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مما يدل على فعالية برنامج التدخل المهني المستند على العالج المعرفي السلوكي في  التجريبية،المجموعة 

  مطلقين.ني لدى الفتيات من أبوين التخفيف من حدة السلوك العدوا

Abstract 

 

Study Title: The practice of cognitive behavioral therapy from the perspective of 
clinical social work to reduce the severity of aggressive behavior in girls of 
divorced parents: A study applied to a sample of secondary school female 
students in Makkah. 

Researcher Name: Kholoud Sami Hussein Makkawi 

Supervisor Name: Prof. Khaled Saud Al-Sharif 

The scientific authority: Umm Al-Qura University, College of Social Sciences, 
Department of Social work, Makkah. 

Degree: Master of Social Work in Clinical Social Work (Clinical) 

Study Objectives: The main objective of the study was to measure the effectiveness 
of the professional intervention program using CBT from the perspective of 
clinical social work to alleviate aggressive behavior in girls of divorced parents.  

Type of study and methodology: This study belongs to the semi-experimental 
studies that aim to test the effect of an independent variable, which is 
(behavioral cognitive therapy) on a dependent variable, which is (aggressive 
behavior) among girls of divorced parents. By measuring the differences 
between the means rank of the pre and post measurements by a professional 
intervention program based on CBT. Consistent with the type of study, the 
study adopts the semi-experimental approach using the design of the two 
groups: a control group and an experimental group, with pre and post 
measurement for each group separately Consistent with the type of study, the 
study adopts the semi-experimental approach using the design of the two 
groups: a control group and an experimental group, with pre and post 
measurement for each group separately. 

Study Tools: The current study relied on tow tools: The first tool: The scale of 
aggressive behavior among girls of divorced parents, prepared by the 
researcher, The second tool for the study is: individual - group professional 
interviews, to implement the professional intervention program and conduct 
pre- and post-measurement. 

Population and study sample: The study population was determined by the fifty-
fifth secondary school in the Makkah city. As for the study sample, consisted of 
(20) individuals who were intentionally chosen from whom the conditions of the 
study sample apply, and they were randomly distributed into two equal groups, 
a control group and an experimental group, each of which (10) female 
students. 

Study Results: The study found that there were statistically significant differences 
between the mean scores of the experimental group and the control group 
scores on the aggressive behavior scale in the post measurement in favor of 
the experimental group this demonstrates the effectiveness of a professional 
intervention program based on CBT in alleviating aggressive behavior in girls 

of divorced parents. 
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 الشكر والتقدير 

والصالة والسالم على اشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى ، الرمحن الرحيمبسم اهلل       

 آله وصحبه امجعني  . أما بعد 

ال يسعين اآلن وقد انتهيت من هذا البحث إال أن أشكر اهلل عز وجل الذي منّ عليّ هبذا  

 د هلل محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه.الفضل وهذه النعمة وهي نعمة العلم، فاحلم

، أطال اهلل يف عمرمها  ضامهاثم اشكر والداي الكرميني اللذين قرن ربي رضاه بر

 وامدامها بالصحة والعافية .

  واستجابة لقول الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم  ) ال يشكر اهلل من ال يشكر

املشرف على الرسالة ألستاذي الفاضل  دير وعظيم التق الشكر اتشرف بتقديم وافرالناس ( 

وتوجيهي  لتفضله باإلشراف على رساليت الشريف " سعود الدكتور " خالداالستاذ 

وبارك اهلل له يف علمه  ، فجزاه اهلل خري اجلزاءطيلة فرتة اإلشراف على الرسالة  وإرشادي

 وجعل ذلك يف موازين حسناته. وعمله وذريته

 " والدكتورة " احلسن نبيل حممد ابوالدكتور " : لعضوي جلنة املناقشة كما أتقدم بالشكر     

"، أشكرمها على تفضلها بقبول قراءة رساليت وإبداء مالحظاهتما،  مربوك عبد احلافظ منال 

 اليت سيكون هلا بالغ األثر امللموس يف رساليت بإذن اهلل تعاىل .



 
 ه 

     

املدرسة  اخلامسة واخلمسون الثانوية ولن انسى أن اقدم شكري وتقديري اىل ادارة 

مبدينة مكة املكرمة متمثلة يف قائدة املدرسة االستاذة ) نادية الصايغ ( واملرشدة 

بيق برنامج  التدخل تط على تفضلهما بتسهيل مهميت يفالطالبية االستاذة ) سلمى اجملنوني ( ، 

 مين جزيل الشكر والعرفان . املهين ، فلهن

ر ورسالة مودة اىل ) زوجي ( الذي حتمل عبء انشغايل اثناء فرتة كلمة شككما اوجه 

 اعداد هذا البحث ، اسأل اهلل أن جيزيه عين خري اجلزاء .

 البحث.مد يل يد العون إلجناز هذا  شكري جلميع من كما اقدم

الكريم  ،  ويف اخلتام  أسأل اهلل  السداد والفالح وأن جيعل عملي هذا خالصاً لوجهه

  على نبينا حممد  وعلى آله وصحبه امجعني .وصلى اهلل
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 :لواألمقدمة الباب 

فصللعل  أ بعللةحيللو وت للا معا لليع   رلل   ،النظللرل لرد اسللة اطللا اإل لو األيمثللا البللا    

يللة أهممللخ  هللل  م للدرة الد اسللة و  اوقللد استعر لل ،الد اسللة إللل هللع مللد ا  :لو األالفصللا  :وهلل 

الد اسلللة وحلللدوا الد اسلللة ومفلللا ي   أهلللدا يع للل   كملللا ،الد اسلللة ملللخ النلللاحيتيخ العرميلللة والعمريلللة

واللللخل  صلللا لرد اسلللا  ال لللابقة ذا  الصلللرة بالد اسلللة  :ثللل  يرللل  ذللللل الفصلللا الثلللا   ،الد اسلللة

العهج المعرف  ال رعك  والمحع   تناولاالد اسا  الت   هما: ،محع يخ إل وت  تق يمها  ،الحالية

ثلل  يرلل  ذلللل التعقيللد  رلل  الد اسللا  وتع للي   ،ال للرعا العللدوا   تناولللاالثللا   الد اسللا  التلل  

الثاللللو ملللخ الد اسلللة تللل  اسلللتعرا  وفللل  الفصلللا  ،السلللتفاان منهلللا ومع للل  الد اسلللة الحاليلللةجللل  اأو 

ويختلت   ،  العهجيلةأسلاليب أه عك  وتع ي  مفهعم  ومباائ  و ا  النظرل لرعهج المعرف  ال راأل

 ا  خ  هلللل  كلللا ملللا يلللرتبع بال لللرعا العلللدو واللللخل و للل  مللل ،لرد اسلللة بالفصلللا الرابللل  لو األالبلللا  

 .ووسائا قياس  و بط  ، أ عا مفهعم ، و و 
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   :المقدمة

يرتبط مفهوم األسرة ارتباطاً وثيقاً باإلنساان، فهاي أول مان يحتضان الفارد ويرعااه مناذ   

اع حاجاااتهم، واالهتمااام بنمااوهم الجساادي والدتااه، ماان خااالل دورهااا فااي تنشاائة األبناااء وإشااب

والمعرفي واالجتماعي والصحي، وعلى هذا تعد األسرة هي المؤثر األول في حياة األبنااء وفاي 

 ( 186، ص 2017تكوينهم النفسي والسلوكي. )الحنتوشي، العتيبي، 

 خصياتهم،شويستمر تأثير األسرة على األبناء خالل مراحل العمر المختلفة فيتم تشكيل وصياغة 

  المختلفة.في مؤسسات المجتمع  االجتماعيةقادرين فيما بعد على القيام بأدوارهم  نيصبحولكي 

ة كالساعادة الزوجياة والوفااق والعالقاات الساوية يجابياونالحظ أن العالقات األسارية اإل  

م وعلاى العكاس مان ذلاك تساه ألبنائهاا،تاؤدي إلاى نماو شخصاية متكاملاة ومتزناة  الوالادين،بين 

العالقاات الساالبية كالخالفااات باين الوالاادين فااي تفكاك األساارة ونمااو غيار سااوي ألبنائهااا وظهااور 

وسااوء التوافااق الااذي  االنفعاااليتاازان وعاادم اال، ضااطربة ماان الساالوك كااالغيرة واألنانيااةمأنماااط 

 (.310ص  ،2015 أسعد، )أبو األسرة.يظهر لدى كل أفراد 

لحياااة األساارية والزوجيااة وجااد الطااالق الااذي أقرتااه ونتيجااة لهااذه المشااكالت التااي تعكاار صاافو ا 

مان مراعااة أماور منهاا عادم فالباد  كان حالً  ن والنصوص القانونية، والطالق وإنمختلف األديا

ماان خااالل  األبناااءوالمحافظااة علااى اسااتقرار بااين الاازوجين كمااا أماار   تعااالى،  نساايان الفضاال

تفاااقم وانتشااار الطااالق واإلقبااال عليااه ماان  هده ماانين، لكاان مااا نشاااألبااوالرعايااة المتواصاالة ماان 

ى تفكااك النساايج فااالطالق يااؤدي إلاا مشااكلة اجتماعيااة خطياارة ،جعاال منااه  ،زواج بشااكل كبيااراأل

 (. 152، ص 2017تماسك واستقرار األسرة. )كريمة، االجتماعي ويؤثر على 

ايدة حصاءات الرسمية في كثير من الدول عن معدالت متزوفي الوقت الحالي كشفت اإل  

هذه الدول، فبحسب آخر  إحدىالخليجي  التعاونمن حاالت الطالق سنوياً، وتعد دول مجلس 

الخليجي بلغ عدد حاالت  التعاونحصائي لدول مجلس ملخص تحليلي تم نشره من المركز اإل

ً ومئة وثمان وخمسين  الخليجي التعاونالطالق في دول مجلس  ( 65.158)خمسة وستين ألفا

فقد بلغ  ،(، وجاءت في المرتبة األولى المملكة العربية السعودية2015ل عام )حالة طالق خال

( طالق، ثم 46.373) ستة وأربعين ألفا وثالثمئة وثالثا وسبعين حالة عدد حاالت الطالق

سبعة آالف  جاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع حاالت الطالق حيث بلغت

أربعة آالف وتسعمئة وثالث (، ثم تلتها دولة األمارات بعدد7201) ومئتين وواحد حالة طالق
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سلطنة عمان حيث بلغ عدد حاالت الطالق دولة وجاءت بعدها  ،(4913) عشرة حالة طالق

ألف وسبعمئة  ليها دولة البحرين بعددوت ،(3619)ثالثة آالف وستمئة وتسع عشرة حالة فيها 

 في عامعدد حاالت طالق  أقلراً سجلت دولة قطر وأخي ،الة طالقح (1745) وخمس وأربعين

ألفاً  حيث بلغ عدد حاالت الطالق ،الخليجي التعاونوذلك مقارنة بدول مجلس  (2015)

المركز  ،2016 – 2011 والطالق،الزواج  ملخص). (1307) وثالثمئة وسبع حاالت طالق

 العربية(.لدول الخليج  التعاونحصائي لدول مجلس اإل

السعودية تتعرض لخطر  ةاألسر نجد أني المملكة العربية السعودية الت الطالق فوبتتبع معد 

، فقد بلغ رة الطالق وهذا الخطر يتمثل في انتشار ظاه ،ويعمل على هدمها وتفككها يداهمها

 ،حالة (253.734)م  2017جمالي حاالت الطالق في المملكة العربية السعودية في عام إ

 الديموغرافي، المسح) الرياض. نطقةة في المرتبة الثانية بعد مرموجاءت منطقة مكة المك

 لإلحصاء(.الهيئة العامة  ،2017

من  ل بلغ عدد صكوك الطالق في شهر جمادى اآلخرحديثة لوزارة العد إحصائية وكذلك في

صك طالق في  (7482) هـ سبعة آالف واربعمائة واثنين وثمانون1441العام الهجري الحالي 

ى حيث بلغ عدد لواألوجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة  ،ملكة العربية السعوديةمناطق الم

ً  ألفين ومائة وتسعة وتسعون صكوك الطالق  التقرير) .خالل شهر جمادى اآلخر (2199) صكا

 (.7ص ،1441 العدل،البياني الشهري لوزارة 

هتمت بدراسة هذه المشكلة ، التي اغالبية الدراسات  إلىالطالق ولكن بالنظر  أسبابوتختلف  

هما بحق ة والوئام بين الزوجين وسوء خلق أحد الزوجين وعدم قيام أحدانعدام المحب نجد أن

الزوجين  أحدعدم الحكمة في المعاملة بين الزوجين وعجز  كما أنالطالق  أسبابأهم من  اآلخر

 ،2011 ين،األم) ضا.أي سباباأل أهمووقوع الزوج في المعاصي من  اآلخرعن القيام بحقوق 

  (57ص 

فهو يقلل من  ،بناءاألعلى  كبرولكن يكون التأثير األ ةاألسر أفرادوالطالق يؤثر على جميع  

وقوع الطالق في وقت  احتمالكفاءتهم االجتماعية ويضعف عالقتهم بوالديهم وقد يزيد من 

  (Fagan.P& Churchill.A. 2012 ,p1)الحق من حياتهم مستقبالً. 

الطالق على المشكالت  أثر تناولتالتي  األجنبيةما أكدته العديد من الدراسات العربية ووهذا 

المقارنة  إلىالتي هدفت  (2006)المطيري  دراسةتوصلت حيث  األبناء،النفسية والسلوكية لدى 
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المطلقين وغير المطلقين في االتجاهات نحو الجريمة والعدوان وتعاطي المخدرات في  أبناءبين 

 اتجاهاً نحو العدوان والجريمة وتعاطي المخدرات. أكثرالمطلقين  أبناءأن  إلى ،رحلة الثانويةالم

التعرف على  إلىوالتي هدفت  (2008)السويطي في الدراسة المقارنة التي قام بها كذلك و

 وانالعد)المتمثلة في والمشكالت السلوكية  واالكتئاب( القلق)المتمثلة في  االنفعاليةاالضطرابات 

 أبناءمن  األطفالأن  إلىتوصلت الدراسة  المطلقين، أبناءالتي يتعرض لها  النشاط(وفرط 

تزداد لديهم االضطرابات والمشاكل السلوكية  أكثر( سنة و11) عشرة إحدى المطلقين في عمر

 والعدوان.خاصة في عدم القدرة على الصبر والتحمل 

الفاعلية  لتعرف على مستوىته التي هدفت لدراس ( في2009)البلوي  أشار ذات السياقوفي 

أن  إلىتوصلت الدراسة  الرياض،المطلقين في منطقة  أبناءالذاتية والقلق واالكتئاب لدى 

وقد  سنة،( 13) ثالث عشرة عن أعمارهملدى الذكور التي تزيد  أعلىالفاعلية الذاتية كانت 

من القلق  أعلىة مستوى ( سن13) ثالث عشرة عمارهن عنأالالتي تزيد  اإلناثبدت أ

 بالذكور.واالكتئاب مقارنة 

وهاااااذا ماااااا أكدتاااااه دراساااااة  يناآلخااااارماااااع  بنااااااءاألوكاااااذلك ياااااؤثر الطاااااالق علاااااى عالقاااااات 

Poortman&Voorpostel (2009)  أن الطااالق يااؤثر علااى عالقااات  إلااىحيااث توصاالت

  .بينهم وتكثر بينهم النزاعاتفيما فيضعف االتصال  مع بعضهم البعض األخوة

التي هدفت لدراسة السجالت التي  Lindberg & Wadsby (2010)ت دراسة أشار كما

توضح الحالة النفسية والصحية لمجموعة من الشباب الذين تعرضوا لتجربة طالق الوالدين في 

توصلت  ،يهم لم يتعرضوا لطالق والد أخرىالمنهج المقارن مع عينة  باستخداموذلك  ،طفولتهم

 أكثرالمطلقين كانوا يتلقون الرعاية النفسية وكان ذلك  أبناءمن عينة  اً كبير اً أن عدد إلىالدراسة 

  .اإلناثوضوحاً لدى 

ن من مشكالت ياألسر المطلقة يعانأن المراهقات في  إلى (2011) دراسة مهيداتكما أكدت 

تدني تقدير الذات وعدم الشعور  الغضب، العدوانية، االكتئاب، :المتمثلة في سوء التكيف و

 باألمن.

يكون  ومما يعزز هذه النتائج تلك الحقيقة القائلة بأن الفرد صاحب السلوك المضطرب غالباً ما 

مثل التوتر والخوف والقلق والشعور بالعداء  ،قد عانى في طفولته من وطأة مشاعر سلبية قوية

جاءوا من  الجانحين بناءاألمن  (% 40) أربعين في المئة فقد وجد أن والحنان،وفقدان الدفء 
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ً المفككة تنتج سلوك األسرومع ذلك فليست كل  عنها، غائب األبمنازل  ولكن  ،للمجتمع اً مضاد ا

دة في خلق ية المساعلواأل سباباألمن  والطالق ياألسرخذ بعين االعتبار أن التفكك يجب األ

 القمش،) للمجتمع.لديهم اضطرابات سلوكية وانفعالية وبالتالي قد يكون سلوكهم مضاد  أفراد

 (.27ص ،2013 المعايطة،

حياث  البااحثين،التي أهتم بها العدياد مان  هم المشكالتا إحدىالمطلقين  أبناءلهذا تعد مشكالت  

مضاطربين ومنحارفين  بنااءاأل هؤالءنشأ  اإذف اآلمالة وعليهم تعقد األمهم عتاد وقوة  بناءاأل إن

ية سااننإلان تتكاتف جميع المهان أجب لذلك كان من الوا ؛كل ذلك خطورة على المجتمع بأسرهش

 الفئة.في تقديم المساعدة لهذه 

  .مشكلة الدراسة :لا أو

وذلك عندما  وتعالىمنذ أن خلقه   سبحانه  سانألنايمثل العدوان ظاهرة بشرية عرفها   

 سورة) الخاسرين(ه فأصبح من لله نفسه قتل أخيه فقت فطوعت) تعالىقال  هابيل،قتل قابيل أخاه 

ومنذ ذلك التاريخ تعددت مظاهر العادوان وتنوعات مان حياث نوعيتهاا وشادتها  (30 آية:المائدة 

تشار تكاد تشمل العاالم نالولقد بات العدوان في العصر الحديث ظاهرة سلوكية واسعة ا ،هاآثارو

 ( 522ص ،1995 عباه، أبو عبد  ،) فراداألولم يعد العدوان مقصوراً على  ،بأسره

يجمااع بااين  هألنااالمشااكالت االجتماعيااة فااي هااذا العصاار  أخطاارك العاادواني ماان والساالو  

 (96ص  ،2001 العقاد،) والمجتمع.على كل من الفرد  ثير النفسي واالجتماعيالتأ

غير مباشر يصدر من الفرد وينطاوي فاي  أولفظي مباشر  أووالسلوك العدواني هو سلوك بدني 

 ىذاأل إلحااق إلاىويؤدي  عليها،يير السلوك المتفق ضمنية لمعا أوصميمه على مخالفة صريحة 

الزعباي، )خار. خر ومن مجتمع آلويختلف من فرد آل األشياءأو الذات  أو، يناآلخرالضرر ب أو

  .(27، ص2015

قاد  والمختصاين،ين والمعلماين بواألالمشكالت التي تواجه  أهم إحدىومشكلة السلوك العدواني  

فاي  نعلاى اساتمراره نحيااة الالحقاة للفتياات لعادم قادرتهفاي العلى عدم التاوازن  اً تكون مؤشر

نهان فاي سان أخطاورة علاى المجتماع ككال وال سايما ر يشاكل األماوهذا  ،يناآلخرمع  نعالقاته

ساتة  (20)سنة عشرين  الالتي سبق لهن الزواج قبل اإلناثحيث بلغت نسبة السعوديات  ،زواج

 لإلحصاء(.الهيئة العامة  ،2017 سكانية،الالخصائص  مسح) .%( 46)المئة وأربعين في 
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 اً تلعااب دورقااد يااة التااي دراكاإلومنهااا العواماال  مختلفااة، عواماال  إلااىويرجااع الساالوك العاادواني 

ً يأساس أن عمليات التفكير العليا عند البشر هي التاي  باعتبارفي اكتساب السلوك العدواني وذلك  ا

 جوانب المعرفياةيستدعي معالجة ال يء للسلوكفالعدوان نموذج س الذاتي،تساعدهم على التوجيه 

 .(210 ، ص2013 المعايطة، القمش،)

يااة نالالالعق فكاااراألقاماات بااالتعرف علااى تااأثير التااي  (2012)بلعساالة دراسااة وهااذا مااا أكدتااه 

االفكار الالعقالنية  أن إلىوتوصلت  لعدواني عند المراهقينالداعمة للعدوان في ظهور السلوك ا

ن استخدامهم للقاوة أتقادهم تعبر عن القوة والهيمنة وفالعدوانية في اع ،العدوانية تزيد من درجة 

 .يد من تقدير الذات لديهميز

ياة نالالالعق فكااراألوجود عالقة بين  إلى (2007) صاريألناوفي ذات السياق توصلت دراسة 

يجاب بأناه  ني مثالتدفعه الى السالوك العادوا حيث يكون لدى الفرد اعتقادات ،والسلوك العدواني

  بالعدوان.فرض هذه القوة  ويحاولون اآلخرأن يكون شجاعاً وقوياً حتى يحترمه 

ممارسة الخدمة االجتماعياة انتشااراً  أشكال أكثروتعد الخدمة االجتماعية االكلينيكية من   

ويتمثال الهادف الرئيساي مان ممارساتها فاي  الصاغيرة،والجماعاات  األسارو فاراداألوخاصة مع 

اقصاى درجاة ممكناة فاي كافاة  إلاىعدة الناس على حل مشكالتهم واالرتفاع بمستوى ادائهام مسا

المفاهيم شيوعاً في لغاة الخدماة  أكثرتعد الخدمة االجتماعية االكلينيكية من  كما ،حياتهممجاالت 

  .(19-17 ، ص2006، المجيد عبد) الحديثة.االجتماعية 

عاادم  Caroffلينيكيااة كمااا ذكرهااا كاااروف ساامات الخدمااة االجتماعيااة االك أهاامماان و  

تناوع المواقاف يجاب أن يصااحبه  ألنوذلاك  ؛لكال المشاكالت أحاداعتمادها على مدخل علماي و

  .(40 ص ،2002محمد، )تنوع المداخل العالجية المستخدمة. بالتأكيد 

مياة نظاري يتضامن العدياد مان النظرياات العل إطاارفتعتمد الخدماة االجتماعياة االكلينيكياة علاى 

االجتماعياة والمادياة  تاهوبيئ ساانألناواتجاهات الممارسة المتنوعة التي تهتم بتفسير العالقة بين 

مثاال المنظااور النسااقي  ،الالزمااة للتعاماال معهااا ساااليباألوتااوفير  ،والمشااكالت التااي يعاااني منهااا

لتادخل فاي ز على المهاام واج التركيذاونم يةاألسرااليكولوجي والنظريات المعرفية والسلوكية و

  .(24 ، ص2006، عبد المجيد)االزمات. 

ً من األالتي ال االتجاهات العالجية أحدويعد العالج المعرفي السلوكي   ين خصائيقت تأييداً واسعا

، ويفترض هذا النموذج أن ه من المنطقية والوضوح واالختصاراالجتماعيين نظراً لما يتمتع ب

، وعلى هذا والسلوكية االنفعاليةالمعرفية و االضطرابات إلى اته الخاطئة تقودإدراكو سانألنا أفكار
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 أنماطفعاالت غير السوية ونالمنطقية واالغير  فكاراألمهني يستهدف تغيير التدخل العالجي ال فإن

  .(234 – 233ص  ،2005 البحر، المجيد،عبد  سليمان،) العمالء.السلوكيات الغير توافقية لدى 

فعاليته في مجاالت الممارسة قد اثبت المعرفي السلوكي  العالجممارسة  نجد أنو  

 . ماعية ومع مختلف الفئات العمريةالمختلفة في الخدمة االجت

فاعلية العالج المعرفي السلوكي  إلى (2010)عبده ت دراسة أشارففي مجال رعاية المسنين 

 . لسني وتخفيف االكتئاب لدى كبار افي تحسين مستوى التكيف النفسي واالجتماع

فاعلية العالج  إلى (2016) إبراهيمضحت دراسة أو، موهوبينوكذلك في مجال رعاية ال

 الموهوبين.المعرفي السلوكي في خفض حدة الفوبيا االجتماعية لدى عينة من المراهقين 

فاعلية العالج المعرفي السلوكي في  إلى (2009)مدبولي ت دراسة أشارالتعليمي  وفي المجال

 .عي لدى طالبات الخدمة االجتماعيةدة الرهاب االجتماالتخفيف من ح

فاعلية العالج  إلى (2015)حبيب ت دراسة أثبتوكذلك في مجال رعاية الفئات الخاصة 

 .الصم األطفالالمعرفي السلوكي في خفض سلوك العنف لدى 

فاعلية العالج المعرفي  إلى (2006)سكران دراسة في مجال رعاية الطفولة توصلت  أما

 .  مية المهارات االجتماعية لألطفاللسلوكي في خدمة الفرد في تنا

ختبار فعالية العالج المعرفي الباحثة في تصميم برنامج مهني ال بناء على ذلك رغبتو 

تخفيف من حدة السلوك العدواني لدى في ال ؛السلوكي من منظور الخدمة االجتماعية االكلينيكية

ارتفاع نسبة  إلىت عدد من الدراسات التي تم ذكرها شارأ، حيث ين مطلقينأبوالفتيات من 

 همان تسأالمهن التي يمكن  إحدىن مهنة الخدمة االجتماعية ألسلوك العدواني لديهن، وبال شك ا

 .في حل هذه المشكلة

مشااكالت ابناااء تناولاات ية التااي والحظاات الباحثااة قلااة الدراسااات فااي المملكااة العربيااة السااعود

 اعتمادت-فاي حاد علام الباحثاة  –نه ال توجد دراساة أ إلىة ضافباإل ،لعالجي المطلقين بالتدخل ا

المااداخل العالجيااة فااي الخدمااة االجتماعيااة االكلينيكيااة  حاادأعلااى العااالج المعرفااي الساالوكي ك

لم تتوصال الباحثاة  إذ، لفئة التي تمثل عينة هذه الدراسةللتخفيف من حدة السلوك العدواني لدى ا

  .ة في حدودها الموضوعية والمكانيةماثلة للدراسة الحاليدراسة علمية م إلى
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ممارساة العاالج  فاي:دراساة شابه تجريبياة تتحادد بشاكل رئيساي  إجاراء إلاىر الذي حفزهاا األم

تخفيااف ماان حاادة الساالوك فااي الالخدمااة االجتماعيااة االكلينيكيااة المعرفااي الساالوكي ماان منظااور 

 .ين مطلقينأبوالعدواني لدى الفتيات من 

ا ثاني  ية الدراسةأهم :ا

 يلي:فيما يحهما ية الدراسة الحالية في جانبين يمكن توضأهمتكمن  

  العلمية(:)ية النظرية هماأل :أولا 

جمالي حاالت الطالق في إفقد بلغ  ،ق في المملكة العربية السعوديةعدد حاالت الطال زيادة -1

وجاءت منطقة مكة المكرمة في  ،حالة (253.734)م  2017المملكة العربية السعودية في عام 

 لإلحصاء( وماالهيئة العامة  ،2017 الديموغرافي، )المسح الرياض. نطقةالمرتبة الثانية بعد م

مهنة أن نعنى  إلىوهذا يحتم علينا كمختصين ومنتمين  ،المطلقين أبناءيترتب على ذلك زيادة 

 المجتمعية.بمثل هذه القضايا 

 العالج.هذه المشكلة وسبل  أسبابي دراسة علمية وتحديد مشكلة السلوك العدوان دراسة -2

تعقيداً وخطراً فاي المساتقبل علاى الفتااة والمجتماع  أكثرالسلوك العدواني بداية لمشكالت  يعد -3

ن نقاوم بعاالج مشاكلة السالوك العادواني باالعتمااد أ ن ومختصاينيجب عليناا كمهنياأومما  ؛ككل

 أيضا.ن لنا تحقيق الجوانب العالجية والوقائية على الممارسة االكلينيكية التي تضم

 أبنااءمشاكالت  تناولاتالتاي  –في حدود علم الباحثاة  –الدراسات في المجتمع السعودي  قلة -4

 العدواني.المطلقين وتحديداً مشكلة السلوك 

 االكلينيكية.التراث النظري لبحوث الخدمة االجتماعية  إثراء -5

ا:   العملية(:)ية التطبيقية هماأل ثانيا

تقدم برنامج للتدخل المهني من منظور الخدمة االجتماعية قد ية هذه الدراسة من انها أهم تنبع-1

 السعودي(. المجتمع)االكلينيكية لعالج حاالت السلوك العدواني مصمماً في البيئة المحلية 

نااامج التاادخل ماان الناحيااة المعرفيااة للفتيااات المشاااركات فااي بر إيجااابياث تغيياار حاادإ محاولااة-2

انتهاااج الساالوك العاادواني  إلااىوالتااي دفعااتهن  ،يااة لااديهننالالالعق فكاااراألالمهنااي وذلااك بتعااديل 

 لديهن.التخفيف من حدة السلوك العدواني  إلىمما يؤدي ية نالعق أخرى أفكاراستبدالها بو
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ج المعرفاي حاال التأكاد مان فاعلياة العاال في)تتيح النتائج التي سوف تتوصل لها الدراسة  قد -3

طرق عالجية معرفية وانفعالياة وسالوكية يمكان االعتمااد عليهاا فاي  الستخدامنموذجاً  السلوكي(

مان قبال المهتماين بمشاكالت  السالوكية،مواجهة مشكلة السلوك العدواني وغيرها من المشكالت 

ثين ين االجتماااعيين والمرشاادين والباااحخصااائيماان األوالقااائمين علااى رعااايتهم المطلقااين  أبناااء

 والمربين.

ا:  الدراسة  أهداف ثالثا

 في:يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة     

العالج المعرفي السلوكي من منظور الخدمة  باستخدامى فعالية برنامج التدخل المهني قياس مد

مطلقين.ين أبولتخفيف من حدة السلوك العدواني لدى الفتيات من في ا ؛االجتماعية االكلينيكية

  

 التالية:الفرعية  هدافاألالهدف من خالل  ويتحقق هذا

 العالج المعرفي السلوكي مان منظاور باستخدامهني مدى فعالية برنامج التدخل الم قياس .1

لتخفيف من حدة السلوك العدواني البدني لدى الفتيات في االخدمة االجتماعية االكلينيكية 

 مطلقين.ين أبومن 

العالج المعرفي السلوكي مان منظاور  استخدامبمدى فعالية برنامج التدخل المهني  قياس .2

لتخفيااف ماان حاادة الساالوك العاادواني اللفظااي لاادى فااي ا ؛الخدمااة االجتماعيااة االكلينيكيااة

 مطلقين.ين أبوالفتيات من 

العاالج المعرفاي السالوكي مان منظاور  باساتخداممدى فعالياة برناامج التادخل المهناي  قياس .3

ين أبااوخفيااف ماان حاادة الغضااب لاادى الفتيااات ماان لتفااي ا ؛الخدمااة االجتماعيااة االكلينيكيااة

 مطلقين.

العالج المعرفي السلوكي مان منظاور  باستخداممدى فعالية برنامج التدخل المهني  قياس .4

ين أبااوماان حاادة العدائيااة لاادى الفتيااات ماان  لتخفياافاالكلينيكيااة؛ فااي االخدماة االجتماعيااة 

 مطلقين.

ا:   حدود الدراسة  رابعا

الموضوع الذي تم التركيز عليه وهو ممارسة العاالج المعرفاي السالوكي  يحد هذه الدراسة      

لتخفيف من حدة السلوك العدواني لدى الفتيات من الخدمة االجتماعية االكلينيكية في ا من منظور
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العااالج  وهااي: بمتغياارات موضااوع الدراسااة الً أوهااذه الدراسااة تتحاادد  فااإنمطلقااين؛ لااذا ين أبااو

 تتحادد الدراساة بالعيناة. كماا تابع( متغير)، والسلوك العدواني مستقل(متغير )المعرفي السلوكي 

ين مطلقاين فاي المرحلاة الثانوياة بمديناة أباووهي الفتياات مان  ،التي تم اختيارها بطريقة قصدية

الثالاث(  –الثااني  – األول)ويشمل الصف  ،مكة المكرمة بالمدرسة الخامسة والخمسون الثانوية

كماا  سانة، (18 – 16) عشرة إلاى الثامناة عشارة السادسة عمارهن ما بينثانوي والالتي تمتد أ

المقااابالت  العاادواني،مقياااس الساالوك  وهااي:المسااتخدمة فيهااا  القياسااية دواتاألباا تتحاادد الدراسااة

 الدراسة .المهنية مع عينة 

ا:  مفاهيم الدراسة  خامسا

 Practice الممارسة .1

ويقال  ،هلواء مراساً وممارسة أي عالجه وزالشي (مارس)بـ لغة:تعرف الممارسة         

 (863ص ،1973 النجار، عبد القادر، الزيات، مصطفى،) .األعمالور واألممارس 

 محمد،) .اصطالحاً بأنها تكرار الفرد لفعل ما او سلوك بهدف تحسين االداء تعرف الممارسة و

 (636 ، ص2013

تعريفاً للممارسة المهنية  N.A.S.Wيين ين االجتماعخصائيوقدمت الجمعية القومية لأل       

الناتج النهائي الناجم عن التالحم والتفاعل بين كل  أوبمثابة المحصلة  بأنها ،للخدمة االجتماعية

 محمد، زيدان،) والعملي.واالعتراف المجتمعي والمعرفة والمنهج العلمي  ،غراضواألمن القيم 

 (25ص ،2016 إبراهيم،

عتمااد المعرفي السلوكي باال ممارسة العالج :في هذه الدراسة بأنها إجرائياويتحدد مفهوم الممارسة 

المعرفيااة  ساااليباأل باسااتخدامو ،البناااء المعرفااي إعااادةاسااتراتيجية االسااتعراض المعرفااي و علااى

  لديهن.تخفيف من حدة السلوك العدواني في الين مطلقين أبووالسلوكية مع الفتيات من  االنفعاليةو

 Cognitive Behavioral Therapyرفي السلوكي المع العالج .2

العالج القائم  :بأنه السلوكيتعرف الجمعية القومية لألخصائيين االجتماعيين العالج المعرفي 

نسبياً ويركز  اً ويميل إلى أن يكون قصير ،معرفية ونماذجعلى مفاهيم وتقنيات عالجية سلوكية 

 ( Barker,2003,P79) األهداف.كما أنه محدد  ،على الحاضر
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قناع العميل أن إإحدى االتجاهات الحديثة في خدمة الفرد ويسعى إلى  :ويعرف أيضا بأنه

ومن  .معتقداته غير موضوعية وأن أفكاره وتوقعاته السلبية هي التي تسبب له سوء التكيف

حتى يتم  ؛مة للتفكيرءحالل أساليب أكثر مالإأهدافه أيضا تعديل مدركات العميل المشوهة و

  (.42ص ،2017 )عثمان، العميل.لوصول إلى تغيرات معرفيه وانفعالية وسلوكية لدى ا

ويتسم هذا المنحنى العالجي بأنه يتعامل مع االضطرابات النفسية المختلفة من منظور       

ً في ذلك استراتيجيات  والسلوكية، واالنفعاليةثالثي حيث يتناول المكونات المعرفية  مستخدما

بعاد إثم بعد ذلك يتم تشجيعهم على  ،إلى مساعدة األفراد في فهم وفحص تفكيرهم متنوعة تهدف

 (.2 ، ص2017 )دايلي، صحته.عن الفكرة عن طريق رؤيتها كفرض يمكن اختبار  أنفسهم

 يلي:وفي ضوء الدراسة الحالية يتحدد مفهوم العالج المعرفي السلوكي فيما  

 المعرفي،االستعراض  )استراتيجيةعالجي مهني منظم ومخطط يعتمد على  مدخل .1

المعرفية واألساليب االنفعالية  )األساليب ويتضمن المعرفي(البناء  إعادةاستراتيجية 

 السلوكية(.واألساليب 

التي أدت إلى السلوك العدواني  نية والمعتقدات الخاطئةلتعديل األفكار الالعقال يهدف .2

  .مطلقينالفتيات من أبوين  لدى

على تفسير  نحديث الذات لدى الفتيات من أبوين مطلقين ومساعدته على تغيير يقوم .3

 منطقياً.المواقف تفسيراً سليماً 

أثره من خالل انخفاض درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي على  يقاس .4

 العدواني.مقياس السلوك 

 

 Clinical Social Workالخدمة الجتماعية الكلينيكية  .3

 أشااكال إحاادى :الخدمااة االجتماعيااة االكلينيكيااة بأنهااا Goldsteinيعاارف جولااد سااتين  

الذين  أوالمتضررين  فراداألين االجتماعيين لمساعدة خصائيالممارسة التي يسعى من خاللها األ

الاذين يرغباون فاي حيااة منتجاة تخلاو مان  فاراداأل صعبة، وكاذلكتضعهم سلوكياتهم في مواقف 

  (9ص  ،2003 صور،من) والسلوكية.االضطرابات النفسية 

االجتملا ييخ يخ  صلائيريديلة لأاألموتعر  الخدمة االجتماعية االكرينيديلة وفقلال لمفهلعم الجم يلة 
NASW الت  تركز  ر  ال خصية والتفا ه  بيخ  االكرينيدية ه  االجتماعية الخدمة)  ر  أن
والعلهج النف ل   األسلرل، والعلهج الفرال،العهج  منها:مخترفة مخ العهج  وت ما أ عا ال  الناس،
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ينيدية مخ وتتكعن  مريا  الخدمة االجتماعية االكر ى، ر األالعهج  أ عاعوغيرها مخ  االجتما  ،
ص  ،2006  بد المجيد،) والتقيي (والتخطيع والتنفيخ   مريا  التقدير والتخطيع والتد ا المهن 

20).  

 ناصلر  إلل  وت لير) Input الملد ه  الل و أاالكرينيديلة ملخ ثهثلة مدع لا  وهل   وتتكعن العمرية 
 Processثا يلال العمريلة العهجيلة  العهجيلة،وهل  العميلا والمملا س والبي لة  ،المحتعى االكرينيدل 

 تللائ   ويتضللمخ)output ثالثللال العائللد  والتعاقللد(،وااللتللزام والتللد ا اال تبللاو والتفا للا  وتتضللمخ)
 .(39- 37ص ،2002 محمد،) وتقييمها(.التد ا المهن  

مما سة الخدمة  أشدال إحدى الد اسة:ف  هخه  إجرائيابالخدمة االجتماعية االكرينيدية والمقصعا  
لتخفيل  ملخ حلدن يخ مطرقليخ فل  اأبلع والتل  تهلد  لم لا دن الفتيلا  ملخ  ،االجتماعية االكرينيديلة

العلهج المعرفل   ال رعا العدوا   لديهخ وذللل باال تملاا  رل  بر لام  التلد ا المهنل  القلائ   رل 
 طعا  الخدمة االجتماعية االكرينيدية والت  تتحدا فل  التقلدير والتلد ا  إاطا ال رعك  وذلل ف  

  والتقيي .العهج  
 Agressive behaviorالعدواني  السلوك .4

أي خاصمه وصار خصماً له  (داةاومع عداء)اً ألنويقال عادى ف ،م لبالظ لغة يعرف       

  (356-348ص ،2008ش، عبد   دروي محمد،، أحمد)

بأنه سلوك يتصف بالعداء تجاه  Agressive اصطالحاً: معجم علم االجتماع العدوان ويعرف

الغالب بصورة مباشرة وذلك عندما يظهر في شكل  وهو سلوك يمكن مالحظته في يناآلخر

استخدم  اإذ ينآلخرل أوويمكن أن يكون العدوان سلوكاً تدميرياً للنفس  جسدي، أوهجوم لفظي 

 (324 ، ص2006 مصلح، أبو). يناآلخروالضرر ب األذى لحاقإل

خلل فاي الكيفياة التاي يفسار بهاا العقال  :بأنه العدواني( السلوك)ويفسر العالج المعرفي السلوكي 

مماا يانعكس علاى الجاناب النفساي  اث فاي مختلاف المواقاف االجتماعياةحادالوقاائع واأل سانيإلنا

 إلااى، وهااذه المشاااعر تقااود الشااخص تكااوين مشاااعر الغضااب والكراهيااة إلااىويااؤدي  ،سااانلإلن

  .(116، 2001العقاد، )ممارسة السلوك العدواني. 
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باأن ازالاة المشااعر العدوانياة والعدائياة  .A. B. Cكما يفسر ألايس العادوان فاي ضاوء نظريتاه 

لمثل هذه المشاعر  المدمرة للذات واالخرين تتضمن مساعدة االفراد على فهم المكونات المعرفية

 (  121، ص  2001العقاد ، السلبية والعمل على احداث تغييرات جذرية في المعتقدات . ) 

السلوك العدواني الذي يصدر من الفتيات : إجرائيا في هذه الدراسةوالمقصود بالسلوك العدواني 

ني والسلوك ) من عينة الدراسة ( والذي يتمثل في اربعة ابعاد هي السلوك العدواني البد

العدواني اللفظي ، الغضب ، العدائية ( ويقاس السلوك العدواني في هذه الدراسة من خالل 

وما ه الدراسة لسلوك العدواني المعد لهذا في مقياسالتي تحصل عليها الطالبة المرتفعة الدرجة 

 . تعكسه من مضمون

 :ين مطلقينأبومن  الفتيات .5

 أحمد)الصبية الشابة  به الفتى والمقصود ت وهي مؤنث: جمع فتيات وفتواالفتاة لغة      

 (396، ص2008وآخرون، 

 .(60 ص ،2008عمر، ) األمو األببأنهما : ن لغةابواألعرف وي  

 أحمد)اآلخر وفسخ زواجهما هما عن أحدانفصال الزوجين  :بأنه لغةفي الالطالق كما يعرف 

 .(195، ص2008 ،وآخرون

 أنهان):بفي هاذه الدراساة  إجرائيا مطلقين(ين أبومن الفتيات )يمكن تعريف مصطلح و 

بعاد  من المدرسة الخامسة والخمسون الثانوية بطريقة قصدية الالتي اختارتهن الباحثة ت الطالبا

حات واوقاد تر والتاي وضاحت انفصاال والاديهم ،الطالع علاى الساجالت الرسامية فاي المدرساةا

 مااايهم انفصااالً ت( سنة وانفصل والاد18 – 16) عشرة يةإلى ثمان السادسة عشرة من نأعماره

هان كماا أن، غيرهماا مان األقاارب أو( األب أو األم) عنادق ويعيشون نتيجاة لاذلك الطاالق بالطال

 .لعدواني المستخدم في هذه الدراسةمتوسطة على مقياس السلوك ا أوحققن درجة عالية 
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 :اخلامتة

والتللل  تللل  ملللخ  هلهلللا  ،قدملللة الد اسلللة( مالد اسلللة إلللل ملللد ا ) لو األ  فللل  الفصلللا  لللر   

 ثللا داءل بالتمهيللد لم لدرة الطلهل واآالخلاص ابتل إللل لربحللو ملخ العلام  يةساسلاألاسلتعرا  الفكلرن 

 تللائ  بعللد الد اسللا  التلل   إللل ن شللا  وا تهللا المقدمللة باإل ،بنللاءاألالمترتبللة  ريلل  وتحديللدال  رلل  

 .م درة ال رعا العدوا   ت ا يخ والت  اتض  منها ا قالمطر أبناءم ده   تناولا

يخ أبللع ثلل  و للحا م للدرة الد اسللة والتلل  تمثرللا فلل  ال للرعا العللدوا   لللدى الفتيللا  مللخ   

ثل   تملا م لدرة الد اسللة  ،يللة فل  رهلع  ال لرعا العللدوا  ا اكاإلا او  الععاملا مطرقليخ وو لح

فل  التخفيلل  مللخ  يللة الخدملة االجتماعيللة االكرينيديلة واو  العللهج المعرفل  ال للرعك أهمبتع لي  

 حدن العديد مخ الم ده  واثبا  فا ريت  ف  العديد مخ المجاال  وم  مخترف الف ا  العمرية.

، كملا احيلة النظريلة والناحيلة التطبي يلةوالت  تمثرا فل  الن ،ية الد اسةأهمبرات ت  إ وبعدها 

وأ يللرال  عيللة.فر  أهللدا  أ بعللة  تمثرللا فلل  هللد   ئي لل  يتفللرع منلل  الد اسللة والتلل أهللدا و للحا 

بتع لللي  مفلللا ي   لو األوا تلللت  الفصلللا  ،و لللحا حلللدوا الد اسلللة المع لللععية والمدا يلللة والب لللرية

 .إجرائياالد اسة لغة واصطهحال و 

( سلليت  اسللتعرا  الد اسللا  المرتبطللة بمتغيللرا  الد اسللة وهلل  الفصللا الثللا  )وفلل  الفصللا القللاام  

جلللل  أو كمللللا سلللليت  تع للللي   ،ل للللرعا العللللدوا  والمتغيللللر التللللاب  وهللللع ا ،العللللهج المعرفلللل  ال للللرعك 

  .الد اسا  ومع   الد اسة الحالية االستفاان مخ هخه



   
  

 

  
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

الدراساااااااااااااااااااااااات الساااااااااااااااااااااااابقة



   

بوين مطلقينمن حدة السلوك العدو في التخفيف  ممارسة العالج المعرفي السلوكي من منظور الخدمة االجتماعية االكلينيكية
 
 رسالة ماجستير                 اني لدى الفتيات من ا

 

 17 

  :قدمةامل

ملللدى فا ريلللة مما سلللة العلللهج المعرفللل  ال لللرعك  ملللخ  قيلللاس إلللل يهلللد  البحلللو الحلللال    

يخ أبلع ال رعا العدوا   لدى الفتيا  ملخ منظع  الخدمة االجتماعية االكرينيدية لرتخفي  مخ حدن 

، وبنلاء  ريل  تلل  االاطلهع  رل  مجمع للة ملخ الد اسلا  ال لابقة التلل  لهلا  هقلة بمتغيللرا  مطرقليخ

 . سي طر بعضها ف  هخا الفصا الثا  البحو الحال  والت  

التللل  أمدلللخ  األجنبيلللةملللخ الد اسلللا  العربيلللة و  ال بعضللل يت  اسلللتعرا وفللل  هلللخا الفصلللا سللل  

خترفة ومما سلت  فل  العهج المعرف  ال رعك  و هقت  بالمتغيرا  الم تناولاوالت   ،اإليه التعصا

وسللليت   علللدوا   وا تبااطللل  بمتغيلللرا  مخترفلللة.ال لللرعا ال تناوللللا، والد اسلللا  التللل  مجلللاال  متعلللدان

ا  الد اسلة إجراء، د اسة، هد  الد اسة،  نعان ال اسا  ال ابقة مخ حيو اس  الباحوتع ي  الد

 .متعرقة بمع عع الد اسة الراهنةالنتائ  الت  اسفر   نها وال أه و 

العللللهج المعرفلللل   تناولللللابالد اسللللا  التلللل   ال بللللدءة الد اسللللا  ال للللابق يت  تع للللي  هللللخهوسلللل 

، ثل  يرل  ذللل التعقيلد ال لرعا العلدوا   تناوللا، ث  تع ي  مجمع ة مخ الد اسا  الت  ال رعك 

جللل  االسلللتفاان ملللخ الد اسلللا  ال لللابقة ومع للل  أو تع لللي  ويختلللت  الفصلللا ب ، رللل  هلللخه الد اسلللا 

 الد اسة الحالية.
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  يالعالج المعرفي السلوك تناولتدراسات عربية وأجنبية  :لا أو

  (2010عبير عبده، )دراسة  -

برنامج معرفي سلوكي في تحسين مستوى التكيف النفسي والجتماعي وتخفيض  أثر: بعنوان 

 .الكتئاب لدى كبار السن

برنامج معرفي سلوكي في تحسين مستوى التكيف النفسي  أثرقياس  إلىهدفت الدراسة   

مسناً  (50) خمسين ، تمثلت عينة الدراسة فيخفيض االكتئاب لدى كبار السنتواالجتماعي و

سنة الموجودين في دار الضيافة  (65) لى خمس وستينع أعمارهممن الذكور الذين تزيد 

تلقت المجموعة  ،يتين ضابطة وتجريبيةوامجموعتين متس إلىيعهم وتم توز ،لرعاية المسنين

ً لمدة ً سلوكيا ً معرفيا دقيقة  (60) ستون أسابيع مدة كل جلسة (10) عشرة التجريبية برنامجا

ً أمرتين  ، تم استخدام مقياس التكيف جموعة الضابطة البرنامج التدريبي، ولم تتلق المسبوعيا

 .كتئابنفسي واالجتماعي ومقياس االال

في متوسطات المجموعة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  عن واسفرت نتائج الدراسة 

التجريبية والضابطة على الدرجة الكلية للتكيف وعلى كالً من مستوى التكيف النفسي 

فاعلية العالج  إلى، مما يشير البعدي لصالح المجموعة التجريبيةواالجتماعي في التطبيق 

ي وتخفيض االكتئاب لدى كبار تحسين مستوى التكيف النفسي واالجتماع يالمعرفي السلوكي ف

 .السن

 (Ramirez.M,2010)دراسة  -

: العوامل المرتبطة بنوعية حياة المرضى بمرض الذئبة الحمراء وتعديلها بواسطة بعنوان 

 .العالج المعرفي السلوكي

المرضى بمرض الذئباة  لتعرف على العوامل المرتبطة بنوعية حياةإلى اهدفت الدراسة   

 ،فاي تغييار هاذه العوامال (CBT)واختبار مدى فعالية العالج المعرفي السالوكي  (SLE)الحمراء 

وتاام  ،مصااابين بماارض الذئبااة الحمااراء امريضاا (34) وثالثااين أربعااة تمثلاات عينااة الدراسااة فااي

 .مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية :مجموعتين متماثلتين إلىتقسيمهم 

ن هناااك مجموعااة ماان العواماال المرتبطااة بنوعيااة الحياااة لاادى أ: إلااىدراسااة وتوصاالت ال  

 .(االجهاد الذاتي، التوتر، القلق)العينة وتؤثر عليهم وهي  أفراد



   

بوين مطلقينمن حدة السلوك العدو في التخفيف  ممارسة العالج المعرفي السلوكي من منظور الخدمة االجتماعية االكلينيكية
 
 رسالة ماجستير                 اني لدى الفتيات من ا

 

 19 

دة هاذه العوامال لادى النتائج فاعلية العالج المعرفي السلوكي في خفض مستوى وحا أظهرتكما 

 ة البدنية لديهم.، وتحسين جودة حياتهم ورفع مستوى الصحعينة الدراسة

 (2010العزيز العتيق،  عبد)دراسة  -

العالج السلوكي المعرفي لخفض الحساسية الزائدة  إلىمستند  إرشاديبعنوان: فعالية برنامج  

 .للنقد لدى المراهقين

العااالج الساالوكي  إلااىمسااتند  إرشااادياليااة برنااامج الكشااف عاان فع إلااىهاادفت الدراسااة   

 (30) ثالثاين ، وتمثلت عيناة الدراساة فايدة للنقد لدى المراهقينسية الزائالمعرفي لخفض الحسا

ماادارس وزارة التربيااة والتعلاايم  إحاادىطالباااً ماان الااذين يعااانون ماان الحساسااية الزائاادة للنقااد فااي 

وقااد تاام اختيااارهم حسااب درجاااتهم علااى مقياااس  ،بالمملكااة العربيااة السااعودية بمحافظااة العااال

يتين ضاابطة وامجماوعتين متسا إلىوتم تقسيمهم  ،(قبل الباحث المعد من)الحساسية الزائدة للنقد 

 أفارادجلساة مطبقاة علاى  (14)أربع عشرة  المعد من ياإلرشادوتم تطبيق البرنامج  ،تجريبيةو

 .ياإلرشادالبرنامج  إلىالمجموعة الضابطة  أفرادفي حين لم يتعرض  ،المجموعة التجريبية

المجموعاة  أعضااءباين متوساطات درجاات  إحصاائيةالنتائج وجود فروق ذات داللة  أظهرتو 

فاي التطبياق البعادي لصاالح المجموعاة  لى مقياس الحساسية الزائادة للنقادالتجريبية والضابطة ع

بااين متوسااطات  إحصااائيةعاادم وجااود فااروق ذات داللااة  إلااى أيضااات النتااائج أشااار، والتجريبيااة

 بعاديلزائادة للنقاد فاي التطبيقاين الالمجموعة التجريبية علاى مقيااس الحساساية ا أعضاءدرجات 

 .تتبعيوال

العاالج السالوكي المعرفاي لخفاض  إلىالمستند المستخدم  ياإلرشادويتبين من ذلك أن البرنامج  

 مان التطبياق االنتهاءوأن نتائجه لم تتوقف عند  ،الحساسية الزائدة للنقد لدى المراهقين كان فعاالً 

 . على المدى البعيد اً أثروأن له 

  (Visser.M,Tshabalala.J,2011)سة درا -

بعنوان: تطوير نموذج معرفي سلوكي لمساعدة النساء المصابات باإليدز للتعامل مع  -

  .وصمة العار

استخدام العالج المعرفي السلوكي لمساعدة النساء المصابات بمرض  إلىدفت الدراسة ه  

 ،الكتئابا ،القلق)تحديدها في  مرض والتي تمال آثارللتعامل مع  (HIV)نقص المناعة البشرية 

يدز وتم امرأة مصابات بمرض اإل (20) عشرين وتمثلت عينة الدراسة في (وصمة العار
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( جلسات عالج 8) ثمان وتلقت المجموعة التجريبية ،مجموعتين ضابطة وتجريبية إلىتقسيمهن 

 .فردي بواسطة العالج المعرفي السلوكي

العينة  أفرادالعالج المعرفي السلوكي في مساعدة وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية   

التخفيف من شعورهن بالذنب على  نوذلك بمساعدته ؛التجريبية في التعامل مع وصمة العار

الذات  من تقدير أعلىهن حققن مستوى كما أنقلق والخوف والتشاؤم من المستقبل، واالكتئاب وال

 . مقارنة بالمجموعة الضابطة

  (Woliter.D , 2012)دراسة  -

المراهقين الذين  إحدىلتدخل بواسطة العالج المعرفي السلوكي لدعم فاعلية ا: تقييم بعنوان 

 .تم تشخيصه بمتالزمة اسبرجر في المدرسة الثانوية العامة

 أخصاائيالعاالج المعرفاي السالوكي مان قبال  الساتخدامتقيايم واقعاي  إلىهدفت الدراسة   

لثانويااة بغاارب تشخيصااه بمتالزمااة اساابرجر فااي المدرسااة ا علاام الاانفس التربااوي لاادعم تلميااذ تاام

 (7) ساابع ، وتكااون البرنااامج ماانمنهجيااة دراسااة الحالااة باسااتخدام، وذلااك د فااي انجلتاارانااالمير

لياة فاع إلاىت نتائج الدراسة أشارو دقيقة، (40) أربعين كل جلسة مدة تراستمجلسات عالجية 

 . هإدراك ير ايجابياً علىوالتأثالطالب  دعم في العالج المعرفي السلوكي

 (2012، العنزي حميدية)دراسة  -

العالج السلوكي المعرفي في تحسين التكيف  إلىجمعي يستند  إرشادي: فعالية برنامج بعنوان 

 .الزواجي وتخفيض ضغوط العمل لدى المعلمات المتزوجات في مدينة عرعر

العالج السلوكي  إلىتند جمعي يس إرشاديالكشف عن فعالية برنامج  إلىهدفت الدراسة  

لمعلماات المتزوجاات فاي المعرفي في تحسين التكياف الزواجاي وتخفايض ضاغوط العمال لادى ا

، الدراسة تم استخدام مقياساين: التكياف الزواجاي، ضاغوط العمال أهداف، ولتحقيق مدينة عرعر

 .ةإرشاديجلسة  (15) خمس عشرة جمعي مكون من إرشاديوبرنامج 

اثنتاين  معلماات فاي منطقاة عرعار بلاغ عاددهنمجموعة مان المن  تكونت عينة الدراسة 

مجمااوعتين  إلااىالعينااة  قساامت، ورتينواماان مدرساتين متجااتاام اختيااارهن معلمااة  (32) وثالثاين

ولام تخضاع  ياإلرشاد، وقد خضعت المجموعة التجريبية للبرنامج يتين ضابطة وتجريبيةوامتس

 .ابطة للبرنامجالمجموعة الض
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 أداءباااين متوساااط  إحصاااائيةوجاااود فاااروق ذات داللاااة  إلاااىراساااة وقاااد توصااالت الد  

لصالح المجموعة التجريبية في تحسين مستوى التكيف ذلك و ،المجموعتين الضابطة والتجريبية

 .جي وتخفيض مستوى الضغوط في العملالزوا

 (2012الخوالدة،  عثمان)دراسة  -

حسين استراتيجيات التعامل برنامج عالج معرفي سلوكي في تخفيض الغضب وت أثر: بعنوان 

  .الثانوي لواألمع الغضب لدى عينة من طالب الصف 

برنااامج عااالج معرفااي ساالوكي فااي تخفاايض الغضااب  أثاارقياااس  إلااىهاادفت الدراسااة   

تمثلات  الثاانوي، لواألوتحسين استراتيجيات التعامل مع الغضب لادى عيناة مان طاالب الصاف 

ً  (36) ساتة وثالثاين عينة الدراسة في ثاانوي فاي مدرساة كلياة ال لواألمان طاالب الصاف  طالباا

مجمااوعتين  إلااى، تاام تقساايمهم يااة التربيااة والتعلاايم لمنطقااة عمااانالحسااين الثانويااة التابعااة لمدير

الباحااث مقياااس الغضااب كحالااة ومقياااس اسااتراتيجيات  وتجريبيااة، اسااتخداميتين ضااابطة وامتساا

 .مل مع الغضبالتعا

وعاة التجريبياة حققات انخفاضااً فاي درجاات الغضاب نتائج الدراساة أن المجم أظهرتو  

مقارناة بالمجموعاة الضاابطة  إحصاائيابشكل دال  ،وتحسناً في استراتيجيات التعامل مع الغضب

 البعدي.في القياس 

 (2014 ،سليمان حسين)دراسة  -

فاعليوووة برنوووامج عالجوووي معرفوووي سووولوكي فوووي خفوووض اضوووطرابات القلوووق والرهووواب  بعنووووان: 

 .ينة من مراجعي العيادات النفسية في الخدمات الطبية الملكيةالجتماعي لدى ع

 الكشااف عاان فاعليااة برنااامج عالجااي معرفااي ساالوكي فااي خفااض إلااىهاادفت الدراسااة   

اضطرابات القلق والرهااب االجتمااعي لادى عيناة مان مراجعاي العياادات النفساية فاي الخادمات 

ماوزعين علاى مجماوعتين  اً ( فارد60) ستين ، تكونت عينة الدراسة منلطبية الملكية في عمانا

عينااة تجريبيااة  إلااىتاام تااوزيعهم  ا،فاارد (30) ثالثااون مجموعااة اضااطراب القلااق وعااددهم :همااا

ومجموعة الرهاب  (15) خمسة عشر فردا وعينة ضابطة عددها (15) خمسة عشر فردا عددها

 ريبياة عاددهاعيناة تج :مجماوعتين هماا إلاىتام تاوزيعهم  ا،فرد (30) ثالثون االجتماعي عددهم

طبق عليهم اختبار القلق  ،(15) خمسة عشر فردا وعينة ضابطة عددها (15) خمسة عشر فردا

 .كحالة وسمة للكبار ومقياس الرهاب االجتماعي
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المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة علااى  أداءوجااود فااروق بااين  :إلااىت النتااائج أشااارو  

متغير البرنامج المعرفي السلوكي وذلك لصالح البعدي تبعاً ل والرهاب االجتماعي القلق ياختبار

 .المجموعة التجريبية

 (2014 سليمان، مهند)دراسة  -

الكتئاب لدى عينة من المرضى  أعراضفاعلية برنامج معرفي سلوكي للتخفيف من  بعنوان: 

 .المترددين على العيادة النفسية بمحافظة شمال غزة

 أعااراضمج معرفااي ساالوكي فااي خفااض اظهااار ماادى فاعليااة برنااا إلااىهاادفت الدراسااة   

االكتئاب لدى عينة من المرضى المتارددين علاى العياادة النفساية بمحافظاة شامال غازة وتكونات 

ً شخص (30) ثالثين عينة الدراسة من  تجريبياة وقوامهاامجموعاة  :مجماوعتين إلاىتم تقسايمهم  ا

تاام  حيااث ،اشخصاا (15) خمسااة عشاار وقوامهاااضااابطة  مجموعااةو اشخصاا (15) خمسااة عشاار

شاباك الصاحي فاي منطقاة شامال  أباومان مركاز  ا( شخصا77) سبعة وسبعين اختيارهم من بين

درجات علاى مقيااس بياك لالكتئااب واساتخدم الباحاث المانهج شابه  أعلىغزة ممن حصلوا على 

كما استخدام عدة  ،مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ،مجموعتين متكافئين باستخدامالتجريبي 

 ،وبرناااامج التااادخل المهناااي الاااذي اعاااده الباحاااث ،بياااك المعااادل لالكتئاااابوهاااي مقيااااس  أدوات

 .واستمارات خاصة بالعالج المعرفي السلوكي

 أفاراددرجاات االكتئااب باين  أعاراضفاي  إحصاائياوجود فروق دالاة  إلىوتوصلت نتائج الدراسة  

ح المجموعااة ك لصااالوذلاا ،المجموعااة الضااابطة بعااد تطبيااق البرنااامج أفااراددرجااات المجموعااة التجريبيااة و

   التجريبية.

 (2015 غراب، أسماء)دراسة  -

حل المشكالت في التخفيف من الضغوط  أسلوبفاعلية العالج المعرفي السلوكي ب بعنوان: 

 .النفسية لدى زوجات مرضى الفصام العقلي

حااال  أسااالوبالتعااارف علاااى فاعلياااة العاااالج المعرفاااي السااالوكي ب إلاااىهااادفت الدراساااة   

 إلى، كما هدفت ية لدى زوجات مرضى الفصام العقليخفيف من الضغوط النفسالمشكالت في الت

، وقاد مشاكالت قبال تطبياق البرناامج وبعادهحل ال أنماطالتعرف على مستوى الضغوط النفسية و

زوجة من زوجات مرضى الفصام العقلي المتابعات  (12) اثنتي عشرة تكونت عينة الدراسة من

ي للصحة النفسية الحكومياة التابعاة لاوزارة الصاحة الفلساطينية والمترددات على عيادة الصوارن
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 نوتام اختيااره م،تاي يعاانين مان ضاغوط نفساية نتيجاة مارض الازوج بالفصااوالال ،بقطاع غزة

ذو )الماانهج شاابه التجريبااي  :همااا، المناااهجوقااد اسااتخدمت الباحثااة نااوعين ماان  ،بطريقااة قصاادية

والمانهج  ،مجموعة ضاابطة إلىة دون اللجوء حداوالذي يتضمن عينة تجريبية  (حداالتصميم الو

قااد و ،النااوعي الااذي يتضاامن جمااع معلومااات ماان المبحااوثين بالمالحظااة الميدانيااة والمقااابالت

 ،الباحثااة إعاادادط النفسااية ماان مقياااس الضااغو :وهااي دواتاألاسااتخدمت الباحثااة مجموعااة ماان 

 ،(D,Zurilla T , Nezu A , Maydeu: 2002) إعدادحل المشكالت المقنن من  أنماطومقياس 

حال المشاكالت فاي التخفياف  أسالوببرنامج العالج المعرفي السلوكي ب إعدادكما قامت الباحثة ب

 .من الضغوط النفسية لدى عينة من زوجات مرضى الفصام

بااين درجااات القياااس  إحصااائيةذات داللااة  وقوجااود فاار إلااى:وتوصاالت نتااائج الدراسااة   

حاال المشااكالت  أنماااطالضااغوط النفسااية الكليااة و علااى مقياااسي البعااددرجااات القياااس القبلااي و

 .مجموعة التجريبيةلصالح ال قالفروكانت هذه و ،لزوجات مرضى الفصام

البعاادي  باين درجاات القيااس إحصااائيةذات داللاة  عاادم وجاود فاروق إلاىكماا توصالت الدراساة 

الت لزوجاات مرضاى شاكحال الم أنمااطالتتبعي فاي درجاات الضاغوط النفساية الكلياة و والقياس

 .الفصام العقلي

قاادرة البرنااامج العالجااي وفعاليتااه واسااتمرار تااأثيره فااي التخفيااف ماان  دل علااىممااا ياا  

 . عينة الدراسة أفرادشكالت لدى الضغوط النفسية والقدرة على حل الم

 (2016 العلوان، ميسر)دراسة  -

السلوكي في خفض السلوك  العالج المعرفي إلىجمعي يستند  إرشاديفاعلية برنامج  بعنوان:  

 .األردناث الجانحين في حدالعدواني وتحسين تقدير الذات لدى عينة من األ

العاالج المعرفاي  إلاىرشاد جمعي يساتند إالكشف عن فاعلية برنامج  إلىهدفت الدراسة   

اث الجاانحين فاي حادالسلوكي في خفض السلوك العدواني وتحسين تقدير الذات لدى عينة من األ

حاادثاً ماان الااذكور المحكااومين فااي دار تربيااة  (40) أربعااين ، تكوناات عينااة الدراسااة ماانناألرد

ى المجموعااة التجريبيااة لااواأل ،مجمااوعتين إلااى، حيااث تاام تااوزيعهم اث فااي عمااانحاادوتأهياال األ

ً  (20) عشرين مكونة من ً  (20) عشرينوالثانية المجموعة الضابطة مكونة من  ،حدثا وتم  ،حدثا

أظهارت و، ا مان قبال الباحاثماتام بناؤه ذيوالا ،وك العادواني وتقادير الاذاتتطبيق مقياسي السل

بين المجموعتين على مقياس السلوك العادواني وتقادير  إحصائيانتائج الدراسة وجود فروق دالة 
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فاعلياة البرناامج فاي  إلىمما يشير  ،البعدي وذلك لصالح المجموعة التجريبية الذات في التطبيق

  .المجموعة التجريبية أفرادوتحسين تقدير الذات لدى  خفض السلوك العدواني

 (Wong.D,2016)دراسة  -

تقييم فعالية العالج المعرفي السلوكي في التخفيف من القلق لدى المراهقين في  بعنوان: 

 كونغ.هونغ 

العالج المعرفي السلوكي في التخفيف من حدة  أثرالتعرف على  إلىهدفت الدراسة   

ب القلق في و الشخصي لدى المراهقين المعرضين لخطر زيادة اضطراالقلق وتعزيز النم

 إلىطالباً وتم تقسيمهم  (26) ستة وعشرين ، وتمثلت عينة الدراسة فيالمدراس في هونغ كونغ

جلسات عالج وتم استخدام  (8) ثمان تكون البرنامج من ،تجريبيةمجموعة مجموعة ضابطة و

 .مقياس النمو الشخصي ،الخاطئة فكاراألمقياس  ،مقياس القلق

القلق  أعراضفعالية العالج المعرفي السلوكي في التخفيف من  الدراسة:نتائج  أظهرتو  

التجريبياة مقارناة بالمجموعاة  (CBT)وذلك لصاالح مجموعاة  ،وارتفاع مستوى النمو الشخصي

ق لادى القلا أعاراضمما يدل على فعالية العاالج المعرفاي السالوكي فاي التخفياف مان  ؛الضابطة

  .المدرسي في هونغ كونغ المراهقين في المحيط

 (2016 مريان، سناء)دراسة  -

العالج المعرفوي السولوكي فوي خفوض نسوبة  إلىوقائي يستند  إرشاديفاعلية برنامج  بعنوان: 

 .األردنالتسرب المدرسي وتحسين مستوى التحصيل لدى الطلبة الالجئين السوريين في 

وقائي معرفي سلوكي في  إرشاديلكشف عن فاعلية برنامج ا إلى هدفت الدراسة الحالية 

وتحسين مستوى التحصايل لادى الطلباة الالجئاين الساوريين فاي  ،خفض نسبة التسرب المدرسي

 إلااىي واوتاام تقساايمهم بالتساا ،وطالبااة ا( طالباا80) ثمااانين ، وتكوناات عينااة الدراسااة مااناألردن

ومجموعاة تجريبياة  ،وطالباة ا( طالب40)ونأربعضابطة لم تخضع للمعالجة قوامها  :مجموعتين

، وتاام ياإلرشااادالبرنااامج  باسااتخدامخضااعت للمعالجااة  ،وطالبااة ا( طالباا40) أربعااون قوامهااا

، ولجماع عابدين ومدرسة القادسية في عماان اختيارهم بالطريقة القصدية من مدرسة عبداللطيف

علااى نتااائج تاام الحصاول ولمعرفااة مساتوى التحصاايل  ،البياناات طبااق مقياااس التسارب المدرسااي

بعاااد أجميااع  فااي إحصااائيةالنتااائج وجااود فااروق ذات داللااة  أظهاارت، والطلبااة علااى االختبااارات

ن أويساتنتج مان ذلاك  .لصاالح المجموعاة التجريبياة البعديفي القياس مقياس التسرب المدرسي 
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، لمدرسايالً فاي خفاض مساتوى التسارب االوقائي المعرفي السلوكي كان فعا ياإلرشادالبرنامج 

دى الطلباة مان في تحسين التحصايل الدراساي لا ياإلرشادكما بينت النتائج عدم فاعلية البرنامج 

 .عينة الدراسة

 (2017 محمد، نجوى)دراسة  -

تطبيقات المحادثة والتواصل الجتماعي  إدمانفاعلية برنامج معرفي سلوكي لعالج  بعنوان: 

 .ملك فيصلى عينة من طالب جامعة العلى الهاتف الذكي لد

تطبيقات  إدمانبرنامج معرفي سلوكي لعالج  وتطبيق تصميم إلىهدفت الدراسة  

، وتكونت الذكي لدى طالب جامعة الملك فيصلالمحادثة والتواصل االجتماعي على الهاتف 

ثمانية  ما بين أعمارهمح وا، تتروطالبة بجامعة الملك فيصل اطالب (20)عشرين عينة البحث من

تطبيقات  إدمانطبق عليهم مقياس  (عام 23 – 18) ثالث وعشرين سنة عشرة سنة إلى

المجموعة  :مجموعتين إلىوقسموا  ،المحادثة والتواصل االجتماعي على الهاتف الذكي

، وطبق البرنامج طالب (10) نمتكونت ومجموعة ضابطة  ،طالب (10) منتكونت التجريبية 

جلسة عالجية  (12)اثنتي عشرة  لبرنامج منوتكون ا ،المجموعة التجريبية فقط أفرادعلى 

 إدمانفاعلية العالج المعرفي السلوكي في عالج  إلىوتوصلت نتائج الدراسة  ،بواقع شهرين

، وقد المجموعة التجريبية أفرادتطبيقات المحادثة والتواصل االجتماعي على الهاتف الذكي لدى 

  .فترة المتابعة خاللاستمرت فاعلية البرنامج 

ا ثاني   السلوك العدواني تناولتدراسات عربية وأجنبية  :ا

  .السلوك العدواني وعالقته ببعض المتغيرات الذاتية والبيئية تناولتدراسات  .1

 (1999، دوم امتثال)دراسة  -

 البتدائيةالسلوك العدواني الصفي الشائعة لدى عينة من طالبات المرحلة  أنماط بعنوان: 

 .المعلمات وعالقته ببعض المتغيراتنظر بمدينة مكة المكرمة من وجهة 

ً لدى  كثرالسلوك العدواني الصفي األ ماطعلى أنالتعرف  إلىهدفت الدراسة   شيوعا

التعرف على دور  إلىكما هدفت الدراسة  ،تدائية بمدينة مكة المكرمةباالطالبات المرحلة 

تصادي ، المستوى االقالعمر، حجم الصف، حجم المدرسة، نوع المدرسة)متغير 

تمثلت عينة  ،(، الرمزياللفظي، البدني)السلوك العدواني الصفي  ماطعلى أن (واالجتماعي

استخدمت الباحثة  ،تدائيةباالمن صفوف المرحلة  (605)طالبات في ستمئة وخمس الدراسة
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، واسفرت نتائج الدراسة أن (الباحثة إعدادمن )السلوك العدواني الصفي  أنماطاستبيان 

لعدوان اللفظي ثم ثم يليه ا ،انتشاراً لدى عينة الدراسة واعألنا أكثرواني البدني السلوك العد

 أنماطبين  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلى ، كما توصلت الدراسةالعدوان الرمزي

فوف بمعنى أن السلوك العدواني ال يختلف في الص ،السلوك العدواني الصفي ومتغير العمر

السلوك  أنماطبين  إحصائيةه ال توجد فروق ذات داللة كما أن، وف العلياالدنيا عنه في الصف

ير المستوى االقتصادي وكذلك متغ (حكومية / أهلية)العدواني الصفي ومتغير نوع المدرسة 

السلوك  أنماطبين  إحصائية، كما اسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة واالجتماعي

برامج  إعدادصت الدراسة بأو، ودرسة وحجم الصفي ومتغيري حجم المالعدواني الصف

  .صت بتخفيف االزدحام في المدارس والصفوفأولخفض السلوك العدواني كما 

 (2004طالب،  أبوتيسير )دراسة  -

: العالقة بوين السولوك العودواني والتحصويل الدراسوي وبعوض المتغيورات المدرسوية بعنوان 

ة للتربيووة والتعلوويم العاموو دارةاإلبنووين فووي لوودى عينووة موون طووالب الصووف الثالووث الثووانوي لل

 . بمنطقة جازان

ومسااتوى لعاادواني التعاارف علااى العالقااة االرتباطيااة بااين الساالوك ا إلااىهاادفت الدراسااة   

التعاارف علااى العالقااة بااين الساالوك العاادواني وبعااض  إلااى، كمااا هاادفت الدراسااي التحصاايل

ب ومنساوبي المدرساة، تصاميم العمر، التخصص، عادد طاال)رات الدراسة المتمثلة في متغي

، عتمدت الدراسة علاى المانهج الوصافيا هدافاألواتساقا مع هذه  .(مبنى المدرسة وخدماته

ثااانوي بقسااميه الطالااب ماان طلبااة الصااف الثالااث  (600) سااتمئة وتمثلاات عينااة الدراسااة فااي

ماان قساام التخصااص  (297) مئتااين وساابعة وتسااعين ، حيااث تمثلاات فاايالشاارعي والطبيعااي

مدارس  (10) عشر من طالب القسم الشرعي وذلك من (303) وثالثمئة وثالثة و الطبيعي

الساعودية ، استخدم الباحث مقياس السلوك العدواني المقنن علاى البيئاة ثانوية بمنطقة جازان

، واسافرت نتاائج الباحاث إعدادأداة لجمع المعلومات من ( وكذلك 1995عبأه،  أبوعبد  و)

ارتباطية عكسية باين السالوك العادواني والتحصايل الدراساي لادى  الدراسة عن وجود عالقة

اسااي انخفضاات درجااة الساالوك نااه كلمااا ارتفااع مسااتوى التحصاايل الدرأأي  ،عينااة الدراسااة

باين اساتجابات  إحصاائيةعادم وجاود فاروق ذات داللاة  إلاى، كما توصلت الدراسة العدواني

ومتغياار  (ةوا، العااداللفظااي، الغضاابالباادني )أبعاااد الدراسااة للساالوك العاادواني الطااالب علااى 

اد السالوك بعااباين اساتجابات الطاالب علاى  إحصاائية، بينما وجدت فاروق ذات داللاة العمر
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خصص، عدد الطالب ومنساوبي الدراساة، تصاميم مبناى المدرساة الت)العدواني والمتغيرات 

ب سااب مااع احتياجااات الطااالنشاااء ماادارس ذات تصااميم يتناإصاات الدراسااة بأو، ووخدماتااه(

ي والعالجااي الااديني والتربااو اإلرشااادصاات بتكثيااف باارامج التوجيااه وأو، كمااا وتخصصاااتهم

المزياد مان الدراساات عان السالوك  إجراءباصات الدراساة أو، كماا لخفض السلوك العادواني

 .واني وعالقته بغيره من المتغيراتالعد

 (2007صاري، ألناسامية )دراسة  -

المعاملة  أساليببالسلوك العدواني في ضوء بعض ية وعالقتها نالالالعق فكاراأل: بعنوان 

  .الوالدية في مرحلة الطفولة المتأخرة

فااي تكااوين  مااإسااه كثاارالمعاملااة الوالديااة األ أساااليبالتعاارف علااى  إلااىهاادفت الدراسااة   

، واعتمد الباحث تأخرة وعالقتها بالسلوك العدوانيية في مرحلة الطفولة المنالالالعق فكاراأل

تدائياة باالمان تالمياذ المرحلاة  اتلميذ (120) مئة وعشرين الوصفي وتم اختيار على المنهج

 إلاىسانة تام تقسايمها  (12 – 9) مان تساع إلاى اثناا عشار يمثلاون مرحلاة الطفولاة المتاأخرة

وتام  ،(60) اإلناثستون من  ذكور والثانيةال من (60) ستون ىلواأليتين وامجموعتين متس

، وتمثلات تدائياة المشاتركةباالالساواحل مدرساة تدائية وباالد اختيارهم من مدرستي بور سعي

لاايس والتااي قااام الباحااث بترجمتهااا أيااة أللباارت نالالالعق فكاااراألالدراسااة فااي قائمااة  أدوات

 .(ظاةباأل أماا)استخدام مقيااس السالوك العادواني كما تم  ،صياغتها بما يناسب العينة إعادةو

 فكاااراألبااين  إحصااائياارتباطيااة موجبااة دالااة  واساافرت نتااائج الدراسااة علااى وجااود عالقااة

، ويرجاع ة المتأخرة عند أطفال عينة البحاثية والسلوك العدواني في مرحلة الطفولنالالالعق

ه المتعلقة بعالقاته مع الناس حيث يعتقاد أناه يجاب أن يكاون أفكاراعتقادات الطفل و إلىذلك 

، فرض هذه القوة بعدواناه علايهم لواون ويخافون منه فيحاآلخرشجاعاً وقوياً حتى يحترمه 

ياة لادى عيناة نالالالعق فكااراألوجاود عالقاة ارتباطياة باين  إلاىكما توصلت نتاائج الدراساة 

لام ل، الحماياة الزائادة، التسالط، األعادم التقبا)مان  المعاملاة الوالدياة فاي كال   أسااليبالبحث و

 سااليباألأن هاذه  إلاىيرجع ذلاك  وقد ،(، التذبذب في المعاملةالهم، اإللم البدنياأل ،النفسي

ر الااذي األمااعمليااة التنشاائة الوالديااة  أثناااءقسااوة والشاادة التااي يتلقاهااا الطفاال تعتباار مظاااهر لل

ضاارورة تقباال كاال يااة لاادى الطفاال كاعتقاااده بنالالالعق فكاااراأليتساابب فااي تكااوين العديااد ماان 

 إلاىوماا  ،مااد علياهمناه لالعت أقوىالناس له وأن والديه ال يحبونه وأنه يجب وجود شخص 

  .خاطئة أفكارذلك من 
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 (2008، دلل الحشاش)دراسة  -

لكترونية في السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة اإل األلعابممارسة بعض  أثر: بعنوان 

 .ي المدارس الحكومية بدولة الكويتالثانوية ف

الساالوك لكترونيااة فااي اإل األلعااابممارسااة بعااض  أثاارالتعاارف علااى  إلااىهاادفت الباحثااة   

الدراساة ، اعتمدت ي المدارس الحكومية بدولة الكويتالعدواني لدى طلبة المرحلة الثانوية ف

طالباً من طلبة  (24) أربعة وعشرين ، وتكونت عينة الدراسة منعلى المنهج شبه التجريبي

وتام تعييانهم عشاوائياً فاي  ،الصف الحادي عشار فاي مدرساة عباد  العتيباي الثانوياة للبناين

مقياااس الساالوك  الدراسااة فااي أدوات، وتمثلاات يتين، تجريبيااة وضااابطةوامااوعتين متساامج

، المواقااف المواقااف الصاافية، المواقااف المدرسااية)أربعااة أبعاااد العاادواني والااذي يتضاامن 

الثانيااة التااي تمثاال المتغياار المسااتقل هااي اللعبااة  داة، واأل(األصاادقاءمواقااف مااع ال ،المنزليااة

 Counter)االلكترونيااة انتشاااراً وهااي لعبااة  األلعاااب أكثاار االلكترونيااة حيااث تاام اختيااار

strait)، ج سلوكية عدوانية وتجعل الشخص يمارس القتالذاوهذه اللعبة تقدم نم. 

