اجتماعيا باستخدام االرشاد اجلماعى والفردى

ص ص : ٧" (أمحد زكى صاحل"احلاىل، كما يذكر الكاتب اية املطاف يقول وىف 

 أنه جيب عند التعامل مع املراهق أن نبتعد عن أسلوب القسوة والضعف ): ٢٤٩ - ٢٤٨

أو االمهال، فمسئولية املرتل واملدرسة واتمع كبرية ىف توجيه املراهق، وارشاده االرشاد 

ب على أزماته النفسية بطريقة سليمة والىت تبعده عن اعتناق الصاحل الذى يساعده على التغل

املذاهب اخلطرة على كيان األمة، وان يتيسر ذلك اال باالخالص له والتقدير آلرائه وفتح 

األفاق اجلديدة أمامه ىف كل حلظة حىت يسري ىف الطريق السوى، وبارضاء غروره االجتماعى 

كى خيلق من نفسه شخصية هلا قيمتها حىت جيد منفذا واعطائه مكانته ىف اتمع، ومساعدته 

  .صاحلا لنشاطه، فهو يقدر وينتقد ويتعلم، وذلك عن طريق مرشد نفسى متخصص
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جسمية متعددة  املراهقة فترة حرجة ىف حياة كثري من األفراد، تنتام فيها تغريات

وتعصف م فيها تيارات فكرية متضاربة، ويتعرضون فيها لنوازع وخواطر متباينة حيارون 

بينها، وال يدرون أيها يتبعون ويسايرون، وأيها يغفلون ويتجاهلون، كما تأزمهم عالقات 

سة وقيم اجتماعية متناقضة تشقى أنفسهم ا، ويشقى ا كثري ممن حوهلم ىف األسرة، واملدر

  .واتمع، ولكى نفهم املراهق فالبد أن نفهمه من وجهة نظره ومن واقع اطاره املرجعى

االستطالعية ىف مدارس التعليم العام والفىن مبحافظة الكاتب من خالل دراسة 

  .Wayne  Cهوى . واين سى: "سوهاج عند بداية العمل ىف دراسته، وعلى حد قول

Huey يقة متزايدة من مشاكل املراهقني العدوانية الظاهرة، ىف دراسته يشكو املربون بطر

والذين يستهلك سلوكهم اليومى كمية هائلة من الوقت ىف املعارضة والسلوك العدواىن 

  .البدىن واللفظى، مما يكون له أثر بالغ على الوسط املدرسى وسري الدراسة

عه االجتماعى واذا سلمنا بأن املصدر األصلى لالضطرابات النفسية للفرد هو واق

الذى يعيشه مع ذاته ومع اتمع احمليط به بطريقته اخلاصة سواء ىف مجاعات كبرية أو صغرية 

فانه من األفضل تناول هذه االضطرابات باملعاجلة ىف نفس املصدر األصلى هلا، وىف ضوء 

  .وجهة نظره، وىف واقع اطاره املرجعى

بيعته وذاته، فانه ىف حاجة إىل أن واذا كانت املشكلة األساسية هى جهل الفرد بط

يعرف نفسه بصورة جتعله يتفاعل مع هذه املعرفة، ويستجيب لطبيعته الداخلية وواقعه 
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ىف ضوئها حنمل الفرد مسئولية تعديل سلوكه .. االجتماعى، يثري ا قلقه واضطراباته النفسية

  .وتصحيح ذاته

<í×Ó�Ú<í‰]…‚Ö]V< <

هقني الذكور، وهو قطاع له ثقله بني فئة الشباب بقطاع املراالدراسة تتعلق مشكلة 

  :وميثل حجم املرحلتني االعدادية والثانوية، وهذه املشكلة ىف احلقيقة هلا شقان مها

ان املراهقة سواء كانت ترجع إىل عوامل بيولوجية وسيكولوجية كائنـة ىف    :  الشق األول

