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كلية العلوم اإلنسانية
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شعبة علم النفس و علوم التربية و األرطوفونيا

دراسة ميدانية بمدينة -باتنة -
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستير تخصص 8توجيو و إرشاد تربوي

تحت إشـ ـراف الدكتورة8

من إعداد الطالبة8

بن علي راجية

بارور نواؿ

الموسم

الجامعي4103-4102 :

بسم ا﵀ الرحمن الرحيم
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صدق ا﵀ العظيم .
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ق ال العالمة " ابن خلدون" عند انتهائه من كتابة المقدمة:
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اإلهداء
كف اني عزا أن تكون لي ربا وكف اني فخرا أن أكون لك عبدا
إلى

…………

إلى
إلى …………
…………

إلى

…………

من تحت قدمها تكمن الجنة منبع الحنان ،إلى أمي الحنون.
من استمد من ه قوتي القدوة العظيمة ،إلى أبي الرحيم.
من ينيرون دربي  ،إلى إخوتي وأخواتي.
كل من ساندني و آزرني.

إليهم جميعا أهدي جهدي المتواضع هذا راجية من ا﵀ اإلطالة بأعمارهم.

ب ارور

ن وال

اس"
ق ال صلى ا﵀ عليه وسلمَ " :ال يَ ْشكُ ُر اللَّه مَ ْ
ن لَ ْم يَ ْشكُ ْر النَّ َ

حديث صحيح صححه األلباني

في البداية أشكر ا﵀ العلي القدير الذي وفقني في إنجاز هذا العمل،

كما يشرفني أن أتوجه بجزيل الشكر إلى من ساقت أفكاري و ساهمت في
تثبيت خطاي على دروب المعرفة األستاذة الف اضلة" :راجية بن علي" التي
قبلت اإلشراف على هذا العمل و التي لم تبخل علي طوال مشوار إعداد

البحث بالنصح و اإلرشاد و التوجيه.

و الشكر موصول إلى أسرة كلية العلوم اإلنسانية و العلوم اإلجتماعية و العلوم
اإلسالمية من أساتذة ،طلبة و عمال ،كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل
لكل األساتذة الذين ساعدوني في بناء أداتي البحث سواء داخل أو خارج
الوطن و أشكر مديري المتوسطات التعليمية الذين قدموا لي كل

التسهيالت إلجراء هذا البحث.

و الشكر الجزيل لكل من قدم لي يد العون و المساعدة من قريب أو من
بعيد راجية من ا﵀ عز وجل أن يجازيهم خير جزاء إنه مجيب الدعاء
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العدوآف و أنواعو

180

()35

اٞنتوسطات اٜنسابية و اإل٥نراؼ اٞنعياري و النسب اٞنئوية للحاجات اإلرشادية

182

()36

يوضح الفروؽ بٌن اٜناجات اإلرشادية حسب متغًن اٛننس

188

()37

يوضح التباين األحادي بٌن اٜناجات اإلرشادية و اٞنستوى التعليمي

191

()38
()39

يوضح نتائج إختبار " "LDSلداللة الفروؽ بٌن متوسطات اٞنستويات التعليمية يف
اٜناجات اإلرشادية
يوضح نتائج حساب معامل إرتباط بًنسوف بٌن مستويات السلوؾ العدوآف و بٌن
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053

15
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ملخص البحـ ــث8

إىتمت الدراسة اٜنالية ب السلوؾ العدوآف لدى تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط و أىم حاجاهتم اإلرشادية
دراسة ميدانية يف متوسطات مدينة باتنة –وقد ىدفت إُف :الوقوؼ على مدى إنتشار ظاىرة السلوؾ العدوآف لدى تبلميذ مرحلة التعليم
اٞنتوسط ،و الكشف على أنواع السلوؾ العدوآف السائدة لديهم ،و عما إذا كانت ىناؾ فروؽ يف السلوؾ
العدوآف لدى تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن اٛننس و متغًن اٞنستوى التعليمي.
كما ىدفت إُف التعرؼ على أىم اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف ،وعما إذا كانت ىناؾ
فروؽ يف اٜناجات اإلرشادية لدى تبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف يف مرحلة التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن اٛننس
و متغًن اٞنستوى التعليمي .و الكشف يف األخًن ع ما إذا كانت ىناؾ عبلقة إرتباطية بٌن مستويات السلوؾ
العدوآف و مستويات اٜناجات اإلرشادية.
وكانت فرضيات الدراسة كالتاِف:
 - 1ينتشر السلوؾ العدوآف لدى تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط بنسب مرتفعة.
 - 2نفرض أف أىم السلوكات العدوانية بٌن تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط ىي السلوؾ العدوآف اللفظي.
 - 3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف السلوؾ العدوآف لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن
اٛننس.
 - 4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف السلوؾ العدوآف لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن
اٞنستوى التعليمي.
 - 5نفرض أف أىم اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف يف مرحلة التعليم اٞنتوسط ىي
اٜناجات الدراسية.

 - 6توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف تعزى ٞنتغًن
اٛننس.
 - 7توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف تعزى ٞنتغًن
اٞنستوى التعليمي.
 - 8توجد عبلقة إرتباطية بٌن مستويات السلوؾ العدوآف و مستويات اٜناجات االرشادية.
و قد مت تبين اٞننهج الوصفي للتحقق من صحة ىذه الفرضيات ،و مت إستخداـ األداتٌن التاليتٌن
اٞنبنيتٌن يف الدراسة اٜنالية:
-1

مقياس السلوؾ العدوآف الذي يتكوف من ثبلث أبعاد ىي :السلوؾ العدوآف اٛنسدي ،السلوؾ
العدوآف اللفظي و السلوؾ العدوآف الرمزي.

-2

إستبياف اٜناجات اإلرشادية الذي يتكوف من سبعة أبعاد ىي :اٜناجات اٛنسمية ،اٜناجات
الدراسية ،اٜناجات النفسية ،اٜناجات األسرية ،اٜناجات اإلجتماعية ،اٜناجات اإلقتصادية و
اٜناجات الدينية.

و جاءت النتائج بعد ٗنع اٞنعطيات و ٓنليلها كما يلي:
-1

ينتشر السلوؾ العدوآف لدى تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط بنسب مرتفعة (.) % 51,51

-2

إف أىم السلوكات العدوانية بٌن تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط ىي السلوؾ العدوآف اللفظي و
الرمزي.

-3

توجد فروؽ ذا ت داللة إحصائية يف السلوؾ العدوآف لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن
اٛننس.

-4

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف السلوؾ العدوآف لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن
اٞنستوى التعليمي.
ج

-5

إف أىم اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف يف مرحلة التعليم اٞنتوسط ىي
اٜناجات الدراسية ،الدينية و النفسية.

-6

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف تعزى
ٞنتغًن اٛننس.

-7

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف تعزى
ٞنتغًن اٞنستوى التعليمي.

-8

توجد عبلقة إرتباطية بٌن مستويات السلوؾ العدوآف و مستويات اٜناجات االرشادية.

Résumé
La présente étude s’est intéressée au comportement agressif chez les collégiens de
la ville de Batna et leurs besoins en matière de guidance. Pour cela nous avons précisé
deux objectifs principaux : le premier vise à mesurer la propagation de ce comportement
dans les collèges, ces types et des différences dans ce dernier selon l’identité de genre et le
niveau de l’enseignement des élèves. Le deuxième vise à déterminer les besoins de
guidance des élèves agressifs et les différences dans ces besoins selon les deux variables
précédentes.
Les hypothèses de l’étude sont :
1-Le comportement agressif se propage à des taux élevés chez les élèves du collège.
2- Nous supposons que les comportements les plus agressifs chez les collégiens sont les
agressions verbales.
3- Il existe des différences significatives dans le comportement agressif des élèves du
collège selon leurs identités de genre.
4-Il existe des différences significatives dans le comportement agressif des élèves selon le
niveau de l’enseignement.
5-Nous supposons que les besoins de guidance les plus importants pour les élèves agressifs
sont les besoins scolaires.
6-Il y a des différences significatives dans les besoins de guidance des élèves agressifs
selon leurs identités de genre.
7-Il y a des différences significatives dans les besoins de guidance des collégiens agressifs
selon le niveau de l’enseignement.
8-Il existe une corrélation entre les niveaux de comportement agressif et les niveaux des
besoins de guidance.
Pour vérifier ces hypothèses nous avons adopté l'approche descriptive et cela on
utilisant les deux instruments suivants:
- Une échelle du comportement agressif, qui se compose de trois dimensions:
comportement physique agressif, comportement verbal agressif et comportement
agressif symbolique.
- Un questionnaire des besoins de guidance, qui se compose de sept axes: les besoins
corporels, les besoins scolaires, les besoins psychologiques, les besoins familiaux, les
besoins sociaux, les besoins économiques et les besoins religieux.
Après collecte et analyse des données nous avant abouti aux résultats suivant :

1- Le comportement agressif se propage à des taux élevés (51,51%) chez les élèves de
l’enseignement moyen.
2- Les comportements agressifs les plus propagés sont le comportement agressif verbal
et symbolique.
3- Il existe des différences significatives dans le comportement agressif selon l’identité
de genre.
4- Il existe des différences significatives dans le comportement agressif des élèves du
collège selon le niveau de l’enseignement.
5- Les besoins de guidance les plus importants des collégiens ayant un comportement
agressif sont les besoins scolaires, religieux et psychologiques.
6- Il existe des différences significatives dans les besoins de guidance des élèves
agressifs selon l’identité de genre.
7- Il existe des différences significatives les besoins des collégiens agressifs selon leur
niveau de l’enseignement.
8- Il existe une corrélation entre les niveaux de comportement agressif et les niveaux
des besoins de guidance.

Abstract
The present study is interested in aggressive behavior among middle
school students and the most important needs of guidance - Field Study in the
middle school in Batna city.
The study is aimed at standing on the prevalence of aggressive behavior
among middle school students, and the detection of the types of prevalent
aggressive behavior they have, and whether there were differences in
aggressive behavior among middle school students due to the sex variable and
educational level variable.
It is also aimed to identify the most important needs of guidance for students
with aggressive behavior, and whether there were differences in the needs of
guidance to the students with aggressive behavior in middle school due to the
sex variable and educational level variable. And, whether there is a
correlation between the levels of aggressive behavior and needs of guidance
levels.
The hypotheses of the study were as follows:
1. There is a spread of aggressive behavior among middle school students at
high rates.
2. We suppose that the most aggressive behavior among middle school
students is verbal aggressive behavior.
3. There are significant differences in aggressive behavior for students in
middle school due to the sex variable.
4. There are significant differences in aggressive behavior of middle school
students due to level of education differences variable.
5. We suppose that the most important needs of guiding for students with
aggressive behavior in middle school is the learning needs.
6. There are statistically significant differences in the guiding needs of
students with aggressive behavior related to gender differences.

7. There are significant differences in the guidance needs of students with
aggressive behavior due to level of education differences variable.
8. There is a correlation between the levels of aggressive behavior and needs
of guidance levels.
The descriptive approach has been adopted to validate these hypotheses,
and two instruments have been used in the current study:
1. The scale of aggressive behavior, which consists of three dimensions:
physical aggressive behavior, aggressive verbal behavior and aggressive
symbolic behavior.
2. The questionnaire about the guiding needs consists of seven dimensions:
physical needs, school needs, psychological needs, family needs, social needs,
economic needs and religious needs.
And the results after data collection and analysis revealed what follows:
1. There is a spread of aggressive behavior among middle school students at
high rates (51.51%).
2. The most aggressive behaviors among middle school students are
aggressive behavior, verbal behavior and symbolic behavior.
3. There are significant differences in aggressive behavior for students in
middle school due to the sex variable.
4. There are significant differences in aggressive behavior of middle school
students due to the level of education differences variable.
5. The most important guidance needs of students with aggressive behavior in
middle school is the school needs, religious needs and psychological needs.
6. There are statistically significant differences in guiding the needs of
students with aggressive behavior related to gender differences.
7. There are significant differences in the guidance needs of students with
aggressive behavior due to the level of education differences variable.
8. There is a correlation between the levels of aggressive behavior and
guidance needs level
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العدواف ظاىرة عامة ،بٌن البشر ٬نارسها األفراد بأساليب ٢نتلفة و متنوعة .و تأخذ صورا عديدة مثل:
التعبًن باللفظ أو العدواف البدٓف ،أو اإلىبلؿ أو اٜنرؽ أو اإلتبلؼ .و العدواف البشري حقيقة عرفها اإلنساف
ت
منذ األزؿ .و أوؿ عدواف وقع يف حياة البشر ىو عدواف إبن آدـ قابيل على أخيو ىابيل قاؿ تعاُف " :فَطَ َّو َع ْ
لَو نػَ ْفسو َقػتْل أ َِخ ِيو َفػ َقتػلَو فَأ ِ
ِِ
ين "( .سورة اٞنائدة ،اآلية )30
َُ ْ
َصَب َح م َن ا ْٝنَاسر َ
ُ ُُ َ
مع مطلع القرف الواحد و العشرين و مع كل ما حققو اإلنساف من تقدـ ىائل يف كافة األصعدة و
اجملاالت اٜنياتية ،و مع كل ما يعيشو إنساف اليوـ يف عصر اٜنداثة و العوٞنةَ ،ف يستطع ىذا التقدـ أف يػُْهدي
إُف البشرية السبلـ و الرفق و احملبة و األلفة ،إذ تبقى ىناؾ الكثًن من مظاىر اٟنمجية و اٛناىلية اٜناكمة يف
العصور الغابرة عالقة و مرسخة يف النفس البشرية.
و يشهد اجملتمع اٛنزائري كغًنه من اجملتمعات سلسلة من التحوالت مست ٗنيع مكونات بنائو
اإلجتماعي و السلوكي و األخبلقي ،و أضفت على سلوؾ األفراد فيو ٗنلة من التصرفات و األدوار ،اليت َف
تكن موجودة من قبل يف سي اؽ النسيج اإلجتماعي العاـ ،و الذي ترتبت عليو سلوكات جلبت إنتباه
الباحثٌن لكوهنا ال تتماشى مع القيم السائدة يف اجملتمع ،أو كما يعتربىا البعض بالسلوكات الدخيلة .كالسلوؾ
العدوآف الذي انتشر يف اآلونة األخًنة بشكل بارز يف ٢نتلف مؤسسات اجملتمع ،و ىو سلوؾ يصدره الفرد
لفظيا كاف أو بدنيا أو رمزيا أو مباشرا أو غًن مباشر .فالعدواف ىو شعور داخلي بالغضب و اإلستياء ،و يعرب
عنو ظاىريا يف صورة فعل أو سلوؾ يقوـ بو الشخص أو اٛنماعة بقصد إيقاع األذى لشخص أو ٗناعة أخرى
أو للذات أو اٞنمتلكات ،و يأخذ صورا مثل العدواف اٛنسمي و ا لعدواف اللفظي( .العقاد) 97 ،2001 ،
و ٣نا ال شك فيو؛ أف السلوؾ العدوآف لدى تبلميذ اٞنؤسسات التعليمية أصبح حقيقة واقعية موجودة،
تأخذ من إدارات اٞنؤسسات الرتبوية الوقت الكثًن و ترتؾ أثارا سلبية على العملية التعليمية ،لذا فهي ٓنتاج إُف
1

تضافر اٛنهود س واء على صعيد اٞنؤسسات اٜنكومية أو مؤسسات اجملتمع اٞندٓف أو اٝناصة ،لكوهنا ظاىرة
اجتماعية بالدرجة األوُف و انعكاساهتا السلبية تؤثر على اجملتمع بأسره.
و ال بد يف ىذا اٛنانب من التعامل ُنذر و دراية و دراسة واقع التلميذ العدوآف دراسة دقيقة واعية و اإلطبلع
على كافة الظروؼ البيئية و النفسية احمليطة ُنياتو ،إلف التلميذ مهما كاف جسمو وشخصيتو فهو إنساف آتى
إُف اٞندرسة و ال نعرؼ ماذا بو؟ و ماذا وراءه؟ فقد يكوف وراءه أسرة مضطربة بسبب فقداف عائلها ،و قد
يكوف وراءه أسرة هتتم بو و تدللػو ،فطلباتو أوامر ،و أفعالو مقبولة و مستحبة ،و ىو يف كل ىذه األحواؿ ٠نين
عليو ،و ٪نتاج إُف األخذ بيده ،و قد يكوف وراءه دوافع ناْنة عن حاجاتو النفسية أو الدراسية أو اإلجتماعية
أو اإلقتصادية ،إذف ىو مظهر سلوكي للتنفيس اإلنفعاِف أو اإلسقاط ٞنا يعانيو التلميذ من أزمات إنفعالية
حادة ،حيث ٬نيل بع ض التبلميذ إُف سلوؾ ٔنرييب أو عدوآف ٥نو اآلخرين سواء يف أشخاصهم أو أمتعتهم يف
اٞننزؿ أو يف اٞندرسة أو يف اجملتمع.
لذلك على البيئة الرتبوية التعليمية أف تقدـ للتلميذ الصيانة الشخصية البلزمة ،و تعدؿ من إْناىاتو
باإلرشاد النفسي ،و تعيد لو توازنو بإ٩ن اد اٛنو اٞندرسي اإلجتماعي السليم ح ى ٬نكن أف يصبح فردا منتجا،
يستطيع أف يستفيد من الربامج اليت تقدمها لو اٞندرسة ،و اٛنهود اليت تبذٟنا ،و بالتاِف تصبح اٞندرسة منتجة و
تكوف بذلك قد أدت األمانة ،و تصبح اٞندرسة صانعة رجاؿ تؤدي و ظيفتها كما أرادىا ٟنا اجملتمع.
و أل٨نية مواجهة ىذا السلوؾ العدوآف كاف البد من توفًن التوجيو و اإلرشاد النفسي و الرتبوي
للتبلميذ يف كل مراحلهم التعليمية و على كل مستوياهتا ،لتقدٔف اٞنساعدة ٟنم ٞنعرفة مشاكلهم و ٓنديد
حاجاهتم و إمكاناهتم ،و توظيفها توظيفا سليما ّنا ٪نقق ٟنم التوافق النفسي و الدراسي و اإلجتماعي و
الصحة النفسية ،و كاف لزاما بذلك على كل مؤسسة تعليمية توفًن مرشدين نفسانيٌن تربويٌن يكونوف يف
خدمة التلميذ م ى ما إحتاج إُف اٞنساعدة ،ألف اٞنعلم أصبحت أعباء عملو أكثر من أف يهتم ُناجات

2

تبلميذه و يفهمها و تقدٔف يد اٞنساعدة ٟنم ،يف ظل عددىم الكبًن داخل الفصل الواحد الذي ال يساعد
على التوفيق بٌن عملو و بٌن تقدٔف يد اٞنساعدة ٟنم فردا فردا .خاصة يف مرحلة اٞنراىقة اليت تتميز هبا مرحلة
التعليم اٞنتوسط ،إذ تزيد اإلضطرابات السلوكية عند التبلميذ بسبب التغًنات الفيزيولوجية و النفسية اليت ٬نروف
هبا ،فيظهر السلوؾ العدوآف فيها أكثر ،يف حٌن كاف لزاماً أف هنتم هبؤالء التبلميذ و ٥ناوؿ األخذ بيدىم و
فهمهم و تفهم سبب سلوكهم العدوآف.
لذلك أرادت الباحثة أف تقوـ هبذه الدراسة عن ظاىرة السلوؾ العدوآف اٞنتفشية يف اٞنؤسسات التعليمية
و معرفة أىم اٜناجات اإلرشادية لتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف ،و ىذا من خبلؿ تقسيم اٞنوضوع ٛنانب
نظري ،و جانب تطبيقي (ميدآف) ،حيث يشمل الجانب النظري ما يلي:
 الفصل األول  :قامت الطالبة بعرض إشكالية البحث و أىداؼ الدراسة و أ٨نيتها ،باإلضافة إُفبعض الدراسات السابقة و ٓن ديد مصطلحات الدراسة و تعريفها تعريفا إجرائيا  م عرض الفرضيات.
 الفصل الثاني  :فقد تناوؿ مفهوـ العدواف ،النظريات اٞنفسرة للسلوؾ العدوآف ،أ٧ناط السلوؾالعدوآف ،العوامل اٞنؤثرة يف السلوؾ العدوآف  م طرؽ الوقاية منو.
 الفصل الثالث :فتناوؿ مفهوـ اٜناجة ،أ٨نية اٜناجات ،بعض النظريات اٞنفسرة للحاجات ،أنواعاٜناجات  ،م مفهوـ اإلرشاد و اٜناجة إليو و أىدافو و بعض نظرياتو  ،م اٜناجات اإلرشادية و
مفهوـ التعليم اٞنتوسط و خصائص تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط و بعض مشكبلهتم.
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فتضمن فصلٌن :
أما الجانب الميداني ّ
 الفصل الرابع :ت ناوؿ اإلطار اٞننهجي للدراسة و يضم منهج الدراسة و الدراسة اإلستطبلعية ،اليت متالتطرؽ فيها إُف :أىدافها ،إجراءهتا ،أدواهتا ،حدودىا و نتائجها .باإلضافة إُف الدراسة األساسية اليت
تضمنت ىي أيضا حدود الدراسة ،عينتها ،خصائصها ،أدواهتا  م األساليب اإلحصائية اٞنستخدمة.
 الفصل الخامس  :وجاء فيو عرض و ٓنليل النتائج مع تفسًنىا و مناقشتها يف ظل الدراساتالسابقة  ،م التطرؽ إُف مناقشة عامة للوصوؿ إُف بعض اإلقرتاحات.
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انفصم األول :

الفصل األول :إشكالي

ة البح ث

أوال  -اإلشكالي ـ ـ ـ ـ ــة
ثانيا  -أى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الدراسـ ـ ـ ـ ــة
ثالثا  -أىمية الدراسة
رابعا  -الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات السابق ـ ـ ـ ـ ـ ــة
خامسا  -التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة
سادسا  -الفرضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
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انفصم األول :

أوال -اإلشكالي ـ ـ ـ ـ ــة8

يعد العدواف ظاىرة قد٬نة حديثة بدأت ببدء اٝنليقة و شكلت ١نطات ىامة و أساسية يف إنتقاؿ

أدؿ على ذلك تلك
البشرية من حالة إُف أخرى ،و من تشكيلة اجتماعية و اقتصادية إُف أخرى .و ال ّ
اٜنروب الدينية و السياسية و اإلقتصادية اليت مرت هبا البشرية ٗنعاء  ،و قد عانت منها اجملتمعات البشرية
كافة ،متحضرة كانت أـ متخل فة .و ٔنتلف شدة السلوؾ العدوآف و وطأتو بإختبلؼ اجملتمعات و درجة
ٓنضرىا ،و الوعي و الثقافة السائدين فيها ،و كذلك بإختبلؼ الطبقات اإلجتماعية و أ٧ناط اٜنياة فيها ،بيد
أف السلوؾ العدوآف يف اجملتمعات اٞنتخلفة يظل أكثر ترسخا و ْن ّذرا بسبب ما تعانيو ىذه اجملتمعات من
منظومة قهر تبدأ من القمة إُف القاعدة.
وليست اٛنزائر يف منأى عن ىذه الظاىرة ،ففي السنوات األخًنة انتشرت ظاىرة السلوؾ العدوآف
أبعادا خطًنة بارزة يف أشكاؿ عدة منها :الرمزي و اللفظي و
بشكل ملفت لئلنتباه يف ٠نتمعنا ،متخذة ً
اٛنسدي حيث أصبحنا نسمع و نرى و نقرأ أنواعا ٢نتلفة من السلوؾ العدوآف ،سواء عند الطفل أو اٞنراىق أو
الراشد ،اإلنساف السوي أو اإلنساف اٞنريض .و إف اختلفت الدوافع و الوسائل و األىداؼ و النتائج ،فقد
أصبح السلوؾ العدوآف يهدد ٢نتلف اٞنؤسسات االجتماعية يف اٛنزائر ،و يزعزع إستقرارىا ،و يعرقلها عن
القياـ بأدوارىا ،و لعل أىم ىذه اٞنؤسسات اٞندرسة.
فاٞندرسة ىي اٞنؤسسة االجتماعية الثانية بعد البيت من حيث التأثًن يف تربية الفرد و رعايتو .و
مهمة و صقل ألذىاف اٞنتعلمٌن ،حيث أ ّف و ظيفتها الطبيعيّة أف
تعود أ٨نيتها ٞنا تقوـ بو من عملية تربويّة ّ
تستقبل اٞنتعلمٌن لتكوف بذلك احملطّة األوُف للتعامل معهم بعد األسرة مباشرة٣ ،نّا يضعها يف موقع
إ سرتاتيجي تربوي و تعليمي ،و مراقبة شاملة ٬نكنها من اكتشاؼ قدرات األبناء ،و إكتشاؼ اٞنيوؿ
السلبيّة و اإل٩نابيّة يف شخصياهتم.
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ولعل من أكثر جوانب اٜنياة اٞندرسيّة سلبيّة و تعقيداً و إشكا ًال ىو اٛنانب اٞنتمثل يف السلوؾ
ّ
العدوآف ،الذي ٬نارسو بعض اٞنتعلمٌن ٥نو أقراهنم يف اٞندرسة ،أو ٥نو اٞنعلمٌن أو ٥نو ٣نتلكات اٞندرسة٣ ،نا
يرتتب عليو الكثًن من األضرار و اآلثار السيئة يف اٞندارس .و ال تقتصر ىذه اآلثار على الضرر اٛنسمي و
النفسي للتبلميذ فقط ،بل تقف عثرة أماـ جهود اٞنعلمٌن و ٓنقيق أىداؼ اٞنؤسسة الرتبوية اليت تقوـ بعبء
النهوض باجملتمع ،ألف التساىل يف مواجهة السلوؾ العدوآف يرتتب عليو زيادة السلوؾ العدوآف يف اجملتمع.
و ٓنتل اٛنزائر الصدارة يف قائمة بل داف اٞنغرب العريب من حيث نسبة السلوؾ العدوآف اٞنسجل يف
أكد مدير ٢نرب التغيًن اإلجتماعي" ،حقيقي نور الدين" ( )2011على ىامش
الوسط اٞندرسي .حيث ّ
أشغاؿ " الملتقى الدولي حول الشباب و العنف في الوسط المدرسي في بلدان المغرب العربي" بأف
( )% 40من التبلميذ يتميزوف بسلوؾ عدوآف يدفعهم إُف ٣نارسة العدواف اٞنادي (اٛنسدي) ّنختلف
أشكالو ،و أف ( )% 60من التبلميذ تعرضوا للعنف من طرؼ األساتذة ،بينما تقدر نسبة التبلميذ الذين
٬نارسوف العنف ( ،)% 40و ما يبلحظ أف العنف ينتشر لدى التبلميذ الذين ينتموف إُف الطبقة اٞنتوسطة
و ال عائبلت اليت توفر ألبنائها متطلبات اٜنياةُ ،نيث تقدر نسبتهم بػ ( )% 35لعدة أسباب من بينها :النزعة
الفردانية و األنانية اليت يكتسبها الطفل من األسرة إثر عملية التنشئة اإلجتماعية .بينما تسجل نسب أقل
بالنسبة للتبلميذ الذين ينتموف إُف طبقات اجتماعية أدْف تعآف الفقر و اٜنرماف ،عكس اجملتمعات الغربية اليت
يستفحل فيها العنف يف ىذه الطبقة .و أكد اٞنشاركوف يف اٞنلتقى أف نسب العنف اٞنسجلة يف الوسط
اٞندرسي يف كل من تونس ،ليبيا ،اٞنغرب و اٛنزائر متقاربة ،إال أف اٛنزائر ٓنتل الصدارة مقارنة هبذه الدوؿ،
و يرجع ذلك إُف ت ضافر عدد من العوامل ذات الصلة باٞنعطيات اإلجتماعية ،على غرار العامل الد٬نوغرايف،
العامل اإلقتصادي ،النظاـ الرتبوي اٞنعتمد ،التفاوت اإلجتماعي ،دوف إغفاؿ اٞنؤثرات األخرى اليت تتعلق
بالدور الذي تلعبو وسائل اإلعبلـ ،حيث تعكس الدراسات اليت أجريت حوؿ تأثًن الرسوـ اٞنتحركة أهنا تعمل
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انفصم األول :

على تعزيز السلوؾ العدوآف لدى التلميذ الذي ٪ناوؿ يف فرتات معينة من سنو تقليد ما يراه( .بوناب
)2 ،2011،
ومن جهة أخرى ،كشفت دراسة قامت هبا " وزارة التربية بالتنسيق مع جهات الدرك الوطني و
شرطة األحداث و الجمعيات المهتمة بالشؤون التربوية ( )2009على خمس من واليات الوطن" إُف أف
طور التعليم اٞنتوسط يشهد إرتفاعا كبًنا يف حاالت العنف مقارنة ببقية األطوار ،حيث بلغ منها ( 42ألف)
حالة في المتوسطات ،و( 04ألفا و  ) 422حالة في اإلبتدائيات ،و أكثر من ( 4آالف) حالة في
الثانوي( .جبابرة )9 ،2009 ،
وتفيد آخر األرقاـ اليت أعدهتا وزارة الرتبية سنة ( )2011- 2010حوؿ "ظاىرة العنف بالوسط
اٞندرسي" ،إُف أف العنف الذي ٬نارسو التبلميذ ْناه األساتذة و كذا اإلداريٌن ،قد تفاقم بشكل ملفت لئلنتباه
مقارنة بالعنف اٛنسدي و اللفظي ،الذي يذىب ضحيتو التبلميذ بسبب سوء ٣نارسات بعض األساتذة،
و تزداد ىذه الظاىرة لدى تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط ،الذين تورط ( )2899من ضمنهم يف التطاوؿ على
األساتذة سواء جسديا أو عن طريق التلفظ بكلمات بذيئة و غًن أخبلقية ،مقابل ( )1455تلميذ يدرسوف
يف الطور الثانوي ،و ( )201تلميذ يدرسوف يف الطور اإلبتدائي .و وفق اإلحصاءات ذاهتا فإف تبلميذ مرحلة
التعليم اٞنتوسط ىم األكثر تضررا من العنف اٞنمارس من قبل األساتذة و موظفي اإلدارة ،على تبلميذ األطوار
التعليمية األخرى ،و ىو ما يدعو الوزارة الوصية إُف االىتماـ باٛنانب النفسي للتبلميذ عن طريق اإلستعانة
باألخصائيٌن النفسانيٌن ،لتذليل بعض اٞنصاعب اليت يواجهها اٞنؤطروف يف التعامل مع التبلميذ ،خاصة الذين
ما يزالوا يف سن اٞنراىقة( .بلحاج )2011 ،
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وقد بيّنت الدراسات السوسيولوجية يف اٛنزائر أف :ثلث التبلميذ قاموا بعنف ضد زمبلئهم ٕنثّل يف
مؤشر قوي على انتشار العدواف اللفظي بٌن التبلميذ؛ و أف أكثػر من ثلث التبلميذ أعتُربوا
الشتم .و ىو أوؿ ّ
رد فعل من التبلميذ و
ضحايا لعنف لفظي من طرؼ زمبلئهم .و ىو ما ٩نعلنا نستنتج أف ىناؾ فعبل و ّ
عليهم( .بن دريدي.)17 ،2012 ،
من خبلؿ ما سبق ،يتضح أف السلوؾ العدوآف ينتشر بٌن اٞنؤسسات الرتبوية بشكل يستوجب دؽ
ناقوس اٝنطر خاصة يف اٞنرحلة التعليم اٞنتوسط؛ و ذلك ألف اٞنتعلمٌن ٬نروف ّنرحلة اٞنراىقة اليت ىي فرتة حرجة
يف حياة كثًن من األفراد ،تنتاهبم فيها تغًنات جسمية متعددة و تعصف هبم فيها تيارات فكرية متغايرة ،و
يتعرضو ف فيها لنوازع و خواطر متباينة ،و ال يدروف أيها يتبعوف و يسايروف ،و أيها يغفلوف و يتجاىلوف ،و
بذلك يُربز سلوكهم اليومي أكثر يف اٞنعارضة و السلوؾ العدوآف البدٓف و اللفظي و الرمزي ٣نا يكوف لو أثر
بالغ على الوسط اٞندرسي و سًن الدراسة.
ولكي نفهم ىذا اٞن تعلم اٞنراىق ،البد أف نفهمو من وجهة نظره ،و من واقع إطاره اٞنرجعي ،و نفهم
ملحة ،بل مطلبا ىاما
حاجاتو النفسية و الرتبوية و اإلجتماعية؛ كل ذلك ٩نعل من التوجيو و اإلرشاد ضرورة ّ
اٜنساسة ٪نتاجوف إُف من
للتبلميذ كي يعربوا ىذه اٞنرحلة بأمن و سبلـ و ٧ناء .فالتبلميذ يف ىذه اٞنرحلة ّ
يأخذ بيدىم ،و يوجههم و يرشدىم لطريقة يعربوف هبا عن أنفسهمُ ،نيث تشبع ٢نتلف حاجاهتم النفسية،
اإلجتماعية ،الرتبوية ،األسرية،الروحية و اإلقتصادية يف إطار قيم ٠نتمعهم .فاٜناجات اإلرشادية للمتعلم تتمثل
يف "رغبتو على التعبًن عن مشكبلتو بشكل إ٩ن ايب منظم ،بقصد إشباع حاجاتو اليت َف يتهيأ إلشباعها إما ألنو
َف يكتشفها بنفسو ،أو أنو إكتشفها و َف يستطع إشباعها ّنفرده؛ و يهدؼ من التعبًن عن مشكبلتو
التخلص منها ،و التمكن من التفاعل مع بيئتو ،و التّكيف مع ٠نتمعو الذي يعيش فيو"( .داوف،1983 ،
)417
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ويعترب كل من "مزيان بن محمد بورزقي" و "فائزة زروقي" من المركز "االفرو ـ متوسطي لألبحاث
و المرافقة النفسية"  ،ظاىرة العنف اٞندرسي اجتماعية ذات منشأ نفسي ُنت ،و تنقسم حسبهما دوافعو إُف
قسمٌن تتمثل يف دوافع ذاتية :و ىي نقص الثقة بالنفس ،الكآبة و ضعف اٞنبادرة؛ و أخرى موضوعية ىي:
التنشئ ة السلبية ،الصرامة اٞنفرطة و التعنيف اٞنستتم ،و اليت ْنعل من التلميذ بركاناً ثائراً ٩نتاح كل شيء.
(بونعاس .) 2013 ،و يستدؿ من خبلؿ كبلـ كل من "بورزقي" و "زروقي" على أف للتلميذ حاجات أسرية
و نفسية و اجتماعية.
لذا فإف فهم حاجات التبلميذ و إشباعها أو خفض توترىا يؤدي إُف توافقهم ،يف حٌن ترؾ
مشكبلهتم ،و حاجاهتم من غًن معاٛنة أو إشباع قد يؤدي هبم إُف اإل٥نراؼ ،و تكوين سلوؾ مضاد
للمجتمع ،و اضطراب يف شخصياهتم ،فالشخصية ال تتحقق ٟنا الصحة النفسية السوية ما َف تشبع حاجاهتا.
(زيداف و السمالوطي)70 ،1985 ،
ؤثر يف حل مشكلة السلوؾ العدوآف اليت يعآف منها
لذلك تعد اٜناجات اإلرشادية عامبل مهما و ُم ًا
التبلميذ خاصة تبلميذ مرحلة اٞنتوسط اليت تتميز بإرتفاع السلوؾ العدوآف.
ونتيجة لذلك اسرتعت الظاىرة إنتباه الطالبة حيث رأت أهنا مشكلة نفسية اجتماعية تربوية جديرة
بالبحث ،األمر الذي دفع هبا لتناوؿ السلوؾ العدوآف لدى تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط يف مدينة باتنة من
خبلؿ ١ناولة التعرؼ على نسب تواجده ١نليا ،أنواعو و توزعو و فقا للجنس و للمستوى التعليمي  م التعرؼ
على أىم حاجاهتم اإلرشا دية و عبلقتها بالسلوؾ العدوآف .وىذا وفقا للتساؤالت التالية:
 - 1ىل يوجد السلوؾ العدوآف لدى تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط بنسبة مرتفعة؟
 - 2ما ىي أىم السلوكات العدوانية اٞنمارسة من طرؼ تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط؟
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 - 3ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف السلوؾ العدوآف لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن
اٛننس؟
- 4ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف السلوؾ العدوآف لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن
اٞنستوى التعليمي؟
 - 5ما ىي أىم اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف يف مرحلة التعليم اٞنتوسط؟
 - 6ىل توجد فروؽ ذات داللة احصائية يف اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف تعزى
ٞنتغًن اٛننس؟
 - 7ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف تعزى
ٞنتغًن اٞنستوى التعليمي؟
 - 8ىل توجد عبلقة إرتباطية بٌن مستويات السلوؾ العدوآف ومستويات اٜناجات اإلرشادية؟

ثانيا -أى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الدراسـ ـ ـ ـ ــة8
تتمثل أىداؼ الدراسة فيما يلي:
- 1الوقوؼ على مدى إنتشار ظاىرة السلوؾ العدوآف لدى تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط.
- 2الكشف على أنواع السلوؾ العدوآف السائدة لدى تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط.
- 3الكشف عما إذا كانت ىناؾ فروؽ يف السلوؾ العدوآف لدى تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن
اٛننس.
 - 4الكشف عما إذا فروؽ يف السلوؾ العدوآف لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن اٞنستوى التعليمي.
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- 5التعرؼ على أىم اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف.

- 6التعرؼ عما إذا كانت ىناؾ فروؽ يف اٜناجات اإلرشادية لدى تبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف يف مرحلة
التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن اٛننس.
 - 7الكشف عما إذا كانت ىناؾ فروؽ يف اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف تعزى ٞنتغًن
اٞنستوى التعليمي.
 - 8الكشف عما إذا كانت ىناؾ عبلقة إرتباطية بٌن مستويات السلوؾ العدوآف ومستويات اٜناجات
اإلرشادية.

ثالثا -أىمـيـ ــة ال ـ ــدراسـ ـ ـ ــة8
تنبثق أ٨نية ىذه الدراسة من خبلؿ ما يلي:
 - 1كوف الدراسة تتناوؿ فئة تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط و ىي مرحلة حساسة و متميزة ،ألف التبلميذ
٬نروف فيها ببداية مرحلة اٞنراىقة و ىي مرحلة فاصلة يف حياة أي إنساف ،يف إنتقالو من مرحلة
إعتمادية طفليو إُف مرحلة إستقبللية راشدة فيها صورتو اليت من خبلٟنا يستطيع ٓنديد مستقبلو اٞنهين
و األسري.
 - 2تناوؿ الدراسة للسلوؾ العدوآف يف اٞنؤسسات التعليمي ة ،و ىي إحدى قضايا التعليم اٞنلحة و اليت
٩نب أف توضع كأولوية قصوى يف برامج اإلصبلح ،فالتعليم ال ٬نكن أف يتم إال يف بيئة منظمة آمنة
كي يكوف ىناؾ ضبط و نظاـ وتعلم ذا مغزى.
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 - 3إف خلق مدرسة دوف سلوؾ عدوآف يعين يف هناية اٞنطاؼ خلق عاَف ٪نرتـ اإلنساف و حقوقو ،فاٟندؼ
األساسي من الرتبية ىو ٓنقيق النمو و اإلزدىار و التكامل.
 - 4معرفة حاجات التبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف للقدرة على فهم ىذه الفئة أكثر.

زابعب  -اندزاســـــــــــــبت انسببقـــــــــــــة:
من خبلؿ استعراض الطالبة للدراسات اٞنتعلقة ّنوضوع الدراسة ،و جدت دراسات تناولت السلوؾ
العدوآف و عبلقتو ببعض اٞنتغًنات ،و الحظت قلة يف الدراسات اليت تناولت اٜناجات اإلرشادية
و السلوؾ العدوآف ،لذلك سوؼ تعرض الطالبة ىنا أىم البحوث و الدراسات اليت ٓنصلت عليها و اليت
تناولت اٞنشكلة بصورة مباشرة مع الدراسة اٜنالية و ىي على النحو التاِف:
 - 0دراسات تناولت السلوك العدواني8
 دراسات عربية8
أ-

دراسة موسى ( )0771مصر8
ىدفت الدراسة إُف دراسة الفروؽ بٌن اٛننسٌن يف مستويات العدواف اٞنختلفة على ٠نموعة من

اٞنراىقٌن و أخرى من الشباب" دراسة مستعرضة " ،و تكونت عينة الدراسة من ( )48مراىقاً يف الفرقة الثانية
من اٞنرحلة الثانوية ،و بلغ متوسط أعمارىم ( )16,54سنة و اإل٥نراؼ اٞنعياري ( )1,52و ( )48مراىقة
يف الفرقة الثانية من اٞنرحلة الثانية من اٞنرحلة الثانوية و بلغ اٞنتوسط اٜنسايب ألعمارىن ( )16,33سنة
و اإل٥نراؼ اٞنعياري ( )1,31و كاف بٌن اجملموعتٌن ْنانساً يف اٞنستوى اإلقتصادي اإلجتماعي اٞننخفض،
و إستخدـ مقياس العدواف للمراىقٌن ،و إستمارة ٗنع البيانات.
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أسفرت ىذه الدراسة عن أف الذكور مرتفعي العدواف أكثر عدوانية يف مظاىر العدواف اٞنختلفة
اٞنتضمنة يف مقياس العدواف للمراىقٌن باٞنقارنة إُف اإلناث اٞننخفضات العدواف و مرتفعات العدواف ،فيما عدا
العدواف اٞنوجو ٥نو الذات ،فإنتهت لصاٌف اإلناث مرتفعات العدواف.
و أف الذكور منخفضي العدواف أكثر عدوانية يف مظاىر العدواف التالية :العدواف اٞنوجو ٥نو اآلخرين و العدواف
اٞنوجو ٥نو األشياء و العدواف الكلي باٞنقارنة باإلناث منخفضات العدواف ما عدا العدواف اٞنوجو ٥نو الذات،
لصاٌف اإلناث منخفضات العدواف( .أبو حطب)64،65 ،2002 ،
ب  -دراسة عواد ( )0774مصر8
هتدؼ ىذه الدراسة إُف توضيح معىن و مفهوـ العنف يف مؤسسات الرتبية و التعليم (اٞندارس) و إُف
معرفة األساليب و الطرؽ اليت يستخدمها الطلبة ٜنل اٞنشكبلت اٞندرسية القائمة بٌن بعضهم البعض و بٌن
اٞنعلمٌن من جانب آخر  .كما توضح مدى تأثًن مكاف اإلقامة (٢نيم ،قرية ،مدينة) على مفهوـ العنف.
والكشف عن مدى تأثًن التنشئة اإلجتماعية للطالب على مفهومو و إستخدامو للعنف .و تتكوف عينة
الدراسة من ( )35طالب و طالبة منهم ( 23طالب و  12طالبة) و تراوحت أعمارىم ما بٌن ()15- 10
سنة .و إستخدـ الباحث يف دراستو األدوات التالية:
 - 1إستبياف ٪نتوي على ٠نموعة من األسئلة و على الطالب اإلجابة عليها.
 - 2إستخدـ الباحث طريقة الرسم و التعب ًن اٜنر عن بعض القضايا اليت تطلب منو.
- 3اٞنقابلة الشخصية ٞنعرفة أساليب اٜنل للطالب يف بعض اٞنسائل اٜنياتية اليت تواجهو.
أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
أف الطلبة الذكور يلجؤوف إلستخداـ العنف أكثر من الطالبات اإلناث لدى مواجهتهم ٞنوقف معٌن.
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أف ا لطلبة ٬نيلوف إُف حل اٝنبلفات فيما بينهم بإستخداـ أساليب تتصف بالعنف اٛنسدي و اللفظي ،و
تؤدي يف حاؿ إستخدامها إُف إيقاع األذى الشديد باآلخرين جسديا و نفسيا.
بينما ٕنيل الطالبات إُف استخداـ أساليب غًن عنيفة ٜنل اٝنبلفات ،كاإلصبلح أو الوساطة أو إُف كبت
اٞنشاع ر العدائية ْناه اآلخرين.
٬نيل الطبلب الذين يسكنوف يف اٞنخيم إُف إستخداـ العنف اللفظي و اٛنسدي أكثر من الطبلب الذين
يسكنوف يف اٞندف و القرى ،حيث يرتبط ذلك بالتنشئة اإلجتماعية و ظروؼ السكن و الظروؼ اإلقتصادية
و اإلجتماعية و النفسية و الصحية و التعليمية ( .اٝنوِف و آخروف)96 ،2007 ،
دراسة أبو عيد ( )4111فلسطين 8
ىدفت الدراسة إُف التعرؼ على أشكاؿ السلوؾ العدواْف لدى طلبة الصف السادس األساسى ىف
١نافظة نابلس ،و قد بلغ عدد ٠نتمع الدراسة ( ) 8372طالب و طالبة ،و قد بلغ عدد عينة الدراسة ()717
طالب و طالبة ،منهم ( ) 296طالبا و ( )307طالبات ىف مدارس حكومية ،و ( )60طالبا و ( )54ىف
اٞندارس التابعة لوكالة "الغوث" .و قد إستخدمت الدراسة مقياس عٌن مشس لقياس السلوؾ العدواْف من
إعداد "حافظ" و "قاسم" ( .) 1993أظهرت نتائج ىذه الدراسة:
 عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا ىف أشكاؿ السلوؾ العدواْف ( اٞنادى ،اللفظى ،السلوؾ السوى ).وجود فروؽ واضحة ىف ٠ناؿ العدواف السلىب و الدرجة الكلية ألشكاؿ السلوؾ العدواْف و كانت الفروؽلصاٌف الذكور.
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ىف أشكاؿ السلوؾ العدواْف لدى طلبة الصف السادس يف ١نافظةنابلس و ا لدرجة الكلية ٞنتغًن الرتتيب اٞنيبلدى ( .أبو عيد)2003 ،
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ت  -دراسة الشيخ جليل ( )4114غزة8

ىدفت الدراسة إُف معرفة العبلقة بٌن درجة السلوؾ العدوآف و درجة كل من تقدير الذات ،تأكيد
الذات ،و هتدؼ إُف معرفة الفروؽ يف السلوؾ العدوآف ،تقدير الذات ،تأكيد الذات با لنسبة لػ :اٛننس،
التخصص ،حجم االسرة.
كانت عينة الدراسة ( ) 400طالب و طالبة من مدارس الثانوية يف ١نافظة غزة ،أربع مدارس ذكور و أربع
مدارس إناث ،و تراوحت أعمارىم ما بٌن ( )19- 15سنة و متوسط عمري قدره ( ،)16,84و إ٥نراؼ
معياري قدره (.)0,64
استخدـ الباحث األدوات التالية :مقياس السلوؾ العدوآف ،مقياس تقدير الذات ،مقياس توكيد الذات ،و ىي
من إعداد الباحث.
كانت أىم النتائج ىي نسبة شيوع السلوؾ العدوآف ( ) %13لدى أفراد العينة الكلية ،الذكور
( ،)% 14,79اإلناث ( ) % 11,82و ىذه النسبة متدنية .و نسبة شيوع العدواف على الذات
( ،) %15,95و نسبة شيوع العدواف على اآلخرين ( ،) %14,23و نسبة شيوع العدواف على اٞنمتلكات
( ( .)%9,8عياش)59 ،2009 ،
ث  -دراسة الغرباوي ( )4114مصر8
ىدفت ىذه الدراسة إُف التعرؼ على أشكاؿ السلوؾ العدوآف لدى األبناء يف مراحل عمرية ٢نتلفة
من ( )16- 8سن ة ،و إلقاء الضوء على أشكاؿ السلوؾ العدوآف لدى األبناء و تبعا إلختبلؼ اٞنستوى
الثقايف اإلجتماعي ،و مدى إختبلؼ أشكاؿ السلوؾ العدوآف بإختبلؼ اٛننس ،و الكشف عن الفروؽ يف
العدوانية تبعا للرتتيب اٞنيبلدي يف األسرة ،و الكشف عن فروؽ يف العدوانية تبعا لنوع اإلخوة يف األسرة،
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و كانت عينة الدراسة مكونة من ( ) 1243تلميذا و تلميذة ،من مرحلة اإلبتدائية ،اإلعدادية و الثانوية،
و ترتاوح أعمارىم بٌن ( ) 16- 8و استخدمت الباحثة إستمارة اٞنستوى اإلجتماعي الثقايف ،إعداد "فايزة
عبد المجيد" ،و مقياس السلوؾ العدوآف لدى األب ناء من اٛننسٌن إعداد الباحثة.
كانت أىم النتائج :عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن الذكور و اإلناث يف العدواف السليب.
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن الذكور و اإلناث يف السلوؾ العدوآف ،العدواف (البدٓف ،اللفظي ،علىالذات ،على اٞنمتلكات) لصاٌف الذكور.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن اٞنستوى اإلجتماعي و الثقايف (اٞننخفض ،اٞنرتفع) يف العدوانيةو العدواف لصاٌف اٞنستوى اإلجتماعي الثقايف اٞننخفض ( .عياش)60 ،59 ،2009 ،
ح  -دراسة قامت بها وزارة التربية بالتنسيق مع جهات الدرك الوطني وشرطة األحداث والجمعيات
المهتمة بالشؤون التربوية (8)4117
كشفت ىذه الدراسة عن وجود ( 29ألف) حالة إعتداء و عنف جسدي بٌن عاـ (- 2003
 ،) 2004يف حٌن عرؼ الرقم إتفاعا خبلؿ موسم ( )2008 - 2007إُف ( 47ألف) حالة عنف .كما
خلصت الدراسة إُف أف طور التعليم اٞنتوسط يشهد إرتفاعا كبًنا يف حاالت العنف (ٜنيآف ،)2009،منها
( 42ألف) حالة في المتوسطات ،و ( 04ألفا و  ) 422حالة في اإلبتدائيات ،و أكثر من ( 4آالف)
حالة في الثانوي .يف اٞنقابل٤ ،ند ( ) 1942تلميذ تعرضوا للعنف من طرؼ األساتذة و موظفي االدارة:
( ) 999تلميذ يف اٞنتوسط ،مقابل ( )645يف اإلبتدائي و ( )298تلميذ يف الثانوي ،و بلغت حاالت
العنف بٌن التبلميذ أنفسهم  17645حالة ،و ىي أرقاـ تنذر باٝنطر ،و دفعت باٟنيئة الوصية إُف إطبلؽ
خطة وطنية للحد من انتشار الظاىرة( .جبابرة)9 ،2009 ،
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ىـ  -دراسة الزيات ( )4100مصر8

يهدؼ ىذا البحث إُف دراسة أشكاؿ السلوؾ العدواْف لدى عينة من األطفاؿ ىف اٞنراحل العمرية
اٞنختلفة من ( ) 15- 7تبعا لنوع اٛننس ،اإلخوة يف األسرة و ترتيب الطفل ىف األسرة .و اعتمدت الباحثة
األدوات التالية يف دراستها:
 ) 1مقياس السلوؾ العدواْف لؤلطفاؿ ( .إعداد الباحثة )
 )2إستمارة ٓنليل رسوـ األطفاؿ ىف موضوعات العدواف ( .إعداد الباحثة )
 ) 3إستمارة البيانات األولية للطفل ( .إعداد الباحثة )
أسفرت نتائج البحث عن وجود فروؽ دالة إحصائيا بٌن متوسطات درجات اجملموعتٌن اٞنختلفتٌن
(اإلبتدائي – اإلعدادى) ىف العدواف على الذات لصاٌف اٞنرحل ة اإلبتدائية ،حيث بلغت قيمة "ت" ()4,10
و ىى دالة عند مستوى ( .) 0,05و أف ىناؾ فروؽ بٌن تبلميذ اٞنرحلة اإلبتدائية و اإلعدادية ىف العدواف على
األشخاص و العدواف على اٞنمتلكات لصاٌف تبلميذ اٞنرحلة اإلعدادية ،حيث بلغت قيمة "ت" على التواِف
( )4,1( ،)4,5و ىى قيم دالة عند مستوى ( .) 0.05و وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن الذكور
و اإلناث ىف مستوى العدوانية لصاٌف الذكور ،حيث بلغت قيمة "ت" ىف العدواف على الذات و العدواف على
األشخاص و العدواف على اٞنمتلكات و اجملموع الكلى للمقياس ىى)4,313 ،3,33 ،3,11 ،3,19( :
على التواُف ،و ىى قيم دالة إحصائيا عند مستوى ( .) 0,05كما اتضح أنو ال توجد داللة بٌن متوسطات
درجات اجملموعات اٞنختلفة للرتتيب اٞنيبلدى و العدواف على الذات و العدواف على األشخاص( .الزيات،
)2011
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 الدراسات األجنبية:
أ-

دراسة بندلتون 8)0761) Pendleton -
ىدفت الدراسة إُف التحقق من مدى تأثًن برنامج إرشادي يف ٔنفيف حدة السلوؾ العدوآف لدى

التبلميذ يف اٞنرحلة اإلبتدائية ،و أجريت الدراسة على عينة مكونة من ( )126تلميذاً من الصف الرابع ح ى
السادس من اٞنرحلة اإلبتدائية ٣نن ترتاوح أعمارىم الزمنية ما بٌن ( )12 - 10سنة ،إختار الباحث من بٌن
قسمها إُف ٠نموعتٌن متساويتٌن؛ إحدا٨نا ْنريبية ،و األخرى
أفراد العينة الكلية ( )80تلميذاً و تلميذة و ّ
ضابطة ،و عدد أفراد كل ٠نموعة ( )40تلميذاً ،و استخدـ مقياس العدواف" لًنودينسكي" ،و الربنامج
اإلرشادي ٞندة  6أسابيع من تصميم الباحث.
أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسطات الدرجات يف ٠نموعة
البحث ،فيما يتعلق بالعدواف (مباشر أو غًن مباشر) ،و أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسطات
الدرجات يف ٠نموعيت الدراسة (ْنريبية وضابطة ) ،فيما يتعلق بكل من العدواف البدٓف ،و العدواف اللفظي ،و
العدواف اٞنركب.
و قد تبٌن أف العدواف قد ا٦نفض لدى أفراد اجملموعة التجريبية اليت طبق عليها الربنامج اإلرشادي ،مقارنة
باجملموعة الضابطة ،فيما يتعلق بصور العدواف الثبلثة٣ ،نا يؤكد فاعلية برنامج اإلرشاد النفسي يف خفض حدة
الكثًن من مشكبلت السلوؾّ ،نا يف ذلك السلوؾ العدوآف (أبو حطب.)72 ،71 ،2002 ،
ب  -دراسة "آن كامبل" وآخرون "8)0763( "Aan Kambel
قاـ "آن كامبل" و آخروف بتطبيق إستخبار التقرير الذايت على عينة مكونة من ( )157ذكراً و أنثى
من الذين ينتموف إُف الطبقة اإلقتصادية و اإلجتماعية اٞنتوسطة ،و ( )180ذكراً و أنثى من الذين ينتموف
إُف الطبقة اإلقتصادية و اإلجتماعية اٞنتوسطة اٞننخفضة من طبلب اٞندارس العليا ،حيث تراوحت أعمارىم
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بٌن ( )18- 15سنة ،و مت إعطاؤىم ٠نموعة من التعليمات مؤداىا تنبؤ سلوكياهتم من خبلؿ استجاباهتم
جملموعة مكونة من ( )24حدثاً من األحداث اٞنليئة بالصراع ،و ّنعىن آخر طلب من كل مفحوص أف يتوقع
درجة عدوانيتو وفقاً لتأثًن اٞنواقف.
بينت النتائج أف عينة الطبقة اإلقتصادية و اإلجتماعية اٞنتوسطة اٞننخفضة؛ أكثر عدوانية من أفراد عينة الطبقة
اإلقتصادية و اإلجتماعية اٞنرتفعة اٞنتوسطة ،كما أف الذكور أكثر عدوانية من اإلناث يف الطبقتٌن( .أبو
حطب)68 ،2002 ،
ت-

دراسة "بنتلي" و آخرون "8)0773( "Bently & et.al

ىدفت الدراسة إُف التعرؼ على العناصر و اٞنعايًن و طبيعة اٞنشاكل اٝناصة باألطفاؿ الضحايا يف
اٞندارس اإلبتدائية بٌن الصف الرابع اإلبتدائي و الصف السادس اإلبتدائي يف اٞنرحلة العمرية ( )12- 8سنة،
و كانت العينة ( ) 379طالبا و حاوؿ ٓنديد ما إذا كاف األطفاؿ الضحايا يعتنقوف معتقدات خاصة بالعدواف
ْناه أقربائهم من خبلؿ إستخداـ إستبانة و مقياس اٞنعتقدات.
و النتيجة ( )21,3من الطبلب ٪نكمهم السلوؾ العدوآف و أف ( )11,5من الطبلب ٬نارسوف السلوؾ
العدوآف على ضحايا غالبا من الطبلب الصغار ،و أف العدواف اللفظي ىو أكثر أشكاؿ السلوؾ العدوآف
إنتشارا بٌن الصبياف األكرب سنا و ىؤالء ىم الذين يؤمنوف باألفكار العدوانية( .أبو زنط)31، 2002 ،
 - 4دراسات تناولت الحاجات اإلرشادية8
 دراسات عربية8
أ  -دراسة الدوسري ( )0761السعودية8
ىدفت ىذه الدراسة إُف الكشف عن اٜناجات اإلرشادية البلزمة لطبلب اٞندارس الثانوية،
تكونت عن ىذه الدراسة من ( )719طالبا من  6مدارس ثانوية باٞننطقة الشرقية باٞنملكة العربية
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السعودية و ( )30مدي را من مديري اٞندارس الثانوية و ( ) 10مسؤولٌن تربوييٌن طبقت عليهم قائمة
"روسي موني" للمشكبلت.
أسفرت النتائج عن اآليت :
( ) %78,6من الطلبة أبدوا رغبتهم يف اٜنصوؿ على اٞنساعدة من شخص ما حملاولة حل مشكبلهتم.( ) %96من عينة خرباء الرتبية و التعليم باٞنمل كة يؤكدوف و يدعموف فكرة تطبيق الربامج اإلرشادية يفاٞندارس الثانوية باٞنملكة.
 ٓنديد اٞنشكبلت اليت يعآف منها الطبلب حسب أ٨نيتها يف اجملاالت اآلتية :اٞنناىج و طرؽ التدريس ،التكيف للعمل اٞندرسي ،العبلقات الشخصية ،العبلقات اإلجتماعية ،النشاط
اإلجتماعي اٞند رسي ،اٜنالة اإلقتصادية و اٞنهنية ،اٞنستقبل اٞنهين و التعليمي ،البيت و األسره ،و اٜنالة
الصحية و النمو البدٓف( .البشًني)115، 2004 ،
ب  -دراسة بركات ( )0761السعودية8

ىدفت الدراسة الكشف عن مشكبلت تبلميذ اٞنرحلة الثانوية يف جنوب السعودية و حاجاهتم
اإلرشادية ،و لتحقيق ىدؼ البحث ،مت إختيار العينة بصورة عشوائية من مدرسيت أهبا الثانوية ،و ٙنيس
مشيط الثانوية ،و قد بلغ عدد أفراد العينة ( )18طالباً بواقع ( )30من ( )6صفوؼ اٞندرستٌن مت إختيارىم
قصدياً إذ مت اإلعتماد على النسبة اٞنئوية كوسيلة إحصائية .و اعتمدت حاجات توزعت على أحد عشر
٠ناالً.
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أشارت النتائج إُف شيوع ( ) 10مشكبلت تعرب عن حاجات الطلبة اإلرشادية و ىي مرتبة كاآليت:
العبلقات الشخصية و النفسية ،األخبلؽ و الدين ،و التكيف للعمل اٞندرسي ،و النشاط اإلجتماعي و
الرتفيهي ،اٞننهج و طرائق التدريس ،و اٞنستقبل اٞنهين و الرتبوي ،و اٜنالة الصحية و البدنية ،و العبلقات
اإلجتماعية و النفسية ،و البيت و األسرة اٜنالة اٞنعاشية  ،م خرجت الدراسة ببعض التوصيات اٞنقرتحات وفقاً
للنتائج( .بركات.)20 ،1983 ،
ت  -دراسة الحلبوسي ( )4110العراق8
ىدفت ىذه الدراسة إُف معرفة بعض اٞنشكبلت اليت تواجو طلبة اٞنرحلة الثانوية و دور اإلرشاد و
التوجيو يف عبلجها من وجهة نظر اٞندراء و اٞندرسٌن و اٞنرشدين ،و لتحقيق ىذا اٟندؼ مت تطبيق إستبياف من
( ) 100فقرة على عينة بلغت ( ) 80طالب و طالبة ،و بعد ٓنليل البيانات و معاٛنتها إحصائيا توصلت
الدراسة إُف النتائج التالية
 إف ٠ناؿ اٞنشكبلت اإلقتصادية يف اٞنرتبة األوُف  م ٠ناؿ اٞنشكبلت الدينية. إف أغلب اٞندراء و اٞندرسٌن ال يعرفوف شيئا عن التوجيو الرتبوي و اإلرشاد النفسي. قياـ مديري اٞندارس بالدور األكرب ٞنساعدة الطلبة على حل مشاكلهم بطرائق و وسائل بعيدة عناإلختبارات اإلرشادية اٜنديثة.
 إف التوجيو و اإلرشاد يلعب دورا مهما يف زيادة قدرة الطالب على التكيف و النجاح و ْننب العديد مناٞنشكبلت اليت تواجو الطلبة خبلؿ دراستهم( .أمزياف)17 ،16 ،2007- 2006 ،
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ث  -دراسة عبد الرحمن المفدى ( )4112دول الخليج8

ىدفت ا لدراسة إُف التعرؼ على مصادر إشباع اٜناجات النفسية يف اٞنرحلتٌن اٞنتوسطة و الثانوية
بدوؿ اٝنليج ،و قد تكونت العينة من ( ) 1907من الطبلب و الطالبات يف اٞنرحلتٌن اٞنتوسطة و الثانوية،
يف الدوؿ األعضاء يف مكتب الرتبية العريب لدوؿ اٝنليج ،حيث استخدـ الباحث يف ىذه الدراسة إستبانة من
إعداده ٓنتوي على عشرة مصادر إشباع للحاجات النفسية ىي (اٞندرسة ،األصدقاء ،العبادات ،األسرة) ،مع
تفاوت بٌن الطبلب و الطالبات و بٌن اٞنرحلة اٞنتوسطة و الثانوية يف األ٨نية النسبية ٟنذه اٞنصادر ،و وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن الطبلب و ا لطالبات يف اٞنرحلة اٞنتوسطة و اٞنرحلة الثانوية ،يف متوسط ما ٓنققو
بعض اٞنصادر من إشباع( .القنطآف)67 ،2011 ،
ج  -دراسة رزق ( )4113- 4112سوريا8
ىدفت الدراسة إُف التعرؼ على اٜناجات اإلرشادية لطلبة اٞنرحلة الثانوية من خبلؿ سرب اٞنشكبلت
اليت يعانوف منها وف ق عدة ٠ناالت( الدراسية ،الشخصية ،اإلنفعالية ،األسرية ،اإلجتماعية ،الصحية و البيئية)
و التعرؼ على داللة الفروؽ يف ىذه اٞنشكبلت وفقا ٞنتغًنات الصف الدراسي و اٛننس و التخصص.و
أعدت الباحثة إستبانة لقياس ىذه اٞنشكبلت تنطوي على ٠ناالت متنوعة ،و كانت
لتحقيق ىذه األىداؼ ّ
عينة البحث ( ) 423طالبا و طالبة من اٞنستويات الثبلثة ٟنذه اٞنرحلة من اٛننسٌن أيضا و من التخصصٌن
العلمي و األديب.
بينت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف ىذه اٞنتغًنات بٌن الذكور و اإلناث،
و كذلك بٌن التخصصات العلمية و األدبي ة ،و لكن ىذه الفروؽ كانت واضحة بالنسبة ٞنتغًن الصف
الدراسي ،حيث زادت اٞنشكبلت َنميع ٠ناالهتا عند طلبة الثالث الثانوي ،نتيجة ٞنا يعانوف من ضغوط
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و التحدي ،و مدة إنعكاس ىذا البعد على أبعاد

الشخصية لديهم كافة.
و كانت اٞنشكبلت الدراسية أكثر اٞنشكبلت حدة  ،م تلتها اٞنشكبلت اإلنفعالية الشخصية  م األسرية  م
اإلجتماعية و أخًنا الصحية و البيئية( .رزؽ.)13 ،2008 ،
ح  -دراسة "أمزيان زبيدة" ( )4115 - 4114الجزائر8
ىدفت الدراسة إُف دراسة عبلقة الذات للمراىق ّنشكبلتو و حاجاتو اإلرشادية و ىي دراسة مقارنة
يف ضوء متغًن اٛننس ،و كانت عينة الدراسة تشمل على ( ) 200من تبلميذ مرحلة التعليم الثانوي (100
ذكور و  100إناث) ،و لقد مت استخداـ اٞننهج الوصفي التحليلي اٞنقارب يف ىذه الدراسة و استخدمت
الباحثة أداتٌن تتمثبلف يف:
إستبياف مش كبلت نفسية ٪نتوي على ٙنس ١ناور ىي :مشاكل فيزيولوجية ،مشاكل األمن ،مشاكل
اإلنتماء ،مشاكل اإلستقبلؿ ،مشاكل اإل٤ناز( .إعداد الباحثة)
 - 2إستبياف اٜناجات اإلرشادية و يشمل ثبلث ١ناور ىي :اٜناجات النمائية ،اٜناجات العبلجية،
اٜناجات الوقائية( .إعداد الباحثة)
- 3مقياس تقدير الذات لػ"كوبر سميث".
و كانت نتائج الدراسة كما يلي:
توجد عبلقة إرتباط عكسية بٌن تقدير الذات و مشكبلت األمن و اإلستقبلؿ عند الذكور.