بااين متوسااط درجااات طلبااة  إحصااائيةوجااود فااروق ذات داللااة  إلااىوتوصاالت الدراسااة   

لوك العادواني لادى المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضاابطة فاي السا

ممارسااة اللعبااة  ثاارطلبااة المرحلااة الثانويااة فااي الماادارس الحكوميااة بدولااة الكوياات تعاازى أل

، وفي ضوء هذه النتيجاة قادمت الدراساة ك لصالح طلبة المجموعة التجريبيةااللكترونية وذل

ياء أمور الطلباة بخطاورة ممارساة لأونشر الوعي لدى  :مجموعة من التوصيات من أبرزها

هااا علااى ساالوك أثر، وبيااان ج للساالوك العاادوانيذاالتااي تقاادم نماانااائهم لأللعاااب االلكترونيااة أب

 . أبنائهم

 (2008محمد المطوع، )دراسة   

دراسة ميدانية  .والسلوك العدواني لديهم بناءاألي تجاه األسر: العالقة بين العنف بعنوان

 .لمرحلة الثانوية في مدينة الرياضعلى عينة من طالب ا

والساالوك  بناااءاألي تجاااه األساارالكشااف عاان العالقااة بااين العنااف  إلااىدفت الدراسااة هاا  

وكاااذلك الكشاااف عااان العالقاااة باااين المتغيااارات  ،العااادواني لاااديهم فاااي مدارساااهم الثانوياااة

 إحصاائيةما كانات هنااك فاروق ذات داللاة  اإذو ،بناءاألي تجاه األسرالديموغرافية والعنف 

وقد اعتمد الباحث على  ،ياألسردوانيين تبعاً لمستوى العنف بين الطلبة العدوانيين وغير الع
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 (320) ثالثمئاة وعشارين وتكونات عيناة الدراساة مان ،المنهج الوصفي االرتباطي المقاارن

 ،الثاااني ،لواأل) طالباااً سااعودياً ماان طااالب المرحلااة الثانويااة الااذكور ماان المسااتويات الثالثااة

طالبااً صانفهم المرشاادون  (158) ياة وخمساونمئااة وثمان مانهم ،فاي مديناة الريااض (الثالاث

 (162) مئااة واثنااان وسااتون والباااقون عااددهم ،نوهاام عاادوانيعلااى أنبيااون والمعلمااون الطال

مقيااس العناف  ،ياةلواألوقاد طبقات علاى العيناة اساتمارة البياناات  ،طالباً من الطلبة العااديين

وجاود  :النتاائج أهامانات الباحاث وك إعاداديااس السالوك العادواني وجمعيهاا مان مق ،ياألسر

ي والساالوك العاادواني لاادى األسااربااين العنااف  إحصااائيةعالقااة ارتباطيااة موجبااة ذات داللااة 

العادوانيين وغيار  بنااءاألباين  إحصاائيةكماا وجادت فاروق ذات داللاة  ،في مدارساهم بناءاأل

عالقاة وجاود  أيضااوبينت الدراسة  ،العدوانيين بناءاألي لصالح األسرالعدوانيين في العنف 

  .ودخله األبتعليم  :ي وهياألسرارتباطية بين بعض المتغيرات الديموغرافية والعنف 

 (2008، بكر فيدرو أبو)دراسة  -

معاملة المعلمين كما يدركها التالميذ وعالقتها بالسلوك العدواني  أساليب: بعض نبعنوا 

 .نة مقديشودراسة ميدانية بمدي .تدائيباللدى تالميذ الصفين الخامس والسادس 

معاملاة المعلماين لتالمياذهم وعالقاة هاذه  أسااليبالكشف عان بعاض  إلىهدفت الدراسة   

 ،يساسااألبالسلوك العدواني لدى تالميذ الصفين الخامس والسادس لمرحلة التعلايم  ساليباأل

 (235) مئتاين مخمساة وثالثاين وتمثلت عينة الدراساة فاي ،استخدم الباحث المنهج الوصفي

لمين ية ومقياس معاملة المعلواألالدراسة في استمارة البيانات  أدواتوتمثلت  ،وتلميذةتلميذاً 

وجاود عالقاة ارتباطياة  إلاىوتوصلت الدراساة  ،الباحث إعدادومقياس السلوك العدواني من 

ة مان قبال المعلماين ماع تالمياذهم يجابياالمعاملاة اإل أسااليبباين  إحصائيةعكسية ذات داللة 

كما توجد عالقة  ،ي في مقديشوساساألني لدى هؤالء التالميذ بمرحلة التعليم والسلوك العدوا

المعاملااة الساالبية ماان قباال المعلمااين مااع  أساااليببااين  إحصااائيةارتباطيااة طرديااة ذات داللااة 

  .ي في مقديشوساساألتالميذهم والسلوك العدواني لدى هؤالء التالميذ بمرحلة التعليم 
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 (2009 ،محمد الغزال)دراسة  -

في مرحلة الطفولة  بناءاأل: التوافق الزواجي وعالقته بمستوى العدوانية لدى بعنوان 

 .المتأخرة

في  بناءاألالعالقة بين التوافق الزواجي والعدوانية لدى  على التعرف إلىهدفت الدراسة   

 ،اساةمتاه لطبيعاة الدرءد الباحث علاى المانهج الوصافي لمالوأعتم ،مرحلة الطفولة المتأخرة

فيما تمثلت عينة الدراسة في عينة من تالميذ وتلميذات الصف الخامس والسادس من التعلايم 

سنة بمدينة طارابلس والاذين بلاغ  11 إحدى عشرة إلى 10 العاشرة بين أعمارهمي وساساأل

ياء أمور لأوكما اشتملت العينة على  ،تلميذ وتلميذة (475) أربعمئة وخمسة وسبعونعددهم 

دراسة مقياس التوافاق الزواجاي مان وقد استخدمت ال ،(الزوج والزوجة)والتلميذات التالميذ 

 (.باظةأل أما) إعداداس السلوك العدواني الباحثة ومقي إعداد

أي كلماا  ،وجود عالقة عكسية بين التوافق الزواجي والعادوان إلىوتوصلت نتائج الدراسة  

 . بناءألاقل التوافق بين الزوجين كلما زاد العدوان لدى 

 (2010 سعدون،السيد  مزعل، فاضل)دراسة  -

العقاب الوالدية لدى تالميذ الصف السادس  أساليبعالقة السلوك العدواني ب بعنوان: 

 بتدائي.ال

العقاااب الوالديااة  أساااليباسااتهدف البحااث التعاارف علااى العالقااة بااين الساالوك العاادواني و 

تادائي باالحث على تالميذ الصف السادس وأقتصر الب ،عتماد على المنهج الوصفيوذلك باال

الدراسااة فااي مقياااس  أدواتوتمثلاات  ،تدائيااة النهاريااة فااي محافظااة ذي قااارباالفااي الماادارس 

العقااب المتبعاة مان  أسااليبقائماة ب إعادادن كماا تام يالعدواني تم بناءه من قبل الباحثللسلوك 

ت أشااروقاد  ،البحاث أهادافق لتحقيا اعقابيا اأسالوب (12)اثني عشر  قبل الوالدين مؤلفة من

بارز أوكاان  ،العقااب الوالدياة ساليبعينة البحث لديهم عدوانية نتيجة أل أفرادأن  إلى النتائج

 (التاوبيخ والطارد مان البيات ،التهدياد ،حاء متفرقة من الجسامعلى أنالضرب ) ساليباألهذه 

عقاااب الوالديااة تنمااو ال أساااليبالعينااة و أفاارادوأن هااذه العالقااة بااين الساالوك العاادواني لاادى 

العقااب المساتخدمة ماع الطفال كلماا كاان سالوكه  أسااليببمعنى أنه كلما زادت حدة  ،باطراد

 ً   .العدواني مرتفعا
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 (2010 الحسيني، ريحان)دراسة  -

 .يةاألسرتدائية وعالقته بالمشكالت بالالسلوك العدواني لدى أطفال المرحلة  بعنوان: 

العالقة بين السلوك العدواني لألطفال وبعض المتغيرات  استهدفت الدراسة التعرف على 

وكذلك العالقة بين السلوك العدواني  (ةاألسرحجم  ،األمعمل  ،ةاألسرمكان )المستقلة 

الدراسة على استمارة البيانات  أدواتاشتملت  ،االقتصادية والسلوكية يةاألسروالمشكالت 

تدائية داخل المنزل واستبيان عن باالالعامة لألسرة واستبيان عن سلوك طفل المرحلة 

ربة أسرة  (289) مئتين وتسع وثمانين جابة عليها من خاللاإل توتم ،يةاألسرالمشكالت 

النتائج وجود فروق  أهموكان من  ،تدائية بمدينة المنصورةباالبالمرحلة  أكثرولديها طفل ف

في الحضر وذلك  فالاألطفي الريف و األطفالفي السلوك العدواني بين  إحصائيادالة 

ذوي  األطفالفي السلوك العدواني بين  إحصائياتوجد فروق دالة  ،لصالح أطفال الحضر

توجد فروق دالة  ،هات العامالتاألمهات العامالت وغير العامالت وذلك لصالح األم

وهو  علىوذلك لصالح المتوسط األ ةاألسروحجم  بناءاألبين السلوك العدواني لدى  إحصائيا

 يةاألسربين المشكالت  إحصائياكما يوجد ارتباط دال  ،أكثرف(8)ثمانية ر التي حجمهالألس

 .ككل والسلوك العدواني

 (2012 الرشيدي،شباب  مالكي، حمزة)دراسة  -

 .ية بالسلوك العدواني لدى طالب الثانوينالالالعق فكاراألعالقة  بعنوان: 

مئة  ية والسلوك العدواني لدىنالقالالع فكاراألبحث العالقة بين  إلىهدفت الدراسة  

 باستخدامة حائل بالسعودية وذلك نمن طالب المرحلة الثانوية في مدي (120) وعشرن طالبا

سليمان  إعدادي من ناللى مقياس التفكير الالعقواشتملت أداتا الدراسة ع ،المنهج الوصفي

عبأه  أبو وصالح   معتز سيد عبد إعدادومقياس السلوك العدواني  م(1985)الريحاني 

ية والسلوك نالالالعق فكاراألوجود عالقة موجبة بين  إلىوقد توصلت الدراسة  .م(1995)

  .لدى عينة البحث (ةوالعد البدني،العدوان  اللفظي،العدوان  الغضب،)من  كلالعدواني في 

  (Krajncan.M,Pavel.J,2013)دراسة  -

 .الفتيات خفية من السلوك العدواني بين أشكال بعنوان: 

السلوك العدواني الخفية بين الفتيات في  أشكالالتعرف على  إلىتهدف هذه الدراسة  

متوفرة عن هذه القضية التي دبيات التحليل األ إلىوذلك استناداً  ،تدائية في سلوفينياباالالمدارس 
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الدراسة في تمثلت عينة  ،يدمرن الفتيات عالقاتهن (الخفي)نه من خالل السلوك العدواني أبينت 

الثانية عشرة إلى  بين نأعمارهح وافتاة تتر (16) ست عشرة ىلواألالمجموعة  ،مجموعتين

المجموعة الثانية التي  أما ،تدائيةباالفي الصف السابع من المرحلة  (13- 12) الثالثة عشرة سنة

اثنتي  عددهميدرسون نفس الفتيات وبلغ  نتمثل عينة الدراسة كانت من المعلمات والمعلمين الذي

  .معلمين (4)أربعة  معلمة و (12) عشرة

ذلك كشيوع السلوك العدواني المباشر اللفظي بين الفتيات و إلىوتوصلت نتائج الدراسة  

 ،شاعات والشتائم في حال غياب الشخصية الخفية مثل المضايقات ونشر اإلالسلوكيات العدوان

بالسلوك العدواني الخفي لدى الفتيات أن المعلمين لديهم وعي  إلىكما توصلت الدراسة 

  .ناعات العدوانية الخفية فيما بينهلحل النز نرشادهإو نون تقديم المساعدة لهلواويح

 (Khan.M , Qudri.S ,Aziz.S, 2014)دراسة  -

 .سنوات( في المجتمع الريفي 8-6)وبيئتها مع السلوك العدواني لألطفال  ةاألسررابطه هيكل  بعنوان:

مع سلوك  (األسرية البيئة) ةاألسرالتعرف على عالقة ترابط هيكل  إلىاسة هدفت الدر 

سنوات في المجتمع  (8 – 6) لى ثمانإ ست من أعمارهمح واالعدواني الذين تتر األطفال

مقابالت مع الوالدين  إجراءوتم جمع المعلومات عن طريق  ،الريفي بمدينة كراتشي بباكستان

هناك عالقة  نأ عنسفرت نتائج الدراسة أو ،(384) بعة وثمانينثالثمئة وأر الذين بلغ عددهم

ن أنتائج الدراسة  أظهرتكما  ،للطفل في المجتمع الريفي يةاألسربين السلوك العدواني والبيئة 

  .من عينة الدراسة األطفالالعدوان انتشاراً لدى  أنواع أكثر مان المادي هالغضب والعدوا

 (2015فاطمة سليمان، )دراسة  -

 .األطفالبعنوان: المشكالت البيئية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى  

المشكالت )التعرف عن عالقة المشكالت البيئة المتمثلة في  إلىهدفت الدراسة  

، المشكالت السكانية، المشكالت االقتصادية( واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي يةاألسر

وطالبة من طالب  ا( طالب1758)ثمانية وخمسين ألف وسبعمئة و وتمثلت عينة الدراسة في

( من الذكور 919) تسعمئة وتسعه عشر حيث كان منهم ،الثانوي العام والفني لواألالصف 

وذلك بمدارس قرى ومدن محافظة الجيزة،  اإلناث( من 849)ن مئة وتسعة وأربعون وثما 

 سة.واستخدمت الباحثة استبانة للكشف عن العالقة بين متغيري الدرا
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بين السلوك العدواني  إحصائية: وجود عالقة ذات داللة إلىوتوصلت نتائج الدراسة  

المشكالت ارتباطاً  أكثروكانت مشكلة التلوث البيئي  ،بعاد مقياس المشكالت البيئيةأوبين 

 إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىالعينة، كما توصلت الدراسة  أفرادبالسلوك العدواني لدى 

ً ل من  اإلناثبالسلوك العدواني وذلك لصالح  يةاألسرمتغير الجنس حول عالقة المشكالت وفقا

 العينة. أفراد

 (Johal.S,Kaur.K,2015)دراسة  -

 .ينبواألالسلوك العدواني لدى المراهقين وعالقته بسلوك  بعنوان: 

 كسلوو المراهقين السلوك العدواني عند بين العالقة لتعرف علىالدراسة إلى ادفت ه 

 بنين 80) المراهقين الطالب من(  155)  مئة وخمسة وخمسين من عينة وأخذت ،ينبواأل

التابعة للمجلس المركزي  غورداسبور مقاطعة في الثانوية المدارس مختلف من( بنات 75و

بال ) العدوان بمقياسلدى عينة الدراسة السلوك العدواني  وتم قياس. للتعليم الثانوي في الهند

 شوهان) عاداألب متعدد ومةاألمو ةبواأل بمقياس ينبواأل سلوك وتم قياس( 1983 ،نقافيو

 عند السلوك العدواني بين ةإيجابي عالقة ارتباطية هناك أن النتائج أظهرتو(. 1997 وخوخار،

  .المنحرف يبواأل والسلوك المراهقين

 (2016 علي،ندى  يوسف، صديق)دراسة  -

 .األطفالسلوك العدواني لدى ه على الأثراء وباآلغياب  بعنوان: 

اء على السلوك العدواني لألطفال باآللتعرف على تأثير غياب ا إلى هدفت هذه الدراسة 

واعتمدت الدراسة على المنهج  ،وعالقة ذلك ببعض المتغيرات مثل نوع الطفل وعمر الطفل

 ة وسبعونخمس هم منهمؤباآغائبين  طفالً  (150) مئة وخمسين الوصفي وشملت عينة الدراسة

ي بالخرطوم ساساألتعليم تم اختيارهم من مدارس ال ،اإناث (75) خمس وسبعونو اً ذكور (75)

سنة واستخدمت هذه الدراسة  (15 – 6) ست إلى خمس عشرة ما بين أعمارهمحت واوقد تر

 العدواني.مقياس السلوك 

هم يتسم باالرتفاع ؤباآالغائبين  األطفالنتائج الدراسة أن السلوك العدواني لدى  أبرزتوقد  

الغائبين  األطفالفي السلوك العدواني بين  إحصائيةوتوجد فروق ذات داللة  إحصائيا،الدال 

في السلوك  إحصائيةوال توجد فروق ذات داللة  الذكور،هم تعزى لمتغير النوع لصالح ؤباآ

بعض التوصيات تتمثل وقدم الباحثان  العمر،الغائبين ابائهم تعزى لمتغير  األطفالالعدواني بين 
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 آثارن تعمل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات التطوعية والحكومية على تخفيف أها في أهم

  كان.ألي سبب  األبالتي غاب عنها  األسرعلى  األبغياب 

 (Estevezl.E,Teresa.I,Moreno.D , 2016)دراسة  -

 .لتكيف الشخصي والعائلي والمدرسيالسلوك العدواني في مرحله المراهقة كمؤشر لمشاكل ا بعنوان: 

سوء التكيف الشخصي ولعدواني السلوك اإلى التعرف على العالقة  هدفت الدراسة 

ألف  و تألفت عينة الدراسة من ،ين المراهقين من الجنسيني عند المعتداألسروالمدرسي و

عشر  الثانية عشرة إلى السابعة بين أعمارهمح واتتر ين( مراهق1510) وخمسمئة وعشرة

وتوصلت نتائج  ،سبانياطبقت الدراسة في أ ،، حيث قاموا بتعبئة استبيانات متعلقة بالدراسةاماع

مشاكل التكيف الشخصي لظهور  اً عد مؤشرأن السلوك العدواني لدى المراهقين ي إلىالدراسة 

سلوك ال كما أن ،جهاد وعدم الثقة بالنفساالكتئاب والشعور بالوحدة واإل أعراضوالمتمثلة في 

ي والمتمثلة في االتصال الهجومي والخالفات العائلية األسرالعدواني يرتبط بمشاكل التكيف 

السلوك العدواني يرتبط بمشكالت التكيف  كما أن ،وعدم التواصل الصريح مع الوالدين

  .والمتمثلة في انخفاض المشاركة المدرسية ومع الطالب في الفصول الدراسية ،المدرسي

 (Warchulska.K,Izydorczyk.B,2018)دراسة  -

 .تحاري بين الفتيات المراهقاتنالوا والسلوك العنيف ةاألسر أنماطبعنوان:  

ذات العالقة بالسلوك العنيف  الهدامة يةاألسر ماطألنلتعرف على اا إلى دفت الدراسةه  

ة فتا (140) مئة وأربعين وتمثلت عينة الدراسة في ،تحاري بين الفتيات المراهقاتنالوا

تحار نالن الوافتاة سبق وح (40) أربعون كان منهن( سنة  17و  13 ) بين نأعمارهح واتتر

فتاة ال يمارسن أي  (60)و ستون ني تعامالتهفتاة يستخدمن العنف ف (40) أربعون و

الهدامة المتمثلة  يةاألسر ماطألنن هناك عالقة بين اأوأسفرت نتائج الدراسة  ،سلوكيات عنيفة

السلوك  ظهوروبين  (ةاألسر أفراد أحدتعاطي الكحول من قبل  ،اع عاطفة الفتاةشبإعدم )في 

 .تحاري لدى الفتيات من عينة الدراسةنالالعنيف وا
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 السلوك العدواني لدى الفئات الخاصة  تناولتدراسات  .2

 (2002 العلمي، ابتسام)دراسة  -

ا وغير  طفالاألالسلوك العدواني وبعض المتغيرات النفسية لدى  بعنوان:  المعاقين حركيا

 المكرمة.المعاقين بمدينة مكة 

العدوان )التعرف على متوسطات السلوك العدواني وأبعاده الفرعية  إلىهدفت الدراسة  

ً وغير  األطفالوالدرجة الكلية للعدوان لكل من  (العدوان اللفظي ،المادي المعاقين حركيا

بين المعاقين حركياً وغير المعاقين في بعض الكشف عن الفروق  إلىكما هدفت  ،المعاقين

النظرة السلبية  ،فعالينالعدم الثبات ا ،عدم الكفاية الشخصية)المتغيرات النفسية المتمثلة في 

وتمثلت  ،وذلك باالعتماد على المنهج الوصفي السببي المقارن والمنهج االرتباطي (للحياة

ً البالغ عددهمالمعاقين حرك األطفالعينة الدراسة في عينة من   (25) خمسة وعشرين يا

استخدمت الباحثة استمارة  ،العاديين األطفالمن  طفالً  (32) واثنين وثالثين و ،طفالً 

مقياس عين شمس للسلوك  إلى ةضافباإلالباحثة  إعدادية عن الطفل من لواألالبيانات 

لدراسة عن وأسفرت نتائج ا ،(1984 ،رونر)العدواني وكذلك استبيان تقدير الشخصية 

ً و األطفالبين  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  غير المعاقين في  األطفالالمعاقين حركيا

 األطفالمن العدوان المادي والعدوان اللفظي والدرجة الكلية للعدوان وذلك في اتجاه  كل  

 . المعاقين

 (2018ندى ابشر، )دراسة   -

 .اث الجانحين بولية الخرطومحدي لدى األالتوافق النفسي وعالقته بالسلوك العدوان بعنوان: 

اث حدالكشف عن التوافق النفسي وعالقته بالسلوك العدواني لدى األ إلىدفت الدراسة ه 

وقد تم االعتماد على المنهج الوصفي وجمعت البيانات عن طريق  ،الجانحين بوالية الخرطوم

وقد طبق  ،(ل المليجيماآ)ـ لجالل محمد ومقياس السلوك العدواني إس التوافق النفسي مقيا

 من أعمارهمح واوالذين تتر اإلناث( من الذكور و79) تسعة وسبعين المقياسين على عينة بلغت

 شبال بوالية الخرطوم.( سنة بدار تربية األ17 – 9) تسع إلى سبع عشرة

اث الجانحين، كما حدوأسفرت نتائج الدراسة: عن انخفاض التوافق النفسي لدى األ 

وجود  إلىاث الجانحين، كما توصلت الدراسة حدارتفاع السلوك العدواني لدى األ لىإتوصلت 

 اث الجانحين.حداأل العدواني لدىعالقة ارتباطية دالة بين التوافق النفسي والسلوك 
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 (2018ندوى علي، )دراسة  -

ا بمدينة العمالق   ببحرى.بعنوان: مفهوم الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى المعاقين حركيا

التعرف على العالقة بين مفهوم الذات والسلوك العدواني لدى  إلىهدفت الدارسة  

واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي وجمعت البيانات  ،ىاقين حركياً بمدينة العمالق ببحرالمع

 ن على عينة بلغتيقياسالم توقد طبق العدواني،عن طرق مقياس مفهوم الذات ومقياس السلوك 

 ( سنة.40 – 12) اثنتي عشرة إلى أربعين من أعمارهمح وا( من المعاقين حركياً تتر100) مئة

بين  إحصائيةوأسفرت نتائج الدراسة عن: وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة  

نه كلما زاد مفهوم الذات قل أوهذه العالقة العكسية تعني  ،مفهوم الذات والسلوك العدواني

 ا زاد السلوك العدواني قل مفهوم الذات.السلوك العدواني وكلم

 .ة في التخفيف من حدتهياإلرشادالسلوك العدواني وفاعلية البرامج المهنية و تناولتدراسات  .3

 (2008 فرحات، سعاد)دراسة  -

بعنوان: مدى فاعلية التدريب على المهارات الجتماعية في تعديل السلوك العدواني لدى 

 لليبية.الطفل الكفيف بالجماهيرية ا

مكانية تحسين المهارات االجتماعية لألطفال إالتعرف على مدى  إلىهدفت الدراسة  

 ً من تسع إلى اثنتي  والذين يتصفون بالسلوك العدواني في المرحلة العمرية ،المعاقين بصريا

سنة بهدف خفض السلوك العدواني لديهم وذلك من خالل تصميم وتطبيق  (12 – 9) عشرة

وتكونت عينة  ،اعتمدت الباحثة على المنهج شبه التجريبي ،ت االجتماعيةبرنامج للمهارا

من ، تدائيباالتلميذاً من تالميذ الصف الرابع والخامس والسادس  (30) ثالثين الدراسة من

 :الدراسة في أدواتوتمثلت  ،بمدرسة جمعية النور للمكفوفين (الذكور)التالميذ المنتظمين 

المهارات االجتماعية وجميعها من ياس السلوك العدواني وبرنامج استمارة جمع البيانات ومق

ني أما) إعدادكما استخدمت الدراسة مقياس المهارات االجتماعية من  ،الباحثة إعداد

في  فراداألبين درجات  إحصائياوأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة  ،(عبدالوهاب

فس المجموعة بعد تطبيق البرنامج على مقياس المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج ون

المجموعة التجريبية  أثروكانت هذه الفروق لصالح التطبيق البعدي بمعنى ت ،السلوك العدواني

 .حدة العدوانية لديهم خفضتانحيث بالبرنامج 
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 (2009 الشرقاوي، منى)دراسة  -

 الج المتمركز حولنموذج الع باستخدامطريقة خدمة الفرد ببعنوان: التدخل المهني  

حراف: دراسة مطبقة نالالعميل للتخفيف من حدة السلوك العدواني لألطفال المعرضين ل

 على دور التربية بالجيزة.

التعرف على مدى فاعلية نموذج العالج المتمركز حول العميل في  إلىهدفت الدراسة  

العدوان نحو  ،لممتلكاتالعدوان على ا ،اللفظي ،البدني)التخفيف من حدة السلوك العدواني 

ما  أعمارهمح واطفالً تتر (20) عشرين حراف الذين بلغ عددهمناللألطفال المعرضين ل (الذات

من المودعين بمؤسسة دور التربية  (سنة 15 – 12) اثنتي عشرة إلى خمس عشرة بين

بعدية ة اليتصميم التجربة القبل باستخداماعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي  ،بالجيزة

 عشرضابطة مكونة من  ىخراألمفردات و (10) عشر ا تجريبية مكونة منهماأحدلمجموعتين 

 ،برنامج التدخل المهني ،المقابلة :وهي دواتاألفيما استعانت الباحثة بالعديد من  ،مفردات (10)

ة وجود فروق ذات دالل عن ضحت نتائج الدراسةأوو ،الباحثة إعدادمقياس السلوك العدواني من 

بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على أبعاد مقياس السلوك العدواني  إحصائية

 باستخداموهذا يعني وجود عالقة بين تطبيق برنامج التدخل المهني  ،لصالح القياس البعدي

المجموعة  أفرادنموذج العالج المتمركز حول العميل والتخفيف من حدة السلوك العدواني لدى 

  .الضابطة المجموعة جريبية دونالت

 (2013 رمان، أبو إسراء)دراسة  -

 الطالبات.معرفي سلوكي مقترح في خفض العدائية لدى  إرشاديفاعلية برنامج  بعنوان: 

ح في خفض معرفي سلوكي مقتر إرشادياستقصاء فاعلية برنامج  إلىهدفت الدراسة  

، وقد تكونت عينة الدراسة ج شبه التجريبيالدراسة على المنهاعتمدت  ،العدائية لدى الطالبات

طالبة من طالبات الصف الثامن في مدرسة رقية بنت الرسول  (24) أربع وعشرين من

طالبة  (12) اثنتي عشرةوطالبة للمجموعة التجريبية  (12) اثنتي عشرة بواقع اثنإلل يةساساأل

 الضابطة.للمجموعة 
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معرفي  إرشاديفقرة وبرنامج  (40) ربعينأ عدت الباحثة مقياس العدائية المكون منأ 

 جمعي مكون من إرشاديبرنامج  إلىوقد خضعت طالبات المجموعة التجريبية  ،سلوكي مقترح

ً أسابيع بواقع جلستين أموزعة على ستة  ،جلسة 12 اثنتي عشرة وتم تطبيق  ،سبوعيا

 ،واالسترخاء ،دورولعب ال ،التعليمات إعطاءتدريبية سلوكية معرفية من خالل  استراتيجيات

وقد ، يةنالعق أخرىية بنالالالعق فكاراألوكذلك التعاطف واستبدال  ،والتغذية الراجعة ،والنمذجة

العدائية لدى عينة  خفضالمعرفي السلوكي في  ياإلرشادالنتائج فاعلية البرنامج  أظهرت

  .الدراسة واستمرار هذه الفاعلية طوال فترة المتابعة التي استمرت مدة شهر

 (2016رقية الصرايرة، )دراسة   -

قائم على العالج بالواقع في تنمية السلوك التواصلي وخفض  إرشادي: فاعلية برنامج بعنوان 

 السلوك العدواني لدى طالبات المرحلة الثانوية في محافظة الكرك.

قائم على العالج بالواقع في  إرشاديالكشف عن مدى فاعلية برنامج  إلىهدفت الدراسة  

نمية السلوك التواصلي وخفض السلوك العدواني لدى طالبات المرحلة الثانوية في محافظة ت

 ست وأربعين الكرك، واعتمدت الباحثة على المنهج شبه التجريبي وتمثلت عينة الدراسة في

الدرجات على  ىنوية في ثالث مدارس ممن سجلن أدن( طالبة من مدارس المرحلة الثا46)

 ،ن أعدهما الباحثااللذ ،على مقياس السلوك العدواني الدرجات أعلىصلي ومقياس السلوك التوا

 مجموعتين ضابطة وتجريبية. إلىالعينة  أفرادوتم تقسيم 

للبرنامج القائم على العالج بالواقع في تنمية  إيجابي أثرواسفرت نتائج الدراسة عن وجود 

 عة التجريبية. المجمو أفرادالسلوك التواصلي وخفض السلوك العدواني لدى 

 (2016 القحطاني،هيفاء  الخرافي، نورية)دراسة  -

فعالية العالج الواقعي في التخفيف من السلوك العدواني لدى طالبات المرحلة  بعنوان: 

 .الثانوية في دولة الكويت

 ،انتشاراً بين عينة الدراسة كثرمعرفة السلوكيات العدوانية األ إلىهدفت هذه الدراسة  

العالج بالواقع  أسلوبعالجي قائم على  إرشاديالكشف عن فعالية برنامج  إلى وهدفت كذلك

طالبة من المرحلة  (40) أربعين تكونت عينة الدراسة من العدواني،للتخفيف من حدة السلوك 

 بالمدرسة،ات االجتماعيات والنفسيات خصائيالثانوية بدولة الكويت تم اختيارهن بترشيح من األ

 إلىتم تقسيمهن  سنة. (17 – 15) خمس عشرة إلى سبع عشرة بين نأعمارهحت واتر
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استخدمت  طالبة، (20) عشرين اشتملت على ةوكل مجموع وضابطة( تجريبية) مجموعتين

العدوان الموجه نحو  :أبعاد ربعةالدراسة المنهج شبه التجريبي ومقياس السلوك العدواني ذات األ

الخروج على القيم  الممتلكات،عدوان الموجه نحو ال ،اآلخرينالعدوان الموجه نحو  الذات،

 جلسة. (12) اثنتي عشرة واشتمل البرنامج العالجي على والمعايير،

 كثرهو السلوك األ يناآلخرن العدوان الموجه نحو أ إلىت نتائج الدراسة أشارو 

فروق  بوجود ذلكج في تخفيف السلوك العدواني وفعالية البرنام إلىت النتائج أشاركما  ،انتشاراً 

 التجريبية.المجموعتين لصالح المجموعة  أفرادبين  إحصائيةذات داللة 

 ( 2017مها محمد، )دراسة  -

جمعي قائم على اللعب في خفض السلوك العدواني لألطفال  إرشاديبعنوان: فاعلية برنامج 

ا القابلين للتعلم  .المعاقين عقليا

جمعي قائم على اللعب في  إرشاديمج الكشف عن مدى فاعلية برنا إلىهدفت الدراسة  

قد اعتمدت الباحثة على المنهج و ،لتعلمخفض السلوك العدواني لألطفال المعاقين عقلياً القابلين ل

العينة  أفرادعن  يةساساألت عن طريق استمارة لجمع البيانات ناشبة التجريبي وجمعت البيا

ً عدت الباحثة برنامجأكما  ،ومقياس السلوك العدواني ً إرشادي ا ً قائم ا على اللعب لخفض حدة  ا

ً والقابلين للتعلم بمركز  األطفالي وتمثلت عينة الدراسة ف ،السلوك العدواني المعاقين عقليا

ح وطفالً وطفلة وتتر (52) اثنين وخمسين حيث بلغ عددهم ،الرحمن لذوي االحتياجات الخاصة

 .سنة (14 – 9) تسع إلى أربع عشرة من أعمارهم

في تخفيف حدة السلوك العدواني لدى  ياإلرشادلبرنامج فاعلية اتائج الدراسة عن واسفرت ن

ً القابلي في تعديل السلوك  مهم ب  اللعب بالفك والتركيب جان كما أن ،ن للتعلمالمعاقين عقليا

 . مع زمالئه التعاون إلى ةضافباإلر فيه انشغال المعاق األم ألنوذلك  ؛العدواني لدى المعاق

ا    .التعقيب على الدراسات السابقة :ثالثا

  .العالج المعرفي السلوكي تناولتعلى الدراسات التي  التعقيب-1

تت في واالعالج المعرفي السلوكي نجدها تف تناولتالدراسات السابقة التي  إلىبالنظر  

استخدام العالج المعرفي السلوكي من قبل الباحثين في التخصصات المختلفة  تم فقد ها،أهداف

 .وفي مجاالت مختلفة عالجية ووقائية لفئات عمرية مختلفة أهدافتحقيق ل
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التعرف على مدى فاعلية العالج  إلىويتضح وجود عدد من الدراسات التي هدفت  

 الصحية:راض األمالمترتبة على  ثارالمعرفي السلوكي في مواجهة اآل

ل المرتبطة بنوعية حياة لتعرف على العواما إلى التي هدفت (Ramirez.M,2010)مثل دراسة 

 ودراسة ،المرضى بمرض الذئبة الحمراء وتعديلها بواسطة العالج المعرفي السلوكي

(Visser.M,Tshabalala.J,2011)  التي هدفت لمساعدة النساء المصابات باإليدز للتعامل مع

 .وصمة العار

العالج  باستخدامكما هدفت بعض الدراسات لمواجهة المشكالت النفسية والتخفيف من حدتها 

برنامج  أثرلتعرف على ا إلى التي هدفت (2010 ،عبير عبده)مثل دراسة  ،المعرفي السلوكي

معرفي سلوكي في تحسين مستوى التكيف النفسي واالجتماعي وتخفيض االكتئاب لدى كبار 

 يإرشادعلى فعالية برنامج  هدفت إلى التعرفالتي  (2010 ،عبدالعزيز العتيق)ودراسة  ،السن

ودراسة  ،العالج السلوكي المعرفي لخفض الحساسية الزائدة للنقد لدى المراهقين إلىمستند 

برنامج عالج معرفي سلوكي في  أثرعلى  هدفت إلى التعرفالتي  (2012 ،عثمان الخوالدة)

 لواألتخفيض الغضب وتحسين استراتيجيات التعامل مع الغضب لدى عينة من طالب الصف 

على فاعلية برنامج  هدفت إلى التعرفالتي  (2014 ،نةواحسين الطر)ودراسة  ،الثانوي

عالجي معرفي سلوكي في خفض اضطرابات القلق والرهاب االجتماعي لدى عينة من 

التي  (2014 ،مهند سليمان)ودراسة  ،مراجعي العيادات النفسية في الخدمات الطبية الملكية

االكتئاب لدى عينة  أعراضوكي للتخفيف من على فاعلية برنامج معرفي سل هدفت إلى التعرف

 ،غراب أسماء)ودراسة  ،من المرضى المترددين على العيادة النفسية بمحافظة شمال غزة

حل المشكالت  أسلوبعلى فاعلية العالج المعرفي السلوكي ب هدفت إلى التعرفالتي  (2015

ودراسة  ،في التخفيف من الضغوط النفسية لدى زوجات مرضى الفصام العقلي

(Wong.D,2016)  التي هدفت لتقييم فعالية العالج المعرفي السلوكي في التخفيف من القلق

 لدى المراهقين في هونغ كونغ.

استخدام العالج المعرفي السلوكي للتخفيف من حدة المشكالت  إلىكما هدفت بعض الدراسات 

 إرشاديدفت فعالية برنامج التي ه (2012 العنزي، حميدية)السلوكية واالجتماعية مثل دراسة 

العالج السلوكي المعرفي في تحسين التكيف الزواجي وتخفيض ضغوط العمل  إلىجمعي يستند 

 .لدى المعلمات المتزوجات في مدينة عرعر

بواسطة العالج المعرفي السلوكي لدعم  التي هدفت للتدخل (Woliter.D,2012)ودراسة  

 ودراسة ،جر في المدرسة الثانوية العامةزمة اسبرن الذين تم تشخيصه بمتالالمراهقي إحدى
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العالج المعرفي  إلىجمعي يستند  إرشاديللتعرف على فاعلية برنامج  (2016 ،ميسر العلوان)

اث الجانحين في حدالسلوكي في خفض السلوك العدواني وتحسين تقدير الذات لدى عينة من األ

 إرشاديعلى فاعلية برنامج  لى التعرفهدفت إالتي  (2016 ،سناء مريان)ودراسة  ،األردن

العالج المعرفي السلوكي في خفض نسبة التسرب المدرسي وتحسين مستوى  إلىوقائي يستند 

التي  (2017 ،نجوى محمد)ودراسة  ،األردنالتحصيل لدى الطلبة الالجئين في السوريين في 

يقات المحادثة والتواصل تطب إدمانعلى فاعلية برنامج معرفي سلوكي لعالج  هدفت إلى التعرف

 .االجتماعي على الهاتف الذكي لدى عينة من طالب جامعة الملك فيصل

العالج المعرفي السلوكي اعتمادها على  تناولتكما يتضح من الدراسات السابقة التي  

متغير  أثرالمنهج شبه التجريبي وذلك لمالئمته لطبيعة الدراسات السابقة التي تستلزم اختبار 

  الحالة.ة استخدمت منهج دراسة حداباستثناء دراسة و تابع،على متغير آخر مستقل 

ح واه ترحيث إند على العينات محدودة الحجم الدراسات شبه التجريبية تعتم نجد أنكما  

ن العالج أوذلك باعتبار  ،أعلىكحد  (40)و  ،كحد أدنى (8) حجم العينات المستخدمة من

  .قصيرة المدى والمحدد بمدة زمنية معينةالمعرفي السلوكي من العالجات 

فعاليتاااه فاااي عاااالج  أثباااتأن العاااالج المعرفاااي السااالوكي وأخياااراً يتضاااح مماااا سااابق  

 الماااراهقين،فئاااات مختلفاااة مثااال لااادى العدياااد مااان المشاااكالت النفساااية واالجتماعياااة والسااالوكية 

مااان  طاااالب الجامعاااة وغيرهاااا ،طاااالب المرحلاااة الثانوياااة ،الزوجاااات العاااامالت، المرضاااى

 .الفئات المختلفة

  .السلوك العدواني تناولتعلى الدراسات الي  التعقيب- 2 

 غراضهاأالسلوك العدواني تنوع  تناولتيتضح من عرض الدراسات السابقة التي  

ه من للتعرف على السلوك العدواني ومظاهره وعالقته بغير أجريت، فهناك دراسات ونتائجها

سلوك العدواني لدى للكشف عن ال أجريتهناك دراسات ، والمتغيرات المؤثرة في ظهوره

والبرامج  هنيشف عن فاعلية برامج التدخل المللك أجريت، وبعض الدراسات الفئات الخاصة

 . رجة السلوك العدوانية لخفض دياإلرشاد

التعرف على السلوك العدواني  إلىويتضح وجود عدد كبير من الدراسات التي هدفت  

 إلىالتي هدفت  (2002)مثل دراسة ابتسام العلمي  ،يةاألسرت الذاتية ووعالقته بالمتغيرا

 صاريألناو دراسة سامية  ،عالقة السلوك العدواني ببعض من المتغيرات النفسية لىالتعرف ع

والمعاملة ية نالالالعق فكاراألعلى عالقة السلوك العدواني ب هدفت إلى التعرفالتي  (2007)
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 األلعابممارسة  أثرالتعرف على  إلىالتي هدفت  (2008)لحشاش ل اودراسة دال ،الوالدية

التعرف عن  إلىالتي هدفت  (2008)ودراسة محمد المطوع  ،االلكترونية في السلوك العدواني

هدفت إلى التي  (2009)ودراسة محمد الغزال  ،ي والسلوك العدوانياألسرالعالقة بين العنف 

ودراسة فاضل مزعل  ،بناءاألمستوى العدوانية لدى على عالقة التوافق الزواجي ب التعرف

العقاب  أساليبالتعرف على عالقة السلوك العدواني ب إلىالتي هدفت  (2010)والسيد سعدون 

التعرف على عالقة السلوك  إلىالتي هدفت  (2010)ودراسة ريحان الحسيني  ،الوالدية

 إلىالتي هدفت  (2012)الرشيدي ودراسة حمزة مالكي وشباب  ،يةاألسرالعدواني بالمشكالت 

ودراسة صديق يوسف وندى علي  ،ية بالسلوك العدوانينالالالعق فكاراألالتعرف على عالقة 

ودراسة ندى  ،اء على السلوك العدوانيباآلغياب  أثرعلى  هدفت إلى التعرفالتي  (2016)

ودراسة  ،ق النفسيالتعرف على عالقة السلوك العدواني بالتواف إلىالتي هدفت  (2018)أبشر 

  .التي هدفت على التعرف عن عالقة السلوك العدواني بمفهوم الذات (2018)ندوى علي 

 التعرف على السلوك العدواني وعالقته بالمتغيرات المدرسية إلىكما هدفت بعض الدراسات 

السلوك العدواني الصفي  ماطعلى أنالتعرف  إلىالتي هدفت  (1999)مثل دراسة امتثال دوم 

التعرف على عالقة السلوك  إلىالتي هدفت  (2004)طالب  أبوتيسير ودراسة  ،الشائعة

 (2008)بكر فيدرو  أبوودراسة  ،العدواني بالتحصيل الدراسي وغيره من المتغيرات المدرسية

 ،معاملة المعلمين بالسلوك العدواني لدى التالميذ أساليبالتعرف عن عالقة  إلىالتي هدفت 

التعرف على عالقة السلوك العدواني  إلىالتي هدفت  (2015)سليمان ودراسة فاطمة 

 .بالمشكالت البيئية

التخفيف من حدة السلوك العدواني  إلىهدفت  أخرىهناك دراسات  نجد أنبينما  

سعاد فرحات ودراسة مثل الدراسة الحالية  ،ةياإلرشادبرامج التدخل المهني والبرامج  باستخدام

دراسة ميسر  ،(2013)رمان  أبو إسراءدراسة  ،(2009)ي واالشرقدراسة منى  ،(2008)

خرافي وهيفاء القحطاني دراسة نورة ال ،(2016)دراسة رقية الصرايرة  ،(2016)العلوان 

ة ياإلرشادفاعلية البرامج  تأثبتهذه الدراسات  حيث إن ،(2017)دراسة مها محمد  ،(2016)

  .العدواني لدى فئات ومراحل عمرية متباينة والمهنية المختلفة في التخفيف من السلوك

بعض الدراسات  نجد أنف ،كما اختلفت الدراسات فيما بينها في العينات المطبقة عليها 

ية و طالبات المدارس بمراحلها المتعددة مثل الدراسة الحال أوطبقت على عينة من طالب 

 صاريألناسامية  سةدرا،(2004)طالب  أبودراسة تيسير ،(1999)دراسة امتثال دوم 
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بكر  أبودراسة ، (2008)دراسة محمد المطوع  ،(2008)دراسة دالل الحشاش  ،(2007)

 ،(2010)اضل مزعل والسيد سعدون دراسة ف ،(2009)دراسة محمد الغزال  ،(2008)فيدرو 

دراسة  ،(2012)دراسة حمزة مالكي وشباب الرشيدي  ،(2010)دراسة ريحان الحسيني 

دراسة نورية الخرافي وهيفاء  ،(2016)دراسة رقية الصرايرة  ،(2015)فاطمة سليمان 

 .(2016)القحطاني 

اث حدطبقت على عينة من الفئات الخاصة واأل أخرىبينما نجد هناك دراسات  

 علىدراسة ندوى  ،(2018)بشر أدراسة ندى  ،(2002)ل دراسة ابتسام العلمي مث ،المنحرفين

 أبو إسراءدراسة  ،(2009)ي وادراسة منى الشرق، (2008)دراسة سعاد فرحات  ،(2018)

  .(2017)دراسة مها محمد  ،(2016)دراسة ميسر العلوان  ،(2013)رمان 

فمنها دراسات استخدمت عينات  ،كما تباينت الدراسات السابقة في حجم العينات المستخدمة 

وهذه نجدها في  ،كبيرة ودراسات استخدمت عينات متوسطة ودراسات استخدمت عينات صغيرة

  .اختالف المناهج العلمية المستخدمة إلىالدراسات شبه التجريبية ويرجع اختالف العينات 

بينما نجد هناك  الظاهرة،اغلب الدراسات استخدمت المنهج الوصفي الذي يصف  كما أن

 دراسات استخدمت المنهج شبه التجريبي للتعرف على فاعلية برامج التدخل المهني والبرامج

  العدواني.ة في خفض السلوك ياإلرشاد

ا:  :السابقةه الستفادة من الدراسات جأو رابعا

ن نجمل استفادة أنتائج في الدراسات السابقة يمكن الطرح السابق وما جاء من  في ضوء 

 :التالية نقاطالالبحث الحالي من الدراسات السابقة في 

الج المعرفي السلوكي فاعليته في عالج العديد الع تناولتضحت لنا الدراسات السابقة التي أو. 1

على مما يدلل  العدواني،فعاليته في عالج السلوك  أثبتكما  والنفسية،من المشكالت السلوكية 

والتي غالباً  يناآلخره تجاه ذاته وتجاه أفكارالسلوك العدواني يرتبط بمعتقدات الفرد وطبيعة  أن

 خاطئة.ما تكون 

رتبط السلوك العدواني أن السلوك العدواني ي تناولتالسابقة التي . كشفت لنا الدراسات 2

انخفاض التحصيل  والصفوف،االزدحام في المدارس  وهي:المؤثرة فيه بمجموعة من العوامل 

 عدوانية،ج ذاااللكترونية التي تعرض نم األلعاب الفرد،ية لدى نالالالعق فكاراأل الدراسي،

 الزواجي،عدم التوافق  السلبية،المعاملة الوالدية  ليبأسا ي،األسرللعنف  بناءاألتعرض 
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انخفاض التوافق النفسي  ،األبغياب  البيئي،المشكالت البيئية مثل التلوث  ،األسريةالمشكالت 

  المنحرف.ي بواألالسلوك  الفتاة،عدم اشباع عاطفة  الذات،ومفهوم 

تي يمكن االستفادة منها في بناء عدد من المقاييس ال عن أيضا. كشفت لنا الدراسات السابقة 3

 (1995 ،عبأه أبو  و عبد)مقياس السلوك العدواني  مثل: مقياس الدراسة

مقياس التفكير ، (عين شمس)س السلوك العدواني مقيا، (باظةأل أما)مقياس السلوك العدواني  ،

عدها أ من مقاييس السلوك العدواني التيوغيرها  (1985 ،سليمان الريحاني)ي نالالالعق

 .فادت الباحثة في بناء عبارات المقياسم السابقة والتي أالباحثون في دراساته

برنامج التدخل  إعدادصياغة الفروض و. استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في 4

من خالل االطالع على جلسات برامج التدخل المهني لمجموعة من الدراسات السابقة المهني 

 السلوكي.تدخالً عالجياً بواسطة العالج المعرفي التي تضمنت 

ا:  .موضع الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة خامسا

 يلي:تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيما 

. من حيث مشكلة البحث والتي تتمثل في مشكلة السلوك العدواني فيوجد العديد من الدراسات 1

 .عمرية مختلفة وفي مجاالت متنوعةالعدواني لدى فئات  مشكلة السلوك تناولتالتي 

ه كذلك يوجد العديد فإنالسلوكي، . من حيث المدخل العالجي المستخدم وهو العالج المعرفي 2

من الدراسات التي استخدمت العالج المعرفي السلوكي للتخفيف من حدة المشكالت السلوكية 

 .عليتهوأجمعت الدراسات السابقة على فا ،والنفسية

فجميع الدراسات السابقة التي  ،. من حيث منهج الدراسة المستخدم وهو المنهج شبه التجريبي3

ذلك لمالئمته لطبيعة ؛ والعالج المعرفي السلوكي اعتمدت على المنهج شبه التجريبي تناولت

 تثناء دراسةالتابع، باسالمتغير المستقل على المتغير  أثرالدراسة التي تستلزم اختبار 

(Woliter.D,2012) ولكن اعتمدت على منهج دراسة  ،استخدمت العالج المعرفي السلوكي

 .الحالة

نجوى ) دراسةو (Visser.M.Tshabalala.J,2012)تتفق الدراسة الحالية مع دراسة  أيضا. 4

ين مجموعت إلىمفردة وتقسيمها  (20) عشرين العينة وهو اختيار أفراد( في عدد 2017 ،محمد

  .مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية :فئتينمتكا
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. تتفق الدراسة الحالية مع بعض من الدراسات السابقة من حيث المجال المكاني الذي طبقت 5

، (2010 ،العزيز العتيق عبد)سة درا :ومن هذه الدراسات (المجال المدرسي)فيه الدراسة وهو 

 (Wong.D,2016)اسة در ،(Woliter.D,2012)دراسة ، (2012 ،عثمان الخوالدة)دراسة 

  (.2016 ،سناء مريان)ودراسة 

. من حيث القياس التتبعي تتفق كذلك الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في التي 6

قامت بتطبيق قياس تتبعي على عينة الدراسة التجريبية للتأكد من استمرار فاعلية البرنامج 

 أبو إسراء)دراسة ، (2010 ،العزيز العتيق عبد)وهذه الدراسات دراسة  ،العالجي المستخدم

 (.2017 ،نجوى محمد)دراسة ، (2015 ،أسماء غراب)دراسة ، (2013 ،رمان

 :بينما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في

. اهتمت الدراسات السابقة بدراسة السلوك العدواني لدى فئات مختلفة مثل ذوي االحتياجات 1

وكذلك يوجد مجموعة من الدراسات اهتمت بدراسة السلوك  ،لمنحرفيناث احدالخاصة واأل

بينما تركز الدراسة الحالية على السلوك العدواني لدى الفتيات من  المراهقين،العدواني لدى فئة 

 مطلقين.ين أبو

والذاتية  يةاألسر. اهتمت الدراسات السابقة بدراسة السلوك العدواني وعالقته بالمتغيرات 2

بينما تركز الدراسة الحالية على التخفيف من حدة هذا السلوك  ،ية وكذلك المعرفيةوالمدرس

 السلوكي.العالج المعرفي  باستخدام

هتمت بمشكلة السلوك العدواني غالبية الدراسات التي ا لسابق أن. يالحظ كذلك من الطرح ا3

الدراسات النفسية  إلىة هي دراسات تنتمي ياإلرشادوالتخفيف منها بواسطة تطبيق البرامج 

 االكلينيكية.الدراسة الحالية تنطلق من منظور الخدمة االجتماعية  نجد أنبينما  ،التربوية

ه ال توجد دراسة مماثلة للدراسة الحالية في حدودها البشرية نجد أنسبق  بناء على ما 

ناء على ذلك ب ،(حد علم الباحثة)والمكانية والموضوعية مطبقة في البيئة السعودية وذلك في 

ين مطلقين خاصة في ظل أبومشكالت هذه الفئة من الفتيات من  إحدىرغبت الباحثة باالهتمام ب

العالج المعرفي  باستخداموذلك  ،المطلقة األسر أبناءتزايد مشكلة الطالق وبالتالي زيادة عدد 

  .السلوكي للتخفيف من حدة السلوك العدواني لديهن
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 :امتةاخل

ومناق ة  لو االثا  ( والخل  صا الستعرا  الد اسا  ال ابقة ت  تن) الفصا ف  هخا 

عرف  وه  العهج الم ،الت  ترتبع بمتغيرا  الد اسة األجنبيةمجمع ة مخ الد اسا  العربية و 

هتمام  دا مخ العدوا   حظا بان م درة ال رعا والمهحظ أ .، وال رعا العدوا  ال رعك 

 را  فراية ما قد يترتد  ر  هخه الم درة مخ أوذلل ل ؛ةالتخصصا  المخترف الباحثيخ ف 

م درة ال رعا  تناولاحيو ت  استعرا   دا وفير مخ هخه الد اسا  الت   ،وجماعية ومجتم ية

وكخلل بالن بة لرد اسا  المرتبطة  ،العدوا   لدى ف ا   مرية مخترفة وف  مجاال  مخترفة

فعاليت  ف  مجاال   أثباا العهج  الم تخدم ن المد بالعهج المعرف  ال رعك    تنت  أ

ر  هخه الد اسا   كما احتعى هخا الفصا و ر  وج  الخصعص ف   هايت  تعقيبا  ،مخترفة

 .مع   الد اسة الحالية أيضاو  ،ج  االستفاان منهاأو ال ابقة وتع ي  

ل رعك  الفصا الثالو مخ الد اسة سيت  تع ي  مفهعم العهج المعرف  ا إل وا تقاالل  

 .أساليب  العهجية أه ومراحا تطبيق  و 

 

 

 

 

          



 
 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

 العالج املعريف السلوكي
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 :مقدمة

مما سة الخدمة االجتماعية الت  ت تهد   أشدال إحدىالخدمة االجتماعية االكرينيدية  

رن و المحافظة والجما ا  الصغي األسرو  فراااألاالجتما   لكا مخ  ااءاألاال تقاء بم تعى 

و ت تند الخدمة  ، ريها لتحقيق االستقرا  االجتما   والعدالة االجتماعية ف  المجتم 

 ظرل يتضمخ العديد مخ النظريا  العرمية واتجاها   إاطا االجتماعية االكرينيدية  ر  

وتعفير االجتماعية والمااية  وبي ت   انأل االت  تهت  بتف ير العهقة بيخ  ،المما سة المتنع ة

مثا المنظع  الن ق  االيدعلعج   ،الهتمة لرتعاما م  الم ده  الت  يعا   منها ساليداأل

  بد) .تما لتركيز  ر  المهام والتد ا ف  األج اذاو م يةاألسر والنظريا  المعرفية وال رعكية و 

مة ف  العهجية الم تخد النماذج أحدويعد العهج المعرف  ال رعك   (.24ص ،2006 المجيد،

. وقد  تجا هخه النظرية مخ الخدمة االجتماعية االكرينيدية وهع  معذج مخ النظريا  التكامرية

فعال  الحيز العهج ال رعك  حيو ترى وجعا ا تباو بيخ التفكير وا إل العمريا  المعرفية  إا ال

  (60 ،2015 فتح ، مصطف ،) وال رعا.

فرا  ر  فه  م درت  وتحديدها تحديدال اقيقال المعرف  ال رعك  بم ا دن ال ويهت  العهج 

ه وم ا ره تجاه معقف معيخ تجعر  يتصر  أفكا  وأن  حدوثها، إل المؤاية  سبا األومعرفة 

وحينما يعر  الفرا أن  ،وا تقااا  تجاه المع عع أفكا بطريقة معينة بناءل  ر  ما لدي  مخ 

استبصا ال بحالت  وما يدو   أكثر  يصب  إ فم ا ره و عااطف  وبالتال  سرعك  ه تؤثر  ر  أفكا  

 وبالتال  ي تعيد قد ات  وي يطر  ر   ف   ويتحد  بم ا ره وتتعدل سرعكيات  ،ف   رجا   ف  

  .(12ص  ،2014 ،اآس )
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الباحثة ف  هخا الفصا  لو اس  ستتنأو ولك   تعر   ر  العهج المعرف  ال رعك  ب دا  

  التالية:  و االمح

 .ج المعرف  ال رعك .   أن العه1

  .النظرية لرعهج المعرف  ال رعك  األسس. 2

  .. مفهعم العهج المعرف  ال رعك 3

  .. االفترا ا  النظرية لرعهج المعرف  ال رعك 4

  ..  صائا العهج المعرف  ال رعك 5

 .. مباائ العهج المعرف  ال رعك 6

  .العهج المعرف  ال رعك  أهدا . 7

  .ق العهج المعرف  ال رعك . مراحا تطبي8

  .العهجية ف  العهج المعرف  ال رعك  ساليداأل. االستراتيجيا  و 9

  .. او  المعال  ف  العهج المعرف  ال رعك 10

 .الضعف ف  العهج المعرف  ال رعك معااطخ القعن ومعااطخ  .11
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 العالج المعرفي السلوكي

ومن خالل هذه  النفسية،من الضغوط  في حياتهم اليومية للعديد فراداأليتعرض  

جموداً ويتصف بالكثير من المعتقدات الفكرية الخاطئة التي  أكثرالضغوط يصبح تفكير الفرد 

  .(146ص  ،2016 صالح، ابن). يناآلخريتبناها من خالل تفاعله مع 

ً يعمل على الدمج بين   ً حديثا ً عالجيا العالج ويعد العالج المعرفي السلوكي اتجاها

، والعالج السلوكي بما يتضمنه من فنيات، ويعتمد في التعامل مع المعرفي بفنياته المتعددة

ً وانفعالياً  إذعاد، األباالضطرابات المختلفة على منظور ثالثي  يتعامل مع االضطرابات معرفيا

 (6ص ،2009 ،الغامدي)وسلوكياً 

 دراكاإلتعديل  إلىلة ويهدف ، يركز على المشكالمعرفي السلوكي عالج قصير األجلوالعالج 

خفيف من السلوكيات حتى يتمكن فيما بعد من الت ؛الخاطئ والتعليمات الذاتية الخاطئة لدى الفرد

 .(Craske,2017,P3). الغير توافقية

  .: نشأة العالج المعرفي السلوكيلا أو

ا يين في علم النفس وهمأساسالمعرفية السلوكية نتيجة لمنظورين  فكاراألجاءت  

النظرية السلوكية كانت سابقة من الناحية  حيث إنالمنظور المعرفي والمنظور السلوكي 

. يرفضون المفاهيم الغامضة لفرويد التاريخية على النظريات المعرفية وكال النظريتين

  .(311، ص2014 هنداوي،)

ذلك خالل  بالجانب السلوكي والً أوباالهتمام  (CBT)فبدأ تاريخ العالج المعرفي السلوكي 

حتى تم  ،عقب ذلك االهتمام بالجانب المعرفيأثم  ،السبعينات من القرن الماضيالخمسينات و

   .خالل فترة الثمانينات وما بعدها دمج العالج السلوكي والعالج المعرفي

(Craske,2017,P9)  

ن لعادات سلوكية خاطئة مكتسبة وأ تجمعاتراض النفسية األموتعتبر النظرية السلوكية  

 ، ص1997 زهران،)عن طريق عملية التعلم  المرضي( أو السوي)الفرد يكتسب السلوك 

ً تعتبر نظرية التعلم  .(239 – 238 الفلسفي  ساساألهي  Learning Theoryوتاريخيا

رائد من رواد السلوكية الذين أهتموا بالتعلم  لأوهو  Pavlovللعالج السلوكي ويعتبر بافلوف 

 منصور،). ثير من علماء السلوكية المعروفينبنظريات التعلم فيما بعد الكوقد اهتم  ،هأساليبو

  .(111ص ،2003
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وتركز النظرية السلوكية على العوامل البيئية وتعتبرها العوامل الرئيسية التي تعمل  

ن بالبيئيين لتميزهم عن الوراثيين الذين وولذلك عرف السلوكي ؛على تكوين شخصية الفرد

، حيث لتحليل النفسيكما تعتبر السلوكية بمثابة رد فعل لنظرية ا الوراثة،ية أهميتحدثون عن 

 إلىحالم ال يؤدي ل األتحلي أون دراسة الخبرة الذاتية عن طريق التداعي الحر أن ويرى السلوكي

  (47ص  ،2005 عيد،). مية مقبولة يمكن التأكد من صحتهاحقائق عل

ن السلوك هو أو ،سة السلوك القابل للمالحظة فقطوتقوم النظرية السلوكية على مبدأ درا 

  .(61ص  ،2009 ،دلو أبو). سلوك محكوم بالبيئة وليس الوراثةاستجابة لمثير وأن هذا ال

لسلوك المضطرب متعلم ها ترى أن معظم سلوك الفرد متعلم ومكتسب واكما أن 

ن السلوك العادي ع –من حيث المبادئ  –هذا السلوك المضطرب ال يختلف  كما أنومكتسب 

، ويكتسب هذا السلوك نتيجة غير موافق أوالسلوك المضطرب غير مالئم  إال أن ،المتعلم

ت وبين ومن ثم يحدث ارتباط شرطي بين هذه الخبرا إليهالتعرض المتكرر للخبرات التي تؤدي 

  .(241ص ،2005، زهران)السلوك المضطرب. 

السلوكية )نظرية السلوكية في كتابة واد الر أحدومما يؤكد ذلك ما ذكره واطسون 

Behaviorism)  اعطوني اثنا عشر طفالً رضيعاً يتمتعون )عندما قال  (1925)الصادر عام

ً ودون اختيار أوأنا  ،وبنية سليمةبصحة جيدة  طباء وفنانين ومحامين أصنع منهم عشوائيا

ً ذاحتى شح أوعمال أورجال   أومواهب  بغض النظر عما يتمتعون به من ،ين ولصوصا

 .(إليهالجنس الذين ينتمون  أوجدادهم أ أوباؤهم آما يتمتع به  أوقدرات  أوميول  أوت ماااهتم

الوراثة وال يؤمن بها وضد نصار البيئة وضد أون من ن واطسأويتضح من ذلك  

  .(49ص  ،2005 ،عيد). الفطرة، ولم يؤيد القول بالغريزة

والمعرفة  دراكاإلية أهمبصفة خاصة على  النظرية المعرفية تركز نجد أنفي حين  

، ويحدث االضطراب السلوكي من ط بدرجة عالية جداً بطرق تفكيرهموأن سلوك الناس يرتب

الذي تنجم عنه رؤية  دراكاإلالضطراب  أوية نالالالعق فكاروجهة النظر المعرفية نتيجة لأل

دركنا أنا ألنغير مناسب  ذلك نتصرف بشكلونتيجة ل ؛خاطئة وغير صحيحة للعالم من حولنا

  (197ص  ،2016 ،منصور). الواقع بشكل خاطئ

 ،الذين يعانون من نقص في عمليات التفكير لديهم فراداألويستخدم العالج المعرفي مع  

من المهارات  فراداألبحيث يتعامل مع جوانب العجز المعرفي في مرحلتها المبكرة والتي تحرم 

والهدف من العالج المعرفي تحسين وزيادة  .(االستنتاجات وغيرها ،اإلرادة)الضرورية للتفكير 
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الكلمات  الذين يعانون من عدم القدرة على استخدام هؤالءوخاصة  فراداألعمليات التفكير لدى 

موقف  إلىالصحيحة في معناها وكذلك الذين يعانون من صعوبة في نقل ما تعلموه من موقف 

كيفية استخدام  فراداألاالجتماعي  خصائيضروري أن يعلم األلذلك من ال ؛(التعميم)آخر مشابه 

  .(300ص  ،2016 ،حنا ،جمال) .اللغة وكيفية التفكير المنظم والمالحظة والتذكر والتعميم

، الذي العالج السلوكي والعالج المعرفي في الواقع مزيج من ويعد العالج المعرفي السلوكي

اث معاناة نفسية أحدوالسلوكيات التي تسبب في  (دراكاإل)والمشاعر  فكاراأليركز على تأثير 

تقادات نالالعالج المعرفي السلوكي في الخدمة االجتماعية بسبب ا وأدرج .اختالل وظيفي أو

ت غير العملية للتحليل النفسي الذي كان بارزاً في العمل االجتماعي وعدم مااالستخدالموجهة ل

ن العالج السلوكي أفي حين  ،اث التغييرأحدليه في وجود تدخالت فعالة على النحو المتفق ع

ن أالمتعلمة  أووصياغة السلوكيات وكيف يمكن لهذه السلوكيات المكتسبة  أسبابيركز على 

 فكاراألو دراكاإلويركز العالج المعرفي على تطوير  .اث المشكالت الراهنةأحدفي  هماتس

ساق ألناصعوبات بين العمالء و إلى والمشاعر الخاطئة وكيف أن المعتقدات الخاطئة تؤدي

من الجانب السلوكي والجانب المعرفي في  العالج المعرفي السلوكي بين كل   ، ويجمعاالجتماعية

 .(306ص  ،2016 ،حنا ،حبيب). نفسية واالختالل الوظيفي للعمالءمعرفة المعاناة ال

ي اعتمدت في تفسير وعالج العالجية الفعالة الت النماذجالمعرفي السلوكي من  ويعتبر العالج

طوير هذا االتجاه النظري على يد . وقد تم تبنجاح االنفعاليةكية والمعرفية واالضطرابات السلو

ن مثل وعليه علماء نفس آخر أضاف( وطوره و1950)عام  (Elbert Elles)لبرت اليس أ

ً لمرض (Aron Beak) (آرون بيك)عالم النفس المعرفي  االكتئاب  الذي قدم تفسيراً دقيقا

كما تم اعتماد االتجاه المعرفي  ،النفسي وابتكر استراتيجيات عالجية معرفية وسلوكية لعالجه

سماه أي طور برنامجاً سلوكياً معرفياً ريكي رونالد ميكينبوم الذاألمالسلوكي من قبل عالم النفس 

ون القلق لعالج الحاالت الناتجة عن الضغوط الحياتية والتي يك (التحصين ضد الضغوط)

 (81ص ،2018 زعيزع، أبو) .والتوتر عنصراً بارزاً بها

عضو  (591)نه من بين أعرفي السلوكي على نطاق واسع، فوجد ويستخدم العالج الم 

 American Psychologicalريكية لعلم النفس األممن العاملين في الجمعية 

Association (APA) 45,4)) المئةخمسة وأربعين وأربعة من عشرة في  ن هناكأ % 

ز استخدم هذا المدخل العالجي جميع وايمارسون العالج المعرفي السلوكي في عملهم وقد تج

 .(Craske,2017,P6) .ىخراألالنظريات 
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ا   النظرية للعالج المعرفي السلوكي  األسسثانيا

 :يستمد العالج المعرفي السلوكي جذوره من ثالثة اتجاهات فكرية رائدة وهي 

 Rational-Emotive Therapy (RET) االنفعاليي ناللبرت اليس نظرية العالج العقأاتجاه  ..1

  :Beek-Cognitive Therapy العالج المعرفي –تجاه ارون بيك ا. 2

 ضد الضغوط  التحصين- Mecimboumاتجاه رونالد ميكينبوم  .3

 : تم توضيح هذه االتجاهات فيما يليوسي

 RET)(Emotive Therapy -Rational النفعاليي نالج العقليس نظرية العالألبرت أ. اتجاه 1

 فيلبرت اليس عالم نفس عانى كثيرا في صغره و شبابه من المرض الذي جعله يجد أ 

شعر  هالتحليل النفسي( مع مرضاه لكن)لذا مارس العالج التحليلي  اً؛مساعده الناس متعه و نشاط

ه يشعرون بتحسن بسرعه ءن عمالأو الحظ  ،يءمن التقدم و التحسن البط حباطاإلبالخيبة و 

و عن مشكالتهم فعمل على تطوير نظريه  أنفسهمعندما يغيرون طريقه تفكيرهم عن  أكثر

( وبدأ اليس هذا 351،ص Corey ،2011)( REBT)السلوكي  فعاليالناي نالالعالج العق

 (1961)له عام  ضافأثم  يالنالعق( وكان يعرف آنذاك بالعالج 1950)االتجاه العالجي عام 

له  أضافن أ إلىواستمر كذلك  ،فعاليالنا يالنالعقليصبح المسمى العالج  (فعاليالنا)مصطلح 

ً آخر هو 1993)عام   فعاليالنا يالنالعقليصبح مسماه هو العالج  (السلوكي)( مصطلحا

  .(71ص  ،2000 ،محمد) السلوكي

وترى هذه النظرية أن  .ياألسرلزواجي وا اإلرشادالمدرسي و اإلرشادبالتوجيه و واهتم اليس

فهم بالتالي  ،هم تؤثر على سلوكهمأفكارن وأن ين وغير واقعييواقعي :قسمين إلىالناس ينقسمون 

اقعي وحالتهم وعرضة للمشاعر السلبية مثل القلق والعدوان والشعور بالذنب بسبب تفكيرهم الال

وبذلك  دراكهإالفرد العقلية وزيادة درجة قدرة ، والتي يمكن التغلب عليها نتيجة االنفعالية

يرى كما  ،يةالنالعقالتفكير الخاطئة وغير  أنماطفالسبيل للتخلص من المعاناة هو التخلص من 

وتقيمه لتلك  سانألنانما عن تفسير إاث والظروف بحد ذاتها وحدالمشكالت ال تنجم عن األ أن

  .(67 – 66ص  ،2015 ،فتحي ،مصطفى) اث والظروف.حداأل



بوين مطلقينتخفيف من حدة السلوك العدوفي الالخدمة االجتماعية االكلينيكية ممارسة العالج المعرفي السلوكي من منظور 
 
 رسالة ماجستير                 اني لدى الفتيات من ا

 
 

 
54 

السلوكي هو عالج مباشر موجه يستخدم فنيات معرفية  فعاليالنا يالنالعقوالعالج  

التي يصاحبها خلل انفعالي  يةالنالعقوانفعالية وسلوكية لمساعدة المريض لتصحيح معتقداته غير 

 .(366ص ،2005 زهران،). يصاحبها ضبط انفعالي وسلوكي النيةعقمعتقدات  إلىوسلوكي 

ال تزعج الناس ولكن الناس يغضبون وينزعجون  (اثحداأل)ن أنظريته ويرى اليس في  

قد تكون  حياناأله في بعض يرى أنكما  ،الخاطئ لهذه الحقائق بسبب وجهة نظرهم وتفسيرهم

فقد يصف الفرد  ،ه للمواقف هو الخاطئإدراكفرد للموقف مناسبة ولكن تفسيره واستجابة ال

هي االستجابة المناسبة ولكن قد  (الخوف)تكون استجابة موقف ما بأنه خطير وفي هذه الحالة 

 ً   (Craske,2017,P45) .يكون الموقف ليس خطير حقا

 (371ص  ،2005 ،زهران) :تحقيق ما يلي إلىالسلوكي  فعاليالنا يالنالعقويهدف العالج 

 .العقالنيةه غير أفكار. مساعدة المريض على التعرف على 1

 .العقالنيةه غير أفكارعتراض على . حث المريض على الشك واال2

 .والخاطئة لدى العميل النيةالعقوالمعتقدات غير  فكاراأل.محاربة 3

 .عتقدات الخاطئة باإلقناع المنطقيتنظيم نظام المعتقدات لدى العميل والتخلص من الم إعادة. 4

 أوتقليل العدوان و (لوم الذات)وبصفة خاصة تقليل القلق  االنفعاليةتقليل النتائج  أو إزالة. 5

 (.والظروف يناآلخرلوم )لغضب ا

  .عقالنياكم في انفعاالته وسلوكه التح إلىالعميل  إعادةالفكري و واالنفتاح. تحقيق المرونة 6

الصحيحة ويمكن  يةالنالعقيقابلها الفكرة  يةالنعقعشر فكرة ال  يتاثناليس  ألبرترد أوقد و

 : توضيحها فيما يلي

بدالً من التركيز على  يناآلخر األشخاصيكون محبوباً من قبل جميع  نأالشخص يجب  إن-1

 .ومنح المحبة بدالً من البحث عنهااحترام الذات 

سيئة جداً وان مرتكبيها اشخاص شريرين بدالً من التفكير بأن بعض  األفعالبعض  إن-2

 .األشخاص يتصرفون بجهل

رادتنا بدالً من التفكير بأن إخارجة عن  بأسبااث السيئة تحدث لنا رغماً عنا وعن حداأل إن-3

 .جة التصرف الخاطئ مع بعض المواقفاث تحدث لنا نتيحدبعض األ
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ً ومكروه اً خطير اً مرأهناك  إن-4 سيحدث لنا في المستقبل بدالً من التفكير بأن الحياة مليئة  ا

 .المواقف التي قد يمكننا مواجهتهاب

 بالطريقة)بأن عادةً كل ما يسمى  التفكيرومن اجهتها سهل تجنب المشكالت بدالً من مواأل من-5

 .على المدى البعيد ايكون صعب السهلة(

كما نحب بدالً من التفكير  األشخاصن يتصرف أور كما نحب ونرغب واألمن تسير أ يجب-6

 .في حياتنا األشخاصحتى تقبل وجود بعض  أوالتحكم فيها  أوة تغيير الظروف السيئة لوابمح

منا نعتمد عليه بدالً من التفكير باالعتماد على  أكبر أو أقوىشيء  أوشخص  إلىائماً د نحتاج-7

 .يناآلخرالذات وتحمل المخاطر وتقليل االعتماد على 

ً أيق الكمال في جميع النواحي ويجب تحق يجب-8 بدالً من التفكير بالعمل  كياءأذن نكون دائما

 .كاملة لديها عيوبات غير نفسنا كمخلوقأوتقبل  ،بشكل جيد وفق قدراتنا

ً واألم إن-9 ً سيستمر تأثيرها علينا مستقبالً بدالً من أثرور التي حدثت لنا سابقا ت علينا سلبيا

 .اث والتجاربحداث السابقة والتعلم من هذه األحدالتفكير بمنطقية وعدم المبالغة في تذكر األ

 ىخراألر باالستفادة من الفرص نا في الحياة بدالً من التفكيأهدافن نحقق جميع أ يجب-10

 .في الحياة واالستمتاع بما لدينا الموجودة

وعدم العمل بدالً من  يناآلخرالسعادة الذاتية من خالل العزلة عن  إلىالوصول  يمكن-11

سعد عندما يكرس حياته بالمشاريع العملية والتفاعل مع أن يكون أ إلىيميل  سانألناالتفكير بأن 

 .ي المختلفةحفي النوا يناآلخر

 تياء لدينا بدالً من التفكير بأنال نملك السيطرة على عواطفنا وال على مشاعر االس نحن-12

  .(Craske,2017,P 47 – 48). على السيطرة على جميع انفعاالتنالدينا القدرة 
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ا     : Cognitive Therapy -Beekرون بيك أتجاه العالج المعرفي ا :ثانيا

ولد لديه  ،عصاب عانى في صغره بسبب المرض الذي هدد حياتهأارون بيك طبيب  

ف كالخوف من الجروح التي تنزف دم و الخوف و القلق على صحته ثم القلق واالعديد من المخ

و تطوير  يناآلخرا لفهم أساسك مشكالته الشخصية ذلوضع ب ،م الجماهيرأمامن الحديث 

عارض تفسير  ظرية فرويد في االكتئاب و قدو استعان في ذلك بالتحليل النفسي و ن ،نظريته

المخزون المعرفي لدى  يرى أنفهو  ،ه الغضب الموجه نحو الذاتعلى أنفرويد لالكتئاب 

 أثرالسلبية تت فكاراألف ،التشويه المنطقي()في المنطق سماها  أخطاءالمكتئبين يتميز ب فراداأل

دورا نشطا  ان يلعبوأتطاعتهم الء باسالسلوك االكتئابية و العم أنماطاث الحياه فتظهر أحدب

 (.352، ص Corey، 2011) صابه التشويهألتعديل تفكيرهم الذي 

 فعاالتالنواالمعارف  أوويؤكد النموذج المعرفي عند بيك على التفاعل بين االعتقادات  

ويشير  ،اعتقادات الفرد ومعارفه تسهم في تحديد انفعاالت الفرد وسلوكه حيث إن ،لدى الفرد

اث التي يتعرض حدالتي تتكون لدى الفرد تجاه األ فعاالتالنابيك أن العمليات المعرفية تتوسط 

التهديدية تقدح المخططات  أواث الضاغطة حداأل ألناالكتئاب  أووأن الفرد يشعر بالغضب  ،لها

المعالج  فإنلذلك  ؛نا فاشل في كل شيء(أ)مثل  االعتقادات السلبية عن ذاته أوغير التوافقية لديه 

لدى العميل من خالل تغيير طريقة التفكير لديه بشأن  االنفعاليةيعمل على تغيير االستجابة 

التي يتبناها الفرد عن ذاته وعن  يةالنالالعقواالعتقادات  فكاراألمة وتحدي وااث ويتم مقحداأل

  .(99ص  ،2007 ،حسين). وعن العالم من حوله يناآلخر

 إلى، ويذهب بيك والتي تظهر وكأنها منعكسات آلية توماتيكية السلبيةواأل فكاراألكما يهتم بيك ب

 Personalizationمثلتها التمثل الشخصي أالتشويه المعرفي ومن  إلىتؤدي  فكاراألأن هذه 

أي  Polarized، والتفكير المستقطب اث من وجهة النظر الشخصية للعميلحدأي تفسير األ

التعسفي أي االستدالل  ، واالستنتاجسودأ أو أبيض ماإن طرفين متناقضي حدأالمتمركز عند 

حدث  أساس، والمبالغة في التعميم أي تعميم نتيجة معينة على كل المواقف على الالمنطقي

 .(63ص  ،2000 ،محمد). منفرد، والتضخيم والتحجيم

أن بيك  . ويرىThinking Errorsالتفكير  أخطاءعلى هذه التحريفات المعرفية اسم ويطلق 

 المعرفيةمن هذه التحريفات  تنتج المعاني السلبية والخاطئة التي يكونها الفرد عن الموقف

  .(100ص  ،2007 ،حسين)
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ا    .تحصين ضد الضغوط ال -Mecimboumاتجاه رونالد ميكينبوم  :ثالثا

ي حضان االتجاهات المعرفية السلوكية نموذج ميكينبوم والذأالتي تقع في  ىخراأل النماذجمن  

سلبية لديها  أوة إيجابيسواء كانت  فسهمألن فراداألالتعبيرات الذاتية الداخلية التي يقولها  على أنيؤكد 

  .(107ص  ،2007 حسين). فراداألواالستجابات السلوكية لدى  االنفعاالتالقدرة على توليد 

توراه في جامعة تدريبه على مرضى الفصام في دراسة الدك أثناءقد بدأ ميكينبوم هذه النظرية و

االشراط  أساليبوذلك بتدريبهم على تنمية نوع من الحديث الذاتي الصحي من خالل  ،الينوي

أن  إلىومن ذلك خلص  ،المندفعين على سلوك التروي األطفالومن ثم تدريب  ،جرائياإل

وافق وهذا يت ،ية كبيرة في تغيير السلوك الذي يصدر من الفردأهمالتعليمات الذاتية له  أسلوب

الدور الذي تلعبه  إلىابن القيم  أشارفقد  ،مع ما ذكره العلماء المسلمين أمثال الغزالي وابن القيم

 إلىوالخواطر تؤدي  ،هي خواطر األعمالبداية  يرى أنحيث  ،الخواطر في السلوك الظاهر

 .(24ص  ،2014،االسي) .التصرفات التي تقوم بها الجوارح إلىالفكرة ومن ثم 

ً ل . ب بها الفرد نفسه تؤثر على سلوكهالجمل التي يخاط أو فكاراأل فإن يكينبوممرؤية ووفقا

Corey ،2011 383، ص.) 

 Strees inoculationويعرف هذا االتجاه بالتحصين التدريجي ضد الضغوط النفسية  

و ما يعد ابتعاداً عن االشراط وه ،ويستخدم خالل تعليمات تجريبية تتمثل في الحديث الذاتي

. وقد كشف استخدام هذه التعليمات الذاتية من عنصر معرفي في العالج إدخالجرائي حيث يتم اإل

جانب ميكينبوم مع مرضى الفصام ومع مرضى النشاط الزائد والمندفعين على قدر معقول من 

  .(75ص  ،2000 ،محمد). تعديل كم كبير من تلك السلوكيات حيث تم ،التحسن

العالج المعرفي السلوكي يركزون على دور العمليات  ويتضح مما سبق أن رواد 

اث السلبية ليست هي المؤثرة بالدرجة ولكن حد، وأن األاث السلوك المضطربأحدالمعرفية في 

وحديث الذات السلبي هو الذي يؤثر في  ،ه للمواقفإدراكوكيفية  الالعقالنيةخص الش أفكار

 . أكبربدرجة  األشخاص

ا   Cognitive Behavioral Therapyلمعرفي السلوكي مفهوم العالج ا :ثالثا

يعرف العالج المعرفي السلوكي بأنه اتجاه حديث يعمل على الدمج بين العالج المعرفي   

يتعامل  إذعاد األبويتعامل مع المشكالت المختلفة من منظور ثالثي  ،بفنياته والعالج السلوكي

 ً  .(17 ، ص2011، شرشير)وانفعالياً وسلوكياً.  معها معرفيا
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مثيرات المختلفة وتفسيراته لها الفرد لل إدراكالمعرفي السلوكي على كيفية  ويركز العالج

، ويستند هذا النمط العالجي على نموذج التشغيل المعرفي المعاني لخبراته المتعددة إعطاءو

 أكثرالفرد ه خالل فترات التوتر النفسي يصبح تفكير يرى أنالذي  ،العقلية( العمليات)للمعلومات 

كما تصبح المعتقدات  الزائد،حكامه مطلقة ويسيطر عليها التعميم أتشويهاً وتصبح  أكثرجموداً و

 .(7 ، ص2015 شاهين،). لعالم من حوله محددة بدرجة كبيرةللفرد حول نفسه وا يةساساأل

عالجي يربط بين البناء المعرفي  أسلوبالعالج المعرفي السلوكي بأنه  ويمكن تعريف 

ة في إيجابياث تغيرات حدإفهو يقوم على  ،لفرد وسلوكه ومن ثم صحته النفسية والعضويةل

فنيات معرفية  باستخداممفاهيم الفرد من خالل التأثير في العمليات المعرفية غير المنطقية لديه 

 .(3 ، ص2015، المناحي)وسلوكية وانفعالية. 

