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  : ملخص الدراسة
فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في خفض حدة السلوك الفوضوي لدى طالب المرحلة الثانويـة بمنطقـة   :  عنوان الدراسة

  جازان التعليمية 
كشف عن فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في خفض حدة السلوك الفوضوي لـدى عينـة مـن طـالب     ال: أهداف الدراسة

والتعرف على مدى استمرارية فاعلية البرنامج اإلرشـادي لـدى أفـراد المجموعـة     ، المرحلة الثانوية بمنطقة جازان التعليمية 
  .دي وأثناء فترة المتابعة بعد انتهاء جلسات البرنامج اإلرشا -عينة الدراسة –التجريبية 

الضـابطة والتجريبيـة   " حيث تم االختيار والتعيين لمجموعتي الدراسـة  ، استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي : منهج الدراسة
س ومرة أخرىُ طبق القيا،ثمُ طبق البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية،وتم التأكد بنسبة كبيرة  من تجانسها ، عشوائياً "

تـم تطبيـق   " شهرين من انتهاء جلسات البرنـامج  " وبعد مرور فترة المتابعة " ةالضابطة والتجريبي" البعدي على المجموعتين 
  .على المجموعة التجريبية للوقوف على استمرار اثر البرنامج اإلرشادي "التتبعي " االختبار البعدي الثاني 

  هـ١٤٢٩-١٤٢٨المرحلة الثانوية بمنطقة جازان التعليمية للعام الدراسيي تكون مجتمع الدراسة من طلبة : مجتمع الدراسة
تم اختيـارهم وتعيـنهم   ، طالباً من طالب المرحلة الثانوية بمنطقة جازان التعليمية ) ٢٤(تكونت عينة الدراسة من :عينة الدراسة

  .طالباً ) ١٢(األخرى تجريبية و، طالباً ) ١٢(وتقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما ضابطة ، بالطريقة العشوائية 
اسـتمارة البيانـات    -٣البرنامج اإلرشـادي  -٢مقياس السلوك الفوضوي -١: استخدم الباحث األدوات اآلتية :  أدوات الدراسة

وقد تأكد الباحث من صالحية األدوات المستخدمة في الدراسـة فبـل التطبيـق    . وهي من اعدد الباحث ، الشخصية واالجتماعية 
  .لها الفعلي 

  :أبرزت الدراسة الحالية النتائج اآلتية:  نتائج الدراسة

الدرجـة  ، األبعاد ( وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس السلوك الفوضوي-١
  .بين القياس القبلي والقياس البعدي لصالح القياس القبلي ) الكلية 

الدرجـة  ، األبعـاد  ( حصائيا في متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة في السلوك الفوضـوي  عدم وجود فروق دالة إ-٢
  .بين القياس القبلي والقياس البعدي ) الكلية 

ـ   وجود فروق دالة إحصائيا بين  -٣ علـى   ةمتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة ومتوسط درجـات المجموعـة التجريبي
  .ة  بعد البرنامج اإلرشاديلضابطلصالح المجموعة ا ) الدرجة الكلية ، بعاد األ( السلوك الفوضوي مقياس 

، األبعـاد  ( السـلوك الفوضـوي   على مقيـاس  عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية -٤
  " .ي القياس التتبع" بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي وبعد فترة المتابعة ) الدرجة الكلية 

   -:�� ?+ء ن��=> ا�(را�� ا�/���� ��ن ا���ح9 أوص' ب0�0+$� �8 ا��+ص��ت و�"�4  : توصيات الدراسة

الهتمام بتطبيق البرامج اإلرشادية المعتمدة على االتجاه العقالني االنفعالي واستخدامها في المرحلة الثانوية لمعالجة مختلـف  ا-١
  .المشكالت التربوية والتعليمية

ل على إعداد البرامج اإلرشادية التي تعمل على تعزيز السلوكيات السوية في نفوس الناشئة من مراحل مبكرة وتدريبهم العم -٢
 .والذي ال يتعارض مع المعايير والقيم السائدة والمقبولة دينيا واجتماعيا  يعلى السلوك التو كيد

وخارجه من خالل زيادة تقديره لذاته وتدعيم ، سوي داخل الفصل العمل على تنمية دافعية المراهق من اجل التمثل بالسلوك ال- ٣

  .من خالل إشراكه في سائر األنشطة والبرامج المدرسية المنهجية منها وغير المنهجية ، ثقته في نفسه 
لوكيات ومدراء المدارس في التعامل مع الحاالت التي يصدر منها س نتضافر الجهود المدرسية من معلمين ومرشدين طالبيي -٤

  .وعدم التسرع في تقديم األحكام المطلقة في وصف سلوكيات بعض الطالب بالميؤوس منها ، فوضوية 

أهمية تبني وزارة التربية والتعليم مشروع للتربية السلوكية للطالب من خالل إدراج مادة تكون ضمن المنهج المدرسي -٥

  .وتنمية روح المسؤولية ، السوية  الطالب القيم األخالقية إكساب وتكون من أهم أهدافها، الوطنية على غرار مادة التربية،

تنمية السلوك المسئول في نفوس المراهقين وتدريبهم على اكتساب السلوك المسئول من  خالل المناشط االجتماعية -٦

 واألسرية والمدرسية من أجل بناء الشخصية المتزنة قوال وعمال 

.  



  

ABSTRACT  
Study title: The effectiveness of rational emotional counseling program for   lessening  the level 
of the disruptive behavior of sample group of secondary student  in  jizan  educational district 
(experimental study)                                                                                                                                  

                                                                                              Study objective:   
to reveal  the    effectiveness  of   rational emotional counseling   to lessen  the level of disruptive  
behavior of a sample group of secondary student in jizan  and to investigate to what extent this 
program will have an effect during the monitoring  period and after finishing the counseling  
session.                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                        
The   study  method       
using the quasi –experimental curriculum ,the researcher has chosen and nominated the sample 
randomly, than  he applies the pre measurements on both experimental and control group ,after 
that ,he applies  the counseling program on the experimental group ,then researcher applies post 
measurement also on both group ,tow months later, he applies the tracing  exam in the 
experimental group.                                                                    `                                                             

                                                                                                                                                            
the study's community :                                                                                                                              
the study community contains the students of secondary schools in jizan the study's sample: Tow 
 groups  experimental group  ,both groups contain (24)students had been chosen and nominated 
randomly ,Each group have (12 )students,.                                             .                                               
                                                                                                                                 
thestudy'sresults :the study results showed that there  are differences of statistical significance 
between the experimental group and control group in the level of the disruptive behavior and its 
consequences in favor of the control group, also the result allude to the idea that there are 
differences of statistical significance between the experimental group and control group  as for 
the pre evaluation in favor of the post evaluation  and that there  are differences of statistical 
significance between the experimental group and control group after applying the counseling 
program (that post measurement.1) and  after  the period of the follow up (the postevaluation.2)  
                                                                                                                                               
Recommendations:                                                                

In the light of the out come of the current study results, the researcher recommends the 
following:     
1 - interest in the application of outreach programs based on the trend emotional and rational use 
at the secondary level to address the various educational problems.                                                    
            
2 - training courses and periodically guides student in general education schools, in order to 
clarify the roles of various outreach and prevention to deal with inappropriate behavior of 
students                    
3 - attention to the rehabilitation of student workers through the emphasis on outreach programs 
and the   implementation of mandatory guides graduates from the bachelor's and want to work 
in the Ministry   of Education is the rehabilitation of rehabilitation scientific manner as guides 
who had to work in  schools 
4 - to draw the attention of officials at the Ministry of Education on the need for a psychologist 
side of the guide every student in secondary school can detect abnormal behavior and 
psychological problems at an early stage and to create outreach programs and appropriate 
remedial   

5 - work on the extension programs that promote proper behavior in the hearts of the early 
stages of emerging and trained to conduct and is thus not contrary to the prevailing norms and 
values and accepted the religious and socially and educationally.  
6 - Development of responsible behavior among adolescents and trained to conduct the 
acquisition through official Almnact social, family and school to build a balanced personal word 
and deed  
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  :مقدمة

وأصبحت تشكل تحدياً لجميع المنتسـبين للعمليـة   ، تنوعت المشكالت السلوكية بين الطالب 
والشك أن االهتمام بدراسة مشكالت الطالب السلوكية يعد أمراً في غاية ، تعليمية التربوية وال

إن االهتمام بدراسة مشكالت الطـالب  ) ٢٢٠، م٢٠٠٠( لوهنا يشير عق.الضرورة واألهمية 
ن لك فـإ السلوكية في جميع المراحل التعليمية له ما يبرره فهم قادة المستقبل وأمل األمة ولـذ 

البحوث في هذا االتجاه لهو تعبير صادق عن االهتمام بهم ورعايتهم علـى  توجيه الدراسات و
اً ضـروري  اًيبقـى امـر   لجانبالبحث العلمي في هذا ا لهذا فإن استمرار،أسس علمية سليمة 

  .عنها لتخطيط مستقبلي سليم ىغن وركيزة ال
ريب األثـاث  الغير سوية في المدارس مثل العدوان و العنف المدرسي وتخ تالسلوكيا تعتبرو

المدرسي وعدم االنصياع ألوامر اإلدارة المدرسية أو المعلمين وضعف االنتباه والخروج على 
سويةً مع اآلخرين داخل المحـيط  الوغيرها من الممارسات غير ، النظم والتعليمات المدرسية 

من المشكالت التي تحدث في المدارس وتعمل على إثـارة  ، المدرسي من طالب أو معلمين 
وقد يمتد أثرها إلى البيئة المحيطة ومن هنا يبرز ،لفوضى واالضطراب داخل البيئة المدرسية ا

دور المدرسة كمحدد أساسي في عملية تعديل السلوك وتوجيهه نحو السـلوك المتوافـق مـع    
وبشكل عام فإن التربية والتعليم ال يمكـن أن يكـتمالن فـي تأديـة      ،المعايير والقيم السائدة 

والتي قد تصدر من بعض الطالب ، هما بدون ضبط السلوكيات غير السويةبلمناطة الوظائف ا
وأقوى تأثيرا في مرحلة المراهقة والتي ، وبشكل أكثر وضوحاً ، في جميع المراحل الدراسية 
لتحقيق األهداف والخصائص التي وذلك  "  المتوسطة والثانوية " تقابل المرحلتين الدراسيتين 

كالء الرسميون عن وى الناشئة كون المؤسسات التربوية والقائمون عليها هم الينشدها األهل لد
إن الهم التعليمي والتربوي وعلى كافة األصعدة يتجلى فـي  . المجتمع في تحقيق تلك األهداف

إيجاد البيئة المناسبة لتعليم الطالب وتزويدهم المهارات المناسبة مراعين في ذالـك المرحلـة   
مع كل ذات منهج علمي طر تربوية أوهذا لن يتأتى إال بالتعامل السليم ووفق  العمرية والعقلية

  .فيها ما من شأنه عرقلة العملية التربوية والتعليمية والسلوك الفوضوي أحد هذه األشكال
أن هناك نمطين من مشكالت السلوك التي يقوم بها الطلبة  Lewis  &Dwolargمن ل ك يرىو

  : نسبة للمعلم وهيوتشكل بؤرة االهتمام بال
السلوك الصفي غير المناسب ويتضمن هذا النمط التحـدث المسـتمر أو الثرثـرة أو     -١

 . الشجار والخروج من المقعد وإثارة الضجة أو العدوان واالنسحاب
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التعليمـات مـن    تبـاع إة ويتضمن ضعف االنتباه والفشل في ضعف مهارات الدراس -٢
 .الوقت وعدم إكمال الواجبات المدرسيةالمعلمين واالفتقار إلى مهارات تنظيم 

   )١٤٠،م٢٠٠١،نقالُ عن الخطيب (                                                      
إن السلوك الفوضوي يأخذ أشكاالً متعددة داخل محيط المدرسة يتجلى ذلك في حـاالت مـن   

اآلبـاء، الـزمالء،   (ماعي الفوضى واإلزعاج والتشويش والتي تؤثر سلباً على المحيط االجت
كما أن هذه األشكال المتنوعة يمكن أن تحدث خالالً فـي الوظـائف االجتماعيـة    ) المعلمين

وهناك عدد من المشكالت تندرج تحت هذه األشكال تتضمن التشـتت  ، واألكاديمية والمهنية 
ـ ووالنشاط الزائد والعدوان والتخريب واإلغاظة وإزعاج اآلخرين والتشويش والشغب  رق خ

  . القواعد والمعايير التربوية واالجتماعية
أو إذا كان موجهاً ضد أحد من ، ويعد السلوك الصفي مشكالً عندما ينتج عنه إزعاج لآلخرين 

والذي تتمثل مظاهره في أشكال متنوعة من السلوكيات مثـل العـدوان   ، أفراد البيئة المدرسية
ـ ، وعدم الطاعة ، والتخريب  conduct" طلح مشـكالت التصـرف  وهو ما يطلق عليه مص

problem "   والتي تعمل على جذب انتباه المعلمين أكثر من غيرها من المشـكالت المتنوعـة
  ) Reynold & Gutkin,1989,45.                          (والتي تصدر من الطالب 

السلوك  وبسبب هذا، وتعاني المدارس في الوقت الحالي من انتشار واضح في السلوك السلبي 
الذي يقوم به األطفال والمراهقون ذوي المشكالت السلوكية  المتعددة مثل العدوان والتخريب 

فقد يمتد أثر المعاناة إلى أقرانهم الذين ليس لديهم مثل تلـك  ، وضعف االنتباه ،والنشاط الزائد 
  .لذا أصبح الطلبة يفشلون في حياتهم االجتماعية واألكاديمية ،الممارسات 

2000)                                                                        (Terrance & ,et  al,   
ن السلوك الفوضوي عبارة عن أنماط متعددة من االستجابات الصـادرة  إووفق هذه اإلشارة ف

ـ  نيوويتعامل معها التربو، اط المدرسي نضبتتصف بعدم اال، من التالميذ  ن فـي  ووالمختص
  .وإجراءات تعديل السلوك بأنها استجابات سلوكية محدثة للفوضى قطر

المشكالت المتصلة بضـبط السـلوك   يتضمن السلوك الفوضوي اإلشارة إلى أن وهكذا يمكن 
وقد لوحظ مؤخراً زيادة واضحة في نسب العـدوان وعـدم االنضـباط    . الصفي والمدرسي

مما ، خاص بين طالب المرحلة الثانويةوبشكل ،والممارسات السلوكية غير السوية ،المدرسي 
عالوة على توجيه أشكال من اإلساءة المباشرة ، ترتب عليه آثار سلبية داخل البيئة المدرسية 

ومع زيادة انتشار السلوك الفوضوي بين الطالب إال .للقائمين على العملية التربوية والتعليمية 
  .وفي مرحلة المراهقة ، ية انه أكثر ما يكون وضوحا بين طالب المرحلة الثانو

  أن سلوك العنف ينتشر في المدارس و )٤،م٢٠٠١(نقالً عن حمزة  jaffe & letenوهنا يشير 
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  .              وتزيد نسبة انتشاره بين الذكور أكثر من اإلناث  ، خاصة بين الطالب في مرحلة المراهقة
منها أنها ، ت وخصائص متنوعة ويأتي ذلك نظراً الن المراهقة مرحلة عمرية تتصف بصفا 

وطبيعة تلك المشكالت تختلـف فـي   ، المرحلة التي يطلق عليها مرحلة المشكالت المتنوعة 
حيث يؤكد الكثير من الباحثين والدارسين في مجـال  .أنواعها وأهميتها وأيضا في خطورتها 

حلة المراهقة تتميز وتحديداً المهتمين بدراسة السلوكيات غير السوية أن مر، السلوك اإلنساني
، بسيادة مظاهر مثل العدوان والتخريب والعنف بأشكاله المتنوعة والتمرد على سلطة الكبـار  
  . وغيرها من الممارسات السلوكية التي يغلب عليها عدم االنضباطية ومسايرة السلوك المقبول 

مدرسي وسلوك والعنف ال،وقد توصلت كثير من الدراسات التي أجريت لدراسة سلوك العدوان
التخريب المتعمد الذي يقوم به الطالب إلى وجود عالقة قوية بين السـلوكيات الفوضـوية أو   
العدوانية وبين المراهقة فالسلوك السلبي عادة ما يكون واضحا في مرحلة المراهقة ومن ذالك 

  ة والتي أكدت ارتباط سلوك المضاربة والشغب بمرحلة المراهق) هـ١٤٢٤(دراسات السعدوي 
أن االعتداءات األكثر بشاعة يرتكبهـا فـي العـادة    ) ١٢٥،هـ١٤٢٥(كما ذكر بار وآخرون

الطالب المراهقون حيث أكدت تقارير وزارة التربية األمريكية أن مرتكبـي أعمـال العنـف    
وأن اإلشارات ذات الصلة بالعنف ال توحي بوجـود العنـف   ، مراهقون عاديون في الظاهر 

  .اه لهم لديهم وال تلفت االنتب
إلى أن معظم الدراسات التي أجريت على المراهقين أكدت ) ٣٥،م١٩٨٠(وتشير سعدية بهادر

ووجهت إلى أهمية اإلسراع في التخلص من تلك المشـكالت  ، على تنوع مشكالتهم وكثرتها 
  . والعمل على اإلسراع في إيجاد الحلول المناسبة لها 

امي اآلثار السلبية الناتجة عن تلـك الممارسـات   وتن، ومع ذلك التنوع في مشكالت المراهقة 
تبرز الحاجة إلـى تقـديم   ، وعلى كافة الجوانب التحصيلية والتربوية واالنفعالية واالجتماعية 

  .المساعدة ومد يد العون من خالل تفعيل برامج اإلرشاد النفسي القائم على أسس علمية
يداناً خصباً يتلقى منـه المراهقـون   أن المراهقة تعتبر م) ١٦٩،م١٩٩٠(حيث يؤكد الخطيب 

وخاصة عندما يكون إرشادا نفسياً منظماً وضـمن بـرامج إرشـادية فـي     ، اإلرشاد النفسي 
  .مؤسسات تعليمية كالمدارس والمراكز التعليمية 

ُأعدت مجموعـة مـن   ، وفي ظل تلك الحاجة المتزايدة وإدراكا بأهمية تقديم الخدمة اإلرشادية
وهدفت إلى العمـل علـى   ، أو أحد أبعاده ، للتعامل مع السلوك الفوضوي البرامج اإلرشادية 

 عمـر (ومن ذلك دراسة كالً من .أو األجنبية ، سواء في البيئة المحلية أو العربية ،التقليل منه 
م؛ الخطيـب  ١٩٩٦م؛ أبو غـوش،  ١٩٩٩م؛ العمايرة، ١٩٩١م؛ أبو عبيد،١٩٨٣،  و صايغ

ــدي،  ــاص، ١٩٩٧وحم ــات و )م٢٠٠٢م؛ القص ؛ Philip & Richard ,1994,(دراس
Bird,1996 ؛kumar,1999 ؛Berk, 2000 ؛Utley, 2002 ؛Lee, 2003؛Scavelle 
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وقد تنوعت تلك الدراسات في البرامج اإلرشادية واستخدام االستراتيجيات المناسـبة  ) 2004,
ـ . من اجل تقليل السلوك الفوضوي  د قامـت  غير أن بعض الدراسات التي تم اإلشارة إليها ق

؛ ١٩٨٣،عمـر و صـايغ  (على معالجة السلوك الفوضوي لـدى األطفـال مثـل دراسـات     
كما أن هناك بعـض  )  Amand & Mcurdey,2007؛ ١٩٩١،؛ أبوعبيد  ١٩٩١،العمايرة

الدراسات اهتمت بمعالجة السلوك الفوضوي لدى المراهقين من طالب المرحلة المتوسطة مثل 
) Berk, 2000؛ Lindsay, 1997؛ Allen, 1996 ؛Bird, 1995؛ Scott,1991(دراسات 

؛ Philip & Richard ,1994,(وهناك دراسات قامت على دراسة الحالـة مثـل دراسـات    
&Arllen ,1995 Gable  ؛France & Allen,1997(  

وأثره في خفض  انفعالي  وفي هذه الدراسة والتي ستركز على فاعلية برنامج إرشادي عقالني
وقد  ،والذين هم في مرحلة المراهقة ،عينة من طالب المرحلة الثانوية السلوك الفوضوي لدى

تصدر من البعض من طلبة المرحلة الثانوية بعض الممارسات السلوكية والتي توصف بعـدم  
وتتميز الدراسة الحالية بأنها تطبق . االنضباط وضعف االلتزام باألنظمة والتعليمات المدرسية 

خالف الدراسات السابقة والتي اقتصرت على طلبـة المـرحلتين    على طلبة المرحلة الثانوية
، كما تتميز الدراسة الحالية بأنها تعتمد على اإلرشاد العقالني االنفعالي،االبتدائية والمتوسطة 

في حين أن أغلب الدراسات السابقة اعتمدت على البرامج اإلرشادية القائمـة علـى االتجـاه    
ستخدام  استراتيجيات تنتمي إلى العـالج السـلوكي مثـل    وبعضها اقتصر على ا، السلوكي 

  . وتكلفة االستجابة وغيرها من أساليب العالج المختلفة ، التعزيز بإشكاله المختلفة 
وقد جاءت فكرة الدراسة الحالية انطالقاً من حاجة الميدان التربوي لمثل هذه الدراسـة التـي   

لذين تصدر منهم بعض الممارسـات السـلوكية   تُعنى بالتعامل مع طالب المرحلة الثانوية وا
كمـا أن الدراسـة   ،والتي تثير الفوضى وتحد من قدرة المدرسة على أداء وظائفها المتعـددة  

الحالية تعمل على إكساب الطالب الذين تصدر منهم تلك السلوكيات بعض المهـارات التـي   
وتسهم فـي تبصـيرهم   ،  تساعدهم على التوافق والبعد عن الممارسات السلوكية غير السوية

بجوانب التفكير السوي والبعد عن التفكير غير العقالني األمر الذي يساعدهم علـى التفاعـل   
وفي الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه هؤالء الطالب مـن  ، السوي داخل المحيط المدرسي 

  .خالل تبصيرهم بأنماط التفكير السوي 
ضا القائمين على المؤسسات التربوية والتعليمية من وفي هذا الشأن ستساعد الدراسة الحالية أي

باالسـتفادة مـن   ، ومديري المدارس والمشرفين التربويين ،  نالمعلمين والمرشدين الطالبيي
البرنامج اإلرشادي والذي اعتمد على اإلرشاد العقالني االنفعالي وما تضـمنه مـن فنيـات    

واإلرشـاد  ، بها االتجاه السلوكي عموماً  متنوعة سواء فنيات معرفية أو سلوكية والتي يتميز
من فاعلية  في التعامل مع  –السلوكي –وما أثبته ذلك االتجاه ، العقالني االنفعالي بشكل خاص
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  . حاالت الفوضى والممارسات السلوكية غير السوية مثل العدوان والعنف والتخريب 
بحاث التي أجريت في مواجهة ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتشكل إضافة جديدة للدراسات واأل

معتمدة في ذلك على اإلرشاد العقالني ، المشكالت السلوكية المتعددة لطالب المرحلة الثانوية 
، االنفعالي والذي يعد من النماذج النظرية المعرفية ذائعة الصيت في اإلرشاد والعالج النفسي 

تغيير البنية المعرفية للفرد المستفيد كما يعرف هذا النموذج باإلرشاد التعليمي كونه يركز على 
وعليه فإن الباحث يأمل أن تسهم هذه الدراسة في تسليط الضوء على ظـاهرة سـلوكية   ، منه

وإمكانية التخفيف منها اعتماداً على برنـامج  ، بدأت تتنامى بشكل واضح في الوسط التعليمي 
ت فاعليته في التعامـل مـع   وأثب، إرشادي يركز على تعليم المسترشد أساليب حل المشكالت 

  .المشكالت األكاديمية والسلوكية المتنوعة 

   Identification of the problem: ةمشكلة وتساؤالت الدراس

تكثر المشكالت السلوكية بين الطالب المراهقين وتتنوع من ممارسـات عدوانيـة ومخالفـة    
وإثـارة  ، تخريب الممتلكات و، األنظمة والتعليمات المدرسية والهروب المتكرر من المدارس 

الفوضى واإلزعاج في الفصل المدرسي وغيرها من الممارسات السلوكية غير السوية والتـي  
  .كما تعيقها عن أداء أهدافها ،وتؤثر على سير العملية التعليمية والتربوية ، تتعدد أشكالها 

اجـه المدرسـة   يعد من أكبر التحديات التـي تو المدرسي السلوك الفوضوي داخل المحيط و
ولكن ألن أثاره ،والمجتمع ليس ألنه ينطوي فقط على مجموعة متداخلة من المشكالت المعقدة 

وقد يتجاوز ذلك إلى خـرق   ،تتجاوز الفرد لتشمل كذلك المجتمع كونه يشكل إزعاجاً لآلخرين
حراف القواعد والمعايير االجتماعية ثم قد يدفع الطالب وهو في مرحلة عمرية حرجة إلى االن

من هنا فإن السلوك الفوضوي يعتمد في تطوره على عدة عوامل أسرية ومدرسية ، والجنوح 
ولعل من أهم تلك العوامل الطريقة التي يمكن أن يتعامل بها المختصـون فـي   ، واجتماعية 
لياتهم المتنوعـة فـي   آي مع هذه الظاهرة ووالتربالمسؤولون عن العمل التعليمي والمجتمع و

شكال السلوك الفوضوي المتعددة تؤثر على العمـل المدرسـي   أإن ،ذلك السلوك  التعاطي مع
ن يإدارة المدرسة بل يمتد إلى الطـالب اآلخـر   األثر فقط على المعلمين أو ربرمته وال يقتص

فالمعلمون يوجهون اهتمامهم إلى التركيز على ضبط السلوكيات غير السوية والتي تصدر من .
والتي تتمثل بشكل رئيسي في  يحول دون إتمام المهام الرئيسية لهمبعض الطالب األمر الذي 

   .وتوضيح المادة العلمية ، التربية والتعليم وعرض المناهج الدراسية 
نشغال بمتابعـة  كما يؤثر على الطالب اآلخرين وذلك بانعدام االهتمام بالحصة الدراسية واال

  .قد تصدر من زمالئهم  السلوكيات غير السوية التي توصف بالفوضوية التي
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من زيادة السلوك السـلبي فـي اآلونـة    ) Scavella,2004,145 (وهذا يتفق وما أشار إليه 
الذي يعتبر أن العقاب هـو الوسـيلة   ، األخيرة وذلك بعد سحب األساليب العقابية من المعلم 

مشـكالت  وأصـبحت ال ، وانتظام الطلبة والنجاح األكاديمي ، الوحيدة لضبط الغرفة الصفية 
وظهـر أن الطلبـة أصـحاب    ، السلوكية تأخذ االهتمام الرئيسي في المدارس وفي المجتمع 

  .المشكالت السلوكية هم الطلبة األقل نجاحاً وتكيفاً في المحيط المدرسي 
من طالب المدارس األمر الذي يبـرز   إن السلوك الفوضوي بأبعاده المختلفة يصدر من عدد

والعمل علـى تصـميم   ، إرشادية تتعامل بطريقة تخصصية أساليب ماسة إلى تبني الالحاجة 
في التخفيف مـن تلـك    لن تسهم بدور فاعأالبرامج المناسبة بالطرق العلمية حتى يمكن لها 

  :ومن هنا يبرز الجانب األول من مشكلة الدراسة والمتمثل في .السلوكيات الفوضوية
نظـراً  ، لمترتبة عليه في حاله االسـتهانة بـه   أهمية الموضوع الذي تتناوله واآلثار السلبية ا

بـين طـالب   .للعوائق التي يحدثها السلوك الفوضوي أمام قيام المدرسة بأدوارهـا المتعـددة  
المدارس وبصفة خاصة بين الطالب المراهقين وهذا ما أكدته الكثير مـن الدراسـات التـي    

) ١٧٣، هـ١٤٢٤(السعدوي اهتمت بدراسة سلوكيات العدوان أو العنف المدرسي مثل دراسة 
من عينة الدراسة والتي بلغت % ٦٠وأكدت أن ما نسبته ، والتي أجريت على البيئة السعودية 

  .طالباً هم من طالب المرحلة الثانوية وممن يعيشون في مرحلة المراهقة ] ٥٣٠[
أن سلوك العنف والعدوان ينتشر في المـدارس وخاصـة بـين    ) ٨،م١٩٩٨(ويؤكد الشرفي 

وأن الوعي العلمي الصحيح بطبيعة هذه المرحلة يرشـدنا  ،ب الذين هم في سن المراهقة الطال
  .للمبادرة إلى الوقاية قبل البحث عن العالج 

كما يود الباحث اإلشارة إلى ما لمسه من خالل عمله كمشرف توجيـه وإرشـاد فـي وزارة    
، طـالب المرحلـة الثانويـة    العنيفة وغير السوية بين  تالتربية والتعليم من تنامي للممارسا

ويؤكد ذلك ما تطالعنا به وسائل اإلعالم المقروءة من حاالت اعتداء وعنف من قبـل بعـض   
وكذلك حاالت التخريب المتعمد للممتلكـات  ، الطالب تجاه المعلمين أو تجاه زمالئهم الطالب 

  . ومن هنا يبرز الجانب الثاني من مشكلة الدراسة ، المدرسية 
جانب الثالث من مشكلة الدراسة في قلة البحوث والدراسات التي اهتمـت بتقـديم   كما يبرز ال

اإلرشادية للطلبة  الذين يظهرون السـلوك   جوالمتمثلة في تصميم البرام، المساعدة اإلرشادية 
والتخريـب واصـطحاب   ،السلوك الفوضوي والعدوان والعنف المدرسـي  (غير التكيفي مثل 

والتي تقوم على بناء ) غيرها من الممارسات السلوكية غير السويةو. الممنوعات إلى المدرسة 
، وتحديداً في المجال التربـوي  ، البرامج اإلرشادية المعتمدة على اإلرشاد العقالني االنفعالي 

والذي أثبـت فاعليـة فـي    ،حيث يعد اإلرشاد العقالني االنفعالي من نماذج اإلرشاد المتعددة 
العقـاد  (قبولة اجتماعياً كالعدوان والعنف والغضب مثل دراسـات  معالجة السلوكيات غير الم
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حيث يركز هذا النموذج من اإلرشاد على تعلـيم  ) . م٢٠٠٤،شوقيه السمادوني ( و) م٢٠٠١،
األفراد أساليب التفكير المنطقي ومناقشة األفكار الداعمة للسلوك غير السوي واستبدالها بأفكار 

  .أكثر عقالنية 
فعالية العالج العقالني االنفعالي في خفض السلوك العدواني ) ٢٢٤،م٢٠٠١(د العقا دحيث يؤك

حيث  يهدف هذا العالج إلى تعليم األفراد وتدريبهم على مهـارات التفكيـر   ، لدى المراهقين 
  .   المنطقي واالسترخاء لمواجهة الضغط االنفعالي 

الدراسات العربيـة والمحليـة التـي    وقد جاء اهتمام الباحث للقيام بهذه الدراسة نظراً لندرة  
واسـتخدمت اإلرشـاد العقالنـي    ، تناولت السلوك الفوضوي لدى طالب المرحلة الثانويـة  

ففـي حـدود علـم    .  من خالل تصميم برنامج إرشادي لتخفيف حدة ذلك السلوك ، االنفعالي
  .الباحث ال توجد دراسة محلية أو عربية اهتمت ببحث  موضوع الدراسة الحالية 

العقالني  رشادمدى فاعلية برنامج إرشادي يستند على اإلالحالية التحقق من الدراسة وتحاول 
طالب المرحلة الثانوية بمنطقة جـازان  عينة من نفعالي في خفض السلوك الفوضوي لدى اإل

وبالتـالي فـإن النتـائج     ،من خالل االستفادة من الفنيات المتضمنة في هذا االتجاه، التعليمية 
من المرشـدين والمـربين والمعلمـين     ٍلفادة من هذه الدراسة ستكون إطاراً مساعداً لكالمست

  . لمعالجة أنماط السلوك الفوضوي
وبروز آثارها السلبية سواء كـان ذلـك فـي    ، ومع تنامي الممارسات السلوكية الفوضوية 

ي والتعليمي يجعل المهتمون بالشأن التربو ما، أو خارج الوسط التربوي ، ساحات المدارس 
يلمسون قصوراً واضحاً في أساليب العمل من الجهات المسئولة في وزارة التربية والتعلـيم  

وهذا ال يعني إنكار جميـع   ، سواء كانت جهات مشرعة أو جهات منفذة في أرض الميدان 
 ة وفي تعزيز السلوكيات السوي ةالجهود المبذولة من القائمين على العملية التربوية والتعليمي

ولكن تظل الجهود المقدمة في إطار معالجة السلوكيات العدوانيـة  ، تحقيق التوافق المدرسي
وغير قادرة علـى التعامـل   ، جهود محدودة ، والفوضوية الصادرة من قبل بعض الطالب 

بفاعلية مع تلك السلوكيات والدليل االزدياد الواضح في ظهور تلك الممارسات في الميـدان  
هذا اإلطار تبرز مشكلة الدراسة في كونها تسلط الضـوء علـى ظـاهرة     وفي. التربوي 
وتستوجب إعداد وتنفيذ البـرامج  ،تمثل تحدياً حقيقياً للقائمين على تربية وتعليم األبناءمدرسية 

وتوجيه السلوك ، اإلرشادية التي تعمل على ضبط سلوك التالميذ وخاصة في مرحلة المراهقة 
لي تقديم المساعدة للطالب في التعبير المناسب عن سلوكهم بطريقة وبالتا، الوجهة الصحيحة 

  :وتنطلق مشكلة الدراسة الحالية من محاولة اإلجابة على السؤال الرئيس التالي . مقبولة 
ما مدى فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في خفض السلوك الفوضـوي لـدى طـالب    
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رئيسي يمكن أن تتمحور مشكلة الدراسة في اإلجابـة  وبناء على السؤال ال. المرحلة الثانوية 
     :على التساؤالت اآلتية

   Questions of study: أسئلة الدراسة

المجموعة التجريبية أفراد درجات ات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط-١
  . قبل وبعد تنفيذ البرنامج اإلرشادي في أبعاد مقياس السلوك الفوضوي

درجـات أفـراد المجموعـة     اتفروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط  هل توجد-٢
  . البعدي في أبعاد مقياس السلوك الفوضويالقياس القبلي والقياس الضابطة في 

درجـات أفـراد المجمـوعتين     اتهل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط-٣
  . اإلرشادي  البرنامجالضابطة والتجريبية في أبعاد مقياس السلوك الفوضوي بعد تنفيذ 

" التتبعـي  " ) ٢( بعديوال) ١(بين التطبيق البعدي ذات داللة إحصائية  هل هناك فروق - ٤
   .في أبعاد السلوك الفوضوي بالنسبة للمجموعة التجريبية

 Purposes of the study :أهداف الدراسة

  :إلى الدراسة الحالية هدف ت
تي يظهرها طلبة المرحلة الثانوية من خالل تطبيق التعرف على أنماط السلوك الفوضوي ال-١

  .مقياس السلوك الفوضوي 
  . ومعرفة أي من أنماط السلوكيات الفوضوية أكثر شيوعاً لدى طالب المرحلة الثانوية-٢
التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي فـي خفـض حـدة السـلوك     -٣

مرحلة الثانوية على كيفية التخفيـف مـن السـلوك    الفوضوي وآليات تدريب المراهقين في ال
الفوضوي داخل البيئة المدرسية، ويتضمن هذا البرنامج مجموعة مـن المهـارات المختـارة    

  . استناداً إلى فاعليتها ونجاحها في التخفيض من أشكال السلوك الفوضوي

  importance of the study: أهمية الدراسة

حيث أنها تسعى إلى ، ي أهمية الموضوع الذي تتصدى لدراسته الدراسة الحالية ف تكمن أهمية
تسليط الضوء على موضوع يعد في نظر الكثير من المهتمين بالدراسات في مجاالت الصحة 

كما ، والتي لم تنال القدر الكافي من االهتمام ، النفسية واإلرشاد النفسي من المواضيع الحديثة 
تحقق من فاعلية برنامج إرشادي قائم على اإلرشاد العقالني تبرز أهمية الدراسة الحالية في ال
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االنفعالي ومدى مساهمة البرنامج اإلرشادي في خفض السلوك الفوضوي لدى عينة من طالب 
وبالتالي فإن موضوع الدراسة الحالية ينطوي على أهمية كبيرة من الناحية ، المرحلة الثانوية 

ويعرض الباحث ألهمية الدراسة من الناحيتين النظرية  .النظرية وكذا من الناحية التطبيقية 
  :والتطبيقية من خالل العناصر التالية 

١− ������:�א������א� �

إلقاء الضوء على أنماط السلوك الفوضوي السائد في المرحلة الثانويـة فـي البيئـة     -أ 
 "منطقة جازان التعليمية " السعودية 

وندرة الدراسـات المحليـة    ، العربية  تكمن أهمية الدراسة الحالية في قلة الدراسات -ب 
 . التي تناولت هذا الموضوع في حدود علم الباحث

على الرغم من تنوع الدراسات األجنبية فما زالت البرامج الخاصة بآليات التعامل مع  - ج 
السلوك الفوضوي داخل المدارس في البيئة السعودية بحاجة ماسة إلى المزيـد مـن   

 . البحوث والدراسات العلمية

تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها نواة لدراسات أخـرى فـي الميـدان التربـوي      -د 
والتعليمي وخاصة في مرحلة المراهقة لتؤكد على البعـد التـوجيهي واإلرشـادي    

  . والتربوي في هذه المرحلة كونها تعد مرحلة انتقالية لمرحلة الرشد

�:�א������א��ط!���� −٢ �

تخفيف حدة السلوك الفوضوي إرشادي يعمل على تسهم هذه الدراسة في تقديم برنامج  -أ 
 . لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية

والمهتمـين  ،  نيمكن أن تسهم هذه الدراسة في تبصير المعلمين والمرشدين الطالبيي -ب 
وأولياء أمور الطالب  في التعرف على اآلليات المناسبة والفاعلـة   ، بالشأن التربوي 

  لتربوية واإلرشادية لكيفية التعامل مع الطالب في هذا العمر لتقديم الخدمات النفسية وا
يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تصميم برامج تربوية وإرشادية وبخاصـة فـي    - ج 

بحيث يراعى في تصميم تلك ، سوية الالجانب المدرسي للتعامل مع السلوكيات غير 
  . افية واالجتماعية المتباينةالبرامج اعتبارات كالً من الجنس والعمر والمستويات الثق

تكشف عنه نتائج هذه الدراسة يمكن إعادة التخطـيط لتحديـد محتـوى     بناء على ما -د 
طبقاً لما يتطلبه الواقع الفعلي للمراهقين خاصة الـذكور   رشاديةالبرامج التربوية واإل
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  . ةيالمدرسالرعاية في نطاق 
بـرامج  إلعداد عنها ومات التي ال غنى البيانات والمعليمكن أن توفر هذه الدراسة -هـ     

للمراهقين والتربوية جتماعية والنفسية يها بهدف تطوير برامج الرعاية االالتفكير ف يجدر
  . في التعليم الثانوي

 �concepts of study:��ط��
��א�د�א���

وهنا سوف يقوم الباحث بتحديد ، احتوت الدراسة الحالية على عدد من المصطلحات النفسية 
وذلك بالرجوع إلى التراث النفسي المتضمن للمصطلحات ، المفاهيم المحددة لتلك المصطلحات

  . وانتهاء بالتحديد الدقيق للمفهوم اإلجرائي لكل مصطلح منها ، وفق ما يتبناه الباحث ، النفسية 

١−�����"
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معين وتحديد أكثر  أن مصطلح الفاعلية يستخدم لوصف فعل) ١٢٨،م١٩٨٣(يرى بدوي 
كما تعرف بأنها القدرة على تحقيق النتيجة المقصودة طبقاً ، الوسائل قدرة على تحقيق هدف 

  .وتزداد الكفاءة أو الفاعلية كلما أمكن تحقيق النتيجة تحقيقاً كامالً، لمعايير محددة مسبقاً

د هادفاً إلى حل أن المقصود بالفاعلية أن يكون سلوك الفر) ١٨٠،م١٩٨٧(كما يوضح الطحان
حتى ال تتحول هذه الضغوط إلى عوائق انفعالية تجعله عرضة ، المشكالت ومواجهة الضغوط 

  . لالضطرابات النفسية 

مقدار التحسن الـذي يحدثـه اإلرشـاد العقالنـي     " ويقصد الباحث بالفاعلية في هذه الدراسة 
السلوك الفوضوي لـدى  مظاهر خالل تطبيق برنامج إرشادي يهدف إلى خفض االنفعالي من 

 لمقيـاس وتقاس هذه الفاعلية من خالل القيـاس البعـدي   ، عينة من طالب المرحلة الثانوية 
  .  السلوك الفوضوي 
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يـة لتقـديم   مبأنه برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسـس عل ) ٤٩٩،م٢٠٠٢(يعرفه زهران 
وغير المباشرة فردياً وجماعياً لجميع من تضمهم المدرسة بهدف  الخدمات اإلرشادية المباشرة

  .السوي  النموتحقيق مساعدتهم على 
برنامج يعمل وفق نظريات اإلرشاد النفسي على مساعدة ) " ٢٤٩، م٢٠٠٣(كما يعرفه عارف 

ويعمل البرنـامج علـى   ، والتي تؤدي إلى سوء التوافق ، وتبصير األفراد في فهم مشكالتهم 
ر األفراد على حل هذه المشكالت بما يحقق سعادة الفرد مع اآلخرين بحيث يصل الفرد تبصي



 ١٢

  . إلى أفضل مستوى من التوافق والرضا والصحة النفسية
ويقصد به الباحث تلك اإلجراءات واألساليب السيكولوجية القائمة علـى اسـتخدام الفنيـات    

رشاد العقالني االنفعـالي وفـق ضـوابط    المعرفية واالنفعالية والسلوكية والتي تستند على اإل
  . إستراتيجية معينة تهدف إلى خفض حدة السلوك الفوضوي

٣− (�
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طريقة اإلرشاد العقالني االنفعالي بأنهـا طريقـة فـي    ) ٨٣،م٢٠٠١(يعرف أبوعباة ونيازي
وتفتـرض هـذه النظريـة أن    "  البيـرت الـيس  "  اإلرشاد والعالج النفسي ارتبطت باسـم 

  .  االضطرابات والمشكالت النفسية إنما تنشأ نتيجة ألنماط خاطئة أو غير منطقية في التفكير
البيـرت  " بأنه أسلوب جديد من أساليب العالج النفسي رائـده  ) ٣٩،م٢٠٠١(العقاد  ىكما ير

إلى هذه  "اليس"وقد تحول .د والعالج يسعى إلى إدخال العقل والمنطق في عملية اإلرشا" اليس
الطريقة بعد خبرات وتجارب عديدة علمية وعملية مع بعض الطـرق واألسـاليب العالجيـة    

  .األخرى 
 ،العالج السـلوكي  بأنه نوع من العالج يطبق مبادئ) ١١٨،م٢٠٠٥(البدري سميرة وتعرفه 

والتي تكون ، ارف واالنفعاالت أي األفكار والمع" المسترشد" لكن على العالم الداخلي للعميل 
وتجسدت في عقله حتى أصبحت حقائق ، عبارة عن مسلمات خاطئة يتبناها الفرد من الطفولة 

" ومن خـالل اإلقنـاع المنطقـي    ، الصراعات العقلية تخلق التي وتبنى عليها نتائج خاطئة 
والتدريب علـى   بعد التشخيص السليم" المسترشد " كان يعمله المريض  وعكس ما" العقالني 

  . عكس هذه األفكار يتم العالج السلوكي المعرفي
وبناء على ما سبق فان الباحث يعرف اإلرشاد العقالني االنفعالي المستخدم في الدراسة الحالية 

والذي يستخدم جملة ، بأنه العملية اإلرشادية المنظمة والقائمة على اإلرشاد العقالني االنفعالي 
من خالل جلسات تتم على شكل جمـاعي وفـي   ، يب اإلرشادية المتنوعة من الفنيات واألسال

األمر الذي يحقـق األهـداف   ، أجواء من التفاعل االيجابي بين أعضاء المجموعة اإلرشادية 
المنشودة من استخدام هذا النموذج اإلرشادي بهدف خفض  السلوك الفوضوي بأبعاده المتنوعة 

  .لدى عينة الدراسة 
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 Disruptive Behavior:��#و-و$א���و,�א�−٤

مجموعة من السلوكيات التي تتمثل في العدوان والخروج من المقعد والتململ المستمر وإثارة 
  )Bauer & Sapona, 1991. (الضجة وإزعاج اآلخرين والتحدث مع اآلخرين من دون إذن

 American Psychiatry Associationويعرف السلوك الفوضوي كما جاء في نظام التشخيص 
جتماعيـة، ويتميـز   بأنه مجموعة من االضطرابات تشكل نمطاً من الفوضى في المواقف اال

جتماعي  ويعتدي على أنشطة الفوضوي بالتمرد ، وهو يصطدم بشكل جوهري مع المحيط اال
وحقوق اآلخرين ، ومن هذا المنظار فإن اضطراب السلوك الفوضوي يوصف بأنـه مـزعج   

 .                                                                  (APA,1994) .و تطفللآلخرين، فهو اقتحام أ

كما تشير إليه بعض الكتابـات بأنـه    "المعرقلالسلوك " وألسلوك الفوضوي االباحث ويعرف 
، الممتلكـات المدرسـية   ، المعلمـين  ، الزمالء (الذي يقوم به الطالب ضد اآلخرين السلوك 

ويهدف إلى إلحاق الضرر ، في شكل يعمل على إثارة الفوضى ) واألنظمة المدرسية التعليمات
وتـذمر  ، ويصاحبه إصرار من القائم بـه  ، باآلخرين بصورة تنتهك فيها حقوقهم الشخصية 

التخريب ، العدوان ، اإلثارة واإلزعاج [ والذي يتحدد في األبعاد التالية . وقلق من المتلقي له 

المفهوم اإلجرائي للسلوك  ويصل الباحث إلى تحديد. ]مة والتعليمات المدرسية مخالفة األنظ، 

الدرجة التي يحصل عليها الطالب ضمن عينة الدراسة في األبعاد التي يقيسها : الفوضوي بأنه 
  :مقياس السلوك الفوضوي والمشتملة على األبعاد التالية 

علـى   ممتضمنة قيام بعض الطالب باإلقـدا وهي الممارسة السلوكية ال:  اإلثارة واإلزعاج -أ
وتوجـه تلـك الممارسـات    ، إثارة أجواء من الغضب والتوتر داخل بيئة الفصل أو المدرسة 

  )معلمين ومديري المدارس (السلوكية تجاه الطالب اآلخرين أو تجاه الهيئة التعليمية 
وتهدف إلى ، ي لآلخرين وهو االستجابة التي تتسم بتوجيه األذى البدني والنفس:  العدوان -ب

والذي يعبر عنه في صورة فعل أو سلوك يقوم بـه الطالـب وبصـورة    ، إلحاق الضرر بهم 
  .ظاهرة وواضحة للعيان 

ويقصد به  قيام بعض الطالب بإتالف أو تكسير في مرافق المدرسة المتنوعة  : التخريب  -ج
مما ينتج عن تلـك  ، ختبرات من مقاعد دراسية ونوافذ وأبواب الفصول وأجهزة الحاسب والم

  .الممارسات إحداث تلف وأضرار في المبنى المدرسي والمرافق التابعة له 
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ويقصد به قيام بعض الطالب بتجاهل  األنظمـة المحـددة   : مخالفة األنظمة والتعليمات  -د
وتجاوز التعليمـات المنظمـة للعمليـة    ، ألطر العالقة بين محاور العمل المدرسي عن قصد 

وية من خالل اإلقدام على بعض السلوكيات والتي ترمي في معظمها إلى التجاوز المتعمد الترب
  .لكل قواعد الضبط المدرسي 

�و���−٥
 Secondary Students:��ط*�0א�������א�/

وهم الطلبة الذين يدرسون بصورة منتظمة في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية التابعة 
ـ  ١٤٢٩ – ١٤٢٨(ليم بمنطقة جازان التعليمية خالل العام الدراسي لوزارة التربية والتع ) هـ

والتي اتفق علماء علم نفس النمو ، التي تعرف بالمراهقة هم الذين يعيشون المرحلة العمرية و
سنة وقد تقل عن ذلـك أو  " ٢١ "وتنتهي عند" سنة ١١"على تحديدها بأنها الفترة التي تبدأ من 

  .العامين  تزيد في حدود العام أو 

 Delimitation of study: حـــــــدود الدراسة

بموضوعها الذي يهتم بدراسة فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي فـي  تتحدد هذه الدراسة 
وهم طلبة المرحلة رشادي اإلبرنامج لبالعينة الخاضعة لكما تتحدد  ، خفض السلوك الفوضوي 

لذين يدرسون بالمرحلة الثانوية وتتراوح أعمـارهم بـين   وا، الثانوية بمنطقة جازان التعليمية 
كما تتحدد الدراسة الحالية باألدوات المستخدمة فـي الدراسـة والمتضـمنة    ] عاماً ٢١ -١٧[

والبرنـامج اإلرشـادي   ، مقياس السلوك الفوضوي لطالب المرحلة الثانوية من إعداد الباحث 
واستمارة البيانـات الشخصـية   ، نية االنفعالية والذي أعده الباحث معتمداً على النظرية العقال

كما تتحدد الدراسة بالوقت الذي ُأجريت فيه وهو الفصل الدراسي الثاني للعام  ،واالجتماعية  
وتتحدد أيضا باألساليب اإلحصائية التـي تناسـب موضـوع    ، هـ ١٤٢٩ -١٤٢٨الدراسي 

 . الدراسة
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  الفصــــل الثاني
  راسات السابقةاإلطار النظري والد
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 Introduction:مقدمة 
مجموعة المفاهيم األساسية للدراسـة والتـي قـام    تناول عرض الباحث في هذا الفصل إلى ي

رض موجز ألساسيات مختصرة في مفهوم اإلرشاد النفسي تبدأ بع، بتصنيفها إلى عدة محاور 
.  والتعليق على تلك التعريفات ، مبتدى بإيراد لمفهوم اإلرشاد النفسي مجموعة من التعريفات 

ثم ينتقل الباحث إلى تناول متغير أساسي في الدراسة الحالية وهو المحور الخاص باإلرشـاد  
لة من المفاهيم والمصطلحات النظرية الخاصة بذلك والذي يعرض إلى جم، العقالني االنفعالي 

مستعرضاً كل ما وقعت يد الباحث عليه فـي  ، النموذج اإلرشادي من نماذج اإلرشاد النفسي 
كما يتناول هذا الفصل ، وما رأى الباحث بأهمية اإلشارة إليه في الدراسة الحالية ، هذا اإلطار

فوضوي وهو المتغير الرئيسـي فـي الدراسـة    محور ثالث يتطرق فيه الباحث إلى السلوك ال
والتصنيف ألشكال السلوك ، من خالل إلقاء الضوء على التعريف الرئيسي للمفهوم ، الحالية 

والتي تتنوع من ، كما يتناول هذا المحور المشكالت المتعلقة بالسلوك الفوضوي ، الفوضوي 
  .شكالت التعليمية مشكالت اجتماعية وعاطفية ومشكالت تعليمية وانتهاء بالم

كما يعرض الباحث في هذا الفصل إلى جملة من األسباب المتنوعة التي تقـف وراء ظهـور   
وفي نهاية المحور الخاص ، والتي تتنوع فيما بينها شكالً وتأثيراً ، وانتشار السلوك الفوضوي 

  بالسلوك الفوضوي يعرض الباحث إلى النماذج النظرية المفسرة للسلوك الفوضوي 
يلقي الباحث في هذا الفصل الضوء على محور هام يتعلـق بالمراهقـة نظـراً ألن الفئـة     و

وذلك من خالل إلقاء الضوء علـى مجموعـة مـن    ، المستهدفة بالدراسة هي فئة المراهقين 
التعريفات المتنوعة والتي تناولت التعريف بمفهوم المراهقة والمفاهيم ذات العالقـة بمفهـوم   

كما يتعرض الباحث إلى أهمية اإلرشـاد  ، ي البلوغ وكذا مفهوم الشباب المراهقة مثل مفهوم
وكذلك حاجة المراهقين إلى اإلرشاد النفسي وما تقتضيه طبيعة ، النفسي في مرحلة المراهقة 

ثم يختتم الباحث المحور الخاص بالمراهقة بـالتعرض  ، المرحلة العمرية من توجيه وإرشاد 
  .مرحلة المراهقة لالتجاهات النظرية المفسرة ل

وينتهي الفصل الخاص باإلطار النظري بتناول الباحث لجزء أساسي فـي جميـع األبحـاث    
وذلك من خالل قيام الباحث بتقسيمه إلى ، وهو الجزء الخاص بالدراسات السابقة ، والدراسات

أو من خالل تسليط الضـوء علـى   ، والتي تناولت متغيرات الدراسة مجتمعة ، ثالثة محاور 
وفي إطار هذا الجزء فإن الباحـث يعقـب   ، لدراسات التي تناولت واحداً من تلك المتغيرات ا

بالتعليق على الدراسات السابقة ومدى ارتباطها بالدراسة الحالية وكذلك نقاط التقـارب بـين   
  .الدراسة الحالية والدراسات السابقة 
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  " psychology Counseling"  مفهوم اإلرشاد النفسي  :ولالمحور األ

واحدا من فروع علم الـنفس التطبيقـي   )  Counseling psychology(يعد اإلرشاد النفسي
يمثله في ذلك علم النفس ، وبالتالي فاإلرشاد يحتل موقعاً عظيماً ومساحة كبيرة في علم النفس

عملية تعليمية تساعد الفرد على أن يفهم نفسه " بأنه) ٤٦،م١٩٩٢(عمرحيث يعرفه .اإلرشادي 
وحـل  ، حتى يتمكن من اتخاذ قراراته بنفسه، التعرف على الجوانب الكلية لمشكلته الشخصيةب

مما يسهم في نموه الشخصي وتطوره االجتمـاعي والتربـوي   ،مشكالته بموضوعية مجردة 
   .من خالل عالقة إنسانية بينه وبين المرشد النفسي، والمهني 

في تبـادل اآلراء واألفكـار والنصـح     بأنه عمل يتمثل) ٢٥،م١٩٩٣(وتعرفه منى العامري
  .حيث يتم التماسه من شخص ذو خبرة ، والتوجيه بصفة خاصة 

يرى أن اإلرشاد النفسي عملية يطلب فيها من " إليس" أن) ٢٤، م١٩٩٥(وتذكر منال محروس 
المرشد المدرب التدخل بقصد العالج أو اإلصالح في حياة المسترشد لمساعدته علـى القيـام   

وتهدف العملية اإلرشادية في النهاية إلى تقييم التقدم نحو تحقيق األهداف ،ثر فعالية بسلوك أك
  .وإعادة تحديد األهداف إذا استلزم األمر

أحد الفروع  التطبيقية لعلم النفس، وهو يعني بمسـاعدة  " بأنه) ٣٩،م١٩٩٧(القريطيويرى  
ت البسيطة أو المعتدلـة سـواء   األفراد العاديين فردياً وجماعياً ممن يواجهون بعض المشكال

تعليمية أو مهنية أو زواجيه أو غير ذلك من المشكالت التي تستلزم عالجاً و كانت شخصية أ
حبائل  يقعوا في ننفسياً ولكن يخشى إن ترك أصاحبها تحت ضغوطها دون مساعدة إرشادية أ

  ". االضطراب والمرض
خدمة مهنية متخصصة هدفها مساعدة الفرد تعريفاً لإلرشاد بأنه ) ٢٠،م١٩٩٧(ويقدم القذافي 

من أجل تحقيق أهدافه الشخصـية إلـى   ، على القيام باالختيار وعلى مواصلة النمو والتطور
وذلك عن طريق اختيار أسلوب حياة يرضيه ويتوافـق مـع   ، أقصى حد ممكن الوصول إليه 

  . مركزه كمواطن في مجتمع ديمقراطي 
التوجيه واإلرشاد النفسي هو عملية بناءة تهـدف إلـى   "أن ) ١٣، م٢٠٠٢(كما يذكر زهران 

وينمـي  ، ويحدد مشكالته ، ويعرف خبراته ، مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته ويدرس شخصيته 
لكي يصل إلى تحديـد  ، ويحل مشكالته في ضوء معرفته ورغبته وتعليمه وتدريبه ، إمكاناته

  ".  ومهنياً وزواجياً وأسرياًوالتوافق شخصياً وتربوياً ، وتحقيق الصحة النفسية 
  ويعد التعريف السابق من أكثر التعريفات التي تحظى بالقبول بين المشتغلين بالعمل 

ويالحظ ذلك من خالل الكتابات المتعددة أبحاثا ومؤلفات والتي تعرضـت لهـذا   ، اإلرشادي 
  مح وأطر التعريف على أنه التعريف األمثل واألكثر شموليةً على النحو الذي يحدد مال
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إضافة إلـى  ، وأهداف العملية اإلرشادية  والمراكز والمؤسسات التي تقدم الخدمة اإلرشادية 
تبيان ديمومة العملية اإلرشادية وبالتالي تصحيح الربط الخاطئ لمفهوم اإلرشاد بالمشـكالت  

وتعرض الكتابات في اإلرشاد النفسي إلى تنوع الطرق المستخدمة فـي اإلرشـاد   . الشخصية
وتبين أن تنوع تلك الطرق اإلرشادية قائم على التنوع في النمـاذج  النظريـة فـي    ، النفسي 

ما يعرف باإلرشاد الفردي وأخـرى   ةفهناك من الطرق اإلرشادي، التوجيه واإلرشاد النفسي 
وثالثة اإلرشاد باللعب واإلرشاد بالمراسلة غيرها من الطرق اإلرشـادية  ، باإلرشاد الجماعي 

  . المتعددة
وفي هذا الشأن يشير الباحث باختصار إلى أهم طرق اإلرشاد النفسي والتي تسـتخدم علـى   

مع تسليط ، ينطاق واسع في مجال المساعدة اإلرشادية وهما اإلرشاد الفردي واإلرشاد الجماع
  :الضوء بتوسع على اإلرشاد الجماعي باعتباره الطريقة المستخدمة في الدراسة الحالية

  :Individual counseling دياإلرشاد الفر
أن اإلرشاد الفردي هو إرشاد عميل واحد وجهاً لوجه في كـل  ) ٣٢٠،م٢٠٠٢(يذكر زهران 

مرة تعتمد مقابلته أساساً على العالقة اإلرشادية المهنية بين المرشد والعميل أي أنـه عالقـة   
لشخصـية  مخطط لها من الطرفين وتتم في إطار الواقع وفي ضوء األعراض وفي حـدود ا 

  . ومظاهر النمو
أن اإلرشاد الفردي يتم عادة وفق خطط وإجراءات محددة تبـدأ  ) ٢٧١، م٢٠٠٠(ويشير عقل 

ثم تقديم الخدمة اإلرشـادية  ، وتحديد األهداف وجمع المعلومات والتشخيص ، بعملية اإلعداد 
  .والعالجية المناسبة للمسترشد 

  مجاالت استخدام اإلرشاد الفردي  •

قد حدد مجاالت استخدام اإلرشاد الفردي في " ١٩٨٤"أن عمر ) ٢٢٦،م٢٠٠٤(يوضح حسين
  :المجاالت اآلتية 

  السرية التامة لحالة المسترشد بحيث تنحصر بينه وبين المرشد النفسي-١
  في حالة المسترشد الخجول والعاجز عن التحدث أمام جماعة الناس  -٢
  عند مناقشتها أمام اآلخرين المسترشد الذي يشعر أن حالته تسبب له الخجل  -٣
    الحالة المعقدة التي تحتاج إلى اهتمام خاص من المرشد النفسي -٤
 وظائف اإلرشاد الفردي  •

وظائف اإلرشاد الفردي في تبادل المعلومات بـين المرشـد   ) ٣٢٠، م٢٠٠٢(ران زه لخصي
إلـى تفسـير    والعمل على الوصـول " المسترشد " وإثارة الدافعية لدى العميل ، والمسترشد 
  .ووضع الخطط اإلرشادية المناسبة ، المشكالت 
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  :أساليب اإلرشاد الفردي 

  :أن هناك ثالث أساليب شائعة في اإلرشاد الفردي ) ٢٧١، م٢٠٠٠(يوضح عقل 
ويعـد دور  ، أو المتمركز حول المسترشد  يويسمى باإلرشاد اإلكلينيك: اإلرشاد المباشر-١

حيث يقوم بوظائف متنوعة مثل جمع البيانـات  ، مهماً وإيجابيالمرشد في هذا األسلوب دوراً 
ويمثل ، وبالتالي فالمرشد تقع عليه مسؤولية كبيرة في عملية اإلرشاد ، والتحليل والتشخيص 

  وهدف المرشد هو حل هذه المشكلة ، رائد نظرية السمات والعوامل هذا األسلوب " وليلمسون"
سلوب المتمركز حول المسترشد وهذا األسلوب يقـوم  ويعرف باأل: اإلرشاد غير المباشر-٢

على افتراض أن المسترشد يملك من اإلمكانات والطاقات لالرتقاء بنفسه فإذا ما استغل تلـك  
وعليه فان هذا األسلوب يركز على تطوير إمكانـات  ، أمكنه حل مشكالته بنفسه ، اإلمكانات 

 .هذا االتجاه" روجرز" ويمثل ، وشخصية المسترشد 

ويركز على عدم تقيد المرشد باتجاه معين حيـث يختـار   : اإلرشاد االنتقائي أو االختياري-٣
 .المرشد األسلوب األمثل لطبيعة الحالة أو المشكلة 

  :أهداف اإلرشاد الفردي 

  :أهداف اإلرشاد الفردي في النقاط التالية ) ٤١، م٢٠٠٣(يحدد الخطيب   
وإدراكهـا بموضـوعية      ، فرد على معرفـة نفسـه   ويهدف إلى مساعدة ال: معرفة الذات -١

  .وحملها على التغير، ودون تحيز وذلك أمر ضروري لمواجهة نقاط الضعف في الذات 
يعمل اإلرشاد على إثارة الدافعية االيجابية نحو التعلم : تحسين العملية التربوية والتعليمية -٢

سـواء لـدى   ، اف العملية التعليميـة  واإلسهام في إزالة كل ما يعوق تحقيق أهد، والتحصيل 
 المتعلم أو المعلم أو البيئة التعليمية 

يتحقق التوافق الشخصي بإشباع دوافع الفرد وحاجاتـه ويشـمل   : تحقيق التوافق الشخصي-٣
 :التوافق الشخصي على 

 التوافق المهني  •

 التوافق التربوي  •

 التوافق االجتماعي  •

الصحة النفسية الحالة الدائمة نسبياً يكون معها الفـرد  والمقصود ب: تحقيق الصحة النفسية -٤
وقادراً على التعامل مـع  ، ويشعر بالسعادة مع نفسه ومع اآلخرين ، متوافقاً ومنسجماً نفسياً 

  .مشكالت الحياة بسلوك سوي 
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  :Group counseling اإلرشاد الجماعي
العمالء الذين يحسن أن  شاد عدد مناد الجماعي هو إراإلرش) ٣٢١،م٢٠٠٢(يعرف زهران 

في رة كما يحدث في جماعة إرشادية أوتتشابه مشكالتهم واضطراباتهم معاً في جماعات صغي
  .     فصل

يتـيح   يـث من األساليب الناجحة في إرشاد المـراهقين ح بأنه ) ٣١،م١٩٩١(ويعرفه عبود 
م لمشكالتهم، للمراهق أن يالحظ اآلخرين ممن هم في نفس سنه ويعجب بصراحته في مناقشته

سـاعدتهم لـه فـي حـل     مك المماثلة لمشكلته وحلهم لها، وتنفيذ هذه الحلول، كما يجب تلك
التشجيع المتبادل الذي يسـهل لـه   ومشكالتهم، كذلك يجد الفرد في جو اإلرشاد النفسي التأييد 

ـ   وب مناقشة مشكلته بصراحة بحيث يتباين أبعادها وينمي قيم الثقة في القيام بالسـلوك المطل
  . واتخاذ الطريق نحو زيادة تقبل الذات

أن اإلرشاد الجمعي هو طريقـة لتـوفير الـدعم    ) ٤٨٨، م١٩٩٣(وعبد الحميد  ويرى كفافي
  .والتوجيه لعمالء منتظمين في جماعة ما مقابل اإلرشاد الفردي 

نه العمليـة الديناميكيـة   أ" عرفه "  .GAZDAجازدا"بان ) ١١،م٢٠٠١(كما يذكر جمل الليل 
والمركزة علـى األفكـار الشـعورية    ، لشخصية المتبادلة بين أعضاء المجموعة اإلرشادية ا

والثقـة المتبادلـة   ، كـالتنفيس االنفعـالي   ، والسلوك وما يتصل بذلك من إجراءات عالجية 
جل تحقيـق  أوالتأييد المتبادل بين أعضاء المجموعة من ، واالهتمام والتفهم والتقبل والمساندة 

  "سي لهؤالء األعضاء ومساعدتهم في مواجهة مشكالتهم النمو النف
هو طريقة أو اإلرشاد الجمعي كما تعرضه بعض الكتابات ويرى الباحث أن اإلرشاد الجماعي 

من طرق اإلرشاد النفسي الذي يتم استخدامه في حالة تشابه المشكالت التـي يعـاني منهـا    
وفي هذه ، غيير المناسب في سلوكهم جل مساعدتهم على إحداث التأوذلك من ، المسترشدون 

ن اإلرشاد الجماعي يتضمن إرشاد عدد من المراهقين الـذكور الـذين يمارسـون    إالدراسة ف
  .جل التقليل من ذلك السلوك أالسلوك الفوضوي  وذلك من 

  :مجاالت إستخدام اإلرشاد الجماعي 

  :جماعي كالتاليإلى مجاالت اإلرشاد ال) ٢٢٨، ٢٠٠٤؛ حسين  ٣٢٤، ٢٠٠٢زهران(شير ي
 .األطفال والمراهقين والراشدين والشيوخ والمغتربين والمدمنين والمعوقين وغيرهم  •

 .توجيه الوالدين الذين يتبعون أساليب التربية الخاطئة مع أبنائهم  •

 .المراهقون الذين يظهرون الشغب والعدوانية داخل المدارس  •

 .في حاالت اإلرشاد األسري •

 .لمؤسسات والمدارس اإلرشاد المهني في ا  •
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 .المشكالت المشتركة مثل مشكالت التوافق االجتماعي والمدرسي  •

 .حاالت التمركز حول الذات واالنطواء والخجل والصمت والشعور بالنقص •

 .عالج بعض العادات السيئة كالتدخين واإلدمان وكذلك مع جناح األحداث •

 .حاالت التحويل الذي يطرأ في عملية اإلرشاد الفردي  •

  :أهمية اإلرشاد الجماعي في المجال التربوي

حد طرق اإلرشاد النفسـي الفعالـة التـي    أاإلرشاد الجماعي ) ١٦٢،هـ١٤٢٣(يعد الخطيب 
وذلـك حينمـا تكـون تلـك     ،تستخدم لمعالجة مدى واسع من مشكالت األفراد واهتماماتهم 

قوى اإلرشادية الهائلة وتكمن أهمية اإلرشاد الجماعي في ال، المشكالت واالهتمامات متشابهة 
  .والتي يجب استغاللها واالستفادة منها في تحقيق أهداف اإلرشاد، التي يشتمل عليها 

مجموعة من الجوانب المهمة لإلرشاد الجماعي في المجال )٩٩، م١٩٨٩(حسين عزة وتذكر 
   :التربوي

  .يساعد الفرد على معرفة حقيقة ذاته-١
 .ه وللمجتمع من حولهينمي ثقته في إدراكات اآلخرين ل-٢

بل ويتعلم كيف يحسن االسـتماع إلـيهم ومـا     ،يساعده على فهم اآلخرين بشكل أفضل-٣
 .طريقه تتكامل مشاعر وأفكار الفرد نحو ذاته ونحو اآلخرينبيعبرون عنه، 

من خالل المشاركة في اإلرشاد الجماعي يتعلم الفرد أن يكون أكثـر فاعليـة ونشـاطاً    -٤
 .اقف االجتماعية بحيث ال يخشى مقابلة الناس ومشاركتهم الحديثللمشاركة في المو

زوده بمناخ صحي للتحكم في تيساعد في إعادة اختبار قيم الفرد اإليجابية وبناء قيم جديدة -٥
 .مشاعره وأفكاره ليتعلم كيف يكون مسئوالً عن سلوكه

وتمده بالتوجيه السليم هذا في حين أن المناقشة الجماعية تزود المرشد باإلطار المرجعي -٦
  .لما يبذله من جهود نحو عمالئه

اإلرشاد الجماعي ناجح وفعال مع المراهقين بما يحتويـه   أن  (Hallings 1996, 46)وترى
  :ويقوم اإلرشاد الجماعي على أربع مهارات من التعامل وهي ، من محاور أساسية 

 "البينشخصية " لة العالقات الشخصية المتباد •
 ت حل المشكال •

 التعامل المعرفي  •

 .  ���رات ا������ �� ا��ات •
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ومن خالل العرض السابق للطرق المستخدمة في مجال اإلرشاد النفسي فإن الباحث يشير إلى 
واتجاهها إلى عدة مسارات أو كما تعرف في أدبيـات اإلرشـاد   ، تنوع الممارسة اإلرشادية 

يـرى أن تحديـد الطـرق اإلرشـادية     وإن كان الباحث ، النفسي طرق أو أساليب اإلرشاد 
اإلرشـاد الفـردي واإلرشـاد    " واقتصارها على الطريقتين األكثر وضوحاً والمعني بهمـا  

غير صحيح حيث  تشير بعض المؤلفات إلى اقتصار الطرق اإلرشادية في ميدان "  الجماعي
رق اإلرشادية غير أن ما يجدر اإلشارة إليه  تنوع الط، اإلرشاد النفسي على تلك الطريقتين 

وبالتطور الذي يشهده ميدان اإلرشاد ، وتطورها تبعاً الرتباطها بالنظريات اإلرشادية من جهة 
وفي هذا الشأن فإن الباحث سيقصر في هذا العـرض  ، النفسي يوماً بعد يوم من جهة أخرى 

د الفردي وهما طريقة اإلرشا، على اإلشارة إلى الطريقتين األكثر ظهوراً في العمل اإلرشادي 
، والتي تعد من أكثر الطرق اإلرشادية تأثيراً في حل المشكالت وتقديم المساعدة اإلرشـادية  

بجانب طريقة اإلرشاد الجماعي والتي تستخدم في مواجهة المشكالت المشتركة لمجموعة من 
  .األفراد 

وإن ، هداف وبالتالي فإن اإلرشاد النفسي يهدف في محصلته النهائية إلى تحقيق جملة من األ
ويأتي على رأسـها  ، تنوعت طرقه المستخدمة في تقديم المساعدة اإلرشادية للمحتاجين إليها 

وهنـا يخلـص   ، والوصول بالفرد إلى درجة من الشعور بالسـعادة  ، تحقيق الصحة النفسية 
حيـث ذكـر   ، الباحث باإلشارة إلى أن مفهوم اإلرشاد النفسي يشتمل على عـدة عناصـر   

أشار إلى أن عملية اإلرشاد النفسي تتضـمن  ) م١٩٨٤(أن عمر) ٤٨٣،هـ١٤١١(النغيميشي 
  :العناصر التالية 

  .تتصف باالستمرارية وتحتاج إلى فترات من الزمن وبشكل منتظم : أنه عملية  -١
نصيحة أو حالً جاهزاً وإنما مساعدة للمسترشد علـى تعلـم    سفهو لي: أنه عملية تعليمية -٢

  .ه آلليات عرض وحل مشكلت
وهذا العنصر من أهم عناصر اإلرشاد النفسي فالمختصون يصفون اإلرشاد : أنه مساعدة  -٣

  .بأنه المساعدة 
  .أنه مبني على عالقة إنسانية تتصف بالمشاركة الوجدانية بين المرشد والمسترشد  -٤
س يلزم أن يتصف المرشد بالخبرة والخلفية الشاملة فـي علـم الـنف   : المهنية والتدريب  -٥

  . والتربية 

  Counseling Programمفهوم البرنامج اإلرشادي :البرامج اإلرشادية

البرنامج هو الورقة الجامعة للحساب وهو النسخة التي يكتـب  )٢٣١،م١٩٧٣(تعريف  الجر 
  .فيها المحدث أسماء رواته وأسانيد كتبه أو غير ذلك
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ح المجال سفيبرنامج المدرسي برنامج اإلرشاد هو ناحية من ال):٢٠٧،م١٩٨٠" (بدوي: تعريف
ـ  ونه التربويـة أو  ؤأمام كل طالب للحصول على النصح واإلرشاد واتخاذ قرار ما يتعلق بش

  . جتماعيةالمهنية أو اال
البرنامج هو الورقة الجامعة للحساب أو التي يرسم ) ٥٤،م١٩٨٥( ويعرف مصطفى وآخرون 

هم، وهو النسخة التي يكتب فيها المحـدث  فيها ما يحمل من بلد إلى بلد من أمتعة التجار وسلع
  . أسماء رواته وأسانيد كتبه، وهو الخطة المرسومة لعمل ما كبرامج الدرس واإلذاعة

البرنامج بأنه الخطة التي تتضمن عدة أنشطة تهدف إلـى  ) ١٤،م١٩٨٩(تعرف عزة حسينو
واتخاذ القرارات مساعدة الفرد على اإلستبصار بسلوكه والوعي بمشكالته وتدريبه على حلها 

  .الالزمة بشأنها ولهذا الجانب أهمية نحو توظيف طاقات الفرد وتنمية قدراته ومهاراته
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   Rational Emotional counselingاإلرشاد العقالني االنفعايل:ياحملور الثان

  
شـاد العقالنـي   تنوعت االتجاهات النظرية في اإلرشاد والعالج النفسي وتعتبر نظريـة اإلر 

ويأتي ذلك التميز لمنهجية هذه النظرية في ، االنفعالي واحدة من تلك النظريات ذائعة الصيت 
فهو إرشاد تعليمي ينحـو صـوب   ، تركيزها المستمر على استخدام الطرق العلمية والتعليمية 

التفكيـر  التدريس الموجه فبالتالي قد يتماشى هذا النوع من اإلرشاد في تركيزه الواضح على 
ال " ويرى الباحث أن هناك تناغم لهذا النوع من اإلرشاد مع المثل الصيني المتداول ،  موالتعل

علـى  هذه النظرية قامت  قد و"  تعطني سمكة ولكني علمني كيف أتمكن من اصطياد السمك 
نفعالية وتـرتبط  ضطرابات اإلعدد من التصورات والفروض المتعلقة بالطبيعة اإلنسانية واإل

وتعـرف هـذه النظريـة بالنظريـة العقالنيـة       (Albert Ellis)هذه النظرية بألبرت إليس 
  .وتنتمي إلى االتجاه المعرفي السلوكي في اإلرشاد والعالج النفسي .االنفعالية

مجموعة اآلراء التي " أن مصطلح العقالنية يشير إلى ) ١٢٠، م٢٠٠٢( ةأبو عيطسهام وترى 
الم يسير بطريقة عمل عقل المفكر بطريقة موضوعية ومنطقية وأن تؤدي إلى االعتقاد بأن الع

اإلنسان العادي يفهم كل شيء حوله بشكل واضح كما يفهم مسألة حسابية أو مشكلة ميكانيكية 
وجور سافتاينا  Decarteومن أصحاب النظرية رينيه ديكارت ).وإن اختلفت مسببات األمور

Sanrahya  ووليم جالسرGlasser ن ووليمسوWilliamson  وإليسEllis. وترتبط نظرية
والتي اسـتخدمت   Directive Therapyاإلرشاد العقالني االنفعالي بنظرية اإلرشاد المباشر 

  .                                         كأساس لبناء نظريته في اإلرشاد) السمة والعامل(نظرية القياس النفسي 
فـي اإلرشـاد والعـالج العقالنـي     ) إليس(دعائم نظرية إلى أن ) ٢٦، ١٩٩٢(ويشير فرج 

االنفعالي تقوم على أن التفكير واالنفعال اإلنساني ليستا عمليتين متباينتين وإنما تتداخل بصورة 
إلى ما قاله الفالسفة القدماء وعـدد مـن المعـالجين النفسـيين     ) إليس(ذات داللة حيث تنبه 

وخاصة أثر التفكير في تعديل وتغيير سـلوك الفـرد،    المحدثين عن أهمية العمليات المعرفية
  .                                    وأيضاً في حدوث االضطرابات النفسية

أن العالج النفسي السلوكي المعاصر يسلم بأن كثير مـن  ) ١٥٤، م١٩٩٤(كما يؤكد إبراهيم 
يد علـى أفكـار ومعتقـدات    االستجابات الوجدانية والسلوكية واالضطرابات تعتمد إلى حد بع

  .خاطئة يتبناها الفرد عن نفسه وعن العالم المحيط به
  نفعال اإلنساني هو في صميمه عملية اتجاهية إلى أن اإل) ٦٣٤، م١٩٩١(ويشير حنا وآخرون 
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ومعرفية وإن الكائنات البشرية يحكمها تقدير للمواقف ينطوي على حكم حسي وحكم فكري أو 
نفعال األصلي أو يحول دونه النهائي لقيامنا بأي فعل اختيار رأي حقق اإلتأملي ويعتبر القرار 

ف هو أساساً رغبة عقالنية وميل تجاه ما يـتم  دوبالنسبة لإلنسان فإن اختيار فعل موجه إلى ه
تقديره للمواقف بصورة تأملية على أنه حسن وهذه الميول العقالنية للقيام بـأي فعـل تـنظم    

  .توجيه الصورة المثالية للذات  الشخصية اإلنسانية تحت
وما تضمنته مـن  ) ١٩٧٧(قدم إليس اإلطار الكامل لنظريته في اإلرشاد العقالني النفسي عام 

أساليب وفنيات إرشادية مختلفة التي يستخدمها المرشد النفسي في تعـديل وتغييـر األفكـار    
واضحة في الحياة تعمل على والمعتقدات الغير عقالنية من أفكار عقالنية واقعية وتبني فلسفة 

  ).٢٨، ١٩٩٢فرج (         .                                تحقيق الصحة النفسية

نفعالي السلوكي أحد أساليب العالج المعرفي العالج العقالني اإل) ٢٣٧، م١٩٩٥(ويعد سعفان 
لنشط المباشـر  ، وهو نوع من العالج عن طريق التعليم ا"  Ellisإليس " وضع أسسه ،الحديثة 

ويقوم على أساس بعض الفروض والتعميمات الخاصة باإلنسان وطبيعته، وأسـباب تعاسـته   
واضطرابه االنفعالي وإمكانات اإلنسان وقدرته على التغيير والضبط لمسـتقبله ، وتنحصـر   
عملية العالج في استبدال الالمعقول بالمعقول والالعقالني بالعقالني ، ولذا فإنه يعتمد علـى  
العمليات العقلية ، ويستخدم أساليب تعليم التفكير المنطقي خالل العـالج بالمشـكالت التـي    

  . تواجهها الحالة 

أن االتجاه العقالني االنفعالي السلوكي مر بمراحل تطور ) ١١١، م٢٠٠١( رعبد القادويوضح 
أكيـد علـى   للت" العالج العقالنـي  " فلقد كان يسمى في األصل ، ١٩٥٥منذ بداية نشأته عام 

ي العـالج الجديـد   تقدولكن بعض من، استخدام المنطق والعقل في مواجهة الكرب االنفعالي 
، وانشغل بعمليات التفكير فقط ، اتهموه بأنه يتجاهل االنفعاالت والسلوك كأدوات للتغير البناء 

العقالني  إلى العالج، ١٩٦١تجنباً لهذا الخلط غير اسم عالجه العقالني في عام " إليس "ولكن 
ن المصطلح يعني ضمنياً بهذا الشكل كما تؤكد نظرية العالج العقالني االنفعـالي  إل،االنفعالي 

ثـم تغيـر   ، فبتغير األول تتغير الثانية ، أن التفكير واالنفعاالت البشرية مرتبطتان ببعضهما 
حيث ، لي السلوكي إلى العالج العقالني االنفعا ١٩٩٣العالج العقالني االنفعالي مرة ثالثة عام 

فهو يشير إلى أن األفـراد  ، يعكس االسم الجديد ثالثة أنماط للتعامل مع االضطراب االنفعالي 
 يجب أن يفكروا ويشعروا ويعملوا ضد معتقداتهم غير العقالنية إذا أرادوا أن يحدثوا تغيراً بناء

               .                                                   في حياتهم 

فـي تدشـين   " إلـيس " إلى ريادة اآلراء التي قدمها  )padesky& beck,2005,17(ويشير 
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وذلك لكونه أول من وضع اللبنات األولى النتشـار هـذا   ، نظريات العالج النفسي المعرفي 
عـن   ١٩٦٣سـنة  " آرون بيك" األسلوب في اإلرشاد والعالج النفسي من خالل نشر مقاالت 

  . عرفي لعالج االكتئابالمنهج الم

أن دراسات عدة قد أكدت أن العالج المعرفي السـلوكي هـو   ) ٤٦،م٢٠٠٤(محمد  ريذك كما
وذلك في عالج مختلف االضطرابات  ، األكثر فاعلية قياساً بالعالجات األخرى النفسية والطبية 

  .  ويل نه يعتبر األفضل على اإلطالق فيما يتعلق بالنتائج المرجوة على المدى الطأو

�(�
)#��):�א����45وא��طو�(א%��
د�א�(�*�)�א� �� �

أن العالج العقالني االنفعالي استند إلى فكر الفيلسـوف اإلغريقـي   ) ٤٦،م٢٠٠٦(يذكر عيد 
عن أن ما يجعل عقول الناس تضطرب ليس هو األحداث وإنما باألحرى األفكـار  " إيبكيتوس"

رشاد والعالج إلى أن اإلنسان قد يعمل ويتوجه في اإل" إليس"والمعارف وترتكز استراتيجيات 
في حياته بطريقة عقالنية أو غير عقالنية على أن التوجه العقالني يؤدي إلى سـلوك فعـال،   

  .والتوجه غير العقالني يؤدي إلى سلوك غير فعال، ويفضي إلى التعاسة والشقاء
دوراً أساسياً في إحداث ترى إن المعرفة تلعب ) ١٩٨٩(سالمة  أن )٣٩،م٢٠٠١(ويشير العقاد

واستمرار عالج االضطرابات النفسية والواقع يؤكد أن هذه الفكرة ليسـت وليـدة اليـوم ألن    
ن قد تنبهوا لذلك وأكدوا أن الطريقة التي تدرك بها األشياء وليست األشـياء  يالفالسفة الروماني

عادة والتعاسة والراحة في حد ذاتها هي التي تؤثر على سلوكنا وأحياناً تسبب االضطراب فالس
والتعب ال تنتج عن األحداث ولكن من إدراك الفرد ووجهات نظره تجاه األحداث وفـي هـذا   

في القرن األول الميالدي أن الناس ال يضطربون من األشياء " إبيكاتس"اإلطار يؤكد الفيلسوف 
                                    .                ولكن بسبب وجهات نظرهم التي يتخذونها بصدد هذه األشياء

استفاد من آراء كثيـر مـن الفالسـفة القـدماء     Ellis" إليس "أن ) ٢٨، ١٩٩٢(ويؤكد فرج 
  .والمحدثين وكثير من العلماء في مجال علم النفس، والعالج السلوكي المعرفي

التي بنى  أن إليس ال يدعي األصالة فيما يتصل بالمبادئ والمفاهيم) ١٩٩٠(ويقول باترسون 
عليها نظريته أو أسلوبه في العالج، ومع أنه اكتشف كثيراً من خالل خبراته الخاصة، إال أنه 
يدرك أن هذه المفاهيم قد صيغت من قبل القدامى والمحدثين من الفالسـفة وعلمـاء الـنفس    

  .والمعالجين والمفكرين االجتماعيين وغيرهم
في تناول االضطرابات االنفعالية قـد قـام   " إليس " أن منهج ) ٤٧٣، م١٩٩٤(ويرى الحفني 

  ، م .ق٣٠٠٠عام " زينون " وتعود إلى مدارس أسسها ، على دعائم فلسفية موغلة في القدم 
  



 ٢٧

والتي أطلق عليها المسـلمون مدرسـة أصـحاب    ،  ةومن أهم هذه المدارس المدرسة الرواقي
  .وحكماء المظال وأصحاب االسطوان والروحانيين ، المظلة 

التي تستند إليها  أن كثير من المبادئ" إليس "قول إلى )  ٩١، م٢٠٠١( ضعورئيفة تشير كما 
نظرية العالج واإلرشاد العقالني ليست بالجديدة فبعضها قد تم صياغته من عـدة آالف مـن   

وعلى يد بعـض  ، وبصفة خاصة على يد الفالسفة الرواقيين اليونانيين والرومانيين ، السنين 
وربما يكون الجديد هنا هو تطبيق بعض وجهات النظر المختلفـة  ، ذيين القدماء المفكرين البو

  .بطريقة راديكالية على العالج النفسي 
ربما كانت أكبر محاولة إلدخال العقل والمنطق فـي مجـال    ) ٣١٧، م١٩٩٩(ويقول كفافي 

في أوائل "   Ellisإليس " هي تلك التي قام بها " باتيرسون "اإلرشاد و العالج النفسي كما قال 
والتي قدم من خاللهـا فروضـاً متقدمـة    ، م تحت اسم العالج العقالني االنفعالي ١٩٥٠عام 

ولكن نظام المعتقدات غير ، مؤداها أن األحداث النشطة ال تسبب العواقب االنفعالية ، لنظريته 
  .العقالنية عند الفرد هي المسببة لتلك العواقب 

وصـوالً  عالج العقالني االنفعالي السلوكي بمراحل عدة منذ ظهوره وقد مر تاريخ اإلرشاد وال
مراحل نشأة وتطور )  ٦٤، م٢٠٠٤(زهرانسناء حيث تستعرض ، صيغه المتداولة حاليا إلى 

في الظهور على يـد ألبـرت    أن هذا األسلوب العالجي بدإ العقالني االنفعالي بقولها هاالتجا
، وقد  ١٩٥٠في عام   Ellisفي الظهور على يد إليس  هذا األسلوب العالجي أولقد بد، ليسإ

بدأ أليس يسـتجمع معلومـات عـن     ١٩٥٤وفي عام ، سمي هذا األسلوب بالعالج العقالني 
الفلسفة وعلم النفس إلنتاج شيء جديد يختلف عما هو مألوف عن نظريات العـالج النفسـي   

ي بدالً من التحليل النفسي الـذي لـم   القديمة والحديثة ، وهو استخدام العالج العقالني االنفعال
وضع أليس أسـس نظريـة    ١٩٥٥يؤثر بشكل ملحوظ في عالج بعض الحاالت ، ومع بداية 

" أسس ألبيرت إليس  ١٩٥٩وفي عام . العالج العقالني االنفعالي وكيفية ممارستها بشكل جيد 
لمية تربوية لتعليم مؤسسة ع ووه   Institute of Rational Living" معهد الحياة العقالنية 
أسس معهد الدراسات العليا فـي العـالج النفسـي     ١٩٦٨وفي عام . أسس الحياة العقالنية 

مناهج لتعليم : العقالني ، ويقوم هذان المعهدان بأنشطة لنشر المنهج العقالني االنفعالي وتشمل 
لمدة عام أو عـامين  الراشدين أسس الحياة العقالنية ، وبرامج للدراسات العليا بعد الدكتوراه 

للتدريب على طرق العالج النفسي العقالني االنفعالي لألخصائيين النفسيين ولألطباء النفسيين 
وغيرهم ، وحلقات بحث خاصة وفترات للتدريب العملي يعقـد غالبـاً مـع فتـرات انعقـاد      

نها مجلة  المؤتمرات العلمية ، ونشر المطبوعات والدوريات عن العالج العقالني االنفعالي وم
وقد نشر عدد غير قليل من البحـوث التـي      Rational Living" الحياة العقالنية " تسمى 

توضح فعالية المنهج والتحقق بالدليل اإلحصائي من صدق الفرضية األساسية فـي العـالج   
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قدم ألبرت إليس نموذجاً بفروض نظريته وقد شـملها  "  م١٩٩٧عام "العقالني االنفعالي وفي 
ويعد إليس واحداً من الرواد في هذا المجال حيـث يوجـد العديـد مـن     . يل والتطوير بالتعد

المعالجين النفسيين الذين يهتمون بتغيير المعتقدات الخاطئة ، وإن اختلفـت أسـاليبهم ، فـإن    
، ثم ألفريـد   ١٩٠٤عام   Duboisأهدافهم واحدة ، ومن أشهر هؤالء المعالجين بول دوبوا 

عـام   Ellisوانتهاء بألبيرت إلـيس    Combs & Snyggكومبس وسينج ، ثم   Adlerأدلر 
واإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوكي هو آخر التعديالت التـي أدخلهـا   .    ١٩٦٢

فبعد أن كان يؤكـد علـى الطـابع    .  ١٩٩٥حتى عام  ١٩٦٢منذ عام   Ellisألبيرت إليس 
إلى سوء فهم طريقته العالجيـة حيـث اعتقـد    المنطقي والمعرفي ألسلوبه العالجي مما أدى 

، إال أن إليس منذ البداية كان يـرى    Cognitionsالكثيرون آنذاك أنها تهتم فقط بالمعارف  
أن األفكار واالنفعاالت والسلوك هي عمليات نفسية مترابطة ومتفاعلة ومتداخلة ، وأن أسلوبه 

ات التي تتهمه بإهمال االنفعال أعاد تسـمية  في العالج يهتم بها جميعاً ، ولكي يواجه االنتقاد
 Rational Emotive Therapyباسم العالج العقالني االنفعالي   ١٩٦١أسلوبه العالجي عام 

( RET )   . وحديثا ذهب إليس إلى أن أسلوبه ومنهجه في العالج يمكن أن نطلق عليه العالج
هذا اإلطار إلى أن التفكير واالنفعال  فيإليس  ذكروي)  ( REBT العقالني االنفعالي السلوكي  

والسلوك لدى اإلنسان جوانب ال تنفصل عن بعضها البعض ، بل أنها جوانب تتفاعل جميعها 
العقل واالنفعـال  " وقد عرض إليس أفكاره في عدة كتب ومقاالت منها . بصورة ذات داللة  

  . مدخل العقالني االنفعاليال" ، و " العالج النفسي اإلنساني " ، و " في العالج النفسي 
قد اكتشف من خالل تجاربه وخبراتـه السـابقة     Ellisأن إليس )  ٢٨، ١٩٩٢(ويقرر فرج 

من المفاهيم الهامة في اإلرشاد والعالج النفسي وكان لها أهميتها فـي بلـورة وظهـور     اًعدد
  :نظريته وهي كالتالي

 :Self- talkingالتحدث إلى الذات -١

فعاالت السالبة مثل القلق واإلحباط واالكتئاب واالضطراب االنفعالي هـي  نيرى إليس أن اال
نتيجة لما يرده الفرد لذاته من جمل وعبارات وأفكار العقالنية وال واقعية وال تقوم على خبرة 

  .تجريبية دقيقة
 :Self- Evaluationالتقييم الذاتي -٢

ره وأفعاله، وغالباً ما يتسم هذا التقييم يلجأ الفرد بعد كل موقف إلى أن يقيم ذاته من حيث أفكا
بالسلبية وشدة لوم الذات وال يعتمد على الموضوعية أو العقالنية مما يسـاعد فـي حـدوث    

  . االضطرابات النفسية
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 :Self- Sustainingالمساندة الذاتية -٣

وهي صورة من صور التدعيم الذاتي غير الظاهر حيث يميل الفرد إلى مسـاندة ذاتـه فـي    
اقف عديدة من الحياة والتخلي عن ذاته في مواقف أخرى وتلك المسـاندة ال تقـوم علـى    مو

استخدام المهارات االجتماعية السليمة، وتفتقر إلى التفكير العقالني والخبرة الميدانية مما يؤثر 
  .في انفعال الفرد وسلوكه

     Hereditary and Environmental Influences :المؤثرات الوراثية والبيئيـة -٤

أن اإلنسان يولد ولديه نزعة قوية ألن يكون عقالنياً أو غير عقالني وأنه يصـنع  ) إليس(يقرر
االجتماعي وتدعيم وتعزيز هـذه الرغبـة    طاضطراباته بنفسه ويتعلم ذلك من خالل االشترا

مكنه من الالعقالنية، كما أن اإلنسان لديه القدرة على الضبط الذاتي والتفكير بطريقة عقالنية ت
تغيير فلسفته الالعقالنية المسببة لالضطراب وأن عالقة الفرد بـاآلخرين يجـب أن تتميـز    

 إبـراهيم  ( مـن  باالتزان دون مبالغة واالحتفاظ بعالقات طيبة مع اآلخرين واستناداً إلى كـال
فان النظرية العقالنية تعتمد على مجموعة من األسـس المتنوعـة    ) ١٩٩٤ومليكة ، م١٩٨٥

  :اً وفسيولوجياً وسيكولوجياً وهي كما يليفلسفي
ترجع األصول الفلسفية لإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي إلـى آراء   :األسس الفلسفية) ا

والتي ترى أننـا  ) سبنوزا وبرتراندراسل  (الفالسفة األوائل أصحاب المدرسة األبيقورية مثل
هذه الفكرة ) إليس(رنا فيها، وقد اقتبس نضطرب ال من األشياء ولكن من آرائنا عنها ومن تفكي

ليس هناك خير أو شر، ولكن التفكير هو الذي يجعل الشيء خيـراً أو  "في قوله ) هاملت(عن 
  "..شراً
ترى النظرية العقالنية االنفعالية في الشخصية أن الكائن اإلنساني  :األسس الفسيولوجية) ب

ديه رغبة قوية للقيام بذلك ويصر على أن يحدث يخلق اضطراباته االنفعالية بنفسه وأنه يولد ول
كل شيء على أحسن وجه في حياته وأنه إذا لم يحصل فوراً على ما يريد، فإنه يلعـن ذاتـه   
واآلخرين، وأن اإلنسان إذا فكر وعمل بقدر كافي لفهم نظام معتقداته فإنه يستطيع التوصل إلى 

ثيرة لالضطراب، وهو إذا حصـل علـى   تغيرات هامة ومهدئة وشافية وواقية من نزعاته الم
مساعدة للخالص من تفكيره الالعقالني وانفعاله وسلوكه غير المناسبين عن طريـق معـالج   
موجه وإيجابي يواجهه بأسلوب الحوار الفلسفي وبالواجبات المنزلية، فإنـه يغلـب أن يغيـر    

لي نفسي أو العـالج  معتقداته وأفكاره المسببة لألعراض بقدر أكبر مما لو تعرض لعالج تحلي
 .الوجودي أو تعديل السلوك

ترى النظرية أن النضج االنفعالي هو اتزان دقيق بين اهتمـام الفـرد    :األسس النفسية) ج
بالعالقات مع اآلخرين ومبالغته في االهتمام بها، ذلك أنه إذا كان هذا االهتمام كبيراً جـداً أو  
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عية عدوانية وأنه من المرغوب فيه وليس مـن  قليالً جداً فإن الفرد سوف يسلك بصورة اجتما
 .الضروري أن تكون له عالقات طيبة باآلخرين

أنه تجمعت أدلة سيكولوجية وتجريبية حديثة وهـي نتـائج   ) ١٥٨، م١٩٩٤(ويقرر إبراهيم 
تجارب علماء النفس المعاصرين تؤكد على أهمية العمليات المعرفية والعقلية في تعديل وتغيير 

 –بوعي أو بـدون وعـي    –ن كثيراً من المعالجين السلوكيين يستخدمون إ، بل سلوك األفراد
أساليب لعالج مرضاهم وتعديل معتقداتهم واتجاهاتهم جنباً إلى جنب مع منـاهجهم السـلوكية   

وهـو المتشـدد فـي االتجـاه     ) ولبيفجوزيف (القائمة على عمليات التدعيم والتشريط، وأن 
ت في سلوك مرضاه، بعد نجاحهم في تأكيد الذات، تشمل هذه السلوكي يالحظ أن بعض التغيرا

  .التغيرات طريقة تفكير المريض واتجاهاته العقلية
هي عالج غير  Ellisأن عملية اإلرشاد تبعاً آلراء إليس ) ١٨٤، م١٩٩٠(كما يشير باتيرسون 

مثـل  المعقول بالمعقول ومع أنه توجد أساليب أخرى لضبط االنفعـاالت والسـيطرة عليهـا    
ستخدام المعاملة القائمة على إالصدمات الكهربائية والمواد الكيميائية والتدريبات الحركية ومثل 

حترام ونحو ذلك، فإن اإلرشاد أو العالج النفسي يعتمد علـى اسـتخدام العمليـات    الحب واإل
العقلية، فاإلنسان كائن عاقل قادر على تجنب االضطراب االنفعالي والـتخلص منـه ومـن    

  . عور بالتعاسة بتعلم التفكير العقلي المنطقي وهذا هو ما يحدث خالل عملية العالجالش

  ) Albert Ellis       1913-2007(إليس    ألبرت 

االنفعالية ينتمي إلى  –عالج السلوك بالطريقة العقالنية بأن ) ٣٩١،هـ١٤٢٣( يذكر الخطيب 
 فـي  ) Pittsburgh(في بيتسـبيرج   ١٩١٣النظرية التي طورها إلبرت إليس الذي ولد عام 

الواليات المتحدة، وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة المدينة فـي  
نيويورك، ثم اكتشف أنه يحب العالج النفسي كحبه للكتابة  فـالتحق ببـرامج علـم الـنفس     

 ١٩٤٧عام وفي . ١٩٤٣اإلكلينيكي في جامعة كولومبيا، وحصل على درجة الماجستير عام 
حصل على درجة الدكتوراه في علم النفس اإلكلينيكي من الجامعة نفسها وقد عمل في العيادة 

، وقدم إليس أول ورقـة  ١٩٥٣-١٩٤٨النفسية في مستشفى نيوجيرسي الحكومي بين عامي 
في اللقاء السنوي لرابطة علم النفس في شيكاغو،  ١٩٥٦حول العالج العقالني االنفعالي عام 

، وعمل محـرراً  ١٩٥٩عام ) Instute of Rational Living(معهد الحياة العقالنية وأنشأ 
مقالة في مجالت علم النفس والعالج النفسـي،   ٧٠٠مجالت، وكتب أكثر من  ١٠ألكثر من 

 كتاباً، وحصل على مجموعة من الجوائز التقديرية في مجال الدراسات ٦٥ونشر له أكثر من 
  .النفسية 

بدأ يمارس ممارسة عمله فـي اإلرشـاد الزواجـي    " إليس" أن ) ١،هـ١٤٢٠(ويبين محمود
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وسرعان ما أدرك أن ، حيث اهتم بتقديم المعلومات " ١٩٤٣"في عام ، والجنسي ، واألسري 
حيث كانـت يبـدو   ،المشكالت التي تعرض عليه تحتاج إلى أكثر من مجرد تقديم المعلومات 

لعالج النفسي متبعاً التحليل النفسـي الفرويـدي   ثم قرر بعد ذلك ممارسة ا،عليها االضطراب 
وثقته فـي  " اليس"وفي بداية الخمسينات تدنت قناعة ، التقليدي الذي كان سائداً في األربعينات 

ومرة أخرى لم يشـعر  ، فتحول من الفرويدية التقليدية إلى الفرويدية الجديدة ، التحليل النفسي
الخبرات العصابية المبكرة تستمر بالرغم مـن عـدم   ألنه وجد أن ، بالرضا والقناعة " اليس"

وأن ، ألن العصابين يفرزون خبراتهم المتعلمة عن طريق التلقين الذاتي ألنفسـهم  ، تعزيزها 
وما يمكن أن يؤدي إليـه مـن   ، هذه األفكار لها تأثير على إدراك وتأويل األحداث والمواقف

كيرهم ليتفق مع األسلوب العقلي في حـل  استبصار ما دفعه إلى تعليم مرضاه كيف يغيرون تف
من الذين عولجوا بهذه الطريقة أظهروا تقـدماً خـالل   %  ٩٠والحظ أن حوالي ، المشكالت 

نحو أسلوب منطقي في العالج النفسـي  " إليس" م اتجه ١٩٥٤وفي عام ، عشر جلسات تقريباً
غير أن إليس .الني أصبح إلليس مدرسة خاصة أسماها العالج العق ١٩٥٥وفي عام ، تأسيسا 

.                                                   تعرض النتقاد شديد نتيجة ما أوحى به ذلك االسم ليعدل إلى العالج العقالني االنفعالي 
 Institute ofنيـة  أسس معهد الحياة العقال "Ellisإليس أن )  ١٨٣، م١٩٩٤ (مليكهويذكر 

Rational Living " وهو مؤسسة علمية تربوية تهـدف لتعلـيم أسـس الحيـاة      ١٩٥٩عام
ويـرى   .أسس معهد الدراسات العالية في العالج النفسي العقالني ١٩٦٨العقالنية، وفي عام 

فإنـه  ، إليس بأنه على الرغم من فهم الفرد ألحداث الطفولة وربطها باالضطرابات االنفعالية 
إلـى أنـه    ال يرجع " إليس"ذلك في تقدير و، نادراً ما يتخلص من األعراض التي يشكو منها 

ـ     كمـا يـزعم    ةيكره المعالج أو أنه يريد تدمير ذاته أو أنـه الزال يقـاوم الصـورة الوالدي
الفرويديون، ولكنه يرجع إلى أنه ينزع إلى أن يكون مثالياً ساعياً للكمال وناقداً للذات ومتوجهاً 

البسيطة مثل الرغبة في الحـب أو   تفضيالتهحو اآلخرين، وإلى أن اإلنسان يخطئ فيعرف ن
التأييد أو النجاح أو اللذة على أنها حاجات، فيوقـع نفسـه بـذلك فـي صـعوبات يسـميها       

  .السيكولوجيون وأطباء النفس عصاباً أو ذهاناً أو سيكوباثية
م صمم طريقة في العالج سـميت  ١٩٧٦في عام " إليس" أن ) ١،هـ١٤٢٠(ويوضح محمود 
" RET"واختصـر المسـمى إلـى    "   Rational Emotive Therapy عالج االنفعاالت بالمنطق"

وفـي  .هو أقرب التعريبات صـالحية  " العالج بالمنطق" واتضح أن المصطلح باللغة العربية 
  )REBT(ورمز لهاالسم إلى العالج العقالني االنفعالي السلوكي " إليس" أوائل التسعينات عدل 

وقد طور إليس هذا ، يعد المؤسس لهذا االتجاه " إليس " أن )  ١٤٩،م٢٠٠٣(ويشير الضامن 
، حيث كان يعاني من صعوبة الكالم أمام الجمهور ، االتجاه متأثرا بوضعه الصحي والنفسي 

هذه وقد استطاع فيما بعد التخلص من ، وخالل مرحلة المراهقة كان يعاني من الخجل الزائد 
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  . المشكالت
وقد كان عمره عنـد   ، ناة من المرض م بعد معا٢٠٠٧عام  ،يوليو ٢٤في " اليس" وقد توفي 

)                                                         http://www.albertellis.org/aei/index.htm(                    .        عاماً ٩٣وفاته 
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يقوم علـى عـدد مـن    ، أن اإلرشاد العقالني االنفعالي  كأحد االتجاهات السلوكية المعرفية 
والتي تعد من ، والتفكيرالتصورات وثيقة الصلة بالكائن البشري من حيث الدوافع واالنفعاالت 

فهي إما تأخذ الوجهة ، رفية هي المحرك للسلوك البشري وجهة نظر أصحاب االتجاهات المع
أو تدفع الفرد إلى السلوك بطريقة مناقضة تماماً للعقالنية وبالتـالي تولـد القلـق    ، العقالنية 

لعدد من المسلمات والمفاهيم " إليس" وقد عرض ، واإلحباط وتسبب للفرد االضطراب النفسي 
أن هناك مجموعة من المسلمات ) ١٧٦، م١٩٩٠(سون ريويذكر بات.المفسرة للطبيعة البشرية

التي تقوم عليها نظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي، وفيما يلي عرض لهذه المسلمات باختصار 
  :وهي

اإلنسان كائن عاقل منفرد في نوعه وهو حين يفكر ويسلك بطريقة عقالنية يصـبح ذا   -١
  .فاعلية ويشعر بالسعادة والكفاءة

الي والسلوك العصابي يعتبران نتيجة للتفكير غير العقالني والتفكير االضطراب االنفع -٢
واالنفعال ليسا منفصلين، فاالنفعال يصاحب التفكير واالنفعال في حقيقته تفكير منحاز 

 .ذاتي وغير عقالني

يرجع التفكير غير العقالني في أصله ونشأته إلى التعلم المبكر غير المنطقي فـالفرد   -٣
ذلك التعلم بيولوجيا كما أنه يكتسب ذلك من والديه بصفة خاصة، ومن لديه االستعداد ل

 .الثقافة التي يعيش فيها

اإلنسان كائن متكلم والتفكير يتم عادة خالل استخدام الرموز الكالمية، ولما كان التفكير  -٤
يصاحب االنفعال واالضطراب االنفعالي فإن التفكير غير العقالني يستمر بالضـرورة  

 .ر االضطراب االنفعالي وهذا ما يميز الشخص المضطربطالما يستم

 Self- verbalizationإن استمرار حالة االضطراب االنفعالي نتيجة لحديث الـذات   -٥
والذي ال يتقرر بالظروف واألحداث الخارجيـة فقـط بـل بالمفـاهيم والمعتقـدات      

جمـل أو   واالتجاهات التي يتبناها الفرد نحو هذه األحداث التي تتجمع على صـورة 
 .عبارات يتم استدخالها أو تمثلها

األفكار واالنفعاالت السلبية أو المثبطة للذات يجب مهاجمتها بإعـادة تنظـيم اإلدراك    -٦
والتفكير بدرجة يصبح معها الفرد منطقياً ومتعقالً، وإن هـدف اإلرشـاد أو العـالج    
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الضـطرابه   النفسي هو أن يوضح للعميل أن حديثه مع ذاته يعتبر المصدر األساسي
 .االنفعالي

ويؤمن معظم المعالجين في هذه النظرية أن األفراد هم متفردون، وأنهـم عقالنيـون    -٧
وغير عقالنيين في آن واحد، فعندما يتصرفون ويفكرون بعقالنيـة يكونـون فعـالين    

 .وسعداء وأكْفاء

وعندما يكونون غير عقالنيين فإنهم يكونون غير منطقيين ويتعرضون الضـطرابات   -٨
 .سيةنف

تتكون لديهم انفعـاالت  ) هذا جيد(وعندما ترتبط انفعاالت مثل الحب والسرور بفكرة  -٩
) هذا سـيء (إنسانية إيجابية، وعندما ترتبط انفعاالت مثل الغضب أو االكتئاب بفكرة 

وبذلك فإن األشياء التي تعلمناها عن الموقف وارتبطـت  . فإنها تصبح انفعاالت سلبية
 .، هي التي شكلت موقفاً سلبياً أو غير سار بالنسبة لنابه، وكذلك مدركاتنا له

األفراد المضطربون يساعدون في إطالة أمد االضطراب، وذلك بتمسكهم بالسلوك غير  - ١٠
المنطقي عن طريق التلفظ باألفكار غير المنطقية نحوه، وكما ذكر سابقاً فإن التفكيـر  

عالية فإن التفكير الالمنطقـي  يصاحب االنفعال، وهكذا فإذا استمرت االضطرابات االنف
 .سيستمر بالضرورة

اإلنسان ليس ضحية لظروفه أو لماضيه، ولكن الطريقة التي يتحدث بها النـاس إلـى    - ١١
اآلخرين، أو يحدثون بها أنفسهم، هي التي تحدد مدى تكيفهم، لذلك يمكنهم أن يتحدثوا، 

 .لفينويمكنهم أن يعملوا ويفكروا حتى يجعلوا من أنفسهم أفراداً مخت

إن المرشد في هذه النظرية يعتقد بأن لدى الناس القدرة على مواجهة نظـامهم القيمـي                -١٢
أن الناس لديهم القـوة  "  إليس"ويرى . وأن يعلموا أنفسهم معتقدات وأفكاراً وقيماً جديدة

لفهم حدودهم لتغيير وجهات نظرهم وقيمهم التي تشكلت في مرحلة الطفولة، كمـا أن  
  )Self-Defeating(لديهم   القدرة على تحدي نزعة الدفاع الذاتي 
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يرى أن المشكالت النفسية ) إليس(إلى أن ) ١٠٦، م٢٠٠٧(يوضح كالً من القمش والمعايطة 
تنشأ لدى األفراد من نظام معتقداتهم الالعقالني، ومن وجهة نظر اإلرشاد العقالني االنفعالي 
فإن كثيراً من المعالجين يقعون في الخطأ من خالل تركيزهم على األحداث الماضية أو كأنهم 
يستطيعون أن يفعلوا شيئاً كتغير طفولة المضطرب ويقع غيرهم بخطأ نتيجة تركيزهم المبالغ 
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أن هذا التكنيك ) إليس(فيه على ضرورة إدراك المضطرب لخبراته والتعبير عنها، ويرى 
تج االنفعالية ال تختفي بمجرد التعبير عنها، وبدالً من ذلك على المعالج أن يركز فالنوا، غير

على تحويل وتبديل أسلوب التفكير الالعقالني المسبب للنواتج االنفعالية والسلوكية غير 
المرغوب فيها إلى أسلوب تفكير عقالني ومنطقي، وبالتالي تكون ردود الفعل االنفعالية 

 –في الشخصية مرتكز لنظرية وممارسة اإلرشاد العقالني  (ABC)نموذج والسلوكية ويعتبر 
يؤدي إلى نتائج عاطفية سلوكية  (B)نظام معتقدات الفرد :االنفعالي والتي تتلخص في اآلتي

(C)  ويظهر للفرد أن الحدث الخارجي مثل فقد شخص عزيز(A)  يؤدي إلى حدوث النتائج
العقالني ألن  –فتراض خاطئ حسب نظرية العالج ولكن هذا اال. (C)العاطفية السلوكية 

، ولكن نظام معتقدات (C)لم يسبب حدوث النتائج العاطفية السلوكية  (A)الحدث الخارجي 
، (C)يؤدي إلى حدوث النتائج العاطفية السلوكية  (A)عبارة عن الحدث الخارجي  (B)الفرد 

، ومما سبق نستنتج أن (A)قييماته عن عبارة عن معتقدات الفرد وأفكاره وت (B)وبالتالي فإن 
هذه النظرية تقول أن األحداث الخارجية ليست هي السبب الحقيقي لمشاعر الفرد، وأن الفرد 

  .يشعر بطريقة تفكيره فشعوره هو تفكيره

أن هناك مجموعـة مـن األطـر    ) ١٨٥، م١٩٩٤(، ومليكة )١٦٦: ١٩٩٤(ويقرر إبراهيم 
اإلشارة إلى هذه األطر التي يقوم عليها االتجاه العقالني باحث ود الوي) إليس(المعرفية لنظرية 

مـن خـالل الشـكل    بأشكالها السوية وغير السـوية   االنفعالي في تفسيره للسلوك اإلنساني 
  ) ١(شكل رقم :                  التوضيحي اآلتي

  األطر التي يستند عليها االتجاه العقالني االنفعالي                
  .A- Activating Experience  )صادمة(مثيرة خبرة  -أ 

 .B- Irrational Belief system  )الالعقالنية(نظام المعتقدات  -ب 

 .C- Emctional consequence  )اضطراب(نتيجة انفعالية  -ج 

 .D- Dispute  )شرح وتفسير وتفنيد لألفكار الالعقالنية(الدحض  -د 

  "E- Effect "Psychological health ).سعادة والصحة النفسيةبناء فلسفة جديدة في الحياة والشعور بال(األثر 

        

  :ويمكن توضيح هذه الرموز كما يلي
يتعرض بعض األفراد ألحداث مثيرة صادمة مثل الوفاة أو الفشل في االمتحان أو الفصل من 
العمل أو غيرها من األحداث الصادمة التي تصرع الفرد وتمثل خبرات مؤلمة تـؤدي إلـى   
حدوث استجابة انفعالية مختلفة مثل القلق أو االكتئاب أو العدوان على الذات أو اآلخرين وهذه 

تمثل االضطراب االنفعالي، والذي ال يكون سببه الرئيسي الخبـرات  ) C(االستجابة االنفعالية 
وإنما يكون سببه الرئيسي هو العمليات المعرفية الوسيطة ومـا يقولـه   ) A(المثيرة الصادمة 
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التـي تـرتبط   ) B(الفرد نفسه ذاتياً والذي يمثل نظام المعتقدات واألفكار الالعقالنية وهـي  
تحدد لكـل  ) A( ،)B( ،)C(وهذه الحاالت الثالث .بظروف الفرد النفسية وتنشئته االجتماعية

فيقوم بهما المرشد العقالني االنفعـالي  ) D( ،)E(فرد في مواقف الحياة المختلفة، أما الحالتان 
، كمـا  )D(يث يقوم بتفسير وتفنيد ودحض األفكار الالعقالنية للعميل وهي الحالة الرابعـة  ح

حياة يصاحبها أفكار عقالنية وسلوك سوي يحقـق  اليساعده على بناء وتبني فلسفة جديدة في 
  ).E(التوافق والصحة النفسية وهي الحالة األخيرة 

) A(اس ال ينزعجون بسبب األحداث أن إليس يرى بأن الن) ٣٩٢، هـ١٤٢٣(ويؤكد الخطيب 
غير العقالنية حول النقطة  موعلى األصح بسبب افتراضاته)  C( ولكن ينزعجون من النقطة 

 )B  (ها حول األحداثنيكونوالتي عتقادي اإل مالتي تمثل نظامه .   

   Rational and Irrationalعقالنية الالعقالنية وال
أسلوب جديد في اإلرشاد والعالج النفسي وهو  في وضع)  ١٩٥٥(ليس عام إ أمنذ أن بد

  االتجاه العقالني االنفعالي والذي يتكون من 
  نظام فلسفي  -١
  نظرية في الشخصية-٢
   فنيات عالجية -٣

يمكن الفصل  نه الأوفكرته األساسية قائمة على أن هناك عالقة وثيقة بين التفكير واالنفعال و
تالي فاالضطراب النفسي يرجع إلى طريقة التفكير بين انفعال الفرد وبين تفكيره وبال

  ) ٦٨،م٢٠٠٤ يالسمادونشوقية (                                              .الالعقالني 
والمختصون عن ، الباحث يشير إلى بعض من التعريفات التي تناولتها المعاجم العربية و

                                                          .ال العقل في المعلوم للوصول إلى المجهولهو إعم:لسان العرب التفكير ففي  .مفهوم التفكير 
    )٦٥، ت .د، يرصالم(

بأنه عملية تجميع لألدلـة  )١٩٨٥( bartlettن بالدراسات النفسية فقد عرفهوالمهتم هعرف كما
ويتم هذا بالسير في خطـوات  ه توجد فيالفجوات أو الثغرات التي  لءبشكل مالئم بحيث يتم م

  )٦، ٢٠٠٤ يونشوقية السماد(بعد  ايتم التعبير فيم مترابطة يمكن التعبير عنها في حينها أو
نه نشاط معرفي يتناول معالجة الرموز بأنواعها المختلفة أعلى )٤٥٠، ١٩٩٥(ويعرفه نشواتي 

يتمحـور  .   ال مناسبةوغالباً ما يستخدم التفكير في أوضاع تنطوي على مشكالت تتطلب حلو
حول العقالنية والالعقالنية في التفكير والتصرف ) إليس(االتجاه العقالني االنفعالي الذي أسسه 

والفاعلية في التعامل اإلنساني مع الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد، ومع األحداث ذات 
  ؟ ..قالنيةبمفهومي الالعقالنية والع) إليس(فماذا يعني  .التأثير في حياته
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   IR Rationalمفهوم الالعقالنية ) أ

أفكار :" المعتقدات الالعقالنية بأنهاعرف  Patersonأن باتيرسون  ) ١٠، ١٩٩٢(يذكر فرج 
لي مجتمع وتؤدى إلى االضطراب االنفعاغير عقالنية وخرافية وغير ذات معنى وشائعة في ال

راك والتفكير بدرجة يصبح معها الفـرد  للذات ويجب مهاجمتها بإعادة تنظيم اإلد ةوهى مثبط
  ." منطقيا ومتعقال

مفهوم الالعقالنية بأنها تشتمل على التفكير بـالطرق التـي   ) ٢٧٩،م١٩٩١(ويوضح عبد اهللا 
اإلحساس بالسـعادة  ، المحافظة على الحياة " تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق الهدفين اآلتيين

                                                     .  النفسية والتحرر من األلم
دوجماتيه جامدة وال . غير علمية وغير منطقية" فتصف الالعقالنية بأنها "  " drydenأما 

  )٤٤، م٢٠٠٤نجوى احمد، (                                          ." تتفق مع الواقع 
إال ) اليجب والينبغى( نية تعبر عنغير عقال ةفكر) ١١( Ellisوفى إطار هذه التعريفات صاغ 

  : أنه عاد فلخص هذه األفكار في ثالث حتميات إنسانية هي
يجب علي أن أؤدي جيدا وأن أكون محبوباً من اآلخرين ذوى األهمية ومن المزري أال -١

  .أفعل
 وإال اعتبروا أشخاصا نحتمية أن يتصرف اآلخرون تجاه الفرد بلطف ومودة دائمي-٢

 .بغضاء

مية أن تكون الظروف حسنة وميسرة وأن يحصل الفرد على كل ما يريد بدون مجهود حت-٣
  )١٠٧ ،م١٩٩٤؛ الشناوي ٣٣٧م ، ١٩٩١، خرونآ و حنا(.كبير وإال فإن الحياة تبدو قاتمة 

أي أن هذه الحتميات تؤدى إلى تطور التفضيالت الفردية واالجتماعية ونحوها إلى مطالب 
  .بأسرهالعالم اوكذلك  ،اآلخرين و ،على اإلنسان نفسه  ةواجب

إن لم  قرر أن األفراد نادراً) ١٩٨٥(ellisليس إأن ) ٧١، ٢٠٠٤(السمادوني شوقية وتوضح 
ن رد الفعل عبارة عن حالة أو ،يكن مستحيالُ ما يكون لديهم أفكاراً ومشاعر وسلوكيات نقية 

لتفكير واالنفعـال ال يمـثالن   فـا ، مركبة من اإلدراك أو التفكير والعمليات الحسية الحركية 
ويعمالن في عالقة السبب ،عمليتين منفصلتين أو مختلفتين لكنهما يتداخالن على نحو ذي داللة

، ن االنفعال يؤثر على التفكير وعلـى السـلوك   أدي التفكير إلى االنفعال وؤحيث ي،والنتيجة 
لـيط مـن األفكـار    يس من إن سلوك الفرد في موقف معين هو خإلوفي ضوء ما أشار إليه 

ن األفراد يسلكون في مواقف الحياة المختلفة وفقا لمـا  إف ،العقالنية والالعقالنية في آن واحد 
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يدركون ويعتقدون نحو موقف معين كما يشير أليس إلى أن االضطراب االنفعالي يرتبط أساسا 
االضـطراب  ًباعتناق الفرد لبعض األفكار التي تخلو من المنطق والعقالنية ويسـتمر هـذا   

                                .باستمرار تبني الفرد وتزويده لهذه األفكار 
نه من الصعب إيجاد تعريـف  يرى أ Rorer. 1981أن ) ٤٤، م٢٠٠٤(كما تشير نجوى أحمد

ى، إال أنه يرى المعتقدات الالعقالنيـة هـي   يقدقيق مبنى على الطرق العلمية والضبط االمبر
كثـر  أالمعتقـدات   تلـك  الغ فيها حول العالم األشخاص، ويضيف أن تقييممعتقدات حمقاء مب"

   .ريفهاواقعية من محاولة تع
والالعقالنية تقييمات مستمرة من افتراضات ومقدمات ليس لها أساس تجريبـي السـتخدامها   

وهي نتـاج أفكـار   .. وتظهر في لغة مطلقة، حيث تمثل المطالب ملحة غير واقعية أو دقيقة
منطقية تمثل التفكير المطلق وتعتبر فلسفة اعتقاديه تقود إلى عدم الراحة والقلق وال  مدمرة ال

ويشـير  .تساعد على تحقيق األهداف، كما تقود إلى الكآبة والغضب واالستغراق في التفكيـر 
م فردود الفعل االنفعالية كالقلق االكتئاب تبدأ ويت" أنت تشعر بالطريقة التي تفكر بها: "بقوله) إليس(

تنفيذها من خالل نظام معتقدات هزم الذات والتي ترتكز على أفكار غير عقالنية تعود جـذورها  
إلى الطفولة، ومن الجدير بالذكر أن الشخص المضطرب يفكر أن األحداث الخارجية وليس أفكاره 

  .هي التي تجعله مضطربا
  :وهيوهناك ثالث عوامل تؤثر على التفكير بطريقة عقالنية وعلى العواطف 

  .النقص في الذكاء -١
 .النقص في معرفة كيف تفكر بذكاء -٢

المعرفة والذكاء اعدة السلوك المضطرب على استخدام عدم القدرة الناتجة عن عدم مس  -٣
القمش والمعايطة (".سلوك غبي من أناس غير أغبياء"بشكل جيد، فالسلوك المضطرب هو 

                                                                                                                                  )١٠٧،م٢٠٠٧
   Rational Believeالعقالنية  - ب

مفهوم العقالنية إذ يرى أن المعتقدات وأسـاليب التفكيـر   إلى ) ٢٩٥،م١٩٩٤( إبراهيم ينظر
عامة والقيم األساسية فـي الحيـاة، وتحقـق    وعقالنية بانسجامها مع األهداف ال ةتكون منطقي

  .      الفاعلية االجتماعية واإلبداع واإليجابية وكذلك تحقق احترام الذات أمام النفس واآلخرين 
بأنها استخدام المنطق في تحقيـق األهـداف   : العقالنية ) ٢٧٩،م١٩٩١ ( كما يعرف عبد اهللا

واإلحسـاس  ، مين هما المحافظة على الحياةوهي تسهم في تحقيق هدفين ها، القريبة والبعيدة 
                                                                                                                             .بالسعادة النفسية والتحرر من األلم في ظل التفاعل المالئم مع العواطف 

تلك التـي تسـاعد   " تعرف العقالنية بأنها   DRYDENأن ) ٢٧، هـ١٤١٧(لي يذكر المدخو
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كـذلك  ، على بقاء الفرد سعيدا كما أنها تلقى التدعيم االمبريقى من البيئة وتعبر عن األفضـل 
                       .مية منطقية واقعية لأن العقالنية تتميز بثالث خصائص، فهي ع Drydenترى 

  : أن الفرد عندما يفكر بعقالنية فإنه) ٢٥٧، م١٩٩٨(ود يالز رىو ي
  .يشتق أفكاره أساسا من حقائق موضوعية وليس من نظرة شخصية) ١
  .يصل إلى تحديد أهداف حياته والوصول إليها بسهولة أكبر) ٢
  . يقلل من الصراع الداخلي لديه) ٣

  . يقلل من صدامه مع من يعيش�)٤

  :ذكر بعض من السمات المميزة للعقالنية " إليس " إلى أن ) ١٥،هـ١٤٢٤(ويشير المحمدي 
حقائق وأدلة موضوعية وليس من نظرة  نوتتمثل في اشتقاقها م: الموضوعية  -١

  شخصية 
 بأن تتشكل في صورة رغبات وأمنيات التصل إلى المطلقات الالزمة : المرونة  -٢

 تساعد على تحقيق أهداف الحياة  -٣

 تقلل من الصراعات الداخلية للفرد  -٤

 لل من التصادم مع اآلخرين المحيطين بالفرد تق -٥

  .تساعد على التفكير في عدة صيغ من االحتماالت  -٦

(�
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 أن أهداف اإلرشاد العقالني االنفعالي تتمثل في إزالة أو خفض) ١٠٨،م١٩٩٤(يذكر الشناوي
مسترشد، ويشتمل ذلك علـى هـدفين   النتائج غير المنطقية أو االضطرابات االنفعالية لدى ال

  :أساسيين هما
إلى أقل حد ممكن، وتخفيض العدوان أو الغضب أيضاً إلى ) أو قهر النفس(تقليل القلق  -١

  ).أو إلقاء اللوم على اآلخرين أو على الظروف(أقل حد ممكن 
تزويد المسترشدين بطريقة تمكنهم من أن يكون لديهم أدنى مستوى من القلـق ومـن    -٢

  .ذلك من خالل التحليل المنطقي الضطراباتهمالغضب، و
وهناك أهداف إيجابية أخرى تتعلق بالصحة النفسية تدخل صراحة أو ضـمناً فـي العـالج    
العقالني االنفعالي، وتشتمل هذه األهداف على تكوين اهتمام ذاتي مستنير يعتـرف بحقـوق   

ية، وتحمل سقطات البشر وتقبـل  اآلخرين وتنمية التوجيه الذاتي واالستقاللية الذاتية والمسئول
األشياء غير المؤكدة والمرونة واالنفتاح على التغيير والتفكير العلمي وااللتزام نحـو شـيء   
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وهذه األهداف . خارج أنفسهم وتقبل المخاطر أو الرغبة في تجريب أشياء جديدة وتقبل الذات
للعالج وجميـع هـذه   تمثل أرضية مشتركة بين العالج العقالني وغيره من الطرق األخرى 

  . األهداف مشتقة من الهدفين الرئيسيين للعالج
حدد مجموعة مـن أهـداف اإلرشـاد    ) إليس(إلى أن )  ٣٤٥، م٢٠٠٣( كما يشير الخطيب

  :العقالني االنفعالي على النحو اآلتي
إن العالج العقالني العاطفي يهدف إلى مسـاعدة  : (Self-Interest)االهتمام بالذات  -١

ى أن يهتم بنفسه أوالً، ولكن دون أن يصبح أنانياً، ويتمركز حول الـذات  المتعالج عل
  .بالكامل ودون أن يخطئ بحق اآلخرين

إن على اإلنسان أن يتحمل المسئولية الشخصية، : (Self-Direction)التوجيه الذاتي  -٢
اً ويعمل باستقاللية، وهو قد يحتاج إلى مساعدة اآلخرين، إال أن ذلك ليس مطلباً إلزامي

 .أو مطلقاً

إن على اإلنسان أن يتحمل اآلخرين، فهو ليس بحاجة إلى أن : (Tolerance)التحمل  -٣
 .يدخل في شجار معهم بسبب ذلك

إن على اإلنسان أن يتقبل حقيقة : (Acceptance of Uncertainty)تقبل عدم اليقين  -٤
العيش في هذه أنه يعيش في عالم من االحتماالت، إذ ليس هناك حقائق مطلقة وأكيدة، و

 .الحياة ليس شيئاً مروعاً

إن اإلنسان العادي يتصف بمرونة التفكيـر، وهـو يتقبـل    : (Flexibility)المرونة  -٥
 .التغيير

إن اإلنسـان العـادي يتصـف بكونـه     : (Scientific Thinking)التفكير العلمـي   -٦
نفسـه،  موضوعياً وعلمياً ومنطقياً، وهو قادر على تطبيق مبادئ المنطق والعلم على 

 .وعلى عالقاته باآلخرين

إن الناس العاديين يهتمون وينشغلون بأشياء مختلفة خارج : (Commitment)االلتزام  -٧
 .نطاق أنفسهم، وهذه األشياء قد تشمل العالقات مع اآلخرين أو األفكار وما إلى ذلك

إن اإلنسان العادي يتمتع بقـدر معـين مـن روح    : (Risk Taking)روح المغامرة  -٨
امرة، إنه يفعل األشياء التي يعتقد أنها مهمة بالنسبة له؛ حتى لو فشل في تأديتهـا  المغ

 .فهو لديه االستعداد ألن يجرب بشكل متواصل
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إن اإلنسان العادي قانع بحياته، إنـه راض عـن   : (Self-Acceptance)تقبل الذات  -٩
 .نفسه، وهذا الرضا ال يتوقف على إنجازاته أو تقدير اآلخرين له

إننا جميعاً نواجه اإلحباط أو نشعر باألسف أو الندم، : (No utopianism)مثالية الال - ١٠
إن .فهذه هي طبيعة الحياة، ونحن ال نستطيع إلغاء هذه األشياء، وإنما نستطيع تقليلهـا فقـط  

اإلرشاد العقالني االنفعالي يحاول مساعدة الناس على التخلص مـن أنمـاط التفكيـر غيـر     
  .ماط التفكير المنطقية بدالً منهاالمنطقية، وتطوير أن

جـل  أخطوات محددة يقوم بها مـن  " المرشد " جأن للمعال) ١٥٤،م٢٠٠٣(ويوضح الضامن 
  :تي تحقيق أهداف العملية اإلرشادية وتتمثل في اآل

وفي هذا الموقف يتعلم المسترشد كيف يعزل ، تعريف المسترشد باألفكار غير العقالنية  -١
  كاره غير العقالنية أفكاره العقالنية عن أف

إدراك المسترشد أن ما يتسبب في إبقاء اضطرابه االنفعالي قائماً هـو التفكيـر غيـر     -٢
 .المنطقي 

 .مساعدة المسترشد على تعديل أفكاره غير العقالنية  -٣

تحدي المسترشد لحثه على تطوير فلسفة عقالنية حتى ال يصبح ضحية لألفكار غيـر   -٤
 .العقالنية 

إلى مجموعة من المهام التي يقوم بها المرشد فـي هـذه   ) ٣١٨،م١٩٩٨(ويشير جمل الليل 
  : النظرية وذلك على النحو التالي 

  اكتشاف األفكار غير العقالنية خالل الحديث مع المسترشد ومناقشته أثناء المقابلة  -١
 معرفة األسباب التي أسهمت في وجود واستمرار األفكار غير العقالنية  -٢

والوقوف على ، قتناع أن أفكاره المتعلقة بالمشكلة غير عقالنية مساعدة المسترشد باال -٣
 .األسباب التي جعلتها على هذا النحو 

وما ترتب على هـذه  ، توضيح العالقة بين األفكار غير العقالنية وموضوع المشكلة  -٤
 .المشكلة من معاناة وألم وتعاسة للمسترشد 

كير غير العقالني يؤدي إلى استمرار إقناع المسترشد وتحذيره من أن استمراره في التف -٥
 االضطراب الذي يشكو منه 

، قيام المرشد بتوضيح كيفية استبدال األفكار غير العقالنية بأفكار عقالنية وموضوعية  -٦
  .مع االستفادة من معرفة فلسفة المسترشد ورؤيته للحياة والمستقبل 

  :قق للمسترشد ما يليبعد إتمام عملية اإلرشاد يتحو نهأ) ٣٤، م١٩٩٢(ويوضح فرج 
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  .Hostility، والعداء Self- blameأقل درجة ممكنة من القلق ولوم الذات -١
، Self- Suggestionمساعدة العميل على أن يالحظ ذاته باإليحـاء الـذاتي اإليجـابي    -٢

  .Persuasionوالحث واإلقناع 
 Self- defeatingميتـه  منحه األساليب العقالنية التي تمكن العميل من التغلب علـى انهزا  -٣

      وبناء فلسفة عقالنية تساعده في التغلب على مشكالته
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ت علـى الحـاال   اإلبقاء في المشوهة تلعب دوراً األفكارإلى أن " Aron Beck "أبحاث أشارت
 األفكـار والسلوك، ولهذا تعد  ةتغير العاطفإلى  تغير المعتقدات يمكن أن يؤدى وأن  ،المزاجية

  )١٧٤،م١٩٩٧،؛الطيب٢١٤،م١٩٩٠،باتيرسون.              (نقطة رئيسيه للتدخالت العالجية
ويعمل اإلرشاد العقالني االنفعالي على مساعدة المسترشد على التخلص من األفكـار المحرفـة   

واقعية وعقالنية وتتسم بالفاعلية والمنطقية  والعمل على استبدالها بأخرى أكثر، وغير المالئمة 
)                                                  ٢٣٠،م١٩٩٦،معوض.                       (وتصحيح المفاهيم الخاطئة المختلة وظيفياً

ة األولى، بآبائهم خالل مراحل الطفول نوتؤكد نظرية العالج العقالني االنفعالي أن األبناء يتأثرو
فأساليب الوالدين تؤثر في تشكيل شخصية الطفل وتنميـة االسـتعدادات الموروثـة لـديهم أو     
ضمورها، وبهذا نرى أن هذه النظرية تركز على أن التفكير الالعقالني يرجع في نشـأته إلـى   

ألولـى  وخالل السنوات ا.يعيش فيهاذلك التعليم المبكر الذي يتلقاه الطفل من والديه وبيئته التي 
ن إمكانية تكيفهم على أشدها، لذلك فهم أكثر تأثيراً باألسـرة والضـغوط   ومن حياة األطفال تك

االجتماعية، فوصف اآلباء ألبنائهم بأنهم سيئون وال قيمة لهم وغيـر مرغـوب فـيهم عنـدما     
يتصرفون بطريقة غير الئقة، تعتبر ممارسات تؤثر فـي أطفـالهم مسـتقبالً ليصـبح لـديهم      

انفعالية عاطفية واضطرابات السلوك، وألن األطفال تنقصهم القدرة على قياس ذاتهم  اضطرابات
وبيئتهم بموضوعية، فهم يكونون اتجاهات ناقدة عن الوالدين، وبالتالي يولدون اتجاهات سـلبية  
نحو األفراد المحيطين كالمعلمين واألقران ويصبح األطفال، مضـطربين لـيس فقـط بسـبب     

ألن لديهم نزعة وميل ألخذ هذه االتجاهات بجديـة  سلبية نحوهم، ولكن أيضاً اتجاهات اآلباء ال
أعماقهم خالل سنوات حياتهم األولى ثم ينمـون ويكبـرون ولـديهم مطالـب     بحيث تدخل في 

وتؤمن هذه النظرية بأن اإلنسان غير معصوم .العقالنية تخدم نظام المعتقدات الالعقالنية لديهم
  .ه على تقبل ذاته، وتعلمه كيف يعيش ويتكيف مع ذاتهعن الخطأ، لذا فهي تساعد

                       )١٠٣،م٢٠٠٧،القمش والمعايطة(                                                      
ويعتقد أنهـا تقـف   "  إليس" مجموعة من األفكار التي ذكرها )  ٣٤٤،م٢٠٠٣(ويورد الخطيب 
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  :وراء االضطراب النفسي 
  من الضروري أن يكون الشخص محبوباً ومقبوالً من األشخاص المهمين في حياته -١
  يجب أن يكون الفرد فعاالً ومنجزاً بشكل يتصف بالكمال حتى تكون له قيمة -٢
  ولذا يلزم معاقبتهم، بعض الناس سيئون وشريرون وعلى درجة عالية من الخسة والنذالة-٣
  مور على غير ما يتمنى الفرد من المصيبة الفادحة أن تأتي األ -٤
  .تنشأ تعاسة الفرد عن ظروف خارجية ال يستطيع السيطرة عليها أو التحكم فيها -٥
وبالتالي ، األشياء الخطرة أو المخيفة تستدعي االهتمام الكبير واالنشغال الدائم بالتفكير فيها  -٦

  .بها بشكل دائم  دألن احتمال حدوثها كبير يجب أن ينشغل الفر
  .من السهل تجنب بعض الصعوبات والمسئوليات بدالً من مواجهتها -٧
ويجب أن يكون هناك من هو أقـوى منـه   ، يجب أن يكون الشخص معتمداً على اآلخرين  -٨

  .حتى يعتمد عليه 
  .واألحداث التي أثرت بمشاعرنا ال يمكن تجاهلها ، الماضي يحدد السلوك الحاضر -٩

  وم اآلخرين ومشاكلهم يجب أن ينزعج اإلنسان لهم-١٠
وإذا لم نجد الحلول الجيدة والسريعة لمشكالت الحياة فـذلك  ، هناك حل مثالي لكل مشكلة  -١١