24

اشكبنَة انبحث

انفصم األول :
توجد عبلقة إرتباط موجبة بٌن تقدير الذات و ٗنيع اٞنشكبلت بالدرجة األوُف.

توجد عبلقة إرتباطية بٌن تقدير الذات و اٜناجات اإلرشادية عند اإلناث و ال توجد عبلقة إرتباطية
عند الذكور.
توجد فروؽ بٌن ذوي التقدير اٞنتدٓف و العاِف عند الذكور و اإلناث يف ٗنيع اٞنشكبلت و يف
اٜناجات اإلرشادية و لكن األمن بالدرجة األوُف.
خ-

دراسة "كاظم" و "عبد" ( )4100- 4101العراق:
عمد الباحثاف إُف إ جراء ىذه الدراسة اٞنيدانية اليت ىدفت للتعرؼ على اٜناجات اإلرشادية ،اليت ٪نتاج

إليها طلبة الصف السادس اإلعدادي و بياف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية يف اجملاالت اإلرشادية وفقا ٞنتغًن
اٛننس.
لتحقيق أىداؼ الدراسة ىذه قاـ الباحثاف بإختيار عينة طبقية عشوائية مكونة من ( )200طالب
و طالبة

و بواقع ( )75طالب ( ) 125طالبة ،و قد مت استخداـ قائمة مشكبلت الطلبة و حاجاهتم و

استخداـ معادلة "فيشر" لتحقيق اٟندؼ األوؿ للدراسة.
مت التوصل إُف أىم اٜناجات اإلرشادية اليت ٪نتاجها الطلبة و ىي مرتبة ُنسب اجملاالت كما يلي:
(الدراسي اإلرشادي ،النفسي ،القيمي ،اإلنفعاِف ،اإلجتماعي ،األسري و الصحي).
وجود أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن اٛننسٌن لصاٌف الذكور ،إذ إف الذكور ٪نتاجوف إُف اإلرشادأكثر من اإلناث و يعزو الباحثاف السبب يف ذلك إُف طبيعة اجملتمع العراقي الذي يسمح للذكور البقاء طويبل
خارج اٞننزؿ مقارنة باإلناث)2012 ، Babely(.
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 الدراسات األجنبية8
أ-

دراسة "آىيا" " )0761( ."Ahia, C.Eنيجيريا8
ىدفت ىذه الدراسة إُف التعرؼ على اٞنشكبلت اليت يعآف منها طلبة اٞنرحلة الثانوية يف نيجًنيا ،و

مدى حاجتهم للخدمات اإلرشادية و ا لنفسية .و قد استخدـ الباحث لتحقيق ىذا اٟندؼ قائمتٌن :األوُف
لعينة من الطبلب بلغت ( )120طالباً ،و الثانية لعينة من اٞندرسٌن بلغت ( )60مدرساً.
و بعد إجراء العمليات اإلحصائية اٞنناسبة توصل الباحث إُف النتائج اآلتية:
 - 1إحتلت اٞنشكبلت اٞنهنية اٞنركز األوؿ و تل يها اٞنشكبلت الشخصية  م الدراسية و الرتبوية.
 - 2إتضح أف مشكبلت البنٌن و حاجاهتم اإلرشادية تفوؽ مشكبلت و حاجات البنات.
َ - 3ف تتضح فروقاً ذات داللة إحصائية بٌن الطلبة الذين ىم من أُسر كبًنة و الذين ىم من أُسر صغًنة يف
ىذه اٞنشكبلت.
 4كذلك َف تتضح فروقات يف اٜناجات بٌن الطلبة الذين ىم من خلفيات ريفية أو حضرية.
(عباس)52 ،2006،
ب  -دراسة "تومتا سامي" " )0763( " Tumuta,Sكينيا8
ىدفت ىذه الدراسة إُف الكشف عن اٜناجات اإلرشادية والتوجيهية لتبلميذ اٞندارس اإلبتدائية يف
كينياٝ ،ندمات اإلرشاد و التوجيو و لتحقيق ىذا اٟندؼ طور الباحث إستبان ًة بصيغتٌن الصيغة (أ) للتبلميذ
و الصيغة (ب) للمعلمٌن   ،م قاـ بتطبيقو على عينة قدرىا ( )720تلميذاً ،منهم ( )360ذك ارً و ()360
أنثى ،أختًنوا من ( )12مدرسة إبتدائي ًة.
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و بعد إجراء العمليات اإلحصائية اٞنناسبة توصل الباحث إُف النتائج اآلتية:

إتضح أ َّف اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ترتكز أكثر يف اجملاالت الدراسية و اجملاؿ اٜنريف و اجملاؿ النفسي.
 - 1كذلك إتضح َّ
أف مشكبلت الصفوؼ األوُف تفوؽ مشكبلت تبلميذ الصفوؼ اٞنتقدمة.
 - 2كما أتضح أف مشكبلت اإلناث تفوؽ مشكبلت الذكور.
َّ - 3
أف مشكبلت تبلميذ اٞنناطق الريفية تفوؽ مشكبلت التبلميذ يف اٞندف.
 - 4كما إتضح َّ
أف معلمي ىذه اٞندارس أكدوا حاجة ىؤالء التبلميذ إُف خدمات اإلرشاد و التوجيو.
(عباس)53،54 ،2006 ،
 - 1تعقيب على الدراسات السابقة8

 من حيث أىمية الموضوع و الهدف8
من خبلؿ استعراض الدراسات السابقة اليت إستطاعت الطالبة الوصوؿ إليها تبٌن أف:
-1

الدراسات اٝناصة بالسلوؾ العدوآف تطرقت لدراسة الفروؽ بٌن اٛننسٌن يف السلوؾ العدوآف كدراسة
"موسى" ( )1993و دراسة "الغرباوي" (.)2006

-2

دراسات أخرى تطرقت ألشكاؿ السلوؾ العدوآف كدراسة "عواد" ( ،)1996دراسة "أبو عيد"
( ،)2003دراسة "موسى" ( ،)1993دراسة "الشيخ جليل" ( ،)2006دراسة "الزيات"
( ،)2011دراسة "الغرباوي" ( )2006و دراسة "بندلتون" ".)1980( " Pendleton

-3

دراسات جاءت على شكل برامج إرشادية للتخفيف من السلوؾ العدوآف ،كدراسة "بندلتون" "
.)1980( " Pendlton
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ىناؾ دراسات جاءت لتدرس عبلقة السلوؾ العدوآف ّنتغًن آخر مثل :دراسة "الشيخ جليل"
( ) 2006اليت اىتمت بدراسة عبلقة السلوؾ العدوآف بتقدير الذات و توكيد الذات.

-5

قلة الدراسات اٛنزائرية وفق علم الطالبة اليت تناولت ظاىرة السلوؾ العدوآف و يف مرحلة

التعليم اٞنتوسط بالضبط ٣نا يزيد من أ٨نية ىذه الدراسة و يفتح اآلفاؽ لتناوؿ جوانب ىذا اٞنوضوع الذي
إنتشر كثًنا يف اجملتمع اٛنزائري يف اآلونة األخًنة و ألسباب كثًنة خاصة يف اٞنؤسسات التعليمية ،إذ ال يوجد
سوى دراسة قامت بها وزارة التربية ( )2009كدراسات جزائرية بٌن الدراسات السابقة و اليت أتت
كدراسات إحصائية أي إىتمت أك ثر بتقدٔف اإلحصائيات عن مدى إنتشار العنف يف اٞندرسة اٛنزائرية بصفة
عامة دوف التطرؽ إُف اٜناجات اإلرشادية ٟنؤالء التبلميذ.
-6

أما يف الدراسات اٝناصة باٜناجات اإلرشادية فقد تناولت اٜناجات الصحية ،األسرية ،الدراسية،
النفسية ،اإلجتماعية ،اإلقتصادية و الدينية  ،و ىناؾ من تطرؽ للمناىج و طرؽ التدريس ،التكيف
للعمل اٞندرسي ،النشاط اإلجتماعي اٞندرسي و للمستقبل اٞنهين و التعليمي كدراسة "الدوسري"
( )1983و دراسة "بركات" ( ،)1983ودراسة "كاظم" و "عبد" ( ،)2011- 2010و ىناؾ
من أضاؼ اٜناجات البيئية كدراسة "رزق" (.)2005- 2004

تأيت ىذه الدراسة إذف لتضيف إُف الدراسات السابقة خاصة منها اٛنزائرية إىتمامها بالسلوؾ العدوآف
بأشكالو (اٛنسدي ،اللفظي ،الرمزي) ،حيث كانت معظم الدراسات مهتمة بالسلوؾ العدوآف اٞنوجو ٥نو
الذات ،اٞنوجو ٥نو اآلخرين ،اٞنوجو ٥نو اٞنمتلكات ،و إف وجدت دراسات تناولت السلوؾ العدوآف اللفظي
و اٛنسدي ،إال أف من تطرقت للسلوؾ العدوآف يف أشكالو الثبلثة :اٛنسدي و اللفظي ،خاصة الرمزي قليلة.
كما إىتمت ىذه الدراسة ب أىم اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ (اٛنسمية ،األسرية ،الدراسية ،النفسية،
اإلجتماعية ،اإلقتصادية و الدينية) و ذلك هبدؼ فهم التبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف فهما جيدا و أيضا

28

اشكبنَة انبحث

انفصم األول :

لكوف الدراسات اٛنزائرية اٝناصة باٜناجات اإلرشادية َف تتناوؿ يف معظمها كل ىذه األنواع من اٜناجات
اإلرشادية.
 من حيث العينة8
إختلفت عينات الدراسات السابقة بإختبلؼ ٠نتمع الدراسة و أىداؼ كل دراسة من الدراسات فمن
الدراسات من مشلت عينة الدراسة على طبلب اٞندارس كما يلي:
 - 1الدراسات اليت كانت عينتها من مرحلة التعليم الثانوي مثل :دراسة "موسى" ( ،)1993دراسة
"الشيخ جليل" ( ،)2006دراسة "آن كامبل" و آخرون ( ،)1985دراسة "الدوسري"
( ،)1983دراسة "بركات" ( ،)1983دراسة "الحلبوسي" ( ،)2001دراسة "رزق" (- 2004
 )2005و دراسة "آىيا" ".)1983( ."Ahia, C.E
 - 2الدراسات اليت كانت عينتها من مرحلة التعليم اإلبتدائي مثل :دراسة "بندلتون"
" ،)1980( " Pendletonدراسة "بنتلي" و آخرون "،)1995( " Bently & et.al
دراسة "أبو عيد" ( ،)2003دراسة "كاظم" و "عبد" ( )2011 - 2010و دراسة "تومتا"" ،سامي"
".)1985( "Tumuta,S
 - 3دراسات كانت عينتها من ٢نتلف اٞنراحل العمرية مثل :دراسة "الزيات" ( )2011و استهدفت
اإلبتدائي و اإلعدادي معا و دراسة "الغرباوي" ( ) 2006استهدفت كل الطلبة يف اإلبتدائية و اإلعدادية
و الثانوية.
 - 4الدراسات اليت ٕنثلت عينتها يف اٞنراىقٌن بدوف ٓنديد اٞنرحلة الدراسية مثل:دراسة "عواد" ()1996
اليت كانت عينتها ترتاوح أعمارىم بٌن (.)15- 10
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خ  -ىناؾ دراسات باإلضافة إُف التبلميذ اعتمدت على مدرسٌن وخرباء يف عينتها مثل :دراسة
"الدوسري" ( )1983اعتمدت على ( ) 40خبًن من خرباء الرتبية ،دراسة "الحلبوسي" ( )2001حيث
اعتمدت على آراء اٞندراء واٞندرسٌن واٞنرشدين ،دراسة "آىيا "ٞ )1983( "Ahia, C.Eنعرفة مشكبلت
و حاجات التبلميذ يف الثانوية ،و دراسة "تومتا"" ،سامي" " )1985( "Tumuta,Sاليت اعتمدت على
معرفة أراء اٞنعلمٌن يف اٜناجات اإلرشادية لتبلميذ اٞندارس اإلبتدائية.
و قد جاءت ىذه الدراسة لتضيف إُف الدراسات السابقة بإختيارىا لعينة من تبلميذ مرحلة التعليم
اٞنتوسط ،و ذلك لقلة الدراسات اٛنزائرية على حسب علم الطالبة اليت تناولت اٜناجات اإلرشادية عند
التبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف يف مرحلة التعليم اٞنتوسط ،أيضا ألف حسب إحصائيات دراسة قامت بها
وزارة التربية ( ) 2009فإف السلوؾ العدوآف أكثر إنتشاراً يف مرحلة التعليم اٞنتوسط منو من باقي اٞنراحل
(اإلبتدائية و الثانوية).
 من حيث األدوات8
إختلفت الدراسات يف إختيار أدوات البحث و ذلك بإختبلؼ أىداؼ كل واحدة منها ،حيث ىناؾ
من الدراسات من إعتمد على أدوات قياس جاىزة و لكن معظم الدراسات اعتمدت على أدوات قياس قاـ
صاحب الدراسة ببنائها ّنا يتناسب و دراستو ،و يف ىذه الدراسة أيضا قامت الطالبة ببناء أدايت الدراسة ّنا
و يتناسب أىداؼ و عينة ُنثها.
تفسر الطالبة قوٟنا قلة الدراسات اٛنزائرية أو أي دراسات أخرى إُف :أهنا إرتأت أف ٔنتار فقط
الدراسات القريبة من دراستها من حيث عمر العينة و من حيث اٞنتغًنات .فهي إىتمت بالدراسات اليت
تناولت أشكاؿ السلوؾ العدوآف ،و الدراسات اليت ت ناولت حاجات إرشادية قريبة من اٜناجات اإلرشادية اليت
تناولتها ،لكي تستطيع أف تقارف بٌن نتائجها و نتائج دراستها فيما بعد ،لذلك أصبحت الدراسات قليلة يف
31

اشكبنَة انبحث

انفصم األول :

رأيها بسبب ىذه اٜندود اليت وضعتها يف إختيارىا للدراسات السابقة ،و ليظهر ذلك مدى أ٨نية دراستها
مقارنة بكل ىذه الدراسات السابقة.

خبمسب  -انتعسٍف اإلجسائٌ نمصطهحبت اندزاسة:
-0

تعريف السلوك العدواني إجرائيا8

يقصد بالسلوؾ العدوآف أي سلوؾ يصدره الفرد من قوؿ أو فعل أو تقرير لفعل أو إشارة يقصد هبا
إٜناؽ األذى ،أو الدمار باآلخرين ،أو بذات اإلنساف نفسو( .أبو حطب )17، 2002 ،و ىو ٬نثل الدرجة
اليت يضعها التلميذ يف مرحلة التعليم اٞنتوسط لنفسو من خبلؿ إجاباتو على ٠نموعة العبارات الواردة يف
إستبياف السلوؾ العدوآف ،و احملددة يف ثبلث ٠ناالت ىي :السلوؾ العدوآف اٛنسدي ،السلوؾ العدوآف
اللفظي و السلوؾ العدوآف الرمزي.
-4

التعري ف اإلجرائي للحاجات اإلرشادية8
يقصد باٜناجات اإلرشادية رغبة الفرد يف التعبًن عن مشكبلتو اٞنختلفة اليت يعآف منها و تسبب لو

ضيقا و انزعاجا و ىو ما يسعى إليو بإستمرار إلشباع حاجاتو و التخفيف من مشكبلتو ح ى يتمكن من
التفاعل اإل٩نايب و التكيف السليم م ع احمليط الذي يعيش فيو .و ىي حاجات عامة لؤلفراد تستوجب إ٩ناد
حلوؿ إرشادية مناسبة ٟنا .و ىي ٕنثل استجابات تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط على فقرات إستبياف اٜناجات
اإلرشادية ١نددة بسبعة ٠ناالت ىي :اٜناجات اٛنسمية ،األسرية ،النفسية ،الدراسية ،اإلجتماعية،
اإلقتصادية ،الدينية.
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مرحلة التعليم المتوسطـ8
ىي مرحلة من مراحل التعليم اإللزامي ،تأيت بعد الطور األوؿ من التعليم اإلبتدائي يف النظاـ الرتبوي

اٛنزائري و مدتو أربع سنوات ،فهو يتكوف من أربع مستويات تعليمية.

سادسا -الفرضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات8
لقد جاءت فرضيات الدراسة كما يلي:
-1

ينتشر السلوؾ العدوآف لدى تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط بنسب مرتفعة.

-2

نفرض أف أىم السلوكات العدوانية بٌن تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط ىي السلوؾ العدوآف اللفظي.

-3

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف السلوؾ العدوآف لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن
اٛننس.

-4

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف السلوؾ العدوآف لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن
اٞنستوى التعليمي.

-5

نفرض أف أىم اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف يف مرحلة التعليم اٞنتوسط ىي
اٜناجات الدراسية.

-6

توجد فروؽ ذا ت داللة إحصائية يف اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف تعزى ٞنتغًن
اٛننس.

-7

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف تعزى ٞنتغًن
اٞنستوى التعليمي.

-8

توجد عبلقة إرتباطية بٌن مستويات السلوؾ العدوآف و مستويات اٜناجات االرشادية.
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الفصل الثّ اني :السُّل
تمهي ـ ـ ـ ــد

أوال -مفهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوان8
 - 0لغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 - 4إصطالحا
ثانيا -النظريات المفسرة للسلوك العدواني
 - 0النظرية البيوفيسيولوجية
 - 4نظرية الغرائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
 - 1النظرية السلوكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 - 2نظرية السم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
 - 3النظرية المعرفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ثالثا -أنم ـ ـ ــاط السل ـ ـ ـ ــوك الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدوان ـ ـ ــي
رابعا -العوامل المؤثرة في السلوك العدواني
خامسا -طرق الوقاية من السلوك العدواني
خالصـ ـ ـ ـ ـة

وك الع

دواني

تمهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد8
يرجع اإلىتماـ بدراسة السلوؾ العدوآف بٌن األفراد إُف ١ناوالت "ماكدوجال" ""w.Meduagal
اٞنبكرة يف كتابو "مقدمة لعلم النفس االجتماعي" .اليت كانت عبارة عن بعض التأمبلت النظرية حوؿ ىذا
اٞنوضوع  .م ظهرت أوؿ إشارة لبحوث العدواف يف فهرس ٠نلة "اٞنلخصات السيكولوجية" و بعد ذلك قدـ
"دوالرد  "J.Dollardو زميبله عاـ ( ) 1919أوؿ ١ناولة جادة للبحث التجرييب اٞننظم للعدواف البشري
و ىي خاصة باإلحباط و الع دواف .و استمر تأثر البحوث البلحقة ّنحاولة "دوالرد" و زميليو ألكثر من
عشرين عاما.
ٕنثلت احملاولة الثانية ،اليت أثرت يف ُنوث العدواف ،يف جهود "باص""  "A.Bussو "بيركوفيتش"
" "L.Berkowitzإلبتكار بعض األساليب التجريبية لقياس العدواف ،و ىي احملاولة اليت فتحت الطريق
ٞنئات البحوث و الدراسات التالية.
و يف أوائل السبعينيات ،قدمت ١ناوالت نظرية جادة لكل من "باندورا " "  "A.Banduraعاـ
( )1973و "بارون" " "R.Baronعاـ ( )1977و "جونسون""  "R.Johnsonعاـ (،)1972
و منذ تلك الفرتة ،تنوعت ُنوث العدواف على اٞنسارين :النظري و الواقعي ،و حدوث ٧نو واضح يف كم
و كيف اٞنعلومات اليت تراكمت .و مع ذلك ظلت ىناؾ كثًن من اٞنشكبلت اليت َف ٓنسم سواء فيما ٫نص
مفهوـ العدواف ،و أسسو النظرية أو عبلقتو بغًنه من اٞنفاىيم األخرى و أشكاؿ التعبًن عن العدواف( .العقاد،
)95 ،2001
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أوال -مفهوم العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوان8
جاوز فيو القدر( .إبن
عداء أي ظلم ظُلما َ
- 0لغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 8يقاؿ يف الظلم قد َع َدا فبلف ع ْدواً و ُع ُدواً و عدواناً و ً
منظور ) 260 ،و العدواف أي الظلم الصراح( .اٞننجد العريب)689 ،
- 4إصطالحا 8ىناؾ تعريفات كثًنة للسلوؾ العدوآف و من وجهات نظر متعددة فكل عاَف عرفو حسب
خلفيتو العلمية و الثقافية ،يقوؿ "سالم جهنات المطيري" (" ) 1990أف مفهوـ العدواف من اٞنفاىيم اٞنعيارية
اليت ٔنضع للمعايًن اإلجتماعية و األخبلقية يف اٜنكم عليو و على شدتو ،و ٞنا كانت ىذه اٞنعايًن ٔنتلف من
بيئة إُف أخرى  -تبعا للمكونات الثقافية – و اآلخر اٞنرجعية للثقافة العامة و الثقافات الفرعية اٞنوجودة داخل
اجملتمع ،فإف تعريف السلوؾ العدوآف ٫نتلف من بيئة ألخرى" (أبو حطب .)20 ،2002 ،لذلك كانت
ىناؾ عدة تعاريف نذكر منها:
تعريف "ىنري أ.موراي""  ) 1938( "H.A.Murrayإف السلوؾ العدوآف ىو":التغلب على
اٞنعارضة بالقوة ،القتاؿ ،الثأر ألذى ،مهاٗنة ،إيذاء أو قتل"( .معمرية.)270 ،2009 ،
يرى "فرويد"" " :) 1959( "Freudأف العدوانية ىي واحدة من الغرائز اليت ٬نكن أف تتجو ضد
العاَف اٝنارجي والذات".
ويعرفو "باص"" " :) 1961( "Bussالعدواف ىو أي شكل من أشكاؿ السلوؾ الذي يتم توجيهو إُف كائن
حي آخر ،ويكوف ىذا السلوؾ مزعجا"(.عياش)11، 2009 ،
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يعرفو "فيشباخ" "  ":) 1970( "Feshbachالعدواف ىو كل سلوؾ ينتج عنو إيذاء لشخص آخر
أو إتبلؼ لشيء ما ،و بالتاِف فالسلوؾ التخرييب ىو شكل من أشكاؿ العدواف ٞنوجو ٥نو األشياء( ".عياش،
.)11، 2009
يعرفو "كوفمان" " " :) 1970( " H.Koufmanأنو اإلستجابة اليت هتدؼ إُف إٜناؽ الضرر
و األذى باآلخرين"( .معمرية.)270 ،2009 ،
يعرفو "باندورا" "" )1973( "Albert Banduraأف العدواف سلوؾ ٪ندث نتائج مؤذية أو
ٔنريبية أو يتضمن السيطرة على اآلخرين جسميا أو لفظيا ،و ىذا السلوؾ يتعامل معو اجملتمع بوصفو
عدوانا ،و ٪ندد "باندورا" ثبلثة معايًن ليتم يف ضوئها اٜنكم على السلوؾ بأنو عدوآف:
 - 1خصائص السلوؾ ذاتو ( إىانة ،ضربٔ ،نريب).
 - 2شدة السلوؾ.
 - 3خصائص كل من الشخص اٞنعتدي والشخص اٞنعتدى عليو.
يف حٌن أشار "ميلر دنفر" " ) 1982( "Millerإُف أف ىناؾ ٙنسة ١نكات أساسية نستطيع من خبلٟنا
تعريف العدوانية و ٓنديدىا و ىي:
٧ - 1نط السلوؾ.
 - 2شدة السلوؾ.
 - 3درجة األَف أو التلف اٜناصل.
 - 4خصائص اٞنعتدي.
 - 5نوايا اٞنعتدي( .القمش و اٞنعايطة )203 ،2007،
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يعرفو " ج.م .دارلي" وآخرون "") 1983( "M. Darly et alأنو السلوؾ الذي يؤدي إُف
األذى و التدمًن و يأخذ صورة اٟنجوـ و اإلعتداء على الغًن و اٞنمتلكات العامة"(.معمرية )270 ،2009،
يعرفو "ماك بيري  ) 1992( "Mc Perryبأسلوب أكثر توضيح بأنو" أي سلوؾ يصدره الفرد
هبدؼ إٜناؽ األذى و الضرر بفرد آخر  -أو أفراد آخرين  -الذي ٪ناوؿ أف يتجنب ىذا األذى ،سواء كاف
بدنيا أو لفظيا ،مت بصورة مباشرة أو غًن مباشرة ،أو مت اإلفصاح عنو يف صورة غضب ،أو عدواه اليت توجو
اٞنعتدي عليو"( .معمرية.)271 ،2009 ،
يعرؼ "كالريزو" و "ىارفي" "  ) 1993( "Clarizo & Harveyالعدواف بأنو أفعاؿ قد تتسبب
جرحا جسديا أو نفسيا لشخص آخر .و تشمل األفعاؿ العدوانية سلوكات جسدية مثل الضرب ،الركل،
العض ،و سلوكات لفظية مثل اإلىانة ،التحقًن و الشتم "(.القمش و اٞنعايطة)202،203 ،2007،
يعرفو كل من "بارون" و "ريتشاردسون" "  )1994( "Baron & Richardsonأف
السلوؾ العدوآف "ىو أي شكل من أشكاؿ السلوؾ اٞنصممة إلٜناؽ الضرر أو إصابة كائن حي الذي ىو
يدافع لتجنب ىذه اٞنعاملة")Russell، Donnerstein، 1998، 1( .
يف حٌن يرى "ج.بوند" و آخرون " )1997( " J.Bond & otherأف تعريف العدواف
٫نتلف بإختبلؼ نظرة العلماء لسلوؾ العدواف و يعرفونو بأنو "أي سلوؾ موجو هبدؼ إيذاء أو جرح شخص
آخر ،و الذي ىو بصدد ْننب ىذه اٞنعاملة" .و يروف أف ىذا التعريف ينظر للعدواف كشكل من أشكاؿ
السلوؾ و ليس كشعور أو دافع أو موقف) Sheffer & Kipp، 2010، 565 ( .
يعرفو "مكدوجل" " " 8"Mc.Dougallأف العدواف ما ىو إال غريزة مقاتلة يكوف الغضب فيها
ىو اإلنفعاؿ الذي يعرب عن ىذه الغريزة"١ ( .نمد.)17 ،2009 ،
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يعرفو "سيزر" "  " 8"Seasarالعدواف ىو استجابة انفعالية متعلمة تتحوؿ مع ٧نو الطفل و ِناصة
يف سنتو الثانية إُف عدواف وظيفي إلرتباطها إتباطا شرطيا بإشباع اٜناجات".
كما يعرفو "كيلي" " " 8"Kelleyالعدواف ىو السلوؾ الذي ينشأ عن حالة عدـ مبلئمة اٝنربات السابقة
للفرد مع اٝنربات و اٜنوادث اٜنالية ،و إذا دامت ىذه اٜنالة فإنو يتكوف لدى الفرد إحباط ينتج من جرائو
سلوكات عدوانية ،من شأهنا أف ٓندث تغًنات يف الواقع ح ى تصبح ىذه التغًنات مبلئمة للخربات و اٞنفاىيم
لدى الفرد"( .الفسفوس.)6 ،2006 ،
أما " فؤاد البهي السيد" ( ) 1980أنو" اإلستجابة اليت تعقب اإلحباط ،و يراد هبا إٜناؽ األذى بفرد آخر،
أو ح ى بالفرد نفسو ،و مثاؿ ذلك اإلنتحار ،فهو سلوؾ عدوآف على الذات"(.أبو حطب)20 ،2002 ،
يرى "محي الدين حسين" و آخرون ( ) 1983إف السلوؾ العدوآف ٬نكن تصنيفو إُف سلوؾ عدوآف
بدٓف و سلوؾ عدوآف لفظي .و يعرفونو بأنو" :أي سلوؾ يصدره الفرد لفظيا أو بدنيا ،صر٪نا أو ضمنيا،
مباشرا أو غًن مباشر ،ناشطا أو سلبيا ،و حدده صاحبو بأنو سلوؾ أملتو عليو مواقف الغضب أو اإلحباط أو
اإلزعاج من قبل اآلخرين ،أو مشاعر عدائية ،و ترتب على ىذا السلوؾ أذى بدٓف أو مادي أو نفسي
لآلخرين أو للشخص نفسو"( .معمرية.)270 ،2009 ،
يعرؼ "فضل أبو ىين" ( ) 1985العدواف بأنو ":ذلك السلوؾ الظاىر اٞنبلحظ الذي يهدؼ إُف
إٜناؽ األذى باآلخر بشكل مباشر أو غًن مباشر ماديا أو معنويا ،و ىو الذي ينتج عن الضعف و الكراىية
من اآلخر ،و ىذا السلوؾ يهدؼ إُف التوافق مع الواقع".
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يعرفو "الفنجري" ( )1987إن و ":ذلك السلوؾ الظاىر و اٞنبلحظ الذي يهدؼ إُف إٜناؽ األذى
باألخر أو بالذات ،و يعترب ىذا السلوؾ تعويضا عن اإلحباط الذي يعانيو الشخص اٞنعتدي"( .أبو حطب،
.)21 ،2002
تعرؼ "عجالن" ( ) 1991السلوؾ العدوآف بأنو ":أ٧ناط سلوكية غًن مرغوبة يرمي هبا الفرد إُف إيقاع
الضرر اٞنعنوي أو اٞنادي بشخص ما أو شيء ما ،و تدمًن األشياء و اٞنمتلكات" ( .الزعيب ،د.س)
يعرفو "إسماعيل" ( ) 1993بأنو" :سلوؾ يؤدي إُف إيقاع األذى باآلخرين إما بطريقة مباشرة أو غًن
مباشرة ،أو بصورة صر٪نة أو مسترتة ،أو مادية أو نظرية ،و قد يكوف سلبيا أو إ٩نابيا و بصورة مقبولة اجتماعيا
أو غًن مقبولة اجتماعيا".
يشًن "حافظ" و"قاسم" ( ) 1993إُف العدواف بأنو :سلوؾ ينطوي على شيء من القصد و النية،
يأيت بو الفرد يف مواقف اإلحباط اليت يعاؽ فيها إشباع دوافعو ،أو ٓنقيق رغباتو فتنتابو حالة من الغضب و
عدـ اإلتزاف ْنعلو يأيت بسلوؾ يسبب أذى لو أو لآلخرين و اٟندؼ من ذلك السلوؾ ٔنفيف األَف الناتج عن
الشعور باإلحباط و اإلسهاـ يف إشباع الدافع احملبط ،فيشعر الفرد بالراحة و يعود اإلتزاف إُف شخصيتو"( .
الزعيب ،د س)
يعرفو "العقاد" أنو":سلوؾ عمدي بقصد إ يذاء الغًن أو اإلضرار هبم ،و يأخذ صورا و أشكاال متعددة
منها العدواف البدٓف و اللفظي .و أف من ٬نارسوف ىذه اٞنمارسات العدوانية السلبية يتسموف بإنعداـ الرشد و
العقبلنية ،و لديهم أفكار و معتقدات غًن عقبلنية تدعم لديهم ٣نارسة ىذا السلوؾ"( .العقاد،2001 ،
.)99
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يعرؼ "عمارة" ( ) 2008السلوؾ العدوآف بأنو" :سلوؾ ٬نكن مبلحظتو و ٓنديده و قياسو ،و يأخذ
َ
صوراً

و أشكاالً متعددة ،و ىو إما أف يكوف سلوكاً بدنياً أو لفظياً ،مباشراً أو غًن مباشر ،تتوفر فيو

صفة اإلستمرارية و التكرار ،و يعرب عن إ٥نراؼ الفرد عن معايًن اٛنماعة٣ ،نا يرتتب عليو إٜناؽ األذى و
الضرر البدٓف و النفسي و اٞنادي باآلخرين و قد يتجو ىذا السلوؾ إُف إٜناؽ األذى بالفرد نفسو"( .عياش،
.)25 ،2009
ترى الطالبة ٣نا سبق أف ىناؾ تباينا بٌن تعريفات العلماء ،و ليس ىناؾ تعريف موحد للسلوؾ العدوآف
ال م ن حيث ٓنديد أسبابو و ال من حيث ٓنديد أنواعو و مظاىره ،و ىذا إلختبلؼ و جهات نظر العلماء
٣نا يؤدى إُف عدـ وجود تعريف ١ندد و شامل لكل ىذه التعاريف ،و لكن الحظت الطالبة أف ىناؾ إتفاؽ
بٌن بعض التعاريف اليت تؤكد أف السلوؾ العدوآف نتيجة لئلحباط ،و أنو سبب حدوثو كتعريف" :كيلي
 "kellyوتعريف " فؤاد البهي السيد" ( )1980و"الفنجري" ( )1987و "حافظ" و"قاسم" (.)1993
أما تعريف "محي الدين حسين وآخرون" ( ) 1983فيبٌن أف سبب حدوث السلوؾ العدوآف إضافة
لئلحباط :الغضب و اإلزعاج الذي يقوـ بو اآلخرين ْناه الشخص العدوآف .يف حٌن يعرؼ كل من "فرويد"
"  "Freudو "ماكدوجل" "  "Mc Dougallعلى أف العدواف غريزة يف اإلنساف .أما "سيزر" "
 "Seasarفًنى أنو استجابة متعلمة و الطفل يتعلمها من احمليط.
ىناؾ من عرفو من خبلؿ ٓنديد أشكالو و مظاىره مثل تعريف "ىنري .أ.موراي" ( )1983حدده
بال قتل و اإلنتقاـ و اإليذاء و اٞنعارضة بالقوة أي ركز على اٛنانب اٞنادي من السلوؾ العدوآف يف حٌن كل من
"باندورا" "  )1973( "Banduraو "كالريزو" و "ىارفي" ""Clarizo & Harvey
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( )1993و"العقاد" ( ) 2001حددوه يف كل أذى جسدي أو لفظي .يف حٌن أضاؼ كل من "ماك بيري"
"  )1992( "Mc perryو "أبو ىين" ( )1985و"عمارة" ( ) 2008العدواف اٞنباشر و غًن اٞنباشر.
أما كل من "إسماعيل" ( )1993و "محي الدين حسين وآخرون" ( )1983أضافوا إُف تلك
اٞنظاىر العدواف الصريح و اٞنسترت ،السليب و اإل٩نايب ،اٞنقبوؿ اجتماعيا و غًن اٞنقبوؿ اجتماعيا.
ىناؾ من حدد مظاىره يف تعريفو إُف إٜناؽ األذى باآلخرين و اٞنمتلكات أو إٜناؽ األذى بنفسو مثل
تعريف "فرويد" "  ) 1959( "Freudالذي قاؿ أنو موجو ٥نو العاَف أو ذات الفرد و تعريف "فيشباخ"
" )1970( "Feshbachو تعريف "كوفمان " ،)1970( "Koufmanج.م .دارلي" و آخرون
"" ،)1983( "M.Darly & otherبارون" و"ريتشادسون" ""Baron & Richardson
(" ،)1994ج.بوند" و آخرون " " ،)1997( "J.Bond & otherفؤاد البهي السيد" (،)1980
"الفنجري" (" ،)1987عجالن" ( )1991و"عمارة" ( )2008أيضا.
أما "باص" "  )1961( "Bussفإكتفى يف تعريفو أنو سلوؾ مزعج ْناه اآلخر دوف أف ٪ندد نوع
السلوؾ العدوآف و نوع األذى الذي ٪ندثو ىذا السلوؾ.
يف حٌن إكتفى "ميلر دنفر" "  ) 1982( "Millerيف تعريفو بوضع ١نكات من خبلٟنا ٬نكن ٓنديد
السلوؾ العدوآف كما وضع "باندورا" " ) 1973( "Banduraىو أيضا يف تعريفو معايًن يتم يف ضوئها
اٜنكم على السلوؾ بأنو عدوآف.
كما الحظت الطالبة على التعريفات السابقة أهنا أشارت إُف نية (القصد) يف اإليذاء بطريقة معينة و كذلك
اٟندؼ كتعريف "حافظ" و"قاسم" (  ) 1993كما إشرتط بعضهم يف السلوؾ العدوآف ضرورة اإلستمرارية
و التكرار كتعريف "عمارة" (.)2008
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ثانيا -النظريات المفسرة للسلوك العدواني8
مع تعدد أشكاؿ العدواف و دوافعو ،تعددت النظريات اليت تناولت تفسًن السلوؾ العدوآف( ،أبو قورة،
 ) 99 ،1996و لكل نظرية جوانب قوة و جوانب ضعف لكنها تقدـ عمبل أساسيا لفهم السلوؾ ،و تقدـ
أسسا ىامة لبناء الربامج اٞنتعلقة بالتدخل و التعليم و ٔنطيطها٪( .ني)39 ،2000 ،
و سيتم التطرؽ إُف ىذه النظريات كما بلي:
 - 0النظرية البيوفيسيولوجية8
تربط ىذه النظرية بٌن ٣نارسة السلوؾ العدوآف و بٌن اٛنوانب البيولوجية (العضوية) و اٛنوانب
الفيسيولوجية (وظائف األع ضاء) ،فهي هتتم بالكائن اٜني كالصبغيات ،اٛنينات اٛننسية ،اٟنرمونات ،اٛنهاز
العصيب اٞنركزي و البلمركزي ،الغدد الصماء ،التأثًنات البيوكيميائية و األنشطة الكهربائية يف اٞنخ اليت تساعد
على ظهور السلوؾ العدوآف.
يشًن "لومبروزو" " "Lombrosoإُف أف السلوؾ العدوآف يرجع إُف التكوين الكروموسومي ،حيث
يوجد خلل يف كروموسومات اٛننس عند بعض اجملرمٌن ،فبزيادة كروموسوـ اٛننس من ( )47بدال عن ()46
و يصبح ٕنييزىا اٛننسي ( ) xxyأو ( )xyyو ليس ( ) xyكما ىو اٜناؿ يف خبليا األشخاص العاديٌن.
و يشًن "الزاروس" "  ) 1993( "Lazarusإُف أف العدواف يرتبط هبرمونات اٛننس ،حيث
اٜنيوانات الذكورية العدوانية أكثر بشكل ظاىر جداَ من اإلناث .و يكشف "السليماني" و آخرون
( ) 1999عن دور ىرموف التسرتوف الذي تفرزه اٝنصيتٌن و أثره الواضح على السلوؾ العدوآف عند اإلنسآف،
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و خاصة يف بداية مرحلة ا ٞنراىقة عند البلوغ ،حيث يصبح اٞنراىقوف أكثر ىياجا و عدوانا مقارنو باٞنراحل
العمرية األخرى للنمو ،و ذلك بزيادة نسبة إفراز ىذه اٞنادة عند اٞنراىقٌن( .الشهري)97 ،2008- 2007 ،
يوجد لدى اإلنساف و اٜنيواف ميكانيزـ فيسيولوجي و ينمو ىذا اٞنيكانيزـ عندما يتأثر لديو الشعور
بالغضب و ىو يؤدي إُف حدوث بعض التغًنات الفيسيولوجية اليت تؤثر بدورىا على سرعة دقات القلب
و زيادة ضغط الدـ ،و زيادة نسبة اٛنلوكوز فيو ،و إُف إزدياد معدؿ تنفس الفرد و انكماش عضبلت أطرافو ٣نا
يعض
يؤدي إُف توترىا ،لتقاوـ التعب و اإلرىاؽ كما تزدا د سرعة الدورة الدموية و خاصة يف األطراؼ ،و ُّ
الفرد أنيابو و تصدر عنو أصوات ال إرادية و يقل إدراكو اٜنسي ح ى إنو قد اليشعر األَف يف معركتو مع غر٬نو.
(السيد)174 ،1980 ،
ترى "الغرباوي" ( ) 2006أف القوة العضلية تشكل عامل بيولوجي آخر يف تأثًنه على اٞنمارسات
العنيفة و العدواف ،و تذكر أف "كورنز" " "Corenzأرجع الطاقة التدمًنية العدوانية إُف التنظيم العصيب
اٞنركزي ،و عندما ترتاكم تلك الطاقة تكوف سبب إستثارة العدواف٣ ،نا يرتتب عليو زيادة إحتمالية حدوث
العنف و العدواف( .الشهري)98 ،2008- 2007 ،
قد أشار "كروكشانك" و آخرون "  )1981( "Cruickshank, et allإُف أف سوء األداء
الوظيفي للمخ أو التلف اٞنخي ،يؤثر بصورة مباشرة على طبيعة سلوكات الفرد٪( .نٍن)69 ،2000 ،
و أكدت بعض الدراسات عبلقة أكيدة بٌن اٞنخ الكهربائي ( )E.E.Gو بٌن سلوؾ العنف ،فيظهر
من خبل لو إذا ما كاف الفرد يصدر استجابات عنيفة ،ترجع أسباهبا إُف اضطرابات عضوية باٞنخ كما ٪ندث
لدى مرضى الصرع ،و ىناؾ العديد من احملاوالت اليت تؤكد وجود عبلقة بٌن سلوؾ العنف مع التوازف اٟنرموٓف
و رسم اٞنخ الكهريب ،و ٓناليل الدـ و ٧نط الكروموسومات( .الشهري.)98 ،2008- 2007 ،
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فقد أشارت دراسات "مارك" ( )1970و"ماير" ( ) 1977إُف أف ىناؾ مناطق يف أنظمة اٞنخ ىي
الفص اٛنبهي و اٛنهاز الطريف مسؤولة عن ظهور السلوؾ العدوآف لدى اإلنساف ،و لقد أمكن بناء على ذلك
إجراء جراحات إستئصاؿ بعض التوصيبلت العصبية يف ىذه اٞننطقة من اٞنخ ،لتحويل اإلنساف من حالة
العنف إُف اٟندوء( .اٜنريب)76 ،2003 ،
بينما يرى آخروف أف السلوؾ العدوآف قد ٪ندث نتيجة اضطرابات خاصة بالغدة النخامية و الغدة
الدرقية عند بعض اجملرمٌن ،و قد فسر" إسكندر" " " Iskanderذلك بأف زيادة إفرازات الفص األمامي
لل غدة النخامية يصاحبو توتر و جرأة و اندفاع إُف العدواف( .الشهري)98 ،2008- 2007 ،
من خبلؿ ماسبق ٤ند أف ىذه النظرية ترتكز على الدراسات البيولوجية و الفيسيولوجية للسلوؾ
العدوآف يف النقاط التالية:
 - 1وجود خلل يف الكروموسومات و ذلك بوجود كروموسوـ ( )xأو ( )yزائد.
 - 2وجود ميكانيزـ فيسيولوجي ينمو عند الشعور بالغضب ،يؤدي إُف حدوث تغًنات فيسيولوجية.
 - 3وجود أي خلل يف اٛنهاز العصيب أو أي إصابة أو تلف يف أجزاء من اٛنهاز العصيب تؤدي إُف
السلوكات العدوانية.
 - 4أثر اٟنرمونات (ىرموف اٛننس ،ىرموف الغدة الدرقية ،ىرموف الغدة النخامية) و الكيمياء اٜنيوية يف
إثارة استجابات السلوؾ الدوآف.
 - 4نظرية الغرائز8
٬نثل ىذه النظرية كل من"آدلر" "" ،)1908( "Adlerفرويد" "" ،)1920( "Freudلورنز" "
" ،)1963( " Lornezبينر" "" ،)1978( "Pinnerجامس" "،)1979( "James
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"مكدوجال" "" ،)1908( "Macdougalبرنارد" "" ،)1929( "Bernardفروم" " Erich
 )1975( "Fromو "لورانس" " ،) 1975( "Loranceو تنظر ىذه النظرية إُف العدواف بإعتباره
غريزة فطرية و أف اإلنساف بطبيعتو عدوآف ،و غريزة العدواف ىذه ىي اليت تدفع اإلنساف إُف اإلعتداء و اٞنقالة،
فالعدواف سلوؾ غريزي ىدفو تص ريف الطاقة العدائية ،اليت تنشأ داخل اإلنساف عن غريزة العدواف و تلح يف
طلب اإلشباع .و يسلم أصحاب ىذه النظرية بوجود حافز عدوآف فطري ،و لكنهم يفرتضوف أف ىذا اٜنافز
موجو أصبل بصورة تدمًنية ٥نو الذات و ال يتجو إُف اٝنارج ،أو ضد األفراد اآلخرين أو ضد العاَف عموما إال
كظاىرة ثانوية فقط( .أبو قورة)100 ،99 ،1996 ،
و تنقسم نظرية الغرائز إُف :
أ  -نظرية التحليل النفسي:
تنظر مدرسة التحليل النفسي إُف عدـ مبلءمة السلوؾ على أنو نتيجة للصراع بٌن مكونات الشخصية
و ىي :اٟنو(طبيعة الدوافع األولية و العدوانية اٛننسي ة) ،األنا (احملرؾ للسلوؾ من الوجهة اإلجتماعية اٞنقبولة
لدى اآلخرين) ،األنا األعلى (القيم اٞنثلى و يقابلها ما نسميو بالضمًن)٪( .نٍن)74 ،2000 ،
من أشهر زعماء ىذه النظرية ىو "سيجموند فرويد" " "Sigmund Freudالذي يرى "أف
العدواف الدافع األساسي واحملرؾ ال رئيسي لئلنساف ،مثلها مثل بقية الدوافع الفيسيولوجية األخرى كاٞنأكل
واٞنشرب واٞنأوى"( .الرحيب)70 ،2003 ،
يرى "فرويد" وبعض علماء التحليل النفسي يروف أف اإلنساف منذ و الدتو ٬نتلك عددا من الغرائز
العدوانية ،ال تعود إُف أساس بيولوجي لدى اإلنساف و إ٧نا توجد ىذه الغرائز يف طبقات البلشعور الداخلية،
و يرى "فرويد" أف اإلنساف هنب لغريزتٌن قويتٌن متناقضتٌن متعاكستٌن دائما غريزة اٜنياة ،و غريزة اٞنوت ،اليت
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تعمل دائما من أجل تدمًن الذات لذلك توضع ٓنت رقابة صارمة من قبل القوى احملبة للحياة يف الذات
اإلنسانية ،و تظه ر غريزة اٞنوت ىذه بشكل عدوآف بٌن الناس حينما تصرؼ طاقتها يف إْناه اٝنارج بعيدا عن
الذات ،و عدـ التحكم يف غريزة اٞنوت أو عدـ تنفيسها على اآلخرين ،قد تؤدي يف النهاية إُف تدمًن الفرد
لنفسو؛ و ٟنذا قد يكوف العدواف أمراً نافعاً ألنو يساعد على التخلص من الدوافع الضارة بالفرد أو تنفيسها
ْناه اآلخرين( .الشهري)99 ،2008- 2007 ،
يعترب "فرويد" أوؿ من تناوؿ اٛنوانب الفيسيولوجية للعدوانية و الدوافع اليت تكمن ورائو و من  م فهي
تعترب عنده تفريغا للطاقات اٛننسية اليت توجد لدى الفرد كما أنو ٬نكن اإلستفادة منها عن طريق توجيو ىذه
الطاقة ٥نو عمل إبتكاري( .الرحيب)70 ،2003 ،
أما "أدلر" " " Adlerفًنى أف العدواف ىو الدافع األساسي يف حياة الفرد و اٛنماعة ،و أف اٜنياة
تنحو ٥نو مظاىر العدواف اٞنختلفة ،من سيطرة و تسلط و قوة ،و أف العدواف ىو أساس الرغبة يف التمايز
و التف وؽ ،و ىذا ما دعاه إُف أف يقرر أف العدواف ىو أساس إرادة القوة ،و أف إرادة القوة ىي أساس الدوافع
اإلنسانية( .أبو حطب)36 ،2002 ،
كما يناقض "أدلر" بشدة ما يذىب إليو "فرويد" من إفرتاض أساسو أف سلوؾ اإلنساف ٓنكمو غرائز
فطرية ،و يناقض كذلك زعم "يونج" "  " Jungبأف سلوؾ اإلنساف ٓنكمو أ٧ناط أولية فطرية ،فهو يفرتض
أف سلوؾ اإلنساف ٓنركو أساسا اٜنوافز اإلجتماعية ،و مشاعر النقص ،فالشخص اٞنصاب بعجز يف عضو ما
كثًنا ما ٪ناوؿ تعويض الضعف( .أبو قورة)103 ،102 ،1996 ،
لكن نظرية الغرائز ىذه واجهت إنتقادات كثًنة ،حيث َف يوافق الكثًن من علماء النفس على إعتبار
العدواف دافعا فطريا و حاجة فيسيولوجية كاٛنوع و العطش ،إذ أف ىذه النظرة تعطي نظرة متشائمة عن
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اإلنساف و أنو ذو طبيعة شريرة تبحث عن إيذاء اآلخرين ،و أنو ال توجد أدلة علمية تثبت أف العدواف حاجة
فيسيولوجية كاٛننس و اٛنوع و العطش.
ب  -النظرية اإليثولوجية:
إتفق أصحاب ىذه النظرية مع "فرويد" أف العدواف سولك غريزي عند اإلنساف و اٜنيواف ،و من ىؤالء
"كونراد لورنز" " "Konrad Lorenzالذي إفرتض أف العدواف لو أصوؿ بيولوجية غريزية و قد بىن
إفرتاضو على أساس مبلحظتو أنواع عديدة من اٜنيوانات( .أبو قورة)104 ،1996 ،
يرى "لورنز" أف السلوؾ العدوآف ىو طاقة ٩نب أف يتم تفرغيها من حٌن آلخر ،فهي تتجمع داخل
اإلنساف و ال تظهر إال إذا تعرضت ٞنثًنات خارجية تعمل على إخراجها لتنطلق وتظهر يف سلوكات كالضرب،
السب ،القتل ،التخريب...اٍف ،بعدىا يعود اإلنساف إُف إتزانو الداخلي بعد أف خفف من توتره النفسي.
ال يعترب "لورنز" العدواف شرا إذا قدرنا وظيفتو و فائدتو للبقاء يف عاَف اٜنيواف ،فهو يضمن البقاء
لؤلصلح ،كما أنو يسهم يف توزيع أفراد النوع على اٞنساحات اٞنتاحة يف البيئةُ ،نيث تتاح موارد كافية للجميع
و أ٨نها الطعاـ و اٞناء ،فاٜنيواف يدافع عن اٜنيز الذي يعيش فيو ضد كل معتد من اٝنارج ،فإذا فرغ منهم فقد
٪نوؿ عدوانو إُف اٞنستضعفٌن يف منطقة نفوذه( .أبو قورة)107 ،106 ،1996 ،
يعمم "لورنز" وجهة نظره على اإلنساف إال أف الضوابط الداخلية لدى اإلنساف لوقف العدواف
ضعيفة ،ذلك أف اإلنساف أكثر خطراً من كثًن من اٜنيوانات ألف لديو القدرة على ٣نارسة مهارات أخرى
معقدة و خطرة ْنعلو أكثر فتكا من اٜنيوانات( .أبو قورة)107 ،1996 ،
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لقد واجهت نظرية "لورنز" إنتقادات كثًنة ىي أف العدواف الغريزي عند اٜنيوانات قد يفسر العدواف
عندىا ،لكن ال يصح تفسًن العدواف عند اإلنساف ،حيث أف السلوؾ الغريزي عند اٜنيواف سلوؾ جامد ٪ندث
بنفس الطريقة يف كل مكاف و زماف ،و لكن سلوؾ العدواف عند اإلنساف ٪ندث بطريقة متطورة ٔنتلف حسب
اٞنكاف و الزماف .أيضا إعتبار العدواف طاقة عدوا نية ٩نب تفريغها ال تنطبق على ٗنيع الناس فقد يكظم
اإلنساف غيظو و غضبو بدوف أف يعتدي على أحد.
يضيف "انطونيني" " "Antoniniإُف ذلك كلو ،إف اٜنقد ىو أىم ما ٬نيّز عدوانية اإلنساف عن
عدوانية اٜنيواف .فليس ىناؾ حقد عند اٜنيوانات .كما أف عدوانية اٜنيوانات ال تصل أبدا درجة اإلستقبللية
اليت تبلحظ عند اإلنساف ،فاٜنقد ىو عدوانية تسامت ح ى ْناوزت البيولوجي كليا ،كي تصل مرتبة نفسية
خالصة .و يأيت اٜنقد إٗناال من تراكم مزمن للعدوانية( .حجازي)185 ،2005 ،

 -1النظرية السلوكية8
ترى ىذه النظرية أف السلوؾ العدوآف سلوؾ متعلم و مكتسب نتيجة اٝنربات و العادات و معايًن
اٛنماعة اليت نشأ فيها و نتيجة الستجابات متكررة مت تعزيزىا و تدعيمها لتصبح عادة سلوكية.
و تنقسم ىذه النظرية إُف قسمٌن ٨نا:
أ  -نظرية اإلحباط – العدواف:
من أنصار ىذه النظرية "دوالرد" " "Dollardو "ميلر" " "Millerو "سبنسي"
" "Spenceو "سيرز" " ، "Searsحيث أكدوا أف العدواف أمر ناجم عن اإلحباطّ ،نعىن أف اإلحباط
يؤدي إُف وجود دافع للعدواف ،و ىذا يقود إُف سلوؾ عدوآف مباشر( .أبو قورة)110 ،1996 ،
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كما يتمثل جوىر النظرية يف اآليت:
 كل اإلحباطات تزيد من احتماالت رد الفعل العدوآف. -كل العدواف يفرتض مسبقا وجود إحاط سابق.

كما توصل رواد ىذه النظرية إُف بعض اإلستنتاجات من دراستهم عن العبلقة بٌن اإلحباط و العدواف
و اليت ٬نكن اعتبارىا ّنثابة األسس النفسية احملددة ٟنذه العبلقة.
أوالٔ :نتلف شدة الرغبة يف السلوؾ العدوآف بإختبلؼ كمية اإلحباط الذي يواجهو الفرد و يعترب اإلختبلؼ
يف كمية اإلحباط دالة لثبلثة عوامل ىي:
 شدة الرغبة يف اإلستجابة اٞنحبطة.ُ
 مدى التدخل أو إعاقة اإلستجابة اٞنحبطة.ُ
 عدد اٞنرات اليت أحبطت فيها اإلستجابة.ثانيا :تزداد شدة الرغبة يف العمل العدائي ضد ما يدركو الفرد على أنو مصدراً إلحباطو ،و يقل ميل الفرد
لؤلعماؿ غًن العدائية حياؿ ما يدركو الفرد على أنو مصدر إحباطو.
ثالثا  :يعترب كف السلوؾ العدائي يف اٞنواقف اإلحباطية ّنثابة إحباط آخر ،و يؤدي ذلك إُف إزدياد ميل الفرد
للسلوؾ العدائي ضد مصدر اإلحباط األساسي .و كذلك ضد عوامل الكف اليت ٓنوؿ دونو و السلوؾ
العدائي( .العقاد)113 ،2001 ،
رابعا  :على الرغم من أف اٞنوقف اإلحباطي ينطوي على عقاب للذات ،إال أف العدواف اٞنوجو ٥نو الذات ال
يظهر إال إذا تغلب على ما يكف توجيهو و ظهوره ضد الذات ،و ال ٪ندث ىذا إال إذا واجهت أساليب
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السلوؾ العدائية األخرى اٞنوجهة ضد مصدر اإلحباط األصلي عوامل كف قوية( .العقاد،113 ،2001 ،
)114
٪ندد "دوالر" و "ميلر" ثبلثة عوامل تتحكم يف كمية العدواف الناْنة من اإلحباط:
 - 1شدة الدافع اٞنرتبط باإلستجابة احملبطة فكلما زادت شدة الدافع الذي يرغب الفرد إشباعو و مت إعاقة
اإلشباع كلما زادت شدة اإلحباط و من  م زيادة حدة السلوؾ العدوآف.
 - 2وصوؿ اإلحباط إُف حد اإلكتماؿ ،فاإلشباع اٛنزئي للدافع يؤدي ٞنستوى منخفض اإلحباط و
لعدوانية أقل ،أما وصوؿ اإلحباط إُف حد النهاية يؤدي إُف عدواف شديد.
 - 3األثا ر الرتاكمية لئلحباطات الثانوية :حيث يؤدي تراكم اإلحباطات الثانوية أو الضعيفة إُف درجة
كبًنة من اإلحباط و من  م سلوؾ عدوآف عنيف( .عبد الر٘نن)609 ،1997 ،
رغم كل ىذا تعرضت ىذه النظرية لكثًن من اإلنتقادات ،حيث أكد الفكر النظري اٞنعاصر أف ىناؾ
قصورا واضحا يف أف الناس ٗنيعا عرضة لئلحباط ،و لكن ىذا ال يعين أهنم ٗنيعا سيتصرفوف بطريقة عدوانية،
بل الكثًن منهم ال يتصرؼ بعنف و ال بعصبية عمياء ،أيضا تبٌن أف ىناؾ سلوكات عدوانية ٬نكن أف ٓندث
بدوف إحباط مسبق.
ب-

نظرية التعلم اإلجتماعي:

من أىم أقطاب ىذه النظرية "دوالرد" " "Dollardو"باندورا" " "Banduraو"والترز" "
" ،)1971( " Walterslموس" و "موس" "" ،)1976( "Moos & Moosبتيرسون" "
.)1973( " Patterson
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يرى أصحاب ىذا اإلْناه أف مفاىيم مثل الغرائز ال ٬نكن أف تكوف مسؤولة عن العدواف ،فالعدواف
سلوؾ متعمد ينتج م ن خبلؿ التعلم باٞنبلحظة و التقليد .لذا يرى أصحاب ىذه النظرية أف أساليب الرتبية و
التنشئة اإلجتماعية ،تلعب دورا ىاما يف تعلم األفراد األساليب السلوكية اليت يتمكنوف عن طريقها من ٓنقيق
أىدافهم .و ىكذا يصبح مبدأ التعلم ىو اٞنبدأ الذي ٩نعل من العدواف أداة لتحقيق األىداؼ أو عائقا دوف
ٓنقيقها( .الضيداف)43 ،2003 ،
ينقسم دعاة ىذه النظرية إُف فئتٌن :الفئة األوُف ترجع نشأة العدواف إُف أثر الثواب و العقاب و
اإلحباط على سلوؾ الفرد و خاصة يف طفولتو اٞنبكرة ،و خبلؿ اٞنرحلة األوُف للتنشئة اإلجتماعية .و الفئة
الثاني ة ترجع نشأة العدواف إُف التقليد و ما يتطلبو ىذا التقليد من وجود النموذج اٞنناسب( .أبو قورة،
)118 ،117 ،1996
حسب النظرية فإف السلوؾ العدوآف سلوؾ متعلم عن طريق اٝنربة اٞنباشرة ،و عن طريق النمذجة ،أي
من خبلؿ مشاىدة الشخص اٞنبلحظ لسلوؾ اآلخرين و ما يرتتب عليو من مكافأة ،فاألفراد يسلكوف سلوكا
عدوانيا للحصوؿ على اٞنكافأة أو ْننب العقاب ،مع أنو عند استخداـ العقاب للتقليل من السلوؾ العدوآف
قد ٪ندث كف عن العدواف مؤقتا ،كما أنو ٪نفز السلوؾ العدوآف بعد ذلك ،كما أنو ٪نفز السلوؾ العدوآف
بعد ذلك ،كما أ ّف السل وؾ العدوآف يتعلم عن طريق مبلحظة ٧ناذج عدوانية ،فاألباء الذين يعاقبوف أطفاٟنم
عن العدواف يقدموف ٧ناذج عدوانية تزيد من عدوانية أوالدىم .و ٬نثل ٧نو و تطور السلوؾ العدوآف من خبلؿ
اٞنشاىدة و اٞنبلحظة مكانا ىاما يف نظرية التعلم .فقد أمكن التأكد من أف مشاىدة األطفاؿ للعدواف سواء
أكاف بطريقة مباشرة أـ غًن مباشرة ،تؤدي إُف زيادة السلوؾ العدوآف لديهم ،كما أف أثر مبلحظة اٞنشاىد
العدوانية يظل يؤثر يف السلوؾ ح ى بعد إنقضاء فرتة طويلة من اٞنبلحظة( .الضيداف)44 ،2003 ،
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تقوـ نظرية التعلم اإلجتماعي على ثبلثة أبعاد رئيسية تشمل:
 - 1أسلوب التعلم و اٞنبلحظة و التقليد.
 - 2الدافع اٝنارجي احملرض على العدواف.
 - 3تعزيز العدواف.
كما أف ىناؾ ثبلثة مؤثرات رئيسية تضبط السلوؾ العدوآف و ىي:
 - 1اٞنثًنات اليت تسبق السلوؾ الذي ٥نن بصدده.
 - 2نتائج التعزيز و العقاب و التغذية الرجعية.
 - 3العمليات العقلي ة أي ما يدركو الناس و يفكروف فيو و يشعروف بو.

ىذا و تؤكد النظرية دور اٝنربات غًن السارة اليت تشمل اإلحباط و اٞنثًنات اٞنكدرة اليت تنتج حالة من اٟنيجاف
اإلنفعاِف يف السلوؾ العدوآف( .أبو قورة)119 ،118 ،1996 ،
ىناؾ ثبلثة مصادر يتعلم الفرد باٞنبلحظة ىي :التأثًن األسري ،تأثًن األقراف ،و تأثًن النماذج الرمزية
كالتلفزيوف.
و يذكر "عبد اهلل" ( )2005أف "باندورا" يشًن إُف أف ٓنديد السلوؾ بأنو سلوؾ عدوآف عنيف يتوقف على
٠نموعة من اٝنصائص:
 - 1خصائص السلوؾ نفسو (مثل اإلعتداء اٛنسمي ،اإلذالؿ و التحقًن ،تدمًن اٞنمتلكات) بصرؼ النظر
عن تأثًنات السلوؾ على الشخص اٞنتلقي لذلك السلوؾ.
 - 2شدة السلوؾ مصحوبا باستجابات عالية الشدة ،أو استجابات منخفضة الشدة.
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 - 3تعبًنات عن األذى أو الضرر أو األَف أو اٟنروب يف سلوؾ الشخص اٞنتلقي للفعل العدوآف.
 - 4مقاصد واضحة عند الشخص اٞنمارس للفعل العدوآف.
 - 5خصائص الشخص اٞنعتدي( .الشهري)104 ،2008- 2007 ،
أىم ما يؤخذ على ىذه النظرية أف مفهوـ النمذجة الذي نادى بو "باندورا" يف تعلم العدواف َف يعاٛنو
بدقة ،و أف العدواف قد ينشأ دوف وجود إحباط أو مكافآت معينة ،و ىذا ما أطلق عليو "فرازيك" "
 ) 1989( " Fraczekمفهوـ العدواف اٞنعتاد ،الذي يصف تصرفات عدوانية ال تنشأ من اإلحباط و غًن
متصلة بغرض بلوغ أىداؼ معينة ،أو اٜنصوؿ على مكافآت معينة( .الضيداف)47، 2003 ،
يف حٌن يبٌن "عبد اهلل" ( ) 2005أف ىذه النظرية ٕنتاز ّنيزتٌن أساسيتٌن :األوُف أهنا نظرية مصقولة و
دقيقة يف معاٛنتها ،و الثانية أهنا متفائلة فيما يتعلق بإمكانية الوقاية من السلوؾ العدوآف الصريح أو التحكم
فيو و ضبطوٟ ،نذين السببٌن نالت نظرية التعلم اإلجتماعي شعبية و ذيوعا علميا يف السنوات األخًنة ...
لكوهنا تقدـ اسرتاتيجيات علمية

و إجرائية للتدخل اإلرشادي أو العبلجي( .الشهري،2008- 2007 ،

)105

 -2نظرية السمات8
إفرتض كثًن من علماء الشخصية ( جيلفورد  ) Guilfordأف العداوة ٚنة من ٚنات الشخصية
موجودة عند ٗنيع الناس بدرجات متفاوتة ،فتوجد عند معظمهم بدرجة متوسطة ،و عند قلة منهم بدرجة
منخفضة ،و عند قلة أخرى بدرجة عالية ،و تقاس ّنقاييس العداوة الصر٪نة و غًن الصر٪نة ،و تدؿ ٚنة
العداوة على استعداد الشخص إلظهار العدواف يف اٞنواقف اٞنختلفة ُنسب ما يدركو فيها من مثًنات العدواف.
فاألشخاص أصحاب ٚنة العداوة العالية كثًنوا العدواف ،ألف عتبة التنبيو للعدواف عندىم منخفضة٣ ،نا ٩نعلهم
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يغضبوف بسرعة و يدركوف مثًنات العدواف يف مواقف كثًنة قد تبدو مواقف عادية ال تثًن العدواف عند غًنىم.
(أبو قورة)143 ،142 ،1996 ،
يؤكد "إيزنك" " "Eysenckعلى ما يسمى بالشخصية العدوانية مستخدما اٞننهج العلمي و منهج
التحليل العاملي و مقدما ٠ن موعة من الرباىٌن و اٜنقائق العلمية لصحة نظريتو منها:
 - 1أف ٗنيع األفراد يولدوف بأجهزة عصبية ٢نتلفة ،فمنهم من ىو سهل اإلستثارة ،و منهم من ىو صعب
اإلستثارة.
 - 2بعض الشخصيات سهلة اإلستثارة تصبح مضطربة ،و ىذا الشخص اٞنضطرب لديو استعداد يُسهل
أف يكوف عدوانيا أو ٠نرما  ،و تتميز شخصيتو بالعدوانية عن باقي الشخصيات ،و من ىنا يظهر ما
يسمى بالشخصية العدوانية.
كما اعتمد "إيزنك" على مبلحظة السلوؾ َنانب األساس العلمي و منهج ٓنليل العوامل ،و يؤمن بأ٨نية
العوامل البيئية ،لكنو حاوؿ تفسًن اختبلؼ سلوؾ األطفاؿ يف بيئات غًن سوية ،حيث يصبح بعضهم
عدوانيٌن و بعضهم غًن عدوانيٌن ،و أرجع ذلك إُف وجود إختبلفات يف األجهزة العصبية لؤلطفاؿ و بالتاِف
إختبلفات يف الشخصيات( .الشهري)110 ،2008- 2007 ،
تنمو ٚنة العداوة يف الطفولة و اٞنراىقة من التفاعل بٌن عوامل فطرية و عوامل بيئية ،و على الرغم من
ىذا التفاعل إال أف معظم الباحثٌن يؤكد على دور العوامل البيئية الكبًن يف ٧نو ٚنة العداوة ،و يف ضوء ىذه
النظرية فإف تعلم العدواف من خبلؿ العقاب و الثواب و عن طريق اٞنبلحظة ٫نتلف من فرد إُف آخر حسب
استعداد كل منهم للعدواف .فأصحاب ذوي السمة العالية للعداوة يتعلموف العدواف بسرعة ،و يزيد من تعلمهم
بعض الظروؼ اإلجتماعية منها:
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 - 1عدـ تطبيق القوانٌن على اٞنعتدين و عدـ إلتزاـ الصرامة معهم٣ ،نا يعزز السلوؾ العدوآف لديهم
فيكررونو يف مواقف كثًنة.
 - 2ضعف الضحية ،فم ى وجدوا الضحية ضعيفة غًن قادرة على الدفاع عن نفسها ،يغريهم ذلك إُف
عرض عضبلهتم عليو و ىذا يزيد تدعيما لسلوكهم.
 - 3النظري ـ ـ ـ ـ ــة المعرفي ـ ـ ــة8
من روادىا "ألبرت أليس" " ،"Albert Ellisحيث يرى أف السلوؾ العدوآف ال يرجع فقط إُف
العوامل الوراثية و البيئة بل إُف العمليات اٞنعرفية ،فالعدواف ىو ١نصلة إلدراكات مشوىة و أفكار غًن منطقية
و اضطراب يف العمليات اٞنعرفية و خلل يف البناء اٞنعريف.
كدا على أ٨نية اٞنكونات اٞنعرفية للعدواف .فالعدواف
ميز "أليس" بٌن العدواف السوي و غًن السوي ،مؤ ً
يكوف سوياً إذا ما ارتقى بالقيم األساسية اٝناصة بالبقاء و السعادة و القبوؿ اإلجتماعي و العبلقات
اٜنميمية .أما العدواف غًن السوي فيظهر على شكل من :اٞنضايقة ،حب اٛندؿ ،العنجهية ،الكربياء،
التأكيدية ،التحكمية ،الغرطسة ،اٟنياج ،اإلحتداـ ،العداء ،اإلىانة ،اٞنعارضة و العنف( .العقاد،2001 ،
 ،) 122- 121و حدد ٠نموعة من األفكار غًن اٞننطقية و غًن العقبلنية اليت يرى أهنا السبب يف حدوث
اضطراب يف اٛنانب الفكري و النفسي ،و إُف العدواف و سوء التوافق اإلجتماعي.
يقرتح "أليس" أنو لكي يتم إحداث تغًنات جذرية يف معتقدات األشخاص٩ ،نب فهم اٞنكونات
اٞنعرفية ٞنشاعرىم السلبية إلزالة اٞنشا عر العدوانية و العدائية اٞندمرة للذات و اآلخرين.
يف حٌن يرى أصحاب نظرية العدواف اإلنفعاِف و ىي من بٌن النظريات اٞنعرفية ،أف العدواف ٬نكن أف
يكوف ٣نتعاً ،حيث إف ىناؾ بعض من ٩ندوف متعة يف إيذاء اآلخرين باإلضافة إُف منافع أخرى ،فهم
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و يوضحوف أهنم أقوياء و ذو أ٨نية و أهنم يكتسبوف اٞنكانة اإلجتماعية.