والمشاعر عند العمل مع  فكاراألوكيات وكما يعرف بأنه مدخل ينطوي على تقييم وتغيير السل

، ويشدد العالج المعرفي السلوكي االختالل الوظيفي أوالعمالء الذين يعانون من الضيق النفسي 

ه ينطوي كما أن، االجتماعي والعميل خصائيمن األ ية والفعالة بين كالً واعلى المشاركة المتس

  .(310، ص2016، بيب، حناح)ايا المعاصرة. على التركيز على المشكالت والقض

 :العالج المعرفي السلوكي فيما يليومن خالل التعريفات السابقة يمكن للباحثة تعريف  

 .المعرفي. مدخل عالجي نتج عن طريق دمج العالج السلوكي والعالج 1

 .ميكينبومبيك ونظرية ونظرية ليس أالنظريات في نشأته ومنها نظرية  ت العديد منهما. س2

 .مختلفة ومنها الخدمة االجتماعية في مجاالت مختلفة وفي تخصصات . يمارس3

ه بمدى تأثيرها السلبي على واقناع الالعقالنيةه أفكارمساعدة العميل على التعرف على  إلىيهدف . 4

 .سلوكه

 يةالنعق أخرى أفكارواستبدالها ب فكاراألمساعدة العميل على تغيير هذه  إلى. يهدف كذلك 5

 .إيجابيات وتبني حديث ذ

السلبية مثل  فعاالتالناوالسلوكي وذلك من خالل التخفيف من حدة  فعاليالنا. يهتم بالجانب 6

 .السلوكيات المضطربة لدى العميلوكذلك تعديل  ،الغضب ولوم الذات
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نه أ ومفهوم العالج المعرفي السلوكيونالحظ من خالل الستعراض السابق لنشأة  

 :والتي يمكن توضيحها فيما يلي ،اهيم ذات العالقةيرتبط بمجموعة من المف

الفرد  إدراك إلىتشير  Cognitionيرى رواد المنظور المعرفي أن المعرفة : المعرفة .1

ها عند الحاجة. ءاستدعا أوالمعلومة ثم استقبالها ثم تخزينها ثم تنظيمها وأخيراً تذكرها 

  .(29، ص 2001العقاد، )

، وقد يكون صي المدروس للخبرة من أجل غرض ماالتق يعرف التفكير بأنه التفكير: .2

الحكم على  أو ،حل المشكالت أو ،التخطيط أو ،القرار اذاتخ أو ،ذلك الغرض هو الفهم

  .(128ص  ،2002حبيب، )القيام بعمل ما.  أو األشياء

 ؛ز عليها العالج المعرفي السلوكيالمفاهيم التي يرك أهم إحدى اوالمعرفة والتفكير تعد 

التشوهات المعرفية  أو يةالنالالعق فكاراألتمثل في يبخلل و اصبيتأ اإذالمعرفة والتفكير  ألن

 .مشكالت كثيرة لدى الفرد إلىفسوف تؤدي 

 :Human Behavior ياإلنسان السلوك .3

ً يعني السلوك في اللغة   ، ففي القران الكريم قال   من مصدر الفعل سلك أي سلك طريقا

دخله أ( أي 21الزمر: ) رض(األ  أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في  الم تر أن) الىتع

 . ينابيع في األرض

والنشاطات التي تصدر عن الفرد  األفعالهي ردة فعل الفرد ويشمل كل  اإلنسانيوالسلوك  

فعاالً أسواًء كان  سانألنا، كما يعرف بأنه أي نشاط يصدر من غير ظاهرة أوسواًء كانت ظاهرة 

النشاطات التي تتم على نحو غير  أو ،مكن مالحظتها وقياسها كالنشاطات الفسيولوجية والحركيةي

  .(12-11، ص 2015منقريوس، محمد، )س وغيرها. واملحوظ كالتفكير والتذكر والوس

 التي تصدر من الفرد والتي يمكن مالحظتها األفعالوتعرف الباحثة السلوك بأنه كل  

ة مثل التفكير ه يشمل السلوكيات غير الظاهركما أن ،غير اللفظية أوة مثل التعبيرات اللفظي

وتكون مقبولة اجتماعياً وهناك سلوكيات  فراداأل، وهناك سلوكيات تصدر من وعملياته المختلفة

 . التطرف الفكري وغيرها أوانية مثل السلوكيات العدو ،غير اجتماعية يرفضها المجتمع

الخاطئة السلبية غير الواقعية  فكاراأل هي Thoughts Irrational :يةالنالالعق األفكار .4

اث التي يمر حدكما تتضمن المبالغة في تقدير األ ،راء الشخصية االحتماليةباآل أثرالتي تت

  .(64، ص 2017نة، واالطر). مكانياته التي يتمتع بهاإالفرد والتي ال تتفق مع قدراته وبها 

غير  هألن، فالشخص المضطرب غير سعيد فرد معها بسالم يمكن أن يعيش الال فكاراألوهذه 

فيصبح الفرد مقهوراً وعدوانياً وشاعراً بالذنب وعدم  يةالنالالعق فكاراأللتخلص من ا على قادر

  .(19ص  ،2001العقاد، )ي وعدم السعادة. تالكفاءة والقصور الذا
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هم الشعور وتسبب ل فراداألفي معالجة المعلومات يمارسها  أخطاء: هي المعرفية التشوهات .5

فراط في التعميم، التضخيم ، اإلاالنتقائيومنها: االستنتاج التعسفي، التجريد  ،لمبالضيق واأل

  .(5، ص 2015العصار، )والتهويل. 

 :ية المعرفية وهيدراكاإل خطاءاأل أومن التشوهات المعرفية  جاذنمويوجد 

ً إيجابي أمابطريقة متطرفة  أي التفكير All – or – nothingال شيء  أوالكل   -  أوة كليا

 ً  .سلبية كليا

ويحدث ذلك عندما يمر الفرد بخبرات غير  Overgeneralizationالتعميم المبالغ فيه   -

 .عممها على جميع المواقف في حياتهسارة في

ن أوذلك عندما يرى شخص  Disqualifying the positiveات يجابيعدم توظيف اإل -

 .نها حدثت بالصدفةأفي موقف معين لن تستمر كثيراً و ةيجابيالخبرات والنتائج اإل

 ،وذلك بتركيز الشخص على السلبيات في موقف ما Mental filteringالترشيح العقلي  -

 في الموقف نفسه  ىخراألة يجابيإلوتوجيه اهتمامه لها وعدم التركيز على الجوانب ا

حيث يتسرع الشخص  Jumping to conclusionاالستنتاجات  إلىالتسرع في الوصول  -

 .لمام الكامل بالموقفنتائج واستنتاجات دون اإل إلىفي الوصول 

 األشخاصوذلك عندما يرتكب  Magnification or Minimizationالتهوين  أوالتهويل   -

 .للون من قدراتهم في التعامل معهايتها ويقأهممعينة ويبالغون في  أخطاء

في التفكير وعدم  فعالالناوذلك باالعتماد على  Emotional reasoning فعاليالناالتفكير  -

 االعتماد على التفكير العلمي السليم فتصبح الحالة المزاجية للفرد تشكل ردة فعله.

حيث يلصق  Labeling and Mislabelingالسلبية  أوة يجابيلصاق الصفات اإلإ  -

 .خاطئة مااحكأتجعله يحكم عليهم  يناآلخرالشخص صفات معينة ب

تحليل  إلىتجاه الفرد اوذلك ب Personalizationالميول الشخصية وعدم الموضوعية   -

 .ور بشكل شخصياألم

المشكالت  أسبابوذلك عندما يرجع الشخص  Conspiracy Thinkingالتفكير التأمري   -

، وآخرونسليمان ) .تسعى لتحقيق مصالح معينة أوقوى خارجية تخطط له بالخفاء  إلى

  .(238 – 237، ص 2005
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ا    .التي يقوم بها عليها العالج المعرفي السلوكي الفتراضات :رابعا

 :وهي يةساساأليقوم العالج المعرفي السلوكي على مجموعة من االفتراضات  

هناك  إال أنقيق السعادة والتوازن في حياتهم تح إلىيولد الناس بنائين لذواتهم ويسعون  -1

التنشئة  أساليبوهازمين لذواتهم مثل  ييننالعقغير  اناسأبعض الظروف تجعل منهم 

 . والدية الخاطئة في مرحلة الطفولةال

 .لجومعتقدات الفرد لها معاني شخصية عالية لديه ويمكن اكتشاف هذه المعاني من قبل المعا أفكارأن  -2

 أووالتي تتمثل في االستدالالت  (Cognitive Disruptions)ن التشوهات المعرفية إ -3

 إلىالتفكير الخاطئ والذي بدوره يقود  إلىالمبنية على معلومات خاطئة تؤدي االستنتاجات 

ثلة على هذه االستدالالت التعميم المبالغ فيه والتفكير ذو القطب األمومن  ،المشكالت النفسية

 .غير منطقي أساسوالربط بين الحوادث والمواقف على  حداالو

والتعليمات الذاتية التي يكررها  فكاراألبالذي يتمثل  (Self – talk)ن الحديث الذاتي إ -4

ً في تشكيل مشاعره لعأي حدث شخصي ت أوالفرد داخل نفسه بشأن موقف  ب دوراً مهما

 .األشخاص أووسلوكه نحو هذه المواقف 

 ينعرضمن الناس إو االنفعاليةاالضطرابات  أسبابن الشعور بالذنب سبب رئيسي من إ -5

 .ب والخجل بسبب تفكيرهم الالمنطقيكتئاالسلبية مثل القلق واال فعاالتالنل

ن ثم االستجابة وم فعالالنان استجابة الفرد للضغوط النفسية تبدأ بالتفكير ثم بعد ذلك إ -6

 أبو). يحكمان السلوكيات البشريةا هموكال فعالالنا، فالتفكير يحكم السلوكية المرضية

  .(84 – 83، ص 2018زعيزع، 

 فكاراأل، فالتركيز على تغيير السبب الرئيسي في السلوك هنية هيالفرد وصورته الذ أفكار -7

 .تغيير السلوك إلىيؤدي 

ً ع الفرد -8  .ضو مشارك فعال وليس عضواً سالبا

 ساليباأل، فيمكن مالحظتها وقياسها بللفرد تظهر بوضوح في سلوكهالمعرفية  البيئة -9

 .(20ص  ،2014، االسي). الموضوعية

ن أم عليها العالج المعرفي السلوكي قة التي يقوونالحظ من خالل االفتراضات الساب 

هي  يةالنالالعقه أفكارنه شخص فعال وله دور في العملية العالجية وأن أنظرته للعميل 

االجتماعي على هذه  خصائين يتعرف األأويمكن  .السبب في ظهور السلوك المضطرب

 .هعميل وكذلك من خالل حديثه وسلوكمن خالل حديث الذات لل فكاراأل
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ا    .: خصائص العالج المعرفي السلوكيخامسا

 تشارالنايتميز العالج المعرفي السلوكي بمجموعة من الخصائص التي جعلته واسع   -1

 81، ص 2018، زعيزع )أبووالتطبيق من قبل الباحثين وتتضح هذه الخصائص فيما يلي: 

– 82).  

ً يستخدم العالج المعرفي السلوكي طيف -2  واالنفعاليةفية لسلوكية والمعرمن التقنيات ا اواسع ا

البناء المعرفي، التأمل الذاتي، االسترخاء  إعادةلعب الدور، التدريب التوكيدي، )مثل 

 .العضلي(

 .قصيرة المدى(من العالجات )يحتاج لوقت وجلسات أقل  -3

ً وتعليمه كيفية تفنيد هذ يةالنالالعق فكاراأليؤكد على تغيير  -4 ً عميقا ه للمريض تغييراً فلسفيا

 .رفكااأل

 .لمستمر للمريض والعملية العالجيةية القياس والتقويم اأهمالتأكيد على  -5

 .(713، ص2007)فضة،  ج المباشر المتمركز حول المشكلة. العال أسلوبيتبع هذا االتجاه  -6

حيث يتم التركيز على المواقف الحالية السلوكية التي تثير القلق لدى  ،على الحاضر يركز -7

 : الماضي في الحاالت التالية إلىر الرجوع األمفقد يتطلب  ومع ذلك ،المريض

 .والسلوكية واالنفعاليةالمعرفية  حدوث تغير يذكر في الجوانب عدم-أ

 المريض الشديدة في القيام بذلك. رغبة-ب

الفعالة لدى  فكاراأليشعر المعالج بأن هناك حاجة لفهم الكيفية التي تطورت بها  عندما-ج

 .المريض

ً لنفسه  إلىعالج تعليمي يهدف  المعرفي السلوكي العالج -8 ه يهتم كثيراً كما أنجعل المريض معالجا

ا المرض بعد التحسن  بتزويد المريض بالمهارات الالزمة لمنع عودة مبادئ العالج المعرفي  :سادسا

 .السلوكي

 : معرفي السلوكي على عدة مبادئ وهييقوم العالج ال 

 .اإلنسانيفي معظم عمليات التعلم ي أساسالمعرفي له دور  الجانب -1

ثير متبادل بين المعرفة والوجدان، فالمعرفة يمكن أن تشكل الوجدان، كما أن تأ يوجد -2

 .الوجدان يمكن أن يوجه المعرفة

 .من المعالج والعميل ركة بين كل  العالجية مسؤولية مشت العملية -3

وإمكانية تعديله والتنبؤ  والتوقعات العالجية لها دور أساسي في فهم السلوك االتجاهات -4

 بذلك.

 .(77، ص2015السلوك. )سالم، جادو،  نماذجلمعرفية معاً وتخرج العمليات ا تندمج -5



بوين مطلقينتخفيف من حدة السلوك العدوفي الالخدمة االجتماعية االكلينيكية ممارسة العالج المعرفي السلوكي من منظور 
 
 رسالة ماجستير                 اني لدى الفتيات من ا

 
 

 
63 

ونالحظ مما سبق أن العالج المعرفي السلوكي يقوم على مبدأ التركيز على العمليات 

 المعرفية لما لها من دور تعديل السلوك . 

ا    .يالعالج المعرفي السلوك أهداف :سابعا

الهاادف ماان العااالج المعرفااي الساالوكي هااو تصااحيح التشااوه فااي التفكياار لاادى المااريض  

، ويصاابح التفكياار لتعاماال مااع التفكياار الغياار منطقااي، بحيااث تصااحح صااورة الواقااع فااي نظاارهاو

، جية وتوطيد المصداقية مع العميال: المشاركة العالهاأهممنطقياً معتمداً في ذلك على عدة أسس 

، وذلااك ماان خااالل المشاااركة النشااطة فااي حاال ة الااتعلم فااي حاال المشااكالتيااومساااعدته فااي كيف

  .(95، ص2018العنزي الغامدي، ) المشكلة.

المرضية وتحساين نوعياة  عراضالحد من األ إلى (CBT)كما يهدف العالج المعرفي السلوكي 

تكيفيااة ية غياار الوالساالوك االنفعاليااةوالحياااة ماان خااالل اسااتبدال سالساال االسااتجابات المعرفيااة 

ً  أكثاارسااتجابات اواسااتبدالها ب تزويااد العمااالء  إلااىكمااا يهاادف العااالج المعرفااي الساالوكي  ،تكيفيااا

المعاالج ومواجهاة  ليتمكناوا فيماا بعاد مان االساتقالل عان ؛وتدريبهم على مجموعة من المهارات

 .(Craske,2017,P24). المواقف الصعبة

 :فيما يلي أخرىة العالج المعرفي السلوكي بصور أهدافويمكن تحديد  

  .العالقة بين التفكير والعاطفة والسلوك إدراك-1

السااالوكيات  إلاااىه وتخيالتاااه وخاصااة تلاااك التاااي تااؤدي أفكاااارالعميااال أن يحااادد ويقاايم  تعلاايم-2

 .المؤلمة أوالمضطربة 

 .خاطئة وتشوهات فكرية أفكارالعميل تصحيح ما لديه من  تعليم-3

 .ية واقعية يمارسها العميل بالفعلحيات مواقف إلىهذا التعلم  أثر انتقال-4

 .االجتماعية مثل مهارة حل المشكلةالعمالء على المهارات  تدريب-5

  .(77ص ، 2015سالم، جادو، )الذات وتعديل السلوك.  إدارة أساليبالعمالء على  تدريب-6

ا    .: مراحل تطبيق العالج المعرفي السلوكيثامنا

هي عملية معرفية تنحصر في  :االتجاه المعرفي السلوكيالعملية العالجية المتبعة ضمن  

ة الحياتية من انحصارها في المشكل أكثرالتي يحملها الفرد  يةالنالالعق فكاراألدائرة المعتقدات و

 .التي يتعرض لها الفرد
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 :وات محددة يمكن تحديدها فيما يليالعملية العالجية في خطوتسير 

لدى الفرد والتي تؤثر على نمط تفكيره  يةالنالالعقالتجاهات والقيم وا فكاراألتحديد  أولا:

 .ره وبالتالي على تصرفاتهومشاع

ا: وعالقتها  يةالنالالعقوالمعتقدات  فكاراألمساعدة العميل على الوعي واالستبصار بهذه  ثانيا

تحقيق ول ،أخرىاث التي يمر بها الفرد من جهة حد، واألوالسلوكية من جهة االنفعاليةانب بالجو

 .والحوار السقراطي ن يستخدم قواعد المنطقأملية االستبصار البد من المعالج ع

ا   :ات التاليةجراءاإل اذباتخوذلك  فكاراألمساعدة العميل على التخلص من هذه  :ثالثا

  ؟عقالنيهو غير  لماذافي مستوى في وعيه وانتباهه ومساعدته على فهم  الالعقالنية فكاراألجعل  –أ 

 .فعاليالناتسبب له تعاسته واضطرابه  فكاراأللتوضيح كيف هذه ا –ب 

 .الالعقالنيةه أفكارو يةالنالالعق فكاراألمساعدة المريض على المقارنة بين  –ج 

ا   .الالعقالنية فكاراألمهاجمة وتحدي  :رابعا

ا  طريق دمجه عن  عقالنية أفكارواستبدالها ب الالعقالنية فكاراألتدريبه على تغيير وتحدي  :خامسا

  .(88 – 87، ص2018زعيزع،  أبو)بها.  واالنخراط فكاراألتغيير هذه  إلىبسلوكيات تؤدي 

في  أخرىكما يمكن تحديد الخطوات التي يتضمنها العالج المعرفي السلوكي بصورة  

 :يمكن توضيح هذه المراحل فيما يلي. و، التدخل، التقييمالتقديرية وهي أساسمراحل  ثالث

 خصائيية وعن طريقه يستطيع األأهم كثريعتبر التقدير بمثابة المرحلة األ :ر. التقدي1

وسلوكياته تسهم في حدوث  الخاصة بالعميل ومشاعره فكاراألاالجتماعي استكشاف كيف أن 

 . تفكيرهم أنماطليس لتمكين العمالء من فهم أأللبرت  ABC، ويمكن استخدام نموذج المشكلة

والسلوكية للتخفيف  االنفعاليةوفي السلوكي يجمع بين الفنيات المعرفية العالج المعر :التدخل. 2

 خصائي، ويستخدم األعديل المعارف والسلوكيات الخاطئةمن وطأة المشكلة من خالل ت

 .ذلك إلىالهيكلة المعرفية وما  إعادةمختلفة مثل النمذجة ولعب الدور واالجتماعي الفنيات ال

فيقوم  ،حلة عن المراحل السابقة وذلك لدراسة فعالية التدخل المهنيال تقل هذه المر :التقييم. 3

وهذه البيانات هي التي  ،االجتماعي بجمع بيانات عن المشكلة وشدتها وتكراراها خصائياأل

االجتماعي  خصائي، كما تفيد هذه المرحلة األالمشكلة قبل عملية التدخل المهنيتوضح لنا حجم 

  .(315 – 312، ص 2016حنا، ، حبيب). إليهتقدم الذي تم التوصل على ال في البرهنة للعمالء
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ا   .العالج المعرفي السلوكيفي العالجية  ساليباألتراتيجيات والس :تاسعا

البناء  إعادةيعتمد العالج المعرفي السلوكي على استراتيجيتي االستعراض المعرفي و 

 : ويمكن توضيحها فيما يلي المعرفي

  .رفيالستعراض المع (أ)

 (التقدير المعرفي)للعالج المعرفي السلوكي ويتضمن  يةساساألاالستراتيجيات  إحدى 

 أسبابويمكن استخدام التقارير الذاتية التي توضح  ،االضطراب أوالمشكلة  أسبابلتحديد 

 يةالنالالعق فكاراألويتم من خالل هذه االستراتيجية التعرف على  ،يالنالالعقالسلوك والتفكير 

 .العميل وحديث الذات السلبي لدى

  .البناء المعرفي إعادة (ب)

  (Cognitive Re-structure): إعادة البناء المعرفي

المريض مجموعة من التعليمات  إكسابإعادة البناء المعرفي تتضمن استراتيجية  

مات على اللفظية التي تقدم له مباشرة ليتعلمها وتصبح جزء من بنيته المعرفية وتكون هذه التعلي

على  عقالنيةكرة ال ، مثالً عندما تكون لدى الفرد فوالسلبية الالعقالنية فكارشكل بدائل عقلية لأل

هذه الفكرة المعالج يدحض لديه  فإنى جميع الناس التصرف بطريقة حسنة( عل)النحو التالي: 

س بصفات من الصعب ان يتحلى جميع النا)بديلة وهي  عقالنيةويقدم له فكرة  الالعقالنية

  .(89ص  ،2018زعيزع،  أبو) .الكمال(

 :المعرفي من خالل الخطوات التاليةالبناء  إعادةويمكن تطبيق استراتيجية 

هي التي  يةالنالالعقه أفكار: مساعدة العميل على تقبل فكرة أن عباراته الذاتية وىلواألالخطوة 

 .ي يمر بهااث التحدفعاله تجاه المواقف واألأتحدد بدرجة كبيرة ردود 

سلوكه التي تسبب مشكالته.  أنماطو ةلعميل على تحديد معتقداته الخاطئ: مساعدة االخطوة الثانية

وامل بعض الع إلى بطريقة خاطئة( مشكالته)يل المثال قد يرجع بعض العمالء فعلى سب

 إلىالوصول  إلىاالجتماعي  خصائي، فيسعى األالخارجية مثل القضاء والقدر، الوراثة وغيرها

 .تعديل إلىالتي تحتاج  فكاراأل إلىفهم شامل مع العميل 

، فالعميل الذي الالعقالنية فكاراأل: مساعدة العميل على تحديد المواقف التي تولد الخطوة الثالثة

لحدوث  ةاشخاص تعتبر مناسب أويجد صعوبة في التحكم في غضبه ربما يجد أن هناك مواقف 

 .يات الالزمة لمواجهة تلك المواقفع االستراتيجعلى وض خصائي، فيعمل األالغضب



بوين مطلقينتخفيف من حدة السلوك العدوفي الالخدمة االجتماعية االكلينيكية ممارسة العالج المعرفي السلوكي من منظور 
 
 رسالة ماجستير                 اني لدى الفتيات من ا

 
 

 
66 

، وعندما يقتنع بناءة أخرىبدال عباراته الذاتية الهدامة بإالخطوة الرابعة: مساعدة العميل على 

لمه وعباراته الذاتية في حدوث مشكالته سيرحب بأي جهود تع يةالنالالعقه أفكارالعميل بطبيعة 

 .عبارات ذاتية تتسم بالواقعية

نفسه على جهوده الناجحة وخاصة مع العمالء الذين  مكافأة: مساعدة العميل على ة الخامسةلخطوا

  .(241 – 235، ص 2005، وآخرونسليمان )النتائج المرغوبة.  إلىفشلوا سابقاً في الوصول 

 االنفعاليةووالتقنيات المعرفية  ساليباألالبناء المعرفي للعميل من خالل مجموعة من  إعادةويتم 

 : وكية التي يمكن توضيحها فيما يليالسلو

بينها تتداخل كبير على الواقع ولكن يمكن االختيار منها حسب كل عميل  ساليباألعلماً بأن هذه 

  .(Craske,2017,P 71)المحيطة الشخصية وظروفه البيئية  وذلك بما يتناسب مع صفاته

  .المعرفية ساليباأل :لا أو

نظريات العالج المعرفي التي تعتمد على فكارة مؤداهاا أن  لىإالمعرفية  ساليباألتستند  

 فاإن، لاذلك غيار منطقياة أوخاطئاة  أفكاارالسالوك الالتوافقياة ومشاكالت النااس نابعاة مان  أنماط

يترتااب عليهااا  يااةالنعق أفكااار إلااى يااةالنالالعق فكاااراألعااالج هااذه المشااكالت يكماان فااي تحوياال 

 (192ص  ،2016المجيد،  عبد)سلوك توافقية.  طأنماومن ثم  ،انفعاالت ومشاعر مناسبة

 : المعرفية في اآلتي ساليباأل أهمويمكن توضيح 

 ية دراكاإل. الواجبات 1

، وهنا يطلب الخاطئة في التفكير فكاراأل إلىوسيلة سريعة للوصول  سلوبيعتبر هذ األ 

ا ثم ينظر في كل نهاالجتماعي من العميل أن يكتب قائمة بالمشكالت التي يعاني م خصائياأل

 خصائير يمكن األاألم. هذا ة التي يفكر بها حول هذه المشكلة، وللطريقةمشكلة على حد

حول المشكلة المقصودة ثم يساعد العميل على تحديد نمط  A-B-Cاالجتماعي من بناء نظرية 

 .(118- 117، ص2004قرني، ، الرشوان)في التأثير في المشكلة.  همالتفكير الخاطئ الذي س

الخاطئة  فكاراألمع مشكلة السلوك العدواني وذلك للتعرف على  سلوبويمكن استخدام هذا األ

 .هذه المشكلة إلىدت ألدى العميل والتي 

  .. تسمية التشوهات2

فتسمية التشوهات يمكن أن يساعد في  اً لدى العميل تشوهات معرفية عديدةأحيانتتكون  

 ،التعميم الزائد)ميل من معرفة التشوهات ومالحظتها مثل ، حتى يتمكن العليةاآل فكاراألتصنيف 

 .(التفكير الثنائي ،تقائيالناالتجريد 
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  .: على التعميم الزائدمثال

  .ن الدكتور دائماً ينتقدنيإالعميل: 

 دائماً؟: المعالج

 ً  .(38ص  ،2007العبسي، )أحياناً.  .ال، العميل: حسنا

 يةالنالالعق فكاراأللسلوك العدواني لتحديد مسمى مع مشكلة ا سلوبويمكن استخدام هذا األ

ر السابقة حتى تتضح الفكرة لدى العميل واوالتشوهات المعرفية التي تم استعراضها في المح

 أوالتعميم  أسلوب، نحدد ذلك بأنه يستخدم عقالنيةالعميل ال  أفكارن إ، فبدالً من القول أكثر

 . لخاطئةا فكاراأليره من غ أو تقائيالناالتجريد 

 :هانةاإل أثر. تبسيط 3

ن يغيروا سلوكهم بصورة أالشعور بمزيد من االضطرابات و إلى فراداأليميل بعض  

، يتهم وقيمتهمأهميقللوا من  أون يقللوا من قدرهم أوا لواح يناآلخرفعالة عندما يظنون ان 

مبالغ فيها بجدية  يناآلخر إساءةال يأخذوا  على أنة العمالء ويقوم المعالج بمساعد

  .(54، ص 2001العقاد، )ة. إيجابيبطريقة  يناآلخرومساعدتهم على قبول 

مظاهر  إحدى اجهة مشكلة السلوك العدواني حيث إنلمو سلوبويمكن استخدام هذا األ

لذلك  ؛والتسرع في تحليل المواقف والحكم عليها يناآلخرالظن ب إساءةالسلوك العدواني هي 

 .دة السلوك العدواني لدى العميلعلى التخفيف من ح لوبسن يساعد هذا األأيمكن 

  .. الحوار السقراطي4

والعملية عن طريق قيام المعالج بطرح  يةالنالعق فكاراألتوليد  إلىتقنية معرفية تهدف  

البحث عن حقيقة االفتراضات الخاطئة  إلىواضحة وترشده  اً أفكارعلى العميل تتطلب  أسئلة

  .(90ص  ،2018زعيزع،  أبو)لديه 

 :النفعالي العقالني. التخيل 5

ى بالتخيالت السلبية والمرحلة الثانية لواأل، المرحلة في مرحلتين سلوبيتمثل هذا األ 

تعرض ن يأما يمكن  أسوأغماض عينيه ويتخيل إة، ويقوم العميل بيجابيتعرف بالتخيالت اإل

دة مشاعر لتكون المشاعر الجدي، للمشاعر التي انتابت العميل خصائي، بعدها يستمع األله

 ( 270، ص2004محمود، )انزعاج وندم وليس كارثة. 

 الشخص العدواني حيث إنمع مشكلة السلوك العدواني  سلوبويمكن استخدام هذا األ

للتعرف على  سلوب، فيستطيع العميل من خالل هذا األيتصف تفكيره بالمبالغة والتشاؤم

 . ن مبالغاً فيهانه قد يكوأه وأفكارحقيقة مشاعره و
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  .. تغيير أحاديث الذات6

الهامة لتخلص الفرد من المشكالت التي يعاني منها  ساليباألمن  سلوبيعتبر هذا األ 

وتقوم على فرضية أن الفرد يمكنه التخلص من المشكالت والضغوطات التي تواجهه في الحياة 

زاء تعرضه إالتي يقولها لنفسه  زاميةالنهواحاديث الذاتية السلبية استطاع أن يتخلص من األ اإذ

االجتماعي بأقناع وتشجيع  خصائي. ويقوم األةإيجابي، واستبدلها بأحاديث للمواقف المؤلمة

 (3ص  ،2017، دايلي)تفاقم مشكلته.  إلىأن ما يردده من أحاديث سلبية تؤدي  إلى العميل

تلك  حيث إن ،ة لمعاني الكلماتية كبيرأهم إعطاءالعالجي ب سلوبكما يقوم الممارس في هذا األ

 . (التفكير)المعاني هي التي تشكل طريقة االستجابة 

 ( !تحاناالمرسب في أن أنه ألمر سيء جداً إ)مثال: هناك فرق بين 

 . (تحاناالمرسب في أمن غير المحبب لي أن  نهإ)وبين 

لجملة الثانية التي ى تحمل نظرة سلبية تشاؤمية للحدث وبين الواألن الجملة أمما ال شك فيه 

 .(119 118ص  ،2004القرني،  ،رشوان)ة تفاؤلية للحدث حتى وأن وقع. إيجابيتحمل نظرة 

  األسفل.السهم المتجه نحو  أو. السهم المنحدر 7

توماتيكية وما التلقائية األ فكاراألتحديد المعتقدات القاعدية وفي  سلوبيسهم هذا األ 

ً خاطئة قد ال يكون العميل واعي من نتائج فكاراأليترتب على هذه   خصائيويستخدم األ ،بها ا

المتدرجة وبعد الجلسة سيكتشف  سئلةاألمن خالل طرح مجموعة من  سلوباالجتماعي هذا األ

 .والسلوكية االنفعاليةه الخاطئة واضطراباته أفكاروالعميل أن هناك عالقة بين  خصائياأل

 .(7، ص2017دايلي، )

ا هم( من حيث طريقة التطبيق فكالالحوار السقراطي) أسلوبالعالجي مع  سلوبويتشابه هذا األ

رشاد إ إلىولكن في الحوار السقراطي يهدف المعالج  ،سئلةاألقوم على طرح مجموعة من ي

التعرف على المعتقدات  إلىالحالي  سلوببينما يهدف األ ،الخاطئة لديه فكاراألحقيقة  إلىالعميل 

 . الالعقالنية فكاراأل القاعدية التي تنشأ منها

 . التقارير الذاتية 8

اه المواقف المختلفة التي ه ومعتقداته اليومية تجأفكاريقصد بها التنبيه على العميل لكتابة  

اقف معينة في مجال االجتماعي مع العميل على اختيار مو خصائي، وهنا قد يتفق األتواجهه

لوكه س أنماط أو، وكذلك تصرفاته ته المرتبطة بهاه وانفعاالأفكار، ومن ثم تحديد اهتمام العميل

 .التي نتجت عنها
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االجتماعي والعميل  خصائيها قيام كل من األأهموتحقق هذه التقارير العديد من الفوائد لعل 

تقلل من  النيةعق أخرىب يةالنالالعق فكاراألالسلوك واستبدال  أنماطو فكاراألبمناقشة هذه 

  .(205ص  ،2016المجيد،  عبد)حدوث المشكالت لديه. 

يفيد في التعرف على جوانب كثيرة من شخصية العميل والتي  سلوبالباحثة أن هذا األوترى  

 العالجية.تظهر من خالل الكتابة خاصة مع العمالء الذين ال يفضلون الحديث في الجلسات 

  .التشتيت أو تباهلنا. صرف 9

لمدة ه ومشاعره أفكاراه الشخص عن أن نصرف انتب سلوبالفكرة من وراء هذا األ 

ً ب أوالموسيقى  إلىوذلك باالستماع  ؛ساعات معينة أودقائق   أو األصدقاء حدأاالتصال تلفونيا

، فالفرد في هذه الحالة عندما يصرف تفكيره عن المشكلة ذلك إلىوما  األلعابممارسة بعض 

 : ـاالنتباهة في صرف المستخدم ساليباألومن  .حتى لو لدقائق معينة يشعر بالراحة

 خصائيأن يركز على شيء معين ثم يسأله األبأن يدرب العميل  ،التركيز على شيء معين

التمرينات  ساليباألمن  أيضا، عن الشيء الذي تم التركيز عليه سئلةاألاالجتماعي مجموعة من 

 ،دايلي). ت السارةاسترجاع الذكريا ساليباألمن  أيضا، وة المشتملة على المسائل الحسابيةالعقلي

  .(14ص ،2017

لمواجهة  أخرىه يستجمع قواه وطاقاته مره فإن، النشاطات السابقة أحدلهاء العميل بإوعندما يتم 

ص المشكلة بخصو يالنالالعقالوقت للتفكير  أوانه لن يجد الرغبة  إلى ةضافباإلالمشكلة 

 ( 91ص  ،2018زعيزع،  أبو)زائها. إوالشعور بالقلق 

  .توماتيكية السلبيةاأل فكاراأليص . تمح10

أن يصبح العميل قادراً على التمييز بين العمليات  إلىالمعرفية التي تهدف  ساليباألمن  

 أبو) استكشاف استنتاجاته وتمحيصها. ، وتعليم العميلالداخلية وبين المثيرات الخارجيةالعقلية 

  .(231ص  ،2015أسعد وآخرون، 

بتوجيه  يكون :التحدي القولي،  ، التجارب السلوكية: التحدي القولين لذلك همااوجد وسليتتو

للكشف عن  اً ؟ ويبذل المعالج دوره مثل: ما هو دليلك على ذلكأفكارللعميل ألعاده تقييم  أسئلة

: عندما يعلم المريض التجارب السلوكية، أما ثبتة التي ال يدرك المريض وجودهاغير الم األدلة

ه ينصح بأن يقوم بتجربتها حتى ال يفترض فإنغير صحيحة  األتوماتيكية السلبية فكاراألأن 

 .(203، ص 2016منصور، ) .تجاهه بل يجب أن يجربها بنفسه يناآلخرردود فعل 
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  .المواجهة أومهارات التعايش  .11

السلوك المعرفي الذي يركز على مساعدة الفرد على اكتساب مهارات  جاذنم أحدوهو  

وف الحياة اليومية وتطوير المهارات التي من شأنها تسهيل عملية التكيف مع التعايش مع ظر

 . لمواقف الصعبة التي تتم مواجهتهاا

بتدريب العميل على مهارات محددة ليؤديها في مواقف معينة ولكنه يركز  سلوبوال يهتم هذا األ

 . حدامن موقف و أكثرعلى تطوير مهارات عامة يمكن استخدامها في 

 سبة للتغلب على ذلك.اا الفرد ووضع خطة عالجية منإليهبتحديد المهارات التي يفتقر وذلك 

  .(309ص  ،2016، بطرس)

المهارات التي يفتقدها الشخص صاحب السلوك العدواني هي مهارة التواصل  أهمومن  

عي االجتما خصائيلذلك يقوم األ ؛توكيد الذات وغيرها من المهارات وكذلك مهارة يناآلخرمع 

 . لالزمة للتخفيف من حدة مشكلتهبتدريب العميل على المهارات ا

  .العزو إعادة .12

بشدة ويعازون كال المشاكالت  أنفسهمالذين يلومون  األشخاصمع  سلوبيستخدم هذا األ 

 .شعورهم بالذنب والقلق واالكتئاب إلىنقص شخصي دون وجود سبب واقعي مما يؤدي  إلى

تفساير الموقاف  إعادةاالجتماعي بمساعدة العميل على  خصائيم األيقو سلوبومن خالل هذا األ

، وليس المقصود هنا أن يعفى العميل من كل المسؤوليات ولكن يحدد سباباألوتوزيع العوامل و

 أخطااءلتصحيح  سلوب، ويفيد هذا األيشكالاإلسهمت في ظهور الموقف أالتي  ىخراألالعوامل 

 ( 8ص  ،2017دايلي، )تقدير الذات. فض لوم الذات وزيادة الشخصنة ولخ

 رسوم الكاريكاتير  .13

 فكاراألعندما ال يستطيع تحديد هذه  أوه أفكارمن العميل في طرح  مةاومقعندما توجد  

 فكاراألويطلب منه أن يذكر بعض  ،(يعبر عن حالته)سم شكل كاريكاتيري يطلب من العميل ر

 ً ً  أوالتي تجعل من هذا الشكل حزينا ً  أو مكتئبا الذي )( وكتابتها ضمن المربع حسب حالته)قلقا

من شأن هذا الرسم  ،(ري ويكتب فيه حديث الشخص المرسوميظهر في الرسم الكاريكاتي

 .المشوشة للعميل فكاراألالكاريكاتيري يسهل للمعالج تحديد 

 :مثل أسئلةله  ويمكن للمعالج أن يكون حواراً ونقاشاً حول الرسوم الكاريكاتيرية للعميل بأن يوجه

 ؟الخ مكتئباً... أويبدو هذا الشخص حزيناً  اذالم  -

 .التي تزعج هذا الشخص فكاراألكون بعض  -
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 ؟ الشخص سليماً في مثل هذه األحواليك هل يبدو تفكير هذا أما ر -

سالم، جادو، )موضوعية كيف سترسمه؟  أكثرعدنا صياغة الرسم الكاريكاتيري بشكل أ اإذ -

  .(85ص  ،2015

مع العمالء الذين تتصف شخصياتهم بروح  سلوبكن للباحثة استخدام هذا األويم 

 . ون الحديث عن مشكلتهم بشكل مباشروكذلك مع العمالء الذين ال يفضل ،الدعابة وحب اللعب

 . استخدام المرح 14

الجلسات  أثناء مااالعالجية استخد ساليباأل أكثرالعالجي من  سلوبيعتبر هذا األ 

ها والتي قد تضخم ة اخراج العمالء من الجدية المبالغ فيلواالهدف من ذلك هو محو ،العالجية

المرح يساعد العمالء على التخلص من الضغوط النفسية المصاحبة  كما أن، وتفاقم المشكلة

، 2004رشوان، القرني، ). قدرة على التفكير المنطقي الواعي أكثرللمشكالت وبهذا يكونون 

 ( 119ص 

 لتدريب على حل المشكلة ا أسلوب .15

على  فراداألحل المشكالت من العمليات المعرفية السلوكية التي تساعد  أسلوبيعتبر  

 (424- 423، ص2007 ،الزريقات)التعامل بفعالية مع مشكالتهم، ويتضمن خمسة خطوات: 

 General Orientationالعام  التوجه-1

مثل  ،يتم تعليمه ترديد العبارات الذاتيةمشكلته و إدراكفي هذه الخطوة يشجع الفرد على  

 ( حددتها في خطوات متسلسلة اإذحل المشكلة أستطيع أن أنا أ)

 Problem Definitionالمشكلة  تعريف-2

ه يستخدم عبارات غامضة مثل: لقد فإنعادة عندما يطلب من الشخص أن يحدد المشكلة  

ه يمكن تعريف المشكلة فإنومتغيراتها  ، ومن خالل تحليل المشكلةاصبحت منزعجاً جداً مؤخراً 

  .انزعاج الشخص إلىعلى نحو دقيق يساعد على فهم العوامل المؤدية 

  Generation of Alternativeالحلول البديلة  توليد-3

العصف الذهني لتوليد  باستخدامالشخص يقوم  فإنبعد تحديد المشكلة بدقة ووضوح  

ى التقليل من شتمل الحلول البديلة على سبيل المثال علوقد ت ،الحلول الممكنة لهذه المشكلة

 .حساسية الذات وغيره
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  Decision Makingالقرار  إذاتخ-4

البدائل غير المقبولة مما  إزالةة في فحص البدائل على نحو دقيق ووتأتي الخطوة الالحق 

 .فعالية كثرقرار ناجح في ممارسة البدل األ اذاتخيساعد على 

  Verificationتقدم في حل المشكلة من ال التحقق-5

الشخص يجب أن يشجع على المحافظة على  فإنعندما توضع الخطة في موضع التنفيذ  

 . سير باتجاه التقدم في حل المشكلةال

 القناع  .16

ه وفلسفاته أفكاروالمواجهة ليعرف العميل ب Persuasionقناع يستخدم المعالج اإل 

ً سلوك مضط إلىدي نها تؤأوكيف  العقالنيةغير  ، ثم يغير تفكير العميل ويقوم رب انفعاليا

 . (373ص  ،2005، زهران). العقالنيةغير  فكاراألمحل  يةالنعق أفكارحالل إب

مساعدة  إلىنها جميعها تهدف أالمعرفية  ساليباألوبناء على العرض السابق يتضح من  

رتها وتأثيرها السلبي على ناعه بخطوقإة لواومح يةالنالالعقه أفكارالعميل على التعرف على 

 .والتخلي عنها فكاراأل، كما يتم مساعدة العميل على تغيير هذه حياته

ا    النفعالية ساليباأل :ثانيا

التخفيف من  إلىالعالج المعرفي السلوكي  أساليب إحدىك االنفعالية ساليباألتهدف  

في  التقدمادة حدة مشكلته وقد تعيقه عن في زي هموالتي تس ،السلبية لدى العميل فعاالتالناحدة 

 ساليباألويمكن استخدام  ،الغضب وغيرها ،الخجل ،الخوف ،القلق فعاالتالناالعالج ومن هذه 

  :التالية لمساعدة العميل في التخلص منها

 . القبول غير المشروط 1

الة رسفهي  حرافيالناوذلك بتعليم العميل قبول ذاته ولكن غير المقبول هو السلوك  

ن يجعله أن يتمتع بما يمكن أموجود ويمكن  هألنمقبول  سانألنان أ الألخرين لتقييم الذات ليدركو

 ( 270ص  ،2004محمود، )مقبوالً. 

مع الشخص صاحب السلوك العدواني والذي يقلل من  سلوبويمكن استخدام هذا األ 

االجتماعي  خصائي، فيقوم األلسلبيةزيادة انفعاالته ا إلىقيمة ذاته ويكثر اللوم مما يؤدي 

 . مقبولالر غية التغيير من السلوك لوا، ومحعدة العميل على تقبل نفسه كما هوبمسا
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 . التطمين التدريجي:2

فمن  ،هذه الطريقة تقوم على بديهة اجتماعيه شائعهو المستخدمة إليقاف القلق ساليباألمن  

من اتجاهاتنا نحو هذه المواقف  يغير الي للمواقفوالمتون التعرض المستمر أالمعروف لدى الكثيرين 

 .(120-119، ص 1994، إبراهيموالرهبة )الخوف  أوهي المواقف المثيرة للقلق و

 

 . السترخاء العضلي 3

والتقلصات العضلية المصاحبة للتوتر  قباضاتالنااالسترخاء يعني توقف كامل لكل  

  : ضلي وهياالسترخاء الع الستخدامويوجد شروط 

 .مهارة جديدة أو. يوضح المعالج للمريض أنه مقبل على تعلم خبرة 1

 .مريح بمكان هادئ خال من المشتتات. يستلقي المريض في وضع 2

 :ويفضل أن يكون الذراع وفق ما يليعلى االسترخاء  حدا. يبدأ بتدريب عضو و3

 .غلق راحة اليد اليسرى بقوة -

 .الت اليدمالحظة التوتر في عض -

 .رخائهاإاليسرى بعد ثوان معدودة وح راحة اليد فت -

 .درك الفرق بين التوتر واالسترخاءيكرر هذا التمرين عدة مرات لي -

 .قصى درجات االسترخاءأ إلىيستخدم المعالج قوة االيحاء للوصول بالعميل  -

 .(346ص  ،2015لخالدي، ا)قلق. ن فنية االسترخاء تستخدم في عالج التوتر والإوأخيراً  

 : النفعالي. التنفيس 4

 ،التخلص من التوتر أوالفرصة للعميل لتفريغ ما بنفسه من انفعاالت  سلوبح هذا األايت 

، ويحدث هذا بصفة خاصة اإلناثالبكاء ويشاهد هذا غالباً في حالة  إلىوقد يصل الحال بالعميل 

المناخ  ، وهذاتهفه وحاجاته ومشكالوااته ومخإحباطعندما يتحدث العميل عن صراعاته و

ية والعقاب األخالقحكام ن يخلو من اللوم والعتاب واألأصغاء والعالجي يجب أن يسوده اإل

مساعدة طريقة الشرح والتوضيح والتفسير ل باستخداماالجتماعي هنا  خصائي، ويقوم األوالرقابة

  .(453 – 452، ص 2018الحميد،  عبد)العميل على فهم انفعاالته. 

 لى الهجوم على مشاعر الخجل التدريب ع .5

تشكيل الهوية الفاشلة  إلىوالمشاعر المحبطة تؤدي  سحابالنوان الخجل والخوف أ 

ً ، ويقوم العميل وفقحساس بالدونية والنبذ االجتماعياال إلىو بالتصرف بطريقة  سلوبلهذا األ ا

محمود، ). يناآلخراهتمام  أونظار أ تجعله يشعر بالخجل ليكتشف أن تصرفاته ليست محل

  .(270 – 269، ص 2004
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، حيث يقوم لمشكالت التي يعاني منها العمالءالهامة لمواجهة ا ساليباألمن  سلوبويعد هذا األ

ها مخجلة بالنسبة له وذلك على يرى أنالتي  األعمالالمعالج بمساعدة العميل على القيام ببعض 

أقوى يجعل شخصية العميل  سلوبأل، وهذا اخرينلآل أوله  أذىتسبب  األفعالتكون هذه  الأ

  .(19، ص 2016الخرابشة، )وغير ضعيفة. 

 

 :. ضبط الذات6

الشخص بالتخطيط الذاتي لتحديد السلوك الذي سيراقبه ثم يراقب ذاته كأنه يسجل عدد  

عالجها ومواطن القوة ويثبتها. ثم يقيم ذاته ليعرف مواطن الضعف وي ،مرات حدوث السلوك

  .(333، ص 2000محمد، )

ه أفكارالعميل يقوم بمراقبة ذاته ويسجل سلوكياته و ألن ؛بالمراقبة الذاتية سلوبويسمى هذا األ

 ( 21، ص 2016الخرابشة، )ا. تصحيحه لواويح

السلبية  فعاالتالناالتخفيف من  إلىنها تهدف أالسابقة  االنفعالية ساليباألويتضح من  

غير القبول  أسلوبو فعاليالناوكذلك التنفيس لدى العميل وذلك بالتدريب على االسترخاء 

مساعدة العميل على اكتشاف حقيقة انفعاالته  إلى االنفعالية ساليباأل، كما تهدف بعض مشروطال

 ً ، الهجوم على مشاعر الخجل أسلوبالتطمين التدريجي و أسلوبمثل  ،والتخفيف منها تدريجيا

المراقبة ضبط ذاته وانفعاالته من خالل  ضبط الذات يساعد العميل على أسلوب نجد أنبينما 

 . الذاتية لسلوكه المضطرب

ا   السلوكية  ساليباأل: ثالثا

 أومساعدة العميل على التخلص من السلوك المضطرب  إلىالسلوكية  ساليباألتهدف  

المعالج بصفة عامة  أواالجتماعي  خصائيويمكن لأل ساليباألوتتنوع هذه  ،التخفيف من حدته

ً لما يتناسب مع طبيعة مشكلة العميل وكذلك شخصيتهاالختيار  توضيح هذه  ويمكن .منها وفقا

 : فيما يلي ساليباأل

 ( التدعيم). التعزيز 1

ويشير  ،في ميدان تعديل السلوك ساساألالتعزيز حجر  أوالتدعيم  أويشكل مبدأ الثواب  

تقوية تلك  إلىر الذي يؤدي ماأل، إزالة مثير مرغوب بعد حدوث االستجابة أوتقديم  إلىالتعزيز 

  .االستجابة المرغوبة

، والتعزيز يولد احتماالت حدوث االستجابة معززاً  ويسمى المثير الذي يعمل على زيادة 

عبد المعطي، عواد، شاش، ) .ه يعد مفتاح للدافعيةكما أنة في مفهوم الذات إيجابيتغييرات 

  .(117، ص2013
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 : يمنها ما يل أشكالوللتعزيز عدة  

 ة يجابياإل المعززات-1

وتكون المحببة للعميل بعد قيامه بالسلوك المرغوب  األشياءوهي عبارة عن تقديم بعض  

ً  مبرمجة ً ومكانيا تم تقديم هذه المعززات بعد حدوث السلوك المرغوب مباشرة يي أن أ ،زمنيا

  .متوازن ومتقارب كما يجب أن تقدم هذه المعززات بمقدار ،يتهأهموعدم تأخيره حتى ال يفقد 

 السلبية  المعززات-2

حرماناً معيناً مثال  أوبمعنى أننا هنا نسحب عقاباً  ،شيء غير مرغوب فيه إزالةوتعني  

ً من مشاهدته نتيجة التزامهأيسمح للطفل بمشاهدة التلفاز بعد  عندما :ذلك  ن كان محروما

 .(322-321، ص2012العينين،  أبو، الصايغ)السلوكي في عدم ضرب أخوته مثالً. 

ي تعطى ة فقد يكون التعزيز مادي مثال الهدايا التيجابيالمعززات اإل أنواعوتختلف  

، وقد يكون التعزيز غير مادي مثل المدح والثناء واستحسان السلوك للعميل بعد قيامه بالسلوك

 (131، ص 2003منصور، )هذا النوع بالمعززات االجتماعية.  ويسمى

 زلية . الواجبات المن2

حتى يتخلى  إيجابيالواجبات المنزلية في صورة برنامج توجيهي نشط  أسلوبيستخدم  

العميل عن سلوكه المختل وظيفياً عن طريق بعض التمرينات والتدريبات المرتبطة بالتفكير 

في المواقف  النيالعقتنمية القدرة على التفكير  إلىوتكرار بعض المعلومات التي تهدف 

  .(54، ص 2001العقاد، )اة. المختلفة للحي

 . تقديم النصيحة 3

االجتماعي للعميل  خصائيالتوصيات التي يقدمها األ إلىالنصيحة  إعطاءيشير مفهوم  

 أوولعل تقديم النصائح للعمالء ليس عملية مطلقة  ،أفعال معينة أووالتي تتمحور حول قرارات 

ين االجتماعيين خصائيا يجب على األلذ ،قاتوين االجتماعيين في جميع األخصائيمتاحة لأل

  :النصيحة أسلوبات التالية عند اتباع اإلرشاداتباع 

ه عندما االجتماعي النصيحة للعميل البد أن يسأل نفسه عن مشاعر خصائي. قبل أن يعطي األ1

ً ما نشعر بالغضب يعطي له شخص ما أي نصيحة من هذه النصيحة حتى  االنزعاج أو، فغالبا

 يحة .صح ن كانتإو

ال عندما يتأكد أنه يرغب بصدق إاالجتماعي النصيحة للعميل  خصائي. ال يجب أن يقدم األ2

 . باقتراحاته أواالجتماعي  خصائياالسترشاد برأي األ

أنه  أواالجتماعي النصيحة للعميل فال يجب أن يقدمها في صورة أمر  خصائي.عندما يقدم األ3

 . ال بديل عنها
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للعميل ترتبط بالجوانب االجتماعي أن يكون حذراً من تقديم نصائح  خصائي. يجب على األ4

 .ئج سلبية يمكن أن يحمل مسؤوليتها، حيث قد ينتج حال تنفيذ النصيحة نتاالقانونية

 أوغين واالنصائح للعمالء المر إعطاءاالجتماعي حذراً من  خصائي. يجب أن يكون األ5

  .(222، ص2016المجيد،  عبد)المخادعين. 

 

 توكيد الذات  .4

وشعورهم بعدم اللياقة والخجل  أنفسهمب فراداألفي معالجة عدم ثقة  سلوبيستخدم هذا األ 

ه أفكار، وعدم القدرة على تعبير الفرد عن مشاعره ومن المواقف االجتماعية واالنسحاب

 .يناآلخرم أماواتجاهاته 

ار على التعبير عن النفس رتوكيد الذات بقيام الفرد بتدريب نفسه باستم أسلوبويعرف  

 .سلبية وعن آرائه أوة إيجابييعبر عن مشاعره سواء كانت  على أنو ،(وبدون مبالغة)بثقة 

 :تتضح فيما يلي هدافاألتحقيق مجموعة من  إلىتوكيد الذات  أسلوبويسعى 

هم أفكارالذين يعانون من مشكلة عدم توكيد الذات على التعبير عن  فراداألمساعدة  -

 .يناآلخرب األذىم والمطالبة بحقوقهم بحيث ال يلحقون ومشاعره

ً  فراداألن يقوم هؤالء أ - ارات االتصال والتفاعل مه واويتعلم ،بسلوكيات مقبولة اجتماعيا

 .االجتماعي

 .في السلوكيات التوكيدية المختلفةزيادة مقدرة الفرد في المشاركة  -

 .(296- 295ص  ،2016بطرس، ) اً.رد بأنه موجود ومقبول اجتماعيفخلق شعور عظيم لدى ال -

 . تشكيل الستجابة 5

 أسلوبسلوكية جديدة لدى الفرد من خالل  أنماطخلق  :التشكيل بأنه أسلوبيعرف  

ً من  ،ستجابات التقاربية للفردالتعزيز التقاربي لال السلوك  أداءوهذا ما يجعل الفرد مقتربا

  (181ص  ،2007 ،عشا ،عميرة أبو، رةضم)السلوك المراد ايجاده لدى الفرد(. ) .النهائي

ستجابات التي المنظم لال يجابيالذي يشتمل على التعزيز اإل جراءاإل :كما يعرف التشكيل بأنه

ً حدإتقترب شيئاً فشيئاً من السلوك النهائي بهدف  ، والتشكيل ال يعني خلق اث سلوك ال يوجد حاليا

بتعديل  خصائي االجتماعييقوم اال اءجروعند استخدم هذا اإل .سلوكيات جديدة من ال شيء

وبعد ذلك يختار استجابة تشبه  ،تحديد السلوك النهائي الذي يريد تعليمهوالسلوك في البداية 

أن تصبح  إلىحد ما ويبدأ بتعزيز تلك االستجابة بشكل منظم ويستمر بذلك  إلىالسلوك النهائي 

ن استخدام هذا اآلراء مع مختلف الفئات ، ويمكمن السلوك النهائي أكثرف أكثراالستجابة قريبة 
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ماعية والحياتية والعناية بالذات. العمرية في تعليمها سلوكيات مختلفة كتأدية المهارات االجت

 .(323ص  العينين، أبو2012، الصايغ)

ندما ينصب اهتمام المعالج هام في تعديل السلوك وبصفة خاصة ع أسلوبويعد التشكيل  

يات جديدة وذلك باالقتراب المتزايد والمتتالي من تلك االستجابة التي الفرد سلوك إكسابعلى 

  .(194، ص 2013عبد المعطي وآخرون، )القائم بالتدريب.  أو خصائييرغبها األ

 . تقديم المعلومات 6

عدم توافر المعلومات المناسبة  أوللعميل تتمثل في نقص  يةساساألقد تكون المشكلة  

لذلك في هذه الحالة يعتبر المعالج  ؛ها المعالج الحلول واالختيارات يالتي يمكن أن يبني عل

وقد تعتبر نقص  ،لعملية الحصول على المعلومات لواألالمحرك  (االجتماعي خصائياأل)

قد  :على سبيل المثال ،هذه الخطوات اذاتخالمعلومات عامالً مهما في خوف العميل وتردده في 

ً من افتضاح  دمانالعالج من اإل أوسسة رعاية المدمنين مؤ إلىيمتنع المدمن عن التقدم  خوفا

مه حول ضمان سرية المعلومات التي أماولعله مجرد توفير المعلومات  ،هله و ذويهأأمره بين 

 .حقيقة مشكلته قد يشجعه على تلقي خدمات هذه المؤسسة أويدلي بها 

ات والتوجيهات رشاداإلاالجتماعي بمجموعة من  خصائيومن هنا يجب أن يلتزم األ 

 : هاأهمولعل من  ،عند تقديمه المعلومات للعميل

االجتماعي مع الخلفية التعليمية والثقافية  خصائي. البد أن تتسق المعلومات التي يقدمها األ1

االجتماعي  خصائي، كذلك يجب على األئه وتفكيره وأن تقدم بلغة يفهمهاللعميل ومع مستوى ذكا

، فعلى سبيل المثال لو شعر أن العميل يشعر بالقلق للعميل واالنفعاليةزاجية الة المأن يراعي الح

 .على استقبال المعلومة اوالتوتر فلن يكون قادر

 أواالجتماعي أن المعلومات التي يقدمها للعميل يمكن أن تنسى  خصائي. يجب أن يدرك األ2

العميل  إلىات كافية ومفصلة االجتماعي أن يقدم معلوم خصائي، لذلك يجب على األفهمهايساء 

 .سوء فهم أو أخطاءحتى ال تحدث 

االجتماعي العميل الوقت الكافي للتفكير فيما أخبره به من معلومات وأن  خصائييجب أن يمنح األ. 3

  .(220، ص2016جيد، الم عبد)ض. في حال وجود أي غمو سئلةاألتوجيه  إلىيدعوه 
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 التجاهل  أوطفاء . اإل7

المعالج تقليل احتمال ظهور االستجابة غير المرغوبة وذلك  لواغفال يحاإل في تدريب 

 – 252ص  ،1997زهران، ). بأغفالها وتجاهلها وعدم تعريض العميل ألي نتائج على االطالق

253).  

 أوواالطفاء هو عكس التعزيز فهو يأتي عندما يتكرر السلوك المضطرب ويتم اغفاله  -

تكون النتيجة أن ايجاباً، و أوعدم التعليق عليه سلباً  أودم مكافأته بع يناآلخرتجاهله من قبل 

، ويتناسب اماتمبمعنى أن يقل معدل ظهوره حتى يختفي  ،يبدأ السلوك في التضاؤل بالتدريج

في حال السلوكيات ذات مستوى  أما، السلوكيات المضطربة بدرجة بسيطة هذا النوع مع

العراك والشجار الشرس والمتواصل فهي  أوشديد الحدة المرتفع مثل نوبات الغضب ال

ن، الصايغ، العيني أبو)جانب االطفاء للحد من هذا السلوك. ب أسلوبمن  أكثرتتطلب تطبيق 

  .(325 – 324ص  ،2012

لسلوك الذي ال ، واه يقوى ويستمرفإنتعزز  اإذويقوم االطفاء على افتراض أن السلوك  

ض الضوابط التي يجب مراعاتها عند استخدام هذا ، وهنا يوجد بعيدعم يضعف ويتالشى

 : سلوباأل

 .للفرد ىإذمصدر  . ال يجوز استخدامه في الحاالت التي يكون فيها السلوك1

 .ن السلوك هدفه لفت النظرأتأكدنا  اإذ. يكون فعاالً 2

 .يجابي. يفضل أن يستخدم معه تعزيز السلوك اإل3

  .(128، ص 2015أسعد وآخرون،  أبو)تعديل السلوك.  ل المنظم مهم لنجاحالتجاهل المتواص. 4

 تكلفة الستجابة . 8

غير المرغوبة، ويقوم على فكرة  عقابي يستخدم عادة للتقليل من السلوكيات إجراءهو  

ة يكلفه دفع شار. مثال قطع اإلمعنوية أومرغوب فيه خسارة سواء مادية الغير ن السلوك أ

 .(129ص  ،2015، أسعد وآخرون أبو)غرامه. 

فعاليته في تقليل السلوكيات غير المقبولة كالسلوكيات  سلوبثبت هذا األأولقد  

عبد ) .وغيرهاالزائد ومخالفة التعليمات االجتماعية غير المناسبة والسلوكية العدوانية والنشاط 

  .(167ص  ،2013 ،المعطي وآخرون

  . الممارسة السالبة9

فرصة لظهور السلوك غير المرغوب فيه  إعطاء :قصد بهوي ،(باإلشباع) سلوبيسمى هذ األ 

  .(182ص  ،201، عبد المعطي وآخرون)النفور من هذا السلوك  إلىبشكل كبير حتى يؤدي 
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يطلب المعالج من العميل أن يمارس السلوك غير المرغوب بتكرار  سلوبوفي هذا األ 

 .ال يستطيع عندها ممارسته Satiationدرجة تشبع  إلىحتى يصل 

ات الحركية وقضم في عالج اضطرابات سلوكية مثل الالزم سلوبوقد استخدم هذا األ 

في  سلوبوبالطبع ال يمكن استخدام هذا األ ،(ولكن بنجاح محدود)صابع االظافر ومص األ

  (254، ص 1997 ،زهران). األخرىالسلوك  أنماطعالج بعض 

نتائج ذلك ستكون  ألن ؛السلوك العدواني فالمعالج بال شك ال يستخدم الممارسة السالبة لتقليل

  .(169، ص 2003، العناني)وخيمة. 

 التصحيح الزائد  .10

 أساليبعند فشل  إليهعقابي نلجأ  أسلوبهو  :Overcorrectionالتصحيح الزائد  

ضرار التي نتجت عن سلوكه غير األ إزالةويطلب من الشخص  ،التعزيز في تعديل السلوك

المرغوب. ( والقيام بسلوكيات مناقضة للسلوك غير تصحيح الوضع)سمى وهو ما ي ،لمقبولا

  .(177 – 176، ص2013عبد المعطي وآخرون، )

ً  أسلوبمل ويشت  وهما: ،التصحيح الزائد على هدفين رئيسين يجب تحقيقهما معا

 .ثهأحدالوضع السابق: حيث يطلب من العميل بتصحيح الخطأ الذي  إلىأ. العودة 

ى ممارسة السلوك الصحيح فيما بعد. : بأن يجبر العميل علة في المستقبليجابياإلب. الممارسة 

  .(327ص  ،2012العينين،  أبو، الصايغ)

 . التنبيه المتكرر11

ه عند ظهور وهو عبارة عن اتفاق بين صاحب المشكلة وشخص آخر بحيث يتم التنبي 

 .بتعاد عن السلوك غير المرغوب فيهالمشكلة لال

ظافره باستمرار ويريد التخلص من هذا السلوك فيتفق مع زميله على كلمة أيقضم  مثال: شخص

، وهذا وك فيتوقف عن القيام بهذا السلوكقام بالسل هألنحركة معية يفعلها فينبهه  أومعينة 

ي عبد المعط). أخرىات سلوكية إجراءيأخذ وقتاً طويالً ويصعب االعتماد عليه دون  سلوباأل

  .(181-180 ، ص2013وآخرون، 

 التعاقد السلوكي .12

ئك العمالء الذين يعانون من كثرة لوالفعالة لتقديم التعزيز أل ساليباأل أهمويعتبر من  

 هدافاألالمعلم مع العميل على تحقيق مجموعة من  أووهو أن يتفق الوالد  ،المشكالت السلوكية

ويجب التأكيد هنا  ،هتقديم التعزيز ل، وعندما يحققها العميل يتم دائهاأيتم وضعها وتحدد طريقة 

كما يشترط مراعاة  ،واقعية وقابلة للتحقيق االمتعاقد عليه هدافاألن تكون تلك أعلى ضرورة 
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وأن يكون  ،بعض القواعد التنفيذية كتقديم المعزز مباشرة بعد حدوث التغير السلوكي المطلوب

وذلك  ،تحقق السلوك المرغوب إلى ة وواضحة وعادلة بحيث يؤديإيجابيالتعاقد مصاغ بطريقة 

 :بأن يحتوي التعاقد على ما يلي

 .بداية التعاقد ونهايته الزمنية()تاريخ البدء والنهاية  -

 .مالهم وما عليهم()تعاقد من حيث حقوقهم وواجباتهم طراف الأتحديد  -

 .المحو أوالتعديل  أوالسلوكيات المقصودة باالكتساب  أوتحديد واضح للسلوك  -

 ، وكذلك تحديد توقيتصور العقاب في حالة الفشل أوور المعززات في حالة النجاح تحديد ص -

 .التغذية الراجعة في حالة التعثر

 .رصد وتسجيل النتائج أدواتآلية و ووضوح -

 .تقييم الذاتي للعميل من قبل نفسهتحديد توقيت وكيفية ممارسة ال -

  .(323ص ،2012 ،العينين أبو، الصايغ الزمنية. مدتها أوتحديد الجزاءات في حالة مخالفة شروط التعاقد  -

المعرفية والسلوكية ويستخدم لمواجهة  ساليبوالتعاقد السلوكي هو ترجمة مباشرة لأل 

مجموعة كبيرة من المشكالت بما في ذك المشكالت الزوجية ومشكالت تعاطي المخدرات 

السابقة للسلوك وكذلك  ويقوم التعاقد السلوكي على تعديل الظروف .وغيرها من المشكالت

  (Craske,2017,P83). السلوكية الحالية ماطألنالنتائج المترتبة على ا

 . العقاب 13

الضيق  أولم باألمرغوب فيه وينجم عنه شعور الغير يتبع السلوك  إجراء أو أسلوبهو  

يستخدم  ، فالعقاب عكس الثواب الذيمنع حدوث هذا السلوك في المستقبل أوتقليل  إلىمما يؤدي 

سلوكية غير  أنماط، فالعقاب يستخدم في المقابل لتثبيط سلوكية مرغوب فيها أنماطلزيادة 

 .(329، ص 2005حواشين، )ئها. طفاإمرغوب فيها و

 . لعب الدوار 14

 أودور المعلم  أو األبم المعالج كأن يمثل دور أماوهو قيام الفرد بتمثيل أدوار معينة  

حيث يكشف الفرد من خالل التمثيل مشاعره فيسقطها  ،من المشاهدين م جماعةأماتمثيل أدوار 

بر عن اتجاهاته على شخصيات الدور التمثيلي وينفس عن انفعاالته ويستبصر بذاته ويع

 .وصراعاته ودوافعه

أفضل إذا  نا نفهم المشاكل بطريقةألندوار يسهل عملية تقبل المشاكل لعب األ كما أن 

  صةفر م في الحياة من المثل والنماذج التي نشاهدها، ويوفر لعب الدور للفردعرضت علينا وأننا نتعل

  .(310ص  ،2016بطرس، )معين.  للتعلم والتدريب على الحلول الممكنة في موقف
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 التنفير  .15

وتقوم فكرة  ،طفائهاإكف االستجابة و إلىويقصد به ربط االستجابة بشيء منفر يهدف  

مقزز كلما بمعنى أن يرتبط السلوك المضطرب بشيء منفر  ،ان والتكرارالتنفير على مبدأ االقتر

صبع الطفل وعندما إضع مادة لزجة تتصف بالمرارة على ، مثل وفعل العميل هذا السلوك

فل عن ممارسة هذا ، ومع التكرار يكف الطلعملية المص يحس بطعم المرارةيضعه في فمه 

 (325صالعينين،  أبو، الصايغ)السلوك المضطرب. 

 المهام المتدرجة  .16

ً ويتم ذلك بتجزئة الهدف    تستخدم هذه الفنية عندما يواجه العميل عمالً يبدو له صعبا

ة في كل مرة وصوالً أحدخطوات صغيرة متتابعة يمكن تنفيذها من خالل خطوة و إلىالسلوكي 

ديد نشاط العميل جانب الفنيات المعرفية تج إلى، ويمكن من هذه الطريقة الهدف المرجو إلى

 (85ص  ،2015سالم، جادو، ). وتحسين حالته المزاجية

 ( التعلم بالتقليد)النمذجة  .17

هي  أو، حيضاوذلك من خالل اإليسلك تعليم الفرد كيف  إلىهي عملية موجهة تهدف  

 .يناآلخرسلوك ث في سلوك الفرد نتيجة لمالحظته التغيير الذي يحد

 ماطألنيتعلم الكثير من ا سانألناف ،يناآلخررد بمالحظة سلوك سلوك الف أثروغالباً ما يت 

وتقليدهم وتسمى مسميات  يناآلخرغير مرغوبة من خالل مالحظة  أوالسلوكية مرغوبة كانت 

التعلم المتبادل.  ،التقليد ،التعلم االجتماعي ،التعلم بالمالحظة :التعلم هذه بمسميات مختلفة منها

حيث  ،او غير مباشر  للمتدرب (شخص)نموذج سلوكي مباشر  النمذجة اتاحة أيضاوتعنى 

اث تغيير في حدإيكون الهدف توصيل معلومات حول نموذج سلوكي معروض للمتدرب بقصد 

 ( 289، ص2016بطرس، ) .ديداً ه سلوكاً جإكسابسلوكه و

 القراءة  .18

فرد على القراءة على استخدم الكتب والمؤلفات المختلفة لمساعدة ال أسلوبيعتمد  

 :ما يلي سلوبمواجهة مشكلته ويشمل هذا األ

 موقفه. أو. يختار المعالج بعض الكتب التي تعكس حاجات الفرد 1

 .الكتب . يقوم العميل بقراءة هذه2

 .ص الموجود في المادة التي يقرأهايقوم العميل بالتطابق مع الشخ حياناأل. في بعض 3

 .تجيب العميل انفعالياً لما يقرأه. يس4

 .اءة وكيف كانت ردة فعله لما قرأه. يناقش المعالج والعميل القر5
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  (293ص ،2016، بطرس)ب الفرد جوانب استبصار عنده ذاته. . يكتس6

خبرة  أوحيث يتوحد العميل مع شخصية معينة  ،العديد من الفوائد سلوبويحقق هذا األ 

بخصوص المادة التي يستوعبها يتلوه من تصرف انفعالي  أومعينة في الكتاب وما يصاحب ذلك 

راض بل يجد أن هناك األمنه وحده الذي يعاني المتاعب وأه قد يتخلص من فكرة كما أن ،العميل

ً شخاصأ  سلوب، ويطلق البعض على هذا األفي متاعب ومشكالت متشابهة معه غيره يشتركون ا

Bibliotherapy (العالج بالقراءة.) ( ،364ص  ،2005زهران).  

ها متنوعة وقد يستطيع نجد أنالسلوكية  ساليباالستعراض السابق لأل بناء على 

ً لعدة اعتبارات منها طبيعة المشكلة خصائياأل والصفات  ،االجتماعي االختيار منها وفقا

قد ال يجدي استخدامها مع  التي يصلح استخدامها مع عميل ساليباأل حيث إنالشخصية للعميل 

التقليل من ظهور  إلىالسلوكية  ساليباألوتهدف هذه  ،نفسها خر حتى وأن كانت المشكلةآعميل 

العميل سلوكيات  إكساب أووكذلك تعزيز ظهور السلوك المرغوب  به، مرغوبالغير السلوك 

  .جديدة

 : دور المعالج في العالج المعرفي السلوكي عاشراا 

 أفكارتقييم  االجتماعي في استخدام العالج المعرفي السلوكي في خصائييتحدد دور األ 

في مشكلة العميل  هموالمشاعر والسلوكيات ان تس فكاراأل، وكيف يمكن لهذه وسلوكيات العميل

نها مساعدة العمالء في عملية تغيير السلوكيات ألتدخالت التي من ش، ومن ثم تحديد االحالية

  .(306ص  ،2016، حبيب، حنا)ة. إيجابي أكثرنتائج  إلىللوصول  فكاراألو

مما يترتب  يةالنالالعقتفكيره  أنماطاالجتماعي بمساعدة العميل على تغيير  خصائيألفيقوم ا

، ويتم ذلك من خالل خمس خطوات رئيسية ياته الخاطئةعلى ذلك تغيير انفعاالته السلبية وسلوك

 :من العميل خاللها ما يلي خصائييطلب األ

 .الذي يعاني منه الموقف أوه ومشاعره حول المشكلة أفكار. أن يحدد بالضبط 1

الكلمات المتطرفة التي تعطي معنى  أوالذات بعض المفردات  إلى. أن يحدد من خالل حديثه 2

 .اماتم، دائماً، كل أنسان، أبداً  :اً مثلأحدو

 أن يتعرف على جوانب المشكلة . .3

ر د الكلمات المتطرفة وغي. أن يالحظ العميل أنه حينما يدرك الحقائق الموضوعية ويستبع4

  .(19، ص 2016المجيد،  عبد) .تفاؤالً  أكثر، يشعر بمشاعر مختلفة ويصبح الدقيقة
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حيث يقوم بالعمل  ،في العالج المعرفي السلوكي تضح مما سبق أن دور العميل فعال  وي 

ها في ظهور أثره والتعرف على أفكاراالجتماعي وذلك بتقييم  خصائيني مع األوابشكل تع

 أواالجتماعي في تحديد التدخالت الالزمة  خصائيمع األ التعاونب أيضاه يقوم كما أن ،مشكالته

 . في حل المشكلة همالخطط العالجية التي تس

 ،حنا ،حبيب): مواطن القوة ومواطن الضعف في العالج المعرفي السلوكي الحادي عشر

 (317 – 316ص  ،2016

يود المفروضة على استخدام الق لقوة التي تم تحديدها وكذلك بعضهناك العديد من نقاط ا 

 : والتي يمكن تحديدها فيما يلي ،العالج المعرفي السلوكي عملياً في الخدمة االجتماعية

. العالج المعرفي السلوكي منظم للغاية ويمكن أن 1مواطن القوة في العالج المعرفي السلوكي 

 .مه وتنفيذهفمن السهل تعل ،يكون من السهل نسبياً استخدامه في الممارسة المهنية

تدل على فعالية العالج المعرفي السلوكي في تعليم  األدلة. هناك مجموعة متزايدة من 2

 .نوعة من المشكالتوالسلوكيات عند العمالء مع مجموعة مت دراكاإلالمهارات وتعديل 

 ،. العالج المعرفي السلوكي يوفر للعمالء المهارات التي يمكن أن تستخدم في واقع الحياة3

ً بتعليم العميل طرق خصائيوم األفيق  أو أخرىحاالت  إلىجديدة للتفكير والتي يمكن أن تنتقل  ا

 .مواقف مشابهه في المستقبل

االجتماعي  خصائينية بين األواية وجود عالقة تعأهم. يشدد العالج المعرفي السلوكي على 4

 .ر بهاعتبار أن العميل هو الخبير في المواقف والخبرات التي ماوالعميل، ب

 مواطن الضعف في العالج المعرفي السلوكي 

ن الفرد هو محور العمل في المواقف والخبرات الخاصة به في العالج المعرفي السلوكي إ. 1

في مشكلة العميل، فمن من خالل  أخرىوبالتالي يمكن أن تسهم عوامل اجتماعية وسياسية 

المؤثرة وقد يتطلب هذا من  ىخراألالتركيز على مشكلة العميل من الممكن تجاهل العوامل 

 إلىز حدود العالج المعرفي السلوكي في حاالت معينة والنظر واين االجتماعيين تجخصائياأل

 . للعميل ىخراأل يةساساألالمشاكل  إلىالماضي و
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ات التدخل المهني ويجب أن إجراء. العالج المعرفي السلوكي يتطلب من العميل أن يلتزم ب2

ً عند العمل مع العمالء غير  ،ى استعداد للمشاركةيكون العميل عل وقد يكون هذا صعبا

 .الذين يرون أنه ليس لديهم مشكلة أونين واالمتع

مواطن  االعالجية التي له النماذجوترى الباحثة أن العالج المعرفي السلوكي كغيره من  

المستمر  دادعاالجتماعي على التدريب واإل خصائيحرص األ اإذولكن  ،قوة ومواطن ضعف

العالج المعرفي السلوكي وكذلك توفير البيئة المناسبة  أساليبعلى تطبيق مبادئ وافتراضات و

لمدخل لتطبيق برنامج التدخل المهني سيتمكن من تعزيز االستفادة من مواطن القوة في ا

 . العالجي وتفادي نقاط الضعف
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 :اخلامتة

لمفهعم العهج المعرف  ال رعك  واالفترا ا  الت    هحظ مخ العر  ال ابق 

أن العهج  ،العهجية الت  ت تخدم وفقال لهخا المد ا العهج  ساليداأليقعم  ريها و 

المدا ا العهجية الخل يتضمخ العديد مخ المميزا  فهع يتي   أحدالمعرف  ال رعك  هع 

 ،الحالة الت  يتعاما معهاالعهجية ح د  ساليداألاالجتما   أن ينتق    صائ لأ

 .ال رعكية أو اال فعالية أوالمعرفية  ساليداألفيتي  ل  ا تيا  

العهجا  الت  يعد معدل  أحدن العهج المعرف  ال رعك  : إكخلل يمدخ القعل 

 ها االعهجية الت  يمدخ ا تب ساليداألا ت تما  ر  بعد هأل  ؛بعدها قريا اال تكاس

 أساليد ا العهج  ال يعال  الم ده  الحا رن فقع با تعط  فهخا المد حيان، أسرع 

 .لعميا مخ معاجهة أل م درة تعاجه  هجية يت  تعريمها لرعميا ومخ  هلها يمدخ ا

 أه النظرل لم درة ال رعا العدوا   و  اطا وف  الفصا القاام سيت  استعرا  اإل 

 .  ذا  العهقةو االمح

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الرابع

السلوك العدواني لدى 

ين أبوالفتيات من 

 .مطلقني

 

 

 

           

 



بوين مطلقينتخفيف من حدة السلوك العدوفي الالخدمة االجتماعية االكلينيكية ممارسة العالج المعرفي السلوكي من منظور 
 
 رسالة ماجستير                 اني لدى الفتيات من ا

 
 

 87 

 :قدمةامل

 للدوان  لأو فمنللخ وجللعا الب للرية حللد    للانأل االعللدوان مفهللعم قللدي  رهللر منللخ بللدء  رللق  

تا ا ي  فقترل  فأصلب  فطع ا ل   ف   ق) تعال ، قال ان أبخ آام قابيا  ر  أ ي  هابياوهع  دو 

  .(30ية المائدن: آ)( مخ الخاسريخ

تكللاا ت للما العللال   اال ت للا ويمثللا العللدوان فلل  العصللر الحا للر م للدرة سللرعكية واسللعة  

 ملا أت ل   طاقل  لي لما الجما لا  والمجتمعلا  بلا وإ فراااأل، فر  يعد العدوان مقصع ال  ر  بأسره

 (26ص ،2012 ،اسعق ). ال بيخ الدولأحيا ويعجد 

  شغرا اهتمام المفكريخ والفهسفة و جال الديخ ويعد العدوان مخ الم ده  ال رعكية الت 

ال لللرعا  أ ملللاوفهلللع مللخ  ،و رمللاء اللللنفس واالجتمللاع وال ياسلللييخ و رمللاء البيعلعجيلللا قلللديمال وحللديثال 

  .(167ص  ،2006، الزغعل). والمجتمعا  فراااألشيع ال ف  حيان  كثراأل

النتلائ   ألنوذللل  ؛ل رعاومخ هخا المنطرق فقد أ صد اهتمام الباحثيخ  ر  ا اسة هخا ا 

األ لللرى.  طلللرال  رللل  المجتمللل  ملللخ النتلللائ  المترتبلللة  رللل  ال لللرعكيا   أكثلللرالمترتبلللة  ريللل  تعلللد 

 .(202ص  ،2013، القمش، المعايطة)

، فالعدوان وما  ده   ف ية واجتماعية لدى الفرام إل فال رعا العدوا   غالبال ما يؤال  

، وملا يتميلز بل  ملخ ا فعلاال  شلديدن يعتبلر يخاآ لر لرلخا  و  سلرعكية تدميريلة أساليديرتبع ب  مخ 

قد اتلل . مللخ الععامللا التلل  تعيللق تكيلل  الفللرا االجتمللا   والنف لل  وتللؤثر  رلل   هقاتلل  وتحللد مللخ 

  .(12ص  ،2015 ،الز ب )
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   التالية:و االمح لو اس  سيت  تنأو ولك   تعر   ر  ال رعا العدوا   ب دا  

  .وا  : مفهعم ال رعا العدالل أو 

  .ذا  الصرة األ رى : الفرل بيخ ال رعا العدوا   والمفا ي  ثا يال 

  .: النظريا  المف رن لر رعا العدوا  ثالثال 

  .: الععاما المؤثرن ف  رهع  ال رعا العدوا   ابعال 

  .ال رعا العدوا   أ عاع:  ام ال 

  .ال رعا العدوا   بمراحا النمع سااسال:  هقة

  .رعا العدوا  : قياس ال سابعال 

  .: سما  ال خصية العدوا يةثامنال 

  .:  بع ال رعا العدوا  تاسعال 

  .يخ منفصريخ بالطهلأبع : ال رعا العدوا   لدى الفتيا  مخ  اشرال 
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 مفهوم السلوك العدواني  :لا أو

ت ماكدوجال الوامح إلى فراداأليرجع االهتمام بدراسة السلوك العدواني بين  

W.Mcduagal  رة عن ( التي كانت عبامقدمة لعلم النفس االجتماعي)المبكرة في كتابه

الملخصات )ان في مجلة ة لبحوث العدوشارإ لأو. ثم ظهرت تأمالت نظرية لهذا الموضوع

ة جادة للبحث التجريبي لوامح لأوب (1919)عام  Dollard( وبعد ذلك قام دوالرد السيكولوجية

 كثرالبحوث الالحقة أل أثرواستمر ت ،حباطاإلفيها على العدوان و لبشري وركزالمنظم للعدوان ا

  .(1995عباة،  أبو،   عبد)من عشرين عام. 

