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  مقدمة 

السلوك العدواني الذي أصبح  من بینهافي مرحلة الطفولة من مشاكل سلوكیة  یعانون  معظم األطفال

المدارس  في.مرحلة الطفولة الوسطى و المتأخرة و یالحظ هذا السلوك بكثرة في،شائعا في عصرنا هذا 

  . هؤالء األطفال أقوال و أفعال ، ویظهر فياالبتدائیة 

مراحل الو تتطور تدریجیا عبر  ،حیث تبدأ النزاعات العدوانیة بالظهور في مراحل مبكرة من عمر الطفل

و یعد هذا العدوان استجابة أو رد فعل و تصرف سلبي یصدر عن الطفل تجاه الذات أو اآلخرین  الموالیة

  . وقد یكون كذلك موجه نحو الممتلكات و األشیاء  ،بهدف إلحاق  األذى أو الضرر بهم

و إنما من مجموعة أسباب ،فالعدوان اضطراب في السلوك كغیره من االضطرابات ال یأتي من العدم

سواء كانت تسلطیة أو متساهلة كذلك نوع  ،تتعلق باألسرة من حیث أسالیب التربیة السائدة متداخلة

و ال ننسى العوامل البیولوجیة التي ال یستطیع الفرد التحكم فیها  ،العالقات التي تجمع الطفل باآلخرین

رز عنها سلوك كالوراثة مثال و اضطراب وظیفة الدماغ بسبب أمراض تسیب الجهاز العصبي التي قد یب

إضافة إلى أهم األسباب النفسیة كحرمان الطفل من الحب  و الحنان و إحساسه بكراهیة الوالدین ،عدواني

أو انفصاله عن أسرته نتیجة لظروف ما و التواجد في بیئة ،و اإلهمال الزائد من األسرة ،له أو المعلمین

ة أو البیت نتیجة عدم تلبیة حاجاته یؤدي به و التعرض  المتكرر إلى الفشل و اإلحباط في المدرس ،أخرى

كذلك اضطراب عالقة الطفل باألم أو من ینوب عنها و تقلید  ،إلى التعدي على غیره لتحقیق رغباته

السلوك العدواني لآلباء و المعلمین و الزمالء أو األصدقاء و اإلخوة یظهر السلوك الطفل ألحد النماذج 

العدوان الجسدي كضرب الطفل لزمالئه في المدرسة أو الشارع ،منه العدواني في مجموعة أعراض نذكر

استعمال عدة ، باإلضافة إلى و البصق علیهم و شدهم من الشعر  ،أو التعدي على أحد إخوته في البیت

إضافة إلى تلویث مالبسه و تمزیق ،مع أقرانه و الحیوانات  روسائل كالحجارة و العصا و استخدام األظاف

  راخ و البكاء و یرمي بنفسه على األرض كتبه و الص
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وصفهم بصفات سیئة و السخریة ،الصراخ علیهم،و العدوان اللفظي كالشتم و تهدید و تخویف اآلخرین

كذلك هناك أعراض ،تكسیر الشبابیك و غیرها ،أثاث البیت ،تخریب و تحطیم ممتلكات الغیر كالكتبمنهم 

أخرى یتخذها السلوك العدواني في المدرسة كالفوضى في القسم عدم احترام المعلمین و إهمال نصائحهم 

األسري السلوكي  عالجوتم اختیارنا لل. إلخ ... و تعلیماتهم و تخریب أثاث المدرسة ، العناء و التحدي 

ریة التعبیر مع أفراد أسرته و آخرون بشكل من بین العالجات التي تسمح للطفل باكتساب حالذي یعتبر 

واضح و االستماع لهم وقت تعلیمه اآلداب العامة و األخالق و التعامل مع غیره بطریقة أفضل و یضم 

هذا العالج مجموعة من الفنیات التي تساهم في خفض السلوك العدواني لدى الطفل المتمدرس كالتدریب 

نمذجة التي تتیح للطفل فرصة لتقلید نماذج من السلوكات اإلیجابیة و االقتصاد الرمزي و ال،على التواصل

  .و التخلي عن السلوكات السلبیة 

 ،تكونت الدراسة من ستة فصول الفصل األول یشیر مدخل عام إلى الدراسة و یشمل اإلشكالیة

بعض و تبیان دوافع اختیارنا لموضوع الدراسة مع تحدید  ،أهمیة الموضوع و الهدف منه،فرضیات

الفصل الثاني یتضمن العالج األسري السلوكي ، حیث تم تعریف  ،المفاهیم الخاصة بالدراسة إجرائیا

و تعریف العالج السلوكي وذكر تاریخه وخصائصه  ،تاریخه أهدافه و بعض  النظریات ،العالج األسري

أما  ،ته وعالج العدوانثم تعریف العالج األسري السلوكي وذكر تاریخه و فنیا،و الفنیات المستعملة فیه

الفصل الثالث فتطرقت الباحثة فیه إلى تعریف السلوك العدواني لدى الطفل ، وبعض المفاهیم ذات الصلة 

 ،أعراض العدوان ،بالعدوان و النظریات المفسرة له ، أسبابه ، توضیح تطور مشاعر العدوان عند الطفل

  و في الفصل الرابع ثم التناول فیه مفهوم الطفولة  ،هتصنیفه و شخصیته ، طرق قیاسیة ، كیفیة الوقایة من

و بعض المشكالت السلوكیة و النفسیة ،الحاجات األساسیة للطفل ،مراحلهو أبعاده ،و نظریات نمو الطفل
الفصل الخامس یتمثل في اإلجراءات المنهجیة للدراسة و الذي یتضمن الدراسة  ،عند األطفال
أما الفصل ،مواصفات الحاالت المدروسة ،العیادي التجریبي البحث منهج،أدوات الدراسة،االستطالعیة

إضافة إلى الخاتمة ومجموعة .تحلیل النتائج المتحصل علیها  و یتمثل في مناقشة الفرضیات ،السادس
  .والتوصیات االقتراحاتمن 
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  : إشكالیة الدراسة -1

الطفولة هي الحجر األساسي لتكوین شخصیة الفرد بمراحلها سواء المبكرة أو المتوسطة أو المتأخرة في مهمة 

العقلیة المعرفیة ،الحركیة،الجسمیة(جدا في حیاة الطفل ،حیث یشهد فیها نموا بدرجة سریعة من كل الجوانب 

أنها مرحلة متمیزة عن المراحل النمائیة " عرفها روسو وی) االنفعالیة ،النفسیة  ،االجتماعیة ،الخلقیة،اللغویة

ال بالشكل الذي یجعل درجة نضجها موافقة نحو اإلكم األخرى لإلنسان ، تتمتع بخاصیة السیر الطبیعي 

مرحلة " إلى الطفولة بأنها ) 12، 2015 (ویشیر میسون شهاب.) 242، 2015( خالید الخطاط "لها 

عمریة قائمة ومتكاملة في حد ذاتها ، ومن حق الطفل وحاجته أن یحیاها بكاملها وتعد هذه المرحلة التي 

  ها اإلنسان إلى رعایة واهتمام تبدأ من لحظة الوالدة بأنها أطول مرحلة یحتاج فی

لى ظهور عدة مشكالت نفسیة وسلوكیة لدى الطفل على إمن الجوانب سیؤدي ا سبق ذكره تأثر النمو فیمإن 

الخوف ومشكلة العدوان وهذه األخیرة یالحظ ظهورها بكثرة  ،مشكلة الغضب ، التبول الالإرادي: سبیل المثال 

أین یدخل  ،)سنة  12-6(بین  تزامن مع مرحلة الطفولة المتوسطة و المتأخرة  في مرحلة المدرسة االبتدائیة

و  إلى جماعة من األقرانلى المدرسة ویستقل عن أفراد أسرته ویعتمد على نفسه ألجل التعلم وینظم إالطفل 

  .األصدقاء 

محاوال إرضائهم ، ویتعلم مهارات أكادیمیة في القراءة و الكتابة وكذا الحساب و برأیهم حیث یبدأ في االهتمام 

ل المسؤولیة وضبط االنفعاالت ، أي یتعلم متكوین االتجاهات و االستعداد لتحالمعاییر األخالقیة و القیم و 

 .كل المهارات الالزمة لشؤون الحیاة 

 

  

 و سلوك مقصود وغیر مقبول اجتماعیایعد هذا العدوان من االضطرابات السلوكیة التي تنشا في الطفولة و ه

على أنه " ) 2014،220(یستهدف إلحاق الضرر و األذى باآلخرین كما یعرفه علي عبد الرحیم صالح 
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سلوك یوجه نحو الغیر لغرض منه إلحاق األذى و الضرر النفسي و المادي و قد یوجه نحو الذات فیلحق 

و هذا السلوك راجع  ،حیث ال یتمثل فیه الطفل للمعاییر السلوكیة المتفق علیها من قبل المجتمع "الضرر بها 

ة الدماغ و افرازات الغدد كما قد یة و تشمل الوراثة و اضطراب وظیفإلى عدة عوامل على ذكرها البیولوج

الجتماعیة أي أن الفرد أو یكون ناتج لعامل اجتماعي یتعلق باألسرة من حیث التقبل و التفاعل و األلفة ا

نما حریة في التعبیر عن مشاعره ٕ و یكون  ،الطفل في عالقته مع أفراد أسرته أو اآلخرین ال یجد قیود ، وا

  .السلوك العدواني األلفة أو حدث العكس یلجأ الطفل إلى و إن غابت هذه ،متأكدا من فهمهم له

أخرى في تربیة و تعلیم أبنائها لمختلف العادات  و أما من حیث التنشئة االجتماعیة فتختلف من أسرة إلى 

كسابهم لسلوكات  ،التقالید ٕ و ،تتوافق مع المجتمع تبعا لعدة عوامل كالمستوى التعلیمي و الثقافي للوالدینوا

  .الظروف االجتماعیة و االقتصادیة و حجم األسرة و نوع العالقات 

حیث هناك بعض  ،ه األسرة ونوع الطفل وتربیته في األسرةلى الطبقة االجتماعیة التي تنتمي إلیها هذإضافة إ

هذا  ،األسر تلجأ إلى أسالیب خاطئة في التربیة یسودها السلطة و النزعة العدوانیة التي تطبع في هذا الطفل

بشكل غیر واضح وغیر  داخل األسرة فإن كان سلبي أومن جهة أخرى هناك طبیعة االتصال من جهة و 

لى بروز هذا السلوك و العكس إن كان فعاال إیجابیا بطریقة واضحة من فرد ألخر داخل مباشر یؤدي إ

  . األسرة یساهم في اختفاء السلوك العدواني أو التقلیل منه 

 ،أي انفصال الوالدین الذي یؤثر على الجانب النفسي للطفل،كما أنه یوجد عوامل تتعلق بالمجتمع كالطالق

العامل نفسي مهم  إلى جد الطفل نفسه بیئة أخرى غیر بیئیة األصلیة ویقودنا هذاحیث ی أو التكفل أو التبني

لهذا السلوك وهو اضطراب عالقة الطفل باألم  أو ما ینوب عنها فإن وجد الطفل توحد ودفئ واهتمام وحب 

  .وحمایة بدرجة معتدلة في هذه العالقة استقر سلوكه 

و اإلهانة و اإلساءة اللفظیة و اإلهمال من أحد أفراد النبذ قة أو أما إذا شعر بالغضب وعدم األمان وعدم الث

  .األسرة خاصة من األم أو األب من هذا ینمي العدوان في نفسه  
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ن هذا العدوان ینعكس على الطفل المتمدرس بصورة سلبیة على تحصیله الدراسي ٕ عرقل السیرورة یو  ،وا

  .منه قبل أن یتطور في المراحل القادمة  فیلتخفأجل ذلك ینبغي التحكم فیه و اومن ،التعلیمیة له

رین فنجد الطفل یعارك اآلخ ،شكال عدیدةجمیع األطفال وبدرجات متفاوتة وأ لدى ابوهذا السلوك یظهر غال

خرین لعدة أیام أو یلوم ذاته ویؤذي نفسه وینافسهم أثناء اللعب أو هجر اآل ،هباستمرار لكي یسیطر على أقران

تالف و و التدمیر ،بعض أثاث البیت عند الغضب و ال یستطیع السیطرة على نفسهم أو یقوم بتحطی ٕ التخریب وا

  .الممتلكات الخاصة باآلخرین أو إشعال الحرائق و الكتابة على الجدران  

كما قد یلجأ إلى هذا السلوك عندما یرغب في الحصول على شيء ما بشدة فیصرخ أو یتعدى على إنسان 

ر كاستجابة في تعامله مع موقف ضاغط أو محبط ، كما جاء في تعریف الفت یقف في طریقه أو یظه

أن العدوان سلوك إما یدفعه اإلحباط أو الغضب وهو رد فعل غریزي یتهذب ) "  79، 1998( محمد حقي 

ألشیاء  تسبب في األلم لفرد أخر أو التلفی ي إیذاء اآلخرین وهو نوع من العنفبالتعلم أو یدفعه التلذذ ف

  "  ص المعتدي  أو تخص غیرهتخ

و قد تكون العدوانیة متعمدة عندما یضرب الطفل طفال آخر ،و تقلید إلحدى النماذج الرمزیة في التلفازأ

بهدف األذى و لمشكلة العدوان هذه عدة أسالیب للتغلب علیها و التي من بینها اكتشاف المیول العدوانیة 

و معاونة الطفل لكي یقاوم  ج العدوانیةو الحد من النماذ،جو غیر متساهللدى األطفال باكرا و توفیر 

و تعزیز السلوك الالعدواني مع إعطاء الوقت الكافي للعب مع األقران و البعد عن  ةطف المحبقالموا

األسالیب المؤلمة مع العدوانیین من األطفال و تعاون األسرة في تقویم هذه المشكلة و المعروف بأن السلوك 

  .یقتصر فقط على األطفال العادیینالعدواني ال 

إنما یكون كذلك لدى األطفال ذوي اإلعاقة سواء البصریة أو السمعیة و حتى الحركیة فقد یكون للقصور  

كما قد یكون نتیجة  ،الجسمي و ما یتصل به من آثار نفسیة و اجتماعیة دورا كبیرا في السلوك العدواني

  . للشعور بالنقص و الفشل 
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حول تقارب  )1980zwibel(لزویبلقد تناولت عدة دراسات أسباب السلوك العدواني من بینها دراسة سارة 

طفال و اعتمدت في ) 81(م و عالقتها بالسلوك العدواني بین اإلخوة ، من عینه متكونة من األطفال من األ

ثمانیة أبعاد دراستها على تقدیر األمهات لسلوك أطفالهم و ذلك عن طریق استبیان یقیس 

بمنهج إحصائي و ،)الرفض  ،التفاعل االجتماعي،التقلب،االكتئاب،التحكم،التقبل االجتماعي،القلق،العدوان(

خلصت نتائج أن مستوى العدوانیة مرتفع بین األطفال السود عنه بین األطفال البیض ارتفاعا أكبر من 

لت عینة األطفال التي تنتمي إلى المستوى األطفال السود في بعدي القلق و التفاعل االجتماعي كما سج

و أن : في العدوانیة عن العینة التي تنتمي إلى الطبقة العلیا  ارتفاعااالقتصادي المنخفض  االجتماعي

االكتئاب ،والحرمان والذي یؤدي إلى ارتفاع مستوى العدوان اإلحابطاتاألطفال السود یتعرضون لكم أكبر من 

  .مقارنة باألطفال البیض 

حول االتصال األسري و عالقته ) 2013(و دراسة نادیة بوضیاف بن زعموش و مخلوفي فاطمة سنة 

طفل من أطفال  )100(العینة متكونة من  ،بالسلوك العدواني لدى األطفال القسم التحضیري في والیة ورقلة

سلوك العدواني لدى القسم التحضیري مستخدمة األداتین األولى تقیس االتصال األسري و الثانیة تقیس ال

أي أنه كلما  ،أن هناك عالقة قویة و عكسیة بین الموضوعین: و خلصت بنتائج  .منهج إحصائي ب،الطفل

 . تحسن االتصال داخل األسرة قل السلوك العدواني لدى الطفل و العكس صحیح 

باإلساءة اللفظیة و بتلمسان حول السلوك العدواني لدى الطفل و عالقته ) 2014(فدراسة بن حلیلم أسماء 

 ،سنة) 13-11(ح أعمارهم ما بین طفل متمدرس تتراو ) 65( من اإلهمال من طرف األم على عینة تكونت

الوالدین و ،لألطفال و مقیاس إساءة معاملة الطفل يمستخدمة لمقیاس السلوك العدوان ،منهج إحصائيب

و السلوك العدواني و بین اإلهمال و  الدیةیا بین اإلساءة اللفظیة  الو توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائ

السلوك العدواني لدى األطفال المتمدرسین إضافة إلى وجود فروق دالة إحصائیا في السلوك العدواني لدى 

 .األطفال المتمدرسین لصالح الذكور 
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فقد اختلفت الدراسات سابقة الطرح في أهدافها و العینة المختارة و اشتراك بعضها في األدوات المستعملة و 

  .في الدراسة المنهج المتبع 

و دراسة ،فدراسة زویبل هدفت إلى التعرف على درجة السلوك العدواني بین األخوة بمتغیر األلفة االجتماعیة

اطمة هدفت إلى اكتشاف طبیعة العالقة بین االتصال األسري و نادیة بوضیاف بن زعموش و مخلوفي ف

كما و هدفت دراسة بن حلیم ،ظهور السلوك العدواني لدى األطفال و التحسیس بأهمیة االتصال األسري

  .أسماء إلى الكشف عن العالقة بین السلوك العدواني لدى األطفال و اإلهمال و الجنس 

بین المتوسط و األكبر في الدراسات فنجد دراسة زویبل طبقت على ما من حیث العینة فتراوح حجمها أ

طبقت على ،بینما دراسة نادیة بوضیاف بن زعموش و مخلوفي فاطمة،طفال) 81(األطفال الزنوج و البیض 

تلمیذ ) 65(في حین دراسة بن حلیم أسماء طبقت على ،طفال) 100(عینة من أطفال القسم التحضیري 

  . سنة ) 13-11(من التعلیم المتوسط تراوحت أعمارهم من ) 2و1(متمدرس في مستوى 

و من حیث األدوات اشتركت الدراسات السابقة في استعمال مقیاس السلوك العدواني إضافة إلى ذلك 

و بن حلیم ،استعملت نادیة بوضیاف بن زعموش و مخلوفي فاطمة في دراستها مقیاس االتصال األسري

الطفل لوالدیه و استخدمت هذه األخیرة المنهج أسماء استخدمت في دراستها مقیاس إساءة معاملة 

فخلصت الدراسات بنتائج ،أما الدراسات األخرى فاتبعت المنهج الوصفي أما من حیث النتائح ،اإلحصائي

وء المعاملة لوالدیه و االتصال تؤدي إلى السلوك العدواني لدى الطفل كس ،متنوعة بأن هناك عوامل متعددة

  .و غیاب األلفة االجتماعیة  ،و انخفاض المستوى االجتماعي االقتصادي،األسري

حاجة إلى العالج ألجل تعدیله أو تغیره، فمن بین العالجات النفسیة التي لها  لاطفألالعدواني لدى اللسلوك 

كر العالج األسري السلوكي و الذي تعتبر األسرة ُأثر كبیر على سلوك الطفل و التي یرتكز علیها المعالج نذ

و یعد طریقة من طرق الخدمة االجتماعیة للتدخل مع األسر أو مجموعة " فیه بیئته أصلیة لتعلم السلوك ، 

من أفرادها ، تركز هذه الطریقة على األفراد داخل األسرة ، و نوعیة العالقات الشخصیة و طرق و أسالیب 
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یقة من خالل ذلك إلى توضیح األدوار و الواجبات و تشجیع السلوكیات الحسنة بین االتصال و تهدف الطر 

أفرادها األسرة و یهتم المعالج المستخدم لهذه الطریقة بمالحظة األفعال أو السلوكیات اللفظیة و غیر 

تاریخ اللفظیة أو السلوكیات الصادرة عن أفراد األسرة كما یهتم بالوضع الحالي أكثر من اهتمامه بال

  )  381 ،2013: محمد سواعد ، معین یحي ( "األسري 

كدراسة الحالة المتمثلة في ،هذا العالج بعد استخدام المعالج عدة تقنیات عیادیة و یجري

أفراد األسرة ألن هذه األخیرة تعتبر وحدة العمل العالجي بالدرجة  ع كلم) االختبارات ،المالحظة،المقابلة

أن األسرة بحكم " ) 103، 2004(مؤمن دالیا  لدیه سلوك عدواني حیث ترى یض  أومناألولى ثم المر 

العالقات و التفاعالت الیومیة بین أعضائها تمثل شبكة متداخلة من الموافق و المشاعر و األسالیب 

و " السلوكیة الموجهة من فرد إلى آخر داخل فقد یدعم سلوك أحد أعضاء األسرة سلوك رد لعضو آخر 

برنامج أو  یتخذثم  ،یتوصل المعالج إلى فهم المنبع األصلي لظهور السلوك العدواني عند الطفل حتىهكذا 

و االقتصاد الرمزي و حل المشكلة ضمن  یةخطة عالجیة یتضمن فیها فنیات عدیدة كالتدریب على التوكید

 .العالج األسري السلوكي 

ك العدواني  و لنا یة في التحقیق من السلو حیث یشهد للعالج السلوكي و العالج األسري بنجاح و فاعل

بعنوان أن ممارسة العالج السلوكي في خدمة الفرد ) 1991(لعبد المنصف حسن رشوان دراسة في هذا 

) 12- 9(تلمیذ أعمارهم ما بین ) 20(طبقت على عینة قوامها .لتعدیل السلوك العدواني لدى األطفال 

و استمارة مالحظة السلوك العدواني و بعض تكتیكات  ،انيسنة و استخدم الباحث مقیاس السلوك العدو 

و النمذجة و العقاب و القواعد و الحدود و  اإلطفاءو تشكیل السلوك و ،مثل التعزیز،التعدیل السلوكي

في درجات العینة على مقیاس السلوك العدواني  إحصائیااسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة 

  .البعدي 
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حول العالقة بین ممارسة العالج األسري في خدمة الفرد و ) 1992(الشرقاوي و كذلك دراسة نجوى 

تتراوح ،طفال) 12(و تكونت العینة من ،معدالت حدوث السلوك العدواني لطفل ما قبل المدرسة تخفیف

سات و الجل) إعداد فاروق صادق (و استخدم مقیاس السلوك العدواني  ،سنوات 6-5أعمارهم بین 

و المقابالت الفردیة و المشتركة و المقابالت الجماعیة و استمارة بیانات معرفة بالطفل و أسرته  ،األسریة

القة إیجابیة ذات و مجموعة من األلعاب و الحكایات و البرامج التربویة و أظهرت الدراسة أنه توجد ع

   . داللة إحصائیة

و متنوعة فنجد دراسة  ،اني لدى الطفل بأسالیب متعددةهدفت الدراسات السابقة إلى عالج السلوك العدو 

 ني بینما دراسة نجوىعبد المنصف حسن رشوان اعتمدت على العالج السلوكي لتعدیل السلوك العدوا

 . في دراستها اعتمدت على ممارسة العالج األسري للتخفیف من هذا السلوك  الشرقاوي

على أطفال ما قبل المدرسة و  إحداهماومن حیث العینة كان حجمها منخفض في كال الدراستین طبقت  

  .دوات فاستعملت كال الدراسات نفس األداة لقیاس السلوك العدواني أما األ،األخرى على أطفال متمدرسین

 سلوكیة أما نجوى یاتحیث عبد المنصف حسن رشوان في دراسته استند على تقن،واختلفت في التقنیات 

و من حیث النتائج خلصت  الدراستین بوجود فروق دالة ،الشرقاوي اعتمدت على أسالیب عالجیة أسریة

  . إحصائیا 

لقد تطرقت الدراسات السابقة إلى معرفة العوامل المؤدیة للسلوك العدواني لدى فئة األطفال في مرحلة الطفولة 

اشتركت في استعمال أداة لقیاس السلوك العدواني واختلفت في باقي  و،لكال الجنسین ،)المبكرة و المتأخرة (

بن زعموش و مخلوفي فمنها من اتبعت المنهج الوصفي كدراسة نادیة بوضیاف ،و المنهج ،األدوات األخرى

  . ار دراسة  زویبل و بن حلیم أسماء انتهجت األسلوب اإلحصائي فاطمة ، على غر 

ري و العالج السلوكي لتخفیف من هذا السلوك المضطرب و لكن حصرت و اتفقت في فاعلیة العالج األس

فهناك عوامل أخرى قد تكون مشتركة تقود الطفل ،الدراسات السابقة السلوك العدواني فیما سبق من العوامل
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مراحل الطفولة فقد غابت دراسة السلوك العدواني  ة و لم تشمل في العینة المختارة كلإلى التصرف بعدوانی

  .الطفل في مرحلة الطفولة المتوسطة  لدى

األسري بما أن هذه األنواع العالجیة أعطت فاعلیة في التخفیف من السلوك العدواني ارتأینا اختیار العالج 

مرحلة المدرسة بین  ك العدواني لدى فئة من األطفال فيفي التخفیف من السلو  أثرهالسلوكي كعالج إلثبات 

  : لنا طرح  السؤال التالي  سنة و من هنا یتسنى)  6-12(

 في التخفیف من السلوك العدواني لدى الطفل ؟  یساعد األسري السلوكي البرنامج العالجيهل  -

 : تتفرع منه مجموعة من األسئلة  -

 هي األسباب الكامنة وراء ظهور هذا السلوك العدواني لدى الطفل ؟ ما -

  ؟حسب سن الطفلتخفیف من السلوك العدواني للالعالج األسري السلوكي  أثراختالف في هل هناك  -

تخفیف من السلوك العدواني لدى الطفل حسب لل السلوكي العالج األسري أثرهل هناك اختالف في  -

 ؟)  متكفلة بالطفلأصلیة ، (غیر طبیعة األسرة تم

  :فرضیة الدراسة -2

 . یساعد العالج األسري السلوكي في التحقیق من السلوك العدواني لدى الطفل -

 .هناك أسباب أسریة وأسباب بیئیة وراء هذا السلوك العدواني  -

 .في اثر العالج األسري السلوكي للتخفیف من السلوك العدواني حسب سن الطفل اختالفیوجد  -

 .ثر العالج األسري للتخفیف من السلوك العدواني لدى الطفل حسب طبیعة األسرة في أ اختالفیوجد  -

  :الدراسة دوافع اختبار موضوع -3

 .اكتساب خبرة أولیة في العالج األسري السلوكي  -

 .االعتماد على الدراسة كمرجع في بحوث أخرى في مجال علم النفس  -

 ي التخفیف من العدوان لدى الطفل قلة المواضیع المتناولة للعالج السلوكي ف -
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  :  أهمیة الدراسة -4

في البرامج العالجیة المساهمة في تعدیل  البحث تكمن األهمیة النظریة و التطبیقیة في استمرار-

  .السلوكات السلبیة لدى األطفال 

  : الدراسة  اختیار موضوع  أهداف-5

 هذا السلوك بالكشف عن األطفال الذین لدیهم السلوك العدواني في المدرسة إضافة إلى تعریف األسرة  -

 .لدى الطفل  إثبات اثر العالج األسري السلوكي في التخفیف من السلوك العدواني -

 .تحقیق نتائج ایجابیة في سلوك الطفل بعد تطبیق هذا العالج  -

 .اكتساب الطفل قدرة على التكیف مع المواقف المحبطة  -

 وعیة الوالدین حول كیفیة االهتمام بأبنائهم في كل مراحل الحیاة وخاصة الطفولةت -

  : تحدید المفاهیم اإلجرائیة -6

  :سلوكي البرنامج العالجي األسري ال 6-1

هو مجموعة من الخطوات المنظمة تم وضعها استنادا على النظریة السلوكیة في العالج األسري وتم  

منها بعض التدخالت السلوكیة مثل التدریب على التواصل االقتصاد الرمزي ، النمذجة ، بهدف  ءاالنتقا

  .التخفیف من العدوان لدى الطفل

  :السلوك العدواني 6-2

یقدم الطفل على فعله ألجل إیذاء ذاته أو اآلخرین ، إما بالضرب أو بالشتم أو إحداث هو السلوك الذي 
الفوضى في القسم و التشویش على المعلم وتحطیم وتخریب أثاث المدرسة ، مع إهمال النصائح 

 .وتعلیمات المعلم ، واستخدام المفرقعات الناریة خارج المدرسة 
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   :الطفل 6-3
لى أسرة أصلیة إسنة ، ذكر أو أنثى سواء ینتمي )  12-6(هو طفل متمدرس في الطور االبتدائي بعمر 

  .أو متكفل به  
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  تمهید 

و یركز على العدید ،ویستخدم لعالج المشاعر العائلیة،العالج األسري السلوكي هو نوع من العالج النفسي

االقتصاد  ،التدعیم ،التدریب على التواصل حل المشكالت: من التقنیات أو التدخالت السلوكیة مثل 

  .الرمزي و غیرها 

و یعتبر االتجاه السلوكي أحد االتجاهات ،إن ممارسة هذا النوع من العالج تستند على مبادئ نظریة التعلم

  .الذي سنتطرق إلى عرضه في هذا الفصل مع ذكر باقي االتجاهات،التي یقوم علیها العالج األسري

  :العالج األسري -1

  : تعریف العالج  األسري -1- 1 

:  pr. J Akardo. pr Barawi witman   )2007باسكویل ج اكاردو ،بار براوي ویتمانیعرفه 

بأنه العالج الذي تكون فیه األسرة وحدة العالج أو التدخل وخالل مسار العالج یشاهد الكثیر من )  306

رة ككل وقد ترتكز الجلسات على وقد قد تتضمن فرد أو اثنین من األس ،أعضائها أو كلهم و الجلسات

بمفردهم أو العالقة بین أزواج داخل نطاق األسرة رغم إن التركیز على   لسات على أعضاءترتكز  الج

  .التغییر في أنماط التفاعل على مستوى  األسرة 

 للعالج األسري على انه إحدى طرق اإلرشاد أو العالج النفسي)  354:  2011( وینظر محمود عواد 

أوهو ،یتم فیها مراجعة المشكالت المتعلقة بكامل أفراد األسرة ثم معالجتها في إطار من الوحدة األسریة

كیز على بدال من التر ،فیها األعضاء الرئیسینأو  لى القیام بمعالجة األسرة كمجموعالذي ینطوي ع العالج

  . عن وضعه العائلي ومحیطه  عالج المریض كفرد وبمعزل

أن العالج األسري هو األسلوب المهني المنظم الذي )  2011:149( ر الكواري بجحیث ترى كلثم 

وذلك من خالل عملیات التفاعل الصحي بین أفراد ،یهدف إلى تحقیق  تغیرات فعالة في العالقات األسریة
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وتوفیر الفرص المحققة له تحت توجیه المعالج النفسي و الهدف  النهائي هو البحث عن الطرق ،األسرة

  .  وبحیث تتحقق أفضل صور التفاعل اإلیجابي  ،المؤدیة لتحقیق تعایش بین أفراد األسرة

  : تاریخ العالج األسري  1-2

أن العالج األسري بدأ كطریقة عالجیة واضحة في الوالیات المتحدة )  1984( یشیر حامد الفقهي 

ساعدت في ظهور هذا النوع من العالج األمریكیة في فترة الخمسینات رغم أن هناك بعض العوامل التي 

وقد تمیز عقد الخمسینات بسیادة الفكر التحلیلي النفسي فكان المعالج یوجه جهوده حتى ،قبل تلك الفترة

وجزء كبیر من هذا االستبصار یدور  ،یحصل المریض على االستبصار بدوافعه ودافاعاته  الالشعوریة

حدث عندما بدأت  ىلیس سو ) بما فیها عالقته بالمعالج (  حول أن الكثیر من عالقات المریض الحالیة

الرؤیة تنتقل من العضو المریض نفسه إلى رؤیتها في العالقات المرضیة  قرار لعالقته األصلیة مع 

  .أسرته 

مضى الوقت أصبحت هناك قناعة واضحة بأن أسرة المریض الحالیة وكذلك أسرته األولیة عامل وسیط بو 

ولعله من المالحظات الشائعة لدى االكلینیكین أن یجدوا مریضا قد تحسن  ،العالجهام جدا في نجاح 

وهو محلل نفسي شهیر بإنشاء أول  ناثان أكرمانوقد قام  ،ملحوظا ال بسبب العالج بل بسبب أسرته

  .مستشفى في الوالیات المتحدة األمریكیة للصحة النفسیة لألسرة 

اآلباء و األمهات فقط الحظ أن التقدم العالجي لمرضى العظام یتم  في مقابالته وأكرمان وقد ظهر تأثیر 

فقط حینما یسمح النظام األسري بحدوث التغیرات السلوكیة الدائمة التي یتطلبها العالج و إال تنهار كل 

المحاوالت العالجیة فینكص المریض بسبب التأثیرات األسریة غیر المرئیة بحیث یمكن القول أن التقدم 

عالج األسري  قد حدث عندما بدأت الرؤیة تنتقل من العضو المریض نفسه إلى رؤیتها في العالقات في ال

وعندما  ما تغیرت رؤیة المریض من كونه ضحیة إلى رؤیته على أنه یعكس  ،المرضیة مع والدیه مثال

 .في اضطرابه جانبا محدودا من مرض والدیه أو أعضاء أسرته 
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یفان وفروم و أریكسون وهورني فقد أثروا تأثیرا كبیرا على العالج األسري من أما العلماء من أمثال سول

  خالل نظرتهم إلى العصاب بوصفه اضطرابات في العالقات الشخصیة المتبادلة 

  .ولقد كان نمو حركة اإلرشاد الزواجي كمهنة موازیا لنمو حركة العالج األسري ودافعا لها  

فكثیر من األسالیب التي یستخدمها  المرشدون  ،خرى بصورة واضحةوقد أثرت كل حركة منهما على األ

: دالیا مؤمن (ل العالج األسريقفي حفل الزواج  و المشكالت الجنسیة استخدمت فیما بعد في ح

2004،97- 98 . (  

  :أهداف العالج األسري 1-3

 .تحقیق فهم أفضل عند كل عضو فیها لبقیة أعضاء األسرة   -

 .الوسائل للتعامل مع أعضاء األسرة إیجاد فهم أفضل  -

 .حل المشكالت المشتركة بینهم  -

 .التخلص من التوتر االنفعالي في األسرة  -

 .حل الصراعات المرضیة و القلق الذي یعكر صفو الحیاة األسریة  -

وبین األجیال المختلفة كما بین األجداد و األحفاد  ،تحقیق التقارب و التوافق بین أفراد الجنسین -

