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  األول لالفص

  خلفية الدراسة وأهميتها

  : مقدمةال

ويعمل كل ما باستطاعته من اجل  ال شك فيه أن كل إنسان َينِشُد حياًة آمنًة ومستقرةً  مما

يكيف  أنعبر العصور  اإلنسانذلك، لذا فإنه يستغل كل القدرات والطاقات التي لديه، وقد استطاع 

 حتىيدفع الشر والعدوان عن نفسه  أنالتي يعيشها، وكذلك يعمل جاهدًا على  األوضاعنفسه مع 

خالل مراحل حياته المختلفة اكتسب سلوكات اجتماعية  واإلنسانستطيع العيش في هذه الدنيا، ي

سلوكات غير المرغوبة مثل العنف والجرائم المرغوبة كالصدق واالمانه ومعاملة الناس باحترام، و 

دراسته والباحثون  النفس المشكالت التي حاول علماء أكثروالسلوك العدواني، فالسلوك العدواني من 

  .(الباحث) معه للتخفيف من خطره على الفرد والمجتمع ومظاهره وكيفية التعامل أسبابهمن حيث 

المحاوالت المبكرة التي بذلها  إلى األفرادبين  اإلنسانيويعود االهتمام بدراسة السلوك 

عن بعض  عبارةلعلم النفس االجتماعي والتي كانت  في كتابه مقدمة (W. Mcduagal)ماكدوجل 

(مجلة  فهرس لبحوث العدوان في إشارة أولحول موضوع العدوان، حيث ظهرت  التأمالت

محاولة  أولJ. Dollard etal ) (119  هوزمالؤ  دوالر أضافالملخصات السيكولوجية)، وبعد ذلك 

والعدوان، وتمثلت المحاولة  باإلحباط الخاصةجادة للبحث التجريبي المنظم للعدوان البشري وهي 

البتكار بعض  (I. Berkowitz)وبيركوفيتش  (A. Buss)الثانية في جهود كل من بص 

ات يالسبعين أوائلالبحوث والدراسات في  إلى أدتالتجريبية لقياس العدوان، وهذه المحاولة  األساليب

 وجونسون (R. Baron)وبارون  (Bandura)حيث كان هناك جهود لكل من باندورا 

(Johnson) ،2001، ومن تلك الفترة تنوعت البحوث على المسارين النظري والواقعي (العقاد.(  

مجاالت التفاعل والنمو  إلى آثارهوتمتد  بالخطورةيتميز  األطفالفالسلوك العدواني لدى 

 واإلحساس باإلحباطاالجتماعي ويتداخل مع العملية التعليمية التعلمية وهو يرتبط في الشعور 

  ). 2003النفسي (دحالن،  والتأزم اآلخرينالثقة بالنفس وفي  انبفقد
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 أن إلى اإلطارفي هذا  أجريتالتي  التربويةفقد توصلت العديد من الدراسات النفسية و 

 :ومن هذه الدراسات الذين لديهم سلوكات عدوانية هم من الذين لديهم مستوى تعليمي متدني، األفراد

حيث  ،وآخرين)  1988،والثيبي؛ 1996؛ وغنيم،  1992،والشبهاني ؛ 2000،السعداوي(دراسة 

 وأكدواوجود عالقة سلبية بين العدوان بشكل عام والتحصيل الدراسي  إلىنتائج دراساتهم  أشارت

غالبا ما تراجع في البيئة التعليمية، و الالعدوان بشكل مباشر على نتائج االمتحانات و  تأثيرعلى 

 التييجابية عن طبيعة البيئة التعليمية إ أويعطينا صوره سلبية  هاماً  تحصيل الطالب مؤشراً يكون 

  .2015)(مغنية،  ودافعيته للتعلم يتواجد فيها الطالب

من  انخفاض المستوى التعليمي للفرد يعد واحداً  نفإ العدوان:- اإلحباطووفقا لنظرية   

من  كبيراً  الذي يواجهه الفرد في حياته اليومية يستلزم جهداً  اإلحباط ن ؛ ألات الرئيسة للعدوانالمحرك

 إال أمامهايصمد  أنبحيث ال يستطيع  ،التحمل النفسي ومواجهة الصعاب التي تعترض حياته

الذين لديهم مستويات عالية  األفراد بينماالتعامل معها،  وأحسنواالذين مروا في خبرات الحياة  األفراد

مواجهة القدرة على يمتلك هؤالء لمواقف االجتماعية حيث اإلدارة الفاعلة لهارات لديهم م ،من التعليم

  ).2007ذاء اآلخرين والضرر بهم (النعيمي، يبالغضب وإ  الشعور الشديد اإلحباط وتحمله دون

 ولم يعد مقصوراً  ،جمعأالعدوان يمثل ظاهرة سلوكية واسعة االنتشار تكاد تشمل العالم و 

كن مالحظته في سلوك الطفل يم إذ نطاقه ليشمل الجماعات والمجتمعات،وٕانما اتسع  على األفراد،

أهدافه ونتائجه ن اختلفت إ إلنسان السوي واإلنسان المضطرب و سلوك اوسلوك الراشد و  الصغير

  .)2007هاشم، أبو (

 ،اتلتوتر وا اتمليء باالنفعاالت والصراعفي جو  يعيش هذا العصر إنسان نّ إف هعلي وبناءً 

باب الراحة المادية لإلنسان بما توصلت كثير من أسالنجحت في تحقيق  فالتطورات الحديثة والتي

هذه  أهمومن  سلوكيةلوا الكثير من المشكالت النفسية إلى أدت فإنها قد تقنيات حديثهمن  إليه

ظاهرة و  هالعدوانيفالسلوك  ،السلوك العدوانيعدم التخلي عن ممارسه  المشكالت النفسية والسلوكية

منطقتنا وبخاصة تتعرض لها تكاد تميز هذا العصر نتيجة لتلك الصراعات والتوترات التي  واسعة
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مما يجعل  طالبنا في المدارس،الخوف والقلق واإلحباط بين  إلىتؤدي مجتمعنا الفلسطيني والتي 

  .) 2002،حطبأبو (مختلفة مستويات على  السلوكات العدوانية األجواء مهيأة لمزيد من

شخصية  له والتي تجعل منه إنساناُ  تواجه إنسان هذا العصر،المشكالت التي  دوتتعد  

المشكالت السلوكية من أكثر  د عَ تُ و  ,في مواجهة هذه المشكالت صعوبةيجد عندما ة عدواني

في هذه المرحلة النمائية والتي تبدأ  الطالبف من األطفال والمراهقين، الطالببين  انتشاراً المشكالت 

العديد من التغيرات الجسمية واالنفعالية وينشأ عن ذلك تقلبات  يمر بتجربة عام) 13سن ( من

  .)2006لنفسي للفرد (أبو رياح، انفعالية الختالف السرعات النسبية للنمو العضوي وا

 بأنه العدواني لسلوك) ا 2002،حطبأبو ( إليه أشار) الذي 1980يعرف السيد (و   

أو حتى الفرد نفسه ومثال  ،بها إلحاق األذى بفرد آخر يقصداإلحباط و  تأتي بعداالستجابة التي 

  .الذات تجاهذلك االنتحار فهو سلوك عدواني 

 دحالن،( إلية أشار الذي العدوان (Buss, Perry, 1992) بوس وبيري ويعرف  

 مجموعة أو آخر بفرد الضرر أو األذى إلحاق بهدف الفرد عن يصدر سلوك أي هو" :)2003:10

 صورة في نفسه عن عبرأم مباشر غير أم مباشر بشكل تم أم لفظياً  أم بدنياً  كانأ سواء األفراد من

  ."عليه المعتدي تواجه التي العداوة أو الغضب

 إلحاق يستهدف مقصود سلوك وه" :) 2000: 15( الجواد وعبد الهمشري عرفه كما العدوانو   

 وراء الدافع ويكون أشياء أو ممتلكات تخريب أو حيواناً  أو فرداً  يصيب أذى عنه وينتج اآلخرينب األذى

  ."ذاتياً  العدوان

 صورة في ويظهر بالغضب داخلي شعور بأنه" :العدوان ):2001 30( العقاد ويعرف

 األشخاص من مجموعة أو فردٍ  إيذاء منه الهدف ويكون جماعة أو شخص من سلوكات أو تصرفات

 ،األشياء وٕاتالف والتدمير والتشاجر الضرب مثل وأشكال صور في ويتمثل الممتلكات أو الذات أو

 واإليذاء الالذعة والنكتة واللمز والغمز والتهديد والفتنه والتشهير الكيد في يتمثل اللفظي والعدوان

  ."النفسي
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ف تصر بأنه كل سلوك أو  ،المختلفة علم النفس نظرياتكما عرف في  سلوك العدوانيلوا  

فالسخرية واالستهزاء من   ،أو نفسياً  قد يكون األذى جسمياً و  يؤدي إلى إلحاق األذى باآلخرين،

 ونظراً  ميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة،الفرد وفرض اآلراء بقوة وٕاسماع الكلمات البذيئة ج

 :تقسيم الموضوع وتصنيفه جتماعإلا ءعلما خذأ ،وأسبابه وأبعاده يالعدوانسلوك الالتساع جوانب 

 اإلعالمي، عدوانالحكومي، وال لعدوانالجسمي، وا لعدوانوا اللفظي، العدوان، و العائلي العدوانإلى 

  .)2008المدرسي (الخالدي،  دوانوالع

تحقيق  إلىيسعى الفرد من خاللها  أو خارجية خليةامدفوع بدوافع د والسلوك العدواني

في  وثيقاً  ارتباطاً  التي ترتبطنعي ونفهم الدوافع وراءه و  أن فهم هذا السلوك يجبول ،ةمعين أهداف

سواء على المستوى  ةودالل أهميةموضوعات علم النفس  أكثر من د عَ تُ ، فالدافعية الفرد دافعية

، تلعبه الدافعية في تحديد وجهة السلوك ذيال األساسيالتطبيقي وذلك بسبب الدور  مأالنظري 

رد عن طريقها خبرات يكتسب الف والتيالنشاطات المختلفة  أوجهوراء  الرئيسفالدافعية هي المحرك 

  . 2013)(حده، ن القديمةعجديدة ويعدل 

العملية التربوية، فهي تساعد المتعلم  إلنجاح اً أساس كبيرة وُتَعد  أهميةودافعية التعلم لها 

ومعالجة المعلومات والتي تنعكس بدورها  والمثابرةعلى التحصيل واالنجاز وزيادة الجهد والمبادرة 

 لدراسيازيادة تفاعله الصفي وتحصيله  إلىالذي يؤدي  األمر ،الطالب في الصف أداءعلى 

  ). 2015(سرحان،

الدوافع المرتبطة بالتعلم، دافع التعلم والذي يتمثل في حالة السرور التي يشعر  أهمومن 

للفرد  األساسيبالنسبة له، حيث يكون الهدف  مهمه أهداف إلىفيها الفرد لبذل الجهد للوصول 

  ).2010(الربيعي،  األفضلالنجاح في الدراسة وهذا يعكس الرغبة في التفوق على الوجه 

 في تعليم الطالب، حيث  فاعالً   التي تؤدي دوراً  ةالمهمالدافعية للتعلم من العوامل  وُتَعد

عوامل  إلى هفشلو الطالب نجاح  التربوية ويعود األنشطةتزيد من انتباه الطالب واندماجه في  نهاإ

مستوى لها دور في زيادة فالدافعية  نجاز مهمة التعلم،يطرته على العوامل التي تؤثر في إداخلية وس
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للتنبؤ بالسلوك  وثابتة الدراسية وهي وسيلة موثوقة واألنشطةالطالب في المجاالت المختلفة  أداء

  ).2005للطالب (احمد،  األكاديمي

لتفسير  ضروريةوالتفكير فهي  والذاكرة باإلدراك الصلة ةوثقيالدافعية كونها  أهميةوتنطلق   

يكون وراءه دافعية، فالناس جمعيا على  أندون من سلوك  يحدث أنال يمكن  إذ ،سلوك أي

فهي  باآلخرينوالمستويات يهتمون بالدافعية لتفسير طبيعة العالقات التي تربطهم  األعمارمختلف 

 ن السلوك بطبعه يعمل على تحقيق الهدف النهائي لتحقيق التوازنأل ؛أهدافه إلى باإلنسانتؤدي 

كما يمكن اإلنسان، للقلق لدى  المثيرة الكامنةواالستقرار وتحريك الطاقات  وءالهدوخفض التوتر و 

  .)2013(حده، ال بد من وجودها لحدوث التعلم  كامنةطاقة  أنهاعلى  إليهاالنظر 

االنتباه للموقف التعليمي والقيام  إلىحالة داخلية تدفع الطالب  بأنها" وتعرف الدافعية للتعلم

  ).2000: 7، أبوجادو( "يتحقق التعلم كهدف للطالب حتىبنشاط موجه واالستمرار في هذا النشاط 

في اتجاه  ما سلوكبفسية داخلية تحرك الفرد للقيام ن –حالة فسيولوجية " أيضا الدافعيةو 

يتم  حتىلم يتحقق هذا الهدف يشعر الفرد بالتوتر والضيق  اوٕاذهدف معين  إلىمعين للوصول 

  ).2007: 9 (شواشره، "تحقيقه

الرغبة في النجاح من خالل التجربة واالستكشاف  بأنها"دافعية للتعلم ويعرف سالقن ال

 20(بلجاج، "النجاح إلىالتي تعتمد على جهد الفرد وقدراته للوصول  األنشطةفي  والمشاركة

:2011.(  

يتحكم في سلوكه  أنعلى  اً قادر يكون يتعلم بشكل جيد و  أن اإلنسانوحتى يستطيع   

بعض األساليب السلوكية التي تساعده على تعزيز على  هبيتدر ه و ميتعلأن يتم وتصرفاته ال بد 

من  د عَ والذي يُ  أسلوب الضبط الذاتي ومن تلك األساليب ،الدافعية للتعلم وخفض السلوك العدواني

التصحيح الزائد أو العزل و كالتعزيز والنمذجة  ة في التعامل مع السلوك العدواني،األساليب الناجع

  .)2007(أبو هاشم ، واإلقصاء
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تعديل  أدبات كجزء من يّ المتعلق بالضبط الذاتي خالل بداية السبعين األدبوقد تطور   

السلوكيون في تطوير الضبط الذاتي لدى المسترشدين  أظهرهاالسلوك نتيجة لالهتمامات التي 

  .)2015(معالي، 

في سلوكه ونتائجه وتعديله من خالل ضبط  بالتأثير قيام الفرد بأنه"ويعرف الضبط الذاتي   

 هوتقود هالعوامل التي توجه إلىالضبط الذاتي يتعرف الفرد  إستراتيجيةنفسه وبيئته، ومن خالل 

  ).Goldfried, 2007: 5( "ةتوابع معين أونتائج  النهايةوتنظم سلوكه والتي ينتج عنها في 

 الضبط الذاتي تؤكد على دور المسترشد، فهو الشخص أساليب أن) Kanferويرى كانفر (  

على مسؤولية المسترشد يقع  هذا التركيز أن إلى أيضاشير يو  ،عن تغيير سلوكه األول المسؤول

التغيير، فالتدريب على ضبط الذات يساعد في نقل مركز الضبط  إلحداثيزيد من دافعيته و 

فيها  والتأثيرمن حوله  البيئةالفرد لقدرته على ضبط  إدراكالداخلي، وهذا يزيد من  إلىالخارجي 

  .)2015 مما يزيد من دافعيته للتحسن(معالي،

بتغيير سلوكهم من خالل استخدام  ةمباشر عملية يقوم بها المسترشدون "فالضبط الذاتي   

 ،المشتركة، وحتى يحدث الضبط الذاتي األساليبمن  ةباستخدام مجموع أواستراتيجيات عالجية 

المتغيرات  السيطرة على إلى باإلضافة ،ا من المعالجة على مسؤوليتهعلى المسترشد أن يأخذ جزء

التغيير المرغوب، وعلى المرشد تدريب المسترشد على إجراءات  إلىالداخلية والخارجية والتي تؤدي 

 ,Shelton( "بنفسه اإلجراءاتيتولى المسترشد القيام بعملية التحكم وتنفيذ  أنالضبط الذاتي على 

10: 2008(.  

ن وجود ثالثة عوامل مفي السلوك وحتى يحدث البد  ةقوة داخلية مؤثر "الضبط الذاتي هو ف

  .)15:  2015(فوقية، "اإلرادةو  والرغبةهي الدافع  أساسية

 )5: 2014(بيومي،  إليه ) الضبط الذاتي الذي أشارSchafer, 1992( سكافر ويعرف

معرفي يستطيع الفرد  أسلوبتساعد في خفض السلوك العدواني، وهو  أساسية إستراتيجية بأنه"

وانفعاالته من خالل المراقبة الذاتية والتقييم الذاتي والتعزيز الذاتي،  وأفعالهضبط سلوكاته  بوساطته
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لمواجهة العديد من المشكالت مثل الصراعات  المختلفةفي المواقف  األسلوبحيث يتم توظيف هذا 

والنشاط الزائد وضعف الدافعية  األكاديميةالواجبات  أداءاالجتماعية واالندفاعية والخوف وعدم 

  ."لتدخين وقلة النوم والضغط النفسيوزيادة الوزن ومشكالت السلوك العدواني والغضب وا

عالجي في المواقف  أسلوب بأنه") الضبط الذاتي 15: 2010 ،سليمة أبو(ويعرف 

حيث ينتقل الفرد من الضبط الخارجي ، وأدائهالتي يرغب الفرد نفسه في تغيير سلوكه  الخاصة

  ."الضبط الداخلي للسلوك المرغوب تعديله إلىلسلوكه 

الرغبات والتي تعيق  أوكبح ميول االستجابة للعادات  أوهو مهمة قمع "فالضبط الذاتي 

ن فشل ضبط الذات يصبح ي ظل غياب القمع والضبط الفعال فإ، وفالمطلوبة األهدافتحقيق 

 ,Quinn( "مرة ثانية مقبولةالغير عادات الممارسة  إلىتجذب الشخص  بسبب مثيرات قوية

2005: 20.(  

ِه نفسالفرد على  سيطرةبأنه "الضبط الذاتي ) ,Houlihan 3 :2004( يعرف هايلهان

 ."يتصرف بها الفرد أويشعر بها  أونه محاولة لتنظيم الطريقة التي يفكر فيها ، أي أهِ نفسب

  :مشكلة الدراسة

 على الفرد والمجتمع،  تؤثر سلبياً  والتي اإلنسانيةخطر السلوكات أحد أعد السلوك العدواني يُ 

 دون االعتراف برغباتهم وحقوقهم، نه سلوك يؤدي إلى التصادم مع اآلخرينأوترجع خطورته إلى 

بحيث أصبحت تشغل  ،ويعتبر من المشاكل التي تواجه المؤسسات التربوية في مجتمعنا الفلسطيني

وعلى الطالب بشكل خاص وهذا يظهر من  تربويين ألثرها السلبي بوجه عام،بال المسئولين ال

في المدارس  من خالل عملهِ  الباحث ، ويرىبتدني الدافعية للتعلمخالل تحصيلهم الدراسي المرتبط 

والتي بدورها تنعكس  اآلخرينوالعالقة مع  أن لهذا السلوك العدواني اثر كبير على الجوانب النفسية

، أداء الطالب وخاصة الدافعية للدراسةوكذلك على  العالقات االجتماعية للطالب مع بعضهم على

تحدث بينهم  التيالنشغالهم بالتفكير بأمور خارج الدراسة بسبب كثر الخالفات والمشاكل  وذلك

 الداعمه للسلوك العدواني،و  فيها البيئات االجتماعية التي يعيشونفي و  في المدرسة الرفاق وبين
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السلوك العدواني هو من مشكالت النمو اإلنساني بالميل إلى التخريب أن  ايضاً  يرى الباحثو 

وخاصة إن الطالب في مرحلة المراهقة المبكرة يلجأون إلى ممارسة  واالنتقام والتحدي وخلق الفتن

وال  قد يقودهم إلى الجريمة التي ال تعرف قيوداً  سلوك هؤالء الطالب أنبمعنى  السلوك العدواني،

ولذلك البد من  واالجتماعي السليم لهم،إن لم يسترشدوا لتحقيق التكيف النفسي  تراعي حدوداً 

يؤدي تدريبهم وتعليمهم على أساليب علمية تساعدهم على كيفية التعامل مع هذا السلوك دون أن 

، الضبط الذاتي أسلوب ومن هذه األساليب التي تساعد في ذلك بهم إلى التصادم مع اآلخرين،

السلوك العدواني  مستوى االستراتيجيات التي يمكن استخدامها في خفض أهمحد أ والذي يعتبر

وذلك لقلة البرامج اإلرشادية التي  ،في المدارس الدافعية للتعلم لدى الطالب مستوى وتحسين

نه يفهم سلوكه وذاته أالفرد عندما يضبط ذاته ف نإ، حيث ةتستخدم هذه اإلستراتيجية مع الطلب

ربما يسهم في تعزيز التزامهم المجتمعي، كما  األفرادن تعزيز الضبط الذاتي لدى وإ  ،أفضلبشكل 

ن تطوير القدرات ، إذ إيمكن أن يحسن من االستجابات المختلفة في المواقف التعليمية والحياتية

ويمثل الضبط الذاتي تلك  ايجابية، الذات بطريقة إلىالتحدث يتعلق بالتحكم باالنفعاالت السلبية و 

بين الدافعية  فالعالقة ،يعدل احتمال ظهور االستجابة أو يغير أنالعمليات التي يمكن للفرد 

  .السلوك نحو هدفيجابية فهناك قوة داخلية تحرك وتحفز إلذاتي هي عالقة والضبط ا

 كبيره لتصميم وتطوير برنامج إرشادي تدريبي قائم على أهميةهناك  أنفمن هنا يرى الباحث     

لدى  للتعلم دافعية مستوى إستراتيجية الضبط الذاتي في خفض مستوى السلوك العدواني وزيادة

  .طالب الصف الثامن األساسي

  :أسئلة الدراسة

  :اآلتيةاألسئلة عن  ةجابإلا تتلخص فيالدراسة  مشكلة وبشكل محدد فإن

 لمجموعة التجريبيةا لدى في مستوى السلوك العدوانيذات داللة إحصائية  فروق يوجد هل  - 1

  البرنامج اإلرشادي؟ التي لم تتلقَ  الضابطةالتي تلقت البرنامج اإلرشادي والمجموعة 
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 القبلي القياس بينفي مستوى السلوك العدواني ما  ذات داللة إحصائيةفروق  يوجدهل    - 2

  التي تلقت البرنامج اإلرشادي؟ المجموعة التجريبية والقياس البعدي لدى

المجموعة التجريبية في مستوى الدافعية للتعلم لدى فروق ذات داللة إحصائية  يوجدهل    - 3

  البرنامج اإلرشادي؟  والمجموعة الضابطة التي لم تتلقَ  التي تلقت البرنامج اإلرشادي

 القبلي لتعلم ما بين القياسة لفروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعي هل يوجد   - 4

  والقياس البعدي لدى المجموعة التجريبية التي تلقت البرنامج اإلرشادي؟ 

  : دراسةأهداف ال

  أتي:ف الدراسة الحالية إلى ما يتهد

قائم على إستراتيجية الضبط الذاتي في خفض مستوى  ج إرشاديفاعلية برنام الكشف عن -

 .األساسي الثامنلدى طالب الصف  تعلمالعدواني وزيادة الدافعية للالسلوك 

قائم على إستراتيجية الضبط الذاتي لخفض مستوى السلوك العدواني  إرشاديبرنامج  بناء -

 .األساسي الثامن لدى طالب الصف للتعلم وزيادة الدافعية

إلى أساليب سلوكية وذلك  باإلضافةمهارات الضبط الذاتي  على مشاركينال قدراتتطوير  -

من خالل الجماعة اإلرشادية التي تهدف إلى تكوين عالقات اجتماعية سليمة قوية بين 

كاديمية بين مشروط وتبادل الخبرات األالغير يسودها الحب والتقبل واالحترام أفرادها 

الخبرات التي تشجعهم على  التجارب والممكنة من خالل  البدائلإلى أفرادها والتعرف 

 .اتخاذ قرارات سليمة ومساعدتهم على حل مشكالتهم بأنفسهم

بناء وتطوير بعض األدوات التي يمكن للمرشدين استخدامها في تدخالتهم المختلفة  -

 م على إستراتيجية الضبط الذاتي.والمتمثلة في البرنامج اإلرشادي القائ
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  :الدراسةأهمية 

تسعى الدراسة الحالية لخفض مستوى السلوك العدواني وزيادة الدافعية للتعلم من خالل 

تطبيق برنامج إرشادي يستهدف طالب الثامن األساسي، لذا فان أهمية الدراسة تظهر في العديد 

  (الحقًا) على النحو اآلتي: بيقيةمن االعتبارات النظرية والعملية والتط

ا مرتبطة بفئة السلوك العدواني ودافعية التعلم من الموضوعات المهمة كونه موضوعيعتبر    - 1

  طالب المدارس.

تركز هذه الدراسة على الطالب من ذوي السلوك العدواني وتدني الدافعية للتعلم، وهم من    - 2

الخدمات اإلرشادية يسلط الضوء عليها في الدراسات بسبب قلة  أنالفئات التي يجب 

  .المتوفرة لهم

الضبط الذاتي في خفض  إستراتيجيةقائم على  إرشادياقتراح برنامج  إلىتسعى الدراسة    - 3

 اإلرشادمستوى السلوك العدواني وزيادة الدافعية للتعلم، حيث تفيد العاملين في مجال 

  التربوي.

البحوث  لقلةإلى إستراتيجية الضبط الذاتي ذا أهمية بالغة  يستند إرشاديوجود برنامج  د عَ يُ    - 4

  وضوع في المدارس.والدراسات حول الم

  دة من تطبيقات الدراسة الحالية.مساعدة المتدربين في اإلرشاد التربوي على االستفا   - 5

مهارات الضبط  اإلرشاديالمشاركين في البرنامج  إكسابتستمد الدراسة أهميتها من خالل    - 6

الذاتي التي تساعدهم في مواجهة العديد من المشكالت السلوكية في المواقف المختلفة 

  .توافق الشخصي واالجتماعي والنفسيوالوصول بهم إلى أفضل مستوى من ال
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  :مصطلحات الدراسة

يعمل أسلوب  بأنه" الضبط الذاتي25 :2008)  ،الخالدي(يعرف   Self-control:الضبط الذاتي

فيه الفرد على إحداث تغيير في سلوكه عن طريق إحداث تغييرات في العوامل الداخلية والخارجية 

ويجب أن تتوافر ثالثة  ،تعزيز الذات، ضبط المثيرات ،السلوك ويتألف من مراقبة الذات المؤثرة في

عبارة عن  نه، بأجرائياً إ ويعرف ،"ةرادإلاو الرغبة، و ، في عملية ضبط الذات وهي الدافع مهمةنقاط 

طة وواجب بيتي تمارين وأنش رشادية مدة كل لقاء تسعون دقيقة ويتضمن كل لقاءِة لقاءات إرَ شْ عَ 

  .تحقق الهدف المطلوب

للذات وللغير،  إيذاء يؤدي إلىهو كل فعل "  Aggressive Behavior:السلوك العدواني

 ولألدوات ولألبنية ولألسرةالفعل عدوانًا موجهًا للذات وللزمالء وللوالدين  أوويتضمن هذا القول 

جرائيًا يعرف إو  2012): 30 ،(صالح "الضرر بإلحاقوللنظام المدرسي ويتطلب التخريب والتعمد 

ي فاني المستخدم الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على مقياس السلوك العدو بفي الدراسة 

  الدراسة الحالية.

النشاطات المختلفة والتي يكتسب الفرد  أوجهوراء  هي المحرك الرئيس" Motivation :الدافعية

بد من ال كامنةطاقة  أنهاعلى  إليهاكما يمكن النظر  ،القديمةعن طريقها خبرات جديدة ويعدل من 

المستجيب الدرجة التي يحصل عليها بوتعرف إجرائيًا  ،)7:2012  ة،(حد "وجودها لحدوث التعلم

  المستخدم في الدراسة الحالية.2012) على مقياس قطامي (

  :محددات الدراسة

  :اآلتيةالية بالحدود والمحددات نتائج الدراسة الح دتتحد

الذين لديهم سلوك و  األساسيطالب الثامن  على ر الدراسة الحاليةقتصت :الحدود البشرية -

 .لتعلمدافعية ا في عدواني وتدني
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 في مدرسة تل قتصر الدراسة على طالب الصف الثامن األساسيت :المكانيةالحدود  -

 الثانوية للبنين في مدينة نابلس.

الثاني من العام  الدراسي الفصل تم إجراء الدراسة خالل :الحدود الزمانية -

 .2017/2018األكاديمي

 المستخدمة وخصائصها السيكومتريةنتائج الدراسة الحالية بأدواتها  دتتحدالحدود اإلجرائية:  -

 .واإلحصائية
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  الفصل الثاني 

  النظري والدراسات السابقة  اإلطار

  النظري  اإلطار -

  الدراسات السابقة  -
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  الفصل الثاني

  إلطار النظري والدراسات السابقةا

 على موضوعات ملتوالدراسات السابقة، حيث يش اإلطار النظري يتناول هذا الفصل 

، وبعد ذلك سيتم عرض الدراسات السابقة المرتبطة الذاتيالدافعية والضبط العدواني و السلوك 

  .بموضوع الدراسة

  :النظري للدراسة اإلطار

  Aggressive Behavior:السلوك العدواني

أصبح العالم أشبه بقرية حيث ، يعيش اإلنسان هذه األيام عصر التطور التكنولوجي

تحقق الصحة لم  التيفي توفير وسائل الراحة و  ساعد الكبيرإال أن التقدم التكنولوجي  ة،صغير 

ابتكار وسائل وأساليب  إلى أدتهمت في الكثير من المشكالت النفسية التي سأالنفسية المطلقة بل 

لعدوان بين األطفال داخل لزيادة ا ةمما يجعل التربة خصب األساليبيمارس بها العدوان بشتى 

حيث تزداد شدته  ،أن العدوان هو استجابة لإلحباط كثير من علماء النفس يرىحيث  المدارس،

  .) 2001شتد الشعور باإلحباط (عبد المعطي،كلما ا

 نإتعريفات السلوك العدواني فال يوجد تعريف واحد محدد للسلوك العدواني، حيث  اختلفتو 

 Freudفرويد  يرى حيث الثقافية، أوفيته العلمية حسب خل كل عالم من علماء النفس عرفه

 ،الذات (عمارة أوالعالم الخارجي  اتجاهتتجه  أنالغرائز التي يمكن  إحدىالعدوانية  أن (1959)

2008(.  

نه استجابة فيها إصرار للتغلب على العقبات التي أللعدوان على  Murphyوينظر ميرفي 

 ألجلالسلوك العدواني  ال يمارسوناألطفال  أنبمعني  ،طفالتقف في سبيل تحقيق رغبات األ

  .)2005 ،العيسوي( نفسهالعدوان 
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فالطفل قد مكتسب،  أوأن العدوان كأي استجابة أخرى، سلوك متعلم   Scottويرى سكوت 

فالبيئة السعيدة والمسالمة سوف تخلق  ،غيرها أو بالمشاجرة تواجهه يتعلم االستجابة للمواقف التي

 تعمل على تخفيض ن مثل هذه البيئة أل ؛في عالقاته مع الناس اآلخرين سليمةطفال لدية عادات 

  .)2009 ،عياش( مستويات متدنيةالدافع للعدوان عند 

أو  ةمكروهإحداث نتائج  إلىالعدوان " سلوك يهدف  أن Bundura (1973)ويرى باندورا 

أو تحطيم  اللفظية على اآلخرين وينتج عنه إيذاء شخص أوالسيطرة من خالل القوة الجسدية 

  .) 2001ممتلكات " (عبد المعطي،

سلوك موجه ضد اآلخرين والذي يقصد منه  بأنه" :) العدوان2005:  150ويعرف (الزعبي،

  ."رلممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشاإليذاء للذات أو لآلخرين أو ل

ويأخذ  في اآلخرين رضر لاإلحاق ذاء الغير أو إنه سلوك عمدي بقصد أف على ر عَ لك يُ وكذ  

  .) 2001،ة منها العدوان البدني واللفظي (العقادمتعدد أو أشكاالً  صوراً 

  المفاهيم المرتبطة بالعدوانية:

 ئيةالعدا: )Hostility (الكراهيةو  العداوةشعور داخلي يتمثل بالغضب و  والمقصود بها 

نحو االتجاه الذي  إشارةً موقف ما، وهذه المشاعر تستخدم  أوشخص  أوموجه اتجاه الذات 

يكون وراء السلوك أو المكون االنفعالي للموقف، فالعدوان هو استجابة سلوكية تنطوي على 

 .المشاعر العدائية واألحداث والتقويمات السلبية لألشخاص

 العدوانية: )Aggressiveness( ما يوجد في األفعال العدائية أو  أوميل للعدوان  وهي

ميل إلظهار العداوة وكذلك ميل الفرد إلى فرض المصالح وأفكار خاصة رغم المعارضة 

 على الجماعة. السيطرة إلىوهي أيضا السعي 
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 العنف: )Violence ( استجابة سلوكية تمتاز بانفعالية شديدة تنطوي على انخفاض في

والبصيرة، ويظهر العنف في استخدام القوى المستمرة من اآلالت والمعدات، مستوى التفكير 

 وهذا يشير إلى صيغة العدوان المتطرف، فالعنف هو المحاولة لإليذاء البدني.

 األرواح أو األموال أوباالعتداء على الممتلكات العام  التهديد أوعني االعتداء ي :اإلرهاب 

نشر الرعب  إلىمجموعة ما ضد مجتمع من خالل استخدام وسيلة تؤدي  أومن قبل دولة 

استخدامها فعال  أوهدف معين، أي التهديد باستخدام القوة  إلىللوصول  اآلخرينفي نفوس 

 ). 2001دولة (العقاد، أو أخرىعقائدية اتجاه جماعة  أومن قبل جماعة سياسية 

 الغضب: )(Anger  تظهر في الغالب على شكل عدوان  متزايدةهو استجابة انفعالية

يهاجم شخص، والغضب من الناحية النفسية  أوبطريقة لفظية وبدنية خاصة عندما يهدد 

هذا الخطأ اللوم لخطأ مدرك والدافع لتصحيح  إرجاعيعنى حالة انفعالية تشمل كل من 

 ).2015مغنية، (

  :مظاهر السلوك العدواني

 ،خر وباختالف العمر وأسلوب التربيةآلث احمن بنيفات العدوان والتعبير عنه تختلف تص

فالعدوان في أي مظهر من مظاهره  نيف متفق علية من الجميع للعدوان،حيث ال يوجد هناك تص

ربما يظهر نتيجة التشدد في وضع القيود والضوابط التي تحد من حرية الفرد الذي يميل بتكوينه 

   ).1992موسي، ( النفسي إلى التحرر من القيود

  في مظاهرها التعبيرية وتظهر في: تختلف أصناف ويصنف العدوان على أساس أربعة

 اآلخرينالبدني في  أووالضرر المادي  األذىء: ويكون الهدف من ذلك إلحاق االعتدا 

 ذين لديهم تحاشي مثل هذا السلوك.ال
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 :االنزعاج الذي يمكن  أووهو السلوك الذي يظهر في صورة الغضب  السلوك التعبيري

مستوى العدوان  إلىالسلوك العدواني ولكنها ال تصل  التعبير عنه بصورة تشبه في طبيعتها

 العداوة. أو

 :أوالمادي  اإليذاءدون  اآلخرين إلى الفرد منها اإلساءة وهي التي يكون هدف العداوة 

 البدني بهم.

 :إشارةوهي  أو العداوةالمواجهة للعدوان  أسلوبويستخدم فيها أحيانًا  التهديدات العدوانية 

  ).Tremblay, 2005(تسبق العدوان المتعمد 

العدوان ومن هؤالء سوسن مجيد  هالعدوان حسب الهدف الذي يوجه إليوهناك ممن صنف   

  :فقد قسمت العدوان إلى قسمين 125): 2008(

حيث يوجهون  وهذا يحدث لدى األطفال المضطربين سلوكياً  :العدوان الموجه نحو الذات - 1

  .ف إيذاء النفس وٕايقاع األذى بهاعدوانهم نحو الذات بهد

على  أوين المحيطين به وهو اعتداء الطفل على اآلخر  :خرينالعدوان الموجة نحو اآل - 2

وقد  اجتماعيا،التقيد بالسلوك المقبول المعمول بها وعدم  األنظمةوالخروج عن  ممتلكاتهم،

  :إلىالسلوك العدواني  Sappenfieldصنف سابينفليد 

  .من إلحاق األذى بشخص أو ممتلكاتهعدوان بدني مادي صريح ويتض - 1

  .لنفر والسخرية والتهكم واإلشاعاتعدوان لفظي صريح مثل اللعن واللوم وا   - 2

الصورة غير المباشرة للعدوانية وتتمثل في إلحاق األذى دون أن يكون الفرد على وعي   - 3

  .2009)(عياش،  النية العدوانية وراء تصرفاته أوبالقصد 

) بين نوعين من العدوان على 1999 محيسن،إليه ( أشار) الذي 1970ويميز راجح (  

  :شخص الذي يوجه له العدوان وهماأساس ال
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المزاح وهو ال ينصب على األشخاص أو األشياء التي تحول اإلحباط وانصب على عدوان    - 1

  .ريقة إنسان كان أو حيوان أو جمادأول كبش فداء يلقاه في ط

ن استعصى تصريف العدوان في العالم الخارجي بأي صورة كانت تحول إالعدوان المرتد ف   - 2

  .بالغضبحبه فألهب في نفسه الشعور العدوان وارتد على صا

مظاهرها فاوت في يشمل أربعة أبعاد للسلوك العدواني تت تصنيفاً  Zilmanوقدم زيلمان   

  :التعبيرية وهي

الفرد إلى إلحاق األذى أو الضرب البدني أو المادي  فيه العدوان البدني وهو الذي يسعى   - 1

  .باآلخرين

عهم دون إلحاق الآلخرين أو خد ةساءإللتي يرمي الفرد من خاللها إلى االعدوانية وهي ا   - 2

  .ضرر أو آالم بدنيةال وبهم أ األذى

تستخدم  أنهاكما أو إشارة تسبق العداوة المتعمدة،  التهديدات العدائية ينظر إليها كوسيلة   - 3

  .جتمع لمواجهة العدوان أو العداوةأحيانا كوسيلة مضادة للم

 من المحتمل أن تشبه في طبيعته  ذيواليتمثل في الغضب أو االنزعاج السلوك التعبيري    - 4

، لى المستوى األول والثاني ( فايدالتعبيرية إ ن ال تصل في صورتهسلوك العدوان ولك

2005(.  

  السلوك العدواني ما يأتي:ومن مظاهر 

ك ويرافق ذل واإلحباطبالغضب  مصحوبةتكون  نوبةيظهر على شكل السلوك العدواني    - 1

  والقلق.مشاعر من الخوف والخجل 

في بيئة  المتكررة أو المستمرةنوبات السلوك العدواني بسبب الضغوطات النفسية  تزداد   - 2

   .الشخص
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  يدين أو األظافر.يعتدي على األقران انتقاما بهدف اإلزعاج من خالل استخدام ال   - 3

 ظ بها لمدة من الزمن والهدف من ذلك هويحتف أو يهاخفيعتدي على ممتلكات الغير وي   - 4

  .اإلزعاج

  االنتباه والحيطة إليذاء اآلخرين.من صفاته كثرة الحركة وعدم    - 5

  .لدية صعوبة في قبول التصحيح   - 6

ذر والتهديد اللفظي وغير معاكسة اآلخرين وعدم االنصياع للتعليمات وعدم التعاون والح   - 7

  اللفظي. 

  2014 ).ي، نتائم واأللفاظ النابية (الزليطيعمل على توجيه الش  - 8

 أعمالالتي تستخدم في  األدواتن مظاهر السلوك العدواني في المدارس تتمثل في حمل وإ 

تعاطي المشروبات الروحية  إلىقد يصل الوضع بهم  أو واألسلحةوالسكاكين  العصيالعنف مثل 

  .)Perry, 1995( والتدخين

فترة  ة) أن غياب األب عن األسر Quresh & Ahmad, 2014حمد (وأقرش  وأشار

ن األطفال الموجودين مع آبائهم األطفال وأدائهم األكاديمي، حيث إثر بالغ على سلوك طويلة له أ

  هم.الذين غاب آباؤ  رنة مع األطفالأفضل وليس لديهم سلوكات عدوانية مقا اً أكاديمي حققوا أداءً 

المؤدية إلى حد األسباب ويرى الباحثان االجتماعيان أن اإلساءة الجسدية لألطفال هي أ

ث السلوك العدواني لديهم بالرغم من اختالف األسباب المفسرة لإليذاء البدني الواقع على دو ح

  ).Punch, 2009األطفال (

وتشير األبحاث إلى أن التحصيل الدراسي الضعيف، جنبًا إلى جنب مع أساليب المعلمين 

 & Jamesل مختلفة من العدوانية (للطالب يؤدي بهم إلى أشكا والشتم و اإلهانة المتمثلة بالضرب

Prout, 2006.(  
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داخل المدرسة يحدث بين الطالب الذين يعانون من  لألطفالالسلوك العدواني  ن إ

صعوبات في التعلم وذلك بسبب عدم قدرة المعلمين على تقديم الرعاية التعليمية المناسبة لهم 

)Wyness, 2006(.  

