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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
لخفضا مقترح إرشادم برنامج فاعمية إلى التعرؼ إلى الدراسة السمككيةىدفت لمشكبلت

ألبناءاألسرل.

ؿالرئيسالتالي:تمحكرتمشكمةالدراسةالحاليةفيالتساؤ

في  المشكالت السموكية ألبناء األسرى لخفضبرنـامج إرشادي مقترح  فاعميةما مدى 
 ؟محافظتي غزة والشمال

التجريبي،كقداشتممتعينةالدراسةشبوىدؼالدراسةقامتالباحثةباستخداـالمنيجكلتحقيؽ
-12ة،تتراكحأعمارىـمابيف)(إبفمفأبناءاألسرلالذككرمفالمرحمةاإلعدادي24عمى)
(يمثمكفالعينةالضابطة.12العينةالتجريبية،ك)كبلنمف(إبفأسيريمثمكف12(عامان،)14

مقياسالمشكبلتالسمككيةمفإعدادىا، استخدمتالباحثة بالدراسة كلجمعالبياناتالخاصة
إ كبرنامج األميات(، األسرل، )أبناء مف كؿ نظر كجية مف إعدادكذلؾ مف مقترح رشادم

الباحثة،كبطاقةمبلحظةأثناءالجمسات.
 وقد أظيرت الدراسة النتائج التالية: 

األسرل - ألبناء النسبيلممشكبلتالسمككية الكزف حيثاحتم57.3%)بمغ مشكمتيت(،
العدكافكالغضبعمىالمرتبتيفاألكلىكالثانية.

إح - داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة أظيرت متكسطكما في المشكبلتدرجاتصائية
السمككية،كأبعادىالدلالمجمكعةالتجريبيةكالضابطةبعدتطبيؽالبرنامجاإلرشادممف

 المجمكعةالتجريبية.أفرادكجيةنظرأبناءاألسرلكأمياتيـلصالح
كجكدفركؽذاتداللةإحصائيةفيمتكسطدرجاتالمشكبلتالسمككيةلدلالمجمكعة -

القبميالتجري المتعددة) القياسات في أبناء-البعدم-بية مف كبلن رأل بحسب التتبعي(
.كأمياتيـاألسرل

التجريبية بالدراسات االىتماـ زيادة عمى العمؿ فيك الدراسة بو أكصت ما أىـ أما
كالبحثيةلعبلجالمشكبلتالسمككيةكالنفسيةألبناءاألسرل.

،المشكبلتالسمككية،األسرل(.)برنامجإرشادمالكممات المفتاحية
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Abstract 

This study aims at identifying the efficiency of a proposed counseling 

program to decrease the behavioral problems of prisoners' children. 

The problem of the current study is: 

How effective is the proposed counseling program in decreasing the 

behavioral problems of prisoners' children in Gaza and the North 

Governorates? 

In order to realize the objectives of the study, the researcher used the 

experimental methodology. The sample of the study consisted of (24) sons of 

prisoners from the preparatory stage, aged 12-14 years; 12 of them represent 

the experimental sample while the other 12 sons represent the control sample. 

In order to collect data of the study, the researcher used a scale for 

behavioral problems prepared by her as seen from the point of view of the 

children of prisoners and their mothers. The study also uses a proposed 

counseling program designed by the researcher and observation cards during 

sessions.  

The most important findings of the study:  

- The relative weight of the behavioral problems of the children of the 

prisoners was (57.3%), where aggression and anger got the first and second 

ranks. 

- The study also showed that there were statistically significant differences in 

the mean score of behavioral problems and their dimensions for the 

experimental group and the control group after applying the counseling 

program from the point of view of the children of the prisoners and their 

mothers in favor of the experimental group. 

- There were statistically significant differences in the mean scores of 

behavioral problems of the experimental group in the multiple 

measurements (pre - post - sequential) according to the opinion of the sons 

of the prisoners and their mothers. 

The most important recommendation of the study: 

The study recommends further work on experimental and research 

studies aiming at treating the behavioral problems of prisoners' children. 

Keywords: (counseling program, behavioral problems, prisoners) 
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   اقتباس  

 
 

 :قال حؽاىل
  ا َّ يُّ

َ
ٌَ َّلِ ٱيََٰٓأ ْٓا   َءاَيَُْا   ي   قُ

َ
ا أ َِ ُْد ِويُكى  ٍَاًرا َوقُ  ِ

َ
 نلَاُس ٱٍُفَصُكى  َوأ

َِجاَرةُ ٱوَ  ا ْل  َّ َٰٓئَِمثٌ  َؼوَي   ّلَلَ ٱ َيؽ ُصْنَ  َّل  ِطَدادٌ  ِغََلٌظ  َموَ
  ٓ ى   َيا ُِ َمَر

َ
َؽوُْنَ  أ مَ  َيا َوَيف   ُرونَ يُؤ 

 [6]التحريم:
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 اإلىداء
 

 فاالحتبلؿ...أسراناالبكاسؿإلىاألسكدالرابضةخمؼسجك.

 زكجاتكأبناءاألسرلأمياتكيـالكراـالصابريفالمحتسبيف...مإلىعكائ.

 إلىكؿمفيناضؿمفأجؿالحريةكالعدالة.

 اكشممكـبرعايتوكـاألعزاءأدامم إلىكالد. 

 .إلىإخكتيكعائمتيالكراـ،دمتـبعز

 مفتحممتـمعيعناءالطريؽ،ياالغاليكابنىإلىزكجيالعزيز.

 بالكممةالطيبةكالدعاءمفساعدنيكؿإلى.

 

 مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواضع. إليكم
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 شكر وتقدير
َن َصاِْلًا  قال تعالى:   ًَ ع 

َ
ن  أ
َ
َي َوأ َ ولَََعَ َواِِلَ َج لََعَ  ً ن َؽ

َ
خََك اهَِِت أ ًَ ُمَر ٍِؽ  ط 

َ
ن  أ
َ
ِِن أ و زِؼ 

َ
رَبِّ أ

َخَِك ِِف ِؼتَاِدَك الَصاِْلِيَ حَر   د ِخو ِِن ةِرَْح 
َ
 .[19]النمل:  َضاُه َوأ

كأدعكا،نجازهكأعاننيعمىإأحمداالعميالقدير،الذمكفقنيإلتماـىذاالعمؿ،
،،دمرسكلناالكريـكانطبلقانمفىىأفينفعبو،كأفيجعموخالصانلكجيوالكريـ:"مفال

ناساليشكرا".يشكرال
لمجامعةاإلسبلمية،ىذاالصرحالعمميالكبيرالذمأتقدـبجزيؿالشكركاالمتنافكما

سناءأبكدقة،التيتفضمتأ.د.إلىمنحنيفرصةالبحثالعممي،كماأتكجوبالشكركالعرفاف
النيائ بشكميا التيكي،باإلشراؼعمىىذهالرسالة،كرعايتيامنذالبدايةحتىخركجيا لـتأؿي

ف المفيدة، فيمنحيالكثيرمفتكجيياتيا اجيدان فجزاىا السدية، بإرشاداتيا جادتعمٌي قد
خيرالجزاء.

،كؿمف:لجنةالمناقشةدـبعظيـالشكركاالمتنافإلىعضكمكأتق
حفظوا.سميرقكتو...الدكتكرالفاضؿ/األستاذ
ا.احفظي...عطاؼأبكغالي/ةالفاضمةالدكتكر

تقديرلتفضميـ مكضع كمبلحظاتيـ آراؤىـ كستككف رسالتي، مناقشة بقبكليـ عمٌي
جبلؿ .-بإذفا-كا 

الذيفتفضمكا  األساتذة إلىجميع كتقدير شكرو تحية تكجيو يقتضيمنيالمقاـ كما
د.عايدةص النصحكاإلفادة،كأخصبالذكرأ. كتقديـ أدكاتالدراسة، الحالتيكانتبتحكيـ

لتكجيياتيافائدةكبيرةفيظيكرالبرنامجاإلرشادمبشكؿمميز.
ككذلؾالشكرمكصكؿإلىالزميبلتكالزمبلءفيكزارةاألسرلكالمحرريف،كعميرأسيـ

 المدىكف،ككيؿ الديف بياء أ. جسكرالكزارة لي مدكا الذيف العاـ، مديرىا الخير أبك سعد أ.
أفأتقدـكاليسعنيكذلؾ،إالتماـىذهالرسالة،النجاحإلليأسبابكىيئكاالتعاكف،كالتشجيع،

لـيبخمفعمٌيبالمساعدةكالتشجيع.لزميبلتالدراسة،المكاتيالعميؽبالشكرالجزيؿكالتقدير
أفال الحكيـ العزيز داعيةن فأشكره، أذكره لمفنسيتأف صادقان اعتذاران أقدـ كختامان

كأخردعكاناأفالحمدربالعالميفأحسفعمبلن.ييضيعأجرمف

 / عال كمال النباىين الباحثة                                                               
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة

 مقدمة:
تعالى: قاؿ ٌ   نَلَا َِب   َرَبََا﴿ ز َواِجََا ِي

َ
َياحََِا أ ُيٍ  قَُرةَ  وَُذرِّ ع 

َ
َ  أ َؽوَ  خَِقيَ  اَواج  ًُ ﴾إَِياياً  لِو 

[74]الفرقاف:

مجتمعوت لغة يتعمـ كفييا كالدتو، منذ الطفؿ بيا يتأثر اجتماعية منظكمة األسرة عد
حيث،كرعايتوعاداتوكقيموكاتجاىاتو،كىيالبيئةاألىـالمسؤكلةعفتنشئةالطفؿكثقافتو،

كاالجتماعيي كالنفسية المادية حاجاتو خبلليا مف باألمفشبع فيشعر كاالطمئناف،ية، كالمحبة
كاآلخريف نفسو مع تكافقان أكثر كيصبح تقتضي، السكية لكسطأسرمكالتنشئة الطفؿ معايشة
مي جك في كاألـ األب بكجكد كالعطؼسميـ بالحب كاألمافشبع كاإلماـ، ،ـ2006)القمش

.(26ص

ىيأكثرالمؤثراتماعيةكاالجتبأفالعكامؿالبيئية(584ص،ـ2003،كيشير)الكقفي
التي اإلنسانية العبلقات ىي العكامؿ ىذه بيف مف حيكية األكثر كأف الشخصية تشكيؿ في

األمفكالحمايةمفكالديواستمراريعيشياالفردفيطفكلتو،كبخاصةإذاشعرأفحاجتوإلى
.غيرمضمكنةتمامان،ممايسربإلىنفسوالشعكربالقمؽ

اسناد الدؼءكاالستقرارقديككفعامؿيواخاألسرمالذمينطكمعمكالحقيقةأفالمن
قديتحكؿإلى سرمالمضطربيكاجوضغكطالحياة،كعمىالنقيضمفذلؾفالمناخاألللمفرد

مي الفرد دفع عمى مباشرة غير كعدـإلىحرضبطريقة المعايير )حسف، خرؽ بيا االلتزاـ
(.263ص،ـ2001

لىرعايةمفالكالديففتنشئةالطفؿكتنميتو كا  متماسكةغيرممزقة، تحتاجإلىأسرة
لكؿمرحمةمفمراحؿنمكه المطمكبةكفقان العناية ف،تكفرلو كماكخاصة المراىقة، يمرحمة

مدهكؿكيةصالحةتغرسفيوقيمانمجتمعيةبيئةاجتماعيةكتربيحتاجإلى حقيقية،كتيرسخفيخي
(.3ص،ـ2008ـكأفكاركقيـكعقائد)الصباحكزعكؿ،مايريدهالمجتمعمفمفاىي

فمرحمةالمراىقةىيمنعطؼخطيرفيحياة(إ5ص،ـ2005كيشير)عبدالرازؽ،
مقيكالنفسي،لذلؾالبدمف اإلنساف،كىيالتيتؤثرعمىمدارحياتوكسمككواالجتماعيكالخي

العصيبةتحميؿكدراسةالظكاىرالنفسيةكالسمككيةالتيتعترمال الفترة كائفالبشرمأثناءىذه
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بسمككو كأشمؿ أدؽ كبصكرة كبيؤسو، بسعادتو كثيقان اتصاالن التصاليا االنفعالية حياتو مف
االجتماعي.

كتصرفاتيـ، سمككياتيـ خبلؿ مف اليكمية حياتيـ في أكثر تظير المراىقيف كمشاكؿ
ليالقياـبسمككياتغيرمقبكلةاجتماعيانإتييعانكفمنيافكثيرانماتؤدمالمشكبلتالنفسيةال

ـ،2012)سعدية،تعامميـمعالمحيطيفبيـيؤثرافعمىكالسمكؾالعدكانيالمذافكالغضب
(.7ص

الجسمية النكاحي مف المراىؽ لرعاية المبلئـ المكاف ىي الطبيعية األسرة كتعتبر
أىـمصادرالحمايةييربىيفييا،كىيكالنفسيةكاالجتماعية،فييالجماعةاألكليةاليامةالتي

نظرإلىاألسرةعمىأنياعتبرالكالديفمتحدافىـنكاةذلؾ،كييكالذميي،لكؿأفرادىاكاألماف
الذ خبللولالكسط امف رغباتويستطيع تحقيؽ مشركعةلفرد بصكرة )سحكيؿكتطمعاتو

(.4ـ،ص2011ص،كرصر

إنماىيمشكبلتترجعفيالمقاـلممراىقيفيةكمايمكفأفنؤكدأفالمشكبلتالسمكك
 ،تعصؼبصحتيـالنفسيةكتؤثرمراىقيفإلىظركؼغيرمكاتيةكغيرمناسبةيعيشياالاألكؿ

 (.3ـ،ص2009)إسماعيؿ،عمىسمككياتيـ

كتيشكؿالمشكبلتالسمككيةأبرزالعقباتالتيتكاجوالمراىؽكاألسرةعمىحدسكاء،
رعمىالمراىؽمستقببلن،كقدأثبتتالدراساتتزايدخطكرةالمشكبلتالسمككيةلماتمثمومفتأثي

أشارتنتائجدراسة)فقييي، فقد التيـ2007لدلالمراىقيف، أفأكثرالمشكبلتالسمككية )
العدكاف السيئ، السمكؾ في تتمثؿ المراىقيف منيا بالذات،يعاني مرتبطة مشكبلتسمككية ،

سمككإ لمشكبلت ضافة دراسة)الجبالي، نتائج أظيرت كما تعميمية، أبرزـ2009ية أف )
ضافةدكاني،كالحركةالزائدة،الخكؼ،إالمشكبلتالسمككيةلدلالمراىقيفتمثمتفيالسمكؾالع

لتشتتاالنتباه.

كأفيككنكا لممراىؽ، النفسيالسميـ الجك الكالديففيتكفير دكر يتضحلنا كمفىنا
بلؿتفيـحاجاتالمراىؽفيتمؾالمرحمة،كأفيككفدكرىـتكجييي،مفمصدراألمافمفخ

(.4ـ،ص2002خبلؿتنميةالسمكؾاالجتماعيالسميـكتعزيزه)أبكشمالة،

اصةفيمرحمةالمراىقةالتيتتسـأكإسنادهلؤلـكخيمكفتجاىؿدكراألبكعميوال
معينة مياراك،بخصكصية األفراد كالنفسيةكاالجتماعيةالتييكتسبفييا كالعقمية الجسدية تيـ

بيـ، المحيط كبالعالـ بذكاتيـ عبلقاتيـ تنظيـ ميمانبغية أمران أبنائو األببيف حضكر كيعد
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لنمكىـ الحاجاتالنفسية كالطمأنينةكتكفير،إلشباع لمذاتكالدعـ،األمف اإليجابي ،كالتقدير
(.6ـ،ص2013)ميسكفكطاىرم،كخارجياكالشعكرباالستقرارداخؿاألسرة

 يفالمراىؽأكثراستجابةلمضغكطالت،كلغياباألبتأثيراتسمبيةاليمكفتجاىميا
فكرم أك يتعرضالنحراؼسمككي فقد أقرانو، مف الرعايةكال،يتعرضليا غياب أف شؾ

األخطاء مفاحتماؿكقكعاألبناءفيمثؿىذه يزيد التياكففييا أك أفغيابكما،األسرية
كقيميـ سمككيـ كيتبنكف أقرانيـ لدل كاألمف المحبة ينشدكف األبناء يجعؿ األبكم الحضكر

(.12ـ،ص2000)صبلح،

أثرسمبي الفمسطينييفذك اآلباء اعتقاؿ كتشتيتخبلؿمفألسرةعمىاكيعد تدمير
ةالسميمةالتييحتاجألفرادىا،كاضعاؼلمقكماتيا،نتيجةلفقدافأحدأىـأركانيا،كغيابالتربي

.(2016/12)فمسطيفخمؼالقضباف،الحرجةفيمراحمومراىؽإليياال

يتمثؿبتكامؿأفراداألسرة،كلكفيفتقدأبناءكالذمفالمراىؽبحاجةلجكنفسيمتكامؿ،
ينقصوكجكداألبالذلغيبتوعنيـأسكارالسجكف،الذماألسرلالمراىقيفليذاالجكالنفسي،

شراؼمفكبالت الييؤثرذلؾعمىسيرىذهالمرحمةالحساسة،التيتحتاجلكؿدعـكتكجيوكا 
األبالذليمثؿالقدكةكالسمطة.

ف االعتقاؿعكاقبألفاألسرلبمفردىـ،معاناةتمثؿالالفمسطينييفاألسرلقضيةكا 
اجتماعيةطضغكمفعمييايترتبكماأسرتو،لتشمؿتمتدبؿفقط،المعتقؿعمىتقتصرال

.(49ـ،ص2013)عكدة،كنفسيةكاقتصادية

ـ(أفدرجةالمشاكؿالسمككيةلدلأطفاؿ2007كتؤكدنتائجدراسة)الصباحكزعكؿ،
دراسة أشارتنتائج كما متكسطة، األمياتكاف نظر الفمسطينييفمفكجية المعتقميف أسر

 كاالنفعال2007)حسيف، المؤشراتالسمككية أفمفأبرز يةحصكؿبيعدممشاكؿاالنتباهـ(
ـ(2011كالسمكؾالعدكانيفيطميعةالمشكبلت،كماأظيرتنتائجدراسة)سحكيؿ،كرصرص،

 المعتقميف أبناء كالسمككيأف الذىني الصعيد عمى يعانكا أصبحكا قدر، لعدـ كذلؾ عمىتيـ
.التعامؿكالتكيؼمعاألحداثالصادمةبسببقمةالخبرات

تقرير )كيشير أف كالمحرريف األسرل %40لػكزارة داخؿ( الفمسطينييف األسرل مف
مفسجكف ىـ النفسياألسرلاالحتبلؿ األبناء كضع عمى بدكره يؤثر كىذا المتزكجيف،

يرافؽاالعتقاؿمفحزفكألـالفراؽيككفأكبرفيمحيطعائمةالمعتقؿ،ككمستقبميـ ،أفما
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األطفا تصيب اآلثار ىذه أخطر كسمككيؿ،كلعؿ نفسية بانعكاسات فيصابكف قد،كتربكيةة
(.ـ2012)كزارةاألسرلكالمحرريف،تعصؼبكينكنتيـكاتزانيـ

انطبلقانمماتقدـنجدأفأبناءاألسرلميعرضيفلمكقكعفيالكثيرمفالمشاكؿالنفسيةك
راتسكاءعمىالصعيدكتمقيالخب،كراالعدادكالتعمـكالسمككيةالمتنكعة،السيماكأنيـفيطى

األسرمأكالمجتمعي،حيثنجدىذهالمشكبلتالسمككيةكالنفسيةمتداخمةفيمابينيا.

دكرغيابالمشكبلتالسمككيةألبناءاألسرلالناجمةعفأفالباحثة مماسبؽترل
الفجكة،لردـابيةتحتاجلجيكدمكازيةأكبديمةتعمؿبصكرةايجاالجتماعية،التنػػػػػػشئةياألبفػػػػػػ

كخفضتمؾالمشكبلتعبربرامجإرشاديةمقترحةعمىىذاالصعيد،كمفىنايأتيىذاالبحث
أبناء مساعدة في فاعميتو مدل كقياس مقترح، إرشادم برنامج تطبيؽ عمى القائـ التجريبي

األسرللتخطيتمؾالمشكبلتكاالندماجبفعاليةمعأسرىـكمجتمعيـ.

 مشكمة البحث:
 معايشة خبلؿ مف الحالية الدراسة مشكمة كذكييـ،الباحثةتنبعث لظركؼاألسرل
كتعامميامعزكجاتكالمحرريففيكزارةاألسرلكأخصائيةاجتماعيةمفخبلؿعممياكذلؾ

بعداعتقاؿئيفطرأتعمىأبناالتيكالمشكبلتالسمككيةشككاىـمفالتغيراتكسماعاألسرل،
.ىذهالمشكبلتكحصرىاتمؾاحثةلدراسةممادفعالبرحمةالمراىقة،خاصةفيم،أبييـ

الفمسطينيإف األسير كالدىـ،يتعرضكفأبناء اعتقاؿ نتيجة مباشرة غير لمعاناة
بنفسو الثقة يفقد حيث االستقرار، كعدـ بالقمؽ االبف كيشعر العائمي، الجك فيضطرب

السطحعمى،كتتأثرعبلقاتواالجتماعيةكتظيركبالمحيطيفبو،كيشعربالخكؼكفقدافاألماف
متعددة،ممادفعالباحثةلتسميطالضكءعمىتمؾالمشكبلتكتقديـمظاىرلمشكبلتسمككية

امجارشادملخفضياكالتخفيؼمنيا.برن
 ويمكننا صياغة مشكمة البحث بالسؤال الرئيس التالي:

 ؟الت السموكية ألبناء األسرىالمشك لخفضبرنـامج إرشادي مقترح  فاعميةما مدى 

 التساؤالت التالية: عنووينبثق 

؟انتشارالمشكبلتالسمككيةلدلأبناءاألسرلدرجةمامستكل .1

حسبتقديرأبناءالسمككية المشكبلترتبتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيمتكسطىؿ .2
 شادم؟اإلركالضابطةبعدتطبيؽالبرنامجالتجريبية،لدلالمجمكعةاألسرل
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مفكجيةنظرالسمككية المشكبلترتبتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيمتكسطىؿ .3
 اإلرشادم؟التجريبيةكالضابطةبعدتطبيؽالبرنامج،لدلالمجمكعةاألميات

فيمتكسطىؿ .4 إحصائية فركؽذاتداللة حسبتقديرالمشكبلتالسمككيةرتبتكجد
األسرل المجمكع،أبناء أفراد التجريبيةلدل المتعددةة القياسات البعدم،القبمي)في ،

 التتبعي(؟

مفكجيةنظرالمشكبلتالسمككيةدرجاتتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيمتكسطىؿ .5
 ،البعدم،التتبعي(؟القبمي)فيالقياساتالمتعددةلدلأفرادالمجمكعةالتجريبيةاألميات،

 أىداف البحث:
 دملخفضالمشكبلتالسمككيةلدلأبناءاألسرل.تصميـبرنامجإرشا .1

 األسرل.فاعميةالبرنامجاإلرشادمفيخفضالمشكبلتالسمككيةألبناءالتعرؼإلىمدل .2
 خفضبعضالمشكبلتالسمككيةألبناءاألسرل. .3

التعرؼإلىمدلاستمراريةأثرالبرنامجفيخفضالمشكبلتالسمككيةألبناءاألسرلبعد .4
 فتطبيؽالبرنامجمفخبلؿالقياسالتتبعي.شيركنصؼم

 أىمية البحث:
 األىمية النظرية: . أ

ناءاألسرلالفمسطينييف،كمقياسمقاييسنفسيةتيعنيبأبإثراءالمكتبةالعربيةكالفمسطينيةب .1
 ،كبرنامجإرشادملخفضالمشكبلتالسمككيةألبناءاألسرل.المشكبلتالسمككية

 بلتالسمككيةالتيتحتاجإلىخفضخبلؿمرحمةالمراىقة.تسميطالضكءعمىأىـالمشك .2

 لخفضالمشكبلتالسمككية.تزكيدالدارسيفببرامجتدخؿ .3

 األىمية التطبيقية: . ب
جريتفيصكرةبرنامجأيالتيأكائؿالدراسات_عميحدعمـالباحثة_مفتعتبرالدراسة .1

 ية.عينةمفأبناءاألسرللخفضالمشكبلتالسمككىارشادمعم
ا .2 تبصير في الدراسة ىذه تساىـ أف األسرليمكف مجاؿ في كالعامميف لمرشديف

الفئة بيذه الخدماتكالميتميف لتقديـ كالفعالة المناسبة اآلليات إلى التعرؼ في
 .ألبناءاألسرلالمشكبلتالسمككيةالنفسيةكاإلرشاديةلخفض
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بالمراىقيفلخفضالمشكبلتتساىـالدراسةفيإلقاءالضكءعمىأىميةإرشادكتدري .3
عمىتكافقيـمعأنفسيـكمجتمعيـ،كخاصةفيىذه السمككيةلدييـ،كذلؾالنعكاسيا

 المرحمة.