حمليثة بـه، أو إىل  الفرد، أو إىل ظروف اجتماعية وحضارية مرتبطة بالبيئة ا

جمتمعه،فان الذى ال ميكن أن يشك فيه أننا نواجه فترة عصيبة  هذه العوامل

ىف حياة هؤالء املراهقني، مليئة بصعوبات التكيـف بنوعيـه الشخصـى    

واالجتماعى، وعدم االشباع لبعض حاجام، مما يؤدى م إىل التوتر والقلق 

م إىل سلوك متطرف النفسى،وتكوين أطر قيمية خمتلفة، من شأ ا أن تؤدى

  .يطلق عليه اسم السلوك العدواىن

ان مشكلة توجيه املراهقية بصفة خاصة تتفاقم بني كل املؤسسات املسئولة   :  الشق الثاىن

عن التعليم والتثقيف والتوجيه، وانه ال يوجد ىف اتمع الذى نعيش فيـه  

تعليمية والثقافية والدينية األسرة واملدرسة واملؤسسات ال  اجتاه منظم من قبل

األسلوب العلمى، موده الرشاد هؤالء املـراهقني   واالجتماعية، يعتمد على

طريق احداث تغيري وتعديل ىف املـتغريات   وتعديل سلوكهم العدواىن، عن

  .النفسية املرتبطة به

واألمل معقود على وجود برامج مستحدثة يظهر فيها تقارب هذه املؤسسات 

جيه قطاع املراهقني على أسس علمية، وباشراف خرباء من التربية وعلم النفس وتعاوا لتو

الدراسة واالجتماع والصحة، وتتضح هذه املشكلة من خالل األسئلة اآلتية والىت حياول 

  .االجابة عليها
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٣١٣ 

٣١٣ 

  ما هى املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن للمراهقني الذكور؟  -  ١

ت النفسية الىت ميكن تعديلها عن طريق برنامج ىف االرشاد اجلماعى ما هى املتغريا  -  ٢

ووظيفة  -فهم املشكالت (عن طريق احملاضرات واملناقشات اجلماعية، وبأسلوب 

  ؟)اخل... وأساليب التعامل معهم - منو املرحلة 

ن العدوانيني م) احلاىلالدراسة عينة (ما هو التعديل الذى حدث ىف سلوك املراهقني   -  ٣

  جراء تنفيذ هذا الربنامج االرشادى؟

<šæ†Ê<í‰]…‚Ö]V< <

  :احلاىل اختيار الفروض اآلتيةالكاتب وقد حاول   

توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات جمموعة الطالب العدوانيني   -  ١

  :املراهقني، وجمموعة الطالب غري العدوانيني ىف املتغريات اآلتية

  .الذكاء العام   )أ   

  .املستوى االجتماعى واالقتصادى   )ب 

  .القلق النفسى   )جـ 

  ).التكيف االجتماعى -التكيف الشخصى : (التكيف ويتضمن  )د  

  ).تقبل اآلخرين -تقبل الذات  -التباعد : (مفهوم الذات ويتضمن  )هـ 

االستعراض   -النظام  -اخلضوع  - التحصيل : (احلاجات النفسية ويتضمن  )و  

لوم الذات   -السيطرة  -املعاضدة  -التأمل الذاتى  - التواد  - االستقالل 

  ).العدوان - اجلنسية الغريية  -التحمل  -التغيري  - العطف 

 - قيمة التنوع  -قيمة االجناز  -القيمة العملية : (القيم الشخصية وتتضمن  )ز  

  ).قيمة وضوح اهلدف - قيمة التنظيم  - قيمة احلسم 

قيمة التقدير   -قيمة املسايرة  - قيمة املساندة : (صمنالقيم االجتماعية وتت  )ح 

  ).قيمة القيادة -قيمة مساعدة اآلخرين  -قيمة االستقالل 
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٣١٤ 

٣١٤ 

توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات اموعة التجريبية العدوانية   -  ٢