  .                                                       أمر مفجع 
إلى ثالثة من الضروريات  التي غالباً ما تندرج تحتها ) ٧٨،م٢٠٠٤(زهران سناء كما تشير 

  :وتشمل األنماط التالية ، فكار غير العقالنية والتي تؤدي إلى االضطراب النفسي األ
أو " إنني شخص غير كـفء "وكثيراً ما تظهر في عبارات مثل  :المطالب المتعلقة بالذات -١

  .عمل بطريقة جيدة تنال استحسان الجميع  أإنني يجب أن 
يجب أن يكون مـن  " نها بالعبارات التالية وغالباً ما يعبر ع: المطالب المتعلقة باآلخرين -٢

  .حولي ظرفاء تحت كل الظروف وطوال الوقت 
ظـروف  " وغالباً ما تأخذ شكل االعتقاد الذي يـرى أن : المطالب المتعلقة بالعالم المحيط -٣

  .الحياة أقل من تلك التي يجب أن أعيش فيها
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هو فكرة " Ellisإليس"  إن المحور الرئيسي الذي تقوم عليه نظرية) ٦٥، م١٩٩٧(رى توفيق ي
حيث أن العديد من انفعاالت الفرد وسلوكه تنشأ من خالل . الحوار الدائر بين الفكر واالنفعال

الحوار الذاتي، هذا الحوار الذاتي داخلي وينتج عنه مجموعة من االنفعاالت والسلوكيات 
أو غير الصائبة التي تسبب بعض االضطرابات النفسية، ولذا فإن ضبط هذا الحوار  الصائبة

ويأتي . الذاتي عن طريق التفكير المنطقي المنظم يؤدى إلى ضبط االنفعاالت وبالتالي السلوك
واالتجاهات غير  هنا دور المرشد النفسي ليساعد المسترشد على التخلص من األفكار

كثر عقالنية وتكون العالقة اإلرشادية هنا أشبه بعالقة أرى خحالل أالعقالنية،والعمل على إ
كما يركز المرشد على الحاضر والمستقبل من خالل العمل على بناء أساليب . معلم بمتعلم

  . معرفية وسلوكية تمكن المسترشد من العمل بكفاءة مع مشكالته 
  : إلرشاد العقالني كما يليخطوات العملية اإلرشادية في ا) ٣٩٣،م١٩٩٦(ويحدد الشناوي 

 .اإلقناع اللفظي الهادف إلى إقناع المسترشد بمنطق العالج العقالني -١

التعرف على األفكار غير العقالنية لدى المسترشد من خالل مراقبة المسترشد لذاته -٢
 .وتزويد المرشد له بردود الفعل 

 .فسير العقالني لألحداث التحديات المباشرة لألفكار غير العقالنية مع إعادة الت-٣

 .تكرار المقوالت الذاتية العقالنية وإحاللها محل التفسيرات غير العقالنية -٤

الواجبات السلوكية المعدة لتكوين االستجابات العقالنية لتحل محل االستجابات غير -٥
  . العقالنية والتي كانت سبباً في حدوث االضطراب النفسي

الفعال يجب أن تستمر في ) المرشد (أن مهمة المعالج ) ٩٤،م٢٠٠١(عوض رئيفة توضح كما 
وبصفة خاصة تفكيره غير المنطقي في الوقت الحاضر  ، إماطة اللثام عن ماضي العميل 

  :وذلك عن طريق ، وأفكاره المدمرة للذات 
  .شعوره  استحضارها بقوة إلى حيز انتباهه أو -١
 .ه توضيح كيف أنها تسبب وتبقي على اضطرابه وتعاست  -٢

 .التدليل الدقيق على االرتباطات غير المنطقية في جمله المستدخله  -٣

والجمل ، هذه الجمل بتلفظ الوكيف يتحدى ويناقض ويعيد ، تعليمه كيف يعيد التفكير -٤    
  .المستدخلة أكثر منطقية وفعالية  مشابهة  كيفما تصبح أفكارهال

اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي وهنا يود الباحث اإلشارة إلى شكل توضيحي لعملية 
  :من خالل تصور الشكل التوضيحي التالي، موضحاً فيه الجوانب المرضية والمسار العالجي 
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  )٢(شكل رقم                                     
  يوضح عناصر العالج العقالني االنفعالي
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فـي  ) إلـيس (قـدم  ) ٢٠٠٤، زهرانوسناء  ؛ ١٩٩٢،فرج ؛ ١٩٩١، عبد اهللا(على  اًاعتماد
وعـرض لكـل   ) م١٩٧٧(دراساته اإلطار الكامل لنظريته في اإلرشاد والعالج النفسي عام 

  : فرضاً، وهي كاآلتي) ٣٢(عددها  الفروض التي تقوم عليها نظريته، والتي بلغ
  : الفروض الخاصة باإلطار المعرفي لنظرية إليس: أوالً

  : يلي هذه الفروض توضح العالقة بين التفكير واالنفعال والسلوك اإلنساني وهي كما
  Thinking creates emotion: التفكير يحدث االنفعال -١

في اإلرشاد العقالني االنفعالي، حيـث أن   يعتبر هذا الفرض هو األساس بالنسبة لنظرية إليس
التفكير اإلنساني واالنفعال ليسا عمليتين منفصلتين مختلفتين ولكن بينهمـا عالقـات متبادلـة    

ألن استجابات الفـرد نحـو    ابصورة تكاملية، وال يمكن النظر إليهما في انفصال عن بعضهم
لى أفكاره ومعتقداته واتجاهاته نحـو  البيئة ال تتوقف على االنفعال فقط، ولكن تتوقف أيضاً ع

هذه البيئة، وعلى المرشد العقالني أن يدرك هذه العالقة ويساعد العميل على تعـديل أفكـاره   
  .واتجاهاته الالعقالنية حتى يغير من انفعاله وسلوكه

   Semantic processes and self statements: عمليات تعلم المفاهيم واألحاديث الذاتية -٢
حاديث الذاتية وما يقوله الفرد لنفسه عن األشياء والبيئة التي يعيش فيها وتعلم مفـاهيم  إن األ

خاطئة يؤثر في انفعال الفرد وسلوكه، وعندما يتعامل األفراد مع اآلخرين بغير موضوعية فإن 
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هذه النظرة تقودهم إلى االضطراب االنفعالي، وعلى المرشد العقالني أن يساعد العمالء على 
عية وعقالنية ويحول األحاديث الذاتية والمفـاهيم الخاطئـة   وحدث مع أنفسهم بدقة وموضالت

  . المسببة لالضطراب إلى أحاديث أخرى تحمل معاني السعادة والنجاح
        Mood states and cognition: الحاالت المزاجية للفرد ومعرفته -٣

قداته وما يقوله لنفسه حيـث أن األفكـار   تتأثر الحاالت المزاجية للفرد ومعرفته بأفكاره ومعت
تبعث على الحزن وفقدان األمل  يالمتفائلة تبعث على السعادة والفرح، أما األفكار المتشائمة فه

في المستقبل، مما يسبب القلق واالكتئاب والمرشد العقالني يجب أن يسـاعد العميـل علـى    
مزاجية للفرد ويجعله يشـعر بالتفـاؤل   التخلص من األفكار المتشائمة التي تؤثر على الحالة ال

  . واألمل في المستقبل
  Awareness, insight, self-monitoring: الوعي واالستبصار وتنبيه الذات -٤

الوعي واالستبصار وتنبيه الذات من العمليات المعرفية الهامة في تغيير السلوك، والفرد يعتبر 
نية فإن ذلك يجعله أكثـر اضـطراباً وقلقـاً،    عندما يشعر بمشكلته ويفكر فيها بطريقة ال عقال

والمرشد العقالني يساعد العميل على أن يكون أكثر وعياً واستبصاراً بمشكلته حتى يمكنه من 
  .تغيير وتعديل سلوكه المضطرب

  Imagine and fantasy: التصور والتخيل -٥

ية فقـط، ولكـن أيضـاً    ال يفكر األفراد فيما يحدث لهم من مواقف بالكلمات والعبارات اللفظ
يفكرون بطرق غير لفظية أخرى مثل التصور والتخيل واألحالم، وهذه العمليـات المعرفيـة   
تؤثر في انفعال الفرد وسلوكه، والمرشد العقالني يستخدم التصور والتخيل ليسـاعد العمـالء   

وك الفرد وسلوكهم المضطرب إلى انفعاالت إيجابية تعمل على تغيير سل على تغيير انفعاالتهم
  . وتشعره بالسعادة والصحة النفسية

  : توجد عالقة متبادلة بين المعرفة واالنفعال والسلوك -٦
Interrelation of cognition, emotion and behavior  

هناك عالقة متبادلة بين معرفة الفرد وانفعاله وسلوكه وأي تغيير في إحدى هذه األشياء الثالثة 
منهما يؤثر في اآلخر، والمرشد العقالني عليه  شياء األخرى، ألن كالًيتبعه تغيير في باقي األ

أن يدرك هذه العالقة جيداً ويساعد العمالء على تغيير اضطراباتهم االنفعاليـة عـن طريـق    
  . تعليمهم أنواعاً جديدة من المعرفة تساعد على تغيير سلوك الفرد

  : جيةجعة والتحكم في العمليات الفسيولواالتغذية الر - ٧
Biofeedback and control of physiological processes                                            

جعة والعمليات الفسيولوجية في انفعال الفرد وسلوكه فـالخبرات الصـادمة   اتؤثر التغذية الر
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ها مـن  المؤلمة تعمل على زيادة كمية العرق وزيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وغير
العمليات الفسيولوجية، وعندما يفكر األفراد بطريقة عقالنية فإنهم يمكنهم ضبط هذه العمليات 
الفسيولوجية، والسيطرة على ردود أفعالهم تجاه البيئة واآلخرين، أما إذا كانوا يفكرون بطريقة 

ولوجية ال عقالنية فإنهم يشعرون باالضطراب االنفعالي الذي يؤثر على حالـة الفـرد الفسـي   
والمرشد العقالني يساعد العمالء على تغيير هـذه الخبـرات المؤلمـة وضـبط العمليـات      

  .الفسيولوجية حتى يتمكنوا من تغيير انفعاالتهم وسلوكهم المضطرب
  : تؤثر الميول الفطرية على انفعال الفرد وسلوكه -٨

Innate influences on emotions and behavior.                                                
الفرد لديه ميول بيولوجية فطرية، وأخرى مكتسبة ومتعلمة، وأحياناً تساهم هذه الميول الفطرية 
والمكتسبة في حدوث االضطراب االنفعالي والمرشد العقالني عليه أن يـدرك هـذه العالقـة    

غيير هـذه الميـول   ويوضح للعمالء األسباب المعقدة لالضطراب االنفعالي ويساعدهم على ت
  . وخاصة المكتسبة المتعلمة حتى ال يحدث لهم نكسة أخرى بعد االنتهاء من عملية اإلرشاد

  Expectancy influences: يؤثر توقع الفرد في انفعاله وسلوكه -٩

يؤثر توقع الفرد عن األشياء واآلخرين في البيئة على انفعاله وسلوكه، وحـين يقـوم توقـع    
ال عقالنية خاطئة فإن ذلك يؤدي إلى حدوث االضطراب االنفعالي، ويسلك  األفراد على أفكار

الفرد بطريقة خاطئة، والمرشد العقالني عليه أن يستخدم توقعات العميل عن نفسه واآلخـرين  
  . ليساعده في التخلص من االضطراب االنفعالي ويغير من سلوكه

  Locus of control: يؤثر مركز تحكم الفرد في انفعاله وسلوكه -١٠

يسلك األفراد في كثير من المواقف تبعاً لتحكمهم الذاتي، وتتوقف سلوكيات األفراد على مدى 
والمرشد . تحكمهم في المصادر الداخلية والخارجية للذات ويؤثر ذلك في انفعال الفرد وسلوكه

لخارجية العقالني يساعد العمالء على التحكم في ذاتهم ويوضح لهم كيف يستخدمون المصادر ا
للتفاعل مع البيئة، ومدى تأثيرها على انفعاالتهم وسلوكهم وبذلك يقلل من اضطرابهم ويغيـر  

  . من سلوكهم
  Attribution errors: خصائص الفرد في انفعاله وسلوكه ثرأ -١١

يتميز الفرد بخصائص مثل الدافعية والغرضية، والسببية، ويستخدم هذه الخصائص نحو البيئة 
عندما تكون دوافع األفراد وأغراضهم قائمة على مفاهيم وأفكار ال عقالنية، فإن واآلخرين، و

والمرشد العقالني عليه أن يساعد العمالء على . هذا يؤدي إلى مزيد من االضطراب االنفعالي
فهم وتغيير هذه الخصائص المعرفية بحيث تكون دافعيـتهم وأغراضـهم مالئمـة لقـدراتهم     

  . غيير سلوكهموإمكاناتهم وتعمل على ت
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  Irrational thinking: التفكير الالعقالني يحدث االضطراب االنفعالي -١٢

يوجد لدى األفراد ميول فطرية ومكتسبة ألن يتعلموا التفكير الالعقالني من البيئة أثناء عملية 
التربية والتنشئة االجتماعية، وهذه األفكار الالعقالنية تتداخل مـع أفكـارهم عـن الصـحة     

نفعال والسلوك وتؤدي إلى االضطراب االنفعالي، وعندما يغيرون هذه األفكار يتغير معها واال
والمرشد العقالني عليه أن يفسر ويفند هذه األفكار الالعقالنيـة للعميـل   . سلوكهم المضطرب

ويوضح له أنها هي السبب فيما يعانيه من اضطراب ويساعده على بناء وتبني أفكاراً عقالنية 
قق السعادة والصحة النفسية، ويعتبر هذا الفرض من الفروض األساسية التي قامـت  جديدة تح

  .في اإلرشاد النفسي Ellisعليها نظرية إليس 
  self-rating: سوء تقدير الذات يؤثر على انفعال الفرد وسلوكه -١٣

ئة، يوجد لدى األفراد ميول فطرية ومكتسبة لتقييم أفعالهم وسلوكهم سواء كانت حسنة أو سـي 
وتقدير ذاتهم بعمق، وإذا حدث تقدير خاطئ فإن الفرد ال يتسامح مع ذاته مما يؤثر في انفعاله 

والمرشد العقالني عليه أن يساعد العمـالء علـى   . وسلوكه ويؤدي إلى االضطراب االنفعالي
تقييم أنفسهم بطريقة صحيحة، ويعلمهم التسامح مع ذاتهم وهذا يؤدي إلـى تغييـر انفعـالهم    

  . كهموسلو
  Defensiveness: األساليب الدفاعية الالشعورية تؤثر على انفعال الفرد وسلوكه - ١٤

عندما يعرف األفراد أن سلوكهم خاطئ أو تصرفوا بطريقة سيئة فإنهم يرفضون االعتـراف  
ألنفسهم أو لآلخرين أن لديهم أفكاراً خاطئة أو أن سلوكهم خاطئ، لذلك يستخدمون العديد من 

لدفاعية الالشعورية إلخفاء وإنكار أفعالهم الخاطئة، مما يزيـد مـن االضـطراب    األساليب ا
ء على عدم استخدام هذه األساليب الدفاعية، الوالمرشد العقالني عليه أن يساعد العم. االنفعالي

ويوضح لهم أن إخفاء أفعالهم الخاطئة تؤدي إلى مزيد من القلق واالضطراب، وعلى الفرد أن 
  . يعترف باألخطاء حتى يمكنه تغيير سلوكه ة نفسه ويتوقف عن إدان

  Low frustration tolerance :درجة تحمل الفرد لإلحباط تؤثر على انفعاله وسلوكه -١٥
األفراد لديهم ميول فطرية ومكتسبة على تحمل القليل من اإلحباط، ولذلك يبحثون عن األعمال 

ويتجنبون األعمال التي تحقق لهم اإلشباع على  السهلة والتي تحقق لهم إشباعاً فورياً ومباشراً
مدى طويل، وبذلك تتعارض ميولهم القوية لتحقيق اللذة واإلشباع مع عدم تحملهم للعمل الذي 

والمرشد . يحقق لهم ما يريدون، ويؤدي ذلك إلى حدوث االضطراب االنفعالي والقلق واإلحباط
ا درجة كبيرة من اإلحباط، وأن يغيروا أنفسهم العقالني عليه أن يساعد العمالء على أن يتحملو

  إلى األفضل بحيث تكون لدى الفرد القدرة على تغيير المثيرات المؤلمة أو تقبلها، إذا كانت 
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غير قابلة للتغيير، وأن يساعد العمالء على أن تكون لهم فلسفة واضحة بعيـدة المـدى فـي    
  . الحياة
  Anticipation of threat: النفعاليتوقع الفرد التهديد يزيد اضطرابه ا -١٦

يظهر األفراد ردود فعل للتهديد عندما يكون هناك خطر حقيقي كما أنهم يترقبون ويتخيلـون  
قف تهديد حقيقية، ويـؤدي  امواقف التهديد ويظهرون الخوف والقلق عندما ال تكون هناك مو

نـي عليـه أن يسـاعد    والمرشد العقال. ترقب وتوقع التهديد إلى حدوث االضطراب االنفعالي
العمالء على إخراج هذه األفكار المدمرة ويعمل على أن تكون لديهم ردود فعل إيجابية تجـاه  

  . مواقف الحياة المختلفة

  : الفروض الخاصة بفنيات اإلرشاد العقالني االنفعالي: ثانياً

أهـداف   هذه الفروض توضح الفنيات اإلرشادية التي يستخدمها المرشد العقالني في تحقيـق 
  : عملية اإلرشاد العقالني االنفعالي وهي كما يلي

  Active-directive counseling: اإلرشاد النفسي التوجيهي النشط -١
هذه الفنية من فنيات اإلرشاد العقالني الهامة، حيث أن األفراد لديهم ميول فطرية ومكتسبة ألن 

ولهذا فالفرد يحتاج إلى  Self-sabotagingيفكروا بطريقة ال عقالنية تعمل على تدمير ذاتهم 
مزيد من المساعدة من خالل اإلرشاد النفسي التوجيهي حيث يقوم المرشد بدور إيجابي نشـط  
لكشف هذه األفكار الالعقالنية وتوجيه وإرشاد العميل نحو األساليب التي يتخذها لحل مشكالته 

  . وتغيير سلوكه
   disputing and persuasion :الدحض واإلقناع -٢

يتمسك األفراد باألفكار الالعقالنية على الرغم من أنها تسبب لهـم االضـطراب االنفعـالي،    
والمرشد العقالني عليه أن يوضح للعميل عدم منطقيـة هـذه األفكـار    . وتؤثر على سلوكهم

والسخرية منها واالعتراض عليها ومناقشته ودحض هذه األفكار الخاطئة، ويعمل على إقنـاع  
ثه على أن يختار أفكاراً عقالنية جديدة تحقق له السعادة والصحة النفسية، وتعتبـر  العميل وح

هذه الفنية من الفنيات اإلرشادية التي تميز اإلرشاد العقالني االنفعالي ويعتبر إليس رائداً فـي  
  . هذا المجال

   Homework الواجبات المنزلية -٣
شادية التي استخدمها إليس في مساعدة األفـراد  تعتبر فنية الواجبات المنزلية من الفنيات اإلر

المضطربين انفعالياً والذين يقاومون عملية اإلرشاد ولهذا يقوم المرشد العقالني بتحديد بعض 
الواجبات المنزلية المباشرة للعميل تساعده على تغيير انفعاله وسلوكه، ويعتبر إليس نفسه رائداً 
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  . ديةفي مجال استخدامه لهذه الفنية اإلرشا
  insult and intent: تبسيط اإلهانة وحسن الظن باآلخرين -٤

عندما يشعر األفراد أن اآلخرين يفكرون في إهانتهم واحتقارهم أو ضررهم فإنهم يشـعرون  
والمرشد . باالضطراب االنفعالي، وهذا اإلدراك يضر بهم أكثر من تصرفات اآلخرين نحوهم

وا إهانة اآلخرين بخطورة زائدة ومساعدتهم على تقبـل  العقالني يساعد العمالء على أال يأخذ
اآلخرين والتسامح معهم وحسن الظن بهم، وهذه الفنية اإلرشادية تعتبر من الفنيات الهامة التي 

  .تميز اإلرشاد العقالني االنفعالي
   Abreaction of dysfunctional emotions: تنفيس االنفعاالت المختلة وظيفياً -٥
عقالني االنفعالي يعمل على تنفيس االنفعاالت المختلـة وظيفيـاً، مثـل الغضـب     اإلرشاد ال 

والعدائية والغيظ، والعدوان والغيرة والحسد وغيرها وذلـك بواسـطة اسـتخراج األفكـار     
الالعقالنية واستبدالها بأفكار عقالنية جديدة تمكن الفرد من أن يتخلى عن هـذه االنفعـاالت   

يساعد العميل على بناء واتخاذ فلسفة عقالنية جديـدة تحقـق لـه     الضارة، والمرشد العقالني
السعادة والصحة النفسية وتجعل العميل قادراً على كظم غيظه وغضبه وترك هذه االنفعاالت 

  . ة وظيفياًعطلالم
   Choice of behavioral change  :تبصير الفرد باختيار الطرق الفعالة للتغير السلوكي -٦

تدخل فيه عوامل بيولوجية وبيئية، ومع هذا فإن الفرد لديـه القـدرة علـى    ت السلوك اإلنساني
االختيار بين أن يقوم ببعض األعمال ويرفض أعماالً أخرى، وعلى ذلك فإن األفراد يمكنهم أن 
يغيروا انفعاالتهم وسلوكهم المضطرب، وأن يختاروا طرقاً جديدة وفعالة تمكنهم من االستفادة 

والمرشد العقالني يساعد العميل علـى اختيـار الطـرق    . من حبهم للحياةمن طاقاتهم وتزيد 
  . المختلفة التي تساعد على تغيير سلوكه واستغالل قدراته وإمكاناته

  Self – control: ضبط الذات -٧
وتغييرها  Self-managementالذات  دارةالفرد لديه القدرة على استخدام أساليب متنوعة إل

إلى أنه يستخدم أسـلوب التعزيـز   ) ١٩٧٧(وأشار إليس . يه من اآلخرينأكثر من تلقي التوج
وفنيات اإلشراط اإلجرائي لضبط النفس ومساعدة األفراد على تغييـر أفكـارهم الالعقالنيـة    

والمرشد العقالني يساعد العمالء على استخدام معارفهم ومهاراتهم في ضبط . وتعديل سلوكهم
ية عن طريق تعزيز أنفسهم بالقيام ببعض األعمال التي يحبون الذات وتغيير أفكارهم الالعقالن

  . القيام بها أو معاقبة أنفسهم ببعض األعمال البسيطة إذا لم يحققوا النجاح في العمل المطلوب
  Coping with distress and threat: التهديدوتعلم مهارات الكفاح ضد الشدة  -٨

لكفاح في مواقف الشدة والتهديد، ولكنهم حين يتعلمون األفراد لديهم القدرة على تعلم مهارات ا
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فإن هذا يؤدي إلـى   Screaming and whiningالكفاح بطريقة سيئة مثل العويل والصراخ 
والمرشد العقالني عليه أن يساعد العمالء على تعلـم مهـارات   . زيادة االضطراب االنفعالي

ويساعدهم على التعامل مع األشـياء   جديدة للكفاح والتعود على الصبر ومواجهة المشكالت،
واآلخرين بطريقة أفضل تزيد من ثقتهم في أنفسهم ومن قدرتهم على الكفـاح فـي مواقـف    

  . التهديد
   Digression of Distraction: التحويل واإللهاء -٩

يمكن لألفراد أن يوقفوا تيار األفكار الالعقالنية المسببة لالضطراب االنفعالي، مثل الخـوف  
الفشل والرفض واإلحباط وتغيير انفعاالتهم وسلوكهم، إذا هم استطاعوا التركيز على أشياء من 

والمرشد العقالني يمكن . معرفية أخرى ال تسبب االضطراب مثل التأمل والتخيل واالسترخاء
  . ليساعد العمالء على وقف أسباب االضطراب االنفعالي" اإللهاء"أن يستخدم التحويل المعرفي 

  Education and information: ألساليب التربوية وإعطاء المعلوماتا -١٠
األفراد لديهم القدرة على التعلم ذاتياً أو أن يتعلموا من اآلخرين والتعلم الخطـأ يـؤدي إلـى    
حدوث االضطراب االنفعالي، ولكن المرشد العقالني يساعد العمالء على التعلم وإعادة التربية 

حة، والدروس والمحاضرات والمناقشات وقراءة الكتـب العلميـة،   بإعطاء المعلومات الصحي
  . وتعلم أسلوب التفكير العلمي، مما يساعد على تغيير انفعاالت العميل وتعديل سلوكه

  Suggestion and hypnotic suggestion :تقليل قابلية الفرد للتأثير بإيحاءات اآلخرين -١١
نفعلوا ويسلكوا تبعاً إليحاءات اآلخرين السيئة، والتـي  األفراد لديهم ميول قوية ألن يفكروا وي

والمرشد العقالني االنفعالي يعمل على تقليل قابلية العمالء للتأثر . تسبب االضطراب االنفعالي
بإيحاءات اآلخرين، ويغرس فيهم إيحاءات ذاتية إيجابية تبعث على الثقـة بـالنفس والتفـاؤل    

  . االستفادة من خبراتهم وتجاربهم السابقة السليمة وترفع من روحهم المعنوية وتعمل على
  Modeling and imitation: وة والتقليددالق -١٢

القدوة والتقليد من العمليات المعرفية الهامة، فالفرد لديه ميول فطريـة ومكتسـبة ألن يقلـد    
رياً أو اآلخرين في أفكارهم وسلوكهم، ويختار النماذج الصالحة التي يقتدى بها ويتم ذلك شعو

والمرشد العقالني يساعد العمالء على انتقاء نماذج القدوة السلوكية الصحيحة، وأن . ال شعورياً
  .يكون لديهم الوعي بما يقلدون حتى يمكنهم التغلب على اضطراباتهم ومساعدة أنفسهم

  Problem solving: تعلم مهارات أسلوب حل المشكلة -١٣
  ارات أسلوب حل المشكلة واستخدام األساليب المعرفية للتغلباألفراد لديهم القدرة على تعلم مه
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والمرشد العقالني يساعد العمـالء علـى تعلـم    . على اضطراباتهم وسلوكهم المختل وظيفياً 
مهارات أسلوب حل المشكلة وذلك بتعلمهم أن هناك طرقاً بديلة للوصول إلى األهـداف، وأن  

فهم واالستبصار وإدراك الحقائق وربط األحـداث  كل موقف أو مشكلة يحتاج من الفرد إلى ال
  . بالنتائج، وهذه المهارات تساعد على تغيير انفعاالتهم وسلوكهم

  Role playing and behavioral rehearsal :تعلم القيام بالدور والتدريب السلوكي -١٤
ت السـابقة،  يمكن لألفراد تعلم القيام بالدور والتدريب السلوكي من خالل التعلم مـن الخبـرا  

ومساعدة أنفسهم، والتغلب على مشكالتهم، والقيام بالدور يتضمن تعديل االتجاهـات وإعـادة   
البناء المعرفي، والمرشد العقالني يساعد العميل على تعلم القيام بالدور ويقوم بتحليل لمشاعره 

القيـام بالـدور،   وسلوكياته المختلة وظيفياً من خالل التحليل المعرفي النفعاالت العميل أثناء 
  . ووضع العميل في مواقف سلوكية وتدريبه على مواجهتهم

  Skills training :التدريب على المهارات -١٥
يستطيع األفراد التدريب على مهارات معينة مثل السيطرة والتحكم في الـذات، أو التطبيـع   

غيير تفكيـرهم  االجتماعي أو الضبط الحسي، والتدريب على المهارات يجعلهم قادرين على ت
والمرشد العقالني يساعد العمالء على تعلم التدريب علـى  . وانفعاالتهم وسلوكهم المضطرب

المهارات ويزيد من إدراكهم لقدراتهم وإمكاناتهم، وتقبل أنفسهم مما يسـاعد علـى اكتسـاب    
  . مهارات جديدة

  : رشاديةتوجد عالقة بين اإلرشاد العقالني االنفعالي وغيره من األساليب اإل -١٦

الفنيات التي يستخدمها اإلرشاد العقالني االنفعالي تتداخل مع األساليب اإلرشادية األخرى، إال 
واضحة بين ممارسة اإلرشاد العقالني لها وبين غيره من األساليب اإلرشادية  اًأن هناك فروق

                                                                          )م ١٩٩٢فرج، (                                     .كما أنه يتداخل مع اإلرشاد السلوكي المعرفي
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بأنه نظراً لكون الهدف من اإلرشاد العقالني االنفعالي كما يرى ) ١٢٢، م٢٠٠٠(يذكر محمد 
على أن يحقق أهدافه مـن خـالل التطبيـق    "  المسترشد" يتمثل في مساعدة العميل " اليس " 

فقد تعددت الفنيات التي يمكن االستعانة بها ، المنظم لألساليب المعرفية واالنفعالية والسلوكية 
" المرشد والمريض " وجدير بالذكر أن كالً من المعالج " اإلرشادية " خالل الجلسات العالجية 

  اللفظي في المواجهات التي تتم خالل الجلسات  يعتمدان بشكل كبير على الحوار " المسترشد 
هو  يالعقالني االنفعال" اإلرشاد"يعتبر العالج   Ellisأن إليس ) ١٩٢، م١٩٩٤(ويرى مليكة 

في الحياة بصورة شاملة، وأن ذلك هـو الحـل الـذكي للمشـكالت      ةلفلسف دإعادة بناء الفر
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  : ما يلي اإلنسانية، وتشمل هذه الفلسفة الجديدة في الحياة على
  . رغبات ال تثقل على الفرد -١
 . تقبل للذات دون شروط -٢

 . اتجاهات غير معادية وغير ناقدة لآلخرين -٣

 . للواقع الذي ال يمكن تغييره يتقبل قو -٤

 . تسامح وتساهل دون شكوى من إحباط أو حرمان -٥

 إرادة العمل لتحسين ظروف حياة الفرد لزيادة متعته الشخصية  -٦

أن الفلسفة الجديدة للحيـاة تشـمل التفكيـر العلمـي     ) ٥٣، م١٩٩٠(كما يضيف عبد الحميد 
والمتضمن مساعدة الفرد على تدبر أفعاله وقيادة انفعاالته وإضفاء قدراً من المرونـة علـى   

 . وأال يتعصب مع أو ضد أفكار اآلخرين ،كذلك أن يكون بعضها قابل للتغير ، أفكاره 

  مجموعة من الفنيات ) م١٩٧٧( Ellisحياة حدد إليس وحتى يمكن تحقيق هذه الفلسفة الجديدة لل
اإلرشادية والعالجية التي يستخدمها المرشد أو المعالج النفسي في تحقيـق أهـداف عمليـة    

). م١٩٩٧؛ الطيب، ١٩٩٧م؛ توفيق، ١٩٩٤مليكة،  ؛ ١٩٩٤، زيتون(اإلرشاد، واعتماداً على 
   :تنقسم هذه الفنيات اإلرشادية إلى

  Cognitive Techniques: رفيةفنيات مع: أوالً

وهي الفنيات التي تساعد العميل على تغيير أفكاره الالعقالنية واتجاهاته وفلسفته غير المنطقية 
إلى أفكار واتجاهات عقالنية جديدة وتبني العميل فلسفة واضحة في الحياة تقوم على العقالنية 

د أن يعيش اإذا أر Perfectionismوتظهر للفرد أنه من األفضل أن يتخلى عن طلب الكمال 
) غيـر المطلقـة  (حياة سعيدة خالية من القلق، وتعلم العميل أن يفصل بين معتقداته العقالنية 

، وكيف يستخدم الطريقة المنطقية في العلـم بالنسـبة لذاتـه    )المطلقة(ومعتقداته الالعقالنية 
عميل إلى التفكير بأنه حتى لـو  ولمشكالته، وكيف يتقبل الواقع، حتى إذا كان كئيباً، ويدعو ال

وتعد فنية المناقشة .ساءت األمور إلى أقصى حد، فإن األمر لن يكون كارثة كما يصوره لنفسه
حيـث يـذكر زيتـون    ، والحوار من أهم الفنيات المعرفية تـأثيرا فـي الموقـف التعليمـي    

وما  ،ف التعليمي أن العديد من الباحثين قد أكد على فعالية المناقشة في الموق) ٢٤٤،م١٩٩٤(
العمل و، تتمثل في إثارة اهتمام الطالب نحو المتحدث المتنوعة والتي يجابية إلثار ااآللها من 

، على فهم أعمق لمحتـوى الـدرس    كما تساعد تلك الفنية ، تركيز االنتباه وعدم تشتته على 
التوجيه الصـحيح  كما تعمل على ،والمفاهيم وتنظيم المعلومات واكتساب العديد من المهارات 

  . للقيام بنشاط معين من قبل التلميذ
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  Emotive Techniquesفنيات انفعالية : ثانياً

وهي فنيات تتناول مشاعر العميل وأحاسيسه والمواقف الصادمة المثيرة والخبرات الماضـية  
  . المتعقلة بمشكلة العميل، وتستخدم للمساعدة في تغيير قيم العميل المحورية

 Emotive-Evocativeبأنها فنيات العالج االنفعـالي اإلظهـاري    Ellisإليس ويعبر عنها 

therapy  التي تتمثل في إظهار الحقائق واألكاذيب كي يستطيع العميل التمييز بينها بوضوح
ويستخدم المرشد لعب األدوار، والنمذجة والفكاهة، وحث العميل وإنذاره وإقناعه بالتخلي عن 

ية وتشجيع العميل على المخاطرة باإلضافة إلى قيام عالقة تتسم بالحـب  هذه األفكار الالعقالن
  . والتقدير واالحترام واأللفة بين المرشد والعميل

  Behaviorist Techniques: الفنيات السلوكية: ثالثاً

وحـث   Dysfunctionalوهي فنيات تساعد العميل في التخلص من السلوك المختـل وظيفيـاً   
ومساعدته على التغييـر الجـذري   تعديل سلوكه وتعزيز السلوك التوافقي العميل على تغيير و

بأنها فنيات  Ellisويعبر عنها إليس . عن ذاته وعن اآلخرين والعالمالمتعددة ه لمعارفه ومفاهيم
وهي متعددة منها الواجبات المنزليـة   Rational Behavior therapyالعالج العقالني السلوكي 

لتدريجي والنشاط الموجـه وضـبط الـذات، واالستبصـار والتعلـيم      المباشرة، والتحصين ا
 Ellisإن إلـيس  .واإلسترخاء والتخيل العقالني واإلرشاد اإلجرائي لتدعيم تغيير الفرد لسلوكه

والتفسير والتفنيـد، والحـث واإلقنـاع،    ،استخدم فنيات كثيرة ومختلفة منها الدعاية المضادة 
والمواجهة الشخصية ، والتدريب علـى المهـارات   ،توكيدي والتدريب ال،والتعزيز ،واإليحاء 

وارتياد المخاطر والقيام باألدوار والقراءة وحكاية القصص والطرق التي تبعث على السرور 
وتعلم المنطق وضبط الذات والقدرة والنشـاط الموجـه واالسـترخاء والتخيـل العقالنـي      

ألساليب التربويـة والمعرفيـة وربـط    واالستبصار وتعلم أسلوب التفكير العلمي واستخدام ا
  . األحداث بالنتائج
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عدداً من اإلجراءات التي يستخدمها المرشد العقالني االنفعالي في ) م١٩٧٧( Ellisحدد إليس 
  : تحقيق أهداف عملية اإلرشاد وإكمالها على أتم وجه وهذه اإلجراءات هي

كسب ثقته وحسن معاملته حتى يتقبل عمليـة اإلرشـاد ويحـرص علـى     تقبل العميل و -١
  . االستمرار فيها

  سرد األعراض التي يشكو منها العميل واستجاباته الشخصية لهذه األعراض في الماضي  -٢
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الداخليـة   ألفاظهوالحاضر وعالقتها بما يقوم به من أعمال، ومساعدة العميل على استحضار 
 . كي تصبح في حيز الفهم واإلدراكوأفكاره الالشعورية ل

توضيح أن ما يقوله العميل لنفسه داخلياً وما يفكر فيه هو غير عقالني وال منطقـي وأن  -٣
اضطرابه وقلقه سوف يستمر طالما استمرت هذه األحاديث النفسـية الداخليـة الالعقالنيـة،    

عقالنيـة، إذا تعلـم أن   ويمكن تغيير طريقة تفكيره والتخلص من هذه األفكار واالتجاهات الال
 . يفكر بطريقة عقالنية فعالة

التعجب والسخرية من هذه األفكار الالعقالنية والقيام بهجوم منسق على هـذه األفكـار   -٤
  : المدمرة للذات وذلك من خالل

الذي ينـاقض وينكـر هـذه     Counter propagandistالقيام بدور الداعية المضاد  - أ
  . المتأصلة في نفس العميل االعتقادات الخاطئة والخرافات

تشجيع العميل وإقناعه وحثه على أن يمارس بعض األنشطة واألعمال التي يخاف  - ب
من ممارستها، ويعتبر القيام بهذه األنشطة هجوماً مضـاداً علـى هـذه األفكـار     

  . واالعتقادات الالعقالنية
الية والسـلوكية بمـا   أن يحسن المرشد استخدام فنيات اإلرشاد العقالني المعرفية واالنفع-٥

يناسب حالة كل عميل ويساعده على أن يعيد النظر في أفكاره وأحاديثه الذاتية الالعقالنيـة  
 . عقالنية جديدة اًويكذبها ويتبنى أفكار

استخدام األساليب التعليمية النشطة والموجهة لتعليم العميل كيف يفكر بطريقـة عقالنيـة   -٦
  . العميل من الوقوع مرة أخرى في هذه األفكار الالعقالنية جديدة في الحياة، تؤدي إلى وقاية

على أهمية إحداث التغير في البيئة االجتماعية وذلـك إلحـداث   ) ١٩٧٧( Ellisويؤكد إليس 
التغير في الشخصية، ولهذا فقد تشمل عملية اإلرشاد تغيير اتجاهات اآلخرين الـذين يعـيش   

  ).    ١٩٩٢فرج،.  (وقعات األفراد تجاه العميلمعهم العميل أو تغيير الوضع االجتماعي وت
  : مهمة المرشد العقالني االنفعالي فيقول) ١٩٨، م١٩٩٤(كما يلخص مليكه 

قناعية نشطة مثل طلقات النـار  إ –يستخدم المعالج العقالني االنفعالي طريقة فلسفية موجهة "
ساسية الالعقالنيـة التـي   وهو في معظم الحاالت يحدد بسرعة عدداً من األفكار األ. السريعة

وهو يظهـر  . تدفع العميل إلى سلوكه المضطرب، وهو يتحدى العميل ألن يثبت صدق أفكاره
له أنها أفكار بعيدة عن المنطق ال يمكن إثبات صدقها، وهو يحلل هذه األفكار منطقياً ويظهر 

ها سـوف تـؤدي   أنها أفكار مهمة، ويوضح بعنف وبقوة أن هذه األفكار ال يمكن تطبيقها، وأن
حتماً إلى تجدد أعراض االضطراب، وهو يظهر سخافة هذه األفكار أحياناً بأسـلوب فكـاهي   
ويشرح له كيف يمكن استبدالها بأفكار عقالنية، ويعلم العميل كيف يفكر علمياً في الحاضـر  
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  ". وفي المستقبل بحيث يمكنه مالحظة أي أفكار تالية ال عقالنية ونبذها منطقياً
أنه باإلضافة إلى الشروط العامة التي يجب توافرهـا فـي   ) ٥٥، م١٩٩٢(ف فرج كما يضي

المرشد النفسي من حيث االستعداد جسمياً وعقلياً وانفعالياً واإلعداد العلمي والمهني، فإن هناك 
مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المرشد العقالني االنفعالي، وهذه الشروط تساعد 

  : م عملية اإلرشاد وهيالمرشد في تنظي
  . أن يكون لديه خلفية ثقافية واسعة تمكنه من مساعدة العميل وتعديل أفكاره ومشاعره -١
أن يكون حسن القول والمظهر فعاالً، ولديه القدرة على إدارة الجلسـات اإلرشـادية    -٢

 . واالستماع لكل ما يقوله العميل

لدرجة األولى حيث يتقلـد المرشـد   أن يعلم أن طريقته اإلرشادية هي دائماً تعليمية با -٣
دوراً تعليمياً إيجابياً يعيد من خالله تعليم العميل، ويوضح له األساس غير المنطقي لما 
يعانيه من اضطرابات وكيف أن هذه االضطرابات سوف تسـتمر طالمـا اسـتمرت    

 . تعمل عملها Self-Verbalizationأحاديث الذات الداخلية 

الحوار والمناقشة والدحض واإلقناع وتفسير كل ما يقولـه   أن يكون لديه القدرة على -٤
 . العميل حيث يشرح للعميل ديناميات االضطراب االنفعالي

أن يقلل من الطرح المضاد، وأال يقضي وقتاً طويالً حول تحليل األحـالم والتـداعي    -٥
داعيـة  الطليق ولكن يهاجم بشدة المعتقدات واألفكار الالعقالنية الخاطئة ويقوم بدور ال

  .المضاد لهذه األفكار المدمرة للذات
أن يبين قبوله للعميل كما يثق في قدرته على التفكير السليم ويبحث عما يراه العميـل   -٦

إذ أن ما يردده العميل لنفسه من " ينبغي ويجبال"ويهاجم هذه " يجب أن"أو " أن ينبغي"
 . مثل هذه االعتقادات هي وراء قلقه واكتئابه

  . لمستوى التعليمي للعمالء ويضع العبارات في معناها الصحيحأن يميز بين ا -٧
��د  �� ��مهمة المرشد العقالني االنفعالي بشكل أساسي في الكشف عـن  )  ٩٤، م٢٠٠٤ح%�$#،  (آ�

األفكار والمعتقدات غير المنطقية التي يتبناها العميل، ويبين له المرشد أن هذه األفكار قد أدت 
نها تتسم بعدم المنطقية، فإن المرشد يعمل على مهاجمة هـذه  به إلى االضطراب النفسي، وكو

األفكار والمعتقدات المؤذية للذات، ويحولها إلى أفكار أكثر منطقية وعقالنية، مستخدماً في ذلك 
   .العديد من الفنيات واألساليب التي يرتكز عليها االتجاه العقالني االنفعالي
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وتنوعت الدراسات التي اعتمدت ،تتسع المجاالت التي يستخدم فيها اإلرشاد العقالني االنفعالي 
وقد أكدت ذلك نتائج الدراسات واألبحاث التي تم فيهـا اسـتخدام   ،اإلرشاد العقالني االنفعالي 

إال من اإلرشاد  وتنوعت األبحاث المعتمدة على هذا النوع،العالج واإلرشاد العقالني االنفعالي 
فهذا االتجاه ، إمكانية استخدام العالج واإلرشاد العقالني االنفعالي و، سهولة أن ذلك ال يعني 

وتلك العناصر محاور رئيسية في العملية ، يعتمد وبشكل كبير على التفكير والمنطق واإلقناع 
إنها تنشأ من سـيادة   ن افتراضات هذه النظرية عن االضطرابات النفسيةإاإلرشادية وبالتالي ف

   .وقد تعددت مجاالت استخدام اإلرشاد العقالني االنفعالي. أنماط تفكير خاطئة أو غير منطقية 
أن إليس قد توسع في استخدام اإلرشـاد والعـالج العقالنـي    ) ٥٦ ،م١٩٨٥(ويقرر عمارة 

ويصـعب   االنفعالي في عالج المضطربين سلوكياً والذين يسلكون سلوكاً مضـاداً للمجتمـع،  
التعامل معهم من خالل األساليب العالجية األخرى كما وضح أنه حقق نتائج أفضل معهم من 
التحليل النفسي والتحليل النفسي التوجيهي كما أشار إلى أنه تعامل بفاعليـة مـع المجـرمين    

  . الراشدين والخارجين على القانون واألحداث الجانحين
فترة هامة فـي مجـال اسـتخدام اإلرشـاد      ١٩٨٠ وحتى عام ١٩٧٠وتعتبر الفترة من عام 

على سبيل المثال ال الحصر  –العقالني االنفعالي، فقد تعددت الدراسات في مختلف المجاالت 
، والتخلف )١٩٧٤ Fundleyفيندلي (نجد من هذه الدراسات، تحقيق الذات لطالب الجامعة  –

السـلوك داخـل الفصـل     وتعـديل ) ١٩٧٥، Sandryساندري (الدراسي والتحصيل العلمي 
اسـتيفان  (وتعزيز مركز التحكم الداخلي ) ١٩٧٦، Digiuseppeرايموند داجوب (المدرسي 

، وتدريب الطـالب علـى   )١٩٧٦، Clawson، وتوماس كالوسون ١٩٧٦، Scottسكوت 
، وفـي تحديـد أبعـاد الشخصـية     )١٩٧٧، Robertsتورانس روبرتس (العمل االجتماعي 

، وخـواف الثعـابين   )١٩٧٩، Finnertyمارجريت فننيرتي (مية للمرشحين للوظائف الحكو
، )١٩٨٠، Wcllersheim et.alجانيت والرشـيم وآخـرون   (لطالب الجامعة من الجنسين 

والشعور بالـذنب  ) ١٩٨٢، Handelmanدافيد هاندلمان (وتقبل الذات والتغلب على اإلحباط 
سميث  (دوث االضطراب االنفعالي، واألفكار الالعقالنية وح)١٩٨٣، Bergerأندروجبرجر (

Smith ،كما لم يقتصر استخدام اإلرشاد العقالني االنفعالي على مرحلـة عمريـة   ). ١٩٨٤
ومـع طـالب   ) ١٩٨١، Fisherفيشـر  (معينة فقد استخدم مع طالب المدارس المتوسـطة  

، Lyons، الوارنس ليـونس  ١٩٨٠، Smithجوريجوي سميث (المدارس العليا والجامعات 
م، وتومـاس جوالبـك   ١٩٨٠، Brileyتشارلز بريلـي  (، كما استخدم مع الجنسين )١٩٨٠

Golabek ،وبيرس ثاير وآخـرون  ١٩٨١ ،Thyer ،وبيجـي براونـر   ١٩٨٣ ،Brewer ،
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كما لم يقتصر استخدام اإلرشاد العقالني االنفعالي على العاديين بل امتد اسـتخدامه  ). ١٩٨٨
ـ (إلرشاد بعض حاالت األمراض الجسمية  كمـا  ) ١٩٨٨، Thompsonان طومسـون  جوه

، Brockwayجـاكلين بـروك واي   . (استخدم بفاعلية في مجال اإلرشاد الزواجي واألسري
، وأندروبرجر ١٩٧٩ Bruner، وجاري بريونر ١٩٧٧، Holtgren، ألفن هولتجرين ١٩٧٥

Berger وليفين والش ١٩٨٣ ،Levinewelsh كما استخدم بفاعلية مـع الكبـار   )١٩٨٣ ،
كمـا اسـتخدم   ) ١٩٨٩ Stevens، جوهان استيفنز ١٩٨٤ Doppeltلي دوبيلت (لغين والبا

كما لـم يقتصـر اسـتخدام    ).١٩٨٣ Wardروسارا وارد (بفاعلية مع إرشاد حاالت اإلدمان 
اإلرشاد العقالني االنفعالي على بيئة ثقافية واحدة بل امتد استخدامه في بيئات مختلفة من هذه 

عن األفكار الالعقالنية عند األفغـانيين  ) ١٩٧٣ Wonderlingلينج والندر(الدراسات دراسة 
في األردن، ) ١٩٨٧، ١٩٨٥الريحاني (الدراسات أشهر تلك واستخدم في البيئة العربية ومن 

، الطيـب ومحمـد   ١٩٨٦، الشيخ، ١٩٨٥، وإبراهيم ، ١٩٨٥عمارة، (وفي مصر دراسات 
  ) ؛ ١٩٩١، و عبداهللا، ١٩٩٠، و إبراهيم، ١٩٩٠الشيخ 

وتحتل اآلن نظرية إليس مكانة هامة في مجال اإلرشاد والعالج السلوكي المعرفي خاصة بعد 
  ).  ٥٧،م١٩٩٢فرج،(                  ).١٩٧٧(أن قدم إليس اإلطار الكامل لنظريته عام 

المـدخلي،  هـ؛ ١٤١٦،جحالن (وفي البيئة السعودية هناك عدد من الدراسات مثل دراسات 
  ). هـ١٤٢٤،هـ؛ والمحمدي ١٤١٨، ميميالت هـ؛١٤١٧

في عـالج عـدد مـن    اإلرشاد العقالني إلى فاعلية ) ٨٧، م٢٠٠٤(سناء زهران كما تشير 
  :يستخدم اإلرشاد والعقالني االنفعالي السلوكي بفعالية فيما يلي : بقولهااالضطرابات 

 ) القلق ، الخوف ، االكتئاب ، الهستيريا ( عالج مرضى العصاب  •

 .مضطربين سلوكياً ، والجانحين ، والسيكوباتيين ، وحاالت اإلدمانعالج ال •

 حاالت المشكالت الزوجية واألسرية ، ومشكالت الشباب  •

 . حاالت صغار السن  •

 . حاالت المثقفين ، خاصة طلبة الجامعات  •

 . عالج التخلف الدراسي  •

 . إرشاد العاطلين ، وزيادة تقدير الذات  •

 . الدراسي تعديل السلوك داخل الفصل  •

 . تعزيز مركز التحكم الداخلي  •

 . تعديل مفهوم الذات ، وعالج الجلجلة  •

  . النفسيالصداع  عالج •

  .قص الرضا عن العمل بين المعلمين عالج ن •
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 . عالج التوتر الزائد لدى المعوقين  •

 . تقليل األخطاء الموقفية ، والشعور بالذنب  •

  .عالج الجنسين في مختلف المراحل العمرية  •

 .                 عالج فردي وجماعي  •

إلى بعض الحاالت التي تلقت العالج بطريقة عقلية منطقية ) ٢٤٦، م٢٠٠٦(كما يشير العزة 
البرود والوهن الجنسي المثلية ، : وهذه الحاالت تلقت العالج قبل الزواج وبعده لمشكالت مثل 

لعالج يكون ذا قيمة وفعاال في حاالت األمراض النفسية ، والفصام بشكله الواسع ، وذكر أن ا
العصاب ، وكذلك مع األفراد الذين ال يعتقدون أن لديهم اضـطرابات عاطفيـة ، ولكـنهم ال    

وقد أشار إليس إلـى أن األفـراد   .يقومون بوظائفهم بشكل كاف في مجال من مجاالت الحياة 
مشجعة تماماً ، ويعتقد  الذين يعانون من الذهان هم من أصعب الحاالت ، ونتائج عالجهم غير

أن السبب في ذلك أن اضطراب هؤالء األفراد ال يرجع إلى تنشئتهم ، ولكن السبب هو ألنهم 
وقد صـمم العـالج العقالنـي    . ولدوا ولديهم الميل الذهاني وزاد هذا الميل بواسطة تنشئتهم 

سطته مساعدة العديد االنفعالي في األصل لمعالجة االضطرابات المعتدلة عند األفراد ويمكن بوا
  . من األفراد قليلي الخبرة والتجربة والذين يعانون من القلق والعدوان 

عضواً )١٠٠–  ٥٠(مجموعات الكبيرة التي تتراوح بينالعقلي االنفعالي مع ال رشاديستخدم اإل
  : أعضاء لتحقيق األهداف التالية )١٠ – ٣ (أو أكثر ومع المجموعات الصغيرة من

اء المجموعة على فهم جذور مشكالتهم السلوكية والعاطفية والتغلـب علـى   يساعد أعض -١
 . أعراضها 

 .يساعد األعضاء على فهم مشكالت اآلخرين ويعلمهم كيف يساعدونهم في التغلب عليها -٢

 .يعلمهم الطرق التي تقلل من تصرفاتهم الالعقالنية ومن اضطراباتهم إلى حد أدنى -٣

 . تقديم االقتراحات واالفتراضات والتعليقات حول حل المشكالت يسهم أعضاء المجموعة ب-٤

توفر المجموعة التغذية الراجعة فالمشاركون يبدؤون برؤية أنفسهم كما أن اآلخرين يرونهم  -٥
يوجد مجال ألن يالحظوا سلوكياتهم بشكل أوضح ، كما يكتسبون مهارات اجتماعيـة خـالل   

 . الجلسات 

أفضل اقتصادياً من العالج الفردي من ناحية تشجيع المشاركين في  يعتبر العالج الجماعي -٦
 . االنخراط فيه 

ولعل من المؤكد أن تميز هذا االتجاه وتوسع استخداماته قد جاءت من خالل تركيزه الواضح 
إضافة إلـى دفـع   ، والكيفية التي يدرك بها المثيرات الخارجية ، على البنية المعرفية للفرد 

وهذا ما عزز من شهرة هذا النـوع مـن   ، اً إلى تعلم مهارات حل المشكالت المسترشد دوم
  .اإلرشاد وتنامي التوسع في استخداماته 
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إلى أن لإلرشاد السلوكي المعرفي إسهامات عديـدة حيـث   ) ٢٣،م٢٠٠٤( كما يشير تركي 
 كمـا ، واأللم واإلدمان والمشكالت الجنسية وإدمـان الكحـول   ،تناول القلق وضبط الغضب 

مثل تطبيقها في حل ، تزايدت األبحاث حول إمكانية التعامل مع المشكالت األكاديمية التقليدية 
   .      مشكالت القراءة واالستيعاب ومشكالت الرياضيات ومشكالت اإلبداع

(�
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؛ الخطيب ٢٣٣،م٢٠٠٢؛ زينب شقير٣٢٠،م١٩٩٨؛ جعفر١١٨،م١٩٩٤الشناوي( اعتماداً على
  :العقالني االنفعالي وهي كالتالي  رشاد من مميزات اإلمجموعة  هناك )  ٤٠١،هـ١٤٢٣

  .من أكثر النظريات المعرفية الهامة في وصف االضطرابات االنفعالية  -١
  .إهتمامه بالعالقة بين طريقة تفكير الفرد والناحية االنفعالية لديه والتأثير المتبادل بينهما -٢
كيف يعترض علـى االفتراضـات   " المسترشد " أن يعلم العميل " المرشد" للمعالج يسمح  -٣

  .المتخاذلة عن نفسه وعن اآلخرين 
" نظراً لكون هذا األسلوب من العالج مبني على نموذج تعليمي إقناعي فانه يعلم العميـل   -٤

يسعى إلى كشـف  ومن ثم ، كيف انه يسبب اإلزعاج لنفسه بأفكاره غير العقالنية " المسترشد 
  كما يعلمه كيف يغيرها ، األفكار والمعتقدات غير العقالنية 

  بل يسعى إلى تغيير فلسفي عميق ودائم للفرد، ال يسعى إلى مجرد إزالة اإلعراض  -٥
إهتمام هذا االتجاه بالخبرات السابقة  للفرد من حيث تفسير المسترشد لها ومن ثم الوصول -٦

  .لعالقتها بأفكاره الخاطئة
  التأكيد على التقبل الذاتي للفرد  بدون قيود أو شروط -٧
كان منخفضاً يؤثر فـي إحـداث االضـطراب    و التأكيد على أن تحمل اإلحباط حتى ول -٨

  .االنفعالي 
أهمية الماضي تكمن عند إليس في تشكيله لنمط الحياة الحالي، والفرد مسئول عن االحتفاظ -٩

  .ذات، والتي تؤثر في تفاعالته اليوميةباألفكار واالتجاهات المدمرة لل
ما افتراضاتك ومعتقداتك األساسـية ؟ هـل تحققـت    : إن مواجهة المسترشد بأسئلة مثل-١٠

بالفعل ؟ هل كانت بعض أفكارك األساسية نابعة من قيمك الخاصة، أو هل هي مجرد أفكـار  
  .عابرة ؟ لها فائدة كبيرة في تغيير كثير من األفكار لديه

يبين بوضوح وببساطة كيـف تحـدث االضـطرابات لإلنسـان،     ) A-B-C(وذج إن نم-١١
  .والطرق التي يمكن أن يتغير بها السلوك المضطرب

تؤكد هذه النظرية على وضع التبصر المكتسب حديثاً موضع التنفيذ، وتعتبر الواجبـات  -١٢
  .المنزلية مناسبة جداً في تمكين المسترشد من التدرب على سلوك جديد
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يز النظرية على تعليم المسترشدين طرقاً لتنفيذ عالجهم دون تدخالت مباشـرة مـن   ترك-١٣
وتأكيدها على استخدام الوسائل التكميلية مثل االستماع إلـى  . المرشدين يعد قوة لهذه النظرية

األشرطة، قراءة كتب المساعدة الذاتية، والمداومة على تسجيل ما يفعلـون ومـا يفكـرون،    
يعزز عملية التغيير لدى المسترشدين دون المبالغة في االعتمـاد  ا مموحضور ورش عمل، 

  .على المرشدين
تؤكد هذه النظرية على التدريب العالجي الشامل واالنتقائي، ويمكـن اسـتخدام أسـاليب    -١٤

معرفية وانفعالية وسلوكية متعددة، لتغيير انفعال المسترشد وسلوكه عن طريق تغييـر البنـاء   
ا يمكن استخدام بعض األساليب المستخدمة في نظريـات أخـرى وخاصـة    المعرفي للفرد، كم

  .أساليب النظرية السلوكية
؛ جمـل  ١١٩،م١٩٩٤الشناوي (وهناك جوانب قصور في اإلرشاد العقالني ذكرها كل من

  :مثل) ٢٠٠٤.٩٦؛ حسين ٤٠١،م٢٠٠٣؛ الخطيب ٣٢١،م١٩٩٨الليل 

كبيرة، وذلك يستلزم أن يفهم المرشـد   األسلوب اإلرشادي في هذه النظرية تعليمي بدرجة-١
  .نفسه جيداً، وأن يكون لديه اهتمام وليس مجرد فروض فلسفية معينة على المسترشد

المرشد الذي يستخدم هذا األسلوب يقوم بمجابهة المسترشد وتوجيهه، ممـا يجعـل مـن    -٢
مـوراً ذات  مستوى تدريب المرشد، ومعلوماته ومهاراته ورؤيته ودقته في إصدار األحكـام أ 

  .أهمية كبيرة في اإلرشاد العقالني 
ومن شأنه ، ن أسلوب الجدل والهجوم المباشر على أفكار العميل يمثل نوع من التهديد له إ -٣

  أن يزيد من مقاومة العميل ويجعل التغيير صعب إن لم يكن مستحيالً 
لة فهـو يهمـل   ن هذا االتجاه يركز على األعراض أكثر من تركيزه على جذور المشكإ -٤

  .المكبوتات في الالشعور 
يهمل الجوانب االنفعالية اعتمـادا  و ، على الجوانب العقلية المعرفية ن هذا االتجاه يركز إ -٥

  .على حين أن هناك وجهات نظر معارضة تماماً ، على أن األفكار هي المولدة لالنفعاالت 
، ج المشكالت واالضطرابات العميقة ال يصلح استخدام اإلرشاد العقالني االنفعالي في عال -٦

  . واألطفال ، كما ال يصلح مع المتأخرين عقلياً 
وذلـك  ، وتكوين األلفة بين المرشد والمسترشد ، لم تهتم هذه النظرية بالعالقة اإلرشادية  -٧

  .يتناقض مع المبادئ  العامة للعمل اإلرشادي 
مع ،ها السبب الرئيسي لمشكلة المسترشد اقتصار المرشد أحيانا على تحديد األفكار على أن-٨

  . مما يعرض العملية اإلرشادية للفشل ، إعطائه الفرصة الكاملة لمراجعة ذلك 
وذلك مـدعاة  ، محور اإلرشاد العقالني االنفعالي هو التعرف على األفكار غير المنطقية  -٩
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   دطقية أفكار المسترشللتساؤل عن المعيار الذي يبني عليه المرشد حكمه على منطقية وعدم من

  : األخرى  الجتاهاتاإلرشاد والعالج العقالني االنفعايل وا
تقوم أي  نظرية في  اإلرشاد والعالج النفسي  على عدد من االفتراضات والمسلمات الرئيسية  

كما تتنوع األهداف واألساليب اإلرشادية  ،نظريات اإلرشاد النفسي جميع ن أنها في ذلك شأش
، من نظريات اإلرشاد والعالج النفسي على موضوع العالقـة اإلرشـادية    اًًكثيرتركز أيضا 

وذلك يجعل المتتبع لالتجاهات اإلرشـادية  ،  وتجعله محوراً رئيسياً في نجاح العمل اإلرشادي
ونظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي واحدة من تلـك  ،  يلحظ التقائها في كثير من نقاط التشابه 

تي تنتمي إلى ميدان اإلرشاد والعالج النفسي والتي ذاع صيتها في المجال حتـى  االتجاهات ال
وهنا والتي تنتمي إلى اإلتجاه السلوكي المعرفي  أصبحت واحدة من أهم النظريات اإلرشادية 

في العالج واإلرشاد النفسي واحداً من بـين  " ليس إ" أن منهج ) ٢،هـ ١٤٢٠(يذكر محمود 
واحداً مـن اثنـين األكثـر    " إليس " كما يعد ، شر األولى األكثر تأثيرا المدارس العالجية الع

ـ  "  كارل روجرز " خر هو واآل، مفعوالً في العالج النفسي  ن الباحـث  إوفي هذا اإلطـار ف
يستعرض العالقة بين اإلرشاد العقالني االنفعالي وبعض من نظريات اإلرشاد والعالج النفسي 

 ١٩٩٢،؛ فرج ١٩٩٤، ؛ مليكه١٩٨٥،سالمة (يات استناداً إلى برز تلك النظرأمركزاً على ، 
؛ القمش والمعايطة ٢٠٠٤، ؛ سناء زهران ٢٠٠١، ؛ العقاد ١٩٩٨،؛ محمود ١٩٩٦،؛ عقل 

،٢٠٠٧   (  
  :  كودينامييالمنحى الس: أوالً 

عند استعراض وجهة النظر السيكودينامية عن العالقة بين المعرفة واالضـطراب االنفعـالي   
  . بدأ برائد هذه المدرسة فرويد سوف ن

  :  والتحليل النفسي الفرويدي يالعقالن رشاداإل
على الرغم من تأكيد فرويد في بواكير أعماله على الجوانب المعرفية إال أنه لم يعطها االهتمام 
الكافي في األعمال التالية له ، حيث ركز على االنفعاالت بوصفها القضية السيكولوجية األولى 

  . لى التفكير بوصفه عملية ثانوية ، وإ
  . والعالج العقالني االنفعالي يختلف في عديد من المعالم الهامة عن فرويد منها 

يؤكد العالج العقالني على األساس الفلسفي لظواهر الطرح وهي المعتقدات غير المنطقيـة  )١
  .   Transferenceبدالً من اإللحاح على أهمية الطرح نفسها 

ته العالجية إلى المعالجين ذوي الوجهة التحليليـة ،  االعقالني أقرب في استخدامه لفني المعالج)٢
م ووفـر   Horneyوخاصة هؤالء الذين ينتمون إلى المدارس العالجيـة لكـارين هـورني     

Fromm  وألكسندرAlexender      منه إلى المجال التقليدي ، وكما هو الحـال بالنسـبة إلـى
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دد أو األدلريين غاية أن المعالج العقالني يستخدم قدراً كبيراً من التأويل المحللين الفرويديين الج
المباشر ليوضح لمرضاه كيف أن سلوكهم الماضي مرتبط بسوء قيامهم بوظائفهم ، وكيف أنهم 

 . قد تعرضوا لغرس عقائدي زائد بأفكار واتجاهات مخربة ألهدافهم في الحياة 

على األحداث  نوقتاً أقل مما ينفقه المحللون الكالسيكيو وأخيراً فالمعالج العقالني ينفق)٣
  )٦٧، م٢٠٠١العقاد (                                        .الماضية في حياة المريض  

يلتقيان في تأكيدهما علـى   "ألبرت أليس وسجموند فرويد"أن ) ١٢٢م ١٩٩٦(كما يذكر عقل 
ط العقلي لالنفعاالت ، وفي حين يرى فرويد أن القلق مبدأ اللذة والغرضية في الدافعية ، والضب

واندفاعها في الشعور ، نجد أن إليس يعزي مصدره ) Id( العصابي نتيجة تهديد دفاعات الهو 
للمطالب الالعقالنية ، ويرفض إليس فكرة فرويد عن محددات الطفولـة لسـلوك الراشـد ،    

 Freeي عن اسـتخدام التـداعي الحـر    ويعزف اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوك

Assocation   وتحليل الحلمDream Analysis   وتاريخ الحالة ، ليس ألنه ال يؤدي إلى ،
معرفة ذات قيمة عن المسترشد ، ولكن لعدم عالقته بشفاء المسترشد ، ويختلف إلـيس مـع   

ومشاعر ومعتقدات فرويد ويونج في مفهوم الالشعور ، حيث يرى إليس أن اإلنسان لديه أفكار 
تحت مستوى الشعور بقليل يمكن إرجاعها للشعور عن طريق التساؤل الموجه عقالنياً ، كمـا  
أن إليس ال يتفق مع فرويد في أن الغرائز هي التي تتحكم في السلوك ، بل يرى أن اإلنسـان  

  لديه القدرة على أن يسلك ويفكر وعلى أن يغير أفكاره ويقومها
  : ليس و أدلر إ

الرغم من أن المنظور المعرفي بصفة عامة والعالج العقالني االنفعالي بصـفة خاصـة    على
مدين بالكثير أللفريد أدلر حيث كانت كتابات أدلر مصدراً رئيسـياً  لـدعم نظريـة العـالج     

 Aperson,s"  " أن سلوك الفرد إنما ينبع من أفكـاره  "العقالني االنفعالي فقد كان يرى أدلر 

behavior spring from his ideas   "  وأن كل شيء يعتمد على الرأي "  Every thing 

depends on opinion  "  إال أن أليس يبتعد ابتعاداً كبيراً وراديكالياً عن الممارسة األدلريـة
في تأكيده على أهمية ذكريات الطفولة األولى المبكرة ، والعالقـة بـين المعـالج    . التقليدية 

حالم واإلصرار على أن مصلحة المجتمع هي لب التأثير العالجي ، كمـا  والعميل ، تحليل األ
أن العالج االنفعالي هو من ناحية أخرى أكثر تخصيصية من علم نفس الفردي ألدلـر فـي   
الكشف عن االعتقادات المتمثلة داخلياً والعدائية للعميل وتحليلهـا والهجـوم عليهـا ، وهـي     

  )  ٢١٨، م ١٩٩٤مليكه ،(     .واستمرارية اضطرابهاالعتقادات التي تؤكد للعميل خلق 
هو المروج الرئيسي للعالج العقالني االنفعالي السلوكي   Adllerويرى إليس أن الفريد أدلر  

، فهو الذي يقول إن سلوك الشخص ينبع من أفكاره ، كما يحدد اتجاه الشخص نحـو الحيـاة   
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الخبرة " تعبيراً جيداً حين قال إن  ABCرية  عالقاته بالعالم الخارجي ، كما عبر أدلر عن نظ
الئـم  يليست سبب النجاح والفشل ، ونحن ال نعاني من صدمات خبراتنا ولكننا نجعل معها ما 

ويـذهب اإلرشـاد   " أغراضنا ونحن محددون ذاتياً بواسطة المعاني التي نخلعها على خبراتنا 
ات واالتجاهات والتوقعات غير المنطقيـة  والعالج العقالني االنفعالي السلوكي إلى أن المعتقد

لدى البشر هي التي تحدد ردود أفعالهم االنفعالية وتؤدي إلى اضطراباتهم ، أما أدلر فقد نبـه  
على أهمية أسلوب الحياة ، وعلى أن الحياة النفسية لإلنسان يحددها هدفه ، والقاسم المشـترك  

وأوضح أدلر أن اإلنسان يولد ولديـه  . ير بينهما أن معتقدات الفرد واتجاهاته هي أسلوب تفك
ميول قوية لتطوير نفسه وتحقيق ذاته وأنه موجه بالخير ، وأن المرء لو ترك لكيانه العضوي 
الذاتي فإن حكمه على خبراته سيكون سليماً وال يضطرب نفسياً ، بينما تجاربـه لتقويمـات   

د والعـالج العقالنـي االنفعـالي    ويؤكد اإلرشا. المجتمع هي التي تدفعه إلى تحريف خبراته 
السلوكي على أن البشر يستطيعون التحكم بعواطفهم وانفعاالتهم من خـالل الطريقـة التـي    

    .ينظرون بها إلى األحداث ، وكذلك ردود الفعل التي يختارونها لمواجهة تلك األحداث  
ــناء ز(                                                            ــرانس                                              )٩٠م،٢٠٠٤،ه

  : ليس وكارين هورني إ
أن أفكار هورني كانت مصدراً خصباً أوضح )  ١٩٦٦دوليفر (  أن) ٦٨،م٢٠٠١(ذكر العقادي

بصفة خاصة ، فكالهما يؤكد دور األحاديـث   "ليسإ"للنظريات المعرفية بصفة عامة ونظرية 
ينبغـي أن ،  (    Shouldsوما يردده الفرد لنفسه من ينبغيات    Self verbalizatinالذاتية 

وما لألحداث الذاتية والينبغيات من دور في نشأة استمرار االضطراب ) يتحتم ، يحب ، البد 
االنفعالي ، وإذا كان أليس يؤكد على أن العصاب ينشأ نتيجة للتفكير الالعقالنـي والتوقعـات   

اها الفرد لنفسه ويقيم أداءه وفقاً لها فهذا ما تؤكده أيضاً هورني حيث تؤكد الالمعقولة التي يتبن
  .                           أن العصاب ينشأ من التعارض بين إمكانات الفرد وما يريد تحقيقه  

  : العقالني ومدرسة يونج  رشاداإل
ة ج فـي جوانـب كثيـر   العالج العقالني االنفعالي مع نظرية يونج في العـال اإلرشاد ويتفق 

للعميل بدال من النظرة التحليلية فقط ، وفي النظـر إلـى هـدف     وبخاصة في النظرة الكلية 
العالج بوصفه نمو العميل وتحقيق امكانياته ، باإلضافة إلى تحريره من أعراض االضطراب  

ـ   . وفي تأكيد فرديته وتحقيقه لما يريده هو حقيقة  الي فـي  ويختلف العـالج العقالنـي االنفع
ممارسته عن العالج في إطار نظرية يونج ألن يونج محلل في ممارسته للعالج النفسي يعتمد 

على تحليل األحالم واألخيلة والرموز والمحتويات الميثولوجية والطرز العادية لتفكير العميل  
يـر  وهو ما يعتبر في العالج العقالني االنفعالي مضيعة للوقت والجهد ألن هذه األسـاليب غ 
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يرها ألنها هي التي تخلق ها أو تغافعالة فال تظهر للعميل افتراضاته الفلسفية األساسية وال تتحد
                                                         )    ٢١٩،م١٩٩٤،مليكة.                                               (االضطراب 
  :   Sullivanسوليفان 

وبـين  ) أفكار وآراء (يتفق مع أليس في تأكيده على أن هناك عالقة وثيقة بين المعرفة من   
الصحة النفسية والمرض النفسي ، فالصحة النفسية تتحقق بقدر دقة وصحة أفكار الفرد عـن  

لنفسية ، وعنـدما تكـون   نفسه وعن اآلخرين ، فعندما تكون أفكار الفرد دقيقة تكون الصحة ا
)                                         ٦٨،م٢٠٠١،العقاد(                                  غير دقيقة يكون المرض النفسي 

   Reality Therapy: الواقعي  رشاداإلرشاد العقالني االنفعالي واإل: ثانياً 
ما يتعلق باألفكار الالعقالنية حين يؤكـد علـى   في Ellisيتفق العالج الواقعي مع نظرية إليس 

السلوك الراهن بدالً من الحوادث الماضية ، وأن على المعالج أن يركز اهتمامه على السلوك 
الراهن ويوجه المريض ليمكنه من رؤية نفسه بدقة ، وأن يواجه الواقع والحقيقـة ، ويـؤمن   

لتي قادته ألن يسلك بطريقة معينة ، قاسية العالج الواقعي أيضاً بأنه مهما كانت ظروف الفرد ا
أو غير عادية ، فإنه يجب أن يوضح له أن أحداث الماضي ال تبرر له أن يسلك بطريقة غير 

.                                                  مسئولة ، وإنه مهما حدث في الماضي فإن عليه أن يتحمل مسؤولية ما يفعله في الحاضـر 
                                                                                                                )                                                                             ٨٨،م٢٠٠٤، هرانسناء ز(

 Non-directive: رشـاد غيـر الموجـه   اإلرشاد العقالني االنفعـالي واإل : ثالثاً 

Therapy     
   Person Centered Therapyيعرف العالج غير الموجه بالعالج المتمركز حـول الشـخص    

د والعالج العقالني االنفعالي السلوكي هو أن الشخصية قـد  والقاسم المشترك بينه وبين اإلرشا
طرأ عليها التعديل بعد عالج فعال ينطوي على توتر أو قلق كامن ، وإمكانية أقل من التهديد ، 
واحتمال أقل من الدافعية ، وتوافق أفضل مع الحياة ، وإمكانية أكبر من ضبط الذات ، وقـد  

لوم الذات ، وقدر أكبر من تقبل الغير ، وقدر أقـل مـن    أكبر من تقبل الذات ، وقدر أقل من
ورغم التقارب والتالقي إال أن اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوكي . العدائية تجاههم 

، ذلـك أن    Rogersمع أسلوب كـارل روجـرز    –في األساليب  –يقع على طرف النقيض 
لقضايا الخلقية وعلى عدم اللوم الخلقي للذات ألبيرت إليس يصر على االعتماد على الذات في ا

أو لذات اآلخرين وتسامحاً في النظر إلى الوقع ، بينما يعتقد روجرز أن اإلنسان خير بطبيعته 
ويرفض إلـيس مفهـوم   . وأن ذلك يؤدي إلى قرارات صحيحة واعتبار غير مشروط للذات 

رطاً لنجاح العالج ، بل يرى روجرز في ضرورة إقامة عالقة دافئة مع المسترشد بوصفها ش
                       )م١٩٩٨، محمود.           (العكس ألن ذلك قد يدعم المطلب الالعقالني للقبول
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  : ليس والمنحى السلوكي إ: رابعاً 

أن العالج واإلرشاد العقالني االنفعالي يشترك مـع بعـض نمـاذج    ) ٦٦،م١٩٩٢(يبين فرج 
من حيث تأكيد هما على أهميـة  " فولبه ، ميلر ، ددوالر" اصة عند االتجاه السلوكي الحديثة خ

  .اإلدراك في نشأة االضطرابات النفسية 
إلى رفض بعض السلوكيين أصحاب نظرية المثير )  ٩٤، م١٩٨٥(سالمة ممدوحة تشير كما  

 أن المتغيرات المعرفية ليس Skinnerواالستجابة دور المتغيرات المعرفية ، حيث يرى سكنر 
وفي هذا يؤكد سكنر أن اإلنسان ما هـو إال صـندوق   ، لها دور يذكر في اإلشراط اإلجرائي 

أي كائن خاو من الداخل ومن ثم فكل المتغيـرات التـي تتوسـط بـين      Black-boxمعتم 
الخ ينبغي أن تخرج من مجال .. المدخالت والمخرجات السلوكية من االتجاهات واالنفعاالت 

. تفسير السلوك يكون فقط بالرجوع إلى العالقة بين المثير واالستجابة البحث في علم النفس و
قد أكدوا على العالقة بين التفكيـر   Wolpeإال أن هناك بعض المعالجين السلوكيين مثل ولبي 

والسلوك ، حيث أكد ولبي أن تعديل السلوك يؤدي إلى تعديل التفكير ، فالمريض بعد العـالج  
يبدأ في إدراك مبالغاته االنفعالية في تقدير األشياء ويـدرك أن  ) تعديل السلوك ( عن طريق 

مخاوفه كانت تشويهاً للواقع ، وبالتالي يبدأ في اعتناق تصورات تتفق في واقعيتها مع واقـع  
فهم يولون ) ألبرت باندورا ، دوالرد وميللر ( أما أصحاب نظرية التعلم االجتماعي .الموقف 

رفية في دراسة الشخصية ، حيث يؤكد رواد هذه النظرية على دور أهمية خاصة للعمليات المع
التي تتوسـط بـين   ) كالتفكير ، التمثيل العقلي ، االنتباه االنتقائي (العمليات الداخلية الوسيطة 

أن المتغيرات كتشـويه الخبـرات والتوقعـات     "باندورا"كذلك يرى .المثيرات واالستجابات  
أما دوالرد وميللر فهما يتفقـان مـع   ، أة االضطراب االنفعالي  الالمعقولة تلعب دوراً في نش

باندورا على دور العمليات المعرفية حيث أكدا على استجابة الفرد لكثير من المواقف المحيطة 
فتوقفه على تفسيره إياها وعلى الرموز التي تحملها له ، ولهذا فهما يريان أن اسـتجاباتنا   بت

لى أنها استجابة للطريقة التي يدرك بها الشخص موقفاً معيناً ولـيس  االنفعالية يمكن إدراكها ع
.                                                                   بالضرورة لخصائص موجودة في الموقف ذاته

وهكذا فإن أساليب تعديل السلوك التي تستخدم في تعديل عمليات التفكيـر العلنيـة والذاتيـة،    
ويكمن الخالف بين نظرية العالج العقالني االنفعالي والنظريات المعرفيـة السـلوكية، بـأن    

المعتقدات الالعقالنية المسببة الضطرابات االنفعـال  العالج العقالني يركز وبشكل منظم على 
لـدور   اًكبيـر  اًوالسلوك، وكذلك فإننا نجد في كثير من النظريات المعرفية السلوكية تركيـز 

العاطفة والدفء الشخصي بالمقارنة بالعالج العقالني االنفعالي مع أنها تعطي تركيـزاً أكبـر   
قالني االنفعالي يساعد المضطربين مـن خـالل   فالعالج الع، للتقبل غير المشروط للمضطرب
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تدريبهم على النهج العلمي في التفكير وعلى توظيف هذا المنهج في حل اضطرابات االنفعال 
)                                                   ١٠٣، م٢٠٠٧القمش والمعايطة،(      .                                  والسلوك لديهم 

  : ليس والمنحى الفينومنولوجي إ: سادساً 

على دور اإلدراك في السلوك حيث يـذهب  ) الظاهرياتي ( يؤكد رواد المنحى الفينومنولوجي 
إلى أن الواقع السيكولوجي للظاهرات يتوقف بصفة أساسية على كيفية إدراك الفرد  "وجرزر"

ويرى روجرز كذلك أن  ويفسره الفرد  وفهمه لهذه الظاهرات ، فالواقع هو الواقع الذي يدركه
            )                  ٢١٩ ،١٩٩٤،مليكه(           .خبرات الفرد وإدراكاته ال تشكل عالمه الواقعي فحسب 

  : ليس والوجوديين إ: سابعاً 
  : يتعاطف أليس مع الوجوديين فيما حددوه من أهداف للحياة كما أنه يتقبل القضايا التالية

. ن اإلنسان حر وينبغي عليه أن يتزود بالمعرفة وينمي فرديته ويعيش في سالم مع اآلخرين إ
يخبر األشياء بنفسه ويظهر في الوقت المناسب ويؤمن بأن ال حقيقة إال في العمل ، ويعـيش  
إمكاناته بصورة مبتكرة ، ويسمو بنفسه في سرعة وتدفق وفي اختياره لألشياء يختار دائمـاً  

فإن الكثير ممن " أليس  "إال أنه في تقدير. ويعلم أنه البد يتقبل بعض القيود في الحياة اإلنسان 
في العالج النفسي وضـد   ايصفون أنفسهم بأنهم معالجون وجوديون يتعصبون ضد التكنولوجي

أي نوع من التوجيه ، بينما يستعين المعالج العقالني االنفعالي بالتحليل المنطقـي واألسـاليب   
بالكثير من التعليم والتوجيه من قبـل  ) في ذلك بعض إجراءات تعديل السلوك  بما(ة الواضح

المعالج ، ولذلك فإن العالج العقالني االنفعالي أكثر تقرباً من الطرق النشطة التي يسـتخدمها  
عما هو إلى الطرق األكثر سلبية التي يستخدمها وجوديـون  ) فرانكل ( بعض الوجوديين مثل 

                                            )م٢٠٠١، العقاد(               ) .           هالي( مثل  
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  disruptive behavior      :السلوك الفوضوي: ثاحملور الثال

�:�متهيد �

حد المفاهيم الحديثة في ميدان الصـحة النفسـية واإلرشـاد    أيعد مصطلح السلوك الفوضوي 
وقـد  ، داخل في كثير من أشكاله مع السلوك العدواني وسلوك العنف وهو مفهوم يت، النفسي 

تتبع الباحث بعضاً من الدراسات التي أجريت في بعض البيئات العربية وغير العربية فوجـد  
أن أكثر الدراسات التي تناولت دراسة السلوك الفوضوي تناولته في إطار الفئـات الخاصـة   

غير أن هذا ال يمنع من ، عة لدى طالب التربية الخاصة باعتباره من المظاهر السلوكية الشائ
وإن كـان ذلـك   ، وجود كم من الدراسات التي تناولته مع العاديين وفي فئات عمرية مختلفة 

، في أبحاث ودراسات غير عربية والسلوك الفوضوي أو السلوك التـدميري  يظهر بوضوح 
هو السـلوك   disruptive behavior "" السلوك المعرقل كما يترجم المصطلح عليه وقد يطلق 

وفي هذا ، الذي استأثر باهتمام الباحثين في مجاالت التربية وعلم النفس وكذلك علم االجتماع 
في العقـود الحديثـة أصـبحت السـلوكيات المضـادة      )  burns 2002,1-15(الشأن يوضح 

، وعلم االجتماع ، جيا موضوعات الدراسة المكثفة في العديد من النظم بما في ذلك علم البيولو
  . والتربية وعلم النفس ، واإلرشاد االجتماعي  والعالج النفسي

ولقد تم إحراز تقدم كبير في فهم وتطوير حلول المشاكل المتعلقـة بالسـلوكيات العكسـية أو    
المضادة والمزعجة والعدوانية والكثير من السلوكيات الفوضوية أو المعرقلة تمثل تحدياًً قويـاً  

فالمتتبع لإلحصائيات الصادرة من المراكز المتخصصة في ظـواهر العنـف   ، ة المدرسة لبيئ
سواء على المعلمين أو على زمالئهـم يلحـظ   ، المدرسي ومشكالت االعتداء من المراهقين 

وهنا يشير . أي عدم اقتصارها على فئة معينة أو بيئة دون غيرها ، تنامي الظاهرة وشموليتها 
إلى بعض من اإلحصائيات عن الممارسات السلوكية المدمرة ) ١٢٤،ـه١٤٢٥(بار وآخرون 

إلى أن العنف يعتبر السبب الثاني الذي يؤدي إلى ١٩٩٤فقد أشارت سسوسجورد وفريدمان ، 
م ١٩٩٦وانه خـالل عـام   . سنة ] ٢٤-١٥[ ن من ذوي الفئات العمرية يالموت بين األمريكي

سدس إلى المدارس االبتدائيـة والمتوسـطة   مائتين وسبعين ألف م ٢٧٠,٠٠٠أحضر الطالب 
أن إحصـاءات وزارة التربيـة اليابانيـة أوضـحت أن      " أبو بكر خالد" كما ذكر، والثانوية 

عن % ٢٠أي بزيادة تقدر ب، م١٩٩٦حادث عنف قد وقع في المدارس خالل عام ] ١٠٥٧٥[
أساتذتهم أي بزيـادة  حادث بين التالميذ و] ١٣٠٠[ م وقع ١٩٩٧وخالل العام ، السنة السابقة 

كما أشارت مجلة المعلم إلى أن التالميذ األكثر جنوحاً نحو . م١٩٩٦عن العام % ٥٠تقدر ب
   .من المجموع العام % ٤العنف داخل المدارس في فرنسا يشكلون 
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إلى أن المدارس أصبحت تعمل لمساعدة الطلبـة  )  Burcham , 2002 ,54( ويشير بيركام 
سلوكية والتي تظهر بسبب عوامل بيولوجية وقضايا اجتماعيـة  وتقـل   في تخفيف المشاكل ال

فرص الطلبة ذوي المشكالت السلوكية مثل السلوك العدواني ، وضعف االنتباه والنشاط الزائد 
، في الحياة بسبب سوء السلوك وبسبب نفور اآلخرين منهم ، وبالتالي يتأثر تكيفهم االجتماعي 

  .مع اآلخرين 
لنظريات أن السلوك العدواني وضعف االنتباه والنشاط الزائد تؤثر على فهـم  وتقترح بعض ا 

ت الذات وفهم اآلخرين ، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن هنـاك عالقـة بـين المشـكال    
السلوك العدواني وسلوك ضعف االنتباه والنشاط الزائـد وتـدني   السلوكية ومفهوم الذات ، و

تعارض مـع إحـراز   ت،  ةغير تكيفي ياتسلوك وجميعهاة ،والمشكالت السلوكي. مفهوم الذات 
وضعف االنتبـاه ، والنشـاط الزائـد     مثل العدوان  اًالنمو والتطور السوي ، وتتضمن سلوك

         (  Galehouse , 2003  )   ندرسة والنزاع مع اآلخريوالكذب وتخريب محتويات الم
رشاد في وزارة التربية والتعليم إلى وجود وأشارت تقارير أعدتها اإلدارة العامة للتوجيه واإل

هـ حصراً ١٤٢٢/١٤٢٤حيث تضمن تقريراً مابين عامي ، عدد من أشكال السلوك العدواني 
لقضايا الطالب الذين أودعوا دار المالحظة أو دار الرعاية االجتماعية من طالب المـرحلتين  

  : وتنوعت تلك األشكال كما يلي، المتوسطة والثانوية 
  .تحرش جنسي اللواط بالقوة أو االختطاف ، ألفاظ بذيئة أو شتائم : لقضايا األخالقية ا -١
   .ابتزاز، سرقة مباشرة : قضايا السرقة  -٢
  .االعتداء على المعلم ، قضايا المضاربات واالعتداء الجسدي  -٣
، دة للتهديد استخدام األدوات الحا، استخدام السالح ، محاولة القتل ، االعتداء على طالب  -٤

  )٥،هـ١٤٢٧الرشود (.                                         تدمير ممتلكات اآلخرين 
 2000(وفي المجال المدرسي يعد السلوك الفوضوي عامل معوق للعملية التعليمية حيث يشير 

walker & others ( مـنهم أنهـم   % ١٧جري الستطالع آراء المعلمين قـرر  أإلى استفتاء
من وقت التدريس مـن كـل أسـبوع دراسـي بسـبب      أدنى كحد ] ساعات٤[ون حوالي يفقد

أسبوعيا في ] ساعات ٣-٢[منهم أنهم يفقدون من % ١٩وقرر، السلوكيات المخلة من التالميذ 
% ٢١وقرر ، أسبوعيا ] ساعات ٤[معدل إلى من المعلمين % ٢٤كما ذكر ، المدارس الثانوية 

ومن الصعوبة أن تجد تحسن ، أو أكثر  من كل أسبوع ] اعاتس٤[من المدرسين بأنهم يفقدون 
.  في األداء األكاديمي أو التحصيل الدراسي في بيئة تسودها مثل هذه السلوكيات الفوضـوية  

والباحث يرى السلوك الفوضوي كمفهوم يتداخل مع السلوك العدواني والعنف المدرسي فـي  
األمر الذي يمثل تشـويهاً  ، مشاكل والفوضىفهو سلوك يعمل على إثارة ال، كثير من صوره 

وهو ما يعنيه الباحث في الدراسة الحالية  ، ألشكال العالقات االجتماعية داخل البيئة المدرسية 
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دوار غاية في األهمية فـي إطـار   أفالمدرسة وهي المؤسسة االجتماعية الهامة التي يناط بها 
أصبحت ميدان لبروز أنواع شتى مـن المشـكالت   ، التربية والتعليم لألجيال الحالية والقادمة 

وتخريـب  ، السلوكية التي تأخذ أنماطا متنوعة من العنف المدرسي والعدوان على اآلخـرين 
داء وظائفهـا المتعـددة فـي بنـاء     آمما ينبئ بمخاطر جمة تعيق المدرسة عن ، الممتلكات 

  .وي إلى  خارج بيئة المدرسة وربما تمتد اآلثار السلبية للسلوك الفوض، المجتمعات واألفراد 
إلى أهمية مواجهة عنـف التالميـذ بأسـاليب    ) ٢٩١، م١٩٩٩(وفي هذا اإلطار ينبه الجندي 

نه سيمتد إلى خارج أسوار  المدرسة ويتحول إلى مشكالت إوإذا لم يتم ذالك ف، تربوية ونفسية 
  .   والقتل  تصاب وإدمان المخدرات واالغ بأكثر خطورة تلك المتمثلة في التطرف واإلرها

�:�#@وמ�א���و,�א�#و-و$� �

، أن لفظة السلوك يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشـر  ) ١٣٤٧، م٢٠٠١(ويرى سيالمي 
والدالة على فاعليـة   behavior قد استأنف الكلمة ليترجمها إلى" ١٩٠٨"وكان هنري بيرون 

  .الموجودات وعالقتها الحسية الحركية بالوسط 
أن السلوك هو كل ما يصدر عن الكـائن الحـي مـن    ) ٩٩،م٢٠٠٥(بدري وتذكر سميرة ال

" شعورية أو الشعورية ويكون على نوعين  السلوك الخارجي ، حركات إرادية وغير إرادية 
  ".الباطني " والسلوك الداخلي ، "الظاهري 

�א��(����א��Aو$ �

فوضى ويقال أموالهم  أي ال رئيس لهم،" قوم فوضى ": الفوضى هي االختالط بال نظام، ويقال
             )    ٤٤٣م١٩٩٧االداء(.بينهم أي هم شركاء متساوون فيها،وال تباين في الحصص بينهم

كمـا يفـرد الواحـد مـن     (وصار الناس فوضى أي متفرقين وهو جماعة الفائض وال تفرد 
  .)م١٩٩٠،ابن منظور(. مختلط) وفوضى(وكذلك جاء القوم فوضى وأمرهم فيض ) المتفردين

  )٤٦٨، م١٩٦٠،رضا .                        (أي اختلط بعضهم ببعض " فوضى " وهم 
ـ الـدليل  ويعرف السلوك الفوضوي كما جـاء فـي     American Psychiatry يالتشخيص

Association      بأنه مجموعة من االضطرابات تشكل نمطاً مـن الفوضـى فـي المواقـف
يصطدم بشكل جوهري مع المحيط االجتمـاعي    االجتماعية، ويتميز الفوضوي بالتمرد ، وهو

ويعتدي على أنشطة وحقوق اآلخرين ، ومن هذا المنظار فإن اضطراب السلوك الفوضـوي  
  .(APA,1994)                       يوصف بأنه مزعج لآلخرين، فهو اقتحام أو تطفل 
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ات التـي  مجموعة مـن االسـتجاب  بأنه السلوك الفوضوي  )١٤٠، م٢٠٠١(ويعرف الخطيب 
خـر  آتشترك في كونها تسبب اضطراباً في مجريات األمور أو تحول دون تأديـة شـخص   

  .رلوظائفه بشكل أو بأخ
المعرقل الذي يقـوم بـه   ك والسلالسلوك الفوضوي بأنه إلى صياغة تعريف الباحث  توصلوي

ظمـة  التعليمـات واألن ، الممتلكـات المدرسـية   ، المعلمين ، الزمالء (الطالب ضد اآلخرين 
ويهدف إلى إلحاق الضرر باآلخرين بصورة ، في شكل يعمل على إثارة الفوضى ) المدرسية

، هيلع واقعوتذمر وقلق من ال، ويصاحبه إصرار من القائم به ، تنتهك فيها حقوقهم الشخصية 
مخالفـة األنظمـة   ، التخريـب  ، العـدوان  ، اإلثارة واإلزعاج [ و يتحدد في األبعاد التالية 

  ] .مات المدرسية والتعلي
لمن يتناول دراسة السلوك الفوضوي  تالزماًوهناك مفهوم آخر يرى الباحث بأنه يعد مفهوماً م

حيث سيعرض الباحث للتعريف بهذا المفهوم نظير ارتباطه ، وهو مفهوم االنضباط المدرسي 
  . الوثيق بمفهوم السلوك الفوضوي

ك عبارة عن قواعـد ضـبط ورقابـة    أن انضباط السلو) ١١٠،م ١٩٨٣( بدوي هحيث يعرف
ويقال انضباط السلوك الجماعي للداللة على قيام األسـرة أو الجماعـة أو   ، للسلوك أو العمل 

  .األمة بتوجيه ورقابة السلوك الفردي 
هو التزام الفرد بتنفيذ النظم الرامية ) ١٠، هـ١٤٠٢(واالنضباط المدرسي كما يعرفه الكندي 

والعمل على توجيه اآلخرين وتهذيب سلوكهم ، وية للمجتمع المدرسي إلى تحقيق األهداف الترب
  .بغية تحقيق ذلك االلتزام 

وهو مفهوم يراد به الضبط داخل ، وهناك من يشير من الباحثين إلى مفهوم االنضباط الصفي 
  .ويعده الباحثون معياراً لكفاءة العملية التعليمية التعلمية ، الصف الدراسي 
عملية قبول التالميذ لما تصدره المدرسة من تعليمات وتوجيهـات  : " في هو واالنضباط الص

  ) ٥٣،م٢٠٠٧،العمايرة (      . بهدف تسهيل قيامهم بما يوكل إليهم من مهام وأعمال، لهم 
ن يويرى الباحث أن االنضباط الصفي واالنضباط المدرسي يمكن النظـر إليهمـا كمصـطلح   

ألن السلوك االنضباطي هو ممارسة سلوكية ، فهوماً واحداًن يعكسان ميأو مصطلح، ن يمترادف
وال يمكن الفصل بين االنضباط في الفصل واالنضباط في المدرسة كونهما سلوك ، ال تتجزأ 

  فالسلوك البشري وحدة واحدة، صادر من الطالب 
ويخلص الباحث إلى القول بأن مصطلح السلوك الفوضوي لم يكن مسـتخدماً بشـكل واسـع    

وذلك بنفس القدر ، م في دراسات اإلرشاد النفسي أو الصحة النفسية وحتى وقت قريب ومنتظ
أو الغضب وغيرها ،الذي استخدمت فيه مفاهيم مشابهة كالعدوان والعنف أو العنف المدرسي 

غيـر أن دراسـات   ،أو في اآلثار المترتبة عليهـا  ،من المصطلحات التي تتشابه في أشكالها 
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فالعـدوان  ، ها لتلك المفاهيم استخدمتها كبدائل لمفهوم السلوك الفوضوي وأبحاث عدة في تناول
وبالتالي فان دمج تلك المصطلحات جاء كتتويج إلبراز ، مثالُ يعد احد أبعاد السلوك الفوضوي

                      .   مفهوم السلوك الفوضوي والذي يعد مفهوم جدير بالبحث والدراسة 

  أشكال السلوك الفوضوي 
طبقـاً للـدليل التشخيصـي    "  Disruptive behavior"  تنقسم أشكال السـلوك الفوضـوي  
إلى ثالثة  DSM-IVبجمعية الطب النفسي األمريكية الرابع لالضطرابات النفسية واإلحصائية 

  : أنواع هي كالتالي 
  اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد  -١

(ADHD) Deficit/ Hyper Activity Disorder    
  االضطراب المعارض أو المعاند أو المتحدي  - ٢

(ODD) Oppositional Defiant Disorder   
  اضطراب التواصل  - ٣

(CD) Conduct disorders   
مع مالحظة أنه من الممكن أن يكون لدى الطفل أكثر من نوع واحد من هذه االضطرابات وقد 

مكن تتميز بها من وجود بعـض الفـوارق   تتشابه أعراض هذه االضطرابات جميعها إال أنه ي
  )م٢٠٠٣فوقية رضوان(      .    التي تجعل كل واحدة منهم متميزة عن األخرى

  :تعقيب 

في إشارة إلى السلوك الفوضوي " اضطراب السلوك"الباحث أن يشير إلى أن إيراد مفهوم يود 
يتم التعامل معه من  والذي يجب أن، ال يعني به الباحث االضطراب السلوكي المرضي الحاد 

وان ما يعنيه الباحث هو كل ، خالل المصحات النفسية والعيادات المتخصصة في هذا المجال
، أو ما هو متفق عليه اجتماعيا وتربويـاً  ، انحراف أو ممارسة سلوكية عن السلوك المألوف 

وعالقات ، اتوأنماط التفكير الموجهة لتلك السلوكي، من اتساق طريقة سلوك الفرد وتصرفاته 
وبالتالي فان مفهوم اضطراب يتمثل في عجز الطالب عن تمثل ، الفرد مع المحيط االجتماعي 

المعايير المحددة ألشكال العالقات الواجب إتباعها في عملية التفاعل مـع عناصـر المحـيط    
وقد أورد الباحث ذكر مفهوم السلوك الفوضوي كما عرض في الدليل التشخيصـي  .المدرسي 

ناداً إلى مرجعية علمية أوردت المصطلح دونما التزام تام باألشـكال المـذكورة للسـلوك    است
وفي هذا اإلطار فان الباحث سيقصر دراسته للسلوك الفوضـوي  ، الفوضوي في ذلك الدليل 
  -: تعرف يعلى النوعين اآلتيين والت

   Oppositional Defiant Disorder)(العناد أو التحدي والتي تعرف-١

  )  Conduct disorder(ضطرابات السلوك أو ما يعرف  التواصل  ا-٢
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الطالب المراهقين وخاصة طالب المرحلـة الثانويـة    بعض وهي السلوكيات التي تنتشر بين 
ومـديري   نمن المعلمـين والمرشـدين الطالبيـي   ووموضع اهتمام ودراسة من قبل المربين 

كما تشكل هاجساً مقلقاً لجميع القائمين على   المدارس وكذا األخصائيين النفسيين واالجتماعيين
إضافة إلى أولياء أمور الطـالب والمؤسسـات االجتماعيـة ذات    . العملية التربوية والتعليمية

العالقة الن الممارسات غير السوية ال تقتصر أثارها السلبية على الطالب أو المدارس فقـط  
  . خل المجتمع وإنما تتسع دائرة التأثير لتشمل أطراف متعددة دا

يشير دليـل التشـخيص الفـارق     Behavior Disorder (BD) :انحراف السلوك: أوالً
أن المظهـر لهـذا    ١٩٩٤.American psychiatric Association )(اإلحصـائي إلـى   

االضطراب هو نمط متكرر، ومستمر من السلوك، يتم فيه انتهاك حقوق اآلخـرين، وكـذلك   
تهاك القواعد والمعايير االجتماعية، أن أصـحاب هـذا السـلوك    االعتداء على ممتلكاتهم، وان

  : بالخصائص التالية ونيتميز
 :العدوان الموجه نحو الناس والحيوانات -١

  . يقوم غالباً بتهديد اآلخرين وتخويفهم، وإثارة الرعب لديهم - 
 . يبدأ غالباً بعراك أو شجار جسمي - 

 . يستعمل السالح، مما يؤذي اآلخرين - 

 . قاسياً بتعامله مع الحيواناتيكون غالباً  - 

 . يكون غالباً قاسياً بتعامله مع اآلخرين - 

 . يقوم بالسرقة أثناء مواجهة الضحية - 

  . يقوم بإجبار من هم أضعف منه على ممارسة النشاط الجنسي - 
 :تخريب الممتلكات -٢

  . يشترك بإشعال حرائق، ويكون موجوداً في موقع الحريق - 
 . خرينيقوم غالباً بتدمير ممتلكات اآل - 

  : الخداع والسرقة -٣
  ). السيارات، والبنايات(يكسر الشبابيك  - 
 . يكذب غالباً ليحصل على أشياء، ويتجنب المواجهة - 

  . يسرق المواد أو األشياء ذات القيمة بغياب الضحية - 
  : انتهاك القواعد واألنظمة -٤
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  . يبقى غالباً خارج المنزل، طيلة الليل، ويبدأ ذلك قبل عمر الثالثة عشرة - 
 . هرب من البيت مرتين على األقل أو مرة واحدة، دون الرجوع إال بعد مدة طويلةي - 

  . يتسرب غالباً من المدرسة، ويبدأ ذلك قبل الثالثة عشرة من عمره - 
إلى أن هذه األعراض تتضمن سلوكيات المقدرة على ) ٨٧، م٢٠٠٣(رضوانفوقية كما تشير 

لقدرة على المواجهة ، وتشتمل على االعتداء المواجهة الصريحة باإلضافة إلى سلوكيات عدم ا
أمـا عـن السـلوكيات    . وما إلى ذلك بطريقة مباشرة  اآلخرين بالمواجهة  والعدوانية على 

الخاصة بعدم القدرة على المواجهة فهي االنطوائية  ، عمليات السرقة ، الغياب ، الهـروب ،  
  .) التعاطي(إساءة استخدام المادة 
  : ن األعراض منها وهناك أنواع أخرى م

  )  DSMIVتصنيف ( عراض طبقاً للمرحلة العمرية األ
  ) قبل سن العشر سنوات ( نوع مرتبط ببداية مرحلة الطفولة -١
  )بعد سن العشر سنوات ( نوع مرتبط ببداية مرحلة المراهقة -٢

يكـون   النوع األول متميز أو يتصف بالعدوان ، والقدرة على المواجهة ، وتزيد احتمالية أن
لديهم مشاكل في التوافق في مرحلة المراهقة والبلوغ وتبدو هذه السـلوكيات جميعهـا لـدى    

بدايـة مرحلـة   ( األوالد أكثر من النبات ، أما اضطرابات تواصل السلوك لدى النوع الثاني 
تتصف بعدوانية أقل وزيادة في احتمالية إظهار سلوكيات عدم القدرة على المواجهة ) المراهقة 

واالنطوائية ، وتقل احتمالية أن يكون لديهم مشاكل توافق في مرحلة المراهقة وفترة البلوغ ، 
. جميـع البلـدان   في يوتبقى تشخيصات الصحة النفسية محكومة بالنموذج الطبي واإلكلينيك،

وهذه السلوكيات من شأنها أن تحدث ضعفاً في األداء األكاديمي والتفاعل االجتماعي  وبدايـة  
عراض أو اإلرهاصات األولى لها يمكن أن تكون في مستهل مرحلة الطفولة السنوات هذه األ

العشر األولى من عمر الطفل أو في مستهل سن المراهقة بحيث تختص هذه األعراض قلـيالً  
أو تكون خاملة في المراحل السابقة من الطفولة ، وقد يكون مستوى حـدة هـذه األعـراض    

( ألضرار التي تلحق بـاآلخرين بسـيطة أو يكـون متوسـطاً     لو كانت ا)   mild( بسيطاً 
moderate (  ًإذا كان المستوى ما بين البسيط والحاد أو يكون حادا )severe  ( عندما يحدث

وأنماط هذه السلوكيات عادة ما تحـدث فـي   . السلوك أضرار ملموسة أو جسيمة باآلخرين  
قـد   "" Conduct Disorderديهم اضطرابات ن الذين لوبيئات مختلفة ، فاألطفال أو المراهق

وعادة ما يثير هؤالء مشـاكل تأخـذ   . تصدر سلوكيات إكراهية وتهد يديه وإرهابية لآلخرين 
بعض أنواع األسلحة مثل السكين والحجـر أو   ونشكل الشجار وااللتحام البدني وقد يستخدم

هؤالء في أعمال السفاحين وقد يشترك ) مسدس  أو بندقية ( الزجاج المكسور أو سالح ناري 
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أو خطف حافظات النقود أو السطو المسلح أو االغتصاب أو محـاوالت القتـل واالغتيـال    
منهم سلوك إتالفي آخر مثل تحطيم الشبابيك أو تخريب أثاث المدارس  يصدر لآلخرين ، وقد

حـام  والبيوت وإتالف الملكيات األخرى العامة منها والخاصة ، وقد يمارسـون عمليـات اقت  
للبيوت والسيارات وقد يلجأ بعضهم إلى الكذب أو مخالفة الوعود للحصول على مميـزات أو  

وقد يمارس الكثير منهم عمليات الهـروب  . للهروب من االلتزامات والمسؤوليات أو الديون 
وكثيراً ما تظهر هذه الحاالت لدى الذكور ، وكثيراً ما تحتد الخالفات . المتكرر من المدرسة 

هؤالء الذكور لدرجة تصل إلى االحتكاك البدني وهؤالء تزيد لديهم احتماالت السلوكيات بين 
، فهؤالء الذين تحدث لديهم هذه األعـراض فـي فتـرة      antisocial disordersالمضادة 

المراهقة قد تكون عالقاتهم مع أقرانهم عالقات عادية بالرغم من أن سلوكياتهم التدميرية هذه 
ون مع آخرين من أقرانهم ، واإلناث غالباً ما تظهر لـديهم هـذه األعـراض إذا    قد تتم بالتعا

( واألطفال أو المراهقون الذين تشخص لديهم حاالت . ظهرت في مرحلة متأخرة عن الذكور 
CD ( ال يهتمون كثيراً وال يتعاطفون مع اآلخرين ، واألكثر عدوانية منهم كثيراً ما يفسر نوايا

طئة أو يسيء فهم هذه النوايا باعتبارها نوايا عدائية وخطرة بالنسبة لهم ، اآلخرين بطريقة خا
مبررة من وجهة ( وبالتالي تكون ردود أفعالهم تجاه هذه النوايا أو السلوكيات ردوداً عدوانية 

وهؤالء كثيراً مـا   و الندم ،وهؤالء نادراً ما يشعرون بالذنب أو بوخزات الضمير أ) نظرهم 
كيات اآلخرين بهدف الفتنة أو يوجهون اللوم الكثير إلى سـلوك اآلخـرين ،   يبلغون عن سلو

ونظراً ألنهم يمارسون سلوك اإلكراه كثيراً فإن تقديرهم لذواتهم تقدير ضعيف بـالرغم مـن   
قسوة وحدة تصرفاتهم ومن السهل استثارتهم عالوة على أن مزاجهم في حالة تبـدل وتغيـر   

ن وفوضى يمارسون على إثرها أنواع مـن العنـف والتـدمير    وكثيراً ما تنتابهم نوبات هيجا
بالتـدخين  ) CD( وغالباً ما يرتبط اضطراب السلوك . وكثيراً ما تتكرر الحوادث مع هؤالء 

وتعاطي العقاقير المخدرة واألعمال الخطرة  وغالباً ما يواجه مثل هؤالء عقوبـات الفصـل   
  . المؤقت أو الفصل النهائي من المدرسة

  ODD  (Oppositional defiant disorder( " الدفاعي" السلوك المعاند :  اًثاني
ذوي اضطراب السلوك المعانـد  والمراهقين أن األطفال ) ٨٥، م٢٠٠٣(رضوان فوقية تبين 

اآلخرين يتصفون بعدم الطاعة ، السلبية انتهاك القواعد الثابتة ، نوبات غضب ، المجادلة مع 
خرين على مشاكلهم الخاصة ، أضف إلى ذلـك إظهـار الحالـة    ، مضايقة اآلخرين ، لوم اآل

المزاجية القابلة لإلثارة والتهيج ، هذا ويعرض  ذوي االضطراب المعاند أو المتعارض سلوك 
وطبقـاً للـدليل   . التحدي والمعارضة بمستوى أكبر وأكثر خطورة من أقرانهم في نفس السن 

ن هناك نوع واحـد فقـط وعـام مـن     تبين أ  DSMIVالتشخيصي لالضطرابات النفسية 
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االضطراب المعاند أو المعارض ، على الرغم من عدم وجـود عمـر محـدد لبدايـة هـذه      
االضطراب ، ويقترح الدليل أن غالبية األطفال يظهرون االضطرابات المعارضة أو المعاندة 

أما عن . قبل سن الثماني سنوات ويجب أن يظهر الطفل األعراض لمدة ستة أشهر على األقل 
تقريبـاً  %  ١٦ -٢نسبة وجود هذه االضطرابات ، فقد دلت أحدث األبحاث على وجود نسبة 

من األطفال %  ٦٥ – ٥٠من الكثافة السكانية العامة لديهم هذا النوع من االضطراب وحوالي 
ذوي اضطراب القدرة على االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لديهم أيضاً هـذا النـوع مـن    

  . المعارض أو المتحدي  االضطراب 
أن هذا االضطراب شائع الحدوث في مرحلة ما قبـل   (Barkley, 1990)كما يشير باركلي 

العصيان وعدم االمتثال، والتذمر، ونوبات مـن  : المدرسة، ويمكن أن يتميز بخصائص، مثل
الغضب، ولكن هذا ليس كافياً إلصدار حكم على الطفل بأنه ضمن هذه الفئـة التشخيصـية،   
ويمكن اعتبار الطفل الذي تظهر لديه مثل تلك الخصائص، بأن لديه االضـطراب المنحـرف   
المضاد البسيط، إال أن المظهر األساسي لهذا االضطراب يتضمن عنصرين يوجـدان معـاً،   

المزاج المتقلب، والجدال، والتصرفات المقاومة ضد ) ٢. السلبية والعدائية والغضب) ١: وهما
  ). باء والمعلميناآل(مطالب اآلخرين 

فـإن هـذا االضـطراب يتميـز      (APA,1994)اإلحصائي  يوحسب دليل التشخيص الفارق
  : بالخصائص اآلتية

  . يفقد الطفل غالباً أعصابه، فمزاجه متقلب، وال يستطيع ضبط نفسه -١
 . يتجادل غالباً مع الكبار -٢

 . يظهر غالباً الغضب، ويبدو سريع االمتعاض -٣

 . خرين، ويحب االنتقام منهميتوق غالباً إلغاظة اآل -٤

 . يلوم  غالباً اآلخرين على أخطائه أو سوء تصرفاته -٥

 . يخلق غالباً إزعاجات لآلخرين -٦

 . يظهر غالباً حساسية زائدة، وينزعج من اآلخرين بسهولة -٧

 . يتحدى غالباً القواعد، والمعايير االجتماعية، ويرفض طاعة اآلخرين -٨

قة تالزمية بين هذه األنماط السلوكية وبعض الممارسات ويشير الباحث هنا إلى أن هناك عال
هذه االضطرابات قد  تحدث مصاحبة ألنماط أخـرى مـن   حيث أن  ، السلوكية غير السوية

عادة ما يتورطون ) CD( واألطفال والمراهقون الذين لديهم حاالت . االضطرابات السلوكية 
وعادة مـا يواجـه هـؤالء    . لبية بسرعة في مشاكل مخالفة للسلطات وينتج عنها تبعات س
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بعقوبات مدرسية منها الفصل المؤقت من المدرسة أو الطرد النهائي من المدرسـة ، وقـد   
فإنهم  ODD)( أما األفراد الذين لديهم . أو نفسي  ييحتاج هؤالء إلى تدخل عالجي إكلينيك

ه الحاالت كثيراً ما يشدون انتباه أبويهم أو أولياء أمورهم أو مربيهم بصفة أساسية ، وفي هذ
تحدث صراعات بين الطفل أو المراهق مع األبوين عالوة على الجدال الشـديد فـي إلقـاء    

وفي هذه الحاالت يفضل اللجوء إلى العالج النفسي األسـري مـع   . المسؤولية على اآلخر 
عالج فردي نفسي للطفل أو المراهق مصدر المشكلة وفي حاالت أخـرى يفضـل تـدخل    

  ) ٨٩،م٢٠٠٣،فوقية رضوان(                                  .مة االجتماعية مؤسسات الخد
أن السلوك الفوضوي يتضمن المشكالت التي تمثل حالة من الفوضى، واإلزعاج، والتشويش، 

، وأنها تسـبب للفـرد   )اآلباء، والزمالء، والمعلمين(والتي تؤثر سلباً على المحيط االجتماعي 
: لوظائف االجتماعية واألكاديمية والمهنية، وهـذه المشـكالت تتضـمن   ضعفاً جوهرياً في ا

التشتت، والحركة الزائدة، والعدوان، والتخريب، واإلغاظة وإزعاج اآلخـرين، والتشـويش   
 ) ١٥، ٢٠٠٢القصاص، (    .    تماعية والتربوية والشغب، و خرق القواعد والمعايير االج

وصف السلوك الفوضوي بأنـه  ) southern Albama. 2004(وفي تصنيف صادر عن جامعة 
السلوك الذي يصدر من قبل البعض من الطالب األمر الذي يؤدي إلى خلق اضطرابات فـي  

والسـلوك  ، بيئة التدريس أو في أداء الواجبات تجاه المعلم أو أي عضو في البيئة المدرسـية  
ويأخذ هـذا  ، مة اآلخرين الفوضوي قد يحدث مخاطر آو يهدد األمن النفسي أو البدني أو سال

  :السلوك اإلشكال اآلتية
أو يخرج من الفصل مبكراً و بشكل ، الطالب الذي يأتي  إلى الفصل الدراسي متأخرا -١

  .متكرر األمر الذي يؤثر على مسار الدرس 
  .الطالب الذي يكثر من التحدث مع زمالئه أثناء سير الدرس -٢
أسئلة غير طرح ويعمل على ، تحدث بصوت عالي الطالب الذي يربك الدرس من خالل ال-٣

  .مناسبة وبعيدة عن الدرس 
  ما سبب واضح اإلدارة المدرسية دون الطالب الذي يكثر من التردد على غرف المدرسين أو-٤
ر منه سلوك عدواني ويصبح مولعاً باالحتكاكات عند حصول مخالفات دالطالب الذي يص -٥

  .سلوكية 
  .دراً لتهديدات بدنية أو لفظية للمعلمين أو ألي عضو في المدرسةالطالب الذي يعد مص -٦
  .الطالب الذي يكتب بعض العبارات التهديدية في المدرسة  -٧
الطالب الذي يقوم باالتصال بأي عضو من أعضاء الهيئة التعليمية وفـي أوقـات غيـر     -٨

  .مناسبة 
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مـع اآلداب العامـة وتمثـل     الطالب الذي يعمد إلى إصدار بعض الحركات التي تتنافى -٩
  . سلوكيات جارحة للمعلمين أو لزمالئه الطلبة 

أمثلة للسلوكيات المخلة بالنظام والتي تعرف بالفوضوية وهـي  ) Mcevoy,2000, 130(ويورد 
  :التاليعلى النحو 

  .الطالب الذي يحتك بدنياً مع طالب آخر -١
   .خرآالبيئة التعليمية أو لطالب  الطالب الذي يوجه ألفاظا مخلة ونابية إلحدى أعضاء-٢
  :الطالب الذي يتسبب في اضطراب سير الدراسة في قاعة الدراسة من خالل  -٣
  .العمل على إصدار مالحظات خارج موضوع الدرس   -ا

  .مقاطعة سير الدراسة داخل الصف الدراسي  -ب
   .االستحواذ على المناقشات الدائرة أثناء الدرس -ج
  :عمل على إصدار أفعاال تتنافى مع النظام والتعليمات المدرسية من مثل الطالب الذي ي -٤
    .إتالف األبواب والنوافذ في المدرسة -ا

  .التعامل بعنف مع المرافق المدرسية  -ب
  .إتالف األثاث المدرسي  -ج

إلى أن مفهوم السلوك الفوضوي أو السلوك ).Robyn & Duncan.2007.54 (كما يشير 
  :المظاهر اآلتية  المشتت يتضمن

  .مع المحاضرة والدروس وغير الهادف التداخل المستمر  -١
  .إيذاء اآلخرين أكان ذلك بالقول أو بالفعل  -٢
  .التهديدات البدنية والسلوكيات االنتقامية  -٣
  .انتهاك القواعد السائدة في المحيط التعليمي ولسير الدراسة  -٤
وصف بالغير مقبولة للخروج والدخول الى الفصل الطلبات الزائدة عن الحد والتي ت -٥

  .الدراسي 
  .العجز عن االنسجام مع الجو العام والنظم اإلدارية والتعليمية السائدة  -٦

إلى أن هناك مجموعة من السلوكيات التي قد يساء تفسيرها على أنها يمكن اإلشارة كما 
  :سلوكيات مشتتة وتتسم بالفوضوية وهي كالتالي 

  .الثقافية بين أفراد  المجتمع المدرسي الفروق-١
  .الحاجة إلى المزيد من الوقت أو االنتباه في مشكلة معينة ولسبب معين  -٢
  .حباطات والتوترات النفسية التي تنتج عن مواقف معينة اإل -٣
                    .   االختالفات في اآلراء الناتجة عن اختالف وجهات النظر-٤
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لمفهوم  فإليها في عرض عدة تعاريالتطرق لتعريفات التي تم لض الباحث ومن خالل استعرا
  : يود الباحث اإلشارة إلى ما يليالسلوك الفوضوي 

اإليذاء البـدني  (أن السلوك الفوضوي يتداخل مع العدوان والعنف في جوانب معينة مثل  -١
  ).السيئة التهكم والسخرية واستخدام األلفاظ(والجانب اللفظي مثل ، والتخريب 

أن السلوك الفوضوي يتداخل مع العدوان والعنف في تقارب التفسيرات النظرية وتشـابه   -٢
  .األسباب الرئيسية التي تقف ورائه 

تتنوع أبعاد السلوك الفوضوي لتشمل أشكال متعددة من الممارسات العدوانية والممارسات  -٣
  .مثل اآلباء والمعلمين  مات وأوامر الكبارالمتمثلة في رفض االنصياع لتعليالمتحدية والدفاعية 

وأحيانا تصـل  ، معظم أشكال السلوك الفوضوي المالحظ في المدارس هو النمط البسيط  -٤
  .ويكاد يكون نادراًأما المستوى الحاد فهو محدود جداً . إلى المستوى المتوسط 

وأسـرية وكـذا   يتزامن السلوك الفوضوي مع مشكالت متنوعة منها مشكالت اجتماعية  -٥
  .مشكالت تعليمية 

جميـع هـذه   ] السلوك الفوضوي ، السلوك العدواني ، العنف المدرسي [ أن مصطلحات  -٦
، وجميعها تعني تجاوز النظام المدرسي ، المفاهيم تؤخذ بطريقة تبادلية في كثير من األحيان 

  .سةوإثارة الفوضى داخل بيئة المدر، وعدم االلتزام بالتعليمات المدرسية 
وسلوك العنف المدرسي تقوم أساسا على تعدي ، أن السلوك الفوضوي والسلوك العدواني  -٧

 ثيـر ن هذه الممارسات السلوكية تإوبالتالي ف، مقاومة الضوابط التعليمية و، للقواعد المدرسية 
ت وينتج عنها تأثيرا، داء جميع الطالب آ  ىالفوضى في النظام التعليمي بالشكل الذي يؤثر عل

   .متشابهة 
كما يود الباحث اإلشارة إلى بعض النقاط الموضحة الفروق بين السلوك الفوضوي والسـلوك  

  : العدواني وسلوك العنف والتي تتمثل في النقاط اآلتية
  .السلوك الفوضوي يعد أكثر عمومية من السلوك العدواني وسلوك العنف المدرسي  -١
عـدة  وتشـكل  ، رابات متنوعة داخل المدرسة يعمل السلوك الفوضوي على إثارة اضط -٢

  .آلخرين لمخاطر تهدد اآلمن النفسي والبدني 
الطالب الذي يصدر منه السلوك الفوضوي بقصور القدرة على التوافق مع الـنظم  صف يت -٣

  .اإلدارية والتعليمات المدرسية 
بل يتعـداه  ، ال يقتصر السلوك الفوضوي على إثارة اإلزعاج داخل الفصل الدراسي فقط -٤

  .المدرسة أيضا جميع مرافق ومحتويات إلى 
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ثاره السلبية إذا لم يتم آيماثل السلوك الفوضوي السلوك العدواني والعنف من حيث تنامي  -٥
  .التعامل معه بجدية وتوجيه الجهود المناسبة للتعامل معه 

  : تعقيب 
حث في عرضه للتعريفات التـي  استعراض التعريفات المتعددة التي أشار إليها البامن خالل 

األداء (نجد أن التعريف اللغوي لمصطلح الفوضى كما أشار إليه ، تناولت السلوك الفوضوي 
والسـلوك  . ويوصف الشخص غير المنضبط بالفوضوي " االختالط بال نظام " هو) م١٩٩٧

علمـة  الفوضوي شأنه في ذلك شأن الممارسات السلوكية اإلنسانية المتنوعة مجـرد عـادة مت  
ألن ، وهذا ما يعزز األمل في إحداث التغير وتعديل السـلوك  ، تُدعم بالممارسة ،  ومكتسبة 

واالتجاه السلوكي وهو أحـد االتجاهـات   ، السلوك الفوضوي يعد سلوكاً متعلماً وليس وراثياً 
ي الرائدة في علم النفس يرى بأن أي عملية تعلم من الممكن إعادتها من خالل االرتباط الشرط

والباحث في دراسته الحالية يسعى إلى العمـل علـى تقليـل    .وبالطرق المالئمة والصحيحة 
السلوك الفوضوي داخل المحيط المدرسي إدراكا باآلثار السلبية المتنوعة التي تنتج من إظهار 

وكذا مساعدة الطالب على اكتشاف مكامن الخلل في آليات التعامل مـع  ، السلوك الفوضوي 
من ، يساعدهم في النهاية على التكيف السوي مع المجتمع الذين يعيشون وسطه  اآلخرين بما

خالل إعداد برنامج إرشادي قائم على االتجاه العقالني االنفعالي يعمل هـذا البرنـامج علـى    
مساعدة أعضاء المجموعة الخاضعة للبرنامج اإلرشادي على اكتساب بعض االسـتراتيجيات  

ك السوي وتعمل على إعادة التقييم المعرفي لبعض األفكار الخاطئة المناسبة والتي تعزز السلو
والتي تدفع بالمراهق إلى إثارة الفوضى واإلزعاج بشكل يمثل عائقـاً أمـام قيـام المدرسـة     

  بوظائفها المتنوعة تربوياً وتعليمياً  
  المفاهيم المرتبطة بالسلوك الفوضوي

يم والتي يرى أنها تتداخل بشكل مباشـر مـع   يعرض الباحث في هذا المحور مجموعة من المفاه
السلوك الفوضوي حيث تتشابه في كثير من الممارسات القائمة عليها وكذا في اآلثار الناتجة عنها 

  :أو البدني باآلخرين وهذه المفاهيم هي كالتالي يمتضمنة إلحاق الضرر النفسوجميعها 
  :  aggressionالعدوان -١

وقد عرف من قبل العديد من علماء الـنفس  ،تدي إيذاء اآلخرين العدوان سلوك يقصد به المع
أو على أشكال ) كالضرب والصدم مثالً(وتطلق صفة العدوان على أشكال محددة من السلوك 

أو على الظواهر المرافقة للحـوادث االجتماعيـة   ،معينة من الحوادث االنفعالية أو كليهما معاً
  وال يتضمن مفهوم العدوان ) كالغريزة والدافع ( أو على مضامين دافعة) كالغضب والكره(
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وإنما يتضمن سمات ،سمات سلبية كالميل إلى المشاجرة والسيطرة والصراخ والعنف فحسب 
                                               )١٥١،هـ١٤٢٨ملحم .                (إيجابية كالثقة بالنفس والحزم والتوكيد وقوة اإلرادة 

في أنه يعني الهجوم على العدوان حدد معنى "  drever" بان ) ٨٨، م٢٠٠١(ويذكر العيسوي 
ويتصل العدوان بنزعات حـب السـيطرة   ، اآلخرين والذي يرجع في الغالب إلى المعارضة 

  .  والتسلط في الجماعات االجتماعية 
 hostility:العداء -٢

ة والكراهية موجه نحو الذات أو نحـو شـخص أو   العداء هو شعور داخلي بالغضب والعداو
والمشاعر العدائية تستخدم كإشارة  إلى االتجاه الذي يقف خلف السلوك أو المكـون  ، موقف 

فالعداوة استجابة اتجاهية تنطوي على المشاعر العدائية والتقويمات السـلبية  ،االنفعالي لالتجاه 
  )١٧،م١٩٩٣،سالمة ممدوحة(                       .                لألشخاص  واألحداث 

في مفهوم العدائية وذلك السمات المميزة لأوضح " buss" أن )  ٥،م٢٠٠٣(و ذكر أباظة 
  :النقاط اآلتية 

أن العدائية استجابة اتجاهية وتتضمن استجابة لفظيـة للتعبيـر عـن المشـاعر السـالبة            -ا
  والتقديرات لألحداث واألفراد

ئية تتكون من ردة فعل للهجمات المضادة الزائدة على الذات الفرديـة   والنبـذ   أن العدا -ب
  والحرمان 

  أن العدائية استجابة غضب مشروطة  - ج
وهذه ، أن العدائية تنمو وتتطور على أساس العبارات اللفظية التي تحدد فئة المثير ونوعه  -د

دائية قاصرة علـى الجـنس البشـري    االستجابات اللغوية ال توجد إال في اإلنسان ولذلك فالع
  المتالكه الميكانيزمات واالستجابات الرمزية                                                  

  violence:العنف -٣
ويظهر حين يعجـز  ، أن العنف سمة من سمات الطبيعة البشرية ) ٣، م١٩٩٣( يرى يسري 

تأكيداً لذاته ووجوده إلى وقدرته إلى اإلقناع المادي  فيلجا األنا، العقل عن اإلقناع أو االقتناع 
وإمـا  ، إما مؤقتاً بإعاقة حركته أو شلها إلجباره على االقتناع ولو بالصمت ، باستبعاد اآلخر 

  . نهائياً بإنهاء ذات وجوده 
العنف شكل من أشكال السلوك العـدواني والـذي يتضـمن    أن ) ٥٧٤،م٢٠٠١(يذكر علي و

وسلوك العنف يكون له النية في التكرار وال يمكن ،ألشخاص أو الممتلكات الخسارة واألذى ل
  . صاخباً ومفاجئاً وقتياً، التحكم فيه ثائرا أو متطرفاً
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 power:القوة -٤

تضمن كما ت، هي عدوان مضبوط له اتجاهه وهدفه وان استخدام القوة يكون بطريقة منطقية 
أو تأثير فرد أو جماعة عن ، لم تمارس على أحداث أمر معين  القوة القدرة سواء مورست أو

كما أن القوة هي تلك األفعال التـي تحـدث   ،طريق ما على سلوك اآلخرين وبأساليب مفقودة 
      .داخل المجتمع والتي ينظر إليها على أنها أفعال شرعية مثل تهذيب األبناء عن طريق صفعهم

  :القوة اإلكراهية  -٥
  .        القوة اإلكراهية هي التهديد والتحطيم وهي أسلوب منظم للتأثير على  اآلخرين

   )١٢، م١٩٩٣، رشاد(                                                             
  
 destructive:التخريب -٦

ويكـون  ، وإتالفهـا وتـدميرها   تكسير الممتلكات " بأنه ) ١٨٢،م٢٠٠٣(تعرفه إجالل سري 
وذلك ألنه يؤدي إلى اإلتـالف والخسـارة   ، التخريب من قبل المخربين مزعجاً لمن حولهم 

  .المادية والمعنوية 
يتمثل في الرغبة فـي تـدمير أو إتـالف    بان التخريب ) ١٦٢،ـه١٤٢٨ ملحم (كما يذكر 

خريبي من قبل األفراد مقتنيات وقد يشمل السلوك الت،الممتلكات الخاصة باآلخرين أو المرافق 
ويتفاوت األفراد فيما بينهم فـي  ،األسرة في المنزل أو الحديقة أو الحاجات الخاصة و العامة 

     .درجة الميل نحو التدمير
   stubborn-disobedienceالعناد -٧

وربما يأخذ نمطاً متواصـالً  ، فردهو اضطراب سلوكي شائع يحدث ولفترة وجيزة من عمر ال
ويعتبـر محصـلة   ،ويصنف ضمن النزعات العدوانية عند األطفال ،ة ثابتة في السلوك وصف

   .لتصادم رغبات وطموحات الطفل ورغبات الطفل ورغبات ونواهي الكبار وأوامرهم
   angerالغضب  -٨

استجابة انفعالية حادة تثيرها مواقف التهديد أو العدوان أو القمع أو السب أو اإلحباط أو خيبة 
ويصحب الغضب استجابة قوية من الجهاز العصبي المستقل وخاصـة مـن قسـمه    ،  األمل

السمبثاوي ويدفع المرء إلى االستجابة بالهجوم إما بدنياُ أو لفظيـاً وتتحـدد حالـة الغضـب      
  :بمحددات أربعة هي

  إثارة فسيولوجية * 
  إدراك * 
  معرفة * 



 ٨٢

  سلوك * 
الن ،قف واألحداث التـي تثيـر الغضـب    ن الفرد نفسه هو الذي يحدد مدى خطورة الموأو

أي انه يميل إلى الظهور عنـدما يلحـق ضـرر بـذات     ،الغضب في العادة عاطفة شخصية 
                                              )١٨، م٢٠٠٧،حسـين (                          الشخص أو بممتلكاتـه أو بعائلتـه          

 Jealousy.الغيرة  -٩

بذله الفرد من جهد للحصـول   ور مؤلم ينتج عن أي اعتراض أو محاولة إلحباط ماوهي شع
كما أن الغيرة ، وهذا االنفعال يالزمه شعور بجرح االعتزاز بالنفس ، مرغوب فيه  على شي

بل أنها تؤدي إلى سوء تكيفه مع المجتمع ، ال تثير في الفرد الغضب والشعور بالنقص فحسب 
                                                )  ١١٣، م٢٠٠١،الخالدي (                                 أيضا                

السـلوك  مفهـوم  بين كبير أن هناك تداخل في نهاية هذا العرض إلى  يود أن يشير الباحثو
التـي  ن كانت هناك بعض الجوانـب  وإ، به ذات العالقة  خرىالفوضوي وبعض المفاهيم األ

ويعـد  ، فهي تبرز في جوانب محددة فمثال العدوان هـو سـلوك   ، تختلف فيها تلك المفاهيم 
وفي حين يعد مفهوم ، العدوان بأشكاله المختلفة مظهراً رئيسياً من مظاهر السلوك الفوضوي 

 فرد إلى القيام بالسلوكفأن العدائية تشير إلى اتجاه عدواني يشير أو يوجه ال، كالغضب انفعال 
نها اختالفات ليست واضحة بشكل يجعل الفـرد  إومع ظهور مثل هذه االختالفات ف ،العدواني

  .على القول باستقاللية كل من المفاهيم المرتبطة بالسلوك الفوضوي استقالالً واضحاً اًقادر

  ) مرتبطة بالسلوك الفوضويالمشكالت ال(

 الممارسات  الجوانب التي تشكل نوعة يؤثر في مجموعة منتإن السلوك الفوضوي بأبعاده الم
سلوكية تدفع الفـرد إلـى    ممارسةالن السلوك الفوضوي ك،في مجاالت عدة شخصية الفرد ال

وبالتالي تتعدد اآلثار الناتجة عن هذا السلوك فمن المشكالت التـي تـرتبط    ئالتصرف الخاط
وانب التحصـيلية  بالسلوك الفوضوي مشاكل متعلقة بالجوانب االجتماعية وأخرى متعلقة بالج

األمر الذي يؤكد المدى الذي تنتشر فيه اآلثار المعوقة في بناء ،وثالثة تتعلق بالجوانب العائلية 
وفي هذا الشأن . ن مرحلة المراهقة مرحلة مهمة في بناء الشخصية أشخصية الفرد خاصة و

بالتنوع  والتي تتسم، يستعرض الباحث مجموعة من المشكالت المرتبطة بالسلوك الفوضوي 
وهذا يدفع الكثير من المهتمين بدراسـة أنمـاط السـلوك    ، وعدم االقتصار في جانب معين 

  لسلوك الفوضوي وتوجيه الدراسات التي يخلفها االصادر من الطالب إلى أهمية إدراك اآلثار 
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هذا اإلطار يستعرض مجموعة من اآلثار الناتجة عن السلوك  والباحث في، لمثل هذه المشاكل
  :لفوضوي وهي كالتالي ا

  جتماعيةاالمشاكل ال: أوالً 
من الناحية االجتماعية يفشل الكثير من األطفال العدوانيين في تنمية صداقات ، كما يتضح في 
صعوباتهم مع العالقات الندية مع األقران ، ونقص العالقات الطبيعية القوية مع اآلخـرين ،  

ن اجتماعياً ، وقد يصادف البعض مـنهم شخصـاً   وعادة ما ينسحب هؤالء األطفال أو ينعزلو
أكبر أو اصغر بكثير أو يقيموا عالقات سطحية مع أمثالهم من المعادين للمجتمع وأغلب هؤالء 
األطفال غير واثقين من أنفسهم بالرغم من إظهارهم بشكل خارجي صلب ، وبالتالي ال يمدون 

وفورية ، كما تظهر أنـانيتهم فـي   أيديهم لآلخرين حتى وإن كان ذلك سيجلب ميزة واضحة 
دائهم أي معروف لهم بدون أي جهد لرد المجاملة أو المعروف استغاللهم المستمر لآلخرين آل

ونادراً ما يشعرون بالذنب أو الندم تجاه تصرفاتهم القاسية ، ويحاولون إلقـاء اللـوم علـى    
ـ  دون مصـلحة أو عائـد   اآلخرين ، ومن المحتمل اهتمام الفرد بصالح أصدقائه ، يساعدهم ب

ويالحظ أن عالقة الفرد بأقرانه ورفاقه في الجماعة الجانحة يكون أهم  ،مباشر من وراء ذلك 
ويكون لديه اقتناع بأن رفاقه يفهمونه ويرعونه بطريقـة ال   ،من أي أهداف أخرى في حياته 

السلوك  منحرفوالمراهق وعلى عكس ذلك فإن تصرفات الطفل  ،يرقى إليها أحد من والديه 
مع اآلخرين خارج هذه الجماعة تكون فظة ويكون غليظ القلب ملتوياً ، ويقل إحساسه بالذنب 
نحو اآلخرين ، ال يساعدهم بدون الحصول على مصلحة أو عائد مباشر من وراء ذلك ، وقد 
يشي باآلخرين أو يلقي بالالئمة عليهم فيما يقترفه من أخطاء ، وفي أغلب الحـاالت يكـون   

تاريخ في الجهد المفرط أثناء طفولتهم المبكرة انتهـت بهـم إلـى أن    هذه الجماعة ء ألعضا
يصبحوا أعضاء بالجماعة الندية الجانحة ، ومن ثم فإن والءه لهذه الجماعة يكون والء شديداً 

    .                                              (wood, 1999, 182 )نفسية ال هألنها تشبع حاجات
اضطرابات السلوك الفوضوي عالقات اجتماعيـة معقـدة  ومـن     يغالباً ما يكون لدى ذوو

الممكن أن يظهروا مهارات اجتماعية هزيلة وال يستطيعوا قـراءة التلميحـات االجتماعيـة    
لألشخاص اآلخرين بصورة جيدة ، ومن الممكن أن يكون لديهم صعوبة في الحصول علـى  

وهم ضـعفاء فـي حـل    ) م أفكار اآلخرين ومشاعرهم فه(مثل منظور األشخاص اآلخرين 
يتميزون بالشـعور   ونأضف إلى ذلك أن الفوضوي ،المشاكل المتعلقة بالعالقة بين األشخاص

 نباالضطهاد  فهم يفكرون بصورة خاطئة نحو اآلخرين ، وفي النهاية نجد أن األقران يرفضو
الت االجتماعية لهؤالء األطفال ، ونتيجة لذلك نجد صعوبة في التفاع،ذوي السلوك الفوضوي 
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نجد أيضاً أن هؤالء األطفال يميلون إلى مضايقة األشخاص اآلخرين والتصـرف بالسـلوك   
  . الفوضوي في المواقف االجتماعية

  :  عاطفيةالمشاكل ال: ثانياً 

على مدار الوقت ، يتلقي كثير من األطفال ذو االضطراب السلوكية الفوضوية تغذية راجعـة  
) األقران ، واآلباء ، والمدرسين  والجيران ، الخ ( سلبية من اإليجابية من بيئتهم  مثالً أكثر 

وأحياناً ما ينتج عن هذه التغذية الراجعة السلبية تنمية الطفل لالعتزاز القليل بالـذات ، ومـن   
ـ   زاز الممكن أن يصبح الطفل فاسد أخالقياً وبالتالي سيستسلم  وأحياناً ممكن أن يتحـول االعت