 مصطمحات البحث:
 البرنامج اإلرشادي: (1

ص2003)عارؼ،شيري 249ـ، ىك( اإلرشادم البرنامج كفؽبأف يعمؿ برنامج "
فيـمشكبلتيـ،كالتيتؤدمإلىفرادفينظرياتاإلرشادالنفسيعمىمساعدةكتبصيراأل

يحقؽ بما المشكبلت ىذه حؿ عمى األفراد تبصير عمى البرنامج كيعمؿ التكافؽ، سكء
اآلخريف مع بح،سعادة مستكلمف أفضؿ إلى الفرد كالصحةيثيصؿ كالرضا التكافؽ

".النفسية

كاإلوتعرف الباحثة البرنامج اإلرشادي إجرائياً  األساليب تمؾ " المتنكعة،: جراءات
المعرفية الفنيات استخداـ عمى القائمة المباشرة كغير المباشرة اإلرشادية كالخدمات

 كاالنفعاليةكالسمككية، معأبناءاألسرل، تطبيقيا كفؽضكابطاستراتيجيةمعينةكالتيتـ
.لدييـتيدؼإلىخفضالمشكبلتالسمككية

 المشكالت السموكية: (2

ص1999)ابراىيـ،افتيعرٌ (112ـ، كتكراره،"بأنيا شدتو درجة في سكم غير سمكؾ
يسمكوالطفؿنتيجةلمتكتراتالنفسيةكاإلحباطاتالتييعانيمنياكاليقدرعمىمكاجيتيا،

نمكهفتي مسار في إعاقة ،شكؿ السكم، السمكؾ معايير عف كقمؽككانحرافان انتباه تثير
 المحيطيفبو".

ت السموكية إجرائياً رف الباحثة المشكالعّ تُ  السكم: السمكؾغير مفمظاىر كؿمظير
لني المجتمع،المخالؼ كقكاعد الذمظـ األسرل، أبناء عمى تكيفكييييبلحظ مف يـعيؽ

.يمركفبياجسمككياتالتتناسبمعالمرحمةالنمائيةالتي،ممايينتًـمعأسرىـكتكافقي

الدرجةالتيكىيعبارةعف تالسمككيةعمىمقياسالمشكبلاألسرلأبناءحصؿعمييا
.ستخدـفيالدراسةالمي
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 أبناء األسرى: (3

مازالكامعتقميففيسجكفاالحتبلؿ،كيدرسكفالذيفبناءالذككرألسرلفمسطينيكفاألىـ
(سنة.21-21بصكرةمنتظمةفيالمرحمةاالعدادية،كالتيتتراكحأعمارىـمابيف)

 حدود الدراسة:
تقتصرالدراسةعمىأبناءاألسرلمفمحافظتيغزةكالشماؿ.اني: الحد المك

ـ(.2016-2017تـتطبيؽالبرنامجفيالفصؿاألكؿلمعاـ)الحد الزماني: 

عمىدرجةالذيفحصمكاعمىأعمىالذككرفيالمرحمةاالعدادية، األسرل أبناءالحد البشرى: 
.(سنة14-12ـمابيف)كالذيفتتراكحأعمارىمقياسالمشكبلتالسمككية
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 المبحث األول
 المشكالت السموكية 

 تمييد:
المشكبلتكالميتعتبرالمشكبلتالسمككية عيقاتالتيتكاجوطبلبالمرحمػةمفأبرز

المبكرة(مفأىـحيث اإلعداديػة، المرحمة)مرحمةالمراىقة المراحؿالتييمػربيػاتعتبرىذه
حيث،االعتمادعمىالكبارإلىالرشدكمابيامفباعتبارىامرحمةانتقاليةمفالطفكلة اإلنػساف

.كىذاماأكدعميوالعديدمفعمماءالنفسكالتربيةاالستقبلليةكتحقيؽالذات

مفالدراساتكقد اسالسمبيةاألثاركاألجنبيةالعربيةكشفتالعديد البيئاتتقرارلعدـ
الجكداخؿينشؤكفالذيفاألفرادأفتىبيفإذاألبناء،سمكؾعمىاألسرمكاالضطراباألسرية
)أحمد،كسمككيةانفعاليةمشكبلتيعانكفالمستقرغيراألسرم ـ،2001كاجتماعية

(.232ص

كاالجتماع النفسية المقكمات مف مجمكعة تكافر ينبغي لمفرد السميـ النمك يةكلتحقيؽ
كبدرجة كبيفمفيحيطبو، الفرد بيف السميمة كبشكؿخاصالعبلقاتاالجتماعية كالمعرفية
كالعقمي النفسيكالجسمي نمكه المطمبسيعيؽ ىذا مف الفرد حرماف أف إذ األبكيف، رئيسية

 تمامان ينطبؽ ما كىذا السجعمىكاالجتماعي، أسكار حرمتيـ الذيف األسرل لسنكاتأبناء ف
فيكنؼآبائيـ.فالعيشكالترعرعطكيمةم

 مرحمةإلىالتغيراتالنمائيةكالنفسيةكاالجتماعيةكالثقافيةالمتعاقبةفيباإلضافةىذا
حاكؿتمفىنا،كفيؿأفينتجعنياالعديدمفالمشكبلتالسمككية ،فكػؿذلػؾالمراىقةالمبكرة

ىػذهةالباحث ماىيػة عمػى الضكء كأس إلقاء فييا،المشكبلت، المؤثرة كالعكامؿ كسماتبابيا،
كذلؾتتناكؿالباحثةمشكمتيالعدكافكالغضببشكؿ، المفسرةلياالنظريةكاالتجاىاتالميشًكميف

مفالتفصيؿ،ثـتتطرؽإلىالحديثعفالبرامجاإلرشاديةكأىميتيافيالتعامؿمعالمشكبلت
السمككيةكخفضيا.

 مفيوم المشكمة:
منياالًشيفكالكىاؼ204ـ،ص1979الرازم،)كردتفيلغة:  (فيبىاًبالًشيفكالكىاؼ،شيكؿى

ؿفيشىٍكًؿىذا. ىذاأمًمٍثميو،كدىخى كالبلـ،كييقاؿشىٍكؿى
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(بأنو"يمكفالتعرؼ74ـ،ص2000ييٌعرؼالمشكمةكبلنمف)مكسيكالدسكقي،اصطالحًا:
إذاانطكلس مككوعمىأممفاألعراضالتاليةكمنيا:التكترعمىأفالفردييعانيمفمشكبلتو

مًقية،السمكؾالعدكاني،عدـ الزائدعفالحد،التناقضبيفسمكؾالفردكالمعاييراالجتماعيةكالخي
أخرلكالضعؼالذمالثقةفيالنفسكاالعتمادعمىاآلخريف،كالعجزالتعميمي اليرجعلعكامؿو

 العقميأكالسف".

 مفيوم السموك:
ٍيرهكًفيو،كأىٍسمىكىولغة: "  مىكىويغى ٍمكاكسيمككانكسى المكافيىسًمٍكويسى مىؾى طريقان،كسى مىؾى السيمكؾمصدرسى

(.188ـ،ص2005إياهكًفيوكغىٍيره")ابفمنظكر،

:"ىكذلؾالنشاطالذميصدرمفالكائفالحينتيجةلعبلقتوبظركؼالبيئة،كالتياصطالحاً 
لكيتتناسبمعمقتضياتيؿكالتغييرفيالظركؼالمحيطة،توالمتكررةلمتعدتتمثؿفيمحاكال

(.22ـ،ص2008حياتو،كلكييتحقؽلوالبقاءكاالستمرار")أبكحماد،

(أنو"كؿالنشاطاتالتيتصدرعفالفردظاىرة16ـ،ص1994كيٌعرفو)الخطيب،
ردمعبيئتوبشكؿمتكاصؿكمتغير،كانتأـغيرظاىرة،ككؿمايتككفمفخبلؿتفاعؿالف

 تبعانلنمكالفردفيجميعجكانبو".

(السمكؾبأنو"جميعأكجوالنشاطالعقميكالحركي12ـ،ص1987كمايٌعرؼ)عمي،
بوالفردلكييتكافؽكيتكيؼمعبيئتوالذمكاالنفعاليكاالجتماعي،كىكالنشاطالمستمر يقـك

كيشبعحاجاتوكيحؿمشكبلتو".

لكؿمفالسمكؾك الكصكؿلتعريؼمحدد الباحثيفكالعمماءعمىصعكبة معظـ يؤكد
حيث لمزمافكالمكاف، كتخضع نسبية المسألة ذلؾألف كيرجع السكم، السكمكالسمكؾغير

(18ـ،ص2004تخضعلمايٌقرهكؿمفالمجتمعكالثقافةكالديف،كىذامايشيرلو)الظاىر،
رسكلفيالكقتالحاضر،لكنوكافسكمفيالسنكاتالسابقة،كقدأفسمككانماقديككفغي

يككفسمككانماغيرسكمفيمجتمعكاليككفكذلؾفيمجتمعآخر.

 المشكالت السموكية: مفيوم
بأنياأنماطسمككيةظاىرةتعكسخرقانلؤلعراؼاالجتماعيةالمقبكلةيكجيياكتيٌعرؼ"

 ذاتو نحك أك اآلخريف نحك اآلخريفمبلحظتياالفرد كىيسمككياتيستطيع بغرضاإليذاء،
تتطمب التي االضطرابالشديد درجة إلى التصؿ كلكنيا كالحدة، بالتكرار كتتميز بسيكلة،



12 

"التدخؿالعبلجي،كتؤثرىذهالسمككياتعمىكفاءةالفردالنفسيةكتحدمفتفاعمومعاآلخريف
(74ـ،ص2004)الكاشؼ،

)إسماعيؿ "7ـ،ص2009،كيشير بأنيا إلىالمشكبلتالسمككية ىياضطرابات(
ؤثرفيتك،كجسميةمختمفة كظيفيةفيالشخصية،نفسيةالمنشأتبدكفيصكرةأعراضنفسية
حياتو النفسيكيؤثرعمىممارسة الذم السمكؾالشخصيفيعكؽتكافقو فيالمجتمع السكية

".يعيشفيو

السكاءالذمدـعفنكعمألليشير"مفيكـيابأن)23ـ،ص2011،الحيانييا)كعرفٌ
التكا في العاـيؤثر بعفكيكك،كاالجتماعيفؽ مرتبط غير بمةكظيفيان عضكيةأعراضأك

."معينة

( كتؤكد ص2003يحيي، المشكبلت15ـ، ماىية لتحديد التعريفات تعدد عمى )
التي المدرسة حسب أك اختصاصو حسب يٌعرفيا فالكؿ السمككية،)إليياينتميالسمككية،

الذاتي(.النفسي،االجتماعي،اإلحصائي،)المحؾأكالمعيارحسب،ككذلؾ(البيئيةالتحميمية،

كيشير ص2011)الخطيب، لممشكبلتالسمككية5ـ، تعريؼمتفؽعميو كجكد إلىعدـ )
يرجعلؤلسبابالتالية:

 عدـكجكدتعريؼمتفؽعميولمصحةالنفسية. .1

 إخضاعكؿمفالسمكؾكاالنفعاالتلمقياس.صعكبة .2

 اختبلؼالسمكؾكالعكاطؼ. .3

 عدـكجكداتفاؽحكؿالسمكؾالسكمكالسمكؾالشاذمفمجتمعآلخركمفثقافةألخرل. .4

 تنكعاالتجاىاتالنظريةكاأليطرالفمسفيةالمستخدمة. .5

ككيةالمشتقةمفإليتعددالتسمياتالمتعمقةبالمشكبلتالسمالباحثةمماسبؽتشير
تبيفأف كمفخبلؿاالطبلععمىالتراثاألدبيلممشكبلتالسمككية السمكؾالسكمكالشاذ،
تركيز كسيتـ كاالضطراباتالسمككية، المشكبلتالسمككية ىما: الباحثيف بيف استخدامان أكثر

االىتماـعمىالمشكبلتالسمككيةخبلؿالدراسة.
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 لسوي والسموك الشاذ:معايير التمييز بين السموك ا
يمكفالتفريؽبيفالسمكؾالسكمكالسمكؾالشاذمفخبلؿالمعاييرالتالية:

:كييقصدبوعددالمراتالتييتكررفيياالسمكؾفيفترةزمنيةمعينة،فإذاتكرار السموك .1
زادتعددمراتالحدكثعفالمألكؼيمكفاعتبارىاسمكؾغيرعادمكشاذ.

ىكفي:مدة حدوث السموك .2 أطكؿبكثيرأكأقؿبكثيرمما أمأفالسمكؾيستمرفترة
 الحالةالطبيعية،كبذلؾيعتبرالسمكؾشاذان.

 كىكالحالةالتييتخذىاالجسـعندماييمارساإلنسافالسمكؾ.طبوغرافية السموك: .3

بالمعاييرشدة السموك: .4 ارتباطو عمىالسمكؾمفخبلؿ حيثنحكـ السمكؾ، أمدرجة
)حكاشيف،الم عادم)شاذ( غير كسمكؾ عادم لسمكؾ كييصنؼ المقبكلة، غير أك قبكلة

 (.278ـ،ص2002

 أساليب الكشف عن المشكالت السموكية: 
بيفالمراىقيفمقياس التقرير الذاتي:   .1 األسمكبمفأكثراألساليباستخدامان ىذا كيعد

باإلضافةألىميتوكقيمتو،ةكاألطفاؿ،كذلؾالستخداموفيتحديدماىيةاألمراضالمختمف
عفالكالديف)الخطيب، إخفائيا التيمفالمحتمؿأفيتـ  فيقياسالمشكبلتالسمككية

 (11ـ،ص2011
تقارير اآلخرين:  .2 شيكعانتعد المقاييس أكثر كالمعمميفمف كالكالديف لمفرد بالنسبة

فأىـالمصادرالتييتـكيعدالكالديفماضطراباتاألطفاؿ،تحديدماىيةعندكالمعالجيف
 (.77ـ،ص2002،كازديناالعتمادعمييافيالحصكؿعمىالمعمكمات)

تشيرالدراساتالحديثةفيعمـالنفسكالتربيةإلىأفىذااألسمكبيعتبرتقدير األقران:   .3
مفأحداألساليبالمساعدةفيالكشؼعفالمشكبلتالسمككيةكاالنفعالية،حيثييستخدـ

إ فيلقياس فائدتو كتكمف كاالجتماعية، الشخصية العبلقات خبلؿ مف الطفؿ، دراؾ
(.108ـ،ص2000)يحيي،استخداموفيالتخطيطلطرؽالتدخؿ

المكضكعيالمالحظة المباشرة لمسموك: .4 األسمكب الخارجية المبلحظة عمى كييطمؽ
ObjectiveMethodلممبلًحظ،بمعنيمبلحظةسمكؾالفردبعيدانعفالتحيزالشخصي

البعض بعضيـ مع كالمقارنة كالتسجيؿ المبلحظة شخصفي مف أكثر إشراؾ كيمكف
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لمكصكؿإلىنتائجدقيقة،كتعدالمبلحظةالخارجيةمفأكثراألساليبشيكعانفيدراسة
(.39ـ،ص1987)عمي،السمكؾكالتيتيعنيبدراسةالسمكؾالظاىر

المقابالت اإلكمينيكية: .5 البحكث المقابمةتعتمد عمى كاالجتماعية النفسية كالدراسات
كالميني التربكم التكجيو عمميات في أىمية ذات أنيا كما البيانات، عمى لمحصكؿ
مف جمعو تـ ما بيف التكحيد في المقابمة دكر كيتمثؿ النفسي، كالعبلج كاالستشارات

ا كالسمات القدرات قياس طرؽ خبلؿ مف أك التقارير خبلؿ مف لخاصةمعمكمات
 مقابمة أثناء استجاباتكسمكؾ مف يظير كما المفحكص)بالمفحكص، ـ،2000جبؿ،

 (.378ص

المشكبلتاالختبارات النفسية .6 لمكشؼعف مفاالختباراتالتيتستخدـ كىيمجمكعة :
بقع اختبار مثؿ اإلسقاطية المقاييس المقاييس: ىذه كمف الطفؿ، منيا يعاني التي

 لترابطالحسيمثؿاختبارتٌفيـالمكضكعلؤلطفاؿكلمكبار.الحبر)ركشاخ(كاختبارا
سبؽتعددطرؽالكشؼعفالمشكبلتالسمككيةكالتيتستخدـمباحثة ليتضحك مما

مقاييسمتنكعةبتنكعطرؽقياسالسمكؾ،كقداستخدمتالباحثةفيدراستياإحدلتمؾالطرؽ
ياتأبناءاألسرل،كاالستماعإلييفكتحديدكىيطريقةتقديراآلخريفمفخبلؿلقائيامعأم
أبرزالمشكبلتالسمككيةالتييعانيمنياأبنائيف.

 المميزات السموكية لمشخصية السوية: 
(مميزاتالشخصيةالسكيةبعددمفالخصائصالتيتميزىاعفSwinnحددسكيف)

الشخصيةالمنحرفةكالتيتتمخصفيمايمي:
يالكفاءة:  - السكم يتخطىفالشخص كاقعي لجيكده، إىدار بدكف طاقاتو استخداـ جيد

 .العقبات،كيتقبؿاإلحباطكالفشؿ،كيعيدتكجيوطاقاتولتتكافؽمعالكاقعاالجتماعي

كأساليبالفعالية:  - سمكؾفعاؿمكجونحكحؿالمشاكؿ، السكيةيصدرعنيا فالشخصية
 إلىاألىداؼاليامة.إيجابيةلمتغمبعميالتكتركالمخاكؼ،كمحاكلةالكصكؿ

يعكسالكاقع،المالئمة:  - دراكو كا  السكية لدلالشخصية مبلئمة تككف كالمشاعر األفكار
كتككفمشاعرالخكؼلديومرتبطةارتباطان ناتجةعفمعمكماتمناسبة، كتككفأحكامو

 مبلئمانبالظركؼالتييكاجييا،كمناسبانلسنوكمستكلالنضجلديو.
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لسكملديوالقدرةعميالتكيؼكمكاجيةالصراعكاإلحباط،راغبفيفالشخصاالمرونة: -
لمقمؽ عفالمكاقؼالمثيرة البيعد مفخبلؿ مفالخبرة، كاإلفادة كالتجريبالمستمر، العمـ

 (.40ـ،ص2011)جكدة،

(بأنياتتمثؿفيالمشاركةفيالحياة9ـ،ص2011)الخطيب،أشارالفعالية االجتماعية: -
 الكجدانيةكاالستجابةاالجتماعية كالمشاركة عمىاالتصاؿباآلخريف، معاآلخريفكالقدرة

لآلخريف،كالقدرةعمىإقامةالعبلقاتاالجتماعيةكاالستمتاعبالصحبة.
رالكاقعيلمكاطفالقكةحيتيتصؼبقدرتوعمىتقديرذاتو،كالتقديالذات: إلىاالطمئنان  -

 (.28ـ،ص2010)ممحـ،كالضعؼ

 السموكية لذوي المشكالت السموكية:  الخصائص
(لمجمكعةمفالخصائصالسمككيةلذكم100ص-93ـ،ص2003)يحيي، أشارت

المشكبلتالسمككيةكتتمثؿفيمايمي:
:حيثيككفالسمكؾغيرمناسبالسموك اليادف إلى جذب االنتباه أو السموك الفوضوي .1

باه،كقديككفلفظيانأكغيرلفظي،بينمالمنشاطالذميقكـبوالطفؿ،كيستخدمولجذباالنت
القياـ عف العجز كتتضمف كذلؾ القائـ، النشاط الفكضكمبسمككياتتعيؽ السمكؾ يتمثؿ

 باألنشطة.
شعكرانالعدوان الجسدي والمفظي .2 كييكًجد اآلخريف، نحك الذاتأك نحك أمالعنؼالمكجو :

ا العدكاف يتمثؿ بينما كالركؿ، الضرب مثؿ لمغضببالخكؼ المرافؽ الكبلـ في لمفظي
لحاؽاألذلبيا.  كالعنؼ،ككصؼعباراتتحطيـالذاتكا 

التقمباتعدم االستقرار .3 إلى كيعكد بالسمكؾ، التنبؤ عمى القدرة كعدـ التييج سرعة أم :
المزاجيةالسريعة،حيثاالنتقاؿمفحالةالفرحإلىالحزف،كمفاليدكءإلىالحركةبدكف

 (.110ـ،ص2004،خمؼا)يمكفالتنبؤبوسببمحددكال

:حركةجسديةزائدةعفالحدالمعقكؿ،كالتتناسبمعالنشاط الحركي الزائد أو قمة النشاط .4
عمرهالزمني،كىكغيرمتنبأبوكغيرمكجو،كيقابموضعؼبالنشاطالحركيعنداالستجابة

مؽالذميؤثرعمىسمكؾالفردلممثيرات،كتعدقمةالنشاطعرضمفأعراضالخكؼكالق
 (.55ـ،ص2011كنشاطو)مصطفي،
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الرغبةالسمبية واالنسحاب .5 كعدـ كالبلمباالة، االىتماـ تيعبرعفعدـ كجدانية كىيحالة :
بالقياـبأمنشاط،كفيحاؿالقياـبوفإنواليستمتعبو،فيحيفأفاالنسحابسمكؾيميؿ

 تماعي،كعدـالرغبةبالمشاركةفيالمكاقؼاالجتماعيةفيواألفرادإلىتجنبالتفاعؿاالج

المراىؽالتمرد المستمر .6 ييظير حيث االجتماعية، كالمعايير يرفضالقكانيف سمكؾ كىك :
منديؿ، )أبك االجتماعية القكاعد ككسر بو كالمحيطيف الكالديف سمطة عمى متمردان سمككان

 (.27ـ،ص2016

 أسباب المشكالت السموكية: 
النستطيعتحديدسببكاحدلممشكبلتالسمككيةبؿىيمجمكعةمفالتفاعبلتالمعقدة

كالتيتشمؿاألسرةكالبيئةكالعكامؿالبيكلكجية،كىيعمىالنحكالتالي:
العكامؿالجينيةكالعصبيةتؤثرعمىالسمكؾ،حيثأفىناؾالمجال الجسمي البيولوجي:  .1

فكسمككو،كأفاالضطراباتالشديدةجدانلياأسبابكعكامؿارتباطكثيؽبيفجسـاإلنسا
 (.52ـ،ص2000بيكلكجيةمسببةليا)جبؿ،

(عمىأفاألسرةىيالعامؿاألكؿ55ـ،ص2003:كقدأكدت)يحيي،العوامل األسرية .2
كاألساسيفيتشكيؿالطفؿ،ككؿمايتـاكتسابومفاألسرةمفخبراتمؤلمةترجعإلى

طئةفيالتنشئة،كتؤدمالضطراباتفيشخصيتو،كأفبعضالعكامؿقدتيسيـأساليبخا
 فيظيكرالمشكبلتالسمككيةمثؿمشاكؿالكالديفكالحرماف.