  :قبل التجربة وبعدها ىف املتغريات النفسية اآلتية

  .القلق النفسى   )أ     

  ).التكيف االجتماعى -التكيف الشخصى : (التكيف ويتضمن  )ب   

  ).تقبل اآلخرين -تقبل الذات  -التباعد : (مفهوم الذات ويتضمن  )جـ   

االستعراض   -النظام  -اخلضوع  -التحصيل : (احلاجات النفسية وتتضمن  )د  

ت  لوم الذا -السيطرة  - املعاضدة  -التأمل الذاتى  -التواد  - االستقالل 

    ).العدوان -اجلنسية الغريية  -التحمل  -العطف التغيري 

 -قيمة التنوع  - قيمة االجناز  -القيمة العملية : (القيم الشخصية وتتضمن  )هـ   

  ).قيمة وضوح اهلدف -قيمة التنظيم  -احلسم   قيمة 

قيمة التقدير   -قيمة املسايرة  -قيمة املساندة : (القيم االجتماعية وتتضمن  )و  

  ).قيمة القيادة -قيمة مساعدة اآلخرين  - االستقالل   قيمة 

توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات اموعة التجريبية العدوانية   -  ٣

واموعة الضابطة العدوانية بعد التجربة ىف املتغريات النفسية السابقة ىف الفـرض  

  .الثاىن

بني متوسطات درجات اموعـة التجريبيـة    ال توجد فروق ذات داللة احصائية  -  ٤

العدوانية بعد التجربة وبعد فترة املتابعة ىف املتغريات النفسية السـابقة ىف الفـرض   

  .الثاىن

توجد فروق بني تقديرات املدرسني ىف التحصيل الدراسى وىف السـلوك العـدواىن     -  ٥

  .لطالب اموعة التجريبية قبل التجربة وبعد فترة املتابعة

احلاىل صياغة فروض حبثه ىف صورة اجيابية، مستندا ىف ذلك على الكاتب وقد رأى 

  .احلاىلالدراسة قراءات حبثية، وعلى جمموعة البحوث والدراسات السابقة الىت ختص 
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٣١٥ 

٣١٥ 

<�æ‚u<í‰]…‚Ö]<äjßéÂæV< <

على دراسة املتغريات النفسية املرتبطـة بالسـلوك العـدواىن    الدراسة يقتصر هذا   -  ١

ني مبدارس التعليم الثانوى العام والفىن مبحافظة سـوهاج مشلـت املدينـة    للمراهق

  .واحلضر

احلاىل على طالب الفرقة الثانية ممن يقعون ىف مرحلة عمرية بني الدراسة يقتصر   -  ٢

سنة ىف مرحلة املراهقة املتوسطة الذكور، ممن يتسمون بالسلوك  ١٧.٥، ١٦.٥

  .الدراسة العدواىن عينة 

، وعلى الكاتب  احلاىل مبقياس السلوك العدواىن للطالب الذى أعده الدراسة حيدد   -  ٣

  .أساس من التعريقات املستخدمة للعدوان وجماالته

ىف تعديل املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن، وكذلك تعديل هذا السلوك،   -  ٤

ى هو احملاضرات احلاىل على نوع واحد من االرشاد النفسى اجلماعالكاتب يقتصر 

  .واملناقشات اجلماعية

طالبا  ٤١مستخدما ىف ذلك عينة قوامها : التجريىبالدراسة منهج الكاتب يتبع   -  ٥

طالبا غري عدواىن  ٨٢طالبا عدوانيا كمجموعة ضابطة،  ٤١عدوانيا كعينة جتريبية، 

: عتانامو(طبق عليهم  .ملعرفة املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن

احلاىل قبل بداية الدراسة االختبارات واملقاييس املستخدمة ىف ) التجريبية والضابطة

  .التجربة وبعد انتهاء جلسات الربنامج االرشادى وبعد فترة متابعة مقدارها شهران

اجلنس، واملستوى التعليمى،والذكاء العام، واملستوى : ثبوت متغرياتالكاتب راعى   -  ٦

، وذلك ملا هلم من أثر ىف تشكيل السلوك الدراسة تصادى ىف عينة االجتماعى واالق

  .للدراسة احلاليةالعدواىن للفرد كما أثبتت الدراسات السابقة 
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٣١٦ 

٣١٦ 

<l^v×Ş’Ú<í‰]…‚Ö]V< <

احلاىل تعريفا اجرائيا االت السلوك العدواىن بىن عليها مقياس الكاتب وضع   -  ١

  .السلوك العدواىن للطالب الذى قام باعداده

) السابقة(احلاىل تعريفات املتغريات النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن الكاتب تبىن   -  ٢