(العقاد ،) 117 ،2001 ،أي أف الشخص ٣نكن أف ٬نارس العدواف اإلنفعاِف بدوف وجود سبب يثًنه ،و
يسلك سلوكات عدوانية بدوف تفكًن فقط ألجل اللهو و ٓنقيق اٞنتعة اليت ٪نصلوف عليها من خبلؿ إن ازؿ
اإليذاء على اآلخرين ،و ىذه ىي القاعدة اليت ترتكز عليها ىذه النظرية.
أما "كريك دودج" فقدـ نظرية ٞنعاٛنة اٞنعلومات اٞنعرفية اإلجتماعية عن العدواف تتكوف من عدة
خطوات أو عمليات معرفية ،تعتمد كل منها على اٝنطوة السابقة لتكوف العبلقة بٌن مكونات و خطوات
معاٛنة اٞنعلومات يف ىذا النموذج عبلقة تفاعلية .و يقدـ ىذا النموذج على فكرة أف أ٧ناط معاٛنة اٞنعلومات
تسهم يف حدوث السلوؾ العدوآف ،فاٞنعاٛنة السوية للمعلومات تؤدي إُف السلوؾ اٞنقبوؿ اجتماعيا ،يف حٌن
أف القصور أو النقص يف اٞنعاٛنة اٞنعرفية أو اٞنعاٛنة احمل رفة للمعلومات تؤدي إُف السلوؾ اٞننحرؼ و العدواف،
و ٪ندد "كريك دودج" خطوات اٞنعاٛنة اٞنعرفية يف اٝنطوات التالية:
 - 1مرحلة الرتميز و تشفًن اٞنثًنات اٞنستقبلية فالفرد الذي يكوف منتبها للمثًنات العدائية سوؼ يستجيب
للمواقف اإلجتماعية بعدوانية.
 - 2مرحلة تفسًن اٞنثًنات يف ضوء اٝنربات و اإلعزاءات السببية و اٞنقاصد و النوايا و التوقعات
اإلجتماعية.
 - 3مرحلة ٓنديد األىداؼ داخل اٞنوقف اإلجتماعي و إختيار األىداؼ و النتائج اٞنرغوبة للمواقف.
 - 4إستدعاء اإلستجابة اٞنبلئمة للموقف اإلجتماعي لتحقيق األىداؼ.
 - 5تقييم اإلستجابات و إختيار األ نسب منها و اليت تتناسب مع معتقداهتم و النتائج اٞنرغوبة.
 - 6مرحلة تفعيل اإلستجابة اٞنبلئمة.
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و يف ضوء ىذه النظرية فإف الفرد الذي يكوف لديو نقص يف اٞنهارات اٞنطلوبة لتفعيل اإلستجابات
اإل٩نابية يلجأ إُف العنف والعدواف كاستجابات بديلة( .الشهري)114 ،2008- 2007 ،
يف حٌن يرى "بركوفتس" ( )0771أ ّف ىناؾ عبلقة بٌن اإلنفعاالت السلبية و مشاعر الغضب
و اٞنيوؿ العدوانية الناْنة  ...فاألفكار ىي احملددات الضرورية لردود األفعاؿ ،إذ أننا نغضب فقط عندما نعتقد
عمدا  م نؤذي الشخص اآلخر بسبب غضبنا.
أنو قد وجهت إلينا إساءة ،أو قاـ شخص ما بتهديدنا ً
و بسبب ىذه اإلرتباطات ٤ند أف األشخاص الذين يشعروف بأهنم ليسوا على ما يراـ لسبب أو آلخر ،فإف
مثل ىؤالء ٬نيلوف إُف الغضب و ٟنم آراء و أفكار عدائية و ميوؿ عدوانية.
كما يقرر "بركوفتس" أف اإلنفعاالت السلبية تؤدي إُف تنشيط األفكار و الذكريات و ردود األفعاؿ اٜنركية و
التعبًنية اٞنرتبطة بالغضب و العدواف .كما أف التفكًن البلحق لئلنفعاالت الذي يتضمن التقييم يعمل على أف
يقوي أو يقمع أو يثرى أو يفرؽ بٌن ردود األفعاؿ اٞنختلفة(.العقاد)119 ،118 ،2001 ،
إ ّف "بركوفتس" يرى أ ّف البشر عندما يصلوف إُف درجة من الوعي ّنشاعرىم السلبية ،فهم يستطيعوف
أف يصلوا إُف مستوى راؽ من النشاط اٞنعريف .فكلما ف ّكروا يف األسباب احملتملة ٞنشاعرىم السلبية سيحاولوف
أف ٩ندوا أحسن طريقة للتعامل مع اآلخرين.
أما "باخ" " "Bachفقد قدـ نظرية العدواف اإلبداعي :و ىي نظاـ معاٛنة نفسية و طريقة تعليم
ذايت مصمم لتحسٌن مهارات األفراد جذريا للحفاظ على العبلقات اإلجتماعية السوية ،و تعد نظرية ىامة و
إبتكارية و ذات فعالية يف إكساب األفراد طرؽ التعامل مع العبلقات اإلنسانية اٞنضطربة( .الشهري،
)114 ،2008- 2007
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تبىن "باخ" وجهة نظر ىامة و إبتكارية بصورة كبًنة و فعالة ،عن طريق التعامل مع العبلقات اإلنسانية
اٞنضطربة .و وفقا لتصور "باخ" فإف العدواف اإلبداعي ىو باختصار شديد نظاـ عبلج نفسي ،و ىو أيضا
طريقة تعليم ذايت مصمم لتحسٌن مهارات الناس جذريا للحفاظ على العبلقات السوية مع اآلخرين .و النظاـ
العبلجي عن طريق العدواف اإلبداعي و الطرؽ التعليمية يركز على كل صيغ العدواف البشري اٞنباشر الصريح
و غًن اٞنباشر ،السليب اٞنوجو ٥نو الذات واٞنوجو ٥نو اآلخرين فرديا أو يف ٗناعات .فهو يتمثل يف إعادة
تدريب مباشر حيث يتم عرض طقوس و ٕنارين تدريبية ٔنفض من التأثًنات اٞنؤذية من العدواف يف نفس
الوقت يتم رفع التأثًنات اإل٩نابية البناءة إُف أقصى حد( .العقاد)120 ،119، 2001 ،
إف العدواف اإلبداعي يهتم بالفهم الكامل لكل من اٞنستويات الظاىرة و اٞنسترتة للعدواف البشري،
فعاؿ
كما يساىم يف الوقا ية من العدواف اٞندمر ،لذلك يعتمد الكثًن من اٞنعاٛنٌن على ىذا اإلْناه كمنحى ّ
للتدريب و العمل اإلكلينيكي مع الشخص العدوآف.
من خبلؿ ما سبق من عرض ٞنختلف النظريات نبلحظ أف كل نظرية فسرت السلوؾ العدوآف من ناحية
معينة و َف تفسر السلوؾ كلو .فهي متكا ملة فيما بينها و ليست متعارضة .ألف السلوؾ العدوآف ١نصلة
٠نموعة من العوامل اٞنؤثرة فيو من عوامل وراثية جسمية ،عوامل بيئية و تنشئة اجتماعية و مواقف ١نبطة
و صراعات و ثواب و عقاب و إىانات .و نستنتج من كل ىذا أف ظهور العدواف يف موقف ما ىو حصيلة
التفاعل بٌن كل أو بعض العوامل اآلتية:
يرى "مرسي" ظهور العدواف ١نصلة التفاعل بٌن كل أو بعض العوامل التالية:
 - 1إستعداد الشخص للعدواف (مستوى ٚنة العدواف).
 - 2خصائص اٞنوقف (مثًنات العدواف اٝنارجية).
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 - 3تفسًن الشخص للموقف (إثارة الغضب ،الرغبة يف اإلنتقاـ ،الرغبة يف اٜنصوؿ على مكاسب).
 - 4قدرة الشخص على العدواف (القوة اٛنسمية ،إمتبلؾ األدوات ،كفاءة األساليب ،ذكاء التنفيذ).
 - 5تقو٬نو لقدرة الضحية على اٞنقاومة و دفع العدواف (ضعف الضحية).
 - 6موقف اجملتمع من العدواف( .اٝنوؼ من اٞنعتدي و ضعف السلطة اإلجتماعية)( .مرسي،1985 ،
)71

ثالثا-أنماط السلوك العدواني8
إف اإلنساف يستطيع أ ْف يعرب عن نفسو مستعمبل كافة أعضائو باإلضافة إُف اللغة ،فيعرب عن عدوانو
ّنبلمح وجهو و حركات يديو و قدميو و باأللفاظ و الكلمات و اإل٨ناؿ و العناد و اٞنعارضة و التخريب و
غًنه.
وعلى ىذا األساس فقد قاـ الباحثوف بت صنيف السلوؾ العدوآف إُف أشكاؿ ٢نتلفة ،حيث ال يوجد تصنيف
١ندد عاـ مشرتؾ أل٧ناط السلوؾ العدوآف فكل يصنفو حسب وجهة نظره وتعريفو للسلوؾ العدوآف.
إقرتح "باص" " ) 1961( " Bussأنواعا ٢نتلفة للعدواف و إستند إُف األسس الثبلثة التالية  :اٞنادي،
اللفظي -ا لسليب ( الضمين) ،الصريح  -مباشر ،غًن مباشر.
- 0العدوان المادي صريح المباشر  :مثل الطعن ،اللكم ،إطبلؽ النار على شخص آخر.
- 4العدوان المادي صريح غير مباشر  :كشخص ينصب فخ آلخر ،التعاقد مع قاتل لقتل شخص آخر.
- 1العدوان المادي السلبي المباشر :مثل منع شخص آخر جسديا من اٜنصوؿ على اٟندؼ اٞنطلوب أو
أداء عمل مطلوب (كما يف اإلعتصاـ و اٞنظاىرات).
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- 2العدوان المادي السلبي غير المباشر 8رفض أداء اٞنهاـ الضرورية مثل رفض التحرؾ خبلؿ اإلعتصاـ.
- 3العدوان اللفظي صريح المباشر  :مثل إىانة أو إنتقاص من شخص آخر.
- 4العدوان اللفظي صريح غير المباشر  :مثل نشر الشائعات الضارة و القيل و القاؿ عن شخص آخر.
- 5العدوان اللفظي السلبي المباشر 8رفض التحدث إُف شخص آخر ،رفض اإلجابة عن االسئلة.
- 6العدوان اللفظي السلبي غير المباشر  :مثل عدـ إدالء بتعليقات لفظية ١نددة كعدـ التحدث يف شخص
آخر دفاعا م ى ما إنتقد شكل غًن عادؿ(Baron & Richardson ،1994، 10( .

يف حٌن ىناؾ تصنيفات أخرى إعتمدت على أسس متعددة نكرىا يف مايلي:
- 1على أساس اٞنوضوع اٞنوجو لو السلوؾ العدوآف.
- 2على أساس الشخص الذي يوجو لو السلوؾ العدوآف.
- 3على أساس عدد األفراد الذين ٬نارسوف السلوؾ العدوآف.
- 4على أساس مدى وضوح و مباشرة السلوؾ العدوآف.
- 5على أساس القصد و النية من السلوؾ العدوآف.
- 6على أساس ا٩نابية أو سلبية السلوؾ العدوآف.
- 7على أساس الطريقة اليت يعرب هبا عن السلوؾ العدوآف.
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- 0على أساس اٞنوضوع اٞنوجو لو السلوؾ العدوآف:

أ -العدوان الموجو نحو الذات 8يعرفو "العيسوي"( ) 1997بأنو قد يكوف بسبب الشعور بالذنب
الذي يثًن اٜناجة اُف عقاب الذات ،و اٝنوؼ من ردة فعل اٞنعتدي عليو ،فيتقمص شخصيتو ،فيوجو
عدوانو إُف نفسو بدال من الذي إعتدى عليو( .أبو حطب )25 ،2002 ،مثل :اإلنتحار ،لطم
بأي أداة حادة ،حرؽ اٛنسم ،كي اٛنسم
الوجو ،شد شعره ،ضرب ا لرأس يف اٜنائط ،جرح اٛنسم ّ
بالنار أو السجائر...
ب  -العدوان الموجو نحو اآلخرين 8و ىو أكثر مظاىر العدواف وضوحا و أىم دوافعو الغضب
و الكراىية و اإلحباط( .أبو حطب ) 25 ،2002 ،و ىو موجو ٥نو الغًن و اٝنروج عن العادات
و القوانٌن و النظم اٞنعموؿ هبا مثل :الضرب ،السرقة ،القتل ...و العدواف اٞنوجو لآلخرين قد يكوف
ّإما :لفظيا أو جسميا (ماديا).
ج  -العدوان الموجو نحو الممتلكات 8و ىو إٜناؽ الضرر اٞنادي باٞنمتلكات اٝناصة والعامة( .عياش،
 .) 14 ،2009مثلٕ :نزيق تلميذ لكراريس زمبلئو ،تكسًن األشياءٔ ،نريب اٞنمتلكات اٝناصة أو
العامة ...و أُعتمد ىذا التصنيف كل من "سوسن مجيد"(" ،)2008عبود"()1991
 - 4على أساس الشخص الذي يوجو لو السلوؾ العدوآف:
أ  -العدوان التحويلي أو المستبدل أو المزاح 8و يقصد بو العدواف الذي يكوف موجها إُف مصدر
آخر غًن مصدر اإل حباط ،مثل التلميذ الذي أغضبو األستاذ فضرب أوؿ زميل ظهر يف وجهو لعدـ
مقدرتو على توجيو عدوانو إُف مصدر اإلحباط اٜنقيقي أالَ و ىو األستاذ.
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ب  -العدوان المرتد8يعرفو "آل رشود" ( ) 2006ىو توجو العدواف ٥نو نفس و ذات الشخص و ذلك
عندما يستعصي تصريف العدواف يف العاَف اٝنارجي بأية صورة كانت ،فًنتد العدواف على صاحبو فيلهب
يف نفسو الشعور بالذنب( .عياش)19 ،2009 ،
- 1على أساس عدد األفراد الذين ٬نارسوف السلوؾ العدوآف:
أ -عدوان فردي 8و ىنا يكوف من فرد ٥نو غًنه من أفراد أو ٗناعات أو أشياء.
ب -العدوان الجماعي 8و ىنا يكوف من ٗناعة ٥نو فرد أو ٗناعة أخرى( .القمش و اٞنعايطة ،2007،
.)205
- 2على أساس مدى وضوح و مباشرة السلوؾ العدوآف:
أ -العدوان المباشر(الظاىر ،الصريح) 8وىو توقيع األذى أو الضرر باآلخرين أو الذات بشكل صريح
و مباشر ،وقد يكوف بسبب الغضب أو وسيلة لتحقيق ىدؼ معٌن مثل :تلميذ يتهم زميلو بالتدخٌن
أماـ األستاذ فيغضب ىذا التلميذ فيقوـ بضرب ىذا الذي كاف سببا يف إهتامو ،أو عدـ راحة طالب
يف مقعد ما فيقوـ بكسر ىذا اٞنقعد ليتخلص من مقعده ومكانو لينتقل إُف مكاف أفضل منو.
ب -العدوان غير المباشر (غير الظاىر،الضمني) 8وىو سلوؾ عدوآف عصايب يعرب عنو بطريقة إسقاطية
على الذات أو اآلخرين ،أو ضمنية ٔنيلية ،ويتضمن مسالك الكره واٞنخادعة والوقيعة .وىذا العدواف قد تدفعو
مشاعر الكراىية مكبوتة إستحدثتها مشاعر صادمة منذ الطفولة ،ىذه اٞنشاعر الصادمة تعلقت بأشخاص أو
مواقف تثًن لديو القلق حينما تواجهو( .أبو حطب.)28 ،2002 ،
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- 3على أساس القصد و النية من السلوؾ العدوآف:

أ -العدوان المتعمد 8و يشًن إُف الفعل الذي يصدر عن الفرد هبدؼ تعريض اآلخرين لؤلَف أو األذى،
و يطلق عليو أيضا إسم العدواف الناتج عن الغضب أو اإلنفعاِف و يعين أف ىذا العدواف ٪ندث نتيجة
لتعرض الشخص لؤلذى من اآلخرين فيستجيب و ىو يف حالة انفعالية غاضبة.
ب  -العدوان الوسيلي 8و ىنا يكوف استخداـ العدواف كوسيلة للحصوؿ على ٣نتلكات اآلخرين أو
األشياء اليت ُنوزهتم ،بعبارة أخرى ىذا النوع من العدوانية وسيلة و ليس غاية .فمثبل نوبات الغضب
لدى طفل قد تسمح لو بإسرتجاع دراجت و من أخيو األكرب سنا( .القمش و اٞنعايطة .)204 ،2007،
أي أ ّف العدواف ليس دائما ىدفو الرئيسي اإليذاء ،بل لو أىداؼ أخرى يف التفكًن عند اإلعتداء على
الضحايا .كأف يقتل جندي عدوه إال أ ّف أُمنيتو ٬نكن أف تنبع من رغبة يف ٘ناية حياتو ،و ٬نكن أف تكوف
إلظهار وطنيتو أو رّنا تكوف وسيلة لكسب قلوب ضباطو و أصدقائو .فالقاتل احملرتؼ الذي يتم تأجًنه٬ ،نكن
أف ٪ناوؿ قتل شخص ما و لكنو يفعل ذلك للحصوؿ على مبلغ كبًن من اٞناؿ ...و ىكذا فبالرغم أ ّف
اٞنعتدين يف نيتهم إٜناؽ األذى باٟندؼ أو ح ى قتلو لكن ليس ىذا ىو غرضهم األساسي( .العقاد،2001 ،
.)104
- 4على أساس إ٩نابية أو سلبية السلوؾ العدوآف:
أ -العدوان اإليجابي 8ىو اٛنزء العدوآف من الطبيعة االنسانية ليس فقط للحماية من اٟنجوـ اٝنارجي،
و لكنو أيضا لكل اإل٤نازات العقلية و للحصوؿ على اإلستقبلؿ ،و ىو أساس الفخر و اإلعتزاز
الذي ٩نعل ال فرد مرفوع الرأس وسط زمبلئو .و يبدو ىذا اٞنعىن واضحا يف قص التاريخ .و أف العدواف
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عندما يتم ترشيده عن طريق اإلحساس باٞنلكية اٝناصة لآلخرين فإنو يصبح أب الفضائل ٗنيعا.
(العقاد)99 ،2001 ،
ب  -العدوان السلبي 8و يعرفو "المغربي" ( ) 1978أنو عدواف نابع من الرغبة يف إٜناؽ األذى باآلخرين
أو الذات ،و يقصد بو التخريب و التدمًن( .أبو حطب ،)27 ،2002 ،و إذا ٓنوؿ عن وعي أو غًن
وعي إُف السبلح يعمل لصاٌف اٞنوت واٝنراب بالنسبة لئلنساف وبالنسبة لبيئتو على السواء( .العقاد،
)99 ،2001
يقدـ "جاالجر" " )1982( "B.J.Gallagherمثاؿ عن ىذا النوع من العدواف كأف يبدو
الفرد عنيدا غًن متعاوف و متذمر و لكن دوف مواجهة( .معمرية)273 ،2009 ،
و يرى "عبد السالم" ( ) 1990عند تصنيفو للسلوؾ العدوآف أف العدواف السليب يظهر يف العناد و اٞنماطلة
و التعويض اٞنتعمد( .الزعيب ،د س)
- 5على أساس الطريقة اليت يعرب هبا (األسلوب) عن السلوؾ العدوآف:
حيث يعترب "الرفاعي" ( )1987و "حمودة" ( ) 1993من مؤيدي ىذا التصنيف إذ يقسماف السلوؾ
العدوآف إُف  :العدواف اٞنادي (اٛنسدي) ،العدواف اللفظي ،العدواف الرمزي (السليب).
أ  -العدوان المادي (الجسدي) 8يعرفو "الرفاعي" ( )1987بأنو كل السلوكات اليت ٕنارس بإستخداـ
اٜنركة اٛنسدية يف اإلعتداء على اآلخرين أو األشياء مثل الضرب ،الرفس ،الشد ،الدفع ،التكسًن،
العبث ( .أبو عيد ،2003 ،ض)
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و يكوف السلوؾ اٛنسدي موجو ٥نو الذات أو اآلخرين و يهدؼ اإليذاء ُند ذاتو ،أو خلق الشعور
باٝنوؼ و ىذه السلوكات ترافق غالبا نوبات الغضب الشديدة ( .القمش و اٞنعايطة،2007 ،
)205
و يضيف "حمودة" ( )1993أيضا أ ّف العدواف اٛنسمي ٬نكن أف يتجو ضد األشياء بتكسًنىا أو
حرقها أو إتبلفها( .الزعيب ،د س)
ب  -العدوان اللفظي 8يعرفو "الرفاعي" ( ) 1987بأنو كل ما يتوقف على حدود الكبلـ و ال تكوف
مشاركة اٛنسد الظاىرة فيو أكثر من ذلك ( .أبو عيد ،2003 ،ض)
و ٬نكن أف يكوف موجو ٥نو الذات أو ٥نو اآلخرين( .القمش و اٞنعايطة)205 ،2007،
مثل :شتم اآلخرين ،وصفهم بصفات سيئة ،مناداهتم ّنا يكرىوف ،السخرية ،الرتويج لئلشاعات
اٞنغرضة على اآلخرين ،إهتامهم بالسوء أو ٢ناطبتهم بصوت صارخ.
ج  -العدوان الرمزي (السلبي) 8يعرفو "الرفاعي"( ) 1987أنو يشمل كل تصرؼ يعرب عن اإلحتقار
لآلخرين أو السخرية منهم أو يقود إُف توجيو اإلنتباه إُف إىانة تلحق هبم ( .أبو عيد ،2003 ،ض)
يف حٌن يرى "حمودة" ( ) 1993أنو عدـ مساعدة اآلخرين عند اٜناجة( .الزعيب ،د س) و يكوف موجو
٥نو الذات و ىو أشبو ما يكوف بالضمين ،باٞنقارنة باإل٩نايب و الذي ىو أشبو ما يكوف بالصريح .ففي
العدواف السليب نرى الفرد عنيدا غًن متعاوف و متذمرا( .عياش)19 ،2009 ،
يف حٌن يعرفو كل من "ىاالنان و كانفمان" "  )1992( "Hallanan & Kanffmanبأنو
يشمل على التعبًن بطريقة غًن لفظية من إحتقار اآلخرين أو توجيو اإلىانة ٟنم كاإلمتناع عن النظر إُف
الشخص الذي يكن لو العداء ،أو اإلمتناع عن تناوؿ ما يقدـ لو أو النظر بإزدراء .يف حٌن يعرفو "ىارفي
 )1993( "Harveyبأنو العدواف الناتج عن ال تمرد على السلطة من أىل و معلمٌن ،حيث يشعر الطالب
65

السلىك العذواني

الفصل الثاني

بأهنم ظاٞنوف مستبدوف ،و أنو قد سيئت معاملتو من قبل ىؤالء اٞنتحكمٌن ،و ىنا ٫ناؼ الطالب من اإلنتقاـ
بشكل مباشر من مصادر السلطة فليجأ إُف إظهار العدواف بشكل مبطن ،كأف يتعمد إحضار الكتاب
اٝناطئ ،أو ْناىل األدوات اٞندرسية أو مقاطعة اٞنعلم بشكل متكرر...إٍف (القمش و اٞنعايطة،2007 ،
.)205
ويرى "الرافعي" ( ) 1981أف ىذه األنواع ليست متمايزة كل التمايز ،و ال ىي مستقلة عن بعضها،
فقد يكوف العدواف جسديا و كبلميا و رمزيا يف وقت واحد ،و قد يتجو يف كل ىذه اٜناالت ٥نو الذات أو
٥نو اآلخرين و قد تظهر األنواع الثبلثة مألوفة ،و قد تكوف مرضية إال أف ىذا ال ٬ننع من تصنيفها( .القمش

و اٞنعايطة ،)206 ،2007 ،و ىذا التصنيف األخًن السلوؾ العدوآف اٛنسدي (اٞنادي) ،السلوؾ العدوآف
اللفظي ،السلوؾ العدوآف الرمزي (السليب) ىو الذي تتوُف ىذه الدراسة اٜنالية دراستو لدى عينة تبلميذ مرحلة
التعليم اٞنتوسط.

رابعا8العوامل المؤثرة في السلوك العدواني8
ىناؾ عدة عوامل ترتبط يف حدوث السلوؾ العدوآف بعضها يتعلق بالعوامل الداخلية للشخص
العدوآف و بعضها اآلخر يتعلق بالعوامل اٝنارجية و ىي كما يلي:
 - 0العوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة8
- 0العوامل الجينية8
وىي األسباب تتعلق ّنا ٪ندث يف جسم الشخص العدوآف حيث ىناؾ من يقوؿ من العلماء أف
حدوث شذوذ يف الصبغيات الوراثية  CHROMOSMAL ABNORMALITIESيؤثر
أيضا يف ظهور العدوانية٢( .نتار)58 ،1999،
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أثبتت البحوث اٛنينية أنو قد يصادؼ وجود كروموزوـ إضايف ١ندد للجنس لدى بعض األشخاص -
 - Xyy Chromosome Theoryإذ أنو يوجد يف الذكور السوية تركيب كروموزوـ  ،Xyفإنو قد
تبٌن أف بعض الذكور قد ٪نتوي على كروموزوـ إضايف من نوع ( )yكأف يكوف  Xyyو أف أمثاؿ ىؤالء
الذكور يتسم سلوكهم بالعنف و القسوة و العدوانية( .عياش٣ ،)20 ،2009 ،نا جعل البعض يشًن إُف أف
الذكور أكثر عدوانية من اإلناث بوصفو دليبل على أثر الفروؽ البيولوجية( .القمش و اٞنعايطة،2007،
)212
- 4الوراث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة8
تعد الوراثة أحد أىم العوامل اٞنسببة للعدواف ،و يؤكد ذلك الدراسات اليت أجريت على التوائم ،و اليت
وجدت أ ّف اإلتفاؽ على السلوؾ العدوآف بٌن التوائم اٞنتماثلة أكثر من التوائم غًن اٞنتماثلة٢( .نتار،1999 ،
)58
- 1الجهاز العصبي8
يقوـ اٛنهاز الع صيب بتنظيم و ضبط العمليات اليت ٓندث يف جسم اإلنساف كعملية التنفس ،الدورة
الدموية ،دقات القلب...اٍف ،باإلضافة إُف العمليات اٞنعرفية كالتذكر و التفكًن و اإلدراؾ و التخيل...اٍف
و ىو جهاز يقوـ بإستقباؿ كل الرسائل اليت تأيت من اٛنلد و العضبلت و اٞنفاصل و سائر مناطق اإلستقباؿ
اٜنسية األخرى لينقلها إُف اٛنهاز العصيب اٞنركزي ليجري ٓنليلها يف الدماغ لترتجم ىذه الرسائل و تظهر من
خبلؿ األَف و الضيق و اٜنرارة و الربودة ...اٍف ،أما اٞنلة الذاتية فتضم األعصاب اليت تنضم العمليات الداخلية
اليت ٓندث داخل اٛنسم كتنظيم دقات ا لقلب و درجة التنفس و اٟنضم و التحكم يف الغدد و بذلك فهي
تلعب دورا أساسيا يف ٓنديد العواطف اإلنسانية.
67

السلىك العذواني

الفصل الثاني

إف اضطراب وظيفة الدماغ ،فلقد وجد شذوذ يف ٔنطيط الدماغ لدى  %65من أفراد العدواف
اٛنا٥نٌن ،بينما وجد  %4,24يف اجملموعة الضابطة من اٞنساجٌن غًن العدوانيٌن ،و كاف معدؿ الشذوذ
 %12فقط بٌن عامة الناس .كما تبٌن أ ّف ٔنطيط الدماغ الكهربائي عند العدوانيٌن البالغٌن يشبو ٔنطيط
الدماغ الكهربائي لؤلطفاؿ األسوياء ٣نا يبٌن أف ىناؾ نقص يف ٧نو اٛنهاز العصيب و أ ّف عددا من األمراض اليت
تصيب اٛنهاز العصيب قد تربز نفسها كسلوؾ عدوآف(.آؿ رشود ) 27 ،2006 ،منها ما ٪ندث أثناء فرتة
اٜنمل أو الوالدة  ،فالوالدة الصعبة تسبب تشوىات و جروح دماغية تصيب اٛنهاز العصيب للطفل٣ ،نا ٓندث
تغًنات يف اٜنالة العقلية و اٞنزاجية للطفل ُنيث يصبح أكثر تذمرا ،و سريع التوتر و اإلىتياج ،و مياال ٥نو
اإل نفعالية و السلوؾ اٞنضاد للمجتمع(.بييب)37 ،2007 ،
- 2الهــرمــونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات8
إف جهاز الغدد الصماء فهو يتكوف من غدد داخلية القنوية تصب إفرازاهتا مباشرة يف الدـ و من ٖنة
تنتقل ىذه اإلفرازات خبلؿ فرتة  15ثانية إُف كافة أجزاء اٛنسم ،مثل :الغدة النخامية ،الغدة الدرقية .و تعترب
الغدة النخامية و اليت توجد يف رأس اإلنساف الغدة الرئيسية و اليت تتحكم يف نشاط باقي الغدد اٞنوجودة يف
اٛنسم .أما الغدة الدرقية فتوجد يف الرقبة و ىي تفرز ىرموف الثًنوكسٌن أو الدرقٌن الذي يساعد يف تنظيم
عمليا األيض يف اٛنسم و يؤدي نقص ىذا اٟنرموف يف اٛنسم إُف شعور الشخص إُف الكسل و سرعة التعب
و الرغبة يف النوـ دائما ،أما الزيادة يف ىذا اٟنرموف فتؤدي إُف زيادة العصبية عند الشخص و التوتر و الرعشة
و اإلغماء و زيادة ضربات دقات القلب.
و ىناؾ النوع الثآف من الغدد و ىي غدد خارجية قنوية اإلفراز أي تعتمد يف نقل إفرازاهتا على قنوات منها:
الغدد اللعابية ،الغدد الدمعية ،الغدد العرقية.
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و ىناؾ النوع الثالث من الغدد و ىي غدد مشرتكة أي داخلية وخارجيةّ ،نعىن أهنا تفرز إفرازات قنوية وال
قنوية مثل :الغدد اٛننسية و البنكرياس حيث أف ىرموف التيس تورين الذي تفرزه اٝنصيتاف لو أثر واضح على
السلوؾ العدوآف عند اإلنساف و ىذا ما يظهر جليا عند اٞنراىق يف بداية مرحلة البلوغ حيث يكوف أكثر
ىيجانا و عدوانا من أي سن آخر و ذلك بسبب زيادة إفراز ىرموف التستًنوف عند اٞنراىقٌن يف مرحلة البلوغ.
تفرز بعض ال غدد الصماء ىرمونا واحدا و ىناؾ منها ما يفرز أكثر من ىرموف و قد عرؼ من ىذه
اٟنرمونات ح ى اآلف  27نوعا ،و لكل نوع تأثًن على السلوؾ كهرموف األدرينالٌن و النورادرينالٌن و ٨نا ىرموٓف
الطوارئ الذين يعداف اٛنسم للقتاؿ أو الفرار ،و تفرز٨نا الغدة الكظرية و ىي تلعب دورا رئيسيا يف التحكم
بردود الفعل للضغوط اليت يتعرض ٟنا الفرد.
اإلختبلالت اٟنرمونية تؤثر يف اٜنالة اٞنزاجية للشخص مثل تضخم الغدة الدرقية ٩نعل الشخص أكثر
عصبية و سريع الغضب ألتفو االسباب ،كما أف ىناؾ عبلقة طردية بٌن كمية األدرينالٌن و السلوؾ العدوآف،
و عموما أي خلل يف أحد الغدد يؤثر على اٜنالة اٞنزاجية و اإلنفعالية لئلنساف.
- 3العوامل الجسمية والصحية8
تدخل العوامل اٛنسمية و الصحية حيث ٤ند الشخص الذي يتناوؿ غذاء جيد و يتمتع بصحة جيدة
أكثر نزوعا إُف حب التسلط و التزعم ،و أكثر ميبل إُف اإلعتداء والعراؾ من الشخص الذي يتناوؿ غذاء
رديء و يتمتع بصحة ضعيفة( .دريدي)139 ،2007 ،
- 4العوامل النفسية والذاتية8
من اٞنعروؼ أف السلوؾ العدوآف ال يتحكم فيو سبب واحد أو عامل واحد إ ّ٧نا ىو نتيجة عدة عوامل
و أسباب و دوافع و أف الفرد ٓنكمو عوامل داخلية ذاتية و اليت ٟنا أثر يف تفاعلو مع ١نيطو اإلجتماعي الذي
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يعيش فيو .أف األسباب النفسية تتأثر ّنجموعة من األمراض النفسية واإلنفعاالت اليت ْنعل الفرد ٬نارس
السلوؾ العدوآف و ذلك بإعتباره ٢نرجا و متنفسا.
و يشًن" إبراىيم" ( ) 1998إُف أف األمراض النفسية ىي األم راض اليت ترتبط بالنفس والذات لئلنساف
و اليت قد تؤدي إُف السلوؾ العدوآف .و األمراض النفسية ٤ند أهنا تنشأ من مؤثرات و نزاعات نفسية مكبوتة
ٟنا أثر على بعض العوامل الشخصية وبذلك فاٞنريض يضعف لديو اإلدراؾ و اإلرادة على ٥نو متباين تبعا لنوع
اٞنرض النفسي( .اٞنسعودي)35 ،2005 ،
من تلك العوامل و األسباب النفسية اٞنؤدية للسلوؾ العدوآف و اليت ترتبط باألمراض النفسية مايلي:
أ -اإلحباط :يعرؼ "سيالمي" ( ) 2000اإلحباط بأنو حالة من ٪نرـ من إشباع مشروع و قد يكوف اإلحباط
ناٗنا عن غياب شيء أو وجود مانع خارجي أو داخلي ٪نوؿ دوف الوصوؿ إليو( .الشهري)63، 2003 ،
يرى "الزعبي" ( )1997أنو ٬نكن القوؿ أ ّف العنف و العدواف ىو نتيجة مباشرة و حتمية لئلحباط
و تعويض لو فكلما زاد اإلحباط زاد العدواف و كلما قل اإلحباط قل العدواف و لكن ليس كل إحباط يؤدي
إُف عدواف و عنف و لكن يف ال غالب إف أي عدواف يسبقو إحباط ٣نا يدؿ على دور اإلحباط يف ظهور أ٧ناط
سلوكية شاذة( .النًنب)31، 2008 ،
إف التلميذ يلجأ عندما يصاب باإلحباط إُف السلوؾ العدوآف الذي يعترب متنفس سريع لو ،و ذلك
بسبب عدـ بلوغو ٟندفو لوجود عائق يقف بينو و بٌن ما يريد و قد يكوف ىذا العدواف متجو لؤلشياء أو
األفراد أو لذاتو.
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ب -القلق :يعرفو "الليل" ( ) 2002بأنو التغًنات اٛنسمية و العقلية و اإلنفعالية و السلوكية اليت ٓندث للفرد
و تنشأ عن تعرضو ٝنطر يهدده داخليا أو خارجيا سواء كاف مصدر القلق معلوما أو ٠نهوال ( .اٞنسعودي،
)37 ،2005
يقوؿ "بارون" "  ) 1998( "Baronإف القلق مرض العصر ويشكل سببا مباشرا ٜناالت اٞنيل إُف العنف
و السلوؾ العدوآف ،و ينتج القلق من اإلحباط والتعرض للتهديد باإليذاء اٛنسدي و التعرض لتهديد الذات،
و ٪ناوؿ الفرد أف يتوافق مع حالة القلق بأساليب مباشرة تتضمن السلوؾ العدوآف ،و أخرى غًن مباشرة
كتعاطي اٞنخدرات.
يضيف "أولويس  ) 1993( "Olweusإف مظاىر الغضب تبدو عند الطفل أوؿ األمر حٌن
يتمرد على القيود اليت ٓند من حركتو اٛنسمية  ،م حٌن يشعر بالعجز عن ٓنقيق أىدافو و رغباتو  ،م حٌن
يشعر باٜنرماف من حب والديو  ،م حٌن يشعر بتهديد مركزه سواء يف نطاؽ األسرة أو يف اجملتمع الذي يعيش
فيو .و يدفع الغضب إُف ظهور العناد و اٞنشاكسة ٣نا يستدعي العقاب من قبل الوالدين فيزيد ذلك من درجة
غضب الطفل و مشاكستو( .الفسفوس)12 ،2006 ،
يف اٞندرسة ٤ند التلميذ يشعر باٝنوؼ من أستاذه أو زميل لو يهدده بالضرب ،أو من عدـ القياـ بواجبو
أو من عدـ النجاح يف اإلمتحاف يعيش قلق مستمر ،و ىذا ٩نعلو يسلك بطريقة عدوانية ْناه اآلخرين أو
األشياء سواء جسديا أو لفظيا أو رمزيا.
ت -اإلكتئاب :يعرفو "طو" ( ) 1993بأنو حالة من اإلضطراب النفسي تبدو أكثر ما تكوف وضوحا يف
اٛنانب اإلنفعاِف للشخصية.
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ىذا يشًن إُف حالة الفرد عندما تتأثر اٛنوانب اإلنفعالية لديو و تقل السيطرة و اإلنضباط ٣نا ٩نعل ذلك يشعره
بعدـ اإلىتماـ بذاتو و ال يقيم ٟنا وزناً ويوقع عليها الذنب و يقلل من ذاتو.
و يشًن "عبد الرحمن" ( )1999أف اإلكتئاب يظهر عند األفراد الذين يشعروف بعدـ السعادة و فقداف
البهجة و ٕنركزىا حوؿ ذواهتم و اإلعتقاد بأهنم عد٬ني الكفاءة و عد٬ني القيمة فتنخفض الذات و يكوف
الشخص مكتئب منكر و ناقد و ١ناب للغًن (.الشهري)66 ،2003 ،
يف اٞندارس ٤ند تبلميذ لديهم بعض صور اإلكتئاب و اليت وراءىا عوامل أسرية و اجتماعية و دراسية
٣نا يدفعهم إُف العدواف و اإلعتداء يف سبيل مقاومة اإلكتئاب و التعبًن عن ذواهتم و التنفيس عنها.
ث -اإلنفعاالت :وقد عرؼ "ماركس  " Marxاإلنفعاؿ بأنو حالة إستثارة و هتيج عضوي مصحوب ّنظاىر
نفسية و ردود فعل سلوكية ،مثل ا إلنفعاالت اٝنوؼ الغضب و السرور( .اٞنسعودي)38 ،25 ،
ترتبط ىذه اإلنفعاالت :الغضب و اٝنوؼ و الكره و اٜنسد و اٝنجل و اإلعجاب بالنفس
و غًنىا ،بالدوافع بصورة عضوية و أساسية .إذ َٓن ُدث يف اٛنسم حالة من التوتر و اإلضطراب تتزايد حدةً
إشتد ال دافع  م أُشبع و أُعيق عن اإلشباع ،فقد تكوف قدرات الفرد و عاداتو اٞنألوفة غًن مواتية إلشباع
كلما ّ
حاجاتو و تلبية رغباتو و دوافعو الذاتية الناْنة عن عوائق شخصية ،كالعاىات و اإلشكاليات النفسية اليت تؤثر
على قدراتو ،أو خارجية ناْنة عن ظروؼ بيئية كالعوامل اٞنادية و ا إلجتماعية و اإلقتصادية( .الفسفوس،
)11 ،2006
إف انفعاؿ الغضب يكوف إ٩نابيا عندما يكوف دفاعا عن الذات و يكوف سببا يف تقدـ اإلنساف
و إزالة العقبات يف طريقو فيكوف الغضب ىنا دافعا للنجاح و دفع اٝنطر الذي يهدد حياتو ،و لكن أحيانا
ضر بالفرد و بأسرتو و رفاقو .و قد يتحوؿ غضب الطفل من والديو إُف ضرب
يتجاوز اٜند اٞنعقوؿ ليصبح ُم َّا
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حيواف أليف ،ألنو ال يستطيع توجيو غضبو ٥نو والديو و يصبح الطفل بذلك عدوانيا يف تعاملو مع اآلخرين.
و قد ٫ناؼ ىذا الطفل من مكانتو اإلجتماعية ،فيكبت مشاعره و ذلك خوفا من الشعور بالذنب أو عقاب
متوقع٣ ،نا ٩نعلو يف حالة قلق تكوف مصحوبة بأعراض جسمية مثل :تصبب العرؽ بإستمرار ،اضطرابات
اٞنعدة و األمعاء ،الصداع ،سرعة خفقاف القلب ،برودة األطراؼ باإلضافة إُف األرؽ و الضيق و اإلكتئاب
وعدـ القدرة على الرتكيز.
إف الفرد الذي يتميز بعدـ إ تزانو اإلنفعاِف يكوف غًن قادر على ضبط نفسو فيتصرؼ بتصرفات غًن
مقبولة ْناه اآلخرين ،و ينتج عن ذلك عدـ تكيفو مع بيئتو اإلجتماعية ٣نا ٩نعلو أكثر عدوانية أو منعزال عن
اآلخرين ،و يف اٞندرسة و خاصة يف مرحلة اٞنراىقة كثًنا ما نبلحظ مزاجية بعض التبلميذ و تغًن إنفعاالهتم
و تقلبها ٣نا ٩نعلهم أماـ اآلخرين غًن مفهومٌن و غًن مقبولٌن عندىم٣ ،نا يدفعهم إُف التصرؼ بعدوانية ْناه
من حوٟنم.
ج -حب السيطرة  :إف دافع حب السيطرة عند الفرد مثبل يتطور ليصبح ميبل إُف العدواف و العنف يف ٙنس
مراحل:
اٞنرحلة األوُف :الشعور بقلة رعاية الوالدين لؤلبناء ،رّنا أحد٨نا ترؾ البيت فيصبح الطفل عدوانيا لفقدافرعايتو أو نتيجة مشاىدتو أشكاؿ النزاع بٌن الوالدين ،و يف سن الثالثة اليت يتميز فيها الطفل بفرط اٜنركة إُف
درجة يصبح فيها مصدر إزعاج ٣نا يكوف معرض لش ى أنواع التعسف و اإليذاء اٛنسدي ،و رّنا يصل األمر
إُف التحرش اٛننسي٣ .نا يستدعي ضرورة تعزيز مؤسسة الزواج وضرورة توفًن الرعاية الروحية و اٛنسدية لؤلبناء.
اٞنرحلة الثانية :و فيها يتحوؿ دافع السيطرة عند األطفاؿ إُف سلوؾ عدوآف حيث تربز صورة اإلنضماـ إُفشلة تلي حاجاهتم لئلنتماء.
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اٞنرحلة الثالثة :ت ربز صورة اإلنضماـ إُف رفاؽ السوء من ىنا برزت اٜناجة إُف تدري الطفل على تنميةعبلقات سوية باآلخرين أساسها قيم التعاوف و الصداقة بدؿ قيم التنافس و السيطرة.
 اٞنرحلة الرابعة :يقوـ األطفاؿ ببعض السلوكات العدوانية و العنيفة البسيطة اليت تتطور إُف جرائم و تتحوؿ٠نموعة الرفاؽ إُف عصابات.
اٞنرحلة اٝنامسةٓ :نوؿ السلوؾ العدوآف و اٞنيل إُف العنف و رّنا اإلجراـ إُف ٚنات تصطبغ هبا شخصياتاألطفاؿ( .بطرس)238 ،2008 ،
ح -أسباب أخرى  :ىناؾ أسباب أخرى نذكرىا ليس على سبيل اٜنصر إ٧نا على سبيل الذكر منها:
ضعف الثقة بالنفس و الشعور بالنقص.حب اإلنتقاـ كعامل من عوامل شخصية التلميذ.الشعور بالغًنة من زمبلئو .الغرور الذي يتميز بو بعض التبلميذ ٩نعلهم شغوفٌن يف اإلعتداء على غًنىم. - 4العوام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الخارجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة8
- 0أسباب تتعلق باألسرة 8تلعب األسرة ُنكم أهنا اٞنكاف األوؿ الذي يعمل على تكوين شخصية الطفل
دورا ىاما يف تشكيل السلوؾ السوي و السلوؾ غًن السوي للتلميذ حيث تساىم يف نقل سلوكو العدوآف إُف
اٞندرسة اليت قد ٩ند فيها متنفسا ،وذلك بسبب إْناىات الوالدين يف التنشئة األسرية ومن بٌن ىذه األ٧ناط ما
يلي:
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أ -التسلط األسرى :يتمثل يف فرض رأي الوالدين على الطفل دوف إعطاء فرصة للطفل أف يفهم ٞنا مت فرض
ىذا األمر عليو ،و دوف ١ناولة أحد األبوين توضيح اٞنوضوع للطفل و ١ناولة إقناعو ٞنا مت فرض ىذا أو ذاؾ،
و ىذا يقتل التفاعل بٌن أفراد األسرة و التفاىم بينهم٣ ،نا يكبح رغبات الطفل ح ى لو كانت ىذه الرغبات
مشروعة فيكبتها ،فيجعلو ىذا ٪نس أنو بدوف ذات و ليس لو اٜنق أف ٫نتار أو أف يقرر و ىذا ٫نلق يف
شخصية الطفل رغبة يف كسر ىذه األوامر بعدوانيتو و عنفو أو تنمو شخصيتو ضعيفة وتنقصو الثقة يف نفسو.
ب -أسلوب اٜنماية الزائدة :وىذا ٩نعل الطفل غًن قادر على اإلستقبلؿ بنفسو بسبب اٜنماية الزائدة من
أحد والديو أو كليهما فينمو بشخصية ضعيفة خائفة خاضعة لآلخرين بسبب ىذه اٜنماية اٞنبالغ فيها ٣نا
٩نعل منو طفبل عدوانيا يف اٞندرسة اليت تعترب متنفس لو من القيود اليت فرضها عليو والديو ٜنمايتو فيكوف
مندفعا مت هورا عنيفا مع زمبلئو أو يكوف خاضعا لآلخرين ٣نا ٩نعلو سهبل لئلنقياد اُف الفساد.
ت -اإل٨ناؿ األسري :فالنبذ و اإل٨ناؿ و التذبذب ْنعل الطفل يشعر بالنقص و العجز و اٜنرماف من إشباع
حاجاتو ٣نا يدفعو ذلك للعدواف للحصوؿ على ما يشبع حاجتو للحصوؿ على اإلنتباه مثبل أو يؤدي ذلك
اٜنرماف و اإل٨ناؿ إُف إزاحة عدوانو عن مصدره اٜنقيقي إُف زمبلئو يف اٞندرسة( .حسٌن،274 ،2007 ،
.)275
يدخل ضمن اإل٨ناؿ األسري ضعف الرقابة ،حيث أف عدـ مراقبة األولياء بسبب غياب أحدىم أو
إنشغاٟنم و ترؾ اٜنبل على الغارب للطفل يؤدي بالطفل إُف ٣نارسة عدوانيتو على اآلخرين من حٌن آلخر.
ث  -التساىل والتدليل :و ذلك تسامح الوالدين مع الطفل حٌن يقوـ بسلوؾ غًن مقبوؿ و أف يتصرؼ
بعدوانية و بدؿ معاقبتو يتم تعزيز ذلك السلوؾ بتشجيعو ٣نا يزيد األمر سوءا.
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ج -القسوة يف التعامل مع األبناء  :فالتفاعل القائم بٌن األباء والطفل على أساس العقاب البدٓف و القسوة
الشديدة و التعنيف اللفظي تزيد من شعور الطفل بالغضب و تدفع بو إُف ٣نارسة السلوؾ العدوآف يف اٞندرسة.
ح -عدـ اإلتساؽ يف الرتبية بٌن األب واألـ  :أي أف ٫نتلف الوالدين يف إْناه تربية إبنهما ٣نا ٩نعل الطفل يف
حًنة من أمره بٌن أوامر ىذا و ذاؾ ٣نا ٫نلق لديو صراعا يف داخلو و إحباطات مستمرة تدفع بو إُف إزاحة
عدوانو إُف اٝنارج يف اٞندرسة أو الشارع ،على و زمبلئو أو االشياء اليت يصادفها يف طريقو.
خ -التفرقة :و يقصد بو عدـ اٞنساواة بٌن األبناء ٗنيعاﹰ و التفضيل بينهم بناء على اٞنركز أو اٛننس أو السن،
أو أي سبب عرضي آخر .فالتفرقة الوالدين يف معاملة أبنائهما تسبب الشعور بالغًنة ،و ذلك بػأف ٫نػص
األ بناء الذكور بعناية و رعاية أكثر من االناث ،أو أف يفضبل أحد األبناء عن اآلخر ألي سبب من األسباب،
و الشعور بالغًنة قد يقود الطفل إُف التخريب أو اإلعتداء على أخيو الذي يغار منو ،و يظهر غضبو و قلقو
بصورة واضحة .و قد يرتتب على ىذا األسلوب شخصية أنانية و حاقدة ،تعودت على األخػذ ٣نػن حوٟنا.
فهي دائماﹰ ال ترى إال ذاهتا واحتياجاهتا دوف إعتبار أو إنتباه لواجباهتػا ٥نػو اآلخرين(.الضيداف)51 ،2003 ،
د -أثر اٞنستوى التعليمي للوالدين :حيث أكدت "عزة زكي " أف اٞنستوى التعليمي اٞنرتفع للوالدين يرتبط
بإ٦نفاض العدواف لدى اإلناث من سن الثامنة إُف الثامنة عشر ،بينما وجد إ٦نفاض تعليم الوالدين قد ٪نرض
على عدوانية أبنائهم ،حيث أهنما َف يدركا تكنيك تربية أبنائهما الذي ٪ند من عدواهنم ،كما أهنما يساعداف
يف خلق البيئة احملبطة ألبنائهم أكثر من الوالدين اٞنتعلمٌن( .أبو حطب)33 ،2002 ،
ذ  -حجم األسرة وبناؤىا  :لو عبلقة بإندماج الطفل يف العنف ،فاألسرة الكبًنة ال تستطيع أف توفر اٜناجات
اٛنسمية و النفسية و اٞنادية ألبنائها مقارنة باألسرة الغًنة ٣نا يؤثر على سلوؾ أطفاٟنا.
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ر -باإلضافة إُف اٝنصومات اٞنستمرة بٌن الوالدين و غياب أحد٨نا أو كليهما ٞندة طويلة أو الطبلؽ أو موت
أحد٨نا ،يؤدي إُف حرماف الطفل من إشباع حاجاتو و خاصة اٜناجة إُف اٜنب و الدؼء و األمن
و اإلستقرار اإلنفعاِف( .حسٌن)271 ،2007 ،
إذف ،إف أساليب الرتبية تعترب من أىم العوامل يف تشكيل شخصية الفرد و سلوكو و تعرض الطفل
للسلوؾ العدوآف ٩نعلو أكثر ميبل للعدواف .و يذكر كل من "الهمشري" و"عبد الجواد" ( )2000أف األب
٧نوذج حي للطفل داخل األسرة ،فيتبىن القيم اليت يعتنقها األب و يقلد سلوكو و كلما كاف األب أكثر عدوانية
كاف الطفل كذلك( .عياش.)23 ،2009 ،
- 4أسباب تتعلق بالمدرسة  8تعترب اٞندرسة اٞنكاف الثآف بعد األسرة يف تنشئة الطفل نفسيا و اجتماعيا
و تربويا و لكن ىناؾ بعض اٞنبلمح اليت قد ْنعل من اٞندرسة بيئة غًن آمنة تشجع على العدواف و نذكرىا
فيما يلي:
أ -اإلدارة اٞن ػػدرسي ػ ػ ػ ػ ػػة:
 - 1عدـ وجود إتصاؿ بٌن التبلميذ و اإلدارة اليت تتسم معهم بالتعسف و اإلستعبلء و التسلط من قبل اٞندير
أو اٞنراقبٌن أو باقي العاملٌن يف

اٞندرسة.

ففي دراسة لكل من "إيب" و "واتكينسون" ( " Epp & Watkinson" )1997للكشف
عن عبلقة اإلدارة اٞندرسية بالسلوؾ العدوآف للطبلب ،ركزت ىذه الدراسة على ٣نارسة اإلدارة اٞندرسية و طرؽ
التعليم و ِناصة التعقيد اإلداري و انعكاسو على السلوؾ العدوآف للطبلب .و لقد أوضحت النتائج األثر
السليب ٟنذه اٛنوانب اليت ٕنثل دافعاً للسلوؾ العدوآف لدى الطبلب.
كما كشفت دراسة "شابل" و آخرين ) "Chapell,M.et al "(2004أف ( )%44.1من أفراد
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العينة العدائية ىم طبلب شاىدوا األساتذة يعتدوف أو يسيئوف لزمبلئهم.

كذلك تشًن دراسة "بيترسون" و آخرين ( "Petersen & Others" ) 1997حوؿ السلوؾ
العدوآف للطبلب باٞندارس الثانوية هبدؼ الكشف عن عبلقة التشدد اإلداري بعدوانية الطبلب ،أشارت تلك
الدراسة إُف أف لئلدارة اٞندرسية اٞنتشددة ،دوراً قوياً يف دفع الطبلب ٥نو ٣نارسة السلوكيات العدوانية ٥نو
زمبلئهم و األفراد اآلخرين ،داخل و خارج اٞندارس و هتديدات الطبلب للمعلمٌن (.الزعيب ،د س)
وقد أكدت اٞنقاببلت اليت قامت هبا الطالبة ذلك ،حيث كاف التبلميذ الذين يشتكوف منهم األساتذة بسبب
سلوكهم يتذمروف من عدـ التعامل اٛنيد من طرؼ اإلدارة ْناىهم ،و أف ليس بإمكاهنم إيصاؿ انشغبلهتم
للمدير بسبب اٞنراقبٌن ،أو تعامل بع ض مستشاري الرتبية معهم بعنف بدنيا و لفظيا ٣نا ٩نعلهم يتصرفوف
بنفس الطريقة معهم.
 - 2إف تساىل اإلدارة مع سلوكاهتم ٩نعلهم أكثر عدوانية و عنفا مع زمبلئهم و أساتذهتم ،أو إتسامها
باألسلوب الفوضوي يف القيادة٣ ،نا يؤدي إُف العجز يف إنضباط سلوؾ الطبلب داخل اٞندرسة و اإلستجابة
للعدواف و العنف .
 - 3كما وجدت الطالبة أف تعامل اإلدارة مع أولياء أمورىم عند إستدعائهم بسبب مشكلة إبنهم بقلة إحرتاـ
و دونية٩ ،نعل التلميذ ينتقم من ىذه اإلدارة بالعدواف و التكسًن و التخريب و الضرب.
- 4عدـ الدقة يف توزيع الطبلب على الصفوؼ حسب الفروؽ الفردية ،و حسب سلوكاهتم (٬نكن أف ٩نتمع
أكثر من مشاكس يف صف واحد)( .بطرس)249 ،2008 ،
 - 5عدـ إىتماـ إدارة اٞندرسة ّنشكلة إزدحاـ الصفوؼ بأعداد كبًنة من التبلميذ (إكتظاظ األقساـ).
- 6غياب القوانٌن و اللوائح و القواعد اٞندرسية الواضحة اليت ٓنكم سلوؾ التلميذ(.حسٌن)280 ،2007 ،
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- 7يعزى عنف التبلميذ كذلك إُف قيود النظاـ اٞندرسي الناْنة عن الرتكيز يف تطبيق التعليمات الصارمة
و مراقبة اإلدارة للضوابط و القوانٌن و انصرافها ،عن اإلىتماـ ّنشكبلت التبلميذ األسرية أو االجتماعية أو
اإلقتصادية و عدـ التطلع إُف إنشغاالت و إىتمامات التبلميذ٣ ،نا أدى إُف اإلنسداد يف قنوات اإلتصاؿ.
- 8كما يرجع العنف إُف عدـ إستقرار الطاقم اإلداري و الرتبوي للمؤسسة ،إذ تغيًن مدير اٞندرسة أو الناظر
أو اٞنستشار الرتبوي اٞنتكررة اٞنرتبطة ُنركة تنقل اٞنوظفٌن و إستبداؿ مدرسٌن دائمٌن ّندرسٌن مستخلفٌن،
يتطلب ذلك إعادة تكيف التبلميذ كل مرة مع مدرس جديد و مستشار جديد ،فيرتتب عنو نوع من
التذبذب يف السلوكات ٣نا قد يؤدي إُف سوء فهم األوضاع ،خصوصا إذا كانت مرتبطة بأحداث سابقة َف
يعشها اٛندد ،و لعل ذلك يشوبو صراع و عنف بٌن األطراؼ اٞنختلفة.
- 9غياب التنسيق بٌن ٗنعية أولياء التبلميذ و إدارة اٞندرسةٙ( .نيسيت)51 ،50 ،2005 ،
 - 10عدـ توفًن أنشطة مدرسية و رحبلت علمية ٢نتلفة لكسر الرتابة و اٞنلل و الضيق عند التبلميذ.
 - 11عدـ توفر مناخ مدرسي آمن و إ٩نايب يف اٞندرسة أي عدـ وجود تفاعل إ٩نايب بٌن اإلدارة و األساتذة،
و بٌن اإلدارة و التبلميذ ،و بٌن األساتذة و التبلميذ ،و بٌن األساتذة و أولياء أمور التبلميذ .
- 12خلق أقساـ متنقلة بٌن باقي األقساـ٣ ،نا ٩نعل تبلميذ القسم اٞنتنقل ال يشعر باإلستقرار و إنتمائو إُف
مكاف واحد خاص بو ،فيخربوف كل قسم يدرسوف فيو و يتميز عن باقي األقساـ بأنو قسم مشاغب عنيف.
ب -اٞندرسػ ػ ػ ػ ػػة كبن ػ ػ ػػاي ػ ػ ػ ػ ػػة:
- 1نقص األثاث يف األقساـ ،كطاوالت و الكراسي و ضيق الفصوؿ و حشدىا بأكرب عدد ٣نكن من التبلميذ
يسهل من السلوؾ العدوآف و ٩نعل من الصعب مراقبة سلوؾ التبلميذ.
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- 2حجم اٞندرسة حيث كلما كاف كبًنا كلما قل إرتباط عبلقات التبلميذ فيما بينهم و بينهم و بٌن األساتذة
و اإلدارة .فاٞندرسة صغًنة اٜنجم تتميز بعبلقات اجتماعية بٌن التبلميذ ،فيكوف التلميذ جزءا من ٗناعات
اجتماعية متعددة داخل اٞندرسة و لديو صداقات عديدة تساعد يف اإلرتباط القوي باٞندرسة( .حسٌن،
)290 ،286 ،2007
 - 3يعزى عنف التبلميذ يف اٞندارس إُف تصميم اٞندرسة ،و نقص اٞنرافق ،و عدـ إستيعاب اٞنؤسسة للكم
اٟنائل للتبلميذ ،األمر الذي يرتب عنو اإلكتظاظ و اإلزدحاـ و نقص اٝندمات.
- 4عدـ وجود مدارس تتصف َنماؿ ىندسي و مساحات خضراء و مرافق رحبة ،حيث أف ىذه األمور تقلل
من السلوكات العدوانية و العنيفة عند التبلميذٙ( .نيسيت)50، 2005 ،
 - 5عدـ توفر مساحات ٞنمارسة األلعاب الرياضية اليت تساعد يف تفريغ الطاقة الزائدة عند التبلميذ.
- 6عدـ تواجد أشجار و نباتات و زىور ،تزيد من ٗناؿ اٞندرسة يف أعٌن التبلميذ و ٓنببهم يف اإلسرتخاء
و الشعور بالراحة.
 - 7عدـ توافر دورات مياه مناسبة و نظيفة لئلستعماؿ٣ ،نا ٩نعلها أوكار لتعاطي اٞنخدرات و شرب الكحوؿ
و التدخٌن.
 - 8عدـ توفر التدفئة يف اٞندرسة و اٞنياه للشرب ،أي عدـ توفر اٝنصائص الفيزيقية باٞندرسة.