القليل بالذات والتثبيط إلى اإلحباط  ، وتزيد احتمالية إصابة هؤالء األطفـال بـالهم إلـى أن    
  .  يصبحوا ذو تفكير سلبي

  :  تعليميةالمشاكل ال: ثالثاً 

من الواضح أن هناك عالقة وثيقة بين اضطرابات السلوك الفوضوي والصعوبات التعليمية ، 
اضطراب القدرة على االنتبـاه المصـحوب باضـطراب    من األطفال ذو  اًحيث نجد أن كثير

النشاط الزائد أو األطفال الفوضويين لديهم عجز تعليمي قابل للتشخيص حتى لـو لـم يـتم    
تشخيص حالة الطفل باإلعاقة التعليمية ، من الممكن أن تستمر مناضلته بالمدرسة ، ونجد أن 

األوقات وال يجدوا من يـتمم لهـم   األطفال ذوي االضطرابات السلوكية ال يعملون في أغلب 
العمل من الممكن أن يكونوا غير منظمين وأن يكون لديهم مهارات تعليمية هزيلة ، ولـديهم  

طفال عالقـات  أن يكون لدى هؤالء األصعوبة في تدبير وقتهم على نحو فعال ،ومن الممكنً 
)                                                                                                                       ٩٥،م٢٠٠٣،نرضوا فوقية.(دائهم التعليميآأن تؤثر على يمكن والتي ضعيفة مع المدرسين 

داء األكاديمي واضطراب السلوك فاألطفال الـذين لـديهم   عالقة ثنائية االتجاه بين اآل هناكو
ستويات متدنية  من التحصيل األكاديمي مع بداية اضطرابات في السلوك كثيراً ما يظهرون م

سنوات الدراسة ، وتظهر هذه المستويات المتدنية ، بصفة خاصة في صعوبات القراءة والتي 
وعالوة على ذلك فإن معدالت التقصـير واألداء األكـاديمي    ،ترتبط مع اضطرابات السلوك 

فسها ، وهذه العوامل تشـتمل علـى   أظهرت وجود عالقة بينها وبين مالمح البيئة المدرسية ن
المالمح الطبيعية للمدرسة ومدى توافر المدرسين في المكان المناسب في الوقـت المناسـب   
واستخدام المعلم ألساليب المدح والتعزيز التي تركز على أداء الفرد ومسؤولياته والتأكيد على 

  .األداء األكاديمي وعالقة المعلم بالتلميذ بصفة عامة
 Webster , Stratton & Dahl , 1995.333   )                                                  (  

أن األطفال والمراهقين الذين تصدر منهم أنماط سلوكية غيـر  ) ٤٠،م٢٠٠٣(نويذكر كازديا
سوية من المحتمل أن يظهروا قصوراً أكاديميا كما تعكسه مستويات تحصيلهم ودرجاتهم فـي  
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ويرى معلمو مثل هؤالء الطالب ،مهاراتهم في مجاالت معينة خاصة في القراءة و، المدرسة 
  .وال يبدون حماساً يحقق التقدم األكاديمي ، أنهم ال يبدون اهتماماً بالمدرسة 

أن الطالب قد ينزلقون في مواقف إرهاق شديد نتيجة لعـدم  ) ٢٧٥، م٢٠٠٢(ويبين رضوان 
ومن يفشل فـي تحقيـق معـايير    . المنظومة المدرسية تحقيقهم النجاح المعترف به في إطار 

، النجاح واالعتراف المدرسية سوف يبحثون عن مجاالت أخرى يستطيع فيها تحقيق النجـاح  
  .ومن الشائع أن يكون الحصول على االعتراف عن طريق أعمال العنف والعدوان 

ـ ) ١١، ٢٠٠٥( يالسعد سحركما تشير  يل الدراسـي  إلى أن االنخفاض الواضح في التحص
وربما ترك المدرسة وشرود الذهن واالستغراق في ، وعدم إكمال التعليم ، والرسوب المتكرر 

  . أحالم اليقظة من أهم المشاكل التعليمية المرتبطة بالسلوك الفوضوي
أن السلوك الفوضوي يؤثر في عملية التعليم ويأخذها بعيداً عن ) Nelson,2003,172(ويؤكد 

وتجعل ، مي المتميز من خالل إضاعة األوقات المخصصة للتحصيل التعليمي التحصيل األكادي
وزيـادة خبـراتهم   ، األمر صعباً بالنسبة لبقية الطالب والذين يسعون إلى النجاح األكاديمي 

  .المعرفية 
  

  :  مشاكل العالقات األسرية:رابعاً

ير الكفء تشارك في زيادة سوء غ ةإن التفاعالت اإلكراهية بين الطفل واألبوان والرعاية الوالدي
ومن الممكن أن يتأثر األقارب من األطفـال ذوي  . مشاكل السلوك الفوضوي على مدار الوقت 

المشاكل السلوكية ، ومن الممكن أن يكون هناك تفاعالت سلبية مع األقارب ، وأحياناً يكون لدي 
أن األسـلوب اإلكراهـي   و. األقارب مشاكل في مجاراة هؤالء األشخاص المضطربين سلوكياً 

مشاكل السلوك الفوضوي ، ويتضح هذا السـلوك   يلألسر يوجد في كثير من أسر األطفال ذو
لهم ، ففي األسرة اإلكراهيـة ،  اطفأفي عملية التحكم في تربية مؤهلين عندما يكون اآلباء غير 

دي إلى سيادة مما يؤ،ويحتجوا،  ن، ويلومو ناألوامر متكررة ، ويصرخو ننجد أن اآلباء يعطو
  .تفاعالت سلبية قد تؤدي إلى استسالم األبوان أو األبناء إلى اآلخر

                                                                                              ) ٩٦،م٢٠٠٣،نفوقية رضوا(                                                              
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ويشير الباحث بالشكل التوضيحي التالي إلى  العالقة بـين السـلوك الفوضـوي وبعـض      
  . المشكالت ذات االرتباط به والتي تتفاعل مع ذلك السلوك مما ينتج عنه بعض اآلثار السلبية 

  ) ٣( شكل رقم   
  يوضح أنواع المشكالت المرتبطة بالسلوك الفوضوي

  
  
  
  
  
  
  
  

  التالي النحو على للسلوك الفوضوي مجموعة من اآلثار المتنوعة ) م٢٠٠٠(يوجز الدويك و 
:  

  
  :عة للسلوك الفوضوي على النحو التاليمجموعة من اآلثار المتنو)م٢٠٠٠(ويوجز الدويك 

  :المجال السلوكي -١
عدم القـدرة علـى   ، مشاكل االنضباط،المخاوف غير المبررة،العصبية الزائدة ،المباالة  عدم

العنف الكالمـي  ، تحطيم األثاث والممتلكات المدرسية،الكذب، السرقات، تشتت االنتباه،التركيز
  ،التنكيل بالحيوانات، المبالغ فيه

  :المجال التعليمي -٢
عدم المشـاركة  ،ر عن المدرسة والغياب المتكرر التأخ، التدني في مستوى التحصيل العلمي 

  التسرب من المدرسة بشكل دائم أو منقطع ، في األنشطة المدرسية 
  : المجال االجتماعي  -٣

ضعف المشاركة في األنشطة االجتماعية ، ضعف العالقات مع اآلخرين ، العزلة االجتماعية 
  .العدوانية تجاه اآلخرين ، 
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  :المجال االنفعالي -٤
 ، الهجومية والدفاعية في المواقـف  ، ردود األفعال السريعة ،االكتئاب ، ضعف الثقة بالنفس 

  . عدم الهدوء واالستقرار النفسي ، الشعور بالخوف وعدم اآلمان ، التوتر الدائم 

  :مستويات السلوك الفوضوي 
تمين بدراسة الفوضوي وقد اتفق كثير من المه كهناك ثالثة من المستويات المميزة للسلو

والسلوكيات غير السوية على تصنيف السلوكيات المهددة والمربكة ، السلوك الفوضوي 
   :للطالب إلى المستويات اآلتية

  : المستوى األول 
وهو أقلها خطورة ويشتمل على أي مواقف يمكن التعامل معها بسهولة بين المعلم  وبين 

  .  الطالب وتنتهي إلى حلول ممكنة
  : اني  المستوى الث

ويشتمل على مشكلة مستمرة أو حدث أكثر خطورة في غرفة الصف ، وفي محيط المدرسة 
وفي هذه المواقف يمكنك اللجوء إلى قسم شؤون الطالب أو إلى فريق تقويم الطالب للمساعدة 

  . في تقييم وحل المشكلة 
  :  المستوى الثالث

اطر حقيقية وإذا حدث ذلك البد وهي األكثر خطورة وهي الحالة التي تتمخض عن وجود مخ
                                      )Warman, 2000,284(              .من استدعاء الجهات المعنية بالتعامل مع الموقف

مستويات السلوكيات الفوضوية في ) ٧١، م١٩٩٤(كما يحدد الدليل التشخيصي واإلحصائي
  :المستويات التالية 

وهي التي ال تسبب لآلخرين ، سلوكية قليلة  توهنا ال توجد إال مشكال: فيفالمستوى الخ-١
الغياب خارج البيت بعد حلول ، الهروب من المدرسة ،الكذب (سوى قليل من األذى مثل 

  )الظالم بدون أذن 
حيث يكون عدد المشكالت السلوكية وتأثيرها على اآلخرين وسطاً بين : المستوى المتوسط -٢

)                                            السرقة دون مواجهة الضحية تخريب الممتلكات (شديد وذلك من مثل الخفيف وال
وهنا توجد مشكالت سلوكية كثيرة تزيد عما هو مطلوب لتشخيص :  دالمستوى الشدي -٣

كراه الجنس باإل(أو أن المشكالت السلوكية تسبب أذى بليغ لآلخرين وذلك مثل ، االضطراب 
  )السرقة بمواجهة الضحية االقتحام ، استخدام السالح ،القوة الجسمانية ،

  :السلوك الفوضوي إلى األنواع اآلتية ) ٤٢٠، م٢٠٠١(كما يصنف عبد المعطي 
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كنشاط اجتماعي مع الرفاق وقد  اًغلب المشاكل السلوكية تحدث أساسأن أالنوع الذي يتميز ب-١
  .أو قد ال يوجد، سمي يوجد هنا السلوك العدواني الج

السلوك العدواني ويتميز بسيطرة السلوك العدواني عادة تجاه البالغين والرفاق ويتم  االنوع ذ-٢
  .بواسطة الفرد نفسه 

النوع غير المميز وهو النوع المتبقي أو الخليط الذي ال يمكن وضـعه ضـمن أي مـن    -٣
                 .                                النوعين السابقين  

        ::::تصنيف املشكالت السلوكية ونسبتهاتصنيف املشكالت السلوكية ونسبتهاتصنيف املشكالت السلوكية ونسبتهاتصنيف املشكالت السلوكية ونسبتها    
، لعدم وجود اتفـاق علـى   بين المراهقين من الصعب تحديد مدى انتشار المشكالت السلوكية 

ومـن جهـة   ، بين المهتمين بدراسة تلك المشكالت السلوكية تعريف هذا السلوك وتصنيفاته 
دراسة لحجم المشكالت السلوكية بـين  أخرى لعدم وجود جهات محددة تقوم بعملية الحصر وال

ولكن يمكن اإلشارة إلى بعض النسب وتقديم األرقام والنسب الفعلية لتلك الظاهرة ، المراهقين 
  .التي أشارت إليها الدراسات المهتمة بهذا الموضوع 

  : معدل االنتشار معدل االنتشار معدل االنتشار معدل االنتشار 
يف عـالمي  وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود تعر لسلوكانتشار هذا ا لال يوجد اتفاق على معد

متفق عليه للمشكلة ، ويعتبر السلوك المنحرف شائع في الطفولة ، والمراهقة وقد قدر أن مـا  
مـن البنـات تحـت سـن الثامنـة يصـابون       % ٩:  ٢من األوالد وما بين %  ١٦-٦بين 

باالضطراب ، كما يعتبر هذا االضطراب شائعاً بين األوالد بنسبة أعلى منها بين البنـات إذ  
، كما أن النسبة أعلى بين أطفال المدارس العامـة فـي    ١:  ١٢لما بين  ١:  ٤ تتراوح بين

  .مدينة المدينة عن مثيلتها العامة في القرية ، وعن المدارس الخاصة بال
   ) ١٤٨،  ١٩٩١ ،حمودة (                                                             

لبة ذوي االضطرابات السلوكية في المدارس العادية أن نسبة الط (Kuaffman, 1985)وذكر 
، في حـين أن  %٢كما قدرها مكتب التربية والتعليم في الواليات المتحدة األمريكية تصل إلى 

أنه على الرغم  (Nelson, 1985) ننيلسو ركما يذك)%. ١٠ – ٦(األبحاث تشير إلى نسبة 
ن البنات في مشكلة االضطرابات السلوكية، من أن الدراسات ال تظهر أن األوالد أكثر معاناة م

إال أن األوالد هم أكثر تمثيالً في البرامج المصممة لمعالجة االضطرابات السـلوكية بنسـبة   
)  ١٨:  ٤(وعند مراجعة الكثير من الدراسات التي أجريت على األطفال من سن ). ١: ١٠(

لواليـات المتحـدة األمريكيـة    سنة وجد أن نسبة انتشار المشكالت السلوكية بشكل عام في ا
طالبـاً  )  ٧٢٥( وفي دراسة أجريـت علـى   %  ٥.٧وبمعدل %  ٩.٩ – ١.٧تتراوح بين 

ووجد % ١٢.٣سنة وجد أن نسبة انتشار المشكالت السلوكية   ١٨:  ١٣تتراوح أعمارهم بين 
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في   )%٧ (أن نسبة االنتشار هي   Waldman & Lilienfeld 1991أن ولدمان وليلنفيلد  
طبقاً لألبحـاث التـي أجراهـا    سنة ، و  ١٢:  ٨راستهم التي قامت على األطفال من عمر د

Phelps & Mclintock 1994  من األطفال في الواليات المتحدة عرضـة  % ٦فقد وجد أن
وهناك اعتقاد بأن حدوث هـذه    Conduct Disorderلإلصابة بحاالت اضطرابات السلوك 

الديموغرافية حيث تزداد حالة بعض المناطق سوءاً عـن   االضطرابات يتنوع بتنوع الجوانب
من المستويات المتوسطة % ١٢المناطق األخرى ، فمثالً نجد أن في عينة نيويورك وجد نسبة 

من الحاالت الحادة ، وبما أن تفشي المرض يمكن أن يسـتند  % ٤من اضطرابات السلوك و 
ثير من األطفال والمراهقين لم تتم إحـالتهم  أساساً إلى تقديرات معدالت اإلحالة ، وبما أن الك

مطلقاً للعالج لدى مؤسسات الرعاية االجتماعية والنفسية فإن النسبة الواقعية والحقيقيـة قـد   
  .ترتفع كثيراً عن هذه المعدالت

                                  (Phelps & McClintock, 1994,58 )                 
والتي أجريت في البيئة السعودية على طـالب  ) ٣٧٣، هـ١٤٢٥(ون وفي دراسة بار وآخر

المرحلتين المتوسطة والثانوية توصل الباحثون إلى أن حجم العنف الطالبي يتراوح بين عـدم  
كما تشير نتائج تقديرات المعلمين ومديري المدارس إلى أنه يتـراوح بـين   ، الوجود والكثرة 

ة أن أعلى نسبة للعنف المدرسي تتركـز بـين المتوسـط    وقد بينت الدراس، المتوسط والقليل 
بما يشير إلى أن العنف داخل المدارس من الظـواهر  % ٦٩,٤وبلغ حجمها حوالي ، والقليل 

  . أوال تشكل مشكلة تربوية ، السلوكية التي ال يمكن القول أنها غير موجودة 
ة وبسبب السلوك السلبي في وقد أصبحت الواليات المتحدة األمريكية في العشرين سنة األخير

المدارس ، تعاني في التربية والتعليم ، وبدأ االهتمام من قبل المتخصصين النفسيين والعامـة  
بعوامل الخطر التي تواجه المدارس األمريكية وطلبتها منذ ذلك الحين ، وكان السلوك السلبي 

بشكل ملحوظ في اآلونـة  وازداد السلوك السلبي ،عدواني من بين هذه العوامل والفوضوي وال
األخيرة خصوصاً بعد سحب األساليب العقابية من يد المعلم ، الذي يعتبـر أن العقـاب هـو    
الوسيلة الوحيدة لضبط الغرفة الصفية وانتظام الطلبة والنجاح األكاديمي ، وأصبحت المشكالت 

ذوي السـلوك   السلوكية تأخذ االهتمام الرئيس في المدارس وفي المجتمع ، وظهر أن الطلبـة 
     )Scavella, 2004(            .  األقل نجاحا وتكيفاً في الجو المدرسي مالمشكل ه

ن األطفال ذوي السلوك المشكل ، هم أطفال فاشلون أكاديمياً واألسلوب العالجي الذي يمكـن  إ
أن يستخدم معهم يجب أن يناسب مستواهم األكاديمي ، ويؤثر هذا السلوك على معلم الصـف  

اخل الغرفة الصفية ، وهذا يعني أن المعلم سيقضي وقتاً طويالً بإعطاء تعليمات االنضـباط  د
وااللتزام ، مما يترتب علي ذلك أن الوقت الفعلي المعطى للحصة الصفية سيكون أقـل لكـل   
الطلبة الذين يعانون من المشكالت السلوكية ، مثل السلوك العدواني وضعف االنتباه والنشـاط  
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. ويتأثر التحصيل األكاديمي للطلبة اآلخرين الذين ال يعانون مـن هـذه المشـكالت     الزائد ،
تعاني المدارس اآلن من انتشار واضحا في السلوك السلبي ، وخصوصاً في القرن العشرين و

، وبسبب هذا السلوك الذي يقوم به األطفال ذوو المشكالت السلوكية مثل العدوان ، وضـعف  
ائد  فقد يعاني من ضررها األطفال الذين ليس لديهم مثل هذا السلوك ، لذا االنتباه والنشاط الز

       ( Terrance & et,al, 2000)أصبح الطلبة يفشلون في حياتهم االجتماعية واألكاديمية 
إلى أن المدارس أصبحت تعمل لمساعدة الطلبة فـي  )   Burcham , 2002( ويشير بيركام 

ي تظهر بسبب عوامل بيولوجية وقضايا اجتماعية ، وتقل فرص تخفيف المشاكل السلوكية والت
الطلبة ذوي المشكالت السلوكية مثل السلوك العدواني ، وضعف االنتباه والنشاط الزائد ، في 
الحياة بسبب سوء السلوك وبسبب نفور اآلخرين منهم ، وبالتالي يتأثر تكيفهم االجتماعي مـع  

السلوك العدواني وضعف االنتباه والنشاط الزائد تؤثر اآلخرين ، وتقترح بعض النظريات أن 
على فهم الذات وفهم اآلخرين ، وقد أشارت بعض الدراسات إلـى أن هنـاك عالقـة بـين     

عالقة بين السلوك العدواني وسـلوك ضـعف   وأن هناك المشكالت السلوكية ومفهوم الذات ،
لسلوكية ، هي سلوك غير تكيفـي ،  والمشكالت ا. االنتباه والنشاط الزائد وتدني مفهوم الذات 

يزداد ليتعارض مع إحراز النمو والتطور السوي ، وهي تتضمن أنماط سلوك مثل العدوان ، 
والمجادلة والنزاع مـع  ، وضعف االنتباه  والنشاط الزائد والكذب وتخريب محتويات المدرسة

)                                                     Galehouse ,2003(                                               .اآلخرين 
باإلضافة لذلك تزداد نسبة انتشاره في الطبقات االجتماعية الدنيا إذ أن السلوك المنحرف أكثر  

دة للمجتمع ، والـذين  بائهم من اضطراب الشخصية المضاآشيوعاً لدى األطفال الذين يعاني 
يعتمدون على الكحوليات بنسبة أعلى مما يوجد في المجتمع العام ويـرتبط انتشـار السـلوك    
المنحرف والسلوك المضاد للمجتمع بالعوامل االقتصادية االجتماعية ، ولوحظ أن أكثر أشكال 

لضـحية  السلوك المنحرف هو النوع االجتماعي غير العدواني الذي يسرق دون مواجهة مع ا
  .ة ويكذب ويتعاطى المواد المخدرة ويهرب من البيت أو المدرس

                                                               )Hendren ,1991,62(  
ال يتطور وينمو السلوك الفوضوي بين ليلة وضحاها ، إنما يتطـور  : الصورة اإلكلينيكية 

يتكون شكالً ثابتاً يتضمن انتهاك حقوق اآلخرين ، ومن  العديد من األعراض عبر الوقت حتى
غير المحتمل وجود محكات االضطراب عند األطفال الصغار جداً بما أنهم غير قادرين على 
إظهار األعراض التقليدية للسلوك المنحرف الموجود عند األطفال األكبر سناً ، فال يسـتطيع  

زالً ويسرق بالمواجهة ، أو أن يتعمد استخدام سالحاً الطفل ذي الثالثة أعوام مثالً أن يقتحم من
قد يسبب ضرراً بالغاً ، ومع ذلك فقد يصبح األطفال في سن المدرسة متنمـرين أو يبـدؤون   
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                              الـخ ٠٠٠٠المعارك والشجارات الجسدية أو يـدمرون الممتلكـات  أو يشـعلون النيـران      
                      .                                                )(Lewies1999,                                                  

تصرفاتهم العدوانية الصريحة بطرق ويعتبر األطفال الذين لديهم محكات انحراف السلوك عن 
مختلفة ، حيث يمكن أن يأخذ السلوك العدواني المعادي للمجتمع شـكل التنمـر والعدوانيـة    
الجسدية والتصرفات القاسية تجاه األنداد ، وقد يكون األطفال عدائيين وبذيئين لفظياً وتحديين 

ل المدرسة ، وتخريب الممتلكات ، وسلبيين تجاه الكبار ، ويشيع لديهم الكذب المستمر ، وإهما
وفي الحاالت الشديدة تتكرر السرقة والتدمير والعنـف الجسـدي ، ويقـوم األطفـال عـادة      
بمحاوالت قليلة إلخفاء سلوكهم المعادي للمجتمع ، كما يبدؤون مبكراً التـدخين ، وتعـاطي   

ر عادي ، كما المخدرات والمسكرات أو تناول المواد المنشطة بدون وصف الطبيب بشكل غي
)                                                        Wood,1999(        .     يتكرر لديهم األفكار االنتحارية واللفتان واألفعال االنتحارية

ث وقد تحدث المقدمات األولى مبكراً في عمر الخامسة أو السادسة ولكن جرت العادة أن تحد
في مرحلة الطفولة المتأخرة والمرحلة المبكرة للمراهقة أما حدوث هذه الحاالت في مرحلة ما 

وتشـير    )American Psychiatric Association 1994(  اًسـنة فنـادر   ١٦بعد سـن  
األبحاث التي أجريت في العدوانية أثناء مرحلة الطفولة إلى أن بروز مشاكل العدوانية مسـألة  

من األطفال الذين أظهروا تلك % ٦٧وزمالؤه أن  Richmanالوقت ، فقد وجد شبه ثابتة مع 
وبعض ،  السلوكيات العدوانية في عمر الثالثة بقوا على نفس الحالة العدوانية حتى عمر الثامنة

ولكـن هـذه   %  -٧٠ – ٥٠األبحاث األخرى وجدت ثباتاً في المعدالت بنسبة وصلت مـن  
لوجود اعتقادات بأن هذه المشاكل مشـاكل لحظيـة وليـدة     المعدالت قد تكون مرتفعة نظراً

)                                        Loeber , 1991, 351  (           .الظروف الطارئة أو تحتمل التغير من حيث سماتها  
فيبدو أنه مرتبط بتطور المشاكل الحادة في مرحلة متـأخرة   ODDأما عمر ظهور أعراض 

بما في ذلك العدوانية والسلوكيات المضادة ، ومع ذلك فليس كل حاالت اضطرابات  من العمر
السلوك لدى األطفال تنطوي على توقعات سيئة في المستقبل ، فالدراسات تشير إلى أن مـن  

من معظم الحاالت الحادة تصبح حاالت سلوكية مضادة في مراحل البلوغ والرشـد ،  % ٥٠
شير إلى أن هذه االضطرابات تستمر حتى سن البلوغ والرشد لدى ومع ذلك فإن الحقيقة التي ت

.                    الوظائف لدى الفرد على مدى العمل  كثير من الناس تشير إلى حدوث اختال الت خطيرة في
,333)  ( Webster Stratton & Dahl,1 , 1995   

ور لديهم حاالت اضـطرابات  تتط ODDوفي الوقت الذي ال نجد فيه كل األطفال الذين لديهم 
وال نجد كل األطفال الذين لديهم حاالت اضـطرابات سـلوك     Conduct disorderالسلوك 

يصبح لديهم سلوكيات عدائية عند البلوغ والرشد ، إال أن هناك بعض العوامل تشكل مخاطر 
المضادة انتشار وتفشي السلوكيات ) قبل سن المدرسة ( وتهديدات ومنها اإلرهاصات المبكرة 
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تكرار حدوث سلوكيات مضادة حـادة ، األشـكال التـي تتشـكل بهـا      و،في البيئة المحيطة 
السلوكيات المضادة ، وجود سلوكيات كامنة في عمر مبكر ، بعض الظروف األسرية وحاالت 
الوالدين ، ومع ذلك فإن هذه العوامل التي تشكل مخـاطر وتهديـدات ال تفسـر بالكامـل ،     

  . ة للمتغيرات المتضمنة في فهم استمرارية اضطرابات السلوك لدى فرد معينالتفاعالت المعقد

        -::::أسباب السلوك الفوضويأسباب السلوك الفوضويأسباب السلوك الفوضويأسباب السلوك الفوضوي
إن المتتبع لألبحاث  والدراسات التي تبحث عن األسباب المشـكلة لالضـطرابات السـلوكية    
واالنفعالية يلحظ و بوضوح تام  أنها تسعى للتعرف بدقة على األسباب التي تقف وراء ظهور 

لك الممارسات السلوكية غير المقبولة  ، والحال ذاته ينطبق على شتى أنواع االضـطرابات  ت
السلوكية التي منها السلوك الفوضوي كظاهرة سلوكية مؤرقة للمجتمع أكان ذلك التربويون او 

وكل من له عالقة بالتعامل مع تلك السلوكيات ، غير أن الجهود التي بذلت في مجـال  ، األسر
األسباب الرئيسية وراء السلوكيات غير السوية  مهدت لوضع الخطـوط العامـة    البحث عن

للتعرف على ماهية األسباب،حيث ال يمكن إرجاع السلوك الفوضوي إلى عامل واحد شأنه في 
عـدد مـن   ن هذا السلوك ينتج مـن  أل ، المختلفةاإلنسانية ذلك شأن جميع الظواهر السلوكية 

األمر الذي يجعل الصورة واضحة أمام الباحث ،تماعية أو النفسية العوامل البيولوجية أو االج
فإذا كانت هناك البعض من الدراسات تذهب إلى أن السـلوك الفوضـوي   .عن تلك األسباب 

ثر العوامـل  أالصادر من الطالب ينتج من عوامل بيولوجية فان هناك بعض الدراسات تغلب 
وتؤكـد  ،ة مع العوامل الوراثيـة  يالعوامل البيئثر تفاعل أكما تؤكد بعض الدراسات ،األسرية 

وبالتالي ال يمكن القطع  ،ثر الوسط االجتماعي في ظهور السلوك الفوضوي أبعض االتجاهات 
ولم يتوصل المهتمون ،بأثر عامل  معين كمحدد رئيسي ومباشر في تفسير السلوك الفوضوي 

تفسير بعض الظواهر السـلوكية  بدراسة السلوك اإلنساني إلى الوقوف على سبب رئيسي عند 
، غيـر المقبولـة   المقبولة و، المتنوعة كالعدوان أو العنف وغيرها من الممارسات السلوكية 

ن الدارس في مجال االضطرابات السلوكية يجدر به توخياً للدقة أن يستعرض أهم إوبالتالي ف
ب الرئيسية في ظهـور  العوامل واألسباب الرئيسية التي بتفاعلها بعضها البعض تشكل األسبا

السلوك الفوضوي والباحث وهو يتناول في هذا المحور األسباب المشكلة للسلوك الفوضـوي  
حد المهتمين بدراسة سـلوكيات الطـالب   أرأى انه البد من االبتداء بتلك الرؤية التي طرحها 

 & walker ( التي تتسم باإلزعاج وتشكل الفوضى داخل المحيط المدرسي حيـث يطـرح   

others, 2000,206  ( اآلتية في إطار عرضه لألسباب التي تقف وراء  السلوك الفوضوي .  
  السلوكيات المضادة ؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة للمدارس؟  ا هي مصادرم
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كثير من حاالت االرتباك تلك التي نجدها لدى المعلمين الذين يواجهـون سـلوكيات مضـادة    
ولذا نجدهم يحاولون تطبيق بعـض  ، المدرسة عموماً ومخلة من التالميذ في غرفة الصف أو 

الممارسات العالجية ولكن كثيرا من الممارسات والتطبيقات التي تصلح هنا قد ال تصلح هناك 
وإن تشابهوا معهم تماماً فـي نـوع   ، والتي تنجح مع تالميذ بعينهم ال تنجح مع تالميذ غيرهم

قاد بعض المعلمين بأن األسـاليب العالجيـة   وقد يصل األمر إلى اعت. السلوك ونمطه وحدته 
. والتطبيقات التي استخدموها مع التالميذ ذوي السلوكيات المضادة تزيد األمر سواء وحـدة  

وكقاعدة عامة فإن التربويين ليس لديهم الفهم العميق الشامل ألصول وأطوار هذه السـلوكيات  
ي الذي يـؤهلهم للتعامـل الفعـال مـع     المخلة والمضادة كما أنهم غير مدربين التدريب الكاف

المستويات المتوسطة والحادة من تلك السلوكيات المضادة ، وكلما تقدم هؤالء التالميذ المضادة 
سلوكياتهم في العمر كلما تفاقمت مشاكلهم السلوكية وازدادت صعوبة ومن ثم استعصت على 

  . الحل وإيجاد العالج 
لسلوك هؤالء بطريقة مختلفة حسب الوضع الـراهن  كيف يمكن تطبيق الممارسات العالجية 

  وحسب نمط السلوك المضاد ؟
  ولماذا يختلف رد فعل الطالب عن بعضهم البعض ؟ 
اختالفات في تعليمهم ؟ وهل يحتاجون إلى عالج مؤسس على مبادئ تعلم تختلف هناك وهل  

من خاللها اكتسب هـؤالء   تماماً عن تلك التي تعلموا بها سابقاً ؟ إن المبادئ واألساليب التي
التالميذ سلوكياتهم المضادة ومن خاللها مارسوا تلك األنماط السلوكية المخلة متشابهة إلى حد 

                                           ) walker. 2000(.                                                كبير ومتوقعة أيضاً
التي استخدمت في تفسير كيفية تعلم هذه السلوكيات المضادة مـا يعـرف    ومن أقوى المبادئ

وفي النسخة األولى من تكوينه لهذا المبدأ يقول إن معـدل أي    "Matching Law"باسم مبدأ 
) بقـانون التنـاظر   ( نمط من السلوك يتوافق مع معدل تعزيز هذا السلوك ، وهو ما يعرف 

Matching Law  ومثال ذلك إذا تم تعزيز سلوك عدواني مرة واحـدة  )  قانون التماثل( أو
وإذا تم تعزيز سـلوك  ، في كل ثالث مرات يحدث فيها  من خالل نوبة غضب من الوالد مثال

مرة من حدوثه من خالل مدح هذا السلوك االيجابي أو مكافأته عليه مثالً ١٥اجتماعي إيجابي 
  ٥( لعـدواني بنسـبة تكراريـة تصـل     فإن قانون التناظر يشير إلى توقع حدوث السـلوك ا 

ولقد أشارت األبحاث إلى أن السلوك تقريباً يتوافق أو يتبع ذلـك  ، السلوك اإليجابي ) أضعاف
                                                                (Snyder , 2002. 114)    .القانون
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وتعاملهم مـع السـلوكيات العدوانيـة    ) فيما بعد  ثم المعلمين( ولذا فإن كيفية تفاعل الوالدين 
والمضادة والمزعجة من األهمية بمكان ، وقانون التناظر السلوكي ينطبق على كل األطفال ، 

، وتشير الدراسات في هذا الصدد إلى أن السلوكيات المضادة من تلك التي يتم تعلمها واكتسابها
لسلوكيات وفي نفس الوقت أسهل في عالجـه  والطفل الصغير في السن أسهل في تعليمه هذه ا
على األقل مدح وتفريط مقابل تـوبيخ   ١:  ٤منها ، وكما سنرى في هذه الدراسة فإن معدل 

  .  Matching Lawوتأنيب توافقت مع قانون التناظر السلوكي 

هـذا  وفي هذا اإلطار يستعرض الباحث أهم العوامل التي قد تتفاعل فيما بينها وتقـف وراء  
وهذا ال يعني الوقوف على جميع العوامل التي تدفع إلى ممارسة السلوك غير السوي ، لوكالس

تتفاعـل عـدة عوامـل وراء    ، فالظاهرة اإلنسانية ظاهرة معقدة التراكيب ، بأشكاله المتعددة 
وال يمكن حصر جميع األسباب أو العوامـل التـي تقـف وراء    ، السلوك الصادر من البشر 

وإنما يهدف الباحث إلى التعرض هنا باإلشارة إلى أهم العوامل التي قـد  السلوك غير السوي 
يشـير  وبالتالي ،والتي منها السلوك الفوضوي ، تقف وراء الممارسات السلوكية غير السوية 

غيـر السـوية   الممارسات تتسبب في بروز قد الكثير من الباحثين إلى تصنيف العوامل التي 
  :يلتالكا ى الفئات التالية وهيوالتي منها السلوك الفوضوي إل

  العوامل البيولوجية :أوال
  العوامل األسرية: ثانياً
  العوامل المدرسية: ثالثاً

  وسائل اإلعالم : رابعاً 
  العوامل االقتصادية : خامساً 
  الجوانب العقلية : سادساً 
   ثر جماعة الرفاقأ :سابعاً

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
  Biological Factors::::العوامل البيولوجيةالعوامل البيولوجيةالعوامل البيولوجيةالعوامل البيولوجية: : : : أوال

وراثية وذلك من مالحظة ارتفاع معـدل  السلوكية هي هر االعتقاد بأن أسباب االضطرابات ظ
إن أفضل األساليب للبحث في الكشف عن مدى تأثير . حدوثها في عائالت معينة دون األخرى

العوامل الوراثية لظهور مثل هذه االضطرابات هو دراسة التوائم المتماثلة التي نشأ كل منهما 
وقد أجرى الكثير مـن البـاحثين مثـل هـذه     . اآلخر لتجنب تأثير التنشئة األسريةبعيداً عن 

الدراسة، وأظهرت نتائجها أنه لو حدث وأصيب أحد التوائم المتماثلة بمرض الفصام مثالً، فإن 
وهذا . حتى لو نشأ كل منهما بعيداً عن اآلخر%) ٣٥(اآلخر سوف يصيب في وقت ما بنسبة 

ث هذه االضطرابات يصل تقريباً إلى أربعين ضعف معدل حدوثه بين يدلل على أن معدل حدو
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كما ثبت وجود عالقة موجبة بين هذه االضطرابات مثل الهوس واالكتئاب وبين .سائر األفراد
األنفلـونزا،  (أمراض القلب وتصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم وببعض االلتهابات مثـل  

كمـا أن ارتفـاع كميـة    .) الوالدة، والطمث وسن اليأس والتيفوئيد والتغيرات الهرمونية أثناء
األمالح قي الجسم والدم كالصوديوم تزيد من االضطرابات االنفعالية وترفع كمية السوائل فيه 

ودلت البحوث الكيميائية المختبريـة علـى   ، وكذلك اضطرابات الغدة الدرقية والغدة الكظرية
بات والتفاعالت الكيميائية في الجسم من جهة وجود عالقة بين زيادة أو انخفاض بعض المرك

وتوصلوا إلى نتيجة تفيد بأن التغيرات الكيميائية من . واالضطرابات االنفعالية من جهة أخرى
شأنها أن تخل بالتوازن الدقيق بين الجهاز العصـبي السـمبتاوي وبـين الجهـاز العصـبي      

  ) ٢٥، ٢٠٠٧،القمش والمعايطة (                                     .الباراسمبتاوي
  :من العناصر المتعلقة بالجوانب البيولوجية  ةمجموع المحورويعرض الباحث في هذا 

        : : : : الوراثة الوراثة الوراثة الوراثة     –    ١١١١
الوراثة بكل ما يأخذه الفرد من والديه عـن طريـق   ) ٣٥، هـ١٤٢٦(لحسين ء ااأسمتعرف 

اتحاد الحيـوان  "  أثناء اإلخصاب، الكروموزومات والجينات من خصائص جسمية أو عقلية 
  . المنوي للرجل مع بويضة األنثى 

بالعوامل الوراثية تلك العوامل المرتبطة بمـا يرثـه الفـرد    ) ٤٠،م ١٩٨٧(ويقصد الرفاعي 
بيولوجياً عن طريق الموروثات، وعلى الرغم من أن كثيراً من الدراسات دلـت علـى أثـر    

نه لم يكن من اليسير الوصـول إلـى   الوراثة في العديد من الخصائص، وأنماط السلوك، إال أ
تحديد كامل وشامل آلثار الوراثة في سلوك الفرد، بسبب عدم القدرة على الفصل بـين أثـر   

وإذا كان سلوك الشخص يتغير . الوراثة وأثر البيئة في السلوك، وهذا ال يسمح بإغفال آثارها
لم فإنه يتغيـر كـذلك   مع تغير الظروف المحيطة، ويتغير بتأثر ما يحدث عند الشخص من تع

بتأثير من الخصائص الفسيولوجية العاملة داخل الشخص التي يكون بعضها على األقل متأثراً 
  .                                                  بالوراثة  

إلى أن بعض الباحثين يرون أن عامل الوراثة مسئول عـن  )  ١٤٣،م١٩٩١(ويشير حمودة 
إذ كشف التاريخ العائلي ودراسة التوائم المتماثلة عن أنه إذا كان أحـدهما  السلوك المنحرف ، 

مجرماً كان اآلخر مجرماً أيضاً بنسبة ثالثة من كل أربعة ، بينما في التوائم غير المتماثلة تقل 
النسبة إلى واحد من كل أربعة ، وأيد ذلك أنه في األطفال منحرفي السلوك الذين فصلوا عـن  

اهم آباء آخرون وجد ارتباط بين السلوك المنحرف لدى هؤالء األطفال واآلبـاء  والديهم وتبن
واألقارب البيولوجيين الذين كانوا مضادين للمجتمع مما يؤيد أثر الوراثة في اكتساب السلوك 

                                      .المنحرف
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وراثة وبعض الخصائص السـلوكية،  رتباطية ذات معنى بين الإما سبق يشير إلى أن هناك عالقة 
كالفرح، واالنعزال، والغضب، والفصام العقلي، والتخلف العقلي، وهذا يشير بوضوح إلـى تـأثر   

                                                    )   ١٥، ٢٠٠٧،العمايرة (                            . كثير من جوانب السلوك بالعوامل الوراثية
وفي ضوء هذه الحقيقة العلمية نستطيع القول بأنه أياً كان تأثير العوامل الوراثية ، فإن ذلـك  

، وأن ثمـة  )اسـتعداد بيولـوجي  (التأثير ال يتعدى إال أن يزود الفرد بإمكان حدوث المرض 
عوامل أخرى البد من توافرها لكي يتحول ذلك اإلمكـان إلـى حقيقـة فعليـة، وإذا كانـت      

ات الجينية تحمل تلك اإلمكانية، فالبد لها من أن تلتقي بعوامل أخرى منشطة، وربما الموروث
                                           )          ٣٢: م٢٠٠٣يحيى، خولة (                    .تحدث في فترة الحقة من حياة الفرد 

النظر هذه ويرجعون اكتساب السلوك  وعلى الرغم من ذلك فإن أنصار البيئة يناقضون وجهة 
ويكتسب منها أشكال السلوك بشقيه السوي وغيـر  ، المنحرف إلى البيئة التي يتربى فيها الفرد

  .السوي
        : : : : العوامل العصبية احليوية العوامل العصبية احليوية العوامل العصبية احليوية العوامل العصبية احليوية     –    ٢٢٢٢

بأنه لم يتم دراسة العوامل العصـبية الحيويـة فـي السـلوك     ) ١٤٤، م١٩٩١(يذكر حمودة 
لبحث في اضطراب ضعف االنتباه المصحوب بنشاط حركـي  المنحرف بشكل كاف ، ولكن ا

زائد يكشف عن بعض النتائج الهامة ، فغالباً ما يتواجد هـذا االضـطراب مـع السـلوك ،     
المنحرف وقد وجد لدى األطفال الذين يعانون من السلوك المنحرف مستوى منخفض من أنزيم 

plasma dopamine B-hydrokylase  لــى نــوريبنفرين الــذي يحــول الــدوبامين إ
norepinephrine          ويؤيـد هـذا االكتشـاف نظريـة انخفـاض وظيفـة النورادرينـالين

noradrenergic   أن بعـض المجـرمين الجـانحين ذوي السـلوك     ، في السلوك المنحرف
وتشـير  )  HJ  )5-hydroxytryptamine-5المنحرف لديهم زيادة في مستوى مصل الدم  

 )HIAA-5(يرتبط سلبياً مع مستوى أيض حمض) HT.5( م الدالئل إلى أن مستوى مصل الد
في السائل النخاعي المخي وانخفاض هذا السائل يرتبط بالعدوانية والعنف وال يوجد اختبـار  
معملي أو باثولوجي للجهاز العصبي يساعد في تشخيص السلوك المنحرف ، ولكن تدل بعض 

تونين في الجهـاز العصـبي تكـون    األدلة على أن كميات من ناقالت األعصاب مثل السيرو
منخفضة عند األشخاص الذين لديهم تاريخ من العنف أو السلوك العدواني تجاه أنفسهم أو تجاه 
اآلخرين ، وليس معروفاً إن كان ذلك راجعاً إلى العنف أو أحد أثاره أو أنـه غيـر مـرتبط    

لدماغ لدى منحرفي باإلضافة لذلك فقد أشارت بعض الدراسات إلى وجود اضطراب ا.بالعنف 
من الجانحين معتـادي  % ٦٥السلوك مقارنة بغيرهم ، إذ لوحظ شذوذ في تخطيط الدماغ لدى 

من المساجين غير معتادي العدوان ، وكان الشذوذ لدى عامة % ٢٤العدوان ، بينما كان لدى 
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لدى وقد لوحظ أن هذا الشذوذ في تخطيط الدماغ يتشابه مع تخطيط الدماغ % ١٢الناس بنسبة 
األطفال واستنتج من ذلك أن السلوك المنحرف يرجع إلي نقص نضج الجهاز العصبي كعامل 

  .                    يساهم في أحداث السلوك المنحرف

        ))))شذوذ الصبغات الوراثيةشذوذ الصبغات الوراثيةشذوذ الصبغات الوراثيةشذوذ الصبغات الوراثية((((    -    ٣٣٣٣
إلى أن بعض الباحثين أشار إلى ارتباط العنف والعـدوان  ) ٢٩٤، م١٩٩٥(يشير عبد القوي 

 وسوم  لذكرية ، فمن المعروف أن الذكر يختلف عن األنثى في وجود الكروما تبالكر وموسوما
 )Y ( فاألنثى تكون )XX ( بينما الذكر )XY (مولذلك يعد الكروم وسو  )Y (  هو المحـدد

السجون للجنس وقد أوضحت الدراسات أن نسبة عالية من مجرمي العنف الذين تم إيداعهم في 
( لـديهم تأخـذ شـكل     تحيث كانت الكر وموسوما) Y ( موموسوبهم عيب في توزيع الكر

XXY (  وحاول البعض إرجاع السلوك  العدواني لدى هؤالء األفراد إلى وجود كرموسـوم )
Y ( زائد عن الطبيعي ، وقد أوضحMoney   )( يوجـد لـديهم    نأن األفراد الذي)  ١٩٨٠

XYY ( بغيـرهم مـن األسـوياء    ال يعانون من ارتفاع معدل السلوك العدواني لديهم مقارنة
بصورة قاطعة ، حيث أن هؤالء األفراد يتميزون بذكاء منخفض وبنية جسمية شديدة مما قـد  

  يتسبب في زيادة العنف لديهم                    

  : املؤثرات اجلينية والسيكوفسيولوجية -٤
ذ في إن حاالت الشذوقد وجدت ) Kazdin( بعض الدراسات أن  )snyder 2002. 112(يذكر

الجوانب العصبية مرتبطة باضطراب السلوك ، وبالرغم من وجود اهتمام متزايـد بتضـمينات    
الفص األمامي وعالقتها بعيوب السلوكيات العدوانية إال أن مثل هذه المشاكل يمكـن أن تكـون   

وبالرغم . نتيجة لحدوث إصابات لألطفال في الرأس نتيجة جروح أو ارتطامات أو ما شابه ذلك 
أن الدراسات التي أجريت على التوائم تشير إلى ارتباط السلوكيات المضادة أكثر بـالتوائم  من 

أحادي الزيجات أكثر من ثنائي الزيجات وأن بعض دراسات التبني أثبتت أن الجوانب اإلجرامية 
الناتجة عن أسباب بيولوجية في األبوين تزيد من احتمالية حدوث السـلوكيات المضـادة إال أن   

امل الجينية وإن لم تكن الفاعل الوحيد لتطور االضطرابات فإنها تؤثر إلى حد كبير في هذا العو
              المجال 

        : : : : اختالل اجلوانب العصبية اختالل اجلوانب العصبية اختالل اجلوانب العصبية اختالل اجلوانب العصبية -٥٥٥٥
 Tourettesوأعـراض   ADHDيرجع ارتفاع معدالت تفشي اضطرابات السلوك مع أطفال 

انـب العصـبية ، وتشـير    العصبية وبعض االضطرابات المعروفة إلى وجود خلل في الجو
الدراسات إلى اضطراب السلوك قد يصاحب في ظهوره نفس حاالت االخـتالل العصـبي ،   
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وبالرغم من أننا ال نعرف دراسة محدودة قامـت مباشـرة باستكشـاف األسـس العصـبية      
  ADHD الضطرابات السلوك إال أنه توجد بعض األدلة اإلكلينيكية تشير إلى أنه عند عـالج 

 conduct "ب النفسي وبالبرامج الغذائية فإن أعـراض اضـطراب السـلوك   بطب األعصا

disorder  "  تختفي ، ويبدو أن العالج العصبي والنفسي قد يخاطب مشاكل الخلل  الـوظيفي
باستخدام تدخالت عالجية تستخدم برامج معرفيـة وسـلوكية ، وال    يوييسر العالج اإلكلينيك

في هذا المجال لتحديد ما إذا كانت الجوانب العصـبية  زالت هناك الحاجة لمزيد من األبحاث 
والنفسية هي المسئولة عن توقف أعراض اضطرابات السلوك والحد منهـا أم أن التطـورات   
والتحسينات التي تتم في مجال االنتباه والتركيز وتقليل معدالت فرط النشاط هي المسئولة عن 

  .ي تحسن السلوك تحسين صورة الذات وزيادة الثقة بالنفس وبالتال
                                         )Webster Stratton & Dahl , 1995.333  (  

        : : : : اجلوانب املزاجيةاجلوانب املزاجيةاجلوانب املزاجيةاجلوانب املزاجية    -٦٦٦٦
في هذا المجال تم إجراء كم ال بأس به من األبحاث عن دور مـزاج الطفـل وميولـه فـي     

ات في مشـاكل الطفـل   االستجابة بشكل متوقع لألحداث واعتبار هذا المزاج يمثل أحد التوقع
السلوكية ، ووجدت األبحاث أن الطباع وعمليات التكيف االجتماعي لدى الطفل تمثل جـزءاً  
من الحالة المزاجية ، وقد وجدت بعض الدراسات الطولية أنه بالرغم من وجود عالقة بـين  

إنه كلما زادت األنماط المبكرة من المزاجية وأنماط التوافق والتكيف أثناء فترة البلوغ والرشد ف
ومن األشياء الهامة في تحديد مدى استمرارية . فترة التقلب المزاجي كلما ضعفت هذه العالقة 

أو توقف سمات المزاجية هو حالة وأسلوب تجاوب الوالدين مع أطفـالهم ، وقـد أظهـرت    
 زادت احتمال ظهور هذه الصعوبات فيما بعـد " صعوبات " الدراسات أن األطفال الذين تتولد 

وعلـى  . مر والنـواهي  واإذا اتسم الوالدان بعدم الصبر وعدم االنسجام وزيادة في إعطاء األ
سلوكية والذين توافرت لهم فـرص مـن   " صعوبات " الجانب اآلخر فإن األطفال الذين لديهم 

والديهم للتوافق مع الخبرات الجديدة يتعلمون كيف يسيطرون على المواقف الطارئة بفاعلية ، 
تحت وطأة مخاطر إظهار سلوكيات صـعبة أو  " الصعب " أسري جيد ال يقع الطفل وفي جو 

واإلدراك يمكن أن يلعب دوراً مؤثراًَ . إظهار اضطرابات السلوك التدميري في عمر الرابعة 
في تطور اضطراب السلوك فقد وجدوا أن األطفال الذين لديهم اضطرابات في السلوك يسيئون 

ديهم المفاتيح االجتماعية أثناء تعاملهم مع أقرانهم ، فمـثالً ال يمكـن   تفسير المواقف وتتشوه ل
لهؤالء أن ينظروا للمواقف الحيادية العادية على أنها مواقف عدائية عالوة على أن األطفـال  
الذين لديهم سلوكيات عدائية ال يبحثون عن مفاتيح تفسيرية للحقائق وإذا بحثـوا ال يجـدون   

هم مع نوايا اآلخرين تجاههم ، واألطفال الذين لديهم اضطرابات سلوكية الكثير منها عند تفاعل
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يظهرون عيوباً وسلبيات في مهارات حل المشاكل االجتماعية ، وكنتيجة لذلك يحاول هـؤالء  
األطفال خلق حلول بديلة وقليلة للمشاكل االجتماعية وال يبحثون إال عن قليل من المعلومـات  

توقعون من تبعات السـلوك إال  يتحوي في ثناياها إستعدائية وال  وينظرون للمشاكل على أنها
عـن األطفـال الـذين لـيس لـديهم اضـطرابات السـلوك                             اًالقليل وبشـكل يقـل كثيـر   

                                         .)Webster Stratton & Dahl , 1995.341  (   

        ::::اإلفرازات اهلرمونيةاإلفرازات اهلرمونيةاإلفرازات اهلرمونيةاإلفرازات اهلرمونية    –٧٧٧٧
من العوامل البيولوجية المرتبطة بالعدوان اإلفرازات الهرمونية التي تعبئ قوى الفرد وتعـده  

( للقتال العنيف أو الهرب حفاظاً على الحياة ، فقد وجد ارتباط بين زيادة هرمـون الـذكورة   
والعدوان ، وكذلك هرمون األدرينالين الذي ينشط المراكز العصبية فـي المـخ   ) تستستيرون 

ولقد ربطت بعض البـراهين بـين إثـارة    . سئولة على تعبئة الجسم عند المواقف الخطرة الم
مناطق معينة من الدماغ واالستجابة العدوانية فالجانب الخارجي للهيبوثالموس يرتبط بعديـد  
من االنفعاالت ومنها الغضب واالستجابة العدوانية ، وأن اإلثارة للحذمـة االنسـية للـدماغ    

إلى إطالق استجابة عدوانية شرسة في حيوانات التجارب بعكس إثارة المنطقة  األمامي  تؤدي
المحيطة بالبطين في المادة الرمادية التي تحدث استجابة أقل عدوانية كما لـوحظ أن منطقـة   

وذهـب الـبعض إلـى أن البنـاء الجسـمي      ، لها دور في كبح العدوان amygdaleاللوزة  
                                                                                                 .ة فيجعلهم يميلون إلى الشراسة والعنف للمجرمين يقترب بهم من الحيواني

  )٢٤م،١٩٩١حمودة،(                                                                     

        : : : : الصفات اجلسمية الصفات اجلسمية الصفات اجلسمية الصفات اجلسمية -٨٨٨٨
إلى االختالفات الجسمية حيث أن خشونة الذكر تجعله أميل من ) ١٠٧، م٢٠٠٤(يشير الظاهر

كما أن االختالف بالصفات الجنسية خالل الجنس الواحـد  . األنثى ألحداث المشكلة السلوكية 
إلى إيجاد عالقة بـين  ) 1957(يرتبط بالمشاكل السلوكية ، فمثالً توصل ديفيدسون وآخرون 

جابي السهل ، بينما األطفال النحاف يميلـون إلـى أن يكونـوا    األطفال السمان وسلوكهم اإلي
أللف أسرة في نيوكاسل البريطانيـة ،   بمسح) 1974(وقام ميلر وآخرون . منسحبين قلقين 

وظهر أن هناك عالقة بين التطور الجسمي والمشاكل السلوكية كما ظهر فرق فـي الطـول   
زوا بمشاكل سلوكية ، وأظهر المسـح كـذلك   مقارنة بين األطفال العاديين واألطفال الذين تمي

باوند أما بالنسبة ) ١.٨٥(ين واألطفال المشكلين سلوكياً بـ فرقاً في الوزن بين األطفال العادي
وقـام  . أنج  ١.٥سنة بمقدار ) ١٥(لألطفال العصابين فهم أقل طوالً في كل األعمار لحد عمر

لقياس القوة ، والقـدرة ، وخفـة    بدراسة طبق عشرة اختبارات)  Davies 1975( ديفيس 
وآخـرين  )  ٢٩( الحركة ، والتوازن ، والتنظيم لعينة من التالميذ المشكلين سلوكياً وعددهم 
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سـنة ،  )  ١٥ – ١٣( عاديين بنفس أعمارهم من مدرسة إعدادية ، تراوحت أعمارهم بـين  
في المهارات الجسمية  أظهرت النتائج أن التالميذ المشكلين سلوكياً كانوا أضعف من العاديين

  .عدا واحدة 
ـ ) ٦٠، م٢٠٠٤(سرية  ؤكدكما ي كر أكثـر  ذأن الدراسات والمالحظات العامة دلت على أن ال

، والهرمونيـة واالجتماعيـة    ةويرد العلماء ذلك إلى الفروق البيولوجي، عدوانية من األنثى 
، لى السـيطرة والتفـوق   فالقوة العضلية والهرمون الذكري يعتبران من العوامل التي تدفع إ

في مختلف شئون  كبر من المرأةأتضاف إلى ذلك العوامل االجتماعية التي تولي الذكر اهتماماً 
  .الحياة والميادين

على المجتمع السعودي وكانت على ) هـ ١٤١٧( نوقد توصلت الدراسة التي قام بها السد حا
، والجنائية التي قـام بهـا اإلنـاث     وذلك لندرة الحوادث العدوانية،  عينات من الذكور فقط 

إال أن ، وبالرغم من أن هناك دوراً للمالحظة خاصة باإلناث على غرار الدور المعدة للذكور 
مما يوحي بعدم  تقارب نسب اإلناث من الذكور في ، الحاالت المودعة الدار كانت قليلة جداً 

  .ممارسة السلوك العدواني 
قـد درس  )  Kretschmer(  رأن الطبيب النفسي كرت شم) ٥٦، م١٩٩٢(ويذكر عبد الخالق

عالقة البنية الجسمية باألمراض العقلية ، فخلص إلى أن هناك عالقة بـين البنيـة المكتنـزة    
  .             وذهان الهوس واالكتئاب ، وكذلك بين البنية النحيلة وكل من الشخصية ومرض الفصام

  

  Family Factors::::العوامل األسريةالعوامل األسريةالعوامل األسريةالعوامل األسرية::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

فتعمل على تنقيـة  ، أن األسرة هي البوتقة التي تقوم بصهر الطفل ) ٣٩،م١٩٩٩(يرى مختار
ما من شأنه أن يقف عائقاً أمام نمـوه النفسـي    لومن ك، سلوكه ورغباته من كل ما يشوبها 

  . السوي وصوالً إلى تحقيق الصحة النفسية 
 عب دوراً بالغ األهمية في تشـكيل  العالقات األسرية تلأن ) ٨٥،م٢٠٠٧(ويقول عبد الرحيم  

شخصية وسلوك األبناء، حيث يعتبر أن العديد من السمات التي تتعلق بالتفاعل بين الوالـدين  
وأبنائهما من العوامل المساعدة على حدوث االضطرابات السلوكية لهـؤالء األبنـاء، فمـن    

فأغلـب  . سري الطبيعيالضروري أن تكون عالقة االبن بوالديه جيدة أو في حدود الوضع األ
األخصائيين يعزون أسباب االضطرابات السلوكية واالنفعالية في المقام األول إلى عالقة االبن 
بوالديه، حيث أن األسرة ذات تأثير كبير على التطور النمائي المبكـر لالبـن، وإن معظـم    

كـذلك إن  .ل وأمهاالضطرابات السلوكية واالنفعالية ترجع أصالً إلى التفاعل السلبي بين الطف
 عدم االنسجام في البيت يؤدي إلى سوء سلوك االبن في المدرسة، وكذلك عالقة االبـن مـع  
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إخوانه، وتفضيل الوالدين ألحد األبناء على إخوته يخلق مشكالت سلوكية بين أفراد العائلة، أما 
الحـب   ها بقسوة وشدة، وتجاهلت حاجاتهم ومطالبهم ولـم تقـدم لهـم   ءأبنااألسر إذا عاملت 

والعطف والرعاية المناسبة فمن المتوقع أن ينعكس ذلك سلباً على سلوك أبنائهـا فـي شـكل    
صـالحة لظهـور هـذه    بيئـة  سلوك منحرف، إن البيوت غير المنظمة، والمحطمة تعتبـر  

االضطرابات بين األبناء، كما تمت دراسة تأثير الخبرات األسرية المبكرة من جانب عدد كبير 
أظهرت هذه الدراسات أن عدداً من العوامل السائدة في المحيط األسري وبصفة من الباحثين، و

خاصة العالقة بين األم والطفل، وعالقة األب بالطفل، والعالقة بين الطفل وإخوتـه، تـرتبط   
بانحرافات السلوك، كما أظهرت مجموعة من الدراسات أن أساليب تنشئة األبناء التي تظهـر  

سقة للضبط والنظام والتي تتسم بالرفض والعنف من جانب الوالـدين،  فيها األساليب غير المت
                        ٠ ترتبط ارتباطاً إيجابياً باضطراب السلوك

ما يعزز هذه النتائج تلك الحقيقة القائلة بـأن  بقوله أن ) ٢٧،م٢٠٠٧(ويوضح القمش والمعايطة 
نى في طفولته من وطأة مشاعر سلبية قوية الفرد صاحب السلوك المضطرب غالباً ما يكون قد عا

مـن  % ٤٠مثل التوتر، والخوف، والقلق، والشعور بالعداء، وفقدان الدفء والحنان، فقد وجد أن 
، ومع ذلك فليست كل البيوت المحطمـة تنـتج   عنها اءمن منازل غاب اآلب ؤااألوالد الجانحين جا

حطمة من األسباب المساعدة في خلق أفـراد  الم تالبيو ارسلوكاً مضاداً للمجتمع ولكن يجب اعتب
                                    .لديهم اضطرابات سلوكية وانفعالية وبالتالي يكون سلوكهم مضاد للمجتمع 

إن األسرة تحتل مكانة هامة فـي تنشـئة الطفـل وتكـوين     ) ١٥، م٢٠٠٧(ويرى العمايرة  
ألسرة أول من تتلقف الطفل حين يبدأ حياته، شخصيته والتأثير في سلوكه، وذلك ليس لكون ا

بل لطول الفترة التي يقضيها في البيت بين أفراد أسرته، وعلى العوامل العاطفية التي تربطه 
بهؤالء األفراد، فعاطفة األم، ورعاية األب، وتأثير األخوة، وشروط الحياة في البيت من أهـم  

ن في تنشـئة  ابل، فالطريقة التي يتبناها الوالداآلثار التي تحدد سلوك طفل اليوم ورجل المستق
األبناء، بها أثر واضح في تطور سلوك األبناء، فقد بينت العديد من الدراسات وجود عالقـة  

فعنـدما يكـون األب   . إرتباطية بين اتجاهات الوالدين في التنشئة وسمات سلوكية عند األبناء
عندما يكون األب غير مهتم بسلوك األبناء، فقد متسلطاً، والعقاب هو المبدأ السائد في البيت، و

يؤدي ذلك إلى اندفاع األبناء نحو السلوك غير السوي، في حين يمكن تطوير السلوك السـوي  
  .                                                 لألبناء بالحب والوئام واالهتمام والتقبل والتسامح وغير ذلك 

أن األسرة هي المؤسسة األولية التي تحتضـن اإلنسـان   ) ١٠٣، م١٩٨٩(كما يؤكد الهاشمي 
ويقيم مـع أفرادهـا أولـى عالقاتـه اإلنسـانية      ، الحياة والسلوك  ئوفيها يتعلم مباد، وليداً 

صغر خلية اجتماعية قوية أباعتبارها " الذرة االجتماعية " ولذا فان األسرة تسمى ، االجتماعية 
ل المفاهيم اإلنسانية األساسية فـي اللغـة واألخـالق والعقيـدة     وفيها يتلقى الطف. ومتماسكة 
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  .والمعامالت والسلوك اإلنساني 
ويوضـح األدوار  ، أن هناك مفهوم يتوافق تمامـاً والوظـائف األسـرية   كما يشير الباحث إلى 

وهـو  ، واآلثار التي تخلفها تلك الممارسات ، األسرية من أعضاء األسرة  تالمتنوعة للممارسا
والذي يرتكز على أنماط التفاعل بين أفراد األسرة مـن  ، شير إليه الباحث بالمناخ األسري ما ي

وهـذا مـا   . حيث التماسك أو الصراع وغيره من األنواع المتنوعة للتفاعل بين أفراد األسـر  
بأن المناخ األسري يمثل الطابع العام للحياة األسرية  ) ٣٣،م٢٠٠٣(أشارت إليه منى أبو درويش

، وأشكال الضبط ، ووضوح األدوار والمسؤوليات ، يث توفر األمان والتضحية والتعاون من ح
ونمط الحيـاة  ، وطبيعة العالقات األسرية ، ونظم الحياة وكذا أسلوب إشباع الحاجات اإلنسانية 

أسرة ، فيقال أسرة  سعيدة ، الروحية والخلقية التي تسود األسرة مما يعطي شخصية أسرية عامة
المتعلقـة  مجموعة مـن الجوانـب   والباحث يعرض هنا ،أسرة متصدعة ، أسرة مترابطة قلقة 

  :بأساليب التعامل داخل المحيط األسري على النحو األتي  

  :ةيالعالقات األسر -١

لجسدية واللفظية اوالعقاب الوالدي التأديبي الذي يتصف بالعدوانية )   harshالقسوة (تعتبر -ا
  . لوكيات الطفل العدوانية غير المتوافقة الشديدة مرتبطة بنمو س

 باضطراب السلوك والجناح) chaoticالظروف المنزلية الفوضوية (كما ترتبط -ب

ويعد الطالق بين الوالدين وعدم االنسجام عامل خطورة ، فاستمرار الشجار والعدوانيـة   -ج
Hostility   واالستياء والغلظةresentment  ران والمـرارة  والطالق العاطفي ، والهج

بين الوالدين المطلقين وعدم االستقرار األسري قد يكون أهم عامل يسهم في سـوء السـلوك   
 . التكيفي لألطفال 

غالباً ما تؤدي االضطرابات النفسية لدى الوالدين سواء كانت عصابية أو ذهانية وإسـاءة   -د
 . فال واإلهمال إلى انحراف السلوك لدى األط child abuseمعاملة الطفل 

واالعتماد علـى الكحوليـات     sociopathyباإلضافة لذلك فإن المرض االجتماعي  -هـ
وسوء استخدام العقاقير وتعاطي المخدرات بين اآلباء ترتبط بانحراف السلوك عند أبنائهم                             

اً مزدوجاً في الحب سيطرة شخصية األم وغياب األب في تربية األبناء ، فتلعب األم دور -و
 . والرعاية والتربية ، فيصبح السلوك الحسن نمطاً أنثوياً من منظور الطفل 

فعند نمو نزعة الذكورة في المراهقة يصبح مضطراً إلثبات ذكورته بالسلوك الحاد : ولذا  -ز
 . والتصرفات البذيئة 

ير منتظمـة أو غيـر   وقد يكون العديد من األطفال ذوي السلوك المنحرف نتاج والدات غ-ح
 .مرغوب فيها مما يشعرهم بالنبذ وسوء المعاملة من الوالدين 
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يتولـون  ) آباء بالتبني (ويمكن أن يكون غياب اآلباء وإهمال األبناء لدرجة أن األقارب  -ط
رعاية الطفل مما يؤدي إلى عدم وجود ارتباط عاطفي دافئ ثابت بين الطفل وشخص راشـد  

 . واحد في حياة الطفل 

وسوء معاملتهم خالل تربيتهم فـإنهم يميلـون    مؤهاكثير من اآلباء الذين يكون قد تم إيذ -ي
 . إلساءة معاملة أبنائهم أو إهمالهم ، أو االستغراق في تحقيق مطالبهم واحتياجاتهم الشخصية 

 تشجيع اآلباء ألبنائهم على خرق القوانين والنظم ، ونقص اإلشراف والرعاية الوالدية ، -ك 
 .وغياب القدوة بين األطفال مما يسهم في انحراف السلوك 

يكشف األطفال العدوانيون وعائالتهم عن شكل مقلوب من العداء الجسدي واللغوي المندفع -ل
وغير المتوقع ، ونادراً ما يوجه سلوك الطفل العدواني نحو هدف محدد ، كما ال يمنح المتعة 

                                                           )٤٣٨،م٢٠٠١، عبد المعطي (.   ان أو أفراد السلطةأو النجاح وحتى مميزات قوية مع األقر

        : : : : حجم األسرة حجم األسرة حجم األسرة حجم األسرة ) ) ) ) ٢٢٢٢
في أسـاليب الرعايـة   ) عدد أفرادها ( إلى تأثير حجم األسرة ) ٩٥،م٢٠٠٤(يشير الظاهر  

باء يميلون إلى أسلوب السيطرة فـي  الوالدية المقدمة لألبناء ، حيث أن كثرة األبناء يجعل اآل
تحقيق المطالب ، وإن قلة األبناء يتيح لآلباء الفرصة إلتباع أسلوب آخر يعتمـد اإلقنـاع  إن   
حجم األسرة يؤثر في مدى تماسكها ومدى تباين أفرادها ، كما يؤثر أيضاً في مقـدار ونـوع   

وقد أكدت دراسة عبـد  . العالقات وفرص التعامل بين أعضائهم بعضهم نحو البعض اآلخر 
التي هدفت التعرف على أساليب تربية الطفل وشخصيته في ثالثـة بلـدان   )  ١٩٧٣( القادر 

إلى أن هناك عالقة سلبية بين زيادة حجـم األسـرة ،   ) مصر والكويت والبحرين(عربية هي 
تكيف الطفـل  كما أن غياب األب له تأثيراً في . وبين مستوى الرعاية الوالدية المقدمة لألبناء 

إلى أن هناك عالقة بين غياب األب والمشاكل )  1986(سلوكياً  حيث أشارت دراسة مورفي 
  . السلوكية 

        : : : :     ات الوالديةات الوالديةات الوالديةات الوالديةاخلالفاخلالفاخلالفاخلالف) ) ) ) ٣٣٣٣
دلت الدراسات الكثيرة على أن المشاكل بين األب واألم بشكل مستمر يؤثر بشكل سلبي فـي  

قامـت  ) 1953(هولمـان  . ياتـه  نفسية الطفل وتطوره ، وخاصة في المراحل األولى من ح
طفـالً  )  ٥٧( كيف ، وجدت أن طفل تميزوا بمشاكل سلوكية أو سوء ت) ١٠٠( بدراسة على

مـنهم  )  ١٣( فقد توصلت الباحثة إلى أن أسر )  ٤٣( ائل منحلة بالطالق ، أما بقية من عو
يمكن القـول  اآلخرين فتميزت بنزاع وخصام مستمر بين األب واألم ، لذلك )  ٣٠( جيدة أما 

أن للعالقة بين الوالدين تأثيراً كبيراً في النمو االنفعالي واالجتماعي للطفل  فالعالقة اإليجابية 
بين الوالدين المبنية على الحب والتفاهم واالنسجام تنشر ظاللها على األبناء بحيـث يتحقـق   
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ا كانت العالقة بين الزوجين تفاعل إيجابي بين اآلباء واألبناء وكذلك بين األبناء أنفسهم ، أما إذ
عالقة خصام وشجار وتباغض ، كذلك ينشر ظالله على األبناء مما يجعلهم يشـعرون بعـدم   
االستقرار والقلق والخوف على أنفسهم وعلى أسرتهم ، وقد ينعكس ذلك خالل تفـاعلهم مـع   

  . الدراسي البيئة المدرسية سواء كان ذلك مع األقران أو المعلمين ، كما يؤثر في تحصيلهم

        : : : : الوالدينالوالدينالوالدينالوالدينرض رض رض رض مممم) ) ) ) ٤٤٤٤
، فاآلباء الذين يعانون  بناءإن الظروف غير الصحية لآلباء تنعكس بشكل سلبي على تنشئة األ

  Rutter( وقد قام روتر .  بنمن أمراض وخاصة العقلية تؤثر بشكل أو بآخر في تكيف اال

كية أو نفسية مع طفل شخصوا على أنهم تميزوا باضطرابات سلو)  ٢٥٩( بمقارنة  ) 1966
كوفئت المجموعتان في متغيري العمر والمكانـة االجتماعيـة ،   )  ١٤٥( عينة أخرى بلغت 

باء توصلت الدراسة إلى وجود معدل عال من المرض العقلي آلباء المجموعة األولى مقارنة بآ
  .                                  لمجموعة الثانية أعضاء ا

   ::::الطالقالطالقالطالقالطالق))))٥
الفراق وخاصة خالل السنوات الخمسة األولى أثراً كبيراً في تطور الطفل العاطفي  إن لحوادث

والشعوري ، ألن الحب والحنان من العوامل التي يحتاجها الطفل ، وال يمكن ألحد أن يعوضه 
إلى أن الفراق  )١٩٨٣( اوبتين أشار ذلك بنفس الدرجة والعمق مهما كانت درجة قرابته ، وقد

من أمه خالل السنوات األولى من أهم أسباب الجنوح ، كما أشار كذلك إلى أن الطويل للطفل 
الفصال أو الفراق عن الطفل عن طريق العمل المتواصل يؤثر بشكل سلبي في التطور النفسي 
والسلوكي له ، وقد يكون أبناء األمهات المشتغالت أقل سعادة مـن أبنـاء األمهـات غيـر     

يمكن القول إن غياب األمومة ال يؤثر في تكيف األطفال فحسب المشتغالت ، وفي هذا السياق 
إن الصراعات ،واالنفعالي في المراحل الالحقة  وإنما تترك آثارا ال تمحى على نموهم العقلي

الدائرة بين األب واألم وإرهاصات وأحداث الطالق ارتبطت بتطور اضطراب السلوك ، ومع 
ت فردية ومعينة لدى األبوين وأطفالهم الذين أصيبوا ذلك فقد لوحظ أنه بالرغم من وجود حاال

بحاالت مرضية من االكتئاب وتزايد حاالت هؤالء األطفال سوءاً بعد انفصال األبـوين إال أن  
هناك حاالت أخرى من انفصال األبوين ال تتمخض عن مثل هذه الحـاالت مـن االكتئـاب    

                                             )٩٨،م٢٠٠٤،الظاهر(                            .                           المرضي 
إن هناك حاالت خاصة سادت فيها صـراعات وخالفـات   )  Forgatch,1999,118(ويشير

االنفصال بين األبوين تسببت في إطالق حاالت االكتئاب وبدايتها لدى األطفال مما أدى إلـى  
  ة لدى هؤالء األطفال ، كما أن وجود األطفال في بيئة أسرية فقدان تعزيز مشاعر الصداق
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تسودها العصبية وانعدام النظام وسوء إدارة المشاكل يساعد كثيراً على إيجاد حاالت اكتئـاب  
لدى هؤالء األطفال ، إن الفشل في حل المشكالت يمكن أن يتمخض عن مزيد من االكتئـاب  

كيات العصبية إلى زيادة احتمـال اكتسـاب األطفـال    واإلحباط بينما تؤدي الزيادة في السلو
وقد كشفت أبحاث كثيرة في آثار انفصال األبوين والطـالق علـى سـلوك    .لسلوكيات مضادة

الطفل عن أن زيادة حدة الصراع والخالفات بين األبوين عالوة على الطالق نفسه تمثل عامالً 
طفال الذين انفصل أبوهما ولكـن البيئـة   قوياً في التأثير السلبي على سلوكيات الطفل ، أما األ

األسرية بعد الطالق بقيت خالية من الصراعات والخالفات فقد قلت لديهم احتماالت حـدوث  
مشاكل سلوكية عن األطفال الذين بقوا في أسرة مع األب واألم دون انفصال أو طالق ولكـن  

من األطفال الذين بقوا تحت  مع سيادة حدة التوتر والصراعات والخالفات بين األبوين ، وأقل
أن نصـف  )  (Webster,1995وطأة صراع األبوين حتى بعد الطالق واالنفصال وقد الحظ 

ـ    ااألطفال الذين تم إحالتهم للعيادة للعالج من اضطرابات السلوك كانوا من أسر سـادت فيه
فـإن   وعالوة على تأثير صراع األبوين على الطفل. مشاكل وصراعات وعنف بين األبوين 

صـراع  أن الصراع نفسه يمكن أن يؤثر في سلوك األبوين نفسيهما ، وتشير الدراسات إلـى  
األبوين ارتبط بسوء تربية األبوين لألطفال مع ارتفاع مستويات العقاب الصادر من األبـوين  
لألطفال مع انخفاض مستوى التعقل وغياب الجزاء والتعزيز كما أن إدراك األبوين السـلبي  

  . التكيف والتوافق التي يقوم بها األطفال يؤدي إلى نفس النتيجة لعمليات 
تأثير الطالق على األبناء  حيث يشير إلى دراسة طولية ) ١٣٢، م٢٠٠٠(ويؤكد ريزو وزابل 

من اإلناث والذكور الـذين انفصـل    ٤٠٠على مجموعة تضم " جوديت واليرستون" أجروها 
الء األطفال خالل الستة أسابيع من انفصـال  دئي لهؤوقد تم إجراء تقييم مب. ق آباؤهم بالطال

كمـا انخفـض   ، وقد أوضح ذلك اتصاف األبناء بالضيق والقلق والشعور بالذنب . الوالدين 
سنوات  ١٠وأثناء فترة المتابعة بعد ، المستوى الدراسي لنصف أفراد العينة بصورة ملحوظة 

قين أو في بداية الشباب انخرطوا في منهم وقد أصبحوا مراه% ٧٠من بدء الدراسة اتضح أن 
  . سلوك الجناح والذي يمثل ممارسات خطيرة تتنافى مع القانون 

        : : : : سوء األحوال املعيشية سوء األحوال املعيشية سوء األحوال املعيشية سوء األحوال املعيشية     ))))٦٦٦٦ 
إن سوء األحوال المعيشية مثل  )   EDDY,REID,AND CURRY, 2002,34( وضح كالي

ثر تأثيراً مباشراً على الفقر والبطالة واالزدحام وسوء الحالة الصحية تمثل ضغوطاً هائلة وتؤ
تربية الوالدين ألوالدهم وترتبط ارتباطاً مباشراً باضطرابات السلوك ، وقد وجد أن سيادة مثل 
هذه الظروف المعيشية السيئة ارتبط باضطرابات السلوك ارتباطا كبيراً بحيـث وصـل مـن    
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خرى التي ال ضعفين إلى أربعة أضعاف في انتشار االضطرابات السلوكية مقارنة باألسر األ
  .                                                            توجد فيها مثل هذه الضغوط 

لمعرفة العالقـة  " مورديس كولدويلى " إلى دراسة قام بها ) ٤٢، هـ١٤١٧(ويشير اليوسف 
ؤسسـات  والذي اهتم بطبيعة مهن آباء األحداث الجانحين من نزالء الم، بين الفقر والجريمة 

من آباء األوالد الجانحين و % ٣٣,٤واتضح له من دراسته أن " ويسكنسن "العقابية في والية 
من آباء الجانحات عمال غير مهرة بينما نسبة العمال غيـر المهـرة فـي الواليـة     % ٥٢,٧

" بول لنـت  "و" وليام وارنر " واهتم . من مجموع العمال العام  ١١,٨المذكورة ال يزيد عن 
% ٩٠خالل سبع سنوات وانتهيا أن ) بانكي سيتي (الطبقي للمقبوض عليهم في مدينة  بالوضع

من سكان % ٥٧من هؤالء ينتمون إلى الطبقات الدنيا بينما ال يشكل أبناء هذه الطبقة أكثر من 
]  ٩٢٣٨[فدرسا حالـة   " ألبرت لويس" و" ألبرت ديس"المدينة المذكورة وأبدى االهتمام نفسه 

بيض الذكور في والية تينسي وتوصال إلى أن األحداث الذين ينحدرون من طبقات حدثاً من ال
ويسكنون في أحياء فقيـرة أكثـر عرضـة    ، اجتماعية تعاني من أوضاع اقتصادية منحدرة 

  .لالنحراف من غيرهم 

   بناءبناءبناءبناءبني الوالدين واألبني الوالدين واألبني الوالدين واألبني الوالدين واأل    عالقةعالقةعالقةعالقةالالالال))))٧
فالوالدان . ما مهارات أبوية هامة ن الوالدين اللذين لديهما اضطرابات سلوكية كثيراً ما يعوزهإ

اللذان ثبت لديهما أنواع من العنف والقسوة في تعاملهم مع أطفالهما  يعكسان هذه السـلوكيات  
على أطفالهما ويعززان من السلوكيات السالبة لدى أطفالهما ، وقد يلجأ أحدهما علـى عقـاب   

التوازن وهنا يلجأ األطفال إلى  األطفال على سلوك اجتماعي إيجابي بسبب سوء الفهم أو فقدان
وقد وجـد  . ممارسة أنواع من الهروب االجتماعي أو على ممارسة بعض السلوكيات السلبية 

أن الفروق في الجوانب العاطفية تؤثر في اضطرابات السلوك أيضـا ، فضـعف التواصـل    
ورة متفاعلة بين لى اكتئاب األبناء وهذا يؤكد على وجود دإالعاطفي بين اآلباء واألبناء يؤدي 

  )kazdin,2000 ,189 . (اآلباء واألبناء في مجال السلوك اإليجابي والسلبي

        : : : : رتتيب امليالدي رتتيب امليالدي رتتيب امليالدي رتتيب امليالدي الالالال    )٨٨٨٨
ترتيب الطفل الميالدي من العوامل المهمة في تكيفه أو عدم تكيفه ) ٩٦، م٢٠٠٤(يعد الظاهر 

تكون لكل منهم بيئتـه   في األسرة ، فقد ال تكون البيئات النفسية هي واحدة لكل األطفال حيث
الخاصة من خالل الدور الذي يلعبه في األسرة المرتبط بتفاعله مع األبـوين ، مـثالً الطفـل    
الميالدي األول الذي يعطى الرعاية والعناية واالهتمام  قد يجعل الطفل الرابع والخـامس أو  

سواء في البيت أو فـي  إن المولود األول غالباً ما يريد إثبات تفوقه . السادس يشعر باإلهمال 
المدرسة أو في الشارع ، وقد يلجأ في بعض األحيان إلى السلوك السلبي لتحقيق ذلـك ، أمـا   
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خوته الكبار ، وال ينال الرعاية واالهتمام التي يحصل إالطفل الوسيط فهو ال يستطيع منافسة 
  .خوة الصغار عليها اإل

عب الوليد الصغير واحداً من نمطين من يل" مع ذلك بقوله )  ١٢٨م،  ١٩٩٢(ويتفق الطويبي 
السلوك فهو قد يتصرف مثل الطفل المدلل الذي يهرع والده وأخوته إلى إشباع كل حاجاتـه ،  
وفي هذه الحالة فإن الطفل ينمي شعوراً بالدونية والعجز ، ويواجه صعوبة كبيرة في االعتماد 

نمط الثاني المحتمل من السلوك وهـو  ، أو أنه قد يختار الاًعلى نفسه ، وقد يعجز عن ذلك كلي
التعويض عن حجمه الصغير ، وذلك بقيامه باألعمال التي يقوم بها في العادة من هم أكثر منه 
سناً ، وبالتالي يصبح هذا الطفل معتمداً على نفسه بدرجة كبيرة ، ويرفض كل محاولة لتدليله 

بين الترتيب الميالدي األول واألخير   أو معاملته كطفل صغير جداً ، ويمكن القول عند المقارنة
بأن الطفل األول واألكبر في ذات الوقت يميل إلى أن يكون الموجه والقائد ألخوته  فهو محط 
أنظار والديه والممثل األول لتحقيق آمالهما ، لذلك فهو يميل إلى أن يتمثل سلوك الكبار مما قد 

رى محطة تجارب ألساليب التربية والرعاية ال يحقق طفولته كما ينبغي ، كما أنه من جهة أخ
  .التي تتخللها العشوائية والتجريب 

 أن االضطرابات السلوكية تزداد بين األطفـال ذوي الترتيـب  ) ١٢١،م٢٠٠٠(ويذكر محمد 
الميالدي المتوسط قياساً بالطفل الوحيد أو األطفال ذوي الترتيب الميالدي األول أو أقـرانهم  

ويزيد الحجم األكبر ، األخير على الرغم من وجود بعض االستثناءات  ذوي الترتيب الميالدي
  . لألسرة أي تضمنها لعدد أكبر من األطفال من مخاطر تعرضهم للجنوح 

إن ترتيب الطفل في الميالد بين إخوتـه وأخواتـه وحجـم    )  kazdin,2000,187(كما يذكر
، فاألطفال الذين يولدون فـي  األسرة لهما تأثير مباشر على تطور حاالت اضطراب السلوك 

                                                        .وسط ترتيب اإلخوة واألخوات أكثر عرضة للتعرض للمخاطر السلوكية وخاصة الذكور منهم
وهناك رؤية تتعلق بالمتغيرات األسرية من حيث نمط العالقات بين أفراد األسرة حيث تشكل 

األثر الواضح في تنشئة الفرد خالل مراحل مبكرة من حياته ما يشكل الخبـرات  هذه األنماط 
  .األساسية في أشكال التفاعل بين الفرد والبيئة المحيطة من جميع محاورها 

إلى ذلك بقوله إن لألسرة تأثيراً كبيراً في تنشـئة الطفـل    )٩٩، م٢٠٠٤(حيث يشير الظاهر 
ن يتكيف الفرد أم المالمح األولى للشخصية فليس سهالً وخاصة في سنواته األولى ، ألنها ترس

تماما في هذا العالم المعقد المتغير لكي يكون متكيفاً مع نفسه ، ومع بيئتـه ، وخاصـة بعـد    
وعلى أية حـال فـإن   . االنفتاح الكبير بين العالم نتيجة للتطور التكنولوجي وامتزاج الثقافات 

  :لألبناء ةمن أهمها أساليب المعاملة الوالديوالمتغيرات المتعلقة باألسرة كثيرة 
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        ::::أساليب املعاملة الوالدية أساليب املعاملة الوالدية أساليب املعاملة الوالدية أساليب املعاملة الوالدية 
أن ألساليب المعاملة الوالدية أثراً كبيراً في سلوك أبنائهم ، إذ هي تشكل المناخ األسري الذي 
ــي      ــير ليف ــثالً يش ــل فم ــية الطف ــوين شخص ــي تك ــي ف ــر األساس ــد العنص   يع

 )Levy 1943  (ن من قبل أمهاتهم معاملة تتسم بالتدليل والحماية إن األطفال الذين يعاملو
الزائدة ، فإن سلوكهم يتسم بالعصيان ونوبات الغضب وكثرة المطالب ، ومحاولـة السـيطرة   
على األطفال اآلخرين ، وصعوبة تكوين صداقات والمعاناة من العزلة ، أما األطفـال الـذين   

عاناً للسلطة ، وجبناء مع أقرانهم أضف إلى يعاملون بمعاملة تتسم بالتسلط فإنه أكثر طاعة وإذ
ذلك فإن كلتا المجموعتين يعانون من القلق وعدم الشعور باألمن وال يحسنون تكوين عالقات 

إلى أن سوء معاملة أشارت ف) Waller et al . 1989( أما دراسة ولكر ورفاقه  . اجتماعية 
السلوكية وبشكل خـاص العدوانيـة    الطفل من قبل الوالدين ترتبط بشكل دال على المشكالت 

   :أسـاليب المعاملـة الوالديـة متعـددة منهـا      أن . والجنوح  واالنسـحاب ، واالنطـواء   
  : : : : اجتاه التحكم اجتاه التحكم اجتاه التحكم اجتاه التحكم ) ) ) )     ١١١١

وتتسم المعاملة وفق هذا االتجاه بأنها قاسية وصارمة ، وتحمل األطفال مسؤوليات أكثر مـن  
مان لذلك يكون الطفـل تابعـاً ، فاقـداً    طاقتهم ، إذ هي تعتمد األمر والرفض والعقاب والحر

واآلباء هم الذين يحددون أسلوب حيـاتهم المتعلـق بأنشـطتهم     ،رادته ويمتثل لما يؤمر به إل
ودراستهم ، وماذا يلعب ومع من يلعب ، إلى غير ذلك  ، إن هذه األساليب تغرز في نفـوس  

  . ة األطفال الخوف والتردد ، مما يؤدي إلى تنشئتهم ضعيفي الشخصي

        : : : : اجتاه احلماية الزائدة اجتاه احلماية الزائدة اجتاه احلماية الزائدة اجتاه احلماية الزائدة ) ) ) )     ٢٢٢٢
حيث يقوم األب واألم أو كالهما بالواجبات واألمور التي يفترض أن يقوم بها الطفل ، ممـا  
تحدد حرية الطفل في تحقيق رغباته ، ويصبح بمرور الزمن معتمداً على غيره ، كمـا قـد   

اجهة الصـعاب التـي   ومو،يتعرض للمشاكل والمتاعب ، ألنه ال يقوى على تحمل المسئولية 
تواجهه ، كل ذلك يؤثر في عالقاته االجتماعية فقد يحدث سوء التوافق الذي يسبب انسـحابه  

  . من المجموعة أو شعوره بأنه أقل من أقرانه اآلخرين مما يولد شعوراً بالخوف والخجل 

  : اجتاه اإلهمال )  ٣
ن خـالل عـدم اكتـراثهم    إن بعض اآلباء قد يهملون أبناءهم بشكل صريح أو غير صريح م

بنظافتهم ورغباتهم وحاجاتهم الضرورية الفسيولوجية والنفسية ، كما إنهم يعزفون عن التعزيز 
هم ، إن ذلك قد يخلق عند األبناء شعوراً بالذنب والقلق ؤللسلوكيات المرغوبة التي يقوم بها أبنا

راف والتي قد تأخذ شـكالً مـن   وعدم االنتماء لألسرة ، مما يفتح اآلفاق أمام الطفل إلى االنح
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أشكال العدوان ، وقد يكون إهمال األم أشد وطأة على الطفل وخاصة في سنواته األولـى ، إذ  
  . يعرقل نمو الطفل من الناحية الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية 

        : : : : اجتاه التقبل والتدليل اجتاه التقبل والتدليل اجتاه التقبل والتدليل اجتاه التقبل والتدليل ) ) ) )     ٤٤٤٤
الطفل إذ ال يتحمل مسؤوليات وأعباء تتناسب  ويتميز هذا االتجاه بالتراخي والتهاون في معاملة

وفق السياق المقبول أو  كانت هذه الحاجات سواء مع مستواه العمري ، فكل حاجاته مجابة أياً
إن لهذا األسلوب آثاره السلبية في نمو شخصية الطفل ، فيصبح معتمداً علـى  . غير المقبول 

ال يؤثر غيره وقـد يسـبب عـدم النضـج      غيره ، كما يؤدي هذا اإلشباع إلى أن يكون ذاتياً
  . االنفعالي واالجتماعي 

  : : : : اجتاه التذبذب اجتاه التذبذب اجتاه التذبذب اجتاه التذبذب ) ) ) )     ٥٥٥٥
إن عدم االستقرار في معاملة األبناء وفق منهجية ثابتة ، قد يخلق القلق والخوف عند األطفال 
إذ يستخدم أسلوب العقاب والثواب بشكل عشوائي بعيداً عن العلمية والموضوعية فقد ال يعرف 

تماماً متى يكافأ الطفل حقيقة ، ومتى يعاقب مما يجعل الطفل في حيرة وقلق من أمره ،  اآلباء
  .مما يتسبب ذلك في خلق شخصية غير مستقرة 

        : : : : اجتاه التفرقة اجتاه التفرقة اجتاه التفرقة اجتاه التفرقة ) ) ) )     ٦٦٦٦
إن المعاملة التي تتسم بعدم المساواة بين األبناء نتيجة ألسباب مختلفة كالجنس أو العمر الزمني 

الصحة أو الشكل الخلقي لها تأثيرها في بناء الشخصية سواءاً كان ذلك أو الترتيب الميالدي أو 
من األب أو األم أو كالهما ، وهذا االتجاه يفرز في النفوس الحقد والرفض الذي قد يعبر عنه 

  .  بسلوكيات عدوانية موجهة نحو الذات أو نحو اآلخرين بأساليب متعددة

        : : : : االجتاه الدميقراطي  االجتاه الدميقراطي  االجتاه الدميقراطي  االجتاه الدميقراطي  ) ) ) )     ٧٧٧٧
ساليب إذ يشعر الطفل خالله باالستقرار واألمن واالطمئنان ، ألن العالقة بينـه  وهو أفضل األ

وبين والديه مبنية على التفاهم والصراحة في التعبير عن اآلراء دون خوف ، لذلك يسـتطيع  
الطفل وفق هذه المعاملة أن يبني صورة حقيقية عن نفسه ، ال أن يصبح صورة مكررة عـن  

  . والده أو والدته 
لخص حيث ، ر الباحث هنا الى أشكال من الظروف األسرية المؤثرة في شخصيات األبناء يشي

  . الظروف غير المناسبة وآثارها في نمو شخصية الطفل )  ٢٣٠، ١٩٨٥(الشيخ وعبد الغفار 
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                                  :والجدول التالي يوضح ذلك                             
  

  ) ٤( -,� ر+*                                                             
  غير المناسبة وتأثيرها في شخصية الطفل األسرية الظروف                

   
  ش                                

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ويورد ك
  
  

 من األسـباب مجموعة  )٤٤٠،  م٢٠٠١،عطي عبد الم؛ ٨٧ ،١٩٩٣فهيم(كما ويورد كل من 
   :المتعلقة بالعوامل العائلية على النحو التالي

        ::::تقييد حرية الطفل تقييد حرية الطفل تقييد حرية الطفل تقييد حرية الطفل     –١
تقييد حرية الطفل والتحكم في تصرفاته ومنعه من اللعب ومزاولة ما يحـب مـن نشـاط     إن 

أو تكليف الطفل بأمور خارج المنزل ، وتـدخل  ،وإرغامه على إتباع نظم معينة في المعاملة 
، كل ذلك يدفع الطفل  لى أال يصيبه شيء ي حياة الطفل لوقايته أو حرصاً عالوالدين الزائد ف

إلى العناد كرد فعل للقمع الوالدي الذي يرغم الطفل دون إرادته ، ويبدأ في التـذمر إذا قيـده   
الكبير ، وإذا اعتاد التذمر تأتي مرحلة تالية تقتضي معاندة الكبير فالفارق ليس ضخماً في ذهن 

ن يتذمر وربما يشاكس وأن يعاند فألفته بتدخل الكبار تجعله يبحث عن البديل الذي الطفل بين أ
  .يمكنه من الفرار وربما كان العناد هو المخرج 

        : : : : عصبية اآلباء وكثرة نقد األبناء عصبية اآلباء وكثرة نقد األبناء عصبية اآلباء وكثرة نقد األبناء عصبية اآلباء وكثرة نقد األبناء     –    ٢٢٢٢
ذ تؤدي عصبية الوالدين وثورتهما ألتفه األسباب وكثرة نقد األبناء دون مبرر ، ولجوئهما إلى ا

اإلصرار على رأيهما على أن يفعل الطفل شيئاً أو ينفذ أمراً دون إقناعـه بسـبب   التصميم و
  . تصرفهما فيأتي الطفل بعد ذلك متشبهاً بالوالدين في عنادهما وإصرارهما 
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        : : : : التذبذب يف معاملة الطفل التذبذب يف معاملة الطفل التذبذب يف معاملة الطفل التذبذب يف معاملة الطفل     –    ٣٣٣٣
كأن يكون األب في صف الطفل وتكون األم على نقيضه أو العكس ، وقد يضطرب سلوك كال 

دين في معاملة الطفل ، فتارة يفرطان في تدليل الطفل وتارة أخرى يقومان بالتفريط فـي  الوال
إهماله والقسوة في معاملته األمر الذي يؤدي إلى العناد كلما طلب أحد الوالدين من الطفل طلباً 

  ، ويصبح مصدر عناد الطفل هو سلوك الوالدين المتذبذب 

        : : : :     عالقة األم باالبنعالقة األم باالبنعالقة األم باالبنعالقة األم باالبن    –    ٤٤٤٤
فضيل األم ألحد أبنائها دون اآلخر إلى رغبة الطفل المهمل فـي اجتـذاب انتبـاه    فقد يؤدي ت

الراشدين من حوله عن طريق العناد ، واألم التي تبالغ في االهتمام بطفلها وتضحي بحياتهـا  
من أجل راحته والعناية به بصورة متطرفة يصبح من خالل العـروض الكثيـرة واالهتمـام    

ر مطيع ويصبح معانداً ، بمعنى أن العناد يكون انعكاس ودفاع ضد المبالغ فيه غير هادئ وغي
  . االعتماد الزائد على األم 

        : : : : اجلو العائلي غري املستقر اجلو العائلي غري املستقر اجلو العائلي غري املستقر اجلو العائلي غري املستقر     –٥
فمعايشة الطفل الشجار والنزاع بين الوالدين وكثرة التوترات االنفعالية ومعاناة األسـرة مـن   

التغلب على الخالفات الزوجية ، مشكالت السيطرة والخضوع بين الزوجين وعدم القدرة على 
والخالف بينهما حول تربية الطفل كل ذلك يؤدي إلى التوتر واالنفعال الذي قد يأخذ صـورة  

                                                                                                              .نوبات الغضب والعناد 

        : : : : الوالدين أو كالهما الوالدين أو كالهما الوالدين أو كالهما الوالدين أو كالهما غياب أحد غياب أحد غياب أحد غياب أحد     –٦٦٦٦
فالطفل الذي يحرم من أحد والديه منذ الصغر ال يجد من يتوحد معه ويعرفه بالحياة والعـالم  
المحيط به ، والطفل الذي يغيب عنه أحد الوالدين سواء لالنفصال الزواجي أو لدواعي العمل 

يلجأ إلى العناد والمشاكسـة  بالخارج ، أو نتيجة للموت فإنه يتأثر انفعالياً بهذا االنفصال ، وقد 
 والجناح ويظهر في نفوره من اآلخرين واعتماده على ذاته ومقاومة أي مظهر للسلطة                            

                                                                       

  Psychological Factors: : : : العوامل النفسية العوامل النفسية العوامل النفسية العوامل النفسية ::::ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

وامل النفسية دوراً بالغ األهمية في نمو السلوك الفوضوي حـين يعـيش األطفـال    تلعب الع
الناشئون في ظروف فوضوية وإهماليـة بصـفة عامـة ويسـتمرون غاضـبين وممـزقين       

disruptive   حباطـات  وكثيري الطلبات وغير قادرين علي تنمية القدرة علي احتمـال اإل
  .الضرورية للعالقات الناضجة 
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فـي  قويـاً  تلعب دوراً التي من العوامل النفسية إلى بعض ) ٣٠، م١٩٨٧(  ر المغربيشيوي
  .  إحداث السلوك غير السوي من ذلك

        : : : : الرغبة يف حتقيق القدرة وتأكيد الذات الرغبة يف حتقيق القدرة وتأكيد الذات الرغبة يف حتقيق القدرة وتأكيد الذات الرغبة يف حتقيق القدرة وتأكيد الذات     –أ أ أ أ 
فافتقار اإلنسان للقدر الالزم من تأكيد الذات يعرضه للفشل في تحقيق وجوده وإمكاناته ممـا  

ر والتسلط والتعسف سواء في محيط األسرة أو غيرها يعمـل  يثير السلوك العدواني فجو القه
على إضعاف تأكيد الذات الدفاعي المبدع ، ويعتبر في هذا الجو مساوياً لعدم الطاعة والخطيئة 
ويعتبر تهديداً لقوة السلطة ، فيحول تأكيد الذات الحميد إلى تأكيد مرضى للذات يقـوم علـى   

  . السادية العدوان والهدم والتخريب والقسوة و
        : : : : احلاجة للحرية احلاجة للحرية احلاجة للحرية احلاجة للحرية     –ب ب ب ب 

واألطفال الصغار الذين يشعرون أنهم . فالحرية شرط ضروري للصحة النفسية والنمو السوي 
ون إلى وسائلهم الخاصة دفاعاً عن الحرية كالعنـاد ، ، ورفـض   ؤال حول لهم وال قوة ويلج

العدوان الطفـولي ،  الطعام ، والتبول الالإرادي ، والتخريب واإلتالف وغير ذلك من صور 
لذلك إذا تعرضت حرية اإلنسان للخطر والتهديد أو القمع فإن ذلك يثير عدوانه الدفاعي و قـد  
يتحول من عدوان دفاعي سوي إلى عدوان مرضي هدام إذا انتهى بتحقيـق الحريـة للفـرد    

  . وسلبها من اآلخرين خاصة عندما يستخدم الفرد ميكانيزم التوحد بالمعتدي
        : : : : بة يف االنتقام بة يف االنتقام بة يف االنتقام بة يف االنتقام الرغالرغالرغالرغ    -جـ جـ جـ جـ 

والعدوان االنتقامي يهدف إلى إعادة االستقرار والعدالة وعلى المستوى الفردي يحدث كنـوع  
من العقاب وتكفيراً عن الذنب الذي جناه المعتدي ، وقد يكون العدوان االنتقامي فـي نفسـية   

أنه دين استرده الدائن نكاراً للعدوان الذي وقع عليه ، فاالنتقام يمحو العدوان األول وكإالمنتقم 
إن الرغبة العنيفة في العدوان  االنتقامي هي تعبير عن تكوين خلقي نرجسي ، فيه ،من المدين 

تستثير الخسارة الطفيفة أو اإلهانة البسيطة ، حقيقية أو متوهمة ، لهفة عنيفة للعدوان االنتقامي  
يه عن طريق العدوان االنتقامي وتدفع مشاعر القصور وفقر اإلمكانات إلى التعويض المبالغ ف

  .ة المنافسات والمقارنات كما في حال
        ) : ) : ) : ) : السادية السادية السادية السادية ( ( ( ( اإلحساس بلذة التعذيب اإلحساس بلذة التعذيب اإلحساس بلذة التعذيب اإلحساس بلذة التعذيب     –د د د د 

فالعدوان التعذيبي يحقق لصاحبه نوعاً من الراحة والزهو والشعور بالقدرة والقـوة ، وهـو   
ال حول له وال األلم الجسمي حتى الموت أحياناً على كائن حي  بإنزاليمارس في أحد أشكاله 

قوة ، وقد ال يقف العدوان التعذيبي عند حدود اإليذاء البدني وإنما يتعداه إلى العدوان النفسي ، 
وهو يعبر عن رغبة السادي في تحقير وجرح مشاعر اآلخرين والحط من قيمـتهم وإهـدار   
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ة ، أو وقد يتخفى في صور تبدو بريئة غير مؤلمة وغير ضارة كاالبتسامة الساخر. كرامتهم 
                                                        .النكتة الجارحة ، أو السؤال المريب ، والتي تتضمن إخجاالً وتحقيراً لآلخر أمام اآلخرين

        ::::اإلحباط اإلحباط اإلحباط اإلحباط     –ه ه ه ه     
يذهب كثر من علماء النفس إلى أن العدوان استجابة لإلحباط ، حيث تزداد شدة العدوان كلما  

إلى أن اإلحبـاط  " Dollard & Millerدوالرد وميللر  "عور باإلحباط ، فلقد ذهباشتد الش
يعني إعاقة تحقيق الهدف ، وهذا بدوره يؤدي إلى استثارة دافع إيذاء تسبب في إعاقة تحقيـق  

، الهدف ، وظهور هذا الدافع العدواني يؤدي بالتالي إلى القيام  بأفعـال سـلوكية عدوانيـة    
هما يريان أن السلوك العدواني الموجه نحو الذات إنما يحدث عندما يحـبط  باإلضافة لذلك فإن

الفرد ويكبح سلوكه العدواني ويعاقب عليه ، لذلك فإنه يلجأ إلى العدوان على الذات كطريقـة  
                         )  ١٤٧م،  ١٩٩٦ ،فايد(      .     تعويضية إلفراغ عدوانه الداخلي والتخفيف من حدته

ومع ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه تحت ظروف معينة تزداد احتمالية السـلوك العـدواني   
الناتج عن اإلحباط كالسياق االجتماعي للموقف ، ودرجة شدة اإلحباط والدرجة التي يتم عندها 

خبرات الطفولـة   فتعرض الطفل لإلحباط وشعوره بوطأة. إدراك اإلحباط على أنه أمر محتم 
  .ومواجهة صدمات أو إعاقات مزمنة يؤدي إلى التوتر والقلق 

  :العوامل التي تدفع الطالب إلى الشعور باإلحباط كاآلتي) ٥٧،م٢٠٠٧(ويفصل العمايرة 
 عدم قيام المعلم بتحديد معايير السلوك الطبيعي والمقبول  •

 زيادة التعلم الفردي الصعب على بعض الطالب  •

دون أخذ فترات كافية من الراحة بين ، لمعلم في إعطاء المادة التعليمية سرعة سير ا •
 .النشاط والنشاط اآلخر

 . رتابة النشاطات التعليمية وعدم ارتباطها بحاجات وواقع الطالب  •

  
        : : : : حماولة إثبات الذات حماولة إثبات الذات حماولة إثبات الذات حماولة إثبات الذات     –وووو

الجزم قوية أو ادة القوية والتفضيالت القد يمتلك بعض األطفال استعداداً أساسياً أو مزاجياً لإلر
القوي والتوكيدية الشديدة ، وإذا كانت القوة والتحكم مسائل تهم اآلباء إذا مارسـوا سـلطتهم   
ألغراض شخصية فيمكن أن يهيئ الصراع التالي لذلك المسرح المناسـب لتنميـة السـلوك    

يتحول إلى   Self - determinationالعنادي والتمردي ، ويحاول الطفل إقامة تصميم ذاتي 
 egosدفاع ضد زيادة االعتماد على األم ووسيلة حماية ضد أي تدخل في استقاللية األنـا   

autonomy      كما يمكن أن تؤدي الصدمات البيئية أو المـرض أو العجـز المـزمن نزعـة
والقلق وفقدان تقـدير الـذات    helplessnessالمعارضة والتحدي كدفاع ضد فقدان المساعدة 
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وتظهر بعد ذلك في مرحلة المراهقة مرحلة أخرى مـن المعارضـة    ،أثناء الطفولة المتأخرة 
   .المعيارية كتعبير عن الحاجة لالنفصال عن اآلباء وإقامة هوية مستقلة بذاتها

        ::::أحالم اليقظة أحالم اليقظة أحالم اليقظة أحالم اليقظة     –زززز
نتيجة غياب إمكانية التفرقة بين الواقع والخيال ، ويجد الطفل سلوك غير السوي ربما جاء ال

أي أو موقف ، غير آبه بآراء اآلخرين مما يجعل الصدام بين الطفل نفسه مدفوعاً للتشبث بر
  .                     لعنادراً حتمياً مما يدعم لديه سلوك اوالكبير أم

        : : : : تعزيز سلوك العناد تعزيز سلوك العناد تعزيز سلوك العناد تعزيز سلوك العناد     –حححح
تلبية مطالب الطفل ورغباته نتيجة ممارسته العناد تعلم الطفل سلوك العناد وتدعمه لديه ، إن 

ألمثل للطفل أو أحد األساليب التي تمكنه من تحقيق أعراضـه ورغباتـه    ويصبح األسلوب ا
ويذهب علماء السلوكية إلى أن العناد والتمرد أو المعارضة عبارة عن سلوك مكتسب ومدعم ، 
والذي يتحكم الطفل من خالله في ذوي السلطة، فمثالً عن طريق ثورة الطفل غضـباً عنـد   

طلبهم ، وباإلضافة لـذلك   بنه يجبر بذلك اآلباء على سحمطالبته بفعل شيء ال يرغب فيه فإ
  .         فإن االنتباه الوالدي الزائد وكثرة مناقشة سلوك الطفل قد يعزز هذا السلوك

        )٤١٩م،٢٠٠١د المعطي،عب((((                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
        : : : :     للوالدينللوالدينللوالدينللوالدين    نفسيةنفسيةنفسيةنفسيةالعوامل الالعوامل الالعوامل الالعوامل ال-كككك

أن وقوع الطفل تحت مخاطر تطورات اضطرابات السلوك وتزايدها يحدث بسـبب أمـراض   
الوالدين السيكولوجية ، فإذا كانت هناك حاالت اكتئاب لدى األمهات وحاالت إدمان كحوليات 
لدى اآلباء أو وجود سلوكيات إجرامية لدى أحد األبوين ، وسلوكيات مضادة فإن هـذا علـى   

  . طرابات سلوك أطفالهم عالقة مباشرة باض
  :وهناك رأيان في تحديد أسباب آثار اكتئاب األم على الطفل 

والرأي األول يشير إلى أن األمهات الالتي لديهن حاالت اكتئاب يسيئون فهم سلوك أطفـالهم  
على أنه سلوك غير الئق أو سلوك مرضي ، والرأي الثاني يشير إلى أن تأثير االكتئاب يمكن 

خالل طريقة تفاعل األم أو األب مع سوء سلوك الطفل ، فاألمهات الالتي لديهن أن يؤثر من 
اكتئاب يمكن إلى مزيد من النقد وتوجيه المزيد من األوامر والتوبيخ ضد أطفـالهن وهـؤالء   

إن هناك . األطفال بدورهم يتجاوبون بطريقة غير الئقة تمثل في العصيان وانحراف السلوك 
ود معينة تحد السلوك وأن عدم وجود القدر الكافي مـن العاطفـة أو   عدم وجود حدتأكيدات ب

 المودة يؤدي إلى تعزيز السلوك السيئ من خالل إظهار أعراض سلبية من العواطف والسلوك
                  .                     )Webster , Stratton & Dahl 1995   (  
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 School Factors::::ةةةةاملدرسياملدرسياملدرسياملدرسي    عواملعواملعواملعواملالالالال: : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

أن المدرسة هي المؤسسة التربوية الكبرى التي تلي األسرة ) ٢٢٧، م٢٠٠٠(يرى أبو النصر
أو هي المؤسسة التي أقامها المجتمع لتربية األبناء وتـوجيههم  ، في عملية التنشئة االجتماعية 

  .وتنميتهم ليكونوا أفرادا صالحين في المجتمع 
المدرسة التي تقصر دورها على توصيل المعرفة أن إلى ) ٤٩٤،م٢٠٠٢(رضوان  شيركما ي

ومن ثم يمكن أن تشكل مرتعاً خصـباً لنمـو   ، فقط تعد اليوم مدرسة ال تقوم بدورها الحقيقي
والمدرسة التي تراعي التغيرات والتطورات االجتماعية من حولها هي ،جميع أنواع المشكالت 

ئية والتغلب عليهـا وتنميـة المهـارات    المدرسة التي تمكن أطفالها من مواجهة المهمات النما
  .والكفاءات الحياتية الالزمة 

على  أهمية التعاون بين البيت والمدرسة من أجل تنشئة ) ١٩٧،م٢٠٠٣(وتؤكد حنان العناني 
و االستفادة من أفكار اآلباء وإمكانـاتهم  ،األبناء بالشكل السوي وفي جميع جوانب الشخصية 

  .الميذ وفي تحسين البيئة المدرسية وتقدمها المتنوعة في تنمية شخصية الت
قد ال تكون المدرسة أقل أثراً من البيت في جعـل التلميـذ   ) ١٠١، م٢٠٠٤(ويضيف الظاهر 

متكيفاً مع نفسه ، ومع بيئته من خالل ما تقدمه من رعاية في النـواحي العقليـة والجسـمية    
درجة تأثيرها في تكيف الفرد مـن  واالنفعالية واالجتماعية ، وهناك عوامل كثيرة تختلف في 

عدم تكيفه ، ويعتقد كثير من الباحثين أن المعلم هو القطب الفاعل في جعل التلميـذ محبـاً أو   
كارهاً للمدرسة بشكل عام والصف الدراسي بشكل خاص ، ذلك من خالل الطرق واألساليب 

باء أساليبهم في تربية التي يتبعها والتي تجعل التلميذ في وضع نفسي حسن أو سيء ، فكما لآل
أبنائهم ، فللمعلمين أساليبهم كذلك في تعليم األطفال ، فهناك األسلوب االستبدادي الذي يكـون  
فيه المعلم اآلمر الناهي مستخدماً األساليب القسرية بأنواعها ، واألسلوب المتهاون الذي يفتقـد  

المتذبذب الذي تسوده الشدة  إلى الحل والربط حيث تسود الفوضى وتنعدم الضوابط واألسلوب
واللين بعيداً عن العلمية والموضوعية ، واألسلوب الديمقراطي الذي يتميز بالعالقة اإليجابيـة  
بين المعلم والتلميذ  إذ يحقق الضبط الداخلي للتالميذ بدالً من الضبط الخارجي ، ويمكن القول 

ات النفسية واالجتماعيـة للتالميـذ ،   أن األساليب الثالثة األولى تكون بعيدة عن تحقيق الحاج
، كما يؤثر المنهج الدراسي هو اآلخر في تكيف التلميذ . بينما قد يحقق األسلوب األخير ذلك 

أو عدمه ، حيث أن المنهج الدراسي ليس واحداً ، فهناك المنهج الذي يراعي رغبات وميـول  
ر غير مبال بميول ورغبات التلميذ التالميذ ، أي يتمحور المنهج حول التلميذ ، بينما هناك آخ

كما أن للجـو الـذي   . ، وعلى التلميذ أن يتمحور حوله ، مما قد يخلق حالة من عدم التوافق 
رائه آيسود المدرسة تأثيره في تكيف الطفل ، فالجو الديمقراطي يتيح للطفل فرص التعبير عن 
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تقرار، وهناك الجو المدرسي الذي وأفكاره ، إذ يشعر الطفل من خالله باألمن والطمأنينة واالس
يسوده التسلط والضبط والتزمت ، ذلك يخلق حالة من سوء التوافق والتي قد تسبب سلوكيات 

كما ال تقتصر سياسة المدرسة على التالميذ فحسب ، . مرفوضة تعبيراً عن الرفض واالستياء 
والمعلمين تنعكس بشكل إيجابي  وإنما على المعلمين كذلك ، إذ أن العالقة اإليجابية بين اإلدارة

كما أن هناك عوامل كثيرة أخرى تقل في درجة تأثيرها عـن  . على التالميذ والعكس صحيح 
العوامل السابقة ومنها حجم المدرسة ،عمر المبنى المدرسي، مستقلة أو مزدوجة مع مدرسـة  

االجتمـاعي   أخرى  ، حكومية أم خاصة ، السياسة التي تتبعها المدرسة فـي دور التطبيـع  
لألطفال وخاصة في السنة األولى من حياتهم الدراسية ، كذلك تاريخ بدء التدريس وطولـه ،  

  .والتدريس الرسمي البحت 
أن المنهج غير المدروس يتسبب في إيجاد مشكالت سلوكية ألنه ال يلبي حاجـات الطـالب   

اك عندما يتحـدثون مـع   ولعل الكثير من المعلمين يشعرون باالرتب.بجميع مستوياتهم العقلية
التالميذ ذوي المشكالت السلوكية، وقد يكون السبب وراء ذلك هو خوفهم من رفض هـؤالء  
التالميذ لهم أو رفضهم هم للتالميذ، كذلك قد يسبب المعلمون في بعض األحيـان السـلوكيات   
 المضطربة أو يزيدون من حدتها، ويحدث هذا عندما يدير المعلم غير المـدرب الصـف، أو  

عندما ال يراعي الفروق الفردية، وقد يلجأ بعض الطلبة إلى القيام بالسـلوكيات المضـطربة   
)                                         ٣٤: ٢٠٠٣يحيى، خولة (                    .لتغطية قضية أخرى مثل صعوبة التعلم 

ديد ما يقوم به التلميذ من سلوكيات وانضـباطية  يؤثر بصورة واضحة في تحإن سلوك المعلم 
سواء داخل الصف أو خارجها فالمعلم الجيد والناجح هو المربي ذو التدريب والكفاءة الجيـدة  

ويكون هذا المعلم محبوباً ممـا  .والديمقراطي المتسامح ويتسم سلوكه بالعدل والرأفة واالتزان
إصرار المعلم على صـف يسـوده    نإ.المتعلم يجعل العملية التربوية ذات طبيعة تفاعلية مع

دوافع العمل والنشاط عند التالميذ مما يدفعهم إلـى   الهدوء التام وعدم النشاط يؤدي إلى كبت
حداث الفوضى في الفصل إون إلى ؤمحاولة البحث عن مخارج أخرى لطاقاتهم المكبوتة فيلج

  ).٥٩، م٢٠٠٧العمايرة، (                                                      الدراسي 
مجموعة من سلوكيات المعلم داخل غرفة الصف والتـي  ) ٢٢٨، م١٩٩٨(ي مطاقوقد أورد 

  :تؤثر بشكل فعال على سلوكيات التالميذ ومن هذه السلوكيات
   .القيادة المتسلطة جداً -١
  .القيادة غير الراشدة أو الحكيمة -٢
   .علممتقلب قيادة ال -٣
  .التخطيطانعدام  -٤
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  حساسية المعلم الفردية والشخصية  -٥
  .ردود فعل المعلم الزائد للمحافظة على كرامته -٦
  عدم الثبات في االستجابات  -٧
  .االضطراب في أعطاء الوعد والتهديدات -٨
  .استعمال العقاب بشكل خاطئ وغير مجد -٩

ة بـالجو المدرسـي،   مجموعة من األسباب المتعلق) ١٩٩،م٢٠٠٢( وقطامي طاميقكما أورد 
  :وهي كالتالي

  .منخفضة لدى التالميذ اضطراب التوقعات في كونها عالية جداً أو -١
  .صعوبة اللغة التي يستخدمها المعلم في تعليمه الصفي -٢
  .التعليمية أو قلتها )الواجبات (كثرة الوظائف -٣
  .قلة اإلثارة في الوظائف التي يحددها المعلم لتالميذه -٤
  .ورتابتهاالتالميذ لمستوى غير المناسبة النشاطات التعليمية  تكرار -٥
  .عدم مالئمة النشاطات التعليمية لمستوى التالميذ -٦
  .اختصار النشاطات الصفية على الجوانب اللفظية -٧

ـ   إ) ١٥٢، م١٩٩٠(ويذكر عبد الرحيم  نتيجـة   أن سوء السلوك من جانب الطـالب قـد ينش
  :تي المدرسية والتي يلخصها في اآل ةقات السائدة داخل البيئلظروف التعليم والنظم والعال

  أساليب التدريس االستبدادية -١
  إضفاء الطابع المادي على المواد المدرسية -٢
  السير على الجانب األكاديمي وإهمال الجانب المعنوي -٣
  التفرقة بين المتعلمين -٤

وترسم لهـم طـرق   ، ل المدارس ثر بالغ في صياغة سلوك الطالب داخأوكلها عوامل ذات 
التعامل التي يسيرون عليها داخل المدرسة سواء مع زمالئهـم أو مدرسـيهم أو مـع اإلدارة    

  :المدرسية كما أن عدم انصياع الطالب ووجود حاالت من الفوضى قد يرجع إلى 
  استخدام إجراءات تأديبية قاسية ١    

  المدرسي تهميش دور الطالب وبعدهم عن العمل والنشاط -٢
  عدم قدرة المناهج على تلبية ميول الطالب واحتياجاتهم -٣
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جميع هذه العوامل وغيرها يولد لدى الطالب عدم القبول والقناعة بما تقدمه المدرسـة وبمـا   
داخل المدرسة حيث تصبح المدرسة مشوهة في أذهانهم وتبعث فـي   -الطالب  -يقومون به

سلوك من الطالب عبارة عن مقاومه أو معارضة لنظام النفس الضيق واأللم كما يصبح سوء ال
                                                                  . محبط من العمل المتجمد والسلبي داخل المدرسة مع انخفاض الجودة التعليمية

  : إلى مجموعة من المتغيرات المدرسية ومنها ) ١٩٦، ١٤١٨(كما يشير محمد 
وذلك يولد لدى بعض الطالب شعوراً بالكراهيـة  ، سوء معاملة بعض المدرسين للطالب  -١

  . نحو المدرسة 
الكثافة الزائدة لعدد الطالب في الفصول مما يترتب عليه عدم استفادة الكثير من الطـالب   -٢

  .ومن ثم يؤدي إلى زيادة معدل التسرب من المدرسة 
مع احتياجات الغالبية العظمى من الطالب مما يترتب عدم توافق برامج النشاط المدرسي  -٣

عليه محاولة بعض الطالب البحث عن وسائل أخرى خارج المدرسة ينفسون فيها ما لديهم من 
  .طاقات 

عدم قدرة المدرسة على إيجاد نوع من التجانس بين الثقافات المختلفة التي يحملها الطالب -٤
  .ع الثقافي الذي يؤدي إلى العنف أحياناً دي إلى حدوث الصراؤإلى المدرسة مما ي

يجابية التي تحقق األهداف عدم قدرة المدرسة على غرس مجموعة من القيم االجتماعية اإل-٥
بل أحيانا يحدث العكس حيث تسهم المدرسة ولو بشكل غير مباشر في تكوين ، العليا للمجتمع 

  .لوكياتهم ومحرفة لدى طالبها مما ينعكس سلباً على س، قيم سلبية 
   

 Media factorsوسائل اإلعالم وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم : : : : رابعًا رابعًا رابعًا رابعًا 

تقوم وسائل اإلعالم بدور فاعل في عملية التنشئة االجتماعية لألفراد في المجتمع حيث تسهم 
كما تساعدهم على تكوين آرائهم واتجاهاتهم ،في إكساب األفراد معارف ومعلومات معينة

        )٧٤، م١٩٩٩درويش(                                                        .وقيمهم 
سائل اإلعالم تأثير على تكوين وتعديل االتجاهات حسب الوسـائط اإلعالميـة ومادتهـا    وول

الموجهة إلى األفراد الذين يختلفون في اتجاهاتهم فمنهم الثابت على اتجاهاته فـال يهتـز وال   
عالم المختلفة وفئـة ال يكـون   ومنهم المتغير حسب ما يسمع ويرى وعبر وسائل اإل،  ريتأث

                           )      ١٥، ١٩٩٧،أبو معال(. بالقدر الكافي  أو شامالً اًجذري اًالتغير في االتجاهات عندهم تغير
طفال والمراهقين والشك أن لوسائل اإلعالم دور في ظهور بعض المشكالت السلوكية لدى األ

باشرة مسئولة سواء بصورة  م" المرئية و المسموعة و المكتوبة " فقد أصبحت وسائل اإلعالم 
حيث تقدم الكثير من المواد المليئة باإلثارة والعنف ، غير مباشرة عن انتشار ظاهرة العنف  أو
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اء األمريكـان فـي   بحد األطأ ةوالتي لها أثرها الكبير على سلوكيات الشباب ويكفى ذكر مقال
ن التلفزيـون هـو المدرسـة    إف، نه إذا صح أن السجن هو جامعة الجريمة إ اجامعة كولومبي

.                                                     ين تعلموا الجريمة مـن التلفزيـون   من المجرم روهذا يعني أن الكثي، اإلعدادية لالنحراف 
  )  ٢٢٥،م٢٠٠٠، أبو النصر(
وسائل اإلعالم ومحاكاة هذه البرامج ، يؤثر على  يمن المالحظ أن العنف المنظم والمتزايد فف 

وهذه الوسائل تقدم العديد من التلميحات غيـر المالئمـة    انتباههم ويشجع نزعات العنف لديهم
االجتماعي، وتؤدي إلي ضعف األخالق لديهم وال يكون عندهم وازع ر لسلوك غياالتي تشجع 

وأطلق عليـه   (Henry, 2000) وهذا ما أكده . السلوكيات المشينة بالمجتمع من ارتكاب يمنعهم
تفضيل وتزيين ثقافة العنـف   األسباب الثقافية للعنف والتي تركز على دور وسائل اإلعالم في

تلك الثقافة التي تدعو أيضاً . واإلنترنت للشباب عن طريق األفالم والفيديو وألعاب الكمبيوتر،
ولوسائل اإلعالم تأثير فـي انحـراف    عن النفس ستخدام السالح والعنف كوسيلة للدفاعإلي ا

حيث أن معظم المنحرفين قد اكتسبوا سـلوكهم   ، ءيفراد خاصة إذا استخدم االستخدام الساأل
فـي كاليفورنيـا   ) rodrikرودريـك (م فقد أكدت دراسة أجراها نحرافي من وسائل اإلعالاإل

ذين يشاهدون نسبة كبيرة من برامج العنف والعدوان يميلون بالفعل إلى أن األفراد ال )١٩٧٨(
مالعنف وممارسة العدوان في  ه ك و ل                                                                                                                           )    ٥٤،م١٩٩٨هندي (                 . س

ن ي س ح ر  ك ذ ي ا  م ٢(ك ٠ ٠ ٢، م٧ ٠ ل  )٣ ئ ا سـ و ة  ي ع ا م ت ج ال ا ل  م ا و ع ل ا م  ه أ ن  م ن  إ
ة    ل و ئ سـ م د  عـ ت ث  ي ح ن  و ي ز ف ل ت ل ا ة  ص ا خ و ة  ع و م س م ل ا و ا  ه ن م ة  ي ئ ر م ل ا م  ال ع إل ا
ة   ي ك و ل سـ ل ا ت  ا س ر ا م م ل ا و ن  ا و د ع ل ا و ف  ن ع ل ا ر  ه ا ظ م ع  و ي ش ي  ف ر  ي ب ك د  ح ى  ل إ

ا    مـ ل ك  لـ ذ و ن  ي ق ه ا ر م ل ا و ل  ا ف ط أل ا ن  ي ب ة  ي و س ل ا ر  ي د    غ ا و مـ ن  مـ ه  ضـ ر ع ت
ة  ي ن ا و د ر    ، ع ث ؤ يـ ة  فـ ي ن ع و ة  يـ ن ا و د ع د  ه ا ش م ل ن  ي ق ه ا ر م ل ا و ل  ا ف ط أل ا ة  ي ؤ ر ف

ن     ي ر خـ آل ا ع  مـ ي  ن ا و د عـ ل ا ك  و ل س ل ا ة  س ر ا م م ى  ل إ م  ه ع ف د ي د  ق و م  ه ك و ل س ى  ل ع
ه  ، ن و د ه ا شـ ي ا  م د  ي ل ق ت ى  ل إ ل  ا ف ط أل ا ع  ف د ي د  ق ة  ف ي ن ع ل ا م  ال ف أل ا ة  د ه ا ش م ن  إ ا  م ك

ن  ا و د ع ل ا و ف  ن ع ل ا ة  س ر ا م م ي  ل ا ت ل ا ب   .و
ي م ي ح ش ل ا ى  ر ي ١(و ٩ ٩ ١،م٧ ٠ ض    إ) ٨ عـ ب ر  ا ضـ م ن  عـ ث  ي د ح ل ا ر  ث ك د  ق ه  ن

ل ا ف ط أل ل ة  ص ا خ ن  و ي ز ف ل ت ل ا ا  ه م د ق ي ي  ت ل ا ج  م ا ر ب ل ي ،ا ف ا  ه ل ع ف ل  ع ف ت ت  أ د ب د  ق و
م  ه س و ف ا، ن ه ن و ب ك ت ر ي ي  ت ل ا ح  ن ج ل ا و م  ئ ا ر ج ل ا ن  م ر  ي ث ك ل ا ء  ا ر و ي  ه ى  ، و تـ ح

ل    ا فـ ط أل ا ن  مـ د  ي د ع ل ا ت  ا ب ا ج إ ه  ت ل ه ذ أ ث  ا د ح أل ا م  ك ا ح م ي  ف ة  ا ض ق ل ا د  ح أ ن  أ
م  ه ل أ س ن  ي ذ ل ا : ا و م ل ع ت ن  ي أ ن  بم ي ر خ ت ل ا و ة  ق ر س ل ا ة  ي ل م ا  ، ع و ل ا قـ ن  : ف مـ

ر ق ة  ن ي ع م ة  ص ق ن  م و  أ ن  و ي ز ف ل ت ل اؤا ه ن ، و ت  أم ا و صـ أل ا ت  ع ف ت ر ا ك  ل ذ ل  ج
ج  م ا ر ب ل ل ة  ب ق ا ر م ل ا و ة  س ا ر د ل ا ن  م د  ي ز م ل ا ى  ل إ ة  ي ع ا د و م  ال ع إل ا ة  ز ه ج أ ب ة  د د ن م
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م   هـ ل ة  د ع م ل ا ة  ر و ص م ل ا ت  ال ج م ل ل و ل  ا ف ط أل ل ة  م د ق م ل ا ة  ي ن و ي ز ف ل ت ل ال  ، ا ى  تـ ح
م ه ف ا ر ح ن ا ب  ا ب س أ ن  م اً  ب ب س ن  و ك                                       .    ت

ا  م ن ك و ر خ آ و ر  ا ب ر  ي ش ١(ي ٤ ٢ ـ ٥ ٥، ه ي  ) ٩ تـ ل ا ب  ا ب س أل ا ن  م ض  ع ب ى  ل إ
ا  ه ن م ي  ت ل ا و م  ال ع إل ا ل  ئ ا س و ب ق  ل ع ت   :ت

ف - ١ ن ع ل ا ج  م ا ر ب ل ز  ا ف ل ت ل ا ض  ر   ع
ة - ٢ ي ن ا و د ع ل ا ر  ا ك ف أل ل م  ال ع إل ا ل  ئ ا س و ر  ش   ن
ة - ٣ ي ز ا ف ل ت ل ا ج  م ا ر ب ل ا ض  ع ب د  ي ل ق ت و ة  ا ك ا ح م ي  ف ة  ب غ ر ل   ا
ف - ٤ ع ة ض ي م ال ع إل ا ة  ف ا ق ث ل   ا
ع - ٥ م ت ج م ل ا ة  ف ا ق ث ع  م ى  ش ا م ت ت ال  ي  ت ل ا ة  ي م ال ع إل ا د  ا و م ل ا ن  و م ض   م

 Economy Factors: : : : العوامل  االقتصادية العوامل  االقتصادية العوامل  االقتصادية العوامل  االقتصادية : : : : خامسًا خامسًا خامسًا خامسًا 

تعتبر العوامل االقتصادية ذات تأثير نافذ في حياة كل أسرة أو فرد ومن الصعب تجاهلهـا أو  
الميذ يظهرون مشكالت تعليميـة فـي   من الت% ٧التقليل من شأنها، فيذكر أن ما يقارب من 

ومن المسلم به أن المستوى .المدرسة ويخفقون في التكيف والتوافق مع المؤسسات في المجتمع
االقتصادي له من األهمية ما يجعله قادراً على تحسين ظروف الحياة ألي أسرة أو مجتمـع،  

الفقر، : سر والمجتمعاتومن أهم العوامل التي تنبئ بسوء الوضع االقتصادي واالجتماعي لأل
واالزدحام الزائد بالمنزل،والبطالة، والعيش على المعونات االجتماعية، والظروف المنزليـة  

وبينت .السيئة تعد من أهم العوامل التي تزيد من مخاطر تعرض األبناء لالضطرابات السلوكية
حقيقـة أن إعـداد    الدراسات التي أجريت في كثير من الدول مثل الواليات المتحدة وإنجلترا

األطفال الذين ينسحب عليهم مفهوم الفقر في تزايد مستمر، وإن الفقر يعد من أقوى المتغيرات 
إن عوامل الفقر والحرمـان، والضـغوط   .التي تنبئ بإصابة األطفال باالضطرابات السلوكية

معدل حدوث االجتماعية، والهجرة واالنتماء ألقلية اجتماعية، من شأنها أن تعمل على ارتفاع 
ولقد دللت دراسات أجريت للكشف عن مدى تأثير العوامل االجتماعية فـي  .هذه االضطرابات

درجة حدوث االضطرابات السلوكية واالنفعالية إلى أن العوامل االجتماعية تقلل مـن تقـدير   
  الذات لدى الفرد مما يسهل ذلك حدوث اضطراب نفسي 

  )٢٨، م ٢٠٠٧القمش، والمعايطة،  (                                                      
ن عدم الكفاية المادية والثقافية لها األثر الكبير في عـدم  أإلى ) ١٠٢، ٢٠٠٤(ويشير الظاهر 

توفر الفرص والظروف الطبيعية للتطور والنمو كما تتطلبها التربية الحديثة ، حيث أن األسرة 
اسية من أجل نمو أطفالهم نمواً سليماً ، فهـي مـثالً ال   الفقيرة ال تستطيع تأمين الحاجات األس

تستطيع توفير األلعاب الضرورية للطفل والتي تعتبر بشهادة جميع المربين أفضل وسيلة للتعلم 
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والجميع يدرك ما للفشل واإلحباط  ، فاحتمالية وجود مسببات لفشل الطفل الفقير الحال عالية ،
لتي قد تدفعه في كثير من األحيان إلى سلوكيات خاطئة غير من تأثير سلبي في نفسية الطفل وا

صحيحة ، وأخيراً البد من اإلشارة إلى أنه رغم الفروق الحقيقية بين الطبقة الوسطى والطبقة 
الدنيا ، إذ أن األولى أكثر دفئاً وتسامحاً وسيطرة على انفعاالتها ، بينما ال تكون الطبقة الـدنيا  

ليست ثابتة تماماً ، وإنما قد تتغير من وقت آلخر ومن مجتمع آلخـر  كذلك ، فإن هذه الفروق 
  .ومن ثقافة ألخرى 

أن العجز المادي وعدم إشباع حاجات الشباب يـؤدي إلـى   ) ٣٠٤، م١٩٩٩(ويؤكد الجندي 
مما يدفعهم إلى وضع أقدامهم على بداية طريق ، وتكوين مشاعر النقص ، صعوبات التكيف 

) ١٩٩٠(واستشهد بدراسة خليـل  . ومن ثم ممارسة العنف ، منه  ءاالنحراف أو ما هو أسو
من الشباب المصري وبينت نتائجها وجود ارتبـاط بـين الـدوافع    ] ٥٠٠[والتي أجريت على

  .االقتصادية وانحراف الشباب 
االرتباط بـين المسـتوى االقتصـادي المتـدني      ) ١٦١، م٢٠٠٣(ويفسر منصور والشربيني
نه في ظل التكدس الشديد لألفراد في مكـان مـا   ألك قد يعزى إلى والسلوك غير السوي أن ذ

ومن ثم يصبح الفرد أكثـر تـوتراً   ، واالسترخاء ، يصعب إشباع الكثير من الحاجات للهدوء 
ـ  ن اإلونظراً أل ن إزدحام ينطوي على ارتفاع معدل التفاعل المكثف بين األفراد المتـوترين ف

يضاف إلى ذلك أن التكـدس  ، نية يصبح أكثر احتماالً صدور االستجابات العدوالاالحتماالت 
يعني ضمناً إن ثمة فرص اكبر لتعلم العدوان باالقتداء من خالل مشاهدة النماذج المحيطة التي 

  .تسلك  على نحو عدواني 
في أن الفقر والحرمـان وتـداعي   ) ١٦٨،م٢٠٠٥(ويتفق الباحث مع رؤية عسكر والقنطار 

إال إن بعض المـراهقين  ، جتماعية واالقتصادية تسهم في الجنوح األسر واضطراب النظم اال
 فهذه الظاهرة ال تقتصـر علـى  . من األسر ميسورة الحال والمتماسكة يتحولون إلى الجنوح 

  .ن كانت أكثر وضوحاً في األوساط المحرومة  إو، وسط اجتماعي بعينه 

 Mentality Factors : : : : قدرة العقليةقدرة العقليةقدرة العقليةقدرة العقليةالالالال    ::::سادساً سادساً سادساً سادساً 

أن هناك بعض الدراسات التي ربطت بين انخفاض نسبة الـذكاء  ) ٤٥٠،م١٩٨١(يؤكد عاقل 
من األحداث الجانحين يقل ذكاؤهم عن % ٨٠إذ وجد أن " بورت "والجنوح ومن ذلك دراسة 

في حين أن متوسط الـذكاء فـي   ، منهم على األقل من ضعاف العقول % ٨وأن ، المتوسط 
ولقد أيدت هذه الحقيقة القائلة % ٢-١وح بين وضعاف العقول يترا، % ٥مجموع السكان هم 

  .بأن الذكاء عامل هام من عوامل اإلجرام 
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أن هناك اختالفات واسعة في القدرة العقلية للتالميذ قد ) ١٩٨،م٢٠٠٢(يشير قطامي وقطاميو
فإذا كان مستوى المادة التعليمية منخفضاً أدى ذلك إلى سأم  ،ال تناسبها نوعية المادة التعليمية

وإن كان مرتفعاً أدى إلى شرود البعض منهم وفي كال الحالتين يكـون  ،لمتفوقين وضجرهم ا
كما أن التلميذ ذي القـدرة  ، ذلك مبرراً قوياً ودافعاً إلحداث مشكالت تؤدي إلى عدم االنضباط

  .انتباهاً ومثابرة وغالباً ما يقوم بأنشطة تتسم بالحركة الزائدة  لالعقلية المتدنية أق
هرت بعض الدراسات وجود عالقة بين الذكاء والتكيف حيث يؤثر الذكاء فـي تكيـف   كما أظ

أشار على وجود دليل قـوي بـين   ) Woodward , 1955( ثالً الفرد النفسي واالجتماعي فم
ربما يكون مستوى الـذكاء عـامالً فـي     )Upton , 1983( ويقول أوبتن . الذكاء والجنوح 

إن مشاكل السلوك ال تقتصر على الـذكاء الـواطئ   .ة تكوين أعراض االضطرابات السلوكي
فحسب وإنما الذكاء العالي كذلك ، فالذكاء الواطئ قد يجعل الطفل من أن يكون بطيئ التعلم ، 
كما أن الناس يعاملونه على قدر مستواه العمري ال على مستواه العقلي ، فهم يطالبونه بأشياء 

طيع إدراك قيمة الحدود أو القواعد التي تفرض عليـه  قد تكون فوق طاقته ، كما أنه قد ال يست
من ناحية النظام والسلوك والترتيب ، وقد يتعرض إلى فشل وإحباط مما تجعله يشعر بخيبـة  
األمل والقلق والسلبية الشديدة ، كما أن الطفل المتميز بالذكاء العالي قد يكون عرضة إلى عدم 

اللية والميل إلى المبادأة والتفكير الناقد واإلبـداعي  التوافق ، إذ يتميز بسمات شخصية كاالستق
والحساسية المرهفة وعدم الخضوع وحب االستطالع والفضول العقلي ، وقد تصـطدم هـذه   
السمات بأساليب والدية غير سوية في البيت ، كما قد يحدث عدم تقبل المعلمين في المدرسـة  

ا الذكاء العالي له حاجاته النفسية األساسية ذكما أن الطفل . مما يترتب علي ذلك عدم التوافق 
التي يلزم إشباعها كالحاجة إلى التعبير عن الذات ، والحاجة إلى الشعور باألمن وعدم التهديد 
، والحاجة إلى المؤازرة وإلى التقبل وإلى الفهم والتقدير وال سـيما مـع إحساسـه المتزايـد     

