


 إهداء

 الى والدي العزٌزٌن حفظهمنا هللا

 الى إخوتً وأخواتً كبٌرا و صغٌرا

الى األساتذة الذٌن كانوا السند المعنوي قبل العلمً خالل فترة أداء هذا العمل:  حمزاوي 

 عبوٌن سمٌة.. زهٌة، صافة أمٌنة، دوٌدي سامٌة،

 الى صدٌقتً و أختً غانً زٌنب

 الى كل من بذل جهد ولو صغٌر لمساعدتً

 أهدي لكم هذا العمل المتواضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شكر و تقدير

"كن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلماء فإن لم تستطع فال 

 تبغضهم"

الفضوال.....الى من ذكرونً أن للعلم أصوال ....الى الى أساتذتً من زرعوا فً تخصصنا 

 من كانوا سببا لً ولو بحرف للوصوال......بشراكم الوصف بكاد المعلم أن ٌكون رسوال.

كل الشكر و اإلمتنان لألستاذة المشرفة "حمزاوي زهٌة" على الجهد و الوقت لمواصلة هذا 

 منظمة ٌروق للناظر قراءتهاالعمل المتواضع من جعلت مجرد أوراق مبعثرة مذكرة 

الى أساتذتً الذٌن لم ٌبخلوا علً بحرف ، لمن أجابونً قبل سؤالً كل الشكر والعرفان لكم 

 ....أما من سقط سهوا من قلمً فجزاك هللا كل الخٌر.
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 ملخص الدراسة :

التخفٌفمنالسلوكهدفتالدراسةالىالكشفعنأثرالعالجالجماعًبالموسٌقىفً

العدوانًلدىالطفلالمتمدرستبعاللمتغٌراتالتالٌة)السن،طبٌعةالعدوان(فًالمدرسة

تالمٌذذكورتتراوحأعمارهم23اإلبتدائٌة"عبدالرحمندٌسً"بوالٌةمستغانموتمإختٌار

رٌبًوسنوات(بطرٌقةقصدٌة،وقدإستخدمتالباحثةالمنهجالعٌاديالتج28-12من)

أدواتالدراسةالمتمثلةفًالمالحظةالتًتمإعدادهامنطرفالباحثة،المقابلة)الموجهة

 وشبهالموجهة(،مقٌاسالسلوكالعدوانً،وبرنامجعالجًمنإعدادالباحثة.

 وأسفرتالنتائجعنماٌلً:

 نًلدىالطفل.أنالعالجالجماعًبالموسٌقىٌساعدفًالتخفٌفمنالسلوكالعدوا-

إختالفأثرالعالجالجماعًبالموسٌقىفًالتخفٌفمنالسلوكالعدوانًلدىالطفل-

 حسبمتغٌرالسن.

إختالفأثرالعالجالجماعًبالموسٌقىفًالتخفٌفمنالسلوكالعدوانًلدىالطفل-

 حسبطبٌعةالعدوان.
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Résumé : 

A travers cette étude, on a pu découvrir l’effet de la thérapie 

musicale de groupe pour diminuer le comportement agressif de 

l’enfant scolarisé suivant les variables d’age et de type d’agressivité à 

l’école primaire « abderahmane dissi » wilaya de mostaganem ou  on 

été choisis trois éléves de sexes masculin dont l’age varie entre 8 et 

10 ans, la chercheuse a apté lapproche clinique expérimentale et les 

outils d’étude suivant : l’observation établie par la chercheuse, 

l’entretien (orienté et pré orienté), Échelle de comportement agressif 

et au programme thérapeutique établie par la chercheuse elle méme. 

En conclusion les résultats ont pu démontré que : 

 La thérapie musicale de groupe aide a atténuer le comportement 

agressif chez l’enfant . 

L’effet de la thérapie musicale de groupe varie dans l’attenuation du 

comportement agressif chez l’enfant selon la tranche d’age . 

L’effet de la thérapie musicale de groupe varie dans l’attenuation du 

comportement agressif chez l’enfant selon le type d’agressivité . 
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 مقدمة :

ٌعتبر السلوك العدوانً من المشكالت السلوكٌة األكثر شٌوعا فً مرحلة الطفولة واألكثر 

مالحظة، والذي ٌتطور تدرٌجٌا عبر مراحل الطفولة المختلفة وٌظهر فً ثالث أشكال: 

 عدوان موجه نحو الذات، عدوان موجه نحو اآلخر، و عدوان موجه نحو الممتلكات.

مجموعة من العوامل المتداخلة فٌما بٌنها و التً تؤدي بالطفل الى  و ٌرجع العدوان الى

إصدار سلوكات تظهر فً مجموعة أعراض نذكر منه الجسدي كالضرب و البصق وغٌره 

 أو اللفظً كالشتم و السب والسخرٌة..الخ.

وٌعتبر العدوان صورة من صور التعبٌر عن الذات أو الحاجٌات و تفرٌغ اإلنفعاالت، لذلك 

بد من إٌجاد جانب أو سبٌل ٌسمح للطفل بالتعبٌر و التفرٌغ  بصورة إٌجابٌة أو بسلوك ال

مقبول إجتماعٌا  لذا إخترنا فً دراستنا هذه العالج بالموسٌقى لما له من جانب انفعالً 

تفرٌغً بحٌث إعتمدت الباحثة هدفت الدراسة الى معرفة :"أثر العالج الجماعً بالموسٌقى 

السلوك العدولنً لدى الطفل المتمدرس"، ومن أجل ذلك قامت الباحثة فً التخفٌف من 

 بتقسٌم الدراسة الى :

تناولت فٌه الباحثة مدخل الدراسة والذي تضمن تحدٌد إشكالٌة الدراسة و الفصل األول: 

الفرضٌات باإلضافة الى أهمٌة الدراسة و دوافع إختٌار الموضوع، وتحدٌد المفاهٌم الخاصة 

 جرائٌا.بالدراسة إ

تضمن العالج الجماعً بالموسٌقى وتم تقسٌمه الى: العالج الجماعً و الفصل الثاني: 

العالج بالموسٌقى إذ تضمن الجزء األول العالج الجماعً: تارٌخ العالج الجماعً، تعرٌف 

العالج الجماعً، تعرٌف العالج الجماعً للطفل، أهداف العالج الجماعً للطفل، الشروط 

ها فً المعالج فً عالقته مع األطفال، إختٌار و تكوٌن الجماعة، مشكالت الواجب توفر
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الطفل التً ٌجدي معها العالج الجماعً، نظرٌات العالج الجماعً، تقنٌات و أسالٌب 

العالج الجماعً.أما الجزء الثانً فتناول العالج بالموسٌقى: تارٌخه، تعرٌفه، تأثٌر كل مقام 

تأثٌر الموسٌقى على الفرد، أنواع الموسٌقى العالجٌة، أسالٌب على الحالة النفسٌة للفرد، 

 العالج بالموسٌقى، أشكال العالج بالموسٌقى، اإلضطرابات التً تعالجها الموسٌقى.

فتطرقت فٌه الباحثة الى : تعرٌف السلوك العدوانً، المفاهٌم المرتبطة الفصل الثالث أما 

أشكال السلوك العدوانً، النظرٌات المفسرة  بالسلوك العدوانً،أسباب السلوك العدوانً،

للسلوك العدوانً، تطور مشاعر العدوان عند الطفل، تصنٌف و تشخٌص السلوك العدوانً، 

 الوقاٌة من السلوك العدوانً.

فتناولت فٌه الباحثة تعرٌف الطفولة، نظرٌات الطفولة، خصائص الفصل الرابع: وفً 

 ساسٌة، مشكالت الطفولة.المستوٌات العمرٌة، حاجات الطفل األ

خصصنا هذا الفصل لإلجراءات المنهجٌة وٌتضمن: الدراسة اإلستطالعٌة الفصل الخامس: 

هدفها وحدودها المكانٌة و الزمانٌة ،ثم حددنا أدوات الدراسة، المنهج المتبع و أشرنا الى 

والتً حددنا البرنامج العالجً الذي تم بناءه من طرف الباحثة، وبعدها الدراسة األساسٌة 

 فٌها عٌنة الدراسة . 

خصناه لعرض الحاالت فقد قمنا بتقدٌم كل حالة بعرض نتائج القٌاس الفصل السادس: 

القبلً و البعدي للسلوك العدوانً وقامت الباحثة بتوضٌح ثم تقٌٌم سٌر جلسات البرنامج 

اقشة الفرضٌة العالجً وذكر نتائجه ، ثم ختمنا بتقٌٌم الحاالت و تطرقنا بعدها الى من

الرئٌسٌة والفرضٌات الفرعٌة من أجل التحقق من صدق الفرضٌات والخروج بخالصة 

 وإستنتاج عام وتقدٌم بعض التوصٌات و اإلقتراحات.  
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 للدراسة.المفاهيم اإلجرائية  -6
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 مشكلة الدراسة : -1

ٌعد السلوك العدوانً عند األطفال  من أبرز المشكالت النفسٌة والسلوكٌة الواسعة اإلنتشار 

التً والتً تنعكس سلباً على حٌاتهم وحٌاة المحطٌن بهم ، وٌتمثل العدوان فً كل السلوكات 

أو إٌذاء نفسه سواء كان ذلك بصورة  (93: 6002طه عبدالعظٌم،تستهذف إذاء اآلخر )

مباشرة أو غٌر مباشرة ، لفظٌة أو مادٌة بدافع الحاق األذى البدنً أو المادي أو النفسً 

بصورة متعمدة بالطرف اآلخر وٌظهر العدوان بدرجات متفاوتة وأشكال عدٌدة فتجد الطفل 

باستمرار والسٌطرة على أقرانه أو إٌذاء نفسه أو تحطٌم أثاث البٌت عند ٌعارك اآلخرٌن 

الغضب وعدم القدرة السٌطرة على نفسه والتدمٌر والتخرٌب وإتالف الممتلكات الخاصة 

باآلخرٌن أو إشعال الحرائق، والسلوك العدوانً كأي سلوك آخر له مسبباته ودوافعه التً قد 

ٌة، وقد تعددت وجهات نظر العلماء وتعرٌفاتهم كل على حسب تكون ذاتٌة ، بٌئٌة أو إجتماع

خلفٌة الثقافٌة ونظرٌته، إذ ترى النظرٌة البٌولوجٌة أن السلوك العدوانً سلوك فطري راجع 

لتكوٌن اإلنسان البٌولوجً بسبب وجود مناطق فً مخ  اإلنسان تسٌطر على العدوان تعرف 

'' بأن العدوان ذو أساس وراثً ، أما   korenzبالنظام اللمباوي، كما ٌرى'' كورتز 

'' و ''بندورا  walter'' و ''آلتر  skinerالنظرٌة السلوكٌة فٌفسر مؤٌدٌها أمثال ''سكٌنر 

bandaura   العدوان على أنه سلوك متعلم فً أغلب اآلحٌان إذا إرتبط بالتعزٌز وأن ''

ة عن تعلٌمهم العدوان وتكراره أو معاملة اآلباء ألبنائهم فً المواقف العدوانٌة هً المسؤول

عدم تكراره، على عكس نظرٌة التحلٌل النفسً الذي ترى أن اإلنسان تسٌطرعلٌه بعض 

 Sigmendالغرائز العدوانٌة إلشباع غرٌزة فطرٌة بحٌث ٌعتبر ''سٌغموند فروٌد 

Freud  ، أن اإلنسان مزود بغرزتٌن هما غرٌزة الموت والتً تسعى لفناء اإلنسان ''

عندما ٌتحول خارجه حٌاتها تصبح عدوانا موجه إلى اآلخر، و آخرى غرٌزة الحٌاة التً و

تعمل على حفظ حٌاة اإلنسان عن طرٌق دوافع الجنس والحب وما تحتوٌه من طاقة اللٌبدو، 

وأن السلوك العدوانً ٌحدث بسبب تأثر الطاقة النفسٌة التً تقوي العدوان أو بسبب 

، ومن ناحٌة أخرى تقوم نظرٌة اإلحباط فً (44: 6002صاٌغ ،)الالحرمان أو اإلحباط 
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تفسٌرها للسلوك العدوانً على الربط بٌن نظرٌة التحلٌل النفسً ونظرٌات التعلم ، حٌث 

تقترض حدوث السلوك العدوانً هو نتٌجة إعاقة نشاط موجه لهدف ما وٌرى '' دوالرد  

Dowardٌنت  غرائز إال عن طرٌق إحباطات '' بأن اإلحباط ٌولد طرٌق العدوان و أنه ال 

وفً هذا السٌاق تناولت دراسات أسباب السلوك العدوانً من (، 44: 6000)نٌازي،سابقة.

(8 "حول السلوك العدوانً لدى الطفل 4102بٌنها دراسة بن حلٌلم أسماء فً تلمسان)

فل ط 413وعالقته باإلساءة اللفظٌة واإلهمال من طرف األم" على عٌنة تكونت من 

سنة( و إعتمدت فً دراستها مقٌاس السلوك  01إلى 00متمدرس تراوحت أعمارهم مابٌن)

العدوانً لألطفال ومقٌاس إساءة المعاملة الوالدٌة للطفل بمنه  إحصائً وتوصلت النتائ  

إلى وجود فروق دالة إحصائٌاً بٌن اإلساءة اللفظٌة الوالدٌة والسلوك العدوانً وبٌن اإلهمال 

 لعدوانً لدى األطفال المتمدرسٌن.والسلوك ا

( الموسومة تحت عنوان8 "العالقة بٌن مشاهدة 4114ودراسة أحمد محمد عبد الهادي )

بعض برام  التلفزٌون والسلوك العدوانً لدى األطفال" بمحافظات غزة فً ضوء بعض 

( 661التغٌرات وهً معدل مشاهدة التلفاز، متغٌر الجنس ومنطقة السكن، على عٌنة تمثل )

طالب وطالبة باإلعتماد على مقٌاس السلوك العدوانً لألطفال و إستبٌان نوعٌة البرام  

المفضلة لألطفال من إعداد الباحث، و إعتمد على المنه  اإلحصائً وتوصلت النتائ  إلى 

وجود عالقة إرتباط دالة إحصائٌاً بٌن معدل المشاهدة التلفزٌونٌة والسلوك العدوانً لألطفال 

 اده المختلفة وهً عالقة طردٌة.بأبع

(، فقد هدفت إلى التعرف على أشكال السلوك 4111أما دراسة مجاهد جسن أبو عبد )

( 6154العدوانً لدى طلبة الصف السادس أساسً بمحافظة نابلس وقد بلغ مجتمع الدراسة)

( و إستخدمت الدراسة مقٌاس للسلوك العدوانً 505طالب وطالبة وبلغت عٌنة البحث )

( و إعتمد المنه  الوصفً المسحً و أظهرت النتائ  أن 0771الذي أعدده )حافظ و قاسم 

هناك فروقاً بٌن أشكال السلوك العدوانً بٌن المادي واللفظً وأن النسبة التفسٌرٌة للعدوان 

 كانت أكبر القٌم التفسٌرٌة ٌلٌها العدوان الفظً ثم العدوان السلبً.
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لسابقة ذكرها فً أهدافها و العٌنة المختارة و إشتركت فً وبهذا فقد إختلفت الدراسات ا

بعض أدوات القٌاس والمنه ، فدراسة أسماء حلٌلم، و أحمد محمد عبد الهادي إستهدفت 

معرفة دور كل من المعاملة الوالدٌة السٌئة والبرام  التلفزٌونٌة فً ظهور السلوك العدوانً 

محمد أبو عبد إلى التعرف على أشكال  على التوالً، بٌنما هدفت دراسة مجاهد حسن

 العدوان لدى طلبة الصف اإلبتدائً.

أما من حٌث العٌنة تراوحت من متوسطة إلى كبٌرة حٌث طبقت دراسة حلٌلم أسماء على 

طفل فً حٌن دراسة مجاهد حسن  661طفل ودراسة أحمد محمد عبد الهادي على  43

العدوان إال بإستتناء دراسة مجاهد حسن طفل، إال أن الدراسات لم تحدد شكل   505على 

أبو عبد بحٌث هدفت دراسته إلى التعرف على أشكال العدوان، مما دفعنا إلى تحدٌد شكل 

 العدوان فً الدراسة الحالٌة والمتمثل فً العدوان المادي و البدنً واللفظً تجاه اآلخر.

لبٌة على تحصٌله إن السلوك العدوانً لدى الطفل المتمدرس ٌنعكس بصورة س      

الدراسً وٌعرقل السٌرورة التعلٌمٌة داخل القسم ومن أجل ذلك ٌنبغً التحكم فٌه والتخفٌف 

منه قبل تطوره أكثر إلى إنحرافات أخرى وهو ما نال إهتمام الباحثٌن فً اآلونة اآلخٌرة 

حول وضع برام  عالجٌة للتخفٌف من السلوكات العدوانٌة لدى األطفال8 حٌث قامت 

( بغزة على دراسة8 "فاعلٌة برنام  قائم على األنشطة 4101اسة نمر صبح القٌق )در

النفسٌة فً تخفٌف حدة السلوك العدوانً لدى األطفال المعاقٌن حركٌاً" من خالل عٌنة 

طفل  03طفل وطفلة مقٌمٌن على مجموعة ضابطة وتجرٌبٌة فً كل منهما  11مكونة من 

نة وإستخدم الباحث مقٌاسٌن من إعداده السلوك ( س00إلى  7تتراوح أعمارهم من )

العدوانً لدى األطفال المعاقٌن حركٌاً وبرنام  األنشطة النفسٌة، معتمداً على المنه  

التجرٌبً ودلت النتائ  على أهمٌة األنشطة النفسٌة فً خفض حدة السلوك العدوانً لألطفال 

 المعاقٌن حركٌاً.

( إلى إستخدام برنام  العالج السلوكً المعرفً 4102كما هدفت دراسة محمد الشادلً )

طفل معاق فكرٌاً  04فً خفض السلوك العدوانً لذوي اإلعاقة الفكرٌة على عٌنة قوامها 
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( سنة بإستخدام مجموعة من األدوات ثمتلت فً 04 ىإل 7بمحافظة دٌماط أعمارهم مابٌن )

رنام  العالج السلوكً مقٌاس السلوك العدوانً ، و مقٌاس السلوك االجتماعً، و ب

االجتماعً ، وتوصلت فً نتائجه الى وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن متوسطً رتب 

 و درجات المجموعة التجرٌبٌة فً درجة العدوانٌة ، لدى االطفال المعاقٌن فكرٌا .

دراسة عادل قاٌد ، سهام بوخاري )الجزائر بدون سنة( هدفت هً االخرى الى التعرف 

فعالٌة تقنٌة سلب الحساسٌة ، و اعادة المعالجة عن طرٌق حركات االعٌن فً على مدى 

 -01اطفال بمتوسط عمري ) 01خفض السلوك العدوانً لدى االطفال ، تكونت العٌنة من 

( سنة اعتمد فٌه الباحثان على المنه  التجرٌبً باستخدام مقٌاس السلوك العدوانً ، 03

، اعطى العالج نتائ  اٌجابٌة  EMDR  عالجً بتقنٌة مقٌاس الطمأنٌنة النفسٌة و برنام

 باستثناء حالة واحدة و هذا ما ظهر من خالل التطبٌق البعدي لنفس المقاٌٌس السابقة.

دراسة مسالتً اسماء و فاطمة  مقدم اٌضا هدفت الى التعرف على دور العالج بالفن فً 

ٌا ) اعاقة بسٌطة( ، تكونت عٌنة التخفٌف من السلوك العدوانً لدى االطفال المعاقٌن عقل

اطفال معاقٌن عقلٌا ٌعانون من سلوكات عدوانٌة وفقا للدرجات التً  12الدراسة من 

حصلوا علٌها فً مقٌاس السلوك العدوانً بالمركز النفسً البٌداغوجً للمعاقٌن عقلٌا 

القصة و الجزائر ن اعتمدتةالباحثة فٌه على الرسم و التشكٌل ، والصلصال ، و  –سطٌف 

اتبعت المنه  الشبه تجرٌبً و قد اكدت النتائ  على مساهمة العالج بالفن فً التخفٌف من 

 السلوك العدوانً.

تنوعت االسالٌب العالجٌة للسلوك العدوانً فً الدراسات السابق ذكرها فاستخدمت رانٌا 

بوخاري فً محمد الشاذلً برنام  العالج السلوكً المعرفً ، و اعتمد عادل قاٌد وسهام 

فٌما اعتمد كل من اسماء مسالتً و نمر صبح القٌق على   EMDRدراستهما على تقنٌة 

العالج بالفن ، و من حٌث العٌنة كان حجمها من منخفض الى متوسط طبقت فً مجملها 

على ذوي االعاقة الفكرٌة او الحركٌة ، ودراسة واحدة على االطفال العادٌٌن ، اما االدوات 
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مقٌاس السلوك العدوانً لألطفال و اختلفت فً التقنٌات كل حسب نوع العالج فاشتركت فً 

 ، وخلصت كل النتائ  الى تأكٌد فرضٌات البحث .

و ما اثار انتباه الباحثة و بعد االطالع على الدراسات التً تناولت العالج النفسً للسلوك 

وافعه ، و اسبابه و العدوانً ، الحظت الباحثة ان السلوك العدوانً بغض النظر عن د

اضراره قد ٌكون له وظٌفة تكٌفٌة فٌستعمله الطفل كوسٌلة للتعبٌر عن مطالب اجتماعٌة 

معٌنة او لتفرٌغ التوترات و الطاقات الناتجة عن احباطات ، وهذا ما اكدته دراستً كل من 

بالفن  " نمر صبح القٌق" و دراسة " اسماء مسالتً " و "فاطمة مقدم " حول فعالٌة العالج

فً تخفٌف السلوك العدوانً لدى االطفال ، مما نبه الباحثة الى ضرورة توظٌف هذه 

الطاقات فً انشطة فنٌة عالجٌة تتناسب و اعمار المتعالجٌن، وتعتبر الموسٌقى أحد أهم هذه 

األنشطة الفنٌة العالجٌة التً ٌستعملها المعال  بتقنٌاتها و أسالٌبها لحل المشكالت السلوكٌة 

( وقد أتبثت فعالٌتها منذ القدٌم من قبل أفالطون 8166 4113االنفعالٌة )حامد زهران، و

8 4114الذي قسمها الى مقامات حسب تأثٌر كل مقام على نفسٌة االنسان )عبد الفتاح نجله، 

(، كما أن هناك دراسات فسرت تأثٌر الموسٌقى علمٌا على اإلنسان من ناحٌة 51

اصل وصوال الى تأثٌرها فٌزٌزلوجٌا على الجانب العضوي السلوك،اإلنفعاالت، التو

(onec NA.fidles t.1999.) 

ورغم االهتمام فً االونة االخٌرة بالموسٌقى كعالج لالضطرابات عند االطفال اال ان 

البحوث فً هذا المجال محدودة ، اقتصرت فقط على التوحد والتخلف العقلً ، وهذا فً 

االسلوب العالجً  شحا كبٌرا فً اختبار فعالٌته مع السلوك حدود اطالعنا ، و لقً هذا 

العدوانً  رغم نتائجه الجٌدة مع االضطرابٌن السابقٌن ، و هذا ما اوضحته دراسة " جابر 

( القاهرة 4105عبد الحمٌد جابر ، سامً سعد عبد القادر محمود و منى حسٌن السٌد )

الموسٌقٌة فً تنمٌة بعض مهارات التواصل  حول8 "فعالٌة برنام  تعلٌمً قائم على االنشطة

اطفال ممن ٌعانون من  16لدى االطفال ذوي اضطراب التوحد" حٌث تكونت العٌنة من 

قصور واضح فً تنفٌذ مهارات التواصل اللفظً و غٌر اللفظً ، اعتمد فٌها الباحثون على 
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حدٌن ، و اشارت المنه  الشبه تجرٌبً  و مقٌاس جوانب النمو المختلفة لالطفال المتو

 النتائ  الى وجود نمو ملحوظ فً مهارات التواصل اللفظً و غٌر اللفظً .

كذلك دراسة عبد الفتاح حسن الفنجري) بدون سنة( هدفت بدورها الى تقٌٌم برنام  العالج 

بالموسٌقى لتحسٌن السلوك التوافقً لعٌنة من االطفال المعاقٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم  ، و 

فعالٌة هذا البرنام  فً االسهام فً تحسٌن مستوى هؤالء االطفال فً السلوك اختبار 

( سنة 01-01طفل معاق عقلٌا تتراوح اعمارهم بٌن ) 14التوافقً ، وتكونت العٌنة من 

اعتمد فٌه الباحث على المنه  التجرٌبً باستخدام مقٌاس ستانفورد بٌنٌه للذكاء ، و مقٌاس 

العالج بالموسٌقى الذي اعده الباحث باالستعانة باحد السلوك التوافقً و برنام  

المتخصصٌن فً التربٌة الموسٌقٌة و اسفرت النتائ  عن فعالٌة برنام  العالج بالموسٌقى 

 فً تحسٌن السلوك التوافقً لالطفال المتخلفٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم .

اثبتت من خالل النتائ  و اختلفت هدفت الدراستٌن الى اختبار فعالٌة العالج بالموسٌقى التً 

( طفل فً الدراسة الثانٌة على 14( اطفال فً الدراسة االولى و)16من حٌث العٌنة من )

الترتٌب ، وكذلك من حٌث المقاٌٌس المستخدمة ، حٌث استخدمت دراسة " جابر عبد الحمٌد 

خدمت دراسة عبد و اخرون " مقٌاس جوانب النمو المختلفة لالطفال المتوحدٌن ، بٌنما است

الفتاح حسن الفنجري " مقٌاس ستانفورد بٌنٌه للذكاء ، و مقٌاس السلوك التوافقً ، واختلفت 

 الدراستٌن فً الفئة بٌن متوحدٌن ، ومعاقٌن عقلٌا .

تم عرضه ، ومن خالل ما لمسنا من قصور فً استخدام هذه التقنٌة العالجٌة  و فً ضوء ما

مبادرٌن الختبار اثر هذا العالج فً الوسط االكلٌنٌكً أرادت الباحثة ان تكون من ال

الجزائري .و إرتأت بذلك الى " اقتراح برنام  عالجً جماعً بالموسٌقً للتخفٌف من 

( سنة ، و بناءا على هذا المنطلق 6-01السلوك العدوانً لدى الطفل المتمدرس من )

 تمحورت اشكالٌة البحث فً السؤال التالً 8 
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العالجً الجماعً بالموسٌقً أثر فً التخفٌف من السلوك العدوانً لدى هل للبرنام  

 ؟ فلالط

 تفرعت عنه مجموعة التساؤالت التالٌة 8 

هل هناك اختالف فً اثر البرنام  العالجً للموسٌقى فً التخفٌف من السلوك العدوانً  -1

 لدى الطفل حسب متغٌر السن ؟

جً الموسٌقً فً التخفٌف من السلوك العدوانً هل هناك اختالف فً اثر البرنام  العال -2

 لدى الطفل حسب طبٌعة العدوان ؟

 فرضٌات الدراسة :  -2

 الفرضٌة العامة :  -أ

 للبرنام  العالجً الجماعً بالموسٌقى أثر فً التخفٌف من السلوك العدوانً لدى الطفل  .

 الفرضٌات الجزئٌة :  -ب

جً الجماعً بالموسٌقى فً التخفٌف من السلوك هناك اختالف فً اثر البرنام  العال -1

 العدوانً لدى الطفل المتمدرس حسب متغٌر السن .

هناك اختالف فً أثرالبرنام  العالجً الجماعً بالموسٌقى فً التخفٌف من السلوك  -2

 العدوانً لدى الطفل المتمدرس حسب طبٌعة العدوان.

 دوافع اختٌار موضوع الدراسة :   -3

ان ٌتبادر لكل باحث دواعً و اسباب ذاتٌة ، وموضوعٌة تسهم فً البناء  من الطبٌعً 

 الجٌد للبحث ، و علٌه اما الدوافع الذاتٌة فتمثلت فً 8 

خبرة الباحثة فً المجال الموسٌقً و عزفها على آلة الجٌتار ، جعلها تطمح لدم   -1

 هواٌتها ضمن تخصصها العلمً بهدف رسم برنام  عالجً ناجح .

ن خالل تعامل الباحثة مع اطفال خجولٌن و اطفال ٌعانون صعوبات التواصل عن م -2

طرٌق االندماج معهم فً انشطة موسٌقٌة ، ظهر علٌهم تغٌر و نتائ  اٌجابٌة حسب 

المالحظة وهذا قبل دراسة الباحثة لعلم النفس مما جعلها تطمح الى االستدالل علٌه بمنه  

 علمً .
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 فتمثلت فً : أما الدوافع الموضوعٌة 

 اكتساب خبرة اولٌة فً العالج بالموسٌقى . -1

فً حدود ما جمعناه من دراسات ٌعتبر من المواضٌع األولى التً استخدمت الموسٌقى  - 2

 لعالج إضطرابات السلوك العدوانً .

الشح الكبٌر فً استخدام هذا العالج مع العدوان خصوصا وان العدوان ، هو تعبٌر عن  -3

 توترات و الموسٌقى هً االخرى اداة تفرٌغٌة . صراعات و

 أهمٌة الدراسة : -4

 حداثة الموضوع حٌث لم ٌكن له الحظ الوافر من الدراسة و البحث فً مجتمعنا . -

 أهداف الدراسة : -5

 معرفة اذا كان للموسٌقى أثر اٌجابً فً عالج األطفال العدوانٌٌن. -1

انٌة لدى األطفال لما لها من نتائ  سلبٌة على الطفل محاولة التخفٌف من السلوكات العدو -2

 وعلى المحٌطٌن به من خالل تطبٌق هذا العالج.

 تحسٌن القدرة على المشاركة وتنمٌة الجوانب االجتماعٌة من خالل األداء الجماعً. -3

تزوٌد الطفل ببعض األسالٌب االنفعالٌة التفرٌغٌة كالتعبٌر عن الذات للتخفٌف من  -4

 السلوك العدوانً. 