في ممارسة السلوك  ياً أساس لتحصيلي للطالب دوراً لعب كل من درجة الذكاء والمستوى اوي

في أتاحه الفرصة أمام األطفال  اً بارز  اً دور  نتهاكات األسرية بحق األطفالاال العدواني، وتلعب

كلما كان لدى الطفل درجة عالية من الذكاء ومستوى تحصيلي  سة العدوانية اتجاه اآلخرين، ولممار 

على االبتعاد عن ممارسة السلوك العدواني والميل أكثر  ذلك عاٍل و عالقات أسرية مريحة ساعد

  ).Patton, 2009(إلى االنضباط والمشاركة االجتماعية مع اآلخرين

السلوك العدواني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحرية واالستقالل وان االختالف بين الذكور  ن إ

 الستقالل المعطاة لكٍل منهمارجع إلى مقدار الحرية وااإلناث في السلوكات العدوانية يو 

)Dekovic, 2003.(  

  :يأشكال السلوك العدوان

  اآلتية:  لوك العدواني األشكاليأخذ الس

العدوان الجسدي ويقصد به السلوك الجسدي المؤذي الموجه نحو الذات أو اآلخرين بهدف    - 1

  .والعضالدفع، والركل، وشد الشعر و  ،لشعور بالخوف مثل الضربخلق او اإليذاء 

والتهديد  ،والسخرية والشتم، ،ند حدود الكالم الذي يرافق الغضبالعدوان اللفظي يقف ع   - 2

  .جل اإليذاء أو خلق جو من الخوفأوذلك من 

أو توجيه  العدوان الرمزي يشمل التعبير بطرق غير لفظية عن احتقار األفراد اآلخرين   - 3

لهم كاالمتناع عن النظر إلى الشخص الذي يكن العداء أو االمتناع عن تناول ما  ةهانإلا

 أو غير مباشر، اً يكون العدوان مباشر وقد  النظر إليه بطريقة ازدراء وتحقير،يقدمه له أو 

ب المعتدي فتسبب في سلوك الذي اغض صفالعدوان المباشر هو الفعل الموجه نحو الشخ
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بديل وعدم توجيهه نحو  صمباشر فيتضمن االعتداء على شخالغير العدوان  أما،العدوان

  .)2000يحي، لشخص الذي تسبب في غضب المعتدي (ا

  :وهي العدوانية مرتبطة بعدة عواملأن االستجابة   Scottويرى سكوت 

 بجهاز عضلي يساعد على  هتمدو  فرد من الجينات ما يؤثر على نموه،يرث ال :الوراثة

  .المقاتلة

 أكد سكوت  :االجتماعية العواملScott   لها دور بارز في أن هناك عوامل اجتماعية

وتتفق هورني مع وجهة النظر السابقة باعتبار العدوان مكتسب وليس  تحديد االستجابة،

  .) 2009،عياشبها اإلنسان لحماية نفسه (فطريا كما ذكر فرويد إنما هو وسيلة يحارب 

ويأخذ العدوان الموجه نحو الذات أشكاال متعددة مثل تمزيق الطفل مالبسه وكتبه أو لطم وجهه   

أجزاء  وشد شعره أو ضرب رأسه بالحائط أو جرح جسمه بأظافره أو عض أصابعه بيده أو حرق 

  .) 2008،مجيدمن جسمه أو كيها بالنار (

 إزالة وأ األهداف إلىلديهم في الوصول  المشروعةتحبط الطرق  الذين األفرادبعض  ن إ

 األساليبتحقيق ذلك من خالل  إلىيلجأون  فأنهم ،العوائق التي تحول دون تحقيق النجاح والتفوق

 أو، وهذه االنجازات ولآلخرينلهم  األذىتسبب  أنوالتي يمكن  المشروعةغير العدوانية والطرق 

 ,Zenezen( نجاز العدوانيالعدوانية تسمي باإل اطة السلوكاتسالمكاسب التي يحققها الفرد بو 

2002 .(  

  وللسلوك العدواني جانبان:

لمخاطر التي للتخفيف من ا اً دفاعي اً وهو الجانب السوي والذي يستخدم فيه الفرد ميكانزم :األول

جل الحياة والحفاظ على الذات وتحقيق الوجود ويستخدم كوسيلة للدفاع عن تهدد حياة الفرد من أ

حول دون الوصول إلى األهداف، أي أنه مظهر من النفس والممتلكات وٕازالة العوائق التي ت

  بًا مع المثيرات التي تسببه.يجابية  إذا كان متناسالمظاهر اإل
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ويستخدمه الفرد عن وعي أو غير وعي كسالح لصالح االعتداء  اموالهدّ  سويالغير  :الثاني

  ). Kassin, 2004فيها الفرد ( مير للبيئة التي يعيشدوالتخريب والت

خاصًة عندما يكون هناك تدعيم سلبي  األفرادوهناك عوامل تعزز السلوك العدواني لدى 

 له، بالنسبة مطلوبةٍ  أهدافٍ العدوانية من خالل حصول الفرد المعتدي بعدوانية على  لالستجابة

اجه من قبل اآلخرين، فعندما يو  ه السلوك العدوانيااتج والالمباالةويتمثل ذلك من خالل التساهل 

نه يفقد السلطة الضابطة المتمثلة باآلباء والذين يعتبرون نموذجًا أساسيًا للعدوان الفرد بالعنف فإ

عندما يكون السلوك العدواني الهدف  ،يجابي للعدوان)م الطفل وهذا يعد بمثابة (تدعيم إالمباشر أما

االجتماعية غاية  عتبر تدريب األفراد على المهاراتمنه خفض استثارة الغضب والكراهية، ولذلك ي

جل خفض السلوكات العدوانية باستخدام فنيات اإلرشاد السلوكي والمتمثلة في في األهمية من أ

  ).Krandel, 2009الضبط الذاتي (

  السلوك العدواني  أسباب

وهي على النحو  المراهق يصبح عدوانيا أن إلىالتي تشير  األسبابهناك مجموعة من 

  اآلتي:

التي ترتكب بحق المراهق من قبل المحيطين به نتيجة لعدم فهم طبيعة مرحلة  األخطاء   - 1

  .النمو والسلوكات الخاصة بتلك المرحلة

صة في المدرسة والمجتمع ميال للعدوانية خا أكثر يجعلهتعرض المراهق للسلوك العدواني    - 2

  . واألسرة

ويصنف  إليهالذي يتعرض له المراهق عندما يفشل في تحقيق هدف يريد الوصول  اإلحباط   - 3

  نوعين: إلى

 وهو وجود الفرد في مواقف يشعر فيها بالحرمان وذلك بسبب عدم  :أولى إحباط

 .إليهيسعى  يالهدف الذ إلىالوصول 
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 يمنعه من االقتراب من الهدف ويكون العائق   اً عندما يواجه الفرد عائق ثانوي: إحباط

حي نشط كما هو في حالة اللص الذي  أومغلقة  أبوابمثل وجود هدف خلف  اً سلبي

 قطع الطريق ويشهر سالحه بالتهديد.ي

 والمتمثل في الضغوطات الخارجية من البيئة  خارجي: في العالم المحيط بالفرد إحباط

 .االجتماعية التي يعيش فيها الفرد

 وغالبا في حالة وجود صراع لدى الفرد بين أفكاره ومشاعره المختلفة،  داخلي: إحباط

 بهدوءبالعدوانية ويطلق علية عدواني أو بطريقة بناءه و  ما يتصرف إزاء هذا اإلحباط

نسحابية اتجاه وهذه مشاعر عدوانية أو إويستبعد الجانب االنفعالي أو أن يلوم نفسه 

 .واإلحباطيوضح العالقة بين العدوان  والشكل اآلتي )Intra-punitiveالذات (

  

 

    

  

  .العالقة بين العدوان واإلحباط ):1شكل (

  .)2000(الهمشري وعبد الجواد،  ،مخطط يوضح العالقة بين اإلحباط والعدوان

نحو  باإلحباطالشعور باإلهمال والنبذ يولد مشاعر عدوانية لدى الفرد مثل الفرد الذي يشعر    - 4

  .تحصيله الدراسي

  .عند الفرد العدوانيوالمنطقة السكنية في تنمية السلوك  األسرةدور المدرسة و    - 5

  .لألفالمالعدوانية  المشاهدة   - 6

  2000).العدوانية (الهمشري وعبد الحواد، عدم قدرة الفرد على ضبط دوافعه    - 7

 يدل على وجود حالة اإلحباط العدوان

 إلىيقود  العدوان اإلحباط

  إذا وجد العدوان دل على وجود اإلحباط
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  :طرق ضبط السلوك العدواني

 الناتجةالسلبية  اآلثارجل التقليل من لضبط السلوك العدواني من أ كبرى أهميةظهرت 

يهم بقاءه، ومن تلك  أمرلدية القدرة على تنظيم وضبط كل  اإلنسان أنروبن فكس  عنه، فقد أشار

 أن اإلنسانالتي يستطيع  القدرة، ونفس وطرق تنظيمها طبيعية الطعام والجنس والعدوان األمور

سمة ضبط النفس المنخفض و  عدوانيته في على التحكم القدرةن لديه يتحكم في نزعته الجنسية فإ

  .2009)بسلوك عدواني (عياش،  لإلتيان هعرضالتنشئة مالذي يكتسبه الطفل من 

سمة  أن) 2006(آل رشود،  إليه الذي أشار  Megaree)(1966وفي دراسة مجري 

ن بسيطة، حيث يذكر كل م أمكانت كبيره أالضبط الزائد تمنع ارتكاب جرائم عدوانية سواء 

، الحياةحسب خبرته في  اينميه حد لإلثارة إنساننه يوجد لدى كل سلفادور، ومادي، ودونالدفيسك، أ

 يشعر بالضيق والتوتر اللذين اإلنسانزاد فان  أوهو مطلوب  عن ما االستثارةانخفض حد  فإذا

أو أن التدخالت الخارجية لضبط العدوان تعتمد على  ،السلوك العدواني أواالعتداء  إلىيؤديان 

، يأةي األسباب الخارجية المهالتحكم في المتغيرات الخارجية للبيئة وهذا يعني أن كل إجراء يتحكم ف

الضبط  عملية إلى حدوث السلوك العدواني وبهذه الطريقة يمكن توظيف انؤديقد ي والضيق والتوتر

  .في الوقاية والعالج

  :يأتي ومن هذه األساليب التي تساعد على ضبط السلوك العدواني ما

اعية المرغوبة مل هذا األسلوب على تعزيز السلوكات االجتمتيشالتعزيز التفاضلي:    - 1

 إالنه ال يعطي أي اهتمام لسلوك الطفل العدواني ، أي أمرغوبةالغير وتجاهل السلوكات 

بتجاهل السلوكات  ألنهالجسدية، وذلك  اآلخرينترتب عليه تهديد جدي لسالمة  إذا

دون قصد من خالل االنتباه له (بيبي، من  ال يعزز هذا السلوك أن مؤكداً  العدوانية يكون

2007.(  

تتوافر مجموعة من الشروط  أنللسلوك السلبي فال بد  ولكي تكون النتيجة هي انطفاء

  منها:
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  االنتظام واالتساق في طريقة تطبيق التجاهل أي االبتعاد عن التراجع في استخدام

 بد من االستمرار واالنتظام فيه. التجاهل وال

  ا عنه حتى للطفل والنظر بعيداللغة البدنية المالئمة: بمعنى تجنب االحتكاك البصري

 ال يرى تعبيرات الوجه.

  ابعد نفسك مكانيا: بحيث ال يكون الشخص قريب من الطفل أثناء ظهور السلوك الذي

 تدعيماً  ؛ الن ذلك يعني أن مجرد القرب البدني ُيَعد أدى إلى استخدام أسلوب التجاهل

 مرغوب فيه.الغير للسلوك 

 ن يكون التجاهل جدل مع الطفل وأ أوال تدخل في حوار  أنفترة التجاهل يجب  أثناء

 ).1993، إبراهيممطلوب (الغير السلوك  عنه فوري عندما يصدر

دة عند وجود طفل عدواني مع عا األسلوبويستخدم هذا  الحرمان المؤقت من اللعب:   - 2

الجماعية (يحي،  واأللعابالحصص  أثناءبهم  األذىوخاصة عندما يلحق  زمالئه

2000.(  

التعديالت على الحالة النفسية للطفل من خالل العمل على التخفيف من  إدخال   - 3

يواجه الطفل ضغوطات من البيت  أنالضغوطات التي يتعرض لها، فليس  من المعقول 

 أحسنبل يجب تعويض الطفل في ظروف  األقرانوالمدرسة ويحرم من الدمج مع جماعة 

ثر طيب على الطفل عندما تواجهه متاعب يكون لها أ الجيدةخارج البيت، فالخبرات 

  عاني منها.ي التيوتخفف من الضغوطات 

يقوم الطفل في سلوكات بديله عن السلوكات العدوانية  أنوذلك  التصحيح الزائد: إجراء   - 4

يطلب  بقوة من زمالئه األشياء بأخذبشكل متكرر، فعلى سبيل المثال حينما يقوم الطفل 

  للزمالء على هذا السلوك الخاطئ. وتقديم االعتذار إعادتهامنه 
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للتخلص  ومتعددةويتم من خالل تقديم وسائل بديلة ومتنوعة  ير طرق لتفريغ العدوان:توف   - 5

  ممارسة التمارين الرياضية. أوتفريغ النزعات العدوانية من خالل اللعب  أومن الغضب 

في تعديل السلوك العدواني، وتتم من خالل تقديم نماذج  ةيالطرق فعال أكثرمن  النمذجه:   - 6

واستفزازية للعدوان، ويكون ذلك من خالل  ي ظروف مثيرةلالستجابات العدوانية للطفل ف

عدوانية بحيث يتم تقديم الغير ريق لعب الدور إلظهار السلوكات مساعدة الطفل عن ط

لعدواني في المواقف التي يتعرض التعزيز عند حدوث ذلك لمنع الطفل من إظهار السلوك ا

  ).2009لها(عياش، 

يشمل هذا األسلوب تدريب وتعليم الطفل الذي يمارس السلوك  تقليل الحساسية التدريجي:   - 7

العدواني على االسترخاء حتى يتعلم كيفية االستجابة البديلة بطريقة تدريجية(يحي، 

2006.(  

الطفل  إشغالالسلوك االيجابي والبناء مكان السلوك السلبي العدواني من خالل  إحالل   - 8

  تلبي اهتمامه. بإعمالالذي يمارس السلوك العدواني 

معه حتى  الحادثة مساعدة الطفل تجاوز نوبة الغضب من خالل مناقشة تنمية التبصر:   - 9

 أثناءوصفا لشعورك وشعور الطفل  أن تشمل المناقشة، حيث يجب أفضلتنمي عنده فهما 

  .يفعل في المستقبل أنوماذا يمكن  الحادثة

ات التي تواجهه في حباطإلحباط لدرجة تجعله ال يضر من اإلتعليم الطفل كيف يواجه ا  -10

  حياة اليومية.

تشجيع الطفل على تفريغ غضبه وسلوكه العدواني من خالل القيام  التفريغ العضلي:   -11

  2007).ية مثل الركض و الرسم وممارسة الرياضة (العمايره، بنشاطات جسد

تجاهل السلوك العدواني وتعزيز السلوك المرغوب فيه لدى الطفل، حيث يصاحب تعزيز    -12

  ).2005(الزعبي،  السلوك المرغوب فيه عند الطفل تجاهل لتصرفاته العدوانية
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  :النظريات المفسرة للسلوك العدواني

  :تمهيد

 ،عليها تعديلٌ  أو ةهي امتداد لبعض التفسيرات القديم في علم النفس النظريات الحديثةإن 

من هذه  حيث تحاول كل نظرية سلوك العدواني،لا تر فس لتيا النفسية لذا تعددت النظريات

 موخلفياتههم تمن خبرا انطالقاً  علماء النفس من وجهة نظر العدواني السلوك تفسر أن النظريات

بحكم تكوينه  يولد به اإلنسان ويأتي فطرياً  وكاً العدوان سل َعد  فمنهم من الفكرية واألكاديمية،

لبيئة التي يتعلمه اإلنسان من ا مكتسباً  البعض اآلخر سلوكاً  َعدهُ  في حين ،الفسيولوجي والبيولوجي

 يمكن اإلشارة المفسرة للسلوك العدواني النفسية النظريات ومن أهم )، 2007يعيش فيها (المصري،

  :تيعلى النحو اآلإليها 

  :النظرية البيولوجية

أصحاب هذا االتجاه أن  يفسرحيث  ،Macdougal)االتجاه ماكدوجل ( أصحاب هذامن   

 عن مجموعة من لحقيقيالتعبير ا وهو يعة اإلنسان،في طب اً أساسي اً جزء ُيعدان العدوان والعنف

أنها تشكل خطر و ن أي محاوالت لكبت عنف اإلنسان ستنتهي بالفشل إ و  مكبوتة،العدوانية الغرائز ال

فيرى مؤيدو  أن يستمر دون التعبير عن العدوان،فال يمكن للمجتمع اإلنساني  ،النكوص االجتماعي

جل إشباعها، أمن  معيناً  يسلك مسلكاً ن أللديه مجموعة من الغرائز تدفعه  هذا االتجاه أن اإلنسان

 وهذاتصريف الطاقات العدوانية الداخلية  منه هدفوال السلوك العدواني غريزياً  أن فهم يعتبرون

  .)2008عمارة ، بالراحة ( يشعر اإلنسانيجعل 

على العوامل البيولوجية في الكائن الحي وهي التي تحرض على  هذه النظرية تركز وأيضاً 

العدوان مثل الصبغيات والهرمونات والجهاز العصبي والغدد الصماء والتأثيرات البيوكيميائية 

ن السلوك العدواني هو كائن الحي بأنه عدواني بطبيعته وأواألنشطة الكهربائية، وهي تنظر إلى ال

  ). 2007بو هاشم، في اإلنسان (أصائص البيولوجية نتاج للخ
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وتؤكد الدراسات التي أجريت على التوائم أن الجرائم بين التوائم المتماثلة أكثر من التوائم 

كروموسوم السلوك العدواني اتجاه المجتمع يكثر بين األفراد الذين لديهم  أنالمتآخية، ولوحظ 

 ثالمسغدة الهيبو عدد من التجارب التي أجريت على )، وأظهرت xyy( إضافي

)Hypothalamus( ر و ظهلدى اإلنسان يساعد على  التيار الكهربائيأن المخ  أسفلفي  ةالموجود

إلثارة هذا السلوك، فالنظرية البيولوجية ترى عدم وجود سبب  السلوك العدواني علماً  أعراضجميع 

وك العدواني عند عن السل النالمسؤو  هما في الدماغ أن منطقة الفص الجبهي والجهاز الطرفي

المنطقة تلك استئصال بعض التوصيالت في  أن )Eron, 1977( يرونأ دراسة وقد أشارتالطفل، 

أدى إلى حالة من االسترخاء  وتر والغضب والميل إلى العنف األمر الذيأدى إلى خفض الت

  ).  2014(الزليطني، لدى األشخاص  والهدوء

  :ينظرية التحليل النفس

ئز هي قوة  تدفع الشخصية لتحدد ار ن الغوأ فطرية، غريزةالعدوان  أن Freud)يرى فرويد (

الحياة والموت،  غريزتيالفرد يولد ولديه صراع بين  أن دالسلوك، ويفترض فروي يأخذهاالتجاه الذي 

 نإهي قوة داخل الفرد تعمل بشكل دائم على محاولة تدمير الفرد لذاته، حيث  العدوانن غريزة وأ

ميل للتخريب ويجب  أويخلق ولديه رغبة  إنسانكل ، وأن الرغبةهذه  أمام اً قوى الحياة تشكل عائق

توجه  فإنها) البيئة( الخارج إلىلم تجد هذه الطاقة طريقها  وٕاذا بأخرى أوة قيعبر عنها بطري أن

  ).2007الزبيدي، ( باتجاه الشخص نفسه

يتم ذلك ال بد  وحتى، ر عنه سلوكياً يطاقة الشعورية داخل الفرد، يجب التعب العدوانن ألو 

 أو خارجية تثير الطاقة العدوانية الغريزية للتعبير عن نفسها ويكون العدوان مباشراً   إثارةمن وجود 

 إما في حالة تعذر االعتداء عليها، و ةثار إللمصدر انحو مصادر بديلة  موجهٌ  أي انه سلوكٌ  ،بديالً 

 والتوحد مع شخصيات المعتدين والجريمةالعنف  أفالممن خالل مشاهدة  خيالياً  يكون عدواناً  أن

  ).2009النوايسه،  (محادين،
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تحويل المادة  إلى) وهي تهدف Thanatosالعدوان يمثل غريزة الموت ( أنفرويد يرى   

تعمل على فناء الكائن الحي وهي مقابلة لغريزة الحياة  أنهامادة غير عضوية أي  إلىالعضوية 

)(Eros  اللبيدو من طاقة هدوافع الحب الجنسي وما تحتوي عليوالتي تعمل بواسطتها )Libido (

التغلب على العوائق من خالل االعتداء على  إلىواستمراريته فهو يسعى  اإلنسانتحافظ على حياة 

ن هذا يدمر الذات ما إف مكبوتةبقيت نزعة العدوان  وٕاذااه الذات فشل وجه عدوانه اتج فإذا اآلخرين

 إال) Sublimationيواجه بواسطة عمليتي النقل والتسامي ( أولم تعادل من خالل طاقة الليبدو 

 وحتى اآلخرينيوجه نحو  ن بعض العدوان حتماً إ، فأبداً المعادلة اللبيدية والتسامي ال تكتمل  أن

  ).2003) (دحالن، Ego(األنايوجه ضد  من عدوانيتهِ  اً ن جزءإف متحضراً  اإلنسانيكون 

اء العدوان مع صراع البق إلى المؤديناء نشوء ومسيرة صراع العَ  يوضح والشكل اآلتي  

  .( وجهة نظر فرويد) السكينةِ  إلى المؤدي

  
  السكينِة (وجهة نظر فرويد). ): نشوء ومسيرة صراع الَعناء المؤدي إلى العدوان مع صراع البقاء المؤدي إلى2شكل (

  .)2004: 16(إبراهيم، 

  :النظرية السلوكية

 اإلنساني أن معظم السلوك واضفتر احيث  ،وواطسنأصحاب هذه النظرية بافلوف وسكنر 

من البيئة التي يعيش فيها من خالل مشاهدة  سلوكات ن الفرد يتعلمإوبالتالي ف ،متعلمو مكتسب 

 مهمه بالنسبة له شخصية أخرى إي الوالدين أو المربيين أو مثاًال له مثل النموذج الذي قد يكون

  .)1993المصري، (
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 ن التعلم وعلى األدلة التجريبية،وتعتمد هذه النظرية على التطبيق المنظم لمبادئ وقواني

 تهتم الوهي  اتمثل نقلة نوعية في التأكيد على ما تم تعلمه من أنماط سلوكية والحفاظ عليه وهي

سلوك مكتسب  السويغير ن السلوك أوأكد واطسون ب بمصادر التحريض أو الباعث للسلوك،

 النفس وخاصة السلوكيين علماءحيث يرى الكثير من  شراط الكالسيكي،إلمبادئ ايتعلمه الفرد وفق 

  .)2004، شراط اإلجرائي (عرايشيإلاتعلم ويفسرونه في ضوء نظرية  مٌ متعل أن العدوان سلوكُ 

يمكن تعديله وفقا لقوانين ن أي سلوك يمكن اكتشافه و أنه شأالعدوان ش أن السلوكيونويرى 

من  متعلمٌ  حقيقة يؤمنون بها أن السلوكَ ك لعدوانعلى افي دراساتهم  ونلذلك ركز السلوكي التعلم،

منها شخص ما السلوك العدواني  ) التي اكتسبَ ومن ثم فان الخبرات المختلفة (المثيرات البيئةِ 

 بما يعزز لدى الشخص ظهور االستجابة )Reinforcement( ) قد تم تدعيمها(االستجابة العنيفة

يمكن تعديله  اً متعلم اً سلوك )العدوان(عتبر السلوكيون وهكذا يَ  محبط، العدوانية كلما تعرض لموقفٍ 

  .2008)(عمارة ،  من خالل هدم نموذج التعلم العدواني وٕاعادة بناء نموذج من التعلم الجديد

 ) العدوان بأنهBussبالتعزيز، ويعرف بوس ( اً وان العدوان تتعلمه العضوية إذا كان مرتبط

إلى عضوية أخرى، فعلى سبيل المثال إذا ضرب الولد  مزعجاً  استجابة تقدم فيها العضوية مثيراً 

ن هذا السلوك العدواني سوف يكرره مره ثانية لكي يحقق هدفه، ده فإيشقيقة وحصل على ما ير 

  ).2007يؤدي إلى نتائج مرغوبة (أبو هاشم،  فالسلوكيون يروا أن العدوان هو سلوكٌ 

  :نظرية اإلحباط

)، Dollard)، ودوالرد (Seaser)، وسيزر(Miller( من أشهر مؤيدي هذا االتجاه ميللر

ويصبح من الضروري  لإلحباط يولد دافعاً  بأنهوغيرهم حيث فسرت هذه النظرية السلوك العدواني 

هذه النظرية في الجوانب االجتماعية  أصحابللعضوية العمل على خفض هذا الدافع، حيث اهتم 

 اإلحباطالتي تثار في المواقف التي تسبب  االستجابات أشهرالعدوان من و  ،اإلنسانيللسلوك 

 إلزالةيحدث  أو اإلحباطمل هذا العدوان على العدوان البدني واللفظي حيث يتجه نحو مصادر تويش

، اإلحباطالضيق الذي يصاحب  أويكون رد فعل انفعالي للتوتر  أوالتغلب علية  أوالمصدر 
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التي  اإلحباطشدة السلوك العدواني تختلف باختالف كمية  أن إلى هذا االتجاه أصحاب وتوصل

 إعاقة أويواجهها الفرد وهذا له دالئل مثل شدة الرغبة في االستجابة المحبطة ومدى التخيل 

  ).2012صالح، ال( المحبطة وعدد مرات االستجابة المحبطة االستجابة

لطفل إلى أن أسلوب التربية المتشددة اتجاه عدوان الطفل يزيد من ميل ا النظرية تفترضو 

 عدوانياً  نه سوف يعاقب بشده حينما يسلك سلوكاً أن الطفل تعلم ألو  أن يتصرف بصورة عدوانية،

نه يحدث لهذا العدوان إزاحة من المصدر إ) فألسرةان أعضاء جماعته الداخلية (تجاه أي شخص م

حينما ال يستطيع الشخص  اإلزاحةء الجماعة الخارجية وتحدث هذه أعضا األصلي لإلحباط إلى

في هذه الحالة يبدأ  عدم وجوده في متناوله، أووفه منه الهجوم على المصدر لإلحباط بسبب خ

الشخص البحث عن " كبش الفداء" يوجه له اللوم على الصعوبات التي يواجهها ويعتبره السبب في 

  .)2007، عياشالهجوم علية ( حدوثها وبالتالي يستطيع

 إحباطدون من ث حدُ تَ  أنالعدوانية يمكن  األفعالردود  أنومن المآخذ على هذه النظرية 

ث بسبب التقليد والمالحظة ورغم أن العدوان ليس االستجابة حدُ ، واالستجابات العدوانية قد تَ مسبق

التوقعات ومدى شدة الرغبة في الوحيدة الممكنة لإلحباط فانه يتوقف على متغيرات مثل تبرير 

وتوقعات بعيده ما لم  الوصول إلى الهدف، حيث يزداد اإلحباط مرات عندما يقيم الشخص آماالً 

يجد تبرير لها يمنع من تحقيقها، فاإلحباط يصل إلى مستوياته عندما ينطوي على تبرير توقعات 

  ).2010عز الدين، دف مهم أو قد طال انتظار تحقيقه (لها عالقة بتحقيق ه

  :نظرية التعلم االجتماعي

السلوك االجتماعي  أن إلى )، حيث توصلBanduraهذا االتجاه باندورا ( أصحابمن 

المهمين في حياة الفرد مثل  األشخاصهو سلوك متعلم من خالل المالحظة والتقليد والتعزيز من 

 وذلك خالل التنشئة االجتماعية للفرد، ويحتل مفهوم األعالموالمدرسة ووسائل  واألقرانالوالدين 

وان  موروثةومكتسبه وليست  متعلمة فالعادةفي نظرية التعلم االجتماعي،  أساسياً  (العادة) مركزاً 

لسلوك سواء أهمية الباعث والدافع كمحرك ليتعدل ويتغير، وبينت النظرية  أنبناء الشخصية يمكن 
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عن غيره التي يتميز بها الفرد  األساليبحد لوك العدواني أالس المكتسب منه وُيَعد  أوكان الموروث 

  ). 2009وباعث ودافع (عياش،  وهي في النهاية تمثل عادة

خاصة  اً وأن مالحظة السلوك العدواني يزيد من احتمالية أن يصبح المالحظ أيضا عدواني

وقد تبين من دراسات  غبات وأهداف مرغوبة،الحصول على ر  في ةفعال ةعندما يكون السلوك وسيل

وأنهم  ليد في أعقاب التفاعل السار معهم،للتق متزايداً  أن األطفال يظهرون ميالً   Banduraباندورا 

ن النموذج له قوة أوالطفل و  المرآةيقلدون السلوك العدواني لرجل بالغ أكثر من تقليدهم سلوك 

  .)2004يتم تقليده أكثر من النموذج الذي ال يملك مثل هذه القوة (عريشي،  ةتعزيزي

) العوامل التي تساعد على استمرار السلوك العدواني في هذه Banduraوقد قدم باندورا (

  :تياآلالنظرية وذلك على النحو 

  المجتمع للسلوك العدواني. أوالتدعيم المباشر الخارجي: ويتمثل في مدح الوالدين 

 أوومصلحة له  السلوك العدواني الذي يمارسه يحقق نفعاً  أن رى المعتديتعزيز الذات: في 

 .أسرته ألفراد

 :وهذا يتمثل برؤية المكاسب المادية التي يحصل عليها الشخص العدواني  التدعيم البديل

(عماره،  ليد الشخص العدواني في عدوانيته.من األضرار المتوقعة، فهو يحاول تق وتخليصه

2008 : 58 -59(. 

  :النظرية األخالقية

تحديد السلوك العدواني هو غريزة للقتال في  إن ) صاحب هذه النظرية Lornsلورنس ( رىي

حيث يرى أن العدوان نظام غريزي يعبر  ضرر أو محاولة إلضرار إنسان آخر، اإلنسان تدفعه إلى

المثيرات الخارجية وهذه الطاقة العدوانية فطرية) مستقلة عن ن طاقة داخلية ولد بها اإلنسان (ع

والعدوان كما يرى  ا من خالل مثيرات خارجية  مناسبة،يجب أن تفرغ من وقت آلخر أو يعبر عنه
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لكن  عدوان مخرب مدمر،و ، عدوان لخدمة الحياة: وهو قسمين ،يمثل قوة الحياة )Lorns( لورنس

  .كالهما يندرج تحت العدوان

اإلنسان هو نتاج أن يرى  Lorns)) أن لورنس(Kashman, 1996( كاشمان وأشار  

للسلوك العدواني لدى الكائنات الحية  اً فطري ن هناك ميالً نين من سنوات التطور البيولوجي وأمليو 

العدوان انتقل من جيل إلى آخر كجانب من تكوينه ف سان مما ساعد على بقائه، فلذلكمن بينها اإلن

  .)2002، حطب بوأ( الوراثي

متفحصة لعملية توالد  فرويد كان أقل نظرة أن إالقوة استعداد فطري،  بل العدوان هو

) في نظريته حيث كان متفائال أكثر من فرويد Lornsوزيادة العدوانية الغريزية، مثلما أكد لورانس (

األعمال ن المشاركة في الكثير من خفض السلوك العدواني، فقد اقترح إإلمكانية التحكم وضبط أو 

الخطر تقلل من  أو األفعال العدوانية المؤذية بما يمنع من تراكم الطاقة العدوانية إلى مستويات من

، وهكذا يرى أن العدوان من الممكن السيطرة نفجارات العدوانية األكثر عنفاً احتماالت حدوث اإل

  ).2001(باظه، توجيهه  إعادة أو وضبطهعليه 

 Motivation الدافعية:

وداللة سواء على المستوى  أهميةموضوعات علم النفس  أكثرالدافعية من  موضوعيعد 

افعية هي فالدلعبه في تحديد وجهة السلوك، الذي ت األساسي، وذلك للدور يالتطبيق أوالنظري 

ا خبرات جديدة ويعدل النشاطات المختلفة والتي يكتسب الفرد عن طريقه أوجهوراء  المحرك الرئيس

، بد من وجودها لحدوث التعلم (حدةال كامنةطاقة  أنهاعلى  إليهاكما يمكن النظر  ،القديمةمن 

2012(.  
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  الدافعية: اهيممف

 (move)لها جذور في الكلمة الالتينية  )(Motivationكلمة دافعية  نإ :المعنى اللغوي للدافعية

في علم النفس حيث تشمل دراسة الدافعية على محاولة   )(To moveيحرك  أووالتي تعني يدفع 

  .السلوك أوالعوامل المحددة للفعل  أو األسبابتحديد 

أو يكون وراءه دافع  أنأي سلوك بشري البد  أنيؤكد العلماء على  :للدافعية المعني االصطالحي

 فهي ،اإلنسانيخصائص السلوك  إحدىهي  )motives( الدوافع نإحيث  دوافع تستثيره وتوجهه،

 أثناءطاقات نفسية داخلية توجه وتنسق بين تصرفات الفرد وسلوكه  أوقوى  أنهالى عتعرف 

وتتمثل هذه الطاقات بالرغبات والحاجات  ،به المحيطةاستجابته مع المواقف والمؤثرات البيئية 

 إشباعت درجة وتزداد قوة الدافع وحدته كلما كان إشباعها وتحقيقها، إلىوالتوقعات التي يسعى 

لسلوك في اتجاه ا إلىتنبع منه وتدفعه  اإلنساندوافع  نإ آخرقل من المطلوب، بمعنى الحاجة أ

  ).2009الغامدي، ( معين وبقوه محددة

سبب تعدد النشاط  أن على ختصين في الدراسات النفسيةمن الم تتفق الغالبية العظميو 

كثرة الدوافع واالهتمامات عند الفرد، فتعدد الحاجات والدوافع  إلى أوالً وتنوعه يعود  اإلنساني

وتنوعها عند األفراد يعمل على تنوع األنماط والخيارات السلوكية التي يقومون بها بهدف  والرغبات

تحقيق غايات أو إشباع دوافع معينه، فنالحظ أن األفراد في بعض األوقات يتصرفون بأساليب 

ثم بعد ذلك سلوكاتهم تتغير اتجاهها في أوقات أخرى، ويالحظ أن شدة معينه في مواقف معينه، 

وضعيفة  أحياناً  تلك المواقف تتغير وتتبدل، حيث أن ردود األفعال تكون قوية السلوكات اتجاه

  ). 2012(الزغلول،  في أوقات أخر أحياناً 

الطاقة الكامنة في الكائن الحي التي تدفعه  بأنها"الدافعية  )143 :2004( يعرف أبوحويجو 

وهذه الطاقة هي التي ترسم للكائن الحي أهدافه وغاياته  ،ليسلك سلوكا معينا في العالم الخارجي

حيث يرى هذا التعريف الدافعية عبارة عن طاقة  ،لتحقيق أحسن تكيف ممكن مع بيئته الخارجية

  ."حقيق أحسن تكيفتوجه سلوك الكائن الحي وترسم أهدافه بهدف ت
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عملية أو سلسلة من العمليات تعمل على  اهبأن"الدافعية  )201 :2004يرى الريماوي (و   

حيث ينظر  ظة عليه وٕايقافه في نهاية المطاف،إثارة السلوك الموجه نحو الهدف وصيانته والمحاف

   ".هذا التعريف للدافعية على أنها تعمل على إثارة السلوك نحو الهدف والمحافظة

أنها نشاط موجه نحو هدف معين مثل البحث عن  ") الدافعية علىYoungويعرف يونج (

  .)94 :2006 (السمارائي، "الغذاء أو األمن

من أي  من الداخل بدالً  تأتيهي التي بأنها ) الدافعية Shneier, 2012ويعرف شنير (

ذاتيًا يعمل على حل وع الدرجات، فالشخص المدف أوشئ خارجي او جوائز خارجية مثل المال 

  .بالمتعة باإلحساسفي الحل وهذا يزوده  تحدياً نه يجد المشكلة؛ أل

عن قيام الفرد  عبارة أنها) الدافعية Bateman & Crant, 2003ويرى باتيمنت وكرانت (

  مادية. أوالحصول على تعزيزات اجتماعية  إلىالسلوك من تلقاء نفسه دون النظر  بتأدية

والرضي التي  Arousalعملية التحرك  بأنها) الدافعية Beswick, 2002وعرف بسويك (

  م بالنشاط وليس من نتائج النشاط.تأتي فيها المكافآت للقيا

الرغبة في بذل الجهد في عمل معين مستند  بأنها ) الدافعيةFoss, 2012ويعرف فوس (

  الى اهتمام ومتعه في العمل نفسه.

يوضح  اآلتيوالشكل من وجهات نظر سيكولوجية مختلفة  الدافعيةويعرف علماء النفس 

  ذلك:
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  ):  تعريفات علماء النفس للدافعية من وجهات نظر سيكولوجية مختلفة.3شكل (

  .)15 :2009 ،عربيات(أبو أسعد، 

  :بالدافعية ةبعض المفاهيم المرتبط

  التالي:م المرتبط بها على النحو يمكن التمييز بين الدافعية وبعض المفاهي

هي حالة من العوز والنقص واختالل التوازن ترتبط بنوع من الضيق والتوتر وهذه  :الحاجة   - 1

  الحاجة تزول عندما يتم إشباعها.

الستجابة هو حالة من التوتر تجعل اإلنسان في حالة من االستعداد والتهيؤ ل الحافز:   - 2

  لمواقف معينه في البيئة.

) هي استعداد فطري نفسي جسمي يدفع الشخص Macdouglماكدوجل (يعرفها  الغريزة:   - 3

ال ثم يسلك اتجاهها إلى أن يفهم وينتبه إلى أشياء من نوع معين ويشعر اتجاهها بانفع

  سلوكًا معينًا.

من وجهة الدافعية 
 نظر السلوكيةال

 وأداءهالخارجية للمتعلم والتي تحرك سلوكه  أوالحالة الداخلية 
  .وتعمل على استمراره وتوجيهه نحو تحقيق هدف

الدافعية من 
وجهة النظر 

 المعرفية

المعرفي ووعيه عارف المتعلم وبناءه مو  أفكارحالة داخلية تحرك 
حالة   إلىللوصول  أدائهاستمرار  أولمواصلة ه وانتباهه تلح علي

  معينه من التوازن المعرفي

في  طاقته أقصيداخلية تحرك المتعلم الستغالل  ةحالة استثار 
 للمعرفةدوافعه  إشباع إلىويهدف  فيهأي موقف تعليمي يشترك 

 تحقيق الذات  إلىوتوصيله 

الدافعية من 
وجهة النظر 

 اإلنسانية
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 إليهالهدف الذي يسعى  وينشط الدافع ويتوقف على ما يمثلهمثير خارجي يحرك  الباعث:   - 4

  ).2010ريم، الفرد لتحقيقه من قيمه (م

  :الخارجيةو الدافعية الداخلية 

من ميز بين الدافعية  أول) 2014في (نصر،  إليه) المشار Heider, 1985يعتبر هيدر (

وتحت  ذي يحدث نتيجة دوافع داخلية ُيَعد سلوكًا قصدياً الداخلية والخارجية، وتبعًا لذلك فالسلوك ال

ينتج لدوافع خارجية هو سلوك غير قصدي ويقع تحت تحكم عوامل  يتحكم الفرد، بينما السلوك الذ

التعلم  إلىالدافعية الخارجية تقابل الحاجة  أماخارجه، فالدافعية الداخلية تقابل الرغبة في التعلم 

  .الناجحالتعلم  إلىحد العوامل التي تؤدي وكالهما أ

في  األساسيةالتعزيز، فالفكرة الخارجية فيحركها  أما، المتعةفالدافعية الداخلية تحركها 

مثل توت ،النشاط واالنخراط فيه تنبع من النشاط نفسه بإتمامالمرتبطة  المكافآتالدافعية الداخلية هي 

هي تلك التي  داخلياً  المدفوعة، والسلوكات الراحة أوالشعور بالسعادة بالداخلية عادة  هذه المكافأة

وعندما يكون الناس مدفوعين داخليًا  ،والرضا الناتج عن أدائهاتتم المشاركة فيها لذاتها وللسعادة 

ودون الحاجة إلى  بحرية مع إحساس كامل  باالختيار فأنهم يشاركون بأنشطة تمتعهم ويؤدونها 

  ).Katz, 2001مكافآت مادية (

األفراد نتيجة لالستمتاع وتحسن مستوى الكفاية في أداء  وتنشا الدافعية الداخلية من داخل

على النجاح  ة نتيجة المكافآت أو العقاب بناءً المهام األكاديمية المختلفة، بينما الدافعية الخارجي

  Wang, 2008).والفشل في أداء المهام (

  :العالقة بين الدافعية والسلوك

) عالقة الدافعية في السلوك من خالل مجموعة من Maehr, 1984( حدد مايهر

  :اآلتيالخصائص على النحو 
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يفضل الشخص لسلوك معين من بين مجموعة من البدائل السلوكية  أن توجه السلوك:   - 1

محصلة لمستوى دافعيته في تلك  اً معين اً ينتقي الفرد نشاط أنحيث تكون فرصة االختيار 

  النشاط.

معينه، فكلما زاد الوقت كان ذلك  مهمةنجاز الزمنية التي تمنح للفرد إلالمدة  :المثابرة   - 2

  من الدافعية والعكس صحيح. على مستوى عالٍ  اً مؤشر 

ام بمهام في القي أووتعني عدم اكتفاء الشخص بما حصل عليه من معلومات  االستمرارية:   - 3

  حدود ما رسم له فقط.