 .منه 

 .تقویة وتحصین األسرة ضد احتماالت االضطرابات النفسیة  -

 )   2010،283 :السید فهمي علي(وبالنسبة لألفراد  ،كجماعة تحقیق الصحة النفسیة في األسرة

  

  

  

 



 العالج األسري السلوكي                                                           الفصل الثاني
 

 
20 

  : نظریات العالج األسري  1-4

  : یقوم العالج األسري على عدة اتجاهات نذكر منها 

  :اتجاه التحلیل النفسي  1- 1-4

أو البنى الكامنة وراء سلوك  لى إحداث تغییر في البنى التحتیةیهدف التوجه التحلیلي في العالج األسري إ

  .واعتبر البعض أن هذا التغییر هو الهدف األساسي لعملیة العالج ،األسرة

ون وعلى المعالج أن یك ،البعض األخر أن هذا الهدف صعب المنال في كثیر من الحاالتبینما اعتبر 

في تحدید أهدافه بحیث یحصرها في تحقیق حدة األعراض المرضیة وتقلیل مظاهر المشكلة  أكثر تواضعا

  .الصفات الواضحة في التفاعل األسريو عن طریق تعدیل الخصائص 

ذا كانت المشكلة التي تعاني منه ٕ ا األسرة خطیرة حادة فإن هدف العالج ال بد وأن یكون تغییر وا

األسرة عدم وجود عالقة منطقیة بین  معالج األسري هنا أن یبین ألفرادوعلى ال،التفاعالت األسریة

وهنا تحاول األسرة اإلقالع عن التمسك بهذه األعراض التي ،األعراض المرضیة وحیاة األسرة وصالحها

  ). 256-255-1999: عالء الدین (.لمشاكلهاكانت تظنها حلوال 

    :Menichenاالتجاه البنائي لمنوشن  1-4-2

وتركز المصطلحات الرئیسیة لهذا ،یرتبط العالج األسري البنائي باسم الطبیب األمریكي سلفادور منوشن

حیث یرى  المنهج على أنماط التفاعل داخل األسرة والتي تزود بمفاتیح لفهم البناء و التنظیم األسري

وقد  ،منوشن أن بناء األسرة یعود إلى القواعد التي طورت مع مرور الزمن انطالق فمن یتفاعل مع من

طویلة كمثال تشكیل أخوین التحاد ضد أختهم ، هذا قد یتم لفترة  قصیرة أو لفترة  لفترة ،یكون البناء

  . قصیرة أو لمدة طویلة جدا 
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ترتیب هرمي وفقا المتالك الوالدین سلطة أكبر من األطفال ، ویفترض في بناء األسرة أن یكون هناك 

لفهم زود بمفاتیح توكذلك هناك طبیعة خاصة لكل أسرة بأدوار وقواعد وأنماط تفاعل و التي تالحظ و 

  .  دینامیات األسرة وعلى المعالج مالحظة الدینامیات إلحداث التغییر المناسب لها 

  : ج األسري البنائي إلى تحقیق األهداف األربعة التالیة وتهدف المعالجة من وجهة نظر العال

  : كما هي واضحة في الشكل التالي 

  .رتب من الهدف األول في قاع الهرم إلى الهدف األسمى في قمة الهرم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یوضح أهداف العالج األسري البنائي ) :01(شكل رقم 

  

  ) . 123،  2011: أبو  سعد سامي محسن الختاتنة( 

زیادة 

التفاعل و 

الرعایة 

داخل 

 األسرة

مساعدة األطفال أن 
 یصبحوا نظاما من األفراد

  مساعدة الوالدین على تكییف ومالئمة

 بعضھما حتى یظھر بموقف موحدا 
 أمام أبنائھا

 تأسیس بناء ھرمي فعال في األسرة  
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 ) : 01(الشكل رقم 

یوضح األهداف التي یسعى العالج األسري البنائي إلى تحقیقها ألجل تغیر بناء األسرة من خالل اهتمامه 

ّ مساعدة باقي أعضاء األسرة  تهم و مسؤولیاتهم التي ) األوالد( باألسرة ككل بدء من الوالدین، ثم ّ قو

 .ستقودهم نحو التغییر 

  : االتجاه المعرفي  4-3- 1

ولذا یترجم هذا  ،وتعني المعرفة أو اإلدراك ، cognitionهي نسبة إلى كلمة cognitive كلمة معرفي 

ولكن ننوه هنا أن المقصود بكلمة معرفة أو إدراك في هذا البیان ، إنما " ،باإلدراكي "النوع من العالج 

رجي وأیضا الداخلي تعني عدد من العملیات الذهنیة التي یتمكن بها المرء من معرفة أو إدراك العالم الخا

فهذا النوع من العالج النفسي یضع الخلل في جزء من العملیة المعارفیة وهي األفكار أو التصورات  ،له

  .و الحیاة ویجعله مسؤوال في المقام األول عن نشوء األعراض العصابیة  ،اآلخرینو  عن النفس

ى ة الفروض وتنقیها كلها قائمة علتسمیة األشیاء و المواقف وغربل: ومن التقنیات العالجیة نذكر  

غیر أن بناء األحكام قد  ،یة ودون اطالع على العملیات الداخلیة فیهامهارات یستخدمها الناس على السج

فعلى الفرد أوال أن یصبح واعیا بما یفكر  ،یغدو عادة متأصلة بحیث یتطلب تصحیحها خطوات عدیدة

  .فكار في الزائفة المنحرفةویتوجب علیه ثانیا أن یمیز بین أي األ ،فیه

وعلیه عندئذ أن یستبدل األحكام المختلة بأحكام دقیقة وهو بحاجة في النهایة إلى تغذیة مرتجعة تنبئه  

  ) .111- 110،  2004: دالیا مؤمن ( بمدى صحة ما حققه من تغییر 

  :  Hally االتجاه االستراتیجي لهیلي  1-4-5

سهامات كل  ٕ ترجع أصول النظریة اإلستراتیجیة إلى بدایة السبعینات من القرن العشرین وارتباطها بجهود وا

بل تركز على حل ،وال ترتكز هذه النظریة على إعادة حل قضایا الماضي،وكلوي مادینز جاي هیليمن 

  ر،العالج إلى االختصا مع میل) في الحاضر(المشاكل الحالیة 
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والنظر إلى  ،أكثر من المحتوى وتوجیهها إلى التعامل مع من یعمل وتحت أي ظرف على العملیةمركز 

وفیها یعطي المعالج عظیم  ،المشكلة المقدمة على أنها المشكلة الواقعة ومجازا ألداء النسق األسري

استخدام : ومن أهم فنیات نظریة هیلي  ،الضبط و الهرمیة في األسرة و الجلسات األسریة ،األهمیة للقوة

: أحمد عبد اللطیف أبو اسعد ، سامي محسن الختتانة(  التوجیهات التدخل المتناقض ، إعادة التشكیل

2011  ،119  .(  

 العالج السلوكي -2

  :تعریف العالج السلوكي  2-1

في بأنه شكل من أشكال العالج یهدف إلى تحقیق تغیرات )  1993،31( یعرفه عبد الستار وآخرون 

السلوك الفرد تجعل حیاته وحیاة المحیطین به أكثر ایجابیة وفاعلیة ویهتدي العالج السلوكي لتحقیق هذا 

  .الهدف بالحقائق العلمیة التجریبیة في میدان السلوك 

أحد األسالیب الحدیثة للعالجات  إلى العالج السلوكي على أنه)  2001،31( ویشیر ممدوح علي 

  : یقوم على أساس استخدام مبادئ نظریات التعلم ویضم عدة أسالیب وطرق عالجیة ویهدف إلى  ،النفسیة

 .إحداث تغییر إیجابي لحیاة اإلنسان  -

 .القضاء على االختالالت السلوكیة  -

 .بناء جسر من الثقة بین اإلنسان ونفسه  -

 .نسان تحقیق السعادة و الرفاهیة لإل -

العالج السلوكي على أنه نوع من أنواع العالج )  279، 2012( ویرى مدحت عبد الرزاق الحجازي 

النفسي یستخدم مبادئ وقوانین السلوك ونظریات التعلم ویعتبر محاولة لحل المشكالت السلوكیة بأسرع ما 

یركز على المشكلة الحالیة  والمتمثل في األعراض ، وه يیمكن وذلك بضبط وتعدیل السلوك المرض

  .للمریض وأعراض المرض النفسي 
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  : تاریخ العالج السلوكي  2-2

ن  جوزیف فولیه وال زوروسمن بینهم  ،ظهر العالج السلوكي وتبلور على ید عدد من علماء النفس ٕ ، وا

لى األعمال العلمیة و التجارب التي أجراها علماء السلوكیة على الحیوان ، إكانت جذور هذا المنهج تعود 

  . فوبافلو " ثورندایل " وطسون سكینر باندورا ، هل في مجال تفسیر عملیة التعلم ومن روادها 

 ،و المرتبطة بظهور نظریة التعلم ، ونتائجها،و العالج السلوكي یقوم على محاوالت من العالج للسلوك

والنظریات السلوكیة ،رى من التقدم العلمي في نظریات الشخصیةخبل یمتد إلى جوانب أ،ا فحسبولیس هذ

التي اعتمدت  على أسالیب ،جوزیف فولیهوهذا من خالل أعمال  ،والمعرفیة و االجتماعیة في علم النفس

زالة العصاب التجریبي لدى الحیوان فبافلو  ٕ یجي من وظهر منها أسلوب التخلص التدر  ،في إحداث وا

من بحوث سكینر بتطبیق تكنولوجیا االشتراط اإلجرائي على المرضى  ستوحاتالحساسیة و األعمال الم

سكینر مصطلح العالج السلوكي إذ أصبح  غاصوقد " میلر و  دوالرد " كمحاوالت  ،السنینوعلى مر 

   )37ص ،2010عائشة نحوي ( العالج في  السلوكي بأنه منهجا نظامیا شامالیوصف العالج 

  : خصائص العالج السلوكي  2-3

  : یتمیز العالج السلوكي بمجموعة من الخصائص كالتالي 

 معظم السلوك اإلنساني متعلم ومكتسب وعلیه فالسلوك المرضي هو سلوك متعلم ومكتسب. 

   السلوك المضطرب المتعلم ال یختلف عن السلوك العادي المتعلم ، والفرق بینهما أن السلوك

 .المرضي  سلوك غیر مالئم أو غیر متوافق ، بینما السلوك العادي متوافق للفرد 

 للخبرات التي تؤدي إلیه ومن ثم یحدث ارتباط  ركر تیكتسب الفرد سلوكیاته نتیجة التعرض الم

 .السلوك الخبرات و بین هذا  شرطي بین هذه 
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 تمثل العناصر السلوكیة المضطربة نسبة معینة من السلوك الكلي تزداد أو تنقص بین األفراد. 

  لیها كتجمع لعادات خاطئة متعلمة إزملة األعراض النفسیة ینظر. 

  السلوك المضطرب یمكن تعدیله. 

  في وجود  دوافع فیزیولوجیة أولیة لدى الفرد وعن  یكمناألساس و األصل في السلوك اإلنساني

م غیر توافقیة وحینئذ ال بد من تعدیل لطریق التعلم یكتسب الفرد دوافع جدیدة قد ترتبط بأسالیب تع

 ) . 584،  2015: سامي محمد ملحم (هذه األسالیب ، إلحداث التوافق في سلوك الفرد 

  :فنیات العالج السلوكي  2-4

  :النمذجة 2-4-1

  .نموذج - تشیر النمذجة إلى تعلیم الفرد السلوك من خالل مراقبته سلوك فرد أخر 

ویتطلب ذلك من  وهي عملیة تعتمد بشكل أساسي على المالحظة و االنتباه ومستوى اإلثارة في النموذج 

الفرد المتلقي ، ترجمة السلوك النموذج إلى سلوك  صریح ویحتاج من أجل ذلك إلى القدرة العقلیة و 

البدنیة ، كما یحتاج إلى مجال بیئي یتیح نمذجة السلوك المرغوب وتقدیم تغذیة راجعة تتضمن التعزیز 

نمذجة بالمشاركة وحتى تتم عملیة النمذجة كون النمذجة رمزیة أو حیة أو تالخارجي و التعزیز الذاتي وقد 

بدقة ونجاح ال بد أن یكون هناك تشابه نسبي بین النموذج و الشخص من حیث القدرات و الجنس و 

عبد اهللا (  .العمر ، وقد تستخدم النمذجة كأسلوب تعدیل مستقل أو كجزء من إستراتیجیة عالجیة معینة

  ) 70 ،2010: یوسف أبو زعیزع 
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  :لعب األدوار 2-4-2

وهو قیام الطالب بتمثیل أدوار معینة أمام المرشد كأن یمثل دور األب أو دور المعلم أو تمثیل أدوار 

جماعة من المشاهدین حیث یكشف المسترشد من خالل التمثیل مشاعره فیسقطها على شخصیات الدور 

  .صراعاته و دوافعه التمثیلي و ینفس عن انفعاالته و یستبصر بذاته ویعبر عن اتجاهه و 

قة أفضل إذا عرضت علینا و یكما أن لعب األدوار یسهل عملیة تقبل المشاعر ألننا نفهم المشاعر بطر 

و یوفر لعب الدور للفرد فرصة للتعلم و التدریب . أننا نتعلم في الحیاة من المثل و النماذج التي نشاهدنا 

  ).73،: لبهاء الدین جال (على الحلول الممكنة في موقف معین 

  :القصص 2-4-3

لذا یمكن أن تكون عنصرا فعاال في  ،تتمیز القصة بالقدرة على جذب اإلنتباه و التشویق و إثارة الخیال

ألن حب اإلطالع و ،و الطفل بطبیعته شغوف بالقصص و یتبع أحداثها ،النمو العقلي و الوجداني للطفل

لذا فللقصص تأثیر على تعدیل سلوك الطفل و على ،القویة في الطبیعة البشریة األموراإلستطالع من 

و تعلیم القیم و العادات  ،أنها تكسب الطفل القدرة على التعبیر و الثقة بالنفس ،تخفیف سلوكه العدواني

  ).2008،16 :أنور حمودة ،عایدة شعبان( السلیمة 

  : التدعیم  2-4-4

ظهار هو أي فعل یؤدي إلى زیادة في حدوث سلوك معین أو إلى تكر  ٕ ار حدوثه ، فكلمات المدیح وا

عند ظهور سلوك إیجابي ) بالشكر مثال ( االهتمام ، والثناء على الشخص واإلثابة المادیة و المعنویة 

  ) . 29 – 2014: كریم عبد الرحمن القونى ( معین 
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  العالج األسري السلوكي -3

 تعریف العالج األسري السلوكي  1- 3

حكم العالقات و بفاألسرة  ،أن األسرة تمثل بیئة لتعلم السلوك) 290:1999(یرى عالء الدین كفافي 

التفاعالت الیومیة بین أعضائها تمثل شبكة متداخلة من المواقف و المشاعر و األسالیب السلوكیة 

فقد یدعم سلوك أحد أعضاء األسرة سلوك عضو آخر ، و  ،الموجهة من فرد إلى آخر داخل األسرة

و یتحدى سلوك عضو رابع ، و هكذا و األسرة في النهایة تمثل مجاال حیویا ،ثالث  یعارض سلوك عضو

و عن طریق التعمیم ینتقل هذا السلوك ،یتعلم فیه عضو األسرة كیف یسلك تجاه أفراد األسرة اآلخرین یاأول

  .في معاملة اآلخرین خارج نطاق األسرة 

ث یكون الدلیل على نجاح العالج هو تغییر ویهدف العالج السلوكي إلى تغیر سلوك غیر مناسب حی

 مفاهیم فرضیة عن الوظیفة  العقلیة كالشعور ،وال إلىسلوكي یمكن قیاسه وال یمیل المعالج السلوكي 

  .یفترض كما یفعل المحلل النفسي 

 :تاریخ العالج األسري السلوكي  3-2

في العدید من المجموعات السریریة لقد تطور العالج األسري السلوكي من تطبیق مبادئ نظریة التعلم 

من الواضح  أنهو غیر ،ال یمكن أن یعزى أي مبتكر جذاب واحد مع اكتشافه،المختلفة و مجموعات العمالء

أن التقاریر األولیة للتدخالت الموجهة للعائالت تمیز أن تكون مرتبطة مع مشاركة أولیاء األمور في 

  .البرامج األولیة مجرد دراسات حالة فردیة بسیطة  كانت هذه ،تعدیل السلوك المضطرب ألطفالهم

عن تدخل ناجح للحد من نوبات غضب األطفال وقت النوم و أمر   ) Williams  )1959أبلغ ویلیامز 

  .و إغالق باب غرفة نومه و تجاهل احتجاجاته الالحقة ،الوالدین بوضع الطفل في الفراش بطریقة محبة
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یستخدم هذا االنقراض جهود نموذجیة لنقل مبادئ نظریة التعلم اإلجتماعي التي كانت تستند على دراسات 

النهج للتدخل السریري في البیئة الطبیعیة  ،في البحوث الحیوانیة بما في ذلك في مختبر علم النفس ، 

طور لوفبوند  ،سلس البولالذي استمر تطبیقه الیوم هو استخدام التكییف الكالسیكي في السیطرة على 

)Lovibond ) (1963 ( سریرا و جهازا للوسائد،قام اآلباء و األمهات بتوظیفه لمساعدة أبنائهم الذین

بتدریب اآلباء و األمهات على االستخدام الفعال ) Bordman )1962قام بوردمان ،یبكون في الفراش

  . سنوات من العمر  5جتمع لعمر للنموذج العقاب للتعامل مع السلوك العدواني المعادي للم

الذي وصف إشراك الزوجة كعالج نفسي في تدخالت إدارة القلق و قام رسلي  )Wolpe  )1958ولب 

بتدریب اآلباء و األمهات على تعزیز خطابهم في أطفالهم التوحدین في )  Risley Wolf  )1967ولف 

  . جمیع األسالیب شاركت العائلة في تطبیق التعدیل المحدد لسلوك مستهدف في أحد أفراد العائلة 

واحد من أقدم التقاریر التي تعكس التحول من تحلیل یركز على المریض من االنحراف السلوكي كان من 

و قد افترض     ( Morrison)مورسن  ،) Peterrson(رسون تب)  Wahler(وهلر  ،) Winkel(كل وین

  : وجهات النظر في الفقرة التالیة 

من وجهة ،أن والدي الطفل یؤلفا الجزء األكثر تأثیرا في بیئته الطبیعیة نیفترض معظم المعالجین النفسانی

یعتبر اعتبار كل من  ،ة و متنوعة من وظائف التحفیزنظر نظریة التعلم أن سلوكهم یخدم مجموعة كبیر 

متحیزا في وقت معین في سنواته األولى فالوالدان لهما مصدر إلهام المدعي علیه و السلوكات المتنافسة 

المنبهات و المعززات التي أنتجت ، لتحافظ بشكل كبیر على هذا السلوك و االجراء المنطقي لتعدیل 

لى تدریبهم على التخلص من الحاالت الطارئة التي تدعم سلوكهم إذه التغیرات سلوك الوالدین وتستهدف ه

المنحرف في الوقت الراهن وتوفیر وسائل جدیدة إلنتاج السلوك العادي الذي یتنافس مع السلوك المنحرف 

  )( Lan R.H.FALLOON :1988 ;3-4و المحافظة علیه  
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  :فنیات العالج األسري السلوكي  3-3

  :فنیة التدریب على التواصل  3-3-1

 االستماعتهدف هذه الفنیة إلى زیادة مهارة أعضاء األسرة في التعبیر عن أفكارهم و مشاعرهم بوضوح و 

دالیا مؤمن ( االستماعبفاعلیة لرسائل اآلخرین و لتحقیق هذه األهداف یتم تدریبهم على مهارتي التعبیر و 

: 2004  106-. (  

  :الرمزي  االقتصاد-3-3-2

هو منهج لتغییر السلوك في ضوء مبادئ نظرتي اإلشراط اإلجرائي و التعلیم اإلجتماعي عن طریق مكافأة 

و یشتمل على تقدیم معززات رمزیة ، تعرف ،السلوكیات المرغوبة و عقاب السلوكیات غیر المرغوبة

ستبدل بها في وقت الحق و هذه المعززات ت،السلوك المرغوب فیه بالبالونات أو الفیشات حال حدوث

  ).2006،327: إبراهیم أحمد عبد الغني (معززات أولیة أو ثانویة مختلفة تسمى بالمعززات الداعمة 

  :المناقشة الجماعیة -3-3-3

تعد طریقة  المناقشة الجماعیة األسلوب المفضل في مثل هذه التوعیة األسریة ،خصوصا إذا أمكن 

و إعداد دلیل للمناقشة یشمل النقاط األساسیة الممكن إثارتها  ،و إختیار موضوع المناقشة ،التخطیط لها

  ).228،229 :1992أحمد محمد مبارك الكندري (
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  :  عالج العدوان  3-4

  : العالج السلوكي  3-4-1

  :تمد على األسالیب المتعددة منها یكون من خالل توظیف برامج التعدیل السلوكي المناسبة التي تع

یتم تعزیز السلوكیات االیجابیة االجتماعیة أو االستجابات  التي تكون باتجاه السلوك : اضي فالتعزیز الت-

  .الجید وتجاهل السلوك العدواني وعدم تعزیزه 

إتیان سلوك وهو یستخدم أسلوب اإلبعاد وهو من أسالیب العقاب التي تستخدم عند : التدعیم السلبي - 

عدواني إبعاد الطفل عن التدعیم بعد قیامه بهذا السلوك غیر المرغوب فیه وأیضا عزل الطفل المشاغب 

  .لفترة من الزمن بعد قیامه بالسلوك غیر مناسب وحرمانه من األشیاء المدعمة 

ته مع عیدا عن العدوان في معامالبعندما یقوم الطفل بسلوك إیجابي ناضج : التدعیم اإلیجابي -

  .األقران یثنى علیه ویمنح شیئا سار ومرغوبا 

وهي مهارات یتعلمها الطفل بتأدیتها أثناء االنفعال و الغضب  :التدریب على مهارات االسترخاء - 

  .حتى یشعر بعد تأدیتها بالراحة و االسترخاء 

یها وبناء على ذلك وذلك بإبدال األفكار غیر المرغوبة فیها بأفكار أخرى مرغوب ف:  العالج المعرفي 

  .بسلوك مرغوب فیه ) العدواني ( یتم تعدیل السلوك غیر المرغوب فیه 

  :  العالج األسري  3-4-2

یهدف العالج األسري في مواجهة السلوك العدواني إلى تدریب اآلباء على األسالیب السویة في معاملة 

رشادهم ألسالیب التعامل األسري وذلك على النحو الت ٕ   :  الي األبناء وا

اإلقالل كلما أمكن من التدخل في أعمال األبناء حتى ال یشعرون بالیأس ویلجأون إلى العناد و  - 1

 .العدوانیة على إخوتهم وأقرانهم 
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أن یقلع اآلباء عن عصبیتهم وثورهم ألتفه األسباب أمام األبناء حتى ال یقلدهم األبناء ویكونون  - 2

 .قدوة لهم 

أن یقلع اآلباء عن الحزم المبالغ فیه و السیطرة كاملة و الرغبة في إطاعة األبناء ألوامرهم طاعة  - 3

 . عمیاء  وتجاهلهم حاجات األبناء وعدم تقلبهم أسالیب ألمر و النهي دون مناقشة 

 . إن أخطأ االبن فیجب أن یتجنب اآلباء استفزاز  - 4

 .نون قدوة حسنة لألبناء في الرزانة أال یقابل اآلباء غضب أبناءهم بالغضب بل یكو  - 5

توفیر الجو العائلي الهادئ الذي یسوده الحب و التفاهم و التعاون و الثقة المتبادلة و االحترام  - 6

 .المتبادل بین الجمیع 

تنمیة القیم األخالقیة و الوازع الدیني لدى األبناء وبیان مساوئ السلوك العدواني وأثاره في جو  - 7

 . دفء و الهدوء یمتاز باألمن و ال

تدریب الطفل على مهارات السلوك االجتماعي بشكل تدریجي وتقلیل درجة الحساسیة في المواقف  - 8

شعاره  ٕ حاطة الطفل بالعطف و الحب و الحنان وا ٕ التي تثیر الغضب لدیه وتشجعه على العدوان وا

أسامة (  .فزیون بالدفء و األمان وتقلیل مشاهدة الطفل لبرامج وأفالم العنف المعروضة في التل

 .  )138-136،  2012: فاروق مصطفى 

  : خالصة 

لیه في هذا الفصل نستخلص أن العالج األسري السلوكي من العالجات النفسیة إمن خالل ما تم التطرق 

المفیدة جدا في تعدیل سلوك الفرد ، ویتطلب بذل جهد وعمل متواصل من قبل المختص النفسي أو 

متع بالمهارات الالزمة للعمل مع األسرة و القدرة على التقییم للمشكلة الحالیة المعالج األسري الذي یت

  .لألسرة التي تمكنه من تصمیم تدخل عالجي مناسب وتقییم الهدف من العالج 
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وهذا األخیر یتطلب مشاركة أفراد األسرة في العملیة العالجیة حتى یكون هناك تحالف عالجي ، وبالتالي 

  .لسلوك الفرد  یحدث تغییر إیجابي

كما یسمح هذا النوع من العالج لألعضاء األسرة باكتساب مهارات جدیدة تساعدهم على التواصل مع 

بعضهم البعض بوضوح ومناقشة مشاكلهم ومحاولة إیجاد حلول لها ، وفي حالة الفشل في ذلك على 

  .لى أحد المختصین في هذا المجال  إاألسرة أن تلجأ 
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  :  تمهید

النمو التي یمر العدوان من إحدى المشكالت السلوكیة الشائعة یتطور تدریجیا في كل مرحلة من مراحل 

ویكون الهدف منه هو إلحاق الضرر سواء بالنفس أو باآلخرین  ،ویأخذ أشكاال متعددة  ،بها الطفل

  .  إلیه في فصلنا هذاویصدر نتیجة عوامل متداخلة كما فسرتها نظریات عدة ، وهذا ما سنتطرق 

  :تعریف السلوك العدواني  -1

 -2008:مختار عمرأحمد (ورد في معجم اللغة العربیة أن العدوان ظلم واعتداء : لغة   1- 1

1473 (  

  : اصطالحا  1-2

الذات من الغرائز التي یمكن أن تتجه ضد العالم أو ضد واحدة العدوانیة على أنها ) 1959(یعرف فروید 

  ) 10،  2008: محمد علي عمارة ( 

،هناك خمس محكمات أساسیة نستطیع   من خاللها تعریف العدوانیة وتحدیدها نأ)  1982(ویشیر میلز 

  : ، وهذه المحكمات هي 

  نمط السلوك  - 1

 شدة السلوك  - 2

 درجة األلم أو التلف الحاصل  - 3

 خصائص المعتدي  - 4

 )75- 2008: یحي القبالي (نوایا المعتدي  - 5
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على أن العدوان سلوك عمدي بقصد إیذاء الغیر أو ) 99-2001(ویذهب عصام عبد اللطیف العقاد 

بهم ، ویأخذ صورا وأشكاال متعددة منها العدوان البدني و اللفظي وأن من یمارسون هذه اإلضرار 

ة تدعم لدیهم الممارسات العدوانیة السلبیة یتسمون بانعدام الرشد و العقالنیة ولدیهم أفكار غیر عقالنی

  . ممارسة هذا السلوك 

للعدوان على أنه رد فعل   عادي )  285-  2005( وینظر جودت عزت عبد الهادي سعید حسني العزة 

عدوان كسلوك ال ته ویمكن تعریف في األطفال ویظهر عندما یحتاج الطفل لحمایة نفسه وسعادته وفردی

  .شخصي للفرد األخر أن الجرح یمكن أن یكون نفسیا مثل التحفیز ویمكن أن یكون جسدیا  ىذأینتج 

نتیجة اإلحباط   أن العدوان استجابة ما وهذه االستجابة تنشأ )  218-  2006(حیث یرى طارق كمال 

  .وتؤدي هذه االستجابة إلى إلحاق الضرر باآلخرین  أو بالنفس 

  :إلى السلوك العدواني  PR .bernard Kabuth : 2014-12)( بارنارد كابوث  . بر ویشیر

  من عمر األطفال ) سنة  4و 1(عادیا وضروري بین : العنف -

  .سنوات الحاجة لتأكید الذات  4-2عادیا : الغضب 

  " ال : " نشطة :       المعارضة 

  )اكتئاب ؟ ، اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة ؟ : ( سلبیة                       

  :مفاهیم ذات صلة بالعدوان  - 2

  : العداء  2-1

و الكراهیة موجه نحو الذات أو نحو شخص أو موقف  ةو ایقصد بالعداء شعور داخلي بالغضب و العد

الذي یقف خلف السلوك أو المكون االنفعالي و المشاعر العدائیة تستخدم كإشارة إلى االتجاه ،ما

العدائیة و التقویمات السلبیة لألشخاص و  رستجابة اتجاهیة تنطوي على المشاعفالعداوة ا،لالتجاه

    .األحداث 
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  : العدوانیة  2-2

العداوة ومیل لفرض مصالح في األفعال العدوانیة أو میل مضاد إلظهار  جهمیل للقیام بالعدوان أو ما یو 

التسلط (وهي میل أیضا للسعي إلى السیطرة في الجماعة  ،رغم المعارضة مرء وأفكاره الخاصة ال

  .خصوصا إذا وصل االمر حد التطرف ) االجتماعي 

  :العنف  2-3

استجابة سلوكیة تتمیز بصفة انفعالیة شدیدة قد تنطوي على أشخاص في مستوى البصیرة و التفكیر ویبدو 

المستمدة من المعدات و االالت ، وهو بهذا المعنى یشیر إلى الصیغة المتطرقة العنف في استخدام القوى 

  . ) 100- 2001عصام عبد اللطیف العقاد ( للعدوان ، فالعنف هو المحاولة لإلیذاء البدني الخطیر

  : النظریات المفسرة للعدوان -3

  :نظریة التحلیل النفسي  3-1

احباط وتعویق للمواقع الحیویة أو الجنسیة و التي غالبا ما العدوان من جهة نظر فروید هو رد فعل من 

من قبل أدلر حیث قال وتم نقده تسعى إلشباع وتحقیق الرضا و السرور و االبتعاد عن المواقف المؤلمة ،

غریزة العدوان بأنها كفاح أن العامل العدواني في الطبیعة البشریة له أهمیة أكبر من الجنس وقد وصف  

ضافة غریزة أخرى سماها غریزة ال و التفوق مما أجبر فروید على تعدیل موقفه السابق من أجل الكم ٕ وا

   بنزوتینالموت ، وبشكل أكثر تحدیدا ، فإن فروید یقول 

و التي تمثل الدوافع لدى االنسان أي هي منبع الطاقة  Erosهما نزوة الحیاة ویطلق علیها اسم أساسیتین 

فهي تهدف إلى التمیز و   thanatosالجنسیة ، بینما النزوة الثانیة في نزوة الموت أو ما یعرف باسم 

  .تفكیر الكائن الحي 
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  :النظریة البیولوجیة  3-2

لل فیزیولوجي في النظام یعتقد أصحاب هذه النظریة بأن العدوان أساسه بیولوجي وقد یحدث نتیجة خ

العصبي حیث یؤدي هذا الخلل إلى اضطرابات وظیفیة في الشحنات الكهروعصبیة عند االنسان ، كما 

   toasteronsأن الهرمونات لها تأثیر على العدوان فقد لوحظ أن هناك ارتباط زیادة هرمون الذكورة 

  ) 92- 89، 2015: ي زرارقة ، فضیلة مفیروزما( ولیس العدوان 

  :نظریة التعلم االجتماعي  3-3

وأعطى اهتماما  اآلخرینفي تفاعله مع  اإلنسانمن رواد هذه النظریة ألبرت باندورة حیث اهتم بدراسة 

  :كبیرا بالنظریة االجتماعیة وتوصل إلى النقاط التالیة 

العدواني متعلم من خالل المالحظة و التقلید انطالقا من تقلید األسرة إلى تقلید  اإلنسانمعظم سلوك -

  .المجتمع 

  .مكتسب من الخبرات السابقة العدواني  السلوك  -

  .التعلم المباشر للمسالك العدوانیة كاإلثارة المباشرة لألفعال العدوانیة الصریحة في أي وقت  -

  .یز و المكافآت تأكید هذا السلوك من خالل التعز  -

  العقاب قد یؤدي إلى زیادة السلوك العدواني  -

ما تم  ذكره بأن السلوك العدواني متعلم ومكتسب مثل را بعض البراهین و التدعیمات تصح كما قدم باندو 

  : باقي أشكال السلوك 

 تصرفها  تضعها تحتإن الكائنات البشریة تولد ومعها دخیرة كبیرة من االستجابات العدوانیة التي : أوال 

ولذلك فهذه االستجابات یتم اكتسابها بطریقة مباشرة للمواقف التعلیمیة ولها دورا هاما في النمط من 

  .السلوك 
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یتساوى األطفال و الراشدین الذین یتعاطون مكافآت مادیة أو معنویة قیمة أو اجتماعیة عند :ثانیا 

  .حولهم  توجیههم العدوانیة تجاه اآلخرین أو األشیاء من

أنه طبقا لهذه النظریة فإن المسالك العدوانیة الجدیة التي ینمو تعلمها   EDMONDSإدموندیرى : ثالثا 

من خالل المشاهدة أو التقالید تعلم الفرد لیس فقط كیف یكون عدواني ، بل أیضا ما هي النتائج بالممكنة 

  )  382ـ38- 2017م سامیة إبرایع(تترتب على العدوان  التي یمكن أن

  :  النظریة السلوكیة 4-3   

وهذه النظریة أن السلوك العدواني على أنه متعلم باألشراط وذلك عن طریق الثواب و العقاب یفسر مؤید

التعلم ( في نظریته عن االشراط )  Skinner(وخاصة في مراحل الطفولة المبكرة وقد افترض سكنر 

التعزیز الذي یلي االستجابة ومقدار أن اإلنسان یتعلم سلوكه بالثواب و العقاب وعن طریق ) اإلجرائي 

  .هذا التعزیز و السلوك الذي یعاقب علیه ، یقلع عنه 

ذا ما كوفئ وشجع علیهفاإلنسان  ٕ أو تسامح  عند ما یسلك سلوكا عدواني إذا ما عوقب علیه كف عنه وا

  .فیه كان أمیل لتكرارة في المواقف المماثلة 

أن مكافأة الطفل على عدوانه مرة واحدة في برسغ ) walter ,broun(كل من والتر وبراون وقد وجد  

  )  113، 2012: أسامة مصطفى ( .ویصعب تعدیله بعد ذلك 

  : نظریة اإلحباط العدوان 5-3 

و الذین افترضوا أن السلوك العدواني )   Dolland( دوالند وآخرونمن أنصار هذه النظریة فروید ودوالر 

  .یسبقه دائما حدوث إحباط سیؤدي إلى سلوك عدائي 
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قف على شدة الرغبة ویرى أنصار هذه النظریة أن العدوان لدى الفرد له كمیة اإلحباط الذي یعانیه فهو یتو 

في االستجابة المحبطة ، ومدى إعاقة تلك االستجابة ، وعدة المرات التي أحبطت فیها ، فاالستجابات 

العدوانیة تكون عالیة في معارج االستجابات لإلحباط و السبب في هذا أن السلوك العدواني یكون في 

یة اعتبرت أن اإلحباط سبب العدوان ، وأن أغلب األحیان وسیلة فعالة للتغلب على التدخل ، وهذه النظر 

وأن الظروف الخارجیة التي تحدث اإلحباط هب التي  العدوان تزداد شدته  كلما اشتد الشعور باإلحباط 

تفجر العدوان وتولده سواء كان مباشر في مواجهة مع العامل المحیط أو غیر مباشر في صورة انتقامیة 

 ) 56- 55ص – 2003أحمد محمد الهادي دحالن ( أخرى 

  : النظریة المعرفیة  6-3

إلى أن المعتقدات و المستویات الشخصیة و القیم تبرز وتعزز في االتجاه ) caprara 1996(ویشیر 

أن أشكال إلى العدوان و العنف في مجموعة من المواقف التي ال تتضمن إثارة مسبقة وأشار كابرار 

االنفعاالت السلبیة أو مجموعة المعتقدات التي تؤدي إلى مفهوم العدوان الناتجة عن النقص في ضبط 

العدوان كإستراتیجیة ثابتة لمواجهة الحقائق تستحق معالجات كثیرة ممثلة في البیئة و العملیات المعرفیة 

  .المصاحبة التي تحكم صیغ العدوان المختلفة

ن المعالجات سوف تؤدي إلى إستراتیجیة فعالة للوقایة و الض  ٕ   . بط و التغیر نحو األفضل وا

المعرفیون أن یتناولوا السلوك العدواني لدى اإلنسان بالبحث و الدراسة بهدف وقد حاول علماء النفس 

عالجه وقد ركزوا في معظم دراستهم وبحوثهم على الكیفیة التي یدرك بها العقل اإلنساني وقائع وأحداث 

المواقف االجتماعیة المعاشة نسان كما یتمثل في مختلف معینة في المجال اإلدراكي للفرد أو الخیر لإل

  .وانعكاساتها على الحیاة النفسیة لإلنسان 
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داخلي مما یؤدي إلى تكوین مشاعر الغضب و الكراهیة وكیف أن مثل هذه المشاعر تتحول إلى إدراك  

للتحكم في هذا النوع من یقود صاحبه إلى ممارسة السلوك العدواني ومن ثم كانت طریقتهم العالجیة 

السلوك العدواني عن طریق التعدیل اإلدراكي أي تعدیل إدراكات الفرد بتزویده بمختلف الحقائق و 

المتاحة في المواقف مما یوضع أمامه المجال اإلدراكي وال یترك فیه أي غموض أو إبهام مما  المعلومات 

، ص  2011زیاد أحمد بدوي ،.( النتائج  یجعله متبصرا بكل األبعاد و العالقات بین األسباب و

52 ( .  