سواء من حيـث اهتماماتـه   ) قارب والرفاق كاألشقاء واأل( باختالفه عن غيره من األقران 
                                    . ه السلوكي ، وما يترتب على ذلك مـن مشـاعر القلـق والتـوتر    ئوأفكاره أو من حيث أدا

                                                                         )٢٠٠٤الظاهر(
إن هناك فريقين ، فريق يرى أن الذكاء منفصل عن )  ٥٦م،  ١٩٩٢ (ذكر عبد الخالق يوهنا 

الشخصية ، حيث يوجد نوعان من التنظيمات السلوكية المستقلة في السلوك البشـري أولهمـا   
التنظيم المعرفي أو عملية تداول المعلومات التي تربط بالعمليات العقليـة وثانيهمـا التنظـيم    

نفعالية المتعلقة بالمواقف االجتماعية والتكيف ، وفريـق  الوجداني أو الشخصية والجوانب اال
  .آخر يرى أن التنظيمين متداخالن ، إذ أن هناك عالقة بين القلق واإلدراك العقلي
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 Peer related Factorsجمموعة األقران جمموعة األقران جمموعة األقران جمموعة األقران :  :  :  :  سابعًا سابعًا سابعًا سابعًا 

أن جماعة األقران أو الصحبة أو الشلة تقوم بدور هام في تكوين ) ٨٥، م١٩٩٧(يرى زهران 
شخصية الفرد حيث تساعد الجماعة على النمو في الجوانب الجسمية عن طريق إتاحة الفرصة 

والنمو العقلي عن طريق ممارسة الهوايات والنمو االجتماعي عن ، رياضي لممارسة النشاط ال
طريق النشاط االجتماعي وتكوين الصداقات والنمو االنفعالي في مواقف إلنتاج غيرها من 

ن تأثيرها إوإذا كانت جماعة الرفاق رشيدة كان تأثيرها حسناً وإذا كانت منحرفة ف. الجماعات 
        .  يكون سيئاً 

أن  جماعة األقران تشكل مرجعاً هاماً للطفـل ألنهـا تـزوده    ) ١٦،م٢٠٠٧لعمايرة ا(ويعتبر
باألمور والمعايير والقيم واالتجاهات، ، ولألقران أثر قوي في بعضهم الـبعض فـي شـتى    

ـ  ي سـلوكهم وفـي   المجاالت المعرفية، واالنفعالية، واالجتماعية على حد سواء مما يؤثر ف
  : اعات األقران أربع وظائف هامة في حياة الطفل هيوتمارس جم.تحصيلهم الدراسي  

تتيح للطفل عالقات يكون فيها على قدم المساواة مع اآلخرين، في حين يحتل ) ا
  .مركزاً ثانوياً في عالقته مع الراشدين

توفر للطفل فرصة اكتساب مكانة خاصة به، وتحقيق هوية متميزة تمكنانه ) ب
  .انهمن جعل نشاطاته محور اهتمام أقر

لمعلومات غير الرسمية التي ال تتناولها الموضوعات لتشكل مصدراً وفيراً ) ج
  .قاليد الشعبية، وأساليب اإلشباعالمدرسية عادة، كاأللعاب، والت

        تزود الطفل بفرصة اكتساب الشجاعة والثقة بالنفس، نظـراً للتأييـد والـدعم    )د
لى االستقالل الذاتي وعدم االتكـال  من أقرانه، األمر الذي يساعده ع يلقاهالذي 

  .على اآلخرين
ن العالقات بين األقران لست عالقات إيجابية دائماً، فقد تنشأ عالقات سلبية تؤدي عكـس مـا   إ

نتوقع، فتعمل على تأخير النمو االجتماعي لألطفال، وإلى تطور سلوك غير سوي، كـاالنعزال،  
ن إما أن تدفع الطفل إلى ين أن مجموعة األقراوهذا يب ،العدوان والخوف المرضي من المدرسةو

                           ) ٢٦٢، م١٩٨٥،نشواتي (. بتكار، والتعاونواال وإما أن تدفعه نحو االستقالل،الجنوح،
أن األقران يقومون بدور فعال في إكساب األفراد سـلوكيات  ) ٧٢،م١٩٩٩(كما يرى درويش 

ويتحدد تأثير األقران من خالل ظروف ، الذي تقوم به األسرة معينة  مضافاً إلى الدور الهام  
حيث يتوقع أنه عندما تكون التنشئة األسرية في صيغتها المالئمة يمكـن أن  ، التنشئة األسرية 

أمـا إذا كانـت   ، يتجه األبناء إلى أقران يدعمون ما يصدره هؤالء األبناء من سلوك سـوي  
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  : حتماالن التنشئة في صيغة غير مالئمة فهناك ا
  .قران أسوياء فيقللون من التأثير السلبي الذي تركته التنشئة األسريةأأن يختلط األبناء ب) ا

  .فيأتي سلوكهم على نحو يجافي اتجاهات المجتمع  ءأسويا أقران غيرأن يختلط األبناء ب)ب
لسلوكية وأكدت الكثير من الدراسات التي تناولت جماعة الرفاق وأثرها في ظهور المشكالت ا

الدور القوي التي تلعبه تلك الجماعة في اكتساب السلوك غير السوي ويعنـي الباحـث هنـا    
وسيتناول الباحث بعض من هذه الدراسات في إشارة إلى أهمية ، جماعة األقران غير السوية 

حيـث  ) ٤٤٦،م٢٠٠٠(ومن تلك الدراسات دراسة علي . جماعة األقران في تشكيل السلوك 
ء المراهقين من طالب المرحلة الثانوية إلحدى جماعات األقران غير السوية مما ذكر أن انتما

يساعد على تعزيز مقومات السلوك الجانح ودعماً يؤدي إلى استثمار أوقـات فـراغهم فـي    
  .ممارسة الكثير من األعمال الخارجة عن القانون 

لبيئة السعودية إلى والتي ُأجريت في ا) ٦٧، م٢٠٠٧(وتوصلت دراسة المصطفى والساعاتي 
ن أأن نسبة عالية من المراهقين يمارسون السلوكيات الخطيرة والتي يأتي في مقدمتها العنف و

   .اإلقدام على ممارسة هذه السلوكيات الخطرة قد جاء نتيجة لتأثير جماعة الرفاق
عن السلوك غير السوي لطالب المرحلـة الثانويـة   ) ٢٠١،هـ١٤٢٨(وفي دراسة للرشود  

توصلت نتائج الدراسة للعوامل التي تسهم في انتشار أنماط ، تي أجريت في مدينة الرياض وال
السلوكيات غير السوية بين الطالب والمرتبطة ببيئة المجتمع إلى أن تأثير الرفاق وأصـدقاء  
السوء يلعب دوراً مؤثراً حيث أكدت الدراسة ذلك بحصول العامل الخاص بالرفاق على الرتبة 

في حين جاء في المرتبة األولى العامـل الخـاص بانتشـار    ] ٤,٤٨[ وبمتوسط بلغ  الثانية 
وهذا يبين األثر القوي لجماعة األقران في انتشار األنماط السلوكية ] ٤,٤٩[االنترنت بمتوسط 

  .غير السوية 
ويود الباحث أن يشير في نهاية عرض األسباب التي تقف وراء السلوك الفوضوي إلى التأكيد 

م تغليب مجموعة من األسباب على حساب أسباب أخرى وال بتحديد سبب يكون هو السبب بعد
وبالتالي تتفـاوت  ، فاألسباب تتنوع وتتفاعل فيما بينها ، األوحد في تحديد السلوك الفوضوي 

  .نسب التأثير بين حالة وأخرى 
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لوك الفوضوي                                ويشير الباحث بالشكل التالي إلى بعض من األسباب التي تقف وراء الس
  ) ٥( شكل رقم                                        

  يبين العناصر المسببة للسلوك الفوضوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ  نه أويخلص الباحث إلى تنوع األسباب التي تقف وراء السلوك الفوضوي من قبل الطالب ش
ال يمكن الجزم بأهلية سبب دون غيره من  يوبالتال، ن مختلف الظواهر السلوكية أفي ذلك ش

وأوضح من بقية العوامل التـي تقـف    اًأو التأكيد على أن هناك عامل أقوى تأثير، األسباب 
ن كانت تلك األسباب تتفاوت في مدى تأثيرها فهي ليسـت  إو، وراء بروز السلوك الفوضوي 

احث ملخصاً لجملة األسباب التي تقف وراء وفي هذا اإلطار يقدم الب، بنفس القدر من التأثير 
  :السلوك الفوضوي 

  العوامل البيولوجية : أوال 

تعد الجوانب المتعلقة بالتكوين البيولوجي من العوامل التي لها تأثير واضـح فـي السـلوك    
وشذوذ الصبغات الوراثية وحاالت الشذوذ فـي  ، الفوضوي من خالل أثرها المتعلق بالوراثة 

واالختالفات المتعلقة بالجوانـب  ، وكذا اإلفرازات الهرمونية ، واختالفها ، صبية الجوانب الع
  .الجسمية 
  العوامل العائلية واألسرية : ثانياً 

والتي أكدت على أهمية دور األسرة من خالل العالقات  الشخصية بين أفراد األسرة  وأساليب 
والترتيب الميالدي لألبناء ، وادث الفراق وحاالت الطالق بين الوالدين وح، المعاملة الوالدية  

  .وكذلك حجم األسرة ، وسوء األحوال المعيشية لألسرة ، 
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  العوامل المدرسية : ثالثاً 
ودور كل من المعلم من ، حيث يبرز دور المدرسة كمؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية 

والمبنـى المدرسـي وبقيـة    ، وكذا المنهج المدرسي ، خالل سلوكياته وعالقاته مع الطالب 
المتغيرات المدرسية األخرى المؤثرة في إحداث السلوك الفوضوي كأعداد الطالب وضـعف  

وعدم قدرة المدرسة على غـرس القـيم   ، المدرسة في القيام بوظائفها على الوجه المطلوب 
  . االجتماعية االيجابية والسلوكيات الحميدة

  العوامل المتعلقة باإلعالم : رابعاً 
سـواء كانـت   ، ثر وسائل اإلعالم الفاعل في تكوين وتعديل االتجاهـات  أوالتي أكدت على 

والتنامي المالحظ في مشاهد العنف فـي وسـائل   ، ة أو المسموعة أو المرئية ؤالوسائل المقر
ومـا  في المجتمع منذ وقت قريـب  االنترنت ظهور وكذا ، اإلعالم وبشكل خاص التلفزيون  

سلبية تؤدي في أحيـان كثيـرة    اًأثاريولد ، م من قبل بعض المراهقين سوء استخديشكله من 
ما يؤكد األثر القوي لوسائل اإلعالم في إحـداث السـلوك   ، إلضعاف القيم الدينية واألخالقية 

  .الفوضوي 
  العوامل االقتصادية : خامساً 

ن دور بالغ فـي  أكدت الكثير من الدراسات واألبحاث أهمية الجوانب االقتصادية وما تشكله م
والقدرة علـى  ، حياة األسر والحفاظ على استقرارها من خالل  تلبية الحاجات المتنوعة لألسر

وقد أكدت تلك الدراسات سواء أجريت فـي البيئـات العربيـة أو    ، تحسين ظروف المعيشة 
، منها الغربية  أثر الفقر القوي في التنبؤ بإحداث الممارسات السلوكية غير السوية والفوضوية 

ودور عدم الكفاية المادية في تكوين مشاعر النقص األمر الذي يعد دافعا في بعض األحيـان  
إلى الخروج عن النظم والقوانين المنظمة للسلوك االجتماعي بين أفراد المجتمع أيا كان شكل 

  .التفاعل بين األفراد 
  الذكاء : سادساً 

الفوضوي بصـفة خاصـة والسـلوك    أظهرت بعض الدراسات واألبحاث في مجال السلوك 
أن معظم من يقدمون على ممارسة تلك السلوكيات لديهم تـدني  ، العدواني والعنف بشكل عام 

ودلت تلك الدراسات على وجود عالقة بين مستوى الـذكاء  ، قرأنهم أفي مستوى الذكاء عن 
  . والتكيف االجتماعي وممارسة السلوك الفوضوي

  جماعة األقران : سابعاً 
دت الكثير من األبحاث التي أجريت في هذا المجال الدور الهام لجماعة األقران أو الرفاق أك 

ومساهمة جماعة الرفاق القوية في ، أو الصحبة في تكوين شخصيات األفراد من جوانب عدة 
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وقد بينت دراسات ُأجريت في بيئات ، إكساب الفرد أنماط السلوك بشقيه السوي وغير السوي 
ة وكذا في البيئة المحلية ما تحدثه جماعة األقران في انتشار األنماط السـلوكية  عربية وغربي
  .   غير السوية  

 THEORIS):):):):السلوك الفوضوي السلوك الفوضوي السلوك الفوضوي السلوك الفوضوي نظريات تفسري نظريات تفسري نظريات تفسري نظريات تفسري ((((    

من خالل االطالع على االتجاهات النظرية المفسرة للسلوك البشري وتحديدا السلوكيات غير  
وكذلك سـلوك  ، ر كالً من السلوك العدواني ن الباحث الحظ وجود أطار نظري يفسإالسوية ف

طر أو اتجاهات نظرية تعمل على تفسـير  أوفي هذا الشأن لم يعثر الباحث على أي ، العنف 
ن النظريات التي تفسر السلوك العـدواني  أنها في ذلك شأش، السلوك الفوضوي بشكل مباشر 

أنها تدعم اعتماده علـى  غير أن الباحث رأى وبناء على مجموعة من المعطيات التي يرى .
النظريات التي تفسر السلوك العدواني واتخاذها كنظريات لتفسير السلوك الفوضوي وهنا يورد 
الباحث مجموعة من االعتبارات التي دفعته إلى االعتماد على النظريات المفسـرة للسـلوك   

  :العدواني كإطار لتفسير السلوك الفوضوي وهي كالتالي 
حد األبعاد الرئيسية التي تشكل السلوك الفوضوي والـذي ورد فـي   أتبر إن العدوان يع: أوال

   "النسخة الرابعة"الدليل التشخيصي لالضطرابات السلوكية عن الجمعية األمريكية للطب النفسي
التداخل الواضح بين مفهومي العدوان والسلوك الفوضوي حيث أن األبعاد الرئيسية التي : ثانياً

، اإلثـارة واإلزعـاج   ، التخريب،العدوان (اسة والبحث  في دراسته هي تناولها الباحث بالدر
وهذه المفاهيم نجدها ذكرت مباشرة في أشكال العـدوان واتفـق   ) التعليمات األنظمة ومخالفة 

وهنا ، عليها الكثير من المهتمين بالدراسات النفسية وتحديداً المهتمين بدراسة السلوك العدواني 
  :هذه اإلشارات الباحث بعض من  ديور

ارتباط السلوك العدواني باضطراب العناد والتمرد الذي يوصف عادة باعتباره نموذجاً ثابتاً ) أ 
  . ومتكرراً لسلوك من السلبية والعناد والعصيان والتمرد العدائي تجاه السلطات 

كذلك يدخل السلوك العدواني ضمن اضطراب السلوك المنحرف الذي هو سلوك عدواني ) ب
غير عدواني ينتهك فيه حق الغير ، ويشذ به الفرد عن قيم المجتمع ، على أن يكون سـن   أو

رق للقوانين عن كونه مجرد إزعاج معتاد خالطفل مناسباً لاللتزام بهذه القوانين ، وأن يصل ال
   . المراهقين وأو مزاح مقبول بين األطفال 

  : أشكال العدوان :  ثالثاً
ال السلوك العدواني ، ولن نخوض في تناول التصنيفات المختلفـة  توجد تصنيفات كثيرة ألشك

  : التي أوردها الباحثون ، ولكننا سوف نذكر األنواع المختلفة ألشكال العدوان وهي 
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        : : : : العدوان البدني العدوان البدني العدوان البدني العدوان البدني     –    ١١١١
وهو العدوان الذي يشترك فيه البدن في االعتداء على اآلخر مثل استخدام األرجل في الركـل  

ب ، واستخدام اليدين كأدوات فاعلة في الضرب والصفع أو الخنق والقتـل   والرفس ، والضر
واألظافر للخدش ، أو استخدام األسنان في العض ، وربما تستخدم الرأس في توجيه العدوان ، 
ويدخل في ذلك أيضاً التشويه والقتل واالغتصاب الجنسي والسلب واإلكراه تحت تهديد السالح 

  ي  أو القوة ، العنف الجسد
        العدوان اللفظي العدوان اللفظي العدوان اللفظي العدوان اللفظي     –    ٢٢٢٢

كالسباب ، والشتائم ، والمنابذة باأللقاب ، التهديد التهكم ، السخرية وصف اآلخرين بصـفات  
سيئة ، التوبيخ ، الوعيد ، االهانة ، ترويج إشاعة ضد فرد ، االنتقاد التأنيـب ، االسـتخفاف   

        . بفرد آخر واستصغار شأنه ، الشجار اللفظي 
            : : : :     تدمري املمتلكاتتدمري املمتلكاتتدمري املمتلكاتتدمري املمتلكات    –    ٣٣٣٣

تدمير ممتلكات شخص آخر أو تحطيمها أو تهشميها ، إلحـاق الضـرر المـادي ، تخريـب     
الممتلكات الخاصة بالغير أو الممتلكات العامة أو إتالفها االستحواذ عليها بالقوة أو دون علـم  

        . أصحابها أو نقلها إلى أماكن أخرى دون علم أصحابها 
        : : : : عدوان مادي اجتماعي عدوان مادي اجتماعي عدوان مادي اجتماعي عدوان مادي اجتماعي     –    ٤٤٤٤

رد أو يقتل من أجل الدفاع عن شيء محبوب ، واالنتقام من أجل اإلهانة ، القتـال  أن يقاتل الف
أو عدو  مفي سبيل الوطن أو من أجل سبب عزيز ، ومعاقبة آخرين على إساءة ومطاردة مجر

  . لفرد مخطئ ) أصحاب السلطةالوالدين أو ( أو القبض عليه وسجنه ، معاقبة السلطة 
        : : : :     عدوان مادي غري اجتماعيعدوان مادي غري اجتماعيعدوان مادي غري اجتماعيعدوان مادي غري اجتماعي    –    ٥٥٥٥

كاحتجاز إنسان أو إيذائه جسمياً ، أو قتله بطريقة غير مشروعة ، البدء في القتال بدون سبب 
القتل ضد  مباشر ، االنتقام من ظالم بوحشية مفرطة ، القتال ضد السلطات المشروعة القائمة

وج والخـر  ير السلوكية العامة المتفق عليهاالوطن ، الميل إلى السادية ، الخروج على المعاي
  )        ٣١م١٩٨٧المغربي(               .على القيم والعادات ، وعدم االلتزام بالسلوك المقبول

وممـن اهتمـوا   ، كما أن هناك من تناول السلوك العدواني بالنظر إلى كونه أكثر عموميـة  
والذي أكد علـى أن  ) ٢٠٠٠"(ريبون " مثل، بتوضيح الفروق الرئيسية بين العنف والعدوان 

ن العنف هو عدوان يكون فيه اإليذاء والضـرر فـي   إحيث ، عم من العنف أوم العدوان مفه
غير أن العدوان هو السلوك الذي يحصل به الفرد على كل ما يريد عن ، أقصى حاالته كهدف 
وإلحاق األذى والضرر باألشياء أو األشـخاص دون اهتمـام بحقـوق    ، طريق استخدم القوة 

ومن تصنيفاته للعـدوان ذلـك   .ذلك بشكل مباشر وغير مباشر  ومشاعر اآلخرين سواء كان
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                                                               النوع الذي يعرف بالعدوان على الذات والذي يرمي إلى إيذاء شخص ما وتخريب ممتلكاتـه   
  )      ١٩٣،م٢٠٠٧حسين (        .                                                          

ويوردها هنا الباحث نظراً للتقارب مع ، وهناك مظاهر متعددة للسلوك العدواني توضح التنوع 
  :وخاصة السلوك العدواني الذي يظهر في المحيط المدرسي ومنها ، السلوك الفوضوي 

والتهديـد   وعدم االمتثال للتعليمات وعدم التعاون والترقب والحذر، مشاكسة الغير •
 اللفظي وغير اللفظي 

 وكثرة الضجيج والغضب واالمتعاض ، سرعة الغضب واالنفعال  •

 توجيه النقد الالذع للزمالء وتبادل السب والشتم والتلفظ بألفاظ نابية •

تخريب ممتلكات الغير كتمزيق الكتب وكسر األقالم وإتالف المقاعد والكتابة على  •
  ) ٨٧، م٢٠٠١، أبو نمرة (                  .                      الجدران 

مـن العـدوان    لتوضيح التقارب في المفاهيم لكـل  وقد أورد الباحث تلك اإلشارة كاستهالل
ا جعل الباحث يعتمد على ذلك التقارب لعرض التفسير النظري الخاص موالسلوك الفوضوي م

ا يجب اإلشارة بأنه نوه .دوانيعلى النظريات المفسرة للسلوك الع بالسلوك الفوضوي اعتماداً
ال يوجد تعليل واحد يقبله علماء النفس لتفسير السلوك العدواني فقسم يفسر العدوان بأنه سلوك 
وراثي ، وآخرون يقولون أنه سلوك مكتسب ، فيما ينظر اتجاه ثالث إلى السلوك العدواني بأنه 

ونقـص فـي المهـارات     ،وأفكار غيـر عقالنيـة   ، نتيجة لمعالجات معرفية غير صحيحة 
  -:النظريات التي تفسر العدوان بعض من االجتماعية  وفيما يلي 

  Ethological Theoryنظرية لورينز االثيولوجية نظرية لورينز االثيولوجية نظرية لورينز االثيولوجية نظرية لورينز االثيولوجية :ً:ً:ً:ًوال وال وال وال أأأأ

، قد أعاد االهتمام لعلم الـدوافع  " لورينز " أن عالم األجناس ) ٢٦٥، م٢٠٠٢(يذكر رضوان 
ولـه  . وعلـى األخـص اإلوز  ، وانات وقد اشتهر بدراسة سلوك الحي، ١٩٦٣وذلك في عام 

أنماط السلوك الغريزي لدى اإلنسـان  " دراسات في منشأ وتطور سلوك الحيوانات واإلنسان 
م على جائزة نوبل للطـب والفزيولوجيـا إلنجـازه حـول األسـس      ١٩٧٣وحصل في عام 

  . االثيولوجية للسلوك 
" الشخصـية "م الطبـاع  تشير إلى عل ethologyإلى أن  كلمة ) ٨، م١٩٨٩(يوضح حسين و

في )  as sgstem of logicكتابه ( حيث استخدم هذا المصطلح عن طريق جون ستبوران في
وقد تطور هذا العلم فيما بعد وعـرف باسـم علـم الـنفس     ، "بعلم األخالق "سماه أمقابل ما 

نسـان  غريزة القتال في اإل"نه أالذي حدد العدوان على " لوينز"ويمثل هذه النظرية .االجتماعي
عـدوان  (وقد قسم لوينز العدوان إلى ،التي تدفع إلى ضرر أو محاولة اإلضرار بإنسان آخر 

  )وعدوان مخرب ومدمر، لخدمة الحياة 
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أن السلوك العدواني ينتج من نزعة فطرية تستهدف محافظة الكائن الحي ) ١٩٩٦(يرى لوينزو
النظرية بدراسة مقارنة للسلوك  ونموها وقد اهتمت هذه هاعلى استمرار مقومات الحياة وتطور

مالحظات مكثفة لدراسة القتال والسلوك العدواني لدى الحيوان وفي  lornz ىجرأالحيواني و
ضوء ما توصل إليه طرح فكرة أن العدوان لدى اإلنسان غريزي وفطري ولهذا فهو يرى أن 

عليه نموذج الطاقة ذلك نتيجة كامنة وفي ضوء تلك الفكرة طور لوينز نموذجاً لنظريته أطلق 
                                                                                                                                )١٦،م١٩٩٣، الوابلي("aggression energy model "       العدوانية

د لوينز هو سلوك غريزي يرتبط ذلك بقوله  إن العدوان عن) ٢١٢، م٢٠٠٧(ويوضح حسين 
لدى الفرد بحاجته إلى التملك والسيطرة فالفرد يميل إلى العدوان إلشـباع حاجاتـه الفطريـة    
للتملك والدفاع عن ممتلكاته وعندما يشعر الفرد بتهديد خارجي لذاته أو لممتلكاته فان الطاقـة  

ضب ويثور ويتصـرف بعدوانيـة   العدوانية لديه تتجمع وتستثار غريزته العدوانية وبالتالي يغ
ويتوتر ويختل اتزانه ويتهيأ للعدوان حيال أي إثارة خارجية وقد يعتدي بدون وجـود إثـارة   
خارجية حتى يفرغ طاقته العدوانية ويخفف من توتره النفسي ويعود إلـى اتزانـه الـداخلي    

غ هذه الطاقة إتاحة الفرصة للتنفيس عنه وتفري ين أحسن طريقة لخفض العدوان هإوبالتالي ف
.                                                                                                                       العدوانية من خالل المشاركات في األنشطة المتنوعة 

لوا فض) Lorenz(أن أصحاب النظرية البيئة مثل ) ٢٠٧، م٢٠٠٧(ويذكر القمش والمعايطة 
ن االستجابة العدوانية ينظر إليها على أنها اسـتجابات فطريـة   أ وهو، تفسيرا معدال للغريزة 

عنـد   ةن لدى البشر طبيعة غريزة العراك كالمجودإوتبعا لهذه النظرية ف ةمحددة مثير جلنماذ
يفة ولديهم سيطرة ضع ،لكن البشر يفتقرون للكبح الفطري تجاه قتل األفراد  ،الحيوانات الدنيا

الى وسائل اقل خطورة للتنفيس النفسـي   lerenzأشار freud   ومثل،على غريزتهم العدوانية
  . مثل األلعاب الرياضية التنافسية العالمية

تـي  قدم التفسير اآل) ١٩٧٧( baronإلى أن  بارون ) ٤٢، م٢٠٠٤(السمادوني فوقية وتشير 
  :لنموذج لوينز 

داخل الكائن الحي بمعدل مستمر ومطرد ولكن استثارة  تحدث الطاقة العدوانية بصورة تلقائية
وكـذلك  ،داء المشترك لكمية الطاقة العدوانية المتراكمـة  على األ قوم أساساًتالسلوك العدواني 

يعـرف  " لـوينز " ومن هنا نرى.على وجود قوة المثير الذي يطلق العنان للعدوان في البيئة 
ة داخلية لدى اإلنسان ومسـتقلة عـن المثيـر    نه نظام غرائزي يعبر عن طاقأالعدوان على 

خر أو يعبـر عنهـا بواسـطة    آوهذه الطاقة العدوانية يجب أن تفرغ من حين إلى .الخارجي 
إلى وجود مفارقات بـين   )١٩٧٧(klineberg" كلينبرج"كما أشار  ،مثيرات خارجية مناسبة 

من lornz تي استقاها لوينز السلوك اإلنساني والحيواني يتعارض مع منهجية التعميم للسلوك ال
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لم تعد مقبولة الفتقارها إلـى   ،مالحظاته على السلوك العدواني ووصفه بأنه غريزي وتلقائي 
  .                             الدليل العلمي والتجريبي معاً 

نه الموضوعية نظراً ألوافتقاره إلى  "لوينز"التفسير الذي قدمه  ةوهنا يشير الباحث إلى محدودي
وهو بهذا التفسـير ينـتهج الوجهـة    ، يفسر السلوك اإلنساني في إطار التملك وحب السيطرة 

السلوك اإلنساني سلوك معقـد ومحكـوم بعوامـل    ف، البدائية في النظرة إلى السلوك البشري 
جـل أن يصـرف   أوانه ليس بالضرورة أن يعمل اإلنسان بقسوة من ، متعددة تشكل اتجاهاته 

  .ة طاقاته العدواني
إلى بعض من االنتقادات التي وجهت إلى هـذه النظريـة   ) ٢١٣،م٢٠٠٧(وقد أشار حسين  

  :مجموعة ومنها
ن اإلنسان ال يعتدي بالفطرة ألنه قادر على التحكم في سلوكه ويعرف متى وكيف وبماذا إ -١

  .يعتدي ؟ فعدوانه سلوك معقد ال ينطبق عليه ما ينطبق على العدوان عند الحيوانات 
القول بان االعتداء يخفض الدافع للعدوان ويفرغ الطاقة العدوانية الداخلية ال ينطبق على  -٢

الواقع فمن المالحظ أن اإلنسان قد يكظم غيظه وغضبه ويخفف من دافعه إلى العدوان دون أن 
  .يعتدي على احد

والشـراب   أدلة علمية تثبت أن العدوان حاجة فسيولوجية كالحاجة إلى الطعام ليست هناك  -٣
  مثالً

فبعد أن كـان  ، ً ينه ليس غريزأالعدوان ليس سلوكاً عاماً عند كل الناس مما يدل على  -٤
نه غريزة فطرية تحولت األنظار إلى دراسة العدوان على انه نتيجة ردود أالعدوان يفسر على 

                                              .              حباطات التي يواجهها الفرد في الحياة فعل لإل

        : : : :      Biological Theoryالنظرية البيولوجية النظرية البيولوجية النظرية البيولوجية النظرية البيولوجية : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
، اهتم بالجانب العطلي والنفسي في اإلنسـان  " المبروزو" أن ) ٢٥٦،م١٩٩٩(يذكر العيسوي

واعتبرهـا  ، عدداً من السمات الفيزيقية للشخصـية  " لمبروزو"ولقد وصف الطبيب االيطالي 
بمعنى أنه إذا ، ومن ثم تقود إلى السلوك اإلجرامي ، هور أو االنحالل وصمة لالنحطاط والتد

  .    توفرت هذه السمات أصبح الفرد مجرماً
كما يركز  ،هذا االتجاه العدوان على انه يرجع إلى استعداد فطري موروث في الفردوقد فسر 

العدوان والعنف   هذا االتجاه على بعض العوامل البيولوجية في الكائن الحي والتي تحث على
 –الغدد الصـماء   –الجهاز العصبي المركزي والال مركزي  -الهرمون -من مثل الصبغيات

ومن أشهر الدراسات التي قدمت في هذا ، األنشطة الكهربائية في المخ  -التأثيرات البيوكيمائية
  رابة لمبروزو العديد من الدراسات على ق ىجراوقد " lombrosoلمبروزو " المجال دراسات
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  :سجيناً من السجناء المودعين في السجون االيطالية وقد توصل إلى النتائج اآلتية ) ٥٠٩٧(
ن المجرم يتسم ببعض الخصائص العضوية والبيولوجية والتي تميزه عن غيره وان تلـك  إ*

  .الخصائص تختلف باختالف فئات المجرمين
بيولوجي لدى المجرم مما يجعـل  ن السبب في الجريمة هو نقص في التكوين الجسماني والإ*

  .لديه استعدادا طبيعيا لإلجرام يؤدي إلى ارتكاب الجريمة رغماً عنه
 يعتقد لمبروزو أن المجرم الحالي هو إنسان يحمل خصائص اإلنسـان البـدائي المتـوحش    *

  .وعلى المجتمع أن يتخذ التدابير التي تستأصل شره في المجتمع 
  :االنتقادات منهاوقد وجه إلى هذا االتجاه بعض 

ن بعـض  البيولوجي ال يصلح أن يكون تفسيراً كامالً لظاهرة الجريمة نظراً أل رن التفسيإ -١
الحاالت الفردية القليلة التي تصاحبها االضطرابات البيولوجية يمكن أن تحـدث نوعـاً مـن    

ب على جميع االضطرابات العقلية أو االنفعالية تؤدي إلى السلوك اإلجرامي ولكن ذلك ال ينسح
  .مرتكبي السلوك اإلجرامي 

ًمن  ف سجينعلى ما يقارب من ثالثة آال  groing "جورنج"أثبتت الدراسات التي قام بها -٢
المجرمين عدم وجود اختالف واضح من الناحية الجسمانية بين المجرمين وغير المجـرمين  

  .فهدم األساس الذي بنى عليه لمبروزو نظريته 
نه كان ينتقل من الحاالت الفردية الى التعميم بوضع قانون علمـي  أزو يؤخذ على لمبرو -٣

وأيضا اعتماده على بعض الدراسات السابقة على الجمجمة والمـخ  ، يحكم السلوك اإلجرامي 
  .وهي دراسات متناقضة 

القول بوجود تشابه بين سمات المجرم الجسمية وسمات الرجل البدائي ال يفيدنا في تفسير  -٤
)                                                      ٧٥، م١٩٩٢خضر (.                 الجريمة فليس كل بدائي مجرم ارتكاب 

وأرجع بعض الباحثين العدوان على أنه سلوك فطري وأنه محصلة للخصـائص البيولوجيـة   
يمتلـك صـفات    إلى اعتقاد سابق بأن الشخص العدواني)  ١٩٨٥(  ي ر مرسأشاللفرد ، فقد 

جسمية وعقلية تختلف عن العادي ، ولكن هذا الفرض لم يثبت علمياً من خـالل الدراسـات   
وقد توصلت دراسات إلى أن هناك عالقة بين العدوان واضطرابات الجهاز الغدي  . التجريبية 

األمريكيـة إن زيـادة   "  دهارفار"أستاذ علم الهرمونات بجامعة )  Skines(  زإذ يرى سكاين
وهنـاك   .فرازات الفص األمامي للغدة النخامية ويصاحبه توتر واندفاع إلى العدوان والثورة إ

من يرى أن هناك عالقة بين كروموسومات الجنس والعدوان حيث وجد أن كروموسـومات  
ولكـن ال  ، كما هو في العاديين ) xy( وليس )  xyy( الجنس عند األشخاص العدوانيين هو 

ولـدوا  ) ٥٥٠(الذي تابع" لهارفك" نتائج قاطعة حيث ذكر مرسى دراسةيمكن أن تكون هذه ال
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بثالثي الجنس ، ولوحظ أن العدوان عند طفل واحد منهم ، وقد يكون الرأي الذي ذكره سكوت 
   :بأن االستجابة مرهونة بالعوامل اآلتية

        : : : : عوامل وراثية عوامل وراثية عوامل وراثية عوامل وراثية ) ) ) )     ١١١١
بحيث يمده بجهاز عضلي قـوي  أن الفرد قد يرث من الجينات  ما قد يؤثر في نموه  بمعنى 

  . يساعده على المقاتلة 
        : : : : وامل سيكولوجية وامل سيكولوجية وامل سيكولوجية وامل سيكولوجية عععع) ) ) )     ٢٢٢٢

حيث تتضح آثارها بوظائف أجزاء من الجهاز العصبي التي تقوم بتمرير سلسلة من التنبيهات 
ويرى سكوت أن العدوانية ليست تلقائية ، وإنما هناك . التي ترجع بشكلها النهائي إلى الخارج 

  . عدوان كأن تكون هذه الحاجة دفاعية أو هجومية حاجة تدعو إلى ال
كما يؤكد سكوت إلى أن هناك عوامل أخرى خارجية تحدد االستجابة العدوانية وهي العوامل 

  . األخالقية أو العوامل االجتماعية ، إضافة إلى العوامل الحضارية 
ألن الفطرة ال ،علمي ن تفسير السلوك اإلنساني حسب الفطرة والتسليم بها قد يعطل البحث الإ

تخضع للسيطرة والتحكم ، وبالتالي سوف تكبل عوامل أخرى كالخبرة الشخصـية وعوامـل   
)                                        ١٢٢،م٢٠٠٤،الظاهر(                    .الحضارة والتعلم الذي يرمي إلى التكيف البيئي

وهي منطقة صغيرة في أسفل  –قة الهيبوثالموس كما  أشارت  النتائج التي أجريت على منط
ـ  ،إلى أن استثارتها عند الكائن الحي باستخدام تيار كهربـائي   –المخ  دي إلـى ظهـور   ؤي

وذلك عند مواجهة الكـائن   ،االستجابة العدوانية  وهي تستثار عادة بايعازات من لحاء المخ 
  )١٥٤، هـ١٤٢٨،ملحم (          .                                        الحي تهديدا

إلى أن المفاهيم البيولوجية في تاريخ العنف اإلنساني كانـت  ) ٣٠٧، م١٩٩٩(ويشير الجندي 
نه عندما تم عزل معيـار  أإال ، واألكثر فعالية في قوة السلوك العنيف ، بمثابة العامل المحفز 

ليـه  إالوراثة رغم ما أشارت تبين أن العنف ليس له عالقة ب، العنف عن المعايير الشخصية 
زائد يجعلهم مهيئين الرتكـاب جـرائم   " كروموزوم "بعض المعلومات من أن الرجال لديهم 

  .عنيفة 
أن اإلنصاف يقتضي القول على الـرغم مـن تأكيـد    ) ٢٥٧، م١٩٩٩(كما يوضح العيسوي 

  .الجتماعية إال أنه ترك مساحة للعوامل السيكولوجية وا، لمبروزو على الجوانب البيولوجية
        : : : : االجتاه البيولوجي االجتاه البيولوجي االجتاه البيولوجي االجتاه البيولوجي جوانب القصور يف جوانب القصور يف جوانب القصور يف جوانب القصور يف 

كونه يحدد ظهور السلوك العدواني والعنف ، يعد التفسير الذي قدمه االتجاه البيولوجي قاصراً 
، في إطار الجوانب البيولوجية وهذا التفسير ال يبدو مقبوالً في أوساط كثير مـن الدارسـين   

، والسلوك العدواني بشكل خاص ، اإلنسانية عموماً  والباحثين ممن يهتمون  بدراسة الظواهر
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، ن السلوك العدواني ال يظهر إال من عملية تفاعل العوامل البيولوجية مع المؤثرات البيئـة  أل
دون ، وهنا يمكن القول إن السلوك العدواني ليس بالسلوك البسيط الذي يظهر لسبب واحد فقط 

يحدث نتيجة لتداخل مجموعة من األسباب  يسلوك العدواناعتبار لتعقد الظاهرة اإلنسانية الن ال
وبالتالي فرواد هذا االتجاه يقصرون تفسيرهم  في إطار واحد ويغفلون ، المشكلة لهذا السلوك 

موراً في غاية األهمية عند تفسير السلوك العدواني  أكدتها دراسات  تناولت ذلك السلوك فيما أ
، فالممارسة العدوانية ليست ملزمة للوجود اإلنساني.المعرفي بعد كاالتجاه االجتماعي واالتجاه 

وإنما يدخل العدوان في حياتنا من خالل رغباتنا وبالممارسة ، عن ذواتنا  اًوحب العدوان بعيد
  .والتي تقتبس وقد تعزز في مراحل مبكرة من الوجود اإلنساني 

أن المبدأ األساسـي الـذي   من ) ١٥٧،م٢٠٠٣(وهذا يتفق وما أشار إليه منصور والشربيني 
أن كـل سـلوك يـتم    ، يحكم نشأة واستمرار العديد من سلوكنا بما فيها السلوكيات العدوانية 

  . تدعيمه في الماضي أو الحاضر سيستمر في المستقبل وخاصة في المواقف المتشابهة 
   .  دوانياالتجاه البيولوجي اتجاه غير دقيق في تفسير السلوك العيمكن القول أن وبالتالي 

 Psychological Theory: : : :     التحليل النفسيالتحليل النفسيالتحليل النفسيالتحليل النفسينظرية نظرية نظرية نظرية     : : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

أن فرويد صاحب نظرية التحليل النفسي ينظر إلى البشر على ) ٣٧٨،م١٩٩٤(يذكر الشناوي 
وقد نظر فرويد إلى اإلنسان ، أنهم كائنات بيولوجية دافعهم الرئيسي هو إشباع حاجات الجسد 

                    .تدفعه الغرائز التي تدفع الحيوان األدنى على أنه مخلوق موجه نحو اللذة 
نظرة فرويد إلى العدوان بقوله صـنف فرويـد الـدوافع     )٢٦٥، م٢٠٠٢(ويلخص رضوان 

ويرى ) الدافع العدواني " ( دافع التدمير " و ) دافع الحب" (دافع الحياة " الغريزية إلى نوعين 
ووفقاً لـذلك يمكـن فهـم    .ادة الكائن الحي نحو الموت فرويد أن هدف الدافع العدواني هو قي

  .العدوان بالمعنى الواسع بأنه كل سلوك ينطلق من الداخل إلى الخارج 
وقد ، ويأتي توجه فرويد البيولوجي نتيجة لطبيعة دراساته الطبية في الفترة التي بدأ فيها عمله 

النفسية موزعة على ثالث قوى قد  والطاقة،افترض أن الجهاز النفسي ينقسم إلى ثالثة أقسام 
                                   )  ٦٨م ١٩٨٧، غنيم .  ( تكون منسجمة وقد تتعارض وهنا يظهر االضطراب  

 وقد ربط فرويد بين العدوان والمراحل المختلفة للتطور النفسي للطفل، فهو يذكر أنه في نهاية
الفمية ومع ظهور األسنان تتحول الطاقة العدوانية للطفل إلى تعذيب الموضوع اللبيدئ المشبع 

بينما في المرحلـة الشـرجية ،   . وهو األم من خالله ميله إلى عض ثدي أمه أثناء الرضاعة 
تتمـايز  ) بـول ، بـراز   ( وبعد تمايز الموضوع اللبيدي وتعرف الطفل على وسائل التدمير 

ويتعرف على أسلوب يناسب الحب والكراهية فتظهر السادية والمازوخية معبرة عن غرائزه ، 
وتندرج العدوانية في المرحلة االوديبية حيث المنافسة بين الطفل والوالد مـن  . غريزة الموت 

قد يمكن القول إن فرويد قـد  . نفس الجنس هو االستئثار باألم فيوجه الطفل عدوانه إلى األب 
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اك عالقة بين الغريزة الجنسية والعدوان وخاصة في المراحل المبكرة للطفولة أكد على أن هن
ن جميع صور العدوان ذات مصدر جنسي موجه نحو السـيطرة علـى دفعـات    إحيث يقول 

  )١٢٣،م٢٠٠٤، الظاهر.                                                  (الجنس
سماها الموت وهي تعمل أالعدوان غريزة ثابتة عدل فرويد رأيه وذكر أن ] م١٩٢٠[وفي عام 

فـي  "حيز التنفيـذ  "أن هذه الرغبة في الموت ال تأخذ في الغالب ، دائما من اجل تدمير الذات 
تدمير الذات وذلك بسبب توفر تأثيرات مضادة بواسطة طاقة غريزة الحيـاة  إال أن هـذا ال   

طاقة أو القوة التدميرية ال يمكن حبسها أو وهذه ال، ن لها طاقة أليعني أن تلك الغريزة كافية 
ولكن يسمح لها باالنطالق وذلك العتقاد فرويد بأنـه  ، كبتها تماما داخل الشخص بصفة دائمة 

ليس صحيحا لإلنسان حبس تلك الطاقة فقد ينتج عن كبح العدوان بصورة تعسفية أن يظهـر  
. وان مباشـراً أو غيـر مباشـر   خر وبأي أسلوب سواء كان ذلك العدالعدوان بين الحين واآل

خالل توجيه الطاقة إلى الخارج على األشياء أو اآلخـرين فـي    نويمكن أن يحدث التحرر م
  )٤٤، ٢٠٠٤ يالسماد ونشوقية (                                      .البيئة المحيطة 
ة بنـاء  أن حجر الزاوية في نظرة فرويد هو محاولـة إعـاد  ) ٣١٤،م١٩٨٩(ويؤكد الزيادي 

ومن هنا يؤكد فرويد أن حل المشكالت ، بوصفه نتاجاً للصراعات الطفلية المبكرة ، الشخصية 
  .ومحاولة حله ، الحالية تكمن في استعادة العصاب الطفلي 

ولقد لقيت اآلراء التي  أطلقها فرويد في تفسير العدوان جدال شديدا ومعارضة بـين علمـاء   
منتسبين إلى االتجاه التحليلي إلى تقديم تفسيرات جديدة مختلفة التحليل النفسي مما دفع بعض ال

  .الدافع الجنسي أي اهتمام كما فعل فرويد  طعن تلك التي أشار إليها فرويد بحيث لم تع
  )ادلر و هورني(تفسيرا مختلفا عن التفسير الذي قدمه فرويد كالً من  واوممن قدم

  :يالتالال منهما على النحو قدمها هؤالء ك وسيعرض الباحث وبشكل موجز إلى اآلراء التي
        ادلر ادلر ادلر ادلر 

ذهب ادلر إلى أن العدوان هو الدافع األساسي في حياة الفرد والجماعة وان الحياة تنمو نحـو  
ن العدوان هو أساس الرغبة في أمظاهر العدوان المختلفة من سيطرة وتسلط وعدوان وقوة و

ن هو تعبير عن إرادة القوة أي الرغبـة فـي   وهذا ما جعله يقرر أن العدوا، التميز والتفوق 
وعلى هذا فالعدوانية عند ادلر هي نوع مـن الـدافع نحـو    ، السيطرة والتحكم في اآلخرين 

الصراع أو النضال من اجل التفوق واعتبار أن الهدف النهائي لإلنسان أن يكون عدوانياً وان 
  ) ٢١١، ٢٠٠٧حسين(. لنقص والعدوانية عند ادلر أساسها مشاعر ا، يكون قويا ومتفوقا

أن ادلر طور بعد ذلك فكرته في إرادة القوة بما أسماه النزعة نحو ) ١٨٥،م١٩٧٩(ويبين السيد
  ويعاب على ،  ءوطور هذه النزعة أخيرا إلى النزعة نحو الكمال أو النزعة لالرتقا، التمايز 
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                 "بيرجسون " لسوف الفرنسيهذه التسمية أنها غامضة شأنها في ذلك شان طاقة الحياة عند الفي
        ::::هورنيهورنيهورنيهورني

، استجابة الفرد للقلـق  كترى العدوان يأتي " هورني " إلى أن ) ٣٦، م٢٠٠٠(شير حجازي ي
  :شعور الفرد بالعجز في عالم عدائي يخلق واحدة من االستجابات الثالث اآلتية أن و
  .تحرك نحو اآلخرين -١
  تحرك ضد اآلخرين  -٢
  .اً عن اآلخرين تحرك بعيد -٣

ن العداء هـو  أألنه يسلم جدالً ب، فالشخص العدواني هو الشخص الذي يتحرك ضد اآلخرين 
  .ويجب أن يتصدى له بالقتال ، طبيعة العالم 

أن هورني ترى أن السلوك غير السوي سـلوك  ) ٣٩، م١٩٩٩(ويوضح العزة وعبد الهادي 
نمط ولكن االختالف يكـون فـي أعـراض    وأن ذلك السلوك بجميع أشكاله له نفس ال، متعلم 

وأن ، وتبين أن المضطرب يعاني من فوضى في تعامله اليومي مـع الحيـاة   ، االضطراب 
  .أسباب السلوك المضطرب يرجع إلى طريقة إدراك الفرد وطريقة تفكيره 

تنظر إلى إن العدوان دافع مكتسب وليس فطري " هورني " أن) ٢١١،م٢٠٠٧(ويذكر حسين 
ة يحاول بها اإلنسان حماية أمنه فالطفل القلق الذي ينعدم لديه الشعور باألمن ينمـي  نه وسيلأو

فقد يصبح عدوانياً ينزع إلـى  ،مختلف األساليب ليواجه بها ما يشعر به من عزلة وقلة حيلة 
أو قد يصبح مذعناً حتى يستعيد الحب الذي فقده ، االنتقام من هؤالء الذين نبذوه أو أساءوا إليه 

يشعر  يوقد يكون لنفسه صورة مثالية غير واقعية ليعوض النقص والقصور الذ، أخرى  مرة
فإذا لم يستطيع الحصول على الحـب  ،يستخدم التهديدات ليرغم اآلخرين على حبه قد و ، به 

وعند التسليم بهذه النظرية فإننا ال نسـتطيع أن نعـالج   .فقد يعمل على تحقيق القوة والسيطرة 
دوانية ، أي أن السلوك العدواني ال يمكن التعامل معه ومحاولة إزالته أو التقليل السلوكيات الع

فذلك يمثل تحدياً للمختصين في التعامل مع السلوك العدواني ، ولكن ما يمكن القيام به ، منه  
إن  ،أو توجهه نحو أهداف بناءة بدالً من األهداف التخريبية والهدامة، هنا هو تحويل العدوان 

  .   االفتراضات غير مفيدة عالجياً فهي ال تساعد على تعميم استراتيجيات عالجية فعالة هذه
         Behavioral Theoriesالنظريات السلوكية النظريات السلوكية النظريات السلوكية النظريات السلوكية ::::رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

أن فترة العشرينيات وبعد فرويد ظهـرت المدرسـة السـلوكية    ) ٢١٨، ٢٠٠٢(يوضح توفيق
عام " شيكاغو"فس من جامعة ومؤسسها واطسون والذي حاز على درجة الدكتوراه في علم الن

  وسعى إلى ، بعد أن قام بإجراء تجارب واسعة على الجرذان والعصافير والقرود ، م١٩٠٣
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  .إرساء علم النفس كفرع موضوعي من فروع علم النفس 
ينظر أصحاب االتجاه السلوكي إلى البيئة على أنها المحدد الرئيسي في تحديد السلوك  وأكد و

قد أشار سكينر إلى أن اإلنسـان يـتعلم   ف، هالسلوكية منذ  بواكير ظهورذلك رواد المدرسة ا
فالفرد يميل إلـى تكـرار   ،سلوكه من خالل المعززات التي يحصل عليها من البيئة المحيطة 

سحب ينوهذا ، السلوك إذا تم تعزيزه في حين انه ال يميل إلى تكرار السلوك إذا تمت معاقبته 
ن من أشهر النظريات التي اوقد تفرع عن االتجاه السلوكي نظريت،كذلك على السلوك العدواني 

  -: قدمت تفسيراً للسلوك اإلنساني وهما 
  نظرية اإلحباط والعدوان -١
         نظرية التعلم االجتماعي -٢
    Frustration Aggression Theory العدوان  –نظرية اإلحباط ) ١

وليونارد   mawer وماورر searsوروبرت سيزر نيل ميللر" لعل من أشهر علماء تلك النظرية 
وقد انصب اهتمام هؤالء العلماء على جوانب السلوك "  dollaredدوجون دوال ر doobدوب 

على فرض مـؤداه أن ظهـور   " ١٩٣٩"النظرية عام  كوقد عرضت أول صورة لتل. اإلنساني 
دي دائما إلى شكل من ؤاط يأي أن وجود اإلحب، السلوك العدواني يفترض أن يسبق دائماً إحباط 

)                                                                                                                            ٤٥، م ٢٠٠٤يالسمادونشوقية (                           .العدوان
فرويد الباكرة حول العدوان صاغ كـل   أنه انطالقاً من آراء) ٢٦٧،م٢٠٠٢(ويذكر رضوان 

والتي تبين أن كل عدوان يسبقه إحباط ، من دوالرد وميلر ما سمي بفرضية اإلحباط العدوان 
  .ويفسر اإلحباط بأنه إعاقة نمط هادف من السلوك يجري حالياً، وكل إحباط يقود إلى عدوان 

هذه النظرية فرض يـربط  أن من الفروض الهامة التي تقترحها ) ٢٣،م١٩٩٧(ويوضح التير
فحتى اإلحباطات غير الهامة إذا تكررت ، بين عدد حاالت اإلحباط ودرجة قوة نزوة العدوان 

  .فإنها تؤدي إلى إثارة النزوة العدوانية وتقويتها
علـى   "Andrews & Bontaأندروز وبونتا   "العدوان كما أشارفي وتقوم فرضية اإلحباط 

  : عدة مبادئ هي 
وان يكون دائماً نتيجة لإلحباط وأن اإلحباط يكون متبوعاً دائمـاً بـبعض أشـكال    ن العدإ) ا 

 . العدوان 

ن قوة العدوان المثار يتوقف على كمية ومقدار اإلحباط الذي يواجه الفرد وأن االختالف إ) ب
 :في مقدار اإلحباط يعتبر دالة لثالثة عوامل هي 

دت شدة الدفع الذي يرغب الفرد في إشباعه وتم قوة إثارة االستجابة المحبطة أي كلما زا -١
  .إعاقته كلما زادت شدة اإلحباط ومن ثم زيادة السلوك العدواني 
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 . درجة التعارض مع االستجابة المحبطة  -٢

 عدم اإلحاطات حيث يؤدي تراكم اإلحباط إلى تفاقم السلوك العدواني  -٣

العقاب الذي يمكن توقعه كنتيجـة لهـذا   ن قوة الكف ألي سلوك عدواني يزيد مع مقدار إ) ج
 السلوك 

   .ن إثارة العدوان تكون قوية ضد الفرد الذي يتم إدراكه على أنه هو المسئول عن اإلحباطإ) د
"  سالتنفي"ن حدوث الفعل العدواني يكون متبوعاً بخفض مؤقت في إثارة العدوان المثار  إ)هـ

ى تفريغ الطاقة النفسية ويخـف مـن إثـارة    بمعنى أن العدوان على مصدر اإلحباط يؤدي إل
  )٢١٥، م٢٠٠٧،حسين (                         .                             العدوان 

إلى بعض االستنتاجات التي توصل إليهـا بعـض رواد هـذه    ) ١١٣، م٢٠٠١(ويشير العقاد 
ن اعتبارها أسس نفسـية  والتي يمك، النظرية في دراستهم عن العالقة بين العدوان واإلحباط 

  :وهي كالتالي ، محددة لهذه العالقة 
  .كمية اإلحباط الذي يواجهه الفرد تختلف شدة الرغبة في السلوك العدواني باختالف : أوال
، نه مصدر إلحباطـه  إتزداد شدة الرغبة في السلوك العدائي ضد ما يدركه الفرد على :  ثانياً

  .نه مصدر إحباطه إئية حيال ما يدركه الفرد على ويقل ميل الفرد لألعمال غير العدا
ويؤدي ذلك إلى ، يعتبر كف السلوك العدائي في المواقف اإلحباطية بمثابة إحباط آخر :  ثالثاً

ازدياد ميل الفرد للسلوك العدائي ضد مصدر اإلحباط األساسي وكذلك ضد عوامل الكف التي 
  .تحول دونه والسلوك العدائي 

وان الموجه ضد الذات ال يظهر إال إذا تغلب على ما يكف توجيهه وظهوره ضد ن العدإ :رابعا
وال يحدث هذا إال إذا واجهت أساليب السلوك العدائية األخرى المتجهة ضد مصـدر  ، الذات 

  .اإلحباط األصلي عوامل كف قوية 
 Dollard" ( ودوب وميلر وسيزر ددوال ر" توصل كل من ) ٢٢٦، م٢٠٠١(الخطيب ويؤكد 

, Doap , Miller and  Seasr , 1939  (  من خالل دراسات عدة إلى إن السلوك العـدواني
هو النتيجة الطبيعية لإلحباط حيث إنه كلما ازداد اإلحباط وتكرر حدوثه ازدادت شدة العدوان  

      .                     واإلحباط هو خبرة مؤلمة تنتج عن عدم مقدرة اإلنسان على تحقيق هدف مهم له
أن   دحـد زمـالء دوالر  أوهـو  miller " ميللر"وبعد ظهور هذه النظرية بفترة قصيرة أكد 

وأنه قد ال يؤدي بالضرورة إلى العدوان واألمر يتوقف على ، اإلحباط ينتج من عوامل عديدة 
إن السـلوك  . طبيعة العدوان وعلى استعداد الفرد للعدوان ، وعلى تفسيره لموقف اإلحبـاط  

للفرد ال يظهر إال عندما يحبط في تحقيق حاجاته ومطالبه ، وقد يأخذ العدوان مظاهر  العدواني
  عدة كالقلق ، البغض ، الكراهية لمصدر هذا اإلحباط ، كما أن اإلحباط يعد أعنف وأقسى ما
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نه بالرغم مـن أن  أكما توصل رواد هذه النظرية إلى .  واجه الطفل خالل السنوات المبكرةي 
إال أن العدوان الموجه ضد الذات ال يظهـر إال  ، باطي ينطوي على عقاب للذات الموقف اإلح

إذا تغلب على ما يكف توجيهه وظهوره ضد الذات وال يحدث هـذا إال إذا وجهـت أسـاليب    
.                               األصـلي عوامـل كـف قـوي      السلوك العدائية األخرى الموجهة ضد مصـدر اإلحبـاط  

  )  ١٩٩،م١٩٩٤؛ الطواب ١١٢، م ١٩٩٠عبدالغفار(
   Behavioral Approach المدخل السلوكي

    Social Learning Theoryنظرية التعلم االجتماعي ) ٢
وتعد ، أن هذه النظرية تعرف باسم التعلم بالمالحظة والمحاكاة ) ١٢٢م ٢٠٠٢(يذكر الزغلول

يدها على دور العمليات المعرفيـة  وذلك لتأك،حلقة الوصل بين النظريات السلوكية والمعرفية 
  .التي تتوسط بين المثير واالستجابة 

مؤسـس نظريـة الـتعلم    )  Bandouraبنـدورا   ( إلى أن ) ١٢٥، م٢٠٠٤(يؤكد الظاهر و
االجتماعي ، أو ما يعرف بالتعلم عن طريق المالحظة ، من أشهر الباحثين الذين بينوا من خالل 

لعدوانية في تزايد العدوان عند األطفال ويكون ذلك عن طريق التجريب تأثير مشاهدة  النماذج ا
  .التقليد فكثير من السلوكيات تحدث عن طريق التقليد 

ومعاونيه أجروا سلسلة مـن الدراسـات   " باندورا "أن  )١٠٣،م٢٠٠٠(كما يذكر ريزو وزابل 
خالل مالحظـة  أوضحت نتائجها أن األطفال يمكنهم تعلم السلوكيات العدوانية وغيرها ليس من 

وإنما من خالل مشاهدة نماذج من تلك السلوكيات في ، الكبار والصغار الذين يمارسونها مباشرة 
                                              .فيلم سينمائي أو فيديو 

ينظران إلى أن األطفال يكتسبون " باندورا وهوستن "أن  ) ٣٤٩، م٢٠٠٣(ويشير عبود وعبود 
لسلوك التي تتسم بالعدوانية من خالل مالحظة أعمال الكبار العدوانية بمعنى أن األطفال نماذج ا

كما أن للجماعة تأثيرا كبيـراً علـى   ، يتعلمون األعمال العدوانية عن طريق تقليد سلوك الكبار
عن طريق تقديم النماذج العدوانية  أو عن طريق التعزيز للعـدوان  ، اكتساب السلوك العدواني 

إن الوالدين عندما يستخدمان العقاب مع الطفل يكون سبباً لتعلم السلوك العدواني ،رد حدوثه بمج
، كما أن النماذج العدوانية ال تقتصر على الوالدين ولكنها تشمل المعلمين واألقـران واألشـقاء   

الطفل والنماذج الرمزية التي يشاهدها في الكتب وفي التلفاز ، ولكن األشخاص المهمين في حياة 
  . لهم تأثير أكبر من اآلخرين األقل أهمية 

)  Libert and Baron  1972( أثر التلفاز في توفير النماذج العدوانية لألطفـال قـام    نوع
حيـث عـرض علـيهم    )  ٩– ٦(بدراسة على مجموعتين من األطفال تتراوح أعمارهم بـين  

ض المشاهد األخرى الخالية منه تلفزيونياً بعض القصص التي تتضمن مشاهد مليئة بالعنف  وبع
، ثم أتيح لألطفال فرصة العدوان على زميل لهم ، كشفت نتيجة الدراسـة أن األطفـال الـذين    
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عرض عليهم برامج مليئة بالعدوان قضوا فترة أطول في الهجوم على نماذج ألطفـال اتخـذت   
مـن العنـف   كضحية لهم ، وذلك أكثر مما حدث لألطفال الذين عرض عليهم بـرامج خاليـة   

والعدوان ، وهذا يعني أن األطفال على استعداد لالندماج في نوع من التفاعـل العـدواني مـع    
، بين اكتساب الفرد للسلوك  لقد ميز بندورا . نف التلفزيوني اآلخرين كنتيجة لمشاهدة برامج الع

ذج يتوقـف  فاكتساب الشخص للسلوك ال يعني بالضرورة أنه سيؤديه  إذ أن تأديته لسلوك النمو
بشكل مباشر على توقعاته من نتائج التقليد ، وعلى نتائج سلوك النموذج أيضـاً ، فـإذا توقـع    
المالحظ أن تقليده لسلوك النموذج سيعود عليه بنتائج مؤلمة فإن احتمالية تكرار ذلـك السـلوك   

مالية تكرار تكون قليلة ، وعلى العكس إذا توقع المالحظ أن نتائج تقليده للسلوك مفرحة فإن احت
وتأسيساً على ذلك يمكن القول أن الفرد يتعلم العدوان من خـالل مالحظـة   . التقليد تكون عالية

النماذج العدوانية ، كما أن احتمال التقليد يزيد عندما يكون النموذج ذا مكانة اجتماعية ، كما أنه 
ما أن اآلباء العـدوانيين  ك،يزيد احتماالت قيام اإلنسان بالعدوان عندما يتعرض لمثيرات مؤلمة 

)                                                   ١٢٧، ٢٠٠٤،الظاهر. (وانية كذلك الحال بالنسبة للمعلميعلمون أبناءهم أمثلة كثيرة من العد
  :إن الطفل يكتسب السلوك العدواني من بيئته لألسباب التالية ) ١٩٨٦(perry ري يكما يرى ب

  ن العداوة يكون لها مكاسب مادية أطفال العدوانيين باعتقاد األ-أ
ن العدوان يودي إلى تخفيف القلق وفي ردع الهجوم من جانب اعتقاد األطفال العدوانيين بأ-ب

  اآلخرين 
   .كبر على السلوك العدوانيأوموافقة ذاتية  ،قلأإن هؤالء األطفال يتلقون عقاباً -ج
العدوان نظراً لتشجيع البعض منهم على ممارسـة هـذا    تدريب الكبار أحيانا األطفال على-د

  السلوك 
ن العدوان ال يحدث ضرراً كبيراً للفرد الموجـه إليـه هـذا    أاعتقاد األطفال العدوانيين ب-هـ

ومن المالمح البارزة في نظرية التعلم االجتماعي الدور الدافع الذي يوليـه تنظـيم   .السلوك 
حيث أن لها القـدرة  ،كاالنتباه والتذكر والتخيل والتفكير السلوك عن طريق العمليات المعرفية

، ن اإلنسان له القدرة على توقع النتـائج قبـل حـدوثها    أو، على التأثير في اكتساب السلوك 
؛  ٦٢،م١٩٩١حنا وآخـرون  (.ثر ضد هذا التوقع المقصود أو التخيل في توجيه السلوك ؤوي

  )٢٠٤، م١٩٩٢سالمة 
  :بعاد رئيسية أعي تقوم على ثالثة ن نظرية التعلم االجتماإ

  نشأة جذور العدوان بأسلوب التعلم والمالحظة والتغلب : البعد األول 
  الدافع الخارجي المحرض على العدوان : البعد الثاني 
  )                  ٣٩، م٢٠٠٠حجازي (            تعزيز العدوان                           : البعد الثالث 

  :أن باندورا حدد ثالثة معايير لتحديد السلوك العدواني وهي) ٢١٦، م٢٠٠٧(حسين  ويذكر
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  . خصائص السلوك نفسه كالعدوان الجسمي وشدة السلوك-١
  ).عمره ، جنسه ، سلوكه في الماضي ( وخصائص الشخص المعتدي -٢
  .خصائص المعتدى عليه-٣ 

ية العمليات المعرفية في تعلم أنماط أن هذه النظرية تتضمن مظاهر معرفية فهي تؤكد على أهم
السلوك العدواني فالفرد من خالل التعلم بالمالحظة يعطي اهتماما وانتباهاً لسـلوك الشـخص   

ثم يحتفظ بالمعلومات في الذاكرة ويخزنها وبعد ذلك تحدث إعادة ) النموذج ( اآلخر ويالحظه 
ولذلك فإن التعلم يحدث من خالل ) يد التقل(إنتاج االستجابة الحركية للسلوك الذي تم مالحظته 

معالجة المعلومات التي تم إدراكها على المستوى المعرفي واالحتفاظ بها فـي الـذاكرة ثـم    
وطبقاً لوجهة نظر باندورا فإن هذه السلوكيات سواء تم تقليدها أو . استرجاعها وتوليد السلوك 

تطيع الفرد من خاللها أن يكـون  غير ذلك فهي تعتمد على الدافعية وأن هناك ثالثة طرق يس
مدفوعاً إلى السلوك بطريقة عدوانية وتساعد على استمرار هذا السلوك وهي التعزيز الخارجي 

في امتداح أحد الوالدين للسلوك العدواني  كمن البيئية عندما يقوم الفرد بسلوك معين ويتمثل ذل
رد لنفسه ويتم ذلك على أساس النتائج للطفل والتعزيز الذاتي ويشير إلى التعزيز الذي يقدمه الف

التي يحققها حيث يرى الطفل العدواني أن سلوكه يجلب له المكاسب والتعزيز البـديل وهـو   
يشير على مالحظة سلوك اآلخرين الذي تم تعزيزه أو عقابه والذي يدفع الشخص المالحظ إلى 

ينما العقاب يجعله يكف ويقلـع  تقليده فإثابة سلوك النموذج يجعل الفرد يميل إلى ذلك السلوك ب
عن تقليد السلوك ويعني هذا رؤية المكاسب المادية التي يحصل عليها المعتدي فيحاول الطفل 
تقليد المعتدي في عدوانه أي أن التعزيز البديل يزيد من السلوك العدواني عندما يالحظ الفـرد  

  .أن السلوك العدواني لدى الشخص اآلخر قد تم تعزيزه
إلى عدد من العوامل المسؤولة عن استمرار السلوك العدواني وفقاً  )٤١،م٢٠٠٤(لة ويشير نج

  :لما ذكره باندورا في نظريته وهي كالتالي
  .التعزيز المباشر الخارجي كامتداح الوالدين أو المجتمع المحلي للسلوك العدواني -١
  .مصلحة له تعزيز الذات من خالل رؤية الفرد لنجاح سلوكه العدواني في تحقيق-٢
التدعيم البديل والمتمثل في إعجاب األفراد بما حققه الممارس للسلوك العدواني من مكاسب -٣

  وتخلصه من أضرار فيعملون إلى تقليده 
التحرر من عقاب الذات والمتمثل في تجرد الفرد الممارس للعدوان من الصفات اإلنسانية  -٤

  . عليهم وإيذائهم وإقناع ذاته بأن اآلخرين يستحقون االعتداء 
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  Cognitive Theory: : : : النظرية املعرفية النظرية املعرفية النظرية املعرفية النظرية املعرفية ::::خامساً خامساً خامساً خامساً 

كيداً وجدية يوما بعد يوم أأن هناك اتجاهاُ يتزايد وضوحاً وت) ٣٨١، م١٩٩٢(عبد العال  ذكري
ومـع  .نحو االهتمام بصيغ العدوان التي تعكس االتجاه المعرفي في تفسير السلوك العـدواني  

بدأت نظرة جديدة من قبل بعض الباحثين لدراسة العدوان االندفاعي الـذي   تزايد هذا االتجاه
ن أن يتناولوا السـلوك  يلذا حاول بعض علماء النفس المعرفي.يعكس نظم األفكار والمعتقدات 

وقد ركـزوا فـي معظـم دراسـاتهم     ،العدواني لدى اإلنسان بالبحث والدراسة بهدف عالجه 
بها العقل اإلنساني وقائع إحداث معينة في المجال اإلدراكـي   وأبحاثهم على الكيفية التي يدرك

أو الحيز الحيوي لإلنسان كما يتمثل في مختلف المواقف االجتماعية  المعاشة وانعكاسها على 
وكيف أن مثل هذه ،دي به إلى  تكوين مشاعر الغضب والكراهية ؤالحياة النفسية لإلنسان مما ي

  .لي يقود صاحبه إلى  ممارسة السلوك العدواني داخ" إدراك"المشاعر تتحول إلى 
أشـار إلـى أن   "  berkowitz١٩٩٣ ويشير " ن أب) ٤٩، م٢٠٠٤(السمادوني شوقية وتورد 

ردود أفعال الشخص األولية ألي ظرف من الظروف التي يتعرض لها تشتمل على الصـراع  
للنقص فـي ضـبط    والتي تكون نتيجة، والتهديد  interpersonal conflictبين األشخاص 

االنفعاالت السلبية أو مجموعة المعتقدات التي تؤدي إلى مفهوم العدوان كإسـتراتيجية ثابتـة   
لذلك .معالجات كثيرة متمثلة في البيئة والعمليات المعرفية المصاحبة  قلمواجهة الحقائق تستح

  : يرى أن ميل الفرد لحدوث السلوك العدواني يعتمد على
  العوامل الوراثية -
  الخبرات السابقة والتعلم -
  العوامل البيئة التي تستثير العدوان -

نموذجاً نظرياً يوضح عمليات العـدوان  ) ١٩٩٨( geen & donnrsteinوقد وضع كل من 
والذي يكون استجابة نتيجة لحدوث تغير في البيئة أو التمثيل العقلي أي األفكـار  ، االنفعالي 

  :ويعتمد هذا النموذج على افتراضين أساسين هما،حتقارطة بالغضب أو االهانة أو االالمرتب
أن العدوان اإلنساني يكون نتيجة الظروف البيئة المثيرة والعوامل التي تتعلق : النموذج األول 

  باالستهداف لحدوث العدوان 
أن الفعل العدواني يحدث بعد سلسلة من األحداث تبدأ باالسـتثارة وتنتهـي   : النموذج الثاني 

وتلك تعتمد على عوامل داخلية تتعلق بالظروف المثيرة لالستجابة العدوانية                                             . بالفعل
الفكرة الرئيسية في هذه النظرية هي أن الفرد عندما يواجه ) ٢٢٣، م٢٠٠٧(ويلخص حسين  

فإن المعلومات التـي تـم    مثيرات جديدة مثل المثيرات العدوانية التي تعرض عبر التلفزيون
تخزينها في الذاكرة والتي ترتبط بالمثير الجديد يتم استدعائها حيث أن المعلومات التـي تـم   
تخزينها في الذاكرة تنتظم من خالل أطراف أو أقطاب وأن كل طرف يمثل مفهـوم منفصـل   
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وهكـذا  . قل ويرتبط باآلخر وأن هذه المفاهيم تترابط معاً من خالل مسارات ترابطية في الع
فإن مالحظة العنف أو العدوان عبر وسائل اإلعالم يمكنها أن تحدث ارتباطات معقدة تتكـون  
من األفكار العدوانية واالنفعاالت المرتبطة بالعنف وتدفع إلى األفعال العدوانية فعندما يتلقـى  

المرتبطة  الفرد مثيرات جديدة فإن المعلومات القادمة تنشط الطرف األول واألطراف األخرى
تشير هذه النظرية إلـى أن   و، ة تسمى التنشيط الواسع االنتشاربه تقدح أيضاً من خالل عملي

مشاهدة العنف عبر الوسائل اإلعالمية يستدعي المعلومات المخزنة في عقل الفرد عن العنف 
خبرة  وكلما كان األفراد لديهم، وسلوكه على المدى القصير  هوالتي تؤثر عندئذ على انفعاالت

واسعة وأفكار مخزنة عن العدوان من قبل من وسائل اإلعالم يكونون أكثر عدوانيـة وذلـك   
كمـا أن درجـة   ، مقارنة باألفراد الذين يكون لديهم نقص في العدوان الموجود لديهم من قبل 

التطابق والتوحد المرتفعة بين الشخص المالحظ وبين الشخصية العدوانية المعروضـة فـي   
علـى وجـود   " بيركويتز" ويؤكد نموذج ،م يزيد من عدوانية الشخص المالحظالوسائل اإلع

عالقة بين االنفعاالت السلبية واألفكار المرتبطة بالغضب والعدوان فاألفكار هـي المحـددات   
الرئيسية لالنفعاالت واالستجابات السلوكية لدى الفرد فالفرد يغضب عندما يعتقد أنه قد وجهت 

شخص ما بتهديده عمداً ومن ثم يغضـب ويعتـدي علـى الشـخص وأن     إليه إساءة أو قام 
االنفعاالت السلبية التي تتولد حيال المواقف المؤلمة تؤدي إلى تنشـيط األفكـار والـذكريات    

كيندال ( ولقد أشار كل من . وردود األفعال الحركية والتعبيرية المرتبطة بالغضب والعدوان 
أن هناك عالقة بين العدوان والصـعوبات  ) Kendall & Macdonald , 1993ومكدونالد 

المعرفية االجتماعية وأن السلوك العدواني يحدث نتيجة للتفاعل بين كل من العوامل الموقفيـة  
والعوامل الشخصية وأن استمرار السلوك العدواني يكون نتيجة وجود قصور أو نقـص فـي   

                                   .                   تقييم وتفسير المعلومات االجتماعية
  :معرفي تفسر العدوان سوف يستعرضها الباحث تندرج تحت االتجاه الوتوجد عدة نظريات 

        نظرية العدوان االنفعايل نظرية العدوان االنفعايل نظرية العدوان االنفعايل نظرية العدوان االنفعايل 
علماء النفس االجتماعي يؤكـدون علـى    نإلى أن عدد كبير م) ١١٨، م٢٠٠١(يشير العقاد 

وهذا النوع يسمى فـي معظـم األحيـان    . ء وجود نوع من العدوان هدفه األساسي هو اإليذا
طبقاً لما  angry aggressionأو العدوان الغاضب   hostile aggressionالعدوان العدائي 

أن العدوان يمكـن أن يكـون    رىوفكرة العدوان االنفعالي ت"  feshochفيشباخ"اصطلح عليه 
خرين باإلضافة إلى منافع ممتعاَ حيث أن هناك بعض األشخاص يجدون استمتاعاَ في إيذاء اآل

أخرى فهم يستطيعون إثبات رجولتهم ويوضحون أنهم أقوياء وذو أهميـة وأنهـم يكتسـبون    
ولذلك فهم يرون أن العدوان يكون مجزياَ مرضياً ومع استمرار مكافأتهم . المكانة االجتماعية 

م إثارتهم انفعاليا على عدوانهم يجدون في العدوان متعة لهم فهم يؤذون اآلخرين حتى إذا لم تت
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فإذا أصابهم ضجر وكانوا غير سعداء على سبيل المثال فمن الممكن أن يخرجوا فـي مـرح   
فالتركيز في ، وطبقا لهذا النموذج فمعظم أعمال العدوان االنفعالي تظهر بدون تفكير. عدواني 

 هذي ترتكز عليهذه النظرية على العدوان غير المتسم نسبياً بالتفكير ويعني هذا خط األساس ال
النظرية عما يميل الناس إلى فعله عندما يثارون انفعاليا وال يفكرون  كثيرا في سبب إثـارتهم  
وكيف يتفاعلون مع اإلثارة فمن المؤكد أن األفكار لها تأثير كبير علـى السـلوك االنفعـالي    

لحـالتهم  فاألشخاص المثارين يتأثرون بما يعتبرونه سبب إثارتهم وأيضا بكيفيـة تفسـيرهم   
  . االنفعالية 

أن األشخاص العـدوانيين يريـدون أن يثبتـوا ألنفسـهم     ) ٢٤٦،م٢٠٠٨(كما يرى بطرس 
وقد أكدت الدراسات التي ُأجريت ، والبد أن يحظوا باألهمية واالنتباه ، ولآلخرين أنهم أقوياء 

لمتعة التي على المراهقين الجانحين بأن ممارستهم للعنف ومهاجمتهم اآلخرين تكون من أجل ا
  يحصلون عليها من إيذاء اآلخرين وتحقيق اإلحساس بالقوة والسيطرة                        

        ))))١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠((((نظرية بركو فتس نظرية بركو فتس نظرية بركو فتس نظرية بركو فتس 
قدم بيركوفتس نموذجاً نظرياً يوضح العالقة بين االنفعاالت السلبية ومشاعر الغضب والميول 

هذا النموذج وجود عالقة ارتباطيه بـين  ن أكثر ما يجذب االنتباه طبقاً لأو ،العدوانية الناتجة 
فمـن األمـور   ، االنفعاالت السلبية والمشاعر واألفكار المرتبطة بالغضب والميول العدوانيـة 

كما يقرر .المسلم بها أن األفكار والمعتقدات تتدخل بشكل فعال في ظهور المشاعر واالنفعاالت
ر والذكريات وردود األفعال الحركيـة  بركوفتس أن االنفعاالت السلبية تؤدي إلى تنشيط األفكا

لالنفعاالت الذي يتضمن التقييم  قوالتعبيرية المرتبطة بالغضب والعدوان كما أن التفكير الالح
وجـوهر هـذه   ، يثري أو يفرق بين ردود األفعال المختلفـة   وأيقمع  يعمل على أن يقوي أو

بالمشاعر السلبية فنتيجة لهذا  شر على درجة من الوعيبنه عندما يصبح الأالنظرية متمثل في 
  .الوعي واالنتباه فهم يستطيعون أن يصلوا إلى مستوى راق من النشاط المعرفي

        ))))bachلباخ لباخ لباخ لباخ ((((نظرية العدوان اإلبداعينظرية العدوان اإلبداعينظرية العدوان اإلبداعينظرية العدوان اإلبداعي
وجهة نظر هامة وابتكاريه بصورة كبيرة وفعالة )  bachباخ ( في تناول جديد للعدوانية تبنى

والعدوان اإلبداعي وفقاً لتصور باخ هو ، المضطربة عن طرق التعامل مع العالقات اإلنسانية 
وهو أيضا طريقة تعليم ذاتي مصمم لتحسين مهارات الناس جذرياً للحفاظ ، نظام عالج نفسي 

على العالقات السوية مع اآلخرين والنظام العالجي عن طريق العدوان اإلبـداعي والطـرق   
السلبي الموجه ،ر الصريح وغير المباشر كل صيغ العدوان البشري المباش ىالتعليمية يركز عل

شـكال  أنحو الذات والموجه نحو اآلخرين فردياَ أو في جماعات فالعدوان اإلبداعي شكل من 
العالج المؤدي إلى تفسير المشاعر واالتجاهات واألعمال العدوانية الصريحة والمستترة بطرق 
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دوان اإلبداعي يتضمن الفهم الكامـل  إن الع، إعادة التدريب المباشر وأساليب العدوان المبدع 
لكل المستويات الظاهرة والمستترة للعدوان البشري  كما يسهم في الوقاية مـن سـوء إدارة   

ولهذا يستخدمه كثير من المعالجين كمنحى فعال في التدريب والعمـل  ،وتدبر العدوان المدمر 
                                                           )          ١١٩،م٢٠٠١.العقاد.             (الكلينكي مع األفراد العدوانيين 

        information processing theory::::نظرية معاجلة املعلومات املعرفيةنظرية معاجلة املعلومات املعرفيةنظرية معاجلة املعلومات املعرفيةنظرية معاجلة املعلومات املعرفية: : : : سادسًا سادسًا سادسًا سادسًا 
 أن االهتمام بنظرية المعلومات بدأ منذ األربعينات مـن القـرن  ) ١٤٧،م٢٠٠٤(يذكر العتوم 

الماضي عندما حاول علماء النفس فهم آليات عمل العمليات المعرفية من ترميـز وتخـزين   
وقد جاء تطور هذا االتجاه كرد فعل على االتجاه السلوكي ونتيجة تأثره بالبحوث ،واسترجاع 

  .التي جرت حول قضايا العوامل اإلنسانية المترتبة على نتائج الحرب العالمية الثانية 
نظرية لمعالجة المعلومات المعرفية االجتماعية عـن  )  Krick & Dodge , 1994(قدم وقد 

العدوان تتكون من عدة خطوات وكل خطوة منها تعتمد على الخطوة التي قبلها  وبالتالي تكون 
العالقة بين مكونات وخطوات معالجة المعلومات في هذا النموذج عالقة تفاعلية ويقـوم هـذا   

و على فكرة أن أنماط معالجة المعلومات تسهم بوجـه خـاص فـي    ،النموذج عالقة تفاعلية 
حدوث السلوك العدواني فالمعالجة السوية للمعلومات تؤدي إلى السلوك المقبول اجتماعياً فـي  
حين أن القصور أو النقص في معالجة المعلومات أو المعالجة المعرفية المحرفة للمعلومـات  

منحـرف اجتماعيـاً فاألطفـال يواجهـون المواقـف      تؤدي إلى السلوك العدواني والسلوك ال
االجتماعية ولديهم ذكريات من الخبرات االجتماعية السابقة والمخططات االجتماعية والمعرفة 
االجتماعية وعندئذ يستقبلون مجموعة من المثيرات االجتماعية كمدخالت وتكون اسـتجاباتهم  

بها معالجة المثيرات االجتماعية الموجـودة   السلوكية نحو هذه المثيرات نتيجة للكيفية التي يتم
القـول  يمكن ولتطبيق نموذج معالجة المعلومات االجتماعية على السلوك العدواني . في البيئة 

أن األطفال العدوانيين يظهرون تحريفات وتشويهات مستمرة في حل المشكالت االجتماعيـة  
مات االجتماعية فهـم يسـيئون   ومعالجة المعلومات في كل خطوة من خطوات معالجة المعلو

تفسير المعلومات االجتماعية ولديهم إعزاءات عدائية ويختارون أهداف عقابية وتكون لـديهم  
استجابات عدوانية ويظهرون تفعيل وتمثيل للحلول العدوانية للمشاكل مقارنة باألطفال غيـر  

ميـل إلـى اسـتنتاج    ولقد أوضحت الدراسات أن الطفل العدواني لديه استعداد و،العدوانيين 
المقاصد العدائية وخصوصاً في المواقف االجتماعية الغامضة وهذه النزعة هي ما يشار إليـه  

وتعتبر هذه التحيزات اإلعزائية العدائية   Hostile Attributional Biasبالتحيز اإلعزائي  
ـ  ال العـدوانيين  والتفسيرات السلبية من المحددات الرئيسية في االستجابة العدوانية لدى األطف

حيث أن هؤالء األطفال تكون لديهم مقاصد عدائية وأن هذه اإلعزاءات الخاطئة لديهم تحـدث  
عندما يكون لدى الطفل العدواني معلومات عن أن مقاصد اآلخرين نحوه تكون ضارة وعدائية 
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ـ .  زات كما أوضحت الدراسات أن األطفال العدوانيين والمنبوذين من األقران تكون لديهم تحي
أو تحريف في عزو العدائية نحو أقرانهم فـي المواقـف االجتماعيـة الغامضـة فاألطفـال      
العدوانيون يعزون القصد أو النية العدائية لألقران في الظروف والمواقف الغامضة وأن الطفل 
العدواني يعالج المثيرات االجتماعية معرفياً بشكل مختلف عن الطفل غير العدواني وبطـرق  

حدوث المشكالت السلوكية وهذا يوضـح أن المعـارف االجتماعيـة المحرفـة أو     تسهم في 
المشوهة لدى الطفل تدفع به إلى السلوك العدواني وأن هناك نمط مـن معالجـة المعلومـات    

  . االجتماعية يتسم بها سلوك الطفل العدواني وهي ما يشار إليه بالتحيزات اإلعزائية العدائية 
ضوء نظرية معالجة المعلومات المعرفية االجتماعية عنـد كيـرك    ويمكن إيجاز ما تقدم في

  : يتصف بما يلي ودودج إلى أن الطفل العدواني 
يعزو الدوافع العدائية عنده إلى اآلخرين في السياقات التي من خاللها تكـون دوافـع    •

  . ومقاصد الشخص اآلخر غير واضحة 
 . يظهر أهداف عدائية وغير مالئمة عن الموقف  •

هم اختيارات محددة من االستجابات وغالباً ما تتضمن هذه االختيارات السـلوكيات  لدي •
 . العدوانية والتدميرية 

تقوم االستجابات العدوانية على أنها استجابات مفضلة لديه بينما تكـون االسـتجابات    •
 . اإليجابية االجتماعية أقل تفضيالً 

ؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية مثـل  لديه توقعات خاطئة ترتبط بأن السلوك العدواني ي •
 الحصول على ما يريد وأنه يخفض من معاملة اآلخرين السيئة 

العدوانية اللفظيـة  الشعور بالثقة بالنفس بشكل أكبر من خالل قدرته على آداء األفعال  •
  ) ٢٢٧ ،م٢٠٠٧حسين(                         .                      والجسمية 

 Rational theory: : : : ية العقالنية  ية العقالنية  ية العقالنية  ية العقالنية  النظرالنظرالنظرالنظر: : : : سابعًا سابعًا سابعًا سابعًا 

ومن النظريات المعرفية السلوكية التي تفسر السلوك العدواني أيضاً نظرية العالج العقالنـي  
حيث يرى أن هناك تداخل وتفاعل بـين االنفعـال والتفكيـر     "إليس "االنفعالي السلوكي عند

ه وعندما يفكر فإنه ينفعـل  والسلوك وأن الفرد عندما يتصرف فإنه يفكر وينفعل في الوقت ذات
ويتصرف كذلك وأن االضطرابات االنفعالية تكون نتيجـة لألفكـار واالعتقـادات الخاطئـة     
والالعقالنية ومن ثم فهو يرى أن األفكار الالعقالنية هي التي تسبب االضطرابات االنفعاليـة  

ـ    "إليس "ويفسر. كالعدوان والغضب والقلق وغيرها )  ABC(  هالعدوان فـي ضـوء نموذج
ويقترح إليس أن إزالة المشاعر العدوانية والعدائية المدمرة للذات واآلخرين تتضمن مسـاعدة  
األفراد على فهم المكونات المعرفية لمثل هذه المشاعر السلبية والعمل على إحداث تغييـرات  

  ) ٢٣٣، م٢٠٠٧،حسين .                            (في اعتقاداتهم السلبية والالعقالنية 
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سعى إلى توضـيح  " أليس"إلى أن رائد األفكار الالعقالنية ) ٥٣٢، م٢٠٠٥( يبينرويذكر الش
وانتهى إلى ما أطلق عليه النسق الفكري أو نظام األفكـار  ، العالقة بين أفكار الفرد وسلوكه 

ويشير هذا المفهوم إلى ما يتبناه الفرد من وجهات نظر وأفكار ومعتقدات عن أنفسـهم وعـن   
واإلنسان من وجهة نظر أليس إما أن يكون عقالنيا ومنطقيـا  .وعما يحدث حولهم ، ين اآلخر

منطقي يولد عدداً وهذا التفكير الالعقالني والال  ،أو العقالنياً ومنطقياً في تفكيره ، في تفكيره 
من العناصر التي تحمل سوء التوافق مثل الغضب ولوم الذات وعدم القـدرة علـى تحمـل    

  . طاإلحبا

  :قسم العدوان إلى نوعين " إليس " إلى أن ) ١٢١، م٢٠٠١(ما يشر العقاد ك
أن العدوان يكون سوياً إذا ما ارتقى بالقيم األساسية الخاصة بالبقاء والسعادة : النوع األول 

  .والقبول االجتماعي والعالقات الحميمة 
، حب الجدل ، يضة المقا( العدوان غير السوي والذي يظهر على شكل من : النوع الثاني 

، اإلهانة ،االحتدام  العداء ، الهياج ، الغطرسة ، التحكمية ، التأكيدية ، الكبرياء ، العنجهية 
  ) .                   المعارضة والعنف 

 Commentary::::تعليق على النظريات املفسرة للسلوك العدواني تعليق على النظريات املفسرة للسلوك العدواني تعليق على النظريات املفسرة للسلوك العدواني تعليق على النظريات املفسرة للسلوك العدواني 

وقدمت لذلك آرائها ، سلوك العدواني حاولت العديد من النظريات النفسية واالجتماعية تفسير ال
لـدوافع  ورؤيتهم والتي تباينت فيما بينها تبعاً لتوجهات تلك النظريات وروادها ، في العدوان 

وافتقارهـا إلـى التفسـير    ، واستنتاجاتهم المبنية على آرائهـم الذاتيـة   ، السلوك اإلنساني 
ن جميع المهتمين بدراسة السلوك الموضوعي الذي يقدم التفسير األمثل الذي يحظى بالقبول م

إال أننا ما نزال نفتقد إلى وضع أيـدينا  ، اإلنساني وبالرغم من كثرة تلك النظريات وتنوعها 
وذلك لوجود تداخل بين المتغيرات المشكلة لسلوك البشر من ، على السبب المباشر والواضح 

عدد من األسئلة التي تطرح غير أن هناك ، وتعقد العوامل التي يقف خلف ذلك السلوك ، جهة 
  :نفسها في التعاطي مع الممارسات السلوكية لإلنسان وهي كاآلتي 

في حين هناك قلة تتجاوز معايير السـلوك المقبـول   ، لماذا يقدم البعض على السلوك السوي 
؟ هل من الممكن التنبؤ بالسلوك السـوي أو  ..على الرغم من وجود نفس المواقف والظروف 

  ؟..ي ظهوره واختفائه غير السوي ف
ويخلص الباحث إلى التأكيد على تنوع األسباب التي تقف وراء بروز الممارسـات السـلوكية   

وبالتالي فان ما تقدمه تلك النظريات هي مجرد اجتهادات تلقـي الكثيـر مـن    ، غير السوية 
فإن وضع  الضوء على الظاهرة ولكنها ال تقدم النموذج المتفق علية إجماعا ووفق هذا التصور

أيدينا على السبب المباشر يصبح مجرد اجتهادات قد تقرب إلى الواقع ولكنها التصـل إلـى   
تلك النظريات قد اختلفت في تفسيرها للسلوك العدواني إال أنها أثرت المجال كما أن  ،التأكيد 
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 والباحث في هذا الشأن يود اإلشـارة إلـى  ، بتنوع التفسيرات وعدم قصورها في إطار واحد 
  :النقاط اآلتية 

ليست هناك نظرية واحدة حازت على قبول واتفاق من المهتمين بدراسة السلوك العدواني  -١
ويمكن األخـذ بهـا دون   .حتى يمكن القول بأنها النظرية المثالية في تفسير السلوك العدواني

 سواها 

وامل التـي  اتفاق النظريات المفسرة للسلوك العدواني على تفاعل مجموعة من القوى والع-٢
 .وبالتالي فهو محكوم بالتنوع، تدفع بالسلوك العدواني للظهور 

وبالتالي فإن مفهوم الغرائـز الـذي قدمتـه النظريـة     ، أن السلوك اإلنساني سلوك معقد -٣
وهذا ما أدى إلى ظهور اتجاه آخـر يعـرف   ، وال يمكن األخذ به ، البيولوجية مفهوم قاصر 

في إطار رؤية ترتهن . قبول واسع في تفسير السلوك اإلنسانيوحاز على ، باالتجاه المعرفي 
 .ثر العمليات المعرفية  أإلى 

وهنـا  ، ومن أهمها اإلعالم والنموذج ، فاعلية بعض المصادر في تغذية السلوك العدواني -٤
، تبرز دور وسائط المجتمع المسئولة في تنمية قيم الود والتسامح والتحلـي بـالخلق القـويم    

 .ي مجتمع كالمجتمع السعودي وخاصة ف

ن التنوع في تقديم التفاسير لظاهرة السلوك العدواني يؤكد اهتمام علماء النفس بموضـوع  إ-٥
جل التعايش السـلمي  أوب إلى حل مشكالته من ؤوالسعي الد، الصحة النفسية للكائن البشري 

الذي يقوم على أساس و ،وهذا العنصر يرتبط بشكل مباشر بالمعيار االجتماعي ، مع اآلخرين 
  .القبول االجتماعي

هي ، جميع النماذج النظرية التي وضعت لتفسير السلوك البشري في توافقه وسوء توافقه -٦
وذلك ،عبارة عن اجتهادات تنزع إلى محاولة فهم ذالك التنوع في الممارسة السلوكية من البشر

أما دقة تلـك  ،  للتعامل معهووضع الخطط المناسبة ، ضروري لفهم السلوك ومحاولة ضبطه 
وال يمكـن  ، ألنه ال يمكن الجزم بقبوله تمامـاً  ، اآلراء واالجتهادات فهو في غاية الصعوبة 

  .بنفس القدر نفيه 
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  Adolescence مرحلة املراهقةمرحلة املراهقةمرحلة املراهقةمرحلة املراهقة::::احملور الرابع احملور الرابع احملور الرابع احملور الرابع 
مجـال   إن المراهقة وهي المرحلة النمائية التي استحوذت على اهتمام  الكثير من الباحثين في

وذلك بسبب جملة التغيرات التي تطرأ على شخصـية   ،العلوم النفسية واالجتماعية والتربوية 
من جهة وبسـبب   )الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية(المراهق في جميع جوانب النمو 

 بعض الممارسات غير السوية التي قد تظهر من المراهقين وتتصف بعدم التوافق واالنضباطية 
فمن اتجاهات تؤكد على أن فترة المراهقة مرحلة أزمات عاصفة إلى اتجاهات أخرى تـرى  
غير ذلك كما برزت اتجاهات مخالفة تماماً ترى أن المراهقة ليست بالضرورة أزمة عاصـفة  

  .وإنما تعتمد النظرة إلى المراهقة في كونها أزمة من عدمها إلى النظرة المجتمعية 
إن معظم السيكولوجيين يعتقـدون أن االنتقـال مـن    ) ٣٧٤، م٢٠٠٢(مريم سليم وهنا تذكر 

ومـن  ،١٩٠٤وهكذا فهمها ستانلي هول سنة  ،المراهقة إلى الرشد يحمل معه ما يشبه األزمة 
غير إن علماء النفس المعاصرين "مرحلة العاصفة "بعده عدد كبير من علماء النفس مسمياً إياها

ثربولوجية لم يعد لديهم إيمان بهذا القول مطلقاً كما تناولت وبتأثير من الدراسات الحضارية االن
موضوع أزمة المراهقة في بحوثها التي أجرتها على إحدى القبائـل البدائيـة   "مارجريت ميد "

وأكدت أن فترة المراهقة لم تكن فترة أزمة وعصاب بل كانت ارتقاء منظماً لمجموعـة مـن   
والشـك أن المراهقـة ليسـت    ، ضج على مهـل  االهتمامات وضروب النشاط اآلخذة في الن

فإذا كان ،إذ أنها قد تتحول إلى أزمة وشدة إذا أراد لها المجتمع ذلك ،بالضرورة أزمة عاصفة 
المجتمع هادئاً في تقبله لمرحلة االنتقال من الطفولة إلى المراهقة فإن خصائص األزمة فيهـا  

  . باإلمكان أن تتضاءل إلى حد بعيد 
بالقول أن األبحاث والدراسات التي تعرضت للمراهقة يمكـن أن  ) ١٥،م٢٠٠٢(ويؤكد مرسي

  :تنتمي إلى فئة من الفئتين التاليتين 
مجموعة تذهب إلى القول أن المراهقة فترة أزمة حتمية يعاني خاللهـا المراهـق قلقـاً    : أوال

ويتـه  تتعدد فيها مسالكه كي يتخطى أزمتـه ويحـدد  ه  ) اريكسون،فرويد ،هول (واضطراباً
  .لتتواصل  مع غيرها من الهويات وان تفردت عن سائر الهويات األخرى 

 كمجموعة ترى أن القول بأزمة المراهقة فكرة ليست قاطعة ونهائية وال تفسـر سـلو  : ثانياً
                                                            .) ليفين ، مرجريت ميد(المراهقين في كل المجتمعات 

كمرحلـة عمريـة    اومهما يكون من تباينات في التعاطي مع المراهقة بين المهتمين بدراسته 
ن الكثير من الدراسات تؤكد بأنها الفترة إف، شانها في ذلك شأن مراحل النمو اإلنساني المختلفة

  التي يقل فيها الشعور بالرضا عن الذات ويزداد معدل السلوكيات غير السوية من مثل العنف 
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أكان ذلك مع السـلطة األسـرية أو   سواء ،العدوان والتمرد على السلطات بأشكالها المختلفة و
وتتنوع في المراهقة أشكال الممارسات غير السوية ، السلطة المدرسية وكذا السلطة المجتمعية 

وكل ذلك يبرز الحاجة إلى توجيه االهتمام بدراسة المراهقة والتغيرات المصاحبة لها األمـر  
يوضح طبيعة المرحلة وفهمها الفهم العميق الذي يساعد المختصين على التعامل معهـا   الذي

  .  بشكل صحيح 
إلى أنه رغم أن المراهقة هي مرحلة المثالية واآلمال والطموح )١٣٣، م٢٠٠١(و يوضح العقاد

ر والنمو الشخصي وتحقيق هوية ذاتية إال أنها المرحلة التي يقل فيها اإلحساس بالرضا ويظه
وتشهد ،ويزداد معدل المشاغبة والجنوح وتظهر فيها محاوالت االنتحار ، فيها القلق واالكتئاب 

بداية التدخين وإدمان العقاقير والخوف من فقد الحب ، والمشاعر العدوانيـة ، واألحاسـيس   
كمـا يكـون   ، ذاتيـة  الهوية الالجنسية غير المقبولة والشعور بعدم الكفاية وانعدام اإلحساس ب

السلوك المضاد للمجتمع أكثر شيوعاً في منتصف المراهقة ويأخذ شـكل الهـروب والتـأخر    
خارج المنزل وتدمير األشياء وسرقة أشياء تافهة في البداية ثم تتحول بعد ذلك إلـى سـرقة   
أشياء قيمة والكذب والتخريب المتعمد لممتلكات الغير واالعتـداء الجسـماني واالغتصـاب    

   .داء والعدوان وعدم الصبر من أكثر األنماط شيوعاً في هذه المرحلةكما أن الع. الجنسي
جملة المشكالت التي تظهر في فترة المراهقـة ومـن   ) ٢٢٦،م١٩٩٠(كما يستعرض زيدان 

ويتمثل في مظاهر عدة من ، ضمنها العدوان والذي يكثر انتشاره بين تالميذ المدرسة الثانوية 
، والعنـاد والتحـدي   ، تكاك بالمعلمين وعدم احترامهم واالح، ضمنها التهريج داخل الفصل 

ودورات المياه واإلهمال المتعمد لنصـائح  ، وتخريب أثاث المدرسة ومقاعد الفصل المدرسي 
وعدم االنتظام في الدراسة ومقاطعـة  ، وكذلك للنظم والقوانين المدرسية ، وتعليمات المعلمين

ذيئة وإحداث أصوات مزعجة باألقدام في أرضـية  واستعمال األلفاظ الب، المعلم أثناء الشرح 
وتنتشر هذه المظاهر بين بعض المراهقين في المدارس الثانوية حيث يبدر منهم تلك ،الفصل 

واالستهتار وقد يصـل  ، التصرفات والتي تعتبر ذات داللة على سوء الخلق وكذلك الفوضى 
  .الجريمة الحال بالبعض منهم في حاالت متقدمة إلى الجناح وارتكاب 

أن هناك بعض النقاط ألبرز وأوضح مبررات ترى هورني إن ) ١٣٤،م٢٠٠١(يشير العقاد و
  : هذا النوع من العدوان  

إنه يبدأ من مسلمة أن العالم الذي نعيش فيه عالم عدواني ، ولـذا فعليـه شـعورياً أو ال    )١
  . شعورياً أن يقاوم العدوان ويحاربه

لدى المراهق من هذا النمط هي الرغبة فـي أن يكـون قويـاً    اإلحساس أو الرغبة األولى )٢
يسيطر على اآلخرين ويهزم أعداءه أياً كانوا وأينما كانوا ، وبسبب حالـة عـدم الثقـة فـي     
اآلخرين فإن دفاعاته تكون في حالة استعداد ، فهو دائماً في تيقظ لحماية نفسه وفلسفته السائدة 
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ويعتبر هذا أيضاً تفكيراً غير عقالني يدعم فكـرة  " ه ليس هناك حق بدون قوة تحمي" هي أن 
 . العدوان لديه ويدعم المعتقد بأن العدوان يعمل على ارتفاع تقدير الذات 

الميل إلى السيطرة قد يكون في صورة ضمنية أو في شكل مساعدة للغير وبطريقة إنسانية ) ٣
                                                         .يطرة على اآلخرين وفي ثنايا هذه المساعدة للغير تكمن الرغبة في القوة والس

إلى أن الكثير من الدراسات أشارت إلى أن فترة المراهقـة  ) ٤٢، ١٤٢٧(رشود  لكما يذكر آ
ومن هذه الدراسات دراسة المركـز القـومي للبحـوث االجتماعيـة     ،ترتبط بالسلوك العدواني 

عن إعادة التكيف االجتماعي للمراهقـة وكـذلك    ١٩٧٨"إيزلر"دراسة و ١٩٧٦والجنائية بمصر
 ١٩٨٧عبد المحسـن  "أراء العلماء والمختصين التي تربط بين هذه الفترة وبين العدوان فيقول 

إن العدوان موجود في كل مراحل التطور اإلنساني ولكن بصورة تختلـف بـاختالف طبيعـة    "
حلة المراهقة من أكثر المراحل التي يتوافر فيهـا كـل   وتعد مر.المرحلة وقدرات اإلنسان فيها 

كما اعتبرت النظرية االجتماعية المراهقة من اخطر الفترات في حياة . مقومات إظهار العدوان 
وعللت ذلك بان المراهقين من أكثر فئات المجتمع من حيث إمكانية المشـاركة فـي    ،اإلنسان 

لمبحث جملة من المفـاهيم المرتبطـة بمرحلـة    والباحث يستعرض في هذا ا ،حوادث العدوان 
المراهقة نظراً ألن عينة الدراسة هم من طالب المرحلة الثانوية وهم الذين يقعون فـي الفتـرة   

حيـث يتنـاول   ،العمرية التي يطلق عليها المهتمين بدراسات النمو اإلنساني مرحلة المراهقـة  
  : المحاور اآلتية

  .التعريفات المختلفة للمراهقة -١
  .الفترة الزمنية التي تغطيها المراهقة -٢
  .أهمية المراهقة -٣
  .المظاهر االنفعالية في المراهقة -٤
  .العالقة بين المراهق وعائلته -٥
  .عدوانية المراهقين وحاجتهم إلى اإلرشاد -٦
  .خصائص المراهقة -٧
  .المراهقة في علم النفس الحديث -٨
  .مراحل تطور المراهقة  - ٩ 

  .ات األساسية ومطالب النمو للمراهقين الحاج-١٠
  . االتجاهات المختلفة في دراسة المراهقة-١١
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        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
تجاهات وهذه اإل، اتجاهات عديدة في تناول المرحلة العمرية التي تعرف بالمراهقة  تبرزلقد 

ـ  ، وتحديد الفترات الزمنية التي تغطيها بداية ونهاية ، تتباين في تحديد المفاهيم  ي وكـذلك ف
وعلى الـرغم مـن    ،التفسيرات المختلفة التي تسلط الضوء على األشكال المتعددة للمراهقة 

وجود تلك الرؤى المتباينة فان المراهقة تظل الفترة العمرية التي شغلت حيـزاً كبيـراً مـن    
اهتمامات علماء النفس والتربية كونها تشكل مرحلة عمرية جديدة وتتسـم بـاالختالف عـن    

فالمراهقة مرحلة لها أهمية عظيمة في حياة الفرد وفـي  ، بقة والمراحل الالحقة المرحلة السا
وبالرغم من أهمية المراهقـة وأثرهـا البـين فـي     . صحته النفسية وفي توافقه االجتماعي 

ن هناك من الباحثين من يرى بأن توجيه األبحاث والدراسات للمراهقة لم إالشخصية اإلنسانية ف
  .في الوجود اإلنساني للمرحلة الذي تمثله األهمية المطلقة  يتم بالشكل

بأنه قد تأخرت الدراسات التي تناولت المراهقة فـي علـم   ) ٣٧٣، م٢٠٠٢(سليم مريم ترى ف
ولكن اليوم تعرف المراهقة اهتماماً ، النفس وسبقتها في ذلك دراسات تناولت مرحلة الطفولة 

ي تفصل الطفولة عن الرشد ونستطيع القول بأنه ال توجـد  كبيراً وذلك ألنها الفترة األطول الت
  مراهقة حقيقية في كل المجتمعات وحتى أن وجدت فأنها ال تظهر في كل األوساط االجتماعية 

مرحلة المراهقة من أكثر مراحل النمو إثارة لدى البـاحثين  ) ١٨، م١٩٩٢(عاشورمنال وتعد 
ا من طبيعة خاصة للتغيـرات الجسـدية النفسـية    في مجال العلوم النفسية واالجتماعية لما له

  .واالجتماعية واالنفعالية ، وتكون بمثابة مؤشر على بناء جديد قد بدأ يتفتح 
إلى أن مرحلة المراهقة تمثل اخطر سني حياة اإلنسان  ) ٧٤، م٢٠٠٥(خليفة إيناس كما تشير  

التي يمر فيها بكثير من  وهي الفترة، حد كبير ألنها السن الذي يتحدد فيها مستقبله إلى
ويمكن أن ينجرف الفرد في هذه السن إذا لم ، أو يعاني من الصراعات والقلق ، الصعوبات 

ومعنى ذلك أن سن المراهقة أشبه ما تكون ، يجد من يأخذ بيده ويعاونه في تخطي العقبات 
في الغالب األعم  من يمر فيه بسالم يضمن حياة مستقرة بعنق الزجاجة في الحياة النفسية للفرد

ويتضح من ذلك أن هذه المرحلة من عمر اإلنسان تعتبر على جانب كبير من األهمية في ، 
  .                                                حياة الفرد 

ومن أهم خصائص النمو االنفعالي لدى المراهق هو العنف وعـدم االسـتقرار ، فـالمراهق    
من المراهقة قد يثور ألتفه األسباب شأنه في ذلـك شـأن صـغار     وخاصة في الفترة األولى

األطفال ، إذا أثير أو غضب فإنه قد ال يستطيع  أن يتحكم في المظـاهر الخارجيـة لحالتـه    
االنفعالية ، فقد يحطم ويلقي بما في متناول يديه ، أو يحرق مالبسه أو يتلف ما حوله وما إلى 
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الية العنيفة إلى الخارج ، وأحياناً أخرى يوجه هذه الطاقة إلى ذلك ، موجهاً بذلك الطاقة االنفع
  )                     ٢٤١،م١٩٨٩،إسماعيل(                        . الداخل مسبباً اإليذاء لنفسه أو ممتلكاته 

تشر بـين  العدوان ينتشر في المدارس خاصة بين الطالب في سن المراهقة وأنه ينإن سلوك 
شأن الوعي العلمي الصحيح بهذه المرحلة أن يرشدنا للمبـادرة   فمن، ر من اإلناث الذكور أكث

إلى الوقاية قبل االضطرار للعالج ، حيث أن كثير من المشكالت المؤلمـة التـي تسـتوجب    
إنما هي وليدة الجهل وعدم الوعي ، وإن اإلطالع على مالبسات هذه المرحلة الصعبة،  العالج

  )  ٨، ١٩٩٨الشرفي(. توالمربين التخطيط والوقاية من المشكاليتيح ألولياء األمور 
وغالباً ما يكون سلوك المراهق متهوراً وعنيفاً بسبب ما يعاني منه المراهـق مـن ضـغوط    
واضطرابات نفسية شديدة مما يجعله يعيش مرحلة من الصراع النفسي المستمر طيلـة فتـرة   

بما يمليه عليه من واجبات ومشاكل دراسـية   مراهقته ، هذا باإلضافة إلى أن الجو المدرسي
تزيد آالمه وتحد من أنشطته االجتماعية التي إذا ما قام بها ألفرغ كثيراً من انفعاالته المكبوتة 
، خصوصاً لدى المراهقين الذين يتسمون بضعف مستوى التحصيل الدراسي ، والذين يتسمون 

. ألنشطة التعليمية حيث يزيد من عـزلتهم  بالعصبية ، مما يقلل من مشاركتهم لزمالئهم في ا
أن هناك كثيراً من المراهقين الذين ينتهجون سلوكاً ال عقالنياً بسبب ما يعانون من مشاكل كما 

نفسية واجتماعية وأكاديمية مما يحد من توافقهم النفسي ، ولذا يضيع هدفهم في الحياة  ومن ثم 
بر مرحلة المراهقة ميداناً خصـباً يتلقـى منـه    من هنا تعت.يؤثر علي مستقبل حياتهم الالحقة

المراهقون اإلرشاد النفسي خصوصاً عندما يكون إرشاداً نفسياً منظماً ، ضمن برامج إرشادية 
  . كالمدارس في مؤسسات تعليمية صالحة لتلقي اإلرشاد النفسي

                                )١٦٩، م١٩٨٩،الخطيب (                                                                 
والباحث يؤكد في هذا اإلطار على أن فترة المراهقة هي فترة تحدث فيها جملة من التغيرات 
التي جعلت الكثير من المهتمين بالدراسات التربوية والنفسية  يطلقون عليها فتـرة التـوترات   

ا يجعل مم، ة الصعوبات والهيجان االنفعالي كما هي فتر، والممارسات السلوكية غير السوية 
ويوجه المهتمـين إلـى   ، سلوك المراهق في بعض من أشكاله  يقابل بالرفض من المحيطين 

  .الدراسات التي تعني بالمرحلة اإلكثار من 
 Definition    ))))مفاهيم وتعريفاتمفاهيم وتعريفاتمفاهيم وتعريفاتمفاهيم وتعريفات((((املراهقة املراهقة املراهقة املراهقة 

ويطلق علـى جهـل فـي     ،والذي يعني لغة الخفة والسفه : ُأخذت المراهقة من الفعل رهق 
ويقال راهق الغالم فهو مراهـق إذا قـارب   ، اللحاق : وأيضا الرهق ، وخفة عقله ، اإلنسان

  ) ١٢٨،م١٩٩٠،ابن منظور ( االحتالم                                                    
يشتق من اللغة الالتنية ) adolescence(مصطلح المراهقة في اللغة االجنبية 

)adolescentia ( ر "والفعل  معناهوالمراهقة هي المرحلة التي ينتقل فيها الكائن الحي من "كب
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          . أي أن المراهقة هي االنتقال من اإلتكالية إلى االعتماد على الذات ، الطفولة الى الرشد 
  )٣٧٥، م٢٠٠٢،سليم مريم (.                                                             

وتفيد كلمة المراهقة معنى االقتراب أو الدنو من الحلم وبذلك يؤكد علماء فقه اللغة هذا المعنى 
أو لحق أو دنا من ، وأصل المعنى الالتيني لهذه الكلمة  هـو  "  غشى"في قولهم رهق بمعنى 

حلم واكتمـال  االقتراب المتدرج من النضج ، فالمراهق بهذا المعنى هو الفرد الذي يدنو من ال
  )   ٢٧٢، م١٩٩٨، السيد(                              النضج                           

أن علماء النفس التكويني يفضلون استخدام هذا المصطلح اللغوي ) ١٧،م١٩٨١(ويؤكد الحافظ 
  . ألن مغزاه ينسجم كثيراً والخصائص الجسمية والسلوكية لهذه الفترة من حياة اإلنسان

المراهقة هي مرحلة النمو التي تبدأ من سن البلوغ أي مـن  ) ١٠، م١٩٨٣(  بدويعرف  وي
سنة حتى سـن النضـوج العقلـي     ٢٠سنة أو  ١٨سنة وتنتهي في سن النضوج أي  ١٣سن 

 . واالنفعالي واالجتماعي 

المراهقة هي فترة نمائية في النضـج اإلنسـاني وتبـدأ عـادة     )  ١٩٨٧(تعريف  األشول و
عالمات األولى للنضج الجنسي وتنتهي باكتمال النضج الجسمي وهـي تقـع تقريبـاً بعـد     بال
 .سنوات العشرة األولى من حياة الفرد حتى نهاية العقد الثاني ال

المراهقة هي الفترة في النمو اإلنساني التي بين بدايـة  ) ١، م١٩٩٠(تعريف  دسوقي وهناك 
 ٢١: ١٢ار التقريبية مـن  البلوغ والرشد واألعم البلوغ والوصول للرشد وهي الفترة ما بين

  .   ٢٢ :١٣ من   ذكورللللبنات ، و
أن المراهقة هي فترة تحول من الطفولـة بمـا   ) ٧٢، م١٩٩٣(عبد الحميد وتعريف كفافي و

وإلى استقاللية في الرشد ، وتبـدأ   ،تتميز به من اعتمادية وعدم نضج إلى درجة نضج أكبر
تقريبـاً ،   ٢٢: ١٣الجنسي بالنسبة للبنين تتراوح هذه الفترة بين العام  مرحلة المرهقة بالبلوغ

تقريباً ، وتحدث في هذه الفترة تغييرات كبيرة وأحياناً ما تكـون مسـببة     ٢١ :١٢البنات و
لالضطراب بدرجات متفاوتة في الخصائص الجنسية وصورة الجسـم واالهتمـام الجنسـي    

   .ومفهوم الذات واألدوار االجتماعية والنمو العقلي
  Developmentإن المراهقة هي مرحلة من مراحل التطور  ) ٧٠٤، ١٩٩٣(ف  طه ويعر

تبدأ من البلوغ وتتسم بحشد من التغيرات الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية بجنباتها المختلفة 
فعـل   وتدخل في إطار علم نفس النمو وهي تقع بين الطفولة والرشد ، أصلها في الالتينيـة ال 

Adolcsccre   والذي يعني التدرج نحو الرشد كافة أوجهه ، بينما يأتي في اللغة العربية من
 . وهو يعني الحمق والجهل بقدر ما يعني دخول الوقت والدنو واللحاق والقرب " رهق " الفعل 
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ه مرحلة المراهقة هي مرحلة الدراسة الثانوية وتعتبر هذ) ٧٨،  ١٩٩٣(تعريف  أبو العال  و
المرحلة مكملة لفترة البلوغ وغير منفصلة ولكنها تسير بالمراهق نحو اكتمال النضج بالتدرج 
وهي مرحلة تطور تدريجي ونمو شامل لجميع مكونات الشخصية الجسمية والعقلية والـدور  

 . الذي يعطي للفتى والفتاة في المجتمع من حيث تحمل المسئولية واالستقالل الذاتي 

المراهقة هي فترة التحول الفيزيقي نحو النضج ، وتقـع بـين   ) ١٨، ١٩٩٥(تعريف غيث  و
بداية سن النضوج وبداية مرحلة البلوغ ويحددها بعض علماء النفس عادة في سـن الثانيـة   

وتختلف االتجاهات نحو المراهقة باختالف الثقافـات كمـا أن األثـر     ةأو الثالثة عشر ةعشر
          .تلف أيضاً طبقاً الختالف األنماط الثقافية االجتماعي والسيكولوجي للمراهقة يخ

، أن مصطلح المراهقة تعني مرحلة االنتقال من الطفولة إلـى   ١٩٩٧" زهران " عرف كما ي
أو قبل ذلك بعامين أو بعد  ةحتى التاسعة عشر ةمرحلة الرشد والنضج وتمتد من الثالثة عشر

  ) ٣٠،  ١٩٩٧حطب ، (                                            .ذلك بعام أو بعامين
فهي تشـكل منعطفـاً   ، والمراهقة هي الجسر الذي يعبره الفرد من الطفولة إلى عالم الرشد  

  ) ٦٩،م٢٠٠١،الفرح .      ( بارزاً يحدد مستقبل الفرد ونجاحه األكاديمي والمهني واألسري
رهقة تعني مرحلة االنتقـال مـن   من خالل استعراض التعريفات السابقة يرى الباحث أن الم

والمراهقة كمرحلة عمرية تمتد من عمر الثالثـة عشـر   ، الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج 
وفي الغالب فهي تتحدد في فتـرة  . حتى التاسعة عشر أو قبل ذلك بعامين أو بعد ذلك بعامين 

نتهـي بالنضـج   وتبدأ مرحلة المراهقة بالنضـج الجنسـي وت  ، زمنية تقارب الثماني سنوات 
  . االجتماعي 

وهذه المفاهيم ينظر لها ، تداخل بين مفهوم المراهقة وبعض المفاهيمهناك كما يرى الباحث أن 
   -:كالتالي يوه، مرادفات للتوسع والتغير الذي تمثله مرحلة المراهقة  أحيانا على أنها

                Pubertyالبلوغ البلوغ البلوغ البلوغ 
التي تطرأ على الشخصية اإلنسـانية فـي    تمثل المراهقة بمفهومها الشامل جملة من التغيرات

فالبلوغ ، وهي بهذا المفهوم تعد أكثر شمولية من مفهوم البلوغ ، جوانب متعددة من مظاهرها 
، يتحدد في جانب نمائي واحد ومتمثل في التغيرات الفسيولوجية المتمثلة في البلوغ الجنسـي  

جسـمياً وعقليـاً وانفعاليـا    (صية في حين أن المراهقة تشمل كافة التغيرات في جوانب الشخ
  ) .واجتماعياً

البلوغ بأنه نضج الغدد التناسلية واكتساب الفرد معـالم جنسـية   ) ١٤٥، م١٩٩٣(عرف  طه ي
وجسمية جديدة ، تنتقل به من مرحلة الطفولة إلى بدء النضج ، وأحياناً نجد بعض المهتمـين  

يرات التي تطرأ على الفرد وهي تغيرات يردفون بين المراهقة والبلوغ باعتبار أنه أوضح التغ
فكلمة مراهقة تعني تغيراً في مرحلة كاملة تبدأ بـالبلوغ   ،فسيولوجية ، ولكن هناك اختالفات
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وتستمر حتى سن النضج ، أما البلوغ فهي تعني تغير في جانب واحد في النمو وهي النضـج  
                                                                       .          الجنسي ، كما يتمثل في قدرة الفرد على التناسل 

، البلوغ هو مرحلة النمـو الفسـيولوجية والتـي تسـبق     ) ٧٥، م١٩٩٣( تعريف  أبو العال 
  سنة              ١٥:  ١٢المراهقة وأن البلوغ يناظر مرحلة المدرسة اإلعدادية من 

                     Youthالشباب الشباب الشباب الشباب 
جمع شباب وشبان وشبيبة والمؤنث شابة والجمع شابات والشباب من سن البلوغ الفعل شب وال

  : إلى الثالثين تقريباً وتنقسم إلى 
  " : الفتوة " مرحلة الشباب األولى 

سنة وبذلك تطابق مرحلة الفتـوة بمرحلـة    ٢١وهي تمتد من بداية الحلم حتى الرشد وحتى 
  . الشباب األولى 

  " : مرحلة الرشد " مرحلة الشباب الثانية 
  ). ٢٣٠،  ١٩٨٥جالل ، (                    .          سنة  ٣٠:  ٢١وهي تمتد من سن 

 Adolescence period:  الفرتة التي تغطيها مرحلة املراهقةالفرتة التي تغطيها مرحلة املراهقةالفرتة التي تغطيها مرحلة املراهقةالفرتة التي تغطيها مرحلة املراهقة

اتفاق الباحثين والعلماء المختصين بدراسة التطور اإلنساني علـى فتـرة     يالحظ عموما عدم
على المراحل الفرعية التـي تتضـمنها هـذه     ناهقة ، كما أنهم يتفقوزمنية محددة لفترة المر

)  Hurlock , 1980( أما من حيث الفترة الزمنية التي تغطيها هذا المرحلة فترى ،المرحلة 
سنة وقسمتها إلى مرحلتين فرعيتين أطلقت على األولى التـي  )  ١٨ – ١٢( أنها تمتد ما بين 

( م المراهقة المبكرة وعلى الفترة القصيرة الممتدة ما بـين  سنة اس)  ١٧ – ١٣( تمتد ما بين 
أن مرحلة المراهقة )   Berger , 1988( سنة مرحلة الطفولة المتأخرة ، وترى )  ١٨ – ١٧

سنة وقامت بدراسة هذا المرحلة كفترة عمريـة واحـدة دون تحديـد    ) ٢٠-١٢(تمتد ما بين 
تقسيم فترة المراهقة إلـى مـرحلتين   )   Schiamberg , 1985(مراحل فرعية ، وقد تبنى 

سنة في )  ١٦ – ١٢( فرعيتين ، تمتد األولى التي أطلق عليها اسم المراهقة المبكرة ما بين 
. سنة وحتى منتصف أو نهاية فترة العشرينيات من العمـر  )  ١٧( حين تمتد الثانية ما بين 

وقد جرت العادة بين البـاحثين  أن مرحلة المراهقة طويلة جداً ، )   Berk , 1999( وتذكر 
على تقسيمها إلى ثالث مراحل فرعية ،يطلق علي األولى المراهقة المبكرة وتمتد في الفترة ما 

سنة ، وهي فترة من التغيرات السريعة نحو البلـوغ  )  ١٤( سنة إلى )  ١٢( أو )  ١١( بين 
سنة ، حيث )  ١٨ – ١٤( ين والمرحلة الثانية هي المراهقة المتوسطة ، وتمتد في الفترة ما ب

تكون التغيرات ذات العالقة بالبلوغ قد اكتملت تقريباً ، أما المرحلة األخيرة وهـي المراهقـة   
تسلسـل  مع عاماً ، إن مثل هذا التقسيم ينسجم )  ٢١ – ١٨( المتأخرة فتغطي الفترة من بين 
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مرحلة المدرسة  االبتدائية المراحل الدراسية في كثير من دول العالم ، حيث يأتي بعد المدرسة
اإلعدادية أو المتوسطة ، ومرحلة المدرسة الثانوية ، وأخيراً ينتقل الفرد إلـى الدراسـة فـي    

أن فترة المراهقة هي تلك الفترة من الحياة   Sprage , 2004ويرى  . الكليات أو الجامعات 
اهقة المبكرة وتمتد بين ويشير إلى أن مرحلة المراهقة تقسم إلى ثالث مراحل فرعية هي المر

( سنة ، وأخيراً مرحلة المراهقة المتأخرة أو الشباب التي تغطي الفترة ما بين )  ١٣ – ١٠( 
  ) ٤٠٦،م٢٠٠٤،أ23 �1دو(                                . سنة )  ٢٣ – ١٩

، ة وإذا كان معظم الباحثين قد صنف المراهقة إلى ثالث مراحل فرعية وفق تسميات متنوع 
، م١٩٩٦(فهناك من ذكر بأن المراهقة كمرحلة عمرية تُصنف إلى مرحلتين حيث يشير عقل 

  :إلى أن المراهقة تُقسم إلى قسمين وهي كالتالي )  ٣٣٧
وتمتاز هذه المرحلـة بأنهـا فتـرة    ] سنة  ١٧ -١٣[ وتمتد من عمر: المراهقة المبكرة  -١

  يألفها الطفل من قبل االنتقال من بيئة األطفال الى بيئة جديدة لم 
وتقابل مرحلـة التعلـيم الجـامعي    ] سنة  ٢٢ -١٨[وتمتد من عمر : المراهقة المتأخرة  -٢

  .وتكتمل في هذه المرحلة معظم مظاهر النمو 
أن زهـران  " استناداً إلـى  ) ١٦، م١٩٩١(عبود هغير أن الباحث يرى أن التقسيم الذي ذكر

  : تي هو التصنيف األمثل وهو على النحو اآللمراهقة إلى ثالث مراحل ا قسم " ١٩٧٢"
  "المتوسطة" وتقابلها المرحلة اإلعدادية)  ١٤:  ١٢( المراهقة المبكرة من سن   -١
  وتقابلها المرحلة الثانوية من التعليم )  ١٧:  ١٥( المراهقة الوسطى من سن   -٢ 

                                                .م العالي وتقابلها مرحلة التعلي)  ٢١:  ١٨( المراهقة المتأخرة من سن  - ٣
  .ويوضح الباحث بالشكل التالي مرحلة المراهقة في سلسلة مراحل النمو اإلنساني 

  )٦(شكل رقم                                         
  مرحلة المراهقة في دورة النمو اإلنساني                           
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        Significance of the adolescenceأهمية مرحلة املراهقة أهمية مرحلة املراهقة أهمية مرحلة املراهقة أهمية مرحلة املراهقة 
وقد وجه الكثير من علماء الـنفس اهتمـامهم   ، من أهم مراحل النمو اإلنساني  تعد المراهقة

إدراكا بان المراهقة تعـد فـي نظـر    ، صوب دراسة تلك المرحلة العمرية من حياة اإلنسان 
فالعمل الصحيح لفهم طبيعة المرحلـة هـو   ، نسانية الثاني للشخصية اإلالبعض منهم الميالد 

، جل أن ينموا متمتعين بالصحة النفسية أالسبيل األمثل لتهيئة الفرص المناسبة للمراهقين من 
دون أن ، المتعددة فرحـاً وترحـاً    اوبالتالي يمكن لهم أن يتكيفوا مع الحياة اإلنسانية بأشكاله

  .يصيبهم األذى النفسي 
المراهقة ، أي عهد الفترة الممتدة بين النضوج الجنسي وتـولي أدوار البـالغين   تعتبر فترة و

لمسؤولياتهم ، فكرة حديثة العهد وإن أصبحت راسخة الجذور ، فقديماً كان الـزواج المبكـر   
وإنجاب األطفال يمثالن القاعدة ، حيث يتم تزويج الفتيات بعد فترة الحـيض بوقـت قليـل ،    

في سن أكبر قليالً من اإلناث ، حتى تتاح لهم فرصة التدريب األولـى  والبنين يتزوجون عادة 
على أدوارهم بوصفهم أرباب هذه األسر، والمشاركين األساسين في عالقـات أسـرهم مـع    
المجتمع المحلي ، والزوجات تم تدريبهن على أن يكن أمهات وعامالت ماهرات فـي تأديـة   

)                                                         ٢٠٠٣نصار ، (                             الخدمات المنزلية أثناء فترة طفولتهن     
أن الدراسات النفسية الخاصة تشير إلى أن مرحلة المراهقة ) ١٨٣، م١٩٩٤(ويبين الجسماني 

ق قد تكون الفرصة األخيرة لبعض األشخاص كي يحدثوا تغيرات في طرق معيشتهم عن طري
، وتعتبر المراهقة  فترة هامة لتكوين نمط الحياة للسنوات المقبلة .كتساب تأثير نفسي مناسبإ

، نمو متشعب ومتعـدد المنـاحي    ففترة المراهقة هي فترة توتر نفسي فضالً عن كونها فترة
  ) .الزوبعة النفسية (ولهذا السبب فهي توصف أحيانا بأنها مرحلة 

نه ومع استمرار التطور العلمي في مختلف مجاالت أإلى ) ٤٠٣، م٢٠٠٤(كما يشير أبوجادو 
الحياة ، ومن بينها الدراسة الدقيقة لتطور اإلنسان عبر مراحله المختلفة ، توصل علماء النفس 
إلى أن مرحلة المراهقة تعتبر من أهم الفترات النمائية والتطورية في حياة اإلنسان ، إذ يتحدد 

لشباب فيما بعد ، فهي مرحلة انتقال من الطفولة إلى الشباب تكتنفها فيها الطريق الذي يختاره ا
العواصف والتوتر والشد واألزمات النفسية ، وتسودها المعاناة واإلحباط والصـراع والقلـق   
والمشكالت وصعوبات التوافق ، لذا فإن األمر يتطلب وضع هذه المرحلـة تحـت الدراسـة    

لجسمية واالجتماعية ، وما يرتبط بها من األمور العقائديـة  العلمية من كافة جوانبها النفسية وا
والخلقية وما يمارسه المراهق من أنشطة رياضية وعقلية واجتماعية وفنية ، ومـن الجـدير   
بالذكر أن الحكومات وهيئات المجتمع المدني ركـزت اهتمامهـا علـى مرحلتـي الطفولـة      

عندما نشـأت الجمعيـة   مؤخراً راهقة إال والشيخوخة ، ولم تولي االهتمام الكافي بمرحلة الم
اإليطالية لعلم المراهقة ، ومن ثم انتشرت الفكرة في دول أوروبية كثيرة ، األمر الذي ترتـب  



 ١٥٩

وبات واضـحاً أن  )  ١٩٩٢( عليه تشكيل ما يعرف باسم االتحاد األوربي لعلم المراهقة عام 
تأسس اإلتحاد )  ١٩٩٣( وفي عام  هذه الحركة اتسعت لتشمل العديد من دول وقارات العالم ،

العالمي لجمعيات علم المراهقة ، من جمعيات القارات األوربية واألسيوية واألمريكية ، ولـم  
( وفـي عـام    يكن لقارة  إفريقيا نصيب في المشاركة لعدم وجود جمعيات لعلم المراهقة فيها

ية في القارة اإلفريقيـة  نشأت أول جمعية لعلم المراهقة في مصر ، وكانت أول جمع)  ٢٠٠٠
 , Eccles et al( ويرى أكسلس وآخرون  .تنضم إلى االتحاد العالمي لجمعيات علم المراهقة 

أن السنوات العشر أو الخمس عشر األخيرة شهدت تطورات دراماتيكية في االهتمام )   2004
تحـدث فـي    بمرحلة المراهقة ، حيث أن هذه المرحلة تتصف بعدد كبير من  التغيرات التي

العديد من المستويات ، فإن طبيعة هذه التغيرات وسرعة حدوثها تجعل مرحلة المراهقة فترة 
لقد حددت األمم المتحدة والمؤسسـات الدوليـة   . مثالية للتركيز على دراسة التطور اإلنساني 

الت مجموعة من األهداف العالمية العامة التي يتصل البعض منها بالمراهقين ال سيما في مجا
السياسة واإلسكان والصحة اإلنجابية وإصالح نظم التعليم وإلغاء كافة أشكال التمييـز ضـد   
المرأة وسد الهوة بين الذكور واإلناث في السلوكيات األسرية واالجتماعية والتعليم وغيرها من 

ما في جوانب الحياة ، وتشكل هذه األهداف أولويات بالنسبة للعاملين في مجال التنمية ، وال سي
الدول العربية التي تعتبر من أكثر دول العالم من حيث توزيع الفئات العمرية  حيـث يشـكل   

هقون الذين تتراوح أعمارهم بين سن البلوغ وسن الرشد القانوني المحدد بثمانية عشـر  االمر
 – ١٥من السكان في الوطن العربي ، وقدر عدد من تتراوح أعمارهم بين % ٢٠عاماً حوالي 

. من مجموع السـكان  % ١١مليون مراهق ومراهقة ، يشكلون حوالي  ٣١ة أكثر من سن ١٩
وهم بالتالي مجموعة بشرية كبيرة ومهمة في طور التحول السريع ، مما يبرز أهمية الـوعي  
بأوضاعهم ومشكالتهم وأنماط تفكيرهم وسلوكهم من قبل العاملين في مجال التنمية ، وخاصة 

نظراً ألن األدوار االجتماعية )  Gender( ي تعني بالنوع االجتماعي بالنسبة إلى المراكز الت
واعترافاً بأهمية هذه المرحلة فقد . للذكور واإلناث ترتسم مالمحها األساسية في هذه المرحلة 

بادرت العديد من المؤسسات اإلقليمية والوطنية إلى إدماج موضوع المراهقـة فـي صـلب    
ذلك مشروع المسح العربي لصحة األسرة الذي أنجزته جامعـة  اهتماماتها المستجدة ، ومثال 

الدول العربية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة بالتعاون مع جهات أخرى ، 
وقد أفرد هذا المسح قسماً خاصاً بالمراهقين وهذا دليل على االهتمام المتزايد بمرحلة المرهقة 

لجهود البحثية والتدخالت من أجل بلورة أفضل االستراتيجيات ، وتطلب هذا االهتمام تنسيق ا
  التي تسهم في تنمية أوضاع المراهقة تطوير مشاركتهم الفاعلة في صنع حاضرهم ومستقبلهم 

  



 ١٦٠

ويرى الباحث أن إدراك علماء النفس ألهمية مرحلة المراهقة قد جاء نتيجة لعدد من العوامل 
  :فيما يلييمكن اإلشارة إليها التي 

كونها تترك تأثيرات ، نها المرحلة التي تفوق في أهميتها مراحل النمو اإلنساني المتعددة إ -١
ألن االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة ، مفاجئة وقوية على أفكار الفرد وسلوكه 

  .يشكل أتساعا في آفاق التفاعل االجتماعي وبالتالي يدرك المراهق واجباته وحقوقه 
، نها المرحلة التي تتميز بجملة من التغيرات الجسمية والعقلية واالجتماعيـة واالنفعاليـة   إ-٢

وهذه التغيرات في نواحي الشخصية المختلفة تنقل الفرد إلى مرحلة التغيرات في مجال القـيم  
   .الفردية الهوية  لوتشكي، ومجال االنتماء للجماعة ، واالتجاهات 

ز عن مرحلة الطفولة والمراحل التالية لهـا باتسـاع المسـاحة    ن المراهقة مرحلة تتميإ -٣
) ٢٠، م٢٠٠٢(ويتفق هذا الرأي مع ما ذكره مرسي ، وثقل العبء االجتماعي ، السيكولوجية 

  . ةمن أن المراهقة تمتاز باتساع حجمها وما تحتاج إليه من المطالب النمائية المتزايد
، فالمراهق يعي ذاته ويـدرك كينونتـه   ، البشري تعد المراهقة الميالد الوجودي للكائن  -٤

وهذا يتفـق  . ويندفع إلى األمام سعياً وراء االستقاللية والتحرر من القيود التي فرضت عليه 
بوصفه المراهقة بأنها فترة الوالدة الجديدة لما تطرأ ) ١٧٠، م١٩٩٤(وما عبر عنه الجسماني 

لتي كانت قد مرت به فهـو يريـد أن يتبـين    على تفكير المراهق من تأمل وتنقية الخبرات ا
وفي نمو إبعاده ، وهو يمر بمرحلة بيولوجية لها آثارها البارزة في تكوينه الجسمي ، جدواها 

  .وفي مالحظة ظواهر جديدة تتعلق بتكوينه العام لم يألفه مثلها من قبل ، 
يقع أحياناً في حاالت من فالمراهق ، ن المراهقة مرحلة عدم الثبات واالستقرار االنفعالي إ -٥

ومن تنامي الثقة بالنفس ، إلى حاالت من اليأس والقنوط ، اآلمال العريضة واألهداف المرجوة 
  .  بها إلى انعدام الثقة كلياً  دواالعتدا

فالمراهق في حاجة إلى اعتراف الكبار ، المراهقة مرحلة تنامي الحاجات النفسية وتنوعها  -٦
ويحتـاج إلـى   ، كما يحتاج إلى الحريـة  ، المراهق يحتاج إلى النجاح و، وتقديرهم له ، به 

  .التوجيه والرد على تساؤالته واستفساراته 
فمن اتجاهات ترى ، نها المرحلة التي حيرت الباحثين في التعاطي معها و تفسير أشكالها إ -٧

إليها كمرحلـة   إلى اتجاهات ُأخرى تنظر، أن المراهقة مرحلة األزمات والمشكالت المتنوعة 
         .غيرها من مراحل العمر األخرى شأن عمرية يمر بها الفرد في حياته شأنها 

        The passion in adolescence: : : : احلاالت االنفعالية يف املراهقة احلاالت االنفعالية يف املراهقة احلاالت االنفعالية يف املراهقة احلاالت االنفعالية يف املراهقة 
تعتبر المراهقة من قبل البعض فترة تسودها االنفعاالت المكثفة التي تتميز عموماً بعدم الثبات  

دو أن المراهقين في هذه المرحلة يحظون بدرجة أقل من الدفء والقبول في واالستقرار ، ويب



 ١٦١

عالقاتهم مع آبائهم ، وعلى أي حال فإن حميمية العالقات العائلية مع المراهقين تسهم بأشكال 
سوية من المشاعر االنفعالية  الموصلة إلى عالقات تطورية محببة ، بينما تسهم الممارسـات  

  . اهقين في التنبؤ بوجود مشاعر انفعالية غير محببة العدوانية تجاه المر
)                          م ٢٠٠٤، أبوجــادو  ؛هـــ١٤٠٢، ؛ وإســماعيل  ؛م١٩٨٠، بهــادر(واعتمــادا علــى  

  : فان االنفعاالت في فترة المراهقة تصنف في األشكال اآلتية 
�Joyous States:��حاالت البهجة والفرححاالت البهجة والفرححاالت البهجة والفرححاالت البهجة والفرح)��١ �

الدفء والحب واالهتمام والتفاؤل والسعادة من البيئة اآلمنة التي يعيش فيها  يأتي تطور مشاعر
نتقـال  ا المراهق واألحداث السارة والعالقات االجتماعية التي يطورها مع اآلخـرين ، ومـع  