 الكشف عن إختالف أثر البرنام  العالجً بالموسٌقى حسب متغٌر السن. -5

 الكشف عن إختالف أثر البرنام  العالجً بالموسٌقى حسب طبٌعة العدوان. -6

 ٌة :تحدٌد المفاهٌم اإلجرائ -6

 برنامج عالجً جماعً بالموسٌقى :  1-6

عبارة عن حصص عالجٌة بمكونات تقنٌات العالج الجماعً )المناقشة الجماعٌة و لعب 

األدوار( و تقنٌات العالج بالموسٌقى )األداء الغنائً، األداء والمناقشة، االلعاب الموسٌقٌة، 

أمل الموسٌقً(  مصممة من العزف واألداء، الوصف التصوري، اإلبتكار الموسٌقً،الت

طرف الباحثة، تمارس مع األطفال جماعٌا بإستخدام الموسٌقى كنعصر أساسً فً البرنام  

جلسات  بهدف التخفٌف من  01فً فترة زمنٌة محددة تقارب شهرٌن ونصف بمعدل 

 السلوك العدوانً لدٌهم.
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 السلوك العدوانً : 2-6

أو بدنٌا أو مادٌا، بقصد إٌقاع األذى بالطرف  عبارة عن سلوك مالحظ ٌصدره الطفل لفظٌا

االخرأو بالممتلكات، وٌكون مباشرا أو غٌر مباشر، نستدل علٌه من خالل الدرجة التً 

ٌحصل علٌها الطفل المتمدرس فً مقٌاس السلوك العدوانً للطفل من إعداد الباحث"عبد 

ن النوجه نحو اآلخر، عدوان الكرٌم العماٌرة" الذي ٌقٌس العدوان بأبعاده الثالث8 العدوا

 بند. 41موجه نحو الذات، وعدوان موجه نحو الممتلكات، و المكون من 

 8الطفل  3-6

ذكورمتمدرسٌن بالمرحلة اإلبتدائٌة من الصف الثالث  1إختارت الباحثة فً هذه الدراسة 

 سنوات ٌتصف بسلوكات عدوانٌة. 01الى  6الى الصف الخامس، تتراوح أعمارهم ما بٌن 
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 الفصل الثاني : العالج الجماعي بالموسيقى

 تمهيد

 العالج الجماعي  -1

 تارٌخ العالج الجماعً 1-1

 تعرٌف العالج الجماعً للطفل. 2-1

 تعرٌف العالج الجماعً للطفل 3-1

 أهداف العالج الجماعً للطفل 4-1

 الشروط الواجب توافرها فً المعالج فً عالقته مع األطفال. 5-1

 اختٌار و تكوٌن الجماعة. 6-1

 مشكالت الطفل التً ٌجدي معها العالج الجماعً. 7-1

 نظرٌات العالج الجماعً. 8-1

 تقنٌات و أسالٌب العالج الجماعً 9-1

 العالج بالموسيقى -2

 تارٌخ العالج بالموسٌقى 1-2

 عالج بالموسٌقىتعرٌف ال 2-2

 تأثٌر كل مقام موسٌقً على الحالة النفسٌة للفرد 3-2

 نماذج من الشخصٌات و نوع الموسٌقى المالئمة لها. 4-2

 تأثٌر الموسٌقى على الفرد 5-2

 التفسٌر العلمً للعالج بالموسٌقى. 6-2



 أنواع الموسٌقى العالجٌة 7-2

 أسالٌب العالج بالموسٌقى8-2

 بالموسٌقىأشكال العالج 9-2

 االضطرابات التً تعالجها الموسٌقى11-2

 خالصة
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 تمهٌد :

أصبحت العالجات النفسٌة القصٌرة المدى أمرا مهما فً وقتنا الحالً للتصدي 

لالضطرابات خصوصا تلك التً ٌعانٌها الطفل و التً تؤثر على محٌطه، و قد استجاب 

العدٌد من الباحثٌن لتطوٌر برامج و أسالٌب عالجٌة شهدت استعماال أكثر مع الطفل و قد 

احداها و المتمثلة فً "العالج الجماعً بالموسٌقى" قامت الباحثة  وقع اختٌارالباحثة على

بتقسٌمه لمبحثٌن9 مبحث تناول العالج الجماعً و مبحث عن العالج بالموسٌقى لشرح كٌفٌة 

 عملها وتأثٌرها على الفرد.

 العالج الجماعً : -1

 تارٌخ العالج الجماعً : 1-1

ب العالمٌة الثانٌة بأهمٌة كبٌرة حٌث كانت لقد حظً منهج العالج الجماعً فً خالل الحر

تتاح الفرصة لعالج الفرد من خالل الجماعة و كانت ظروف الفرد تؤدي الى وجود عدد 

كبٌر من المرضى، و لم ٌكن هناك عدد كاف من األطباء، ووجد بعدها من المفٌد استخدام 

 العالج الجماعً مع كثٌر من الحاالت المدنٌة.

ا المنهج أهمٌته الكبرى فً عملٌة التطبع االجتماعً و فً تعرٌف ولذلك فقد أثبت هذ

 المرٌض بأن لالخرٌن مشاكل تشبه مشاكله و فً تنمٌة أسالٌبه و عالقاته الشخصٌة.

و لقد تغٌرت نظرة العلماء الى منهج العالج الجماعً، فقبل ثالثٌن عاما مضت كان ٌنظر 

نه قلٌل أو عدٌم الفائدة، ولكن ازدادت الحاجة الٌه على أنه ٌفتقر الى األساس العلمً، و أ

الى عالج أعداد كبٌرة من المرضى فً المستشفٌات و المؤسسات و فً الجٌش، وفً الوقت 

الذي ازداد عدد المرضى لم ٌزد عدد المعالجٌن النفسٌٌن بنفس القدر ولذلك وجد المسؤولون 

 عن الصحة العقلٌة أن العالج الجماعً هو السبٌل.
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الن فان هناك اهتماما بالغا بالعالج الجماعً سواء من حٌث البحث العمً التجرٌبً أو أما ا

التطبٌق أو الممارسة العملٌة، و كانت أول محاولة هً تلك التً قام بها جوزٌف برات 

Bratt (0841 على مرضى السل الرئوي، ومن التطبٌقات االولى لهذا المنهج على )

( ابتدع مورٌنو 0800(، وفً سنة )0818) Marchمرضى العصاب محاولة مارش 

منهج الدراما النفسٌة وهً شكل من أشكال العالج الجماعً . وازدهر العالج النفسً 

 الجماعً مصطبغا بالصبغة التحلٌٌلة فً اواخر الثالثٌن من هذا القرن. 

 الجماعً :تعرٍف العالج النفسً  2-1

وم ـالعالج النفسً ٍقل من أشكال ه شكـأنالنفسً بل ٍعرف فً موسوعة علم النفس والتحلٍ

راده باختالف المدرسة التً ـدد أفـعل وـف حـجماعة ٍختلل الج المرٍض  داخـى عـعل

 ٌن.عن اثنل أن ٍقل ٍستحٍل األحوال لكنه فً ك، ن العالجـدف مـٍتبعها المعالج واله

نٌك العالج عرفه مورٌنو أنه أسلوب ٌجمع بٌن تكنٌك توزٌع األدوار أو المهام و بٌن تك

 (.57 -2003)عبد هللا بن احمد الواٌلً: التلقائً المباشر 

كما عرفه سانفورد أنه شكل من أشكال العالج النفسً ٌجتمع فٌه عدد من المضطربٌن 

انفعالٌا فً شكل جماعة ٌجتمعون مع أخصائً العالج النفسً و عن طرٌق التفاعل 

 (.124، ص1984)عٌسوي:االجتماعً ٌكتسبون خبرة عالجٌة مفٌدة.

 مفهوم العالج الجمعً لالطفال : 3-1

ان العالج الجمعً للطفل هو عملٌة شخصٌة  (13، 2013)ذكر عبد هللا أبو زعٌزع

متداخلة تشمل المعالج و اعضاء عدٌدٌن من االطفال ٌكتشفون انفسهم وأوضاعهم فً 

 محاولة لتعدٌل مواقفهم و سلوكٌاتهم.
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( عرفا العالج الجمعً لالطفال بأنه عملٌة 0856وز )وٌضٌف أن غازادا، دانكان و مٌد

شخصٌة حركٌة متداخلة تركز على التفكٌر و السلوك الواعً للطفل و تتضمن األعمال 

 العالجٌة المتمثلة بالتوجه نحو الثقة المتبادلة و الفهم و القبول و الدعم .

 أهداف العالج الجمعً للطفل : 4-1

أن أهداف العالج الجمعً للطفل تتمثل فً  (16-20، 2013)ذكر عبد هللا أبو زعٌزع 

 مساعدة األطفال على تعلم تعمٌم تجربتهم العالجٌة و تطبٌق ما ٌتعلموه على الحٌاة الٌومٌة .

تطوٌر النمو االجتماعً و العاطفً و الفكري لدى الطفل من خالل مساعدة االباء على  -

 مالئمة لهم .فهمهم بشكل أفضل و توفٌر التجارب التنموٌة ال

تحسٌن القدرة على التكٌف و من ثم ٌكتشف من هو و ما ٌجب فعله و ما ٌستطٌع فعله و  -

 ما ٌعطٌه رضا أكبر و كٌف ٌتعرف على الصراع و ٌتعامل معه .

التكٌف مع المجموعة ٌتضمن أٌضا قبول الذات و االخرٌن و العمل مع االخرٌن و  -

 لق بتحمل المسؤولٌة عن السلوك الذاتً و قبول الواقع.الشعور باالهتمام و اظهاره فٌما ٌتع

 ( أكد على خمسة اهداف للجماعة العالجٌة :1957وأن فرانك )

 تسهٌل التعبٌر البناء عن المشاعر. -

 تقوٌة تقدٌر الذات عند المرضى. -

 تشجٌع المرضى على مواجهة مشاكلهم و حلها. -

 تحسٌن مهاراتهم و صراعاتهم الذاتٌة . -

 تحصٌنهم لتقوٌة اهدافهم العالجٌة و المحافظة علٌها. -

( أن اولئك الذٌن ٌقومون بالعالج الجمعً ٌجب ان ٌكونوا 1965و قد أكد )غالسر 

 مهتمٌن بمساعدة كل طفل على تلبٌة حاجتٌن أساسٌتٌن :

 الحاجة الن ٌكون محبوبا . -

 .الحاجة للشعور أنه شخص ذو قٌمة بالنسبة لنفسه و االخرٌن  -

و مع ذلك نستنتج هدفٌن أخرٌن 9مساعدة كل طفل على تعلم تلبٌة احتٌاجاته بدون حرمان 

 االخرٌن من القدرة على تلٌبة احتٌاجاتهم.

 مساعدة كل طفل على التصرف بطرٌقة مسؤولة و قبول تحمل المسؤولٌة عن سلوكه.
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 التغلب على مشاعر العزلة. -

 فس.تعزٌز الثقة بالنفس و زٌادة قبول الن -

 مساعدة كل طفل على التعبٌر على مشاعره الحقٌقة. -

 قبول تحمل المسؤولٌة عن نفسه و عن حل مشاكله. -

 تعزٌز التزامه بتغٌٌر مواقفه و سلوكٌاته. -

 و من كل ما سبق نستنتج أن برامج العالج النفسً الجمعً لالطفال تهدف الى ما ٌلً 9

 و مٌوله و نقاط القوة و الضعف لدٌه.مساعدة الطفل على فهم نفسه و قدراته  -1

 مساعدة الطفل للتعبٌر عن نفسه و اٌداء رأٌه فً جو من األمن و التقبل و الراحة. -2

 تزوٌد الطفل بالثقة حتى ٌستطٌع مواجهة مشاكله و حلها. -3

 الشروط الواجب توفرها فً المعالج فً عالقته مع األطفال : 5-1

أنه البد من توفر بعض الشروط فً المعالج  (132 -2009)ذكر محمد حسن غانم 

 لخصت فٌما ٌلً 9

 الصبر معهم و القدرة على االنصات لهم. -1

 حب المعالج لألدب و الفنون. -2

 القدرة على التعاطف مع األخرٌن. -3

 فهم مشاعره هو نفسه ثم فهم مشاعر االخرٌن. -4

 أن ال ٌكون دوره متسلط. -5

 احترام الطفل و أفكاره.-6

 جعلهم ٌعتقدون بقدرتهم على التعبٌر على أنفسهم لفظٌا. -7

 القدرة على مساعدة األطفال فً التعبٌر عن أنفسهم عنما مواجهة صعوبة. -8

 اختٌار و تكوٌن الجماعة : 6-1

( 107 -106: 2009محمد حسن غانم )بعد اطالع الباحثة على الشروط التً ذكرها  

 تم استخالص ما ٌلً 9 (  151- 1994وملٌكة )

 ٌتوقف حجم الجماعة على مدى كفاءة و مهارة المعالج و خبرتره فً قٌادة الجماعة. -
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كما ٌتوقف أٌضا على االجراءات العالجٌة المستخدمة فاذا استخدمنا شكال واحدا من  -

شخص أما اذا كان  01أو  01العالج كاالسترخاء مثال فانه البد أن ٌزٌد عدد العدد الى 

 األمر ٌتطلب استخدام عدة تقنٌات فانه من األفضل التعامل مع مجموعة صغٌرة. 

 أن ٌكون للجماعة اطار سلوكً معٌن ٌحكم عالقتها. -

 أن تكون لها هوٌة خاصة ومن ثم العمل على جذب انتباه أعضائها. -

ا كان من الصعب التعمق فً المجموعة مع االطفال فقد ٌسودها المتعة و اللعب و لكن اذ -

القائد واضح من حٌث الغرض االساسً منذ البداٌة فعندئد تكون الجلسات منتجة بالتركٌز 

 على الهدف فً كل جلسة.

 بالنسبة للسن 9 ال ٌجب أن ٌزٌد الفارق عن سنتٌن. -

و بشكل عام ٌجب أن ال ٌوضع األقارب أو األصدقاء الحمٌمٌن مع بعضهم البعض ألن  -

 تقل المشاركة المستقلة مع األعضاء األخرٌن.كل واحد سٌهتم باألخر و 

 المشكالت التً ٌجرى معها العالج الجماعً : 7-1

 أن العالج الجماعً ٌفٌد فً الحاالت التالٌة 9 (217 -1984)ٌذكر عبد الرحمن العٌسوي 

 مدمنو المخدرات. -أ

 مدمنو الخمور. -ب

 مرضى السمنة. -ج

 الشذوذ الجنسً. -د

 حون.المجرمون و الجان -ه

أن  العالج الجماعً أحد طرق العالج النفسً لألمراض  (162 -2011)و ٌضٌف الباحث 

و الالضطرابات العقلٌة كاالكتئاب الذهانً  ، و االضطرابات النفسٌة كالقلق، و 

 االضطرابات المتشابهة .
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 نظرٌات العالج النفسً الجمعً للطفل :  8-1

ج النفسً الجماعً و هذا تبعا لنظرة كل اتجاه تعددت النظرٌات التً تبنت موضوع العال
 فً تأثٌر الجماعة على الفرد و فً ما ٌلً عرض ألهم هذه النظرٌات 9

 كالتالً 9 (88-92، 2009)ذكرها محمد حسن غانم 

 نظرٌة التحلٌل النفسً : 1-8-1

التحلٌل النفسً الكالسٌكً 9 و الذي ٌرى أن الجماعة ماهً اال مجموعة من األفراد  -أ

مع القائد و مع كل األفراد االخرٌن، و  identificationٌرتبطون من خالل عمٌلة التوحد 

ٌعتبر فروٌد أن العائلة هً النموذج األولً للحٌاة الجماعٌة و غالبا ما ٌسلك الفرد نفس 

كه فً الجماعة العائلٌة  ، لذلك فانه البد من جلسات تمهٌدٌة قبل البدء فً األسلوب الذي ٌسل

الجلسات الفعلٌة ٌتم فٌها القاء التعلٌمات على ضرورة التفتح و التفاعل مع االخر داخل 

الجماعة و تعتمد على جمع أكبر قدر من المعلومات عن الشخص من ناحٌة تارٌخه السابق 

لجلسات على االسقاط و الكبت و االنكار و الطرح و المقاومة و مراحل حٌاته و ٌركز فً ا

 و النمو النفسً الجنسً و الدوافع الالشعورٌة.

االتجاه الدٌنامً 9 ٌركز أصحابه على السلوك و التفاعل بٌن أعضاء الجماعة فً اطار  -ب 

 الموضوعات المشتركة بٌنهم و التً غالبا ما تكون رابطا ال شعورٌا بٌنهم.

ما ترمً نظرٌة التحلٌل النفسً بشقٌها ) الكالسٌكً و الحدٌث( الى حقٌقة أن سلوك و عمو

األفراد فً الجماعة ما هو اال سلوك ظاهري ٌخفً أشٌاء أعمق ترتبط بما ٌدور فً شعوره 

و التً ال ٌدركها الحالة أما المعالج بمهاراته و خبرته ٌفسر و ٌمٌز هذه الدوافع عن طرٌق 

 لتً تحدث بٌن المعالج و الطفل .عملٌة التحوٌل ا

 النظرٌة السلوكٌة : 2-8-1

 أطراف نظرٌة 9 2تتالقى من خاللها 

نظرٌة الدور االجتماع9ً تقوم على معرفة المتغٌرات الظاهرة ، المالحظة من قبل  -أ 

االخرٌن و التً ٌمكن قٌاسها ألن المجتمع ٌلزم كل عضو فٌها باتباع سلوك مناسب بما ٌتفق 

 نته االجتماعٌة.مع مكا
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نظرٌة التبادل االجتماعً 9 و التً تفترض أنه حٌن ٌتفاعل الناس مع بعضهم البعض  -ب 

فانهم ٌحاولون تنظٌم الثواب الناتج عن التفاعل و فً نفس الوقت تحجٌم التكلفة أو العقوبات 

كن أن الشخصٌة الناتجة و انه فً العالقات السٌكولوجٌة تكون التكلفة من القلة بحٌث ٌم

 تركز التأثٌرات الشخصٌة على المحافظة على الثوابث الناتجة عن العالقة .

نظرٌة التعلم االجتماعً 9 مزٌج من االشراط االجرائً و االشراط الكالسٌكً و  -ج 

نظرٌات النمذجة و هذا نظام ٌتٌح للفرد ممٌزات خاصة اذا قام بأداء سلوكٌات معٌنة 

 بواسطة التقلٌد.

أن الشخص داخل الجماعة ٌحصل على التقدٌر و  (151-150: 1994ة )ملكٌو ٌضٌف 

الثناء و التشجٌع من خالل دوره فً الجماعة و ما ٌقدمه من أنشطة اجتماعٌة ظاهرة سواء 

 كان ذلك التدعٌم من داخل الجماعة أو خارجها. 

 

 نظرٌة تحلٌل التفاعل الٌرٌك بٌرن : 3-8-1

بٌرن ٌرى بأن شخصٌة أي فرد تتكون من  أن (35 -2012)ٌذكر عبد هللا أبو زعٌزع 

حاالت أنا ثالث سماها )حاالت األنا(، و لها ثالث أشكال رئٌسٌة 9 األنا الطفل،األنا الراشد، 

 األنا األب ، و هذه الحاالت تظهر نفسها فً أنماط سلوكٌة مختلفة.

 اثنٌن 9 حالة األنا األب تظهر فً سلوك ٌتضمن أوامر و تعلٌمات و ٌنقسم الى -أ

االب المربً 9 و ٌمثل االهتمام بالناس و األراء من خالل األسلوب المشجع و اللهجة -

 الحانٌة .

االب الناقد 9 و ٌظهر فً السلوك العدوانً المتسلط الذي ٌضع القوانٌن و الضوابط و ٌعبر -

 عن ذلك باللهجة القاسٌة و التعابٌر العابسة. 

 حالة األنا الراشد.    -ب

 لة األنا الطفل 9 و تعبر هذه الحالة عن سلوك الطفل بثالث أشكال 9حا -ج

 الطفل الطبٌعً 9 و هذا الطفل ٌملك الجمال و السحر و العفوٌة و االبداع .

 الطفل الثائر9 هو الذي ٌرفض السٌطرة االبوٌة و مراقبة األباء .

ٌتصرف كما لو الطفل المتكٌف 9 هو سلوك محور من السلوك األبوي المراقب حٌث أنه 

 كان تحت مراقبة االباء.      
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ٌدعو بٌرن من خالل نظرٌته الى الوصول بالطفل الى أقصى امكانٌاته و أقصى نمو و 

تكٌف اجتماعً و الوصول الى االستقالل و الذي ٌحمل فً طٌاته التفاعل و االنتاج ، و 

المعالج و أنا الراشد عند  ٌرى أن العالقة العالجٌة تعتمد على العالقة بٌن انا الراشد عند

الطفل، فالمعالج ٌقوم بتوضٌح الموقف للطفل و ٌتفق معه على العقد العالجً الذي ٌعتبر 

اتفاق بٌن المعالج ز الطفل على عملٌة العالج بما فٌها من أهداف و ظروف و استراتٌجٌات 

بتحلٌل التفاعل و ٌتم العمل بموجب هذا العقد على أساس الفرٌق الواحد .و ٌقوم المعالج 

 لفهم عالقة الطفل باالخرٌن ونوع التواصل.

 

 تقنٌات و أسالٌب العالج الجماعً لألطفال: 9-1

 

 السٌكودراما : 1-9-1

السٌكودراما فً اللغة هً عبارة عن لفظة  Psychoأي النفس ودراما Dramaومعناها 

مكونة من مقطعٌن هما الفعل أو الحركة أو النشاط، أي )حركة النفس(، وهً نوع من 

العالجات النفسٌة التً تستخدم تكنٌكات المسرح وصوال الى حقٌقٌة دٌنامٌات الشخص 

طهٌر النفسً المضطرب ،أما السٌكودراما اصطالحا عبارة عن منهج لمساعدة المرٌض بالت

عن طرٌق تمثٌل أدوار مختلفة على خشبة المسرح ، تصمم فٌها األدوار ، بحٌث تكتشف 

، 1997)عبد الرحمن العٌسوي: معانً هامة فً بعض العالقات االجتماعٌة عند المرٌض

وتعرف السٌكودراما بأنها أسلوب جماعً عالجً ٌمكن من خالله التنفٌس عن  ( 111ص

ٌات معلومة ، وٌفٌد فً استبصار المرٌض بنفسه مما ٌمهد لعالجه مشاعر مكبوتة وفق فن

وٌعتبر التعرٌف الذي جاء به جاكوب لٌفً مورٌنو أشمل تعرٌف فهو ٌعر فها بأنها ثورة 

على ما هو قائم"، وتعرف" هً منهج من العالج الجمعً اصطنعه مورٌنو، وٌعتمد فٌما 

كدور األب، أو األم، أو االبن( بحٌث ٌوحً اسمه ،على ممارسة بعض األدوار الهامة )

ٌستطٌع المرٌض أن ٌكشف مشكالته الشخصٌة وأخطائه فً عملٌات تفاعله مع اَخرٌن 

باإلضافة إلى استخدام الجسد فً التعبٌر تجعلها لغة عالمٌة واسعة االتصال، ومن الناحٌة 

مً أثناء نمو السٌكودرامٌة فهى تتضمن أعمق اللغات، وهى تسبق مرحلة االتصال الكال
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وعلٌه فهً أسلوب عالجً  (286،ص1988)ابراهٌم عبد الستار:الطفل وهى لغة الجسد 

 ٌتناسب مع جمٌع األشخاص فً مراحلهم العمرٌة المختلفة.

 لعب األدوار: 2-9-1

ٌقوم الشخص بتمثٌل دور شخص آخر )حسب الرغبة( حٌث ٌتحدث بلسانه و ٌتصرف نٌابة 

الجلسة السٌكودرامٌة عن تمثٌل الدور فً الدراما العادٌة فً عنه و ٌختلف لعب الدور فً 

أن الدور فً الجلسات السٌكودرامٌة ال تعد مسبقاً وال تملً على العمٌل الكلمات التً ٌقولها 

و الحركات التً ٌؤدٌها و لكن الفرصة متاحة للعمٌل لتأدٌة دوره بالطرٌقة التً تروق له، و 

 سٌكودرامٌة أن ٌنتقل من دور إلى آخر.ٌمكن للعمٌل أثناء الجلسة ال

 العالج األسري العائلً : 3-9-1

ٌنطلق هذا النوع من العالج من حٌث أن األسرة وحدة واحدة ال تتجزأ تقوم على أساس 

التكامل و التفاعل بٌن أعضائها ، و عن طرٌقها ٌمكن تحدٌد االضطرابات النفسٌة التً تنشأ 

انها العمود الفقري للفرد ، و هً اللبنة األولى و الرئٌسٌة فً بٌن أي فرد من أفرادها ، لذا ف

العملٌة العالجٌة ، و منها ٌساعد المعالج النفسً العضو المضطرب على التعبٌر عن رغباته 

 و مشاعره بشكل مباشر.

 التحلٌل النفسً الجماعً : 4-9-1

كاملة للتعبٌر عن و فً هذا النوع من العالج ٌترك المعالج النفسً للمرضى الحرٌة ال

مشاعرهم باستخدام طرٌقة التداعً الحر دون أن ٌشاركهم فً مناقشة مشاكلهم و ما ٌعانً 

 (.122، 2009) محمد حسن غانم :منه كل فرد داخل المجموعة 
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 العالج بالموسٌقى : -2

 تارٌخ العالج بالموسٌقى : 1-2

بدأ العالج بالموسٌقى مع االنسان البدائً الذي اتخد الغناء و الرقص كجزء من طقوسه 

السحرٌة لطرد االرواح الشرٌرة، على اعتبار أنها المسؤولة عن األمراض و ذلك حسب 

معتقداته القدٌمة، و لذلك فقد اعتقد االنسان االول أن الموسٌقى تشفً األمراض عن طرٌق 

رٌرة من جسده ، أما المصرٌو ن القدامى فقد استخدموا العالج ابعادها لألرواح الش

بالموسٌقى فً معبد "أبٌدوس" و هو أكبر مراكز الطب فً العصور القدٌمة، و قد كان 

الكهنة ٌعالجون فٌه االمراض بالتراتٌل المنغمة باعتبار أن الموسٌقى تقرب المرضى من 

، و كانت هناك فرق موسٌقٌة خاصة األلهة و تحقق رضاءهم،و بالتالً تشفً أمراضهم

تصاحب المنشدٌن و الراقصٌن و تدق أوتارها و قاعدتها بجوار المرٌض، و كانوا ٌختارون 

النغمات و االٌقاعات المناسبة لكل مرٌض و حسب حالته، و قد عرف االغرٌق العالج 

اء و بالموسٌقى فً معبد "أودٌوس" المجروح الذي تم اٌقاف نزٌف جرحه بواسطة الغن

 (. 965  1115الموسٌقى .)عبد الفتاح نجله،

أنه فً ( 53 -2003نهى الصادق أحمد حسٌن: ( فً )0871و تضٌف نبٌلة مٌخائٌل )

باستعمال الموسٌقى فً عالج االضطرابات «  BACON »بداٌة عصر النهضة أوصى 

ى بدأت اهتم األطباء النفسانٌون بالعالج بالموسٌقى حت 08التكوٌنٌة، و خالل القرن 

.و  08الدراسات العلمٌة فً مدى تأثٌر الموسٌقى على االنسان ابتداءا من منتصف القرن 

انتشر الموسٌقٌٌن فً المستشفٌات خالل الحرب العالمٌة الثانٌة لمساعدة المحاربٌن النزالء 

فً المستشفٌات فانتقلت من مجرد اشباع االحتٌاجات العادٌة للمرٌض الى اشباع احتٌاجات 

حة النفسٌة و بقً ٌستخدم كعالج لتهدئة المرضى و ابقاء حالة المعنوٌة سلٌمة، ثم الص

أصبح استخدام الموسٌقى أكثر تخصصا بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة فظهرت عدة 

تعابٌر جدٌدة 9"العالج النفسً الجسمانً"، "العالج بالفن"، "العالج باالبتكار"، و " العالج 

ٌن أنه من الضروري اعداد منهج للمعالجٌن الموسٌقٌٌن و تدرٌبهم بالموسٌقى"، و تب
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( 0841( و هً فكرة هانز هون، وفً عام )0833وأنشأت جامعة والٌة متشجن سنة )

ظهر اول تنظٌم علمً للعالج  0856تأسس االتحاد الوطنً للعالج بالموسٌقى و فً 

لموسٌقى و كان تركٌزه على عالج بالموسٌقى فً الٌابان و هو االتحاد الٌابانً للعالج با

( 0848األطفال المتخلفٌن عقلٌا. و فً اروبا أنشأت أول مدرسة للعالج بالموسٌقى سنة )

 لتخرٌج معالجٌن بواسطة الموسٌقى.

 تعرٌف العالج بالموسٌقى : 2-2

أن العالج بالموسٌقى هو استخدام الموسٌقى  (400- 257: 2009)ٌذكر حسن محمذ غانم 

فً عالج المرٌض بهدف عالجه وصوال الى حالة التوافق و الصحة النفسٌة، و تستخدم 

فردٌا أو بشكل جماعً بحٌث ٌأخذ العالج بالموسٌقى هنا شكل عزف جماعً أو غناء 

العوامل لدفع جماعً أوهما معا و ٌصاحب العالج بالموسٌقى أنشطة عملٌة جماعٌة و كأحد 

 الحاالت للمشاركة مع االخرٌن تستخدم االثابة والتشجٌع.

( هو االستعمال الماهر 0883و فً تعرٌف اخرللجمعٌة الكندٌة للعالج بالموسٌقى )

للموسٌقى و العناصر الموسٌقٌة من قبل معالج موسٌقً معتمد و هو ٌعٌد الصحة الروحٌة و 

ل فً العالقة العالجٌة لتسهٌل االتصال و التفاعل، العاطفٌة و الطبٌغٌة و العقلٌة ٌستعم

 الوغً الذاتً، التعلم، التعبٌر الذاتً، و التطوٌر الشخصً.

أنها عملٌة ٌقوم بها المعالج ٌجمع بٌن  (388-387، 2005)و ٌشٌر حامد الزهران 

 الموسٌقى و علم النفس لحل المشكالت السلوكٌة و االنفعالٌة و ٌعتبرها علم و فن و عالج.

وفً تعرٌف اخر هو تلك العملٌة التً ٌتم بموجبها تنظٌم اٌقاع الحركة داخل الجسم الحً 

اء المفٌد لكثٌر من الحاالت بواسطة موجات الموسٌقى و اٌقاعاتها سواء عن طرٌق االسترخ

المرضٌة، أو عن طرٌق تحقٌق نسبة معٌنة من التوافق بٌن التنفس و سرعة النبض حٌث 

تساعد التعبٌرات الصوتٌة الموسٌقٌة على اخراج الطاقة الزائدة من الجسم و هو األمر الذي 

فة التً ٌعانً ٌساعده بالتالً على التخلص من العدٌد من اوجه القصور المتباٌنة و المختل

 (.70، 2006.)عبد الفتاح نجله :منها
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 تأثٌر كل مقام موسٌقً على الحالة النفسٌة : 3-2

أن االهتمام بالعالج بالموسٌقى انتشر منذ القدٌم فقد  (70: 2006)ٌذكر عبد الفتاح نجله 

ٌحسن  شبهه أفالطون بالدواء و حذر من طرٌقة استعمالها و قال أنها قد تضر االنسان اذا لم

استعمالها و كان أفالطون كغٌره من فالسفة االغرٌق أصحاب اول المحاوالت العلمٌة 

 لتقسٌم الموسٌقى حسب تأثٌرها الى المقامات التالٌة9 

 الفرٌجً 9 و ٌجعل االنسان شجاعا جسورا و ٌبدأ من درجة دو هبوطا. -1

 اللٌدي 9 و ٌبعث الحزن و الشجن، و ٌبدأ من درجة ري هبوطا. -2

 المٌكسولٌدى 9 و ٌؤدي الى حالة من الضٌق، و ٌبدأ من درجة سً هبوطا. -3

 الدوري 9 و ٌبعث احساسا باالرتقاء، و االعتزاز بالنفس و ٌبدأ من درجة مً هبوطا. -4

أن  (20: 2008علً محمد جاسم الشمري فً ) ones NA.fidles t.1999وذكرت 

عة "أوهاٌو األمرٌكٌة"  تقول أن سماع هناك دراسة قام بها قام بها فرٌق علماء جام

و التً تتشابه فً  endrophinesالموسٌقى ٌجعل الدماغ ٌنتج مواد كٌمٌائٌة تسمى 

، و هذه Hypothalumusتركٌبتها مع المورفٌن تفرز من الجهاز البصري فً الدماغ 

على عدد  المواد تسهم فً خفض الكثافة فً الدماغ التً تشعر باأللم، بحٌث أجرٌت التجربة

من العدائٌن أثناء ممارستهم الرٌاضة و كانت النتٌجة أنهم كانو أقل شعورا باأللم مقارنة 

 بمن لم ٌستمعوا للموسٌقى أثناء الجري.