  : أسباب العدوان -4

حباط مستمر أو كبت دائم في حیاته المنزلیة أو المدرسة  - ٕ  .ما یالقیه الطفل من فشل وا

وللغیرة أثر بعید في انتهاج سلوك العدوان نحو ،الطفل من كراهیة الوالدین له أو المعلمین ما یحسه -

 .اآلخرین 

النطق أو أو عیوب في أو وجود نقص حسي من عاهة ،الشعور بالنقص النفسي أو التحصیل الدراسي  -

فیجد الطفل في العدوان تعویضا ینال به ذكرا في جماعته ولو كان ذلك في  ،خلل في بعض الحواس

 .أسلوب تجریبي 

خر في حاالت من الخالف تشجیع الوالدین لطفلهم في سلوكه العدواني حیث یغریه أحد الوالدین على األ -

 .قاق نشالعائلي و اال

 .حرمان الطفل من اإلرضاء العاطفي و الحب و المساعدة و التقبل االجتماعي  -

ح حاد هم عدوانیا ألن ذلك كما یظنون سالفبعض اآلباء یحبون أن یكون طفل ،تقلید السلوك العدواني -

وهناك ذلك أن الطبقة االجتماعیة المتوسطة قد تقبل التعبیر عن ،للنجاح في هذه الحیاة المتراجمة 

العدوان بصراحة في حین أن الطبقة العاملة ال تقبله فحسب بل قد تشجعه أیضا وتعلمه 

  ). 190،  1998:مشیل ، دباینة ، نبیل محفوظ .(ألطفالها 
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  : تطور مشاعر العدوان عند األطفال -5

لیل من القفل فترة نمو حرجة فالطفل یبدأ حیاته وهو مزود بالشيء تعتبر السنة األولى من حیاة الط

ب تحدید العمر الذي تبدأ فیه النزعات العدوانیة في الظهور االستجابات االنفعالیة لإلشارات ومن الصع

  .لدى الطفل ، ولكن على كل حال یظهر في مرحلة مبكرة من النمو 

  ) :في النهایة العام الثاني  من الوالدة( العدوان في مرحلة الرضاعة  5-1

یبدأ الرضیع بعض ثدي أمه حیث تظهر أسنانه وهو سلوك قد یكون غیر  :مرحلة الرضاعة -5-1

عندما یقترب مقصود أو ناتجا عن إحباط نقص اللبن ألنه ال یستطیع أن یستخدم وسائل رمزیة  مقنعة و 

فعندما یغضب من أمه نجده یحدق فیها  األول ، یحاول أن یجرب إیذاء اآلخرینالطفل من نهایة عامه 

بنظرة خائفة ، وقد یشد شعرها ، ویمكن تخلیص مظاهر الغضب عند الطفل في تلك المرحلة على النمو 

  : التالي 

  .صراخ البكاء عال وضرب األذرع و األرجل : شهرا  12منذ المیالد إلى -

  غضبه التدخل في مناشطه الجسمانیة  ما یستثیریقذف باألشیاء وأهم ما : شهرا  15في سن   -  

  ، یصرخ ویبكي ویطرح نفسه أرضا ویضرب انفجارات في الغضب : شهرا  18في سن   -  

  .ویرفس ویدمر األشیاء ، خشن ، عنیف مع األطفال أو الحیوانات   

  .یشد الشعر ، یصرخ ویبكي لعجزه عن التعبیر بالكالم عن رغباته : شهرا  21في سن -  

  ) .أعوام  6- من عامین ( العدوان في مرحلة الطفولة المبكرة  5-2

ینشأ العدوان حیث یكتشف الطفل أن یستطیع أن یجعل اآلخرین یسایرون رغباته التي یتعلمها الطفل بنوع 

  .االستجابات التي تصدر عن الوالدین وغیرهما 

   :حلة على النحو التاليویمكن تلخیص مظاهر السلوك العدواني وتطوره عند الطفل في تلك المر 
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یضرب الطفل غیره من األطفال ، یفسد نظام البیت و ال یدمر األشیاء وقد : في سن العامین  -

،  1999وفیق صفوت مختار(یرغب في العض كأسلوب أولي في الهجوم و الدفاع عن نفسه 

 )  56-55ص 

 .یهاجم غیر من األطفال في عدوان وتعمد لإلیذاء شدید لتدمیر لألشیاء  :في عامین ونصف  -

تكثر لدیه نوبات الغضب ، ویضرب اآلخرین خالل هذه النوبات كما قد  :أعوام  3في سن  -

 .یضرب األرض بالقدمین ویرمي نفسه علیها ویصاحب ذلك بكاء وصراخ 

من الهجوم على الفور و األهم من ال یلجأ الطفل إلى االحتجاج اللفظي بد :أعوام  4في  سن  -

 .ذلك هو أن المشاعر العدوانیة تتخذ مظهر اللعب 

سأضربك : باإلضافة إلى ما سبق قد یأتي بأسالیب كالمیة كالتهدیدات مثال بقوله  :أعوام  5في سن  -

 " لن أفعل هذا : " ویقاوم التوجیهات بقوله 

  )   عاما  12- أعوام  6من ( العدوان في مرحلة الطفولة المتأخرة  5-3

عندما یبلغ الطفل سن السادسة ینشأ في أذهانه أفكار عن الخیر و الشر واكتساب قدر من الضبط 

 .الذاتي الذي یجعله یحاول قمع النوازع التي یحس أنها خاطئة 

  : ویمكن تلخیص مظاهر الغضب عند الطفل في تلك المرحلة على النحو التالي 

ه على األرض بالغ بالجسم و الكالم ، انفجارات في الغضب وقد یلقى بنفسعدوان : أعوام  6سن  -

 . ر األثاث و األشیاء ، یضرب ویرفس وقد یدم

 هذا ظلم " لصغار ، یعترض بقوله سلوك أقل عدوانا قد ینشأ بینه وبین إخوته ا: أعوام  7في سن  -

ه بالعدوان فاعتداؤه ینذر أن یستجیب للهجوم أو النقد بحساسیة شدیدة أكثر من: أعوام  8في سن  -

 .یكون بالجسم بل معظمه بالكالم 
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بین األوالد الذكور ولكن صورة لعب عدوان معظمه العراك و الضرب شائع : أعوام  9في سن  -

  ) 58- 57، ص  1999: وفیق صفوت مختار ( لفظي كالمي 

ولذلك یطلق بعض الباحثین على  االستقرار و الثبات االنفعاليحیث تعتبر مرحلة الطفولة المتأخرة مرحلة 

هذه المرحلة اسم مرحلة الطفولة الهادئة ویالحظ ضبط االنفعاالت ومحاولة السیطرة على النفس وعدم 

االنفعال ویقتنع إذا كان مخطئا ، إفالت االنفعاالت ، ویدرك الطفل ویقدر األمور المثیرة للغضب و 

أو  ال من االنفعال بسبب إشباع الحاجات المادیة تصبح اإلهانة دویتغیر موضوع الغضب عنده ، فب

انفعاالته  أي األمور المعنویة ، ویكون التعبیر عن العدوان لدیه بالطرق  تستثیراإلخفاق من األمور التي 

  :التالیة 

إذا غضب الطفل فإنه لن یعتدي على مثیر الغضب اعتداءا مادیا ، بل یكون عدوانه لفظیا  - 1

 .شكل مقاطعة أو في 

یكون العراك و الضرب شائع بین األوالد الذكور ولكن في صورة لعب ، وعدوان معظمه  - 2

 .لفظي كالمي 

نقل مظاهر الثورة الخارجیة ، ویتعلم الطفل كیف یتنازل عن حاجاته العاجلة التي قد تغضب  - 3

 .والدیه 

ظ وظهور تعبیرات یكون التعبیر عن الغضب بالمقاومة السلبیة مع التمتمة ببعض األلفا - 4

 .الوجه 

أحمد محمد عبد .(ر منه ایكون التعبیر عن الغیرة بالوشایة و اإلیقاع بالشخص الذي یغ -5

 ). 86- 2003الهادي دخالن 
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  :أعراض السلوك العدواني -6

  : یأخذ العدوان األشكال الرئیسیة التالیة 

  : العدوان الجسدي  6-1

الذات أو نحو اآلخرین ، و الهدف منه هو اإلیذاء تخویف هو سلوك الجسدي المؤدي الموجه نحو 

، مثل الضرب ، شد الشعر و العض ، یتم التعبیر عنه بصورة الضرب أو العض وغیرها من  اآلخرین

  .الصیغ الهجومیة المتنوعة ، ویمر النوع من العدوان عبر عدد من المراحل 

طالق صراخه أو ال إفقد یبدأ   ٕ یعمد  ثماألشخاص و األشیاء  سیعمد إلى رف ثملى الضرب قدمیه وا

  .عضها أو ضرها 

  : العدوان اللفظي  6-2

موجه نحو الذات أو اآلخرین ویقف عند حدود الكالم الذي یرافق الغضب و الشتم و التهدید و السخریة و 

شاعتها بین التنابز باأللقاب و التعابیر الالزعة و االستخفاف ونقل األخبار السیئة عن الشخص المكروه  ٕ وا

  .الناس 

  : العدوان الرمزي  6-3

: یحي القبالي ( .االهانة لهمویشمل التعبیر بطرق غیر لفظیة عن احتقار األفراد اآلخرین أو توجیه  

2008  -77 . (  
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  :وقد یأخذ العدوان شكلین آخرین وهما 

  .اعتداءات اآلخرین ویشمل األفعال المؤذیة التي تهدف إلى الردع : العدوان االجتماعي  6-7

غیره ،  نفسه أو یظلم  اإلنسان یظلم بها ویشمل األفعال المؤذیة التي  : العدوان الإلجتماعي  6-8

  :وقد یكون العدوان مباشرا أو غیر مباشر 

هو الفعل العدواني الموجه نحو الشخص الذي أغضب المعتدي فتسبب :  فالعدوان المباشر  6-9

  .في سلوك العدوان 

یتضمن االعتداء على شخص بدیل وعدم توجیهه نحو الشخص : العدوان غیر المباشر  6-10

  . الذي تسبب في غضب ، وغالبا ما یطلق على هذا النوع من العدوان اسم العدوان البدیل 

وقد یكون العدوان متعمدا أو غیر متعمد ، فالعدوان المتعمد یشیر إلى الفعل الذي یقصد من ورائه إلحاق 

  . اآلخرین األذى ب

أما العدوان الغیر معتمد فیشیر إلى الفعل الذي لم یكن له الهدف منه إیقاع األذى باآلخرین على الرغم 

-188،  2000 :أحمد یحيخولة ( أو إتالف الممتلكات من أنه قد انتهى عملیا بإیقاع األذى 

187 . (  

  : ویصف بعض الباحثین اآلخرین السلوك العدواني إلى نوعین 

و وهدفه اإلیذاء و التعذیب   ،هو الذي ینشأ عن الغضب أو نتیجة له: العدوان العدائي  6-11

  .    اإلیالم 

أحمد (وفیه یكون اإلیذاء وسیلة للحصول على بعض المكاسب أو المنافع : العدوان الوسیلي  6-12

  . ) 31،  2003 :محمد عبد الهادي
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  : السلوك العدواني في المدارس  6-13

 .إحداث فوضى في الصف عن طریق الضحك و الكالم و اللعب وعدم االنتباه  -

 .التهریج في الصف  -

 .االحتكاك بالمعلمین وعدم احترامهم  -

 .العناد و التحدي  -

 التدافع الحاد و القوي بین التالمیذ أثناء الخروج من قاعة الصف  -

 .داخلها سلوكا عدوانیا اإلیماءات و الحركات التي یقوم بها التالمیذ والتي تبطن في  -

 .تخریب أثاث المدرسة ومقاعدها و الجدران ودورات المیاه  -

 .أو التهدید باستعماله أو حتى استعماله  إشهار السالح األبیض -

 .استخدام المفرقعات الناریة سواء  داخل المدرسة أو خارجها  -

 ة اإلهمال المتعمد لنصائح وتعلیمات المعلم و األنظمة وقوانین المدرس -

 .عدم االنتظام في المدرسة ومقاطعة المعلم أثناء الشرح  -

حداث أصوات مزعجة في الصف  - ٕ  استعمال األلفاظ البدیئة وا

 .االعتداء على الزمالء  -

 .الخروج المتكرر من الصف دون استئذان  -

 . ) 26-25-   2010: عز الدین ( التحدث بصوت مرتفع  -
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  : تصنیف وتشخیص السلوك العدواني -7

وتتمیز ) F.91(ضمن اضطرابات السلوك االجتماعي  ICD-10یتم تصنیف السلوك العدواني في 

العدواني أو  والالجتماعي أ بنمط متكرر ومستمر من السلوك" اضطرابات السلوك االجتماعي هذه 

  " .المعاند 

  :ویتم التفریق بین األنواع التالیة  

ویقتصر السلوك ) F-91-0(السیاق األسري اضطرابات السلوك االجتماعي المقتصرة على  -

 .العدواني بشكل كامل تقریب على السیاق المنزلي أو على التفاعل مع أفراد األسرة 

حیث تكون العالقة ) F-91-1(اضطرابات السلوك االجتماعي مع نقص االرتباط االجتماعي  -

 .بین الطفل و األتراب و الراشدین متضررة بوضوح 

یوجد اندماج اجتماعي ) F-91-2(جتماعي مع وجود ارتباط اجتماعي اضطرابات السلوك اال -

 .إال أن األطفال غالبا ما ینتمون إلى مجموعة جانحة  جید

ر هذا الشكل ویظه) F-91-3(اضطراب السلوك االجتماعي مع السلوك معارض ، معاند  -

د بوضوح مع ویتجلى في سلوك معان) تحت سن السابعة ( بصورة واضحة عند األطفال الصغار 

 .عدم وجود انتهاكات شدیدة لحقوق اآلخرین 

 ).F-91-9(أخرى أو غیر محددة بدقة من السلوك االجتماعي  اضطرابات  -

  :في اضطرابات السلوك المتجسد بین فئتین من أنماط السلوك العدواني  DSM-IV ویفرق 

من النمط الجماعي   سلوك عدواني: اضطراب السلوك االجتماعي مع األنماط الفرعیة التالیة  -

 .وسلوك العدواني من النمط الفردي ومن السلوك العدواني من النمط غیر المتمایز  

  .اضطراب سلوك عناد ومعارض 
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یتطلب وجود نمط سلوك واحد من األنماط المذكورة أدناه   DSM-IVلتشخیص السلوك العدواني وفق 

یستمر لستة أشهر على األقل ، ال یتم فیه قبول حقوق اآلخرین و المعاییر االجتماعیة ویظهر هذا 

في البیت أو في المدرسة أو في التعامل مع ( السلوك عندئذ في الوقت نفسه في مواقف مختلفة 

  ).األتراب 

اضطراب السلوك االجتماعي مبرر إال إذا توفرت ثالثة المعاییر الخمسة التي ظهرت وال یعتبر تشخیص 

  .في اإلثني عشر شهر األخیرة التالیة 

سامر جمیل .(فحسب عدد األعراض الموجودة یتم تشخیص االضطراب ،أما بسیط أو متوسط أو شدید 

 ). 168-167- 2009: رضوان 

  :قیاس السلوك العدواني -8

أنه یمكن قیاس العدوان بالمالحظة المباشرة أو )  89 –  87، 1996(أبو قورة ب یرى خلیل قط

  : االستخبارات االسقاطیة 

  : المالحظة المباشرة  8-1

وتعني بالمالحظة المباشرة المرافقة المقصودة لرصد ما یحدث وتسجیله كما هو ، حیث یمكن مراقبة 

ألفعالهم أو أحادیثهم العدوانیة في هذه المواقف ، وقد  األشخاص في مواقف معینة بحیث یحتفظ بتسجیل 

  .یمكن تحقیق هذا بالنسبة لألطفال في مواقف اللعب أو في الجماعة 

  : االستخبارات  8-2

 المقننةاالستخبار طریقة من طرق قیاس السمات أو األبعاد األساسیة للشخصیة وهي نوع من المقابلة 

  العبارات التقریریة المطبوعة غالبا یجیب علیها المسؤول أو المفوض ویتكون من مجموعة من األسئلة أو 

  .بنفسه 
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نعم ، ال ، أو موافق ، غیر موافق  في : وهو في ضوء احتماالت أو فئات لإلجابة محددة سلفا مثل 

موقف قیاس فردي أو جماعي ، وتدور أسئلة لالستخبار حول جوانب وجدانیة انفعالیة أو خاصة بالسلوك 

لمواقف االجتماعیة ویجیب علیها المفحوص على أساس معرفته لمشاعر وانفعاالت وسلوكه الماضي في ا

  .أو الحاضر 

وذلك یهدف الكشف عن جوانب معینة لدى الفرد أو الحصول على معلومات خاصة عن شخصیة فرد أو 

االستخبار الواحد موضوعیة سلفا ، وقد یكون  مجموعة من األفراد ، وتصحح اإلجابة وتفسر بطریقة 

  ) .یقیس مجموعة من السمات في نفس الوقت (أو متعدد األبعاد ) یقیس سمة واحدة ( أحادیا 

  : االختبارات االسقاطیة  8-3

كما هو مستخدم في االختبارات االسقاطیة بأنه العملیة التي بواسطتها یمكن الكشف  اإلسقاطیحدد معنى 

جاته باستخدام مثیر غامض وغیر مشكل إلى حد ما یقوم الفرد عن دوافع الفرد ورغباته ونزعاته وحا

  .بتفسیره وتأویله 

التي ففي االختبار اإلسقاطي  نعطي الفرد مثال صورة ونطلب إلیه أن یقص حكایة أو قصة عن الصورة 

تعرض علیه وما تتضمنه من مواقف وكیف ظهر الموقف الذي تحتویه وكیف ینتهي وما األحداث التي 

تقوم بها الشخصیة الرئیسیة أو البطل الذي في الصورة ، والغرض الذي یقوم علیه هذا المنهج  یمكن أن

هو أن المفحوص حین یستجیب إنما یسقط على القصة مشاعره ورغباته ومخاوفه وعقده الشعوریة و 

شف عن كل ذلك بطریقة ما في القصة أو بطبیعة الحال لن یكون هناك اتفاق حول ویكتالالشعوریة  

، وأخرى خاطئة الختالف المشاعر و الوجدانیات التي یسقطها كل فرد على المثیر غیر إجابات صحیحة 

المحدد الذي یستثیر هذه المشاعر و الوجدانیات ، ومن یتم تقدیر هذه االستجابات على أسس أخرى غیر 

  .حة و الخطأ الص
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  :ومن أمثلة االختبارات االسقاطیة 

 .اختبار تفهم الموضوع للكبار  -

 .اختبار تفهم الموضوع لألطفال  -

 ) . 92- 91- 1996: خلیل قطب أبو قورة ( واختبار یقع الحبر لروشاخ  -

ألن ذلك كما یعتمد على تقدیرات اآلخرین عند قیاس السلوك العدواني وال نعتمد على التقاریر الذاتیة  

  .یبعدنا عن نزیف استجابات المفحوصین ولكن تتماشى مع المرغوبیة االجتماعیة 

و المعلمین ولكن یتمیز  العدواني كل من اآلباء و األقرانومن بین من یمكن اختیارهم عند تقدیر السلوك 

  :المعلمون عن غیرهم في تقدیر السلوك العدواني لعدة أسباب منها ما یلي 

 .هؤالء المعلمین لهم فرصة كبیرة لمالحظة سلوك التلمیذ عن قرب ولمدة طویلة  -

 .الخبرة الطویلة في مجال العمل المدرسي  -

، فیرجع إلى االجتماعیین و الزمالء و اإلداریین أما بالنسبة الستبعاد الوالدین و األخصائیین النفسیین و 

  : األسباب التالیة 

  :الوالدین -1

بوجود سلوك عدواني لدى أبناءهم معا سیكون له األثر األكبر في  األقراررفض كثیر من الوالدین 

  .موضوعیتهم 

  : األخصائیین االجتماعیین و النفسیین -2

  .الوظیفیة وذلك أن دورهم ینحصر في حدود متطلباتهم 
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  ) : الزمالء ( األقران -3

أو قد یكون له |حیث انه غالبا ما یحدث تشویه في استجابتهم وذلك خوفا من أن ذلك قد یضر بزمالئهم ،

عواقب وخیمة علیهم ،أو لخوفهم من معرفة زمالئهم بذلك أو أن الصداقة حمیمیة بینهم قد تمنحهم من 

  التصریح بذلك ، 

أننا نجد كثیرا من األطفال و المراهقین یرفضون " بقولهما )   Buss ,berry.M(  ريبس وب وهذا قد أكد

في مقاییس السلوك العدواني التي یطلب فیها تسمیة القرین تحدید زمالئهم العدوانیین وذلك لما بینهم من 

:  عبد الرحمن سید سلیمان وآخرون (" عالقات اجتماعیة قد تمنعهم من ذكر ما یسيء إلیهم 

   ) . 488، 487ص 2006

  : ومن بین مقاییس تقدیر السلوك العدواني ما یلي   

و الذي  )  1976(إعداد ضیاء عبد الحمید  :مقیاس السلوك العدواني لألطفال الذكورة  - 1

حیث یطلب من الزمالء قراءة العبارات ثم الرجوع إلى قائمة الفصل وكتابة : یعتمد على تقدیر الزمالء 

 .تنطبق علیهم العبارات أسماء الذین 

  .ویالحظه أن هذا المقیاس یستخدم فقط على أسماء التالمیذ وال یعطي درجة كمیة 

هو من إعداد عصام فرید عبد العزیز ) : تسمیة القرین (مقیاس السلوك العدواني  -2

 .، وهذا المقیاس یعتمد على تقدیر الزمالء حیث یقوم كل من طالب بتقدیر ثالثة أقران ) 1986(

العدوان البدني ، العدوان اللفظي ، العدوان الحیازي ،  :ویتكون المقیاس من خمسة أبعاد هي 

      .إتالف الممتلكات و العناد   
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ویعتمد على تقدیر المدرسین ) 1987( من إعداد  نجوى شعبان : مقیاس السلوك العدواني -3

  : كون المقیاس من أربعة أبعاد هي و الزمالء و الناظر و العمال و اإلخوة و الوالدین ، ویت

السلوك البدني الواقعي المباشر ، السلوك العدواني البدني غیر المباشر ، السلوك العدواني اللفظي 

     .الواقعي المباشر ، السلوك العدواني اللفظي الواقعي غیر المباشر 

  : مقیاس العدوانیة -4

ویعتمد المقیاس على التقدیر ) Buss.berry.M )1992وهو من إعداد أرنولد بس ومارك بیري 

، ص  2006عبد الرحمن سلیمان وأخرون .(عبارة موزعة على أربعة أبعاد  29الذاتي ویتكون من 

479-480. (  

  : الوقایة من العدوان -9

  : تجنب االتجاهات و الممارسات الخاطئة في تربیة األطفال - 1

هات العدوانیة و النظام غیر الصارم أو التساهل عند اآلباء حیث أظهرت األبحاث بأن المزیح من االتجا

  .هذه االتجاهات تتبع أطفاال عدوانیین وذوي انضباطیة ضعیفة 

  .التقلیل من مشاهدة أفالم العنف المعروضة على التلفاز - 2

الحدیثة بأن إن قوة السلوك كوسیلة لتعلیم العدوان تلعب دورا في العدوانیة عند األطفال وتشیر الدراسات 

  .سنوات وتخلق فیهم السلوك العدواني  9- 8أفالم التلفاز تؤثر على أطفال 

 تشجیع السعادة - 3

 .التقلیل من المنازعات األبویة - 4

 تقدیم مخارج جسدیة وبدائل أخرى - 5

  تغیر البیئة - 6

  ) . 246- 245 ،2014:شیفر ولمان ( رشاد للبالغین تقدیم المزید من اإل- 7
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  : خالصة 

السلوك العدواني كغیره من المشكالت السلوكیة یمكننا التحكم فیه وتعدیله بعد تحدید العوامل المؤدیة له ، 

وقیاسه لمعرفة درجة األشكال التي یظهر علیها وبالتالي اختیار الطرق لعالجه أو الوقایة منه ، ألجل 

ب عالجیة أثبتت فعالیتها في حمایة الطفل وتدعیم السلوكات االیجابیة لدیه ، حیث أن هناك أسالی

السلوكي المعرفي ، األنشطة الفنیة ، العالج األسري ، البرامج  كالعالجالتخفیف من هذا السلوك 

  .اإلرشادیة وغیرها 
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  : تمهید 

الطفولة مرحلة من مراحل حیاة اإلنسان و نموه ، تتصف بالنمو المستمر و التطور في كل الجوانب 

 ،طفولة مبكرة ،و تنقسم مرحلة الطفولة إلى ثالثة مراحل،النهائیة و تبنى على احتیاجات و متطلبات

  . و كل لها خصائصها التي تتمیز بها  ،متأخرة ،وسطى

و هذا ما سنتطرق إلى عرضه ،في هذه الفترة من العمر یواجه الطفل مشكالت نفسیة و أخرى سلوكیة

  .في هذا الفصل باإلضافة إلى ذكر أبعاد النمو عند الطفل و بعض النظریات المفسرة لها 

 : تعریف الطفولة -1

  : لغة  1-1

، 2008: أحمد مختار عمر (ورد في معجم اللغة العربیة أن الطفولة هي فترة ما بین المیالد و البلوغ 

1405 (  

أن الطفولة فترة من حیاة اإلنسان من الوالدة و حتى ) Larousse )2009  ،368كما ورد في معجم 

 2نحو (یة عمر الرضیع المراهقة في طفولته السعیدة ، الطفولة الصغیرة و الطفولة األولى بین نها

  : سنوات و الطفولة الثانیة  6و التدریس نحو ) سنوات 

  ).سنة  12نحو (و بدایة المراهقة ) سنوات  6(بین التعلیم نحو 

  : اصطالحا 1-2

إلى الطفولة بأنها المرحلة التي یمر بها الكائن البشري من السن ) 20 ،1998(یشیر كافیه رمضان

الثانیة عشرة تقریبا و هي مرحلة تتمیز بالنمو السریع للفرد و القابلیة للتربیة و التعلیم ، و فیها یكتسب 

  .الطفل االتجاهات و العادات و المهارات العقلیة و االجتماعیة و البدنیة 
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حتى  قالطفولة على أنها الفترة التي یقضیها االنسان في النمو و التر ) 1982(زهران و یعرف حامد 

و یعتمد  ،و تأمین حاجاته الجسدیة و النفسیة ،الراشدین و یعتمد على نفسه في تدبیر شؤونهمبلغ یبلغ 

في تأمین بقائهم و تغذیتهم و حمایة هذا البقاء فهي فترة قصور  و ضعف و صغار على ذویهم الفیها 

   ) 2008،16: فتیحة كركوش (تكوین و تكامل في آن و احد 

و تعرف بأنها المرحلة التي یمر بها اإلنسان منذ الوالدة و تنتهي مع بدایة مرحلة الشباب و قبل بلوغ 

التي تتطلب و  البیئة و لمتأثر بعاملي الوراثةبناء الفرد اسن الخامسة عشرة و هي المرحلة األساسیة في 

عصام توفیق ، سحر فتحي (و عنایة خاصة لتحقیق نمو المتكامل و إكسابه الشخصیة السویة رعایة 

 :2008  ،2009 (.  

 : نظریات نمو الطفل -2

  : یوجد العدید من النظریات التي فسرت نمو الطفل و فیما یلي عرض لبعض النظریات 

  : نظریة النضج  2-1

یطلق النضج على عملیات مختلفة من النمو تعزى للوراثة و یرى كار مایكل أن أحسن مثل لعملیات 

النضج الخالصة تلك التغیرات التي تحدث في الكائن الحي داخل رحم األم و هذا ال یعني توقف 

ما أهم مبادئ النضج فهي أ .عملیات النضج بعد الوالدة إذ تستمر لفترة طویلة من حیاة الكائن الحي 

  : كاآلتي 

 متمایزةعامة و تتفرد منه وحدات صغیرة بالتدریج  هإن السلوك تكون أنماط :مبدأ التفرد 2-1-1

فحركات العضو الواحد األولى عبارة عن حركة عامة متداخلة على حركة كل الجسم و تنفرد بالتدریج 

  .و تصحیح حركتها الذاتیة المستقلة 
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إذ یسیر النمو من الرأس إلى القدم أو من أعلى إلى أسفل و من  :تسلسل النمو مبدأ 2-1-2

 .الداخل إلى الخارج 

 .إلى جزء  جزءتختلف سرعة نمو أجزاء الجسم المختلفة من  -

 1999: حنان عبد الحمید العناني (درجة النمو واحدة في الفرد بغض النظر عن التدریب أو عدمه  -

،30 – 32  (. 