األطفال إلى مرحلة المراهقة يكونون قد طوروا على نحو مسبق نماذجهم الخاصة بهـم مـن   
هقين الذين يشـعرون بالـدفء   احداث واألشخاص ، ويالحظ أن المراالستجابات االنفعالية لأل

�والود والتعاطف ، يتمتعون بمزايا إضافية تجعلهم أكثر سعادة وقبوالً من أنفسهم ومن اآلخرين  �

  �Hostile States:��احلاالت العدوانيةاحلاالت العدوانيةاحلاالت العدوانيةاحلاالت العدوانية)�٢
ـ  د مـن  تتضمن الحاالت العدوانية التي توصف بشكل أساسي بمشاعر الحقد والضغينة العدي

الحاالت كالغضب والكره واالحتقار والغيرة ، وقد وصفت الحـاالت بالعدوانيـة ألن هنـاك    
استعداداً طبيعياً للتعبير عن هذه االنفعاالت بعدة أشكال ، ويحاول المراهقون في بعض األحيان 
التعبير عن العدوانية بأنشطة جسمية من خالل العمل أو ممارسة الرياضـة ، وفـي بعـض    

ن التعبير عن مشاعرهم بالعبوس أو االنسحاب أو نوبات الغضب ، وعلى أي ويحاول األحيان
حال فإن هناك حاالت أخرى ينتج فيها عن الغضب أعماالً  عدوانية عنيفة قـد تـؤدي إلـى    

  )٤٥٥، ٢٠٠٤أبوجادو(        .حدوث أضرار شديدة لدى األفراد أو األشياء أو الذات  
إلى مجموعة من المظاهر التي تميز النمو االنفعالي وهي ) ١١٦، ١٤٠٢(كما يشير إسماعيل 

  :كاألتي 
        ::::العنف وعدم االستقرار العنف وعدم االستقرار العنف وعدم االستقرار العنف وعدم االستقرار -١١١١

فالمراهق وخاصـة   ،من أهم الخصائص التي يتميز بها المراهق هي العنف وعدم االستقرار 
، في الفترة األولى من المراهقة قد يثور ألتفه األسباب شانه في ذالك شأن صـغار األطفـال   

فقـد  ،ثير أو غضب فأنه قد ال يستطيع أن يتحكم في المظاهر الخارجية لحالته االنفعالية وإذا أ
يحطم ويلقي بما في متناول يديه أو قد يمزق مالبسه أو يتلف ما حوله وبذلك يوجه طاقته إلى 

وتختلـف  ، وأحياناً يوجه هذه الطاقة إلى الداخل مسبباً اإليذاء لنفسـه ولممتلكاتـه   ،الخارج 
اف التي تصيبها ثورة المراهق تبعاً للظروف التي تربى فيها وتبعاً للقيود التي وضـعت  األهد

ويبدو عدم االستقرار في التقلب الذي يقـع فيـه   ، عليه وهو صغير في التعبير عن انفعاالته 



 ٢

ومـن ثقـة   ،فمن يأس وقنوط إلى أمل واسع وأهداف عريضة ، المراهق من حين إلى أخر 
وهذه التقلبات المزاجية قد تعتري األفراد من يـوم  ، إلى فقدان الثقة كلية بالنفس واعتداد بها 

   .ولكن هذا التقلب يظهر عند المراهقين بدرجة اشد وعلى فترات متفاوتة ،خر آل
        ::::القلق ومشاعر الذنب القلق ومشاعر الذنب القلق ومشاعر الذنب القلق ومشاعر الذنب -٢٢٢٢

أو هو  ،نتاب المراهق بعض االضطرابات االنفعالية مثل القلق وهو الخوف من المجهول تقد 
فقد يكون لبعض المراهقين قلق في مواقـف  ، دما ال يكون هناك شي محدد مخيف الخوف عن

فتصبح الحياة مخيفة لهم  ،بينما يكون لدى البعض األخر قلق دائم يستمر طوال الوقت ،خاصة 
، ن وغير قادرين على تركيز انتباههم في شي لمدة طويلةوويصبحون غير مستقرين وال يهدؤ

  .ادة لديهم كما تقل كفاءتهموفي هذه الحالة تقل السع
ويذكر أن المراهق ، أشكال المخاوف التي تنتاب المراهق ) ٢٣هـ١٤١٥(ويوضح النغيمشي
ويشعر بعدم ، ويخشى من احتماالت الفشل والنجاح ، ويخاف على مستقبله، يخاف على ذاته 

ن المراهق كما أ، ويخشى على العمل ونوع الوظيفة والدخل ومن سيشاركه حياته ، االستقرار
   .وقد يتوقع أن شيئاً مؤذياً سيحدث له وال يدري ما هو، قد يقلق من المجهول 

   :بعضاً من المظاهر االنفعالية المميزة للمراهقة منها) ٣٥، م١٩٨٠( ربهاد سعديةكما تضيف 
                الرتدد وعدم الثباتالرتدد وعدم الثباتالرتدد وعدم الثباتالرتدد وعدم الثبات) ١

الفرد وسلوكه وتصرفاته   تعتبر المراهقة فترة من التردد الدائم وعدم الثبات المستمر في حياة
وأحياناً أخرى يعود فيتصرف كما لو ، صرف كما لو كان ناضجاً راشداً كبيراً تفنجده أحياناً ي

وعالمـة  ، ويكون هذا التردد والتحول دليالً واضـحاً  ، كان طفالً صغيراً غير ناضج عقلياً 
  .ف بها سلوكه واختالل التوازن التي يمكن أن يتص، ظاهرة على حالة من عدم النضج 

        عدم الشعور بالسعادة عدم الشعور بالسعادة عدم الشعور بالسعادة عدم الشعور بالسعادة ) ) ) ) ٢٢٢٢
من الصعب أن يشعر الفرد بالسعادة وهو مثقل بالهموم ومحمل بالمشاكل واألعباء غير واثق 

وحيث أن متطلبات السعادة في دور المراهقة تكـون  ، من نفسه وغير مقتنع بدوره في الحياة 
طفال تقابلهم الكثير من الصعوبات وذلك ألن األ، أعلى بكثير من متطلباتها في فترة الطفولة  

في حياتهم ولكنهم يقاومونها ويتمكنون من التغلب عليها بفضل وقوف الكبـار إلـى جـانبهم    
ولكن في فترة المراهقة يحدث العكس تماماً فالمراهق يواجـه   ،ومساندتهم لهم واألخذ بأيديهم 

والمساعدات ، في فترة الطفولة  بازدياد المطالب االجتماعية بدرجة اكبر بكثير مما كانت عليه
مما يعوقه عن تحقيـق مفهـوم   ، التي تقدم له ممن حوله تقل بكثير عما كانت عليه من قبل 

  . السعادة التي كان قد اعتاد عليها 
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  adolescent and family: : : : العالقة بني املراهق والعائلة العالقة بني املراهق والعائلة العالقة بني املراهق والعائلة العالقة بني املراهق والعائلة 

ستقالل عن أسـرته يعتبـر   أن ما يتطلع إليه المراهق من ا) ٢٢٧، م١٩٩٤(يؤكد الجسماني 
 psychologicalالفطـام النفسـي      " فهذا التطور يعرف باسم ، أظهر األحداث في حياته 

weaning  "نه يتبين فيه إنفراد ذاته عن سواها من سائر أفراد أسرته يصبو إليه كل مراهق أل
الفترة من تحمـل   أن ما يتم تحقيقه خالل هذه، وفيه يختبر المراهق مقدار استقالله الذاتي ، 

للمسؤولية الذاتية يترتب عليه إلى حد كبير ما يحتمل أن ينجزه من نجاح أو ما سيتعرض لـه  
برز ما يتصل بتفكيره  في االنفراد عن األسرة هو أن تغير تفكيـره  أو. من إخفاق في الحياة 

، أفراد أسرته  هذا إنما هو نتيجة لتغيرات إيجابية ناتجة عن عالقته باآلخرين غير األبوين من
وذلك ألنه قد غير شيئاً ، ولعل هذا االتجاه يمثل تدهوراً أحيانا في عالقته بسائر أفراد أسرته 

ويكون  كذلك قد نقـل  ، ويكون قد كون عالقات مع آخرين خارج نطاق أسرته، في اتجاهاته 
ن حاجة المراهق بالرغم م. والءه ومعاييره الجديدة إلى أفراد قد ال تعرف عنهم األسرة شيئاً 

   .للحرية من أجل  أن يكون قادراً على اختبار الحياة 
بأنه البد من التأكيد على أن اإلرشاد والحمايـة مـن   ) ٤٥٦، ٢٠٠٤(وهنا يوضح أبو جادو 

الظروف الخطرة واجب على األهل خالل هذه المرحلة ، فالتربية الفاعلة في البيـت تـؤمن   
اط اآلمن باألهل إلى االنفصال عنهم ، وتشير الدراسات إلى للمراهق االنتقال السلس من االرتب

أن الدفء والتقبل داخل األسرة مع التوجيه غير المتسلط يؤديان إلى مراهقة كفـؤة ومتكيفـة   
ومن الطبيعي أن يمر المراهق خالل هذه المرحلة بفترة يتوقف خاللها عن النظر . ومتوازنة 

، وعندما يحدث ذلك نالحظ أن الخضوع لسلطة الوالـدين  إلى والديه باعتبارهما مثاله األعلى 
يتقلص بشكل ملحوظ ، وهكذا تنشأ المواجهات السلبية بين األهل والمراهقين ، وهي ناتجة عن 
اختالف جذري في وجهات النظر، وعلى العموم فإن موقف الراشدين والكبار يتصـف بأنـه   

الراشد صاحب الخبرة الذي يؤكد علـى   موقف عدواني من المراهق يتخذ أشكاالً مختلفة منها
قيمته ومكانته وتفوقه ، وموقف الراشد الواعظ الذي يدفع المراهق إلى االمتثال للقيم والمعايير 
والطاعة واالحترام ، وموقف الراشد المتقرب الذي يقابل المراهق بإظهار الرعاية والعطف ، 

دائم يحاول تسـيير المراهـق حسـب     وأخيراً موقف الراشد الذي يعتبر نفسه في حالة شباب
  .رغباته 

أن التأثير المتبادل للمراهقين وذويهم على بعضـهم الـبعض   ) ٨٩،م٢٠٠٤(ويضيف عليان 
حيث أن المعاملة السلبية من قبل الوالدين ألوالدهم يخلق مقاومـة  ، يتراكم مع مرور الزمن 

. ادة التصرفات اإلشكالية لديهم ويزيد مم مقاومة المراهقين والمتمثلة في زي، لدى المراهقين 
وبعكس ذلك فـإن  ، ويمكن نتيجة لذلك أن يتأثر سلوك اآلباء وبالتالي يؤثر مجدداً على األبناء 
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والشيء . السلوك االيجابي لآلباء يميل لتعزيز العالقة مع أبنائهم والتي تقوى مع مرور الزمن 
ون التفاعل بينهم بشكل أفضل  إلن هناك المهم هنا أن يعمل اآلباء والمراهقين معاً على أن يك

   .الكثير من الناس يعتقدون أن سن المراهقة فترة تسود فيها العالقة بين اآلباء واألبناء 
بعضاً من االقتراحات التربوية والنفسية للوالدين السـتيعاب  ) ٤٣٩،م ٢٠٠٢(سليممريم وتقدم 

  :  ةالتاليمن خالل االهتمام بالجوانب أبنائهم المراهقين 
توفير جو نفسي اجتماعي خال من الضغوطات وإتاحة الفرص الكافية ألبنائهم لممارسـة  ) ١

  .األنشطة التي يرغبون فيها 
تدريب األبناء على محاولة اكتشاف ما يحيط بهم عـن طريـق التفكيـر واالستقصـاء ،     ) ٢

  .األمل ومساعدة األبناء على تقييم أفكارهم وتجاربهم دون الشعور بالذنب أو خيبة 
  تقبل األفكار الجديدة واحترام حب االستطالع والتساؤالت المستمرة ،) ٣
  .عدم المبالغة في مساعدة األبناء لتشجيعهم على االستقالل ) ٤
أن يزودوا أبناءهم بالحقائق والخبرات الثقافية واالجتماعية كي تضيف إليهم حقائق جديدة ) ٥

  .عقلية تشكل لهم نوعاً من التحدي لقدراتهم ال
توفير وسائل الثقافة المختلفة داخل األسرة وتوجيه األبناء إلى حسن استخدام هذه الوسائل ) ٦

  .والمعينات 
.                                                   مساعدة األبناء من أجل أن يصبحوا أكثر حساسية للمثيرات البيئة ) ٧

الحال بالنسبة للعالقة بين األهـل وأبنـائهم  فـإن    كما هو ) ٤٥٧، م٢٠٠٤(أبوجادو  ويرى
العالقات بين األخوة تتطور من خالل التغيرات التي تحدث في هذه المرحلة  حيـث يتعامـل   
األخوة مع بعضهم البعض بمساواة أكبر من ذي قبل ، إذ أن الفروق في الكفـاءة والجـدارة   

زيد من االستقاللية واالكتفاء الذاتي تتقلص مع العمل ، ومع نضوج األخ األصغر واكتسابه الم
يصعب على األخر األكبر فرض أوامره ودكتاتوريته علي إخوته ويالحظ أنه كلمـا أصـبح   
األخوة متساوين في القوة والقدرة قلت الخالفات بينهم ، والسبب في ذلك أن المراهق أصـبح  

خوته ، كما إء الوقت مع اآلن يستثمر وقته في عالقات صداقة عادية أو عاطفية بدالً من قضا
خوة جزء من العائلة التي يحاول االنفصـال عنهـا لتحقيـق    أنه ال يرغب كثيراً في ذلك فاإل

  .                                                  استقالليته 

 Adolescence and aggression    ::::هقني واحلاجة لإلرشادهقني واحلاجة لإلرشادهقني واحلاجة لإلرشادهقني واحلاجة لإلرشادااااعدوانية املرعدوانية املرعدوانية املرعدوانية املر
حباطات كن اعتبار عدوان المراهقين رد فعل لعديد من اإلانه يم) ١١٠، ٢٠٠٢(يرى مرسي 

ويتجسد عدوانهم  في صور متعددة مثل الغضب والسخط والرغبة ، التي يدركونها في واقعهم 
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في إيذاء اآلخرين  بصورة صريحة ظاهرة أو بصورة ضمنية مستترة كما تبدو في العدائيـة   
  .  إلخضاع اآلخرين لرغباته ونوازعه  وقد تظهر الصورة العدائية في العنف في محاولة

إلى أن المراهقة مرحلة من مراحل النمو ذات أهمية تتطلـب  ) ١٩٣، م١٩٧٩(ويشير صالح 
دراستها بعمق وأن نفهمها الفهم الصحيح حتى نساهم في عملية إرشادها وعالجها وتوجيهها ، 

العلمي في مجـال   ثالبح لذلك اجتذبت مرحلة المرهقة وال تزال تجتذب اهتمام القائمين على
والمراهقة هي إحدى الحلقات في دورة النمو النفسي ، وهي كما تخضع في . الظواهر النفسية 

  .جزء كبير منها للحلقات السابقة تؤثر بدورها في المراحل الالحقة عليها 
ن إلى المراهقة على أنها الميالد الوجودي للكائن البشري م)  ١٥، م١٩٨٦( كما ينظر  مخيمر

تريد أن تتحدد في مواجهة الذوات األخرى  ووجوداً يتلمس  حيث أنه يعي نفسه ألول مرة ذاتاً
ماهيته الخاصة ويتأهب للمسيرة األولى في رحلة تحديد المصير التي تمتد امتـداد الحيـاة ،   
فالكائن يعي وجوده ألول مرة كياناً ينبغي أن يتحدد في مواجهة اآلخرين كبارا من حولـه ،  

امتداد قد احتل ماضيه وإن هذا الماضي ال ينتسب إليه إنه ليس هو ، أنه لم يكـن غـي    وفي
         .مشيئة الكبار وإرادة الكبار تعمل على أرضية من وجوده الفيزيائي الفج 

، المراهق على أنه شخص يسبب المشكالت لنفسه ولمجتمعه ) ١٠٥، م٢٠٠٦(ويصف ليري 
متمـرد  ، دوره الجديد في الحياة مضطرب قلق ومتردد  وذلك لكونه شخصاً غير متكيف مع

وهذه التصرفات والخصائص في شخصية المراهق تسبب له الكثيـر  ، عنيف عدواني ، عنيد 
، وعدم التمتع بالسعادة ، من المشكالت والمتاعب التي على أثرها يشعر بعدم الرضا النفسي 

           .لتوافق ويجعلنا نحكم على سلوكه وتصرفاته باالنحراف وعدم ا
فـالمراهق يغضـب   ، أن الغضب من األنماط عند المراهقين) ١٨٢،م١٩٧٩( يويذكر الدسوق

، ويغضب إذا لم تسر األمور كما يريد ، عندما يوبخ أو يكرر له النصح كدرس أو محاضرة 
عدم إسـالس القيـاد   أو ،والصورة األكثر شيوعاً الستجابة الغضب لدى المراهق هي التبرم 

ما ، فالفرد المتبرم المتجهم يأبى أن يقول أو يفعل ما يراد منه أو يتوقع ، وكل اسـتجابة  عمو
صريحة ربما يقوم بها هي عموما من نوع التكلم أو التحدث اللفظي ، فهو يتنـابز باأللقـاب   
ويتفوه بعبارات ويبالغ في كراهيته للناس ولنفسه وللحياة فهو بدالً مـن االنتقـام بـالعض أو    

  .كما يفعل الطفل يلجأ لالستهزاء من اآلخرين   الرفس
أن في فترة المراهقة أيضا يميل الشـخص إلـى السـلوك    ) ١٣٤، م٢٠٠١(العقاد  وضحوي

العدواني ، وهذا ما يتضح في سلوكه نحو الكبار المحيطين به من أبوين ومصادر السلطة في 
ن المراهق يتحرك ضد الناس  المجتمع ، ولكونه في مرحلة ال هو فيها رجل وال هو طفل ، فإ

وذلك في بحثه عن الدور الذي يرغب في تحقيقه في الرشد ، وقد يغالي في استخدام العـدوان  
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في عالقته باآلخرين فهو يصبح عدوانياً بشكل ظاهر ويميل إلى االنتقام لنفسه من هؤالء الذين 
  .نبذوه 

زدياد النشاط الغريزي من جنس أن فترة المراهقة تتميز با) ٤٢٨، م٢٠٠٢(سليم مريم وترى 
وعدوانية وازدياد الموانع الذاتية والخارجية العاملة على صدها وكبحهـا وبالتـالي الشـعور    
باإلحباط والميل إلى تصريف الفائض من العدوانية إما عن طريق الـذات أو عـن طريـق    

راهق إلى العقاب بالنسبة لتصريف العدوانية على الذات نالحظ ميل الم.االعتداء على اآلخرين 
  :الذاتي الذي يتخذ األشكال اآلتية 

  تبني الفشل الدراسي والمهني  -١
  عدم الرضا عن الذات والنقد القاسي للذات  -٢
  ) عصيان ،تمرد (توريط الذات بمشكالت تستدعي العقاب  -٣
، قيادة السيارات بسـرعة جنونيـة   ،المخدرات ، التدخين : تعريض الذات لألخطار مثل -٤
  .تبني السلوك المتطرف المضر ، الستهتار بقواعد الصحة والسالمة ا

  .يمثل االنتحار قمة العنف الممارس على الذات  -٥
وأما بالنسبة لتصريف العدوان على اآلخرين فيأخذ أشكال ظاهرة وأخرى غير مباشرة  فمـن  

  :اإلشكال الظاهرية لتصريف العدوان ما يلي
  العامة   الضرب والعض وتخريب الممتلكات -١
 الصراخ والتحدث بصخب  -٢

 والحط من قـدر الغيـر  ، وتشويه السمعة والمضايقة ، العدوان عن طريق الكالم  -٣
 .والمضايقة والنميمة ، ونشر الشائعات والقذف 

  :ومن األشكال غير المباشرة للعدوانية مايلي
 عالكراهية التعويضية وهي تتمثل في تحويل العدوان والغضـب مـن المواضـي    -١

  .اسية إلى األشياء مثل تحطيم األثاث المنزلي األس
 تبني االتجاهات السياسية المتطرفة والمتعصبة  -٢

 .التمرد والعصيان داخل المدرسة   -٣

 )إلقاء المسؤوليات الشخصية على اآلخرين (سقاطي العداء اإل -٤

 .واإلجحاف  ماإلحساس بالظل -٥

 .العدوانية المرتدة إلى الذات  -٦

  التوتر الوجودي العام  -٧
حدد العالقة بين العدوان والعنف في أن معظم  " ١٩٧٢" أن زهران ) ٩،م١٩٩١(ويشير عبود 

في مرحلة المراهقة وخاصـة لـدى   الدراسات والبحوث أشارت إلى أن سلوك العنف شائع  
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الذكور وإلى أن سمات أو خصائص الفرد هي التي تحدد إلى حد كبير أسلوب سلوك العنف ، 
والمدرسة  والسلطة عمومـاً وتتسـم   سم بالتمرد والثورة على األسرة توأن مرحلة المراهقة ت

باالنحرافات الجنسية والعدوان على األخوة والزمالء ، والعناد بقصد االنتقـام خاصـة مـن    
الوالدين ، تحطيم أدوات المنزل ، اإلسراف الشديد في اإلنفـاق ، التعلـق الزائـد بروايـات     

عور بالظلم وعدم التقدير ، االستغراق في أحـالم اليقظـة ،   المغامرات ،الشكوك الدينية ، الش
المراهقة العدوانية تتأثر بالتربية الضاغطة المتزمتة ، وتسلط وقسوة وصداقة .التأخر الدراسي 

لنـواحي  علـى ا  األسـرة  وتركيز، بة السيئة القائمين على تربية المراهق ، كما تتأثر بالصح
والنشاط الترفيهي وقلة األصدقاء ، ضـعف المسـتوى   الدراسية فحسب والبعد عن الرياضة 

االقتصادي االجتماعي ، والعاهات الجسمية ، وضآلة وتأخر النمو الجنسـي والتـأخر فـي    
المدارس والوضع الخاص لبعض المراهقين ، وجهل الوالدين بتوجيههم وعدم إشباع الحاجات 

                                                     .والميول الخاصة بهم 
إن سلوك العنف ينتشر في المدارس وال سيما المدارس الثانوية نظراً ألن الطالب فـي هـذه   
المرحلة يمرون بمرحلة المراهقة ، وأن هناك العديد من العوامل النفسية واالجتماعيـة التـي   

تفاق بين تؤدي إلى سلوك العنف منها الفشل الدراسي ، استخدام الضرب مع الطالب ، عدم اال
وأنـه توجـد   . كل من المدرسة والمجتمع في أسلوب تقديم برامج اإلرشاد النفسية المدرسية 

أسباب قد ترجع إلى الطالب ذاته أو إلى المدرسة أو المدرس أو األسرة أو جماعة األقران أو 
المجتمع ، كل هذه أسباب قد تؤدي إلى سلوك العنف ولذلك يمكن مواجهة مشكلة العنف فـي  

.                            لمدارس من خالل إعداد البرامج اإلرشادية التي تقدم للطالب أو المدرسـين أو المجتمـع   ا
)                                                                  .steven,1986,10(  

اإلرشاد النفسي من التخصصـات النفسـية   إلى أن عملية ) ٣٠٤، م١٩٩٩(ويشير العيسوي 
العملية التي تزداد الحاجة إليها يوماً بعد يوم تبعاً لتعقد الحياة العصـرية الحديثـة  وزيـادة    
معدالت مشاكلها وحدة التنافس بين األفراد والجماعات وارتفاع مستويات الطموح لدى الشباب 

  .إلى جانب انتشار الفقر والبطالة واإلدمان والعنف 
أن الدراسات في الواليات المتحدة قد أثبتت في مجال التوجيه ) ٤٠٨،م١٩٩٦(كما يبين عقل 

واإلرشاد  أنه كلما كانت هناك برامج إرشادية مدرسية في مراحل التعليم كلما زاد التفوق وقل 
، ففي دراسة ُأجريت في جامعة هارفارد على مجموعة من طـالب الثانويـة   ، االضطراب 

من هؤالء الطالب الذين حصلوا على خدمات التوجيه قد حققوا درجـات  % ] ٢٧[ وجدوا أن
من الطـالب الـذين لـم    % ] ١٠[بينما لم يحقق تلك الدرجات سوى ، شرف في دراساتهم 

  . يحصلوا على تلك الخدمات
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إلى القول بان الغرض الرئيسي من التربية هو معونة األفـراد  ) ٤٥،م٢٠٠٥(ويخلُص ربيع 
لذلك يبرز  ،إدارة أنفسهم وحل مشاكلهم والقيام باإلبداع والتطور للحياة الكريمة لتمكينهم من 

دور المرشد التربوي في محيط المؤسسة التعليمية بوجه خاص لتقديم المساعدة والعون للطالب 
  .للتخلص من مشكالته وتحقيق النجاح والتكيف النفسي

  :شادحاجة المراهق إلى التوجيه واإلر
تزان في حياته النفسـية بـين القـوة    اجة دائماَ إلى من يساعده على تحقيق اإلالمراهق في ح

الجارفة في انفعاالته وبين النقص الملموس في قدراته الضابطة التي يمكنها أن تتحكم في هذه 
الدوافع ، فنحن غالباً ما ننسى هذه الحقيقة فنتوقع من المراهق سلوكاً ال يتفق مع خطوط نموه 

)                                            ٢٤٧،م١٩٧٩صالح( لي نزيد األمور تعقيداً ، ونحمل المراهق ماال طاقة له به العام وبالتا
هقون اتجاهات طيبة  فمفتـاح  افإذا عولجت مشاكل المراهق برفق ولين وتبصير التجه المر 

سرها ويضبطها ويعالجها الصحة النفسية هو أن يعرف اإلنسان مشكالته ويحددها ويدرسها ويف
وتتمثل خـدمات  . فهو بهذا يحولها من مشكالت تسيطر عليه إلى مشكالت يسيطر هو عليها 

في مساعدة المراهق في التعرف على )  ١٩٨٥(اإلرشاد النفسي للمراهقين كما حددتها سالمة 
لتمركـز  تفسير هذه العالقات سواء كان ذلك لشدة الخجل أو نقص المهارات االجتماعيـة أو ا 

  . حول الذات وعدم أخذ اآلخرين في االعتبار أو السلوك العدواني 
  : ويتمثل هذا في اآلتي   

  . مساعدة المراهق في زيادة فهمه لنفسه وقبوله لها  -
 . تنمية شعوره بالمسئولية واستقالل أحكامه وآرائه  -

 . قبوله لمظهره الجسمي ولقدراته واستعداداته وميوله  -

متعلقة بأساليب الحياة المختلفة والتعرف على االختبارات المتاحة وما تبين القدرات ال -
 . يترتب علي كل منها وفحص أولوياته والقيام باختيارات واعية

 . تحديد أهدافه  -

 . تعلم مهارات اجتماعية جديدة بدال من سلوك غير مرغوب فيه  -

 . التعرف على أنماط السلوك غير الفعالة أو تلك المحيطة لذاته  -

 . إصالح ما يكون قد أفسد من عالقات باآلخرين يعنون له الكثير  -

 )١٣٧،م ٢٠٠١العقاد(  .     تنمية إحساسه بحاجات اآلخرين وزيادة فهمه لهم -
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    Counseling in secondary  school: أهمية اإلرشاد في المدارس الثانوية
المقدمة لطالب المرحلة  الثانوية أن هناك أهمية لبرامج اإلرشاد ) ١٦٩،م١٩٩٠(يذكر الخطيب 

  :حيث يوجزها في العناصر اآلتية
ن هناك الكثير من المراهقين الذين ينتهجون سلوكاً العقالنياً بسبب ما يعانونه من مشاكل إ -١

وبذا يضيع هدفهم في الحيـاة  ،نفسية واجتماعية وأكاديمية األمر الذي يحد من توافقهم النفسي 
  .بل حياتهم ومن ثم يؤثر على مستق

ن سلوك المراهق غالباً ما يكون مقهوراً وعنيفاً بسبب ما يعـاني منـه مـن ضـغوط      إ -٢
واضطرابات نفسية شديدة مما يجعله يعيش مرحلة من الصراع النفسي المستمر طيلـة فتـرة   

  .المراهقة 
المـه  آن الجو المدرسي بما يمليه على الطالب من واجبات ومشاكل دراسية تزيد مـن  إ -٣

وتحد من أنشطته االجتماعية التي إذا ما قام بها ألفرغ كثير من انفعاالته المكبوتة خصوصـاً  
لدى المراهقين الذين يعانون من ضعف القدرة الدراسية والذين يتسمون بالعصبية مما يقلل من 

  .مشاركاتهم لزمالئهم في األنشطة التعليمية حيث يزيد من عزلتهم 
ان خصباً يتلقى منه المراهقون اإلرشاد النفسي وخاصة عندما يكون ن المراهقة تعتبر ميدإ -٤

إرشادا نفسياً منظماً وذلك ضمن برامج إرشادية خاصة وفي مؤسسات تعليمية صالحة لتلقـي  
  .اإلرشاد النفسي  كالمدارس

أن الدراسات التي أجريت في العالم العربي أكـدت أن هنـاك   ) ٨٣، م٢٠٠٤(ويشير السميح 
فما من شك ، لى الخدمات اإلرشادية والتوجيهية وذلك في مراحل التعليم المختلفةحاجة ماسة إ

أن الطالب بحاجة إلى خدمات اإلرشاد والتوجيه حيث يساعدهم المرشد الطالبي على الكشف 
وفـي المرحلـة   ، كما يساعد من يعاني من انخفاض الدافعية الدراسية ،عن قدراتهم وميولهم 

المرحلـة   –كما أنهـا  ، المرشد يعينهم على رسم وتحديد مستقبلهم  الثانوية بشكل خاص ألن
هي فترة المراهقة الحرجة فالمرشد يعمل على إعانتهم على فهم أنفسـهم وكشـف    –الثانوية 
   . قدراتهم 

وذلـك  ، أهمية أن تدخل الدراسات النفسية في المدارس الثانوية ) ٨٦، ٢٠٠٥(ويؤكد العمرية
وعلى . وعلى اكتشاف إمكانياتهم وطاقاتهم ، تفهم أنفسهم ومشاعرهم لمساعدة المراهقين على 

  . حسن استغاللهم لهذه الطاقات واإلمكانات
أن التربية الحديثة تولي التلميذ عناية كبيرة من جميـع   )١٣، هـ١٤٢٠(فيما يضيف الدهام 

ه واإلرشاد مـن  فالطالب يحتاج إلى التوجي، الجوانب الجسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية 
  .          خالل المؤسسات التربوية باعتبار أن التوجيه واإلرشاد جزء ال يتجزأ من التربية الحديثة
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  خصائص المراهقة 

االنتقالية الهامة في حياة الكائن البشري حيث ينتقل الفرد إلى تتميز المراهقة بوصفها المرحلة 
وتتنـوع  ، ي جميع جوانـب الشخصـية   صائص مستقلة وتشمل التغير فالشباب بسمات وخ

ولذلك ، وهي في ذلك التنوع تتميز عن جميع المراحل العمرية المختلفة ، خصائص المراهقة 
إشارة الى تحوالت تشمل نواحي فسـيولوجية  ، وصفت المراهقة بأنها مرحلة الوالدة الجديدة 

يتميز بمجموعة مـن   والشك أن هذا النمط الجديد من الشخصية، وعقلية ونفسية واجتماعية 
والباحث في هذا اإلطار يعرض لجملـة مـن   ، الخصائص التي تتصف بها مرحلة المراهقة 

الخصائص العامة لمرحلة المراهقة اعتماداً على آراء بعض الباحثين حيث يشـير كـالً مـن    
إلى مجموعة من الخصـائص المميـز   ) م١٩٩٨،لشرقي ا ؛م١٩٩٦،عقل م؛ ١٩٨٠، بهادر(

  :قة وهذه الخصائص تتمثل في التالي لمرحلة المراه
        : : : : املراهقة مرحلة هامة املراهقة مرحلة هامة املراهقة مرحلة هامة املراهقة مرحلة هامة     –    ١١١١

على الرغم من أن جميع مراحل الحياة هي مراحل هامة إال أن بعضها أهم من األخرى ومنها 
المراهقة التي تفوق أهميتها سائر مراحل الحياة وذلك ألن هذه المرحلة تترك  تأثيرات مفاجئة 

كانت مراحل الحياة األخرى لها أهميتها من التأثيرات التـي  على سلوك وأفكار الشخص وإذا 
تتركها على المدى البعيد فإن األهمية المتزايدة التي تنطوي عليها المراهقة في آن واحد ، إن 

والـبعض  ، بعض مراحل الحياة مهمة لجهة التطورات العضوية والجسمية التي تحصل فيهـا 
ولكن أهمية المراهقة تشمل الجهتـان  ، تحصل فيها  مهمة لجهة التطورات النفسية التي راآلخ
إن تزامن هذه التغيرات العضوية الهامة والسريعة ، خصوصاً خالل المرحلة األولـى  . معاً 

  .للمراهقة ، مع التغييرات الذهنية المتسارعة يعد من الخصائص البارزة لهذه المرحلة 
        : : : : املراهقة مرحلة انتقالية املراهقة مرحلة انتقالية املراهقة مرحلة انتقالية املراهقة مرحلة انتقالية     –    ٢٢٢٢

وقفة أو تغير عما كان حاصالً في وقت سابق بقدر ما يعني اجتياز مرحلة من االنتقال ال يعني 
النمو والدخول في مرحلة أخرى وهذا يعني إن ما كان حاصالً في السابق تبقى أثاره على ما 
يحصل في الحاضر والمستقبل ، واألطفال حينما يطوون مرحلة الطفولة وينتقلون إلى مرحلة 

تقلون إلى حياة الكبار يتحتم عليهم مغـادرة العالئـق الصـبيانية ،    جديدة من حياتهم ، أي ين
والبحث عن نماذج سلوكية وفكرية جديدة من أجل التعرف عليها وإحاللها محل األشياء التـي  
تركوها على أي حال ، المهم هو أن ندرك حقيقة إن ما كان حاصالً سابقاً ما زالت أعراضه 

والمراهق فـي هـذه   . جديدة من سلوك وتفكير الشخص  باقية ، وتنعكس آثارها على نماذج
األثناء ال هو طفل وال هو كبير فهو إذا تصرف كاألطفال يقال له أن يتصرف بمـا يـتالءم   
وسنة وإذا ما حاول أن يسلك سلوك الكبار في تصرفاته فإنه يتهم في غالب األحيان بالتصـنع  



 ١٧١

أخرى إن من فوائـد الوضـع الغـامض     والتمثيل ويؤنب ألنه حاول تقليد الكبار ، ومن جهة
للمراهق هو أن يتيح له فرصة الختبار مختلف األساليب الحياتية ، كما يتمكن بذلك من معرفة 

  . وانتخاب ما يستجيب لحاجاته منها وهو في وضع أفضل 
                : : : : املراهقة مرحلة تغيرياملراهقة مرحلة تغيرياملراهقة مرحلة تغيرياملراهقة مرحلة تغيري    –    ٣٣٣٣

لتغييـرات العضـوية   تتساوى نسبة التغيير في األفكار خالل مرحلة المراهقة ، مـع نسـبة ا  
والجسمية ، فخالل السنوات األولى للمراهقة يالحظ أنه في الوقت الذي تتواصل فيه التغييرات 
العضوية والجسمية بإيقاع متسارع تتزامن معها التغيير في الفكر والسلوك وبنفس اإليقـاع ،  

وكية أيضاً وبنفس وكذلك إذا تباطأت التغييرات العضوية تباطأت معها التغيرات الفكرية والسل
إن هناك تقريباً خمسة أنواع من التغييرات المتزامنة معاً خالل مرحلة المراهقـة ،  . الدرجة 

  : ويشترك فيها جميع المراهقين في العالم وبال استثناء وهي  
إن نسبة ودرجة النمو العاطفي االنفعالي تتساوى مع نسبة ودرجة سـرعة التغييـرات   :  أوالً

سية التي تحصل في هذه األثناء وذلك ألن هذه التغييرات عادة تتواصل بإيقـاع  الجسمية والنف
  . المراهقة والنمو العاطفي يزداد كذلك عادة في مطلع سن المراهقة  رحلةأسرع في أوائل م

إن سرعة التغييرات التي تتزامن مع النمو الجنسي تجعل المـراهقين غيـر واثقـين    :  ثانياً
اياتهم أو رغباتهم إنهم يشعرون بحالة من القلق الشديد يتفاقم في الكثير بأنفسهم وبقدراتهم وهو

  . من األحيان على أثر التدابير الغامضة التي يواجهونها من قبل المعلمين وأولياء األمور 
التغييرات العضوية التي تؤدي إلى انفتاح المراهقين على الوظائف واألدوار التي يتوقع : ً ثالثا

بها في األوساط االجتماعية ، وتتمخض عنها مسائل جديدة  وهذه التغيرات كبيرة منهم القيام 
جداً بالنسبة للمراهقين الصغار ، وتبدو أصعب على الحل مما كانوا يتصـورون ، فهـؤالء   
سيجدون أنفسهم في هذه الحالة في صراع مع ذواتهم ومشكالتهم الخاصة ، قبل أن يتمكنوا من 

  . ومشكالتهم األخرى العمل على حل قضاياهم 
فكما تتغير نماذج الميول والسلوك فكذلك تتغير القيم واألفكار أيضاً فالذي كان يحظى :  رابعاً

باألهمية ألعضاء هذه الفئة في مرحلة الطفولة  ، تقل أهميته بالنسبة لهم وهم على أعتاب سن 
ون بالجاذبية وينسـجمون  الشباب ، فعلى سبيل المثال يكتسب األصدقاء واألقران الذين يتمتع

معهم باالهتمامات أهمية أكثر من عدد كبير من األصدقاء ال يجدون مشتركات نفسية بجمعهم 
  . يصبح النوع أهم من الكم في نظرهم  ضحةبهم ، وبعبارة وا

إن أغلب المراهقين يتسمون أثناء التغييرات بحالة من التذبذب ففـي الوقـت الـذي    :  خامساً
ستقالل في شئونهم ، نجدهم في الكثير من األحوال يخافون من المسـئوليات  يطالبون فيه باال

  . التي تترتب على استقاللهم وتمتحن قدراتهم 
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        : : : : املراهقة مرحلة صعوبة املراهقة مرحلة صعوبة املراهقة مرحلة صعوبة املراهقة مرحلة صعوبة -٤٤٤٤
رغم أن لكل سن مشكالته الخاصة به إال أن مشكالت المراهقين إناثاً وذكوراً هي على النحو 

  : حاالت ، وذلك لسببين الذي يجدون صعوبة في حلها في معظم ال
هو إن مشكالتهم على مدى سني الطفولة كانت تحل بنحو وآخر من قبـل المعلمـين   : األول 

وأولياء األمور ، في حين يعجز الكثير من المراهقين عن حل مشكالتهم بأنفسهم نتيجة بساطة 
  . خبراتهم وقلة تجاربهم 

هـم يطـالبون   فنهم أحرار ، ومتنقلـون  ن المراهقين يرغبون في أن يشعروا بأإهو : الثاني 
بالتوجيهات التي تتيح لهم إمكانية حل مشكالتهم بأنفسهم ، ويرفضون المساعدات العملية التي 
يسعى المعلمون وأولياء األمور لتقديمها إليهم ، وبسبب عجز المرهقين عـن التغلـب علـى    

قدراتهم بأن حـل هـذه   مشكالتهم بأنفسهم ، فإن أغلبهم يشعرون وبنفس درجة تصورهم من 
  . المشكالت أمر فوق طاقتهم 

        : : : : املراهقة مرحلة حبث عن اهلوية املراهقة مرحلة حبث عن اهلوية املراهقة مرحلة حبث عن اهلوية املراهقة مرحلة حبث عن اهلوية -٥٥٥٥
إن التطابق مع معايير الفئة السنية ، على مدى سن التوجه الفئوي في أواخر الطفولة ، يكتسب 
 أهمية أكبر بكثير من الفردانية ، إن األطفال الناشئين يميلون ما أمكنهم إلى تقليد أعضاء الفئة

السنية التي ينتمون إليها في السلوك والتصرفات ،وإن أي انحراف عن المعيار الفئـوي يعـد   
بمثابة تهديد لالنتماء إلى الفئة ، ففي السنوات األولى للمراهقة تكون مسألة التطابق مع الفئة ما 

ـ  ة تزال مهمة بالنسبة ألعضاء الجنسين ، لكنهم يتجهون بعد ذلك بالتدرج إلى البحث من هوي
خاصة بهم ويقل ميلهم إلى التشبه باألقران داخل مجموعتهم ، على أي حـال فـإن الوضـع    
المربك الذي يعيشه المراهق في الوسط الثقافي الحديث يولد حالة من االلتبـاس والغمـوض   

أو مشكلة الهوية الذاتية هي " أزمة الهوية " إن . تستوجب بذل جهوداً إضافية في التعامل معه 
إن الهوية التي يرغب المراهق فـي مواجهتهـا   " اريكسون " اآلتي وكمها شرحها  على النحو

  : بوضوح هي 
وما الدور الذي يجب أن يلعبه في المجتمع ؟ وهل هو طفل أو إنسان ناضج كبيـر ؟  ؟من هو 

ما زوجاً أو أب ؟ وهل لديه ثقة بالنفس رغـم العنصـر أو   يوماً وهل هو مؤهل ألن يصبح 
  امل التي تقلل من أهميته في نظر الناس  ؟ المعتقد أو العو
أزمة الهوية " في سعيه لحل " أريكسون " إلى الحل الذي قدمه ) ٥٤، م٢٠٠٢(ويشير مرسي 

ليست فـي االنفصـال   ) الهوية(أن حل المراهق لصراع هذه المرحلة " والمتمثل في قوله "  
في تكامل هـذا الماضـي مـع    ولكن ، الكامل عن ماضيه أو االستمرار الكامل بهذا الماضي 

  ." حاضر جديد ونحو مستقبل معين 
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        : : : : املراهقة مرحلة اخلوف املراهقة مرحلة اخلوف املراهقة مرحلة اخلوف املراهقة مرحلة اخلوف -٦٦٦٦
إن هناك مجموعة من التصورات السطحية في هذا المجال أطلقـت  " ماجيريس " فكما يشير 

أحكاماً عجولة على المراهقين مستدلة بشرح أوضاعهم ، ولألسف إن بعض هذه التصـورات  
جاه المراهقين ، وقد أدى اعتماد القوالب الثقافية الجامدة حول فئـة  ينطوي على نظرة سلبية ت

أشخاص فوضويون ال يمكن الوثوق بهم ولهم ميـول تخريبيـة ،   "   Teenager"المراهقين 
بالكثيرين من الكبار الذي يفترض بهم توجيه وحماية المراهقين ، إلى التردد والخـوف مـن   

عدم التفاعل العاطفي معهم في نظرتهم إلـيهم وفـي    تحمل مسئولياتهم تجاه المراهقين وإلى
تعاملهم معهم ، كما تترك القوالب العامة انعكاسات على األفكار وعلى التصورات التي يحملها 

إن تقبل هذه القوالب من قبل المراهقين وتصديقهم بأنهم أشخاص  ،المراهقون عن أنفسهم أيضاً
لهم إلى مرحلة الشباب وحياة الكبار ، ويؤدي مثـل  تافهون في نظر الكبار ، يعيق عملية انتقا

هذا الشعور لدى المراهقين إلى أن تنتابهم حساسية متزايدة تجاه أولياء أمـورهم ، ويخلـف   
  . حاجزاً نفسياً بينهم وبين والديهم يحول دون طلب المرهقين العون منهم في حل مشكالتهم 

        : : : : املراهقة فرتة مثالية املراهقة فرتة مثالية املراهقة فرتة مثالية املراهقة فرتة مثالية -٧٧٧٧
النظر للحياة من وراء نظارات ظل صافية ، وينظرون إلى أنفسهم وإلى  يميل المراهقون إلى

اآلخرين انطالقاً من رغبتهم في االعتماد بأنهم أفضل مما هم عليه ، وهذه الحالة تصدق بشكل 
خاص على تطلعات المراهق ، وال يقصر المراهقون هذه التطلعات المثاليـة علـى أنفسـهم    

واألصدقاء أيضاً ، وتتزامن هذه التطلعات في أوائل المراهقة  وحسب ، بل أنهم يتمنونها لألهل
مع النمو العاطفي وأغلب الحاالت المثالية ألعضاء هذه الفئة يمازجهـا االعتمـاد والشـعور    

، وبالتالي فإنهم يصبحون أكثر واقعية في النظر إلى األشياء وأقل تـأثراً  ، باألذى والحرمان 
           )                                    ٤١،م١٩٩٨الشرقي(                         .بدواعي اإلحباط غير المبررة 

  : املراهقة مرحلة اختاذ القراراتاملراهقة مرحلة اختاذ القراراتاملراهقة مرحلة اختاذ القراراتاملراهقة مرحلة اختاذ القرارات-٨
قـرار اختيـار   ، قرارات االختيار التربوي والمهني ، تعتبر المراهقة مرحلة اتخاذ القرارات 

اختيار أسـلوب التعامـل مـع    ، اختيار األصدقاء ، القيم واالتجاهات قرار اختيار ، الشريك 
وتكثر الصراعات في حياة المراهق كالصراع بين االسـتقالل عـن سـلطة    ، مطالب الحياة 

والصراع بـين القـيم التـي    ، وصراع بين طموحات المراهق وإمكاناته ، الوالدين والتبعية 
  )٣١٩،م١٩٩٦عقل (                                 .           كتسبها والقيم الدخيلة ا
        ::::املراهقة عمر خميف لآلباء واملعلمني املراهقة عمر خميف لآلباء واملعلمني املراهقة عمر خميف لآلباء واملعلمني املراهقة عمر خميف لآلباء واملعلمني -٩٩٩٩

تظهر في فترة المراهقة نماذج وأنماط متعددة ومختلفة من شخصيات المراهقين بتعدد الثقافات 
والمراهـق غيـر   ، فيظهر نمط المراهق غير المسئول أو المهمل ، والعادات في كل مجتمع 
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والمراهـق  ، والمراهق الفوضوي والمخرب ، والمراهق المستهتر المتهور ، كذاب الصادق ال
وكل هذه النماذج واألنماط تجعل اآلباء والمعلمـين  ، المنطوي وغير االجتماعي وما إلى ذلك 

اتقهم بتربية المـراهقين وإعـدادهم   ويشعرون بالخوف من المسئوليات الكبيرة الملقاة على ع
  .مجتمعاتهم  للمواطنة الصالحة في

        ....املراهقة عمر املشكالت املراهقة عمر املشكالت املراهقة عمر املشكالت املراهقة عمر املشكالت     -١٠١٠١٠١٠
ويجب مشاكلهم كثيرة ومتنوعة ومتعددة  أكدت معظم الدراسات التي ُأجريت على المراهقين أن

ويعتبر الكبار المراهق شخصاً مشكالً ، وإيجاد الحلول المناسبة لها ، اإلسراع في التخلص منها 
ـ ، في مشكالت المراهـق   وعموماً مهما كانت األسباب، تجاه نفسه وغيره  ن طبيعـة هـذه   إف

   .والخطورة واألهمية ، المشكالت تختلف من حيث النوع والدرجة والحدة والشدة 
  ) ٣٥، م١٩٨٠بهادر  سعدية(                                                               

  -:ثناء نموه كالتالي أهم المشكالت التي تظهر من المراهق أ) ٢٦٨،م١٩٩٣(ويصنف دويدار 
  االنطواء والعزلة . المرض والتمارض            ج. السلوك العدواني          ب. ا
ثورة المراهق على السلطة . الثورة على السلطة األسرية   و. الجناح                   هـ. د

  .التدين  مشكالت. ثورة المراهق على المجتمع     ح. المدرسية                    ز
  .المشكالت الجنسية والعاطفية . ط

وان ، إلى أن أهم ما يميز المراهقة هو التغيرات البيولوجية )٣٨،م٢٠٠٠(وتشير بثينة عمارة 
ما يحدث في هذه الفترة من مشكالت يرجع إلى الظروف الثقافية واالجتماعية والنفسية التـي  

  . يعيش فيها المراهق وليس إلى التغيرات البيولوجية
 Adolescence in psychology The: المراهقة في ضوء علم النفس 

ينظر إلى مرحلة المراهقة بأنها ليسـت   ١٩٧٧" فهمي " أن ) ٢٢،م١٩٨٩(حسين عزة تذكر 
علـى  " العصيان "فترة من فترات النمو التي تتميز بمظاهر سلوكية منحرفة من حيث التمرد 

ذا فهم خاطئ للمراهقة فقد أثبتت األبحاث السيكولوجية السلطة الوالدية والمدرسية والمجتمع فه
الحديثة أن مرحلة المراهقة مرحلة طبيعية يعاد فيها تنظيم القوى النفسية والعقلية كي تجابـه  

المراهقة ليست أزمة نفسية إذا وجه المراهق التوجيه السـليم  فمن ثم ومطالب الحياة الراشدة 
لعـدوان المـدمر   ي واإلنهاك في المشاعل الجنسية وافسوف تخلو حياته من االضطراب النفس

ما إذا كانت معاملتنا للمراهق تقوم على الكبت واإلحباط فهذا ما سوف يدعوه أ. والتمرد الهدام
إلى الفساد والسلبية واالتجاه نحو التدمير تعبيراً عن ذاته وبها األمر يتوقف على أسلوب تنشئة 

من حضارة ألخرى ومـن   ال يختلف عمرياً بل حضارياً ولذا فإن تعريف المراهق. المراهق 
حيـث  . بناء على أسلوب الحياة وتنشئة المراهق منذ طفولته في هذا المجتمع  مجتمع آلخر،
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في أكثر من مجتمع إن أسلوب الحياة فـي  " لمرجريت ميد " أكدت العديد من األبحاث الحديثة 
وبهذا فإن سلوك المـراهقين  . ية المراهق المجتمع هو الذي يلعب دوراً هاماً في تكوين شخص

هو انعكاس الحضارة التي عاشها ونتاجاً لها ومن ثم تختلف المراهقة في معناها حضارياً من 
  . حضارة ألخرى 

نظرة علم النفس إلى المراهقة بـان كثيـر مـن    ) ٩٨،هـ١٤٢٧(الشربيني مروة كما تفصل 
وكانت هـذه المرحلـة فـي    ، مرحلة مستقلة  الباحثين كانوا ينظرون إلى المراهقة باعتبارها

إال أن علم النفس الحديث يتجه إلى اعتبـار  ، نظرهم تتميز بالتمرد والثورة والقلق والصراع 
تتضمن تدرجاً في نمو النضج البدني ، المراهقة مرحلة غير مستقلة عن مراحل النمو األخرى 

األولى لجوانب النمو المختلفـة قـد   ومعنى ذلك أن الدعامات ، والجنسي والعقلي واالنفعالي 
فعلم النفس الحـديث  ، ثم أخذت تسير نحو النضج في فترة المراهقة ، بدأت في فترة الطفولة 

أما االتجاه الثاني فقد عارض االتجـاه  . ينكر اعتبار هذه المرحلة فترة بعث جديدة في الحياة 
فترات النمو التي تتميز بـالثورة   القديم الذي كان ينظر إلى طور المراهقة باعتباره فترة من

أن . التمرد الموجه نحو الوالدين وتمرد آخر موجه نحو المسئولين فـي المدرسـة   ، والتمرد 
تمرد المراهق على السلطة العائلية والسلطة المدرسية ينشأ دون شك بسبب جهل المشـرفين  

ه إلى التحرر واالستقالل على تربية المراهق فيفرضون عليه القيود التي تحول بينه وبين تطلع
أن علم النفس الحديث ال ينظر إلى المراهقة باعتبارها فترة من فتـرات النمـو مصـحوبة    .

  .بمظاهر سلوكية تدل على االنحراف أو العجز 
أن حياة اإلنسان وحدة واحدة وكـالً  " بقولها ) ٢٧، م١٩٨٠(بهادر سعدية وتصادق على ذلك 

وال يوجد بها ثغرات وال وقفـات بـل أن كـل    ، اآلخر متكامل ال يمكن فصل جزء منها عن
وهذا ما أكدته الدراسات العلمية من أن ، مرحلة من العمر ترتبط بما تسبقها وتتصل بما تليها 

  . وال منفصلة عن باقي مراحل نموه  المراهقة ليست بفترة مستقلة عن حياة الفرد
  

        : : : : أهم مطالب النمو يف مرحلة املراهقة أهم مطالب النمو يف مرحلة املراهقة أهم مطالب النمو يف مرحلة املراهقة أهم مطالب النمو يف مرحلة املراهقة 
وقصد به " هافجهرست" استعمله ، طالب النمو مفهوماً محورياً في علم نفس النمو عد مفهوم مي

وهي على قدر كبير من األهميـة  ، المطالب التي تظهر خالل فترات متعددة من حياة اإلنسان
. وذلك للترابط الوثيق بين مطالب في مختلف مراحل النمو، في البناء النفسي للشخصية النفسية

ويحتاج تحقيق مطالب النمو إلى تعلم واتخـاذ  ، لب النمو إلى سعادة الفرد ويؤدي تحقيق مطا
  .     وذلك واجب أساسي في عملية اإلرشاد النفسي، القرارات 

مطالب النمو في مرحلة المراهقة في نمو مفهوم سوى للجسم )  ٧٨م،  ١٩٩٥ (زهران ويحدد 
تغيرات التي تحدث نتيجة للنمو الجسـمي  وتقبل الجسم ، تقبل الدور الجنسي في الحياة ، تقبل ال
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الفسيولوجي والتوافق معها ، تكوين المهارات والمفاهيم العقلية الضرورية لإلنسان الصـالح ،  
استكمال التعليم ، تكوين عالقات جديدة طيبة ناضجة مع رفاق السن ، نمو الثقـة فـي الـذات    

ية ، امتداد االهتمامات إلى خارج حدود والشعور الواضح بكيان الفرد ، تقبل المسئولية االجتماع
تحقيق االستقالل اقتصـادياً ،  ) جسمياً وعقلياً واجتماعياً ( الذات ، اختيار مهنة واالستعداد لها 

ضبط النفس بخصوص السلوك الجنسي ، االستعداد للزواج والحياة األسرية ، تكوين المهارات 
للمجتمع ، معرفة السلوك االجتمـاعي المعيـاري    والمفاهيم الالزمة لالشتراك في الحياة المدنية

المقبول الذي يقوم على المسئولية وممارسته ، نمو والقيام بالدور االجتماعي الجنسي السـليم ،  
اكتساب قيم مختارة ناضجة تتفق على الصورة العملية للعالم الذي نعيش فيه وإعادة تنظيم الذات 

                                                         .          عالي عن الوالدين وعن الكبارونمو ضبط الذات ، بلوغ االستقالل االنف
  :  إن دور المدرسة في تحقيق مطالب النمو للمراهقين يتمثل في اآلتي

حيث أن األنشطة الجماعية تعطي للطالب الفرصة للتعاون مع : توفير األنشطة االجتماعية )١
 . ول على قلبها الجماعة والحص

إذ عن طريقها يمكن الكشف عن العالقات االجتماعيـة  : استخدام المقاييس السوسيومترية )٢
بين الطالب ، ويمكن استخدام نتائج تلك المقاييس في وضع المراهق فيما بين أولئـك الـذين   

دة خاصة وتقديم مساع نيوفرون للفرد سنداً انفعالياً ، كما يمكن عن طريقها تشخيص المنعزلي
 .لهم 

تستطيع المدرسة أن تقلل المنافسة فيما بين الطالب إلى أكبر حد ممكن : التقليل من التنافس )٣
 . وذلك لتقليل شعور المراهق بالنقص 

يجب تعديل المناهج وإدخال مقررات تعليميـة  : مقررات تعليمية عن العالقات االجتماعية  )٤
ة ، إذا أن ذلك يعتبر على قدر كبير مـن المسـاعدة   خاصة بدراسة مشاكل العالقات االجتماعي

.                      للمراهقين في تلـك المرحلـة ممـا يـؤدي إلـى تقليـل سـلوك العنـف لـدى الطـالب           
 )      ٤٤٦، م١٩٨٠بهادر سعدية (                                        .                   

يعتبر الجنس من المجاالت التي تسيء العديد : المناقشات المفتوحة في الفصول الدراسية  )٥
من الصعوبات االنفعالية تبعاًً لقواعد ومبادئ مجتمعاتنا ، ولكن الصراع والعنف يمكن التخفيف 

رجة كبيرة عن طريق المناقشات المفتوحة في الفصول الدراسية أو حتى عن على دحدته من 
 . طريق التوجيه الشخصي من الموجه النفسي الذي يجب أن يشعر المراهق بالثقة التامة فيه 

يزداد قبول الذات أثر كل نجاح وينهدم بأي شيء يجعـل  : الطريق للوصول إلى األهداف )٦
عن تحصـيله   لرضىويستطيع المدرس مساعدة المراهق على االمراهق يشعر بعدم الكفاية ، 

 . وتقديم كل نقد بناء 
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من األخطاء العامة التي تقع في المدارس هو وقف الثناء علـى  : الثناء على جميع المراهقين )٧
قلة من الطالب األكثر نجاحاً ، حيث يحصلون من ذلك على االحترام الذاتي ، بينما قد يفشلون 

يقـدم أنشـطةً    عليـه أن  ألعمال التي ال ينالهم أي تشجيع ومع ذلك فإن المدرس في مثل تلك ا
، حيث يجد كل فرد ما يستطيع أن يقدمه ، ومـا يمكـن أن    يساالدر همتنوعة في صفوأعماال 

يسهم به ، ويغرس االحترام الذاتي لدى جميع الطالب ، ويجد السبيل للثناء على ما يبذله كـل  
  )١٥٩،م٢٠٠١حمزة (                                                 .             منهم  

  ويوضح الباحث بالشكل التالي األدوار التي يلزم أن تقوم بها المدارس لرعاية المراهقين   
  )٧(شكل رقم                                  

  ن يوضح ادوار المدرسة في رعاية المراهقي                        
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        Adolescence      Study of the    املراهقةاملراهقةاملراهقةاملراهقةاالجتاهات املختلفة يف دراسة االجتاهات املختلفة يف دراسة االجتاهات املختلفة يف دراسة االجتاهات املختلفة يف دراسة 
        : : : : ستانلي هول واالجتاه البيولوجي  ستانلي هول واالجتاه البيولوجي  ستانلي هول واالجتاه البيولوجي  ستانلي هول واالجتاه البيولوجي  ) ) ) ) أ أ أ أ ( ( ( ( 

أن الدراسات البيولوجية للمراهقة انطلقت من أمريكا مع كل مـن  ) ٣٩،م١٩٩٦(يشير معاليقي 
إلى ، مركزة على عمليات النمو الجسمية والجنسية " geselوجزل  hallستانلي هول "العالمين 

.                                                                                                        ومعتبرة أن الحياة النفسية عند المراهقين يحددها النمو البيولوجي ،جانب المالحظات الطبية 
المحـددات  "أن هذا االتجاه يركز على المحددات الداخلية للسـلوك  ) ٣٢٠،م١٩٩٦(ويرى عقل
ويشير إلى أن المراهقة مرحلـة تغيـر شـديد    " ستانلي هول " ويتزعم هذا االتجاه " البيولوجية

المراهقة بأنهـا فتـرة   " هول " كما يصف ، مصحوب بالضرورة بالتوترات وصعوبات التكيف
وان الحيـاة االنفعاليـة   ، سانية الكاملة تولد في هـذه المرحلـة   ميالد جديد ألن الخصائص اإلن

 .للمراهق تكمن في حاالت متناقضة 

من أوائل النظريات التي تناولت تعتبر نظرية ستانلي هول أن ) ٢٠،م٢٠٠٣(ويوضح مرسي 
تفسير أزمة المراهقة حيث يؤكد كثير من الباحثين أن االهتمام الكلي بالخصـائص النفسـية   

بنمو المراهق قد برزت جلية في كتابات ستانلي هول نتيجة لسعة االستبيانات التي قام  المتصلة
بها ونتيجة لكثرة المعطيات والمعلومات التي حصل عليها لدى إطالعه على عدد من السـير  

صور فيها حياة )  ١٩٠٤( الضخمين حول المراهقة  ففي كتابيه  الشخصية لكثير من الناس 
 Storm Andعواصـف وضـغوط   "بالشدة والتوتر حيث أعتبرها مرحلة  فرد تصويراً يتسم

Stress "  تولد فيها الشخصية من جديد ، وذهب إلى أن المراهق إنسان تائه ، سريع االنفعال
غير متزن ، ال نستطيع أن نتنبأ بما سيفعله ، لكثرة تقلباته االنفعالية وعدم استقراره النفسـي  

سبب التغيرات الفسيولوجية والبيولوجية التي يعيشها أثناء وبعـد  مما يخلق لديه أزمة حتمية ب
                                   البلوغ وما يتبعها من معاناة وإحباط وصراع وقلق ومشكالت وصعوبات توافقية 

        : : : : مرجريت ميد واالجتاه االجتماعي مرجريت ميد واالجتاه االجتماعي مرجريت ميد واالجتاه االجتماعي مرجريت ميد واالجتاه االجتماعي ) ) ) ) ب ب ب ب ( ( ( ( 
تجاه البيولوجي في تفسير طبيعة أن هذا االتجاه يختلف عن اال) ٢٣٨،م٢٠٠٥(يرى الداهري 

حيث ، وما تظهر فيها من صعوبات ومشكالت، وما تجري خاللها من صراعات ، المراهقة 
تعزوها في األصل إلى عوامل البيئة االجتماعية وما يقيمه المجتمع خاصة المجتمع المتحضر 

ومـن  .بات األمـل أمام أفراد الجيل الجديد من عقبات وعوامل متعددة تؤدي إلى اإلحباط وخي
والتي تناولـت  "  Meadميد " ابرز الدراسات التي ظهرت في هذا االتجاه دراسات دراسات 

  .فيها دراسة أنماط الحياة االجتماعية في بعض القبائل البدائية 
" علم اإلنسـان " أن هذا االتجاه ارتبط بعالمة االنثربولوجي ) ١٢،هـ١٤١٦(ويذكر بن مانع 

، أن أزمة المراهقة هي أزمة حقيقية ولكنها مرتبطة بالمجتمع المعاصراألمريكية والتي ترى 



 ١٧٩

ودللت على ذلك بما يالقيه المراهق في المجتمع األمريكي من أزمات لعرقلة ذلـك المجتمـع   
  .لنموه ومحاولة تأخير ذلك النمو

والتـي تمثـل    " ميد"ه إليه هول تؤكد كرعلى خالف ما ذبأنه ) ٣٣، م٢٠٠٢(ويبين مرسي  
تجاه االجتماعي أنه عندما يمر المراهقون بصعوبة يجب على الفرد أن ينظر إلـى الثقافـة   اال

ليكتشف المشكلة فمثالً يعاني المراهقون في أمريكا من التوتر والقلق وشدة االنفعال في حـين  
بينت أن فترة المراهقة ال تمثل أزمة بقدر ما هي فترة تتسم " الساموا "أن األبحاث على قبائل 

بقلق المراهقين واضطرابهم فكرة ليست قاطعة ونهائية وال " ومن ثم فالقول ، الهدوء النسبي ب
أن  –وفقا لمرجريت ميـد   -ومن هنا يمكن القول   هقين في كل المجتمعاتاتفسر سلوك المر

أزمة المراهقة أو بداية الشباب تختلف في شكلها ومضمونها وحدتها من مجتمع إلى مجتمـع  
لى حضارة أخرى فاألزمة ال تكون استجابة لتغيرات داخل الفرد نفسه وإنمـا  ومن حضارة إ

التـي   التي يعيش فيها الفرد وللتغيـرات  –أي المجتمع والحضارة  -تكون االستجابة البقعة  
زودنا المجاليون بنموذج ألثر المعطيات والمـدلوالت التـي تبناهـا علمـاء     وي، تطرأ عليه 

ون على البعد الثقافي للمراهقة وفي تفسيرهم ألثر التغيـرات التـي   يؤكد ناألنثروبولوجيا الذي
تحدث في البيئة على تخيالت الفرد وتصوراته ، حيث يشير ليفين بأن سلوك الفرد يعتمد على 
طول مجال حياة اإلنسان على هذه األرض ، والتي تشمل في الواقع حياة الفرد فـي محيطـة   

الل رؤيته الذاتية وتتميز حياته وتتحدد بأبعـاد الواقـع ،   النفسي ، أي المحيط أو البيئة من خ
وبالنسبة للقدرة على رؤية األشياء ووفقاً لعالقاتها الصحيحة ، وبالنسبة لعدد هذه المناطق التي 

. يحيا فيها وما تحتويه من عناصر تنموية وثقافية تختلف من حيث نوعيتها وطريقة تنظيمها 
لمراهق على أنها سوء توجيه فالمراهق يشبه رائـد الفضـاء   ويستطرد ليفين مصوراً مشكلة ا

الذي يهبط على كوكب غير معلوم فكل شيء بالنسبة إليه يكون جديـد ، والتغيـرات التـي    
كما أنه يجتاز أرضا محايدة ليست ملكـاً   ،رجالً هامشياً" يتعرض لها المراهق الصغير تجعله 

محصور في منطقة تـداخل القـوي المـؤثرة     ألحد فال هو بالطفل وال هو بالراشد وإنما هو
والتوقعات فهو في وضع غامض ال يعرف بوضوح كاف من هو ، وما المطلوب منه ، ومـا  

  .                                  المسموح به وهذا ما يعكس وضعه كإنسان هامشي
        ::::سولنربجر واالجتاه االجتماعي سولنربجر واالجتاه االجتماعي سولنربجر واالجتاه االجتماعي سولنربجر واالجتاه االجتماعي ) ) ) ) جـ جـ جـ جـ ((((
أن المراهقـة   "جربرسـولن " تؤكده ميد وما بينه ليفين يرىوفقاً لما قال به ستانلي هول وما  

وهذا االتجاه األخير عبر عنه سولنجر في مقال نشره . مرحلة بيولوجية اجتماعية على السواء
يؤكد فيه "   The Concept of adolescenceمفاهيم عن المراهقة " بعنوان )  ١٩٣٩( سنة 

فية للقيام بالدور الذي يتفق ومستويات نضـجه  أن المجتمع نفسه ال يعطي للمراهق فرصاً كا
الجسمي والعقلي ونزعته إلى التحرر واالستقالل ومن هنا ينشأ اإلحباط والصراع الذي تتسـم  
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به المراهقة إال أن هذه المشكالت وذلك الصراع ليس وليد الثقافة وحدها بل هو نتيجة للتفاعل 
جتماعية التي يعيش فيها الفرد ، وهكذا نسـتطيع  المتبادل بين العوامل البيولوجية والعوامل اال

أن ننظر إلى المراهقة ال على أنها تمثل فترة مستقلة منفصلة عن مراحـل النمـو ، وإنمـا    
  )٣٣،م٢٠٠٢، مرسي(  . باعتبارها مرحلة انتقال مستمر من الطفولة إلى الرجولة 

تماعيا في النظرة إلـى  يذهب علماء النفس السوفيت مذهباً اج) ٢٣٨، ٢٠٠٥(الدهرايويقول 
يتم خاللها استيعاب المفاهيم والقيم ، ويعتبرونها مرحلة تراجع اجتماعي وأيدلوجي، المراهقة 

ن أل،فهي مرحلة تنمو فيها الدينامية والنشاط والصراع من اجل أهداف اجتماعية ،االجتماعية 
االمتالء واإلشـباع   االهتمامات الفردية حسب وجهة نظر علماء النفس السوفيت ال تؤدي إلى

وينظر هؤالء العلماء إلى أزمات المراهقة التي تحدث عنها الغربيون بأنهـا مـن صـفات    ،
            .الطبقات البورجوازية والرأسمالية

        : : : : كوديناميكوديناميكوديناميكوديناميييييفرويد واالجتاه السفرويد واالجتاه السفرويد واالجتاه السفرويد واالجتاه الس) ) ) ) د د د د ( ( ( ( 
يخي في نظرته إلى المراهقة يتوقف عند البعد التار" فرويد"ن أ) ٤٩، م١٩٩٦(يذكر معاليقي  

بل هي إعادة تنشيط لبعض العمليات ، لهذه الظاهرة فهو ال يرى أن المراهقة هي والدة جديدة
وخصوصا في المرحلة االوديبية ويمكن القول أن جميع نظريـات   ،التي حدثت في الطفولة 

التحليل النفسي حاولت البحث عن األسباب العميقة للتغيرات البنيوية التي تحدث في شخصية 
قر بصعوبة هذا البحث بسبب مواقفه المتناقضـة ومشـاعره التـي    يولكنه ،وسلوكه المراهق

                                                   .تتصف بالثنائية 
مـن أوضـح إسـهاماته قولـه      يذكر أنفرويد فوجهة نظر ) ٢٨،م١٩٨٦(ويوضح زهران 

وهو الكشـف  "  الالشعور " و " لشعور ما قبل ا" الشعور  و : بالكيفيات النفسية الثالث وهي 
األنا " و "  األنا " و " الهو " األساسي في التحليل النفسي أيضاً تصنيفه للجهاز النفسي الثالث 

                         .وطبيعة الصراع بين منظمات الجهاز النفسي الثالث" األعلى 
ي الخارجي فإن جزء من الهـو  وبموجب تأثير العالم الواقع) ٣٤، م٢٠٠٢(كما يرى مرسي 

يمر بنوع خاص من التطور وينمو نمواً خاصاً ويكتسب خصائص معينة وقد أطلـق فرويـد   
حيـث  .ويعمل كوسيط بين الهو والعالم الخارجي " األنا " على هذا الجزء من العقل مصطلح 

 Realityقع يقبض على زمام الرغبات الغريزية التي تنبعث من الهو مراعياً في ذلك مبدأ الوا

Principle    وهو في أفعاله خاضع العتبار التوترات التي تحدثها المنبهات القائمـة فيـه أو
الواردة عليه فيستشعر ارتفاعها ألماً وانخفاضاً لذة والزيادة المترقبة أو المتوقعـة فـي األلـم    

اإلنسـان  وكراسب من رواسب فترة الطفولة الطويلة التي يعيشـها   .بنذير القلق  يستجاب لها
على والديه تتكون في األنا منظمة خاصة يمتد فيها تأثير الوالدين هذا ويطلـق   الناشئ معتمداً

، وبقدر ما ينفصل األنا األعلى عن األنا أو يعارضه " Super egoاألنا األعلى  " عليها اسم 
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" أساس فكرة  أن األنا األعلى تقوم على .فهو يمثل قوة ثالثة ينبغي على األنا أن تعمل حسابها
أي امتصاص الطفـل لخصـائص      Introjection & Projectionاالمتصاص واإلسقاط 

" الضمير الالشعوري " السلطة وإسقاطها على الخارج ، وقد لخص فرويد وظيفتها بأن سماه 
ويشير سـوليفان  .  أنها الناقد الالشعوري األعلى لعقل اإلنسان" ولخص الوظيفة نفسها بقوله 

Sullivan    إلى أن الكثير من صراعات المراهقة تنشأ نتيجة الحاجات المتعارضة لإلشـباع
الجنسي والحاجة إلى األمن وإلى العالقات الحميمة ، ، وتمتد المراهقة المتأخرة ابتـداء مـن   
تكوين نمط من النشاط التناسلي المتصل عبر خطوات ال عدد لها من التعلم واالقتـداء حتـى   

قات الشخصية المتبادلة الناضجة بقدر ما تسمح به الفـرص الشخصـية   يتكون بناء من العال
  والثقافة المتاحة 

        ::::إريكسون واالجتاه النفسي االجتماعي إريكسون واالجتاه النفسي االجتماعي إريكسون واالجتاه النفسي االجتماعي إريكسون واالجتاه النفسي االجتماعي ) ) ) ) هـ هـ هـ هـ ( ( ( (     
تعتبر نظرية إريكسون امتداد لنظرية فرويد فالدراسة الدقيقة لكل من النظريتين تظهر عالقـة  

تبـر إريكسـون ممـثال للتيـار     واضحة تمام الوضوح ، وهناك من دارسي الشخصية من يع
  Robert Colesالرئيسي لنظرية التحليل النفسي كما يتضح ذلك في كتابات روبرت كـولز  

يمكن أن نطلق على إريكسون أنه فرويدي صـميم لوالئـه للمبـادئ    : " إذ يقول )   1970
مـن  األساسية التي اعتبرها فرويد جوهر التحليل النفسي ولكن الكثير من دارسي الشخصـية  

يرى أن المفاهيم التي أضافها إريكسون فيما يتعلق بمراحل النمو اإلنساني تعبر عن منظـور  
مختلف وتؤكد على القوى الخالقة التكيفية في اإلنسان  كما يتفق مع أصحاب االتجاه اإلنساني 

                                           )    ٥٣،م١٩٨٥، سالمةممدوحة (       " في دراسة الشخصية في اعتبار اإلنسان خيراً بطبعه 
ورغم اختالف فرويد وإريكسون في بعض المفاهيم النظرية إال أنه تجدر اإلشارة إلـى بيـان   
أوجه الشبه بينهما والتي تتمثل في اعتبار كل منهما أن نمو الشخصية يمر بمراحـل محـدده   

ني كـذلك يقـر إريكسـون باألسـاس     تظهر في تتابع ال يتغير لدى جميع أفراد النوع اإلنسا
الهو ، واألنا ( البيولوجي الجنسي لدافعية اإلنسان كما يلتزم بالنموذج الفرويدي لبناء الشخصية 

وتحيل الحلم   Free Associationيستخدم فنياته الرئيسية التداعي الطليق  ) ، واألنا األعلى 
مرحلة نفسية اجتماعية تتصـف   وقد وصف إريكسون ثماني مراحل لنمو الهوية ، وأن كل، 

بأزمة معينة في العالقات الشخصية االجتماعية وتساهم جميعها في تطور اإلحساس بالهويـة  
يمر خالل النمـو   –مثالً  –وعلى الفرد في كل مرحلة أن يختار بين اختيارين أو أكثر فالفرد 
مرتبط بـالخزي والشـك ،   النفسي االجتماعي له بأزمات متتالية كالثقة والشك ، واالستقالل ال

وزمام المبادرة ، مقابل الذنب ، واالجتهاد مقابل النقص ، ثم محاولة تحديد هوية في مقابـل  
" اريكسون " وفي ضوء تصور . انتشارها ، أو تكوين هوية سلبية على المعارضة والتمرد  
حسـاس  طرفه االيجابي هـو اإل ، لطبيعة صراع مرحلة المراهقة يظهر بعد نفسي اجتماعي 
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ومهمة المراهق في هذه المرحلة هي إدماج ، رتباك الدور اوطرفه السلبي هو ، بهوية الذات 
كل معرفة اتخذها عن نفسه في ائتالف وهوية ذاتية تبين الوعي بالماضي والمستقبل الذي ال 

وهنا تتضح مشكلة المراهقة من الناحية النفسية ، واالجتماعيـة ،  .  ينفصل عن هذا الماضي 
لك أن الرشد ال يعني فقط اكتمال النمو من الزاوية البدنية ، بل يعني في المقام األول اكتمال ذ

دعائم هذا النضج من الناحية النفسية واالجتماعية ومن ثم فالمراهقة من حيث هي فترة أزمـة  
ال ترجع في هذا الطور إلى أطوار النمو في ذاته وإنما ترجع في المقام األول إلـى مشـاكل   

لحياة الراشدة التي يتأهب المراهق لالنتقال إليها ، وخالل ذلك يتجه المراهق لتجريب عدد من ا
الهويات قبل أن يصل إلى تحديد نهائي لهويته ويذهب إريكسون إلى أن عملية تكوين الهويـة  
ليست عملية بسيطة فهي تشير إلى حاصل جمع كل خبرات الطفولة والنضـج البيولـوجي ،   

وهو كيان تتكامل فيه تدريجيا المعطيات التكوينية والحاجات الليبيديـة ، واألدوار   .ونمو األنا
المتسقة ، وكلها تظهر فقط نتيجة للتفاعل المتبـادل بـين اإلمكانيـات الفرديـة والنـواحي      

                                       .   ولوجيات السياسة والدينيـة فـي مجتمـع مـا    التكنولوجية في المجتمع باإلضافة إلى األيدي
                                                                                                       )٥٠،م٢٠٠٢ ،مرسي(
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  :الدراســات السابــقة 
تمثل الدراسات السابقة إطاراً عاماً يوجه الباحث إلى اآلليات المساعدة له في دراسـته، مـن   

و ما أثمرت عنه تلك الدراسات مـن  ، خالل اإلطالع على تلك الدراسات وخطوات الدراسة 
ك على معرفة موقع يساعد الباحث كذلالسابقة طالع على الدراسات نتائج وتوصيات ، ألن اال

وهناك . دراسته من الدراسات السابقة ، وبالتالي يتيح له البداية من حيث انتهى منه اآلخرون
عدد من الدراسات السابقة حول موضوع السلوك الفوضوي، حاولت التدخل لمعالجة السـلوك  
الفوضوي، من خالل وضع برامج إرشادية ألفراد يعانون من السـلوك الفوضـوي، حيـث    

الدراسات العربية التي حاولت معالجة أبعاد السلوك الفوضوي : نت هذه الدراسات نوعانتضم
كما ،أو بعضها ، كل على حدة، والدراسات األجنبية التي تناولت السلوك الفوضوي بأبعاده كلها

أن هناك بعض الدراسات التي تناولت معالجة بعض المشكالت السلوكية أو ُأستخدمت لتنميـة  
حيث سيعرض الباحث ، واستندت على اإلرشاد العقالني االنفعالي ، ب الشخصية بعض الجوان

لبعض من هذه الدراسات كونها تتفق مع الدراسة الحالية في اعتمادها على اإلرشاد العقالنـي  
كما سيقوم الباحث بعرض لبعض الدراسات التي ُأجريت في البيئة العربية وتناولت . االنفعالي 

دية لمعالجة السلوك العدواني والذي يعتبر واحـداً مـن أبعـاد السـلوك     تصميم برامج إرشا
  الفوضوي وكذلك دراسات لمعالجة العنف والعدوان   

  -:والباحث سيعرض في هذا اإلطار للدراسات السابقة على ثالثة محاور
   .الدراسات التي تناولت تصميم برامج إرشادية للتعامل مع  السلوك الفوضوي:�احملور األولاحملور األولاحملور األولاحملور األول

باستخدام لعبة السلوك الجيد لتقييم فاعليتها في معالجـة  ) م١٩٨٣( وصايغ  قام كل من عمر-
الصفية غير المناسبة لدى أطفال الصف الثالث االبتدائي في محافظة  تمجموعة من السلوكيا

السلوك العدواني، : الصفية غير المناسبة على تالجزيرة في السودان، حيث اشتملت السلوكيا
باسـتخدام   توتم تحديد هذه السلوكيا.التخريبي، واإلزعاج والفوضى، والنشاط الزائد والسلوك

لمدة أسبوع، ثم قام الباحثان بتحديد المعززات من ) تسجيل الفواصل الزمنية(أسلوب المالحظة 
خالل توزيع استبانه على األطفال يطلب منهم تحديد األشياء التي يحبونها، وقد تـم تطـوير   

خالل المقابالت التي أجريت مع األطفال ومعلميهم واقتصرت قائمـة المعـززات   القائمة من 
شهادات التقدير، وفترات االستراحة اإلضافية، وإشارات النصـر، والنجـوم، ولوحـة    : على

ات غير المناسبة، وكان يتم تذكير األطفـال يوميـاً   يوبعد ذلك تم وضع قائمة بالسلوك.الشرف
  ف إلى فريقين سيلعبان لعبة السلوك الجيد، التي يتضمن أن كلات، ثم قسم الصيبتلك السلوك
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فريق سيفقد نقطة إذا خالف أحد أعضائه التعليمات، وسيتم ذكر اسم الطفل الذي قام بالسلوك  
وسيتم وصف السلوك غير المقبول، وبالتالي تم توضيح أن الفريق الذي سيحصل على نقـاط  

لنتائج إلى أن أسلوب لعبة السلوك الجيد كان له فاعليـة  أكثر هو الفريق الخاسر، وقد أشارت ا
  .ات الصفية غير المقبولةيكبيرة في خفض السلوك

عـن طريـق   (إلى تحري أثر النمذجة الرمزية ) م١٩٨٩(هدفت الدراسة التي قام بها باشن و
في خفض السلوك العدواني وزيادة السلوك االجتماعي لدى األطفال الجانحين، وتـم  ) األفالم

العدواني، وقائمة مالحظة السلوك تحديد أفراد الدراسة من خالل تطبيق قائمة مالحظة السلوك 
أعمارهم مـا   تاالجتماعي على أطفال مركز إعادة التربية والتأهيل في مدينة الجزائر وتراوح

طفالً منهم من ذوي الدرجات ) ٢٤(طفالً، ) ٤٨(سنة، وبلغ عدد أفراد الدراسة ) ١٥ – ٩(بين 
طفالً من ذوي الدرجات المتدنية علـى  ) ٢٤(رتفعة على قائمة مالحظة السلوك العدواني، والم

قائمة مالحظة السلوك االجتماعي، الختبار فرضيتي الدراسة، وتم حساب متوسـطات درجـة   
التحسن واستخدام تحليل التباين للقياسات المتكررة، واتضح بأن هناك فروقاً بـين المجموعـة   

تعرضت ألسلوب النمذجة والمجموعة الضابطة، كما اتضح بأن هناك فروقاً ذات التجريبية التي 
داللة في زيادة السلوك االجتماعي بين المجموعة التجريبية التي تعرضت ألسـلوب النمذجـة   

   .والمجموعة الضابطة، وقد ظهرت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية
تعرف إلى فاعلية برنامج إرشاد جمعـي فـي   بدراسة هدفت إلى ال) م١٩٩١(قام العمايرة و

التدريب على المهارات االجتماعية، في خفض السلوك العـدواني لـدى طلبـة الصـفوف     
سنة قسمت ) ١٢ – ٨(طالباً من المرحلة العمرية ) ٦٠(االبتدائية، حيث شملت عينة الدراسة 

) ٣٠(موعة إلى مجموعتين متساويتين تضمنت مجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة كل مج
طالبـاً  ) ١٥(طالباً، ثم قسمت المجموعة التجريبية إلى مجموعتين تألفت كل مجموعة مـن  

خضع كل منها لبرنامج التدريب على المهارات االجتماعية، وقد قام الباحث بتحديـد أفـراد   
الدراسة من خالل تطبيق قائمة تقدير السلوك العدواني عن طريق البعد الخـاص بالسـلوك   

في مقياس الجمعية األمريكية للسلوك التكيفي المطور للبيئة األردنية حيث تتـألف   العدواني
فقرة تعطي مظاهر السلوك العدواني اللفظي والجسدي واالعتداء على ) ٢٢(هذه القائمة من 

جلسة ) ١٣(الممتلكات وتم تطبيق البرنامج على شكل جلسات إرشاد جمعي نفذت من خالل 
طلب االسـتئذان، وتحديـد المشـاعر    : ملت على المهارات التاليةأسابيع اشت) ٦(على مدى 

واالنفعاالت، وااللتماس وطلب المساعدة من اآلخرين، وضبط الذات، واالسترخاء، وتحديـد  
، وتجنـب  صـراع المشكالت وحلها، ومساعدة اآلخرين، والمفاوضة، والبقاء بعيداً عـن ال 
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  :لسة تتضمن العناصر التاليةالمتاعب مع اآلخرين، وتدعيم الذات، وكانت كل ج
 .التعليمات -١

  .التغذية الراجعة -٢
 .الممارسة السلوكية -٣

 .التعزيز -٤

 .النمذجة -٥

وللتحقق من فاعلية البرنامج تم استخدام أسلوب تحليل التغاير، وقد أظهرت النتـائج وجـود   
فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، وهذا يشـير إلـى   

لية برنامج التدريب على المهارات االجتماعية في خفض السلوك العدواني، في حـين لـم   فاع
يكن هناك تفاعل بين العمر والمجموعة التجريبية فيما يتعلق بالسلوك العدواني، مما يدل على 
أن الفروق بين المجموعتين تعود إلى البرنامج فقط، وكذلك لم يكن هناك فروق بين القيـاس  

  .س المتابعة مما يشير إلى أن أثر البرنامج بقي مستمراً حتى بعد توقف التدريبالبعدي وقيا
دراسة بعنوان فاعلية لعبة السلوك الجيد في خفض سـلوك  ) م١٩٩١(أبو عبيد هيفاء أجرت و

طالباً وطالبة من الصـف  ) ٤٨(الفوضى عند طالب المرحلة االبتدائية، وعلى عينة تضمنت 
مجموعة تجريبية، ومجموعة ضـابطة،  : مت العينة إلى مجموعتينالثالث االبتدائي، حيث قس

طالباً وطالبة، وقد قامت الباحثة بتحديد أفراد عينة الدراسة مـن   ٢٤وتضمنت كل مجموعة 
ثـم اسـتخدمت   .خالل تطبيق قائمة لتقدير سلوك الفوضى ثم إعدادها خصيصاً لهذا الغرض

التجريبية، وهـو أسـلوب يتضـمن تقسـيم     الباحثة أسلوب لعبة السلوك الجيد مع المجموعة 
المجموعة إلى فريقين بعد أن يتم وضع لوحة كتب عليها التعليمات والقوانين الصفية، وقامت 

بسـلوك غيـر   بتوجيه الطالب إلى أن من يقوم قيام الالباحثة بتوضيح قواعد اللعبة من خالل 
وتقـديم المعـززات، يوميـاً     مناسب يخسر فريقه نقطة، وبالتالي يخسر اللعبة في ذلك اليوم،

للفريق الفائز وكذلك في نهاية األسبوع، واستمرت مدة تطبيق البرنامج شهر، وبعد أسبوعين 
أجريت عملية دراسة الفروق بين المجموعتين، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللـة  

مما يشـير  ) يدلعبة السلوك الج(إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي تعرضت للمعالجة 
إلى أن لعبة السلوك الجيد قد عملت على خفض سلوك الفوضـى لـدى أفـراد المجموعـة     
التجريبية، وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود تفاعل بين متغيري الجنس والطريقة فيما يتعلق 

  .بسلوك الفوضى، مما يدل على أن المعالجة هي فقط المسئولة عن الفروق بين المجموعتين
  مسحاً بهدف التعرف على أكثر األساليب العالجية السلوكية  (Gaus, 1991)وس وأجرى ج 
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شيوعاً في االستخدام كأساليب لخفض سلوك الفوضى من قبل الممارسين للعـالج النفسـي،   
وأكثر هذه األساليب تفضيالً من قبل المراهقين الذين تم تشخيصهم بوجود سلوك الفوضى في 

هم ومعلماتهم، أجرى هذا المسح في المنـاطق الوسـطى مـن    الغرف الصفية من قبل معلمي
االقتصـادي ألسـر    –الواليات المتحدة األمريكية، وفي بيئات مختلفة من الوضع االجتماعي 

لطلبة ومعلمي المدارس، والتنوع المختلف في المؤهالت العلميـة   يالمراهقين، والتنوع العرق
ساليب التعزيز اإليجابي كانت أكثـر األسـاليب   لوالديهم، وأشارت نتائج هذا المسح إلى أن أ

شيوعاً في االستخدام من قبل ممارسي العالجي النفسي، تالها أساليب التعزيز السلبي، وأخيراً 
جاء العقاب أما من وجهة نظر المراهقين فقد كانت أساليب التعزيز اللفظي أكثرها تفضـيالً،  

ي، ولم يحصل العقاب على أي استجابة من قبل تالها التعزيز المادي، وأخيراً التعزيز الرمز
الطالب، وأشار المعلمون والمعلمات إلى ضرورة التـدريب السـلوكي العالجـي للمعلمـين     

  .والمعلمات ألنهم األكثر تعامالً وتفاعالً مع طالبهم
، دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية بعض األساليب العالجيـة  (Scott, 1991)أجرى سكوت و

خفض المشكالت السلوكية لدى طالب المدارس المتوسطة والعليا فـي منـاطق   السلوكية في 
) ١٠(الغرب األوسط في الواليات المتحدة األمريكية، وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 

سنة، وممـن ظهـرت لـديهم    ) ١٧ – ١٤(أوالد من المراهقين ممن تراوحت أعمارهم من 
في أصلها إلى عوامل حدثت معهم وهم فـي  مؤشرات على وجود اضطرابات سلوكية تعود 

مرحلة الطفولة، واستعان الباحث بالمعلمين والمعلمات في مرحلتي الدراسة التي اشتملت فـي  
المرحلة األولى على جمع بيانات تتعلق بهؤالء الطالب وماضـيهم المرضـي واألسـري،    

معلمين فـي تطبيـق   والسلوك الذي يظهرونه داخل الغرفة الصفية، كذلك تمت االستعانة بـال 
البرنامج السلوكي الذي اعتمد في جوهره على التعزيز الرمزي، وكلفة إعطاء الطفل هدية في 
كل مرة تحصل لديه استجابة إيجابية أو حرمانه من االستراحة في حـال حـدوث اسـتجابة    

م من هؤالء األوالد، في حين ل) ٨(وبينت نتائج الدراسة ظهور تحسن إيجابي دال عند .عكسية
االثنان الباقيان إلى هذا األسلوب من التعزيز، وفضلوا اسـتخدام أسـاليب أخـرى،     بيستجي

وأظهرت النتائج كذلك أن لخبرة المعلمات ومستوى تدريبهن أثر دال في فعالية استخدام هـذا  
  .األسلوب من التعزيز

لمين في إلى التعرف على استراتيجيات المع) م١٩٩٣(صبري إنعام وهدفت دراسة قامت بها 
التعامل مع المشكالت الصفية في مدارس المرحلة األساسية في الصـفوف السـتة األولـى    

معلماً ومعلمـة،  ) ١٣٦(التابعة لوكالة الغوث في الضفة الغربية، وقد بلغ عدد عينة الدراسة 
من اإلناث، واختيروا بطريقة عشوائية من معلمي المدارس ) ٧١(من الذكور، و) ٦٦(منهم 

في الصفوف الستة التابعة لوكالة الغوث في منطقة شمال الضفة الغربية، وتمثـل   األساسية
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مشكلة صـفية  ) ١٤(من مجتمع الدراسة، وتم تطوير أداة خاصة تتكون من %) ٤٠(العينة 
استراتيجيات رئيسة، وتتضمن عدة ممارسات وإجراءات يستخدمها  ةوست) سلوكية وأكاديمية(

ت الصفية، وبعد جمع البيانات تم فحص فرضـيات الدراسـة   المعلم في التعامل مع المشكال
وأشارت النتائج إلى أن أكثر االستراتيجيات استخداماً في التعامل مع . "مربع كاي"باستخدام 

كانت إستراتيجية التركيز على الفرد في المرتبة األولى، ) موضع الدراسة(المشكالت الصفية 
ثانية، بينما جاء في المرتبة الثالثة إسـتراتيجية السـلوك   ثم إستراتيجية التدعيم في المرتبة ال

الجماعة فـي المرتبـة الرابعـة، أمـا      اتالضاغط أو المسيطر، وكانت إستراتيجية دينامي
إستراتيجية التهديد أو العقاب فجاءت في المرتبة الخامسة، وأخيراً إستراتيجية التجاهـل أو  

  .. اإلهمال في المرتبة السادسة
هدفت إلـى التعـرف    (Philip & Richard, 1994)أجراها فيليب وريتشارد وفي دراسة 

وهـي   (Altering in situational interactions)على أثر التفاعالت البنائية المتغيـرة  
سنة، يعـاني مـن   ) ١٢(يبلغ من العمر  (Tom)دراسة لحالة طالب ويدعى توم عبارة عن 

، سات السلوكية التي تتسـم بالفوضـوية   يتمثل في إظهاره بعض الممار اضطراب سلوكي
ولكن مهاراته الدراسـية تماثـل مسـتوى    ،وأشار معلمه إلى أن مستوى ذكائه يماثل عمره 

وذلك من  "توم "الصف الثاني األساسي، وقد أظهرت النتائج انخفاضاً في سلوك الفوضى لدى
فة االستجابة في غرفة خالل تقديم المعلومات التي كان يحتاجها، وأوصى الباحث باستخدام كل

  .(Disruptive Behavior)الصف في حالة السلوك الفوضوي 
التي هدفت إلى تطبيق برنامج إرشـادي لألطفـال    (Woodward, 1995)دراسة ودوارد  

طالب سود، في مدرسة ) ١٠(المجموعة من  تالسود، الذين لديهم سلوك فوضوي، وقد تكون
وهي منطقة تتميز بتدني المسـتوى االقتصـادي،    ابتدائية في جنوب شرق مدينة واشنطن،

وارتفاع في معدالت الجريمة، وقد تم تحديد أفراد المجموعة اإلرشـادية مـن قبـل مـدير     
المدرسة، إذ وصف هؤالء األوالد بأنهم أكثر األوالد فوضوية وهم تالميـذ فـي المرحلـة    

ى تقوية شخصيات هـؤالء  ، وقد هدفت الدراسة إل)السادس –الرابع (االبتدائية في الصفوف 
األوالد، والعمل على رفع مستوى تقدير الذات، من خالل إشباع حاجـاتهم فـي المدرسـة    

  :وخارجها، وقد تم تطبيق اإلجراءات اإلرشادية
  .االنفتاح -أ 
  .االستفادة من اإلمكانات المتاحة -ب 
  .القابلية للتنبؤ - ج 
  .االنتماء واإلخالص للمجموعة -د 
  .الثقة االعتذار األصيل بعد التصدع في - ه 
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  .المحافظة على االلتزام -و 
إدراك الـذات،  : وعمد الباحث إلى تحديد ثالث متغيرات لرفع مستوى تقـدير الـذات هـي   

والمسئولية الشخصية، وتأكيد الذات، حيث تم التركيز على هذه المتغيرات أثنـاء التـدريبات،   
شـهور،  ) ٥(لمدة  وأثناء القيام بالنشاطات األخرى كالموسيقى، وقد استمرت هذه اإلجراءات

) ٣(في الجلسات األولى والتي استمرت  .دقيقة) ٤٥(وعلى مدار جلسة واحدة أسبوعياً، لمدة 
ل تنظيم وتوضيح بعض القواعد التي تعمل على زيـادة  شهور تضمن بناء المجموعة من خال

 وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن السلوك الفوضوي لـدى .التماسك بين أعضاء الجماعة 
، حيث كانت هناك تغيرات إيجابيـة  قد انخفض لدى أعضاء المجموعة التجريبية  المفحوصين

انخفاض حاالت الشجار بـين األوالد، وكـذلك حـاالت الـدفع،     : في سلوك المجموعة مثل
وانخفض استخدام الكلمات البذيئة، وازداد االهتمام باآلخرين، واالبتسام في وجوههم، وازدادت 

  . المجامالت بينهم
حول استخدام أسلوب  (Gable & Arllen, 1995)دراسة أخرى أجراها جيبل وآرلن وفي -

الصفوف التي تتضمن الطلبة (مواجهة األقران لتعديل السلوك الفوضوي في الصفوف الشاملة 
: ، إذ يرى الباحثان أن لهذه اإلستراتيجية حسنات مثل)العاديين والطلبة ذوي الحاجات الخاصة

ن الفرص أمام الطلبة الختبار سلوكيات مناسبة، في مواقـف مختلفـة، وبشـكل    أنها تزيد م
متكرر، مما يدعم ويعزز المحافظة على السلوكيات المرغوبة، وتعميمها، وعالوة على ذلـك  
فإن استخدام هذه اإلستراتيجية يوفر موقفاً حياتياً طبيعياً للطلبة للقيـام بالسـلوك المرغـوب،    

وبالتالي فإن الطلبة لن يقوموا بسلوكيات غير مرغوبة لوجود رفاقهم والسلوك غير المرغوب، 
في الموقف، إذ أن استخدام هذه اإلستراتيجية يؤدي إلى نتـائج إيجابيـة مـع الطلبـة غيـر      
المستهدفين أيضاً، ألن الطلبة يفضلون تدخل أقرانهم في تعديل سلوكياتهم أكثر من التـدخالت  

 "جيبل وآرلـن "وقد استخدم . ن يشكلون مصادر سلطة بالنسبة لهمالعالجية لألفراد الكبار، الذي
إجراءات مواجهة األقران في تعديل السلوك التي تستند على حقيقة أن مجموعة الرفاق تشكل 
مصدر قوة لتعزيز الطالب ومساعدته على تقبل بعض المسؤولية من اآلخرين لتغيير السلوك 

ي غرفة الصـف السـلوكيات المقبولـة اجتماعيـاً،     غير المرغوب، فهي أداة لتعليم الرفاق ف
والمناسبة للمرحلة العمرية، إذ تم استخدام هذا اإلجراء لتعديل السلوك الفوضوي لدى طلبـة  

  : المدارس االبتدائية، من خالل الخطوات اآلتية
  . اختيار التدخل العالجي المناسب للموقف الذي يحدث فيه السلوك المشكل -أ 
لتعديل السلوك الفوضوي لـدى جيمـي، وقـد    ) جهة األقرانموا(استخدام أسلوب  -ب 

، قد تميز هؤالء الطلبة بسلوكيات )٥(اختارت معلمته مجموعة من الطالب عددهم 
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 . صفية إيجابية، ليقوموا بدور العامل المغير

بناء المجموعة وإعدادها بشكل تدريجي، إذ عملت المعلمة علـى تـدريب أفـراد     - ج 
اليوم سـنقوم بعمـل   : كاآلتي) جيمي(المغير، وقد قدمت المجموعة ليكونوا العامل 

إن جميعنا : خطة تساعد مجموعتنا في القراءة على نحو أفضل، وقد وضحت قائلة
يحتاج ألن يتعلم أفضل الطرق، ليتصرف مع اآلخرين، إن المشكلة الحاليـة هـي   

 . المشكلة التلفظ باأللفاظ غير المناسبة، وبعد ذلك اشترك الطلبة ومعلمتهم لحل هذه

إطفاء السلوك اللفظي غير المناسب، حيث رأت المعلمة أن من الضروري أن يـتم   -د 
، ولهذا )المستهدف(تعليم الطالب سلوك لفظي مناسب، مكان السلوك غير المناسب 

 . السلوك اللفظي المناسب، ثم تدعيمه وتعزيزه) جيمي(فقد عمدت المعلمة إلى تعليم 

ب اشتراكهم في البرنامج من خـالل مسـاعدتهم فـي    وضحت المعلمة للطلبة سب -هـ
باسـتخدام  ) جيمي(التعرف على النتائج السلبية المتعددة التي تحدث فيما إذا استمر 

وزمالئـه، يـؤدي إلـى فقـدان     ) جيمي(إذا حدث شجار بين : اللغة البذيئة، مثال
 . االستمتاع بوقت الفراغ، أو المشاركة واالستمتاع بالذهاب في رحلة

أجرى دراسة هدفت إلى تحديـد فعاليـة المعالجـة المعرفيـة      (Dyckeman, 1995)كمان دي-
المراهقين الـذين تـم   الطالب االجتماعية في خفض سلوك الغضب والعدوان عند أربعة من 

) ٢٤(تشخيصهم باضطراب سلوكي في الطفولة، حيث شارك هؤالء المراهقون األربعة فـي  
خفض مشاعر الغضب وتكرار سلوك العدوان هدفت إلى ي من التدخل االجتماعإرشادية جلسة 

الصفي لديهم، وقد انخفض استعداد وقابلية ثالثة منهم لممارسة الغضب وخفضت مسـتويات  
، وازدادت سيطرة األربعة علـى الغضـب   )المحيط الخارجي(الغضب لديهم الموجهة للغير 

العدواني لألوالد األربعـة   وانخفض التعبير العام عن الغضب لديهم، كما انخفضت مستويات
  .في جلسة الغرفة الصفية

التي هدفت إلى تقييم أثر برنـامج   (Brantley & Brantley, 1996)أما دراسة برانتلي وبرانتلي 
فـي المرحلـة   إرشادي جمعي في خفض السلوك الفوضوي لدى عينة من طالب المـدارس  

ف من الرابع حتى السادس األساسي، طالب يمثلون الصفو) ١٢٠(من العينة ، تكونت االبتدائية
وعمـل معهـم   طالبـاً  ) ٦٠(بواقع مدارس أساسية تم اختيار المجموعة التجريبية ) ١٠(من 

طالباً، ) ٦٠(وتكونت المجموعة الضابطة من . مرشداً نفسياً) ٢٠(بإشراف منمشروع عالجي 
كل واحدة منها وقد قسمت المجموعة التجريبية إلى عشرين مجموعة تجريبية صغيرة تكونت 

طالب من الصف الرابع حتى الصف السادس األساسي ويشرف على كل أربع إلى ثالث من 
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مجموعة تجريبية مرشد واحد من المرشدين العشرين، وقد استخدم قائمة مسح سلوكية لتحديد 
الفوضوية داخل غرفة الصف، وقد طبق البرنامج اإلرشادي الجمعي لكل مجموعة  تالسلوكيا

مج اإلرشاد الجمعي إلى العالج السلوكي، وأشارت ناوقد استند بر. سة واحدة أسبوعياًبواقع جل
نتائج الدراسة والمقارنات بين المجموعات التجريبية والمجموعة الضابطة إلى وجـود أثـر   

  . الفوضوية لدى أفراد المجموعة التجريبية تللبرنامج العالجي في خفض السلوكيا
دراسة هدفت إلى فحـص   Nelson & Dykeman, 1996  )( كمننيلسون وداي كل من ىواجر-

تأثيرات برنامج إرشادي جمعي في معالجة السلوك الفوضوي أو السلوك المتجه نحو الخارج 
Externalizing Behavior و قد تكـون أفـراد   شار إليه بالسلوك المضاد للمجتمع والذي ي

مجموعة تجريبية يتلقى : إلى مجموعتين طالباً من الذكور، قسموا عشوائياً) ٢٤(الدراسة من 
طالباً، ومجموعة ) ١٢(أفرادها التدريب على البرنامج اإلرشادي الجمعي، وتكون أفرادها من 

طالباً، وقد ) ١٢(ضابطة لم يتلق أفرادها أي نوع من أنواع العالج، وتكون أفرادها أيضاً من 
ات الفوضوية، وتم اختيار أفـراد  يكتم تشخيص أفراد المجموعتين على أنهم يعانون من السلو

طالبـاً  ) ٦١٢(المجموعتين من الطلبة المسجلين في عدد من المدارس األساسية، وبلغ عددهم 
من الصف الرابع حتى السادس األساسي، واستخدم الباحث نموذجاً من مقياس سـلم التقـدير   

س يقـيس أو  وهذا المقيا Devereux Rating Scale-School Formالمدرسي لديفرويكس 
ات غيـر المناسـبة،   يالمشكالت الشخصية، والمشاعر، والسـلوك : يتضمن المقاييس الفرعية

واستند البرنامج اإلرشادي إلى عدد من األساليب . المخاوف/ واالكتئاب، واألعراض الجسمية
 التنظيم الذاتي، وطبق البرنامج/ المعرفية منها أسلوب حل المشكالت، ومهارات التوجيه الذاتي

العالجي من قبل مرشد المدرسة تحت إشراف مرشد للصحة النفسية وهو الباحث، وقد استمر 
تطبيق الجلسات العالجية لمدة ثمانية أسابيع، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات 
داللة في القياس البعدي بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فيما يتعلق بدرجة ممارسة 

  . وك الفوضويالسل
، إلى معرفة فاعلية األساليب السلوكية في خفض (Bird, 1996)وهدفت دراسة أجراها بيرد -

سلوك الفوضى لدى المراهقين في المدارس المتوسطة في والية أريزونا في الواليات المتحدة 
من ) ١٠(من الذكور، و) ١٥(طالباً، ) ٢٥(األمريكية، وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 

، وقد أظهرت تقارير مكتب التربية في الوالية أنهم يعانون من مختلفتين  اإلناث من مدرستين
مشكالت الفوضى، واستعان الباحث بالمعلمين والمعلمات في جمع البيانات المتعلقـة بـأكثر   
أنماط السلوك غير المرغوب انتشاراً لدى هؤالء الطالب والطالبات، وبعد تحديد هذا السلوك، 

  م الباحث بتدريب المعلمين والمعلمات في هذه المدارس على استخدام أساليب العالج قا
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 وإجراءات استخدامها، واستمر)  التعزيز االيجابي، التعزيز الرمزي، والمادي(السلوكي مثل 
دراسة مدة فصل دراسي كامل، وبينت نتائج الدراسة أن األساليب السلوكية البرنامج العالجي لل

القت قبوالً كبيراً سواء من قبل المعلمين والمعلمات أو مـن قبـل   خدمت في الدراسة التي است
أفراد عينة الدراسة، وأن أكثر األساليب شيوعاً من حيث االستخدام كانت التعزيـز المـادي   

ـ    واوالتعزيز اإليجابي، والتعزيز الرمزي، وأشار المعلمون والمعلمات إلى ضـرورة أن يكون
وأشارت نتائج الدراسة إلى فعاليـة األسـاليب   فية استخدام هذه األساليب، واعين ومدركين لكي

العالجية التي تم استخدامها في خفض الممارسات السلوكية لدى عينة الدراسـة مـن الطلبـة    
  . المراهقين 

دراسة بعنوان فاعلية التعزيز اإليجابي كأسـلوب فـي    (Allen, 1996)ألين كارال أجرت 
المراهقين، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد فاعليـة أسـلوب    خفض سلوك الفوضى لدى

التعزيز اإليجابي في خفض سلوك الفوضى لدى طلبة المدارس المتوسطة والعليا في واليات 
الغرب األوسط في الواليات المتحدة األمريكية، في مناطق حددتها مديريات ومكاتب التربية 

ديد من حاالت سلوك الفوضـى، وقـد أجريـت    والتعليم على أنها مدارس شخصت فيها الع
من اإلناث وقد ثبت ) ١٣(من الذكور و) ١٧(طالباً منهم ) ٣٠(الدراسة على عينة مكونة من

أثنـاء  ) المعلمة(يحد من فعالية التدريس ويؤدي إلى مقاطعة المعلم  ويأن لديهم سلوك فوض
طقـة، وقـام المعلمـون    التدريس، في مدرستين من المدارس الوسطى والعليا في تلك المن

والمعلمات الذين أجريت الدراسة في مدارسهم بمساعدة الباحث في جمع البيانـات وتطبيـق   
البرنامج السلوكي بعد أن تم تدريبهم من قبل الباحثة على استخدام أساليب التعزيز اإليجابي، 

سلوك الفوضى  وبينت نتائج الدراسة أن التعزيز اإليجابي وبكافة أنواعه كان فعاالً في خفض
لدى المراهقين، وأن األسلوب األكثر شيوعاً وتفضيالً حسب رأي المعلمين والمعلمات كـان  
التعزيز المادي، تاله التعزيز اللفظي وأكثر هذه األساليب تقبالً من قبل أفراد العينة  كانـت  

  )المادي، االجتماعي، اللفظي(التعزيز اللفظي والتعزيز اإليجابي
هدفت إلى التعرف إلى فعالية برنامج التدريب على ) م١٩٩٦(بها أبو غوش وفي دراسة قام 

الضبط الذاتي في خفض السلوك العدواني لدى عينة من طلبة المرحلة األساسية المتوسـطة  
) ١٢ – ١١(طالباً من المرحلة العمرية ) ٦٠(حيث شملت عينة الدراسة ،في البيئة األردنية 

عشوائياً إلى مجموعتين متسـاويتين تضـمنت مجموعـة     عاماً، جميعهم من الذكور قسمت
طالبـاً،  ) ٣٠(تجريبية، ومجموعة ضابطة حيث بلغ عـدد أفـراد المجموعـة التجريبيـة     

طالباً، حيث تلقت المجموعة التجريبية برنامج التـدريب علـى   ) ٣٠(والمجموعة الضابطة 
تدريب، ونفذ البرنـامج  الضبط الذاتي، في حين لم تتلقى المجموعة الضابطة أي نوع من ال

التدريبي من خالل ثماني جلسات على مدار ثمانية أسابيع حيث قام المرشد بتدريب الطالب 
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على مهارة الضبط الذاتي باإلضافة إلى تدريبهم على مهارات سـلوكية معرفيـة، ومهـارة    
ظهـرت  الحديث الذاتي اإليجابي، ومهارة تحديد المشكلة وحلها، ومهارة توكيد الذات، وقد أ

النتائج التي توصل إليها الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصـالح المجموعـة   
التجريبية التي طبق عليها البرنامج مما يشير إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي المستخدم فـي  

  –. التدريب على الضبط الذاتي لخفض السلوك العدواني
بعنوان اسـتخدام الرسـم   حالة دراسة  (France, & Allen, 1997)وأجرى فرانس وألن 

كإستراتيجية في اإلرشاد الجشطالتي، للتعامل مع المسترشدين الذين يعـانون مـن سـلوك    
فوضوي، إذ وصف الباحثان كيفية استخدام الرسم من خالل العالج الجشطالتي، مع طالـب  

هو إعادة  سنة يعاني من السلوك الفوضوي، وقد كان الهدف من دراسة الحالة،) ١٥(عمره 
توجيه طاقاته بشكل بناء، وبطريقة إيجابية، وقد تضمنت طريقة العالج المستخدمة خطوات 
المودة واالهتمام، والعمل، والمشاركة، والحوار، وذلك لمساعدة المسترشد الذي ينتمي إلـى  

ـ     نعائلة مفككة، إذ أن والده ترك األسرة، وكان على صراع مع والدته، علـى الـرغم م
نحو عائلته كانت إيجابية، لكنه شعر باالكتئاب في مجال حياته المدرسية، وقد أدى  اتجاهاته

ذلك إلى أنه لم ينجز في دراسته بشكل جيد، ولكن إحساسه بالقبول والجدارة في صفه العاشر 
  . األساسي في الحد األدنى

  : وقد استخدم الباحثان الخطوات التالية
العمل الحوار والمشاركة ومودة مع المسترشد وتشجعيه على إثارة االهتمام وال: الخطوة األولى

Warm-up & Action يعمل المرشد على دفـع المسترشـدين لمشـاركة     وفي هذه الخطوة
في تخفيف القلق والتـوتر، وبنـاء    ساهمبعضهم، في كيفية التفكير، وكيفية الشعور، ، وهذا ي

  . الثقة، ويوفر قاعدة لالنخراط في النشاط
في هذه المرحلة فإن المسترشدين يقومون باختبار طريقـة  : (Action)العمل : ثانيةالخطوة ال

  . لتصميم شيء ما بتوجيه من المرشد
مجموعـة أن  في هذه الخطوة تم الطلب من أفـراد ال : (Sharing)المشاركة : الخطوة الثالثة

  .يفسر كل منهم ما رسمه
وجعلـه  صاحب الحالة لخطوة إلى دفع وتهدف هذه ا: (Dialoging)الحوار  :الخطوة الرابعة

يتحسس مشاعره أكثر من أفكاره، ودور المرشد يكون في العمل نحو المحفـزات، ، ويكـون   
  . ذلك من خالل الحوار والمناقشة، ووضع البدائل، ولعب األدوار مع اآلخرين

وائد، مقارنة وقد أشارت النتائج إلى أن استخدام الرسم كآلية الكتشاف المشاعر له العديد من الف
مع االستراتيجيات التقليدية في اإلرشاد النفسي، فالرسم هو وسيلة إسقاطية للمشاعر واألفكار، 
كذلك هو وسيلة ال تعتمد كثيراً على اللغة، ولهذا فإن المواجهة تكون غير مباشرة، والرسـم  
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فكار، ويكـون  كذلك نشاط ممتع ويسمح بالتعبير بعفوية وتلقائية عن المشاعر، واإلدراك، واأل
فورياً، وذلك يساعد على التفاعـل اإلرشـادي فـي مفهـوم نظريـة      ) الرسم(موقف الخبرة 

  ). اآلن وهنا(الجشطالت 
، دراسة هدفت إلى معرفة أثر التعزيز اإليجـابي فـي   (Lindsay, 1997)وأجرت لندسي -

ريت هذه تخفيض سلوك الفوضى لدى طالب المدارس المتوسطة في المملكة المتحدة، وقد أج
طالباً وطالبة في المدارس الوسطى في وسـط المملكـة   ) ٣٠(الدراسة على عينة مكونة من 

، ممن تم اختيارهم عشوائياً من بين مدارس المملكة المتحدة، وقد استخدمت )بريطانيا(المتحدة 
ستبانة في جمع البيانات المتعلقة بأعراض سلوك الفوضى، بمساعدة المعلمات فـي  الباحثة اإل

تلك المدارس، وتم استخدام أساليب التعزيز اإليجابي بعد أن تم تحديد السـلوك المسـتهدف،   
وتبين أن أكثر األساليب فاعلية في تخفيض سلوك الفوضى كانت المعززات الماديـة، تالهـا   

  . المعززات الرمزية، وفضل أكثر أفراد العينة استخدام المعززات المادية
بدراسة هدفت إلى استقصاء فاعلية لعبـة السـلوك   ) م١٩٩٧(وقام كل من الخطيب وحمدي 

الجيد في خفض السلوك الصفي غير المناسب، واشتمل البحث علـى دراسـتين منفصـلتين    
طالباً وطالبة في أربع شعب في إحدى المدارس ) ٩٥(أجريت األولى على عينة تكونت من 

لرابع، وشعبتين مـن  شعبتين من مستوى الصف ا(األساسية في منطقة صويلح غرب عمان 
طالباً وطالبـة فـي   ) ١٠٧٧(وأجريت الثانية على عينة تألفت من ) مستوى الصف السادس

صف في مدارس مختلفة في عمـان  ) ٢٨(الصفوف من الثاني وحتى العاشر موزعين على 
) ٢٤(صـفوف، واإلنـاث   ) ٤(الكبرى والزرقاء، حيث كان عدد صفوف الذكور في العينة 

لدراسة األولى أن لعبة السلوك الجيد أدت إلى انخفاض ملحوظ في تكـرار  صفاً، وقد بينت ا
كل من السلوك الحركي واللفظي غير المناسب والسلوك العدواني ألفراد المجموعة التجريبية 
في حين لم يطرأ أي تغير يذكر على استجابات المجموعة الضابطة، وبالمثل بينـت نتـائج   

حوظاً قد طرأ على السلوك الصفي غير المناسب لـدى أفـراد   الدراسة الثانية أن انخفاضاً مل
) ١٢٩.٥٧(المجموعة التجريبية، حيث كان متوسط الدرجات الكلية قبل البدء بتنفيذ اللعبـة  

  ).٦٠.٣٥(وفي مرحلة المتابعة أصبح ) ٤٨.٧٨(وأصبح بعد استخدام اللعبة 
ييم فعالية برنامج إرشادي التي هدفت إلى تق (Whitefield, 1999)وفي دراسة وايت فيلد -

المعرفي في خفض السلوك الفوضـوي والسـلوك العـدواني     –قائم على األسلوب السلوكي 
والغضب، وقد تكونت عينة الدراسة من جميع الطالب الذكور الذين تم إحالتهم إلـى  ) العنف(

 توكياالفوضـوية والسـل   تالتي أحيلوا من أجلها، وهي السلوكيا تالباحث لمعالجة السلوكيا
العدوانية، واستخدم الباحث عدداً من المقاييس لتحديد السلوك الفوضوي منها مقيـاس تقـدير   
ضبط الذات، ومقياس للعدوان وقائمة المسح السلوكية لألطفال، واستخدم الباحث تصميم الحالة 
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جلسة، وهو برنامج تـدريب  ) ١٢(الواحدة، ووضع برنامج التدريب على ضبط الغضب من 
التوجيه الذاتي، والتقييم الذاتي، والتقـدير الـذاتي،   : رفي يتكون من خمسة عناصرسلوكي مع

وقد تضـمن برنـامج المعالجـة    . وضبط اإلثارة والتعامل معها، وتطوير المهارات التكيفية
جلسات تدريب لمدة ساعة واحدة طبقت بواقع مرة أو مرتين أسبوعياً، وأشارت نتائج الدراسة 

لة للمعالجة أو البرنامج اإلرشادي القائم على العالج السلوكي المعرفـي  إلى وجود أثر ذو دال
ر هناك فرق واضح بين قيـاس  في خفض كل من الغضب والعنف والسلوك الفوضوي، وظه

  . اتيوالقياس البعدي مما يشير إلى وجود أثر للمعالجة في خفض هذه السلوك القياس القبلي
بدراسة هدفت إلى معرفـة أثـر    (Janet & Sandy, 1999)قام كل من جانيت وساندي -

 Behavioral Assesment andالنشـاطات السـلوكية وأنظمـة الـدعم التكنولـوجي      

Technology Support System (BATSS)   في السلوك الفوضوي لدى األطفـال ذوي
االضطرابات االنفعالية والسلوكية، وقد تكونت عينة الدراسة من ثالثة طالب في المرحلـة  

ساسية في التعليم النظامي وتم اختيارهم بناء على سلوكهم الفوضوي داخـل المدرسـة،   األ
ووضع لكل طالب خطة عالج تناسب وضعه وسلوكه الفوضوي، وتم مراقبة كل طالب منهم 

ساعة، وتم تسجيل كل المالحظات لكل طالب لوضع الخط القاعدي لسلوكهم، وخالل ) ٢٤(
ولمرات متعددة وأوقات مختلفة مـن قبـل فريـق     لب يومياًفترة المعالجة تم مراقبة كل طا

المراقبة، وتم مراقبة أفراد الدراسة عشرة أيام ولمدة ستة ساعات يومياً، وأظهرت النتائج إلى 
  .أن هناك انخفاضاً في السلوك الفوضوي لدى التالميذ

سلوكي ، دراسة هدفت إلى معرفة دور أساليب العالج ال(Kumar, 1999)أجرى كومار و-
في خفض اضطرابات السلوك لدى المراهقين في الواليات المتحدة األمريكية، وقد أجريـت  

طالباً وطالبة في مدرستين من مدارس والية تكسـاس،  ) ٢٠(الدراسة على عينة مكونة من 
بعد أن تبين أن لديهم أعراض سلوك الفوضى من خالل مالحظة سلوكهم عن طريق استبانه 

يد سلوك الفوضى، وقد قام المعلمون الذين يدرسـون هـؤالء الطـالب    أعدها الباحث لتحد
بتطبيقها في صفوفهم، وتم بعد ذلك تدريب هؤالء المعلمين على استخدام أسـاليب التعزيـز   
المختلفة لهؤالء الطالب إذا قاموا بسلوك مناقض للسلوك الذي صـنف علـى أنـه سـلوك     

السلوكية فاعلية في خفض السلوك وحسب  ي، وبينت نتائج الدراسة أن أكثر األساليبوفوض
التعزيز اللفظي، والتعزيز التعزيز المادي، و(هي وذلك بالترتيب ، رأي المعلمين والمعلمات 

كمـا أشـارت   وأن األساليب السلوكية أثبتت فاعلية في خفض سلوك الفوضـى،   )الرمزي
م هـذه األسـاليب   أنه يجب أن يتم تدريب المعلمين والمعلمات علـى اسـتخدا  الدراسة إلى 

  وأنواعها، ألن المعلم هو القادر على التعامل مع طالبه دون أن يعرضه للخجل أو لالنزعاج 
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وليس المرشد المدرسي أو الباحث، والذي قد يتكون ضدهم أو ضد أي منهم ردة فعل سلبية 
  .من قبل الطالب

سلوكي لخفـض  ، دراسة هدفت إلى تحديد فاعلية برنامج (Berk, 2000)أجرى بيرك و- 
مراهقاً ) ٢٠(سلوك الفوضى لدى المراهقين، وقد أجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من 

في مدرستين، من المدارس المتوسطة في غرب الواليات المتحدة، ممن ظهر أنهم يقومـون  
بسلوك الفوضى في الغرف الصفية، وتم جمع البيانات حول هؤالء الطالب من خالل استبانه 

وضى وبمساعدة المعلمين، وقام الباحث بتطوير برنامج سـلوكي لعـالج سـلوك    سلوك الف
الفوضى باالعتماد على الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع، وبينـت الدراسـة أن أكثـر    
األساليب السلوكية فاعلية في معالجة سلوك الفوضى كانت التعزيـز اإليجـابي، التصـحيح    

األساليب هي أكثر أساليب العالج تفضـيالً لـدى أفـراد    الزائد، والتعزيز السلبي، وأن هذه 
  .العينة

التي هدفت إلى استقصاء أثر برنـامج   (Zink & Littlerl, 2000)دراسة زينك وليتريل -
إرشادي جمعي في خفض السلوك الفوضوي لدى مجموعة من الطالبات المراهقـات، وقـد   

راسـة األربـع، وقـد أكملـت     طالبة شاركن مجموعات الد) ٣٥(تكونت عينة الدراسة من 
طالبة الجلسات اإلرشادية التي استمرت عشـرة أسـابيع، وقـد    ) ٣١(المجموعة التجريبية 

سنة، وتم تقديم ) ١٨-١٥(انسحبت أربع طالبات بعد ثالث جلسات، وتراوحت أعمارهن بين 
ة لكل دقيق ٤٥جلسات اإلرشاد الفردي مرة واحدة أسبوعياً على األقل لجميع الطالبات بمعدل 

برمجت الجلسات اإلرشادية لتنفذ داخل المدرسة، وأنهت الطالبات عشر جلسات كل و. جلسة
أن البرنامج اإلرشادي الجمعي "ت  –اختبار  "، وقد أشارت نتائج)دقيقة ٦٥(واحدة استمرت 

ات األخرى التـي تـرتبط   يكان له أثر ذو داللة في خفض السلوك الفوضوي وبعض السلوك
هرت المفحوصات تغييرات ذات داللة حدثت لديهن بسبب البرنامج اإلرشادي بالمراهقة، وأظ

  . ات الخطرةيالجمعي وخاصة فيما يتعلق بالسلوك
دراسة هدفت إلى اختبار أسلوبين في  (Ialongo et al., 2001) زمالؤه يلونجو وأجرى ا-

ج القـائم  والعال  Classroom- Centeredالعالج هما العالج المتمركز في غرفة الصف 
في معالجـة   Family – School Partnership (FSP)على التعاون بين المدرسة والبيت 

السلوك الفوضوي لدى عينة من طلبة الصف األول األساسي ويتكون البرنـامج العالجـي   
  :المركز في غرفة الصف من العناصر الثالثة اآلتية

  .Curriculum Enhancementsتدعيم المناهج  -أ 
 Enhanced behavior Managementالســلوك المــدعم  ممارســات ضــبط -ب 

Practices. 
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 .Backup Strategies Childrenاستراتيجيات التغذية الراجعة لألطفال  - ج 

أما برنامج الشراكة بين األسرة والمدرسة فصمم لتحسين التحصيل وخفض العدوان، وسلوك 
لمعلم والطالب، وتزويـد  الخجل ومشكالت التركيز من خالل تحسين أو تقوية االتصال بين ا

اآلباء بأساليب التدريس الفعال واستراتيجيات ضبط سلوك الطفل، وتكونت عينة الدراسة مـن  
طفالً مع عائالتهم من مستوى الصف األول األساسي، وتم اختيارهم من تسع مدارس ) ٦٧٨(

ئياً ، وقد وزع الطالب في كل صف من الصفوف التسعة عشـوا )بالتيمور(حكومية في مدينة 
مجموعتين تجريبيتين يتدرب أفرادها على طريقة العالج المتمركز في : إلى ثالث مجموعات

غرفة الصف، وطريقة التعاون بين األسرة والمدرسة ومجموعة ضابطة، وتم االعتماد علـى  
، (DSM-N)برنامج أو جدول للمقابلة التشخيصية لقياس السلوك الفوضوي وفـق معـايير   

ام قائمة مسح السلوك الصفي من قبل المعلم؛ لتحديد مكونات أو عناصـر  باإلضافة إلى استخد
السلوك الفوضوي قبل وبعد العالج، وقد أشارت نتائج تحليل التباين إلى وجـود فـروق ذات   
داللة بين طريقتي العالج كل على حده والمجموعة الضابطة ولصالح طريقتي المعالجة فـي  

  .تطبيق المعالجتين بشكل جمعيخفض السلوك الفوضوي، علماً أنه تم 
دراسة بعنوان خفض السـلوك   (Musser et al. 2001)زمالؤه أجرى كل من ميوسر و-

الفوضوي لدى الطلبة ذوي االضطرابات االنفعالية، وذلك باستخدام برنامج متعدد العناصر، 
بة، محفزات األلغاز، والتعزيز الرمزي، وتكلفـة االسـتجا  : حيث اشتمل هذا البرنامج على

وقـد  .نظام الغرفة الصفية وقواعدها، وحركة المعلم: وبعض االستراتيجيات المصاحبة مثل
العادية، حيث  من طلبة المدارس) ٣(الفوضوي لدى استخدمت هذه األساليب لخفض السلوك 

كان هؤالء الطلبة يعانون من اضطرابات انفعالية واجتماعية، وكان هناك طالبـان آخـران   
بطة، وكان جميعهم من الطلبة السود، حيث كانت المجموعة التجريبيـة  يمثالن مجموعة ضا

سـنوات،  ٩سنوات وطالبة واحـدة عمرهـا   ) ١٠ – ٨(تتضمن اثنان من الذكور أعمارهم 
واستخدمت الدراسة أنظمة والية نيويورك في تشخيص االضطراب االنفعالي، وكـذلك تـم   

، (CDD)المضاد المنحرف على أنهم يعانون من االضطراب  DSM-IVتشخيصهم حسب 
وكذلك فقد كانوا جميعاً يعانون من اضطراب ضعف االنتباه المصـحوب بالنشـاط الزائـد    

(ADHD)    وقد كان هؤالء الطلبة يتلقون تعليمهم في الصف العادي على يد معلـم تربيـة
الفشـل فـي   : ات الفوضوية التي تم تحديدهايوقد تضمنت السلوك.خاص يساعده معلم عادي

ابة لطلب المعلم، وإثارة الضجة، والتحدث مع اآلخرين، والخروج من المقعد، والعبث االستج
واسـتخدمت  .أو اللعب باألشياء، والعدوان اللفظي، والعدوان الجسمي، والتوجـه الخـارجي  

ات الفوضوية، وتم الطلب من المعلمين مالحظـة الطلبـة   يالمالحظة المباشرة لقياس السلوك
، وكذلك أثناء مرحلة المتابعة للتحقق من التغيـرات التـي   بليالق اسقيخاصة أثناء مرحلة ال
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ات الفوضوية قـد  يتحدث في سلوك الطلبة، وقد أشارت النتائج إلى أن معدل حدوث السلوك
في مرحلة % ٩إلى بلي الق قياسفي مرحلة ال% ٣٩انخفض بالنسبة للطالبة األولى من نسبة 

ات يأما الطالـب الثـاني فقـد انخفضـت السـلوك     في مرحلة المتابعة، و% ٩العالج، وإلى 
مـا  بينفي مرحلة العالج، % ٩ي إلى نسبة بلالق قياسفي مرحلة ال% ٣٩الفوضوية من نسبة 

ات يفي مرحلة المتابعة، وللطالب الثالث فقد انخفضـت نسـبة السـلوك   % ١٢كانت النسبة 
لعـالج، وكانـت   في مرحلة ا% ١٢إلى نسبة بلي الق قياسفي مرحلة ال% ٣٦الفوضوية من 

في مرحلة المتابعة، وهذا يعني أن اإلجراءات العالجية المستخدمة كانت مفيدة، % ١١النسبة 
  . وكان لها أثر ذو داللة في خفض السلوك الفوضوي

هدفت إلى الكشف عن رؤية اإلداريين و �)م٢٠٠٢(أبو عيطة سهام دراسة قامت بها وفي 
تلفة في مدارس عمان الكبرى ذكوراً أو إناثاً فـي  ة المخيوالمرشدين ومعلمي المواد الدراس

المدارس الحكومية والخاصة للسلوك العدواني، وأساليب ضبطه، وقد تم تطوير أداة الدراسة 
وبنائها اعتماداً على البحوث والدراسات السابقة، بحيـث تتضـمن السـلوكيات العدوانيـة     

أو داخل المدرسة، نحو الطلبة،  وأساليب الضبط المتبعة نحوها، سواء أكانت داخل الصف،
أو نحو المعلمين، أو نحو الذات، وتم اختيار عينة عشوائية باالتفاق مع مـديريات التعلـيم   

مدرسة، وقد بلغ عدد أفـراد  ) ٣٩(األربع، وتم تطبيق األداة على عينة الدراسة المكونة من 
معلمـاً مـن ثمانيـة    ) ٤٥٤(مرشـداً، و ) ٣٩(إداريـاً، و ) ٦٩(فرداً، منهم ) ٥٦٢(العينة 

تخصصات، وتم تحليل البيانات باستخراج المتوسط واالنحراف المعياري والنسب المئويـة  
وبعد تحليل النتائج بينـت  .للمقارنات البعدية "شافيه"وتحليل التباين األحادي متبوعاً باختبار 

تليهـا التـي   الدراسة أن السلوكيات العدوانية األكثر تكراراً، هي التي تحدث نحو الطلبـة،  
التي تحدث نحو المدرسة، وتحدث داخل الصف، ثم التي تحدث نحو المعلمين، ونحو الذات، 

أما أساليب الضبط المتبعة فهي التنبيه بالدرجة األولى، يليها التوبيخ، ثم التحويل للمرشد أو 
 الطرد أو التجاهل أو دفع غرامـة وأخيـراً  : المدير، ثم الضرب، وتستخدم أساليب الضبط
للسلوكيات العدوانية أن هناك فروقـاً ذات  " ف"االتصال بالشرطة بنسب قليلة، وتوضح قيم 

داللة إحصائية وفق الدرجة العلمية، ومستوى المدرسة، ونوع المدرسة، والحالة االجتماعية، 
والنوع االجتماعي، إال أنه لم تتضح فروق دالة إحصائياً وفقاً لطبيعـة العمـل، أو العمـر    

بأن هناك فروقاً دالة إحصائياً في أسـاليب  " ف"أو الخبرة السابقة، كما توضح قيم الزمني، 
ضبط السلوك وفق الدرجة العلمية، ومستوى المدرسة، ونوع المدرسة، والحالة االجتماعية، 
والنوع االجتماعي، ولم تتضح فروق دالة إحصائياً وفق متغيرات طبيعة العمـل والخبـرة   

  .السابقة والعمر الزمني
بدراسة عن فاعلية برنامج إرشاد جمعي فـي خفـض السـلوك    ) م٢٠٠٢(قام القصاص و-
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طالبـاً  ) ٢٤(الفوضوي لدى طلبة المرحلة الثانوية، وقد تم تطبيق الدراسة على عينة تضمنت 
ن حصلوا على أعلى درجات في قائمة تقدير السلوك الفوضوي ثم وزع الطلبة عشوائياً إلى مم

طالب، وقد قام الباحث ) ١٢(طالب والضابطة ) ١٢(موعة التجريبية مجموعتين تضمنت المج
جلسة إرشادية بمعدل جلسة واحدة أسبوعياً مـدة  ) ١٢(بتطبيق البرنامج اإلرشادي على مدار 

دقيقة، وأثبتت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبية التي ) ٤٥(كل جلسة 
ادها تحسناً واضحاً إذ انخفض السلوك الفوضـوي لـديهم   خضعت للمعالجة، حيث أظهر أفر

مقارنة مع أفراد المجموعة الضابطة وكشفت نتائج هذه الدراسـة وجـود تـأثيرات إيجابيـة     
  . للبرنامج اإلرشادي الذي صمم لمعالجة السلوك الفوضوي

إلى تحديد االتجاهات فـي عـدم    (Kozleski, 2002)كوزلسكي إليزيبث هدفت دراسة و-
فـي المـدارس    لطالباوي العرقي في إجراءات التعليم المختلط التي تؤثر على خبرة االتس

المطورة واختبار أثر تعزيز السلوك اإليجابي كإستراتيجية لتقليل سلوك الفوضى والشـغب  
، أجريت الدراسة على عينة من طالب المدارس الثانوية في الواليات الوسطى لطالبلدى ا

لغ عدد الذين شـاركوا فـي   امج تعزيز إيجابي طور لتلك الغاية، وبفي أمريكا باستخدام برن
طالباً وطالبة من فئات متنوعة من الناحية االجتماعية واالقتصادية، بعد أن ) ٨٨٤(الدراسة 

توصلت الدراسة إلى أن وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة، 
في تخفيض سـلوك الفوضـى   إحصائية لية ذات داللة برنامج التعزيز اإليجابي كان له فعا

والشغب عند أفراد المجموعة التجريبية، في حين لم يحدث انخفاض على سـلوك الفوضـى   
  .والشغب عند أفراد المجموعة الضابطة

فقد هدفت إلى معرفة أثر برنامج سلوكي في  (Utley, 2002)أما الدراسة التي قام بها أتلي -
لدى طالب المرحلـة الثانويـة فـي    ) سلوك الفوضى والشغب(ية خفض المشكالت السلوك

 –مدارس غرب أمريكا وتأثر ذلك البرنامج بمتغيرات الجـنس، والمسـتوى االجتمـاعي    
طالباً وطالبة في مـدارس  ) ١٠٥٠(االقتصادي للطالب، وقد أجربت الدراسة على عينة من 

يات فوضى وشغب، باستخدام ثانوية ممن تم تشخيصهم على أنهم يعانون أو يظهرون سلوك
برنامج طوره الباحث لهذه الغاية، وأظهرت نتائج الدراسة أن البرنامج كان فعاالً في خفض 

 –سلوكيات الفوضى والشغب، وتبين من الدراسة كذلك أن الطالب من الفئـة االجتماعيـة   
غب أقل من االقتصادية الدنيا استفادوا أكثر من البرنامج حيث أنهم أظهروا سلوك فوضى وش

إلى التعرف على  (Lee, 2003)هدفت الدراسة التي قام بها لي -.نظرائهم من الفئات األعلى
أثر العالج السلوكي في خفض اضطرابات السلوك لدى الطلبة وذلك من خـالل المعلمـين   
الذين يشكون من مشكالت سلوكية متواصلة داخل غرفة الصف، وتألفت عينة الدراسة مـن  

سنوات والذين يظهرون سلوك فوضوي متواصل والذي يؤثر ) ٧(ول بعمر طلبة الصف األ
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 Behavioral)على تحصيلهم المدرسي، وقد تم اسـتخدام نمـوذج االستشـارة السـلوكية     

Consultation Model)  وتم مقابلة معلمة الصف آنا(Ana)  ثالثة مرات في كل مرة تتراوح
تحديد السلوك المستهدف من أجل تغييره وتم دقيقة، وتم الطلب من المعلمة ) ٦٠ – ٤٥(بين 

ما هو السلوك األكثر إشكاالً؟ كيف يحـدث  : مراقبته وأسئلة المقابلة تضمنت أسئلة من مثل
تجاه هذا السلوك؟ كـم  ) ردة الفعل(هذا السلوك وكم من الوقت يستمر؟ ما هو سلوك المعلمة 
لمة على مراقبة وتسجيل السـلوك  يمكن أن نتقبل مستوى هذا السلوك؟ وتم أخذ موافقة  المع

مرة كل يوم خالل الحصة، وأظهرت النتائج أن البرنامج السلوكي كان فعاالً، وظهر هنـاك  
زيادة في مهارات حل المشكلة، وأظهرت نتائج مراقبة السلوك إلى نقص واضح في السلوك 

  .الفوضوي
عرف على أسـاليب  إلى الت (Bykhovsky,2004)هدفت الدراسة التي قام بها بيخوفسكي -

تعديل السلوك األكثر استخداماً في التقليل من سلوك الفوضى والشغب لدى طالب المـدارس  
المتوسطة والعليا في مدارس والية تكساس األمريكية، وأجريت الدراسة على عينة مكونـة  

طالباً وطالبة من طالب المدارس الوسطى والعليا فـي واليـة تكسـاس فـي     ) ١٧٥٠(من 
األولى تجريبيـة واألخـرى   : المتحدة بعد تقسيمهم بشكل عشوائي إلى مجموعتينالواليات 