التيتقكـبصقؿكتربيةكتعديؿسمكؾالعوامل المدرسية:  .3 العممية المدرسةىيالمؤسسة
)ال األسرة في التنشئة خبلؿ مف طفؿ ص2011الخطيب، 22ـ، سمكؾ(، حيثيختمط

الطفؿمعاألصدقاءكالمدرسة،كعنددخكؿطفؿالمدرسةكلديواضطرابسمككي،كقميؿ
مفًقبؿرفاقو سيحصؿعمىاتجاىاتسمبية فإنو كاألكاديمية، مفالمياراتاالجتماعية

 (.56ـ،ص2003كمدرسيو)يحيي،
لممشكبلتالسمالباحثة كتؤكد األسبابالمؤدية كتنكع فاألسبابمفعمىتعدد ككية،

أسباب كانت سكاء لمفرد، اليكمي السمكؾ عمى كتؤثر كمتشابكة متداخمة تككف أف الممكف
لمتصرؼ سمبي بشكؿ تدفع سائدة مجتمعية لمشكبلت باإلضافة مدرسية، أسرية، بيكلكجية،

بشكؿغيرسكم.
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 مفيوم تصنيفات المشكالت السموكية:
ىك ال" المعكقات تنظيـ في الظاىرةالمساعدة كصؼ في تساىـ أف شأنيا مف تي

ممايؤدمإلىإمكانيةتقديـالخدماتالعبلجيةالمناسبةلمطفؿالذم،كتحديدأبعادىاالسمككية
(.71ـ،ص0222،،كالسيد،كالزعبي)القاسـ"اضطراباتفيالسمكؾيعانيمف

ا كتنكع تعدد نجد تصنيؼالمشكبلتالسمككية، الحديثعف تناكؿ لتصنيفاتكعند
التيتناكلتيا،كييعزمذلؾلعدـاتفاؽعمىتعريؼمحددلممشكبلتالسمككيةييجمععميوكافة

الميشتغميفبعمـالنفس.

قامتالباحثةبعمؿمسحلمدراساتالتيتناكلتالمشكبلتالسمككيةفيمرحمة فقد
السمككيةالتيتظيرالمراىقة،حيثأجمعتنتائجىذهالدراساتبكجكدمجمكعةمفالمشكبلت

منديؿ، )أبك كدراسة المرحمة ىذه خبلؿ المراىقيف )مدكخ،)ـ2016عمى دراسة (،ـ2014،
)إسماعيؿ، )الجبالي،ـ2009دراسة )جمعو،ـ2009(، دراسة فيـ2005(، تمثمت كالتي )

الكذب، العدكاني، السمكؾ كاالنطكاء، العزلة الخجؿ، القمؽ، الخكؼ، التكافؽ، مشكبلتسكء
الغضب،المشكبلتالعاطفية،مخالفةالنظاـالمدرسي،زيادةالحركة.

 العدكاني بالسمكؾيرتبط الغضب أفFeindler and Fremouw, 1984)يرم)ك
 المعرفيةالعمميات عف ينتج العدكاني السمكؾ أف مف كبالرغـمراىقيف،العند المتيكر كالسمكؾ
 الغضب، ليذا كسبب كةدرىالمي المصادرتجاه صةكخا العدكاف يستثير الغضب أف إال كالفكرية
 غير كالسمكؾالعدكاني السمكؾ خفض أساليب أحد يعد الغضب مشاكؿعبلج فإف كبالتالي

 لمضغكط كاالنفعالية الكجدانية االستجابات عفالغضب عبريي حيث ،ىقيفراالم لدل االجتماعي
)الحساسنةلفسيكلكجيا االستثارة مف عميا مستكيات الفرد يعيشعندما النفسية ،كداككدة
(.3ـ،ص2016

كمماسبؽترلالباحثةأفالعدكافيقترفبسرعةالغضبكاالنفعاؿكاالمتعاضالدائـ،
كالعدكاف كالعنؼ السمككية المشكبلت مف بالعديد ترتبط انفعالية حالة يعد الغضب أف كما

إلىإثارتو.مؤديةكالعدائية،كىكيختمؼباختبلؼالمراحؿالعمريةكالظركؼال

 أواًل: السموك العدواني:
مف أصبح لذا الحديث، العصر مجتمعات مختمؼ في سمككية ظاىرة العدكاف ييعىد
مختمؼ لدل العدكاف نسبة الرتفاع نظران كاألبحاث الدراسات ليا تكٌجو التي اليامة الظكاىر
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كيؤثربشكؿسمبيفينسؽالتغيراتاالجتماعية، النفسيةالفئاتالعمرية، كذلؾعمىالحالة
(.5ـ،ص2012لمشخصنفسو)بكشاشي،

 كلقد كالباحثيف العمماء مف كثير كالتربية،فيأبدل النفس، عمـ كاالجتماع مياديف
 السمكؾكاألنثركبكلكجيا بتحميؿ مفالعدكانياىتمامان كعمىالرغـ إالأفاآلراء، االىتماـ ىذا

ال فطريان،متباينةحكؿأسبابكطرؽمعالجة فالبعضيرلأفالعدكافسمككان سمكؾالعدكاني،
كمعايشة البيئة، مع اإلنساف تفاعؿ مف كمكتسبان متعممان سمككان فيو يرلالبعضاألخر بينما

 ظركفياالمختمفة.

 مفيوم العدوان: 
راح،كقدعداعىٍدكناكعىدىاءنكعيديكًّاكعيٍدكىانناكًعٍدكىانن":لغةً  اكعيٍدكىلكتىعىد لكاٍعتىدىل،كيمُّوالظُّمـالصُّ

(.2ـ،ص2001)فقياء،"ظىمىمو،كتجاكزالحد 

قصدكالذميي،السمكؾالمكجوضدالنفسو"بأن (150ـ،ص2005،الزغبي)ورفيعٌاصطالحًا:
".منوإيذاءالذاتأكاآلخريفأكالممتمكاتبشكؿمباشرأكغيرمباشر

 كالشربيني، ص2003كيشير)منصكر، 154ـ، بأف( " عفالعدكاف يصدر سمكؾ
ذاتولفظيانأكماديان،سمبيانأكإيجابيان،مباشرانأكاتجاهأفرادآخريفأكباتجاه األفرادكالجماعات

كترتبعميوإلحاؽاألذلالبدنيأكالمادمبصكرة،عميومكاقؼاإلحباطأممتو،غيرمباشران
".خرلاألطراؼاأل متعمدةبالطرؼاآلخرأك

السمكؾالذميمكفمبلحظتوكتحديده(بأفالعدكاف"18ـ،ص2008كيٌعرفو)عمارة،
برعنوبانحراؼعىييك،كتتكفرفيوصفةاالستمراريةكالتكرار،صكرانكأشكاالنمتعددةكقياسوكيأخذ

عف االجتماعيةالفرد كالما،المعايير البدنيكالنفسي األذلكالضرر إلحاؽ دمكيترتبعميو
".فسولنكقديتجوىذاالسمكؾإلىإلحاؽالفرداألذل،باآلخريف

(السمكؾالعدكانيعمىأنو"كؿسمكؾينتجعنوFeshbuch ,1970كيٌعرؼفيشباخ)
إيذاءلشخصآخرأكإتبلفولشيءما،كيميزبيفاألفعاؿالمقصكدةأكبالصدفة،كتؤدمإلى

أفالسمكؾالعدكانيينطكمعمىشيءمفالقصدكالنية"إتبلؼأكإيذاءاآلخريف،كليذايعتقد
(.10ـ،ص2008)عمارة،
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تعريفاتالسمكؾالعدكانيمتعددة،فبليكجدتعريؼمتفؽعميومف بأفالباحثة  كترل
جانبالباحثيف،كذلؾألسبابوالمتداخمةكالمتشابكة،إالأفالغالبيةمنيـقدأجمعكاعمىأفىذا

ييدؼإلىإلحاؽالضرربالذاتأكباآلخريفأكباألشياء.النكعمفالسمكؾ

 صور وأشكال السموك العدواني: 
يكجوإليوالعدكافإلىقسميف:الذم(العدكافحسباليدؼ125ـ،ص2008صنفت)مجيد،

يطاؿفيوالفردذاتوفيالمقاـاألكؿمفخبلؿإيقاعكالذمالعدوان الموجو نحو الذات: .1
 .المضطربيفسمككيانكيحدثىذاالنكعمفالعدكاففيالغالبلدلاألطفاؿاألذلبنفسو،

عمىالعدوان الموجو نحو اآلخرين:  .2 باالعتداء سكاء الخارج نحك المكجو العدكاف كىك
المحيطيف،أكاالعتداءعمىممتمكاتيـ،كذلؾتجاكزالقكانيفكالنظـالسائدةكعدـااللتزاـ

 بيا.

(السمكؾالعدكانيإلى:Sappenfield(1956,كماصنؼسابينفميد
 مادمصريح،كيتضمفإلحاؽالضرربشخصآخرأكممتمكاتو.عدوان بدني:  .1

 صريحمثؿالمعفكالمكـكالنفركالسخريةكالتيكـكاإلشاعات.عدوان لفظي:  .2

كتتمثؿفيإلحاؽالضرربمكضكعالعدكافدكفأفيككفالصورة غير المباشرة لمعدوانية:  .3
 (.19ـ،ص2008 ردعمىكعيبالقصدأكالنيةالعدكانيةكراءتصرفاتو)عمارة،الف

(أفالعدكافقديككفمباشرأكغيرمباشر:186ـ،ص2000كتضيؼ)يحيي،
أغضبالمعتدمفتسببالذمىكالفعؿالعدكانيالمكجونحكالشخصالعدوان المباشر:  .1

 فيسمكؾالعدكاف.
االعتداءعمىشخصبديؿ،كعدـتكجييونحكالشخصكيتضمفالعدوان غير المباشر: .2

 تىسببفيغضبالمعتدم.الذم

(السمكؾالعدكانيإلي:99ـ،ص2001كيصنؼ)العقاد،
يمثؿفيوارتفاعاألذلباليدؼكالغرضالذميعتبرأنقيصكرةلمعدكافالعدوان العدائي:  .1

 مقتو.األساسيلو،كينتجعفذلؾشعكرالمعتدمبكراىيةاليدؼك
ينطكمعمىمقاصداألذل،إالأنوىادؼفياألساسلحمايةالذاتأكالعدوان الوسيمي:  .2

 بعضاألىداؼاألخرل.
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عمىالعدوان اإليجابي:  .3 فقط يقتصر كال اإلنسانية، الطبيعة مف العدكاني الجزء كيمثؿ
كذلؾييدؼلمحصكؿعمىاالستقبلؿ،كىكأساسالفخ الخارجي، رالحمايةمفاليجكـ

 كاالعتزازالذميجعؿالفردمرفكعالرأسكسطزمبلئو.
كىكالذليستخدـفيوالشخصالسبلحسكاءعفكعيأكغيركعي،العدواني السمبي:  .4

 كيعكدبالخرابكالمكتلنفسوكلممحيطيفبو.

ك خبلؿ مف عرضاليتضح آلراء السابؽ لمسمكؾالباحثيف مختمفة أشكاؿ بكجكد
 العدالعدكاني، كالعػدكاففمنيا كالعدكافالمفظي، البدني، ،اإلنسحابيالسمبيأككافالمادمأك

األفرادكاآلخػريف،الذات،أكنحكيككفالعدكافمكجونحككذلؾالجيةالمكجولياالعدكاف،فقد
 األشياءكالممتمكات.أكنحػك

 مظاىر السموك العدواني:
 تعبير كذلؾكيفية العدكاني، السمكؾ مظاىر كاستيائيـاألشخاصتتعد عفغضبيـ

كالتالي: 2001) )باترسكفكآخركف،كلقدصنفيا

الشخصبسرداألحداثأكالمعمكماتبميجةسمبية. .1  الشتـكاالستيزاء:كىكأفيقـك

 االستفزازبالحركات:كالضربعمىاألرضبقكة. .2

 السمبيةالجسدية:كإلحاؽاألذلبشخصآخرمفخبلؿمياجمتو. .3

 (.206ـ،ص2006ءاآلخريفكتخريبيا)القمش،تدميرأشيا .4

 )الفسفكس، ص2006كيرم 29ـ، أف ) العدكاني السمكؾ مظاىر السمكؾأفمف
،مشاعرمفالخجؿكالخكؼلخميطمفيرافقوكبلنمفالغضبكاالحباط،باإلضافةالعدكاني

يتسـ،ككررةفيالبيئةلضغكطالنفسيةالمتكترتفعكتيرةنكباتالسمكؾالعدكانيبارتفاعكتزايدا
،كعدـالحتماالتاألذلكاإليذاءاالكتراثفيحياتواليكميةبكثرةالحركة،كعدـسمكؾالميعٍتدم

.قبكؿالتصحيحالرغبةفي

أفلكمفخبلؿالعرضالسابؽ تصكراتالباحثيفلصكركمظاىرالسمكؾالعدكاني،
ال العدكاف فمنيا كمظاىر، أشكاؿ بعدة يظير المفظي،العدكاف كالعدكاف البدني، أك مادم

كالعدكافالسمبي،كقديككفالعدكافمكجياننحكاألفرادكاآلخريف،أكنحكالمػادةكاألشػياء،أك
نحػكالذات،ككذلؾفإفالعػدكافالخفييتمثؿبالغضبكالكراىيةكالحقدكالحسد،كقديتـالتعبير
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بقسماتالكجوأكبالعيكفكالفـ،أكبالمسافمثؿعفالعدكافبصكرةجسػمانيةتظيربالتعبير
السبابكالتيكـكالنميمة.

كماأنويجبالتفريؽبيفالعدكافالبسيطكالعدكافالعنيؼتبعانلشدةالعدكافكطبيعػة
تشير كما السمكؾالعدكانيأكقياسو، لوعندمبلحظة لػيسالباحثةالعكامؿالمثيرة إلػىأنػو

فجميعأنماطالعدكافمرضيةكذميمة،فقديسمؾالفردالعدكافلمدفاععػفبالضركرمأفتكك
الظمـ،كيظيرذلؾفيالعدكافالمباحفياإلسبلـ،كفيالحثعمىالجيػاد النفسكالبقاءكرد

كاالستشيادلتحريراألرضمفاالحتبلؿ.

 أسباب السموك العدواني: 
)يرل أف199ص-200ـ،ص2007حسيف، األسبابكالعكامؿجمكعةمىناؾ(

يمي:ماالتيتدفعإلىالعدكافأىميا

اإلناث،مفلمعدكافميبلنأكثرالذككرأفكالتيتؤكداألبحاثإلى:البيولوجية األسباب .1
 الذككرة.ىرمكفإلىذلؾكأىرجعكا

نتيجةلشعكرالفردبالقصكرفي فالعدكافقديككف:  نالشعور بالفشل واإلحباط والحرما .2
كالحبكاألمف أفالحرمافمفالحاجاتالنفسية كما عمىإشباعالحاجات، القدرة عدـ

 التيتدفعالفردألفيسمؾبطريقةعدائية.ماعي،باإلضافةلمضغكطالحياتيةكالتقديراالجت

كالتيتساىـبشكؿكبيرفيسمكؾاألبناء،فالمناخاألسرماليادئ: العالقات داخل األسرة .3
مشاعرىـيتسـالذم عف لمتعبير الفرصة ليـ كييعطي أعضائو، بيف كالتماسؾ بالحب

كأفكارىـ،كمايرافقومفتدعيـلمجانبالدينيكالخمقي،يساىـإيجابيانعمىالبناءالنفسي
يؤثربشكؿسمبيكحادعمىنفسية لمطفؿ،فيالمقابؿفإفالتصدعكالطبلؽفياألسرة

 األبناء.
حكلو،:مالخبرات اإلساءة واإلى .4 مف المحيطة النماذج خبلؿ مف الطفؿ يكتسبيا كالتي

 اآلباء، خبلؿ مف األميات ضد الممارىس العنؼ بمشاىدة سمككياتسكاء معايشة أك
 فيالمدرسةأكفيالبيئةالمحيطة،كذلؾمشاىدةالعنؼفيكسائؿاإلعبلـ.عدكانيةسكاء

لتنشئةالكالديةالتيقدتككفسببانفيكيمكفإرجاعأسبابالسمكؾالعدكانيألساليبا
ظيكرالسمكؾالعدكاني،كمنيا:
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عمىاإلىمال األسري .1 المحاسبة المرغكبأك لمسمكؾ إثابة أك رعاية دكف الطفؿ كترؾ :
 السمكؾالمرفكض.

األسمكبتشجيعالفردالتدليل .2 يتضمفىذا فقد تكجيوالطفؿلتحمؿأيةمسؤكلية، :كعدـ
 فمفالسمكؾالعدكاني.عمىالقياـبألكا

األسمكالقسوة في معاممة األبناء .3 فيذا البدني، العقاب عمى كتشتمؿ التربية: مف ب
 بنمك يدفع المتعارؼعميو،الصارمة السمكؾ قكاعد عمى لمخركج تميؿ متمردة شخصية

 رشكد، )آؿ القسكة أشكاؿ مف لو تعرضت مما كالتعكيض لمتنفيس ـ،2006ككسيمة
 (.27ص

بإصداركالذمتساق في التربية:عدم اال  .4 لمفرد ييسمح كأف أنماطالتربية، تتضاربفيو
استجاباتعدكانيةفيمكقؼمعيف،كاليسمحلوبيافيمكاقؼأخرل،أكيسمحبيااألب

 )عمارة، العدكاني لمسمكؾ تمامان مبلئمان مناخان ييمثؿ فيذا األـ، بيا تسمح ـ،2008كال
 (.67ص

(أفلمبرامجالتمفزيكنيةالعنيفةالتي29ـ،ص2000عبدالجكاد،كيضيؼ)اليمشرمك
يشاىدىااألطفاؿآثارعميقةعمىتنميةالميؿلمعدكاف،حيثيتعمـالطفؿأفالشجاركالصراع
فيالكصكؿ مستقببلن فينعكسذلؾعمىسمككو لتحقيؽاليدؼ، كالعنؼسمكؾسكمكمقبكؿ

ألىدافو.

العرضالس خبلؿ مف عامػةكيٌتضح األفػراد لػدل العػدكاني أسبابالسمكؾ تعدد ابؽ
كاألطفاؿخاصة،كذلؾتبعانلطرؽتفسيرالباحثيفلمعدكاف،كالتيتختمؼباختبلؼتكجيػاتيـ
نرلعمماء بينما العكامؿالكراثية، فنرلأفالكثيرمفالبيكلكجييفييرجحكفكٌفة كاجتياداتيـ،

العكا أثر إلى يميمكف األسرة،االجتماع حجـ مثؿ العدكاف زيادة في كالبيئية االجتماعية مؿ
كاالزدحػاـ العدكاف، كتشجع تككفعدكانية التيقد المجتمع كثقافة كالمستكلاالقتصادمليا،
مفاحتكاكات ينتجعنو كما فيالمجتمع، أك فيالمدرسة كاففيالبيتأك السكانيسكاء

عم أما كاقتصادية، نفسية لضغكط العكامؿتؤدم إلى العدكاني السمكؾ فييرجعكف النفس ماء
النفسيةالتيتككفظاىريةكمحسكسةمثؿاختبلؼطريقةالكالديففيتربيةاألبناءكأثرىػافػي
التي العدكانية النماذج بتقميد األطفاؿ قياـ أك األطفاؿ، لدل العدكاف نزعة كتعزيز تػدعيـ

يشاىدكنيافيالتمفازكالحياة.





23 

  وان عند المراىقين:العد

كتصرفاتبسمككياتأحيانانالمراىؽعنياكعقمية،يعٌبرنفسيةثكرةتككفالمراىقةتكاد
قحاـالتجارب،كخكضحكلو،مفالعالـاكتشاؼيريدفيكعدكانية،تبدك المجازفاتفينفسوكا 
حيففيفييا،بالغانمتصرفاتكالمجتمعاألىؿيراىااألمكرحياتو،كىذهعمىخطرانتشٌكؿالتي
فالمراىقةبعضعندجدانطبيعيةأمكرانالنفسعمماءيراىا فيتغٌيرمجردليستالمراىقيف،
كخياالتمتناقضةأحاسيسمفيرافقوكماالعاطفيالفكرافىذاأساسانىيبؿالجسد

.(57ـ،ص2009)عياش،

المراىقة مككياتالعدكانيةالتيتثيرغضبالمراىقيفمفبعضالسيعانيخبلؿفترة
االجتماعية العكامؿ بعض نتاج ىك المراىقيف عند العدكاني السمكؾ كيعتبر المحيطيف،

ثناءفترةالبمكغقدتؤثرأفالتغيراتالجسديةالتيتحدث،كالبيكلكجيةالخاصةبمرحمةالمراىقة
المراىقيف سمككيات ىرمكف مستكيات ،عمى الدراأكنبلحظ معظـ سفف تناكلت التي سات

المراىقةقدتناكلتالعبلقةبيفالتغيراتالجسديةلممراىقيفكمرحمةالمراىقةفجعمتياسمةمف
.(73ـ،ص2012بكشاشي،)سماتمرحمةالمراىقة

 الفرق بين الجنسين في العدوان:
تؤكدأفالذككريتميزكفبدرجةأكبرمفبعضالدراساتأفـ(1983منصكر،كيشير)

اإلن العنيؼ، المادم العدكاف البناتأظياثفي صػكرةرفكلكف فػي العدكاف مف فريدان نكعان
(.30ـ،ص2003)دحبلف،بحيثيككفالضررعقميانأكثرمنوماديان،تحقيركأذل

كأشارتالعديدمفالدراساتكاألبحاثأفالسمكؾالعدكانيلدلالذككركفيمختمؼ
أكثرمنولدلاإلناث،كيظيرالسمكؾالعدكانيعندالذككرمفاألعمارييمارسبدرجةمرتفعة

خبلؿالعدكافالمباشركالعدكافالجسمي،كتمعبىرمكناتالذككرةدكرانفيذلؾ،لذلؾفالذككر
أقكلجسميانكأكثرإثارةلمفكضىكالعدكافمفاإلناث،باإلضافةأفالتقاليداالجتماعيةكالعيرؼ

كؾالعدكاني،فيحيفأنوغيرمقبكؿاجتماعيانعندماتمارسواإلناثتيشجعالذككرعمىالسم
.(73ـ،ص2013)حماـ،

حيث الذككر، لدل كبير بشكؿ العدكاف ظيكر في دكران االجتماعية التنشئة كتمعب
تغرسفيتربيةالكلدبأنورجؿ،كيتعيفعميوأفيككفقكيانكشجاعان،فيحيفيتـتنشئةالبنت

(.206ص-207صـ،2007ككفأكثرىدكءانكاستكانة)حسيف،عمىأفت
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 النظريات المفسرة لمعدوان:
يعتبرالسمكؾالعدكانيأحدالظكاىركالمكضكعاتالنفسيةاليامة،لمايترتبعميومف
األسباب تعدد كمع المحيطة، لمبيئة باإلضافة اآلخريف، كعمى نفسو الفرد عمى سمبية آثار

ثو،تعددتكذلؾالنظرياتالتيتناكلتتفسيرىذاالسمكؾ،كأىـىذهالنظرياتالمؤديةإلىحدك
مايمي:

 أواًل: نظرية التحميل النفسي:

مفمؤسسيىذهالنظريةالذميينًسبالعدكافإلىتمؾالدكافع"Freud"يعتبرفركيد
مف فطريةالبد يىعتبرأفالعدكافغريزة فيك األساسية، األكلية أكمحاكلةالغريزية إشباعيا

تعديميا،كيرمأفعدكانيةاإلنسافناتجةعفقكةكلدبيااإلنساف،كالتييمكفالتخمصمنيا
مفخبلؿتفريغيابطرؽكأساليبمقبكلةاجتماعيانكاأللعابالتنشيطية،أكمفخبلؿطرؽغير

 فركيد أتباع مف كىك كيضيؼإدلر التدمير، أك كالعراؾ اجتماعيان يعتبرمقبكلة العدكاف أف
(.44ـ،ص2006كسيمةلمتخمصمفمشاعرالنقصكالقصكركالخكؼمفالفشؿ)المصرم،

كلمتعبيرعفالعدكافسمككيان،البدمفكجكدإثارةخارجيةتدفعالطاقةالغريزيةلمتعبير
مػاأفعفنفسيا، مصادربديمةنحكجيانأمسمككانمكبديبلنأكعدكانان،يككفالعدكافمباشران كا 

خياليانلمصادراإلثارة أفيككفعدكانان ما كذلؾمفخبلؿ،فػيحاؿتعذراالعتداءعمييا،كا 
ـ،2009النكايسة،محاديف،)معشخصياتالمعتديفدمشاىدةأفػبلـالعنػؼكالجريمة،كالتكح

(.45ص

 ثانيًا: النظرية البيولوجية:

ييتـ،كنٌظريفليذهالنظريةمفأشيرالمي (Lombroso) العالـااليطاليلكمبركزك يعد
ىذهالنظريةبالعكامؿالبيكلكجيةفيالكائف،كالصبغاتكالجيناتكاليرمكناتكالجيازأصحاب

في الكيربائية كاألنشطة كالتأثيراتالبيككيميائية الصماء المركزمكالبلمركزمكالغدد العصبي
فسيكلك ميكانيـز اإلنساف لدم حيثيكجد بالغضبالمخ، الشعكر لديو يثار عندما ينمك جي

(.30ـ،ص2009)عياش،

اإلنساف، أساسفيطبيعة إلىأفالعدكافكالعنؼجزء النظرية كيرمأصحابىذه
كأنوالتعبيرالطبيعيلمغرائرالعدكانيةالمكبكتة،كأفأممحاكالتلصدعنؼاإلنسافكعدكانيتو

الن تيشكؿخطر إنيا بؿ بالفشؿ، اإلنسانيأفستنتيي لممجتمع فبليمكف ككصاالجتماعي،
(.107ـ،ص2001يستمردكفالتعبيرعفالعدكاف)العقاد،
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 ثالثًا: النظرية السموكية:

كميتعىمـ، ميكتسب الفرد سمكؾ معظـ أف كسكنر بافمكؼ النظرية ىذه أصحاب يرم
ىدةكمحاكاةالنماذجالتيكبالتاليفإفالفرديتعمـالعدكافمفالبيئةالمحيطة،مفخبلؿمشا
(.45ـ،ص2006يتعامؿمعياكالكالديفكالرفاؽأكأمشخصياتأخرم)المصرم،

كركزتبحكثكدراساتالسمككيكففيتناكليـلمعدكافعمىمبدأيؤمنكفبو،كىكأف
اكتشافو يمكف سمكؾ أم شأف شأنو العدكاني السمكؾ كأف البيئة، مف ميتعىمـ بمجممو السمكؾ

(.106ـ،ص2010)بطرس،ديموكفقانلقكانيفالتعمـكتع

ىكسمكؾمكتسب،يتعمموالفردكفؽمبادئغيرالسكمكيضيؼكاطسكفبأفالسمكؾ
نظرية كفؽ متعمـ، العدكانيسكؾ السمكؾ بأف العمماء مف كثير كيؤكد الكبلسيكي، االشراط

(.24ـ،ص2004التعمـباإلشراطاإلجرائي)عريشي،
 العدوان:-ظرية االحباطرابعًا: ن

كالتيالعدكاف،-العدكانيمفخبلؿنظريةاإلحباطييقدـ"دكالركميمر"تفسيرانلمسمكؾ
نتيجة العدكاف أمأف العدكاف، أشكاؿ مف يؤدمإليشكؿ اإلحباطدائمان أف فييا يفترضاف

األساسي كالميحفز الميحرض ىك اإلحباط أف كيفترضكف لئلحباط، كحتمية لمسمكؾطبيعية
(.18ـ،ص2013العدكاني)حسكنة،

ضدمايدركو دةأصحابىذهالنظريةأفالرغبةفيالعمؿالعدائيتزدادشيرمكما
عمى الفردأالفرد يدركو لؤلعماؿغيرالعدائيةحياؿما كيقؿميؿالفرد نومصدرإلحباطو،

النظريةأفردكداألكيي،حباطوإلمصدرليسأنوعمى فعػاؿالعدائيػةيمكفأفؤخذعمىىذه
ميتحدث إحباط بدكف كالمبلحظػةفقدسبؽ، لمتقميد نتيجة العدكانية االستجابات تحدث

(.37ـ،ص2010)عزالديف،

 خامسًا: نظرية التعمم االجتماعي:

(الذمييعدمفأبرزالباحثيفAlbert Banduraترجعىذهالنظريةإلىألبرتباندكرا)
ال لنظرية العدكانيالمؤيديف السمكؾ إلي تنظر فيي العدكاف، لظاىرة االجتماعيكتفسير تعمـ

عمىأنوسمكؾمتعمـ،فاألفراديسمككفبطريقةعدكانيةألنيـتعممكامثؿىذاالسمكؾعفطريؽ
كاألقراف الكالديف مثؿ الفرد، حياة في األشخاصالمحيطيف مف كالتعزيز كالمبلحظة التقميد
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باإلضافة عمميةكالمدرسة، ثنايا في كذلؾ اإلعبلـ، كسائؿ )إلي االجتماعية العقاد،التنشئة
(.115ـ،ص2001

السمكؾ اكتساب في كبير دكر ليا المرئية كخاصة اإلعبلـ كسائؿ أف في شؾ كال
التمفاز لمبحثفيتأثيرمشاىدة كانتبالتحديد فبعضتجاربباندكرا العدكانيعنداألطفاؿ،

أفع ردكد تطكير النمكذجعمى مشاىدة فرصة ينالكا لـ الذيف األطفاؿ مف عدكانية أكثر اؿ
العدكاني،كمفىناتكصؿباندكراأفالمشاىدةالمتكررةلمعدكافكالعنؼعمىشاشةالتمفازتدفع

(.26ـ،ص2004األطفاؿإلىممارسةالعنؼكالعدكانيةبشكؿممحكظ)عريشي،

 :اإلنسانيةسادسًا: النظرية 

تجاهاإلنسانيفيعمـالنفسخبلؿالربعاألخيرمفالقرفالعشريفكقكةثالثةتبمكراال
فاعمةبعدالتحميؿالنفسي)القكةاألكلى(ك)السمككية(القكةالثانية،كيمثؿاالتجاهاإلنساني

التكجوأكالمنطمؽاألساسيRogers ككارؿركجرزMaslowكؿمفأبراىاـماسمك فليذا
مد الخيراإلنساف لفعؿ بطبيعتو كاإلبداع،فكع كاالرتقاء لمنمك رئيسي دافع ينطكمعمى كىك

فيكتشؼعالـالنفسىكمساعدةالبشرعمىأ،كعميوتككفالكظيفةاألساسيةلكتحقيؽالذات
عانتوعمىتحقيقيامفخبلؿالتكجيوكاإلرشاد.)ابراىيـ ـ1985،كؿمنيـإمكانياتوالحقيقيةكا 

(.59ص

يرإ ذ ذاتو يحقؽ الشخصالذم أف ماسمك لئلبداعل دافع لديو الشخصالذم ىك
الذملؾكيتفؽبذ و،نياتوفيعمموأكمينتوأككظيفتكاستخداـجميعإمكا معكارؿركجرز،

فالفشؿأكاالحباطاتالتيتعترضطريؽأفلديودافعفطرملتحقيؽذاتو،كيرلأفاإلنسا
إلى يؤدم الذم ىك ذاتو المرضيةظتحقيؽ المشكبلت أك األعراض )عبدلديويكر

 .(225-224ـ،ص1980الستار،

 تيشكؿ التي العقبات أىـ مف أف النظرية الفردكترم شعكر العدكاني، لمسمكؾ دافعان
،الظػركؼالعقباتكعمىنػكاتجىػذه ،لذافيكيعتدمبالتخريبكالتدميربالفشؿفيتحقيؽذاتو

(.20ـ،ص2007االجتماعي)أبكىاشـ،محيطػوفػيكالتيتظيربكثرة

مفخبلؿعرضالنظرياتالسابقةالتيفسرتالسمكؾالعدكاني،أفلكؿالباحثة كترم
التفسيرات ىذه بيف كبيران تباينان كنجد العدكاف، تفسير الخاصفي كمنيجيا طريقتيا نظرية

مفالسمكؾكلـتشمؿالسمكؾكمولمسمكؾالعدكاني،حيثأفكؿنظريةتناكلتجانبانأكجزءان
فيالتفسيركالتكضيح.
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عبارةعفسمكؾمككفمفعدةعكامؿمنياماىكداخمي،كمنياماىكالعدكافكيعد
متعمؽبالبيئةالمحيطةالمشًجعةأكالرافضةلو،لذلؾفيكسمكؾشامؿلمختمؼالتفسيراتالتي

أشارلياعمماءالنفس.

 دوان:نظرة االسالم إلى الع
 البشرم العدكاف البشرية،يعتبر ًقدـ قديـ ذكر  سػبحانوافقد أشكالوكتعالىجميع

الباحثيف يتناكلوكذلػؾقبػؿأف،األمثمةفيالقرآفالكريـمفخبلؿضربالعديدمف،كمظاىره
 كالتفسير، بالتحميؿ ذكركالتجاربكالمبلحظات، كجؿفمقد أكاعز أف العزيز ؿفيكتابو

آدـ ابف عدكاف ىك البشر حياة في كقع تعالىعدكاف قكلو في ىابيؿ أخيو عمى :قابيؿ
 ٌَ ي َاِِسِ ٌَ اْل  تََح ِي ص 

َ
ُُ فَأ ُِ َػَقخَوَ ِخي

َ
ُُ َؼخ َن أ ُص ََْؼج  ََلُ َنف  [30المائدة:]َػَط

أفالعدكاف  مختمفةالكالكاقع أشكاالن قتصرعمىالقتؿفقػطتيأخذ العدكاففيناؾ،
كالتنابزككمياتعنيالعدكاف،كالسخريةكالشماتةكالنميمة المفظيمتمثبلنفيالسبكفيالتيكـ

ى  َوَّل يقاؿتعالي: ُّ ًا ِيَ  ْا َخْي  ن  يَُكٍُْ
َ
ٍم َؼََس أ  ْ ٌ  قَ ٌم ِي  ْ َخر  قَ ٌَ آََيَُْا َّل يَص  ي ا اَّلِ َّ يُّ

َ
أ

 ٌَ ن  يَُك
َ
ٌ  نَِصاٍء َؼََس أ ه َقاِب  نَِصاٌء ِي

َ ن ُفَصُكى  َوَّل َتََاةَُزوا ةِاْل 
َ
ُزوا أ ًِ ٌَ َوَّل حَو  ُّ ا ِيَ  ً َخْي 

انِ  ًَ ي ِ
ُى اه ُفُصُْق َبؽ َد اْل  ْنَ  ةِئ َس اِّلش  ًُ ِ ُى اهَغال ُِ وََلَِك 

ُ
ٌ  لَى  َيخُب  فَأ .[11الحجرات:]َوَي

ره،كالقرآفالكريـاإلسبلـديفالسبلـكالمحبةكاإلخاء،كىكيرفضالعدكافبجميعصكف
المي ا كجؿكتاب عز المكلى يقكؿ حيث العدكاف، مف يحذر رسكلو عمى نزؿ : َوَّل

ن  َتؽ خَُدوا َوَتَؽاَوٍُْا لََعَ اه ِِبِّ 
َ
ََراِم أ ِجِد اْل  ص  ًَ ٌِ ال  وُكى  َؼ

ن  َصدُّ
َ
ٍم أ  ْ ََي ِرَيََُكى  َطََآَُن قَ

 ِ َْى َوَّل َتَؽاَوٍُْا لََعَ اْل  َواِن َواَتُقْا اّلَلَ إَِن اّلَلَ َطِديُد اه ِؽَقاَواتَلق  ،[2المائدة:]بمْث ِى َواه ُؽد 
سبحانو خَُدوا إَِن اّلَلَ َّل ُُيِبُّ :كيقكؿ ٌَ ُيَقاحِوٍَُُْكى  َوَّل َتؽ  ي َوقَاحِوُْا ِِف َشِبيِن اّلَلِ اَّلِ

 ٌَ خَِدي ؽ  ًُ .[190البقرة:]ال 

أباح قد اإلسبلـ أف كعبلرغـ جؿ يقكؿ حيث بمثمو، العدكاف عمى ٌِ :الرد ًَ َػ
خََدى َؼوَي ُكى ث ِن َيا اع  ًِ ُِ ةِ خَُدوا َؼوَي  خََدى َؼوَي ُكى  فَاع  فإفاآليات،[194البقرة: ]اع 

المكلى حيثيقكؿ كثيرة، فيمكاضع فيالقرآفالكريـ كرىدىٍت :التيتحضعمىالعفك
   ق

َ
ن  َتؽ ُفْا أ

َ
َكُ َوأ َن ةَيَ  ُْا اه َفض  َْى َوَّل حَن َص ىَرُب لِوَخق  [ كيقكؿتعالى[237البقرة: ،: 
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  ِفُروا فَإَِن اّلَلَ َغُفٌْر رَِخيى ْا َوَتغ  َفُد  ،كيقكؿسبحانو[14التغابف:]  َوإِن  َتؽ ُفْا َوحَص 

 انَلاِس ٌِ َي اه َغي َظ َواه َؽاِػَي َؼ ًِ ََكِع
.[134أؿعمراف:] اه 

كيزخرالحديثالشريؼباألحاديثالتيتيحرِّـالعدكافعمىالنفسأكالماؿأكالًعٍرض،
َأاَل ِإنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعرَاَضُكْم َعَمْيُكْم " :النبيقكؿ خطبةالكداعلمرسكؿيفقدجاءف

[31/301:18966]مسنداإلماـأحمد،."َحرَامٌ 

نماذجمفالعدكاف،تتمثؿمفالشتـكالقذؼ،كأكؿماؿ أبيىريرةكيجمعحديث
 رسكؿايصفياالغير،كسفؾدماءاآلخريف،حيث اإلفبلسأماـاتعالىيـك بأنيا

القيامة،كضياعكؿماقدـالمرءمفصبلةكصياـكزكاة؛بؿكييكاؿعميومفخطايامىفكقع
َأَتْدُروَن  " قال  أفرسكؿا النار،حيثيركمأبكىريرةيفطرحعمييـعدكانو،حتىيي

ِإنَّ اْلُمْفِمَس ِمْن ُأمَِّتي َيْأِتي »َقاُلوا: اْلُمْفِمُس ِفيَنا َمْن اَل ِدْرَىَم َلُو َواَل َمتَاَع، َفَقاَل: « َما اْلُمْفِمُس؟
ِتي َقْد َشَتَم َىَذا، َوَقَذَف َىَذا، َوَأَكَل َماَل َىَذا، َوَسَفَك َدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصاَلٍة، َوِصَياٍم، َوَزَكاٍة، َوَيأْ 

َىَذا، َوَضَرَب َىَذا، َفُيْعَطى َىَذا ِمْن َحَسَناِتِو، َوَىَذا ِمْن َحَسَناِتِو، َفِإْن َفِنَيْت َحَسَناُتُو َقْبَل َأْن 
:4/1997]صحيحمسمـ،"َمْيِو، ُثمَّ ُطِرَح ِفي النَّارِ ُيْقَضى َما َعَمْيِو ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُىْم َفُطِرَحْت عَ 

2581] 

كيتضحلنامماسبؽأفالقرآفالكريـكالسنةالنبكيةزاخرةباألدلةكاألمثمةالتيتنيي
متـزيعتدم؛ألنويلذلؾفإفالمسمـالبالغالراشدالعفالعدكافسكاءالمكجولمذاتأكلآلخريف،

كيعمؿب دينو ككؿمفبيا،تعاليـ كأحفاده كيغرسفيأبنائو العفككالتسامح، إليقيـ كيدعك
حكلوتمؾالمبادئاألخبلقيةالتيحثعميياديننااإلسبلمي.

 طرق ضبط السموك العدواني: 
:مفأساليبضبطالسمكؾالعدكانيمايمي

  :التعزيز التفاضمي .1 في يتمثؿ السمكككالذل يتعزيز اجتماعيات كتجاىؿانالمقبكلة ،
السمكؾالعدكانيأكضحتالدراساتإمكانيةتعديؿكقدمقبكلةاجتماعيان،غيرلاتايالسمكك

 (.39ـ،ص2007ء)الحسيني،مفخبلؿىذااإلجرا
تخفيؼإدخال تعديالت عمى الحالة النفسية لمطفل .2 في المساىمة خبلؿ مف كذلؾ :

ت أف يمكف الطيبة فالخبرات بالطفؿ، المحيطة تصادفيـالضغكط عندما األطفاؿ ساعد
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)اليمشرم، الطفؿ منيا يعاني التي الضغكط تخفيؼ في طيب أثر كليا المتاعب،
 (.57ـ،ص2000عبدالجكاد،ك

:كالتيليافعاليةفيتعديؿالسمكؾالعدكاني،مفخبلؿعرضنماذجالستجاباتالنمذجة .3
سمككياتغيرعدكانية،معغيرعدكانيةلمطفؿ،كذلؾعفطريؽلعباألدكاركاستجرار

)يحيي، البلحقة المكاقؼ في العدكاني السمكؾ إظيار لضماف لمطفؿ التعزيز تقديـ
 (.191ـ،ص2000

تنمية التبصير .4 بعد الطفؿ مناقشة كىك مف: بكصؼلكؿ كيككف الغضب، نكبة تجاكز
 كما الطفؿ، كشعكر الغالذمشعكرؾ لنكبة مكقؼمشابو في مستقببلن فعمو ضبينبغي

 (.122ـ،ص2007)العمايرة،
:كيفضؿاستخداموفيحالةالطفؿالعدكاني،كالمكجوعدكانوالحرمان المؤقت من المعب .5

 لزمبلئو،كيمحؽبيـاألذلخبلؿاأللعابالجماعية.

:كيككفمفخبلؿاأللعابكالتمريناتالرياضية،كىيكسائؿتوفير طرق لتفريغ العدوان .6
ال تفريغ خبلليا مف يتـ )يحيي، الغضب مف كالتخمص العدكانية ـ،2000نزعات

 (.191ص

تنكعاألساليبالمستخدمةلضبطالسمكؾالعدكاني،فيمكفاستخداـإحدلالباحثة كترم
لعمر باإلضافة العدكانيكنكعيتو، السمكؾ كذلؾيترتبعمىتكرار جميعيا، تمؾالطرؽأك

ارةفيالتطبيؽلكيتيجدمنفعان،كتحقؽالفائدةالطفؿالميعتدل،كذلؾتحتاجتمؾاألساليبلمي
المرجكة.

 تعقيب الباحثة عمى محور العدوان:
أفالكاقعالفمسطينيكمايشيدهمفممارساتعدكانيةمفقبؿاالحتبلؿالباحثة ترم

الصييكنيكبشتيالكسائؿالتكنكلكجيةكبشكؿمتكاصؿ،فإنوحتمانيعززالسمكؾالعدكانيعند
كاألميات،األطفاؿ لآلباء كاستشياد اعتقاؿ مف كاالجتماعية لمظركؼاالقتصادية باإلضافة ،

كحصارظالـمفركضمنذعدةسنكات،كؿذلؾيساىـبشكؿمباشركغيرمباشرفيازدياد
.لمراىقيفالمشكبلتالسمككيةكالنفسيةلدلا

العدكافبشتيال زاؿيمارسعميو فالشعبالفمسطينيميكرسكما ماكا  كىذا كسائؿ،
العدكاف لزيادة خصبة التربة يجعؿ مما قطاعغزة، عمى االعتداءاتالمتكررة خبلؿ شيدناه
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مماأكجدالعديدمفاألطفاؿ؛داخؿالمجتمعالفمسطيني،لمايعانيومفحصاركقتؿكاعتقاؿ
دكافلدييـ،ممففقدكاأىميـسكاءباالستشيادأكاالعتقاؿ،كذلؾساىـبشكؿكبيرلزيادةالع

كيؤكدكثيرمفعمماءالنفسإليأفالعدكافاستجابةلئلحباط،فكمماازداداالحباطاشتدمعو
السمكؾالعدكاني.

م مف الكثير يممككف األسرل أبناء أف الباحثة ترل ىنا كالكراىيةكمف العداء شاعر
 لبلحتبلؿ يمالذمالصييكني كأمف، متكامؿ أسرل جك العيشفي مف األبحرميـ فيو ثؿ

الشعب يعيشيا التي كالسياسية كاالقتصادية االجتماعية األكضاع ضؿ في الدافئ الحض
الفمسطيني.

 ثانيًا: الغضب:
كيختمؼاألفراد،يعدالغضبأحداالنفعاالتاإلنسانيةالتيلياآثارسمبيةعمىالفرد

عفييعبريقةمناسبة،كأففياستجاباتيـلممكاقؼالمثيرةلمغضب؛فمنيـمفيستجيبليابطر
غير بطريقة مفيستجيبليا كمنيـ اآلخريف، أفيجرحمشاعر تككيدمدكف بشكؿو غضبو

كؿىذاالغضبإلىسمكؾعدكانيأكإلىكبتمشاعره،مماينجـعنوالكثيرمناسبة،كأفيحٌ
(.3ـ،ص2014،كجرادات)الخكالدةمفاألضراربمافييااضطرابصحتوالنفسية

ك دلبكح، )أبك ص2008ترل ثقافية21ـ، مشكبلت إلى يرجع قد الغضب أف )
اجتماعيةتعيؽالفرد،كتظيرتمؾالسمككياتمفخبلؿالمغةكمابيامفكمماتكمصطمحات
العقبات، لمتغمبعمى أكبر مجيكد الشخصلبذؿ الغضبيدفع أف إال الغضب، عف تعبر

كلو.لتحقيؽتفاعؿاجتماعيمعالمحيطيفمفح

 تعريف الغضب:
،كغىضكب،: "غضبلغًة: غضبان،كمغضبةعميو،أبغضو،كأحباالنتقاـمنو،فيكغىًضبه

")المنجد،كغضباف،كىيغضبى،كغىضكب،كغضبانة،كجمعياغضبى،كغىضاب،كغيضابي
(.553ـ،ص2002

رإالبمثيريفجرأف"الغضبقكةكامنةفيالنفس،التيثا(ق1425يرل)الغزالي،اصطالحًا: 
كاألسبابالمييجةلمغضبىيالزىك،كالعجب،كالمرح،كاليزؿ،كالتعبير،كالغدر،كشدةثباتيا،

،كالخبلصمفالغضب،كعقبلنالحرصعمىالماؿ،كالجاه،كىيجميعيارديئةمذمكمةشرعان
(.5ـ،ص2011،السحار")بقاءاألسباب،فبلبدمفإزالةأسبابيابأضدادىامع
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"شعكرقكمبعدـالرضا،كيككفمكجياننحك(بأنوCormier ,2005كعٌرفوككرمير)
لمشخص كاالنزعاج تسبباألذل انفعالية حدكثحالة إلى يؤدم مما ما، شيء شخصأك
المىعني،كيككفاليدؼمفىذااالنفعاؿحمايةالذاتمفالتعرضلمثؿىذااألذلمستقببلن".