  )سیجموند فروید (النمو النفسي جنسي نظریة  2-2

األب الروحي لمدرسة التحلیل النفسي القائمة على أساس    Sigmond freudیعد سیجموند فروید 

التحلیل النفسي على  –البحث في كیفیة تكوین و تطویر الشخصیة اإلنسانیة و قد ركزت نظریة 

مؤلمة و تلعب الحوافز الجنسیة دورا هاما المجاالت الالشعوریة من الشخصیة و الصراعات النفسیة ال

جنس لكل األحداث و األفكار السارة ، و استخدم كلمة حافز : في صیاغات فروید و استخدام وصف 

للحوافز األساسیة للفرد و تضمین العدوان بینهما و انشغل بدراسة الفروق و االختالفات األطفال مشیرا 

ة و عدوانیة نحو والدیهم ، مما تؤدي بهم إلى الصراع و إلى أنه تنشأ لدى األطفال لمشاعر جنسی

  .القلق ، و أحیانا إلى المرض النفسي 

فاإلنسان من وجهة نظر فروید أناني في سلوكه و مدفوع بدوافع شعوریة و أخرى ال شعوریة مركزا  

محمد ملحم سامي (الالشعوریة في توجیه السلوك من أجل إشباع تلك الدوافع  العملیاتعلى أهمیة 

2004،112  (.  
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  )إریكسون(نظریة النمو النفسي االجتماعي  2-3

طور إریكسون نظریة في التطور االجتماعي النفسي معتمدا على نظریة فروید النفسیة الجنسیة ، غیر 

و من ،أن إریكسون افترض ثالث مراحل بعد مرحلة فروید الخامسة ، فاقترح في نظریته ثماني مراحل

  .االجتماعیة بدال من التطورات الجنسیةجهة أخرى ركز تركیزا كثیرا على العوامل 

في أثناء حیاته یتعرض لعدد كبیر و متالحق من الضغوط االجتماعیة ،یرى إریكسون أن اإلنسان 

كالبیت و المدرسة و الجیران ، و غیر ذلك و تشكل هذه الضغوط االجتماعیة مشكالت : المختلفة 

على اإلنسان حلها ، و یقترح إریكسون مصطلح اآلزمة لكل واحدة من هذه المشكالت و على  یتوجب

و من ،اإلنسان أن یعمل جاهدا على حل هذه األزمات حال إیجابیا حتى یستمر في تطوره السلیم

تى الجدیر بالذكر أن مراحل التطور الذاتیة في نظریة إریكسون تغطي الحیاة اإلنسانیة ، من الوالدة ح

  : النهایة و تمثل هذه المراحل 

 .تطویر الشعور بالثقة و التغلب على مشاعر عدم الثقة  - 1

 تطویر شعوریا باالستقالل و التغلب على مشاعر الشك و الخجل  - 2

 تطویر شعور بالمباداة و التغلب على الشعور بالذنب  - 3

 و الدونیة تغلب على مشاعر النقص تطویر شعوریا بالعمل و المواظبة و الكفاءة و ال - 4

 تطویر شعور بالهویة و التغلب على الشعور باضطراب الهویة  - 5

 تطویر الشعور باالنتماء و التغلب على مشاعر الوحدة و االنعزال  - 6

 اج و التغلب على الشعور بالركود تطویر شعور باإلنت - 7

،  2004شفیق فالح عالونة (تطویر شعور ، بتكامل الذات و التغلب على مشاعر الیأس و القنوط  -8

259  ،261 (. 
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 : أبعاد النمو عند الطفل -3

  : یشمل النمو األبعاد التالیة 

  : البعد الجسمي  3-1

ینتقل الطفل من الحركة المجموعیة إلى االستجابات العضلیة المتخصصة و یعلل التحول هذا على 

  .أساس التدریب و الخبرة المكتسبة مع الشيء من تأثیر النضج 

  ) الذاتي ، و االجتماعي : (البعد االنفعالي  3-2

یمثل جانبین أحدهما ذاتي و آخر انفعالي اجتماعي و لعل صدمة نفسیة عنیفة یصاب بها الطفل و 

خاصة خالل أدوار حیاته الغضة المبكرة تزعزع شخصیته المقبلة ، الدراسات النفسیة تؤكد على أن 

دونما مقدمات و من المفاهیم ) الفطام المبكر (حیاة الطفل مثال الصدمات النفسیة هذه ما أكثرها في 

الذكر و األنثى إنما یلج ما یكون علیه من : المهمة التي أفادنا بها علم النفس هي أن الطفل بجنسه 

نظام نفسي عن طریق تقمص الشخصیة المناسبة له من أحد أبویه فالولد یتقمص شخصیة األب و 

و من هذا ندرك مدى ما یمكن أن نؤثر فیه بالقدوة في سلوك األبناء سلبا ،مت تتقمص شخصیة األبنال

 أو إیجابا فعن هذا السبیل یحصل الطفل على المادة الخام الالزمة لبناء كینونة شخصیته 

  : البعد العقلي  3-3

رى ، بل هو مالزم لها و یتم مسایرا لركبها فازدیاد قوى خال یجوز الظن بأنه منفصل عن األبعاد األ

حواسه یأخذ یراقب البیئة ، و بالتدرج یبدأ یبني إدراكاته الحسیة و هي نابعة من تفاعله مع بیئته كما 

یتحسسها و هذا الواقع بما فیه األبوان و معهما بقیة أفراد األسرة ، یعكس تفسیراته الخاصة للواقع 

هو لكنه لما یبلغ بعد مبلغ التفسیر العقلي لما یتعرض له من الواقع كما : ما یتلقاه البیئي الحسي ك

    ) 114،  111،  1994: عبد العلي الجسماني (یدركه الكبار 
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  : مراحل نمو الطفولة -4

سنوات ویطلق علیها  6-3تمتد  مرحلة الطفولة المبكرة من سن : مرحلة الطفولة المبكرة  4-1

الروضة ، أو مرحلة ما قبل المدرسة ، ونظرا للتطورات التي تحدث في نمو الطفل البعض بمرحلة 

الرضیع ، فإنه بالتالي یؤدي هذا النمو إلى مرحلة أخرى من مراحل النمو اإلنساني ، وبانتهاء السنة 

الثانیة تنتهي مرحلة الرضاعة لتبدأ مرحلة جدیدة تمثل أهمیة خاصة نظرا ألن الطفل أصبح في حالة 

رسال فالحالة الجسمیة أصبحت أكثر قدرة على الحركة ، وأكثر قدرة على الكالم ، وأكثر  ٕ استقبال وا

قدرة على التعبیر عن النفس ، وأكثر ارتباط بالواقع الذي یعیشه وأكثر فهما لهذا الواقع وفي تلك 

  .المرحلة تزداد القوة العقلیة للطفل بحیث تجعل الحركة أكثر سهولة ومرونة 

  .خصائص النمو في مرحلة الطفولة المبكرة ) :  01(ول رقم الجد

  النمو الجنسي  النمو االجتماعي  النمو العقلي  النمو الجسمي

  التغیر الكمي-

و النوعي لجسم 

  الكائن

تفاوت بین -

من حیث  األطفال

  الطول و الوزن

یحقق الطفل مزیدا 

  من التحكم

و السیطرة على 

  یرید الطفل أن -

  یعرف األشیاء التي

  تثیر انتباهه ویرید  

أن یفهم الخبرات التي 

  .یمر بها 

  : تكوین المفاهیم -

المكان  ،فهوم الزمنم

  األشكال الهندسیة  ،العدد

إدراك العالقات و -

  اتساع دائرة االتصال-

  .االجتماعي 

زیادة التنشئة و التطبع -

االجتماعي خاصة مع 

دخول الطفل مؤسسات 

ما قبل المدرسة ، یقول 

   1982حامد زهران 

  جماعیا ویكون اللعب 

ومن خالله یتعلم الطفل 

نمو األعضاء التناسلیة -

  . بمعدل أبط 

  االهتمام باألعضاء -

 حامد الجنسیة ، حیث یقول

في هذه السنة " عبد السالم 

وجب  یشاهد الفضول

االستطالع الجنسي حیث 

یصبح مركز في الجهاز 

التناسلي خاصة عند الذكور 
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قدراته الحركیة 

  ویقسمها 

  : البعض إلى 

  حركات التحكم 

  .و السیطرة 

   استخدام األطراف

كالیدین و الرجلین 

وأجزاء أخرى من 

الجسم حركات 

الثبات و االتزان 

الجسم معدل النمو 

  .الجسمي أبطا 

  المتعلقات عملیا

  .عن التجرید بعیدا 

  زیادة القدرة على -

  .الفهم 

  زیادة القدرة-

  على التذكر المباشر  

  یالحظ : التخیل -

وأحالم االیهامي اللعب 

  الیقظة

  یكون التفكیر-

ولیس  ذاتیا ویبقى خیالیا 

 منطقیا حتى یبلغ الطفل

  السادس

  الكثیر نفسه وعن رفقائه 

وتكثر الصدقات ویزداد 

بین الطفل  التعاون

ورفقائه ، وتكون 

المنافسة في البدایة 

فردیة ثم یصبح جماعیا 

  ، ویكون الشجار أكثر

بین الذكور ، ویقل نوعا 

ما  بین الذكور و 

اإلناث ویقل حدا بین 

  .اإلناث 

  

  

  

  

  

  ویالحظ كثرة

 األسئلة الجنسیة المتعلقة

بالفروق بین الجنسین في 

  .الشكل العام 

 وفي أعضاء التناسل ویكثر 

الطفل من اللعب الجسمي 

وخاصة یلمس األعضاء 

  لیة بحثا عن اللذةالتناس

  وقد لوحظ  أن األطفال 

 الذین یكثرون من اللعب

من الجنسي هم الذین یعانون 

الحرمان العاطفي و الراحة و 

األمن و الطمأنینة ونقص 

  االجتماعي النضج العقلي و

  

  

  

.  

  ) 2007،71: رأفت محمد بشناق ) ( 231-  230،  2004ملحمسامي محمد : (المصدر 

  ) . 67 – 66،  2007 :سعید زیان( 
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یدخل الطفل في هذه المرحلة المدرسة االبتدائیة إما قادما من : مرحلة الطفولة الوسطى   4-2
ویتمیز النمو في هذه المرحلة لمجوعة من ،الحضانة أو الروضةر المنزل مباشرة أو متنقال من دا

 یوضح خصائص النمو في مرحلة : )02(الجدول رقم : الخصائص الموضحة في الجدول األتي 
   الطفولة الوسطى

  النمو االنفعالي  النمو العقلي  لنمو الجسميا

النمو الجسمي -

  البطيء المستمر

تغیر المالمح -

العامة التي كانت 

شكل الجسم في 

مرحلة الطفولة 

  .المبكرة 

تظھر الفروق -

الجسمیة بین 

الجنسین ویكون 

من  الذكور أطول

  اإلناث

یزداد طول الجسم -

في ھذه المرحلة 

   % 15حوالي 

  

  

  

  

  

  

  

  : التحصیل 

في القراءة و  یتعلم الطفل المھارات األساسیة-

  .الكتابة و الحساب

الكتب و یھتم التلمیذ بمواد الدراسة ویحب -

  القصص

  :الذكاء 

  یستمر نمو الذكاء ویستخدم -

  اختبار رسم الرجل في تقدیره 

رسوم الطفل دلیل على كثرة التفاصیل في -

  .ذكائھ 

ینمو من التذكر اآللي إلى التذكر و  :التذكر 

  الفھم 

یزداد مدى االنتباه ومدتھ - :  االنتباه و التفكیر

ینمو التفكیر من تفكیر حسي إلى -وحدتھ ،

مجرد ویستعمل طفل السابعة االستقراء 

لمعناه الصحیح ویمیل إلى التعمیم السریع ، 

  كذلك ینمو التفكیر النافذ عند الطفل 

  .التخیل وحب االستطالع-

  :ونمو المفاھم 

الواقعیة و  ینمو التخیل من االیھام إلى-

  بداع و التركیب اإل

  ینمو حب االستطالع لدى الطفل -

ال یصل الطفل في ھذه المرحلة -

إلى النضج االنفعالي فھو قابل 

  لالستثارة االنفعالیة 

یعبر الطفل عن الغیرة بمظاھر -

ممن  الضیق و التبرمسلوكیة منھا 

  .یسبب لھ ھذا الشعور 

  السعي الحثین نحو االستقالل -

  دیدة نزوغ معاني عالمات ج-

  .للمواقف االجتماعیة 

اتساع دائرة المیول و -

  .االھتمامات 

یعدل السلوك بحسب المعاییر و -

  االتجاھات االجتماعیة وقیم الكبار 

نمو الوعي االجتماعي و -

  .المھارات االجتماعیة 

قد یضطرب السلوك إذا حدث 

صراع أو معاملة خاطئة من 

  .  جانب الكبار 

  )37-2006،35: إبراهیم عثمان(،)31- 29، 1998:محفوظنبیل ،میشیل دبابنة  (
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  : مرحلة الطفولة المتأخرة  4-3

 12سنوات و 9الطفولة المتأخرة أو الثالثة أو مرحلة ما قبل المراهقة هي المرحلة التي تقع ما بین سن 

  .سنة وتوافق تربوي الطور الثاني من المرحلة االبتدائیة 

  .مرحلة الطفولة المتأخرة  خصائص النمو في) : 03(جدول رقم 

  النمو الجنسي  النمو االجتماعي و االنفعالي   النمو العقلي  النمو الجسمي 

 النمو الجنسي 

تبلغ الحواس 

و  –الشم (الیدین

  ) و اللمس الذوق

درجة عالیة من 

  النضج 

 یتأخر نضج حاسي-

البصر و السمع في 

بدایة المرحلة 

  وتشیع اإلصابة 

طول " بمرض 

  " النظر 

یصل النضج -

الحسي إلى أقصاه 

  .في تمام التاسعة 

ال یزال الطفل في -

بدایة ھذه المرحلة 

ضعیف السیطرة 

على الحركات 

  الدقیقة 

ابتداء من الثامنة -

یزداد میل الطفل إلى 

و الرغبة في االستطالع 

  المالحظات و التجریب 

یتسع مجال االنتباه و -

  اإلدراك للعالم الخارجي 

ینتقل الطفل من مرحلة -

الوصف إلى مرحلة 

إدراك العالقات ثم 

  .تفسیرھا 

لطفل على تزداد قدرة ا-

  .التفكیر المجرد 

  المیل نحو الجمع و-

  االقتناء بصورة تحقق  

  ھدف ومعنى عقلي معین

  المیل نحو المحاكاة -

البصیرة الواعیة وغیر 

  العمیاء 

  تقوى الذاكرة وتزداد-

  رغبة الطفل في حفظ  

كثیر من النصوص 

  .القطع الشعریة  وخاصة 

  تناقص حدة االنفعاالت  

وتزداد سیطرة الطفل علیھم 

فیستطیع ضبطھا أو كتبھا 

وھذا یجعلھ أكثر تكیف 

  للظروف االجتماعیة 

یتناقص اعتماد الطفل على -

، ویبدأ یشعر بالثقة  والدیھ

  .بنفسھ 

تزاید تحفظ الطفل مع الكبار -

حیث  تبدأ ثقتھ بھم تقل 

تزداد موافقة -- تدریجیا ، كما 

  .العدوانیة لھم 

تزاید أكثر من أي وقت -

مضى وظھور ما یعرف 

بالعصبیة وتسود بینھم بعض 

  المبادئ

  یبقى في حالة كمون 

في نھایة ھذه -

أي سن  المرحلة

بعض  البلوغ تظھر

  المیول الجنسیة 

  نمو الجھاز التناسلي-

الذي یعمل الحق  

على إیقاظ النشاط 

  الجنسي  
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یحدث تناسق في 

الحركة وتتم 

السیطرة على 

  الحركات الدقیقة 

یغلب على الطفل -

في ھذه الفترة 

  النشاط العملي 

یسیر النشاط -

الحركي من المجمل 

غیر المحدد إلى 

النشاط المفضل 

 المحدد 

  

  

تزداد القدرة اللغویة كما -

  وكیف في سن التاسعة 

  وفي سن العاشرة و

  الحادیة عشرة یسیطر 

الواضحة على الكتابة  

  الدقیقة

  

  

  ) 69- 2007سعید زیان ، ( 

  : حاجات الطفل األساسیة -5

  :الحاجة إلى الحب و المحبة 5-1

تعد هذه الحاجة االنفعالیة و العاطفیة من أهم لحاجات التي یجب توفرها و إشباعها للطفل حیث أنه  

هذه الحاجة الحب المتبادل المعتدل بینه و بین والدیه و ،محبوب مرغوب فیه أن یشعر بأنهیحتاج إلى 

  .إخوانه حاجة الزمة للصحة النفسیة 

إلى أما الطفل الذي ال یشبع هذه الحاجة الحب و المحبة قد یصاب باضطرابات نفسیة تؤدي به  

  .السوء توافق الذاتي و المدرسي و االجتماعي من جراء الجوع العاطفي و الشعور بالنبذ 
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   :الحاجة إلى التقدیر االجتماعي  5-2

اعتبار من اآلخرین ، و یترك إرضاء هذه هي حاجة تجعل الطفل یشعر بأنه موضع قبول و تقدیر و 

الحاجة ، الطفل قادرا ناجحا في أعماله و قیامه بدوره االجتماعي السلیم الذي یتوافق مع المعاییر 

  .االجتماعیة السائدة في مجتمعه 

   :الحاجة إلى توكید الذات و تعلم المعاییر السلوكیة 5-3

و اإلفصاح عن كینونته  میل إلى التعبیر عن ذاته نفسهمن المعلوم أن الطفل تكمن فیه الحاجة إلى ال

و ما یقدمه من خدمات لآلخرین ، غیر أن  و شخصیته و یبدو ذلك في كالمه و أعماله و ألعابه

  الطفل یحتاج من جهة أخرى إلى مساعدة في تعلم المعاییر السلوكیة 

نحو األشخاص و األشیاء و مما یحیطها و یؤثر فیها تحكم و سلطة الكبار و تدخلهم المفرط في أوجه 

استعارة بأنه عدیم األهمیة و القیمة لذلك واجب النشاط التي یقوم بها الطفل أو السخریة منه أو 

  .عیا د ذاته لیتوافق نفسیا و اجتمامساعدته في تحسین سلوكه و في عملیة توكی

  :لحاجة إلى اللعب ا5-4

و اللعب كما ،تؤكد باإللحاح على أهمیة إشباع هذه الحاجة عند الطفل و  االستفادة منه للنمو السلیم 

هو دافع یوجد عند جمیع األفراد في كل األعمار و بصورة مختلفة له وظیفة : یعرفه علماء النفس 

نمیة وظائفهم الجسمیة و العقلیة و حیویة تتجلى في إعداد و تدریب الصغار لحیاة الكبار و كذا ت

االنفعالیة و االجتماعیة و كما تخفف أیضا من حدة التوتر و القلق ، فهو تنفیس هادف للطاقة الزائدة  

و قد یكون وسیلة لتجدید النشاط و التسلیة و الترفیه حیث یشعر الفرد بالتعب و اإلجهاد و  ،عند الفرد

  .) 308:  عبد الرحمن الوافي(الملل في العمل 
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  :المشكالت النفسیة و السلوكیة عند األطفال -6

  : المشكالت النفسیة و عالجها  6-1

  الخوف :  6-1-1

حالة انفعال شائع تثیره مواقف عدیدة و یأخذ أشكاال متعددة الدرجات فقد یصل إلى مجرد الحذر و 

  : و هناك نوعان من المخاوف : إلى الهلع و الرعب 

و هي األكثر شیوعا عند األطفال  مثل الخوف من الرعد ، البرق ) : العادیة (المخاوف الموضوعیة  -

 ، الظالم ، الغرباء  العالیةرجال الشرطة ، الحیوانات ، األماكن 

ال یعرف الفرد أسبابها ألنها أصبحت في دائرة و هي مخاوف غامضة ) : الرهاب (المخاوف المرضیة  -

وال یمكن التخلص منها أو السیطرة علیها قد یكون أسبابها ،تستند إلى أساس واقعيالالشعور وال 

: نبیلة عباس الشوریجي ( خبرات مؤلمة أو حوادث مفزعة مرت بالطفل خالل طفولته المبكرة 

2003  ،142 -144 (  

  : یتم عالج ووقایة األطفال من الخوف في الخطوات التالیة 

التوجیه السلیم ومناقشة الطفل لمساعدته على فهم مخاوفه موضوعیة وشرح كیفیة حدوثها وتوضیح  -

 .عدم الخوف لندرة حدوثها 

فهم اآلباء ومساعدة أبنائهم وأشعار األطفال باألمن حیث یؤدي ذلك باألطفال إلى التعامل مع الحوادث  -

 .و الموضوعات بشكل أفضل 

 معین فإنه یمكن التخلص منه عن طریق اإلشراط في مواقف جدیدة إذا كان الطفل یخاف من شيء - -

المخاوف من األشیاء غیر الملموسة صعب ولكن یمكن عمل ذلك باصطحاب الطفل الكتشاف  -

 .األماكن المظلمة حتى یدرك أنه ال یوجد عفاریت أو أن الظالم غیر مخیف 



  الطفولة                                                                                      الفصل الرابع
 

 
69 

فترة تهیئة مستمرة للتعامل مع مختلف أنواع تهیئة الطفل للتعامل مع التوتر بأن تكون مرحلة الطفولة -

 ،ولكن استخدام اللعب للتدریب على التعامل مع المشاعر و الحوادث ،وخاصة التوتر ،المشكالت

فاللعب هو الطریقة الطبیعیة لتعلم كیفیة التعامل مع الخوف و التعبیر عن المخاوف یؤدي غالبا 

  .للتحرر منها 

 .طفل حتى یستطیع التعامل الفاعل مع موضوع الخوفتنمیة أسالیب ومهارات لدى ال-

    . )40-39،  2002: عصام نور ( التعرض المبكر و التدریجي للمواقف المخیفة -

  : المشكالت السلوكیة وعالجها  2- 6

  : السرقة -6-2-1

هي استحواذ الطفل على ما لیس له  فیه حق بإرادة منه وأحیانا باستغفال مالك الشيء وهو من 

السلوكیات التي یكتسبها الطفل من بیئته ویكتسبه عن طریق التعلم وتبدأ السرقة كاضطراب سلوكي 

سنة قد یستمر  15-10سنوات وقد یتطور لیصبح جنوحا في عمر  8-4واضح في الفترة العمریة 

  ) . 123،  2014: كریم عبد الرحمن القوني ، أمینة محمد علي ( الحال حتى المراهقة المتأخرة 

فقد یسرق الصغیر بسبب اإلحساس بالحرمان كأن یسرق الطعام ألنه یشتهي نوعا من األكل ألنه  -

  .جائع 

  .وقد یسرق لعب غیره ألنه محروم منها أو قد یسرق النقود لشراء هذه األشیاء-

 وقد یسرق الطفل تقلیدا لبعض الزمالء في المدرسة بدون أن یفهم عاقبة ما یفعل ألنه نشا في بیئة -

إجرامیة عودته على السرقة و االعتداء على ملكیة الغیر وتشعر السرقة بنوع من القوة و االنتصار 

  .وتقدیر للذات 
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كذلك فقد یسرق الصغیر لكي یتساوى مع أخیه أو أخته األكبر منه سنا إذا أحس أن نصیبه من  -

  . الحیاة أقل منهما 

ربیع محمد  ،طارق عبد الرؤوف عامر(كذلك یسرق الطفل لسبب وجود مرض نفسي أو عقلي  -

  .)  60-59ـ 2008،

  : لعالج الطفل من هذا المشكل السلوكي یجب  -

والوظیفة التي تؤدیها السرقة حتى یمكن توجیه العالج إلى  ،العالج على معرفة السببینصب أن  - 1

  .هذه المشكلة 

حتى ال یصبح عادة متأملة في سلوك الفرد ،كما یجب أن یبدأ العالج مبكر: رشاد التوجیه و اإل - 2

لى ن بالطفل ، فإذا امتدت ید الطفل إویحتاج ذاك إلى مالحظة دقیقة بین المحیطی،ویصعب عالجها

  .شيء معین اآلخرین فینبغي توعیته بطریقة مقبولة ال تشعره باإلهانة حتى ال یفقد الثقة بنفسه 

فیكون  محیطون بالطفل قدوة حسنة ومثاال لألمانة و الصدق قوال و : النموذج الطیب من السلوك - 3

  .سلوكات وعمال ت 

  .توضیح مفهوم الملكیة الخاصة  - 4

  .احترام ملكیة اآلخرین - 5

  .إشباع الحاجات النفسیة للطفل  - 6

الراسخة التي تحض على الصدق  یجب العمل على تكوین الوزاع الدیني وعلى تعمیق القیم الدینیة- 7

  .)268-267،  2003: حاتم محمد أدم ( و اإلخالص و األمانة واحترام حقوق اآلخرین 
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  : التبول الالإرادي  6-2-2

یعرف التبول الالإرادي بأنه  تكرار تصریف البول ال إرادي بعد من الثالثة وهو غالبا ما یكون تبوال 

ویحدث التبول الالإرادي نتیجة عدة  ،التبول الالإرادي خالل النهارخالل اللیل وأحیانا أخرى یكون 

مجدي ( أسباب نفسیة وجسمیة وهو شكوى ولیس عرض في هذه المرحلة المبكرة من مراحل الطفولة 

  . ) 321،  2006: أحمد محمد عبد اهللا 

  :ویرجع حدوث التبول الالإرادي إلى عدة أسباب نذكر منها 

  : الجتماعیة و التربویة األسباب نفسیة و ا-1

 اإلهمال في تدریب الطفل على استخدام المرحاض لكي تتكون لدیه عادة التحكم في البول  -

 .التدریب المبكر على عملیة التحكم مما یسبب قلقا لدى الطفل  -

 .االنفصال وتعدد الزوجات وازدحام المنزل وكثرة الشجار أمام الطفل و التفكك األسري مثل الطالق  -

 .الطفل ودخوله إلى المستشفى للعالج مرض  -

 .بدایة دخول الطفل للمدرسة و االنفصال عن األم  -

 .الغیرة بسبب والدة طفل جدید في األسرة  -

 .نقص الحب و الحرمان العاطفي من جانب األم  -

  : العوامل الفیزیولوجیة -2

طفل وعادة ترتبط العوامل وتتمثل العوامل الفیزیولوجیة في وجود أسباب تتعلق بالنوم العمیق لدى ال

سمیر ( بول الالإرادي عند الطفل االجتماعیة و التربویة و النفسیة بالعوامل الفیزیولوجیة في أسباب الت

  )  35 - 34 – 2007: قیون ب

  



  الطفولة                                                                                      الفصل الرابع
 

 
72 

  : حیث توجد طرق مختلفة للعالج حسب نوع الحالة ، ومن هذه الطرق 

  :   العالج الطبي - 

   Tofranilوستفادى في ذلك قلیل من الحاالت بالعالج الجراحي أو باستخدام األدویة مثل التوفرانیل 

  . Imipramineأو   Dexrineو الدكسدرین 

  : طریقة إرشاد الوالدین - 

ویدخل في ذلك الوالدین أو إحداهما أو إرشاد األسرة ككل بما یفید في توجیه إمكانیات الطفل لمواجهة 

و اإلشراف على تدریبیه وتعویده العادات الصحیحة في التبول وذلك بعد الكشف عن  المشكلة

  .مشكالت توافقه في المنزل و المدرسة 

  : العالج السلوكي - 

وهو من الطرق التي تثبت نجاحها مع حاالت التبول الالإرادي وتعتمد على فكرة التخلص من العادات 

  .نها طبقا لفكرة االشتراطغیر الصحیحة وبناء عادات صحیحة عوضا ع

  فعندما تمتلئ مثانة الطفل وهو نائم فإن األمر یؤدي إلى ارتخاء العضلة العاصرة و  

القابضة للمثانة وذلك لدى األطفال الذین یعانون من التبول الالإرادي ، ویجب استخدام العالج 

  السلوكي فك ذلك االشتراط

عادة ربطه بطریقة صحیحة بإدخال میكانیزم إیقاظ بین امتالء المثانة وحدوث اإلفراغ  ٕ   وا

  ) . 107- 106،  2012: زكریا الشربیني ( 

  

  

  

  



  الطفولة                                                                                      الفصل الرابع
 

 
73 

  :خالصة     

نستخلص من هذا الفصل أن الطفولة مرحلة جد مهمة من مراحل نمو الطفل ، ولكي تتكون لدیه 

تباع أسلوب شخصیة سلیمة وقویة علینا االهتمام به  ٕ وتقدیم الرعابة الكاملة له بالحب و الحنان وا

معتدل في تربیته و الحرص على تعلیمه لمختلف اآلداب ومراقبة تصرفاته وعالج مشاكله مبكرا وقت 

  . على شخصیته و التعامل معها بطریقة صحیحة  احدوثها حتى ال تؤثر سلب
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  : تمهید 

مع تحدید االستطالعیة و األساسیة ، یتضمن هذا الفصل الجانب التطبیقي و الذي یحتوي على الدراسة

  .منهج البحث و األدوات المستعملة 

 الدراسة االستطالعیة   1 -

 : هدفها  1-1

  : تم إجراء هذه الدراسة ألجل 

 مالحظة سلوك األطفال داخل المدرسة  -

 " العمایرة أحمد عبد الكریم " التأكد من صدق وثبات مقیاس السلوك العدواني ل  -

 .اختیار حاالت الدراسة األساسیة ألجل تطبیق برنامج عالجي  -

  : إجراءها  1-2

 . ن إدارة قسم علم النفس الحصول على موافقة من مدیریة التربیة بعد أخذ رخصة م -

بإجراء مقابلة الباحثة مت او ق،مدیر المدرسة  حیث استقبلنا" حموبلبشیر "  االبتدائیةالدخول إلى المدرسة  -

 .و توضیح الفئة المراد العمل معها ،التعریف بموضوع الدراسة و ،معه 

 .في كل قسم بمرافقة مدیر المدرسة  نالتعرف على المعلمی -

التالمیذ ، و كذلك مالحظتهم في الساحة  ظة سلوكاتاألقسام في حضور المعلمین و مالحالدخول إلى  -

 أثناء وقت االستراحة 

إضافة إلى تحدید بعض ،علیهم بطریقة عشوائیة  العدواني تعین الحاالت المراد تطبیق مقیاس السلوك -

 .الحاالت من قبل المعلمین 
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   .إطالعه على الحاالت المختارة و ،شرح مقیاس السلوك العدواني لكل معلم  -

تطبیق مقیاس السلوك العدواني على عینة من األطفال ذو السلوك العدواني في كل مستویات الدراسة من  -

 .السنة األولى حتى السنة الخامسة

  : حدودها  3- 1   

  :الحدود المكانیة  1-3-1

  .والیة مستغانم  بلدیة مستغانم تقع فيالتي " بلبشیر حمو "تم إجراء الدراسة في المدرسة االبتدائیة  

  : الحدود الزمانیة  1-3-2

  . 2018- 02- 05إلى  2017- 10- 25من 

  : الحدود البشریة  1-3-3

ة كما هو موضع في الجدول تلمیذ من تسعة أقسام ذو مستوى دراسي من السنة األولى إلى السنة الخامس 20

  یوضح توزیع عینة الدراسة حسب المستوى الدراسي  ) :04(الجدول رقم      :األتي 

  السنة      

  القسم 

  عدد الحاالت   الخامسة   الرابعة   الثالثة   الثانیة   األولى 

  1القسم

  

  13  حاالت  3  حالتین     حالتین  حالتین          حاالت   4

    00  حالتین                              2القسم

  

  07  حاالت 3    حالتین     00     

  

  المجموع 

  

     6   

  

      2  

  

      2  

  

       4  

  

      6  

  

        20    
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    : نتائجها  1-4

مقیاس السلوك العدواني لدى االطفال اعتمدت ) الصدق والثبات( التأكد من الخصائص السیكومتریة

المطبق في األردن،على طلبة الكریم،باحث العمایرة أحمد عبد للالباحثة على مقیاس السلوك العدواني 

العدوان الموجه نحو : عادموزعه على ثالثة أب عبارة 23حیث تكون المقیاس من  الصفوف اإلبتدائیة ،

  .العدوان الموجه نحو الذات ن الموجه نحو االشیاء والممتلكات،العدوا االخرین،

  للمقیاس التي تتراوح بین وان من أجل تحدید الدرجة الكلیةطریقه تصحیح أداة القیاس العد

و  األطفالعدد االستجابات التي تتضمنها أداة قیاس درجه العدوان عند لوفق  تدرج الثالثي  )  46 -0( 

  :المتمثلة في االستجابات التالیة

  تأخذ الدرجة صفر) یحدث  ال( -

   1الدرجة   تأخذ)أحیانا یحدث (-

  )1991 :أجمد عبد الكریمالعمایرة  ( 2تأخذ الدرجة  )یحدث باستمرار(-

  :حساب صدق وثبات مقیاس سلوك العدواني 1-4-1

  حساب صدق المقیاس :  

على  ةالباحث تاعتمد" العمایرة احمد عبد الكریم" األطفالصدق مقیاس السلوك العدواني لدى للتأكد من   

من درجات عینه الدراسة األولیة التي % 27الصدق التمییزي المتمثل في المقارنة الطرفیة حیث تم سحب 

حاالت لدیهم سلوك عدواني الذین تحصلوا على درجات مرتفعة )   6( تمثل مرتفعي عدوان وقدر عددها

 اتالدرج ونمنها ویمثل% 27على مقیاس السلوك العدواني الثلث االعلى أما المجموعة الثانیة تم سحب 

الفرق بین  حسابهم  سلوك عدواني بعد ذلك تم حاالت لدی 6المنخفضة على المقیاس و عددهم 

  :وكانت النتائج كالتالي "ت"المتوسطین من خالل اختبار
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  لحساب صدق المقارنة الطرفیة لمقیاس " ت" یوضح نتائج اختبار:  ) 05(جدول رقم ال

  السلوك العدواني

درجة  الداللة االحصائیة

 الحریة

" ت

 المحسوبة

االنحراف 

 المعیاري

عینتي  ن المتوسط

 المقارنة

 

0.05 

 

1000 

 

10 

 

11.90 

 

3.44 

 

25.33 

 

6 

الثلث 

االعلى  

٪27  

 

1.47 

 

7.16 

 

6 

الثلث االدنى 

٪27  

وهذا یدل على وجود  0.05اصغر من الف )0.021(تساوي sing ان قیمة  ) 02(یوضح الجدول رقم  

 أوللحكم على األداة البحث  جیدة هي قیمة ،خفضي السلوك العدواني كذلك منفروق بین مرتفعین و 

  .صدق الالمقیاس ب

  حساب ثبات المقیاس: 

قمنا بحساب ثبات ألفا كرومباخ ،" للعمایرة أحمد عبد الكریم"للتأكد من ثبات مقیاس السلوك العدواني 

  .وثبات التجزئة النصفیة

  :الثبات بطریقه الفاكرو مباخ-1 

ومن ثم حساب الفا ،لدیهم سلوك عدواني  ةحال20 هاعدد،تم تطبیق المقیاس على العینة االستطالعیة  

  :كما یليالثبات  وكان معامل ، SPSSبإستخدام  كرومباخ  لقیاس ثبات لبیان مدى اتساق جمیع الفقرات
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  .یوضح نتائج حساب معامل ثبات الفا كرومباخ  :  )06(الجدول رقم     

 عدد البنود  معامل الفاكرومباخ

0.87 23  

و یدل هذا على أن .0 87ته أن معامل الفاكرو مباخ  بلغت قیم) 06( رقم  یتضح من خالل الجدول 

  .بالنسبة للدر استنا  جیدو ،مقیاس ثبات مرتفع لل

  : ثبات التجزئة النصفیة ال-2

لحساب معامل  و ذلك،حالة لدیهم سلوك عدوان ) 20( تم تطبیق المقیاس عینة استطالعیة قوامها 

من ( النصف األول : المقیاس الى نصفین  تقسیم تم،التجزئة النصفیة  على اعتماداالرتباط بیرسون ،و إ

بعد ذلك قمنا بحساب معامل االرتباط بیرسون لنصفي ،) 20الى  11من ( و النصف الثاني ) 10الى  1

المعدلة أصبح ) (Guttmanن و بعد استخدام معادلة جیتما0.97حیث بلغت قیمته ،المقیاس الكلي 