  .نظرا الستخدام اختباراا كأدوات للبحث احلاىل

احلاىل تعريفا اجرائيا لالرشاد النفسى اجلماعى باحملاضرة واملناقشة الكاتب وضع   -  ٣

  .اجلماعية قامت عليه التجربة

ñ^’u÷]<sãß¹]<îV< <

  :احلاىل عند معاجلته للبيانات الىت توصل اليها إىل الوسائل االحصائية اآلتيةالكاتب جلأ 

املتوسطات واالحنرافات املعيارية، مستخدما املعادالت الىت تأتى باملتوسط واالحنراف   -  ١

  .املعيارى عن طريق الدرجات اخلام

  اط عن طريق الدرجات اخلاممعامالت االرتباط، مستخدما معادلة معامل االرتب  -  ٢

  .ومعادلة معامل االرتباط الرباعى

اختبار (حساب الفروق بني املتوسطات وداللتها االحصائية، مستخدما معادلة فيشر   -  ٣

  .للفروق بني املتوسطات ىف حالة العينات املتساوية") ت"

<sñ^jÞ<í‰]…‚Ö]V< <

الج كل فرض من هذه ، متبعا ىف عالدراسة احلاىل مبناقشة فروض الكاتب قام 

الفروض أساليب احصائية معينة، توصل منها إىل نتائج الفروض السابقة والىت ميكن امجاهلا 

  :ىف

األساسية منها والفرعية، اال ىف بعض الدراسة حتقق الفرض األول ىف مجيع متغريات   -  ١

  :املتغريات الفرعية اآلتية

 -االستعراض  -النظام  -خلضوع ا: (ال توجد فروق دالة احصائيا ىف حاجات  )أ   
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٣١٧ 

٣١٧ 

 -العطـف   -لوم الـذات   -السيطرة  -التأمل الذاتى  -االستقالل الذاتى 

  ).العدوان -اجلنسية الغريية  -التغيري 

ال توجد فروق دالة احصائيا ىف قيمة مساعدة اآلخرين بني الطالب العدوانيني   )ب 

  .والطالب غري العدوانيني

األساسية، فقد حتقق الفرض ىف الدراسة أغلب متغريات  حتقق الفرض الثاىن ىف  -  ٢

  :املتغريات النفسية اآلتية

 -القيم الشخصية  -احلاجات النفسية  -مفهوم الذات  -القلق النفسى   

ومل يتحقق الفرض ىف متغري التكيف النفسى بنوعيه، ولكن ىف  -القيم االجتماعية 

التباعد : عض متغرياا الفرعية اآلتيةاألساسية فقد حتقق هذا الفرض ىف ب  املتغريات

وقيمة املساندة والىت  - قيمة وضوح اهلدف  -حاجة التحمل    -وتقبل اآلخرين 

احلاجات النفسية  -مفهوم الذات : تعترب متغريات فرعية للمتغريات األساسية اآلتية

  .القيم االجتماعية -القيم الشخصية  -

مفهوم  -القلق النفسى : ات أساسية للبحث هىحتقق الفرض الثالث ىف ثالث متغري  -  ٣

احلاجات النفسية، ومل يتحقق الفرض ىف متغري التكيف النفسى بنوعيه  -الذات 

ولكن ىف املتغريات األساسية الىت حتققت . ومتغريى القيم الشخصية واالجتماعية

  .ضوعحاجة اخل -تقبل اآلخرين : فقد حتقق الفرض ىف بعض متغرياا الفرعية اآلتية

التكيف  -القلق النفسى : (األساسيةالدراسة حتقق الفرض الرابع ىف مجيع متغريات   -  ٤

القيم  -القيم الشخصية  -احلاجات النفسية  -مفهوم الذات  -النفسى 

مبعىن أن اموعة التجريبية العدوانية بعد التجربة ظلت ثابتة بعد مرور ) االجتماعية

ا كانت عليه بعد التجربة مباشرة ىف مجيع املتغريات شهرين من توقف التجربة على م

  .النفسية املرتبطة بالسلوك العدواىن للمراهقني الذكور

ىف تعديل السلوك العدواىن لطالب % ٧٨.٠٤٩حتقق الفرض اخلامس بنسبة   -  ٥
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٣١٨ 