ضابطة حيث طلب منهم ومن معلميهم اإلشارة إلى أكثر الطرق السلوكية المسـتخدمة فـي   
خفض هذه السلوكيات، وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر األساليب استخداماً كانت التعزيـز  

طفاء، كلفة االستجابة، اإلقصاء عن التعزيـز اإليجـابي   اإليجابي للسلوك المرغوب فيه، اإل
  .والتعزيز السلبي

، هدفت إلى التعرف علـى أثـر التـدخل    (Scavella, 2004)في دراسة قام بها سكافيال -
لعالج سـلوك   (PBS)السلوكي، وتعديل السلوك لتحديد فعالية برنامج دعم السلوك اإليجابي 

قُسموا إلى مجموعتين متساويتين طالباً، ) ٢٤(دراسة من ال عينة تالفوضى لدى الطلبة، تألف
مظاهر الذين صنفوا على أنهم يعانون من طالباً من الطالب من ) ١٢(كل مجموعة تتألف من

داخل غرفة الصف، وقد تم تشكيل فريق لمقابلة هؤالء الطـالب مـرة   غير السوي السلوك 
ة يتم فيها مناقشة االسـتراتجيات  دقيق) ٣٠(واحدة كل أسبوعين، وكانت كل جلسة تستغرق 

البديلة، البرامج السلوكية وأية معلومات تساهم في التأثير على السلوك، وقد راقب الفريـق  
بواقع أسبوعاً،) ١٢(السلوكي سلوك جميع الطلبة، واستمر برنامج دعم السلوك اإليجابي لمدة 

لكل طالـب وحسـب   حيث صمم هذا البرنامج بشكل فردي  ،جلسة إرشادية في كل أسبوع
مستواه التعليمي، وأظهرت النتائج أن البرنامج المستخدم كان فعاالً في خفض اضـطرابات  
السلوك لدى الطلبة، وفي نهاية الدراسة أظهر جميع الطلبة المشاركين نقصاً واضـحاً فـي   

  . معدل السلوك المضطرب
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ات لعبـة  بدراسة حـول تـأثير  ) Amanda,& MCcurdey,2007(وقام اماند ومكوردي 
وذلك في ، السلوك الجيد في خفض السلوك المعرقل على عينة من طالب المرحلة االبتدائية 

، المدارس التي تقع في المناطق الحضرية الكبرى في الشمال الشرقي للواليات األمريكيـة  
أسلوب المالحظة لتسجيل سلوك  انطالباً واستخدم الباحث" ٤٦٢"وقد تكونت عينة الدراسة من 

واسـتخدمت  ، دقائق لكل طالـب   ١٠الب الذي يقوم بالسلوك الفوضوي بحيث تخصص الط
بإعداد قائمة مكونة من عدد مـن القواعـد    انحيث قام الباحث، الدراسة التصميم التجريبي 

واشتملت القواعد كذلك على الفترة الزمنيـة  والتي تم استخدامها في الدراسة ، المنظمة للعبة 
وقد توصلت الدراسة إلى األثر  الفاعـل للعبـة السـلوك الجيـد     ، "دقيقة  ٣٠"المحددة ب 

كما بين القياس التتبعي استمرار اثر  ،كإستراتيجية تناقص السلوك الفوضوي لعينة الدراسة 
  % .٧٥وقد حددت نسبة التحسن ب  ،المعالجة التي أجريت على مجموعة الدراسة 

ف إلى قياس اثر استراتيجيات التعزيز وتهد)  chiu & Hsing ,2007(وفي دراسة قام بها 
وقد تكونت عينة الدراسة مـن  ، التفاضلي واالقتصاد الرمزي في معالجة السلوك الفوضوي 

  :اآلتية  تعدة مجموعات بحيث قُسمت العينة إلى المجموعا
  أطفال المدرسة االبتدائية األساسية  -١
  أطفال المدرسة االبتدائية األعلى  -٢
   ١٥-١٣ أطفال من عمر -٣
  .١٨ -١٦أ56اد �# =�5  -٤

وقد عمل الباحث على تقسيم عينة الدراسـة إلـى عـدة    . واستخدم الباحث التصميم التجريبي
وتم ، مل كل مجموعة على مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية تبحيث تش، مجموعات متساوية 

ذي اسـتند  تطبيق المعالجة من خالل تصميم برنامج إرشادي لمواجهة السلوك الفوضوي وال
، مثل التعزيز التفاضلي واالقتصاد الرمزي ، م عدد من االستراتيجيات السلوكية اعلى استخد

بواقع جلسة إرشادية لكل مجموعة فـي األسـبوع   ، واستمر البرنامج اإلرشادي فترة شهرين 
وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية االستراتيجيات التي تم استخدامها في الدراسة في خفـض  ،

من خالل مقارنة نتائج المجموعة التجريبية بنتائج المجموعة الضابطة ، ة السلوك الفوضويحد
.        
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العقالنـي   االتجـاه  علـى اعتمادا برامج إرشادية وعالجية تناولت دراسات : : : : احملور الثانياحملور الثانياحملور الثانياحملور الثاني

        ....االنفعالي
ي وتناولت دراسة فعالية اإلرشاد العقالني االنفعـال ): ١٩٧٧( O'Brienدراسة شيال أوبراين 

وتهدف الدراسة إلـى  . بالنموذج في تدريب الطالب على المشاركة في نظام المدرسة الثانوية
في تدريب الطالب على المشاركة " أو القدوة"بيان فعالية اإلرشاد العقالني االنفعالي بالنموذج 

ـ  ق االجتماعية في نظام المدرسة الثانوية، ويقوم باإلشراف على تنفيذ البرنامج اإلرشادي فري
من األعضاء منهم اآلباء والمدرسون واألخصائي النفسي والمرشد، ومدير المدرسـة ويقـوم   

. أعضاء الفريق بمناقشة وحل مشكالت الطالب، والمشكالت التي تواجه العمليـة التعليميـة  
وأكدت النتائج على فعالية اإلرشاد العقالني بالنموذج في حل مشكالت الطالب في المدرسـة  

  . ضرورة عمل البرامج اإلرشادية الوقائية لعالج المشكالت السلوكية للطالب الثانوية وعلى
  ) Roberts. 1977في (                                                           

تـدريب   فـي  االنفعالي العقالني اإلرشادإلى بيان فعالية  هدفت Roberts. ( 1977( دراسة
، وتغير االتجاهات واألفكار الالعقالنية، وذلـك علـى عينـة    االجتماعيالطالب على العمل 

مستخدما عدة مقاييس . تجريبية وأخرى ضابطة مجموعةثم تقسيمهم إلى . لبطا) ٧٥(قوامها 
 Reichmann- Roberts Attitude Inventory. - The California-منهــا 

psychology.   
 اإلرشـاد على فعاليـة   اإلرشاديبرنامج بعد تطبيق الالتي تم الحصول عليها وتشير النتائج 

مساعدة الطالب على حل مشكالتهم الشخصـية والسـلوكية وتعـديل     في االنفعالي العقالني
بما يؤكد فاعلية اإلرشاد العقالني في تغيير االتجاهات واألفكـار غيـر    اتجاهاتهم وأفكارهم

                . عقالنية وتحويلها إلى أفكار أكثر عقالنيةال
 العقالنـي تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى فعالية العالج و Lipsky etal( 1980(اسة در

طالباً قسموا ) ٥٠(وقد طبقت الدراسة على عينة قوامها تقليل الضغوط االنفعالية،  في االنفعالي
فرد، والمجموعـة الضـابطة،   ) ٢٥(إلى مجموعتين، المجموعة التجريبية وكان عدد أفرادها 

، وقـد اعتمـد   نفسيا بإحدى مراكز الصحة العقالنية كانوا يتلقون عالجاًفرد، ) ٢٥(وعددها 
وبطارية تقدير الـذات  ، الباحث على مجموعة أدوات في تطبيق دراسته، كالبرنامج اإلرشادي
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نجـاح العـالج   إلى  يوالبعد يوتشير نتائج القياس القبل، واختبار ايزنك للشخصية العصابية
  .ن تعديل المعتقدات الالعقالنية يؤدى إلى خفض الضغوط االنفعالية وأ االنفعالي العقالني

نفعـالي فـي   وتتضمن دراسة فعالية اإلرشاد العقالنـي اإل ): ١٩٨٠( Smithدراسة سميث 
وهدفت الدراسة إلى بيان فعاليـة  . مساعدة طالب المدارس الثانوية ذوي القلق البين شخصي

شخصـي  ينطالب المدارس الثانويـة ذوي القلـق الب  اإلرشاد العقالني االنفعالي في مساعدة 
Interpersonal – Anxiety طالباً من طالب المدارس الثانوية الذين  ٦٠العينة من  تتألفو

  : يعانون من القلق البين شخصي وقسمت العينة عشوائياً إلى ثالث مجموعات هي
  . المجموعة التجريبية األولى تستخدم اإلرشاد العقالني االنفعالي -أ 
 . المجموعة التجريبية الثانية تستخدم اإلرشاد التوجيهي -ب 

  . المجموعة الضابطة - ج 
والمقـاييس السـكومترية    Self Reportواستخدم سميث عدة مقاييس منها التقارير الذاتيـة   

Sociometric Measures النتائج بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي على فعالية اإلرشاد  أكدت
  . شخصي عند طالب المدارس الثانوية وحل مشكالتهمخفض القلق البينني االنفعالي في العقال

خفض  في االنفعالي العقالنيمدى فاعلية العالج قياس إلى  تهدف ”Golabek “1981دراسة
، قسموا إلى مجموعتين تجريبية وعددها وطالبة جامعيين اًطالب"  ٤٠" القلق لدى عينة قوامها 

طالب، وقد استخدم الباحث في دراسته عدة أدوات ) ٢٠(طالب، وأخرى ضابطة بواقع ) ٢٠(
منها التقارير الذاتية، وقائمة القلق كحالة والقلق كسمة، وقد أشارت النتائج التي تم الحصـول  

  .خفض القلق لدى طالب الجامعة فيإلى نجاح البرنامج عليها بعد تطبيق البرنامج 
 فـي  االنفعالي العقالني اإلرشاداعلية حاولت هذه الدراسة معرفة ف) ١٩٨٥(إبراهيم دراسة  

مـن   ٢٤تعوق توافق الحياة الزوجية وذلك على عينـة قوامهـا    التيتعديل األفكار العقالنية 
األزواج و الزوجات مقسمين إلى عينة تجريبية وأخرى ضابطة مستخدما مقياس توافق الحياة 

  النتائج التي توصـل إليهـا  قد أشارت من أعداده و انفعالي عقالني عالجيالزوجية، برنامج 
تعـوق   التـي من خالل تعديل األفكار الالعقالنية  الزوجيتحقيق التوافق  فيبنجاح البرنامج 

  .الحياة الزوجية
خفض األفكـار   في االنفعالي العقالنيوهى تهدف إلى معرفة العالج ) ١٩٨٥(عمارة دراسة 

. بة مستخدما عدة أدوات منهـا طالب وطال ٨٠الخرافية لدى عينة من طالب الجامعة قوامها 
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أهم النتـائج إلـى    تراشأو" عداده إمن "  العلميمقياس المعتقدات الشعبية، ومقياس االتجاه 
   . عالج األفكار الخرافية وتعديل سلوك الطالب في االنفعالي العقالنيفاعلية العالج 

 االنفعـالي  قالنيالعهذه الدراسة إلى بيان فاعلية اإلرشاد  تهدف Thompson, 1988دراسة 
وذلك علـى   )التفكير ءبط(زيمر  لدى المصابين بمرض األلد النفسيعالج األلم  في الجماعي

ـ   ١٧فردا قسموا إلى مجموعة تجريبية وعددها  ٢٧عينة قوامها  ة ضـابطة  فـردا ومجموع
عدة أدوات منها قائمة وصـف السـلوك ومقيـاس     Thompson استخدم. أفراد ١٠وعددها 

Beck النتائج إلى فاعليـة   وأشارتلفترة ستة أسابيع،  اإلرشادي، ثم طبق البرنامج لالكتئاب
لدى مرضى األلدزيمر وذلك  النفسيخفض درجة الشعور باأللم  في االنفعالي العقالنياإلرشاد 

  .ةمن خالل عينة الدراس
وهي دراسة ألثر كل من اإلرشاد العقالنـي االنفعـالي والتحصـين    ) ١٩٨٦(دراسة الشيخ 

وهدفت الدراسة إلى المقارنة بين أثـر اسـتخدام أسـلوب    .نهجي في تخفيف قلق االمتحانالم
اإلرشاد العقالني االنفعالي وأسلوب التحصين المنهجي والمزاوجة بينهما مـن تخفيـف قلـق    

وقام الشيخ بدراسة استطالعية على عينة كبيرة من طالب وطالبات كلية التربيـة  . االمتحان
  : طالباً وطالبة وقسمت كما يلي ٤٠من  تيار عينة الدراسة طنطا وتم اخجامعة ب

 : مجموعات الذكور -أ 

مجموعـة العـالج العقالنـي    "أفراد  ٥المجموعة التجريبية األولى ذكور عددها  )١(
  ". االنفعالي

مجموعة العـالج بالتحصـين   "أفراد  ٥المجموعة التجريبية الثانية ذكور وعددها  )٢(
 ". المنهجي

 ". مجموعة العالجين معاً"أفراد  ٥لثالثة ذكور وعددها المجموعة التجريبية ا )٣(

  . فرداً ٢٠أفراد، العدد اإلجمالي للذكور  ٥المجموعة الضابطة ذكور وعددها  )٤(
 : مجموعات اإلناث -ب 

  ". مجموعة العالج العقالني االنفعالي"أفراد  ٥المجموعة التجريبية األولى إناث وعددا  )١(
مجموعـة العـالج بالتحصـين    "أفـراد   ٥ددها المجموعة التجريبية الثانية إناث وع )٢(

 ". المنهجي

 ". مجموعة العالجين معاً"أفراد  ٥المجموعة التجريبية الثالثة إناث وعددها  )٣(
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واستخدم . فرداً ٢٠أفراد، العدد اإلجمالي لإلناث  ٥المجموعة الضابطة إناث وعددها  )٤(
نتائج بعد تطبيـق البـرامج   ال ت السيكومترية والكلينيكية، وأكدت عدداً من األدواالباحث 

العالجية على فعالية العالج العقالني، والعالج بالتحصين المنهجي والمزواجة بينهما فـي  
تخفيف قلق االمتحان كما ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور اإلناث بعـد تطبيـق   

  . البرامج العالجية المستخدمة
  ): ١٩٨٧( Lyonsدراسة الوارنس ليونس 

أثر العالقات اإلنسانية في اإلرشاد العقالني االنفعـالي الجمـاعي لـدى طـالب      بحثت فيو
الدراسة إلى بيان أثر العالقات اإلنسانية فـي اإلرشـاد العقالنـي     توهدف. المدارس الثانوية

وتألفت عينة . االنفعالي الجماعي لدى عينة من المراهقين الذكور من طالب المدارس الثانوية
  : كالتالي اً وتم تقسيمهم في ثالث مجموعات عشوائياً هيطالب ٩٦البحث من 

  . تستخدم أسلوب العالقات اإلنسانية –المجموعة التجريبية األولى  -أ 
 .تستخدم اإلرشاد العقالني االنفعالي –المجموعة التجريبية الثانية  -ب 

  . المجموعة الضابطة - ج 
النتائج على وجود عالقة دالة  التباين للتحقق من النتائج، أكدتواستخدم ليونس أسلوب تحليل  

إحصائياً بين العالقات اإلنسانية وأسلوب اإلرشاد العقالني االنفعالي، وأن اإلرشاد االنفعـالي  
  . الجماعي له أهميته في الوقاية األولية للطالب وتعديل سلوكهم

  ) م١٩٨٨( Brawnerدراسة بيجي براونر 
فعالي على اإلنجاز المدرسي ومفاهيم الذات عند وهي دراسة تجريبية ألثر العالج العقالني االن

الدراسة إلى معرفة أثر العالج العقالني االنفعالي علـى مفـاهيم الـذات     توهدف. المراهقين
 والميول واإلنجاز األكاديمي للمراهقين في المدرسة الثانوية ومساعدة الطـالب علـى تعلـم   

ن المراهقين من إحدى المدارس بوالية م ٧٩عينة البحث من  تألفت. مهارات التفكير العقالني
  : المسيسبي األمريكية، وتم تقسيم العينة عشوائياً إلى مجموعتين هما

  . مجموعة العالج العقالني االنفعالي –المجموعة التجريبية  -أ 
  . المجموعة الضابطة -ب 

  . واستخدم براونر عدة مقاييس منها مقياس مفهوم الذات، ومقياس اإلنجاز األكاديمي
النتائج على فعالية العالج العقالني االنفعالي في تعديل مفاهيم الذات عند المـراهقين،   توأكد
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  . كما توجد فروق دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية في الميول واإلنجاز األكاديمي
والتي حاولت التأكد من فنية التفاعل العقالني االنفعالي ) Jeffrey,1990(وقد توصلت دراسة 

طالباً وقد قام الباحـث  ١٥٤اجل التنبؤ بمستويات القلق لدى عينة من طلبة الجامعة قوامها من 
واستخدم الباحث عدة مقاييس ، بتقسيم العينة إلى مجموعتين واحدة تجريبية واألخرى ضابطة 

، لقياس القلق عقب كل موقف من المواقف المهددة لالنا والذي تتعـرض لـه المجمـوعتين    
نتائج إلى فاعلية نموذج التفاعل العقالني االنفعالي في التنبؤ بمستويات القلـق  وأشارت أهم ال

  .  لحاالت تهديد األنا
خفـض   في االنفعالي العقالنيالدراسة معرفة أثر العالج  ناولتتو) م١٩٩١(  عبداهللا دراسة

وعتين إلى مجم واطالبا وطالبة من طلبة الجامعة، قسم ٢٠مستوى االكتئاب لدى عينة قوامها 
مـن  (عدة مقاييس منها مقياس لضـغوط الحيـاة    واستخدم الباحثتجريبية وأخرى ضابطة، 

أهـم النتـائج إلـى     وقد أشارت . جلسة عالجية ١٢على  العالجيوأحتوى البرنامج ) عدادهإ
خفض مستوى االكتئاب وصدمة ضغوط الحياة وتعـديل   في االنفعالي العقالنيفاعلية العالج 
مقارنـة بالمجموعـة   وذلك لدى أفراد العينة التجريبيـة  . ة السلبية على الذاتاألحكام التلقائي

  .                                  الضابطة 
حل بعض  في االنفعالي العقالنيوقد هدفت إلى معرفة فاعلية اإلرشاد ) م١٩٩٢(دراسة فرج 

قـام  " طالـب وطالبـة   ٤٠"مشكالت المراهقة لطالب الثانوية العامة وذلك على عينة قوامها 
و مستخدما عدة أدوات ،خرى ضابطة واألتجريبية و واحدة ، مجموعتين  الباحث بتقسيمهم إلى

مشاكل الشباب لألفكار الالعقالنية مقياس ) زهران(من إعداد  اللفظيمنها اختبار ذكاء الشباب 
هم النتائج إلـى  أ تراشأو"جلسة  ١٥"حتوى على ا الذي اإلرشاديو البرنامج ) عداد الباحثإ(

مشكالت المراهقة المرتبطـة باألفكـار   بعض من حل  في االنفعالي العقالنيفاعلية اإلرشاد 
                   . بعد مرور فترة المتابعة وبعد انتهاء البرنامج اإلرشادي عقالنية، حتى الال

التوصـل  وهي دراسة أجريت في البيئة السعودية، وذلك بهدف  )هـ١٤١٧( يالمدخلدراسة 
وذلـك  . خفض رهاب التحدث أمام اآلخرين في االنفعالي العقالني رشادمعرفة فاعلية اإلإلى 

طالب مجموعـة   ١٠طالب مجموعة تجريبية،  ١٠طالبا مقسمين إلى  ٢٠على عينة قوامها 
 انفعالي عقالني يإرشادبرنامج وضابطة مستخدما مقياس الخوف من التحدث أمام اآلخرين، 

فاعلية برنامج اإلرشاد العقالني االنفعـالي فـي    أهم النتائج إلى أشارتو) باحثالعداد إ(من 
   .خفض رهاب التحدث مع اآلخرين وقد قام الباحث بتطبيقه على العينة التي خضعت للدراسة
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وهدفت إلى معرفة اثر اإلرشاد العقالني االنفعالي فـي خفـض   ) ٢٠٠٤(دراسة نجوى احمد 
واسـتخدمت الباحثـة المـنهج    ، سية لدى عينة من طلبة الجامعة مستوى الشعور بالوحدة النف

كل مجموعة تكونت ، حيث قٌسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية،التجريبي 
ومقيـاس  ، واستخدمت مقياس الشعور بالوحدة النفسية من إعداد الشـناوي  ، أفراد ) ١٠(من 

وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج ، يحاني األفكار العقالنية والالعقالنية من إعداد الر
  .اإلرشادي المستخدم في الدراسة في خفض مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة الدراسة

  :دراسات لبرامج إرشادية لمعالجة سلوك العدوان والعنف:  احملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالث

لي في التدريب على ضبط عن فاعلية اإلرشاد العقالني االنفعادراسة ) م٢٠٠١(العقاد  أجرى
الغضب والعدوان لدى مجموعة من المراهقين حيث تم التطبيق على عينـة مـن الطـالب    

طالباً تم تقسيمهم إلى مجموعتين ) ٢٠(الذكور حيث تكون العدد اإلجمالي لعينة الدراسة من 
وبالمثل تكونت المجموعة الضـابطة  ، طالب ) ١٠(حيث تكونت المجموعة التجريبية من ، 

أسابيع بمعدل جلسة واحدة أسبوعيا ) ٨(طالب واستغرقت الفترة الزمنية للبرنامج ) ١٠(من 
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض العدوان والغضب لدى أفراد المجموعة العالجيـة  ، 

كما أظهـرت  ، وكذلك استمرار األثر إلى القياس التتبعي ، اإلرشادي  جما يعنى اثر البرنام
وجود فروق دالة بين أفراد المجموعة التجريبية بعد البرنامج اإلرشادي مباشرة  النتائج عدم

  .وهذا يعني ثبات أداء المجموعة وفاعلية البرنامج اإلرشادي ، وفي الدراسة التتبعية 
بدراسة عن فاعلية برنامج إرشادي لمعالجة العنف لـدى عينـة مـن    ) م٢٠٠١(وقام حمزة 

هقين الذين يتسـمون  اواختار الباحث عينة من المر، الثانوية  المراهقين الذكور من المرحلة
طالبـاً تتـراوح   ) ٢٠(وتكونت عينة الدراسة مـن  ، بدرجة عالية من العنف في المدرسة 

المجموعة التجريبية وتكونت من ، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين ) ١٦: ١٥(أعمارهم بين 
وقد قام الباحـث بتصـميم   ،طالب ) ١٠(والمجموعة الضابطة وتكونت من ، طالب ) ١٠(

كما ، اتبع في تصميمه أسلوب تحليل النظم  اًإرشادي اًعد برنامجأكما ، مقياس لسلوك العنف 
اتبع منحى تعديل السلوك في النظريات العالجية الحديثة وتكون البرنامج من مجموعة مـن  

الـة إحصـائياً بـين    وأشارت النتائج إلى وجـود فـروق د  ، األنشطة االجتماعية والثقافية 
مما ، المجموعتين التجريبية والضابطة في سلوك العنف في أبعاد السلوك وفي الدرجة الكلية 

يشير إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي المستخدم في تخفيف سلوك العنف لدى المراهقين الذكور 
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  .من طالب الثانوية 
لوكي معرفي مقترناً ببعض دراسة عن فاعلية برنامج إرشادي س) م٢٠٠٢(السحيمي  ىأجر

فنيات السيكودراما وهدفت الدراسة إلى تخفيض سلوك العنف لدى عينة من المراهقين مـن  
طالباً تتراوح أعمارهم ) ٢٤(وقد تكونت عينة الدراسة من ، طالب التعليم الثانوي الصناعي 

 تبطة وتكونهما ضااإحد :قسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين وقد تم ت، سنة ) ١٧: ١٦(بين 
وقد اعد الباحث مقياساً لقياس ، طالباً ) ١٢(طالباً واألخرى تجريبية وتكونت من ) ١٢(من 

وقـد أشـارت   ، كما اعد برنامجاً إرشادياً مقترناً ببعض فنيات السـيكودراما ، سلوك العنف 
ـ  يم النتائج إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي المستخدم في تخفيف سلوك العنف لدى طالب التعل

  . كما أشارت النتائج إلى استمرار فاعلية البرنامج بعد فترة المتابعة ، الثانوي الصناعي 
فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي فـي خفـض   ) م٢٠٠٣(وأكدت دراسة عبود وعبود 

طالباً من المراهقين من ذوي سلوك ) ٢٠(العنف لدى المراهقين على عينة مكونة من سلوك 
هما احـد إوقد تم تقسيمهم إلى مجمـوعتين  ) ١٨: ١٦(اوح أعمارهم بين العنف المرتفع تتر

واألخرى ضابطة وتكونـت  ، طالب وخضعت للبرنامج اإلرشادي) ١٠(تجريبية تكونت من 
وجود فروق بين درجات وقد توصلت النتائج إلى ، عالجة طالب ولم تخضع ألي م) ١٠(من 

لبرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي فـي  مما يؤكد فاعلية ا، المجموعتين  في سلوك العنف 
كما أوضحت النتائج استمرار فاعلية البرنامج بعد فترة ،خفض درجة العنف لدى المراهقين 

  .المتابعة 
بدراسة عن فاعلية برنامج إرشادي لمعالجة العدوان لدى عينة من ) هـ١٤٢٧(وقام الرشود 

اسة إلى توظيف فنيات اإلرشاد النفسي وهدفت الدر، طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض 
األولى ، طالباً تم تقسيمهم إلى مجموعتين ) ٣٤(بطريقة انتقائية وقد تكونت عينة الدراسة من 

وقد أشـارت  ، طالباً) ١٧(طالباً واألخرى ضابطة وتكونت من ) ١٧(تجريبية وتكونت من 
وعة التجريبية ودرجات أفراد النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات أفراد المجم

المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية مما يشير إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي في 
كما أشارت النتائج إلى استمرار ، تخفيف درجة سلوك العدوان لدى طالب المرحلة الثانوية 

  .فعالية البرنامج اإلرشادي بعد فترة المتابعة  
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التعرف على فاعلية اإلرشاد االنتقائي في التقليـل مـن   ) هـ١٤٢٩( وهدفت دراسة الشهري
وقد تكونت عينـة  ، مستوى سلوك العنف لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمكة المكرمة 

وقد تم تقسيمهم إلى مجمـوعتين  ، طالباً من طالب الصف الثاني الثانوي ) ٢٤(الدراسة من 
، طـالب  ) ١٠(واألخرى ضابطة وتكونت من ، ب طال) ١٠(حدهما تجريبية  وتكونت من أ

وقد أشـارت  ، يوماً بواقع جلستين أسبوعيا) ٦٠(وقد قام الباحث بتطبيق برنامج إرشادي لمدة 
النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعـة التجريبيـة وبـين درجـات     

المستخدم في تخفيـف سـلوك    مما يشير إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي، المجموعة الضابطة 
  .العنف لدى عينة من المراهقين 

  :التعقيب على الدراسات السابقة 
بـرامج  الفعالية  جميعها إلى والتي أشارت، من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة 

وبرامج إرشـادية اسـتندت علـى    ، متنوعة في التعامل مع السلوك الفوضوي الرشادية اإل
فقـد رأى  ،ي االنفعالي لمعالجة مشكالت سلوكية وحاالت انفعاليـة مختلفـة   اإلرشاد العقالن

من خـالل  ، الباحث اإلشارة إلى مجموعة من النقاط ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية 
التعرض لتلك النقاط سواء في إطار السلوك الفوضوي أو اإلرشاد العقالنـي علـى النحـو    

  :التالي
ى أن السلوك الفوضوي جذب انتباه الباحثين والدارسـين فـي   أكدت جميع الدراسات عل -١

المؤسسـات  كون هذا السلوك يحد من قدرة ، علم النفس والمجال الطبيو، مجاالت التربية 
كما يشكل هدراً واضحاً مـن  ، في تحقيق أهدافها المرجوة التربوية منها والتعليميةالتربوية 

من أجل التعامـل مـع ذلـك    ل المدرسي خالل صرف الكثير من األوقات المخصصة للعم
  . السلوك

، إن السلوك الفوضوي يتضمن مجموعة من السلوكيات المدرسية غير المناسبة كالعدوان -٢
م؛ الخطيب ١٩٨٣ وصايغ عمر(وهذا أكدته دراسات ، النشاط الزائد ،  اإلزعاج، التخريب 

 Musser et al؛  brantely & brantely,1996م؛ ٢٠٠٢،م؛ القصـاص ١٩٩٧،وحمدي

2001(  
أشارت معظم الدراسات السابقة إلى أن السلوك الفوضوي كممارسة سلوكية غير مقبولة  -٣
وبالتالي يعد سلوكاً شائعاً بين األطفال كما هـو  ، وكذا من المراهقين ، يظهر من األطفال ، 

م؛ ١٩٨٩،؛ باشـين ١٩٨٣،و صـايغ عمـر (وهذا ما أكدته دراسات ، مراهقين الحال لدى ال
 ,Philip & Richard 1994م؛١٩٩٦،م؛ ابوغـوش ١٩٩١،م؛ ابوعبيـد ١٩٩١، عمـايرة ال
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Woodward 1995, Nelson & Dyckeman 1996 (  
استخدمت معظم الدراسات التي تناولت السلوك الفوضوي البرامج واألساليب اإلرشـادية  -٤

وفعاليتـه  ، التجاه وهو ما يؤكد النهج التعليمي لهذه ا، القائمة على االتجاه السلوكي المعرفي 
وقد أكدت ذلك دراسات ، في التعامل مع المشكالت المتنوعة التي تحدث في الوسط التربوي 

 م؛٢٠٠٢،القصاص م؛١٩٩١،العمايرة م؛١٩٨٩،باشن  م؛١٩٨٣، وصايغ عمر(

Guss,1991, Brantley & Brantley 1996, Bird 1996(  
ين المستوى االجتمـاعي واالقتصـادي   أشارت الدراسات السابقة إلى االرتباط الوثيق ب -٥

 Woodward,1995( بالممارسات السلوكية الفوضوية والعدوانية وهذا ما أكدته دراسات 

,Guas 1991, Allen 1996 (  
أشارت بعض الدراسات إلى فعالية تدريب الطالب ذوي السلوك الفوضوي على اكتساب  -٦

من اجل اكتسـاب  ، ليب التعزيز المتنوعة والتأكيد على استخدام أسا، المهارات االجتماعية 
وهذا يؤكد انتفاء الحاجة إلـى  ، السلوك الفوضوي من حدة وبالتالي التقليل ، السلوك السوي 

استخدام العقوبة بأشكالها المتنوعة من قبل التربـويين للتعامـل مـع السـلوك الفوضـوي      
 ,Guas,1991م؛ ١٩٩٦،؛ ابوغـوش ١٩٩١،العمايرة (والمشاغبة وهذا ما أكدته دراسات ،

Bird,1996, Allen1996, Kumar,1999, Berk,2000 (  
أكدت الدراسات السابقة والتي اعتمدت على اإلرشاد العقالني االنفعالي تميز هذا االتجاه  -٧

فرج ،  Obrien,1977(وقدرته على عالج المشكالت السلوكية المتنوعة وهذا ما أكدته دراسة 
الشـيخ    ,Lipsky,1980 ,Smith,1980,Calabek,1981(فعالية وعالج الحاالت االن) م١٩٩٢،
)   ,Brawner,1988(ودراسات في تطوير مفهوم الذات لدى المراهقين مثل دراسة ) م١٩٨٦،

والـذي يركـز علـى التفاعـل     ، وذلك يعد دليالً قوياً على كفاءة اإلرشاد العقالني االنفعالي
األمر الذي يعزز من شعبية ، المعرفية والسلوكية المستمر والمتبادل بين الجوانب اإلدراكية و

  . هذا االتجاه وجعله يحظى بقبول واسع بين أوساط المشتغلين في اإلرشاد والعالج النفسي
  :تميزت الدراسة الحالية  عن الدراسات السابقة بالجوانب التالية  -٨
  .يئة السعودية أنها الدراسة األولى التي تناولت مفهوم السلوك الفوضوي في الب) أ 

أنها الدراسة األولى في البيئة السعودية التي اعتمدت على إعداد برنامج إرشادي نفسـي  ) ب
  .واستخدم الباحث لذلك التصميم شبه التجريبي، للتعامل مع السلوك الفوضوي 
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تعد الدراسة الحالية من الدراسات القليلة في البيئة السعودية والتي استندت إلى اإلرشاد ) ج 
  .العقالني االنفعالي 

ومن طالب التعليم ، كما تتميز الدراسة الحالية بكونها تعاملت مع فئة المراهقين األسوياء) د 
  .   العام في المرحلة الثانوية 

  :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

وانب لدراسات السابقة العربية منها واألجنبية يمكن اإلشارة إلى بعض جابعد استعراض 
تم الربط بين تلك الدراسات والدراسة الحالية، وكذلك يالتركيز في الدراسات السابقة حتى 

ستفادة مما يدعم الدراسة الحالية في جوانبها المتعددة والمرتبطة بالتعامل مع الممارسات اإل
اسات السلوكية الفوضوية داخل المحيط المدرسي وكذا اإلشارة إلى أوجه االستفادة من تلك الدر

  :وهي كالتالي

 ::::مشكلة الدراسةمشكلة الدراسةمشكلة الدراسةمشكلة الدراسة-١١١١

استفاد الباحث من خالل اطالعه على الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة وصياغتها 
حيث حددها في السلوك الفوضوي لدى طالب المرحلة الثانوية والذي تتمحور حوله كثير من 

يط التربوي واالجتماعي ذلك السلوك كظاهرة مزعجة في المح الدراسات السابقة وتعاملت مع
  .وتحتاج إلى تدخل علمي ومنهجي

 ::::هدف الدراسةهدف الدراسةهدف الدراسةهدف الدراسة-٢٢٢٢
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونها تهدف إلى التعامل مع السلوك الفوضوي 
الصادر من طلبة المدارس والعمل على خفض ذلك السلوك أو إزالته بما يحقق التوافق 

التعليمية كون السلوك الفوضوي يحد من وملية التربوية ويساعد على سالمة الع، المدرسي
  .تحقيق األهداف التربوية والتعليمية في الميدان التربوي

 

 ::::عينة الدراسةعينة الدراسةعينة الدراسةعينة الدراسة-٣٣٣٣
ساعد االطالع على الدراسات السابقة الباحث بشكل واضح الختيار عينة الدراسة من طالب 

تفق على تسميتها المهتمين بدراسة المرحلة الثانوية وهم الطالب الذين يعيشون مرحلة عمرية ي
ويعنى بها الباحث مرحلة المراهقة وقد يصاحبها بعض حاالت ، النمو على أنها فترة حرجة 
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في أحيان كثيرة على المستوى لى الجانب التربوي أو االجتماعي والتمرد والعصيان سواء ع
  .العائلي

 ::::أدوات الدراسةأدوات الدراسةأدوات الدراسةأدوات الدراسة-٤٤٤٤

يات تصميم األدوات المناسبة لقياس السلوك الفوضوي وجهت الدراسات السابقة الباحث إلى آل
والتي تساعد الباحث على اختيار وتحديد الطالب الذين يصدر منهم بعض الممارسات 

  ".سلوكيات فوضوية"السلوكية والتي يطلق عليها 
        ::::إجراءات الدراسةإجراءات الدراسةإجراءات الدراسةإجراءات الدراسة-٥٥٥٥

وعية المنهج استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد مفاهيم الدراسة، كذلك تحديد ن
  .المستخدم في الدراسة وصياغة اإلطار النظري وتحديد فروض الدراسة

 ::::إعداد الربنامجإعداد الربنامجإعداد الربنامجإعداد الربنامج-٦٦٦٦

ساهمت البرامج المتنوعة التي تعاملت مع السلوكيات الفوضوية وتنوعها في تبصير الباحث 
لوب وتوجيهه نحو اختيار البرنامج اإلرشادي المستند على االتجاه العقالني االنفعالي كونه أس

 .ما جعل الباحث يكون على رؤية شاملة لتنوع البرامج المختلفة ومدى فاعليتها، تعليمي 

 ::::الربنامج جتريبيالربنامج جتريبيالربنامج جتريبيالربنامج جتريبي-٧٧٧٧
تتفق الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة في أنها استخدمت المنهج التجريبي والذي 

الباحث بالكثير من وهنا يشير الباحث إلى أثر الدراسات السابقة في تبصير .تتنوع تصميماته
الجوانب المساعدة في دراسة السلوك الفوضوي كونها تشترك في معالجة السلوك الفوضوي 

ا تبحث في استراتيجيات لتلك المعالجة إال أنها جميعوإن كانت تتباين في البرامج المصممة 
وإن كان هناك ما يميز .تعديل السلوك الفوضوي والذي يوصف بأنه سلوك غير مناسب

راسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها تبحث أثر برنامج إرشادي قائم على االتجاه الد
العقالني االنفعالي في خفض حدة السلوك الفوضوي مما يشير إلى تبيان أثر هذا االتجاه 
وفعاليته في التعامل مع السلوك الفوضوي ومعرفة إلى أي مدى سوف يحقق هذا االتجاه األثر 

عامل مع السلوكيات الفوضوية والتي توصف بأنها تعمل على تشتيت الجهود اإليجابي في الت
اإلدارية والفنية في محيط العمل التربوي والتعليمي، وهذا ما يوضح بجالء أهمية الدراسة 

برامج اإلرشاد النفسي من ضاح الدور الذي يمكن أن تقوم به الحالية كونها سوف تسهم في إي
التعامل مع السلوك الفوضوي بما يساعد على مد يد العون  خالل التصميم التجريبي في
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للعاملين في المجال التربوي والتعليمي وخصوصاً في مراحل التعليم العام للتعامل مع السلوك 
الغير متوافق والذي قد يصدر من بعض الطالب وال يمكن السيطرة عليه وخاصة في مرحلة 

  .المراهقة

  : فروض الدراسة

عة التجريبية قبل المجموأفراد درجات  ات داللة إحصائية بين متوسطاتروق ذتوجد ف - ١

والدرجة الكلية لصالح  أبعاد مقياس السلوك الفوضوياإلرشادي على امج وبعد تنفيذ البرن
  .القياس القبلي 

درجات أفراد المجموعة الضابطة في  ات داللة إحصائية بين متوسطاتال توجد فروق ذ-٢
 .والدرجة الكلية  أبعاد مقياس السلوك الفوضويعلى بعدي ال القبلي والقياس 

درجات أفراد المجموعتين الضابطة  روق ذات داللة إحصائية بين متوسطاتتوجد ف-٣
لصالح  بعد تنفيذ البرنامجوالدرجة الكلية ، أبعاد مقياس السلوك الفوضوي على والتجريبية 

 المجموعة الضابطة  

في أبعاد ) ٢(و البعدي ) ١(البعدي صائية بين التطبيق ال توجد فروق ذات داللة إح-٤
   .بالنسبة لدرجات المجموعة التجريبيةوالدرجة الكلية ، الفوضوي السلوك 
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  الفصــــل الثالث
  منهج و إجراءات الدراسة 

  
�@&�א�د�א��� ���. 

 .�<���Bא�د�א��� �

���א�د�א��� ��"�. 

��دوא��א�د�א�� � �

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 ٢١٤

        ة ة ة ة مقدممقدممقدممقدم
والذي يتواءم مع طبيعة المشكلة التي ، يتناول هذا الفصل منهج الدراسة الذي استخدمه الباحث 

وتحديد العينة موضحاً خصائصها وشروط اختيارها ، كما يتنـاول  ، يتناولها الباحث بالدراسة
 األدوات المستخدمة في الدراسة وآليات التحقيق من توافر الصدق والثبات وإجراءات الدراسة

  . واألساليب اإلحصائية التي تم استخدامها من أجل التحقق من صحة فروض الدراسة 
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
  Method of study: : : : منهج الدراسة منهج الدراسة منهج الدراسة منهج الدراسة : : : : أوال

استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي والذي يعد من أنسب المناهج اتساقا مع مشكلة الدراسـة  
إرشادي عقالني انفعالي في خفض   وأهدافها ، فالدراسة الحالية تهدف إلى معرفة فعالية برنامج

  .حدة السلوك الفوضوي لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمنطقة جازان 
أن المنهج التجريبي يعد أقرب مناهج البحوث لحل المشـكالت   )٤٢١،م٢٠٠٥(ويؤكد ملحم 

يـة  والمدخل األكثر صالحية لحل المشكالت التعليميـة النظريـة والتطبيق  ، بالطريقة العلمية 
والتجريب سواء تم في المعمل أو قاعات الدراسـة أو  ، وتطوير بنية التعليم وأنظمته المختلفة 

كمـا أنهـا   ، وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها ونجاحها في العلوم الطبيعية  ،في أي مجال آخر
  نجحت في التحقق من كثير من الفرضيات المطروحة في العلوم اإلنسانية 

   :في دراسته التصميمين التجريبيين اآلتيين وقد استخدم الباحث
التجريبي بين المجموعات والذي يتمثل في المقارنة بين المجموعة التجريبية التي  التصميم)  ١

خضعت للبرنامج اإلرشادي والمجموعة الضابطة والتي لم تخضع للبرنامج اإلرشادي وذلـك  
المجموعتين قبلياً أي قبل إدخال المتغيـر  تجانس بين الفي القياس البعدي بعد أن تم التأكد من 

  . المستقل للتعرف على تأثيره على السلوك الفوضوي 
التصميم التجريبي داخل المجموعات والذي يعني به الباحث القياسيين القبلـي والبعـدي   )  ٢

قبـل  لنفس المجموعة أي مجموعة الدراسة والمتمثل في المقارنة بين المجموعة التجريبيـة  
المتابعة وذلك من أجل التأكد من البرنامج وفي فترة ج اإلرشادي وذات المجموعة بعد البرنام

  . استمرار تأثير البرنامج اإلرشادي المستخدم مع مجموعة الدراسة 
  . وطبقاً لهذا التصميم تم إجراء القياسات اآلتية للمجموعة التجريبية 

 .القياس القبلي للمجموعة  التجريبية قبل التطبيق  •

 . القياس البعدي للمجموعة التجريبية بعد االنتهاء من البرنامج اإلرشادي   •

هـاء  تللتأكد من عـدم إن "  التتبعي" القياس البعدي الثاني للمجموعة التجريبية •
 . تأثير البرنامج اإلرشادي على سلوك أفراد المجموعة التجريبية

  . تية أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فقد أجرى لها القياسات اآل
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     . القياس القبلي  •

  . القياس البعدي  •
والجدول التـالي يوضـح شـكل التصـميم     . وذلك باالشتراك مع أفراد المجموعة التجريبية

  التجريبي للدراسة الحالية 
  )١ ( جدول                               

  الشكل التصميمي لمجموعتي الدراسة                     
  
  م

  
  المجموعة

  المعالجة                                                                                                            
  القياس التتبعي  لبعديالقياس ا  البرنامج اإلرشادي   القياس القبلي

  ـــــ              ////                      ـــــ                        ////                              الضابطة  ١

        ////                                ////                                ////                                ////                                  التجريبية  ٢
  

عين األفراد على إلى أن شكل هذا التصميم يتمثل في ت) ٣١٧، ١٤٢٤(ير العساف ويش
ثم تختبر كالً من المجموعتين اختبارا قبلياً وبعد ذلك تخضع ، المجموعتين تعيناً عشوائياً أوال

هذه وبعد نهاية ، المجموعة الضابطة  ويحجب عن، ر المستقلالمجموعة التجريبية للمتغي
  بيق المتغير المستقل التجربة يتم اختبار المجموعتين إختباراً بعدياً لقياس األثر الذي أحدثه تط

  
 Society of study: : : : جمتمع الدراسة جمتمع الدراسة جمتمع الدراسة جمتمع الدراسة : : : : ثانيًا ثانيًا ثانيًا ثانيًا 

تكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة الثانوية في منطقة جازان التعليمية للعـام الدراسـي   
له اختيار العينـة  حيث يشكلون اإلطار العام للمجتمع الذي تم من خال) هـ١٤٢٩ – ١٤٢٨(

الذين تم تطبيق أداة الدراسـة الخاصـة    الطالبي عليها وهم البرنامج اإلرشاد التي تم تطبيق
ه المختلفة بتحديد السلوك الفوضوي وفق أبعاد   

 Sample of study: : : : عينة الدراسة عينة الدراسة عينة الدراسة عينة الدراسة : : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

طالباً من طالب المرحلـة الثانويـة والـذين    ]  ٢٤[طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من 
 ٢١سـنة  و   ١٧[ وذلك من تتراوح أعمارهم بين "المراهقة " يعيشون في المرحلة العمرية 

  . وذلك وفق مجموعة من الخطوات ] سنة  
  :خطوات اختيار وتحديد عينة الدراسة 
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قام الباحث بالرجوع إلى اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان والتعرف من خالل -١
على المدارس الثانويـة   الوقوف ة التوجيه واإلرشاد من أجلإدارة شئون الطالب وتحديداً إدار

    .المتنوعة والتي يكثر بها المشكالت السلوكية

كثـر فيهـا   تمدارس ثانوية  ٧تجمع لدى الباحث مجموعة من المدارس وهي محددة بـ -٢
المشكالت السلوكية من الطالب وهناك قضايا مسجلة ضد الطالب من هذه المدارس في إدارة 

مدرسة الشيخ القرعاوي ، ثانوية أبو : والمدارس هي كالتالي . ان التربية والتعليم بمنطقة جاز
عريش ، ثانوية معاذ بن جبل بجازان ، ثانوية الطوال ، ثانوية الدريعية ، ثانوية الشيخ حافظ 

بالمدارس التـي تكثـر بهـا     اوالجدول التالي يوضح بيان. بصامطة ، ثانوية أحد المسارحة 
  ة الممارسات السلوكية غير السوي

  ) ٢ (جدول                             
  المدارس التي يكثر بها الممارسات السلوكية غير السوية         

  القطاع            المدرسة        م  
  مركز إشراف صامطة   ثانوية الشيخ القرعاوي   ١  
  مركز إشراف أبو عريش  األولى شعريأبوثانوية    ٢  
  مركز إشراف جازان   بل بجازانثانوية معاذ بن ج   ٣  
  مركز إشراف صامطة   ثانوية الطوال       ٤  
  مركز إشراف صامطة   ثانوية الدريعية     ٥  
  مركز إشراف صامطة  ثانوية الشيخ حافظ بصامطه   ٦  
  مركز إشراف الحرث   ثانوية احد المسارحة   ٧  

المدارس بطريقـة   تم اختيار إحدىصة بكل مدرسة ثانوية ليقام الباحث بوضع أرقام خا -٢
 . عشوائية حيث وقع االختيار على ثانوية الطوال  

تم مخاطبة إدارة مدرسة ثانوية الطوال وذلك من أجل تيسير اإلجراءات للباحـث حتـى    -٤
 . دراسته على طالب تلك المدرسة تطبيق يتمكن من 

من الدراسة واإلجراءات التي  تم االجتماع مع مدير المدرسة ووكيلها من أجل بيان الهدف-٥
 . تطبيق البرنامج اإلرشادي  وأ، سوف يستخدمها الباحث سواء من حيث اختيار العينة 

صـدر  قام الباحث بالرجوع إلى المرشد الطالبي بالمدرسة من أجل معرفة الحاالت التي ت-٦
 . حالة )  ٤٠(وقد تجمع للباحث ةالفوضويب بعض الممارسات التي توصف نهام
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قام الباحث بسؤال المعلمين وخاصة المعلمين الذين يقومون بتدريس أكثر من مـادة فـي   -٧
الصف الواحد عن الطالب الذين يصدر منهم بعض السلوكيات والتي توصف بالفوضوية من 

 . حالة تتسم بالسلوك الفوضوي  )٣٥(خالل احتكاك هؤالء المعلمين بالطالب فتجمع للباحث

وطلب منهم بيان بأسـماء   حيث يعمل بالمدرسة وكيلين  لي المدرسةاجتمع الباحث مع وكي-٨
الطالب الذين يصدر منهم سلوك فوضوي ممن يتم إحالتهم بشكل مستمر من قبل المعلمين إلى 

يعملون على إثارة الفوضى داخل الفصل أو المدرسة فكان هناك اتفاق على ووكيلي المدرسة 
 . ثانوية طالباً من طالب المرحلة ال)  ٤٠(عدد 

حالة شكلت اإلطار العام والذي سوف تسحب منـه عينـة   ) ٤٥( تجمع لدى الباحث قرابة-٩
 . الدراسة 

  :اآلتية لإلجراءات وفقاً الدراسة وقد تم اختيار عينة 
  . سنة  ٢١ – ١٧أن يكون سن الطالب من  •
أن يكون الطالب في المرحلة الثانوية ، أي من الصف األول إلـى الصـف    •

  . انوي الثالث ث
أن يتصف سلوك الطالب بدرجة عالية من السلوك الفوضوي والـذي يتحـدد    •

على مقياس السلوك الفوضوي وقائمة أعلى الدرجات بالطالب الحاصلين على 
  . تقدير السلوك من قبل المعلمين والتي تم إعدادها لهذه الدراسة 

صف سلوكهم قام الباحث بعد ذلك بتطبيق المقياس على جميع الطالب الذينُ و •
  . طالباً )٤٠(بالفوضوي وبلغت الحاالت التي انطبقت عليها الشروط السابقة 

ووفقاً لدرجاتهم على مقياس ، شوائية طالباً بطريقة ع ٢٤قام الباحث باختيار  •
  .السلوك الفوضوي 

إلى مجموعتين أحـدهما   عمد الباحث إلى التعيين العشوائي للعينة الكلية بتقسيم الطالب  وقد
وتـم  . طالب لكل مجموعة وذلك بطريقة عشـوائية  ) ١٢(بواقع ريبية واألخرى ضابطة تج

السن، المستوى االجتماعي واالقتصادي، الصف الدراسي، سـنوات  (مراعاة التكافؤ من حيث 
  )الدرجة على متغير السلوك الفوضوي. اإلعادة

        : : : : ا�ال املكاني ا�ال املكاني ا�ال املكاني ا�ال املكاني 
        . . . . مت اختيار عينة الدراسة لألسباب اآلتية مت اختيار عينة الدراسة لألسباب اآلتية مت اختيار عينة الدراسة لألسباب اآلتية مت اختيار عينة الدراسة لألسباب اآلتية 

 . وجود عدد مناسب من الطالب الذين يتسم سلوكهم بالفوضى   ) ١

 المساهمة اإليجابية من قبل إدارة المدرسة والمعلمين بإبداء االستعداد والتعاون مع الباحث)  ٢
  .البرنامج اإلرشادي  والمساعدة من أجل إنجاح ، من اجل إنجاز الدراسة 
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  . أجهزة عرض وجود اإلمكانات المساعدة من غرفة مخصصة و)  ٣
        . . . . مواصفات عينة الدراسة مواصفات عينة الدراسة مواصفات عينة الدراسة مواصفات عينة الدراسة 

وقـد تـم   ، تم تقسيم أفراد عينة الدراسة إلى مجموعتين األولى تجريبية واألخرى ضـابطة  
والمسـتوى  ، السن والسنة الدراسية وسنوات اإلعـادة  مراعاة التجانس بين المجموعتين في 

كان عـدد  و، الفوضوي المتحصلة على مقياس السلوكاالقتصادي واالجتماعي وأيضاً الدرجة 
  :وQ6 ا��2اص�Jت اOت$8 .طالبا) ١٢( أفراد كل مجموعة 

يوضح توزيع أفراد التالي والجدول  ،جاء توزيع أعمار أفراد عينة الدراسة متفاوتاً :  العمر-١
  العينة الدراسية وفق متغير العمر 

�)٣(��ول����������������������������������������������� �

  توزيع أفراد عينة الدراسة على متغير العمر                         
�م  النسبة المئوية العدد العمر�

١� ١٧ ٤  �١٧% 

٢� ٣٣  ٨  �١٨%  

٣� ٢١  ٥  �١٩%  

٤� ٢٥  ٦  �٢٠%  

٥� ٤  ١  �٢١%  

٦�   %١٠٠  ٢٤  المجموع�

يتضح بأن أعلى عدد من أفراد عينة الدراسـة بالنسـبة   )  ٣(ومن خالل قراءة الجدول رقم 
وبالنسـبة المئويـة    طالب) ٨(بلغ العدد ثحي عاما )١٨(الب الذين أعمارهم  للعمر هم الط

) ٦(حيـث بلـغ العـدد    ) ٢٠(يليهم في المرتبة الثانية هم الطالب الذين أعمارهم % ) ٣٣(
حيث بلـغ  ) ١٩(ثم يليهم في المرتبة الثالثة الطالب الذين أعمارهم % ) ٢٥(وبالنسبة المئوية 

) ٤(حيث بلـغ عـددهم   ) ١٧(ثم الطالب الذين أعمارهم % ) ٢١(ية والنسبة المئو) ٥(العدد 
) ١(حيث بلغ العـدد في المرتبة األخيرة ) ٢١(الذين أعمارهم جاء الطالب ثم %) ١٧(وبنسبة 
  . %) ٤(وبنسبة 

  :  الصف الدراسي)  ٢
ف اً حيث تم اختيارهم من طلبة الصجاء توزيع أفراد عينة الدراسة وفق الصف الدراسي متباين

لمن حصـلوا علـى   " الشرعي والطبيعي " األول الثانوي وطلبة الصف الثاني ثانوي بقسميه 
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درجات عالية على مقياس السلوك الفوضوي فيما لم يكن هناك أي طالب من طالب الصـف  
  والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق الصف الدراسي ،الثالث الثانوي 

                                                                
  )٤(جدول                               

  يوضح توزيع عينة الدراسة وفق الصف الدراسي                   
 النسبة المئوية  العدد الصف الدراسي م

 %٤٢ ١٠ األول الثانوي ١

  %٥٨  ١٤  الثاني الثانوي  ٢
  %١٠٠  ٢٤  المجموع  ٣

يتضح أن طالب الصف الثاني الثانوي هم أكثر من ) ٤(األرقام التي في الجدول رقم ن خالل وم
)  ١٤( حيث بلغ عددهم  الشرعي والطبيعي حيث العدد من طالب الصف الثاني الثانوي بقسميه

وجاء في المرتبة الثانية طالب الصف األول ثانوي حيـث  %) ٥٨(طالباً وبلغت النسبة المئوية 
حيث تم تقسيم العينة إلى مجمـوعتين فقـط   % ) ٤٢( وبلغت النسبة المئوية  )١٠( بلغ عددهم 

  . توزعت على الصفين األول ثانوي والثاني ثانوي 
  المستوى التعليمي للوالدين )  ٣

حرص الباحث على معرفة المستوى التعليمي للوالدين وذلك من خالل التصنيف الذي اتبعـه  
وجاء ذلك وفق تحديد مستقل لكالً مـن األب واألم وفـق    في تحديد مستويات التعليم للوالدين

  -:اآلتي 
   المستوى التعليمي لألب) أ 

تباين المستوى التعليمي آلباء أفراد عينة الدراسة من األمي إلى المرحلة الجامعيـة يوضـح   
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق المستوى التعليمي لألب ) ٥ (الجدول رقم 

  ) ٥( جدول ������������������������������������������������
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق المستوى التعليمي لألب                        

 النسبة المئوية  العدد المستوى التعليمي م
 %٨ ٢ أمي ١

٢�   %٢٩  ٧  يقرأ ويكتب�
٣�   %٢٩  ٧  ابتدائي�
٤�   %١٣  ٣  متوسط�
٥�   %٨  ٢  ثانوي�
٦�   %١٣  ٣  جامعي�



 ٢٢٠

٧�   ــ  ــ  ت عليادراسا�
٨�   %١٠٠  ٢٤  المجموع�

أن أعلى عدد ألفراد عينة الدراسة بالنسبة للمستوى التعليمي لآلباء من ) ٥(يبين الجدول رقم 
%) ٢٩( والنسبة المئوية )٧(ذوي المستوى التعليمي يقرأ ويكتب واالبتدائي حيث بلغ عددهم 

حيث بلغ عددهم ) ط وجامعي متوس( ثم جاء في المرتبة الثانية ذوي المستوى التعليمي 
أمي، ( ثم جاء في المرتبة الثالثة ذوي المستوى التعليمي % ) ١٣(وكانت النسبة المئوية ) ٣(

ولم يكن من ضـمن أفـراد   %) ٨(وكانت النسبة المئوية تمثل ) ٢(حيث بلغ عددهم ) ثانوي
  . العليا آبائهم ذوي المستوى التعليمي من الحاصلين على الدراسات العينة من يمثل 

  :  المستوى التعليمي لألم) ب
) يقـرا ويكتـب   ( جاءت معظم المستويات التعليمية لألمهات من ذوي المسـتوى التعليمـي   

  يوضح توزيع أفراد العينة وفق المستوى التعليمي لألم            ) ٦( والجدول رقم 
  ) ٦(جدول                                    

  المستوى التعليمي ألمهات عينة الدراسة                           
�����א����������م م� א�#�"��א�!� � א���د א

 %٣٨ ٩ أمي ١

  %٤٢  ١٠  يقرأ ويكتب  ٢

  %٢٠  ٥  ابتدائي  ٣

  -  ــ  متوسط  ٤

  -  ــ  ثانوي  ٥

  -  ــ  جامعي  ٦

  -  ــ  دراسات عليا  ٧

  %١٠٠  ٢٤  المجموع  ٨

عدد يمثل المستوى التعليمي لألمهات كان فـي المسـتوى    أن أعلى) ٦(  من الجدول رقم يتضح
) ١٠) (يقـرأ ويكتـب  ( مهات في المستوى التعليمـي  األالتعليمي يقرأ ويكتب حيث بلغ عدد 

ثم جاء بعدهم في المرتبة الثانية األمهـات مـن ذوي المسـتوى    % ) ٤٢( والنسبة المئوية 
ثم جاء في المرتبة الثالثة األمهـات  )  %٣٨(والنسبة المئوية ) ٩(التعليمي أمي وكان عددهم 
% ) ٢٠(بما يمثل النسبة المئويـة  ) ٥(حيث بلغ عددهم ) ابتدائي (من ذوي المستوى التعليمي

  عينة الفيما لم يأتي في المستوى التعليمي الجامعي والدراسات العليا أي من أمهات أفراد 
  :  المستوى االقتصادي)  ٤

مستوى دخل األسرة الشهري ألفراد عينة الدراسة وقد قـام  قام الباحث بعمل تصنيف يعكس 
   .فأكثر ٩٠٠٠إلى  ٣٠٠٠الباحث بتصنيف الجدول من الدخل الشهري أقل من 



 ٢٢١

  يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفق مستوى دخل األسرة الشهري ) ٧(والجدول رقم 
  ) ٧(جدول                                  

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق مستوى دخل األسرة الشهري يبين                
 א�#�"��א�!� � א���د א��()�א�'&%$ م

 %٣٨ ٩ ٣٠٠٠أقل من  ١

٢�   %٢٥  ٦  ٦٠٠٠أقل من  – �٣٠٠٠
٣�   %٢٥  ٦  ٩٠٠٠أقل من  – �٦٠٠٠
٤�   %١٢  ٣  فأكثر �٩٠٠٠
٥�   % ١٠٠       ٢٤  المجموع�

ألفراد العينة وقع في المستوى  يل الشهريتضح من الجدول السابق أن أعلى مستوى من الدخ
فيما جاء في المستوى % ) ٣٨(طالب والنسبة المئوية ) ٩(حيث بلغ العدد )  ٣٠٠٠(أقل من 

إلى أقل  ٦٠٠٠( ومن  )  ٦٠٠٠إلى أقل من  ٣٠٠٠من ( الثاني الطالب من ذوي المستويين 
%) ٢٥(نسبة المئويـة  طالب وال) ٦(بالتساوي حيث بلغ العدد في كل مجموعة )  ٩٠٠٠من 

) فـأكثر   ٩٠٠٠(أقل مستوى جاء في المستوى الثالث واألخير الطالب من ذوي المسـتوى  
  %) . ١٢(والنسبة المئوية ) ٣(حيث بلغ العدد 

  :التجريبيةو تجانس المجموعتين الضابطة)٥

 عمد الباحث إلى ضبط عدداً من المتغيرات من أجل تحقيق التجانس بين أفراد المجمـوعتين 
  . :التجريبية وذلك وفق التالي والضابطة 

، حالـة القيـد   السنة الدراسـية ، ، العمر( في )التجريبية والضابطة (تجانس المجموعتين ) ا
حيث عمد الباحث إلى مراعـاة  ) والدخل الشهري ، ومستوى تعليم األم ، مستوى تعليم األب 

  :الضبط بين المجموعتين في المتغيرات اآلتية
  المجموعتين في العمر الزمني  التجانس بين •
  التجانس بين المجموعتين في الصف الدراسي •
  ) مستجد أو معيد(التجانس بين المجموعتين في حالة القيد  •
                                            التجانس بين المجموعتين في مستوى تعليم األب •
  التجانس بين المجموعتين في مستوى تعليم األم  •
  نس بين المجموعتين في مستوى الدخل الشهري       التجا •

الضـابطة  " الختبار الفروق بين المجمـوعتين  " مان وتني " وقد قام الباحث باستخدام اختبار 
  :                             والتجريبية كما في الجدول التالي



 ٢٢٢

  )  ٨( جدول                                    
  في المتغيرات الديموغرافية  -الضابطة و التجريبية-ؤ عينة الدراسة يوضح تكاف       
ــتوى  u قيمة  متوسط الرتب  العدد  المجموعة  المتغير مسـ

  الداللة
  اتجاه الفروق

  ال توجد فروق  .٩٧٦  ٧١.٥٠  ١٢.٥٤  ١٢  الضابطة   العمر 
  ١٢.٤٦  ١٢  التجريبية

الصــــف 
  الدراسي

  د فروقال توج  ١.٠٠  ٧٢.٠٠  ١٢.٥٠  ١٢  الضابطة 
  ١٢.٥٠  ١٢  التجريبية

 الحالـــــة

  الدراسية
  ال توجد فروق  .٦٨٠  ٦٦.٠٠  ١٣.٠٠  ١٢  الضابطة 
  ١٢.٠٠  ١٢  التجريبية

  ال توجد فروق  .٤٨٧  ٦٠.٠٠  ١٣.٤٦  ١٢  الضابطة   تعليم األب 
  ١١.٥٨  ١٢  التجريبية

  ال توجد فروق  .٨٧٠  ٦٩.٠٠  ١٢.٢٩  ١٢  الضابطة  تعليم األم
  ١٢.٧١  ١٢  ةالتجريبي

الـــــدخل 

  الشهري
  ال توجد فروق  .٥٤٤  ٦٣.٠٠  ١٣.٣١  ١٢  الضابطة 
  ١١.٦٧  ١٢  التجريبية

  
تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة فـي متغيـرات العمـر    ) ٨(تبين نتائج الجدول رقم 

ومسـتوى   ،ومستوى تعليم األم ، ومستوى تعليم األب ، حالة الدراسية الدراسي وال صفوال
حيث ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة لدخل الشهري ا

  .في المتغيرات الديموغرافية األمر الذي يؤكد تكافؤ المجموعتين 
  )الضابطة والتجريبية(تجانس المجموعتين )ب

وضوي مـن خـالل   كما عمد الباحث إلى التحقق من التجانس بين أفراد العينة على متغير السلوك الف
  .القبلي تطبيق المقياس على المجموعتين في القياس 

  
  
  
  
  



 ٢٢٣

  )٩(جدول                                      
��التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي للسلوك الفوضوي    �
�م   المجموعة�

  
 المتغير

الضابطة 
  ١٢=ن

 ةالتجريبي
 ١٢=ن

مستوى  uقيمة 
 لة الدال

  اتجاه الفروق 

١�  ال يوجد فروق  .٢٤  ٥١.٠٠  ١٤.٢٥  ١٠.٧٥ اإلثارة واإلزعاج�

 ال يوجد فروق .٦٣ ٦٣.٥٠  ١٣.٢١  ١١.٧٩  العدوان  �٢

ال يوجد فروق   .٣١ ٥٤.٥٠  ١٣.٩٦  ١١.٠٤  التخريب     �٣

مخالفة األنظمة           �٤
والتعليمات          

 فروق ال يوجد  .٧٥ ٦٦.٥٠  ١٢.٠٤  ١٢.٩٦

 ال يوجد فروق  .٢٤ ٥١.٠٠  ١٤.٢٥  ١٠.٧٥  الدرجة الكلية�٥

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين المجمـوعتين    )٩(يتضح من الجدول السابق رقم 
ا يشـير  مفي القياس القبلي مير درجة السلوك الفوضوي وأبعاده التجريبية والضابطة في متغ

  . إلى تكافؤ مجموعتي الدراسة 
  

 Tool of study: : : : الدراسة  الدراسة  الدراسة  الدراسة      أدوات أدوات أدوات أدوات 

مـن خـالل   استخدم الباحث في دراسته عدداً من األدوات سوف يتناولها بالعرض المفصـل  
  : كاآلتيالصفحات اآلتية وتلك األدوات هي 

  ) ١٠(جدول                              
  يوضح أدوات الدراسة المستخدمة                    

 اإلعداد األداة م

 الباحث السلوك الفوضويمقياس  ١

  الباحث  استمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي   ٢

        
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        : : : : مقياس السلوك الفوضوي مقياس السلوك الفوضوي مقياس السلوك الفوضوي مقياس السلوك الفوضوي : : : : أوال

ويقيس مسـتوى السـلوك    ،ُيطبق الطالب السلوك الفوضوي تحديدلقام الباحث بإعداد مقياس 
 وقد تم ذلك من خالل االطالع على بعض الدراسات التـي تناولـت بعـض   الفوضوي لديهم 



 ٢٢٤

السلوكيات المشابهة كالسلوك العدواني والعنف والتي توفر للباحث عدداً منها مثل المقـاييس  
  :اآلتية 

  )م٢٠٠٣(وعبود مقياس العنف لدى المراهقين من إعداد  عبود) ١
  )م٢٠٠٢(قائمة تقدير السلوك الفوضوي من إعداد القصاص) ٢
  )م٢٠٠٢(مقياس سلوك العنف من إعداد السحيمي ) ٣
   )هـ١٤٢٧(اس السلوك العدواني من إعداد الرشود مقي) ٤

ومع أنه لم يتم الحصول حسب علم الباحث على دراسة أعـدت مقيـاس خـاص بالسـلوك     
الفوضوي فقد استفاد الباحث من بعض الدراسات التي أجريت لقياس بعض أبعـاد السـلوك   

  . الفوضوي مثل الدراسات اآلتية
  )٢٠٠٢(القصاص )  ١
  )٢٠٠٥(السعدي   )  ٢

   :اد المقياس بعدة مراحل يعرضها الباحث على النحو اآلتي وقد مر إعد
  . جمع عبارات المقياس وصياغتها )  ١
  . عرض العبارات على المحكمين )  ٢
  . انتقاء العبارات )  ٣
  . الصياغة النهائية لعبارات المقياس )  ٤

  مجع العبارات: املرحلة األوىل
ات المقياس وصياغتها يلزم في هذه المرحلة أن يكون لديه حتى يتمكن الباحث من جمع عبار

  :والتي تتحد في األبعاد اآلتية عدداً أكبر من العبارات التي تتعرض لمظاهر السلوك الفوضوي
  ) العدوان ،  التخريب ، مخالفة األنظمة والتعليمات المدرسية ، اإلثارة واإلزعاج ( 

ى بعض من الدراسات السابقة والتي تناولت السلوك وهذا يتطلب أن يقوم الباحث باإلطالع عل
الفوضوي أو بعضاً من أبعاده أن لم يتيسر الحصول على دراسات تناولت السلوك الفوضوي 

السـلوك   مباشرة من أجل مساعدة الباحث في اختيار العبارات المناسبة والتي تمثـل أبعـاد  
وقد استفاد الباحث من . ة الدراسة داي يسهل من مهمة الباحث في تصميم أاألمر الذالفوضوي 

  :الدراسات والمقاييس التي تم االطالع عليها في الجوانب اآلتية 
  . آلية صياغة أبعاد وعبارات المقياس )  ١
  . التحديد الدقيق للعبارات منعاً للتكرار وعدم الوضوح )  ٢
  . التحديد لعدد العبارات المضمنة في كل بعد من أبعاد المقياس )  ٣



 ٢٢٥

اس والذي يتكون من األبعاد قد قام الباحث بصياغة عدداً من العبارات لكل بعد من أبعاد المقيو
  .  التالية

ــب    ] ٣[  العدوان     ] ٢[ اإلثارة واإلزعاج   ]١[  ــة ] ٤[ التخري ــة األنظم مخالف
  والتعليمات 

عبارة للبعد )١٤(ل العدد الكلي لعبارات المقياس بواقع عبارة تمث) ٦٠(حيث تجمع لدى الباحث
عبـارة للبعـد   ) ١٢( عبارة للبعد الثاني وهو العدوان و)١٨(األول وهو اإلثارة واإلزعاج و 

وذلك قبـل  . عبارة للبعد الرابع وهو مخالفة األنظمة والتعليمات ) ١٦(الثالث وهو التخريب و
 ة على عدد مناس في صورته األوليوقد تم تقديم المقي ،القيام بعرضها على األساتذة المحكمين

  . المحكمين 
  . عرض املقياس على احملكمني : املرحلة الثانية 

قام الباحث في هذه المرحلة بعرض المقياس الذي تم إعداده على مجموعـة مـن األسـاتذة    
ت المؤلفـة للسـلوك   المختصين من أجل استطالع آرائهم حيال قياس كل عبارة من العبـارا 

ديد الدقيق من خالل إيضاح انتماؤها للبعـد مـن عدمـه    على تحديدها التحالفوضوي والعمل 
ودرجة وضوحها من عدمه واالستفادة من آرائهم المقترحة حيال إضافة أو حذف ما يرونـه  

من األساتذة أعضاء هيئة التدريس في كالً ) ١٠(وقد عرض المقياس على عدد . من عبارات
   .ابها وجامعة جازانمن جامعة أم القرى بمكة المكرمة وجامعة الملك خالد ب

   ) .٣٥٢(صفحة  )٣( رقم قانظر ملح
لباحث صياغة العبارات واستبعاد اتذة المحكمين على المقياس أمكن لوفي ضوء مالحظات األس

بعض العبارات غير المرتبطة بجانب إضافة بعض العبارات على كل بعد من أبعاد السـلوك  
ضح نسب اتفـاق المحكمـين كمعيـار    وت )١٤، ١٣، ١٢، ١١(ةول اآلتياوالجد، الفوضوي 

وبعد حساب نسب االتفاق بين المحكمين علـى   ،لصالحية عبارات مقياس السلوك الفوضوي 
لقبـول  % ٨٠عبارات المقياس ثم استبعاد العبارات التي حصلت على نسب اتفاق أقـل مـن   

    .كحد أدنى %  ٨٠العبارة  حيث اعتمد الباحث على نسبة اتفاق 
  مرات االتفاق                                                 

  ١٠٠×                                    =معادلة نسب االتفاق 
  عدد مرات االختالف  + عدد مرات االتفاق          

ين على مدى انتماء نسب اتفاق المحكم) ١٤ ١٣، ١٢، ١١(الجداول التالية ذات األرقام وتبين 
  . السلوك الفوضوي  سمقياعبارات أبعاد 

  



 ٢٢٦

��������������������������  
  

  )١١(جدول                                
                           اإلثارة واإلزعاج: البعد األول  ������������������������������

  نسبة االتفاق   رقم العبارة   نسبة االتفاق       رقم العبارة 

٩٠   ٨  %١٠٠  ١%  
٩٠    ٩  %٨٠  ٢%  
٦٠  ١٠  %٧٠  ٣ %  
٩٠  ١١  %١٠٠  ٤%  
١٠٠  ١٢  %٩٠  ٥%  
١٠٠  ١٣  %٨٠  ٦%  
٧٠  ١٤  %١٠٠  ٧%  

  
  )١٢(جدول                           
  .العدوان: د الثانيالبع                       

  نسبة االتفاق   رقم العبارة   نسبة االتفاق   رقم العبارة 

٩٠  ٢٥  %١٠٠  ١٥%  
٥٠  ٢٦  %١٠٠  ١٦%  
٩٠  ٢٧  %١٠٠  ١٧%  
٦٠  ٢٨  %١٠٠  ١٨%  
١٠٠  ٢٩  %٩٠  ١٩%  
٧٠  ٣٠  %٦٠  ٢٠%  
٩٠  ٣١  %٨٠  ٢١%  
٦٠  ٣٢  %٦٠  ٢٢%  
٨٠  ٢٣%      
٨٠  ٢٤%      
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  )     ١٣(جدول                                  
  التخريب             :البعد الثالث                            

  نسبة االتفاق   م العبارة رق  نسبة االتفاق   رقم العبارة 

٩٠  ٤٠  %١٠٠  ٣٣%  
٥٠  ٤١  %١٠٠  ٣٤%  
٩٠  ٤٢  %١٠٠  ٣٥%  
٩٠  ٤٣  %١٠٠  ٣٦%  
٧٠  ٤٤  %  ٩٠  ٣٧%  
٨٠  ٣٨%      
٨٠  ٣٩%      

  )١٤(جدول                              
  .      مخالفة األنظمة والتعليمات المدرسية :البعد الرابع 

  نسبة االتفاق   عبارة رقم ال  نسبة االتفاق   رقم العبارة 

٧٠  ٥٤  %٩٠  ٤٥%  
٧٠  ٥٥  %١٠٠  ٤٦%  
٨٠  ٥٦  %٨٠  ٤٧%  
٩٠  ٥٧  %٥٠  ٤٨%  
٦٠  ٥٨  %٩٠  ٤٩%  
٨٠  ٥٩  %٧٠  ٥٠%  
٨٠  ٦٠  %٨٠  ٥١%  
٨٠  ٥٢%      
٨٠  ٥٣%      

  :وبعد استخالص نتائج المحكمين اتضح ما يلي 
ألن ) ١٤،  ١٠، ٣(  اإلثارة واإلزعاج ثم استبعاد العبارات ذات األرقـام :  البعد األول)  ١

  % .  ٨٠نسبة االتفاق بين المحكمين على العبارات كانت أقل من 
ألن ) ٣٢،  ٣٠، ٢٨،  ٢٦،  ٢٢،  ٢٠( ثم استبعاد العبارات ذات األرقام :  البعد الثاني)  ٢

  % . ٨٠نسبة االتفاق بين المحكمين على العبارات كانت أقل من 
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عدا العبارات ذات  %)١٠٠( و%) ٨٠(المحكمين بين تراوحت نسب اتفاق:  البعد الثالث)  ٣
العبارات كانت  كفقد تم استبعادها ألن نسبة االتفاق بين المحكمين على تل)  ٤٤،٤١(األرقام 
  % . ٨٠أقل من 

  تراوحـت نسـب اتفـاق المحكمـين بـين      ،مخالفة األنظمة والتعليمات :  البعد الرابع)  ٤
فقـد تـم   )  ٥٨، ٥٥،  ٥٤،  ٥٠،  ٤٨( ألرقام عدا العبارات ذات ا) %١٠٠( و ) %٨٠(

  % . ٨٠استبعادها ألن نسبة االتفاق بين المحكمين على تلك العبارات كانت أقل من 
ومالحظاتهم تجاه العمل على تعديل الصـياغة   مكما تفضل األساتذة المحكمون بإبداء مرائياته

ة المحكمون تجـاه إعـادة   يوضح آراء األساتذ) ١٥(والجدول رقم ، لبعض عبارات المقياس 
  . مع البعد  يصياغة بعض العبارات للتماش

  ) ١٥(جدول                                      
  يبين بعض عبارات المقياس قبل وبعد الصياغة الجديدة بناء على آراء األساتذة المحكمين   

ــم  رق
  العبارة

  د التعديل العبارة بع               العبارة قبل التعديل      

١�   ل النقد والتوجيه من المعلمين وأرفض قب  ال أتقبل النقد والتوجيه من المعلمين �
٥� أتعمد التأخر عن الدخول إلى الفصل حتى دخول   أتعمد التأخر عن الدخول إلى الفصل�

  المعلم 
١٧�   أقوم بتحطيم األشياء عندما أغضب   عندما أغضب أميل إلى تحطيم األشياء �
١٩�   أقوم باالنتقام ممن يسيء لي   ي االنتقام ممن يسيء إليأرغب ف�
٢١�   أظهر الخشونة أثناء المنافسات الرياضية   أميل إلى الخشونة أثناء المنافسات الرياضية �
٢٣� أقوم بالسيطرة على الطـالب ضـعاف البنيـة      أسيطر على الطالب ضعاف البنية �

  الجسدية 
٢٥�   مشاجرة زمالئيأقوم ب  أميل إلى المشاجرة مع زمالئي�
٢٧� أشعر برجولتي عندما أكون طرفاً في المضاربات �

  التي تحدث خارج المدرسة 
أشارك في المضاربات التـي تحـدث خـارج    

  المدرسة 
٣٧�   أقوم بإتالف الوسائل التعليمية   أشعر بالرغبة في إتالف الوسائل التعليمية �
٣٨�   ل والنوافذأقوم بالعبث بأبواب الفص  أقوم بتكسير نوافذ الفصل �
٣٩�   أقوم بالعبث بمفاتيح اإلنارة واللمبات   أقوم بإتالف مصابيح الكهرباء�
٤٠�   أقوم بالعبث بمفاتيح اإلنارة واللمبات  اتلف مصابيح اإلنارة �
٤١�   أقوم بالعبث بمرافق المدرسة   استمتع بالعب بمرافق المدرسة �
٤٣�   ى تخريب أنشطة وأعمال زمالئي أعمد إل  أشعر بذاتي عندما أخرب أنشطة وجهود زمالئي�
٤٥� �

� �

  ال أهتم باألنظمة المدرسية والتعليمات 
             

  أرفض التقيد بالتعليمات واألنظمة المدرسية 
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  العبارة بعد التعديل           العبارة قبل التعديل      

٤٧�   ارات السيئة في مرافق المدرسة أكتب بعض العب  أكتب بعض العبارات السيئة في المدرسة �
٤٩�   أكرر الغياب عن المدرسة دون عذر   أتغيب عن المدرسة دون عذر �
٥١�   ألجأ إلى الهروب من المدرسة  ال أتردد في الهروب من المدرسة �
٥٣� ال أهتم بالقرارات الصادرة من المدرسـة تجـاه   �

  مخالفاتي 
  لفاتي المتكررة اأقوم بكتابة تعهدات نتيجة مخ

٥٦� ال تستطيع إدارة المدرسة معاقبتي على سلوكياتي �
  الخاطئة 

  أقوم بتحدي إدارة المدرسة 

٦٠�   أقوم باالستهزاء بالمعلمين   ال أهتم بإقامة عالقات طيبة مع المعلمين �
والعبارات رات إلى أبعاد السلوك الفوضوي كما  أشار األساتذة المحكمون بإضافة بعض العبا

  : التالي لسلوك الفوضوي التي رأى المحكمون إضافتها هي على النحوالمضافة إلى مقياس ا
  البعد الثاني العدوان : أوالً 

  . ُأظهر الخشونة أثناء المنافسات الرياضية )  ١
  . أستخدم الحركات واإليماءات الخادشة للحياء )  ٢
  . استخدم الركل والرفس لمقاومة اآلخرين )  ٣

  خريب الت: البعد الثالث : ثانياً 

  . أعمد إلى تخريب أجهزة المختبرات أثناء التجارب )  ١
  . أعمد إلى إتالف أجهزة التكييف والمراوح )  ٢

  مخالفة األنظمة والتعليمات المدرسية : البعد الرابع : ثالثاً 

  .أقوم بالغش في االمتحانات )  ١
  .المدرسية أعمد إلى رمي علب البارد والزجاجات داخل الفصل أو في الساحة )  ٢

ثم قام الباحث بعد ذلك بإعادة ترتيب العبارات من خالل دمج العبارات التـي اتفـق عليهـا    
وقام الباحث بتطبيق المقياس على عينة ، األساتذة المحكمون والعبارات التي أشاروا بإضافتها 

مـن  من اجل حساب الصدق والثبات للمقياس حتى يتم التأكـد  ] طالباً ٤٠[استطالعية حجمها 
ن المقيـاس قبـل   ييب)  ٣٣٣(فحة ص) ١(وصالحيته للتطبيق والملحق رقم ، مالئمة عباراته 

��تطبيقه على العينة االستطالعية �

  مرحلة انتقاء العبارات : املرحلة الثالثة  
عبارة قام بوضعها على أساس تدريجي بحيث  )٦٠(نتيجة للمراحل السابقة أمكن للباحث جمع 

) دائماً ، أحياناً ، أبداً ( ت المقياس بإحدى اإلجابات اآلتيةبارة من عباراتكون االستجابة لكل ع
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درجتان ، واإلجابة بـ )  ٢( درجات واإلجابة بـ أحياناً )  ٣( بحيث تأخذ اإلجابة بـ دائماً 
  . درجة واحدة فقط ) ١(أبدأ 

  : صدق املقياس 
ا يعني قدرة المقيـاس علـى   مقياس الذي يقيس ما وضع ألجله ممالمقياس الصادق هو ذلك ال

إلى انـه إذا وافـق    )١٩٦، م١٩٩٩(ويشير عبيدات وآخرون، سه أصالً قياس ما يتطلب قيا
الخبراء على أن األداة مالئمة لما وضعت من اجله فإنه يمكن االعتماد على حكمهم وهذا مـا  

  يعرف بصدق المحكمين 
  : ناآلتيالنوعين حيث تم التحقق من ذلك من خالل 

 ): آراء المحكمين (الصدق الظاهري :أوال

للتحقق من الصدق الظاهري فقد قام الباحث بعرض األداة على عدد من المختصين في مجال 
وقد بلغ عددهم عشرة أفراد من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات  والتربية علم النفس
منة في المقياس ومـدى  ومالحظاتهم حيال العبارات المتض متهوذلك إلبداء مرئيا، السعودية 

وهل تقيس المجال الـذي وضـعت   ،وهل تحقق الهدف المرجو من الدراسة  ،مالءمتها للبعد
وبناء على آراء األساتذة المحكمين . ومدى وضوح العبارات وانتمائها للبعد من عدمه ،لقياسه

 ووفقا لتوجيهاتهم ومقترحـاتهم تـم تعـديل    ،حول مدى مناسبة العبارات ودرجة وضوحها 
  )                             ٤٧(صياغة بعض العبارات لغوياً أو حذف بعضها ليصبح عدد عبارات المقياس 

  صدق االتساق الداخلي : ثانياً

وفيما يتعلق بالتحقق من صدق اإلتساق الداخلي للمقياس ، قام الباحث بتطبيق المقياس علـى  
وقد كان متوسط عمـر  لمرحلة الثانوية ،طالباً من طالب ا)  ٤٠(عينة استطالعية مكون من 

من خالل النتائج تم حساب معامـل  و)  .٩٢( بانحراف معياري) ١٨.٠٣(العينة االستطالعية 
والجـدول رقـم    ،مقياسرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للالا
مقيـاس السـلوك   يوضح معامالت االرتباط بين درجات عبارات كل بعد مـن أبعـاد   ) ١٦(

رتباط العبـارة مـع   كما عمد الباحث إلى حساب معامل ا.للمقياس الفوضوي والدرجة الكلية 
يوضح معامل االرتبـاط  ) ١٧(والجدول رقم ، الدرجة الكلية للبعد لمقياس السلوك الفوضوي 

  .بين درجة العبارة والدرجة الكلية للبعد 
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  ) ١٦(دول ج                                    

  معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية لمقياس السلوك الفوضوي     
�/.,�א��"0/1 �51�5)�א3/4"1ط� 5�����א���4��� �/.,�א��"�0/1 �51�5)�א3/4"1ط� 5�����א���4��� �

١� �٠,٦١� �٠,٠١� �٢٦� �٠,٥٦� �٠,٠١� �

٢� �٠,٥١� �٠,٠١� �٢٧� �٠,٤٧� �٠,٠١� �

٣� �٠,٥٧� �٠,٠١� �٢٨� �٠,٥٠� �٠,٠١� �

٤� �٠,٥٣� �٠,٠١� �٢٩� �٠,٤٣� �٠,٠٥� �

٥� �٠,٥٢� �٠,٠١� �٣٠� �٠,٤٠� �٠,٠٥� �

٦� �٠,٤٩� �٠,٠١� �٣١� �٠,٧٤� �٠,٠١� �

٧� �٠,٤٩� �٠,٠١� �٣٢� �٠,٧٢� �٠,٠١� �

٨� �٠,٥٩� �٠,٠١� �٣٣� �٠,٤٦� �١.،.� �

٩� �٠,٦٥� �٠,٠١� �٣٤� �٠,٦٤� �٠,٠١��� �

١٠� �٠,٥٤� �٠,٠١� �٣٥� �٠,٤٣� �٠,٠٥� �

١١� �٠,٦٣� �٠,٠١� �٣٦� �٠,٥٢� �٠,٠١� �

١٢� �٠,٥٠� �٠,٠١� �٣٧� �٠,٤٨� �٠,٠١� �

١٣� �٠,٥١� �٠,٠١� �٣٨� �٠,٦٠� �٠,٠١� �

١٤� �٠,٤٨� �٠,٠١� �٣٩� �٠,٤٩� �٠,٠١� �

١٥� �٠,٧٢� �٠,٠١� �٤٠� �٠,٢٠� �:�9دאل� �

١٦� �٠,١٥� �:�9دאل� �٤١� �٠,٢٨� �:�9دאل� �

١٧� �٠,٢٣� �:�9دאل� �٤٢� �٠,٤٠� �٠,٠٥� �

١٨� �٠,٥٣� �٠,٠١� �٤٣� �٠,٦٣� �٠,٠١� �

١٩� �٠,٦٣� �٠,٠١� �٤٤� �٠,٥٩� �٠,٠١� �

٢٠� �٠,٤٨� �٠,٠١� �٤٥� �٠,٤٢� �٠,٠٥� �

٢١� �٠,٣٠� �:�9دאل� �٤٦� �٠,٤٣� �٠,٠٥� �

٢٢� �٠,٥٦� �٠,٠١� �٤٧� �٠,١٣� �دאل�:�9 �

٢٣� �٠,٤٩� �٠,٠١� �� �� �� �

٢٤� �٠,٢٨� �:�9دאل� �� �� �� �

٢٥� �٠,٤٦� �٠,٠١� �� �� �� �

أن أغلب معامالت االرتباط لعبارات المقياس دالة إحصائياً بين ) ١٦(يتبين من الجدول رقم و
  " ٤٧، ٤١، ٤٠، ٢٤، ٢١، ١٧، ١٦" عدا العبارات ذات األرقام  ٠,٠٥و  ٠,٠١مستوى 

                              . عبارة) ٤٠(األداة في صورتها النهائية مكونة من وبذالك تم استبعادها من القائمة وأصبحت
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  رتباط العبارة مع الدرجة الكلية للبعد لمقياس السلوك الفوضوي معامل ا         
�א�"�� �/.,�א��"�0/1 �51�5)�א3/4"1ط� 5�����א���4��� �
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١� �٠,٦٣� �٠,٠١� �

٢� �٠,٥٠� �٠,٠١� �

١٠� �٠,٥٢� �٠,٠١� �

١١� �٠,٦٩� �٠,٠١� �

١٨� �٠,٧٠� �٠,٠١� �

١٩� �٠,٦١� �٠,٠١� �

٢٧� �٠,٥٥� �٠,٠١� �

٢٨� �٠,٥٦� �٠,٠١� �

٣٦� �٠,٥٢� �٠,٠١� �

وאن
�--

---
---

---
---

---
--�

א�
��

٣٧� �٠,٤٩� �٠,٠١� �

٤� �٠,٦١� �٠,٠١� �

١٢� �٠,٤٠� �٠,٠٥� �

١٣� �٠,٦٠� �٠,٠١� �

٢٠� �٠,٥٢� �٠,٠١� �

٢١� �٠,٣٣� �:�9دאل� �

٢٩� �٠,٦٠� �٠,٠١� �

٣٠� �٠,٥٦� �٠,٠١� �

٣١� �٠,٧٩� �٠,٠١� �

٣٨� �٠,٥٠� �٠,٠١� �

٣٩� �٠,٥٩� �٠,٠١� �
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أنه فيما يتعلق بعبارات البعد األول في مقياس السـلوك  ) ١٧(ويتضح من نتائج الجدول رقم 
) .٤٩( بين  والدرجة الكلية للبعدالعبارة الفوضوي فقد جاءت معامالت االرتباط بين درجات 

فقد  وفي إطار البعد الثاني من مقياس السلوك الفوضويوهي عبارات دالة إحصائياً .) ٧٠( و 
.) ٧٩(و.) ٤٠( بـين  جاءت معامالت االرتباط بين درجات بنود البعد والدرجة الكلية للبعـد 

والبعد الرابع جاء معامل االرتباط بين .) ٨٠(و.) ٥٢(والبعد الثالث  جاء معامل االرتباط بين 
كما أن الجداول السابقة احتوت العبـارات غيـر   .وهي عبارات دالة إحصائيا.) ٧٦(و .)٣٧(

، ١٦(الة في جميع األبعاد الخاصة بمقياس السلوك الفوضوي وهي العبارات ذات األرقـام  الد
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وقد تماثلت في ذلك مع داللة االرتباط بين العبارة والدرجـة  ) ٤٧، ٤١، ٤٠، ٢٤، ٢١، ١٧
  .                                                                            الكلية للمقياس

  ) ١٨(جدول                                      
  المقياس أبعاد معامالت االرتباط بين                         

�م مخالفة األنظمة   التخريب  العدوان   اإلثارة   أبعاد المقياس �
  والتعليمات 

  المجموع 

١�   ٠.٩٢  ٠.٨٠  ٠.٧٧  ٠.٧٥  ــ  اإلثارة واإلزعاج �
٢�   ٠.٨٦  ٠.٦٠  ٠.٦٤  ــ  ٠.٧٥  العدوان �
٣�   ٠.٨٧  ٠.٨٠  ــ  ٠.٦٤  ٠.٧٧  التخريب�
٤�   ٠.٨٩  ــ  ٠.٨٠  ٠.٦٠  ٠.٨٠  التعليمات مخالفة األنظمة �

يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس السلوك الفوضوي 
عاد وأب ،كافية  صدقذات داللة وهي نتائج  )٠.٠١(مع بقية األبعاد جميعها دالة عند مستوى 

أن معامالت االرتباط بين ) ١٨(كما يتبين من الجدول رقم  ،المقياس متسقة مع بعضها البعض
وجميعهـا  ) .٩٢( و )  ٨٦(.ة الكلية للمقياس قد تراوحت بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرج

وهذا يعني أن المقياس علي درجة مقبولة مـن  ) ٠.٠١(دالة إحصائياً عند مستوى داللة  هاقيم
  . دق ويمكن الوثوق به الص

  :ثبات األداة 
بأن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما ) ٢٤٥، هـ١٤١٢(يقصد بثبات األداة كما بين الحارثي 

وعليه فقد قام الباحث بتطبيق األداة على مجموعة ، أعيد على نفس األفراد وفي نفس الظروف
لثبات من خالل استجاباتهم وقد ممثلة ألفراد مجتمع الدراسة األصلي من اجل حساب معامل ا

طالباً من خالل استخدام الطـرق اإلحصـائية   ) ٤٠(تم التطبيق على عينة استطالعية قوامها 
��:التالية  �

  ):ألفا كرونباخ(بطريقة قام الباحث بحساب معامل الثبات −١
في  تم حساب الثبات من خالل حساب معامل ألفا كرونباخ وقد كانت النتائج على النحو المبين

              -:  الجدول األتي
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  "الفاكرونباخ"معامل الثبات ) ١٩(جدول 

  

  معامل الثبات ألفا كرونباخ   أبعاد المقياس

  .٧٧                جاإلثارة واإلزعا
  .٧٥               العدوان  
  .٧٩               التخريب  

  .٧٦              مخالفة األنظمة والتعليمات
  . ٩٢               جة الكلية للمقياسالدر

  

يتضح بأن قيمة معامل الثبـات ألفـا كرونبـاخ  ألداة    ) ١٩(رقم ومن قراءة الجدول السابق 
حيث تشير النتائج إلى أن أداة ، وهذه القيمة تعتبر مرتفعة  .)٩٢(الدراسة ككل كانت تساوي 

كمـا   ،تماد على النتائج والوثوق بهاوعليه يمكن االع، الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات 
  .. )٧٩ -.٧٥(كانت قيم الثبات لألبعاد األربعة تتراوح بين 

  : مرحلة الصياغة النهائية : املرحلة الرابعة 
في إطار المراجعة لعبارات المقياس قام الباحث بإعادة صياغة عبارات المقياس فـي شـكله   

عبارة مع أهمية أن تكون العبـارات  ) ٤٠(من ةالنهائي بحيث أصبحت عبارات المقياس مكون
بعد ذلك قام الباحث بـإخراج األداة فـي صـورتها النهائيـة     و ،البعد  نممثلة لجميع مضامي

  :والمؤلفة من الجانبين اآلتيين
  :األول اجلزء 

يتمثل في المعلومات العامة والمتعلقة بالبيانات الشخصـية واألسـرية والبيانـات الدراسـية     
 الشهريومستوى الدخل 

  :اجلزء الثاني 
وقد قام الباحث في هذا الجزء بدمج العبارات المشكلة إلبعاد مقياس السلوك الفوضوي والتـي  

 ،مع مراعاة أن ال تكون العبارات مرتبة ترتيباً تسلسلياً فـي التـرقيم   ، تتمثل في أربعة أبعاد
  : و التالي على النحوذلك ، وعدم اإلشارة إلى البعد التي تنتمي إليه العبارة 

  : اإلثارة واإلزعاج/البعد األول 
، ٣٢، ٢٤ ٢٣، ١٧، ١٦، ١١، ١٠.٢.١(عبارات وتأخذ األرقـام  ) ١٠(يتكون هذا البعد من 

٣٣(  
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  العدوان /البعد الثاني 

، ٣٤ ٢٧.٢٦ ٢٥، ١٨، ١٣، ١٢، ٤، ٣(عبارة وتأخـذ األرقـام   ) ١١(يتكون هذا البعد من 
٤٠، ٣٥  (  

  التخريب /البعد الثالث 

  )  ٣٦، ٢٩، ٢٨ ،٢٠،  ١٩، ١٥، ١٤، ٦، ٥(عبارات وتأخذ األرقام) ٩(ويتكون هذا البعد من 
  مخالفة األنظمة والتعليمات /البعد الرابع 

، ٣٧،  ٣١، ٣٠، ٢٢، ٢١، ٩، ٨، ٧(عبارات وتأخذ األرقـام  ) ١٠(ويتكون هذا البعد من 
٣٩، ٣٨(  

كون استجابات أفراد العينة على عبارات وقد اعتمد الباحث على المقياس ثالثي التدرج حيث ت
  )اًابد، أحياناً ، دائماً (                       :        المقياس تأخذ احد الخيارات اآلتية 

يوضح الصورة النهائية لمقياس السلوك الفوضوي لطـالب  ) ٣٤٦( ص ) ٢( والملحق رقم 
  .المرحلة الثانوية 
  :  طريقة اإلجابة

  :صحيح لعبارات المقياس كاآلتي تتم عملية الت   
  . يقرأ المفحوص العبارة ثم يدون إجابته في الجزء المخصص )  ١
تحت الخيار الذي يناسبه أمـام العبـارة   /)  (يدون المفحوص إجابة واحدة تمثل اإلشارة )  ٢

حصل على فإذا أجاب على دائماً ي) دائماً ، أحياناً ، أبداً ( والتي تمثل واحدة من االستجابات  
ثالث درجات وإذا أجاب على أحياناً يحصل على درجتين وإذا أجاب على أبداً يحصل علـى  

  . واحدة درجة 
يقوم الباحث بجمع الدرجة الكلية إلجابات المفحوصين على عبارات المقياس بحيث تمثل )  ٣

) ئمـاً  دا(درجة إذا أجاب المفحوص على جميع العبارات بــ  ] ١٢٠[الدرجة العليا للمقياس 
  ) أبداً ( اب المفحوص على جميع العبارات بـإذا أج)  ٤٠( وتمثل الدرجة الصغرى للمقياس ،
 

  ) Counseling Program( البرنامج اإلرشادي:ثانياً
إلـيس  " ث بإعداد برنامج إرشادي يستند على نظرية اإلرشاد العقالنـي االنفعـالي   قام الباح

Albert Ellis " مع عينة من الطالب الذين يظهرون السلوك الفوضوي وذلك من أجل استخدامه
وقد استعان الباحث بمجموعة من الفنيات التي يقوم عليها اإلرشاد ، من طلبة المرحلة الثانوية 

وقـد قـام الباحـث    ، والتي تتنوع بين فنيات معرفية وانفعالية وسلوكية ، العقالني االنفعالي 
ى مجموعة من األساتذة المتخصصين في اإلرشاد بعرض البرنامج اإلرشادي قبل التطبيق عل
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والـذين تفضـلوا مشـكورين بإبـداء مرئيـاتهم      ، وكذا في مجال الصحة النفسية ، النفسي 
   .ومالحظاتهم على البرنامج اإلرشادي

  -:مقدمة
تنوعت البرامج اإلرشادية وأصبحت تشكل مطلباً ملحاً للتعامل مـع الكثيـر مـن الظـواهر     

وأثبتت في التعاطي مـع تلـك   ، نت  موجهة إلى العاديين أو غير العاديين السلوكية سواء كا
باإلرشاد النفسي إلى التركيز على  نوهذا األمر دفع الكثير من المهتمي، الظواهر فاعلية كبيرة 

إعداد وتنفيذ برامج إرشادية تخصصية تهدف في إطارها العام إلى تحقيق التوافـق النفسـي   
، إطارها الخاص تتفاوت باختالف المستفيدين منها واختالف غاياتهم وفي ، والصحة النفسية 

، ن البرنامج اإلرشادي وسيلة هامة تعكس التطور الملموس في ميدان اإلرشاد النفسي حالياً إ
ومصادر يبنى عليها ، وأهداف يسعى إلى تحقيقها ، وذلك بما يتضمنه من أسس يرتكز عليها 

قديم العمل اإلرشادي وفق منظومة متكاملة وعمـل مؤسـس   وهذا ما وثق من قدرته على ت، 
وفي هذا اإلطار سيستعرض الباحث جملـة  .يدعم الحاجة الماسة إلى خدمات اإلرشاد النفسي 

كما يعرض إلى الخطوات التي اعتمدها من اجل  ،من المفاهيم المرتبطة بالبرنامج اإلرشادي 
إضافة إلـى الوسـائل التـي    ، استه الحالية اإلعداد للبرنامج اإلرشادي الذي استخدمه في در

  .طار إعداد وتطبيق البرنامج اإلرشادي إاستخدمها والصعوبات التي واجهها في 
  :مفهوم البرنامج اإلرشادي

أن مفهوم البرنامج اإلرشادي هو تكنيك دقيق ومحدد يتبعه المرشد ) ٣٠٥، ١٤٢٦(يرى عبده 
 وإعداده وإغناء الموقف التربوي أو العالجـي أو  –البرنامج –النفسي أو المبرمج في تهيئته 

ووفقاً لتخطيط وتصميم هادف محدد يظهـر فيـه   .زمنية محددة  التدريبي بقاعة التدريب لمدة
   .التكامل المنشود ويعود على المتدرب بالتقدم المرغوب فيه 

شـادية  مزيج من األهداف الخاصة واإلستراتيجية واإلر"بأنه ) ٢٠٢، م٢٠٠٥(ويعرفه سعفان 
والتصميم البحثي المالئم ومحتـوى البرنـامج واإلجـراءات    ، الموجهة لتحقيق هذه األهداف 

                                 "والتنسيق بين كل ما سبق ، التنظيمية وتنفيذ البرنامج وتقويمه
بأنه مجموعة من اإلجراءات المنظمة المخطط لهـا فـي   ) ٤٩٩،م٢٠٠٢(كما يعرفه زهران 

وفنيات معينة تهدف إلى تقديم المساعدة المتكاملة  ئأسس علمية وتربوية تستند إلى مبادضوء 
ويعد هذا التعريف . للفرد حتى يستطيع حل المشكالت التي يقابلها في حياته أو التوافق معها 

من أكثر التعاريف قبوالً في مجال دراسات اإلرشاد النفسي  نظير اشتماله على أهداف سلوكية 
األمر الذي يودي في نهاية البرنـامج  ، ة وممارسات عملية تتم من خالل التفاعل المنظم محدد
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إلى كتساب مهارات حياتية في المحيط االجتماعي للفرد مما يودي إلى زيادة توافقه النفسـي  
  واالجتماعي 

  :التخطيط للبرنامج 

ضوع الدراسة الحالية واألبحاث التي اهتمت بمو مصادرقام الباحث باالطالع على بعض من ال
وكذلك االستفادة من بعض  المراجع العلمية في مجال اإلرشاد النفسي ذات العالقة بالدراسة ، 

م؛ ١٩٩١،م؛  عبداهللا ١٩٩١، م؛العمايرة١٩٨٩،م؛ باشن ١٩٨٣،صائغوعمر (الحالية كدراسة 
غوش بوأ؛ cable & arllen,1995؛ philip& rechared 1994م؛١٩٩٣،م؛ صبري ١٩٩٢،فرج 

ــدخلي ١٩٩٦، ــدي ١٩٩٦،م؛الم ــب وحم ــاد ١٩٩٧، م؛الخطي ــزة ٢٠٠١،م؛العق م؛ حم
ــة٢٠٠١، ــاص٢٠٠٢، م؛ابوعيط ــحيمي٢٠٠٢،م؛ القص ــود٢٠٠٢،م؛ الس ــود وعب ، م؛عب

م؛ ١٩٩٠م؛ باترسـون  ١٩٨٠زهران ) (هـ؛ ١٤٢٩،هـ؛ الشهري١٤٢٨،م؛الرشود ٢٠٠٣
ــة ــب١٩٩٦، مليك ــرحمن ١٩٩٧،م؛ الطي ــد ال ــناوي وعب ــزة ١٩٩٨،م؛الش ــد م؛الع وعب
م؛ ٢٠٠١،م؛ عبد المعطي٢٠٠١،م؛ جمل الليل٢٠٠١،م؛ العيسوي٢٠٠٠، م؛عقل١٩٩٩،الهادي

م؛ ٢٠٠٦،م؛عيـد ٢٠٠٤، هــ؛حسين ١٤٢٣،هـ؛ مرسي١٤٢٣،م؛ الخطيب ٢٠٠٢،ابوعيطة
ــم؛  ــاتم؛الزري٢٠٠٧،ملحـــ ــايرة٢٠٠٧،قـــ ــش ٢٠٠٧،م؛العمـــ م؛ القمـــ

  )هـ١٤٢٨م؛حسين٢٠٠٧،والمعايطة
وقد ،  لمية في مجال الدراسة أو في إطار اإلرشاد النفسيوغيرها من الدراسات والمؤلفات الع

عد الباحث البرنامج اإلرشادي في الدراسة الحالية اعتماداً على اإلرشاد العقالني االنفعـالي  أ
حيـث أكـدت   " إرشاد تعليمـي  " والذي يعد كذلك من قبل بعض المهتمين باإلرشاد النفسي 

عد أسلوبا جديداً من أساليب اإلرشاد والعالج النفسي دراسات عديدة أن هذا النوع من اإلرشاد ي
وقد أثبتت الدراسـات  ، ويركز على الجوانب الفكرية والمعرفية ، والمنطق  فكريأخذ منحى ال

م؛ ١٩٩١،م؛عبـداهللا ١٩٨٦،الشيخ ( مثل دراسة كل من  ،التي أجريت في المجال صحة ذلك 
األسـاليب   تنوع ذلك إلىالباحث رد يو )م؛ ٢٠٠١، م؛ العقاد١٩٩٦،م؛ المدخلي ١٩٩٢،فرج 

كمـا  ،والفعالية التي يحققها للمستفيدين من هذا اإلرشـاد ، والفنيات اإلرشادية التي يستخدمها 
وبالتالي فهو اتجاه ينتمي إلى المعرفـة  ، يركز على المكونات المعرفية  السلوكية والوجدانية 

  .الفكر في إحداث السلوك أثر ويركز على 
   :ار النظري للبرنامج اإلرشاديإلطا: أوالً

يستند البرنامج اإلرشادي أيا كان موضوعه والفنيـات واألسـاليب اإلرشـادية المسـتخدمة     
واألهداف المرجو تحقيقها من وراء تطبيقه إلى إطار نظري يعتمد عليه ويشكل الخلفية العلمية 

تي يتم التعامل بهـا خـالل   كما يبين الخطوات اإلجرائية ال، الموجهة لسبل العملية اإلرشادية 
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والباحث في البرنامج اإلرشادي المستخدم في هذه الدراسة يستند على ، الممارسات اإلرشادية 
ويقوم هـذا االتجـاه علـى أن    ) البرت إليس (االتجاه العقالني االنفعالي والذي ظهر على يد 

 ظام التفكير الخاطئهم تحدث بسبب ناألفراد ال يضطربون من األحداث نفسها وإنما اضطرابات
ويقـوم  . الذي يتبناه الفرد حول نفسه ويشكل سلوكه في التعاطي مع األحداث التي تحصل له 

حيث يعنـي  ) a.b.c( بـ ف الي على نموذج تعليمي هو نموذج يعراإلرشاد العقالني االنفع
ألفكار نظام ا)  b(كما يعني الحرف الثاني، األحداث أو الخبرات المنشطة ) a(الحرف األول

ـ ، أو المعتقدات التي يتبناه الفرد وتؤدي إلى إثارة االضطرابات االنفعالية   ثأما الحرف الثال
)c (النتيجة التي تأتي كردود أفعال للمواقف المثيرة والتي ولدت االستجابة الصادرة من  فيعني

ـ   أ كما. الفرد وات عتمد الباحث في بناء األساس النظري للبرنامج على مجموعـة مـن الخط
اإلجرائية التي تم اإلشارة إليها خالل السرد النظري لالتجاه الذي اعتمد عليـه الباحـث فـي    

وقد رأى الباحث االعتماد على مجموعة من األسـس  .دراسته وهو االتجاه العقالني االنفعالي 
أن . التي تدفع بالبرنامج اإلرشادي إلى تحقيق األهداف والغايات المأمولة من إعداده وتنفيـذه  

شـانه   تند على مجموعة من األسس والمبادئالبرنامج اإلرشادي الذي قام الباحث بتطبيقه يس
متنوعة منها أسـس   ئوالذي يرتكز على مباد، في ذلك شان عملية التوجيه واإلرشاد النفسي 

والباحث فـي هـذا اإلطـار    . وأسس نفسية وتربوية واجتماعية وكذا أسس أخالقية ، عامه 
القاً ممـا ذكـره   التي تمت مراعاتها عند بناء البرنامج اإلرشادي وذلك انطيستعرض األسس 

ي وه)م٢٠٠٤،؛حسين  ١٤٢٣،م؛ الخطيب ٢٠٠٢،زهران (مثل اإلرشاد النفسي ب المهتمون 
      :كالتالي

انطلق الباحث في دراسته من الحاجة الماسة لتعديل بعض الممارسـات  :األسس العامة  -١
وكـذا  ، اداً على مبدأ تميز السلوك اإلنساني بالمرونة وقابليته للتعديل وذلك استن، غير السوية 

إضافة إلى حق الفرد في تلقي المساعدة ، من وجود حاجة أساسية في الفرد للتوجيه واإلرشاد 
  .اإلرشادية في مراحل حياته المختلفة 

ب المرحلـة  استشعر الباحث أهمية المرحلة العمرية التي يمر بها طـال :األسس النفسية-٢
إضافة إلى التأكيد على مبدأ الفـروق الفرديـة فـي    ، وما تحتاجه من مطالب نمو ، الثانوية 

األمـر الـذي   ،ووجود فئة من الطالب تحتاج إلى تقديم الخدمة اإلرشادية ، المحيط المدرسي 
وتكوين اتجاهـات  ، يساعد على تفهم معايير السلوك السوي داخل وخارج المحيط المدرسي 

  . قائمة على التفاعل السوي بين عناصر العمل المدرسي  سوية
ـ   :األسس التربوية  -٣ ، ي جماعـة  أدرك الباحث ضرورة االهتمام بالطالـب كعضـو ف

علـى تحسـين    ةومساعدة البيئة المدرسي، داخل المؤسسة التربوية  وتوضيح الدور المناط به
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أهداف العملية التربوية والتي تؤكد  مع التأكيد على تناغم أهداف البرنامج مع، الجو المدرسي 
والتعاطي مع بعض العوائق التي تقف أمام أداء المدرسة ألدوارها . على البناء السوي للطالب 

  .التربوية والتعليمية كمؤسسة اجتماعية 
وضـرورة  ، أدرك الباحث أهمية تبيان  دور الفرد داخل الجماعة :األسس االجتماعية  -٤

جماعة من خالل تأثر السلوك االجتماعي للفرد بالجماعة التي ينتمـي   االهتمام به كعضو في
في طرق اإلرشاد النفسي مسـتقبالً  الريادة إليها مع التأكيد على بروز اتجاه ينظر أن يكون له 

  . وذلك كطريقة تربوية تقوم أساسا على الموقف التربوي والتعليمي ، وهو اإلرشاد الجماعي 
ى الباحث األطر المحددة ألخالقيات العمل اإلرشادي من خـالل  راع:األسس األخالقية -٥

  :االهتمام بما يلي
  .النظر إلى الموقف المراد التعامل معه من جميع الزوايا ) ا 

  . التأكيد على سرية المعلومات المتداولة أثناء الجلسات اإلرشادية) ب
لى الثقة المتبادلـة واالحتـرام   التأكيد على أن تكون العالقة اإلرشادية مع الطالب قائمة ع) ج

  .ويزيد فرص نجاحه األمر الذي يسهل العمل اإلرشادي 
  .اإلخالص في العمل والحرص على بذل اكبر قدر ممكن من الجهد ) د
  .الحرص على إظهار االحترام لجميع أفراد المجموعة المطبق عليها البرنامج اإلرشادي )ه
ع الطالب داخل المدرسة من حيث االنضباط والفهـم  االلتزام بالنظم واللوائح الخاصة بوض)و

  . التام لمسئولياته 
 program Aims of :  أهداف البرنامج اإلرشادي: ثانياً

يعد تحديد أهداف البرنامج اإلرشادي من الخطوات الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار عنـد  
عامه وأهداف خاصة ويعـرض   وتتنوع األهداف المرجو تحقيقها من أهداف، تصميم البرنامج 

  : الباحث في هذا اإلطار ألهداف البرنامج اإلرشادي وهي كالتالي 
  :الهدف العام )ا

اإلرشادية على أن الهدف العام من إعداد تلك البرامج يتساوى  جيؤكد المهتمون بتصميم البرام
نهاية المطاف إلى تماماً مع األهداف التي تسعى إليها عملية اإلرشاد النفسي والتي تهدف في 

وفي إطار البرنامج اإلرشادي الحالي فان الباحث يحدد الهدف العام  ،تحقيق التوافق النفسي 
أبعاده إلى خفض حدة السلوك الفوضوي بالذي يسعى إلى تحقيقه من خالل البرنامج اإلرشادي 

تفادة من تطبيقات من خالل االس) ألبرت أليس ( العقالني االنفعالي  المختلفة باستخدام اإلرشاد
  . األساليب والفنيات اإلرشادية المتضمنة في االتجاه العقالني االنفعالي
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  :األهداف النوعية )ب
  .التعرف على السلوك الفوضوي وفق أبعاده المختلفة  - ١
  .تعريف الطالب بمفهوم السلوك الفوضوي واآلثار الناتجة عنه  -٢
تي تعمل على إثارة األفكار الالعقالنية والتي مساعدة الطالب على تحديد العناصر ال -٣

  .تؤدي بدورها إلى إقدام بعض الطالب على ممارسة السلوك الفوضوي 
  ) .الصحيحة ( والعقالنية ) الخاطئة ( التفريق بين األفكار الالعقالنية  -٤
وك الطالب بالعالقة بين األفكار الخاطئة التي يتبناها الفرد وبين مظاهر السلتبصير  -٥

  .الفوضوي لديه 
إكساب الطالب بعض المهارات السلوكية الجديدة والتي تؤدي بدورها إلى خفض حدة  -٦

  .السلوك الفوضوي 
تدريب الطالب على ممارسة بعض المهارات التي تؤدي إلى خفض حدة السلوك  -٧

  الفوضوي لديهم 
سلوك المستهدف داخل تطبيق البرنامج اإلرشادي على الطالب الذين يعانون من وجود ال -٨

  .المدرسة 
  .مساعدة البيئة المدرسية على تهيئة األجواء المناسبة لتسهيل العملية التربوية والتعليمية  -٩

العمل على خفض حدة السلوك المستهدف والذي يعد سلوكاً مرفوضاً من قبل األعضاء  - ١٠
  .ولياء أمور الطالب المساهمين في العملية التربوية والتعليمية من معلمين وطالب وأ

تعميق االقتناع باألفكار العقالنية من قبل الطالب األمر الذي يساعدهم على التفكير  - ١١
العقالني والذي يوجههم إلى السلوك السوي وتطبيق ذلك في المواقف التي تعمل على إثارة 

  . السلوك الفوضوي 
  ?who to benefit from program :المستفيدون من البرنامج : ثالثاً

ممن تظهر مـنهم  في المرحلة الثانوية إلى مجموعة من الطالب  ُوجه البرنامج اإلرشادي -١
  .سلوكيات فوضويه في المحيط المدرسي 

في المرحلة العمرية التي هم من البرنامج هم من طلبة المرحلة الثانوية و  نالطلبة المستفيدو -٢
  .تعرف بالمراهقة 

  .خضع للبرنامج إثنى عشر طالباً  تضمن العدد الفعلي الذي-٣
  .سنة ) ٢١-١٧(تراوحت أعمار الطالب الذين خضعوا للبرنامج اإلرشادي بين  -٤
المدرسة التي تم فيها التطبيق هي إحدى المدارس الثانوية بمنطقة جازان التعليمية وتعـرف  -٥

  .عليمية وتقع في القطاع الجنوبي من المنطقة الت) مدرسة الطوال الثانوية ( باسم 
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 Significances:  أهمية البرنامج:رابعاً

البرنامج اإلرشادي كما يعده المهتمون في مجال اإلرشاد النفسي يسعى إلى تقـديم الخـدمات   
اإلرشادية بأشكالها المباشرة وغير المباشرة وعلى المستوى الفردي والجماعي من أجل تحقيق 

هنا تبرز أهمية البرامج اإلرشادية وذلك من  التوافق النفسي وصوالً إلى الصحة النفسية ومن
 التي تحتاج إلى التعامل معها وفق أسـس غير السوية وبعض المظاهر السلوكية ظهور خالل 
وفي هذا البرنامج يمكن اإلشارة إلى عـدد مـن   ، أو فردية ، وعلى أشكال جماعية  ،علمية 

  :النقاط التي تبرز أهميته والتي تشتمل فيما يلي 
المراهقة مرحلة عمرية ذات أهمية تتطلب دراستها بعمق وفهمها الفهم الصحيح من  اعتبار-١

أجل المساهمة في عملية التوجيه واإلرشاد كون الكثير من المهتمين بالدراسات النفسية ينظـر  
 . إليها كمرحلة تتميز بظهور العديد من المشكالت السلوكية والنفسية 

دراسة يستند على اإلرشاد العقالني االنفعالي الذي يعتمـد  إن البرنامج اإلرشادي في هذه ال-٢
على فنيات معرفية وسلوكية ويركز على الحوار والمناقشة وهي من أفضل األساليب المساعدة 

 على تصحيح الكثير من األفكار الخاطئة لدى المراهقين 

لعلمي السليم في يعمل البرنامج على إكساب الطالب بالمهارات التي تساعدهم على التفكير ا-٣
لمؤدية إلى سـوء  حياتهم وتبني أفكار سوية تجاه بعض الممارسات بدالً من األفكار الخاطئة ا

 .  التوافق 

يساعد البرنامج الطالب أعضاء المجموعة اإلرشادية على فهم الواجبات المناطة بهم داخل -٤
التخفيف مـن   ما يؤدي إلى مع محاور تلك البيئة م البيئة المدرسية وأساليب التوافق الدراسي

 . حدة بعض المشكالت المدرسية والتي تؤثر على التحصيل الدراسي 

يساعد البرنامج على فتح المجال أمام المهتمين بالدراسات النفسية وتحديـداً فـي مجـال    -٥
اإلرشاد النفسي لعمل المزيد من البرامج اإلرشادية للتعامل مع المشكالت السلوكية والدراسية 

 .ي تتنوع في الميدان التربوي والت

اإلرشادية في ما أثبتته الدراسات المتعددة التي أجريـت فـي مجـاالت     جوتبرز أهمية البرام
أو البرامج التي تعزز ، اإلرشاد النفسي من فاعلية في مواجهة الكثير من المشكالت السلوكية 

، ت ومنهجيـة واضـحة   وذلك نظراً العتمادها على أساليب وفنيا،بعض الممارسات السوية 
ومحاولة تقديم الخبرات الجيدة التي تساهم في الوصول إلى األهداف المأمولة  وهذا يتماشـى  

من أن فاعلية البرامج اإلرشادية تنبع مـن  ) Klingman, 1993,198(تماماً مع ما أشار له 
  :تركيزها على الجوانب التالية 

 التركيز على المشاعر حيال الصعوبات  •
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وتقبل واقعهـم  ، لمفاهيم الخاطئة من اجل مساعدة المسترشدين مناقشة ا •
 مما يساعد على زيادة الثقة للمسترشدين، كوسيلة للسيطرة على المشاعر 

 .مناقشة التعامل الجيد وتعزيز أي استجابة توافقية من المجموعة  •

 . النظرة التفاؤلية التي تساعد على زيادة الجهد المبذول •

وان حضور أفراد المجموعة للبرنامج دليل علـى  ، ية تعزيز الكفاءة الذات •
  . ومؤشر قوي على أنهم يملكون القرار، قدرتهم على التغيير 

   need of the program: الحاجة إلى البرامج: خامساً
تعد العالقة بين اإلرشاد النفسي والتربية عالقة تكاملية وتفاعلية كونه ال يمكن التفكيـر فـي   

بوية شاد فالتربية تتضمن عملية التوجيه واإلرشاد ، كما تعد المؤسسات الترالتربية بدون اإلر
اختالف المجتمعات وكما يؤكد الباحثون فإن مرحلة المراهقـة  المجال التطبيقي لإلرشاد على 

مرحلة البحث عن الذات ونمو الشخصية وهي كما ينظر إليها مرحلة الميالد الحقيقـي للفـرد   
فيها المراهق بحثاُ عن ذاته من خالل بعض الممارسات غير السوية وقد يجنح . كذات فردية 

، وهنا تبرز الحاجة إلى توجيه الكثير من الدراسات إلى مشكالت المراهقـة والعمـل علـى    
وهذا يؤكد الحاجة الماسة إلى تصميم البـرامج    مساعدة المراهق على تحقيق التوافق النفسي

ربوي فهناك ندرة واضحة في الميدان التربوي لمثل تلـك  اإلرشادية التي يحتاجها الميدان الت
النوعية من البرامج اإلرشادية التي تعمل على تقديم الكثير من الخبرات الفكريـة والسـلوكية   
المتكاملة والتي تسعى إلى تحقيق التكامل في نموهم والعمل على إكسابهم المفاهيم والمعلومات 

  . للميدان التربوي وصوالً للتكامل في الشخصية  بين برات والمهارات المناسبة المنتسوالخ
 preparation :اإلعداد للبرنامج :سادساً

قبل القيام بأي عمل يلزم اإلعداد والتخطيط الجيد والذي يوضح مسار العمل ويهيئ الفـرص  
تضمن مجموعـة مـن    الحالية  الدراسةإلعداد للبرنامج اإلرشادي في إلنجاحه وال شك أن ا

  :التي يشير إليها الباحث في اآلتي الخطوات 
طلع الباحث على ما توفر له من أبحاث ودراسات ومراجع علمية  والتي تناولت اإلرشـاد  ا )ا

والعالج العقالني االنفعالي األمر الذي مكن الباحث من جمع مادة علمية تُسهل إعداد اإلطـار  
 . العام للبرنامج 

التجربة االستطالعية واختيار عينة الدراسـة والتـي   قام الباحث بإعداد األدوات الخاصة ب)ب
 . ستخضع للجلسات اإلرشادية 

التنسيق مع المسئولين في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة من أجل تسـهيل مهمـة   )ج
الباحث للتطبيق والتفاهم مع الزمالء في المدرسة التي جرى فيها تطبيق البرنامج اإلرشـادي  
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إداريـة  عدة على نجاح البرنامج مـن جوانـب   أجل توضيح الجوانب المسا على الطالب من
 . ومكانية 

اإلطالع على بعض الكتب واألبحاث التي تحدد خطوات التفكير العلمي السـليم  بالباحث قام )د
وكان ذلك داعماً للباحث فـي إعـداد المحاضـرات والمناقشـات     ، وأساليب حل المشكالت 

تساهم في تعليم الطالب منطقية بعـض األفكـار كمـا تـزودهم     الجماعية مع الطالب والتي 
 . بمرجعية علمية لدحض األفكار غير المنطقية 

يعترف الباحث بوجود قصور في إطار اإلعداد والتنفيذ للبرنـامج اإلرشـادي نتيجـة    ) هـ
مجموعة من العوامل سيتعرض لذكرها في الصعوبات التي واجهت الباحث فـي البرنـامج   

إعداد وتأهيل وتدريب  هذا يؤكد أن اإلعداد والتطبيق للبرامج اإلرشادية يحتاج إلىاإلرشادي و
  . كافي للمرشدين القائمين بالتجربة 

  :الخدمات التي قدمها البرنامج :سابعاً

قدم البرنامج ألعضاء المجموعة اإلرشادية والتي خضعت للبرنامج اإلرشادي مجموعة مـن  
  :اآلتية الخدمات والمتمثلة في الخدمات 

الخدمات اإلرشادية النفسية ، وتمثلت في مساعدة األعضاء على تحقيـق التوافـق النفسـي    )أ
وخفض حدة القلق الخدمات اإلرشادية التربوية وتركزت على مساعدة الطالب على اكتسـاب  
بعض المهارات المساعدة على الحوار والمناقشة والعمل على تعلم أساليب حـل المشـكالت   

 . افق الدراسي وتحقيق التو

الخدمات اإلرشادية االجتماعية ، وتركزت على توثيق العالقة بـين أعضـاء مجموعـة    )ب
الدراسة وبقية زمالئهم في المدرسة وتوضيح أطر العالقة مع أفراد المجتمع والمساعدة علـى  

 السوي  ية  أساليب  التفاعل إكساب أعضاء المجموعة اإلرشاد

وتركزت على مساعدة الطالب على رؤية الدين اإلسالمي ألسس  الخدمات اإلرشادية الدينية)ج
لحاق األذى باآلخرين والتأكيد على أهمية التمسـك  إالعالقة السليمة مع اآلخرين واالبتعاد عن 

إنمـا  " بتعاليم الدين اإلسالمي في توثيق التعاون مع اآلخرين انطالقاً من المبـدأ اإليمـاني   
 " . المؤمنون أخوة 

تركزت على تنمية الجوانب الوقائية لألعضاء من خالل تنمية : اإلرشادية الوقائية  الخدمات)د
 الجانب الفكري والذي يدعم أسس التفكير السوي ويعمل على تعديل سلوك الطالب 

 Evaluation: تحكيم البرنامج:ثامناً

مـن   عرض البرنامج اإلرشادي في صورته األولية بعد إعداده من قبل الباحث  على عـدد 
أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال اإلرشاد النفسي والصحة النفسية وذلـك مـن اجـل    



 ٢٤٥

للتطبيق والجوانب التي يرون  جاالطالع على البرنامج وإبداء مرئياتهم حيال صالحية البرنام
وقد تفضل األساتذة المحكمون بتقيـيم  ، حذفها أو تعديلها في البرنامج وكذلك ما يرون إضافته

  ) ٤(اعد الباحث استمارة خاصة بذلك ملحق كما  ) ٣(ملحق رقم ،مج اإلرشادي البرنا
  : تقييم البرنامج قبل التطبيق:تاسعاً

قام الباحث بـإجراء  ، بعد أن تفضل األساتذة المحكمون للبرنامج اإلرشادي بإبداء مالحظاتهم 
) ٦(النهائية على عدد قام الباحث بتطبيق البرنامج في صورته  وبعد ذلك ،التعديالت الالزمة 

 جمن اجل المرور بخبرة التعامل مع البرنـام ، من الطالب ممن يظهرون السلوك الفوضوي 
وتطبيق األساليب والفنيات اإلرشادية للبرنامج من قبل الباحث والوقوف  على بعض الجوانب 

لبرنـامج  المعيقة من اجل الوصول إلى األهداف المنشودة من تطبيـق ا الجوانب المساعدة أو 
  . كل أسبوعفي ) ثالث جلسات( وذلك بمعدل) ن يأسبوع(وقد استغرقت تلك الفترة ، اإلرشادي 

  :وقد أفادت التجربة االستطالعية للبرنامج اإلرشادي الباحث في الجوانب اآلتية 
 الوقوف على خبرة التعامل مع البرنامج اإلرشادي للمرة األولى من قبل الباحث •

 فنيات اإلرشادية قبل التطبيق الفعلي تجربة تطبيق بعض ال •

 كيفية توزيع الوقت على محاور الجلسة اإلرشادية  •

 التعرف على الجوانب التي تدفع الطالب إلى التفاعل أثناء الجلسة اإلرشادية  •

  .تقديم خبرة حية للطالب توضح لهم أساليب التفاعل السوي       
 Application: تطبيق البرنامج اإلرشادي:عاشراً

  :البرنامج اإلرشادي من خالل بعض الخطوات التي يذكرها الباحث في النقاط اآلتية تم تطبيق
االتفاق بين الباحث من جهة وأفراد المجموعة التجريبية من جهة أخرى على االلتزام  -١

بعـد قيـام   ، وتحمل المسئولية الفردية تجاه االنتظام والتفاعـل  ، بجلسات البرنامج 
  .هداف وخطة التنفيذ الباحث بإيضاح األ

 ترك أفراد المجموعة الضابطة دون أي تدخل إرشادي  -٢

، هــ  ١٤٢٩-١٤٢٨طُبق البرنامج في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسـي   -٣
 وذلك في مدرسة الطوال الثانوية بمنطقة جازان التعليمية 

 بواقع"جلسة  ١٦" نفذت الجلسات اإلرشادية حسب الخطة الموضوعة واستغرقت -٤
 " ٦٠"خالف الجلسة األولى ".دقيقة  ٩٠"والمدة الزمنية لكل جلسة ، جلستين أسبوعيا 

 :نفذت الجلسات اإلرشادية بشكل جماعي تم فيها  -٥

 مراجعة الواجب المنزلي  •

 إيضاح ومناقشة أهداف الجلسة  •
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 ممارسة األساليب اإلرشادية المحددة  في كل جلسة  •

 تقديم التغذية الراجعة المناسبة  •

 يف األعضاء بواجب منزلي جديد تكل •

  :اإلرشادي من خالل  جتقييم البرنام-٦ 
 المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة  •

 المقارنة بين القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية  •

 .استمارة التقييم الخاصة بأفراد المجموعة التجريبية  •

مرت الفترة الزمنية للبرنامج اإلرشادي على مـدار  است:  الزمنية للبرنامج الفترة:حادي عشر
، بواقع جلستين في األسبوع،هـ ١٤٢٩/   ٤/  ٦وحتى  ١٤٢٩/ ٢/ ١٣بداية من  ، شهرين 

  هـ   ٦/١٤٢٩/ ٥أما جلسة المتابعة فقد كانت بتاريخ . وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني

 Content: محتوى البرنامج :ثاني عشر

  . فنيات اإلرشاد العقالني االنفعالي علىقائمة جلسة إرشادية جماعية ) ١٦(احتوي البرنامج 
  . وأهدافها والجدول التالي يوضح مختصراً لعدد الجلسات وعناوينها         

  )٢٠(جدول                            
  مختصر للجلسات اإلرشادية وعناوينها                  

  الزمن     الوسائل       الفنيات       " باختصار"هدافاأل  الجلسة
  األولى

  
 المحاضرة المناقشة الجماعية   التمهيد والتعارف

 
  نشرة إرشادية

  
دقيقة  ٦٠

   
  

  الثانية 
  

المناقشة ،المحاضرة  الثقة بين األعضاء
الواجب المنزلي، الجماعية   

 

 نشرة  إرشادية 
 عرض بالبوربوينت

 
دقيقة  ٩٠

   

  
  الثالثة    

  
  

  
المهارات االجتماعيـة  

 مهارات التواصل و

المناقشة  ، المحاضرة 
 الجماعية
 التعزيز 

 واجب  منزلي 
 

 نشرة ارشادية
 شرائح

 عرض بالبوربوينت

 
 

 
  دقيقة٩٠
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  الرابعة 

  

  
  المراهقة 

 المحاضرة 
 المناقشة الجماعية 

 لعب الدور 
 الواجب المنزلي

 
 

 

نشرة ارشادية      
لبوربوينتعرض با  

 

 
 

 

 
دقيقة  ٩٠

   
  

  

الخامسة    
  

 السلوك الفوضوي

 
 

 

ة المناقش.المحاضرة 

الجماعية الواجب  المنزلي   

         
 

 نشرة إرشادية

عرض بالبوربوينت  
  

 
 

دقيقة  ٩٠

   
 

  

  
  السادسة

  

العقالنية وغير        
العقالنية       

 
 

المناقشة، المحاضرة  
  الواجب،الجماعية
 ي المنزل

 نشرة إرشادية
عرض بالبوربوينت  
  

 

دقيقة  ٩٠
   
 

  

  
  السابعة

  

  السلوك الفوضوي 
 واألفكار والمشاعر

  المناقشة،المحاضرة 
  التعزيز،الجماعية 

 الواجب المنزلي

  نشرة إرشادية
 عرض بالبوربوينت

دقيقة  ٩٠ 
     
 

  

  الثامنة
  

  اثر األفكار    
 في ظهور السلوك 

ــرة  ــة ،المحاضـ المناقشـ
  النمذجة،جماعيةال

 الواجب المنزلي 

  نشرة إرشادية   
 عرض البوربوينت 

  دقيقة  ٩٠

تحليــل األفكــار غيــر          التاسعة

 العقالنية 

ــرة  ــة ، المحاضـ المناقشـ

  الجماعية
  لعب الدور 

 الواجب المنزلي  

  نشرة إرشادية   

 عرض البوربوينت 

  دقيقة ٩٠ 

  التدريب على     العاشرة

 السلوك التوكيدي

ــرة  ــة ،المحاضـ المناقشـ

الواجب ، لعب الدور،الجماعية 
 منزلي

  نشرة إرشادية   

 عرض البوربوينت 

  دقيقة ٩٠

الحاديــة 

  عشر

  تعميق مفهوم  

   ةالتو كيدي

لعـب  ، المناقشة .المحاضرة 

  الواجب المنزلي ، الدور

  نشرة إرشادية   

   عرض البوربوينت

  دقيقة  ٩٠



 ٢٤٨

ــة    الثاني
  عشر

  التدريب على   
 االسترخاء   

ــرة المناقشـــة ،المحاضـ
  االسترخاء،الجماعية

 الواجب المنزلي

  نشرة إرشادية   
 عرض البوربوينت 

  دقيقة  ٩٠

ــ ة الثالث

  عشر

  التدريب على   

 االسترخاء  

ــرة ــة ، المحاضـ المناقشـ

الواجب ،االسترخاء، الجماعية
 المنزلي

  نشرة إرشادية   

 عرض البوربوينت 

  دقيقة ٩٠

ة رابعــال

  عشر

  توثيق االقتناع   

  في         
 األفكار العقالنية 

ــرة ــة ، المحاضـ المناقشـ

الواجب ، لعب الدور،الجماعية
 المنزلي 

  نشرة إرشادية   

 عرض البوربوينت 

  دقيقة  ٩٠

ة خامسال
  عشر

  التدريب على   
 حل المشكالت   

ــرة  ــة ، المحاضـ المناقشـ
  التعزيز، الجماعية 

 الواجب المنزلي 

  نشرة إرشادية   
 عرض البوربوينت 

  دقيقة  ٩٠

سة سادال

  عشر

  التقييم       

  و        
 الختام       

ــرة  ــة ، المحاضـ المناقشـ

 ،الجماعية 

  نشرة إرشادية    

 عرض البوربوينت 

  دقيقة  ٩٠

� �
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   -:خالل  الخطوات اآلتية مناإلرشادي تم تقييم البرنامج 
  .. التقويم استمارة)  ١

عضـو المجموعـة   " لطالـب  تقويم البرنامج يتم تعبئتها مـن قبـل ا  لوضع الباحث استمارة 
المساعدة على رؤية جملة العناصر الخاصة  وانبنهاية كل جلسة وتحوي بعض الج "اإلرشادية

بالجلسة اإلرشادية من عدة نقاط  لما تمت مناقشته وذلك من أجل التحقق من تحقيق البرنامج 
  ) ٣٥٨(صفحة  )٥(ملحق رقم  . دافه ومستوى التفاعل بين أعضاء المجموعة اإلرشاديةأله

  ..  مالحظة التغيرات السلوكية)  ٢
عن لألفراد الذين طبق عليهم البرنامج وذلك من وجهة نظرهم  تم مالحظة التغيرات السلوكية 

جاءت النتائج على الشكل طريق إعادة تطبيق أداة القياس وذلك بعد نهاية البرنامج اإلرشادي و
  :التالي 



 ٢٤٩

أظهرت النتائج تحسن في أداء أفراد المجموعة التجريبية بعد نهاية البرنامج اإلرشادي وذلك )ا
جموعة الضابطة وأوضح ذلـك  من خالل مقارنة أداء أفراد المجموعة التجريبية مع أفراد الم

ت وجود داللة متوسطاحيث أظهرت جميع الفروق من ال) ٢٧٦(من الصفحة رقم ) ٢٥(جدول
لصالح المجموعة التجريبية ويوضح الباحث ذلك عند مناقشة النتائج فـي الفصـل   إحصائية  

 .  رابع ال

وجود تحسن في أداء أفراد المجموعة التجريبية وذلك بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي وذلك )ب
اإلرشادي ثم أداء نفس  من خالل مقارنة أداء أفراد المجموعة التجريبية قبل الخضوع للبرنامج

من الصـفحة رقـم   ) ٢١(المجموعة بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي ويوضح ذلك جدول رقم 
حيث كانت جميع الفروق دالة إحصائياً لصالح المجموعـة التجريبيـة بعـد تطبيـق     ) ٢٦٣(

  . البرنامج اإلرشادي 
  : األبحاث والدراسة)  ٣
لى اإلرشاد العقالني االنفعالي مـع العديـد مـن    اتسقت نتائج هذه الدراسة والتي استندت ع 

األبحاث والدراسات السابقة التي اعتمدت في تصميمها للبرامج اإلرشـادية علـى اإلرشـاد    
وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متوافقة مع األهداف المرجوة والتي منهـا  ، العقالني االنفعالي 

ديل سلوكهم غير المقبول في الوسط خفض السلوك الفوضوي لدى طالب المرحلة الثانوية وتع
  . التربوي 

  : متابعة البرنامج)  ٤
   :حرص الباحث على التأكد من استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي  وذلك على النحو التالي

قام الباحث بعد نهاية البرنامج اإلرشادي بإعادة تطبيـق أداة الدراسـة لقيـاس السـلوك      -ا
يبية والضابطة وقد أظهرت النتائج على أن الفـروق بـين   الفوضوي على المجموعتين التجر

  . المجموعة التجريبية المتوسطات كانت دالة إحصائياً وذلك لصالح أفراد 
 .يوضح ذلك ) ٢٧٦(في صفحة رقم ) ٢٥( والجدول رقم   