ت –ال ػ ػت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل ػم ػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ:
السأـ و الضيق من اٞندرسة ،يؤدي إُف ظهور السلوؾ العدوآف بٌن التبلميذ .
- 1اإلحساس باٞنلل و ّ
- 2عدـ وجود من يقدـ للتلميذ خدمات إرشادية نفسية ٜنل مشاكلو.
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- 3فشل التلميذ يف حياتو اٞندرسية و خاصة تكرار الرسوب.
- 4شعور التلميذ بكراىية األساتذة لو( .بطرس)250 ،249 ،2008 ،

ٛ- 5نوء بعض التبلميذ للسلوؾ العدوآف مع زمبلئو بسبب التمييز العرقي و القبائلي و الثقايف.
 - 6إ٦نفاض التحصيل الدراسي للتلميذ يؤدي إُف الفشل األكاد٬ني ،و شعوره بالعجز أماـ أقرانو و باإلحباط،
فيتولد لديو الشعور بالغض ب و يكوف أكثرا ميبل للعراؾ و اٞنشاجرة( .حسٌن)284 ،283 ،2007،
- 7وجود تبلميذ أقوياء وذوي بنية جسمية قوية يستغلوف ذلك يف اإلعتداء على التبلميذ ذوي البنية الضعيفة.
- 8صراعات من خبلٟنا يعتدي التبلميذ على بعضهم البعض بسبب فتاة معينة أو العكس عند اإلناث العراؾ
بسبب ف ى معٌن.
- 9كراىية بعض التبلميذ لزميلهم اٞنتفوؽ دراسيا أو بسبب حسن مظهره.
- 10الصراعات بٌن التبلميذ الناٗنة بسبب نشر الشائعات حوؿ تلميذ معٌن.
- 11مشاركة بعض التبلميذ يف الشجار هبدفو الدفاع عن أصدقائهم أو أقارهبم.
- 12الصراع الذي يتم من خبللو تبادؿ السجائر و اٞنخدرات بٌن التبلميذ.
- 13الصراع نتيجة األلعاب الرياضية( .حسٌن)288 ،2007 ،
- 14الرسوب اٞنتكرر لتلميذ.
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ث –األس ػ ػ ػ ػت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذ:

 - 1عدـ قدرة اٞنعلم على مناقشة التبلميذ بشكل منطقي ،و اللجوء إُف اإلستهزاء و اإلستخفاؼ هبم و
بأفكارىم ،و رفض فكرة استخداـ األسلوب اٜنواري و الد٬نقراطي٣ ،نا ٪ندث عبلقات متأزمة بٌن أفراد
اٛنماعة اٞندرسية ،و إنتشار أساليب اإلتصاؿ العمودية التسلطية و اٛنامدة علما أف التعليم يقتضى معرفة
اإلصغاء إلقرتاحات التبلميذ .
درس يف ٢نتلف
- 2كما يرجع إستفحاؿ ظاىرة العنف يف اٞندارس ،إُف عدـ وجود قانوف خاص ٪نمي اٞنُ ّ
مراحل التعليم من عنف التبلميذ ،مثل ما ىو سائد يف اٞنقابل قرار ٬ننع عقاب التبلميذ و ٪نميهم من عقوبات
اٞندرسٌنٙ( .نيسيت)51 ،49 ،2005 ،
 - 3أف يكوف اٞندرس ساديا ٪نس باٞنتعة و اللذة عند تعذيب التلميذ ،كمجاؿ للتنفيس عن غضبو و صراعاتو
و مكبوتاتو .و قد ثبت أف اٞنعلم اٞنستقر نفسيا عادة ينقل ىذا اإلحساس إُف تبلميذه و يتيح ٟنم التعبًن عن
ذواهتم.
- 4التفرقة بٌن التبلميذ يف اٞنعاملة على أساس اٞنظهر و اٞنستوى اإلقتصادي ،اإلجتماعي ،الديين ،العرقي و
الثقايف.
 - 5تفاعل بعض اٞندرسٌن بشكل سليب مع التبلميذ ذوي اٞنشكبلت السلوكية و األكاد٬نية بطردىم أو
إبعادىم من الفصل٣ ،نا يعزز السلوؾ اٞنبلئم لديهم ،و ىذا يؤدي إُف زيادة اٞنشكبلت السلوكية عندىم و
ْننب اٞندرسة و اٟنروب منها و الذي يعترب مؤشر قوي لظهور العنف يف اٞندرسة.
- 6غياب األنشطة داخ ل الفصل الدراسي ،و عدـ السماح للتلميذ التعبًن عن مشاعره ،و عدـ اإلكرتاث بو،
٣نا يدفعو للعنف ٛنذب االنتباه( .حسٌن) 282 ،281 ،2007 ،
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- 7اإلعتماد على أساليب التدريس التقليدية القائمة على التلقٌن و اٜنفظ فقط ،دوف اإلىتماـ بتنمية
القدرات اإلبداعية للتبلميذ و فرض اآلراء و األفكار من منطق التسلط( .حسٌن)283 ،2007 ،
اٞندرس و تساىلو لكثًن من األ٧ناط السلوكية اٞنستهجنة غًن اٞنرغوب فيها ،اليت ٓندث داخل
ْ - 8ناىل ّ
الفصل مثل التنابز باأللقاب ،الشجار ،و اٞنضايقات بٌن التبلميذ ألف ذلك يعزز ىذه السلوكيات و يشجع
على إستمرارىا.
ٛ- 9نوء األساتذة إُف إساءة معاملة التلميذ نفسيا و جسميا داخل الفصل أماـ زمبلئو ،لسبب أو آلخر
يساعد على ظهور السلوكات العدوانية اٞنعنوية ،كاإلفراط يف اللوـ و الذـ و التأنيب و العقاب و توجيو اإلنذار
و التوبيخ و هتديده بالطرد من اٞنؤسسة٣ ،نا يؤدي بو إُف الشعور باإلحباط و اإل٨ناؿ و التحقًن و اٞنادية
كالضرب و تسليط العقوبات اٛنسدية.
َنانب ذلك تشًن دراسة "جولدستين" " (1997) "Goldsteinإُف أف العنف يف البيئة
اٞندرسية يكوف شديداً جداً عندما تكوف األعداد كبًنة يف الفصوؿ ،و عندما تكوف سيطرة اٞندرس على الفصل
تتسم بطريقة إستبدادية متسلطة .كما أف اإلساءة البدنية و النفسية من اٞنعلمٌن ْناه الطبلب من األسباب
الرئيسة لعدوانية الطبلب .و يف اٜناالت اليت تقوـ فيها سلطات اٞندرسة بدورىا اٞنطلوب ،يرتتب عليو ٤ناح
ىذه اٞندارس يف تقليل السلوكيات العدوانية للطلب( .الزعيب ،د س)
 - 10واجبات مدرسية كثًنة على التبلميذ تفوؽ قدراهتم و إمكاناهتم ،فتكوف عبء عليهم و سببا يف ظهور
أعراض اٝنوؼ من الفشل أو التعرض للعقاب٣ ،نا ٩نعل التلميذ غًن مستقر نفسيا فيعرب عن إضطرابو بأشكاؿ
٢نتلفة كالعدواف و الغش و السرقة.
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- 11ضعف شخصية بعض األساتذة ٣نا ٩نعلو و حصتو وقتا للفراغ عند التبلميذ و القياـ بالفوضى و ظهور
بعض اٞنشكبلت السلوكية.
 - 12عدـ تشجيع األستاذ للتلميذ عندما يقوـ بأداء واجباتو ٩نعلو ينفر منو و من مادتو ،و بذلك تصبح
حصتو مصدر ملل ٟنذا التلميذ٣ ،نا ٩نعلو يسلك سلوكات غًن مرغوب هبا لكسر اٞنلل أو ٛنذب إنتباه األستاذ
إليو و رّنا كاف ذلك بالسلوكات العدوانية.
 - 13إ٨ناؿ التلميذ من طرؼ األستاذ و عدـ اإلىتماـ مثل باقي التبلميذ٣ ،نا ٫نلق لديو إعتقادات سلبية عن
ذاتو و عن اآلخرين و ٪نس بالتهديد و عدـ األماف٣ ،نا ٩نعلو يسلك سلوكات عدوانية ْناه األستاذ أو ْناه
زمبلئو.
ج -اٞنناى ػ ػ ػػج واٞنق ػ ػ ػػررات الدراسي ػ ػػة:
- 1لقد أشارت دراسة "جاكين" " ) 1996 ( " Jenkinعن دور اٞنقررات الدراسية كأنشطة تربوية ضد
عنف الطبلب باٞندارس الثانوية ،و لقد أوضحت النتائج أف اٞنقررات الدراسية َف تتضمن اٞنعلومات اليت تتعلق
بال سلوؾ العدوآف و ٢ناطره٣ ،نا ٩نعل الطبلب غًن مدركٌن ٝنطورة ٣نارسة السلوؾ العدوآف كسلوؾ مضاد
للمجتمع( .الزعيب ،د س)
- 2اٞنناىج األكاد٬نية و طرؽ تعليمها و تدريسها ال يتناسب مع مستوى و قدرات التبلميذ و ميوٟنم ،و ال
تراعي الفروؽ الفردية بٌن التبلميذ فيعانوف اإلحباط و اٞنلل من اٞندرسة ألهنا ال تبلئم حاجاهتم و إىتماماهتم
و تثًن يف نفوسهم العجز و الكراىية للمدرسة( .حسٌن)280 ،2007 ،
- 3عدـ وجود برنامج لقضاء وقت الفراغ و إمتصاص السلوؾ العدوآف( .بطرس)250 ،2008 ،
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- 4كثافة الربامج و عدـ استجاباهتا للحاجات النفسية و عدـ بناءىا على أسس ترعى اٞنيوؿ و الرغبات لدى
التبلميذ.
- 5كثافة اٜنجم الزمين األسبوعي للدراسة و تأثًنه على قدرات و طاقات التبلميذٙ( .نيسيت)49 ،2005 ،
- 1أسباب تتعلق باألقران8
ٕنثل ٗناعة األقراف األشخاص الذين يرتبط هبم الفرد خارج األسرة ،إذ ْنمعو هبذه اٛنماعة روابط
متشاهبة و يشرتكوف يف كثًن من اٝنصائص و الصفات ُنيث يكونوف متقاربٌن يف السن و اٞنيػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ و
اإلىتمامات و اٞننزلة اإلجتماعية.
وتعترب ىذه اٛنماعة األكثر تأثًنا على الفرد بعد األسرة و ِناصة يف مرحلة اٞنراىقة ،فهذه اٞنرحلة تشهد عدة
تغًنات جسمية و إنفعالية و اجتماعية و نفسية ،حيث يبدأ اٞنراىق يف التباعد و اإلستقبلؿ عن أبائهم
و٪ناولوف بناء ىوية الذات ،و ال يتحقق ذلك إال بإنتمائو ٛنماعة األقراف ،و قدرة اٞنراىق على بناء عبلقات
و تكوين صداقات عبلمة على الصحة النفسية.
إ ّف ٗناعة الرفا ؽ تلعب دورا مهما يف تعلم الفرد السلوؾ السوي اإل٩نايب أو السلوؾ اٞنرضي السليب.
ويرى " شكور"( ) 1998أف ٗناعة الرفاؽ قد ْنعل الفرد يسلك سلوكا منحرفا تشكل لديو شخصية منحرفة،
حيث تزداد خطورة ىذه اٛنماعة كلما كانوا يف عمر اٞنراىقة ،فاألفراد يف ىذه اٞنرحلة من العمر ال يتوانوف
بإندفاعهم القوي و ٓنديهم للسلطة ،و توكيد الذات و اإلحتفاظ بعبلقتهم مع رفقائهم من اٛنماعة و عدـ
فقداهنم ٟنم( .اٞنسعودي)43 ،2005 ،
تتجلى لدى الفرد يف مرحليت الطفولة و الشباب أربع صور للعنف ٫ندـ كل منها حاجة معينة و ىي:
اٞنيوؿ العدوانية يف مرحلة الطفولة – اإلنضماـ للعصابات – السرقة  -و ٣نارسة التحرش اٛننسي.
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أما اٞنيوؿ العدوانية فتظهر كقيمة عند األطفاؿ و ذلك من خبلؿ األلعاب اٝنشنة اليت ٬نارسوهنا و ذلك
لتحقيق ثبلثة أىداؼ :تكوين روابط اجتماعية مع اآلخرين و تكوين صداقات ،تنمية اٞنهارات عندىم ،فرض
السيطرة الشخصية على الرفاؽ.
عندما تأخذ ىذه القيمة يف التنامي دوف تنظيم فإهنا تتحوؿ إُف نزعة للمشاجرة الذي تعترب اٝنطوة
األوُف للسلوؾ العدوآف اٞنناىض للمجتمع .أما العنف على مستوى العصابة يتكوف نتيجة البحث عن السلطة
و الكسب اٞنادي السريع و الدفاع عن النفس و حب اٞنغامرة .أما السرقات فتتزايد نسبتها عند الشباب ذوي
( 19- 17سنة) ،إذ ٕنثل ٟنم وسيلة ٢نتصرة للوصوؿ إُف ما يبتغونو من ماؿ .أما التحرش اٛننسي فيمثل تعبًنا
عن دوافع حب السيطرة و تقدير الذات( .بطرس)240 ،2008 ،
٫ندـ العنف عند الشباب ستة أىداؼ شخصية أساسية ىي:
ٓ - 1نقيق مكانة اجتماعية مهيبة عند األقراف ،و توفًن وضع ماِف مطمئن.
 - 2تعزيز اٟنوية االجتماعية ُنيث ٪نسب لو اآلخروف حسابا.
 - 3فرض السيطرة اإلجتماعية و اكتساب القوة و النفوذ.
ٓ - 4نقيق العدالة االجتماعية بالقوة و بصور فظة.
ٓ - 5ندي السلطة القائمة.
 - 6التعب ًن عن حب اٞنغامرة و ىي بدورىا وسيلة لتحقيق اٟنوية اإلجتماعية( .الفسفوس)12 ،2006 ،
يشكل اٞنيل إُف العنف عند اإلناث رفضا للعنف اٞنوجو ضدىن من الرجاؿ ،و تعبًنا عن اٜناجة
ٜنماية الذات من اآلخرين ذكورا و إناثا.
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و يكوف لؤلدوات اٞنستخدمة يف أعماؿ العنف ( من عصي ،سكاكٌن) ،و اٞنشروبات الروحية و طبيعة دوافع
ميوؿ اٞنتفرجٌن على أعماؿ العنف أثر يف مفهوـ الفرد ألعماؿ العنف و ما سيتبعو من نتائج( .الفسفوس،
)12 ،2006
تؤكد نتائج الدراسة اٞنيدانية اليت قامت هبا "فريال صالح" حوؿ العنف اٞندرسي يف األردف أف سبب
العنف يف اٞندارس األردنية ترجع إُف رفاؽ السوء بنسبة (ٙ( .)%70,2نيسيت)53 ،2005 ،
وإف كانت ىذه الدراسات تدؿ على شيء ،فهي تدؿ على أف التنشئة األسرية رّنا تكوف تنشئة سوية للفرد،
ولكن ٠نموعة الرفاؽ خاصة يف مرحلة اٞنراىقة قد ْنعل الفرد ينحرؼ و يسلك سلوكات غًن سوية ،و بالتاِف
فمن اٞنمكن أف يسلك سلوكات عدوانية إذا كاف األصدقاء منحرفٌن يف ١ناولة منو للشعور باإلنتماء ٛنماعة
معينة.
يعترب نبذ األقراف للفرد أيضا ذو تأثًن سليب قد يدفع بو إُف السلوؾ العدوآف و تعاطي اٞنخدرات و
اٛننوح ،ألف ىذا النبذ قد يدفع بو إُف الشعور باإلحباط و اإلنسحاب و عدـ اٛناذبية الشخصية فيشعر
بالغضب و اإلستياء و يعرب عن ىذه اٞنشاعر من خبلؿ العنف اٛنسمي ضد األقراف ّنثابة وسيلة لئلنتقاـ و
الثأر و وسيلة لدعم تقدير الذات و يؤكد تفوقو اٛنسمي على من ىو أصغر منو أو أضعف منو (.حسٌن،
)291 ،2007
ىذا ما أشارت إليو " بيبي " أف الطالب يبدي عدوانيتو أيضا عندما يشعر أف رفاقو يهزؤوف منو أو
٪نتقرونو ،و ذلك كوسيلة لتأكيد الذات و رد اإلعتبار( .بييب)38 ،2007 ،
- 2أسباب تتعلق بالوسط البيئي8
يقصد بالوسط البيئي كل مكونات البيئة اٜنضارية و اإلجتماعية و اإلقتصادية و الطبقية و الثقافية
و السياسية ،إنطبلقا أف اإلنساف إبن بيئتو و تفاعلو أمر حتمي مع ىذه البيئة ،فم ى ما كانت بيئتو مناسبة
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صحية أتاحت للفرد على النمو السوي ،و م ى ما كانت بيئتو مصدر لئلحباط و اٜنرماف و الفقر ...اٍف
أتاحت للفرد على اإل٥نرا ؼ و سلوؾ سلوكات عدوانية.
إف احمليط السكين و اٜني الذي يعيش فيو اإلنساف يلعب دورا بارزا يف تشكيل سلوكو ،حيث ٤ند أف
١نيط الريف ٫نتلف عن ١نيط اٞندينة ،حيث أثبتت الكثًن من الدراسات أف معدؿ اٛنر٬نة و اٛننوح و اإل٥نراؼ
يوجد بنسب عالية أكثر من الريف ،حيث يبقى الريف ١نافظا على القيم و العادات و التقاليد اإلجتماعية
وعلى الروابط اإلجتماعية بٌن أفراده ،و تسوده قيم التعاوف و التآلف و التقارب اٞنكآف ٣نا ٩نعل األفراد كأهنم
أسرة واحدة ،بينما يف اٞندينة تفتقد ىذه الروابط اإلجتماعية ،ففي اٞندينة قد نبلحظ التقارب اٞنكآف لكن
ىناؾ تباعد اجتماعي ،و تواجو األسرة ضعفا يف الضبط األسري على األبناء و عدـ السيطرة عليهم.
أيضا تقسيمات األحياء يف اٞندينة و التمركز السكآف فيها ،حيث ٤ند أحياء تفرخ السلوؾ اإلجرامي،
خاصة األحياء اليت تتميز ّنستوى إقتصادي منخفض و كثافة ال سكاف ،و تتميز ببنايات قد٬نة و متبلصقة،
وعدـ نظافة اٜني ،و ضيق احمليط السكين ،و عدـ توفر أماكن للتنفيس فكل ىذا يساىم يف خلق أفراد
عدوانيٌن و يسلوكوف سلوكات مضادة جملتمعهم.
و ٤ند يف معظم األحياف ،أف من ٪ندد مكاف السكن ىو الوضع اإلقتصادي لؤلسرة و ىذا يدؿ على تداخل
العوامل اٞنسببة للسلوؾ العدوآف.
إف العامل اإلقتصادي ىو اآلخر يلعب دورا مهما يف ظهور السلوؾ العدوآف ،فاألبناء الذين توفر ٟنم
األسرة حاجاهتم اٞنادية كافة ،من طعاـ جيد و مبلبس و أدوات و وسائل تسلية و غًنىا٫ ،نتلفوف عن
نظائرىم الذين يفتقدوف لك ل ىذه األمور اليت تؤثر بشكل مباشر يف نفسيتهم و إنفعاالهتم ،و قد يدفع ىذا
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هبم إُف السرقة أو إُف التمرد و العناد و السخط على وضعهم٣ ،نا ٩نعلهم يسلكوف سلوكات عدوانية مع
ذويهم أو مع أقراهنم للتخلص من عقد النقص تلك اليت يشعروف هبا .
قد ٤ند من ينتمي إُف عائلة مرتاحة ماديا أو غنية ينشغل عن الدراسة و ينصرؼ إُف أمور أخرى
كالتدخٌن أو اٞنخدرات أو شرب الكحوؿ و غًنىا ،اليت تؤثر يف سلوكو و اليت ْنعلو يتصرؼ بطريقة عنيفة مع
غًنه.
ىناؾ أسباب و عوامل أخرى ىامة تؤدي إُف ظهور السلوؾ العدوآف يف اجملتمع الذي يعيش فيو الفردو نذكر منها:
* اجملتمع الذي تغيب فيو العدالة اإلجتماعية يف توزيع اٞنكاسب بٌن الطبقات اٞنختلفة.
* اجملتمع الذي يفتقد لقيمة العمل و الشعور باألمن و قيمة اٜنرية.
* اجملتمع الذي تغيب فيو السلطة الضابطة و تنتشر فيو مشاعر اٜنرماف و اإلحباط و العجز ّنا يؤدي اُف
ظهور السلوؾ العدوآف يف اجملتمع.
* اجملتمع الذي يظهر فوارؽ طبقية بالغة اٜندة.
* اجملتمع الذي تقل فيو ٣نارسة الد٬نقراطية و زيادة إنتشار الديكتاتورية و التسلط و العنف يساعد على ظهور
العدواف من االحباط الذي يقابلو الشخص داخل اجملتمع( .اٜنريب)67 ،2003 ،
- 3أسباب تتعلق بوسائل اإلعالم8
ٕنثل وسائل اإلعبلـ يف عاٞننا اٞنعاصر ضرورة من ضرورات العصر ،حيث تساعد على التواصل
اإلجتماعي ليس فقط بٌن أفراد اجملتمع الواحد ،إ٧نا بٌن سكاف العاَف ككل ،و مهما كانت نوعية ىذه الوسائل
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أدت إُف إتياف
سواء مقروءة أو ٚنعية أو ٚنعية بصرية فهي سبلح ذو حدين فم ى ما استخدمت بطريقة سلبية ّ
بنتائج سلبية على اجملتمع.
يشًن "المطرودي" ( ) 1996إُف أف وسائل اإلعبلـ اٞنتمثلة يف وسائل التسلية و الرتبية األخبلقية
و اإلجتماعية ،تعترب من الوسائل اٜنساسة و اٞنثًنة و اٞنؤثرة إُف حد كبًن يف سلوؾ الفردُ ،نيث ٤ند أف اٞنواد
اٞنشاىدة أو اٞنسموعة أو اٞنقروءة و اليت تتسم بسوء اإلختيار تعد عامبل من العوامل اٞنسيئة يف اإل٥نراؼ
و السلوؾ العدوآف( .اٞنسعودي)48 ،2005 ،
إف وسائل اإلعبلـ ٟنا دور كبًن يف التنشئة اإلجتماعية ٞنا تقدمو من معلومات و معارؼ لؤلفراد،
و تساعدىم على تكوين آرائهم و إْناىاهتم و قيمهم .إف التلفزيوف و ما يقدمو من أفبلـ و مشاىد تتسم
بالعنف ،و َتػَوفُرِه على قنوات خاصة باٞنصارعة اٜنرة اليت تقدـ العنف بكل أشكالو ،يؤثر على التلميذ و
خاصة اٞنراىق منو الذي يقوـ بالتقليد و احملاكاة ٟنذه السلوكات العدوانية العنيفة.
تؤكد دراسة "منسي" و" بيومي" ( ) 1988يف اٞندارس اإلبتدائية يف اٞندينة اٞننورة ،أف وسائل اإلعبلـ
ىي أحد العوامل اٞنؤثرة يف عملية ٧نو السلوؾ العدوآف لدى الطبلب( .آؿ رشود)52 ،2006 ،
يصف لنا "عبد المنعم شحاتو " اٞنراىق الذي يشاىد أفبلـ العنف اٞنرئي ،أهنا تبدأ ّنشاىدة العنف
فيتوحد مع ىذه اٞنشاىدة اٞنقدمة و تقليده ٟنا ،فينخفض أداءه أكاد٬نيا و اجتماعيا ،و يؤدي ىذا التعرض
ّ
بدوره بشكل متكرر ٞنواقف اإلحباط ،و يزيد ىذا بدوره من ميل الفرد لئلعتداء على اآلخرين ٣نا يؤدي
لنفورىم منو ،و نتيجة لذلك يلجأ الفرد إُف اٞنشاىدة اٞنكثفة لربامج العنف و يظل يدور يف حلقةٙ( .نيسيت،
)54 ،2005
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كما كشفت دراسة تتبعية ٞندة ( )17عاما مشلت ( ) 7مراىق ،إُف أف ىناؾ عبلقة بٌن كم الربامج
التلفزيونية العنيفة يشاىدوهنا اٞنراىقٌن و السلوؾ العنيف الذي يسلكو ىؤالء حينما يصبحوف يافعٌن ،كما
كشفت الدراسة عن أف اٞنراىقٌن الذين يشاىدوف برامج تلفزيونية عنيفة ٞندة تزيد على ساعة يوميا خبلؿ فرتة
اٞنراىقة اٞنبكرة ،يصبحوف عنيفٌن يف سنوات ٧نوىم التالية .و من نتائج ىذه الدراسة أيضا أف نسبة اٞنراىقٌن
الذين يشاىدوف الربامج التلفزيونية العنيفة ،لفرتة ترتاوح بٌن ساعة و ثبلث ساعات يوميا إرتفع معدؿ السلوؾ
العدوآف بينهم إُف ( )%5,22و بلغ معدؿ ( ٟ ) %8,28نؤالء الشباب الذين شاىدوا حينما كانوا مراىقٌن
التلفزيوف ألكثر من ثبلث ساعات يوميا( .الشهري)98 ،2003 ،
يعود ذلك إُف غياب رقابة األسرة للربامج على التلفزة ،و عدـ تدخلها يف إختيار الربامج اٞنناسبة
ألبنائها ،الذين يشاىدوف ٢نتلف األفبلـ الكرتونية اليت تتسم بالعنف و ٢نتلف األفبلـ و اٞنسلسبلت
و لساعات طويلة ،دوف أف يهتم األولياء لذلك .خاصة أف التلفزة أصبحت وسيلة للتخلص من مقاطعة
األبناء ألشغاؿ أبائهم.
تأيت دراسة "شومان" " )1999( "shomanلتؤكد ذلك ،حيث مشلت ( )203من أحداث دار
اٞنبلحظة اإلجتماعية ّندينة الرياض يف السعودية .و أثبتت أف نسبة ( ) %59من اٛنا٥نٌن أفادوا بأنو ال يوجد
أحد داخل األسرة يوجههم عند إختيار الربامج التلفزيونية ،و أف ( ) %50منهم يشاىدوف التلفزيوف يف كل
األوقات و ال يوجد نظاـ ١ندد ٟنم  (.آؿ رشود)52 ،2006 ،
األنرتنت كغًنه من وسائل اإلعبلـ اليت ٟنا أثر يف إنتشار السلوؾ العدوآف ،و ذلك إلمكانية الفرد أف
يشاىد أي فيلم ٪نتوي على مشاىد عنيفة بكل سهولة ،و أيضا لنقلو أخبار اٞنصارعٌن العاٞنيٌن صوتا و صورة
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و كتابة ،و إمكانية اٜنصوؿ على أية ألعاب فيديو دوف عناء ،و اليت قد ٓنتوي على مشاىد العنف و الدـ
و القتل٣ ،نا يزيد من ترسخ السلوكات العدوانية يف األفراد.
عن أثر األنرتنت يف بروز ظاىرة العنف يف اٞندارس يذكر "حجازي" ( )2000جر٬نة الطالب األٞنآف
الذي قاـ بقتل ( ) 17من معلميو و زمبلئو يف مدرسة ّندينة "آيرفورت" األٞنانية ،حيث مثلت ىذه اٜنادثة
صدمة جديدة للنظاـ التعليمي يف ىذه الدولة ،و من خبلؿ تفحص مسًنة حياة ىذا الطالب إتضح أنو
معجب بلعبة على األنرتنت ٕنثل عملية قتل اإلرىابيٌن ،حيث كلما زاد عدد القتلى الذين تتناثر دماؤىم بلوف
أ٘نر يغطي الشاشة أثبت البلعب مهارتو الفائقة( .النًنب)41، 2008 ،
من خبلؿ ما سبق فإف وسائل اإلعبلـ ٟنا أثر كبًن يف غرس ونشر السلوؾ ا لعدوآف بٌن التبلميذ،
سواء التلفزيوف أو األنرتنت أو ألعاب الفيديو أو ح ى اٞنكتوبة منها .فما يتم قراءتو كل يوـ من أحداث
و جرائم و إعتداءات يف اٛنرائد و اجملبلت خاصة يف اجملاؿ اٞندرسي جعل التبلميذ يتعاملوف مع أساتذهتم
و عائبلهتم و إحباطاهتم و سخطهم على اٜنياة بسلوؾ عدوآف.
- 4أسباب تتعلق بالدين8
إف نقص الوازع الديين عند التبلميذ و عدـ وجود من يرشدىم لؤلمور الدينية سبب آخر للجوئهم
للسلوؾ العدوآف ،ألف الضوابط الدينية ٓنرـ مثل ىذه السلوكات سواء ْناه اآلخرين بالكبلـ ،أو باإلعتداء
اٛنسدي أو ْن اه ٣نتلكات الغًن ،و عدـ إىتماـ األسرة و اٞندرسة هبذا اٛنانب الذي ينمي يف التلميذ األخبلؽ
اٜنسنة و السلوكات الصحيحة ،يؤثر على إنتشار السلوكات العدوانية يف اجملتمع بصفة عامة و ليس فقط يف
اٞندرسة.
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من خبلؿ ما سبق ٤ند أف ىناؾ عدة عوامل تساىم يف ظهور و إنتشار السلوؾ العدوآف يف اٞنؤسسات
الرتبوية بصفة خاصة و اجملتمع بصفة عامة ،و أف ىذه العوامل سواء منها العوامل الداخلية أو العوامل اٝنارجية
فهي متداخلة فيما بينها و يتفاعل بعضها مع البعض.

خامسا -طرق الوقاية من السلوك العدواني8
إف الوقاية من السلوؾ العدوآف يكوف بالتصدي للعوامل و األسباب اٞنؤدية لو و معاٛنتها ،و ٩نب
تكثيف اٛنهود الوقائية خاصة يف مرحليت الطفولة و اٞنراىقة ألف السلوؾ العدوآف يتكوف و يتعلم خبلؿ ىاتٌن
اٞنرحلتٌن لذلك كاف لزاما ١ناربتو قبل أف يصبح صفة دائمة يف شخصية اإلنساف و ذلك بالقياـ ّنا يلي:
أ  -دور االسرة8
 - 1إختيار شريك اٜنياة الزوجية اٞنناسب لتفادي اٝنبلفات الكثًنة يف البيت ،و تفادي الطبلؽ و معاناة
الطفل من اٜنرماف العاطفي من أحد األبوين أو كليهما ،و عدـ إستقراره النفسي.
- 2تنشئة الطفل تنشئة سليمة ،و ذلك بتوفًن لو وسط مليء باٜنب و العطف و اإلبتعاد عن عقابو بعنف و
بصورة مؤذية.
- 3إىتماـ األىل بالطفل و اإلستماع إليو و إُف مشاكلو.
- 4تشجيع األبناء عند مواجهتهم إلحباطات و تعليمهم كيفية مواجهة الفشل بطريقة صحيحة.
- 5تلبية اٜناجات النفسية و البيولوجية للطفل ( .زيداف)168 ،1998 ،
- 6تكوين قدوة سلوكية حسنة لؤلبناء من خبلؿ ْننيبهم الشجارات الزوجية ،و األبتعاد عن التعامل الفظ
معهم أو مع غًنىم.
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- 7الفهم اٛنيد ٞنتطلبات كل مرحلة من مراحل ٧نو الطفل و إحتياجاهتا من الرتبية و التوجيو و اإلىتماـ و من
ٖنة الفهم العميق للظروؼ النفسية و اإلجتماعية اليت ٬نر هبا إبنهم اٞنراىق( .زيداف)168 ،1998 ،
ٓ - 8نقيق الفطاـ النفسي للمراىق مع إتاحة الفرصة لو لتكوين شخصيتو اٞنستقلة و اإلعتماد على ذاتو مع
ْننب التدخل الدائم يف كل شؤونو.
- 9الشرح الدائم لؤلبناء والتفسًن اٞنستمر لسبلمة الفروؽ الثقافية و اإلجتماعية اٞنوجودة بٌن أفراد اجملتمع و أنو
بدوف ذلك لن يكوف ىناؾ توازف يف الكوف.
- 10تقوية الوازع الديين عند األبناء بأسلوب الرتغيب ال الرتىيب.
- 11تقليل ساعات مشاىدة األبناء للتلفاز أو استخدامهم لؤللعاب و األنرتنت و وضع قانوف لذلك.
- 12توفًن العدؿ بٌن األبناء.
- 13متابعة اإلبن يف دراستو و يف إختياره ألقرانو .
ب  -دور المدرسة8
 - 1تنشئة التبلميذ منذ اٞنرحلة اإلبتدائية على التعبًن الشفوي و الكتايب من أجل القدرة على عرض أفكارىم
بوضوح و التعبًن عن أنفسهم.
- 2إعطاء اٞندرسة األولوية للرتبية اإلسبلمية و األخبلقية.
- 3إختيار اإلداريٌن على أسس واضحة ْنمع بٌن الكفاءة العلمية و اإلدارية و الرجاحة اٝنلقية.
 - 4إختيار اٞنعلمٌن األكفاء و اٞنؤىلٌن لتأدية الرسالة الرتبوية بأكمل وجو( .بطرس)252 ،2008 ،
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- 5التقليل من عدد التبلميذ يف القسم الواحد ٞنتابعة حل مشاكلهم.
- 6تربية التبلميذ على العمل التعاوٓف اٞنبين على مبدأ التفاوض و اٞنشاركة.
- 7إغبلؽ بوابات اٞندرسة ٞنراقبة الداخلٌن و اٝنارجٌن من  /و إُف اٞندرسة.

 - 8تعيٌن مرشدين تربويٌن و أخصائيٌن نفسانيٌن مدرسيٌن يف كل مدرة ليتمكنوا من إكتشاؼ حاالت
العدواف اٞنبكرة و معاٛنتها.
ْ - 9ننب اٞنمارسات اٝناطئة و السلبية مع التبلميذ( .بطرس)253 ،2008 ،
 - 10توثيق الصلة باألسرة ح ى يتمكن التعرؼ على أحواؿ التلميذ النفسية و الصحية و العائلية لفهم
مشاكلو ،و تقدٔف اٞنساعدة لو لًنكز يف دراستو و رفع من مستواه التعليمي.
- 11مراعاة الفروؽ الفردية بٌن التبلميذ أثناء شرح الدرس و رفع دافعيتهم للتعلم و مساعدهتم على إكتساب
التفكًن الصحيح ٜنل مشاكلهم دوف أف تؤثر فيهم.
 - 12تعامل األستاذ بطريقة ذكية و مرنة مع التبلميذ الذي يعانوف من بعض اٞنشاكل السلوكية يف القسم دوف
اللجوء إُف إىانتهم أو اإلستهزاء هبم و ٓنقًنىم.
- 13ضرورة شرح القوانٌن اٞندرسية و تعليقها لتكوف على مرآى اٛنميع ٞننع إرتكاب األخطاء ُنجة اٛنهل
و البلمعرفة.
- 14وضع برامج مبلئمة لقدرات التبلميذ و تطبيق الطرؽ اٜنديثة يف التدريس.
- 15عقد إجتماعات دورية بٌن اٞندرين و الطلبة و أوليائهم لطرح اٞنشكبلت و دراستها و ١ناول ػ ػػة إ٩ناد
حلوؿ ٟنا.
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- 16اإلىتماـ باٞندرسة كبناية من حيث الشكل و اٞنضموف.

- 17العمل على إعطاء التبلميذ ٠ناؿ للنشاط اٛنسمي و توفًن ٢نتلف األدوات الرياضية.
ت  -دور اإلعالم8
 - 0عرض أخبار العنف و اٛنر٬نة بشكل ينقد و يستقبح ىذا النوع من أ٧ناط السلوؾ مع توضيح أثاره السلبية
و األساليب العقابية اليت تتخذ ض د مرتكيب السلوؾ العدوآف و اإل٥نراؼ لردع من لديو إستعداد للقياـ هبذا
السلوؾ( .السقا)58 ،1999 ،
- 2هتيئة الربامج التلفزيونية اليت ٕنرر رسالة السلم بزرع القيم اإلنسانية و األخبلؽ اٜنميدة ،و نبذ السلوكات
العدوانية العنيفة ،باإلضافة إُف تشديد الرقابة على الربامج اٞنستوردة اليت ٬نكن أف تكوف منافية ألخبلؽ اجملتمع
و عاداتو و تقاليده اإل٩نابية( .وزارة الرتبية)33 ،1999 ،
- 3الرقابة على الكتب و اجملبلت اٞنوجهة للمراىقٌن .
 - 4أف تكوف الربامج اٞنقدمة ىادفة و مدعمة بأفكار نابعة من الثقافة الوطنية ،مكتسية حلة عصرية ح ى
تكوف مقبولة مؤثرة يف التفكًن و السلوؾ لشخصية اٞنراىق.
- 6مسا٨نة األسرة يف فرض رقابة على األنرتنت و ألعاب الفيديو و تبياف سلبيات ىذه الوسائل عندما
تستخدـ يف اٛنانب السليب.
- 7زرع و توجيو النزعة الدينية وجهة سليمة صحيحة للمسا٨نة يف نشر اٞنفاىيم الصحيحة لؤلحكاـ الدينية،
ح ى ال يبقى الفرد يف منتصف الطرؽ بٌن ما يقرأه ىنا و يراه ىناؾ من أنصاؼ اٞنعلمٌن و الدجالٌن الذين
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يبيحوف بعض السلوكات السلبية خاصة يف وجود األنرتنت الذي ينشر ٢نتلف اٞنعلومات يف ثوآف إُف كل
العاَف.
ىناؾ عدة طرؽ للوقاية من السلوؾ العدوآف ،و لقد مت التطرؽ أل٨نها و لكن ٩نب أف تتضافر جهود
األسرة و اٞندرسة و اإلعبلـ من اٜند من السلوؾ العدوآف ،و العمل على ٓنقيق مؤسسات تعليمية يسودىا
األمن ،الطمأنينة و اٞنودة.

خالصـ ــة8
من خبلؿ ما مت عرضو يف ىذا الفصل ٤ند ،أف السلوؾ العدوآف رغم اختبلؼ مفهومو و تعاريفو و
أ٧ناطو إال أف العوامل و األسباب اٞنؤدية إليو واحدة ،و أنو يبقى سلوكا مرفوضا يف ٗنيػ ػ ػػع اجملتمعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات و
البيئات ،خاصة البيئة اٞندرسية اليت تعترب بيئة تربوية ،أخبلقية ،تعليمية ،تعلمية .فمثل ىذه السلوكات ٩نب
العمل على الوقاية منها و ١ناربتها إف ظهرت ،و ٩نب أف تتظافر اٛنهود بٌن ٢نتلف مؤسسات و ىياكل
الدولةٝ ،نلق مواطنٌن صاٜنٌن و أسوياء ينهضوف باألمة.
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تمهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
أوال -الح ـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة8
 - 0مفهوم الحاجة

 - 4أىمية الحاجات

 - 1بعض النظريات المفسرة للحاجات
 - 2أنواع الحاجات

ثانيا -اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد8
 - 0مفهوم اإلرشاد

 - 4الحاجة إلى اإلرشاد
 - 1أىداف اإلرشاد
 - 2نظريات اإلرشاد

ثالثا -تعريف الحاجات اإلرشادية8
رابعا -خصائص تالميذ مرحلة التعليم المتوسط8
 - 0مفهوم التعليم المتوسط

 - 4خصائص النمو في مرحلة التعليم المتوسط

 - 1المشكالت التي يعيشها تالميذ مرحلة التعليم المتوسط
خالصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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تمهي ـ ـ ــد8
يهتم علم النفس بدراسة سلوؾ الفرد ١ناوال بذلك معرفة ما الذي يدفع الفرد إُف سلوؾ معٌن؟
و ما ىو اٟندؼ من ىذا السلوؾ؟ و الكائن اٜني يتأثر يف سلوكو ّنؤثرات داخلية و خارجية ْنعلو يتصرؼ
وفق تلك اٞنؤثرات ،فسلوكاتو ٓنكمها ٠نموعة من القوى و الدوافع ،فحاجتو مثبل للطعاـ ْنعلو يسلك سلوؾ
األكل ،و حاجتو إُف األمن ٩نعلو يتصرؼ بعدائية دفاعا على نفسو أو على كرامتو و غًن ذلك .كل شخص
لو حاجات و دوافع ٓنكم سلوكاتو ،ومعرفة حاجات اآلخرين ٓنملنا على التسامح و رحابة الصدر و إقامة
عبلقات انسانية أفضل ،فلو استطاع اٞنعلم مثبل أف يفهم حاجات تبلميذه و مشاعرىم ،استطاع أف يفهم
وجهة نظرىم وأف يصغي إُف شكواى م و أف ٩ند ٟنم العذر يف بعض ما يفعلوف .يضاؼ إُف ىذا أف جهل
اإلنساف بدوافعو و حاجاتو اٝناصة مصدر لكثًن من مشاكلو ومعتقداتو الباطلة و اندفاعاتو و أزماتو النفسية.
فكاف حريا بو أف يتجو إُف من يرشده و ٬ند لو يد اٞنساعدة لفهم مشاعره وحاجاتو و دوافع سلوكو و اٝنروج
من مشكلتو بسبلـ .لذلك تطرقنا يف ىذا الفصل إُف مفهوـ اٜناجة و أ٨نية اٜناجات و بعض النظريات
اٞنفسرة للحاجات ،و إُف اإلرشاد و أ٨نيتو ،و إُف مرحلة التعليم اٞنتوسط و خصائصها و مشكبلت التبلميذ
يف ىذه اٞنرحلة.

أوال -الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة8
-0

مفهوم الحاجة 8Need

 الحاجة لغة8
حاجة :مفرد حاجات وحاج وحوائج واٜناجة ىي ما يفتقر إليو اإلنساف و يطلبو( .عمر)577 ،2008 ،
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 الحاجة اصطالحا8

يعرؼ "مورفي "  Murphyاٜناجة بأهنا "الشعور بنقص شيء معٌن إذا ما وجد ٓنقق اإلشباع".يعرؼ "كرتش"  Kratchو "كرتشفيل"د  Kartchvildاٜناجة بأهنا "حالة خاصة من مفهوـ التوترالنفسي"( .عبد القادر)2011 ،
و يعرؼ "إنجلش و إنجلش" )  (English & English 1958اٜناجة على أهنا " شعور الكائناٜني باإلفتقار إُف شيء"( .السلطاف)2012 ،
و يرى "موراي"  Mourayأف اإلحساس الفسيولوجي للحاجة مركزه منطقة اٞنخ ،و أف العمليات الداخليةىي اليت تستثًن اٜناجة ،فاٜناجة عنده" مركب ٔنيلي مناسب أو تكوين فرضي ٬نثل قوة يف منطقة اٞنخ ".
و يعرفها "أحمد زكي بدوي" ":بأهنا كل ما يتطلبو اإلنساف لسد ما ىو ضروري من رغبات أو لتوفًن ما ىومفيد لتطوره و ٧نوه " ،و بعبارة أخرى ىي الدافع الطبيعي أو اٞنيل الفطري الذي يدفع اإلنساف إُف ٓنقيق غاية
داخلية كانت أو خارجية شعورية أو ال شعورية ،وتنقسم يف رأيو وفقاً لطبيعتها إُف:
– 1حاجات أولية :كالطعاـ و اٞنسكن و اٞنلبس واٜناجات اٛننسية.
– 2حاجات مشت قة :و ىي الناْنة عن التواجد يف ٗناعة ٟنا خصائصها االجتماعية كاللغة و التعليم و القيادة
و الضبط اإلجتماعي.
– 3حاجات تكاملية :و ىي اليت ٓنقق قدراً أكرب من االنسجاـ االجتماعي و تربط بٌن أعضاء اٛنماعة
كاٞنعتقدات و اٞنمارسات الدينية و نواحي النشاط الرتفيهية( .مصطفى)2010 ،
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 و يرى "ماسلو" بأف اٜناجة ىي "ما يثًن الكائن اٜني داخليا ٣نا ٩نعلو يعمل على تنظيم ٠نالو هبدؼ القياـبنشاط ما لتحقيق مثًنات أو أىداؼ معينة".
يف حٌن يعرفها "زىران" بأهنا "افتقار إُف شيء ضروري أو نوع من النقص أو العوز اٞنقرتف بالتوتر ،الذي يزوؿ م ى
أشبعت ىذه اٜناجة وزاؿ النقص" ( .القطنآف)11 ،2011 ،
يعرفها "علي منصور" اٜناجة "كل نقص يشعر بو الفرد يف الشروط البيولوجية أو النفسية أو االجتماعية أوالثقافية ،و يؤثر يف توازنو و يكوف مانعاً إلشباع حاجاتو .و إلعادة التوازف تنشط اٜناجة أو تفرز دافعاً ما ،و
ٍ
عندئذ ٪نرؾ الدافع السلوؾ من أجل ٓنقيق الغاية اليت تشبع اٜناجة أو تعيد التوازف نتيجة إشباع ىذه اٜناجة٣ ،نا
يؤدي إُف إزالة التوتر أو خفضو.
و تعرؼ اٜناجة أيضاً "أهنا اٜنالة أو اٞنوقف الذي يتطلب الوصوؿ إُف ىدؼ معٌن " (منصور ،د س)884 ،اٜناجة حالة من اٜنرماف أو النقص اٛنسمي أو االجتماعي تلح على الكائن العضوي فتنزع بو إُف إشباعها أوإختزاٟنا( .عبد اٝنالق و دويدار)296 ،1999 ،
بناء على ىذه التعريفات؛ ٬نكن القوؿ بأف اٜناجة ىي:حالة من النقص و العوز و اإلفتقار تقرتف بنوع
و ً
من التوتر و الضيق ال يلبث أف يزوؿ م ى قضيت اٜناجة و زاؿ النقص سواء كاف ىذا النقص ماديا أو معنويا،
داخليا أو خارجيا .فالفرد يكوف يف حاجة إُف الطعاـ م ى أعوز جسمو إُف الطعاـ ،و يف حاجة إُف األمن م ى
إحتواه اٝنوؼ و افتقر إُف األمن .و ٣نا يذكر أف اإلنساف قد يكوف يف حاجة إُف شيء لكنو ال يرغب فيو ،كأف
أف يكوف يف حاجة إُف تعا طي أدوية خاصة لكنو ال يرغب يف تعاطيها ،أو يرغب يف شيء ال يكوف يف حاجة
إليو ،فقد يرغب يف طعاـ كاٜنلوى و ىو ليس يف حاجة إليو بل قد يكوف ضارا بو ( .راجح)67 ،1968 ،
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 - 4أىمية الحاجات8

تعد اٜناجات على إختبلفها مفاتيح لفهم السلوؾ اإلنسآف و توجيهو و ضبطو و التحكم بو ،و التنبؤ ّنا
ّ
سيكوف عليو يف اٞنستقبل .و أل٨نية اٜناجات ،فإف الطفل الذي تلْقى حاجاتو اٛنسمية أو النفسية أو االجتماعية
حرماناً مفرطاً أو نقصاً شديداً يف اإلشباع ال ينمو و ال يسلك بطريقة سوية ،و أف ىناؾ احتما ًال عالياً أف يصبح
بل سواء يف طفولتو أو يف مراىقتو و ح ى يف رشده.
ىذا الطفل يف البيت أو اٞندرسة أو اجملتمع إنساناً مشك ً
ألف اٜناجات ١نركات للسلوؾ فإف اإلنساف يسعى إُف الطعاـ كلما جاع ،و إُف النوـ كلما تعب و إُف
ُستفز أو أُستثًن أو حاؿ بينو و بٌن
االتصاؿ باآلخرين كلما شعر بالوحدة ،و إُف الغضب و رّنا إُف القتاؿ إذا أ ّ
حاجاتو اٞنهمة و اٞنلحة عائق ما .و يستدؿ على وجود حاجة معينة لدى الفرد من خبلؿ السلوؾ الباحث عن
ىدؼ ١ندد يف العاَف اٝنارجي ،و خاصة عند إعاقة ىذا السلوؾ أو بعض جوانبو أو عند إحباطو ،أو عندما
نبلحظ مقاومة الفرد ٟنذه العوامل اٞنعيقة أو احملبطة و مثابرتو يف سبيل ٓنقيق اٟندؼ و إشباع اٜناجة.
إف حاجات اإلنساف اٞنتعددة ىي الدوافع اليت ٓنرؾ سلوكو و توجهو ،لذا فإف من اٝنطورة أف يشعر ىذا
اإلنساف أف لديو حاجات و دوافع ال يتاح لو إشباعها ،إذ أف من شأف ىذه اٜنالة أف تتسبب يف شعوره باٞنعاناة،
األمر الذي قد يتطور إُف صراع داخلي يكوف مصدراً للقلق  anxietyو التوتر  stressو اإلكتئاب
 depressionو سرعة اإلنفعاؿ و التهيج ( . irritabilityمنصور ،د س)884 ،
يف دراسة قامت هبا "مورس  " Morseرأت أف لدى اإلنساف رغبات وحاجات يشعر هبا وتسبب لو
حالة من التوتر تزداد بقوة اٜناجة ،والعبلقة بٌن حاجات اإلنساف و سلوكو يف غاية التعقيد و التشابك ،فقد
يصدر منو سلوؾ واحد إستجابة لعدد من اٜناجات اٞنختلفة ،كما قد تصدر منو أ٧ناط ٢نتلفة من السلوؾ إلشباع
نفس اٜناجة عندما تربز يف أوقات ٢نتلفة ،و قد تصدر أ٧ناط ٢نتلفة و متباينة من قبل عدد من األشخاص
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استجاب ة لنفس اٜناجة ،و ذلك ألف السلوؾ اإلنسآف يتأثر ّنجموعة من العوامل منها :اٜناجات ،العوامل
اإلجتماعية ،العوامل الشخصية كالذكاء و اإلدراؾ و التعلم و اٝنربة ،العوامل اٜنضارية ،اٝنصائص النفسية
للشخصية و ٚناهتا و أ٧ناطها .و لكن ىذه العوامل إما أهنا تصب يف النها ية يف خانة ُنث اإلنساف عن وسائل
ٓنقق لو إشباعاً ٜناجاتو اٞنختلفة ،أو أنو ٪ناوؿ ما أمكنو تطويعها و تسخًنىا ٞنساعدتو يف إشباع ىذه اٜناجات.
و تلعب اٜناجات دوراً أساسياً يف ٓنريك السلوؾ اإلنسآف ،بل يرى البعض أهنا القوى األساسية لو و أف مفتاح
السيطرة على السلوؾ و توجيهو إ٧نا يكمن يف فهم اٜناجات و الدوافع.
إف اٜناجات تعمل على ٓنريك السلوؾ البشري يف تناسب عكسي مع درجة إشباعهاّ ،نعىن أف اٜناجة
غًن اٞنشبعة ىي اليت ٓنرؾ السلوؾ ،فيتصرؼ اإلنساف وفقاً ٞنا يراه متاحاً إلشباع ىذه اٜناجة ،فإذا مت إشباعها
قلّت أ٨ن يتها

و بالتاِف قوهتا يف ٓنريك السلوؾ فترتؾ الساحة لغًنىا من اٜناجات غًن اٞنشبعة .و طاٞنا أف

اٜناجات تتوُف ىذه الوظيفة اٝنطًنة يف حياة اإلنساف واليت تتمثل يف توجيو أفكاره و سلوكو ،فمن اٞنهم جداً أف
يتم اإللتفات إليها و التعرؼ عليها من قبل كل الناس ،و بالذات اآلباء و اٞنربٌن و اٞندرسٌن و اٞنديرين و كل من
يتعامل مع أشخاص آخرين ،و يهمو أف يفهمهم و يسعى لتطويرىم ،و االستفادة ٣نا لديهم من إمكانات و
قدرات .لقد أصبح من الضروري اإلٞناـ ُناجات اإلنساف ليتسىن لنا التعرؼ على بعض من اٛنوانب الغامضة و
اٞنعقدة اٞنتعددة لشخصيتو ،لتحقيق مستويات أفضل من الكفاءة و األداء و النجاح ،و أيضاً التفاىم و إزالة
أسباب سوء الفهم والصراعات اليت ٓندث بٌن الناس( .السلطاف)2012 ،
لذا فإف اٞنعلم الناجح ىو الذي يتلمس حاجات التبلميذ معو ،و ٬نلك القدرة على إكتشافها و يساعد
على إشبا عها ،بإعتبار أف وجود حاجة أساسية غًن مشبعة لدى التلميذ يؤدي بو إُف الشعور باإلحباط و التوتر
و القلق و الضيق و عدـ الراحة ،و كلها مشاعر سلبية ال ٔندـ التلميذ و ال اٞندرسة ،فالتلميذ يبقى مشغوؿ الباؿ
شارد الذىن ،ال يفكر إال يف طريقة إلشباع ىذه اٜناجة غًن اٞنشبعة ،فيكوف إىتمامو كلو منصباً على البحث عن
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أية وسيلة إلشباعها مهما كلفو ذلك .و إذا شعر أف كل خياراتو قد استنفذت ،فإنو قد يلجأ إُف أساليب متسرعة
و متهورة أو ملتوية و غًن مشروعو ،أو يعمد إُف القياـ بعمل ٔنرييب أو أي شيء آخر يلحق الضرر بو أو زمبلئو
أو باٞنعلم أو باٞندرسة اليت يدرس فيها أو بنظامها أو ٚنعتها .و عليو فإف ْناىل اٜناجات وعدـ إشباعها يعرض
حياة الفرد للخطر و يضر بصحتو اٛنسدية و النفسية .و نظراً ٜنركية حياة اإلنساف ،فإف حاجاتو تتغًن وفق
مراحل حياتو و مواقفها.

-1

بعض النظريات المفسرة للحاجات8
ىناؾ العديد من النظريات اليت حاولت تعريف اٜناجة و تفسًنىا و اختلفت التعاريف و التفاسًن

بإختبلؼ إْناىات كل نظرية و مؤسسها ،لذلك ستقوـ الطالبة بذكر بعض ىذه النظريات و ليس كلها.
 - 0نظرية موراي في الحاجات8
وضع "هنسً موزاً"  Henry Murrayتصوراً فرضياً ٞنفهوـ اٜناجة يرتبط بالعمليات
الفسيولوجية الكامنة يف اٞنخ ،و من رأيو أف اٜناجة ٬نكن أف تستثار داخلياً أو نتيجة ٞنوقف خارجي و يصاحب
بعض اٜناجات انفعاالت و مشاعر معينة ،و يقرر أف اٜناجات ال تعمل كل منها منعزلة عن األخرى ،و يقوؿ
أهنا متفاعلة( .مصطفى)2010 ،
و على الرغم من اعتقاده بأف اٜناجة ٕنثل سًنورة فزيولوجية ،فإنو َف يسع إُف ٓنديد عدد معٌن من
«اٜناجات األولية» ،كما ىو الشأف يف بعض النظريات ،بل إكتفى بوضع «الئحة» تتكوف من عشرين حاجة
رئيسية لدى اإلنساف نذكرىا فيما يلي:
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 اإلتضاع (أف ٫نضع اٞنرء يف سلبية إُف قوة خارجية ،أف يستسلم ،أف يعرتؼ بالدونية ،أف يلوـ نفسو ،أفيسعى إُف األَف ويستمتع بو.)...
 اإل٤ناز (أف ٪نقق شيئا صعبا ،أف يتمكن من ،أو يسيطر على ،أو ينظم أشياء مادية أو بعض األفكار،أف يتفوؽ اٞنرء على نفسو .)...
 اإلنتماء (أف ينجذب اٞنرء إُف شخص آخر و أف يستمتع بالتعاوف معو أو بالتبادؿ معو ،أف يتمسكبصديق و يظل ٢نلصا لو).
 العدواف (أف يتغلب على مقاومة بالقوة أو العنف ،أف يقاتل ،أف ينتقم إلصابة أو ضرر ،أف يهاجم،يصيب ،أو يقتل شخصا آخر ،أف يقاوـ شخصا آخر بعنف أو أف يعاقبو).
 اإلستقبلؿ (أف يتحرر اٞنرء ،أف ينفض عن نفسو القيود ،أف يتخلص من األسر أف يقاوـ القهر و التقييد،أف يتجنب أو يتخلى عن األنشطة اليت ٕنليها السلطات اٞنسيطرة ،أف يكوف غًن مسؤوؿ ،أف يتحدى
األعراؼ.)...
 العمل اٞنضاد (اإلقتدار أو التعويض عن الفشل بإعادة السعي أو احملاولة ،أف ٪ناوؿ التغلب عن الضعف،كبت اٝنوؼ ،أف ٪نتفظ اٞنرء بإحرتامو لذاتو و بكربيائو على مستوى عاؿ ).
 الدفاع (الدفاع عن الذات ضد التهجم و النقد و اللوـ ،أف ٫نتلق أو يربر فعلة سيئة ،أو فشبل ،أو إىانة،الدفاع عن األنا .)...
 اإلحرتاـ (اإلعجاب بأحد الرؤساء و تأييده ،أف ٕنتدح أو تكرـ ،أف تساير التقاليد .)... السيطرة (أف تسيطر و تتحكم يف بيئتك اإلنسانية ،أف تؤثر يف سلوؾ اآلخرين أو توجهو عن طريقاإل٪ناء ،أو االغراء ،أو اإلقناع ،أو إصدار األوامر ( .) ...موراي)191 ،1988 ،
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العرض (أف ترتؾ إنطباعا ،أف يراؾ اآلخروف و يسمعوؾ ،أف تستشًن اآلخرين أو تروعهم أو تدىشهم أو
 ْتسليهم.)...
 ْننب األذى (أف تتجنب األَف ،أو إصابة البدف ،أو اٞنرض أو اٞنوت ،أف هترب من موقف خطًن .)... ْننب الدونية ( أف يتجنب اإلىانة ،أف يغادر اٞنواقف احملرجة ،أف ٬نتنع اٞنرء عن التصرؼ بسبب اٝنوؼمن الفشل .)...
 اٜننػُ ّو (أف تقدـ التعاطف و تشبع حاجات شيء عاجز :رضيع أو أي شيء يكوف ضعيفا ،عاجزا،وحيدا ،مريضا...أف تقدـ اٞنساعدة ٞنن كاف يف خطر ،أف ٓنمي ،أف تواسي .)...
 ا لتنظيم (أف ترتب األشياء ،أف ٓنقق النظافة ،أو النظاـ ،أو االتزاف.)... اللعب (أف تتصرؼ بقصد اللهو من غًن قصد آخر ،أف ٕنيل إُف الضحك و إطبلؽ النكت ،أف تسعىإُف االسرتخاء ،أو الرياضة ،أو حفبلت الرتفيو .)...
 الرفض أو النبذ (أف تفضل نفسك عن شيء غًن مرغوب فيو أو منفر ،أف تستبعد أو تتخلى عن ،أوتلفظ ،أو ال تكرتث بشيء وضيع.)...
 اٜنسية (أف تسعى إُف االنطباعات اٜنسية و تستمتع هبا ). اٛننس (أف تنشئ عبلقة عشق و ٕنضي فيها ،أف ٕنارس العبلقة اٛننسية ). طلب اٞنساعدة (أف ْند ٜناجاتك شخصا متفهما يعينك على إشباعها ،أف ْندمن يساندؾ ،أو٪نميك ،أو ٪نبك ،أو ينصح لك ،أو يوجهك .)...
 الفهم (أف توجو األسئلة العامة أو ْنيب عنها ،أف يكوف لك اىتماـ بالنظريات ،أف تتأمل ،أو أف تصوغنظرية ،أف ٓنلل ،أف تتوصل إُف التعميمات القائمة( .)...موراي)193 ،192 ،1988 ،
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لو أنك تفحصت قائمة "موراي " بعناية وجعلت تطبقها على أصدقائك و نفسك ،لوجدت أهنا
ّنثابة وصف حساس إُف درجة فائقة أل٧ناط الدوافع يف اٜنياة العادية اليوميةٔ .نيل أنك خرجت من أحد
اإلمتحانات الصعبة ،و أنك و زمبلءؾ جعلتم تسرتجعوف اٝنربة و ٓنللوهنا ،سوؼ ْند أف بعض الزمبلء
يهاٗنوف األستاذ على أنو وضع إمتحانا صعبا غًن عادؿ (العدواف) ،و أ ّف نفرا آخر منهم إٔنذوا من الدرجة
مؤشرا على قصورىم و عجزىم (اإلتضاع) ،و أ ّف آخرين عزموا ببساطة على أف يعملوا َند أكثر يف اٞنستقبل
(العمل اٞنضاد) ،بينما يرفض البعض أف يعرتفوا بالدرجة أو قد ْندىم يكذبوف بشأهنا (الدفاع) ،أو قد يتخلى
بعض الطبلب عن ىذا اٞنقرر (ْننب الدونية) ،و يف مثل ىذا اٞنوقف قد يقدـ بعض الطبلب بضع كلمات
قليلة من التعاطف و التشجيع (اٜننو) ألخرين يبدو أهنم يف حاجة ماسة إليها (طلب اٞنساعدة) ،و بالطبع
سوؼ ترد إُف الذىن أمثلة أخرى عديدة( .موراي)193 ،1988 ،
كما حدد أ٧ناط للحاجات ىي:
 اٜناجات األولية و اٜناجات الثانوية. اٜناجات الظاىرة و اٜناجات الباطنة. اٜناجات اٞنتمركزة و اٜناجات اٞننتشرة. حاجات األداء. حاجات النفع. حاجات الكماؿ( .القطنآف)13 ،2011 ،ترى الطالبة أف "موراي" يعترب السلوؾ العدوآف حاجة من اٜناجات اإلجتماعية يف الئحتو حيث يربره
بأنو اٞنعارضة بالقوة عن ما يهدد الفرد أو التعبًن عن رفضو للمؤثرات اٝنارجية اليت يتعرض ٟنا.
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 - 4نظرية تحقيق الذات لماسلو8

تعترب نظرية "ابراىام ماسلو"  Abraham Maslowمن أشهر نظريات اٜناجات حيث تركز
عل ى القوى و العوامل الداخلية لدى الفرد كالقدرة والكفاءة واٝنربة ،و أف اإلنساف يسعى لتطوير قدرتو و كفاءتو
وخربتو .و لقد قدـ "ماسلو" نظريتو اٞنذكورة يف ورقتو اٞنعنونة " نظرية الدافعية اإلنسانية The Theory of
"  Human Motivationو ذلك يف عاـ (.)1943
تقوـ نظرية "ماسلو" على أف اٜناجات مرتبة من أكثرىا بدائية حيث فيها الكائنات اٜنية الدنيا إُف تلك
اٜناجات اليت ٕنيز األكثر تطورا من الكائنات العضوية ،كما إفرتض ماسلو أف اإلنساف ينمو تتابعيا ،حسب
الرتتيب التصاعدي عن اٜناجات الدنيا إُف اٜناجات العليا (.الداىري و الكبيسي)101 ،1999 ،

ولقد قدـ "ماسلو" نظريتو اٞنذكورة يف ورقتو اٞنعنونة " نظرية الدافعية اإلنسانية" The Theory
"  "of Human Motivationو ذلك يف عاـ ( ،) 1943و قاـ بوضع قائمة للحاجات اإلنسانية،
و صنفها و قسمها وفق نظريتو إُف ٙنس فئات أو ٠نموعات ىي:
1.اٜناجات الفسيولوجية :مثل اٛنوع والعطش والنوـ( .السلطاف)2012 ،
2.اٜناجات إُف األمن  :كاٜناجات إُف اإلستقرار ،التحرر من اٝنوؼ و اٜنماية من البيئة عن طريق إرتداء
اٞنبلبس ،السكن يف اٞننازؿ و األماف من اٛنر٬نة و اٞنشكبلت اٞنادية.
3.اٜناجات االجتماعية :مثل اٜنب و التقبل من خبلؿ العبلقات اٜنميمية ،اٛنماعات اإلجتماعية تبادؿ
الصدقات.
4.اٜناجات إُف اٞنكانة و التقدير  :و منها التحصيل ،الكفاءة ،اإلعرتاؼ ،اٞنركز و اٞنكانة( .عبد اٝنالق ،دويدار،
)298 ،1999
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5.اٜناجة إُف ٓنقيق الذات  :و تعىن اٜناجة إُف التعبًن عن الذات و القدرة على اإلبداع و اإلبتكار و القبوؿ
بالواقع( .السلطاف)2012 ،
و يرى "ماسلو" أف ىذه اٜناجات متشابكة وتعتمد كل منها على األخرى .كما ىي موضحة يف الشكل التاِف:

ٓنقيق الذات
اٜناجة للمكانة و التقدير
اٜناجات اإلجتماعية
اٜناجات إُف األمن
اٜناجات الفيسيولوجية
الشكل  - 0-ىرم "ماسلو" الصورة االولية
كانت ىذه أوؿ صياغة لن ظريتو حيث إحتوت على :أربع حاجات حرمانية (اٜناجات الفسيولوجية،
حاجات األمن و السبلمة ،اٜناجات اإلجتماعية ،حاجات تقدير و إحرتاـ الذات) و حاجة ٧نائية واحدة (حاجة
ٓنقيق الذات) .و يف مرحلة الحقة ،قاـ "ماسلو" بإضافة ثبلث حاجات أخرى إُف اٜناجات اٝنمس ،ليصبح
عددىا  8حاجات ،و قد كاف ذلك عاـ ( )1970عندما قاـ "ماسلو" ّنراجعة نظريتو و إعادة صياغتها ،حيث
وضع إثنتٌن من ىذه اٜناجات الثبلث بٌن حاجات تقدير الذات و حاجات ٓنقيق الذات كما ىو موضح يف
الشكل أدناه وىاتاف اٜناجتاف ٨نا:
 1.اٜناجات اٞنعرفية أو حاجات التعلم واٞنعرفة  Cognitive Needs :و يقصد هبا حاجة الفرد للتعلم و
الفهم

و اإلستكشاؼ ،و ىي تعكس اٜناجة للتحصيل العلمي و اٞنعريف و األكاد٬ني.
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 2.اٜناجة اٛنمالية  Aesthetic Needs :و ىي حاجة االستقرار الداخلي و ىذه اٜناجة تتعلق بتذوؽ
اٛنماؿ.
أما اٜناجة الثالثة اٞنضافة فقد توصل إليها "ماسلو" بتقسيم حاجة ٓنقيق الذات نفسها إُف قسمٌن أو حاجتٌن،
فيكوف لدينا:
 3.اٜناجة ٞنعرفة النفس و ٓنقيق الذات  Self Actualization :و ىي تعين اٜناجة لتحقيق طموح
الشخص

و تطلعاتو و إمكانياتو.