ان الجسد االنسانً ٌمتلئ باالٌقاع، فالنبض اٌقاع و حركة االمعاء اٌقاع و حركة الشهٌق و 

ى فً نموه اٌقاع و ٌقوم القلب مقام ضابط الزفٌر اٌقاع و الجسد كله اٌقاعات مختلفة حت

االٌقاع فً الفرقة الموسٌقٌة  و عندما ٌختل هذا االٌقاع فً الجسم فان االنسان ٌمرض، أما 

اذا توقف هذا االٌقاع فان الحٌاة نفسها تتوقف.و من هنا برزت فكرة السٌطرة على االٌقاع 

،و تطوٌع اٌقاعاته الداخلٌة لالٌقاع  الداخلً لالنسان و تنظٌمه عن طرٌق استعمال الموسٌقى

النغمٌة لكل حالة مرضٌة، و استخدمت الموسٌقى للتأثٌر على النواحً العقلٌة و العاطفٌة و 
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الجسمانٌة و الحركات الالارادٌة، فالموسٌقى و العالج رفٌقان قلما ٌفترقان خالل حٌاة 

 (.75:  2006)عبد الفتاح نجله،االنسان على االرض .

 ذج من الشخصٌات و نوع الموسٌقى المالئمة لها :نما 4-2

ان شخصٌة االنسان و سماتها و المؤثرات التً تشكلها لها تركٌباتها العصبٌة و النفسٌة و 

السٌكوباتٌة و تلك الشخصٌات تحتاج الى طرق عالج تغلغل بها حتى تستطٌع أن تسٌطر 

 على تلك الشخصٌات و ذلك كالتال9ًعلٌها و للموسٌقى تأثٌرا علمٌا و نفسٌا على السٌطرة 

 تحتاج لموسٌقى رتمها سرٌع و مبهج.الشخصٌة العاجزة الواهنة :  -أ

 تحتاج لموسٌقى هادئة ذات نغمات مطولة. الشخصٌة العصابٌة االنطوائٌة : -ب

تحتاج لنوع من الموسٌقى أو األغانً القدٌمة ذات  الشخصٌة الغٌر متزنة انفعالٌا : -ج

 عادات و النغمات المتنوعة للمقامات العربٌة.الركوز و اال

تحتاج لنوع من الموسٌقى االنسٌٌابٌة التً تعبر عن مشاعر الشخصٌة البرانوٌا :  -د

 الشخصٌة و تفرغها.

 تحتاج لموسٌقى هادئة مستقرة. الشخصٌة العدوانٌة : -ه

 واضح. تحتاج لموسٌقى بها نغمات متفاعلة و لحن الشخصٌة النفاسٌة الفردٌة : -ي

  استخدام الحوار المنغم للطفل و المراهق ٌزٌد من القدرة على التفاعل و القدرة على

 (.24، 2013)هبه عبد الحلٌم : مقاومة النفس و تروٌضها.

 تأثٌر الموسٌقى على الفرد : 5-2

 ( خمس تأثٌرات للموسٌقى 9 280-277، 1114ٌذكر حامد زهران )

 التأثٌرعلى السلوك : 1-5-2

أن هناك عالقة بٌن المثٌر الموسٌقً و االستجابة التً تثٌرها فً المستمع تظهر فً شكل 

تغٌرات ظاهرٌة فً السلوك، فمن المستمعٌن من ٌظل ساكنا و منهم من ٌتحرك فً شكل 
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هوس، و ٌختلف التأثٌر حسب السن و الجنس و نوع الموسٌقى و هناك فروق فردٌة فً 

حساس و التجاوب االنفعالً، و بالتالً فهً تنظم السلوك التذوق الموسٌقً من حٌث اال

مهووس( و -حزٌن، مكتئب -حسب مستوٌات االستجابة النفسٌة مثل الحالة المزاجٌة )سعٌد

مثل الدافعٌة لالنجاز )منخفضة، عالٌة(، و القدرة التعلٌمٌة )متأخر عقلٌا أو متفوق...و ان 

خرصمت عالجً فالمرٌض حٌن ٌنصت الصمت الذي ٌصاحب االستماع للموسٌقى هو اال

 ال ٌتكلم مع ذاته عن مخاوفه أووساوسه التً ٌنشطها التكرار.

 التأثٌر الفٌزٌولوجً : 2-5-2

ٌذهب البعض الى أن الجسم ٌحتوي مصادر للموسٌقى فً النبض و التنفس فالشخص حٌن 

ثر ٌغنً فان نبضه ٌستجٌب لدرجة صوته حسب ارتفاع أو انخفاض الصوت، كما تتأ

وضائف أعضاء الجسم ال ارادٌا عند االستماع للموسٌقى مثل خبط األرجل، و تحرٌك الٌد، 

أو الرأس، و ٌتغٌر النبض و الضغط و سرعة التنفس، فالموسٌقى تؤثر فً كل أعضاء 

الجسم و تؤخر التعب العقلً و العضلً بتأثٌرها على الجهاز العصبً حسب نوع الموسٌقى 

 و نوم الطفل الصغٌر حٌن تغنً له أمه بهدوء و بطئ .و هذا ما ٌفسر هدوء أ

 التأثٌر االنفعالً : 3-5-2

الموسٌقى لغة تعبٌر عن العواطف و المشاعر و االنفعاالت فحٌن ٌندمج الفرد معها مؤدٌا أو 

مستمعا فانه ٌعٌش محتواها اما بالفرح أو الحزن أو االستثارة، حسب اٌقاعها و لونها 

 النغمً و مقاسها.

 التأثٌر االجتماعً : 4-5-2

تستخدم فً زٌادة االنتاج بشرط أن ال تكون جاذبة لالنتباه حتى ال تصرف العامل عن 

عمله، اذ تستخدم لتسلٌة اعمال و تنظٌم نشاطهم فً المصانع و فً األعمال الثقٌلة و 

صادق الحرف التً تحتاج مجهود كبٌر الثارة الحماس و التقلٌل من الملل.كما تلخص امال 

( أثر الموسٌقى فً تنمٌة النواحً االجتماعٌة فً تنمٌة روح الفرٌق و الشعور 0871)

 بالمسؤولٌة االجتماعٌة والثقة بالنفس.
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 التأثٌر العقلً : 5-5-2

تنمٌة النواحً العقلٌة و خاصة تنمٌة االدراك الحسً و القدرة على المالحظة و تنمٌة القدرة 

 ة الذاكرة السمعٌة و التصور الحركً و القدرة على االبتكار.على الكتابة و القراءة و تنمٌ

 التفسٌر العلمً للعالج بالموسٌقى: 6-2

هناك نظرٌة تقول أن الموسٌقى تجعل الدماغ ٌنتج مادة عالقة الموسٌقى بالمخ :  1-6-2

 كٌمٌائٌة تسمى األندروفٌنات و التً تفرز من الجهاز البصري للمخ.

ائج و الدراسات أن الموسٌقى تحدث تغٌٌرا جذرٌا فً العالج بفضل و تؤكد األبحاث و النت

افرازها لتلك المادة من المخ و التً هً أحد أنواع )الٌبٌتٌد( أي الهرمونات التً تفرزها 

الغدة النخامٌة، و أماكن تجمعها هً اللوزتٌن و الجهاز اللمفاوي، و األلم و المتعة و 

ألندروفٌنات و التً أثبتت أن الموسٌقى تساعد على االنفعال لها اتصال مباشر بعمل ا

 افرازها بدرجة كبٌرة و بهذا ٌتم عالج الجسم.

و ٌوضع تأثٌر الموسٌقى الى اثباتات الدراسات العدٌدة و التً ترجع منها الى مدلول الطب 

الهندي بأن الجسم عبارة عن سبع شاكرات )خالٌا( كل منها متصل اتصال مباشر بالنغمات 

سٌقٌة السبع ٌتم عالج أي خلٌة من تلك الخالٌا عن طرٌق النغمة المقابلة لها فً السلم المو

 الموسٌقً .

لقد أثبتت الدراسات العلمٌة بأن موسٌقى قلب األم مؤثر عالقة الموسٌقى بالقلب :  2-6-2

أساسً و قوي على التواصل الروحً للطفل و استمرار حٌاته فً المهد، ففً بعض الدول 

وبٌة مثل )األسكندنافٌه( ٌسجلوا نبضات قلب األم فً حجرة الطفل بعد والدته األور

ٌسمعونها له، و عندما نسمع موسٌقى صاخبة و رتمها سرٌع نجد أن نبضات القلب االنسان 

تزداد و تسع ، وعندما نسمع موسٌقى هادئة نجد أن نبضات القلب تهدأ و تنظم وهذا مدلول 

 أثٌرها على القلب.على قوة تحكم الموسٌقى و ت

ٌعتبرأسلوب العالج بالموسٌقى من أمثل الطرق عالقة الموسٌقى بجراحة العظام :  3-6-2

السلٌمة لعالج االم العظام و ذلك عن طرٌق الموسٌقى االٌقاعٌة و األداء االٌقاعً به نغمات 
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ل موسٌقٌة بطرٌقة معٌنة ٌعالج بعض أمراض العضالت و ٌعالج القصور الحركً و مشاك

المشً و التلعثم فً الكالم و ثقل عضلة اللسان، وكل ذلك ٌعالج باستخدام بعض التمرٌنات 

الخاصة لكل اضطراب و قصور فٌما ٌتسبب فً تحسٌن الحالة النفسٌة للمرٌض و بناءا 

)هبه عبد على ذلك تزداد القدرة الداخلٌة و التحكم و الدافعٌة و التً تؤدي الى العالج 

 (.30 -31، 3102الحلٌم: 

 أنواع الموسٌقى العالجٌة: 7-2

 ( أن أهم أنواع الموسٌقى العالجٌة تتمثل ف92829ً 1114ٌذكر زهران )

تتكون من السلم الصغٌر و طبقة منخفضة ٌغلب موسٌقى االسترخاء أو الهادئة:  1-7-2

واحدة، على لحنها اتكرار، تموجاتها بطٌئة، اٌقاعها هادئ، و لحنها بسٌط، تعزفها عادة الة 

 تستخدم عادة لتهدئة المرضى المتهٌجٌن .

تتكون من السلم الكبٌر، قوٌة و عالٌة الطبقة، غٌر الموسٌقى المنشطة أو المثٌرة:  2-7-2

منتظمة، زمنها سرٌع متنوعة االالت، تمتاز بالنتقال المفاجًء من مقام ألخر، اٌقاعها قوي، 

 تستعمل لتثبٌط مرضى االكتئاب.

متوسطة الهدوء و السرعة و الزمن و التكرار و االٌقاع لها الموسٌقى المفرحة:  3-7-2

 تأثٌر مفرح مبهج مطرب ممتع.

 أسالٌب العالج بالموسٌقى: 8-2

 و ٌشتمل عدة فنٌات9العالج باالستماع:  1-8-2

 :BACK GROUND MUSICAL THERAPYالعالج بالخلفٌة الموسٌقٌة: -أ 

مع فً مسجالت فً صوت معتدل و لوحظ ان المرضى و معظمها موسٌقى هادئة تس

 ٌتحدثون بصورة أسهل عند وجود خلفٌة موسٌقٌة.

 : CONTEMPLATIVE MUSICAL THERAPYالتأمل الموسٌقً :  -ب 
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تستخدم مقطوعة موسٌقٌة تعبر عن مشكلة المرٌض و ٌالحظ المعالج تعبٌراته أثناء 

جارب حٌاته و تكون االضاءة قوٌة، ثم بعدها االستماع و ٌطلب منه التفكٌر فً مشكلته أو ت

تقدم مقطوعة  لالسترخاء الزالة أثار المقطوعة االولى و ٌطلب من المرٌض التفكٌر فً 

كل ما هو جمٌل و تكون االضاءة ضعٌفة، و أخٌرا ٌرتجل المعالج أو ٌقدم مقطوعة منشطة 

قبال عبى الحٌاة و تكون لٌوقظ المرٌض من حالة الهدوء بهدف بعث الثقة فً النفس و اال

 االضاءة قوٌة و تلٌهم مناقشة حول االنفعاالت التً اثارتها الموسٌقى.

ٌستلقً المرٌض و تعزف الموسٌقى الهادئة أو االسترخاء مع الموسٌقى الهادئة:  -ج 

المنومة مع تنظٌم التنفس و التركٌز على شًء واحد، الى أن ٌتم االستٌقاظ تدرٌجٌا بواسطة 

 متدرجة الشدة.موسٌقى 

ٌؤدي المرٌض فٌه مقطوعات بنفسه و ٌحتوي هذا األسلوب عدة العالج بالعزف :  2-8-2

 فنٌات9

 : executive musical therapyالعالج باألداء الموسٌقً:  -أ 

ٌقوم فٌه المرٌض بالغناء أو العزف على ألة فردٌا أو فً مجموعة و ٌعلم المعالج المرٌض 

الحترافً و انما عالجً فٌبدأ المعالج باالرتجال او العزف و ٌشجع أن األداء هنا لٌس با

المرٌض على المصاحبة االٌقاعٌة بالتدرٌج بحٌث أن المعالج هو من ٌساٌر اٌقاع المرٌض 

باالضافة الى الكورال الذي ٌقوي الثق بالنفس و ٌحسن التفاعل االجتماعً و ٌمكن أنه فً 

 كل مرة ٌقود مرٌض الفرٌق.

 : creative musical therapyالج باالبتكار الموسٌقً: الع -ب 

و ٌتم عن طرٌق التعبٌر عن االنفعاالت من خالل الدراما النفسٌة عن طرٌق التعبٌر 

 الحركً على المقطوعات الموسٌقٌة.

 العالج بالسمع الموسٌقً و االٌقاع الحركً: 3-8-2
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و التخلص من الضغوط بحٌث ٌبدأ  تستخدم الموسٌقى مع االٌقاع لتصرٌف المشاعر الداخلٌة

بموسٌقى قوٌة نشطة تحرك جمٌع أعضاء الجسم تنشط القلب و تؤدي الى الشعور بحب 

 الحٌاة لتحقٌق التوافق و النسجام .

 العالج بالموسٌقى مندمجا مع طرق العالج النفسً: 4-8-2

رجعٌا مما ٌتٌح له ٌستند العالج بالموسٌقى الى نظرٌات العالج النفسً و ٌتخد منها اطارا م

 االندماج مع طرق عالجها و من أمثلة ذلك9

أول األمر ٌتكلم المرٌض عن أي شًء ٌبدو مهما له و من  لعالج التحلٌلً بالموسٌقى:ا -أ 

االساس ٌختار المعالج للمرٌض عنوان للموسٌقى المرتجلة، ثم ٌتٌح له فرصة التعبٌر الحر 

 ت و الذكرٌات و االنفعاالت .عن مواده الالشعورٌة عن طرٌق الخٌاال

حٌث تستخدم تطبٌق العالج بالموسٌقى فً اطار طرٌقة العالج الممركز حول العمٌل:  -ب 

 الموسٌقى لتمكن العمٌل من التحدث عن نفسه.

 التركٌز على سلوكٌات المرٌض.تطبٌق العالج بالموسٌقى فً اطار العالج السلوكً:  -ج 

أي تكون هً النشاط الثانوي للعملٌة العالجٌة كاحداث الموسٌقى كعالج مساعد:  5-8-2

 أو 

 انهاء التنوٌم االٌحائً أو تصاحب العالج باللعب، السٌكودراما، أو االسترخاء.

 نظرٌات العالج بالموسٌقى : 9-2

 نظرٌة التحلٌل النفسً : 1-9-2

تم حسب ٌرى فروٌد أن تأثٌر الموسٌقى على االنسان له عدة عوامل، وعالج أي مرض ٌ 

دراسة وضع المرضى و عند معرفة طفولة المرٌض ٌحدد التشخٌص، فأنواع الموسٌقى 

تقوم على األداء الحسً للعازف التً تتجللى فً الحزن و الهدوء و الصخب فال ٌمكن أن 

ٌعالج مرٌض الٌأس فً موسٌقى حزٌنة فحالة األشخاص النفسٌة هً التً تحدد دراسة بعد 

 عالج و نوعٌة الموسٌقى.دراسة دقٌقة كٌفٌة ال
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( الى أن أغلب الناس ٌمٌلون الى االستماع الى Rangell 1118لقد أشار الطبٌب )

الموسٌقى وقد ٌصلون الى الحالة التً عبر عنها فروٌد فً نظرٌته بالهلوسة الموسٌقٌة وهذا 

دون ٌتضح من خالل استخدام الناس الدندنة الالارادٌة و التصفٌر عند العمل أو العزف ب

 وعً .

و أكد فروٌد أن محتوٌات الموسٌقى فً الواقع ماهً اال رموز شهوانٌة و أن نواتها أحالم 

الٌقظة وقد ذهب أتباع مدرسة فروٌد السٌكولوجٌة الى حد أبعد من ذلك بكثٌر فقالوا أن سبب 

ارتٌاح النفس للموسٌقى و الشعور النرجسً و ما ٌتمثل فً الموسٌقى من طرب و توافق و 

وازن كل هذه ترجع الى العملٌة الجنسٌة فً حراكاتها التوافقٌة و تدرجها من البطء الى ت

السرعة و الشدة فً التوازن و االنتظام، ثم االنتهاء بانخفاض و بطء و هبوط، فالبطء فً 

البداٌة مقدمة دعابٌة و الشدة التكرارٌة ذروة اللذة و ما ٌعقب ذلك ارتخاء و ارتٌاح ٌبعد 

 قد ٌحمل صاحبه الى النوم. التوتر و

و ٌؤكد أصحاب هذه النظرٌة بأن الناس ٌشعرون بالعاطفة عند استماعهم للموسٌقى اذ 

 تترجم هذه العواطف فً الدماغ فالعواطف السلبٌة تترجم فً نصف الكرة األٌسر للدماغ.

وٌرى أصحاب نظرٌة مدرسة التحلٌل النفسً الجدٌدة بعد دراستهم ألراء مجموعة من 

العازفٌن و الملحنٌن الموسٌقٌٌن بأن الموسٌقى تثٌر أنواعا مختلفة من الرغبات فً صدر 

االنسان و بواسطة الفن الموسٌقً فاننا بدورنا ٌحفزنا الفرح و السرور أو تغمرنا األحزان و 

األالم أو ٌلهمنا الحماس أو ٌستولً علٌنا الخوف و الفزع أو نذوب فً الرقة و الحنان و 

الحب أو ننتقل الى رحاب عالم الجالل و البركات و التسبٌح فً ملكوت  العطف و

 السماوات.

 النظرٌة السلوكٌة : 2-9-2

ان مفاهٌم هذه النظرٌة حول الموسٌقى تستند على وجهة نظر سكنر فً أن الموسٌقى  تعمل 

كحافز أو مثٌر فعال للحصول على استجابات الفرد حٌث قام بتجربة على مجموعة من 

فراد فً هوالندا اذ عرض علٌهم لوحة و طلب منهم تفسٌر ما هو موجود و بعد فترة األ
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عرضت علٌهم نفس اللوحة مع االستماع للموسٌقى وقد رأى أن استجاباتهم قد اختلفت و 

 بذلك أثبت فً النهاٌة أن الموسٌقى تساعد أو تسهل الحصول على استجابات بصورة أقضل.

العالقة الوثٌقة بٌن  Leonard meyerحث السلوكً ( اكتشف البا0845وفً عام )

الموسٌقى و العواطف وأكد بأن الموسٌقى قد تثٌر الصور وتسلسل األفكار عند االستماع 

 الٌها بسبب عالقتهما بالحٌاة الداخلٌة للفرد.

كما تعمل الموسٌقى على تصفٌة االألفكار المتعددة فً الدماغ وتحسٌن المزاج وتهدئة 

ً مفٌدة فً عالج الكأبة واألرق ومشكالت القلق المفرط كما تعمل الموسٌقى األعصاب وه

على رفع مستوى األنسولٌن الذي له تأثٌر اٌجابً على خالٌا الدماغ التً تسٌطر على 

 المزاج والرغبات والعملٌات الجنسٌة وقوة الذاكرة.

لك للتحفٌز العاطفً وتخترق الموسٌقى عند االستماع الٌها الجسم من الداخل و الخارج وذ

من أدنى درجة )الٌأس، الحزن، الفزع، االكتئاب( الى أعلى درجة )الفرح، السرور، 

االبتهاج، األمل(، كما ٌقوم االٌقاع بشد انتباه المرٌض للمعالج أثناء الجلسات العالجٌة، 

ت باالضافة الى أنها تعمل على تنظٌم العملٌات الفٌزٌولوجٌة فً الجسم مثل معدل ضربا

القلب، العملٌات الفٌزٌولوجٌة فً الجسم مثل معدل ضربات القلب، ضغط الدم و التنفس و 

 درجة الحرارة.

بأن االستماع للموسٌقى مفٌد لمرضى  Bradt، 1118و أكد الطبٌب و المعالج السلوكً 

القلب وضغط الدم و الشرٌان التاجً حٌث أنه ٌقلل من ضربات القلب والتنفس و ضغط الدم 

 ضافة الى التخفٌف من األلم و القلق.باال

 النظرٌة الفٌزٌولوجٌة :  3-9-2

تبث علمٌا فً الوقت الحاضر أن ذبذبات الموسٌقى تؤثر مباشرة على الجهاز العصبً اذ 

تؤثر كل ذبذبة على جزء بالمخ خاص بعصب ما، مما ٌسهم فً اتاحة الفرصة للشخص 

هذه النظرٌة بعملٌة ) التخذٌر الطبً( وتتٌح المستمع كً ٌسترخً وهو ما ٌطلق علٌه علماء 

هذه العملٌة استجماع االرادة للتغلب على مسببات األلم فٌبدأ الجسم فً تنشٌط المضادات 
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الطبٌعٌة و االفرازات الداخلٌة التً تساعد الجهاز المناعً وغٌره على التغلب على مصدر 

 العلة ومكانها.

أكد بأننا حٌن نستمع  Berlyneلمعالج الموسٌقً ومن خالل جملة من الدراسات للطبٌب وا

للموسٌقى فانها تحدث نشاطا عصبٌا فً جذع الدماغ وتحت المهاد والتكوٌن الشبكً وكل له 

دوره ي اثارة العواطف، ان للموسٌقى تاثٌر عضوي فعال فعند دخولها الى مركز السمع فً 

نفسٌة الرئٌسً و الذي ٌتحكم بكافة القشرة الدماغٌة تنتقل مباشرة الى مركز االنفعاالت ال

العواطف و االستجابات الوجدانٌة وكذلك فً تنظٌم االستجابات البٌولوجٌة والفٌزٌولوجٌة 

، 2012)نهى حامد طاهر:مثل تنظٌم نبضات القلب واألوعٌة الدموٌة والجهاز التنفسً.

187- 191.) 

 

 أشكال العالج بالموسٌقى: 10-2

 هناك شكالن أساسٌان9

و ٌتضمن التفاعل بٌن المعالج و المرٌض، و ٌركز العالج الفردي بالموسٌقى:  1-10-2

 على استغالل النشاط و الحساسٌة للمرٌض.

ٌأخذ شكل عزف جماعً أو غناء جماعً تصاحبه العالج الجماعً للموسٌقى:  2-10-2

ل الموسٌقى انشطة عملٌة جماعٌة و عالقات اجتماعٌة، و تستخدم االثابة للتشجٌع، و تدخ

مع السٌكودراما حٌث ٌلعب األفراد أدوارهم فً نشاط و مسؤولٌة و تعاون اذ تتٌح المشاركة 

فرصة نمو السلوك االجتماعً مع مراعاة حاجات و قدرات و مشكالت كل 

 (.400-396، 2005)زهران:فرد.

 االضطرابات التً تعالجها الموسٌقى: 11-2

األمراض النفسٌة التً ٌمكن أن تساهم الموسٌقى (  83-82- 2006) ذكر عبد الفتاح نجله 

 فً عالجها تتمثل فً 9
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 االضطرابات االنفعالٌة.

 االضطرابات السلوكٌة.

 التخلف العقلً.

أن العالج بالموسٌقى ٌستخدم مع الجمٌع مهما اختلف  (400- 1987)و ٌضٌف زهران 

 دم خصوصا مع 9 العمر أو المرض أو الحالة االجتماعٌة أو االقتصادٌة، و ٌستخ

حاالت  –التأخر الدراسً  –بطء التعلم  –باالضافة الى ما سبق ذكره، اضطرابات النوم 

 حاالت المرض النفسً الجسمً.  –العصاب 

 خالصة:

من خالل ما تم عرضه نالحظ أن العالج الجماعً بالموسٌقى من أنسب العالجات لمساعدة 

لتقنٌات العالج الجماعً نفس أهداف تقنٌات  األطفال الذٌن ٌعانون نفس المشكلة بحٌث أن

العالج بالموسٌقى و المتمثلة فً تنمٌة روح االنتماء و احساسه بدوره فً النشاط أو األداء 

مما ٌزٌد من تقوٌة تفاعله و عالقاته داخل الجماعة و بالتالً العمل على احداث تغٌٌرات 

 رٌن . جذرٌة فً نظرة الطفل لذاته و كٌفٌة تعامله مع االخ

 فكٌف سٌكون انعكاسه على السلوك العدوانً ؟

 

 



 

 

 الفصل الثالث : السلوك العدواني لدى الطفل

 تمهيد  

 تعريف السلوك العدواني. -1

 المفاهيم المرتبطة بالسلوك العدواني. -2

 أسباب السلوك العدواني. -3

 أشكال السلوك العدواني. -4

 المفسرة للسلوك العدواني.النظريات  -5

 تطور مشاعر العدوان عند الطفل. -6

 تصنيف و تشخيص السلوك العدواني. -7

 الوقاية من السلوك العدواني. -8

 خالصة.
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 تمهٌد 7

السلوك العدوانً من االضطرابات السلوكٌة الشائعة عند الطفل و الذي ٌنعكس أثره على 

الطفل و المحٌط و ٌأخد أشكال مختلفة وٌرجع الى عدة عوامل اختلف العلماء فً تفسٌرها 

 كل حسب نظرٌته، و هو ما سنتطرق الٌه فً فصلنا هذا. 

 تعرٌف السلوك العدوانً 7 -1

) أحمد مختار ورد فً معجم اللغة العربٌة أن العدوان ظلم و اعتداء لغة 7  1-1

 (.3741-8005عمر7

 اصطالحا 7 2-1

( أن فروٌد ٌعرف العدوانٌة على أنها واحدة من  00، 8008ٌذكر محمد علً عمارة) 

 الغرائز التً ٌمكن أن تتجه ضد العالم الخارجً أو الذات .

استجابة أخرى سلوك متعلم و مكتسب فالطفل ( أن العدوان كأي Scottو ٌرى سكوت )

 (.13، 8002.)العٌسوي7ٌتعلم االستجابة للمواقف التً تجابهه بالعراك أو عدم العراك

و فً تعرٌف اخر هو ذلك السلوك الظاهر و المالحظ الذي ٌهدف الى الحاق االذى و الضر 

 (.2، 3654)الفنجري7 باالخر و الذات 

تج عنه اٌذاء شخص أو تحطٌم الممتلكات، و االٌذاء اما ٌكون ٌعرفه باندورا أنه سلوك ٌن

 نفسٌا على شكل سخرٌة و اهانة و اما ٌكون بدنٌا على شكل ضرب.

أن العدوان استجابة فٌها اصرار للتغلب على العقبات التً تقف  murphyو ٌنظر مٌرفً 

العدوانً من اجل فً سبٌل تحقٌق رغبات األطفال و معنى ذلك أن الطفل ال ٌأتً بالسلوك 

 (.12، 8002)العٌسوي7العدوان ذاته 
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و من خالل اطالع الباحثة على مختلف التعرٌفات ٌظهر أن السلوك العدوانً و الذي أجمع 

علٌه مختلف الباحثٌن أنه الحاق األذى و الضرر بالذات أو باالخرٌن أو بالممتلكات اال أن 

 دافع الطفل من وراء ذلك السلوك. أسابه تتعدد و تختلف كما و تختلف أٌضا رغبة و

 المفاهٌم المرتبطة بالسلوك العدوانً 7 -2

وهً التً ٌرمً من خاللها الفرد الى االساءة لالخرٌن أو خداعهم بدون أن العدائٌة 7  1-2

 (.32، 8007)فاٌد7ٌلحق بهم أي ضرر أواالم بدنٌة .

عال العدوانٌة أو مٌل مضاد الظهار مٌل للقٌام بالعدوان أو ما ٌوجه فً األفالعدوانٌة 7  2-2

العداوة و مٌل لفرض مصالح المرء و أفكاره الخاصة رغم المعارضة، و هً مٌل أٌضا 

للسعً الى السٌطرة فً الجماعة )التسلط االجتماعً(خصوصا اذا وصل األمر الى حد 

 التطرف.

أشخاص فً استجابة سلوكٌة تتمٌز بصفة انفعالٌة شدٌدة قد تنطوي على العنف 7  3-2

مستوى البصٌرة و التفكٌر و ٌبدو العنف فً استخدام القوى المستمدة من المعدات و 

االالت، و هو بهذا المعنى ٌشٌر الى الصٌغة المتطرفة للعدوان، فالعنف هو المحاولة لالٌذاء 

 (.300، 8003.)عصام عبد اللطٌف العقاد7البدنً الخطٌر

الغضب البسٌط كاالستتثارةو الشعور بالضٌق حتى حالة انفعالٌة ٌتدرج من الغضب 7  4-2

 .الغضب الشدٌد المتمثل بالتمزٌق و التدمٌر و الهٌجان الشدٌد الذي قد ٌصل حد العنف

 (.57، 8030)عز الدٌن7

 

 أسباب السلوك العدوانً 7 -3

  أن أسباب السلوك العدوانً تكمن فً : ( 82-780 8006)ٌشٌر شحادة 

 تحقٌقها عن طرٌق العدوان على االخرٌن . الرغبة فً اثباث الذات و 

 .الشعور بالنقص و االحباط 
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 .الشعور بالذنب و الحاجة الالشعورٌة للعقاب 

  (360، 3665)مشٌل، نبٌل محفوظ7 وٌضٌف : 

 .ًتشجٌع الوالدٌن لطفلهم على سلوكه العدوان 

 .ًالحرمان العاطفً و الحرمان من الحب و المساعدة و التقبل االجتماع 

 الطفل لألباء فً سلوكهم . تقلٌد 

 

 أشكال السلوك العدوانً 7 -4

من صوره الصٌاح، الكالم البديء الذي ٌشمل السب و الشتم و التهدٌد العدوان اللفظً 7  -أ 

و ٌدخل ضمن العدوان اللفظً أٌضا بعض التغٌٌرات الدالة على العدوان كالبصاق و حركة 

 قبض الٌد على الٌد.

ٌتخد صورة استعمال أعضاء الجسم فً االعتداء كالٌدٌن و الرجلٌن  العدوان البدنً 7 -ب 

 و الرأس و االسنان و األظافر و غٌرها.

و الذي ٌوجه مباشرة الى مصدر االحباط الى عاتق اشباع الحاجة  العدوان المباشر 7 -ج 

 باستخدام القوة الجسدٌة أو التعبٌرات اللفظٌة الحركٌة .