مجمكعةعمىحالةانفعاليةتشمؿ(الغضببأنو"14ـ،ص2007كعٌرؼ)سميماف،
مفالدرجات،تبدأبالغضبالبسيط،كاالستثارة،كالضيؽثـتنتييبالغضبالشديدالمتمثؿفي

".العنؼ،كيتسـسمكؾالفردباليياجالشديد،كالصراخ،كالتدمير

 دلبكح، عٌرؼ)أبك ص2008كما 10ـ، " بأنو: الغضب انفعاؿ انفعالية،( استجابة
كيصاحب األمؿ، خيبة أك اإلحباط السبأك أك القمع أك العدكاف أك مكاقؼالتيديد تثيرىا
إما كيدفعالمرءإلىاالستجابةباليجكـ الغضباستجابةقكيةمفالجيازالعصبيالمستقؿ،

بدنيانأكلفظيان".

الةكجدانيةانفعالية،(انفعاؿالغضببأنو:"ح114ـ،ص2005كماعٌرؼ)فراج،
بعض نتيجة األشخاص أك األفكار أك المكضكعات بعض تجاه داخمي فعؿ رد تسبب
القكة استخداـ في التفكير يصاحبيا التكتر مف بحالة يشعر الفرد تجعؿ بحيث اإلحباطات

".كاستجابةداخمية)تصكرية(أكحقيقيةلكجكدأىداؼكحاجاتغيرمشبعة

فريزر) استغبللياFrazier, 2003كيشير يمكف طاقة عف عبارة " الغضب أف )
كاستثمارىاكتكجيييافياالتجاهالصحيح،أكيمكفتركياتضيعدكفاالستفادةمنيا،مفخبلؿ
عميعاتؽ يقع الطاقة ىذه كتكجيو مكجية، غير بأساليبمختمفة عنيا يعبركف ترؾاألبناء

".يةلمتعامؿمعالغضباآلباء،مفخبلؿتعميـأبنائيـطرؽإيجاب

يتـ كامنة، كطاقة داخمي شعكر عف عبارة الغضب بأف السابقة التعريفات كتنجمع
استثارتيانتيجةلمتعرضلممكاقؼالميحبطة،ممايدفعالفردلمتعبيرعفالغضبفيعدةصكرة

مختمؼلمتخفيؼمفالضغطالداخمي.

 مظاىر الغضب:
 ألربع المظاىر تصنيؼىذه كالسمككية،يمكف كالعبلماتالفسيكلكجية، فئاتمختمفة
حدا:عمىكاالنفعالية،كالمعرفية،كسيتـتناكؿكؿمنيا

كالتيتتمثؿفيزيادةمعدؿضرباتالقمب،كضيؽفيالصدر،العالمات الفسيولوجية: .1
مف كغيرىا العرؽ إفراز لزيادة باإلضافة الجسـ، حرارة كارتفاع السكر، إفراز كزيادة
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يستجيبالجسـلممكاقؼاالستفزازية،التيتدفعواأل عراض،كتظيرىذهالعبلماتعندما
لمشعكربالغضب،كتعدىذهالعبلماتالفسيكلكجيةبمثابةعبلماتتحذيريةلظيكرالغضب

 ليندرنفيمد، ( العبلمات تمؾ تفاقـ عند بالغضب التحكـ كيصعب الفرد، ـ،2007لدل
 (.30ص

كىيالعبلماتالتييمكفمبلحظتيامفخبلؿاالستجاباتالسمككيةالعالمات السموكية:  .2
غبلؽ كا  األشياء، كتدمير تكسير مثؿ: بالغضب، الشعكر عند الفرد عف تصدر التي

األبكاببقكة،كرفعالصكت،كالسبكالشتـ.
كتتضمفظيكرمشاعرتدفعإلىالغضبمثؿالشعكربافتقاداألمف،العالمات االنفعالية:  .3

ثانكمكالش الغضبانفعاؿ كيعد بالخكؼ، كالشعكر كالنبذ، بالغيرة كالشعكر بالذنب، عكر
ليذهالمشاعر،كاالنفعاؿليسانفعاالننقيان،بؿتختمطمعوانفعاالتأخرلكالقمؽ،كالحزف.

الناحيةالكظيفية،كتظيرلدلالفرد مف خمؿفياألفكارإليفتشيرالعالمات المعرفية:  .4
التعرضل بتفسيرعند يقكـ بالغضب، الفرد شعكر فعند االستفزازية، كاألحداث ممكاقؼ

أفعاليـ يفسر كذلؾ ضده، انتقاداتكاىاناتمكجية األشخاصبأنيا قبؿ التعميقاتمف
 (.34ـ،ص2007،)حسيفـبأنياتنـعفعدائيةنحكهكسمككي

 أسباب الغضب:
 يمكن توضيحيا في النقاط التالية: 

يعتبراألشخاصالذيفلدييـتنشيطزائدلمجيازالعصبيالبلإرادم،لوجي:االستعداد البيو  .1
كخاصةالجزءالسمبثاكمىـأكثرغضبان،كذلؾاالستعدادالمزاجيلمفردالذليجعمويميؿ

 (.20ـ،ص2003لممثيراتكالمكاقؼ)سعفاف،لبلستثارةبشدة

حاجاتو،كعدـقدرتولبمكغأىدافوفيالحاالتالتيتعكؽالفردعفإشباعالفشل واالحباط:  .2
اإلحباط، سبب تحديد في األشخاص بيف فردية فركؽ كتكجد لديو، الغضب ييستثار

 (.116ـ،ص2003 )الشكربجي، كتفسيره،كمفثـتكجيوغضبيـنحكه

عفالنمذجة الوالدية:  .3 التعبير كفي سمككيـ، في األبناء بيا يقتدم نماذج اآلباء ييشكؿ
فا ييشكمكفانفعاالتيـ، اآلباء أف باعتبار كالمبلحظة، التقميد طريؽ عف يتعممكف ألطفاؿ

يعبراآلباءعفانفعاالتيـ األبناءفيمكاجيةمشكبلتالحياة،فعندما نماذجحيةيقمدىا



33 

 غضبفإف مشاعرىـفيصكرة عف التعبير في تقميدىـ إلى يميمكف  ،حسيف)األطفاؿ
 (.46ـ،ص2007

ختمؼردكدأفعاؿاألفرادنتيجةاستجاباتيـلمسخريةكاالىانة،فمنيـت اإلىانات والسخرية: .4
مفينفجرغضبانفيكجومفأثارغضبو،كمنيـمفيكجوغضبونحكذاتو،كمنيـمف
الغضب مف بدالن لمحزف كالمجكء االنسحاب، سكل ساكنان يحرؾ كال غضبو يكظـ

 (.116ـ،ص2003)الشكربجي،

ف:الظروف المجتمعية .5 دراسةجاء  (Thabet ,2008ي الحصار( المفركضعمىأف
إلىالظركؼاالجتماعية،الفمسطينييفيمقيبظبللوعمىمشاعرالغضبلدييـ،باإلضافة

 .كانفعاليةمشاكؿنفسيةالمحيطةبيـ،كمايخمفوكؿذلؾمفالصعبةكاالقتصادية

ريقةتفكيره،فإذا(أفمفضمفمايثيرغضبالفردىكطEills, 1997, p.5كيشير)
 العقبلنية يتمسككفIrrationalكانت الذيف فاألفراد لديو، الغضب إثارة في السبب فتككف

باألفكارالبلعقبلنيةيتكقعكفألنفسيـتكقعاتعالية،كينتظركفمفالغيرأشياءكثيرة،كعندما
يصطدمكفبأفىذهالتكقعاتلفتتحقؽيصابكفبخيبةاألمؿكالغضب.

 التيديداتكاإلحباطFowler, 2000, p.1)كيشير ككجكد كالفشؿ األمؿ خيبة أف )
كاالنزعاجكالضرركميامفالممكفأفتسببالشعكربالغضب.

(أفالعائمةأكالبيئةالتييعيشفييااإلنسافقد1ـ،ص2004كماأكضح)عمراف،
إلى تفتقر عائمة مف الفرد ينحدر حيث غضبو، إثارة في السبب التكاصؿتككف ميارات

العاطفي،كماأفمفالممكفأفتككفزيادةمسئكلياتالفردكمشكبلتوأحدأسبابغضبو.
أفليسمفالسيؿتحديدجميعالظركؼكاألسبابكالعكامؿالتيتثيرالباحثةكترم

عاـ بشكؿ االنفعاالت أف كما أحيانان، كمعقدة متداخمة تككف األسباب ألف الغضب، انفعاؿ
مغمةفيجميعشؤكفحياتنا،إالأفىذالـيمنعالباحثيفمفمحاكلةالبحثفياألسبابمتغ

المؤديةإلىاستثارةانفعاؿالغضبلدلاألفراد.
مشركعةلمغضب،فيحؽلؤلفرادأفيغضبكافيحاؿأفىناؾأسبابانالباحثةكتضيؼ

فيحاؿانتشارالفساد،الحؽ،فالغضباستغبلؿبعضاألشخاصلنفكذىـ،كسمطاتيـبغير
كاضفاء العدؿ، كمحاربة الحريات، عمى كالتعدم اإلنساف، حقكؽ انتياؾ حاؿ كفي كالنفاؽ،

لكجكد الغضب شرعية فينا كالكطف، لمديف، كالخيانة الكحشية، كممارساتو ،االحتبلؿ،
.كلمديفغضبمشركع
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 أنواع الغضب: 
 الغضب إلي:( أنواع انفعال 112م، ص2007صنف )خطاب، 

 الغضبالصريح:كيككففيوالشخصكاعيان. .1

الشخصبكبتو،كيككفلودكرفياالكتئابالمزمف.الغضبالكامف: .2  يقـك

 الغضبالمزمف:كيؤثرعمىالتكافؽالشخصيلمفردكىك: .3

 مرضي:كىكالذميسيـفيحدكثالمرضالنفسي،كييحدثالشقاءفيحياةالفرد. .أ

كى الحد: عف زائد لئلحباطب. كاستجابة الحدكد عف الغضبالذميككفخارجان الذمك
يكاجيوالشخص.

 ( أن ىناك نوعين من الغضب ىما:1م، ص2004كما ذكر )مراد، 

 الغضباإليجابي:كفيىذهالحالةيظيرالفردالصراخكتكسيراألشياءكتخريبيا. .1

 الغضبالسمبي:حيثاالنسحابكاالنطكاءمعكبتالمشاعر. .2

(إلىأفانفعاؿالغضبأداةقكيةلمتعبيرعفالناحية5ـ،ص2001بكير،نماترل)بي
 عنوكاالجتماعية،الشخصية نعبر عندما اإليجابي لمتغيير كأداة غضبنا نستخدـ أف كيمكف

 ركزنا ذا باستمرار،كا  تثيرفيناعمىبطريقةإيجابيةتزيدمفتقديرالذاتلدنيا حكادثمحددة
ضبنايصبحقاببلنلمفيـكأكثرسيكلةفيالتعامؿمعو،كغضبناعادةيتضمفالغضب،فإفغ
األنكاعالتالية:

 غضبناتجاهاآلخريف. .1

 غضبنانحكالذات. .2

 التيديدالمكجونحكالممتمكاتالشخصية. .3
 ( إلى أن أنواع الغضب ىي:15م، ص2000كما ذكر )كفافي والنيال،

 لفردداخؿنفسو.الغضبالمكبكح:كىكالنكعالذميكبحوا .1

 الغضبالتعبيرم:كىكالغضبالذمفيشكؿأعراضجسميةكالصداعمثبلن. .2
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 الغضبالمكجونحكالخارج:حيثيمكفالتعبيرعنوظاىريان. .3

الغضبالسمبي:كىكالذمييشكؿضغطانعميصاحبو،كيظيرفيصكرةاضطراباتنفس .4
 .جسميةكالصداعالنصفيكقرحةالمعدةكأمراضالقمب

نكبات .5 عقب الذات كلكـ بالذنب الشعكر مف صاحبو يعاني حيث االشمئزازم: الغضب
 الغضبالتياعترتو،كيمجأالفردفيأحيافكثيرةإلىإنكاره.

 غضباإلزاحة:حيثيحكؿالفردغضبونحكشيءمعيف،كىكيستخدـكميكانزيـدفاعي. .6

 خصائص نوبة انفعال الغضب: 
(أفنكبةانفعاؿالغضبتتميزبعددمفالخصائص100ـ،ص2009بدر،ذكرت)

تشتمؿعمىاآلتي:

قكية،الشدة:  .1 كاألخرل كخفيفة بسيطة الغضب قد فبعضنكبات الغضب شدة إف بؿ
 تختمؼأثناءالنكبةالكاحدة،فقديزدادالغضب،كفيالمقابؿقديبدأقكيانكمفثـتقؿشدتو.

تختالمدة:  .2 الغضبقد نكباتانفعاؿ الغضبإف فينشأ قصير، فبعضيا مؼفيمدتيا،
كينفجرالشخصثـفجأةينتييكؿشيء،كأحيانانتشخصحاالتىؤالءاألفرادبمايسمي
كعمىالنقيضىناؾمفيعيشكففيالغضب اضطرابالغضباالنفجارمالمتقطع"، "

يثيرالكثيرأيامانكشيكرانبؿكسنيف،كيعانكفممايسمي"الغضباالجترارم"،كىكأمر
 مفالمشكبلت.

يختمؼاألفرادفيمعدالتتكرارانفعاؿالغضب،فمنيـمفيككفالغضبسمةالتكرار:  .3
مفسماتشخصيتو،كيككفغاضبانفيمعظـالمكاقؼ،فيبلزموالغضببشدةأكبركلمدة

 أطكؿممايدفعالناسإلىتجنبو.
تزايدشدتوكأشكاؿالتعبيرعنومعتقدـأنوبالرغـمفأفالغضبيتميزبالباحثة  كترل

العمر،إالأنومفالممكفأفيككفلدلبعضاألفرادالمتقدميففيالسفأساليبأخرلفي
التعامؿمعالمكاقؼغيرالغضب،فكمماتقدـالعمربالفردازدادتحكمتوكتقبمولعكاقباألمكر

التيتحدثمفحكلو.
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 نفعال الغضب:يجابية والسمبية ال اآلثار اإل
 أواًل: اآلثار اإليجابية:

 فمفخبللو169ـ،ص2003يرل)سعفاف، ىامة، فكائد لو الغضبالمعتدؿ أف )
الركاسب كيتخمصمف النفسي، إلىاالتزاف ليصؿ بداخمو، السمبية الطاقة لتفريغ الفرد يصؿ

اآلراء،أكرفضيا.المكبكتة،كذلؾيعدالغضبالمعتدؿكسيمةلمدفاععفالمبادئ،كالقيـ،ك

فالغضبانفعاؿطبيعي،فإفأحسفالفردتكظيفوكتكجييوبطريقةصحيحة،أصبح
عمى كليتحررمفقناعةمسيطرة لينتصرعمىتردد، الفرد فيكيفسحالمجاؿأماـ خير، قكة
سمككو،مفأجؿالتغمبعميالعقباتالتيتحكؿبينوكبيفتحقيؽأىدافو،ليتمكفمفإشباع

دافعحاج لما كفيواختباركابتبلءلبلنتصارعمىالنفس،كلكاله يريد، كالحصكؿعمىما اتو،
(.78ـ،ص2007أحدعفدينو،كعرضو،ككطنو)سميماف،

 ثانيًا: اآلثار السمبية:

 ليندنفيمد، لمخطرفيحاالت29ص-30ـ،ص2008ترم) إلىتعرضالجسـ )
يعت كىذا طكيمة، كلفترة الشديدة ييحدثوالتكتر الذل الكظيفي كالخمؿ كالتكرار، الشدة، عمى مد

الغضب.

أكضح)نجاتي، (أفالغضبيؤدلإلىتعطؿالتفكير،لذلؾ105ـ،ص2000كما
يجعؿ فالغضبالشديد مفسمكؾأكأقكاؿأثناءغضب، يصدره الفردعمىما يندـ ما كثيران

صدارالقرارا تالصائبة؛كيصبحمفالسيؿكقكعوفياإلنسافغيرقادرعمىالتفكيرالسميـكا 
الخطأ.

 كاتخاذالباحثةكترل المشكبلت حؿ عمى الفرد قدرة عمى يؤثر الشديد االنفعاؿ أف
ذلؾبسببتفكيره كيعكد عمىالتركيزكاإلدراؾ، النخفاضالقدرة باإلضافة القراراتالصائبة،

البلعقبلنيفيالمكقؼالمثيرلمغضب.

الغ انفعاؿ أف المياراتكما ضعؼ في متمثمة عديدة، اجتماعية عكاقب لو ضب
االجتماعية،كماأفلوانطباعاتسمبيةلمايٌككنوالفردمفعداكةنحكالشخصدائـالتعبير

عفغضبوبشكؿغيرمقبكؿ،كبيذاييددالسبلمةالمجتمعيةبشكؿعاـ.
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 الغضب عند المراىقين:
يؤنبأكيعتبرالغضبمفاألنماطالشائعةلد فيغضبالمراىؽعندما لالمراىقيف،

النصحكالمكعظةكدرسأكمحاضرة،كيغضبأيضان أكيكررلو يينتقد تسريكبخأك لـ إذا
ذالـيستطعانجازماسعيلتحقيقوفالصكرةاألكثرشيكعانالستجابةاألمكرحسبمايريد، كا 

 (.111ـ،ص2013)حسينة،Sulkinessالغضبلدلالمراىؽىيالتبـر

يميز ما كلكف األخرل، العمرية الفئات جميع يطاؿ كما المراىؽ الغضب كيطاؿ
كماأنويرفضالمراىؽأنوقميؿالخبرةكاليقبؿبالكاقعبسيكلةمقارنةبمفىـأصغرمنوسنان،

سنان، منو أصغر ىـ بمف مقارنة بسيكلة بالكاقع كالرضي المراىؽالقبكؿ غضب يميز كما
اريةغضبولمدةطكيمة،كيٌككفرداتفعؿسريعة،كقديككفالخركجمفالمنزؿإحدلاستمر

.(37ـ،ص2009)شكاقفة،الصكرفيالتعبيرعفغضبو

 الفرق بين الجنسين في خبرة الغضب:
اإلناث(Sharkin ,1993)فشاركيشير فيإلىأف أكبر يكاجيفصعكبة

ككر؛بسببعدـمبلئمتومعالصكرةاألنثكية،فيقمفالتعبيرعفانفعاؿالغضبمقارنةمعالذ
المتعارؼ االجتماعية التقاليد تخالؼ فعمية، أك مدركة اجتماعية عقكبات مف خكفان بإخفائو
العدكاف فياستخداميـ ما فإفاإلناثكالذككريشترككفإليحد فيسفالعاشرة أما عمييا،

يب سفالثالثةعشر، بمكغيـ لكفعند فالذككرالصريح، االختبلؼالكاضحبيفالجنسيف، دك
كتكتيكات مظاىر إلى فيمجأف اإلناث أما الغضب، عند المباشرة مكاصمتيـ في يستمركف

عدكانية،مثؿالنميمة،كالثأرغيرالمباشر.

 النظريات المفسرة لمغضب:
 أواًل: نموذج الزاروس عن االنفعاالت:

(Lazarus,1991-1993) الزاركسقدـقدل الدافعية، العبلقاتية النظرية تفسركىي
كيرمالزاركسأفالفرد،كالمكاجية،اليةلمفردعمىأساسالتقييـالمعرفيعالضغكطكالخبرةاالنف

سكاءكاف كبيفالبيئةليصؿألفضؿتكافؽممكف، بينو مستمرلمعبلقة تقييـ يككففيحالة
أما،لمصادرالمكاجية لمفرد،أكتقييـثانكمتقييـأكليلمحدثمفحيثككنوضارانأكميددان

 المكاجية مفيكـ عندئذ ، اليجـك عمى يعتمد أف بالغضبإما الشعكر بخصكص،يككف إما
 . التكقعاتالمستقبؿ،فييتشيرإلىإمكانيةتغييرالمكقؼالحالي،أـ

 ( Lazarus, 1998, pp.372-374) . 
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 جتماعي:ثانيًا: النظرية السموكية، والتعمم اال

أصحاب يتعمـيرل الطفؿ إف حيث مكتسب أك متعمـ، الغضب أف النظرية ىذه
بطرؽ لممكاقؼالمختمفة فكممامتعددةاالستجابة كالبيئية، العبلقاتاألسرية مف كتمعبكؿ ،

أثرتبشكؿإيجابي كانتالعبلقاتاألسريةمستقرةكخاليةمفالعدكافكسرعةاالنفعاؿ،كمما
 ,Bandura) اباندكرفعاؿالطفؿمفحيثالمسالمةكالتحفظفيالسمكؾ،كيضيؼفيردكدأ

يي (1973 االجتماعي السمكؾ مشاىدةأف طريؽ عف اآلخريف كتسب أفتصرفات كأضاؼ ،
كمشاعره الشخص، فعم تفكير ردة عمى ينعكس معيف مكقؼ )اتجاه ـ،2007سميماف،و

(.27ص

 تشالباحثة كترل السمككية النظرية مختمفة،أف بطرؽ متعمـ، سمكؾ الغضب أف ير
كبعممياتإشراطية،فإذاتـتعزيزىذهالسمككيات،يتـتعميـالغضب.