٣١٨ 

  .اموعة التجريبية بعد فترة املتابعة

<^â�ŠËiæ<sñ^jßÖ]<í�Î^ßÚV< <

، ونتـائج البحـوث   للدراسـة  ضوء االطار النظرى نوقشت النتائج وفسرت ىف 

  .والدراسات السابقة وىف ضوء ثقافة جمتمع العينة وظروفها

<Eh<<Díu�Ï¹]<l^é‘çjÖ]<< <
التقدم مبجموعة من التوصيات املقترحة موجهة الكاتب يرى  للدراسة احلاليةونتيجة 

تربوية والدولة بشأن تعديل إىل كل من يهمه األمر ىف هذا الشأن من الباحثني، واملؤسسات ال

هذه الكاتب ويوجز . السلوك العدواىن للمراهقني الذكور ىف اتمع الذى نعيش فيه

  :التوصيات ىف النقاط اآلتية

مير الفرد ىف مرحلته العمرية مبشكالت عابرة، وأوقات حرجة حيتاج فيها إىل التوجيه   -  ١

للتقدم العلمى ىف اتمع وتطور واالرشاد النفسى، قد يكون للتغريات األسرية، و

التعليم، وزيادة أعداد التالميذ ىف املدارس، ونقص االمكانيات املادية واملعنوية الىت 

تساهم ىف حل ما يعانيه األفراد واجلماعات أسباب تؤكد ضرورة التوجيه واالرشاد 

  .النفسى

شعوب ال تقاس متثل املراهقة ثروة بشرية ينتظر اتمع منها الكثري، فثروة ال  

تربتها من كنوز طبيعية، بل مبدى مساعدا لشباا على التوافق الصحيح   مبا حتويه 

لكى يسهموا ىف انشاء حضارة، وال يتيسر االنتاج اال اذا رىب هؤالء تربية تقوم على 

  .أساس الفهم الصحيح، واألمن النفسى، واحلرية ىف غري فوضى، والتفكري املتفتح

  راهقني ىف اتمع ال تزال ىف مرحلة املتغريات النهائيةوحيث أن فئة امل

  ميكن من خالهلا اجراء التعديالت الالزمة على شخصيام، فمن الواجب  والىت

هلم، فهم مجيعا حيتاجون إىل الرعاية ) الوقائية واالنشائية(اعداد الربامج العالجية   

طرق العالجية هلم االرشاد النفسية كما حيتاجون إىل الرعاية الصحية، وأنسب ال
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٣١٩ 

٣١٩ 

اجلماعى الذى ميكن عن طريقه عالج أكرب عدد منهم، مع توفري الوقت واملال 

  .بشرط أن الذى يقوم به متخصص

  وعلى هذا اذا مل تتيسر القيادة احلكيمة واالرشاد النفسى السليم للمراهق   

  ن أعىت ارمني ىف هذه الفترة، فان ذلك قد يؤثر عليه ىف مستقبله، فاما أن يصبح م  

  ىف اتمع، واما يصاب باألمراض النفسية، وكلها ناجتة عن اضطراب ىف التكوين   

  النفسى للمراهق تلعب فيه خمتلف الظروف البيئية احمليطة باملراهق دورها اهلام ىف   

  .وجودها  

  فهذه دعوة إىل كل من يهمه األمر ىف هذا الشأن من .. وأخريا .. 

  سسات التربوية والدولة، حىت نفيق من ثباتنا، ونتنبه إىل مراهقينا أمل الباحثني واملؤ  