والذي ٌوجه عند تعذر توجٌه العدوان نحو سببه األصلً لسبب  العدوان الغٌر مباشر7 -د 

من األسباب فٌوجه عندئد نحو هدف اخر)انسان أو شًء( ذي صلة بالمصدر األصلً 

 (.313 – 8038)شعشوع عبد القادر7

 األشكال التالٌة: (37 -8006)و ٌضٌف جهاد عطٌة شحادة عٌاش :

المضطربٌن سلوكٌا حٌث ٌوجهون عدوانهم نحو الذات ٌحدث لدى األطفال نحو الذات 7  -ه 

 بهدف اٌذاء النفس و اٌقاع االذى بها .

اعتداء الطفل على االخرٌن المحٌطٌن به أو االعتداء على ممتلكاتهم و  نحو االخرٌن 7 -و 

 الخروج على القوانٌن و النظم المعمول بها و عدم االلتزام بالسلوك المقبول اجتماعٌا .
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الحاق الضرر المادي كالتدمٌر و تخرٌب الممتلكات الخاصة و  الممتلكات 7نحو  -ي 

 العامة.

 

 

 النظرٌات المفسرة للسلوك العدوانً 7  -5

تعددت النظرٌات التً تصدت لتناول السلوك العدوانً و حاول كل منظر تفسٌر هذا السلوك 

لً عرض ألهم ما جاءت من وجهة نظره و انطالقا من خبراته و خلفٌاته الفكرٌة و فً ما ٌ

 به هذا النظرٌات :

ما  ( 371-315 ،8038 )شعشوع عبد القادر7( فً 8002تذكر أمٌمة عبد الحمٌد جادو)

 ٌلً:

 نظرٌة التحلٌل النفس7ً  1-5

ٌعتقد أصحاب هذه النظرٌة أن الحٌاة االنسانٌة تقوم على حافزٌن فطرٌٌن هما:األول الدافع 

الدافع للعدوان، بحٌث ٌلعب الدور األول حسبهم دورا خطٌرا  الجنسً)اللٌبٌدو( و الثانً هو

فً توجٌه السلوك البشري و تحدٌد اتجاهاته عبر مختلف مراحل حٌاته و هو ضروري 

للمحافظة على ذاته. و ٌلعب دافع العدوان كحافز فطري بٌولوجً أصٌل أٌضا دوره الهام 

ح هذا الدافع خاصة عند عدم اشباع فً المحافظة على حٌاة الفرد و اشباع حاجاته، و ٌتض

الحاجات نتٌجة كبتها، و ٌظهر عادة فً أي صورة من صور تأكٌد الذات. و ترى هذه 

النظرٌة أن السلوك العدوانً بمختلف تصنٌفاته سواء كان اتجاه الذات أو الغٌر هو ناتج عن 

 غرٌزة التدمٌر أو الموت ٌحدث فً الحاالت التالٌة:

 ص و الدونٌة، و عند احساسه أنه مستصغر من طرف الناس.شعور الفرد بالنق -

عند شعوره بأخطار تهدده و خاصة الموت مما ٌحدث لدٌه اختالال فً توازنه النفسً  -

 الجسدي االجتماعً و انفصاال تاما عن المباديء و القٌم و عدم االلتزام بها .

 دوان عنده مستساغا.عندما تتمكن السادٌة من التجدر فً نفسٌة الفرد ٌصبح الع -
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و تذهب هورنً الى أن العدوان مرتبط بمجموعة من الحاجات االنسانٌة أهمها الحاجة 

 للحب و السٌطرة و التملك و الشهرة.

 

 

 النظرٌة السلوكٌة 7 2-5

ٌؤمن أصحاب هذه النظرٌة أن السلوك العدوانً عملٌة غٌر فطرٌة و ال موروثة فهو سلوك 

النمو المتعددة للشخصٌة االنسانٌة و خاصة خالل المراحل  متعلم و مكتسب عبر مراحل

المبكرة من النمو، اذ ٌنشأ نتٌجة ما ٌمر على الفرد من تجارب و خبرات سارة و مؤلمة أو 

نتٌجة االرتباطات التً تحدث بٌن مختلف المثٌرات أو ما ٌقابلها أو ما تحركه من 

و السلبٌة دورا هاما فً ترسٌخ و تدعٌم هذه استجابات، كما ٌلعب التعزٌز بأشكاله االٌجابٌة 

 السلوكات أو زوالها .

 النظرٌة البٌولوجٌة 7 3-5

و تعتقد بأن ما ٌوجه سلوكنا سواء فً حالته السوٌة أو المرضٌة)االنحراف،العدوان( انما 

هو العوامل الفٌزٌولوجٌة سواء كانت على مستوى الجهاز العصبً أو الجهاز الغددي أو 

الكروموزومات، و من علماء هذا التٌار "داٌموند" الذي ٌعتقد بوجود صفات  على مستوى

وراثٌة و فروق بٌن الجنسٌن فً العدوان و ٌؤكد على وجود تأثٌر ملموس للعوامل الوراثٌة 

 العضوٌة فً نشأة العدوان لدى االنسان.

 النظرٌة المعرفٌة 7 4-5

المعرفٌون ركزوا فً تفسٌرهم أن علماء النفس  (28- 8033أحمد زٌاد بدوي )ذكر 

للسلوك على الطرٌقة التً ٌدرك بها الشخص حدث أو موقف معٌن و ما تركته هذه 

المواقف المعاشة من أثر على حٌاته النفسٌة و التً تحولت الى مشاعر الغضب و الكراهٌة 

ثم ظهر و ترجم فً شكل سلوك عدوانً و لهذا ركزت مختلف عالجاتهم على تعدٌل 
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الفرد بتزوٌده بمختلف الحقائق و المعلومات المتاحة فً الموقف مما ٌجعله ٌدرك  ادراكات

 حقٌقة تفسٌره لألمور.

 نظرٌة االحباط 7 5-5

تفترض أن أسلوب التربٌة المشددة تجاه عدوان الطفل ٌزٌد من مٌل الطفل الى أن ٌسلك 

عدوانٌا تجاه أي سلوكا عدوانٌا فالطفل تعلم أنه سوف ٌعاقب بشدة حٌنما ٌسلك سلوكا 

شخص من أعضاء األسرة، فانه ٌحدث لهذا العدوان هذه االزاحة حٌنما ال ٌستطٌع الشخص 

رد السلوك العدوانً لمصدر االحباط بسبب خوفه منه فانه ٌبحث عن كبش فداء ٌمارس 

- 3660وٌضٌف عبد السالم عبد الغفار).  (333، 3656.)عبدهللا معتز7علٌه هذا السلوك

ان شدة العدوان مالتبطة بشدة االحباط و كف السلوك العدوانً فً المواقف  (338

 .االحباطٌة بمثابة احباط أخر ٌؤدي الى ازدٌاد مٌل الفرد للسلوك العدوانً

 نظرٌة التعلم االجتماعً 7 6-5

من أبرز روادها باندورا القائل بأن معظم سلوك االنسان متعلم و مكتسب و ذلك عن طرٌق 

و التقلٌد و الخبرات السابقة، و ٌؤكد هذا السلوك من خالل التعزٌز و المكافأت  المالحظة

من األسرة و المجتمع التً تزٌد من عدوانٌتهم و بتكرار التعزٌز ٌصبح للشخص مٌل 

 (.15، 8034)سامٌة ابراٌعم7سلوكً قوي.

 تعقٌب على النظرٌات 7  

سلوك العدوانً ٌمكن القول ان كل بعد تلخٌص الباحثة ألهم نقاط النظرٌات المفسرة لل

نظرٌة اتت بعوامل مكملة لما ذكرته نظرٌة أخرى فالسلوك العدوانً كأي سلوك أخر هو 

محصلة مجموعة من العوامل المتفاعلة و المتداخة و التً ال ٌمكن اجمالها فً توجه معٌن، 

باب البٌولوجٌة عامال اذ تلعب مراحل النمو و التنشئة االجتماعٌة و المواقف الحٌاتٌة و األس

 مهما فً حٌاة كل فرد كل حسب ما واجهه فً حٌاته.

 تطور مشاعر العدوان عند الطفل 7 -6
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(، أن السنة االولى تعتبر فترة نمو حرجة من 28-22، 0999ٌذكروفٌق صفوت مختار)

و  حٌاة الطفل اذ ٌبدأ حٌاته و هو مزود بالشًء القلٌل من االستجابات االنفعالٌة لالشارات

من الصعب تحدٌد العمر الذي تبدأ فٌه النزعات العدوانٌة فً الظهور لدى الطفل، و لكن 

 على كل حال ٌظهر فً مرحلة مبكرة من النمو.

 

 

 مرحلة الرضاعة 7 من الوالدة الى العام الثان7ً 1-6

ٌبدأ الرضٌع بعض ثدي أمه حٌث تظهر اسنانه و و سلوك قد ٌكون غٌر مقصود أو ناتجا 

باط نقص اللبن ألنه ال ٌستطٌع أن ٌستخدم وسائل رمزٌة مقنعة، ثم ٌجرب اٌذاء عن اح

االخرٌن مع نهاٌة عامه األول من خالل تحدٌقه بأمه أو شد شعرها، و تتمثل مظاهر 

 الغضب فً :

 صراخ، بكاء عال، ضرب األذرع و األرجل. شهرا7 38منذ المٌالد الى 

 ٌر غضبه التدخل فً مناشطه الجسمانٌة.القذف باألشٌاء و ٌستث شهرا7 32فً سن 

انفجارات فً الغضب، ٌصرخ و ٌبكً و ٌطرح نفسه أرضا و ٌضرب  شهرا 7 35فً سن 

 و ٌرفض و ٌدمر األشٌاء، خشن و عنٌف مع األطفال و الحٌوانات.

 ٌشد الشعر، ٌصرخ و ٌكً لعجزه عن التعبٌر عن رغباته بالكالم. شهرا7 83فً سن 

 أعوام (7 3 –مرحلة الطفولة المبكرة 7 )من عامٌن  2-6

ٌنشأ العدوان حٌث ٌكتشف الطفل أنه ٌستطٌع أن ٌجعل االخرٌن ٌساٌرون رغباته التً 

 ٌتعلمها الطفل بنوع االستجابات التً تصدر عن الوالدٌن و غٌرهما.

 و ٌمكن تلخٌص مظاهر السلوك العدوانً و تطوره فً هذه المرحلة فً :

ٌضرب الطفل غٌره من األطفال ، ٌفسد نظام البٌت و ٌشترك فً مجاذبة  لعامٌن 7فً سن ا

 األشٌاء و شدها ، و قد ٌرغب فً العض كأسلوب أولً فً الهجوم و الدفاع عن نفسه.
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ٌهاجم غٌره من االطفال فً عدوان و تعمد الٌذاء شدٌد لتدمٌر  فً عامٌن و نصف 7

 األشٌاء.

ات الغضب ، و ٌضرب االخرٌن خالل هذه النوبات كما قد تكثر لدٌه نوب سنوات 7 1فً 

 ٌضرب االرض بقدمٌه و ٌرمً نفسه علٌها.

أهم ما ٌمٌزها أن المشاعر العدوانٌة هنا تتخد مظهر اللعب كما ٌبدأ باللجوء  سنوات 7 7فً 

 الى االحتجاج اللفظً بدال من الهجوم على الفور.

 لتوجٌهات اضافة اللى ما سبق ذكره.أسالٌب التهدٌد و مقاومة ا سنوات 7 2فً 

 سنة( 7 38أعوام الى  3مرحلة الطفولة المتأخرة 7 ) من  3-6

ٌبدأ هنا بتكون ضمٌر رادع لسلوك الطفل و ٌكون أفكارا عن الخٌر و الشر فمع الشعور 

 بالعداء الذي ٌحمله فً اعماقه اال انه ال ٌقوم بالسلوك اال عند استفزازه .

 مظاهر الغضب فً هذه المرحلة فً :و ٌمكن تلخٌص 

 سنوات : عدوان بالغ جسمٌا و لفظٌا و عدوان اتجاه الممتلكات. 6فً      

 سنوات : سلوك اقل عدوانا قد ٌنشأ بٌنه  و بٌن اخوته . 7فً      

 سنوات : ٌستجٌب للهجوم أو النقد بحساسٌة شدٌدة أكثر منه بالعدوان ٌتهرب من  8فً 

 دل االعتداء جسمٌا.المسؤولٌات ٌسب ب

 سنوات : معظم عدوانه لفظً كالمً أما العراك و الضرب فٌظهر فً صورة لعب. 9فً 

 تصنٌف و تشخٌص السلوك العدوانً 7 -7

( F,91ضمن اضطرابات السلوك االجتماعً) ICD -00ٌتم تصنٌف السلوك العدوانً فً 

مر من السلوك و تتمٌز اضطرابات السلوك االجتماعً هذه "بنمط متكرر و مست

 الالاجتماعً أو العدوانً أو المعاند.

 و ٌتم التفرٌق بٌن األنواع التالٌة :
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 ( 0اضطرابات السلوك االجتماعً المقتصرة على السٌاق األسريF-91- )

و ٌقتصر السلوك العدوانً بشكل كامل تقرٌبا على السٌاق المنزلً أو على 

 التفاعل بٌن أفراد األسرة.

  اضطرابات السلوك( ًاالجتماعً مع نقص االرتباط االجتماعF-91-1 )

 حٌث تكون العالقة بٌن الطفل و األتراب و الراشدٌن متضررة بوضوح.

 ( ًاضطرابات السلوك االجتماعً مع وجود ارتباط اجتماعF-91-2 ٌوجد )

 اندماج اجتماعً جٌد اال ان األطفال غالبا ما ٌنتمون الى مجموعة جانحة.

 اضطراب السلوك االج( تماعً مع السلوك المعارض ، معاندF-91-3 و )

ٌظهر هذا الشكل بصورة واضحة عند األطفال الصغار )تحت سن السابعة( 

و ٌتجلى فً سلوك معاند بوضوح مع عدم وجود انتهاكات شدٌدة لحقوق 

 االخرٌن.

 ( ًاضظرابات أخرى أو غٌر محددة بدقة من السلوك االجتماعF-91-9.) 

  و ٌفرقDSM 5  فً اضطرابات السلوك المتجسد بٌن فئتٌن من أنماط

 السلوك العدوانً:

  اضطراب السلوك االجتماعً مع األنماط الفرعٌة التالٌة : سلوك عدوانً من

النمط الجماعً و سلوك عدوانً من النمط الفردي و من السلوك العدوانً 

 من النمط غٌر  المتماٌز.

 .اضطراب سلوك عناد و معارض 

 سلوك العدوانً وفق لتشخٌص الDSM 5  ٌتطلب وجود نمط سلوك واحد

من األنماط المذكورة أدناه ٌستمر لستة أشهر على األٌقل، ال ٌتم فٌه قبول 

حقوق االخرٌن و المعاٌٌر االجتماعٌة و ٌظهر هذا السلوك عندئد فً الوقت 

نفسه فً مواقف مختلفة )فً البٌت أو فً المدرسة أو فً التعامل مع 

 (.األتراب
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  وال ٌعتبر تشخٌص اضطراب السلوك االجتماعً مبرر اال اذا توفرت ثالث

 من المعاٌٌر الخمسة التً ظهرت فً االثنً عشر شهرا االخٌرة .

  فحسب عدد األعراض الموجودة ٌتم تشخٌص االضطراب ، اما بسٌط أو

 (.335-334، 8006)سامر جمٌل رضوان7شدٌد .

 

 الوقاٌة من السلوك العدوانً 7 -8

 ( أنه حتى نقً الطفل منالسلوك العدوانً البد من : 76 -0999ٌرى وفٌق صفوت مختار)

مالحظة الطفل عند التعبٌر عن غضبه فً صورة سلوك عدوانً وال ٌجب مقابلته  -

بالعقاب فالغضب الذي ٌتم كفه خوفا من العقاب ٌتراكم و ٌشتد حتى ٌصل الى عدوانٌة 

 تدمٌرٌة.

ت بالطفل الى اصدار استجابات عدوانٌة فمعالجة األسباب تؤدي الى فهم األسباب التً دفع -

 تالشً االستجابات .

ضبط السلوك اما باالثابة )التعزٌز( عندما ٌأتً الطفل بموقف ٌخلو من العدوانٌة  -

 واستخدام أسلوب العزل من النشاطات التً ٌمارسها فً حال قٌامه بالسلوك العدوانً .

ن فً أسلوب التعامل مع األطفال و أن ٌتخذا مواقف واضحة و محددة االتفاق بٌن الوالدٌ -

من األنماط السلوكٌة التً ٌأتً بها الطفل، فالتناقض فً األسالٌب ٌخلق للطفل مواقف 

 محبطة.

 عدم االفراط أو التفرٌط فً المعاملة و الخوف أو المحبة. -

 تهدٌده و تخوٌفه. عدم االستهزاء بالطفل أو السخرٌة منه من طرف األهل أو -
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 خالصة 7

السلوك العدوانً ال ٌقف على عامل واحد انما عوامله متداخلة مما ٌستدعً الوقوف علٌها 

كلها للوقاٌة منه أو عالجه خصوصا و أنه ٌتطور عبر مراحل نمو الطفل  و هو ما 

فً  ٌستدعً معرفة مراحل نمو الطفل وخصائص كل مرحلة عمرٌة و الذي سنتعرف علٌه

 الفصل االتً.
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 تمهيد @

تعتبر السلوكات العدوانٌة من بٌن الجوانب التً تظهر الخصائص الشخصٌة للطفل و التً 

ٌجب االنتباه لها فً هذه المرحلة فمرحلة الطفولة هً الركٌزة و المرحلة األساسٌة فً 

تكوٌن الشخصٌة االنسانٌة بخضوع الطفل ألنماط من السلوك و العادات و الخبرات و 

مراحل كل مرحلة لها خصائصها و هو ما  3تنقسم مرحلة الطفولة الى الممارسات و 

 سنقوم بعرضه فً هذا الفصل .

 تعريف الطفولة @ -1

 لغة @ 1-1

)أحمد مختار ورد فً معجم اللؽة العربٌة أن الطفولة هً فترة ما بٌن المٌالد و البلوغ 

 (.;5:0، <800عمر@

 اصطالحا @ 2-1

طفولة على أنها الفترة التً ٌقضٌها االنسان فً النمو و ( ال2981ٌعرؾ حامد الزهران )

الترق حتى ٌبلػ مبلػ الراشدٌن و ٌعتمد على نفسه فً تدبٌر شؤونه، و تأمٌن حاجاته 

الجسدٌة و النفسٌة ، و ٌعتمد فٌها الصؽار على ذوٌهم فً تأمٌن بقائهم و تؽدٌتهم و حماٌة 

)فتيحة كامل فً ان واحد هذا البقاء فهً فترة قصور و ضعؾ و تكوٌن و ت

 (. >5، <800كركوش@

 نظريات نمو الطفل @ -2

 نظرية النمو النفسة جنسي @ 1-2

ٌرى فروٌد أن الطفل ٌمر بسلسلة من المراحل المتماٌزة خالل السنوات الخمس االولى و 

ٌلٌها لمدة تستمر خمس أو ست سنوات فترة الكمون، و ٌتحقق فٌها قدر من االستقرار 

و عند بداٌة المراهقة تظهر القوى الدٌنامٌة مرة أخرى ، ثم تستقر بعد ذلك  الدٌنامً

 بالتدرٌج مع االنتقال من المراهقة الى الرشد.
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 و تتمثل المراحل الخمس للنمو فً :

المرحلة الفمٌة : و تستمر حوالً عام حٌث ٌكون الفم هو المنطقة الرئٌسٌة للنشاط الدٌنامً 

لللذة الفمٌة و ٌستخدم فً العض و المضػ و هذان النوعان هما و ٌكون المصدر الرئٌسً 

 نمطان أولٌان لكثٌر من سمات الشخصٌة.

المرحلة الشرجٌة : تبدأ  األم عادة فً السنة الثانٌة بتدرٌب طفلها على ذلك و تتوقؾ نتائج 

التدرٌب على أسلوب األم و ٌكون لذلك نتائج فً تشكٌل سمات شخصٌة الطفل ، فمثال 

امة األم فً هذا التدرٌب تؤدي الى االمساك و اذا عمم هذا األسلوب فً االستجابة و صر

 انتقل الى سلوكٌات أخرى أصبح الطفل عنٌدا بخٌال الى ؼٌر ذلك.

المرحلة القضٌبٌة : بٌن الثالثة و الخامسة تنتقل مصدر اللذة فًٌ هذه المرحلة الى األعضاء 

 التناسلٌة.

الرابعة أو الخامسة الى الثانٌة عشر تتمٌز بالهدوء النسبً من فترة الكمون : تمتد من 

 الناحٌة الدٌنامٌة، و تمٌل النزاعات الؽرٌزٌة فً هذه الفترة الى البقاء فً حالة كبت .

المرحلة التناسلٌة : تسمى المراحل الثالث الفمٌة و الشرجٌة و القضٌبٌة "المرحل قبل 

االولى من حٌاة الطفل  و فً هذه النرحلة ٌتجه  التناسلٌة" و هً تشؽل السنوات الخمس

) ابراهيم عثمان @ اهتمام الشخص الى العالم الخارجً و ٌبدأ فً االهتمام بالجنس االخر.

800< ،9?- :8.) 

 نظرية اريك اريكسون @ النمو النفسي االجتماعي @ 2-2

االٌجابٌة و وصؾ ارٌكسون مراحل النمو النفسو اجتماعً فً ضوء ثنائٌات من الصفات 

السلبٌة ، و اقترح ارٌكسون مصطلح أزمة لكل واحدة من هذه المشكالت و على االنسان أن 

 ( مختصرة كالتالً:1009ٌعمل جاهدا على حل هذه األزمات و قد قدمها شفٌق عالونة )

 مرحلة تطوٌر الشعور بالثقة و التؽلب على مشاعر عدم الثقة. -
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التؽلب على مشاعر الشك و الخجل : تمتد من مرحلة تطوٌر الشعور باالستقالل و  -

 سنوات. 3الى  1

 5الى 4مرحلة تطوٌر الشعور بالمبادءة و التؽلب على الشعور بالذنب: تمتد من  -

 سنوات.

مرحلة تطوٌر الشعور بالعمل و المواظبة و الكفاءة و التؽلب على مشاعر النقص و  -

 سنة. 22الى  6الدونٌة : من 

 سنة. 28الى  21بالهوٌة : من مرحلة تطوٌر الشعور  -

 نظرية باجيه @  3-2

ركز بٌاجٌه على مفهوم التعلم بشكل كبٌر و اعتبر التفكٌر هو نتاج عملٌات التفاعل و 

المعالجة التً ٌقوم بها الطفل مع األشٌاء و المواد و ٌعتبر أن البٌئة مهمة فً عملٌات التعلم 

ء الصور العقلٌة التً ٌحتاجها فً كل مرحلة شرٌطة أن ٌجد فٌها الطفل فرصا للتفاعل لبنا

و أن التفاعل القائم و الدٌنامٌكً بٌن الفرد و بٌئته ضرورٌا لكل أنواع السلوك الذكً ، و قد 

 ( نمو الذكاء الى مراحل متعددة نحددها باختصار على النحو التالً :2976صنؾ بٌاجٌه )

 ة الى السنة الثانٌة .مرحلة التفكٌر الحسٌة الحركٌة : تبدأ من الوالد -

 مرحلة الصور العقلٌة : من السنة الثانٌة الى الرابعة. -

 مرحلة التفكٌر ما قبل العملٌات االجرائٌة : تمتد الى ؼاٌة السنة السابعة. -

 مرحلة العملٌات الحسٌة : من السابعة الى الحادٌة عشر. -

) فتيحة كركوش @   عشر. مرحلة العملٌات الشكلٌة : من الحادٌة عشر الى الرابعة -

8050  ،::- ;0 .) 

 خصائص المستويات العمرية @  -3

و ( ;59-585، <800)فتيحة كركوش@من خالل االطالع على الخصائص التً ذكرتها 

 ، تم تلخٌصها كاالتً : ( ;:5-=?، >800)ابراهيم عثمان@
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 سنوات : 6الى  3من مرحلة الطفولة المبكرة @  1-3

ٌتمٌز األطفال فً هذا السن بنشاط فائق ، العضالت الكبٌرة الجسمية @ اوال @ الخصائص 

لهم تكون أكثر نموا من عضالته الدقٌقة التً تسٌطر على أصابعه و ٌدٌه و من هنا فان 

األطفال قد ٌتعثرون و حتى ٌعجزون عن القٌام بمهارات مثل ربط األحذٌة و تزرٌر 

 القمصان ...الخ.

حلة الحركات التً تحتاج الى قوة كالجري على عكس الحركات ٌجٌد الطفل فً هذه المر

 العملٌة الدقٌقة كاألشؽال الٌدٌوٌة الصعبة علٌه. 

 ٌرى الكلمات الكبٌرة و تصعب علٌه رؤٌة الكلمات الصؽٌرة.

 اجسام مرنة و عظام رخوة.

 الثالثة.ال ٌمثل األقران له دورا مهما اال بعد السنة ثانيا @ الخصائص االجتماعية @ 

 المرونة اجتماعٌا و االتصال مع االخرٌن و القدرة على اللعب مع الجنسٌن .

 كثرة المشاجرات بٌن األطفال و لكنها تستمر مدة قلٌلة.

 المٌل الى تمثٌل القصص التً ٌرونها على التلفزٌون. 

 ة.كثرة نوبات الؽضب و التعبٌر عن انفعاالتهم بصراحثالثا @ الخصائص االنفعالية @ 

 ٌزداد االنفعال هدوءا بنمو الللؽة.

 حدة االنفعاالت و شدتها.

 ظهور الكلمة االولى ؼالبا فً الشهر العاشر .رابعا @ الخصائص العقلية @ 

نمو لؽوي بطئ فً السنة االولى و الثانٌة ، استخدام الكلمة للتعبٌر عن الجملة و ٌبدأ نمو 

 الثانٌة  .المفردات بالزبادة ابتداءا من السنة 



 الفصل الرابع                                                                                                                       الطفولة

58 
 

 التخٌل : اللعب االٌهامً و أحالم الٌقظة.

 

 سنوات :  9الى  6من مرحلة الطفولة الوسطى @  2-3

وال تزال العضالت الكبٌرة أفضل  ٌتمٌز فٌها األطفال بالنشاطأوال @ الخصائص الجسمية @ 

 من التازر الحركً .

 ٌنمون ثقة بمهاراتهم لهذا تكثر حوادثهم .

التحٌز و اختٌار صدٌق معٌن ، االهتمام باأللعاب المنظمة االجتماعية @ ثانيا @ الخصائص 

 فً جماعات صؽٌرة و االهتمام بقواعدها.

 التنافس و التباهً و التفاخر بٌن االطفال.

 التعبٌر عن المشاعر بالمظاهر السلوكٌة بالسخرٌة و الهجوم.ثالثا @ الخصائص االنفعالية @ 

 عوبة التوافق مع االخفاق.الحساسٌة الشدٌدة للنقد و ص

الشؽؾ بادخال السرور على المعلم بالمساعدة و االحساس بالمسؤولٌة كمسح السبورة و 

 القٌام باألعمال.

الدافعٌة للتعلم ، الرؼبة فً الكالم و التعبٌر ، تكون مفاهٌم رابعا @ الخصائص العقلية @ 

 الخطأ و الصواب .

 سنة : 21لى ا 9من مرحلة الطفولة المتأخرة @  3-3

زٌادة مفاجئة فً النمو من ناحٌة الطول و الوزن و ٌصل أوال @ الخصائص الجسمية @ 

 البعض الى البلوغ .

نمو المهارات العضلٌة و السٌطرة على الحركات الدقٌقة ، تزاد قوة العظام بعد كل سنة و 

 تصٌر أقوى مع السن الثانٌة عشر.

 و التطبع على جماعة األقران التً ٌنتمً الٌها .التأثر ثانيا @ الخصائص االجتماعية @ 
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 انتحاله لهوٌة أو ذاتٌة خاصة به من طرؾ الجماعة .

 االستقاللٌة و تناقص االعتماد على الوالدٌن.

 االعجاب باألبطال و اتخاده لشخصٌات خارج األسرة قدوة له.

الراشدٌن مما ٌسبب الصراع بٌن معاٌٌر الجماعة لقواعد ثالثا @ الخصائص االنفعالية @ 

الجنوح ، ٌتخذ نظاما من المعتقدات ، و ٌنمو تقدٌره التجاهات االخرٌن من خالل تفاعله 

 معهم.

االتجاه الى االتقان و الوصول الى الكمال و ٌؤدي العجز الى رابعا @ الخصائص العقلية @ 

 شعورهم باالحباط و الفشل.

 لحسً الى التفكٌر المجرد المنطقً .القدرة على االبتكار و االنتقال من التفكٌر ا

 حاجات الطفل األساسية @  -4

 أن الحاجات األساسٌة للطفل تتمثل فً :(  >?5-;?5،  8009)ذكر حاتم محمد ادم 

تقدٌم الحب للطفب ٌنمً ثقته بنفسه و ٌجعله ٌحس الحاجة الى الحب و القبول @  1-4

جعله ٌرى العالم مصدر خطر و انما الحب باالطمئنان ، وال نقصد بذلك الحب المبالػ الذي ٌ

 الناضج الذي ٌنمً قدراته.

أي حبه لشخصه و لٌس لما ٌفعله و ألن هذا الحب ال الحاجة للحب الغير المشروط @  2-4

 ٌكون اال من األم.

 أي ٌحس بانضمامه لألسرة و المجتمع.الحاجة لالنتماء @  3-4

على مصدر ؼذائه )ثدي األم( و طمأنة والدٌه من خالل اطمئنانه الحاجة لالستقرار @  4-4

 له عند خوفه أو شعوره بالخطر.

 معاملته كفرد له أهمٌته و مدحه و االنصات له.الحاجة للتقدير @  5-4

 حرٌة الحركة و التعبٌر.الحاجة للحرية @  6-4
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علٌها تعلٌمه أنواع السلوك التً ٌثاب علٌها و التً ٌعاقب الحاجة للتوجيه و الضبط @  7-4

 و االجبة عن تساؤالته لتنمٌة الضمٌر لدٌه.

 تفحص و استكشاؾ كل ما تراه عٌنه.الحاجة للمعرفة @  8-4

 الحاجة لتأكيد الذات. 9-4

 مشكالت الطفولة السلوكية @ -5

 مشكالت الطفولة تم تلخٌصها كالتالً :( 555 -5<@ ???5)ذكر وفٌق صفوت 

الخامسة مظاهر انفعالٌة مثل: ضجر وؼضب تظهر على الطفل قبل سن العناد @  1-5

واستثارة، قسوة وعدوان، كثرة البكاء و عناد، ودلت األبحاث أنه كلما نضج الطفل فً السن 

اتجهت هذا األعراض للزوال، أما اذا استمرت فانها تصبح مشكلة سلوكٌة لذلك ٌمكننا أن 

 واهر السلوكٌة الطبٌؽٌة .نؽض النظر علٌها قبل سن الخامسة بدون قلق ألنها فً حكم الظ

مقاومة الطفل لجمٌع المحاوالت المبذولة لتعلٌمه و تقوٌمه فٌبدو دائما و  المشاكسة @ 2-5

كأنه ٌرٌد أن ٌفعل عكس ما ٌقال له تماما وتمٌل األم الى االعتقاد أن مكروها قد ألم بطفلها 

ناحٌة أخرى أكثر وكلما حاولت األم نتٌجة لذلك أن تكون أكثر حزما أصبح الطفل من 

 مقاومة و عنادا.