ه في مجاالت وعلوم لواوذلك لتن ؛تة للسلوك العدوانيواويوجد تعريفات متعددة ومتف 

ن العلوم م السياسة والخدمة االجتماعية وغيرهمختلفة مثل علم النفس وعلم االجتماع وعلم ا

اختالف المنطلقات النظرية لكل باحث فمنهم من  إلىوقد يرجع اختالف التعريفات  ،والمهن

 :السلوك العدواني يرى أنوالبعض  ،حباطاإله سلوك ناتج عن باعتبار :يعرف السلوك العدواني

العدوان مرتبط بالغضب  يرى أنوالبعض كذلك  ،فراداألسلوك غريزي موجود لدى كل 

 انفعالية للمواقف التي يتعرض لها الفرد ويعبر عن هذه االستجابة بالسلوك العدوانيكاستجابة 

زاء إذلك سيتم استعراض تعريفات عديدة وبناء على  ،ذلك من وجهات نظر مختلفة إلىوما 

 :هذه التعريفات فيما يلي أهمونستعرض  ،السلوك العدواني عند العلماء والباحثين

 ،قوة فطرية تتكون عند الشخص منذ والدته :ن العدوانأ( Milani Kline)كالين  يالنميترى 

 (.313، ص 1999مهنا، )ا. محد  إلىالنوازع الهدامة قوة فطرية  أوفقدرته على اختيار الحب 

ويكون في شكل  يناآلخرالتواصل القوي مع  :السلوك العدواني بأنه (Barker)ويعرف باركر 

تعزيز الذات وقد يدمر  أوان مقبوالً للدفاع عن النفس وقد يكون العدو ،جسدي أوهجوم لفظي 

السلوكيات  إلىة فقط شارويستخدم علماء االجتماع مصطلح العدوان لإل ،يناآلخر أونفسه 

 .يناآلخرب األذى إلحاق إلىبينما يستخدم مصطلح التوكيد للسلوك الذي ال يهدف  ،الضارة

(Barker , 2003 ,P 13)  

شيء ما  أوفعل مضاد موجه نحو شخص  أوهجوم  :أن العدوان Chaplin))ويرى شابلين 

السخرية  أواالستخفاف  أو يذاءفي اإل ماإويظهر  يناآلخروينطوي على الرغبة في التفوق على 

 .(200ص  ،2003المجيد، الشربيني،  عبد) .اآلخرنزال العقوبة بإبغرض 
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السلوكية  ماطألنه مجموعة من ابأن :السلوك العدواني (جاسم الخواجة)وفي ذات السياق عرف 

 ( 14ص  ،2004الخواجة، )للشخص الذي قد يواجه هذا السلوك.  األذىاث حدإهدفها 

 أو األذى لحاقسلوك مقصود يقوم به الفرد إل بأنه: ( السلوك العدوانيطه حسين)كما عرف 

مباشراً لفظياً غير  أوجسمياً مباشراً  أوسواء كان ذلك نفسياً  اآلخرالشيء  أوالضرر بالشخص 

  .(192، ص2007حسين، )غير لفظياً.  أو

 الذات ويهدف للتدمير. أو( بأنه كل فعل يتسم بالعداء تجاه الموضوع سامي الملحم)وعرفه 

  .(152ص ،2007 ،الملحم)

  .العراك أوبأنه الشروع في التشاجر والتحفز للمهاجمة  :العدوان (Sykes)ويعرف سايكس 

  .(121 ص ،2010، الشربيني) 

تدمير شيء ما وقد يكون  أوشخص ما  إيذاء بأنه السلوك العدوانيبلقيس داغستاني( )وتعرف 

داغستاني، ) تطرفاً كالعدوان البدني. أكثرصورة  إلىفي ابسط صورة كالعدوان اللفظي ليصل 

  .(121ص  ،2011

ً  :( العدوانممدوح دسوقي)كما يعرف  بدنياً مباشراً  أو بأنه السلوك الذي يصدر عن الفرد لفظيا

ك على مظاهر العدوان ويكون هدفه ويشمل هذا السلو ،غير صريح أوغير مباشر صريحاً  أو

 .(31، ص 2012دسوقي، ). يناآلخرب أوبنفسه  األذى إلحاق

 إلى أواث نتائج تخريبية مكروهة حدإ إلى ماإبأنه سلوك يهدف  :(Bandura)وعرفه باندورا 

فهو سلوك هجومي ينطوي على  ،يناآلخراللفظية على  أولجسدية السيطرة من خالل القوة ا

ً يصبح معه ضبط الشخص لنوازعه الداخلية  ،يذاءكراه واإلاإل ً هجوميا وهو بهذا يكون اندفاعا

 ً  .(183، ص 2012العينين،  أبو، الصايغ) .اندفاع نحو التخريب والتعطيلفهو  ،ضعيفا

 أولفظي مباشر  أوسلوك بدني  :لسلوك العدواني بأنها (  الزعبي عبد)وفي ذات السياق عرف 

وينطوي على مخالفة صريحة لمعايير السلوك المتفق عليها  ،غير مباشر يصدر من الفرد

ويختلف من فرد ألخر ومن  األشياء أوبالذات  أو يناآلخرب األذىوالضرر  إلحاق إلىويؤدي 

 .(27ص  ،2015 ،الزعبي) .مجتمع ألخر

متعددة  أشكاالً و اً سلوك يمكن مالحظته وتحديده وقياسه ويأخذ صور :بأنه (رةمحمد عما)وعرفه 

ً أ ماإوهو  ً لفظيا ً  أون يكون سلوكا تتوفر فيه صفة االستمرارية  ،غير مباشر أومباشراً  ،بدنيا
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والضرر  األذى إلحاقويعبر عن انحراف الفرد عن معايير الجماعة مما يترتب عليه  ،والتكرار

 ،عمارة) .بالفرد نفسه األذى إلحاق إلىوقد يتجه هذا السلوك  ،يناآلخرسي والمادي بالبدني والنف

2016، 18).  

الناس  أوهجوم ليس له مبرر وفيه ضرر للنفس  :السلوك العدواني بأنه (حافظ بطرس)ويعرف 

ً  أوالممتلكات والبيئة والطبيعة وقد يكون لفظياً  أو  .(393ص  ،2016 ،بطرس) .عمليا

ضرب من السلوك االجتماعي غير  :السلوك العدواني بأنه (موسى)السياق يعرف  وفي ذات

 (.58ص  ،2016 ،موسى) .تحقيق رغبة صاحبه في السيطرة إلىالسوي يهدف 

السلوك الذي ينشأ عن حالة عدم مالئمة  :ني بأنها( السلوك العدو(Kelleyكما عرف كيلي 

 إحباطه يتكون لدى الفرد فإندامت هذه الحالة  اإذو ،الخبرات السابقة للفرد مع الحوادث الحالية

حتى تصبح هذه  ،ينتج من جرائه سلوكيات عدوانيه من شأنها أن تحدث تغيرات في الواقع

 (.276ص  ،2016 ،أسعد أبو)التغيرات مالئمة للخبرات والمفاهيم التي لدى الفرد 

استجابة تسبب وتوجه مثيرات  عبارة عن :السلوك العدواني بأنه (فوزية الجالمدة)كما تعرف 

  .(93ص  ،2016 ،الجالمدة) .ضرر شخص آخر ىإذباعثة على 

ً يعد السلوك العدواني سلوك األحوالوفي كل   كما  ،للمجتمع وغير مرغوب فيه امضاد ا

ً أن   (.121ص  ،2011 ،داغستاني) .ه غير مقبول دينياً وأخالقياً واجتماعياً ونفسيا

 إلىالسلوك العدواني  أرجعتن بعضها أريفات السابقة نالحظ نظر في التعومن خالل ال 

 أرجعتوبعضها  ،ضرار بالشخص المعتدى عليهالمتعمد والسيطرة واإل األذىالرغبة في 

 كما أن ،االتجاهات العدائية السابقة لدى الشخص والتي تنطوي على الكره إلىالسلوك العدواني 

 إيذاءينطوي على نية القصد والتعمد في  اي سلوكغالبية التعريفات ترى أن السلوك العدوان

ً إن هناك تقارب :وربما نستطيع القول ،الشخص المعتدى عليه ً ن لم يكن اتفاقإ ا من خالل  ا

 السلوك العدواني: على أنالتعريفات السابقة 

 .سلوك مقصود -

 .سلوك مخالف لمعايير الجماعة والمعايير العامة للسلوك السوي -

 .العدوان البدني ،برزها العدوان اللفظيأمختلفة  أشكالو نماطأللسلوك العدواني  -

 .الذات إيذاء أو يناآلخر إيذاء إلىيهدف السلوك العدواني  -

 .السيطرة إلىقد يهدف صاحبة  -

  .يذاءيتسم بالكره والرغبة في اإل -
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 :يمكن استخالص تعريف السلوك العدواني بأنهومن خالل التعريفات السابقة المتعددة  

ويمكن مالحظة هذا السلوك  ،يصدر من الفرد بطريقة تخالف معايير الجماعة والمجتمعسلوك 

 دفاعيةالنباه يتسم كما أن ،بيئية أووينتج عن عوامل مختلفة قد تكون شخصية  ،وقياسه وتعديله

 ،يناآلخرالعدائية تجاه  فكاراألالسلبية و فعاالتالنواوضعف السيطرة على النوازع الداخلية 

ً ويكون موجه ،غير مباشر أومباشر  ،رمزي أوبدني  أوه فقد يكون لفظي أشكالوتتعدد  لذات  ا

 إلحاقتخريبية و آثارويترتب على هذا السلوك  ،تجاه الممتلكات والبيئة أو يناآلخرتجاه  أوالفرد 

  .الممتلكات أو األشخاص أوضرر بالذات 

 ذات الصلة  ىخراألثانيا: الفرق بين مفهوم السلوك العدواني والمفاهيم 

 ،قد يخلط البعض بين السلوك العدواني وغيره من المفاهيم المتداخلة معه مثل الغضب 

  :ومن هنا يجب أن نميز بين هذه المفاهيم ،التنمر ،العنف ،العدائية

 Angerالسلوك العدواني والغضب  -

تماعيين ين االجخصائييعرف معجم الخدمة االجتماعية الصادر عن الجمعية القومية لأل 

(NASW) وتتمثل مظاهره في التهيج  ،التأثير الخارجي أواستجابة الفرد للتهديد  :الغضب بأنه

كما  ،اللفظي وزيادة معدل ضربات القلب والسلبية وزيادة النشاط التنفسي أووالهجوم الجسدي 

  (Barker , 2003 , P23)  .الخارج أوالغضب قد يكون موجه للداخل  أن

لغضب وعالقته بسلوك العدوان مجال اهتمام عدد كبير من الفالسفة يعد انفعال او 

الغضب  ألن ؛وهذا ليس بالغريب ،ياإلنسانوعلماء النفس والتربية واالجتماع طوال التاريخ 

ن أ إلى تأشارالدراسات  كما أن ،سانألناالسلوكية التي يقوم بها  ماطألنيظهر من خالل جميع ا

 (.16ص  ،2012 ،الخواجة) .تماعية التي يتعرض لها الفردالغضب يرتبط بالمشكالت االج

ج من نتالتي ت االنفعاليةهو الحالة  :أن الغضب إلى (Berkowitz)ويشير بركويتز  

 ،العدوان إلىاالستجابات العدوانية وأن الغضب ليس دائماً بالضرورة يؤدي  إلىوتؤدي  حباطاإل

الغضب وذلك بحسب تفسير الشخص للموقف وهذا يعني أن العدوان يمكن أن يحدث في غياب 

ولكنه ليس النتيجة  (الغضب) فعالالنامظاهر هذا  إحدىفالسلوك العدواني هو  ،الذي يتعرض له

  .(19ص  ،2007 ،حسين) .الحتمية له

 العديد من الدراسات عالقة الغضب بالسلوك العدواني ففي دراسة قامت بها تناولتو 

قة الغضب بظهور السلوك العدواني لدى المراهقين توصلت حول عال (2013 ،ياويحيحسنية )
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أن هناك عالقة بين الغضب والسلوك العدواني وأن الغضب يعمل كمحفز في ظهور السلوك  إلى

  (117ص  ،2013 ،ياويحي) .العدوانيين سريعي االستثارة وشديدي الغضب كما أنالعدواني 

ضب هو الجسر بين كل من بأن الغ Buss & Perryوهذا ما أكده بص وبيري  

 .(81ص  ،2001 ،العقاد) .أخرىالعدائية من جهة  أوالعدوان البدني واللفظي من جهة والعداء 

ولكن  ،ومن خالل ذلك ندرك ان الغضب هو استجابة وحالة انفعالية تسبق السلوك العدواني 

 األشخاصفهناك بعض  ،ليس بالضرورة أن يتصرف الشخص الغاضب بطريقة عدوانية

و نالحظ أن  ،الغضب والتعبير عنه بطريقة سوية فعالانعلى يتصفون بالقدرة على السيطرة 

مهارات ضبط الذات وقدرته على التحكم في ردود  إلىالشخص الغاضب في الغالب يفتقر 

 إلىلذلك تهدف هذه الدراسة  ،فينتهج السلوك العدواني للتعبير عن غضبه ،افعاله تكون ضعيفة

م الظروف الحياتية أمامهارات ضبط الذات والصمود  العينة( أفرادمن ) الفتيات إكساب

المتعلقة ببرنامج التدخل  االنفعاليةذلك من الفنيات التي تندرج تحت الفنيات  إلىالضاغطة وما 

  .التي ترتبط بالسلوك العدواني بصورة وثيقةبعاد اال إحدىوذلك باعتبار أن الغضب  ،المهني

 Hostilityالعدائية السلوك العدواني و -

اث ويتم التعبير حداأل أواتجاهات ومشاعر وتقييمات سلبية للناس  :تعرف العدائية بأنها 

  .(93ص  ،2016 ،الجالمدة) .مقنعة أوعنها بلغة صريحة 

 أو يناآلخر أووالكراهية موجه نحو الذات  والعداوةشعور داخلي بالغضب  :وتعرف كذلك بأنها

  .(100ص  ،2001 ،العقاد) .تجاه موقف

عرضة  أكثرة نحو مقبولية العدوان قد يكونون إيجابيالذين يحملون معتقدات  األشخاصف

ة إيجابينتائج  إلىومن هذه المعتقدات ان السلوك العدواني يؤدي  ،في السلوك العدواني خراطالنل

 .السلبية يناآلخرناجح في الحد من سلوكيات  أسلوبالسلوك العدواني  كما أن

(David&Dewey,2003.P179) 

  (41ص  ،2009 ،النوايسة ،الحادين) .فالعدائية هي ما يحرك العدوان وينشطه

الذي يتضمن  ،ن العدائية تتضمن الجانب المعرفي للسلوك العدوانيإ :فيمكن القول 

 إلىبطريقة سلبية مما يؤدي  يناآلخراث والمواقف وأفعال حدالخاطئة والحكم على األ فكاراأل

وهذا يلزم  ،ن الفرد لديه فكرة مسبقة خاطئةأباعتبار  يناآلخرالسلوك العدواني تجاه  انتهاج

ة إيجابيبطريقة  األفعالالفرد المهارات المعرفية مما يمكنه من الحكم على ردود  إكساب

  .والتصرف بمنطقية بدون مبالغة
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 Violenceالسلوك العدواني والعنف  -

موضوع ما وال  أوتسم بالشدة والتصلب تجاه شخص العنف نوع من السلوك العدواني ي 

  .(256ص  ،2015 ،اسعد أبو) .وكثيراً ما يتخذ صورة التدمير اخفاؤه أويمكن منعه 

داخل  فراداألوسائل التعبير عن الطاقة العدوانية لدى  إحدىفالعنف تعبير عن العدوان وهو  

ً  ،المجتمع فالم أكالرياضات العنيفة من مالكمة و وقد تكون وسائل التعبير عنه مقبولة اجتماعيا

  (53ص  ،2016 ،بطرس) .وقد تكون مرفوضة كالمشاجرات والجرائم العنيفة ،ةثارالعنف واإل

نجد يقتصر على العدوان المادي بينما قد فالعنف  ،شمل من العنفأعم وأويعد العدوان  

عن  تناعاالموشاعات اإل وإطالقفالعناد  ،السلوك العدواني قد يظهر في صور مختلفة أن

ً  ارمزي االسمعة يعتبر عدوان وتشويه يناآلخرالحديث مع  فكل عنف يعتبر  .ولكنه ليس عنفا

  .وليس كل سلوك عدواني هو عنف اعدواني اسلوك

 Bullyالسلوك العدواني والتنمر  -

رغبة الشخص  إلىيهدف  أسلوبالسلوك العدواني وهو  أشكاليعد التنمر شكل من   

ويشعر الشخص  ،نتيجة غياب المسؤولية وعدم الوعي يناآلخرب األذى إلحاقي المتنمر ف

 ،الحريري) .ومشاهدتهم يتألمون ويتوسلون يناآلخر إيذاءالمستأسد بمتعة كبيرة عند  أوالمتنمر 

 .(74ص  ،2008 ،رجب

 اسلبي اعتبار التنمر سلوكاضح بأوويمكن التفريق بين التنمر والسلوك العدواني بشكل  

ؤ في القوة الجسدية بين الشخص فه ال يوجد تكاكما أن ،من شخص تجاه شخص آخر اكررمت

ً ضعيف وغير قادر على مق ،المتنمر والضحية وهذا ما يشعر  ،مة المتنمروافالضحية دائما

  .(74ص  ،2018 ،سايحي) .متى شاء يناآلخرالمتنمر بسلطته فيفرضها على 

القوة  أوالبد أن يكون هناك عدم توزان في الطاقة  بمعنى انه حتى يصنف السلوك بأنه تنمر

  .(237 ،2013 ،القحطاني) (.عالقة قوة غير مماثلة)

ا   النظريات المفسرة للسلوك العدواني  :ثالثا

لذلك فقد اختلف الباحثون  ؛ه والعوامل المؤثرة فيهأسبابالسلوك العدواني سلوك تختلف  

يدلوجية أويرجع ذلك الختالف  ؛لهيات المفسرة في تفسير السلوك العدواني وتعددت النظر

فكل منهم يركز  ،الباحث والمنطلقات النظرية والخلفية العلمية والثقافية التي ينطلق منها الباحث

 :ومن النظريات المفسرة للسلوك العدواني ما يلي ،األخرىمن العوامل  أكثرعلى عامل محدد 
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 نظرية التحليل النفسي  :لا أو

عاد النفسية للعدوان وفي األبائل علماء النفس الذين بحثوا في أوند فرويد من يعد سيجمو 

 (.123ص  ،2004 ،الظاهر) .القوى المحركة له

الغريزة الفطرية لدى  إلىوترى نظرية التحليل النفسي أن السلوك العدواني يرجع  

الغريزية هي التي تدفع  وأن هذه الطاقة ،ويعتبر العدوان طاقة داخلية كامنة ال مفر منها ،الفرد

 .الفرد نحو سلوكيات معينة من خالل استجابته للمثيرات البيئية

وعده  (Thanatos)سماه ثانا توس ألبشر ويرى فرويد وجود دافع تدميري لدى ا 

ومن الصعب تحديد العمر الذي يبدأ فيه ظهور النزعات  ،لديهم (Eros)مكمالً للدافع الجنسي 

تسبب له  ن الطفل عندما يتعرض لمثيراتأالمالحظ  إال أنبصورة عامة الطفل العدوانية لدى 

 أوه يستخدم أي وسيلة للتخلص من المثيرات غير السارة مثل البكاء فإن حباطاإلالتهيج و

  .(52ص  ،2016 ،بطرس) .الهجوم أوالصراخ 

ع لم يستطع تفريغ العدوان يرتد ضد نفسه بداف اإذن الشخص أومن وجهة نظر فرويد  

  (.155ص  ،2007 ،الملحم) .تحارالناتدمير الذات والشكل البارز له 

ن العدوان وسيلة للتغلب على أحد مؤيدي نظرية فرويد أوفي ذات السياق أكد أدلر وهو  

لم يتم التغلب على هذه المشاعر يصبح  اإذو ،مشاعر الشعور بالنقص والخوف من الفشل

  .(55ص  ،2007 ،الملحم) .اعرالعدوان استجابة تعويضية عن هذه المش

ء فلقد تبنى علما ،ولم تقتصر نظريات غريزة العدوان على نظرية التحليل النفسي 

كالحيوان  سانألناأن  (Konrad Lorenz)عندما اقترح لورنز  ،جناس وجهة النظر نفسهااأل

 ،ة والبقاءالتملك والسيطر إلى سانألناتسيطر عليه غريزة العدوان وربط هذه الغريزة بحاجة 

صى بأن يتم ذلك من خالل قنوات متعددة أووأكد لورنز على ضرورة التعبير عن هذه الغريزة و

  .(212ص  ،2017 ،زيادة)كالمنافسة الودية مثالً 

ة لوامح أوشباعها إغريزة فطرية البد من  (العدوان)وفي ضوء هذه النظرية يعد  

  .السيطرة عليها بطرق مشروعة وقانونية

دلة علمية أتوجد نه ال أها لأو :النظرية الغريزية إلى تقاداتالناجهت مجموعة من قد وو 

فالسلوك الغريزي يكون لدى  ،العطش أوتثبت أن العدوان حاجة فسيولوجية غريزية كالجوع 
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القول بأن االعتداء  كما أن ،عند جميع الناس ماائوالسلوك العدواني ليس سلوكاً ع ،عامة البشر

قد يكظم غضبه وال  سانألنافمن المالحظ أن  ،العدوانية ال ينطبق على الواقعيخفض الطاقة 

  .(213ص  ،2007 ،حسين) يعتدي وتنخفض الطاقة العدوانية لديه

ا    (البيولوجية)النظرية الفسيولوجية  :ثانيا

الجسمية والداخلية وال سيما  سباباألهذه النظرية العدوان بأنه ناتج عن بعض  أصحابفسر 

حيث تم التأكد  ،ة الفص الجبهي في المخ كونها هي المسؤولة عن ظهور السلوك العدوانيمنطق

خفض  إلىدى أبية في هذه المنطقة عن المخ مما من خالل استئصال بعض التوصيالت العص

 (.273 ص 2014، جودة) .العنف إلىالتوتر والغضب والميل 

 ،الجهاز الغددي أولجهاز العصبي عوامل ترتبط با إلىكما تعزى هذه النظرية العدوان  

تلف في الجهاز  أوالذين يعانون من اضطراب  فراداألن العدوان يكثر لدى أحيث ترى 

 باسمفراز الهرمون الجنسي المعروف إه يرتبط بدرجة كبيرة بزيادة كما أن ،العصبي

 .دوانيفكلما زادت نسبة تركيزه في الدم زادت احتمالية حدوث السلوك الع ،التستوستيرون

 (.170ص ،2006 ،الزغول)

أنه  إلى سانألنا إلىأن وجهة النظر البيولوجية تنظر  Kauffmanويرى كوفمان  

فلقد وجدت بعض  ،سانإلنلعدواني بطبيعته وأن العدوان محصلة للخصائص البيولوجية 

الدراسات الحديثة أن هناك عالقة بين العدوان من جهة واضطرابات الجهاز الغذائي 

 .أخرىوموسومات ومستوى النشاط الكهربائي في الجهاز العصبي المركزي من جهة والكر

 (.210ص  ،2017 ،زيادة)

ثوي ألند الجنس االتي تحد (XX)ن الكروموسومات أكما ترى النظرية البيولوجية 

بشكل غير مباشر في تحديد درجة  هماالتي تحدد الجنس الذكري تس (XY)والكروموسومات 

 ،نسب االفرازات الهرمونية وذلك من خالل تأثيرها على القوة الفيزيائية للجسمالعدوانية وفي 

 السلوك العدواني وكذلك إلىتؤدي  (XYY)فاضطراب هذه الكروموسومات التي تأخذ صيغة 

  .(157 – 156ص  ،2005 ،الزعبي) .جرامياإل

اثية جينية سس بيولوجية منها عوامل ورأوجود  Daimondوفي ذات السياق يرى دايموند 

Gentic ية التعلم والخبرة في هذا أهمه ال ينكر إال أن ،وفروقات جنسية في السلوك العدواني
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ها في هذا الموضوع هي أثرنكار إلعوامل البيولوجية التي ال يمكن ا أهمولعل من  ،المجال

 (.52ص  ،2016 ،بطرس) .عاقات والعاهاتاإل

 أوالشعور بالجوع  أوالتعب  :مثل أخرىداخلية وقد ينتج العدوان كذلك جراء عوامل جسمية 

 (.100ص  ،2008 ،سريع أبو) .في الجسم مالالشعور باآل

بكثير من  أهمأن الخبرة والتفاعل مع البيئة  (Bandura 1973)ولكن يرى باندورا  

  (.211ص  ،2017 ،زيادة) .العوامل الجينية فيما يتعلق بالسلوك العدواني

ا   وكيةالنظرية السل :ثالثا

يرى  إذ ،على الحتمية البيئية في تفسير السلوك (واطسون)اعتمدت النظرية السلوكية لـ   

وأن العملية الرئيسية في  ،السلوكيون أن السلوك المرضي يمكن اكتسابه كما يمكن التخلص منه

لك ثم شهدت بعد ذ ،الحالتين هي عملية التعلم وهي عملية تكوين ارتباط بين المثير واالستجابة

منحنى التعلم االجتماعي  إلىمعظم نظريات التعلم تطوراً من منحنى المثير واالستجابة 

Social learning (49ص  ،2011 ،داغستاني).  

  :النظرية السلوكية من خالل أصحابوبناء على ذلك يمكن توضيح وجهة نظر 

 Social learning Theoryنظرية التعلم الجتماعي   -

 ،ن السلوك العدواني سلوك متعلم عن طريق المالحظة والتقليدترى هذه النظرية أ 

 .ج عدوانية مختلفةذاويتعلم الفرد السلوكيات العدوانية من خالل تعرضه لنم

تجابات الفرد ويرفضون كذلك هذه النظرية فكرة تحكم القوى الداخلية في اس أصحابفيرفض 

  (45ص  ،2012 ،دسوقي) .فطري وغريزي سانألنان السلوك أفكرة 

معظم السلوك متعلم من خالل المالحظة ثم  على أن Bandura (باندورا)ويؤكد  

 ،قرانوتأثير األ ،ياألسرالتأثير )وهناك ثالثة مصادر يتعلم منها الفرد بالمالحظة وهي  .التقليد

  (.55ص  ،2016 ،عمارة) (.الرمزية كالتلفاز النماذجوتأثير 

على أن سلوك متعلم حيث يؤكد  أخرىاستجابة ن العدوان كأي أ Scottويرى سكوت  

ولكن يجب توجيهه لمسالك  ،نتائج غير مرغوب فيها إلىال يكبت حتى ال يؤدي أالعدوان يجب 

  .(98ص  ،2008 ،سريع أبو) .مقبولة

بحاث ودراسات العالم المشهور باندورا أنتائج العديد من  أظهرتوفي هذا الصدد  

Bandura السلوك العدواني من خالل  أنماطعلى حد سواء يتعلمون  فراداألو األطفالن أ
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في  فراداألمن خالل توفر الدافعية لدى  النماذجب أثرالعدوانية وتزداد احتمالية الت النماذجمشاهدة 

 ،الزغول) .وال سيما عندما تكون نتائجه التعزيزية واضحة ومؤثرة فيهم ،تعلم مثل هذا السلوك

 (.170ص ،2006

الدافع الخارجي  ،التعلم أسلوبنشأة العدوان ب :التعلم على ثالثة أبعاد وهي وتقوم نظرية 

 .تعزيز العدوان ،المحرض على العدوان

ً عن طريق مالحظة الوالدين والمدرسين و   األصدقاءوسلوك العدوان متعلم اجتماعيا

 اكبير اة دورالتنشئة االجتماعي ساليبأل كما أن ،وافالم التلفزيون وفي القصص التي يقرؤونها

مثل توجيهات الوالدين نحو عدوانية  ،م غير مقصودةأي هذا المضمار سواء كانت مقصودة ف

  (.272ص  ،2014 ،جودة) .بناءاألم أماوالقدوات العدوانية  النماذجوجود  أو بناءاأل

هي نموذج  ةاألسر حيث إن ،التقليل منه أودور في االرتقاء بالعدوان  ةاألسركما تلعب  

  .ناألبالذي يتعلم منها  لواألعلم الت

هم على استخدام ءبناأالعقاب البدني يشجعون  أوالضرب  باستخدامهم ءبناأيربون  نن الذيافالوالد

 ،سريع أبو) .وهذا هو نموذج التعلم بالمالحظة ،واجهتهم مشكلة شخصية اإذالوسيلة نفسها 

  .(98ص  ،2008

يشكلها المؤيدون لها في  فراداألي ترى أن سلوكيات وتعتبر نظرية التعلم مدخالً ممتداً فه 

ة التي يتم دعمها من المجتمع تزداد شدتها وتقوى يجابيفالسلوكيات اإل ،البيئة التي يوجدون فيها

  .(47ص  ،2012 ،دسوقي) .باستمرار بينما السلوكيات السلبية التي ال يتم دعمها تضعف

ً أل ن نظرية التعلمأوبناء على ما سبق نالحظ   ج التعلم في حياة ذاية نمهمقدمت شرحا

 .اإلعالمج عدوانية من خالل وسائل ذاوكذلك التعرض لنم ،األصدقاءوخصوصاً الوالدين و بناءاأل

ا    Frustration Aggression Theoryالعدوان  – حباطاإلنظرية  :رابعا

دون تحقيق  بأنه شعور ذاتي يمر به الفرد عندما يواجه عائق ما يحول حباطاإليوصف  

 .العدوان إلىالغضب ومن ثم في الغالب يؤدي  إلىيؤدي  حباطاإلو ،هدف مرغوب

  .(62ص ،2007 ،الشوربجي)

 حباطاإلن أبمعنى  ،ات التي يتعرض لها الفردحباطاإل إلىوترجع هذه النظرية السلوك العدواني 

 .العدوان إلىيؤدي 
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 Dollard. Doap. Miller andوسيرز ) ودوب وميلرمن دوالرد  وقد توصل كل   

Sears 1939) حباطأن السلوك العدواني هو االستجابة الطبيعية لإل إلى من خالل دراسات .

  .(124ص  ،2004 ،الظاهر)

ن السلوك العدواني هو تعويض عن أ (P.L.Harriman)ويرى فيليب هاريمان  

 إحباطنه كلما زاد أ إذ ،وكثافته حباطاإلن كثافة العدوان تتناسب مع حجم أحباط المستمر واإل

  .(150ص ،2005 ،الزعبي)الفرد زاد عدوانه. 

ً يستثير سلوك ين حباطاإلن أهذه النظرية  أصحابوأكد كذلك   ً عدوانيا  إيذاءتج دافعا

ً بعد  ،يناآلخر حيث تسمى هذه  ،اآلخربالشخص  ىذاأل إلحاقوأن هذا الدافع ينخفض تدريجيا

يسبب الشعور بالغضب والشعور بالظلم مما يجعل  حباطاإل نأل ؛التفريغ أوالعملية بالتنفيس 

 (.272ص  ،2014 ،جودة) .الفرد مهيأ للقيام بالعدوان

انعدمت مسالك التعبير عن هذا  اإذيعني الخطر والتهديد ف حباطاإلن الوعي بأوهذا يعني  

ن بصورة ودرجات العدوا إلىالخطر بالوسائل المشروعة استثير في نفسه النزعة العدوانية فلجأ 

على  أوسواء على مستوى الفرد الذي يأخذ شكل الجريمة  ،حباطاإللتحطيم مصادر  تةاومتف

  .(247ص  ،2011 ،الزهراني ،الغزال) .مستوى الجماعة الذي يأخذ شكل التمرد والثورة

 حباطاإلن مواقف أ ،-حباطاإل –نظرية العدوان  إلىالتي وجهت  تقاداتالنا أبرزومن  

مظاهرها مما يصعب علينا تحديد الموقف المحبط بدقة فهو  أومتشابهة في دوافعها ليست 

ومن  حباطاإلغير  أخرى أسبابالسلوك العدواني ينتج عن  كما أن ،آخر إلىت من شخص وايتف

  (.40ص  ،2012 ،دسوقي) .ذلك مواقف التعلم

واني لدى جميع السلوك العد إلىليس بالضرورة أن يؤدي  حباطاإلن إ :ويمكن القول 

والجماعات فقد يوجد العديد من المواقف المحبطة التي يتعرض لها الفرد وال يكون  األشخاص

ولكن يمكن االستفادة من هذه النظرية في توجيهها  ،السلوك العدواني هو النتيجة الحتمية لذلك

ثم تتسبب هذه المنزل ومن  أوالتي تتعرض لها الفتاة في المدرسة  حباطاإلللتعرف على مواقف 

 ساليباألمما يساعد على تحديد  ،أخرىجانب عوامل  إلىالمواقف في ظهور السلوك العدواني 

تقوية  أوالعالجية المعرفية والسلوكية التي تساعد على التخفيف من التعرض للمواقف المحبطة 

 .اتحباطاإلذات الفتاة لمواجهة هذه 
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وردود  األفعالقين قد ينتج عنه عدوان في ين مطلأبولدى الفتيات من  حباطاإل نجد أنو 

 اآلخرعن  تعاداالبوالوالدين  إحدىالعيش مع  إلىين يدفع الفتاة بواألطالق  حيث إن ،األفعال

 كما أن ،لكل منهما دور ال يمكن لألخر تعويضه حيث إنيؤثر على الفتاة  واألب قد األموغياب 

  .األمزوج  أو األبظل العيش مع زوجة  الفتاة تواجهه العديد من المصاعب والمشكالت في

ا   النظرية المعرفية السلوكية المفسرة للسلوك العدواني  :خامسا

التفسيرات المعرفية الخاطئة التي يكونها الفرد عن  على أنتؤكد النظرية المعرفية السلوكية  

المؤلمة  نفعاليةاالاث والمواقف التي يتعرض لها في البيئة هي المسؤولة عن ظهور الخبرات حداأل

بين  وتفاعال السلوكي أن هناك تداخال االنفعالي العقالنيليس في نظرية العالج أفيرى  ،كالعدوان

وأن  ،ه ينفعل ويفكر في الوقت ذاتهفإنوأن الفرد عندما يتصرف  ،والتفكير والسلوك االنفعال

 يرى أنومن ثم فهو  .عقالنيةالالواالعتقادات الخاطئة  فكارتكون نتيجة لأل االنفعاليةاالضطرابات 

 .(235- 232ص  ،2007 ،حسين) .هي التي تسبب السلوك العدواني الالعقالنية فكاراأل

رد عن مشروعية السلوك التي يتبناها الف يةالنالالعق فكاراألفقد وجد أن المعتقدات و 

ن الضحايا أو اتن السلوك العدواني يرفع من تقدير الذات ويمحو الهوية السلبية للذأالعدواني و

 ،العقاد) .فكل هذا يدفع الشخص للسلوك العدواني بأي صورة من الصور ،يستحقون العدوان

  .(219ص  ،2001

ً وال يستطيع التحكم في ردة  فكاراألفكل هذه   تحفز الشخص للسلوك العدواني وتجعله غاضبا

حيث  ،نشئة الوالدية الخاطئةالت أساليب إلى فكاراألوربما ترجع نشأة هذه  ،فعله فيسهل استثارته

كان الوالدين ينتهجون  اإذسري يمجد ويعظم السلوك العدواني وأ في جو بناءاألنشأ  اإذه إن

وسيتم استدعاء هذه  بناءاألالعقاب في تربيتهم ألبنائهم كل ذلك سيتم تخزينه في ذاكرة 

سامية )دراسة وهذا ما أكدته  ،تعرضهم ألي موقف في حياتهم دعن النماذجالمعلومات و

 يةالنالالعق فكاراألوجود عالقة ارتباطية موجبة بين  إلىالتي توصلت  (2007 ،صاريألنا

الحماية  ،المعاملة الوالدية المتمثلة في عدم التقبل أساليبوالسلوك العدواني في ضوء بعض 

 .(التذبذب في المعاملة ،الهماإل ،االلم البدني ،االلم النفسي ،التسلط ،الزائدة

المداخل العالجية الفعالة في  حدأن يعتبر العالج المعرفي السلوكي أوعلى هذا من الممكن  

  .ه يحدث تغييراً معرفياً وانفعالياً وسلوكياً في حياة الشخصحيث إن ،خفض مستوى السلوك العدواني
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 :جه الستفادة منهاأوتعقيب على النظريات المفسرة للسلوك العدواني و

العديد من  اهتماماتمن  اكبير ان السلوك العدواني قد شغل حيزيتضح مما سبق أ 

عدم اتفاق  أيضاه ومن المالحظ إال أن ،مدمرة على الفرد والمجتمع آثارلما له من  ؛العلماء

ً لطبيعة التوجه الذي يفسر السلوك العلماء في تفسير فمنهم من يرجع  ،السلوك العدواني وفقا

العدوان غريزة فطرية لدى كل  ومنهم من يرى أن ،الفسيولوجيةالعوامل  إلىالسلوك العدواني 

 ،العدوان سلوك متعلم يتعلمه الفرد من خالل المالحظة والتقليد يرى أن اآلخروالبعض  ،البشر

فكل  ،لدى الشخص يةالنالالعقواالعتقادات  فكاراأل إلىرجع البعض السلوك العدواني أكما 

 .ىخراألعلى الجوانب ولم تركز  امعين انظرية فسرت جانب

ولكن مجمل  ،خاطئة أخرىن هناك نظرية صحيحة وإ :وبالتالي قد ال يمكن القول 

  .ه يمكن التغلب عليه وتعديلهفإنن السلوك العدواني أياً كان سبب ظهوره إ :القول

فيوجد العديد من الدراسات في الخدمة االجتماعية وعلم النفس وغيرها من العلوم التي 

ج عالجية متنوعة للتخفيف ذاة وبرامج التدخل المهني القائمة على نمياإلرشادلبرامج استخدمت ا

  .(انظر الفصل الثاني) .من السلوك العدواني وتعديله

ال يمكن  يسانإلناالسلوك  ومما سبق عرضه من نظريات تفسر السلوك العدواني نالحظ 

ن العوامل التي قد تكون عوامل فقط ولكنه محصلة لتفاعل مجموعة م أحدعامل و إلىرجاعه إ

 ،التنشئة االجتماعية المستخدمة أساليبو ةاألسرعوامل بيئية كظروف  أو معرفية أوفسيولوجية 

المواقف المحبطة المتكررة  كما أن ،ج عدوانيةذاوكذلك بيئة المدرسة والعمل وما تحويه من نم

 .العدوانيالعوامل المؤثرة في السلوك  إحدىالتي يتعرض لها الفرد هي 

لدى الفتيات  أعمقفهم السلوك العدواني بشكل  وسيتم االستفادة من هذه النظريات في 

ا نظرة تكاملية مما يساعد على تفسير السلوك العدواني لدى إليهوالنظر  من عينة الدراسة

قائم وسيتم االعتماد على النظرية المعرفية السلوكية باعتبار أن برنامج التدخل المهني  ،الفتيات

على العالج المعرفي السلوكي باعتباره المدخل العالجي الذي يهتم بجميع المستويات المعرفية 

  .والسلوكية االنفعاليةو
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ا   :العوامل المؤثرة في ظهور السلوك العدواني :رابعا

ه من أسباببصفة عامة والسلوك العدواني بصفة خاصة سلوك تختلف  ياإلنسانالسلوك  

رجاع السلوك إال يمكن  (نفاً من خالل النظريات المفسرة لهذا السلوكآذكر وكما )شخص ألخر 

هناك  على أنوبصفة عامة أجمع الكثير من العلماء والباحثين  ،فقط حداالعدواني لعامل و

  :السلوك العدواني وتتضح هذه العوامل فيما يلي إلىتؤدي  (بيئية ،ذاتية)عوامل 

 (الذاتية)العوامل  :لا أو

 ،الجوانب الذاتية في شخصية الفرد إلىعوامل التي ترجع السلوك العدواني هي ال 

 .والمتمثلة في الجوانب النفسية والجسمية والعقلية واالقتصادية

السلوك العدواني شعور الشخص بالنقص من الناحية  إلىومن العوامل الذاتية المؤدية  

 ،ةحلفاظ الجاراأل أوفه بالحمق والغباء عندما يسمع من يص أو ،النفسية أوالعقلية  أوالجسمية 

  .(185ص  ،2012 ،العينين أبو ،الصايغ) .ذلك قد ينعكس على سلوكه بالعدوان فإن

راض العضوية والتمتع بالحالة الصحية الجيدة تؤدي األمفالجانب الجسمي وسالمة الفرد من 

صابتها إ أواالعاقات  أوسدية صابة الفرد بالعاهات الجإ نجد أنبينما  ،انتهاج السلوك السوي إلى

مما يجعل  ؛زيادة القلق والتوتر والشعور بالنقص إلىراض العضوية كل ذلك يؤدي األمب

 .شخصية الفرد هشة وضعيفة ويسهل استثارته

قد يعد من  حباطاإلوالشعور ب يناآلخرشعور الفرد بالنقص في الجانب االقتصادي عن  كما أن

  .(271ص  ،2014 ،جودة) .لعدوانا إلىالعوامل الذاتية المؤدية 

ية فهناك مجموعة من العوامل همعلى قدر كبير من األ االنفعاليةالجوانب  نجد أنكذلك  

التعرض  ،الشعور بالنقص ،الشعور بالكراهية ،العدوانية مثل الغيرة إلىالتي تؤدي  االنفعالية

  .(55ص  ،2012 ،دسوقي) .لمواقف الغضب

ن الجانب العقلي لشخصية الفرد يتمثل في سالمة معتقداته المعرفية أوفي ذات السياق نالحظ 

فعال ألجانب المعرفي وأصبح الفرد يقيم حدث خلل في ا اإذف ،اث من حولهحده وتقييمه لألأفكارو

ولديه استعداد وميول ورغبة  افسيصبح الفرد عدائي ،اث الحياة بطريقة سلبيةأحدو يناآلخر

وال يستطيع  سباباألالخاطئة التلقائية ستجعل الفرد يثار ألتفه  ارفكاألهذه  كما أن ،للعدوان

وهذا ما دلت عليه دراسة نفسية  ،السلوك العدواني إلىالتحكم في انفعاالته مما يؤدي به 
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 اً تلميذ (531) خمسمئة وواحد وخمسون على عينة من المراهقين قدرها أجريتاجتماعية 

ية استخدام العدوان يعد من همالمراهق أل إدراكن أ إلى توصلت الدراسة ،وتلميذة في الجزائر

 ،ابن كرو) .هأهدافه وسيلة ناجعة لتحقيق يرى أن إذ ،السلوك العدواني إلىالعوامل المؤدية 

  .(61ص  ،2013

ا    (الجتماعية)العوامل البيئية  :ثانيا

يطة بالفرد يركز علماء النظرية االجتماعية على العوامل االجتماعية والثقافية المح 

سلوكية ولقد أهتم علماء االجتماع بالمشكالت ال ،حرافالنا إلىية مؤدية أساسكعوامل 

وينظر علماء النظرية  ،عتبارها تمثل تهديداً ألمن المجتمع واستقرارهااالجتماعية ب واالنحرافات

ً لم ينشأ تنشئة اجتماعية سو ىلإاالجتماعية  ً بأنه غالبا  فإنوبذلك  .يةالفرد الذي يعتبر منحرفا

يعتبراً عامالً اجتماعياً  اإلعالموالمدرسة ووسائل  ةاألسرفشل مؤسسات التنشئة االجتماعية ك

  .(287 ،2006 ،كتبخانة) .عموماً في المجتمع فراداألعن انحراف -وبدرجة كبيرة-مسئوالً 

 ،العدواني مؤثرة في ظهور السلوكعوامل عتبارها اذا يمكن توضيح العوامل البيئية بوعلى ه 

ويقصد بالعوامل البيئية مجموع المثيرات المادية واالجتماعية التي يتفاعل معها الفرد منذ لحظة 

المدرسية  أو يةاألسرالمرتبطة بالعوامل  سباباألتلك  :البيئية سباباألويقصد ب .التكوين وحتى الممات

 :يلي توضيح لهذه العواملوفيما  (72ص ،2011 ،الزهراني ،الغزال) .االجتماعية بشكل عام أو

  يةاألسرالعوامل  -

فقد  ،لدى الفرد االنفعاليةوتسهم في ظهور االضطرابات السلوكية  يةاألسرن المؤثرات إ 

 إلىوضعه في مؤسسات داخلية يؤدي  أون تعرض الفرد للحرمان أنتائج البحوث  أظهرت

السلوك ونقص في  مختلفة من السلوك العدواني لدى الفرد ونقص في ضبط أشكال  ظهور 

  .(48 – 47ص ،2006 ،العبادي) .يناآلخرالمشاعر تجاه 

 .بناءاألظهور السلوك العدواني لدى  إلىي بين الوالدين يؤدي األسرانعدام التوافق  كما أن

  .(244ص ،2011،الزهراني ،الغزال)

ظهور  إلىوالتي تؤدي  ،المعاملة الوالدية الخاطئة أساليبه يوجد هناك مجموعة من كما أن

  :فيما يلي ساليباألويمكن توضيح هذه  بناءاألالعدوانية لدى 

  Over Protecion Style الحماية الزائدة أسلوب -أ 

ال الطاعة إفيصبح الطفل ال يعرف  ،الحماية الزائدة في التدليل المفرط للطفل أسلوبيتمثل  

 .(271ص  ،2014 ،جودة) .عدوان إلىامره وال يحتمل الحرمان فيتحول سلوكه وأل
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  Differentation Style التفرقة أسلوب -ب 

وتفضيل بعضهم على بعض بناء على المراكز  بناءاألاة بين واعدم المس :يقصد بالتفرقة 

  .(17ص  ،2011 ،يواالحمر ،الجرواني) .أي سبب آخر أوالسن  أوالجنس  أو

يعبر عنه بسلوكيات عدوانية ر الذي قد األم ،بناءاألوهذا االتجاه يعزز الحقد والرفض في نفوس 

 .(94ص  ،2004 ،الظاهر) .بطرق متنوعة يناآلخر أوموجهة نحو الذات 

  Cruelty Style القسوة أسلوب -ج 

 .فوق طاقتهم بناءاألتتسم المعاملة وفق هذا االتجاه بأنها صارمة وقاسية وتحمل  

 .(92ص ،2004 ،الظاهر)

القسوة والعقاب من  أسلوب ألن ؛العدوان إلىة المؤدي يةاألسر سباباألمن  سلوبويعد هذا األ 

 إلىن العدوان والقسوة شيء مسموح به من الكبار أ بناءاأليرسخ في عقل  بناءقبل الوالدين لأل

  .(271ص  ،2014 ،جودة) .الصغار

 فإنيقاف عدوانية الطفل إتخدم من قبل الوالدين الهدف منه العقاب المس أسلوبحتى وأن كان 

استخدام  كما أن ،الضبط المضاد إلىضبط قد يؤدي  أسلوبفالعقاب  ،زيد من عدوانيتهمعاقبته قد ت

  .(213ص  ،2013 ،المعايطة ،القمش) .العقاب بشكل غير منظم يجعله يفقد فاعليته أسلوب

 Oscillation Styleالتذبذب في المعاملة  أسلوب -د 

العقاب فيؤدي  أوالثواب  يبأسالفي استخدام  األب أو األمعدم استقرار  :يقصد بالتذبذب 

 .أخرىن مرة األبفالسلوك المثاب عليه قد يعاقب عليه  ،ناألبالحيرة في نفس  إلىك لذ

  .(37ص  ،2011 ،يواالحمر ،الجرواني)

 العوامل المدرسية -

مصادر داخل المدرسة ومنها سلوك المعلم  إلىهذه العوامل ترجع السلوك العدواني  

العنف والعقاب الجماعي ورود  أساليب المعلم فقد يستخدم ،به الذي يراه الطالب ويقتدون

وكذلك تفضيل المعلمين لبعض الطلبة  ،استفزاز الطالب وتقليده إلىالسلبية مما يؤدي  األفعال

ظهور السلوك  إلىم الطالب يعد من العوامل المدرسية المؤدية أماوهياجه  فعاليالناواضطرابه 

  .(348ص  ،2015 ،سعدأ أبو) .العدواني لدى الطالب

التمرد  إلىالمدرسية بما تفرضه من قوانين وتعليمات صارمة قد تدفع الطالب  دارةاإل كما أن 

 .ظمة وخلق المشكالت وممارسة العدوانيةألنعلى ا
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 العوامل الجتماعية -

ففي الواليات  ،الجريمة إلىن تقوي الدافع أنها أتجاهات المجتمع نحو العدوان من شن اإ  

خير من هذا القرن تمجيداً للعنف وذلك من خالل وسائل ريكية شهد العقد األاألمالمتحدة 

 األطفالكما كان االعتقاد السائد لدى كثير من  ،االتصال الجماهيري وخاصة التلفزيون والسينما

 .(155- 154ص  ،2005 ،الزعبي) .ن العدوان دليل الرجولةأ (والذي يغذى من قبل الكبار)

 سباباألانتشار الجرائم في الحي واالرتفاع المتزايد في حوادث العنف والجريمة يعد من  كما أن

  .(192ص  ،2004 ،عطيوي ،العزيز) السلوك العدواني إلىاالجتماعية المؤدية 

فقد توصل  ،بناءاألتؤثر في ظهور السلوك العدواني لدى  اإلعالموسائل  نجد أنوأخيًر  

 .عدوانية أكثرألفالم العنف يؤثر سلباً في سلوك الطفل ويجعله  طفالاألأن مشاهدة  إلى العلماء

 (.123ص  ،2011 ،داغستاني)

وقد ترجع هذه  ،عوامل مختلفة إلىويتضح مما سبق أن السلوك العدواني يرجع  

 ،(النفسي ،العقلي ،االقتصادي ،الجانب الجسمي)وهي  ربعةجوانب الشخصية األ إلىالعوامل 

هناك مجموعة من العوامل البيئية المؤثرة في السلوك  كما أن ،الذاتيةوتسمى بالعوامل 

  .والعوامل المدرسية والعوامل االجتماعية يةاألسروتتمثل في العوامل  ،العدواني

ا   :السلوك العدواني أنواع :خامسا

 :متعددة يمكن تنظيمها كما يلي  وصوراً أشكاالً يتخذ العدوان  

 :سلوبمن حيث األ :لا أو

مثل السب والشتم  ،السلوك الكالمي أنماطيأخذ هذا العدوان  :العدواني اللفظي لوكالس .1

ً نحو الذات  ،والتهديد والتشهير واالستهزاء والتحقير  .يناآلخرنحو  أووقد يكون موجها

 (.168ص  ،2008الحريري،  ،رجب)

واني خدام الشخص العدويسمى بالعدوان العنيف ويعني است :العدواني البدني السلوك .2

 ،رجب ،الحريري) .الضرب والركل والعض وغيره :مثل ،يناآلخر إيذاءلعضالته في 

 (.72ص  ،2008

 إحباطقامة العراقيل والكراهية والنفور والعصيان وإالعناد والمماطلة و :مثل ،الرمزي العدواني .3

 .(129ص  ،2007 ،بدير) .واالبتزازواحتقارهم والتحدي والتجسس بغرض التهديد  يناآلخر
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ا    :من حيث المصدر :ثانيا

 ،الحريري) .شخص آخر إلىهو العدوان الموجه من شخص  :العدواني الفردي السلوك .1

 .(73ص  ،2008 ،رجب

 ،2014 ،جودة) .من شخص أكثريوجه الشخص عدوانه تجاه  :العدواني الجماعي السلوك .2

 .(274ص 

ا   :من حيث الموضوع الموجه له :ثالثا

هو العدوان الموجه من الشخص نحو ذاته كأن يلطم  :نحو الذاتالعدواني الموجه  السلوك .1

 .يضرب راسه أووجهه 

 يناآلخرهو العدوان الموجه من الشخص نحو  :يناآلخرالعدواني الموجه نحو  السلوك .2

  .مختلفة أشكاالً المعلمين ويتخذ  أو األصدقاء أوخوة مثل اإل

النوع من السلوك العدواني في ويتضح هذا  :العدواني الموجه نحو الممتلكات السلوك .3

 ،المباني) البيئية المحيطة به األشياءالضرر الذي يقوم به الفرد تجاه الممتلكات العامة و

  (.الفصول الدراسية ،الكتب ،ثاثاأل

ا   :من حيث مدى مباشرة ووضوح السلوك العدواني :رابعا

جاه الشخص الذي يمثل وهو العدوان الذي يتم بصورة مباشرة ت :العدواني المباشر السلوك .1

 (.274ص  ،2014 ،جودة) .للفرد حباطاإلمصدر 

والعدوان الذي يتمثل في فشل الفرد في توجيه عدوانه  :مباشرالغير العدواني  السلوك .2

 اطرف آخر يكون قادر إلىفيحول عدوانه  ،خوفاً من العقاب حباطاإلمصدر  إلىمباشرة 

  .(157ص  ،2007 ،ملحم) .ان لهعلى توجيه العدو

ا    :من حيث الهدف :خامسا

ص  ،2017 ،زيادة) .بالغير األذىيقاع إ إلىوهو سلوك يهدف  :العدواني العدائي السلوك .1

 ،الغزال) .شخص آخر إيذاءويشمل على النية في  ،وهو يثار بواسطة الغضب (208

  (.259ص  ،2011 ،الزهراني

جل أه بطريقة عدائية من سلك فيه صاحبهو العدوان الذي ي :العدواني الوسيلي السلوك .2

 .(127ص  ،2007 ،بدير) .يذائهإجل أوليس من  ،اآلخرالحصول على ما لدى الشخص 

سبقه في النزول ه يزيح الشخص الذي يفإن ،الشخص النزول من السلم بسرعة يحاولكأن 

  .(73ص  ،2008 ،رجب ،الحريري) .يقاع الضرر بهإمن السلم بدفعه و

السلوك العدواني بناء على الشخص الموجه له السلوك  أنواعن وهكذا يمكننا التمييز بي 

الذي يعبر به  سلوبوالهدف منه ومدى مباشرة السلوك العدواني وكذلك مصدره واأل ،العدواني
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تختلف من شخص ألخر وذلك باختالف  واعألنن هذه اإ :ويمكن القول ،عن السلوك العدواني

  .السلوك العدواني والبيئة التي يعيش فيها إلىالتي أدت به  سباباألشخصية المعتدي و

وبصورة عامة يمكن للشخص التعبير عن السلوك العدواني عن طريق المؤشرات 

 :التالية

ويقصد به العدوان الذي يتمثل في العنف والقتل والرغبة في ضرب  :العدوان البدني .1

 البدني بهم. األذى إلحاقو يناآلخر

وشتمهم واستخدام الفاظ غير  يناآلخرهانة إذي يتعلق بوهو العدوان ال :العدوان اللفظي .2

 .مقبولة اجتماعياً ونشر االشاعات عنهم

فعال الشديد والتوتر وحدة الطبع والتعبير نالوهو يتعلق بالعصبية ومشاعر ا :الغضب .3

  .عنيفة ال يقبلها المحيطين أساليبب

في األخرين والشعور  الثقة لشك وفقدانبا المعتقدات المرتبطةوهي التي تتعلق ب :العدائية .4

 .(9ص  ،1999 ،النجار) .ستياء والكراهيةاإلب

 عينة الدراسة أفرادهي التي يتولى البحث الحالي دراستها لدى  ربعةعاد األاألبوهذه  

  (.ين مطلقينأبوالفتيات من )

ا   عالقة السلوك العدواني بمراحل النمو  :سادسا

فالطفل  ،ه ومظاهرهأسبابنه عند المراهقين في ع األطفاليختلف السلوك العدواني عند  

نه قد يكون نتيجة عدم عدوا كما أنالتعبير عن عدوانه بطريقة ظاهرة  إلىالعدواني يميل 

 إيذاءبقصد  حياناألالشخص المراهق قد يكون عدوانه في بعض  أما ،مر ماأحصوله على 

لتعبير عن السلوك العدواني ه يكون اكما أن ،غرض معين إلىوليس من أجل الوصول  يناآلخر

  :ت فيما يليواوسيتم توضيح ذلك التف ،تةوامتف أساليبعند المراهقين بطرق و

 السلوك العدواني في مرحلة الطفولة  :لا أو

 ة.من نهاية العام الثاني حتى نهاية سن الثانية عشر Childhoodتبدأ مرحلة الطفولة  

وتمتد من نهاية العام الثاني حتى ستة  ،Early Childhoodالطفولة المبكرة  إلىوتقسم 

وتمتد من نهاية السنة  ،Middle Childhoodثم الطفولة المتوسطة  ،سنوات من العمر

وتبدأ من نهاية  ،Late Childhoodوأخيراً الطفولة المتأخرة  ،السادسة حتى نهاية التاسعة

  .(36 – 35ص ،2003 ،الدسوقي) .السنة الثانية عشرة السنة التاسعة حتى
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تشار نالاالعتداء واسع ا إلىمن مظاهر الطفولة فالميل  اوتعد النزعة العدوانية مظهر 

على وفي التصرف العدواني داللة واضحة  ،مظاهر الغضب لدى الطفل ويعد أحد األطفالبين 

 (.50ص  ،2016 ،بطرس) .خفاق الطفل في تعلم االستجابات الدالة على التكيف السويإ

ً  األطفالوك العدواني عند ويعتبر السل  ً عاديا حيث  ،الصغار استجابة طبيعية وعرضا

 أومنه آحماية  إلى أونالحظه بكثرة على شكل شجار وصراخ وغضب تعبر عن حاجة الطفل 

تقف في سبيل تحقيق  أوة تذليل العقبات التي تواجهه لواتعبير عن مح أو ،سعادته أوفرديته 

 (.342ص  ،2015 ،اسعد أبو) .رغباته

الختالطه مع رفاق  أو ،وقد يكون السلوك العدواني لدى الطفل وليد تعرضه لمواجهة معارضة

اً تكون ضروب التربية التي يتلقاها أحيانو ،السوء فالمخالطة السيئة تكسب الطفل العادات السلبية

قسوة حاسيس الطفل ويتعلم منها أفالقسوة الشديدة تؤذي  ،الطفل هي المسببة للسلوك العدواني

 .(51ص  ،2016 ،بطرس) .التصرف

نه ال يقيم وزناً أأي  ،فالطفل يمارس ميوله العدوانية بطريقة ال واعية وهو يطلق العنان لغرائزه

شباع ممكن وفي أي وقت وبصورة إ أكبرويعمل كذلك على تحقيق  ،العادات أو األخالقلقواعد 

فعدوانيته غالباً ما  دواتاأليكسر  أوعبته فهو ال يعطي قيمة لألشياء فقد يحطم ل ،مباشرة وفورية

 (.315- 314ص  ،1999 ،مهنا) .تكون ظاهرة وغير كامنة

ا    :السلوك العدواني في مرحلة المراهقة :ثانيا

 السنة هي المرحلة العمرية التي تبدأ من نهاية :Adolescenceمرحلة المراهقة  

 (.36ص  ،2003 ،الدسوقي)ين الحادي والعشر سن من العمر وتستمر حتى ةالثانية عشر

المراهقة المبكرة  :ثالثة مراحل هي إلىتقسيم مرحلة المراهقة  إلىوقد دأب الباحثون  

 (17-16-15)ثم المراهقة المتوسطة وتشمل األعمار  ،مااع (14-13-12)وتشمل األعمار 

 ،2002 ،يواالهند) .مااع (21-20-19-18)وأخيراً المراهقة المتأخرة وتشمل األعمار  ،مااع

 (.290ص 

ونالحظ أن السلوك العدواني ظاهرة سلوكية منتشرة بصفة عامة لدى جميع المراحل  

وذلك لما يترتب على هذه المرحلة  ؛في مرحلة المراهقة فراداألانتشاراً لدى  أكثرلكنه  ،العمرية

ً قد ييسر صدور االستجابات العدواني فالخصائص  ،ةمن خصائص ارتقائية تشكل في حد ذاتها سياقا

 .(12ص ،2015 ،الزعبي) خفاء مظاهر غضبهإقدرة على  أقلانفعاالً و أكثرللمراهق تجعله  االنفعالية
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ففي مرحلة المراهقة تطرأ العديد من التغيرات على شخصية المراهق فتتميز اتجاهاته بالرفض 

ً  األصدقاءلألسرة و داةاوالمع  إخوانهيوراً من ففي المنزل يكون المراهق غ ،والمجتمع عموما

 ،الدسوقي) .وناقداً لهم ويعاندهم ويتجادل معهم وكذلك يسلك بالطريقة نفسها خارج المنزل

مرهف الحس رقيق  االنفعاليةسريعاً ألتفه المثيرات  أثرالمراهق يت نجد أنف (.156ص  ،2003

كان النقد  ولو يناآلخرحين ينتقده  أثرويت ،يناآلخربين  أوالمشاعر تسيل مدامعه منعزالً 

 ً   .(261ص  ،2003 ،عويس) .صحيحا

فعالي والمعرفي والجسمي الذي يتم بصورة سريعة في نالن النمو اأبناء على ذلك ندرك  

هذه المرحلة قد يزيد من حدة السلوك العدواني لدى المراهق فيشعر بأنه مضطهد وأن مطالبه 

شكالت النفسية المتمثلة في الشعور العديد من الم إلىهذه التغيرات تؤدي  كما أن ،غير مجابة

مما تجعل المراهق ينتهج السلوك العدواني في تعامالته لكي  ،بالنقص وقلة الثقة في النفس

  .يفرض ذاته ويعادي المجتمع

ومعاني مختلفة فهو يقدر على توجيهها وفق رغباته  أشكالوعدوانية المراهق تأخذ  

معاني سامية عن طريق  إلىه يستطيع تحويلها أنكما  ،ويتحكم بتوقيتها ودرجتها ونتائجها

  .(315ص  ،1999 ،مهنا) .ةيجابياإل األعمالتصريفها في 

المراهق قد يعبر عن عدوانيته من خالل العدوان الرمزي المتمثل في العناد  نجد أنف 

مثل السب والشتم  ىخراألالعدوانية  ماطألنه قد يسلك اكما أن ،واالستحقار واالزدراء

  .شاجرات باليد وغيرهاوالم

السلوك العدواني يختلف في مرحلة الطفولة عنه في مرحلة  نجد أنوبناء على ما سبق  

 كما أن ،هأدواتلعابه وأالصراخ وتحطيم  إلىفالطفل يلجأ  ،التعبير عنه أساليبالمراهقة وذلك في 

زادت حدة  اإذولكن تشار نالالسلوك العدواني في مرحلة الطفولة يعد استجابة طبيعية واسعة ا

تدخل مهني حتى ال يألف هذا الطفل العدوانية  إلىوتكرار هذا السلوك فقد يصبح مشكلة تحتاج 

ً  أكثرالمراهق أصبح  نجد أنبينما  .في تعامالته فهو يستطيع أن يعبر عن سلوكه  ،نضجاً ووعيا

ي السلبية والعناد العدوان الرمزي المتمثل ف إلىفقد يلجأ  ،مختلفة أساليبالعدواني بطرق و

السلوك العدواني في مرحلة  كما أن ،اء والمربين يشتكون من ذلكاألب نجد أنما  اً والتحدي فكثير

حدة وذلك باعتبار أن هذه المرحلة تتميز بالكثير من التغيرات الجسمية  أكثرالمراهقة قد يكون 

مما  ؛مراهقات لهذه التغيراتعدم تقبل بعض المراهقين وال إلىوالمعرفية مما يؤدي  االنفعاليةو

  .داةاالسلوك العدواني والرفض والمع إلىيدفع به 
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المهارات  بناءاأل إكسابا مهمة في همن مرحلتي الطفولة والمراهقة كالإ :ويمكن القول 

مما يجعلهم يتمتعون بصحة نفسية خالية من العقد  يناآلخرسس التعامل مع أاالجتماعية و

  .وكيات العدوانيةوالمشاكل النفسية والسل

ا   قياس السلوك العدواني  :سابعا

  :تتعدد طرق قياس السلوك العدواني ومنها 

 Direct Observation. المالحظة المباشرة 1

وتتضمن تدريب المالحظين على المالحظة المباشرة وذلك بعد تعريف السلوك  

 .(216ص  ،2013 ،المعايطة ،القمش) .إجرائياالعدواني تعريفاً 

 Measurement ofقياس السلوك العدواني من خالل تحديد النتائج المترتبة عليه  .2

Permanent product  

هذه الطريقة يتم تحديد مستوى السلوك العدواني عن طريق تحديد النتائج التي  باستخدام 

الممتلكات المستهدفة من هذا  أوثها السلوك العدواني بالنسبة لألشخاص المعتدى عليهم أحد

  .(217ص  ،2004 ،سليمان) .الفعل

  Self Manitoring. المراقبة الذاتية 3

وهو أن يقوم الفرد بمالحظة سلوكياته العدوانية وتسجيل المواقف المثيرة للعدوان  

وهذه الطريقة مناسبة للكبار وهي تساعد الفرد  ،والنتائج المترتبة على ذلك ،ونوعية استجابته

 ،2004 ،الظاهر) .كه العدواني مما يساعده على تجنب العدوانيكون على وعي بسلو على أن

  .(129- 128ص 

 Peer Ratingقران تقدير األ .4

 :عليها مثل لإلجابةقران األ إلى سئلةاألويتضمن توجيه مجموعة من  

 المعلم؟من الذي ال يطيع تعليمات  -

 متكرر؟بشكل  األطفالمن الذي يتشاجر مع  -

 .(217ص  ،2013 ،المعايطة ،القمش) عنهم؟رغماً  ينخراآلمن الذي يأخذ ممتلكات  -
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 Assessment Interviewالمقابلة القياسية  .5

 
نها تسمح بجمع أكطريقة لتقييم السلوك العدواني  للمقابلة القياسية يةساساألمن المزايا  

ية قد تساعد على التعرف على خصائص العدوان وعلى العوامل المرتبطة به ضافإبيانات 

ً وظيفي ً ما تركز المقابالت القياسية على تحديد الظروف التي يحدث فيها العدوان .ا  ،وغالبا

السلوك العدواني وردود فعل  أنواعالتي تصاحب العدوان و االنفعاليةووالعمليات المعرفية 

 .انيالنتائج التي ترتب على حدوث السلوك العدو أوعلى حدوث العدوان  يناآلخر األشخاص

  .(218ص  ،2004 ،سليمان)

ا   سمات الشخصية العدوانية  :ثامنا

الشخصية  أويتشابه سلوك الشخصية العدوانية مع سلوك الشخصية غير االجتماعية  

 ً ات البسيطة حباطاإلحيث تتسم بسهولة االستثارة واللجوء للتدمير لمجرد  ،غير المتزنة انفعاليا

ات والقيل والقال نالل نشر االعويأخذ عدوانها شك ،وتأخذ االستجابة شكل التذمر المرضي

 (.99ص  ،2016 ،بطرس) .األشياءوالقذف ب

 ،العدوانيين قهريون ويثارون بسرعة ويفتقرون للنضج ومشاعرهم غير ثابتة فراداألن أويالحظ 

ً  حباطاإلهم ال يستطيعون تحمل النقد وكما أن  ،عطيوي ،العزيز) .ويكون الذكاء لديهم متدنيا

  (.191ص  ،2004

 :ر السابقة فيما يليواتم استعراضه في المح العدوانيين بناء على ما األشخاصر سمات وتظه

 .يناآلخرو أنفسهمخاطئة تجاه  أفكار. لديهم 1

 .اث ويفسرونها بطريقة سلبيةحد. يقيمون األ2

 .يناآلخر. يبالغون في االستياء من المواقف ورود أفعال 3

 .امالتهمالتعميم في اتجاهاتهم وتع إلى. يميلون 4

 .المواقف أو األشخاص. يتسرعون في الحكم على 5

 .هميلإ ساءةيتعمدون اإل يناآلخر. يشعرون بأن 6

 .. يتصفون بحب الجدال7

 .الحوار أثناء. يتصفون بالمقاطعة 8
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 .االستياء أوصواتهم عند الشعور بالغضب أ. يرفعون 9

 .. يسيئون الظن فيمن حولهم10

 .ت والعدوانية. يخلطون بين توكيد الذا11

 .. يتصفون بمستوى منخفض من توكيد الذات12

 .يناآلخرانتقاد  إلى. يميلون 13

 .. متعصبون آلرائهم ويسهل استثارتهم14

 .. العناد والتحدي15

 .يناآلخر. لديهم ميول الستفزاز 16

 ... سريعي الغضب ويسهل استثارتهم17

 .يعانون من نقص الثقة بالذات .18

 .لحزن والوحدةاالحساس با.  19

 .عدم القدرة على تحمل المسؤولية .20

ن هذه السمات إ :يمكن القول ،ومن خالل السمات التي تم ذكرها لألشخاص العدوانيين 

ه ليس من الضروري أن يتصف كما أن ،تةواالعدوانيين بدرجات متف األشخاصتوجد لدى 

اني من وجود جزء من هذه ولكن ال يخلو الشخص العدو ،الشخص العدواني بكل هذه الصفات

  .الصفات

ا   طرق ضبط السلوك العدواني  :تاسعا

اث البيئية حدتنظيم األ إعادة أوالضبط في ميدان تعديل السلوك عادة ما يشمل تنظيم  

 .(36ص ،2011 ،الزهراني ،الغزال) .تحدث بعده أوالتي تسبق السلوك 
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  :ما يلي من خالل األفرادويمكن ضبط السلوك العدواني لدى   

 . العالج النفسي 1

 ،فراداألتغيير الدافع للعدوان لدى  أومكانية ضبط إترى نظرية التحليل النفسي عدم  

 ،الرسم ،نشطة اجتماعية مقبولة مثل اللعبأم تحويل هذه الطاقة وتفريغها في ولكن يمكن تعليمه

  .(171ص  ،2006 ،الزغول) .ضيةالتمارين الريا ،الكتابة

 السلوكي . العالج 2

تعديل  إلىالسلوكية التي تهدف  ساليباأليتضمن العالج السلوكي استخدام مجموعة  

 :ساليباألة ومن هذه إيجابيالفرد سلوكيات  إكسابالسلوك العدواني و

 اإلطفاء: -

 أوللذات  إيذاءلم يصاحبه  اإذوذلك من خالل التجاهل المتعمد للسلوك العدواني  

ت الدراسات أشارحيث  ،زيز السلوكيات المرغوبة في الوقت ذاتهمع الحرص على تع يناآلخر

أن المراهقين يمكن أن يخفضوا استجابتهم العدوانية عن طريق التجاهل المنتظم للسلوك  إلى

  .(13ص  ،2015 ،مخلوفي) .العدواني

 :التعزيز -

على تعزيز السلوكيات االجتماعية المرغوب فيها وتجاهل  جراءويشتمل هذا اإل  

مكانية تعديل السلوك العدواني من إضحت الدراسات أووقد  ،سلوكيات غير المرغوب فيهاال

  .(263ص  ،2011 ،الزهراني ،الغزال) .جراءخالل هذا اإل

  :التصحيح الزائد -

  :ات وهيإجراءيتم استخدام التصحيح الزائد من خالل عدة 

 .التحذير اللفظي للعميل بعدم تكرار هذا الفعل العدواني .أ

 .واالعتذار منهم يناآلخرممتلكات  إعادةب. الطلب من العميل 

 .عندما يتصرف بطريقة عدوانية يناآلخرج. الطلب من العميل طلب الصفح والتسامح من 

 .األخرىالسلوكية  ساليباألوغيرها من  .(171ص ،2006 ،الزغول)

 ،ي هو سلوك متعلمن النظرية السلوكية ترى أن السلوك العدوانأ إليه التنويه يجبما و  

ً للعالج السلوكي هو الحرص على األ أساليب أهمفمن  ل من قالضبط السلوك العدواني وفقا

  .(12ص  ،2015 ،مخلوفي) .ج العدوانيةذاتعرض الفرد للنم
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 . العالج الجماعي 3

فالضغوط المتنوعة  ،السلوك العدواني  يعتبر العالج الجماعي من أفضل الوسائل لعالج 

العدوانين على تعلم ضبط  فراداألالجماعة والتدخل من جانب المعالج يساعد  أعضاءر بين التي تظه

  .(82ص ،2009 ،الشافعي) .النفس

 . العالج المعرفي 4

ية نالوالمعتقدات الالعق فكاراألويقوم العالج المعرفي للسلوك العدواني على تفنيد  

ً  وأنهالعميل المرتبطة بالسلوك العدواني وتوضيح عدم منطقيتها ل كما يتم تعليم  ،ال تحقق نفعا

ويصبح دور  يناآلخروتجاه  أنفسهمكيف يفكرون بطريقة منطقية وتعديل اتجاهاتهم تجاه  فراداأل

م واة تقإيجابيكما يتم تعليم العمالء بناء عبارات ذاتية  ،االجتماعي هنا هو دور المعلم خصائياأل

  .(19ص  ،2010 ،عوضة) .يةنالالالعق فكاراأل

  حباطاإل. العالج من وجهة نظر نظرية 5

ة شارالتي تم اإل – حباطاإليكون عالج السلوك العدواني من وجهة نظر مؤيدي نظرية  

 حباطاإلالفرد عن المواقف والخبرات التي توقعه في  بإبعاد- نواللعدا في النظريات المفسرة إليه

عزيز ثقته في نفسه ويبعده عن مشاعر ت إلىوتوفير فرص النجاح له ما أمكن ذلك مما يؤدي 

  .(12ص  ،2015 ،مخلوفي) .النقص

 ين مطلقين أبوالسلوك العدواني لدى الفتيات من  :عاشراا 

شباع الحاجات النفسية واالجتماعية للطفل والمراهق وحتى لمن إهي ميدان  ةاألسر 

والهوية والمسؤولية تماء ناليحتاج التقدير والحب وا ساننإلاف ،ز سنهم ذلك فيما بعدواتج

 ،داغستاني) .ةاألسروالميدان الحقيقي إلشباع هذه االحتياجات هو ميدان  ،أخرىوحاجات 

ية المتوافقة مع األخالقبالقيم واالتجاهات  بناءاأليتم تزويد  ةاألسرفمن خالل  .(39ص  ،2011

جيهها نحو الميول كبح جماح العدوانية وتهذيبها وتو إلىوالتي تهدف  ،عادات وتقاليد المجتمع

 (.317ص ،1999 ،مهنا)ن وتسامح واة والسامية من حب وتعيجابياإل

فعالي وتكيفهم نالتزانهم ااو بناءية في المحافظة على الصحة النفسية لألأهمي السليم األسروللجو 

 .بناءاأليؤثر على  ةاألسرفكل ما يحدث داخل  ،االجتماعي

 بناءاألفقد تلحق  ،اهماأحدغياب  أوبطالق الوالدين التفكك سواء  إلى ةاألسروعندما تتعرض 

المختصين  األشخاصمما يتطلب ذلك تدخالً مهنياً من  ،العديد من المشكالت النفسية والسلوكية

 .ين االجتماعيين والنفسيينخصائيمن األ
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 .أيضامنهم ولكن المراهقين  األطفالتجاه المستقبل ليس فقط  بناءاألف وافالطالق يزيد من مخ

في العائالت المطلقة يشعرون باضطراب تام  بناءاألن نصف أ إلىت الدراسات أشاروقد 

 حباطاإلحساس بالحزن والوحدة المبالغ فيهما واإل إلى باإلضافةيهم أبووخوف من فقدان 

  .(24ص  ،2015 ،جبل) .والمشاكل التي تزداد بعد الطالق

ال الشديد همكما يشعرون باإل ،والديهم أحدالشعور بالثقة في  بناءاأليفقد  ونتيجة الطالق 

اً أثرت أكثرفي سن المراهقة يكونون  بناءاألونالحظ أن  ،وقد يكون لديهم نوع من العدوانية

 اإذف ،م يمرون بفترة حرجة يظهر فيها العديد من المشكالتهألنوذلك  ؛يةاألسربالمشكالت 

بالطالق  بناءاأل أثرويت ،حدة أكثرهم يهم في تلك الفترة فقد تكون مشكالتأبوتعرضوا لطالق 

 إلىاً وذلك لطبيعتها العاطفية وحاجتها أثرقد تكون أشد ت الفتاة نجد أنو ،إناثجميعهم ذكور و

 .من الذكور أكثرالعطف والحنان 

بناء على ما تم )ين مطلقين أبوتوضيح دينامية السلوك العدواني لدى الفتيات من  ويمكن 

المحبطة المتمثلة في الفتيات عندما يتعرضن للمواقف  نجد أن ،(رياتر ونظوااستعراضه من مح

الجد ) مع أوين بواأل حدأيهم وما يلي ذلك من عدم استقرار الفتاة وانتقالها للعيش مع انفصال والد

فالعيش في ظل  ،سري سليمأها ال تعيش في جو حيث إن حباطاإلالفتاة تشعر بالعجز و نجد أن (والجدة

  :مور منهاأالفتاة فيترتب على ذلك عدة ا بال شك يؤثر سلباً على همكال أوين بوألا إحدىغياب 

  .يها انتهت حياتهم الزوجية بالفشلأبونها وجدت أن أالخوف من المستقبل خاصة و ،االحساس بالقلق -

 دها .زوجة وال أو والدتهاشعور الفتاة بأنها منبوذة من زوج  ،سوء التكيف الشخصي واالجتماعي -

الفشل في مواجهة  إلىمما يؤدي  األبو األمي من األسرالفتاة تفقد االحتواء  ما أنك  -

يها والد السلبية التي تمر بها الفتاة في مرحلة ما بعد طالق ثاركل تلك اآل ،الضغوط الحياتية

 أفكاروتجعل الفتاة عدوانية في تعامالتها وقد تصبح  يناآلخرتوقظ مشاعر العدائية تجاه 

  .يناآلخرتجاه ذاتها وتجاه و يةنالالعق

  ً  ماإتفريغ الشحنة العدوانية  إلىتسعى الفتاة  ،وعندما يصبح سلوك الفتاة سلوكاً عدوانيا

رأت الفتاة أنها غير قادرة  اإذ أما ،غير مباشرة أومباشرة بصورة مباشرة  حباطاإلعلى مصدر 

للخوف  أولفارق العمر  أوماعية صلي نظراً للمكانة االجتلى توجيه العدوان تجاه المصدر األع

تفريغ هذه الشحنة العدوانية تجاه مصدر آخر قد يكون  إلىفتلجأ الفتاة  ،من ردة فعل الشخص

وقد يرتد  ،خوات في المنزلخوان واألاإل أوالزميالت في الصف  أوهذا المصدر هم المعلمات 
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 تقدم عليه أو تحارنالاوتفكر في  ذاتها فتبدأ تنتقص من قدرتها وتقلل من شأنها إلىعدوان الفتاة 

 .وتغلق الباب على نفسها وتمتنع عن الطعام

خراط في العالقات نالويترتب على السلوك العدواني لدى الفتاة حرمانها من ا 

العزلة  إلىوتميل  بيهافتصبح الفتاة انسح ،االجتماعية المثمرة مثل العالقات داخل المدرسة

حساس الفتاة بالنقص والشعور بالذنب إلى السلوك العدواني ب كذلك عتيتر كما ،االجتماعية

الفتاة تريد تغيير شخصيتها لألفضل  نجد أنف ،لضعف قدرتها على التحكم في انفعاالتها وسلوكها

ية والتي تشكل أهم كثرور األاألمومن  .انخفاض مستوى الذات إلىولكن ال تستطيع فيؤدي ذلك 

خاطئة  أفكاراستمرت في سلوكها العدواني وما يرتبط به من  اإذخطراً على المجتمع أن الفتاة 

وقوع  إلىذلك قد يستمر مع الفتاة حتى بعد زواجها مما قد يؤدي  فإنوسوء عالقات اجتماعية 

 .الطالق للفتاة خاصة وأن الفتاة لديها خوف من المستقبل

حدة السلوك العدواني في التخفيف من  همالذلك يمكن للخدمة االجتماعية االكلينيكية أن تس 

 وتغيير فلسفة حياتهم ،هم القيم السوية والمهارات االجتماعيةإكسابو ،ين مطلقينأبولدى الفتيات من 

( ً ً  ،معرفيا ً  ،انفعاليا  .يهمالضغوط الناتجة عن انفصال والد مما يمكنهم من مواجهة (سلوكيا
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 :اخلامتة

والت   ،  ذا  العهقة بال رعا العدوا  و احالم أه الفصا الراب  مخ الد اسة  لو اتن 

 لو ا ظرال لتن ؛تمثرا ف  مفهعم ال رعا العدوا   والخل ت   ر   مخ وجها   ظر مخترفة

ث  ف  المحع  الثا   ت  تع ي  العهقة بيخ  ، اء متنع ةالمع عع مخ قبا تخصصا  مخترفة وآ

ث   ،العنف والعدائية والغضد والتنمر ذا  الصرة وه  األ رى مفهعم ال رعا العدوا   والمفا ي  

 ،الععاما المؤثرن ف  رهع  ال رعا العدوا   أه ت  التطرل لرنظريا  المف رن لر رعا العدوا   و 

ال رعا العدوا   و هقة ال رعا العدوا   بمراحا النمع والت  تمثرا ف  مرحرة  أ عاعتر  ذلل 

س و بع ال رعا العدوا   وا تت  الفصا ث  ت  تع ي  اطرل قيا ،الطفعلة ومرحرة المراهقة

 .يخ مطرقيخأبع بتع ي  ال رعا العدوا   لدى الفتيا  مخ 

البا  التطبيق  مخ  إل تقال  الوسيت  ا ،وبهخا الفصا يختت  البا  النظرل لرد اسة 

 .الد اسة والخل يتضمخ ثهثة فصعل
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 :الباب الثاني

التطبيقي  طاراإل
 للدراسة
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  :املقدمة

 ،فصعل أ بعةالنظرل لرد اسة والخل اشتما  ر   اطا اإل إل  لو األت  التطرل ف  البا   

 :الفصا الثالو ،الد اسا  ال ابقة :الفصا الثا   ،الد اسة إل مد ا  :لو األالفصا  :وه 

 .ال رعا العدوا   :الفصا الراب  ،العهج المعرف  ال رعك 

اسة والد اسا  ال ابقة المرتبطة بالد اسة الحالية واستعرا  قد ت  استعرا  م درة الد  و  

 .وال رعا العدوا   ،العهج المعرف  ال رعك  :النظرل لمتغيرل الد اسة اطا اإل

ثهثة  إل ت  تق يم   ،التطبيق  لرد اسة اطا البا  الثا   الخل يمثا اإل إل وا تقاالل  

 ر  حاال  التد ا  :الفصا ال ااس ،ا  المنهجيةجراءاإل :الفصا الخامس :ه  ،فصعل

  . ر  ومناق ة النتائ  العامة لرد اسة :الفصا ال اب  ،المهن 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



 
 

 

 

 :الفصل اخلامس

 ات املنهجية للدراسةجرا اإل

 

 مقدمة  -

 الدراسة  نوع :الا أو  -

  .المنهج المستخدم :ثانياا  -

  .عينة الدراسة :ثالثاا  -

  .فروض الدراسة :رابعاا  -

  .الدراسة أدوات :خامساا  -

  .مجاالت الدراسة :سادساا  -

  .برنامج التدخل المهني :سابعاا  -

  .صعوبات تطبيق برنامج التدخل المهني :ثامناا  -

  .تدخل المهنيت في نجاح تطبيق برنامج الهماالعوامل التي س :تاسعاا  -

  .جه القصور في الدراسةأو  :عاشراا  -
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  :مقدمة

المنهجية للدراسة والخطوات التي اتبعتها الباحثة  تاجراءهذا الفصل اإل يتناول 

الدراسة  أدوات ،فروض الدراسة ،عينة الدراسة ،المنهج المستخدم ،نوع الدراسة :والمتمثلة في

ً  بنائها واختبار مدى صالحيةو وخطواتها ً وثباتا مجاالت  إلىثم التطرق  ،استخدامها صدقا

 .ت الباحثة عند تطبيق برنامج التدخل المهنيالتي واجهالدراسة وبرنامج التدخل المهني والصعوبات 

،  ت في نجاح تطبيق برنامج التدخل المهنيهماالعوامل التي س إلىوأختتم هذا الفصل بالتطرق 

 وتوضيح أوجه القصور في الدراسة .