  التي يؤدي بها الفرد مهامه. الحيوية أوالحدة  النشاط:   - 4

 هو النتائج النهائية للسلوك، فغالبا ما ترتبط الدافعية بأداء أعلى ونتائج أحسن األداء:   - 5

  ).   2000(العمر، 

لديهم ميل الن يكونوا مدفوعين  األفراد أنRayan & Deci, 2006) ويرى رايان وديسي (

  هما: أساسيان ما وهذا يحصل عندما يتوفر شرطان مهمة ألداء

 الكفاءة الذاتية العالية High Self-Efficacy  ن لدية القدرة اعتقاد الفرد بأ إلىوالتي تشير

 .المهمات بنجاح أداءعلى 

 المحددات الذاتية  إدراكAsence Of Self-Determination  وهي تشير إلى أن الفرد

لدية قدرة على التحكم بقدراته مما يجعله يختار األنشطة التي يستطيع التكيف معها بنجاح 

  قدرته وال يستطيع التكيف معها. وتجنب األنشطة التي تفوق

 ه عملياً هتوجو  ،طاقه للتحريك إكسابهتحرك السلوك من خالل أنها مكونات الدافعية ومن 

 لتكرار السلوك إماؤدي فهذا ي تحقيق الهدف أوالحاجة  إشباعدرجة يعتمد على ، و نحو هدف معين

 .) 68 :2010مريم،(تغييره   أوتثبيته  أو
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كتسب من الخبرات التراكمية للفرد، مما تُ مجموعة من الخصائص تتمثل في أنها  لدافعيةلو 

، ئهأو إلغا ئهوتعديله وبنار في سلوك المتعلم يدل على أهمية الثواب والعقاب في إحداث التغيي

وقد  ،الدافع للتعلم إلرضاء الوالدين عمل بعيدا عن غيرها من الدوافع األخرى فقد يكونتال فالدافعية 

بحاجات الفرد  عالقةلها  لدافعية هي قوة ذاتية داخليةفا ،)2006، الخوالدةكون القبول االجتماعي (ي

  .)2005 ،(فوقيةعديدة وتستثار بعوامل داخلية وخارجية  سلوكلل وهي محركة

األفراد  ىالسلوك فهي تنشط وتحرك السلوك لدتوليد أنها تعمل على  ظائف الدافعيةمن و و 

ه السلوك نحو المصدر الذي يشبع جتو وهي  جل إشباع حاجة أو استجابة لتحقيق هدف معينأمن 

شدة السلوك باالعتماد على مدى إلحاح الحاجة أو الدافع  تحدد الدافعيةو  الحاجة أو تحقيق الهدف

 تحافظ على ديمومةو  إلى اإلشباع أو صعوبة أو سهولة الوصول إلى الباعث الذي يشبع الدافع

  .)2012الزغلول ، ( واستمراريته السلوك

  :الدافعية للتعلم مفهوم

 إثارتها إلىاهتمت الدراسات النفسية بموضوع الدافعية للتعلم والعوامل والظروف التي تؤدي 

من حيث تعدد  معقداً  موضوع الدافعية للتعلم موضوعاً  لطالب واحتفاظ الطالب بها، ُويَعد عند ا

من  يتطلبهحيث متطلبات الموقف الصفي وما  كانت منأالتي لها عالقة بها سواء  األطراف

تثير الطالب لالندماج في  تعلميةخبرات تعليمية  مل علىتووسائل تعليمية مناسبة تش أساليب

 الرؤيةوالتي تناولتها في ضوء  المتعددةاالتجاهات النفسية ف التعليمية التعلمية من ناحية، أم المواق

 علم النفس التحليلي في أوالمعرفي  أو اإلنساني أوالفكرية من جهة سواء من المنظور السلوكي 

  ). 2015(سرحان، 

المتغيرات التي استدعت اهتمام الباحثين في مجال التربية  أهمحد لدراسي أالتحصيل ا د عَ ويُ 

 برز نتائجتنقص منه لكونه من أ أوالتي تزيد  الهامةوعلم النفس للوقوف على العوامل والظروف 

العملية التعليمية والمقياس األساسي للحكم على النتائج الكمية والكيفية لهذه العملية، وبذلك هم 

يهدفون إلى تحسين وزيادة مستوى التحصيل الدراسي من دراسة المتغيرات التي تؤثر في التحصيل 
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رة على تنفيذ األفراد على قدراتهم والقد أحكامالدراسي ومن ذلك الدافعية للتعلم، فهي تشير إلى 

عوامل التنبؤ باألداء في مجاالت  يق النجاح في الدراسة وهي من أقوىاإلجراءات الالزمة لتحق

  ).Azar, 2013على األداء األكاديمي ( صة األوساط األكاديمية فهي مؤشٌر قويٌ متنوعة وخا

بطرق مختلفة، فالطالب  األكاديمي أدائهمالطالب لدافعيتهم للتعلم يؤثر على  إدراكن إ

 يواجهون مهمات ذات طابع تحدي ويبذلون جهدًا كبيراً  األكاديمية لكفاءتهمعاٍل  إدراكالذين لديهم 

ويظهرون مستويات قليلة من القلق، ومرونة في استخدام استراتيجيات التعلم، ولديهم تعلم منظم 

نحو الواجبات المدرسية  ةدافعية مرتفعذاتيًا ودقة عالية في تقييمهم الذاتي ألدائهم األكاديمي و 

  .2011)(العلوان والمحاسنه، 

  :اآلتييمكن توضيح تعريفات الدافعية للتعلم على النحو  وبناًء عليه

جية للمتعلم الحالة النفسية الداخلية والخار بأنها دافعية التعلم  2002)يعرف (توق وقطامي، 

يتم الوصول  حتىهدف معين وتحافظ على استمراريته  إلىوالتي تحرك سلوكه وتوجهه للوصول 

 .الهدف إلى

االنتباه  إلىحالة داخلية تدفع الطالب  بأنها") الدافعية للتعلم  3 :2000،جادوا بوأ(ويرى 

 ."للموقف التعليمي والقيام بنشاط موجه واالستمرار فيه حتى يتم التعلم للطالب

هو  النجاح إلىالميل للوصول  أنبقوله الدافعية للتعلم  Atkinson)( أتكنسونويعرف 

نشاط سلوكي له ثالثة متغيرات وظيفية تحدد قدرة  بأيدافع استعداد فطري مكتسب، وهي ترتبط 

  :اآلتيالطالب على التحصيل الدراسي على النحو 

جل ن من أيما بنشاط وحماس كبير  مهمة أداءوهو رغبة الطالب في  الدافع لتحقيق النجاح:   - 1

وهو  آخرطبيعية تظهر في دافع  نتيجةهذا الدافع هو و  ،المحتملةاكتساب خبرة النجاح 

، ودافع التعلم يوجد في اختالف الطالب في أدائهتجنب الفشل الذي يكمن في مواجهة 



42 

ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي بارتفاع الدافع والعكس  نإ، حيث األكاديميةمستوياتهم 

  ).2003صحيح (نشواتي، 

تعتمد على علمية التقويم الذاتي  مهمةاحتمالية نجاح الطالب في أي  نإ احتمالية النجاح:   - 2

، واحتمال النجاح يتراوح ما بين المستوى المهمةهذه  بأداء والمنوطةوالذي يقوم بها الطالب 

النجاح بالنسبة للطالب، فالطالب  وأهميةوالمرتفع جدا اعتمادا على قيمة المنخفض جدا 

  بة له يعزز دافعية التحصيل عنده.بالنس النجاح المدرسي له قيمة كبيرة أنالذي يرى 

 المهمةقيمة حافز النجاح، فكلما كانت  إلىازدياد صعوبة المهام يحتاج  قيمة حافز النجاح:   - 3

ن المهام للدافع، فإ للمحافظة على مستوى عالٍ  صعوبة كان الباعث أكبر قيمة أكثر

بدافعية  ألدائهاتثير حماس الطالب  ال ألنهاالصعبة ذات العالقة بالبواعث قليلة القيمة 

  ).2015حان، وبواعثها (سر  المهمة، والطالب هو الذي يقوم بتقدير صعوبة مرتفعة

  :ثر العدوان على الدافعية للتعلمأ

من بين العوامل التي لها  قيق األهداف التعليمية، كما ُتَعد الدافعية للتعلم وسيلة لتح د عَ تُ 

ل الذكاء والفهم عالقة بتحصيل المعرفة والفهم واكتساب المهارات وتنمية القدرات مثلها في ذلك مث

الطالب الذين يتمتعون بدافعية عالية يكون لديهم تحصيل دراسي  أنالدراسات  تثبتواالنتباه، وقد أ

(الزهراء،  الذين ليس لديهم دافعية عالية فإن تحصيلهم الدراسي متدنٍ  عاٍل مقارنة مع الطالب

2017.(  

م عاهكبر عن مسالتخلي بسهوله أ إلىالطالب ذوي الدافعية للتعلم المنخفضة يميلون  أما

مع الطالب ذوي الدافعية للتعلم المرتفعة، وبذلك يتأثر مستوى الطالب بالخبرات  مقارنة األكاديمي

 ,Roseالماضية للنجاح والفشل والتي يمكن أن تؤثر في المستقبل على النجاح أو الفشل ( 

2003.(  
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لدى هؤالء الطالب والتي تتمثل في  السلوك العدوانيممارسة  إلى تدني الدافعيةويرجع 

 اآلباءالدراسي والفشل في محبة  كالتأخرالنفسية مثل الشعور بالخيبة االجتماعية  األسباب

ألسرية والحالة وأيضًا هناك أسباب اجتماعية مثل المشكالت ا ،والتوتر العائلي والمدرسين

وأسلوب التربية المتبع من قبل اآلباء، وكذلك هناك  االقتصادية لألسرة والمستوى الثقافي لألسرة

تتعلق بالمدرسة والمتمثلة في ضعف التواصل ما بين المدرسة والبيت وعدم تفعيل األنشطة أسباب 

المدرسية لتفريغ طاقات الطالب والتعصب والتحيز بين الطالب وضعف اإلشراف المدرسي على 

ن جميع هذه األسباب تساعد الطالب على ممارسة السلوك الطالب ومصاحبة رفاق السوء، حيث إ

  2012).  ،مر الذي ينعكس على دافعيته للتعلم وتدني تحصيله الدراسي (المنجوميالعدواني األ

العقلية والمعرفية التي تطورت خالل التنشئة  إمكانياتهفالصورة التي يكونها الفرد عن 

والمواقف الحياتية والخبرات السابقة التي تفاعل معها تزوده بتصور يحدد فيه توقعاته  األسرية

تعمل ن الدافعية لمواقف وخبرات معينه، وبالتالي فإالفشل الذي يواجهه عندما يتعرض  أوللنجاح 

عمل الدوافع نحو النجاح إذا كانت الخبرات السابقة ناجحة، ونحو الفشل إذا كانت الخبرات السابقة 

بين  محبطة، ويعتمد الطالب في تطوير مفهوم الدافعية للتعلم لدية من خالل المقارنات التي يجريها

 ،وٕامكانياتهم واستعداداتهم (علوان يات واستعدادات وبين قدرات زمالئهما لدية من قدرات وٕامكان

2012.(  

  :أهمية الدافعية للتعلم

أن الدافعية للتعلم أهمية في األداء األكاديمي، فعندما ) Lepper etal, 2005يرى البر (

يكون لدى الطالب دافعية فأنهم يكونوا مهتمين ومشاركين في ما يتعلموه وبالتالي يكونوا نشطين في 

معالجة المعلومات ويميلون إلى اختيار المهام التي يكون فيها جدية وتحدي ليثابروا ويبتكروا هذه 

  وى عاٍل من األداء األكاديمي.مستالمهام ليصلوا إلى 

ن الشعور بالدافعية للتعلم يسبب النجاح في مواجهة ) أStipek, 1998ويؤكد ستيبك (

  .المتشابهةويزيد من الدافعية لالنهماك في المهام  اإلتقانويعزز من مجهودات المهام المتحدية 
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لدافعية التعلم تحدد مستوى الدافعية، كما تنعكس من خالل جهودهم المبذولة  األفرادفمعرفة 

زاد جهدهم  بأنفسهم األفرادكلما زادت ثقة ي يصمدون في مواجهة العقبات، و والمدة الت أعمالهمفي 

ك في الذين لديهم شكو  األفرادن يقابلهم من عقبات، وعلى العكس فإ على تخطى ما وٕاصرارهم

  ).2008 (العتيبي، اولون حل المشكالت بطريقة غير ناجحةيحن من جهدهم و قدراتهم يقللو 

 ,Chowdhury & Shahabuddinدراسة شودري وشهاب الدين ( إليه أشارتوهذا ما 

من الطالب ذوي  أفضل األكاديمي همأداؤ الطالب من ذوي الدافعية المرتفعة كان  أن) 2007

  .الدافعية المنخفضة

تنطوي على و التمكن  عالية أهدافنحو تحقيق  السعيتنطوي على وان الدافعية العالية   

التحدي واكتساب المعرفة الجديدة، وكذلك أهداف األداء التي تنطوي على درجات جيده وتفوق على 

  Komarraju & Nadler, 2013).( اآلخرين

مهما في تعلم المتعلم وذلك على  من أهم المتغيرات التي تؤدي دوراً  الدافعية للتعلم تعتبرو 

  :النحو اآلتي

  واندماجه في األنشطة التعليمية. زيادة انتباه الطالب   - 1

لتي نجاح أو فشل الطالب على العوامل الداخلية والقدرة على السيطرة على العوامل ا يعتمد   - 2

  نجاز مهمة التعليم.تؤثر في إ

رفع مستوى أداء الطالب في مختلف األنشطة والمجاالت التي يواجهها وهي وسيلة موثوقة    - 3

  ).2005(احمد،  وثابتة للتنبؤ بأداء الطالب األكاديمي

ن الجهود جادة في توجيه فهم العوامل المؤثرة أنشطة الطالب الذهنية وتوجهها، وإ تحرك    - 4

  في عمليتي التعليم والتعلم.

ميل الطالب نحو إيجاد أنشطة تربوية يسعون نحو تحقيق مكافأة تسد حاجة تتمثل في    - 5

  .داخلية
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  ف الفهم والتطور في مجال الخبرة.التعلم بهد أهدافتعمل الدافعية للتعلم على تحقيق    - 6

وتوجهه نحو الوصول  همأداءالدافعية من الحاالت الداخلية  والخارجية للطالب التي تحرك    - 7

  ).1993 حيث تحافظ على استمراريته حتي يتحقق ذلك الهدف (قطامي، هدف محدد، إلى

  على نحو فعال. تعليمية معينة أهدافنجاز هي وسيلة هامة يمكن استخدامها إل   - 8

  .)2002نجاز(غانم، دة لقدرة الطالب على التحصيل واإلحد العوامل المحدهي أ   - 9

لدى المتعلم، وهي مجموعة من الصفات التي  المرونةتساعد الدافعية للتعلم على ترسيخ    -10

الذين لديهم صفات  فاألفرادتوفر للطالب قوة المواجهة للعوائق التي تعترض حياتهم، 

ويمتازون بدرجة عالية من التفاؤل  اآلخرينالعالقات مع  إدارةلديهم القدرة على  المرونة

الغير، وهذه مؤشرات  ومساعدةوالنشاط والتعاون ولديهم الرغبة في حب االستطالع واليقظة 

  .دالة على دافعية عالية لدى الطالب

الدافعية المرتفعة تعمل على تنظيم جهد الطالب وتساعده على التركيز في التخلص من    -11

  متعه. إلىعوامل التشتت، فهي تعمل على تحويل العمل 

على زيادة الجهد تظهر أهمية الدافعية لكونها توجه السلوك نحو هدف معين وتساعد    -12

  المثابرة والمبادرة عند المتعلم.والطاقة و 

تزيد من معالجة المعلومات وهذا ينعكس على أداء الطالب في المواقف الصفية مما يؤثر    -13

  اسي للطالب وتفاعله الصفي.على رفع مستوى التحصيل الدر 

14-    لفهم السلوك وتوجيهه، وهي أساسية لفهم الحاجات والدوافع  اً مهم اً الدافعية للتعلم أساس ُتَعد

والميول، فعمل التربويين من المعلمين والمرشدين والمهتمين في التعامل مع المتعلم يتركز 

  ).2015حول زيادة مستوى الدافعية للتعلم (سرحان، 
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  لدافعية بالتعلم:عالقة ا

الدافعية ودورها في تحريك السلوك اإلنساني هناك اتفاق بين علماء النفس على أهمية 

، فالدافعية تعتبر من الموضوعات التي لها وفي التعلم والتحصيل الدراسي خاصة ،عامة هوتوجيه

نها تؤثر على االنتباه واإلدراك والتفكير والتذكر والتخيل واالبتكار وهي ترتبط عالقة بالتعلم، حيث إ

في التعلم والتحصيل الدراسي، فكلما كانت الدافعية  اً أساسي عامالً  َعد علم وٕانها تؤثر وتتأثر به، ُوتبالت

السلوك،  توجيهوالعكس صحيح، فمن وظائف الدافعية  أفضلالطالب  أداءمرتفعة زاد التعلم وكان 

ي سلوك الخبرة فالدافعية توجه هذا السلوك في جوانب التعلم هو تغيير ثابت نسبي ف أنوبما 

  .2008)، أمالعلماء النفس والتربويين اهتمام في دراسة الدافعية (، لذلك كان لعديدة

  :مؤشرات الدافعية للتعلم

ي تدل على وجود دافعية لدى الطالب والذي يمكن من خاللها تهناك بعض المؤشرات ال

  :اآلتياالستدالل على الدافعية للتعلم وذلك على النحو 

  في المواقف الصفية. الموجودةالمثيرات لى إ المعلم و  إلىينتبه الطالب    - 1

  يباشر العمل فورا دون التلكؤ.   - 2

  أدائه للمهمات التعليمية.عن  المرتدةيطلب التغذية    - 3

  نجازها.يتم إ حتى المهمةيستمر في    - 4

  حد).من أ دون تكليف يستمر في متابعة عملة من تلقاء نفسه (ذاتياً    - 5

  ساعات المدرسة.ات المدرسية خارج نجاز المهميقوم بإ   - 6

  عل مع الطالب والمعلمين بانسجام.لدية القدرة على التفا   - 7

  .مباشرة وبرضاه بعد أي مقاطعة مهامه إلىيرجع    - 8



47 

  ).2005النشاط ويميل له (الكناني والكندري،  أنواعيقبل على أي نوع من    - 9

الدافعية على  تأثيريوضح  ، والشكل اآلتيتحصيالً  األكثرللتعلم هو  والطالب المدفوع جيداً 

  .التعلم والسلوك

  
  ): تأثير الدافعية على التعلم والسلوك4شكل (

  ) 2005، وآخرون (العتوم

  :مؤشرات تدني الدافعية للمتعلمين

مجموعة من  إلىتدني الدافعية للمتعلمين منتشر في المدارس بين الطالب ويعود ذلك 

  :األسباب

ات االستمرار في والخاص من قبل المتعلم، فاالستعداد من مؤشر عدم توفر االستعداد العام    - 1

  التعلم وزيادته.

 أمامالفرصة  إتاحةل للمعلم والممارسة السلبية للمتعلمين وعدم ممالروتين اليومي ال   - 2

  ف والبحث والتغيير.المتعلمين في االكتشا

  واستعداداتهم للتعلم.من حاجاتهم لدى المتعلمين واالنطالق  األهدافصعوبة تحديد    - 3
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الحماس لدى الطالب وتشجعهم على  إثارة إلىتؤدي  التي والمكافأةقلة استخدام التعزيز    - 4

  التعلم.

والوسائل التعليمية التي تثير حيوية الطالب والسيطرة  األساليباالبتعاد عن استخدام    - 5

  .الرأي إلبداءلهم  الفرصة إعطاءالمعلمين على المتعلمين وعدم  لبعضالمزاجية 

عن  ق تدريس تعتمد على التلقين بعيدةالتي تثير التفكير واستعمال طر  األسئلة إهمال   - 6

  ). 2008،أمال( الحوار والمناقشة والعصف الذهني

  :أساليب زيادة الدافعية للتعلم

مل كل منها تشي أبعاد أربعة) نموذجا لعملية التدريس يحتوى على Kellerكيلر ( طور

الدافعية  إلثارةيستخدمها  أنوالخطوات العملية والتي يستطيع المعلم  األساليبعلى مجموعة من 

  :اآلتيعرض موجز لنموذج كيلر على النحو  لدى الطالب وفيما يأتي

 وٕاحداثوجذب انتباه الطالب  اإلثارةخلق االهتمام عند المتعلم اتجاه التعليم من خالل    - 1

تساؤل عند ال أو األسئلةالمعرفية عن طريق طرح  اإلثارةلبيئة الصفية وكذلك تغييرات في ا

  جلب اهتمام وانتباه المتعلم.يتم  حتى واألنشطةالمتعلمين والتنويع في نبرة الصوت 

محتوى التعلم وحاجاته تعلم عن طريق تضييق الفجوة بين مة المحتوى لدوافع الممالء   - 2

 األنشطةبحاجات ودوافع المتعلمين والتنويع في  األهدافودوافع المتعلم وتتمثل في ربط 

وجعل  القيادية األدوارالمنافسة بين الطالب وتشكيل المجموعات وتعزيز  إلثارةالصفية 

في الدرس  ةمفهومالغير علم من تبسيط وتوضيح المصطلحات للمت اً مألوفالمحتوى 

لى التساؤل عن وٕاتاحة الفرصة للطالب للتعبير عن خبراتهم وحثهم ع األمثلةستخدام وا

  .المحتوى التعليمي

تعزيز الثقة لدى المتعلمين ويتم ذلك من خالل تزويد المتعلم بمتطلبات التعلم القبلية   - 3

المرح والتنويع في المهارات  وٕادخالعلى البيئة الصفية بشكل حر  السيطرةوتمكينه من 
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الفرصة للمناقشة واالستفسار  وٕاتاحةعي الفروق الفردية بين الطالب اوالواجبات بحيث تر 

  لهم. المناسبة المرتدةالتغذية  وٕاعطاء

اء مثل الثن ألدائهملدى المتعلم عن طريق استخدام المعززات المختلفة  اإلشباعتحقيق    - 4

وقيمة  أهميةتقدير  إلى باإلضافةت وشهادات التقدير، فآوالمديح ولوحات الشرف والمكا

  ).2012 (الزغلول، الجهد والطاقة الذاتية إلى وٕارجاعهالمتعلم  أنجزهالتحصيل الذي 

  :للتعلم لدافعيةالمفسرة  النظريات

 هناك مجموعة من النظريات تناولت موضوع الدافعية نظرا للمكانة التي تحظى بها الدافعية

على النحو  للتعلم لدى العلماء والمنظرين، ويمكن تصنيف النظريات التي تناولت الدافعية للتعلم

  آلتي:ا

  :النظرية البيولوجية

تجانس الوسط ، ويرى العالم   أوتفسر هذه النظرية الدافعية وفقا لمفهوم االتزان الداخلي 

العمليات البيولوجية وأنماط السلوك تخضع إلى  أنصاحب نظرية االتزان الداخلي  )Walter( والتر

الوصول يتم  ىالعمليات حت االختالل في التوازن العضوي األمر الذي يسبب استمرار هذه من حالة

عن عدم التوازن باالشتراك مع  أالحوافز تنش أن )Walter, 1951( ويؤكد  والتر التوازن، إلى

عمليات معرفية مما يؤدي إلى ظهور السلوك الهادف إلى إشباع الحاجات وٕاعادة التوازن الداخلي 

  .)2004، (بني يونسللفرد 

  :النظرية المعرفية

الداخلية  أوال يستجيبون للمثيرات الخارجية  األفراد أن أساستفسر الدافعية للتعلم على 

البناء وانتباه ومعارف ووعي و  أفكاربشكل تلقائي، وهي عبارة عن حالة داخلية تثير وتحرك 

حالة من التوازن المعرفي،  إلىحتى يصل  األداءجل مواصلة المعرفي للمتعلم وتلح عليه من أ

 أولنجاح ا إلىوتقوم على االهتمامات والخطط والقرارات واالختيارات على اعتبار ما يؤدي منها 
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الفرد  أنالفشل وتوقعات النجاح والفشل لها دور بارز في تحليل مفاهيم الدافعية، وتفترض النظرية 

 السيطرةخطط معرفية مناسبة يستطيع الفرد  إلىوتحويلها  جديدةلدية حاجة حتى يستوعب معارف 

ي والذي يمثل مفهوم المعرف وتمثلها وهذا يجعل الفرد يشعر بحالة من التوازن ةعلى الخبرة الجديد

(قطامي وقطامي،  الفهم بواعث دافعية التعلم لدى الطالب إلىالفهم، وتشكل الحاجة  إلىالحاجة 

2000.(  

) Weiner( ومن النظريات المعرفية التي تحدثت عن الدافعية بالتفصيل، نظرية واينر

ترك العمل  إلىيؤدي  أنالهدف يمكن  إلىالفشل في الوصول  أنبنظرية الغزو وهي ترى  والمسماة

واينر  صاغالهدف، وقد  إلىفي العمل للوصول  والمثابرةالنظر  إعادة إلىيؤدي  أنكما يمكن 

على الخبرات والفشل والنجاح وقد ميز بين  الدوافعثر تبيان أ إلىهذه النظرية التي تهدف  وآخرون

  هي: أساسية أبعادثالثة 

  ير مستقر.بشكل غ أووهو القدرة على االستمرار بشكل معتدل  الثبات:   - 1

  هي العوامل الداخلية والخارجية. السببية:   - 2

  ).2014(قوراري،  السيطرةتكون خارج  أوأي العوامل التي تخضع للسيطرة  التحكم:   - 3

  :النظرية السلوكية

ترى النظرية السلوكية أن الدافعية للتعلم تنشأ بفعل مثيرات داخلية أو خارجية، حيث يصدر 

خبرات الشخص التي تنتج  أن عن الفرد استجابة لهذه المثيرات، ويؤكد عالم النفس ف . ب. سكنر

 توابع السلوك أن، فهو يري القادمةعدمه في المرات  أوعن السلوك هي التي تحدد تكرار السلوك 

يدفع الشخص للتصرف بطريقة معينه في موقف معين وان  باعثاً  أو اً المعززة تشكل حافز وخاصة 

هذه  الحفاظ علىجل من أ هتثير الدافعية عند المكافآت أوحصول الشخص على المعززات 

وخاصة عندما  يتطور حتى يصبح ذاتياً  أنالتعزيز يمكن  أن أيضاً السلوكات وتكرارها، ويرى سكنر 

خارجي، فالنظرية السلوكية تركز على  تأثيريقوم الشخص بتصرف ما لسد حاجة ودافع لدية دون 
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بفهم دافعيته من خالل  يبدأ، فالطالب المتعددةالتعزيز  أشكالرفع مستوى دافعية التعلم من خالل 

هي  المثال المكافأةفعلى سبيل  ،التي تعطى في البيئة الصفية والمكافآتتدقيق وتحليل البواعث 

ن التعزيز بشكل أو ال يشجع السلوك ولذلك فإلسلوك معين والباعث هو حدث يشجع  حدث جذاب

  ).2015(سرحان،  أو ميل للتصرف بطريقة معينةمستمر ينمي عادات 

  :وهي األخرىللتعلم من خالل مجموعة من النظريات  تفسر هذه النظرية الدافعيةو 

  :نظرية خفض الحافز - 1

تفسر هذه النظرية نشوء العادات وترابطها بخفض الحافز، فاستثارة العضوية بنفس الحاجة 

ن هذه االستجابة تحقق اإلشباع وتخفض الحافز تعتاد ألريب االستجابة السابقة ذاتها، و تدفعنا لتج

العضوية القيام باالستجابة نفسها كلما ظهر الحافز، ومن األمور األساسية في النظرية مبدأ 

االتزان، ونقطة االنطالقة في هذا المبدأ هي تلك النزعة التي يحافظ فيها الجسم على محيط ثابت،  

الستعادة  معيناً  ألنها تثير سلوكاً  ؛تزانيةإاعتبار الجوع والعطش ميكانزمات  ومن هذا المنظور يمكن

  .)2003، في الدم (الوقفي ةالتوازن لعناصر معين

  :نظرية البواعث - 2

حيث ركز على دور المثيرات الخارجية لمحركات  )Harlo(صاحب هذه النظرية هارلو 

السلوك، وهناك تكامل بين نظريتي خفض الحافز والبواعث وهما يفسران عملية الدافعية تبعا 

  .) 2004، لى تفسير دوافع البقاء (بني يونسللمثيرات الداخلية والخارجية وهي تركز ع

  :نظرية االستثارة - 3

كثير من الناس يقومون بأفعال ال تخفض التوتر وال تشبع حاجة فيزيولوجية، وٕانما العكس 

من ذلك تزيد االستثارة أو ترفع من النشاط كما هو في السلوك المدفوع بحب االستطالع  أو إشباع 

لالستثارة  ن يسلكوا بأساليب في المستوى المثاليألهذه النظرية أن الناس يندفعون  الفضول، وترى

  ). 2003(الوقفي،
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  :نظرية التعلم االجتماعي

عيش ضمن مجموعات أن اإلنسان كائن اجتماعي ي النظرية مفاده لهذه االفتراض الرئيس

حيث يالحظ سلوكات اآلخرين ويتعلم الكثير من الخبرات والمعارف واالتجاهات  يؤثر ويتأثر بها،

وتلعب  سلوك اآلخرين ومحاكاة هذا السلوك،واألنماط السلوكية األخرى من خالل مالحظة 

يعني  إي ،دورا في  احتمالية تعلم مثل هذه السلوكات أو عدمه دنيجراءات التعزيز أو العقاب البإ

للنتائج التي تتبع  تبعاأن العديد من الدوافع اإلنسانية مكتسبه من خالل عملية المالحظة والتقليد 

ويسعون للوصول إليها، بحيث يضعون  ًا معينةن أهداف، وترى أن األشخاص يضعو سلوك اآلخرين

 معايير للحكم عليها مما يؤدي إلى إثارة الحماس والدافعية لديهم وتكثيف الجهد للوصول إلى هذه

ن الوصول إلى هذه األهداف يؤدي إلى اإلشباع والوصول إلى المعايير التي يضعونها، ولذلك فإ

 وضع أهداف من جديد والسعي للوصول إلى تحقيقهاحالة من الرضا وهذا يدفع الشخص إلى 

  .)2012، (الزغلول

  :نظرية التحليل النفسي

 إشباعجل طاقات عند الفرد من أ أعلىحالة من استثاره داخلية الستغالل  أنهاترى الدافعية 

 مسيطر عليه بغريزة الجنس وغريزة العدوان و اإلنسانين السلوك دوافع الفرد لتحقيق ذاته، وإ 

الدافعية بفي المستقبل، وهذه النظرية تنادي  اإلنسانهي التي تتحكم في سلوك  المبكرةالطفولة 

سير ما يقوم به الفرد من سلوكات جل تف)، وذلك من أUnconscious Motivationالالشعورية (

ما وراء هذه السلوكات وهو  الموجودةتحديد الدوافع  أوعلى معرفة  القدرةيكون لديه من دون أن 

)، حيث يحدث تفاعل  بين الرغبات الالشعورية والتي Repressionيسمى بالكبت عند فرويد (

من التعبير  األطفال المجتمعبحيث يمنع  المبكرةمنشأها دافع الجنس والعدوان وحاجات الطفولة 

، المجتمع أوكبت السلوك ويظهر على شكل سلوك تدميري حول الذات  إلىعما بداخلهم مما يؤدي 

 ال شعورية بعيدةمعقولة وتندفع بدوافع  أوغير سوية  ن العديد من أنواع السلوكات تبدو ظاهرياً إف

افع الموت وهذين في ، وهناك نوعان من الدوافع عند اإلنسان دافع الحياة ودعن إدراك اإلنسان

  ).2004كوافحة، (السلوك اإلنساني محكوم بطبيعة تركيبة الوراثي وتفاعله مع البيئة  حالة صراع و
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  :النظرية اإلنسانية

الحرية الشخصية ومبدأ تقرير المصير والرغبة في النمو  أساستفسر النظرية الدافعية على 

فعية الداخلية ابالد أوالالتطور الشخصي للفرد وهو ما يسميه ماسلو (تحقيق الذات)، فهي تهتم  أو

والمقصود المواقف التي تواجه قدرات الفرد وتسد فيه الرغبة للتعلم والنجاح والنمو، وهذه تعكس 

حاجات مستمرة على العكس من الحاجات الفسيولوجية التي تتوقف عند إشباعها، فالدافعية وثيقة 

هرم ماسلو الصلة بالحاجات التي توصل الشخص إلى أقصى درجات النمو والنضج، فهي في 

مرتبطة بالحاجات اإلنسانية والتي تظهر على شكل هرم يبدأ في الحاجات الفسيولوجية من قاعدة 

 واألمن بالسالمةمرتبطة  الحاجات الفسيولوجية، و الهرم وتنتهي بالحاجات المعرفية في قمة الهرم

الية هي وهي حاجات فطرية وعلى النقيض الحاجات االجتماعية والشخصية والمعرفية والجم

الحاجات الدفاعية  ،األولى اإلنسانينوعين من الحاجات وراء السلوك  إلىماسلو  وأشارمكتسبة، 

وعة الثانية حاجات النمو ويتم موالمج ،ألهداف انحو  وتوجيه اإلنسانالسلوك  إثارةفي  مهمةوهي 

هذه الحاجات يتم توسيعها وتطويرها نتيجة  أنبعد الحاجات الدفاعية، ويرى ماسلو  مباشرة إشباعها

الحاجات الجمالية (التنظيم  ،حاجة التحصيل (المعرفة والفهم) :أنواعوهي ثالثة  ،األفرادخبرة 

  ).Ginsberg, 2005( وحاجات تحقيق الذات ،والصدق والجمال)

ية تجذب مل على دافعية داخلية وخارجية، فالدافعية الداخلتوالدافعية في هذه النظرية تش

في  أكثرتحقيق الذات، الخارجية تجذب الحاجة لتقدير الذات، فعادة يتطلب االهتمام  إلىالحاجة 

النفسية بدرجة عالية وٕاعطائهم  جميع الحاجات إشباعالذين فاتهم  األشخاصتحقيق الذات عند 

مع الذين لم يتم إشباع الحاجة لديهم لتقدير الذات، ووفقا  يشعرون باالرتياح اإلنساني مقارنةالكثير ل

ن حاجات األمن والعطف والحب والتقدير للذات وتحقيق اسلو (نظرية الحاجات النفسية)، فإلهرم م

بعد ذلك  هنبدرجة كافية فإ الذات هي حاجات في ترتيب متدرج فإذا أشبعت الحاجات األكثر إلحاحاً 

نكون مدفوعين حتى نتعلم وهي  ألننا ؛التعلم تتشكل الدافعية الداخلية تظهر الحاجات األعلى، وفي

  ).2003يد، االملموسة (ز ت فتتشكل من خالل التنافس والمكافآ الخارجية إماتتكيف لهذا النوع، 
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  Self-Control: الضبط الذاتي

الفرد ن إحيث  دم الضبط الذاتي في العصر الحديث،من استخ أولَ  Skinnerسكنر  د عَ يُ 

أول  Meichenbaumميكينباوم  د عَ في حين يُ  ،جيد نه يفهم ذاته بشكلإبضبط ذاته ف يقوم ماعند

حيث يعتبر أن التخلص من المشكلة يعني التخلص من التحدث إلى الذات  من طور هذا األسلوب،

ويمثل ضبط الذات  يجابية،إالتحدث إلى الذات بطريقة  ية من خاللطريقة انهزامية وسلبية واستبدالب

تلك العمليات التي يمكن للفرد أن يغير أو يعدل احتمال ظهور االستجابة أو وجود أو غياب 

عمليات يفترض أنها مسلمات في حلقة  لالستجابات حيث يتم من خالل ثالثالتدعيم الخارجي 

  .)2012 عيسى،لذات وتقيم الذات وتدعيم الذات (التغذية الراجعة وهي رؤية ا

من النظرية السلوكية  الضبط الذاتي مستمدٌ  أسلوب أن إلى) Skinner( سكنر وأشار  

 أسلوب إلىالسلوكية المعرفية  األساليببعض  إضافةنه يمكن ، وعلى الرغم من ذلك فإاإلجرائية

إليجابي وتوكيد الذات اإليجابي مثل الحديث الذاتي ا أفضلالضبط الذاتي حتى تكون هناك نتائج 

 بأيفي حل المشكالت والتوقف والتفكير قبل القيام  الممكنةالحلول  المشكلة والتعرف إلىوتحديد 

الضبط الذاتي يتم اكتسابها عن طريق عمليات  أساليب أنبين السلوكيين  إجماعسلوك، وهناك 

على تغييرات  قادرةيضع نفسه في شروط بيئية وبيولوجية  أنالتعلم االجتماعي وقدرة الشخص 

وذلك من  المرغوبة الصورة إلىن خالل التحكم في البيئة االجتماعية والبيولوجية وتحويلها م مرغوبة

  ).2014المناسب (بيومي،  أوخالل التغيير المرغوب 

وتعرف إستراتيجية الضبط الذاتي بأنها إستراتيجية عالجية خاصة في المواقف التي يكون 

فيها الفرد نفسه أداة لتغيير سلوكه، حيث يتم االنتقال من الضبط الخارجي لسلوكه إلى الضبط 

 ردكلما زاد جهد الففالداخلي لهذا السلوك، ويشمل التقييد أو الكبح الذي يقوم به الفرد على ذاته، 

  ).  2007تغيير النفس بشكل أكثر (الحبشي، انطبق عليه لضبط نفسه

فالضبط الذاتي يعبر عن معركة بين أمرين داخل الفرد األول االندفاع نحو القيام بشئ 

  ).Mcgovern, 2006معين والثاني هو االمتناع عن هذا الشئ (
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ن ضبط الذات، حيث إذكور واإلناث في بين ال اً ) أن هناك فروقJohansen, 2006وأكد (

، وان أساليب اكتساب الذكور للضبط من الذكور يمستويات أعلى في الضبط الذات لديهن اإلناث

الذاتي تختلف عن أساليب اإلناث، وهذا يرجع إلى أن الوالدين يشجعون الذكور على الدخول أو 

قل من تلك التي تكون الرقابة فيها من جانب الوالدين أ ممارسة تجارب حياتية وخبرات جديدة تكون

  ن لمواقف حياتية جديدة.ما يتعرضعند اإلناثلدى 

التعليمات الذاتية أسلوب ينصح به المهنيون في  أن )Shafer, 2000( ويذكر شافير

مجال الصحة النفسية كأسلوب يؤثر في طريقة تفكير الفرد وانفعاالته وتصرفاته، حيث تعتبر 

  ر فعالية في ضبط العدوان والغضب.من األساليب األكث التعليمات الذاتية

لية التعليمات الذاتية في ضبط السلوك عا) فLeschied etal, 2000وأكد ليستشايد (

  العدواني لدى المراهقين والمراهقات. 

  .Akers, 1991)( والقوانيننه تكيف الفرد مع المعايير االجتماعية ويعرف الضبط الذاتي على أ

الضبط الذاتي هو التحكم في االنفعاالت والتسامح  أن) Marion, 1997ماريون (ويرى 

  السريع للحاجات. اإلشباع تأجيلوالقدرة على  اإلحباطعند مواجهة 

 إليه أشار) الذي Bertrams & Uickhauser   (2003بيرترامس ويكهايسويعرف 

تعديل االستجابات  أويتم فيها التغلب  العملية التي بأنه") الضبط الذاتي :2011 5(الرفاعي، 

نزعات سلوكية، ويستخدم الضبط  أووانفعاالت  وأفكارالداخلية للشخص بما يحتوى على دوافع 

  ."العدوانية اللفظية وغير اللفظيةالذاتي للسلوك بهدف قمع االستجابات 

التي توجه  األساسيةالعملية التي يتصرف الفرد من خاللها في العوامل "والضبط الذاتي هو 

  ).2007: 10 هاشم، أبو ( "نواتج معينه أوتوابع  إلىوتقود وتنظم سلوكه والتي تؤدي في النهاية 
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تكيف الفرد مع المعايير االجتماعية والقوانين، وهو أيضا " الضبط الذاتي بأنهيضًا يعرف أو 

 "ل اإلشباع السريع للحاجاتتأجيالتحكم في االنفعاالت والتسامح عند مواجهة اإلحباط والقدرة على 

   6 :2012).(عيسى،

يمكن للفرد من خاللها توجيه سلوكه وامتالك  التي عمليةال يعتبرمفهوم ضبط الذات و   

  ). 1992،هارون( يجابيةإير والذي يؤدي إلى نتائج الدافع الداخلي للتغي

واختيار  تتم بحرية فاعلة تمد الضبط الذاتي على قوة اإلرادة الذاتية والتي هي استطاعهويع

إلى ، وهو يوجه الذات والسلوك المنضبط وتنمية الذات للوصول بطريقة شعوريةتحكم في الدوافع وت

غير السلوك المرغوب وتعديل السلوك  األهداف، وقوة اإلرادة تحتاج إلى مبادأة وجهد ومثابرة لتعزيز

  .)2002(زهران،  مرغوبال

ن الفرد لدية ؛ ألالتحكم في االنفعاالت وذلك إلىالضبط الذاتي تؤدي  إستراتجيةتخدام واس

 ,Peperقدرته في كيفية السيطرة على انفعاالته ( إلىيفهم نفسه بنفسه ويتعرف  أنالقدرة على 

2002 .(  

ضبط النفس عن طريق تنظيم األفكار وأثرها على الجوانب الفسيولوجية واالنفعالية يقود و 

 ,Robinson & Bradonنفعال الغضب المتمثل في السلوك العدواني (إلى تنظيم أحسن ال

2010.(  

ويعتبر تعزيز الذات من المراحل األساسية والهامة في عملية ضبط الذات وهي تشمل على 

عمليات دافعية، إما أن يحصل الفرد على مكاسب نتيجة سلوكه الصحيح ويقوم بتعزيز ذاته أو 

  ).Axelrod & Halt, 2009( قيق أهدافهيعاقب ذاته نتيجة فشلة في تح

إلى أن المشكالت التي يمكن أن يستخدم فيها الضبط الذاتي تقع في إحدى  ويمكن اإلشارة

  تيتين:الفئتين اآل
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المخاوف المرضية، و شرب الكحول، و ، : انهماك الفرد في سلوكات هازمة للذات مثل العزلةاألولى

طها وتخفيفها من قبل حدوث المشكالت عن طريق ضبوالعالج في هذه الحالة احتمالية خفض 

  المسترشد.