 4.اٜناجة للتسامي  Self Transcendence :و ىي تعين اإلرتباط بشيء أبعد من النفس أو فوؽ حدود
الذات أو ىي مساعدة اآلخرين يف ٓنقيق طموحاهتم و تطلعاهتم و إمكانياهتم( .السلطاف)2012 ،

الحاجة
للتسامي
ٓنقيق الذات
الحاجة الجمالية
الحاجات المعرفية
اٜناجة للمكانة و التقدير
اٜناجات اإلجتماعية (اٜنب و اإلنتماء)
اٜناجات إُف األمن
اٜناجات الفيسيولوجية
شكل  - 4-ىرم "ماسلو" بعد تعديلو
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و يرى "ماسلو" أف ىذه اٜناجات متشابكة وتعتمد كل منها على األخرى ،حيث يؤدي عدـ إشباعها
إُف خلل وقلق يدفع الشخص إُف ١ناولة إشباعها ،إلستعادة التوازف و خفض القلق اٞنرتبطة بعد اإلشباع.
و يرجع "ماسلو" السلوؾ العدوآف والسلوؾ اٞنؤذي إُف إحباط (إعاقة) ٢نتلف اٜناجات و ِناصة اٜناجة
للحب و التقبل( .عبد اٝنالق ،دويدار) 1999،297 ،
 - 1نظرية الحاجة لإلنجاز8
تعد ىذه النظرية حديثة نسبيا ويرجع الفضل يف تأسيسها إُف "ديفيد ماكليالند" David
 McClellandو ىي تتناوؿ اٝنصائص الشخصية لبعض األفراد الذين يتصرفوف كما لو كانوا ىم ٬نلكوف
مصادر ذاتية لتحفيز أنفسهم فهناؾ أدلة كثًنة تبٌن بأف األفراد ٫نتلفوف يف مدى إمتبلكهم لدوافع ذاتية لئل٤ناز و
األداء العاِف اٞنتميز و النجاح يف ٓنقيق األىداؼ اليت يلتزموف بتحقيقها ،و اليت غالبا ما تكوف أىداؼ عالية
اٞنستوى.
ترى ىذه النظرية أف الفرد لديو أربع حاجات رئيسية و ىي:
 اٜناجة إُف القوة 8الذين لديهم ىذه ا ٜناجة ٤ندىم يبحثوف عن فرص كسب اٞنركز و السلطة ،و ىم يندفعوف وراءاٞنهاـ اليت توفر ٟنم فرص كسب القوة.
 اٜناجة إُف اإل٤ناز :الذين لديهم ىذه اٜناجة ٤ندىم يبحثوف عن فرص حل مشكبلت التحدي و التفوؽ. اٜناجة إُف اإلنتماء  :الذين لديهم ىذه اٜناجة ٤ندىم ٩ندوف يف اٞننطقة ،فرصة لتكوين عبلقات صداقة جديدة وىؤالء يندفعوف وراء اٞنهاـ اليت تتطلب التفاعل اٞنتكرر مع الزمبلء.
 اٜناجة إُف اإلستقرار :األفراد الذين لديهم ىذه اٜناجة يعطوف قيمة و أ٨نية كبًنة للحرية و اإلستقبللية يف حياهتمو السيطرة و التحكم ّنصًنىم الشخصي( .اٞنسعري)2008 ،
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ترى الطالبة بأف التلميذ العدوآف من خبلؿ ىذه النظرية يلجأ إُف القوة ليثبت ذاتو و بذلك يكوف قد حقق
إ٤نازا يف نظره ،فهو يف حاجة إُف القوة ليفرض نفسو يف اٞندرسة أماـ زمبلئو أو أساتذتو و يشعر بذلك باإلستقرار
و السيطرة و أيضا حاجتو لئل نتماء إُف ٠نموعة من األقراف تدفعو أف يسلك سلوكاهتم ليتم قبولو يف تلك
اجملموعة.
 - 2نظرية فروم في الحاجات8
تعترب من أحدث النظريات ،مؤسس ىذه النظرية ىو "فيكتور فروم"  Victor vroomو تركز
نظريتو على عامل التوقع كأساس يف حاجات و دوافع اإلنساف باإلضافة إُف العوامل الداخلية و اٝنارجية،
كمحرؾ للسلوؾ اإلنسآف لذا فإف عنصر الرتقب و التوقع الذي تقوـ عليو ىذه النظرية ،يعترب عامبل قويا يف دفع
اإلنساف إُف إٔناذ سلوؾ معٌن أو اإلمتناع عنو ،فإذا توقع اإلنساف أنو سيحصل على إشباع معٌن خبلؿ فرتة
مستقبلية ،فإنو سيظل يعمل ح ى ٪نقق ىذه الرغبة ،أما إذا َف يتوقع اإلشباع اٞنطلوب من ىذا السلوؾ لظروؼ
معينة فإف ذلك قد يؤدي بو إُف إلغاء السلوؾ و التوقف عنو.
ىذه النظرية ىي األخرى هتتم بعمليات عقلية تتم قبل إستجابة الفرد ٜنافز يتعرض لو ،وىي ٓناوؿ التنبؤ
عن قوة إندفاع الفرد يف وقت معٌن و كذلك إختبلفها من فرد آلخر ،و ىي ترى بأف قوة اإلندفاع ٓنصل نتيجة
ما ٪ندث يف العقل و يؤثر يف السلوؾ الذي يصدر عن الفرد ،أي أهنا ٓناوؿ أو تفسر ٞناذا مثبل يندفع طالب ما
للدراسة و اٜنصوؿ على عبلمة جيدة يف مادة ما ،يف حٌن يهمل ذلك يف مادة أخرى و ىو يعرؼ وجود إحتماؿ
أف يرسب فيها ( .برنوطي)422 ،2004 ،
بناء على ذلك يضع "فروم" عدة تفسًنات لسلوؾ األفراد منها:
أ  -يرتكز سلوؾ الفرد على اٞننفعة الشخصية.
ب  -إختيار الفرد لنشاط معٌن يعد واحدا من بدائل األنشطة.
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ج  -يرتكز االختيار على اعتقاد الفرد أف الن شاط اٞنختار ىو الطريق احملتمل لتحقيق أىدافو.
د  -تلعب التوقعات دورىا يف أناذ الفرد لقراره( .ديب)31- 30 ،1999 ،
قدـ "فروم"  Vrommيف نظريتو أربع حاجات ضرورية للحياة وىي:
-اٜناجة لئلنتماء.

 -اٜناجة للشموخ.

-اٜناجة للهوية.

 -اٜناجة لئلنض باط اإلجتماعي( .الداىري و الكبيسي)101، 100، 1999،

ترى الطالبة أف السلوؾ العدوآف عند التلميذ يفسر من خبلؿ نظرية "فروم" على أنو سلوؾ يعود باٞننفعة
الشخصية للتلميذ و أف ٛنوء التلميذ للعدواف ىو الطريق الوحيد لتحقيق ىدفو ،و ٬نكن أف نفهم كيف يتعلم
بعض األفراد السلوؾ العدوآف و يصبحوف عدوانيٌن ٕناما ،مثل ىؤالء األفراد وجدوا أهنم بإٔناذ ىجوـ
مباشر و١ندود على ما قد يعرتض طريقهم من عوائق ٓنوؿ بينهم و بٌن أىدافهم٪ ،نرزوف ٤ناحا و ال يلقوف عقابا
يذكر على من يعتدوف عليهم ،وإذا إمتد ىذا النوع من السلوؾ إُف اٞنواقف اٞنشاهبة ،فإف الفرد يكوف قد إكتسب
إْناىا إُف القسوة ،فاإلنساف يػُْعلي من شأف الوسائل اليت تكفل لو النجاح و تشبع حاجاتو .و بذلك يتوقع أ ّف
تلك الوسائل ٓنقق لو إشباعا ٜناجاتو.
- 2أنواع الحاجات8
اختلف العلماء يف تقسيم اٜناجات و ذلك كل حسب توجهاتو و نظرياتو و إنتماءاتو الفكرية .حيث
ىناؾ من يقسمها إُف حاجات فطرية و أخرى مكتسبة ،أو إُف حاجات أولية ( :كاٜناجة إُف اٟنواء ،اٞناء،
الطعاـ ،اٛننس ،الرضاعة و التربز) ،و حاجات ثانوية( :كاٜناجة إُف اإل٤ناز ،البناء ،التقدير ،السيطرة،
اإلستقبلؿ ،اإلنقياد و األمن).
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و ىناؾ من يصنفها إُف اٜناجات اٞنتمركزة( :و ىي تلك اليت ترتبط إرتباطاً وثيقاً بأنواع ١نددة من اٞنوضوعات
البيئية) ،و اٜناجات اٞننتشرة ( :و ىي تلك اليت تضم عناصر متعددة ُنيث ٬نكن استخدامها يف أي موقف
بيئي)( .مصطفى)2010 ،
أيضا تنوعت أنواع اٜناجات اإلنسانية و ذ لك إلختبلؼ ضروريات اٜنياة و إختبلؼ طموحات الناس و أف بعض
اٜناجات ال تدرؾ بوعي كامل من طرؼ الفرد.
إف اٜناجات قابلة للتغيًن و التعديل حسب الظروؼ اٞنادية و النفسية اليت ٬نر هبا الفرد ،و أيضا
اٜناجات النفسية (بصفة خاصة) معقدة ،و ٔنتلف ُنسب ما ٓنتويو بيئة الفرد من أعراؼ و عادات
و تشريعات و قوانٌن و أيضا حسب ظروؼ األفراد و أعمارىم ،و كذلك اٜناجات اليت تكوف يف مرحلة عمرية
ما ىامة و حيوية قد تصبح حاجات غًن ىامة ،فاٜناجة إُف عطف و حناف الوالدين تكوف مهمة للطفل،و ال
تكوف كذلك يف سلوؾ الراشدين ،نتيج ة لذلك تعددت اٜناجات و تنوعت حسب كل نظرية و عاَف وحسب
منهج البحث و الدراسة ( .القطنآف)21، 2011 ،
و يرى "ىيلجارد"  Hilgardأف االختبلؼ يف تصنيف اٜناجات النفسية يرجع إُف:
 أف اٜناجات النفسية مكتسبة من اجملتمع ،و يتم التعبًن عنها بالطريقة اليت يسمح هبا ىذا اجملتمع٣ ،نا
يؤدي إُف اختبلؼ األفراد يف طريقة تعبًنىم عن حاجاهتم النفسية.
 قد يدفع عملية سلوكية واحدة عدة حاجات اجتماعية ،فالدافع للباحث يف عملو قد يكوف الصيت
العلمي أو كسب اٞناؿ أو أمور عديدة أخرى.
 ظهور اٜناجات بصورة مقنعة وليس بصورة واضحة صر٪نة.

114

الحاخات اإلرشادية

الفصل الثالث

٬ نكن التعب ًن عن اٜناجات النفسية بطرؽ من فرد آلخر ،فهدؼ حاجة ما عند فرد قد ال يكوف نفسو
عند اآلخر( .زيداف )49، 1989،
و سنُ ْد ِرج فيما يلي بعض التصنيفات حيث ٤ند من صنف الحاجات إلى أولية (فطرية) و حاجات مكتسبة
(ثانوية)8
 .0اٜناجات األولية (الفطرية) :و ىي ذلك النوع الذي ينتقل عن طريق الوراثة فبل ٪نتاج الفرد إُف تعلمو أو
إكتسابو ( .راجح  )71، 1968،مثل اٜناجة للماء ،الطعاـ ،النوـ ،اٛننس ،األمومة ،اٜناجة للهواء ،اٜناجة إُف
البعد عن اٜنرارة الشديدة أو الربودة الشديدة ،الراحةْ ،ننب األَف ،اٜناجة لئلخراج ،اٜناجة اٛنسمية اٞنتعلمة
(مثل حاجة اٞندمن إُف الوصوؿ ٞنستوى تركيز معٌن لعقار باٛنسم)...اٍف.
 .4اٜناجات اٞنكتسبة (الثانوية)  :و ىي اٜناجات اليت يكتسبها الفرد من خبلؿ حياتو يف اجملتمع و من
خبلؿ عملية التطبيع اإلجتماعي ،و نتيجة ٝنرباتو اليومية و تعلمو اٞنقصود و غًن اٞنقصود أثناء تفاعلو مع بيئتو،
فيتعلم أ ف ىناؾ أىدافا عليو أف يعمل من لكي يصل إليها ،مثل :تعلم قيمة النجاح و ١ناولة الوصوؿ إليو ،تعلم
حب اآلخرين و اإلرتباط هبم و التنافس معهم  ...لذلك يكتسب الفرد عددا كبًنا جدا من اٜناجات و الدوافع
اليت تظل تدفعو طواؿ حياتو و اليت تصبح أكثر أ٨نية من اٜناجات األولية.
و ىذه الدوافع المكتسبة يمكن تصنيفها إلى ثالثة أصناف ىي8
أ -اٜناجات اإلجتماعية العامة  :و ىي كل ما يكتسبو اإلنساف من خرباتو اليومية وتفاعلو اإلجتماعي مهما
اختلفت اٜنضارة اليت ينتمي إليها.
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ب  -اٜناجات اإلجتماعية اٜنضارية  :و ىي اٜناجات اليت تنميها بعض اٜنضارات و تعمل على تدعيمها ،يف
حٌن ال تشجع ظهوره حضارات أخرى كاٜناجة إُف السيطرة واٜناجة للتملك.
ج  -اٜناجات االجتماعية الفردية  :فتشمل اٜناجات و الدوافع اليت يتميز هبا األفراد بعضهم عن بعض ح ى ٣نن
ينتموف إُف حضارة واحدة ،فقد يك تسبها بعضهم نتيجة ٝنرباتو اٝناصة و ال يكتسبها البعض اآلخر ،فهذا ٬نيل
إُف القراءة و ذلك إُف الرسم ،ىذا ٬نيل إُف النشاط اإلجتماعي و ذاؾ إُف النشاط الرياضي ،ىذا يتوؽ إُف أف
يصبح طبيبا ،و ذاؾ يصبو أف يكوف سائق سيارة ،ىذا يدمن التدخٌن ،و ذاؾ يدمن اٞنخدرات (.راجح 1968،
)91- 90،
و ىناك من يقسمها إلى8
 .1حاجات نفسية أساسية  :كاٜناجة إُف األمن (ٓنرر الفرد من اٝنوؼ) ،اٜناجة إُف التقدير اإلجتماعي (أ ْف
يكوف الفرد موضع قبوؿ وتقدير من اآلخرين ٣نا ٪نقق لو تقدير ذايت و الشعور باإلنتماء و اٜنب) ،اٜناجة إُف
اإلنتماء (تقبل الفرد ٛنماعتو اليت ينتمي إليها وتقبل اٛنماعة لو) ،اٜناجة إُف التعبًن عن الذات و توكيدىا
(تعبًن الفرد عن ذاتو و توكيدىا و إظهار ما لديو من إمكانات).
 .2اٜناجات الشعورية و البلشعورية :فحاجات الفرد قد تعمل على مستوى شعوري أي يشعر الفرد و يكوف
على وعي بدوافع سلوكو ،و ق د تعمل نفس ىذه اٜناجات على مستوى الشعوري ،أي يسلك الفرد دوف أف
يكوف واعيا أو شاعرا هبذه الدوافع ،فقد ٪ناوؿ شخص أف ينتمي إُف نواد كثًنة أو أف يقضي وقتو مع الناس،
و يظهر ّنظهر الرجل االجتماعي بل يسرؼ يف ميولو االجتماعية ىذه ،و ىو ال يشعر أو ال يكوف واعيا
األ سباب اليت تدفع إُف ىذا السلوؾ .و إذا ٥نن ُنثنا و دققنا ىذا السلوؾ لتبينت لنا حاجات مثل :اٜناجة
لؤلمن أو االنتماء أو تقدير الذات أو البحث عن اٜنب و لكن لو سألنا الشخص نفسو لقاؿ لنا ُناجات
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أخرى و ىو صادؽ يف قولو ألنو ال يشعر بالدوافع الكامنة و البلشعورية لسلوكو ىذا( .عويضة،1996 ،
)63 ،59
و في تصنيف آخر للحاجات فقد قسمت إلى 8
 .0اٜناجة اٞنعيارية :و ٪نددىا العلماء كمستويات مرغوب التوصل إليها يف ضوء اٞنستويات القائمة.
 .4اٜناجة الشعورية :و ىي ما يشعر الناس أهنم ُناجة إليو .و ىذه اٜناجة قد تكوف عرضة للتأثر بعوامل
٠نت معية كما أهنا تؤدي إُف مطالب إذا َف تؤدى إُف حدوث مشكبلت.
 .1اٜناجة اٞنعرب عنها :و ىي حاجة شعورية ٓنولت إُف مطلب لعدد كبًن من الناس الذين يشعروف ُناجاهتم
ٝندمة معينة.
 .2اٜناجة اٞنقارنة  :و ىي حاجة ٓندد جملموعة من الناس يف ضوء مستوى معٌن من اٝندمات واليت ٓنظى هبا
ٗناعة أخرى مشاهبة ،و ٬نكن قياس اٜناجة ىنا بتحليل خصائص من يستفيدوف من اٝندمة ،فإذا وجدنا
بعض الناس ٟنم نفس السمات أو اٝنصائص اليت لغًنىم ٣نن ٪نصلوف على خدمة معينة و لكنهم ال
يتمتعوف بنفس اٝندمة ،فمعىن ذلك أهنم ُناجة إُف خدمة مشاهبة( .وىيب)14 ،13 ،1999 ،
و ىناك تصنيف آخر للحاجات وىو 8
 .0من حيث نطاقها :حاجة فردية أو ٗناعية أو ٠نتمعية.
 .4من حيث نوع النشاط  :حاجة نفسية أو انفعالية أو جسمية أو حاجة عقلية.
 .1من حيث طبيعتها  :حاجة مشبعة أو حاجة غًن مشبعة
من حيث مؤسسات اجملتمع  :حاجات تعليمية أو صحية أو اقتصادية أو اجتماعية أو امن أو مسكن مبلئم
...اٍف( .وىيب)14 ،1999 ،
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و ىناك من صنفها من حيث الحاجات األساسية التي يأتي بها التلميذ إلى المدرسة 8
 .0اٜناجات النفسية  :تتمثل يف ضرورة شعور التلميذ باألمن و الطمأنينة و التقدير و حرية التعبًن و
اإلستطبلع.
 .4اٜناجات اإلجتماعية :و تظهر يف رغبة التلميذ إُف اإلنتماء و اٞنشاركة و التوافق اإلجتماعي مع
اٛنماعات اليت يعيش فيها.
 .1اٜناجات التعليمية  :و يقصد هبا الرغبة يف اٞنعرفة و اكتساب اٞنهارات و اٝنربات التعليمية.
 .2اٜناجات الصحية والغذائية ُ :نيث توفر لو الصحة البدنية و سبلمة اٛنسم لتمكنو من إستخداـ طاقتو
إُف أقصى جهد ٣نكن دوف ما خلل يف كيانو الصحي.
 .3اٜناجات اإلقتصادية  :تساعد على السكن الصحي اٞنبلئم و اإلنتقاؿ دوف إجهاد واٞنلبس النظيف
اٞنناسب و توفر اإلمكانات اٞنادية باٞندرسة للتحصيل الدراسي.
 .4اٜناجات الرتو٪نية  :حيث يستطيع أف ٬نارس أنشطة و ىوايات تقابل طاقاتو و تكسبو مهارات ضرورية
ٜنياتو اإلجتماعية و اإلقتصادية.
و تتخذ ىذه اٜناجات أشكاال و صورا اجتماعية متفاوتة من مرحلة تعليمية إُف أخرى ،و ذلك نتيجة تفاعل
األوضاع اٞندرسية اٛنديدة مع أوضاع التلميذ نفسو ،و اليت يأيت هبا إُف اٞندرسة .فنجد أف التلميذ الذي يتابع
دراستو يف اٞنرحلة اإلعدادية يرغب يف اإلنتماء إُف ٗناعات ٕننحو األمن و التقدير ،و تؤكد حريتو الشخصية ؛ ٣نا
قد يؤدي إُف إنفصالو عن التوجيو القيادي من اٞنعلم أو األب أو األـ أو الكبار بصفة عامة ما َف تقابل حاجاتو.
و التلميذ خبلؿ مقابلتو ٜناجاتو األساسية اٞنتجددة ،يستطيع أف ٪نققها بقدراتو الذاتية أو عن طريق اٞنساعدة
األسرية أو اٞندرسية أو اجملتمعية( .أ٘ند و سليماف)21 ،19 ،1982 ،
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ولقد اعتمدت الطالبة يف تصنيفها ٜناجات التبلميذ يف دراستها ىذه إُف التصنيف األخًن (اٜناجات
النفسية ،اٜناجات االجتماعية ،اٜناجات التعليمية ،اٜناجات الصحية ،اٜناجات االقتصادية) و أدرجت
اٜناجات الرتو٪نية ضمن اٜناجات السابقة ،و أضافت الطالبة اٜناجات األسرية ،حيث يرتبط إشباع اٜناجات
األساسية للتلميذ بالدرجة األوُف على نوعية و شكل و عبلقات األسرة و مقدار ٕنتع األسرة باألىلية النفسية و
اٞنعرفية و الرتبوية و مدى تفاعل التلميذ مع والديو و إخوتو و العكس.
ت أيضا اٜناجات الدينية؛ فالفرد عموما و التلميذ خصوصا ُناجة إُف العبادة ،و ُناجة إُف
أدرج ْ
و َ
عقيدة فكرية ،فالتلميذ يف ىذه اٞنرحلة تتفتح قدراتو العقلية و تتنوع خرباتو ،و ينتقل بتفكًنه من التعلق باحملسوس
إُف اجملرد ،فينطلق بذلك للبحث عن فلسفة فكرية تقنع عقلو و ترضي وجدانو و تستجيب ٞنيولو ،فيظهر اىتماما
بسر الكوف و اٜنياة ،فيطرح أسئلة عن اهلل و اٞنوت و اٛننة و غًنىا من األمور ،و أثناء ُنثو عن إجابات
لتساؤالتو تؤكد ذاتو.يف حٌن نرى البعض ٣نن َف تتوفر لو رعاية دينية روحية مسؤولة ٬نر ُنالة صراع يتأرجح بٌن
العبادة و اٞنعاصي ،و الشك و اليقٌن ،و ٥نن كمجتمع مسلم ٥نتاج إُف من يرشدنا دينيا و يساعدنا على إشباع
حاجاتنا الروحية.

ثانيا -اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
-0

مفهوم اإلرشاد8
يعرفو ىولدن  8)0750( Holdenبأنو العملية اليت تؤدي إُف تعديل الفرد و مساعدتو يف سن

طرؽ جديدة ليفهم ذاتو و مشاعره و كيفية اإلستجابة لعواطفو و أفكاره و البيئة اٞنادية و اإلجتماعية احمليطة
بو( .سليماف)13 ،2000،
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تعريف معجم علم النفس ( 8)0763اإلرشاد ىو توجيو نفسي يقدمو عاَف نفسي أو متخصص يف
الرتبية لفرد ما ٕنكينا لو من حل مشكبلتو الشخصية أو الفنية أو الرتبوية( .سليماف)16 ،2000،
و تعرفو رابطة علم النفس األمريكية ( 8)0774بأنو اٝندمات اليت يقدمها أخصائيوا اإلرشاد
النفسي مستخدمٌن مبادئ و مناىج وإجراءات لتفسًن السلوؾ الفعاِف لئلنسآف خبلؿ عملية ٧نوه على
إمتداد حياتو كلها و ىم يقوموف يف أثناء ذلك ّنمارسة أعماٟنم مع التأكيد الواضح على اٛنوانب اإل٩نابية
للنمو و التوافق يف إطار منظور النمور و هتدؼ ىذه اٝندمات إُف مساعدة الفرد على إكتساب أو تغيًن
اٞنهارات الشخصية و اإلجتماعية و ٓنسٌن التوافق ٞنطالب اٜنياة اٞنتغًنة و تعزيز مهارات التعامل بنجاح مع
البيئة و إكتساب العديد من القدرات يف حل اٞنشكبلت و إٔناذ القرارات( .سليماف)14 ،2000،
يعرفو كل من الفرخ و تيم ( )0777بأنو" :عملية مساعدة الفرد يف فهم حاضره و إعداده ٞنستقبلو
هبدؼ وضعو يف مكانو اٞنناسب لو و للمجتمع و مساعدتو يف ٓنقيق التوافق الشخصي و الرتبوي و اٞنهين
و اإلجتماعي ح ى ٪نقق الصحة النفسية و السعادة مع نفسو و مع اآلخرين يف اجملتمع احمليط بو" (الفرخ و
تيم)13 ،1999 ،
يعرفو "حامد زىران" بأنو :عملية بناءة ،هتدؼ إُف مساعدة الفرد لكي يفهم ذاتو و يدرس شخصيتو
و يعرؼ خرباتو و ٪ندد مشكبلتو و ينمي إمكاناتو و ٪نل مشكبلتو يف ضوء معرفتو و رغبتو و تعليمو و
تدريبو لكي يصل إُف ٓنديد وت حقيق أىدافو وت حقيق الصحة النفسية و التوافق شخصيا و تربويا و مهنيا
و أسريا و زواجيا( .سفياف)197 ،2004 ،
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الحاجة إلى اإلرشاد8
إف اٜناجة إُف اإلرشاد من أىم اٜناجات النفسية مثل اٜناجة إُف األمن و اٜنب و اإل٤ناز و النجاح

...إٍف .و كل فرد خبلؿ مراحل ٧نوه اٞنتتالية ٬نر ّنشكبلت و فرتات حرجة ٪نتاج فيها إُف اإلرشاد ،و لقد
طرأت تغًنات كثًنة منها ما ىو :على األسرة اليت سا٨نت يف التغًن اإلجتماعي كخروج اٞنرأة للعمل و
اإلبتعاد عن بيتها و أطفاٟنا ،و تغًنات علمية و تكنولوجية كبًنة سا٨نت يف تطوير التعليم يف اٞنؤسسات
الرتبوية اليت تعآف من زيادة يف عدد التبلميذ يف اٞن دارس ،و ظهور ا٦نفاض اٞنستوى التحصيلي لدى التبلميذ،
التسرب اٞندرسي ،العدواف اٛنسدي و اللفظي اٞننتشر بكثرة سواء ْناه اٞنعلم أو بٌن التبلميذ أنفسهم ،و
تغيًنات يف العمل و اٞنهنة ...و غًنىا من التغيًنات اليت نعيشها يف عصرنا ىذا عصر القلق٣ ،نا يؤكد على
اٜناجة إُف اإلرشاد النفسي.

-1

أىداف اإلرشاد النفسي8
لئلرشاد النفسي أىداؼ ىي كما يلي:

ٓ- 1نقيق الذات :إف للفرد دافع أساسي يوجو سلوكو و ىو دافع ٓنقيق الذات؛ و نتيجة لوجود ىذا فإف الفرد
لديو إستعداد دائم لتنمية معرفة ذاتو ،و فهم و ٓنليل نفسو و فهم إستعداداتو و إمكاناتو ح ى يقيم نفسو و
بالتاِف يوجو ذاتو و يوجو حياتو بنفسو بذكاء و بصًنة يف حدود اٞنعايًن اإلجتماعية لتحقيق ىذه األىداؼ ،و
اإلرشاد النفسي يهدؼ إُف ٧نو مفهوـ موجب للذات الذي يتحقق عند تطابق مفهوـ الذات الواقعي مع مفهوـ
الذات اٞنثاِف ،و مفهوـ الذات ىو احملدد الرئيسي للسلوؾ( .الفرخ ،تيم)1999،21،

121

الحاخات اإلرشادية

الفصل الثالث

ٓ- 2نقيق التكيف  :يعين ٓنقيق التوافق بٌن سلوؾ الفرد و بيئتو الطبيعية واإلجتماعية (توافق شخصي ،توافق
تربوي ،توافق مهىن ،توافق اجتماعي) و ذلك بالتغيًن و التعديل حيث ٪ندث توازف و ىذا التوازف يتضمن إشباع
حاجات الفرد و متطلبات البيئة.
ٓ- 3نقيق الصحة النفسية  :إ ّف ٓنقيق الذات و ٓنقيق التكيف مع البيئة يؤدي إُف ٓنقيق الصحة النفسية للفرد،
أي أف يكوف الفرد راضيا داخليا و خارجيا عن وضعو ،و ال ٪ندث ذلك إال ّنساعدة الفرد على حل مشكبلتو
بنفسو ،بالتعرؼ على أسباهبا و أعراضها و إزالة ىذه األعراض( .الفرخ ،تيم)28 ،22 ،1999 ،

-2

نظريات اإلرشاد النفسي8
ىناؾ عدة نظريات يف اإلرشاد النفسي لكن اكتفت الطالبة بعرض البعض منها ال على سبيل اٜنصر

و ىي كما يلي:
أ -نظرية التحليل النفسي 8و يتزعمها "فرويد" " ،" Freudو تعتقد ىذه النظرية أف الطبيعة البشرية
بل دفاعية يدافع هبا
شريرة ّ ،نعىن أف اإلنساف يف طبيعتو شرير ،و أف سلوؾ البشر الذي يبدو خًناً ،إ٧نا ٬نثل حي ً
اإلنساف عن بواعث الشر يف نفسو .و أف أحداث الطفولة و اإلحباطات و الصراعات و ٧نط العبلقات
األسرية ٟنا أثر كبًن يف بناء شخصية الفرد و سلوكياتو السوية و الشاذة.
و تسلم ىذه النظرية أف الشخصية تتكوف مكونات أو نظم ثبلثة من الطاقة ىي:
 اٟنو :ىو مستقر الغرائز و الدوافع األولية و مستودعها. األنا العليا :ىي مستقر الضمًن أو القيم أو األخبلؽ و اٞنثل العليا فهي ّنثابة سلطة عليا داخلية تراقب وٓناسب.
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 األنآ :نتل مكاناً وسطاً بٌن مستقر الغرائز و مستقر اٞنثل العليا ،فهي مراكز الشعور و التفكًن اٞنشرؼ علىالسلوؾ ،يعمل على التوفيق ما بٌن (اٟنو) الدنيا و (األنا العليا)( .الصيب ،د س)
تطبيقات نظرية التحليل النفسي يف اإلرشاد:
 اٞنرض يف ضوء ىذه النظرية من أىم أسبابو ا لصراع بٌن الغرائز و اجملتمع. العصاب يف رأي "فرويد" يرجع لعوامل حيوية و ليس إُف عوامل ثقافية أو اجتماعية. القلق لب العصاب و ١نوره و ينشأ من خطأ الفرد يف إدراؾ و تفسًن بيئتو. العصايب ىو ذلك الشخص الذي ال ينجح يف التغلب على صدمة اٞنيبلد. القلق أكثر األمراض ال نفسية قابلية للعبلج بالتحليل النفسي. الذىاف صورة خطًنة الضطراب السلوؾ و يرجع إُف خليط من أسباب نفسية و جسدية. يكاد يكوف اجملاؿ الرئيسي من ٠ناالت اإلرشاد النفسي الذي يطبق فيو نظرية التحليل النفسي ىواإلرشاد العبلجي( .الصيب ،د س).
ب -النظرية السلوكية (نظرية المثير واإلستجابة) 8ىي ٖنرة دراسات قاـ هبا يف البداية "بافلوف"
" "Pavlovو "واطسن" " "Watsonو "سكنر" "   "Skinnerم تبع ذلك و "ليي" ""Leyi
و "أيزنك" " "Eysenckو "شابير" " "Shabbirو غًنىم.
تقوؿ النظرية إف كل سلوؾ استجابة لو مثًن ،فإذا كانت العبلقة بٌن اٞنثًن و اإلستجابة سليمة كاف
السلوؾ سويا و األمر على مايراـ ،أما إذا كانت العبلقة بينهما مضطربة كاف السلوؾ غًن سوي و األمر ٪نتاج
إُف دراسة و مساعدة( .زىراف)103 ،1998 ،
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تطبيقات اإلرشاد النفسي يف النظرية السلوكية:
 -تعزيز السلوؾ السوي اٞنتوافق.

 مساعدة العميل يف تعلم سلوؾ جديد مرغوب و التخلص من سلوؾ غًن مرغوب. ٓنديد و تغيًن الظروؼ اليت ٪ندث فيها السلوؾ غًن السوي. ضرب اٞنثل الطيب و القدوة اٜنسنة سلوكيا أماـ العميل علو يتعلم أ٧ناطا مفيدة عن طريق ١ناكاة اٞنرشدخبلؿ اٛنلسات اإلرشادية( .زىراف)106 ،1998 ،
 اٜنيلولة بٌن العميل و بٌن تعميم قلقو على مثًنات جديدة. ٓنديد العوامل اٞنسؤولة عن استمرار السلوؾ اٞنضطرب. إختيار ٠نموعة من الظروؼ اليت ٬نكن تعديلها أو تغيًنىا. إعداد جدوؿ إلعادة التعلم.ج  -نظريات الذات  :يعترب مفهوـ الذات فيها حجر الزاوية فيها وىو الذي ينظم السلوؾ( ،زىراف،1998 ،
 ) 93و أىم ىذه النظريات نظرية العبلج اٞنتمركز حوؿ العميل لػ"كارل روجرز" "."Carl Rogers
تفرتض ىذه النظرية أف الكائنات اإلنسانية عقبلنية و اجتماعية و واقعية و ٟنا دوافع ٓنركها ٥نو ٓنقيق
أىدافها ،و أهنا تكافح من أجل التقدـ ٥نو األفضل ،و بذلك ترفض ىذه النظرية اإلعتقاد بأف طبيعة اإلنساف غًن
معقولة و إهنا تدمًنية.
تطبيقات اإلرشاد النفسي يف نظرية الذات:
 -إعتبار اٞنسرتشد كفرد و ليس مشكلة ،و ترؾ اٜنرية لو للتعبًن عن مشكلتو ليتحرر من التوتر اإلنفعاِف.
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 استطبلع و إستكشاؼ الصعوبات اليت تعيق اٞنسرتشد و تسبب لو الضيق و القلق. زيادة وعي اٞنسرتشد يف فهمو و إدراكو للقيم اٜنقيقية اليت ٟنا مكانة لديو. اإلعتماد على توضيح اٞنرشد للمسرتشد و تقدمو يف اإلْناه الصحيح كمكافأة و تعزيز إلستجاباتو.(الصيب ،د س)
أىم األىداؼ الرئيسية لئلرشاد الع بلجي ىو :تنمية مفهوـ واقعي عن الذات ،حيث أف لئلنساف ميل فطري على
أف ينمي ذاتو و يرتقي هبا و ٪نقق ذاتو ،و أف يسعى جاىداً مهما صادفتو اٞنتاعب إُف ذلك.
د -نظرية العالج العقالني اإلنفعالي 8و يعترب مؤسسها ىو "ألبرت أليس" " "Albert Ellis
ترى ىذه النظرية إف اإلنساف يولد و لديو على القدرة على التفكًن العقبلٓف اٞنستقيم و غًن العقبلٓف،
ّنعىن أف اإلنساف كائن عقبلٓف و ال عقبلٓف يف آف واحد .و أف أساليب تفكًننا و معتقداتنا البلعقبلنية تكمن
ٍ
مناسبات عديدة ،أو أف
وراء اضطراباتنا النفسية .و أف األفراد مهيئٌن بيولوجياً على أف يفكروا بطريقة ملتوية يف
يهزموا أنفسهم و أف يبالغوا يف كل شيء ،و أف يشعروا باإلثارة الشديدة و يتصرفوا بغرابة ألتفو األسباب .و
بل بٌن تفكًن اإلنساف و إنفعالو و سلوكو.
يفرتض أف ىناؾ تفاع ً
تطبيقات اإلرشاد يف النظرية العقبلنية اإلنفعالية:
 أ٨ني ة التعرؼ على أسباب اٞنشكلة ،أي األسباب غًن اٞننطقية اليت يعتقد هبا اٞنسرتشد أهنا تؤثر علىإدراكو و ْنعلو مضطرباً.
 إعادة تنظيم إدراؾ و تفكًن اٞنسرتشد عن طريق التخلص من أسباب اٞنشكلة ،ليصل إُف مرحلةاإلستبصار للعبلقة بٌن النواحي اإلنفعالية و األفكار و اٞنعتقدات و اٜندث الذي وقع فيو اٞنسرتشد.
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 -من األساليب اٞنختلفة اليت ٕنكن اٞنرشد من مساعدة اٞنسرتشد للتغلب على التفكًن البلمنطقي ىي:



إقناع اٞنسرتشد على جعل ىذه األفكار يف مستوى وعيو و إنتباىو و مساعدتو على فهم غًن اٞننطقية
منها لديو.



التوضيح لو بأف ىذه األفكار سبب مشاكلو و اضطرابو اإلنفعاِف.



تدريبو على إعادة تنظيم أفكاره و إدراكو و تغيًن األفكار البلمنطقية اٞنوجودة لديو ليصبح أكثر فعالية،
واعتماداً على نفسو يف اٜناضر و اٞنستقبل.



إتباع اٞنرشد ألسلوب اٞننطق ،و األساليب اٞنساعدة لتحقيق عملية اإلستبصار لكسب ثقة اٞنسرتشد



استخداـ أساليب اإلرتباط اإلجرائي و اٞنناقشات الفلسفية ،و النقد اٞنوضوعي يف أداء الواجبات اٞننزلية
بل
مث ً

و ىذه من أىم جوانب العملية اإلرشادية.

 -العمل على مهاٗنة األفكار البلمنطقية لدى اٞنسرتشد بإتباع األساليب التالية :



رفض الكذب و أساليب الدعاية اٟندامة و اال٥نرافات اليت يؤمن بو الفرد غًن العقبلٓف.



تشجيع اٞنرشد للمسرتشد يف بعض اٞنواقف و إقناعو على القياـ بسلوؾ يعتقد اٞنسرتشد أنو خاطئ و َف
يتم ،فيجربه على القياـ هبذا السلوؾ.



مهاٗنة األفكار و اٜنيل الدفاعية اليت توصل اٞنرشد إُف معرفتها من خبلؿ اٛنلسات اإلرشادية مع
اٞنسرتشد ،و إبداٟنا بأفكار أخرى مقبولة اجتماعيا( .الصيب ،د س).
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ثالثا -الحاجات اإلرشادية8
يتحدث الباحثوف و الكتاب عن "اٜناجة اإلرشادية" للفرد ،و يقوموف ٟنا تعريفات منها :أهنا رغبة الفرد
للتعبًن عن مشكبلتو بشكل إ٩نايب منظم بقصد إشباع حاجاتو النفسية و الفسيولوجية اليت َف يتهيأ إلشباعها من
تلقاء نفسو ،إما ألنو َف يكتشفها يف نفسو أو أنو اكتشفها و َف يستطع إشباعها ّنفرده ،و يهدؼ من التعبًن عن
مشكبلتو إُف التخلص منها و التمكن من التفاعل مع بيئتو و التفوؽ مع ٠نتمعو الذي يعيش فيو( .زى ارف،
)34، 1998
أما حلمي ( ) 1965عرفتها بأهنا :حاجات نفسية ال يتهيأ للفرد اشباعها من تلقاء نفسو ،أما ألنو َف
يكتشفها يف نفسو ،أو ألنو إكتشفها لكنو ال يستطيع إشباعها باإلعتماد على نفسو( .حلمي)11 ،1965 ،
عرفها القيار ( )1986أهنا :اٞنشكبلت اإلرشادية ،أو ىي حاجة الطلبة لؤلرشاد و التوجيو.
يرى العبيدي ( ) 1987أهنا :حاجة الفرد ألف يعرب عن مشكبلتو لشخص آخ ر يطمئن إليو ،و يثق بو،
و يسرتشد برأيو يف التغلب على ما يصادفو من مشكبلت و مقومات ،و معوقات.
يعرفها الجنابي ( )1993أهنا :رغبة الفرد يف التعبًن عن مشكبلتو اليت تسبب لو ضيقاً ،أو إزعاجاً إُف
شخص ،أو أشخاص آخرين ،بقصد إشباع حاجاتو ،و التخلص من مشكبلتو ح ى يتمكن من التفاعل مع
اجملتمع الذي يعيش فيو بأسلوب إ٩نايب ،و بصورة فعالة( .عباس)20، 2006،
٬نكن إستخبلص من التعاريف السابقة بأهنا رغبة الفرد يف التعبًن عن مشكبلتو اٞنختلفة اليت يعآف منها،
و تسبب لو ضيقا و انزعاجا و ىو ما يسعى إليو بإستمرار إلشباع حاجاتو ،و التخفيف من مشكبلتو ح ى
يتمكن من التفاعل اإل٩نايب والتكيف السليم مع احمليط الذي يعيش فيو .و ىي حاجات عامة لؤلفراد ّنختلف
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مستوياهتم و مراحلهم العمرية ،ال غىن عنها ٞنواجهة متطلبات اٜنياة اٞنتجددة و اٞنعقدة أحيانا ،و اليت تستوجب
إ٩ناد حلوؿ إرشادية مناسبة ٟنا  (.نوري و ٪نٍن)299 ،2008 ،

رابعا -خصائص تالميذ مرحلة التعليم المتوسط8
-0

مفهوم التعليم المتوسط8
التعليم اٞنتوسط ىو":التعليم الذي يعد النَّ ْشأَ ٞنرحلة اٞنراىقة ،و للتعليم البلحق".

و يتوسط ىذا النوع من التعليم اٞنرحلة اإلبتدائية و اٞنرحلة الثانوية .و يقع وسطا بٌن مرحلة الطفولة اٞنتأخرة و
مرحلة اٞنراىقة ،و ٬نكن إعتبار اٞنرحلة اٞنتوسطة ضمن مرحلة التعليم اإللزامي يف الدوؿ اليت يصبح فيها التعليم
إلزاميا ح ى السنة اٝنامسة عشرة من العمر ،و يطلق عليها أحيانا اٜنلقة األوُف ،أو اإلعدادية من التعليم الثانوي.
(الضيداف)63، 2003 ،
يقابل التعليم اٞنتوسط يف اٛنزائر السنوات الدراسية :السنة األوُف متوسط ،الثانية متوسط ،الثالثة متوسط،
الرابعة متوسطة.
-4

خصائص النمو في مرحلة التعليم المتوسط8
يدخل التبلميذ يف مرحلة التعليم اٞنتوسط مرحلة جديدة من مراحل النمو ،و ىي مرحلة اٞنراىقة اٞنبكرة،

إذ يشهد التبلميذ فيها تغًنات كبًنة يف نسب النضج و النمو ،و ما يصاحب ذلك من تغًنات فسيولوجية و
عقلية تنقل الطفل إُف عاَف الكبار.
ففي ىذه اٞنرحلة ٪ندث ما يسمى باإلنفجار يف النمو اٛنسدي ،كما أهنا فرتة إستيقاظ القدرات العقلية الطائفية
أو اٝناصة ،كالقدرة اٞنيكانيكية ،و اللغوية وغًنىا .و ٕنتاز ىذه اٞنرحلة أيضا بأهنا فرتة اإلنتقاؿ من بيئة معروفة ،و
ىي بيئة األطفاؿ إُف بيئة جديدة َف يعدىا الطفل من قبل٣ ،نا يساعد بصورة ما يف ظهور عدد من مشكبلت
التكيف مع البيئة اٛنديدة( .الضيداف)63 ،2003 ،
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و من أىم خصائص تلك اٞنرحلة:

- 1- 2النمو اٛنسمي اٜنركيٕ :نتاز مرحلة اٞنراىقة بتغًنات جسمية سريعة و ِناصة يف ا لسنوات الثبلثة األوُف من
مرحلة اٞنراىقة بسبب زيادة إفراز ىرمونات النمو( .زكريا ،حنّاش ،) 79، 2009،إذ يبلحظ عدة تغًنات تلعب
دورا مهما يف مفهوـ اٞنراىق عن ذاتو ،مم قد يشعره باٜنرج و القلق و الذنب و ذلك ناتج عن اٞنضايقات اليت
ٓناصره من البيئة اليت ينتمي إليها.
ينتج عن ىذا النمو السريع عدـ استطاعة اٞنراىق التحكم يف حركاتو من حيث الدقة و التحديد ،و يشعر
بالتعب ألقل ٠نهود ،و ٬نيل إُف الكسل و اٝنموؿ مقارنة بطفل اٞندرسة اإلبتدائية ،و تؤثر ىذه الزيادة يف النمو
اٛنسمي و ما يصاحبها من تغًنات داخلية يف صحة اٞنراىق ،و يصبح أكثر تعرضا لئلصابة باألمراض ،و خاصة
يف السنوات األوُف للمراىقة( .الضيداف ،) 64 ،2003 ،لذلك فاٞنراىق يف حاجة ماسة للرعاية الصحية( .فهيم،
د.س)17 ،
- 2- 2النمو اٛننسي :تعد ىذه اٞنرحلة ىي مرحلة النضج اٛننسي ّنعناه اٞنتكامل العضوي و الوظيفي و يطلق
على ىذه اٞنرحلة مرحلة "اٞنيبلد اٛننسي" أو "اليقظة اٛننسية" و ىو ما يشًن إُف نضج الغدد و األجهزة اٛننسية
و قدرهتا على أداء و ظيفتها( .الشهري)138 ،2008- 2007 ،
 - 3- 2النمو العقلي و اٞنعريف  :يكتمل يف ىذه اٞنرحلة التكوين العقلي للفرد بصفة عامة ،كما تظهر فيها
القدرات اٝناصة (كالقدرة اٞنوسيقية أو اٞنيكانيكية ،أو الفنية...إٍف) ،فينمو الذكاء ،و ىو القدرة العقلية الفطرية
العامة٧ ،نوا مطردا ،و يقف ىذا النمو عند سن معينة خبلؿ ىذه اٞنرحلة( .زكريا ،حنّاش)33 ،2009 ،
تكتمل أيضا يف ىذه اٞنرحلة الوظائف العقلية العليا ،و تأخذ شكبل ٬نيزىا عن اٞنراحل السابقة (زكريا،
حنّاش ،) 37 ،2009 ،حيث يزداد التخيل والتفكًن يف اٞنستقبل ،و اإلغراؽ يف أحبلـ اليقظة و اإلبتعاد عن
الواقع ،و يظهر اٞنيل إُف التفكًن يف اٞنعنويات اجملردة ،و عدـ التقليد يف إعتناؽ اٞنبادئ و الرتدد يف قبوؿ األوامر
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و النواىي ،و يأخذ التفكًن الديين إىتماما بالغا يؤدي إُف اٞنناقشة و اجملادلة و اٞنيل إُف القراءة اٜنرة و اإلطبلع
الواسع( .الضيداف)65 ،2003 ،
- 3- 2النمو اإلنفعاِف (الوجدآف) :يتميز النمو اإلنفعاِف للمراىق بالتمركز حوؿ الذات حيث تزداد حساسيتو
لفكرة اآلخرين عنو  ،و يصل ٕنركزه حوؿ نفسو إُف حد التوىم بإستمرار بأف ىناؾ شخص يراقبو ،و يظهر شعور
التفرد ،فهو يتوىم أف ما يعانيو ال يقع إال لو وحده و ال أحد سيفهمو ،كما تنتابو مشاعر القلق و اٝنوؼ من
اجملهوؿ و الشعور بالذنب ،و يبدو عليو أيضا عدـ اإلستقرار و التقلب( .زكريا ،حنّاش)88،89 ،2009 ،
يستعمل اٞنراىق حيل دفاعية و ميكانيزمات إلحداث التوازف و التوافق النفسي و اإلجتماعي و تتمثل
يف :العدواف ،التعويض ،التقمص ،اإلسقاط ،التمركز حوؿ الذات ،اإلنسحاب و التكوين العكسي .
- 4- 2النمو اإلجتماعي :يف ىذه اٞنرحلة يظهر لدى اٞنراى ق عبلقات اجتماعية جديدة غًن عبلقتو بأسرتو و ىي
ٗناعات األصحاب ،حيث يظهر الوالء الشديد ٟنذه اٛنماعات على حساب إرتباطو بأسرتو ،إلحساسو بالراحة
النفسية عن طريق االنتماء إليها ،و شعوره باٜنب و العطف ،و ىذا ما يرفضو الوالدين ٣نا ٫نلق صراعات بينو و
بٌن والديو ،أ يضا تكرب رغبتو يف حب اإلستقبلؿ و التحرر عن األسرة يف سلوكاتو و قراراتو و أفكاره ،و يظهر
والءه أيضا لفريق النادي الذي ٪نبو و يشرتؾ فيو ،و والءه لبلده أياـ األزمات واٜنروب ،وتعلقو بشخص ما يرى
فيو صفات الزعامة واٞنثل العليا فيدين ّنبادئو و يتمثل بآرائو و ح ى شكلو١ ( .نمود)59،66 ،1981 ،
من خبلؿ ما سبق ٤ند أف أىم مظاىر ٧نو تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط اإلستقبللية ،تزايد أ٨نية ٗناعة
األقراف ،النضج اٛننسي ،اإلجتماعي ،اإلنفعاِف ،العقلي ،و تطور القيم و اٞنعتقدات الدينية و قواعد السلوؾ،
و ىذا يؤدي بنا إُف القوؿ بأف مرحلة التعليم اٞنتوسط مرحلة ىامة يف يف تكوين شخصية التلميذ ،و جعلو فرد
يفيد نفسو و ٠نتمعو.
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المشكالت التي يعيشها تالميذ مرحلة التعليم المتوسط8

- 1اٞنشكبلت تتصل بالصحة و النمو :أ٨نها األرؽ ،الشعور بالتعب بصورة سريعة ،معاناة الغثياف ،قضم األظافر،
عدـ اإلستقرار النفسي ،قبح اٞننظر ،عدـ تناسق أعضاء اٛنسم .فهذه أمور ال هتم الراشدين كثًنا ،و لكنها
بالنسبة للمراىق تكوف مصدر قلق ،و خاصة إذا جعلتو معرضا للسخرية و التهكم من اآلخرين أحيانا( .فهيم،
د س)26 ،
- 2مشكبلت خاصة بالشخصية :و أبرزىا الشعور بالنقص ،عدـ ٓنمل اٞنسؤولية ،نقص الثقة بالنفس ،الشعور
بعدـ اإلحرتاـ من جانب اآلخرين ،القلق الدائم حوؿ أتفو األمور ،اجملادلة الكثًنة بسبب و بغًن سبب ،و خشية
اٟنم
التعرض للسخرية و اإلنتقاد ،و أحبلـ اليقظة .النظرة السلبية لآلخرين بسبب اٜناجة للحب و العطفّ ،
الدائم و اإلحسا س بالكآبة ،إف اٞنراىق الذي ينشأ يف وسط إجتماعي يرعى حاجاتو اٛنسمية و النفسية يتفاعل
معو تفاعبل إ٩نابيا و يتكيف ٞنطالبو التكيف السليم( .فهيم ،د س)28 ،27 ،
- 3مشكبلت تواجو اٞنراىق يف جو أسرتو :عدـ استطاعتو اإلختبلء بنفسو يف البيت ،وجود حواجز بينو و بٌن
والديو فبل يستطيع إطبلعهما على ما يعانيو من حاالت نفسية ،التشاجر و العراؾ مع أخواتو و أخوتو ،عدـ
حصولو على ٢نصصات خاصة من أسرتو ،خصاـ األبوين فيما ينهما ،معاملتو معاملة الطفل من جانب األبوين،
التزمت يف تقييد حركتو و عدـ السماح لو بإختيار أصدقائو( .الشهري ،)154 ،2008- 2007 ،تفضيل أخاه
ّ
عنو قد ٩نعلو يبدي ألسرتو كراىية ،عدـ اإلكرتاث بو قد ٩نعلو يسرؽ من جيب أبيو فقط ليجذب إنتباه األب
إليو ،و بدؿ إبداء اإلىتماـ بو يقوـ األب بضربو أو طرده من البيت ،إف اٞنراىق الذي يعيش يف نطاؽ أسرة ترعى
مطالبو و حاجاتو ،و قد ساد الوئاـ و احملبة بٌن أفرادىا و يضحي كل فرد من أفرادىا ألجل اآلخرين سوؼ
ينتهي إُف بلورة شخصية مطمئنة ال تعآف من اٛنوع العاطفي( .فهيم ،د س)28 ،27 ،
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- 4مشكبلت تتعلق باٞنكانة اإلجتماعية :التهيب من اإلنطبلؽ يف اٜنياة اإلجتماعية خشية الوقوع يف األخطاء،
التهيب يف معام لة أفراد آخرين غًن األبوين ،القلق اٝناص باٞنظهر اٝنارجي ،التفكًن يف نوع الرداء الذي يظن
اٞنراىق بأنو قد ٩نعلو موضع سخرية ،اٝنوؼ من صد أقرانو و إعراضهم عنو مع الشعور باٜناجة إُف أصدقاء،
الشعور بأنو قد ال يكوف ١نببا لآلخرين( .الشهري)154 ،2008- 2007 ،
- 5مشكبلت ٕنس اٞنعايًن األخبلقية :عدـ تلقي اٞنراىق توجيهات بشأف ما عليو اجملتمع من عرؼ و تقاليد ينبغي
اٜنفاظ عليها و رعايتها ،اإلضطراب الناشئ عن عدـ التمييز بٌن اٝنًن و الشر ،اٝنلط بٌن اٜنق و الباطل ،عدـ
إدراؾ مغزى اٜنياة ،القلق بشأف أي سبيل أفضل لئلصبلح ،التفكًن ّنسائل التسامح والتعرض اإلجتماعيٌن.
(الشهري)154 ،2008- 2007 ،
و الشك أ ّف ٕنسك األسرة بالدين و مراعاهتا لشرائعو و أخبلقياتو و قيّمو ينعكس أثره على سلوؾ اٞنراىقٌن
و وجداهنم .فاٞنراىق الذي ينشأ يف أسرة غًن عابثة باٞنسائل الدينية و ال تأخذ القيّم الدينية يف إعتبارىا ،فإنو
يتفاعل أيضا مع ذلك اٛنو مع البلمباالة الدينية .و ال شك أيضا أ ّف ىذا التفاعل ينعكس بدوره على سلوؾ
اٞنراىق و على آرائو و عواطفو ،فيأيت سلوكو و تصرفاتو و أقوالو بعيدة عن اإلْناه الروحي و تكوف مصطبغة بعدـ
اإلكرتاث باٞنسائل الدينية( .فهيم ،د س)33 ،
- 6مشكبلت ترجع إُف اٞندرسة و الدراسة :عدـ القدرة على الرتكيز و التفكًن ،عدـ معرفة أسلم األساليب
للدراسة،و اإلستخداـ األمثل للوقت ،تشكك اٞنراىق يف قدراتو ،التخوؼ من الرسوب ،بُغض اٞندرسة و ما فيها
لعدـ استطاعتو مسايرة أقرانو يف الفصل ،أو لعدـ تفهم اإل رادة و اٞندرسٌن لو ،أو جراء تعرضو لؤلذى من جانب
زمبلئو أو من ىذه األمور ٠نتمعو ،عدـ معرفتو بإْناىو يف اٜنياة .التخوؼ من اإلمتحانات( .الشهري- 2007 ،
)155 ،154 ،2008
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 إستمراره بالفشل و الرسوب و رفضو للمدرسة ،الشعور باٞنلل٢ ،نالفة النظم اٞندرسية ،اٟنروب مناٞندرسة ،التأخر الدراسي ،مشكبلت اإلستذكار.
 الرتاخي يف تنفيذ تعليمات اٞندرسة ،إٔناذ موقف سليب بإزاء النشاط اٞندرسي ،عدـ تقدٔف اإلحرتاـ البلئقللناظر و اٞندرسٌن ،الرتاخي يف تنفيذ اٞندرسة.
عدـ إرتباط اٞنناىج بوجداف الطالب و عدـ إحتبلٟنا لبؤرة إىتمامو. إرىاؽ الطلبة بالواجبات اٞندرسية و تكليفهم بأعباء ال قبل ٟنم هبا. عبلقة التلميذ باٞندرس فعندما يكره التلميذ مدرسو ألي سبب من األسباب فيفقد رغبتو يف الدرس.(فهيم ،د س)59 ،51 ،
- 7مشكبلت ترجع إُف إختيار مهنة معينة يف اٜنياة .
- 8م شكبلت ترتبط ّنسألة التحدث إُف اٛننس اآلخر.
من خبلؿ كل ما سبق فإف ىذه اٞنشكبلت ٔنلق رغبات و حاجات ٪نس هبا اٞنراىق و يريد إشباعها،
و لكنو ال يستطيع ،فيندفع ٥نو السلوؾ أو ذاؾ غًن مباؿ ّنا ٪ندث لو أو للمتصلٌن بو١( .نمود)72 ،1981 ،
الخالص ـ ــة8
من خبلؿ ما مت عرضو يف ىذا الفصل فإننا ٤ند أف لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط حاجات إرشادية،
تتحكم يف سلوكهم و قد تدفعهم إُف إٔناذ سلوكات غًن سوية ،فهم من أحوج الناس إُف من يأخذ بأيديهم و
يبصرىم بنقاط القوة و نقاط الضعف لديهم ،كوهنم يدخلوف مرحلة جديدة أ َال و ىي :مرحلة اٞنراىقة ،و عليو
٩نب بناء و تطبيق عليهم بعض اإلختبارات و اٞنقاييس اليت ٓندد حاجاهتم اإلرشادية ،لتساعد اٞنختصٌن يف بناء
برامج إرشادية تعاًف اٞنشكبلت اليت يواجهها التبلميذ.
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الفصل الرابع :إج راءات الدراس ة الميداني
أوال  -منهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ثانيا  -الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلستطالعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 - 0أىدافها
 - 4إجراءاتها
 - 1أدوات الدراسة
 - 2حدود الدراسة اإلستطالعية
 - 3نتائجها
ثالثا  -الدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 -0حدود الدراسة
 -4عينة الدراسة
 -1خصائص العينة
 -2األدوات المستخدمة
 -3األساليب اإلحصائية المستخدمة
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أوال-منهج الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة8
ي عرؼ اٞننهج بأنو ٠نموعة اٞنبادئ أو اٝنطوات اٞننظمة اليت نتبعها من أجل الوصوؿ إُف النتيجة
العلمية أو الربىنة عليها .بواسطة اٞننهج نتمكن من إكتشاؼ ٢نتلف اٞنعارؼ العلمية اليت مت إكتساهبا إستنادا
إُف مناىج علمية ١نددة الشك يف صحتها( .حامد)23 ،2003 ،
و ترى الطالبة أف اٞننهج الوصفي ىو اٞننهج اٞنبلئم ٟنذه الدراسة "إذ يقوـ على وصف ما ىو كائن و
يهتم بالكشف عن مدى ْنمع بيانات الظاىرة أو مدى تشتتها أو العبلقات اليت تربط كل ظاىرة بأخرى و
القيمة العددية ٟنذا اإلرتباط"( .السيد ،د س)311 ،
و اٞننهج الوصف ي يعترب الطريقة اليت ترتبط بظاىرة معاصرة بقصد وصفها وصفا دقيقا و تفسًنىا
تفسًنا علميا ( .منسي ،د س)20 ،

ثانيا -الدراسة اإلستطالعيـ ـ ـ ـ ــة8
أىدافهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا 8لقد قامت الطالبة هبذه الدراسة اإلستطبلعية لعدة أىداؼ من بينها:

-0
أ-

التعرؼ على ميداف البحث.

ب-

إختيار عينة البحث اليت ستجرى عليها الدراسة و ضبطها.

ت-

بناء إستبياف السلوؾ العدوآف و إستبياف اٜناجات اإلرشادية.

ث-

التأكد من خصائصهما السيكومرتية.

ج-

التعرؼ على اٞنشكبلت و الصعوبات اليت قد تصادؼ الطالبة يف ىذا البحث.