  .املستقبل  

  توجه طرق العالج النفسى على اختالفها، املريض، للتمتع بالتكيف الشخصى   -  ٢

، أو يتطلب )Ego(املالئم وقد يتطلب ذلك تعزيز دفاعات ذاته الوسطى املوجودة 

  ديل بعض أمناط سلوكه، وتتوقف هذه األهداف اعادة بناء أجزاء من شخصيته أو تع

  احملددة وكذلك االجراءات على حاجات املريض وعلى التسهيالت العالجية 

  .املتوافرة

  واملنهج االرشادى اجلماعى للبحث احلاىل، والذى يعترب منهجا ىف الصحة   

اخل،  ...النفسية والتوافق والشخصية ىف سويتها واحنرافها والعالقات االجتماعية  

يكون مبثابة مرجع ملادة علمية يستخدمها املراهقون ىف قراءام، ويستخدمها كل من 

يهمه أمر املراهق وتعديل سلوكه العدواىن من االخصائيني النفسيني واملرشدين ىف 

حماضرات يلقوا على هؤالء املراهقني، ويتخذ أساسا ملناقشات مجاعية موعات 

أفرادها صفة العدوان أو أية صفات سلوكية غري مقبولة جتريبية، وليكن جيمع بني 

اجتماعيا، فعن طريق النشاط اللفظى ىف املناقشات يثار االهتمام بني أفراد 
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اموعات، والذى يعترب طريقا من طرق التفاعل اجلماعى الذى هو أساس تعديل أى 

  .سلوك

، وذلك باستخدام أدوات ببحوث أخرى مماثلةالدراسة العمل على تدعيم نتائج هذا   -  ٣

حبث جديدة، وبرامج ارشادية أكثر عمقا، وخاصة ىف جمال اشباع احلاجات النفسية 

وتعديل القيم الشخصية واالجتماعية، وذلك مبراعاة الشروط العلميـة الواجـب   

توافراها ىف تعديل واشباع احلاجات النفسية والقيم، وباستخدام األساليب والطرق 

  .إىل تعديلها الىت ميكن أن تؤدى

اجلانب اآلخر للمتغريات والعوامل املرتبطة بالسلوك العـدواىن، وهـى العوامـل      -  ٤

االجتماعية املرتبطة بالسلوك العدواىن هام وأساسى ىف تعـديل السـلوك، ومـن    

الضرورى الكشف عنها وذلك ألمهيتها ىف تعديل السلوك العدواىن، وىف تصـميم  

تعديل السلوك العدواىن املترتب عليها، وذا يكون قـد  الربامج االرشادية املناسبة ل

ىف تعديل أحد أمناط السلوط غري املقبول اجتماعيا، وهو السـلوك  الدراسة اكتمل 

  .العدواىن بطرق وأساليب ارشادية

أمهية أحد  -حديثة  -تربز البحوث والدراسات السابقة والىت ميكن اعتبارها   -  ٥

للسلوك العدواىن، وهو التدريب اجلماعى التوكيدى  األساليب ىف العالج اجلماعى

احلاىل نفسه والباحثني ىف دراسات مستقبلية الكاتب للذات واثباا، فيوصى 

بضرورة استخدام ذلك النوع من العالج اجلماعى ىف عالج بعض املظاهر السلوكية 

  .غري املقبولة اجتماعيا

فردى أو األسلوب اجلماعى يتوقف ان جناح االرشاد النفسى سواء باألسلوب ال  -  ٦

هو اعداد املرشد النفسى الذى ميثل حمور العالقات : األول: على عاملني هامني

واألنشطة ىف مجيع امليادين الىت من شأا املعاونة ىف منو الفرد، وذلك عن طريق 

 تعامله مع املسئولني عن التربية والتعليم، والدين، والثقافة، واالعالم، وكل من له
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هو أن يضطلع كل منهم مبسئوليته جتاه : الثاىنصلة بنمو الفرد النمو السليم، و

قطاع املراهقني ىف اتمع، والىت تتناوهلا البحوث والدراسات السابقة بشئ من 

التفصيل، ومل جتد هلا اذانا صاغية حىت اآلن، وكأن الباحثني يصرخون ىف واد ليس له 

  .صدى
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جامعة عني  -، كلية التربية )رسالة ماجستري(، "أصحاب وظائف االشراف املدرسى

  .١٩٧٠مشس، 

دراسة مسات الشخصية للتلميذ املتعلقة مبشكلة االخالل "غريب عبدالفتاح غريب،   - ٥٤
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  .١٩٧٦جامعة األزهر،  -، كلية التربية )رسالة ماجستري(، "بالنظام ىف الفصل

، كلية اآلداب )رسالة ماجستري(، "الظواهر العدوانية لدى اجلاحنني"فرج أمحد فرج،   - ٥٥