ونقص المهارة فيها وتتمثل في  مرغوبةمعاناة الفرد بسبب عدم قدرته على القيام بسلوكات  :الثانية

يكون الهدف من العالج مساعدة  ، حيثعدم القدرة على الدراسة أونقص المهارات االجتماعية 

حدوث هذه السلوكات، فإذا كان الفرد يقوم  الفرد من خالل ضبط الذات على التقليل من احتمالية

بهذه السلوكات وحدها فإننا نحاول دمجه في مجموعات إرشادية لمساعدته على التخفيف من هذه 

  ).Rimm & Master, 2010السلوكات (

  :لضبط الذاتيبعض المفاهيم المرتبطة با

بمفهوم الضبط الذاتي يمكن عرضها على النحو  ض المفاهيم التي لها عالقةهناك بع

  اآلتي:  

نحو األهداف التي  ٕامكانياتهقدرة الشخص على توجيه مشاعره وأفكاره و  اإلدارة الذاتية:   - 1

  ).2010تحقيقها (الهذلي،  إلىيسعى 

تشمل قناعة الفرد بمدى وجود القدرة لدية على أداء سلوكات معينه، وهي  الفعالية الذاتية:   - 2

)، وهذا يوضح العالقة التي Locus Of Controlوثيقة الصلة بمفهوم مركز التحكم(

داود،  حمدي،( يدركها الفرد بين أعماله والنواتج التي تترتب على هذه األعمال في حياته

.(2000  

قدرة ذاتية يمتلكها الفرد وكفاءة تمكنه من السيطرة على مشاعره وأفعاله  التحكم الذاتي:   - 3

وأقواله وتوجيهها وفقا إلرادته بهدف تحقيق أهداف مرغوبة له ولمجتمعه من خالل تنظيم 

مرغوبة في الغير األساليب  الذات في المواقف المختلفة وتأجيل اإلشباع، ويتحول من

  .)2012لمرغوبة (علي، التفكير والسلوك إلى األساليب ا
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أسلوب يعمل فيه الفرد على التحكم بسلوكه من خالل إحداث تغيرات في  :تنظيم الذات   - 4

خارجية (القمش  أكانت هذه العوامل داخلية أمالمثيرات والعوامل المرتبطة بها سواء 

  .2008)وآخرون، 

هو أسلوب للتوجيه الذاتي وللضبط الذاتي للسلوك حيث يكون فيه الفرد : اإلرشاد الذاتي   - 5

  ).2007 (أبو هاشم، فعاال وايجابيا في ضبط مشاعره والتحكم في سلوكاته

  :أنواع ضبط الذات

  نوعين: إلىيقسم الضبط الذاتي 

متصل باتخاذ القرار، وهنا يواجه الفرد االختيار بين الهروب من موقف يضايقه  يضبط ذات :األول

وبين أن يقدم على هذا الموقف والذي يترتب علية نتائج أفضل على المدى البعيد، أو يختار الفرد 

  اذ القرار ينهي التتابع السلوكي.تخدم على الموقف، وفي هذه الحالة إأن يترك الهروب ويق

جل من القرارات وذلك من أالذات الممتد وهو الذي يشتمل على سلسلة مستمرة  ضبط :الثاني

  ).2008 ،زيدأبو مرغوب أساسًا لصالح تتابع سلوكي بعيد المدى (الالمحافظة على سلوك غير 

  :أسس ضبط الذات

  غير المسترشد مثل  أشخاصالكثير من السلوكات ليس من السهل تعديلها من جانب

 أنهاعدم االرتياح على الرغم من  إلىالغضب والعدوان، وبعض من هذه السلوكات تؤدي 

 .ضبط الذات إستراتيجيةيمكن مالحظتها من خالل تعلم  إذ، اآلخرينغير مالحظة من 

  األفعال المواقف الخاصة بالمشكالت السلوكية مرتبطة في العادة بشكل وثيق مع ردود

التخطيط، وهذا ال  أوالمعرفية (العقلية) مثل التفكير والتخيالت  األنشطةبعض  معالذاتية و 

كان لدى الفرد مخزون سلوكي للتصرف على  فإذا، ته مباشرة والتعرف عليهيمكن مالحظ

في عملية  األولىن تغيير االستجابات المعرفية تصبح المهمة ، فإأفكارهمن  أساس
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 األساسيةن المرشد ينقل المسئولية كات ونعدلها فإتى نراقب هذه السلو المساعدة، وح

 للمسترشد.

  عالج وتعديل من برنامج ضبط الذات مساعدة المسترشد على تكوين دافعية لل األولالهدف

 ). 2010،سليمه بوالسلوك (أ

  يؤكد باندوراBandura على  التأثيرلديهم القدرة على ضبط الذات من خالل  األفراد أن

ة وهي يتغيير الظروف البيئ أوالتحكم المباشر في سلوكهم، وكذلك عن طريق اختيار 

على  كهم ويقومون بتقييم سلوكهم بناءً معايير لسلو  األفرادبدورها تؤثر على السلوك، ويضع 

 ،رشود آلالمعايير التي وضعوها وبالتالي يستطيعون بناء حافز ذاتي يدفع ويرشد السلوك (

2006.( 

 يتعلم  أنيجب  وٕانماالمشكلة  أعراض إلزالةمن برامج تعديل السلوك ليس فقط  ةائدالف

وتقدير المواقف  المواجهةيمكن تعميمها مثل استجابة  المسترشد مجموعة من المهاراِت 

تساعد المسترشد  هيتناسب مواقف المشكالت و  التيونتائج السلوك وتنمية قواعد السلوك 

 ).1996 ،بشكل أفضل من السابق (الشناوى على التعامل مع المشكالت في المستقبل

  :أهمية ضبط الذات

تتميز إستراتيجية ضبط الذات عن غيرها من االستراتيجيات أنها تتم من قبل الفرد نفسه وال    - 1

يصبح لديه القدرة على  نهفإ اإلستراتيجيةهذه  اكتسبَ  إذاتكلفة مادية، فالفرد  إلىتحتاج 

  .عديدةالخاصة ومن ثم يستطيع تطبيقها في مواقف  وأفكارهِ  ومشاعرهِ  التحكم في انفعاالتهِ 

وزيادة فاعلية الفرد في  أدائهِ ثر في السلبية التي لها أ لألفكاريساعد على زيادة وعي الفرد    - 2

  ).2006(الرمادي،  لإلحداثالحقيقة  األسبابتقييم المواقف والوقوف على 

  ).2008 زيد، أبوائية (يفي كونها بديلة عن المعالجة العقاقيرية والكيم كبيرة أهميةلها    - 3
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  :مهارات الضبط الذاتي

هناك بعض المهارات األساسية تستخدم في الضبط الذاتي والتي يمكن وصفها على النحو 

  اآلتي:

تتعلق باألفكار  معلوماتوتسجيل  ذاتهمالحظة بيقوم الفرد  أن وهي :مراقبة الذات  *

  .المراد تعديلهوالمشاعر والتصرفات المرتبطة بالسلوك 

خفض السلوك  أويادة جل ز أترتيب سوابق السلوك من يقوم الفرد ب أن :ضبط المثيرات  *

  .موضوع الضبط

المطلوبة بة يجابي للذات بعد ظهور االستجاإلتقديم التعزيز ايقوم الفرد ب أن :تعزيز الذات  * 

اإلرادة الدافع، الرغبة،  :ي عملية ضبط الذات وهيف مهمات ويجب أن تتوافر ثالث

  .) 2008ي،الخالد(

  آلتية:إلى المبادئ األساسية ا ويستند الضبط الذاتي

سوابق وتوابع السلوك موضع الضبط الذاتي هو مهارة متعلمة يستخدمها الفرد للتحكم ب - 1

  .الضبط

  .الحظة الذاتم أهميةأن يعي الفرد    - 2

تؤدي إلى زيادة في  أنوتحديد المنبهات التي يمكن  ،قوم الفرد بضبط المثيرات البيئيةأن ي   - 3

  .بين سلوك معين والسلوك المرغوب مرغوب والعمل على تقوية العالقةالغير السلوك 

السلوك المرغوب حتى يعمل  أمامأن يحدد المسترشد ما هي االستجابات التي تقف عائقا    - 4

وك على أضعافها، كما ويقرر ما هي االستجابات التي يمكن أن يستبدلها بدال من السل

  .مرغوب لكي يتم تقويتهاالغير 
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مطلوب في مرحلة الغير لسلوكية التي ينتج عنها السلوك يقوم المرشد بتعطيل السلسلة ا   - 5

  مبكرة  

  .بعد االستجابة المطلوبةيز ذاته أن يقوم المسترشد بتعز    - 6

ن أو  ،يصل إليها أن، حيث ستكون من السهل إليهايضع األهداف المطلوب الوصول  أن   - 7

  .متسلسلةيتم الوصول إلى األهداف الصعبة بطريقة 

  ).2008، ي في برنامج ضبط الذات (الخالدياستخدام العقد السلوكبيقوم المسترشد  أن   - 8

 مشهوراً  نموذجاً  )2007هاشم،  بوالذي أشارة إليه (أ )Kanfer, 1984( حيث وضع كانفر

  المراحل اآلتية:في الضبط الذاتي يشتمل على 

وهي تعتمد على وصف دقيق لسلوك الشخص وتحديه من خالل االنتباه المراقبة الذاتية:    - 1

لوك وخاصة السلوكات بشكل متعمد وجمع المعلومات عن األسباب التي تؤدي بالس إلى

  المراد تعديله.السلوك 

أن  في هذه المرحلة يقوم الشخص بوضع أهداف وأسس وتوقعات لما يجب التقييم الذاتي:   - 2

ل مراقبة على هذه المعلومات التي تم تسجيلها من خال يكون عليه سلوك الشخص، وبناءً 

ا األهداف التي وضعهو  قام بها الفرد وبين المعايير الذات، يتم مقارنة هذه السلوكات التي

  عن السلوك المراد تعديله. راجعة ال) وهذا يعطي الشخص تغذية أمنجازها (هل قام بإ

حيث يقوم الشخص بتعزيز ذاته عندما يحقق األهداف التي وضعها وذلك  التعزيز الذاتي:   - 3

و يعاقب نفسه في حال لم يحقق األهداف التي وضعها سبب قيامه بالسلوكات المرغوبة أب

  لمطلوب (السلوك المرغوب تعديله).دم القيام بالسلوك النفسه وذلك بسبب ع

 & Kanfer( يوضح مراحل عملية الضبط الذات حسب نموذج كانفر الشكل اآلتيو 

Goldstein,1984(:  
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  )Kanfer & Goldstein,1984مراحل عملية الضبط الذاتي حسب نموذج كانفر (: )5(شكل 

  )2007: 7(أبو هاشم، 

  :استراتيجيات الضبط الذاتي

  يأتي: كما رد في ضبط سلوكه ذاتياً حدد العالم سكنر الطرق التي يستخدمها الف

ممارسة  عنالتوقف  يستطيع حتىمنع نفسه جسديا بيقوم الفرد  أنوهو  :التقييد الجسدي - 1
خاصة حتى  مثال على ذلك نقوم بوضع الطفل العدواني بغرفهو مرغوب فيه الغير لسلوك ا

  .ال يعتدي على اآلخرين

ئ الفرصة لحدوث السلوك التحكم بالمثيرات البيئية التي تهيويتم من خالل  ر:لمثيتغيير اال   - 2
  .ل  من تشتتهلى مكان آخر حتى نقلالطالب من قرب النافذة إ، مثال تحريك بهدف ضبطه

المرحلة األولى 
مرحلة مراقبة الذات            

 المرحلة األولى
مرحلة التقييم الذاتي      

 المرحلة األولى
 مرحلة تعزيز الذات
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 أو المؤلمة ةم بعض المثيرات المنفر استخديقوم الفرد با أن :استخدام المثيرات المنفرة   - 3

  .منع نفسه من االستمرار في النومفقد يضع المنبه ل ضبط سلوكه،لمساعدته على 

أسلوب  استخدام عن طريقيستطيع الفرد ضبط ذاته  :تعزيز الذاتي أو العقاب الذاتيال   - 4

ال يفعل ذلك إال بعد  لكنه يريد عندما الفرد على معززات لو حصالتعزيز الذاتي من خالل 

الجلوس منع نفسه من يقوم الفرد ب أنمثال على ذلك  ،والمحبب القيام بالسلوك المطلوب

اإلنسان ضبط ذاته من خالل  عيستطي أيضا و ،وواجباته التلفزيون حتى ينهي دروسه على

لى عالمات ع حصل ألنه ؛أن يحرم نفسه من الذهاب إلى رحلة مدرسيةكالعقاب الذاتي 

  .متدنية في االمتحانات

االمتناع عن  منها هدفويكون ال ةنشغال بأشياء معينإلابالفرد  يقوم :آخر ءبشياالنشغال    - 5

الفرد الكتابة  يمارس أن وضبطه مثل م بالسلوك غير المرغوب والذي يرغب فيخفضهالقيا

  .دون عمل مفيدمن أن يجلس في البيت بدل 

ممارسة  باالبتعاد عن تعهد على نفسه ةكتاب من خالليستطيع الفرد ضبط ذاته  :العقود   - 6

مع مرشد المدرسة بعدم  اً وكيلس اً أن يكتب الطالب تعهدكالسلوك غير المرغوب فيه مثل 

  .)2007هاشم، أبو تكرار الغياب عن المدرسة (

  :نظريات الضبط الذاتي (التحكم الذاتي)

  :)Cyberenetic Direction Theoryاالتجاه السبيرنيتي (

إمتالك الفرض األساسي للنظرية هو صاحب هذا االتجاه أن  Wiener 1944 يرى واينر 

تغير في  إحداثعلى  القدرة في أنه مرن ولديه اآلالتالفرد جهازا للتحكم الذاتي، ولكنه يختلف عن 

 اإلشارةلديه خصائص ذات التحكم الذاتي والتي يمكن  اإلنسانين الجهاز التحكم الذاتي، وأ أنماط

  :اآلتيعلى النحو  إليها

  يوجه حركاته بنفسه. رة نفسه وأنلدية القدرة على استثا اإلنسان   - 1
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  .الراجعةتوجيه وتنظيم السلوك تتم من خالل التغذية    - 2

متنوعة األبعاد تتحقق من  االستجابةعملية التكامل بين الحواس وغيرها وبين مكونات    - 3

  لتغذية الراجعة للحواس (الحسية).خالل ا

  ضلية للتغذية الراجعة.مانية والعأنماط التحكم الذاتي تتخصص في الخصائص المكانية والز   - 4

كفاية األداء هي مظاهر لمستوى تعقيد دائرة مغلقة للتحكم الذاتي الناتج من التغذية الراجعة    - 5

  ظ بها لتوجيه سلوكه.والتي باستطاعة اإلنسان أن يحتف

تصميم البحث في السلوك يجب أن يكون على أساس بحث أبعاد التحكم الناتج عن التغذية    - 6

تؤثر في كفاية  المرتدةلمثيرات التغذية  المختلفةالتغير في الصفات  أن(تحليل كيف  المرتدة

  ).2012) (علي، أيضاومجرى التعلم  األداء

  :نظرية فرويد

األنا بصفتها تنبيه العمليات العقلية الثانوية أو التفكير المنطقي  مفهوميرى فرويد أن 

وية الواقعي والمحكوم بما هو مدرك في البيئة الذي يعيش بها الفرد، ومن خالل هذه العملية الثان

ملية الثانوية على وتحاول تنفيذ ذلك في الواقع لتحقيق مدى هذه الع هن األنا تختار بوعي ما تريدفإ

  .2000)داود، ( التحكم الذاتي وتحمل التوتر وتأجيل اإلشباع فمن وظائف األنان حيث إ اإلشباع،

  :النظرية المعرفية والتعلم االجتماعي

صعبة من الممكن التنبؤ بها بكفاءة على أساس التفاعل  اإلنسان على أنه ظاهرة تنظر إلى

بين التكوين البيولوجي للفرد وعملياته النفسية الداخلية ) Reciprocal Determinism( المتبادل

نتاج سلبي  وكأنه اإلنسان إلىينظر  أننه ال يجوز إلى أ يعيش فيها، وهي تشير التيوبين البيئة 

في  التأثيرعلى  القدرةالتي يعيش بها ولكنه مساعد نشط في العمليات التي تجرى فيها، ولدية  للبيئة

ليوصف به  ، حيث استخدم باندورا هذا المعنىاإلنسانالكثير من العوامل التي تؤثر على سلوك 

بما لديه  واإلنسان اإلنسانالطريقة التي يتفاعل بها السلوك والفرد والبيئة، فالبيئة تؤثر في سلوك 
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 أبو( فيه تتأثرو  تؤثر لإلنسانمن عوامل معرفية يؤثر في البيئة ويغير فيها، فالعوامل المعرفية 

  ).2006غزالة، 

  :نظرية سكنر

 الذاتية ( اإلدارةما يسمى  أوالتحكم الذاتي  ُيَعدSelf-managmentث التطبيقات دح) من أ

مساعدة الطالب على اكتساب سيطرة ذاتية لتعلمهم  إلىة النظر السلوكية للتعلم، حيث يهدف هلوج

وعٌي  أو كونه شعورٌ من  في التعزيز بدالً  اإلفراطالذاتي، حيث فسر سكنر التحكم الذاتي بلغة 

على المعزز وتحديد سرعة التعزيز بوضع جداول  السلوك يتم بناءً في تحكم ال أنوهو يرى  داخليٌ 

سلوك الفرد  أنعدد االستجابات، وهذا يعني  أساسعلى  أومدة من الزمن  أساسعلى  تعزيزية

التي يواجهها، وهذا االستنتاج يؤدي إلى أن اإلنسان ال  بطبيعة التعزيزات مسيطر عليه أومحكوم 

في الدولة، ووصف سكنر تعلم  و انتهاءً  من األسرة بدءاً  عن اآللة وهو مسيطر عليه يختلف كثيراً 

أن اإلنسان  على األفراد للتحكم الذاتي من خالل تعلم إزالة اإلغراءات المادية والعقلية وهذا يؤكد

تمنعه من االهتمام بها، حيث ركز  أنشطةغراءات من خالل المشاركة في يقاوم بطريقة فعالة اإل

 2012). سكنر على أن التحكم الذاتي في تشكيل السلوك هو التعزيز (علي، 
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  :الدراسات السابقة

ي لخفض مستوى سيتم عرض ألهم الدراسات السابقة التي تناولت فاعلية الضبط الذات

التي تناولت فاعلية الضبط الذاتي لالضطرابات المختلفة، وسيتم  هم الدراساتالسلوك العدواني، وأ

 اهتمت التي دراساتال :ترتيب تلك الدراسات من األقدم إلى األحدث وفق محورين رئيسين األول

 التي دراساتال :السلوك العدواني والثاني في خفض مستوىالضبط الذاتي بفحص مدى فاعلية 

  بات المختلفة.اهتمت بالضبط الذاتي مع االضطرا

الدراسات التي اهتمت بفحص مدى فاعلية الضبط الذاتي في خفض مستوى السلوك : أوال

  :العدواني

) دراسة هدفت إلى التحقق من فاعلية أربعة Dubow etal, 1987دبيو ورفاقه ( أجرى

أساليب عالجية لخفض السلوك العدواني وتنمية السلوك االجتماعي لدى أطفال المدرسة االبتدائية، 

) عاما 13-8من الطالب العدوانيين تراوحت أعمارهم من ( ) طالب104عينة من (الحيث تكونت 

جلسات لكل مجموعة اشتمل التدريب 10) ( وتم تقسيمهم إلى أربعة مجموعات واستغرق التدريب

المعرفي المدمج  لوكعلى الضبط الذاتي و التدريب على المهارات االجتماعية والتدريب على الس

أن التدريب على ضبط الذات والتدريب على إلى والتدريب على اللعب/االنتباه، وأشارت النتائج 

لئك الذين خضعوا إلى التدريب على بأو  ى إلى تحسن سلوك الطالب مقارنةاللعب/ االنتباه أد

  ية من خالل خفض سلوكهم العدواني.المهارات االجتماع

دراسة على خمسة أفراد لديهم سلوك عدواني ب) Burke etal, 1988بوركي ورفاقه ( قامو 

عاما، استخدموا معهم أسلوب الضبط الذاتي  20 -18)جسدي، حيث تراوحت أعمارهم ما بين (

لفحص داللة الفروق  اإلحصائيالتحليل  إجراءوضبط البيئة والتعزيز الرمزي والتعزيز الذاتي، وعند 

بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، أشارت النتائج إلى خفض مستوى السلوك العدواني 

  لدى المجموعة التجريبية.  
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) فقد هدفت إلى فحص فاعلية برنامج سلوكي  (Etscheidte, 1991سيدتوفي دراسة اتش

معرفي للتخفيف من السلوك العدواني وزيادة قدرة الطالب على ضبط ذاتهم، تكونت عينة الدراسة 

ناث، تراوحت أعمارهم من اإل) 6و( من الذكور) 24) طالبا ممن لديهم سلوكات عدوانية (30من (

سلوكي معرفي) ( مجموعات األولى تلقت برنامج إرشادي ت إلى ثالث) عاما، وزع18-12ما بين (

أي  لثة هي المجموعة الضابطة لم تتلقَ والثانية برنامج سلوكي معرفي مع تعزيز خارجي والثا

برنامج إرشادي، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالب الذين تلقوا البرنامج اإلرشادي في المجموعة 

ض سلوكاتهم اخفانكبر مما أدى إلى لديهم قدرة على ضبط الذات بشكل أ األولى والثانية أصبح

  العدوانية بشكل واضح.

هدفت إلى فحص فاعلية برنامج في التدريب على دراسة ) 1996غوش ( أبو وأجرى

السلوك العدواني لدى عينه من طالب المرحلة األساسية  مستوى الضبط الذاتي في خفض

المتوسطة حيث تم اختيار أفراد العينة من خالل تطبيق جداول التكرار للسلوكات العدوانية ثم 

عددها البالغ ضابطة و مجموعة تجريبية و مجموعة إلى مجموعتين متساويتين  العينة عشوائياً  وزعت

على الضبط الذاتي في حين لم  اً قائم اً تدريبي اً التجريبية برنامج، حيث تلقت المجموعة ) طالباً 60(

التي تم التوصل إليها وجود فروق  الدراسة أظهرت نتائجو  ة،المجموعة الضابطة أي معالج تتلقَ 

الضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي المجموعة ذات دالله إحصائية بين المجموعة التجريبية و 

 مستوى لية البرنامج التدريبي القائم على الضبط الذاتي في خفضعيشير إلى فامعالجة وهذا التلقت 

جل معرفة الفروق بين االختبار البعدي والمتابعة فقد تم استخدام اختبار أالسلوك العدواني، ومن 

إحصائية حتى بعد توقف التدريب على  ةالنتائج عدم وجود فروق ذات دالل (ت)، حيث أظهرت

  .دياإلرشا البرنامج

ثر برنامج )  دراسة هدفت إلى فحص أLarson etal, 1998الرسون وآخرون ( د عَ كما أ

 ) طالباً 30سلوكي معرفي إلدارة العدوان لدى مراهقين مميزين، حيث اشتملت عينة الدراسة على (

، حيث تميزوا بأنهم كانوا عدوانيين، ) عاماً 12من طالب المدارس األساسية والبالغ أعمارهم (

برنامج إرشادي سلوكي معرفي للتدريب على الضبط الذاتي ووزعت عينة الدراسة إلى  ممَ ص وُ 
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مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية، حيث خضع أفراد المجموعة التجريبية إلى تدريب على 

خذ القياس البعدي خدامها في حياتهم اليومية، وعند أمجموعة من المهارات السلوكية المعرفية الست

الضابطة والمجموعة التجريبية أظهرت نتائج الدراسة أن القياسات تغيرت باتجاه ايجابي للمجموعة 

  أدى الغرض المطلوب. وقد البرنامج اإلرشاديلصالح المجموعة التجريبية 

ثر برنامج إرشادي في الضبط الذاتي في أ معرفةهدفت إلى ف )2001بكير (أما دراسة 

من طالبات الصف األول الثانوي،  ةينالضبط لدى عتحسين مستوى التحكم بالغضب ومركزية 

توزيعهن بطريقة ) طالبة من طالبات األول الثانوي، حيث تم 37اشتملت عينه الدراسة على (

في حين على الضبط الذاتي  مجموعتين مجموعة تجريبية تلقى أفرادها تدريباً  عشوائية إلى

تم  ولفحص داللة تلك الفروقالتدريبي،  معالجة على البرنامج يأ المجموعة الضابطة لم تتلقَ 

 توصلتو  بين المجموعتين التجريبية والضابطة لفحص الفروق اإلحصائية استخدام اختبار (ت)

الضابطة المجموعة بين المجموعة التجريبية و  يةإحصائ اللةد ذات إلى وجود فروق الدراسة نتائج

  .لصالح المجموعة التجريبية

ثر استخدام اإلرشاد قد هدفت إلى معرفة أ) فPovic, 2006كما في دراسة بوفيك (و 

الجمعي القائم على الضبط الذاتي لدى عينة من طالب المدارس الذين يعانون من سلوكات 

عوا إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، حيث ا وزُ ) طالبً 40عدوانية، تألفت عينة الدراسة من (

اإلرشادي دون الضابطة وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن خضعت المجموعة التجريبية إلى البرنامج 

بأفراد المجموعة الضابطة  م سلوكات عدوانية قد انخفض مقارنةأفراد المجموعة التجريبية الذين لديه

  .اإلرشاديمما يدل على فاعلية البرنامج 

ارة برنامج إرشادي للتدريب على مه فاعلية لمعرفةهدفت بدراسة  ) 2007هاشم ( أبو وقامَ 

من األحداث الجانحين، تكونت عينة  ةض مستوى السلوك العدواني لدى عينالضبط الذاتي في خف

مقياس السلوك العدواني  استخداممن األحداث الجانحين الذكور، حيث تم  ) حدثاً 45الدراسة من (

مهارات الضبط الذاتي لدى عينة الدراسة باإلضافة إلى برنامج إرشادي  إلىواستبيان التعرف 

للتدريب على مهارة الضبط الذاتي حيث تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العشوائية القصدية من 
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  ةعينة الدراسة إلى مجموع وزعتالذين حصلوا على درجات عالية على مقياس السلوك العدواني و 

 ،تدريب أيتتلق موعة الضابطة لم على مهارة الضبط الذاتي في حين المج تجريبية تلقت تدريباً 

  .تلقت معالجة التيثر للبرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية أ الدراسة نتائج وأظهرت

إدارة الغضب وعالقته  إلىالتعرف  إلىهدفت  فقد )2010دراسة أبو سليمة (إما في 

بالضبط الذاتي لدى طالب الجامعة في مصر، حيث تم اختيار أفراد العينة من مرحلة المراهقة 

حيث  ،بعد تطبيق مقياس الغضب والضبط الذاتي اً ) طالب86المتمثلة من طالب الجامعة ( المتأخرة

ولفحص داللة الفروق بين  ،اإلناثمجموعة من من الذكور و  ةعينة الدراسة إلى مجموع وزعت

 اللةدنتائج الدراسة إلى وجود  اإلحصائي حيث أشارت تم استخدام اختبار (ت)الذكور واإلناث 

  لصالح اإلناث. بين متوسط درجات الذكور واإلناث على مقياس الضبط الذاتي ةإحصائي

م فاعلية برنامج معرفي سلوكي قائ فحص بدراسة هدفت إلى )2011الرفاعي ( كما قام

على الضبط الذاتي في تحسين الكفاءة االجتماعية وخفض مستوى السلوك المعادي للمجتمع لدى 

من الذكور  ) فرداً 40عينه من مرحلة المراهقة المبكرة وتم اختيار عينة الدراسة البالغ عددها (

ومجموعة ذكور ال من )22( واالناث وتم توزيعهم عشوائيًا إلى مجموعة تجريبية والبالغ عددها

، ولفحص مقياسالممن حصلوا على أعلى درجات على  اإلناث من )18( ضابطة والبالغ عددها

ة التجريبية والمجموعة لمجموعا لدىاختبار (ت) لفحص الفروق  إجراءتم  داللة تلك الفروق 

أفراد المجموعة التجريبية من السلوك المعادي  إلى تخلص الدراسة أشارت نتائجو  الضابطة،

وهذا اتضح خاصة بعد  المعادي الضبط الذاتي للسلوكالتدريب على تمع وذلك من خالل للمج

  .تطبيق البرنامج البعدي على المجموعة التجريبية

هدفت إلى التحقق من فاعلية برنامج باللعب قائم على الضبط  ) بدراسة2014وقام بيومي (

الذاتي لخفض السلوك الفوضوي لدى المعاقين عقليًا القابلين للتعلم، حيث تكونت عينة الدراسة من 

) 30( بطريقة انتقائية من عينة الدراسة البالغ عددها ) طفالً 12العينة النهائية والتي اشتملت على (

على أعلى الدرجات على مقياس السلوك الفوضوي القبلي، ووزعت العينة إلى ممن حصلوا  طفالً 

معالجة في حين اشتملت عينة المجموعة  ي) أطفال لم يتلقوا أ6مجموعة ضابطة والبالغ عددها (
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) أطفال، حيث خضعت المجموعة التجريبية إلى برنامج إرشادي باللعب قائم 6التجريبية على (

الذاتي، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية على على إستراتيجية الضبط 

ك داللة إحصائية بين القياس مقياس السلوك الفوضوي يرجع إلى المجموعة التجريبية وكذلك هنا

ي والبعدي لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية وانه ال توجد داللة إحصائية على مقياس القبل

  ياس القبلي والبعدي والتتابع بين متوسط درجات المجموعة التجريبية.  السلوك الفوضوي للق

  :الدراسات التي اهتمت بفحص مدى فاعلية الضبط الذاتي في خفض االضطرابات المختلفة ثانيا:

معرفة فاعلية الضبط الذاتي في خفض سلوك  إلى هدفت دراسة )1992حمدي ( جريأ

 إلى وزعوامن المدخنين من الجامعة األردنية  ) طالباً (20حيث تكونت عينة الدراسة من   ،التدخين

) 10عدد أفرادها (البالغ ضابطة و مجموعة و  الب) ط10( أفرادها عددالبالغ تجريبية و  ةمجموع

أفراد  يتلقَ تم تدريب أفراد المجموعة التجريبية على الضبط الذاتي في حين لم حيث  طالب،

المجموعة الضابطة أي تدريبات فيما عدا التعليمات الخاصة بتسجيل عدد السجائر التي يتم 

استخدام  ولفحص داللة تلك الفروق البرنامج وفي فترة المتابعة، تطبيق رةفي فت تدخينها يومياً 

في كل من القياس  ةمعدل اليومي لعدد السجائر المدخناللمعرفة المستقل  اإلحصائي ت)اختبار (

 وتوصلت نتائج الدراسة إلىالضابطة المجموعة البعدي بين المجموعة التجريبية و القياس القبلي و 

على القياس البعدي والتي خضعت للبرنامج  لصالح المجموعة التجريبية ةإحصائي داللة وجود

  الضبط الذاتي. إلىاإلرشادي المستند 

مدى فاعلية أسلوبي االستجابة المنافسة  فحص إلىهدفت بدراسة ) 1994طنوس ( كما قام

 اً ) طالب33حيث تكونت عينة الدراسة من (ب، والضبط الذاتي في معالجة عادة قضم األظافر

وطبق ، ) سنه جميعهم من الذكور15.5) سنه وبمتوسط عمري (17-14تراوحت أعمارهم ما بين (

إرشادي جمعي  عينة الدراسة برنامج إرشادي جمعي قائم على الضبط الذاتي وبرنامج على

أشارت و اإلحصائي المستقل  تم استخدام اختبار (ت)ولفحص داللة الفروق  لالستجابة المنافسة،

إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في خفض مستوى ممارسة  الدراسة نتائج
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 اإلرشاديالتي تلقت البرنامج  افر بداللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبيةعادة قضم األظ

  .األظافرمما يدل على فاعلية الضبط الذاتي في خفض عادة قضم  الجمعي للضبط الذاتي

) دراسة هدفت إلى التخفيف من الضغوط النفسية بواسطة Anslie, 1996انسلي ( د عَ وأ

) طالبا من المرحلة الثانوية وتم فحص 60عينة الدراسة من (أسلوب الضبط الذاتي، حيث تألفت 

نجاز، والخبرة المساندة االجتماعية، ودافعية اإلمتغيرات الدراسة وهي (حاسة التحكم، وفهم 

المرضية) وزعت العينة إلى مجموعة تجريبية واألخرى ضابطة في حين خضع أفراد المجموعة 

خذ القياس ضابطة لم تتلَق أي معالجة، وأشارت النتائج بعد أجة أما المجموعة الالتجريبية إلى معال

لذاتي لصالح البعدي إلى أن المتغيرات األربعة تأثرت بشكل واضح باستخدام أسلوب الضبط ا

  المجموعة التجريبية.

ثر تدريب الطالب على أسلوب ) بدراسة هدفت إلى فحص أHenley, 1997وقام هنلي (

ا من المرحلة المتوسطة ) طالبً 40( صفية، حيث اشتملت العينة علىالضبط الذاتي داخل الغرف ال

وزعوا إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، حيث تم تدريب طالب المجموعة التجريبية على 

كيفية التغلب على اإلحباط عن طريق استراتيجيات تم تعليمها للطالب، حيث استخدمت هذه 

كيف تعلم الطالب الضبط الذاتي، حيث أشارت نتائج  االستراتيجيات ضمن منهج منظم ومناقشة

  الدراسة إلى فاعلية البرنامج التدريبي في التخفيف من المشكالت التي تتعلق بالسلوك الصفي.

برنامج إرشاد جمعي  فاعلية فحص) هدفت إلى 2003أبو سليمان ( ،حداد وفي دراسة

من طلبة المرحلة الثانوية  ةعيني في خفض الضغوط النفسية لدى لتدريب على الضبط الذاتل

بطريقة  ةحيث تم اختيار العين ) طالبا من طلبة الصف العاشر30وتكونت عينة الدراسة من (

م على مقياس الضغط على درجاته بناءً  بسيطة من الذين يعانون من ضغط نفسي عالٍ عشوائية 

بط على أسلوب الض تجريبية تلقى أفرادها تدريباً  ةإلى مجموع ثم وزعوا عشوائياً  النفسي القبلي،

عدي خذ القياس البأ مباشرةً  تم وبعد االنتهاء ،أي تدريبفرادها أ الذاتي ومجموعة ضابطة لم يتلقَ 

 وجود فروق دالة إحصائياً  إلى نتائج الدراسة أدتحيث  الضابطة،المجموعة  للمجموعة التجريبية و
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األداء لصالح الضابطة في مستوى الضغط النفسي على المجموعة بين المجموعة التجريبية و 

  .المجموعة التجريبية

التعرف على العالقة بين التدريب  إلىهدفت  دراسةفي ) Kopper, 2005كوبر (وأشار 

) من اإلناث 140على مهارة الضبط الذاتي وسلوك العزلة، حيث اشتملت عينة الدراسة على (

عاما وأظهرت   18-17للواتي يعانين من ضعف في مهارات الضبط الذاتي تتراوح أعمارهن بين 

للواتي لديهن نقص في التعامل مع مهارات الضبط الذاتي كان أنتائج الدراسة إلى أن اإلناث 

  .مستوى العزلة لديهن عاليا

لية برنامج إرشادي عامدى ف التحقق منهدفت إلى فقد ) 2006( دراسة الرمادي أما في

يستخدم التدريب على الضبط الذاتي في خفض الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة، تكونت عينة 

نون من ضغط نفسي ) طالبًا وطالبة من جامعة القاهرة فرع الفيوم من الذين يعا36الدراسة من (

، ثم درجاتهم قياسًا قبلياً  على درجاتهم على مقياس الضغط النفسي، وقد اعتبرت عاٍل وذلك بناءً 

بط الذاتي ومجموعة ضابطة لم تجريبية تلقى أفرادها التدريب على الض وزعوا عشوائيًا إلى مجموعة

وبعد  ،أفرادها أي نوع من التدريب، حيث تم تدريب المجموعة التجريبية لمدة عشر جلسات يتلقَ 

الضابطة، أظهرت المجموعة بية و التجري يب تم عمل اختبار بعدي للمجموعةاالنتهاء من التدر 

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في مستوى الضغط 

  الضبط الذاتي. إلىالمستند  النفسي لصالح المجموعة التجريبية التي تلقت البرنامج التدريبي

برنامج للضبط الذاتي على ثر دراسة هدفت إلى فحص أ )Fuchs, 2007( فش د عَ كما أ  

وزعوا إلى مجموعة تجريبية ومجموعة  ) طالباً 36من ( مكونة النسحابي على عينةالسلوك ا

ضابطة، حيث خضعت المجموعة التجريبية إلى البرنامج التدريبي وقدم العالج بشكل جماعي 

وعلى مدى ستة أسابيع كان التركيز خاللها على مهارة مراقبة الذات والتقييم الذاتي، حيث قدمت 

إلى تقديم جداول للنشاطات السارة،  مهارة ضبط الذات في كل مرحلة من مراحل التدريب، باإلضافة

النسحابي في السلوك ا واضحاً  ظهروا انخفاضاً ئج أن أفراد المجموعة التجريبية أوقد أظهرت النتا

  وتحسنوا في استخدام مهارة ضبط الذات.  
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 ثر برنامج إرشادي جمعي يستند إلى أ معرفة إلىفي دراسة هدفت  )2007( أبو قيزان دَ وأك

إجراءات الضبط الذاتي في خفض النشاط الزائد واالندفاعية وضعف االنتباه الصفي لدى عينه 

تم اختيارهم  اً ) طالب30، حيث تكونت عينة الدراسة من (األساسيمن طلبة الصف السابع  مختارة

 أفرادضابطة، حيث تلقى مجموعة تجريبية و  مجموعة إلى الدراسة عينةووزعت بطريقة عشوائية 

المجموعة الضابطة  أفراد◌َ  الضبط الذاتي في حين لم يتلق أسلوبعلى  المجموعة التجريبية تدريباً 

بين المجموعة التجريبية  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىنتائج الدراسة  وأشارتأي تدريب، 

البرنامج اإلرشادي المستند إلى الضبط  التي تلقت ضابطة لصالح المجموعة التجريبيةالالمجموعة و 

  .الذاتي

هدفت إلى فقد ) Perri & Richard, 2009بيرى وريشارد ( التي أجراها دراسةأما ال

ثر التدريب على الضبط الذاتي لخفض مستوى الخجل لدى طلبة الصف العاشر حيث أمعرفة 

تجريبية حيث تلقى  ةقسمت بطريقة عشوائية إلى مجموع ) طالباً 20اشتملت عينة الدراسة على (

أي  في حين المجموعة الضابطة لم تتلقَ على مهارة الضبط الذاتي  أفراد المجموعة التجريبية تدريباً 

ة التجريبية والمجموعة استخدم اختبار (ت) المستقل بين المجموعولفحص داللة تلك الفروق تدريب 

د فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية و وجإلى  ةالدراس وأشارت نتائج الضابطة

ضعف الدافعية  ىتظهر نتائج للمجموعة الضابطة سو  في حين لم تدريبياً  التي تلقت برنامجاً 

يساعد على تخفيض  أنأن أسلوب الضبط الذاتي هو نموذج يمكن  مما يدل علىنسحابية، إلوا

  .عند الطلبة الإلجتماعيةالسلوكات 

الضبط الذاتي  إستراتيجيةبين  المقارنة إلىهدفت  دراسة )Rehm, 2010ريهم ( وأجرت

للواتي يعانين من العزلة والبالغ احيث شملت عينة الدراسة على الطالبات  ،وٕاستراتيجية توكيد الذات

مجموعات عالجية حيث خضعن لمقياس  أربع إلىوزعن بطريقة عشوائية  ة) طالب24عددهن (

هناك تحسن  أن الدراسة نتائج أظهرتقبلي وبعدي لضبط الذات ومقياس للمهارات االجتماعية، 

لدى الطالبات في المجموعة التجريبية على توكيد الذات وتعلمن مهارة ضبط الذات والمهارة 
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فترة  أثناءحيث استمر هذا التحسن  نسحابيإلافي السلوك  واضحاً  ظهرن انخفاضاً أعية، و االجتما

  . أشهرالمتابعة التي استغرقت ستة 

التدريب القائم على إستراتيجية  فاعليةهدفت إلى معرفة دراسة ) 2012عيسى ( د عَ وأ

 ،الضبط الذاتي في خفض مستوى الشعور باإلحباط لدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم

 لديهممن ممن طالب الصف السادس األساسي   تلميذاً  )16حيث تكونت عينة الدراسة من (

تجريبية  ةلى المقياس ثم وزعوا إلى مجموععلى درجاتهم ع مستوى مرتفع من اإلحباط بناءً 

جموعة والمعلى الضبط الذاتي،  تجريبية تدريباً حيث تلقى أفراد المجموعة ال ،ضابطةمجموعة و 

 ذات إلى وجود فروق الدراسة نتائجحيث أشارت  ،نوع من أنواع من التدريب أي الضابطة لم تتلقَ 

 لصالح المجموعة التجريبية الضابطةالمجموعة بين قياسات المجموعة التجريبية و  ةدالة إحصائي

  .لية البرنامج التدريبيعامما يدل على ف على القياس البعدي

هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي في تحسين دراسة ) 2015معالي (وأجرى 

من  ) طالباً 60عينة الدراسة من ( تكونت، وخفض العزلة لدى الطلبة المراهقين الذاتيالضبط 

تجريبية تلقت  ةإلى مجموع توزيعهمحيث تم  ،ر في مدرسة ثانوية في مدينة عمانالصف العاش

ينما لم تخضع ب ،) أسابيع بمعدل لقاء أسبوعياً 8لمدة (لتحسين الضبط الذاتي وخفض العزلة  تدريباً 

ى حيث تم تطبيق مقياس الضبط الذاتي ومقياس العزلة عل ريبي،برنامج تد أليالمجموعة الضابطة 

الدراسة  أداةبيق البرنامج تم إعادة تطبيق وبعد االنتهاء من تط جميع أفراد المجموعة التجريبية،

أن أفراد المجموعة التجريبية التي  الدراسة نتائجوأظهرت  جميع أفراد العينة كاختبار بعدي، على

أظهرت داللة إحصائية مقارنه مع أفراد المجموعة الضابطة ولم  على الضبط الذاتي تلقت تدريباً 

  .في سلوك العزلة ة التجريبية والمجموعة الضابطةبين المجموع ذات داللة إحصائية يظهر فروق

إرشادي قائم على  فاعلية برنامج معرفة إلى هدفتالتي  )2016( دراسة الشوبكي أما

ليس في تحسين الضبط الذاتي وخفض الرهاب االجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية، نظرية أ

 إلىتوزيعهم وطالبة من المرحلة الثانوية، وتم  اً ) طالب60حيث اشتملت عينة الدراسة على (

 اإلرشاديتجريبية، حيث تلقى أفراد المجموعة التجريبية البرنامج مجموعة ضابطة و  مجموعة
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 نتائج وأشارتالمجموعة الضابطة أي معالجة،  في حين لم تتلقَ  أسابيع8)للضبط الذاتي لمدة (

على  إحصائيبشكل دال  تحسناً  أظهرتلتجريبية التي تلقت معالجة المجموعة ا أن إلى الدراسة