حٌن ٌكبر الطفل ٌتعلم كٌؾ ٌجعل احتجاجه أكثر تأثٌرا، فالطفل الذي  المشاجرات @ 3-5

ٌبلػ العام من عمره ٌسمح للراشد أن ٌأخذ لعبته من ٌده ثم بعد عام من ذلك ٌجري مستعدا 

تقدم فً السن  أشهر أن ٌضرب خصمه و كلما 6لكً ٌتجنب انتزاعها و لكنه سٌحاول بعد 

 اكتشؾ أسالٌب مختلفة وفقا لدور النمو الذي بلؽه.

من النادر أن نجد الطفل مخربا عن قصد أو عن عبث، مع أن األطفال  التخريب @ 4-5

أثناء نموهم كثٌرا ما ٌعمدون الى اٌقاع التلؾ ال بما ٌملكون فقط فحسب بل بكل ما ٌصلون 

ه، ؼٌر أن النتائج السٌئة ألفعال األطفال لٌست الٌه من أشٌاء و هو تلؾ ٌبدو ال مبرر ل

سوى أمور عارضة تقع أثناء محاولة الطفل تحقٌق هدفه و العمل على تحقٌق الفكرة التً 

 نشأت فً فً رأسه صؽٌرا.
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 خالصة @

الطفولة مرحلة حساسة و كل مرحلة عمرٌة اال و لها خصائصها و أبعادها و ٌحدث 

ً احد هذه األبعاد و بالتالً ٌحتاج اختٌار أسلوب العالج  االضطراب السلوكً بوجود خلل ف

مراعاة المرحلة العمرٌة للطفل و حاجاته األساسٌة فالطفل العدوانً ٌمٌل للحركة و التعبٌر 

و على هذا األساس اخترنا الموسٌقى كعالج و التً سنعرض اجراءاتها و نتائجها فً 

 الفصل الموالً.

 



 

 

 الفصل الخامس : االجراءات المنهجية للدراسة.

 تمهيد

 الدراسة االستطالعية -1

 أدوات الدراسة -2

 الدراسة األساسية -3

 خالصة
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 تمهٌد :

ٌتضمن هذا الفصل الجانب التطبٌقً و الذي ٌحتوي على الدراسة االستطالعٌة و األساسٌة 

 مع تحدٌد منهج البحث و األدوات المستعملة.

 الدراسة االستطالعٌة : -1

 هدفها : 1-1

 الدراسة ألجل :تم اجراء هذه 

 مالحظة سلوكات األطفال العدوانٌٌن داخل المدرسة. -

 اختٌار حاالت الدراسة األساسٌة الجل تطبٌق البرنامج العالجً. -

 اجراءها : 2-1

الحصول على رخصة اجراء التربص  من ادارة علم النفس ثم التوجه الى مدٌرٌة التربٌة  -

 ول الى االبتدائٌة .لوالٌة مستغانم للحصول على موافقة الدخ

التوجه الى المدرسة ابتدائٌة "عبد الحمٌد بن بادٌس" أٌن قامت الباحثة باجراء  مقابلة مع  -

 المدٌر ثم مع المعلمٌن و شرح موضوع الدراسة و الفئة المستهدفة.

 مالحظة سلوكات التالمٌذ داخل األقسام وأثناء وقت االستراحة. -

مقٌاس السلوك العدوانً علٌهم بمساعدة المعلمٌن فً تحدٌد  تعٌٌن الحاالت المراد تطبٌق -

 بعض الحاالت.

 حدودها : 3-1

 الحدود المكانٌة : 1-3-1

تم اجراء دراستنا األساسٌة بالمدرسة االبتدائٌة "عبد الرحمان دٌسً" التً تقع فً والٌة 

لتربوي ، مرافق التأطٌرا7881م، تم افتتاحها سنة  4422مستغانم تتربع على مساحة 

 موضحة فً الجدول التالً: 

 ( ٌوضح التأطٌر التربوي ومرافق المؤسسة 01الجدول رقم )      
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الخرٌطة التربوٌة والتأطٌر  االدارة

 التربوي 

 المرافق و الوسائل

 مكتب المدٌر

 مكتب السكرتٌرة

 مكتب مساعد المدٌر

 .72األساتذة : 

 للغة العربٌة. 12

 للغة الفرنسٌة. 2

 .7المدٌر: مساعد 

 .043التالمٌذ: 

 فوج. 74األفواج التربوٌة: 

 .34تحضٌري: 

 .34سنة أولى:

 .34سنة ثانٌة: 

 .34سنة ثالثة:

 .34سنة رابعة: 

 .34سنة خامسة: 

 

 .74عدد حجرات الدرس: 

 قاعة أساتذة.

 قاعة اجتماع أولٌاء التالمٌذ.

 ملعب للرٌاضة.

 

 

 الحدود الزمانٌة : 2-3-1

 .43/34/4372الى  48/37/4372اإلستطالعٌة من تمت الدراسة 

 الحدود البشرٌة : 3-3-1
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اقسام لثالث مستوٌات من السنة الثالثة الى  6تم إجراء الدراسة اإلستطالعٌة على مستوى 

السنة الخامسة إبتدائً، ثم تم حذف قسم لعدم وجود حاالت عدوانٌة به لتركز الدراسة 

حالة كما هو موضح فً الجدول  74ام بعٌنة متكونة من أقس 4اإلستطالعٌة فً األخٌر على 

 التالً :

 ( : ٌوضح توزٌع عٌنة الدراسة اإلستطالعٌة حسب المستوى الدراسً :02جدول رقم ) 

 السنة

 القسم

 عدد الحاالت الخامسة الرابعة الثالثة

 حاالت 8 حالتٌن حاالت 3 حاالت 3 7القسم 

 حاالت 7 حاالت 3 حاالت 4 00 4القسم 

 حالة 15 حاالت 5 حاالت 7 حاالت المجموع

 

 أدوات الدراسة : -2

 المالحظة العٌادٌة : 1-2

إعتمدت الباحثة فً الدراسة الحالٌة على المالحظة بدون المشاركة وتعرف بأنها مالحظة 

الباحث عٌنة بحثه بطرٌقة غٌر مباشرة، وبدون أن ٌشارك أعضاء العٌنة فً عملهم، 

)الهاشمً بن خارج العٌنة ٌالحظ من بعٌد وفً وقت قصٌر جدا.فالباحث هو عضو 

 (.94 -2016واضح:

ٌرجع إختٌار الباحثة المالحظة المباشرة بدون مشاركة حتى ال ٌؤثر تواجد الباحثة الى 

تغٌٌرالحالة لسلوكاته و تصرفاته الحقٌقٌة، وهذا باالعتماد على شبكة المالحظة الموضحة 

 ملت مالحظة سلوكات الحاالت داخل القسم ووقت االستراحة.(، و ش37فً الملحق رقم )

 مقٌاس السلوك العدوانً : 2-2
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( للباحث 34إعتمدت الباحثة مقٌاس السلوك العدوانً للطفل الموضح فً الملحق رقم )

"العماٌرة أحمد عبد الكرٌم"، المطبق فً األردن على طلبة الصفوف اإلبتدائٌة، حٌث تكون 

رة موزعة على ثالثة أبعاد : العدوان الموجه نحو األخرٌن، العدوان عبا 40المقٌاس من 

 الموجه نحو األشٌاء و الممتلكات، والعدوان الموجه نحو الذات .

 و قامت بشرحه لكل معلم من أجل تطبٌقه على الحاالت المختارة للدراسة .

الثبات( للمقٌاس بحكم ولم تقم الباحثة بإعادة التأكد من الخصائص السٌكومترٌة )الصدق و 

أنه تم حسابهما و تطبٌقه من قبل فً نفس الوالٌة فً دراسة "هدٌة زهٌة" بعنوان " اقتراح 

  برنامج عالجً أسري سلوكً للتخفٌف من السلوك العدوانً لدى الطفل".

( وفق تدرج الثالثً لعدد اإلستجابات التً 3-26تتراوح الدرجة الكلٌة للمقٌاس بٌن ) -

 أداة قٌاس درجة العدوان عند األطفال و المتمثلة فً اإلستجابات التالٌة: تتضمنها 

 .3)ال ٌحدث( تأخذ الدرجة  -

 .7)أحٌانا ٌحدث( تأخذ الدرجة  -

 (.1991)العماٌرة أحمد عبد الكرٌم: 4) ٌحدث بإستمرار( تأخذ الدرجة  -

ثل فً المقارنة وللتأكد من صدق المقٌاس اعتمدت الباحثة على الصدق التمٌٌزي المتم

% من درجات عٌنة الدراسة األولٌة التً تمثل مرتفعً العدوان 41الطرفٌة حٌث تم سحب 

حاالت لدٌهم سلوك عدوانً الذٌن تحصلوا على درجات مرتفعة على مقٌاس  6وقدر عددها 

% منها و ٌمثلون 41السلوك العدوانً الثلث االعلى أما المجموعة الثانٌة تم سحب 

حاالت لدٌهم سلوك عدوانً بعد ذلك تم  6نخفضة على المقٌاس وعددهم الدرجات الم

 حساب الفرق بٌن المتوسطٌن من خالل اختبار "ت" وكانت النتائج كالتالً:

و هذا ٌدل على وجود فروق بٌن مرتفعً  3234( أصغر من ألفا 32347تساوي ) singقٌمة 

دة للحكم على أداة البحث أو و منخفضً السلوك العدوانً كذلك، وبالتالً هً قٌمة جٌ

 المقٌاس بالصدق.
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وتم حساب ثباث المقٌاس بطرٌقة ألفا كرومباخ  و طرٌقة التجزئة النصفٌة بتطبٌق المقٌاس 

 spssحالة لدٌهم سلوك عدوانً لبٌان اتساق جمٌع الفقرات باستخدام  43على عٌنة عددها 

 3227رٌق التجزئة النصفٌة بلغ كما عن ط  3281وبلغ معامل الثباث بطرٌقة ألفاكرومباخ 

 مما ٌدل على أن تباث المقٌاس مرتفع وجٌد بالنسبة للدراسة.  

 المقابلة العٌادٌة : 3-2

إعتمدت الباحثة على نوعٌن من المقابلة: المقابلة شبه الموجهة و المقابلة الموجهة وتعرف 

 كالتالً:

و هً طرح سؤال بصٌغة أخرى و الطلب من المستجٌب مزٌدا  المقابلة شبه الموجهة : -أ

 من التوضٌح .

ال ٌفسح المجال فٌها للشرح المطول بل ٌطرح السؤال و تسجل  المقابلة الموجهة : -ب

 (.109-)مصطفى علٌان ربحً: بدون سنةاالجابة. 

ن ذاته و تجاربه و ٌرجع إختٌارالباحثة للمقابلة شبه الموجهة  لترك المجال للحالة للتعبٌر ع

الشخصٌة و حاجاته أما بالنسبة للمقابلة الموجهة فاستعملت الدارة المقابلة بطرٌقة جٌدة 

 وتوجٌه الحدٌث للتركٌز على المواضٌع ذات العالقة بالسلوك العدوانً الذي تعانٌه الحالة .

 البرنامج العالجً :   4-2

 أهداف البرنامج : 1-4-2

 راستنا الحالٌة الى :ٌهدف البرنامج العالجً بد

 التخفٌف من السلوك العدوانً لدى الطفل.-

 توظٌف الطاقات الكامنة التً ٌستخدمها الطفل فً أعمال موسٌقٌة تفرٌغٌة.-

 العمل ضمن مجموعات و تشجٌع الطفل على العمل التعاونً.-

 اكساب الحاالت سلوكات اٌجابٌة و تحسٌن التواصل بٌنهم.-
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 نامج :خطوات بناء البر 2-4-2

 استندت الباحثة فً تصممٌم البرنامج على مجموعة من الخطوات وهً :

 االطالع على الدراسات التً تضمنت عالج السلوك العدوانً و هً : -أ

(: استخدام العالج المعرفً السلوكً فً خفض السلوك 4372دراسة رانٌا محمد الشادلً )-

 العدوانً لذوي االعاقة الفكرٌة، بمصر

د و سهام بوخاري )بدون سنة(: مدى فعالٌة تقنٌة سلب الحساسٌة و اعادة المعالجة عادل قاٌ-

 لخفض السلوك العدوانً لدى األطفال، الجزائر. EMDRعن طرٌق حركات 

دراسة أسماء مسالتً و فاطمة مقدم )بدون سنة(: دور العالج بالفن فً التخفٌف من -

 )اعاقة بسٌطة(، الجزائر.السلوك العدوانً لدى األطفال المعاقٌن عقلٌا 

 االطالع على مجموعة من البرامج العالجٌة بالموسٌقى و هً: -ب

، القاهرة(: فعالٌة برنامج تعلٌمً قائم على 4371دراسة جابر عبد الحمٌد جابر و اخرون )-

 األنشطة الموسٌقٌة فً تنمٌة بعض مهارات التواصل لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد.

تاح الفنجري )بدون سنة، بنها(: تقدٌم برنامج العالج بالموسٌقى لتحسٌن دراسة عبد الف-

 السلوك التوافقً لعٌنة من األطفال المعاقٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم.

 تحدٌد أشكال العدوان فً دراستنا الحالٌة: -ج

 نحو الممتلكات(. -نحو االخر -)نحو الذات

نً لمعالجتها من خالل النظرٌات المفسرة تحدٌد أهم األسباب المؤدٌة للسلوك العدوا -د

 لها و هً كالتالً :

الشعور بالنقص و الدونٌة أو احساس الطفل بالنبذ و كراهٌة االخرٌن له من والدٌن أو -1

 معلمٌن .

 حرمانه من المساعدة و التقبل االجتماعً من طرف الوسط الذي ٌعٌش فٌه.-2
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 االنفعال الشدٌد كالغضب.-3

 التنشئة االجتماعٌة )الرفض(.أسالٌب -4

 عدم تقبل الطفل لالخر.-5

 محتوى الجلسات : 3-4-2

قامت الباحثة باعداد برنامج عالجً جماعً بالموسٌقى، والذي ٌهدف الى تعدٌل السلوك 

سنوات(، حٌث تكون البرنامج فً صورته األولٌة 8-74العدوانً لدى عٌنة من األطفال )

جلسة بمعدل جلستٌن أسبوعٌا و ٌستغرق  74( من 32)كما هو موضح فً الملحق رقم 

 دقٌقة حسب موضوع الجلسة و الفنٌات المستخدمة. 24الى  44زمن كل جلسة من 

 تحكٌم البرنامج: 2-4-4

تم عرض البرنامج المقترح على مجموعة من المحكمٌن المختصٌن فً علم النفس كما هو 

 نامج و تقٌٌمه.( و ذلك للحكم على البر34موضح فً الملحق رقم )

بعد تحكٌم البرنامج المقترح تم األخذ بأراء المحكمٌن و تم تعدٌل البرنامج و أصبح عدد 

- 8جلسات و ٌطبق على عٌنة من األطفال ذوي السلوك العدوانً ) 73جلسات البرنامج 

 دقٌقة. 63الى  03سنوات(، و ٌستغرق زمن كل جلسة من 73

 البرنامج العالجً :الفنٌات المستخدمة فً جلسات  2-4-5

تكون البرنامج من فنٌات العالج بالموسٌقى، كما تم انتقاء بعض فنٌات العالج الجماعً و 

 إرفاقها بموسٌقى، و هً كالتالً :

تدور فً الجلسة األولى حول التعرٌف بالسلوك العدوانً و نتائجه  المناقشة الجماعٌة : -أ

الجلسة الثانٌة فكانت المناقشة الجماعٌة مرفقة  السلبٌة و توضٌح البرنامج العالجً، أما فً

بأسلوب الخلفٌة الموسٌقٌة و كانت عبارة عن موسٌقى هادئة مسجلة فً صوت معتدل الذي 

 بدوره ٌساعد على التعبٌر على مشاعر كل حالة و أفكارها و تعبٌراتها.
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لٌف جمل غنائٌة و ٌعتمد على االستماع لمقاطع موسٌقٌة منشطة و تأ األداء الموسٌقً : -ب

من طرف الحالة حسب أفكار و مشاعر كل حالة ثم تصحٌحها جماعٌا من قبل الحاالت و 

المعالج و أدائها، ٌرتكز هذا األسلوب الى االٌمان بأن كل شخص قادر على اٌجاد معنى فً 

 نفسه و االستفادة من التجربة الموسٌقٌة.

ٌقاع الموسٌقً و حركة الجسم لصرف ٌعتمد على الربط بٌن اال األلعاب الموسٌقٌة :-ج

الطاقة الحٌوٌة الزائدة، وهذا عن طرٌق أداء الحالة لحركات و قفزات وتصفٌقات مختلفة 

 حسب اإلٌٌقاع المملى علٌه فً التعلٌمات بهدف التدرٌب على اإلنتباه والتركٌز.

لحاالت على تقوم الباحثة بالعزف على الة الجٌتار و ٌصاحبها عزف ا العزف و األداء :-د

االالت االٌقاعٌة السهلة بالدور و ٌردد كل عازف جملة غنائٌة ثم ٌرد علٌه االخر باجابته 

بجملة غنائٌة أخرى، بحٌث تضع هذه الطرٌقة كل حالة موضع تركٌز و انتباه و االستماع 

 لالخر و التواصل الجٌد معه.

صور تحتوي السلوك أسلوب موسٌقً عالجً ٌعتمد على استخدام الوصف التصوري : -ه

أو الهدف المراد الوصول الٌه تصاحبها موسٌقى كالسٌكٌة هادئة، و ٌقوم الطفل باغماض 

عٌنٌه و تخٌل نفسه هو من ٌقوم بهذا السلوك، و تطبق علٌه خطوات االسترخاء مع نفس 

المقطوعة الموسٌقٌة، و بعد االنتهاء ٌقوم كل حالة بسرد أفكاره و مشاعره خالل هذه 

 ٌة                   العمل

طرح مشكلة من السلوكات التً الحظتها الباحثة على الحاالت كالضرب و  لعب األدوار:-و

الشم أو التخرٌب و ٌقوم كل حالة بدور معٌن )الزمٌل، المعلم، األب ...( محاولٌن جمٌعا 

 اٌجاد حل لهذه المشكلة.

ل الدراما النفسٌة عن طرٌق التعبٌر التعبٌر عن االنفعاالت من خالاالبتكار الموسٌقً : -ي

الحركً على المقطوعات الموسٌقٌة، وذلك بجعل الحالة ٌستمع أنواع متعددة من 

مفرحة( و ٌطلب منه أن ٌؤدي حركات تعبر عن  –هادئة  –منشطة  –الموسٌقى)حزٌنة 

 قصة صامتة حسب كل نوع موسٌقً.
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ادي فً الجلسة األخٌرة من الحصص استعملت الباحثة التعزٌز المعنوي و الم التعزٌز :-ز

العالجٌة عن طرٌق اثابة الطفل على تغٌٌر سلوكاته و الوصول الى السلوك المرغوب 

بهدف تثبٌته و دعمه، باالضافة الى التعزٌز المعنوي و المتمثل فً العبارات المشجعة على 

 مواصلة السلوك الجٌد و التً اعتمدناها فً كل حصة عالجٌة.

تستخدم مقطوعة موسٌقٌة تعبر عن مشكلة الحالة و ٌالحظ المعالج وسٌقً : التأمل الم-ح

تعبٌراته أثناء االستماع و ٌطلب منه التفكٌر فً مشكلته أو تجارب حٌاته و تكون االضاءة 

قوٌة، ثم بعدها تقدم مقطوعة  لالسترخاء الزالة أثار المقطوعة االولى و ٌطلب من 

جمٌل و تكون االضاءة ضعٌفة، و أخٌرا ٌرتجل المعالج أو المرٌض التفكٌر فً كل ما هو 

ٌقدم مقطوعة منشطة لٌوقظ المرٌض من حالة الهدوء بهدف بعث الثقة فً النفس و االقبال 

 على الحٌاة و تكون االضاءة قوٌة و تلٌهم مناقشة حول االنفعاالت التً اثارتها الموسٌقى.

ة تحتاج لموسٌقى هادئة مستقرة و بالتالً بما أنه نظرٌا الشخصٌة العدوانٌ اجرائٌا :

الموسٌقى المعبرة عن العدوان هً عكس الموسٌقى الهادئة، تم تعرٌض الحاالت لموسٌقى 

ثائرة و اضاءة قوٌة وطلب منهم اغماض أعٌنهم و التفكٌر فً مشاكلهم و كل ما ٌزعجهم و 

 عند مالحظة انفعاالتهم و ردود أفعالهم.
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 األساسٌة :الدراسة  -3

 المنهج : 1-3

المنهج المتبع فً دراستنا الحالٌة هو المنهج العٌادي التجرٌبً بحٌث اعتمدنا المنهج العٌادي 

لجمع بٌانات تفصٌلٌة عن تارٌخ الحالة وظروف تنشئته وعالقاته عن طرٌق المقابلة معه 

 ومع من تربطهم به عالقة ومن خالل تطبٌق مقٌاس.

فطبٌعة الدراسة تفرضه علٌنا اذ أنه أنسب طرق البحث فً هذه أما المنهج التجرٌبً 

الدراسة، حٌث تهدف الباحثة الى الوقوف على أثر العالج الجماعً بالموسٌقى فً التخفٌف 

من السلوك العدوانً لدى الطفل، باجراء قٌاس قبلً للمجموعة التجرٌبٌة وبعد االنتهاء من 

 على أثرالبرنامج.البرنامج ٌتم اجراء قٌاس بعدي للتعرف 

و ٌعرف المنهج العٌادي على أنه دراسة الحالة فً بٌئتها فً ضوء المجتمع الذي تنتمً الٌه 

بهدف تحدٌد طرق العالج عن طرٌق الرؤٌة السٌكودٌنامٌة للحالة أي التفاعل، 

 (.16، 2008)خالد عبد الرزاق:الصراع،الحالة المتواترة المستمرة واالصطدام بالواقع.

المنهج التجرٌبً أنه عبارة عن تغٌٌر عمدي ومضبوط للشروط المحددة لحدث ما،  و ٌعرف

 (.257، 2000)ملحم: مع مالحظة التغٌرات الواقعة فً ذات الحدث وتفسٌرها.

 دراسة الحالة : 2-3

ٌعنً هذا األسلوب فً البحث بدراسة حالة فرد ما أو جماعة أو مؤسسة عن طرٌق جمع 

 عن الوضع الحالً للحالة، واألوضاع السابقة لها . بٌانات و معلومات كثٌرة

ومن الواضح أن جمع المعلومات ال ٌعنً دراسة الحالة، فالمعلومات هً المادة التً ٌجمعها 

الباحث لٌكون قادرا على استخدامها للوصول الى النتائج، كما أنه من المهم أن تكون 

 (.81، 2003دٌاب: )سهٌل رزقالمعلومات شاملة للحالة المراد دراستها.
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 حدود الدراسة : 3-3

 الحدود المكانٌة : 1-3-3

تم اجراء دراستنا األساسٌة بالمدرسة االبتدائٌة "عبد الرحمان دٌسً" التً تقع فً والٌة 

 .مستغانم 

 الحدود الزمنٌة : 2-3-3

 .34/4372/ 42الى  71/30/4372تمت الدراسة األساسٌة فً فترة زمنٌة ما بٌن 

 مواصفات الحاالت : 4-3

حاالت ذكور من األطفال ذوي السلوك العدوانً بطرٌقة قصدٌة كما هو  0تم اختٌار 

 موضح فً الجدول التالً :

 ( ٌمثل مواصفات حاالت الدراسة األساسٌة03جدول رقم )

 المستوى التعلٌمً السن الحاالت

 سنة ثالثة سنوات 8 01

 

 سنة رابعة سنوات 9 02

 

 سنة خامسة سنوات 10 03

 

 

 اجراءات الدراسة األساسٌة: 5-3

 القٌام بالمالحظة و المقابالت العٌادٌة مع كل الحاالت. -1

 القٌام بمقابالت عٌادٌة مع والدي كل حالة. -2
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 تطبٌق البرنامج العالجً. -3

 تسجٌل السلوكات على شبكة تقٌٌم السلوك فً كل حصة عالجٌة. -4

 العدوانً )المقٌاس البعدي(.تطبٌق مقٌاس السلوك  -5

 خالصة:

من خالل الدراسة االستطالعٌة و األدوات المستخدمة من قبل الباحثة و الدراسة األساسٌة 

تم الكشف عن أبعاد العدوان عند الحاالت وتطبٌق برنامج عالجً من اعداد الباحثة 

 للتخفٌف من مستوى العدوان المرتفع لدٌهم.

 



 الفصل السادس:عرض النتائج ومناقشة الفرضيات

 تمهيد

 عرض النتائج -1

 عرض الحالة األولى. 1-1

 عرض الحالة الثانية. 2-1

 عرض الحالة الثالثة. 3-1

 ملخص الحاالت. 4-1

 مناقشة الفرضيات. -2

 الفرضية الرئيسية.مناقشة  1-2

 مناقشة الفرضية الفرعية األولى. 2-2

 مناقشة الفرضية الفرعية الثانية. 3-2

 استنتاج عام.
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 تمهٌد:

فً هذا الفصل ستتطرق الباحثة الى عرض حاالت الدراسة األساسٌة وتحلٌل النتائج 

 ومناقشة الفرضٌات.

 عرض النتائج : -1

 الحالة األولى: 1-1

 البٌانات األولٌة : 1-1-1

 االسم و اللقب : )ب، ش(

 سنوات 8السن : 

 الجنس : ذكر

 المستوى الدراسً :سنة ثالثة ابتدائً

 0877الفصل الثانً : 0887الفصل األول :المعدل : 

 )األكبرذكر و الصؽرى أنثى( 2عدد االخوة: 

 الرتبة بٌنهم: األوسط

 مهنة األب : بناء.

 .77السن : 

 مهنة األم : ماكثة بالبٌت.

 .70السن : 

 المناخ األسري العام : ؼٌرمستقر تسوده مشاكل .

 الوضع االقتصادي للعائلة : متوسط
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 نوع السكن: شقة

 مقر االقامة : والٌة مستؽانم

تم إجراء مجموعة من المقاببلت فً قاعة إجتماع أولٌاء التبلمٌذ سٌر المقابالت :  2-1-1

 جلسات كما هو مبٌن فً الجدول التالً : 7موزعة فً 

 ( ٌوضح سٌر المقابالت للحالة األولى:40جدول )       

 الهدف منها  المدة تارٌخ اجرائها المقابالت

 المقابلة األولى

 

 التعرٌؾ بدورنا كأخصاٌٌن نفساٌٌن. د35 17-03-2019

 التعرؾ على الحالة و محاولة كسب الثقة.

 جمع البٌانات األولٌة.

 تطبٌق مقٌاس السلوك العدوانً)المقٌاس القبلً(.

التعرؾ على عبلقة الحالة بوالدٌه و معلمٌه و  د25 2019-03-18 المقابلة الثانٌة

 زمبلئه.

 التعرؾ على طفولة الحالة.

التعرؾ على أسباب السلوك العدوانً للحالة من  د40 2019-03-19 المقابلة الثالثة

 خبلل مقابلة مع الحالة ثم مع الوالدة.

 تحدٌد أسلوب معاملة الوالدٌن للحالة.

 المقابلة الرابعة

 

 التعرؾ على الظروؾ االجتماعٌة لؤلسرة. د20 20-03-2019

 ة للبدء فً العملٌة العبلجٌة.تحضٌر الحال
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 السٌمٌائٌة العامة : 3-1-1

الحالة نحٌؾ، أبٌض البشرة، عٌنان سوداوان، شعرأسود ، البنٌة المورفولوجٌة : 

 نظٌؾ، مبلبس متناسقة.

 مندفع، كثٌر الحركة و الضحك.السلوك : 

 ٌتكلم بسرعة، وصوته عالً، كلماته واضحة النطق.الكالم : 

 دائم االبتسامة، و التؽٌرات التً تظهر علٌه مطابقة لسرده لؤلحداث. المزاج :

 مترابطة و متسلسلة. األفكار:

 ادراك سلٌم .االدراك و الوعً بالزمان و المكان : 

 مضطرب فهو دائما ما ٌكرر أعٌدي لً السؤال. االنتباه و التركٌز :

 سلٌمة ٌتذكرتفاصٌل أحداث طفولته. الذاكرة :

 ؼٌر واع بأن تصرفاته عدوانٌة.ه : الوعً بسلوك

 عرض المقابالت:

 2سنوات مستواه الدراسً سنة ثالثة ابتدائً، عدد اخوته  8ٌبلػ الحالة )ب، ش( من العمر 

األكبر ذكر الصؽرى أنثى، ٌحتل الرتبة الثانٌة بٌنهم من عائلة متكونة من أم ربة بٌت تبلػ 

ٌعٌش فً وسط أسرته فً جو ؼٌر من عمره،  77سنة من عمرها و أب بناء فً  72

مستقر تسوده المشاكل بسبب محاكامات األب المتكررة لشجاراته مع الجٌران كما جاء فً 

"بابا ضرب واحد بمارطو أٌا دخلوه للحبس و عاودو طلقوه بصح مازالو ال ذكر الحالة 

 بولٌس ٌجو ٌطبطو علٌه كل ٌوم ٌدابز".

بالكرسً ٌفرقع أصابعه وٌأكل أضافره طوال كل ٌظهر على الحالة التوتر و القلق ٌهتز 

الحصص ٌنهض من مكانه بٌن الحٌن و االخر و ٌتكلم و ٌروي قصصه  وهو ٌركل 

 "عاودٌلً ما سمعتكش". الطاولة انتباهه مشتت فكثٌرا ما ٌردد
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ومن خبلل المبلحظة المباشرة فً قسمه و أثناء االستراحة ظهرت سلوكات على الحالة 

ق على الزمبلء، الصراخ أثناء اللعب، التشوٌش فً القسم و السخرٌة من تمثلت فً البص

 زمبلئه.

عبلقة الحالة مع أمه جٌدة ٌبتسم عند الحدٌث عنها و توحً اٌماءاتها بالفرح أما عن أبوه 

فٌقول أنه ٌخاؾ منه كثٌرا بسبب ضربه له و الصراخ المستمر علٌه كما جاء على ذكره 

"ٌزقً علٌا بال ما ندٌر والو وكل ٌوم ٌضربنً أنا و وعبلمات الؽضب بادٌة على وجهه 

"ما ٌعرفش ٌهدر معاهم غً ٌضرب بسبة وبال سبة ه األم بقولها وهو ما أكدتخوٌا"، 

 وٌقولهم ما تصلحو لوالو".