 عن الغضب: Ellisثالثًا: نموذج ألبرت اليس 

( كيرم  السمككي،  االنفعالي العقبلني العبلج في اإلنسافEllis,1977) كيتمثؿ أف
كعندمايزدادشكبلتكعقباتفيتحقيؽأىدافو،يعترضطريقومفميشعربالغضب؛نتيجةما

،كنتيجةلذلؾيحدثسكءتكافؽالشخصمعنفسو،كمعيؤثرعمىمختمؼالمجاالتالغضب
كقدـاآلخريف،كىكذايرلاليسأفالغضبينشأمفخبلؿاالعتقاداتالبلعقبلنيةلدلاألفراد،

إلى (B) مإلىيشيرإلىالحدثالذميؤد (A) حيثالحرؼ (ABC) نمكذج حيثيشير
كالتيتؤدمفيالمقابؿإلىالحرؼ كالتفسيراتالمعرفية، كالذميشيرإلى(Cاالعتقادات، ،)

النتيجةاالنفعالية،كبالتاليعندمايشعرالفردبالغضبفإنويعتقدأفالحدثالذمتعرضلو
كاالعتقاداتالبلعقبلنيةىكالسببفياستثارةالغضبلديو،كلكفالحقيقةىيأفنسؽاألفكار

لديوىيالسببفيحدكثالغضب،كمفثـفبلبدمفتغييرىذهاالعتقاداتالبلعقبلنيةالتي
استجابة خفض عمى تعمؿ عقبلنية أكثر بأفكار كاستبداليا لديو، الغضب الغضب،تثير

يجابية.كتساعدهعمىأفينظرإلىاألشياء،كالمكاقؼبنظرةأكثركاقعية كا 

يتضحأفالنظريةالمعرفيةترلأفسبباالضطرابكالغضبالذميشعربو مماسبؽ
تفكيرالفرد،كتفسيرهلممكاقؼالتييتعرضليا،ىيالدافعليسالحدثبحدذاتو،فطريقةالفرد،

غير كالتفسير الخاطئة، كالمعتقدات كالبلعقبلنية، التمقائية، األفكار أف أم الغضب، كراء
حداثىيسببىذااالضطراب.المنطقيلؤل
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 الغضب من منظور إسالمي:
فالغضب أكقكؿإلىصاحبيافتدفعالقمب،فيالنيرافتشعؿجمرةحقيقتوكانتكا 

إنكاردكمانكدافعوا،محاـرعمىكغيرةهبالحؽ،قكؿهالنبيعندفيكعميو،يندـمافعؿ
كالغضب المسمميفكحقكؽا،كديفاحيرماتعفالدفاعفيكبيرةكظيفةلولمنكر،

كؿالنبيىىدمعفابتعدإذالكنوكديارىـ، .كفرقةكخبلفاتكعداكة،شرإلىتحى

كماعمىأنوصفةمفصفاتالفعؿالثابتةالكريـكردلفظالغضبفيالقرآفك
َّ ﴿:فيقكلو داً فََجَزاُؤهُ َج ًِّ ِيَاً ُيخََؽ خُن  ُمؤ  ٌ  َيق  ُِ َوَي ا وََغِضَب اّلَلُ َؼوَي  َّ ََُى َخاِِلاً ِػي

َؼَد ََلُ َؼَذاةاً َؼِغيًاً 
َ
ُُ َوأ عمىأنوالكريـالغضبفيالقرآفلفظكماكرد[93 النساء:]﴾َوهََؽََ

غضبمكسى فتحدثعف البشر، صفات مف لقكلوصفة قكمو  :مف ا رََجَػ ﴿ ًَ َ َول
 
َ
تَاَن أ ُِ َغض  ِي  ْ [150األعراؼ:]﴾ِشفاً ُمََْس إىَِل قَ  :كقكلو، ٌ  ُمََْس ﴿ ا َشَمَج َع ًَ َ َول

َب ُيَغاِضتاً ﴿ :كقكلو،  [154:األعراؼ]﴾اه َغَضُب  َِ .[87 األنبياء:]﴾وََذا انلُِّْن إِذ  َذ

عدأفالشخصالذميستطيعكإفاإلسبلـيحثالمرءعمىعدـاالستسبلـلمغضب،ك
ا التحكـ فيعداد اِء ﴿:لمتقيفقاؿفيغضبو،كضبطو اِء َوالََّضَ ٌَ ُيَ ِفُقَْن ِِف الََّسَ ي اَّلِ

ِصنِيَ  ًُد  ٌ  انَلاِس َواّلَلُ ُُيِبُّ ال  َي اه َغي َظ َواه َؽاِػَي َع ًِ ََكِع
كذلؾ[،134آؿعمراف:]﴾َواه 

قكلو:  في َْاِخَض َوإَِذا يَ ﴿ مْث ِى َواه َف ِ
ٌَ ََي خَنِتَُْن َلتَائَِر اْل  ي ِفُرونَ اَّلِ ى  َيغ  ُِ ﴾ا َغِضتُْا 

.[37الشكرل:]

قاؿ:"يارسكؿامرنيبعمؿ،أفرجبلن كفيبيافذـالغضبركلأبكىريرة
ؿرسكؿأ،كعفعبدابفعمركأنوسال تغضب ثم عاد عميو، فقال: ال تغضب"كأقمؿ،قاؿ:

(.386ـ،ص2002ني،االلبا)"ماذا ينقذني من غضب اهلل، قال:" ال تغضب   ا

َرَعِة، ِإنََّما الشَِّديُد الَِّذي قاؿ:":أفرسكؿاكعفأبيىريرة َلْيَس الشَِّديُد ِبالصُّ
َيْمِمُك َنْفَسُو ِعْنَد الَغَضبِ  البخارم، ]صحيح "8/28 :6114] كعنو قاؿ:" َمْن َكَظَم أنو

َدَعاُه المَُّو َتَباَرَك َوَتَعاَلى َعَمى ُرُءوِس اْلَخاَلِئِق َحتَّى ُيَخيَِّرُه ِمْن  َغْيًظا، َوُىَو َقاِدٌر َعَمى َأْن ُيْنِفَذُه،
(.147ـ،ص2011)عمى،[24/398:15637"]مسنداإلماـأحمد:َأيِّ اْلُحوِر َشاءَ 

الكريـالباحثةكترل حثنارسكلنا أفنجعؿأفنجعؿغضبناغضبانمحمكدان،كما
ا،فقدغضب،إذغضبنا نفرالناسلماأخبركهعفاإلماـالذميياانتيكتمحاـر
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رألفيبيتعائشةصكرذاتأركاح،كغضبلما مفالصبلةبطكؿقراءتو،كغضبلما
؟"فكافأتشفع في حد من حدود اهللكمموأسامةفيشأفالمخزكميةالتيسرقت،كقاؿ:"

.غضبو

الكري نبينا كضع كقد ثبلثـ مف يتككف الغضب، انفعاؿ لضبط متكامبلن عبلجان
خطكاتعمميةكىي:

ٌ  الَظي َطاِن ﴿ :أعكذبامفالشيطافالرجيـ،قاؿ :القكؿبالمساف .1 َغَََك ِي َ َوإَِيا َيْن 
يُػ اه َؽِويىُ  ٍَز غٌ  ًِ َْ الَص ُِ  ُُ َ خَِؽذ  ةِاّلَلِ إٍِ  (.36فصمت:(﴾فَاش 

ابمفاألرضر،كاالقتجالسانالغاضب،كاالضطجاعإذاكافالغضبالجمكسفيحالة  .2
لىالتراب.مؽخيالتي  منيااإلنساف،ليعرؼأنومفالتراب،كا 

نَّ الشَّْيَطاَن  : ": قال رسول اهلل الكضكء،كاالغتساؿبالماء .3 ِإنَّ اْلَغَضَب ِمَن الشَّْيَطاِن، َواِ 
نََّما ُتطْ  أْ ُخِمَق ِمَن النَّاِر، َواِ  د.ت: َفُأ النَّاُر ِباْلَماِء، َفِإَذا َغِضَب َأَحُدُكْم َفْمَيَتَوضَّ ".)الغزالي،

 (.175-190صص

 مواجية الغضب:
(حيثإفالطرؽالمعرفيةىيأفضؿRobert ,2004,p.84كفيىذاالصددأشار)

دراس في أكدكا الباحثيف مف فالعديد غضبو، في التحكـ عمى الفرد لمساعدة أفالطرؽ اتيـ
األحداث لمكاجية كنقصالمياراتالتكيفية فيالتفكير، فيالغضبمرتبطباألخطاء التحكـ

اليكمية،كالتفكيرالعدكاني،كالمعتقداتالصارمةالناجمةعفالثأركاالنتقاـ.
 أفىناؾخطكاتلمكاجيةالغضبكىي:( Redford,2002,p.72 كماأكضح)

 فالفردالغاضبكتجعمويغضب.مشاىدةاألفكارالتيتجكؿبذى .1

 التعرؼعميالمشكبلتالتيتكاجيوعندمايحاكؿالتحكـفيغضبو. .2

 البحثعفمساندةالغيرفيمحاكلةلمتأثيرعمينمطتفكيره. .3

التعرؼعميالكقتالذميفكرفيوالفردفيالتفكيرالعدكانيثـيستخدـاستراتيجياتجديدة .4
يعمؿعميخفضلمتعامؿمعالمكقؼكالتنفسا لمذات،كىذا كاألحاديثاإليجابية لعميؽ،

حدةالغضب.

 تعمـميارةالدعابة. .5
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 تعمـكيفيةاالسترخاء. .6

 الثقةباآلخريف. .7

(أفثبلثمراحؿأساسيةتمربيابرامجإدارةالغضبكىي118ـ،ص2007كيرم)حسيف،
كالتالي:

 أواًل: اإلعداد المعرفي:

تعري يتـ المرحمة ىذه الغضبكفي بأسباب الغضب، إدارة برامج في المشاركيف ؼ
كالمككناتالمعرفيةكاالنفعاليةكالسمككيةلمغضبكالنتائجالمترتبةعميو.

 ثانيًا: اكتساب الميارة:

االسترخاء، مثؿ: المكاجية، ميارات تعمـ عمى األفراد تدريب يتـ المرحمة ىذه كفي
الجتماعية،كالتيمفشأنياأفيستخدمياالفردعندماالتدريبعمىحؿالمشكبلت،كالمياراتا

يكاجومكاقؼاستفزازيةأكإحباطيوتستثيرغضبو،كماأفالتدريبيساعدفيحؿالصراعات
بطرؽمبلئمةكمقبكلة.

 ثالثًا: تطبيق التدريب:

كتطبيؽكىي ممارسة التييتـ كذلؾمفخبلؿالمرحمة الفرد، المياراتالتيتعمميا
األدكارفيالكاقعالحيأكعمىمستكمالتخيؿ.لعب

 تعقيب الباحثة عمى محور الغضب:
تتحددالباحثة  ترل الغضب حالة أف المحكر ىذا في جاءت التي التعريفات مف

أفالشخصنفسوىك كما كسمكؾ، كمعرفة، دراؾ، كا  فسيكلكجية، إثارة بمحدداتأربعةكىي:
حداثالتيتثيرالغضب؛ألفالغضبفيالعادةعاطفةالذميحددمدلخطكرةالمكاقؼ،كاأل

شخصية؛أم:أنويميؿلمظيكرعندمايمحؽالضرربذاتالشخص،أكممتمكاتو،أكبعائمتو،
كأف الفرد، يكاجييا ميعيقة إلىمشكبلتثقافية يرجع كقد الغضببسبباجتماعي، كيتطكر

ؿالكممات،كالمصطمحاتفيالتعبيرالمظاىرالسمككيةاتجاهالغضبتككفمكشكفةمفخبل
عنو،أكالسمكؾاألدائيالظاىر،إالأفالغضبيعدمؤشرانلمشخص؛ألفيبذؿجيدانلمتغمب
عمىالتحكـ مفخبلؿالقدرة كفيتحقيؽالتفاعبلتاالجتماعية عمىالعقباتالتييكاجييا،

بالغضب.
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عاـيمرالشعبالفمسطينيأفالباحثة كتضيؼ لمراىقيفكابشكؿو الفمسطينيكفبػشكؿو
كأحداثخػاصبظػركؼو كالجماعاتكضاغطة عمىاألفراد اليمكفتجاىؿتأثيراتيا صادمة
منيـ،نظرانلخبراتيـالمحدكدةفيالتعامؿمعىذهاألحداثكالمكاقؼ،كفيىذه سيمااألطفػاؿ

األمر الظػركؼ كبشكؿوبالذات، إلىالتفكيرجيدان لمتخطيطلبرامجإرشػاديةالذميدعكنا جاد
ا.لمكاجيتياكالتصدملياكحمياأكعمىاألقؿالتخفيؼمفآثارى نفػسية

 البرامج اإلرشادية لخفض المشكالت السموكية:

التخصصاتاليامة مف النفسي اإلرشاد مجاؿ أصبح الحياةلقد بو تعج بسببما ،
فكانت تعقيداتكمشكبلتتعصؼبالفرد، مف لتٌحكؿدكفكقكعالمعاصرة البرامجاإلرشادية

الفردفريسةلبلضطراباتالنفسيةكاالنحرافاتالسمككية،باإلضافةلماليامفأىميةفيتعزيز
ثقةالفردبنفسوكبالمحيطيف،كمساعدتوعمىحؿالمشكبلتفيكافةالمجاالت،ليصؿالفرد

(.35ـ،ص2004)حسيف،النفسيةفيالنيايةلمتكافؽالنفسيكاالجتماعي،كالتمتعبالصحة

اليدؼكانتىذهالدراسةكالمتمثمةفيبناءبرنامجارشادممقترحلمتخفيؼمف كليذا
مفخبلؿ الباحثة التيتكصمتليا الماسة لمحاجة نظران ألبناءاألسرل، المشكبلتالسمككية

كمشكبلتيـكظركفيـعممياالميدانيكأخصائيةاجتماعية،كاطبلعياعمىأحكاؿأبناءاألسرل
التي كالمسؤكلية الزكج، غياب مف يعانينو كلما ألمياتيـ، كاالستماع كاالجتماعية، النفسية

يتحممنيافيتربيةاألبناءخاصةفيمرحمةالمراىقة.

 أواًل: تعريف اإلرشاد النفسي:
)الغي(كرشػدىشدنقيضيقكؿ)ابفمنظكر(في)لسافالعرب(مادة:)رشد(كالري"اإلرشاد لغًة: 

ري-الفتح- اإلنسػاف يرشىد رشدى- بالضـ–شدا راشدهك) فيك كرشادان رشدان كىك يرشد كرشيد،
(.6ـ،ص2004")الخطيب،أصابكجيةاألمركالطريؽ نقيضالضػبلؿإذا

يفيـاإلرشاد اصطالحًا: لكي الفرد مساعدة تيدؼإلى مستمرة، كبناءة منظمة عممية ىك "
مكانياتوكيحؿمشكبلتوفيكيدرسشخصي تو،كينميخبراتو،كيحددمشكبلتو،كيعرؼقدراتوكا 

ضكءمعرفتوكرغبتوكتعميموكتدريبو،لكييصؿإلىتحديدكتحقيؽأىداؼالصحةالنفسية،
(.39ـ،ص2001كالتكافؽشخصيانكتربكيانكمينيانكأسريانكزكاجيان")نيازم،
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 اال37ـ،ص2001كيٌعرؼ)ممحـ، عبارةعفمجمكعالخدماتالتربكية( رشادىك"
كقدراتو إلمكانياتو كفقان التخطيطلمستقبؿحياتو ليتمكفمف لمفرد التيتقدـ كالمينية كالنفسية

".العقميةكالجسميةكميكلو،بأسمكبيشبعحاجاتوكرغباتو،كيحقؽتصكراتولذاتو

"عمميةتفاعميةتنشأعفىكاإلرشادالنفسيإلىأفGlanz, 1962) )جبلنزيشيرك
بػيف مفعبلقة المرشد فييا يقكـ المسترشد، كاألخر ، المرشد متخصصىك أحدىما فػرديف
المسترشدعميمكاجيةمشكمةتغييرأكتطكيرسمككوكأساليبوفي العبلقػةبمسػاعدةخبلؿىػذه
(.5صـ،2006،)أبكحماد"يكاجييا الظركؼكالمشكبلتالتيالتعامؿمع

 ثانيًا: تعريف البرنامج اإلرشادي:
 )عارؼ، ص2003تشير نظريات249ـ، كفؽ يعمؿ اإلرشادم البرنامج " بأف )

سكء إلى بيـ تؤدل التي مشكبلتيـ فيـ في األفراد، كتبصير مساعدة عمى النفسي اإلرشاد
ثيصؿالفردالتكافؽ،كمفثـعمىحؿىذهالمشكبلتبمايحقؽسعادةالفردمعاآلخريف،بحي

".إلىأفضؿمستكلمفالتكافؽكالرضاكالصحةالنفسية

 الخالؽ، )عبد يٌعرفو ص2002كما المنظمة87ـ، الخطكات مف مجمكعة " بأنو )
لفيـ الجماعات أك الفرد، لمساعدة الخدمات تقديـ إلى كتيدؼ عممية، أسس عمى كالقائمة

ميارا تنمية بشأنيا إلىحمكؿ كالتكصؿ السكمفيشتيمشاكميـ النمك لتحقيؽ كقدراتيـ، تيـ
مجاالتحياتيـ،كيتـفيصكرةجمساتمنظمةفيإطارمفعبلقةمتبادلةمتفيمةبيفالمرشد

".كالمسترشد

 : مسممات االرشاد النفسي: ثالثاً 
عددمفالمسمماتكىيكمايمي:اإلرشادالنفسيعمىيستند
 وحدة اإلنسان: .1

ةمفاألجزاءالفرعية،التيتتعاضدكتتماسؾمعبعضياالبعض،ييشكؿاإلنسافمجمكع
فسمكؾ متماسؾ، دينامي نظاـ فاإلنساف األخر، بالجزء كيتأثر يؤثر جزء كؿ أف باإلضافة
اإلنسافالعقميأكاالنفعاليأكالحركيأكاالجتماعي،يتفاعؿمعبعضوالبعض،فإذاغضب

 عمىسمككو، انعكسذلؾبمجممو فرح ذلؾأك يراعي أف النفسي المرشد يستكجبعمى لذا
التكامؿكأفيتناكؿالشخصيةككؿمتكامؿ.
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 السموك الخارجي لمفرد: .2

يعتبرانعكاسلممضاميفالداخمية،فمفالخطأالتركيزعمىالسمكؾالخارجيفقط،كالذم
حقيقيةكراءبؿيجبعمىالمرشدأفيتعمؽفيأجزاءالشخصيةالداخمية،لمكصكؿلؤلسبابال

ر مف الظاىرم السمكؾ شعكرية كال شعكرية كصراعات غبات كالخطيب، ـ،2001)الزبادم
(.29ص
 تفرد اإلنسان: .3

ذات الشخصيات مف العديد كيكجد اآلخر، عف تختمؼ بخصكصية يتمتع فرد كؿ
مفالجكانبالمتنكعةسكاءالعقميةكاالنفعالية،كقدرتيافيتحمؿكمكاجيةالضغكطمختمفة،ك

ىنافاألساليباإلرشاديةتختمؼباختبلؼحاجاتاألفراد،لتناسبكؿفرد،فمايصمحلفردقد
فيما يختمفكف فإنيـ لظركؼضاغطة، مفاألفراد تعرضمجمكعة فإذا آخر، لفرد اليصمح

(.30ـ،ص2004)حسيف،بينيـفيكيفيةمكاجيتيا
 السموك اإلنساني فردي وجماعي: .4

 يتأثريتأثرسمكؾالفرد كما كانفعالية، كاجتماعية يمتمؾمفسماتجسميةكعقمية بما
سمككوبالجماعةالتيينتميإلييا،كمابيامفمعاييركقيـكضكابط،لذاعمىالمرشدالنفسي
أفيراعيخصكصيةكفرديةالشخصمفجية،كمعاييركاتجاىاتكقيـالجماعةالتييعيش

(.18ـ،ص2004نا،الب)معياىذاالفردمفجيةأخرم

 استعداد الفرد لإلرشاد: .5

تمعبحاجةالفردلئلرشاددكرانميمانفيتقبؿالفردلمعمميةاإلرشاديةبشكؿعاـكلممرشد
الستبصاره باإلضافة اإلرشادية، العممية لمراحؿ الفرد كاستعداد فتقبؿ خاص، بشكؿ النفسي

إلرشادية،فالمقاءاألكؿيعكسمدلثقةبحالتوكظركفو،يساىـبشكؿفاعؿفينجاحالعمميةا
(.49ص،ـ2003)الزعبي،المسترشدبالمرشد،كمدلتكقعاتوباالستفادةمفاإلرشادالنفسي

 حق الفرد في تقرير مصيره بنفسو: .6

يؤمفاإلرشادالنفسيبقدرةالفردفياتخاذالقراراتالمتعمقةبو،فيكيقررمصيرهدكف
المرش عمى ىنا كمف الجاىزةإجبار، الحمكؿ تقديـ عف يبتعد كأف ذلؾ، يحتـر أف النفسي د

نماعميوتييئةالجكالمناسبأما لديومفـلممسترشد،كا  المسترشدحتىيتمكفمفالبكحبما
(.43،ص2003السفاسفة،)صراعاتكمخاكؼ
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 تقبل المسترشد: .7

ـالمسترشدبغضكيقصدبوتقبؿالمرشدلممسترشدكإنسافيحتاجلممساعدة،كأفيحتر
النظرعمىماارتكبومفأعماؿ،كدكفالنظرالعتباراتأخرم،كعمىالمرشدأفيستمعإليو
كيشعرهباألمفكالطمأنينةليعكدمرةأخرم،كأفيشجعوعمىتغييرالسمكؾالشاذبشكؿتدريجي

(.31ـ،ص2004)حسيف،

 رابعًا: طرق اإلرشاد النفسي:

 :قدـمفقبؿالمرشدالنفسيإلىالمسترشدعدةطرؽكمفىذهالطرؽلئلرشادالنفسيالذميي
 اإلرشاد الفردي: .1

اإلرشاد خدمات لبرنامج األساسية كالجكانب العمميات أحد الفردم اإلرشاد يعتبر
عبارة كيستخدـفيالحاالتالتياليمكفعبلجياعفطريؽاإلرشادالجماعي،فيك،النفسي
لكجوبيفالمرشدكالمسترشدبيدؼمساعدتوعبلقةمينيةمخططةبيعف فطرفيفتتـكجيان

(.61ـ،ص2008أبكيكسؼ،)كبلتوكحؿمش فيفيػـذاتػو
 اإلرشاد الجماعي:  .2

الذيف األفراد، مف أكثر أك الثنيف التيتيقىدـ النفسي عفخدماتاإلرشاد عبارة كىك
مستخدميف ما، إلىحد اإلرشاديةكميكليـ الجماعي،تشترؾحاجاتيـ أسسكأساليباإلرشاد

)ا جماعي مكقؼ في أم كبيرة، أك صغيرة مجمكعة في كالخطيب،سكاء ـ،2001لزبادم
(.155ص
 اإلرشاد المباشر: .3

يمعبالمرشددكرانىامانفياإلرشادالمباشر،فيكيستندعمىالفرضيةالقائمةأفالعميؿ
مشكبلتو،فيكبذلؾيقكـبدكرفاعؿمفلديونقصفيالمعمكمات،كليسلديوالقدرةعمىحؿ

أكبرياتالسمبية،لذلؾتككفمسؤكلياتخبلؿتفسيرالمعمكماتكتعديؿالسمكك المرشدكدكره
(.225ـ،ص2004مفمسؤكلياتكدكرالمسترشد)حسيف،

 اإلرشاد غير المباشر: .4

 ذاتو، عف لمتعبير كافية فرصة المسترشد اإلرشاد مف النكع ىذا ىذهكيقكيعطي كد
إقامةعبلقةإرشاديةكسطمناخنفسيبأنيا" حيثكصفيا ( Rogers -الطريقة)كارؿركجرز

(.64ـ،ص2008أبكيكسؼ،)" يساعدالعميؿعمىتحقيؽأفضؿمناخفيالنمكاالجتماعي
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 اإلرشاد الديني: .5

نفسي،فيـييتـبتحقيؽالسعادةالنفسيةلمفرد،مفخبلؿالكصكؿلحالةمفالتكافؽال
كيككفمفخبلؿتعزيزمفاىيـكمعتقداتدينية،تساىـفياالبتعادعفالمرضالنفسي،مف
خبلؿأفالديفيمنحاألفرادالممتزميفبوقكةمفادىاأفكؿشيءمفاسبحانوكتعالي،كأف

(.253ـ،ص2000)جبؿ،سيكفأهعمىالمحفكاالبتبلءاتا
 اإلرشاد بالمعب: .6

يحتكيومفأساليبكأنشطةتناسبيفيداإلرشا دبالمعببشكؿأكبرفئةاألطفاؿ،لما
مرحمةالنمكالتييمربيااألطفاؿ،فمفخبلؿالمعبيكتسبالطفؿميارةلعباألدكار،كيعبر
)حسيف، كالتعبير الكبلـ لغة يجيد كالكبار ليس فيك كمشكبلتو، مشاعره عف خبلليا مف

(.243ـ،ص2004

عمىأىميةكجدكلطرؽاإلرشادالنفسي،مفحيثتنكعياكفنياتياالتية الباحثكتؤكد
مع لمتعامؿ متكامؿ إطار تمثؿ كالتي الجماعية، أك الفردية تناسبمختمؼالمشكبلتسكاء
المشكبلتسكاءالنفسيةأكالسمككيةأكاالجتماعية،كلقدقامتالباحثةبتنفيذأكثرمفطريقة

مةفياإلرشادالجماعي،اإلرشادالديني،اإلرشادبالمعب،فكافالبرنامجمفالطرؽالسابقةمتمث
اإلرشادمبرنامجانمتنكعانكمتكامبلن.