 إحصائيةذات داللة  المجموعة الضابطة، حيث لم تظهر فروق أفرادمع  مقارنة اإلرشاديالبرنامج 

  في الرهاب االجتماعي. بين المجموعة التجريبية والضابطة

  تعقيب على الدراسات السابقة:

لخفض السلوك العدواني،  الدراسات السابقة المتناولة للضبط الذاتي خالل عرض يتضح من    

الضبط الذاتي يمكن استخدامه بفاعلية للتخفيف من  إستراتيجية إلىالمستند  اإلرشاديالبرنامج  أن

نه ساعد ابقة التي استخدمت الضبط الذاتي أجميع الدراسات الس أفادتالسلوكات العدوانية، حيث 

أنها  حيث ، األفرادلدى  األخرىبعض من االضطرابات  وأيضافي خفض السلوكات العدوانية 

 مدى فاعلية األساليب و أظهرتاستخدمت أساليب تجريبية مختلفة تستند إلى الضبط الذاتي 

الدراسات، حيث  أن هذه الدراسات جاءت نتائجها متفقة المستخدمة في تلك التجريبية  جراءاتاإل

 وأبو 1996غوش،  مع ما جاءت به كل من دراسة (أبومع الدراسة الحالية ومن هذه الدراسات 

 ,Dubow etalودراسة كل من ( 2014)ودراسة بيومي،  2011ودراسة الرفاعي،  2007هاشم، 

 ,Larson etal  ودراسة Etscheidte, 1991ودراسة  Burke etal, 1988ودراسة  1987

والتي أشارت نتائجها إلى أن الضبط الذاتي أسهم في خفض ، ) Povic, 2006ودراسة 1998

  المشتركين في البرامج اإلرشادية المستندة إلى الضبط الذاتي. مستوى السلوك العدواني لدى

الضبط الذاتي أظهرت فاعلية هذه تناولت  التي )واألجنبيةعربية ال(دراسات ال هذه أنو       

 التيالمشار اليها و  السابقة الدراسات إلستراتيجية في التعامل مع السلوك العدواني وغيرها منا

 إلى إضافةالدراسة الحالية  تأتيلذلك  االضطرابات المختلفة، الضبط الذاتي على فاعليةفحصت 

السلوك  مستوى ي خفضفلية الضبط الذاتي فحصها لمدى فاع أوالدراسات السابقة في تناولها 

وتمتاز هذه الدراسة  ،األساسيوزيادة مستوى الدافعية للتعلم لدى طالب الصف الثامن  العدواني

إستراتيجية الضبط الذاتي له فاعلية في  التدريب على نإ وهي جديدةجاءت بمعرفة علمية  بأنها

تمتاز أيضا بأنها من الدراسات و  خفض مستوى السلوك العدواني وزيادة مستوى الدافعية للتعلم
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رنامج كذلك أيضا بناء بالنادرة عربيًا وأجنبيًا في تناولها موضوع السلوك العدواني والدافعية للتعلم 

إرشاد جمعي قائم على الضبط الذاتي لخفض مستوى السلوك العدواني وزيادة مستوى الدافعية للتعلم 

يساعد العاملين في مجال اإلرشاد التربوي االستفادة من الفنيات واألنشطة والواجبات البيتية 

انه  وهذا يعني المستخدمة في البرنامج اإلرشادي لتطبيقها مع فئات أخرى تعاني من تلك المشكلة،

ة للدراسة وهذا أمر في مستوى الدافعي ةزياد إلى أدىكلما انخفض السلوك العدواني لدى الطالب 

  .مهم بالنسبة للطالب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية
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  الفصل الثالث 

  واإلجراءاتالطريقة 

  مجتمع الدراسة  -

  عينة الدراسة  -

  الدراسة  أدوات -

  اإلرشاديالبرنامج  -

  الدراسة  إجراءات -

  متغيرات الدراسة  -

  تصميم الدراسة  -

  التحليل اإلحصائي المستخدم  -
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  الفصل الثالث 

  الطريقة واإلجراءات

يشمل هذا الفصل على وصٍف لطريقة الدراسة من حيث مجتمعها وعينتها وطريقة اختيارها 

في  المستخدمةوالمقاييس  لألدواتا وصفً  أيضاوتوزيع األفراد على مجموعات الدراسة، كما تضمن 

  تطبيقها. وٕاجراءات اإلحصائيةهذه الدراسة والتحليالت 

  مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف الثامن األساسي في مدرسة تل الثانوية 

  .) سنة14 -13) طالبا تراوحت أعمارهم ما بين (78للبنين، حيث بلغ عدد الطالب (

  الدراسة:عينة 

تم اختيار عينة الدراسة بعد تطبيق مقياس السلوك العدواني على جميع طالب الصف 

 أفراد) طالبا، حيث تم اختيار 78( تل الثانوية للبنين والبالغ عدد أفرادهافي مدرسة  األساسيالثامن 

على مقياس السلوك العدواني والبالغ  المجموعة من الطالب الذين حصلوا على أعلى الدرجات

طالبا، حيث تم توزيع أفراد العينة إلى مجموعتين متساويتين باستخدام الطريقة  20)عددهم (

، حيث اعتبر األفراد )2، 1(العشوائية البسيطة، فقد تم إعطاء أفراد العينة وبشكل عشوائي األرقام 

أفرادها البرنامج اإلرشادي، وقد تم اعتبار  التي تلقىهم المجموعة التجريبية و ) 1الذين أعطوا الرقم (

أفرادها أي برنامج إرشادي، حيث  المجموعة الضابطة والتي لم يتلقَ  )2األفراد الذين أعطوا الرقم (

  الجدول اآلتي:كما هو موضح في ) طالبا ممن لديهم سلوكات عدوانية، 20بلغ عدد أفرادها (

  للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةعينة الأفراد  توزيع: )1(جدول

  عددها  المجموعة
 10  الضابطة

 10  التجريبية
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وبعد تطبيق مقياس السلوك العدواني تم تطبيق مقياس الدافعية للتعلم على المجموعتين 

  وقياس بعدي. الضابطة والتجريبية كقياس قبلي

  أدوات الدراسة:

  :اشتملت الدراسة على ما يأتي

  :السلوك العدوانيمقياس أوًال: 

) وهو 1996قام الباحث باستخدام مقياس السلوك العدواني وهو من إعداد (سوالمة وحداد، 

حيث تم توزيع مقياس السلوك العدواني على عينة  على أربعة أبعاد، ) فقرة موزعة30مكون من (

طالبًا، وقد تم اعتبار ارتباط الفقرة بالعالمة الكلية وارتباطها بالبعد  )78الدراسة والبالغ عددها (

محكًا للصدق، حيث تم اإلبقاء على الفقرات التي ارتبطت بالعالمة الكلية وفي البعد الذي تنتمي 

تكون المقياس من أربعة ) فقرة أوفت بهذا المعيار، وبذلك 30% فأعلى وعددها (25إليه بمقدار 

العدوان الجسدي) ويتضمن سلوكات عدوانية مثل الضرب وٕايذاء اآلخرين وتمثله : (أبعاد وهي

)، (والعدوان اللفظي) ويتضمن عبارات تنم عن العدوان مثل مخاطبة 1،2،3،4،5،6الفقرات (

)، (والغضب) ويتضمن حاالت 7،8،9،10،11اآلخرين بحدة ومناداتهم بألقابهم وتمثله الفقرات (

)، (والعدائية) 12،13،14،15،16،17،18،19لحاد وتمثله الفقرات (الغضب الحاد والمزاج ا

 20،21،22،23،24وتتضمن المشاعر السوداوية والشك باآلخرين والشعور بالظلم وتمثله الفقرات (

على كل فقرة من فقرات المقياس حسب تدرج  )، حيث تمت اإلجابة25،26،27،28،29،30،

 2)ال تنطبق العبارة على المفحوص والعدد( 1)درجات مثلت الدرجة ( 5)خماسي مكون من (

عندما تنطبق العبارة على المفحوص بدرجة  3)عندما  تنطبق على المفحوص بدرجة قليلة والعدد (

) عندما تنطبق 5والعدد (  العبارة على المفحوص بدرجة كبيرة ) عندما تنطبق4متوسطة والعدد (

  رجة كبيرة جدًا.ة على المفحوص بدالعبار 
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  :صدق المقياس

  الطرق اآلتية: قام الباحث باستخراج صدق المقياس من خاللوللتحقق من صدق المقياس   

على عينة مستقلة (عينة  تطبيقهتم استخراج صدق البناء للمقياس من خالل  :ق البناءصد

تعليم نابلس في لمديرية تربية و لثانوية للبنين التابعة مدرسة تل ا منطالبًا  78)(الصدق) مكونه من 

 عامًا وفقًا لما يأتي: ) 14- 13( فلسطين ضمن الفئة العمرية

) 2تم احتساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس والجدول ( :أوال

  .السلوك العدواني لمقياسارتباط الفقرات بالدرجة الكلية  يوضح معامالت

الكلية  بالدرجة  مقياس السلوك العدواني فقراتلفحص ارتباط معامل ارتباط بيرسون : )2جدول (
  للمقياس

  الفقرة
الدرجة ارتباطها ب

  الكلية للمقياس
  الفقرة

ارتباطها بالدرجة 
  الكلية للمقياس

  الفقرة
الدرجة ارتباطها ب

  الكلية للمقياس
1 0 .430** 11 0.371** 21 0.517** 

2 0.552** 12 0.624** 22 0.565** 

3 0.336** 13 0.356** 23 0.618** 

4 0.306** 14 0.543** 24 0.532** 

5 0.480** 15 0.553** 25 0.443** 

6 0.430** 16 0.393** 26 0.522** 

7 0.405** 17 0.356** 27 0.528** 

8 0.465** 18 0.393** 28 0.528** 

9 0.455** 19  0.585** 29 0.477** 

10  0.368** 20 0.393** 30 0.500** 

  .)0.01( الداللةعند مستوى  إحصائياً دالة **

بين فقرات المقياس والدرجة  إحصائياً ) وجود ارتباط مرتفع ودال 2( نتائج الجدول أظهرت

كانت  )، حيث0.0 - 30.(60 للفقرات بالدرجة الكلية بين تراوحت قيم معامالت االرتباط إذالكلية، 

ن النتائج تشير إلى صالحية األداة جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، وفي ضوء ذلك فإ

  ط فقرات المقياس بالدرجة الكلية.وتمتعها بصدق البناء المناسب من حيث ارتبا
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 )3( والجدول إليه: تم احتساب ارتباط فقرات مقياس السلوك العدواني بالبعد الذي تنتمي ثانياً 

  .إليهالفقرات والبعد الذي تنتمي يوضح درجة معامل االرتباط بين 

معامل ارتباط بيرسون لفحص ارتباط فقرات مقياس السلوك العدواني بالبعد الذي : )3جدول (
  إليهتنتمي 

رقم 
  الفقرة

  معامل
  االرتباط بالبعد

رقم 
  الفقرة

  معامل
  االرتباط بالبعد

رقم 
  الفقرة

  معامل
  االرتباط بالبعد

  العدوان الجسدي
1 0.430** 2 0.552** 3 0.336** 

4 0.306** 5 0.480** 6 0.430** 

  العدوان اللفظي
7 0.405**  8 0.465** 9 0.445** 

10 0.368** 11 0.371** --  --  
  الغضب

12 0.624** 13 0.356** 14 0.543** 

15 0.553** 16 0.393** 17 0.356** 

18 0.393** 19 0.585** --  --  
  العدائية

20 0.393** 21 0.517** 22 0.563** 

23 0.618** 24 0.532** 25 0.443** 

26 0.522** 27 0.528** 28 0.528** 

29 0.477** 30 0.500** -- ---  

  ).0.01( عند مستوى إحصائياً دالة **

إليه، وجود ارتباط دال إحصائيًا بين الفقرات والبعد الذي تنتمي ) 3( نتائج الجدول أظهرت

ن النتائج تشير إلى صالحية اط دالة إحصائيًا، وفي ضوء ذلك فإإذ كانت جميع قيم معامالت االرتب

  ث ارتباط الفقرات بإبعادها.األداة وتمتعها بصدق البناء المناسب من حي
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  :ثبات المقياس

تطبيق مقياس السلوك العدواني على  إلىجل استخراج ثبات المقياس لجأ الباحث من أ  

- 13( ئة العمريةن الفطالبًا م 50)) والبالغ عددها (غير عينة الدراسة (عينة الثبات مستقلةعينة 

) ألفاكرونباخ (ثبات مقياس السلوك العدواني باستخدام معادلة معامل تم احتساب ، حيث )14

  ي كما هو موضح في الجدول اآلتي:لالتساق الداخل

  األداةو  مقياس السلوك العدوانياألبعاد والدرجة الكلية لثبات  ارتباط  معامل: )4( جدول

  ألفاالثبات باستخدام معادلة كرونباخ   البعد
 0.68  العدوان الجسدي

 0.65  العدوان اللفظي

 0.68  الغضب

 0.60  العدائية

 0.81  األداة

كرونباخ ألفا) لمقياس السلوك نتائج الجدول السابق أن الدرجة الكلية لمعامل ( تشير

وتعد هذه القيمة مؤشرًا مرتفعًا على ثبات المقياس ككل، حيث تراوحت قيم )، 0.81(العدواني بلغ 

لمدى  وهذه القيم ُتعد مؤشرًا مرتفعاً  0.68) -  0.60(معامل (ألفا كرونباخ) ألبعاد المقياس ما بين 

  بات أبعاد مقياس السلوك العدواني.ث

  :المقياستصحيح 

 العبارة) ال تنطبق 1) درجات مثلت الدرجة (5استخدم المقياس تدريج خماسي مكون من (

) عندما تنطبق 3( والدرجة قليلة) عندما تنطبق على المفحوص بدرجة 2على المفحوص والدرجة (

بدرجة  على المفحوص العبارة) عندما تنطبق 4العبارة على المفحوص بدرجة متوسطة والدرجة (

) عندما تنطبق العبارة على المفحوص بدرجة كبيرة جدًا، وتتراوح درجات المقياس 5والدرجة ( كبيره

إلى درجة مرتفعة من السلوك العدواني والدرجة  150)) درجة إذ تشير الدرجة (150 -- 30بين (

  درجة منخفضة من السلوك العدواني.تشير إلى  30)(
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  :مقياس الدافعية للتعلم ثانيًا:

) لقياس 2012قطامي ( بإعدادهفي الدراسة الحالية المقياس الذي قام الباحث استخدم 

وقد تم اعتبار  ،فقره تقيس االتجاه العام للدافعية للتعلم 36)الدافعية للتعلم، ويتكون المقياس من (

 بالعالمةعلى الفقرات التي ارتبطت  اإلبقاءارتباط الفقرة بالعالمة الكلية محكا للصدق، حيث تم 

والتي تمثل  السالبةلعبارات عكس اتم ) فقرة، كما 36وعددها ( فأعلى 25%الكلية بمقدار 

 اإلجابة على كل فقرة تحيث تم) 2،4،6،10،11،12،13،16،17،18،25،28،32،33(الفقرات

درجة قليلة  1)الدرجة () درجات مثلت فيها 5من فقرات المقياس حسب تدرج خماسي مكون من (

  .) درجة كبيرة جداً 5) درجة كبيرة و(4درجة متوسطة و( 3)(و ) درجة قليلة2جدًا و(

  :وثبات المقياسصدق 

  :وللتحقق من صدق المقياس قام الباحث باستخراج صدق المقياس من خالل  

على عينة مستقلة (عينة  تطبيقهتم استخراج صدق البناء للمقياس من خالل  :صدق البناء

) طالبًا من مدرسة تل الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم نابلس 38الصدق) مكونه من (

  عامًا وفقًا لما يأتي:) 14-13( في فلسطين ضمن الفئة العمرية

) 5تم احتساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس والجدول ( :أوال

  الدافعية للتعلم.يوضح معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمقياس 
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  للمقياسالكلية  الدرجةو  مقياس الدافعية للتعلم فقراتبيرسون بين  ارتباطمعامل : )5(جدول

  ارتباطها بالعالمة الكلية للمقياس  الفقرة  بالعالمة الكلية للمقياسارتباطها   الفقرة
1 0.592** 19 0.536** 

2 0.534** 20 0.552** 

3 0.409** 21 0.515** 

4 0.341** 22 0.565** 

5 0.339** 23 0.356** 

6 0.342** 24 0.466** 

7 0.421** 25  0.482** 

8 0.552** 26 0.532** 

9 0.323** 27 0.445** 

10 0.402** 28 0.556** 

11 0.412** 29 0.602** 

12 0.553** 30 0.557** 

13 0.582** 31 0.488** 

14 0.582** 32 0.525** 

15 0.331** 33  0.343** 

16 0.057** 34 0.675** 

17 0.342** 35 0.421** 

18 0.441** 36 0.596** 

  0.01)دال إحصائيا عند (**

) وجود ارتباط مرتفع ودال إحصائيًا بين فقرات المقياس والدرجة 5( الجدولأظهرت نتائج 

كانت  ، حيث)0.32-0.67( الكلية، إذ تراوحت قيم معامالت االرتباط للفقرات بالدرجة الكلية بين

ن النتائج تشير إلى صالحية األداة جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، وفي ضوء ذلك فإ

  ط فقرات المقياس بالدرجة الكلية.البناء المناسب من حيث ارتباوتمتعها بصدق 

  :ثبات المقياس

جل استخراج ثبات المقياس لجأ الباحث إلى تطبيق مقياس الدافعية للتعلم على عينة من أ

، ) 14- 13( طالبًا من الفئة العمرية 38)مستقلة غير عينة الدراسة (عينة الثبات) والبالغ عددها (
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احتساب معامل ثبات مقياس الدافعية للتعلم باستخدام معادلة (كرونباخ ألفا) لالتساق حيث تم 

  اٍل يفي ألغراض الدراسة الحالية.وهو معامل ثبات ع )0.81(حيث بلغ معامل الثبات ، الداخلي

  تصحيح المقياس 

) درجات 5من فقرات المقياس حسب تدرج خماسي مكون من ( تمت اإلجابة على كل فقرة

) درجة كبيرة 4درجة متوسطة و( 3)(و ) درجة قليلة2درجة قليلة جدًا و( )1(مثلت فيها الدرجة 

 180)) درجة إذ تشير الدرجة (180 -- 36وتتراوح درجات المقياس بين ( ،) درجة كبيرة جداً 5و(

  .لتعلمتشير إلى درجة منخفضة لدافعية ا 30)لتعلم والدرجة (الدافعية إلى درجة مرتفعة 

  :اإلرشاديثالثًا : البرنامج 

  :النظري للبرنامج األساس

الضبط الذاتي بهدف خفض  إستراتيجيةالبرنامج التدريبي القائم على  بإعدادقام الباحث 

، وقد اعتمد األساسيمستوى السلوك العدواني وزيادة الدافعية لدى عينه من طالب الصف الثامن 

 سلوكية، مراعياً  أساليبعلى  ) في الضبط الذاتي مستنداً KANFERالبرنامج على نموذج كانفر (

الجماعي، وهو يحتوى على مجموعه  اإلرشادوباستخدام طريقة  المجموعة ألفرادالمرحلة العمرية 

تتضمن تدريبات  إرشادية ات) جلس10تكون البرنامج من (يحيث ، والمهارات المختلفة األنشطةمن 

ومناقشات وواجب بيتي بهدف تعليم الطالب مهارات تساعدهم على ضبط ذواتهم والتخفيف من 

تيار )، حيث روعي فيها االخدقيقة 90مدة الجلسة ( كانتو واني وزيادة الدافعية لديهم السلوك العد

للطالب من ذوي السلوك العدواني  المحدودة واإلمكاناتم مع القدرات ءالمناسب للمهارات التي تتال

العلمية  األسسفيها  وتدني الدافعية لديهم والتي تتناسب مع خصائصهم ومراحل نموهم مراعياً 

على هذه  أجريتالتي  العديدةالدراسات والبحوث  أكدتالمنهجية في التدريب، حيث  واألساليب

 التدريب العملي للتخفيف من حدة السلوكات العدوانية وزيادة دافعيتهم إلىالفئات مدى احتياجها 

، فالتدريب العملي الذي يقوم على أفضلوتحفيزهم نحو تقدمهم واالرتقاء بهم بمستوى  للدراسة
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الضبط الذاتي يساعدهم على تحقيق النجاح الذي يعوضهم عن الفشل  إستراتيجيةالطالب  إكساب

  .نهالذي يعانون م واإلحباط

  :مكونات ومحتوى البرنامج

في مجال الضبط  أجريت التيوالدراسات والبحوث  األدبياتمن خالل اطالع الباحث على 

هذا المفهوم وخصائص الطالب، حيث  أبعادمحتوى البرنامج في ضوء  بإعدادالذاتي قام الباحث 

رات تساعدهم على من المها ةن الجلسات التدريبية تضمنت مجموعم ةموعاشتمل البرنامج على مج

جل خفض مستوى السلوك العدواني وزيادة الدافعية لديهم، واالستفادة من مادة أالضبط الذات من 

  :اآلتيةومحتوى البرنامج وجلساته تم االعتماد على المصادر 

 حول استراتيجيات الضبط الذاتي في  أجريت التيوالدراسات والبحوث السابقة  األدبيات

السلوك العدواني وزيادة الدافعية، والخبرة العملية للباحث في بناء البرامج خفض مستوى 

 في هذه المجاالت. أجريتالتدريبية التي 

  في علم النفس وبشكل خاص في مجال علم النفس التربوي  المتخصصةالمؤلفات والكتب

في ، حيث قدم محتوى البرنامج المتخصصةالنفسي وبعض الدوريات والمجالت  واإلرشاد

 تي:آلتدريبية موضحة بالجدول ا ات) جلس10(
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 الجلسات التدريبية للبرنامج اإلرشادي والهدف من كل جلسة: )6(جدول 

  الهدف من الجلسات  موضوع الجلسة  رقم الجلسة
التعريف والتعارف في البرنامج   الجلسة األولى  

اإلرشادي وكسر الحواجز 
  وتوقيع االتفاقية 

المجموعة على كسر  أفرادمساعدة 
التعريف في البرنامج و  الحواجز بينهم
  وتوقيع االتفاقية 

  االتفاق على مواعد وجلسات البرنامج 
المجموعة بمهارة الضبط  أفرادتعريف   الضبط الذاتي  الجلسة الثانية

  الذاتي 
 مفهوم السلوك العدواني  الجلسة الثالثة

  ومظاهره واآلثار السلبية له
المجموعة معلومات ومعارف  أفراد إكساب

  عن السلوك العدواني ومظاهره
 ومظاهرها مفهوم الدافعية  الرابعةالجلسة 

  واآلثار السلبية لتدني الدافعية 
الدافعية  بأهميةالمجموعة  أفرادتعريف 

  لتدني الدافعيةالسلبية  واآلثارللتعلم 
 إدارةالمجموعة على كيفية  أفرادمساعدة   الغضب إدارة  خامسةالجلسة ال

  الغضب
المجموعة على كيفية تحسين  أفرادتوعية   الدافعية تحسين  سادسة الجلسة ال

  الدافعية لديهم
المجموعة على مهارة  أفرادتطوير قدرات   السلوك العدواني –مراقبة الذات   سابعةالجلسة ال

  مراقبة الذات
على ضبط  المجموعة زيادة قدرة أفراد  الدافعية  –ضبط المثيرات   الثامنةالجلسة 

  المثيرات 
السلوك –وضع األهداف   التاسعةالجلسة 

  العدواني 
المجموعة معلومات عن  أفراد إكساب

  األهدافكيفية صياغة 
الختامية وتقييم جلسات البرنامج   العاشرةالجلسة 

  اإلرشادي
مدى فعالية  إلىالتعرف و  وٕانهاءم يتقي

  اإلرشاديالبرنامج 

  البرنامج: صدق

الباحث بعرض البرنامج على مجموعه من ذوي  قام ياإلرشادمن كفاءة البرنامج  للتأكد

من مدى  التأكديتم  حتىالتربوي  اإلرشادالعملية في ميدان علم النفس و  والخبرةاالختصاص 
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مة البرنامج ومحتواه للتطبيق على عينة الدراسة، وهل يحقق هذا المحتوى هدف الموضوع من ءمال

آراء ومقترحات المختصين، حيث تم بناء البرنامج في ضوء ب األخذ؟ وبعد ذلك تم ال أمالجلسة 

بناء  أثناءة عليها مع مراعا المجموعة أفرادالضبط الذاتي موضوع الدراسة لتدريب  إستراتيجية

يكون الهدف منها خفض مستوى السلوك العدواني وزيادة الدافعية  أنوتصميم جلسات البرنامج 

م تقسيم البرنامج بمقارنة النتائج القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية وكذلك مقارنة نتائج وتلديهم، 

  .الضابطة المجموعةالمجموعة التجريبية بنتائج 

  الدراسة: إجراءات

  :اآلتيةاسة بالمراحل والخطوات الدر  إجراءاتيمكن وصف 

السلوك العدواني وتدني الدافعية  ن يعانون منيالطالب الذبعد تحديد مجتمع الدراسة (

للتعلم) تم تطبيق مقياس السلوك العدواني ومقياس الدافعية للتعلم على الطالب الموجودين في 

 اعتبر هؤالء عينة ، وقداألساسيلصف الثامن طالبًا من ا 20)مدرسة تل الثانوية للبنيين وعددهم (

برنامجًا  أفرادهاتجريبية تلقت  األولىمجموعتين  إلىنهائية للدراسة، حيث تم توزيعهم عشوائيًا 

، حيث بدأ تطبيق البرنامج إرشاديأي برنامج  أفرادها ضابطة لم يتلقَ  األخرى، في حين إرشادياً 

 أسابيعاستمر التطبيق لمدة خمسة و )، 15/5/2018بتاريخ (وانتهى  1/4/2018)بتاريخ ( اإلرشادي

تمت الجلسات في غرفه داخل  و) دقيقة للجلسة الواحدة، 90بواقع ( إسبوعياً بمعدل جلستين 

ا نتيجة تنفيذ يحدث أنمن المتوقع  نوالملل الذي نبًا للرتابةالمدرسة بعيده عن الضوضاء، وتج

على الحصص واستغالل  التأثيرعلى تنفيذ الجلسات بشكل عشوائي دون  تفاقالجلسات تم اإل

للطالب مثل حصص الرياضة والفن وبعض من حصص االجتماعيات  مهمةالغير صص الح

 واإلدارةبالنسبة للطالب وذلك باالتفاق مع المعلمين  المهمةوالتكنولوجيا واالبتعاد عن الحصص 

  منها. العينةفي المدرسة التي تم اختيار  الباحث يعمل مرشداً  أنالمدرسية علمًا 

خذ القياس البعدي للمجموعتين التجريبية تم أ اإلرشاديجلسات البرنامج  إنهاءوبعد 

والضابطة على مقياس السلوك العدواني ومقياس الدافعية للتعلم، وقد تم تحقيق التكافؤ في الدراسة 
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 االمجموعتين الضابطة والتجريبية هم أفراد نفإذلك  إلى باإلضافةمن خالل العشوائية في التوزيع، 

من نفس المدرسة والقرية، ويترتب على ذلك تعرضهم لنفس المؤثرات البيئية والتعليمية من معززات 

  معلمين وهم من  نفس الجنس والصف.وغيرها من ال

  متغيرات الدراسة:

  :المتغير المستقل

  .)(الضبط الذاتي اإلرشاديالبرنامج 

  التابعة:المتغيرات 

  مستوى السلوك العدواني           -

  مستوى الدافعية للتعلم  -

  :تصميم الدراسة

ثر المتغير فحص أ إلى، حيث هدفت التجريبية شبه تصنف الدراسة الحالية من الدراسات

وهي  التابعةالضبط الذاتي) على المتغيرات  إستراتيجيةالقائم على  اإلرشاديالمستقل (البرنامج 

  :اآلتيةيمكن تمثيل ذلك بالرموز مستوى السلوك العدواني والدافعية للتعلم و 

R G1  E   O1     X     O2 

G1 C O1     --        O2 R 

  حيث تعني:

)O1 ،O2(  اختبار  

 Rتوزيع عشوائي  
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 G المجموعة  

E مجموعة تجريبية  

C مجموعة ضابطة  

X  الضبط الذاتي)  إستراتيجيةالقائم على  اإلرشاديالمعالجة (البرنامج  

O1)اختبار قبلي (  

)O2 اختبار بعدي (  

  يوضح تصميم الدراسة  تيوالجدول اآل

  تصميم الدراسة: )7( جدول

  االختبار
  المجموعة

  االختبار البعدي  اإلرشاديالبرنامج   االختبار القبلي

  مستوى السلوك العدواني  الضابطة
  مستوى الدافعية للتعلم

لم يتلقوا أي برنامج 
  إرشادي

  مستوى السلوك العدواني
  مستوى الدافعية للتعلم

  مستوى السلوك العدواني  التجريبية
  مستوى الدافعية للتعلم

  مستوى السلوك العدواني  إرشاديتلقوا برنامج 
  مستوى الدافعية للتعلم

  : المستخدم اإلحصائيالتحليل 

للعلوم االجتماعية  اإلحصائيةعلى تساؤالت الدراسة استخدم الباحث برنامج الرزم  لإلجابة

)(SPSS اآلتية اإلحصائية، وتم استخدام المعالجات:  

  السلوك العدواني - 1

 .األداةالستخراج ثبات  Cronbach's Alpha ألفامعامل كرونباخ  -
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التجريبية والضابطة على القياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين  -

 ك العدواني.القبلي والبعدي لمقياس السلو 

لفحص تكافؤ المجموعات على  )Independent t-Test( اختبار (ت) لعينتين مستقلتين -

 القياس القبلي للسلوك العدواني.

على القياس  ) لفحص الفروقMANCOVA( اختبار تحليل التباين المصاحب المتعدد -

 .لمتغيرات الدراسةالبعدي تبعا 

لفحص الفروق لدى المجموعة (Paired Samples t-Test)لعينتين مترابطتين اختبار -

 ية على القياسين القبلي والبعدي.التجريب

  :الدافعية للتعلم - 2

 .Cronbach's Alpha ألفاكرونباخ  -

  والضابطة.ين المجموعة التجريبية ب ة واالنحرافات المعيارية للمقارنةالمتوسطات الحسابي -

لفحص الفروق بين المجموعة  )(Independent t-Test اختبار (ت) لعينتين مستقلتين -

  التجريبية والضابطة والتكافؤ فيما بينهم. 

على القياس البعدي تبعا  ) لفحص الفروقANCOVAاختبار تحليل التباين المصاحب ( -

 . لمتغيرات الدراسة

) لفحص الفروق لدى Paired Samples t-Test((ت) لعينتين مترابطتين اختبار  -

  يبية بين القياس القبلي والبعدي.المجموعة التجر 
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  الفصل الرابع

  تحليل النتائج 

 عرض النتائج الخاصة بالسؤال األول -

 عرض النتائج الخاصة بالسؤال الثاني  -

 عرض النتائج الخاصة بالسؤال الثالث  -

  عرض النتائج الخاصة بالسؤال الرابع -
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  الفصل الرابع

  تحليل النتاج

  خاصة بكل سؤال من أسئلة الدراسة:عرض النتائج ال فيما يأتي

في ذات داللة إحصائية  فروق يوجدهل  على: والذي ينص األولالنتائج المتعلقة بالسؤال  :أوال

والمجموعة  المجموعة التجريبية التي تلقت البرنامج اإلرشادي لدىمستوى السلوك العدواني 

  البرنامج اإلرشادي؟ الضابطة التي لم تتلقَ 

  على هذا السؤال تم ما يأتي: ولإلجابة

-Independent tباستخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة اإلحصائيةساب الداللة تحاتم  :أوالً 

Testكما هو  افؤ المجموعاتفحص تكوذلك بهدف  على القياس القبلي لمقياس السلوك العدواني

  تي:موضح في الجدول اآل

على القياس القبلي  Independent t-Test نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة: )8( جدول
  لمقياس السلوك العدواني

  العدد  المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ت 
  ةالمحسوب

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

 0.43 3.23 10  التجريبية
1.69 18 0.076 

 0.85 2.72 10  الضابطة

في مستوى السلوك العدواني  إحصائية داللة د فرق ذوو وجعدم يتضح من الجدول السابق 

ية الضابطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبالمجموعة ة و التجريبي المجموعةبين 

على الدرجة الكلية لمقياس السلوك العدواني لالختبار القبلي  2.72)والمجموعة الضابطة ( 3.23)(

  تكافؤ المجموعات.  إلىتشير  النتيجةوهذه 
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: تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على الدرجة الكلية لمقياس السلوك ثانياً 

لتجريبية والضابطة القبلي والبعدي للمجموعة ا ياسالعدواني لإلبعاد الفرعية األربعة على الق

  :يوضح والجدول اآلتي

 ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس السلوك العدواني للمجموع: )9(جدول 
  البعديالقياس القبلي و  على القياس الضابطةالمجموعة التجريبية و 

  العدائية  الغضب  اللفظيالعدوان   العدوان الجسدي  القياس القبلي  المجموعات

  التجريبية

 3.290 3.162 2.420  3.916  الوسط الحسابي

االنحراف 
  المعياري

1.031 0.642 0.556 0.628 

  الضابطة

 2.572 2.762 1.900 3.633  الوسط الحسابي

االنحراف 
  المعياري

0.901 1.076 1.179 1.153  

  العدائية  الغضب  العدوان اللفظي  العدوان الجسدي  القياس البعدي

  التجريبية

 2.463 2.262 2.220 2.533  الوسط الحسابي

االنحراف 
  المعياري

0.752  0.685 0.584 0.198 

  الضابطة

 2.854 2.837 1.860 3.633  الوسط الحسابي

االنحراف 
  المعياري

0.922 0.894 0.977 1.054 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحراف 

 كافة الطالب الذين لديهم سلوك عدواني على أبعاد مقياس السلوك العدواني ألداءالمعياري 

(الجسدي، واللفظي، الغضب، العدائية) تبعًا للمجموعة التجريبية والضابطة وذلك لصالح المجموعة 

التجريبية، ولفحص داللة تلك الفروق تم استخدام اختبار تحليل التباين المصاحب 

)MANCOVA (يوضح ية والدرجة الكلية والجدول اآلتيالفرع لألبعاد:  
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لفحص الفروق على (MANCOVA) نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد ): 10( جدول
  لمتغيرات الدراسة  القياس البعدي تبعاً 

مجموع   المتغير التابع  مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة (ف) 
  ةالمحسوب

الداللة 
  اإلحصائية

  
  المجموعة

 0.000 14.559 21.960 1 21.960  العدوان الجسدي

 0.034 4.363 6.083 1 6.083  العدوان اللفظي

 0.007 7.128 8.655 1 8.655  الغضب

 0.010 6.607 8.183 1 8.183  العدائية

العدوان 
  الجسدي قبلي

 العدوان الجسدي
  بعدي

198.38 1 198.38 45.84 0.000 

العدوان اللفظي 
  قبلي

 العدوان اللفظي
  بعدي

84.960 1 84.960 20.31 0.000 

 0.000 37.02 134.87 1 134.87  بعدي الغضب  الغضب قبلي

 0.000 38.72 143.86 1 143.86  بعدي العدائية  العدائية قبلي

الدرجة الكلية 
للمقياس على 
  االختبار القبلي

الدرجة الكلية 
للمقياس على 
  االختبار البعدي

9.672 1 9.672 10.94 0.001 

  
  

  الخطأ
  

   0.754 14 10.55  العدوان الجسدي

   0.697 14 9.76  العدوان اللفظي

   0.607 14 8.49  الغضب

   0.619 14 8.67  العدائية

   0.442 14 6.18  الدرجة الكلية 

  
  
  الكلي

    20 208.94  العدوان الجسدي

    20 94.72  العدوان اللفظي

    20 142.37  الغضب 

    20 152.53  العدائية 

    20 144.76  الدرجة الكلية 
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لسلوك العدواني يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس ا

  .لصالح المجموعة التجريبية على القياس البعدي والغضب والعدائية) واللفظي بعاده (الجسديوأ

في فروق ذات داللة إحصائية  يوجد: هل على : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينصثانياً 

ما بين القياس القبلي و القياس البعدي لدى المجموعة التجريبية التي مستوى السلوك العدواني 

  ؟تلقى أفرادها البرنامج اإلرشادي

 ألداءولإلجابة على هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الفرعية والدرجة الكلية لمقياس السلوك العدواني  بعاداألالطالب الذين لديهم سلوكات عدوانية على 

اختبار (ت) للعينات  وذلك باستخدام ،على القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية

  :يوضح والجدول اآلتيPaired Samples t-Test المرتبطة 

المجموعة  لدى  Paired Samples t-Test (ت) للعينات المرتبطة نتائج اختبار: )11جدول (
  والدرجة الكلية  البعدي ألبعاد السلوك العدوانيالقياس القبلي و  التجريبية على القياس

  المجموعة التجريبية
  البعد

  
  االختبار

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة (ت) 
  ةالمحسوب

درجات 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

 3.286 1.031 3.916  القبلي  العدوان الجسدي

 

9 

 

0.009 

 0.752 2.533  البعدي

 0.443 9 0.802 0.642 2.420  القبلي  العدوان اللفظي

 0.635 2.22  البعدي

 0.007 9 3.506 0.556 3.290  القبلي  الغضب

 0.584 2.262  البعدي

 0.004 9 3.896 0.628 3.290  القبلي  العدائية

 0.198 2.463  البعدي

 4.459 0.432 3.236  القبلي   الكلية لدرجةا

  
9 0.002 

 0.319 2.383  البعدي
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البعدي للمجموعة السابق وجود داللة إحصائية على القياس  يتضح من نتائج الجدول

للعدوان التجريبية  ألبعاد السلوك العدواني على (العدوان الجسدي والغضب والعدائية)، أما بالنسبة 

  .البعدي للمجموعة التجريبيةإحصائية على القياس  ناك داللةاللفظي لم يكن ه

المجموعة التجريبية  لدىفي مستوى الدافعية للتعلم فروق ذات داللة إحصائية  يوجد ثالثًا: هل

  البرنامج اإلرشادي؟  والمجموعة الضابطة التي لم تتلقَ  التي تلقت البرنامج اإلرشادي

  على هذا السؤال تم ما يأتي:إلجابة ول

 -Independent tالمستقلةباستخدام اختبار(ت) للعينات  اإلحصائيةتم احتساب الداللة  :أوالً 

Test  عات كما هو على القياس القبلي لمقياس الدافعية للتعلم وذلك بهدف فحص تكافؤ المجمو

  موضح في الجدول اآلتي:

على القياس القبلي  Independent t-Test(ت) للعينات المستقلة  نتائج اختبار: )12جدول (
  لمقياس الدافعية للتعلم

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ت 
  ةالمحسوب

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

 0.374 2.544 10  التجريبية
2.734 18 0.070 

 0.292 2.585 10  الضابطة

إحصائية في مستوى الدافعية للتعلم  داللة السابق عدم وجود فرق ذودول يتضح من الج

 المجموعة الضابطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبيةو  ةبين المجموعة التجريبي

لالختبار القبلي  على الدرجة الكلية لمقياس الدافعية للتعلم 2.585)والمجموعة الضابطة ( )2.544(

  تكافؤ المجموعات.  إلىتشير  النتيجةوهذه 

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على الدرجة الكلية لمقياس الدافعية  :ثانياً 

بطة كما هو موضح في الجدول للتعلم على القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضا

  اآلتي:
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المعيارية لمقياس الدافعية للتعلم للمجموعتين المتوسطات الحسابية واالنحرافات : )13جدول (
  البعديالقياس التجريبية والضابطة علي القياس القبلي و 

  القياس البعدي لدافعية للتعلم  القياس القبلي لدافعية للتعلم  المجموعة
 3.344 2.544  الوسط الحسابي  التجريبية

 0.308 0.374  االنحراف المعياري

 3.214  2.585  الوسط الحسابي  الضابطة

 0.304 0.292  االنحراف المعياري

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

المعيارية ألداء الطالب الذين لديهم تدني في الدافعية للتعلم تبعًا للمجموعة التجريبية والضابطة 

الفروق تم استخدام اختبار تحليل التباين  وذلك لصالح المجموعة التجريبية، ولفحص داللة تلك

لم ) على القياس البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة لدافعية التعANCOVAالمصاحب (

  :يوضح والدرجة الكلية والجدول اآلتي

لفحص الفروق على القياس ) ANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب (): 14( جدول
  لمتغيرات الدراسة  البعدي تبعاً 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 0.079 3.490 0.385 1 0.385  المعالجة

 0.605 0.278 0.031 1 0.031  المجموعة

 0.25 1.420 0.157  1 0.157  القياس البعدي لدافعية التعلم

  -- -- 0.110 17  1.873  الخطأ
 -- --  -- 20 133.604  المجموع

 على القياس البعدي للمجموعةظهر الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية أ

  .التجريبية لمقياس الدافعية للتعلم
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فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية للتعلم ما بين القياس القبلي  هل يوجد رابعًا:

  والقياس البعدي لدى المجموعة التجريبية التي تلقى أفرادها البرنامج اإلرشادي؟

ولفحص الفروق لدى المجموعة التجريبية بين القياس القبلي والقياس البعدي لدافعية التعلم   

  :يوضح )، والجدول اآلتيPaired Samples t-Testاللعينات المرتبطة (تم استخدام اختبار (ت) 

للمجموعة Paired Samples t-Test) ( (ت) للعينات المرتبطة نتائج اختبار: )15( جدول
  دافعية التعلمى القياس القبلي والقياس البعدي لمقياس التجريبية عل

  االختبار  المصدر
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة (ت) 
  ةالمحسوب

مستوى 
  الداللة

المجموعة 
  التجريبية 

 0.374 2.544  القبلي
6.084 0.000 

 0.308  3.344  البعدي

داللة إحصائية على اختبار (ت) للعينات  ضح من الجدول السابق وجود فرق ذويت

دافعية للمجموعة التجريبية على القياس البعدي لمقياس  Paired Samples t-Testالمرتبطة 

  التعلم.
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  الفصل الخامس 

  مناقشة النتائج 

 مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال األول  -

 مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الثاني -

 مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الثالث -

 مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الرابع -

  التوصيات  -
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج

فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند إلى إستراتيجية الضبط  فحصهدفت هذه الدراسة إلى 

لدى عينة من طالب  للتعلم الدافعيةمستوى وزيادة  الذاتي في خفض مستوى السلوك العدواني

سة الحالية إلى النتائج ) سنة، وقد توصلت الدرا13( امن األساسي ضمن الفئة العمريةالصف الث

  : اآلتية

فروق ذات داللة إحصائية في يوجد  هل على: نتائج السؤال األول والذي ينص أظهرت أوال:

والمجموعة  المجموعة التجريبية التي تلقت البرنامج اإلرشادي لدىمستوى السلوك العدواني 

  البرنامج اإلرشادي؟ الضابطة التي لم تتلقَ 

-Independent t اختبار(ت) للعينات المستقلة إجراءهذا السؤال تم  عند اإلجابة عنو 

Test وجود فروق في المتوسطات الحسابية عدم اتضح من تكافؤ المجموعات حيث  للتأكد

ابطة على مقياس الضالمجموعة التجريبية و  رية على القياس القبلي للمجموعةواالنحرافات المعيا

الضابطة متجانستان في التطبيق المجموعة التجريبية و  المجموعة أنمما يعني  السلوك العدواني،

تطبيق العملي بصورة منهجية صحيحة، حيث تم استخراج المتوسطات القبلي األمر الذي مهد لل

على القياس القبلي  الضابطةالمجموعة ة و يالحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعة التجريب

الضابطة على القياس البعدي المجموعة اتضح وجود فروق بين المجموعة التجريبية و  والبعدي و

 المتعدد اختبار تحليل التباين المصاحب إجراءوذلك لصالح المجموعة التجريبية، وعند 

MANCOVA في  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيةالنتائج التي تم التوصل إليها  أظهرت

أفراد لصالح ) والعدائية والغضبلعدوان الجسدي واللفظي ا( األبعاد  على السلوك العدوانيمستوى 

تحسنًا في مستوى  اد المجموعة التجريبية قد أظهروا، مما سبق ذكره يتبين أن أفر المجموعة التجريبية

لفرعية لمقياس السلوك العدواني (الجسدي واللفظي والغضب لسلوك العدواني على األبعاد اا

عية والمتمثلة في البرنامج اإلرشادي وما تم ويعزو الباحث هذا التحسن إلى الخبرة الجم والعدائية)،
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وجود المشترك في مجموعة الكما أن  ،اإلرشاديةاللقاءات  أثناء استخدامه من تمارين وفنيات

 إرشادية بكل ما يعنيه هذا الوجود من تفاعل مع اآلخرين ومشاركة في المشاعر والخبرات فإن ذلك

 إلى إيجاد نوع من الوعي الذاتي وقدرة أكبر على التفاعل اإليجابي مع اآلخرين أدى بكل تأكيد

فالبيئة الجمعية تسهم في  ،والذي يساعدهم على ممارسة الضبط الذاتي في المواقف الضاغطة

لية بوجود عايكون أكثر ف االتصالفعال بين أعضاء المجموعة اإلرشادية وهذا  تواصلإيجاد 

داخل  االتصال والتواصليستطيع تنظيم عملية  التربوي،المرشد  شخص مؤهل ومدرب مثل

 األنشطةن التدريب على خفض مستوى السلوك العدواني من خالل ، وإ اإلرشادية المجموعة

التعليم بهدف  إلىالعالجية المؤدية  األساليبحد هو أ والذي الضبط الذاتي إلى المستندة المتنوعة

قائم على  إرشاديتدريب الطالب على برنامج  نولذلك فإ ،الحرجةفي المواقف  األداءزيادة كفاءة 

ساهم في ظهور سلوكات  وحاجاتهم النفسية والتربوية الضبط الذاتي يراعي خصائصهم إستراتيجية

 أهميةمما عكس  لألصدقاءفي مشاركتهم  في المجموعة التجريبية وهذا ظهر بشكل واضح سوية

 التي اهتمت بفحص السابقة الدراسات معنتيجة الدراسة الحالية وتتفق ، التدريب على الضبط الذاتي

والتي  )1996 ،غوش (أبو دراسة، ومنها السلوك العدواني خفض مستوى الضبط الذاتي على اثر

هدفت إلى فحص فاعلية برنامج في التدريب على الضبط الذاتي في خفض مستوى السلوك 

فاعلية  إلىالعدواني لدى طالب من المرحلة األساسية المتوسطة، حيث أشارت نتائج الدراسة 

  البرنامج اإلرشادي المستند إلى الضبط الذاتي لصالح المجموعة التجريبية.