"ماما وفً حدٌثه عن عبلقته بوالدٌه ظهر أنهما ال ٌتبعان نفس أسلوب التربٌة فً ذكره 

تقولً ما تدابزش برا و مادٌرلٌش مشاكل مع الجوارٌن كً ٌضربوك طلع لدار وبابا كً 

وهذا ما ٌشٌر الى ٌضربنً ٌقولً قبل ما ٌضربوك ضربهم"،  ما نسلكش على روحً

"ٌقولً ارتباط السلوك العدوانً بتناقض معاملة الوالدٌن للطفل على هذا السلوك، وٌضٌؾ 

ٌتضح هنا أن األب هو من ٌنمً فً الحالة نتا مشً طفلة ما تجٌٌش تبكً كً الجاٌح " 

الثباث و تأكٌذ ذاته، كما أن األب هنا مصدر العدوان تجاه األخر وأن الحالة ٌلجأ للعدوان 

احباط بالنسبة للحالة و هو ما ٌفسر تصرؾ الطفل بعدائٌة والذي أكدت علٌه نظرٌة االحباط 

فً أن أسلوب التربٌة المشدد ٌزٌد من مٌل الطفل ألن ٌسلك سلوكا عدوانٌا حٌنما ال ٌستطٌع 

ة فً مرحلة الطفولة الوسطى والتً رد السلوك العدوانً لمصدر االحباط.، كما أن الحال

تتمٌز خصائصها االنفعالٌة بالحساسٌة الشدٌدة للنقد والتً ٌذهب الطفل الى التعبٌرعن 

 مشاعره فٌها بالهجوم و السخرٌة.

بعد أن كثرت شكاوي الجٌران من األب ورفع قضاٌا علٌه صارت األم تذهب لبٌت أهلها و 

تصرفاته الفوضوٌة و التشوٌش أثناء الدرس أٌن  تترك أبنائها وزادت شكاوي المعلمة من

خطرات ما راحش قالً والدك  2"عٌطوله قامت باستدعاء األب وأبى الذهاب فً قول األم 

داخل  7ٌمكن أن نفسر تفاقم التصرفات العدوانٌة للحالةو دبري راسك حتى رحت أنا"، 

 نسانٌة المرتبطة بالعدوان.القسم بالحاجة للحب والذي ذهبت هورنً أنه من أهم الحاجات اال
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وٌضٌؾ الحالة أنه فرح بقدوم أمه الى المدرسة ألن زمبلئه كثٌرا ما ٌوجهون له هذه 

" صحابً قاع ٌجو مع باباتهم ٌوصلوهم و ٌقولولً باباك عاله المبلحظة لقوله 

قد ٌكون هذا أٌضا سبب سلوكات الحالة المتفاقمة بصورة مفاجئة للفت النتباه ماٌجٌبكش" 

اذ أن التفاخر و التباهً بٌن األطفال من بٌن الخصائص االجتماعٌة التً تمٌز هذه المرحلة 

 العمرٌة.

 أما عن عبلقته باخوته فٌقول أنه ٌحبهم و ٌحبونه .

 تحلٌل المقٌاس : 4-1-1

بعد تحلٌل مقٌاس السلوك العدوانً الذي تم تطبٌقه على الحالة اتضح  وجود درجات مختلفة 

 العدوان كما هو موضح فً الجدول التالً :فً مستوٌات 

 ( ٌوضح مستوى العدوان فً القٌاس القبلً للحالة األولى:40جدول رقم )   

 الدرجة أبعاد العدوان

 13 العدوان الموجه نحو االخر

 07 العدوان الموجه نحو الذات

 02 العدوان الموجه نحو الممتلكات

 22 الدرجة الكلٌة

 

 70فً البعد األول و  37السلوك العدوانً تحصلت الباحثة على درجة بعد تطبٌق مقٌاس 

 فً البعد الثالث و ٌدل على أن الحالة لدٌه عدوان بنسبة عالٌة. 72فً البعد الثانً و 

 فما فوق مستوى عالً من العدوانٌة. 38تذكٌر: تعتبر الدرجة 

 ملخص المقابالت : 5-1-1

بلت الموجهة و شبه الموجهة التً أجرٌت نستنتج أن من خبلل المبلحظة المباشرة و المقاب

 سلوكٌات الحالة تمثل فً :
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 االعتداء على االخرٌن لفظٌا و بدنٌا. -

 البصق على الزمبلء -

 صراخ أثناء اللعب -

 تشوٌش و احداث الفوضى فً القسم . -

 ضرب األشٌاء بقدمٌه والصراخ.

 أثناء اللعب.عض األصابع و رمً نفسه على األرض و الصراخ  -

 ش(-سٌر جلسات البرنامج العالجً المقترح للحالة )ب 6-1-1

لتقٌٌم سٌر جلسات البرنامج العبلجً المقترح قامت الباحثة بالرجوع الى شبكة المبلحظة 

 : 70التً قامت ببنائها كما هً موضحة فً الملحق رقم 

 حالة األولى:( : ٌوضح سٌرجلسات البرنامج العالجً لل40الجدول رقم )       

 المالحظات على الحالة  هدفها   محورها تارٌخ اجرائها الجلسات

01 

 د70المدة:

التمهٌد - 2019-04-28

 للبرنامج.

التعرٌؾ -

بالسلوك 

العدوانً لدى 

الطفل و اعطائه 

نظرة عن 

البرنامج 

العبلجً 

 بالموسٌقى

اعطاء فرصة -

التعرؾ على 

  بعضهم

تعرٌؾ و شرح -

النتائج السلبٌة 

للسلوك العدوانً 

من خبلل عرض 

 .فٌدٌو

توضٌح البرنامج -

العبلجً و أهدافه 

للحاالت و تهٌئتهم 

 للمشاركة فٌه

لتحقٌق الهدؾ استخدمت 

الباحثة فٌدٌوكارتونً 

ٌشرح وٌوضح السلوك 

العدوانً و اعتمدت على 

فنٌة المناقشة الجماعٌة 

لفتح المجال للحاالت 

 للتعرؾ على بعضهم .

لة كثٌرة كانت هناك أسئ

حول ما سنقوم به خبلل 

الحصص القادمة، وتجنب 

الحالة للمجموعة و رفض 
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التفاعل معهم فً قوله 

"كنا وحدنا عاله جبتً 

، أما عند مشاهدة هاذو"

الفٌدٌو فشارك الحالة فً 

تقدٌم معلومات و تعرٌفات 

للسلوك العدوانً و أظهر 

من خبلل تعرٌفاته وعٌه 

 بسلبٌة السلوك العدوانً.

02 

 د07المدة:

2019-05-02  

معرفة -

المتطلبات 

األساسٌة لكل 

 طفل و حاجاته.

 

التدرٌب على -

التعبٌر على 

المشاعر و األفكار 

 بصورة اٌجابٌة.

توظٌؾ عباراتهم -

و أفكارهم فً 

مقاطع موسٌقٌة و 

تصحٌحها 

بمشاركتهم)تصحٌح 

 أفكار بعضهم(.

لتحقٌق الهدؾ استخدمت 

الباحثة فنٌة األداء 

الموسٌقً و المناقشة 

 الجماعٌة.

بدا الحالة متحمس لقوله 

أنه ٌحب الؽناء والعزؾ 

معظم جمله الؽنائٌة كانت 

مقتبسة من أفبلم الكرتون 

 )تردٌد جملة أنا النٌنجا   

 أنا سوبرمان(. 

03 

 د70المدة:

اخراج الطاقة - 2019-05-05

الزائدة من 

 الجسم

تنظٌم اٌقاع حركة 

 الجسم.

لتحقٌق الهدؾ اعتمدت 

 الباحثة فنٌة األلعاب 

الموسٌقٌة باستخدام 

موسٌقى مثٌرة منشطة 

مسجلة،مكبرصوت، 

 كرات.

تمٌز فٌها الحالة باالندماج 
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والتفاعل للمرة األولى مع 

المجموعة و مشاركتهم 

 اللعب دون شجار

الصراخ أثناء خطئه فً  -

 اللعب.

 

04 

 د77المدة:

ادارة - 2019-05-09

 االنفعاالت.

 

تعلٌم الطفل ضبط -

انفعاالته و التحكم 

 فٌها.

التعامل مع -

 المواقؾ بمرونة .

التركٌز و االبتعاد -

 عن االندفاعٌة.

لتحقٌق الهدؾ استخدمت 

الباحثة التأمل الموسٌقً 

باالعتماد على موسٌقى 

مسجلة ثم العزؾ على 

 االلة الجٌتار فً االخٌر

لوحظ على الحالة فً 

ول من تطبٌق الجزء األ

التقنٌة انفعاالت و 

تعبٌرات ؼضب من خبلل 

اٌماءات الوجه و تقطٌب 

الحاجبٌن ، وقلق من 

خبلل هز الرجلٌن، 

ضرب الكرسً و اللعب 

 باألصابع.

فً الجزء الثانً للتقنٌة 

كان الحالة فً حالة هدوء 

تام، توقؾ عن تحرٌك 

 أطرافه وسكون.

فً الجزء األخٌر من 
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تطبٌق التقنٌة أثناء عزؾ 

الباحثة لمقطوعة 

اسبانٌة)فبلمنكو( كان 

هناك تجاوب من طرؾ 

الحالة بالتصفٌق و 

 الضحك و التصفٌر.

 ختمت الحصة بمناقشة 

جماعٌة انتهت باستبصار 

الحالة بانفعاالته و 

 اندفاعٌته.  

05 

 د70المدة:

ادارة - 2019-05-12

االنفعاالت 

 (.2ء )الجز

        + 

التواصل 

الواضح و 

 الجٌد.

 

التدرٌب على -

التواصل الجٌد و 

 االستماع لبلخر.

التشجٌع على -

التواصل بدون 

 عنؾ أو شتم.

تحسٌس الطفل -

باالنتماء و التقبل 

 االجتماعً.

 

اعتمدت الباحثة تقنٌة 

األداء و العزؾ باستخدام 

عزؾ الحاالت على 

االالت االٌقاعٌة السهلة 

 )الطبول(

مع تردٌد كل طفل لجملة -

 ؼنائٌة .

بداٌة الحصة كان هناك 

تشوٌش الحالة على 

االخرٌن بالعزؾ دون 

انقطاع ثم بدأ ٌنتظم بشكل 

تدرٌجً من خبلل تدخل 

الباحثة باعطاء بعض 

التعلٌٌمات حول دور كل 

شخص فً األداء من أجل 
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 التناؼم .

06 

 د07المدة:

2019-05-16 

 

علٌم الطفل ت- تاكٌد الذات-

التفرٌق بٌن السلوك 

التوكٌدي و السلوك 

 العدوانً.

تقبل االخر و -

احترام رأٌه. العمل 

ضمن المجموعة و 

التشجٌع على العمل 

 التعاونً.

تقنٌة : لعب االدوارتسوده 

 موسٌقى كبلسٌكٌة.

أدى الحالة دور المعلمة 

ثم دور زمٌل له فً القسم 

 دائم الشجار معه.

لوحظ على الحالة 

انخفاض فً سلوكاته 

العدوانٌة، تواصل جٌد مع 

أعضاء المجموعة و 

 المعلمة فً القسم.

07 

 د77المدة:

خفض السلوك - 2019-05-19

 العدوانً.

التفاعل االٌجابً و -

االبتعاد عن 

 السلوكات السلبٌة.

التعاطؾ مع -

االخرٌن و عدم 

 االساءة الٌهم.

ضبط االنفعاالت -

فً المواقؾ المسببة 

 ت العدوانٌة.لسلوكا

 

أسلوب الوصؾ 

التصوري باستخدام فٌدٌو 

ٌحمل مواقؾ اجتماعٌة 

حول مساعدة االخر 

 والتعاطؾ معهم.

سجل اختفاء سلوكات 

الصراخ أثناء اللعب 

واحداث الفوضى داخل 

القسم منذ الحصة الثالثة 

 من العبلج. 

08 

 د77المدة:

االنتباه و - 2019-05-22

 االنتظام

تدرٌب الطفل على -

االنتباه  و االستماع 

عن طرٌق االٌقاع و 

 النؽم.

 أسلوب أورؾ شولفٌرك.

على عكس الحصة 

الخامسة لوحظ على 

الحالة انتباه والحفاظ على 
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االلتزام بالهدوء -

اثناء اللعب و داخل 

 القسم.

نفس الوزن و الحركة و 

الصوت المقدم فً 

 التعلٌمات.

09 

 د70المدة:

تعلم سلوكات - 2019-05-23

 اٌجابٌة.

احترام األخرٌن و -

 عدم االساءة.

توجٌه اهتمام -

الطفل الى  التزامه 

بالسلوكات المقبولة 

 اجتماعٌا.

فنٌة االبتكار الموسٌقً: 

تحمس الحالة وطلب اعادة 

 دوره عدة مرات .

تسجٌل انخفاض سلوك 

االعتداء اللفظً و البدنً 

 على الزمبلء.

مبلحظة المعلمة النتباه 

القسم و الحالة داخل 

انخفاض احداث الفوضى 

 بشكل تدرٌجً.

10 

 د07المدة:

تقوٌم و انهاء -  2019-05-24

البرنامج 

 العبلجً.

التطبٌق البعدي -

لمقٌاس السلوك 

 العدوانً. 

انهاء العبلقة -

العبلجٌة بمناقشة 

الحاالت حول 

افكارهم و أرائهم 

عن سلوكاتهم قبل و 

بعد العملٌة 

 العبلجٌة.

مكافاة الحاالت -

 على انجازهم.  

 استخدام أسلوب التعزٌز.

من خبلل استخدام الباحثة 

لشبكة المبلحظة العٌادٌة 

وتطبٌق المقٌاس البعدي 

للسلوك العدوانً تم 

تسجٌل انخفاض درجات 

 السلوك العدوانً.
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 تقٌٌم البرنامج العالجً للحالة األولى : 7-1-1

واضح فً انخفاض درجة السلوك العدوانً للحالة وكان لكل فنٌة كان للبرنامج العبلجً أثر 

 دورها فً تحقٌق هدؾ البرنامج.

استخدمت الباحثة شبكة مبلحظة السلوك العدوانً و القٌاس البعدي للسلوك وكانت النتائج 

االنخفاض التدرٌجً لبعض السلوكات العدوانٌة بحٌث ساهمت المناقشة الجماعٌة فً 

لمشاكله، وكان لؤلداء الؽنائً جانبا فً التفرٌػ االنفعالً باالضافة الى كونه استبصار الحالة 

دور فً مساعدة الحالة على التعبٌر عن أفكاره وتصحٌحها، وساهمت األلعاب الموسٌقٌة و 

أسلوب أورؾ شورلفٌرك فً اخراج الطاقة الزائدة من الجسم والتً كانت واضحة فً 

من الحصة الخامسة بدأت حركته و تشوٌشه ٌقل داخل القسم حركته الكثٌرة بحٌث و ابتداءا 

و ضمن المجموعة العبلجٌة، كما و حقق التأمل الموسٌقً هدفان على الحالة تمثبل فً تعلم 

التحكم فً انفعاالته و استبصاره باندفعاتٌه أما األداء و العزؾ فاشترك مع لعب األدوار و 

لتواصل الجٌد مع الزمبلء و المعلمة و التفاعل الوصؾ التصوري فً اكساب الحالة مهارة ا

االٌجابً فً المجموعة الذي تمثل فً تمكنه من احترام دور االخر أثناء اللعب وخبلل 

األداء فً الحصص العبلجٌة، وحققت كل التقنٌات هدفا ثانوٌا و المتمثل فً التفرٌػ 

ٌام الحالة بسلوكات اٌجابٌة بعد االنفعالً، وقدم التعزٌز المادي و المعنوي نتٌجة ونجاح فً ق

الحصة مباشرة تمثلت فً تقدٌم رسالة اهداء الى المعلمة و التودد و النظام و االنتباه داخل 

 القسم .

 نتائج القٌاس البعدي للحالة األولى:  8-1-1

 ٌوضح مستوى العدوان فً القٌاس البعدي للحالة األولى:( : 40الجدول رقم )

 الدرجة أبعاد العدوان

 06 العدوان الموجه نحو االخرٌن
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 02 العدوان الموجه نحو الذات

 00 العدوان الموجه نحو الممتلكات

 08 الدرجة الكلٌة

 

بعد تطبٌق البرنامج العبلجً تحصلت الباحثة فً القٌاس البعدي على درجات منخفضة فً 

الموجه نحو االخر درجات : بعد العدوان  70العدوان، حٌث انخفضت الدرجة الكٌة الى 

درجات، بعد العدوان الموجه نحو الذات درجتٌن، و انعدم العدوان الموجه نحو  70

 درجة . 77الممتلكات 

 –الدفع  –الشتم  –البصق  –انخفاض العدوان الموجه نحو االخرالمتمثل فً : الضرب   -

 رمً األشٌاء على االخرٌن.

 –ل فً : ضرب األشٌاء بقدمٌه والصراخ انخفاض العدوان الموجه نحو الذات المتمث  -

 رمً نفسه على األرض و الصراخ أثناء اللعب. –عض األصابع 

 اختفاء العدوان الموجه نحو الممتلكات.  -

 استنتاج عام للحالة : 8-1-1

سنوات، من خبلل اجراء  8ش( تلمٌذ ٌدرس سنة ثالثة ابتدائً ٌبلػ من العمر -الحالة )ب

العٌادٌة لوحظت علٌه سلوكات عدوانٌة، تحصل فً مقٌاس السلوك  المقاببلت والمبلحظات

، و بعد تطبٌق البرنامج العبلجً انخفضت الدرجة الكلٌة الى 22العدوانً القبلً على درجة 

درجات وإنخفض العدوان الموجه  70درجات، بحٌث انخفض السلوك نحو اآلخر ب:  78

جه نحو الممتلكات بإنخفاضه بدرجتٌن. و درجات كما إختفى العدوان المو 0نحو الذات ب: 

اكتسب الحالة سلوكات جدٌدة تمثلت فً التحكم فً االنفعاالت أثناء اللعب، الهدوء و االنتباه 

 فً القسم و التوقؾ عن هز األرجل و عض األصابع أثناء الجلوس.
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 الحالة الثانٌة :  2-1

 البٌانات األولٌة : 1-2-1

 أ.-االسم و اللقب : ج

 سنوات.0ن : الس

 الجنس : ذكر

 المستوى الدراسً : سنة رابعة ابتدائً.

 .0880الفصل الثانً :  0870المعدل : الفصل األول: 

 )أنثى و ذكرٌن(.  7عدد االخوة: 

 الرتبة بٌنهم: الثانً.

 مهنة األب : عسكري.

 .77السن : 

 مهنة األم : ماكثة بالبٌت.

 . 77السن :

 مستقر.المناخ األسري العام : 

 الوضع االقتصادي للعائلة : جٌد.

 نوع السكن: شقة.

 مقر االقامة : والٌة مستؽانم
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تم إجراء المقاببلت فً قاعة إجتماع أولٌاء التبلمٌذ الموزعة فً  سٌر المقابالت :  2-2-1

 جلسات كما هو مبٌن فً الجدول التالً : 7

 الثانٌة:( ٌوضح سٌر المقابالت مع الحالة 40جدول رقم ) 

 الهدف منها  المدة تارٌخ اجرائها المقابالت

 المقابلة األولى

 

 التعرٌؾ بدورنا كأخصاٌٌن نفساٌٌن. د35 2019-04-14

 التعرؾ على الحالة و محاولة كسب الثقة.

 جمع البٌانات األولٌة.

تطبٌق مقٌاس السلوك العدوانً)المقٌاس 

 القبلً(.

التعرؾ على عبلقة الحالة بوالدٌه و معلمٌه  د25 15-04-2019 المقابلة الثانٌة

 و زمبلئه.

 التعرؾ على طفولة الحالة.

التعرؾ على أسباب السلوك العدوانً  د40 16-04-2019 المقابلة الثالثة

للحالة من خبلل مقابلة مع الحالة ثم مع 

 الوالدة.

 تحدٌد أسلوب معاملة الوالدٌن للحالة.

 المقابلة الرابعة

 

 التعرؾ على الظروؾ االجتماعٌة لؤلسرة. د20 2019-04-17

 تحضٌر الحالة للبدء فً العملٌة العبلجٌة.
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 السٌمٌائٌة العامة : 3-2-1

الحالة سمٌن نوعا ما قصٌر أسمر البشرة عٌنان خضروان شعر البنٌة المورفولوجٌة : 

 أسود، نظٌؾ و مرتب الهندام.  

 مندفع، عنٌد ال ٌستجٌب للتعلٌمات.السلوك : 

 ٌتكلم بطء، وصوته عالً، كلماته واضحة النطق.الكالم : 

 المزاج : منزعج و حزٌن من خبلل اٌماءات وتعابٌر وجهه.

 األفكار: مترابطة و متسلسلة.

 االدراك و الوعً بالزمان و المكان : ادراك سلٌم .

 االنتباه و التركٌز : منتبه.

 الذاكرة : سلٌمة ٌتذكر كل أحداث طفولته.

 ر : ؼٌر مستبصر بأن تصرفاته عدوانٌة.االستبصا

 عرض المقابالت :

)األكبر  7سنوات ٌدرس بالصؾ الرابع ابتدائً، عدد اخوته  0أ( ٌبلػ من العمر -الحالة )ج

ذكور أصؽر منه(، ٌحتل المرتبة الثانٌة بٌنهم ٌقطن بوالٌة مستؽانم من عائلة  2أنثى و 

أشهر  7بالصحراء و ٌقوم بزٌارتهم كل  متكونة من أم ماكثة بالبٌت و أب عسكري ٌعمل

ٌعٌش فً جو مستقرمع اخوته و أمه التً توفر لهم الرعاٌة و االهتمام و تعوضهم عن 

 ؼٌاب األب بتوفٌر حاجاتهم المادٌة و المعنوٌة.

ٌقول الحالة أنه ٌشتاق لوالده كثٌرا حٌث أنه ال  ٌشاركهم أٌامهم و أوقاتهم و أنه ٌتمنى أن 

"ماما هً لً تدٌنا ه فً نزهة أو للعب معه مع أن أمه تعوضه فً ذكره ٌخرج مع والد

بحٌث ٌظهر أن عبلقته جٌدة بها وٌقول نقراو و تخرج تقضً وهً لً تكسٌنا و تخرجنا" 
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أنه ٌحبها وأنها توفر له كل ما ٌحتاجه هو و اخوته، وعن عبلقته باخوته فتبدو جٌدة فً 

أما عبلقته باألصدقاء  كبٌرة تلعب معانا وقاع""نبغً خاوتً بزاف سٌرتو ختً القوله 

فهً مضطربة بسبب شجاراته المتكررة معهم اذ صرح كل من معلمته و أمه أنه ٌتعدى 

على االخرٌن لفظٌا و بدنٌا عن طرٌق قٌامه بضربهم و سبهم و شتمهم بدون سبب رؼم أن 

" داٌما ٌشكو منه جوارٌن م األم تقوم بمعاقبته كلما قام بهذه السلوكات كما جاء فً قول األ

ٌضرب والدهم وداٌما المعلمة تشكً منه كل ٌوم ٌشقف واحد ونضربه حتى نكتله و 

"فالدار مع خوته غً نزقً علٌه ٌحبس بصح برا تقول قاع مشً هو وتضٌؾ ٌعاود" 

وٌتضح أن األم تتبع أسلوب تربٌة صارم معه و مع  حتى فاللعب و خشٌن مع صحابه"

كما "باباهم غاٌب علٌهم نخاف ٌخرجو عوجٌن داٌما موراهم و مزٌرتهم" اخوته اذ تقول 

وهو ما "كً ٌشكو منً وال تسمعنً ضربت واحد تضربنً" أكد الحالة ذلك فً قوله 

أن الطفل كلما عوقب على أفعاله العدوانٌة من طرؾ والدٌه  SEARSٌبرره قول سٌرز

داؾ أخرى كاللعب، وٌقول الحالة أنه ٌؤدي ذلك الى كؾ العدوان فً المنزل ونقله الى أه

"ما نبغٌش واحد ٌحكم ٌكره معلمته وأنه ال ٌرٌد أن تأمره أو تطلب منه فعل شًء بالؽصب 

"مهبلنً ٌدٌر فوضى و ٌقاٌس صحابه و وتتبث المعلمة ذلك بقولها فٌا أصال هً تكرهنً" 

التربٌة الصارم  ٌمكن ارجاع ذلك الى أن أسلوبٌدٌلهم صوالحهم وما ٌسمعش الكالم" و 

والذي ٌؤدي الى نشوء شخصٌة متمردة تنزع الى الخروج على قواعد السلوك المتعارؾ 

 علٌه كوسٌلة للتنفٌس و التعوٌض عما ٌتعرض له.

كما أن الدور المزدوج الذي تلعبه األم فً تربٌة أبنائها قد ٌكون هو سبب عدوانٌة الطفل 

هذه الحالة ٌصبح السلوك نمطا أنثوٌا من  ( أنه ف3007ًكما جاء فً  قول سهٌر كامل)

وجهة نظر الطفل و لذا فان عند نمو نزعة الذكور التً تحدث قبل المراهقة ٌصبح الطفل 

 مضطرا ال شعورٌا إلتٌان السلوك المخالؾ بؽٌة إتباث الذكورة .

ة وعن الوضع االجتماعً لعائلة الحالة فهً جٌدة اذ أن عبلقات الوالدٌن مع الجٌران جٌد

 ولدٌهم صداقات كثٌرة . 

 تحلٌل المقٌاس : 4-2-1
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بعد تحلٌل مقٌاس السلوك العدوانً الذي تم تطبٌقه على الحالة اتضح  وجود درجات مختلفة 

 فً مستوٌات العدوان كما هو موضح فً الجدول التالً :

 

 

 ( ٌوضح مستوى العدوان فً القٌاس القبلً للحالة الثانٌة :40جدول رقم )   

 الدرجة العدوان أبعاد

 14 العدوان الموجه نحو االخر

 01 العدوان الموجه نحو الذات

 09 العدوان الموجه نحو الممتلكات

 24 الدرجة الكلٌة

 

 73فً البعد األول و  37بعد تطبٌق مقٌاس السلوك العدوانً تحصلت الباحثة على درجة 

 الحالة لدٌه عدوان بنسبة عالٌة.فً البعد الثالث و ٌدل على أن  70فً البعد الثانً و 

أدنى درجة هً العدوان الموجه نحو الذات وهذا ٌعود الى مرحلة النمو التً ٌمر فٌها الحالة 

وهً الطفولة الوسطى والتً ٌتمٌز فٌها الطفل العدوان الجسدي و اللفظً أكثرمن العدوان 

 نحو الذات.

 العدوانٌة.فما فوق مستوى عالً من  38تذكٌر: تعتبر الدرجة 

 ملخص المقابالت :

من خبلل المبلحظة المباشرة و المقاببلت الموجهة و شبه الموجهة التً أجرٌت نستنتج أن 

 سلوكٌات الحالة تمثلت فً :
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 االعتداء على االخرٌن لفظٌا و بدنٌا. -

 التلفظ بألفاظ بدٌئة مع المعلمة و الزمبلء. -

 البصق على الزمبلء -

 .محاولة خنق االخرٌن-

 صراخ و الشجار أثناء اللعب -

 تشوٌش و احداث الفوضى فً القسم . -

 تخرٌب السبورة و تكسٌر أدوات زمبلئه قصدا. -

 سٌر جلسات البرنامج العالجً المقترح للحالة الثانٌة: 5-2-1

لتقٌٌم سٌر جلسات البرنامج العبلجً المقترح قامت الباحثة بالرجوع الى شبكة المبلحظة 

 : 70بنائها كما هً موضحة فً الملحق رقم التً قامت ب

 ( : ٌوضح سٌرجلسات البرنامج العالجً للحالة الثانٌة :04الجدول رقم )       

 المالحظات على الحالة  هدفها   محورها تارٌخ اجرائها الجلسات

01 

 د70المدة:

التمهٌد - 2019-04-28

 للبرنامج.

التعرٌؾ -

بالسلوك 

العدوانً لدى 

اعطائه الطفل و 

نظرة عن 

البرنامج 

العبلجً 

اعطاء فرصة التعرؾ -

 على بعضهم 

تعرٌؾ و شرح النتائج -

السلبٌة للسلوك 

العدوانً من خبلل 

 عرض فٌدٌو.

توضٌح البرنامج -

العبلجً و أهدافه 

للحاالت و تهٌئتهم 

لتحقٌق الهدؾ 

استخدمت الباحثة 

فٌدٌوكارتونً ٌشرح 

لوك وٌوضح الس

العدوانً و اعتمدت 

على فنٌة المناقشة 

الجماعٌة لفتح المجال 

للحاالت للتعرؾ على 

 بعضهم .
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كان الحالة كثٌر  للمشاركة فٌه بالموسٌقى

التفاعل مع المجموعة 

العبلجٌة و فضولً اذ 

بدأ بمناداتهم بأسماءهم 

من أول لقاء ٌسألهم 

كثٌرا و ٌطلب من 

الباحثة سماع 

تعرٌفاتهم للسلوك 

العدوانً لٌقارنها 

 ه. بتعرٌف

02 

 د07المدة:

2019-05-02  

معرفة -

المتطلبات 

األساسٌة لكل 

 طفل و حاجاته.

 

التدرٌب على التعبٌر -

على المشاعر و األفكار 

 بصورة اٌجابٌة.

توظٌؾ عباراتهم و -

أفكارهم فً مقاطع 

موسٌقٌة و تصحٌحها 

بمشاركتهم)تصحٌح 

 أفكار بعضهم(.

لتحقٌق الهدؾ 

استخدمت الباحثة فنٌة 

الؽنائً و  األداء

 المناقشة الجماعٌة .

لم ٌتمكن الحالة من 

تكوٌن أي جملة ؼنائٌة 

فً البداٌة فقامت 

 الباحثة بالتدخل وشرح

الفنٌة قام الحالة بعد 

عدة محاوالت 

ومساعدته بالموسٌقى 

بتكوٌن جمل ؼنائٌة 

من قصٌدة تعلمها 

 بالمدرسة عن األب .
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03 

 د70المدة:

اخراج الطاقة - 2019-05-05

الزائدة من 

 الجسم

تنظٌم اٌقاع حركة 

 الجسم.

لتحقٌق الهدؾ اعتمدت 

الباحثة فنٌة األلعاب 

الموسٌقٌة باستخدام 

موسٌقى مثٌرة منشطة 

مسجلة،مكبرصوت، 

 كرات.

تمٌز فٌها الحالة  -

باإلندفاعٌة تمتلث فً 

رمً نفسه على 

األرض، إدخال رأسه 

فً مكبر الصوت 

والجري وراء زمٌله 

ومحاولة فً المجموعة 

 حمله .

دفع أصدقائه  -

ومحاولة أخذ أدوارهم 

 فً  اللعب.

04 

 د77المدة:

ادارة - 2019-05-09

 االنفعاالت.

 

تعلٌم الطفل ضبط -

 انفعاالته و التحكم فٌها.

التعامل مع المواقؾ -

 بمرونة .

التركٌز و االبتعاد عن -

 االندفاعٌة.

لتحقٌق الهدؾ 

استخدمت الباحثة 

التأمل الموسٌقً 

باالعتماد على موسٌقى 

مسجلة ثم العزؾ على 

االلة الجٌتار فً 

 االخٌر
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لوحظ على الحالة فً 

الجزء األول من 

تطبٌق التقنٌة انفعاالت 

و تعبٌرات ؼضب من 

خبلل اٌماءات الوجه و 

 تقطٌب الحاجبٌن .

فً الجزء الثانً للتقنٌة 

كان الحالة فً حالة 

 هدوء و إسترخاء.

فً الجزء األخٌر من 

بٌق التقنٌة أثناء تط

عزؾ الباحثة 

لمقطوعة 

اسبانٌة)فبلمنكو( كان 

هناك تجاوب من 

طرؾ الحالة بالرقص 

 و الدندنة .