 نوع الدراسة  :لا وأ

التي تستهدف اختبار تأثير متغير  الدراسات شبه التجريبية إلىتنتمي هذه الدراسة  

على متغير تابع  (العالج المعرفي السلوكي)وهو  Independent Variable مستقل

Dependent Variable  وذلك بقياس  ،ين مطلقينأبولدى الفتيات من  (السلوك العدواني)وهو

على مقياس السلوك العدواني لدى  القياسات القبلية والبعدية درجات ين متوسطاتالفروق ب

بواسطة برنامج التدخل المهني القائم على العالج المعرفي  الفتيات من عينة الدراسة وذلك

 .السلوكي

ا   منهج الدراسة  :ثانيا

 نهج شبه التجريبيالمالباحثة اقاً كذلك مع نوع الدراسة استخدمت الدراسة واتس أهدافلتحقيق 

مع القياس القبلي والبعدي  ،مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية :تصميم المجموعتين باستخدام

 :على النحو التالي .لكل مجموعة على حدة

 القياس البعدي التجربة القياس القبلي مجموعة تجريبية

 القياس البعدي -- القياس القبلي مجموعة ضابطة

 

ً وتم  أفرادوزيع وفي هذا التصميم تم ت  ً عشوائيا  إجراءالعينة على المجموعتين توزيعا

 المتغير المستقل ثروبعد ذلك تعرضت المجموعة التجريبية أل ،االختبار القبلي لكال المجموعتين

برنامج التدخل المهني القائم على العالج المعرفي السلوكي( وحجب البرنامج عن المجموعة )

ثه أحدالذي  ثربعدياً لقياس األ ربة تم اختبار المجموعتين اختباراً وبعد نهاية مدة التج ،الضابطة
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 فرادكما قامت الباحثة بتطبيق قياس تتبعي أل ،(المتغير المستقل)تطبيق برنامج التدخل المهني 

ظ وذلك للتأكد من الحفا ؛المجموعة التجريبية بعد مرور شهر من تطبيق برنامج التدخل المهني

 .اإليهعلى النتائج التي تم التوصل 

ا   :عينة الدراسة :ثالثا

ين منفصلين بالطالق في المدرسة الخامسة أبوبلغ مجتمع البحث من الطالبات من  

بطريقة قصدية عن طريق  ، وتم اختيارهنطالبة (33) ثالث وثالثين والخمسون الثانوية

وبعد تطبيق شروط اختيار  ،ية للطالباتلواألاالطالع على الوثائق والسجالت الخاصة بالبيانات 

انظر )الشروط  طالبة ممن تنطبق عليهن (20) عشرين تحددت العينة في ،عينة الدراسة

ً بطريقة العينة ، وتم توزيعهن(مجاالت الدراسة العشوائية البسيطة وذلك بإستخدام  عشوائيا

بات ومجموعة ضابطة طال (10) عشر مجموعة تجريبية قوامها ،مجموعتين إلى (القرعة)

  .طالبات (10) عشر قوامها

؛ حتى ويتمثل الهدف من التوزيع العشوائي للعينة على المجموعتين التجريبية والضابطة 

ية مع غيرها من المفردات وان لدى كل مفردة من مفردات العينة الفرصة المتسيمكن التأكد من أ

وهذا التوزيع  ،المجموعة الضابطة أوة مفردات المجموعة التجريبي إحدىن تكون في ا األخرى

العشوائي يوفر درجة كبيرة من االحتمالية التي ال تجعل بين المجموعة التجريبية والمجموعة 

االختالف بينهم في قياس النتائج بدرجة وبذلك يمكن ارجاع  ،الضابطة فروقاً جوهرية فيما بينها

  .(127ص  ،2006 ،المجيدعبد ) .تأثير المتغير المستقل إلىعالية من الثقة 

ا   فروض الدراسة  :رابعا

 ،تابع اآلخرهما مستقل وأحدهو عبارة عن فكرة مبدئية تربط بين متغيرين  :الفرض 

من نوع لصياغة الفروض العلمية ولكن يوصي بعض المتخصصين في تصميم  أكثرويوجد 

تحيز الباحث وميله احتماالت لتقليل  ؛البحوث االجتماعية بوضع الفروض بالصيغة الصفرية

ثباتها لذلك ينبغي أن هي اختبار فروضه وليس إ يةساساألمهمة الباحث  ألن ؛ثبات فروضهنحو إ

 ً   .(140 – 137 ،2015 ،خليل) .يكون موقفه حياديا

 :بحوث التدخل المهني في الخدمة االجتماعية االكلينيكية بأنها إطاركما تعرف الفروض في 

 فراداألالنابعة من النظريات في التعامل مع مشكالت  النماذج أو اختبار لمدى صحة النظريات

  .(89ص  ،2006 ،عبد المجيد) .والجماعات



بوين مطلقينتخفيف من حدة السلوك العدوفي الالخدمة االجتماعية االكلينيكية ممارسة العالج المعرفي السلوكي من منظور 
 
 رسالة ماجستير                 اني لدى الفتيات من ا

 
 

 123 

 :التحقق من الفرض الرئيسي إلىتسعى هذه الدراسة و

لتجريبية ا تينالمجموع أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 .س السلوك العدوانيعلى مقيا والضابطة في القياس البعدي

  :فروض فرعية وهي أربعةوينبثق من هذا الفرض 

لتجريبية ا تينالمجموع أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال-1

  .بالنسبة لبعد السلوك العدواني البدنيعلى مقياس السلوك العدواني  والضابطة في القياس البعدي

لتجريبية ا تينالمجموع أفرادبين متوسطات درجات  حصائيةإتوجد فروق ذات داللة  ال-2

 .بالنسبة لبعد السلوك العدواني اللفظيعلى مقياس السلوك العدواني  والضابطة في القياس البعدي

لتجريبية ا تينالمجموع أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال-3

 .بالنسبة لبعد الغضبلسلوك العدواني على مقياس ا والضابطة في القياس البعدي

لتجريبية ا تينالمجموع أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال-4

  .لعدواني بالنسبة لبعد العدائيةعلى مقياس السلوك ا والضابطة في القياس البعدي

ا   الدراسة  أدوات :خامسا

في جمع بياناته من  (الممارس)باحث هي الوسيلة العلمية التي يستخدمها ال :داةاأل 

في بحوث الخدمة االجتماعية والمهن االجتماعية  دواتاألو ،المفردات في المجتمع الذي يحدده

  .(361 ،2015 ،خليل) .الدراسات والمناهج المستخدمة أنواعوع نمتعددة ومتنوع وذلك بت

  :التالية دواتاأل واستخدمت الباحثة

السلوك العدواني )عاد التالية األبوتضمن  ،الباحثة إعدادوهو من  :السلوك العدواني مقياس-1

 (.العدائية ،الغضب ،السلوك العدواني اللفظي ،البدني

لتطبيق برنامج التدخل المهني مع حاالت الدراسة  الجماعية-المهنية الفردية  المقابالت-2

 .القياسات القبلية والبعدية إجراءو

يجاد الفروقات إ إلى باإلضافةمعامالت الصدق والثبات  إليجادك وذل :حصائيةاإل المعالجات-3

 .بين القياس القبلي والبعدي على عينة الدراسة
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 :دواتاألوفيما يلي توضيح لهذه 

 :مقياس السلوك العدواني :ىلواأل داةاأل

اس القي :الرئيسية لهذه الدراسة وتم توظيفه من جانبين داةوهو األ :مقياس السلوك العدواني 

التحقق من صحة الفروض واستخراج نتائج الدراسة  ،القبلي لتحديد حاالت السلوك العدواني

  .وذلك من خالل التطبيق البعدي للمقياس

  :وصف المقياس

العلمية المتبعة في بناء  ساليباألمقياس للسلوك العدواني حسب  إعدادقامت الباحثة ب 

السلوك  :وهي ،ن مظاهر السلوك العدوانيوستغطي الباحثة من خالله عدداً م ،دواتاأل

 .العدائية ،الغضب ،السلوك العدواني البدني ،العدواني اللفظي

 ولقد تم بناء هذا المقياس بإتباع الخطوات التالية :

 :المقياس إعدادخطوات 

  :الصفة المراد قياسها أوتحديد المشكلة  :ىلواألالخطوة  -

 .انيتتحدد في هذه الدراسة بالسلوك العدو

  جرائي للسلوك العدواني في المقياستحديد التعريف اإل :الخطوة الثانية -

العينة على مقياس السلوك العدواني المستخدم  أفرادالدرجة التي تحصل عليه الطالبة من  :بأنه

  .في الدراسة الحالية

 :تحديد أبعاد المقياس :الخطوة الثالثة -

تم تحديد  والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسةالنظري دبيات والتراث األ إلىالرجوع 

 :فيما يلي عاد الرئيسية للمقياساألب

 .البدني العدوان-1

  .اللفظي العدوان-2

 .الغضب– 3

  .العدائية-4

  .عبارة (12) اثنتي عشرة ويتكون كل بعد من

 :عاد السابقةاألبجرائي لكل بعد من وفيما يلي التعريف اإل

 األذى أوالضرر  إلحاقهو السلوك الذي تقوم به الطالبة بقصد  :اني البدنيالعدو السلوك-1

 .ويتم التعبير عنه بطريقة مباشرة يناآلخر أوبالذات 
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 يناآلخر أوبالذات  األذى إلحاقهو سلوك الطالبة الذي يتمثل ب :العدواني اللفظي السلوك-2

  .تقاص من الذاتناللفظياً كالسب والشتم والنقد وا

ويتمثل في  ،فعالي للعدواننالوهو االستعداد للسلوك العدواني ويمثل المكون ا :لغضبا – 3

 .اندفاعية الطالبة وتقلب المزاج والرغبة في االعتداء وسهولة االستثارة

الخاطئة  فكاراألتمثل العدائية الجانب المعرفي للسلوك العدواني والتي تتمثل في  :العدائية-4

سلبية لألشخاص  تقييماتوتتمثل في االعتقادات التي تعطي  ،وك العدوانيالتي تدفع الطالبة للسل

  .وتوقع الشر يناآلخراث والشك في حدواأل

السلوك  تناولتالتي  الطالع على الدراسات السابقة والقراءت النظرية :الخطوة الرابعة -

نائها وتحديد المقاييس واالستفادة من طرق ب الستعراضالغضب وذلك  ،العدائية ،يالعدوان

  :المقاييس التي استعانت بها الباحثة واستفادت منها أهمومن  ،العبارات

 1992عام  M.Perryومارك بيري  A.Bussعده أرنولد بص مقياس السلوك العدواني الذي أ -

ويتكون  ،1995عباة وعبد  عام  أبوصورته العربية وتطبيقه على البيئة السعودية  إعدادوقام ب

أبعاد افترض معدا المقياس  أربعةخصصت لقياس  ،من تسع وعشرين عبارة تقريرية المقياس

والعدوان  Physical Aggressiveوهي العدوان البدني  ،نها تمثل مجال السلوك العدوانيأ

 الباحثان أضافوقد  ،Hostilityة واوالعد Angerوالغضب  Verbal Aggressiveاللفظي 

صبح العدد الكلي لبنود المقياس في صورته النهائية بحيث أ ،اً حدالبعد العدوان اللفظي بنداً و

 .ثالثين بنداً 

 (2003) أباظة عبد السميعل أما/  إعدادمقياس السلوك العدواني والعدائي للمراهقين والشباب  -

العدوان  :وهي ،ر رئيسيةوامح أربعةفقرة ضمن  (56) خمس وستين ويحتوي المقياس على ،

 .فقرة (14) أربع عشرة فقرة وكل محور يضم .الغضب ،العدائية ،لفظيالالعدوان  ،المادي

 ،م (2012) / سعد محمد آل رشود إعدادمقياس السلوك العدواني لطالب المرحلة الثانوية  -

السلوك  :وهي ،ر رئيسيةوامح أربعةفقرة ضمن  (73) ثالث وسبعين ويحتوي المقياس على

توزعت عليها الفقرات بشكل  ،الغضب ،العدائية ،اللفظيالسلوك العدواني  ،العدواني الحركي

 .ي بحسب ما يستلزمه كل محورواغير متس

ويتكون  ،م (1993) والدمياطي الشناويوتقنين /  إعداد ،عاداألبمقياس الغضب متعدد  -

استمرارية الغضب  ،المواقف المولدة للغضب ،ستثارة الغضبالمقياس من ثالثة أبعاد، وهي: ا

 .عبارة (28) ثمان وعشرون ويمثلها
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 ،بعاد رئيسيةويشمل المقياس على ثالثة أ ،م (2003)/ عبود  إعداد ،مقياس العنف لدى المرهقين -

 .عبارة (30) ثالثون العنف نحو الممتلكات ويمثلها ،يناآلخرالعنف نحو  ،العنف نحو الذات :وهي

 ثالث عشرة ويشمل المقياس على ،م (1975)/ الريحاني  إعداد ،يةنالالالعق فكاراألمقياس  -

اثنان  ويمثلها األشخاصومبادئ يؤمن بها بعض  أفكارية تعبر عن نالفكرة ال عق (13)

  .عبارة (52) وخمسون

 تحديد العبارات داخل كل بعد من أبعاد المقياس :الخطوة الخامسة -

، د المقاسقامت الباحثة في ضوء الخطوة السابقة بصياغة الفقرات لتغطية جوانب البع 

 ،خر ولكن في مجموعها تقيس السلوك العدواني لدى عينة الدراسةوتختلف العبارات من بعد آل

تكون  أالعلى وتمت صياغة العبارات بصورة معتدلة الطول وبعبارات واضحة غير انشائية 

الطالبة في المرحلة  إدراكمن معنى وتتناسب مع مستوى  أكثرتحتمل  أوهذه العبارة مركبة 

  .يواأبعاد بالتس أربعةعبارة مقسمة على  (48) ثمان وأربعون ثانوية وعددهاال

 زان المقياس أوتحديد  :الخطوة السادسة -

ً ) :وهي ،جابةالباحثة االستجابات الثالثية لإل اختارت  ً أحيانيحدث  ،يحدث دائما يحدث  ،ا

  :الدرجات كالتالي إعطاءوتم  (نادراً 

ً أحيانيحدث )الجابة ا ،3=  (يحدث دائما)االجابة   .1=  (يحدث نادراً )االجابة  ،2=  (ا

  (نقطة الصفر / سقف المقياس)تحديد  :الخطوة السابعةـ 

 :للدرجات كالتالي علىلدرجات المقياس والحد األ األدنىقامت الباحثة بتحديد الحد  

 .144=  3×  48 :لدرجة المبحوث علىالحد األ

 .48=  1 × 48 :لدرجة المبحوث األدنىالحد 

 ين يقع المبحوث حسب درجته الكلية على كل أبعاد المقياس:وبالتقسيم التالي يتضح لنا أ

  .(144 – 112)درجاته بين  تتراوحالعدواني بدرجة مرتفعة  السلوك-1 

  .(111 – 81) درجاته بين تتراوحالعدواني بدرجة متوسطة  السلوك-2

 .(48 – 80) جاته بيندر تتراوحالعدواني بدرجة منخفضة  السلوك-3

 تحديد ثبات وصدق المقياس  :الخطوة الثامنةـ 

  :صدق المقياس :لا أو

 :للتحقق من صدق المقياس تم استخدام الطرق التالية 
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 Content Validityالمحكمين  صدق-1

ية على خمسة محكمين من المتخصصين في لواألتم عرض المقياس في صورته  

فيما يتعلق بمدى وضوح بنود  آرائهموذلك للتعرف على  ؛(2:قمملحق ر)الخدمة االجتماعية 

 (1)والجدول التالي رقم  ،لقياس السلوك العدواني لدى عينة الدراسة متهاومالئالمقياس ومدى 

 .يوضح نسبة اتفاق المحكمين على مدى انتماء بنود أبعاد المقياس للمقياس

  (1)جدول رقم 
 انتماء بنود أبعاد المقياس لمقياس السلوك العدواني يوضح نسبة اتفاق المحكمين على مدى

 

 نسبة االتفاق رقم البند نسبة االتفاق رقم البند أبعاد المقياس

  

ي
دن

الب
ي 

وان
عد

 ال
ك

لو
س

ال
 

1 100 % 7 100 % 

2 100 % 8 80 % 

3 100 % 9 80 % 

4 100 % 10 60 % 

5 100 % 11 100 % 

6 100 % 12 100 % 

  

عد
 ال

ك
لو

س
ال

ي
ظ

لف
 ال

ي
وان

 

13 100 % 19 100 % 

14 100 % 20 100 % 

15 100 % 21 100 % 

16 100 % 22 100 % 

17 100 % 23 100 % 

18 100 % 24 80 % 

  

ب
ض

لغ
ا

 

25 100 % 31 100 % 

26 100 % 32 100 % 

27 100 % 33 100 % 

28 100 % 34 100 % 

29 100 % 35 40 % 

30 100 % 36 100 % 

  

ية
دائ

لع
ا

 

 

37 100 % 43 100 % 

38 100 % 44 100 % 

39 100 % 45 100 % 

40 100 % 46 100 % 

41 100 % 47 60 % 

42 100 % 48 40  % 
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من مقياس  (السلوك العدواني اللفظي) لواألأنه فيما يتعلق بالبعد  (1)ح من الجدول رقم يتض 

حيث و (%100)و  (% 60)تفاق المحكمين على بنود المقياس بين نسب ا تراوحتفقد  ،السلوك العدواني

 .لواأللقبول البند فقد تم اعتماد جميع بنود البعد  أكثرف (% 60)الباحثة اعتمدت على نسبة اتفاق  إن

من مقياس السلوك  (السلوك العدواني البدني)كما يتضح من الجدول أنه فيما يتعلق بالبعد الثاني 

حيث و (% 100)و  (%80)نسب اتفاق المحكمين على بنود المقياس بين  اوحتترفقد  ،العدواني

 .لقبول البند فقد تم اعتماد جميع بنود البعد الثاني أكثرف (% 60)الباحثة اعتمدت على نسبة اتفاق  إن

من مقياس السلوك العدواني فقد  (الغضب)ونالحظ كذلك من الجدول أنه فيما يتعلق بالبعد الثالث 

فقد بلغت نسبة  (35)فيما عدا البند رقم  (% 100)سبة اتفاق المحكمين على بنود المقياس بلغت ن

 أكثرف (% 60) الباحثة اعتمدت على نسبة اتفاق حيث إنو ،(% 40)اتفاق المحكمين على البند 

  .ببند آخر وذلك بحسب اقتراحات السادة المحكمين (35)لقبول البند فقد تم استبدال البند رقم 

من مقياس السلوك  (العدائية)خيراً يتضح من الجدول أنه فيما يتعلق بالبعد الرابع أو 

فيما  (% 100)%( و  60)نسب اتفاق المحكمين على بنود المقياس بين  حتاوترالعدواني فقد 

من  أقلها حيث إنو ،(% 40)فقد بلغت نسبة اتفاق المحكمين على البند  (48)عدا البند رقم 

فقد تم استبدال البند ببند آخر  (% 60)دة من قبل الباحثة لقبول البند والمتمثلة في النسبة المعتم

عديالت في صياغة بعض الت إجراءقامت الباحثة ب كما .المحكمينوذلك حسب اقتراحات السادة 

  .راء السادة المحكمينآبعض البنود حسب 

 (2)والجدول التالي رقم 

 .راء السادة المحكمينآ مقياس حسبفي اليوضح البنود التي تم تعديلها 

 البند بعد التعديل البند قبل التعديل رقم البند

 .بدون سبب واضح يناآلخراندفع في مضاربات مع  يراني  أحدلم يكن هناك  إذ يناآلخرأدفع  10

 .باحترام يناآلخراشعر انني ال استحق ان يعاملني  انا شخص غير جدير باالستحقاق 15

 بشكل حاد أخبرهعندما اختلف مع أي شخص  بخطئه بشكل علني أخبرهلف مع أي شخص عندما اخت 21

  .مإليهصفات تسيء  يناآلخرعلى  أطلق بكثرة الجدال يناآلخريصفني  24

 واضحة  أسباباغضب يومياً دون  هناك شيء ما يجعلني غاضباً كل يوم تقريباً  35

استحق حتى  يناآلخركون جدية ورسمية مع يجب أن أ 48

  .احترامهم

 .الستفزازييدبرون المكائد لي  يناآلخراعتقد أن 
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  Internal Consistency Validityالتساق الداخلي  صدق-2 

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لمقياس السلوك العدواني قامت الباحثة بتطبيق  

من طالبات المرحلة  طالبة (33) ثالثا وثالثين المقياس على عينة استطالعية بلغ قوامها

ولقد تم التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل االرتباط بين درجة  .الثانوية

وكذلك معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للبعد  إليهالفقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 

 الجدولين التاليين:في والدرجة الكلية للمقياس وجاءت النتائج كما 

 (3)رقم  جدول 

 :إليهقيمة معامل االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي يوضح 

 العدائية الغضب العدوان اللفظي العدوان البدني

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

1 0.46** 13 0.85** 25 0.75** 37 0.77** 

2 0.77** 14 0.67** 26 0.82** 38 0.66** 

3 0.66** 15 0.74** 27 0.77** 39 0.83** 

4 0.67** 16 0.71** 28 0.61** 40 0.65** 

5 0.58** 17 0.58** 29 0.65** 41 0.86** 

6 0.78** 18 0.76** 30 0.84** 42 0.60** 

7 0.58** 19 0.68** 31 0.70** 43 0.83** 

8 0.73** 20 0.77** 32 0.72** 44 0.84** 

9 0.75** 21 0.55** 33 0.69** 45 0.86** 

10 0.72** 22 0.82** 34 0.77** 46 0.76** 

11 0.65** 23 0.76** 35 0.72** 47 0.68** 

12 0.52** 24 0.85** 36 0.79** 48 0.76** 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

ردة والدرجة حت قيم معامالت االرتباط بين درجة المفوابالنسبة لبعد العدوان البدني: تر -

أن  إلىمما يشير ( 0.01)وجميعها قيم دالة عند مستوى  ،(0.78-0.46)الكلية للبعد بين 

 الفقرة تقيس ما يقيسه البعد.
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حت قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة وابالنسبة لبعد العدوان اللفظي: تر  -

أن  إلىمما يشير  ،(0.01)وى وجميعها قيم دالة عند مست (0.85-0.55)الكلية للبعد بين 

 الفقرة تقيس ما يقيسه البعد.

قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية  تراوحتبالنسبة لبعد الغضب:  -

أن الفقرة  إلىمما يشير  ،(0.01) وجميعها قيم دالة عند مستوى (0.84-0.61) للبعد بين

 تقيس ما يقيسه البعد.

قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية للبعد بين  تراوحتة: بالنسبة لبعد العدائي -

  أن الفقرة تقيس ما يقيسه البعد. إلىمما يشير  ،(0.01) وجميعها قيم دالة عند مستوى (0.60-0.86)

 

 ( 4) رقم جدول

 قيمة معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية للمقياسيوضح  

مستوى  معامل االرتباط لبعدا م

 الداللة

 0.01 0.82 العدوان البدني 1

 0.01 0.90 العدوان اللفظي 2

 0.01 0.91 الغضب 3

 0.01 0.94 العدائية 4

( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية 4)يتضح من الجدول رقم 

أن  إلىمما يشير  (0.01)عند مستوى  وهي قيم دالة ( 0.94 – 0.82) بين  حتاوترللمقياس 

 .صدق المقياسو مؤشر على البعد يقيس ما يقيسه المقياس وه

ا   :ثبات المقياس :ثانيا

 :طريقتين كالتالي باستخداملحساب ثبات مقياس السلوك العدواني قامت الباحثة  

خ تم حساب معامالت ثبات ألفا كرونبا.Cronbach Alphaثبات ألفا كرونباخ  معامل-1

قيم معامالت الثبات  حتاوتروقد  ،لكل بعد من أبعاد السلوك العدواني والدرجة الكلية للمقياس

وبلغت قيمة الثبات للمقياس كامال  (0.93 – 0.87) بينما المحسوب بطريقة ألفا كرونباخ 
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ن هذا المعامل مثله مثل معامل ارتباط بيرسون الذي يمتد من موجب والمعروف أ .(0.97)

 (الثبات)بقدر ما تزيد درجة االتساق الداخلي  الواحدوبقدر ما يقترب من  ،حداسالب و ىإل حداو

  .(262ص  ،2015 ،شراز) .لعبارات المقياس

  half reliability –Splitثبات التجزئة النصفية  معامل-2

ومن ثم تتم مقارنة  متساويينقسمين  إلىفي هذا النموذج يتم تقسيم عبارات المقياس  

 اً وعادة يستخدم هذا النموذج مع المقاييس التي تتضمن عدد ،مع الثاني لواألتباط في الجزء االر

  .(259ص  ،2015 ،شراز) .من العبارات اكبير

وبنود  ،قامت الباحثة بتجزئة بنود كل بعد من أبعاد السلوك العدواني على بنود فردية 

التالي يوضح قيم معامالت الثبات والجدول  .ينبين الجزئييجاد معامل االرتباط إزوجية و

 :باستخدام الطريقتين السابقة  لمقياس السلوك العدواني

 قيم معامالت الثبات لمقياس السلوك العدواني يوضح (5) رقم جدول

 بعاد مقياس السلوك العدوانيأ م

 معامل الثبات

 طريقة التجزئة النصفية طريقة ألفاكرونباخ

 0.79 0.87 العدوان البدني 1

 0.82 0.92 العدوان اللفظي 2

 0.88 0.92 الغضب 3

 0.93 0.93 العدائية 4

 0.89 0.97 المقياس كامال       

 

 تراوحتحيث  ،إحصائياالدراسة تتمتع بثبات مقبول  أداةأن  (5)يوضح الجدول رقم  

ت قيمة وبلغ ،(0.93 – 0.87) بينما الدراسة  أداةلفا كرونباخ على أبعاد قيم ثبات معامل أ

قيم معامل التجزئة النصفية  تراوحتكما  ،( وهي درجة ثبات عالية0.97)الثبات للمقياس كامال 

( وهي معامالت ثبات 0.89)وبلغت قيمة الثبات للمقياس كامال  ،(0.93 – 0.79)ما بين 

  .مرتفعة يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية
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 :المقابلة :الثانية داةاأل

وهي لقاء  ،في بحوث الخدمة االجتماعية الستخداموالوسائل شائعة ا دواتاألة من المقابل 

 األشخاصعلى  سئلةاألمن ينوب عنه والذي يقوم بطرح مجموعة من  أويتم بين الباحث 

 (.362 ،2015 ،خليل) .المستجيبين وجهاً لوجه

عة التجريبية من وتم استخدام المقابالت المهنية الفردية والجماعية مع حاالت المجمو 

 :التالية هدافاألالمقابلة تم تحقيق  باستخدامو ،عينة الدراسة

 أفرادين مطلقين لتحديد أبوالقياس القبلي على مقياس السلوك العدواني لدى الفتيات من  إجراء-1

 .عينة الدراسة ممن تنطبق عليهم شروط الدراسة

 ؛قائم على العالج المعرفي السلوكيالجلسات العالجية لبرنامج التدخل المهني ال تطبيق-2

 .ين مطلقينأبوللتخفيف من حدة السلوك العدواني لدى الفتيات من 

وذلك  ؛ين مطلقينأبوالقياس البعدي على مقياس السلوك العدواني لدى الفتيات من  إجراء-3

 .الفروقات بين القياسات القبلة والبعدية واستخراج نتائج الدراسة إليجاد

بعد مرور شهر على الجلسة  (على حاالت المجموعة التجريبية)اس التتبعي القي إجراء-4

 .للتأكد من الحفاظ على النتائج السابقة ؛الختامية

  حصائيةالمعالجات اإل :الثالثة داةاأل

للخروج من دائرة  –ن لم تكن الوحيدة إ –كان البحث العلمي هو الوسيلة الصحيحة  اإذ 

حصائي للبيانات يعد التحليل اإل فإن ،قدرة على مواجهة المشكالت المستقبليةالمعضالت الحالية وزيادة ال

ية أهم فوال تتوق ،رز من بين خطواتهاألبمراحله و أهم أحدبل هو  ،روح البحث العلمي ولسانه الناطق

 حصائي في مساعدةية الكبرى للتحليل اإلهمبل تكمن األ ،حصائي عند عرض ووصف البياناتالتحليل اإل

 .(1ص  ،2015 ،شراز) .جابة على التساؤالتاحث على اختبار الفرضيات واإلالب

  :التالية حصائيةاستخدمت الباحثة المعالجات اإللقد و

  Pearson Correlation Confficientبيرسون. . معامل ارتباط 1

 .وذلك للتحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس 

مقياس ) ثبات المقياس المستخدم في الدراسة وهو لفا كرونباخ للتحقق من. معامل ثبات أ2

  .(السلوك العدواني
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اختبار كاي لتوضيح التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في كالً من . تم استخدام 3

 ) الحالة االقتصادية ، الحالة الصحية ، المستوى الدراسي ( . 

لتوضيح الفروق بين درجات  لكوذ  Mann – Whitney وينتي –. استخدام اختبار مان 4

والتحقق والمجموعة التجريبية المجموعة الضابطة  :وهي ،المستقلتينالقياس البعدي للعينتين 

 .من صحة الفروض

ا   مجالت الدراسة  :سادسا

المجال الزمني وسوف يتم  ،المجال المكاني ،تتحدد مجاالت الدراسة في المجال البشري 

 :توضيحها فيما يلي

 :المكاني المجال  -أ 

مدينة ن الثانوية بمدينة مكة المكرمة والواقعة غرب مدرسة الخامسة والخمسيالت الدراسة بطبق -

 ،طالبات (305)ة اجتماعية كما يبلغ عدد الطالبات أخصائيويوجد بها  ،بحي المنصور ،مكة

 :ويرجع اختيار المجال المكاني للمبررات التالية

  .ين مطلقينوأبتوفر عينة الدراسة من الفتيات من  .1

حيث تم مخاطبة العديد من  ،المدرسة وموافقتهم على تطبيق الدراسة إدارةترحيب  .2

مجموعة من المدارس بطريقة عشوائية من  باختيارالمدارس في مدينة مكة المكرمة وذلك 

 التعاونواعتذرت بعض المدارس عن  ،خالل قاعدة بيانات المدارس في مدينة مكة المكرمة

فتم اختيار هذه  ،للطالبات يةاألسرلخصوصية الظروف  أوعينة الدراسة  لعدم توفر ماإ

 .المدرسة وهي الثانوية الخامسة والخمسون

وتوفير المكان المناسب لتطبيق  ،المرشدة الطالبية في موافقتها لتسهيل مهمة الباحثة تعاون .3

 .الجلسات العالجية لبرنامج التدخل المهني

 البشري  المجال  -ب 

ثالثا  في المدرسة التي تم اختيارها ين مطلقينأبوطالبات من الفتيات من بلغ عدد ال 

 ،مفردة (20) عشرين تطبيق شروط الدراسة بلغت عينة الدراسة وبعد ،طالبة (33) وثالثين

 حداهماإ :مجموعتين إلىتم توزيع العينة ممن تنطبق عليهم الشروط بطريقة عشوائية بسيطة و

طالبات وقوام المجموعة  (10) عشر ام المجموعة التجريبيةقو ،ضابطة واألخرىتجريبية 

  .طالبات (10) عشر الضابطة

الباحثة للمنهج شبه التجريبي تم وضع مجموعة من الشروط لتحقيق  الستخدامونظراً  

 إلىرجاع نتائج الدراسة حتى يمكن إ ؛العينة واالرتقاء بالمنهج المستخدم أفرادالتجانس بين 
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ولتحقيق هذا التجانس تم وضع مجموعة من الشروط  ،أخرىعوامل  إلىوليس العامل المستقل 

  :تمثلت فيما يلي

 .سنة (18)  إلىسنة  (16) أربع عشرة عمر الطالبة من يتراوح نأ .1

 .الوفاة أوالهجر بسبب آخر مثل ها منفصلين بالطالق وليس اأبوتكون الطالبة  نأ  .2

 .االقارب أوالوالدين  أحدالطالبة مع  قامةإ .3

  .ذلك أثر الستبعاد والعاهات الجسميةراض العضوية األمالطالبة من  خلو .4

 ذلك. أثرحتى يتم استبعاد  ؛تكون الطالبة من ذوات المستوى االقتصادي المنخفض جداً  أال .5

 ذلك.  أثرحتى يتم استبعاد  ؛تكون الطالبة من ذوات التحصيل الدراسي المتدني جداً  أال .6

 .الية على مقياس السلوك العدوانيتكون ممن حققن درجة ع نأ  .7

 الزمني  المجال -ج 

 :استغرقت الدراسة بشقيها النظري والعملي فترة عامين بيانها كالتالي 

 .النظري للدراسة طاراإل عدادإل (هـ 1440شهر ربيع الثاني / ) إلى (هـ 1440شهر محرم / )الفترة من  -

  .الرئيسية للدراسة داةالدراسة وتحكيم األ تأدوا عدادإل (هـ 144 0/ اآلخر شهر ربيع)الفترة خالل  -

للحصول على الموافقة من  (هـ 1440شهر رمضان / ) إلى (هـ 1440ى / لواألشهر جمادى )الفترة من  -

 .المدرسة إلىوزارة التربية والتعليم وصدور خطاب تسهيل مهمة وارساله 

  .لتطبيق برنامج التدخل المهني (ـه 1441/  لواألشهر ربيع ) إلى (هـ 1441شهر محرم / )الفترة من  -

الستخراج  (هـ1441ى / لواألشهر جمادى ) إلى (هـ 1441شهر ربيع الثاني / )الفترة من  -

  .النتائج العامة للدراسة

لمتابعة الحاالت وتطبيق  (هـ 1441/  الثانية  – ىلواألشهر جمادى )الفترة المتبقية خالل  -

  .ئي للدراسةالقياس التتبعي وكتابة التقرير النها

ا   برنامج التدخل المهني  :سابعا

 الستراتيجية العامة لبرنامج التدخل المهني 

التخفيف من حدة  إلىين مطلقين أبومساعدة الفتاة من  إلىيهدف برنامج التدخل المهني  

 ،العدوان البدني ،العدوان اللفظي)بعاد هي أ أربعةوالذي تمثل في  ،السلوك العدواني لديها

  .(العدائية ،الغضب

العالج المعرفي  أساليبصممت الباحثة برنامج التدخل المهني باالعتماد على استراتيجيات و

  .السلوكي
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 :التي يقوم عليها البرنامج األسس .1

 .نتائج الدراسات المرتبطة بمتغيري الدراسة –أ 

 .العالج المعرفي السلوكي أساليبالنظري للدراسة و طاراإل –ب 

  .اإليهتي تسعى الدراسة التوصل ال هدافاأل –ج 

  :برنامج التدخل المهني أهداف   .2

برنامج التدخل المهني من الخطوات الرئيسية التي يجب أخذها في  أهدافيعد تحديد  

لتدخل المهني في الهدف برنامج ا أهدافوتتحدد  ،تصميم برنامج التدخل المهني داالعتبار عن

وهي  ،التي تحقق لنا هذا الهدف العام الفرعية هدافاألو يهإليسعى البرنامج للوصول  العام الذي

  :كالتالي

 الهدف العام –أ 

يهدف برنامج التدخل المهني القائم على العالج المعرفي السلوكي من منظور الخدمة  

 .ين مطلقينأبوالتخفيف من حدة السلوك العدواني لدى الفتيات من  إلى االجتماعية االكلينيكية

 :الفرعية التالية هدافاألالهدف الرئيسي من خالل ويتحقق هذا 

 :الفرعية هدافاأل –ب 

 .التخفيف من حدة السلوك العدواني البدني لدى الفتيات من عينة الدراسة -

 .التخفيف من حدة السلوك العدواني اللفظي لدى الفتيات من عينة الدراسة -

 .التخفيف من حدة الغضب لدى الفتيات من عينة الدراسة -

 .فيف من حدة العدائية لدى الفتيات من عينة الدراسةالتخ -

 ؛والسلوكية االنفعاليةومن خالل استخدام الفنيات المعرفية  هدافاألوتتحقق هذه  

العينة على تهذيب سلوكياتهم بما  أفرادومساعدة الفتيات من  ،للتخفيف من حدة السلوك العدواني

هم المهارات إكسابة لديهم من خالل يجابيإليتوافق مع معايير المجتمع وتشكيل السلوكيات ا

  .المختلفةوالمعرفية االجتماعية 
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 :العتبارات التي تم مراعاتها عند تطبيق برنامج التدخل المهني .3

. االطالع الكافي على الفنيات المستخدمة ضمن برنامج التدخل المهني لتعديل السلوك 1

 .العدواني وكيفية استخدامها

الظروف المناسبة  وذلك لتوفير ؛كانماإلعينة الدراسة قدر  فرادالبيئي أل. توفير الضبط 2

لتعديل السلوك بعدم تلقي الطالبات من مفردات المجموعة التجريبية أي برنامج عالجي خالل 

 .التي تم تحديدها اعاله كما تم مراعاة تطبيق شروط اختيار عينة الدراسة ،فترة التدخل المهني

 :تدخل المهنيمحتويات برنامج ال .4

يحتوي برنامج التدخل المهني على مجموعة من الفنيات المنتقاة من العالج المعرفي  

استغرق تطبيق و ،تتبعيهة حداجلسة عالجية وجلسة و (12) اثنتي عشرة ويشتمل على ،السلوكي

  .جلسة عالجية (12) اثنتي عشرة بواقع ،أسابيع (8) ثمانية البرنامج مدة

  :هنيمراحل التدخل الم .5

  :المرحلة التمهيدية وتتضمن .1

 .االطالع على المراجع والبحوث المتاحة المرتبطة بالعالج المعرفي السلوكي -أ 

 .االطالع على المراجع والبحوث المتاحة المرتبطة بالسلوك العدواني  -ب 

 (.مقياس السلوك العدواني)الدراسة  أدوات إعداد -ج 

 (.المجال المكاني)الحصول على موافقة   -د 

 ر عينة الدراسة ممن تنطبق عليهم الشروط.اختيا   -ه 

 البدء بالتطبيق  مرحلة .2

  (القياس القبلي)تطبيق مقياس السلوك العدواني على عينة الدراسة  - أ

مكان  ،تعاقد شفهي مع مفردات عينة الدراسة يتضمن فترة التدخل وعدد المقابالت إجراء - ب

 .من الباحثة ودور العميلة وتوضيح دور كل   ،المقابالت

 رحلة التنفيذية الم .3

،  مع حاالت الدراسةخالل الجلسات العالجية وتضمنت تطبيق فنيات برنامج التدخل المهني  

وذلك لتغيير االفكار وتتضمن برنامج التدخل المهني استخدام مجموعة من الفنيات المعرفية 

) االساليب في الالعقالنية الداعمة للسلوك العدواني وذلك لدى حاالت عينة الدراسة وتمثلت هذه 

الواجبات االدراكية ، الحوار السقراطي ، التخيل ، تغيير حديث الذات ، التقارير الذاتية ، 

صرف االنتباه ، تمحيص االفكار االتوماتيكية السلبية ، اعادة العزو ، رسوم الكاريكاتير ، 
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مج التدخل المهني استخدام المرح ، التدريب على اسلوب حل المشكلة ، االقناع ( كما اعتمد برنا

على استخدام الفنيات االنفعالية وذلك للتخفيف من حدة االنفعاالت السلبية ) الغضب ( لدى 

االسترخاء ، التنفيس حاالت عينة الدراسة وتمثلت هذه االساليب فيما يلي ) ضبط الذات ، 

تخفيف من حدة االنفعالي ( ، كما اعتمد برنامج التدخل المهني على الفنيات السلوكية وذلك لل

السلوك العدواني اللفظي والبدني لدى حاالت عينة الدراسة وتمثلت هذه االساليب فيما يلي ) 

التعزيز ، التعاقد السلوكي ، لعب الدور ، النمذجة ، القراءة ، الواجبات المنزلية ، توكيد الذات ، 

 بة ( . التدريب على المهارات االجتماعية ، التصحيح الزائد ، تشكيل االستجا

  اءهنإلمرحلة ا .4

 .نهاء برنامج التدخل المهني وتطبيق القياس البعديإ

ً وصف (6)ويوضح الجدول التالي رقم  لعالج لجلسات برنامج التدخل المهني القائم على ا اً مختصر ا

 :ين مطلقينأبوالمعرفي السلوكي للتخفيف من حدة السلوك العدواني لدى الفتيات من 

 

 (6)جدول رقم 

 الهدف العام عنوان الجلسة الرقم

المقابلة التمهيدية وشرح  1

 ABCنظرية 

 ،التعاقد الشفهي إجراء ،التعارف وتطبيق القياس القبلي

ونظرية اليس  يةالنالالعق فكاراألالتعرف على مفهوم 

ABC. 

التعرف على التشوهات المعرفية لتتمكن الطالبة من   التشوهات المعرفية 2

 .التخلي عنها

 .هأنواعتعريف الطالبة بمفهوم السلوك العدواني و لوك العدواني الس 3

ية المرتبطة نالالالعق فكاراأل 4

 بالسلوك العدواني 

ية الداعمة للسلوك نالالالعق فكاراألالتعرف على 

 .العدواني

حديث الذات السلبي وتعلم توليد عبارات  أثرالتعرف على  التعليمات الذاتية  5

  .ةإيجابيذاتية 

حل  أسلوبالتدريب على  6

 المشكالت 

 .حل المشكلة أسلوبالتعرف على خطوات  

 .فعاالت السلبيةنالالغضب وا إدارةتعريف الطالبة بكيفية  الغضب  إدارة 7

 .تدريب الطالبة على مهارة ضبط الذات ضبط الذات  8

  .ةتدريب الطالبة على كيفية مواجهة الضغوطات الحياتي الضغوط الحياتية  9
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ا   :الصعوبات المرتبطة بتطبيق برنامج التدخل المهني :ثامنا

 :هناك مجموعة من الصعوبات التي واجهت الباحثة وهي 

وطول المدة الزمنية  ،ات الحصول على موافقة التطبيق من وزارة التعليمإجراءصعوبة في  .1

 .والبدء بالتطبيق (مهمةالب تسهيل خطا)حتى صدور 

عدم انتظام بعض الطالبات من حاالت المجموعة التجريبية في حضور الجلسات العالجية  .2

حتى تم حل هذه المشكلة من خالل استغالل  ،خالل بداية تطبيق برنامج التدخل المهني

ياز الطالبة اجت أولغياب المعلمة  ماإالحصص الدراسية التي تكون الطالبة متفرغة فيها 

 .للمقرر خالل الفصل الصيفي

الجلسات العالجية  والمشاركة فيحذر الطالبات من حاالت المجموعة التجريبية من الحديث  .3

ى في التطبيق تم حل هذه المشكلة من خالل لواألومضي األيام  ،وعند تكوين عالقة مهنية

 .التأكيد على سرية المعلومات

 أحدك)الت المجموعة التجريبية بتطبيق الواجبات المنزلية عدم اهتمام بعض الطالبات من حا .4

وتم التغلب على هذه المشكلة من خالل استخدام  ،(العالج المعرفي السلوكي أساليب

 .العالجية المختلفة حسب ما يناسب شخصية كل طالبة ساليباأل

ا   :نجاح برنامج التدخل المهني إلىالعوامل التي أدت  :تاسعا

 .درسة في تسهيل مهمة الباحثة وتوفير المكان المناسب لعقد الجلسات العالجيةالم إدارة تعاون .1

 باختيارفرصة التاح للباحثة ستخدم في الدراسة مما أالمدخل العالجي الم أساليبتنوع  .2

 .العالجي الذي يتناسب مع مشكلة الطالبة وشخصيتها سلوباأل

الت المجموعة التجريبية ظهور مشكلة السلوك العدواني بشكل واضح بين طالبات حا .3

 .واعترافهم بوجود المشكلة

تدريب الطالبة على ممارسة السلوكيات التوكيدية  توكيد الذات  10

 .ةيجابياإل

العامة في  األسس أهمتدريب الطالبة على ممارسة   يناآلخرمهارات التعامل مع  11

وذلك للتخفيف من حدة السلوك  يناآلخرالتعامل مع 

 .العدواني

تطبيق مقياس السلوك  إعادةوتقييم نتائج التدخل المهني  الجلسة الختامية  12

 العدواني لتحديد القياس البعدي 
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وجود طالبات متفرغات خالل الحصص الدراسية وهن ممن اجتزن بعض المقررات خالل  .4

قات مختلفة وعدم أوفسهل ذلك للباحثة عقد الجلسات العالجية في  ،الفصل الصيفي

 .االقتصار على حصة النشاط

 :جه القصور في الدراسةأو :عاشراا 

البحوث العلمية التي يمكن أن تؤثر على العالقات  أنواعدق بحوث التجريبية تمثل أإن ال 

ويتميز المنهج التجريبي عن غيره من المناهج  ،بين المتغير المستقل والمتغير التابع في التجربة

بأن دور الباحث ال يقتصر على جمع البيانات والمعلومات في واقع ما بهدف فهم هذا الواقع 

 إعادة يحاولن الباحث التجريبي بل إ ،وتطويره كما هو الحال في الدراسات المسحية وتفسيره

 .تحدثه من نتائج هذه التغييرات وما أثرتغييرات عليه وقياس  إدخالتشكيل الواقع عن طريق 

  .(192 ،2007 ،عطوي)

التي  بمجموعة من العوامل في البحوث االجتماعية المنهج التجريبياستخدام  أثرولكن يت 

 .يمكن أن تؤثر في الصدق الداخلي والخارجي للتجربة

الخدمة االجتماعية االكلينيكية  أوواالجتماعية  اإلنسانيةالباحث في العلوم  نجد أنلهذا  

نظراً لتعدد العوامل التي تؤثر  ؛يصعب عليه تعميم نتائج بحثه عن فعالية برنامج للتدخل المهني

 ؛تي ال تجعله يستطيع تعميم هذه النتائج بدرجة مناسبة من الثقةفي الصدق الخارجي للتجربة وال

فبسبب قلة عدد مفردات عينات معظم البحوث في الخدمة االجتماعية االكلينيكية فمعظم البحوث 

 أعلىعلى  يتراوحفي هذا الخصوص كانت تطبق برامج تدخلها المهني على عدد  أجريتالتي 

مفردة لكل من المجموعة التجريبية والمجموعة  (15 – 10) عشر إلى خمس عشرة تقدير بين

ومن هذا  .ن تمثل مجتمع البحثأ األحوالال يمكن على أي حال من  عدادوهذه األ ،الضابطة

برنامج التدخل  أسلوببنجاح  ترتبطن نتائج البحث سواء كانت : إالمنطلق ال نستطيع القول

وهذا بالضرورة قد ال يرتبط  ،مثله العينةفشله يمكن تعميمها على المجتمع الذي ت أوالمهني 

المادية والزمنية  باإلمكانياتترتبط  حياناألخالقية للباحث لكنها في معظم أ أوبعيوب علمية 

  .(130 – 128ص  ،2006 ،عبد المجيد) .للباحث

 إجراءولكن يمكن االستفادة منها في  ،هذه الدراسة ال يمكن تعميمها فإنوبناء على ذلك  

كما يمكن االستفادة من برنامج  ،مماثلة أخرىمن الدراسات والبحوث على حاالت  المزيد

 .التدخل المهني الذي تم تطبيقه في الدراسة
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 :اخلامتة

ا  المنهجية لرد اسة وذلل ابتداءل مخ تع ي   عع جراء ر  ف  هخا الفصا اإل 

كخلل  ،ومجاال  الد اسة أاوا و  ،وفرو  الد اسة ،و ينة الد اسة ،والمنه  الم تخدم ،الد اسة

وا تت  هخا  ،ف   جاح تطبيق  ساهماالععاما الت   أه بر ام  التد ا المهن  و  إل ت  التطرل 

  .ج  القصع  ف  هخه الد اسةأو الفصا بتع ي  

 . ت   ر  التد ا المهن  م  حاال  الد اسةسي ،وا تقاالل لرفصا ال ااس 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 :الفصل السادس

املهني عرض التدخل 

 حلاالت الدراسة
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 :املقدمة

يوضح الفصل الحالي حاالت المجموعة التجريبية الالتي تم تعرضهن لبرنامج التدخل  

وسوف يتم عرض حالة من هذه الحاالت التجريبية  ،المهني القائم على العالج المعرفي السلوكي

  .واالكتفاء بعرض الملخص مع باقي الحاالت ،بالتفصيل

 

 :ىلواألللتدخل المهني مع الحالة  عرض مفصل :لا أو

  :يةلواألالبيانات 

   (ي .ر) :اسم الطالبة

 سنة  (18) :العمر 

 الثالث الثانوي  :الصف

 .شقاءهم غير أجميع ( إخوان4أربعة ) :خوةعدد اإل

 (2الثانية ) :االبنةترتيب 

  (بها األمحمل  أثناء)نة األبقبل ميالد  :ينبواألوقت حدوث طالق 

 .األمتعيش الطالبة مع  :قامةمكان اإل

 متوسط  :المستوى االقتصادي

 متوسط  :المستوى الدراسي

  :وصف شخصية الطالبة

 .تهتم الطالبة بمظهرها كثيراً  ال تعاني الطالبة من أي أمراض عضوية، :الحالة الصحية

 وأخيها األبومنهم  نياآلخرعدوانية تجاه  ،يةنالالعق اأفكارتتبنى الطالبة  :الحالة العقلية

 .يظهر عليها الشرود الذهني اكم ،ومعلماتها وبعض صديقاتها

 .المزاجية تعاني الطالبة من األرق، القلق، الغيرة المفرطة، :الحالة النفسية

 وأخيهاها ، واضطراب عالقتها مع والديارتفاع حدة السلوك العدواني :الحالة االجتماعية

 .ومعلماتها وبعض صديقاتها
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 :لخص المشكلةم

تدرس بالصف الثالث ثانوي في  ،عام (18) ثمانية عشر  تبلغ من العمر ر.ي()الطالبة  

وكانت قبل زواج  ،في منزل مستقل والدتهاوزوج  والدتهاتعيش الطالبة مع  ،المسار الطبيعي

الثة ولديها ث ،اأبيهها من لديها أخ يكبرها وهو أخو ،أيضابمفردهم  والدتهاتعيش مع  والدتها

الشركات بمنطقة قريبة من مكة  إحدىفي  والدهايعمل  ،(ذكور وأخت 2)صغر منها إخوة أ

اضطراب عالقتها مع  إلىدى ية مما أنالخاطئة ال عق أفكارتعاني الطالبة من  ،المكرمة

 حيث إن ،مما جعلها عدوانية في بعض سلوكياتهاال يحبها  قد الطالبة أن والدهاتعت ،يناآلخر

ً نه كان متزوجوهي حامل بها بالرغم من أ والدتهاق ها طلوالد وانجب  والدتهاقبل  أخرى بامرأة ا

ها من هذه دوبالرغم من ذلك لم يتعظ وال ،ن في عدم استقراراألبمنها ابن وطلقها ويعيش 

ها شخص يفتقر لمهارات التربية والتعامل مع تعتقد الطالبة أن والد أيضا ،التجربة على حد قولها

حد على -،وال يراعي ظروفها واحتياجاتها في هذه المرحلة وآرائهومتعسف في قراراته  ،بناءاأل

الطالبة كثيرة الخالفات معه وتحمل له مشاعر سلبية تجعلها ال  فإنلذلك  ؛ -قول الطالبة 

ن حدثت تطيع التحكم في انفعاالتها وسبق أوالطالبة تغضب بسرعة وال تس ،تتواصل معه كثيراً 

ر األممع بعض صديقاتها في المدرسة مما استدعى  باأليديعدة مرات وتشابك  لها مشاجرة

ت عليها وعلى أثرتعاني الطالبة من احاديث ذات سلبية  أيضا ،المدرسة إدارة إلىتحويلهم 

بشدة بشكل يوضح عدم الرضا وعدم  يةاألسركما تنتقد الطالبة ظروفها  ،عالقاتها بالمحيطين بها

ً ما حيث إنزيادة انفعالها في المواقف المختلفة وتصرفها بعدوانية  لىإدى ؛ مما أمأقلالت ها غالبا

 .ية وغير منطقية دون أن تفكر في العواقبنالغير عق سبابتنفعل أل

  1المقابلة 

 فردية  :نوع المقابلة

 هـ  1441/  1/  11 :تاريخ المقابلة

 مكتبة المدرسة  :مكان المقابلة

 (خالل الحصة الثانية والثالثة)ساعة ونصف  :زمن المقابلة
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 :المقابلة أهداف

 التعارف بين الباحثة والطالبة  إجراء .1

 .مع الطالبة تعاونيةتأسيس عالقة مهنية عالجية  .2

 .القياس القبلي عل مقياس السلوك العدواني إجراء .3

 .فعاالت والسلوكنالوا فكاراألوتوضيح العالقة بين  ABCشرح نظرية  .4

 :ىلواألمحتوى المقابلة 

 أثناءبلغتها المرشدة الطالبية بالحضور مكتبة المدرسة بعد أن أ إلىحضرت الطالبة   

 أثناءخذت بعض المقررات فقد أالطالبة متفرغة في هذا الوقت  حيث إن ،الحصة الثانية والثالثة

 .الفصل الصيفي

ضمام للبرنامج نالاستقبلت الطالبة وشكرتها على حضورها وعلى موافقتها على ا 

فعاالت السلبية نالية والتقليل من انالالالعق فكاراألتعديل  إلىن البرنامج يهدف وضحت لها أو

ها إكسابمن خالل  يناآلخرتحسين عالقاتها ب إلىه يهدف كما أن ،داراتها بشكل صحيحوإ

المهارات االجتماعية المختلفة التي تمكنها من مواجهة الضغوط والمواقف الحياتية بدون الحاجة 

كما وضحت لها عدد جلسات البرنامج والمدة الزمنية لكل جلسة ومكان  ،التصرف بعدوانية إلى

 .انعقادها

المعلومات وأن بداية ا أكدت لها على سرية كم ،تعاونهارحبت الطالبة بذلك وأبدت  

جابة صحيحة ضحت لها أنه ال توجد إأوو ،منها االجابة على مقياس الدراسة العمل معها تتطلب

على عبارات  باإلجابةفوافقت الطالبة وقامت  ،خاطئة ولكن عليها أن تجيب طبقاً للواقع أخرىو

ضح ارتفاع سلوكها العدواني على أودرجة مما  (120) مئة وعشرين المقياس وحصلت على

غير  فكاراألوأن  ABCثم قمت بعد ذلك بشرح نظرية  ،التي تضمنها المقياس ربعةعاد األاألب

شرح وبدأت أ ،مرغوبالغير عاالت السلبية وفي حدوث السلوك فنالب في اية هي السبنالعقال

 فكاراألهي  (B)الحدث و  أوهو الموقف  (A)ثلة وذكرت لها أن األم باستخداملها هذه النظرية 

الطالبات في الفصل اختبارات  باختباركانت المعلمة تقوم  اإذف ،هي النتيجة (C)والمعتقدات و 

ن يخطئن وتريد أن تخصم من أن المعلمة تريدهن أ (B)البات قد تعتقد الط إحدى فإنمفاجئة 

لمة حريصة على ن المعالطالبات أ إحدى (B)بينما تعتقد  (حديث ذات سلبي) درجاتهن

 .الحرص على ذلك استذكارهن ومراجعتهن بصفة مستمرة وتريد منهن
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لبية تجاه المعلمة وربما الشجار س انفعالها والشعور بمشاعر (C) إلىى يؤدي لواألاعتقاد الطالبة 

ن تناقشت مع المعلمة ستتناقش معها وإ هدوءً  أكثر (C)بينما الطالبة الثانية يكون حديثها  ،معها

 .لذلك لم تغضب الطالبة ، فهي تعتقد أن المعلمة تفعل ذلك لمصلحتهنباحترام

 حدان أن الحدث ونه بالرغم مالبة باالستشهاد بالمثال السابق إثم قمت بتوضيح ذلك للط 

 أفكارتجاه الموقف فهناك  فكاراألوذلك بسبب اختالف  ردة الفعل والنتيجة كانت مختلفة؛ ولكن

 أفكاروهناك  ،سلبية وحديث ذات سلبي ينتج عنه انفعاالت سلبية وسلوكيات غير مرغوبة

أن  ضحت لهاأوثم  ،وينتج عنه ردة فعل متزنة مالئمة للموقف إيجابية وحديث ذات إيجابي

ية وحديث الذات السلبي والذي يتبعه نالعقالغير  فكاراألجوهر العالج المعرفي السلوكي تغيير 

 .فعاالت والسلوكنالتغيير في ا

 حداأل :ثم قمت بتلخيص ما دار في المقابلة واالتفاق معها على موعد المقابلة القادمة يوم 

عربت الطالبة وأ فوافقت ،كتبة المدرسةهـ الساعة الثامنة صباحاً بم 1441/  01/  16 :الموافق

 .الدراسة على الحالة أداةتطبيق توضيح لنتائج وفيما يلي  ،عن حماسها لحضور الجلسات

 (7)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدوانيى لواأليوضح درجات القياس القبلي للحالة 

 

 عاداألب

 

السلوك العدواني 

 البدني

 

السلوك العدواني 

 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 120 33 36 28 23 الدرجات

 

ها في البعد كما أن ،يتضح من الجدول السابق ارتفاع حدة السلوك العدواني لدى الطالبة 

ال  أفكار (10) عشرة وافقت الطالبة على (العدائية) الخاص بالمكون المعرفي للسلوك العدواني

  :ية التي وافقت عليها الطالبة على القياس ما يلينالالالعق فكاراأل أهمية على القياس وكانت نالعق

 .عنهم االبتعادبعض الناس يتصفون بالخسة والشر ويجب  .1

 .أشعر وكأن الناس يدبرون لي المكائد من خلفي .2

  .دليل على الضعف يناآلخر إساءةتجاهل  .3
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 :تقويم المقابلة

 .التعارف مع الطالبة إجراءتم  .1

 .ا التقبل والسريةهأهملطالبة تقوم على مبادئ العمل المهني االجتماعي وتكوين عالقة مهنية مع ا .2

 .تطبيق مقياس السلوك العدواني .3

 ABCشرح نظرية  .4

 .تحديد موعد ومكان المقابلة التالية .5

 :المستخدمة ساليباأل

 :المعرفية ساليباأل -أ 

 .ومفهوم السلوك العدواني ABCالتوضيح لمساعدة الطالبة على فهم نظرية  .1

 .والمشاعر والسلوك فكاراألالعالقة بين  إدراكقشة المنطقية لمساعدة الطالبة على المنا .2

 .يةنالعقالغير  فكاراألاالقناع لمساعدة الطالبة على االقتناع بخطورة  .3

 :االنفعالية ساليباأل -ب 

العالقة بين  إدراكلمساعدة الطالبة على التفكير في مشكالتها وتأملها و :التأمل الذاتي 

 .والسلوك فكاراأل

  :السلوكية ساليباأل -ج 

 .ية وتأثيرها على السلوكنالعقالغير  فكارلأل نماذجعرض  :النمذجة 

 المقابلة الثانية 

 فردية :نوع المقابلة

 هـ  1441/  01/  16 :تاريخ المقابلة 

 مكتبة المدرسة :مكان المقابلة

 (الحصة الثانية)دقيقة  (45) :زمن المقابلة 

 :المقابلة أهداف

 .تعاقد سلوكي شفهي مع الطالبة اءإجر .1

 ية لدى الطالبة.نالعقالغير مناقشة األفكار السلبية و .2

 التعرف على التشوهات المعرفية. .3

 التعرف على سبب اضطراب عالقات الطالبة مع اآلخرين. .4
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 :محتوى المقابلة الثانيةـ 5

نتظارها وتبادلنا مكتبة المدرسة في الساعة الثامنة صباحاً وكنت با إلىحضرت الطالبة  

ية داعمة للسلوك نالغير عق أفكارضحت للطالبة أن نتائج المقياس توضح أنها تتبنى أوو ،التحية

 على المقياس توضح ارتفاع سلوكها العدواني وهذا يتطلب تدخالً  استجابتها كما أن ،العدواني

ً مهني د شفهي يتضمن توضيح تعاق إجراءتعاقد معها فوافقت الطالبة وقمت ب إجراءويستلزم ذلك  ا

والهدف من  ،مكان انعقاد المقابلة ،مدة المقابلة ،تاريخ انعقادها ،عدد المقابالت)كالً من 

 التعاونووأكدت على ضرورة االلتزام  (مواضيع هذه الجلسات وعناوين ،الجلسات العالجية

التي تمكنها من  ها العديد من المهاراتإكسابحتى نتمكن من التقليل من حدة السلوك العدواني و

مجموعة من  إلىضحت للطالبة أن نتائج المقياس تشير أوو ،مواجهة المواقف بشكل أفضل

ى لواألوبدأت مع الطالبة في مناقشة وتحليل الفكرة  ،ية تحتاج لمناقشة وتعديلنالالالعق فكاراأل

ها لهذه ها عن تفسيرواستفسرت من (عنهم االبتعادبعض الناس يتصفون بالخسة والشر ويجب )

نها مرت بالعديد من المواقف التي جعلتها ترى ضحت لي الطالبة أأويمانها بها فالفكرة وسبب إ

ليس جميع الناس  هخبرتها أنأ ،عنهم االبتعادأن هناك الكثير من الناس السيئين الذين يجب 

ً سلبي اجانب نحملسواسية وكل أنسان فيه جانب خير وجانب شر وحتى نحن أنفسنا   كما ، ا

 يناآلخر األشخاصضحت لها أن المواقف السيئة التي تحدث لنا ال يجب تعميمها على كل أو

وال  يناآلخرنها تفعل ذلك وتعمم مما جعلها تتجنب بة نعم إقالت الطال، األخرىوالمواقف 

 فكاراألشجعت الطالبة على التخلي عن هذه  ،القريبين جداً وهم قليلون األشخاصمع  إالتتحدث 

ة ذاتية إيجابيوطلبت منها ذكر عبارات  ،ومشاركتهم يناآلخركن من االختالط مع حتى تتم

 االبتعادن بعض الناس يتصفون بالخسة والشر ويجب إ)ية فكرة نالتوضح اقتناعها بعدم عق

 .ات ولديه سلبياتإيجابينسان لديه كل إ ،نسان يخطئكل إ :فذكرت ما يلي (عنهم واحتقارهم

وهي وجهات نظر خاطئة لم يتم التحقق من  :لتشوهات المعرفيةضحت لها مفهوم اأوثم  

ً بيضلونا أالشخص الذي يريد  :مثل ،صحتها وتتمثل في التفكير الثنائي وال يكون  اً سودا ألون أو ا

ً مرن ه في المواقف السابقة على أفكارالتعميم المفرط والذي يقوم الشخص فيه بتعميم معتقداته و ،ا

اث السلبية حدلوم الذات وعزو األ :الشخصنة والمقصود بها ،ألخرىااث حدكل المواقف واأل

في الموقف وجعله  حداالتركيز على شيء سلبي و :التصفية العقلية والتي يقصد بها ،الذات إلى
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 ،ة بطريقة عكسيةيجابياث اإلحدة وذلك بقلب األيجابيالتقليل من اإل ،هو الموضوع الوحيد

 .ستنتاج النتائج السلبية بدون وجود دليل واضحا :االستدالل التعسفي ويقصد به

ها مضطربة قتها مع والديها فذكرت أن عالقتها مع والديثم استفسرت من الطالبة عن عال 

دى مما أ ه يعطيها مصروف شهري ال يكفيهاكما أن ،يلبي لها احتياجاتهاال ه ال يهتم بها وحيث إن

مما  ؛ا الصغارخوانهيعطي ماله إلحيث املة والحزن والتفرقة في المع حباطاإلشعورها ب إلى

تقال نالطلب منها ااالخيرة  ه في الفترةحيث إنجعلها تتعامل معه بعدوانية وتتجنب التواصل معه 

ن تغيري قرارك اً عليك ويريد أفقلت لها ربما يكون تعامله معك بهذه الطريقة خوف ،للعيش معه

: إنه ال قالت الطالبة ،تكؤول عنك وليس زوج والدعيش مع والداتك فوالداك يشعر أنه المسفي ال

ها وشجعتها على ية عالقتها مع والدأهمقناع الطالبة وتوضيح فقمت بإ ،تهايهمه سوى رضى والد

 .ية التي وافقت عليهانالعقالغير  فكاراألثم قمت بمناقشة الطالبة في باقي  ،الصبر والتسامح

ها تجاه هذه المواقف أفكارواقف التي تواجهها وثم طلبت من الطالبة أن تسجل قائمة بالم 

ثم قمت بتلخيص ما دار في المقابلة واالتفاق على موعد المقابلة  ،فعال والسلوك الناتجنالثم ا

ً وذلك في نفس  هـ 1441/  01/  18 :الموافق ،الثالثاء :القادمة يوم الساعة الثامنة صباحا

 .المكان بمكتبة المدرسة

 :بلةتحليل محتوى المقا

 االستعراض المعرفي  .1

بعض  :ية منهانالغير عق فكاراألضحت الطالبة من خالل المقابلة تبنيها لمجموعة من أو

شعر أن الناس يدبرون لي أ ،عنهم واحتقارهم االبتعادالناس يتصفون بالخسة والشر ويجب 

 .دليل على الضعف يناآلخر إساءةتجاهل  ،المكائد من خلفي

  البناء المعرفي إعادة .2

وذلك بأتباع  فكاراألالبناء المعرفي للطالبة من خالل توضيح عدم منطقية هذه  إعادةتم 

 :التالية ساليباأل

 المعرفية  ساليباأل -أ 

 .ية ومخاطر التمسك بهانالها الالعقأفكار إدراكالتقارير الذاتية لمساعدة الطالبة على  .1

ية على نالأفكارها الالعقالواجبات اإلدراكية لمساعدة الطالبة على التعرف على أثر  .2

 وسلوكها. انفعاالتها
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 وذلك بمواجهة الطالبة بخطأ أفكارها. ،المواجهة .3

 ية.نالعقالغير بتوضيح أن شعورها بأن الناس سيئون يرجع ألفكارها  وذلك ،التوضيح .4

 

  االنفعالية ساليباأل -ب 

 .هان حديث الذات السلبي هو السبب في مشكالتلتكتشف الطالبة أ :التأمل الذاتي .1

 فعالي وذلك بإتاحة الفرصة للطالبة بإفراغ انفعاالتها السلبية.نالالتنفيس ا .2

  .السلوكية ساليباأل -ج 

 .تعاقد شفهي مع الطالبة إجراءالتعاقد السلوكي وذلك ب 

 :تقويم المقابلة

 .تكوين عالقة مهنية مع الطالبة .1

 إجراء التعاقد السلوكي الشفهي مع الطالبة. .2

 لتشوهات المعرفية وأنواعها.تعليم الطالبة مفهوم ا .3

 إلى اضطراب عالقاتها مع والدها . ية والتي ادتنالعقالغير تحديد األفكار  .4

 ية.نالاقتناع العملية بخطورة األفكار الغير عق .5

 االتفاق على موعد وأهداف المقابلة التالية. .6

 :المقابلة الثالثة

 فردية :نوع المقابلة

  هـ 1441/  01/  18 :تاريخ المقابلة 

 مكتبة المدرسة :مكان المقابلة

 (الحصة الثانية)دقيقة  45 :زمن المقابلة 

 :المقابلة أهداف

 .هأنواعالتعرف على مفهوم السلوك العدواني و .1

 تحليل السلوكيات العدوانية لدى الطالبة. .2
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 :محتوى المقابلة

ع المقابلة ثم بدأت بالتذكير بموضو ،قابلت الطالبة في الموعد المحدد وتبادلنا التحية 

ثم بدأت مع الطالبة بشرح مفهوم السلوك العدواني  ،السابقة ومناقشة الواجب المنزلي السابق

غير  أوبصورة مباشرة  يناآلخربالذات و ب واألذىيقاع الضرر إ إلىوهو السلوك الذي يهدف 

مل ذاتية كما قمت بتوضيح العوامل الكامنة وراء السلوك العدواني والتي قد ترجع لعوا ،مباشرة

السلوك  :السلوك العدواني والتي تم تصنيفها كالتالي أنماطثم قمت بتوضيح  ،عوامل خارجية أو

 ،كالضرب وغيره يناآلخرب أويقاع الضرر البدني بالذات ، والذي يتمثل في إالعدواني البدني

 ساءةاإل أوتم لفظياً كالسب والش يناآلخر إلى ساءةي يتمثل في اإلذالو ،والسلوك العدواني اللفظي

ً  إلى  :الغضب والذي يتمثل في ،حديث الذات السلبي ولوم الذات والحط منها :مثل ،الذات لفظيا

دفاعية وتقلب المزاج نالفعالي للعدوان ويتمثل في انالاالستعداد للسلوك العدواني ويمثل المكون ا

جانب المعرفي للسلوك ال :والعدائية التي تتمثل في ،والرغبة في االعتداء وسهولة االستثارة

االعتقادات  :الخاطئة التي تدفع الفرد للعدوان والتي تتمثل في فكاراأل :تمثل في، والذي يالعدواني

  .وتوقع الشر يناآلخراث والشك في حدالتي تعطي تقييمات سلبية لألشخاص واأل

الل ثم قمت بمساعدة الطالبة باالستبصار بالنمط العدواني الذي تمر به وذلك من خ 

سلوك العدواني السابقة ال أنواعومارست جميع  حيث ذكرت الطالبة أنها سبق وأن ،المناقشة

زميالتها في المدرسة وذلك  شدها ممارستها للسلوك العدواني البدني تجاه بعضولكن كان أ

عصابها وقاموا بالتشابك ر في الساحة ولم تتمالك الطالبة أفطابسبب إساءتهم لها خالل وقت اإل

دليل  يناآلخر إساءةتجاهل ) ألنه كان يجب عليها أن تفعل ذلك أنوذكرت الطالبة  ،أليديبا

 إلىية والتي تؤدي بها نالالالعق فكاراأل إحدىوضحت للطالبة أن هذه الفكرة  ،(على الضعف

فمرة يجب عليه  ،أخرى إساءةب إساءةه ليس على الفرد أن يقابل كل فإن ،انتهاج السلوك العدواني

يمكن للفرد أن يعبر عن غضبه واستيائه ولكن بطريقة مقبولة بدون  أخرىقات أواهل وفي التج

ها تجعل الطالبة في حالة حيث إنكما وضحت للطالبة خطورة هذه الفكرة  ،يناآلخر إلى ساءةاإل

 .توجه لها إساءةاندفاعية وتأهب للرد على كل 

 :م تحلل الموقف من خالل ما يليثم كلفت الطالبة بكتابة موقف تصرفت فيه بعدوانية ث 

هل تكرر السلوك  ،؟ما نوع السلوك العدواني ،؟من هو الشخص الذي تصرفتي معه بعدوانية)

  (ذلك؟ما النتائج السلبية المترتبة على  ،؟شخاص آخرينمع أ أومع نفس الشخص 

 :الموافق حداأل :ثم قمت بتلخيص ما دار في المقابلة واتفقت معها على موعد المقابلة القادمة يوم

23  /01  /1441  ً   .هـ الساعة التاسعة صباحا
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 :تحليل محتوى المقابلة

ية داعمة للسلوك العدواني وهي أن نالضحت الطالبة فكرة العقأو :االستعراض المعرفي .1

  .دليل الضعف يناآلخر إساءةتجاهل 

 إعادة البناء المعرفي: تم استخدام األساليب التالية: .2

 :فيةالمعر األساليب -أ 

 أثروذلك بمساعدة الطالبة على التعرف على  :المرتبطة بسوء التكيف فكاراألالتعرف على  

 (.دليل على الضعف يناآلخر إساءةتجاهل )ية التي ذكرتها وهي أن نالعقالغير الفكرة 

 :النفعالية ساليباأل -ب 

زميالتها في  وذلك بتنفيس الطالبة عن انفعاالتها السلبية تجاه بعض :فعالينالالتنفيس ا 

  .المدرسة وذكرها لمواقف سابقة معهم

  :السلوكية ساليباأل -ج 

 بتكليف الطالبة بكتابة موقف تصرفت فيه بعدوانية وتحليلها لهذا الموقف. :الواجبات المنزلية .1

 تقديم المعلومات: وذلك بتوضيح مفهوم السلوك العدواني وأنماطه.  .2

 :تقويم المقابلة

 .هأنماطني والتعرف على السلوك العدوا .1

 ية الداعمة للسلوك العدواني. نالتم مناقشة الطالبة في إحدى األفكار الالعق .2

 

 :المقابلة الرابعة

  فردية :نوع المقابلة

   .هـ 1441/  1/  23 :تاريخ المقابلة

 مكتبة المدرسة :مكان المقابلة

  .ساعة ونصف :زمن المقابلة 

 :المقابلة أهداف

 .ية الداعمة للسلوك العدوانينالقالالع فكاراألالتعرف على  .1

 :محتوى المقابلة

ً وذلك خالل  (8) الثامنة مكتبة المدرسة في تمام الساعة إلىحضرت الطالبة   صباحا

تبادلنا  ،الملل والحزن عالماتحضرت هذه المرة وكانت تبدو على الطالبة  ،الحصة الثانية
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ما بدأت الطالبة بالحديث عن وعند ،ةكانت لديها مشكل اإذما التحية وسألتها عن أحوالها وع

سبب  عن وعندما سألتها ،ةإيجابيها جداً وال تحمل له أي مشاعر والدها وذكرت أنها تكره والد

تها وهي حامل بها فهو ال يحمل في قلبه ها أنه طلق والدلأو :أسبابنها تكرهه لعدة : إذلك قالت

ً نه يعطيها مبلغظم فذكرت أصروفها الشهري بشكل منتال يعطيها م هألنو ،أي رحمة ً شهري ا ال  ا

ها والد كما أن ،راألمتها وتشعر بالخجل الشديد من هذا كفيها فتضطر أن تأخذ من زوج والدي

نه يسكن في مكان : إقالت ،هالتها عن سبب رفضها العيش مع والدفسأ ،يريدها أن تعيش عنده

شخصيته تختلف عن ما تربت عليه وأن  (المحافظات التابعة لمكة إحدى) يبعد عن مكة بمسافة

ه كما أن ،معها يتحاوروال  آرائهفعال والعصبية ومتعسف في نالفوالدها شديد ا ،مع والدتها

أن الفتاة ال يحق لها التعليم وال العمل وأن الفتاة يعيبها  :مثل ،متمسك بعادات وتقاليد قديمة

وناقشتها  ،صات لهانإلها بعد اتتهدئ في بدأتثم  ،الخروج من المنزل كثيراً وغيرها من العادات

عليها ويريد أن يتحمل ها ربما يخاف والدفي ما ذكرته من تفاصيل مشكلتها ووضحت لها أن 

ً مسؤوليتها هو وليس شخص كما وضحت لها أن  ،آخر لذلك يلح عليها في أن تأتي للعيش عنده ا

مازال يتمسك ببعض العادات التي  هابالبيئة التي نشأ فيها ويبدو أن والد أثركل شخص البد أن يت

ثم وضحت لها أن موضوع الطالق قد حدث في الماضي  ،قد ال تتناسب مع الوقت الحالي

وذكرت لها  ،إلهيةوجل لحكمة  قدار من   عزين لبعضهم وهذه أالوالد إعادةوانتهى وال يمكننا 

تقبلت  ،يهاأبوة عن طالق اث الناجمحدمنها أن تتعلم كيف تواجه هذ المشكالت واأل لأن المأم

ها يخاف عليها ولكنها ما زالت حزينة على لها وأكدت لي أنها تعلم أن والد الطالبة كل ما ذكرته

لذلك اصبحت تمارس السلوك العدواني معه ومع  ؛تها وتجاههادكل ما صدر منه تجاه وال

شاعر سلبية تجاه وم اً أفكاروذلك نتيجة لصعوبة ما مرت به من ظروف جعلتها تحمل  يناآلخر

 .يناآلخر

كانت  اإذالحصة الثالثة  أثناءانتهت حينها الحصة الثانية وطلبت من الطالبة البقاء  

ية الخاصة نالالالعق فكاراألثم بدأت بمناقشة  ،ترغب في ذلك وأبدت الطالبة رغبتها بذلك

للعدوان وهو الطالبة على مقياس السلوك العدواني وتحديداً على البعد الرابع  باستجابة

وسألتها  (السيئة تحدث لي بدون سبب األشياءعتقد أن أ)ى وهي لواألبدأت بالفكرة  ،(العدائية)

ية فليس في نالأنها فكرة غير عق :ية قلت لهانالنها فكرة عق: إعن مدى اقتناعها بالفكرة وقالت

ما وقع عليه من فقد يكون الشخص هو السبب في ،ور السيئة دون سبباألمتحدث لنا  األحوالكل 

 ؛غيره فليس علينا أن نؤمن بهذه الفكرة أوقرار خاطئ  أوخطأ فيه بسبب تصرف أ ماإمشكلة 

علينا تطوير قدراتنا والتعلم من بل  ،اث ونشعر بالعجز تجاههاحدا ستجعلنا مستسلمين لألهألن

دركت مدى نها أ: إقالت ،ثم سألتها عن رايها فيما ذكرته ،خطائنا حتى ال تتكرر نفس المشكالتأ
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استخدام القوة في تعاملي مع ) أن وهي ،ثم انتقلت للحديث عن الفكرة الثانية ،خطأ هذه الفكرة

ية نالنها فكرة عق: نعم إقالت ،سألتها عن مدى اقتناعها بالفكرة (يزيد من تقديري لذاتي يناآلخر

قلت لها هل في كل  ،ال من خالل القوةهذا الوقت ال يمكن التعامل معهم إفي  األشخاصوأن 

ال  :تقدير الذات ؟ سكتت الطالبة ثم قالت وبارتفاعفيها القوة شعرتي باالرتياح  استخدمتمرة 

المواقف التي  إحدىوذكرت لي  ،يوجد مواقف تطورت فيها المشكلة عندما استخدمت القوة

هذه الفكرة  نإذ :قلت لها ،طالبات الصف الثاني إحدىمارست فيها السلوك العدواني البدني مع 

فالرسول صلى   عليه وسلم  ،يناآلخرية فتقدير الذات ال يعني استخدام القوة مع نالغير عق

أدفع بالتي هي ) تعالىوكذلك قال    ،يناآلخرصانا بالرفق واللين والحكمة عند التعامل مع أو

لى   عليه وذكرت لها قصة الرسول ص (كأنه ولي حميم عداوةالذي بينك وبينه  اإذأحسن ف

خذ السيف وأراد قتل الرسول صلى غفى تحت الشجرة وترك سيفه فجاء أعرابي وأ وسلم عندما

 ،األخالقفالحلم سيد  ،فى الرسول صلى   عليه وسلم عن االعرابي   عليه وسلم ومع ذلك ع

كرة مرة ثم سألتها عن رأيها في هذه الف ،سع من أن يعني القوةأووكذلك مفهوم تقدير الذات 

ثم أكملت مع  ،الكثير من المشكالت إلىية تؤدي نالنها فكرة غير عقنعم إ :؟ قالت لي أخرى

ممارسة السلوك العدواني وتجعلنا في حالة اندفاع  إلىالتي تؤدي بنا  فكاراألالطالبة مناقشة باقي 

لبت من ر في المقابلة وطثم لخصت ما دا .يناآلخرتواجهنا من  إساءة أووتأهب لكل موقف 

التي  فكاراألالمواقف الذي تصرفت فيه بطريقة عدوانية ثم توضح هذه  إحدىن تذكر الطالبة أ

 ،يةنالعق أفكارب فكاراألتبنتها عند مواجهة هذا الموقف وأن توضح كيف يمكن استبدال هذه 

 .هـ 1441/  01/ 25واتفقت مع الطالبة على موعد المقابلة القادمة يوم الثالثاء الموافق 

 :تحليل محتوى المقابلة

 المعرفي  الستعراض .1

استخدام )مثل  ،ية المرتبطة بالسلوك العدوانينالعقالغير  فكاراألضحت الطالبة مجموعة من أو

  (يزيد من تقديري لذاتي يناآلخرالقوة مع 

 البناء المعرفي  إعادة .2

 :التالية ساليباألوتم استخدام  

 المعرفية  ساليباأل .1

السلبية  فكاراألوذلك لمساعدة الطالبة على تفنيد  :السلبية توماتيكيةاأل فكاراألتحميص  -

 .التحدي القولي أسلوبوتم استخدام  ،والتدقيق فيها وفي االستنتاجات المترتبة عليها

 .ية المرتبطة بالسلوك العدوانينالالالعق فكاراأللتغيير  :المناقشة المنطقية -

 والقصص  واألحاديث اآلياتوذلك من استخدام  ،هاارأفكالطالبة بخطأ  إلقناعوذلك  :االقناع -
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  .يةنالها الالعقأفكاروذلك بمواجهة الطالبة بخطأ  :المواجهة -

 :النفعالية ساليباأل .2

 .تاحة الفرصة للطالبة عن التنفيس عن انفعاالتها السلبيةخالل إوذلك من  :فعالينالالتنفيس ا -

 :السلوكية ساليباأل .3

غير  فكاراألف الطالبة بكتابة موقف تصرفت فيه بعدوانية مع ذكر بتكلي :الواجبات المنزلية -

 .ية الداعمة لذلك الموقفنالعقال

 ،أن الطالبة كانت ينقصها معلومات حول تقدير الذات باعتباروذلك  :تقديم المعلومات -

  .يناآلخروكانت تعتقد أن تقدير الذات يعني استخدام القوة عند التعامل مع 

  :تقويم المقابلة

 .فكاراألالداعمة للسلوك العدواني وتصحيح هذه  فكاراألتم مناقشة الطالبة في 

 

 :قابلة الخامسةالم

  فردية :نوع المقابلة

 هـ  1441/  01/  25 :تاريخ المقابلة

 مكتبة المدرسة :مكان المقابلة

 (خالل حصة النشاط)دقيقة  45 :زمن المقابلة 

 :المقابلة أهداف

 .زلي السابقالواجب المن مناقشة-1

 العبارات الذاتية السلبية المرتبطة بالسلوك العدواني. مناقشة-2

 :محتوى المقابلة

ثم بدأت معها في مناقشة  ،في الوقت المحدد مع الطالبة وتبادلنا التحية بدأت المقابلة 

ة ينالالالعق فكاراألالواجب المنزلي السابق وهو أن تذكر موقف تصرفت فيه بعدوانية وأن تذكر 

في وقت متأخر  كبرذكرت الطالبة أنه ذات يوم اتصل بها أخيها األ ،التي تبنتها في ذلك الموقف

سألها  ،وسائل التواصل االجتماعي إحدىه علم انها مستيقظة وذلك من خالل حيث إنمن الليل 

واعتقدت أنه  ظنت الطالبة ،ألنا إلىحوالها وعن دراستها ثم سألها عن سبب استيقاظها عن أ

فتبعاً لهذه الفكرة ردت عليه بعدوانية وقالت له  ،هو الذي حرضه على ذلك شك بها وأن والدهاي

التدخل فيما يعنيه وبعد انتهاء المكالمة تقول الطالبة انها ندمت على ذلك  أوال يحق له الشك بها 

ها دراكا إلثنيت عليهأ ،عليها االطمئنانراد فقط أنه أدركت اخيها يعاملها بإحسان وأنها أ هألن
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ذلك وطلبت منها أن تعتذر له عند التواصل معه عما بدر منها فوافقت على ذلك ثم بدأت معها 

ت في موضوع الجلسة الحالية وهو العبارات الذاتية السلبية المرتبطة بالسلوك العدواني ووضح

مواجهة  ة ذاتية تساعدنا علىإيجابينه يوجد هناك تعبيرات للطالبة المقصود بحديث الذات وأ

طلبت من الطالبة أن  ،زيادة المشكالت إلىالمواقف المختلفة وهناك عبارات ذاتية سلبية تؤدي 

ً فقالت لي الطالبةتذكر لي األ ً قبل النوم تكثر : إحاديث التي تحدث بها نفسها يوميا نها يوميا

ن غير ئة وإنه ال يوجد على اإلطالق أشخاص جيدون حياتها سيإ) :التفكير وتقول لنفسها

قلت لها  (نا حياتي سيئةأستاذة هذا الواقع أ) :سألتها عن مدى اقتناعها بهذه العبارة قالت (والدتها

وطلبت منها  ،أن نجعل حياتنا جميلة وأن نستغل كل ما وهبه   لنا من قدرات بإمكانناال نحن 

اليوم سيكون جميل ولن  هذا)ة مثل إيجابيأن تتخيل أنها يومياً عندما تستيقظ تردد عبارات ذاتية 

كل حدث يحدث ) ،(نا هادئة وقادرة على مواجهة أي موقف يحدث ليأ) ،(جه فيه أي مشكلةأو

سيكون هذا  :قالت ،وغيرها من العبارات (لنا هو لحكمة ويحمل في طياته الكثير من الخير

العبارات تمارس  أن أكدت على ذلك وطلبت منها ،فعلت ذلك يجميل جداً وسأشعر بالسعادة أن

 ،وسلوكياتنا انفعاالتناعلى ة وتترك العبارات الذاتية السلبية لما لها من تأثير سلبي يجابيالذاتية اإل

شكرت الطالبة على حضورها وقمت بتلخيص ما دار في المقابلة واتفقت معها على موعد 

 .هـ 1441/  02/  07الموافق  حدالمقابلة القادمة يوم األ

 :ةتحليل محتوى المقابل

 :الستعراض المعرفي

 .ذات سلبية مرتبطة بالسلوك العدواني وأحاديث عقالنيةغير  أفكار ضحت الطالبةأو

 :البناء المعرفي إعادة

  :المستخدمة ساليباأل

 :التالية ساليباألتم استخدام 

 :المعرفية األساليب-1

 .ةإيجابيعبارات ذاتية  وذلك لمساعدة الطالبة على تغيير حديث الذات وتوليد :تغيير حديث الذات -

غير  فكاراألوذلك لمساعدة الطالبة على تغيير حديث الذات السلبي و :المناقشة المنطقية -

 .قناعها بخطائهاوإ عقالنيةال

ة يومياً يجابين تتخيل نفسها وهي تردد العبارات الذاتية اإلطلبت الباحثة من الطالبة أ :التخيل -

 .وكيف سيؤثر ذلك على حياتها
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  النفعالية اليباألس-2

ة كل يوم يجابيحيث قامت الطالبة بتأمل ذاتها وهي تردد العبارات الذاتية اإل :التأمل الذاتي -

 .وكيف سيؤثر ذلك على حياتها

 السلوكية  األساليب-3

ة واالستفادة مما يجابيوذلك بالثناء على الطالبة عند قيامها بممارسة السلوكيات اإل :التعزيز -

 .الجلسات السابقةتم التطرق له في 

وذلك  كبرحيث قامت الطالبة بتصحيح تصرف خاطئ مع اخيها األ :التصحيح الزائد -

 باالعتذار له .