) والتي هدفت إلى معرفة فاعلية 2007أبو هاشم، ( ة مع دراسةوتنسجم نتيجة هذه الدراس

برنامج إرشادي للتدريب على الضبط الذاتي في خفض مستوى السلوك العدواني لدى عينة من 

األحداث الجانحين، حيث أظهرت نتائج الدراسة إلى اثر البرنامج اإلرشادي على المجموعة 

  التجريبية.

فحص فاعلية  إلىوالتي هدفت  2011)الرفاعي، (دراسة وتتفق  نتيجة هذه الدراسة مع 

في تحسين الكفاءة االجتماعية وخفض السلوك  برنامج معرفي سلوكي قائم على الضبط الذاتي

تخلص  إلىنتائج الدراسة  أفادتالمعادي للمجتمع لدى عينة من مرحلة المراهقة المبكرة، حيث 
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المجموعة التجريبية من السلوك المعادي للمجتمع من خالل التدريب على الضبط الذاتي  أفراد

   للسلوك المعادي للمجتمع.

والتي هدفت إلى التحقق  2014)بيومي، (دراسة وتعود نتائج الدراسة الحالية متسقة مع    

المعاقين عقليًا من فاعلية برنامج باللعب قائم على الضبط الذاتي لخفض السلوك الفوضوي لدى 

القابلين للتعلم، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة 

  التجريبية على القياس البعدي.

 إلىوالتي هدفت  )Dubow etal, 1987دراسة (كما تنسجم نتيجة هذه الدراسة  مع و 

ي وتنمية السلوك االجتماعي لدى عالجية لخفض السلوك العدوان أساليب أربعةالتحقق من فاعلية 

المدرسة االبتدائية، حيث اشتمل التدريب على الضبط الذاتي والتدريب على المهارات  أطفال

والتدريب على السلوك المعرفي المدمج والتدريب على اللعب، حيث أشارت نتائج  االجتماعية

الب العدواني مقارنه مع الدراسة إلى أن التدريب على الضبط الذاتي أدى إلى تحسن سلوك الط

  األساليب األخرى المستخدمة في الدراسة.

حيث هدفت إلى تدريب  )Burke etal, 1988(دراسة كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع    

خمسة أفراد لديهم سلوك عدواني جسدي على أسلوب الضبط الذاتي وضبط البيئة والتعزيز الرمزي 

والتعزيز الذاتي، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى خفض مستوى السلوك العدواني لدى المجموعة 

   التجريبية. 

وهدفها فحص فاعلية  )(Etscheidte, 1991دراسة وانسجمت نتائج الدراسة الحالية مع 

برنامج سلوكي معرفي للتخفيف من السلوك العدواني وزيادة قدرة الطالب على ضبط ذواتهم، حيث 

أشارت النتائج إلى أن الطالب الذين تلقوا البرنامج اإلرشادي أصبح لديهم قدرة على ضبط الذات 

  بشكل اكبر مما أدى إلى خفض سلوكاتهم العدوانية بشكل واضح. 

التي هدفت إلى فحص  )Larson etal, 1998(دراسة تسق نتائج الدراسة الحالية مع تو    

اثر برنامج سلوكي إلدارة العدوان لدى مراهقين مميزين للتدريب على الضبط الذاتي، حيث أظهرت 
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نتائج الدراسة أن القياسات تغيرت باتجاه ايجابي لصالح المجموعة التجريبية التي تلقت البرنامج 

  دي.اإلرشا

، حيث هدفت إلى معرفة اثر )(Povic, 2006 دراسةتنسجم نتيجة الدراسة الحالية مع و 

استخدام اإلرشاد الجمعي القائم على الضبط الذاتي لدى عينة من طالب المدارس يعانون من 

سلوكات عدوانية، حيث توصلت نتائج الدراسة إلى أن أفراد المجموعة التجريبية الذين لديهم 

عدوانية قد انخفض، مما يدل على فاعلية البرنامج اإلرشادي المستند إلى الضبط الذاتي، سلوكات 

إلى أن الضبط الذاتي  أشارت نتائجها حيث يتضح من خالل العرض السابق للدراسات السابقة أن

المشتركين في البرامج اإلرشادية المستندة إلى  أسهم في خفض مستوى السلوك العدواني لدى

  .مما يعكس فاعلية وأهمية هذا األسلوب مع الفئات المختلفة اتيالضبط الذ

، الضبط الذاتي على االضطرابات المختلفة اثر التي اهتمت بفحص السابقة الدراساتومن 

والتي هدفت معرفة فاعلية الضبط الذاتي في خفض سلوك التدخين، ودراسة  1992)( دراسة حمدي

االستجابة المنافسة والضبط الذاتي في معالجة  أسلوبوالتي فحصت اثر استخدام  1994)( طنوس

 النفسيةالتخفيف من الضغوط  إلىهدفت فقد ) Anslie, 1996( ، ودراسة انسلياألظافرقضم 

فحصت اثر تدريب  والتي )Henley, 1997( الضبط الذاتي، ودراسة هنلي أسلوببواسطة 

) 2003( سليمان بوراسة حداد وأل الغرفة الصفية، ودضبط الذاتي داخال أسلوبالطالب على 

هدفت إلى فحص اثر برنامج إرشاد جمعي للتدريب على الضبط الذاتي في خفض الضغوط 

) والتي Koper, 2005( النفسية لدى عينه من طلبة المدارس المرحلة الثانوية، ودراسة كوبر

العزلة، ودراسة هدفت إلى التعرف على العالقة بين التدريب على مهارة الضبط الذاتي وسلوك 

) والتي فحصت التحقق من فاعلية برنامج إرشادي يستخدم الضبط الذاتي في 2006( الرمادي

فحص اثر والتي هدفها  Fuch, 2006)( خفض الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة، ودراسة فش

مج ثر برنالمعرفة أ )2007( قيزان بوي على السلوك أالنسحابي، ودراسة أبرنامج للضبط الذات

إرشاد جمعي يستند إلى إجراءات الضبط الذاتي لخفض النشاط الزائد واالندفاعية وضعف االنتباه 

) فقد هدفت الى معرفة اثر التدريب Perri & Richar, 2009، ودراسة بيري وريشارد (الصفي
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) مقارنه بين Reham, 2010على الضبط الذاتي لخفض مستوى الخجل، ودراسة ريهم (

، ودراسة العزلةتوكيد الذات لدى الطالبات اللواتي يعانين من  وٕاستراتيجيةضبط الذاتي إستراتيجية ال

معرفة فاعلية التدريب على إستراتيجية الضبط الذاتي في خفض مستوى الشعور ل 2012)عيس، (

) للتعرف على فاعلية برنامج 2015(معالي لدى تالميذ ذوي صعوبات التعلم، ودراسة  باإلحباط

 تحسين الضبط الذاتي وخفض سلوك العزلة لدى الطلبة المراهقين، ودراسة الشوبكي تدريبي في

في تحسين الضبط الذاتي وخفض  أليسقائم على نظرية  إرشاديلمعرفة فاعلية برنامج ) 2016(

فاعلية الضبط  إلىنتائج جميع هذه الدراسات  أشارتالرهاب االجتماعي لدى طلبة الثانوية، حيث 

ويرجع سبب هذا االتفاق إلى فاعلية  لدى األفراد رابات المختلفةطعامل مع االضالذاتي في الت

أسلوب الضبط الذاتي المستخدم مع الفئات المختلفة وكذلك مدى قناعة هذه الفئات وسهولة تطبيق 

   .األساليب المستخدمة

فروق ذات داللة إحصائية في  يوجدهل  أظهرت نتائج السؤال الثاني والذي ينص على:ثانيًا: 

مستوى السلوك العدواني ما بين القياس القبلي و القياس البعدي لدى المجموعة التجريبية التي 

  ؟تلقى أفرادها البرنامج اإلرشادي

هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء  اإلجابة عنوعند 

عدوانية على اإلبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس السلوك العدواني الطالب الذين لديهم سلوكات 

على القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية، وذلك باستخدام اختبار (ت) للعينات 

ما بين  إحصائية، حيث اتضح وجود فروق ذات داللة Paired Samples t-Testالمرتبطة 

القياس القبلي و القياس البعدي للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي، ويعزو الباحث هذه 

الطالب من ذوي السلوك العدواني يتواجدون معًا أصًال لساعات طويلة يوميًا في  أن إلىالنتيجة 

فمن  وانب،عالجية يحمل معنى أخر،  فهذا المعنى له جأن التواجد في مجموعة  إالالمدرسة، 

تم ادية أكثر اهتمامًا بالبرنامج وبما يدفع باتجاه جعل أعضاء المجموعة اإلرش الجانب النفسي

خر فإن التمارين والفنيات والواجبات البيتية التي تم ، ومن جانب آاإلرشادية مناقشته أثناء الجلسات

حياتهم اليومية  في بمشكالت ومواقف يواجهها المشتركوناستخدامها وهي في معظمها تتعلق 
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العدوان  أبعادومما هو مالحظ أن التحسن قد حدث على  ،أسهمت بالجزء األكبر من هذا التحسن

تمثل أخطر أنواع السلوكات في  األبعادالجسدي والغضب والعدائية، ويمكن عزو ذلك إلى أن هذه 

 مثل لآلخرينالتواصل مع اآلخرين وأن االضطراب الناتج عنهما قد يؤدي إلى سلوكات مؤذية 

بشكل كبير  األبعادلذا فقد تم تناول هذه ، على اآلخرين آثار سلبيةإحداث جروح أو تشوهات أو 

من  هذا النوعمثل  أثناء الجلسات والتركيز على اآلثار السلبية المتمثلة في حدوث خلل في

حدوث تحسن و  إلى أنماط تفكير إضافة وكات وأفعاالً األبعاد تتضمن سلكما أن هذه  السلوكات،

 مؤقتة،فيهما يعني ذلك أن هذا التحسن قائم على قناعات أكثر منه تحسنًا وقتيًا بفعل خبرة 

مخرجات اإلرشاد والعالج  وأفضل ،فالتحسن في األفعال والسلوكات يمثل أعلى درجات التحسن

، في حين يمكن بالمشكلة بكل جوانبها االستبصار وعي التام والنفسي والتي تعكس حالة من ال

عد بشكل عد العدوان اللفظي لم يكن التركيز على هذا البُ على بُ  إحصائيةعزو عدم وجود داللة 

في سياق الجلسات اإلرشادية األمر  إليهتم التطرق  وٕانما اإلرشاديجلسات البرنامج  أثناءمباشر 

تحقق الهدف يحتى  الذي يحتاج إلى وقت أطول وفنيات وأساليب إرشادية خاصة لهذا البعد

إلى تدريب ووقت  تحتاجمن التفكير وقناعات لدى الطالب  اً ألنه يتضمن أنماط ؛وذلكالمطلوب 

فالعدوان اللفظي  ،السلوك تعديل عمل علىت اعلى أنهالضبط الذاتي  إلستراتيجيةإذ ينظر  ،أطول

الفرد بحاجة فيمثل أعلى درجات الخلل في السلوك العدواني وحتى يحدث تحسن في هذا الجانب 

ممارسة العدوان اللفظي والوعي الذاتي التي تسبق  قبلألن يمر بمجموعة من الخبرات المعرفية 

على هذا االفتراض فإن التحسن يحتاج لفترة من الوقت حتى  حدوث تغير فعلي في السلوك وبناءً 

جانب، في  يظهريمكن مالحظته وقياسه فالعدوان اللفظي يسبق العدوان الجسدي ويمهد له هذا 

 أن كادب من ذوي السلوك العدواني والتي يخر فإن الفئة المستهدفة وهي فئة الطالومن جانب آ

ألفرادها سمات شخصية أكثر منها سلوكات عابرة تحتاج لفترة من الوقت  العدوان اللفظيكون ي

  .وضبط الذات في تعديل سلوكها اإلرشاديحتى تستدمج الخبرة الجديدة والمتمثلة في البرنامج 
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فروق ذات داللة إحصائية في  يوجد: هل على نتائج السؤال الثالث والذي ينص أظهرت ثالثًا:

والمجموعة  المجموعة التجريبية التي تلقت البرنامج اإلرشادي لدىمستوى الدافعية للتعلم 

  البرنامج اإلرشادي؟  الضابطة التي لم تتلقَ 

(ت) للعينات  هذا السؤال تم احتساب الداللة اإلحصائية باستخدام اختبار اإلجابة عنعند 

على القياس القبلي لمقياس الدافعية للتعلم وذلك بهدف فحص  Independent t-Test المستقلة

على االختبار القبلي  إحصائيةالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة  أظهرتحيث  تكافؤ المجموعات

مما مهد للتطبيق  بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وهذا يعني تجانس المجموعتين

حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ، ةالعملي بصور علمية ممنهجة وصحيح

البعدي لمقياس  المعيارية للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على القياس القبلي والقياس

تبين وجود فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على القياس و الدافعية للتعلم، 

اختبار تحليل التباين المصاحب  إجراءالبعدي وذلك لصالح المجموعة التجريبية، وعند 

ANCOVA ،النتائج التي تم  أظهرت لفحص الفروق على القياس البعدي تبعا لمتغيرات الدراسة

الضابطة على القياس المجموعة  وجود فروق ما بين المجموعة التجريبية و إلى إليهاالتوصل 

أن ما  إلىلتعلم، ويعزو الباحث هذه النتائج التجريبية لمقياس دافعية ا البعدي لصالح المجموعة

لذلك فإن وجود فروق ما بين القياس  ،ً لحوظامحدث من تحسن على القياس البعدي كان تحسنًا 

  .امج اإلرشادي قد أدى الغرض منهالتحسن وأن البرنعلى يعتبر مؤشرًا  البعديقياس الو القبلي 

ويمكن عزو هذه النتيجة إلى  ،أن هذه الفروق كانت على مستوى األداة ككلمن المالحظ و 

يحتاج و  سلوكاتنه ينظر لإلرشاد السلوكي على أنه اتجاه إرشادي يعدل من إ إذ ،سابقاً ما تم ذكره 

الطالب الذين تم العمل  أنوخاصة  التحسن فيه لفترة من الوقت حتى يمكن مالحظته وقياسه

ظته أن التحسن قد حدث مقارنة ، وما يمكن مالحدراسيالتحصيل الدافعية و ال في لديهم تدني ،معهم

وهذه  لدى المجموعة التجريبية بالدافعية للتعلمالتي ترتبط في القياس البعدي و نتائج القياس القبلي 

يحتاج لفترة من الوقت حتى  اإلرشاد السلوكيوهو أن ، النتيجة أيضًا تدعم ما تم التوصل إليه سابقاً 

ويدعم أيضًا االفتراض  اإلرشاديالذي يظهر خالل تطبيق البرنامج  يتم مالحظة وقياس التحسن
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وأنه حتى يحدث تغير في  ، السلوكتعديل  يعمل على أساساً  اإلرشاد السلوكي هوالقائل بأن 

، والتحصيل  الدراسي ال بد أن يسبق حدوث تغير في القناعات الشخصية ونمط التفكير الدافعية

، عمقاً  أكثرمهد لتحسن الحق سيهذا التحسن  والدافعية وهذا ما حدث بالفعل فقد حدث تحسن في 

ي يمثل حالة متطرفة فمما ال شك فيه أن السلوك العدوان ،وهو خفض في مستوى السلوك العدواني

في هذا الخلل والذي يمثل الجانب  وحتى يحدث تحسن واضح تدني الدافعية للتعلم،من الخلل في 

ية الدافعفي  زيادة يؤدي إلى خفض السلوكات العدوانية فإنذلك فل الدافعية للتعلم،في  التطبيقي

التعزيز المستمر ألداء الطالب التي ترى بمبدأ  السلوكيةوتتفق هذه النتيجة مع روح المدرسة  ،للتعلم

ويمكن عزو هذا التحسن  ،ألخرلهم من حين  هوتقديم التغذية الراجعة البناء لهم على المهام الموكلة

، المجموعة التجريبية والضابطة ألفرادالمستخدم والتوزيع العشوائي  اإلحصائيطبيعة التصميم  إلى

التجريبية مهارات تساعدهم على زيادة دافعيتهم  المجموعة إكسابفي  اإلرشاديهم البرنامج كما أس

 للتعلم وتمثلت هذه المهارات في مراقبة الذات وتعزيز الذات وضبط المثيرات قبل القيام بالسلوك

زيادة مستوى  إلىوصول الفرد لقدرات عالية من الضبط الذاتي مما يؤدي  إلىوبالتالي هذا يؤدي 

مل مع مسببات امواقف الحياة المختلفة وزيادة قدرتهم على التع إلىالدافعية للتعلم لديهم ونقل ذلك 

في حدود علمه أي دراسة عربية أو أجنبية  –, حيث لم يجد الباحث مصادر تدنى الدافعية للتعلم

طا وثيقا بان الضبط الذاتي ساعد على زيادة الدافعية للتعلم لدى فئات مختلفة من ترتبط ارتبا

   الطلبة. 

فروق ذات داللة إحصائية في  يوجدهل أظهرت نتائج السؤال الرابع والذي ينص على:  رابعًا:

مستوى الدافعية للتعلم ما بين القياس القبلي والقياس البعدي لدى المجموعة التجريبية التي 

  تلقى أفرادها البرنامج اإلرشادي؟

 Paired Samples(ت) للعينات المرتبطة  اختبار إجراءهذا السؤال تم  عند اإلجابة عن

t- Test الطالب على مقياس  ألداء إحصائيةوجود فروق ذات داللة  نتائج السؤال حيث أظهرت

 أن إلىالدافعية للتعلم على االختبار القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي، وتشير هذه النتائج 

الباحث هذه  رالضبط الذاتي، ويفس إستراتيجية إلىالمستند  اإلرشاديهنالك فاعلية للبرنامج 
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اشتمل على التوعية والتثقيف حول الدافعية للتعلم والذي ساعد  دياإلرشاالبرنامج  أن :النتيجة

تدني  أنيدركوا  أنالتي يعانون منها، كما ساعدهم على  األعراضالمشاركين على فهم طبيعة 

للتعلم، ويفسر الباحث  الدافعية لديهم هي نتيجة لممارسة سلوكات عدوانية تنعكس على دافعيتهم

 اإلرشادية األساليبتحقيقها من خالل استخدام  إلىالتي سعى الباحث  األهدافن النتيجة بأ

 إلىالمجموعة  بأفرادالوصول  إلىالضبط الذاتي ساعدت إلى إستراتيجية  والمستندةالمناسبة 

والواجبات البيتية  األنشطة أن، ويرى الباحث المتمثلة في العمل على زيادة الدافعية للتعلم األهداف

مها مع المجموعة التجريبية عملت على زيادة الوعي لديهم وتوسيع مدركاتهم التي تم استخدا

 ألفراد أتيحتوتربويًا وكذلك المشاركة التي  وقدراتهم على ممارسة السلوكات المقبولة اجتماعياً 

لتلك  أذهانهمالمجموعة ليصبح لديهم القدرة وبشكل تدريجي على استبدال الصورة السلبية في 

ايجابية مرتبطة بتلك السلوكات المقبولة  وأفكار أفعالتشكيل ردود  وٕاعادةمقبولة الغير السلوكات 

لتعلم لديهم، وكما مستوى دافعية ازيادة  أهميةالمجموعة على  أفرادالذي ساعد  األمر ،في بيئة آمنه

والتي لهم  في تعزيز جهدهم وتقديم التغذية الراجعة البناءه اإلرشاديدور البرنامج  إلىيعود ذلك 

الضبط الذاتي تسمح  إستراتيجيةمن خالل ألنه و  ؛اتجاه العملية التعليميةفهم دافعيتهم  على ساعدهم

   .الدافعية للتعلممستوى للطالب تطوير قدرات جديدة لديهم تساعد على زيادة 

إلــى أن  اسة الحالية من نتائج إيجابية إال أنه يجب التنبيــهوعلى الرغم مما توصلت إليه الدر 

إذ اقتصــر التــدريب  ،ومنها الفترة الزمنيــة للبرنــامج هناك بعض األمور التي أثرت على نتائج الدراسة

على البرنامج اإلرشادي مدة شهر ونصف فقط وهي تعتبر فترة غير كافية على افتراض أننا نتعامل 

عــة التجريبيــة فقــط علــى أفــراد المجمو  اقتصــركذلك فإن التدريب  تعديل السلوك مع شكل من أشكال 

كــذلك اقتصــرت الدراســة الحاليــة علــى  لمجموعة  الضابطة أي معالجة تذكر،أفراد ا في حين لم يتلقَ 

الذكور فقط وأن أفراد المجموعتين التجريبية والضــابطة تواجــدوا معــًا فــي نفــس المكــان لــذلك فــإن مــن 

  الضابطة.لمجموعة التجريبية إلى المحتمل أن ينتقل أثر التدريب من أفراد ا
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  االستنتاجات:

الدراســـة المتمثلــة فـــي خفــض مســـتوى  أهــداففاعليـــة فــي تحقيـــق  اإلرشــاديظهــر البرنـــامج أ   - 1

  السلوك العدواني وزيادة في مستوى الدافعية للتعلم لدى المجموعة التجريبية.  

التــي تحتــاج  ةالمهمــيعتبر الطالب ذوي الســلوك العــدواني وتــدني الدافعيــة للــتعلم مــن الفئــات    - 2

رعاية نفسية خاصة واهتمام وذلك جراء ما يمارسونه من سلوكات خطره تــنعكس علــيهم  إلى

  السلبي. باألثر

ج ن ذوى السلوك العدواني وتدني الدافعية للتعلم بحاجة ماسة إلــى مزيــد مــن البــرامالطالب م   - 3

  بات الحياة.اإلرشادية إلعادة تكيفهم مع متطل

دني الدافعيــة للــتعلم، وكلمــا كانــت الســلوكات تمن العوامل المرتبطة ب د عَ تُ  السلوكات العدوانية   - 4

  العدوانية مرتفعة كانت الدافعية للتعلم متدنية.

  يجابية نحو الذات واآلخرين.ومهارات إالبرنامج اإلرشادي ساعد في تبني أفكار    - 5

  التوصيات:

  التوصيات اآلتية: إلىسة من خالل نتائجها ار توصلت الد عليه بناءً 

علــى أســلوب الضــبط الــذاتي مــن  بــل المرشــدين التربــويينمــن ق دارسفــي المــ الطلبــةتــدريب    - 1

  في حياته. الطالبجل استخدامه للتخفيف من الضغوطات التي يواجهها أ

مـــن  أخـــرىمحاولـــة تحســـين الدافعيـــة للـــتعلم لـــدى فئـــات بـــرامج إرشـــادية لبنـــاء العمـــل علـــى    - 2

دراســي الطــالب فــي المــدارس لــديها تــدني فــي الدافعيــة للــتعلم، كــالطالب ذوي التحصــيل ال

  المنخفض والقابلين للتطور.
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 اإلرشــاديةالبرنــامج فــي  المــدارس ين ومــديريمــلأمــور الطــالب والمع أوليــاء إشــراك ضــرورة   - 3

كل واحد منهم دوره وذلك بهدف خفــض مســتوى الســلوكات العدوانيــة وزيــادة الدافعيــة  ليأخذ

  في المدارس. الطلبةللتعلم لدى فئات مختلفة من 

 االهتمــام بتقـــديم الخـــدمات اإلرشـــادية للطـــالب مـــن خـــالل تطبيـــق بـــرامج إرشـــادية مـــن قبـــل   - 4

يعــاني طلبتهــا مــن تلــك لــدى فئــات مختلفــة مــن المــدارس  المرشــدين التربــويين فــي المــدارس

  المشكلة.

توسيع االهتمام بفئة الطالب العدوانيين والذين لديهم تــدني فــي الدافعيــة للــتعلم مــن الناحيــة    - 5

  النفسية وٕاعادة تكيفهم مع البيئة االجتماعية والتربوية. 

االجتماعيــة  األنشــطةالســلوك العــدواني وتــدني الدافعيــة للــتعلم فــي  أصحابالطالب  إشراك   - 6

بالمدرســـــة بحيـــــث تعمـــــل علـــــى توظيـــــف طاقـــــاتهم وقـــــدراتهم  والرياضـــــية والفنيـــــة والثقافيـــــة

  واستثمارها فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة المرجوة. 
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 المراجع و  المصادر قائمة

، دراسة نفسية اجتماعية في ظاهرة العدوان، دار النفس والعدوان): 2004إبراهيم، ريكام ( -

  .1طالكندي، 

، عالم العالج السلوكي للطفل أساليبه ونماذج من حاالته: 1993)إبراهيم، عبد الستار ( -

  المعرفة، الكويت.

العالج بضبط الذات ، العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية): 2008أبوزيد، مدحت ( -

  ، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية.والعالج العقالني االنفعالي السلوكي

: االستراتيجيات الدافعة للتعلم وعالقتها بمستوى الذكاء 2005)أحمد، إبراهيم إبراهيم ( -

رسالة ماجستير منشورة، جامعة والمناخ التعليمي والنوع لدى طالب المرحلة الثانوية، 

  .المنصورة، مصر

، دار اإلرشاد النفسي والتربوينظريات ): 2009أسعد، أحمد، عربيات، أحمد ( أبو -

  عمان. المسير،

فاعلة برنامج إرشادي نفسي في خفض درجة  :)2006سعد بن محمد ( ،رشود آل -

، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة نايف العربية السلوك العدواني لدى طالب المرحلة الثانوية

  ض.الريا للعلوم األمنية،

، مكتبة األنجلو الشخصية واالضطرابات السلوكية والوجدانية): 2001باظه، آمال ( -

  المصرية، القاهرة. 

في الضبط الذاتي في تحسين مستوى التحكم  إرشاديثر برنامج : أ)2001نيرين (، بكير -

رسالة ماجستير  ،الثانوياألول بالغضب ومركزية الضبط لدى عينه من طالبات الصف 

  .الجامعة األردنية منشورة،
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ي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى التوافق النفسي واالجتماع): 2011بلجاج، فروجة ( -

  ، رسالة ماجستير منشورة، تيزي وزو وبومرداس، الجزائر.المراهق

المشكالت النفسية عند األطفال (كذب، سرقة، عدوانية)، ): 2007بيبي، هدى الحسيني ( -

  .  230--220 9)، المجلد (40)، العدد(المجلة التربوية، اسبابها، الوقاية والعالج

فاعلية برنامج باللعب قائم على الضبط الذاتي : 2014)عبد الحميد ( بيومي، لمياء -

مجلة كلية التربية ، لخفض السلوك الفوضوي لدى المعاقين عقليًا القابلين للتعلم

  .  335--320)9)، المجلد (7، جامعة قناة السويس، العدد (الخاصة

النفس أسس علم  :2002)توق، محي الدين، يوسف قطامي، عبدالرحمن عدس ( -

  ، دار المسير للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان.التربوي

، دار المسير للنشر والتوزيع، التربويعلم النفس  ):2000أبو جادوا، صالح محمد ( -

  الطبعه الثانية.

مقترح لخفض السلوك العدواني لدى  إرشاديبرنامج : )1993نادر ( نبيل وقاسم، حافظ، -

جامعة  النفسي، اإلرشادمجلة ، 3)المجلد( ،1)(، العدد في ضوء بعض المتغيرات األطفال

  .30-25 عين شمس

أثر استخدام بعض فنيات العالج السلوكي المعرفي في : 2008)الحبشى، محمد سيف ( -

، رسالة دكتوراه منشورة. تحسين الكفاءة الذاتية األكاديمية لدى تالميذ المرحلة الثانوية

  التربية، جامعة المنصورة.كلية 

جمعي في التدريب  إرشاديفاعلية برنامج : )2003بهجت ( عفاف وأبو سليمان، حداد، -

 ،حلة الثانويةلمرا من طلبة ةعلى الضبط الذاتي في خفض الضغوطات النفسية لدى عين

  . 8)117-141 المجلد( )،3(قطر العدد ،مجلة العلوم التربوية
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، التحصيل الدراسي بدافعية التعلم لدي المراهق المتمدرسعالقة : )2012لوناس ( حدة، -

  .الجزائر ولحاج، البويرة،أجامعة اكلي محند  رسالة ماجستير منشورة،

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

الجامعة  كلية التربية، ،، رسالة ماجستير منشورةبمحافظات غزة األساسيالصف التاسع 

  .غزة اإلسالمية،

، مجلة دراسات ،التدخين فاعلية الضبط الذاتي في خفض سلوك: )1992نزيه ( حمدي، -

  .113--112)2(، العدد)19(األردنية، المجلدالجامعة 

عالقة الفاعلية الذاتية المدركة باالكتئاب والتوتر ): 2000حمدي، نزيه، وداود، نسيمه ( -

، ، مجلة دراسات العلوم التربويةالعلوم التربوية في الجامعة األردنيةلدى طلبة 

  . 65--60 5))، العدد(7المجلد(

الضغط المهني وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى أطباء الصحة  ):2014حنان، قوراري ( -

، رسالة ماجستير منشورة، العمومية دراسة ميدانية على أطباء الصحة العمومية الدوسن

  جامعة محمد خضير، بسكره، الجزائر. 

  ر.اليازوري للنش :األردن عربية،الطبعة ال علم النفس التربوي: )2004مروان ( حويج،أبو  -

، دار الشفاء للنشر إرشاد المجموعات الخاصة :)2008طااهللا  فؤاد ( ، عالخالدي -

  .والتوزيع، عمان: الطبعة األولى

  ر.وائل للنش :، األردن1ط ،مراعاة الفروق الفردية: )2005حمد (أناصر  الخوالدة، -

عالقة الفاعلية الذاتية المدركة باالكتئاب والتوتر لدى طلبة كلية ): 2000داود، نسيمة ( -

، الجامعة األردنية، ، مجلة دراسات العلوم التربويةالعلوم التربوية في الجامعة األردنية

  .30--25)3)، المجلد(7العدد(
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العالقة بين مشاهدة بعض برامج التلفاز والسلوك ): 2003دحالن، أحمد محمد ( -

  .الجامعة اإلسالمية، غزه، رسالة ماجستير منشورةالعدواني لدى األطفال بمحافظات غزه، 

استخدام نماذج المعادالت البنائية في تحديد أنماط  ):2010الربيعي، محمد أحمد ( -

العالقات السببية و االرتباطية بين مجموعة من المتغيرات التي تميز بين مستويات 

رسالة دكتوراه منشورة، جامعة عمان  التحصيل لخريجي الثانوية العامة في األردن،

  . العربية، األردن

اعلية برنامج تدخل معرفي سلوكي قائم على ف: )2011حنان ( نعيمه والجمال، الرفاعي، -

المعادي للمجتمع لدى  الضبط الذاتي في تحسين الكفاءة االجتماعية وخفض السلوك

، )4(، العدد)35(عين شمس، المجلد ،مجلة التربية ،عينه في مرحلة المراهقة المبكرة

507 -544.  

يستخدم التدريب فعالية برنامج إرشادي سلوكي جمعي ): 2006الرمادي، نور أحمد ( -

مجلة كلية ، على الضبط الذاتي لخفض الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة الجامعة

  .281-312)، 9)، المجلد(5، الفيوم، مصر، العدد(العلوم التربوية

المشكالت السلوكية لدى تالميذ  :)2006( مطاوع ،عبد الواحد ،محمد مسعد ،رياحأبو  -

، أطفال الخليج ذوى ،رسالة ماجستير منشورة ،لالستهواءمرتفعي ومنخفضي القابلية 

  .االحتياجات الخاصة

  .دار المسير للنشر :األردن ،1ط ،علم النفس العام: )2004عودة ( محمد الريماوي، -

  ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.الدافعية للتعلم: 2003)زايد،  نبيل محمد ( -

العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية لدى ): 2007الزبيدي، عبد المعين بن عمر ( -

رسالة الطلبة العنيفين وغير العنيفين في مدارس المرحلة الثانوية (دراسة مقارنة)، 

  ماجستير منشورة، جامعة مؤتة، عمان، األردن.



116 

سبل  ،أساسها( النفسية والسلوكية والدراسية، األطفالمشكالت  :)2005احمد ( الزعبي، -

  .فكردار ال دمشق: عالجها)،

دار الكتاب  ،الناشر ،مبادئ علم النفس التربوي: )2012عماد عبد الرحيم ( الزغلول، -

  ة.دولة اإلمارات العربية المتحد –العين  ،الجامعي

المجلة ، سيكولوجية العدوان والنظريات المفسره له: 2014)الزليطني، نجاة أحمد ( -

  .18-17، 4))، مجلد(16، جامعة الزاوية، الزاوية، العدد(الجامعة

فاعلية برنامج إرشادي لتحسين الدافعية للتعلم لدى التالميذ ): 2017الزهراء، سبسيان ( -

  ، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة وهران.المعرضين للتسرب المدرسي

، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، التوجيه واإلرشاد النفسي): 2002زهران، حامد عبد السالم ( -

  القاهرة.  

الدافعية للتعلم والذكاء االنفعالي وعالقتهما بالتحصيل  ):2015زكي ( سرحان، سهير -

  رسالة ماجستير منشورة، جامعة األزهر، غزة. الدراسي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية بغزة،

، أساسيات في اإلرشاد والتوجيه النفسي والتربوي :)2003محمد إبراهيم (، السفاسفة -

  الكويت : دار الفالح.

وعالقتها بالضبط الذاتي لدى طالب  دارة الغضبإ: 2010)نجالء فتحي ( ،ةسليمأبو  -

  .65--60 ببورسعيد ،مجلة كلية التربية مصر: )،8(، المجلد)4(العدد ،الجامعة

للنشر  : دار زاهراألردن مقدمة في علم النفس،: 2006)نبيه صالح ( السمارائي، -

  .والتوزيع

، دار غريب للطباعة والنشر، العملية اإلرشادية والعالجية ):1996الشناوى، محمد ( -

  القاهرة.  
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فاعلية برنامج في اإلرشاد التربوي في استثارة دافعية ): 2007شواشرة عاطف حسن ( -

، دراسة حالة، رسالة اإلنجاز لدى طالب يعاني من تدني الدافعية للتحصيل الدراسي

  ، األردن.ماجستير منشورة، الجامعة العربية المفتوحة

 Ellisفاعلية برنامج إرشادي يستند إلى نظرية اليس : 2016)الشوبكي، نايفة حمدان ( -

في تحسين الضبط الذاتي وخفض الرهاب االجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في 

  ، بحث، جامعة البلقاء التطبيقية، األردن.األردن

أسباب السلوك العدواني لدى درجة مظاهر و ): 2012الصالح، تهاني محمد عبد القادر ( -

طلبة المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية 

، رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، وطرق عالجها من وجهة نظر المعلمين

  فلسطين. 