ختمت الحصة بمناقشة 

جماعٌة انتهت بوعً 

 الحالة بسلوكاته.  

05 

 د70المدة:

ادارة - 2019-05-12

االنفعاالت 

 (.2)الجزء 

على التواصل  التدرٌب-

الجٌد و االستماع 

 لبلخر.

اعتمدت الباحثة تقنٌة 

األداء و العزؾ 

باستخدام عزؾ 

الحاالت على االالت 
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        + 

التواصل 

الواضح و 

 الجٌد.

 

التشجٌع على التواصل -

 بدون عنؾ أو شتم.

تحسٌس الطفل -

باالنتماء و التقبل 

 االجتماعً.

 

االٌقاعٌة السهلة 

 )الطبول(

مع تردٌد كل طفل -

 لجملة ؼنائٌة .

القٌام طلب الحالة 

بالفعل أمامه لٌأخذ 

فكرة وأبدى تكٌزا و 

 انتباها جٌدٌن.

ثم إندمج مع المجموعة 

مباشرة بحٌث كان 

منتظما فً أداءه 

 ومحترما لدور اآلخر.

06 

 د07المدة:

2019-05-16 

 

تعلٌم الطفل التفرٌق - تاكٌد الذات-

بٌن السلوك التوكٌدي و 

 السلوك العدوانً.

تقبل االخر و احترام -

رأٌه. العمل ضمن 

المجموعة و التشجٌع 

 على العمل التعاونً.

تقنٌة : لعب 

االدوارتسوده موسٌقى 

 كبلسٌكٌة.

أدى الحالة دورصدٌقه 

فً الحً ثم دور 

 المعلمة.

لوحظ على الحالة 

انخفاض فً سلوكاته 

العدوانٌة، تواصل جٌد 

مع المعلمة و الزمبلء 

 فً القسم .
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07 

 د77المدة:

خفض السلوك - 2019-05-19

 العدوانً.

التفاعل االٌجابً و -

االبتعاد عن السلوكات 

 السلبٌة.

التعاطؾ مع االخرٌن -

 و عدم االساءة الٌهم.

ضبط االنفعاالت فً -

المواقؾ المسببة 

 لسلوكات العدوانٌة.

 

أسلوب الوصؾ 

التصوري باستخدام 

فٌدٌو ٌحمل مواقؾ 

اجتماعٌة حول مساعدة 

االخر والتعاطؾ 

 معهم.

جل اختفاء اإلعتداء س

 و الشجارأثناء اللعب.

وانخفاض فً ضرب 

و شتم الزمبلء فً 

القسم وأثناء 

 االستراحة.

08 

 د77المدة:

االنتباه و - 2019-05-22

 االنتظام

تدرٌب الطفل على -

االنتباه  و االستماع عن 

 طرٌق االٌقاع و النؽم.

االلتزام بالهدوء اثناء -

 اللعب و داخل القسم.

أورؾ أسلوب 

 شولفٌرك.

انتباه والحفاظ على 

نفس الوزن و الحركة 

و الصوت المقدم فً 

 التعلٌمات.

09 

 د70المدة:

تعلم سلوكات - 2019-05-23

 اٌجابٌة.

احترام األخرٌن و -

 عدم االساءة.

توجٌه اهتمام الطفل -

الى  التزامه بالسلوكات 

 المقبولة اجتماعٌا.

فنٌة االبتكار 

 الموسٌقً.

كان تعبٌرا  أداء الحالة

عن الؽضب تجسدت 

فً تصورشخص 
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 أمامه و شجاره معه.

ثم بعد تصحٌحها كانت 

فً شكل سلوكات 

اٌجابٌة تمثلت فً مد 

ٌد المصافحة لآلخر 

وعناقه مع وجود 

 إبتسامة ظاهرة.

10 

 د07المدة:

تقوٌم و انهاء -  2019-05-24

البرنامج 

 العبلجً.

التطبٌق البعدي -

لمقٌاس السلوك 

 . العدوانً

انهاء العبلقة العبلجٌة -

بمناقشة الحاالت حول 

افكارهم و أرائهم عن 

سلوكاتهم قبل و بعد 

 العملٌة العبلجٌة.

مكافاة الحاالت على -

 انجازهم.  

استخدام أسلوب 

 التعزٌز.

عن طرٌق استخدام 

شبكة المبلحظة 

العٌادٌة و التطبٌق 

البعدي لمقٌاس السلوك 

العدوانً تم تسجٌل 

 انخفاض بعض

 السلوكات العدوانٌة.

 

 تقٌٌم البرنامج العالجً للحالة الثانٌة: 6-2-1

كان للبرنامج العبلجً أثر واضح فً انخفاض درجة السلوك العدوانً للحالة وكان لكل فنٌة 

 دورها فً تحقٌق هدؾ البرنامج.

استخدمت الباحثة شبكة المبلحظة و القٌاس البعدي  لتقٌٌم السلوك وكانت النتائج االنخفاض 

التدرٌجً لبعض السلوكات العدوانٌة بحٌث كان للمناقشة الجماعٌة أثر فً التفاعل اإلٌجابً 

مع المجموعة منذ الحصة األولى كما أدت الى وعٌه بسلوكاته، أما األلعاب الموسٌقٌة والتً 
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هدفها اخراج الطاقة الزائدة من الجسم كان لها أثر واضح فً تفرٌػ العدوانٌة التً كان كان 

ٌستعملها الحالة أثناء اللعب ظهر أثرها فً الحصة الثامنة فً )أسلوب أورؾ شولفٌرك( 

والذي اشترك مع األلعاب فً نفس األهداؾ أٌن أظهر الحالة هدوءا و تركٌزا، كما ساهم 

ائً و األداء و العزؾ فً التخفٌؾ من السلوكات العدوانٌة بحٌث ساعدت كل من األداء الؽن

الخلفٌة الموسٌقٌة فً التعبٌر عن أفكارالحالة وتصحٌحها بمشاركة كل من الباحثة و 

المجموعة العبلجٌة كما أدى التأمل الموسٌقً الى التركٌز واالنتباه و التدرٌب على التحكم 

ي فكملت تقنٌة لعب األدوار بتشجٌع الحالة على العمل فً اإلنفعال، أما الوصؾ التصور

التعاونً وتقبل وإحترام الرأي األخر لوحظت من خبلل تعامله وتواصله الجٌد مع المعلمة 

والزمبلء واضافت تقنٌة اإلبتكار الموسٌقً جانبا مهما على الحالة تمثل فً تصحٌح أفكاره 

 .و توجٌه إهتمامه الى سلوكات مقبولة إجتماعٌا

وقدم التعزٌز المادي و المعنوي نتٌجة ونجاح فً قٌام الحالة بسلوكات اٌجابٌة بعد الحصة  

تمثلت فً اإلنتظام واالنتباه داخل القسم والتواصل الجٌد مع المعلمة والزمبلء والتوقؾ عن 

 المشاجرة مع األصدقاء أثناء اللعب.

 نتائج القٌاس البعدي للحالة الثانٌة : 7-2-1

 ٌوضح مستوى العدوان فً القٌاس البعدي للحالة الثانٌة :( : 00الجدول رقم )

 الدرجة أبعاد العدوان

 05 العدوان الموجه نحو االخرٌن

 00 العدوان الموجه نحو الذات

 02 العدوان الموجه نحو الممتلكات

  07 الدرجة الكلٌة
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البعدي على درجات منخفضة فً  بعد تطبٌق البرنامج العبلجً تحصلت الباحثة فً القٌاس

درجات : بعد العدوان الموجه نحو االخر  70العدوان، حٌث انخفضت الدرجة الكلٌة الى 

 72درجات، بعد العدوان الموجه نحو الذات منعدم، العدوان الموجه نحو الممتلكات  70

 درجة .

 –الدفع  –شتم ال –البصق  –انخفاض العدوان الموجه نحو االخرالمتمثل فً : الضرب   -

 خنق الزمبلء. -رمً األشٌاء على االخرٌن

انخفاض العدوان الموجه نحو الممتلكات: المثمثل فً تخرٌب أدوات القسم و تكسٌر   -

 أدوات الزمبلء عمدا.

 استنتاج عام للحالة: 8-2-1

سنوات، من خبلل إجراء  0أ( تلمٌذ ٌدرس سنة ثالثة ابتائً ٌبلػ من العمر -الحالة )ج

قاببلت و المبلحظات العٌادٌة لوحظت علٌه سلوكات عدوانٌة، تحصل فً مقٌاس السلوك الم

، وبعد تطبٌق البرنامج العبلجً إنخفضت الدرجة الكلٌة الى 27العدوانً القبلً على درجة 

درجات، وإختفى العدوان  70درجات، بحٌث إنخفض العدوان الموجه نحو اآلخرب: 70

ضه بدرجة واحدة، كما إنخفض العدوان الموجه نحو اآلخر ب: الموجه نحو الذات بعد إنخفا

درجات وإكتسب الحالة سلوكات إٌجابٌة تمثلت فً اإلنتظام واإلنتباه داخل القسم كما  70

 أصبح لدٌه تواصل جٌد مع المعلمة والزمبلء.
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 الحالة الثالثة : 3-1

 البٌانات األولٌة : 1-3-1

 ب.-االسم و اللقب : ؾ

 سنوات. 37سن : ال

 الجنس : ذكر

 المستوى الدراسً : سنة خامسة ابتدائً.

 .0807الفصل الثانً: 0870المعدل : الفصل األول: 

 عدد االخوة: لٌس لدٌه إخوة.

 مهنة األب : معلم.

 .70السن : 

 مهنة األم : ماكثة بالبٌت.

 .70السن : 

 المناخ األسري العام : مستقر.
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 : جٌد.الوضع االقتصادي للعائلة 

 نوع السكن: شقة.

 مقر االقامة : والٌة مستؽانم

تم إجراء المقاببلت فً قاعة إجتماع أولٌاء التبلمٌذ الموزعة فً  سٌر المقابالت :  2-3-1

 جلسات كما هو مبٌن فً الجدول التالً : 7

 

 ( ٌوضح سٌر المقابالت مع الحالة الثالثة:02جدول رقم ) 

 الهدف منها  ةالمد تارٌخ اجرائها المقابالت

 المقابلة األولى

 

 التعرٌؾ بدورنا كأخصاٌٌن نفساٌٌن. د32 2019-04-21

 التعرؾ على الحالة و محاولة كسب الثقة.

 جمع البٌانات األولٌة.

تطبٌق مقٌاس السلوك العدوانً)المقٌاس 

 القبلً(.

معلمٌه التعرؾ على عبلقة الحالة بوالدٌه و  د30 22-04-2019 المقابلة الثانٌة

 و زمبلئه.

 التعرؾ على طفولة الحالة.

التعرؾ على أسباب السلوك العدوانً للحالة  د40 23-04-2019 المقابلة الثالثة

 من خبلل مقابلة مع الحالة ثم مع الوالدة.

 تحدٌد أسلوب معاملة الوالدٌن للحالة.

 لؤلسرة.التعرؾ على الظروؾ االجتماعٌة  د20 24-04-2019 المقابلة الرابعة
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 تحضٌر الحالة للبدء فً العملٌة العبلجٌة. 

 

 

 

 

 

 السٌمٌائٌة العامة : 3-3-1

الحالة أسمر طوٌل، شعرأسود مسرح، نظٌؾ ومرتب، متوسط البنٌة البنٌة المورفولوجٌة : 

 الجسدٌة، عٌنان بنٌتان، هندام أنٌق.  

 مندفع و عدوانً..السلوك : 

 ٌتكلم بسرعة وصوته عالً.الكالم : 

 المزاج : منزعج، قلق و ؼاضب.

 األفكار: مترابطة و متسلسلة.

 االدراك و الوعً بالزمان و المكان : ادراك سلٌم .

 االنتباه و التركٌز : منتبه.

 الذاكرة : سلٌمة ٌتذكر كل تفاصٌل طفولته.

 الوعً بالسلوك  : ؼٌرواع بأن تصرفاته عدوانٌة.

 عرض المقابالت :

وات مستواه الدراسً  السنة الخامسة ابتدائً وهو الطفل الوحٌد سن 37ب( ٌبلػ -الحالة )ؾ

 فً العائلة ٌعٌش مع والدٌه أم ماكثة بالبٌت و أب معلم فً جو مستقر .
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سنوات من عمره تعرض الحالة مع والده لحادث مرور أثناء توجههما بالسٌارة الى  8فً 

لحالة سببت له إعاقة على بٌت جده أدى الى كسور على مستوى الٌد و الرجل بالنسبة ل

مستوى الٌد وإصابة األب على مستوى الوجه أدت الى تشوهات فً األنؾ و الفم وعلى 

حسب قول األم أنه منذ ذلك الٌوم تؽٌرت سلوكات الحالة بحٌث أصبح ٌهرب من المدرسة و 

 ٌتشاجر مع أصدقائه وٌسرق أدواتهم و ألعابهم.

را و ٌروٌه بتفاصٌله فً كل مرة وٌظهر شعوره أنه ٌركز الحالة فً حدٌثه على الحادث كثٌ

" بابا كان باغً ٌرقد وأنا قعدت نقوله دٌنً عند با كون سبب الحادث كما جاء فً قوله 

ٌضع الحالة ٌدٌه  أثناء حدٌثه عن الحادثةغً ما قتلهش كون ماراهش هاك فً وجهه" 

" تشوه وجه أبوه فً قوله على وجهه مع بكاء وٌقول أن أصدقائه ٌسألونه دائما عن سبب 

صحابً داٌما ٌسقسونً عاله بابا وجهه مخسرهاكا أٌا من نحكٌلهم ٌقولولً تسما 

ٌظهر أن الحالة ٌعانً من الشعور بالذنب وقد ٌكون هذا سبب ظهورسلوكاته بسبابك" 

 العدوانٌة.

ه لٌس له عبلقة الحالة بوالدٌه جٌدة ٌقول أن أمه تحبه كثٌرا وهً الوحٌدة التً تشعره أن

"غً ماما لً تقولً نتا خاطٌك ربً هو لً بغا دخل فً الحادث كما جاء على ذكره 

وعن عبلقته بأبوه ٌقول أنها جٌدة أٌضا ٌمنحه وقتا للعب معه و ٌخرجه معه كل ٌختبرنا" 

"والدٌا مقلشٌنً فً زوج بابا جامً زقا علٌا وال ضربنً بصح مساء ما جاء عللى قوله 

، الحالة دائم الشجارات مع أبناء الجٌران وٌشكو منه ٌجو جوارٌن ٌشكو"ماما تضربنً من 

الجٌران كثٌرا اذ ٌطرق بٌبانهم وٌرمٌها بالحجارة ٌسب وٌشتم الجٌران كما جاء على لسان 

ٌظهرأن تدلٌل األب "ٌرد على الكبار الهدرة محشمنً وباباه مقلشه ما ٌدٌرله والو" األم 

أنه ٌبلحظ أن والداه ؼٌر متفقان على نفس أسلوب التربٌة  الزائد سبب تمرد الحالة كما

باإلضافة الى أن الحادث تسبب للحالة فً وجود عاهة مستدٌمة على مستوى الٌد وبالتالً 

 ٌجد فً العدوان تعوٌضا للنقص الذي ٌشعر به و ٌنال به ذكرا فً وسطه. 

ات مع المعلم، وٌتمرد عبلقات الحالة فً وسطه المدرسً ؼٌر مستقرة فهو دائم الشجار

على قوانٌن المدرسة من خبلل مقابلتنا مع المعلم ذكر لنا أنه ٌفعل عكس ما ٌقول بهدؾ 
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استفزازه وضربه وٌقول أنه جرب معه كل الطرق عن طرٌق عقابه بالكتابة أو الوقوؾ 

لكن دون جدوى قد تكون فً هذه النقطة الحاجة البلشعورٌة للعقاب نتجت عن شعوره 

 وبالتالً أدت الى ظهور السلوكات العدوانٌة لدى الحالة.  بالذنب

 

 تحلٌل المقٌاس : 4-3-1

بعد تحلٌل مقٌاس السلوك العدوانً الذي تم تطبٌقه على الحالة اتضح  وجود درجات مختلفة 

 فً مستوٌات العدوان كما هو موضح فً الجدول التالً :

 

 القبلً للحالة الثالثة: ( ٌوضح مستوى العدوان فً القٌاس01جدول رقم )   

 الدرجة أبعاد العدوان

 16 العدوان الموجه نحو االخر

 01 العدوان الموجه نحو الذات

 11 العدوان الموجه نحو الممتلكات

 28 الدرجة الكلٌة

 

بعد تطبٌق مقٌاس السلوك العدوانً تحصلت الباحثة على درجات مرتفعة فً البعدٌن 

أما العدوان الموجه  33والعدوان الموجه نحو الممتلكات  30 العدوان الموجه نحو األخرٌن

 نحو الذات فكان بدرجة واحدة .

وبالتالً الحالة لدٌه عدوان بنسبة عالٌة جدا وبالنسبة للعدوان الموجه نحو الذات فهً قلٌلة 

 جدا وهذا راجع الى أن الحالة فً بداٌة مرحلة الطفولة المتأخرة.

 فما فوق مستوى عالً من العدوانٌة. 38تذكٌر: تعتبر الدرجة 
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 ملخص المقابالت :

من خبلل المبلحظة المباشرة و المقاببلت الموجهة و شبه الموجهة التً أجرٌت نستنتج أن 

 سلوكٌات الحالة تمثلت فً :

 االعتداء على االخرٌن لفظٌا و بدنٌا. -

 التلفظ بألفاظ بدٌئة مع المعلمة و الزمبلء. -

 ءالبصق على الزمبل -

 ضرب الزمبلء أثناء اللعب. -

 تحرٌض أصدقاءه على بعضهم البعض.  -

 صراخ أثناء اللعب -

 تشوٌش و احداث الفوضى فً القسم . -

 تخرٌب السبورة و تكسٌر أدوات زمبلئه قصدا. -

 سٌر جلسات البرنامج العالجً المقترح للحالة الثالثة : 5-3-1

ترح قامت الباحثة بالرجوع الى شبكة المبلحظة لتقٌٌم سٌر جلسات البرنامج العبلجً المق

 : 70التً قامت ببنائها كما هً موضحة فً الملحق رقم 

 ب(: -( : ٌوضح سٌرجلسات البرنامج العالجً للحالة )ف00الجدول رقم )       

 المالحظات على الحالة  هدفها   محورها تارٌخ اجرائها الجلسات

01 

 د70المدة:

 التمهٌد- 2019-04-28

 للبرنامج.

التعرٌؾ -

بالسلوك 

اعطاء فرصة التعرؾ -

 على بعضهم 

تعرٌؾ و شرح النتائج -

السلبٌة للسلوك 

الهدؾ لتحقٌق 

استخدمت الباحثة 

فٌدٌوكارتونً ٌشرح 

وٌوضح السلوك 

العدوانً و اعتمدت 
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العدوانً لدى 

الطفل و اعطائه 

نظرة عن 

البرنامج 

العبلجً 

 بالموسٌقى

العدوانً من خبلل 

 عرض فٌدٌو.

توضٌح البرنامج -

العبلجً و أهدافه 

للحاالت و تهٌئتهم 

 للمشاركة فٌه

على فنٌة المناقشة 

الجماعٌة لفتح المجال 

للحاالت للتعرؾ على 

 بعضهم .

لم ٌتفاعل الحالة مع 

المجموعة خبلل 

الحصة ولم ٌشارك 

برأٌه فً تعرٌؾ 

السلوك العدوانً رؼم 

محاوالت الباحثة 

 بدمجه، بقً صامتا.

02 

 د07المدة:

2019-05-02  

معرفة -

المتطلبات 

األساسٌة لكل 

 طفل و حاجاته.

 

التدرٌب على التعبٌر -

على المشاعر و 

األفكار بصورة 

 اٌجابٌة.

توظٌؾ عباراتهم و -

أفكارهم فً مقاطع 

موسٌقٌة و تصحٌحها 

بمشاركتهم)تصحٌح 

 أفكار بعضهم(.

لتحقٌق الهدؾ 

استخدمت الباحثة فنٌة 

الؽنائً و األداء 

 المناقشة الجماعٌة .

رفض الحالة تكوٌن 

أي جملة ؼنائٌة قائبل 

أنه ٌحب اإلستماع فقط 

الى الموسٌقى وال ٌرٌد 

الؽناء ولم تجدي 

 محاوالت الباحثة نفعا.

03 

 د70المدة:

اخراج الطاقة - 2019-05-05

الزائدة من 

تنظٌم اٌقاع حركة 

 الجسم.

لتحقٌق الهدؾ اعتمدت 

فنٌة األلعاب  الباحثة

الموسٌقٌة باستخدام 
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موسٌقى مثٌرة منشطة  الجسم

مسجلة،مكبرصوت، 

 كرات.

على عكس الحصص -

السابقة تجاوب الحالة 

مع المجموعة للمرة 

األولى وتفاعل مع 

المجموعة وعبلمات 

السرور بادٌة على 

وجهه وتمٌز خبلل 

لعبه بدفع زمبلئه فً 

المجموعة وأخذ 

 أدوارهم.

04 

 د77المدة:

 ادارة- 2019-05-09

 االنفعاالت.

 

تعلٌم الطفل ضبط -

 انفعاالته و التحكم فٌها.

التعامل مع المواقؾ -

 بمرونة .

التركٌز و االبتعاد عن -

 االندفاعٌة.

لتحقٌق الهدؾ 

استخدمت الباحثة 

التأمل الموسٌقً 

باالعتماد على موسٌقى 

مسجلة ثم العزؾ على 

االلة الجٌتار فً 

 االخٌر

لحالة فً لوحظ على ا

الجزء األول من 

تطبٌق التقنٌة انفعاالت 

و تعبٌرات ؼضب من 
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خبلل اٌماءات الوجه 

 وقبضة الٌدٌن .

فً الجزء الثانً للتقنٌة 

كان الحالة فً حالة 

 هدوء و إسترخاء.

فً الجزء األخٌر من 

تطبٌق التقنٌة أثناء 

عزؾ الباحثة 

لمقطوعة 

اسبانٌة)فبلمنكو( كان 

هناك تجاوب من 

الحالة بالقرع طرؾ 

على الكرسً وهز 

 الرأس.

ختمت الحصة بمناقشة 

جماعٌة انتهت بوعً 

 الحالة بسلوكاته.  

05 

 د70المدة:

ادارة - 2019-05-12

االنفعاالت 

 (.2)الجزء 

        + 

التواصل 

الواضح و 

التدرٌب على -

التواصل الجٌد و 

 االستماع لبلخر.

التشجٌع على -

أو التواصل بدون عنؾ 

 شتم.

اعتمدت الباحثة تقنٌة 

األداء و العزؾ 

باستخدام عزؾ 

الحاالت على االالت 

االٌقاعٌة السهلة 

 )الطبول(.
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 الجٌد.

 

تحسٌس الطفل -

باالنتماء و التقبل 

 االجتماعً.

 

مع تردٌد كل طفل -

 لجملة ؼنائٌة.

طلب الحالة العزؾ 

دون ؼناء 

"منبغٌش نغنً قائبل:

خلٌنً نطبل وهوما 

 ٌغنو". 

06 

 د07المدة:

2019-05-16 

 

تعلٌم الطفل التفرٌق - تاكٌد الذات-

بٌن السلوك التوكٌدي و 

 السلوك العدوانً.

تقبل االخر و احترام -

رأٌه. العمل ضمن 

المجموعة و التشجٌع 

 على العمل التعاونً.

تقنٌة : لعب 

االدوارتسوده موسٌقى 

 كبلسٌكٌة.

أدى الحالة دورمعلمه 

وفً نهاٌة الحصة كان 

الحالة على وعً 

بسلوكه العدوانً 

واندفاعٌته فً التعامل 

 مع المواقؾ .

07 

 د77المدة:

خفض السلوك - 2019-05-19

 العدوانً.

التفاعل االٌجابً و -

االبتعاد عن السلوكات 

 السلبٌة.

التعاطؾ مع االخرٌن -

 و عدم االساءة الٌهم.

ضبط االنفعاالت فً -

المواقؾ المسببة 

أسلوب الوصؾ 

التصوري باستخدام 

فٌدٌو ٌحمل مواقؾ 

اجتماعٌة حول مساعدة 

االخر والتعاطؾ 

 معهم.

سجل اختفاء اإلعتداء 
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 .لسلوكات العدوانٌة

 

 و الشجارأثناء اللعب.

لحد هذه الحصة 

التزال السلوكات 

العدوانٌة المبلحظة من 

 قبل لم تنخفض.

08 

 د77المدة:

االنتباه و - 2019-05-22

 االنتظام

على تدرٌب الطفل -

االنتباه  و االستماع 

عن طرٌق االٌقاع و 

 النؽم.

االلتزام بالهدوء اثناء -

 اللعب و داخل القسم.

أسلوب أورؾ 

 شولفٌرك.

سجل انتباه الحالة 

والحفاظ على نفس 

الوزن و الحركة و 

الصوت المقدم فً 

 التعلٌمات.

09 

 د70المدة:

تعلم سلوكات - 2019-05-23

 اٌجابٌة.

 احترام األخرٌن و-

 عدم االساءة.

توجٌه اهتمام الطفل -

الى  التزامه بالسلوكات 

 المقبولة اجتماعٌا.

فنٌة االبتكار 

 الموسٌقً.

أداء الحالة كان تعبٌرا 

عن الؽضب و ضرب 

شخص تصور أنه قام 

 بشتمه .

ثم بعد تصحٌحها كانت 

فً شكل سلوكات 

اٌجابٌة تمثلت فً 

تجاهل الشخص 

 المسًء .
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10 

 د07المدة:

تقوٌم و انهاء -  2019-05-24

البرنامج 

 العبلجً.

التطبٌق البعدي -

لمقٌاس السلوك 

 العدوانً. 

انهاء العبلقة العبلجٌة -

بمناقشة الحاالت حول 

افكارهم و أرائهم عن 

سلوكاتهم قبل و بعد 

 العملٌة العبلجٌة.

مكافاة الحاالت على -

 انجازهم.  

استخدام أسلوب 

 التعزٌز.

عن طرٌق استخدام 

المبلحظة شبكة 

العٌادٌة و التطبٌق 

البعدي لمقٌاس السلوك 

العدوانً لم ٌتم تسجٌل 

انخفاض فً السلوكات 

 العدوانٌة.

 

 

 تقٌٌم البرنامج العالجً للحالة الثالثة : 6-3-1

 لم ٌكن للبرنامج العبلجً أثر واضح على الحالة فً التخفٌؾ من السلوكات العدوانٌة . 

حظة و القٌاس البعدي  لتقٌٌم السلوك وكانت النتائج أنه تم استخدمت الباحثة شبكة المبل

تسجٌل انخفاض فً المقٌاس بدرجتٌن فقط تمتلث فً انعدام العدوان الموجه نحو الذات 

وكان ذلك واضح خبلل جلسات التأمل الموسٌقً و األلعاب الموسٌقٌة و التً الى جانب 

فنٌات األخرى فأدت الى وعً الحالة كونها عبلجٌة كان لها دور تفرٌؽً تنفٌسً، أما ال

بسلوكاته العدوانٌة وإن كان لها أثر فً التخفٌؾ من هذه السلوكات فإن هذا األثر كان خبلل 

الحصة فقط أما خبلل مبلحظته فً القسم و أثناء وقت اإلستراحة واللعب مع الزمبلئه فإن 

مج على الحالة فً التخفٌؾ من السلوكات العدوانٌة للحالة لم تنخفض ولم ٌبلحظ تأثٌر للبرنا

 عدوانٌته. 

 نتائج القٌاس البعدي للحالة الثالثة : 7-3-1

 ٌوضح مستوى العدوان فً القٌاس البعدي للحالة الثالثة:( : 00الجدول رقم )
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 الدرجة أبعاد العدوان

 16 العدوان الموجه نحو االخرٌن

 00 العدوان الموجه نحو الذات

 10 الممتلكاتالعدوان الموجه نحو 

 26 الدرجة الكلٌة

 

بعد تطبٌق البرنامج العبلجً تحصلت الباحثة فً القٌاس البعدي على درجات قرٌبة من 

بحٌث  28درجة بعدما كانت  20المقٌاس القبلً المطبق ، حٌث انخفضت الدرجة الكلٌة الى 

بقٌت درجة العدوان الموجه نحو اآلخر كما هً واخفضت درجة العدوان الموجه نحو 

تفى العدوان الموجه نحو الذات والذي كانت درجته فً القٌاس الممتلكات بدرجة واحدة، وإخ

 القبلً درجة واحدة .

 استنتاج عام للحالة :

سنوات، ٌدرس سنة خامسة إبتدائً، من خبلل اجراء  37ب( ٌبلػ من العمر-الحالة )ؾ

المقاببلت والمبلحظات العٌادٌة لوحظت علٌه سلوكات عدوانٌة، تحصل فً مقٌاس السلوك 

درجة. بعد تطبٌق البرنامج العبلجً لم تنخفض السلوكات ولم  28ً القبلً على العدوان

 20ٌبلحظ تؽٌٌر فً تصرفات الحالة بحٌث وبعد تطبٌق المقٌاس البعدي تحصل على 

درجة، إذ بقٌت درجة العدوان الموجه نحو اآلخر كما هً وإختفى العدوان الموجه نحو 

ضالعدوان الموجه نحو الممتلكات بدرجة واحدة الذات بعد إنخفاضه بدرجة واحدة، وإنخف

 ولم ٌكتسب أي سلوكات إٌجابٌة جدٌدة.

 ملخص عام للحاالت :

من خبلل المبلحظة العٌادٌة و إجراء المقاببلت و تطبٌق مقٌاس السلوك العدوانً تم 

التوصل الى أن الحاالت التبلثة لدٌهم سلوك عدوانً بدرجات مرتفعة و متفاوتة فٌما بٌنهم 
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 27°أ( -مرتفع والحالة الثانٌة )ج 22°ش( -حٌث أن مستوى العدوان لدى الحالة األولى )ب

 مرتفع جدا .° 28ب( -والحالة الثالثة )ؾ

بعد تطبٌق البرنامج العبلجً المقترح تم التوصل الى نتائخ إٌجابٌة فً سلوك الحالتٌن 

لة األولى بشكل كبٌر من األولى والثانٌة، حٌث لوحظ إنخفاظ فً درجة العدوان لدى الحا

 . 70الى  27والحالة الثانٌة من  8الى  22

ما ٌعنً أنه لم ٌكن له أثركبٌر على  20الى  28أما الحالة الثالثة فإنخفضت الدرجة من 

 الحالة.

 

 

 

 مناقشة الفرضٌات : -2

 مناقشة الفرضٌة الرئٌسٌة : 1-2

فً تعدٌل السلوك العدوانً لدى للعالج الجماعً بالموسٌقى أثر اٌجابً  "المتمثلة فً 

 .الطفل"

من خبلل نتائج القٌاس القبلً و البعدي للسلوك العدوانً و شبكة المبلحظة العٌادٌة توصلت 

الباحثة الى أن نتائج الدراسة جاءت مؤٌدة بصورة جزئٌة للفرضٌة، بحٌث أثر البرنامج 

لحالتٌن األولى و الثانٌة أما العبلجً بالموسٌقى فً التخفٌؾ من السلوكات العدوانٌة لدى ا

الحالة الثالثة لم تتحقق معها الفرضٌة، وهذا ما أثبتته الدرجات المتحصل علٌها فً مقٌاس 

 السلوك العدوانً كما هو موضح فً الجدول التالً :

( ٌوضح نتائج مقٌاس السلوك العدوانً للحاالت)القٌاس القبلً و 00الجدول رقم )

 البعدي(: 

 القٌاس البعدي القٌاس القبلً الحاالت
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فً مقٌاس  38ٌتضح من خبلل الجدول أن الحاالت كان لدٌها مستوى مرتفع )ٌفوق الدرجة 

السلوك العدوانً( وبعد تطبٌق برنامج العبلج الجماعً بالموسٌقى لوحظ انخفاض فً 

 مستوى العدوان لدى الحالتٌن األولى و الثانٌة. 