ح-

القياـ ّنقاببلت نصف موجهة مع التبلميذ (دارت حوؿ مشكبلهتم و حاجاهتم).
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إجراءاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها 8
بعد حصوؿ الطالبة على ترخيص من طرؼ مديرية الرتبية ٓنت رقم  1292بتاريخ 2013/02/27

و ذلك عن طريق رسالة وجهتها إدارة قسم علم النفس للمديرية ،و تتضمن ىذه الرسالة طلب السماح
للطالبة بإجراء اٛنانب الت طبيقي من البحث .قامت الطالبة باإلتصاؿ ّنديري اٞنتوسطتٌن "متوسطة ساعد
مرازقة " و "متوسطة روابح عمار " بوالية باتنة لغرض توضيح اٟندؼ من إجراء الدراسة وبعد موافقتهما على
إستقباٟنا مت ٓنديد اٞنواعيد اليت تطبق فيها أدوات البحث على التبلميذ و ذلك يف ساعات الفراغ ٞندة أسبوعٌن
يف كل متوسطة.
قامت الطالبة يف ىذه اٞنواعيد ّنقاببلت ٗناعية مع التبلميذ من ٢نتلف اٞنستويات الذين تعتربىم
اإلدارة اٞندرسية من ذوي السلوؾ العدوآف (سواء مادي أو لفظي أو رمزي) ولقد راعت الطالبة عامل اٛننس
و العدد (ال يتجاوز 7تبلميذ) يف إجراء اٞنقاببلت لتوفًن جو من الطمأنينة و الراحة و مت توزيع ٠نموعة من
األسئلة حوؿ اإلرشاد و اٜناجات اإلرشادية أ٨نها:
 ماىي الطريقة اليت ترد هبا على من يستفزؾ و يغضبك سواء كاف زميبل لك أو أستاذؾ أو أحد ٣نن
يعمل يف إدارة اٞنتوسطة؟
 ىل تعترب ردة فعلك الطريقة الصحيحة للرد على من إستفزؾ؟
 ما ىي السلوكات اليت تتعمد القياـ هبا لتغضب هبا أساتذتك أو زمبلءؾ؟
 ماىي اٞنشاكل اليت تعآف منها و اليت ٓنتاج ٞنن يساعدؾ فيها؟
 ىل ٓنتاج لشخص يرشدؾ و يساعدؾ يف حل مشاكلك؟
 ماذا يعين لك اإلرشاد؟
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بعد اإلطبلع على اإلجابات أخذت اٞن قابلة نقاشا ٗناعيا حوؿ اإلجابات اٞنشرتكة بٌن اجملموعة،
حيث كانت معظم اإلجابات حوؿ األسئلة الثبلثة األوُف:عدوانا لفظيا أو ماديا موجو ٥نو اآلخر أو موجو ٥نو
الذات أو موجو ٥نو األشياء أو عدوانا رمزيا.
أما السؤاؿ الرابع فكانت معظم اإلجابات تدور حوؿ اٞنشاكل الد راسية األسرية ،النفسية ،اإلجتماعية،
اإلقتصادية ،الدينية و اٛنسمية (الصحية).
أما السؤالٌن األخًنين فكانت اإلجابة من اٛنميع أهنم ٪نتاجوف ٞنختص نفسآف تربوي يف مؤسساهتم الرتبوية،
يستمع ٞنشاكلهم و يرشدىم و يوجههم يف كل اٞنشاكل اليت يواجهوهنا على ٢نتلف األصعدة.
قامت الطالبة أيضا بإإلطبلع على ملفات ىؤالء التبلميذ ،حيث كانت ملفاهتم مليئة بتقارير عن
سلوكاهتم ْناه األساتذة أو زمبلئهم أو ْناه اٞنتوسطة ككل ،و كانت معظم التقارير تتحدث عن عنف لفظي
و مادي.
كما قامت الطالبة ّنبلحظة سلوكات التبلميذ عموما يف أوقات الراحة يف ساحة اٞنتوسطة و مبلحظة
سلوكهم
-1

و تسجيل ٢نتلف السلوكات العدوانية.
أدوات الدراسة:

من خبلؿ الرتاث النظري و ما ٗنعتو الطالبة من مقاببلهتا مع التبلميذ و مبلحظتها ٟنم يف الساحة أثناء
وقت راحتهم و ملفاهتم و تقارير اإلدراة اٞندرسية قامت بتفريغ تلك اٞنعلومات و ترتيبها و تصنيفها ،لبناء
إستبياف السلوؾ العدوآف و إستبياف اٜناجات اإلرشادية.
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- 1وصف إستبياف السلوؾ العدوآف :و ٪نتوي على ( ) 66عبارة مصنفة إُف ثبلث ١ناور ىي :السلوؾ
العدوآف اٞنادي ،السلوؾ العدوآف اللفظي ،السلوؾ العدوآف الرمزي ،و يتكوف كل ١نور من ( )22عبارة،
و تتم اإلستجابة على اإلستبياف وفقا للتدرج اٝنماسي (أبدا ،نادرا ،أحيانا ،غالبا ،دائما) و التصحيح على
التواِف بالدرجات (.)5 - 4 – 3 – 2 - 1
- 2وصف إستبياف اٜناجات االرشادية :و ٪نتوي على  70عبارة مصنفة إُف سبعة ١ناور ىي :اٜناجات
الصحية (اٛنسمية) ،اٜناجات األسرية ،اٜناجات النفسية ،اٜناجات الدراسية ،اٜناجات اإلجتماعية،
اٜناجات اإلقتصادية ،اٜناجات الدينية .و يتكوف كل ١نور من ( ) 10عبارات ،و تتم اإلستجابة على
اإلستبياف وفقا للتدرج اٝنماسي (بدرجة ضعيفة جدا ،بدرجة ضعيفة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة كبًنة ،بدرجة
كبًنة جدا) و التصحيح على التواِف بالدرجات ( .) 5 – 4 – 3 – 2 – 1
لقد قامت الطالبة بعرض اإلستبيانٌن على ٠نموعة من احملكمٌن ىم من ٢نتلف جامعات واليات الوطن
و من جامعات خارج الوطن( .أنظر اٞنبلحق :الجدول رقم ( )21و الجدول رقم ())20
لقد كانت مبلحظات احملكمٌن يف معظمها مبلحظات بسيطة تدور حوؿ إعادة الصياغة للعبارات
وقد أخذت الطالبة بعٌن اإلعتبار بكل مبلحظات احملكمٌن فأعادت صياغة بعض العبارات يف كبل
اإلستبيانٌن و ما يتناسب مع دراستها و عينتها.
 - 2حدود الدراسة اإلستطالعية8
أ  -اٜندود الزمنية  :أجريت الدراسة اإلستطبلعية ّنتوسطة ساعد مرازقة -طريق تازولت  -والية باتنة بتاريخ
.2013/03/31
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ب  -اٜندود البشرية  :تكونت عينة الدراسة اإلستطبلعية من ثبلثٌن ( ) 30تلميذا للسنة الرابعة متوسط:
( )18ذكور و ( )12إناث.
نتائج الدراسة االستطالعية 8مت يف ىذه اٞن رحلة التعرؼ على ميداف و عينة الدراسة بشكل

-3

أكرب و كذا حساب اٝنصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة كما يلي:
-0

إستبيان السلوك العدواني8

 الثب ـ ـ ـ ـ ــات 8قامت الطالبة ُنساب الثبات بطريقتٌن من أجل التحقق من ثبات إستبياف السلوؾ
العدوآف ،و صبلحيتو إلجراء الدراسة اٜنالية.
 - 1طريقة التجزئة النصفية:قامت الطالبة بإجراء التجزئة النصفية لكل بعد من أبعاد اإلستبياف ،و كذلك لئلستبياف بشكل
كامل ،حيث إحتسبت درجة النصف األوؿ لكل بعد من أبعاد اإلستبياف ،مع درجة النصف الثآف من نفس
البعد ،من خبلؿ حساب معامل اإلرتباط بٌن النصفٌن  ،م تصحيح معامل اإلرتباط بواسطة معادلة سبًنماف -
براوف ،و ذلك بإستخداـ الربنامج اإلحصائي ( ،)SPSSو جاءت النتائج كما يلي الجدول رقم (8)10
األبعاد

معامل الثبات

معامل الثبات بعد تصحيح طول اإلستبانة

السلوؾ العدوآف اٞنادي

0,949

0,974

السلوؾ العدوآف اللفظي

0,945

0,972

السلوؾ العدوآف الرمزي

0,891

0,943

الدرجة الكلية

0,943

0,971

الجدول رقم ( 8) 10معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للدرجة الكلية لألبعاد و الدرجة الكلية
لإلستبيان
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يتضح من خبلؿ اٛندوؿ السابق بأف اٞنقياس يتمتع بدرجة كبًنة من الثبات بلغت (.)0,971
 - 2معامل ألفا كرونباخ:إستخدمت الطالبة معامل ألفا كرونباخ ،هبدؼ إ٩ناد معامل ثبات اإلستبياف ،لكل بعد من أبعاد
اإلستبياف ،و لئلستبياف ككل ،و ذلك بإستعماؿ الربنامج اإلحصائي ) (SPSSو يوضح ذلك الجدول رقم
( )14التاِف:
البعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

عـ ـ ـ ـ ـ ــدد الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات

معامل ألفا كرونباخ

بعد السلوؾ العدوآف اٞنادي

22

0,758

بعد السلوؾ العدوآف اللفظي

22

0,757

بعد السلوؾ العدوآف الرمزي

22

0,757

الدرجة الكلية

66

0,752

الجدول رقم ( 8) 14ثبات المقياس بإستخدام معادلة ألفا كرونباخ
يتبٌن من اٛندوؿ السابق بأف معامل ألفا كرونباخ بلغ (٣ ،) 0,752نا يدؿ على درجة جيدة من
ثبات اإلستبياف٣ ،نا يعين بأنة صاٌف إلجراء الدراسة األساسية.
 الص ـ ـ ـ ــدق  :و ىو أف يقيس اإلستبياف ما وضع ألجلو ،و للتحقق من الصدؽ إتبعت الطالبة
اٝنطوات التالية:
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 - 1-صدؽ اإلتساؽ الداخلي:

حيث قامت الطالبة بعد أف قامت بتطبيق اإلستبياف على العينة اإلستطبلعية و اليت تكونت من
( ) 30تلميذ و تلميذةُ ،نساب مدى إرتباط العبارات مع البعد الذي تنتمي إليو ،و أيضا حساب إرتباط
األبعاد الثبلثة فيما بينها  م حساب إ رتباط البعد مع الدرجة الكلية لئلستبياف ،ولقد إستخدمت الطالبة
الربنامج اإلحصائي ( ،)SPSSو كانت النتائج كما يلي:
 حساب درجة إرتباط عبارات إستبياف السلوؾ العدوآف مع البعد الذي تنتمي إليو من خبلؿ معامل
إرتباط بًنسوف :و ذلك حسب ما ىو موضح يف الجدول رقم (8)11
بع د السلوك العدواني المادي

بعد السلوك العدواني اللفظي

بعد السلوك العدواني الرمزي

العب ــارة

معامل اإلرتباط

العب ــارة

معامل اإلرتباط

العب ــارة

معامل اإلرتباط

6

**0,694

1

**0,732

2

**0,710

10

**0 ,718

3

**0,725

4

**0,572

13

**0,806

5

**0,651

7

**0,601

16

**0,599

8

**0,659

9

**0,650

17

**0,690

11

**0,687

12

**0,632

19

**0,717

14

**0,524

15

**0,637

24

**0,667

21

**0,488

18

**0,631

26

**0,650

25

**0,654

20

**0,603

30

**0,385

28

**0,499

22

**0,813
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33

**0,700

29

**0,711

23

**0,520

37

**0,624

31

**0,662

27

**0,627

41

**0,741

35

**0,639

32

**0,727

44

**0,624

38

**0,400

34

**0,781

47

**0,528

40

**0,791

36

*0,410

48

**0,790

43

**0,722

39

**0,588

49

**0,655

46

**0,740

42

**0,723

51

**0,853

50

**0,799

45

**0,783

54

**0,764

52

**0,776

58

**0,775

55

**0,510

53

**0,569

61

**0,576

59

**0,809

56

**0,813

62

**0,791

63

**0,711

57

**0,660

64

**0,659

65

**0,706

60

**0,856

66

**0,471

** دال عند مستوى الداللة ()1010
*دال عند مستوى الداللة ( )0,05

الجدول رقم ( 8) 11معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة و درجة البع د الذي تنتمي إليو من أبعاد
إستبيان السلوك العدواني
و من خبلؿ اٛندوؿ السابق نرى أف ٗنيع العبارات مرتبطة بأبعادىا اليت تنتمي إليها ّنستوى داللة
يرتاوح بٌن (.)0,01-0,05
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 حساب درجة إرتباط أبعاد إستبياف السلوؾ العدوآف فيما بينها من خبلؿ معامل إرتباط بًنسوف :وفق
ما ىو موضح يف الجدول رقم (8)12
البـ ـ ـُـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

معامل اإلرتباط

بعد السلوؾ العدوآف اٞنادي مع بعد السلوؾ العدوآف اللفظي (العكس صحيح)

**0,947

بعد السلوؾ العدوآف اٞنادي مع بعد السلوؾ العدوآف الرمزي (العكس صحيح)

**0,884

بعد السلوؾ العدوآف اللفظي مع بعد السلوؾ العدوآف الرمزي (العكس صحيح)

**0,909

** دال عند مستوى الداللة ()1010

الجدول رقم ( 8) 12معامالت اإلرتباط بين أبعاد إستبيان السلوك العدواني الثالثة
من خبلؿ اٛندوؿ السابق نرى أف ٗنيع األبعاد مرتبط فيما بينها عند مستوى الداللة
( .)0,01حساب درجة إرتباط أبعاد إستبياف السلوؾ العدوآف مع الدرجة الكلية لئلستبياف من خبلؿ معامل
إرتباط يرسوف :وفق ما ىو موضح يف الجدول رقم (:)13
البعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

عدد العبارات

معامل اإلرتباط

السلوك العدواني المادي

22

**0,973

السلوك العدواني اللفظي

22

**0,981

السلوك العدواني الرمزي

22

**0,958

** دال عند مستوى الداللة ()1010

الجدول رقم ( 8) 13معامالت إرتباط أبعاد إستبيان السلوك العدواني مع الدرجة الكلية لإلستبيان
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من خبلؿ اٛند وؿ السابق نرى أف ٗنيع األبعاد من إستبياف السلوؾ العدوآف ترتبط مع الدرجة الكلية
لئلستبياف عند مستوى الداللة (.)0,01
من خبلؿ ٗنيع اٛنداوؿ السابقة ( ،) 05( ،)04( ،)03يتضح أف إستبياف السلوؾ العدوآف يتمتع
بدرجة عالية من اإلتساؽ الداخلي.
 - 2صدؽ اٞنقارن ة الطرفية (الصدؽ التمييزي):قامت الطالبة بإجراء صدؽ اٞنقارنة الطرفية لئلستبياف هبدؼ التعرؼ إُف مصداقية ىذا اٞنقياس يف
التمييز بٌن األفراد اٜناصلٌن على الدرجات اٞنرتفعة يف استجاباهتم على إستبياف السلوؾ العدوآف ،و بٌن
األفراد اٜناصلٌن على الدرجات منخ فضة يف استجاباهتم على اإلستبياف و ذلك بإستخداـ الربنامج اإلحصائي
(.)SPSS
حسبت الطالبة قيم الفروؽ ما بٌن ٠نموعيت أقل الدرجات و أعلى الدرجات للدرجة الكلية لكل بعد
من األبعاد الثبلث ،و أيضا الفروؽ بٌن ٠نموعيت أقل الدرجات و أعلى الدرجات للدرجة الكلية إلستبياف
السلوؾ العدوآف ،بإستخداـ أسلوب "مان ويتني" ( ،(U Mann-Whitney Test( )Uو ذلك
وفق ما ىو موضح يف الجدول رقم (8)14
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المجمــوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

العدد

متوسط

مجموع قيمة U

الرتب

الرتب

الع ػ ػ ػػدواف اٞنػ ػ ػ ػػادي منخفضي الدرجات على البعد

8

مرتفعي الدرجات على البع ػ ػ ػ ػػد

8

4,50

الع ػ ػػدواف اللفظ ػ ػ ػػي منخفضي الدرجات على البعد

8

100 12,50

مرتفعي الدرجات على البعػ ػ ػ ػػد

8

4,50

العػ ػ ػػدواف الرم ػ ػ ػ ػػزي منخفضي الدرجات على البعد

8

100 12,50

مرتفعي الدرجات على البع ػ ػ ػ ػػد

8

4,50

منخفضي الدرجات على البعد

8

100 12,50

مرتفعي الدرجات على البع ػ ػ ػ ػػد

8

الدرجة الكليػػة

100 12,50

4,50

قيمة Z

قيمة
الداللة

-3,366 0,000

0,000

36
-3,376 0,000

0,000

36
-3,363 0,000

0,000

36
-3,361 0,000

0,000

36

الجدول رقم ( 8)14الفروق بين مجموعتي منخفضي و مرتفعي الدرجات الكلية لكل بعد و الدرجة
الكلية إلستبيان السلوك العدواني
من اٛندوؿ السابق ،نبلحظ أف قيمة ( ) Uللدرجة الكلية ألبعاد اإلستبياف ٗنيعها دالة احصائيا عند
مستوى الداللة (٣ ،) 0,01 ≤ αنا يدؿ على وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن اجملموعتٌن ،و كذلك قيمة
) (Uللدرجة الكلية لئلستبياف دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (٣ ،)0,01 ≤ αنا يدؿ على وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية بٌن اجملموعتٌنّ ،نعىن أف الدرجة الكلية ٛنميع األبعاد وؾ ذلك الدرجة الكلية لئلستبياف
قادرة على التمييز ما بٌن اجملموعة العليا بالدرجات و اجملموعة الدنيا بالدرجات ،و ىذا يعطي صورة واضحة
عن ٕنتع إستبياف السلوؾ العدوآف بصدؽ عاؿ يف اٞنقارنة الطرفية.
 - 3الصدؽ الذايت:قامت الطالبة ُنساب الصدؽ الذايت لكل بعد من أبعاد السلوؾ العدوآف ،و حساب الصدؽ الذايت
للدرج ة الكلية للسلوؾ العدوآف ،و ذلك من خبلؿ اٛنذر الرتبيعي ٞنعامل ثبات االختبار الذي مت حسابو من
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قبل لكل بعد من أبعاد االستبياف ،و معامل ثبات االختبار للدرجة الكلية لبلستبياف كما ىو موضح يف
الجدول رقم ( )15التاِف:
األبعاد

معامل الثبات بعد تصحيح طول اإلستبانة

الصدق الذاتي

بعد السلوؾ العدوآف اٞنادي

0,974

0,986

بعد السلوؾ العدوآف اللفظي

0,972

0,985

بعد السلوؾ العدوآف الرمزي

0,943

0,971

الدرجة الكلية

0,971

0,985

الجدول رقم ( 8) 15الصدق الذاتي لكل أبعاد اإلستبيان و الدرجة الكلية لإلستبيان
من خبلؿ ما سبق ٤ند أف استبياف السلوؾ العدوآف يتمتع بصدؽ ذايت ألف معامل ثبات االختبار مرتفعة
و بالتاِف فإف قيمة الصدؽ الذايت ستكوف مرتفعة بطبيعة اٜناؿ.
من خبلؿ حساب كل من صدؽ اإلتساؽ الداخلي ،صدؽ اٞنقارنة الطرفية ( الصدؽ التمييزي ) و
الصدؽ الذايت نستنتج أف ا ستبياف السلوؾ العدوآف يتمتع بالصدؽ بدرجة جيدة.
-4

إستبيان الحاجات اإلرشادية8
 الثبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات8
قامت الطالبة ُنساب الثبات بطريقتٌن من أجل التحقق من ثبات إستبياف اٜناجات اإلرشادية،

و صبلحيتو إلجراء الدراسة اٜنالية.
 - 1طريقة التجزئة النصفية:قامت الطالبة بإجراء التجزئة النصفية لكل بعد من ابعاد اإلستبياف ،و كذلك لئلستبياف بشكل
كامل ،حيث مت حساب درجة النصف األوؿ لكل بعد من أبعاد اإلستبياف ،مع درجة النصف الثآف من نفس
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البعد ،من خبلؿ حساب معامل اإلرتباط بٌن النصفٌن  ،م تصحيح معامل اإلرتباط بواسطة معادلة سبًنماف -
براوف ،و ذلك بإستخداـ الربنامج اإلحصائي ( ،)SPSSو يتضح ذلك من خبلؿ الجدول رقم (8)16
األبعاد

معامل الثبات

معامل الثبات بعد تصحيح طول اإلستبانة

اٜناجات اٛنسمية

0,916

0,956

اٜناجات األسرية

0,866

0,929

اٜناجات النفسية

0,846

0,917

اٜناجات الدراسية

0,785

0,880

اٜناجات اإلجتماعية

0,702

0,826

اٜناجات اإلقتصادية

0,923

0,960

اٜناجات الدينية

0,863

0,927

الدرجة الكلية

0,884

0,939

الجدول رقم ( 8) 16معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للدرجة الكلية لألبعاد و الدرجة
الكلية لإلستبيان

يتضح من خبلؿ اٛندوؿ السابق بأف اٞنقياس يتمتع بدرجة جيدة من الثبات بلغت (.)0,939
 - 1- 1معامل ألفا كرونباخ:
استخدمت الطالبة معامل ألفا كرونباخ ،هبدؼ إ٩ناد معامل ثبات إستبياف اٜناجات اإلرشادية ،لكل
بعد من أبعا د اإلستبياف ،و لئلستبياف ككل ،و ذلك بإستعماؿ الربنامج اإلحصائي ) (SPSSو الجدول
رقم ( )17التاِف يوضح ذلك:
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عـ ـ ـ ـ ـ ــدد الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات

معامل ألفا كرونباخ

اٜناجات اٛنسمية

10

0,773

اٜناجات األسرية

10

0,747

اٜناجات النفسية

10

0,750

اٜناجات الدراسية

10

0,746

اٜناجات اإلجتماعية

10

0,724

اٜناجات اإلقتصادية

10

0,765

اٜناجات الدينية

10

0,761

الدرجة الكلية

70

0,748

اٛندوؿ رقم ( ) 09ثبات اٞنقياس باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ
يتبٌن من اٛندوؿ ال سابق بأف معامل ألفا كرونباخ بلغ (٣ ،) 0,748نا يدؿ على درجة جيدة من
ثبات اإلستبياف٣ ،نا يعين بأنو صاٌف إلجراء الدراسة األساسية.
 الص ـ ـ ـ ــدق:
للتحقق من صدؽ اٜناجات اإلرشادية قامت الطالبة باٝنطوات التالية:
 - 1صدؽ اإلتساؽ الداخلي:حيث قامت الطالبةُ ،نساب مدى إرتباط العبارات مع البعد الذي تنتمي إليو ،و أيضا حساب
إرتباط األبعاد الثبلثة فيما بينها  م حساب إرتباط البعد مع الدرجة الكلية لئلستبياف ،ولقد استخدمت الطالبة
الربنامج اإلحصائي ( ،)SPSSو كانت النتائج كما يلي:
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 حساب درجة إرتباط عبارات إستبي اف اٜناجات اإلرشادية مع البعد الذي تنتمي إليو من خبلؿ
معامل إرتباط بًنسوف :و ذلك حسب ما ىو موضح يف الجدول التالي رقم (8)01
الحاجات الجسمية

الحاجات األسرية

الحاجات النفسية

معامل

معامل

معامل

العب ـ ـ ـ ـ ــارة

اإلرتباط

العب ـ ـ ـ ــارة

اإلرتباط

العبـ ـ ـ ـ ــارة

اإلرتباط

الحاجات الدراسية
العبـ ـ ـ ــارة معامل اإلرتباط

1

**0,524

2

**0,432

3

**0,463

4

**0,590

8

**0,768

10

**0,692

12

**0,617

9

*0,460

15

**0,775

16

**0,598

17

**0,550

18

**0,592

22

**0,555

23

**0,630

25

**0,576

24

**0,641

30

**0,539

29

**0,547

31

**0,701

32

**0,555

36

**0,598

37

**0,566

42

**0,581

38

**0,506

43

**0,916

44

**0,716

45

**0,777

47

**0,762

50

**0,916

51

**0,519

53

**0,598

52

*0,699

57

**0,787

58

**0,614

59

**0,813

60

**0,572

64

**0,916

65

**0,749

66

*0,416

67

**0,548
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الفص ل الرابع
الحاجات اإلجتماعية

الحاجات اإلقتصادية

الحاجات الدينية

العب ـ ـ ـ ــارة

معامل اإلرتباط

العبـ ـ ـ ـ ــارة

معامل اإلرتباط

العبـ ـ ـ ـ ــارة

معامل اإلرتباط

5

*0,442

6

**0,665

7

*0,427

11

**0,532

14

**0,700

13

**0,661

19

*0,436

20

**0,817

21

**0,716

26

**0,619

27

**0,797

28

**0,683

33

*0,423

34

**0,520

35

**0,883

39

**0,573

40

**0,849

41

**0,846

46

**0,686

48

**0,503

49

**0,582

54

**0,528

55

**0,740

56

**0,685

61

**0,657

62

**0,689

63

**0,580

68

*0,414

69

**0,528

70

**0,665

** دال عند مستوى الداللة ()1010
*دال عند مستوى الداللة )) 0,05

الجدول رقم ( 8)01معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة و درجة البعد الذي تنتمي إليو
ومن خبلؿ اٛندوؿ السابق نرى أف ٗنيع العبارات مرتبطة بأبعادىا اليت تنتمي إليها ّنستوى داللة
يرتاوح بٌن (.)0,01-0,05
 حساب درجة إرتباط أبعاد إستبياف اٜناجات اإلرشادية فيما بينها من خبلؿ معامل إرتباط بًنسوف:
وفق ما ىو موضح يف الجدول رقم ( )00التاِف:
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الفصل الرابع
الحاجات

الحاجات

الحاجات

الحاجات

الحاجات

الحاجات

الحاجات

الجسمية

األسرية

النفسية

الدراسية

اإلجتماعية

اإلقتصادية

الدينية

الحاجات

1

**0,538

*0,411

**0,475

**0,475

*0,452

*0,374

الحاجات

**0,538

1

**0,755

**0,818

**0,845

**0,679

**0,900

الحاجات

*0,411

**0,755

1

**0,824

**0,836

**0,505

**0,823

الحاجات

**0,475

**0,818

**0,824

1

**0,842

**0,631

**0,806

الحاجات

**0,475

**0,845

**0,836

**0,842

1

**0,671

**0,867

*0,452

**0,679

**0,505

**0,631

**0,671

1

**0,640

*0,374

**0,900

**0,823

**0,806

**0,867

**0,640

1

األبعاد

الجسمية

األسرية

النفسية

الدراسية

اإلجتماعية
الحاجات
اإلقتصادية
الحاجات
الدينية

** دال عند مستوى الداللة ()1010

*دال عند مستوى الداللة )) 0,05

الجدول رقم ( 8)00معامالت اإلرتباط بين أبعاد إستبيان الحاجات اإلرشادية السبعة
من خبلؿ اٛندوؿ السابق نرى أف ٗنيع أبعاد إستبياف اٜناجات اإلرشادية مرتبطة ببعضها البعض
وذلك عند مستوى داللة يرتاوح بٌن (.)0,01 - 0,05
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 حساب درجة إرت باط أبعاد إستبياف اٜناجات اإلرشادية مع الدرجة الكلية لئلستبياف من خبلؿ
معامل إرتباط بًنسوف  :وفق ما ىو موضح يف الجدول رقم (8)04
البع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد

عدد العبارات

معامل اإلرتباط

اٜناجات اٛنسمية

10

**0,680

اٜناجات األسرية

10

**0,923

اٜناجات النفسية

10

**0,839

اٜناجات الدراسية

10

**0,861

اٜناجات اإلجتماعية

10

**0,914

اٜناجات اإلقتصادية

10

**0,792

اٜناجات الدينية

10

**0,884

** دال عند مستوى الداللة ()1010

الجدول رقم ( 8) 04معامالت إرتباط أبعاد إستبيان الحاجات اإلرشادية مع الدرجة الكلية لإلستبيان
من خبلؿ اٛندوؿ السابق نرى أف ٗنيع األبعاد من إستبياف اٜناجات اإلرشادية ترتبط مع الدرجة
الكلية لئلستبياف عند مستوى الداللة ()0,01
من خبلؿ ٗنيع اٛنداوؿ السابقة ( ) 12( ،)11( ،)10يتضح أف إستبياف اٜناجات اإلرشادية يتمتع
بدرجة عالية من اإلتساؽ الداخلي.
 - 2صدؽ اٞنقارنة الطرفية (الصدؽ التمييزي):قامت الطالبة بإجراء صدؽ اٞنقارنة الطرفية لئلستبياف هبدؼ التعرؼ على مصداقية ىذا اٞنقياس يف
التمييز بٌن األفراد اٜناصلٌن على الدرجات اٞنرتفعة يف استجاباهتم على إستبياف اٜناجات اإلرشادية ،و بٌن
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الفصل الرابع

األفراد اٜناصلٌن على الدرجات منخفضة يف استجاباهتم على اإلستبياف و ذلك بإستخداـ الربنامج اإلحصائي
(.)SPSS
حسبت الطالبة قيم الفروؽ ما بٌن ٠نموعيت أقل الدرجات و أعلى الدرجات للدرجة الكلية لكل بعد
من األبعاد السبعة ،و أيضا الفروؽ بٌن ٠نموعيت أقل الدرجات و أعلى الدرجات للدرجة الكلية إلستبياف
اٜناجات اإلرشادية ،بإستخداـ إسلوب "مان ويتني" ( ،(U Mann-Whitney Test( )Uو ذلك
وفق ما ىو موضح يف الجدول رقم (:)01
متوسط

مجموع

البعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

الرتب

الرتب

اٜناجات اٛنسمية منخفضي الدرجات على البعد

8

12,50

100

مرتفعي الدرجات على البع ػ ػ ػ ػػد

8

4,50

36

منخفضي الدرجات على البعد

8

12,50

100

مرتفعي الدرجات على البعػ ػ ػ ػػد

8

4,50

36

منخفضي الدرجات على البعد

8

12,50

100

مرتفعي الدرجات على البع ػ ػ ػ ػػد

8

4,50

36

اٜناجات الدراسية منخفضي الدرجات على البعد

8

12,50

100

مرتفعي الدرجات على البع ػ ػ ػ ػػد

8

4,50

36

اٜناجات

منخفضي الدرجات على البعد

8

12,50

100

اإلجتماعية

مرتفعي الدرجات على البع ػ ػ ػ ػػد

8

4,50

36

اٜناجات

منخفضي الدرجات على البعد

8

12,50

100

اإلقتصادية

مرتفعي الدرجات على البع ػ ػ ػ ػػد

8

4,50

36

اٜناجات األسرية

اٜناجات النفسية

المجمــوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

العدد
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قيمة U

قيمة Z

قيمة
الداللة

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 -3,371

0,000 -3,378

0,000 -3,386

0,000 -3,424

0,000 -3,371

0,000 -3,376

الفص ل الرابع
اٜناجات الدينية

الدرجة الكليػػة

اخراءات الذراسة الميذانية
منخفضي الدرجات على البعد

8

12,50

100

مرتفعي الدرجات على البع ػ ػ ػ ػػد

8

4,50

36

منخفضي الدرجات على البعد

8

12,50

100

مرتفعي الدرجات على البع ػ ػ ػ ػػد

8

4,50

0,000

0,000

0,000 -3,416

0,000 -0,366

36

الجدول رقم ( 8)01الفروق بين مج موعتي منخفضي و مرتفعي الدرجات الكلية لكل بعد و الدرجة
الكلية إلستبيان الحاجات اإلرشادية
من اٛندوؿ السابق ،نبلحظ أف قيمة ( ) Uللدرجة الكلية ألبعاد اإلستبياف ٗنيعها دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة (٣ ،) 0,01 ≤ αنا يدؿ على وجود فروؽ ذات داللة احصائية بٌن اجملموعتٌن ،و كذلك قيمة
) (Uللدرجة الكلية لئلستبياف دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (٣ ،)0,01 ≤ αنا يدؿ على وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية بٌن اجملموعتٌنّ ،نعىن أف الدرجة الكلية ٛنميع األبعاد و كذلك الدرجة الكلية لئلستبياف
قادرة على التمييز مابٌن اجملموعة الع ليا بالدرجات و اجملموعة الدنيا بالدرجات ،و ىذا يعطي صورة واضحة
عن ٕنتع إستبياف اٜناجات اإلرشادية بصدؽ عاؿ يف اٞنقارنة الطرفية.
 - 3الصدؽ الذايت:قامت الطالبة ُنساب الصدؽ الذايت لكل بعد من أبعاد إستبياف اٜناجات اإلرشادية ،و حساب
الصدؽ الذايت للدرجة الكلية للحاجات اإلرشادية ،و ذلك من خبلؿ اٛنذر الرتبيعي ٞنعامل ثبات االختبار
الذي مت حسابو من قبل لكل بعد من أبعاد اإلستبياف ،و معامل ثبات االختبار للدرجة الكلية لئلستبياف كما
ىو موضح يف الجدول رقم ( )02التاِف:
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الفصل الرابع
األبعاد

معامل الثبات بعد تصحيح طول اإلستبانة

الصدق الذاتي

بعد اٜناجات اٛنسمية

0,956

0,977

بعد اٜناجات األسرية

0,929

0,963

بعد اٜناجات النفسية

0,917

0,957

بعد اٜناجات الدراسية

0,880

0,938

بعد اٜناجات اإلجتماعية

0,826

0,908

بعد اٜناجات اإلقتصادية

0,960

0,979

بعد اٜناجات الدينية

0,927

0,962

الدرجة الكلية

0,939

0,969

الجدول رقم (8 ) 02الصدق الذاتي لكل أبعاد اإلستبيان و الدرجة الكلية لإلستبيان
من خبلؿ ما سبق ٤ند أف إستبياف اٜناجات اإلرشادية يتمتع بصدؽ ذايت ألف قيمة معامل ثبات
االختبار مرتفعة و بالتاِف فإف قيمة الصدؽ الذايت ستكوف مرتفعة بطبيعة اٜناؿ.
من خبلؿ حساب كل من صدؽ اإلتساؽ الداخلي ،الصدؽ التميزي و الصدؽ الذايت ٤ند أف
اإلستبياف يتمتع بالصدؽ بدرجة جيدة.

ثالثا -الدراسة األساسية8
 - 1حدود الدراسة :مت إجراء الدراسة يف اٜندود الزمنية و اٞنكانية و البشرية التالية:
 الزمنية :أجريت ىذه الدراسة يف شهر أفريل للسنة الدراسية اٛنامعية .2013- 2012
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 المكانية ٓ:نددت ىذه الدراسة جغرافيا ّندينة –باتنة  -حيث تشمل كل متوسطات مدينة باتنة و ىي
يف ٠نملها ( )33متوسطة.
 البشرية ٕ :نثلت يف تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط البالغ عددىم يف مدينة باتنة  963540تلميذ
و تلميذة.
 - 2عينة الدراسة:
خصائص العينة  :لقد مت إختيار عينة البحث بطريقة عنقودية عشوائية ،و ذلك بإتباع اٝنطوات التالية:
 .0بعد أف ٓنصلت الطالبة على ٠نموع اٞنتوسطات يف مدينة باتنة من مديرية الرتبية حيث كاف ()33
متوسطة ،قامت بإختيار نسبة ( )%20من ٠نموع اٞنتوسطات بطريقة عشوائية .
21 x 33
111

=6,6

أي مايعادؿ سبعة ( )07متوسطات.

بذلك قامت الطالبة بإختيار سبعة ( ) 07متوسطات بطريقة عشوائية بسيطة من أصل ( )33متوسطة،
وذلك بإستخداـ عملية القرعة و إستخراج كل مرة إسم متوسطة ،و إعادتو مرة أخرى ليعطى لكل متوسطة
نفس الفرصة و حظ متساوي ٛنميع اٞنتوسطات بالظهور و اإلرجاع ،فكانت اٞنتوسطات السبعة اٞنتحصل
عليها من عملية القرعة ىي كما يلي :متوسطة ٘نلة ( ،)02متوسطة  1272مسكن ،متوسطة ساعد مرازقة،
متوسطة اٞنطار ،متوسطة النصر ،متوسطة بن شادي ،متوسطة الطاىر مسعوداف.
ّ .4نا أف كل متوسطة تشمل أربع مستويات (سنة أوُف متوسط ،سنة ثانية متوسط ،سنة ثالثة متوسط،
سنة رابعة متوسط) ،قامت الطالبة بإختيار من كل مستوى يف كل متوسطة من اٞنتوسطات السبعة
 %20من التبلميذ يف كل مستوى كما ىو موضح يف الجدول رقم ( )03التاِف:
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المتوسطة
متوسطة حملة ()14
متوسطة  0454مسكن
متوسطة ساعد مرازقة
متوسطة النصر
متوسطة المطار

عدد التالميذ

النسبة المئوية

حجم عينة

في كل مستوى

المأخوذة

الدراسة

السنة أوُف متوسط

147

%20

29 ≈ 29,4

السنة ثانية متوسط

110

%20

22

السنة الثالثة متوسط

89

%20

18≈ 17,8

السنة الرابعة متوسط

123

%20

25 ≈ 24,6

المجموع

247

%20

94

السنة أوُف متوسط

198

%20

40≈ 39,6

السنة ثانية متوسط

266

%20

53≈ 53,2

السنة الثالثة متوسط

226

%20

45≈ 45,2

السنة الرابعة متوسط

152

%20

30≈ 30,4

المجموع

842

%20

168

السنة أوُف متوسط

306

%20

61≈ 61,2

السنة ثانية متوسط

278

%20

56≈ 55,6

السنة الثالثة متوسط

187

%20

37≈ 37,4

السنة الرابعة متوسط

268

%20

54≈ 53,6

المجموع

1039

%20

208

السنة أوُف متوسط

170

%20

34

السنة ثانية متوسط

167

%20

33≈ 33,4

السنة الثالثة متوسط

149

%20

30≈ 29,8

السنة الرابعة متوسط

191

%20

38≈ 38,2

المجموع

677

%20

135

السنة أوُف متوسط

185

%20

37

السنة ثانية متوسط

221

%20

44≈ 44,2

السنة الثالثة متوسط

251

%20

50≈ 50,2

السنة الرابعة متوسط

278

%20

56≈ 55,6

المجموع

713

%20

187

المستوايات
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متوسطة بن شادي
متوسطة الطاىر مسعودان

السنة أوُف متوسط

151

%20

30≈ 30,2

السنة ثانية متوسط

185

%20

37

السنة الثالثة متوسط

155

%20

31

السنة الرابعة متوسط

162

%20

32≈ 32,4

المجموع

653

%20

130

السنة أوُف متوسط

329

%20

66≈ 65,8

السنة ثانية متوسط

319

%20

64≈ 63,8

السنة الثالثة متوسط

247

%20

49≈ 49,4

السنة الرابعة متوسط

295

%20

59

المجموع

1190

%20

238

الجدول رقم ( 8) 03طريقة إختيار حجم عينة الدراسة في كل مستوى من كل متوسطة
من خبلؿ اٛندوؿ السابق نستنتج أف حجم عينة الدراسة يساوي ( )1160و ذلك َنمع حجم عينة
الدراسة يف كل متوسطة كما ىو موضح يف الجدول رقم ( )04اآليت:

إسم المتوسطة
عدد التالميذ

حملة

0454

ساعد

()14

مسكن

مرازقة

94

168

208

حجم عينة الدراسة

النصر

المطار

بن شادي

135

187

130

الطاىر
مسعودان
238

 0041تلميذ

الكلي

الجدول رقم ( 8) 04الحجم الكلي لعينة الدراسة
 .1بعد أف قامت الطالبة بتحديد حجم عينة دراستها الكلي اْنهت إُف اٞنتوسطات اٞنعنية بالدراسة فقامت
بتوزيع نسخ عن كل إستبياف (إستبياف السلوؾ العدوآف ،إستبياف اٜناجات اإلرشادية) ،حسب حجم
عينة كل متوسطة ،و قد مت توزيع النسخ بطريقة عشوائية على أقساـ كل مستوى من كل متوسطة ،و لقد
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حرصت الطالبة على أف تتحصل على ٗنيع إجابات التبلميذ على اإلستبيانٌن فوزعت نسخا أكرب من
حجم العينة يف كل مستوى من كل اٞنتوسطات التالية :متوسطة اٞنطار ،متوسطة النصر ،متوسطة بن
شادي ّنستوى السنة الثالثة متوسط ،و متوسطة  1272مسكن باٞنستويٌن الثالثة متوسط و األوُف
متوسط ،حيث مت ٗنع اإلستبيانات من طرؼ التبلميذ و ٗنعها بإدارة اٞنتوسطة.
أما باقي اٞنتوسطات و ىي :متوسطة ٘نلة ( ،) 02متوسطة ساعد مرازقة ،متوسطة طاىر مسعوداف،
و باقي اٞنستويات من اٞنتوسطتٌن بن شادي و  1272فقد قامت الطالبة بإستغبلؿ أوقات فراغ بعض
األقساـ الدراسية و أشرفت بنفسها على توزيع اإلستبيانٌن على التبلميذ و ٗنعهما بعد التأكد على إجابة كل
تلميذ على ٗنيع بنود اإلستبيانٌن.
 .2بعد أف ٗنعت الطالبة ٗنيع نسخ اإلستبيانٌن من ٗنيع اٞنتوسطات قامت بفرزىا حيث استبعدت
كل اإلجابات الناقصة القادمة من اٞنتوسطات اليت َف تستطع أف تشرؼ فيها شخصيا على عملية
ٗنع النسخ من اإلستبيانٌن ،فأصبح حجم عينة الدراسة الكلي ىو ( )1120تلميذ و تلميذة من
أصل ( )1160تلميذ و تلميذة.
 - 3خصائص العينة  :للعينة خصائص مت ٓنديدىا كما يلي:
أ  -من حيث اٛننس  :اٛنداوؿ التالية توضح خصائص اٛننس يف عينة الدراسة.
العدد

التكرار

النسبة المئوية%

ذكور

573

%51,16

إناث

547

%48,84

المجموع

1120

%100

الجنس

الجدول رقم ( 8)05خصائص العينة حسب الجنس
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من خبلؿ اٛندوؿ السابق ٬نكن أف نبٌن خصائص العينة من حيث اٛننس يف كل متوسطة من
اٞنتوسطات السبعة كما ىو موضح يف الجدول رقم ( )06و خصائص اٛننس من حيث اٞنستوى الدراسي
كما ىو موضح يف الجدول رقم ( )07كما يلي:
المتوسطة
المستوى

 0454مسكن

حملة ()14

النصر

ساعد مرازقة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

أوُف متوسط

20

9

14

20

37

24

17

8

ثانية متوسط

14

8

24

29

25

31

17

16

ثالثة متوسط

11

7

22

20

25

12

13

17

رابعة متوسط

20

5

12

18

23

31

19

19

65

29

72

87

110

66

60

12,56

15,90

19,20

17,91

11,52

10,97

%

%

%

%

اجملموع
النسبة المئوية

11,34
%

%5,30

%

%

98

الجدول رقم ( 8)06خصائص العينة حسب الجنس في كل متوسطة
المتوسطة

المطار

طاىر مسعودان

بن شادي

المستوى

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

األوُف متوسط

13

9

17

13

29

37

الثانية متوسط

22

22

19

18

35

29

الثالثة متوسط

26

24

10

14

16

33

الرابعة متوسط

24

32

16

16

33

26

اجملموع

85

87

62

61

113

125

النسبة المئوية

%14,83

%15,90

%10,82

%11,15

%19,72

%22,85

الجدول رقم ) 06(8خصائص العينة حسب الجنس في كل متوسطة (تابع)
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الجدول رقم ( )07التاِف يوضح النسبة اٞنئوية للذكور و اإلناث حسب توزعهم على اٞنستويات الدراسية.
العدد

اٛننس

التكرار

النسبة اٞنئوية %

ذكور

147

%25,65

إناث

120

%21,94

ذكور

156

%27,22

إناث

153

%27,97

ذكور

123

%21,46

إناث

127

%23,21

ذكور

147

%25,65

إناث

147

%25,65

اٞنستوى
السنة أوُف متوسط
سنة ثانية متوسط
سنة ثالثة متوسط
سنة رابعة متوسط

الجدول رقم ( 8)07خصائص العينة حسب الجنس في كل مستوى دراسي
ب  -من حيث اٞنستوى الدراسي:
الجدول رقم ( )41التاِف يبٌن نسبة التبلميذ يف كل مستوى دراسي.
العدد

التكرار

النسبة اٞنئوية %

السنة أوُف متوسط

267

%23,84

سنة ثانية متوسط

309

%27,59

سنة ثالثة متوسط

250

%22,32

سنة رابعة متوسط

294

%26,25

اجملموع

1120

%100

اٞنستوى

الجدول رقم ( 8) 41خصائص العينة حسب المستوى الدراسي
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ت  -من حيث السن :اٛندولٌن رقم ( ) 22( ،)21التاليٌن يبيناف خصائص العينة من حيث السن.
العدد التكرار

السن

النسبة المئوية

10

2

%0,2

11

79

%7,05

12

163

%15,55

13

260

%23,21

14

245

%21,87

15

195

%17,41

16

94

%8,39

17

57

%5,08

18

18

%1,60

19

7

%0,62

المجموع

1120

%100

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي للسن

المعياري

14 ≈ 13,84
سنة

2 ≈86,1
أي مايعادؿ تقريبا
سنتٌن

الجدول رقم ( 8) 40خصائص العينة من حيث السن
و ىذا يدؿ على أنو ليست ىناؾ فروؽ جوىرية فيما ٫نص السن كما يدؿ على التقارب الكبًن يف
سن أفراد العينة.
فيما يلي ندرج جدوؿ يوضح توزيع سن التبلميذ حسب اٞنستويات الدراسية.
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11 10

12

13

14

15

17 16

18

19

المجموع

السنة األولى

2

77

108

47

24

6

3

0

0

0

267

السنة الثانية

0

1

48

147

52

38

17

6

0

0

309

السنة الثالثة

0

1

7

66

117

26

13 19

1

0

250

السنة الرابعة

0

0

0

0

52

125

38 55

17

7

294

المجموع

2

79

163

260

245

195

57 94

18

7

1120

المستوى

الجدول رقم ( 8) 44توزيع سن تالميذ العينة حسب المستويات الدراسية
 - 2األدوات المستخدمة8
كما مت الذكر سابقا اعتمدت ىذه الدراسة على إستبيانٌن ٨نا  :إستبياف السلوؾ العدوآف و إستبياف
اٜناجات اإلرشادية.
- 1إستبيان السلوك العدواني  :و يتكوف من ثبلث ١ناور ىي:
١نور السلوؾ العدوآف اٞنادي :يتكوف من ( )22فقرة،26 ،23 ،20 ،17 ،14 ،11 ،8 ،5 ،2( :)65 ،62 ،59 ،56 ،53 ،50 ،47 ،44 ،41 ،38 ،35 ،32 ،29
١نور السلوؾ العدوآف اللفظي :يتكوف من ( )22فقرة،25 ،22 ،19 ،16 ،13 ،10 ،7 ،4 ،1( :)64 ،61 ،58 ،55 ،52 ،49 ،46 ،43 ،40 ،37 ،34 ،31 ،28
١نور السلوؾ العدوآف الرمزي :يتكوف من ( )22فقرة،27 ،24 ،21 ،18 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3( :)66 ،63 ،60 ،57 ،54 ،51 ،48 ،45 ،42 ،39 ،36 ،33 ،30
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٠نموع عبارات اإلستبياف ىي ( ) 66عبارة ،يقابل كل عبارة ٙنسة بدائل ُنيث يقوـ اٞنفحوص بإختيار
إجابة من بٌن ٙنس إجابات ،وتكوف درجة اإلجابة كما يلي:
البدائل

أبدا

نادرا

أحيانا

غالبا

دائما

الدرجة

1

2

3

4

5

جدول رقم ( 8) 41جدول تصحيح إستبيان السلوك العدواني
- 2إستبيان الحاجات اإلرشادية 8يتكوف من سبعة ١ناور ىي:
١نور اٜناجات اٛنسمية :يتكوف من ( )10فقرات ()64 ،57 ،50 ،43 ،36 ،29 ،22 ،15 ،8 ،1١نور اٜناجات األسرية :يتكوف من ( )10فقرات ()65 ،58 ،51 ،44 ،37 ،30 ،23 ،16 ،9 ،2١نور اٜناجات النفسية :يتكوف من ( )10فقرات ()66 ،59 ،52 ،45 ،38 ،31 ،24 ،17 ،10 ،3١نور اٜناجات الدراسية :يتكوف من ( )10فقرات (،60 ،53 ،46 ،39 ،32 ،25 ،18 ،11 ،4)67
١نور اٜناجات اإلجتماعية :يتكوف من ( )10فقرات (،61 ،54 ،47 ،40 ،33 ،26 ،19 ،12 ،5)68
١نور اٜناجات اإلقتصادية :يتكوف من ( )10فقرات (،62 ،55 ،48 ،41 ،34 ،27 ،20 ،13 ،6)69
١-نور اٜناجات الدينية :يتكوف من ( )10فقرات ()70 ،63 ،56 ،49 ،42 ،35 ،28 ،21 ،14 ،7
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٠نموع عبارات اإلستبياف ىي ( ) 70عبارة ،يقابل كل عبارة ٙنسة بدائل ُنيث يقوـ اٞنفحوص بإختيار
إجابة من بٌن ٙنس إجابات ،و تكوف درجة اإلجابة كما يلي:
البدائل

بدرجة ضعيفة جدا

بدرجة ضعيفة

بدرجة متوسطة

بدرجة كبيرة

بدرجة كبيرة جدا

الدرجة

1

2

3

4

5

جدول رقم ( 8) 42جدول تصحيح إستبيان الحاجات اإلرشادية
 - 3األساليب اإلحصائية المستخدمة8
يعترب اإلحصاء وسيلة أساسية يف أي ُنث علمي ألهنا تساعد الباحث على ٓنليل و وصف البيانات
ٞنزيد من الدقة (عمر .)318 ،1983 ،إف طبيعة الفرضية ت تحكم يف إختيار األدوات و األساليب اليت
يستخدمها الباحث للتحقق من فرضيتو ،ولتحقق من صحة الفرضيات يف ىذه الدراسة إعتمدت الطالبة على
األساليب اإلحصائية التالية :النسب المئوية ،المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،اختبار (.ت).
( ، TEST )Tمعامل اإلرتباط بيرسون و تحليل التباين  ANOVAو ذلك من خبلؿ برنامج
” “SPSSو ىو برنامج "اٜنزـ اإلحصائية للعلوـ اإلجتماعية".
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أوال  -عرض النتائج
ثانيا  -مناقشة النتائج
ثالثا  -مناقشة عامة
رابعا  -إقتراحات

نتائح الذراسة و مناقشتها

الفصل الخامس

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ على السلوؾ العدوآف لدى تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط وأىم حاجاهتم
اإلرشادية ،كما ىدفت التعرؼ على متغًنات الدراسة (اٛننس ،اٞنستوى التعليمي) ،ولتحقيق ذلك أجريت
الدراسة على عينة قوامها ( ) 1120من تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط ،وقد طبق عليهم مقياس السلوؾ
العدوآف  ،واستمارة اٜناجات اإلرشادية من إعداد الباحثة ،وقد توصلت الدراسة إُف نتائج أبرزت مبلحظات
جديرة بالتعليق واٞنناقشة والبياف ضمن النقاط التالية:

أوال -ع ـ ـ ـ ــرض النتائ ـ ـ ــج8
نبدأ أوال بعرض النتائج وىي كما يلي:
- 0عرض نتائج الفرضية األولى 8ينتشر السلوؾ العدوآف لدى تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط بنسب مرتفعة
للتأكد من صحة ىذه الفرضية استخدمت الطالبة النسبة اٞنئوية كما ىو موضح يف الجدول رقم
(.)43
السلوك العدواني

حجم العينة

المتوسط

اإلنحراف المعياري

النسبة المئوية

ذوي السلوك العدواني المرتفع

577

103,24

105,256

%51,517

ذوي السلوك العدواني المنخفض

543

31,440

ػػػػ

%48,482

السلوك العدواني ككل

1120

150,59

62,014

%100

جدول رقم ( 8)43النسب المئوية للسلوك العدواني
نبلحظ من خبلؿ اٛندوؿ السابق أف نسبة السلوؾ العدوآف مرتفعة إذ تصل إُف ( )%51,52من عينة
ُنث بلغت ( ) 1120تلميذ من تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط.
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تالمٌذ ذوي
السلوك العدوانً
المرتفع

% 48,48

% 51,52

تالمٌذ ذوي
السلوك العدوانً
المنخفض
انشكم زقم ( :)04انتمثَم اندائسً ننسب انسهوك
انعدوانٌ فٌ انعَنة
انشكم زقم ( :)03انتمثَم انبَبنٌ نهسهوك انعدوانٌ فٌ
انعَنة

أ ما نسبة العدوانية عند التبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف كانت كما ىي موضحة يف الجدول رقم (.)44
حجم

مجموع استجابات

577

168656

العينة

ذوي السلوك
العدواني

أفراد العينة الكلية

مجموع استجابات
التالميذ ذوي السلوك
العدواني
115630

النسبة المئوية للعدوانية

عند ذوي السلوك العدواني
% 68,559

جدول رقم ( 8)44النسبة المئوية للعدوانية عند ذوي السلوك العدواني
من خبلؿ الجدول رقم (٤ )44ند أف :نسبة العدوانية يف فئة التبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف اليت بلغ
عددىا ( )577تلميذ ىي (.)%68,56
بالتاِف فإف دراستنا ستعتمد على العينة اليت تتميز بالسلوؾ العدوآف و اليت بلغ عددىا ( )577تلميذ حسب
الجدول رقم ( )43و بذلك تكوف خصائص ىذه العينة كما يلي:
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أ  -الجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس8
الجنس

حجم العينة

النسبة المئوية

الذكور

333

57,71%

اإلناث

244

42,29%

لمجموع

577

100%

جدول زقم ( :)62خصبئص عَنة انتالمَر ذوً انسهوك انعدوانٌ حسب انجنس

انشكم زقم ( :)05انمنحني انبَبنٌ نهعَنة حسب انجنس

الذكور

%57,71

%49,27

االناث
الشكل رقم ( :) 06التمثيل البياني بالنسبة المئوية حسب الجنس
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من خبلؿ الجدول رقم ( )45و الشكل رقم ( )05و ( )06نبلحظ أف عدد الذكور ذوي السلوؾ
العدوآف أكرب من عدد اإلناث ذوي السلوؾ العدوآف ،حيث يبلغ عدد الذكور ( )333تلميذ أي
( )%57,71من حجم العينة الكلي ( 577تلميذ و تلميذة) ،و يبلغ عدد اإلناث ( )244تلميذة أي
( ) %42,29من حجم العينة الكلي ( 577تلميذ وت ٞنيذة).
ب  -الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن8
العمر

التكرار

النسبة المئوية المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

11

19

%3, 3

12

54

%9,4

13

130

%22,5

14

130

%22,5

15

114

%19,8

16

65

%11,3

17

47

%8,1

18

13

%2,3

19

5

%0,9

المجموع

355

%011

14,28

1,66

جدول رقم ( 8)46خصائص عينة التالميذ ذوي السلوك العدواني حسب العمر
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انشكم زقم ( :)07انمنحني انبَبنٌ نهعَنة حسب انعمس

 11سنة
 12سنة
 13سنة
 14سنة
 15سنة
 16سنة
 17سنة
 18سنة
 19سنة

3,30%

0,90%

9,40%

2,30%
8,10%
11,30%

22,50%

19,80%
22,50%

الشكل رقم ( ) 08التمثيل البياني بالنسبة المئوية حسب العمر

من خبلؿ الجدول رقم ( )46و الشكل رقم ( )07و ( )08نبلحظ أف متوسط العمر لتبلميذ ذوي
السلوؾ العدوآف ىو  14سنة.
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ت  -المتوسط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 8
المتوسطة

التكرار النسبة المئوية

ـ٘/نلة 2

46

%7,97

ـ 1272/مسكن

74

% 12,82

ـ /ساعد مرازقة

129

%22,35

ـ /النصر

49

%8,49

ـ /اٞنطار

84

%14,55

ـ /بن شادي

54

%9,35

ـ/الطاىر مسعوداف

141

%24,43

اجملموع

577

%100

انشكم زقم ( :)09انمنحني انبَبنٌ نهعَنة حسب انمتوسطة

انجدول زقم ( :)62خصبئص عَنة انتالمَر ذوً انسهوك انعدوانٌ
حسب انمتوسطة

متوسطة حملة 2
متوسطة  1272مسكن
متوسطة ساعد مرازقة
متوسطة النصر
متوسطة المطار
متوسطة بن شادي
متوسطة طاهر مسعودان

% 7,97

12,8 2%
24,4 3%
9,35%

22,35%

8,49%

14,55%

الشكل رقم ( ) 10التمثيل البياني بالنسبة المئوية حسب المتوسطات
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من خبلؿ الجدول رقم ( )47و الشكل رقم ( )09و (٤ )10ند أف أكرب نسبة يف العينة من تبلميذ
اٞنتوسطات ذوي السلوؾ العدوآف كانت من متوسطة الطاىر مسعوداف ،حيث بلغت النسبة اٞنئوية فيها
( ) %24,43لتأيت بعدىا باقي اٞنتوسطات بالرتتيب :متوسطة ساعد مرازقة ( ،)%22,35متوسطة اٞنطار
( ،)%14,55متوسطة  1272مسكن ( ،)%12,82متوسطة بن شادي ( ،)%9,35متوسطة
( )%8,49و متوسطة ٘نلة ( )02بنسة مئوية ()%7,97
ث  -المست ـ ـ ـ ــوى الدراسـ ـ ـ ـ ــي8
المستوى الدراسي

التكرار النسبة المئوية

السنة أولى متوسط

97

%16,8

السنة الثانية متوسط

166

%28,8

السنة الثالثة متوسط

131

%22,7

السنة الرابعة متوسط

183

%31,7

المجموع

577

%100

انجدول زقم ( :)03خصبئص عَنة انتالمَر ذوً انسهوك
انعدوانٌ حسب انمستوى اندزاسٌ

انشكم زقم ( )11انمنحني انبَبنٌ نهعَنة حسب انمستوى
اندزاسٌ
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16,80%

السنة اولى متوسط

31,70%

السنة الثانٌة متوسط
السنة الثالثة متوسط

28,80%
22,70%

السنة الرابعة متوسط

الشكل رقم ( :) 12التمثيل البياني للنسبة المئوية حسب المستوى الدراسي

من خبلؿ الجدول رقم ( )11و الشكل رقم ( )00و(٤ )04ند أف نسبة ذوي السلوؾ العدوآف
كبًنة يف السنة الرابعة متوسط ( ،) %31,7و تليها السنة الثانية متوسط ( ،) %28,8و تليها السنة الثالثة
متوسط (  )%22,7م تليها أخًنا السنة أوُف متوسط (.)%16,8
- 4عرض نتائج الفرضية الثانية 8نفرض أف أىم السلوكات العدوانية بٌن تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط ىي
السلوؾ العدوآف اللفظي..
للتأكد من صحة ىذه الفرضية استخدمت الطالبة اٞنتوسطات اٜنسابية و اإل٥نراؼ اٞنعياري و النسبة اٞنئوية
كما ىو موضح يف الجدول رقم (.)10
المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري النسبة المئوية المجموع

المحور

السلوك العدواني الجسدي 64,85

16,89

%32,31

577

السلوك العدواني اللفظي

67,88

15,55

%33,82

577

السلوك العدواني الرمزي

67,66

16,10

%33,72

577

السلوك العدواني

200,40

44,93

%68,56

577

جدول رقم ( 8)10السلوكات العدوانية ونسب إنتشارىا بين التالميذ
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من خبلؿ الجدول رقم ( )10نبلحظ أف اٞنتوسط اٜنسايب للسلوؾ العدوآف اللفظي ىو أكرب
متوسط حيث يساوي ( ،) 67,88لكن ال يوجد فرؽ كبًن بينو و بٌن اٞنتوسط اٜنسايب للسلوؾ العدوآف
ال رمزي الذي يساوي ( ،) 67,66إذ أف نسبة السلوؾ العدوآف اللفظي تساوي ( )%33,82و نسبة السلوؾ
العدوآف الرمزي تساوي ( ) %33,72و ىي نسب متقاربة ،حيث أف نسبة السلوؾ العدوآف اللفظي تزيد عن
نسبة السلوؾ العدوآف الرمزي بقيمة ( ) %0,1و أف الفرؽ بٌن متوسطي حسايب السلوكٌن (اللفظي و الرمزي)
ىو (.)0,22
السلوك العدوانً الجسدي

%32,31

%33,72

السلوك العدوانً اللفظً
%33,82

السلوك العدوانً الرمزي

انشكم زقم ( :)10انتمثَم انبَبنٌ ألنواع انسهوكبت انعدوانَة ببننسبة انمئوٍة

الشكل رقم( 8)02منحنى بياني للسلوك العدواني الجسدي
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الشكل رقم ( 8)03منحنى بياني للسلوك العدواني اللفظي

الشكل رقم ( 8)04منحنى بياني للسلوك العدواني الرمزي
- 1عرض نتائج الفرضية الثالثة 8توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف السلوؾ العدوآف لتبلميذ مرحلة التعليم
اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن اٛننس.
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للتأكد من صحة ىذه الفرضية استخدمت الطالبة اٞنتوسطات اٜنسابية و اإل٥نراؼ اٞنعياري و إختبار (ت)
 (T) Testللعينتٌن اٞنستقلتٌن ،وذلك ٞنعرفة داللة الفروؽ بٌن اٞنتوسطات فكانت النتائج كما ىي موضحة
يف الجدول رقم ( )14التاِف:

الجنس

المحاور

السلوك العدواني العام

السلوك العدواني الجسدي

السلوك العدواني اللفظي

السلوك العدواني الرمزي

الذكور

حجم المتوسط

اإلنحراف

إختبار

مستوى

العينة الحسابي

المعياري

(ت)

الداللة

45,29 205,21 333

اإلناث 43,68 193,84 244
67,44 333

16,47

الذكور

اإلناث 61,32 244

16,85

68,88 333

16,05

اإلناث 66,52 244

14,74

68,89 333

16,19

اإلناث 65,99 244

15,86

الذكور

الذكور

0,003 3,024

0,000 4,365

0,072 1,802

0,002 2,141

الجدول رقم ( 8)14الفروق بين السلوكات العدوانية حسب متغير الجنس
من خبلؿ الجدول رقم ( )14يتبٌن أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن الذكور و اإلناث يف
السلوؾ العدوآف لصاٌف الذكور ،إذ أف قيمة ( ت ) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0,01حيث
يبلحظ أف متوسط درجات الذكور على مقياس السلوؾ العدوآف أكرب من متوسط اإلناث على مقياس
السلوؾ العدوآف.
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و من خبلؿ الجدول رقم ( )14يتبٌن أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن الذكور و اإلناث يف
السلوؾ العدوآف اٛنسدي لصاٌف الذكور ،حيث كانت قيمة إختبار (ت) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
( ،) 0,01إذ يبلحظ أف متوسط درجات الذكور على ١نور السلوؾ العدوآف اٛنسدي يف مقياس السلوؾ
العدوآف أكرب من متوسط اإلناث .
و من خبلؿ الجدول رقم ( )14يتبٌن أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن الذكور و اإلناث يف
السلوؾ العدوآف الرمزي لصاٌف الذكور ،حيث كانت قيمة إختبار (ت) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
( ،) 0,01إذ يبلحظ أف متوسط درجات الذكور على ١نور السلوؾ العدوآف الرمزي يف مقياس السلوؾ
العدوآف أكرب من متوسط اإلناث .
و من خبلؿ الجدول رقم ( )14يتبٌن أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن الذكور واإلناث يف
السلوؾ العدوآف اللفظي ،حيث كانت قيمة إختبار (ت) غًن دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )0,05
- 2عرض نتائج الفرضية الرابعة 8توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف السلوؾ العدوآف لتبلميذ مرحلة التعليم
اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن اٞنستوى التعليمي.
للتأكد من صحة ىذه الفرضية استخدمت الطالبة إختبار ٓنليل التباين األحادي One Way
 Anovaفكانت النتائج كما ىي موضحة يف الجدول رقم ( )11التاِف:
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المحاور
سلوك عدواني عام

مصدر التباين

مجموع المربعات

بٌن اجملموعات

درجة

متوسط

الحرية

المربعات

سلوك عدواني جسدي
سلوك عدوان للفظي
سلوك عدواني رمزي

15584,93

3

5194,97

داخل اجملموعات

1147265,38

573

2002,20

اجملموع الكلي

1162850,31

576

بٌن اجملموعات

876,113

3

292,03

داخل اجملموعات

163465,65

573

285,28

اجملموع الكلي

164341,77

576

بٌن اجملموعات

1309,802

3

436,60

داخل اجملموعات

137886,946

573

240,640

اجملموع الكلي

139196,749

576

بٌن اجملموعات

4552,598

3

1517,53

داخل اجملموعات

144908,175

573

252,89

اجملموع الكلي

149460,773

576

قيمة ف

مستوى
الداللة

0,05

2,595

0,38

1,024

1,81

6,00

0,14

0,000

الجدول رقم ( 8)11التباين األحادي بين أنواع السلوكات العدوانية و المستوى التعليمي
يتضح من الجدول رقم ( )11وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن اٞنستويات التعليمية و درجة
السلوؾ العدوآف الكلية لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط ،حيث كانت قيمة ( ؼ) دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة (.)0,05
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن اٞنستويات التعليمية و السلوؾ العدوآف الرمزي لتبلميذ مرحلة
التعليم اٞنتوسط ،حيث كانت قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0,01
يتبٌن من خبلؿ الجدول رقم ( )11عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن اٞنستويات التعليمية
و السلوؾ العدوآف اللفظي والسلوؾ العدوآف اٛنسدي لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط ،حيث كانت قيمة (ؼ)
غًن دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0,05
وللتحقق من طبيعة تلك الفروؽ مت إستخداـ إختبار " "LDSو ذلك وفقا ٞنا ىو موضح يف الجدول
رقم ( )12التاِف:
المستوى التعليمي (0متوسط 4-متوسط -

فروق

السلوك العدواني العام

السنة الثانية – السنة الرابعة

11,92

0,05

السلوك العدواني اللفظي

السنة الثانية – السنة الرابعة

3,498

0,05

السنة األوُف – السنة الثالثة

4,226

السنة األوُف  -السنة الرابعة

6,457

السنة الثانية – السنة الثالثة

4,023

السنة الثانية – السنة الرابعة

6,253

المحاور

السلوك العدواني الرمزي

1متوسط 2-متوسط )

المتوسطات

الداللة

0,05

الجدول رقم ( 8)12نتائج إختبار " " LDSلداللة الفروق بين متوسطات المستويات التعليمية في
السلوك العدواني و أنواعو
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يبٌن الجدول رقم ( )12وجود فروؽ دالة بٌن درجة السلوؾ العدوآف الكلية واٞنستوى التعليمي
لصاٌف مستوى التعليمي الثآف والرابع.
كما يبٌن الجدول رقم ( )12وجود فروؽ دالة يف السلوؾ العدوآف الرمزي و اٞنستوى التعليمي لصاٌف
مستوى التعليمي األوؿ ،الثآف ،الثالث و الرابع.
ولقد بٌن الجدول رقم ( )12وجود فروؽ دالة يف السلوؾ اللفظي و اٞنستوى التعليمي لصاٌف اٞنستوى
الثآف و الرابع َف يظهره الجدول رقم (.)11
كما َف يظهر الجدول رقم ( )12فروؽ يف السلوؾ العدوآف اٛنسدي و اٞنستوى التعليمي ٣نا يدؿ
على أنو ال توجد فروؽ يف السلوؾ العدوآف اٛنسدي تعزى للمستوي التعليمي عند مستوى الداللة ()0,05
و ذلك ماَف يظهر يف الجدول رقم (.)11
- 3عرض نتائج الفرضية الخامسة 8نفرض أف أىم اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف يف
مرحلة التعليم اٞنتوسط ىي اٜناجات الدراسية.
للتأكد من صحة ىذه الفرضية استخدمت الطالبة اٞنتوسطات اٜنسابية و اإل٥نراؼ اٞنعياري و النسبة
اٞنئوية كما ىو موضح يف الجدول رقم (8)13

181

نتائح الذراسة و مناقشتها

الفصل الخامس
المتوسط

اإلنحراف

النسبة

ترتيب الحاجات من أشدىا

الحسابي

المعياري

المئوية

حاجة إلى أقلها

الحاجات الجسمية

28,96

8,77

%10,30

7

الحاجات األسرية

37,95

8,07

%14,70

5

الحاجات النفسية

39,74

6,79

%15,20

3

الحاجات الدراسية

41,30

6,18

%15,65

1

الحاجات اإلجتماعية

39,59

6,63

%14,96

4

الحاجات اإلقتصادية

36,09

8,49

%13,81

6

الحاجات الدينية

40,61

7,94

%15,35

2

المحاور

الحاجات اإلرشادية

41,60 264,23

العامة

%100

الجدول رقم ( 8)13المتوسطات الحسابية و اإلنحراف المعياري و النسب المئوية للحاجات اإلرشادية

جسمٌة
اسرٌة
نفسٌة
مدرسٌة
اجتماعٌة
اقتصادٌة
دٌنٌة

%15,35

%14,7

%10,3
%13,81

%15,2

%14,96
%15,65

انشكم زقم ( :)12انتمثَم انبَبنٌ نهحبجبت اإلزشبدٍة ببننسبة انمئوٍة
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من خبلؿ الجدول رقم ( )13يتبٌن أف اٜناجات الدراسية و الدينية و النفسية كانت من أىم
اٜناجات عند تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط ،حيث كانت النسب اٞنئوية ٟنا متقاربة ،لكن كانت الصدارة
للحاجات الدراسية ،حيث كانت قيمة اٞنتوسط اٜنسايب فيها ( ) 41,30و ىو أكرب متوسط حسايب بٌن
باقي اٞن توسطات اٜنسابية لباقي اٜناجات ،و تبلغ النسبة اٞنئوية للحاجات الدراسية ()%15,65
كما يوضح الجدول رقم ( )13و الشكل رقم ( )05ترتيب اٜناجات عند تبلميذ مرحلة التعليم
اٞنتوسط ،حيث أتت بالرتتيب التاِف:اٜناجات الدراسية ( ،) %15,65اٜناجات الدينية (،)%15,35
اٜناجات النفسية ( ،)%15,20اٜناجات اإلجتماعية ( ،)%14,96اٜناجات األسرية (،)%14,70
اٜناجات اإلقتصادية ( )%13,81و اٜناجات اٛنسمية (.)%10,30

انشكم زقم ( :)18انمنحني انبَبنٌ نهحبجبت اإلزشبدٍة نتالمَر مسحهة انتعهَم انمتوسط
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انشكم زقم( :)12انمنحني انبَبنٌ نهحبجبت انجسمَة نتالمَر مسحهة انتعهَم انمتوسط

انشكم زقم ( :)63انمنحني انبَبنٌ نهحبجبت األسسٍة نتالمَر مسحهة انتعهَم انمتوسط
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انشكم زقم ( :)61انمنحني انبَبنٌ نهحبجبت اننفسَة نتالمَر مسحهة انتعهَم انمتوسط

انشكم زقم ( :)66انمنحني انبَبنٌ نهحبجبت اندزاسَة نتالمَر مسحهة انتعهَم انمتوسط
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انشكم زقم ( :)60انمنحني انبَبنٌ نهحبجبت اإلجتمبعَة نتالمَر مسحهة انتعهَم انمتوسط