 :تقويم المقابلة

 .اقتناع الطالبة بسلبية عباراتها الذاتية -

 .ةإيجابيتوليد الطالبة لعبارات  -

 .المقابلة أهدافتحقيق  -

 

 المقابلة السادسة  

  جماعية :نوع المقابلة

 هـ  1441/  02/  07 :المقابلة ريختا

 مكتبة المدرسة :مكان المقابلة

 دقيقة خالل حصة النشاط (45) :زمن المقابلة 

 :المقابلة أهداف

 حل المشكالت باالشتراك مع باقي طالبات المجموعة التجريبية.  أسلوبتدريب الطالبة على  -

 .مالحظة سلوك الطالبة خالل الجلسة الجماعية -

 :لةمحتوى المقاب

حضرت الطالبة مع زميالتها خالل حصة النشاط وذلك لتفرغهم خالل هذه الحصة فتم  

تبادل الحديث مع تحضرت الطالبة وكانت  ،االستئذان من قبل معلماتهن وحضورهن الجلسة

تبادلنا التحية وبدأت بالتعريف عن موضوع الجلسة  ،بعض زميالتها في المجموعة التجريبية

وضحت للطالبات مفهوم المشكلة وذلك بمشاركتهن وهو  ،مشكالتحل ال أسلوبوهي عن 

ثم وضحت لهم المقصود  ،موقف يشعر فيه الفرد بعدم التوازن وعن عجزه في مواجهة المشكلة
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وهي مهارة يتعلمها الفرد تتضمن عدة خطوات ويتم اكتسابها بالممارسة  :بحل المشكلة

المشكلة  دراكت والتي تتمثل في إحل المشكال أسلوبثم وضحت لهن خطوات  ،والتدريب

تقييم البدائل واختيار الحل المناسب ووضع خطة  ،اقتراح البدائل ،صياغة المشكلة ،وتحديدها

لنتائج خيرة وهي التحقق من الحل بمقارنة النتائج التي تم التوصل لها بااأل ةثم الخطو ،لتنفيذه

ثم  ،زميالتها إحدىات غير الئقة مع تتبادل نظر ن الطالبةولوحظ خالل الجلسة أ ،المتوقعة

 باقتراحقمن  ،حل المشكالت أسلوبمشكلة ليتم تطبيق خطوات  طلبت من الطالبات أن يقترحن

مجموعات وتطبيق الخطوات  إلىوتم تقسيم الطالبات  (اإلنجليزيةصعوبة مقرر اللغة )مشكلة 

ثنيت عليهن لمشاركتهن وألى حضورهن من الجلسة قمت بشكر الطالبات ع االنتهاءوبعد  ،معهن

أخبرتها  ،لي الطالبة وسألتني عن موعد الجلسة القادمةانصرفت الطالبات و أتت إ ،وتعاونهن

ال  :قالت ،أي مشكالت تواجهها مع زميالتها في المجموعة ت هناكن كانبذلك وسألتها عما إ

ن في مراحل نهأ باعتبارسألتها عن سبب ذلك  ،على غير وافق معي (ش .ن)ولكن الطالبة 

سألتها عن  (تغار منها)تعتقد أن هذه الطالبة  اانه :دراسية مختلفة وال يوجد بينهم لقاءات قالت

 ً  ترى دليلها على ذلك ؟ قالت هذا فقط اعتقاد منها ولكنه لم يحدث بينهم أي مشكلة ولكنها دائما

فليس بالضرورة أن  أكدت لها عدم منطقية هذه الفكرة ،اثناء وقت االفطار منها نظرات غريبة

بهذه الطريقة حسب  يناآلخرننا ال نحكم على من حولنا يغارون منا وأ األشخاصيكون جميع 

حتى ال نقع في  ،يناآلخرينا الشخصي عن قبل ما نصدر رأ ولكن يجب التأني والتأكد اعتقاداتنا

ً  إحدى اقتنعت الطالبة  ،(ياالستنتاج التعسف)وهي  ،التشوهات المعرفية التي تم التحدث عنا سابقا

وافقت  ،ور الهامةاألم أحدا تريد استشارتي في هألنبذلك وطلبت أن تكون الجلسة القادمة فردية 

وانتهت الجلسة بعد تذكيرها  ،على ذلك وأكدت لها أن جميع الجلسات القادمة ستكون فردية

 .هـ 1441/  02/  09بموعد الجلسة القادمة يوم الثالثاء الموافق 

 :حتوى المقابلةتحليل م

  :الستعراض المعرفي

يغارون مني وتبنت الطالبة هذه الفكرة  يناآلخروهي أن  عقالنيةضحت الطالبة فكرة غير أو

 دون دليل واضح 

 :البناء المعرفي إعادة

 :التالية ساليباألتم استخدام  

 المعرفية  األساليب-1

  :حل المشكالت أسلوبالتدريب على  -

 .ت على تطبيق الخطواتوذلك بتدريب الطالبا -
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  :السلبية األتوماتيكية فكاراألتحميص   -

  (االستنتاج التعسفي)وذلك لتحيد التشوهات المعرفية عند الطالبة والتي تحددت في  -

 :المناقشة المنطقية  -

 .يةالنعقها الغير أفكاروذلك لمناقشة الطالبة في   -

  النفعالية األساليب-2

الفرصة للطالبة بالحديث عن مشكالتها والتنفيس عن  ةبإتاحوذلك  :فعاليالناالتنفيس  -

 .مشاعرها السلبية

 السلوكية  األساليب-3

 حل المشكالت  أسلوبالتدريب على  ومشاركتهم في نهماولتعبالثناء على الطالبات  :التعزيز -

 :تقويم المقابلة

 .حل المشكالت أسلوبتدريب الطالبات على  -

 المقابلة السابعة 

 فردية  :نوع المقابلة

  هـ 1441/  02/  09 :المقابلة تاريخ

  مكتبة المدرسة :مكان المقابلة

 ساعة ونصف  :زمن المقابلة

 :المقابلة أهداف

 .الغضب إدارةالطالبة على  تدريب-1

 :محتوى المقابلة

بدأت في الحديث معها عن  ،حضرت الطالبة في الموعد المحدد ورحبت بها وتبادلنا التحية 

آخر  إلىالطبيعية ولكن طريقة التعبير عنه تختلف من شخص  االنفعاالت إحدىوأنه انفعال الغضب 

وأكدت  ،غضب إذ يناآلخرفهناك من يستطيع كظم غيظه وغضبه وهناك من يؤذي نفسه ويؤذي 

والمواقف التي تسبب له الغضب ولكنه يمكنه أن  األشخاصال يمكنه أن يتجنب كل  سانألنالها أن 

ه أفكارالغضب من خالل استبصار الفرد ب إدارةويمكن  ،ي غضبه ويدير انفعاالتهيتعلم كيف يتحكم ف

فبدالً  الالعقالنية فكاراألالغضب بدالً من  أثناء العقالنية فكاراألواحالل  ،يناآلخرعن نفسه وعن 

يقول لنفسه  (سوف احطم كل شيء وال استطيع تحمل هذا الموقف)الغضب  أثناءمن أن يقول لنفسه 
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في نفسه بأن الحياة مليئة  سانألناأقر  اإذف ،(الموقف سيمر وغضبي بشدة لن يغير شيءهذا )

ثم علقت  ،تعقالً  أكثربالمواقف والتجارب الجيدة والسيئة فسيشعر باالرتياح ويتصرف بطريقة 

ذاتها من خالل جرح  إيذاءالطالبة بأنه ال يمكنها التحكم في غضبها وقالت انها عندما تغضب تقوم ب

كما ذكرت الطالبة أنها عندما  ،نفسي حتى ارى الدم إيذاءفسها بمادة حادة وتقول ال اتوقف عن ن

سألتها في البداية عن المواقف التي تسبب لها  ،يناآلخرتغضب تبكي بشدة وتنعزل في غرفتها عن 

قالت انها ثم سألتها عن سبب ايذائها لذاتها  ،من أمر ما منعها والدها اإذالغضب وقالت أنها تغضب 

 تعالىتدرب نفسها على كظم الغيظ لقول    نصحتها بأن ،فعلت ذلك اإذتشعر باالرتياح 

 وسيلحق يناآلخروذكرتها ان غضبها سيفسد عالقاتها مع  (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس)

طبيقها ثم عرضت لها فيديو توضيحي لكيفية ممارسة تمارين االسترخاء وطلبت منها ت ،الضرر بها

الشعور باالرتياح وأن هذه  إلىالذات ال يؤدي  إيذاءكما ذكرت لها أن  ،االنفعالللتقليل من مشاعر 

ونصحت الطالبة  (التهلكة إلى بأيديكموال تلقوا )قال فقد نهانا   عن ذلك ف عقالنيةالفكرة غير 

 إلىتصرف بحكمة سيؤدي بها الغضب وان تتذكر ان التأني وال أثناءقبل ان تثور  بعقالنيةبالتفكير 

وطلبت من الطالبة توليد  ،على عكس الغضب الذي يجعلها تقترف اعمال تندم عليها ،النتائج السليمة

الغضب  ،التحكم في انفعاالتي سأحاول :ة لتحل بدالً من عباراتها السلبية فقالتإيجابيعبارات ذاتية 

اثنيت عليها وقمت  ،ن اتخذ أي قرارقبل ا بعقالنيةسوف افكر  ،يناآلخريلحق الضرر بي وب

واعطيتها  ،بتلخيص ما دار في المقابلة وطلبت منها ان تستمر في ممارسة تمارين االسترخاء

وانتهت المقابلة بعد  ،ه وكيف يمكن التحكم فيهأسبابملخص يتضمن عرض لموضوع الغضب و

  .هـ1441/  02/  14الموافق  حداالتفاق على موعد المقابلة التالية يوم األ

 تحليل محتوى المقابلة 

 :الستعراض المعرفي

 .التي تسبب لها الغضب وضعف التحكم في الذات الالعقالنية فكاراألضحت الطالبة أو

 :البناء المعرفي إعادة

 :التالية ساليباأللدى الطالبة من خالل  الالعقالنية فكاراألتم تعديل 

 :المعرفية ساليباأل

 أثناءالشخص لذاته  إيذاءلدى الطالبة مثل ان  عقالنيةالطالبة الغير  ارأفكمواجهة  :المواجهة-1

 .الغضب سيجعله يشعر باالرتياح

 .هي التي تتسبب لها الغضب الالعقالنيةها أفكارلتوضيح ان  :المنطقية المناقشة-2
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 .الخاطئة الالعقالنية فكاراألوذلك لمساعدة الطالبة على تسمية  :التشوهات تسمية-3

  النفعالية ليبسااأل

 .وذلك بعرض فيديو يوضح خطوات االسترخاء وتطبيقها مع الطالبة :االسترخاء ممارسة-1

 :السلوكية ساليباأل

 .ةإيجابيوذلك بالثناء على الطالبة عند توليد عبارات  :التعزيز-1

 .تكليف الطالبة بممارسة تمارين االسترخاء :المنزلية الواجبات-2

 :تقويم المقابلة

 .ية التحكم في غضبهاأهمالطالبة ب تناعاق-1

 .الطالبة بأن تحليلها للمواقف وأحاديثها الذاتية السلبية هي السبب في غضبها اقتناع-2

 

 المقابلة الثامنة 

 فردية :نوع المقابلة

 هـ  1441/  02/  14 :المقابلة تاريخ 

  مكتبة المدرسة :مكان المقابلة

  دقيقة (45) :زمن المقابلة

 :المقابلة أهداف

 .الطالبة على مهارة ضبط الذات لتعديل مظاهر السلوك العدواني لديها تدريب-1

 :محتوى المقابلة

الطالبة في الموعد المحدد رحبت بها وشكرتها على حضورها وسألتها عن  إلىحضرت  

نها نها تمارس الخطوات وشعرت بأ: إقالت ،الواجب المنزلي السابق وهو ممارسة تمارين االسترخاء

ثم بدأت بتوضيح معنى الضبط الذاتي وهو السيطرة والضبط الذي يمارسه  ،هدوءً  أكثراصبحت 

كما قمت بتوضيح  ،االندفاعيالفرد على مشاعره واندفاعاته وتصرفاته أي القدرة على كبت السلوك 

له ركان الشخصية السوية وضبط الفرد لذاته والتي تكمن في أن ضبط الذات ركن مهم من أ يةأهم

كما وضحت لها أن هناك عالقة وثيقة جداً بين  ،يناآلخرية في توافق الشخص مع ذاته ومع أهم

ثم وضحت  ،فكلما كان ضبط الذات منخفض ارتفع السلوك العدواني ،ضبط الذات والسلوك العدواني

حظة فتقوم الطالبة بمال (المالحظة الذاتية) لها خطوات ضبط الذات والتي تتمثل في مراقبة الذات

التقييم الذاتي وتقوم الطالبة بتقييم  والخطوة الثانية وهي ،ذاتها والمواقف التي تتصرف فيها بعدوانية

ثم الخطوة الثالثة وهي التخطيط  ،سلوكها حسب المعايير العامة حول ما هو مقبول وغير مقبول



بوين مطلقينتخفيف من حدة السلوك العدوفي الالخدمة االجتماعية االكلينيكية ممارسة العالج المعرفي السلوكي من منظور 
 
 رسالة ماجستير                 اني لدى الفتيات من ا

 
 

 161 

ن جدالها الدائم مع فلو كاسلوكها العدواني  إلىالبيئي وذلك من خالل ضبط المثيرات التي تؤدي 

 ،هو السبب في انتهاجها للسلوك العدواني اللفظي والبدني فعلى الطالبة القيام بضبط هذا المثير والدها

لتقتدي الطالبة به  األشخاص إحدىضبط الذات وكيفية ممارسته من  سلوبثم قمت بعرض فيديو أل

نه ذات مكن من ضبط ذاتها وهو أله ولم تت تعرضت اثم ذكرت الطالبة موقف ،وتتضح الصورة لديها

وذلك بسبب مخالفة الطالبة في اتباع بعض انظمة المدرسة  والدتهاالمدرسة  إدارةيوم استدعت 

فبدأت المديرة بتوجيه بعض النصائح  اتخريتجلس عند المديرة حضرن امهات أ األموعندما كانت 

ولكنها كانت تتكلم بقسوة  باحترامهات األمشعرت ان المديرة تكلم جميع  :هات فقالت الطالبةاألم إلى

 (أن المديرة تكرهني فهي بالتالي تكره والداتي)نها تعتقد أن السبب في ذلك : إمع أمي وقالت الطالبة

م الجميع بصوت مرتفع بأنها ال يحق لها التحدث أماقامت بالتحدث مع المديرة  أنها وتقول الطالبة

قلت لها ما دليلك  ،حرجت أمي كثيراً ي أألنندمت على ذلك  :ةتقول الطالب ،بهذه الطريقة مع والداتي

المدرسي وتنبهني  الطابور فيا كثيراً ما تخرجني هألن :أن المديرة تكرهك ؟ سكتت الطالبة ثم قالت

: وهل هذا يعني انها تكرهك أم انها تطبق أنظمة قلت لها ،شكلي أوعلى بعض المخالفات في لبسي 

يت المديرة وهي تتحدث حضوري للمدرسة رأ أثناءأنني ذات يوم  :قلت لها ،علمالمدرسة ؟ قالت ال أ

فقلت لها  ،تحديداً  نتتهم في زي المدرسة فهي ال تقصدك أخريات غيرك على مخالفمع طالبات أ

 ألن ؛يجب التخلي عنها حتى تتمكني من ضبط ذاتك عقالنيةن الناس يكرهونني فكرة غير فكرتك أ

سألتها عما استفادته من  ،اسيكون ضبطه لذاته منخفض عقالنيةغير  فكارأكان لديه  اإذالشخص 

الموافق  حديته وذكرتها بموعد الجلسة القادمة يوم األأهمثم لخصت خطوات ضبط الذات و ، الجلسة

 .هـ  1441/  02/  21

 :تحليل محتوى المقابلة

 المعرفي  الستعراض .1

  .(أيضامديرة تكرهني لذلك فهي تكره والداتي اشعر أن ال) عقالنيةضحت الطالبة فكرة غير أو

 :التالية ساليباألتم تعديل هذه الفكرة من خالل استخدام  :البناء المعرفي إعادة .2

 :المعرفية األساليب  -أ 

 الالعقالنيةوذلك لمساعدة الطالبة على تعديل فكرتها  :السلبية األتوماتيكية فكاراألتمحيص  -

  .التحدي القولي أسلوبوتم استخدام 

  .قناعها بضرورة التخلي عنهاوإ الالعقالنيةها أفكارلمناقشة الطالبة حول  :المناقشة المنطقية -

  النفعالية األساليب -ب 

 ضبط الذات  أسلوبوذلك بالتدريب على  -
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 :السلوكية األساليب -ج 

 نظمة المدرسة تجنباً للمواقف المحرجة.لبة بااللتزام بتعليمات المدير وأبنصح الطا :النصح -

 :م المقابلةتقوي

  .تم تدريب الطالبة على مهارة ضبط الذات -

 :المقابلة التاسعة

 فردية  :نوع المقابلة

 هـ.1441/  02/  21 :المقابلة تاريخ

  مكتبة المدرسة :مكان المقابلة

 .ساعة ونصف :زمن المقابلة

 :المقابلة أهداف

  .الطالبة على كيفية مواجهة الضغوطات الحياتية تدريب .1

 :ابلةمحتوى المق

رحبت بها وشكرتها على حضورها واسترجعت  ،حضرت الطالبة في الموعد المحدد 

 ،ثم بدأت في الحديث مع الطالبة عن كيفية مواجهة ضغوط الحياة ،معها موضوع الجلسة السابقة

ثم سألتها عن الضغوط  ،نها مشكلة تواجه الفردذكرت الطالبة أ الضغوط؟وسألتها عن مفهوم 

 ،الضغوطات التي تواجهها أهمن مشكلة انفصال والديها هي من : إالت الطالبةالتي تواجهها ق

ها طلق تعيد مشكلة انفصال والديها وأنها حزينة بسبب أن والد أخرىوعادت الطالبة مرة 

نها هي وذكرت أ ،اإلنسانيةوهي حامل بها وأن هذا الموقف ال يوجد فيه شيء من  والدتها

: قلت لها ،ال التعب: أمي تتحمل مسؤوليتي وأنا لم أجلب لها إفتقول ألنا والدتهاالسبب في تعب 

كما  ،مور ال ذنب لك فيهابوجودك معها فال تلومي نفسك على أن هذه أقدار ووالداتك سعيدة إ

 أحدن التفاؤل والتوكل على   : إقلت لها ،وتتشاءمنها تخاف كثيراً من المستقبل ذكرت الطالبة أ

اس فإحسان الظن باهلل مر طبيعي تمر بجميع النة السوية وأن الضغوطات أات الشخصيمقوم أهم

حدثت لنا أي  اإذمر ضروري وأن الواجب علينا تطوير مهاراتنا وتنمية قدراتنا حتى أ

وطلبت منها التأمل في الموقف وستعلم أنه فعالً صعب ولكن  ،ضغوطات نتمكن من مواجهتها

ة بدالً من إيجابيوطلبت منها توليد عبارات ذاتية  ،قفعباراتها السلبية تزيد من حدة المو

 إلىخطوة لمواجهة الضغوطات هي النظر  لأوو ذكرتها بأن  ،االنهزاميةالعبارات السلبية 
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 ،اتيجابيعن مواجهة السلبيات زاحمها باإل ساننإلاعجز  اإذو ،السلبيات إلىات الحياة ال إيجابي

لب منا قوة نفسية وجسدية فالقوة النفسية تأتي من خالل التعامل مع ضغوطات الحياة يتط كما أن

 فكاراألوكذلك من خالل تصحيح التفكير والتخلص من كافة  ،وجل تقوية عالقتنا مع   عز

ويجب كذلك االهتمام بالقوة الجسدية من خالل الحرص على الجانب الغذائي  ،الالعقالنية

 كما أن ،ضعف الجسد إلىة الخاطئة التي تؤدي عن كل السلوكيات والعادات الغذائي واالبتعاد

فعالنا وليس وات مواجهة الضغوطات هي أن نحمي أنفسنا من النقد الذاتي فننقد أخط أهم إحدى

فليس الهدف أن نزيل ضغوطات الحياة فهي موجودة وهذه سنة الحياة ولكن الهدف أن  ،ذواتنا

كثرة المهام  ألنالوقت  إدارةمهارة كما يجب علينا الحرص على تعلم  ،نتعلم كيف نواجهها

حل  أسلوبكما ذكرت الطالبة بضرورة اتباع خطوات  ،عباء هي التي تسبب الضغوطاتواأل

الحل الصحيح والقرار  إلىالجلسات وذلك حتى نصل  إحدىالمشكلة والذي تم التطرق له في 

ب تطوير الذات كت أحدوزودتها ب ،اقتنعت الطالبة بما ذكرته وشكرتني على ذلك ،الصائب

 ،لخصت ما دار في المقابلة، الالزمة لمواجهة الضغوطات الحياتية المهاراتلالطالع على 

هـ وذكرتها أنه  1441/  03/  01واتفقت معها على موعد المقابلة القادمة يوم الثالثاء الموافق 

 .تبقي لنا ثالثة جلسات فقط وانتهت المقابلة بعد ذلك

 :تحليل المقابلة

 :المعرفي راضالستع .1

 أحاديثضحت أوكما  (مر مكروه ليمن وقوع أ أخشى)منها  عقالنيةال  اً أفكارضحت الطالبة أو

 .ذات سلبية ولوم للذات

 :البناء المعرفي إعادة .2

 :التالية ساليباألتم تعديل الفكرة الخاطئة لدى الطالبة من خالل استخدام 

 المعرفية  ساليباأل -أ 

ها حتى ال تكثر الطالبة أفكارتفسير المواقف وبالتالي تتغير  إعادةمن خالل  :العزو إعادة .1

 .من لوم وجلد الذات مما يسبب لها الضغط النفسي

من خالل تغيير حديث الذات السلبي لدى الطالبة والخوف من  ذلكو :تغيير حديث الذات .2

 .ةإيجابيبعبارات ذاتية  باستبدالهاوذلك  والتشاؤمالمستقبل 

خالل وقف تفكير الطالبة واسترسالها في الحديث عن الماضي الذي  وذلك من :وقف التفكير .3

 .يسبب لها االلم
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  النفعالية ساليباأل -ب 

وذلك بمساعدة الطالبة على تأمل مشكلتها دون اقتراح الحلول حتى تستنتج أن  :التأمل الذاتي -

 .حديث الذات السلبي يزيد من حدة الموقف

 السلوكية األساليب-ج 

الكتب عن تطوير الذات والذي يتضمن  إحدىوذلك بتزويد الطالبة ب :استخدام القراءة -

 .مجموعة من المهارات الالزمة لمواجهة الضغوطات

 :تقويم المقابلة

 .تم تدريب الطالبة على كيفية مواجهة الضغوطات

 :المقابلة العاشرة

  فردية :نوع المقابلة

 هـ.1441/  03/  01 :تاريخ المقابلة

  تبة المدرسةمك :مكان المقابلة

 .دقيقة (45) :زمن المقابلة

 :المقابلة أهداف

 .توضيح المقصود بتوكيد الذات .1

 تدريب الطالبة على ممارسة مهارة توكيد الذات. .2

 :محتوى المقابلة

ثم بدأت في توضيح  ،بدأت المقابلة في الموعد المحدد وتبادلت التحية مع الطالبة 

ة يجابيرب الفرد نفسه على التعبير عن مشاعره اإلوهو أن يد :توكيد الذات أسلوبالمقصود ب

 إلى ساءةواضح وصريح بدون اإل أسلوبوالسلبية والتعبير حتى عن مشاعر الغضب ب

 ،الذات حتى تتجنبها وهي التردد وعدم الحزم توكيدثم وضحت للطالبة مظاهر ضعف  ،يناآلخر

على  أردكيف  :ت الطالبةقال ،ظهار وجهة النظرضعف القدرة على إ ،ضعف التواصل البصري

 ،نه يوجد هناك فرق بين السلوك العدواني وتوكيد الذات: إقلت لها هم؟يلإ ساءةبدون اإل يناآلخر

 إلى ساءةالشخصية وذلك عن طريق اإل اآلراءهو التعبير عن الذات وعن  :فالسلوك العدواني

هو التعبير عن  :يجابياإلالسلوك التوكيدي  أما ،بدنية أولفظية  ساءةسواء كانت اإل يناآلخر

 إلىوالكبت والتغافل المفرط هذا سلوك سلبي قد يؤدي  االنسحاب كما أن ،الذات بطريقة مالئمة
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ثم عرضت للطالبة مجموعة  ،ضغان في نفس الشخص مما ينتج عنه السلوك العدوانيتراكم األ

على سبيل المثال  ،لتوكيديةمن المواقف المختلفة لتقوم بالتمييز بين االستجابات التوكيدية وغير ا

هل  ،تستأذنغراضك المدرسية بدون أن طالبة في الصف اخذت أ) اً:عرضت للطالبة موقف

م أ ،م تغضبي وتقومي باتهام الطالبة واالعتداء عليهاتتركين الموقف يمر دون أن تفعلي شيئا، أ

ئذان قبل استخدام ه يلزمها االستتتفاعلين مع الموقف بدون االعتداء عليها وتوضحي لها أن

ى سلوك توكيدي سلبي والحالة الثانية هي سلوك لواألالحالة  :قالت الطالبة (غراضك الشخصيةأ

ثنيت عليها أ ،وهو الذي يجب اتباعه يجابيالسلوك الثالث هو السلوك التوكيدي اإل أما ،عدواني

 ،ر مؤكدة لذاتهاالمواقف التي مرت بها في السابق وكانت غي إحدىثم طلبت منها أن تسترجع 

الحاضرات  إحدىنه ذات يوم كانت خارج المنزل مع صديقتها وجاءت : إقالت الطالبة

قمت بالحديث  ،خاف منها: أنا لم اتجاهلها حتى ال تعتقد أني أتقول ،ت بي وبمالبسيواستهزأ

: لهان صديقتها قالت : إبة، قالت الطالمعها بقوة وسؤالها عن سبب استهزائها بي ودفعتها بيدي

 ،ن هذه الفتاة قامت باالعتذار ليتقول ندمت على هذ الموقف خاصة وأ ،نها كانت تمزح معهاإ

تحدث أن اتجاهلها و أ ماإفي هذه الحالة ؟ قالت  يجابيهو السلوك التوكيدي اإل وما :لها تقل

ك ن فكرتإ :ثنيت عليها وقلت لهاأ ،غضبنيلها وأخبرها أن هذا الموقف أ ساءةمعها بدون اإل

فيوجد العديد من المواقف التي يجب تجاهلها  عقالنيةفكرة غير  (دليل الضعف يناآلخرتجاهل )

ً أحيان العديد من  نواجهنا سوف يلإساء توقفنا عند كل موقف وعند كل شخص أ اإذنا ألن ؛ا

ن نقوم بتقسيم االستجابات التوكيدية حتى ثم طلبت منها أ ،المشكالت ونخسر العديد من العالقات

 حيث إنن تحرص على التواصل البصري  أالً أوطلبت منها  ،مهارة توكيد الذات إلىنصل 

القرارات بدون  تخاذكما ذكرت لها ضرورة إ ،يناآلخراً تنزل راسها وال تنظر في أحيانالطالبة 

 آرائهان تقوم بالتعبير عن واالستجابة الثالثة أ ،هايلإتردد وذلك بأتباع الخطوات التي تم التطرق 

سبوع لها هذه االستجابات على مدار األ وقسمت ،يناآلخر إلى ساءةة والسلبية بدون اإليجابياإل

ثم لخصت  ،هـ 1441/  03/  08سبوع وذلك يوم الثالثاء الجلسة القادمة ستكون بعد أ حيث إن

 .ما دار في المقابلة وحددت لها موعد المقابلة القادمة وشكرتها على حضورها وتفاعلها

 محتوى المقابلة  تحليل

 الستعراض المعرفي  .1

 (.دليل على الضعف يناآلخرتجاهل )وهي  عقالنيةضحت الطالبة خالل المقابلة فكرة ال أو
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 البناء المعرفي  إعادة .2

  :التالية ساليباألتم استخدام 

 المعرفية  ساليباأل -أ 

 .فكاراألبعض  عقالنية مبمواجهة الطالبة بعد :المواجهة -

 ومحاولة الالعقالنيةها أفكاروذلك بمناقشة الطالبة في تمسكها ببعض  :ةالمناقشة المنطقي -

 .بالتخلي عنها عهااأقن

 النفعالية ساليباأل -ب 

 فكاراألوذلك بقيام الطالبة بتأمل ذاتها للتعرف على حديث الذات السلبي و :الذاتي لتأملا -

 .من ممارسة السلوك التوكيدي يعقيهاي الت الالعقالنية

 لوكية الس ساليباأل -ج 

االستنتاج  ،ة مثل التفاعليجابيوذلك بالثناء على الطالبة عند قيامها بالسلوكيات اإل :التعزيز -

 .الصحيح

مجموعة من االستجابات  إلىوذلك من خالل تقسيم مهارة توكيد الذات  :تشكيل االستجابة -

كيدي هو السلوك التووئي الهدف النها إلىحتى تصل  ؛التوكيدية التي تمارسها الطالبة

  .يجابياإل

 :تقويم المقابلة

 .والتخلي عنها الالعقالنية فكاراألاقناع الطالبة بتعديل  -

  .تدريب الطالبة على مهارة توكيد الذات -

 :المقابلة الحادية عشر

 ةفردي المقابلة:نوع 

  .هـ 1441/  03/  08 :المقابلة تاريخ 

 .مكتبة المدرسة :مكان المقابلة

  .صفساعة ون :زمن المقابلة 

 :المقابلة أهداف

  .يناآلخرتدريب الطالبة على مهارات التعامل مع 
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 :محتوى المقابلة

رحبت بها وشكرتها على  ،حضرت الطالبة في الموعد المحدد في مكتبة المدرسة 

ن ال يمكن أ سانألنان وأ يناآلخرية التواصل مع أهمحضورها ثم بدأت في الحديث معها عن 

حتى ينجح في  يناآلخرمهارات التعامل مع  أهمب أن يتعلم الشخص ولذلك يج ،يعيش بمفرده

نها تتجنب التعامل مع : إقالت الطالبة ،عالقاته االجتماعية المختلفة ويتجنب الكثير من المشكالت

غلب الوقت بمفردها وحتى في المنزل تجلس أ ،وتتحدث مع صديقاتها المقربات فقط يناآلخر

 شيءالبد أن يحدث  يناآلخرنها في كل مرة تتعامل مع : إقالت ؟سألتها عن السبب ،في غرفتها

استفسرت  ،يجنب الشخص المشكالت يناآلخرعن  االنعزالن لذلك تعتقد الطالبة أ ،يضايقها

يجعلك  يناآلخرعن  االنعزالن لها أ فذكرت ،نها منطقيةفأكدت أ ،منها عن منطقية هذه العبارة

ولكن  ،لديك أي عالقات اجتماعية ولن تكون يناآلخرال تمتلكين أي مهارات للتعامل مع 

 يناآلخرسس واضحة نتبعها يزيد من األلفة والمحبة بينك وبين وفق أ يناآلخرالتعامل مع 

حسن الظن  :التي تتبعها وهي األسسووضحت لها هذه  ،ويكسبك العديد من العالقات الناجحة

حسان الظن بدون إ ، فالعالقات ال تدومتقصير أوبدر منهم خطأ  اإذوالتماس العذر لهم  يناآلخرب

هي التغافل والتجاهل فليس كل كلمة وكل موقف يجب أن نقف  :األسسوثاني هذه  ،يناآلخرب

فكثير من المشكالت تحدث بسبب  يناآلخرمر هام عند التعامل مع حفظ اللسان أ كما أن ،عندها

لفظياً  يناآلخرنشر الشائعات واالستهزاء بوالغيبة والنميمة و يناآلخروالحديث عن  االنتقادكثرة 

ً  أو ال  يناآلخرور يجب تجنبها حتى يكون لدينا حدود واضحة مع األملذلك كل هذه  ؛بدنيا

هي  :يناآلخرالتي يجب اتباعها مع  األسس أهممن  كما أن ،يتجاوزنهاوهم كذلك ال  نتجاوزها

 اإذف ،الغضب أوالفرح  أوغة في الحزن وعدم المبال االنفعاليواالتزان  االنفعاالت إدارةحسن 

طلبت من الطالبة توليد عبارات  ،تمكن الفرد من التحكم في انفعاالته سيستطيع التحكم في سلوكه

العديد من  تاكتسب يناآلخرمن خالل التعامل مع ) :قالت يناآلخرة عن التعامل مع إيجابي

 واستفسرتفأثنيت عليها  (مل معهمعند التعا يناآلخرحسان الظن في يجب علينا إ ،المهارات

 فكاراألفذكرت أنها استبدلت العديد من  ،؟ها بعد هذه المقابالتفكارمن الطالبة عن تقييمها أل

وأعربت عن استحسانها ورضاها لجميع ما تم خالل  ،صحيحة أخرى أفكار إلىالخاطئة 

عن السلوك العدواني  هدوًء وابتعدت أكثرصبحت وأنها تغيرت لألفضل وأ ،المقابالت السابقة

 اتخاذممن حولها الحظوا تغيرها وعدم استعجالها في  اً ن كثير: إوقالت الطالبة ،االندفاعي

ذكرت لها أن جميع  ،يناآلخرتأني وتحسنت عالقاتها مع  أكثرالقرارات فأصبحت الطالبة 

ور الجلسات والتزامها في حض تعاونهاالتحسن الذي التمسته في نفسها هو بفضل   ثم بفضل 
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واتفقت معها على  ،الالعقالنيةها أفكاروقدرتها على استيعاب موضوعات المقابالت وتغيير 

وأخبرتها بأنها ستكون المقابلة الختامية  هـ 1441/  03/  15موعد المقابلة القادمة يوم الثالثاء 

 .تطبيق مقياس الدراسة عادةإل

 :تحليل محتوى المقابلة

 .يناآلخرسلبية تتعلق بتعاملها مع  اً أفكارضحت الطالبة أو :الستعراض المعرفي

 :البناء المعرفي إعادة

  :التالية ساليباألتم استخدام 

 المعرفية  ساليباأل -أ 

 .يناآلخرالسلبية المرتبطة بأسس التعامل مع  فكاراأللتغيير  :المناقشة المنطقية -

 .هاأفكار عقالنيةمواجهة الطالبة بعدم  :المواجهة -

  .ةإيجابي أخرىالعبارات الذاتية السلبية بعبارات  الستبدال :ث الذاتتغيير حدي -

  النفعالية ساليباأل -ب 

 .يناآلخرالتعامل مع  دانفعاالتها عن إدارةوذلك بتشجيع الطالبة على ضبط ذاتها و :ضبط الذات -

 السلوكية  ساليباأل -ج 

 .نيةعقال أكثر اً أفكاروذلك بالثناء على الطالبة عند توليدها  :التعزيز -

  :تقويم المقابلة

 .يناآلخربطة بأسس التعامل مع تالمر يةالنالالعق فكاراأل بة فيلتم مناقشة الطا -

 .ةإيجابيتوليد الطالبة لعبارات ذاتية  -

 .المقابلة أهدافتحقيق  -

 :المقابلة الختامية

  .فردية :نوع المقابلة

 هـ  1441/  03/  15 :تاريخ المقابلة

 .درسةمكتبة الم :مكان المقابلة

  .دقيقة (45) :زمن المقابلة 
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 :المقابلة أهداف

 .نتائج التدخل المهني تقييم-1

 .تطبيق مقياس السلوك العدواني لتحديد القياس البعدي إعادة-2

 :محتوى المقابلة

لذلك سيتم تقييم نتائج التدخل  ؛خيرةالبة وذكرتها أن هذه المقابلة األتبادلت التحية مع الط 

فوافقت الطالبة وبدأت بتقييم التدخل  ،تطبيق مقياس السلوك العدواني إعادة إلى ةباإلضافالمهني 

 :فذكرت ما يلي ؟،المهني من خالل سؤالي لها عما استفادته من المقابالت السابقة

 .هاومع والد يناآلخرعالقتها مع  تحسنت-1

 .تفهماً لوالدها ولقراراته أكثر أصبحت-2

 .والزميالت عالقاتها مع المعلمات حسنت-3

 .تقبالً لألخرين أكثر أصبحت-4

 .تفكر وتدقق في النتائج التي ستترتب على سلوكها قبل أن تتعجل في ردة فعلها أصبحت-5

 .خطوات حل المشكالت وخطوات االسترخاء العضليل ةمارسم أكثر أصبحت-6

 .ية وحديث الذات السلبينالالالعق فكاراألعن كثير من  تخلت-7

ً  أولفظياً  يناآلخر إلى ساءةدون اإل آرائهاعن تعبر  أصبحت-8  .بدنيا

التخفيف من حدة  إلىه كان يهدف حيث إن ،وبذلك يكون قد تحقق الهدف من التدخل المهني

ثم عرضت عليها  ،السلوك العدواني اللفظي والبدني وكذلك التخفيف من الغضب والعدائية

  :اليةمقياس السلوك العدواني وقد حصلت على النتائج الت

 

 

 

 



بوين مطلقينتخفيف من حدة السلوك العدوفي الالخدمة االجتماعية االكلينيكية ممارسة العالج المعرفي السلوكي من منظور 
 
 رسالة ماجستير                 اني لدى الفتيات من ا

 
 

 170 

 (8)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدوانيى لواأليوضح درجات القياس البعدي للحالة 

 

 عاداألب

 

السلوك العدواني 

 البدني

 

السلوك 

العدواني 

 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 97 26 27 24 20 الدرجات

 

  (9)جدول رقم 

بعاد مقياس على أى لواألللحالة  لقياس البعديوا س القبليايوضح الفروق بين درجات القي

 السلوك العدواني

 المجموع العدائية الغضب اللفظي البدني عاداألب

 120 33 36 28 23 قبلي

 97 26 27 24 20 بعدي

 23 7 9 4 3 الفروق

 

حيث حصلت الطالبة في  ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس القبلي والبعدي 

 درجة (120) مئة وعشرين مقارنة بالقياس القبلي درجة (97) سبع وتسعين دي علىالقياس البع

القائم على ويرجع ذلك لفاعلية برنامج التدخل المهني  ،درجة (23) ثالث وعشرين وذلك بفارق

وذلك  ؛والسلوكية النفعاليةاالعالجية المعرفية و ساليباأل باستخدامالعالج المعرفي السلوكي 

والذي  (العدائية)كما يتضح من الجدول فيما يتعلق ببعد  ،ة السلوك العدوانيللتخفيف من حد

 (8) ثمانية يمثل المكون المعرفي للسلوك العدواني أن الطالبة قبل التدخل المهني وافقت على

 أفكار (5) خمسة وبعد التدخل المهني تخلت الطالبة عن ،ية داعمة للعدواننالالعق أفكار

 فكاراألك لفاعلية برنامج التدخل المهني المعرفي السلوكي في تعديل ية ويرجع ذلنالالعق

 .ية لدى الطالبةنالالالعق
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ين القبلي اً في أدائها على المقياسهناك تحسن ضحت للطالبة أنأووفي نهاية المقابلة  

 عادةوتمنيت لها مزيد من التوفيق وذكرت لها أنه سيتم لقائي معها بعد شهر وذلك إل ،والبعدي

وطلبت  ،طبيق مقياس السلوك العدواني واالطمئنان على الحفاظ على النتائج التي حصلت عليهات

  .فأكدت لها أنه يمكنها ذلك ،رادت أي مساعدةأ اإذللتواصل  يميلمني الطالبة اإل

 :التتبعية (الثالثة عشر)المقابلة 

   .فردية :نوع المقابلة

 هـ. 1441/  04/  15 :تاريخ المقابلة

  .مكتبة المدرسة :المقابلةمكان 

 دقيقة. (30) :زمن المقابلة

 :الهدف من المقابلة

 .ة السابقةيجابيالتأكد من الحفاظ على النتائج اإل

تم تطبيق مقياس السلوك العدواني بعد شهر من انتهاء التدخل المهني وحصلت الطالبة على 

 :النتائج التالية

  (10)جدول رقم 

بعاد مقياس السلوك على أ ىلواألللحالة  التتبعيالقياس لبعدي ويوضح الفروق بين القياس ا

 العدواني

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 97 26 27 24 20 البعدي

 96 26 27 23 20 التتبعي

 1 - - 1 - الفروق

 

ة حيث حصلت الطالب ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس البعدي والتتبعي 

الذي حصلت فيه على  مقارنة بالقياس البعدي (96) ست وتسعين درجة في القياس التتبعي على
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 ،وذلك يعني المحافظة على النتائج ،ةحداوذلك بفارق درجة و (97) على سبع وتسعين درجة

ً ووقائيا  في مساعدة الطالبة في التخفيف من حدة  ويؤكد فاعلية برنامج التدخل المهني عالجيا

 .ك العدوانيالسلو

  :التدخل المهني تقييم

 :ةيجابيالجوانب اإل :لا أو

  .انخفضت حدة السلوك العدواني البدني لدى الطالبة :العدواني البدني السلوك-1

توكيداً لذاتها وانخفضت حدة السلوك العدواني  أكثرأصبحت الطالبة  :العدواني اللفظي السلوك-2

 .لديها اللفظي

 .غضبها إدارةقدرة على  أكثربة صبحت الطالأ :الغضب-3

 ية الداعمة للسلوك العدوانينالالالعق فكاراألتخلت الطالبة عن بعض  :العدائية-4

 

ا    عرض ملخص للتدخل المهني مع باقي الحالت  :ثانيا

  :ملخص التدخل المهني مع الحالة الثانية -

 :يةلواألالبيانات 

  (ش .غ) :االسم

 .سنة (16) ست عشرة :العمر

 ثانويال لواأل :فالص

  ( أخوات3ثالث ) :عدد االخوة

 (4)الرابعة  :بين أخواتهاترتيب 

 سنوات  (6) ست ن كان عمر الطالبةمنذ أ :ينبواألوقت حدوث طالق 

 .األبتعيش الطالبة مع  :قامةمكان اإل

 مرتفع  :المستوى االقتصادي

 مرتفع  :المستوى الدراسي
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  :وصف شخصية الطالبة

 .مراض عضويةال تعاني الطالبة من أي أ :الحالة الصحية

ً أفكارتتبنى الطالبة  :الحالة العقلية خوات وبعض واأل األبو األمية عدوانية تجاه نالالعق ا

 .المعلمات

حساس بالسعادة في أي ن الشديد والشعور باليأس وعدم اإلتعاني الطالبة من الحز :الحالة النفسية

 .قدان الثقة في الذاتها تعاني من فكما أن ،عمل تقوم بها

كما  ،انشطتهم يناآلخرتعاني الطالبة من العزلة االجتماعية وعدم مشاركة  :الحالة االجتماعية

 .اسرتها مضطربة أفرادعالقتها مع  أن

 :ملخص مشكلة الطالبة

 ست يها منذ أن كان عمر الطالبةأبوانفصل  ،مااع 16 ستة عشر (ش .غ)تبلغ الطالبة  

دة تعاني الطالبة من ارتفاع ح ،خواتأ (3) ثالث ين وبواألسرتها من أ تتكون ،سنوات (6)

وذلك بسبب عدم  ؛خواتهايها وأأبواضطراب عالقتها مع  إلىدى السلوك العدواني لديها والذي أ

 فكاراألوتتبنى الطالبة بعض  ،الها وانتقادها ومعاملتها بقسوة وعدم التفكير بهاهمإاهتمامهم بها و

ت في ارتفاع سلوكها العدواني واضطراب همالتي زادت من حدة الموقف وسية انالالالعق

مرون أخواتي يتآ ،خواتي وال يحبنيوالدي يحب أ :فكاراألسرتها ومن هذه أ أفرادعالقتها مع 

ية أهم ال يوجد شيء ذا ،يحبني أحدال  ،ال بنفسها وسعادتهاوالدتي ال تفكر إ ،علي ويكيدون لي

  .حديثها أثناءالبة كثيراً ما تذكر أحاديث ذاتية سلبية الط كما أن ،في الحياة

 :استراتيجيات التدخل المهني

  .المعرفي االستعراض-1

 ،خواتي وال يحبنيوالدي يحب أ :هاأهمية نالسلبية ال عق اً أفكارضحت الطالبة أو 

ال يوجد  ،ييحبن أحدال  ،ال بنفسها وسعادتهاوالدتي ال تفكر إ ،مرون علي ويكيدون ليأخواتي يتآ

كما تعاني الطالبة من ممارسة بعض السلوكيات العدوانية مع  ،ية في الحياةأهم شيء ذا

ها لوك العدواني اللفظي تجاه والدتها ووالدها تمارس السحيث إن ،المحيطين بها ومع نفسها

الطالبة عندما تغضب تمتنع عن الطعام لساعات طويلة  كما أن ،ال يمثلون قدوة لها هماوتر

 .وتبقى في غرفتها بمفردها يناآلخرتنعزل عن و
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 البناء المعرفي إعادة-2

  :العالجية التالية ساليباألتم تطبيق هذه االستراتيجية من خالل استخدام 

 :المعرفية ساليباأل :لا أو

المرتبطة  فكاراألمعرفة وتصنيف ومالحظة  على وذلك بمساعدة الطالبة :التشوهات تسمية-1

ية حيث كانت نالالالعق فكاراألهذه  أحد (التعميم الزائد)وكان  ،اني لدى الطالبةبالسلوك العدو

 .ىخراألي سابق على كل المواقف شكالإالطالبة تعمم النتائج السلبية المرتبطة بموقف 

وذلك بمساعدة الطالبة على التعرف على  :المرتبطة بسوء التكيف فكاراألعلى  التعرف-2

حتى تصبح  ؛يشطة اليومية وانتهاجها للسلوك العدوانألنممارسة ا التي تعطلها عن فكاراأل

  .وبخطورتها فكاراألالطالبة على وعي بهذه 

تم من خالل هذه االستراتيجية مساعدة الطالبة على  :توماتيكية السلبيةاأل فكاراأل تمحيص-3

 ين المثيرات الخارجيةوب (يةنالها الخاطئة الالعقأفكار)التمييز بين العمليات العقلية الداخلية 

وعلى استكشاف االستنتاجات  (ياألسرالتي تتمثل في المشكالت التي تحدث لها في المحيط )

ها أفكارتقييم  عادةللطالبة إل أسئلةوذلك بتوجيه  (التحدي القولي)وتم استخدام  .الخاطئة وتمحيها

 يحبك؟ال خواتك وتحبك؟ وأن والدك يحب أتك ال والد على أندليلك  ما هو :مثل

حل المشكلة ومساعدتها على  أسلوبتعليم الطالبة خطوات  :على حل المشكلة التدريب-4

  .مشكالتها الواقعية إحدىتطبيقها على 

زامية هنالحاديث السلبية واخالل تشجيع الطالبة على تغيير األوذلك من  :حديث الذات تغيير-5

 .لن يتغير لألفضل أنها لن تنجز وأن وضعها :مثل ،التي تقولها لنفسها

ا    النفعالية ساليباأل :ثانيا

 :االنفعالي التنفيس-1

فعاالت السلبية والحزن ناللمساعدة الطالبة على التخلص من ا سلوبتم استخدام هذا األ 

حال البكاء في بعض الجلسات العالجية وذلك عند تحدثها عن  إلىوصل بها  الذي يلم بها والذي

فعاالت وذلك ناللبة على فهم هذه ااكما تم مساعدة الط ،فهاواومخي ومشكالتها األسروضعها 

 .الشرح والتوضيح باستخدام
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ا   السلوكية  ساليباأل :ثالثا

على السلوك وبتدريبها ة تعزيز ثقة الطالبة في نفسها لواوذلك من خالل مح :الذات توكيد-1

 إحدىعف الثقة بالذات التي تعد والتفريق بين توكيد الذات والسلوك العدواني وبين ض ،التوكيدي

 .مظاهر ضعف توكيد الذات

بداء الطالبة رغبتها في تقديم النصح لها فتم بعد إ سلوبوتم استخدام هذا األ :النصيحة تقديم-2

خواتها في ومشاركة أ يناآلخرة االختالط بلوانصح الطالبة بالبعد عن العزلة االجتماعية ومح

كما تم تقديم نصيحة للطالبة بعدم الحكم بشكل قطعي على  ،الخروج والزيارات والحديث معهم

 .منهم بعض التقصير ة التقرب منهم حتى وإن بدالوايها ومحأبو

  :االستجابة تشكيل-3

استجابات نصل من  أوعدة سلوكيات  إلى (الهدف)وذلك من خالل تقسيم السلوك  

 إلى (خواتهاتعديل عالقتها بأ) فتم تقسيم السلوك المرغوب وهو ،السلوك المطلوب إلىخاللها 

 .جزاء تنفذها الطالبةعدة أ

كتب تطوير الذات ويضم مجموعة من المهارات  أحد)وذلك بتزويد الطالبة بكتاب  :القراءة-4

 قرأتهلمساعدتها على مواجهة الغضب والسلوك العدواني ثم مناقشة الطالبة فيما  ؛(االجتماعية

 .ر بحالتهاوالتعرف على ما اكتسبته عن استبصا

 (11)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني الثانية يوضح درجات القياس القبلي للحالة

 

 عاداألب

 

 السلوك العدواني البدني

 

 السلوك العدواني اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 107 29 28 28 22 الدرجات
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 (12)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني الثانية لةيوضح درجات القياس البعدي للحا

 

 عاداألب

 

السلوك العدواني 

 البدني

 

السلوك العدواني 

 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 86 22 22 23 19 الدرجات

                                      

                 

 (13)جدول رقم 

بعاد مقياس على أللحالة الثانية البعدي والقياس س القبلي ايوضح الفروق بين درجات القي

 السلوك العدواني

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 107 29 28 28 22 قبلي

 86 22 22 23 19 بعدي

 21 7 6 5 3 الفروق

 

حيث حصلت الطالبة في  ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس القبلي والبعدي 

مئة  درجة مقارنة بالقياس القبلي الذي حصلت فيه على (86) ست وثمانين س البعدي علىالقيا

ويرجع ذلك لفاعلية برنامج  ،درجة (21) إحدى وعشرين وذلك بفارق درجات (107) وسبع 

العالجية المعرفية  ساليباأل باستخدامالتدخل المهني القائم على العالج المعرفي السلوكي 

كما يتضح من الجدول فيما  ،وكية وذلك للتخفيف من حدة السلوك العدوانيوالسل واالنفعالية

والذي يمثل المكون المعرفي للسلوك العدواني أن الطالبة قبل التدخل  (العدائية)يتعلق ببعد 

وبعد التدخل المهني تخلت  ،ية داعمة للعدواننالالعق أفكار (8) ثمانية المهني وافقت على
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ويرجع ذلك لفاعلية برنامج التدخل المهني المعرفي  ؛يةنالالعق فكارأ( 7) سبعة الطالبة عن

 .ية لدى الطالبةنالالالعق فكاراألالسلوكي في تعديل 

 

 (14)جدول رقم 

بعاد مقياس السلوك على أللحالة الثانية التتبعي القياس يوضح الفروق بين القياس البعدي و

 العدواني

 

 المجموع ائية العد الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 86 22 22 23 19 البعدي

 85 21 22 23 19 التتبعي

 1 1 - - - الفروق

 

حيث حصلت الطالبة  ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس البعدي والتتبعي 

الذي حصلت فيه  مقارنة بالقياس البعدي درجة (85) خمس وثمانين في القياس التتبعي على

وذلك يعني المحافظة على النتائج  ،ةحداوذلك بفارق درجة و درجة (86) على ست وثمانين

ً ووقائيا  في مساعدة الطالبة في التخفيف من حدة  ويؤكد فاعلية برنامج التدخل المهني عالجيا

 .السلوك العدواني

 تقييم التدخل المهني  

 ة يجابيالجوانب اإل :لا أو

  .انخفاض حدة السلوك العدواني لدى الطالبة -

  .واخواتها عالقتها مع والدها تحسن -

  .العالجية المستخدمة ساليباألمالئمة  -

ا   الجوانب السلبية  :ثانيا

  .يةنالالالعق فكاراأللت الطالبة تتبنى بعض اماز -
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 ملخص التدخل المهني مع الحالة الثالثة 

 :يةلواألالبيانات 

  (ح .ش) :االسم

 .سنة (18) ثمان عشرة :العمر

 نويالثالث ثا :الصف

  ( أخوات4)أربع  :خوةعدد اإل

 نة الكبرىباال ها بين أخواتها:ترتيب

 ( سنوات 10) عشر ن كان عمر الطالبةمنذ أ :ينبواألوقت حدوث طالق 

 كانت تعيش الطالبة مع والداتها .  :قامةمكان اإل

  .مرتفع :المستوى االقتصادي

  .مرتفع :المستوى الدراسي

  :وصف شخصية الطالبة

 .مراض عضويةني الطالبة من أي أال تعا :لصحيةالحالة ا

ً أفكارالطالبة  حديثها مترابط، تتبنى :الحالة العقلية وعماتها وبعض  األبتجاه  يةنالالعق ا

 .معلماتها

 درتها عالية على االستيعاب والتذكر .ق – شديدة الغيرة :الحالة النفسية

ولكنها  ،نة الكبرىاألبالمسؤولية كونها  تتميز الطالبة بقدرتها على تحمل :الحالة االجتماعية

 .ها وعماتها وبعض المعلماتتعاني من اضطراب عالقتها مع والد

 :ملخص مشكلة الطالبة

ها يها منذ أن كان عمرأبوانفصل  ،مااع(  18)  ثمان عشرة (ح .ش)تبلغ الطالبة  

تعاني الطالبة من  ،صغر منهاأخوات أ (4) أربع ين وبواألسرتها من تتكون أ ،سنوات (10)عشر

الطالبة انتقلت  حيث إن ،ها وعماتهاني لديها والذي نتج عن قسوة والدارتفاع حدة السلوك العدوا

وذلك بسبب ارتباطه بعمل في جنوب  ؛هااتها على الرغم من عدم وجود والدالعيش مع عم إلى

خواتها يعانين من سوء أوكانت الطالبة و ،ة خالل الشهرأحدال مرة وم إإليهالمملكة فكان ال يأتي 

منا بالسوء وعندما أتحدث أمان امي يذكر : انهنوتقول الطالبة ،طيلة هذه السنوات لة عماتهنمعام

ينتظرون مجيء أبي ويخبرنه بعدم احترامي لهن فيقوم والدي بضربي  من ذلك معهن وامنعهن
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ً وأ  فكاراألحقد والكثير من تكوين مشاعر الكره وال إلىدت وهذه المعاملة أ ،خواتي ضرباً مبرحا

حتى وأن كانت خاطئة،  يناآلخرراء بآ أثروجعلت الطالبة شديدة الت ،يناآلخرية تجاه نالالالعق

نها ب منها شرح الموقف بالكامل يتضح أطلاً ما تشتكي من المعلمات وعندما أكانت الطالبة كثيرو

 فكاراألة بعض وتتبنى الطالب ،تبالغ في وصف بعض المشكالت وتحزن وتبكي بسرعة

لعدواني ت في ارتفاع سلوكها اهماوس يةاألسرية التي زادت من حدة مشكالتها نالالالعق

السيئة  األشياءن إ :فكاراألها وعماتها وبعض معلماتها ومن هذه واضطراب عالقتها مع والد

ن تقام من أي شخص يسيء لي حتى وإنالالبد من ا ،اث التعيسة تحدث لي بدون سببحدواأل

 .ن الناس يكرهوننيأشعر أ ،دليل على الضعف يناآلخر إساءةتجاهل  ،بسيطة إساءةنت كا

 :استراتيجيات التدخل المهني

 المعرفي  الستعراض-1

اث التعيسة حدالسيئة واأل األشياءن أ :هاأهمية نالسلبية ال عق اً أفكارضحت الطالبة أو 

 ،بسيطة إساءةن كانت لي حتى وإتقام من أي شخص يسيء نالالبد من ا ،تحدث لي بدون سبب

كما تعاني الطالبة من  ،ن الناس يكرهوننيأشعر أ ،دليل على الضعف يناآلخر إساءةتجاهل 

ها تمارس السلوك العدواني البدني حيث إن ،ممارسة بعض السلوكيات العدوانية مع المحيطين بها

ها شديدة كما أن ،معلماتها ها وعماتها وبعضلسلوك العدواني اللفظي تجاه والدتجاه عماتها وا

  .الغضب وال تستطيع التحكم في غضبها

 البناء المعرفي إعادة-2

  :العالجية التالية ساليباألتم تطبيق هذه االستراتيجية من خالل استخدام  

 :المعرفية ساليباأل :لا أو

تي تعاني منها وذلك من خالل قيام الطالبة بكتابة قائمة من المشكالت ال :يةدراكاإل الواجبات-1

 ،الطالبة تجاه هذه المشكلة أفكارداخل وخارج المدرسة والقيام بالنظر في كل مشكلة على حدة و

ية التأثير على كل نالالالعق فكاروكيف يمكن لأل ABCليس ومن هنا تم تعليم الطالبة نظرية أ

  .جوانب حياتنا

ل وقف التفكير واالسترسال في مع الطالبة من خال سلوبتم استخدام هذا األ :التفكير وقف-2

 نآلن الطالبة اخاصةً وأ ،مكوثها عند عماتها أثناءالسابقة التي مرت بها  يةاألسرالظروف 

فتم استخدام  ،أثرتها ولكنها ما زلت تتذكر تلك الظروف وتحزن وتتالعيش مع والد إلىانتقلت 

  .ي لحظة معينةيقاف التفكير فبعض المنبهات الخارجية إل باستخدام سلوبهذا األ
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حل المشكلة ومساعدتها على  أسلوبتعليم الطالبة خطوات  :على حل المشكلة التدريب-3

كسبها ذلك خالل الجلسات العالجية مما أ وقامت الطالبة بتطبيق ،تطبيقها على مشكالتها الواقعية

 .المشكالت القرار المناسب عند مواجهة ذاالقدرة على التفكير والتأني واقتراح البدائل واتخ

 تغيير حديث الذات: وذلك من خالل تشجيع الطالبة على تغيير األحاديث السلبية واالنهزامية التي-4

نها ستكون ضعيفة وأ يناآلخرساءات من : أنها ال تستطيع تجاهل بعض اإلمثل ،تقولها لنفسها 

 .معلمات أوصديقات  أوقارب يها من ألإترد على كل من يسيء  لم اإذ

ا    النفعالية ساليباأل :ثانيا

 االنفعاالتلمساعدة الطالبة على التخلص من  سلوبتم استخدام هذا األ :فعالينالا التنفيس-1

وهذا  ،اث الضاغطةحدور والحزن عند التعرض لألاألمالسلبية وشدة الحساسية والغضب ألتفه 

 .نهاخراج كل مشاعرها السلبية المكبوتة والحديث عساعد الطالبة على إ سلوباأل

 ،للتخفيف من حدة التوتر والغضب لدى الطالبة سلوبتم استخدام هذا األ :العضلي االسترخاء-2

بعض الجلسات العالجية وهي متوترة وذلك من خالل استخدام مقطع  إلىها كانت تأتي حيث إن

 قصى درجات االسترخاء أ إلىفيديو لتوضيح مراحل االسترخاء للطالبة والوصول بها 

ا   السلوكية  ساليباأل :ثالثا

السلوك  وبتدريبها علىة تعزيز ثقة الطالبة في نفسها لواوذلك من خالل مح :الذات توكيد-1

 ،وتوضيح مظاهر توكيد الذات للطالبة ،والتفريق بين توكيد الذات والسلوك العدواني ،التوكيدي

التعبير  كيفيةم الطالبة كما تم تعلي ،ها كثيراً ما تخلط بين توكيد الذات والسلوك العدوانيحيث إن

 .يناآلخر إلى ساءةعن مشاعرها وانفعاالتها السلبية بدون اإل

كتب تطوير الذات ويضم مجموعة من المهارات  أحد)وذلك بتزويد الطالبة بكتاب  :القراءة-2

 ءتهثم مناقشة الطالبة فيما قرا ،لمساعدتها على مواجهة الغضب والسلوك العدواني ؛(االجتماعية

 .رف على ما اكتسبته عن استبصار بحالتهاوالتع

عندما  الجلسات العالجية أثناءة يجابيوذلك بالثناء على الطالبة وتقديم المعززات اإل :التعزيز-3

تقوم الطالبة ببعض السلوكيات المرغوبة والتي تخفض من حدة السلوك العدواني مع معلماتها 

والتأني في الحكم على  ،ضدهاع شكوى المعلمات التي قامت برف إحدىاعتذارها من )مثل 

  .(حكام القطعية السريعةتعاد عن األباالو يناآلخر

 



بوين مطلقينتخفيف من حدة السلوك العدوفي الالخدمة االجتماعية االكلينيكية ممارسة العالج المعرفي السلوكي من منظور 
 
 رسالة ماجستير                 اني لدى الفتيات من ا

 
 

 181 

  (15)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني الثالثة يوضح درجات القياس القبلي للحالة 

 

 عاداألب

 

 السلوك العدواني البدني

 

 السلوك العدواني اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 125 35 35 25 30 لدرجاتا

 

  (16)جدول رقم 

  على أبعاد مقياس السلوك العدوانيالثالثة يوضح درجات القياس البعدي للحالة 

 

 عاداألب

 

السلوك 

 العدواني البدني

 

السلوك العدواني 

 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 93 25 28 22 18 الدرجات

 

 (17)جدول رقم 

على ابعاد مقياس السلوك للحالة الثالثة البعدي والقياس س القبلي ات القييوضح الفروق بين درجا

 العدواني

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 125 35 35 25 30 قبلي

 93 25 28 22 18 بعدي

 32 10 7 3 12 الفروق

 

ت الطالبة في حيث حصل ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس القبلي والبعدي 

 الذي حصلت فيه على  درجة مقارنة بالقياس القبلي (93) ثالث وتسعين القياس البعدي على
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ويرجع ذلك  ؛درجة (32) اثنتين وثالثين درجة وذلك بفارق (125) مئة وخمس وعشرين

ة العالجي ساليباأل باستخداملفاعلية برنامج التدخل المهني القائم على العالج المعرفي السلوكي 

كما يتضح من الجدول  ،والسلوكية وذلك للتخفيف من حدة السلوك العدواني واالنفعاليةالمعرفية 

والذي يمثل المكون المعرفي للسلوك العدواني أن الطالبة قبل التدخل  ،(العدائية)فيما يتعلق ببعد 

مهني تخلت ية داعمة للعدوان وبعد التدخل النالفكرة العق (11) إحدى عشرة المهني وافقت على

ويرجع ذلك لفاعلية برنامج التدخل المهني المعرفي  ؛يةنالالعق أفكار (9) تسعة الطالبة عن

 .ية لدى الطالبةنالالالعق فكاراألالسلوكي في تعديل 

  (18)جدول رقم 

على ابعاد مقياس السلوك للحالة الثالثة التتبعي القياس يوضح الفروق بين القياس البعدي و

 العدواني

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 93 25 28 22 18 البعدي

 91 25 28 22 16 التتبعي

 2 - - - 2 الفروق

 

حيث حصلت الطالبة  ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس البعدي والتتبعي 

حصلت فيه  درجة مقارنة بالقياس البعدي الذي (91) إحدى وتسعين في القياس التتبعي على

وذلك يعني المحافظة على النتائج ويؤكد  ،وذلك بفارق درجتين درجة (93) ثالث وتسعين على

فاعلية برنامج التدخل المهني عالجياً ووقائيا  في مساعدة الطالبة في التخفيف من حدة السلوك 

 .العدواني

 تقييم التدخل المهني 

 ة يجابيالجوانب اإل :لا أو

 .يةنالالالعق فكاراألتخلي الطالبة عن  -

 .انخفاض حدة السلوك العدواني لدى الطالبة -

 .الطالبة وانتظامها في حضور الجلسات العالجية تعاون -
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ا   :الجوانب السلبية :ثانيا

 .مازالت تعاني الطالبة من الغيرة الشديدة 

 الحالة الرابعةملخص التدخل المهني مع  -

 :يةلواألالبيانات 

  (و .و) :االسم

 .سنة (17) عشرة سبع :العمر

 الثاني ثانوي :الصف

  .ةحداخت وأ :خوةعدد اإل

 الصغرى :ها بين اإلخوةترتيب

 سنوات. (6) ست ن كان عمر الطالبةمنذ أ :ينبواألوقت حدوث طالق 

  .األممع  :قامةمكان اإل

  .متوسط :المستوى االقتصادي

 .متوسط :المستوى الدراسي

  :وصف شخصية الطالبة

 .مراض عضويةال تعاني الطالبة من أي أ :الحالة الصحية

تحلل المواقف بشكل  وأقاربها، األمية عدوانية تجاه نالالعق اً أفكارتتبنى الطالبة  :الحالة العقلية

 .سطحي

 .االنفعالي، المزاجيةالتذبذب  :الحالة النفسية

 .كبرىوكذلك اختها ال ،والدتهاقارب اضطراب عالقتها مع والدتها وأ :الحالة االجتماعية

 :ملخص مشكلة الطالبة

 (6) ست منذ أن كان عمرهاانفصل والديها  ،سنة 17 سبع عشرة و. و()تبلغ الطالبة  

مدن المنطقة الشرقية وكانت تعيش  إحدىها الذي كان يعمل في سنوات وعاشت الطالبة مع والد

في مدينة مكة  تهاوبعد وفاة والدها انتقلت الطالبة للعيش مع والد ،هناك مع جدتها وعماتها

تها في القطاع الخاص حتى متوسط، وتعمل والد لواألفي الصف  آنذاكوكانت  ،المكرمة
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لذي يتضح تعاني الطالبة من ارتفاع حدة السلوك العدواني وا ،تستطيع توفير حياة كريمة لبناتها

ها في وتشعر الطالبة بظلم والدتها وعدم عدل ،ختهاتها وأقاربها وأمن خالل حديثها عن والد

والدي تي فاحترام والدال يجب  :ية منهانالغير عق اً أفكاروتتبنى الطالبة  ،ختهامعاملتها هي وأ

مي أ ،ة لناممي غير قادرة على تربيتنا وتوفير الحياة الكريأ ،جليوعماتي هم الذين تعبوا من أ

قارب والدتي أ ،ثل للتعامل معها هو تجاهلها بشكل تاماألم سلوبتفقد اعصابها بدون سبب واأل

نها غير مرتاحة في أختي تجامل والدتي وتحترمها رغم أ ،ن المشاكل ويعانين من االكتئابيحبب

  .مي تكره عماتيأ ،العيش هنا

غير صحيحة  فكاراألن جميع هذه جلسات العالجية أواتضح فيما بعد من خالل ال 

 .قاتهااضطراب عال إلىدى رس العناد والتحدي والعدوان مما أفالطالبة تما

 :استراتيجيات التدخل المهني

 المعرفي  الستعراض-1

 ،يناآلخرشك في نوايا أ :هاأهمية على المقياس نالسلبية ال عق اً أفكارضحت الطالبة أو 

ي ئرااتمسك بآ ،كثيراً ما أخاف من حدوث أمر مكروه لي ،السيئة تحدث لي دون سبب األشياء

ً الشخصية حتى وأن كانت سبب بعض الناس يتصفون بالخسة والشر  ،لي ينخراآلفي رفض  ا

بعض  إلى باإلضافة ،نني من خلفيبوان الناس يغتعتقد أا ،عنهم واحتقارهم االبتعادويجب 

كما تشعر  ،والدتهاها الخاطئة تجاه أفكارالتي اتضحت من خالل الجلسات العالجية مثل  فكاراأل

  .تمارس السلوك العدواني تجاههامما جعلها  والدتهاالطالبة بالكراهية الشديدة تجاه 

 البناء المعرفي إعادة-2

  :العالجية التالية ساليباألتم تطبيق هذه االستراتيجية من خالل استخدام 

 :المعرفية ساليباأل :لا أو

وذلك بمساعدة الطالبة على تخيل الموقف بشكل كامل منذ حدوث الطالق  :المعرفي التخيل-1

 واالبتعادوالتفكير بموضوعية ومنطقية  ،تعميم أودون تحيز  لدتهاواوحتى انتقالها للعيش مع 

 .التفكير أخطاءعن 

وذلك من خالل قيام الطالبة بكتابة قائمة من المشكالت التي تعاني منها  :يةدراكاإل الواجبات-2

 أثرحتى يتم تحديد نمط التفكير الخاطئ والتعرف على  ؛وطريقة تفكيرها تجاه هذه المشكالت

 .ABCن خالل نظرية اليس ذلك م
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الطالبة الخاطئة والمتعلقة بسرعة غضبها وانفعالها  أفكاروذلك لتعديل  :المنطقية المناقشة-3

  .وانتهاجها للسلوك العدواني وتلفظها على والدتها

حل المشكلة ومساعدتها على  أسلوبتعليم الطالبة خطوات  :على حل المشكلة التدريب-4

كسبها ذلك خالل الجلسات العالجية مما أ وقامت الطالبة بتطبيق ،الواقعيةتطبيقها على مشكالتها 

 ،القرار المناسب عند مواجهة المشكالت واتخاذالقدرة على التفكير والتأني واقتراح البدائل 

 .يناآلخروعدم التسرع في الحكم على 

، تجارب السلوكيةي التحدي القولي والأسلوب باستخداموذلك  :األتوماتيكية فكاراأل تمحيص-5

عليها وسوف تها وعدم تجاهلها والتلفظ باحترام والدن تقوم حيث طلبت الباحثة من الطالبة أ

ها أفكاركما تم استخدام التحديث القولي عندما تصر الطالبة على  ،تها لهاترى تغير معاملة والد

 .يةنالالالعق

ا    النفعالية ساليباأل :ثانيا

مساعدة الطالبة على تعلم كيفية ضبط ذاتها في المواقف  وذلك من خالل :الذات ضبط-1

واقناعها بأن الشخص الذي يكون  ؛المختلفة وكيف تسيطر على غضبها وانفعالها وتسرعها

 .ية في مختلف المواقفنالالالعق فكاراألضبطه لذاته ضعيف سوف تسيطر عليه 

 ،التوتر والغضب لدى الطالبة للتخفيف من حدة سلوبتم استخدام هذا األ :العضلي االسترخاء-2

وتم استخدام  ،تها وتسترسل في الحديث بغضب شديدا كانت تنفعل عند الحديث عن والدهحيث إن

  .من خالل عرض توضيحي لخطوات االسترخاء سلوبهذا األ

ا   السلوكية  ساليباأل :ثالثا

ة من المهارات كتب تطوير الذات ويضم مجموع أحد)وذلك بتزويد الطالبة بكتاب  :القراءة-1

 .وذلك لمساعدتها على التخفيف من حدة السلوك العدواني ؛(االجتماعية

 تها. ا واالعتذار لوالدخطائهأن تقوم بتعديل وذلك بطلب الباحثة من الطالبة أ :الزائد التصحيح-2

 ها في كل مرة تخطئ فيهاحيث قامت الباحثة باالتفاق مع الطالبة على تنبيه :المتكرر التنبيه-3

تقوم فبالسوء  والدتهاالجلسات العالجية وتذكر  إلىفكانت الطالبة عندما تأتي  ،تهاعلى والد

تستخدم عبارات ها كانت حيث إنالسلوك العدواني اللفظي الخاطئ  ذلكالباحثة بتنبيهها على 

 .والدتها لفظية سيئة عند ذكر
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ها حيث إن ،مته لشخصية الطالبةمع الطالبة لمالء سلوبتم استخدام هذا األ :االستجابة تشكيل-4

فتم تجزئة المهمة والتي تم تحديدها في  ،المهام الكبيرة أوكانت ال تفضل الواجبات المنزلية اليومية 

 .الهدف المستهدف أواالستجابة  إلىمجموعة مهام حتى نصل  إلى (يناآلخرتحسين عالقتها مع )

 (19)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني رابعة اليوضح درجات القياس القبلي للحالة 

 

 عاداألب

 

السلوك العدواني 

 البدني

 

السلوك العدواني 

 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 120 27 33 35 25 الدرجات

 

  (20)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني الرابعة يوضح درجات القياس البعدي للحالة 

 

 عاداألب

 

عدواني السلوك ال

 البدني

 

السلوك العدواني 

 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 98 23 27 29 19 الدرجات

 

 

  (21)جدول رقم 

بعاد مقياس السلوك على أ للحالة الرابعة البعديوالقياس س القبلي ايوضح الفروق بين درجات القي

 العدواني

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 120 27 33 35 25 يقبل

 98 23 27 29 19 بعدي

 22 4 6 6 6 الفروق
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يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس القبلي والبعدي حيث حصلت الطالبة في  

درجة  (120)درجة مقارنة بالقياس القبلي الذي حصلت فيه على  ( 98)القياس البعدي على 

برنامج التدخل المهني القائم على العالج المعرفي ويرجع ذلك لفاعلية  ،درجة (22)وذلك بفارق 

والسلوكية وذلك للتخفيف من حدة  واالنفعاليةالعالجية المعرفية  ساليباأل باستخدامالسلوكي 

والذي يمثل المكون المعرفي  (العدائية)كما يتضح من الجدول فيما يتعلق ببعد  ،السلوك العدواني

داعمة للعدوان  العقالنية أفكار (6)دخل المهني وافقت على للسلوك العدواني أن الطالبة قبل الت

ويرجع ذلك لفاعلية برنامج التدخل  العقالنية أفكار (4)وبعد التدخل المهني تخلت الطالبة عن 

 .لدى الطالبة الالعقالنية فكاراألالمهني المعرفي السلوكي في تعديل 

  (22)جدول رقم 

 على ابعاد مقياس السلوك العدواني للحالة الرابعة التتبعيياس القيوضح الفروق بين القياس البعدي و

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 98 23 27 29 19 البعدي

 100 23 27 30 20 التتبعي

 2 - - 1 1 الفروق

 

حيث حصلت الطالبة  ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس البعدي والتتبعي 

ثمان  درجة مقارنة بالقياس البعدي الذي حصلت فيه على (100) مئة ياس التتبعي علىفي الق

وذلك يعني المحافظة على النتائج ويؤكد فاعلية  ،درجة وذلك بفارق درجتين فقط (98) وتسعين

 برنامج التدخل المهني عالجياً ووقائيا  في مساعدة الطالبة في التخفيف من حدة السلوك العدواني

 انه يمكن تبرير هذه الزيادة في درجة القياس التتبعي لدى الحالة فيما يلي :، كما 

 أوالً : قد تكون الطالبة ما زالت تتمسك ببعض االفكار الالعقالنية الداعمة للسلوك العدواني .

بشكل خاطئ من واقف الضاغطة والتي تم تفسيرها محدى التعرضت إل ثانياً : قد تكون الطالبة

 مما ادرى الى السلوك العدواني .قبل الطالبة 

ً : قد تكون الطالبة ما تزال تعتقد أن استخدام بعض االلفاظ السيئة او استخدام السلوك  ثالثا

العدواني البدني هو االسلوب الصحيح للتعامل مع المشكالت ، خاصة اننا نالحظ من الجدول أن 
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عدي كانت تحديداً في درجة السلوك الزيادة في درجة القياس التتبعي عنه في درجة القياس الب

 العدواني البدني واللفظي . 