 : هذا یدل على أن للمقیاس ثبات عال و مناسب كما هو موضح في الجدول التالي  ،) 0.85( الثبات 

  یوضح نتائج حساب الثبات للقیاس السلوك العدواني عن طریق التجزئة النصفیة : ) 07( الجدول رقم 

 تصحیح معامل الثبات بطریقة جیتمان المعدلة  معامل ارتباط بین نصفي المقیاس  المقیاس ككل 

مقیاس السلوك 

 العدواني 

0.91 0.85 

  

  .و تدل على ثبات مناسب ،مرتفعة ) 0.91( یتضح من خالل الجدول ان قیمة معامل التجزئة النصفیة  
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 أدوات الدراسة - 2

  : المالحظة العیادیة  2-1

على  الباحثة  بطریقة مباشرة من خالل اعتماد" بالبشیر حمو "تم إجراء المالحظة في المدرسة االبتدائیة 

  ) 02( شبكة المالحظة الموضحة في الملحق رقم 

مالحظة السلوك المستهدف لأسلوب المالحظة المباشرة بأنه اإلجراء المتبع ) 2001(و یعرف الوایلي 

عب و العمل المشترك ، الفصل و الطبیعیة  كمواقف الل خالل المواقف العادیة) المهارات االجتماعیة (

   .الدراسي ، الحدیث و العالقات الشخصیة مع اآلخرین 

  )  24: حنان عبد الرحمن السرحان ( 

   المقابلة العیادیة 2-2

تمكن من إدارة المقابلة بطریقة جیدة نو الموجهة حتى ،من المقابلة شبه الموجهة  لقد استعملنا نوعین

من خالل تحدید مجموعة من األسئلة مسبقا ، ،نجمع معلومات كافیة لتشخیص الحالة بصفة صحیحة ،و 

  .توجیهه حالة الخروج عن الموضوع  مع  و فتح المجال للمفحوص للتعبیر عن ذاته بدون قیود

یعمل اإلكلینكي على توجیه المفحوص في الوقت المناسب و جعله دائم :  في المقابلة شبه الموجهة

و ترك  ،عالقة بموضوع الحوار في الغالب تقوم على عدم التدخل في الحوارالصلة بالوقائع التي لها 

من خالل توجیه الحدیث للتركیز على مواضیع  ،تجاربه الشخصیة عن  یعبر كي  المجال للمفحوص

  .یعنیها 

تقوم على توجیه مجموعة من األسئلة المحددة سالفا قصد الحصول على  :و المقابلة الموجهة 

  . معلومات تفید الفاحص في التشخیص 



     اإلجراءات المنھجیة للدراسة                                                          الفصل الخامس
 

 
82 

وفق المقام الذي تجري فیه المقابلة ،و عموما یمكن توظیف هذه التوجیهات الثالثة في المقابلة العیادیة 

ر الموجهة لترك المجال للحصول على معلومات خاصة بالمفحوص ، ثم بعد ذلك توظیف المقابلة غی

أو أثناء بدایة الحصص العالجیة األولى یمكن للفاحص أن ،للمفحوص للتعبیر عن مشاعره بكل حریة 

و أفكاره الغیر ،و معرفیاته و محاولة رصد تناقضاته ،یتدخل في الحوار لمناقشة أفكار المفحوص 

 2011: إسماعیل علوي  ـ،بنعسى زعبوش(و معتقداته المشوهة و العمل على تعدیلها أو تلینها ،عقالنیة 

 ،117 (    

  البرنامج العالجي3 - 2  

 :أهداف البرنامج2-3-1

  : یهدف البرنامج العالجي بدراستنا الحالیة إلى          

 من السلوك العدواني لدى الطفل  فیخفالت- 1

 و زمالئه و أصدقائه  في تحسین تصرفاته مع أفراد أسرته محاولة إكسابه سلوكات إیجابیة تساهم- 2

 تفادي السلوك العدواني عند مواجهة المواقف إضافة إلى التحصیل الدراسي - 3

 تحسین التواصل بین أفراد األسرة من خالل تدریبهم على مهارتي التعبیر و االستماع  - 4

  : المرجعیة النظریة للبرنامج 2-3-2

أجنبیة تتضمن دراسات و  –عربیة –شادیة قامت الباحثة باإلطالع على مجموعة برامج عالجیة و إر 

  : بحوث و عالج اضطرابات أخرى ، هدفت إلى التخفیف من السلوك العدواني لدى األطفال من بینها 

فاعلیة برنامج إرشادي قائم على فن القصة لخفض من السلوك العدواني لدى ) : 2011(زیاد أحمد بدوي  -

 .المعاقین عقلیا القابلین للتعلم 

  

 



     اإلجراءات المنھجیة للدراسة                                                          الفصل الخامس
 

 
83 

 برامج عالجیة في تحقیق حدة اضطرابات الشخصیة لدى الراشدین ) : 2011(أنسام مصطفى بظاظو  -

إلى أین تم اختیار فنیات .... دلیل و سلوكه )  : 2014(كریم عبد الرحمن القونى ، أمینة محمد علي ،  -

  Christian bernard (2014) :gestion de l’agressivitمن العالج السلوكي 

  : ى البرنامج محتو 2-3-3

و الذي یهدف إلى ) 06(قامت الباحثة بإعداد برنامج عالجي مقترح كما هو موضح في الملحق رقم 

) 11(سنة ، حیث یتكون البرنامج من )   12-6(من السلوك العدواني لدى عینة من األطفال  التخفیف

ضوع الجلسة و د حسب مو ) 60-45(جلسة ، ثالث جلسات أسبوعیا و یستغرق زمن كل جلسة بین 

  الفنیات المستخدمة ، و یتم تطبیق البرنامج في جلسات جماعیة و فردیة لمدة شهر و نصف 

و تم عرض البرنامج المقترح على مجموعة من المحكمین المختصین في علم النفس كما هو موضح في 

  .  و ذلك للحكم على البرنامج و تقییمه) 09(الملحق رقم 

المحكمین و تم تعدیل البرنامج و أصبح عدد جلسات تم األخذ بآراء  بعد تحكیم البرنامج المقترح    

سنة و یستغرق ) 10-6(جلسات و یطبق على عینة من األطفال ذوي السلوك العدواني ) 10(البرنامج 

  ).08(د لمدة شهر ، كما هو موضح الملحق   رقم ) 60-45(من كل جلسة ز 

  : ستخدمة في جلسات البرنامج العالجي الفنیات الم2-3-4

في الجانب و العالج السلوكي التي ذكرت سابقا ،تم انتقاء بعض الفنیات من العالج األسري السلوكي 

   :و هي كالتالي ،جل استخدامها في البرنامج العالجي المقترحالنظري لفصل العالج أل

  المناقشة الجماعیة : 

بعد ) األولى و الرابعة (اعتمدت الباحثة على هذا النوع من التقنیات في جلستین من البرنامج العالجي 

تناوله في هذه الجلسات تكلمت الباحثة في الجلسة األولى عن السلوك العدواني المراد  تحدید الموضوع 

و الحالة أما في الجلسة  لدى األطفال و شرح العوامل المسببة له و كل ما یتعلق به ألعضاء األسرة
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الرابعة فتكلمت عن حریة الطفل في التعبیر و تواصل الوالدین معه و تطبیق ذلك في الجلسة ، و تخلل 

هذه المحاضرات أثناء الجلستین مناقشة بتدخل أفراد من أفراد األسرة و طرح آرائهم حول هذا السلوك و 

  مشاركة الباحثة بالرد على تدخالتهم 

 التواصل  التدریب على : 

حیث قامت الباحثة بتدریب أعضاء األسرة على ) التعبیر ، االستماع (تعتمد هذه الفنیة على مهارتین 

مهارة التعبیر في الجلسة الثانیة من جلسات البرنامج ، و تم االستعانة بتقنیة لعب الدور حیث سمحت 

في الجلسة الثالثة ، قامت الباحثة بتدریبهم الباحثة لكل فرد في  األسرة بالتعبیر عن ما یرید لآلخر ، أما 

على مهارة االستماع و سمحت بتحدث أحد األعضاء في األسرة مع إلزام الطرف الثاني باالستماع له ، 

في الجلسة الثانیة و الثالثة ، و مالحظة الباحثة ) 08(مع شرح الخطوات الموضحة في الملحق رقم 

  . كیفیة تلقي المستقبل الرسالة مع تصحیح أخطاء هذا التواصل  لطریقة إرسال الرسالة من طرف آلخر و

  لعب الدور : 

هذه الفنیة تتطلب مشاركة أفراد األسرة مع الحالة ، حیث طلب من الحالة أن تمثل دور األم و األب ، 

لكشف كیفیة تواصلهم معه ، و تواصل الحالة مع كل فرد من أفراد أسرته و رؤیة إن كان هناك تواصل 

تبادل من كال الطرفین أم ال أو محاولة تصحیح أخطاء التواصل من خالل التدریب على مهارات م

                        . التواصل 

  االقتصاد الرمزي : 

تهدف هذه الفنیة إلى خفض السلوك العدواني لدى الحاالت و زیادة سلوكات مرغوب فیها ، حیث قامت 

الباحثة بعمل جدولین األول یحتوي على سلوكات عدوانیة خاصة بكل حالة و الثاني یتضمن سلوكات 

لوك إیجابي خالل إیجابیة ، ویضع فیها الحالة الرموز في حالة عدم قیامه بالسلوك العدواني و القیام بس

أیام األسبوع أثناء تواجده في المدرسة ، كما قدمت الباحثة نفس الجدولین األفراد األسرة ألجل مواصلة 
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قیام الحالة بهذا العمل في البیت بمراقبة األسرة و في آخر الجلسات التي تتضمنها هذه الفنیة یتجمع تلك 

  .السلوك اإلیجابي تقدم مكافأة للحالة الرموز في حالة انخفاض السلوك العدواني و زیادة 

  النمذجة : 

استعملت الباحثة هذه الفنیة في جلستین الخامسة و التاسعة ، حیث عرضت نماذج مصورة للحالة على 

و المراد منها الحالة لهذه النماذج ) األهل ، المعلمین (إستجابات سلوكیة مقبولة في تواصل مع اآلخرین 

  .بعد مشاهدتها 

  القصص : 

قامت الباحثة سالفا باختبار مجموعة قصص من سلسلة تكوین شخصیة األطفال بدقة ألجل تعلیم 

الحاالت سلوكات جدیدة و القضاء على التصرفات العدوانیة ، حیث سرد قصتین للحالة في الجلسة 

رفض (ثامنة و ثالث قصص في الجلسة ال) قصة الدبدوب الصغیر ، التأخر عن موعد المباراة(الرابعة 

  .و استماع الحالة لكل القصص )  07(ملحق رقم ) االعتداء ، سرقة المونالیزا ، السعادة الحقیقیة 

  .         و في آخر سرد كل قصة تقدم الحكمة منها للحالة ألجل االستفادة منها

  الواجبات المنزلیة : 

من خالل تقدیم عمل ألفراد األسرة و ) الرابعة و السادسة (استعملت الباحثة هذه الفنیة في الجلسة 

ُأثناء تفاعلهم مع ) التعبیر و االستماع (المتمثلة في مواصلة للتدریب على مهارات التواصل في البیت 

و كذلك تقدیم جداول بعضهم البعض حتى یتقنوا هذه المهارة و یصبح تواصلهم واضح جید بدون غموض 

تتضمن أبعاد العدوان في الجلسة السادسة ، و یتم مراجعة هذه الواجبات المنزلیة في الجلسة الموالیة 

  للجلسات السابقة 
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  : الدراسة األساسیة   -3

  : المنهج  1.3

لنا بدراسة  المنهج المتبع في دراستنا الحالیة هو المنهج العیادي التجریبي حیث أن المنهج العیادي یسمح

الحاالت بصفة منفردة دراسة عمیقة و شاملة مع تتبع سلوكاتهم السویة و المرضیة و تنفیذها بصورة 

  برنامج عالجي مناسب لكل حالة  لبناءصحیحة 

تطبیقه على   یتم عالجي أما المنهج التجریبي فطبیعة الدراسة تفرضه علینا ، فبعد إعداد برنامج   

السلوك العدواني لدیها و الخروج بنتائج ، و نرى ما إن كان هناك تأثیر للبرنامج  التخفیفالحاالت المراد 

  .أم ال 

على أنه الدراسة العمیقة لحالة فردیة في بیئتها في ضوء المجتمع الذي تنمي " و یعرف المنهج العیادي 

حركة ، الحالة المتواترة المستمرة ، إلیه ، و یتبنى هذا المنهج الرؤیة السیكودینامیة أي الحالة النفسیة المت

وواحد من أهم أهداف المنهج اإلكلینكي هو تحدید    مفهوم الصراع و التفاعل و االصطدام بالواقع ، 

   ) 16،  2008: خالد عبد الرزاق (طرق العالج 

سة على أنه تدخل مقصود من جانب الباحث في إحداث الظاهرة موضع الدرا" و یعرف المنهج التجریبي 

و ال ینتظر أن تحدث في الطبیعة تلقائیا ، أو أن یتدخل الباحث بالتعدیل في ظروف الظاهرة بمعنى أن 

یزید من متغیر و یقلل من آخر ، أو یلقي متغیر یتبین مدى تأثیر ذلك على مسار الظاهرة و مشكلها 

   ) 129،  2004: محمد حسن غانم (

  : دراسة الحالة  3-2

بأنها هي المجال الذي یتبع لألخصائي جمع قدر كبیر من المعلومات )  Rotter(یؤكد العالم روتر 

الدقیقة حتى یتمكن من إصدار حكم صحیح نحو الحالة و من المعلومات ما یأتي من مناقشة مباشرة مع 

المریض و تتضمن المعلومات طبیعة المشكلة أو المشكالت و ظروفها و مشاعر المصاب و اتجاهاته 
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تدور و رغباته و میوله و اإلحباطات  التي یتعرض لها ، و قد یكون مصادر المعلومات مستقاة من 

  .)  429،  2009: أدیب محمد الخالدي (الوالدین أو األساتذة أو الزمالء ، و كذلك االختبارات النفسیة 

 :حدود الدراسة  - 3-3

  : الحدود المكانیة  3-3-1

التي تقع في والیة مستغانم تتربع على مساحة " بلبشیر حمو " بالمدرسة االبتدائیة تم إجراء دراستنا األساسیة 

  : في الجدول التالي  ة،المرافق و التاطیر التربوي للمؤسسة  موضح 2001م ،تم افتتاحها في سبتمبر  2494

  یوضح التأطیر التربوي  ومرافق المؤسسة  )  08(الجدول رقم 

  المرافق و الوسائل      التأطیر التربوي الخریطة التربویة و  اإلدارة

  مكتب المدیر    

  مكتب السكریتیرة    

  مكتب مساعد المدیر   

  ) النائب (     

   13: األستاذة 
  لغة عربیة  11
  فرنسیة   02

   01: مساعد المدیر 
  تلمیذ  325: التالمیذ 

  فوجا  11: األفواج التربویة 
  01: تحضیري 

  02:  1س
  01:  2س
  02:  3س
  02:  4س
  02:  5س
   
  

  11: عدد حجرات الدرس 

  متوفر : التجهیز العلمي 

    01: عدد السكنات اإللزامیة 
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  : الحدود الزمنیة  3-3-2

   2018/ 05/  10 إلى 2018/ 02/ 05ة زمنیة ما بین تمت الدراسة في فتر 

  :مواصفات الحاالت  4 -3

  .تم اختیار ثالث  حاالت من األطفال ذوي السلوك العدواني بطریقة قصدیة 

  یمثل مواصفات حاالت الدراسة األساسیة )  09(الجدول رقم 

  طبیعة األسرة  المعدل  المستوى التعلیمي  السن    الحاالت

  

01  

  

  سنوات  9

  

    السنة الرابعة 

  

    8،04: الفصل الثاني  7،95:الفصل األول

  

  أصلیة

  

02  

  

  سنوات  10

  

  السنة الخامسة 

  

  8،33: الفصل الثاني  8،50: الفصل األول 

  

  أصلیة

  

03  

  

  سنوات  7

  

  السنة الثانیة 

  

  1،18: الفصل الثاني  1،31: الفصل األول 

  

  متكفل به

  

  :إجراءات الدراسة األساسیة -3-5  

  القیام بالمالحظة والمقابالت العیادیة مع كل الحاالت.  

  أسباب السلوك العدواني لدى الحاالت والكشف عن األعراض التعرف. 

  القیاس البعدي( تطبیق مقیاس السلوك العدواني على الحاالت( 

  القیاس البعدي(تطبیق البرنامج العالجي على الحاالت ومقیاس السلوك العدواني.( 
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  : خالصة    

الباحثة  والدراسة األساسیة تم الكشف عن من خالل الدراسة االستطالعیة و األدوات المستخدمة من قبل 

دراجات  أبعاد العدوان عند الحاالت وتطبیق برنامج عالجي من إعداد الباحثة من أجل التخفیف من مستوى 

  .العدوان المرتفع لدیهم 
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  : تمهید 

و تحلیل النتائج و مناقشة  األساسیةحاالت الدراسة لى عرض  ة إطرق الباحثتفي هذا الفصل ست

  .الفرضیات 

  : عرض النتائج  -1

  :الحالة األولى 1-1

  :البیانات األولیة  1-1-1

  ) ا ،ب: ( االسم و اللقب 

  سنوات  10: السن 

  ذكر : الجنس 

  السنة الخامسة ابتدائي : المستوى الدراسي 

   8.33: الفصل الثاني   8.50:  األولالفصل : المعدل  

  ذكور  4:  األشقاءعدد األخوة 

  الذكور 4الثالثة بین : الرتبة بینهم 

  سائق :  األبمهنة 

  سنة   46:السن 

  ربة بیت : مهنة األم 

  سنة  40: السن 

  مستقر : المناخ األسري العام 

  متوسط: عائلة الوضع االقتصادي لل
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  شقة : نوع السكن  

  والیة مستغانم : مقر اإلقامة 

في  جراء مجموعة من المقابالت الموزعة في خمسة جلسات المبینة إ: سیر المقابالت 1-1-2

  :األولى  یوضح سیر المقابالت مع الحالة ) 10( الجدول رقم  :الجدول التالي 

 الهدف منها المدة إجرائهاتاریخ  إجرائهامكان  المقابالت

  2018-02-15 مكتب سكرتیرة   األولىالمقابلة 
 

التعریف بدورنا كأخصائیین   د 20
  .نفسانیین 

التعرف على الحالة و محاولة 
  .كسب الثقة 

 جمع المعلومات االولیة  
المدرسة  المقابلة الثانیة 

  االبتدائیة 
 النائب مكتب

مرحلة الطفولة للحالة  التعرف على د30  21-02-2018
مع األفراد األسرة و  و عالقتها

 الزمالء
المدرسة  المقابلة الثالثة 

االبتدائیة مكتب 
 النائب

أسلوب المعاملة الوالدین مع تحدید  د 50 26-02-2018
و الظروف االجتماعیة  ألسرة    حالة

التعرف على اسباب تصرف الحالة  د 40 2013-03-04 مكتب النائب  المقابلة الرابعة
 بعدوانیة و الكشف عن االعراض 

 تطبیق مقیاس السلوك العدواني  د 15 2013-03-07 مكتب النائب  المقابلة الخامسة 
 ) .القیاس القبلي ( 
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  : السیمائیة العامة 1-1-3

ذو بنیة جسدیة ،مناسبة مالبسه ،المرض على الحالة نظیف و انیق  یظهر :المورفولوجیة البنیة

مقلمة ،ح اظافره ر شعره مس ،وجهه نظیف ،عیناه سوداوان،الوجه  راسم ،نحیلة و تواصله البصري قوي

  .و نظیفة 

  مندفع ،عدواني  :السلوك

  یتكلم ببطيء بنسبة قلیلة و صوته منخفض و كلماته واضحة النطق  :الكالم 

  یملك مشاعر جیاشة اتجاه الوالدین  :العاطفة 

  اسبة و مطابقة للحالة التي ذكرهایبدو الحالة سعید و التغیرات التي تظهر علیه من :المزاج 

  سرعه ویفهمب بطة ویفكر افكار الحالة مفهومه و مترا :االفكار  

التاریخ والمكان غیر مضطرب حیث ان الحالة تعرف على  :االدراك والوعي بالزمان والمكان

  .الذي هو فیه و یعرف اسمه

یصغي للمعلمة  ال ،حیث أن الحالة في بعض األحیانغیر سلیم  انتباه الحالة :االنتباه والتركیز

  .أثناء شرح الدرس وال یهتم لما تقوله

التي یمر بها في طفولته ویتذكر ما حدث معه  األحداثغیر مضطربة حیث یتذكر الحالة  :الذاكرة

  .یامأمنذ 

  .یةبان تصرفاته عدوان تبصرغیر مس :االستبصار
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  :عرض الحالة

 4 تهخو إالخامسة ابتدائي عدد  السنةالدراسي  اهمن العمر عشر سنوات مستو ) ا. ب ( یبلغ الحالة  

من أم ربت بیت وأب سائق ویسكن في والیة مستغانم  متكونةیحتل الرتبة الثالثة بینهم من عائله ،ذكور

رعایة والحب والعنایة من الو  األمن هاألصلیة في جو خالي من المشاكل یسود أسرتهیعیش في وسط 

  طرف الوالدین

 ةإضافعلى تعلیمه حریصة  أنهاحیث  ةمه جیدمع أه تعالقو سنوات أصیب الحالة بالربو  8عمر وب

على الدراسة وتكافئه عندما یتحصل على  هوتشجع واألخره بین حین متابعته في المدرسة وتفقد إلى

 األبناءي تلبیه كل ما یحتاجه الحالة و باق إلىمعدل جید  كذلك عالقته مع أبیه جیده حیث أنه یسعى 

بل یشجعه ویفتخر به ویطلب  اآلخریندي على و یحتفل بعید میالده ولكن ال یحاول منعهم من التع

ما یزید   بابا یقول لي دافع على روحك ضربه بصفعه "یرد بالمثل كما جاء في ذكر الحالة   أنمنه 

بدل من  اآلخرینابنه العدوان نحو  في یفسر هذا األب هو من ینمي"یدور بیك مین یضربك اضربه 

یفرح  " یع من األب كما جاء على ذكرهیلقى التشج األشخاصردعه و عندما یتعدى الحالة على األحد 

  یدل هذا على افتخار األب بابنه نتیجة تعدیه على غیره "بیا ویقول برافو 

ألجل الحصول على ما یرید  أخوتههي غیر مستقرة فالحالة یتعارك مع خوته فته بإأما عن عالق

ني نجیب مطرق و یضرب نیتي الكبار مندابز أنا وخاو " ویستخدم العصا لضربهم هذا ما جاء في ذكره

وعالقته مع  اآلخرینء عمدا على الحالة یولد لدیه الرغبة في االعتدا اإلحباطفسر هذا أن ی" ونضربهم

  .ومتواصلة ولكن عالقته مع األصدقاء مضطربة  أهل األم واألب جیدةكال
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التعدي على و زمالء أثناء تواجده في القسم التتمثل في شتم فالحالة في المدرسة  أما عن تصرفات

تراحة وفي الشارع ینادي أصدقائه م أثناء وقت االسته خنقهض ومحاولوالبصق والعبالضرب  اآلخرین

تصرفاته في البیت   همبهم عن طریق الضرب وشدهم من مالبس األذىلقاب غیر الئقة ویلحق بأ

  .دوءته تتصف بالهكاتتمثل في التعدي على اخوته في ظل غیاب الوالدین وفي حضورهما سلو 

  :تحلیل المقیاس  1-1-4

بعد تحلیل مقیاس السلوك العدواني الذي تم تطبیقه على الحالة إتضح وجود درجات مختلفة في 

  :مستویات العدوان كما هو موضح في الجدول التالي

  ) أ -ب(للحالة في القیاس القبلي یوضح مستوى العدوان :) 11( الجدول رقم  

 الدرجة  العدوان أبعاد

 22 العدوان الموجه نحو االخرین

 00 العدوان الموجه نحو الذات

 5 العدوان الموجه نحو االشیاء

 27 درجة الكلیة

  

 وفي البعد )22( السلوك العدواني تحصلت الباحثة في البعد االول  على درجةبعد تطبیق مقیاس 

ویدل هذا على ان  )27(فالدرجة الكلیة  ) 5( و البعد الثالث  على درجة )00(على الدرجة  الثاني

نعدام العدوان الموجه نحو الذات راجع إلى مرحلة النمو التي یمربها الحالة لدیه عدوان بنسبه عالیة ٕ ،وا

  .،وهي  بدایة مرحلة الطفولة المتأخرة الحالة 
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  :ملخص المقابالت

السلوكیات التي اجریت نستنتج أن ، الموجهة وشبه الموجهةالمقابالت المالحظة المباشرة،و  من خالل 

  :تمثل فيت)ا .ب ( الحالة  

  ضرب اآلخرین  -

   اآلخرینالخنق وصفع  ومحاولةالبصق والعض و الشتم  -

  من مالبسهم اآلخرینشد  -

  اآلخرینیستعمل العصا  إلیذاء  -

  تخریب ملكیة الغیر -

 .الفوضى في القسم  إحداث -

   )أ. ب(للحالة سیر جلسات البرنامج العالجي المقترح  1-1-5

  )ب، أ(یوضح سیر جلسات البرنامج ، العالجي للحالة  : )12( الجدول رقم 

  المالحظات  التدریبات المبرمجة  المدة  تاریخ إجرائها  الجلسات

التمهید للبرنامج العالجي و -  د 60  08-04-2018  01

توضیح أهدافه للحالة و أفراد 

  .اآلسرة و تعریفهم بنفسیة العالج

بالسلوك العدواني لدى تعریفهم -

األطفال، أشكاله أسبابه و كیفیة 

تطور هذا العدوان عبر مراحل 

  .الطفولة

ـــــــــراد اآلســـــــــرة  ـــــــــدخل أف ت

بطــــرح استفســــارات عــــن 

سلوك الحالة في الوقـت 

  .الحالي
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تدریب أعضاء األسرة و الحالة   د 60  10-04-2018  02

  :على التواصل الواضح من خالل 

  ر تدریبهم على مهارة التعبی- 1

لعب الدور في التواصل أفراد - 2

األسرة مع الحالة و تواصل الحالة 

  .مع كل فرد من أسرته

تواصــــــل األم و الحالــــــة 

ــــــة  مــــــع بعضــــــهما بطریق

  .واضحة 

مواصلة التدریب على التواصل -  د 45  12-04-2018  03

و تدریب الحالة و أفراد األسرة 

 .على ممارسة االستماع

  

إصــــــــغاء متبــــــــادل مــــــــن 

  .األسرةطرف أفراد 

  : تطبیق أثناء الجلسة یضم-  د 60  15-04-2018  04

تواصل الحالة مع الوالدین * 

  ) التعبیر(

  استماع الوالدین للحالة* 

التــــــدریب : تقـــــدیم واجـــــب منزلـــــي* 

  على التواصل في البیت

ــــــدین مــــــع  تعــــــاطف الوال

الحالـــــــــــة و تـــــــــــرك لـــــــــــه 

المجــال للتعبیــر عــن مــا 

  یرید و االستماع له

  مناقشة الواجب المنزلي-  د 45  17-04-2018  05

عرض للحالة نموذج مصور -

لطفل یتواصل بطریقة جیدة مع 

تحســــن تواصــــل الحالــــة 

  مع عائلته و المعلمین
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  .األهل و المعلمین

تقلید الحالة لهذا التصرف بعد -

  مالحظته

عمل جداول توضع فیها رموز و -  د 45  19-04-2018  06

أرقام بعدد المرات التي یقوم فیها 

الطفل بالسلوك العدواني في 

  .المدرسة و المنزل

و جدول آخر یضم سلوكیات  -

ایجابیة التي قام بها الحالة في أیام 

  -األسبوع

الحالة یضع تلك الرموز و  -

تستقبل هذه الرموز في آخر 

  .الجلسات بإحدى المعززات

تقدیم واجب منزلي للوالدین  -

حول مراقبة سلوك الحالة و ملء 

  .ل من قبل الحالةتلك الجداو 

مراقبـــة األســـرة ســـلوكات 

الحالـــــــــــة طـــــــــــوال أیـــــــــــام 

األســـبوع و الســـعي إلـــى 

تعلیمه سـلوكات ایجابیـة 

  و تفادي العدوان

  .مراجعة الواجب المنزلي-  د 60  22-04-2018  07

: سرد الباحثة قصتین للحالة -

قصة التأخر عن  -قصة الدبدوب

  .موعد المباراة

فهـــم الحالـــة الغایـــة مــــن 

تعلـــــــــــــــم  القصـــــــــــــــص، و

االعتـــذار مـــن اآلخــــرین 

و توقــــــف عــــــن العــــــراك 
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  : سرد الباحثة ثالث قصص للحالة  د 60  24-04-2018  08

  قصة رفض االعتداء- 1

  .قصة سرقة في متجر لمونالیزا- 2

  قصة السعادة الحقیقیة- 3

الكثیـــــــــــر و ال یشــــــــــــارك 

أصدقائه في السلوكیات 

  السلبیة

عرض نموذج مصور للحالة   د 45  26-04-2018  09

  :یتضمن 

انتباه التلمیذ أثناء شرح المعلم *

  للدرس

االلتزام بالهدوء و النظام أثناء * 

  .اللعب في ساحة المدرسة

تجمع الرموز الموجودة في *

الجداول السابقة و تستبدل 

  المعززات للحالة

إبالغ الحالة بانتهاء البرنامج * 

  في الجلسة المقبلة 

ــــــة بالهــــــدوء  ــــــزام الحال الت

م و التـــــــــــام فـــــــــــي القســـــــــــ

  .االنتباه للمعلمة

  إنهاء البرنامج العالجي -  د 45  29-04-2018  10

القیاس (تطبیق المقیاس  -

  )ألبعدي

انخفــــــــــــــــاض درجــــــــــــــــات 

  السلوك العدواني
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  ) :ب ، أ ( تقییم البرنامج العالجي للحالة  1-1-6

وهذا من خالل ) ب .أ ( كان للبرنامج العالجي أثر واضح في انخفاض درجة السلوك العدواني للحالة

تنوع الفنیات المستخدمة في البرنامج، حیث كان لكل فنیة دور كبیر بحیث ال یمكن االستغناء عن 

  : إحداهما، مثال

ا یتعلق بالسلوك العدواني، تقنیة المناقشة الجماعیة التي تمت بحضور الحالة وأسرته، شملت كل م

ساهمت في مواصلة مشاركة األسرة في الجلسات الموالیة، ونجاح تقنیة التدریب على التواصل بفضل 

دعم تقنیة لعب الدور و النمذجة تمكن الحالة من اكتساب مهارة التواصل الجید مع عائلته والمعلمین، 

مواظبة األسرة و  ن الجداول التي أعدتها الباحثةضمباإلضافة إلى نجاح تقنیة اإلقتصاد الرمزي التي تت

الضرب باستعمال ( على العمل بها، ولوحظ فیها انخفاض العدوان الموجه نحو اآلخرین والممتلكات

التسامح، ودود مع اآلخرین، النظام ( وارتفاع السلوكات اإلیجابیة ) العصا، الشتم، تخریب األشیاء

طبعا هذا بعد جمع الرموز المتحصل علیها في ) اد في الدراسةوالهدوء في المدرسة والبیت، االجته

الجداول، السلوكات العدوانیة واإلیجابي، وأیضا بفضل تدعیم فنیة القصص والنمذجة بما تحتویه من 

  ).ب، أ (فوائد، حیث أن تسلسل وتداخل التقنیات قدم نتیجة إیجابیة في سلوك الحالة 

  :) أ.ب(نتائج القیاس البعدي للحالة  1-1-7

  یوضح مستوى  العدوان في القیاس البعدي :  )13(الجدول رقم 

  الدرجة  أبعاد  العدوان
  05  العدوان الموجه نحو اآلخرین 

  00  العدوان الموجه نحو الذات 
  01  العدوان الموجه نحو األشیاء و الممتلكات

  06  الدرجة الكلیة
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العالجي تحصلت الباحثة في القیاس البعدي على درجات منخفضة في العدوان ،  بعد تطبیق البرنامج

و بعد العدوان الموجه ° 5و بعد العدوان الموجه  نحو اآلخرین ° 6حیث انخفضت الدرجة الكلیة إلى 

  °  1درجةو بعد العدوان  الموجه نحو األشیاء و الممتلكات إلى )  00(نحو الذات  

الضرب باستعمال العصا ، الدفع البصق : ه نحو اآلخرین المتمثل في انخفاض العدوان الموج -

 .، الشتم ، شد الشعر ، الفوضى في القسم 

 انعدام العدوان الموجه نحو الذات  -

تمزیق الدفاتر ضرب : انخفاض العدوان الموجه نحو األشیاء و الممتلكات المتمثل في  -

 اث ، تلویث ممتلكاته األشیاء بقدمیه ، التعامل بخشونة مفرطة مع األث

   :عام للحالة  استنتاج

تلمیذ یدرس في السنة الخامسة ابتدائي و یعیش مع أسرته األصلیة یعاني من مرض ) أ- ب(الحالة 

و السلوك العدواني بمستوى عال ، حیث بلغت درجته في القیاس القبلي قیاس ) الربو (سیكوسوماتي 

البرنامج العالجي من قبل الباحثة تحسن سلوكه و انخفضت و ثم تطبیق °  27السلوك العدواني 

ي الحالة لم یعد یلحق األذى باآلخرین و ال التعدي على أشیاء  في القیاس البعد°  5ة الكلیة إلى الدرج

و الممتلكات كما كان من قبل و اكتسب سلوكات أخرى جدیدة كالتسامح و احترام اآلخرین و رفض 

  .االعتداء
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 الحالة الثانیة   2- 1    

  :البیانات األولیة    1- 2- 1    

 ) بن.ب ( االسم و اللقب 

  سنوات  9: السن 

  ذكر : الجنس 

  السنة الرابعة ابتدائي : المستوى الدراسي 

  8.04: الفصل الثاني .  7.95:  األولالفصل : المعدل 

   أنثى:  األممن ناحیة  أشقاء:  اإلخوةعدد 

   إناث 3:  األبمن ناحیة  أشقاء:  اإلخوةعدد 

  ) األخیر( الخامسة : الرتبة بینهم 

  متقاعد :  األبمهنة 

  سنة  58: السن 

  سكرتیرة: مهنة األم 

  سنة  49: السن 

  غیر مستقر : المناخ األسري العام 

  .متوسط : الوضع االقتصادي للعائلة متوسط 

  عمارة : نوع السكن  

  والیة مستغانم : مقر اإلقامة 
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تم إجراء مجموعة من المقابالت الموزعة في خمسة جلسات مبینة  :سیر المقابالت  2-2- 1