 البرامج اإلرشادية: إلىخامسًا: الحاجة 
قدكافإلعدادالبرامجاإلرشاديةأىميةكبيرة،أكالىاالباحثكفكالخبراءاىتمامانكاضحان،

تعميـمياراتقييـ،كيغمبعمىىذهالبرامجاإلعدادكالتنفيذكالتلماليامفخصكصيةمفحيث
اتخاذالقرارات،كمياراتالتخطيط،كحؿالصراعاتكالمشكبلت،كماأنياتمنحالمشاركيفبيا

(.39ـ،ص2000صفةالتعميـ،كتقديـالمعمكمات،كغيرذلؾمفالمياراتكالفكائد)سميماف،

برزالنقاطاليامةلمحاجةلمبرامجاإلرشادية:(أ259ـ،ص2000كيمخص)جبؿ،

1.  نفسوكمعمجتمعو مع بأفيككفمتكافقان الفرد مفخبلؿتقديـالذمتساعد يعيشفيو،
 الخدماتاإلرشاديةلتحقيؽالصحةالنفسية.

تقديـالخدماتاإلرشاديةلمختمؼالفئاتكالمراحؿالتييمربياالفرد،لمكصكؿلحالةمف .2
 تكافؽالنفسي.السكاءكال

 .إخراجالفردمفدائرةالتمركزحكؿالذات .3
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مكقؼ .4 خبلؿ مف االجتماعية العبلقات كتنمية كالصراعات، لممشكبلت لحمكؿ الكصكؿ
 جماعي.

 .أفيستنبطالعبرةكالمكعظةمفخبراتاآلخريفمسترشديستطيعال .5

 يفيدفيحاالتاألفرادالذيفالييجدممعيـاإلرشادالفردم. .6

 رةعمىتعديؿالسمككياتكاالتجاىات،مفخبلؿجكتفاعميتمنحوالجماعةألفرادىا.القد .7

  اإلرشادية:أسس البرامج سادسًا: 
يرتكزالبرنامجاإلرشادمعمىمجمكعةمفاألسسكالقكاعد:

 قابميةالسمكؾلمتعديؿ،كأفسمكؾالفردكالجماعةقابؿلمتكجيوكاإلرشاد.م:ألسـاس العــاا (1

  .االىتماـبالفردباعتبارهعضكفيجماعةفييتمثؿالذم :يس االجتماعاألسا (2

 :كيككفمفخبلؿنظرةاإلنسافإلىالحياةمفمنطمؽأخبلقياتوكرؤيتو.ياألســاس الفمـــسف (3

بيفاحتياجاتكيشمؿ نفسي والتربوي:األساس ال (4 كالفركؽ المتعاقبة، النمائية المراحؿ
 الجنسيف.

 .ثـالمتابعة،كمفثـاإلشراؼكالتنفيذكالتخططعداداإلمفخبلؿ:اإلدارياألساس  (5

 بطريقةألفأىػدافياتػؤدمإلػىحػؿالمػشاكؿ التربوية:تكامل أىداف اإلرشاد مع األىداف  (6
 (.178ـ،ص2003،مناسبةفيمراحؿالنمك)الزعبي

 سابعًا: خدمات البرامج اإلرشادية:
(ك)الخطيب،222ـ،ص2003(ك)القذافي،502ـ،ص1998يتفؽكؿمف)زىراف،

(عمىأبرزالخدماتالتيتقدمياالبرامجاإلرشادية:189ـ،ص2004
كتشمؿخدماتالتكجيوكاإلرشادالنفسيكالتربكمكالميني،كتستيدؼالخدمات اإلرشادية:  (1

 كؿمفالفردكالجماعة،كيككفىدفياإمانمائيأككقائيأكعبلجي.

مشاكميـ:الخدمات النفسية (2 تشخيص أجؿ مف المسترشديف، لؤلفراد تيقدـ التي كىي
 النفسية،كتككفمفخبلؿالتعرؼعمىاستعداداتيـكقدراتيـكاتجاىاتيـكميكليـ.

العبلقةخدمات اجتماعية:  (3 باآلخريف،مفخبلؿتدعيـ الفرد كالتيتيدؼلتعزيزعبلقة
 ـالنفسيةكاالجتماعية.بالمحيطيف،كتقديـخدماتتساعدىـفيحؿمشاكمي
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4 النفسيالخدمات التربوية:( التكافؽ حيسف لتحقيؽ المدارس، في لمطمبة و تيكجى كالتي
 دراسيان، المتأخريف األفراد منيا: فئات عدة الخدمات ىذه كتتناكؿ كذكمكاالجتماعي،

 االحتياجاتالخاصة،كالمكىكبيف.
كىيمجمكعةخدماتتيقدـلمعامميففيمجاؿالتكجيوكاإلرشادء الخدمة:( خدمات التدريب أثنا5

 كخاصةالجددمنيـ،ككسائؿكفنياتاإلرشاد،كدراسةالحالة،كطرؽجمعالمعمكمات.
 إفحيث،الػػسمكؾتعديؿفػػياإلرشاديةالبػػرامجأىميةعمػػى( 1998كيؤكد)زىراف،

مراحؿماعيةكاالجتكالنفسيةالسمككيةالمشكبلت في معقدة بصكرة تظير ما المراىقةغالبا
الذم،كالشباب إرشادميتطمباألمر ألمتدخؿ سمككيةمشكمة فيينفسيةأك تظيرال،

مػػضاعفاتياتظيػػرفػػيكأف،كجػػذكرىاتكمػػففػػيمراحػػؿسػػابقةبدايتيا أف،حيثبشكؿمفاجئ
زيادةمفتبلفيييمكفكالذم،إلرشادالنفسيالنمائيكالكقائيدكراييبرزممػػا،مراحػػؿالحقػػة
(.28ـ،ص2010كالنفسية)الخطيب،االجتماعيةالمشكبلت

 أكلتيا التي الشديدة األىمية كانت السمككيةالباحثةلذلؾ خفضالمشكبلت لبرنامج
رامجاإلرشاديةالتيألبناءاألسرلفيمرحمةالمراىقةالمبكرة،حيثلـييطبؽعمييـأممفالب

ارشادية خدمات تقديـ تستيدؼ كالتي كالسمككية، كاالجتماعية النفسية شخصيتيـ بنمك تيتـ
 تساىـفيخفضالمشكبلتالسمككيةالتييعانيياأبناءاألسرل.

 ثامنًا: االتجاىات النظرية في االرشاد النفسي:
ع عبارة حاليان المكجكدة النفسي االرشاد نظريات اآلراءتعتبر مف مجمكعة ف

كاإلرشادالنفسيكاالفتراضاتالتيتشكمتنتيجةجيكدعمماءبارزيفطكاؿالسنكاتالماضية،
بدراسةكفيـكتفسيرالسمكؾ فييتعطيلممرشدييتـ النظريات، فكافالبدمفدراسةىذه ،

خبلؿاستخداـالتعامؿمعيا،مفعمىصكرةكاضحةعفالنفسالبشرية،كبالتالييككفقادران
(.58ـ،ص2004الفنياتكاألساليبالمناسبة)حسيف،

 لمكصكؿإلى(170ـ،ص2004أشار)منسي، المرشد أفالنظريةاإلرشاديةتساعد
التيتيدم فييأشبوبالخارطةالجغرافية لتخميصإلىألعماؽالمسترشد، الطريؽالصحيح،

(.71ـ،ص2008منيا)أبكيكسؼ،المسترشدمفالتكتراتكاالضطراباتالتييعاني
كفيمايميسكؼتستعرضالباحثةبعضنظرياتالتكجيوكاالرشادالنفسياليامةكالتي

ترتبطارتباطانمباشرانبطرؽاإلرشادالنفسي:
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 نظرية التحميل النفسي: .1

يعتبرفركيدمؤسسنظريةالتحميؿالنفسي،حيثيرلأفاإلنسافتتحكـفيوغرائزه،
مةالطفكلةذاتأىميةكبيرةلماييٌخزففييامفخبراتمؤلمة،كيضيؼفركيدأفغالبيةكأفمرح

الصراعالجنسي،كيعتبرالتداعيالحرالكسيمةالمناسبةلمتفريغاالنفعالي،إلىاألمراضترجع
السبب مفتحديد ليتمكفالمرشد لمكشؼعفالخبراتالمؤلمة، كاسترجاعالذكرياتالماضية

(.96ـ،ص2008)أبكعزب، لممشكمةكمفثـعبلجياأكالمساىمةفيحمياالرئيس

فمفخبلؿتعزيزإلىكتشيرالنظرية كالمسترشد، الديناميةبيفالمرشد العبلقة أىمية
تفريغانفعاالتوالمكبكتة،مماإلىالثقةكالشعكرباألمفكاالطمئنافمفقبؿالمسترشد،يدفعبو

أفيتحدثبأريحيةعفمشكبلتويؤدمإليالتخفيؼمني التداعيالحرالمسترشد كيساعد ا،
(.111ـ،ص2003)ربيع،كصراعاتوالمؤلمة

 النظرية السموكية: .2

تيدؼالنظريةالسمككيةلتحديدالسمكؾغيرالمرغكبفيو،كمحاكلةتعديموإلىسمكؾ
تخدمةنأساليبكثيرةمرغكبفيو،مفخبلؿالعمؿعمىالتخمصمنوأكانطفائوتدريجيان،مس

مف الكثير الستخداـ باإلضافة السمكؾ(، تعديؿ )فنيات األساليب ىذه كتسمي كمتنكعة،
فيو المرغكب السمكؾ حبلؿ كا  فيو المرغكب غير السمكؾ تعديؿ في تساىـ التي المعززات

(.234ـ،ص2002)حكاشيف،

 )الخطيب، ص1998كيشير 225ـ، أف تس( السمككية معالجتياالنظرية في تند
معظػـ أف " القائمػة الفرضػية إلي النفسي اإلرشاد مشاكؿ لمكضكع ىي المسترشديف مشاكؿ

المرشدتتركزفيتقديـ سمككيةفيأساليبالتعمـلدييـ"كبالتاليفالسػمككييفيػركفأفميمػة
مكا في كالتكيؼ التكافؽ عمي لمساعدتو لممسترشد التعمـ أساليب كأنسب جديدة قؼأفضؿ

(.97ـ،ص2008أبكعزب،(كمتنكعة
 )االتجاه العقالني االنفعالي(: النظرية المعرفية .3

تقكـىذهالنظريةعمىالمزجبيفأكثرمفأسمكبعبلجي،فمفخبلؿدمجيالمفاىيـ
العبلجالسمككيالقائـعمىفرضيةأفالسمكؾاإلنسانيميكتسب،كيمكفتعديمو،أكالتخفيؼ

كبيفالعبلجالمعرفيالقائـعمىأىميةدكراألفكارالتييعتقدىااإلنساف،كدكرىامفتأثيره،
(.205ـ،ص2009فيالحياةالتييعيشيا)أبكأسعد،



50 

األفكار استبداؿ المريضعمي مساعدة في المعالج أك المرشد لدكر النظرية كتشير
مف المسترشد، أكاالضطراباتاالنفعاليةعند حبلؿاألفكارالغيرعقبلنية، كا  خبلؿدحضيا

الدكر لبعضاالنتقاداتمنيا: تعرضتالنظرية كمعذلؾفقد المعقكلة، كاالتجاىاتالمنطقية
 المباشر، األسمكب عمى تعتمد فيي لممسترشد، حاالتالسمبي لعبلج تصمح ال أنيا كما

(.97ـ،ص2004كالمعتقدات)حسيف، االضطرابالشديدةالتياليكفييامجردتغييراألفكار

 . نظرية السمات والعوامل:4

لممككناتاألساسيةلبناءشخصيةاإلنساف،فمفخبلؿ تكجونظريةالسماتاىتماميا
كالتي سمككياتيـ، كتحديد األفراد لتصنيؼ تصؿ عكامميا، كتحميؿ الشخصية السمات تحديد

(.97ـ،ص2004يمكفقياسيا،كالتنبؤبيامفخبلؿتمؾالسماتكالعكامؿ)العزة،

ترلىذهالنظريةإلىأفنضجالسماتكالعكامؿالتيتٌككفالشخصية،يؤثرفيسمكؾ
 الطفكلة منذ الرتباطوكحتىالفرد االنساني السمكؾ لثبات يذىبكف بذلؾ فيـ الرشد، مرحمة

كيحمميا المسترشد عف المعمكمات بجمع يقكـ أف المرشد عمى ىنا فمف الشخصية، بسمات
)العجكرم،كيربطيا بيا يتميز التي السمات عف متكاممة لصكرة البعضلمكصكؿ ببعضيا
(.26ـ،ص2007

 اإلرشاد من منظور إسالمي:تاسعًا: 
كتابو في ا أنزليا التي المبادئ مف مجمكعة عمى الديني النفسي اإلرشاد يرتكز

كأسرارىا بالنفسالبشرية دراية عمى ليككف الفرد تدعك كالتي القيـالعزيز، لمعرفة باإلضافة ،
كالمبادئالركحيةكاألخبلقية،

]صحيح " َما َأْنَزَل المَُّو َداًء ِإالَّ َأْنَزَل َلُو ِشَفاءً " عميوكسمـصمىااقاؿرسكؿ
 7/122البخارم، :5678] ، فيقـك كالمسترشد، المرشد بيف مشتركة عممية الديني كاإلرشاد

تكبةكاالستبصار،كتبادؿاتجاىاتكقيـجديدة.المرشدبتناكؿمكضكعال

كقدكمؼاسبحانوكتعالياإلنسافليؤدمكاجبالعبادةكحده،كيككفخميفةا
فياألرضمفخبلؿاعمارىا،كحيفاختؿىذاالدكربعثاالرسؿمرشديفكىاديف،ليداية

رجاعولطريؽالحؽ)العجكرم، (.27ـ،ص2007اإلنسافكا 

كالتكافؽ النفسية لمصحة لئلنساف بالكصكؿ الديني لئلرشاد األسمى اليدؼ كيتضح
المذافعمىدرايةكاممةبالنفسالبشرية النبكية، فيكمقتبسمفالقرآفالكريـكالسنة النفسي،
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ككيفيةالتعامؿمعيا،بخبلؼبقيةطرؽاإلرشادالنفسياألخرلالتيتقكـعمىأسسكمفاىيـ
(.50ـ،ص2009بكضعيةمفتصكراتالعمماء)عياش،كأسالي

بعداالطبلععمىنظرياتاإلرشادالنفسي،أفجميعالنظرياتتسعىالباحثة  الحظت
التكيؼ، كعدـ القمؽ أسباب كتبحثفي المسترشد، الذاتعند تحقيؽ كىك ىدؼكاحد نحك

كماباإلضافةلمكصكؿلؤلساليبالتيتساعدفيتعديؿالسمكؾكتحقيؽ التكافؽلدلاألفراد،
تؤكدعمىأىميةالعبلقةاالرشاديةلتحقيؽذلؾ،كالتيالبدأفتتسـبجكمينيقائـعمىتقبؿ
أفبعض كىك اختبلؼبيفالنظريات، يكجد االتفاؽإالأنو مفىذا كعمىالرغـ المسترشد،

كالبعضاألخرأع مفطيأىميةلمخبرات0النظرياتركزتعمىالبلشعكر، كمنيا الداخمية،
أفبعضالنظرياتأعطتأىميةكبيرةلخبراتالطفكلةفي أكدأىميةالسمكؾالميبلحظ،كما

تحديدالسمكؾ.

قامت كالباحثة كعميو ثكرف، لفريدريؾ التكاممي االنتقائي االتجاه اتجاهباستخداـ ىك
النظرياتلمكصكؿإلىمفمختمؼاإلرشاديةإرشادميقكـعمىاختياركدمجكتنسيؽالفنيات

 حؿ في متكامؿ لتحقيؽالمشكبلتأسمكب الضاغط المكقؼ حسب استراتيجياتو كمكاكبة ،
.التكافؽالنفسي

بأفاالنتقائيةلـتعدمجردنظريةإرشادية،بؿأنياأصبحتاتجاىانمػفكترمالباحثة
جاءتاعتمادانعمىفكػرةاالتجاىاتالرئيسيةلئلرشادالنفسييضـالعديدمفالنظريات،كالتي

أنواليكجداتجاىانإرشاديان،أكنظريةإرشاديةكاحدةقادرةبمفردىاعمىالتعامؿبنفسالدرجة
.مفالكفاءة،كالفعاليةمعالجكانبالمتعددةلمشكبلتالمسترشديف،كشخصياتيـ

 تعقيب عمى البرامج االرشادية لخفض المشكالت السموكية:عاشرًا: 

أفىناؾضركرةىامةلئلرشادالنفسيفيالمجتمعالفمسطينيخاصةأفباحثة الكترل
كالتعرضلمعديدمف،انكاكمازالكايعانكفالكثيرمفاألزماتالنفسيةعأبناءالشعبالفمسطيني

نتيجةلبلحتبلؿاإلسرائيمي؛ممانجـعنياتغيراتأسريةاجتماعيةكثقافيةالنكبػاتكالصػدمات
كتعميميػةكاقتصػاد كأكجدتالبلمباالةية عمىتفكؾاألسرة كالتيأثرتبدكرىا كعدـ،كتربكية،
فيالدراسػة،المتابعة االلتزاـ،كالتغييرفيالقيـكاالتجاىاتالسكيةكالسميمة ،كاالنتظاـ كعدـ

.ةمبالتقاليدكالعاداتاألصي
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سمككيةعندالمراىقيفلعؿمفأنسبكأسرعكسائؿكطرؽالتدخؿلمكاجيةالمشكبلتال
لدييـ، كمقبكالن محببان يككف ما ىك الفمسطينييف األطفاؿ لدل النفسية الخبرات عف الناشئة
كالمتمثؿبالبرامجاإلرشاديةالتيتتضمفجمساتياالعديدمفاألنشطةالتيتساىـفيالتخفيؼ

المراىقيف ،كأثرتبشكؿمباشرمفحدةالضغكطاتالنفسية،كالخبراتالصادمةالتيكاجييا
عمىتكافقيـالنفسيكاالجتماعي،لمافييامفأنشطةتساىـفيتفريغالشحناتالمكبكتة،مف

خبلؿأساليبكفنياتكالمعبالجماعي،كاالسترخاء،كلعباألدكار،كالنمذجة.
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 المبحث الثاني
 أبناء األسرى

 تمييد:

فجرالتاريخ،يسعيالنظاـعادةالستخداميالتحقيؽاألسرظاىرةتاريخيةكيجدتمنذ
أقصيقدرمفالتكظيؼالسياسيكاألمني،كردعاآلخريفممفييحتمؿأنيـمتمردكفمستقببلن
الخصكصقامتقكات عميكجو كقطاعغزة العمكـ عمىكجو فمسطيف كفى النظاـ، عمى

قكؿمفخبلؿالمعايشةكالمبلحظةاالحتبلؿباستخداـاالعتقاؿعمىنطاؽكاسع،بؿيمكفال
مف اآلالؼ لمئات االحتبلؿ قكات استخدمتيا التي القمع أدكات أبرز كاف االعتقاؿ أف
الفمسطينييفكزجتبيـخمؼالقضباف؛ليعيشكافيمعتقبلتكسجكفتفتقرإلىأدنيمقكمات

ئولؤلسر)أبكقاعكد،الحياةاإلنسانية،فميسىنالؾبمدةأكقريةأكحيإالكتعرضأحدأبنا
(.8ـ،ص2008

كمنذذلؾالحيففبلزاؿاألسيرالفمسطينييتعرضألبشعصكرالتعذيبكالممارسات
فمقد القاسية الظركؼ ليذه كنتيجة اإلنساني، محتكاه مف إفراغو تيدؼإلى التي البلإنسانية

 التعذيبالكحشيكسكء نتيجة السجكف األسرلداخؿ المئاتمف كاإلىماؿأيستشيد المعاممة
الطبي،كمنيـمفاستشيدبعدالتحرركنتيجةآلثاراألسركالتعذيب.

أساسيةمفبشكؿمباشرعمىاألسرةالفمسطينيةالتيتعتبردعامةاالعتقاؿكلقدأثر
أفقضيةاالعتقاالتالتمثؿفقطمعاناةلؤلسيرنفسو،إنمادعائـالبناءاالجتماعي،خاصة

.خيمةعمىعائمتو،بمايشمؿذلؾمفضغكطاتاجتماعيةكاقتصاديةكنفسيةتترؾعكاقبك

مفاألسرلالفمسطينييفداخؿ( %14كقدأشارتقريرلػكزارةاألسرلكالمحرريفأف)
مف ىـ االحتبلؿ النفسياألسرلسجكف األبناء كضع عمى بدكره يؤثر كىذا المتزكجيف،

.كمستقبميـ

تجةعفاالعتقاؿىياألكثرخطكرة،خاصةنعمىاألبناءالذيفكلعؿاآلثارالنفسيةالنا
أفالكثيرمفأبناءاألسرليعانكفأشارالتقريرحيث،حرمكفمفرؤيةكالدىـلسنكاتطكيمةيي

كالشعكر،مفاضطراباتنفسيةنتيجةاعتقاؿاألبكغيابو كيمركفبحاالتمفالقمؽكقمةالنـك
كالكثير يميؿنحكالعنؼباالنطكاءكالعزلة، تمتعوكالعدكافمنيـ لعدـ السعادة كالشعكربعدـ

.بالحياةكبقيةاألطفاؿ
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كلعؿ،أفمايرافؽاالعتقاؿمفحزفكألـالفراؽيككفأكبرفيمحيطعائمةالمعتقؿك
اآلثارتصيباألطفاؿ، تعصؼ،كتربكيةةفيصابكفبانعكاساتنفسيةكسمككيأخطرىذه قد

.(ـ2012)كزارةاألسرلكالمحرريف،زانيـبكينكنتيـكات

 مفيوم األسير الفمسطيني:أواًل: 
قكؿىكاألسر في المغة:  مف مأخكذ كىك كالحبس، كاإلمساؾ، كالعٍصب، الش د، "

كثر ثـ اإلسار، أم: بالقدِّ، ييشدُّ ألنو األسير كمنو شددتو، بمعنى ، القىتىبى أسرتي العرب:
الكممةاستعمالوعندالعربفيكؿ تأتيىذه بقيد،كما أكييشٌد فلـيكثؽ، مفأيخذقيران؛كا 

ٍمًؽ،كتىٍقًكيىتيوي  (.4ـ،ص2010الفرا،" ) )األسر(بمعنىشٌدةالخى

شارؾفيىكاألسير الفمسطيني:  أسيرحربحسبالمكاثيؽكاالتفاقياتالدكلية، "
"كفؽمبادئكقراراتالشرعيةالدكليةمعارؾالمقاكمةالفمسطينيةالستردادحقكؽشعبوالكطنية،

(.19ـ،ص2005)جكاد،

 األسرى الفمسطينيون في سجون االحتالل:ثانيًا: 
12/2016)أفادت)ىيئةشؤكفاألسرلكالمحرريف، تزايدأعداداألسرليكمانبعديـك

يدة،فقدمعارتفاعكتيرةاالعتقاالتفيظؿثكرةانتفاضةالقدس،كالتيماتزاؿمشتعمةكمتزا
 عف يزيد ما إلي االحتبلؿ سجكف في األسرل ألعداد إحصائية أخر أسير7000أشارت

%(مفمجمكع5.3مفقطاعغزة،يشكمكفمانسبتو)أسير(367تطاؽ،منيـ)البأكضاع
أعداداألسرلفيسجكفاالحتبلؿ.( 1ممحق رقم ) األسرل.