 تقييم التدخل المهني 

 ة يجابيالجوانب اإل :لا أو

 انخفاض حدة السلوك العدواني لدى الطالبة  -

 .والدتهاتحسن عالقتها بشكل كبير مع  -

 

ا   الجوانب السلبية  :ثانيا

  .الالعقالنية فكاراألما زالت الطالبة تتبنى بعض  -

 الحالة الخامسةلخص التدخل المهني مع م

 :يةلواألالبيانات 

  (ز .ج) :االسم

 .سنة (16) :العمر

 ثانوي لواأل :الصف

 .اخوان غير اشقاء (2) :عدد االخوة

 نة الكبرىباال :نةباالترتيب 

 .ن كان عمر الطالبة سنتينمنذ أ :ينبواألوقت حدوث طالق 

 .هاتعيش الطالبة مع والد :مكان اإلقامة

 مرتفع  :المستوى االقتصادي

 مرتفع  :المستوى الدراسي
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  :وصف شخصية الطالبة

 .مراض عضويةمن أي أال تعاني الطالبة  :الحالة الصحية

 .يناآلخرعدوانية تجاه  العقالنية اً أفكارتتبنى الطالبة  :الحالة العقلية

 .يناآلخرتجاه  كما تظهر مشاعر سلبية ،تشعر الطالبة باليأس والقلق :الحالة النفسية

 .ها وعمها وبعض صديقاتهاطالبة من اضطراب عالقتها مع والدتعاني ال :الحالة االجتماعية

 :ملخص مشكلة الطالبة

ويسكن  (األبوالدة )وتعيش مع جدتها  عاما،( 16) ستة عشر (ز .ج)تبلغ الطالبة  

نذ أن كان عمر حدث الطالق بين والديها م ،أخرىها في نفس العمارة ولكنه في شقة والد

ها عندما تزوج وليس لدى الذي تركها عند جدت ن وانتقلت حينها للعيش مع والدهاالطالبة سنتي

تعاني الطالبة من القلق والتوتر وارتفاع  ،اأبيها من إخوانهن صغار ديها أخوال ،شقاءالطالبة أ

ً ربقاسواء كانوا أ يناآلخرحدة السلوك العدوني والالمباالة عند التعامل مع   أوزميالت  أو ا

 فكاراأل لظروف التي مرت بها الطالبة وعن مجموعة منونتج ذلك عن مجموعة من ا ،معلمات

ر بها والتي تتمثل في عدم دى لزيادة حدة الظروف التي تم؛ مما أالتي تتبناها الطالبة الالعقالنية

ا هأبا حيث إنمضطربة  سريةالطالبة تعيش حالياً في ظروف أ كما أن ؛كثيراً  والدتهال زيارتها

وتكثر الطالبة من  ،(على حد قولها)ا وال يهتم بها وال يلبي لها احتياجاتها إليهال يحسن 

ً أفكاروتتبنى الطالبة  ،المشاجرات والسلوك العدواني مع عمها الذي يسكن في نفس المنزل  ا

ضاها عن حياتها حساسها بالضغوط والشعور بالقلق والحزن وعدم رزيادة إ العقالنية ادت إلى

ومن هذه  ،عندما تكون في المدرسة يةاألسرها ال تستطيع تجنب التفكير في مشكالتها كما أن

 يناآلخرليس على  ،يبعدوانية حتى يحترمون األشخاصيجب معاملة جميع  :الالعقالنية فكاراأل

ن أ ها تعتقدكما أن ،عمامي يكرهوننيوالدي وجميع أ ،احترامهم حقوق علي وال يجب علي

 .اإليهممن يسيء  االنتقامنه يجب بجفاء وغلظة يزيد من تقديرها لذاتها وأ يناآلخرمعاملة 

 :استراتيجيات التدخل المهني

 المعرفي  الستعراض-1

ضحت الطالبة من خالل استجابتها على مقياس السلوك العدواني ارتفاع حدة الغضب أو 

أشعر وكان الناس  :على القياس منها عقالنيةال اً أفكارضحت الطالبة أوكما  ،والعدائية لديها
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عنهم  االبتعادبعض الناس يتصفون بالخسة والشر ويجب  ،يدبرون لي المكائد من خلفي

 األشخاصشك في أ ،يزيد من تقديري لذاتي يناآلخراستخدام القوة في تعاملي مع  ،واحتقارهم

  .الذين يبدون لي لطفاً زائداً 

 البناء المعرفي إعادة-2

  :العالجية التالية ساليباألتطبيق هذه االستراتيجية من خالل استخدام  تم

 :المعرفية ساليباأل :لا أو

وذلك  ،وذلك بمساعدة الطالبة على تخفيض لوم الذات وزيادة تقديرها لذاتها :العزو إعادة .1

 .كل المشكالت لذاتها وعدم إرجاع سباباألتفسير بعض المواقف السابقة وتحديد  إعادةب

اث السارة التي حدلهاء الطالبة بمجموعة من النشاطات واألتم إ (:لهاءاإل) االنتباه رفص .2

ثانوي ومن تم الرجوع للطالبة  لواألقامته المدرسة لطالبات الصف حدثت مثل حفل إ

 انفعاالت قوية وتشعر الطالبة كانت تبدي ألن سلوبوتم استخدام هذا األ ،والجلوس معها

  .مشكلتها بالحزن عند الحديث عن

وذلك من خالل قيام الطالبة بكتابة قائمة من المشكالت التي تعاني منها  :يةدراكاإل الواجبات .3

الطالبة تجاه هذه  أفكاروالقيام بالنظر في كل مشكلة على حدة و ،داخل وخارج المدرسة

 الالعقالنية فكاروكيف يمكن لأل ABCليس ومن هنا تم تعليم الطالبة نظرية أ ،المشكلة

  .التأثير على كل جوانب حياتنا

ها إكسابمن الجدية الشديدة و إلخراجهامع الطالبة  سلوبوتم استخدام هذا األ :استخدام المرح .4

 .روح المرح والدعابة حتى تستطيع التفكير بمنطقية

ا    النفعالية ساليباأل :ثانيا

العالجية للتنفيس  وذلك بترك الحرية المطلقة للطالبة خالل الجلسات :االنفعالي التنفيس .1

فراغ الطالبة عن اإل سلوبوساعد هذا األ ،انتقادها أوعن انفعاالتها السلبية بدون مقاطعتها 

ه كانت تنتهي بعض الجلسات حيث إن ،والمشاعر السلبية االنفعاالتالوجداني للكثير من 

 .العالجية والطالبة تشعر بارتياح

انفعاالتها وضرورة  إدارةف على كيفية وذلك بمساعدة الطالبة على التعر :ضبط الذات .2

 .حتى تستطيع التحكم في المواقف والظروف الحياتية المختلفة ؛ضبطها لذاتها
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ا   السلوكية  ساليباأل :ثالثا

السلوك  وبتدريبها علىتعزيز ثقة الطالبة في نفسها  محاولةوذلك من خالل  :توكيد الذات .1

وتوضيح مظاهر توكيد الذات  ،ك العدوانيالتوكيدي والتفريق بين توكيد الذات والسلو

كما تم تعليم الطالبة  ،ها كثيراً ما تخلط بين توكيد الذات والسلوك العدوانيحيث إن ،للطالبة

 .يناآلخر إلى ساءةكيفية التعبير عن مشاعرها وانفعاالتها السلبية بدون اإل

مجموعة من  كتب تطوير الذات ويضم أحد)وذلك بتزويد الطالبة بكتاب  :القراءة .2

، ثم مناقشة لمساعدتها على مواجهة الغضب والسلوك العدواني (المهارات االجتماعية

 .ته والتعرف على ما اكتسبته عن استبصار بحالتهاالطالبة فيما قرأ

التي يجب تحقيقها  هدافاألوذلك باالتفاق مع الطالبة على مجموعة من  :التعاقد السلوكي .3

 .كوالمدة الزمنية الالزمة لذل

عندما طلبت الطالبة من الباحثة نصحها فيما  سلوبوتم استخدام هذا األ :تقديم النصيحة .4

ونصحتها الباحثة بالحديث مع والدها وجدتها وطلب  والدتهايخص عدم تواصلها مع 

  .بأستمرار وزيارتها والدتهالتتمكن من التواصل مع  مساعدتهن

  (23)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني الخامسة  حالةيوضح درجات القياس القبلي لل

 

 عاداألب

 

السلوك العدواني 

 البدني

 

السلوك العدواني 

 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 100 30 36 21 13 الدرجات
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 (24)رقم جدول 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني  الخامسة يوضح درجات القياس البعدي للحالة

 

 عاداألب

 

السلوك العدواني 
 البدني

 

السلوك العدواني 
 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 77 23 25 17 12 الدرجات

 

 (25)جدول رقم 
على ابعاد مقياس للحالة الخامسة البعدي والقياس س القبلي ايوضح الفروق بين درجات القي

 السلوك العدواني

 عالمجمو العدائية الغضب اللفظي البدني عاداألب

 100 30 36 21 13 قبلي

 77 23 25 17 12 بعدي

 23 7 11 4 1 الفروق

 

حيث حصلت الطالبة في  ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس القبلي والبعدي

  على  درجة مقارنة بالقياس القبلي الذي حصلت فيه (77) سبع وسبعين القياس البعدي على

ويرجع ذلك لفاعلية برنامج التدخل  ،درجة (23) عشرينثالث و درجة وذلك بفارق (100) مئة

 واالنفعاليةالعالجية المعرفية  ساليباأل باستخدامالمهني القائم على العالج المعرفي السلوكي 

كما يتضح من الجدول فيما يتعلق ببعد  ،والسلوكية وذلك للتخفيف من حدة السلوك العدواني

ي للسلوك العدواني أن الطالبة قبل التدخل المهني وافقت والذي يمثل المكون المعرف ،(العدائية)

 (7) سبعة داعمة للعدوان وبعد التدخل المهني تخلت الطالبة عن العقالنية أفكار (9) تسعة على

 فكاراألويرجع ذلك لفاعلية برنامج التدخل المهني المعرفي السلوكي في تعديل  أفكار العقالنية

 .لدى الطالبة الالعقالنية
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 (26)جدول رقم 

على ابعاد مقياس السلوك للحالة الخامسة التتبعي القياس يوضح الفروق بين القياس البعدي و

 العدواني

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 77 23 25 17 12 البعدي

 76 23 24 17 12 التتبعي

 1 - 1 - - الفروق

 

حيث حصلت الطالبة في  ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس البعدي والتتبعي

 درجة مقارنة بالقياس البعدي الذي حصلت فيه على (76) وسيعبن ةست القياس التتبعي على

وذلك يعني المحافظة على النتائج ويؤكد فاعلية  ،ةحداوذلك بفارق درجة و (77) وسبعين ةسبع

 .المهني عالجياً ووقائيا  في مساعدة الطالبة في التخفيف من حدة السلوك العدواني برنامج التدخل

 تقييم التدخل المهني 

  ةيجابيالجوانب اإل :لا أو

 انخفاض حدة السلوك العدواني لدى الطالبة  -

 ها وعمها تحسن عالقتها مع والد -

 العالجية المستخدمة ساليباألمالئمة  -

ا    الجوانب السلبية :ثانيا

 وزيارتها بأستمرار .  والدتهادم القدرة على مساعدة الطالبة في التواصل مع ع -

 

  الحالة السادسةملخص التدخل المهني مع 

  :يةلواألالبيانات 

  (ش .ن) :االسم

 .سنة (17) سبع عشرة :العمر

 الثاني ثانوي :الصف
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  األبخوة من أ (3وثالث )شقاء أخوات أ (5)خمس  :خوةعدد اإل

 نة الصغرىباال :نةباالترتيب 

 سنة  (13) ثالث عشرة ن كان عمر الطالبةمنذ أ :ينبواألوقت حدوث طالق 

 .خواتها في منزل مستقلتعيش الطالبة مع والدتها وأ :قامةمكان اإل

 مرتفع  :المستوى االقتصادي

 مرتفع  :المستوى الدراسي

  :وصف شخصية الطالبة

 .راض عضويةمال تعاني الطالبة من أي أ :الحالة الصحية

 .فكاراأل عقالنيةعدم  ،الحذر الشديد واليقظة المرتفعة :الحالة العقلية

 .المشاعر السلبية تجاه المعلمات والزميالت ،االنفعالياالتزان  ،الثقة بالذات :الحالة النفسية

 .ها تكثر الشجار معهمحيث إن ،اضطراب عالقتها مع المعلمات وبعض الزميالت :الحالة االجتماعية

 :ملخص مشكلة الطالبة

ها بالصف الثاني الثانوي انفصل والديسنة وتدرس  17 سبع عشرة (ش .ن)تبلغ الطالبة  

سنوات وانتقلت  (4) أربع منذ أن كانت الطالبة في الصف الثاني متوسط أي قبل ما يقارب

لديها تعيش طالبة قبل طالق واكانت ال ،تزوج مباشرة والدها حيث إن ،والدتهاالطالبة للعيش مع 

شجارهم وفي  بناءاأليتشاجرون كثيراً ويسمعون  فقد كان الوالدانسرية مضطربة في أجواء أ

 كما أن ،بنائهم مما سبب لهم حالة من التوتر والقلقأ إلىن يشتكون . كان الوالداحياناألبعض 

ية خيهم الكبير في جنوب المملكة العربالصدمات النفسية وهي وفاة أ إحدىمرت ب ةاألسر

وتذكر الطالبة أن هذا الخبر كان كالصاعقة على  ،يعمل في القطاع العسكري فقد كانالسعودية 

بعد  ،مرض والدتها إلىدى كذلك بين والديها وأ يةاألسرزيادة المشكالت  إلىدى مما أ ةاألسر

سرتها منزل أ األمالطالق انتقلت الطالبة للعيش مع والدتها في منزل مستقل حيث كان لدى 

 العقالنية اً أفكاروتتبنى الطالبة  .(على حد قول الطالبة)الهم همإفي  األبوبعد ذلك بدأ  ،لقديما

بي أ ،بي يحب زوجته وال يحبناأ :فكاراألومن هذه  ،زادت حدة الموقف وجعلتها تشعر بالحزن

المعلمات  ،جميع معلمات المدرسة يظلمون الطالبات ،ال يجب احترامه فهو لم يقدم شيء لنا
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انية عدا ألنجميع طالبات هذه المدرسة يتصفون با ،ويغتابوننيبشكلي من خلفي  ونيستهزئ

  .مجموعة صغيرة من صديقاتي المقربات

 :استراتيجيات التدخل المهني

 الستعراض المعرفي  .1

وان اللفظي تجاه ها تمارس العدحيث إن ،تعاني الطالبة من ارتفاع حدة السلوك العدواني

والتي  ،الداعمة للعدوان الالعقالنية فكاراألوالدها وتتبنى الطالبة بعض المعلمات وتجاه 

بعض الناس  ،شعر وكأن الناس يدبرون المكائد لي من خلفيأ :اتضحت على المقياس ومنها

شك في أ ،شعر أن الناس يكرهوننيأ ،عنهم واحتقارهم االبتعاديتصفون بالشر والخسة ويجب 

ً  األشخاص  إلى باإلضافة .من خلفي يغتابوننين الناس أعتقد أ ،زائداً  الذين يبدون لي لطفا

  .التي اتضحت خالل الجلسات العالجية الالعقالنية فكاراألمجموعة من 

 البناء المعرفي إعادة .2

  :العالجية التالية ساليباألتم تطبيق هذه االستراتيجية من خالل استخدام 

 :المعرفية ساليباأل :لا أو

 الالعقالنيةها أفكاروذلك بمساعدة الطالبة على تمحيص  :السلبية وماتيكيةاألت فكاراألتمحيص  .1

الطالبة  حيث إنالتحدي القولي  أسلوبوتم استخدام  ،وتحديداً تجاه المعلمات يناآلخرتجاه 

 .حكام القطعية على المعلماتواأل الالعقالنية فكاراألكانت تطلق مجموعة من 

 ،ومشاعر الطالبة أفكارالوجوه المعبرة للتعرف على  باستخداموذلك  :رسوم الكاريكاتير .2

فتم رسم وجه  ،ها تحب الرسمحيث إنمته لشخصية الطالبة لمالء سلوبوتم استخدام هذا األ

 . ذلكه التي سببت له أفكارحزين وسؤالها على توقعها عن سبب حزنه و

 فكاراأليث والمنبهات الخارجية عندما تسترسل في الحد باستخداموذلك  :وقف التفكير .3

 .هاالسلبية تجاه والدي

الذات السلبية  أحاديثوذلك لمساعدة الطالبة من التخلص من  :تغيير حديث الذات .4

 .ةإيجابيواستبدالها بأحاديث ذاتية  واالنهزامية

ا    النفعالية ساليباأل :ثانيا

داني والتنفيس فراغ الوجلمساعدة الطالبة على اإل سلوبتم استخدام هذا األ :االنفعاليالتنفيس  .1

 .انتقاد أووذلك بترك الحرية لها في الحديث دون مقاطعة  ،عن انفعاالتها السلبية
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ها وذلك بدون تأمل مشكلتها مع معلماتها ووالد وذلك بمساعدة الطالبة على :التأمل الذاتي .2

في  الالعقالنية فكاراألحديث الذات السلبي و أثرحتى تتعرف الطالبة على  ؛طرح الحلول

 .ث المشكالتحدو

ا    السلوكية ساليباأل :ثالثا

سرية مختلفة وضغوط نفسية ولكنهم ألشخاص تعرضوا لظروف أ نماذجبعرض  :النمذجة .1

في  فسهمعلى أنبل تعلموا كيفية التعامل مع هذه المواقف واالعتماد  ،لم يستسلموا لألمر

 .حل مشكالتهم حتى نجحوا

وتحديد المدة  ةالسلوكي هدافاألجموعة من وذلك بكتابة عقد يتضمن م :التعاقد السلوكي .2

ها وتحديد الجلسات العالجية ومواضيعها والمدة الزمنية لكل يلإالزمنية الالزمة للوصول 

السلوك السوي وتخفف  إلىوتم تحديد مجموعة من السلوكيات التي تصل بالطالبة  ،جلسة

 .من حدة السلوك العدواني لديها

يف الطالبة بكتابة تقارير ذاتية للمواقف التي تواجهها وكيف وذلك بتكل :الواجبات المنزلية .3

  .تصرفت حيالها وتتم مناقشتها في الجلسة التالية

 (27)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني السادسة يوضح درجات القياس القبلي للحالة 

 

 عاداألب

 

السلوك العدواني 

 البدني

 

السلوك العدواني 

 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 112 31 33 26 22 الدرجات

 

 (28)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني  السادسة يوضح درجات القياس البعدي للحالة

 

 عاداألب
السلوك العدواني 

 البدني

السلوك العدواني 

 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 89 19 28 24 18 الدرجات
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 (29)جدول رقم 

 بعاد مقياس السلوك العدوانيعلى أللحالة السادسة البعدي والقياس س القبلي اح الفروق بين درجات القييوض

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 112 31 33 26 22 قبلي

 89 19 28 24 18 بعدي

 23 12 5 2 4 الفروق

 

حيث حصلت الطالبة في  ،البعدييتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس القبلي و

درجة مقارنة بالقياس القبلي الذي حصلت فيه  (112) مئة واثنتي عشرة  القياس البعدي على

ويرجع ذلك لفاعلية  ،درجة (23) ثالث وعشرين درجة وذلك بفارق (89) تسع وثمانين على

العالجية المعرفية  اليبساأل باستخدامبرنامج التدخل المهني القائم على العالج المعرفي السلوكي 

كما يتضح من الجدول فيما  ،والسلوكية وذلك للتخفيف من حدة السلوك العدواني واالنفعالية

والذي يمثل المكون المعرفي للسلوك العدواني أن الطالبة قبل التدخل  (العدائية)يتعلق ببعد 

دخل المهني تخلت الطالبة داعمة للعدوان وبعد الت العقالنية أفكار (9) تسعة المهني وافقت على

ويرجع ذلك لفاعلية برنامج التدخل المهني المعرفي السلوكي في تعديل  ؛فكاراألعن جميع هذه 

 .لدى الطالبة الالعقالنية فكاراأل

 

  (30)جدول رقم 

 بعاد مقياس السلوك العدوانيعلى أللحالة السادسة يوضح الفروق بين القياس البعدي والتتبعي 

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي ني البد عاداألب

 89 19 28 24 18 البعدي

 88 19 27 24 18 التتبعي

 1 - 1 - - الفروق
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حيث حصلت الطالبة  ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس البعدي والتتبعي 

 يه علىدرجة مقارنة بالقياس البعدي الذي حصلت ف (88) ثمان وثمانين في القياس التتبعي على

وذلك يعني المحافظة على النتائج ويؤكد  ،درجة فقط وذلك بفارق درجة (89) تسعة وثمانين

فاعلية برنامج التدخل المهني عالجياً ووقائيا  في مساعدة الطالبة في التخفيف من حدة السلوك 

 .العدواني

 تقييم التدخل المهني 

 ة يجابيالجوانب اإل :لا أو

  .اني لدى الطالبةانخفاض حدة السلوك العدو -

 .ها وبعض المعلماتتحسن عالقتها مع والد -

 نجاز الجلسات العالجية في إ هماتفرغ الطالبة خالل العديد من الحصص الدراسية مما س -

ا   الجوانب السلبية  :ثانيا

 .ما زالت الطالبة تغضب بسرعة في بعض المواقف -

-  

 الحالة السابعة ملخص التدخل المهني مع 

 :يةلواألالبيانات 

  (م .ش) :االسم

 ( سنة .  16ستة عشر )  :العمر

  .ثانوي لواأل :الصف

  ( أخوات.4أربع ) :عدد االخوة

 .نة الوسطىباال :نةباالترتيب 

  .سنوات (8) ثمان ن كان عمر الطالبةمنذ أ :ينبواألوقت حدوث طالق 

 : تعيش الطالبة مع والداتها . قامةمكان اإل

 مرتفع  :المستوى االقتصادي

 مرتفع  :المستوى الدراسي
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  :وصف شخصية الطالبة

 .مراض عضويةأ ال تعاني الطالبة من أي :الحالة الصحية

تجاه زميالتها  عقالنيةال  اأفكارتتبنى الطالبة  ،ضعف التركيز والتشتت الذهني :الحالة العقلية

  .قاربهاوبعض أ

 .االنفعاليتتميز الطالبة باالتزان  :الحالة النفسية

 .قاربهاطراب عالقاتها مع زميالتها وبعض أاض :ة االجتماعيةالحال

 :ملخص مشكلة الطالبة

ً  (15) خمسة عشر (م .ش)تبلغ الطالبة    منذ أن كان عمر الطالبة هايوالد انفصل عاما

تعاني الطالبة من ارتفاع حدة  ،خواتأ (4) أربع ين وبواألسرتها من تتكون أ ،سنوات (8) ثمان

العيش  إلىالطالبة انتقلت  حيث إن ،لديها والذي نتج عن قسوة والدها وعماتهاالسلوك العدواني 

ها وذلك بسبب ارتباطه بعمل في جنوب المملكة فكان دمع عماتها على الرغم من عدم وجود وال

اتها يعانين من سوء معاملة خووكانت الطالبة وأ ،ة خالل الشهرحداال مرة وم إإليهال يأتي 

نهم كانوا ينتظرون مجيء ابي من جنوب المملكة : إوتقول الطالبة ،لسنواتطيلة هذه ا عماتهن

تكوين مشاعر الكره  إلىدت وهذه المعاملة أ ،ويقوموا بالشكوى منا ويقوم والدنا بضربنا بعنف

؛ فجعلت الطالبة بشكل عام يناآلخرا وتجاه أبيههل تجاه أ الالعقالنية فكاراألوالحقد والكثير من 

ن جميع الناس يكيدون لبعضهم البعض وهذه اس سيئون ويجب الحذر منهم وأتعتقد أن الن

مما ادى  ؛وتكثر التدقيق على تصرفاتهم وتشك فيهم يناآلخرجعلت الطالبة تفسر نوايا  فكاراأل

  .قاربها وزميالتها وارتفاع حدة السلوك العدواني لديهااضطراب عالقاتها مع بعض أ إلى

 :ياستراتيجيات التدخل المهن

 المعرفي  الستعراض .1

 ،شعر أن الناس يكرهوننيأ :على المقياس منها عقالنيةسلبية ال  اأفكارضحت الطالبة أو 

ً زائداً  نالذي األشخاصاشك في  تمسك أ ،من خلفي يغتابوننين الناس أعتقد أ ،يبدون لطفا

ً ن كانت سببي الشخصية حتى وإأفكارب مكانية إكثيراً ما أخاف من  ،لي يناآلخرفي رفض  ا

  .حدوث أمر مكروه لي

 البناء المعرفي إعادة .2
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  :العالجية التالية ساليباألتم تطبيق هذه االستراتيجية من خالل استخدام 

 :المعرفية ساليباأل :لا أو

وذلك من  ؛التي تتبناها الطالبة عقالنيةالغير  فكاراألوذلك بتوضيح مدى خطأ  :التوضيح .1

  .نيةعقال أكثر أفكارأجل استبدالها ب

 .ثلة الواقعيةاألمثبات ذلك بالقصص ووإ عقالنيةها غير أفكاروذلك بأقناع الطالبة بأن  :االقناع .2

نشأت  وأنها عقالنيةالغير  فكاراأل أسبابوذلك بمساعدة الطالبة على فهم  :العزو إعادة .3

 ارأفك إلىتفسيرها للوصول  إعادةالسابقة التي مرت بها الطالبة و يةاألسرنتيجة للظروف 

  .جديدة عقالنية

تدريب الطالبة على خطوات حل المشكلة والتي تبدأ  :حل المشكلة أسلوبالتدريب على  .4

  .المشكلة وتحديدها ووضع الحلول البديلة واختيار الحل المناسب وتنفيذه إدراكب

ها أفكاروذلك بتكليف الطالبة بكتابة قائمة بالمشكالت التي تواجهها و :يةدراكاإلالواجبات  .5

لتتعرف  ABCومن ثم تعليم الطالبة نظرية  فكاراألحتى يتم فحص هذه  ؛جاه هذه المواقفت

  .اثحدعلى المواقف واأل فكاراأل أثرالطالبة على 

ا    النفعالية ساليباأل :ثانيا

للتخفيف من حدة التوتر والغضب لدى  سلوبتم استخدام هذا األ :االسترخاء العضلي .1

بعض الجلسات العالجية وهي متوترة وذلك من خالل  إلى ها كانت تأتيحيث إن ،الطالبة

اقصى درجات  إلىاستخدام مقطع فيديو لتوضيح مراحل االسترخاء للطالبة والوصول بها 

 .االسترخاء

بدون  يناآلخرالتأمل في مشكالتها مع  إعادةطلبت الباحثة من الطالبة  :التأمل الذاتي .2

غير  أفكاراج الطالبة أن حديث الذات الناتج عن في استنت سلوباقتراح حلول ويفيد هذا األ

  .هو السبب في سلوكها العدواني عقالنية

حتى  االنفعاالت إدارةضبط الذات و أساليبمجموعة من وذلك بتعليم الطالبة  :ضبط الذات .3

 .السلبية في المواقف المختلفة انفعاالتهاعلى تتمكن الطالبة من ضبط ذاتها والسيطرة 

ا   السلوكية  ليبسااأل :ثالثا

المتعلقة بمهارات  هدافاألتم التعاقد مع الطالبة على تحقيق مجموعة من  :التعاقد السلوكي .1

 .وذلك مع تقديم المعززات بعد حدوث التغير السلوكي المطلوب ،يناآلخرتعاملها مع 
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الفرصة للطالبة للتعلم والتدريب على لعب دور صديقتها التي  بإتاحةوذلك  :لعب الدور .2

حتى تستبصر الطالبة  سلوبوتم استخدام هذا األ ،رس الطالبة السلوك العدواني تجاههاتما

 .يناآلخرالسلوكية لديها في تعاملها مع  خطاءاألبذاتها وب

وذلك بتعليم الطالبة سلوكيات جديدة ويتم تعزيزها حتى االقتراب من  :تشكيل االستجابة .3

مجموعة من  إلى (العدوان اللفظيترك )فتم تقسيم مهمة  ،السلوك النهائي المراد

عن الجدال  االبتعاد ،االستماع لألخرين ،عدم التسرع في ردة الفعل)السلوكيات مثل 

 .الهدف السلوكي المراد إلىوتم تعزيز هذه االستجابات حتى تم الوصول  ،(والمقاطعة

عن ذاتها  وذلك بتعليم الطالبة السلوكيات التوكيدية وكيف يمكنها التعبير :توكيد الذات .4

 .وكذلك توضيح الفرق بين السلوك العدواني وتوكيد الذات ،يناآلخر إلى ساءةبدون اإل

 

 (31)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني السابعة يوضح درجات القياس القبلي للحالة 

 

 عاداألب

 

السلوك العدواني 

 البدني

 

السلوك العدواني 

 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 وعالمجم

 123 33 32 27 31 الدرجات

 

 

  (32)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني  السابعة يوضح درجات القياس البعدي للحالة

 

 عاداألب

 

السلوك العدواني 

 البدني

 

السلوك العدواني 

 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 99 26 25 23 25 الدرجات
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 (33)جدول رقم 

 بعاد مقياس السلوك العدوانيعلى أللحالة السابعة البعدي  والقياس القبليبين درجات القياس يوضح الفروق 

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 123 33 32 27 31 قبلي

 99 26 25 23 25 بعدي

 24 7 7 4 6 الفروق

 

يث حصلت الطالبة في ح ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس القبلي والبعدي 

مئة  درجة مقارنة بالقياس القبلي الذي حصلت فيه على (99) تسع وتسعين القياس البعدي على

ويرجع ذلك لفاعلية  ،درجة (24) أربع وعشرين درجة وذلك بفارق (123) وثالث وعشرين

جية المعرفية العال ساليباأل باستخدامبرنامج التدخل المهني القائم على العالج المعرفي السلوكي 

كما يتضح من الجدول فيما  .وذلك للتخفيف من حدة السلوك العدواني ؛والسلوكية واالنفعالية

والذي يمثل المكون المعرفي للسلوك العدواني أن الطالبة قبل التدخل  (العدائية)يتعلق ببعد 

ي تخلت الطالبة داعمة للعدوان وبعد التدخل المهن العقالنية أفكار (9) تسعة المهني وافقت على

ويرجع ذلك لفاعلية برنامج التدخل المهني المعرفي السلوكي في  ؛العقالنية أفكار (7) سبعة عن

 .لدى الطالبة الالعقالنية فكاراألتعديل 

 (34)جدول رقم 

 على ابعاد مقياس السلوك العدوانيللحالة السابعة التتبعي القياس يوضح الفروق بين القياس البعدي و

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 99 26 25 23 25 البعدي

 96 24 25 23 24 التتبعي

 3 2 - - 1 الفروق

  

حيث حصلت الطالبة في القياس  ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس البعدي والتتبعي

تسع  فيه علىدرجة مقارنة بالقياس البعدي الذي حصلت  (96) ست وتسعين التتبعي على

وذلك يعني المحافظة على النتائج ويؤكد  ،درجات (3) ثالث درجة وذلك بفارق (99) وتسعين

فاعلية برنامج التدخل المهني عالجياً ووقائيا  في مساعدة الطالبة في التخفيف من حدة السلوك 

 .العدواني
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 تقييم التدخل المهني 

  ةيجابيالجوانب اإل :لا أو

 العدواني لدى الطالبة انخفاض حدة السلوك  -

ا   الجوانب السلبية  :ثانيا

  .الالعقالنية فكاراألالطالبة تتبنى بعض  ما زلت -

 

 الحالة الثامنة ملخص التدخل المهني مع  -

 :يةلواألالبيانات 

  (م .ح) :االسم

 .سنة (18) ثمان عشرة :العمر

 .الثالث ثانوي :الصف

  .فقط حداخ وأ :خوةد اإلعد

 .نة الصغرىباال :نةباالترتيب 

  سنوات (6) ست ن كان عمر الطالبةمنذ أ :ينبواألوقت حدوث طالق 

  .تعيش الطالبة مع جدتها وخالتها :قامةمكان اإل

  .متوسط :المستوى االقتصادي

 .متوسط :المستوى الدراسي

  :وصف شخصية الطالبة

 .مراض عضويةمن أي أال تعاني الطالبة  :الحالة الصحية

 .هاتجاه أقاربها ووالد عقالنيةغير  اً أفكارتتبنى الطالبة  ،التشتت الفكري ،دائمة السرحان :الحالة العقلية

 .القلق والتوتر وكثرة التفكير :الحالة النفسية

اضطراب  إلىدى رتفاع حدة السلوك العدواني تجاه أقاربها ووالدها مما أا :الحالة االجتماعية

  .عالقاتها معهم

 :ملخص مشكلة الطالبة
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 (6) ست ها منذ أن كان عمرهاانفصل والدي ،عاما (18) ثمان عشرةلغ الطالبة تب 

 وأخيها ،غير المتزوجات (في بيت الجدة)وخاالتها  والدتهاانتقلت حينها للعيش مع  ،سنوات

صبحت وأ أخرىمدينة  إلىوانتقلت  األموقبل بضع سنوات تزوجت  ،الكبير يعيش مع والدها

ي والد :منها الالعقالنية فكاراألتتبنى الطالبة مجموعة من  ،وجدتهاالطالبة تعيش مع خاالتها 

خالتي تكيد لي  ،من خلفي ويكيدون لي يغتابوننيعماتي  ،ي ال يحبنيوالد ،يخاف من عماتي

ارتفاع حدة السلوك العدواني لدى  إلى فكاراألدت هذه ولقد أ .منها االنتقاموتتصف بالشر ويجب 

ر مع خالتها الصغرى التي تسكن معهم وقد مارست العدوان البدني الطالبة فهي كثيرة الشجا

لسلوك العدواني اللفظي تجاه الطالبة تمارس ا أن كما ،حياناألواللفظي تجاهها في كثير من 

في تفكيرها فهي تطبق  (التعميم المفرط)تنتهج  هاكما أن ،ها وعماتها وتشعر بظلمهموالد

ة حدها مرة ويلإساء أ اإذوترى أن الشخص  األخرىمواقف معتقداتها في موقف سابق على كل ال

ً فهو سيء على الدوام وال يمكن التعامل معه وتتخذ موقف منه ويظهر ذلك حتى مع زميالتها في  ا

 .المدرسة

 :استراتيجيات التدخل المهني

 الستعراض المعرفي  .1

السيئة  ألشياءان أ :هاأهمعلى المقياس  عقالنيةسلبية غير  اً أفكارضحت الطالبة أو 

ن من أي شخص يسيء لي حتى وإ االنتقامالبد من  ،اث التعيسة تحدث لي بدون سببحدواأل

كما  يكرهونني.ن الناس أشعر أ ،دليل على الضعف يناآلخر إساءةتجاهل  ،بسيطة إساءةكانت 

ها تمارس حيث إن ،تعاني الطالبة من ممارسة بعض السلوكيات العدوانية مع المحيطين بها

 .ها وعماتهالسلوك العدواني اللفظي تجاه والدسلوك العدواني البدني تجاه خالتها واال

 البناء المعرفي إعادة .2

  :العالجية التالية ساليباألتم تطبيق هذه االستراتيجية من خالل استخدام 

 :المعرفية ساليباأل :لا أو

ة من المشكالت التي وذلك من خالل قيام الطالبة بكتابة قائم :يةدراكاإلالواجبات . 1 

 أفكاروالقيام بالنظر في المشكلة و ،تعاني منها وتحديداً من خالتها وذلك الحتكاكها اليومي بها

التأثير  الالعقالنية فكاروكيف يمكن لأل ABCومن هنا تم تعليم الطالبة نظرية  الطالبة تجاهها

  .على كل جوانب حياتنا
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ً على تخيل المواقف اوذلك تدريب الطالبة  :التخيل العقلي. 2 لسابقة لها معرفيا

  .تجاه هذه المواقف الالعقالنيةها أفكارفعلها و واستحضارها، وتحليل رد

حل المشكلة ومساعدتها على  أسلوبتعليم الطالبة خطوات  :التدريب على حل المشكلة. 3

جية مما الجلسات العال وقامت الطالبة بتطبيق ذلك خالل ،تطبيقها على مشكالتها الواقعية

القرار المناسب عند مواجهة  واتخاذكسبها القدرة على التفكير والتأني واقتراح البدائل أ

 .المشكالت

السلبية  األحاديثوذلك من خالل تشجيع الطالبة على تغيير  :تغيير حديث الذات. 4

 .التي تقولها لنفسها واالنهزامية

ا    النفعالية ساليباأل :ثانيا

 االنفعاالتلمساعدة الطالبة على التخلص من  سلوبتم استخدام هذا األ :االنفعاليالتنفيس  .1

والتحدث عن  ،فراغ الوجدانيية لها خالل الجلسات العالجية لإلالسلبية وذلك بترك الحر

  .التي حدثت لها يةاألسركافة الظروف والمواقف 

غضب لدى للتخفيف من حدة التوتر وال سلوبتم استخدام هذا األ :االسترخاء العضلي .2

بعض الجلسات العالجية وهي متوترة وذلك من خالل  إلىها كانت تأتي حيث إن ،الطالبة

قصى درجات أ إلىاستخدام مقطع فيديو لتوضيح مراحل االسترخاء للطالبة والوصول بها 

 االسترخاء 

ا   السلوكية  ساليباأل :ثالثا

السلوك  وبتدريبها علىسها تعزيز ثقة الطالبة في نف محاولةوذلك من خالل  :توكيد الذات .1

التوكيدي والتفريق بين توكيد الذات والسلوك العدواني وتوضيح مظاهر توكيد الذات 

كما تم تعليم الطالبة  ،ها كثيراً ما تخلط بين توكيد الذات والسلوك العدوانيحيث إن ،للطالبة

وتم االستدالل  ،يناآلخر إلى ساءةكيفية التعبير عن مشاعرها وانفعاالتها السلبية بدون اإل

 .ن هذا توكيد لذاتهاتها التي تكثر الشجار معها وتظن أبموقفها مع خال

كتب تطوير الذات ويضم مجموعة من المهارات  حدأ)وذلك بتزويد الطالبة بكتاب  :القراءة .2

ته واني ثم مناقشة الطالبة فيما قرألمساعدتها على مواجهة الغضب والسلوك العد (االجتماعية

 .على ما اكتسبته عن استبصار بحالتها والتعرف

عندما  الجلسات العالجية أثناءة يجابيوذلك بالثناء على الطالبة وتقديم المعززات اإل :التعزيز .3

تقوم الطالبة ببعض السلوكيات المرغوبة والتي تخفض من حدة السلوك العدواني مع معلماتها 
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ها تلفظت عليهم في زيارتها حيث إن ،رتهمها وعماتها عند الذهاب لزيااعتذارها من والد) :مثل

 .(خيرة لهماأل

 

 (35)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني الثامنة يوضح درجات القياس القبلي للحالة 

 

 عاداألب

 

السلوك العدواني 

 البدني

 

السلوك العدواني 

 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 110 31 36 22 21 الدرجات

 

 (36)قم جدول ر

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني الثامنة يوضح درجات القياس البعدي للحالة 

 

 عاداألب

 

السلوك العدواني 

 البدني

 

السلوك العدواني 

 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 76 22 19 18 17 الدرجات

 

 

  (37)جدول رقم 

 على ابعاد مقياس السلوك العدواني للحالة الثامنة البعدي والقياس القبلي يوضح الفروق بين درجات القياس

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 110 31 36 22 21 قبلي

 76 22 19 18 17 بعدي

 34 9 17 4 4 الفروق

  

حيث حصلت الطالبة في القياس  ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس القبلي والبعدي

             درجة مقارنة بالقياس القبلي الذي حصلت فيه على (76) ست وسبعين البعدي على
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ويرجع ذلك لفاعلية برنامج  ،درجة اربعة وثالثين وذلك بفارق ( درجات 110) عشرةمئة و

العالجية المعرفية  ساليباأل باستخدامالتدخل المهني القائم على العالج المعرفي السلوكي 

كما يتضح من الجدول فيما  ،وذلك للتخفيف من حدة السلوك العدواني والسلوكية واالنفعالية

والذي يمثل المكون المعرفي للسلوك العدواني أن الطالبة قبل التدخل  (العدائية)يتعلق ببعد 

داعمة للعدوان وبعد التدخل المهني تخلت الطالبة  العقالنية أفكار (7) سبعة المهني وافقت على

ويرجع ذلك لفاعلية برنامج التدخل المهني المعرفي السلوكي في  ؛قالنيةالع أفكار (6) ستة عن

 .لدى الطالبة الالعقالنية فكاراألتعديل 

  (38)جدول رقم 

 التتبعي على ابعاد مقياس السلوك العدوانيالقياس يوضح الفروق بين القياس البعدي و 

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 76 22 19 18 17 البعدي

 78 22 20 19 17 التتبعي

 2 - 1 1 - الفروق

  

حيث حصلت الطالبة في القياس ، يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس البعدي والتتبعي

ست  مقارنة بالقياس البعدي الذي حصلت فيه على درجة (78) ثمان وسبعين التتبعي على

مما يدل على المحافظة على النتائج ويؤكد فاعلية  ،درجة وذلك بفارق درجتين (76) وسبعين

 برنامج التدخل المهني عالجياً ووقائيا  في مساعدة الطالبة في التخفيف من حدة السلوك العدواني

 ، كما انه يمكن تبرير هذه الزيادة في درجة القياس التتبعي لدى الحالة فيما يلي :

 ض االفكار الالعقالنية الداعمة للسلوك العدواني .أوالً : قد تكون الطالبة ما زالت تتمسك ببع

ثانياً : قد تكون الطالبة تعرضت إلحدى المواقف الضاغطة والتي تم تفسيرها بشكل خاطئ من 

 قبل الطالبة مما ادرى الى السلوك العدواني .

ً : قد تكون الطالبة ما تزال تعتقد أن االساءة اللفظية لألخرين واالنفعال بشدة و تكوين ثالثا

مشاعر الكراهية تجاه االخرين هو االسلوب الصحيح للتعامل مع المشكالت ، خاصة اننا نالحظ 

من الجدول أن الزيادة في درجة القياس التتبعي عنه في درجة القياس البعدي كانت تحديداً في 

 درجة السلوك العدواني اللفظي ودرجة الغضب . 
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 تقييم التدخل المهني 

 ة يجابياإل الجوانب :لا أو

  .انخفاض حدة السلوك العدواني لدى الطالبة -

  .قاربهاتحسن عالقتها مع والدها وأ -

  .العالجية المستخدمة ساليباألمالئمة  -

ا   الجوانب السلبية  :ثانيا

 .والدتها إلىانشغال الطالبة خالل الجلسات العالجية االخيرة بموضوع سفرها  -

  .راتالقرا اتخاذالطالبة مترددة في  مازالت -

 

 الحالة التاسعةملخص التدخل المهني مع 

 :يةلواألالبيانات 

  (م .ر) :االسم

 .سنة (16) العمر: ست عشرة

 ثانوي لواأل :الصف

  .ةحدأخت وأ :خوةعدد اإل

 .نة الكبرىباال :نةباالترتيب 

 سنوات. (9) تسع ن كان عمر الطالبةمنذ أ :ينبواألوقت حدوث طالق 

  .األممع  :مكان اإلقامة

  .متوسط :المستوى االقتصادي

 .متوسط :المستوى الدراسي
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  :وصف شخصية الطالبة

 .مراض عضويةال تعاني الطالبة من أي أ :الحالة الصحية

تحلل المواقف  ه جميع من حولها،عدوانية تجا العقالنية اً أفكارتتبنى الطالبة  :الحالة العقلية

 .التسلسل المنطقي في الحديث عدمالتذكر، متوسط من  سطحي، مترددة، مستوىبشكل 

 .والشعور باليأس بشدة، الحزن القلق، الخوف :الحالة النفسية

 .اضطراب عالقتها مع جميع المحيطين بها وخاصة والدتها ومعلماتها :الحالة االجتماعية

 :ملخص مشكلة الطالبة

كان عمر  انفصل والديها بالطالق منذ أن ،عاما (16) ستة عشر (م .ر)تبلغ الطالبة  

لم يستطعن  ها ولكنهنوانتقلت الطالبة هي وأختها للعيش مع والد ،سنوات (9) تسع الطالبة

عندها  ،ه داخل المنزل مما يشعرهم بالخوفأصحابويأتي ب ال يهتم بهن ه كانحيث إنالعيش معه 

التي  هاوالدتانتقلت الطالبة للعيش مع  ،وكان ال مانع لديهأمهن  م أن يقيموا معأبيهمن  طلبن

مما أدى  -(وذلك على حد قول الطالبة) -كانت شديدة التوتر والعصبية في معاملتها لبناتها

صبحت الطالبة تعمم جميع الالعقالنية تجاه والدتها وأ فكاراألتبنيها مجموعة من  إلىبالطالبة 

 .سوءن وأنهم يتحدثون عنها بالوتشعر أنهم سيئو يناآلخرالمواقف التي تحدث لها وتشك في 

وتعاني الطالبة كذلك  ،صبحت تمارس السلوكيات العدوانية تجاه المحيطين بهاالطالبة أ كما أن

 :من التشوهات المعرفية المتمثلة في

الزميالت على كل  أوالمعلمات  إحدىوذلك بتعميم أي موقف يصدر من  ،(التعميم المفرط) -

 .وزميالتها األخرياتالمعلمات 

حتى أنها في كثير من  ،وذلك بمبالغتها في وصف وتحليل المواقف ،(التضخيم والتهويل) 

ن الموقف رغم أ والدتهامع  أوالمعلمات  إحدىتطلب من الباحثة التدخل في الحديث مع  حياناأل

  .ن هذا اليوم لن يمر بسالم: إوتقول ،بسيط ولكنها تضخمه

ة حصلت من إيجابيتذكر مواقف الطالبة كانت عندما  حيث إن ،(ةيجابياث اإلحدالتقليل من األ)

م سيئون هألننها لن تتكرر مرة تصدر منهم وأعلم أ لأون هذه المواقف الطيبة : إتقول يناآلخر

ارتفاع حدة  إلىوالتشوهات المعرفية  فكاراألوأدت هذه  ،اجيد وانا متعجبة من أنهم فعلوا شيئا
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وتمارس  والدتهالبدني واللفظي مع ها تمارس السلوك العدواني احيث إن ،السلوك العدواني لديها

  .السلوك العدواني اللفظي تجاه معلماتها وزميالتها

 

 :استراتيجيات التدخل المهني

 المعرفي  الستعراض-1

 ،يناآلخرشك في نوايا أ :هاأهمعلى المقياس  عقالنيةسلبية ال  أفكارضحت الطالبة أو 

 بآرائياتمسك  ،من حدوث أمر مكروه ليكثيراً ما أخاف  ،السيئة تحدث لي دون سبب األشياء

ً الشخصية حتى وأن كانت سبب بعض الناس يتصفون بالخسة والشر  ،لي يناآلخرفي رفض  ا

بعض  إلى باإلضافة ،من خلفي يغتابوننيالناس أعتقد أن  ،عنهم واحتقارهم االبتعادويجب 

تجاه والدتها والمحيطين ها الخاطئة أفكارالتي اتضحت من خالل الجلسات العالجية مثل  فكاراأل

والتشوهات المعرفية التي تم  العقالنيةغير  فكاراأل إلى باإلضافة ،بها من المعلمات والزميالت

  .التعرف عليها خالل الجلسات العالجية

 البناء المعرفي إعادة-2

  :العالجية التالية ساليباألتم تطبيق هذه االستراتيجية من خالل استخدام 

 :المعرفية بسالياأل :لا أو

وذلك بمساعدة الطالبة على تخيل الموقف بشكل كامل منذ حدوث الطالق  :المعرفي التخيل-1

 واالبتعادوالتفكير بموضوعية ومنطقية  ،تعميم أودون تحيز  والدتهاوحتى انتقالها للعيش مع 

 .التفكير أخطاءعن 

ة من المشكالت التي تعاني منها وذلك من خالل قيام الطالبة بكتابة قائم :يةدراكاإل الواجبات-2

 أثرحتى يتم تحديد نمط التفكير الخاطئ والتعرف على  ؛وطريقة تفكيرها تجاه هذه المشكالت

لتعامل مع كافة لديه القدرة على ا سانألنان ، وتوضيح أABCذلك من خالل نظرية اليس 

 .فه تجاه هذه المواقأفكارالمشكالت أياً كان حدتها وذلك من خالل تغيير 

 ،وتعميمها المفرط وسلوكها السلبي هاأفكاروذلك من خالل مواجهة الطالبة بخطأ  :المواجهة-3

وكذلك مواجهة الطالبة  ،عليها التغلب على مشاعر الشعور بالعجز واليأس والضيق حيث إن

 .وتجاه معلماتها والدتهابخطأ سلوكها العدواني تجاه 
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حل المشكلة ومساعدتها على  أسلوبة خطوات تعليم الطالب :على حل المشكلة التدريب-4

كسبها خالل الجلسات العالجية مما أ وقامت الطالبة بتطبيق ذلك ،تطبيقها على مشكالتها الواقعية

 ،القرار المناسب عند مواجهة المشكالت واتخاذ ،واقتراح البدائل ،القدرة على التفكير والتأني

 .ضخيم المواقفوعدم ت ،يناآلخروعدم التسرع في الحكم على 

، ي التحدي القولي والتجارب السلوكيةأسلوب باستخداموذلك  :األتوماتيكية فكاراأل تمحيص-5

والدتها وعدم تجاهلها والتلفظ عليها وسوف  باحترامن تقوم حيث طلبت الباحثة من الطالبة أ

 والدتها إلى البدنية تردها ساءةالطالبة كانت حتى اإل حيث إن ،لها والدتهاترى تغير معاملة 

كما تم استخدام التحديث القولي عندما تصر الطالبة على  ،ن ذلك دفاع عن الذاتوتعتقد أ

 .الالعقالنيةها أفكار

  .وذلك لتقليل لوم الطالبة لذاتها ؛تفسير بعض المواقف التي تمر الطالبة بها إعادةوذلك ب :العزو إعادة-6

ا    النفعالية. ساليباأل :ثانيا

وذلك من خالل مساعدة الطالبة على تعلم كيفية ضبط ذاتها في المواقف  :الذات ضبط-1

واقناعها بأن الشخص الذي يكون  ،المختلفة وكيف تسيطر على غضبها وانفعالها وتسرعها

ً ضبطه لذاته ضعيف  .في مختلف المواقف الالعقالنية فكاراألسوف تسيطر عليه  ا

للتخفيف من حدة التوتر والغضب والشعور  بسلوتم استخدام هذا األ :العضلي االسترخاء-2

وتسترسل في الحديث بغضب  والدتهاها كانت تنفعل عند الحديث عن حيث إن ،لدى الطالبة

  .من خالل عرض توضيحي لخطوات االسترخاء سلوبوتم استخدام هذا األ ،شديد

حتى تستنج أن  ؛وذلك من خالل تأمل الطالبة لمشكلتها بدون اقتراح الحلول :الذاتي التأمل-3

  .وحديث الذات لديها هو السبب في مشكالتها الالعقالنيةها أفكار

  .تاحة الفرصة للطالبة للتنفيس عن مشاعرها وانفعاالتها السلبيةالل إوذلك من خ :االنفعالي التنفيس-4

ا   السلوكية  ساليباأل :ثالثا

ويضم مجموعة من المهارات  كتب تطوير الذات إحدى)وذلك بتزويد الطالبة بكتاب  :القراءة-1

 .وذلك لمساعدتها على التخفيف من حدة السلوك العدواني ؛(االجتماعية

 . والدتهاخطائها واالعتذار لأن تقوم بتعديل وذلك بطلب الباحثة من الطالبة أ :الزائد التصحيح-2
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ة تعمم حيث قامت الباحثة باالتفاق مع الطالبة على تنبيهها في كل مر :المتكرر التنبيه-3

ى وتم تنبيه الطالبة خالل الجلسات العالجية حت ،اث وتستخدم عبارات التعميمحدالمواقف واأل

 .وابتعدت عن التعميم المفرط ،صبحت تنتبه لحديثها وتحليلها للمواقفأ

الجلوس مع والدتها والحديث معها ومساعدتها في  بمحاولةتكليف الطالبة  :المنزلية الواجبات-4

 .التقرب منها ومحاولةزلية المن األعمال

 يناآلخروذلك لتحسين عالقاتها مع  ؛تدريب الطالبة على السلوك المرغوب :الدور لعب-5

 .خفيض حدة السلوك العدواني لديها وت

 (39)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني التاسعة يوضح درجات القياس القبلي للحالة 

 

 عاداألب

 

السلوك العدواني 

 دنيالب

 

السلوك 

 العدواني اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 128 33 31 35 29 الدرجات

 

  (40)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني  التاسعة يوضح درجات القياس البعدي للحالة

 

 عاداألب

 

السلوك العدواني 

 البدني

 

 السلوك

 العدواني اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 91 21 27 23 20 رجاتالد

 

  (41)جدول رقم 

بعاد مقياس ى أعلللحالة التاسعة البعدي  والقياس القبلي يوضح الفروق بين درجات القياس

 السلوك العدواني

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 128 33 31 35 29 قبلي

 91 21 27 23 20 بعدي

 37 12 4 12 9 الفروق
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حيث حصلت الطالبة في  ،ن الجدول السابق الفروق بين القياس القبلي والبعدييتضح م 

مئة  درجة مقارنة بالقياس القبلي الذي حصلت فيه على (91) إحدى وتسعين القياس البعدي على

ويرجع ذلك لفاعلية  ؛( درجات37) سبع وثالثين درجة وذلك بفارق (128) وثمان وعشرين

العالجية المعرفية  ساليباأل باستخدامئم على العالج المعرفي السلوكي برنامج التدخل المهني القا

كما يتضح من الجدول فيما  ،والسلوكية وذلك للتخفيف من حدة السلوك العدواني واالنفعالية

والذي يمثل المكون المعرفي للسلوك العدواني أن الطالبة قبل التدخل  (العدائية)يتعلق ببعد 

داعمة للعدوان وبعد التدخل المهني تخلت  العقالنيةفكرة  (11) عشرة إحدى المهني وافقت على

ويرجع ذلك لفاعلية برنامج التدخل المهني المعرفي  العقالنية؛ أفكار (8) ثمانية الطالبة عن

 .لدى الطالبة الالعقالنية فكاراألالسلوكي في تعديل 

 

  (42)جدول رقم 

 على ابعاد مقياس السلوك العدوانيللحالة التاسعة تتبعي الالقياس يوضح الفروق بين القياس البعدي و

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 93 23 27 23 20 البعدي

 95 23 27 23 22 التتبعي

 2 - - - 2 الفروق

 

حيث حصلت الطالبة  ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس البعدي والتتبعي 

مقارنة بالقياس البعدي الذي حصلت فيه  درجة (95) خمس وتسعين تبعي علىفي القياس الت

وذلك يعني المحافظة على النتائج ويؤكد  ،درجتين وذلك بفارق درجة (93) ثالث وتسعين على

ً ووقائيا  في مساعدة الطالبة في التخفيف من حدة السلوك العدواني  .فاعلية برنامج التدخل المهني عالجيا

 كن تبرير هذه الزيادة في درجة القياس التتبعي لدى الحالة فيما يلي :كما انه يم

 أوالً : قد تكون الطالبة ما زالت تتمسك ببعض االفكار الالعقالنية الداعمة للسلوك العدواني .

ثانياً : قد تكون الطالبة تعرضت إلحدى المواقف الضاغطة والتي تم تفسيرها بشكل خاطئ من 

 رى الى السلوك العدواني .قبل الطالبة مما اد

ً : قد تكون الطالبة ما تزال تعتقد أن  استخدام السلوك العدواني البدني والتعامل بعنف مع  ثالثا

الذات او االخرين هو االسلوب الصحيح للتعامل مع المشكالت ، خاصة اننا نالحظ من الجدول 
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دي كانت تحديداً في درجة السلوك أن الزيادة في درجة القياس التتبعي عنه في درجة القياس البع

 العدواني البدني .

 

 تقييم التدخل المهني 

 ة يجابيالجوانب اإل :لا أو

  .انخفاض حدة السلوك العدواني لدى الطالبة -

  .ختهاوأ والدتهاتحسن عالقتها بشكل بسيط مع  -

ا   الجوانب السلبية  :ثانيا

 .في بعض المواقف االنفعالما زالت الطالبة شديدة  -

  التدخل المهني مع الحالة العاشرةملخص   - 

 :يةلواألالبيانات 

  (ش .و) :االسم

  .سنة (18) ثمان عشرة :العمر

 .الثالث ثانوي :الصف

  (.اخ واخت) 2 :عدد االخوة

 .نة الوسطىباال :نةباالترتيب 

 سنوات. (6) ست ن كان عمر الطالبةمنذ أ :ينبواألوقت حدوث طالق 

  .األممع  :قامةمكان اإل

  .متوسط :المستوى االقتصادي

 مرتفع :المستوى الدراسي
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  :وصف شخصية الطالبة

 .مراض عضويةال تعاني الطالبة من أي أ :الحالة الصحية

 ،قاربهاوأختها وبعض أ والدتهاعدوانية تجاه  العقالنية اً أفكارتتبنى الطالبة  :الحالة العقلية

 .واالستيعاب ى مرتفع من التذكرمستو ،التفكير في المستقبل مترددة، كثيرة

 .الحزن والشعور باليأس والظلم القلق، الخوف بشدة، :الحالة النفسية

 .قاربهاوأختها وبعض أ والدتهااضطراب عالقتها مع  :الحالة االجتماعية

 :ملخص مشكلة الطالبة

انفصل  ،وتدرس بالصف الثالث ثانوي عاما (18) ثمانية عشرة (ش .و)تبلغ الطالبة  

وبعد عامين  ،والدتهاوانتقلت حينها للعيش مع  االبتدائي لواألالديها منذ أن كانت في الصف و

منذ ذلك الوقت بدأت تظهر  ،خوتها مع والداتهموبقيت الطالبة وأ والدتهاتزوجت  االنفصالمن 

صبحت ها لها ومعاملة والدتها لزوجها وأصبحت الطالبة تقارن بين معاملة والدتالمشكالت وأ

والدتي تحن  :مثل الالعقالنية فكاراألتبنيها مجموعة من  إلىمما أدى  ؛يدة الغيرة على والدتهاشد

الطالبة تعاني من التشوهات  كما أن ،تي تحب زوجها وال تحبنيوالد ،ختي وال تحن عليعلى أ

لد ذاتها وتكثر من لوم وج إلىاث حدالشخصنة فالطالبة تقوم بعزو األ :المعرفية التي تتمثل في

كما  ،بسبب سوء تصرفي في الموقف أوهذا بسبب ذنوبي  :ي شيء يحصل لها تقولالذات وأ

ها تضخم وتهول الموقف وتبالغ في الحزن وفي التفكير حيث إن (تضخيم المواقف)ها تتبنى أن

التصفية )كما تعاني الطالبة من  ،يمكن تجاهله ايكون الموقف بسيط حياناألوفي كثير من 

 حداحيث تقوم الطالبة بالتركيز بشدة على شيء سلبي و ،التفكير أخطاء إحدىي تعد والت (العقلية

ارتفاع حدة  إلىدت أ فكاراألوكل هذه  ،في المواقف وجعله الموضوع الوحيد والقضية الكبرى

 .العدائية ،الغضب ،السلوك العدواني لديها خاصة السلوك العدواني اللفظي

 :استراتيجيات التدخل المهني

 المعرفي  لستعراضا-1

أخاف من  كثيراً ما :هاأهمعلى المقياس  عقالنيةسلبية ال  اً أفكارضحت الطالبة أو 

خصية ي الشأفكارتمسك بأ ،دليل على الضعف يناآلخر إساءةتجاهل  ،حدوث أمر مكروه لي

شك في أ ،من خلفي يغتابوننيعتقد أن الناس أ ،لي يناآلخرفي رفض  ان كانت سببحتى وإ

 .الذين يبدون لي لطفاً زائداً  صاألشخا
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 البناء المعرفي إعادة-2

  :العالجية التالية ساليباألتم تطبيق هذه االستراتيجية من خالل استخدام  

 :المعرفية ساليباأل :لا أو

وذلك بمساعدة الطالبة على تخيل مشكالتها مع والدتها واستحضار هذه  :المعرفي التخيل-1

تزيد من  الالعقالنيةها أفكارحتى تستنتج الطالبة أن  ؛ها تجاههاارأفكالمشكالت والتعرف على 

  .حدة المواقف

وذلك من خالل قيام الطالبة بكتابة قائمة من المشكالت التي تعاني منها  :يةدراكاإل الواجبات-2

 أثرحتى يتم تحديد نمط التفكير الخاطئ والتعرف على  ؛وطريقة تفكيرها تجاه هذه المشكالت

لديه القدرة للتعامل مع كافة المشكالت أياً  ساننإلان وتوضيح أ ABCخالل نظرية اليس ذلك من 

 .ه تجاه هذه المواقفأفكاركان حدتها وذلك من خالل تغيير 

شطة الحسابية حتى تصرف ألنلهاء الطالبة باخالل إ وذلك من (:االنتباهصرف ) اإللهاء-3

 .ها تهدأ وتستجمع قواها لمواجهة المشكلةفإناء الطالبة له، وعندما يتم إتفكيرها عن مشكلتها الحالية

حل المشكلة ومساعدتها على  أسلوبتعليم الطالبة خطوات  :على حل المشكلة التدريب-4

كسبها ذلك خالل الجلسات العالجية مما أ وقامت الطالبة بتطبيق ،تطبيقها على مشكالتها الواقعية

 ،القرار المناسب عند مواجهة المشكالت واتخاذبدائل القدرة على التفكير والتأني واقتراح ال

 .وعدم تضخيم المواقف يناآلخروعدم التسرع في الحكم على 

  .تفسير بعض المواقف التي تمر الطالبة بها وذلك لتقليل لوم الطالبة لذاتها إعادةوذلك ب :العزو إعادة-6

ا    :النفعالية ساليباأل :ثانيا

مساعدة الطالبة على تعلم كيفية ضبط ذاتها في المواقف  وذلك من خالل :الذات ضبط-1

قناعها بأن الشخص الذي يكون ، وإالمختلفة وكيف تسيطر على غضبها وانفعالها وتسرعها

 .في مختلف المواقف الالعقالنية فكاراألضبطه لذاته ضعيف سوف تسيطر عليه 

التوتر والغضب والشعور  للتخفيف من حدة سلوبتم استخدام هذا األ :العضلي االسترخاء-2

وتسترسل في الحديث بغضب  والدتهاها كانت تنفعل عند الحديث عن حيث إن ،لدى الطالبة

  .من خالل عرض توضيحي لخطوات االسترخاء سلوبوتم استخدام هذا األ ،شديد

حتى تستنج أن  ؛وذلك من خالل تأمل الطالبة لمشكلتها بدون اقتراح الحلول :الذاتي التأمل-3

  .وحديث الذات لديها هو السبب في مشكالتها الالعقالنيةها كارأف
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  .تاحة الفرصة للطالبة للتنفيس عن مشاعرها وانفعاالتها السلبيةوذلك من خالل إ :االنفعالي التنفيس-4

 

ا    :السلوكية ساليباأل :ثالثا

ن المهارات كتب تطوير الذات ويضم مجموعة م إحدى)وذلك بتزويد الطالبة بكتاب  :القراءة-1

وذلك لمساعدتها على التخفيف من حدة السلوك العدواني وتعليمها مهارات  ؛(االجتماعية

 .يناآلخرالتواصل مع 

خطائها واالعتذار لوالدتها أن تقوم بتعديل وذلك بطلب الباحثة من الطالبة أ :الزائد التصحيح-2

  .تهاوالدالجلسات العالجية أنها تلفظت على  إحدىعندما ذكرت خالل 

حيث قامت الباحثة باالتفاق مع الطالبة على تنبيهها في كل مرة تعمم  :المتكرر التنبيه-3

وتم تنبيه  ،ةيجابياث اإلحدالتقليل من األ أواث وتستخدم عبارات الشخصنة حدالمواقف واأل

وابتعدت عن  ،صبحت تنتبه لحديثها وتحليلها للمواقفى أالطالبة خالل الجلسات العالجية حت

 .ةيجابياث اإلحدلشخصنة وعن التقليل من األا

الجلوس مع والدتها والحديث معها ومساعدتها في  بمحاولةتكليف الطالبة  :المنزلية الواجبات-4

 ختها وعدم الشجار معها.التقرب من أ محاولةالتقرب منها وكذلك  ومحاولة ،المنزلية األعمال

 يناآلخروذلك لتحسين عالقاتها مع  ؛وبتدريب الطالبة على السلوك المرغ :الدور لعب-5

 .وتخفيض حدة السلوك العدواني لديها

  (43)جدول رقم 

 على أبعاد مقياس السلوك العدواني العاشرة يوضح درجات القياس القبلي للحالة 

 
 عاداألب

 
السلوك العدواني 

 البدني

 
السلوك 
العدواني 
 اللفظي

 
 الغضب

 
 العدائية

 
 المجموع

 الدرجات
20 28 32 31 111 
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 (44)جدول رقم 
 على أبعاد مقياس السلوك العدواني العاشرة يوضح درجات القياس البعدي للحالة 

 

 عاداألب

 

السلوك العدواني 

 البدني

 

السلوك العدواني 

 اللفظي

 

 الغضب

 

 العدائية

 

 المجموع

 73 22 19 17 15 الدرجات

 

  (45)جدول رقم 

بعاد مقياس على أللحالة العاشرة البعدي  والقياس القبلي سيوضح الفروق بين درجات القيا

 السلوك العدواني

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 111 31 32 28 20 قبلي

 73 22 19 17 15 بعدي

 38 9 13 11 5 الفروق

  

لبة في حيث حصلت الطا ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس القبلي والبعدي 

مئة  درجة مقارنة بالقياس القبلي الذي حصلت فيه على (73) ثالث وسبعين القياس البعدي على

ويرجع ذلك لفاعلية  ؛درجة (38) ثمان وثالثين درجة وذلك بفارق (111) وإحدى عشرة

 العالجية المعرفية ساليباأل باستخدامبرنامج التدخل المهني القائم على العالج المعرفي السلوكي 

كما يتضح من الجدول فيما  ،والسلوكية وذلك للتخفيف من حدة السلوك العدواني واالنفعالية

والذي يمثل المكون المعرفي للسلوك العدواني أن الطالبة قبل التدخل  ،(العدائية)يتعلق ببعد 

بة داعمة للعدوان وبعد التدخل المهني تخلت الطال العقالنية أفكار (9) تسعة المهني وافقت على

ويرجع ذلك لفاعلية برنامج التدخل المهني المعرفي السلوكي في  العقالنية؛ أفكار (6) ستة عن

 .لدى الطالبة الالعقالنية فكاراألتعديل 
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 (46)جدول رقم 

 بعاد مقياس السلوك العدوانيعلى أ للحالة العاشرة التتبعيالقياس يوضح الفروق بين القياس البعدي و

 المجموع العدائية  الغضب  اللفظي البدني  عاداألب

 73 22 19 17 15 البعدي

 72 22 19 16 15 التتبعي

 1 - - 1 - الفروق

 

حيث حصلت الطالبة  ،يتضح من الجدول السابق الفروق بين القياس البعدي والتتبعي 

درجة مقارنة بالقياس البعدي الذي حصلت فيه  (72) اثنتين وسبعين في القياس التتبعي على

وذلك يعني المحافظة على النتائج ويؤكد فاعلية  ،وذلك بفارق درجة (73) ثالث وسبعين على

ً ووقائيا  في مساعدة الطالبة في التخفيف من حدة السلوك  برنامج التدخل المهني عالجيا

 .العدواني

  .المهني التدخلتقييم 

  :ةيجابيالجوانب اإل :لا أو

 .البةانخفاض حدة السلوك العدواني لدى الط -

 .القدرة على تغيير حديث الذات السلبي لدى الطالبة -

  .عقالنيةالغير  فكاراألاقتناع الطالبة بخطورة  -

ا    :الجوانب السلبية :ثانيا

 .تظهر الغيرة على الطالبة في بعض المواقف -
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 :اخلامتة

ية لو األوذلل مخ  هل تع ي  البيا ا   ،ت  استعرا  حاال  الد اسة ف  هخا الفصا 

وكخلل  ،العهجية الت  ت  استخدامها م  الحالة ساليداأل ه لكا حالة ومرخا لرم درة وأل

 .الت  تع   ا جا  ال ياس القبر  وال ياس البعدل وكخلل التتبع  لكا حالة لرجداول ر  

والخل يختت  ب  فصعل الد اسة سيت  تع ي  النتائ   (الفصا ال اب )وف  الفصا التال   

  .ةالعامة لرد اس

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 :الفصل السابع

 نتائج الدراسة
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  :مقدمة

الد اسة الحالية مما سة العهج المعرف  ال رعك  مخ منظع  الخدمة االجتماعية  تناولا 

يخ مطرقيخ واطبقا هخه أبع االكرينيدية لرتخفي  مخ حدن ال رعا العدوا   لدى الفتيا  مخ 

ثا عية بمدينة مدة المدرمة وتحديدال بالمد سة الخام ة الد اسة  ر   ينة مخ اطالبا  المرحرة ال

 .والخم عن الثا عية

ابتداٍء مخ وصف  ينة الد اسة لتع ي  ، الباحثة ف  هخا الفصا  ر   تائ  الد اسة وستتناول

ها ث   ر   تائ  الد اسة وذلل بعر  ومناق ة  تائ  كا فر   ر  أفرااا جة التجا س بيخ 

مظاهره لدى  أه المرتبطة بال رعا العدوا   و  اله قه ية فكا األ ه أ ير  ذلل تع ي   ،حدن

واالستراتيجيا  الفعالة ف  التخفي  مخ حدت  ويختت   ساليداأل أه  ينة الد اسة ث  تع ي  

  .الفصا بعر  تعصيا  الد اسة والبحع  المقترحة
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 وصف عينة الدراسة  :لا أو

لدراسة من خالل تطبيق مقياس السلوك العدواني على قامت الباحثة بتحديد عينة ا 

وشملت  ،الثانوية بمدينة مكة المكرمة (نمدرسة )الخامسة والخمسيالمطلقين ب ينأبوالفتيات من 

بلغ عدد . (نظر مجاالت الدراسة بالفصل الخامسأ) .العينة من انطبقت عليهن شروط الدراسة

تجريبية  إحداهما :مجموعتين إلىة عشوائية مفردة تم تقسيمهن بطريق (20) عشرين العينة

  :التالية خصائص عينة الدراسة الجداولوتوضح  ،مفردات (10) عشر ة وقوام كل منهماضابط واألخرى

 (:في القياس القبلي)من حيث السلوك العدواني  التكافؤ-1

السلوك  سي على مقياريبية والضابطة في القياس القبلالمجموعتين التج كافؤتم التحقق من ت

  بالجدول التالي:هو موضح ت النتائج كما ءوجاالعدواني 

 (47)جدول 

تني للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي يقيم اختبار مان ويوضح 

  .على مقياس السلوك العدواني

متوسط  العدد المجموعة العدوان

 الرتب

مجموع 

 الرتب

مستوى  (U)قيمة 

 الداللة

 99.50 9.95 10 ضابطة بدنيال
44.5 

0.68 

 110.50 11.05 10 تجريبية غير دالة

 122.50 12.25 10 ضابطة اللفظي
32.5 

0.19 

 87.50 8.75 10 تجريبية غير دالة

 الغضب

 95.00 9.50 10 ضابطة

40.0 

 

0.48 

 غير دالة

 تجريبية
10 

11.50 115.00 

 0.35 37.0 118.00 11.80 10 ضابطة العدائية

 92.00 9.20 10 تجريبية غير دالة

الدرجة 

 الكلية

 0.58 42.5 112.50 11.25 10 ضابطة

 97.50 9.75 10 تجريبية غير دالة
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( للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة U)يتضح من الجدول السابق أن قيمة  

؛ مما يعني أنهما متكافئتان في قبلياعاد والدرجة الكلية( األب)السلوك العدواني غير دالة في 

 القياس القبلي. 

 :من حيث السن التكافؤ-2

  النتائ  ءوجامتغير ال خ المجمع تيخ التجريبية والضابطة ف   كافؤت  التحقق مخ ت
 بالجدول التال :هع مع   كما 

 (48)جدول 

 السنبالنسبة لمتغير المجموعتين التجريبية والضابطة تني للفروق بين يقيم اختبار مان و يوضح 

متعسع  العدا المجمع ة المتغير

 الرتد

مجمعع 

 الرتد

م تعى  (U)قيمة 

 الداللة

غير 0.64 44.0 99.0 9.90 10  ابطة ال خ

 111.0 11.10 10 تجريبية االة

( لرفرول بيخ المجمع تيخ التجريبية والضابطة U)يتض  مخ الجدول ال ابق أن قيمة 

  .مخ حيو ال خ ا يعن  أ هما متكاف تان؛ ممال خغير االة ف  

 من حيث الحالة القتصادية التكافؤ -3

للتحقااق ماان تكااافؤ المجمااوعتين فااي الحالااة االقتصااادية تاام اسااتخدام اختبااار مربااع كاااي 
لالسااتقالل لحساااب الفااروق بااين تكاارارات مجمااوعتين مسااتقلتين وجاااءت النتااائج كمااا بالجاادول 

 : التالي

  (49)جدول رقم 

 حالةقيمة اختبار مربع كاي للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في ال يوضح

ةالقتصادي  

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 االختبار

 المستوى المجموعة

الحالة 
 االقتصادية

 تجريبية ضابطة

غير  0.63
 دالة

 عالية 4 2 0.24

 متوسطة 6 8
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ي للفروق بين المجموعتين التجريبية يتضح من الجدول السابق أن قيمة اختبار مربع كا
والضابطة في الحالاة االقتصاادية غيار دالاة مماا يعناي أناه ال توجاد فاروق باين المجماوعتين أي 

 .حالة االقتصادية في ال كافئتانأنهما مت

 

 التكافؤ من حيث المستوى الدراسي  -4

مربااع كاااي للتحقااق ماان تكااافؤ المجمااوعتين فااي المسااتوى الدراسااي تاام اسااتخدام اختبااار 
 لالستقالل لحساب الفروق بين تكرارات مجموعتين مستقلتين وجاءت النتائج كما بالجدول التالي

( 50رقم ) جدول   

قيمة اختبار مربع كاي للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المستوى يوضح  

 الدراسي

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 االختبار

 المستوى المجموعة

المستوى 
سيالدرا  

 تجريبية ضابطة

غير  0.64
 دالة

 مرتفع 3 4 0.22

 متوسط 7 6

يتضح من الجدول السابق أن قيمة اختبار مربع كاي للفروق بين المجموعتين التجريبية 
ين المجماوعتين أي والضابطة في المستوى الدراسي غيار دالاة مماا يعناي أناه ال توجاد فاروق با

 دراسي.في المستوى ال كافئتانأنهما مت

 

 .من حيث الحالة الصحية التكافؤ-4

للتحقااق ماان تكااافؤ المجمااوعتين فااي الحالااة الصااحية تاام اسااتخدام اختبااار مربااع كاااي 
 لالستقالل لحساب الفروق بين تكرارات مجموعتين مستقلتين وجاءت النتائج كما بالجدول التالي

( 51) رقم جدول  

تين التجريبية والضابطة في الحالة قيمة اختبار مربع كاي للفروق بين المجموعيوضح 

 الصحية

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 االختبار

 المستوى المجموعة

 الحالة الصحية
 تجريبية ضابطة

غير  0.37
 دالة

 جيدة  6 3 0.81

 ضعيفة 4 7

يتضح من الجدول السابق أن قيمة اختبار مربع كاي للفروق بين المجموعتين التجريبية 
نهماا حالة الصحية غير دالة مما يعني أنه ال توجد فاروق باين المجماوعتين أي أوالضابطة في ال

 أفارادالعيناة التجريبياة و أفاراد الساابقة تكاافؤ الجداولويتضح من ، في الحالة الصحية كافئتانمت
 :تحديدها وهي التي تم العينة الضابطة في المتغيرات

 (.المستوى الدراسي ،الة الصحيةالح ،الحالة االقتصادية ،السنالسلوك العدواني ، )
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ا    .عرض نتائج الدراسة :ثانيا

 :النتائج المتعلقة بالفرض الرئيسي للدراسةعرض  :1

 :ينص الفرض الرئيسي للدراسة على ما يلي

لتجريبية ا تينالمجموع أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةذات دللة  قتوجد فرو ل

 .السلوك العدواني على مقياس والضابطة في القياس البعدي

وجاءت  ،( لمجموعتين مستقلتينu)الفرض تم استخدام اختبار مان ويتني  الختبار هذاو

 النتائج وفقا للجدول التالي:

 (52)جدول 

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس  حالت درجات اتيبين الفروق بين متوسط

 (u-test)ي اختبار مان ويتن باستخدامالبعدي للسلوك العدواني 

متوسط  العدد المجموعة العدوان

 الرتب

مجموع 

 الرتب

مستوى  (U)قيمة 

 الداللة

 141.00 14.10 10 ضابطة البدني
14.0 0.01 

 69.00 6.90 10 تجريبية

 148.50 14.85 10 ضابطة اللفظي
6.5 0.01 

 61.50 6.15 10 تجريبية

 الغضب
 136.50 13.65 10 ضابطة

18.5 0.01 
 73.50 7.35 10 يبيةتجر

 0.01 1.00 154.00 15.40 10 ضابطة العدائية

 56.00 5.60 10 تجريبية

الدرجة 

 الكلية

 0.01 0.50 154.50 15.45 10 ضابطة

 55.50 5.55 10 تجريبية

 

 يتضح من نتائج الجدول السابق ما يلي:

في القياس البعدي دالة  ( للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطةu)جاءت قيمة   

لتدخل التي تعرضت ل في اتجاه المجموعة الضابطة مقارنة بأفراد المجموعة التجريبية إحصائيا

( في 5.55)حيث بلغ متوسط الرتب للمجموعة التجريبية  ،المهني بواسطة العالج المعرفي السلوكي

العدواني لدى المجموعة ( للمجموعة الضابطة؛ مما يعني انخفاض مستوى السلوك 15.45)مقابل 

 لعالج المعرفي السلوكي.برنامج التدخل المهني القائم على االتجريبية بعد تعرضها ل
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درجات المجموعتين التجريبية والضابطة  اتكل التالي يوضح الفروق بين متوسطوالش

 .في القياس البعدي للسلوك العدواني

 (1)شكل 

التجريبية والضابطة في القياس البعدي  المجموعتين ات درجاتيوضح الفروق بين متوسط

 للسلوك العدواني

 

المجموعة التجريبية حاالت السلوك العدواني لدى  حدةانخفاض  إلىوتشير هذه النتيجة 

 .التي لم تتعرض للعالج المعرفي السلوكي بالمقارنة بالمجموعة الضابطة عالجبعد تعرضها لل

 :سيتم توضحيها فيما يلي وينبثق من هذا الفرض الرئيسي فروض فرعية

  :لواألالنتائج المتعلقة بالفرض الفرعي  عرض-أ

بين متوسطات  إحصائيةذات دللة  ل توجد فروق ه:على أن لواألينص الفرض الفرعي         

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي على مقياس السلوك  أفراددرجات 

  .العدواني البدنيالعدواني بالنسبة لبعد السلوك 

( لمجموعتين مستقلتين وجاءت النتائج u)الختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتني و

            التالي:وفقا للجدول 
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 (53)جدول 

يبية والضابطة في القياس المجموعتين التجر أفراددرجات  اتالفروق بين متوسط وضحي

 (u-test)اختبار مان ويتني  باستخداماني البدني لسلوك العدوبالنسبة لبعد االبعدي 

متوسط  العدد المجموعة لواألبعد ال
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  (U)قيمة 
 الداللة

السلوك 
العدواني 
 البدني

 141.00 14.10 10 ضابطة
 تجريبية 0.01 14.0

10 
6.90 69.00 

عند مستوى الداللة  اإحصائيفروق دالة  السابق وجود النتائج في الجدول أظهرت 

( بين متوسط الرتب بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس 0.01) حصائيةاإل

( للمجموعة 14.10)( في مقابل 6.90)بلغ متوسط الرتب للمجموعة التجريبية  إذالبعدي، 

ي وف إحصائيا( وهي قيمة دالة 14.0)( للفروق بين المجموعتين u)الضابطة؛ كما بلغت قيمة 

لبرنامج التدخل المجموعة التجريبية التي تعرضت  أفراداتجاه المجموعة الضابطة مقارنة ب

 البدني مما يعني انخفاض مستوى السلوك العدواني ،كيللعالج المعرفي السلوالمهني القائم على 

  .برنامج التدخل المهني المعد لهذه الدراسةبعد تعرضها ل ،لدى المجموعة التجريبية

 لنتائج المتعلقة بالفرض الفرعي الثاني:ا عرض-ب

بين متوسطات  إحصائيةذات دللة  ل توجد فروق ه:على أنينص الفرض الفرعي الثاني        

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي على مقياس السلوك  أفراددرجات 

 العدواني بالنسبة لبعد السلوك العدواني اللفظي.

( لمجموعتين مستقلتين وجاءت u)ر هذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتني الختباو      

               التالي:النتائج وفقا للجدول 

 (54)جدول 

والضابطة في القياس المجموعتين التجريبية حالت درجات  اتالفروق بين متوسط وضحي

 (u-test)مان ويتني اختبار  باستخدامالعدواني اللفظي  بالنسبة لبعد السلوكالبعدي 

 العدد المجموعة بعد الثانيال
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة 

(U) 

مستوى 

 الداللة

السلوك العدواني 

 اللفظي

 148.50 14.85 10 ضابطة
6.5 0.01 

 61.50 6.15 10 تجريبية

عند مستوى الداللة  إحصائيافروق دالة  السابق وجود النتائج في الجدول أظهرت 

( بين متوسط الرتب بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 0.01) يةحصائاإل
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( في مقابل 6.15)بلغ متوسط الرتب للمجموعة التجريبية  إذللسلوك العدواني اللفظي، 

( وهي قيمة 6.5)( للفروق بين المجموعتين u)( للمجموعة الضابطة؛ كما بلغت قيمة 14.85)

مما يعني انخفاض مستوى السلوك العدواني  ،ه المجموعة الضابطة في اتجا إحصائيادالة 

لعالج القائم على ابرنامج التدخل المهني اللفظي لدى المجموعة التجريبية، بعد تعرضها ل

 المعرفي السلوكي. 