بعد تطبيق القياس البعدي الثاني أظهرت النتائج استمرار أثر البرنامج اإلرشادي وذلـك   -ب
رنة أداء المجموعة التجريبية على القياس البعدي األول ثم أداء المجموعة التجريبيـة  من مقا

حيث أظهرت النتائج عدم وجود ،بعد مرور فترة شهرين  "التتبعي " على القياس البعدي الثاني
فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية بعد نهاية البرنامج وبعد 

  . يوضح ذلك ) ٢٨٢(في صفحة ) ٢٧ (رة الدراسة التتبعية والجدول رقم مرور فت
� �

� �
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الكافي من قبل بعض المنتسبين للعملية التربوية والتعليمية بأهمية مثل توفر اإللمام عدم وجود -١
عدم إدراك األهداف المرجوة من تطبيق مثل هـذا البرنـامج وهـذا     مما أدى إلى،هذه البرامج 

 . التصور الخاطئ ناجم عن عدم اإللمام الكافي بأهمية اإلرشاد النفسي في الميدان التربوي 

وأعني هنا مديري المدارس والمعلمـين  ، التصور الخاطئ من قبل البعض من التربويين -٢
بحل جميع المشكالت السلوكية وبسـرعة وعنـدما ال   عن دور اإلرشاد النفسي وأهمية قيامه 

على جميع ما يتعلق بالتعامل مـع السـلوكيات    أي أثر لذلك يسحبون هذه التصوراتيلمسون 
 وبالتالي يحجمون عن أي تعاون أو مساعدة ،غير السوية ويظنون أن في ذلك مضيعة للوقت 

 . تقدم في إطار المساعدة اإلرشادية 

علمين ألهمية البرنامج اإلرشادي في المدرسة وعدم تجاوبهم مع الباحث عدم تفهم بعض الم-٣
الرغم بحضور الجلسات إال بعد أخذ العلم من الباحث ب في بعض األحيان  في السماح للطالب

مع الطالب األسبوعي وتزويدهم بجدول اللقاءات ،  من التنسيق المسبق مع اإلدارة المدرسية 
 . أسبوعياً موضحة باليوم والتوقيت الزمني والتي تتم على شكل جلستين 

إطار نظري يتعلق بتصميم برامج إرشادية تستند على االتجـاه   عدم عثور الباحث على -٤
العقالني االنفعالي من التعامل مع السلوكيات غير السوية في البيئة السعودية على الرغم مـن  

   . ة واألردنيةتوفر بعض الدراسات في البيئات العربية كالبيئة المصري
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اإلرشادي طيلة المدة الزمنية مجموعـة مـن األسـاليب والفنيـات     جلسات البرنامج تضمنت 
اإلرشادية والتي تستند على االتجاه السلوكي المعرفي وتحديداً اإلرشاد العقالني االنفعالي حيـث  

لشيوع استخدامها في اإلرشـاد العقالنـي   وذلك ،ات من الفنيمتنوعة استخدم الباحث مجموعة 
ومن جهة أخرى مناسبتها  للظاهرة موضع الدراسة وسوف يعرض الباحث ، من جهة االنفعالي 

          :كالتالييف بالفنية واليات استخدامها وهي لتلك الفنيات المستخدمة من خالل التعر

  : الواجبات المنزلية)أ
ية كأحد الفنيات واألساليب اإلرشادية التي تستخدم في االتجاه السلوكي ينظر إلى الواجبات المنزل

المعرفي والذي يعد اإلرشاد العقالني االنفعالي واحداً من أهم االتجاهات السلوكية المعرفية ويعد 
وتتمثل هذه الفنية في مجموعة من المهارات التـي  . من الفنيات التي تعتمد على البعد السلوكي 

و المجموعة اإلرشادية أدائها  في إطار التفاعل مـع البرنـامج اإلرشـادي أو    يطلب من عض
وعادة يتم تحيد الواجب المنزلي في نهاية الجلسة اإلرشادية من اجل أن يقوم المرشد ، العالجي 

  .أو قائد المجموعة بعمل التقويم األدائي في الجلسة الالحقة 
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ية تقوم على فكرة تكليـف العميـل بـبعض    أن الواجبات المنزل) ٨٢، م٢٠٠٤(ويذكر حسين 
فالمهارات التي تعلمها العميل داخل الجلسة البد لـه مـن   ، الواجبات المنزلية عقب كل جلسة 

ويتم ذلك في نهاية كل جلسة حيث يعطـى العميـل   ، التدريب عليها في مواقف الحياة الواقعية 
وتكون بداية الواجبات من الجلسة ، واجب منزلي محدد يقوم فيه بممارسة المهارات التي تعلمها 

وعلى العميل أن يقدم تقريراً عن هذه الواجبات خالل الجلسة القادمة ومـن  ، الثانية في الغالب 
المهم جداً في أداء هذه الواجبات أن تكون مرتبة في شكل مدرج هرمي يبدأ بالمهم األقل إثـارة  

جيا يتم التدريب على أداء الواجبـات األكثـر   للقلق لكي تكون إمكانية النجاح فيها عالية ثم تدري
  .صعوبة

إلى أهمية التدريب على أداء الواجبـات المنزليـة فـي    ) ٢٧٤،م٢٠٠٢(شقير  زينب كما تشير
ن تتم بصورة تدريجية من األسهل البسيط إلـى  أو ،البدايات األولى لجلسات العالج أو اإلرشاد 

حتى يتم التأكد مـن  مط سلوكي معين إلى األخر على أن ال يتم االنتقال من ن، السلوك المركب 
  . وك سابق والبد من اختيار نوع الواجبات المنزلية بما يتناسب مع هدف العالج نجاح تنفيذ سل

أن الواجبات المنزلية تعطى لكي يتمكن العميل من تعميم ) ١١٦، م٢٠٠١(عوض رئيفة وترى 
ولكي تساعد علـى أن ينقـل تغيراتـه    ، ات التغيرات االيجابية التي يكون قد أنجزها في الجلس

ولكي يقوم بدعم أفكاره أو معتقداته الصحيحة الجديدة ويتم تشجيعه ، الجيدة إلى المواقف الحية 
وتعد بحيث تكون مرتبطـة باألهـداف العالجيـة     لى تنفيذ بعض الواجبات المنزلية وتوجيهه ع

  )اإلرشادية (
حيث يشير ، صراً عن آلية معينة لواجب منزلي تصوراً مخت) ٤٠٠، ١٤٢٣(ويقدم  الخطيب  

إلى انه توجد واجبات منزلية خاصة يمكن أن تساعد المسترشد في مناقشة أفكاره غير العقالنية  
وعادة فان هذه ، حيث يطلب من المسترشد أن يقوم بعمل بعض األشياء التي تسبب له الخوف 

شد األشخاص الذين يجدون صعوبة فـي  مثال قد يكلف المر. الواجبات تتضمن بعض األخطار 
بان يقوموا بطلبها من بعض الناس مرة في اليوم ولخمسة أيـام  ، طلب المساعدة من اآلخرين 

  . متتالية 
أن التحسن الحادث في الجلسات التدريبية احتمـال اسـتمراره   ) ١٠٦، م٢٠٠٦(ويؤكد الحبشي 

خـارج  " ليها في مواقف الحياة الواقعية إذا لم يتم ممارسة المهارات التي تم التدريب ع، ضئيل 
لذا ففي نهاية كل جلسة يعطى ألفراد المجموعة التجريبية واجباً منزلياً محدداً " جلسات التدريب 

وتكـون بدايـة   ، يقومون فيه بممارسة المهارات التي تم تعلمها واكتسابها داخل كـل جلسـة   
  .الممارسة من الجلسة الثانية 
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  :لتعزيز ا )ب 

ر إلى التعزيز على انه الفنية اإلرشادية ذات األثر األقوى في الممارسات اإلرشادية من خـالل  ينظ
ويرجع الفضل في ظهورها و استخدامها لرائد من رواد المدرسة السلوكية وهو ، شيوع استخدامها 

  سكينر  
إلـى   التعزيز على انه اإلجراء الذي يؤدي فيه حدوث السـلوك ) ١٨٢، م٢٠٠٣(ويعرف الخطيب 

توابع ايجابية أو إزالة توابع سلبية األمر الذي يترتب عليه زيادة احتمال حدوث ذلك السـلوك فـي   
، فأن تعزيز سلوكاً ما يعني أن تزيد من احتمال حدوثـه مسـتقبالً   . المستقبل في المواقف المماثلة 

 .تقويتـه بـالمعزز   فيؤدي إلى ، الذي يحدث بعد السلوك ) الحدث ،  ئالش، الحالة (ويسمى المثير 
أي من خـالل  ، على انه البد من اإليضاح نقطة ذات أهمية بالغة وهي أن التعزيز يعرف وظيفياً 

  .نتائجه على السلوك 
إلى أن التعزيز يوصف بأنه العملية التي تقوم بها الخبرة بتغيير ) ١٥٨، م٢٠٠٧(ويشير الزريقات 

ويحتـل  ، لخبرة التي تغير الضبط البيئي للسـلوك  أو بمعنى آخر فان التعزيز يعود إلى ا، السلوك 
نه محور رئيس في تفسير السلوك في أكما . التعزيز التركيز األساسي في التحليل التجريبي للسلوك 

حيث ، ففي التحليل التجريبي يدرس السلوك في ظروف محكمة الضبط في المختبر . البيئة الطبيعية 
  .وك  كما تقاس أيضا أثارها المحكمة تحدد كافة المتغيرات التي تضبط السل

أن التعزيز هو ما يعرف بالتدعيم حيث يتجه المرشد فـي هـذه   ) ١٥٠، م٢٠٠٢(ويوضح مرسي 
الفنية إلى تعزيز كل سلوك ينسجم مع مقتضيات الواقع االجتماعي وهذا ما يطلق عليه تعزيز ايجابي 

طريق استخدام التعزيز السلبي مثل  أو يتجه إلى كف ما يراه غير مناسب من سلوكيات وذلك عن، 
  .والمعززات منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي ومنها ما هو اجتماعي . العقاب 

أن التعزيز من أكثر فنيات العالج السلوكي استخداماً  وخاصة فـي  ) ١٧٠، م٢٠٠٨(ويذكر بطرس
رمزيـة أو تعزيـز    وتتلخص طريقته في تقديم مكافآت أو معـززات ، المجال المدرسي والتربوي 

  .معنوي يهدف لتقوية السلوكيات لدى المسترشد 
، م٢٠٠٧الخطيب ؛  ١٢٥،م ٢٠٠١وعبد الهادي والعزة؛ ٣١٢، م٢٠٠٠عقل (ويصنف كالً من 

  - :المعززات إلى األنواع اآلتية ) ١٨٣
  المعززات األولية  والمعززات الثانوية  -١
 المعززات الطبيعية والمعززات االصطناعية  -٢

 .االيجابي والتعزيز السلبي  التعزيز -٣

بطبيعته إلى تقوية السلوك دون خبرة سابقة أو تعلم و يؤدي فالمعزز األولي هو ذلك المثير الذي 
أما المعزز الثانوي فهو المثير الذي يكتسب خاصية التعزيز من خالل اقترانه بالمعززات األولية 

  .م ولذا فهو يسمى أيضا بالمعزز الشرطي أو المعزز المتعل
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  . والمعززات الطبيعية هي التوابع ذات العالقة المنطقية بالسلوك 
إما المعززات االصطناعية أو ما يطلق عليها المعززات الرمزيـة فهـي المعـززات القابلـة     

يحصل عليها الفرد عند ) الخ .....كالنقاط أو النجوم أو الكوبونات ( لالستبدال وهي رموز معينة
  .قويته ويستبدلها فيما بعد بمعززات أخرى تأديته للسلوك المراد ت

اإلجرائي وهما التعزيز االيجـابي   طشرانفس عن شكلين من التعزيز إثناء اإلويتحدث علماء ال
فالتعزيز االيجابي هو اإلجراء الذي يزيد من قـوة االسـتجابة أو احتماليـة    . والتعزيز السلبي 

ثيرة في الحياة اليومية على التعزيز االيجابي واألمثلة ك. حدوثها في المستقبل في مواقف مشابهة
وتقبل الوالد لطفله أو االبتسام له بعـد تأديتـه   . فالثناء على الطالب عند تأديته الواجب المنزلي 

  : ويمكن تلخيص مبدأ التعزيز االيجابي كما يلي . لسلوك مرغوب 
مى هذه النواتج بالمعززات  تعقب السلوك نواتج تزيد احتمالية ظهوره في مرات الحقة مشابهة تس

  : وتسمى العملية بالتعزيز االيجابي وهكذا فان مبدأ التعزيز االيجابي يتضمن جانبين هامين هما 
  .إذا قام شخص ما بسلوك وتبع سلوكه توابع معينة ) ا 

  .تزداد احتماالت أن يقوم ذلك الشخص بسلوك مشابه إذا تكرر الموقف أو في مواقف مشابهة ) ب
فاالتصال البصري له مثالً له نفس قوة التـأثير  ، التعزيز في صورة لفظية وغير لفظية  ويظهر

ولكي يحقق التعزيز اآلثـار االيجابيـة يلـزم    .اللفظي مثال كلمات الثناء واالستحسان وغيرها 
  : االهتمام بالتالي 

  .والسلوك  تقديمه مباشرة بعد وقوع السلوك المرغوب وذلك كي يربط التلميذ بين التعزيز-١
كان لفظي أو غيـر لفظـي   سواء تحديد نوع التعزيز المناسب كما يجب تحديد نوع التعزيز -٢

فمثالً عندما يجيب التلميذ إجابة جيدة ويريد المعلم إظهار االستحسان فإن استخدام التعزيز غير 
  .اللفظي مثل االبتسامة أو اإليماءة يكون أفضل ألنه ال يريد مقاطعة التلميذ 

فالمديح الزائد للطالب بعد أدائه لعمله ، عدم اإلسراف في تقديم التعزيز اللفظي وغير اللفظي  -٣
  .بنجاح يفقد قيمته بعد عدة مرات 

نتظـام فـي الطـابور    ويفيد هذا األسلوب في تدعيم السلوكيات المدرسية المرغوبة من مثل اإل
كما يفيد فـي عـالج بعـض    ،  والمشاركة في الفصل، ووحل الواجبات المنزلية ، الصباحي 

  . المشكالت مثل السلوك العدواني والسلوك المضاد للمجتمع 
وأما التعزيز السلبي فيتضمن العمل على تقوية السلوك من خالل إزالة مثير بغيض أو مؤلم أو 
منع أشياء مزعجة وكريهة كالتوقف عن النقد أو الضرب أو إيقاع أية عقوبـات بعـد حـدوث    

  . فيه مباشرة  السلوك المرغوب



 ٢٥٤

ومن أمثلة التعزيز السالب األب الـذي  . فالتعزيز السلبي يتضمن تقوية السلوك وليس إضعافه 
، والسائق الذي يمتثل لقوانين المرور تجنباً للمخالفـات  ،يعطي ابنه ما يريد لكي يتحاشى بكاؤه 

  والشخص الذي يتناول حبة األسبرين لكي يتخلص من الصداع واألوجاع 
فالتعزيز السلبي يقوي السلوك مثله فـي  ، يز السلبي ليس مرادفاً للعقاب ولكنهما مختلفان والتعز

السـلبية أو   تأما العقاب فانه يقلل السلوك من خالل إضافة المثيرا، ذلك مثل التعزيز االيجابي 
  .إزالة المثيرات االيجابية من الموقف 

  :ي كالتالي وأخيرا فان هناك خمسة أنواع من أشكال المعززات وه
تعديل سلوك األطفـال  (لقد أوضحت مئات الدراسات خاصة في مجال : المعززات الغذائية  -١

أن المعززات الغذائية ذات اثر بالغ في السلوك إذا ما كان إعطاؤها للفرد متوقفاً على ) المعوقين 
. ي يفضلها الفرد والمعززات الغذائية تشمل كل أنواع الطعام والشراب الت ،تأديته لذلك السلوك 

ولقد واجه استخدام هذا النوع كثير من االعتراض ألته ليس من المقبول أن يعتمد معدل السلوك 
التـي   تعلى إمكانية حصول الفرد على ما يحبه من الطعام أو الشراب من اجل تأديته السلوكيا

اسـتخدامها هـي   كما أن من المشكالت التي تواجه المرشد عنـد  ، يهدف البرنامج إلى تقويتها 
ويعني اإلشباع أن المعززات الغذائية تفقد فعاليتها عند استهالك الفرد لكميـة  ، مشكلة اإلشباع 

   .كبيرة منها
وتشمل المعززات الماديـة األشـياء التـي يحبهـا الفـرد كاأللعـاب       : المعززات المادية -٢

رض علـى اسـتخدامها   وبالرغم من فعالية هذه المعززات إال أن هناك من يعت ،الخ ..والصور
له مقابـل تأديتـه للسـلوك    " دفع شي ما " ويقول أن تقديم معززات خارجية للفرد يبدو وكأنه 

  .فنقاد المدرسة السلوكية يرون في التعزيز الخارجي رشوة ، المطلوب منه 
وهي ذلك النوع من المعززات القابلة لالستبدال أو ما يسمى بالمعززات :المعززات الرمزية  -٣
يحصل عليها ) كالنقاط أو النجوم أو الكوبونات أو أي أشياء أخرى ( رمزية وهي رموز معينة ال

  .الفرد عند تأديته للسلوك المقبول المراد تقويته ويستبدلها فيما بعد بمعززات أخرى 
ويسمح له بالقيام بها حـال تأديتـه   ، وهي نشاطات معينة يحبها الفرد : المعززات النشاطية  -٤

كالسماح للطفل بمشاهدة برنامجه التلفزيوني المفضل فقط بعد االنتهاء من ، المرغوب بت  السلوك
أو السماح له بالخروج من  البيت مع أصدقائه بعد أن يقوم بترتيب غرفته ، تأدية واجبه المدرسي 

اءة والرسم وقر، والزيارات والرحالت ، وتشمل المعززات النشاطية األلعاب الرياضية المختلفة . 
  .الخ ....القصص 

وتتميز هذه المعززات بالتنوع والكثرة ومنهـا االبتسـام  والثنـاء     : المعززات االجتماعية  -٥
أن ،وإبداء االستحسان لسلوك الطالب وتقبله وإظهار المشاعر العاطفية لـه  ، واالنتباه  والتقليل 

يمكن تقديمها بعـد السـلوك   و، أنها مثيرات طبيعية : لهذه المعززات حسنات كثيرة جداً منها 
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فعلى سبيل المثال يمكن إبداء اإلعجاب . ومن النادر أن يؤدي استخدامها إلى اإلشباع ، مباشرة 
ويمكن الثناء على طالب آخر ألنه احتـرم  ، بالطالب الذي يشارك مع المجموعة في نقاش حاد 

  .  مواقف النشاط نفسها  ويتم ذلك عادة على مرأى من اآلخرين وفي، قوانين اللعب مع زمالئه 
  : النمذجة )جـ 

  ويمكن  "باندورا"أن هذا األسلوب يقوم على نظرية التعلم االجتماعي  )٨٢،م٢٠٠٤(يذكر حسين
لك يمكن استخدامه في خفض وتقليـل السـلوك   ذوك، استخدامه في زيادة السلوك المرغوب فيه 

لوكه نتيجة لمالحظة وتقليد سـلوك  وهو عملية تعلم تتضمن تغيير الفرد لس، غير المرغوب فيه 
  . فرد آخر 

أن النمذجة تستخدم لمسـاعدة المسترشـد فـي تحقيـق     ) ٣٨٦، هـ١٤٢٣(كما يبين الخطيب 
ويمكن . استجابات مرغوب فيها أو التخلص من المخاوف من خالل مشاهدة سلوك شخص آخر 

، مسجلة على أشرطة  أو من خالل نماذج مكتوبة أو، أن تكون بمشاهدة نموذج واقعي للسلوك 
ويمكن اسـتخدام هـذه الطريقـة    . أومن خالل لعب الدور ، أو يتخيل المسترشد لذلك السلوك 

والعـدوان  ، اإلرشادية والعالجية مع كثير من المشكالت واالضطرابات مثل حـاالت القلـق   
وفي بعـض حـاالت الوسـاوس    ، وعيوب النطق وفي إكساب األطفال المهارات االجتماعية 

  .لوك القهري وحاالت المخاوف المرضية والس
أن الوالدان يلعبان دوراً كبيراً فهما يمثالن للطفل نمـاذج الـدور   ) ٣٢٤م ٢٠٠٠(ويشير عقل 

وينقالن إليه االتجاهات والقيم عن طريق التدريب تارة والتقمص أو ، االجتماعي للرجل والمرأة 
راً في بناء السلوكيات المرغوبة فهم يمثلون كما يلعب المدرسون دوراً كبي، االقتداء تارة أخرى 

ويكفي لتمثيل ذلك ما قاله بعض اآلباء يوصي معلـم  ، القدوة والمثل والنموذج الذي يحتذي به 
الحسن عندهم ، ليكن قبل إصالحك أوالدي إصالحك لنفسك فإن عيونهم معقودة بعينيك  "أوالده 

ساس أسـلوب يسـتخدم لبنـاء سـلوكيات     والنمذجة على هذا األ" تركت  صنعت والقبيح ما ما
  .مرغوبة جديدة وتعديل سلوكيات غير مرغوبة من خالل مالحظة سلوك اآلخرين وتمثله 

  :أن هناك أربعة وظائف رئيسية للنمذجة ) ٢٧٧، هـ١٤٢٦(ويذكر عبده 
  .عن طريق مالحظة نموذج يمكن للعميل أن يتعلم سلوكاً جديداً مناسباً -١
النموذج يكون له اثر اجتماعي تسهيلي أو نمائي عن طريق دفع المريض أن مالحظة سلوك  -٢
إلى أداء هذه السلوكيات التي كان بوسعه أن يقوم بها فيما مضى وذلك في أوقات " المسترشد " 

  .أكثر مالئمة وبأساليب أكثر مالئمة أو اتجاه أشخاص أكثر مالئمة 
  .يتجنبها بسبب الخوف أو القلق " المسترشد "النمذجة قد تؤدي إلى إنهاء كف سلوكيات كان  -٣
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بينما ترفع الكف عن السلوكيات فإن النمذجة قد تزيد االنطفاء المباشر واالنطفـاء باإلنابـة    -٤
   .الذي كان السلوك موجهاً نحوه مرتبطة بالشخص أو الحيوان أو الشئللمخاوف ال

، تقوية عملية تقليد سلوك النموذج إلى انه إذا رغبنا في )  ٣١٨، م ٢٠٠٧(كما يشير الزريقات 
  : خذ العوامل اآلتية بعين االعتبار أفانه يفضل 

  .إظهار التشابه بين النموذج والمالحظ -١
  .تشجيع لعب الدور  -٢
  .تقديم قواعد وتعليمات لفظية  -٣
  ضرورة أن يكون سلوك النموذج بسيطاً حتى يقلد بنجاح أكثر  -٤
حظ المقلد إذا الحظ أن سلوك النموذج يعزز فإن هذا سوف يؤدي الن المال، تعزيز النموذج  -٥

  .إلى زيادة احتمالية القيام به حتى يحصل على التعزيز 
  . على قيامه الصحيح الذي عرضه للنموذج " المقلد " تعزيز المالحظ  -٦

  :أن هناك عدة أنواع من النمذجة وهي على النحو التالي )٢٢٧، م٢٠٠٣( ويذكر الخطيب
حيث يقوم النموذج بتأدية السلوكيات المستهدفة بوجود الشخص الذي يـراد  : النمذجة الحية  -١

 توفي هذا النوع من النمذجة ال يطلب من الشـخص تأديـة سـلوكيا   ،  تتعليمه تلك السلوكيا
  .النموذج وإنما مجرد مراقبتها فقط 

قب بمشاهدة سلوك النموذج النمذجة المصورة أو ما يسمى بالنمذجة الرمزية وهنا يقوم المرا-٢
  . من خالل األفالم أو أي وسائل أخرى 

خالفاً للنوعين السابقين التي يقوم فيهما الفرد بمراقبة النموذج : النمذجة من خالل المشاركة  -٣
ففي هذا النوع يقوم الفرد بمراقبة نموذج حي أوال ثم يقوم بتأديـة االسـتجابة بمسـاعدة    . فقط 

  .أخيرا فانه يؤدي االستجابة بمفرده و، وتشجيع النموذج 
مجموعة من الخطوات " shertzer & stone,1980 " نقالً عن ) ٤٤، م٢٠٠٦(ويحدد حتاملة 

  : الواجب استخدامها في النمذجة 
  ختيار وتحديد السلوك المراد نمذجته إ -١
  ختيار النموذج الذي يقوم بالسلوك المطلوب إ -٢
  كل من النموذج عند أدائه السلوك وكذلك المالحظ إعطاء التعليمات الدقيقة ل -٣

  والتركيز على ما ينبغي مالحظته
  .تقدير النموذج إذا قام بإظهار السلوك المرغوب بشكل جيد  -٤
  تقدير المالحظ عند قيامه بتقليد النموذج بشكل جيد  -٥

  : وهناك عدد من العوامل التي تؤثر في زيادة فاعلية النمذجة ومنها 
  .ا يقوم النموذج بإظهار السلوك الصحيح يجب أن تكون المحاولة ناجحة للنموذج معند-١
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  .يجب أن يشبه النموذج األفراد الذين يالحظونه أوان تكون له مكانة عالية -٢

يجب أن يكون مستوى تعقيد سلوك النموذج مناسباً للمستوى النمائي أو مستوى قدرات -٣    
 المتعلم      

 . م أن يعطي االنتباه للنموذج لتعلم السلوك المنمذج يجب على المتعل -٤

ويفضل أن ينمذج هذا السلوك في ، يجب أن يظهر السلوك المنمذج في السياق المناسب  -٥
 .سياق طبيعي أو في سياق لعب الدور لموقف طبيعي او حقيقي 

  .بيجب أن يكرر السلوك المنمذج ليفتح المجال للمتعلم بتقليد السلوك على نحو مناس -٦

يجب أن يمارس السلوك المنمذج في سياقات متنوعة لتسهيل عملية التعميم في مواقف  -٧
 .متنوعة 

يجب أن يعطى المتعلم الفرصة في تقليد السلوك بأقرب وقت ممكن بعد مالحظة النموذج   -٨
 . كما يجب أن يعزز التقليد الصحيح فوراً

  :ة األفراد الذين يمتازون بأنهم أن األفراد يميلون إلى نمذج )ألبرتو وترتمان ( ويعتبر
  . لهم مكانة اجتماعية  - ٣أعضاء مميزين في المجتمع     -٢يشبهونهم     -١

  : أن استخدامات النمذجة تأتي لسببين ) ٢٨٠، هـ١٤٢٦(ويرى عبده 
، زيادة إحداث السلوك عن طريق النمذجة وهو يشمل على ثالثة أنواع من اآلثار السلوكية : أوال

  .وآثار خاصة بتسهيل حدوث السلوك ، ر االكتساب وآثار ناتجة عن إزالة الكف مثل آثا
واآلثـار  ، استخدام النمذجة في إنقاص السلوك وهو يشتمل على نوعين وهما اآلثار الكافة : ثانياً

  . الناتجة عن عدم المالئمة 
السلوكية التي  إلى أهمية النمذجة من خالل توفيرها للنماذج) ٧٤،م٢٠٠٧(وآخرونويشير ضمرة 

دون الحاجـة إلـى    ،توفر لنا المعلومات التي يمكن عن طريقها اكتساب أنماط السلوك المختلفة 
والسـمات المعرفيـة    ،وبالتالي فان فعالية النمذجة تعتمد على خصائص كل من النموذج ، أدائها 

  .والشخصية للفرد المالحظ 
  : المحاضرة والمناقشة الجماعية )د

أن المحاضرات والمناقشات الجماعية أسلوب من أساليب اإلرشاد ) ٣٣٠،  ٢٠٠٢(يذكر زهران 
ويلعب فيها عنصر التعلـيم وإعـادة   ، حيث يغلب فيها المناخ شبه العلمي ، الجماعي التعليمي 

) المسترشدين (حيث يعتمد أساسا على إلقاء محاضرات سهلة على العمالء ، التعليم دوراً رئيسياً 
وتهدف المحاضرات والمناقشات الجماعية أساسا إلى تغيير االتجاهات ، مناقشات  يتخللها ويليها

 لماكسـوي " ومن رواد استخدام المحاضرات والمناقشات الجماعية عالجياً . لدى المسترشدين 
ويفضل أن يكون أعضاء الجماعة اإلرشادية فـي حالـة   .أثناء الحرب العالمية الثانية " جونز 
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بمعنى أن يكونوا جميعاً يعـانون   –متجانسين  –اضرة والمناقشة الجماعية استخدام أسلوب المح
والمحاضرون عادة أهمهم . من مشكالت متشابهة مثل المشكالت التربوية واالجتماعية والمهنية

وتتضمن محاضراته الكثيـر مـن   ، المرشد وهو يعتمد على تأثيره الشخصي على المسترشدين
رات محاضرون مدعون لهذا الغرض من تخصصات مختلفة ويلقي بعض المحاض، التوجيهات 

  .االجتماعيين  نخصائييمثل األطباء والموجهين التربويين واأل
أن المناقشة الجماعية تعمل على النقد المستمر لألفكار الخاطئة مع )٥٨٣،م٢٠٠٥(ويرى كامل 

ا تمكنه تعلم طـرق  كم اإلقناع مما يساعد الفرد على اكتشاف جوانب الخطأ في األفكار السابقة
واكتشاف الطرق البديلة لتحقيق أهـداف  ، جديدة تؤدي إلى تنمية القدرة على حل المشكالت لديه

  .مما يساعد الفرد على التعديل من سلوكه االجتماعي والنفسي ، أكثر واقعية
  : أن هناك مجموعة من المزايا للمناقشة الجماعية كالتالي) ١١١، م٢٠٠١(ويذكر حمزة

    تعتبر المناقشة الجماعية صلب عملية التفاعل والحوار المتبادل في الجماعة فعن طريقها  -١    
يعرض األعضاء آرائهم وأفكارهم ويتدارسونها ويتخذون بشأنها القـرارات الالزمـة  ثـم    

   .يوزعون المسئوليات على بعضهم البعض ثم يتابعون ويقومون العمل أوال بأول
تكيف بين الفاهم فيما يتعلق بأمور حياتهم الجماعية مما يحقق حسن تالتساعد األعضاء على -٢

ولتكوين العالقات الطيبة القوية بينهم مما يؤدي إلى تماسك الجماعـة  ،األعضاء بعضهم البعض 
  .ونموها وتقدمها 

تؤدي المناقشة الجماعية وظائف إيجابية متعددة تشمل حرية التعبير عن المشكالت العامـة  -٣
  .والمشاركة في المشكالت والمشاعر  ،والخاصة 

تؤدي إلى رفع ثقة األفراد في أنفسهم عندما يشعرون أن اآلخرين يطلبون رأيهم ومشورتهم -٤
والتدريب على التفكير الموضوعي في المشكالت وتبادل المعلومـات والخبـرات والتشـجيع    

ـ حيث يشترك مجموعة من األعضاء الذين . المتبادل والشعور باألمن  انون مـن مشـكالت   يع
 قشة مفتوحة وصريحة يطرحون فيها تصورهم ألسباب مشـكالتهم ومظاهرهـا  متشابهة في منا

باإلضافة إلى إمكانات اإلفادة من توجيهات وخبرات بقيـة  ، فيحقق ذلك اإلفصاح ارتباطاً نفسياً 
  .وقد يتدخل المرشد من وقت آلخر إلعادة توجيه العضو، أفراد المجموعة 

يميز المناقشة الجماعية هو االتفاق في العناصر األساسـية المكـون لهـا وهـي     أهم ما  -٥ 
وسيلة التخاطـب وهـي   و، واألعضاء المهتمون بها ، الموضوع أو المشكلة موضوع االهتمام 

  . الكالم 
أهم ما يميز المناقشة الجماعية هو كل فرد فيها يتساوى مع اآلخرين من حيث فرص التحدث  -٦

  . واالستماع 
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إلى انه تتم المزاوجة بين المحاضرات والمناقشات وبين الترفيه ) ٣٣١، م٢٠٠٢(يشير زهران و
حتى ال تأخذ العملية شـكالً  ، والسمر والنشاط الفني وغير ذلك من أوجه النشاط التلقائي الحر 

 وتكون المناقشة إما بعد المحاضرة أو أثناءها ويقوم المرشـد عـادة  . أكاديميا أكثر من الالزم 
الذي يستمع إلى المحاضرة هـو  ) المسترشد (والمناقشة مهمة جداً الن العميل . بإدارة المناقشة 

وهكـذا تـودي   . أدرى من المحاضر بما يحتاج إليه من معلومات يريد معرفتها أو مناقشـتها  
المحاضرات والمناقشات الجماعية إلى نتائج هامة في تغيير اتجاهات العمالء نحو أنفسهم ونحو 

ويالحظ أن  أسلوب المحاضرات والمناقشات الجماعيـة يسـتخدم   ، آلخرين ونحو مشكالتهم ا
  .بنجاح وعلى نطاق واسع في اإلرشاد الوقائي وخاصة في المدارس 

إن اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي يجب أن يتضـمن  )  ٥٦٩، م٢٠٠٥(كامل  كما يوضح
ـ  ، د بكل الطرق المنطقية الممكنـة وضرورة التحاور مع الفر، عملية إعادة تربية  هحتـى يمكن

   ٠ معتقداتهمن  الخاطئالجانب  هوحتى يتبين ل، ستبدال فكرة بفكرةا
  لعب الدور  )هـ

الـذي يتضـمن    يأن لعب الدور هو احد أساليب التعلم االجتمـاع ) ١٥٩،م٢٠٠٧(يذكر بطرس 
وهو جزء ، سب المهارة فيهاتدريب الفرد على جوانب من السلوك االجتماعي عليه أن يتقنها ويكت

هام في العالج المعرفي والسلوكي يستخدم كأسلوب في العالج إلعطاء الطفـل فرصـة مناسـبة    
  .واختيار الحلول الممكنة ، لممارسة التعايش 

أن األساس النظري  لهذه الطريقة هو التعلم التلقائي والتي تعني ) ١٧١، م٢٠٠٦(ويوضح سعفان 
وبالتالي ال يكـون  ، ية التعلم يتم عن طريق االستجابة الفعالة النشطة للمتعلمأن جانباً هاماً من عمل

المسترشد متلقياً سلبياً بل هو فغال ويمكنه عن طريق لعب الدور التخلص من عوائقـه وأفكـاره   
واتجاهاته وخبراته التي ال يعي بها في الغالب وذلك عن طريق قيامـه بتمثيـل ادوار أشـخاص    

ويرى البعض أن لعب األدوار إذا استخدام فـي أو  . جزاء من أدواره في الحياةأخربن أو تمثيل أ
المواقف ذات الطابع االجتماعي أطلق عليها السيسودراما وإذا استخدم في المواقف ذات الطـابع  

دراما التفرقة بين لعب األدوار والسـيكو عض أهمية بيرى الكما ، دراما ليه السيكوالنفسي أطلق ع
ففي لعب الدور يعطي األشخاص أمثلـة أو نمـاذج أو ادوار لكـي يتعلموهـا     .  والسيسودراما

أما في السيكودراما والسيسودراما فالتركيز ال يكون على تكرار وتعلم معين وإنمـا  ، ويكرروها 
  .على خلق التلقائية وتنمية القدرة على اتخاذ القرار

رشادي يتضمن قيام الفرد بتمثيـل  أن لعب الدور أسلوب تعليمي إ) ٢٨٦،م١٩٩٩(ويبين سليمان 
دور معين بطريقة نموذجية تهدف إلى تعلمه الدور أو إلى فهم أفضل للمشكالت التي يواجهها عند 

  .القيام به 



 ٢٦٠

المنطق الكامن وراء هذا األسلوب بأنه يتمثل في قيام الفرد بتمثيل ) ١٧٥،م٢٠٠٣(ويصف شعبان 
ومن ثم اعتياداً عليـه  ، وهذا يجعله أكثر ألفة به ، ي الدور الذي يصعب القيام به في الواقع الفعل

واقل تهديداً من أدائه فيما بعد في المواقف الطبيعية وأكثر وعياً بأوجه الصعوبات التي يخبرهـا  
  . ويمكن النظر إليها كبروفة على السلوك قبل تنفيذه ، فيها

لـى مواجهـة المواقـف    أن فنية لعب الدور تعمل على التدريب ع) ٥٨٤، م٢٠٠٥(كامل  رىوي
واألحداث غير التوافقية التي تتولد في الفرد عن طريق األشـخاص اآلخـرين أثنـاء العالقـات     

ويمثل المضمون التطبيقي في مسـاعدة  ، مما يؤدي إلى كف السلوك االنسحابي ، المباشرة معهم 
تجـاه الجديـد   وعليه فـان اال ،العميل على التعبير عن اتجاه جديد مناسب وان يعيد ويكرر ذلك 

سيتحول إلى خاصية دائمة مما يساعده على الدخول في المواقف الجديدة بثقة اكبر  باإلضافة إلى 
  .     المشاعر االيجابية التي تسيطر عليه بعد أن أتقن تمثيل الدور بطريقة انفعالية وسلوكية مناسبة 

ة التي يعاد فيهـا تنظـيم   أن أداء الدور من األساليب اإلرشادي) ١٢٦، م٢٠٠٠(الطيب   وضحوي
ومن ثم تعلم السلوك ، وتحقيق االستبصار بالمشكلة ، وبناء المجال النفسي واالجتماعي من جديد 

، ويتم من خالل التمثيل الكشف عن مشاعره فيسقطها على شخصيات الـدور التمثيلـي   ، الجديد 
  .     دوافعهويعبر عن اتجاهاته وصراعاته و، وينفس عن انفعاالته ويستبصر بذاته 

�:ZC(�Q1א<�)و �

ومن الفنيات التي ، واحدة من الفنيات التي تنتمي إلى األساليب اإلرشادية في االتجاه السلوكي 
وتعمل هذه الفنية على زيادة ،  )سيألبرت ال (تم استخدامها في اإلرشاد العقالني االنفعالي عند

  .الغضب وعي الفرد بمستوى االستشارة الفسيولوجية الناتجة عن 
" أن الفضل في استخدام أسلوب االسترخاء يعـود إلـى العـالم    ) ٨٣، ٢٠٠٤(ويوضح حسين 

ويهدف إلى الوصول بالمسترشد إلى حالة استرخاء مضادة " م١٩٣٨عام jacobson جاكبسون 
وقد استنتج جاكبسون أن االسترخاء العضلي يكون مضاداً لحالة ، لحالة القلق واالنفعاالت لديه 

وبمعنى آخر هناك عالقة قوية بين درجة التوتر العضلي وبين االضطرابات االنفعاليـة  ،القلق 
  .لدى الفرد 

أن االسترخاء انجح وسيلة لتصفية العقل مـن كافـة األفكـار    ) ١٨٥،م٢٠٠١(ويؤكد العقاد 
ويعـد االسـترخاء مـن    ، واالسترخاء ليس مجهوداً يبذل وإنما امتناع تام عن كل مجهـود  

  .من الصحة النفسية  دمفيدة عالجياً وذلك في خفض القلق والغضب وتحقيق المزياألساليب ال
سترخاء من الفنيات العالجية السلوكية والتي تحقق الهدوء أن اإل) ١٠٩، م٢٠٠٦(ويرى السيد 

لكون االسترخاء يعنـي علميـاً توقفـاً كـامالً لكـل      ، واالرتخاء والتوازن النفسي والبدني 
  .ت العضلية المصاحبة للتوتر االنقباضات والتقلصا
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سترخاء على ظاهرة فسيولوجية معروفة اعتماد اإل) ٩٤، م١٩٩٩(ويوضح العزة وعبد الهادي 
نفعاالت الشديدة عادة ما تكون تعبيراً عن وجود توترات عضوية وعضلية ولهـذا فـان   فاإل، 

  .الفرد يستجيب بزيادة في األنشطة العضلية الخارجية  
أن التوتر العضلي الشديد يضعف من قدرة الكائن الحي على ) ١٥٤، م١٩٩٤(ويبين إبراهيم 

فاألشخاص في حاالت  الشد والتوتر والقلق ، واإلنتاج والكفاية العقلية ، التوافق والنشاط البناء 
ستمرار في النشاط العقلي والجسمي بسـبب عجـزهم عـن    تنهار مقاومتهم وقدرتهم على اإل

  .  مختلفة توظيفاً بنًأت النوعية التوظيف العضال
أن هذه الطريقة تشمل على إحداث توتر واسـترخاء علـى   ) ٣١٥، م٢٠٠٣(ويشير الخطيب 

على التمييز بين " المسترشد " ومساعدة المتعالج ، في مجموعات عضلية معينة ، نحو متعاقب 
ـ  حالة اإل ة سترخاء وحالة التوتر على افتراض أن ذلك يساعده في الوصول إلى أقصـى درج

  .سترخاء إلممكنة من ا
سترخاء سترخاء منها اإلأن هناك أشكال وصور عديدة لإل) ١٣٢، م٢٠٠٧(كما يشرح حسين 

ولالسترخاء ثالثة أهداف فهو يعد ، والتأمل والتخيل البصري ، واليوجا ، العضلي المتصاعد 
، ت المواجهة كما انه يعد مهارة هامة من مهارا، احد اإلجراءات الوقائية والعالجية للغضب 

فالجوانـب  ، وهذه األهداف تشير إلى أن هناك جوانب فسيولوجية ونفسية ترتبط باالسترخاء 
بينما ، الفسيولوجية من االسترخاء تتضمن الجهاز العصبي المستقل والجهاز الغدي والعضلي 

دريب وقد اعتمد الباحث على قائمة الت .المعارف والسلوك ءتتضمن الجوانب النفسية لالسترخا
  )١٠( ملحق رقم  )٨٤، ٢٠٠٤حسين(لدى "استر هاوس " على االسترخاء العضلي من إعداد 

  ) ٣٩١(في صفحة 
  
 
  

   
  
  
 
 
 

�� �

� �



 ٢٦٢

   

  الفصــــل الرابع 
  نتائج الدراسة وتفسريها 
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  Results of study and discussion   :  ومناقشتها الـدراسة نتائج 

  :مقدمة 

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي قائم على اإلرشاد العقالني االنفعالي في خفض السلوك 
التجريبية بعض االستراتيجيات المناسبة من اجل اكتساب السـلوك   وذلك من خالل تعليم أفراد المجموعة ، الفوضوي 

وكذا في البيئة االجتماعية الخارجية من خالل اكتساب أساليب التفكير ، السوي داخل المحيط المدرسي بصورة خاصة 
ق الدراسة وبعد االنتهاء من تطبي، وقد عمد الباحث إلى وضع بعض الفروض لدراسة هذه األهداف ، العقالني السوي 

وفيما يأتي يعرض الباحث ، قام الباحث بالتحقق من صحة الفروض باستخدام المعالجة اإلحصائية المناسبة لكل فرض 
  . إلى فروض الدراسة مع مناقشة نتائجها

  :الفرض األول 

ج اإلرشادي داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل وبعد تنفيذ البرنامتوجد فروق ذات 
م الباحث بحسـاب داللـة   وللتحقق من صحة هذا الفرض قا، ودرجته الكلية ، أبعاد مقياس السلوك الفوضوي في 

  يوضح ذلك ) ٢١(والجدول رقم  T- test " ت " المتوسطات باستخدام اختبار الفروق بين 

  )٢١(جدول 

  القبلي والبعديالفروق بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين 

االنحراف   المتوسط  القياس  المتغير
  المعياري

مستوى   )ت(قيمة 
  الداللة

  اتجاه الفروق

فروق لصالح   ٠.٠١ ١١.٥٣  ١.٨٧  ٢٥.٦٦  ١٢=القبلي ن   اإلثارة واإلزعاج
  ١.٩٧  ١٥.٥٨  ١٢=البعدي ن  لقبليالقياس ا

فروق لصالح   ٠.٠١  ١٨.٨٣  ٢.١٥  ٢٦.٠٨  ١٢=القبلي ن   العدوان
  ٢.١٧  ١٥.٧٥  ١٢=البعدي ن   قبليياس الالق

فروق لصالح   ٠.٠١  ١٣.١٦  ١.٨١  ٢١.٢٥  ١٢=القبلي ن  التخريب
  ١.٨٢  ١٣.٣٣  ١٢=البعدي ن  يقبلالقياس ال

مخالفة األنظمة 
  والتعليمات

فروق لصالح   ٠.٠١  ٢٧.٥١  ١.٦٥  ٢٣.٧٥  ١٢=القبلي ن
  ٢.٠١  ١٥.٣٣  ١٢=البعدي ن  يلبقالقياس ال

فروق لصالح   ٠.٠١  ٢٤.٩٤  ٤.١٨  ٩٦.٧٥  ١٢=القبلي ن  ةالكلي ةدرجال
  ٤.٩٩  ٦٠.٠٠  ١٢=البعدي   يقبلالقياس ال
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وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات     )  ٢١(ويتضح من نتائج الجدول رقم 
علـى  البعدي القياس الدرجات التي حصل عليها أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي و

ويعني الباحث أن متوسـط درجـات   ، القبلي لصالح القياس وذلك ، لسلوك الفوضوياس امقي
في حين أنخفض متوسط درجات نفـس  ، المجموعة التجريبية في القياس القبلي كان مرتفعاً 

وهو ما يعني فاعلية البرنامج اإلرشادي في خفـض السـلوك   ، المجموعة في القياس البعدي 
وللتأكد من صحة النتائج التي تم التوصل إليها ، رض فقق هذا المما يشير إلى تح، الفوضوي

استخدام األسلوب اإلحصائي الالبارامتري المتمثل في إلى الباحث  عمد"t" باستخدام اختبار 
     يوضح ذلك    )٢٢(والجدول رقم    " ويلكوكسون"تطبيق اختبار 

  )٢٢(جدول                                     
       بين القياسين القبلي والبعدي للسلوك الفوضوي لدى المجموعة التجريبية باستخدام الفروق 

  إختبار ويلكوكسون                                

متوسط   القياس  المتغير
الرتب 
 السالبة

  

متوسط 
الرتب 
 الموجبة

  

 
 zقيمة 

 مستوى الداللة 
  

  اتجاه الفروق 

اإلثارة 
  واإلزعاج

بعدي - قبلي  
 

 قتوجد فرو  ٠.٠١ ٣.٠٦-  .٠٠ ٦.٥
  قبلي للقياس ال

بعدي - قبلي  العدوان  
 

٠٠    ٦.٥.  توجد فروق ٠.٠١ ٣.٠٧- 
  قبليللقياس ال

  توجد فروق ٠.٠١ ٣.٠٧-  .٠٠ ٦.٥ بعدي - قبلي  التخريب
  لقبلي للقياس ا

مخالفة 
األنظمة 

  والتعليمات
  

  توجد فروق ٠.٠١ ٣.١٠  - .٠٠ ٦,٥ بعدي - قبلي
  ي قبلللقياس ال

الدرجة 

  الكلية

  توجد فروق ٠.٠١ ٣.٠٦- .٠٠ ٦.٥ بعدي - قبلي
  قبلي للقياس ال

اإلثـارة  (تشير نتائج هذا الفرض إلى أن مستوى السلوك الفوضوي فـي أبعـاده الرئيسـية    
قد انخفـض   وفي الدرجة الكلية )مخالفة األنظمة والمعايير التخريب ، العدوان ،، واإلزعاج 

أي من خالل نتـائج القيـاس   ، تجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي لدى أفراد المجموعة ال
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لسلوك الفوضـوي قبـل تطبيـق    لبرنامج اإلرشادي بالمقارنة مع مستوى االبعدي بعد نهاية ا
اإلرشادي فـي خفـض   األمر الذي يؤكد فعالية البرنامج  )القياس القبلي (البرنامج اإلرشادي 

يدعم صحة هذا الفرض، وهذه لمجموعة التجريبية مما أفراد امستوى السلوك الفوضوي لدى 
لسـلوك الفوضـوي   النتائج تشير إلى كفاءة وفاعلية البرنامج اإلرشادي في خفض مسـتوى ا 

 عمـر  (وتتفق نتائج هذا الدراسـة مـع نتـائج دراسـات      ،ودرجته الكلية  بأبعاده األربعة ،
م؛ ١٩٩٣، م ؛ صبري١٩٩١،م؛ وأبو عبيد ١٩٩١،م ؛العمايرة ١٩٨٩،؛ باشن ١٩٨٣،صايغو

 Cable؛   ١٩٩١،م؛ ٢٠٠٢،؛ القصـاص   ١٩٩٧، ؛ الخطيب وحمـدي ١٩٩٦، أبو غوش

&Arllen 1995,  Caus  ؛kumar,1999 (   والتي أشارت جميعها إلـى فعاليـة البـرامج 
اإلرشادية على اختالف أنواعها في التغلب على السلوك الفوضوي لدى عينة من الطالب في 

كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعضاً من الدراسات التـي  . عمريةمختلف المراحل ال
 مثـل  والعنيفة العدوانية اعتمدت على تصميم برامج إرشادية تناولت معالجة بعض السلوكيات

، هــ؛الشهري ١٤٢٧،؛الرشود ٢٠٠٣،وعبود م؛عبود٢٠٠١،م؛العقاد٢٠٠١،حمزة( دراسات
وتختلف عن الدراسة الحالية والتي  ،شادية متنوعة والتي اعتمدت على برامج إر) هـ١٤٢٩

  .اعتمدت على اإلرشاد العقالني االنفعالي 
م؛ إبراهيم ١٩٨٦،الشيخ م؛١٩٨٥،إبراهيم( كما تتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسات كالً من

والتي أكدت جميعها فاعلية اإلرشاد العقالني )هـ١٤١٦،المدخلي م؛١٩٩٢،فرج م؛١٩٩١،
  . ي التعامل مع أنواع متعددة من المشكالت النفسية والتعليمية االنفعالي ف

كما تتفق هذه النتيجة مع من أشار إلى القول بان عملية اإلرشاد هي عملية تعليم تتيح للفرد 
وتسمح له بتحقيق أهدافه وتساعده على تجنب الوقوع في بعض المشكالت مثل ، فرص النمو 

      )م ٢٠٠٢،ن زهرا، ١٩٩٩،م؛  كفافي ١٩٨٥،كوري(
ه ويفسر الباحث هذه النتائج في إطار االعتماد على البرنامج اإلرشادي المستخدم في هذ

العقالني االنفعالي ويعتبر من اإلسهامات السلوكية المعرفية  الدراسة والذي يستند على اإلرشاد
ى أن وراء كل التي يطلق عليها االتجاه التعليمي حيث يؤكد هذا االتجاه وجود أدلة  قوية عل

العنف بناء على التصورات والمعتقدات الخاطئة التي  تصرف انفعالي مقرون بالعدوانية أو
على قدرة الفرد على فهم ) Ellisاليس (وهنا يؤكد ،يتبناها الفرد حول نفسه وحول اآلخرين 

 ما يحدث له من اضطراب وما يعانيه من مشكالت وان هذا االضطراب الذي يعانيه الفرد ما
غير (بناء على األفكار والمعتقدات الالعقالنية ة لسوء تفسيره وتأويله لألمور وهو إال نتيج

  )beliefs system(التي يتبناها الفرد حول نفسه أو ما يعرف بنظام االعتقاد  )المنطقية 
تجاه عتماد البرنامج اإلرشادي على اإلاكما يفسر الباحث النتائج التي تم التوصل إليها إلى 

ن السلوك المضطرب ينتج من خالل األفكار واالعتقادات ألعقالني االنفعالي والذي يرى با
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حيث أن لتلك ، غير العقالنية والتي يؤمن بها الفرد ويتبناها من مراحل مبكرة من حياته 
األفكار التي يتبناها الفرد تأثير واضح على كيفية إدراك  ومن ثم تأويل األحداث والمواقف 

  ، مما يد فعه إلى السلوك بصورة غير سوية ، منطقي وغير متوافق بشكل غير 
أن العالج السلوكي "بقوله ) ٣٠٨، م١٩٩٧(ويرى الباحث أن ذلك التفسير يؤكده إبراهيم 

وأن هناك تفاعالً بين ، المعرفي يعتمد على افتراض مؤداه أن السلوك التكيفي يمكن تغييره 
وجه األساسي في هذا العالج يتجه نحو طبيعة ونمو فالت، أفكار الفرد ومشاعره وسلوكه 

وهي مجموعة من المعارف ، األنماط السلوكية للفرد المصاحبة لها في النواحي المعرفية 
  " . والمعتقدات واالستراتيجيات التي توظف المعلومة بطريقة تكيفية 

ل في المراحل األولى من أن التفكير غير العقالني يتأص) ليسإ( وهذا ينسجم تماما مع ما ذكره
من تعلم الطفل غير المنطقي بسبب النزعات البيولوجية التي لديه أو بما يكتسبه من الوالدين 

وأثناء عملية النمو فأن األطفال يتعلمون التفكير والشعور حول أنفسهم وحول ، أو من الثقافة 
تتكون لديهم انفعاالت )  هذا جيد(فعندما ترتبط انفعاالت مثل الحب والسرور بفكرة ، اآلخرين 

فإنها تصبح ) يءهذا س(إنسانية إيجابية وعندما ترتبط انفعاالت مثل الغضب واالكتئاب بفكرة 
وارتبطت به وكذلك مدركاتنا ، اها عن المواقف نوبذلك فأن األشياء التي تعلم، انفعاالت سلبية 

  )٣٩٣، هـ١٤٢٣الخطيب (                  .له هي التي شكلت موقفاً سلبياً أو غير سار
األساليب التي اتبعها البرنامج تنوع كما يفسر الباحث النتائج التي تم التوصل إليها من خالل 

والتعامل مع أعضاء المجموعة اإلرشادية في إطار ، اإلرشادي في إدارة الجلسات اإلرشادية 
نفسه ويتيح له المجال من المودة واإلخاء وإشعار المراهق بذاته األمر الذي يعزز من ثقته ب

وذلك عامل معزز ، للتفاعل االيجابي مع المرشد وبقية المسترشدين ومع العملية اإلرشادية 
  .لتحقيق االستفادة من البرنامج اإلرشادي 

كما يفسر الباحث النتائج التي تم التوصل إليها في إطار التفاعل الذي أبداه أفراد المجموعة 
في الوصول إلى درجة من إحداث التغير في أشكال سلوكهم بناء  وسعيهم الواضح،  ةالتجريبي

والتأكيد عليه في ، وبالتالي فان السعي إلى التغير ،على التغير في أنماط التفكير لديهم 
الممارسة اإلرشادية يعد جانباً مهماً في تحقيق األهداف المرجوة من استخدام اإلرشاد العقالني 

ث هنا هو رفض بعض األحكام النقدية الجارحة التي قد يتعرض لها والتغير الذي يعنيه الباح،
والذين قد يوصمونه ببعض العبارات الجارحة ، المراهق أحيانا من اآلخرين من المحيطين به

وهذا يتفق وما ذكره الغامدي ، وتشكل له هذه الخبرات أفكار خاطئة حول ذاته أو قدراته،
ل استخدام فنيات اإلرشاد السلوكي المعرفي يجب أن بقوله أن المعالج من خال) ٣١٨،م٢٠٠٥(

 جفالمعال، يأخذ في االعتبار استخدام التغير في البيئة االجتماعية إلحداث التغير في الشخصية 
  .   حباطات خارجية أو فشل سابقالفكرية قد تكون مكتسبة نتيجة إل يعرف أن بعض أخطاءنا
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إليها في ضوء التفاعل االيجابي الذي أبده أعضاء  كما يفسر الباحث النتائج التي تم التوصل
" وهذا ما لمسه الباحث من خالل استجابة األعضاء لعملية التعلم ، المجموعة اإلرشادية 

وتلك االستجابة كانت المحرض األساسي إلحداث عملية التغير في أنماط " البرنامج اإلرشادي 
  . السلوك لديهم

تم التوصل إليها في ضوء التنوع الكمي والكيفي للفنيات كما يفسر الباحث النتائج التي 
واستخدمت أثناء الجلسات اإلرشادية ، واألساليب اإلرشادية التي اعتمدها البرنامج اإلرشادي 

حيث ساهمت الفنيات المتنوعة التي تمثل تكنيكات أساسية في اإلرشاد العقالني االنفعالي 
فقد اعتمد البرنامج اإلرشادي على ، لعملية اإلرشادية وتسهم في تحقيق األهداف المأمولة من ا

فمن الفنيات المعرفية التي اعتمدها البرنامج فنيات كالحوار ، فنيات معرفية وسلوكية وانفعالية 
فنية المناقشة الجماعية فنية أساسية في اإلرشاد الجمعي كونها  تعد حيث، والمناقشة الجماعية 

ومن خالل ذلك التفاعل يتم ، واالتصال بين أعضاء الجماعة  تركز بشكل أساسي على التفاعل
حيث تتيح هذه الفنية ممارسة إرشادية ، ومن ثم تقويم النتائج ، تبادل اآلراء واتخاذ القرارات 

وإدراك الواقع من خالل مواقف تعليمية وفي إطار ، تقوم على الفهم لجميع الخبرات الماضية 
  .ن مع اآلخرين والتقبل المتبادل بين أعضاء الجماعة اإلرشادية والتعاو، من الحوار المتبادل 

كما ساهمت الفنيات السلوكية مثل الواجبات المنزلية وهي من الفنيات التي تعمل على مساعدة 
المسترشد أو عضو الجماعة اإلرشادية على مناقشة أفكاره غير العقالنية والمراجعة الدائمة لها 

التشوهات المعرفية في بنية التفكير مما يدفع العضو إلى اإلقدام  والتي تؤدي بدورها إلى، 
وقد ساهمت هذه . على السلوكيات غير السوية والتي تقابل بالرفض من المحيطين بالفرد 

في  المهارات والخبرات التي تعلموهاالفنية في مساعدة المسترشدين على االستفادة من تطبيق 
لحياتية العامة خارج إطار الجماعة اإلرشادية وهنا يؤكد الجلسات اإلرشادية في المواقف ا

أن اإلرشاد العقالني االنفعالي يركز على الواجبات المنزلية لما لها ) ١٩٠، م١٩٩٧(الطيب 
ومساعدة المسترشدين على تطبيق اإلجراءات ، هيتوإستمرار،الغة في تحقيق أهدافه من أهمية ب

ولذا فأن كثير .هة أي اضطرابات انفعالية في المستقبل العالجية للجلسات حتى يتسنى لهم مواج
من الممارسات السلوكية التي يتم التدرب على تطبيقها ومحاولة اكتسابها  تفقد خاصيتها في 

ان التحسن في ب)  ١٠٦، م٢٠٠٦(يؤكده الحبشي  ا ماوهذ، التأثير إذا لم يتم التدريب عليها 
إذا لم يتم ممارسة المهارات التي تم التدريب ، ل الجلسات التدريبية احتمال استمراره ضئي

لذلك ففي نهاية كل جلسة يعطى  –خارج جلسات التدريب  –عليها في مواقف الحياة الواقعية 
ألفراد المجموعة التجريبية واجباً منزلياً محدداً يقومون فيه بممارسة المهارات التي تم تعلمها 

  الممارسة من الجلسة الثانية في الغالب   وتكون بداية ، اكتسابها داخل كل جلسةو



 ٢٦٨

الدراسة إلى حاجة الطالب الماسة إلى تقديم في كما يفسر الباحث النتائج التي تم التوصل إليها 
البرامج اإلرشادية المتنوعة التي تستند على االتجاهات النظرية المتعددة التي يزخر بها مجال 

وذلك ، ي نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل حيث يعد السلوك غير السو، اإلرشاد النفسي
والتي تهدف إلى ، يستدعي التدخل بالعمل على تصميم البرامج العالجية واإلرشادية المتنوعة

واالستفادة من الطاقات واإلمكانيات الكامنة في نفوس هؤالء  ،التقليل من تلك السلوكيات 
أن تدخل الدراسات النفسية في  إلى أهمية) ٨٦، م٢٠٠٥(حيث يشير العمرية ،المراهقين 

وذلك لمساعدة المراهقين على تفهم ، المدارس الثانوية والمعاهد العالية على اختالف أنواعها 
والعمل على حسن ، واكتشاف إمكانياتهم وطاقاتهم ، والتعرف على مشاعرهم ، أنفسهم 

  .استغاللهم لهذه الطاقات واإلمكانات 
ى األهمية الكبرى التي تحتلها المدرسة من الناحية التربوية إل) ٢٠١،م١٩٩٨(كما يشير موسى 

وتكوين عالقات ايجابية ، ألنها تستطيع تعليم الطالب طرق التفاعل االيجابي مع الغير 
  . اجتماعية مع اآلخرين 

 توتقديم الخدما، وهذا يبرز األثر الهام إلعداد البرامج اإلرشادية في المؤسسات التربوية 
ُ تركز على الجوانب الوقائية اإلرشادية ل ن إ.والنمائية والعالجية لطالب وفق أسس علمية

، اإلرشاد النفسي  ئالنتائج المتحصلة من البرنامج اإلرشادي تؤكد على مبدأ هام من مباد
وجهت الجهود فإذا ، وقابليته للتعديل والتغير وهي مرونة السلوك اإلنساني ، ومسلمة عامة 

سواء كان ذلك مع ، غير السوية ادية للتعامل مع أشكال السلوكيات وسخرت البرامج اإلرش
. فأن ذلك وبال شك سوف يثمر في تعديل الممارسات غير السوية  ،ن أو غير العاديينيالعادي

والبرامج اإلرشادية على اختالف اتجاهاتها النظرية وبمقاييس إحصائية أثبتت تأثيرها الملموس 
  .وبنسب متفاوتة 

الباحث هذه النتيجة في ضوء السمة الهامة من سمات الشخصية السوية وهو أن  كما يفسر
فهو يغير ويعدل من سلوكه ، الفرد يعدل من سلوكه دائماً بناء على الخبرات التي تمر به 

وبشكل خاص المواقف ذات العالقة بالموقف الذي يقف ، حسب ما تعلمه من المواقف السابقة 
در على اضيف له مجموعة من الخبرات الجديدة مما يجعله قفكل موقف يمر به ي، فيه 

        )٢٥م٢٠٠٣،كفافي  (                                           .مواجهة المواقف التالية
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  الفرض الثاني 

الضابطة في التطبيق  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة
  .ودرجته الكلية ، القبلي والبعدي على أبعاد مقياس السلوك الفوضوي 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب داللة الفروق بين المتوسطات باستخدام 
  والجدول التالي يوضح ذلك   T– test) ت(اختبار 

  
  )٢٣(جدول 

  دي للسلوك الفوضوي لدى أفراد المجموعة الضابطةالفروق بين متوسطات القياس القبلي والبع
االنحراف   المتوسط  القياس  المتغير

  المعياري

مستوى   )ت(قيمة 

  الداللة

  اتجاه الفروق

  ال توجد فروق  .٧٤٨ .٣٣٠   ١.٥٦  ٢٤.٩١  ١٢=القبلي ن  اإلثارة واإلزعاج
  ١.٨٣  ٢٥.٠٨  ١٢=البعدي ن

  ال توجد فروق  .٢٩٨    ١.٠٩٣  ١.٨٨  ٢٥.٥٠  ١٢=القبلي ن   العدوان
  ١.٩٧  ٢٦.٤١  ١٢=البعدي ن 

  ال توجد فروق  .٨٢٥   .٢٢٦   ٢.١٥  ٢٠.٥٠  ١٢=القبلي ن  التخريب
  ١.٦١  ٢٠.٦٦  ١٢=البعدي ن

مخالفة األنظمة 
  والتعليمات

  ال توجد فروق  .٨٨٤  .١٥٠  ١.٤٨  ٢٣.٧٥  ١٢=القبلي ن
  ١.٧٢  ٢٣.٦٧  ١٢=البعدي ن

  ال توجد فروق  .٤٢٥  .٨٢٩   ٣.٠١  ٩٤.٦٦  ١٢=القبلي ن  ةالكلي درجةال
  ٢.٨٨  ٩٥.٨٣  ١٢=البعدي 

  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات )٢٣(رقم  السابق يتضح من نتائج الجدول

البعدي للمجموعة الضابطة والقياس القياس القبلي في كل من الدرجة الكلية للسلوك الفوضوي 
 )مخالفة األنظمة والتعليمات،التخريب ،العدوان ، اجاإلثارة واإلزع(لك في األبعاد االتيه وذ

وللتأكد من صحة هذه النتائج التي تم حسابها بواسطة األسلوب  ،وكذلك في الدرجة الكلية 
اإلحصائي البارامتري قام الباحث باستخدام اإلحصاء الالبارامتري والمتمثل في تطبيق 

  . يوضح ذلك )  ٢٤(والجدول " ويلكوكسون"اختبار
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  ) ٢٤(جدول                                       
  الفروق بين القياس القبلي والبعدي للسلوك الفوضوي لدى المجموعة الضابطة باستخدام 

                                                                             اختبار  ويلكوكسون                                                                  
متوسط    القياس  المتغير

الرتب    
السالبة     

متوسط  

         بالرت
الموجبة     

مستوى   Zقيمة  

الداللة          

  اتجاه الفروق 

   توجد فروقال  .٧٣٠  .٣٤٥-  ٥.٣٣  ٣ .٠٠  بعدي  - قبلي  اإلثارة واإلزعاج

  ال توجد فروق  .١٥٥  ١.٤٢٢-  ٧.١٣  ٥.٢٥  بعدي  - قبلي   العدوان

  ال توجد فروق  .٩٥٩  .٠٥٢-  ٤.٦٧  ٦.٧٥  بعدي –قبلي   التخريب

  مخالفة األنظمة
  والتعليمات

  ال توجد فروق  .٩٣٢  .٠٨٥-  ٣. ٣٨  ٤.٨٣  بعدي –قبلي 

  روقال توجد ف  .٥٠٣  .٦٧٠-   ٦,٧٥  ٥.١٠  بعدي –قبلي   المجموع الكلي

لدى أفـراد المجموعـة   فروق إلى عدم وجود ) ٢٤(الجدول رقم وتشير النتائج المتحصلة في 
ـ والدرجـة  السلوك الفوضوي في القياسين القبلي والبعدي أبعاد الضابطة في  لألبعـاد   ةالكلي

م؛ ١٩٨٣،صـايغ و عمر(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات  ،المتضمنة في المقياس 
ــن ــايرة ؛ ١٩٨٩، باش ــدأم؛١٩٩١،العم ــبري١٩٩١بوعبي ــوش ١٩٩٣،م؛ص م؛ ابوغ

والتي أشارت جميعها إلى عدم وجود أي تحسـن لـدى أفـراد    ) م٢٠٠٢م؛القصاص ١٩٩٣
المجموعة الضابطة والذين لم يخضعوا للبرنامج اإلرشادي والذي طبق علـى اقـرأنهم فـي    

ابق والذي أشار إلـى فعاليـة   المجموعة التجريبية ، وتتناغم هذه النتائج مع نتائج الفرض الس
الممارسة اإلرشادية لخفض السلوك الفوضوي ولتؤكد أيضا على أن مستوى السلوك الفوضوي 
والممارس من قبل الطالب في المرحلة الثانوية يبقى ويزداد في ظل غيـاب أو عـدم تقـديم    

بأبعـاده  لكون السـلوك الفوضـوي    اًالمساعدة اإلرشادية الالزمة ، ويفسر الباحث ذلك نظر
يعـد مشـكلة   )ومخالفة األنظمة والتعليمات ، التخريب،والعدوان ، اإلثارة واإلزعاج (األربعة 

وكذلك األسرة وذلك الن السلوك الفوضوي ، مؤرقة لجميع المهتمين بالشأن التربوي والتعليمي
والـذي يؤكـد   ، وهو احد االضطرابات السلوكية التي ظهرت مؤخرا كمفهوم نفسي حـديث 

في ظل عدم وجود األساليب الصحيحة للتعامل  ونوعاً نه يزداد كماًأون بالصحة النفسية المهتم
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التي تستند على أسس عملية خاصـة  ومحاولة التقليل منه بإتباع الممارسات اإلرشادية ، معه 
إذا ما حدث ذلك في المرحلة العمرية التي تعرف بالمراهقة والتي يطلق عليها الكثير المهتمين 

النمو واإلرشاد النفسي المرحلة العمرية الحرجة ، ويتفق ذلك مع مـا أشـارت اليـه     بدراسة
ويوصـف  ، من أن المراهقة توصف بأنها مرحلـة المشـكالت   ) ٣٨، م١٩٨٠(بهادرسعدية 

السلوك الصادر من المراهق أيا كان نوعه أو مظهره بالمتاعب والمشكالت بدرجـة تفـوق   
ويرجع ، المراهق شخصاً مشكالً تجاه نفسه وتجاه غيره  ويعتبر الكبار، غيرها من المراحل 

متمرد عنيـد  ، مضطرب ، ذلك إلى أن المراهق شخص غير متكيف لدوره الجديد في الحياة 
ة مشـاكل  لذا أكدت معظم الدراسات العلمية التي أجريت على المراهقين كثر، الخ ..عدواني 

  .وإيجاد الحلول المناسبة ، خلص منها الت وتنوعها وتوجيه االهتمامات إلى ، المراهقين 
على أن السلوك العدواني من أكثر المشكالت التي تظهر في ) ١٤٠،م٢٠٠٣(كما يؤكد كفافي 

ن طبيعة المرحلة النمائية تُيسر ذلك إل، أو طوال العقد الثاني من العمر ، سن المراهقة 
  .السلوك 

المجموعة الضابطة في القياس  السلوك الفوضوي لدى أفراد ثبات مستوىويفسر الباحث 
ولكن في ، البعدي بان الحاجة ماسة إلى تقديم الخدمات اإلرشادية في مختلف المراحل العمرية 

مرحلة المراهقة تبرز الحاجة وبشكل كبير إلى تقديم الخدمات اإلرشادية وتصميم البرامج 
مكن القائمون على المؤسسات وإذا لم يت، من اجل التعامل مع المراهقين ، اإلرشادية المتنوعة 

وتعمل على إعداد البرامج ، االجتماعية والتربوية من إيجاد المنافذ التي تمتص طاقات الشباب 
فان ، وتقديم المساعدة التوجيهية واإلرشادية ، التي تستثمر إمكاناتهم ومواهبهم وطاقتهم

سلبية  تحد من تطور  وتشكل ظواهر، المشكالت المتعددة في مرحلة المراهقة سوف تتزايد 
ونظير ذلك فقد وجهت الجهود إلى ، وتنذر بشيوع االضطرابات التي تصدع بنيانه ، المجتمع 

إدراكاً بشيوع المشكالت السلوكية . إعداد البحوث والدراسات التي تهتم بالمراهقين ومشكالتهم
ن عاماً أكدت يالثإلى أن الدراسات خالل الث) ١٣، م٢٠٠٠(وهنا يشير عقل ، في هذه المرحلة 

  :ومن هذه الدراسات ، على أن هناك حاجة ملحة إلى الخدمات اإلرشادية 
وأجريت في مصر عن مشكالت المراهقات وحاجاتهن " م١٩٦٥منيرة حلمي "دراسة  -١

   .اإلرشادية

وأجريت في األردن حول مشكالت المراهقة وآليات " م١٩٧٣حسين "دراسة  -٢
 .المساعدة للمراهقين 

وأجريت في الكويت على عينة من الطالب في المرحلة " م١٩٨٠ادر به" دراسة  -٣
 .والمشكالت النفسية والتربوية التي يعانون منها ، الثانوية 
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وأجريت في الكويت عن الحاجات النفسية للمراهقين " م١٩٨٣عمر "دراسة  -٤
 والمراهقات 

ية لطلبة وأجريت في السعودية لتحديد الحاجات اإلرشاد" م١٩٨١الدوسري " دراسة  -٥
 .المدارس الثانوية 

من طالب المرحلتين ) ١٩٠٧(وأجريت على عينة من " م١٩٩٣المفدى "دراسة  -٦
 .المتوسطة والثانوية في دول الخليج العربي 

وجميع هذه الدراسات أشارت إلى عدد من الحقائق التي تؤكد في مجموعها على أن الطلبة في 
، إلرشاد النفسي والتربوي واألكاديمي والمهني مرحلة المراهقة في حاجة ماسة إلى برامج ا

والبد من وجود مراكز إرشادية متخصصة يتوالها مرشدون متخصصون يتم إعدادهم علمياً 
ومهنياً ويقومون بخدمات التخطيط واإلشراف والمتابعة للخدمات اإلرشادية المقدمة في 

  .  المدارس والجامعات
تبناه اإلرشاد النفسي في تحقيق التوافق والصحة النفسية يؤكد الباحث على أهمية الدور الذي يو

حيث يتيح الفرصة في هذه المرحلة العمرية لتشكيل قيم التوافق واالندماج السوي ، للمراهقين 
والمساهمة الفاعلة من خالل حاجته إلى اإلرشاد وصوالً إلى تكوين ، مع الكيان االجتماعي 

دفعه إلى اإلقدام على ين ذلك قد إف، هذه الفرصة  مراهقلل تُهيأوإذا لم ، الشخصية السوية 
وهذا يتفق تماماً مع ما .بعض الممارسات غير السوية والتي تقابل بالرفض من قبل المجتمع 

بأن الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد النفسي تعد من أهم ) ٢٢٩،م١٩٩٤(أشار إليه زهران 
  .من والحب واالنجاز والنجاح مثلها مثل الحاجة إلى األ، الحاجات لدى الفرد 

من ضرورة العناية بحياة المراهقين من أجل مساعدتهم ) ٢٠، م٢٠٠٧(وما ذكرته كلير فهيم
والعمل على إشباع حاجاتهم النفسية ومنها الحاجة إلى ، على التخلص من متاعبهم النفسية 

ما يؤدي إلى م، وتبصيره بالسلوك المقبول والسلوك المرفوض ، التوجيه وضبط السلوك 
  .تمتعه بالصحة النفسية والتكيف مع الحياة بمشاكلها وأفراحها دون متاعب نفسية 

ويفسر الباحث استمرار السلوك الفوضوي لدى أفراد المجموعة الضابطة إلى عدم تمكنهم من 
والذي  ،ومن أساليب التدخل المتبعة في جلسات البرنامج ، االستفادة من البرنامج اإلرشادي

وعمل على "التجريبية "على الحوار الهادي مع أفراد المجموعة التي خضعت للتجربة ركز 
ليات التعامل مع المواقف أود األفراد بوز، إحالل نماذج من الممارسات السلوكية السوية 

وهنا يشير ، سواء كان ذلك في البيئة المدرسية أو الحياة االجتماعية ،الحياتية المتنوعة 
إلى أهمية القيام بتدريب المراهق على التخلص من أوجه القصور لديه   )٥، ت.د(اشهبون
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غير المباشر في حدوث السلوك العنيف وذلك من خالل  والتي قد تكون السبب المباشر أو
، وعلى استخدام اللغة بدالً من العنف ، على اكتساب المهارات االجتماعية  القيام بتدريبه

  . وعلى التفوق في الدراسة ، ر عن االنفعاالت وتأجيل التعبي، وتحمل اإلحباط 
كما يفسر الباحث استمرارية وجود السلوك الفوضوي لدى أفراد المجموعة الضابطة إلى 
استمرار الوسط التربوي واألسري بالشكل السابق للمراهق وعدم إحداث أي جوانب تغير في 

متنوعة من الخبرات  ذلك الوسط من خالل العزوف عن تعريض أفراد المجموعة ألنماط
وعدم تزويدهم بالمعارف التي تمكنهم من الفهم ، المساعدة في تشكيل السلوك الشخصي 

الحقيقي والواقعي للبيئة المدرسية وإدراك القيمة الحقيقية لمفهوم االنضباط المدرسي وأهمية 
لى إعادة تشكيل الن تلك المعطيات من شأنها أن تعمل ع، والتعليمات المدرسية  مااللتزام بالنظ

وهذا ما افتقده ، وااللتزام بالسلوك السوي ، النظرة إلى مراجعة السلوك الصادر من الطالب 
 أفراد المجموعة الضابطة والتي لم يتعرض إفرادها لنفس الخبرات والنماذج المعرفية

ي أنماط وشكلت فروقاً دالة إحصائيا ف، التي تعرض لها أفراد المجموعة التجريبية  اإلرشادية 
  . سلوكهم بين القياسين القبلي والبعدي 

يرى الباحث إن النتائج التي تم التوصل إليها أكدت أهمية ارتبـاط المسـتوى االقتصـادي    و
القائمة على األساليب التربوية حيث تعد األوضاع األسرية ، واالجتماعي بالسلوك الفوضوي 
في التعامل من قبل األسر مـع األبنـاء   والحرمان والغلظة ، غير السوية من أشكال التأنيب 

تسم بالفوضـى  يعن ما يقومون به من سلوك إلى حد ما ولة ؤالتي يعيشها أفراد الدراسة مسو
  :في المحيط المدرسي والباحث يعزز هذا االستنتاج من خالل العناصر اآلتية 

  .ضعف المتابعة األسرية -١
سر على مقابلة مطالب األبناء المتزايدة وعدم قدرة بعض األ ،المستوى االقتصادي المتدني-٢

  .في مرحلة المراهقة 
محدودية المستوى التعليمي للوالدين والذي انعكس أثره في عـدم االهتمـام بالتحصـيل     -٣

  .الدراسي
  .لتربية والتعليم لمفاهيم تتعلق باعدم إدراك القيمة الحقيقية  -٤
  .باء والمعلمين آلكيات الفوضوية من قبل انتهاج األساليب البدائية في التعامل مع السلوإ-٥
عدم الوعي بأهمية الدور التكاملي للمنزل في تتمة دور المدرسة فـي البنـاء المعرفـي     -٦

  . والتربوي واالجتماعي لألبناء 
، بان اضطراب الجو النفسي في األسـرة  ) ٤٣٨،م١٩٩٥(وهذا ينسجم وما أشار إليه زهران

وضعف المستوى االقتصادي واالجتماعي تؤدي إلـى  ، لوالدين وسيطرة ا، والتربية المتزمتة 
  كما يتفق هذا االستنتاج وما . تشكيل مراهقة إنسحابية إنطوائية وشخصية عدوانية ومتمردة 
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بان األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية تشكل عوامل مهمة ) ٥١، م٢٠٠٠(أكدته بثينة عمارة 
  .د على إشباع بديل لما افتقده في األسرة حيث يحصل الفر، في تنمية السلوك الجانح 
والتـي ذكـرت أن   )١٩٩٧(من نتائج دراسة بكـر  ) ٢٢٣،م٢٠٠٢(وما ذكرته حنان طفش 

الحرمان من التوجيه الوالدي والمعاملة األسرية القاسية والضرب وفقدان الحنـان مـن أهـم    
وصلت إليه دراسـة  وما ت، األسباب وراء انخفاض الثقة بالنفس والقدرات وتعاطي المخدرات 

ومـا  . والتي أظهرت ارتباط فاعلية دور األسرة بالتعامل الفعال في المراهقة ) ١٩٩٩(مندي
من أن األحداث العنيفين جاءوا من خلفيـات اقتصـادية   )  O'Connor ,1994,(أشارت إليه 

  .  واجتماعية منخفضة 
وفق أسس علمية ومنهجيـة   ةوهنا يؤكد الباحث على أهمية تقديم المساعدة اإلرشادية المناسب

ويستشهد الباحث هنا بنتائج القيـاس   ،تراعي الحاجات والمطالب وذلك لجميع فئات الطالب 
للمجموعة الضابطة والتي استمر أفرادها في انتهاج السلوك الفوضوي في محـيط المدرسـة   

ي تعرض التولم يتم تعرضهم لنفس الخبرات ، اديةوذلك لكونهم لم يخضعوا ألي مساعدة إرش
  .لها أفراد المجموعة التجريبية 

كما يفسر الباحث عدم وجود فروق في أداء أفراد المجموعة الضابطة بين القياسـين القبلـي   
والبعدي إلى عدم توفر الفرص التعليمية واالنفعالية والسلوكية التي أتيحت ألعضاء المجموعة 

ص الـذي يعمـل علـى القيـام     واحتياج أعضاء المجموعة الضابطة إلى الشـخ ، التجريبية 
والعمل على تبصيرهم باألساليب السلوكية الصـحيحة والسـوية   ، بتوجيهيهم التوجيه السليم 

األمر الذي يعزز من تطوير مهـارات التحليـل لألفكـار    ، والتي تحظى بالقبول االجتماعي 
وكية غيـر  والعمل على اكتساب الطرق البديلة لألنماط السـل ، المولدة للمشاعر والسلوكيات 

وذلك كان عامالً موثراً في عدم حدوث أي تغير في سـلوك أعضـاء المجموعـة    ، السوية 
وذلك إلن المحصلة الختامية من العملية اإلرشادية تذهب إلى حد زيادة استبصـار  ، الضابطة 

) ١١،م١٩٩٩(وهذا يتفق مع ما أشار إليه كفـافي  . وبالتالي فهي عملية تعليمية ، الفرد بذاته 
وتؤكد بذلك عملية الـتعلم مـن   ، العملية اإلرشادية تقوم على زيادة استبصار الفرد بذاته  بأن

فالفرد ، ونحو اآلخرين ،حيث اهتمامها بتحويل أفكار األفراد ومشاعرهم وسلوكهم نحو ذواتهم 
  . الذي يمر بخبرة إرشادية ناجحة فانه يمر بخبرة نمو وارتقاء نفسي في ذات الوقت 

لباحث استمرار السلوك الفوضوي لدى أفراد المجموعة الضابطة إلـى الـرفض   كما يفسر ا 
الدائم الذي يتعرض له المراهق بشكل عام نتيجة إلقدامه على بعض الممارسات السلوكية التي 

ـ ،كبار تروق للال  الء ؤأو تخرج في بعض األحيان عن نسق المقبول والمرفوض الذي سنه ه
ذلك عدم شعور المراهق ايًأ كان سلوكه بالقبول كشخص لـه  وك ،المؤثرين في حياة المراهق

التعامل مع السـلوك  أهمية في النظريات اإلرشادية وهذا ما أكدته كثير من ، قيمته وكرامته 
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لطالب ذوي السلوك الفوضوي لوبالتالي فإننا كثيراً ما نالحظ الرفض الدائم  ،وليس مع الفرد 
السعي إلى تفهم أوضاعهم ومحاولة تقـديم المسـاندة    وعدم، أو المشاغب من قبل التربويين 

ة إلى محاولة لفـت  وهذا الرفض ربما يدفعهم في أحيان كثير، النفسية والتربوية الالزمة لهم 
وهـذا يتفـق   ، المحيطين بوجودهم عن طريق بعض الممارسات غير السويةاألنظار وإشعار 

السيكولوجي يوحي بأن جزء كبيراً  من أن التراث) ١١٧،م١٩٨٦(تماما مع ما ذكره العيسوي
  .من معاناة المراهق يرجع إلى أسلوب التعامل معه 

ويرى الباحث أن النتائج التي تم التوصل إليها تشير إلى  مبدأ هام جداً في العمل اإلرشـادي  
، وهو يتمثل في استعداد الفرد للتوجيه واإلرشاد وتوفر الدافعية لتلقي المسـاعدة اإلرشـادية   

بما يساعده على التوافق مع ،عي دوماً إلى تلمس الحلول المناسبة للمشكالت التي يواجهها والس
وهو وفق هذا األساس فانه أي الفرد في أي مجال من مجاالت الحياة ، المحيط الذي يعيش فيه 

وذات األمر ينطبق على أفراد ، يحاول دوماً تلمس أفضل الحلول التي تقف أمام إشباع حاجاته 
وهـذا  . موعة الضابطة فهم بحاجة إلى المساعدة اإلرشادية ولديهم الدافعية لالستفادة منه المج

للتوجيـه   همن وجود دافعية للفرد واسـتعداد ) ٣٢،م١٩٩٨(ينسجم وما أشار إليه جمل الليل 
متى ما كـان  ، األمر الذي يجعل من العمل اإلرشادي مع الفرد عمالً ناجحاً ومثمراً، واإلرشاد

  .   وفي هذه الحالة يحقق اإلرشاد النفسي اكبر قدر ممكن من النتائج االيجابية ، إليه  محتاجاً
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  الفرض الثالث 

ابطة ودرجـات  درجات أفراد المجموعة الض ين متوسطات توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
بعـد تنفيـذ    يـة ودرجتـه الكل ، السلوك الفوضويأفراد المجموعة التجريبية في أبعاد مقياس 

، وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحـث   ضابطةالبرنامج اإلرشادي لصالح المجموعة ال
) ٢٥( والجـدول    T – test)ت (بحساب داللة الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبـار 

  .يوضح ذلك 
  ).٢٥(جدول                                      

  الضابطة و التجريبية في القياس البعدي للسلوك الفوضوي  تينعالفروق بين المتوسطات للمجمو  

االنحراف   المتوسط  القياس  المتغير
  المعياري

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  إتجاه الفروق

اإلثارة 
  واإلزعاج

فروق لصالح   ٠.٠١  ١٢.٨٩  ١.٨٣  ٢٥.٠٨   ١٢=الضابطة ن
  ١.٩٧  ١٥.٥٨  ١٢=التجريبية    ةضابطالمجموعة ال

فروق لصالح   ٠.٠١  ١٢.٥٦  ١.٩٧  ٢٦.٤٦  ١٢=الضابطة ن   نالعدوا
  ٢.١٧  ١٥.٧٥  ١٢=التجريبية    ةضابطالمجموعة ال

فروق لصالح   ٠.٠١  ١٠.٤٢  ١.٦١  ٢٠.٦٦   ١٢=الضابطة ن  ريبخالت
  ١.٨٢     ١٣.٣٣    ١٢=التجريبية ن  ةضابطالمجموعة ال

األنظمة  مخالفة
  والتعليمات

فروق لصالح   ٠.٠١  ١٠.٨٨  ١.٧٢  ٢٣.٦٧   ١٢=الضابطة ن
  ٢.٠١  ١٥.٣٣   ١٢=التجريبية ن  ةضابطالمجموعة ال

فروق لصالح   ٠.٠١  ٢١.٥٢  ٢.٨٨  ٩٥.٨٣  ١٢=الضابطة ن  ةالكلي درجةال
  ٤.٩٩  ٦٠.٠٠  ١٢= ن التجريبية  ةضابطالمجموعة ال

  
رجات  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات د) ٢٥(يتضح من نتائج الجدول رقم 
الضابطة في أبعاد مقياس متوسطات درجات أفراد المجموعة أفراد المجموعة التجريبية و

لسلوك الفوضوي بعد تطبيق لمقياس ا ةالكلي درجةالوكذلك في متوسطات ، السلوك الفوضوي 
وهو ما يعني به الباحث أن متوسط ، ة ضابطالبرنامج اإلرشادي وذلك لصالح المجموعة ال

بعد تنفيذ البرنامج ، ة  التجريبية قد أنخفض عن متوسط المجموعة الضابطة درجات المجموع
التي تم التوصل رض  وللتحقق من صحة النتائج فإلى تحقق صحة هذا الاإلرشادي مما يشير 

استخدام األسلوب اإلحصائي إلى الباحث في هذا الفرض عمد "t" إليها باستخدام اختبار
  " وتني –مان " رالالبارامتري المتمثل في اختبا
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                                  ذلك  يوضح) ٢٦( رقم والجدول التالي                        
  )٢٦(جدول                                 

  "وتني –مان "الفروق بين متوسطات المجموعة الضابطة والتجريبية في القياس البعدي باستخدام   اختبار 
مستوى  uقيمة    متوسط الرتب  جموعةالم  المتغير

  الداللة

  اتجاه الفروق

اإلثارة 
  واإلزعاج

  فروق للمجموعة  ٠.٠١  .٠٠٠   ١٨.٥٠  ١٢=الضابطة ن
  ٦.٥٠  ١٢ =نةالتجريبي  لضابطةا
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للمجموعة فروق   ٠.٠١  .٠٠٠  ١٨.٥٠  ١٢=الضابطة ن  التخريب
  ٦.٥٠  ١٢=ن التجريبية  ةضابطال
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األنظمة 
  والتعليمات

فروق للمجموعة   ٠.٠١  .٠٠٠  ١٨.٥٠  ١٢=الضابطة ن
  ةضابطال

  ٦.٥٠  ١٢=ن التجريبية

فروق للمجموعة   ٠.٠١  .٠٠٠  ١٨.٥٠  ١٢=الضابطة ن  الدرجة الكلية
  ٦.٥٠  ١٢=ن ةالتجريبي  ةضابطال

إلى فعالية البرنامج اإلرشادي التي تم التوصل إليها ) ٢٦(في الجدول رقم وتشير النتائج 
لدى عينة من طالب المرحلة العقالني االنفعالي والذي هدف إلى خفض السلوك الفوضوي 

وقد ظهر ذلك لدى أفراد المجموعة التجريبية والتي خضعت للبرنامج اإلرشادي في ، الثانوية 
برنامج لضابطة والتي لم يخضع أفرادها لذات اللدى أفراد المجموعة ا حين لم يظهر

  .رشادياإل
م ، ١٩٨٩باشـن   م،١٩٨٣صايغ و عمر(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات كال من 

) م٢٠٠٢،؛القصاص ١٩٩٣؛ أبوغوش م١٩٩٣صبري  ؛م١٩٩١،أبوعبيد ؛م ١٩٩١ ،العمايرة
اإلرشادية في خفض حدة سلوك الفوضى والشغب ألفـراد   لية البرامجعجميعها فا تكدأوالتي 

المجموعة التجريبية والذين تم التطبيق عليهم مقارنة بنتائج المجموعة الضابطة والـذين لـم   
وبالتالي لم يطرأ أي تحسن في سلوكهم داخـل المدرسـة   ، يطبق عليهم أي برنامج إرشادي 

البرنامج اإلرشادي والذي عمـل علـى   ويفسر الباحث ذلك في ضوء األثر االيجابي لمحتوى 
إعادة البناء المعرفي طبقا لمجموعة من األهداف تتمحور حول أهمية إدراك إن غاية اإلرشاد 
العقالني االنفعالي هو أن تظل العملية اإلرشادية تكتسب البعد الفلسفي ولـيس مجـرد البعـد    
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حول وذلك ، لمتأصلة أو بعضها ن تستخدم هذا البعد في تغير طرق التفكير اأو، السيكودينامي 
ذات الفرد وحول اآلخرين وحول العالم الذي نعيش فيه ، ومن ثم تصبح في النهايـة فكريـا   

فـي   ا شامالًوإذا لم تحدث العملية اإلرشادية تغير .وانفعاليا وسلوكيا اقل إيذاء وخذالنا لذاتها 
ولكنها ال تزال بعيدة عن نمـوذج  اتجاهاتها نتيجة الممارسة اإلرشادية فإنها يمكن أن تتحسن 
  . اإلرشاد العقالني االنفعالي وهو التغير األساسي للشخصية 

كما يرى الباحث أن هذه النتيجة التي تم التوصل إليها تعود إلى ارتكاز اإلرشـاد العقالنـي   
والتي أستند إليهـا الباحـث فـي    ، االنفعالي على عدد من الفروض الخاصة بفنياته المتنوعة 

طار النظري ومنها العمل على التنفيس عن االنفعاالت المختلـة وظيفيـاً مثـل الغضـب     اإل
المجموعـة  " وذلك بواسطة مسـاعدة أفـراد عينـة الدراسـة     ، والعدائية والغيظ والعدوان 

والتي تشكل أنماط االسـتجابات  ، على محاولة التعرف على األفكار غير العقالنية "التجريبية
تمكن الفرد من أن ، ل على استبدالها بأفكار أخرى جديدة أكثر عقالنية والعم، الصادرة منهم 

على اتخاذ فلسفة " المسترشد" والمرشد العقالني يساعد العميل ، يتخلى عن االنفعاالت الضارة 
وتجعله قادراً على كظم غيظه وغضبه وترك هـذه  ، عقالنية جديدة تحقق له الصحة النفسية 

  .ياً االنفعاالت المختلة وظيف
التجاه العقالني لكما يفسر الباحث هذه النتائج في ضوء التنوع والتميز للفنيات اإلرشادية 

تلك الفنيات المستخدمة للتعامل  بما يؤكد  فاعليةاستفاد الباحث من ذلك التنوع وقد ، االنفعالي 
ن فنيات معرفية مع الطالب وعينة الدراسة والتنوع الذي يتميز به االتجاه العقالني االنفعالي م

وفنيات انفعالية وفنيات سلوكية والتي تعمل جميعها على استخدام األساليب العملية في التفكير 
وكذلك العمل على استخدام األساليب التربوية والمعرفية وربط األحداث بالنتائج األمر الذي 

كير االيجابي أو التفكير تنمية التفعلى يؤكد تميز االتجاه العقالني االنفعالي كاتجاه علمي يركز 
يات اإلرشادية أثناء العمل طئة من خالل ممارسة العديد من الفنودحض األفكار الخا ،العقالني

قد توسع في استخدام اإلرشاد العقالني  "ليسإ"إلى أن )م١٩٨٥(اإلرشادي ، وهنا يشير عمارة 
قدام على السلوكيات ين سلوكيا والذين يعملون على اإلباالنفعالي في التعامل مع المضطر

المضادة للمجتمع ويصعب التعامل معهم من خالل األساليب اإلرشادية والعالجية األخرى 
العقالني االنفعالي حقق نتائج ايجابية أفضل من التحليل  رشادحيث قد أوضح بالنتائج أن اإل

علية مع امل بفانه تعأكما أشار إلى ،النفسي الكالسيكي وكذلك التحليل النفسي التوجيهي
  .على القانون واألحداث  الراشدين الخارجين 

سلم وبناء على فاعلية اإلرشاد العقالني في التعامل مع كثير من المشكالت السلوكية فان من الم
أن ينخفض السلوك الفوضوي لدى أفراد المجموعة التجريبية بالمقارنة مع أفراد المجموعة به 

  .برنامج اإلرشادي المستخدم الضابطة األمر الذي يؤكد فعالية ال
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كما ويعزي الباحث السبب في وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات المجموعة التجريبية 
ومتوسطات المجموعة الضابطة إلى تعرض أفراد المجموعة التجريبية لجملة من الخبرات 

الطرق  والتركيز على إكسابهم، والمواقف التي عملت على تنمية مهارات التفكير السوي 
وبشكل عام ، التعامل مع اآلخرين خصوصاً داخل البيئة المدرسية والمناسبة من اجل البديلة 

الباحث على التأكيد خالل الجلسات اإلرشادية على  دحيث عم، في المجتمع الذي يعيشون فيه 
ثر مساعدة أفراد المجموعة التجريبية على محاولة تعديل  التفكير غير العقالني إلى صورة أك

كما قام الباحث بتبصير ، عقالنية من خالل النظر بعمق إلى نواتج بعض الممارسات السلوكية 
المجموعة التجريبية بمجموعة من المهارات التي تساعدهم على مواجهة المواقف التي  فرادأ

من خالل التعرف على آليات التعامل مع تلك ، تدفعهم إلى اإلقدام على السلوك الفوضوي 
وصوالً إلى تحديد األنماط ، ومحاولة تلمس الحلول المناسبة ، والتعرف على أسبابها  المواقف

  . والتعامل مع اآلخرين بفاعلية وإيجابية ، السلوكية التي تحظى بالقبول االجتماعي 
العقالني  خدمها الباحث والتي تنتمي إلى اإلرشادوساهمت الفنيات اإلرشادية المتنوعة التي است

في الجلسات  اإلرشادية في توفير النماذج السلوكية التي تتسق مع اإلطار االجتماعي االنفعالي 
حيث ، المثالية للسلوكيات المقبولة  ةكما عززت تلك الفنيات اإلرشادية الرؤي، المقبول 

ساهمت فنية النمذجة في مساعدة أعضاء المجموعة اإلرشادية على مشاهدة نماذج السلوك 
القبول ومحاولة التخلص من النماذج السلوكية غير السوية من خالل السوي والتي تتسم ب

) ٣١٤، م٢٠٠٠(وهنا يشير عقل ، المشاهدة الحية لنموذج سلوكي واقعي أو نموذج كتابي 
وتظهر ، وتعديل السلوكيات الرديئة ، إلى أن النمذجة تستخدم في بناء السلوكيات المرغوبة "

علم طالباً فإذا أردنا أن نُ، ابسط صورة في مدارسناالنمذجة كأسلوب لتعديل السلوك في 
أو النظافة أو المشاركة أو القيام بالواجبات عمدنا إلى نقله إلى جانب ، االنضباط الصفي 

ويتعلم منه السلوكيات ، هفيالحظه ويقتدي ب، يعتبره نموذجاً له ، ومحب له ، طالب مجد 
  " .المرغوبة 

، وهي من الفنيات المنتمية إلى االتجاه السلوكي ، سترخاء كما ساهمت فنية التدريب على اال
وبالتالي ، واالنفعالية لديه ، والتي تعمل على زيادة إدراك الفرد لمستوى اإلثارة الفسيولوجية 

تسعى إلى تحقيق االتزان االنفعالي لجوانب الشخصية وذلك عندما يواجه الفرد مواقف 
 ،ى بعض الممارسات السلوكية غير السوية والمرفوضةاستفزازية قد تدفعه إلى اإلقدام عل

أن االسترخاء طريقة هامة في تنظيم مستوى االستثارة  ) ١٣٢، م٢٠٠٧(حيث يؤكد حسين 
وذلك ألنها تزيد من وعي الفرد بمستوى االستثارة ، الفسيولوجية واالنفعالية وخفضها 

رورياً في مواجهة المواقف واالسترخاء يكون ض، الفسيولوجية الناتجة لديه عن الغضب 
ن تعلم االسترخاء يساعد على إوبالتالي ف، وما ينتج عنها من غضب وقلق ، االستفزازية 
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خفض مستوى االستثارة االنفعالية الناجمة عن الغضب ومن خالل االسترخاء يتم تدريب الفرد 
رق التعامل معها وط، على تخيل المواقف االستفزازية والتهديدية والتي تستثير الغضب لديه 

  .تحت ظروف االسترخاء 
وزيادة ، المجموعة اإلرشادية على ضبط سلوكهم  فرادكما ساعدت فنية التعزيز على مساعدة أ

وبالتالي فإن التعزيز يركز على تشكيل السلوكيات التي تتسم ، تعلمهم للسلوكيات المرغوبة 
والتدريب ، ب داخل المحيط المدرسي واألدوار المطلوبة من الطال، بالفهم الكامل للمسئوليات 

) ١٠٤، م٢٠٠٢(وهنا يشير زهران ، على ممارسة تلك السلوكيات داخل المجموعة اإلرشادية 
نه من األفضل واألكثر فاعلية تعزيز التعليم الصحيح بإثابته أكثر من أأن سكينر أكد على 

  .العقاب على التعلم غير الصحيح 
مساعدة أعضاء المجموعة اإلرشادية على ضبط سلوكهم من كما أسهمت فنية لعب الدور في 

خالل تعريضهم لمواقف تعمل على استثارة التوتر االنفعالي لديهم وتدفعهم للسلوك بطريقة 
المرشد بالمشاركة مع بعض أعضاء المجموعة اإلرشادية بتمثيل بعض قام حيث ، غير سوية 

، الراجعة المناسبة لتحديد الممارسات السوية ومن ثم تقديم التغذية ، داور المواقف وأداء األ
وتعد هذه الفنية من الفنيات اإلرشادية التي تعمل على زيادة وعي ، والممارسات غير السوية

حيث يذكر عقل ، ومن ثم تدفعه إلى تعلم السلوك الجيد ، المسترشد  وتنمية إدراكه بمشكلته 
ادية التي يعاد فيها تنظيم وبناء المجال أن لعب الدور من األساليب اإلرش) " ٣٢٦، م٢٠٠٠(

، ومن ثم تعلم السلوك الجديد ، وتحقيق االستبصار بمشكلته ، النفسي واالجتماعي من جديد 
كما يتم من خالل التمثيل ، ويتم هذا األسلوب من خالل قيام المسترشد بتمثيل أدوار معينة 

وينفس عن انفعاالته  ، ي ويسقطها على شخصيات الدور التمثيل، الكشف عن مشاعره 
   ". ويعبر عن اتجاهاته وصراعاته ودوافعه، ويستبصر بذاته

كما يفسر الباحث الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات أفراد 
المجموعة الضابطة إلى فاعلية التدخل اإلرشادي الذي تم من خالل البرنامج اإلرشادي الذي 

والذي يتوافق مع الحاجة الماسة إلى ، وعة التجريبية دون المجموعة الضابطة وجه إلى المجم
اإلرشاد أثناء المواقف التي يبرز فيها الحاجة إلى اإلرشاد وهذا يتفق مع ما ذكره زهران 

أن الفرد والجماعة يحتاجون إلى التوجيه واإلرشاد في كل مرحلة من مراحل ) ٣٤،م٢٠٠٢(
مما يؤكد ، وفترات حرجة ، قد يصادف الفرد فيها مشكالت عادية  والتي، النمو المتتالية 

وذلك نظراً ألن الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد من أهم الحاجات ، الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد 
  . الخ ...النفسية مثلها مثل الحاجة إلى األمن والحب واالنجاز والنجاح 

يها الدراسة تؤكد إفتقاد المجموعة الضابطة ويشير الباحث إلى أن النتائج التي توصلت إل
لإلرشاد الجماعي الذي يوفر للمستفيدين منه النمو المعرفي واكتساب المهارات الالزمة لحل 
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من فوائد اإلرشاد الجماعي ) Hellings,1996,64(المشكالت وهذا يتناسب وما أشارت إليه 
، والتواصل االيجابي مع اآلخرين، للمراهقين بما يوفره لهم من تدريب على حل المشكالت 

  .والتعامل المعرفي ، وفهم الذات 
) ٣٢، م٢٠٠٦(وجميع ما تم اإلشارة إليه في العرض السابق يتفق مع ما أشار إليه حتامله  

في أن العالج السلوكي المعرفي يعطي للمعالجين حرية تطبيق مدى واسع من األساليب 
تطبيق أساليب عالجية تتناسب مع شخصيات باإلضافة إلى مرونة خاصة ب، العالجية 

أثناء تعامله مع المشكلة باستخدام العديد من اإلجراءات  رشدكما يقوم الم، المستهدفين بالعالج 
ستراتيجيات واإل، االستكشافية للتعرف على البناء الهرمي للقدرات المعرفية للمسترشد 

على العديد من األساليب واإلجراءات التي وذلك باالعتماد  ،المطلوبة لتأدية المهمة بشكل جيد 
والتي تتناسب مع شخصيات وخلفيات المسترشدين ، تستخدمها الطريقة السلوكية المعرفية 

وتعتبر التدخالت العالجية القائمة على التعديل السلوكي ، ونوعية المشكالت التي يعانون منها 
ويتم ، لى وقت كبير فهي محدودة الوقت وال تحتاج إ، المعرفي فعالة في النتائج التي تحققها 

، " المسترشد " والعميل " المرشد " بناء هذه التدخالت بطريقة منصفة لكل من المعالج 
  .    وبالتالي يصبح المسترشد أكثر وعياً بذاته 
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  الفرض الرابع

في " تتبعيال" ) ٢(والبعدي ) ١(التطبيق البعدي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال 
اإلثارة ( على مقياس السلوك الفوضوي وفق أبعاده درجات أفراد المجموعة التجريبية متوسط 

بعد والدرجة الكلية للمقياس ) مخالفة األنظمة والتعليمات ، التخريب ، العدوان ، واإلزعاج 
الباحث فقد قام  ،وللتحقق من صحة هذا الفرضوبعد فترة المتابعة تطبيق البرنامج اإلرشادي 

) ٢٧(رقم والجدول  T.test "ت"ار بباستخدام داللة الفروق بين المتوسطات باستخدام اخت
   .يوضح ذلك 

     
  )    ٢٧(جدول                                          

  الفروق بين  متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والقياس التتبعي       
االنحراف   المتوسط  لقياسا  المتغير

  المعياري
مستوى   )ت(قيمة 

  الداللة
  اتجاه الفروق 

اإلثارة 

  واإلزعاج
  ال توجد فروق  .٥٠٤ .٦٩٢  ١.٩٧  ١٥.٥٨  ١٢=البعدي ن 
  ١.٩٢  ١٥.٤١  ١٢=التتبعي ن 

  ال توجد فروق  .٥٥١  .٦١٦  ٢.١٧  ١٥.٧٥  ١٢=البعدي ن   العدوان
  ١.٨٨  ١٥.٥٨  ١٢=التتبعي ن 

  ال توجد فروق     .٤٦٣  .٧٦١  ١.٨٢  ١٣.٣٣  ١٢=البعدي ن   يبرخالت
  ١.٧٨  ١٣.٠٧  ١٢=التتبعي ن 

مخالفة األنظمة 

  والتعليمات
  ال توجد فروق  .٦٣٨  .٤٨٤  ٢.٠١  ١٥.٣٣  ١٢=البعدي ن 
  ٢.٠٢  ١٥.٥٠  ١٢=التتبعي ن 

  ال توجد فروق  .٠٨٣      ١.٩١  ٤.٩٩  ٦٠.٠٠  ١٢=البعدي ن   المجموع الكلي
  ٥.٠٢  ٥٩.٥٠  ١٢=لتتبعي ن 

  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الدرجات ) ٢٧(ويتضح من نتائج الجدول 
التي حصل عليها أفراد المجموعة التجريبية على مقياس السلوك الفوضوي في القياس البعدي 

وهو ما يدعم ) ٢(ومتوسط رتب الدرجات التي حصل عليها في القياس التتبعي البعدي ) ١(
كأسلوب إحصائي بارامتري مما  T.testصحة النتائج التي يتم التوصل إليها باستخدام اختبار

وللتحقق من صحة هذه النتائج قام الباحث باستخدام األسلوب . يؤكد تحقق صحة هذا الفرض 
) ٢٨(رقم والجدول التالي  " ويلكوكسون" اإلحصائي الالبارامتري والمتمثل في تطبيق اختبار

                  يوضح ذلك
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  )٢٨(جدول                                

  التتبعي للسلوك الفوضوي لدى المجموعة التجريبية    ) ٢( والقياس البعدي) ١(الفروق بين القياسين البعدي 
  "ويلكوكسون"باستخدام اختبار                                     

  

  القياس  المتغير

 بالرت متوسط

  السالبة

متوسط الرتب 

 Zقيمة  الموجبة

مستوى 

  اتجاه الفروق   الداللة

اإلثارة 

  واإلزعاج
  ال توجد فروق .٤٨٠ .٧٠-  ٤.٥٠  ٤.٥٠       تتبعي –بعدي  

 .٥٢٧ .٦٣-  ٥.٢٥ ٣.٥٠  تتبعي –بعدي   العدوان
     

  ال توجد فروق

  ال توجد فروق .٤٥٤ .٧٤- ٥.٥٠ ٤.٧٥ تتبعي -بعدي  التخريب

الفة مخ
األنظمة 

  والتعليمات

  ال توجد فروق .٧٦٣ .٣٠- ٥.٠٠ ٤.٠٠ تتبعي –بعدي 

  الدرجة

  الكلية 
  ال توجد فروق .٠٨٥ ١.٧٣- ٢.٥٠ ٣.٧٠     تتبعي –بعدي 

   
إلى استمرار فعالية ) ٢(وتشير النتائج التي تم التوصل إليها في القياس التتبعي أو البعدي 

يض السلوك الفوضوي لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد البرنامج اإلرشادي وأثره في تخف
،وقد جاءت النتائج لتتفق مع نتائج ) ٢(نهاية فترة البرنامج اإلرشادي وبعد القياس البعدي 

 ١٩٩١وأبوعبيد  ؛م ١٩٩١،والعمايرة ؛ م ١٩٨٩،باشن  ؛١٩٨٣ ،يغصاو عمر(دراسات 
  )م ٢٠٠٢،والقصاص  ؛م ١٩٩٦ ،وأبو غوش ؛م ١٩٩٣ ،وصبري

اإلرشاد ويفسر الباحث هذه النتائج في ضوء األثر االيجابي للبرنامج اإلرشادي المستند على 
العقالني االنفعالي في االستفادة من تنمية الخبرات والتجارب الحية التي عاشها أفراد 
المجموعة التجريبية طيلة مدة البرنامج واكتسابهم جملة من الممارسات السلوكية الصحيحة 

دة من العمل على إعادة تشكيل البنية المعرفية والفكرية وفق طريقة تعمل على تصحيح المستم
والتفكير بعقالنية في عواقب السلوك والفهم الصحيح لنظرية اإلحباط التي يتبناها ، األمور 

الفرد حول نفسه وحول اآلخرين في مجتمعه والعمل على استبدالها بأفكار أكثر عقالنية األمر 
ي تفهم األعضاء أو أفراد المجموعة التجريبية لفعالية التفكير العقالنية وتالزم تملك الذي يعن
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المفاهيم والخبرات واستمرارها لتبقى متالزمة لسلوك أفراد المجموعة التجريبية حتى بعد 
  ). ٢(نهاية البرنامج اإلرشادي وعند القيام بإجراء القياس  التتبعي البعدي 

ثر البرنامج اإلرشادي لدى أفراد المجموعة التجريبية إلى ما بعد أويرجع الباحث استمرار 
انتهاء الجلسات إلى أن أعضاء المجموعة التجريبية قد أصبحوا على درجة من اإلدراك 
بأساليب التوافق المدرسي حيث أنهم قد تعرضوا لبعض الخبرات الجديدة من خالل الممارسة 

كما أكسبهم القدرة ، ة جوانب التفكير العقالني لديهم األمر الذي مكنهم من تنمي، اإلرشادية 
وتعمل على إثارة السلوك الفوضوي ، على التعامل مع المواقف التي يعتبرونها مهددة لذواتهم 

فقد مارس األعضاء طيلة الجلسات اإلرشادية أساليب عديدة ساعدتهم على رؤية ، لديهم 
وبين أشكال السلوك بشقيه ، من جهة  مفكير لديهالعالقة بين البنية المعرفية للفرد ونمط الت

ن العمل على تعديل السلوك أو، والتي تنبع من نظام التفكير لدى الفرد ، السوي وغير السوي 
وذلك من خالل العمل ، اإلنساني يعتمد في المرحلة األولى على تعديل نظام األفكار لدى الفرد 

ائرة الرؤية الثاقبة والمتفحصة والتي تساعد على وطرحها في د، على إعادة تقييم هذه األفكار
بان )" ١٩١،م٢٠٠١(إعادة بنية نظام األفكار بشكل إيجابي  وهذا يتفق مع ما أشار إليه العقاد 

من الممكن أن يعدل اإلنسان من أفكاره الخاطئة في أي مرحلة من مراحل العمر بمراجعة هذه 
ن إوعلى المدى الطويل ف، ادي والعقالني مع النفس وبالحوار اله، األفكار  واختبار منطقيتها 

وأن لدى كل ، ومن خالل التفكيرجتماعية يمكن أن تحل فقط عبر العقل مشاكلنا اإلنسانية واإل
  " .فرد اتجاهات فطرية ومكتسبة إلقامة قيم أساسية 

ت كما أن تعرض أفراد المجموعة التجريبية  للبرنامج اإلرشادي خالل فترة زمنية قارب
وتمثل ، لجميع فئات الطلبة  وتقديم المساندة والدعم، الشهرين تأكيد على أهمية المبادرة 

ألن الدور الذي يناط بالمربين ، ولية في التعامل مع بعض السلوكيات المرفوضة المسؤ
ولديهم من الخبرات ما يكسبهم القدرة كونهم مؤهلون علمياً ، ؤول والمرشدين دور عظيم ومس

فإذا ما عزف المربون عن تمثل األدوار ، الطالب وخصوصاً في مرحلة المراهقة  على إفادة
فاقم المشكالت المدرسية ويدفع بالطالب إلى سوء التكيف فإن ذلك سي، التوجيهية والتربوية 

من أن سوء التكيف المدرسي ) ٢٧٧، م١٩٩٩(أشار إليه المهنا  ق مع مافوهذا يت. المدرسي 
إقامة التسوية والتنظيم لقدراته وقواه النفسية من اجل االستجابة بصورة  يمكن الطالب منالُ 

يستطيع حل المسائل أو مواجهة المواقف لذا فالطالب ال ، ات هذه العملية صحيحة لمعطي
وعدم التكيف يقود إلى الفشل المدرسي أو التسرب من ، بأسلوب سليم يؤدي إلى النجاح 

  . واتخاذ المواقف العدائية تجاهها ، وناتها وعناصرها والتنكر لها بجميع مك، المدرسة 
ثر البرنامج اإلرشادي إلى أهلية البرنامج أكما يفسر الباحث هذه النتائج المتمثلة في استمرار 

، والتي تمثلت في تزويد أعضاء المجموعة اإلرشادية بالخبرات والمهارات التي اكتسبوها 
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حيث أكدت النتائج على استفادة أعضاء ، لبرنامج اإلرشادي لالفترة الزمنية وتفاعلوا معها اثنا 
وترحيل الخبرات والمواقف ، المجموعة من البرنامج اإلرشادي من خالل الممارسة المنهجية 

التعليمية إلى الحياة الواقعية ومن خالل أنماط التفاعل مع اآلخرين سواء في اإلطار العائلي أو 
فالممارسة اإلرشادية في إطار اإلرشاد العقالني االنفعالي تعتمد  وبالتالي، في البيئة المدرسية 

وهذا ما دفع ، فهو منهج تعليمي بكل ما تعنيه العبارة ، بصورة كبيرة على التعلم والتفكير 
ووصفه باالتجاه التربوي ، الكثير من المهتمين باإلرشاد النفسي إلى االنجذاب لهذا االتجاه 

وهذه الرؤية تتفق ، المعلم في الفصل  هور مماثل للدور الذي يقوم بالذي يقوم فيه المرشد بد
أن عملية اإلرشاد في االتجاه العقالني " من ) ١١٧، م١٩٩٤(مع ما أشار إليه الشناوي 

نما يلجأ المرشدون بيف، االنفعالي تتلخص في تعليم المسترشد كيف يفكر بعقالنية ومنطقية 
ال إنعكاس المشاعر والتنفيس وإعادة الثقة في بداية اإلرشاد أحياناً إلى أساليب عالجية مثل ا

، أنهم ينتقلون منها بسرعة إلى عملية نشطة ومباشرة موجهة من المرشد إلى المسترشد 
  " .وتعتمد على المناقشة والتعليم 

بما تضمنه البرنامج اإلرشادي من تهيئة كما يفسر الباحث النتائج التي أظهرها القياس التتبعي 
شكال التفاعل السوي والذي يؤكد على أللفرص التفاعل أمام األعضاء من خالل التوضيح 

على أشكال السلوك المرفوض قوانين المدرسية عن طريق التعرف أهمية احترام النظم وال
وإبراز اآلثار االيجابية  ،واالبتعاد عنه تمثالً للسلوك السوي والذي يتناغم مع الشكل المثالي 

بأهمية تفعيل )  ١٤٩، م ٢٠٠٢(أبو عيطة سهام وهذا يتفق مع ما ذكرته ، قبول للسلوك الم
دور المرشد المدرسي في التخطيط للمشاركة بنشاطات تخدم المجتمع المدرسي أو المجتمع 

عد برامج تزيد من ارتباط ذوي السلوكيات العدوانية بالعادات والتقاليد تعلى أن ، المحلي 
ين المدرسة التي تعمل على تحويل السلوكيات العدوانية إلى سلوكيا وقوان، والنظام السياسي

  .سوية 
كما يفسر الباحث استمرارية فاعلية البرنامج  اإلرشادي إلى ما تضمنه من تزويد األعضاء 
ببدائل عملية وحلول واقعية تهدف إلى توكيد الذات بطريقة فاعلة وال تتعارض مع النظام 

والذي تمثل في التطبيق المتكرر لبعض الممارسات ، ك الفوضوي بدالً من السلو، المدرسي 
واليات ، والعمل على اكتساب مهارات التعامل مع المشكالت ، التي تعمل على توكيد الذات 

ى التمسك بهذا الشكل من مما عزز من تعلم أنماط السلوك المقبول ودفع األعضاء إل، حلها 
إضافة إلى ما أتاحته الجلسات ، ك الفوضوي والعمل على إحالله محل السلو،السلوك 

اإلرشادية من إيجاد أجواء مناسبة للطالب تتسم بالتفاعل االيجابي القائم على المشاركة 
االيجابية والتي اعتمدت على المناقشة الهادفة والحوار المقنع بعيداً عن صيغ األوامر والنواهي  

تماء للمجموعة يعمل على إدراك الفرد ألهمية تمثل ن الشعور باالنأل، كفاءة الذاتية لوتعزيزاً ل
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شعر به األعضاء من خالل التفاعل بينهم طيلة  وهو ما، توجيهاتها والعمل وفق تعليماتها 
وحتى مع بعض ، حيث سادت أجواء من القبول واالنتماء ، جلسات البرنامج اإلرشادي 

واالبتعاد عن  ،النقاط  إثناء الجلسات المواجهات التي تتم أحيانا عند مناقشة بعض المواقف أو 
األجواء المولدة لمشاعر مثل اإلحباط والحرمان واالفتقار للقبول وهذا يتماشى مع ما أشار له 

حباطات عتبار عدوان المراهقين رد فعل لعديد من اإلإيمكن " بقوله ) ١١٠، م٢٠٠٢(مرسي 
مثل الغضب والسخط ، دة ويتجسد عدوانهم في صور متعد، التي يدركونها في واقعهم 

  ".   أو بصورة ضمنية مستترة ، والرغبة في إيذاء اآلخرين بصورة صريحة ظاهرة 
ويرجع الباحث استمرار فاعلية البرنامج اإلرشادي وأهليته في تخفيض السلوك الفوضوي إلى 

لنفسي مستوى اقل حتى بعد نهاية البرنامج اإلرشادي إلى المبدأ األساسي من مبادئ اإلرشاد ا
والذي يلزم كل منتمي للعملية اإلرشادية وضع ذلك المبدأ في اعتباره عند التعامل مع السلوك 

وهو ذلك المبدأ المتصل بمرونة السلوك اإلنساني وقابليته  ، في مظاهره المتنوعة اإلنساني
واثر ذلك في العمل اإلرشادي سواء على المستوى الفردي أو على  ،للتغيير والتعديل 

ستوى الجماعي األمر الذي يؤكد فعالية الممارسة اإلرشادية المبنية على أسس علمية الم
بأنه وفي ضوء مرونة السلوك اإلنساني يتم ) ٣١م ،٢٠٠٥(وصحيحة حيث يرى سعفان

تصميم البرامج اإلرشادية الن السلوك اإلنساني يتسم بالمرونة وهو السلوك القابل للتعديل في 
  .لوك المكتسب الذي تم تعلمه اإلرشاد النفسي هو الس

كما يرجع الباحث استمرارية التحسن في أداء المجموعة التجريبية إلى الممارسة من قبل 
، ي تم التدريب عليها أعضاء المجموعة التجريبية لمهارة الحوار والمناقشة وفق اآلليات الت

ة على اإلدراك الحوار والمناقشة على مساعدة أعضاء المجموعة اإلرشادي وتعمل مهارة
والعمل على توظيفها ، وفهم الظروف والمسئوليات المحيطة بالفرد ، الواعي والمتأني للذات 

وهذا يتفق مع ما أشار إليه ، التوظيف الصحيح لتحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي 
لي السلوك المعرفي يتفقون على أن الكالم الموجه حيث أكد على أن معد) ٨٨،م١٩٩٨(كربار

وبذلك يرون أنه البد من ، ذات يساعد الفرد على التركيز على مشكالته وضبط سلوكه لل
االهتمام بدراسة العمليات المعرفية التي تساعد الفرد على إدراكه للمتغيرات البيئة المحيطة 

  . وكيفية تفسيره لها 
الفترة الزمنية  يرجع الباحث استمرار األثر االيجابي للبرنامج اإلرشادي حتى بعد نهاية و كما

العقالني االنفعالي في معالجة الكثير من المشكالت التي يتعرض  رشادالمحددة  إلى فاعلية اإل
دراسة فرج  ويدعم هذه النتيجة ما توصلت إليه، لها المراهقون خالل مرحلة المراهقة 

ة من حيث أشارت النتائج إلى فعالية اإلرشاد العقالني االنفعالي في حل مجموع) م١٩٩٢(
  .المشكالت السلوكية المرتبطة باألفكار الالعقالنية حتى بعد مرور فترة الدراسة التتبعية 
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ويشكل فعالية البرنامج اإلرشادي إضافة جديدة تم التوصل إليها من خالل القياس التجريبي 
تؤكد فعالية اإلرشاد العقالني االنفعالي في التعامل مع السلوك الفوضوي الذي يصدر من 

   .طالب في المرحلة الثانوية ال
من أن ) Johnson,2006(وتتفق النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية وما أشار إليه 

استخدام اإلرشاد العقالني االنفعالي يساعد على تقليل حدوث المشاعر التي تقف عائقاً أمام نمو 
كن الفرد من إدراك األفكار كما تساعد على امتالك أسلوباً يم، التطور الحاصل في السلوك 

ثم التوصل أخيراً إلى استبدال ، والتعرف على أسباب عدم معقوليتها ومقاومتها ، الالمعقولة 
وبمعنى آخر فاإلرشاد العقالني االنفعالي يساعد األفراد على ، تلك األفكار بأفكار معقولة 

  .  تحقيق نظرة جديدة وتبني فلسفة جديدة للحياة 
نقطة يرى أنها على قدر من األهمية أفرزتها الدراسات التي أجريت  إلشارة إلىويود الباحث ا

والتي توصلت معظمها ، في مجال البرامج اإلرشادية للتعامل مع مشكالت المراهقين المتنوعة 
إلى نجاح تلك البرامج في تحقيق األهداف الموضوعة من تصميم تلك البرامج اإلرشادية  

راجعا نتائج ) Mann & Borduin,1999(بأن ) ٨٢،م٢٠٠٢،(حيث تذكر حنان طفش
النفسية التي ُأجريت للمراهقين ممن يعانون من مشكالت سلوكية ظاهرة في  دراسات البرامج 

وتوصال إلى فعالية البرامج اإلرشادية على المدى القصير مع ، م١٩٨٨إلى  ١٩٧٨الفترة من 
وتدريب حل ، قنية توجيه الذات المعرفية وت،  يوالتدريب التو كيد، المهارات االجتماعية 

  . ولم تكن النتائج بعيدة المدى عن فاعلية تلك البرامج واضحة ، المشكالت 
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 Summary :لخص النتائجم: أوال 

  :يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية في األتي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في -١

التخريب ، مخالفة األنظمة ،العدوان  ،اإلثارة واإلزعاج ( مستوى السلوك الفوضوي وأبعاده
   قبليلصالح القياس الوالقياس البعدي القياس القبلي  بين ) ت والتعليما

درجات أعضاء المجموعة  الضابطة  متوسطات  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -٢
مخالفة  التخريب ، اإلثارة واإلزعاج ،العدوان ،(في مستوى السلوك الفوضوي وإبعاده 

   .البعدي في القياسين القبلي و) األنظمة والتعليمات 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية  -٣

اإلثارة (أفراد المجموعة الضابطة في مستوى السلوك الفوضوي وأبعاده درجات ومتوسطات 
البعدي لصالح في القياس  )يب ، مخالفة األنظمة والتعليمات واإلزعاج ،العدوان ،التخر

  بطةالمجموعة الضا
 مستوى في  التجريبية  المجموعة أعضاء درجات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -٤

)  والتعليمات األنظمة مخالفة، التخريب، العدوان، واإلزعاج اإلثارة( وأبعاده الفوضوي السلوك
 .اني الث البعدي القياس في المتابعة فترة وبعد البعدي القياس في اإلرشادي البرنامج تطبيق بعد

   Recommendation:توصيات الدراسة : ثانياً

  :يلي  على ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج فان الباحث يوصي بما
االهتمام بتطبيق البرامج اإلرشادية المعتمدة على االتجاه العقالني االنفعالي واستخدامها في -١

 .والتعليمية المرحلة الثانوية لمعالجة مختلف المشكالت التربوية

عقد الدورات التدريبية وبصفة دورية للمرشدين الطالبيين في مدارس التعليم العام ، من -٢
أجل إيضاح أدوارهم اإلرشادية والوقائية المختلفة للتعامل مع السلوكيات غير المناسبة  من 

 الطالب 

ج إرشادية وبصورة االهتمام بتأهيل المرشدين الطالبيين من خالل التأكيد على تنفيذ برام-٣
إلزامية للمرشدين المتخرجين من مرحلة البكالوريوس ويرغبون في العمل في قطاع وزارة 

 في المدارس  نالتربية والتعليم يتم بها تأهيلهم التأهيل العلمي المناسب للعمل كمرشدين طالبيي

ئي نفسي ى ضرورة وجود أخصاإلالمسئولين في وزارة التربية والتعليم اهتمام توجيه -٤
بجانب المرشد الطالبي في كل مدرسة ثانوية يستطيع اكتشاف السلوكيات غير السوية 
 والمشكالت النفسية في مراحل مبكرة والعمل على إيجاد البرامج اإلرشادية والعالجية المناسبة 



 ٠

العمل على إعداد البرامج اإلرشادية التي تعمل على تعزيز السلوكيات السوية في نفوس -٥
شئة من مراحل مبكرة وتدريبهم على السلوك التوكيدي والذي ال يتعارض مع المعايير النا

 .وتربوياًوالقيم السائدة والمقبولة دينيا واجتماعيا 

ل في نفوس المراهقين وتدريبهم على اكتساب السلوك المسئول من  وتنمية السلوك المسئ-٦
  .بناء الشخصية المتزنة قوال وعمال خالل المناشط االجتماعية واألسرية والمدرسية من أجل

التأكيد على تفعيل وسائل اإلعالم في إبراز الممارسات السلوكية السوية التي تدعو إلى -٧
التفاهم والحوار العقالني الهادئ الذي يركز على التواصل مع اآلخرين وفهم  األدوار المناطة 

 .بالفرد والمجتمع 

وخارجه ، من اجل التمثل بالسلوك السوي داخل الفصل العمل على تنمية دافعية المراهق -٨
من خالل إشراكه في سائر األنشطة ، من خالل زيادة تقديره لذاته وتدعيم ثقته في نفسه 

  .والبرامج المدرسية المنهجية منها وغير المنهجية 
ومدراء المدارس في التعامل مع  نتضافر الجهود المدرسية من معلمين ومرشدين طالبيي -٩

وعدم التسرع في تقديم األحكام المطلقة في ، الحاالت التي يصدر منها سلوكيات فوضوية 
  .وصف سلوكيات بعض الطالب بالميؤس منها 

أهمية تبني وزارة التربية والتعليم مشروع للتربية السلوكية للطالب من خالل إدراج مادة - ١٠
وتكون من أهم أهدافها تعليم ، ةتكون ضمن المنهج المدرسي على غرار مادة التربية الوطني

كما تهدف إلى تعزيز الضبط الذاتي ، وتنمية روح المسؤولية ، الطالب القيم األخالقية السوية 
  بدالً من الضبط الخارجي 

التأكيد على قيام لجنة رعاية السلوك بالمدارس بالعمل على تقصي األسباب الفعلية التي - ١١
الظاهرة للمشكالت  وعدم االنشغال باألعراض ، ضوية تقف خلف الممارسات السلوكية الفو

مما يؤدي إلى صعوبة الوصول للحلول العالجية المناسبة للسلوك ، السلوكية بشكل عام 
  .وربما أدى ذلك إلى تعقيد المشكلة ، الفوضوي 

بل تتفاعل تلك األسباب ، إدراك أن أسباب السلوك الفوضوي ليست أسباب متنوعة فقط - ١٢
كما أن السلوك الفوضوي ربما يعود إلى ، خل المدرسة أو خارجها أو يهما معاً سواء دا

وهذا األمر يتطلب من المهتمين ، وربما ناتج عن عوامل وليدة اللحظة ، رواسب قديمة 
  :بدراسة السلوك الفوضوي اإلحاطة بالجوانب التالية 

  .لفعلية التعاون بين األطراف ذات العالقة في الوقوف على األسباب ا-ا
  .اإلحاطة بأبعاد المشكلة قبل التوصل إلى حكم نهائي وحاسم  -ب
  .التكامل بين اإلطراف المعينة في التعامل مع السلوك الفوضوي - ج



 ٢٩١

وبخاصة في ، ضرورة قيام المدارس بالعمل على إشباع  الحاجات النفسية للطالب - ١٣
، والتعرف على مطالبهم ، الطالب المرحلة الثانوية من خالل الفهم الواضح لنفسيات هؤالء 

وأهمية تقدير تلك المطالب التقدير المناسب بما يوفر  للطالب الشعور باألمن النفسي ويساهم 
  .في إبعادهم ما أمكن عن اإلقدام على ممارسة السلوك الفوضوي 

ين االستفادة من أساليب وأنشطة اإلرشاد العقالني االنفعالي المتنوعة في تدريب المرشد- ١٤
وقد تصبح ، والتي تنتشر بين الطالب ، على آليات مناقشة األفكار غير العقالنية  نالطالبيي

وتبصيرهم بالطرق المساعدة الستبدال تلك األفكار بأفكار ، من أنماط التفكير السائدة لديهم 
  .عقالنية

لمدرسي إقامة البرامج والدورات التدريبية التي تعمل على توعية المنتسبين للعمل ا- ١٥
وذلك من اجل الوعي العلمي الصحيح بخصائص مرحلة ،بخصائص النمو االنفعالي للمراهقين 

  .من اجل التفاعل االيجابي مع مظاهر السلوك المختلفة، المراهقة 
والخاص بالطلبة المستجدين ، تفعيل برنامج أسبوع التهيئة اإلرشادية في المرحلة الثانوية - ١٦
بعض اإلرشادات الوقائية حول أساليب التعامل األمثل مع البيئة وتضمين ذلك البرنامج ، 

  :المدرسية الجديدة من خالل التركيز على النقاط التالية 
  تبصير الطالب بمتطلبات المرحلة الدراسية الجديدة  - أ

 التأكيد على أهمية االلتزام بالسلوك السوي -ب - ب

  اكتشاف بعض الممارسات غير السوية من بعض الطالب - ج

   Researches:بحوث مقترحة : لثاًثا

فان الباحث يقترح إجراء الدراسات ، في نهاية الدراسة الحالية وفي إطار البحوث المقترحة 
  :والبحوث التالية 

 .فعالية اإلرشاد العقالني االنفعالي في خفض السلوك الفوضوي لدى األطفال  -١

الفوضوي لدى المراهقات من طالبات  فعالية اإلرشاد العقالني االنفعالي في خفض السلوك-٢
 .المرحلة الثانوية 

إجراء دراسة مقارنة بين كال من المراهقين والمراهقات من طالب وطالبات المرحلة -٣
 .الثانوية في السلوك الفوضوي 

فعالية اإلرشاد العقالني االنفعالي في خفض السلوك الفوضوي لدى المراهقين المودعين -٤
 .ماعية دار الرعاية االجت

 .العالقة بين كال من السلوك الفوضوي وأشكال العالقات األسرية داخل األسرة -٥

  .لألسرة المستويات االجتماعية واالقتصاديةوأشكال السلوك الفوضوي  العالقة بين-٦



 ٢٩٢

المشكالت السلوكية لدى المراهقين  فعالية اإلرشاد العقالني االنفعالي في الحد من-٧
 .والمراهقات 

لمقارنة بين اإلرشاد العقالني االنفعالي واإلرشاد السلوكي المعرفي في خفض المشكالت ا -٨
  . المرحلة الثانوية طالبالسلوكية لدى 

اثر التنشئة االجتماعية على ممارسة السلوك الفوضوي لدى المراهقين في المرحلة  -٩
  .الثانوية 

  .كيد الذات لدى الطالب المتأخرين دراسياًتأ  فعالية اإلرشاد العقالني االنفعالي في زيادة -١٠ 
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  قائمة المراجع                    

  :المصادر) أ
  القران الكريم 

  الحديث النبوي الشريف
   راجع العربيةالم) ب
  
مقياس السلوك العدواني والعدائي للمراهقين ) .م٢٠٠٣(آمال عبد السميع ،أباظة -١

 .مكتبة النهضة المصرية : القاهرة . ١ط. والشباب 

  
فاعلية العالج العقالني االنفعالي في توافـق  .) م١٩٨٥(عليإبراهيم ، إبراهيم -٢

  .ة ؛ جامعة المنيا الحياة الزوجية ، رسالة دكتوراه ، كلية التربي
  
 ،العالج النفسي الحديث قوة لإلنسان  ) . م١٩٩٤(عبد الستار إبراهيم ، إبراهيم -٣

  مكتبة مدبولي :القاهرة 
 

فعالية اإلرشاد الفردي والجمعي في تحسـين   .)م١٩٩٧(محمد احمد ،إبراهيم -٤
ـ    ، عملية االستذكار لدى طالب الجامعة ز أبحاث المـؤتمر الـدولي الرابـع لمرك

  .٢٤٩-٢٥١: ١المجلد ، جامعة عين شمس ،اإلرشاد النفسي
  

لسـان العـرب ،   ). م١٩٩٠(أبي الفضل جمال الدين محمد مكرم ، ابن منظور -٥
  .دار صادر   : المجلد العاشر بيروت

  
مكتبـة عـين   : القـاهرة  . علم النفس االجتماعي) .م١٩٩٣(محمد ، أبو العال -٦

  .شمس



 ٢٩٥

  
" الطفولة والمراهقـة " علم النفس التطوري) .م٢٠٠٤(صالح محمد ، أبو جادو -٧
  .للنشر والتوزيع والطباعة  ةدار المسير :األردن ، عمان .
  
دراسة نفسية لمشكلة العنف الذي يتعرض .) م٢٠٠٣(منى على ، أبو درويش  -٨

معهد الدراسات التربويـة  . رسالة دكتوراه . له األطفال داخل األسرة في األردن 
   ألردنا: عمان .
  