انشكم زقم ( :)62انمنحني انبَبنٌ نهحبجبت اإلقتصبدٍة نتالمَر مسحهة انتعهَم انمتوسط
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انشكم زقم ( :)62انمنحني انبَبنٌ نهحبجبت اندٍنَة نتالمَر مسحهة انتعهَم انمتوسط

- 4عرض نتائج الفرضية السادسة 8توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي
السلوؾ العدوآف تعزى ٞنتغًن اٛننس.
للتأكد من صحة ىذه الفرضية قامت الطالبة ُنساب اٞنتوسطات اٜنسابية و اإل٥نراؼ اٞنعياري و
إختبار (ت)  (T) Testللعينتٌن اٞنستقلتٌن ،و ذلك ٞنعرفة داللة الفروؽ بٌن اٞنتوسطات فكانت النتائج كما
ىي موضحة يف الجدول رقم (8)14
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المحاور

الحاجات اإلرشادية

الحاجات الجسمية

الحاجات األسرية

الحاجات النفسية

الحاجات الدراسية

الحاجات اإلجتماعية

الحاجات اإلقتصادية

الحاجات الدينية

نتائح الذراسة و مناقشتها
حجم

المتوسط

االنحراف

اختبار

مستوى

العينة

الحسابي

المعياري

(ت)

الداللة

الذكور

333

267,52

41,83

اإلناث

244

259,75

40,96

الذكور

333

30,36

8,77

اإلناث

244

27,04

8,41

الذكور

333

38,25

8,01

اإلناث

244

37,54

8,16

الذكور

333

39,57

6,76

اإلناث

244

39,96

6,83

الذكور

333

41,80

6,02

اإلناث

244

40,61

6,35

الذكور

333

39,90

6,72

اإلناث

244

39,16

6,49

الذكور

333

36,63

8,20

اإلناث

244

35,36

8,84

الذكور

333

41,00

7,94

اإلناث

244

40,08

7,92

الجنس

2,23

4,60

1,03

- 0,67

2,26

1,34

1,76

1,37

الجدول رقم (8)14يوضح الفروق بين الحاجات اإلرشادية حسب متغير الجنس
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0,02

0,00

0,30

0,49

0,02

0,18

0,07

0,16

من خبلؿ الجدول رقم ( )14يتبٌن أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن الذكور و اإلناث يف
درجة اٜناجات اإلرشادية الكلية لصاٌف الذكور ،إذ أف قيمة ( ت) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
( ،) 0,05حيث يبلحظ أف متوسط درجات الذكور على مقياس اٜناجات اإلرشادية أكرب من متوسط
اإلناث على مقياس اٜناجات اإلرشادية.
و من خبلؿ الجدول رقم ( )14يتبٌن أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن الذكور و اإلناث يف
اٜناجات اٛنسمية لصاٌف الذكور ،حيث كانت قيمة إختبار(ت) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (،)0,01
إذ يبلحظ أف متوسط درجات الذكور على ١نور اٜناجات اٛنسمية يف مقياس اٜناجات اإلرشادية أكرب من
متوسط اإلناث.
و من خبلؿ الجدول رقم ( )14يتبٌن أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن الذكور و اإلناث يف
اٜناجات الدراسية لصاٌف الذكور ،حيث كانت قيمة إختبار (ت) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
( ،) 0,05إذ يبلحظ أف متوسط درجات الذكور على ١نور اٜناجات الدراسية يف مقياس اٜناجات اإلرشادية
أكرب من متوسط اإلناث .
ومن خبلؿ الجدول رقم ( )14يتبٌن أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن الذكور و اإلناث يف
كل من اٜناجات األسرية ،النفسية  ،اإلجتماعية ،اإلقتصادية و الدينية حيث كانت قيمة إختبار (ت) غًن
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0,05
- 5عرض نتائج الفرضية السابعة  :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ ذوي
السلوؾ العدوآف تعزى ٞنتغًن اٞنستوى التعليمي.
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للتأكد م ن صحة ىذه الفرضية استخدمت الطالبة إختبار ٓنليل التباين األحادي One Way
 Anovaفكانت النتائج كما ىي موضحة يف الجدول رقم (8)15
المحاور

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة
الحرية

متوسط المربعات قيمة ف

الحاجات اإلرشادية
الحاجات الجسمية
الحاجات األسرية
الحاجات النفسية
الحاجات الدراسية

بٌن اجملموعات

13092,52

3

4364,17

داخل اجملموعات

984012,35

573

1717,29

اجملموع الكلي

997104,88

576

بٌن اجملموعات

616,93

3

205,64

داخل اجملموعات

43704,06

573

76,27

اجملموع الكلي

44321,002

576

بٌن اجملموعات

418,03

3

139,34

داخل اجملموعات

37166,40

573

64,86

اجملموع الكلي

37584,44

576

بٌن اجملموعات

180,70

3

60,23

داخل اجملموعات

26372,77

573

46,02

اجملموع الكلي

26553,48

576

بٌن اجملموعات

688,42

3

229,47

داخل اجملموعات

21366,31

573

37,28

اجملموع الكلي

22054,72

576

191

2,54

2,69

2,14

1,30

6,15

مستوى
الداللة

0,05

0,04

0,09

0,27

0,00

الحاجات اإلجتماعية
الحاجات اإلقتصادية
الحاجات الدينية

بٌن اجملموعات

565,77

3

188,59

داخل اجملموعات

24778,22

573

43,24

اجملموع الكلي

25344,003

576

بٌن اجملموعات

93،28

3

31,09

داخل اجملموعات

41473،65

573

72,38

اجملموع الكلي

41566,94

576

بٌن اجملموعات

275,93

3

91,97

داخل اجملموعات

36087,32

573

62,98

اجملموع الكلي

36363,26

576

4,36

0,43

1,46

0,005

0,73

0,22

الجدول رقم ( 8)15يوضح التباين األحادي بي ن الحاجات اإلرشادية و المستوى التعليمي
يتضح من الجدول رقم ( )15وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن اٞنستويات التعليمية و درجة
اٜناجات اإلرشادية الكلية لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط حيث كانت قيمة ( ؼ) دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة (.)0,05
ومن خبلؿ الجدول رقم ( )15يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن اٞنستويات التعليمية و
اٜناجات اٛنسمية لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط حيث كانت قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
(.)0,05

191

نتائح الذراسة و مناقشتها

الفصل الخامس

ومن خبلؿ الجدول رقم ( )15يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن اٞنستويات التعليمية
و اٜناجات الدراسية لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط حيث كانت قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
(.)0,01
ومن خبلؿ الجدول رقم ( )15يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن اٞنستويات التعليمية
و اٜناجات اإلجتماعية لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط حيث كانت قيمة (ؼ) دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة (.)0,01
و يتبٌن من خبلؿ الجدول رقم ( )15عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن اٞنستويات
التعليمية و كل من اٜناجات األسرية ،النفسية ،اإلقتصادية و الدينية لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط ،حيث
كانت قيمة (ؼ) غًن دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0,05
و للتحقق من طبيعة تلك الفروؽ اليت وجدت يف الجدول رقم ( )15مت إستخداـ إختبار ""LDS
و الجدول رقم ( )16يوضح نتائج ىذا اإلختبار كما يلي:
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المستوى التعليمي ( 0متوسط  4-متوسط -

فروق

 1متوسط  2-متوسط)

المتوسطات

الحاجات اإلرشادية

السنة الثانية – السنة الثالثة

13,357

0,05

الحاجات الجسمية

السنة الثانية – السنة الرابعة

2,496

0,05

الحاجات األسرية

السنة الثانية – السنة الثالثة

2,364

0,05

السنة األوُف – السنة الثالثة

2,816

السنة الثانية – السنة الثالثة

2,789

السنة الثالثة – السنة الرابعة

1,705

السنة الثانية – السنة الثالثة

2,510

السنة الثالثة – السنة الرابعة

2,207

السنة الثانية – السنة الثالثة

1,921

المحاور

الحاجات الدراسية

الحاجات اإلجتماعية
الحاجات الدينية

الداللة

0,05

0,05
0,05

الجدول رقم ( 8)16يوضح نتائج إختبار " " LDSلداللة الفروق بين متوسطات المستويات التعليمية
في الحاجات اإلرشادية
يبٌن الجدول رقم ( )16داللة الفروؽ يف درجة اٜناجات اإلرشادية الكلية و اٞنستويات التعليمية
لصاٌف اٞنستوى التعليمي الثآف والثالث.كما يبٌن الجدول رقم ( )16دال لة الفروؽ يف اٜناجات اٛنسمية
و اٞنستويات التعليمية لصاٌف اٞنستوى التعليمي الثآف و الرابع.
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كما يبٌن الجدول رقم ( )16داللة الفروؽ يف اٜناجات الدراسية واٞنستويات التعليمية لصاٌف اٞنستوى
التعليمي األوؿ ،الثآف ،الثالث و الرابع .و يبٌن الجدول رقم ( )16داللة الفروؽ يف اٜناجات اإلجتماعية و
اٞنستويات التعليمية لصاٌف اٞنستوى التعليمي الثآف ،الثالث و الرابع.
ولقد بٌن الجدول رقم ( )16وجود فروؽ يف اٜناجات األسرية و اٞنستويات التعليمية لصاٌف اٞنستوى
الثآف و الثالث َف يظهره الجدول رقم ( .)15و وجود فروؽ يف اٜناجات الدينية و اٞنستويات التعليمية
لصاٌف اٞنستوى الثآف و الثالث َف يظهره الجدول رقم (.)15
كما َف يظهر الجدول رقم ( )16وجود فروؽ يف اٜناجات النفسية و اٜناجات اإلقتصادية و
اٞنستويات التعليمية٣ ،نا يدؿ على أنو ال توجد فروؽ يف اٜناجات النفس ية و اإلقتصادية تعزى للمستوي
التعليمي عند مستوى الداللة ( ،)0,05و ذلك ماَف يظهر يف الجدول رقم (.)15
- 6عرض نتائج الفرضية الثامنة 8توجد عبلقة إرتباطية بٌن مستويات السلوؾ العدوآف و مستويات اٜناجات
االرشادية.
للتأكد من صحة ىذه الفرضية قامت الطالبة ُنساب معامل اإلرتباط بًنسوف بٌن مستويات السلوؾ
العدوآف و مستويات اٜناجات اإلرشادية و الجدول رقم (8)17
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السلوك

السلوك العدواني

السلوك العدواني

السلوك العدواني

المحاور

العدواني العام

الجسدي

اللفظي

الرمزي

الحاجات اإلرشادية

** 0,279

**0,279

** 0,275

** 0,221

الحاجات الجسمية

** 0,344

** 0,377

** 0,304

** 0,270

الحاجات األسرية

** 0,195

** 0,194

** 0,205

** 0,142

الحاجات النفسية

** 0,209

** 0,193

** 0,209

** 0,177

الحاجات الدراسية

** 0,194

** 0,177

** 0,195

** 0,169

الحاجات اإلجتماعية

** 0,228

** 0,224

** 0,241

** 0,168

الحاجات اإلقتصادية

** 0,203

** 0,198

** 0,195

** 0,171

الحاجات الدينية

** 0,148

** 0,147

** 0,155

** 0,110

** دال عند مستوى الداللة ()1010
الجدول رقم ( 8)17يوضح نتائج حساب معامل إرتباط بيرسون بين مستويات السلوك العدواني و بين
مستويات الحاجات اإلرشادية
من خبلؿ نتائج الجدول رقم ( )17يتبٌن أف ىناؾ عبلقة إرتباطية بٌن كل من مستويات السلوؾ
العدوآف و مستويات اٜناجات اإلرشادية دالة إحصائية عند مستوى الداللة (.)0,01
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ثانيا -مناقشـ ــة و تفسيـ ـ ــر النتائـ ـ ـ ــج8
بناء على النتائج اٞن توصل إليها يف الدراسة اٜنالية و إعتمادا على اإلطار النظري و الدراسات السابقة
يف ىذا اٞنوضوع ستحاوؿ الطالبة تفسًن الفرضيات الثمانية كبل على حدا و تتبع ذلك مناقشة عامة.
 - 0مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية األولى 8ينتشر السلوؾ العدوآف لدى تبلميذ مرحلة التعليم
اٞنتوسط بنسب مرتفعة.
إ ّف البيانات اٞنتحصل عليها من ٓنليل النتائج اٝناصة بالفرضية األوُف ،بإستخداـ النسبة اٞنئوية ()%
للداللة على مدى إنتشار السلوؾ العدوآف يف مرحلة التعليم اٞنتوسط ،كانت يف الجدول رقم ( )11كما
يلي :بلغت النسبة اٞنئوية للسلوؾ العدوآف يف عينة الدراسة اٞنقدرة بػ )1120(:تلميذ (،) % 51,51
اٞنعد يف ىذه الدراسة
حيث كاف عدد التبلميذ الذين إمتازوا بالسلوؾ العدوآف وفق مقياس السلوؾ العدوآف ّ
( ) 577تلميذ ،و كانت نسبة درجة السلوؾ العدوآف يف ىذه الفئة من ذوي السلوؾ العدوآف ( 577تلميذ)
تساوي (٣ ،) %68,56نا يؤكد ٓنقق الفرضية األوُف ،فنسبة السلوؾ العدوآف لدى تبلميذ مرحلة التعليم
اٞنتوسط كبًنة ( ) % 51,51مقارنة مع نتائج دراسة "الشيخ جليل" ( )2006اليت أجريت على تبلميذ
مرحلة التعليم الثانوي حيث بلغت نسبة شيوع السلوؾ العدوآف فيها ( ،) %13و دراسة "بنتلي" و آخرون
( ) 1995اليت أجريت على تبلميذ مرحلة التعليم اإلبتدائي ،فكانت نسبة إنتشار السلوؾ العدوآف فيها
( ،(%21 ,3و يعود ذلك رّنا إلختبلؼ اٞنرحلة التعليمية ،حيث اعتمدت ىذه الدراسة على مرحلة التعليم
اٞنتوسط.
يف حٌن تأيت دراسة "الزيات" ( )2011مؤك دة لنتائج الدراسة اٜنالية حيث كانت نتائجها أف
السلوؾ العدوآف ْناه األشخاص و ْناه اٞنمتلكات كاف لصاٌف اٞنرحلة اإلعدادية بدؿ اٞنرحلة اإلبتدائية و
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الثانوية ،أما الدراسة اليت قامت هبا وزارة التربية بالتنسيق مع جهات الدرك الوطني و شرطة األحداث
والجمعيات المهتمة بالشؤون التربوية ( ) 2009و اليت تعترب دراسة جزائرية ،فقد توصلت إُف أف السلوؾ
العدوآف أكثر إرتفاعا يف مرحلة التعليم اٞنتوسط منو من مرحليت التعليم اإلبتدائي و الثانوي ،و ىذا ما يؤيد
إرتفاع نسبة السلوؾ العدوآف يف ىذه الدراسة.
يعود ذلك حسب الطالبة إُف عدة عوامل قد ٚنعتها من التبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف أثناء قيامها
باٞنقاببلت معهم ىي  :نقص الدافعية للتعليم ،عدـ إىتماـ األساتذة بالتلميذ ،إستعماؿ معو أسلوب اإلىانة
الذي ٩نعلو يسلك سلوكات عدوانية ،عدـ إىتماـ األولياء بأبنائهم ،حاجتهم ألخصائي نفسآف يف اٞندرسة
يلجؤوف إليو خاصة ،و أهنم ال ٩ندوف من يستمع إليهم سواء يف البيت أو يف اٞندرسة ،و عدـ حبهم للمدرسة
ككل من حيث مكاف تواجدىا و طريقة بنائها و عدـ توفرىا على اٞنساحات اٝنضراء و إنعداـ الناحية
اٛنمالية فيها ،األقساـ ،و اإلساءة اليت يتعرض ٟنا من قبل زمبلئو من شتم و سخرية.
وىذا ما أكده القائموف على دراسة قامت هبا وزارة التربية بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف
( ،)4111حيث مشلت ٙنس واليات من الوطن ،و أخذت عينة من اٞندارس اليت شهدت أحداث عنف
داخلها ،فخلصت إُف أف السبب الرئيسي للعنف لدى التبلميذ خاصة يف مرحلة التعليم اٞنتوسط و الثانوي
ىو السخرية و التمييز و اإلستهزاء من بعضهم البعض ،أما اٞندرسوف فقد أرجعوا إنتشار العنف يف األوساط
اٞندرسية إُف اإلكتظاظ الذي تشهده األقساـ و اٞنشاكل اإلجتماعية و األسرية ،اليت يتخبط فيها كل من
التلميذ و األستاذ٣ ،نا يؤدي إُف ال دخوؿ إُف األقساـ بوضعية نفسية مندفعة للعنف قصد إخراج اٞنكبوتات
و الضغوطات اليت يتعرض ٟنا كل منهما يف حياتو خارج اٞنؤسسة الرتبويةٜ(.نيآف)2009 ،
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 - 4مناقشة نتائج الفرضية الثانية 8نفرض أف أىم السلوكات العدوانية بٌن تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط
ىي السلوؾ العدوآف اللفظي.
من خبلؿ الجدول رقم ( )10وجدت الطالبة أف السلوؾ العدوآف اللفظي و السلوؾ العدوآف الرمزي
أكثر إنتشارا مقارنة بالسلوؾ العدوآف اٛنسدي و ىذا يتوافق نسبيا مع الفرضية الثانية ،حيث كاف اٞنتوسط
اٜنسايب للسلوؾ العدوآف اللفظي ( )67,88و بلغت نسبتو اٞنئوية ( ،)%33,82و اٞنتوسط اٜنسايب
للسلوؾ العدوآف الرمزي ( )67,66و بلغت نسبتو اٞنئوية ( )%33,72و ىي نسب متقاربة .و تُ ِرج ُع
الطالبة ذلك إُف إختبلؼ درجة انتشار السلوكات العدوانية الثبلثة يف اٞنتوسطات اليت ينتمي إليها ىؤالء
التبلميذ و طبيعة البيئة (اٜني ) الذي تنتمي إليها ،و حسب إختبلؼ اٞنستوى التعليمي حيث أف تلميذ
مستوى أوُف متوسط يسلك سلوكات عدوانية ٔنتلف عن تلميذ مستوى الرابعة متوسط.
ولقد أظهرت نتائج دراسة "عواد" ( )1996بأ ّف العنف اللفظي و اٛنسدي أكثر إنتشارا و ىذا
يقارب نوعا ما ،ما توصلت إليو الطالبة يف ىذه الدراسة ،حيث كاف السلوؾ العدوآف اللفظي أيضا أكثر
السلوكات العدوانية بروزا َنانب السلوؾ العدوآف الرمزي .لكن تفسر الطالبة ظهور السلوؾ العدوآف اٛنسدي
يف دراسة "عواد" لطبيعة ٠نتمع العينة ،حيث ٕنثلت يف الطبلب الذين يعيشوف يف ٢نيمات ،فبيئة العينة ىنا
ٔنتلف ٕناما عن بيئة عينة ىذه الدراسة ٣نا يفسر ظهور السلوؾ العدوآف اٛنسدي أكثر يف دراسة "عواد".
يف حٌن جاءت نتائج دراسة "بنتلي" و آخرون " )0773( "Bently & et.alتؤكد نتائج ىذه
الدراسة ،حيث كاف العدواف اللفظي فيها من أكثر أشكاؿ السلوؾ العدوآف إنتشارا.
ولتفسًن نتائج ىذه الفرضية أكثر يوضح اٛندوؿ ( أنظر اٞنلحق رقم ( ))03أ ّف ىناؾ متوسطات
غلب عليها السلوؾ العدوآف اللفظي أكثر كمتوسطة "حملة ( ،")14متوسطة "  0454مسكن" و متوسطة
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"الطاىر مسعودان"  ،حيث كاف اٞنتوسط اٜنسايب ٟنا كما يلي )70,06- 66,08 - 65,80( :على
التواِف ،و النسبة اٞنئوية فيها كما يلي )%33,67 - %34,66 - %34,70( :على التواِف ،يف حٌن
وجدت كل من متوسطة "ساعد مرازقة" و متوسطة "بن شادي" متقاربتاف يف نسب إنتشار السلوؾ العدوآف
متوسطيت "النصر" و "المطار" ٤ند أ ّف السلوؾ الرمزي األكثر
اللفظي و السلوؾ العدوآف الرمزي ،أما يف
ْ
إنتشارا عن السلوؾ العدوآف اللفظي و اٛنسدي ،حيث كاف اٞنتوسط اٜنسايب يف ىاتٌن اٞنتوسطتٌن على التواِف
كما يلي ) 67,13 - 65,24 ( :أما النسبة اٞنئوية للسلوؾ الرمزي يف ىاتٌن اٞنتوسطتٌن فكانت كما يلي
على التواِف.)%34,05 - %35,39( :
فمن خبلؿ ىذه النتائج ترى الطالبة أ ّف سبب ىذا اإلختبلؼ يف إنتشار السلوكات العدوانية اللفظية و
اٛنسدية و الرمزية يعود إُف طبيعة اٜني و البيئة اليت تنتمي إليها اٞنتوسطة يف مدينة "باتنة" ،و طبيعة األسر و
فكرىا و تدينها و عاداهتا يف ىذه األحياء ،و إُف طبيعة شخصيات األساتذة الذين يدرسوف فيها ،و العماؿ
اإلداريٌن الذين يعملوف فيها.
أما من حيث اٞنستوى التعليمي فإف اٞنستويات اليت كاف السلوؾ العدوآف اللفظي فيها أكثر إنتشارا (
أنظر اٞنلحق رقم ( )) 03ىي :مستوى أوُف متوسط و الثانية متوسط ،حيث كاف اٞنتوسط اٜنسايب فيهما كما
يلي ) 65,99، 66,77( :على التواِف ،أما النسبة اٞنئوية فيها كما يلي ،) %34،04، %33,44(:أما
مستوى الثالثة متوسط فكاف السلوؾ العدوآف اللفظي و الرمزي متقاربٌن ،حيث كاف اٞنتوسط اٜنسايب فيهما
كما يلي )68,82، 68,85( :على التواِف ،أما النسبة اٞنئوية فكانت كما يلي)%33,73، %33,74(:
على التواِف ،أما مستوى الرابعة متوسط فكاف السلوؾ العدوآف الرمزي األكثر إنتشارا حيث كاف اٞنتوسط
اٜنسايب ( )71,05و النسبة اٞنئوية (.) %34,53
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يعود ذلك حسب الطالبة إُف أف تبلميذ مستوى األوُف و الثانية متوسط ال ي زالوف يف مرحلة اٞنراىقة
اٞنبكرة ،أي أهنم أقرب للطفولة أكثر فيأتوف إُف مرحلة التعليم اٞنتوسط و ىم يعتقدوف أهنم كربوا ،فيظهروف
نوعا من السلوؾ العدوآف اٛنسدي و اللفظي ،أكثر من السلوؾ العدوآف الرمزي إلثبات أنفسهم يف وسط
جديد عليهم ،و إظهار رجولتهم يف نظرى م أكثر هبذه السلوكات ،و ذلك لعدـ نضجهم بعد و تصرفهم
بطريقة طفولية عدائية .و يف مستوى الثالثة متوسط يبدأ النضج لديهم فينقص السلوؾ العدوآف اللفظي خاصة
ْناه األساتذة ٞندى وعيهم أف ىناؾ إجراءات تقاـ ضدىم كالتقارير اليت يكتبها األساتذة ضدىم اليت تسبب
ٟنم مشاكل مع أولياءىم ،فيحدث لديهم كبت إلنفعاالهتم خوفاً من اإلجراءات اليت تتخذ ضدىم جراء
سلوكاهتم العدوانية اللفظية و اٛنسدية ،فيحدث عزوؼ ٥نو السلوؾ العدوآف الرمزي الذي ين ّفس عن
أي إجراء لعدـ تلفظو بأي
مكبوتاهتم بأقل األضرار .فاألستاذ أو اٞنساعد الرتبوي ال ٬نكن أف يتخذ ضده ّ
ألفاظ سيئة أو القياـ بإعتداءات جسدية سواء ضد زمبلئو أو أساتذتو أو أحد العاملٌن يف اٞندرسة ،و لكن يف
ينجر عن ذلك أي تبعات تضره ىو أو تُػَبػلَّغ أسرتو فتعاقبو،
نفس الوقت إستطاع أف يسيء لآلخرين ُنيث ال ُّ
لذلك إ ّف تبلميذ مستوى الرابعة متوسط٬ ،نيلوف للسلوؾ العدوآف الرمزي أكثر لزيادة نضجهم بالعقوبات اليت
تنجر عن السلوكٌن العدوانيٌن اللفظي و اٛنسدي ،و اللجوء إُف اإلستفزاز و اإلحتقار.
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التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن اٛننس.
من خبلؿ الجدول رقم ( )14وجدت الطالبة 8أ ّف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا يف السلوؾ العدوآف
الكلي عند مستوى الداللة ( ) 0,01لصاٌف الذكور ٣نا يؤكد ٓنقق الفرضية الثالثة ،و ىذا ما تؤكده معظم
الدراسات السابقة اليت جاءت يف ىذه الدراسة (كدراسة "موسى" ( ،)0771دراسة "عواد" (،)0774
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دراسة "الشيخ جليل" ( ،)4114دراسة "الزيات" ( ،)4100دراسة "آن كامبل" وآخرون " Aan
 .) )0763( "Kambelوتُ ِرجع الطالبة ذلك إُف أف الذكور بطبيعتهم الفيسيولوجية أكثر نزعة للعدوانية
من اإلناث وىذا ما أثبتتو كل النظريات والدرسات العلمية .
لكن من حيث وجود فروؽ بٌن أنواع السلوكات العدوانية (اٛنسدي ،اللفظي ،الرمزي) تعزى ٞنتغًن
اٛننس ،فقد بيّنت نتائج ىذه الدراسة يف الجدول رقم ( )14أ ّف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة ( ) 0,01لصاٌف الذكور بالنسبة للسلوكٌن العدوانيٌن اٛنسدي و الرمزي لصاٌف الذكور.
وىذا ماجاء يف دراسة "أبو عيد" ( )4111بالنسبة للسلوؾ العدوآف الرمزي ،حيث كانت ىناؾ فروؽ
واضحة ىف ٠ناؿ العدواف السلىب (الرمزي) لصاٌف الذكور ،أما بالنسبة للسلوؾ العدوآف اٛنسدي فجاءت نتائج
كل من دراسة "موسى" ( )0771و دراسة "عواد" ( )0774ودراسة " الغرباوي" ( )4114تؤيد نتائج
الدراسية اٜنالية يف أف الذكور أكثرىم ٣نارسة للسلوؾ العدوآف اٛنسدي من اإلناث .يف حٌن َف يكن ىناؾ
فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ) 0,05بٌن الذكور واإلناث بالنسبة للسلوؾ العدوآف اللفظي٣ ،نا
يدؿ على أف السلوؾ العدوآف اللفظي منتشر بٌن الذكور

و اإلناث بنفس الدرجة .و تُ ِرجع الطالبة ذلك

إُف أف السلوؾ العدوآف اٛنسدي أكثر انتشارا عند الذكور منو عند اإلناث للبنية اٛنسدية اليت ٬نتلكها الذكور
و فسيولوجية الذكر عموما ونزعتو إُف العدواف اٛنسدي كلما تعرض إُف اإلىانة و السخرية و اإلستهزاء أو
التمييز أو التقليل من شأنو أماـ زمبلئو لرد اإلعتبار شواء كاف ذلك من طرؼ زمبلئو أو أساتذتو أو اإلداريٌن
يف اٞنتوسطة.
أما السلوؾ العدوآف الرمزي فيميل إليو الذكور حسب رأي الطالبة عندما ينتاهبم اٝنوؼ من العقاب
الذي يػُتّخذ ضدىم من طرؼ األ ستاذ أو إدارة اٞنتوسطة أو األسرة ،فبل ٩ند متنفسس ٞنشاعره العدائية اٞنكبوتة
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إال عن طريق اإلستهزاء و اإلحتقار و البلمباة و عدـ إطاعة أوامر األستاذ أو إدارة اٞندرسة ،كعدواف رمزي
تعرض للعقاب.
يشبع رغبتو يف اإلنتقاـ ٣نن سبب لو األذى يف نظره ،ويف نفس الوقت ٪نميو ْ
من أ ْف ي ّ
يف حٌن تلجأ الفتاة إُف السلوؾ العدوآف اللفظي أو الرمزي أكثر منو من السلوؾ العدوآف اٛنسدي
لعزوفها عن تعريض نفسها لؤلذى اٛنسدي وإف سلكت سلوكات عدوانية جسدية تكوف موجهة ٥نو ال ّذات
أكثر منها ٥نو اآلخرين ،ويعود كل ىذا حسب رأي الطالبة إُف طبيعة اجملتمع اٛنزائري الذي تنتمي إليو الفتاة
و الرتبية اليت تلقتها يف األسرة ،إذ أنّو ٩نب أف تكوف راضخة لقوة الرجل (األب ،األخ و بالتاِف األستاذ،
الزوج  )...وتكوف ٓنت سلطتو خوفا منو وليس إحرتاما لو ،و أيضا لبنيتها اٛنسدية الضعيفة اليت ْنعلها يف
موقف الض عيف ،وىذا ما ٚنعتو الطالبة من التلميذات أثناء إجرائها للمقاببلت مع التبلميذ و أهنن قليبلت
كرد فعل
اٟنجوـ على زمبلئهن جسديا ،سواء كانوا ذكورا أو إناثا واللجوء إُف جرح أنفسهن بأي أداة حادة ّ
ضدىن ،أو اللجوء إُف التكسًن والتحطيم للتّنفيس عن غضبهن.
على ما٪ندث
ّ
أما السلوؾ العدوآف اللفظي فرتجع الطالبة إُف عدـ وجود فروؽ فيو بٌن الذكور واإلناث إُف إنتشاره
بشكل عاـ يف البيئة اٛنزائرية ،يف األسرة والشارع واٞندرسة واٞنبلعب ويعود السبب األوؿ واألخًن حسب رأي
الطالبة إُف ٔنلّي األسرة على دورىا يف غرس األخبلؽ اٜن سنة يف أبنائها ،بل وتشجع ىذه األلفاظ فيهم وىذا
ما ٚنعتو من التبلميذ أثناء قيامها باٞنقاببلت معهم ،إذ وجدت أف معظم التبلميذ يتداولوف ىذه األلفاظ ح ى
داخل البيت واآلباء يستحسنوهنا إما بسكوهتم عنها أو اإلبتساـ ٟنا ٣نا يعزز ىذا السلوؾ العدوآف اللفظي يف
األبن اء على أنو سلوؾ مقبوؿ ،وإف تواجد بعض التبلميذ الذين ينتموف إُف أسرة تنهى وتستنكر ىذه األلفاظ
السيئة واٞنرفوضة اجتماعيا ولكنهم يستعملوهنا ،فهذا يعود حسبهم إُف مسايرة األقراف لكي ال يتم رفضهم
واإلستهزاء منهم داخل ٗناعة األقراف ،وأ ّف ىذه األلفاظ النابية ليست إال كبلما عاديا للمزاح و السخرية من
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بعضهم البعض ،أو للرد على كل من يتعرض ٟنم ،أو أثناء دخوٟنم نقاشات و جداال كبلميّا ٣نا ٩نعلو سلوؾ
عدوآف لفظي.
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التعليم اٞنتوسط تعزى ٞنتغًن اٞنستوى التعليمي.
لقد أظهرت نتائج الجدول رقم ( )11أنّو :يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن اٞنستويات التعليمية و
درجة السلوؾ العدوآف الكلية ٣نا يؤكد ٓنقق الفرضية الرابعة ،وأظهر الجدول رقم ( )12وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية بٌن اٞنستويات الت عليمية ودرجة السلوؾ العدوآف الكلية لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط لصاٌف
اٞنستوى التعليمي الثآف والرابع متوسط ،حيث أ ّف السلوؾ العدوآف عند تبلميذ مستوى الرابعة متوسط والثانية
متوسط مرتفع عنو يف اٞنستويٌن األوؿ والثالث متوسط( أنظر اٞنلحق رقم ( ،) )04وتُػ ْرِج ُع الطالبة ذلك
حسب رأيها إُف عدة عوامل ىي :أ ّف التبلميذ يف اٞنستوى أوُف متوسط يكوف عمرىم يرتاوح بٌن (12 – 11
سنة) فهم ال بداية دخوؿ مرحلة اٞنراىقة اٞنبكرة و نسبة السلوؾ العدوآف لديهم منخفضة {() %16,81
أنظر اٞنلحق رقم ( ،} ) 04و السلوكات العدوانية ىنا قد تظهر بسبب فرط النشاط و زيادة اٜنركة ،و
وإنتقاٟنم من وسط مألوؼ (اٞندرسة اإلبتدائية) إُف وسط جديد ٢نتلف ومتنوع (من حيث األساتذة واٞنواد
اٞنتنوعة) ،أما يف اٞنستوى الثآف متوسط يظهر السلوؾ العدوآف أكثر من مستوى أوُف متوسط حيث تزيد نسبة
السلوؾ العدوآف (( )%28,77أنظر اٞنلحق رقم ( ،) ) 04فالتبلميذ ىنا يف مرحلة اٞنراىقة اٞنبكرة (– 12
 14سنة) تظهر عليهم التغًنات الفيسيولوجية بصورة واضحة٣ ،نا ٔنلق عندىم مشاكل و ضغوطات نفسية،
٣نّا ٫نلق عندىم النزعة إُف التمرد و فرض رأيهم و العناد ،و يزيد ميلهم إُف السلوكات العدوانية لفرض ذاواهتم
أماـ غًنىم و وسط بيئتهم.
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فهي مرحلة ٕنتد منذ بداية البلوغ إُف ما بعد وضوح السمات الفيزيولوجية اٛنديدة بعاـ تقريبا ،و تتسم
بإضطرابات مثل :القلق ،التوتر و الصراع أي اٞنشاعر اٞنتضاربة ،و بصفة عامة مرحلة اٞنراىقة اٞنبكرة تعترب فرتة
تقلبات عن يفة و حادة مصحوبة بتغًنات يف مظاىر اٛنسم و وظائفو٣ ،نا يؤدي إُف الشعور بعدـ التوازف و
ظهور الصفات اٛننسية الثانوية ،و ضغوط الدوافع اٛننسية اليت ال يعرؼ اٞنراىق كيفية كبحها أو السيطرة
عليها ،و عادة ما تظهر اإلضطرابات اإلنفعالية على شكل ثورات مزاجية حادة مفاجئة ،و تقلب دوري ما
بٌن اٜنزف و الفرح و شعور بالضياع و عدـ معرفة ما سيحدث لو( .القذايف)353 ،2000 ،
فكل ىذا ٩نعل من اٞنستوى الثآف متوسط أكثر عدوانية من اٞنستوى األوؿ متوسط.
أما اٞنستوى الثالث متوسط فنسبة السلوؾ العدوآف فيو منخفضة مقارنة باٞنستوى ا لثآف متوسط
{( )%22,70أنظر اٞنلحق ( ،} ) 04ألف التلميذ ىنا حسب رأي الطالبة بدأ يتأقلم نوعا ما مع ما ٪ندث
معو من تغًنات فيسيولوجية و بداية دخولو يف مرحلة اٞنراىقة اٞنتوسطة ،وىذا ال يعين إختفاء كل مظاىر
اٞنراىقة من ٕنرد وعصياف والشعور بالنقص والدونية ،فظهور ا لسلوؾ العدوآف شيء طبيعي لطبيعة ىذه اٞنرحلة
اليت ٬نر هبا التبلميذ واليت تسبب ٟنم نوع من الئلستقرار ،و إثبات أنفسهم يف األسرة و اٞندرسة بالعناد والتمرد
والعصياف والعدوانية ولكنها تقل مقارنة بتبلميذ مستوى ثانية متوسط لدخوٟنم يف مشاعر شبو ىادئة.
لتعود و تظهر عند تبلميذ مستوى الرابعة متوسط {( ) %31,71أنظر اٞنلحق رقم (،} )04
فالتلميذ ىنا دخل مرحلة اٞنراىقة اٞنتوسطة.
وىي فرتة تستمر مدة سنتٌن تقريبا من ( 15إُف  17سنة) ،وٕنتاز ىذه اٞنرحلة بالشعور باٟندوء ،و
اإلْناه إُف تقبل اٜنياة بكل ما فيها من إختبلؼ أو عدـ الوضوح و قدرة على التوافق،كما يتميز اٞنراىق ىنا
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بطاقة ىائلة و قدرة على العمل و إقامة عبلقات متبادلة مع اآلخرين ،و لكن ىذه العبلقات تستمر لفرتات
طويلة و من ٚنات ىذه اٞنرحلة ٤ند:
 الشعور باٞنسؤولية اإلجتماعية. اٞنيل إُف مساعدة اآلخرين اإلىتماـ باٛننس اآلخر على شكل ميوؿ وإقامة عبلقات مع اآلخرين. وضوح اإلْناىات واٞنيوؿ لدى اٞنراىق( .زىراف)73 ،1995 ،لذلك أي سلطة على ىذا التلميذ يف ىذا العمر أو التقليل من شأنو ،أو عدـ إحرتامو أماـ زمبلئو
سيؤدي بو إُف العدواف على اٛنهة اليت تسبب لو هتديدا لذات و ،و لكن ٤ند ىذا التلميذ يف ىذا اٞنستوى ٬نيل
أكثر للسلوؾ العدوآف الرمزي واللفظي أكثر منو من اٛنسدي ،وذلك كما ذكر "زىران" ( )1995لزيادة
شعوره باٞنسؤولية اإلجتماعية و وعيو بقوانٌن اٞندرسة وطريقة تعاملو مع األساتذة وإدارة اٞندرسة ،إال أنو م ى
تعرض لئلحتقار واإلستهزاء سواء كاف من طرؼ زمبلئو أو أساتذتو أو إدارة اٞندرسة أو األسرة كانت ردة فعلو
غًن مقبولة ،و ذلك للطاقة اٟنائلة اليت ٬نتلكها و اليت م ى َف يتم استغبلٟنا ستظهر بأهنا سلوكات مرفوضة
إجتماعيا ،وأيضا لسرعة إستثارتو بسبب التغًنات اٟنرمونية السريعة اليت تتم يز هبا ىذه اٞنرحلة (مرحلة اٞنراىقة).
كما أظهر الجدول رقم ( )12وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن اٞنستويات التعليمية و السلوؾ
العدوآف الرمزي لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط لصاٌف اٞنستوى التعليمي الثالث و الرابع متوسط .و وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية بٌن اٞنستويات التعليمية و السلوؾ العدوآف اللفظي لصاٌف اٞنستوى الرابع ،و تفسر الطالبة
ذلك حسب رأيها أف تبلميذ اٞنستوى األوُف والثانية متوسط يكوف السلوؾ العدوآف الرمزي واللفظي لديهم
أقل من تبلميذ اٞنستوى الثالث والرابع متوسط ،وذلك كما مت ذكره سابقا أف تبلميذ م رحلة اٞنراىقة اٞنبكرة

215

نتائح الذراسة و مناقشتها

الفصل الخامس

ترتكز يف اٞنستويٌن األوؿ والثآف متوسط وىذه اٞنرحلة ٕنتاز بالتمرد أكثر على القوانٌن و العصياف و فرط اٜنركة
أكثر منها من تبلميذ مرحلة اٞنراىقة اٞنتوسطة واليت ترتكز على يف اٞنستويٌن الثالث والرابع متوسط واليت ٕنتاز
باٟندوء نسبيا واللجوء إُف السلوؾ العدوآف الرمزي واللفظي أكثر منو من السلوؾ العدوآف اٛنسدي ،وذلك
لعدة أسباب منها :أنو مقبل على شهادة التعليم اٞنتوسط فيصبح يفكر يف أف ٩نتازىا لينتقل إُف مرحلة التعليم
إرضاء ألىلو خوفا من إىانتهم لو وخوفا من الفشل ،فيتعرض لئلستهزاء من
الثانوي
إرضاء ٜناجاتو ،و أيضا ً
ً
قبل ٗناعة األقراف ،ومن قبل أساتذتو ،كذلك إلحساسو بأنو صار شخصا ناضجا و٩نب أف يفكر يف
مستقبلو ،وأيضا ٛنذب إىتماـ اٛننس اآلخر لديو ،إال إنو إذا تعرض لئلىانة أو التقليل من الشأف أو اإلحتقار
حس بتهديد للذات ،فإنو يلجأ للسلوؾ العدوآف
سواء من قبل إدارة اٞندرسة أو األساتذة أو الزمبلء أو ّ
أكده التبلميذ للطالبة من خبلؿ اٞنقاببلت اليت أجرهتا معهم أثناء الدراسة اٞنيدانية
اٛنسدي دوف تردد وىذا ما ّ
أما عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن اٞنستويات التعليمية والسلوؾ العدوآف اٛنسدي لتبلميذ
م رحلة التعليم اٞنتوسط ،فتفسره الطالبة حسب رأيها إُف أف كل التبلميذ يف ٢نتلف اٞنستويات التعليمية ال
تتواْف للجوء إُف السلوؾ العدوآف اٛنسدي م ى ما أحسوا بتهديد لل ّذات ،أو تعرضوا إلىانة أماـ زمبلئهم أو
إلعتداء جسدي ُ٣نارس ضدىم أو إلظهار ّقوهتم و رجولتهم خاصة عند الذكور ،أو كمشاركة يف سلوكات
عدوانية جسدية كاٞنشاجرة إلثبات الوالء جملموعة األقراف اليت ينتمي إليها ،وقد تظهر ىذه السلوكات العدوانية
اٛنسدية كشكل من أشكاؿ اللعب مع زمبلئو و اٞنزاح ،يف حٌن ٤ند عند الفتيات السلوكات العدوانية
اٛنسدية اٞنوجهة ٥نو الذات وذل ك لشعورىن باإلحباط بسبب فشلهن يف دراستهن ،أو عبلقاهتن العاطفية مع
اٛننس اآلخر ،أو بسبب التفرقة بٌن األبناء خاصة بٌن الولد والبنت ما ٫نلق عندىن نوع من الشعور بالتمييز
من طرؼ آبائهن بينهن وبٌن إخوهتن الذكور ،لكن نسبة ىذا السلوؾ العدوآف اٛنسدي تبقى أقل منها من
نسبة السلوؾ العدوآف اللفظي والرمزي.
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العدوآف يف مرحلة التعليم اٞنتوسط ىي اٜناجات الدراسية.
وحسب الجدول رقم ( )13كانت اٜناجات الدراسية تقريبا األكثر ظهورا عند تبلميذ ذوي
السلوؾ العدوآف يف مرحلة التعليم اٞنتوسط من حيث اٞنتوسط اٜنسايب ،و بنسب مئوية متقاربة مع اٜناجات
الدينية و النفسية٣ ،نا يؤكد ٓنقق الفرضية اٝنامسة نسبيا .و ىذا ما أُتُِف َق فيو تقريبا مع دراسة "الدوسري"
( ،)0761دراسة "تومتا سامي" ( ،)0763دراسة "عبد الرحمن المفدى" ( ،)4112دراسة "رزق"
( )4113- 4112و دراسة "كاظم" و "عيد" ( )4110- 4101يف أ ّف ىذه اٜناجات األكثر ظهورا عند
التبلميذ.
تفسر الطالبة ذلك إُف أف التبلميذ لديهم حاجات دراسية غًن مشبّعة تسبب ٟنم مشاكل يف وسطهم
بل من
الدراسي٣ ،نا ٩نعلها سببا يف سلوكهم العدوآف ،فهم ٪نتاجوف مساعدة و تفهما من قبل أساتذهتم ،وتقبُ ً
قبل إدارة مدرستهم وذلك بعدـ نبذىم وتصنيفهم من التبلميذ غًن اٞنرغوب هبم يف اٞندرسة ،بسبب أ٦نفاض
ٓنصيلهم الذي يكوف يف غالب األحياف سببا لتحوٟنم إُف السلوؾ العدوآف لفرض أنفسهم يف الوسط
الدرا سي ،و اليت من اٞنفروض منها (أي اإلدارة) أف تضع ٟنم أخصائيا نفسيا تربويا يرشدىم و يوجو سلوكاهتم
ليصبحوا أكثر إنتماء للوسط اٞندرسي ،وأكثر ٓنكما يف غضبهم وٕنردىم ،و قد الحظت الطالبة من خبلؿ
كل اٞنقاببلت أف ىذه الفئة من تبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف كلها ترغب يف النجاح يف الدراسة ،رغم كل
التقارير اٞندرسية اليت ىي ضدىم ،ورغم إعرتافاهتم أهنم ٬نيلوف للسلوؾ العدوآف كنوع من أنواع فرض الرأي،
فهم ال يتذمروف من كثرة الواجبات اليت يروهنا يف صاٌف مشوارىم الدراسي بقدر ما يتذمروف من عدـ تفهم
بعض األساتذة ٟنم ،وعدـ اإلىتما ـ و اإلنصات إليهم ،و ٛنوء ىؤالء األساتذة إُف اٜنكم اٞنسبق ضدىم،
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فقط ألف التقارير اٞندرسية وصمتهم بأهنم من التبلميذ اٞننبوذين يف اٞندرسة ،فهم قبل كل شيء يبحثوف عن
اٜنب و اإلىتماـ و الكلمة الطيبة و التشجيع و تقدير الذات.
و أ ّف ىذه اٜناجات ال تقل ش دة عن اٜناجات الدينية٣ ،نا يظهر أف التلميذ ذوي السلوؾ العدوآف
لو وعي للجانب الديين و يبحث عن مرشد ديين يكوف قدوة لو و يأخذ بيده لرب األماف .فهم يبحثوف عمن
يغرس فيهم القيم الدينية و الروحية اليت تعزز فيهم األخبلؽ اٜنسنة ،و أف الوسط األسري و الوسط
اإلجتماعي ال يساعدىم على إشباع ىذه اٜناجات الدينية ،إما أل ّف األسرة من العائبلت اٞنستهرتة باٛنانب
الديين فيجد التلميذ نفسو غًن مشبع بالقيم الروحيّة ،أو أل ّف البيئة اليت ينتمي إليها وصمتو بأنو منحرؼ وأنو
منبوذ ح ى يف اٞنسجد ألداء الصبلة٣ ،نا ٫نلق لديو العزوؼ عن ىذه األماكن اليت قد ٩ند فيها إرشادا دينيا،
أو لسبب ثالث ىو شدة الوالء ٛنماعة األقراف اليت ينتمي إليها و اليت غالبا ما تكوف بعيدة كل البعد عن
الوعي الروحي والقيم الدينية.
يف نفس الوقت؛ أتت اٜناجات النفسية أيضا بٌن ىذه اٜناجات األكثر إٜناحا عند تبلميذ ذوي
السلوؾ العدوآف يف اٞنرتبة الثالثة بعد اٜناجات الدراسية و الدينية ،وذلك لعدة أسباب منها :الضغوطات
النفسية ،عدـ تقدير الذات ،اٝنوؼ من الفشل ،قلق اإلمتحانات ،إ٦نفاض اٞنستوى التحصيلي...إٍف .حيث
إف التلميذ ىنا بطبيعة اٜناؿ يعيش مرحلة أال و ىي مرحلة اٞنراىقة اليت ٬نر فيها بعدة تغًنات فيسيولوجية
ونفسية ٣نا ٫نلق لديو عدة مشاكل نفسية ،فهو ٪نتاج إُف أف يشعر بأنو مرغوب بو يف الوسط الذي يعيش فيو
سواء األسري أو اٞندرسي أو اإلجتماعي ،وأ ْف ٩ند من ينصت إليو ويرشده ٞنواجهة مشاكلو النفسية ،و غالبا
ما ٪نبذوف أف يكوف ىذا ال شخص اٞننصت ٟنم شخصا بعيدا عن األسرة واألساتذة الذين يروف فيهم عدـ
وجود أمل يف قدرهتم على تفهم مشاكلهم .و ذلك حسب ما ٚنعتو الطالبة من التبلميذ ،فهم ُناجة إُف

218

أخصائي نفسي تربوي يف اٞندرسة ،يساعدىم على فهم حاجاهتم النفسية و يوجههم إُف الطرؽ الصحيحة
إلشباعها.
وتأيت اٜناجات األخرى بعد اٜناجات الدراسية والدينية والنفسية واليت ال تقل أ٨نية عن ىذه االخًنة
كما يلي :اٜناجات اإلجتماعية ،اٜناجات األسرية ،اٜناجات اإلقتصادية  م اٜناجات اٛنسمية اليت كانت أقل
اٜناجات إٜناحا عند ذوي السلوؾ العدوآف.
مناقشة نتائج الفرضية السادسة 8توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ
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ذوي السلوؾ العدوآف تعزى ٞنتغًن اٛننس.
من خبلؿ الجدول رقم ( ،)14يتضح أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف اٜناجات اإلرشادية
للتبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف تعزى ٞنتغًن اٛننس ٣نا يؤكد ٓنقق الفرضية السادسة .حيث كانت الفروؽ
لصاٌف الذكور ،وتفسر الطالبة ذلك ألهنم أكثر ميبل للسلوؾ العدوآف من اإلناث حسب ما مت التحقق منو يف
الفرضية الثالثة ،وبذلك فحاجاهتم اإلرشادية تكوف أشد من اٜناجات اإلرشادية عند اإلناث .و ىذا ما يتفق
مع دراسة "عبد الرحمن المفدى" ( ،)4112دراسة "كاظم" و "عيد" ( )4100- 4101و دراسة
"آىيا" ( ،) 0761حيث كانن ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا بٌن الذكور و اإلناث يف اٜناجات اإلرشادية لصاٌف
الذكور.
كما إتضح أ ّف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف اٜناجات الدراسية و اٛنسمية لصاٌف الذكور ذوي
السلوؾ العدوآف ،و تػُ ْرِجع الطالبة ذلك إُف أنو ماداـ الذكور يف مرحلة التعليم اٞنتوسط أكثر ميبلً للسلوؾ
العدوآف من اإلناث ،فهم أكثر تعرضاً للمشاكل يف الوسط الدراسي وذلك ٞنا يواجهونو من ٍ
نبذ من قبل
األساتذة واإلدارة اٞندرسية وح ى من زمبلئهم ،بسبب ٕنردىم وعصياهنم .فهم ٪نتاجوف إُف من يتفهمهم
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ويفهمهم ،و أالّ يتم التعامل معهم بإحتقار و عنف ،و أف يتم إحرتامهم كتبلميذ يتميزوف بذكاء و قدرات
كثًنة ٕنكنهم من التفوؽ يف الكثًن من اٞنواد الدراسية ،و أ ْف يتم حل مشاكلهم بطريقة إ٩نابية مباشرة من قبل
األساتذة ،دوف اللجوء كل مرة لئلدارة اٞندرسية أو األىل.
يف حٌن تُػ ْرِجع الطالبة سبب بروز اٜناجات اٛنسمية عند الذكور ذوي السلوؾ العدوآف أكثر منها عند
اإلناث ذوي السلوؾ العدوآف ،إُف عدة عوامل منها :تعاطيهم للمواد اٞنخدرة والكحوؿ والتدخٌن أكثر من
اإلناث .وىذا يف حد ذاتو يعود لعدة أسباب منها التنشئة األسريةٗ ،ناعة األقراف ،الظروؼ اإلقتصادية
والثقافية لؤلسرة و الضغوط النفسية اليت تتولد عند التلميذ...فبل ٫نفى على كل شخص أضرار ونتائج ىذه
اٞنواد اليت تعود سلبا على سلوؾ الفرد ،واليت تساىم يف تدىور اٜنالة الصحية و إختبلؿ العمليات اٜنيوية يف
جسم اإلنساف ،كظهور اإلضطرابات اٟنضمية و إختبلؿ اإلفرازات اٟنرمونية و الصداع من حٌن آلخر...
وطبعا كل ىذا يساىم يف ظهور اضطرابات سلوكية كزيادة النزعة إُف الغصب والتمرد والعصياف ضد القوانٌن
اٞندرسية بصفة خاصة والقوانٌن اإلجتماعية بصفة خاصة .و ترى الطالبة أ ّف التغًنات اٛنسمية اليت تظهر يف
ىذه اٞنرحلة –مرحلة اٞنراىقة  -تساىم أيضا يف أف ٔنلق لدى تلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط حاجات جسمية
كظهور حب الشباب مثبل ،الذي يُشعر التلميذ بعدـ تقبّلو لصورتو اٛنسمية ،وميلو إُف الرياضة وكماؿ
األجساـ إلظهار مدى قوتو ووسا متو يف ١ناوالت لو يف لفت إنتباه اٛننس اآلخر .كل ىذا يساىم بطريقة أو
بأخرى يف بروز رغبة لدى الذكور ذوي السلوؾ العدوآف يف إشباع ىذه اٜناجات اٛنسمية .فهم على قدر من
الوعي بأهنم يف حاجة ٞنن يساعدىم على التخلص من تعاطي اٞنواد اٞنخدرة و التدخٌن و الكحوؿ ،و ُناجة
إُف ٓنسٌن شكلهم اٝنارجي أماـ اٛننس اآلخر (اإلناث) و الظهور يف أٗنل صورة أمامو ،و إُف الرياضة
للتنفيس عن مكبوتاهتم اليت تلعب دور كبًن يف انفعاالهتم و حالتهم النفسية ،و التمتع بصحة جيدة عموما.
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يف حٌن َف تظهر أي فروؽ بٌن ذكور وإناث ذوي السلوؾ العدوآف يف اٜناجات النفسية ،الدينية،
اإلقتصادية ،اإلجتماعية و األسرية .وتفسر الطالبة ذلك إُف أ ّف تبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف يف مرحلة التعليم
اٞنتوسط ككل ال ٔنتلف حاجاهتم يف ىذه اٛنوانب اٝنمسة ،وأ ّف ٟنم نفس الدرجة يف ىذه اٜناجات على
أعدتو الطالبة.
إستبياف اٜناجات اإلرشادية الذي ّ
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مناقشة نتائج الفرضية السابعة  :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اٜناجات اإلرشادية للتبلميذ

ذوي السلوؾ العدوآف تعزى ٞنتغًن اٞنستوى التعليمي.
من خبلؿ الجدول رقم ( )15كانت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن درجة اٜناجات
اإلرشادية الكلية لتبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط و مستوياهتم التعليمية ٣نا يؤكد ٓنقق ىذه الفرضية.
وقد أظهر الجدول رقم ( )16بعد إختبار  LSDعلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن
اٞنستويات التعليمية و درجة اٜناجات اإلرشادية الكلية لصاٌف اٞنستوى الثآف والثالث متوسط ،وتفسر الطالبة
ذلك إُف إنتقاؿ التلميذ من مرحلة اٞنراىقة اٞنبكرة و اليت تشمل اٞنستويٌن االوؿ الثآف متوسط إُف مرحلة
اٞنراىقة اٞنتوسطة واليت تشمل اٞنستويٌن الثالث والرابع ،فهذا اإلنتقاؿ بٌن اٞنرحلتٌن لو أثره على التلميذ من
حيث اٛنانب الفيزيولوجي (اٛنسمي) و النفسي والدراسي واإلجتماعي والقيّمي .فالتلميذ كما ذكر زىران
( )0773عند إنتقالو من مرحلة اٞنراىقة اٞنبكرة إُف مرحلة اٞنراىقة اٞنتوسطة يصبح أكثر نضجا فتختلف
حاجاتو عما كانت يف السابق يف الشدة والدرجة.
كما إتضح من خبلؿ الجدول رقم ( )16بعد إختبار  LSDإُف وجود وجود فروؽ دالة إحصائيا بٌن
اٞنستويات التعليمية واٜناجات اٛنسمية لصاٌف اٞنستويٌن الثآف والرابع متوسط .و تفسر الطالبة ذلك إُف أ ّف
التغًنات الفيزيولوجية و النفسية اليت ٟنا األثر الكبًن على اٜناجات اٛنسمية ٔنتلف بٌن تبلميذ اٞنستوى الثآف
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متوسط والرابع متوسط إلنتماء كل مستوى إُف مرحلتٌن ٢نتلفتٌن من مراحل اٞنراىقة واليت لكل منها ٣نيزات
وخصائص معينة من حيث اٛنانب اٛنسمي والنفسي.
ويوضح الجدول رقم ( )16أيضا وجود فروؽ دالة إحصائيا بٌن اٞنستويات التعليمية واٜناجات
الدراسية واإلجتماعية لصاٌف اٞنستوى ال ثالث متوسط أكثر .وتفسر الطالبة إُف أف التلميذ ىنا ( يف مرحلة
اٞنراىقة اٞنتوسطة) يبدأ يف البحث على بناء عبلقات إجتماعية وطيدة مع اآلخرين لتأكيد الذات وٓنقيق
اإلنتماء إُف ٗناعة ما ،وىذا ما تؤكده نظرية "ديفيد ماكليالند" أف التلميذ ىنا ُناجة إُف القوة و اإلنتماء وا
إلستقرار ،فتزداد إتصالتو مع أقرانو يف ٢نتلف النشاطات خاصة مع اٛننس اآلخر ،إضافة إُف ٧نو قدرتو على
فهم و مناقشة أموره اإلجتماعية ،عكس اٞنستوى األوؿ والثآف الذي قد يكوف التلميذ ذوي السلوؾ العدوآف
ال يزاؿ َف يتأقلم بعد مع الوسط اٛنديد الذي أصبح فيو ،بعد أف كاف قد تعود على وسط مرحلة التعليم
اإلبتدائي ،وتعاملو مع أستاذ واحد أو إثنٌن .عكس مرحلة التعليم اٞنتوسط اليت تتميز بأف لكل مادة تعليمية
أستاذىا٣ ،نا يعين لكل مادة جو معٌن و شخصية معينة ٩نب معرفة كيفية التعامل معها (شخصية األستاذ).
أما بالنسبة للحاجات الدراسية فتفسر الطالبة ذلك إُف أف التلميذ يف اٞنستوى الثالث متوسط يف مرحلة
اٞنراىقة اٞنتوسطة اليت ىي قلب مرحلة اٞنراىقة ككل  ،تزداد لديو الرغبة يف التعبًن عن نفسو بكل جرأة و
شفافية ،كما تزداد لديو القدرات العقلية و اإلبتكارية و تنمو اٞنيوؿ و اإلىتمامات  .وتؤثر اٞندرسة وبالذات
األساتذة على أداء التلميذ ذوي السلوؾ العدوآف خصوصا ،إما بالنمو العقلي السليم أو بالفشل والتسرب
الدراسي وضعف الدافعية للتعلم .كما أف ىذا اٞنستوى يسبق شهادة التعليم اٞنتوسط مباشرة٣ ،نا يزيد القلق
النفسي عند التلميذ لكونو يعلم أنو اٞنست وى الذي يبين مكتسباتو القبلية إلجتياز شهادة التعليم اٞنتوسط يف
اٞنستوى الرابع متوسط.
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وقد وضح الجدول رقم ( )16أيضا وجود فروؽ بٌن اٜناجات الدينية واألسرية واٞنستويات التعليمية
لصاٌف اٞنستوى التعليمي الثآف والثالث متوسط عند تبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف .وترى الطالبة أ ّف ىناؾ
عبلقة بٌن اٜناجات الدينية واٜناجات األسرية ،حيث تعود أسباب ظهور األوُف إُف غياب الوازع الديين يف
األسرة ،فالتلميذ ذو السلوؾ العدوآف ٪نتاج من يأخذ بيده ويزرع فيو القيم الروحية ،ويقوي إ٬نانو باهلل ،ويعلمو
أخبلؽ دينو السمحة ،اليت كلها تساعد يف القضاء على السلوؾ العدوآف لديو .فهو مع بداية اٞنستوى الثآف
متوسط إُف مستوى الثالث متوسط الذي ينتمي إُف مرحلة اٞنراىقة اٞنتوسطة ،تظهر لديو ميوؿ للتأمل و التدين
و زيادة اٞنشاركة الوجدانية والرغبة يف تعلم كل األخبلقيات الفاضلة ومستعد لتطبيقها ،فقط ٩ند من يرشده و
يشجعو عليها .ولكن عند غياب كل ىذا يف أوؿ وسط ينتمي فيو التلميذ أال وىو البيت ،ومع تعرضو أيضا
للضغوطات النفسية اليت تتميز هبا مرحلة اٞنراىقة اليت يعيشهاّ ،نا يف ذلك رغبتو يف فرض رأيو و العناد ،فكل
ىذا ٫نلق صداـ بينو و بٌن أسرتو ٣نا تقوـ برد فعل مضاد ْناىو يتميز بالعنف و الغضب ٣نا يزرع يف نفس
التلميذ أنو شخص منبوذ يف األسرة و أف ٗنيع األفراد فيها يكرىونو خاصة الفتاة فهي ترى يف أف التفرقة يف
اٞنعاملة بينها و بٌن أخيها واٜنرية اٞنعطاة ألخيها أكثر منها ،فيها نوع من الظلم والتعسف إذ يغيب العدؿ
واٞن ساواة بينهما ،فتقوـ برد فعل عكسي بأف تقوـ بسلوؾ عدوآف ٥نو الذات كجرح نفسها بأداة حادة ،لتعرب
كل ىذا ٫نلق عند التلميذ ذوي السلوؾ العدوآف يف ىاذين اٞنستويٌن
عن رفضها ٟنذا التمييز بينها وبٌن أخيهاّ .
حاجات دينية وأسرية.
أي فروؽ بٌن ت بلميذ ذوي السلوؾ العدوآف يف اٜناجات النفسية و اإلقتصادية و
يف حٌن َف تظهر ّ
اٞنستويات التعليمية ،وتفسر الطالبة ذلك إُف أف التبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط ككل لديهم نفس اٜناجات
اإلقتصادية والنفسية اليت يقيسها إستبياف اٜناجات اإلرشادية ،فهم ٪نتاجوف إُف من يفهمهم وينصت إليهم
ويقدرىم وباألخص إُف اٜنب واٜنناف والكلمة الطيبة سواء يف الوسط اٞندرسي أو الوسط األسري أو الوسط
ّ
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اإلجتماعي ،وىذا ما يؤكده "ماسلو" يف نظريتو يف تصنيف اٜناجات يف ىرمو حيث أتت اٜناجة للحب
واألماف يف اٞنرتبة الثالثة بعد اٜناجات البيولوجية واٜناجة إُف األمن .أما ِنصوص اٜناجات اإلقتصادية فكل
التبلميذ يف حاجة لوسائل ترفيو سواء يف اٞننزؿ أو يف اٞندرسة ح ى يف اٞندينة ككل٣ ،نا يعين غياب اٞنرافق
الرتفيهية والرياضية يف اٞندينة تشبع حاجات ىؤالء التبلميذ .و قد الحظت الطالبة أيضا من خبلؿ اٞنقاببلت
أف معظم التبلميذ يشتكوف من قلة اٞنصروؼ اليومي ،و تُرجع ذلك إُف الظروؼ اإلقتصادية لؤلسرة ،وإُف
عمل األب ودخلو الشهري.
-6

مناقشة نتائج الفرضية الثامنة 8توجد عبلقة إرتباطية بٌن مستويات السلوؾ العدوآف ومستويات