  : في الجدول التالي 

   لثانیةیوضح سیر المقابالت للحالة ا : )14( الجدول رقم 

 الهدف منها المدة تاریخ إجرائها إجرائهامكان  المقابالت

التعریف بدورنا كأخصائیین  د 25 2018-02-13 مطعم المدرسة  01
  نفسانیین 

التعرف على الحالة و 
  محاولة كسب الثقة 

   األولیةجمع المعلومات 
التعرف على مراحل الطفولة  د 45 2018-02-19 مطعم المدرسة  02

 األسرةللحالة و عالقتها مع 
 و الزمالء 

المعاملة  أسلوبتحدید  د 50 2018-02-22 مكتب النائب  03
مع الحالة و  الوالدیة

 الظروف االجتماعیة لألسرة  
تصرف  أسبابالتعرف على  د 35 2018-02-26 مكتب السكرتیرة  04

الحالة بعدوانیة و الكشف 
  األعراضعن 

تطبیق مقیاس السلوك  د 15 2018- 03- 4 مكتب النائب  05
 ) القیاس القبلي( العدواني 
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  :  السیمائیة العامة  3 -  2- 1   

مالبسه مناسبة ذو بنیة , نظیف و انیق, الحالة في صحة جیدة :یة وجلالمرفو البنیة  -

 أظافره عیناه سودوان ،حاجباه رقیقان ،, ه اسمر الوج, قوي جسمیة حیویة تواصله البصري 

 .شعره مسرح, مقلمة و نظیفة 

العدوان التعدي على , كثیر الحركة , یمیز نشاطه النفسي الحركي االندفاع  :السلوك -

 .رادي إاللالتبول اللیلي ا,  األشیاءبالضرب و تخریب الممتلكات و  اآلخرین

كثیر الكالم و كلماته , یتكلم الحالة بسرعة بطریقة یبدو وفیها قلقا و صوته مرتفع  :الكالم  -

 .واضحة النطق 

 الحنان اتجاه الوالدین الحب و   عالقة یسودها :العاطفة  -

 قلق من خالل كالمه و حركاته  :المزاج  -

التي  األسئلةتناسب  أجوبةالحالة مفهومة مترابطة و یفكر بسرعة قدم  أفكار : األفكار -

 .عند التحدث  أفكارهطرحت علیه و لیس لدیه تشتت في 

الحالة غیر مضطرب اي ال یسمع اصوات و ال یرى األشیاء غیر  إدراك: الوعي اإلدراك -

 .موجودة 

و  األیامان الحالة تعرف على تاریخ , غیر مضطرب بحیث  :و المكان الوعي بالزمان  -

 .التي یتواجد فیها و یعرف  اسمه األماكن

 غیر سلیم و مشتت  :انتباه و التركیز  -

 ذاكرة قویة  :الذاكرة  -
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 . اآلخرینالحالة غیر مستبصر بان تصرفاته عدوانیة و اتجاه :االستبصار  -

  : عرض الحالة 

یحتل  ،أربعة إخوتهعدد , في الصف الرابعة ابتدائي  سنوات یدرس 9یبلغ من العمر) بن.ب ( الحالة 

  .ب متقاعد یسكن في والیة مستغانم عائلة  متكونة من ام سكرتیرة و أ من،) األخیر( الرتبة الخامسة 

الحالة في طفولته المتأخرة و یعیش مع أمه و أبیه في جو غیر مستقر حیث هناك مشاكل بین 

لتضایق الزوجة الثانیة و تعكر علیها صفو جو الحیاة لزوجة  السابقة التي تعود مرارا ن تتعلق باالوالدی

ف حاجاته یلقى الحالة من والدیه االهتمام و الحب و المودة و الرعایة الصحیة و یلبون مختل ،الزوجیة

له جو المساعد على حریصان على تربیته و تعلیمه وتوفیر  أنهما إلىضافة األساسیة و الثانویة و إ

  .الدراسة 

یساعد  الحالة والدیه في بعض األعمال فنجده یرافق والده في معظم مشاویر و یساعد أمه في أعمال 

و  "نعاونها قلها هكذا مین تكون مریضة نغسل معاها الماعین و نسی" : المنزل هذا ما جاء في قوله 

  .یدل هذا على نشاط و حیویة الحالة و دوره الفعال في الوسط الذي یعیش فیه 

ى لمن طرف الطبیب و جد ان ذلك یعود إیعاني الحالة من مشكلة التبول الالإرادي و بعد متابعته 

  .والدتهلها الحالة وقت  سبب عضوي نتیجة عدوة بولیة تعرض

لجید و لمدة سنة ونصف ثم أنسحب منها و تلك المدة نظم الحالة لنادي ریاضي للممارسة ریاضة اإ

تعلم مختلف  الحركات القتالیة وأصبح یتقنها بطریقه جیده و في حاله الدخول في مشاجره مع األخرین 

خلیه ن" یلجا الى استعمال بعض الحركات التي تساعد في أضعاف الطرف األخر كما جاء في قوله 

ویفسر هذا ان الحالة " ضربه كوتي مار نهیري نفشله و دیله لقطه تاع كوشي  مو یضربني و ن

بنوع  تتم معامله الحالة. ه تظهار قو ألجل إ یستغل المهارة التي یمتلكها التعدي على االخرین جسدیا
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الصرامة والمراقبة اضافه الى عقابه في بعض االحیان بسبب بعض التصرفات الطفولیة التي یقوم  من

یدل هذا  "سروالي  عند الركبة   یزعف علي بابا  و یضربني مین نوسخ«بها هذا ما جاء في ذكره 

عالقه الحالة مع االب جیده .عناد الحالة وعدم أخذه بعین االعتبار كالم والده أثناء اللعب على 

في اللعب أحیانا یسودها الحوار والتفاهم واالهتمام من طرف األب ویوفر له كل ما یحتاج الیه ویشارك 

بابایا ملیح ویلعب معایا یزوق لي بیتي " بنه فرحا مسرورا كما جاء في قوله  ن یجعل إویحاول أ

ه االب البنه و الرضا علیه فقط ألنه الذكر الوحید ویدل هذا على محب "ویعطیني الدراهم من یخلص

 طاتهباالنضمام الیه عند ممارسه نشا من زواجه للمرة الثانیة كما ان االب یسمح البنه الذي رزق به

روحي  أنا صرفیدیني  للسوق معاه ونشري ون"هذا على ذكر هذه الحالة أمال أن یتعلم منه  ةالیومی

إذا . غیابه لتحمل المسؤولیة مستقبال في حالةب یجهز الحالة التي ویفسر هذا أن األ "وهو ثاني یشري

األخیر یطلب  حدث له جروح فانه یعاقب من طرف والده الن هذاتعدى شخص أخر على الحالة وأ

ال یو  تنضرب  ضرب وال تضرب:" لةمنه أن یرد بالمثل على ما تلقاه من االخر كما یقول الحا

یفسر   "و یقولي نستعرف بیك ماضربتش على روحي یقلیني بالهراوة و مین نضرب واحد ما یدلیوال

  .خرینالسلبي یدفع الحالة للتعدي على األ تعزیزالن هذا أ

أنها هي كذلك جیده یمیزها االهتمام والرعایة والحب والمودة من طرف األم كما أما عالقته مع أمه و 

والیات هذا ما جاء في ذكر  ابنها في أیام العطل وأخذه في رحالت الى عدة تعلیملمتابعة حریصة و 

یدل هذا على وعي " انا وماما متحابین تلعب معایا تدیني معها في الرحالت نمرض تهال فیا"الحاله 

ة الحالة بإخواته من عالق . بدورها ومسؤولیتها وان كال الطرفین یرتاح لألخر ویشاركه مشاعره االم

حیث أن االخت ال تهتم ألمره في ما أن  ضطربةعكس عالقته مع أخته من االم فهي م األب جیدة

 ه روحهادایر انا نبغیها وهي " الحالة یحبها هي وأوالدها ولكن االخت ال تبادله بذلك كما جاء في قوله 

نه أحتل تجاه الحالة وغیرتها منه ألن االخت تعكس مشاعرها إیفسر هذا أ "تبغیني بصح عقلیه زیرو
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عالقته باألقارب فهي متواصلة مع ما في ما یخص أ.  كثر منهانها عند االم ویشغل كل اهتمامها أمكا

القته صدقاء وعلحالة عدة أل .اب ال یتواصل معهم األ اعائلةمم حیث یرحبون بمجیئه عندهم أأهل األ

بینهم وعالقته بالجیران سیئة فهو یزعجهم دائما بتصرفاته  هعب ویتقبلونبهم جیده حیث یشاركونه الل

راه مبهدلني مع الجوارین یهود یدردك في الدروج ویرمي " العدوانیة مع أوالدهم على ذكر أم الحالة

ذلك عالقته ك ، اللعب ي وغیر منتظم فين الحالة فوضو و یدل هذا أ "الحیط في البالون علي

بسلوكات غیر مرغوب فیها یقوم الحالة في المدرسة . بسبب تصرفاته السلبیة  ضطربةبالمعلمین م

یش على أثناء تواجده في الصف الدراسي یحدث فوضى عن طریق الكالم مع زمالء التشو  حیث

القسم وفي وقت االستراحة یتعدى على نه كثیر الحركة داخل شرح الدرس إضافه إلى أ أثناءالمعلمة 

سبب ب ،ضربهمعمل الحجارة والعصا بمن المالبس ویست مدهالضرب والشتم وشغیره من االطفال ب

یثبت شجاعته للى أنه یتعدى على غیره إ إضافةتعدیهم علیه جسدیا او لفظیا كشتم ألحد والدیه 

تخریب ممتلكات فتتمثل في أما عن تصرفاته في الشارع  األفضلوقدرته في التغلب علیهم وانه هو ،

كما أنه یسبب جروح ،ألجل الحصول على ما یرید من ألعاب ،بالضرب  أبنائهموالتعدي على ،الجیران 

لوال تنازل  ،أشهرالتربیة لمده سبعه  مركز إعادة إلىفعل كهذا كاد أن یدخل  من وراء،لبعضهم  عمیقة

 اآلخرینإیذاء ویشاركهم في ،لقاب غیر الئقة ینادي الحالة أصدقائه بأ . والد الطفل المصاب عن ذلك

وأصدقائه مكان تخزن فیه العصا والحجارة وفي البیت یتصرف بهدوء وینجز  ،صص هوحیث خ

لعب مع یخرج ل أواإللكترونیة  األلعابعب ویساعد والدیه وفي وقت فراغه یل،واجباته  المدرسیة 

  .یسرق النقود من والدیه البیت الفرصة في ذا سمحت لهو إ، أصدقائه
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  : تحلیل مقیاس السلوك العدواني للحالة  1-2-4

بعد تحلیل مقیاس السلوك العدواني الذي تم تطبیقه على الحالة اتضح وجود درجات مختلفة في 

  :مستویات العدوان كما هو موضح في الجدول التالي

  للحالة الثانیة في القیاس القبلي  یوضح مستوى العدوان: )15(   رقمالجدول 

 الدرجة أبعاد العدوان

 17 العدوان الموجه نحو االخرین 

 00 العدوان الموجه نحو الذات 

 11 العدوان الموجه نحو االشیاء و الممتلكات 

 28 الدرجة الكلیة

  

على درجات مرتفعة في البعدین العدوان الموجه  الباحثة بعد تطبیق مقیاس السلوك العدواني تحصلت

أما بعد العدوان ، درجة )11(العدوان الموجه نحو االشیاء والممتلكات  درجة،)17(خرین نحو اال

وهذا یدل على أن للحالة مستوى  درجة )28(الدرجة الكلیة ، )00(نحو الذات كانت الدرجةالموجه 

 الحالة یعود إلى مرحلة النمو التي یمر فیها الموجه نحو الذات ،وانعدام العدوانعالي من العدوانیة

  .لة الوسطى،التى یالحظ فیها العدوان الجسدي واللفظي بكثرة،وهي الطفو 
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  :ملخص المقابالت

 ب( ن الحالةالتي أجریت نستنتج ا المقابلة الموجهة وشبه الموجهة،المالحظة المباشرة ،و من خالل 

   :)ن،ب

, غراض االخرین في غیابهم السرقةالتعدي على أ, دخوله في العراك أثناء اآلخرینمع  اقاسي جسدی

, السعي الى تدمیر وتخریب ملكیه الغیر, والحجر ألجل ایذاء غیره, یستعمل العصا اآلخرینیهدد 

  .تعزیز الوالد سلوكه العدواني, فوضوي وغیر منتظم في اللعب, العناد والتحدي

  )بن. ب(رنامج العالجي المقترح للحالة سیر جلسات الب 1-2-5

  )ب، بن(یوضح سیر جلسات البرنامج ، العالجي للحالة  ) : 16(الجدول رقم 

  المالحظات  التدریبات المبرمجة  المدة  تاریخ اجرائها  الجلسات

التمهید للبرنامج العالجي و توضـیح -  د 60  02-04-2018  01

أهدافـــــــــه للحالـــــــــة و أفـــــــــراد اآلســـــــــرة و 

  .بنفسیة العالجتعریفهم 

تعـــــــریفهم بالســـــــلوك العـــــــدواني لـــــــدى -

ـــــــة  األطفـــــــال، أشـــــــكاله أســـــــبابه و كیفی

تطـــــــور هـــــــذا العـــــــدوان عبـــــــر مراحـــــــل 

  .الطفولة

ـــــــراد األســـــــرة  ـــــــل أف تقب

ـــــــــــــة العـــــــــــــالج و  لتقنی

طلـب مواصـلة العمـل 

العالجـــي مـــع الحالـــة 

ـــــــــــــــــه  الن ســـــــــــــــــلوكا ت

العدوانیــــــــــــة تعبـــــــــــــتهم 

  .كثیرا

و الحالــة علــى  تــدریب أعضــاء األســرة  د 60  04-04-2018  02

  :التواصل الواضح من خالل 

  تدریبهم على مهارة التعبیر -1

تــــــــــــــدخل الحالــــــــــــــة و 

ــــــــاء  مقاطعــــــــة األم أثن

تكلمهــــــــــــــــا و عـــــــــــــــــدم 



 عرض النتائج و مناقشة الفرضیات                                             الفصل السادس
 

 111 

ـــــدور فـــــي التواصـــــل أفـــــراد -2 لعـــــب ال

األســــرة مــــع الحالــــة و تواصــــل الحالــــة 

  .مع كل فرد من أسرته

االســـــتماع لهــــــا فیمــــــا 

ـــــــه  أن األم تصـــــــغي ل

  عندما یحدثها 

مواصـــلة التـــدریب علـــى التواصـــل و -  د 45  08-04-2018  03

تــــدریب الحالـــــة و أفـــــراد األســـــرة علـــــى 

  .ممارسة االستماع

تقبــــــــــــــــــــــل الحالـــــــــــــــــــــــة 

االســــــــــتماع ألمــــــــــه و 

فهــم مــا تقولــه لــه مــن 

خــــالل التركیــــز علــــى 

  .كالمها

  : تطبیق أثناء الجلسة یضم-  د 60  10-04-2018  04

تواصــــــــــل الحالــــــــــة مــــــــــع الوالــــــــــدین * 

  ) .التعبیر(

  .دین للحالةاستماع الوال* 

التــدریب علــى : تقــدیم واجــب منزلــي* 

  .التواصل في البیت

إنصــــــــــــات الوالــــــــــــدین 

للحالـــــة أثنـــــاء تكلمـــــه 

معهــم و محاولــة فهــم 

كالمـــــــه و التعـــــــاطف 

  .معه

  مناقشة الواجب المنزلي-  د 45  12-04-2018  05

عــرض للحالــة نمــوذج مصــور لطفــل -

یتواصــــل بطریقــــة جیــــدة مــــع األهــــل و 

  .المعلمین

الحالــــــة لهــــــذا التصــــــرف بعــــــد تقلیــــــد -
  .مالحظته

تقبــــــــل الحالــــــــة لهــــــــذه 

النماذج مـع اإلصـرار 

علـــى تغییـــر تواصــــله 

مـــــــــــــــــــع عائلتــــــــــــــــــــه و 

  المعلمین إلى الجید
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عمـــل جـــداول توضـــع فیهـــا رمـــوز و -  د 45  15-04-2018  06

أرقــــام تعــــدد المــــرات التــــي یقــــوم فیهــــا 

الطفـل بالسـلوك العـدواني فـي المدرسـة 

  .و المنزل

یضـم سـلوكیات التـي و جدول آخر  -

  -قام بها الحالة في أیام األسبوع

الحالة یضـع تلـك الرمـوز و تسـتقبل  -

هــــــذه  الرمـــــــوز فـــــــي آخـــــــر الجلســـــــات 

  .بإحدى المفردات 

تقـــدیم واجـــب منزلـــي للوالـــدین حـــول  -

مراقبــــــة ســــــلوك الحالــــــة و مــــــلء تلــــــك 

 .الجداول من قبل الحالة

 

  

مراقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األم 

لسـلوكیات الحالــة فــي 

ـــــد مـــــلء الجـــــداول  عن

قیامــــــــــــــــه بالســــــــــــــــلوك 

  .االیجابي

07  

  

  .مراجعة الواجب المنزلي-  د 60  17-04-2018

قصــة : ســرد الباحثــة قصــتین للحالــة -

قصــــة التــــأخر عــــن موعــــد  -الدبــــدوب

  .المباراة

ترقب الحالة ألحـداث 

القصــــــــص و الــــــــتكلم 

عـــن إحـــدى المواقـــف 

ــــــي  ــــــي مــــــر بهــــــا ف الت

حیاتــه المشــابهة لتلــك 

وتعلــــــــــــم . األحــــــــــــداث

  : سرد الباحثة ثالث قصص للحالة  د 60  19-04-2018  08

  قصة رفض االعتداء-1
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  .قصة سرقة في متجر لمونالیزا-2

  قصة السعادة الحقیقیة -3

ــــــــــــزاز و عــــــــــــد م االعت

الســــخریة مــــن غیــــره، 

  و تفادى الغضب

عرض نموذج مصـور للحالـة یتضـمن   د 45  23-04-2018  09

:  

ــــــم * ــــــاء شــــــرح المعل ــــــذ أثن ــــــاه التلمی انتب

  للدرس

بالهــــــدوء و النظــــــام أثنـــــــاء  االلتــــــزام* 

  .اللعب في ساحة المدرسة

تجمع الرموز الموجـودة فـي الجـداول *

  السابقة و تستبدل المعززات للحالة

إبـــالغ الحالـــة بانتهـــاء البرنـــامج فـــي * 

  الجلسة المقبلة 

اعتـــــراف الحالـــــة أنـــــه 

یحـــدث الفوضـــى فـــي 

القســـــــــــم  و انزعـــــــــــاج 

المعلمــــــــة منـــــــــه مـــــــــع 

اإلقــرار أنــه لــن یكــرر 

وك و یبقـــى هـــذا الســـل

هادئــــــا فــــــي القســــــم و 

  .متابعة الدرس

  إنهاء البرنامج العالجي -  د 45  26-04-2018  10

  )القیاس ألبعدي(تطبیق المقیاس  -

ــــــــــاض الســــــــــلوك  انخف

  العدواني بدرجة قلیلة

):ب ، بن ( تقییم البرنامج العالجي للحالة  1-2-6  

أدى بهم إلى إتقان مهارات ) ب ، بن ( رغبة األسرة في التخلص من السلوك العدواني لدى الحالة 

التواصل التي تمت بفضل لعب الدور وعرض نماذج عن كیفیة التواصل، كذلك الحالة أصبح یجید 

، كان لها 8و7مهارة االستماع، باإلضافة إلى التنوع الموجود في القصص التي عرضت في الجلسة
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أثر على سلوك الحالة حیث تعلم االعتذار والتوقف عن العراك والسرقة واالنتباه في القسم بدل 

.الفوضى  

كما ساهمت تقنیة اإلقتصاد الرمزي بتغییر سلوك الحالة من السيء إلى الجید، حیث الحظت الباحثة 

ول الخاصة انخفاض في سلوك العدوانیة بعد جمع الرموز التي وضعتها أسرة الحالة في الجدا

بالسلوكات العدوانیة واإلیجابیة، والرموز التي وضعتها الباحثة في الجدولین بعد ترقب سلوكات الحالة 

  .أثناء تواجده في المدرسة، بعد ذلك تم تقدیم مكافأة للحالة ألجل هذا التحول التغیر في السلوك

  :)بن.ب(نتائج القیاس البعدي  للحالة  1-2-7

  .یوضح مستوى العدوان في القیاس البعدي :  ) 17(الجدول رقم 

  الدرجة  أبعاد العدوان

  09  العدوان الموجه نحو اآلخرین 

  00  العدوان الموجه نحو الذات 

  07  العدوان الموجه نحو األشیاء و الممتلكات 

  16  الدرجة الكلیة 

بعد تطبیق البرنامج العالجي المقترح تحصلت الباحثة في القیاس البعدي على درجات منخفضة في  -

و  ،°9و بعد العدوان الموجه نحو اآلخرین إلى ،°  16العدوان ، حیث انخفضت الدرجة الكلیة إلى 

 ° 7و البعد الموجه نحو األشیاء و الممتلكات ) 00(بعد العدوان الموجه نحو الذات 

الضرب ، البصق ، الدفع ، الفوضى في القسم ، : انخفاض العدوان الموجه نحو اآلخرین المتمثل في  -

 الشتم 

تمزیق دفاتر اآلخرین ، كسر األشیاء : انخفاض العدوان الموجه نحو األشیاء و الممتلكات المتمثل في  -

 ، تلویث ممتلكاته 
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  : استنتاج عام للحالة 

السنة الرابعة ابتدائي ، مجتهد في دراسته و یعیش مع أسرته األصلیة  تلمیذ یدرس في) بن.ب(الحالة 

، و هو في مرحلة الطفولة الوسطى ، لدیه مشاكل سلوكیة متمثلة في التبول الالإرادي و السلوك 

العدواني بمستوى عال ، حیث كان یلجأ إلى الكذب لتبریر تصرفاته العدوانیة و محاولة فرض سیطرته 

و یسبب هذا السلوك العدواني تشجیع و تعزیز األسرة له باعتباره دفاعا عن النفس ، و على اآلخرین ، 

تم الكشف عن درجته الكلیة في إحدى المقابالت ت العیادیة بمقیاس السلوك العدواني و التي قدرت 

 ، و بعد تطبیق البرنامج العالجي المقترح من قبل الباحثة لوحظ تحسن في سلوك الحالة من°  28ب 

و الحالة لم یعد یلجأ إلى الضرب أثناء °  16خالل انخفاض درجة السلوك العدواني إلى درجة الكلیة 

االعتذار ، عدم : مواجهة المواقف ، و تخلي عن العناء و التحدي و تعلم عدة سلوكات إیجابیة منها 

  .السخریة من اآلخرین تفادي الغضب و الفوضى في القسم 

  الحالة الثالثة 3-1-  

  البیانات األولیة 3-1 -1

  )م.م: (االسم و اللقب 

  سنوات  7: السن 

  ذكر : الجنس 

  السنة الثانیة ابتدائي : المستوى الدراسي 

  1.18: ، الفصل الثاني  1.31: الفصل األول : المعدل 

  : العائلة األصلیة للحالة 

  ربة بیت : مهنة األم 
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  سنة 24: السن 

  أخت واحدة : عدد اإلخوة األشقاء 

  األولى : الرتبة بینهم 

  أكبر من الحالة) ذكور 2أنثى ، (إخوة  3: عدد اإلخوة األشقاء من ناحیة األم البیولوجیة 

  الرابعة : الرتبة بینهم 

  : عائلة المتكفلة بالحالة 

  ربة بیت : مهنة األم 

   51: السن 

  متوفي : األب 

  ) ذكور  2إناث ،  3(إخوة  5: ء عدد اإلخوة غیر األشقا

  )األخیرة (السادسة : الرتبة بینهم 

  غیر مستقر : المناخ األسري العام 

  متوسط: الوضع االقتصادي للعائلة المتكفلة 

  شقة : نوع السكن  

  والیة مستغانم : مقر اإلقامة 

  

  

  

  



 عرض النتائج و مناقشة الفرضیات                                             الفصل السادس
 

 117 

جلسات موزعة في  تم إجراء مجموعة من المقابالت الموزعة في خمسة : المقابالت سیر 1-3-2

   : الجدول التالي

  .سیر المقابالت مع الحالة الثالثة :  )18 (الجدول رقم 

 الهدف منها المدة تاریخ إجرائها مكان اجرائها المقابالت

التعریف بدورنا كأخصائیین  د 25 2018-02-25 مكتب السكریتیرة   01
  نفسانیین 

التعرف على الحالة و 
  محاولة كسب الثقة 

 جمع المعلومات االولیة  
التعرف على مراحل الطفولة  د 45 2018-02-18 مكتب السكریتیرة   02

للحالة و عالقتها مع االسرة 
 و الزمالء 

تحدید اسلوب المعاملة  د 50 2018-02-21 مكتب السكریتیرة   03
الوالدیة مع الحالة و 

 الظروف االجتماعیة لألسرة  
04   

 مكتب النائب
التعرف على اسباب تصرف  د 35 25-02-2018

الحالة بعدوانیة و الكشف 
 عن االعراض 

تطبیق مقیاس السلوك  د 15 2018- 03- 4 مكتب النائب  05
 ) القیاس القبلي( العدواني 
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  : السیمیائیة العامة  1-3-3

مالبسه متسخة ،و الخمول و الكسل ، غیر نظیف ،المرض على الحالة  ظهری:البنیة المرفولوجیة 

و ممزقة و غیر مرتبة ، أسمر الوجه ، له عینان سودوان  ، حاجباه كثیفان ، شعر مجعد و كثیف ،

  .و غیر مقلمة  ،، أظافره متسخة

  بطيء في الحركة ، عدوان لفظي و جسدي ، حركات تلقائیة  :السلوك 

  یتكلم ببطيء قلیل الكالم ، حجم نبرات صوته منخفض و النطق واضح  :الكالم 

  لدیه حرمان عاطفي  :العاطفة 

  و تتناسب المشاعر المالحظة علیه مع كالمه  و مع محیطه  یبدو الحالة حزین   :المزاج 

  أفكاره مفهومة و مترابطة و یفكر ببطيء ، قدم أجوبة تناسب األسئلة   :األفكار 

  . ما یشغل  تفكیره و كالمه معظم الوقت أمه فهو یشتاق إلیها و یرید رؤیتها دائما 

إدراك جید ، أما الوعي بالزمان فهو مضطرب حیث لم  :اإلدراك و الوعي بالزمان و المكان 

 .راجع لمستواه الدراسي الضعیف،یتعرف على تاریخ األیام و الشهور 

 .مستواه الدراسي الضعیف،راجع إلى ذاكرته ضعیفة  :الذاكرة 

  الحالة غیر مستبصر بأن تصرفاته عدواني اتجاه اآلخرین  :االستبصار 
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 :عرض الحالة 

) 5(سنة ثانیة ابتدائي ، عدد إخوته غیر األشقاء  سنوات ، المستوى 7یبلغ من العمر ) م.م(الحالة 

  .إخوة  3إخوة ، یعیش في وسط األسرة المتكلفة به متكونة من أم ربة بیت و األب متوفي و 

الحالة ولد غیر شرعي ، و لم یرضى األب نسبه إلیه ، فحمل االسم العائلي ألمه و عاش معها مدة 

یة نظرا النشغالها الزائد بأمورها الشخصیة و إهمالها سنة و نصف ، بعدها قررت أن تضعه عند مرب

فوضعته عند إحدى المربیات ووعدتها بأن تدفع لها مبلغ معین من المال مقابل أن تعتني  ،الشدید له

إبنها لمدة شهر و نصف ، ثم عادت لها بمبلغ من  و لم تسأل عن ،یارتها بالمربیةبه ، و قطعت ز 

ا رأى هذا األخیر أمه بدأ بالبكاء ، و لم یعد یرید البقاء عند المربیة ، و لم ،المال و حفاظات للحالة

دت شهر و نص ما قع") األم المتكلفة (كما جاء على ذكر المربیة  ،فرفضت األم أخذه معها

و قاتلي زیدي خلیه عندك ، و ندفعلك دراهم ،  ،جابتلي دراهم و لیكوش شفتهاش و مین جات

ض األم للحالة و عدم فیفسر هذا ر  "صاته من خدوده و قاتله قعد هنا لصق فیها ولدها یبكي ، قر 

تقبله و إضافة إلى أنها غیر واعیة بدورها و لیس لها القدرة على تحمل المسؤولیة ، یعاني الطفل 

  .قلق نتیجة هذا االنفصال المبكر عن األم 

التي كانت تعتني بالحالة في  غادرت األم لوحدها و لم تأخذ الحالة معها و خلفت بوعدها للمربیة ،

و كان یشتاق دائما ألمه و یبكي على غیابها عنه فاحتارت المربیة و لم تعلم كیف تتصرف  ،غیابها

في هذه الوضعیة ، فبعد تفكیر طویل منها و مشاركة رأیها مع ابنتها قررت أن تتكفل بالحالة ألن 

  األم لم تعد تریده ، و عرضت هذه الفكرة على أم 

  .لة ، فوافقت بأن تتكفل به المربیة الحا
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  ،لما كان الحالة بعمر السنة و النصف تعرض لنوبة صرعیة نتیجة السقوط على رأسه 

عاش الحالة عند هذه المربیة و أصبح ینادیها بأمه ، و لما یشتاق إلى أمه البیولوجیة تأخذه عندها ، 

  .هكذا حتى دخل إلى المدرسة 

متكفلة به مضطربة ، جافة و خالیة من الحب و الحنان ، و لم تعد قادرة عالقة الحالة مع األم ال

على العنایة به كما في السابق بسبب تدهور حالتها الصحیة فهي بحاجة إلى من یعتني بها ، كما 

یفسر هذا عجز و  "أنا كبرت و راني نمرض ما نیش نطیق ، راني باغیا نرده ألمه " جاء في ذكرها 

  لة عن إتمام دورها في االعتناء بالحالة و فشل األم المتكف

  . متابعة تربیته و تعلیمه 

إضافة إلى ذلك الحالة ال یعمل بنصائحها ، فیما یتعلق بدراسته ، و منشغل دائما بالتفكیر في أمه و 

یرید رؤیتها ، و عالقته بها مضطربة ، فعندما یزورها ال تعتني به و ال تهتم ألمره نهائیا و ترفض 

الدخان ، عندها صوالح و ما طیبناش  ماما تقعد تكمي" ه في حیاتها هذا ما جاء في ذكره وجود

یدل هذا على غیاب االستقرار في "  نالیم الدراهم كي نروح عندها نشریهم ماكلة ، ونقنط فالدار

  )األم منحرفة(حیاة األم و فشلها في تكوین العالقات و الحفاظ علیها

ه غیر األشقاء فهي جیدة ، حیث یعتنون به و یلبون مختلف حاجاته و یحبونه أما عن عالقته بإخوات

  و یفضلون تواجده معهم ، وللحالة أصدقاء و تواصله بهم جید 

حیث یشتكي من تصرفاته دائما ، فهو یتعدى على أبنائهم  ،و فیما یخص عالقته بالجیران فهي سیئة

ماما تقولي كي یضربوك ضربهم ، " ي ذكره و الشتم و استعمال الحجارة ف) الركل (بالضرب 

  . یدل هذا على العدوان الجسدي و اللفظي " نضربهم بالبلوكا 
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سلوكات الحالة في المدرسة عدوانیة و مزعجة ، لذلك عالقته بالمعلمین سئیة فهو فوضوي یضحك 

یقاطعها أثناء  و یلعب و یتكلم كثیرا أثناء تواجده في الصف و یهمل تعلیمات و نصائح المعلمة ، و

  .و طبیعة هذه التصرفات تدفع المعلمة إلى توبیخه و معاملته بقسوة و عقابه أحیانا  ،الشرح الدرس

   :تحلیل مقیاس السلوك العدواني للحالة1-3-4

بعد تحلیل مقیاس السلوك العدواني الذي تم تطبیقه على الحالة إتضح وجود درجات مختلفة في 

  :موضح في الجدول التاليمستویات العدوان كما هو 

  .یوضح مستوى العدوان في القیاس القبلي ) : 19(الجدول رقم  

 الدرجة  أبعاد العدوان

 15 العدوان الموجه نحو االخرین 

 00 العدوان الموجه نحو الذات 

 05 العدوان الموجه نحو االشیاء و الممتلكات 

 20 الدرجة الكلیة   

  

) 00(درجة و البعد الثاني ) 15(البعد األول : موزعة على ثالث األبعاد ) 20(تحصلنا على الدرجة 

،وانعدام العدوان درجات ، و یدل هذا على أن العدوان في مستوى عال ) 5(درجة و البعد الثالث 

التى یالحظ الموجه نحو الذات یعود إلى مرحلة النمو التي یمر فیها الحالة ،وهي الطفولة الوسطى،

  .فیها العدوان الجسدي واللفظي بكثرة
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  : مخلص المقابالت 

  و تطبیق مقیاس السلوك العدواني نستنتج أن الحالة  المالحظة والمقابالت من خالل إجراء 

  : لدیه سلوك عدواني یتضمن ) مم،(

و الدفع و استعمال ) الركل (عدوان جسدي متمثل في االعتداء على اآلخرین بالضرب  -

 الحجارة و شدهم من الشعر 

 عدوان لفظي متمثل في الشتم ، و إحداث الفوضى في الصف و الخروج المكرر من القسم  -

 العدوان الموجه نحو الممتلكات  -

 .یمزق دفاتره و كتبه و یلوث ممتلكاته و یمضغ مالبسه  -

  )م -م(سیر جلسات البرنامج العالجي للحالة  1-3-5

  )م -م(یوضح سیر جلسات البرنامج العالجي للحالة ) :20( الجدول  رقم 

  المالحظات  التدریبات المبرمجة  المدة  تاریخ اجرائها  الجلسات

التمهید للبرنامج العالجي و توضـیح -  د 60  16-04-2018  01

أهدافـــــــــه للحالـــــــــة و أفـــــــــراد اآلســـــــــرة و 

  .تعریفهم بنفسیة العالج

تعـــــــریفهم بالســـــــلوك العـــــــدواني لـــــــدى -

ـــــــة  األطفـــــــال، أشـــــــكاله أســـــــبابه و كیفی

تطـــــــور هـــــــذا العـــــــدوان عبـــــــر مراحـــــــل 

  .الطفولة

  

مشــــــــــــاركة أعضــــــــــــاء 

األســــــــــرة واإلفصــــــــــاح 

ـــــــــي  ـــــــــتهم ف عـــــــــن رغب

تخلــــــص الحالــــــة كــــــم 

عــــــــــــــــــدة ســــــــــــــــــلوكات 

  عدوانیة  
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تــدریب أعضــاء األســرة و الحالــة علــى   د 60  23-04-2018  02

  :صل الواضح من خالل التوا

  تدریبهم على مهارة التعبیر -1

ـــــدور فـــــي التواصـــــل أفـــــراد -2 لعـــــب ال

األســــرة مــــع الحالــــة و تواصــــل الحالــــة 

  .مع كل فرد من أسرته

ال یفسـح أفـراد األســرة 

ـــــــــــــــــــل  مجـــــــــــــــــــاال للطف

بـالتعبیر عــن مــا یریــد 

ــــــــــــــــــــى  جبــــــــــــــــــــاره عل ٕ وا

  اإلنصات لكالمهم  

التواصـــل و مواصـــلة التـــدریب علـــى -  د 45  25-04-2018  03

تــــدریب الحالـــــة و أفـــــراد األســـــرة علـــــى 

  .ممارسة االستماع

  

  

ــــادل مــــن  تواصــــل متب

طــــــــــــــــرف أعضــــــــــــــــاء 

  األسرة 

  : تطبیق أثناء الجلسة یضم-  د 60  26-04-2018  04

تواصــــــــــل الحالــــــــــة مــــــــــع الوالــــــــــدین * 

  ) .التعبیر(

  .استماع الوالدین للحالة* 

التــدریب علــى : تقــدیم واجــب منزلــي* 

  .التواصل في البیت

  

  

تعلـــــــم أفـــــــراد األســــــــرة 

اإلنصـــــــــــات للحالـــــــــــة 

أثنــــــاء الـــــــتكلم معهـــــــم 

ــــى تفهــــم  باإلضــــافة إل

أفكــــــــاره و التعــــــــاطف 

  .معه 
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  مناقشة الواجب المنزلي-  د 45  28-04-2018  05

عــرض للحالــة نمــوذج مصــور لطفــل -

یتواصــــل بطریقــــة جیــــدة مــــع األهــــل و 

  .المعلمین

تقلیــــــد الحالــــــة لهــــــذا التصــــــرف بعــــــد -

  .مالحظته

الغایة من فهم الحالة 

النمـــــــوذج و تواصـــــــل 

بطریقـــــــة جیــــــــدة مــــــــع 

عائلتـــــــه و المعلمـــــــین 

فــــــــي المدرســــــــة مــــــــع 

تجنبــه األلفــاظ الســیئة 

.  