االرشاد النفسي واالجتماعي ) . م٢٠٠١(عبد المجيد ، صالح ونيازي ،ابوعباة  -٩
  مكتبة العبيكان  : الرياض ، ١ط
   

فاعلية لعبة السلوك الجيد فـي خفـض   ). م١٩٩١( أبو عبيد ، هيفاء أحمد  -١٠
. سلوك الفوضى عند طالب المرحلة االبتدائية ، رسالة ماجستير غيـر منشـورة   

  . األردن : ردنية عمان الجامعة األ
 

السـلوكيات العدوانيـة وأسـاليب    .  �)م٢٠٠٢( أبو عيطه ، سهام درويش -١١
ضبطها لدى الطلبة في مدارس عمان الكبرى كما يراها اإلداريـون والمرشـدون   

جامعة اإلمارات العربيـة  ) ١(١٨والمعلمون ، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
  .المتحدة 

  
اإلرشـاد النفسـي ، عمـان      مبـادئ . ) م٢٠٠٢(سهام درويش  أبو عيطة ،-١٢

  دار الفكر للطباعة والنشر: األردن
  

فعالية برنامج في التدريب على الضبط الذاتي . ) م١٩٩٦( أبو غوش ، أحمد -١٣
في خفض السلوك العدواني لدى عينة من طلبة المرحلة األساسـية المتوسـطة ،   

  .األردن : ألردنية ، عمان رسالة ماجستير منشورة ، الجامعة ا



 ٢٩٦

  
: األردن.اثر وسائل اإلعالم علـى الطفـل   .) م١٩٩٧(عبد الفتاح،أبو معال -١٤

  .مطابع األرز
  

ظاهرة العنف الطالبـي بالمـدارس   ) . م٢٠٠٠(أبو النصر ، سميحة محمد -١٥
  . ٢٥٣ -٢٣٥. ٢١الثانوية مجلة التربية والتنمية ،العدد 

 
 األردن: عمان ، ١إدارة الصفوف ، ط.) م٢٠٠١( أبو نمرة ، محمد خميس -١٦

   .دار يافا العلمية للنشر والتوزيع 
  

فعالية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في .) م٢٠٠٤( أحمد ، نجوى عبد اهللا -١٧
خفض الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طالب الجامعة ، رسـالة ماجسـتير   

  .، القاهرة غير منشورة ، كلية اآلداب جامعة عين شمس 
 

  .دار الرتب الجامعية : بيروتالقاموس العربي الشامل ، . ) م١٩٩٧( األداء -١٨
  

ط . الصبي  المراهق، الجزء الثاني ). م١٩٨٩(إسماعيل ،محمد عماد الدين -١٩
  .دار القلم للنشر والتوزيع : الكويت ). ١(
  

: الكويت، هقة النمو في مرحلة المرا).هـ١٤٠٢(محمد عماد الدين ،إسماعيل -٢٠
  .دار القلم

 
المظاهر، والعوامل، وبعـض  " العنف المدرسي، ) . ت.د(أشهبون،عبد الملك -٢١

  studies/wmview.php-www.amanjordan.org/aman ، "وسائل العالج
  

مكتبة االنجلو : القاهرة . تربية الخاصة موسوعة ال). م١٩٨٧(األشول ،عادل -٢٢
  .المصرية 

http://www.amanjordan>org/aman-studies/wmview.php


 ٢٩٧

  
  نظريــات اإلرشــاد والعــالج النفســي ، ترجمــة  .)م١٩٩٠( باترســون -٢٣

  . دار القلم: الكويت ، حامد عبد العزيز الفقي      
 

سلوك العنف المدرسـي  ) . هـ١٤٢٥(عبد المنان مال معمور وآخرون ، بار-٢٤
دراسة مسحية فـي المملكـة العربيـة    ،الثانويةلدى طالب المرحلتين المتوسطة و

  .جامعة أم القرى: مكة المكرمة. السعودية
  

ترجمة سـامي  ، كيف تنمي قدرتك على اتخاذ القرار.) م١٩٩٨(آالن ، باركر-٢٥
 .المؤتمن: الرياض، تيسير 

  
أثر النمذجة في خفض السلوك العدواني وزيادة . ) م١٩٨٩( باشن ،مصطفى -٢٦

 –عي المرغوب لدى جـانحي األحـداث فـي المركـز النفسـي      السلوك االجتما
رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنيـة   –البيرافوجي ، بمدينة الجزائر 

  .األردن : ،عمان 
  

-سنوات ٦للفئة من  ،األسس العلمية لتنشئة األبناء ). م٢٠٠٠(عمارة ، بثينة -٢٧
  .دار االمين: القاهرة .سنة ١٨

 

دار  :األردن  عمان ،.مصطلحات تربوية ونفسية ).م٢٠٠٥(ميرة س، البدري-٢٨
  .الثقافة للنشر والتوزيع

 

معجم مصـطلحات العلـوم االجتماعيـة ،     .)م١٩٨٣( بدوي ، أحمد زكي -٢٩
  .مكتبة لبنان : بيروت

  
: القـاهرة  . معجم مصطلحات التربية والتعليم ) .م١٩٨٠(بدوي ،أحمد زكي -٣٠

  .دار الفكر العربي  



 ٢٩٨

  
دار : عمـان  .إرشاد األطفـال العـاديين   ). م٢٠٠٧(بطرس ،بطرس حافظ -٣١

  .المسيرة للنشر والتوزيع
  

دار  :عمـان  .المشكالت النفسية وعالجها . )م٢٠٠٨(بطرس حافظ ، بطرس-٣٢
  .المسيرة للنشر والتوزيع 

  
مشكالت الشباب النفسية بين الـذهاب  ). هـ١٤١٦(سعيد بن علي  ،بن مانع-٣٣

  .مطابع بهادر : ة المكرمة مك.واألياب 
 

دار : الكويـت  . المراهقـة   ةفي سيكولوجي) .م١٩٨٠(سعدية محمد  بهادر،-٣٤
  .البحوث العلمية 

 

فاعلية برنامج تعليمي  سلوكي معرفي في ) .م٢٠٠٤(جهاد عبد ربه  تركي ،-٣٥
تطوير مهارات الذات لدى األطفال من ذوى  صـعوبات الـتعلم وعالقـة ذلـك     

  .جامعة عمان ،العربية: األردن.في ،رسالة دكتوراه غير منشورة بسلوكهم الص
  

فعالية برنـامج إرشـادي لخفـض األعـراض     . ) م١٩٩٧( توفيق ، محمد -٣٦
طالب الجامعة من المراهقين ، رسالة دكتـوراه غيـر منشـورة ،     االكتئابية لدى

  .القاهرة : جامعة عين شمس 
  

. يل األسألمي للدراسات النفسـية  التأص). م٢٠٠٢(محمد عز الدين، توفيق -٣٧
  . دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة : القاهرة . ٢ط
  

أكاديميـة نـايف     :الرياض .العنف العائلي  ).م١٩٩٧(مصطفى عمر ، التير-٣٨
  .العربية للعلوم األمنية 

 



 ٢٩٩

  .مكتبة الروس: باريس.المعجم العربي الحديث .) م١٩٧٣( خليل  ،الجر-٣٩
  

الطفولة والمراهقـة وحقائقهـا    ةسيكولوجي) .م١٩٩٤(الجسماني ، عبد العلي -٤٠
  الدار العربية للعلوم : بيروت.  ١ط،األساسية 

  
  دار الفكر العربي: القاهرة .الطفولة والمراهقة ) .م١٩٨٥(سعد  جالل،-٤١

 

. مقدمة في اإلرشاد النفسي الجمـاعي  ) . م٢٠٠١(جمل الليل ، محمد جعفر -٤٢
  .مطابع بهادر :لمكرمة مكة ا

 

دار  :جـدة  ،١ط .المساعدة اإلرشـادية ). م١٩٩٨(محمد جعفر ، جمل الليل -٤٣
  الفنون  

  
دراسة تحليلية إرشادية لسلوك العنف لـدى  ) .م١٩٩٩(الجندي ، السيد محمد -٤٤

 ١١العـدد . جامعة عين شـمس .مجلة اإلرشاد النفسي . تالميذ المدارس الثانوية 
،٤١٥-٢٩١   
  

. بناء االستفتاءات وقياس االتجاهـات  .)هـ١٤١٢(زايد بن عجير ،حارثيال-٤٥
  .دار الفنون للطباعة والنشر والتوزيع  :جدة 

  
سسـة  ؤالم: بيروت ، المراهق دراسة سيكولوجية). م١٩٨١(نوري ، الحافظ-٤٦

  .العربية للدراسات والنشر
  

السـلوكي  اثر استخدام بعض فنيات العـالج  .) م٢٠٠٦(محمد سيف ،الحبشي-٤٧
رسـالة دكتـوراة   .الثانوية  ةالمعرفي في تحسين الكفاءة الذاتية لدى تالميذ المرحل

  .جامعة المنصورة . كلية التربية. غير منشورة



 ٣٠٠

  
أثر برنامج إرشادي سـلوكي معرفـي فـي    ) .م٢٠٠٦(حتاملة ،محمد عابد -٤٨

ـ  ي تحسين مستوى التماسك الجماعي في خفض التوتر لدى العبي كرة الطائرة ف
الجامعـة  : األردن ،عمـان  ،رسالة دكتوراه غير منشـورة  . الجامعات األردنية 

  .األردنية
  

مدى فاعلية برنامج إرشـادي فـي   . ) م٢٠٠٠(فتياني أبو المكارم، حجازي -٤٩
، رسـالة ماجسـتير   ، تخفيف حدة السلوك العدواني لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

  جامعة عين شمس، طفولة معهد الدراسات العليا لل: القاهرة 
  

المشكالت النفسية السـلوكية عنـد   ).هـ١٤٢٦(الحسين ،أسماء عبد العزيز -٥٠
  .مكتبة الرشيد: الرياض ، ٢ط.أساليب التغلب عليها .األطفال أسبابها 

  
  النظريـة ، التطبيـق   ( اإلرشاد النفسي .) م٢٠٠٤( حسين ، طه عبد العظيم -٥١

  .دار الفكر: ردن األ، التكنولوجيا ، عمان      
   

. استراتيجيات إدارة الغضب والعـدوان  ). م٢٠٠٧(حسين ،طه عبد العظيم -٥٢
  .دار الفكر: األردن، عمان 

  
برنامج إرشادي لمواجهة العدوانية لدى المراهقين . ) م١٩٨٩( حسين ، عزة -٥٣

ـ ،الجانحين    ة رسالة دكتوراه غير منشورة ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامع
  .القاهرة : عين شمس     

  
موقف جريدة األهرام اتجاه التطـرف  ) .م١٩٩٧(حطب ، عبد الكريم محمود -٥٤

معهد الدراسات العليـا للطفولـة   : القاهرة . رسالة ماجستير . الديني عند الشباب 
 .،جامعة عين شمس 



 ٣٠١

  
بة مكت: القاهرة .موسوعة مدارس علم النفس) .م١٩٩٤(عبد المنعم ، الحفني -٥٥

  .مدبولي 
  

فاعلية برنامج إرشادي لتخفيف العنف . ) م٢٠٠١( حمزة ، أحمد عبد الكريم -٥٦
لدى عينة من المراهقين الذكور من طالب الثانوي العام رسالة ماجسـتير غيـر   

  .القاهرة : جامعة عين شمس   البنات  شور كليةمن
  

". نفسية والعالج المشكالت ال" الطفولة والمراهقة . ) م١٩٩١(محمد ،حمودة -٥٧
  . مركز الطب النفسي والعصبي لألطفال: القاهرة 

  
الشخصـية بـين    .)م١٩٩١( العبيدي ، ناظم  حنا عزيز والطيب ، محمد و-٥٨

  .مكتبة األنجلو المصرية  :  القاهرة ، ضالسواء والمر
 

الدار العربية للنشر : ليبيا، غربان ، الصحة النفسية) .م٢٠٠١(اديب، الخالدي-٥٩
  .التوزيعو
  

العالقة بين مشاهدة النماذج العدوانية بـالتلفزيون  ) .م١٩٩٢(خضر ، محمد -٦٠
كلية اآلداب جامعة عين : رسالة ماجستير ،القاهرة . والعنف لدى الشباب الجامعي 

  .شمس
  
األردن  ،عمان  ،سانتعديل السلوك اإلن.) م٢٠٠٣( الخطيب ، جمال محمد -٦١ 
  . دار حنين للنشر والتوزيع :
  

دليـل  ( طفال المعـوقين تعديل سلوك األ.) م٢٠٠١( الخطيب ، جمال محمد -٦٢
  .دار حنين للنشر والتوزيع: األردن، عمان ، اآلباء والمعلمين



 ٣٠٢

     
فاعلية لعبة السلوك الجيـد فـي   ) ١٩٩٧( الخطيب ، جمال وحمدي ، نزيه  -٦٣

 – ٢٥٣، ص ) ٤٢( ١١خفض السلوك الصفي غير المناسب ، المجلة التربوية ، 
٢٧٥  

  
اإلرشاد النفسي فـي المدرسـة ، دار   .) هـ١٤٢٣( الخطيب ، صالح أحمد -٦٤

  .إلمارات العربية المتحدة ا: لعين ا،الكتاب الجامعي 
  

العالقة بين مسـتوى القلـق والتحصـيل    ) .م١٩٩٠(الخطيب ، محمد جواد -٦٥
ف حدة القلـق  الدراسي لدى المراهقين الفلسطينيين وتصميم برنامج إرشادي لتخفي

  معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس. القاهرة .رسالة دكتوراه .
  

دار  :عمـان . مراحـل النمـو وتطـوره ورعايتـه     .)م٢٠٠٥(إيناس،خليفة -٦٦
  .مجدالوي للنشر

  
دار وائل : األردن . مبادئ الصحة النفسية ) .م٢٠٠٥(صالح حسن ، الداهري-٦٧

  .للنشر
  

" تـه أسسه وتطبيقا"علم النفس االجتماعي ).م١٩٩٩(عابدين زين ال درويش ،-٦٨
  .دار الفكر العربي : القاهرة 

  
 :القـاهرة  ،االول  ذخيرة علم النفس ، المجلـد  .)م١٩٨٠( الدسوقي ، كمال -٦٩
  .الدولي للنشر والتوزيع ارالد
 

، القـاهرة   لثـاني  ذخيرة علم الـنفس ،المجلـد ا  .) م١٩٩٠(دسوقي ،كمال -٧٠
 االهرام مؤسسة :.



 ٣٠٣

  
مدى فاعلية مديري المدارس في ).هـ١٤٢٠(عبد الرحمن بن عاشق، الدهام -٧١

. كليـة التربيـة  ،رسالة ماجستير غير منشورة .مجال التوجيه واإلرشاد الطالبي 
  . جامعة الملك سعود:الرياض 

  
www.pcc-اسـتخرجت مـن   . العنـف المدرسـي   ) م٢٠٠٠(جواد،الدويك-٧٢

viole-jer.orglschq    
  

دار : بيـروت . سيكولوجية النمـو واالرتقـاء   ) م١٩٩٣(عبد الفتاح ، دويدار -٧٣
  .النهضة العربية

  
: عمان .اإلرشاد النفسي من المنظور الحديث ) .م٢٠٠٥(ربيع ،هادي شعبان -٧٤

  .مكتبة المجمع  العربي 
  

سيكولوجية العنف لدى جماعـة عصـابية   . ) م١٩٩٣(محمود محمد  ،رشاد -٧٥
  . جامعة عين شمس.كلية اآلداب :القاهرة . رسالة ماجستير .
  

فاعلية برنامج إرشادي في خفض السلوك ) .هـ١٤٢٧(الرشود ، سعد محمد -٧٦
رسالة دكتـوراه غيـر منشـورة    .العدواني لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية 

  .ية للعلوم األمنية العربجامعة نايف . الرياض .
 

السلوك غير السـوي لـدى طـالب    ). هـ١٤٢٨(عبداهللا بن سعد ، الرشود-٧٧
المجلة العربية للدراسـات االمنيـة والتـدريب    . المرحلة الثانوية بمدينة الرياض 

  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية : الرياض ، ٢١٥ – ١٧٧، ص )  ٤٤(العدد .
 

دار : بيـروت  ، المجلـد الرابـع   ، متن اللغة  معجم). م١٩٦٠(احمد ، رضا-٧٨
  .مكتبة الحياة 

http://www.pcc-jer.orglschq-viole/
http://www.pcc-jer.orglschq-viole/


 ٣٠٤

 

دار : عمـان  ، األردن . الصحة النفسية ). م٢٠٠٢(رضوان ، سامر جميل -٧٩
  .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 

  
القاهرة .دراسات في االضطرابات النفسية ) .م٢٠٠٣(رضوان ، فوقية حسن -٨٠

  .دار الكتاب الحديث: 
  

  جامعة دمشق :دمشق  ،٧الصحة النفسية ، ط  .)م١٩٨٧( عي ، نعيم الرفا-٨١
  

تربيـة األطفـال والمـراهقين    .) م٢٠٠٠( روبرت، زابل جوزيف و ،ريزو-٨٢
ترجمة عبد العزيـز الشـخص وزيـدان    ،" النظرية والتطبيق" المضطربين سلوكياً

  عي دار الكتاب الجام: اإلمارات العربية المتحدة ، العين . ١ج.السرطاوي 
  

 –تعديل سلوك األطفال والمـراهقين  ). م٢٠٠٧(إبراهيم عبد اهللا ، الزريقات -٨٣
   .دار الفكر: عمان  –المفاهيم والتطبيقات 

  
اإلمارات العربية ، علم النفس  ئمباد) م٢٠٠٢(عماد عبد الرحيم ، الزغلول -٨٤

  . دار الكتاب الجامعي : المتحدة 
  

عالم : القاهرة .علم النفس االجتماعي .) م١٩٨٦(حامد عبد السالم ،زهران  -٨٥
  .الكتب 

   
نظـرة  . ه واإلرشاد النفسـي  التوجي) . م١٩٩٥(حامد عبد السالم . زهران .٨٦ 

ص . شـمس عـين  : مركز اإلرشاد النفسي . ٢ع.مجلة اإلرشاد النفسي ، شاملة 
٣٣٤ -٢٩٧  

  



 ٣٠٥

) والمراهقة الطفولة ( علم نفس النمو .) م١٩٩٥( زهران ، حامد عبد السالم -٨٧
  .عالم الكتب  :القاهرة ،  ٥ط
  

، ٣ط،الصحة النفسية والعالج النفسي ) .م١٩٩٧(حامد عبد السالم ، زهران  -٨٨
  .عالم الكتب : القاهرة 

  
   ٢التوجيـه واإلرشـاد النفسـي ط    ) م٢٠٠٢(زهران ، حامد عبد السالم - -٨٩

  .عالم الكتب :  القاهرة      
  

إرشاد الصـحة النفسـية لتصـحيح مشـاعر     ).م٢٠٠٤(سناء حامد ، زهران-٩٠
  .عالم الكتب :القاهرة .ومعتقدات االغتراب 

  
، مكتبة األنجلو المصرية  يعلم النفس اإلكلينيك) م١٩٨٩( الزيادي ، محمود -٩١

  القاهرة :
  

دار الشـروق  : األردن . أساليب التدريس الفعالة ). م١٩٩٤(عايش ، زيتون -٩٢
  . للنشر والتوزيع

  
، ٣ط،النمو النفسي للطفل والمراهـق  ) . م١٩٩٠(محمد مصطفى ، يدان ز -٩٣

  .دار الشروق : جدة 
  

عمـان  .نظريات اإلرشاد والعالج النفسـي  ) .م١٩٩٨(نادر فهمي ، الزيود  -٩٤
  . دار الفكر للطباعة والنشر: ،األردن

  
ر دا :األردن،لمدرسي ، عمان علم النفس ا). م١٩٩٨( الزيود ، نادر فهمي  .-٩٥

  عالفكر للنشر والتوزي



 ٣٠٦

  
لتخفـيض سـلوك    جمدى فاعلية برنام) .  م٢٠٠٢( السحيمي ،أحمد فهمي -٩٦

القـاهرة معهـد   . رسالة دكتـوراه  . العنف لدى طالب التعليم الثانوي الصناعي 
  .جامعة عين شمس : الدراسات العليا للطفولة 

  
نحـرفين فـي   رعاية األحـداث الم ). هـ١٤١٧(عبداهللا بن ناصر ، السدحان-٩٧

  .مكتبة العبيكان : الرياض ، دراسة تاريخية ، المملكة العربية السعودية 
 

: القـاهرة  .األمراض النفسية االجتماعيـة  ). م٢٠٠٣(إجالل محمد ، سري -٩٨
  . عالم الكتب

  
مؤسسة شباب : اإلسكندرية.سيكولوجية المراهقة ) م٢٠٠٤(عصام نور، سرية-٩٩

  الجامعة
  

فاعلية التعزيز الرمزي في تحسين مستوى ) م٢٠٠٥(د اهللاسحر عب،السعدي -١٠٠
االنتباه الصفي وخفض النشاط الزائد والعدوان لدى طالبات المرحلـة األساسـية   

جامعـة عمـان العربيـة    : األردن ، عمان ،رسالة ماجستير غير منشورة ،العليا 
  . للدراسات العليا

 

ظاهرة السلوك العدواني  دراسة) .هـ١٤٢٤(عبد اهللا بن صالح ، السعدوي -١٠١
  وزارة المعارف: الرياض، دراسة ميدانية .في المدارس الثانوية " المضاربات" 
  

فاعلية العالج العقالني االنفعالي في خفض ) .م١٩٩٥(سعفان ،محمد أحمد  -١٠٢
 ١٩مستوى الشعور بالذنب ،القاهرة ،مجلة كلية التربية ،جامعة عين شمس  العدد 

   ٢٣٦ – ٢٣٧ج ،ص 
  



 ٣٠٧

دار الكتـاب   :القـاهرة  .العملية اإلرشادية). م٢٠٠٥(سعفان ،محمد أحمد -١٠٣
  .الحديث 

  
دار : القاهرة . اإلرشاد النفسي الجماعي ). م٢٠٠٦(محمد أحمد  سعفان ، -١٠٤

  .الكتب الحديث
 

" منظـور نمـائي   " اإلرشاد النفسـي ) .م١٩٨٥(سالمة ، ممدوحة محمد  -١٠٥
   . جامعة الزقازيق :الزقازيق .
  

القاهرة .قراءات مختارة في علم النفس ) .م١٩٩٢(ممدوحة محمد  سالمه ، -١٠٦
  .مكتبة االنجلو المصرية : 
  

، بحوث ودراسات في العالج النفسـي ).م١٩٩٩(عبد الرحمن سيد، سليمان -١٠٧
  .مكتبة الزهراء: القاهرة 

 

   .ربية دار النهضة الع: بيروت .علم نفس النمو ) .م٢٠٠٢(سليم ، مريم -١٠٨
 

مدى فاعليـة العـالج العقالنـي    ) . م٢٠٠٤(شوقيه إبراهيم ، السمادوني -١٠٩
رسالة دكتوراه غيـر  . االنفعالي في تعديل السلوك العدواني لدى المعوقات جسميا 

   جامعة الزقازيق : التربية ببنها كلية .الزقازيق . منشورة 
 

رشـد الطالبـي بـين    مهام الم). م٢٠٠٤(عبد المحسن بن محمد  ،السميح-١١٠
دراسة ميدانية على عينة من مديري ومرشدي التعلـيم العـام   .األهمية والممارسة 

مجلة جامعة أم القرى للعلـوم التربويـة واالجتماعيـة    .بمنطقة الرياض التعليمية 
   . مكة المكرمة.١العدد،المجلد السادس عشر.واإلنسانية 

  



 ٣٠٨

أسلوب االسترخاء مع التخيـل   مدى فاعلية. ) م٢٠٠٦(رأفت السيد ،السيد -١١١
البصري والتدريب العالجي باإلرجاع الحيوي في خفض مستويات القلق المعمـم  

المجلـد  ، مجلة علم الـنفس العربـي المعاصـر   ،لدى عينة من الشباب الجامعي 
  .١٣١-٩٩: ١العدد،٢
  

دار الفكـر  : القاهرة .علم النفس االجتماعي ).م ١٩٧٩(فؤاد البهي  ،السيد-١١٢
  .بي العر

  
دار الفكـر  : القـاهرة  . األسس النفسية للنمو). م١٩٩٨(فؤاد البهي ، السيد -١١٣

  . العربي
 

ترجمـة  ، المعجم الموسوعي في علم الـنفس  ) م٢٠٠١(نوربير، سيالمي -١١٤
  .منشورات وزارة الثقافة : دمشق ، وجيه أسعد 

  
اعي لـدى  اإلرشاد النفسي،التربوي االجتم).م١٩٩٧(شحيمي ، محمد أيوب -١١٥

  . دار الفكر اللبناني : بيروت . األطفال 
  

األفكار الالعقالنيـة وبعـض مصـادر     .)م٢٠٠٥(زكريا أحمد ، الشربيني-١١٦
: القـاهرة  ،مجلة دراسات نفسية . دراسة على عينة من طالبات الجامعة،اكتسابها 

  .  ٥٦٧-٥٣١: ٤العدد،١٥المجلد ، رابطة االخصائين النفسين المصرية
   

مـع  " المراهقة وأسـباب االنحـراف   . )هـ١٤٢٧(مروة شاكر، لشربينيا-١١٧
  .دار الكتاب الحديث: القاهرة .أضواء على المدرسة المحمدية 

  
دار : بيـروت  . ١ط . دنيا المراهقـات  ). م١٩٩٨(الشرفي ، محمد رضا -١١٨
  البالد



 ٣٠٩

  
علم النفس العيـادي والمرضـي لألطفـال    ). م٢٠٠٢(زينب محمود، شقير-١١٩
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : األردن ، عمان .اشدين والر

  
نظريات اإلرشاد النفسـي والعـالج    .)م١٩٩٤( الشناوي ، محمد محروس -١٢٠

  .للطباعة والنشر دار غريب :القاهرة،  النفسي
   

دار : القـاهرة  . العملية اإلرشـادية  . )م١٩٩٦(الشناوي ، محمد محروس -١٢١
  رغريب للطباعة والنش

  
فعالية اإلرشاد االنتقائي في التقليل من  .)هـ١٤٢٩(علي  عبد اهللا،الشهري -١٢٢

كليـة  ،مكة المكرمـة  . غير منشورة رسالة دكتوراه.سلوك العنف لدى المراهقين 
  .جامعة أم القرى: التربية 

  
أثر كل من العالج العقالني االنفعالي .) م١٩٨٦( الشيخ ، محمد عبد العال -١٢٣

المنهجي في تخفيف قلق االمتحان ، رسالة دكتوراه ، كليـة التربيـة ،   والتحصين 
   .جامعة طنطا 

 

سيكولوجية الطفل غيـر  ). م١٩٨٥(عبد السالم، موسى وعبد الغفار ، الشيخ-١٢٤
  .  دار النهضة العربية: القاهرة ، والتربية الخاصة يالعاد

  
النهضـة  : ة القـاهر . علم الـنفس التربـوي  .)م١٩٧٩(احمد زكي ،صالح -١٢٥

  .المصرية 
  

استراتيجيات المعلمين في التعامل مع .) م١٩٩٣( صبري ، إنعام مصطفى -١٢٦
المشكالت الصفية في مدارس المرحلة األساسية في الصفوف الستة األولى التابعة 



 ٣١٠

لوكالة الغوث في الضفة الغربية ، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة ، الجامعـة     
  .األردن : األردنية  عمان 

  
" . أسسه التطبيقية والنظريـة  " اإلرشاد النفسي ).م٢٠٠٣(الضامن ، منذر -١٢٧

  . مكتبة الفالح: الكويت 
  

دار : عمـان  ، تعديل السـلوك  ) . م٢٠٠٧(جالل كايد وآخرون ، ضمرة -١٢٨
  .صفاء للنشر

  
  دار القلم : دبي ، مبادئ الصحة النفسية) م١٩٨٧(محمد خالد ، الطحان-١٢٩

 

مدى فاعلية برنامج إرشـادي إلكسـاب   ). م٢٠٠٢( محمود  حنان، طفش-١٣٠
. استراتيجيات للتعامل مع العنف األسري لدى عينة من طالبات المرحلة الثانويـة  

  .كلية التربية : القاهرة ،جامعة عين شمس . رسالة دكتوراه غير منشورة 
  

ـ  .)م١٩٩٣( طه ، فرج عبد القادر وآخرون -١٣١ ل موسوعة علم النفس والتحلي
  .دار سعاد الصباح :الكويت النفسي الطبعة األولى ،

  
: القاهرة .  ٢ط. علم النفس االجتماعي ) .م١٩٩٤(الطواب ، سيد محمود -١٣٢

  . مكتبة االنجلو المصرية 
  

ليبيـا  . التدريس والصحة النفسية للتلميذ ) .م١٩٩٢(عمر بشير  الطويبي ،-١٣٣
  .ن الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعال:
  

مطبعـة   :اإلرشاد النفسي ، القـاهرة ) ١٩٩٧( الطيب ، محمد عبد الظاهر -١٣٤
  .الجمهورية



 ٣١١

  
. تيارات جديدة في العالج النفسـي  ) م٢٠٠٠(محمد عبد الظاهر ،  الطيب-١٣٥

  .دار المعرفة : االسكندرية 
 

: األردن ،،عمـان   ٢تعديل السلوك ط) . م٢٠٠٤(قحطان احمد  الظاهر ،-١٣٦
  للنشر والتوزيع دار وائل

 

مقتـرح لتحسـين    إرشـادي برنامج ) م٢٠٠٣(نجوى عبد الجليل ، عارف -١٣٧
العـدد  ،جامعة عين شمس ، مجلة اإلرشاد النفسي ، التواصل اللفظي بين األزواج 

٢٨٠ - ٢٤٧: ١٧ 

  
عالقة التحرر والمحافظـة بـالعنف لـدى    ).م١٩٩٢(منال محمد  عاشور ،-١٣٨

  .جامعة عين شمس،كلية اآلداب :القاهرة رسالة ماجستير . المراهقين 
  

  .دار العلم للماليين : بيروت . ٧ط.علم النفس ). م١٩٨١(فاخر ،عاقل-١٣٩
 

فاعلية برنامج إرشادي في تنميـة القـيم    .)م١٩٩٣( العامري ، منى محمد -١٤٠
الخلقية لدى المضطربين سلوكياً من تالميذ المرحلة االبتدائية ، رسالة ماجسـتير ،  

 القاهرة : التربية جامعة عين شمس  كلية

  
فعالية العالج المعرفي في خدمة الفرد  .)م١٩٩٠( عبد الحميد ، هشام سيد -١٤١

في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي والمدرسي لطـالب المـدارس الثانويـة ،    
  . رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان 

  
. األبعـاد األساسـية للشخصـية    ). م١٩٩٢(لق ، احمـد محمـد   عبد الخا-١٤٢

 .دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية 

  



 ٣١٢

مكتبـة  : القاهرة.٢ط.علم النفس الفسيولوجي ) .م١٩٩٥(سامي، عبد القوي -١٤٣
  .النهضة المصري

  
نظريات علم الـنفس والمـداخل اإلنسـانية    ). م١٩٩٢(سيد  ،عبد العال -١٤٤ 

  مكتبة سعيد رأفت : القاهرة . سانيلدراسة السلوك اإلن
  

دار  :مقدمة الصحة النفسية ، القاهرة .) م١٩٩٠( عبد الغفار ، عبد السالم -١٤٥
  .النهضة العربية

  
" سـيكولوجية األطفـال غيـر العـاديين      .)م١٩٩٠( عبد الرحيم ، فتحي -١٤٦

  .دار القلم :، الكويت ١ط" التربية الخاصة  استراتيجيات
  

نظريـة فـي   . السلوك-االنفعال-التفكير. )م٢٠٠١(اشرف احمد،درعبد القا-١٤٧
  .مكتبة االنجلو المصرية : القاهرة. العالج النفسي

  
أثر العالج العقالنـي االنفعـالي فـي    .) م١٩٩١( عبد اهللا ، هشام إبراهيم -١٤٨

خفض مستوى االكتئاب لدى الشباب الجامعي ، رسالة دكتوراه ، كلية التربيـة ،  
  .ازيق جامعة الزق

 

االضطرابات النفسية في الطفولـة  ) .م٢٠٠١(عبد المعطي ،حسن مصطفى -١٤٩
  . مكتبة القاهرة للكتاب :القاهرة  ، " األسباب ،التشخيص ،العالج"والمراهقة 

  
، ٣ط.اإلرشاد النفسي بين النظرية والتطبيق).هـ١٤٢٦(أشرف علي، عبده -١٥٠

  .مكتبة الرشد : الرياض
  



 ٣١٣

مدى فاعلية برنامج إرشادي في تخفيـف  .) م١٩٩١( دين عبود ، صالح ال-١٥١
حدة السلوك العدواني لدى طالب الحلقة الثانية من التعلـيم األساسـي ، رسـالة    

  .ماجستير ، كلية التربية جامعة أسيوط ، فرع أسوان 
  

فاعليـة برنـامج   ) .م٢٠٠٣(عبود، صالح الدين وعبود،سحر عبد الغنـي  -١٥٢
أبحـاث المـؤتمر   . فض حدة العنف لدى المراهقين إرشادي معرفي سلوكي في خ

-٣٤٥:  ١جامعة عين شمس ، المجلـد ، المستوى العاشر لمركز اإلرشاد النفسي 
٣٧٨ .  

  
البحـث  ).م١٩٩٩( كايد، عبد الرحمن وعبد الحق، ذوقان وعدس، عبيدات -١٥٣

  دار أسامة للنشر والتوزيع : الرياض، أساليبه -أدواته –مفهومه  -العلمي
  

النظريــة "علــم الــنفس المعرفــي ). م٢٠٠٤(عــدنان يوســف،العتــوم -١٥٤
  .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  :األردن ، عمان ،"والتطبيق

 

: عمان .دليل المرشد التربوي في المدرسة ) . م٢٠٠٦(العزة ،سعيد حسن -١٥٥
  .دار الثقافة للنشر والتوزيعمكتبة 

  
تعديل السلوك اإلنساني ،  .)م٢٠٠١( جودت العزة ، سعيد وعبد الهادي ، -١٥٦ 

  .الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع:األردن  ،، عمان  ١ط
  

نظريات اإلرشاد والعـالج  ). م١٩٩٩(جودت ، سعيد وعبد الهادي ، العزة-١٥٧
  .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : االردن ، عمان ، النفسي

  
المدخل إلى البحـث فـي العلـوم    ) .هـ١٤٢٤( بن حمد صالح  العساف ،-١٥٨

  مكتبة العبيكان: الرياض .٣ط، السلوكية



 ٣١٤

  
. مدخل الى علم النفس التربـوي   .)م٢٠٠٥(فايز، علي والقنطار ،عسكر -١٥٩

  مكتبة الفالح : الكويت
  

وترويضـها  سيكولوجية العدوانية ). م٢٠٠١( طيف العقاد ، عصام عبد الل-١٦٠
  .دار غريب :القاهرة ، )في جديد عالجي معر منحى(
  

دار الخريجـي  : الريـاض  . النمو اإلنساني).م١٩٩٦(محمود عطا  عقل ،-١٦١
  .للنشر والتوزيع 

 

دار  :الريـاض ، اإلرشاد النفسي والتربـوي ). م٢٠٠٠(عقل ،محمود عطا -١٦٢
  .الخريجي للنشر والتوزيع 

  
عالقتها بالمشـكالت  جماعة األقران و) .م٢٠٠٠(علي عبد السالم ، علي  -١٦٣

مجلـة دراسـات   ،السلوكية والمزاجية لدى المراهقين من طالب المدارس الثانوية 
رابطـة االخصـائين   : القـاهرة  ،  ٤٧٥ -٤٤٤ص ، ٣عدد، ١٠:مجلد ، نفسية 

  .المصريين 
  

العالقة بـين العنـف الطالبـي وبعـض     . )م٢٠٠١(عمر و رفعت ، علي-١٦٤
أبحـاث المـؤتمر   . طالب المدارس الثانوية  المتغيرات االجتماعية لدى عينة من

  ٦٠٢-٥٦٩ص.جامعة عين شمس . السنوي لمركز اإلرشاد النفسي
  

 .موسوعة فن التعامل مع المـراهقين ،عمـان    .)م٢٠٠٤( العليان ، فؤاد -١٦٥
  .دار الصفاء للطباعة  والنشر والتوزيع: األردن

  



 ٣١٥

شئة األبناء للفئة العمرية األسس العلمية لتن. )م٢٠٠٠(بثينة حسن  ،عمارة  -١٦٦
  .دار األمين: القاهرة . سنة١٨سنوات إلى ٦من 

  
العالج العقالني االنفعالي لبعض .) م١٩٨٥( عمارة ، عبد اللطيف يوسف  -١٦٧

األفكار الخرافية لدى عينة من طلبة الجامعة ، رسالة دكتـوراه ، كليـة التربيـة    
  .جامعة عين شمس

  
فاعلية لعبة السلوك الجيد في ) . م١٩٨٣(عيل إسما، محمد وصايغ ، عمر -١٦٨

مجلة ، معالجة السلوكيات الصفية غير المناسبة لدى أطفال الصف الثالث االبتدائي 
  . ٣٤٤ -٣٣٩ص، ٣العدد ، ١٦المجلد ، تحليل السلوك 

  
المقابلة فـي اإلرشـاد والعـالج النفسـي     .) م١٩٩٢( عمر ، ماهر محمد -١٦٩

  . جامعيةال دار المعرفة :القاهرة ،
  

، عمان .الصحة النفسية واإلرشاد النفسي . )م٢٠٠٥(صالح الدين ، العمرية-١٧٠
  .مكتبة المجتمع العربي : األردن 

  
فاعلية برنـامج للتـدريب علـى     .)م١٩٩١( العمايره ، أحمد عبد الكريم -١٧١

المهارات االجتماعية في خفض السلوك العدواني لدى طلبة الصفوف االبتدائيـة ،  
  .لة  ماجستير غير منشورة الجامعة األردنية رسا

  
ية ، التعليمية  السلوك( المشكالت الصفية ) م٢٠٠٧( العمايره ، محمد حسن -١٧٢

  .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :األردن ،، عمان ٢ط) األكاديمية 
  

 ،عمـان  .٢ط ،الصـحة النفسـية   ). م٢٠٠٣(حنان عبد الحميد  ،العناني -١٧٣
  . دار الفكر:  ناألرد
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ضغوط المراهقين ومهـارات المواجهـة   ). م٢٠٠١(رئيفة رجب  عوض ،-١٧٤

  .مكتبة النهضة المصرية :القاهرة .
  

 :مقدمة في اإلرشاد النفسـي ، القـاهرة   .) م٢٠٠٦( عيد ، محمد إبراهيم -١٧٥
  .المصرية مكتبة األنجلو

  
 :بيروت ، الفرد  علم النفس ومشكالت) م١٩٩٢( العيسوي ، عبد الرحمن -١٧٦

  .دار النهضة العربية
  

 الجديد في الصحة النفسية ، اإلسكندرية) م٢٠٠١( عبد الرحمن العيسوي ،-١٧٧
   . منشأة المعارف: 
  

. ١ط. فن اإلرشاد والعـالج النفسـي   ). م١٩٩٩(عبد الرحمن ، العيسوي -١٧٨
  .دار الرتب الجامعية : بيروت 

  
. مقومات الشخصية اإلسالمية والعربية  .)م١٩٨٦(عبد الرحمن ،العيسوي -١٧٩

  .دار الفكر الجامعي : االسكندرية 
 

فاعليـة العـالج المعرفـي    ).م٢٠٠٥(حامد احمد ضـيف اهللا  ، الغامدي  -١٨٠
جامعـة  : القاهرة . رسالة دكتوراه ،السلوكي في معالجة بعض اضطرابات القلق 

  .عين شمس 
  

دار النهضـة   :القـاهرة   ،النفسينظريات اإلرشاد  .)م١٩٨٧( غنيم ، سيد -١٨١
  .العربية
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دار المعرفة : اإلسكندرية  ،قاموس علم االجتماع).م١٩٩٥(غيث ، عاطف -١٨٢
  . االجتماعية

  

أسـبابها  .تشخيصها " االضطرابات السلوكية  .)م١٩٩٦(حسين على ، فايد -١٨٣
  مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع  : "عالجها.
  

اإلرشاد العقالني االنفعـالي فـي   فعالية  .)م ١٩٩٢(فرج ، محمود إبراهيم -١٨٤
  بعض مشكالت المراهقة لدى طـالب المرحلـة الثانويـة ، رسـالة ماجسـتير      

  .القاهرة : كلية التربية ، جامعة عين شمس    
  

األسرة " عصر المعلومات والصحة النفسية لألبناء ).م٢٠٠١(عدنان ،الفرح -١٨٥
. السنوي الثامن لمركز اإلرشـاد النفسـي   المؤتمر " في القرن الحادي والعشرون

  .٤٩٣-٤٨٣ص . جامعة عين شمس: القاهرة 
  
األعراض ، األسباب.االضطرابات النفسية لألطفال ). م١٩٩٣( كلير،فهيم -١٨٦ 
  مكتبة االنجلو المصرية: القاهرة . العالج ،
  

رة القـاه  ،الصحة النفسية في مراحل العمر المختلفة. ) م٢٠٠٧(كلير ،فهيم -١٨٧
  .مكتبة االنجلو المصرية: 
  

: بيـروت . التوجيه واإلرشاد النفسي) . م١٩٩٧(رمضان محمد ، القذافي  -١٨٨
  .دار الجيل 

   
مكتبـة   :في الصحة النفسية ، القـاهرة ) م١٩٩٧( عبد المطلب القريطي ، -١٨٩

  نور اإليمان
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 فاعلية برنامج إرشاد جمعي في خفض .)م٢٠٠٢( القصاص ، وليد موسى -١٩٠
السلوك الفوضوي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مدرسة حواره الشـاملة  

  .األردن : للبنين رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الهاشمية ، الزرقاء 
  

 ،عمـان  ، ١ط.سيكولوجية الـتعلم والتعلـيم   ) م١٩٩٨( يوسف ،طامي ق -١٩١
  .دار الشروق للنشر والتوزيع: االردن 

  
إدارة الصـفوف ع عمـان    ) م٢٠٠٢( نايفـة  ،وسف وفطامي طامي ، يق -١٩٢

  .عدار الفكر للطباعة والنشر والتوزي : األردن
  

االضـطرابات السـلوكية   .) م٢٠٠٧( القمش ، مصطفى والمعايطة ،خليل  -١٩٣
  . دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :األردن  ،واالنفعالية ،  عمان 

  
. ضطرابات السلوكية لألطفـال والمـراهقين   اال) م٢٠٠٣(اآلن ،كازدين  -١٩٤

  .دار الرشاد : القاهرة ،  ٢ط.ترجمة عادل عبداهللا محمد 
  

فعالية برنامج إرشادي عقالني إنفعـالي  ). م٢٠٠٥(وحيد مصطفى، كامل  -١٩٥
 مجلـة دراسـات  ، في خفض أحداث الحياة الضاغطة لدى عينة من طلبة الجامعة

 ٤العـدد  ، ١٥المجلـد  ، ئين النفسيين المصريين رابطة االخصا: القاهرة ، نفسية 
:٥٩٨ -٥٦٩  
 

المنظـور  ، اإلرشاد والعالج النفسي األسري) م١٩٩٩(عالء الدين ،كفافي -١٩٦
  .دار الفكر العربي  :القاهرة .النسقي االتصالي 

  
 :الريـاض  .الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ) .م٢٠٠٣(كفافي عالء الدين -١٩٧

  . دار النشر الدولي
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معجم علم النفس والطـب  ).م١٩٩٣(جابر ،وعبد الحميد  عالء الدين،كفافي -١٩٨

  .دار النهضة العربية: القاهرة ، ٣الجزء .النفسي 
  

" االنضباط المدرسي في المرحلة الثانوية  .)هـ١٤٠٢(جعفر علي ،الكندي -١٩٩
كلية : مةمكة المكر. رسالة ماجستير غير منشورة .وسائله وأجهزة متابعة تحقيقه 

  .جامعة أم القرى .التربية 
  

. اإلرشاد والعالج النفسي بين النظرية والتطبيق ). م١٩٨٥(جيرالد ،كوري -٢٠٠
  .المكتبة الفيصلية : جدة  ،ترجمة طالب خفاجي

  
دراسـة  .العالقة بين األسرة وتصرفات المـراهقين  ) م٢٠٠٦(صالح ،ليري-٢٠١

. جامعة الكويت.جلة العلوم االجتماعية م.استطالعية على عينة من األسر الكويتية
  ١٢٠-٩٥: ١العدد .٣٤المجلد 

  
بناء برنامج في اإلرشاد النفسي لخفض مستوى ) م١٩٩٥( محروس ، منال -٢٠٢

: العصابية رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية البنات ، جامعـة عـين شـمس    
  .القاهرة 

  
مجتمعيـة فـي جنـاح    أثر المتغيرات ال). هـ١٤١٨(محمد،السعيد مغازي -٢٠٣

  .٢٠٥- ١٧١ص ، ١٤العدد. مجلة األمن . األحداث
  

فاعلية برنامج معرفي سلوكي لعـالج   .)م٢٠٠٤(اشرف عبد الغفار. محمد -٢٠٤
رسـالة  . صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية لدى تالميذ المرحلـة االبتدائيـة   

  .ربيةكلية الت. جامعة عين شمس : القاهرة .دكتوراه غير منشورة 
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أسـس   -العـالج المعرفـي السـلوكي    .)م٢٠٠٠(عادل عبـداهللا  ، محمد -٢٠٥
  .  دار الرشاد : القاهرة -وتطبيقات

  
   ات السلوكية لالطفال والمراهقين االضطراب). م٢٠٠٠( محمد عودة ،محمد -٢٠٦

  .دار الرشاد: القاهرة 
 

العقالنيـة   األفكار العقالنية وغير .)هـ١٤٢٤(مروان بن علي  ،المحمدي-٢٠٧
وعالقتها بوجهة الضبط الداخلي والخارجي لدى عينة من طالب كليـة المعلمـين   

كليـة التربيـة   . مكـة المكرمـة   . رسالة ماجستير غير منشورة . بمحافظة جدة 
  .جامعة أم القرى :

   
استخدام العالج العقالنـي االنفعـالي   .) هـ١٤٢٠(حمدي شاكر ، محمود -٢٠٨

مكـة  : المؤتمر التربوي الثالـث إلعـداد المعلـم    . مان السلوكي في معالجة اإلد
  . المكرمة 

  
األسـباب  " مشكالت األطفال السـلوكية    .)م١٩٩٩( وفيق صفوت ،مختار-٢٠٩

  دار العلم للثقافة : القاهرة،  "وطرق العالج 
  

مكتبـة  : القـاهرة . ٢ط.تناول جديد للمراهقـة  .) م١٩٨٦(صالح  ،مخيمر-٢١٠
  االنجلو المصرية

 

فاعلية اإلرشاد العقالني االنفعالي فـي  .) هـ١٤١٧(، أحمد عمر المدخلي -٢١١
خفض رهاب التحدث أمام اآلخرين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية 

  الرياض ، ، جامعة الملك سعود 
 

أزمة الهوية في المراهقـة والحاجـة   ) .م٢٠٠٢(مرسي ، أبو بكر مرسي -٢١٢
 مكتبة النهضة المصرية: ة القاهر ،لإلرشاد النفسي 
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: بيـروت  ، المجلد الخـامس  ، لسان العرب). ت.د( جمال الدين، المصري-٢١٣

 .دار صادر

  
، استانبول ،  ٢ط ،المعجم الوسيط) م١٩٨٥( مصطفى ، إبراهيم وآخرون -٢١٤

  .المكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع:تركيا 
  

مشكالت الشـباب  ). م٢٠٠٧(عبد العزيز،عبد العزيز والساعاتي،المصطفى -٢١٥
مجلـة  .بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وأساليب مـواجهتهم لهـا   

المجلـد  ، والدراسات بكلية الملك فهـد األمنيـة    ثمركز البحو، البحوث األمنية 
  ١٠٧-٥٣: ٣٥العدد،١٥

  
المراهقة أزمة هوية أم أزمـة حضـارة   .) م١٩٩٦( عبد اللطيف، معاليقي-٢١٦

  .شركة المطبوعات للتوزيع والنشر: وتبير
  

أثر كل من العالج النفسي الديني في ). م١٩٩٦(محمد عبد التواب ،معوض -٢١٧
رسـالة دكتـوراة غيـر    .تخفيف قلق المستقبل لدى عينة من طـالب الجامعـة   

  .كلية التربية ،جامعة المنيا .منشورة
  

مجلـة علـم   ،سـيكولوجية العـدوان والعنـف    ). م١٩٨٧(سعد ، المغربي-٢١٨
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة  ١العدد .النفس

  
مناهج البحث في التربيـة وعلـم الـنفس    ) .م٢٠٠٥(سامي محمد  ملحم ،-٢١٩

  .دار المسيرة: عمان األردن .
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، عمـان . المشكالت النفسية عند األطفال) هـ١٤٢٨( سامي محمد ،ملحم -٢٢٠
  .دار الفكر: األردن

   
 القاهرة العالج السلوكي وتعديل السلوك ،.) م١٩٩٤( ، لويس كامل مليكه -٢٢١ 
   .دار النهضة العربية :
 

سـلوك اإلنسـان بـين     .)م٢٠٠٣( زكريا ،عبد المجيد والشربيني،منصور-٢٢٢
   .دار الفكر العربي:القاهرة ،١ط. اإلرهاب -العدوان –الجريمة 

  
المدرسية ،تحليل وعـالج  االضطرابات السلوكية .) م١٩٩٩(مهنا ،عدنان ال-٢٢٣

  .حركة الريف لثقافية :،جمعية االتحاد التربوي ،عمان 
 

" منظور إسـالمي " التنشئة االجتماعية  .)م١٩٩٨(عبد الفتاح تركي، موسى -٢٢٤
  .المكتب العلمي للنشر والتوزيع : اإلسكندرية 

  
دار : المنيا. المسرح المدرسي والعالج النفسي).م٢٠٠٤(عبد الفتاح ، نجلة -٢٢٥

  . عفرحة للنشر والتوزي
 

.  المراهقة من مرحلة عمرية الى أزمة مجتمعيـة  .)م٢٠٠٣(احمد ، نصار-٢٢٦
ــي ــع االليكترونـ ــن الموقـ ــتخرجت مـ -kefaya org-reportes  اسـ

030901Nassar.htm.www  
  

األردن : علم النفس التربوي ، ، عمـان   .)م١٩٨٥( نشواتي ، عبد المجيد -٢٢٧
  . دار الفرقان

  
: بيـروت ، ٣ط،علـم الـنفس التربـوي     .)م١٩٩٥(عبد المجيد ، نشواتي -٢٢٨

  .مؤسسة الرسالة
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خطواتـه   –اإلرشـاد النفسـي   .)ـه١٤١١(عبد العزيز محمد ، النغيمشي -٢٢٩
: ٤العدد  ،مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،نموذج إسالمي  -وكيفيته

٥١٤-٤٦٣  
 

دراسـة نفسـية    المراهقـون ، ) .هـ١٤١٥(النغيمشي ،عبد العزيز محمد  -٢٣٠
  .دار المسلم: الرياض .إسالمية لآلباء والمعلمين والدعاة 

 

المرشد في علم النفس االجتمـاعي  ). م١٩٨٩(الهاشمي ،عبد الحميد محمد -٢٣١
  .دار الشروق: جدة .
 

. ٢ط.اثر وسائل اإلعـالم علـى الطفـل    .) م١٩٩٨(صالح دياب ، هندي -٢٣٢
    .ر للنشردار الفك: األردن

 

السـلوك العـدواني لـدى األطفـال     ) .م١٩٩٣(الوايلي، عبد اهللا بن محمد -٢٣٣
رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة     . المتخلفين عقليا طبيعته وأسـاليب معالجتـه   

  . .كلية التربية ،جامعة الملك سعود :الرياض
  

،   ٢ط. االضطرابات السلوكية واالنفعالية  .)م٢٠٠٣( يحيى ، خوله أحمد -٢٣٤
  .دار الفكر للنشر والتوزيع :األردن  ،عمان 

  
حقوق اإلنسان وأسباب العنـف فـي المجتمـع    ). م١٩٩٣(احمد ، يسري -٢٣٥

  .منشأة المعارف : اإلسكندرية. اإلسالمي في ضوء أحكام الشريعة 
  

الفقر والغش قد يكون لهما تأثير ) . هـ١٤١٧(عبد اهللا عبد العزيز،اليوسف -٢٣٦
  .٤٧ -٤٢ص ، ١٧٤، العدد،مجلة األمن والحياة ، جرامي على السلوك اإل
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  إ��اد ا�����
  

  حسن بن إدريس بن عبده الصميليحسن بن إدريس بن عبده الصميلي
  
  

  إ$#اف ا�س��ذ ا��آ��ر
   

% م*�� () &'�# &�% ا�	                       
                              

  هـ١٤٢٩ – ١٤٢٨                                                     



 ٣٣٥

  


د	�א�د��و����/� �� �� �� �� �� �و����א���� �

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد 
سوف يقوم الباحث بدراسة عن فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في خفض حدة 

  .ضوي لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمنطقة جازان التعليمية السلوك الفو
  عبارة ألبعاد السلوك الفوضوي مقسمة إلى األبعاد التالية ) ٦٠(وقد قام الباحث بصياغة 

 عبارة) ١٤(اإلثارة واإلزعاج  - ١

 عبارة ) ١٨(العدوان  - ٢

 عبارة) ١٢(التخريب  - ٣

 عبارة ) ١٦(مخالفة األنظمة والتعليمات  - ٤

  .طبيق هذه األداة على عينة من الطالب ممن يتصفون بالسلوك الفوضوي ويتم ت
ونظراً لما تتمتعون به من خبرة علمية  فإن الباحث يأمل منكم التكرم بإبـداء آرائكـم   

  :الموقرة في الحكم على مدى صالحية هذه العبارات لمثل هذه الدراسة من حيث 
  .انتماء العبارة للبعد أو عدم انتمائها  - ١
 .مة الصياغة اللغوية أو عدم مناسبتها سال - ٢
 .إضافة ما ترونه مناسباً  - ٣
 .حذف ما ترونه غير مناسب  - ٤
 .إبداء أي اقتراحات أخرى  - ٥

وسوف يكون آلرائكم القيمة ومالحظاتكم السديدة األثر الفاعل في تطوير األداة 
 وإخراجها بالصورة المأمولة األمر الذي يساعد على تحقيق األهداف المرجوة من

  .الدراسة 
  :علماً بأن مقياس التقدير الذي وضعه الباحث لالستجابة على النحو اآلتي 

 0 ی*�ث أ(�ًا �
	ث أ����ً� يحدث دائماً
  ..وفق اهللا الجميع لما يحبه ويرضاه 

  وتقبلوا فائق التقدير واالحترام
  

  الباحث 
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�������א�ط �� �� �� �� �و����א���������������������������� �

  :كم ورحمة اهللا وبركاته وبعد السالم علي
سوف يقوم الباحث بدراسة عن فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي 

في خفض حدة السلوك الفوضوي لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية 
  .بمنطقة جازان التعليمية 

وإليك مجموعة من العبارات التي تدور حول تصرفاتك العادية في الحياة 
ل عالقاتك مع زمالئـك ومعلميـك  داخـل المحـيط     اليومية ومن خال

المدرسي  ونظراً لقيام الباحث بهذه الدراسة فإنك ستجد في عبارات هذا 

  .المقياس اآلن خيارات قد تنطبق بعضها عليك أو ال تنطبق 
بجانـب  ) ����(تخير أحد اإلجابات وذلك بوضـع عالمـة   : أخي الطالب 

) دائماً ، أحيانـاً ، ابـداً  ( الث الخانة التي تنطبق عليك من الخيارات الث
  :وإليك المثال التالي 

  الفقرة
  االستجابة

  أبداً   أحياناً  دائماَ 

      ����  أرفض قبول النقد والتوجيه من المعلمين
  

وثق تماماً بأن ما ستدلي به من معلومات سيكون موضـع السـرية     

 توجـد  التامة ولن تستخدم إال لغرض الدراسة العلمية مع العلم بأنه ال
  .إجابات صحيحة وأخرى خاطئة 

وأملي بأن تجد منك هذه اإلستبانة كل االهتمام من خالل اإلجابة علـى  

جميع األسئلة وعدم ترك أي عبارة دون إجابة نظراً ألن ذلك سيسـاعد  
  .الباحث في استكمال دراسته 

  .مع شكري وتقديري لتعاونك       
  الباحث                                                                  
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�البيانات األولية  �

              :االسم * 

  :العمر * 

  ) طبيعي ، شرعي( الثاني ثانوي    ي ثانوألول ا  ا     : اسيةرالسنة الد* 

  ) طبيعي ، شرعي ( الثالث ثانوي    

  م'�      2�&1      :���� ا���� * 

  طمتوس      ابتدائي         كتبيقرأ وي     ميأ   :المستوى التعليمي لألب * 

         دراسات علياجامعي                                      ثانوي        

  ابتدائي       تقرأ وتكتب    أمية   : المستوى التعليمي لألم* 

         ثانوي                جامعي          دراسات عليا                متوسط  

�يد�� ا� *�  ٦٠٠٠إ�6 أ3% م)  ٣٠٠٠م)              ٣٠٠٠أ3% م)      :!�ة ا��

  >;آ:# ٩٠٠٠                ٩٠٠٠إ�8 أ3% م)   ٦٠٠٠م)       
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    اإلثارة واإلزعاج   :�א�ولא���د�

قيام التالميذ باإلقدام على ممارسة بعض السلوكيات التي تعمل على إيجاد أجواء مدرسية تتسم 
  .ن والتوتر بين هؤالء التالميذ ومعلميهم أو مع زمالئهمبالشح
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          ال أتقبل النقد والتوجيه من المعلمين ١

٢  
أعمد إلى إصدار بعض األصـوات  

  الغريبة أثناء الحصة
         

٣  
أعتقد أن طاعة المعلم من عناصـر  

  الضعف في شخصية الطالب
         

           أسعى إلى إضاعة وقت الحصة   ٤

           أتعمد التأخر عن الدخول إلى الفصل    ٥    

           أتعمد التأخر عن الطابور الصباحي  ٦

           أقوم بالتدخين داخل المدرسة   

٧  
أقوم بحل الواجبات المنزلية أثنـاء  

  لحصةا
         

           أقوم بمقاطعة المعلم أثناء الحصة   ٨

٩  
أعمد إلى إثـارة الفوضـى داخـل    

  المدرسة 
         

١٠  
أجد ذاتي عندما أعمد إلى اإلضرار 

  بزمالئي
         

           أعمد إلى مخالفة آراء زمالئي  ١١

           أقوم باألكل أثناء الحصة   ١٢

١٣  
أكثر من الشكوى للمعلم دون سـبب  

  واضح
         

           أرد على المعلم بصورة غير الئقة   ١٤

  
   ........................................................ إضافتها عبارات ترون -

...............................................................................  
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  ...............................................................حذفها عبارات ترون 
............................................................................................................  

  

���
    العدوان   :א���د�א�*

وهو أي استجابة مؤذية وغير مقبولة اجتماعياً ألنها تمس حقوق اآلخرين وتلحق األذى 
  .ويعبر عنه في صورة فعل أو سلوك يقوم به الطالب وبصورة ظاهرة  والضرر بهم

  
�מ����������
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١٥ 
أعمد إلى اسـتخدام التهديـد مـع    

 زمالئي
         

           أستخدم ألفاظاً نابية مع زمالئي  ١٦

١٧  
ندما أغضب أميل إلـى تحطـيم   ع

  األشياء 
         

           عندما يستفزني أحد أرد عليه بعنف  ١٨

           أرغب في االنتقام ممن يسيء إلي  ١٩

           أميل إلى استخدام السباب والشتم   ٢٠

٢١  
أميل إلى الخشونة أثناء المنافسات 

  الرياضية 
         

٢٢  
أشعر بالفخر عندما يشيد زمالئـي  

  دية بقوتي الجس
         

٢٣  
أسيطر على الطالب ضعاف البنية 

  الجسدية
         

٢٤  
أقوم بدفع الطالب عنـد الـدخول   

  للفصل
         

           أميل إلى المشاجرة مع زمالئي  ٢٥

           أميل إلى إحداث الفوضى   ٢٦

٢٧  
أشعر برجولتي عندما أكون طرفاً 
في المشاجرات التي تحدث خارج 

  المدرسة
         



 ٣٤٠

٢٨  
وم الرجولة لدي بـالقوة  يرتبط مفه
  الجسدية

         

٢٩  
إذا اعتدى علي شخص أرد بأقوى 

  من اعتدائه
         

٣٠  
أرفض التسامح والصـفح عمـن   

  اعتدى علي
         

٣١  
عندما أرى مضاربة أشعر باندفاع 

  شديد للمشاركة
         

٣٢  
أفضل وسيلة إلثبات الـذات هـي   

  السيطرة على اآلخرين
         

  
  ............................................................:هاعبارات ترون إضافت -

......................................................................................  
  ............................................................: عبارات ترون حذفها  -

.............................................................................................
................  
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  التخريب   :א���د�א�*

وهو قيام بعض التالميذ بإتالف أو تكسير األشياء أو تخريب مرافق المدرسة من مقاعد 
أو كتابة بعض العبارات مما ونوافذ وأبواب أو أدوات كهربائية أو مرافق دورات المياه 

  .يؤدي إلى إحداث تلف وأضرار في المبنى المدرسي والمرافق التابعة له 
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٣٣ 
أعمد إلى الكتابة على الماصات 

 والكراسي
         

٣٤  
ى إساءة استخدام أجهزة أعمد إل

  الحاسب اآللي
         

٣٥  
أترك صنابير المياه مفتوحة بعد 

  االستخدام
         

٣٦  
أعمد إلـى تحريـك الماصـات    

  والكراسي إلتالفها 
         

٣٧  
أشعر بالرغبة في إتالف الوسائل 

  التعليمية 
         

           أقوم بتكسير نوافذ الفصل  ٣٨

           أقوم بإتالف مفاتيح الكهرباء  ٣٩

           أتلف مصابيح اإلنارة   ٤٠

٤١  
أضع نفسي في مواقف محرجـة  

  مع إدارة المدرسة
         

           أستمتع بالعبث بمرافق المدرسة   ٤٢

٤٣  
أشعر بذاتي عندما أخرب أنشطة 

  وجهود زمالئي
         

٤٤  
أتلف اللوحات الموضوعة لحفظ 

  الوسائل التعليمية 
         

  
  ........................................................:....عبارات ترون إضافتها -

....................................................................................  
  



 ٣٤٢

  ...........................................................: عبارات ترون حذفها  -
....................................................................................  

      خمالفة األنظمة والتعليمات :א���د�א��א�,�

قيام بعض التالميذ بتجاهل األنظمة المحددة ألطر العالقة بين محاور العمل المدرسـي  
وتجاوز التعليمات المنظمة للعملية التربوية والتعليمية من خالل اإلقـدام علـى بعـض    

  .لوكيات والتي ترمي في معظمها التجاوز المتعمد لكل عوامل الضبط المدرسي الس
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٤٥ 
ــية   ــة المدرس ــتم باألنظم ال أه

 والتعليمات
         

٤٦  
أجلب بعض األشياء الممنوعة إلى 

  المدرسة 
         

٤٧  
أكتب بعض العبارات السيئة فـي  

  المدرسة 
         

٤٨  
أشــجع زمالئــي علــى إحــداث 

  الفوضى
         

           أتغيب عن المدرسة دون عذر  ٤٩

           أحبذ كثرة االستئذان في الحصص  ٥٠

           ال أتردد في الهروب من المدرسة  ٥١

٥٢  
أوجه أسئلة للمعلم خارج موضوع 

  الدرس
         

٥٣  
ال أهتم بالقرارات الصـادرة مـن   

  المدرسة تجاه مخالفاتي
         

           ال أرى جدوى من مواصلة تعليمي   ٥٤

           مدرسو اليوم ال يستحقون االحترام   ٥٥

٥٦  
ال تستطيع إدارة المدرسة معاقبتي 

  على سلوكياتي الخاطئة
         

           أحبذ استفزاز المعلمين   ٥٧



 ٣٤٣

٥٨  
أسـوار   ال أتردد في القفـز مـن  

  المدرسة
         

           أقوم بالتدخين في المدرسة   ٥٩

٦٠  
ال اهتم بإقامة عالقات طيبة مـع   

  المعلمين 
         

  
  :...........................................................عبارات ترون إضافتها  -

.....................................................................................  
  :...........................................................: عبارات ترون حذفها  -

.....................................................................................  
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 ٣٤٤

  المالحظات والمرئيات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  :اسم احملكم 

  :رتبته العلمية 

  :عنوان العمل 

  هـ١٤٢٨/    /   التاريخ     

 :توقيعه 
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  )٢(ملحق رقم             
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                               �  ا���رة ا�?<�=
  
  
  

  إ��اد ا�����
  

��!���'�ن��ن�1د�!س��ن�.�د-�א�$�!��'�ن��ن�1د�!س��ن�.�د-�א�$

  
  
  

  إ$#اف ا�س��ذ ا��آ��ر
  

        حممــد بن جعفر مجـل الليــلحممــد بن جعفر مجـل الليــلحممــد بن جعفر مجـل الليــلحممــد بن جعفر مجـل الليــل
  هـ ١٤٢٩/  ١٤٢٨
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  :ه وبعد السالم عليكم ورحمة اهللا وبركات
سوف يقوم الباحث بدراسة عن فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي 

في خفض حدة السلوك الفوضوي لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية 
  .بمنطقة جازان التعليمية 

وإليك مجموعة من العبارات التي تدور حول تصرفاتك العادية في الحياة 
ومعلميـك  داخـل المحـيط    اليومية ومن خالل عالقاتك مع زمالئـك  

المدرسي  ونظراً لقيام الباحث بهذه الدراسة فإنك ستجد في عبارات هذا 

  .المقياس اآلن خيارات قد تنطبق بعضها عليك أو ال تنطبق 
بجانـب  ) ����(تخير أحد اإلجابات وذلك بوضـع عالمـة   : أخي الطالب 

ـ ( الخانة التي تنطبق عليك من الخيارات الثالث  ) اً ، ابـداً دائماً ، أحيان
  :وإليك المثال التالي 

  الفقرة
  االستجابة

  أبداً   أحياناً  دائماَ 

      ����  أرفض قبول النقد والتوجيه من المعلمين
  

وثق تماماً بأن ما ستدلي به من معلومات سيكون موضـع السـرية     

التامة ولن تستخدم إال لغرض الدراسة العلمية مع العلم بأنه ال توجـد  
  .وأخرى خاطئة إجابات صحيحة 

وأملي بأن تجد منك هذه اإلستبانة كل االهتمام من خالل اإلجابة علـى  

جميع األسئلة وعدم ترك أي عبارة دون إجابة نظراً ألن ذلك سيسـاعد  
  .الباحث في استكمال دراسته 

  ..   مع شكري وتقديري لتعاونك       
  ا�$��#                                                                                                                    



 ٣٤٨
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              :االسم * 

  :العمر * 

  ) طبيعي ، شرعي( الثاني ثانوي     األول ثانوي           :السنة الدراسية * 

  ) طبيعي ، شرعي ( الثالث ثانوي    

�م      2�&1              :���� ا���� * '  

 متوسط     ابتدائي        يقرأ ويكتب     أمي       :المستوى التعليمي لألب * 

  دراسات عليا    جامعي       ثانوي      

 متوسط         ابتدائي    أمية    تقرأ وتكتب       : المستوى التعليمي لألم* 

  دراسات عليا        جامعي    ثانوي       

* >Gا�س#ة ا� %H٦٠٠٠إ�( أ'� &%  ٣٠٠٠&%       ٣٠٠٠أ'� &%             :#يد  

  /.آ,� ٩٠٠٠        ٩٠٠٠إ�+ أ'� &%   ٦٠٠٠&%                                

  
  
  
  

 



 ٣٤٩

 

 أبداً أبداً أبداً أبداً  أحياناً أحياناً أحياناً أحياناً  دائماً دائماً دائماً دائماً  العبارةالعبارةالعبارةالعبارة مممم

     أرفض قبول النقد والتوجيه من المعلمين   ١

     لحصة أعمد إلى إصدار بعض األصوات الغريبة أثناء ا  ٢

     أقوم باستخدام التهديد مع زمالئي   ٣

     استخدم ألفاظ نابية مع زمالئي   ٤

     الدراسية  تأقوم بالكتابة على الماصا  ٥

     أعمد إلى إساءة استخدام أجهزة الحاسب اآللي   ٦

     أرفض التقيد باألنظمة والتعليمات المدرسية   ٧

     المدرسة أجلب بعض األشياء الممنوعة إلى   ٨

     أتعمد توجيه أسئلة خارج موضوع الدرس للمعلم    ٩

    أسعى إلي إضاعة وقت  الحصة  ١٠

     أتعمد التأخر عن الطابور الصباحي   ١١

     أقوم بتحطيم األشياء عندما أغضب   ١٢

     عندما يستفزني أحد أرد عليه بعنف   ١٢

     ام أترك صنابير المياه مفتوحة بعد االستخد  ١٤

     أعمد إلى تحريك الماصات والكراسي إلتالفها   ١٥

     أتعمد التأخر عن الفصل حتى دخول المعلم   ١٦

     أقوم بحل الوجبات المنزلية أثناء الحصة   ١٧

     أقوم باالنتقام ممن يسيء إلي   ١٨

     أقوم بإتالف الوسائل التعليمية   ١٩

     وافذأقوم بالعبث بأبواب الفصول والن  ٢٠

     ألجأ إلى الهروب من المدرسة  ٢١

     اشغل نفسي بمتابعة الجوال   ٢٢

     أقوم بمقاطعة المعلم أثناء الحصة   ٢٣

     أقوم بمخالفة أراء زمالئي   ٢٤

  



 ٣٥٠

  
  
  

 أبداً أبداً أبداً أبداً  أحياناً أحياناً أحياناً أحياناً  دائماً دائماً دائماً دائماً  العبارةالعبارةالعبارةالعبارة مممم

     أسيطر على الطالب ضعاف البنية الجسدية   ٢٥

     دخول إلى الفصل أقوم بدفع الطالب عند ال  ٢٦

     أقوم بمشاجرة زمالئي   ٢٧

     أقوم بالعبث بمصابيح اإلنارة ومفاتيحها   ٢٨

     أعمد الى أتالف أجهزة التكييف والمراوح   ٢٩

     أقوم بكتابة تعهدات نتيجة مخالفاتي المتكررة   ٣٠

     أقوم بتحدي إدارة المدرسة   ٣١

     حصة أقوم باألكل أو الشرب أثناء ال  ٣٢

     أكثر من الشكوى للمعلم دون سبب واضح   ٣٣

     أشارك في المضاربات التي تحدث خارج المدرسة   ٣٤

     إذا اعتدى علي شخص أرد بأقوى من اعتدائه   ٣٥

     أعمد إلى إتالف أجهزة المختبرات أثناء إجراء التجارب  ٣٦

     أقوم بالغش في االمتحانات  ٣٧

     المياه والعصير داخل الفصل أو في ساحة المدرسةأقوم برمي علب   ٣٨

     أقوم بالتدخين في المدرسة  ٣٩

     استخدم الركل والرفس لمقاومة اآلخرين  ٤٠
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 ٣٥٢

  اإلرشاديوالبرنامج بيان بأسماء األساتذة الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة 
  

  األسماء مرتبة أبجديا
  الجامعة  التخصص  الرتبة العلمية  االسم  م

  الملك خالد  صحة نفسية        أستاذ مشارك  احمد على الكبير .د  ١
  الملك خالد  صحة نفسية        أستاذ  اشرف عبد الغني .د  ٢
  أم القرى  إحصاء  أستاذ  ربيع سعد طه .د  ٣
  الملك خالد   إرشاد نفسي  أستاذ   سعيد مانع القحطاني.د  ٤
  جامعة جازان   لغويات   أستاذ   علي بن يحي العريشي.د  ٥
  أم القرى   إرشاد نفسي  أستاذ  الليل محمد جعفر جمل .د  ٦
  الملك خالد  إرشاد نفسي  أستاذ مشارك   نراسي حسن أبو محمد.د  ٧
  أم القرى  نفس تربوي  لمع  أستاذ   محمد حمزة السليماني .د  ٨
  أم القرى  اختبارات ومقاييس  أستاذ   محمد المري .د   ٩
  أم القرى  صحة نفسية  مشارك أستاذ  مخيمر هشام محمد .د  ١٠

� �
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 ٣٥٤

  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                 

د	�א�د��و����/� �� �� �� �� �و����א������������������������ �

  :لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد ا
أحيط سعادتكم علماً بأنني بصدد تطبيق دراسة تحت عنوان فاعلية 
برنامج إرشادي عقالني انفعالي في خفض حدة السلوك الفوضوي 

  .لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمنطقة جازان التعليمية 
  :والهدف من الدراسة 

رشادي في خفض حدة السلوك الفوضـوي  اختبار فاعلية البرنامج اإل
وهو عبارة عن دراسة تجريبية على عينة من الطالب ذوي السـلوك  
الفوضوي المرتفع وذلك كمتطلب تكميلي للحصـول علـى درجـة    

من كلية التربية بجامعة أم " إرشادي نفسي " الدكتوراه في علم النفس 
ادة مـن  القرى في مكة المكرمة وحيث أن الباحث يرغب في االسـتف 

توجيهاتكم السديدة ومرئياتكم النيرة والتي سيكون لها أبلغ األثر فـي  
مساعدة الباحث على توجيه دراسته الوجهة العلمية ، فإنه يأمل مـن  
سعادتكم التكرم بإبداء مالحظـاتكم ومقترحـاتكم  حيـال البرنـامج     
اإلرشادي من خالل استمارة التحكيم المرفقة كما يأمل التكرم بإجراء 

  .ي تعديالت ترون جدواها في البرنامج وتخدم الدراسة أ
  ولسعادتكم جزيل الشكر والتقدير ؛؛؛    

  

                  
  الباحث

  
� �
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  يات و المالحظات المرئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  اسم احملكم

  :رتبته العلمية 

  :عنوان العمل 

هـ                                     ١٤٢٨/    /        خالتاري

 ................التوقيع
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  ) تمهيد وتعارف ( الجلسة األولى  

  : األهداف 

ين أفراد المجموعة الدراسية بعضهم ببعض ثم يعرف الباحـث نفسـه   التعارف ب -١
 . ألعضاء المجموعة 

تعريف أعضاء المجموعة اإلرشادية بأهمية البرنامج اإلرشـادي وفائدتـه المأمولـة     -٢
 . وأساليب التعامل في الجلسات 

العمل على تنمية مشاعر إيجابية بين أعضاء المجموعة اإلرشـادية كالثقـة واأللفـة     -٣
 . الحترام واالعتياد على التعبير بحرية تامة وا

تبصير أعضاء المجموعة اإلرشادية باألدوار المناطة بهم وواجباتهم والقـوانين التـي    -٤
 . تحكم عمل الجماعة 

االتفاق بين أفراد المجموعة اإلرشادية من جهة والباحث من جهة أخرى على تحديـد   -٥
  . مواعيد جلسات البرنامج اإلرشادي ومكانه 

  ...  الفنيات المستخدمة
  . المحاضرة ، المناقشة الجماعية 

  ... الوسائل المستخدمة 

  " . مفاهيم عن البرنامج اإلرشادي " نشرة إرشادية موضوعها   
  . دقيقة  ٦٠: زمن الجلسة 

  ... محتوى الجلسة 

الترحيب بأعضاء المجموعة اإلرشادية والعمل على تقديم الباحث لنفسه بطريقـة   -١
 . ع توضيح بعض الجوانب الشخصية والعلمية والمهنية عن الباحث مبسطة م

إعطاء الفرصة لكل عضو من أعضاء المجموعة اإلرشادية لتقديم نفسه مع تقديم الدعم  -٢
 . لكل فرد حالما ينتهي من تقديم نفسه 

إظهار التقبل واالهتمام بأعضاء المجموعة اإلرشادية والعمل على إيجاد أجـواء مـن    -٣
 والتوافق بين أعضاء المجموعة أمالً في زيادة ثقة األعضاء بأنفسهم وباآلخرين االنسجام 

إعطاء األعضاء لمحة موجزة عن البرنامج اإلرشادي من حيث مفهومه والهدف منـه   -٤
واإلجراءات المستخدمة ومواعيده وعدد الجلسات التي يتضمنها البرنامج والنتائج المتوقعة 

 . من تطبيقه 

لى التعبير عن آرائهم بحرية تامة وتوضيح توقعاتهم من االنضمام تشجيع األعضاء ع -٥
 . للمجموعة وتقديم التعزيز المناسب للتوقعات الصحيحة وتصحيح التوقعات الخاطئة 



 ٣٦١

التأكيد على أهمية االلتزام بالحضور في المواعيد المحددة للبرنـامج وتنفيـذ األدوار    -٦
ن األعضاء كون ذلك عامالً مساعداً علـى  المناطة بكل عضو واالهتمام بأداء ما يطلب م

 . تلخيص ما جرى في الجلسة  و تحقيق االستفادة المرجوة

العمل على إنهاء الجلسة في وقتها المحدد وإعطاء الفرصة لكل عضو إذا كان لديه ما  -٧
يرغب في قوله ثم االتفاق على التأكيد على الجلسة القادمة من حيث الحضور في الموعد 

 . حدد والمكان الم

  
  ) بناء الثقة بين أعضاء المجموعة ... ( الجلسة الثانية 

  ... األهداف 

تعرف أعضاء المجموعة اإلرشادية على المهارات التي تعمل على زيادة مستوى  -١
 . الثقة والتقليل من المقاومة للعضو المشارك 

 . ممارسة الطالب للمشاركة في الجماعة اإلرشادية  -٢

 . اء المجموعة إظهار التماسك بين أعض -٣

  أن يحدد كل عضو من األعضاء آماله ومخاوفه من االشتراك مع المجموعة اإلرشادية  -٤
  ...  الفنيات المستخدمة

  . الحوار والمناقشة الجماعية  ، الواجبات المنزلية    
  عرض بالبوربوينت ، نشرة إرشادية :  الوسائل

  دقيقة  ٩٠: زمن الجلسة 
  .. محتوى الجلسة 

بأعضاء المجموعة اإلرشادية في بداية الجلسة وتقديم الشكر والتقديم على الترحيب  -١
 . تجاربهم مع الباحث 

ما معنى الثقة ، ومـا هـي   . إثارة األسئلة اآلتية والطلب من األعضاء اإلجابة عليها  -٢
دالالتها ، ومتى نعطي اآلخرين ثقتنا ، وكيف نعزز من الثقة باآلخرين وثقة اآلخرين بنا 

 :من خالل الممارسات اآلتية وذلك . 

  تبادل التحايا مع األعضاء فردا فرداً •

 مناداة كل عضو باسمه في بداية الجلسة  •

 مناقشتهم في بعض األمور الخارجية مثل حدث رياضي أو مناسبة عامة •

 استخدام العبارات المعبرة ذات األثر االيجابي •

 ائدتها للبرنامجف التشجيع اللفظي ألراء األعضاء بعيداً عن قيمتها أو •

 التحدث مع بعض األعضاء بصورة منفردة عند مالحظة أي مظاهر مقاومة •



 ٣٦٢

العمل على تنشيط التفاعل بين األعضاء من خالل تنمية اإلحساس باالنتماء للمجموعة  -٣
 . وأن األعضاء يشكلون وحدة متماسكة هدفها مساعدة بعضهم البعض 

ة من خالل إتاحة الفرصة لكل عضـو  زيادة التماسك بين أعضاء المجموعة اإلرشادي -٤
للحديث عن أفكاره ومشاعره تجاه األعضاء اآلخرين بحرية تامة والبعد عن النقد والتقويم 

 . لتلك األفكار أو المشاعر 

ـ  -٥ مـن أعضـاء المجموعـة     وإظهار التقبل غير المشروط من قبل الباحث لكل عض
مل مع السلوك الـذي يحتـاج إلـى    اإلرشادية مع التأكيد على انطالق هذا المبدأ من التعا

 :وإبراز ذلك من خالل الخطوات التالية،تعديل وليس مع شخص له كرامته اإلنسانية 

 إظهار اإلصغاء التام لما يطرحه العضو وإيضاح ذلك له بصورة مباشرة •

 "هذا صح أوخطا"االبتعاد التام عن إصدار األحكام التقويمية للسلوك بمعنى  •

 لوك اإلنساني باعتبار ه معرض للصواب والخطأالتأكيد على تنوع الس •

االستشهاد بحديث الرسول مع الشاب الذي تبول في المسجد فهب الصـحابة   •
دعوه وأريقوا على بوله سحال من " بإيذائه فقال الرسول عليه الصالة والسالم 

                         "                 فإنمـا بعثـتم ميسـرين ولـم تبعثـوا معسـرين       ، أو ذنوبا من ماء ،ماء 
 رواه البخاري في مسنده 

 إشعارهم بأنهم جميعاً محل رعاية وعناية لمدرسة  •

  الواجب المنزلي

  :الجماعة واجب منزلي حول إعداد واجب في حدود ورقة واحدة يتضمن ما يلي إعطاء
  . تعريف مفهوم الثقة وكيف يمكن أن نثق في اآلخرين 

  
  ... الجلسة الثالثة 

  ) المهارات االجتماعية ومهارات التواصل (ضوع المو
  ... األهداف 

 . تعريف األعضاء على مفهوم التواصل اللفظي وغير اللفظي  -١

ممارسة أعضاء المجموعة اإلرشادية لمهارات التواصـل اللفظـي مثـل االسـتنتاج      -٢
 . واإلصغاء أثناء الحديث 

 . لسلوك السوي تعريف األعضاء بأهمية المهارات االجتماعية في تشكيل ا -٣

 .تعريف األعضاء بأثر الجماعة في تشكيل سلوك الفرد  -٤

مناقشة بعض المفاهيم المرتبطة بالسلوك الفردي والجمـاعي مثـل الصـبر والحلـم      -٥
  . والتعاون والمسئولية الفردية والجماعية وانعكاسها على سلوك الفرد 



 ٣٦٣

  :الفنيات المستخدمة 

  . ز ، الواجب المنزلي المحاضرة والمناقشة الجماعية ، التعزي
  دقيقة   ٩٠: الزمن 

   :.الوسائل المساعدة 

  .نشرة إرشادية عن المهارات االجتماعية وأثرها على السلوك الفردي والجماعي 
   عرض بالبوربوينت 

  ... محتوى الجلسة 
الترحيب بأعضاء المجموعة اإلرشادية وتقديم الشكر على تعاونهم مـع الباحـث    -١

  .وتفاعلهم المميز 

مناقشة الواجب المنزلي مع تقديم التعزيز والثناء على جميـع المشـاركات وإظهـار     -٢
 . االرتياح من قبل الباحث لتجاوب أعضاء المجموعة اإلرشادية 

تقديم شرح مبسط عن مفهوم التواصل من حيث المفهوم ثم القيام بتبصـير أعضـاء    -٣
أنهـا تمثـل مؤشـرات    المجموعة بتعبيرات الوجه وحركات األيدي وهز الرأس وكيف 

 . للتواصل غير اللفظي 

توزيع أعضاء المجموعة اإلرشادية إلى مجموعات فرعية وتطبيق بعض التكتيكـات   -٤
 . المساعدة على فهم التواصل غير اللفظي 

مناقشة الجوانب التي تقف عائقاً أمام تحقيق التواصل بشقيه اللفظـي وغيـر اللفظـي     -٥
ار األحكام ، وتقديم النصح ، واقتراح الحلـول ،  إصد( واالستدالل ببعض الجوانب مثل 
 ) وسيادة المجاملة بين األعضاء 

مناقشة أثر ممارسة المهارات االجتماعية الضرورية والتي تسـاعد علـى التكـوين     -٦
طلب المساعدة من اآلخرين ، عدم الموافقة لكل مـا  ( االجتماعي القوي والمتماسك مثل 
عة ، مهارة رفض الطلب وعدم السماح لموافقة اآلخرين يقوله اآلخرون في حالة عدم القنا

 ) . في كل ما يقولونه 

فتح باب النقاش لألعضاء حول بعض المفاهيم كالصبر والحلم والتعاون والمسـئولية   -٧
وأثرها في السلوك الفردي واالجتماعي وكيف أنها تنمي من التماسك االجتماعي مع أهمية 

 نية اتفاق بشأن تحديد معاني تلك المصطلحات التواصل بين أعضاء المجموعة إلى 

إعطاء واجب منزلي يتضمن تدوين ثالثة مواقف اجتماعية قدم فيها العضو المشـارك   -٨
مهارات اجتماعية من خالل تفاعله مع المحيطين به سواء في األسرة أو المدرسة أو مع 

 . األصدقاء 

  



 ٣٦٤

  
  الجلسة الرابعة 

   التعريف بمفهوم المراهقة: الموضوع 

  .. .األهداف 
معرفة ماهية المراهقة كمرحلة عمرية من مراحل النمو اإلنساني وجملة التغيرات  -١

 . المصاحبة لها 

 . توضيح المطالب والتحديات األساسية في مرحلة المراهقة  -٢

  . عرض لنماذج من المشكالت السلوكية الشائعة في مرحلة المراهقة  -٣
  ...  الفنيات المستخدمة

  . جبات المنزلية اناقشة الجماعية ، لعب الدور والوالمحاضرة والم 
  .. .الوسائل المساعدة  

  ) المراهقة مرحلة وأزمات ( نشرة إرشادية بعنوان 
  . عرض بالبوربوينت لبعض المشكالت السلوكية الشائعة في المراهقة 

  دقيقة  ٩٠: زمن الجلسة 

  ... محتوى الجلسة 

كما جرت العادة وتقديم الشـكر والتقـدير   الترحيب بأعضاء المجموعة اإلرشادية  -١
 . على التزامهم وتجاوبهم مع الباحث 

 .مناقشة الواجب المنزلي السابق مع تقديم التعزيز والنقدية والمراجعة لكل مشاركة -٢

تبصير األعضاء بمفهوم المراهقة والمدلول اللفظي لكلمة مراهقة وتوضيح التغيـرات   -٣
 يرات ، الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية المصاحبة للمرحلة والتي منها التغ

 .. توضيح المطالب األساسية في مرحلة المراهقة والمتمثلة في  -٤

  . عالقة المراهق مع الزمالء واألقران  •

  . تحقيق الهوية  •

 . اتخاذ القرارات المتعلقة بالمستقبل المهني والدراسي  •

 . بصورة موجزة والتي منها  عرض لبعض المشكالت الشائعة في مرحلة المراهقة -٥

  السلوك العدواني ) جـ     .إدمان المخدرات ) ب     . التدخين ) أ      
  .العصيان والتمرد على السلطة الوالدية والمدرسية ) د      
إعطاء واجب منزلي يتمثل في وصف طبيعة التغيرات السلوكية للمراهق في عالقاته  -٦

   .مع الوالدين واألخوة واألصدقاء 
  



 ٣٦٥

  
  :الجلسة الخامسة 

  مفهومه ، العوامل المشكلة له : السلوك الفوضوي : الموضوع 

  :األهداف 
 . التعريف بمفهوم السلوك الفوضوي  -١

 . التعرف على األبعاد التي يتضمنها السلوك الفوضوي  -٢

 . المناقشة التفصيلية ألسباب السلوك الفوضوي  -٣

  . ع البيئة المدرسية التعرف على المالمح المشكلة لعالقة الطالب م -٤
   :فنيات الجلسة

  .المحاضرة والمناقشة الجماعية ، الواجب المنزلي 
  .عرض بالبوربوينت ، نشرة إرشادية  : الوسائل
  دقيقة  ٩٠:  الزمن

   :محتوى الجلسة

 . الترحيب بأعضاء المجموعة اإلرشادية وتقديم الشكر على التزامهم وحضورهم  -١

سابق وإبداء المرئيات حيال أداء أعضـاء المجوعـة علـى    المراجعة للواجب المنزلي ال -٢
 . الواجب المنزلي 

قيام الباحث بإعطاء تعريف واضح لمفهوم السلوك الفوضوي والذي تشكل مالمحه فـي   -٣
إثارة الفوضى والتصادم مع عناصر المحيط المدرسي بحيث يؤدي إلـى إزعـاج تلـك    

 العناصر 

 العدوان  ، اإلثارة واإلزعاج(ها السلوك الفوضوي قيام الباحث بتحديد األبعاد التي يتضمن -٤
واألثر السيئ لمثل هذه الممارسات علـى سـير   ) مخالفة األنظمة والتعليمات  التخريب ،

 . العملية التربوية والتعليمية 

قيام الباحث باإلشارة إلى األسباب التي تقف وراء السلوك الفوضوي من خالل المحورين  -٥
 . اآلتيين 

كل عضو من أعضاء المجموعة اإلرشادية أن يذكر أهم العوامل التي تقـف   الطلب من)ا
  . وراء السلوك الفوضوي 

قيام الباحث بإعطاء الضوء على األسباب التي تقف وراء السلوك الفوضوي ومنهـا  ) ب 
األسباب الوراثية ، البيئية ، الجوانب المدرسية ، اإلعالم ، تأثر جماعة األقران ، والعمل 

 . خير تلك األسباب من خالل الخروج برؤية موحدة عن أهم األسباب على تأ



 ٣٦٦

قيام الباحث بتوضيح المظاهر التي يلزم أن ترتكز عليها آلية عالقـة الطالـب بالبيئـة     -٦
المدرسية وما تتضمنه من محاور ، كاإلدارة المدرسية ، والمعلمون ، والطالب ، المرافق 

 . إدراك الدور الحقيقي للطالب المدرسية ، في إطار عام من االحترام و

تبصير الطالب بأن إثبات الذات والرغبة في التعبير عن الذات قد تخرج أحياناً بالسـلوك   -٧
إلى القيام بممارسة بعض السلوكيات غير المقبولة والتأكيد على أهمية االلتـزام بـالنظم   

 . والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية والتربوية 

ألعضاء لمناقشة النماذج ، المشكلة للعالقة بين محاور العمل المدرسـي  إتاحة الفرصة ل -٨
 . والتركيز على النموذج األمثل في شكل العالقة المطلوبة 

إعطاء األعضاء واجب منزلي يتمثل في المواقف التي تثير السـلوك الفوضـوي مـن     -٩
 الطالب والمشاعر الناتجة عن تلك المواقف 

  

 الناتجة عن تلك المواقف المشاعر  المواقف المثيرة 
  

   
   

   
   

  
  .. الجلسة السادسة 

  .  العقالنية وغير العقالنية: الموضوع 
  : األهداف 

 . مناقشة مفهومي كالً من العقالنية وغير العقالنية  -١

 . مناقشة الطالب حول األفكار غير العقالنية والمرتبطة بممارسة السلوك الفوضوي  -٢

عقالنية جديدة مثل ضبط الذات والتعبير عـن الـذات بصـورة     تعليم المجموعة أساليب -٣
  . عقالنية وما ينتج عنه أثر معرفي وممارسة سلوكية سوية 

  ... فنيات الجلسة 

  المحاضرة ، المناقشة ، لعب الدور ، الواجب المنزلي 
  ... الوسائل المساعدة 

 ) . األفكار والسلوك ( نشرة إرشادية بعنوان  -١



 ٣٦٧

  . أشكال تتضمن تعريف مفهومي العقالنية والالعقالنيةلوحة موضح عليها  -٢
  العرض بالبوربوينت  -٣

  دقيقة  ٩٠: الزمن
  :محتوى الجلسة 

الترحيب بأعضاء المجموعة اإلرشادية وتقديم الشـكر والتقـدير علـى انتظـامهم      -١
 . والتزامهم بالحضور 

 . له  مناقشة الواجب المنزلي السابق مع تقديم التعزيز والنقدية الراجعة -٢

قيام الباحث بتعريف مفهوم العقالنية والذي يعرف بأنه جملة األفكار التي تنسجم مع القيم  -٣
األساسية في الحياة وتحقق الفاعلية االجتماعية وااليجابية وتؤدي إلى تحقيق احترام الذات 

 . واآلخرين 

أن لـدى   مناقشة الطالب حول األفكار غير العقالنية المرتبطة بالسلوك الفوضوي حيث -٤
 . بعض الطالب مفاهيم خاطئة تدفع بهم إلى إحداث السلوك الفوضوي ومنها 

  . الفهم الخاطئ لمعنى المسئولية  •

  . اضطراب القدرة على التعبير عن الذات  •

 . التحرر من السلطة  •

حث بتعليم الطالب أساليب عقالنية جديدة تعمل على التعبير عن الذات بصـورة  اقيام الب -٥
 :ومنها أكثر ميوالً 

أهمية العناية بالبيئة المدرسية بما فيها من محاور متعـددة تشـكل وحـدة متالزمـة     ) أ 
  . والتركيز على إدراك الدور الفاعل والمؤثر للطالب في المجتمع المدرسي 

  . المتنوعة المدرسية  المشاركة في األنشطة )ب
  . التأكيد على الجدية في الجانب التحصيلي ) ج
فاعل اإليجابي بين أعضاء المجتمع المدرسي اعتماداً على مبادئ االحتـرام  زيادة الت) د 

 . كل طرف في العملية التربوية والتعليمية لواجباته وحقوقه من المتبادل والفهم الكامل 

اً يتضمن تحديد أربعة من األفكار غيـر  إعطاء أعضاء المجموعة اإلرشادية واجباً منزلي -٦
  . ونماذج من أشكال التعامل معهم ،  العقالنية عن العالقة مع المعلمون

  .. الجلسة السابعة 
  السلوك الفوضوي واألفكار والمشاعر والسلوك : الموضوع 

   :األهداف

تعريف أعضاء المجموعة اإلرشادية على العالقة بين الحدث واالنفعـال والتفكيـر    -١
A.B.C  . 
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تعريف أعضاء المجموعة اإلرشادية على تحديد وتقييم أفكارهم ومشاعرهم ذات العالقـة   -٢
 . بالسلوك الفوضوي 

تدريب األعضاء على تكوين معارف أكثر تكيفاً عن الذات واآلخرين والمجتمـع الـذي    -٣
  . يعيش فيه الطالب وذلك من أجل خفض السلوك الفوضوي 

  .. فنيات الجلسة 

  . المناقشة ، التعزيز ، والواجب المنزلي المحاضرة و
  ..  الوسائل المساعدة

 )  A.B.C( شكل العالقة بين وسيلة حائطية للتعريف ب )١

  عرض بالبوربوينت  )٢

  دقيقة  ٩٠:  نالزم

  . المحاضرة والمناقشة ، التعزيز ، الواجب المنزلي 
  .. .محتوى الجلسة 

يمثـل  )  A( والذي يعنـي أن  )  A.B.C( قيام الباحث بتوضيح العالقة بين نموذج  -١
  تمثل األفكار أو نظام المعتقدات بغض النظر عن طبيعـة المواقـف و  )  B( األحدث و 

)C (    تمثل االستجابة أو النفعال وهنا يركز الباحث على تبصـير أعضـاء المجموعـة
اإلرشادية على آلية عمل هذا النموذج وكيف أن أفكار األفراد تساهم في خلق سـلوكياتهم  
أو مشكالتهم كون هذه األفكار هي المحرك الرئيسي للسـلوك ، ثـم توضـح العالقـة     

 . المتالزمة بين هذه المكونات 

يطلب مـن   اإلرشادية إلى مجموعات فرعية بحيثقيام الباحث بتقسيم أعضاء المجموعة  -٢
كل مجموعة توضيح العالقة بين األفكار والمشاعر والسلوك لمواقف وخبرات مـر بهـا   

 . المجموعة اإلرشادية أعضاء 

يطلب الباحث من أحد أعضاء المجموعة اإلرشادية ليقوم بنمذجة موقف من المواقف التي  -٣
 . ية الراجعة لذلك النموذج تغذوتقديم ال،ذكرها األعضاء 

تدريب المشاركين على كيفية تقيم أفكارهم ومشاعرهم ذات العالقة بالسلوك الفوضـوي    -٤
 .لطالب لالرتباط المباشر بين أفكارهم والسلوك الصادر منهمحيث يتأكد الباحث من فهم ا

تدريب أعضاء المجموعة على أهمية استحداث أفكاراً أكثر تكيفاً عن الذات والمجتمع من  -٥
   . خالل 

  . تأكيد المسئولية المباشرة للذات عن السلوك الفوضوي  •

  .النظرة الشاملة ألبعاد السلوك ونواتجه  •
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للسلوك المتوافق حيث يعمل على تنمية مشاعر الرضا  توضيح األثر اإليجابي •
  . عن الذات 

التقييم المباشر للسلوك الصادر من كل عضو من قبل بقية أعضاء المجموعة  •
 . اإلرشادية 

إعطاء األعضاء واجب منزلي يتضمن ذكر ثالثة من المواقف التـي أثـارت السـلوك     -٦
  . كيات وعالقتها باألفكار المولدة لتلك السلو، الفوضوي 

  
  الجلسة الثامنة 

  . أثر األفكار في ظهور السلوك الفوضوي : الموضوع 
  .. األهداف 
 . التعرف على األثر الذي تقوم به األفكار في ظهور السلوك  -١

 . تعليم األعضاء ارتباط سلوكهم وأعمالهم وأنماط التفكير لديهم  -٢     

 . ا عرض لألفكار غير العقالنية وتوضيح طبيعته  -٣   

  . تغيير األفكار غير العقالنية المصاحبة ألشكال السلوك الفوضوي بأفكار عقالنية -٤   
  . فنيات الجلسة 

  النمذجة. المناقشة والمحاضرة والواجبات المنزلية 
  ..  الوسائل المساعدة

  )أثر األفكار في السلوك( نشرة إرشادية بعنوان  -١

  البوربوينت  من خالل عرض لبعض األفكار غير العقالنية -٢
  .  دقيقة ٩٠: الفترة الزمنية 

  :اإلجراءات 
الترحيب باألعضاء بداية الجلسة وتقديم الشكر والتقدير على تفاعلهم وتنـامي إحساسـهم    -١

 . بجدوى البرنامج من خالل الحضور المستمر والفاعل 

 عضاء مناقشة الواجب المنزلي وتقديم التعزيز المناسب وكذا النقدية الراجعة لجهود األ -٢

تبصير الطالب بأن أفكارنا هي الموجهة للسلوك فشعور فرد منا بالحزن مـثالً لفـراق    -٣
شخص عزيز بالغياب أو الوفاة نتيجة لنمط التفكير لهذا الفرد انطالقاً من ارتباط التفكيـر  

ال تكون نفس السـلوكيات   سلوك ذلك الفرد حزيناً في حين قد  ا يجعلمواالنفعال يبعضه
نتيجة ألثر نمط التفكير لديه على الرغم من أن الحـديث يكـاد يكـون     موجودة لشخص

 . متشابهاً إن لم يكن ثابتاً 
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يقوم الباحث بشرح توضيحي يبين فيه أن أساليب تفكير الفرد تتحكم في حياته حيث يبـدأ   -٤
بشرح توضيحي للعقل البشري وكيف أن العقل يتلقى المعلومات ثم هذه المعلومات تتشابه 

التفكير يختلف حيث أن عملية التفكير تشمل التفسيرات المعرفية ، واالتجاهات ،  لكن نمط
 . القيم ، واالعتقادات ، حيث أن وظائف عمليات التفكير كاآلتي 

  . التفسيرات المعرفية هي ما يتبناها الفرد للمواقف ) أ 
  . قبول شيء ما بوصفه حقيقي باالعتقادات  )ب
كار التي تدور في ذهن الفرد ثم يقوم الباحث بالتعرض لموقـف  التغيرات الذاتية ، األف)ج

 . يتضمن توضيح الفرق بينهما 

قيام الباحث بعرض لبعض األفكار غير العقالنية استناداً إلى األفكار التي صاغها إلـيس   -٥
 - :ثقافي مع المجتمع المحلي من مثل مع تحويرها لتناسب المفهوم ال

  . ذه الطريقة الظالمة من الفظاعة أن تتم معاملتي به •

  . من الصعوبة أن أتحمل معاملتك السيئة لي  •

  . ال يجب أن تتصرف معي بهذه الطريقة  •

 . كونك ال تحسن معاملتي البد من معاقبتك  •

وهنا تتم المناقشة والحوار الجدي لتلك األفكار غير العقالنية من خالل طرح األسـئلة اآلتيـة   
  . على أعضاء المجموعة اإلرشادية 

  هل تستطيع أن تؤكد تلك األفكار بطريقة واقعة ؟ :  ١س
  أدلة ملموسة تؤيد ذلك االعتقاد ؟هل لديك :  ٢س

مع التأكيد على أعضاء المجموعة اإلرشادية بأهمية الفهم الكامل لدوره في المجتمع وأنه دور 
  كار غير السوية مؤثر وال يحدث هذا التأثير إال بإدراك أهمية السلوك السوي واالبتعاد عن األف

توظيف فنيتي لعب الدور والنمذجة من أجل العمل على تقليص حجم نظرية اإلحباط التي  -٦
  :يتبناها الفرد حول نفسه وتؤدي به إلى السلوك الفوضوي من خالل الخطوات اآلتية 

لعب الدور حيث يقوم المرشد بتقسيم المجموعة اإلرشادية إلى مجموعات فرعيـة بحيـث   ) أ 
كل أربعة أعضاء مع بعضهم ويطلب من أحد األعضاء أن يؤدي دوراً يتسم بالسـلوك  يكون 

المرفوض ثم يدون بقية األعضاء مشاعرهم ثم يؤدي دوراً آخر يتسم بالقبول ويدون اآلخرون 
مشاعرهم وبعد ذلك يمارس كل عضو دوره في المجموعة ثم يتم تدوين المشاعر واالحباطات 

وض والمشاعر الناتجة عن السلوك المقبول والعمـل علـى تقـديم    الناتجة عن السلوك المرف
  . التعزيز والتعزية الراجعة للممارسات السلوكية 



 ٣٧١

حيث يمارس المرشد مع بعض األعضاء أنواعاً من النمذجة يتم فيهـا تأديـة   : النمذجة ) ب 
  :السلوك المطلوب من خالل األنواع اآلتية 

د النماذج المعروف عنها السلوك السـوي داخـل   النموذج الصريح ويتم فيه استضافة أح )١
 . المدرسة 

ويطلب المرشد من كل عضـو أن يتخيـل نمـاذج سـلوكية تقـوم      : النموذج الضمني  )٢
 . بالسلوكيات المطلوب الوصول إليها وتدوينها 

لوك المطلـوب  النموذج بالمشاركة ويطلب المرشد من أعضاء المجموعة القيام بأداء الس )٣
 . ية الراجعة المناسبة لتغذوتقويمه وتقديم ا

اذكـر ثالثـة مـن النمـاذج      ،إعطاء أعضاء المجموعة اإلرشادية واجباً منزلياً يتضمن )٤
   ؟األسباب حاًالمشاهدة في المجتمع المحلي والتي ترغب في محاكاة سلوكها موضالسلوكية 

  
  )لفوضوي مناقشة وتحليل األفكار غير العقالنية الداعمة للسلوك ا  (: الجلسة التاسعة 

    :األهداف 

اإلرشادية ما ينتج عنهـا   تقويم األفكار غير العقالنية التي يتمسك بها أعضاء المجموعة -١
  .دي إلى عدم االنسجام مع الواقع مشاعر تؤ

  تكوين أفكار أكثر عقالنية  -٢
تكوين المسئولية االجتماعية ما يساعد على تفريغ االنفعاالت المؤلمة والتي تـودي إلـى   -٣
  لشعور باالنهزامية ا

  .الواجب المنزلي ، المحاضرة والمناقشة الجماعية   :الفنيات المستخدمة 
  عرض بالبوربوينت  ، نشرة إرشادية : الوسائل 

  ) دقيقة ٩٠: (زمن الجلسة 
  :اإلجراءات 

قيام المرشد بمناقشة بعض األفكار التي قد تدعم السلوك الفوضوي في أشكاله المتعددة  -١
  : والتي منها

  فكرة

  "إذا بدأ أي شخص وتصرف معي بسخرية واستهزاء فال بد من معاقبته "       
وهذا التصرف أو السلوك غير صحيح ألنه مبني على فكرة غير عقالنية مؤداها إني لسـت  

وهنا يمكن االستشهاد بمجموعة مـن اآليـات القرآنيـة    ، معتدي واني فقط أقوم برد العدوان 
وجـزاء  (والعفو عن اآلخرين ومنها قوله تعـالى  ، الصبر توكد على يواألحاديث الشريفة الت

   ٤٠:الشورى آية رقم)سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا أنه ال يحب الظالمين



 ٣٧٢

اعتدى عليكم ولئن صبرتم لهـو خيـر    دوا عليه بمثل ماتفمن اعتدى عليكم فاع(وقوله تعالى 
   ١٩٤:رقم البقرة  آية ) للصابرين 

فاإلسالم يحرص على أن يوجه أبنائه الوجهة السليمة الخالية من الممارسة العدوانية او العنيفة 
ويتخذ من منهج الحوار العقالني واألخذ بالحسنى في حـل الخالفـات أو   ، وإيذاء اآلخرين ، 

  .المخاصمات بين الناس 
  فكرة 

لوكية تتسم بالفوضى داخـل  بعض الطالب من ممارسات س هأن هناك مشروعية لما يقوم ب" 
مخالفة األنظمة والتعليمات ، العدوان ، التخريب ، مثل اإلثارة واإلزعاج ، المحيط المدرسي 

اعتقاداً منهم أن ذلك يرفع من شأنهم وسط اقرأنهم  بحيث يظهرهم بمظهر األقوياء ، المدرسية 
  "او من ال يهابون العقوبة 
ناقشة الفكرة مع أعضاء المجموعة اإلرشادية من خـالل  وهنا يتم م. وهذه فكرة غير عقالنية 

بأنه ال يمكن بفرض السيطرة على  اآلخرين ومخالفة التعليمات للطالب توضيح القيام المرشد ب
حيث ان ذلك يعتبر مظهراً من مظاهر العجـز  ، المدرسية أن يتمكن الشخص من توكيد ذاته 

وحسن تصرفه وبتفوقه الدراسي ومثاليته  الن الشخص يتميز بأخالقه.والقصور في الشخصية 
والتعامل بالحسنى حتى مع من يسيئون إليه وخاصة في مثـل عمـر أعضـاء المجموعـة     

أيه الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوباً   يا(وهنا نتمثل قوله تعالى ، اإلرشادية 
  ١٣: آية رقم ، الحجرات  ) إن أكرمكم عند اهللا اتقاكم إن اهللا عليم خبيرلتعارفوا وقبائل 

األمر الذي يتـيح لهـم التنفـيس    ، قيام الباحث بالمناقشة مع أفراد المجموعة اإلرشادية   -٢
وفي نفس الوقـت  ، االنفعالي عن بعض المفاهيم المغلوطة في أذهانهم حول بعض السلوكيات 

يف فنية المناقشة حيث يتم توظ، تجاه بعض المفاهيم ا يساعد على محاولة تكوين رؤية فكرية
والتي تتمثل ، وأركان  المسئولية االجتماعية ، والحوار في فهم عناصر المسئولية االجتماعية 
وفهم الجماعة الفهم الذي  يتيح للفرد ان يفهـم  ، في االهتمام بالجماعة التي ينتمي إليها الفرد 

، الـذي يعـيش فيـه     األدوار المطلوب منه القيام بها ومسئولياته داخل الوسط االجتمـاعي 
األمر الذي يساعد الفرد على إدراك انتماؤه القوي وحرصه علـى  ، والمشاركة مع الجماعة 

  .التماسك االجتماعي 
يقوم المرشد بمساعدة الطالب على تقليص حجم نظرية اإلحباط التـي يتبناهـا عضـو     -٣

  :الجماعة حول نفسه من خالل بعض الفنيات مثل 
قوم المرشد بتقسيم المجموعة إلى مجموعـات فرعيـة بحيـث كـل     لعب الدور حيث ي) ا   

  . عضوين مع بعضهم 
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حيث يمارس المرشد مع بعض أعضاء الجماعة أنواعاً من النمذجة يتم فيهـا  : النمذجة )ب   
  .تأدية أو تمثيل السلوك المطلوب من خالل األنواع اآلتية 

المطلوب يستعين بها  النموذج الصريح وفيه يتم عرض نماذج حية تؤدي السلوك •
  .المرشد من خارج المجموعة 

النموذج الضمني يطلب المرشد من كل عضو أن يتخيل نمـاذج سـلوكية تقـوم     •
 .بالسلوكيات المطلوب الوصول إليها 

حيث يطلب المرشد من أعضاء المجموعـة القيـام بـأداء    : النموذج بالمشاركة  •
  .ية أثناء الجلسة السلوك المطلوب ثم تقويمه وتقديم التغذية الرجع

يقوم المرشد بتوضيح ماهية األحكام غير الواقعية أو المطلقة مثل المفهوم السـلبي عـن    -٤
  :الذات وهنا يقوم المرشد بالخطوات اآلتية 

ض بالتعلم الجديـد حيـث   من اجل النهوعلى صياغة مجموعة من األسئلة المتتابعة العمل  -أ
  :تهدف هذه األسئلة إلى 

  .شكلة والمساعدة في التعرف على األفكار والتخيالت تحديد الم -١
توضيح نتائج اإلبقاء على األفكار والسلوك الغير تكيفي مع أهمية التأكيد على التوصل  -٢

من خالل الممارسة الفاعلة لهذه اإلجراءات إلى بناء اتجاه منطقي قائم على أساس واقعي 
 .ما يؤدي إلى اكتساب مهارات جديدة 

التي يتبناها العضو مع أهمية إبراز عدم وجود أدلة أو براهين مؤيدة لتبني األفكار مهاجمة -ب
وهنا يطلب المرشد من كل عضـو أن يوضـح إذا    ،العضو للمعتقدات واألفكار الغير عقالنية

  كانت لديه أدلة تؤيد أفكاره 
ـ   -٤ ة مـع  إعداد واجب جديد يتضمن ذكر األساليب التي استفاد منها العضو خـالل الجلس

  .توضيح المبررات التي استند عليها 
  : الجلسة العاشرة 

  التدريب على السلوك التوكيدي : الموضوع 

  ... األهداف 

 . التعرف على اهتمامات األعضاء التي تكونت خالل الجلسات السابقة  -١

التعرف على ماهية السلوك التوكيدي فيما يتصل بالعالقات الشخصـية والتعبيـر عـن     -٢
 . فرق بينه وبين السلوك غير المؤكد المشاعر وال

 . توضيح الفروق بين مفهوم تأكيد الذات والسلوك الفوضوي  -٣

  إعطاء واجب منزلي جديد  -٤
  



 ٣٧٤

  الفنيات المستخدمة 

  الواجب المنزلي، المناقشة والمحاضرة الجماعية ، لعب الدور 
   نشرة إرشادية عن مفهوم السلوك التوكيدي  -١: الوسائل

  . وربوينت عن مفهوم السلوك التوكيدي عرض مرئي بالب-٢
  .) دقيقة  ٩٠: (الزمن 

  : اإلجراءات 

الترحيب بأعضاء المجموعة اإلرشادية وتقديم الشكر والتقـدير لهـم علـى الحضـور      -١
 . والمشاركة خصوصاً مع الوصول إلى مرحلة متقدمة من البرنامج 

 . مناقشة الواجب المنزلي السابق  -٢

ماتهم التي تكونت من خالل الجلسات السابقة وهو ما يقصد به مناقشة األعضاء عن اهتما -٣
المرشد المدى الذي وصل إليه أعضاء المجموعة اإلرشادية في طريقة تفكيرهم وإدراكهم 
لألمور من خالل طرح أسئلة موضوعة في كروت تتضمن الطلب من األعضاء اإلجابة 

 . اسبة على األسئلة ثم مناقشتها وتقديم التعزية الراجعة المن

توضيح مفهوم السلوك التوكيدي وذلك فيما يتصل بالعالقات الشخصـية والتعبيـر عـن     -٤
  المشاعر من خالل إلقاء الضوء على أبرز سمات الشخص المؤكد لذاته 

يقوم المرشد بتبصير أعضاء المجموعة بأن الفرد منـا يـتعلم االسـتجابات التوكيديـة      -٥
موجودة مع الفـرد مـن   وكية متعلمة وليست فطرية والعدوانية فهي عبارة عن استجابات سل

  . الميالد
يقوم المرشد بالطلب من أحد أعضاء المجموعة اإلرشادية القيام بأداء الدور غير المؤكـد   -٦

   :لذاته وذلك من خالل الطلب منه القيام باآلتي

 . الهروب من مواجهة مصادر التهديد في حياته  •

 . االستجابة المستنبطة والعدوانية  •

 . عدم القدرة على الرفض وقول ال  •

 . عدم القدرة على استخدام مهارة اإلنصات  •

يطلب المرشد من أحد األعضاء القيام بأداء دور الشخص المؤكد لذاته من خالل تمثيلـه    -٧
  :بالممارسات اآلتية 

 . الهدوء في االستجابة وتكرار هذه الممارسة مع المحافظة على نبرة الصوت  •

 . ع مصدر التهديد عن طريق زيادة الثقة بالنفس بدالً من المشاحنات التعامل م •

  . اإلنصات الجيد وإظهار االهتمام لما يقوله اآلخرون  •



 ٧٥

مـن خـالل توضـيح    ،قيام المرشد بإيراد الفروق بين السلوك التوكيدي والسلوك الفوضوي 
  :المالمح البارزة لكل منهما فالسلوك التوكيدي يتمثل في

  . نفسه عن طريقة الكلمات والتصرفات الفرد يظهر  •

 . التعبير بحرية تامة عن المشاعر واألفكار  •

 . مراعاة مشاعر اآلخرين  •

  . عندما يستلزم الموقف "ال  "قول •
  :يتميز ف يما السلوك الفوضوا

 . اللجوء إلى الممارسات غير المقبولة  •

 . عدم مراعاة مشاعر وأفكار اآلخرين  •

 . انخفاض تقدير الذات  •

 .  من اآلخرين  بيعوبة إشباع الحاجة إلى االعتبار اإليجاص •

إعطاء الطالب واجب منزلي يتضمن إيضاح الفرق بين السلوك التوكيدي والعدوان كأحـد  -٨
  . أبعاد السلوك الفوضوي 

  
  الجلسة الحادي عشرة 

  " ةتعميق مفهوم التو كيدي:" الموضوع

  : األهداف
   يمهارات السلوك التو كيد إكساب أعضاء المجموعة التجريبية -١
  تعريف أعضاء المجموعة التجريبية ببدائل السلوك الفوضوي  -٢
  كطريقة مالئمة للتعامل مع اآلخرين بدال من العدوانية أو السلبية  يكيدتقديم األسلوب التو -٣
  

  " الواجب المنزلي ، النمذجة ، لعب الدور، المناقشة الجماعية : "  الفنيات المستخدمة
  دقيقة )  ٩٠( زمن ال

  : اإلجراءات 

الترحيب بأعضاء المجموعة اإلرشادية وتقديم الشكر لهم على تعـاونهم وتفـاعلهم مـع     -١
  .والتزامهم خالل الجلسات البرنامج اإلرشادي ، الباحث  

  مناقشة الواجب المنزلي السابق وتقديم التغذية الراجعة المناسبة  -٢
بمفهوم السلوك التو كيدي وتقديم مفاهيم العدوانيـة والسـلبية    قيام الباحث بإعادة التذكير -٣

والسلوك الفوضوي  حيث يقوم المرشد بحث أعضاء المجموعة اإلرشادية على رؤية بعـض  
المواقف التي تصرفوا فيها بطريقة ظنوا أنهم كانوا مؤكدين لذواتهم  في حين كانت تصرفاتهم 
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مرشد بتشجيع كل عضو على القيام بعرض بعـض  وهنا يقوم ال، تنم عن الغضب أو السلبية 
والنتائج التي ترتبت على ذلك السلوك ، المواقف التي مارس فيها تلك الممارسات غير السوية 

  مع قيام المرشد بتوضيح الجوانب السلبية الناتجة عن تلك الممارسات
ء مهارات الضبط قيام المرشد بتنمية مهارات السلوك التوكيدي والعمل على تعليم األعضا  -٤

الذاتي من خالل المراقبة الذاتية والتقويم الذاتي للسلوك الصادر من عضو المجموعـة وهنـا   
يقوم المرشد بتبصير عضو المجموعة بان ممارسة السلوك التوكيدي يجب أن ال يقتصر على 
المستوى المدرسي بل يتعداه إلى المستوى العائلي والمستوى االجتماعي وذلـك مـن خـالل    

  .لعالقات الشخصية والتفاعل مع المحيط االجتماعي ا
قيام المرشد بالمشاركة مع عضوين من أعضاء المجموعة اإلرشادية وبالتناوب بأداء احد  -٥

ثم يترك المجال لبقية األعضاء من ، األدوار التي يتم فيها التعبير عن الذات بصورة توكيدية 
كتسب عضو المجموعة القدرة على اإللمام باليات اجل تأدية نفس السلوك وإعادة تكراره حتى ي

وتوظيف فنيـات كالنمذجـة   ، التعبير عن الذات بصورة توكيدية بعيداً عن العدوانية والسلبية 
وأداء الدور في التدريب  على اكتساب ذلك السلوك مع تأكيد المرشد ألعضـاء المجموعـة   

  .بتعميم تلك المهارات في مواقف الحياة المتنوعة 
  قيام المرشد بتلخيص لما تم في الجلسة اإلرشادية وتقديم المرئيات عن مسار الجلسة  -٦
  :تقديم الواجب المنزلي في نهاية الجلسة والذي يتمثل في األتي -٧

  ؟...توضيح اآلثار الناتجة عن التعبير عن الذات بصورة توكيدية في الوسط التعليمي 
  

  الجلسة الثانية عشر 
   على االسترخاء التدريب: الموضوع 

  :األهداف 

  .إكساب األعضاء مهارة مقاومة الضغوط عن طريق تعلم االسترخاء  -١
  تخفيف الشعور بالتهديد من جراء التعرض للمواقف المولدة لالستجابة الغير سوية  -٢
  .المواقفبعض إكساب أفراد المجموعة مهارة استخدام فنية االسترخاء في مواجهة  -٣
  

  )الواجب المنزلي ، االسترخاء،المناقشة الجماعية ، المحاضرة (  :خدمة الفنيات المست
  . عرض مرئي لخطوات التدريب على االسترخاء، نشرة تعريفية بمفهوم االسترخاء : الوسائل
  ) دقيقة  ٩٠( الزمن 
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  :   اإلجراءات 

ضـور  الترحيب بأعضاء المجموعة اإلرشادية وتقديم الشكر والتقـدير لهـم علـى الح    -١
  .والمشاركة خصوصاً مع الوصول إلى مراحل متقدمة من البرنامج اإلرشادي 

وما هي ،؟والغاية من استخدامه  و؟يقوم المرشد بإعطاء فكرة عن مفهوم االسترخاء وما ه-٢
وكيف أن االسترخاء عامل مهم في ضـبط  ؟فيها استخدام االسترخاء  ستحسنالظروف التي ي

  . االستجابة الصادرة من الشخص
تبصير أعضاء المجموعة اإلرشادية أن مفهوم االسترخاء العضلي ال يعني القيام بممارسة  -٣

وإنما الهدف من ذلـك محاولـة   ، بعض التمرينات البدنية لبعض األعضاء في جسم اإلنسان 
وان تلك التمرينات تساعد على تعميـق اإلحسـاس   ، التحرر من المشاعر المصاحبة للتوتر 

لي فاالسترخاء ليس مجرد مجهود بدني وإنما هو امتنـاع عـن كـل مجهـود                                                           بالراحة وبالتا
  )١٨٥، م٢٠٠١العقاد ( 
مـع  يقوم المرشد بتزويد أعضاء المجموعة بتمرينات االسترخاء من خالل تطبيق ذلـك   -٤

يئة المكان المناسب وتشجيع األعضاء علـى  عضو من أعضاء المجموعة عملياً مع أهمية ته
  .ممارسة تمارين االسترخاء 

تزويد أعضاء المجموعة بنشرة إرشادية عن خطوات ممارسة االسـترخاء مـن خـالل     -٥
والتأكيـد علـى   ، االستعانة بعرض لشرائح تمثل كل خطوة من خطوات ممارسة االسترخاء 

راوح بين خمس وعشر ثوان بداية مـن  ممارسة االسترخاء لكل عضلة من العضالت لمدة تت
  الخ ......الرقبة ثم الصدر والساعد  

يطلب الباحث من أعضاء المجموعة اإلرشادية إعداد واجب منزلي يتمثل فـي ممارسـة    -٦
وكتابة ، االسترخاء العضلي خالل الفترة الزمنية الفاصلة بين الجلسة الحالية والجلسة القادمة 

  .ومناقشة ذلك في الجلسة القادمة ، ك الممارسة النتائج المستفادة من تل
  

  الجلسة الثالثة عشر 
   التدريب على االسترخاء

  .. األهداف 

 . تدريب األعضاء على تكرار ممارسة االسترخاء  -١

 . تدريب األعضاء على التحكم في االندفاع ومواجهة المواقف المثيرة للعدوان والغضب  -٢

 بعد التدريب على ممارسة االسترخاء  تقييم مستوى االستثارة االنفعالية -٣

  )الفنيات التي استخدمت في الجلسة السابقة ( المستخدمة يات نالف
 )دقيقة  ٩٠( الزمن 
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  : اإلجراءات

الترحيب بأعضاء المجموعة اإلرشادية في بداية الجلسة وشكرهم على تعـاونهم مـع   -١
  .والتغذية الراجعة ق مع تقديم التعزيز حث  ومناقشة الواجب المنزلي السابالبا
المجموعة  عضاءأطلب من أحد تكرار ممارسة االسترخاء عن طريق قيام المرشد بال-٢

اإلرشادية ممارسة ذلك من خالل التوافق مع المرشد وإتباع التعليمات المنظمـة لعمليـة   
االسترخاء وذلك كموقف مثالي ليرى بقية أعضاء المجموعة اإلرشادية حتى تتحقق الفائدة 

 . جوة من الجلسة المر

قيام المرشد بالطلب من كل عضو من أعضاء المجموعة اإلرشادية بمحاولـة تـذكر   -٣
بعض المواقف التي مارس فيه بعض السلوكيات غير السوية في المدرسة وتدوين النتائج 

م يقوم ذلك كل عضو بعرض المواقف أمام المجموعة اإلرشادية ويتم فيه ثالمترتبة عليه 
 ف الذي تم عرضه والنتائج المترتبة عليه مع تقديم التعزية الراجعة المناسبة تقييم الموق

قيام الباحث باختيار أحد أعضاء المجموعة اإلرشادية ليؤدي دوراً لموقف من المواقف -٤
ثـم  . التي ذكرها األعضاء حيث تم اختيار ذلك الموقف بشكل جماعي بعد التشاور فيـه  

الموقف بعيداً عن التوتر من خالل توظيف فنية االسترخاء  يقوم العضو بأداء الدور لذلك
 . قبل أداء الدور من ذلك العضو 

إعطاء واجب منزلي يهدف إلى تدوين األحاسيس الناتجة عن ممارسـة االسـترخاء   -٥
 . مرتين خالل الفترة الزمنية الفاصلة بين الجلسة المنتهية والجلسة القادمة 

  
  )يق االقتناع في األفكار العقالنية توث: ( الجلسة الرابعة عشر 

  :األهداف 

  .تدريب العضو على التحليل المنطقي والمعقول  لألفكار  -١
  .تعزيز االقتناع في جدوى واألفكار العقالنية  -٢
  ) .نظام التفكير ( العمل على إعادة تشكيل  الجانب المعرفي للعضو  -٣

  )التعزيز . الدور  لعب. الحوار والمناقشة : ( الفنيات المستخدمة
   "التحليل المنطقي لألفكار" نشرة إرشادية بعنوان  : الوسائل المستخدمة
  فوائد األفكار العقالنية في الحياة االجتماعية بالبوربوينت لعرض مرئي 

  )دقيقة  ٩٠(الوقت المخصص 
  

  :اإلجراءات 
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على االلتزام بالحضور الترحيب بأعضاء المجموعة اإلرشادية وتقديم الشكر والتقدير لهم  -١
  والمشاركة الفاعلة ، مع الباحث في الموعد المحدد 

مراجعة الواجب المنزلي السابق وتقديم التعزيز والتغذية الراجعـة السـتجابات أعضـاء    -٢
  المجموعة اإلرشادية 

ثم القيـام  ، قيام المرشد بمناقشة بعض األفكار غير العقالنية عن طريق الحوار والمناقشة -٣
وتقديم اإلجابات عن األسئلة المتعلقة بتلك األفكار من خالل اإلشارة ، ليلها التحليل المنطقي بتح

  :إلى المعارف األساسية ا المدمرة للذات وهي كالتالي 
  .عدم التحمل  -سير األمور حسب أهواء الشخص           ج -التهويل       ب-ا

  :ل الخطوات التالية  مع االستشهاد ببعض األمثلة لتلك المعارف من خال
  ال يمكن أن أتحمل المواقف الصعبة حين أتعرض لألذى من اآلخرين :عدم التحمل -١
  لماذا أحرص على احترام اآلخرين طالما ال يحترمون شخصي ؟-٢

وهنا تتم مواجهة هذه األفكار بالمناقشة العقالنية لها عن طريق توظيف فنية المناقشة بحيث يتم 
  ي لها والعمل على تصحيحها من خاللها التصد

نظام التفكير " المرشد هنا  هقيام المرشد بالعمل على إعادة تشكيل الجانب المعرفي ويعني ب-٤
 حيال الجوانب المشكلة ألسلوب التفاعل مع اآلخرينالمجموعة اإلرشادية الذي يتبناه العضو " 

  : تية من خالل مجموعة من االستراتيجيات والتي تتمثل في الخطوات اآل
بعيـداً عـن االندفاعيـة    ، كيفية تمكين الفرد من التعبير عن ذاته فـي هـدوء وتـروي    ) ا

   .واالستعجال
تعليم األعضاء بعض العبارات المنطقية والتي تحظى بالقبول االجتماعي ومـن الممكـن   ) ب

  .استثمارها في المواقف الحياتية 
 ماألفكار حول نقد اآلخرين للفرد وتقييماتهعند تنازع والمناسبة  ، ات المتنوعةفنيالتوظيف )ج

  .التي تخضع لإلطار المرجعي للفرد وال تحتكم إلى المنطق أو المعقولية 
  التركيز على الجوانب االيجابية في أشكال العالقات االجتماعية مع اآلخرين ) د
عن التأكيد على أهمية إعادة تشكيل الجانب المعرفي أو ما يعرف بنظام التفكير ) ـه

 ؟....؟ وهل هناك دليل قوي على ذلك ...طريق طرح األسئلة المشتملة على  لماذا 
قيام المرشد بتوظيف فنية لعب الدور من خالل الطلب من عضوين من أعضاء المجموعة  -٥

وكيف أنها تدفع الفرد ، غير العقالنية  راإلرشادية بان أن يقوم احدهما بلعب دور متأثر باألفكا
وبعد ذلك قيام احد األعضاء بممارسة . الفوضوي وتدوين المشاعر الناتجة عنها إلى السلوك 

، لعب الدور ولكن بالتأثر باألفكار العقالنية وكيف يحدث السلوك المخالف للسلوك الفوضوي 
  .وتدوين المشاعر الناتجة عن ذلك وقيام المرشد بتقديم التغذية الراجعة المناسبة 



 ٣٨٠

منزلي يتمثل في تدوين مجموعة من األفكار غير العقالنية والتي تكليف األعضاء بواجب  -٦
  .تدفع الفرد إلى السلوك االجتماعي غير المقبول 

  )التدريب على أسلوب حل المشكالت(:  رالجلسة الخامسة عش 
  :األهداف 

والخطوات التي تساعدهم على ، تعليم األعضاء أساليب مواجهة المشكالت بطرق مالئمة  -١
  .لمشكلة وأبعادها المختلفة تحديد ا

  .يستخدمونها في حل المشكالت التي تعريف األعضاء على األساليب والخطوات  -٢
  .مناقشة األسباب المؤثرة على فاعلية حل المشكالت  -٣

  )الواجب المنزلي ، التعزيز،المناقشة الجماعية ، المحاضرة (  الفنيات المستخدمة
  "فنون التعامل مع المشكالت الحياتية " نشرة إرشادية بعنوان :  الوسائل
  عرض بالبوربوينت         

  )دقيقة  ٩٠( لزمنا
  :اإلجراءات 

مع بداية الجلسة وشكرهم على تجاوبهم وحرصهم على الحضور في  ءالترحيب باألعضا -١
  .الموعد المحدد وااللتزام 

مـع تقـديم التعزيـز    ، ة المراجعة الدورية للواجب المنزلي والذي قدم في الجلسة السابق -٢
  .والتغذية الراجعة ألداء أعضاء المجموعة اإلرشادية 

قيام المرشد بإيراد الخطوات الرئيسية في تحديد المشكلة واألبعاد المختلفة والمتضمنة فـي  -٣
  .تحديد المشكلة كون ذلك يساعد على التعرف على طبيعة المشكلة بصورة واضحة 

والخطوات الرئيسية في ، ثم تحديد أبعادها  المختلفة ، خيلة قيام المرشد بوضع مشكلة مت -٤
تحديد المشكلة بصورة واضحة من خالل توظيف فنية لعب الدور عن طريق أداء احد أفـراد  
المجموعة بتمثل دور تلميذ يتعرض لبعض األوضاع األسرية المعيشـية السـيئة والمتمثلـة    

ثـم أداء احـد أفـراد    . في المدرسـة  بضعف الدخل االقتصادي وتنعكس على سلوك الفرد 
ومن ثـم التعامـل معهـا    ، المجموعة اإلرشادية للدور بعينه ولكن بإحساس بوجود مشكلة ما

  .بطريقة فاعلة 
قيام المرشد بتعريف األعضاء على األساليب والخطوات المستخدمة عند اإلحساس بوجود  -٥

  : وتتمثل في اآلتي ، مشكلة 
  ة معينة ومحددة وتستوجب الحل إدراك وجود مشكل) ا      
   وتعمل على خفـض مشـاعر التـوتر    ، االستفادة من المهارات التي تعلمها العضو )ب 

 . ،من مثل االسترخاء العميق ، الناتج عن وجود درجة االثارة 



 ٣٨١

بمعنى البحث عن حلـول ممكنـة بـدالً مـن     ، التركيز على الجوانب المستقبلية للمشكلة -٦
  .األسباب الرئيسية للمشكلة والتي ال تجدي  محاولة معرفة و، ة اإلحساس بالمعانا

  عرض الحلول والبدائل  -٧
  :تعريف الطالب على األساليب المناسبة في حل المشكالت والمتمثلة في اآلتي  -٨

 .التشخيص الدقيق للمشكلة  -ا
 .عرض البدائل -ب
 .االختيار من بين البدائل -ج    
 .التقييم  -د  

ة قيام المرشد بإيراد بعض األمثلة بأن يطلب من أحد األعضاء أن يطـرح مشـكلة   مع أهمي
بسيطة ثم يناقش الخطوات المناسبة في التعامل مع المشكلة من خالل نشـاط كتـابي داخـل    
المجموعة ثم يعطي لألعضاء فترة زمنية حرة لعرض إجاباتهم بشكل مختصر ويقوم بعد ذلك 

  .ذية الرجعية بالتعليق عليها أي تقديم التغ
  :تبصير الطالب باألسباب المؤثرة على فاعلية حل المشكلة والتي منها بيعمل المرشد  -٩

  .القصور في تحديد ماهية المشكلة  - أ
 .محدودية المعلومات الهامة  -ب
 .ضعف عملية التواصل مع األعضاء  -  ج
 .العجز عن اختيار البدائل  - د

 .سيادة التنافس وغياب الثقة والدعم  -هـ
 .غط االجتماعي الض - و
 .ضعف واقعية الفرد  -  ز

ويـتم  في حل المشكالت  تتضمن األسس المؤثرة  وذلك من خالل القيام بإعداد نشرة إرشادية
   .إعطاؤها للطالب لالستفادة منها

  ؟.....تعليم األعضاء مهارات التفكير العلمي مثل كيف ولماذا -١٠
  :تية تقييم النتائج من خالل التأكيد على المحاور اآل-١١
  العالقات بين المسببات والنتائج ) ا   
  التعلم من النتائج السابقة ) ب  
  التعلم من األخطاء ) ج  
  البعد عن جلد الذات ) د  
 إدراك القيمة الحياتية والنفسية لحل المشكالت ) ـه
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مـن أعضـاء   قيام  المرشد بإعطاء واجب بيتي يطلب من خالله أن يستخدم كل عضو -١٢
ق ذلك في يوتطب،ة جلستتناولها في المتم والتي شكلة مالالخطوات األساسية في حل المجموعة 
  . خارج نطاق المجموعةمتخيلة أو واقعية حل مشكلة 

  
  
  )التقييــم والختــام (الجلسة السادسة عشر   .

  :األهــداف 

  .الوقوف على مدى تحقيق أهداف البرنامج  -١
  .إليه المجموعة  ي وصلتذالوقوف على مدى التحسن ال -٢
  ليها خالل مدة البرنامج على اإلنجازات التي تم التوصل إ تشجيع األعضاء بالمحافظة -٣
  .تقديم الشكر ألعضاء المجموع على تعاونهم  -٤
  .تطبيق القياس ألبعدي وتحديد موعد للقياس ألبعدي الثاني  -٥

  )يزالتعز، المناقشة الجماعية ، المحاضرة ( :الفنيات المستخدمة
  عرض بالبوربوينت  ، نشرة إرشادية :  الوسائل
  )دقيقة ٩٠(  :الزمن 

  :اإلجراءات 
والتأكيد بان هذه الجلسة هي األخيرة ، ترحيب باألعضاء وتقديم الشكر لهم على تفاعلهم ال -١

  .في البرنامج اإلرشادي 
  . مناقشة الواجب المنزلي  -٢
على المدى الذي وصلوا إليه مـن خـالل   يطلب الباحث من أعضاء المجموعة التعرف  -٣

وذلك بتوجيه مجموعـة مـن   . األهداف الموضوعة في كل جلسة ومدى تحقيق هذه األهداف 
وتوجيههم بالحرص على أن يصبح كل ، األسئلة واالستفسارات ألعضاء المجموعة اإلرشادية 

ط االجتماعي الذي واالستفادة من البرنامج اإلرشادي في الوس، عضو قادراً على توجيه نفسه 
ثم أتاح الباحث الفرصة لكل عضو من األعضـاء   . يعيش فيه وليس فقط في البيئة المدرسية 

وجوانب اإلفادة التي حصل عليها من البرنامج الذي تم تنفيذه علـى مـدى   ،  هإلبداء مريئا ت
  :شهرين وقد تلخصت اآلراء في النقاط اآلتية 

ج أضاف  لهم  قيمة جيدة وواضحة في أساليب التعامـل  أكد أعضاء المجموعة بان البرنام) ا
  .ووسع من خبراتهم الحياتية ، مع اآلخرين 

الخبرات التي تم اكتسابها من خـالل جلسـات البرنـامج     أنأكد أعضاء المجموعة على ) ب
  سيكون لها األثر االيجابي في حياتهم المستقبلية 
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ة الزمنية للبرنامج اإلرشادي كانت أطـول  تمنى أعضاء المجموعة اإلرشادية لو أن الفتر) ج
  . مما كان 

اإلرشادي منذ فتـرة طويلـة    جأكد أعضاء المجموعة لو أنهم قد تعرضوا لمثل هذا البرنام) د
  .كونه قد بين لهم صور إيجابية في حياتهم 

يطلب الباحث من كل عضو أن يدون رؤيته الخاصة عن التحسن الذي حصل له خـالل   -٤
البرنامج وكيف يرى التحسن الذي حصل ألعضاء المجموعة من خالل المهارات  االستفادة من

  .المكتسبة لكل عضو من البرنامج اإلرشادي 
قام الباحث بحث أعضاء المجموعة على المحافظة على اإلنجازات التي تم التوصل إليها  -٥

مع أهميـة وضـعها   خالل البرنامج واالهتمام بتطبيق هذه المنجزات في واقع الحياة اليومية 
  .موضع التالزم في السلوك المدرسي بصفة خاصة واالجتماعي بصفة عامة 

تطبيق القياس البعدي من خالل المقياس الخـاص بالسـلوك الفوضـوي علـى أفـراد       -٦
  .المجموعتين الضابطة والتجريبية 

 تقديم الشكر من خالل منح األعضاء شهادات شكر وتقدير علـى تجـاوبهم ومشـاركتهم    -٧
وتفاعلهم طيلة البرنامج اإلرشادي األمر الذي يعد عنصراً أساسياً في نجاح البرنامج اإلرشادي 

  .المدرسة  في حفل مبسط للمجموعة  ةدارإكما تم تقديم بعض الجوائز التشجيعية بحضور 
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  )٩(  ملحق رقم              
  تفسار الباحث عن أشكال السلوك الفوضوي سا       
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                 
 

وفقه اهللا                                 /.....................................................            األستاذ الفاضل 
    : السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

وحيث إني ارغـب  ، لدى طالب المرحلة الثانوية أقوم بدراسة علمية حول السلوك الفوضوي 
ونظراً لكونكم من المعلمين الـذين لهـم تواصـل    ، في تصميم أداة لقياس السلوك الفوضوي 

ومن خـالل  ، مباشر مع الطالب من خالل القيام بالتدريس لهم ومن خالل اإلشراف اليومي 
التكـرم بالتعـاون معـي     آمل، مالحظاتكم ألنماط السلوك الذي يتصف بالفوضى واإلزعاج 

وتزويدي بمظاهر السلوك التي يقدم عليها الطالب وتثير الفوضـى داخـل الفصـل أو فـي     
المدرسة كما آمل منكم التكرم باإلجابة على األسئلة اآلتية والتي ستستخدم ألغراض البحـث  

  .العلمي 
  . .شاكراً لكم حسن تعاونكم وباهللا التوفيق                              

  : األسئلة
  : السؤال األول 

  صف السلوك الفوضوي الذي يقوم به الطالب ويثير الفوضى داخل المدرسة أو الفصل ؟
........................................................................................  

.......................................................................................  
......................................................................................  

  :السؤال الثاني 

  اذكر بعض الممارسات التي يقوم بها الطالب وتعمل على إثارة الفوضى في المدرسة ؟
..........................................................................................  

..........................................................................................  

..........................................................................................  
...........................................................................................  
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