االستجابة المنافسة والضبط الذاتي في معالجة  أسلوبيفاعلية : )1994عادل ( طنوس، -

  األردن. عمان، ،األردنيةالجامعة  رسالة ماجستير منشورة، ،األظافرقضم 
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  المالحق

  ): مقياس السلوك العدواني 1ملحق (

  ): مقياس الدافعية للتعلم2ملحق (

  ): البرنامج اإلرشادي3ملحق (

  اإلرشادية): النشرات 4ملحق (

  ): عقد االتفاقية بين الباحث والمجموعة اإلرشادية5ملحق (

  ): أسماء لجنة التحكيم6ملحق (

  ): كتاب كلية الدراسات العليا7ملحق (

  ): كتاب مديرية التربية والتعليم8ملحق (
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  )1ملحق (

  قياس السلوك العدوانيم

  :عزيزي الطالب

فاعلية برنامج إرشادي جمعي  إلىيسعى الباحث إلى إجراء دراسة ميدانية هدفها التعرف 
لدى طالب  السلوك العدواني وزيادة الدافعيةقائم على إستراتيجية الضبط الذاتي في خفض مستوى 

بكل شفافية وموضوعيه  المقياسعلى فقرات  باإلجابة الصف الثامن األساسي ، لذا يرجي التكرم
وصراحة ، فهذا يخدم أغراض البحث العلمي وسيتم التعامل مع البيانات بمنتهى السرية كما أرجو 

  .البيانات الشخصية المرفقة من حضرتك كتابة

 أمام الفقرة التى Xأمامك مجموعة من العبارات يرجى من حضرتك وضع إشارة  عزيزي الطالب :
  آلتي:كما هو موضح في المثال ا تنطبق على درجة تكرار السلوك لديك

  الفقرة
  

ال 
  ينطبق

ينطبق بدرجة 
  ةقليل

ينطبق بدرجة 
  متوسطة

ينطبق 
  ةبدرجة كبير 

ينطبق بدرجة 
  جدا ةكبير 

إذا ضربني شخص ما فإنني أرد له 
  الضربة

    X     

  :البيانات الشخصية

  _____________________________________________________ االسم :

  ____________________________________________________الصف :

  ____________________________________________________ الجنس :

  _____________________________________________________ العمر :

  مخيم  - 3قرية                              -2                  ةيندم - 1  مكان السكن :

  شاكرا لكم حسن تعاونكم

  رياض صالح  :الباحث
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  ةالفقر   الرقم
ال 

  ينطبق

ينطبق 
بدرجة 

  ةقليل

ينطبق 
بدرجة 
  متوسطة

ينطبق 
بدرجة 

  ةكبير 

ينطبق 
بدرجة 

  جداً  ةكبير 
أحيانا ال استطيع التحكم برغبتي في ضرب   1

  شخص ما 
          

 اً ضرب شخصضمن إثارة كافية من الممكن أن أ  2
  اً معين

          

            إذا ضربني شخص ما فإنني أرد له الضربة   3
إذا كان ال بد من اللجوء للعنف لحماية حقوقي   4

  فأنني سأفعل ذلك 
          

            د ممن دفعوني لحد االقتتال معهم هناك أفرا  5
            هدد  من يشتمني أ  6
            أنادي اآلخرين بما يكرهونه من ألقاب   7
            ني عنيف في مخاطبة اآلخرين نا بأشعر أحياأ  8
            ستمتع في توجيه األذى لآلخرين أ  9

نهمك في القيل والقال ونشر الشائعات عن أ  10
  اآلخرين  

          

            نشر الشائعات السيئة على من ال أحب أ   11
إلى حد تكسير  ةشديدمرت بي حاالت غضب   12

  األشياء 
          

            هدأ أغضب بسرعة وسرعان ما أ  13
            ستطيع إخفاء توتري عندما أحبط ال أ  14
            شعر أحيانا إني سأنفجر من الغضب أ  15
              إنني شخص حاد المزاج   16
            إنني شخص هادئ المزاج   17
            في السيطرة على غضبي الحاد  عندي مشكلة  18
            نفعل في بعض األحيان دون مبرر معقول أ  19
            عتقد أن هناك من يضمر لي العداء أ  20
حصل على شئ تنتابني مشاعر إنني أحيانا لم أ   21

  من الحياة 
          

            أنا متأكد أن الحياة تظلمني   22
يبدو لي أن اآلخرين يحصلون دائما على ما   23

  يريدون 
          

            أتساءل لماذا أشعر بالمرارة حول األشياء   24
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  ةالفقر   الرقم
ال 

  ينطبق

ينطبق 
بدرجة 

  ةقليل

ينطبق 
بدرجة 
  متوسطة

ينطبق 
بدرجة 

  ةكبير 

ينطبق 
بدرجة 

  جداً  ةكبير 
            أعلم أن أصحابي يتحدثون عني من وراء ظهري    25
يراودني الشك في الود الزائد الذي يبديه الغرباء   26

  لي 
          

أشعر أحيانا أن الناس يضحكون علي من وراء   27
  ظهري   

          

عندما يبدي الناس لطفًا زائد أتساءل عما يريدون   28
  من وراء ذلك 

          

            شعر أحيانا أني كثيرًا ما أعاقب من دون سبب أ  29
لو أن الناس لم يكنوا لي العداء لكنت أكثر   30

  نجاحا   
          

  

  

  

 رياض صالح  الباحث:
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  )2ملحق (

  الدافعية للتعلممقياس 

  :عزيزي الطالب

فاعلية برنامج إرشادي جمعي إلى يسعى الباحث إلى إجراء دراسة ميدانية هدفها التعرف 
لدى  العدواني وزيادة مستوى الدافعية السلوكقائم على إستراتيجية الضبط الذاتي في خفض مستوى 

بكل شفافية  المقياسعلى فقرات  باإلجابة لذا يرجي التكرم، طالب الصف الثامن األساسي
 ،فهذا يخدم أغراض البحث العلمي وسيتم التعامل مع البيانات بمنتهى السرية ،وصراحة ةوموضوعي

  .كما أرجو من حضرتك كتابة البيانات الشخصية المرفقة

أمام الفقرة التى  Xعزيزي الطالب : أمامك مجموعة من العبارات يرجى من حضرتك وضع إشارة 
  آلتي:كما هو موضح في المثال اتنطبق على درجة تكرار السلوك لديك 

 درجة كبيرة  ةالفقر 
  جداً 

درجة 
  ةكبير 

درجة 
  متوسطة

درجة قليلة   درجة قليلة
  جدا

    X       اشعر بالسعادة عندما أكون في المدرسة  
  :البيانات الشخصية

  _____________________________________________________االسم :

  ____________________________________________________الصف :

  ____________________________________________________ -الجنس :

  _____________________________________________________ العمر :

  مخيم  -3قرية                                -2              ةمدين - 1  مكان السكن :

  شاكرا لكم حسن تعاونكم

  رياض صالح  :الباحث
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  2012ليوسف قطامي  --- مقياس الدافعية للتعلم 

  ةالفقر   الرقم
درجة 
  كبيرة جداً 

درجة 
  كبيرة

درجة 
  متوسطة

درجة 
  قليلة

درجة 
  جداً قليلة 

            شعر بالسعادة عندما أكون في المدرسة أ  1
            يندر أن يهتم والدي بعالماتي المدرسية   2
أفضل القيام بالعمل الدراسي ضمن مجموعة من   3

  الزمالء على أن أقوم به منفردا 
          

اهتمامي ببعض المواضيع الدراسية يؤدي إلى إهمال   4
  كل ما يدور حولي

          

            استمتع باألفكار الجديدة التي أتعلمها في المدرسة   5
            النزعة إلى ترك المدرسة بسبب قوانينها الصارمة  لدي  6
أحب القيام بمسؤولياتي في المدرسة بغض النظر   7

  عن النتائج 
          

            أواجه المواقف المدرسية بمسؤولية تامة   8
مشكالتي يصغي إلي والدي عندما أتحدث عن   9

  المدرسية
          

            يصعب علي االنتباه إلى شرح المعلم ومتابعة  10
ن غالبية الدروس التي تقدمها المدرسة غير أشعر بأ  11

  رةمثي
          

            أحب أن يرضى علي جميع زمالئي في المدرسة  12
أتجنب المواقف المدرسية التي تتطلب تحمل   13

  المسؤولية 
          

ال استحسن إنزال العقوبات على طلبة المدرسة بغض   14
  النظر عن األسباب 

          

            يهتم والدي بمعرفة حقيقة مشاعري تجاه المدرسة   15
ن الزمالء في المدرسة هم سبب المشاكل أشعر بأ  16

  التي أتعرض لها 
          

شعر بالضيق أثناء أداء الواجبات المدرسية التي أ  17
  الزمالء في المدرسةتتطلب العمل مع 

          

شعر بالالمباالة أحيانا فيما يتصل بأداء الواجبات أ  18
  المدرسية 

          

شعر بالرضا عندما أقوم بتطوير معلوماتي ومهاراتي أ  19
  في المدرسة 
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  الفقرة  الرقم
درجة 
  كبيرة جداً 

درجة 
  كبيرة

درجة 
  متوسطة

درجة 
  قليلة

درجة 
  قليلة جداً 

أفضل أن يعطينا المعلم أسئلة صعبة تحتاج إلى   20
  تفكير 

          

هتم بالمواضيع المدرسية على أي شيء أفضل أن أ  21
  آخر 

          

            حرص على أن أتقيد بالسلوك الذي تطلبه المدرسة أ   22
يسعدني أن تعطى المكافآت للطلبة بقدر الجهد   23

  المبذول  
          

حرص على تنفيذ ما يطلب مني المعلمون والوالدان أ  24
  بخصوص الواجبات المدرسية 

          

ن مساهمتي في عمل أشياء جديدة ما أشعر بأ كثيراً   25
  في المدرسة تميل إلى الهبوط 

          

ن االلتزام بقوانين المدرسة يخلق جوا دراسيا أشعر بأ  26
  مريحا  

          

أقوم بالكثير من النشاطات المدرسية والجمعيات   27
  الطالبية 

          

28   ي عندما أتحدث إليهما عن عالماتي ال يأبه والد
  المدرسية 

          

بسرعة مع الزمالء في  يصعب علي تكون صداقة  29
  المدرسة

          

            لدي رغبة قوية لالستفسار عن المواضيع في المدرسة  30
            يحرص والدي على قيامي بأداء واجباتي المدرسية   31
            ال يهتم والدي باألفكار التي أتعلمها في المدرسة   32
شعر بالملل عندما أقوم بالواجبات سرعان ما أ  33

  المدرسية
          

ي من الحصول نَ نَ مك العمل مع الزمالء في المدرسة يُ   34
  على عالمات أعلى 

          

زمالئي في حل واجباتي المدرسية يعود  تعاوني مع  35
  علي بالمنفعة

          

            أقوم بكل ما يطلب مني في نطاق المدرسة   36
 الباحث : رياض صالح
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  )3ملحق (

  اإلرشاديالبرنامج 

  :النظري للبرنامج األساس

الضبط الذاتي بهدف خفض  إستراتيجيةالبرنامج التدريبي القائم على  بإعدادقام الباحث 
، وقد اعتمد األساسيمستوى السلوك العدواني وزيادة الدافعية لدى عينه من طالب الصف الثامن 

 سلوكية، مراعياً  أساليبعلى  ) في الضبط الذاتي مستنداً KANFERالبرنامج على نموذج كانفر (
الجماعي، وهو يحتوى على مجموعه  اإلرشادوباستخدام طريقة  المجموعة ألفرادالمرحلة العمرية 

تتضمن تدريبات  إرشادية ات) جلس10تكون البرنامج من (يحيث ، والمهارات المختلفة األنشطةمن 
ومناقشات وواجب بيتي بهدف تعليم الطالب مهارات تساعدهم على ضبط ذواتهم والتخفيف من 

دقيقة)، حيث روعي فيها  90( السلوك العدواني وزيادة الدافعية لديهم حيث ستكون  مدة الجلسة
للطالب من ذوي السلوك  المحدودة واإلمكاناتمع القدرات  تتالءماالختيار المناسب للمهارات التي 

 األسسصهم ومراحل نموهم مراعيا فيها العدواني وتدني الدافعية لديهم والتي تتناسب مع خصائ
على  أجريتالتي  العديدةالدراسات والبحوث  أكدتالمنهجية في التدريب، حيث  واألساليبالعلمية 

التدريب العملي للتخفيف من حدة السلوكات العدوانية وزيادة  إلىهذه الفئات مدى احتياجها 
، فالتدريب العملي الذي يقوم أفضلوتحفيزهم نحو تقدمهم واالرتقاء بهم بمستوى  للدراسة دافعيتهم

يساعدهم على تحقيق النجاح الذي يعوضهم عن الضبط الذاتي  إستراتيجيةالطالب  إكسابعلى 
  .الذي يعانون منه واإلحباطالفشل 

  :التخطيط للبرنامج

طالع الباحث على البحوث والدراسات التي اهتمت باستراتيجيات الضبط الذاتي إبعد 
والحدود  األهدافللبرنامج لتحديد  اً عام اً وتدني الدافعية والسلوك العدواني، وضع الباحث تخطيط

  .به الخاصةفي البرنامج والوحدات  المتبعة واإلستراتيجية اإلجرائية

 مستوى خفض مستوى السلوك العدواني وزيادة إلىيهدف البرنامج التدريبي  :الهدف العام للبرنامج
ممن لديهم  األساسيمن طالب الصف الثامن  ةعينالتجريبية ( المجموعة أفرادلدى  للتعلم الدافعية
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) وذلك من خالل مساعدتهم على ضبط ذواتهم وتحسين التوافق وتدني الدافعيةية سلوكات عدوان
  .يجابية في المناخ المدرسيإلهم اوخفض التوتر والقلق لديهم ومشاركت باألمنالنفسي والشعور 

  :للبرنامج اإلجرائية األهداف

  :اآلتيللبرنامج على النحو  اإلجرائية األهداف دتتحد

التي  اإلدراكيةالمجموعة التجريبية على ممارسة بعض الفنيات السلوكية  أفرادمساعدة  - 1
يتمكنوا من مواجهة السلوك  حتىيجابية إلا إلىمن السلبية  أفكارهم عديلتساعدهم على ت
 .دافعيتهمالعدواني وزيادة 

المجموعة التجريبية على التخلص من مشاعر التوتر وفقدان االهتمام  أفرادمساعدة  - 2
بالعجز والدونية وتدني  واإلحساسالمظاهر التي يعانون منها مثل العدوانية  واستبدال

 .ك العدواني وخفض مستوى الدافعيةالدافعية لما له من دور في ممارسة السلو 
في  اليائسةمن تجاربهم الفاشلة وخبراتهم  االستفادةالمجموعة التجريبية على  أفرادمساعدة  - 3

اكتساب محبتها واحترامها االيجابية حول كيفية التعايش مع ذواتهم و  المعرفةاكتساب 
 .عليها والمحافظةاكتساب طرق تنميتها وضبطها  إلى باإلضافة

والواجبات المنزلية بهدف  األنشطةالتجريبية ببعض  المجموعة أفرادتكليف كل فرد من  - 4
يجابية في إهارات سلوكية م إلى باإلضافةالتعليم والتدريب على طرق تنمية الذات وضبطها 

 .لعدوانية وزياد الدافعية لديهمحياتهم تساعدهم على خفض ا

  :مكونات ومحتوى البرنامج

في مجال الضبط  التيأجريتوالدراسات والبحوث  األدبياتطالع الباحث على إمن خالل 
ب، حيث هذا المفهوم وخصائص الطال أبعادمحتوى البرنامج في ضوء  بإعدادالذاتي قام الباحث 

من المهارات تساعدهم على  ةن الجلسات التدريبية تضمنت مجموعم ةاشتمل البرنامج على مجموع
الضبط الذات من اجل خفض مستوى السلوك العدواني وزيادة الدافعية لديهم، واالستفادة من مادة 

  :آلتيةتم االعتماد على المصادر ا ومحتوى البرنامج وجلساته
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 حول استراتيجيات الضبط الذاتي في  التيأجريتبحوث السابقة والدراسات وال األدبيات
خفض مستوى السلوك العدواني وزيادة الدافعية، والخبرة العملية للباحث في بناء البرامج 

 في هذه المجاالت. أجريتالتدريبية التي 
  في علم النفس وبشكل خاص في مجال علم النفس التربوي  المتخصصةالمؤلفات والكتب

، حيث قدم محتوى البرنامج في المتخصصةالنفسي وبعض الدوريات والمجالت  واإلرشاد
 اآلتي:تدريبية موضحة بالجدول  ات) جلس10(

  موضوع الجلسة  رقم الجلسة
  التعريف والتعارف في البرنامج اإلرشادي وكسر الحواجز وتوقيع االتفاقية   الجلسة األولى  

  الضبط الذاتي  الجلسة الثانية
  ومظاهره واآلثار السلبية له مفهوم السلوك العدواني  الجلسة الثالثة

  لتدني الدافعية ومظاهرها واآلثار السلبية مفهوم الدافعية  الرابعةالجلسة 
  الغضب إدارة  خامسةالجلسة ال
  الدافعية تحسين  سادسة الجلسة ال
  السلوك العدواني –مراقبة الذات   سابعةالجلسة ال
  الدافعية  –ضبط المثيرات   الثامنةالجلسة 
  السلوك العدواني  –وضع األهداف   التاسعةالجلسة 
  الختامية وتقييم جلسات البرنامج اإلرشادي  العاشرةالجلسة 

  :اإلرشاديفي البرنامج  المستخدمةالفنيات 

في جلسات البرنامج التدريبي يمكن  اإلرشادية واألساليبستخدم الباحث بعض الفنيات ا
  :اآلتيذكرها على النحو 

مع التعزيز  مجزأةعلى مراحل  نجاز المهام المطلوبةا تم من خالله إذ:لمهامجدول ا - 1
ا تبعا يجب عمله ةمطلوب للطالب بخطوات عملية معين من خالل شرح ما هو والمكافأة

 .لجدول معين وفي وقت معين
التطبيق العملي للبرنامج على مشاركة الطالب في  أثناءعتمد الباحث ا :التعزيز الفوري - 2

الشفوية والتعزيز الفوري لهم بعد  واإلرشاداتالتعليمية مع تقديم بعض التعليمات  األنشطة
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من مستوى  يخففو  بأنفسهمحيث يعمل ذلك على زيادة الثقة  ،كل نجاح يحققه الطالب
 لديهم. العدوانية وزيادة الدافعية

 اءالبرنامج على معالجة وتعديل اخط د الباحث خالل تطبيقاعتم :الراجعةالتغذية  أسلوب - 3
بحيث ال تترك أي جلسة من  والبناءةالفورية  الراجعةالطالب من خالل استخدام التغذية 

وان كل فرد من  ةالمجموع ألفرادالجلسات الخاصة في البرنامج وذلك من خالل االستماع 
الهدف من وراء الجلسة  للتأكد من تحقيقفهم محتوى الجلسة  استطاعالمجموعة  أفراد

 .التدريبية

  :للبرنامج اإلجرائيةالحدود 

 :اآلتيعلى النحو  ومكانياً  تم تحديد البرنامج زمانياً 

 بمجموع  أسبوعلكل  ينبواقع جلست أسابيع) 5تنفيذ البرنامج على مدى ( تم :الحدود الزمانية
لتحقيق هدف من  ة) دقيقة مخصص90كل جلسة مدة (ت ستغرقا، حيث ات) جلس10(

 أبعادفي  الممثلةللبرنامج  العامة األهدافبدورها تحقق  والتيالفرعية للبرنامج  األهداف
 .الضبط الذاتي هدف الدراسة إستراتيجيةومكونات 

 البرنامج في حدود وداخل المدرسةتم تنفيذ جلسات  :الحدود المكانية. 
 مجموعتين من الطالب من الذين حصلوا على  إلىتم تقسيم عينه الدراسة  :لبشريةالحدود ا

حيث تكون المجموعة بالدرجات على مقياس السلوك العدواني ولديهم دافعية متدنية،  أعلى
) طالب، 10تجريبية والثانية ضابطة، وتتكون كل مجموعه من عدد ال يقل عن ( األولى

 .المجموعة التجريبية دون الضابطةلذلك على حيث تم تطبيق البرنامج المعد 
 التجريبية التي تم العمل معها المجموعة كون من الباحث وت :فريق العمل. 

  :تنفيذ البرنامج

من حدود مكانية وزمانية من تخطيط البرنامج وما يلزم  اإلنهاءتم تنفيذ البرنامج بعد 
خذ التغذية الراجعة من ذوي االختصاص على جلسات البرنامج وما يلزمها من تعديالت أوبشرية و 

  تم تنفيذ البرنامج المعد لذلك.حيث بعد ذلك 
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  صدق البرنامج:

من ذوي  ةالباحث بعرض البرنامج على مجموع قام ياإلرشادمن كفاءة البرنامج  للتأكد
من مدى  التأكديتم  حتىالتربوي  إلرشاداالعملية في ميدان علم النفس و  والخبرةاالختصاص 

مة البرنامج ومحتواه للتطبيق على عينة الدراسة، وهل يحقق هذا المحتوى هدف الموضوع من ءمال
ال ؟ وبعد ذلك تم تعديل البرنامج في ضوء آراء ومقترحات المختصين، حيث تم بناء  أمالجلسة 

 اً يمراع عليها  المجموعة أفرادالضبط الذاتي موضوع الدراسة لتدريب  إستراتيجيةالبرنامج في ضوء 
ك يكون الهدف منها خفض مستوى السلو  أن االرشادي بناء وتصميم جلسات البرنامج أثناء

م تقسيم البرنامج بمقارنة النتائج القبلية وت، افرد المجموعة االرشادية العدواني وزيادة الدافعية لدي
  .الضابطة المجموعةة التجريبية وكذلك مقارنة نتائج المجموعة التجريبية بنتائج والبعدية للمجموع

  :جلسات البرنامج

  :التعريف في البرنامج اإلرشادي وبناء المجموعة الجلسة األولى:

  دقيقة 90: الزمنية المدة

  اإلرشاديامج نللمشاركة في البر  اإلرشاديةالمجموعة  أفرادتهيئة  :الهدف العام

  :الخاصة األهداف

 المجموعة للتعارف ما بينها وبين المرشد أمامالفرصة  إتاحة -
 كسر الحواجز وبناء المجموعة -
 تحديد الهدف العام من البرنامج -
 توقعات المجموعة من البرنامج إلىاالستماع  -
 االتفاق على مكان ومواعيد اللقاءات والتركيز على ضرورة االلتزام -
 توقيع التعهد الخاص للبرنامج -

  واإلصغاءالمناقشة والحوار  ،تمارين كسر الحواجز :اإلرشادية ساليباأل
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  :اإلجراءات

  :)دقائق 10(المدة الزمنية  

الطالب ثم  أمامقدم نفسه قام الباحث بالترحيب في المجموعة وشكرهم على الحضور، حيث  -
من التمارين  وبعد ذلك قام الباحث بعمل مجموعة ،لآلخرينيقدم نفسه  أنلكل طالب  ةفرص عطىأ

التي تساعد في بناء المجموعة وكسر الحواجز وزيادة التعارف فيما بينهم والتمارين هي تمرين 
من هذه  اً خذ عددطلب منهم أالمن حبات الخرز أمام المجموعة و  الخرز وهو وضع مجموعة

الحبات الحبات حسب الرغبة وبعد ذلك يطلب الباحث من أفراد المجموعة أن يتكلم عن نفسه بعدد 
يستمر ذلك إلى أن ينهي أفراد المجموعة جميعا، وبعد ذلك انتقل الباحث إلى عمل و التي اختارها 

يلتقي باآلخر وان يتعرف علية تمرين آخر وهو إعطاء وقت قصير لكل فرد من أفراد المجموعة أن 
ذلك يعطي أكثر وبعد االنتهاء من  إليهمجموعة من األسئلة التي تساعده على التعرف ويسأله 

الباحث فرصة لكل واحد من أفراد المجموعة أن يتحدث عن زميله ماذا عرف عنه، وبعد ذلك حيث 
انتقل الباحث إلى تمرين الوردة وهو أن يطلب الباحث من أفراد المجموعة أن يرسموا ورده ويكتبوا 

ن أفراد داخل بتالت الوردة أمنيات يرغبون في تحقيقها حيث يتم إعطاء الفرصة لكل فرد م
  والتي يرغب بتحقيقها في حياته. المجموعة أن يتحدث عن أمنياته

  :دقائق)  (15المدة الزمنية 

الجمعي يتضمن مساعدة  اإلرشاد نإ قالحيث  ،الجمعي اإلرشادفكرة بسيطة عن باحث قدم ال -
حل لهذه المشكلة بحيث  إيجادولديهم الرغبة في  ةالذين لديهم مشكلة متشابه األفرادمجموعة من 

طرق وأساليب تساعدهم في التغلب على  إلىالتوصل  باحثالمجموعة مساعدة ال أفراديستطيع 
يحصل على المساعدة التامة  أن له الحق في المجموعة أفرادكل فرد من  باحث أنال ، وأكدالمشكلة

يقدم كل فرد نفسه  أنالمجموعة  أفرادمن  الباحثوبعد ذلك طلب  ،المشكلة هذه للتغلب على
  في حياته. يحبها واألمور التي ال يحبها التي األمورويتحدث عن 
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  :)دقيقة 20المدة الزمنية (

فكرة عن  باحثقدم ال حيث ،يحققه أنث عن أهداف البرنامج وما يمكن يلحداب قام الباحث - 
 جلسات رَ شْ عَ ن هذا البرنامج يتكون من إ قالحيث  ،الهدف منه ،مكوناته ،البرنامج من حيث

كل جلسة تتضمن تدريبات ومناقشات وواجب بيتي والهدف من الجلسات هو زيادة قدرة  إرشادية
األمر الذي يساعده في خفض مستوى السلوك العدواني وزيادة ، الفرد على ضبط سلوكه ذاتياً 

زيادة  إلىمما يؤدي  اآلخرينوالذي بدوره يجنبهم من الوقوع في المتاعب والمشاكل مع  ،الدافعية
  .أفضل نفسياً  راحة وشعوراً  يعطيهالذي  األمر اآلخرين،تفاعله مع 

  :دقيقة) 30المدة الزمنية  (

 ،بناء التوقعات المالئمة والواقعية ألفراد المجموعة المشاركين في البرنامجفي نهاية الجلسة تم - 
وكذلك ما يتوقعوه من تفاعل ونشاط  ،المجموعة توقعاتهم من البرنامج أفرادمع  باحثحيث ناقش ال

وكذلك االلتزام بالواجبات البيتية المعطاة والتأكيد على ضرورة االلتزام بمواعيد  ،داخل المجموعة
جبات كل فرد داخل المجموعة اوكذلك على حقوق وو  ،في مواعيدها اإلرشاديةحضور الجلسات 

  داخل المدرسة. ن تكونوأ تم االتفاق على مواعيد اللقاءات ومكانهاحيث 

  :دقيقة)15 المدة الزمنية  (

  أيقر  أن المجموعة أفرادمن  باحثحيث طلب ال اإلرشاديتوقيع اتفاقية االلتزام بالبرنامج تم - 
المجال  بإعطاءالجلسة  إنهاءتم  االتفاقيةوبعد االنتهاء من توقيع  ،التعهد المكتوب والتوقيع عليه

 لهم التوفيق دائماً  مع المجموعة متمنياً  الباحث نهيأحيث  يقول كلمة جميلة, أنكل واحد  أمام
  .القادمةوتذكيرهم بموعد الجلسة 

  مهارة ضبط الذات الجلسة الثانية: 

  دقيقة 90 : المدة الزمنية

  زيادة وعي أفراد المجموعة على مهارة ضبط الذات  الهدف العام:
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  األهداف الخاصة:

 تعريف أفراد المجموعة في  مهارة الضبط الذاتي  -
 إكساب أفراد المجموعة معلومات عن مهارة الضبط الذاتي -
 إعطاء الواجب البيتي للجلسة الحالية  -

  الحوار والمناقشة واإلصغاء  األساليب اإلرشادية:

  اإلجراءات:

  :دقيقة)  (15المدة الزمنية

الحضور وااللتزام والعمل على فحص رحب الباحث في أفراد المجموعة وشكرهم على  -
الباحث مساحة لكل واحد من أفراد المجموعة أن يعبر عن مشاعره  عرهم، حيث أعطىمشا

في تلك اللحظة، وبعد االنتهاء من فحص المشاعر تم عمل تمرين تنشيط ألفراد المجموعة 
عن قيام جلوس  الرتياح النفسي والتمرين هو عبارةألضافه شئ من الفرح والسرور لديهم وا

، بحيث يحفظ كل واحد هذه الحركات ييبالعدد واحد قيام اثنان جلوس وثالث القول هي
 كذا إلى أن أنهى الباحث التمرين.وه ءخطاوعند الخربشة يخرج الذي يُ 

  

  دقيقة) (50المدة الزمنية 

مهارة ضبط الذات  ن:إالضبط الذاتي قائالً  فعرفانتقل الباحث إلى موضوع الجلسة الحالية  -
سلوكنا وتقوده وينتج العوامل التي توجه  إلىالتعرف  هي عبارة عن مهارة يتم من خاللها

 ،مالحظة هذه العوامل بدقة إلى سلبية وبواسطتها يتم التعرف أويجابية إعنها نتائج 
يجابية تصف إجل نتائج أمن  هيتحكم ويضبط هذه العوامل التي توجه أنويستطيع الفرد 

ن يتعلم هذه المهارة ويستخدمها في حياته اليومية من خالل التدريب على أو  ،كهسلو 
  :أساسيةمن ثالثة مراحل  المهارةوتتكون هذه  ،ممارسة هذه المهارة
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يقوم الفرد في هذه المرحلة باالنتباه بشكل متعمد لسلوكه ويالحظه  :اقبة الذاتمرحلة مر    -1
مالحظة توجهه وتقوده للتصرف بطريقة ما ( التيبشكل دقيق ويسجل العوامل والمواقف 

  .)سلوك الذي يرغب بتغييره وتعديلههنا ال

ل تعديل جأيرغب في تحقيقها من  وأهدافاً  يضع الفرد معايير أن :مرحلة التقييم الذات   -2
يكون  أنوضعها والمعايير التي يجب  التي األهدافنجازه لهذه إسلوكه ثم يقارن بين مدى 

  .يضعها لنفسه التيحسب المعايير  األهدافعليها سلوكه ومدى تحقيقه لهذه 

قام بالسلوك الصحيح وتحقيق الهدف نه إ إذيقوم الفرد بتعزيز ذاته  :مرحلة تعزيز الذات   - 3
نه في هذه المرحلة يعاقب ذاته نتيجة لعدم انجازه للهدف الذي أ أو ،الذي وضعه لنفسه

  آلتي:لمجموعة من خالل المثال اوتم توضيح ما سبق ألفراد ا ،وضعه

 بسبب انه مهملٌ وأهله له  ئهلنقد زمال يتحسس كثيراً  األساسي(زيد طالب في الصف الثامن 
 غير مجتهد ومهمل،ومعلميه وزمالئه صوره بأنه طالب  أهلهن لدى ، تكو في مدرسته

صورة  يزيد من دافعيته للدراسة ويغير أنويرغب في  يضايقه كثيراً  األمروأصبح هذا 
  .)عنه اآلخرين

نه تضايق أو  األسبوعمرات في  أربعنه يتضايق من نقد زمالئه أحين راقب زيد نفسه وجد 
 زيد من دافعيته للدراسةي أنلذا قرر  ،مرتين األسبوعقام به في الذي خاطئ ال هلتصرف أخيهمن نقد 

  :التالية األهدافووضع لنفسه 

  مالئه وٕاخوتهال يتضايق من نقد ز  أن - 1

  لألمور يجابية وفهماً إ أكثريستفيد من هذا النقد بحيث يصبح  أن - 2

  يتناقش معهم حول هذا النقد ويبين وجهة نظره دون انزعاج أن - 3

 أصبحنه أالتصرف في هذا اليوم و  أحسننه إ(كان يقول لنفسه  األهدافوعندما يحقق هذه 
 األهدافحد هذه أعندما ال يحقق  أمايلعب كرة القدم في هذا اليوم)  أننه يستحق أطالبا جيدا و 

قبل نقد ياليوم ولم لتزما م أكنلعب كرة القدم ألنني لم أ أنستطيع أيقول ال  نبإعاقب نفسه (كان ي
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معهم واالستماع إلى رأيهم  بعد ذلك تم مناقشة أفراد المجموعة بمواقف أخرى حصلت ،زمالئه له )
  عنها.

  :دقيقة) 30المدة الزمنية (

انهي الباحث الجلسة بعمل تلخيص ألهم النقاط التي تمت وما مدى االستفادة من محتوى  -
الواجب البيتي ألفراد المجموعة  عطىعن الموضوع  و أ إرشاديةالجلسة، حيث وزع الباحث نشرة 

وذلك حسب  على ما تم في الجلسة وان يقوموا بتطبيقها بناءً ن يضعوا ألنفسهم أهداف واقعية بأ
  النموذج اآلتي:

  طريقة تحقيقه  الهدف
    
    
    
    
    
    
  ومظاهره واآلثار السلبية له  : مفهوم السلوك العدوانيالثالثةالجلسة 

  دقيقة90 :المدة الزمنية

  زيادة قدرة أفراد المجموعة على التعامل مع السلوك العدواني :الهدف العام

  :الخاصة األهداف

 التعرف على السلوك العدواني المجموعة أفرادمساعد  -
 السلوك العدواني أسبابعلى  توعية أفراد المجموعة -
 المجموعة بمظاهر السلوك العدواني أفرادتعريف  -
 السلبية للسلوك العدوانيإكساب أفراد المجموعة معلومات عن اآلثار  -
 الواجب البيتي إعطاء -



147 

  والواجب البيتي واإلصغاءالمناقشة والحوار  اإلرشادية: األساليب

  :اإلجراءات

  :دقيقة) 20المدة الزمنية (

فحص مشاعر  رحب الباحث في المجموعة وشكرهم على االلتزام والحضور وعمل على -
وبعد االنتهاء من  ،مشاعره في تلك اللحظة ن يتحدث عنأفرصه لكل واحد ب وٕاعطاء المجموعة

 ،شئ من الفرح والبهجة والسرور لديهم إلضافة للمجموعةفحص المشاعر يتم عمل تمرين تنشيط 
وعند  الفاكهة،يسمي كل واحد منهم اسمه بنوع من  أنالمجموعة  أفرادطلب من الوالتمرين هو 

 المجموعة ألفراد المسماةالفواكه  أسماءعلى  بناءً  المجموعةبتحريك  الباحث االنتهاء من ذلك يقوم
 ينهي أن إلىمن الفواكه وهكذا  آخركان يقول مثال موز سيتحرك كل الموز وتكرار ذلك مع اسم 

 .التمرين الباحث

  :دقيقة) 15المدة الزمنية (

السلوك العدواني هو  نإ :حيث بدأ حديثة بالقول ،تعريف السلوك العدواني إلى انتقل الباحث -
التحكم في انفعاالته وهذه العوامل التي على عبارة عن سلوك يتم من خالله عدم قدرة الشخص 

ومالحظة هذه العوامل بدقة  إليهسلبية وبواسطتها يتم التعرف  توجه سلوكنا وتقوده ينتج عنها نتائج
يجابية تصف إ جل نتائجأهذه العوامل التي توجه سلوكه من يتحكم ويضبط  أنويستطيع الفرد 

 باآلخرين سواء األذىوٕالحاق  أشكاله،السلوك العدواني الضرب المبرح بكل  أشكالومن  ،سلوكه
  .اإلهانات لألشخاص وجيه الشتائم ووكذلك السلوك اللفظي الجارح كت ،نفسياً  أم جسدياً  أكان

  :دقيقة)15 المدة الزمنية (

عن  من خالل عرض صورة منفرة له السلبيةمظاهر السلوك العدواني واآلثار  الباحث وضح -
 السلوك العدوانيالتفكير عندهم حول موضوع  إثارة جلمن أ إلفراد المجموعة السلوك العدواني

ومالحظة  إليهمحيث تم االستماع  ،له على الصحة النفسية لألفراد السلبيةومظاهره واآلثار 
ومالحظة  دوار عن العنفلعب أوبعد االنتهاء من الحوار والمناقشة يتم  عن الصورة، إجاباتهم

المجموعة حيث تم عمل نقاش  أفرادالمترتبة عليه من قبل  السلبيةمظاهر هذا السلوك واآلثار 
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من سلوكات ممكن  و صح وخطأوحوار عن أداء الدور واالستماع إلى رأيهم وتوصيلهم إلى ما ه
  ممارستها.

  :دقيقة) 25( المدة الزمنية

مع المجموعة العوامل والمواقف التي تجعل الفرد يفقد سيطرته وأعصابه ويندفع  باحثناقش ال -
 أنالمجموعة  أفرادبحيث طلب من كل واحد من  اآلخرين،يتصرف بطريقة عدوانية مع  أن إلى

في الشارع وكيف كانت ردة فعله  أوفي المنزل  أويتحدث عن موقف تعرض له في المدرسة 
  ال اآلتي:المث باحثقدم ال للمجموعةوبعد االنتهاء من االستماع  ،اتجاهه

حد زمالئه وقام أ أقدمخالل ذلك  ،الفرصة أثناءناصر يجلس في ساحة المدرسة يتناول الطعام (
  .خالد) لد واستعاد الساند وش منبخطف الساندويتش من يده فقام ناصر على الفور بضرب خا

جعلهم يحددون الموقف الذي دفع ناصر للقيام المجموعة و  أفرادهذا المثال مع  باحثناقش ال
يقوم بها ناصر بدال من  أنكان من الممكن  التي األخرىالبدائل إلى  رفوالتع، بضرب زميله خالد

  .سلوك الضرب

خطف زميله الساند وش  :العدواني الخاطئ هوالموقف الذي دفع ناصر لفعل هذا السلوك    - 1
  .من يده وهو يأكل

  .قام بضرب زميله واستعاد الساند وش منه بالقوة :لموقفاستجابة اتجاه االكيفية    - 2

  :عن الضرب ةالبدائل الممكن   - 3

لو سمحت ارجع لي الشاندوش  ألنني  :يله استعادة الساندوش قائال لهيطلب من زم أن -
 .أكلي أكمل أن أريد

 .يقوم بإبالغ المعلم المناوب الموجود في الساحة أن -
إلى ما هو صح وخطأ وما وتوصيلهم  بعد االنتهاء من مناقشة المجموعة في الموقف -

 .عندما نواجه مثل هذه المواقف وتقديم التغذية الراجعة لذلك يجب عمله
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  دقيق):15 المدة الزمنية (

منها  االستفادةعن موضوع الجلسة ومدى  المجموعة رأي إلىاالستماع بالجلسة  نهي الباحثأ -
إرشادية عن موضوع  توزيع نشرة وبعد ذلك تم ،والتركيز على النقاط الرئيسة فيها وتلخيص محتواها

تجعلهم  التييالحظوا ويتعرفوا على المواقف  أنهدف منه وال اً بيتي اً المجموعة واجب وٕاعطاء الجلسة
 آلتي: يقة عدوانية حسب النموذجوبالتالي تجعلهم يتصرفون بطر  أنفسهم،ال يضبطون 

 

  كيفية االستجابة  الموقف المثير  اليوم
      السبت
      األحد

      االثنين
      الثالثاء
      األربعاء
      الخميس
      الجمعة

  

  لتدني الدافعيةللتعلم ومظاهرها واآلثار السلبية  مفهوم الدافعية :الرابعةالجلسة 

  دقيقة 90الزمنية :المدة 

  المجموعة أفراد ترسيخ مفهوم الدافعية للتعلم لدى:الهدف العام

  األهداف الخاصة:

 للجلسة السابقة  مناقشة الواجب البيتي -
 فهوم الدافعيةبم المجموعة أفراد تعريف -
 وأهميتها لوقوف على خصائص الدافعية ا -
 لتدني الدافعية  توعية أفراد المجموعة على المظاهر واآلثار السلبية -
 عن الدافعية إرشاديةتقديم الواجب البيتي ونشره  -
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  :اإلجراءات

  :)دقائق 10المدة الزمنية (

في بداية الجلسة رحب الباحث بأفراد المجموعة وشكرهم على الحضور وااللتزام، حيث تم فحص  -
فحص المشاعر  مشاعر المجموعة وٕاعطاء فرصه لكل واحد للتعبير عن مشاعره، وبعد االنتهاء من

لديهم، والتمرين هو هب الريح   تم عمل تمرين تنشيط للمجموعة إلضافة البهجة والسرور والمرح
حتى ال  جانباً  اً حد الكراس موضوعأن يكون أحد أفراد المجموعة أمام المجموعة على بأن يقف أ

ويتبدل ويحرك المجموعة عند قولة هب  يتسنى للجميع الجلوس بحيث يبقى شخص واحد واقفاً 
سود أو أي شئ يتعلق في المجموعة حيث يتبدل األحمر أو أ يرتدون اللباسالريح على  الناس 

  كذا إلى أن ينهي الباحث التمرين.وه أفراد المجموعة في تحريك المجموعة

  :دقيقة) 15المدة الزمنية (

المجموعة  أفرادلكل واحد من  الفرصة باحثال أعطىحيث  ،الواجب البيتي السابقناقش الباحث  -
وكيفية االستجابة لتلك المواقف من  وهاتم مناقشة المواقف التي سجل،و يقدم واجبه البيتي السابق أن

تعزيز لفظي لالستجابات الصحيحة والعمل على تصحيح  باحثحيث قدم ال  ،المجموعة أفرادقبل 
  .المجموعة للواجب البيتي أفراد أداءناسبة حول الخاطئة منها وتقديم التغذية الراجعة الم

  :دقيقة) 20المدة الزمنية (

 ألفرادبالنسبة  وأهميتهاقدم الباحث شرحا واضحا ومفصال لمفهوم الدافعية وخصائصها  -
 باحثحيث بدأ ال ،تدني الدافعية إلىئؤدي بالشخص  التيفي العملية التعليمية واألسباب  المجموعة

توجهه نحو هدف معين موجودة داخل الشخص تحركه و  طاقة كامنةالدافعية هي  أنحديثة بالقول 
البحث  على رغبة وحاجة ملحة لذلك فمثال الشخص الجائع نجده يندفع نحو هدف وهو وذلك بناءً 

من الطعام وغيرها من الحاجات الملحة  تهيصل إلى إشباع حاج عن الطعام بكل الوسائل حتى
  .األخرى
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  :دقيقة) 15( المدة الزمنية

على التعريف السابق  بناءً انتقل الباحث إلى فحص دافعية أفراد المجموعة نحو العملية التعليمية  -
من خالل تعزيز القدرات الموجودة لديهم وتشجيعهم على  سليماً  وتم توجيه أفراد المجموعة توجيهاً 

افعية وأهميتها بذل المزيد ليكونوا األفضل، وبعد االنتهاء من ذلك تحدث الباحث عن خصائص الد
  .استمرار ويعززوا هذا الجهد ذاتياً ن يحفزوا أنفسهم بألفراد المجموعة بأ

  :دقيقة) 15المدة الزمنية (

تدني الدافعية عند الطالب بشكل عام وما هي اآلثار السلبية لذلك تحدث الباحث عن مظاهر  -
ن للدافعية عالمات ومؤشرات تدل على انخفاضها لدى األفراد, حيث ذكر قائالً: إ حيث بدا الباحث

الباحث هذه المؤشرات مثل تشتت االنتباه أثناء الحصة الصفية وقلة االهتمام بالواجبات المدرسية 
والغياب والتأخر المتكرر لدى الطالب وكذلك قلة االهتمام بالدراسة اليومية وكثرة الخالفات مع 

ء المدرسة، األمر الذي يجعل الطالب في حالة من اإلحباط والملل وسوء التوافق المعلمين وزمال
النفسي واالجتماعي والتفكير في الخروج من المدرسة، حيث تم مناقشة هذه األمور مع أفراد 

مدى موجودة لديهم وما هي السبل التي تساعدهم في أي المجموعة واالستماع إلى آرائهم والى 
عليها من االهتمام بالمدرسة والمتابعة اليومية واالنتباه في الحصة الصفية وغيرها،  التعامل والتغلب

يجابية لديهم وتم تشجيعهم على العمل على هذه النقاط واستثمارها الباحث النقاط اإل حيث عزز
  ي يشعرهم بالتحسن في كل المجاالت.بشكل جيد األمر الذ

  :دقيقة) 15المدة الزمنية (

الجلسة باالستماع إلى رأي المجموعة عن موضوع الجلسة بتلخيص ألهم النقاط  نهي الباحثأ -
إرشادية عليهم وٕاعطاء الواجب البيتي وهو مالحظة ومراقبة  وتوزيع نشرة التي تم التركيز عليها

  : دافعيتهم خالل األسبوع كما هو موضح في الجدول اآلتي

  

  

  



152 

  أسبابه  الدافع  اليوم
      السبت
      األحد
      االثنين
      الثالثاء
      األربعاء
      الخميس
      الجمعة

  

  الجلسة الخامسة: إدارة الغضب

  دقيقة  90منية:المدة الز 

  أفراد المجموعة على إدارة الغضب الهدف العام: زيادة قدرة 

  األهداف الخاصة:

 ة الواجب البيتي للجلسة السابقة مناقش -
 دارة الغضب المجموعة على كيفية إتدريب أفراد  -
 عطاء الواجب البيتيإ -

 وار واإلصغاء والمحاضرة المبسطة األساليب اإلرشادية : المناقشة والح

  اإلجراءات:

  :دقائق) 10المدة الزمنية (

رحب الباحث في المجموعة وشكرهم على الحضور وااللتزام، حيث عمل على فحص مشاعر  -
المجموعة في تلك اللحظة وٕافساح المجال أمام كل واحد في التعبير عن مشاعره، وبعد االنتهاء من 
فحص المشاعر، انتقل الباحث بالمجموعة إلى تمرين تنشيط لجلب الفرح والبهجة لديهم والتمرين 
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رار جمل متشابهه مثل طبق تمر ولبن بقر، خط تبوك طويل، سجى شذى، شرطي أكل هو تك
  .ى هناك حاجه إلنهائهالباحث التمرين عندما رأ ، حيث أنهىطرشي

  :دقيقة)15المدة الزمنية (

انتقل الباحث بإفراد المجموعة إلى مناقشة الواجب البيتي السابق، حيث تم االستماع إلى رأيهم    -
  .مور االيجابية التي تم التوصل إليها مع تعزيزها بشكل مباشرومناقشة األ

  :دقيقة) 25المدة الزمنية (

ن كل واحد منا : إانتقل الباحث إلى موضوع الجلسة الحالية وهو الغضب وكيفية إدارته قائالً  -
لديه مشاعر الحب والغضب ومشاعر الكراهية والحقد وأننا جميعا نغضب ونندهش ونفرح ولكن 

ن هناك بعض ، حيث إلنا أن نتحكم بغضبنا بطريقة صحيحة وجيده دون أن نؤذي اآلخرين كيف
  شخص أن يالحظها أثناء غضبة وهي:األساليب إلدارة الغضب يمكن ألي 

  ر بالغضب والتأثيرات الجسدية لهفهم الشعو  - 1

  العد للعشرة - 2

عمق، ضب، االسترخاء والتنفس بالتفكير في الخيارات مثل االبتعاد عن المواقف التي تسبب الغ- 3
  أخبر اآلخرين بهدوء مشاعرك

  :دقيقة)25المدة الزمنية (

انتقل الباحث إلى االستماع ألفراد المجموعة كيف يعبرون عن غضبهم وما هي الطريقة   -
الصحيحة لذلك، حيث تم عرض بعض المواقف التي تثير غضبهم كجزء من التدريب ومناقشة 

وتوجيههم عن الخطأ بطريقة جيدة ومن هذه المواقف  مع تعزيز ما هو صحيحأفراد المجموعة فيها 
مام الطالب، زميلي عري، زميلي يحاول االستهزاء مني أزميلي يتكلم معي بطريقة تستفز مشا مثل:

غششه في ألنني لم أ يضربني أثناء الطابور الصباحي دون سبب، زميلي يحاول أن يهددني
  .االمتحان
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  :دقيقة)15( المدة الزمنية

 ، وتوزيع نشرةفي الجلسة وماذا استفادوا منها لجلسة بتلخيص ألهم النقاط الرئيسةالباحث ا أنهى -
ة مواقف إرشاديه عن موضوع الجلسة وٕاعطاء الواجب البيتي للجلسة الحالية وهو مالحظة وكتاب

وذلك حسب يجابية إخالل أسبوع وكيف يمكن التعامل معها بطريقة  مشابهة سوف تحصل معهم
  الجدول اآلتي:

  يجابيةية التعامل اتجاه الموقف بطريقة إكيف  مواقف الغضب  ليوما
      السبت 
      األحد 

      ثنين اإل 
      الثالثاء

      األربعاء 
      الخميس 
      الجمعة 

  

  الجلسة السادسة: تحسين الدافعية للتعلم

  دقيقة  90ية:المدة الزمن

  فعية للتعلم لدى أفراد المجموعة زيادة الدا الهدف العام:

  األهداف الخاصة:

 مناقشة الواجب البيتي السابق  -
 توعية أفراد المجموعة على كيفية زيادة الدافعية للتعلم  -
 الواجب البيتي للجلسة الحالية  -

  الحوار والمناقشة واإلصغاء والمحاضرة المبسطة األساليب اإلرشادية:
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  اإلجراءات:

  :دقائق)10المدة الزمنية (

والعمل على فحص مشاعرهم في  مرحب الباحث في المجموعة وشكرهم على الحضور وااللتزا -
لتعبير عن مشاعره، وبعد االنتهاء الفرصة ل تلك اللحظة، حيث تم إعطاء كل واحد من المجموعة

والتمرين  من البهجة والسرور واالرتياح النفسي تم عمل تنشيط للمجموعة إلضافة شيء من ذلك
من الباللين وان يكتب كل واحد اسمه على البالون ويرميها في الهواء  هو عبارة عن نفخ مجموعة

بشكل عشوائي ويستمر اللعب بها إلى أن يطلب الباحث من أفراد المجموعة كل واحد أن  يلتقط 
منيه بالونه شرط أن ال تكون للشخص نفسه وبعد ذلك يطلب الباحث من كل واحد أن يتمني أ

 المكتوب عليه اسمه وهكذا إلى أن ينهي الباحث التمرين. نلصاحب البالو 

  :دقيقة)15المدة الزمنية(

ع إلى رأى المجموعة وتعزيز انتقل الباحث إلى مناقشة الواجب البيتي للجلسة السابقة واالستما -
 المجموعة.ل الحوار والنقاش داخل وجهدهم وتعديل ما هو مطلوب تعديله من خال إجاباتهم

  :دقيقة) 25المدة الزمنية(

 ية للتعلم حيث بدأ الباحث قائًال:تحدث الباحث عن موضوع الجلسة الحالية وهو تحسين الدافع -
أحياًنا  ،الكثير من المشاعر التي ال نستطيع تفسيرها ،نشعر أحياًنا بالكثير من المشاعر بداخلنا

تتملكنا مشاعر مثل: مشاعر الغضب والخوف واليأس، وأحياًنا أخرى نتصدى لتلك المشاعر 
حكم أفضل، كان جل توكخطوة عملية من أ السلبية ونتخذها كمصدر قوة إلكمال سعينا في الحياة

ا، وبعد أعمق لذواتنا حتى يتم يتجنب أي سلبية قد تبعدنا عن السير نحو أهدافن ال بد لنا من معرفة
من من دافعيتهم للتعلم  يحسنوااالنتهاء من ذلك يتم االستماع إلى رأي المجموعة كيف لهم أن 

 ، وبعد االستماع لهم تم توصيل أفراد المجموعة إلى أننا دائماخالل التشجيع المستمر ألنفسهم
 لمواقف حتىاك ضبط ألنفسنا في كل ايكن هننتذكر أننا نتدرب على إستراتيجية الضبط الذاتي فل

 بولة وتجلب لنا الراحة النفسية.تكون دوافعنا مق
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  :دقيقة) 25المدة الزمنية (

طلب الباحث نشاط من أفراد المجموعة وهو أن يتخيلوا المواقف التي تجعلهم أكثر نشاطا  -
قل دافعية ونشاط للدراسة لك المواقف السلبية التي تجعلهم أوحيوية ودافعية عالية للدراسة وكذ

ومناقشتهم وتعزيز إجاباتهم  بتقسيم الورقة إلى نصفين حيث تم االستماع إلى أفراد المجموعة جميعاً 
 .الصحيحة وتعديل الخاطئة منها

  :دقيقة)15المدة الزمنية (

الباحث الجلسة بتلخيص ألهم النقاط التي طرحت أثناء الجلسة وماذا استفادوا من اليوم  أنهى -
يجابية ٕايجاد البدائل اإلحيث تم إعطاء الواجب البيتي وهو تسجيل الدوافع السلبية التي يقومون بها و 

 لها وذلك حسب الجدول اآلتي : 

  ةيجابية البديلالدوافع اإل  الدوافع السلبية  المواقف
      
      
      
      
      
      

  السلوك العدواني –مراقبة الذات  الجلسة السابعة:

  دقيقة  90المدة الزمنية:

  ة مراقبة الذات للسلوك العدواني الهدف العام :تطوير قدرة أفراد المجموعة على استخدام مهار 

  األهداف الخاصة:

 شة الواجب البيت للجلسة السابقة مناق -
 ة مراقبة الذات للسلوك العدواني المجموعة على استخدام مهار زيادة قدرة أفراد  -
 يتي للجلسة الحالية إعطاء الواجب الب -
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  الحوار والمناقشة واإلصغاء  ية:األساليب اإلرشاد

  ءات:اإلجرا

  :دقائق)25 المدة الزمنية (

مشاعرهم رحب الباحث في أفراد المجموعة وشكرهم على الحضور وااللتزام والعمل على فحص  -
عن مشاعره، وبعد  الفرصة للتعبير في تلك اللحظة، حيث تم إعطاء كل واحد من أفراد المجموعة

االنتهاء تم مناقشة الواجب البيتي مع المجموعة واالستماع إلى إجاباتهم وتعزيز ما هو مطلوب 
  ل الحوار والنقاش داخل المجموعة.تعزيزه وتعديل ما هو مطلوب تعديله من خال

  :دقيقة) 50الزمنية( المدة

 بدأانتقل الباحث بالمجموعة إلى موضوع الجلسة الحالية وهو المراقبة الذاتية للسلوك، حيث  - 
لسلوكه ويالحظه بشكل دقيق ويسجل العوامل  الفرد بتعريف مراقبة الذات قائًال: أن ينتبه الباحث

 الذي يرغب بتغييره وتعديله ) سلوكال والمواقف التى توجهه وتقوده للتصرف بطريقة ما ( مالحظة
الحظ السلوك الذي نقوم به بدقه أن نعند التدريب على هذه المهارة يجب ووضح الباحث أيضا 

  :مل علىتتش أنونحدده ونصفه وجوانب مالحظتنا للسلوك يجب 

  تحدث قبل قيامنا بسلوك معين التيسوابق السلوك ( المثيرات)  - 1

  .ومدة استمراره ةزمنية معين ةدوثه في وحدى عدد مرات ح: أتكرار السلوك - 2

  .أي عدد مرات حدوثه في وحدة زمنية معينه ومدة استمراره :شكل ونوع السلوك - 3

وهل هي  اآلخرينأي ما يحدث بعد قيامنا بالسلوك من مشاعر ورد فعل  :توابع ونواتج السلوك - 4
  اآلتي: هذا المثال الباحثثم وضح  ،اآلخرينعلينا وعلى  ةسلبي أميجابية إنتائج 

 فقام بالصراخ عليه ثالث ،حمد يعبث بحقيبته وأغراضهأميله دخل حسن غرفة الصف فوجد ز (
حمد لذلك فقام حسن بضربه مرتين وحدثت بينهما مشاجرة أولم يستجيب  أغراضهمرات ليبعده عن 

  .)واتخذ العقاب المناسب ضدهما ثم حضر المعلم ،لمدة دقيقتين
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  يأتي: من خالل المثال السابق ما نجد

  .حمد يعبث بإغراضهأشاهد حسن زميله  :ق السلوكسواب - 1
  .صراخ حسن على زميله ثالثة مرات وقام بضربه مرتين :تكرار السلوك - 2
  .الصراخ والضرب :شكل السلوك - 3
  .حمد وتعرض كليهما للعقاب من قبل المعلمأمشاجرة بين حسن و  :توابع ونواتج السلوك - 4
  .حصلت معهم وتم مناقشتها أخرى أمثلهألفراد المجموعة تقديم  الفرصة باحثال عطىأ

  دقيقة)15 المدة الزمنية (

الباحث الجلسة بعمل تلخيص سريع ألهم النقاط في الجلسة واالستماع إلى رأي أفراد  أنهى -
المجموعة الواجب البيتي  أفراد لباحثا عطىالمجموعة عن الجلسة ومدى االستفادة منها، وأ

 اآلتي: اتية للسلوك حسب النموذجوالهدف منه تدريبهم على المراقبة الذ

  ةسلبي أويجابية إالنتائج   مدته  تكراره  السلوك  الوقت  اليوم
            السبت
            األحد

            االثنين
            الثالثاء
            األربعاء
            الخميس
            الجمعة

  الدافعية  –ضبط المثيرات  الجلسة الثامنة:

  دقيقة  90المدة الزمنية:
  فراد المجموعة على ضبط المثيرات تطوير قدرة أ الهدف العام :

  األهداف الخاصة:

 ة الواجب البيتي للجلسة السابقة مناقش -
 مجموعة على كيفية ضبط المثيرات  مساعدة أفراد ال -
 ء الواجب البيتي للجلسة الحالية إعطا -
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  الحوار والمناقشة واإلصغاء  ية:اإلرشاداألساليب 

  اإلجراءات:

  :دقيقة) 25المدة الزمنية (

فراد المجموعة وشكرهم على الحضور وااللتزام والعمل على فحص مشاعرهم رحب الباحث في أ- 
في تلك اللحظة، حيث تم إعطاء كل واحد من أفراد المجموعة التعبير عن مشاعره، وبعد االنتهاء 

تنشيط إلضافة الفرح والبهجة والسرور لدى أفراد المجموعة والتمرين هو الكراسي تم عمل تمرين 
المبعثرة وهو أن يضع الباحث الكراسي بشكل مبعثر بحيث يكون عدد الكراسي ناقص كرسي 

إلى  نين قيام ثالثة حركه وعند اإلشارةوهي واحد جلوس اث ب الباحث تنفيذ التعليمات اآلتية:ويطل
له يقوم بتحريك المجموعة بنفس التعليمات،  اً يع والشخص الذي ال يجد مكانجلوس يجلس الجم

الباحث التمرين، وبعدها ينتقل الباحث إلى مناقشة  حيث استمر التمرين لبضع دقائق حتى أنهى
الواجب البيتي للجلسة السابقة مع المجموعة واالستماع إلى إجاباتهم وتعزيز ما هو مطلوب تعزيزه 

  ل الحوار والنقاش داخل المجموعة.مطلوب تعديله من خال وتعديل ما هو

  :دقيقة) 25المدة الزمنية (

انتقل الباحث بعدها إلى موضوع الجلسة الحالية وهو ضبط المثيرات حيث بدأ الباحث بتعريف  - 
من  قة بين مثير معين واستجابة معينة: أن ضبط المثير يشمل على تطوير العالضبط المثير قائالً 

خالل إزالة كل المثيرات التي ترتبط بتلك االستجابة، وٕازالة كل االستجابات التي ترتبط بذلك المثير، 
حيث يستند ضبط المثير إلى حقيقة أن السلوك ال تحكمه نتائجه فقط وٕانما المثيرات التي تسبقه، 

سكاكر، ووفقا لذلك لاز يرتبط ذلك بتناول المكسرات و امثال على ذلك عند الجلوس لمشاهدة التلف
غيير المثيرات وٕازالتها والتي تهيئ يمكن تعديل السلوك اإلنساني والمدفوع بدوافع معينة من خالل ت

مناسب مثل حل الواجبات المنزلية تجنبا لعقاب المعلم، الغير الظروف لحدوث دافع السلوك 
حصة، الشخص الذي يرغب التخفيف من األحاديث الجانبية في الحصة يزيد من االنتباه أثناء ال

يجابية تشجعه على الدراسة مثل الدراسة طريق الع عن عدم الدراسة يكتب عبارات إفي اإلق
النجاح، الدراسة ترفع من مكانة اإلنسان، وكذلك يمكنه إخبار أسرته وأصدقائه بأنه يرغب بالدراسة 

  بمثابة مثير يساعده على الدراسة.وقد يكون وجودهم 
   



160 

  :دقيقة) 25( المدة الزمنية

  يرات موضحا ذلك على النحو اآلتي:انتقل الباحث  بأفراد المجموعة إلى أساليب ضبط المث - 

  .ثناء االمتحانات أو الدراسةلسلوك مثل إغالق جهاز الكمبيوتر أ* إبعاد المثير المسبب لدافع ا

  .الرفاقئ فرصة لحدوث  دافع السلوك مثل ي* التحكم في المثيرات البيئية التي ته

* تغيير مستوى الدافعية المرتبط بالحرمان واإلشباع مثل االبتعاد عن األكل الزائد في فترة 
  االمتحان 

  روف االنفعالية مثل االسترخاء.*تغيير الظ

*التعزيز الذاتي تأجيل المعزز لحين االنتهاء من دافع السلوك المرغوب مثل الجلوس على 
  .الكمبيوتر بعد انتهاء االمتحان

  لذاتي أن يحرم نفسه من شيء يحبه.* العقاب ا

  :دقيقة) 15المدة الزمنية (

انتقل الباحث إلى إنهاء الجلسة بعمل تلخيص ألهم النقاط التي تمت  واالستماع إلى رأي  -
لحالية وهو تعبئة المجموعة عن مدى االستفادة من محتوى الجلسة وٕاعطاء الواجب البيتي للجلسة ا

  الجدول اآلتي:

  هكيفية ضبط  الموقف المثير  السبت
      األحد
      االثنين
      الثالثاء
      األربعاء
      الخميس
      ةالجمع
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  سلوك عدواني  –الجلسة التاسعة: وضع األهداف 

  دقيقة  90المدة الزمنية:

  أفراد المجموعة على وضع األهداف رفع مستوى قدرة  لعام:الهدف ا

  األهداف الخاصة:

 ة الواجب البيتي للجلسة السابقة مناقش -
 األهداف مساعدة أفراد المجموعة على كيفية صياغة  -
 ء الواجب البيتي للجلسة الحالية إعطا -

  الحوار والمناقشة واإلصغاء  ية:األساليب اإلرشاد

  اإلجراءات:

  :دقيقة) 15المدة الزمنية (

رحب الباحث بالمجموعة وشكرهم على الحضور وااللتزام وفحص مشاعرهم في تلك اللحظة  -
بإعطاء المجال أمام كل واحد التعبير عن مشاعره في تلك اللحظة وبعد االنتهاء من ذلك انتقل 

عمل تمرين تنشيط إلضافة الفرح والبهجة والسرور لدى أفراد المجموعة والتمرين هو  إلىالباحث 
عكس الدائرة على أن تكون ظهورهم عكس بعضهم والنظر إلى األمام، حيث وزع الباحث الجلوس 

خلفهم  ثم يرمونه يحبون التخلص منه اً ئيعلى أفراد المجموعة ورقة بيضاء ويطلب منهم أن يكتبوا ش
ي كتبوها في الدائرة وبعد االنتهاء يعطي مساحة ألفراد المجموعة أن يتحدثوا عن أوراقهم الت

 .األشياء التي يرغبون في التخلص منها رف إلىوالتع
 :دقيقة) 15المدة الزمنية (

لكل فرد  الفرصة باحثال أعطىحيث  ةالسابق للجلسة مناقشة الواجب البيتيانتقل الباحث إلى  -
 الباحثو  أفراد المجموعةيقدم الواجب البيتي السابق وتم مناقشته من قبل  أنالمجموعة  أفرادمن 

 ي.الواجب البيت أداءوٕاعطاء التغذية الراجعة المناسبة حول 
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  :دقيقة) 45المدة الزمنية (

اليوم سوف نتحدث عن كيفية وضع األهداف  :تحدث الباحث عن موضوع الجلسة الحالية قائالً  -
مرغوبة لدينا الغير كل كبير في التخلص من السلوكات وهذه المهارة مهمة في حياتنا وتساعدنا بش

يجابية إ أهدافثم يقوم بوضع ه، تعديل إلىيالحظ بأنه بحاجه و يراقب سلوكه  أن عليهكل فرد  و
ن لم إ يعزز ذاته و  أننه يستطيع إف األهداف وبذلكيحقق هذه  أنجل تعديل سلوكه وعليه أمن 

ذلك من خالل المثال  باحثوضح ال،حيث نه يعاقب ذاته ألنه لم يحققهاإف األهدافيحقق هذه 
يخرج يغلق الباب بعنف ويكرر هذا  أوثانوي حين يدخل  األولشرف طالب في الصف أ( آلتي:ا

 ،ن يتعرض للعقاب من قبل المعلم )ونتيجة لسلوكه الخاطئ كا األسبوعالسلوك خمس مرات في 
  آلتي:لنفسه الهدف االيجابي ا شرفأوضع 

 إلىن يذهب أن يعزز نفسه بلهدف كاوحين كان يحقق هذا ا ،باب الصف بعنف) إغالق(يجب عدم 
وبعد ذلك طلب  ،المسبح إلىوحين ال يحقق هذا الهدف كان يحرم نفسه من الذهاب  ،المسبح

  .ايجابية يرغبون في تحقيقها أهدافيتحدثوا عن  أن المجموعة أفرادمن  باحثال

  دقيقة)15المدة الزمنية (

اذا الباحث الجلسة بعمل تلخيص لمحتوى الجلسة ألهم النقاط الرئيسة في الجلسة وم أنهى -
استخدام المجموعة  أفرادهدف تعليم بجلسة لل الباحث الواجب البيتي استفادوا منها، وبعد ذلك أعطى

  آلتي:اجب البيتي حسب النموذج اوالو  ،تعزيز الذات في حالة تحقيقهم لألهدافأسلوب 

  التعزيز الذاتي أسلوب  نجازهإكيفية   الهدف
      
      
      
      
      
      

  



163 

  الختامية  ة:شر اعالالجلسة 

  دقيقه60 المدة الزمنية:

  المجموعة من البرنامج اإلرشادي. مدى استفادة أفراد الهدف العام: التعرف إلى

  الخاصة: األهداف

  مناقشة الواجب البيتي السابق - 1

  تقديم تلخيص للمهارات السابقة - 2

  حول البرنامج المجموعة أفرادانطباع ومالحظات  إلىالتعرف  - 3

  الحوار والمناقشة واإلصغاء  :األساليب اإلرشادية

  اإلجراءات:

  :دقيقة) 25المدة الزمنية (

، وعمل على فحص مشاعرهم، رحب الباحث بإفراد المجموعة وشكرهم على االلتزام والحضور -
ص، حيث ثناء البرنامج بشكل خاالفرصة للتعبير عن مشاعره بشكل عام وأ لكل واحد حيث أعطى

مناقشة الواجب البيتي السابق ن هذه الجلسة هي النهائية، وبعدها تم أخبر الباحث المجموعة بأ
المجال ألعضاء المجموعة  باحثال أعطىحيث  بصياغة األهداف وكيفية تعزيز الذات،الخاص 

للواجب   المجموعة أفراد أداءوتقديم التغذية الراجعة المناسبة حول  قشتهومناتقديم الواجب البيتي 
  .البيتي

  :دقيقة) 20المدة الزمنية (

 من الهدف أن وأكدخالل الجلسات السابقة  عرضها تم يملخصا سريعا للمهارات الت باحثقدم ال -
يجابية إوبالتالي نستطيع التصرف  بطريقة نزيد من قدرتنا على الضبط الذاتي  أنهذه الجلسات هو 

تعاملنا مع  أثناء وكذلك زيادة دافعيتنا نحو الدراسة وأيضا نستطيع استخدامها وليس بطريقة عدوانية
  .تواجهنا في حياتنا اليومية التيومع المواقف واألحداث  اآلخرين
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  :دقيقة) 15المدة الزمنية (

يعبر عن مالحظاته وانطباعه  أن المجموعة أعضاءلكل عضو من  الفرصة باحثال أعطى -
الصعوبات التي واجهتهم  إلى وكذلك التعرف ،ال أمحول البرنامج وجلساته وهل استفاد من البرنامج 

المشاركين في  األعضاءجميع  باحثوفي نهاية الجلسة شكر ال اإلرشادي،في تطبيق البرنامج 
 وأكد الباحثالبرنامج على اهتمامهم والتزامهم وعلى الجهد الذي بذلوه في تطبيق الواجبات البيتية 

نه سوف يقوم ، وأاليوميةما تعلموه في المواقف المختلفة في حياتهم  وايعمم أن أفراد المجموعة على
  .للطالب في هذه المدرسة ابعتهم علمًا أن الباحث هو مرشدٌ بمت
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  )4ملحق (

  النشرات اإلرشادية 

  إرشاديةنشرة 
  الدافعية

  
على أنها الرغبة التي تدفع الشخص للنجاح وتحقيق مستوى تربوي معين، أو كسب :تعرف الدافعّية

  .التقّبل االجتماعي من األهل والمدرسين، مما يدفعه لتحقيق أكبر مدى ممكن من األداء
  مظاهر ضعف الدافعية للتعلم 

  .العمل المدرسي نحو تجاهة االالحماس أو قل انعدام -

 ها.فهم في يجد الطالب صعوبةقلة االهتمام بالواجبات المدرسية التي  -

  د.على محمل الج هااالستهتار بتعليمات المعلم ومدير المدرسة وعدم أخذ -

  .فيهاإهمال الكتب واألدوات التعليمية التي تعزز العملية التعليمية، وتعتبر أمرًا أساسيًا  -

  .ضعف الرغبة لدى الطلبة في الحصول على العلم -

  نصائح لزيادة الدافعّية 
 بتحديد أهدافه بشكل واضح طالبال يقوم أن. 

 التي يمّكنه الحصول عليها عند الوصول للهدف كافة المحفزاتب الطالب يهتم أن.  

  القلق والتوّتر والعصبّية،  عنالتي تواجهه بالطرق اإليجابّية بعيدًا كافة حل المشكالت
  .مدروسة وفعالة لهذا الغرض أساليبواستخدام 

 اختيار الطرق البسيطة والسهلة قدر اإلمكان واالبتعاد عن الطرق الصعبة وغير الواضحة 

 تعويد النفس على تحمل مسؤولية الفشل أو النجاح.  

 االعتماد على الذات في أداء األعمال وتحقيق األهداف. 

  واالنتباه، في الحياة العلمّية والعمليةّ التنظيم.  
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  نشره إرشادية

:  هـــــــــــو العمليـــــــــــة التـــــــــــي مـــــــــــن خاللهـــــــــــا يتعـــــــــــرف الفـــــــــــرد علـــــــــــى العوامـــــــــــل  الضــــــــــبط الــــــــــذاتي
  أو توابع معينة.األساسية التي توجه سلوكه وتقوده وتنظمه وينتج عنها نواتج 

  طرق التي يمكن للفرد استخدامها لضبط الذاتال

الطالب نفسه عن  إبعاديمنع الفرد السلوك غير المرغوب من الحدوث ماديا،مثل  أن - 1
المدير  إخبار أو كانت المشكلة هي التدخين )) إذاالكبار (( أو األقرانالمدخنين سواء من 

 المعلم عن المشكلة قبل وقوعها أو

:بلع حدوث السلوك غير المرغوب فيه مثلالتحكم في المثيرات البيئية التي تهيء الفرصة ل - 2
 أوأنيغلق الفرد الباب لمنع سماع الضوضاء  أن أومذاقها المر ل اً حبة الدواء بسرعة تجنب

 الشمس  أشعةيغلق الستائر لمنع دخول 

 أويقوم الفرد بحرمان نفسه  أنمثل  ،واإلشباعتغيير مستوى الدافعية المرتبطة بالحرمان  - 3
يشرب كمية كبيرة من الماء  أنالطالب المصاب بالسمنة عليه الموقف ف حسب إشباعها

 .الرياضية األلعابوممارسة ًا،كثير  يأكليجلس على مائدة الطعام كي ال  أنقبل 

 أوالملعب  إلىقبل الذهاب  االسترخاءتغيير الظروف االنفعالية للفرد ،مثل التدريب على  - 4
 .مرغوب فيهالسلوك غير  بأيالعد للعشرة قبل القيام  أوالنشاط 

حين االنتهاء من  إلىيحرم الفرد نفسه من نشاط مفضل لديه  أنبمعنى  :التعزيز الذاتي - 5
 أوبمشكالت على الفرد  سيأتيكان  إذايغير الفرد موضوع النقاش  أن أوواجبه المدرسي 

جل أم استخدام جرس الساعة المزعج من يت أو،المكسرات أكل أوينشغل بالتسبيح مثال  أن
 .سلوك النوم الطويل من يعاني من إيقاظ

  ضبط الذات أسلوبخطوات 
 .أي مالحظة السلوك المطلوب تغيره:مالحظة الذات - 1
 .تقييم المستوى الحالي للسلوك المراد تعديله في ضوء المعيار المستهدف:تقييم الذات - 2
 .تعديل على السلوك بناء على التقييم السابق إحداثأي  :ضبط المثير - 3
 .الجديد للسلوكتقييم المستوى  - 4
 .تعزيز الذات ايجابيا في حالة السلوك - 5
 .قل من المطلوبأ أو أكثر(( أي معاقبتها )) في حال كون السلوك الجديد  الذات سلبياً  - 6



167 

  ضبط الذات أسلوبعوائق تطبيق 
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  إرشاديةنشره 

  الغضب

الناس من  لتمكن تطورتينظر إليه على أنه شكل من أشكال رد الفعل واالستجابة التي 
  .التعامل مع التهديدات

  :أنواع الغضب

بباعث للحفاظ  النوع األول من الغضب والمسمى  (الغضب السريع والمفاجئ)، وهذا النوع متصالً 
  على النفس وهو مشترك بين البشر والحيوانات غير البشرية، ويحدث عندما تعذب أو تحبس . 

والمتعمد) والغضب هو رد فعل على تصور الضرر  المتأنٍ نوع الثاني من الغضب الذي يدعى (وال
 هم أشكال من أشكال الغضب النالشك انهذو المتعمد أو المعاملة غير العادلة من قبل اآلخرين، 

  .عرضية

النوع الثالث من الغضب هو (نوع ترتيبي)، وهو مرتبط بالمميزات الشخصية أكثر من الغرائز أو و 
 .هم أمثلة على شكل آخر من الغضب اإلدراك،  وأما التهيج، والعبوس والفظاظة

االستجابات  ،لغة الجسد، تعبيرات الوجهوالتعبير الخارجي عن الغضب يمكن أن يظهر في 
  .ي بعض األوقات على شكل أعمال عنففالفسيولوجية، و 

  :على الغضب ةطرق السيطر 

 يمر الجميع بمواقف تثير التوتر والغضب، ولكن اإلنسان الذي ينكر  :االعتراف بالغضب
هذا ويحاول االستمرار دون االعتراف بغضبه هو من سيتسبب بإلحاق األذى بنفسه 

 .وباآلخرين
 التفكير قبل التكلم وتجميع األفكار بشكل جيد أمٌر مهم لتجنب  :التفكير قبل التحدث

 ب.ت الغضكلمات في لحظاعند قول بعض ال ، مثلالشعور بالندم
 أفضل طريقة للتخلص من الغضب هي التعبير عنه بطريقة  :المحافظة على الهدوء

 .صحيحة ال تسبب األذى لآلخرين
 الغاضب  اإلنسانأن متاز باختالف اآلراء، ولهذا نرى الحياة ت :تقبل وجهات النظر األخرى

ر على تفكيره، ولكن هذا هو من يحاول دائمًا أن يجعل نفسه على حق لكون غضبه يسيط
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 تيه سيتمكن من تخفيف حدة توتره الألنه عندما يتقبل آراء اآلخرين فإن ؛غير صحيح
 .شعره بالغضبت

 تعد المشكالت المتراكمة إحدى الطرق التي تزيد من الغضب الذي  :حل مشكالت الحياة
 .يمكن تجنب حصوله عن طريق القيام بحلها بشكل مباشر

 يوجد العديد من المواقف التي تثير الغضب مثل اإلزعاج، وفي حال تم تجاهلها  :التجاهل
 .فإنها تقلل من التوتر

 وخاصة عند  إعطاء النفس فترات من الراحة أثناء النهار :منح النفس فترات من الراحة
 .رفي تقليل الغضب والتوت الشعور بالتعب سيساعد

 الغضب على المشاعر اإليجابية فإن   رعندما تسيطر مشاع :االبتعاد عن مشاعر الكره
التوتر يزداد، ولهذا يعد التسامح من أنجح الوسائل التي تُبقي النفس بعيدة عن مشاعر 

 . الحقد
 تساعد التمارين الرياضية كرياضة اليوغا في تقليل التوتر  :القيام ببعض التمارين الرياضية

 الذي يسبب الغضب .
 يستطيع كل إنسان استخدام الفكاهة حتى يتمكن من  :هة لإلفراج عن التوترتخدام الفكااس

دون إيذاء من ك من أجل جعل الحياة أكثر سعادة مواجهة المواقف التي تثير غضبه، وذل
 .مشاعر اآلخرين

 ن التواصل الفعال: االستماع لألفراد أثناء التحدث، وتقديم اإلجابات لهم بعد التفكير يقلل م
 م.الكلمات التي تزيد من الندقول 

 األصدقاء المقربون يلعب دورًا كبيرًا في التقليل من توتر الحياة،  :التحدث مع األصدقاء
في  همالمشكلة التي تُثير الغضب سيس ولهذا فإن التحدث مع أقرب صديق والتعبير له عن

 .التقليل من حدة التوتر
 . حيث يستطيع ، تعلم السيطرة على الغضب :عرفة متى يجب الحصول على مساعدةم

الكل طلب المساعدة من اآلخرين في بعض قضايا الغضب التي تكون خارج نطاق 
 وتسبب لهم الندم . سيطرتهم وذلك حتى يتجنبوا القيام بأشياء تؤذي من حولهم
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  إرشاديةنشرة 

  تعريف السلوك العدواني

كان أجماعة أو نحو الذات سواء أو فرد (أو جماعة) نحو فرد  عن يعرف بأنه "أي سلوك يصدر
النتقام أو الحصول على جابيا أم سلبيا، أو الدفاع عن الذات أو الرغبة في ايلفظيا أم ماديا، اِ 

  ترتب عليه إلحاق أذى بدني أو مادي أو نفسي بصورة متعمدة بالطرف اآلخر.تة، ينمكاسب مع

 :مظاهر السلوك العدواني

يبدأ السلوك العدواني كنوبة مصحوبة بالغضب واإلحباط وقد يصاحب ذلك مشاعر من الخوف - أ
 .والخجل

 الفرد .تتزايد نوبات السلوك العدواني نتيجة للضغوط النفسية المتواصلة أو المتكررة في بيئة  - ب
أو األسنان أو االعتداء على األقران انتقامًا أو بغرض اإلزعاج باستخدام اليدين أو األظافر  -ج

 .الرأس أو الرجلين والجسم
 .أو إخفائها لمدة من الزمن بغرض اإلزعاج ،الغير واالحتفاظ بها االعتداء على ممتلكات - د
وعدم أخذ الحيطة الحتماالت األذى  ،العدواني يتسم في حياته اليومية بكثرة الحركة  الفردإن  -ه

 .واإليذاء
 .للتعليمات وعدم التعاون والحذر والتهديد اللفظي وغير اللفظيمشاكسة غيره  وعدم االمتثال  - و
 . سرعة الغضب واالنفعال وكثرة الضجيج واالمتعاض والضبط -ز
 .توجيه النقد الالذع لزمالئه  وتبادل السب والشتم والتلفظ بألفاظ نابية-ح
عد والكتابة على تخريب ممتلكات الغير كتمزيق الدفاتر والكتب وكسر األقالم وٕاتالف المقا -ط

  .الجدران

  :السلبية للسلوك العدواني اآلثار

  .مير وتخريب الممتلكاتدالت -
  .(الخدوش والجروح والرضوض والكسور والكدمات )  اآلخرينفي  األذى إلحاق -
  .واألفرادالنبذ والكراهية من الجماعات  -
  .سويهالغير النفسي واالضطرابات االنفعالية المرض  -



171 

  إرشاديةنشرة 
  صياغة األهداف

الَجميُع َلديه أهداٌف خاّصة َيسَعى من أجل َتحقيقها َوهَي َرغَبٌة َيجب أن َتكوَن َموُجوَدٌة عنَد ُكّل  
ها من أجل َتحقيقها هَي َمضيَعٍة لَحياته وال اءنسان من ُدون األهداف والّسعي ور َشخص، ألّن اإل

َمعَنى لها، لذلَك من أجل َتحقيق أهداٍف َصعَبة َوُمَعّقَدة التركيز تحتاُج إلى إجتهاٍد طويل الَمدى 
َوَترك األعذار والُمبررات أو َعَدم ُوجوُد َتخطيٍط َجّيد من أجل َتحقيقها، َوَحّتى َتكوُن هذه األهداف 

 جود َتخطيٍط لتحقيقها ُهَو ما َيجَعُلها ُممكَنة على أرض الواقعواضَحة َوَمع وُ 
  صياغة األهداف 

ة على معنى والقدر  اتون ذإعادة َترتيب األهداف واألفكار التي يسعى إليها الشخص لتك هي
 تطبيقها على أرض الواقع، لذلَك يجب أن يكون هناك سلسَلة ُمتتابَعة لصياَغة الهدف مّرًة أخرى، 

  كيفية صياَغة األهداف .
أن َتكوَن أهداُفَك مَجّرد أمنيات َتَتَمّنى أن َتَتَحّقق، فهذا األمُر ُهَو من بضاَعة الُفَقراء والعاجزيَن َعن 
تحقيق أمانيهم، ال تجعل فكرة "مستحيل" تسيطر عليك، فُهناَك أهداف ُيمكن أن ُتَحققها وتستطيع أن 

  ك تُنجزها داخل حدود قدراتك وٕامكانيات
 األهدافخطوات صياغة 

  ا:تحديد األهداف وكتابته** 
َتحديد َجميع األهداف التي َتَتَمّنى أن ُتَحققها واكتبها على َوَرَقة، فهذا األمر ُيساعُدَك على َفهم 
األهداف التي ُتريُدها، ودائمًا َضع هذه الورقة َمَعَك دائمًا وانُظر َلها في ُكّل َفتَرٍة َحّتى تتأّكد من 

  .أهدافك َوتبَقى في ُمَخّيلتك َوَتسَعى لَتحقيقها
  التفكير بالهدف وتحليل طبيعته: ** 

  ابالتفكير باألهداف التي َوَضعَتها َوَتُقوَم بَتحليل َطبيَعة الَهَدف َوطريَقة تحقيقه، فهذ تكون َيجب أن
ُف َوُهَو ما ُيعرَ  إتباعهاُيساعُدَك على َفهم الَهَدف بشكٍل أكبر َمع ُوضوح الَطريقة التي يجب 

مكن أن يتحّقق سوى بُوجود ُخّطة َتسيُر عليها من أجل َتحقيقه، َفَعلى بالّتخطيط، ألّن الَهَدف ال ي
عليَك بفهم اإلجراءات التي َيجب أن تبدأ الدراسة  رفع من تحصيلك الدراسيَسبيل المثال ُتريُد أن ت
َفمن  محبة ورضا اآلخرين من معلمين ووالدين وزمالءمثال الحصول على   :تحّقق هذا الَهَدف َوهيَ 

 خالل هذه النقاط ُتدرك الَهَدف، وٕاذا لم َيُكن ُهناَك ُخّطة َصحيَحة ال ُيمكن َتحقيُق الَهَدف،
نَجُح بتحقيق هَدفك َفما ُهَو الهدف البديل؟، هذا السؤال َيفَتح َلَك توضع الخّطة البديلة: إذا َلم  **

ية التي تريد أن تصل إليها َمع َفهم العقبات التي ُممكن أن تواجهك إذا لم يتحّقق المجال لتدرك الغا
 الهدف، فإن لم يتحّقق هدفك ُهناَك أهداٌف أخرى يمكن أن تحققها وتوصلَك إلى َنفس الغاية
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  شروط الهدف 
 ُمهّمة في أّي َهَدٍف بحياتك َوهيَ  ُهناك ُشروط

 ًا.وليَس غامض اً الوضوح: الَهَدُف يجب أن يكون واضح -
 .ُه َمعروفؤ لُه خّطة واضحة لتحقيقُه، فإجرا ُمَحّدد اإلجراء: الهدف -
بأحالٍم َكبيرة وليست  فلتحلم، فإن ُكنَت تحلم موٌح عالٍ الُطموح: يجب أن َيكوَن الهدف فيه طُ  -

  ر.جَعُلَك َتَتَمّسك بَهَدفَك أكثبسيطة، فهذا األمر يَ 
 .ريٌب مَن الواقع وقابل للَتنفيذ بَحَسب اإلمكانيات والُقدراتالواقعّية: َيجب أن َيكوَن الهدف قَ  -
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  اإلرشاديةالمجموعة  وأعضاءعقد االتفاق بين الباحث 
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  وك الجيد وذلك على النحو اآلتي:والقوانين وأنظمة البرنامج اإلرشادي وبقواعد السل
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  أسماء لجنة التحكيم 

  الجامعة  التخصص  المؤهل العلمي  االسم

  كندا –مقاطعة أوتاوا   معالج نفسي   دكتوراه   مجد أبوجدي أ

  الفلسطينية وزارة التربية والتعليم العالي  إرشاد نفسي وتربوي  دكتوراه   بشار عينبوسي 

  األردن -الجامعة األردنية  نفسي وتربوي إرشاد  دكتوراه  لحويانعال أ

  االردن - محمد اإلمامجامعة   إرشاد نفسي وتربوي  دكتوراه  علي خطاطبه
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  فلسطين - جامعة النجاح الوطنية  إرشاد نفسي وتربوي  دكتوراه  فاخر خليلي

  فلسطين -جامعة القدس المفتوحة  إرشاد نفسي وتربوي  دكتوراه   محمد شاهين 

  فلسطين - الجامعة األمريكية  إرشاد نفسي وتربوي  دكتوراه   أبوالحسنوائل 
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Abstract 

The present study aims at finding the effect of counseling program 

based on self- control strategy in  reducing the level of  aggressive behavior 

and increasing the level of motivation among a sample eight grade male 

students. The sample consisted of (20) from the students whose have 

aggressive behaviors in tel high school for boys, in Nablus city, Then they 

where randomly distributed in two groups: Experimental group whose 

members received program counseling for the period of (10) sessions, two 

sessions per week, control group whose members did not receive any 

program, after applied the aggression and motivation were measured on the 

groups, (T) Test was used on the pre test, and to investigate the significant 

differences on the pre test. (MANCOVA) was used on the instrument, to 

investigate the effects of dimensions scale aggression behavior, physical, 

oral, anger, hostility. Whereas (ANCOVA) was used on the scale  

academic motivation, to investigate the effects of independent variable 

Results showed a significant difference in the level of (α = 0.05) at the 

level of aggressive behaviors, dimensions of (physical), (anger), (hostility) 

except oral aggressive. And in  level of achievement motivation the interest 

of (experimental group), Based on the result of the study, The study 



c 

developed some of the recommendations: Attention to providing extension 

services to students through the implementation of guidance programs by 

educational counselors in schools dealing with aggressive behavior and  

achievement motivation in other classes in public schools and the need to 

involve the parents of students and teachers and school principals in those 

programs to reduce aggressive behavior and increase their achievement 

motivation. 

Key words: self-control, Aggressive Behavior, achievement motivation, 

aggression students. 

 