عمـــل جـــداول توضـــع فیهـــا رمـــوز و -  د 45  30-04-2018  06

أرقــــام تعــــدد المــــرات التــــي یقــــوم فیهــــا 

الطفـل بالسـلوك العـدواني فـي المدرسـة 

  .و المنزل

و جدول آخر یضـم سـلوكیات التـي  -

  -ها الحالة في أیام األسبوعقام ب

الحالة یضـع تلـك الرمـوز و تسـتقبل  -

هــــــذه  الرمـــــــوز فـــــــي آخـــــــر الجلســـــــات 

  .بإحدى المفردات 

تقـــدیم واجـــب منزلـــي للوالـــدین حـــول  -

مراقبــــــة ســــــلوك الحالــــــة و مــــــلء تلــــــك 

  الجداول من قبل الحالة

  

تشـــــــــــــــجیع وتوجیـــــــــــــــه 

ـــــــــــــة و  األســـــــــــــرة للحال

الحرص علـى تعلیمـه 

ســــــــــــــــلوكات جیـــــــــــــــــدة 

كاالهتمــــــــام بمظهــــــــره 

وعــــــــــــــــــــدم تلویـــــــــــــــــــــث 

  الممتلكات  
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  .مراجعة الواجب المنزلي-  د 60  02-05-2018  07

قصــة : ســرد الباحثــة قصــتین للحالــة -

قصــــة التــــأخر عــــن موعــــد  -الدبــــدوب

  .المباراة

  

  

  

ـــة بشـــدة  تحمـــس الحال

لســماع القصــص مــع 

ــــــة منهــــــا ، فهــــــم  الغای

وتعلـــم عـــدم الســـخریة 

األخــــــــــــــــرین و  مـــــــــــــــع

التخلـــي عــــن التعــــدي 

علــــــــیهم بالضــــــــرب و 

  الشتم

  

  : سرد الباحثة ثالث قصص للحالة  د 60  06-05-2018  08

  قصة رفض االعتداء-1

  .قصة سرقة في متجر لمونالیزا-2

  قصة السعادة الحقیقیة -3

  عرض نموذج مصور للحالة یتضمن   د 45  07-05-2018  09

ــــــم * ــــــاء شــــــرح المعل ــــــذ أثن ــــــاه التلمی انتب

  للدرس

االلتــــــزام بالهــــــدوء و النظــــــام أثنـــــــاء * 

  .اللعب في ساحة المدرسة

تجمع الرموز الموجـودة فـي الجـداول *

  السابقة و تستبدل المعززات للحالة

إبـــالغ الحالـــة بانتهـــاء البرنـــامج فـــي * 

ـــة كهـــذه  أعجـــب الحال

النمـــاذج وامتنــــع عــــن 

لفوضــى فــي إحــداث ا

القســـــــــــــم و االنتبـــــــــــــاه 

  لمعلمته واحترامها  
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  الجلسة المقبلة 

  إنهاء البرنامج العالجي -  د 45  08-05-2018  10

  )القیاس ألبعدي(تطبیق المقیاس  -

ــــــــــاض الســــــــــلوك  انخف

  العدواني بدرجات 

  ) :م  -م ( للحالة  العالجي تقییم البرنامج 1-3-6

ّ حضور الحالة و األسرة في الجلسة األولى و بعد ذلك، لوحظ عدم  أثناء فترة تنفیذ البرنامج تم

ل في وفاة أحد األقارب، و لكن بعد  مشاركتهم و تغیّب الحالة عن الدراسة بسبب ظروف عائلیة تتمّث

ة قصیرة و    صلت األسرة و الحالة المشاركة في باقي الجلساتامدّ

الة عن مشاكله و و ساهمت تقنیة التدریب على التواصل إلحدى الجلسات في فتح المجال لتعبیر الح 

لة به و باقي أفراد األسرة، ودعم هذه التقنیة الواجبات المنزلیة التي كانت األسرة  ما ستفعله األم المتكفّ

ر سلوك الحالة، حیث أعجب بتلك  تنجزها مع الحالة في البیت، وكان لتقنیة النمذجة أثر كبیر في تغیّ

ن سلوك  النماذج و هذا ما دفعه لتقلیدها، باإلضافة لتقنیة القصص التي ساعدت بدرجة كبیرة في تحسّ

ئة و  ّ ة القصص التي عرضت في الجلسة الثامنة و التي هدفت إلى رفض السلوكات السی الحالة خاصّ

  تفادي الغضب 

و التعاطف مع اآلخرین بدل التعدّي علیهم ، ولوحظ نجاح باقي التقنیات المستخدمة في الجلسات و 

ّ إنهاء البرنامج بطریق دة و مالئمةتم ّ   .ة جی

   .و أسفر البرنامج عن وجود نتیجة منخفضة في درجة العدوان في القیاس البعدي 
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  ) :م ، م ( نتائج القیاس البعدي للحالة  1-3-7

  :یوضح مستوى العدوان في القیاس البعدي  :)21( الجدول رقم 

  الدرجة  أبعاد العدوان 

  07  العدوان الموجه نحو اآلخرین

  00  العدوان الموجه نحو الذات

  04  العدوان الموجه نحو الممتلكات و األشیاء

  11  الدرجة الكلیة

  

بعد تطبیق البرنامج العالجي تحصلت الباحثة في القیاس البعدي على درجات منخفضة في السلوك  -

  و بعد العدوان   ͦ 11العدواني، حیث انخفضت الدرجة الكلیة إلى 

و بعد العدوان الموجه نحو   ͦ 0و بعد العدوان الموجه نحو الذات   ͦ 07الموجه نحو اآلخرین إلى 

  . ͦ 04الممتلكات و األشیاء إلى 

  :انخفاض العدوان الموجه نحو اآلخرین المتمثل في  -

  .ستعمال الحجارة و األلفاظ السیئة، الفوضى في القسم، رمي األشیاء على اآلخرین بإ الضرب 

  :انخفاض العدوان الموجه نحو الممتلكات و األشیاء المتمثل في  -

  .التعامل بخشونة مفرطة مع األثاث و تلویث ممتلكاته و تمزیق دفاتره 
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  : عام للحالة استنتاج

تلمیذ یدرس في السنة الثانیة ، تحصیله الدراسي ضعیف جدا و یعیش مع األسرة ) م ، م ( الحالة 

ة واحدة في إحدى األیام و  ّ ض لنوبة صرعیة مر ّ المتكفلة به، و هو في مرحلة الطفولة المتوسطة، تعر

ّ لدیه سلوك عدواني، و هذا راجع إلى تشجیع أفراد األسرة المتكفلة به خاصة األم، إض افة إلى أن

ت معه ، تم الكشف عن درجة العدوان و  ّ د سلوكها العدواني، فمن خالل المقابالت التي تم الحالة یقّل

رت بـ  ، و بعد تطبیق البرنامج العالجي توصلت الباحثة إلى نتائج واضحة في انخفاض  ͦ 20التي قدّ

  .  ͦ 11درجة العدوان فیما یخص الحالة إلى 

یهتم بمظهره و تجنّب ضرب اآلخرین باستعمال الحجارة و یتعامل بودّ مع  )م ، م ( الحالة  أصبح

ن ألفاظه أثناء مخاطبة غیره  ، فلم یعد  مین إضافة إلى تحسّ زمالئه في المدرسة ، و یحترم المعّل

  .یشتمهم، و یرفض مشاركة بعض رفاقه في التعدي على اآلخرین

   : ملخص عام للحاالت

ّ الحاالت الثالثة  من خالل المقابالت و المال ل إلى أن ّ التوصّ حظة و تطبیق مقیاس السلوك العدواني تم

، لدیهم سلوك عدواني و بدرجات مرتفعة و متفاوتة فیما بینهم، حیث أنّ مستوى العدوان )التالمیذ ( 

مرتفع لدرجة كبیرة، و مستوى العدوان لدى  ͦ 28) ب ، بن ( والحالة   ͦ 27) ب ، أ ( لدى الحالة 

  .مرتفع، و لكن بدرجة قریبة من المتوسط   ͦ 20) م ، م ( الحالة 

ل إلى نتائج إیجابیة في سلوك الحاالت الثالثة، حیث  ّ التوصّ و بعد تطبیق البرنامج العالجي المقترح تم

ب ( و الحالة  ͦ 06إلى   ͦ 27ن بشكل كبیر م) ب، أ ( لوحظ انخفاض في درجة العدوان لدى الحالة 

  .ͦ 16إلى ͦ  28انخفضت درجة العدوان لدیه من ) ، بن 

ا الحالة  ّ   .ͦ  11إلى ͦ  20انخفضت الدرجة لدیه من ) م ، م ( أم
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م البرنامج العالجي نتائج متفاوتة في انخفاض السلوك العدواني لدى كل الحاالت    .لقد قدّ

  :ـ مناقشة الفرضیات2

  :مناقشة الفرضیة الرئیسیة 1-2

  "التخفیف من السلوك العدواني لدى الطفل في یساعد العالج األسري السلوكي" المتمثلة في

من خالل نتائج دراسة حالة والبرنامج العالجي توصلت الباحثة إلى أن البرنامج العالجي األسري 

، وهذا ما اتضح بعد تحلیل السلوكي المقترح ساعد في التخفیف من السلوك العدواني لدى الطفل

المقابالت والمالحظة التي قامت بها الباحثة، أن الحاالت الثالثة لدیهم عدوان موجه نحو اآلخرین 

المتمثل في العدوان الجسدي والعدوان اللفظي وعدوان موجه نحو الممتلكات واألشیاء ،وهذا ما أكده 

بیقه في آخر المقابالت، تبین أن كل الحاالت الذي تم تط) القیاس القبلي (مقیاس السلوك العدواني 

  .لدیها سلوك عدواني بدرجة مرتفعة ومتفاوتة

العالجي تعدل سلوك الحاالت،حیث كان للتقنیات دور كبیر في خفض مستوى . ومن خالل البرنامج

العدوان، ففي الحالة األولى أظهرت فنیة االقتصاد الرمزي نتیجة واضحة في سلوكه حیث انخفض 

الضرب باستعمال العصا، الشتم، تخریب (وان الموجه نحو اآلخرین ونحو الممتلكات واألشیاء العد

) التسامح، النظام والهدوء في المدرسة والبیت ودود مع اآلخرین(وزیادة السلوكات االیجابیة ) أشیاء

ستماع باإلضافة  وانتفع الحالة الثانیة بتقنیة التدریب على التواصل التي ساعدته في اكتساب مهارة اال

إلى القصص التي كان لها أثر واضح على سلوك الحالة ،حیث توقف عن العراك وتعلم االعتذار 

لغیره، أما الحالة الثالثة فساهمت الواجبات المنزلیة والنمذجة بما تحتویه من سلوكات ایجابیة في تغییر 

أثبتته الدرجات المتحصل  وهذا ما.سلوك الحالة من خالل مالحظة وتقلید كل السلوكیات المرغوب فیها

  :علیها في القیاس ألبعدي لمقیاس السلوك العدواني كما هو موضح في الجدول التالي
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  ).قیاس القبلي والبعدي(یوضح نتائج مقیاس السلوك العدواني للحاالت ):22(الجدول رقم 

  الحاالت               القیاس القبلي          القیاس البعدي         

26° 27° 01 

16° 28° 02 

11° 20° 03 

  

و  (27°) یتضح من خالل الجدول أن الحالة األولى بلغ لدیها مستوى العدوان في القیاس القبلي

درجة و هذا ما كشفه عنه مقیاس السلوك العدواني ،أما الحالة ) 06(انخفضت في القیاس ألبعدي إلى 

درجة في القیاس البعدي ) 16(ى  إلوانخفضت  درجة) 28(علىالثانیة فتحصلت في القیاس القبلي 

وانخفضت في  درجة) 20(،وفیما یخص الحالة الثالثة فبلع  المستوى العدواني لدیها في القیاس القبلي 

  .درجة وهذا ما أثبته مقیاس السلوك العدواني )11(القیاس البعدي إلى 

لمقیاس السلوك  18مرتفع یفوق الدرجة ومن هنا نقول أن الحاالت كان لدیها سلوك عدواني بمستوى 

العدواني وبعد تطبیق البرنامج العالجي األسري السلوكي  لوحظ انخفاض في مستوى العدوان لدى 

الحاالت وهو ما أثبتته الدراسات السابقة منها دراسة عبد المنصف حسن رشوان حول ممارسة العالج 

دى األطفال واستخدمت بعض تقنیات التعدیل السلوكي في خدمة الفرد لتعدیل السلوك العدواني ل

النمذجة ،التعزیز ،تشكیل السلوك،اإلطفاء والعقاب، وقد أشارت إلى وجود فروق دالة :السلوكي مثل 

  .إحصائیا في درجات العینة على مقیاس السلوك العدواني البعدي 

  

  



 عرض النتائج و مناقشة الفرضیات                                             الفصل السادس
 

 131 

حول العالقة بین ممارسة العالج األسري في خدمة )1992(ومن ناحیة أخرى دراسة نجوى الشرقاوي 

الفرد وتخفیف معدالت حدوث السلوك العدواني لطفل ما قبل المدرسة واستخدمت مجموعة من 

الجلسات األسریة ،األلعاب ، الحكایات،البرامج التربویة وأظهرت الدراسة انه توجد عالقة : التقنیات 

  .إیجابیة ذات داللة إحصائیة 

یساعد العالج األسري السلوكي في التخفیف من السلوك : ا سبق نستنتج أن الفرضیة القائلةومم

  .العدواني لدى الطفل قد تحققت

  :مناقشة الفرضیة الفرعیة األولى 2-2

  "هناك أسباب أسریة وأسباب بیئیة وراء ظهور هذا السلوك العدواني" التي تنص على أنه

أجریت سابقا توصلت الباحثة إلى وجود عدة أسباب أسریة كامنة وراء من خالل تحلیل المقابالت التي 

ظهور هذا السلوك العدواني ،حیث اشتركت الحاالت في نفس السبب وهو التشجیع والتعزیز السلبي 

من طرف الوالدین باإلضافة إلى أسباب أخرى غیر مشتركة ،فالحالة األولى یتعدى على اآلخرین 

بسبب اإلحباط الذي یلقاه في حیاته المنزلیة فحسب نظریة اإلحباط فإن  وعلى الممتلكات واألشیاء

العدوان یزید كلما ازداد الشعور باإلحباط ،والحالة الثانیة یعود سبب تصرفاته العدوانیة إلى التعزیز 

السلبي من طرف الوالد،أما الحالة الثالثة ،فسلوكه العدواني نتیجة اإلهمال من طرف األم المتكفلة 

لحرمان من الحب واإلرضاء العاطفي من طرف األم البیولوجیة باإلضافة إلى سوء االتصال داخل وا

  .األسرة المتكفلة به 

حول تقارب األطفال من األم وعالقتها بالسلوك بین ) 1980(وهذا ما توصلت إلیه دراسة زویبل 

ال السود  في بعدي القلق حیث سجل األطفال البیض ارتفاعا أكبر من األطف: اإلخوة ،وخلصت بنتائج

والتفاعل االجتماعي كما سجلت عینة األطفال التي تنتمي إلى المستوى االجتماعي االقتصادي 

وأن األطفال السود یتعرضون :المنخفض ارتفاعا في العدوانیة عن العینة التي تنتمي إلى الطبقة العلیا 
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مستوى العدوان ،االكتئاب مقارنة باألطفال لكم أكبر من اإلحباطات والحرمان والذي یؤدي إلى ارتفاع 

  .البیض 

التي كانت حول االتصال األسري )2013(ودراسة نادیة بوضیاف بن زعموش ومخلوفي فاطمة 

وعالقته بالسلوك العدواني لدى أطفال القسم التحضیري ،وأظهرت النتائج أن هناك عالقة قویة وعكسیة 

ل داخل األسرة قل السلوك العدواني لدى الطفل والعكس بین الموضوعین ،أي أنه كلما تحسن االتصا

  .صحیح 

حول السلوك العدواني لدى الطفل وعالقته باإلساءة اللفظیة واإلهمال )2014(ودراسة بن حلیلم أسماء

من طرف األم ، وتوصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین اإلساءة اللفظیة الوالدیة والسلوك 

السلوك العدواني لدى األطفال المتمدرسین إضافة إلى وجود فروق دالة العدواني وبین اإلهمال و 

 .إحصائیا في السلوك العدواني لدى األطفال المتمدرسین لصالح الذكور

  .ویدل هذا على تحقق الفرضیة الفرعیة األولى 

  :مناقشة الفرضیة الفرعیة الثانیة ـ3- 2

للتخفیف من السلوك العدواني  السلوكياألسري العالج  اختالف في أثر یوجد"التي تنص على انه

  "لدى الطفل حسب السن

سنوات والحالة الثانیة 10من خالل نتائج دراسة حالة اتضح أن الحالة األولى البالغة من العمر 

سنوات ،لدیهم سلوك عدواني متمثل في العدوان الموجه نحو اآلخرین ،ونحو  7سنوات ،الثالثة 9

وهذا ما أكدته نتائج مقیاس السلوك العدواني .یاب العدوان الموجه نحو الذات الممتلكات واألشیاء وغ

وأما الحالة الثالثة ، درجة) 28(والحالة الثانیة ،درجة ) 27(،حیث تحصلت الحالة األولى على 

انخفضت هذه الدرجات بعد تطبیق البرنامج العالجي ،و كان هناك درجة ) 20(فتحصلت على  

  :الدرجات حسب السن كما هو موضح في الجدول التالي اختالف متباین في 
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  یوضح درجة السلوك العدواني بعد تطبیق البرنامج العالجي  :)23(الجدول رقم

  الحاالت         السن             درجة العدوان       

            06             10 01 

            16             09 02  

            11             07 03 

یتضح من خالل الجدول وجود اختالف في انخفاض درجات العدوان بعد تطبیق البرنامج العالجي 

درجات بعدما )6(سنوات ،انخفض لدیها السلوك العدواني إلى  10فلحالة األولى البالغة من العمر 

درجة بعدما ) 16(سنوات انخفض السلوك العدواني إلى9،أما الحالة الثانیة البالغة )27(كانت درجته 

درجة )11(سنوات انخفض العدوان لدیه 7وفیما یخص الحالة الثالثة الذي هو بعمر ) 28(كانت درجته

  درجة   )20(ما كانتبعد 

ومما سبق نستنتج أن الفرضیة القائلة بأنه یوجد اختالف في أثر العالج األسري السلوكي لدى الطفل 

  .السن قد تحققتحسب 

  :مناقشة الفرضیة الفرعیة الثالثة 4-2 

في أثر العالج األسري السلوكي للتخفیف من السلوك العدواني  اختالفیوجد " التي تنص على أنه

  ".حسب طبیعة األسرة 

انه الیوجد ) القیاس البعدي(تبین لنا من خالل تطبیق البرنامج العالجي ومقیاس السلوك العدواني 

اختالف في أثر العالج األسري السلوكي للتخفیف من السلوك العدواني  حسب طبیعة األسرة ألن كل 

ولى قدر الحاالت على اختالف طبیعة األسرة إنخفض لدیهم السلوك العدواني ،حیث أن الحالة األ

درجة علما أن كلتا الحالتین )16( درجات، والحالة الثانیة ب) 06(انخفاض السلوك عدواني لدیها ب
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من أسرة أصلیة، في حین أن الحالة الثالثة المتكفل به قدرت درجة انخفاض مستوى العدوان لدیه 

  .، وبهذا لم تتحقق الفرضیة الفرعیة الثالثة درجة ) 11(ب

 :عام استنتاج

لقد كان الهدف من الدراسة اثبات اثر العالج االسري السلوكي في التخفیف من السلوك العدواني لدى الطفل 

،وذلك من خالل المقابالت ،المالحظة ومقیاس السلوك العدواني ،وتطبیق البرنامج العالجي ،من اجل 

 )السن،طبیعة االسرة(التالیةالسلوك العدواني لدى الطفل حسب المتغیرات  انخفاضالوصول الى تقییم یوضح 

السلوكي یساعد في التخفیف من السلوك  األسريهل البرنامج العالجي ''المطروحة  اإلشكالیةعن  واإلجابة

  ''العدواني لدى الطفل؟

السلوكي یساعد في التخفیف من السلوك العدواني لدى  األسريلقد توصلت الباحثة الى ان البرنامج العالجي 

كده أالسن ، حیث كان للبرنامج اثر واضح في انخفاض درجة السلوك العدواني وهذا ما الحاالت باختالف

 األسرةفیما انه الیوجد اختالف  في انخفاض السلوك العدواني حسب طبیعة .مقیاس السلوك العدواني البعدي 

  حیث لوحظ انخفاض في درجة العدوان للحالتین من اسرة اصلیة وحالة من اسرة متكفلة 

  .الخیر نقول ان البرنامج العالجي كان له اثر على سلوك كل الحاالتوفي ا
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  خاتمة 

المدارس ، فتعددت األنواع العالجیة وكان لها أثر في  نتشار فيوك العدواني أصبح ظاهرة واسعة االالسل

خفض مستوى العدوان لدى الطفل و تم في دراستنا الكشف على أثر أحد األنواع العالجیة المتمثل في 

السلوكي ، فبعد دراسة عیادیة للحاالت الثالثة المعتمدة على منهج دراسة الحالة و أدوات العالج األسري 

 ،النمذجة ،التدریب على التواصل ، المناقشة الجماعیة ، لعب الدور( برنامجإضافة إلى ال ،البحث

و )  القیاس البعدي ( تحصلنا على درجات منخفضة في السلوك العدواني  )الواجبات المنزلیة  ،القصص

    .   هذا یدل على أثر واضح العالج األسري السلوكي
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 :التوصیات و االقتراحات 

        البد أن تأخذ بعین اإلعتبار والتي تلخص،االقتراحات و التوصیات  تم طرح بعض
  :فیما یلي

  :التوصیات

غیره، و تعلیمه مراقبة األسرة لسلوك الطفل مع التوجیه السلیم له في التعامل مع  -
  .اآلداب العامة 

  .استماع الوالدین للطفل و السماح له بالتعبیر عن نفسه  -
مین إتاحة فرصة لكلّ طفل في القسم بالمشاركة في الحصص الدراسة    .المعّل

  .تشجیع األسرة و المعلمین للطفل للقیام بسلوكات إیجابیة مرغوب فیها  -
د سلوكهم إبعاد الطفل عن الزمالء أو  -   .األقران العدوانیین حتى ال یقّل

  :اإلقتراحات
لسماح له بممارسة نشاطات ریاضیة الحرص على تطویر مختلف مهارات الطفل و ا -
  .و اللعب بحریة في وقت فراغه ألجل تفریغ الشحنات العدوانیة ،
مین و األسرة و األخصائیین النفسانیین على مراقبة األطف - ال، ذوي تعاون كل من المعّل

تحدید األعراض و عالجها، و متابعتهم بعد العالج و  ،السلوك العدواني، و دراسة األسباب
  .ألجل منع ارتداد السلوك العدواني 
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العالقة بین مشاهده برامج التلفاز و السلوك العدواني لدى ): 2003(احمد محمد عبد الهادي دحالن ، .3

د محمد وفائي الحلو ،الجامعة اإلسالمیة -رساله ماجستیر في العلم النفس ، أ غزه االطفال محافظات
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 الطبعة االولى، عالم الكتب القاهرة المعاصرة، اللغة العربیة): 2007( احمد مختار عمر، .4

  عمان,دار وائل  ،ة الثالثةعالطب، المرجع في الصحة النفسیة) : 2009(،  ادیب محمد الخالدي  .5

دار  ،الطبعة الثانیة، مدخل االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة ):2012(،اسامه فاروق مصطفى  .6

  .عمان ،المسیرة

دار الجامعة الجدیدة  ،طرقهو  لهالعالج النفسي تقنیاته وسائ ):2010(، لي السید فهمي ع .7

  .اإلسكندریة،

  .اإلسكندریة ،مركز اإلسكندریة للكتاب ،علم النفس المعاصر):  1998(،الفت محمد حقي .8

فاعلیه برنامج للتدریب على المهارات االجتماعیة في خفض  ):1991(،العمایرة أحمد عبد الكریم  .9

الجامعة األردنیة  ،رساله ماجستیر غیر منشوره، العدواني لدى الطلبة الصفوف االبتدائیةالسلوك 

  عمان،

برنامج العالجیة تخفیف حده االضطرابات  ):2011(،امینه محمد علي اضومصطفى بض أنسام .10

  المكتب الجامعي الحدیث،ة االولى عالطب، الراشد لدى الشخصیة
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االقتصاد الرمزي في خط مستوى تأخر الدراسي لدى  فاعلیه): 2006(ابراهیم احمد عبد الغني، .11

  .، 3مجله كلیه التربیة ،العدد  عینه من تالمیذ المرحلة اإلعدادیة،
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  .عمان-االردن ،
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، عالم  اإلرشاد النفسي والمعرفي ووساطة التربیة): 2011(بنعسى زعبوش ، إسماعیل علوي ،  .16

 . الكتب الحدیث ، األردن 

 ، برنامج المهارات فنیات تعدیل السلوك مركز توعیه والتأهیل) : س- ب(  ،بهاء الدین جالل .17

  .الكویتمركز هیلب وبوب مع جمعیة التوعیة و التأهیل ،

 ،الطبعة االولى، تعدیل السلوك االنساني: )2005( ،سعید حسني العزة ،الهاديجوده عزت عبد  .18

  . عمان،دار الثقافة 

الطبعة االولى ، سنه 12الصحة النفسیة للطفل من المیالد حتى : )2003(،حاتم محمد ادم  .19

  .مصر،مؤسسه اقرا ،

دار ، الطبعة االولى  ،تخطیط برنامج الطفل وتطویرها ):1999( ،حنان عبد الحمید العناني .20

  .عمان،الصفاء 

جامعه الملك ، مهارات تسجیل السلوك المالحظة المباشرة ):س-ب(،حنان عبد الرحمن السرحان .21
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  ).2005(ماي  األول
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 مقیاس السلوك العدواني للعمایرة احمد عبد الكریم:  ) 01(ملحق رقم 

  مقیاس السلوك العدواني

  

 ..... المعلمة المحترم/ حضرة المعلم 

یرجــى منــك المســاعدة فــي التعــرف علــى , بــین یــدیك قائمــة بــبعض األنمــاط الســلوكیة العدوانیــة * 

  .ة بالقائمة المرفقةالطلبة الذین یظهرون مثل هذه األنماط وذلك باالستعان

فــإذا كانــت ال تنطبــق . وتحدیــد م إذا كنــت تنطبـق علــى الطالــب أم ال , الرجـاء قــراءة كــل فقــرة ** 

ذا كانت تنطبق علیه أحیانـا ضـع دائـر حـول الـرقم ) . صفر ( علیه ضع دائرة حول الرقم  ٕ )  1( وا

ذا كانت تنطبق علیه دائما أو باستمرار ضع دائرة حول الرقم ,  ٕ  )  2( وا

علمـــا بـــأن البیانـــات التـــي ســـتقدمها تســـتخدم , الرجـــاء تقیـــیم كـــل طالـــب فـــي الصـــف لوحـــده *** 

  .وسیتم المحافظة على سریتها تماما , إلغراض اإلرشاد فقط 

  

  

  

 "  شاكرًا لكم حسن تعاونكم" 

 

 

  



ال   الفقرة  الرقم

  یحدث

  باستمرار  أحیانا

  2  1  0  .یسبب األذى لآلخرین بطریق مباشرة   -1

  2  1  0  .یبصق على اآلخرین   -2

  2  1  0  .یدفع أو یخمش أو یقرص اآلخرین   -3

  2  1  0  .یشد شعر اآلخرین أو أذانهم   -4

  2  1  0  .یعض اآلخرین   -5

  2  1  0  . یرفس أو یضرب أو یصفع اآلخرین   -6

  2  1  0  . یرمي األشیاء على اآلخرین   -7

  2  1  0  .یحاول خنق اآلخرین   -8

ضد ) مثل السكین ( حادة یستعمل أشیاء   -9

  .اآلخرین 

0  1  2  

  2  1  0  .یمزق أو یشد أو یمضغ مالبسه   - 10

  2  1  0  .یلوث ممتلكاته   - 11

  2  1  0  یمزق دفاتره أو كتبه أو أي ممتلكات أخرى   - 12

یمزق دفاتر أو كتب أو أي ممتلكات   - 13

  .لآلخرین 

0  1  2  



  2  1  0  .یمزق أو یشد أو یمضغ مالبس اآلخرین   - 14

  2  1  0  .یلوث مالبس اآلخرین   - 15

یمزق المجالت والكتب أو أي ممتلكات   - 16

  .عامة أخرى 

0  1  2  

( یتعامل بخشونة مفرطة مع األثاث   - 17

  ) .كضربه أو كسره أو رمیه على األرض 

0  1  2  

  2  1  0  .یكسر الشبابیك   - 18

  2  1  0  .یبكي ویصرخ   - 19

صیح یضرب األشیاء بقدمیه وهو یصرخ وی  - 20

.  