  .١٩٦٧معة عني مشس، جا -

، اجلداول االحصائية لعلم النفس والعلوم االنسانية األخرىفؤاد البهى السيد،   - ٥٦

  .١٩٧٩دار الفكر العرىب، : القاهرة

دار الفكر : ، الطبعة الثانية، القاهرةعلم النفس االجتماعىفؤاد البهى السيد،   - ٥٧

  .١٩٨١العرىب، 

، الطبعة الثالثة، االحصائى وقياس العقل البشرىعلم النفس فؤاد البهى السيد،   - ٥٨

  .١٩٧٩دار الفكر العرىب، : القاهرة

أسسها (األهداف التربوية وختطيط وتدريس املناهج فؤاد سليمان قالده، وآخرون،   - ٥٩

  .١٩٧٩دار املطبوعات اجلديدة، : ، القاهرة)تقسيماا وطرق قياسها - نظرياا  -

عطية حممود هنا وحممد : ، اعدادالشخصية للشباب اختبارجنس،  -كارف ف   - ٦٠

  .١٩٧٣دار النهضة العربية، : سامى هنا، القاهرة

، "دراسة جتريبية"القلق وعالقته بالشخصية ىف مرحلة املراهقة كمال ابراهيم مرسى،   - ٦١

  .١٩٧٩دار النهضة العربية، : القاهرة

أمحد فرج وآخرون،  فرج: ، ترمجةنظريات الشخصيةلندزى، . ج. هول. ك  - ٦٢

  .١٩٧١اهليئة املصرية للتأليف والنشر، : القاهرة

، الد قراءات ىف علم النفس االجتماعى ىف البالد العربيةلويس كامل مليكه،   - ٦٣

  .١٩٧٠اهليئة املصرية للتأليف والنشر، : الثاىن، القاهرة

، "اط التربية األسريةالسلوك العدواىن وعالقته ببعض أمن"ليلى عبدالعظيم متوىل،   - ٦٤

  .١٩٨١جامعة املنصورة،  - ، كلية التربية )رسالة ماجستري(

عبدالسالم : ، اعداد، كراسة التعليمات)١(اختبار القيم ليونارد جوردون،   - ٦٥
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  .١٩٧٤دار النهضة العربية، : عبدالغفار، القاهرة

عبدالسالم  :، اعداد، كراسة التعليمات)٢(اختبار القيم ليونارد جوردون،   - ٦٦

  .١٩٧٤دار النهضة العربية، : عبدالغفار، القاهرة

، عالج الدين له -تياراته  -مصادره : القلق االنساىنحممد ابراهيم الفيومى،   - ٦٧

  .١٩٧٥مكتبة األجنلو املصرية، : القاهرة

، "دراسة مقارنة للجاحنني والعصابيني من حيث تنظيم الشخصية"حممد أمحد غاىل،   - ٦٨

  .١٩٦٤جامعة عني مشس،  - ، كلية التربية )دكتوراه رسالة(

مطبعة : ، دمشقالقلق وأمراض اجلسمحممد أمحد غاىل، ورجاء حممود أبوعالم،   - ٦٩

  .١٩٧٤احللبوىن، 

املكتب اجلامعى : ، االسكندريةالتكيف والصحة النفسيةحممد السيد اهلابط،   - ٧٠

  .١٩٨٣احلديث، 

اسة مقارنة لسمات شخصية احلدث اجلانح در"حممد رمضان حممد مصطفى،   - ٧١

جامعة عني مشس،  -، كلية اآلداب )رسالة ماجستري(، "وشقيقه غري اجلانح

١٩٧٩.  

مطبعة اجلبالوى، : ، القاهرةدراسات ىف علم النفس االجتماعىحممد شحاته ربيع،   - ٧٢

١٩٧١.  

العامة للكتاب، اهليئة املصرية : ، القاهرةقاموس علم االجتماعحممد عاطف غيث،   - ٧٣

١٩٧٩.  