النشاط الموسٌقً الجماعً ( والتً ذكرت أن 3080وهو ما جاء فً نظرٌة نبٌلة كامل )

 عنصرا مهما فً تنمٌة السلوك اإلٌجابً لدى الطفل و تحرٌره من اإلنسانٌة و العدوانٌة.

وكذلك دراسة نمرصبح القٌق حول فاعلٌة برنامج قائم على األنشطة الفنٌة فً خفض 

ٌلة السلوك العدوانً لدى الطفل المعاق حركٌا، والتً خلصت بنتائج أن التعبٌر الفنً وس

للتعبٌر وتفرٌػ المشاعر ؼٌر المقبولة بأسلوب مقبول وتساعد الطفل فً تعدٌل السلوك عن 

طرٌق تحوٌل الدوافع الهدامة الى دوافع بناءة، وتوافقت هذه النتٌجة مع ما حققته التقنٌات 

 الثبلث: األداء الؽنائً و األداء والعزؾ واأللعاب الموسٌقٌة حٌث أظهرت نتٌجة واضحة   

خبلل التعبٌر عن األفكار و المشاعر و تصحٌحها، تفرٌػ الطاقة الزائدة من الجسم، من 

 والتواصل الجٌد دون عنؾ.

وإشترك التأمل الموسٌقً مع أسلوب أورؾ شولفٌرك فً تأثٌرها على الحالتٌن فً التعامل  

تباه مع المواقؾ بمرونة وضبط اإلنفعاالت و اإلبتعاد عن اإلندفاعٌة، واإلستماع واإلن

والهدوء  وإستعملت الباحثة أكثر من نوعٌن و مقامٌن موسٌقٌٌن أثناء أداء التقنٌتٌن وهو ما 

توافق مع ما ركزت علٌه النظرٌة البٌولوجٌة فً تفسٌرها لتأثٌر الموسٌقى على الجانب 

( أن الفرد سواء 2777) oscarاإلنفعالً حسب لونها و نوعها و سلم مقاماتها حٌث ذكر 

عا أو مؤدٌا فإنه  ٌعٌش محتوى الموسٌقى حسب مقامها الذي ٌترجم فً الدماغ كان مستم

 لٌبعد العواطؾ السلبٌة و خلق الشعور بالعاطفة اإلٌجابٌة.
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وكان للخلفٌة الموسٌقٌة أثر على التقنٌات فً خلق التركٌز والهدوء واإلنتباه وهو ما سمته 

كد علٌه الطبٌب و المعالج الموسٌقً النظرٌة الفٌزٌولوجٌة بالتخدٌر الموسٌقً والذي أ

BERLYNE  بأن للموسٌقى ذبذبات تؤثر على الجهاز العصبً مما ٌنتج الفرصة لئلسترخاء

 وهذا ٌأخذ المقام بعٌن اإلعتبار.

وكان لئلبتكار الموسٌقً و الوصؾ التصوري دور فً العمل على تؽٌٌرالحالة األولى و 

االخرٌن وتنمٌة التفاعل اإلٌجابً و التعاطؾ وهذا ما  الثانٌة نظرتهما لذاتهما وتعاملهما مع

توافق مع نظرٌة سكنر القائلة بأن الموسٌقى تحسن من اإلستجابات السلوكٌة و تعمل على 

 LEONARDتصفٌة األفكار السلبٌة فً الدماغ كما تعمل على تنمٌة روح الفرٌق، و ذكر )

MEYER 1965االستجابة التً تثٌرها فً المجتمع  ( أن هناك عبلقة بٌن المثٌر الموسٌقً و

 تظهر فً شكل تؽٌرات ظاهرٌة فً السلوك.

ومما سبق نستنتج أن الفرضٌة القائلة : " للعبلج الجماعً بالموسٌقى أثر إٌجابً فً 

 التخفٌؾ من السلوك العدوانً لدى الطفل" قد تحققت جزئٌا.

 مناقشة الفرضٌة الفرعٌة األولى : 2-2

هناك إختالف فً أثر العالج الجماعً بالموسٌقى  للتخفٌف من  "التً تنص على ان 

 السلوك العدوانً لدى األطفال وفقا لمتغٌر السن".

من خبلل نتائج الدراسة إتضح أن هناك أثر فً العبلج الجماعً بالموسٌقى للتخفٌؾ من 

فً السلوك العدوانً حسب متؽٌر السن، وهذا ما أكدته نتائج مقٌاس السلوك العدوانً 

درجات إنخفاض السلوك لكل حالة بعد تطبٌق البرنامج العبلجً، وكان هناك إختبلؾ 

 متباٌن فً الدرجات حسب السن كما هو موضح فً الجدول التالً :

 ( : ٌوضح درجة السلوك العدوانً بعد تطبٌق البرنامج العالجً :00الجدول رقم )

درجة العدوان فً  السن      الحاالت      

 القبلًالمقٌاس 

درجة العدوان فً 

 المقٌاس البعدي
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ٌتضح من خبلل الجدول وجود إختبلؾ فً إنخفاض درجات العدوان بعد تطبٌق البرنامج 

 37سنوات إنخفض السلوك العدوانً لدٌها ب: 8العبلجً فالحالة األولى البالؽة من العمر

 30سنوات إنخفض السلوك العدوانً لدٌها ب:  0البالؽة من العمر درجة، أما الحالة الثانٌة

سنوات إنخفض السلوك العدوانً  37درجة، وفٌما ٌخص الحالة الثالثة البالؽة من العمر 

 لدٌها بدرجتٌن.

و مما سبق نستنتج أن الفرضٌة القائلة بأنه ٌوجد إختبلؾ فً أثر العبلج الجماعً 

 وك العدوانً لدى الطفل وفقا متؽٌر السن قد تحققت.بالموسٌقى فً التخفٌؾ من السل

 مناقشة الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة : 3-2

"هناك إختالف فً أثر العالج الجماعً بالموسٌقى فً التخفٌف من التً تنص على أن 

 السلوك العدوانً لدى الطفل حسب طبٌعة العدوان".

لجماعً بالموسٌقى للتخفٌؾ من من خبلل نتائج الدراسة إتضح أن هناك أثر فً العبلج ا

السلوك العدوانً حسب طبٌعة العدوان، وهذا ما أكدته نتائج القٌاس القبلً و البعدي للسلوك 

العدوانً فً درجات إنخفاض السلوك لكل حالة بعد تطبٌق البرنامج العبلجً، حٌث 

لوك الحظت الباحثة إختبلؾ فً أثر العبلج الجماعً بالموسٌقى فً التخفٌؾ من الس

 العدوانً لدى الطفل حسب طبٌعة العدوان ٌظهر فً الجدول التالً :

 نحو الممتلكات نحو الذات نحو االخر  درجة العدوان الحالة

 02 07 13 قبل 01

 00 02 06 بعد 
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 09 01 14 قبل 02

 02 00 05 بعد 

 11 01 16 قبل 03

 10 00 16 بعد 

 

العبلج الجماعً بالموسٌقى فً التخفٌؾ من ٌتضح من خبلل الجدول إختبلؾ فً أثر 

السلوك العدوانً لدى الطفل حسب طبٌعة العدوان، وهذا ٌظهر فً درجات الحالة األولى و 

درجات فً الحالة األولى  70الى  37الثانٌة التً سجلت إنخفاض العدوان نحو اآلخر من 

 لة الثالثة.درجات فً الحالة الثانٌة، بٌنما لم تتأثر الحا 70الى  37ومن 

 درجات . 70كما نبلحظ اختبلؾ األثر فً العدوان نحو الذات فً الحالة األولى فقط بمعدل 

وإختلؾ أثر العبلج فً العدوان نحو الممتلكات لدى الحالة األولى و الثانٌة، حٌث إنعدم لدى 

الثالثة،  درجات للحالة الثانٌة بٌنما لم نشهد أي أثر على الحالة 70الحالة األولى وإنخفض 

 وهذا ما أدى الى عدم إنخفاض العدوان لدى الحالة الثالثة .

وهذا ٌعنً أن الفرضٌة القائلة أن هناك إختبلؾ فً أثر البرنامج العبلجً الجماعً 

بالموسٌقى فً التخفٌؾ من السلوك العدوانً لدى الطفلحسب طبٌعة العدوان قد تحققت 

 جزئٌا .

 

 إستنتاج عام :

ن الدراسة الكشؾ عن اثر العبلج الجماعً بالموسٌقى فً التخفٌؾ من لقد كان الهدؾ م

السلوك العدوانً لدى الطفل وذلك من خبلل القٌام بالمبلحظة العٌادٌة و المقاببلت و 

التطبٌق القبلً و البعدي لمقٌاس السلوك العدوانً باإلضافة الى تطبٌق البرنامج العبلجً 

أجل الوصول الى تقٌٌم ٌوضح أثر البرنامج العبلجً  الذي تم بناءه من طرؾ الباحثة، من
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حسب المتؽٌرات التالٌة )السن و طبٌعة العدوان( ولئلجابة عن اإلشكالٌة المطروحة: هل 

للبرنامج العبلجً الجماعً بالموسٌقى أثر فً التخفٌؾ من السلوك العدوانً لدى الطفل 

 المتمدرس؟

الت الدراسة و تقٌٌم البرنامج العبلجً و من خبلل هذا الفصل الذي خصصناه لعرض حا

ومناقشة الفرضٌات المطروحة فً هذه الدراسة، نستنتج بأنه تم تحقق الفرضٌة الرئٌسٌة 

جزئٌا و تحقٌق الفرضٌة الفرعٌة األولى كلٌا و الثانٌة جزئٌا، وهً نتائج تمهٌدٌة لتطوٌر 

 الدراسة مع توسٌع العٌنة.

 

 

 

 

 

 خاتمة :

هذه و المتمثلة فً "أثربرنامج عبلجً جماعً بالموسٌقى للتخفٌؾ من حاولنا فً دراستنا 

السلوك العدوانً لدى الطفل " معرفة دور الموسٌقى فً عبلج المشكبلت السلوكٌة، فبعد 

سنوات( فً أقسام المدرسة اإلبتدائٌة "عبد  8-37دراسة عٌادٌة لثبلث حاالت ذكور من )

وسٌقٌة المستخدمة فً خفض السلوكات العدوانٌة الرحمن دٌسً". لمسنا دور التقنٌات الم

لدى الحاالت والمتمثلة فً: المناقشة الجماعٌة، األداء و الؽناء، األداء الموسٌقً، األلعاب 

الموسٌقٌة، لعب األدوار، الوصؾ التصوري، أسلوب أورؾ شولفٌرك، التأمل الموسٌقً، 

 اإلبتكار الموسٌقً، والتعزٌز.

لً و البعدي لمقٌاس السلوك العدوانً للطفل وإعتمادا على شبكة من خبلل التطبٌق القب 

مبلحظة السلوك. إستنتجنا وجود أثرإٌجابً للبرنامج العبلجً الجماعً بالموسٌقى فً 
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التخفٌؾ من السلوك العدوانً، كما توصلنا الى وجود أثر فً البرنامج حسب متؽٌر السن 

 وطبٌعة العدوان.

 ثٌن آخرٌن بتوسٌع العٌنة للتأكٌد على أثر العبلج.وبالتالً نفتح المجال لباح

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصٌات و اإلقتراحات:

 تم طرح بعض التوصٌات و اإلقتراحات والتً تلخص فٌما ٌلً :

 التوصٌات:

تشجٌع الوالدٌن للطفل وإتاحة الفرصة لهم باإلندماج ضمن مجموعات موسٌقٌة كوسٌلة  -

 للتفرٌػ و إستؽبلل الطاقة الزائدة.

األطبلع و التعرؾ على المقامات الموسٌقٌة و أنواعها قبل البدء فً إجراء الدراسات التً  -

 تخص العبلج بالموسٌقى.

 مراعاة التنوع الثقافً الموسٌقً عند إجراء الدراسات التطبٌقٌة. -
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 اإلقتراحات:

توسٌع التطبٌق والبحث فً مجال العبلج بالموسٌقى لٌشمل فئات أخرى وإضطرابات  -

 أخرى.

 القٌام بدراسات معمقة فً مجال العبلج بالموسٌقى . -

إجراء دراسات مقارنة بٌن طرق العبلج النفسً المصاحبة للموسٌقى وطرق العبلج  -

 النفسً لوحدها .

 دراسة فاعلٌة اآلت الوترٌة فً التخفٌؾ من اإلضطرابات اإلنفعالٌة . -

 بتدائٌة .اإلهتمام باألنشطة الموسٌقٌة فً المدارس اإل -

 إستخدام المعالجٌن العبلج بالموسٌقى فً المراكز العبلجٌة.  -
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 : المصادر و المراجع

، الطبعة األولى، دار أسامة سٌكولوجٌة النمو عند األطفال(.2006إبراهٌم عثمان.) -1

 2عمان.-للنشر و التوزٌع، األردن

 األولى، عالم الكتب القاهرة. .الطبعة اللغة العربٌة المعاصرة( 2008أحمد مختار عمر) -2

 السلوك العدوانً لدى الطفل وعالقته باإلساءة اللفظٌة  جوٌلٌة(. 2014أسماء،بن حلٌلم.) -3

دور العالج بالفن فً التخفٌف من حدة السلوك العدوانً أسماء، مسالتً.)بدون سنة(. -4

 لدى األطفال المعاقٌن عقلٌا.

تقدٌم برنامج العالج بالموسٌقى لتحسٌن السلوك ا(: الفنجري عبد الفتاح)بدون سنة، بنه -5

 .التوافقً لعٌنة من األطفال المعاقٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم

 2016جابر عبد الحمٌد جابر، محمود سامً سعد عبد القادر و حسن السٌد منى.) -6

فعالٌة برنامج تعلٌمً قائم على األنشطة الموسٌقٌة فً تنمٌة بعض مهارات أكتوبر(.

 ، العدد الرابع.لتواصل لدى األطفال ذوي إضطراب التوحدا

مدى فاعلٌة برنامج إرشادي مقترح للتخفٌف من (.2009جهاد،عطٌة شحادة عٌاش.) -7

 .رسالة ماجٌستر، غزة.السلوك العدوانً لدى أطفال مؤسسات اإلٌواء

عة ،الطبسنة 21الصحة النفسٌة للطفل من المٌالد حتى (.2003حاتم محمد آدم.) -8

 األولى،مؤسسة إقرأ، مصر.

فعالٌة العالج بالموسٌقى فً تحسٌن حسن عبد الفتاح حسن الفنجري.)بدون سنة( . -9

 .السلوك التوافقً لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلٌة القابلٌن للتعلم

 ، مؤسسة كورس الدولٌة للنشر، القاهرة..العدوان و اإلكتئاب(2004فاٌد حسٌن) -10

 ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر.علم نفس الطفل(.2010ش.)فتٌحة كركو -11
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فعالٌة السٌكودراما فً إدارة العنف المدرسً.مجلة البحوث و (.2017سامٌة،مامنٌة.) -12

 سكٌكدة. 1955أوت  20.جامعة 14، العدد لدراسات اإلنسانٌة

 ، غزة، فلسطٌن.مناهج البحث العلمً(، 2003سهٌل رزق دٌاب.) -13

فعالٌة برنامج العالج السلوكً اإلجتماعً فً (.2014انٌا، محمد السٌد الشادلً.)ر -14

. رسالة ماجٌستر، جامعة بورسعٌد، تعدٌل السلوك العدوانً لدى األطفال المعاقٌن عقلٌا

 مصر.

مدى فعالٌة تقنٌة سلب الحساسٌة وإعادة سهام بوخاري،عادل قاٌد.)بدون سنة(. -15

، جامعة األعٌن فً خفض السلوك العدوانً لدى األطفالالمعالجة عن طرٌق حركات 

 الجزائر.

فاعلٌة برنامج إرشادي لخفض حدة (.2007صالح عاٌدة شعبان، الٌنا أنور حمودة.) -16

 .جامعة األقصى غزة.السلوك العدوانً لدى األطفال المعاقٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم

عالٌة تقنٌة سلب الحساسٌة و اعادة مدى فعادل قاٌد و سهام بوخاري )بدون سنة(.  -17

 .المعالجة عن طرٌق حلركات األعٌن فً خفض السلوك العدوانً لدى األطفال 

.القاهرة: دار النهضة مقدمة فً الصحة النفسٌة(.1990عبد السالم عبد الغفار) -18

 العربٌة.

 فعالٌة العالجمارس(. 18-20، 2008عبد هللا محمد عادل، عاطف عزت إٌهاب.) -19

.جمعٌة أولٌاء المعاقٌن بالموسٌقى لألطفال التوحدٌٌن فً تحسٌن مستوى نموهم اللغوي

 الجمعٌة الخلٌجٌة لإلعاقة، جامعة الزقازٌق، مصر.

 ، الطبعة األولى.العالج النفسً بالموسٌقى(.2006عبد الفتاح نجلة.) -20

 و النشر،بٌروت. ، دار النهضة للطباعةالعالج النفسً(.1984عبد الرحمن العٌسوي.) -21

،الطبعة األولى، منشورات الجدٌد فً العالج النفسً(.2011عبد الرحمن العٌسوي.) -22

 لبنان. -الحلبً الحقوقٌة، بٌروت 
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سلم الحاجات و السلوك العدوانً عند الجانحٌن (.2012عبد القادر،شعشوع.) -23

 .رسالة دكتوراه،جامعة وهران.والمستهدفٌن للجنوح والعادٌٌن

(.عمان: دار 1،)طالعالج النفسً الجمعً لألطفال( : 2012عبد هللا، أبو زعٌزع.) -24

 مجدالوي للنشر والتوزٌع.

فاعلٌة العالج النفسً الجماعً فً خفض درجة (.2003عبد هللا، بن أحمد الواٌلً.) -25

 .رسالة ماجٌستر،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة،الرٌاض.القلق لدى  مدمنً المخدرات

البحث العلمً) اسبابه، أسسه، مناهجه، أسالٌبه، مصطفى علٌان ربحً.)بدون سنة(. -26

 إجراءاته(.

، الطبعة األولى، عالم الكتب، العالج النفسً بالموسٌقى(.2006نجلة عبد الفتاح.) -27

 القاهرة.

فاعلٌة برنامج قائم على األنشطة الفنٌة فً خفض ٌناٌر(. 2013نمر، صبح الفٌق.) -28

.مجلة الدراسات الجامعٌة للبحوث التربوٌة سلوك العدوانً لدى األطفال امعاقٌن حركٌاال

 والنفسٌة،العدد األول.

دراسة مقارنة بٌن االستجابات االنفعالٌةلمرضى ضغط الدم (.2012نهى حامد طاهر.) -29

، على مقٌاس نوع مواصفات الموسٌقى مقارنة مع استجابات بعض المرضى األسوٌاء

 (.34)العدد 

، المكتبة العالج النفسً الجمعً بٌن النظري و التطبٌق( : 2009محمد حسن، غانم.) -30

 المصرٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ، مصر.

دور العالج بالفن فً التخفٌف من السلوك  مسالتً أسماء و فاطمة مقدم )بدون سنة(. -31

 لجزائر.ا العدوانً لدى األطفال المعاقٌن عقلٌا )اعاقة بسٌطة(،

 ، عالم المعرفة، الكوٌت.اإلتجاهات التعصبٌة(.1989معتز عبد هللا) -32

 : الطبعة الثانٌة.العالج السلوكً وتعدٌل السلوك(.1994ملٌكة، لوٌس كامل) -33
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 ، دار المقبل، عمان األردن.سٌكولوجٌة الطفولة(.1998مٌشٌل مٌشٌل محفوظ) -34

 ،دار الجامعة الجدٌدة، مصر.الج النفسً باألداءالع(.2013هبه عبد الحلٌم عبد ربه.) -35

اقتراح برنامج عالجً أسري سلوكً للتخفٌف من السلوك (.2018هدٌة زاهٌة.) -36

 .مذكرة ماستر.جامعة مستغانم.الجزائر.العدوانً لدى الطفل

مشكالت األطفال السلوكٌة األسباب و طرق العالج، (.1990وفٌق صفوت مختار.) -37

 لثقافة، القاهرة.دار العلم و ا

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 المالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

: شبكة مالحظة السلوك العدوانً( 01الملحق رقم )  

 أنماط السلوك توافق ال توافق مالحظات

  الئهزمٌتشاجر مع    
 
 

 ٌشتم و ٌسب االخرٌن.   
 
 

 ٌفرض رأٌه بقوة.   
 
 

 احداث الفوضى فً القسم.   
 
 

التعدي على االخرٌن    
...بالضرب،الدفع،او التعدي  

 

ٌمات داخل عدم االمتثال للتعل   
داخل المجموعة. القسم او  

 

 سرعة الغضب و االنفعال.   
 
 

 الصراخ بعدائٌة أثناء اللعب.   
 

  

 السخرٌة من زمالئه.   
 
 

ٌكسرو ٌخرب أدوات زمالئه    
 و ممتلكاتهم.

 

الكتابة على الجدران و    



 
 

 الطاولة.
 

.علمعدم احترام الم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

م.مقٌاس السلوك العدوانً للعماٌرة أحمد عبد الكرٌ (:02ملحق رقم )  

 

 حضرة المعلم / المعلمة المحترم)ة(:

فً التعرف على ، ٌرجى منك المساعدة بٌن ٌدٌك قائمة ببعض االنماط السلوكٌة العدوانٌة

فقة.ك باالستعانة بالقائمة المرالطلبة الذٌن ٌظهرون مثل هذه األنماط وذل  

ال تنطبق علٌه  ٌد ما إذا كانت تنطبق على الطالب أم ال ، فإذا كانتالرجاء قراءة كل فقرة وتحد

( وإذا كانت 1( وإذا كانت تنطبق علٌه أحٌانا ضع دائرة حول الرقم )0ضع دائرة حول الرقم )

( .2) ال تنطبق علٌه دائما أو باستمرار ضع دائرة حول الرقم  

، علما بأن البٌانات التً ستقدمها تستخدم ألغراض فً الصف لوحدهالرجاء تقٌٌم كل طالب 

 اإلرشاد فقط ، و سٌتم المحافظة على سرٌتها تماما.

 

 

شكرا على حسن تعاونكم                       

 

 

 

 

 

 



 
 

الٌحدث  أحٌانا باستمرار

 أبدا

مالرق الفقرة  

 1 ٌسبب األذى لؤلخرٌن بطرٌقة مباشرة 0 1 2

اآلخرٌن ٌبصق على 0 1 2  2 

اآلخرٌن ٌدفع أو ٌخمش أو ٌقرص 0 1 2  3 

 4 ٌشد شعر اآلخرٌن أو أذانهم 0 1 2

 5 ٌرمً األشٌاء على اآلخرٌن 0 1 2

ٌصفع اآلخرٌنٌرفس او ٌضرب أو  0 1 2  6 

لى اآلخرٌنٌرمً األشٌاء ع 0 1 2  7 

 8 ٌحاول خنق اآلخرٌن 0 1 2

اآلخرٌن دٌستعمل أشٌاء حادة)مثل السكٌن( ض 0 1 2  9 

 10 ٌمزق أو ٌشد أو ٌمضغ مالبسه 0 1 2

 11 ٌلوث ممتلكاته 0 1 2

خرىٌمزق دفاتره أو كتبه أو أي ممتلكات أ 0 1 2  12 

 13 ٌمزق أو ٌشد أو ٌمضغ مالبس اآلخرٌن 0 1 2

 14 ٌلوث مالبس اآلخرٌن 0 1 2

و الكتب أو أي ممتلكات عامة  مجالتالٌمزق  0 1 2

 اخرى

15 

نٌمزق دفاتر أو كتب أو أي ممتلكات لآلخرٌ 0 1 2  16 



 
 

به أو ٌتعامل بخشونة مفرطة مع األثاث)كضر 0 1 2

 كسره أو رمٌه على األرض(

17 

شبابٌكٌكسر ال 0 1 2  18 

 19 ٌبكً و ٌصرخ 0 1 2

صٌحٌضرب االشٌاء بقدمٌه وهو ٌصرخ وٌ 0 1 2  20 

 21 ٌرمً بنفسه على االرض وٌصٌح وٌصرخ 0 1 2

 22 ٌضرب بقدمٌه او ٌغلق األبوب بعنف 0 1 2

 23 ٌقوم بأشٌاء أخرى حددها 0 1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

:ةٌل( : البرنامج العالجً فً صورته األو03) قمالملحق ر   

 

مالحظات        

   )ة(االستاذ

الفنٌات و         

دواتاال    

أهدافها    موضوعها    الجلسة      

  

    المناقشة-

 الجماعٌة

تعرف فرصة الاعطاء -

على بعضهم و التعبٌر عن 

 أفكارهم و مشاعرهم.

ج تائعرٌف و شرح النت-

وانً.للسلوك العدالسلبٌة   

توضٌح البرنامج -

العالجً و أهدافه للحاالت 

 و تهٌئتهم للمشاركة فٌه.

 

 

التمهٌد للبرنامج.-  

التعرٌف بالسلوك -

العدوانً لدى الطفل 

و اعطائه نظرة عن 

  .تقنٌة العالج

 

 

 االولى

د30المدة:  

 

  

 

االداء الغنائً.-  

المناقشة -

ٌةالجماع  

ت لبامعرفة المتط-

لكل طفل و  االساسٌة

 حاجاته.

التدرٌب على التعبٌر -

على المشاعر و 

 االفكاربصورة اٌجابٌة.

توظٌف عباراتهم و -

مقاطع  أفكارهم فً

موسٌقٌة و تصحٌحها 

بمشاركتهم)تصحٌح أفكار 

 بعضهم(.

 

التعبٌر عن االفكار -

مشاعر و و ال

 تصحٌحها.

 

 

 الثانٌة

د60ة:المد  



 
 

 

لوب أورف أس- 

.شولفٌرك  

االلعاب -

موسٌقٌة.ال  

اخراج الطاقة الزائدة  -

 من الجسم

تنظٌم اٌقاع الحركة -

داخل الجسم بواسطة 

موجات موسٌقٌة 

 مسجلة. 

الثةالث  

د30المدة:  

عزف الحاالت - 

على االالت 

.االٌقاعٌة السهلة  

التعزٌز.-  

 

التحفٌز على التغٌٌر.-  

 

 

مناقشة الجلسات -

قة.الثالث الساب  

 

 الرابعة

د30ة:المد  

 

  

ٌة الموسٌق قصةال-

ٌة.الحرك  

تنظٌم الطفل ضبط -

 انفعاالته و التحكم فٌها.

التعامل مع المواقف -

 بمرونة .

االبتعاد عن  التركٌز و-

 االندفاعٌة.

 

ادارة االنفعاالت.-  

 

 

 

 الخامسة

د45لمدة:ا  

  

القصة الموسٌقٌة -

 الحركٌة.

التدرٌب على التواصل -

و االستماع لالخر. الجٌد  

التواصل  شجٌع علىلتا-

ن عنف أو شتم.وبد  

احساس الطفل بالتقبل -

 االجتماعً.

 

ادارة االنفعاالت -

(.2)الجزء   

        +  

اصل الواضح و التو

 الجٌد.

 

 

 

 السادسة

د45المدة:  



 
 

 

 

  

ناقشة الغناء و الم-

 جماعٌا.

تعلٌم الطفل التفرٌق بٌن -

السلوك التوكٌدي و 

العدوانً. السلوك  

ترام تقبل االخر و اح-

 رأٌه.

المجموعة و  العمل ضمن-

التشجٌع على العمل 

 التعاونً. 

 

تاكٌد الذات.-  

 

 

 السابعة

د45المدة:  

  

ما.سٌكودرا-   

تحسٌس الطفل بدوره -

ضمن المجموعة و تقبله 

 من طرفها.

ط االنفعاالت المسببة ضب-

 للسلوكات االنفعالٌة.

 

مناقشة الجلسات -

الث السابقة.الث  

 

 الثامنة

د45المدة:  

  

صف الو-

 التصوري

)GIM( 

التفاعل االٌجابً و -

االبتعاد عن السلوكات 

 السلبٌة.

التعاطف مع االخرٌن و -

ءة الٌهم.عدم االسا  

ضبط الذات فً المواقف -

 المسببة لالنفعال.

 

 

 

فض السلوك خ-

 العدوانً.

 

 التاسعة

د30المدة:  



 
 

 

 

  

الوصف -

 التصوري

)GIM( 

ل على تدرٌب الطف-

عن ستماع االنتباه  و اال

 طرٌق االٌقاع و النغم.

االلتزام بالهدوء اثناء -

 اللعب.

تصور المواقف التً -

ٌنفعل فٌها و محاولة 

عامل معها بمرونة. الت  

 

االنتباه و االنتظام.-  

 

 العاشرة

د30المدة:  

  

لعب االدوار.-   

احترام األخرٌن و عدم -

 االساءة.

لى  ٌه اهتمام الطفل اتوج-

 التزامه بالسلوكات

ولة اجتماعٌا. المقب  

 

تعلم سلوكات -

 اٌجابٌة.

 

 الحادٌة عشر

د45المدة:   

التعزٌز.-   

 

 

 

 

 

جٌة انهاء العالقة العال-

بمناقشة الحاالت حول 

افكارهم و أرائهم عن 

و بعد  سلوكاتهم قبل

 العملٌة العالجٌة.

مكافاة الحاالت على -

.  انجازهم  

تقوٌم و انهاء -

رنامج العالجً.الب  

عدي ٌق البالتطب-

لمقٌاس السلوك 

 العدوانً.

 

 الثانٌة عشر

د60المدة:   

 

 



 
 

( أسماء المحكمٌن للبرنامج العالجً :04) الملحق رقم  

 الرقم اإلسم الجامعة الدرجة العلمٌة

"ب" أستاذة محاضرة جامعة عبد الحمٌد بن  

 بادٌس مستغانم

 01 األستاذة حمزاوي زهٌة

اعدة قسم"أ"سأستاذة م د بن جامعة عبد الحمٌ 

 بادٌس مستغانم

عبوٌن سمٌةاألستاذة   02 

"أ"أستاذة مساعدة قسم جامعة عبد الحمٌد بن  

 بادٌس مستغانم

 03 األستاذة غانً زٌنب

"أ"قسم مساعدة أستاذة د بن جامعة عبد الحمٌ 

 بادٌس مستغانم

ألستاذة دوٌدي سامٌةا  04 

-ب-أستاذة محاضرة جامعة عبد الحمٌد بن  

 بادٌس مستغانم

أمٌنة األستاذة صافة  05 

د بن جامعة عبد الحمٌ أستاذة مساعدةقسم"أ"

 بادٌس مستغانم

 06 األستاذة بورٌشة جمٌلة

"أ" رةأستاذة محاض جامعة عبد الحمٌد بن  

 بادٌس مستغانم

ٌةنادعباس اذة بلاألست  07 
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