0  1  2  

  2  1  0  یرمي بنفسه على األرض ویصیح ویصرخ   - 21

  2  1  0  .یضرب بقدمیه أو یغلق األبواب بعنف   - 22

  2  1  0  )حددها (  یقوم بأشیاء أخرى   - 23

 

 

 

 



  :طریقة التصحیح و تفسیر النتائج 

  فقرة)  23( عدد فقرات المقیاس   

  : األوزان  -

 )  1( یحدث أحیانا    -     )          صفر ( ال یحدث أبدا    -

  )  2( یحدث دائما  -

  )  46صفر ــ ( الدرجة الكلیة على المقیاس تتراوح بین  -

 .فما فوق مستوى عالي من العدوانیة )  18( اعتبرت العالمة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شبكة مالحظة السلوك العدواني : )02( الملحق رقم 

  : الصف   :  اسم الحالة 
  :ة الكلیة للمالحظة الفتر   :مكان المالحظة 
  :السلوك المالحظ 

  الحاالت   
  
  أنماط السلوك 

  
  )1(الحالة 

  
  )2(الحالة 

  
  )3(الحالة 

  
  )4(الحالة 

الضرب ، الركل ، الدفع 
  ، العض ، الخنق 

        

  شتم اآلخرین 
  و البصق علیهم 

        

التعدي على اآلخرین 
  بالضرب في حالة العض

        

  تخریب الممتلكات 
رسة ، المنزل ، المد( 

  )الشارع 

        

 إحداث الفوضى في القسم 
  

        

عدم العمل بالنصائح و 
التعلیمات المقدمة من 
  المعلمین  و الوالدین 

  

        

  



  یمثل مخرجات االتساق الداخلي بین األبعاد و االختبار: ) 03(ملحق رقم 
 

Group Statistics 

 group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

total 
1,00 6 25,3333 3,44480 1,40633 

2,00 6 7,1667 1,47196 ,60093 
 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Equal variances assumed 7,461 ,021 11,879 10 ,000 18,16667 1,52934 14,75908 21,57425 

Equal variances not assumed 

  

11,879 6,767 ,000 18,16667 1,52934 14,52494 21,80839 

 
  لمعامل ألفا كرومباخ  SPSSیمثل مخرجات     : ( 04)   ملحق رقم

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,870 23 
 

  
  للتجزئة النصفیة SPSSیمثل مخرجات  ) :05(ملحق رقم 

  
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value ,857 

N of Items 12a 

Part 2 
Value ,546 

N of Items 11b 

Total N of Items 23 

Correlation Between Forms ,837 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length ,911 

Unequal Length ,912 

Guttman Split-Half Coefficient ,855 

 

 



 
 
 

  البرنامج العالجي في صورتھ األولیة: ) (06ملحق رقم 

  

و األدوات      الفنیات   زمنھا  أھدافھا                موضوعھا  الجلسة 
  المستخدمة

    
  األولى

  
  
  
  
  

  الثانیة

التمھید 
  للبرنامج

  
  
التعریف  

بالسلوك 
العدواني 

لدى 
األطفال 
وتقنیة 
  العالج

توضح البرنامج العالجي و - 
أھدافھ ألفراد األسرة و تھیئتھم 

  للمشاركة فیھ
  
تعریف السلوك العدواني لدى -

  .األطفال
  .أشكالھ-
  .شرح أسباب السلوك العدواني-
كیفیة تطور ھذا العدوان عبر -

  .مراحل الطفولة 

  د45
  
  
  
  

  د60

  المناقشة الجماعیة
  
  
  

  المحاضرة و المناقشة 

  
  
  
  
  

  الثالثة 

التواصل 
الجید و 
  الواضح 

  التعبیر

  :تدریب على مھارة التعبیر 
تعبیر أفراد األسرة عن -

مشاعرھم و أفكارھم بوضوح 
أثناء تفاعلھم مع بعضھم 

  .البعض
تجنب األلفاظ السیئة أثناء -

الحوار و إیماءات الغضب و 
  .التحقیر 

إختیار العبارات و الكلمات -
  .الكالمالطیبة و المشجعة أثناء 

فسح المجال للطفل في التعبیر -
  .عن نفسھ

إعادة صیاغة الكلمات أو -
الجمل في حالة عدم فھم 
الشخص المقابل للرسالة 

  .الموجھة

التدریب على   د60
  التواصل 

  لعب األدوار 

  الرابعة
  
  
  

) تابع (
التواصل 
الجید و 
  الواضح 

  :تدریب على مھارة اإلستماع 
األسرة مع أفكار تعاطف أفراد -

  .و مشاعر بعضھم 
  .إحساس الطفل بھذا التعاطف -

التدریب على   د60
  التواصل 

  مھارة اإلستماع 



 
 
 

اإلنصات و التركیز و محاولة -  اإلستماع   
  .فھم كالم الطفل

  الخامسة
  
  
  
  
  

تواصل 
الوالدین مع 

  الطفل 

إكتساب الطفل حریة التعبیر -
یكون من خالل التطبیق أثناء 

الجلسة مع أعضاء األسرة حیث 
یترك لھ المجال للتعبیر عن 

مشاكلھ و مایشعر بھ وعن ما 
  یرید و ما یزعجھ 

تقدیم واجب للتدرب على -
  .مھارة التواصل في المنزل 

إستماع الوالدین أثناء تكلم -
  .األبناء معھم 

  الحوار  المناقشة و  د60
  واجب منزلي

  السادسة
  
  
  
  

تقلید 
السلوك 
  المقبول

  .مراجعة الواجب المنزلي -
تقلید الطفل نموذج طفل آخر -

یتواصل بطریقة جیدة مع أھلھ 
  .و المعلمین من خالل المالحظة

إحترام األھل و المعلمین و -
  .السماع لھم

  النمذجة  د60

  السابعة
  
  
  
  

خفض 
السلوك 

العدواني 
  لدى الطفل 

زیادة السلوكات المرغوبة و -
تفادي السلوك العدواني أو 
التقلیل منھ من خالل عمل 

جداول توضع فیھا رموز و 
أرقام لعدد مرات التي ال یقوم 

فیھا الطفل بالسلوك العدواني في 
  المدرسة و المنزل و جدول آخر 

للسلوكات المقبولة التي قام بھا 
في الیوم و یكافئ علیھا في 

  .المنزل المدرسة و 

  اإلقتصاد الرمزي  د60
  واجب منزلي 

  الثامنة 
  
  
  
  

تعلم 
سلوكات 

  جدیدة 
  

  .مراجعة الواجب المنزلي -
توجیھ إھتمام الطفل نحو -

الدراسة من خالل المطالعة و 
  .إنجاز الواجبات المدرسیة 

  

  اإلقتصاد الرمزي   د60
  القصة 

  



 
 
 

  التاسعة
  
  
  

التوقف عن 
العراك و 

  عدم السرقة 

التعاطف مع اآلخرین و عدم -
التعدي علیھم في حالة الغضب 

أو اإلحباط و محاولة نشر 
  .السعادة 

  .رفض السلوكات السیئة -
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  السمتخدمة في البرنامج العالجيیوضح القصص : )07 (ملحق رقم 

  رفض االعتداء 

كان سالم تلمیذا في الصف السادس ، و في أحد األیام كان عائدا إلى المنزل بصحبة أصدقائه 

: و قد خرجوا لتوهم من الحدیقة التي اعتادوا اللعب فیها كل مساء و فجأة قال صدیقه عصام 

 " . أنظروا إلى هذا الصبي ، هیا نسخر  منه و نضحك

فعلى الرغم من أنه كان قد هل من عادة   !  مرة أخرى ! یا إلهي: " فكر سالما قائال في نفسه 

  عاصم في في السخریة من األطفال اآلخرین و االعتداء علیهم ، لكنه لم یوفق عاصما عن هذا 

سحب ماذا لدینا هنا ؟ حاول الولدان أن ی: " قال عاصم و هو یضع یده في جیبه الولد الغریب 

ماذا ترید ؟ لیس : یده من جیبه ، فأمسكه  عاصم من یاقته ، و قال الصبي بصوت خائف 

  .معي أي شيء ؟ 

و : " فأجاب الولد بصوت مرتعش : "  ! أرید نقودك ، هیا أسرع: فدفعه عاصم بقبضته و قال 

.  إذا لم یكن معك نقود فاذهب و أحضرها: قال عصام معددا "  ! لكن لیس معي أیة نقود

  . " أعطني  نقودا و إال سأوسعك ضربا 

و لكمه بقوة في صدره ، نظر سالم إلى صدیقیه اآلخرین ، لم یكن أي منهما یستمتع بالمشهد 

  . لكنها ظال صامتین ، و هما یراقبان عاصما یسمى إلى الولد 

  .و أخذ الولد المسكین یبكي  ! صار عاصم أكثر عنفا و أذى ، فلكم أذى الولد الصغیر

و فجأة توقفت سیارة بجانب المجموعة ثم هبطت " . دعني و شأني : " قال الولد الصغیر باكیا 

  " . ما الذي یجري هنا : " منها والدة سالم و سألت بصوت عال 



 
 
 

شعر سالم بالسرور و حمد اهللا لوصول أمه ، فالفت ناحیتها ، و كانت هي تبدو في شدة 

  .الغضب 

  " تفعلونه مع هذا الولد الصغیر ؟ ما الذي : " سألت في صرامة 

لم أكن أفعل أي شيء ، أنه عاصم الذي یعتدي على الولد " " أجابها سالم مدافعا عن نفسه 

  . "الصغیر 

  " أدخل السیارة : " أمرته أمه قائلة . فأجاب بقیة األوالد یركضون 

ایة ، و سرعان ما في طریقهما إلى البیت ظل سالم صامت نظر إلى والدته و كانت منزعجة للغ

و اآلن أخبرني ما الذي كان : وصال إلى المنزل ، فوضعت أمه حقیبتها جانب و قالت له 

  یحدث ؟ لم أكن أعرف أنك معتد بهذه الطریقة یا سالم 

لقد كان عاصم هو الذي یعتدي على ذلك الولد ، فقالت : لست هكذا : فقال سالم بصوت عال 

  .إلساءة للولد ، و هذا یجعلك مثله تماما لكنك لم توقف عاصما عن ا" أمه 

عندما كنت صغیرة كنت أتعرض ! یا بني" استمع إلي : ثم جلس إلى جانب سالم و قالت له 

  " . إلساءات أنا أیضا 

بدون سبب بعض الفتیات الكبیرات في مدرستي كن : فقالت أمه " و لماذا ؟ : " سألها سالم 

ري المدرسیة ، بینما صدیقاتي یتفرجن ، فألنني كمن دون یطلقن علي أسماء ، و یمزقن لي دفات

  " أعوان ، لم أستطع منع هذا اإلیذاء عني 

من الطبیعي الخوف من : " قالت أم سالم " أظن أن صدیقاتك كن خائفات : " قال سالم 

ت المعتدین ، و لكننا بوسعنا أن نمنعهم إذا اعترضنا على سلوكهم السیئ ، ورفضناه فیما بعد قال



 
 
 

إنهن ال یعجبهن معاملة الكبیرات لي معاملة سیئة ، و تشجعنا جمیعا و أبلغنا : " صدیقاتي 

  " . المعلمات بذلك 

  " حتى أنا و أصدقائي ال یسرنا سلوك عاصم : قال سالم 

منعوا عاصم من اإلساءة لألطفال  ! فلماذا إذن ال تفعلون شیئا معا: ثم عقبت أم سالم قائلة 

لماذا ال تدعوا أصدقاءك لتناول الشاي هنا ؟ و سوف نناقش ماذا تفعلون عندما یبدى : اآلخرین

  عاصم سلوكه السیئ مرة أخرى 

  " . سیكون هذا لطفا منك : " قال سالم 

فیما كانوا  دعا سالم أصدقاؤه لتناول الشاي في الیوم التالي ، ووصلوا إلى المنزل مساءا ، و

لدي ما أخبركم به ، إن  !  أطفالي األعزاء: یستمتعون باألطعمة الخفیفة ، قالت لهم والدة سالم 

المعتدي الذي یستخدم قوته لیخیف اآلخرین ، تجنبوا صحبته ، و امتلكوا الشجاعة لتشكو منه 

  .المعلمین 

  .الدبدوب الصغیر 

في أحد األیام لم یكن یرید أن یذهب إلى كان سامي ولد طیبا ، یدرس في الصف السادس و 

  .المدرسة فقد كان یرغب في الذهاب إلى أمه بالمستشفى 

  " أرید أن أذهب لرؤیة أمي : " قال لوالده 

  .ستكون هنا في المساء ، و سوف تحضر معها أخاك الصغیر من المستشفى: " فقال له والده 

   " .أشعر بالوحدة بدونها : " قال سامي بصوت باك 



 
 
 

  " یمكنك أن تأخذ معك دبدوبك : " قال األب 

ثم أعطاه دمیة دب صغیر ، فوضعها سامي في جیب بنطاله و ذهب إلى المدرسة ، و في أثناء 

االستراحة الغذاء في المدرسة خرج سامي للعب في فناء المدرسة مع ولدین آخرین هما حسام و 

  . سمیر 

  .و كان الدبدوب الصغیر یطل من جیبه 

و حاول زمیاله أن یلحقا به و یمسكاه ، لكنه كان أسرع من أن یلحقا به " المساكة " لعبون كان ی

  ، كان یجري أفضل ما یكون ، هنا و هناك و في كل مكان بكل قوته 

سامي ما هذا : " و فجأة الحظ  أحد زمالئه في الفصل و اسمه باهر دمیة الدب ، فصاح قائال 

  .لحظات ، و كان یلهث من الجري الذي في جیبك ؟ ، توقف سامي ل

فأجاب سامي ، ال شيء ، و حاول إخفاء دمیته ، و الحق أنه كان یخشى أن ینتزع باهر منه 

  .دمیته ، و رغم ذلك ، فقد اقترب باهر من سامي و جذب الدمیة من جیبه 

 !  بدبدو  ! انظروا ، انظروا ماذا احضر سامي" : و صاح باهر منادیا على األوالد اآلخرین 

  .تجمع األوالد و لتفوا حول سامي 

  " لذلك أرسله والداه إلى المدرسة و معه دبدوبه : إن سامي طفل رضیع : " قال بوبي لألوالد 

  " بالطبع ال بد من یحتاج لمن یطعمه بالملعقة : " فقال حسام 

  " أعدلي الدبدوب : " قال سامي 

  .لكن باهرا لم یهتم به أي اهتمام 



 
 
 

  نحو حسام ، فألقاه حسام إلى سمیر ، فألقاه سمیر إلى باهرا مرة أخرى  ألقى بالدبدوب

  " .هیا ، ألقاه و خذ دبدوبك فهو هنا : " قال باهرا لسامي 

و ما ان وصل سامي إلى باهرا ، حتى ألقى باهرا بدمیة الدب إلى حسام ، كان سامي تجري 

في كل مرة ، كان سامي یغلي عضبا  وراء كل واحد منهم لیأخذ دمیته ، ولكنه كان نحیب رجاؤه 

نحن نمزح معك : " ، فكور قبضته و اندفع نحو باهرا لیلكمه ، أمسك حسام بذراع سامي و قال 

  " . األمر كله دعابة ، حاول أن تفهم ، كلنا أصدقاؤك : فقط 

 ماذا تظنون بأنفسكم ؟ لقد تجاوزتم كل الحدود ، و لم: " استدار سامي نحو حسام و قال له 

  " تحترموني ، لقد سببتم لي جرحا لوقت طویل 

  اندفع سمیع نحو الفصل ، و عاد مع السیدة أسماء معلمتهم 

  ما المشكلة یا طفلي العزیز؟ : اقتربت من سامي و قالت له 

لقد أخذوا مني دبدوبي ، و لم یرغبوا في إعادته لي ، طلبته منهم عدة مرات ، شعر باهر : فقال 

  " . لم تكن إال دعابة : " بالخوف ، فقال 

فإن سامي یبدو منزعجا بشدة ، : ال أعتقد هذا : " الحظت السیدة أسماء ما حدث ، فعلقت قائلة 

  " لقد جرحتم جمیعا مشاعره فاعتذروا له 

إن السخریة من اآلخرین أمر سهل ، لكن هل تسامح مع اآلخرین إذا أغاظوك و : " قالت ثم 

  .سخروا منك ؟ 

  . و لم تخرج من شفاهم كلمة واحدة : بقي األوالد صامتین 



 
 
 

األلعاب نلعبها لنمرح فما فائدة تلك األلعاب التي تهدف إلى إحراج اآلخرین : فقالت سیدة أسماء 

ما كان یجب أن أسخر منك ، و هذا هو دبدوبك : أنا آسف : سامي و قال ؟ ، اقترب باهر من 

"  

هذا یحدث أحیانا ، ال علیك ، ال أجعل األمر یسوؤك : " شعر سامي بالسرور ، و قال لباهر 

لقد : نحن آسفان : " وكذلك اقترب الصبیان اآلخران من سامي و قاال له " على اإلطالق ، 

لضحك ، لن نفعل هذا مرة أخرى بعد ذلك ، ال تكن منزعجا ، جعلناك موضوعا للسخریة و ا

  لنكن أصدقاء ، طیبا منذ اآلن 

شعر سامي بالسعادة ، و صافح كل واحد منهم یدا بید ، و كانت المعلمة تقف بالقرب منهم و 

 . كلما فخر بالسلوك المهذب الذي صدر عن األوالد 

 .السعادة الحقیقیة 

هبة إلى نفس المدرسة ، و ذات یوم كن یجلسن معا في فناء  یذهب كل من سامیة و هدى و

هیا بنا نفعل شیئا ممتعا ،  و : فأضافت هبة . أشعر بملل شدید : " المدرسة ، قالت سامیة 

و توجهت سامیة و : " نظرا إحداهن آتیة : قالت هدى تشیر إلى فتاة صغیرة من الصف الثاني 

كانت تمشي و هي تحمل على ظهرها حقیبتها المدرسیة هبة في فرح و إثارة نحو الفتاة التي 

الكبیرة ، و عندما اقتربت من الفتیات الثالثة ، جذبت سامیة حقیبتها وألفت لها في الهواء ، 

 " .هات حقیبتي : " فصاحت الفتاة الصغیرة 

لكن هدى أمسكت بالحقیبة في الهواء مرة أخرى ، فسقطت في الوحل ، كانت الفتاة الصغیرة 

هیا تعالي خذي حقیبتك المتسخة ، أطلبي من أمك أن : " ائفة بشدة ، فقالت لها سامیة هازئة خ



 
 
 

ترمي بها في القمامة و تشتري لك حقیبة أخرى ، التقطت الفتاة المسكینة حقیبتها و هي ال تزال 

و إن اشتكیت نا فسوف : " ثم قالت . !  ال تشتكي منا ألي شخص: تبكي ، حذرتها هدى قائلة 

  " عثر علیك و نمسك بك مرة أخرى ن

لم تشعر سامیة بأي شفقة على الفتاة الصغیرة البائسة ، و خالل فترة األنشطة غیر الدراسیة 

  " تعالي معي من فضلك : " جاءت  السیدة أسماء المعلمة لسامیة و قالت لها 

إنني : ة أسماء و أخذتها إلى ركن من الملعب حیث كانت هناك بضع فتیات یعلمنا ، قالت السید

بحاجة لمساعدتك ، سوف نبني بحیرة مدرسیة معا هنا ، هل یمكنك أن تعملي مع الفتیات 

  األخریات في أثناء وقت االستراحة كل یوم  ؟ 

فقد ظنت أن السیدة أسماء سوف توبخها على سلوكها تجاه الفتاة : شعرت سامیة باالرتیاح 

ة لتعمل مع الفتیات األخریات في ملعب المدرسة ، و الصغیرة ، و في الیوم التالي ، ذهبت سامی

هل تستمتعین بالعمل ؟ : ساهمت في حفر البحیرة ، و مضت السیدة أسماء نحوها ، و قالت 

ألیس هذا أفضل من االعتداء على اآلخرین ؟ شحب وجه سامیة ، و تظاهرت باالنشغال بأشیاء 

إنني أعرف أنك غیر سعیدة بالمنزل ، فإن  ! ةیا طفلتي العزیز : فقالت لها السیدة أسماء .أخرى 

أمك منشغلة بأخیك الصغیر ألیس كذلك ؟ یجب أن تحاول فهم أن األطفال الرضع بحاجة إلى 

 . وقت كثیر ، و أنت فتاة كبیرة ، ألیس كذلك ؟ 

 

  



 
 
 

و .كیف عرفت السیدة أسماء ظروفي في المنزل ؟ : أومأت سامیة برأسها إیجابا و سألت نفسها 

إنك تشعرین بالقوة عند االعتداء على اآلخرین ، و لكنك لن تشعري : ت السیدة أسماء قال

باالرتیاح بعد ذلك إن األعمال الطیبة فقط هي ما یشعرك باالرتیاح ألیس كذلك ؟ بدال من 

انتظار اهتمام أمك لم ال تعطین اهتمامك أنت ألخیك الصغیر ؟ و ألمك و لآلخرین من حولك 

  " . سأحاول :" ؟ أجابت سامیة 

عملت سامیة یوما بعد یوم في إنشاء البحیرة ، تساعد الفتیات األخریات  و تتضاحك  معهن ، و 

عملت السیدة أسماء كذلك معهن ، و عندما اكتملت البحیرة دفعت إلیها بصخرتین كبیرتین 

ل من األفعال لیتقافز علیهما الضفادع ،شعرت سامیة بسعادة كبیرة فالقیام بأمور جمیلة كان أفض

القبیحة كانت بحیرة المدرسة لطیفة ، رقدت سامیة بجانبها لتنظر إلى الضفادع التي لم یكتمل 

نموها ، كما أنها طلبت من الفتاة الصغیرة التي اعتدت علیها أن تسامحها فابتسمت الفتاة 

  . الصغیرة عندما رأتها سامیة ضفدعة صغیرة الحجم جدا 

  سرقة في متجر المونالیزا

ذات مرة اجتمع األوالد في إحدى الحدائق ، خالل لقائهم المسائي المعتاد ، و كانوا ینصتون 

سنتجه إلى متجر : زعیم المجموعة ، و هو یشرح لهم الخطة ، قال لهم " صقر " بانتباه إلى 

قسم المونالیزا ، و بالداخل سیذهب سامي مع تامر إلى قسم األدوات المكتبیة بینما یتجه ولید إلى 

الحلویات و المأكوالت ، سیلتقط سامي و رفیقه أقالم الرصاص و أقالم الحبر و أقالم التلوین ، 

سنلتقي هنا مرة .: إلخ .. بینما سنأخذ أنا وولید المصاصات و الشوكوالتة و رقائق البطاطس 

یا : " قائال  أخرى عند السابعة لنتقاسم األشیاء هل اتفقنا جمیعا ؟ هیا بنا ،فكر في ولید في نفسه

ربي ال أستطیع القیام بهذا ، وال بد أن أبتعد عن صقر و مجموعته لماذا لم أفعل هذا ؟ و بدأ 



 
 
 

قلبه یدق بسرعة ، وشعر بتوتر شدید ، لكنه تبع صقر و هو غیر راض ، كان وقت الغذاء ، و 

المكتبیة ، و  لیس المتجر إال قلیل من الزبائن ، و تعبق في الجو رائحة المأكوالت و األدوات

  مالك المتجر

السید كریم یجلس وراء حاجز دفع النقود منشغال مع زبون ، و في توتر مد ولید یده لیتناول 

بعض المصاصات و قطع الشوكوالطة ، و دسها في جیوبه ، و اختلس النظر نحو صقر الذي 

لید دقات كان یقف قریبا یقبض في تردد كل كیس من رقائق البطاطس ، و بینما یدق لب و 

عنیفة استدار و خرج مهروال من المتجر ، ثم جرد مباشرة إلى المنزل ، و قرر أال یعود 

لالنضمام إلى اآلخرین في الحدیقة ، و یسبب خوفه الشدید تخیل أن مالك المتجر یتعقبه فوصل 

  .إلى منزله ال هنا 

ل والده المذهل من و كان والده في مدخل المنزل یحتسي شاي المساء ، وأحسن ولید برد فع

  .دخوله المفاجئ 

اعترف ولید باألمر متحرر من " . هل هناك ما یسوء ؟ تبدو في حالة رهیبة : " سأله والده 

  خوفه و شعوره بالذنب ، و قال لوالده ، لقد سرقت أشیاء من أحد المتاجر 

والد اآلخرون األ: " أضاف ولید مدافعا . و لماذا قمت بذلك ؟ : سأله والده في لهجة شدیدة 

   ! قاموا أیضا بهذا

أنت مسؤول عن أعمالك و ال یجب أن تتبع اآلخرین تتبعا :   هذا لیس عذرا : أجاب والده 

  أعمى 



 
 
 

أعرف ، قال هذا و أفرغ جیوبه و عرض األشیاء المسروقة على والده ، : أجاب ولید في بطء 

كرر والده " كال ، ال أستطیع : " صاح ولید " : أعد هذه األشیاء لصاحبها : " قال والده مؤكدا 

 فقد سرقت: ال بد أن تعیدها ، أنا أیضا ارتكبت الخطأ نفسه عندما كنت صغیرا : بلهجة شدیدة 

المجالت المصورة من متجر لكتب ، و جعلني والدي اعترف بذنبي لصاحب المتجر و أعید 

  . المجالت 

   ! و فعلت هذا أیضا ؟: انتابت ولید صدمة ، و قال 

نعم االعتراف بالذنب جزء من النضج لنذهب و نعید هذه األشیاء قال هذا و نهض : قال والده 

  .الرتداء معطفه 

متجر المونالیزا بقلب خائف و ساقین مرتعشین و بعد أن وصال إلى هناك  رافق ولید والده إلى

انتظرا حتى یفرغ السید كریم من عمله ، شرح األب كل شيء للسید كریم بینما وضع ولید 

األشیاء المسروقة على حاجز دفع النقود ، و بالرغم من أمارات الصدمة و الغضب التي ظهرت 

أنا في شدة : ینصت إلى والد ولید و هو هادئ ثم قال ولید  على وجه السید كریم ، فإنه ظل

  ! "األسف 

أنا مسرور أنك عدت و اعترفت بذنبك ، إنني أقوم بجرد : " نظر السید كریم للحظات ثم قال 

كل أسبوع ، و كنت سأعرف بأمر المسروقات و أبلغ الشرطة ، و عندئذ تكون أمامك فرصة 

  " . ثانیة لالعتراف بخطئك 

  .ولید رأسه في خجل  أحنى

  "  ! هل ستفعل هذا مرة أخرى ؟: " سأله السید كریم 



 
 
 

ال أبدا ، لقد أردت أن أكون عضوا في مجموعة األصدقاء لقد سرقت : " أجاب ولید في توكید 

  " . ألرضیهم ، و لكنني اآلن أقلعت عن رفقتهم 

  .التأخر عن موعد المباراة 

منهما اآلخر حبا شدیدا ، و یعیشان في كوخ صغیر و كان نادر و أسامة شقیقین ، یحب كل 

كان هناك ملعب بالقرب من كوخهما ، و كانت هناك مباراة كركیت سوف تقام في الملعب ، و 

كان نادر یجب مشاهدة مباریات الكریكیت كثیر جدا ، و طلب من أخیه أن یأخذه إلى ملعب 

م التالي ، و في صباح الیوم التالي ، الكریكیت ، فوعده أسامة أن یصحبه إلى هناك في الیو 

استیقظ أسامة مبكر و خرج لمقابلة أحد األشخاص ، و قال ألخیه إنه سیعود سریعا جدا ، و 

هكذا جلس نادر أمام الباب في انتظار أسامة لیصحبه إلى المباراة ، إلى أن خرجت جارتهما 

  .السیدة كریمة من منزلها الصغیر لتتنزه نزهة الصباح 

فقال " مرحبا یا نادر لماذا تجلس بالخارج هكذا ؟ فالجو هنا بارد جدا : " السیدة كریمة  قالت

صباح الخیر یا خالة ، إن أخي أسامة سوف یصحبني إلى ملعب الكریكیت ، الیوم و : " نادر 

سوف نتأخر على " أنا انتظره ، ذهبت السیدة كریمة في طریقها ، فكر نادر قائال في نفسه 

هیا یا : و بعد انتظار طویل عاد أسامة أخیرا و قال لنادر " . فأخي لم یصل بعد : "  المباراة

قال هذا و هو یجري " . لقد أوشكت المباراة أن تبدأ ، أسرع ال بد أن نبتاع التذاكر أیضا : نادر 

  " . نحو الملعب 

هنا في البرد  لقد جاء هو نفسه متأخرا ، و قد جلست: " اندهش نادر و فكر قائال في نفسه 

و الحقیقة أن سلوك أسامة قد جرح شعوره جدا ، " . لوقت طویل أنتظره ، إنه لم یدرك خطأه 

نهض نادر على الفور بحقیبته في یده الیمنى ، و ركض هو أیضا لیلحق بأخیه ، و قابال السیدة 



 
 
 

انتظرك نادر لقد : " فقد كانت عائدة من النزهة الصباحیة قالت ألسامة : كریمة في طریقهما 

  لوقت طویل ، أین كنت ؟ 

لم یقل أسامة شیئا ، فقد كان متعجال ، و بسرعة وصل الشقیقان إلى شباك التذاكر ، ووقف في 

الصف لشراء التذاكر ، كان نادر یشعر باالستیاء طوال الوقت و یفكر في سلوك الشقیقة و قد 

  . ضاع اشتیاقه لرؤیة المباراة اآلن 

شراء التذاكر ، و كانت المباراة محتدمة و الناس مستمتعون بها و  و دخال الملعب بعد

  . یتصاحبون و یضحكون طوال الوقت 

جلس كل من الشقیقین على مقعده و أخذ یتابعان المباراة كان أسامة یستمتع بالمباراة كان نادر 

  یبدو حزین 

تركتك تنتظر لوقت  أنا آسف لقد: " و أدرك أسامة كل شيء ، وأدرك أنه أخطأ فقال لنادر 

طویل ، والحقیقة لقد عطلني زحام المرور ، و لم أستطع القیام بشيء لقد حاول بكل جهدي أن 

  " . أصل إلیك في الوقت المناسب 

و هذا األمر یحدث : حسنا یا أخي العزیز ، أنا أتفهم موقفك : " شعر نادر بالرضا تماما و قال 

إن شقیقي یحبني حقا و ال : " رة و فكر قائال في نفسه و شعر نادر بالسعادة الغام." أحیانا 

 " . یرغب أبدا في إیذاء مشاعري 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البرنامج العالجي في صورتھ النھائیة) :8(ملحق رقم 

  

الفنیات  و األدوات   زمنھا أھدافھا موضوعھا الجلسة
 المستخدمة

  األولى    
 جماعیة 

التمھید 
  للبرنامج

التعریف  
بالسلوك 

العدواني لدى 
األطفال وتقنیة 

 العالج

توضح البرنامج العالجي و أھدافھ - 
ألفراد األسرة و تھیئتھم للمشاركة 

  فیھ
تعریف السلوك العدواني لدى -

  .األطفال
  .أشكالھ-
  .شرح أسباب السلوك العدواني-
كیفیة تطور ھذا العدوان عبر -

 .مراحل الطفولة 

 اعیةالمناقشة الجم د60



 
 
 

  الثانیة
  
  
  
  
  

 جماعیة

التواصل الجید 
  و الواضح 

 التعبیر

  :تدریب على مھارة التعبیر 
تعبیر أفراد األسرة عن مشاعرھم -

و أفكارھم بوضوح أثناء تفاعلھم مع 
  .بعضھم البعض

تجنب األلفاظ السیئة أثناء الحوار و -
  .إیماءات الغضب و التحقیر 

 إختیار العبارات و الكلمات الطیبة-
  .و المشجعة أثناء الكالم

فسح المجال للطفل في التعبیر عن -
  .نفسھ

إعادة صیاغة الكلمات أو الجمل في -
حالة عدم فھم الشخص المقابل 

 .للرسالة الموجھة

  التدریب على التواصل  د60
 لعب األدوار 

  الثالثة
  
  
  

 جماعیة

) تابع (
التواصل الجید 

  و الواضح 
 اإلستماع 

  :اإلستماع تدریب على مھارة 
تعاطف أفراد األسرة مع أفكار و -

  .مشاعر بعضھم 
  .إحساس الطفل بھذا التعاطف -
اإلنصات و التركیز و محاولة فھم -

 .كالم الطفل

  التدریب على التواصل  د60
 مھارة اإلستماع 

  الرابعة
  
  
  
  

 جماعیة

تواصل 
الوالدین مع 

 الطفل 

إكتساب الطفل حریة التعبیر یكون -
من خالل التطبیق أثناء الجلسة مع 

أعضاء األسرة حیث یترك لھ 
المجال للتعبیر عن مشاكلھ و 
مایشعر بھ وعن ما یرید و ما 

  یزعجھ 
تقدیم واجب للتدرب على مھارة -

  .التواصل في المنزل 
إستماع الوالدین أثناء تكلم األبناء -

 .معھم 

  الحوار  المناقشة و د60
 واجب منزلي

  الخامسة
  
  
  

 فردیة

تقلید السلوك 
 المقبول

  .مراجعة الواجب المنزلي -
تقلید الطفل نموذج طفل آخر -

یتواصل بطریقة جیدة مع أھلھ و 
  .المعلمین من خالل المالحظة

إحترام األھل و المعلمین و السماع -
 .لھم

 النمذجة د60



 
 
 

  السادسة
  
  
  
  

 جماعیة

خفض السلوك 
العدواني لدى 

 الطفل 

زیادة السلوكات المرغوبة و تفادي -
السلوك العدواني أو التقلیل منھ من 

خالل عمل جداول توضع فیھا 
رموز و أرقام لعدد مرات التي ال 
یقوم فیھا الطفل بالسلوك العدواني 

  في المدرسة و المنزل و جدول آخر 
للسلوكات المقبولة التي قام بھا في 

وم و یكافئ علیھا في المدرسة و الی
 .المنزل 

  اإلقتصاد الرمزي د60
 واجب منزلي 

  السابعة
  
  
  
  

 فردیة

تعلم سلوكات 
  جدیدة 

اإلعتذار و 
عدم السخریة 

 من اآلخرین

  .مراجعة الواجب المنزلي -
توجیھ إھتمام الطفل نحو الدراسة -

من خالل المطالعة و إنجاز 
  .الواجبات المدرسیة 

الطفل و دودا عند التعامل أن یكون -
مع زمالئھ و السماح لھم بمشاركتھ 

  .في اللعب معھم 
إحترام اآلخرین و عدم اإلساءة -

 .إلیھم 

  اإلقتصاد الرمزي  د60
  القصة 

 

  الثامنة
  
  

 فردیة

التوقف عن 
العراك و عدم 

 السرقة 

التعاطف مع اآلخرین و عدم -
التعدي علیھم في حالة الغضب أو 

  .محاولة نشر السعادة اإلحباط و 
 .رفض السلوكات السیئة -

 القصة  د60

  التاسعة
  
  

 فردیة

االنتباه و 
 االنتظام 

تدریب الطفل على اإلنتباه أثناء -
  .شرح المعلم للدرس 

اإللتزام بالنظام و الھدوء أثناء -
  .اللعب في الساحة مع األخرین

 إبالغھم بانتھاء البرنامج العالجي -

اإلقتصاد النمذجة  د60
 الرمزي

  العاشرة
  
  

 جماعیة

تقویم و إنھاء 
 البرنامج

إنھاء العالقة العالجیة مع أفراد -
  .األسرة 

  .تطبیق القیاس البعدي -
 

مقیاس السلوك  د45
 العدواني

 

  



 
 
 

 .أسماء المحكمین للبرنامج العالجي ) 09( الملحق رقم                  

 الدرجة العلمیة       الجامعة              االسم          الرقم 
  

01 
  

  األستاذة حمزاوي زاھیة
 

  
جامعة عبد الحمید بن بادیس 

 مستغانم

  
  - ب–أستاذ محاضر 

  
02 

  
  األستاذة بوریشة جمیلة

 

  
جامعة عبد الحمید بن بادیس 

 مستغانم

  
 -أ-أستاذ مساعد  

  
03 

  
  األستاذ قویدر بن أحمد 

 

  
بادیس  جامعة عبد الحمید بن

 مستغانم

  
 -أ–أستاذ محاضر 

  
04 

  
  األستاذة بلعباس نادیة 

 

  
جامعة عبد الحمید بن بادیس 

 مستغانم

  
 - ب–أستاذ محاضر 

  

  



  )السلوك االیجابي -السلوك العدواني( الجداول المستخدمة في فنیة  االقتصاد الرمزي ) 10 (ملحق رقم 

  
  االیام          

  السلوك المتكرر
  الجمعة  الخمیس  األربعاء  الثالثاء  االثنین  االحد

        
      

              

        
      

        
      

 

 

 

  

      

      

  