، اجلزء الثالث، علم النفسى التربوىحممد عطيه األبراشى، وحامد عبدالقادر،   - ٧٤

  .١٩٦٦الدار القومية للطباعة والنشر، : الطبعة الرابعة، القاهرة

، اختبار مفهوم الذات للكبار، كراسة التعليماتحممد عماد الدين امساعيل،   - ٧٥

  .ت.صرية، دمكتبة النهضة امل: القاهرة
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، الطبعة الثانية، املنهج العلمى وتفسريات السلوكحممد عماد الدين امساعيل،   - ٧٦

  .١٩٧٠دار النهضة العربية ، : القاهرة

دراسة للحاجات النفسية للمتقاعدين من رجال "حممد حمسن عبدالسيد الصاوى،   - ٧٧

  .١٩٧٧عني مشس، جامعة  -، كلية التربية )رسالة ماجستري(، "التربية والتعليم

العوامل النفسية املرتبطة بالعدوان وأثر النشاط "حممد مسعد حسني فرغلى،   - ٧٨

  الرياضى 

جامعة  -، كلية التربية )رسالة دكتوراه(، )"دراسة جتريبية(التنافسى ىف تعديلها 

  .١٩٧٩األزهر، 

: نية، القاهرة، الطبعة الثادليل االختبارات النفسية العربيةحممد حيىي العجيزى،   - ٧٩

  .١٩٧٩اجلهاز املركزى للكتب اجلامعية واملدرسية والوسائل التعليمية، 

، دليل استمارة املستوى االجتماعى واالقتصادىحممود عبداحلليم منسى،   - ٨٠

  .١٩٧٩دار الناشر اجلامعى، : االسكندرية

  .١٩٧٨مكتبة مصر، : ، القاهرةالتكيف النفسىمصطفى فهمى،   - ٨١

دار : ، القاهرةمشكالت الفتاة املراهقة، وحاجاا االرشاديةأمحد حلمى،  منرية  - ٨٢

  .١٩٦٥النهضة العربية، 

عثمان لبيب فراج وحممد : ، ترمجةالتوجيه فلسفته وأسسه ووسائلهأولسن، . مريل م  - ٨٣

  .ت.دار النهضة العربية، د: نعمان صربى، القاهرة

حممد عمادالدين : ، ترمجةمشكالتكاعرف هاكيت، . ج. رميرز، و س. هـ. هـ  - ٨٤

مكتبة النهضة املصرية، : ، القاهرة))٣٨(سلسلة دراسات سيكولوجية (امساعيل، 

١٩٦٠.  

عطية : ، ترمجةدعنا نفهم مشكالت الشبابهاكيت، . ج. رميرز، و س. هـ. هـ  - ٨٥

مكتبة النهضة املصرية، : ، القاهرة))٤٥(سلسلة دراسات سيكولوجية (حممود هنا، 
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٣٣١ 

٣٣١ 

١٩٦١.  

: ، ترمجةمفهوم الذات أسسه النظرية والتطبيقيةالبني، وبريت جرين، . واالس د  - ٨٦

  .١٩٧٩مكتبة األجنلو املصرية، : فوزى لول، القاهرة

، املوسوعة املختصرة ىف علم النفس والطب العقلىطب العقلىوليم اخلوىل،   - ٨٧

  .١٩٧٦دار املعارف مبصر، : القاهرة

سلسلة دراسات (عبداملنعم الزيادى، : ، ترمجةتكشف شخصيتكاسهنرى، . وليم أ  - ٨٨

  .١٩٦١مكتبة النهضة املصرية، : ، القاهرة))١٦(سيكولوجية 

سلسلة دراسات (سامى ناشد، : ، ترمجةالصداقة واالحتفاظ باألصدقاءوليم مننجر،   - ٨٩

  .١٩٦٢مكتبة النهضة املصرية، : ، القاهرة))٤٧(سيكولوجية 

اختبار الشخصية للمرحلة االعدادية والثانوية، كراسة آخرون، ويلز كالرك و  - ٩٠

  .١٩٦٩دار النهضة العربية، : عطية حممود هنا، القاهرة: ، اعدادالتعليمات

  .ت.دار ضة مصر للطبع والنشر، د: ، القاهرةالثقة بالنفسيوسف ميخائيل أسعد،   - ٩١

  .ت.تبة غريب، دمك: ، القاهرةاحلب والكراهيةيوسف ميخائيل أسعد،   - ٩٢
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