اٜناجات االرشادية.
من خبلؿ نتائج الجدول رقم ( )17يتبٌن أف ىناؾ عبلقة إرتباطية ا٩نابية بٌن كل من مستويات
السلوؾ العدوآف و مستويات اٜناجات اإلرشادية ٣نا يدؿ على ٓنقق الفرضية الثامنة .وتفسر الطالبة ذلك إُف
أف كل مستوى من اٞنستويات الثبلث للسلوؾ العدوآف (اٛنسدي ،اللفظي ،الرمزي) يؤثر و يتأثر بكل ١نور
من احملاور السبعة اٞنوجودة يف إستبياف اٜناجات اإلرشادية ( اٜناجات الدراسية ،الدينية ،النفسية ،اإلجتماعية،
أي أ ّف التبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف يف مرحلة التعليم اٞنتوسط لديهم
األسرية ،اإلقتصادية ،اٛنسمية)ْ .
حاجات إرشادية ُناجة إُف إشباعها ،و ىذه اٜناجات اإلرشادية تساىم بشكل أو بآخر يف ظهور السلوؾ
العدوآف اللفظي و اٛنسدي و الرمزي .و إ ّف عدـ إشباع ىذه اٜناجات يؤدي إُف حدوث إحباط وتوتر وقلق
وقد يكوف ىذا سببا يف ٛنوء تلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط للسلوؾ العدوآف بأحد أنواعو أو بكل أنواعو بصفة
عامة.
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ثالثا -المناقش ـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ـ ـ ــة8
إف ظاىرة السلوؾ العدوآف ظاىرة إستفحلت يف مؤسساتنا الرتبوية٣ ،نا إستدعى اإلىتماـ هبا يف ىذه
الدراسة و التفرد بدراستها يف مرحلة التعليم اٞنتوسط ،كوف ىذه اٞنرحلة كانت األكثر بروزا يف الدراسات
السابقة اإلحصائية حوؿ السلوؾ العدوآف ،كما أهن ا تتميز ببداية اٞنراىقة و ىذا ما ٫نلق لدى التبلميذ
إضطرابات و ضغوطات نفسية و سلوكية .و متّ إثباتو يف ىذه الدراسة ،حيث وجد أف السلوؾ العدوآف فيها
قد ْناوز ( ،) %50و ىذه نسبة ْنعلنا ندؽ ناقوس اٝنطر الذي يهدد أبناءنا و مدارسنا ،و ح ى اجملتمع
ككل .و قد أظهرت ىذه الدراسة أف أكثر أشكاؿ السلوؾ العدوآف إنتشارا بٌن التبلميذ :السلوؾ العدوآف
اللفظي و الرمزي أكثر من اٛنسدي ،و يرجع ذلك إُف أف التبلميذ ٬نيلوف إُف إستفزاز خصمهم ،سواء كاف
زميبل أو أستاذا أو عامبل يف إدارة اٞندرسة ،و يكوف ذلك ّإما بكبلـ بذيء أو عن طريق العناد و التصرؼ
بربودة و ْناىل األوامر اليت يتلقوهنا من إدارة اٞندرسة أو من أساتذهتم.
و ىذا ال يعين أهنم قد يتوانوف عن ٣نارسة السلوؾ العدوآف اٛنسدي ،إ٧نا خوفهم من التقارير اٞندرسية
اليت ٓنرر ضدىم ،و تسبب ٟنم مشاكل مع أوليائهم ،و تزيد من تأزـ وضعهم يف إكماؿ الدراسة بنفس
اٞنتوسطة مستقببل٩ ،نعلهم ٬نيلوف أكثر للعدواف اللفظي و الرمزي .كما بينت الدراسة أف السلوؾ العدوآف عند
تبلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط منتشر أكثر عند الذكور منو عند اإلناث ،خاصة يف السلوؾ العدوآف اٛنسدي
و الرمزي .يعود ذلك إُف طبيعة البنية اٛنس دية للذكور و ميلهم إُف إستخداـ القوة أكثر يف إسرتجاع ماىو
بالنسبة ٟنم من حقهم ،و إثبات أنفسهم أكثر يف الوسط اٞندرسي و فرض قوهتم بالعناد و عدـ اإلنصياع
ألوامر األساتذة أو إدارة اٞندرسة ،دوف التفكًن يف العواقب .أما انتشار السلوؾ العدوآف الرمزي عندىم أكثر
من اإلناث للجوئهم إليو حٌن يودوف اإلنتقاـ من زميل ٟنم أو أساتذهتم أو من إدارة اٞندرسة بأخف ضرر قد
يعود عليهم ،أي اإلنتقاـ ألنفسهم دوف التعرض للعقاب سواء من إدارة اٞنتوسطة أو األسرة.
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أما السلوؾ العدوآف اللفظي فهو منتشر بٌن الذكور و اإلناث على حد سواء ٣نا يدؿ أف اجملتمع ككل
تنتشر فيو ىذه الظاىرة ،ح ى أف تلك األلفاظ البذيئة و السيئة يتم تناوٟنا بٌن اٛننسٌن دوف حرج أو الشعور
باٝنجل ،و يعود ذلك إُف ٔنلي األسرة عن دورىا يف تربية أبنائها على القيّم و األخبلؽ اليت تنبذ مثل ىذه
األلفاظ.
كما بينت ىذه الدراسة أف السلوؾ العدوآف ٫نتلف بٌن مستويات التعليم يف مرحلة التعليم اٞنتوسط ،و
كاف أكثر إنتشارا يف اٞنستوى الثآف متوسط و الرابع متوسط ،و ذلك لكوف التلميذ يف اٞنستوى الثآف متوسط
بصدد اإلنتقاؿ من مرحلة اٞنراىقة اٞنبكرة إُف اٞنراىقة اٞنتوسطة و اليت تعترب لب اٞنراىقة ككل٣ ،نا تزيد
اإلضطرابات الفيزيولوجية و السلوكية و النفسية عند تلميذ اٞنستوى الثآف متوسط .أما تلميذ اٞنستوى الرابع
متوسط ،يظهر السلوؾ العدوآف لديو أكثر ألنو بصدد اإلنتقاؿ أيضا من اٞنراىقة اٞنتوسطة إُف اٞنراىقة اٞنتأخرة،
٣نا ٩نعلهم ٬نيلوف إُف نوع من الوعي و النضج واٞنيل لتكوين العبلقات اإلجتماعية ،لذلك ٤ند من بٌن أشكاؿ
السلوؾ العدوآف اٞننتشر عندىم أكثر ىو السلوؾ العدوآف الرمزي ،و ذلك لزيادة إىتمامهم ّنستقبلهم
الدراسي أو االإجتماعي ككل.
إف التبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف عموما ينظر إليهم على أهنم فئة منبوذة يف الوسط اٞندرسي ،وح ى
األسري و اإلجتماعي .و ىذا الرفض ٟنم زادىم ميبل أكثر للعدواف لفرض أنفسهم و ٓنقيق ذواهتم يف
الوسط الذي ينتموف إليو ٣نا جعل ىذه الدراسة هتتم هبم و ٓناوؿ فهم حاجاهتم النفسية ،الدراسية ،األسرية،
اإلجتماعية ،اإلقتصادية ،الصحية و الدينية .يف ١ناولة لفهمهم و معرفة الدوافع اليت ْنعلهم ٬نيلوف للسلوؾ
العدوآف .فجاءت اٜناجات الدراسية و الدينية و النفسية من أىم حاجات تبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف،
٣نا يدؿ أف الوسط الدراسي بدؿ أف ٪ناوؿ أف يفهم ىذه الفئة و ٪نتضنهم ،ليجدوا فيو اٜنب و التقبلٛ ،نأ
إُف نبذىم و وصمهم بالتبلميذ السيئٌن ،و الذين ال أمل فيهم .يف حٌن ىم ُناجة ٞنن يسمعهم و ٪نرتمهم و
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يقدر قدراهتم و مواىبهم و يشجعهم ،و من يزرع فيهم القيم الدينية و الروحية و األخبلقية ،و يراعي ما ٬نروف
بو من ضغوطات نفسية ناْنة عن اٞنرحلة اليت ٬نروف هبا (اٞنراىقة) .و قد ظهرت يف ىذه الدراسة اٜناجات
اإلرشادية عند الذكور أكثر منها عند اإلناث ،و ىذا بطبيعة اٜناؿ يعود لكوهنم أكثر ميبل للسلوؾ العدوآف،
٣نا يؤكد أهنم األكثر معاناة فيدـ القدرة على التعبًن عن رغباهتم ،وعدـ معرفتهم الطرؽ الصحيحة و السليمة
إلشباع حاجاهتم و أهنم األكثر عرضة لئلحباطات.
كما تبٌن يف ىذه الدراسة وجود فروؽ بٌن اٜناجات اإلرشادية حسب اٞنستوى التعليمي ،و ذلك يعود
إلختبلؼ اٞنرحلة العمرية لكل مستوى ،و أيضا إلنتقاؿ التلميذ من مرحلة اٞنراىقة اٞنبكرة إُف مرحلة اٞنراىقة
اٞنتوسطة ،و ىذا كلو ٫نلق فروقا يف اٜناجات اإلرشادية بٌن اٞنستويات التعليمية األربعة.
ويف األخًن إف التبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف بأشكالو الثبلثة ٟنم حاجات إرشادية ٢نتلفة ،يبحثوف
عن إشباعها .لذلك ٩نب اإلىتماـ هبم و البحث عن طرؽ جيدة وصحيحة إلشباع حاجاهتم ،و إرشادىم و
توجي ههم لتحقيق التوافق النفسي و الدراسي ،و التكيف مع التغًنات و الضغوطات و اإلحباطات اليت
يتعرضوف ٟنا ،بسبب مرورىم ّنرحلة اٞنراىقة اليت تستدعي إىتماما خاصا من قبل األسرة أوال  ،م اٞندرسة ثانيا
 م اجملتمع ككل.
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رابعا -اإلقتراحات8

بناء على النتائج اٞنتحصل عليها من خبلؿ الدراسة اليت قمنا هبا إرتأينا تقدٔف اإلقرتاحات التالية:
ً
 - 1توسيع اإلىتماـ ّنشكلة السلوؾ العدوآف و مدى تأثًنىا على التلميذ ،و سًن العملية التعليمية
التعلمية و على دور اٞنؤسسات التعليمية ككل.
 - 2ضرورة فهم و معرفة حاجات التبلميذ يف كل اٞنراحل التعليمية و العمرية ،فحاجات تلميذ مرحلة
التعليم اإلبتدائي ٔنتلف عن حاجات تلميذ مرحلة التعليم اٞنتوسط ،و ٔنتلف عن حاجات تلميذ
مرحلة التعليم الثانوي و اٛنامعي أيضا.
ْ - 3ننيد وسائل اإلعبلـ اٞنختلفة لتساىم يف زرع القيم الدينية السمحة و ٓنبيب اٞندرسة للتبلميذ من
خبلؿ الوسائل السمعية و البصرية و السمعية البصرية،و إبراز نتائج السلوؾ العدوآف السلبية باألسرة
و اٞندرسة.
 - 4تأىيل األساتذة و العاملٌن باإلدارة اٞندرسية هبدؼ اإلىتماـ بالتلميذ أوال و إحاطتو بالرعاية و اٜنب.
 - 5بناء برامج إرشادية تساعد ىؤالء التبلميذ ذوي السلوؾ العدوآف على التخلص من ىذا السلوؾ و
التخفيف منو قصد إندماجهم مع اجملتمع ،و خلق منهم مواطنٌن صاٜنٌن .و توجيههم إُف الطريقة
الصحيحة للتعبًن عن حاجاهتم و طريقة إشباعها.
 - 6القياـ ببحوث و دراسات جزائرية أكثر تعاًف أسباب ظهور السلوؾ العدوآف للتخلص منها بدؿ
إىتمامها باإلحصاءات فقط.
 - 7تعزيز اٛنانب الديين الذي يرشد التبلميذ إُف اإلقبلع عن ىذا النمط من السلوؾ.
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إ ّف السلوؾ العدواْف لدى التبلميذ عموما٩ ،نب أف يتم ٓنليلو بشكل جذرى و التوصل إُف الدوافع
اٞنسببة لو لعبلجو بشكل سليم .و السلوؾ العدواْف غالبا ما يأيت نتيجة لشعور التلميذ باإلحباط أو التهميش
أو الضعف أو الظلم أو اإلذالؿ للذات أو العجز عن التعبًن عن نفسو ،أيضا ٞنا يعانيو من أزمات إنفعالية
حادة.
الوقاية و العبلج اٞنبكر ٨نا الوسيلة اٞنثالية للتخلص من السلوؾ العدوآف و ىنا يلعب األىل دورا
رئيسيا كقدوة لؤلبناء .و من أىم أداة العبلج تزويد األبناء باٞنفردات ال ى يعربوف هبا عن مشاعرىم
و الشعور بالعدؿ و األماف ىف إطار األسرة و بداخل اٞندرسة ٣نا ٩نعل التعاوف بٌن اٛنهات اٞنختلفة من أولياء
األمور  ،األطباء ،األخصاء النفسيٌن ،اإلجتماعيٌن ،األساتذة و العاملٌن الرتبويٌن ىاما جدا ٜنل مشكلة
السلوؾ العدوآف بعد أف زادت ىذه القضية خطورة و انتشارا ىف ٠نتمعاتنا و من أجل ٓنويل صيحات
اإلستغاثة إُف ضحكات جيل كامل يشعر باٜنب و القبوؿ و التقدير دوف اإلضطرار إُف اٜنرب للتنفيس أو
اإلسقاط من أجل بلوغ حاجاهتم و إشباع رغباهتم فيصبحوف أكثر أمنا و إطمئنانا.
لذلك ترى الطالبة أنو من الضروري اعداد برامج إرشادية هتتم بالتخفيف من حدة السلوؾ العدوآف عند ىؤالء
التبلميذ وتساعدىم ع لى التعبًن عما ٪نتاجونو بطريقة راقية مقبولة اجتماعيا وىذا قد يتم تبنيو مستقببل يف
دراسات جديدة أخرى.
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جديد  ،د.ط ،القاىرة ،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع.
 - 29عمر ،أ٘ند ٢نتار ،)2008( ،اللغة العربية المعاصرة – اجمللد األوؿ ،ط،1القاىرة ،عاَف الكتب
للنشر و التوزيع و الطباعة.
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 - 30عمر١ ،نمد زيات ،)1983( ،البحث العلمي و مناىجو و تقنياتو ،ط ،3اٛنزائر ،ديواف
اٞنطبوعات اٛنامعية.
 - 31عويضة ،كامل ١نمد ١نمد ،)1996( ،سلسلة علم النفس 8رحلة في علم النفس  ،ط،1
بًنوت ،دار الكتب العلمية.
 - 32عيسوي ،عبد الر٘نن ،)2000( ،اإلحصاء السيكولوجي التطبيقي ،د.ط ،اإلسكندرية ،دار
اٞنعرفة اٛنامعية.

 - 33الفسفوس ،عدناف أ٘ند ،)2006( ،الدليل اإلرشادي لمواجهة السلوك العدواني لدى طلبة
المدارس – السلسلة االرشادية ( ،)0ط ،1فلسطٌن ،اٞنكتبة اإللكرتونية اطفاؿ اٝنليج.
 - 34الفقي ،حامد عبد العزيز ،)1983( ،دراسات في سايكولوجية النمو ،د.ط ،الكويت ،دار
القلم.
 - 35فهيم ،كلًن( ،د س) ،المشاكل النفسية للمراىق ،ط ،2القاىرة ،دار الثقافة.
 - 36القذايف ،رمضاف ١نمد ،)2000( ،علم النمو –الطفولة و المراىقة ،د.ط ،اإلسكندرية ،اٞنكتب
اٛنامعي اٜنديث.

 - 37القمش ،مصطفى نوري و اٞنعايطة ،خليل عبد الر٘نن ،)2007( ،اإلضطرابات السلوكية و
اإلنفعالية ،ط ، 1عماف ،دار اٞنسًنة للنشر و التوزيع الطباعة.

١ - 38نمد ،عصاـ فريد عبد العزيز ،)2009( ،المتغيرات النفسية المرتبطة بسلوك العدوانيين
المراىقين واثر اإلرشاد النفسي في تعديلو ،ط ، 1كفر الشيخ ،دار العلم واال٬ناف للنشر و التوزيع.
١ - 39نمود ،إراىيم وجيو ،)1981( ،المراىقة خصائصها و مشكالتها ،د.ط ،اإلسكندرية ،دار
اٞنعارؼ.
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٢ - 40نتار ،وفيق صفوت ،)1999( ،مشكالت األطفال السلوكية  -األسباب و طرق العالج،
ط ، 1القاىرة ،دار العلم و الثقافة.

 - 41معمرية ،بشًن ،)2009( ،دراسات نفسية حول طالب المدارس والجامعات و فئات أخر -
بحوث و دراسات متخصصة في علم النفس ،ط ،1اٛنزء  ، 1اٞننصورة ،اٞنكتبة العصرية للنشر و
التوزيع.
 - 42مقدـ ،عبد اٜنفيظ ،)1993( ،اإلحصاء و القياس النفسي و التربوي مع نماذج من المقاييس
و اإلختبارات  ،د.ط ،اٛنزائر ،ديواف اٞنطبوعات اٛنامعية.
 - 43المنجد األبجدي ،ط ،1بًنوت ،دار اٞنشرؽ.
 - 44منسي١ ،نمود عبد اٜنليم( ،د س) ،مناىج البحث العلمي في المجاالت التربوية و النفسية،
د.ط ،اإلسكندرية ،دار اٞنعرفة.

 - 45موراي ،إدوارد.ج ،) 1988( ،ترٗنة :سبلمة ،أ٘ند عبد العزيز و ٤نايت١ ،نمد عثماف ،الدافعية و
اإلنفعال ،ط ،1القاىرة ،دار الشروؽ.
 - 46وزارة الرتبية الوطنية ،)1999( ،ثقافة السلم و الالعنف ،د.ط ،اٛنزائر ،اٞنركز الوطين للوثائق
الرتبوية.
 - 47ويتيج ،أرنوؼ( ،د س) ،مقدمة في علم النفس  ،ترٗنة :اآلشوؿ ،عادؿ عز الدين و آخروف،
د.ط ،اٛنزائر ،ديواف اٞنطبوعات اٛنامعية.
٪ - 48ني ،خولة أ٘ند ،)2000( ،اإلضطرابات السلوكية و اإلنفعالية ،ط ،1عماف ،دار الفكر
للطباعة و النشر و التوزيع.
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8الكتب األجنبية
1- Baron, Ropert .A and Richordson, Deborah.R,(1994), Human

Aggression, without edition, New York, Library of congress
cataloging-in-publication data.
2- Bond, Aluson and J- Loder, Malcolm.H- Silveira, Jose Carlos
C.DA,(1997), Aggression individual differences , alchol , and

benzodiazepines, without edition, East Sussex, Birtish library
cataloguing in publication data.
3- Huesmann, Rowell.L, (1994) , Aggressive behavior current

perspectives, the plenum series in social-clinical psychology,
without edition, New York, the language of sience plenum
publishing corporation.
4- Russell ,Timothy G.Geen – Donnerstien, Edward, (1998), Human

Aggression.theories , research,and implications for social
policy, without edition, San Diego, academic press.
5- Sheffer, David.R and Kipp,Katherine, (2010), Developmental

psychology childhood adolescence , edition 8,wadswoth,cengage
learning.
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ب  -الرسائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل8
 - 1أبو حطب ،ياسٌن مسلم ١نارب ،)2002( ،فعالية برنامج مقترح لتخفيف السلوك العدواني
لدى طالب الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة ،رسالة ماجيستًن ،اٛنامعة اإلسبلمية ،غزة.

 - 2أبو زنط ،مهديكار شيب حافظ ،)2002( ،مظاىر العنف في المدارس الحكومية لدى طلبة
المرحلة األساسية العليا في محافظة نابلس  ،رسالة ماجيستًن ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.

 - 3أبو عيد٠ ،ناىد حسن ١نمد ،)2003( ،أش كال السلوك العدواني لدى طلبة الصف السادس
األساسي في محافظة نابلس  ،رسالة ماجيستًن ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.

 - 4آؿ رشود ،سعد بن ١نمد بن سعد ،)2006( ،فعالية برنامج إرشادي نفسي في خفض درجة
السلوك العدواني لدى طالب المرحلة الثانوية –دراسة تجريبية ،رسالة دكتوراه ،جامعة نايف
العربية للعلوـ األمنية ،الرياض.

 - 5أمزياف ،زبيدة ،)2007- 2006( ،عالقة تقدير الذات للمراىق بمشكالتو و حاجاتو اإلرشادية
– دراسة مقارنة في ضوء متغير الجنس  ،رسالة ماجيستًن ،جامعة اٜناج ٝنضر ،باتنة.

 - 6البشًني ،عامر بن شايع بن ١نمد ،)2004( ،دور المرشد الطالبي في الحد من العنف
المدرسي من وجهة نظر المرشدين الطالبيين تطبيقا على منطقة عسير التعليمية ،رسالة
ماجيستًن،جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية ،الرياض.

 - 7اٜنريب ،عواض بن ١نمد عويض ،)2003( ،العالقة بين مفهوم الذات و السلوك العدواني لدى
طالب الصم –دراسة مقارنة بين معهد وبرنامجي األمل بالمرحلة المتوسطة بالرياض ،رسالة
ماجستًن منشورة ،أكاد٬نية نايف العربية للعلوـ اآلمنية ،الرياض.
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ٙ - 8نيسيت ،كروـ ،)2005( ،الضغط النفسي و عالقتو بالعنف المدرسي لدى تالميذ الثانويات -
دراسة ميدانية بوالية األغواط ،رسالة ماجيستًن ،جامعة منتوري ،قسنطينة.
 - 9ديب ،نورة ،)1999( ،التحفيز بوحدة نوميديا التابعة للديوان الشرقي للحليب و مشتقاتو ،رسالة
ماجستًن ،كلية العلوـ اإلقتصادية و علوـ التسيًن ،جامعة منتوري ،قسنطينة.

 - 10سليماف١ ،نمد عبد العزيز عبد ربو ،)2000( ،تصميم برنامج إرشادي لتحسين مفهوم الذات
عند أطفال المؤسسات اإليوائية  ،رسالة ماجيستًن  ،جامعة عٌن مشس ،القاىرة.

 - 11الشهري ،عبد اهلل بن علي أبو عراد ،)2008- 2007( ،فعالية اإلرشاد اإلنتقائي في خفض
مستوى سلوك العنف لدى المراىقين –دراسة تجريبية  ، -رسالة دكتوراه ،جامعة أـ القرى ،مكة
اٞنكرمة.

 - 12الشهري ،علي بن عبد الر٘نن ،)2003( ،العنف في المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين
و الطالب ،رسالة ماجستًن ،جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية ،الرياض.

 - 13الضيداف ،اٜنميدي ١نمد ضياف ،)2003( ،تقدير الذات و عالقتو بالسلوك العدواني لدى طلبة
المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض  ،رسالة اٞناجيستًن ،أكاد٬نية نايف العربية للعلوـ األمنية ،الرياض.

 - 14عباس ،إ٬ناف شريف ،)2006( ،الحاجات اإلرشادية للطلبة المتميزيت و الطلبة غير المتميزين
في معهد الفنون الجميلة  ،رسالة ماجيستًن ،جامعة بغداد ،بغداد.

 - 15عياش ،جهاد عطية شحادة ،)2009( ،مدى فعالية برنامج إرشادي مقترح للتخفيف من
السلوك العدواني لدى أطفال مؤسسات اإليواء في قطاع غزة ،رسالة ماجيستًن ،اٛنامعة اإلسبلمية،
غزة.
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 - 16القطنآف ،عبلء ٚنًن موسى ،)2011( ،الحاجات النفسية و مفهوم الذات و عالقتهما بمستوى
الطموح لدى طلبة جامعة األزىر بغزة في ضوء نظرية محددات الذات  ،رسالة ماجيستًن ،جامعة
األزىر ،غزة.

 - 17اٞنسعودي ،خالد بن ١نمد ،)2005 ( ،مدى رضا طالب المرحلة الثانوية عن دور المرشد
الطالبي و عالقتو بالسلوك العدواني ،رسالة ماجيستًن ،جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية ،الرياض.

 - 18النًنب ،عبد اهلل ١نمد ،)2008( ،العوامل النفسية و اإلجتماعية المسؤولة عن العنف المدرسي
في اإلعدادية كما يدركها المعلمون و التالميذ في قطاع غزة  ،رسالة ماجستًن ،اٛنامعة اإلسبلمية،
غزة.

ت  -المجالت:
 - 1بركات ،أ٘ند لطفي ،)1983( ،مشكالت تالميذ المرحلة الثانوية ،و حاجاتهم اإلرشادية
لمدينتي آريا و خميس مشيط ،اجمللة العربية للبحوث الرتبوية ،اجمللد( ،)3العدد (.)2

 - 2بييب ،ىدى اٜنسيين( ،)2007( ،أيار) ،المشكالت النفسية و السلوكية عند األطفال (كذب،
سرقة ،عصيان و عدوانية) أسبابها ،الوقاية و العالج ،اجمللة الرتبوية ،العدد (.)40

 - 3رزؽ ،أمينة ،)2008( ،مشكالت طلبة المرحلة الثانوية و حاجاتهم االإرشادية –دراسة ميدانية
على عينة من الطلبة في محافظة دمشق٠ ،نلة جامعة دمشق ،اجمللد  ،24العدد (.)2
 - 4السقا ،صباح ،)1999( ،ضبط العدوان عند األطفال ٠ ،نلة األمن و اٜنياة األكاد٬نية،
العدد(.)208
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 - 5مرسي ،كماؿ إبراىيم ،)1985( ،سيكولوجية العدوان ٠،نلة العلوـ اإلجتماعية ،اجمللد (،)13
العدد ( )2الكويت.

 - 6نوري ،أ٘ند ١نمد و ٪ني ،أياد ١نمد ،)2008( ،الحاجات اإلرشادية( نفسية – اجتماعية –
دراسية) لدى طلبة جامعة الموصل٠ ،نلة الرتبية و العلم ،اجمللد ( ،)15العدد (.)3

 - 7نوري ،أ٘ند ١نمد و ٪نٍن ،أياد ١نمد ،)2008( ،الحاجات اإلرشادية (نفسية ،اجتماعية،
دراسية)٠ ،نلة الرتبية و العلم ،اجمللد ( ،)15العدد (.)3

ث -الجرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد8
 - 1بن دريدي ،فوزي( ،)2012( ،اٛنمعة 30 ،جواف) ،العنف في المدارس الجزائرية 8محاولة
للفهم ،جريدة اٝنرب ،العدد (.)6910

 - 2بوناب ،سارة ( ،)2011( ،اإلثنٌن 19 ،ديسمرب) ،الجزائر تحتل الصدارة مغاربيا في ظاىرة
العنف المدرسي –  % 21من التالميذ يمارسون العنف في الوسط المدرسي  ،جريدة جزائر
نيوز ،العدد (.)2411
 - 3جبابرة ،زين العابدين( ،)2009( ،الثبلثاء  3مارس) ،العنف صد التالميذ في المتوسطات يحتل
الصدارة –  25الف اعتداء في الوسط المدرسي سنة  ،4116جريدة الشروؽ ،العدد
(.)2547

 - 4حواـ ،بلقاسم2( ،)2009 ( ،مارس) ،مسؤولون ،أولياء و نقابيون في ندوة الشروق حول
العنف المدرسي  -لن نقبل بإتهام المدرسة بإنتاج اإلرىابيين و المجرمين ،جريدة الشروؽ
اليومية ،العدد (.)2547
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ٜ - 5نيآف ،عثماف( ،)2011( ،اٛنمعة  25،نوفمرب) ،وزير التربية يعترف بتزايد حدة الظاىرة في
المؤسسات التربوية – أكثر من  2آالف أستاذ تعرضوا للعنف من قبل التالميذ ،جريدة اٝنرب،
العدد (.)6545

ج  -المواقع اإللكترونية8
المواقع اإللكترونة العربية8
 - 1أبو العزأف ،أ٘ند ٗناؿ و فليف ػل١ ،نمد عبد اجمليد( ،)2013( ،الثبلثاء 05 ،نوفمرب،)08:53 ،
أسرتجعت يف تاريخ 5( :ديسمرب  )2013من:
http://www.abouelazayem.com/index.php/2012-01-12-0619-07/228-2013-11-05- 08-56-25.html

 - 2بلحاج ،لطيفة( ،) 2011( ،اٝنميس  24نوفمرب) 3 ،آالف أستاذ ضحية إعتداء التالميذ خالل
 7أشهر  -وزارة التربية تكشف أرقاما مهولة عن العنف في المدارس ،جريدة الشروؽ اليومي،
أسرتجعت يف تاريخ 6( :سبتمرب  ،)2012من:
http://www.djazairess.com/echorouk/87700

 - 3بونعاس ،ىند( ،)2013( ،اٛنمعة  22مارس ،)22:59 ،العنف المدرسي ظاىرة اجتماعية ذات
منشأ نفسي ،جريدة الحوار ،أسرتجعت يف تاريخ 5( :سبتمبر  ،)4104من8
http://www.elhiwarnet.com/index.php/
 - 4جويدة ،أمًنة5( ،)2012( ،مارس) ،مميزات العنف في المدرسة الجزائرية ،ـ .بوطقوقة ،دراسة
ميدانية على عينة من الطلبة -جامعة اٛنزائر ،أسرتجعت يف تاريخ 6( :سبتمرب  ،)2012من:
http://www.aranthropos.com
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 - 5الزعيب ،إبتساـ عبد اهلل (،د س) ،السلوك العدواني و أنماطو ،أسرتجعت يف تاريخ 11( :نوفمرب
 ،)2012منhttp://www.gulfkids.com/ar/index. :
 - 6الزعيب ،إبتساـ عبد اهلل ( ،د س)  ،األسباب و العوامل المساعدة على ظهور السلوك العدواني،
 11أسرتجعت يف تاريخ 11( :نوفمرب  ،)2012من:
http://www.gulfkids.com/ar/index.

 - 7الزيات ،حناف ١نمود أ٘ند ،)2011( ،السلوك العدواني كما يعبر عنو األطفال بالرسم في
المرحلة العمرية من (  )03- 5سنة  ،اٞنؤٕنر العلمي العاشر و الدوِف لكلية الرتبية الفنية "الرتبية
الفنية و مواجهة العنف" ،كلية الرتبية الفنية ،جامعة حلواف ،أسرتجعت يف تاريخ 11( :نوفمرب
 )2012منhttp://www.fenon.com/ :

 - 8السلطاف ،عبد اهلل بن حجي( ،)2012( ،اإلثنٌن 24 ،ديسمرب ،)06:32 ،جزء من فصل
"الحاجات اإلنسانية " في رسالة الدكتوراة للمشرف على الموقع ،أسرتجعت يف تاريخ22( :
جانفي  )2013منhttp://injaz -gate.com/index. :
 - 9الصيب ،عبد اهلل ١نمد ( ،د س) ،نظريات اإلرشاد و تطبيقاتها ،أسرتجعت يف تاريخ 11( :نوفمرب
 )2012من) http://www.gulfkids.com/ar/index. :
 - 01عبد القادر ،غدير أ٘ند( ،)2011( ،األحد 01،مايو ،)pm 8:52 ،الحاجات النفسية للمراىق،
الدبداب ،إيليزي ،أسرتجعت يف تاريخ 11( :نوفمرب  ،)2012من:
http://6olab.3oloum.org/t1824-topic
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ٜ - 11نيآف ،كماؿ 2( ،)2009( ،مارس ) ،خطة وطنية لمعالجة ظاىرة العنف المدرسي ،جريدة
اٞنستقبل ،أسرتجعت يف تاريخ 6( :سبتمرب  ،) 2012من:
http://www .djazairess.com/elmoustakbel/1001998

 - 12اٞنسعري١ ،نمد علي 25 ( ،)2008( ،ديسمرب ،) 20:11 ،نظريات الحوافز اإلدارية  8نظرية
مكليالند في الحاجة إلى األنجاز ،أسرتجعت يف تاريخ 11( :نوفمرب  ،)2012من:
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1761

 - 13مصطفى٘ ،ندى عبد اٜنميد أ٘ند( ،)2010( ،اإلثنٌن 28 ،يونيو ) ،الدوافع و الحاجات،
أسرتجعت يف تاريخ 11( :نوفمرب  ،)2012من:
http://hamdisocio.blogspot.com/2010/06/blog -post_6703.html
 - 14منصور ،على( ،د س) ،الحاجات ،اٞنوسوعة العربية٠ ،نلد السابع ،التربٌة و الفنون ،تربٌة و علم نفس،
رقم صفحو البحث ضمن اجمللد ،)884( :أسرتجعت يف تاريخ 11( :نوفمرب  )2012من8
http://www.arab -ency.com/index.

 - 15وىيب ،يوسف ،)1999 (،الممارسات القهرية و التمييزية في التنشئة اإلجتماعية للفتيات
المراىقات المصريات باألسرة و المدرسة ،مشروع الدعم اٞنؤسسي للمنظمات غًن اٜنكومية – ١نور
الطفلة ،أسرتجعت يف تاريخ 11( :نوفمرب  ،)2012من:
http://www.musanadah.com/images/Momarsat.pdf

 2( ،)2012( ،Babely - 16سبتمرب) ،الحاجات اإلرشادية لطلبة الصف السادس اإلعدادي في
بابل  ،دراسة لفريق ُنثي يف جامعة بابل ،كلية الرتبية للعلوـ اإلنسانية َنامعة بابل ،أسرتجعت يف تاريخ:
( 5ديسمرب  ،)2013منhttp://www.t7sheesh.com/vb/t7sheesh6934/ :
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1- Miller, Laura, )S T), caring for children with special needs
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الملح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق رقم (8)10
يمث ل جدول لمحكمي مقياس السلوك العدواني و إستبيان الحاجات اإلرشادية من داخل الجزائر
الرقــم

اإلسـ ـ ــم و اللقـ ـ ـ ـ ــب

إسـ ـ ـ ــم الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

1

راجية بن علي

جامعة اٜناج ٝنضر -باتنة -

2

ٚنية بعزي

جامعة اٜناج ٝنضر -باتنة -

3

لبىن أ٘ناف

جامعة اٜناج ٝنضر -باتنة -

4

خالد عبد السبلـ

جامعة سطيف - 2-

5

علي لونيس

جامعة سطيف - 2-

6

نصًنة بن نايب

جامعة اٛنزائر - 2-

7

رضواف زعموشي

جامعة سعد دحلب -البليدة -

8

كر٬نة عبلؽ

جامعة مستغاّف

9

لعيد فقيو

جامعة أيب بكر بلقايد -تلمساف -

10

ٚنية قدي

جامعة معسكر

11

بشًن بن طاىر

جامعة وىراف

12

عائشة عبد العزيز ٥نوي

جامعة ١نمد خيضر -بسكرة -

13

وسيلة بن عامر

جامعة ١نمد خيضر -بسكرة -

14

مليكة مدور

جامعة ١نمد خيضر -بسكرة -

الملح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق رقم (8)14
يمثل جدول لمحكمي مقياس السلوك العدواني و إستبيان الحاجا ت اإلرشادية من خارج الجزائر
الرقــم

اإلسـ ـ ـ ــم الكام ـ ـ ـ ــل

1

ىدى برىاف سيف الدين

إس ـ ـ ـ ــم الجامعـ ـ ـ ـ ـ ــة

الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

جامعة اٞنلك عبد العزيز -جدة  -اٞنملكة العربية السعودية

2

عزة بنت عمر بن عبد اهلل الغامدي

جامعة اٞنلك سعود -الرياض -

اٞنملكة العربية السعودية

3

حسٌن ١نمد سعد الدين اٜنسيين

جامعة اٞننصورة

ٗنهورية مصر العربية

4

رباب صبلح الدين إٚناعيل

جامعة اٞننصورة

ٗنهورية مصر العربية

الملحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق رقم (8)11

يوضح أكثر السلوكات السلوكات العدوانية إنتشارا حسب المتوسطات

المتوسطة

حملة 14

0454مسكن

ساعد مرازقة

النصر

المتوسط

االنحراف

نسبة

مجموع

المحور

الحسابي

المعياري

العدوانية

التالميذ

العدواف اٛنسدي

58,93

12,523

%41,50

العدوآف اللفظي

65,80

9,972

%34,70

العدواف الرمزي

64,87

11,006

%34,21

العدواف الكلي

189,61

24,939

%7,54

العدواف اٛنسدي

60,62

14,612

%31,80

العدوآف اللفظي

66,08

11,498

%34,66

العدواف الرمزي

63,92

13,367

%33,53

العدواف الكلي

190,62

33,807

%12,20

العدواف اٛنسدي

69,02

16,790

%32,56

العدوآف اللفظي

71,83

16,416

%33,88

العدواف الرمزي

71,07

17,479

%33,55

العدواف الكلي

211,92

47,483

%23,06

العدواف اٛنسدي

59,47

10,516

%32,47

46

74

129

49

النسبة المئوية

%8≈7,97

%8,15

%22,36

%8,5≈8,49

العدوآف اللفظي

58,59

10,722

%32,13

العدواف الرمزي

65,24

12,093

%35,39

العدواف الكلي

183,31

27,631

%8,35

العدواف اٛنسدي

63,55

18,015

%32,23

العدوآف اللفظي

66,46

16,787

%33,71

العدواف الرمزي

67,13

16,927

%34,05

العدواف الكلي

197,14

47,925

%14,32

العدواف اٛنسدي

63,91

14,579

%32,11

العدوآف اللفظي

67,61

12,041

%33,97

العدواف الرمزي

67,50

13,588

%33,91

العدواف الكلي

199,02

37,055

%9,29

العدواف اٛنسدي

68,21

19,032

%32,75

الطاىر

العدوآف اللفظي

70,06

18,217

%33,67

مسعودان

العدواف الرمزي

68,65

19,078

%33,01

العدواف الكلي

206,91

54,243

%25,23

العدواف اٛنسدي

64,85

16,891

%32,35

المجموع

العدوآف اللفظي

67,88

15,545

%33,87

ككل

العدواف الرمزي

67,66

16,108

%33,77

العدواف الكلي

200,40

44,931

%68,46

المطار

بن شادي

84

54

141

577

%14,56

%9,36

%24,44

%100

الملحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق رقم (8)12

يوضح أين تنت شر السلوكات العدوانية الثالثة حسب المستوى التعليمي

المتوسط

االنحراف

النسبة

مجموع

النسبة

المستوى

المحور

الحسابي

المعياري

المئوية

التالميذ

المئوية

العدواف اٛنسدي

65,19

15,71

%32,84

سنة أولى

العدوآف اللفظي

66,77

15,75

%33,44

متوسط

العدواف الرمزي

64,60

17,41

%32,60

العدواف الكلي

196,56

45,48

%16,49

العدواف اٛنسدي

63,05

15,41

%32,52

سنة ثانية

العدوآف اللفظي

65,99

13,49

%34،04

متوسط

العدواف الرمزي

64,80

13,36

%43,33

العدواف الكلي

193,84

37,85

%27,82

العدواف اٛنسدي

66,37

19,52

%32,53

سنة ثالثة

العدوآف اللفظي

68,85

18,17

%33,74

متوسط

العدواف الرمزي

68,82

18,20

%33,73

العدواف الكلي

204,05

52,98

%23,12

العدواف اٛنسدي

65,22

16,74

%31,70

سنة رابعة

العدوآف اللفظي

69,05

15,02

%33,77

متوسط

العدواف الرمزي

71,05

15,41

%34,53

العدواف الكلي

205,77

43,70

%32,56

97

166

131

183

%16,81

%28,77

%22,70

%31,71

الملحـ ـ ـ ـ ـ ــق رقم (8)13
يوضح مقياس السلوك العدواني و إستبيان الحاجات اإلرشادية

جامعة اٜناج ٝنضر -باتنة –
كلية العلوـ اإلنسانية و العلوـ اإلجتماعية و العلوـ اإلسبلمية
شعبة علم النفس و علوـ الرتبية و األرطوفونيا
األولـِـ ـ ـ ـ ـيَّـ ـ ـ ــة:
 - 1المع ـلـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــات َّ
اسم المتوسطة-.........................................8القسم .....................:-العمر...........................:

-الجنس....................:

 -4تعلي ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات8
العدوآف لدى تبلَميذ َمرحلة التَّعليِم
َع ِزيزي التسلميذ يف إطَار إجراَء دراَسة َحوؿ ُّ
السلوؾ ُ
ِ
العدوآَف و
اجاهتم اإلرشاديةَ ،ستجد فيما يَلي ْ
اٞنتَػ َوسط و َ
أحد٨نا يقيِس ال ُّسلوؾ ُ
إستبيانٌن َ
أىم َح َ
وعة ِمن العِباَرات يُرجى ِمنك قِراء َهتا بِعِناية ُ م َو ْضع
الثآِّف يقيِس اٜناَ َجات ا ِإل ْر َشادية .و ٨نَا َ٠ن ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صحيحة و
َعبلمة ( ) xيف اٞنَكاف اٞنُناسب و ذلك لتَ ْحديد َموقفك من ُكل عبارة .ال تُوجد عبارة َ

ِ
اآلخر.
أْ
ُخ َرى خاطئة و كل َشخص ُ٬ن كن أف تكوف لو إِجابة ُ٢نتلفة َعن َ

إستبيان السلوك العدواني
الرقم

الـ ـع ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

1

َيضا
إذا َشتمين أًحد أَشتمو أ ً

2

ِ
َص ِد َقائِي
اج َرة إ َذا فيها أ ْ
أَ ْش َِرت ُؾ يف اٞنُ َش َ

3

أََتظَاىر بِالنسسياف ُكلما طُلِب ِمين ِ
القياـ بِو ِاجبات َم ْد َرِسية
َ
َُ ْ

4

عين بِ ُس ٍوء
تحدَّث س
أَ ْشتُ ُم ُكل َمن أ َْ
َٚن ُعو يَ َ

5

ِ
ِ
أد ٍاة حادَّة
عنْ َدما أَ ْغ َ
َج َر ُح نَفسي بِ َ
ضب أ ْ

6

أَنْظُر إُف األُس ِ
بلِـ نَظْ َرة ُس ْخ ِريَة
تاذ ال سذي يػَُه ِاٗنُِين بالْ َك َ
ْ
ُ

7

ِف
أَ ْشتُ ُم اٞن َراقِب الَّ ِذي يُ ِسيءُ إِ َ َّ
ُ
ض ِربُو
ُستَاذ يف التػَّ ْق ِؤف أَ ْ
إِذَا ظَلَ َمِين األ ْ

9

ِ ِ
إِذَا طَلَ ِ
َخ ُر ْج
ُستاذُ ا ْٝنُروج من الْق ْس ِم الَ أ ْ
ب م سين األ ْ
َ

10

ص ٍ
ِ
ِف أَم ِري بِ ِ
ِ
فات َسيسػئة
ُستاذ الَّذي يَ ْسَت ْدعي َوِ َّ ْ
ف األ ْ
أَص ُ

11

ِ ِ
ِ
ض ِربُو ُدو َف َتػ ْف ِكًن
يل ُّ
الرتبِيَّة أَ ْ
ص َفِين أ َ
إذَا َو َ
َح ٌد أَنَّين قَل ُ

12

ب َْناىلِي لو يف ِ
أ ِ ِ
الق ْس ِم
صوابَوُ بِ َسَب ِ َ ُ
َسَت ْمت ُع عندما أ ََرى األ ْ
ْ
ُسَتاذ َفػ َق َد َ

13

بلئِي ُكلَّما اِ ْسَتػ َف ُّز ِوٓف
ثًنا على ُزم َ
أْ
َص ُر ُخ َك ً

14

ِعنْ َدما أَتَ َشاجر مع أَح ٍد أَب ِ
ص ُق ِيف َو ْج ِه ِو
َُ َ َ ْ

15

ِ ِ
ئ ِيب
ًسَتاذ الَّذي يَ ْسَتػ ْه ِز ُ
أ َْ٨ن ُل َواجبات األ ْ

16

ِ
ض ْربِ ِو
يل إُِف ال سش َجا ِر بِاْل َك َ
بلِـ مع َم ْن َظَل َمِين بَ َد َؿ َ
أَم ُ

8

ِ
َحَيانًا غَالًِبا
أبَ ًدا نَاد ًرا أ ْ

دائِ ًما

الرقم

الـ ـع ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

17

ِ
بلئِي
ُّخ َ
وؿ يف ِش َجا ٍر مع ُزَم َ
ب الد ُ
أُح ُ

18

ِ
أََتػع َّمد ح َّل التَّما ِرين بِبِ ُ ٍ
ُسَتاذُ َحلَّها
طء عْن َدما يَطْلب األ ْ
َ َ َ

19

ِ
الس ْخ ِريَة ِمن ُزَمبلَئِي
يل إُِف ُّ
أَم ُ

20

ِ
ض ِربُو
بلئِي أَ ْ
َح ٌد أ ََم َاـ ُزَم َ
إ َذا أ ََىانَِين أ َ

21

يل إِ َُف َع َدِـ ِإ ْحِ َرتِاـ َقوانٌن اٞنَتػَو ُّس َطة
أَِم
ُ
ُ

22

َي َش ْخ ٍ
ضِين ِيف اْل ُمَتػَو سس َطة
أَ ْشتُ ُم أ َّ
ص يَػ ْع َِرت ُ

23

بلئِي
أ ُِح ُّ
ب َش َّد َش ْع َر ُزَم َ

24

أُ ْظ ِهر اْلغضب عَلى وج ِهي ِأل ِ
ت َم ْن َُ٩ن ِادلُين
ُسك َ
ْ
ُ َ َ َ َ َْ

25

إِذَا ظََل َمِين أ ُْسَتاذ أَ ْشتُ ُمو يف َو ْج ِهو

26

ِِ
ض ِر ِ
ِ
ت
ب َرأْسي بِا ْٜنائط ُكلَّما َغضْب ُ
أَ ْ ُ

27

ِ
ب التػَّ ْقلِيل من َشأْ ِف بَػ ْع ِ
الرِد
َساتِذة أ ََم َاـ ُزَمبلئِي بِ َع َدِـ َّ
ض األ َ
أُح ُ
َع ْلي ِهم

28

ص ٍ
َصف َغ ًِْني ِيف الْمَتػو سسطَة بِ ِ
ِ
فات َسيسَئة
أ ُ
َُ

29

بلئي ِ َألنػَّ ُهم َتافِ ُهو َف يف نَظَ ِري
أ ُِح ُّ
ب ُزَم َ
ب َ
ض ْر َ

30

لذ ِ
ُستا َذ ِّنَُقا َط َعتِ ِو لِ َّ
ىاب إُف ا َْٜن َّم ِاـ ُك َّل َم َّرة
أ ُِح ُّ
ب أَ ْف أ ُْح ِر َج األ ْ

31

أ َُى سد ُد بِاْ ِإلنْتِحا ِر ِع َندما أَ ْش ُعر بالظُّْل ِم

32

َخنُػ ُقو
َح ٌد أ ْ
إِ َذا َ
ضايَػ َقين أ َ

33

بلئي
أَنْظُ ُر نَ ْظ َرَة ُس ْخ ِريَة لِ ُك سل َم ْن يَػْنَت ِق ُدِٓف ِم ْن ُزَم َ

ِ
َحَيانًا غَالًِبا
أبَ ًدا نَاد ًرا أ ْ

دائِ ًما
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الرقم
34

ِ
ٍ
ِ
أُطْلِق أَلْقاَباً م ْ ِ
ص ُّرفاتُو
ضح َكة علَى ك سل أ ُْستاذ َال تُػ ْعجبُين َت َ
ُ
ُ

35

ِ
ض َط ِر ِيقي
أ َْد َف ُع بَِيدي ُك َّل َمن يَػ ْع َِرت ُ

36

أ ِ
ِف أ َْم ِري ُكلَّ َم َّرة
ُستاذ الَّ ِذي يَ ْسَت ْد ِعي َوِ َّ
َحَتق ُر األ ْ
ْ

37

بلئي الَّ ِذين يػَُعلس ُقو َف َعَل َّي
أَ ْشتُ ُم ُزَم َ

38

ِ
أَْقػرص زم َ ِ
ص ِ
ص ال سد َر ِاسيَّة
بلئي يف ا ْٜن َ
ُ ُ َُ

39

أ ِ
ُستاذ الَّ ِذي يَ ْشتِ ُم
َحَتق ُر األ ْ
ْ

40

َساتِ َذِيت
َسَب َق ِِف أَ ْف َىد ُ
َح َد أ َ
َّدت أ َ

41

ِ
ِ
ض ِربُو
اي أَ ْ
إ َذا َشَت َم أ َ
َح ُد ُىم َوال َد َ

42

اإلشارات التػَّه ِد ِ
أ ِ
يديَّة مع ُزَمبلَئِي
ْ
ْ
َسَت ْخد ُـ ِْ َ

43

ِ
ض طَ ِر ِيقي
َص ُر ُخ ِيف َو ْجو ُك سل َم ْن يَػ ْع َِرت ُ
أْ

44

َساتِ َذِيت ِع َندما يَػ ْعَت ُدو َف َعَل َّي
أََتػ َع َارُؾ َمع أ َ

45

َ٘نل أَ ْغر ِ
ِ
َخ ُر ُج ِم َن الْ ِق ْس ِم
إِذَا َشَت َمِين أ ُّ
اضي َو أ ْ
َي أ ُْسَتاذ أ ْ ُ َ

46

بلِميذ الَّ ِذين أَ ْك َرُى ُهم
أ ُِح ُّ
ب أَف أَنْ ُش َر الشَّائَِعات َعن التَّ َ

47

ِ
ض ِربُو
َح ٌد أَ ْ
إ َذا َشَت َمِين أ َ

48

ب َع َدـ ا ِإل ْستِجابَة ِألََو ِامر الْ ُم َراقِبٌِن ِِإل ْستِ ْف َاز ِزِىم
أ ُِح ُّ

49

أ ِ
بلئي بِ َع ْف ِويَّة
الب ِذيَئة َمع ُزَم َ
ْ
َسَتػ ْعم ُل األَلْ َفا َظ َ

50

ٍ
أ ِ
ت يف ِش َجا ٍر مع َغ ًِْني
َسَتػ ْعم ُل آالَت َحادَّة ُكلَّما َد َخلْ ُ
ْ

ِ
َحَيانًا غَالًِبا
أبَ ًدا نَاد ًرا أ ْ

دائِ ًما
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51

ب التَّظَاىر بِالن ِ ِ
ص بَ ِ
ص ِ
َساِتذة ِأل ُِغيظَ ُهم
أ ُِح ُّ
عض األ َ
ُّعاس ِيف ح َ
َُ

52

ب إِىاَنَة ُزمبلَئي بِ َك ٍ
بلـ َجا ِرٍح يف الْ ِق ْس ِم
أ ُِح ُّ
َ

53

َكثًِن ما يتِمُّ إِستِ ْدعائِي ِمن طَر ِ
ؼ إِ َدارة الْم ْدر َسة بِسَب ِ
ض ْرِيب
ب َ
ٌَ َ ْ َ
َ
َ َ َ َ
ِ
َحد
أل َ

54

ِ
َّحيَّة على األ ِ
ِ ِ
ُسَتاذ الَّذي َال أُحبُّوُ
ْ
َال أُلْقي الت َ

55

ِ
َح ٌد يف َوالِ َداي أ َُرُّد لو الشَّتِ َيمة
إ َذا َشَت َمِين أ َ

56

ِ
ضَبِين
َش ُّد َش ْع َر َمن أَ ْغ َ
بأُ
ع َندما أَ ْغ َ
ض ُ

57

ِ
ِ
بلئي أ َْرُم ُقوُ بَِنظَ َرايت إِ َُف أَ ْف يَ ْس ُكت
َح ُد ُزَم َ
ع َندما يَػْنَتق ُدِٓف أ َ

58

ب َتػْوِج َيو الشََّتائِ َم لِ َغ ًِْني
أ ُِح ُّ

59

أَِميل إُِف رْك ِل زمبلئي ِعندما أ ِ
ف َم َع ُهم
َ ْ
َخَتل ُ
ُ َ َ َُ

60

ِ
أ ََ
َٚن ْعوُ
َساس أَنَػ سين ََفْ أ َْ
َْن َاى ُل أََوام َر األ ْ
ُسَتاذ َعَلى أ َ

61

ُستَاذ بِ َكبلٍَـ َغْيػ َر الَئٍِق إِذَا أ ََىانَِين
أ َُردُّ َعلَى األ ْ

62
63

ِ
ِ
اج َع َعن
صة ِ َأل ْ
ُسَتاذ الَّذي أَ ْغ َ
ب األ ْ
ضَبِين َفػلَ ْن أََتػ َر َ
ض ِر َ
إذَا َج َاءتِْين فُػ ْر َ
األ َْم َر
ؼ بِبلَّ ُمَب َاالة
ِعْن َدما يَػْنَت ِق ُدٓف أ َّ
ص َّر ُ
َي ُم َار َقب أََت َ

64

وج ِمن ِ
الق ْس ِم
بلئي أ َُى سد ُدهُ بِالض َّْر ِب ِعند اٝنُُر ِ
َحد ُزَم َ
إِ َذا َ
ضايَػ َقِين أ َ

65

َص َغ َر ِم سين ِسنِّا
أَ ْش ُع ُر بِالقُ َّوة ِع َندما أَ ْ
ب األ ْ
ض ِر ُ

66

ِ ٍ ِ ِِ
ت لِ َّ
إِ َذا َتػ َع َّر ْ
لشْت ِم أ َُردُّ َعلى َمن َشَت َمِين َُن َرَكة بَِيدي ألُى َينوُ
ض ُ

ِ
َحَيانًا غَالًِبا
أبَ ًدا نَاد ًرا أ ْ

دائِ ًما

إستبيان الحاجات اإلرشادية

بِ َد َر َج ٍة
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ض ِعي َف ٍة
َ
ِج ِّدا

1

إََٔنَ َّىن أَ ْف أ َِجد من يس ِ
اع َدِٓف َعَلى َت ِرِؾ التَّ ْد ِخٌن
َ َ ْ َُ

2

ِ
ِ
اي
أُِر ُ
يد أَف َتػَتػَوقَّف اٞنَشاكل بَػ ٌْن َوال َد ْ

3

الب ِذ َيئة
َّخلُّص ِمن إِ ْستِ ْع َم ِاِف لِ ْ َ
ب الت َ
ؤللْ َفاظ َ
أ َْرَغ ُ

4

َساتِذة َم َشاكِلي اٝنَاصَّة
أََودُّ أَف يَػَتػ َف َّه َم األ َ

5

أَحتاج من ي ِ
ساع ُدٓف َعلى َتػ َعلُّم إِ ْحِرتاـ ال َقوانٌِن
َْ ُ َ ُ

6

بلؼ َما سدي بَػْيين وبَػ ٌْن ُزَمبلئي
أَ ْش ُع ُر بِا َْٜن َرج لِ ُو ُجود إِ ْختِ َ

7

اج لِ َمن يػَُعلس َمين َكْيف أ َُدا ِو ُـ َعلى الصَّبلَة
أْ
َحتَ ُ

8

ِ
َّخلُّص ِمن إِ ْد َماف الكحوؿ
اج َم ْن يُ َساع ُدٓف َعلَى الت َ
أْ
َحَت ُ

9

اج لَِبػ ْع ِ
ض ا ْٟنُدوء يف الَْبػْيت
أْ
َحَت ُ

10

أَودُّ أَ ْف أُخف ِ
الزائِ َدة
صبِييت َّ
َ َ
سف م ْن َع َ
َ

11

ًسَتاذ يف الْ ِق ْسم
ب أَ ْف َْ٪ن َِرتَمِين األ ْ
أ َْرَغ ُ

12

ِ
اآلخ ِرين
أُِر ُ
يد َم ْن يُ َساع ُدٓف َتػ َعلُّم ُم َس َا١نة َ

13

أَرَغب يف إِمتِ ِ
بلؾ َمبلَبِس الَئَِقة
ْ ُ ْ

14

صر يف َفػرائِ ِ
ضي ال سدينَِية
أَ ْش ُع ُر أ س
َٓف ُم َق س
َ

بِ َد َر َج ٍة

بِ َد َر َج ٍة

بِ َد َر َج ٍة

ض ِعي َف ٍة
َ

ُمَتـ َو ِّسطَ ٍة

َكبِ َيرٍة

بِ َد َر َج ٍة
َكبِ َيرٍة
ِج ِّدا
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15

ض ِطر ٍ
ِ ِ ِ
ض ِمي
ابات يف ا ْٛنِ َهاز ا ْٟنَ ْ
أ َُعآف م ْن إ ْ َ

16

أُِر ِ ِ
اي أَ ْف يَػ ْف َه َم ِآف
ُ
يد م ْن َوال َد ْ

17

أ َُعآف ِم ْن فُػ ْق َداف التػ َّْركِيز

18
19

إََٔنَ َّىن أَ ْف ُٓنلَّ اٞنشاكِل الَِّيت أَتَسبَّب فيها يف ِ
القسم ُدوف
َ َ
َ ُ
َ
ِ
إِستِ ْد َعاء َوِِفَّ أ َْمري
َّخلُّص ِمن العْن ِ
ف ِعند َتػ َع ُاملي َمع بَعض الن ِ
َّاس
أََودُّ الت َ
َ ُ

20
21

ِِ ِ
ِ ِ
اجايت
اي َم ْ
ص ُروًفا يَكْفي لش َراء َح َ
ب أَ ْف يَػ ْعط ِيين َوال َد َ
أ َْرَغ ُ
الض َُّروِرية
إََٔنَ َّىن َم ْن يَػ ْر ُش ُدٓف ِيف أ ُُموِر ال سدي ِن

22

أُِريد أَ ْف أ ََٔنلَّ ِ
ب الشَّب ِ
اب الَّ ِذي ِيف َو ْج ِهي
ُ
ص من َح س َ
َ َ

23

ِ
اي ِيف َح سل َم َشاكِلِي
اج ُم َس َ
أْ
اع َدة َوال َد َ
َحَت ُ

24

أُع ِآف ِمن ُكْثػرِة الضُّغ ِ
وط النػَّ ْف ِسيَّة َعَل َّي
ُ
َ ْ َ

25
26

ص نَػ ْفس ِآف َتػرب ِوي يس ِ
اج لِ ُم ْخَت ٍ
اع ُدِٓف يف َح سل
أْ
َحَت ُ
َ َْ ُ َ
َم َشاكِلِي الْ َم ْد َرِسيَّة
اآلخ ِرين
إََٔنَ َّىن أَ ْف َت ُكو َف ِِف َع َ
بل َق ٌ
ات َجيس َدة َمع َ

27

يد أَ ْف تُػَوفػ َسر ِِف أ ُْس َرِيت األَنػَْتػ ْرنَت يف الْ َمنزؿ ِِإل َْ٤ناز
أُِر ُ
ِ
درِسيَّة
اٞنَ َشاريع اٞنَ َ
َخ َبل ِؽ ِد ِيين ِم ْن ِح ٍ
ٌن ِآل َخر
أََودُّ َم ْن يَُذ سك َرِٓف ِبأ ْ

28

بِ َد َر َج ٍة

ض ِعي َف ٍة
َ
ِج ِّدا

بِ َد َر َج ٍة

ض ِعي َف ٍة
َ

بِ َد َر َج ٍة

ُمَتـ َو ِّسطَ ٍة

بِ َد َر َج ٍة
َكبِ َيرٍة

بِ َد َر َج ٍة
َكبِ َيرٍة
ِج ِّدا
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29

الرأْس ِم ْن ِحٌٍن ِآل َخر
أ َُع ِآف ِم َن الصُّ َداع وأَالَـ َّ

30

ض ِربَِين أَْفػ َراد أ ُْس َريت
يد أ ََّال يَ ْ
أُِر ُ

31

أَحتاج لِمن يػ ْفهم مش ِ
اع ِري
َْ ُ َ َ َ ُ َ َ

32

ب أَ ْف َْ٪ن َِرتَمِين الْ ُم َراقِب
أ َْرَغ ُ

33

أَحتاج أَ ْف ي ُكو َف ِِف ِ
صالِ ٌح
صد ٌ
يق َ
َ
َْ ُ َ

34
35

ِ
ِ ِ ِ
ص ُر ِويف
أُِر ُ
اجوُ ُدو َف إِنْت َظار َم ْ
الع َم َل ألَُوفػس َر لَنػ ْفسي َما أ ْ
َحَت ُ
يد َ
ِ
َح ٍد
م ْن أ َ
أَرَغب أَ ْف ي َش سجعِين أَحد ِألَد ِاء َفػرائِ ِ
ضي ال سدينِيَّة
ْ ُ ُ َ َ َ َ

36

ِ ِ
ِ ِ ِ
ب ِِف ا ِإل ْح َراج
أ َُعآف م ْن ُم ْشكلَة ج ْسميَّة تُ َسبس ُ

37

ب أَالَّ يَ ْشتِ َمِين أَْفػ َر ُاد أ ُْس َرِيت
أ َْرَغ ُ

38

يد أَ ْف أَ ْش ُع َر بِأَنسوُ َم ْرغُوب ِيب
أُِر ُ

39

ُسَتاذ بِالض َّْر ِب
إََٔنَ َّىن أَالَّ يَػَتػ َع َام َل َمعي األ ْ

40

أَو ُّد أَ ْف يػتػوقَّف النَّاس يف التَّحد ِ
ُّث عين بِ ُس ٍوء
ََ َ َ
َ
َ

41

َحصل علَى َىاتِ ٍ
ف نَػقَّ ٍاؿ ِمثْ َل ُزَم َبلئِي
إََٔنَ َّىن أَ ْف أ ْ ُ َ

42

أَرَغب ِيف أَ ْف يطْلُ ِ ِ
اي َّ
بلِة بِطَ ِري َق ٍة
اب لِلصَّ َ
الذ َى َ
ب م سين ِوال َد ْ
َ َ
ْ ُ
لَ ِطي َف ٍة

43

اعدٓف على التَّخلُّص ِمن َتػع ِ
ِ
اطي اٞن َخ سد َرات
اج َم ْن يُ َس َ
َ
َ
أْ
َ
ْ
َ
َحَت ُ
ُ

بِ َد َر َج ٍة
ض ِعي َف ٍة
َ
ِج ِّدا

بِ َد َر َج ٍة
ض ِعي َف ٍة
َ

بِ َد َر َج ٍة
بِ َد َر َج ٍة بِ َد َر َج ٍة
َكبِيرةٍ
َ
ُمَتـ َو ِّس َط ٍة َكبِ َيرٍة
ِج ِّدا
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بِ َد َر َج ٍة
ض ِعي َف ٍة
َ
ِج ِّدا

44

ِ
ِ
اي بِالْ َع ْد ِؿ َم َع إِ ْخَوِيت
أُِر ُ
يد أَ ْف يػَُعاملَِين َوال َد ْ

45

أَحتاج لِتػعلُّ ِم الطَّ ِري َقة َّ ِ
يحة لِلتػ َّْعبِ ًِن َعن نَػ ْف ِسي
الصح َ
َْ ُ ََ

46

اعات ال سد َر ِاسيَّة
سف َّ
الس َ
أَُفضس ُل أَ ْف َُٔنف َ

47

إََٔنَ َّىن أَ ْف يَػ ْهَت َّم اٛنِ ًَناف بِ ُش ُؤوهنِِم َو أ ََّال يَػَت َد َّخلُوا ِيف ُش ُؤ ِوٓف

48

إََٔنَ َّىن ِاإل ِْ٦نراط ِيف النػَّو ِادي ال سري ِ
اضيَّة
َ
َ
َ

49

ِ
ت
ف َعن َس س
ب ال سدي ِن ُكلَّ َما َغضْب ُ
أََودُّ التػََّوقُّ َ

50

ِ
أَحت ِ
اضة لِلتػَّنْ ِف ِ
ضِيب
يس َعن َغ َ
اج ل ُم َم َار َسة ال سريَ َ
َْ ُ

51

ِ
ِ
اي لِ ِلقيَّاـ بَِو ِاجَبايت
أََو ُد أ َُّال يُل َّح َعلَ َّي َوال َد ْ

52

اج لِ َف ْه ِم نَػ ْف ِسي
أْ
َحَت ُ

53

ِ
ِ
َساتِذة
أََودُّ َْٓنس َ
ص َوريت عنْ َد األ َ
ٌن ُ

54

ِ
أُِر ُ
اآلخ ُروف َعن إِ ْخَبا ِر أ ُْس َريت ّنَا أَْفػ َعلُوُ
ف َ
يد أَ ْف يَػَتػَوقَّ َ

55

أَحَتاج من يػوفّػر ِِف َٖنَن الدُّروس اٝنُص ِ
وصيَّة
ُ
ُ
ْ ُ َ ْ ََ ُ

56

ب أَ ْف َت ُكوف َعائَِليت أَ ْكَثػ َر إِلْتِ َز ًاما بِال سدي ِن
أ َْرَغ ُ

57

ت ِهبَا َعَلى ِج ْس ِمي
ص ِم ْن أَثَا ِر ُج ُر ٍ
أُِر ُ
وح َت َسبَّْب ُ
يد الت َ
َّخلُّ َ

58

صغِ ًًنا
إََٔنَ َّىن أَ ْف َتػ ْف َه َم أ ُْس َريت أ س
َٓف ََفْ أ ُ
َع ْد َ

59

َحَتاج من يساَ ِع ُدٓف َعلَى َفػ ْه ِم إِ ْستِ ْعم ِاِف لِلْعْن ِ
ف ُك َّل َم َّرة
ُ
أْ ُ َْ ُ
َ

بِ َد َر َج ٍة
ض ِعي َف ٍة
َ

بِ َد َر َج ٍة
بِ َد َر َج ٍة بِ َد َر َج ٍة
َكبِيرةٍ
َ
ُمَتـ َو ِّس َط ٍة َكبِ َيرٍة
ِج ِّدا

الرقم

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

بِ َد َر َج ٍة
ض ِعي َف ٍة
َ
ِج ِّدا

60

ُسَتاذ ِمن قُ ُد َرايت َو ذََكائِي
أُِر ُ
يد أ ََّال يَ ْسَتػ ْه ِزأَ األ ْ

61

َّاس بِِإ ْحِ َرتٍاـ
أََودُّ أَ ْف يَػْنظَُر إِ َ َّ
ِف الن ُ

62

ِ
ب َوالِ ِدي أَ ْكَبػ ُر ِ٣نَّا ىو َعلَْيو
أ ُِح ُّ
ب أَ ْف يَ ُكو َف َرات ُ

63

أَحتاج لِمن يػرشدِٓف ِدينِيِّا لِلتَّخلُّ ِ ِ
ضِ
ب
الغ َ
ص م َن َ
ْ َ ُ َ ْ ُْ ُ ُ
َ

64

أ َُع ِآف ِمن التػ ََّع ِ
ب بِ ُس ْرَعة

65

ف إِ ْخَويت َعن الت ََّد ُّخ ِل ِيف ُش ُؤ ِوٓف
ب أَ ْف يَػَتػَوقَّ ُ
أ َْرَغ ُ
أَحت ِ
ب و ا ْٜنَن ِ
اف
اج للْ ُح س َ
َْ ُ

67

إََٔنَ َّىن أَ ْف ُ٫نفَّف األَساتِ َذة ِمن الو ِاجب ِ
ات اٞنْنزلِيَّة
َ َ َ
َ َ َ َ
أَ ْشعر بِالْوحدِة ح َّ ى ِعند َتػو ِ
اآلخ ِرين
اجدي َم َع َ
َ ُ
ُُ َ ْ َ َ

69

أَرَغ ِ ِ
ئل َتػ ْرفِ ٍيو ِيف بَػْيتَِنا
ْ ُ
ب بَو َسا َ

70

اج َم ْن يَأْ ُخ ُذ بَِي ِدي إِ َُف الطَّ ِر ِيق اٞن ْسَت ِقي ِم
أْ
َحَت ُ
ُ

66

68

بِ َد َر َج ٍة
ض ِعي َف ٍة
َ

بِ َد َر َج ٍة
بِ َد َر َج ٍة بِ َد َر َج ٍة
َكبِيرةٍ
َ
ُمَتـ َو ِّس َط ٍة َكبِ َيرٍة
ِج ِّدا