 النتائج المتعلقة بالفرض الفرعي الثالث: عرض-ج

بين  إحصائيةللة ذات د ل توجد فروق ه:على أنينص الفرض الفرعي الثالث  

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي على مقياس  أفرادمتوسطات درجات 

 .السلوك العدواني بالنسبة لبعد الغضب

جاءت ( لمجموعتين مستقلتين وu)الختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتني و

 :النتائج وفقا للجدول التالي

  (55)جدول 

والضابطة في القياس  المجموعتين التجريبيةحالت درجات ات بين متوسط الفروق وضحي

 (u-test)اختبار مان ويتني  باستخدامالغضب  بالنسبة لبعدالبعدي 

بعد ال

 الثالث

متوسط  العدد المجموعة

 الرتب

مجموع 

 الرتب

مستوى  (U)قيمة 

 الداللة

 الغضب
 136.50 13.65 10 ضابطة

18.5 0.01 
 73.50 7.35 10 تجريبية

 

عند مستوى الداللة  إحصائيافروق دالة  وجود السابق النتائج في الجدول أظهرت 

( بين متوسط الرتب بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 0.01) حصائيةاإل

بلغ متوسط الرتب للمجموعة  إذ ،(الغضب)في البعد الثالث وهو  المتمثلي للسلوك العدوان

( للفروق بين u)( للمجموعة الضابطة؛ كما بلغت قيمة 13.65)( في مقابل 7.35)بية التجري

مما يعني  ،في اتجاه المجموعة الضابطة  إحصائيا( وهي قيمة دالة 18.5)المجموعتين 

  .بيةالغضب لدى المجموعة التجري حدةانخفاض 
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 النتائج المتعلقة بالفرض الفرعي الرابع: عرض-د

بين  إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  ه:على أني الرابع ينص الفرض الفرع 

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي على مقياس  أفرادمتوسطات درجات 

  .السلوك العدواني بالنسبة لبعد العدائية

( لمجموعتين مستقلتين وجاءت u)الختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتني 

 ا للجدول التالي:النتائج وفق

 (56)جدول 

والضابطة في القياس المجموعتين التجريبية  حالت درجات اتالفروق بين متوسط وضحي

 (u-test)اختبار مان ويتني  باستخدامالعدائية بعد البعدي ل

بعد ال

 الرابع 

متوسط  العدد المجموعة

 الرتب

مجموع 

 الرتب

مستوى  (U)قيمة 

 الداللة

 0.01 1.00 154.00 15.40 10 ضابطة العدائية

 56.00 5.60 10 تجريبية

عند مستوى الداللة  إحصائيافروق دالة  وجود السابقالنتائج في الجدول  أظهرت 

( بين متوسط الرتب بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 0.01) حصائيةاإل

بلغ متوسط الرتب للمجموعة التجريبية  إذ ،(العدائية)واني في البعد الرابع وهو للسلوك العد

( للفروق بين المجموعتين u)كما بلغت قيمة  ،( للمجموعة الضابطة15.40)( في مقابل 5.60)

 مما يعني انخفاض مستوى ،في اتجاه المجموعة الضابطة  إحصائيا( وهي قيمة دالة 1.00)

 .العدائية لدى المجموعة التجريبية

ا    :ئجمناقشة وتفسير النتا :ثالثا

قياس مدى فعالية ممارسة العالج المعرفي السلوكي من  إلىلقد هدفت هذه الدراسة  

تخفيف من حدة السلوك العدواني لدى الفتيات من الخدمة االجتماعية االكلينيكية في المنظور 

ة في التخفيف من حدة إيجابيولقد حقق استخدام العالج المعرفي السلوكي نتائج  ،ين مطلقينأبو

 .ين مطلقينأبوك العدواني لدى الفتيات من السلو

مجموعة من النتائج والتي يمكن  إلىفقد توصلت الدراسة ، واتضح ذلك من خالل الدراسة 

 :توضيحها فيما يلي
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المجموعتين التجريبية  أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةذات داللة  . وجود فروق1

 .س البعدي وذلك لصالح المجموعة التجريبيةوالضابطة على مقياس السلوك العدواني في القيا

 :وهي ربعةهذه النتيجة من خالل نتائج الفروض الفرعية األ إلىوتم التوصل  

     المجموعتين التجريبية  أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةفروق ذات داللة  وجود-1

لبدني في القياس الضابطة على مقياس السلوك العدواني بالنسبة لبعد السلوك العدواني او 

 .البعدي وذلك لصالح المجموعة التجريبية

المجموعتين التجريبية  أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةذات داللة  فروق وجود-2

والضابطة على مقياس السلوك العدواني بالنسبة لبعد السلوك العدواني اللفظي في القياس 

 .البعدي وذلك لصالح المجموعة التجريبية

المجموعتين التجريبية  أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةروق ذات داللة ف وجود-3

والضابطة على مقياس السلوك العدواني بالنسبة لبعد الغضب في القياس البعدي وذلك لصالح 

 .المجموعة التجريبية

المجموعتين التجريبية  أفرادبين متوسطات درجات  ةإحصائيذات داللة  فروق وجود-4

مقياس السلوك العدواني بالنسبة لبعد العدائية في القياس البعدي وذلك لصالح  والضابطة على

 .المجموعة التجريبية

 :فيما يلي النتائجهذه مناقشة ويمكن 

 :. مناقشة وتفسير الفرض الرئيسي للدراسة والذي نص على1

ة المجموعتين التجريبي أفراددرجات  اتبين متوسط إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  

 لسلوك العدواني.على مقياس اوالضابطة في القياس البعدي 

بين  إحصائيةذات داللة  وجود فروقلمتعلقة بالفرض الرئيسي للدراسة النتائج ا أظهرت 

وذلك  ،المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس السلوك العدواني أفرادمتوسطات درجات 

 ،السلوكيخل المهني بواسطة العالج المعرفي لصالح المجموعة التجريبية التي تعرضت للتد

 .وهذا يدل على فاعلية العالج المعرفي السلوكي في التخفيف من حدة السلوك العدواني

المنطلقات النظرية للعالج المعرفي  إلىويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل النظر  

في حدوث السلوك  نيةالالعقال فكاراألالسلوكي والتي أكدت على دور العوامل المعرفية و
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لدى  الالعقالنية فكاراألفعندما تم استبدال  ،إليهوهذا ما تم التوصل  فراداألالمضطرب لدى 

 .السلوك العدواني لديهن إلى انخفاضدى ذلك عقالنية أ أخرى أفكارحاالت عينة الدراسة ب

الشخص عرضة  أنيرى الذي  ،(السلوكي االنفعالي العقالنيالعالج )وهذا يتفق مع نظرية اليس 

 واالنفعاالتن السبيل للتخلص من السلوكيات وأ ،الالواقعيللسلوك العدواني بسبب التفكير 

 .(انظر الفصل الثالث) .التفكير الخاطئة أنماطالسلبية هو التخلص من 

التشوهات وهي أن  :افتراضات العالج المعرفي السلوكي أهم أحدكما يمكن ربط هذه النتيجة ب

االستنتاجات المبنية  أووالتي تتمثل في االستدالالت  (Cognitive Disruptions)المعرفية 

فسية المشكالت الن إلىالتفكير الخاطئ والذي بدوره يقود  إلىعلى معلومات خاطئة تؤدي 

 .التعميم المبالغ فيهالتي كشفت عنها الدراسة ثلة على هذه االستدالالت األمومن  ،والسلوكية

تيجة نستنتج أنه تم تحقيق الهدف الرئيسي من استخدام العالج ومن خالل هذه الن 

غير والتعامل مع التفكير  عميلتصحيح التشوه في التفكير لدى الوهو  ،المعرفي السلوكي

ً  ،منطقيال وتم االعتماد على عدة  ،بحيث تصحح صورة الواقع في نظره ويصبح التفكير منطقيا

عالقة مهنية مع حاالت المجموعة التجريبية  تكوين :وهي ،هذا الهدف إلىسس للوصول أ

وتوطيد المصداقية معهم من خالل توضيح الهدف من برنامج التدخل المهني منذ الجلسات 

والتخفيف من حدة انفعاالتهم  الالعقالنيةهم أفكارتغيير على ومساعدتهم  ،ىلواألالعالجية 

 .النشطة في الجلسات العالجيةهم المهارات االجتماعية والمشاركة إكسابوكذلك  ،السلبية

وهذا يؤكد ما ذكرته النظرية السلوكية في تفسيرها للسلوك العدواني بأن السلوك المرضي يمكن 

فعندما  ،لرئيسية في الحالتين هي عملية التعلماوأن العملية  ،اكتسابه ويمكن كذلك التخلص منه

عية والمعرفية تمكنوا من التخفيف من العينة التجريبية العديد من المهارات االجتما أفرادتعلم 

  .حدة السلوك العدواني لديهن

يمكن تفسير هذه النتيجة المتعلقة بالفرض الرئيسي للدراسة من خالل  أخرىومن ناحية  

ى التي تم لواألفخالل الجلسات  ،ية الجلسات العالجية في الوصول لهذه النتيجةأهم إلىالنظر 

 فكاراألعلى تحديد  الالعقالنية ومساعدتهن فكاراألية بمفهوم تعريف حاالت المجموعة التجريب

زيادة الوعي لديهن  إلىدى ؛ مما أهأسبابو ن ثم تعريفهن بالسلوك العدواني وأبعادهالخاطئة لديه

ألسرية المختلفة في الحياة ا هنأهدافعن تحقيق  السلوك وأن هذا السلوك قد يعوقهن بخطورة هذا

الطالبات  إكسابالجلسات العالجية التي ركزت على  نجد أنكما  ،والمدرسية والمجتمعية

 كذلك تدريبهن ،مهارة توكيد الذات ،المهارات المعرفية واالجتماعية مثل مهارة حل المشكالت
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في التخفيف من حدة السلوك  ساهمتوغيرها من المهارات التي  ،على رفع مستوى الثقة بالذات

 .جريبيةالعدواني لدى حاالت المجموعة الت

ت فاعلية العالج المعرفي أثبتهذه النتيجة انفقت مع نتائج الدراسات التالية التي  نجد أنو 

  :السلوكي في التخفيف من حدة المشكالت السلوكية والنفسية بشكل عام وهي

سلوكي في المعرفي ال فاعلية العالج إلىتوصلت التي  :(2010 ،عبير عبده)دراسة  -

  .نفسي واالجتماعي وتخفيض االكتئاب لدى كبار السنتحسين مستوى التكيف ال

العالج السلوكي المعرفي  فاعلية إلىتوصلت التي  :(2010 ،العزيز العتيق عبد)دراسة  -

  .خفض الحساسية الزائدة للنقد لدى المراهقينفي 

سلوكي في المعرفي العالج فاعلية ال إلىتوصلت التي  :(2012 ،عثمان الخوالدة)دراسة   -

الغضب وتحسين استراتيجيات التعامل مع الغضب لدى عينة من طالب الصف  تخفيض

 .الثانوي لواأل

فاعلية برنامج عالجي معرفي  إلىتوصلت التي  :(2014 ،الطراونةحسين )دراسة    -

سلوكي في خفض اضطرابات القلق والرهاب االجتماعي لدى عينة من مراجعي العيادات 

 .كيةالنفسية في الخدمات الطبية المل

فاعلية برنامج معرفي سلوكي للتخفيف من  إلىتوصلت التي  :(2014 ،مهند سليمان)دراسة    -

   .االكتئاب لدى عينة من المرضى المترددين على العيادة النفسية بمحافظة شمال غزة أعراض

 أسلوبفاعلية العالج المعرفي السلوكي ب إلىتوصلت التي  :(2015 ،غراب أسماء)دراسة  -

   .الت في التخفيف من الضغوط النفسية لدى زوجات مرضى الفصام العقليحل المشك

العالج المعرفي السلوكي في فاعلية  إلىتوصلت التي  :(Wong.D,2016)دراسة  -

   .المراهقين في هونغ كونغعينة من التخفيف من القلق لدى 

المعرفي في العالج السلوكي فاعلية  إلىي توصلت الت :(2012 ،حميدية العنزي)دراسة   -

تحسين التكيف الزواجي وتخفيض ضغوط العمل لدى المعلمات المتزوجات في مدينة 

   .عرعر

العالج المعرفي السلوكي لدعم فاعلية  إلىتوصلت التي  :(Woliter.D,2012)دراسة  -

 . الذين تم تشخيصه بمتالزمة اسبرجر في المدرسة الثانوية العامة ،المراهقين إحدى

جمعي يستند  إرشاديفاعلية برنامج  إلىالتي توصلت  :(2016 ،لوانميسر الع) دراسة -

وتحسين تقدير الذات لدى عينة  ،العالج المعرفي السلوكي في خفض السلوك العدواني إلى

 .األردناث الجانحين في حدمن األ
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 إلىوقائي يستند  إرشاديفاعلية برنامج  إلىتوصلت التي  :(2016 ،سناء مريان)دراسة    -

وتحسين مستوى التحصيل  ،المعرفي السلوكي في خفض نسبة التسرب المدرسي العالج

   .األردنلدى الطلبة الالجئين في السوريين في 

فاعلية برنامج معرفي سلوكي لعالج  إلىتوصلت التي  :(2017 ،نجوى محمد)دراسة  -

ب تطبيقات المحادثة والتواصل االجتماعي على الهاتف الذكي لدى عينة من طال إدمان

 .جامعة الملك فيصل

  .من خالل تفسير نتائج الفروض الفرعية للدراسة أيضاوسيتم مناقشة وتفسير هذه النتيجة        

  .مناقشة الفروض الفرعية

ذات دللة  ل توجد فروق) :هعلى أنوالذي نص  لواألمناقشة وتفسير الفرض الفرعي  :لا أو

ين التجريبية والضابطة في القياس البعدي المجموعت أفرادبين متوسطات درجات  إحصائية

 .(على مقياس السلوك العدواني بالنسبة لبعد السلوك العدواني البدني

 أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةنتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  أظهرت 

واني المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس السلوك العدواني بالنسبة لبعد السلوك العد

وهذا يؤكد فاعلية العالج المعرفي السلوكي في  وذلك لصالح افراد المجموعة لتجريبية ، ،البدني

لدى حاالت المجموعة التجريبية التي تعرضت لتأثير التخفيف من حدة السلوك العدواني البدني 

 .وهو العالج المعرفي السلوكي ،المتغير المستقل

  :في العبارات التالية (ك العدواني البدنيالسلو)ولقد تمثلت بنود هذا البعد  

من خالل تخريب  يناآلخرقوم بتأديب أ ،تردد في ضرب أي شخص يمس كرامتيأال 

جل أحادة كالسكين من  أدواتأحمل معي  ،استخدام الضرب لحفظ حقوقي إلىأ لجأ ،ممتلكاتهم

ك في أشار ،نواآلخراستفزني  اإذأي جسم صلب ضرب بيدي بقوة على أ ،عن نفسيالدفاع 

التي  خطاءاألرار قوم بتكأ ،بأي شيء عندما أغضب يناآلخرقذف ا ،المشاجرات بدون سبب

بدون  يناآلخراربات مع اندفع في مض ،غضبأامتنع عن الطعام عندما  ،تسبب لي الضرب

 .فالممحاكاة مشاهد العنف في األ إلىميل أ ،يناآلخرتشاجر مع أب نفسي عندما قوم بضرأ ،سبب واضح

ن السلوك ريبية اتضح أومن خالل عقد الجلسات العالجية مع حاالت المجموعة التج 

 ً ، االخوة في المنزل إلىبعض الزميالت في المدرسة وكذلك  إلىالعدواني البدني كان موجها

الذين يسكنون  أقاربهن أو لسلوك العدواني البدني مع والديهنيمارسن ا وبعض الحاالت كن
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 إيذاءك العدواني البدني لدى بعض الحاالت موجهاً تجاه الذات من خالل كما كان السلو ،معهم

 .الضرب على جسم صلب أوالذات بآلة حادة 

انتهاج  إلى (العينة أفرادمن )دفعت الطالبات  سباباألواتضح أن هناك مجموعة من  

بناها الطالبة التي تت الالعقالنيةالخاطئة  فكاراأل :سباباألومن هذه  ،البدني السلوك العدواني

ومن هذه  ،انتهاج السلوك العدواني البدني إلىتجاه الشخص المعتدى عليه والتي تؤدي بها 

عن طريق  ساءةن رد اإلوإ ،باحتراميتعاملون معي  يناآلخرن الضرب والقوة تجعل إ :فكاراأل

خفف أالذات يجعلني أهدأ و إيذاءن وإ ،يناآلخرالضرب هي الطريقة الصحيحة في التعامل مع 

نفسهن واستخدام دم تمالك أع إلىدت بالطالبات خاطئة أ أفكارذلك من  إلىوما  .من غضبي

 .حتى مع الذات أو يناآلخرالسلوك العدواني البدني مع 

والتي ترى أن هناك مجموعة من  ،وهذا يتفق مع تفسير النظرية المعرفية للسلوك العدواني

 .انتهاج هذا السلوك إلىالداعمة للعدوان والتي تؤدي  فكاراأل

أحد الوالدين عن التواصل مع  امتناعكما وجد أن تعرض الطالبة للمواقف المحبطة مثل  

بسبب  هدافاألوكذلك عدم قدرة الطالبة على تحقيق بعض  ،بنائه والعيش في جو من التوترأ

ني البدني انتهاج السلوك العدوا إلىدت التي أ سباباألمن  ،التي تتعرض لها يةاألسرالمشكالت 

 .أخرى أسبابوذلك بالتفاعل مع  (لدى بعض الحاالت)

هو تعويض  :السلوك العدوانيوالتي ترى أن  ،المفسرة للعدوان حباطاإلوهذا يتفق مع نظرية 

كلما زاد  نهأ إذ ،وكثافته حباطاإلن كثافة العدوان تتناسب مع حجم أالمستمر و حباطاإلعن 

 (.فصل الرابعانظر ال) .عدوانهالفرد زاد  إحباط

نه كلما قل أ إلىالتي توصلت  :(2009 ،محمد الغزال)دراسة  وهذا يؤكد على ما توصلت له

 :(2010 ،ريحان الحسيني)وكذلك دراسة  ،بناءاألالتوافق بين الزوجين كلما زاد العدوان لدى 

لدى  والسلوك العدواني يةاألسروجود عالقة ارتباطية طردية بين المشكالت  إلىالتي توصلت 

 .بناءاأل

بمحتوى الجلسات العالجية  لواألويمكن ربط هذه النتيجة المتعلقة بالفرض الفرعي  

فمن خالل الجلسات العالجية المبدئية التي ركزت على  ،هذه النتيجة إلىالتي أدت للوصول 

السلبية ومن  االنفعاالت إلى الالعقالنية فكاراألوكيف تؤدي  ،أللبرت اليس ABCشرح نظرية 

وتفنيدها ومساعدة حاالت العينة التجريبية  الالعقالنية فكاراألوكذلك توضيح  ،ثم السلوك السلبي
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تم مساعدة الطالبات على التخفيف من حدة السلوك  ،عقالنية أخرىعلى دحضها واستبدالها ب

 .ذلك إلى والتي دفعتهن يناآلخرالخاطئة تجاه  هنأفكارالعدواني البدني بعد تغيير 

حل المشكالت وتدريب الطالبات كذلك على مهارة  أسلوبالتدريب على  مهاكما س 

التخفيف من حدة السلوك العدواني البدني لدى  إلى يناآلخرتوكيد الذات ومهارات التعامل مع 

وعدم  يناآلخرفعال قدرة على فهم ردود أ أكثرصبحت الطالبة حيث أ ،حاالت عينة الدراسة

السلبية بدالً  االنفعاالتالذاتية التوكيدية للتعبير عن  ساليباألدال واستب ،التسرع في الحكم عليهم

 .من استخدام السلوك العدواني البدني

 :نستنتج فاعلية العالج المعرفي السلوكي المستند على استراتيجيتي ما سبقوبناء على  

 واالنفعاليةية العالجية المعرف ساليباأل باستخدامالبناء المعرفي  إعادةو ،االستعراض المعرفي

  .والسلوكية في التخفيف من حدة السلوك العدواني البدني لدى حاالت المجموعة التجريبية

ا  ذات دللة  ل توجد فروق) :هعلى أنمناقشة وتفسير الفرض الفرعي الثاني والذي نص  :ثانيا

عدي المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس الب أفرادبين متوسطات درجات  إحصائية

 .(لفظيعلى مقياس السلوك العدواني بالنسبة لبعد السلوك العدواني ال

 أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةنتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  أظهرت 

المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس السلوك العدواني بالنسبة لبعد السلوك العدواني 

وهذا يؤكد على فاعلية العالج المعرفي وعة التجريبية ، وذلك لصالح افراد المجم ،اللفظي

السلوكي في التخفيف من حدة السلوك العدواني اللفظي لدى حاالت المجموعة التجريبية التي 

 .وهو العالج المعرفي السلوكي ،تعرضت لتأثير المتغير المستقل

  :التاليةفي العبارات  (السلوك العدواني اللفظي)قد تمثلت بنود هذا البعد و 

ً أ أن ستطيعأسيء ال نا شخص أ اظ نابية عندما يستفزني لفأ باستخدامقوم أ ،فعل شيئاً صحيحا

ً بدون سيء لألأ ،باحترام نواآلخرن يعاملني أتحق نني ال اسأشعر أ ،وناآلخر خرين لفظيا

 األشخاصي أن هددت سبق ل ،تجادل مع شخص ماأفع صوتي عندما رأ ،وجود سبب كاف

ختلف مع أي أعندما  ،قوم بنشر الشائعات بين زميالتيأ ،نياآلخرنتقد أكثيراً ما  ،همعرفأالذين 

راء آقوم بالسخرية من أ ،بالمثل ساءةئي في الحياة رد اإلمبد ،ئه بشكل حادبخط أخبرهشخص 

 .مإليهصفات تسيء  يناآلخرعلى  أطلق ،يناآلخر

ن السلوك تجريبية اتضح أحاالت المجموعة ال ومن خالل عقد الجلسات العالجية مع 

 ً اإلخوة في المنزل  إلىبعض الزميالت في المدرسة وكذلك  إلىالعدواني اللفظي كان موجها
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الذين يسكنون  أقاربهن أو سلوك العدواني اللفظي مع والديهنيمارسن ال وبعض الحاالت كن

السلوك كما كان  ،واالنتقادوكذلك مع بعض المعلمات وذلك من خالل رفع الصوت  معهن،

تقاص الذات وتوجيه اللوم العدواني اللفظي لدى بعض الحاالت موجهاً تجاه الذات من خالل ان

 .طالق الصفات السلبية عن الذاتللنفس وإ

انتهاج  إلى (العينة أفرادمن )دفعت الطالبات  سباباألواتضح أن هناك مجموعة من  

  :سباباألومن هذه  ولألخرين،ات لفاظ المسيئة للذلوك العدواني اللفظي واستخدام األالس

والتي تؤدي بها  ،التي تتبناها الطالبة تجاه الشخص المعتدى عليه الالعقالنيةالخاطئة  فكاراأل

يؤدي  يناآلخررفع الصوت والجدال مع  :فكاراألانتهاج السلوك العدواني اللفظي ومن هذه  إلى

يعبر  يناآلخرظ السيئة عند التعامل مع لفا، وأن استخدام األالنتيجة المرغوبة إلىالوصول  إلى

  .عن احترام الذات وعن القوة

والتي ترى أن هناك مجموعة من  ،وهذا يتفق مع تفسير النظرية المعرفية للسلوك العدواني

 .انتهاج هذا السلوك إلىالداعمة للعدوان والتي تؤدي  فكاراأل

فهناك  ،تقليد هذا السلوك إلىالعدوانية تؤدي  النماذج إلىكما وجد أن تعرض الطالبة  

م يستخدمون هألن والدتها أوها السلوك العدواني اللفظي مع والد بعض الطالبات كانت تستخدم

 .معهم في التربية سلوبهذا األ

ً عن طريق  بأنه :التعلم االجتماعي المفسرة للعدوانوهذا يتفق مع نظرية  متعلم اجتماعيا

 كما أن ،ايقرؤونهفالم التلفزيون وفي القصص التي أو اءاألصدقمالحظة الوالدين والمدرسين و

 ،م غير مقصودةأي هذا المضمار سواء كانت مقصودة ف اكبير اً التنشئة االجتماعية دور ساليبأل

 .بناءاألم أماوالقدوات العدوانية  النماذجوجود  أو بناءاألمثل توجيهات الوالدين نحو عدوانية 

 .(انظر الفصل الرابع)

ربط هذه النتيجة المتعلقة بالفرض الفرعي الثاني بمحتوى الجلسات العالجية ويمكن  

فمن خالل الجلسات العالجية المبدئية التي ركزت على  ،هذه النتيجة إلىالتي أدت للوصول 

السلبية ومن  االنفعاالت إلى الالعقالنية فكاراألوكيف تؤدي  ،أللبرت اليس ABCشرح نظرية 

وتفنيدها ومساعدة حاالت العينة التجريبية  الالعقالنية فكاراألذلك توضيح وك ،ثم السلوك السلبي

تم مساعدة الطالبات على التخفيف من حدة السلوك  ،عقالنية أخرىعلى دحضها واستبدالها ب

 .ذلك إلىوالتي دفعتهم  يناآلخرهم الخاطئة تجاه أفكارالعدواني اللفظي بعد تغيير 



بوين مطلقينتخفيف من حدة السلوك العدوفي الالخدمة االجتماعية االكلينيكية ممارسة العالج المعرفي السلوكي من منظور 
 
 رسالة ماجستير                 اني لدى الفتيات من ا

 
 

 238 

وتدريب الطالبات كذلك على مهارة توكيد الذات  ،ل المشكالتح أسلوبالتدريب على  هماكما س

التخفيف من  إلىة يجابيوكذلك التدريب على التعليمات الذاتية اإل ،يناآلخرومهارات التعامل مع 

صغاًء إ أكثرالطالبات  حيث أصبحت ،حدة السلوك العدواني اللفظي لدى حاالت عينة الدراسة

ن كما لوحظ أ ،مجديالغير عن كثرة الجدال  االبتعادن عن كما حرص يناآلخرالتعامل مع  دعن

ن ، وأيناآلخر إلى ساءةذات الشخص قبل اإل إلىالطالبات اقتنعن بأن االلفاظ السيئة تسيء 

ه يمكنهن كما أن ،ة ويحسن من عالقاتهن االجتماعيةإيجابينتائج  إلىاالرتقاء بالحوار يؤدي 

لفاظ السيئة وذلك بدون استخدام األ يناآلخر إساءة عن أولبعض المواقف  التعبير عن رفضهن

  .التوكيدية ساليباألمن خالل استخدام 

وبناء على ما سبق نستنتج فاعلية العالج المعرفي السلوكي المستند على استراتيجيتي  

 واالنفعاليةالعالجية المعرفية  ساليباأل باستخدامالبناء المعرفي  إعادةاالستعراض المعرفي و

  .لوكية في التخفيف من حدة السلوك العدواني اللفظي لدى حاالت المجموعة التجريبيةوالس

ذات دللة  ل توجد فروق) :هعلى أنمناقشة وتفسير الفرض الفرعي الثالث والذي نص 

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي  أفرادبين متوسطات درجات  إحصائية

 غضب(ني بالنسبة لبعد العلى مقياس السلوك العدوا

 أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةذات داللة  نتائج الدراسة وجود فروق أظهرت 

وذلك  ،المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس السلوك العدواني بالنسبة لبعد الغضب

 وهذا يؤكد على فاعلية العالج المعرفي السلوكي في لصالح افراد المجموعة التجريبية ،

التخفيف من حدة الغضب لدى حاالت المجموعة التجريبية التي تعرضت لتأثير المتغير المستقل 

 .وهو العالج المعرفي السلوكي

التحكم في  أستطيعال  :في العبارات التالية (الغضب)قد تمثلت بنود هذا البعد و 

بت يستمر غض اإذ ،وناآلخردرني لم يق اإذغضب أ ،سباباألغضب بسرعة ألتفه أ ،عصابيأ

ً أنفسعندما أكون غاضب ،غضبي لمدة طويلة غضب أ ،غضبي في أي شخص يصادفني عن ا

بسيطة  خطاءتضايق ألأ ،يناآلخربسهولة عند التعامل مع  ينفذ صبري ،أحدعندما ينتقدني 

من  ،ظل أفكر فيه لمدة طويلةي أفإن يناآلخرغضبي عن  أخفىعندما  ،تصدر من المحيطين بي

ً دون أ ،ر الناس غضبيالسهل أن يستثي أخفي في نفس ضغائن  ،واضحة أسبابغضب يوميا

 .أحدوأحقاد ال أخبر بها 
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ن المواقف ية مع حاالت المجموعة التجريبية اتضح أومن خالل عقد الجلسات العالج 

 ولكن غالبية الحاالت كانت تغضب ،خرىالتي يظهر فيها الغضب كانت تختلف من حالة أل

ما قدمت لهن نصيحة على سبيل المثال  اإذف ،للموقف ومبالغتهم في ذلك الخاطئ بسبب إدراكهم

 يناآلخرن وأ إساءةن هذا الموقف بأنه هن يدركفإنالوالدين  إحدىمن  أوالمعلمات  إحدىمن 

  .ذلك من تفسيرات خاطئة إلىوما  ،يجب ان يتحدثن معهن بطريقة معينة

ال تزعج الناس ولكن الناس يغضبون  (اثحداأل) ويتفق هذا مع ما ذكره اليس في نظريته بأن

ه في بعض يرى أنكما  ،وينزعجون بسبب وجهة نظرهم وتفسيرهم الخاطئ لهذه الحقائق

فقد  ،ه للمواقف هو الخاطئإدراكقد تكون استجابة الفرد للموقف مناسبة ولكن تفسيره و حياناأل

ً يصف الفرد موقف هي االستجابة  (الخوف) ما بأنه خطير وفي هذه الحالة تكون استجابة ا

ً  االمناسبة ولكن قد يكون الموقف ليس خطير   (انظر الفصل الثالث) .حقا

ن حدوث ريبية أكما لوحظ من خالل المقابالت المهنية مع حاالت المجموعة التج 

وهذا يتفق مع  ،يناآلخرانتهاج السلوك العدواني مع  إلىالغضب لدى الطالبات يؤدي بهن 

 ،حول عالقة الغضب بظهور السلوك العدواني لدى المراهقين (2013 ،اوييحيحسنية )دراسة 

أن هناك عالقة بين الغضب والسلوك العدواني وأن الغضب يعمل كمحفز في  إلىحيث توصلت 

كما تتفق هذه  ،الغضب العدوانيين سريعي االستثارة وشديدي كما أن ،ظهور السلوك العدواني

ن الغضب هو الجسر بين كل من العدوان البدني واللفظي من كده بص وبيري بأالنتيجة مع ما أ

 .أخرىالعدائية من جهة  أوجهة والعداء 

تضخيم )لدى الطالبات والتشوهات المعرفية خاصة  الالعقالنية األفكاركما اتضح أن  

حمزة )وهذا يتفق مع دراسة  ،والغضب االنفعالسرعة  إلىتؤدي بهن  (الشخصنة ،التعميم ،وراألم

 الالعقالنية فكاراألة بين هوجود عالقة موج إلىالتي توصلت  ،(2012 ،شباب الرشيدي ،كيمال

  .والغضب

ويمكن ربط هذه النتيجة المتعلقة بالفرض الفرعي الثالث بمحتوى الجلسات العالجية التي أدت 

ة فمن خالل الجلسات العالجية المبدئية التي ركزت على شرح نظري ،هذه النتيجة إلىللوصول 

ABC السلبية ومن ثم السلوك  االنفعاالت إلى الالعقالنية فكاراألوكيف تؤدي  ،أللبرت اليس

وتفنيدها ومساعدة حاالت العينة التجريبية على  الالعقالنية فكاراألوكذلك توضيح  ،السلبي

تم مساعدة الطالبات على التخفيف من حدة الغضب بعد  ،عقالنية أخرىدحضها واستبدالها ب

 .ذلك إلى والتي دفعتهن يناآلخرالخاطئة تجاه  هنأفكارتغيير 
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 ،االنفعاليالتنفيس  أسلوبو ،االسترخاء أسلوب :مثل ،االنفعالية ساليباأل ساهمتكما  

  .على التخفيف من حدة الغضب لدى الطالبات ،وتدريب الطالبات على ضبط الذات

المستند على استراتيجيتي  نستنتج فاعلية العالج المعرفي السلوكي ما سبقوبناء على  

 واالنفعاليةالعالجية المعرفية  ساليباأل باستخدامالبناء المعرفي  إعادةاالستعراض المعرفي و

  .لدى حاالت المجموعة التجريبية والسلوكية في التخفيف من حدة الغضب

ج فاعلية العال إلىوالتي توصلت  ،(2012 ،عثمان الخوالدة)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

في تخفيض الغضب وتحسين استراتيجيات التعامل مع الغضب لدى عينة من  المعرفي السلوكي

 .الثانوي لواألطالب الصف 

ل توجد فروق ذات دللة ) :هعلى أنمناقشة وتفسير الفرض الفرعي الرابع والذي نص 

لبعدي المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس ا أفرادبين متوسطات درجات  إحصائية

 لعدائيةعلى مقياس السلوك العدواني بالنسبة لبعد ا

 أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةذات داللة  نتائج الدراسة وجود فروق أظهرت 

وذلك لصالح  ،المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس السلوك العدواني بالنسبة لبعد العدائية

 فكاراألفاعلية العالج المعرفي السلوكي في تعديل  وهذا يؤكد على، افراد المجموعة التجريبية

الداعمة للسلوك العدواني لدى حاالت المجموعة التجريبية التي تعرضت لتأثير المتغير  الالعقالنية

 .المستقل وهو العالج المعرفي السلوكي

 المكون المعرفي للسلوك العدواني في في مثلوالم (العدائية)قد تمثلت بنود هذا البعد و 

البد من  ،السيئة تحدث لي بدون سبب األشياءعتقد أن أ ،يناآلخرشك في نوايا أ :العبارات التالية

 يناآلخر إساءةتجاهل  ،مكانية حدوث أمر مكروه ليإكثيراً ما أخاف من  ،ممن يكيدون لي االنتقام

ً ي الشخصية حتى وأن كانت سببأفكارتمسك بأ ،دليل على الضعف عتقد أن أ ،لي يناآلخرفي رفض  ا

، ن الناس يكرهوننيأشعر أ ،الذي يبدون لطفاً زائداً  األشخاصشك في أ ،من خلفي يغتابوننيالناس 

بعض الناس يتصفون بالخسة والشر  ،يزيد من تقديري لذاتي يناآلخراستخدام القوة في تعاملي مع 

 .ازيالستفزيدبرون المكائد لي  يناآلخرعتقد أن أ ،عنهم واحتقارهم االبتعادويجب 

 فكاراألن هذه حاالت المجموعة التجريبية اتضح أ ومن خالل عقد الجلسات العالجية مع 

وكانت  ،أخرى إلىمن طالبة  تتفاوت فكاراألوكانت هذه  ،كانت موجودة لدى الطالبات الالعقالنية

ك كذلك والش ،دليل على الضعف يناآلخر إساءةن تجاهل أ :انتشاراً لديهن الالعقالنية فكاراأل أكثر

ن كما لوحظ أ ،لهن يناآلخرالمواقف بصورة خاطئة والشعور بكراهية  دراك، وإيناآلخرفي نوايا 
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ن ويتصف واالستثارةالغضب  وك العدواني لدى الطالبات وجعلتهن سريعاتالسل إلىدت أ فكاراألهذه 

 ،ية للسلوك العدوانيوهذا يتفق مع تفسير النظرية المعرف ،يناآلخربالحساسية الزائدة عند التعامل مع 

 .انتهاج هذا السلوك إلىالداعمة للعدوان والتي تؤدي  فكاراألوالتي ترى أن هناك مجموعة من 

ويمكن ربط هذه النتيجة المتعلقة بالفرض الفرعي الرابع بمحتوى الجلسات العالجية التي  

ركزت على شرح فمن خالل الجلسات العالجية المبدئية التي  ،هذه النتيجة إلىأدت للوصول 

السلبية ومن ثم السلوك  االنفعاالت إلى الالعقالنية فكاراألوكيف تؤدي  ،نظرية ألبرت اليس

وتفنيدها ومساعدة حاالت العينة التجريبية على دحضها  الالعقالنية فكاراألوكذلك توضيح  ،السلبي

 .لدى عينة الدراسة الالعقالنية فكاراألتغيير بعض هذه  إلىدى أ ،عقالنية أخرىواستبدالها ب

الحوار  ،تسمية التشوهات ،يةدراكاإلالواجبات  :المعرفية المتمثلة في ساليباألدت كما أ 

 فكاراألتمحيص  ،حل المشكالت أسلوب ،االنتباهصرف  ،تغيير حديث الذات ،السقراطي

ات في على مساعدة الطالب ،المعرفية ساليباألالعزو وغيرها من  إعادة ،السلبية األتوماتيكية

 .الالعقالنية فكاراألتغيير 

نستنتج فاعلية العالج المعرفي السلوكي المستند على استراتيجيتي  ما سبقوبناء على   

 واالنفعاليةالعالجية المعرفية  ساليباأل باستخدامالبناء المعرفي  إعادةاالستعراض المعرفي و

 (اطئة ذات العالقة بالسلوك العدوانيالخ فكاراألتعديل )والسلوكية في التخفيف من حدة العدائية 

  .لدى حاالت المجموعة التجريبية

فاعلية العالج  إلىوالتي توصلت  (2013 ،رمان أبو إسراء)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

 .المعرفي السلوكي في خفض العدائية لدى الطالبات

ا   :توصيات الدراسة :رابعا

وكذلك ما الحظته  ،بعض الدراسات يهإللما كانت هذه الدراسة تتفق مع ما ذهبت  

 بناءاألين يؤثر تأثيراً كبيراً على بواألفي أن طالق  ،تطبيق برنامج التدخل المهني أثناءالباحثة 

نا لخطورة إدراكومع  ،انتشار السلوك العدواني وغيرها من المشكالت السلوكية إلىويؤدي 

لذلك كان يتحتم علينا  ،المجتمع ككلوعلى الجماعات و فراداألمشكلة السلوك العدواني على 

 ،ه السلبيةآثاره المختلفة وأنواعبدراسة مشكلة السلوك العدواني ب االهتمامين اجتماعيين أخصائيك

وتسعد الباحثة بوضع مجموعة  ،ووضع الحلول والبرامج المهنية العالجية لمواجهة هذه المشكلة

ن   يكون لهذه التوصيات إذوب ،راسةمن التوصيات وذلك في ضوء ما اسفرت عنه نتائج الد

 :وهي كما يلي ،في االسهام في الحد من مشكلة السلوك العدواني إيجابيدور 
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الحقيقية الرتفاع نسب الطالق في الوقت الحالي في المملكة العربية  سباباألالتعرف على  .1

رق والعمل على استخدام الط ،البحوث والدراسات إجراءوذلك من خالل  ،السعودية

  .العلمية للحد من انتشاره

المشكالت التي تواجه الوالدين بعد  أهمبعد حدوث الطالق و األسرالتعرف على واقع  .2

 .بناءاألوتبني برامج رعاية الحقة لما بعد الطالق بالنسبة للزوجين و ،االنفصال

تنشئة سليمة بعيدة عن  بناءاألهات بكيفية الحرص على تنشئة األماء واألبتوعية  .3

 .ضطرابات حتى في حال حدوث الطالقاال

السلبية حتى  األفعالالعقاب والعنف وردود  أساليبتوعية الوالدين والمربين بعدم استخدام  .4

 .هذه السلوكيات بناءاألال يقلد 

 إلىعلى حل المشكالت النفسية المؤدية  بناءاألتأهيل الوالدين والمربين بكيفية مساعدة  .5

  .والتوتر حباطاإلر بالنقص والشعور بمثل الشعو ،السلوك العدواني

بالنشاطات النافعة التي تشغلهم عن االستغراق في  بناءاألقات أوالحرص على شغل  .6

 .السلوك العدواني إلىالمؤدية  الالعقالنية فكاراأل

 إلىحيث توصلت بعض الدراسات  ،بعد حدوث الطالق بناءاألتنمية تقدير الذات لدى  .7

 .وى تقدير الذات وبين السلوك العدوانيوجود عالقة بين تدني مست

بعد  بناءاألين االجتماعيين والنفسيين على االهتمام بتنمية الثقة بالذات لدى خصائيعمل األ .8

 .وذلك الرتباط الثقة بالذات بالسلوك العدواني ،حدوث الطالق

ا    :الدراسات والبحوث المقترحة :خامسا

المزيد من  إلىحاجة بننا عربية السعودية فإق في المملكة النظراً لتزايد حاالت الطال 

 ،الحقيقية وراء انتشار الطالق بنسب مرتفعة جداً  سباباألالدراسات والبحوث التي تكشف لنا 

 ووضع البرامج المهنية العالجية ،بناءاألين على بواألالناتجة عن طالق  ثاروالتعرف على اآل

الحاجة الملحة  إلىمستخلصة من الدراسة الحالية وتوحي النتائج ال ،السلبية ثارلمواجهة تلك اآل

هذه  إليهلذا تقترح الباحثة في ضوء ما توصلت  ؛في االستمرار في تنمية البرامج العالجية

  :الدراسة ما يلي

 .دراسة مماثلة للدراسة الحالية على الذكور في مراحل التعليم المختلفة إجراء .1

 مهات المطلقات وأثر ذلك على األبناء.إجراء دراسة عن السلوك العدواني لدى األ .2

 إجراء دراسة عن قلق االنفصال والخوف من المستقبل لدى الفتيات من أبوين مطلقين. .3

 إجراء دراسة عن الفراغ العاطفي لدى الفتيات من أبوين مطلقين. .4
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 إجراء دراسة عن مشكالت األمهات المطلقات وأثرها على األبناء. .5

 حاجة األبناء من أبوين مطلقين إلى الحب والتقبل. إجراء دراسة عن كيفية اشباع .6

 إجراء دراسة عن العالقة بين األفكار الالعقالنية لدى الزوجين وبين حدوث الطالق. .7

 إجراء دراسة عن األنماط العدوانية األكثر شيوعاً لدى الذكور واإلناث من أبوين مطلقين. .8
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  :خامتة البحث

ً مما يستتبع تتزايد نسب ال  ذلك طالق في المملكة العربية السعودية تزايداً واضحا

ضرورة وجود اهتمام بتقديم الخدمات المهنية والرعاية المالئمة الوقائية والعالجية لمواجهة 

 .مشكلة الطالق

لذلك يجب العمل  ؛واإلنمائيةفالخدمة االجتماعية االكلينيكية تقدم الخدمات العالجية والوقائية 

 .هذه الجوانب الثالثة على

ة على مواجه اإلناثمن الذكور و المطلقين أبناءمن خالل الجانب العالجي يمكن مساعدة 

كما يمكن  ،سلوكية أويهم سواء كانت هذه المشكالت نفسية المشكالت الناتجة عن طالق والد

؛ حتى الطالقاء المطلقين على حل مشكالتهم الناتجة عن األبهات المطلقات وكذلك األممساعدة 

 الوالدية ساليباألبنائهم وتنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة بعيدة عن استخدام يتمكنوا من تربية أ

 اإلكلينيكيةمع كافة التخصصات  بالتعاونيمكن العمل ومن خالل الجانب الوقائي  ،الخاطئة

 اإلنمائينب وكذلك من خالل الجا ،سباباألحتى يتجنبوا هذه  الطالق أسبابب فراداأللتوعية 

المهارات االجتماعية الالزمة لمواجهة  بناءاألهات واألماء وباآلمن  كل إكسابيمكن العمل على 

 .اث الضاغطة بعد حدوث الطالقحداأل

وذلك  ؛هذا وقد شغل موضوع السلوك العدواني الباحثين في التخصصات المختلفة 

 أحدأن السلوك العدواني ومن خالل هذا البحث اتضح  ،لخطورته على الفرد والمجتمع

هذه العوامل فهناك بعض  إحدىوتعد العوامل المعرفية  ،السلوكيات التي ترتبط بعوامل مختلفة

الداعمة للعدوان التي تجعل الشخص في حالة تأهب دائم للنزاع وتسهل  الالعقالنية فكاراأل

 .عدوانيانتهاجه للسلوك ال إلىمما يؤدي  يناآلخره يسيء فهم كما أن ،استثارته

عد ي يناآلخرلدى الفرد تجاه ذاته وتجاه  الالعقالنية فكاراألوفي النهاية نستنتج أن تغيير  

 .العالجية لمواجهة السلوك العدواني ساليباأل أهممن 

فاعلية العالج المعرفي السلوكي من منظور الخدمة  إلىفقد توصلت نتائج هذه الدراسة 

السلوك ) ربعةعاد األاألبمن حدة السلوك العدواني المتمثل في  االجتماعية االكلينيكية في التخفيف

.ين مطلقينأبولدى الفتيات من  (العدائية ،الغضب ،السلوك العدواني اللفظي ،العدواني البدني
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 .دار المسيرة :عمان .المدرسي اإلرشاد (.2016) .عبد اللطيف أحمد ،اسعد أبو -

المشكالت النفسية والسلوكية والتربوية لدى ذوي  (.2016) .عبد  فوزية  ،الجالمدة -

 دار المسيرة :عمان. (التغلب عليها أساليب ،سباباأل ،المفهوم)الحتياجات الخاصة 

 .دار المسيرة :عمان .األطفالتعديل وبناء سلوك  (.2016) .حافظ بطرس ،بطرس -

التدخل المهني على  جاذونمنظريات  (.2016) .إبراهيممريم  ،حنا ،مال شحاتهج ،حبيب -

المكتب  :االسكندرية .مختلف انساق ومستويات الحماية المهنية للخدمة الجتماعية

 .الجامعي الحديث

الممارسة المبنية على  (2016) .ثابت أحمد ،إبراهيم ،محمد أحمد ،محمد ،علي ،زيدان -

 المكتب الجامعي الحديث  :. االسكندريةةاألسرفي الخدمة الجتماعية مع الفرد و األدلة

 :انعم .األسرو فراداألعمليات الممارسة المهنية مع  (.2016) .هشام سيد ،عبد المجيد -

 .دار الميسرة للنشر والتوزيع
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 .عالجية لخفض السلوك العدواني لدى المراهقين برامج (.2016) .محمد علي ،عمارة -

 المكتب الجامعي الحديث :االسكندرية

 .الخدمة الجتماعية المباشرة نظريات ومقاييس (.2016) .حمدي محمد ،منصور -

  .المكتب الجامعي الحديث :االسكندرية

دار  :عمان .للطالبالنفسي والسلوكي  اإلرشادو التوجيه (.2016) .مدمي مح ،موسى -

  .دجلة

  .دار المسيرة :عمان .النموارشاد مراحل  (.2015) .عبد اللطيف أحمد ،اسعد أبو -

دار المسيرة  :. عمانالصحة النفسية منظور جديد (.2015) .عبد اللطيف أحمد ،اسعد أبو -

 .للنشر والتوزيع

 اإلرشادنظريات  (.2015) .عبد الحليم أحمد ،عربيات ،د اللطيفعب أحمد ،أسعد أبو -

  .دار الميسرة :عمان .النفسي والتربوي

دار  :عمان .العالجيعلم النفس الكلينيكي في التدخل  (.2015) .أديب محمد ،الخالدي -

  .الميسرة

 .قتصاديةواللسلوك العدواني والمتغيرات الجتماعية ا (.2015) .حسين عبد   ،الزعبي -

  .دار الخليج للنشر والتوزيع :عمان

مكتبة  :الرياض .األسريةالخدمة الجتماعية  (.2015) .أحمدعوض  عبد الناصر ،جبل -

  .الرشد

البحث في الخدمة الجتماعية اسسه المنهجية وتطبيقات  (.2015) .منى عطية ،خليل -

  .المكتب الجامعي الحديث :االسكندرية ،عملية

دار  :عمان .الجتماعي اإلرشاد (.2015) .جمال عبد الحميد ،جادو ،لمسا سماح ،سالم -

  .المسيرة

خوارزم  :جدة ،SPSSالتحليل الحصائي للبيانات  (.2015) .عبد  محمد صالح  ،شراز -

  .العلمية ناشرون ومكتبات

 النماذجالتجاهات النظرية و .(2015) .فاطمة فؤاد ،محمد ،نصيف فهمي ،منقريوس -

 المكتب الجامعي الحديث  :االسكندرية .ة في مجالت السلوك والبيئةالمهني

الجتماعي النظرية والتطبيق  اإلرشاد (.2015) .حسن سند ،فتحي ،أحمدعلي  ،فىمصط -

 .دار الزهراء للنشر والتوزيع :الرياض .DSM-5في ضوء 

سية التعامل مع المشكالت السلوكية والنف أساليب (.2014) .جيهان محمود ،جودة -

  .مكتب التربية العربي لدول الخليج :الرياض .لألطفال
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الممارسة المهنية في العمل مع الجماعات عمليات  (.2014) .حسن يعبد االله ،هنداوي -

 .دار المسيرة :األردن .جاذنمنظريات 

الضطرابات السلوكية  (.2013) .عبد الرحمنخليل  ،المعايطة ،مصطفى نوري ،القمش -

 .دار الميسرة للنشر والتوزيع :انعم .النفعاليةو

تعديل السلوك دليل  (.2013) .سهير محمد ،شاش ،عصام نمر ،عواد ،حسن ،عبد المعطي -

 وذوي الحتياجاتالعاديين  األشخاصعلمي وعملي لألباء والمربين والعاملين مع 

  .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع :عمان .الخاصة

المكتب  :االسكندرية .العمل الجتماعي الكلينيكي (.2013) .عبد الرحمنرأفت  ،محمد -

 .الجامعي الحديث

 :الكويت .ه وعالجهأسبابالسلوك العدواني في المدرسة  (.2012) .جاسم محمد ،الخواجة -

  .آفاق للنشر والتوزيع

 .النفعاليةولضطرابات السلوكية ا (.2012) .يسرى ،العينين أبو ،ل مصطفىأما ،الصايغ -

 .ر النشر الدوليدا :الرياض

دور خدمة الفرد في التخفيف من معدلت السلوك  (.2012) .ممدوح محمد ،دسوقي -

 .المكتب الجامعي الحديث :االسكندرية .العدواني

- Corey ،Gerald. (2011.)  عمانوالعالج النفسي اإلرشاد والتطبيق فيالنظرية .: 

 دار الفكر.

 .النفعاليةولضطرابات السلوكية ا ،علي (. سعيد2011) .الزهراني ،سعيد كمال ،الغزال -

 .خوارزم العلمية للنشر والتوزيع :جدة

 :الرياض .مشكالت الطفولة التشخيص والعالج (.2011) .بلقيس اسماعيل ،داغستاني -

  .مكتب التربية العربي لدول الخليج

  .العربيدار الفكر  :القاهرة .األطفالالمشكالت النفسية عند  (.2010) .زكريا ،الشربيني -

  .دار اسامة للنشر والتوزيع :عمان .النفسيةالصحة  (.2009) .جمال ،دلو أبو -

 ةاألسرعديل السلوك الفرد ت (.2009) .عبد  أديب  ،النوايسة ،طه حسين ،الحادين -

  .دار الشروق للنشر والتوزيع :رام   .المدرسة الحياة

 .الوسيط المعجم (.2008) .د  عب ،محمد ،درويش ،مصطفى ،محمد ،ناصر، سيد ،أحمد -

  .دار احياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع :بيروت

دار النهج للدراسات  :حلب .للمراهقينالتربية الحديثة  (.2008) .اسماعيل خليل ،إبراهيم -

  .والنشر والتوزيع
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الدار  :لجيزةا .المرجع في المشكالت السلوكية لألطفال (.2008) .محمود محمد ،سريع أبو -

 .العالمية للنشر والتوزيع

كالت السلوكية النفسية والتربوية لتالميذ المش (.2008) .زهرة ،رجب ،رافده ،الحريري -

  .دار المناهج للنشر والتوزيع :عمان .تدائيةالبالمرحلة 

  .عالم الكتب :القاهرة .معجم اللغة العربية (.2008) .مختار أحمد ،عمر -

النفسية المرتبطة بسلوك العدوانيين  المتغيرات (.2008) .بد العزيزععصام فريد  ،محمد -

  .العلم وااليمان للنشر والتوزيع :كفر الشيخ .النفسي في تعديله اإلرشاد أثرالمراهقين و

دار الفكر ناشرون  :نعما .األطفالالمشكالت النفسية عند  (.2007) .سامي محمد ،الملحم -

  .وموزعون

دار النهضة  :الجيزة .السلوك العدواني ألطفال الشوارع (.2007) .نبيلة ،الشوربجي -

 .العربية

المفاهيم )والمراهقين  األطفالتعديل سلوك  (.2007) .عبد   إبراهيم ،الزريقات -

 .دار الفكر :عمان .(والتطبيقات

دار  :عمان .مواجهتها أساليبمشكالت طفل الروضة و (.2007) .كريمان محمد ،بدير -

  .المسيرة

دار الفكر  :عمان .والعدوانالغضب  إدارةاستراتيجيات  (.2007) .طه عبد العظيم ،سينح -

  .ناشرون وموزعون

 ،حصائيةه طرقه اإلأدوات مهاهيمفالبحث العلمي  أساليب (.2007) .جودت عزت ،عطوي -

  .دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان

 .السلوكتعديل  (.2007) .انتصار خليل ،عشا ،عريب ،رةعمي أبو ،جالل كايد ،ضمرة  -

 دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان

 .دار اسامة للنشر والتوزيع :. عمانالجتماعمعجم علم  (.2006) .عدنان ،مصلح أبو -

خوارزم التعليمية  :جدة ،اسس علم الجتماع (.2006) .اسماعيل السيد خليل ،كتبخانة -

 للنشر والتوزيع 

 .األطفالوالسلوكية لدى  النفعاليةالضطرابات  (.2006) .عبد الرحيمعماد  ،الزغول -

 .دار الشروق للنشر والتوزيع :األردن

مكتبة  :. مصرالبحث في الخدمة الجتماعية الكلينيكية (.2006)هشام سيد.  ،عبد المجيد -

  .جلو المصريةألنا
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ها وسبل أسبابالمشكالت النفسية والسلوكية والدراسية  (.2005) .محمد أحمد ،الزعبي -

 .دار الفكر :دمشق .عالجها

دار الفكر  :عمان .وتوجيههالطفل  ارشاد (.2005) .زيدان ،حواشين ،مفيد ،واشينح -

 .ناشرون وموزعون

الممارسة  .(2005) .منى جمعة ،البحر ،عبد المجيد سيد ،هشام ،حسين حسن ،سليمان -

ية للدراسات المؤسسة الجامع :بيروت ،ةاألسرالعامة في الخدمة الجتماعية مع الفرد و

 والنشر والتوزيع 

 .جلو المصريةألنمكتبة ا :القاهرة .النفسي اإلرشادفي  مقدمة (.2005) .إبراهيممحمد  ،عيد -

  .عالم الكتب :القاهرة .الصحة النفسية والعالج النفسي (.2005) .حامد عبد السالم ،زهران -

 :الكويت .ه وعالجهبأسباالسلوك العدواني في المدرسة  (.2004) .جاسم محمد ،الخواجة -

 .آفاق للنشر والتوزيع

  .دار وائل للنشر والتوزيع :األردن .تعديل السلوك (.2004) .أحمدقحطان  ،الظاهر -

-التوجيه المدرسي مفاهيمه النظرية  (.2004) .جودت عزت ،عطيوي ،سعيد ،العزيز -

 دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان .العملية تطبيقاته-الفنية  أساليبه

ا  (.2004) .سيد عبد الرحمن ،ليمانس -   .مكتبة الرشد :الرياض .المضطربون سلوكيا

العالجية المعاصرة  المداخل (.2004) .محمد مسفر ،القرني ،منصف حسنعبد ال ،رشوان -

  .مكتبة الرشد :الرياض األسر.و فراداألللعمل مع 

دلس ألندار ا :حائل .الطالبي للمرشدين اإلرشادالتوجيه و (.2004) .حمدي شاكر ،محمود -

 .للنشر والتوزيع

دار الفكر للطباعة والنشر  :عمان .النفسية الصحة (.2003) .عبد الحميدحنان  ،العناني -

 .والتوزيع

 :القاهرة .المراهقة إلىسيكولوجية النمو من الميالد  (.2003) .مجدي محمد ،الدسوقي -

  .جلو المصريةألنمكتبة ا

بين الجريمة  سانألناسلوك  (.2003) .أحمدزكريا  ،الشربيني ،أحمدسيد  ،عبد المجيد -

 .دار الفكر العربي :القاهرة .العدوان الرهاب

دار الفكر للطباعة والنشر  :. األردنللطفلالنفسي  النمو (.2003) .أحمدعفاف  ،عويس -

 .والتوزيع

 تكنيكيات جاذنمالجتماعية الكلينيكية نظريات  الخدمة (.2003) .حمدي محمد ،منصور -

  .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع :الرياض .مقاييس
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 .دار الكتاب الجامعي :راتمااأل .نفس الطفولة والمراهقة علم (.2002) .على فالح ،الهنداوي -

سيكولوجية العدوان وترويضها منحنى عالجي  (.2001) .عبد اللطيفعصام  ،العقاد -

 .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع :القاهرة .معرفي جديد

دار  :القاهرة .المعرفي السلوكي اسس وتطبيقات العالج (.2000) .عبد  عادل  ،محمد -

  .الرشاد

جمعية  :لبنان .الضطرابات السلوكية المدرسية تحليل وعالج (.1999) .عدنان ،مهنا -

  .ماء التربوي في البقاعألنا

 .علم الكتب :القاهرة .النفسيالصحة النفسية والعالج  (.1997) .حامد عبد السالم ،زهران -

وميادين ه أساليبلنفسي السلوكي المعرفي الحديث العالج ا (.1994). ، عبد الستارإبراهيم -

 .والتوزيعالدار العربية للنشر  :. القاهرةتطبيقيه

المعجم . (1973) .محمد ،النجار ،حامد ،عبد القادر ،أحمد ،الزيات ،إبراهيم ،مصطفى -

 .فمطابع دار المعار :مصر .الوسيط

 الدراسات العلمية  .3

اث حدالتوافق النفسي وعالقته بالسلوك العدواني لدى األ (.2018) .عبد الباقيندى  ،ابشر -

 .السودان –جامعة النيلين  ،رسالة ماجستير ،الجانحين بولية الخرطوم

وم الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى مفه (.2018) .محمد عبد الباسطندوى  ،علي -

ا بمدينة العمالق ببحريالمعاقين حرك  .السودان – جامعة النيلين ،رسالة ماجستير ،يا

بحث منشور في  ،ه وطرق عالجهأسبابالتنمر المدرسي مفهومه  (.2018) .سليمة ،سايحي -

 (.6)العدد  ،الجزائر –مخبر التغير االجتماعي والعالقات العامة  ،مجلة التغير االجتماعي

وعالقتها بقلق المستقبل لدى  يةالنالالعق فكاراأل (.2017) .محمود عبد   ،نةاوالطر -

 ،مصر –جامعة عين شمس  ،بحث منشور في مجلة القراءة والمعرفة ،طالب جامعة مؤته

  .189العدد 

بحث منشور  ،بعض الفنيات المعرفية الخاصة بالعالج المعرفي السلوكي (.2017) .ناجية ،دايلي -

  .33العدد  ،الجزائر –مركز جيل البحث العلمي  ،تماعيةواالج اإلنسانيةفي مجلة جيل العلوم 

بحث منشور في المجلة العربية للعلوم  ،هآثارالطالق و أسباب (.2017) .فوداد ،كريمة -

 .11العدد  ،2المجلد  ،الجزائر –جامعة محمد سطيف  ،االجتماعية

لى اللعب جمعي قائم ع إرشاديفاعلية برنامج  (.2017) .عبد الرحمنمها عادل  ،محمد -

ا القابلين للتعلم جامعة  ،رسالة ماجستير ،في خفض السلوك العدواني لألطفال امعاقين عقليا

  .السودان –ام درمان االسالمية 
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تطبيقات  إدمانفاعلية برنامج معرفي سلوكي لعالج  (.2017) .إبراهيمنجوى  ،محمد -

الب جامعة الملك المحادثة والتواصل الجتماعي على الهاتف الذكي لدى عينة من ط

 .النفسي اإلرشادمركز  :جامعة عين شمس ،فيصل

فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج  (.2016) .محمد علي حسن ،إبراهيم -

 ،الجتماعية لدى عينة من المراهقين الموهوبين الفوبياالمعرفي السلوكي في خفض حدة 

جامعة القدس  ،ات التربوية والنفسيةوالدراس لألبحاثبحث منشور في مجلة جامعة القدس 

  .13العدد  ،4المجلد  ،فلسطين –المفتوحة 

بحث منشور في  ،العالج المعرفي السلوكي للضغوط النفسية (.2016) .هداية ،ابن صالح -

  .15العدد  ،الجزائر –مركز جيل البحث العلمي  ،واالجتماعية يةاإلنسانمجلة جيل العلوم 

سلوكي معرفي وقياس فاعليته في  إرشاديبناء برنامج  (.2016) .محمود أحمد ،الخرابشة -

رسالة  ،األردنوالضغوط النفسية لدى مرضى الصرع في  الالعقالنية فكاراألخفض 

  .األردن –جامعة العلوم االسالمية العالمية  ،دكتوراه

العالج الواقعي في التخفيف من السلوك  فعالية (.2016) .نورية مشاري ،الخرافي -

بحث منشور في مجلة كلية  ،دواني لدى طالبات المرحلة الثانوية في دولة الكويتالع

 .3العدد  ،32المجلد  ،مصر –جامعة اسيوط  ،التربية

العالج المعرفي  إلىجمعي يستند  إرشاديفاعلية برنامج  (.2016) .أحمدميسر  ،العلوان -

اث حدنة من األالسلوكي في خفض السلوك العدواني وتحسين تقدير الذات لدى عي

  .األردن –جامعة العلوم االسالمية  ،دكتوراهرسالة  ،األردنالجانحين في 

قائم على العالج بالواقع في  إرشاديفاعلية برنامج  (.2016) .عبد  رقية  ،الصرايرة -

تنمية السلوك التواصلي وخفض السلوك العدواني لدى طالبات المرحلة الثانوية في 

  .األردن –جامعة العلوم االسالمية  ،دكتوراهرسالة  ،محافظة كرك

العالج  إلىوقائي يستند  إرشاديبرنامج  فاعلية (.2016) .عبد الحليمسناء  ،مريان -

المعرفي السلوكي في خفض نسبة التسرب المدرسي وتحسين مستوى التحصيل لدى 

 . األردن –مية جامعة العلوم االسال ،دكتوراهرسالة  ،األردنالطلبة الالجئين السوريين في 

ه على السلوك أثراء واألبغياب  (.2016) .ندى عثمان ،علي ،صديق محمد ،يوسف -

 ،السودان –النيلين جامعة  ،بحث منشور في مجلة الدراسات العليا ،األطفالالعدواني لدى 

  .25العدد  ،7المجلد 
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ة لدى التشوهات المعرفية وعالقتها بمعنى الحيا (.2015) .اسالم اسامة ،العصار -

 .الجامعة االسالمية :غزة .رسالة ماجستير منشورة .المراهقين في قطاع غزة

لتنمية الصالبة النفسية  إرشاديفاعلية برنامج  (.2015) .عبد العزيز عبد   ،المناحي -

بحث منشور في مجلة رسالة  ،لدى المكتئبين في ضوء نظرية العالج المعرفي السلوكي

  .48العدد  ،الرياض –ة الملك سعود جامع ،التربية وعلم النفس

قائم على العالج المعرفي السلوكي  إرشاديفعالية برنامج  (.2015) .أمين أحمد ،حبيب -

جامعة بور  ،بحث منشور في مجلة كلية التربية ،الصم األطفالفي خفض سلوك العنف لدى 

  .18العدد  ،مصر –سعيد 

البيئية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى المشكالت  (.2015) .فاطمة سليمان قطب ،سليمان -

  .القاهرة –جامعة مدينة السادات  ،رسالة ماجستير ،األطفال

فعالية برنامج قائم على العالج المعرفي السلوكي لخفض  ،(2015) .هاني محمد ،شاهين -

 ،بحث منشور في مجلة كلية التربية ،تدائيةالبمظاهر سلوك العنف لدى تالميذ المرحلة 

  .18العدد  ،مصر –بورسعيد  جامعة

حل  أسلوباعلية العالج المعرفي السلوكي بف (.2015) .عبد القادر أسماء ،غراب -

رسالة  ،المشكالت في التخفيف من الضغوط النفسية لزوجات مرضى الفصام العقلي

  .غزة –الجامعية االسالمية  ،ماجستير

واني لدى المراهقين تصور استراتيجيات عالج السلوك العد (.2015) .سعيد ،مخلوفي -

 – باألغواط ثلجيجامعة عمار ، بحث منشور في مجلة دراسات لجامعة االغواط ،مقترح

  .37العدد  ،الجزائر

دراسة  :العالج المعرفي السلوكي لضطراب القلق العام (.2014) .هدير عز الدين ،االسي -

  .فلسطين –الجامعة االسالمية  ،رسالة ماجستير ،إكلينيكية

فاعلية برنامج معرفي سلوكي في خفض بعض  (.2014) .حسين مد   علي ،طراونةال -

اضطرابات القلق والرهاب الجتماعي لدى عينة من مراجعي العيادات النفسية في 

 .األردن – جامعة العلوم االسالمية العالمية ،دكتوراهرسالة  ،الخدمات الطبية الملكية

 أعراضة برنامج معرفي سلوكي للتخفيف من فاعلي (.2014) .مهند محمد ،سليمان -

 ،الكتئاب لدى عينة من المرضى المترددين على العيادة النفسية بمحافظة شمال غزة

 .فلسطين – الجامعة االسالمية بغزة ،رسالة ماجستير

بحث  ،يتها في تفسير السلوك العدوانيأهمالوسائط المعرفية و (.2013) .فياض ،ابن كرو -

  .10العدد  ،الجزائر –جامعة قاصدي مرباح  ،راسات نفسية وتربويةمنشور في مجلة د
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معرفي سلوكي مقترح  إرشاديفاعلية برنامج  (.2013) .جعفر محمد إسراء ،رمان أبو -

  األردن –جامعة عمان العربية  ،دكتوراهرسالة  ،في خفض العدائية لدى الطالبات

بحث منشور في  ،رامج التدخلالتنمر المدرسي وب (.2013) .نورة سلطان ،القحطاني -

المؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد  ،المجلة العربية للعلوم االجتماعية

  (.3)العدد  ،(1)المجلد  ،القاهرة-البشرية 

بحث  ،عالقة الغضب بظهور السلوك العدواني لدى المراهقين (.2013) .حسينية ،يحياوي -

  .12العدد  ،الجزائر –جامعة قاصدي مرباح  ،واالجتماعية نيةاإلنسامنشور في مجلة العلوم 

برنامج عالج معرفي سلوكي في تخفيض  أثر (.2012) .عبد الفتاحعثمان  ،الخوالدة -

 لواألالغضب وتحسين استراتيجيات التعامل مع الغضب لدى عينة من طالب الصف 

  .األردن –جامعة اليرموك  ،رسالة ماجستير ،الثانوي

العالج السلوكي  إلىجمعي يستند  إرشاديبرنامج  فعالية (.2012) .حميدية بطي ،العنزي -

المعرفي في تحسين التكيف الزواجي وتخفيض ضغوط العمل لدى المعلمات المتزوجات 

  .األردن –جامعة مؤتة  ،رسالة ماجستير ،في مدينة عرعر

عدوان على ظهور السلوك الداعمة لل يةالنالالعق فكاراألتأثير  (.2012) .فتحية ،بلعسلة -

المدرسة العليا  ،بحث منشور في مجلة الباحث ،العدواني عند المراهقين المتمدرسين

  .6العدد  ،الجزائر –لألساتذة بوزريعة 

بالسلوك  الالعقالنية فكاراألعالقة  (.2012) .شباب ،الرشيدي ،حمزة خليل ،مالكي -

 . 77العدد  ،مصر- جامعة الزقازيق ،قازيقبحث منشور في مجلة كلية التربية بالز ،العدواني

ن األمبحث منشور في مجلة  .وطرق العالج سباباألالطالق  (.2011) .اميرة انور ،يناألم -

  .344العدد  ،30المجلد  ،الرياض –نية األمجامعة نايف العربية للعلوم  ،والحياة

عرفي السلوكي وتعديل العالقة بين ممارسة العالج الم (.2011) .عبد الحميدمحمد  ،شرشير -

بحث منشور في مجلة دراسات في  ،الوالدية لألطفال ساءةالخاطئة المرتبطة باإل فكاراأل

 .31العدد  ،11المجلد  ،مصر –جامعة حلوان  ،اإلنسانيةالخدمة االجتماعية والعلوم 

 

 أساليبعالقة السلوك العدواني ب .(2011) .سعدون ،السيد ،فاضل عبد الزهرة ،مزعل -

 ،بحث منشور في مجلة علم النفس ،تدائيالبقاب الوالدية لدى تالميذ الصف السادس الع

  .89- 88العدد  ،24المجلد  ،مصر –الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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 األسرالتكيفية لدى المراهقات في  المشكالت (.2011) .عبد الرحمنفاتن  ،مهيدات -

 ،دكتوراهرسالة  ،هذه المشكالت تصحيح التشويهات المعرفية في خفض أثرالمطلقة و

 عمان  –ية األردنالجامعة 

 تدائيةالبالسلوك العدواني لدى أطفال المرحلة  (.2010) .ريحان رجب ،الحسيني -

 –بحث منشور خالل المؤتمر العلمي السنوي العربي  ،يةاألسروعالقته بالمشكالت 

مؤسسات التعليم العالي في  واألكاديميالمؤسسي  داءاألاالتجاهات الحديث في تطوير 

  .4المجلد  ،مصر –جامعة المنصورة  ،النوعي ي مصر والعالم العربي

العالج السلوكي المعرفي  إلىمستند  إرشاديفعالية برنامج  (.2010) .حمزة عبد العزيز ،العتيق -

  .األردن –جامعة مؤتة  ،رسالة ماجستير ،لخفض الحساسية الزائدة للنقد لدى المراهقين

برنامج معرفي سلوكي في تحسين مستوى التكيف النفسي  أثر (.2010) .عبد الرزاقعبير  ،عبده -

  .األردن –ية األردنالجامعة  ،دكتوراهرسالة  ،والجتماعي وتخفيض الكتئاب لدى كبار السن

السلوكي في خدمة  النفعالي العقالنياستخدام العالج  (.2010) .ايمان محمود ،عوضة -

بحث منشور في مجلة ، يوائيةالعدواني لدى اطفال المؤسسات اإل لسلوكالجماعة وتقليل ا

  .29العدد  ،1المجلد  ،مصر –جامعة حلوان  ،اإلنسانيةدراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم 

المطلقين في  أبناءالذاتية والقلق والكتئاب لدى  الفاعلية (.2009)نوال راشد سعيد.  ،البلوي -

 .عمان –ية األردنالجامعة  ،، رسالة ماجستيرلكة العربية السعوديةمنطقة الرياض بالمم

نموذج  باستخدامالتدخل المهني لطريقة خدمة الفرد  (.2009) .منى السيد يوسف ،الشرقاوي -

 :لالنحرافالعالج المتمركز حول العميل للتخفيف من حدة السلوك العدواني لألطفال المعرضين 

بحث منشور في مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية  ،بالجيزةدراسة مطبقة على دور التربية 

 .27العدد  ،1المجلد  ،مصر –جامعة حلوان  ،اإلنسانيةوالعلوم 

علية العالج المعرفي السلوكي في خفض فا (2009) .ضيف   أحمدحامد  ،الغامدي -

لعامة الهيئة المصرية ا ،بحث منشور في مجلة علم النفس ،اضطراب الرهاب الجتماعي

  .83- 82العدد  ،القاهرة –للكتاب 

 بناءاألوعالقته بمستوى العدوانية لدى  الزواجي التوافق (.2009) .محمد عياد ،الغزال -

  .طرابلس – جامعة الفاتح ،رسالة ماجستير ،في مرحلة الطفولة المتأخرة

الرهاب  ممارسة العالج المعرفي السلوكي للتخفيف من حدة (2009) ،صفاء عادل ،مدبولي  -

بحث منشور في المؤتمر الدولي الثاني والعشرون  ،الجتماعي لدى طالب الخدمة الجتماعية

  .مصر –جامعة حلوان  ،(الخدمة االجتماعية وتحسين نوعية الحياة)للخدمة االجتماعية 
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اللكترونية في السلوك  األلعابممارسة بعض  أثر (.2008) .عبد العزيزدالل  ،الحشاش -

رسالة  ،لدى طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية بدولة الكويتالعدواني 

  .األردن –جامعة عمان  ،ماجستير

 أبناءوالمشكالت السلوكية لدى  النفعاليةالضطرابات  (.2008) .عبد الناصر ،السويطي -

بحث منشور في حوليات آداب عين  ،المطلقين في منطقة جنوب الخليل دراسة مقارنة

  .36المجلد  ،مصر –امعة عين شمس ج ،شمس

والسلوك  بناءاألي تجاه األسرة بين العنف العالق (.2008). عبد  محمد  ،المطوع -

 ،رياضالعدواني لديهم دراسة ميدانية على عينة من طالب المرحلة الثانوية في مدينة ال

 ،الكويت – مجلس النشر العلمي جامعة الكويت ،بحث منشور في مجلة العلوم االجتماعية

 .1العدد  ،36المجلد 

مدى فاعلية التدريب على المهارات الجتماعية في  (.2008) .فرحات، سعاد مصطفى -

جامعة  ،دكتوراهرسالة  ،تعديل السلوك العدواني لدى الطفل الكفيف بالجماهيرية الليبية

  .مصر –القاهرة 

كما يدركها التالميذ معاملة المعلمين  أساليببعض  (.2008) .بكر حاج أبو ،فيدرو -

دراسة  :تدائيالبوعالقتها بالسلوك العدواني لدى تالميذ الصفين الخامس والسادس 

  .السودان – جامعة ام درمان االسالمية ،رسالة ماجستير ،ميدانية بمدينة مقديشو

وعالقتها بالسلوك العدواني في  يةالنالالعق فكاراأل (.2007) .سامية لطفي ،صاريألنا -

بحث منشور في مجلة  ،المعاملة الوالدية في مرحلة الطفولة المتأخرة أساليبض ضوء بع

  .36العدد  ،10المجلد  ،مصر –شمس  جامعة عين، دراسات الطفولة

العالج المعرفي والمشاركة بالنشاطات في خفض  أثر (.2007) .بشرى جميل ،العبسي -

  .عمان –ية األردن الجامعة ،دكتوراهرسالة  ،مستوى الكتئاب لدى كبار السن

بحث منشور  ،العالج المعرفي السلوكي لصعوبات التعلم (.2007) .حمدان محمود ،فضة -

  .القاهرة –ين النفسيين المصرية خصائيرابطة األ ،لعلم النفس لواأل يميقلاإلفي المؤتمر 

المطلقين وغير المطلقين  أبناءدراسة مقارنة بين  (.2006)هادي مطلق.  عبير المطيري -

 ،من المراهقين في التجاهات نحو الجريمة والعدوان وتعاطي المخدرات في دولة الكويت

 عمان  –جامعة عمان العربية  ،رسالة ماجستير

ستخدام العالج المعرفي السلوكي في خدمة الفرد ا (.2006) .عبد الرزاقماهر  ،سكران -

 –جامعة طنطا  ،التربية بحث منشور في مجلة كلية ،لتنمية المهارات الجتماعية لألطفال

  .35العدد  ،مصر
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العالقة بين السلوك العدواني والتحصيل الدراسي  (.2004) .تيسير بن الحسن ،طالب أبو -

 دارةاإلوبعض المتغيرات المدرسية لدى عينة من طالب الصف الثالث ثانوي للبنين في 

قاعدة بيانات مكتبة  رسالة ماجستير منشورة في ،العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان

  .مكة المكرمة –جامعة ام القرى  ،الجامعية عبد  الملك 

 األطفالالسلوك العدواني وبعض المتغيرات النفسية لدى  (.2002) .ابتسام محمد ،العلمي -

ا وغير المعاقين بمدينة مكة المكرمة رسالة ماجستير منشورة في قاعدة  ،المعاقين حركيا

  .مكة المكرمة –جامعة ام القرى  ،الجامعية بد  عبيانات مكتبة الملك 

بحث منشور في  ،اتجاهات حديثة في تعليم التفكير (.2002) عبد الكريممجدي  ،حبيب -

  .64العدد  ،القاهرة –المصرية العامة للكتاب  الهيئة النفسمجلة على 

بحث منشور  ،عيةالممارسة الكلينيكية للخدمة الجتما (.2002) .عبد الرحيمكوثر  ،محمد -

كلية  ،(قضايا ممارسة الخدمة االجتماعية في المجتمع السعودي)في اللقاء العلمي الثاني 

  الرياض –الخدمة االجتماعية 

فعالية خدمة الفرد في التخفيف من حدة السلوك العدواني  .(1999) .مصطفى ،النجار -

مصر،  –جامعة المنوفية  ،فسية والتربويةمجلة البحوث النبحث منشور في  ،األطفاللدى 

 .2ال عدد ،14المجلد 

السلوك العدواني الصفي الشائعة لدى عينة من  أنماط (.1999) .امتثال محمد ،دوم -

بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمات وعالقته ببعض  تدائيةالبطالبات المرحلة 

جامعة  ،الجامعية عبد  ر منشورة في قاعدة بيانات مكتبة الملك رسالة ماجستي ،المتغيرات

  .مكة –ام القرى 

أبعاد السلوك العدواني دراسة  (.1995) .عبد  صالح  ،عباة أبو ،معتز سيد ،عبد   -
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 مقياس السلوك العدواني بعد التقنين :لواألالملحق 

 وانيمقياس السلوك العد

  :اختي الطالبة

 أوالذي تشعرين  سلوباأل إلىها لك فيما يلي مجموعة من العبارات التي يشير مضمون أقدم

 .تتصرفين بمقتضاه أوتفكرين 

مدى تعبيرها عنك وذلك  أووالمطلوب منك ان تحددي مدى انطباق كل عبارة على سلوكك 

  :بدائل االجابات الثالث التالية إحدىباختيار 

-  ً  وتعني ان مضمون العبارة يعبر عنك بصورة تامة :دائما

ً أحيان -  اً أحيانبارة يعبر عنك ويعني أن مضمون الع :ا

  ويعني أن مضمون العبارة ال يعبر عنك اال في حاالت نادرة :نادراً  -

علماً بانه ال  ،( في الخانة التي تعبر عن مدى انطباق العبارة عليك✔)وعليك ان تضعي عالمة 

واالجابة الصحيحة هي ما تشعرين به فعالً والمطلوب ان  ،صحيحة أخرىتوجد اجابة خاطئة و

  .ن اجابتك صادقة وتعبر عما تشعرين وتتصرفين به بالفعلتكو

ما ستدلين به من بيانات سيعامل بسرية تامة ولن يستخدم اال لغرض البحث  إلىة شارونود األ

 .العلمي فقط

 

 تعاونكشاكرة لك حسن 
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 مقياس السلوك العدواني

 

 أوبالذات  األذى أوالضرر  إلحاقهو السلوك الذي يقصد به  :ك العدواني البدنيالسلو :لا أو

 ويتم التعبير عنه بطريقة مباشرة  يناآلخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا  البند ت ا أحيان دائما  نادراا  ا

    .ال اتردد في ضرب أي شخص يمس كرامتي 1

    .من خالل تخريب ممتلكاتهم يناآلخراقوم بتأديب  2

    .الضرب لحفظ حقوقياستخدام  إلىالجأ  3

    .حادة كالسكين من اجل الدفاع عن نفسي أدواتأحمل معي  4

    .يناآلخراستفزني  اإذاضرب بيدي بقوة على أي جسم صلب  5

    .ك في المشاجرات بدون سببأشار 6

    .بأي شيء عندما أغضب يناآلخراقذف  7

    .التي تسبب لي الضرب خطاءاألاقوم بتكرار  8

    .امتنع عن الطعام عندما اغضب 9

    .بدون سبب واضح يناآلخراندفع في مضاربات مع  10

    .يناآلخراقوم بضرب نفسي عندما اتشاجر مع  11

    .محاكاة مشاهد العنف في االفالم إلىاميل  12
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لفظياً  يناآلخر أوالذات ب األذى إلحاقهو السلوك الذي يتمثل ب :السلوك العدواني اللفظي.2

  .من الذات واالنتقاصكالسب والشتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا  البند ت ا أحيان دائما  نادراا  ا

ً  أستطيعانا شخص سيء ال  13     .فعل شيئاً صحيحا

    .وناآلخرالفاظ نابية عندما يستفزني  باستخداماقوم  14

    .باحترام يناآلخراشعر انني ال استحق ان يعاملني  15

    .ألخرين لفظياً بدون وجود سبب كافاسيء ل 16

    .ارفع صوتي عندما اتجادل مع شخص ما 17

    .الذين اعرفهم األشخاصسبق لي أن هددت  18

    .يناآلخركثيراً ما انتقد  19

    .اقوم بنشر الشائعات بين زميالتي 20

    .بخطئه بشكل حاد أخبرهعندما اختلف مع أي شخص  21

    .بالمثل ساءةالحياة رد اإلمبدئي في  22

    .يناآلخراقوم بالسخرية من اراء  23

    .مإليهصفات تسيء  يناآلخرعلى  أطلق 24
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للعدوان ويتمثل في  االنفعاليوهو االستعداد للسلوك العدواني ويمثل المكون  :الغضب .3

 .ة االستثارةوتقلب المزاج والرغبة في االعتداء وسهول االندفاعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا  البند ت ا أحيان دائما  نادراا  ا

    .التحكم في اعصابي أستطيعال  25

    .سباباألاغضب بسرعة ألتفه  26

    .وناآلخرلم يقدرني  اإذاغضب  27

    .غضبت يستمر غضبي لمدة طويلة اإذ 28

    .عندما أكون غاضباً أنفس غضبي في أي شخص يصادفني 29

     .أحدنتقدني اغضب عندما ي 30

    .يناآلخرينفذ صبري بسهولة عند التعامل مع  31

    .بسيطة تصدر من المحيطين بي خطاءاتضايق أل 32

    .ي أظل أفكر فيه لمدة طويلةفإن يناآلخرغضبي عن  أخفىعندما  33

    .من السهل أن يستثير الناس غضبي 34

     .واضحة أسباباغضب يومياً دون  35

     .أحدخفي في نفس ضغائن وأحقاد ال أخبر بها أ 36
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الخاطئة  فكاراألتمثل العدائية الجانب المعرفي للسلوك العدواني والتي تتمثل في  :العدائية .4

التي تدفع الفرد للعدوان والتي تتمثل في االعتقادات التي تعطي تقييمات سلبية لألشخاص 

  .وتوقع الشر يناآلخراث والشك في حدواأل

 

 

 

 

 

 

 

 

ا    ا أحيان دائما  نادراا  ا

    .يناآلخراشك في نوايا  37

    .السيئة تحدث لي بدون سبب األشياءاعتقد أن  38

    .ممن يكيدون لي االنتقامالبد من  39

     .كثيراً ما أخاف من امكانية حدوث أمر مكروه لي 40

    .دليل على الضعف يناآلخر إساءةتجاهل  41

ي الشخصية حتى وأن كانت سبب في أفكاراتمسك ب 42

 .لي يناآلخررفض 

   

    .من خلفي يغتابوننياعتقد أن الناس  43

    .الذي يبدون لطفاً زائداً  األشخاصاشك في  44

    .اشعر ان الناس يكرهونني 45

يزيد من  يناآلخراستخدام القوة في تعاملي مع   46

  .تقديري لذاتي

   

 االبتعادالناس يتصفون بالخسة والشر ويجب  بعض 47

 .عنهم واحتقارهم

   

    .الستفزازييدبرون المكائد لي  يناآلخراعتقد أن  48



بوين مطلقينتخفيف من حدة السلوك العدوفي الالخدمة االجتماعية االكلينيكية ممارسة العالج المعرفي السلوكي من منظور 
 
 رسالة ماجستير                 اني لدى الفتيات من ا

 
 

 267 

 محكمي المقياس  أسماءقائمة ب :الملحق الثاني

 

 المسمى الوظيفي االسم الرقم
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 القرى

بقسم الخدمة االجتماعية بجامعة ام  مشارك أستاذ د. منال مبروك عبد الحافظ 2
 القرى

بقسم الخدمة االجتماعية بجامعة ام  مشارك أستاذ قنديل يوسف د. نجالء  3
 القرى

 كلية الخدمة االجتماعية بجامعة الفيومأستاذ ب الباهي د زينبأ.  4

مساعد بقسم االجتماع والخدمة االجتماعية  اذأست عبد العزيز د. هالة 5
 م محمد بن سعود االسالمية مااألبجامعة 
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