الجغرافيةيرفععددالمعتقميفمنذاندالعرقعتياكاتساعأفحجـاالعتقاالتالجماعيةك
(حالةاعتقاؿ،كىذا6635إلىنحك)2015فياألكؿمفتشريفأكؿ/أكتكبرانتفاضةالقدس

منذسنكاتطكيمة.جؿسىإذلـيي،رقـكبيركغيرمسبكؽ

النسبةاألكبرمفاالعتقاالتكالتيتيقدربنحك) (حالةاعتقاؿكتشكؿما4446فيما
 يمييا67)نسبتو الغربية، الضفة محافظات نصيب مف كانت االعتقاالت، اجمالي مف )%

%(،كماكشممت29.7(حالةاعتقاؿكتشكؿمانسبتو)1972)فيياالقدسالمحتمةكالتيسجؿ
فيالبحرسكاءاعتقاليـ%(2.8مفقطاعغزةكيشكمكفمانسبتو)(فمسطينيان186االعتقاالت)

كأ الحدكد كأعمى كتجار،حانكف/إيرزبيتمعبرعبر كمرافقيف مرضى اعتقاؿ ،حيث
.1948(حالةاعتقاؿمفالمناطؽالمحتمةعاـ31)لػباإلضافة
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 في األراضي الفمسطينية. م2016يوضح أعداد األسرى المعتقمين خالل العام  (:2.1)شكل 

 م(.2016)ىيئة شئون األسرى، المصدر: 

األسرل مكبينتىيئة مف )أفجميع كبنسبة االعتقاؿ بتجربة قد100ٌركا كانكا )%
لشكؿأك المعنكمكاإلىانةأكثرمفأتعرضكا أكاإليذاء النفسي، شكاؿالتعذيبالجسدمأك

لقكاعدالقانكفجسيمانشكؿانتياكاناألمرالذميي،أماـالجميكركأفرادالعائمةكالحاطةبالكرامة
.12/2016))فمسطيفخمؼالقضباف،كؽاإلنسافالدكلياإلنسانيكالقانكفالدكليلحق

 :في مجال زيارات األىل والتواصل معيم نتياكات االحتاللاثالثًا: 
رتسـفياإلعبلـعفتمتعاألسرلالفمسطينييفالرغـمفالصكرةالكرديةالتيتيعمى
األمكرةمعفالنظرفيحقيقبمستكلعاؿمفشركطالحياةإالأفمفيياالحتبلؿفيسجكف

ستقكـالباحثةبالتركيزعمىكإلبرازذلؾ،يجدأفىناؾانتياكاتصارخةضدىؤالءاألسرل
مافييـالزكجاتطينييفكتنعكسسمبانعمىذكييـ،باالنتياكاتالتييتعرضليااألسرلالفمس

كاألبناء.
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 :المنع الكامل من الزيارات لفترة طويمة .1

األسرلحى االحتبلؿجميع مفزيارةـر تزيدذكييـفيقطاعغزة لمدة كاممة بصكرة
 )يكنيك/،سنكات6عف المقاكمة قبضة في الجندمشاليط كقكع بعد 2006كذلؾ ،) فأقبؿ

الزياراتسمحيي تمؾ األسرلباستئناؼ مف كبير عدد ىناؾ بينما كمنقكص، متدرج بشكؿ
. (ـ2010للمدراسات،)مركزاألسرمحركميفمفزيارةذكييـلفترةتمتدلسنكات

أفإجراءاتمنعبعضاألسرلمفرؤيةذكييـمازالتمستمرة،تحتالباحثةكتضيؼ
العشراتمفذكلاألسرل يحـر دكفإبداءاألسبابالتيأدتلممنع،مما مسمي"منعأمني"

 سكاءأمياتأكزكجاتأكأبناءكلسنكاتمفرؤيةاألسرلداخؿالسجكف.
 : (وسيمة تواصل أخرى )مباشرة الحرمان من أي .2

االحتبلؿيى فيحيفأفىذاالحؽ،ألسرلمفإمكانيةالتكاصؿالياتفيمعذكييـاحـر
عف انقطاعكاممة األسرلفيحالة الذميجعؿىؤالء األمر ممنكحلؤلسرلالجنائييففقط،

ـ(.2014ايةاألسيركحقكؽاإلنساف،)مؤسسةالضميرلرعذكييـ
أفىذااإلجراءيحكؿدكفتكاصؿاألسيرمعذكيوفيحاالتالطكارئةالباحث كترل

ككفاةأحدكالديو،أكضركرةأخذرأيوفيبعضاألمكرالعاجمةكزكاجإبنتو،أكمشاركتوفي
حؿمشكمةعائمة،كذلؾبالتزامفمعالمنعالكامؿلمزيارة.

:الزيارة . المنع غير المباشر من3

إتعكؼسمطاتاالحتبلؿ منحظالمةجراءاتباتخاذ أىالياألسرلالفمسطينييفعند
األمرالذم، التصاريحلؤلقاربمفالدرجةاألكلىفقط ىذهإعطاء،حيثيتـتصاريحالزيارة

ذكييـ،يحـر مئاتاألسرلمفزيارة غيرمباشرة يتكفىفالكثيريفبصكرة كالديو خاصةأحد
ممايحرميـمف،اليككفليـزكجاتكأكالدكماشابوكقد،األسرلالذيفطالتسنكاتسجنيـ

 .لفترةطكيمةجدانالزيارة
 :عام 16ات فوق سن بناء والنمنع األب .4

آبائيـ،سمطاتاالحتبلؿتمنعأبناءكبناتاألسيرفكؽسفالسادسةعشرمف زيارة
األ دخؿكييدة،فتراتغيرمحدىإلسرلمفرؤيةأبنائيـكبناتيـبعدىذهالسفاألمرالذميحـر

(.ـ 2009الناصرة،-)مركزميزافلحقكؽاإلنسافدائرةالممنكعيفمفالزيارةيفمنيـالعديد
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الكثيرمنيـمفالتكاصؿالباحثةكترم أفإجراءمنعأبناءاألسيرمفزيارتو،يحـر
فكافىذاالمقاءاليستغرؽسك دقيقةكؿشيريفأكأكثر،40لالمباشربينيـكبيفكالدىـ،كا 

كبذلؾيقطعأكاصرالتكاصؿكيؤثرعمىالعبلقةالحميميةبينيـ،كييدخؿاألبناءفيحالةمف
 الجفاءكالعزلةعفأبييـالمعتقؿ.

:احتجاز األسرى في مناطق بعيدة .5

االحتبلؿاحتجازاأل إلرىاقيـعفسجكفبعيدةيسرلفيتعمد أماكفسكفذكييـ،
،خاصةكبارالسفممفمةالعذابالقصريةحالمتناععفرامفيدفعالبعضمماناءالزيارة،ثأ

يزيد أبنائيـاألسرلعددالداخميففيدائرةالذيفاليزكركفيعانكفمفأمراضصعبة،مما
 2015)ىيئةشؤكفاألسرلكالمحرريف، فمسطيفمكضحعمييا( 2ممحق رقم ) (. خريطة

سجكفاالحتبلؿ.
 رحمة من العذاب أثناء التوجو لمزيارة:. 6

يتعرضأىالياألسرللمتعبكالمشقةأثناءزيارتيـألبنائيـسكاءفيالذىابأكاإلياب -
كنذكرمنياعمىسبيؿالمثاؿ:

 قضاءساعاتطكيمةعمىالحكاجزالعسكرية. -

 الطكيؿلساعاتعمىبابالسجفانتظارانلمزيارة.االنتظار -

يابانمعالحراسةالمشددةمفجيشاالحتبلؿالعمؿبنظاـ -  .السفرالجماعيذىابانكا 

 .خمكساحاتالسجفمفاستراحاتمناسبةبعدرحمةشاقةمفالتعبكالمعاناة -

 .لساعاتطكليةجداناالنتظاررغـ،عدـكجكددكراتمياهكخدماتأساسية  -

األساسية - االحتياجات باصطحاب األسرل ألىالي السماح ماعدـ أك المياه كزجاجة ،
 شابو.

ترؾأىالياألسرلساعاتطكيمةمفاالنتظار،فيغرؼمغمقةتشبوغرؼاالعتقاؿ، -
 لحيفمكعدالزيارة.

إجباراألىاليلمسيرمسافاتطكيمة،عمىالرغـمفكجكدكباربالسفكأطفاؿ،لمكصكؿ -
الم أك كنزكؿعشراتالدرجات، صعكد أك الزيارة، عبلمكاف )دنياركر أنفاؽطكيمة ر

 ـ(.2013الكطف،
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إجراءاتتعسفيةيخضعلياأىالياألسرلفيالتفتيش،تصؿفيحاالتكثيرةلممساس -
 بالكرامةكبالحقكؽاألساسيةلمزائريفمثؿ:

 ىذاعميالرغـ،ييفبصكرةكاضحةيتعرضاألىاليفيكثيرمفالحاالتلمتفتيشالمي
 مستحيمة.شيءزيارةيجعؿامكانيةالتيريبألممفكجكدحاجززجاجيفيغرفةال

 دكفكجكدفرصة،فرضعقكباتشديدةعمياألىاليالزائريفتحتأممبرركذريعة
 لمدفاععفالنفسمثؿمنعالزيارةسنةكاممةأكستةأشير.

 االعتداءالمفظيكحتيالجسدممفقبؿالسجانيفكالسجاناتعميالزائريففيالعديد
 الت.مفالحا

 كاالعتداءالمفظيكحتى،السجاناتالمشاكؿمعالزائريفكالزائراتافتعاؿالسجانيفأك
 الجسدمفيالعديدمفالحاالت.

 لغرضأكممنكعانخطيرانيتـضبطومعالزائرحتيلكلـيكفشيئانشيءاعتبارأم
 (.ـ2016)مركزأسرلفمسطيفلمدراسات،بأشدالعقكباتكجًالتيريبتي

بأفتمؾاالنتياكاتبحؽاألسيركذكيو،تدفعبمزيدمفمشاعرالباحثةكمماسبؽترل
الحقدكالكراىيةضدىذاالمحتؿالذليتفنففيإذاقةاألسرلكذكييـشتيألكافالعذاب،فيـ
يعانكفكمايعانياألسيرداخؿالسجف،كلكفبالرغـمفذلؾيبقياالصراركاألمؿبجبلءتمؾ

اة،أمافيمايتعمؽبأبناءاألسيرفإفذلؾينعكسسمبانعمييـفيـيركفأبييـمكبؿاليديف،المعان
مسمكباإلرادة،فذلؾالمثؿاألعمىالذلكانتصكرتومرسكمةبأذىانيـبشمكخكعظمةذلؾ
الكالد،تحاكؿسمطاتاالحتبلؿكسرتمؾالصكرةالشامخةليذااألسيرأماـأعيفأبناءه،مما

معيد األدكار تمثيؿ خبلؿ مف القمعية الممارسات تمؾ لتقميد بعضاألحياف في األبناء فع
العدك،مفخبلؿألعابعنيفةيتـتداكليافيمابيفتجاهزمبلئيـ،كتفريغتمؾالطاقةالمكبكتة

األطفاؿ.
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 راضي الفمسطينية.في األ  يوضح أعداد حاالت االعتقال خالل الست سنوات األخيرة (:2.2)شكل 

 (م2016ىيئة شئون األسرى، المصدر: )

 اآلثار السمبية المترتبة عمى االعتقال: رابعًا: 
أفلكؿمشكمةاجتماعيةأكحدثاجتماعي،آثارعمي (49ـ،ص2013)عكدة،تشير

المناضميف اعتقاؿ عممية فإف المشكمة، ىذه أك الحدث، ىذا بو الكاقع االجتماعي المحيط
سمبيةعمياألسيرالفمسط فيالسجكفكلسنكاتطكيمة،البدكأفيترؾآثاران ينييفكالزجبيـ

كعائمتوكمجتمعو،كمفأىـاآلثارالسمبيةمايمي:

  مستوي الفرد المعتقل: عمىتأثير االعتقال 

ىناؾالعديدمفالتأثيراتلبلعتقاؿعمىالمستكمالفردملممعتقؿكيمكفحصربعضيا
لتالية:فيالنقاطا

قضاءسنكاتطكيمةمفالسجف،تيذىبزىراتشباباألسرلخاصةاألشباؿمنيـممف .1
كـعمييـأحكاـعالية.  حي

 إبعادالمناضؿالفمسطينيعفمحيطواالجتماعيكالكطني،ممايترؾآثارانسمبيةعميو. .2
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يربيفشعكراألسيربعدتحررهبالعزلةعفمجتمعوكمحيطواالجتماعي،لكجكدفرؽكب .3
 الكاقعكالمتكقع.

في .4 طكيمة سنكات أمضكا الذيف خاصة االختبلط، كعدـ لبلنطكاء بعضاألسرل يميؿ
 العزؿاالنفرادم،مماينعكسسمبانعندخركجيـ،كاندماجيـمعأسرىـ.

   مستوى األسرة: عمىتأثير االعتقال 

سيركحدهفحسب،(اليقتصرتأثيراالعتقاؿعمىاأل200ـ،ص2010كيضيؼ)البرغكثي،
نمايمتدىذاالتأثيرليصيباألسرةمفخبلؿمايمي: كا 

يطغيشعكرالضعؼكالخسارةعمىأسرةاألسيربأكمميا،سكاءاألـأكالزكجةأكاألبناء، .1
 يمثؿفيورباألسرةالمعيؿالكحيد.الذمكخاصةفيمجتمعنااألبكم،

مخططا .2 يربؾ االعتقاؿ، نتيجة المفاجئ سيرالتغير عمى يؤثر بؿ كبرامجيا، األسرة ت
الحياةكمستكياتيا،مثؿ:التربيةكتنشئةاألبناءكالتعميـ،كؿذلؾيتأثرسمبانمعاعتقاؿرب

 األسرةأكأحدأفرادىا.

 )سحكيؿكرصرص، أشارتنتائجدراسة بأفتأثيراعتقاؿرباألسرةـ2011كما )
مفالناحيةاالجتماعيةعمىم نحكالتقكقعينعكسسمبان كاتجاىيا فيالمجتمع، شاركةاألسرة

المشاركةاألسرة:عدـعمىانعكاساناألقؿالىاألكثرمفذلؾعمىالمؤشراتكمفذاتيا،عمى
)أفراح،في التكقؼالمناسبات )زيارةعاداتممارسةعفأعياد(، الرحبلت،األىؿ،سابقة
بشكؿمكانتيافقدافإلىباإلضافةذلؾ،كغيراألصدقاءمعالعبلقةاضطرابيات(،االيك

بحكـتتبلشىاألسرةمكانةأفاالعتقاؿ،حيثحادثةبعدبياالمجتمعياالىتماـلقمةتدريجي
ييشكمياالتيكالييبة،السمطةمفتستمدكانتغالبانمكانتياأف فيالمعتقؿالشخصكاف

فقدتأنيااألسرمف%50أعربتحيثلو،ينتميالذمكالحزبالتنظيـقكةبحكـالمجتمع
 الحماية.مصدر

أفالعتقاؿرباألسرةتأثيربالغاألىميةعمىالصحةالنفسيةلؤلبناء،الباحثة كترم
 فيـحيرمكامفمصدراألمفكالرعاية،حيثيقبعاألسيرعشراتالسنيففيالسجفممايحـر

كالمتمثم معو، أىـكأخطرفتراتحياتيـ مفقضاء كالتييككنكفأبناءه المراىقة ةفيمرحمة
بأمسالحاجةلكؿإرشادكتكجيومفىذااألبالحاضرالغائب.
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 أىمية األسرة كوحدة نفسية اجتماعية:خامسًا: 
األكليلمطفؿ، االجتماعية البيئة فييتعد كنفسية، اجتماعية مزدكجة كظيفة لؤلسرة

األكليمفعمرهتؤثرفيتكافقوالنفسيأككماأفالتجاربالتيمربياالطفؿخبلؿالسنكات
سكءتكافقو،حيثأفالطفؿشديدالتأثربالتجاربالمؤلمةكالخبراتالصادمةالتيتحدثفي

(.100ـ،ص2001محيطو)الزعبي،

الثقة كتعزيز نبيمة كاتجاىات سامية كمبادئ قيـ نفكسأبنائيا تغرسفي األسرة إف
ف،كىيالتيتبنيأشخاصأسكياءمعذكاتيـكفيعبلقاتيـمعبالنفسكحبكاحتراـاآلخري

(.120ـ،ص2003اآلخريف)قاسـ،

سمككو، كتكجيو شخصيتو، كتككيف لمطفؿ، االجتماعي النمك عمى األسرة كتشرؼ
عكامؿ أىـ كتعتبراألسرة كما كيكتسباالتجاىاتكالقيـ، األسرة فيحتذلالطفؿبسمكؾأفراد

ة،كىيمنبعالثقافةكأقكلالجماعاتتأثيرانفيأفرادىا،فالكالدافىماأكؿمفالتنشئةاالجتماعي
يتفاعؿمعيماالطفؿبصكرةمباشرة،لذايعدسمككياسمككانميمانكمحطاىتماـأطفاليما)أبك

(.166ـ،ص2007دؼ،

م،كتحظىأسرةاألسيرالفمسطينيبالمساندةاالجتماعيةمفخبلؿتقديـالدعـالمعنك
حيثتعدالمساندةاالجتماعيةمصدرانىامانمفمصادرالدعـاالجتماعيالفاعؿالذميحتاجو
الفرد إدراؾ كيفية في عنيا الرضا كمستكل االجتماعية المساندة حجـ يؤثر حيث اإلنساف،

ىامانفيلضغكطالحياةالمختمفة،كأساليبمكاجيتياكتعاممومعىذهالضغكطكماتمعبدكران
الناتجةعفشدةاألحداثالصادمة،كذاتأثرإ شباعاألمفالنفسي،كخفضمستكلالمعاناة

كاالكتئاب)عمى، القمؽ، المثاؿ سبيؿ عمى منيا التي المرضية األعراض حدة تخفيؼ في
(.14ـ،ص2000

األفراد  لدل النفسي األمف مصادر مف ىاـ مصدر االجتماعية المساندة كتعتبر
كعامؿ تكافقيـالعادييف، في كتساىـ كاالجتماعية، الشخصية احتياجاتيـ إشباع عكامؿ مف

(.183ـ،ص2002النفسياالجتماعي)صالح،

لؤلكضاعكتعد انعكاسطبيعي ىك الفمسطينية، األيسرة داخؿ األيسرية العبلقة أٌنماط
لعبلقةبيفأفراداالجتماعيةكاالقتصاديةكالسياسيةكالدينيةفيالمجتمعالفمسطيني،لذلؾتقكـا

األيسرةعمىأساسالتعاكفالمشترؾكالمبادرةالمشتركةمفكؿأعضاءاأليسرةمفأجؿتحقيؽ
(123ـ،ص2012)عمى،ؾالجميعفيتحقيؽىذااليدؼاألىداؼالمرجكةلحياةأفضؿكيشار
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 المراىق والمناخ األسري:سادسًا: 
ساـعميالشكؿالتالي:(المراىقةإليثبلثأق328ـ،ص1994قسـ)زىراف،

(كتقابؿالمرحمةالمتكسطة.14-12مرحمةالمراىقةالمبكرةمفسف) .1

 (كتقابؿالمرحمةالثانكية.17-15مرحمةالمراىقةالكسطيمفسف) .2

 (تقابؿالمرحمةالجامعية.21-18مرحمةالمراىقةالمتأخرةمفسف) .3

 عناصر أربعة تتفاعؿ المرحمة ىذه بعضكفي الجسميكىيالبعضمع العنصر
كىيخكاصعدةياالعناصرلىذهكيكالعنصراالجتماعيمكالعنصراالنفعاليكالعنصرالعق

:كالتالي

 النمو الجسمي: .1

يشيدالنمكالجسميزيادةفينمكالعضبلتكالقكةالبدنيةبصكرةعامة،كيتميزبزيادة
 كقد الالطكؿكالكزفبشكؿعاـ، يبعضيتأخرالنمكعند حرجانشديدانيـسببلمما فكيكك،

حدأشعكربالنقصفيلـلمكينزعجالبعضكيتأ،النمكىرذككركاإلناثبمظايلمالنفسىتماـاال
مؿكانخفاضمستكلقكةالتح،دمالجىييـقمةلدف،كيكككنوالقدرالذميتكقعفالنمكعىرمظا

(.294ـ،ص1998،فحسي)ميكالعقالجسمي
 :العقمي النمو .2

(بأفمرحمةالمراىقةتتميزبنضجفيالقدرات،كطفرة286ـ،ص1990راف،)زىيرل
كيطرد العقمي، كينمكالخاصة،القدراتمفكتمايزانكضكحانأكثرالعاـالذكاءنمكفيالنمك

اإلدراؾذاتيان،كينمكاالنتباهفيمدتوكمداه،كماتنمكالقدرةعمىالتعمـكيصبحالتعمـمنطقيان
القرارات،اتخاذعمىالمراىؽقدرةلديوالمجرد،كتنمػككالتفكيرالتخيؿعمىالحسيالمستكلمف

كلنفسوكينتميإلػىاالستقبلليةفيالتفكيردكفالرجكعكثيرانإفلـيكفبنفسوالتفكيركيستطيع
مطمقانإلىاآلخريف.

 النمو االنفعالي:  .3

كبأففترةالمراىقةباالضػطراب،(355ـ،ص2000القذافي،)حسبالفترةىذهكتتميز
االنفعاالت، حػدة زيادة فترة فترةليستكلكنياىي عمييا نطمؽ تجعمنا التي بالدرجة حادة

الحالةفيتذبذبشكؿعمىيبدكالذمالثبػاتاالنفعالي،العكاصؼكالتكتراتاالنفعاليةكعػدـ
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التماثؿعدـإلىذلؾكيعزليانان،متناقضةأحالسمكؾ،كاتجاىاتفيحادةكتقمباتالمزاجية،
ميؿذلؾكؿكيصاحبأخرل،ناحيةمفاالنفعاليكالنمكناحية،الجػسميمفالنمكسرعةبيف
االنطكاءالخجؿإلى أك كما مسئكلةأحيانان، اجتماعية عكامؿ ىناؾ عمىأف السيطرة عف

عنيا التعبير ى،االنفعاالتكطريقة يدفع الذم النشاط نكع إلػىككذلؾ االنفعػاؿ ،الظيكر ذا
 عبرسنكاتالمراىقةىيذاتياكلدرجةكبيرةنفساألنمػاطاالنفعاليػةلمرحمػةفاألنماطاالنفعالية

.الطفكلة
 النمو االجتماعي: .4

ييبدلالمراىؽاىتمامانكبيرانلمايكنواآلخريفلومفمشاعرالحبكاالحتراـ،كمايميؿ
الصداقاتكاالحس المشاجراتالتيتأخذإلىتككيف المرحمة فيىذه كتظير اسباالستقبلؿ،

اآلخريف،كماكيزدادالتآلؼكاالتساعفيدائرةضدمرغكبةغيرأساليبطابعالعنؼ،كاستخداـ
ـ،1996التفاعؿاالجتماعيمعاآلخريفكالخضكعلياكالميؿإلىالجنساآلخر)الصعيدم،

(.141ص

 ىقة:حاجات مرحمة المراسابعًا: 
كىناتتكقؼكثيرمفخصائصالشخصيةعمىحاجاتالفردكمدلإمكانيةإشباعيا،

:كالتيتتمثؿفياالجتماعيةالحاجاتالنفسيةبعضإلىسيتـالتطرؽ

 :الحاجة إلى األمن -1

 إلىالشعكرباألمفكالطمأنينة، بحاجة أسرمآمف،الطفؿ فيجك تكاجده مفخبلؿ
التي مف بالحماية تكفيرييشعره يجب ليذا المخاطر، مف السبلمة لو كيكفر الخارجية، ديدات

يؤدمإلىأساليب مما خطير، بأمتيديد كالتشعره إلىاألمف، الحاجة التيتشبع الكسائؿ
(.295،ص1997،ا)عبدسمككيةانسحابيوأكعدكانية

لي يككنكففيخطرفقد يككنكفأكميدديفكحظأفاألطفاؿأكالراشديفحينما فإنيـ
(.405ـ،ص2010،كفافيكآخركف)مدفكعيفبمثيرقكمكمييمف

ألفمفخبلليماتنبعكاألماف،األطفاؿبحاجةماسةلشعكرىـباألمفأفالباحثةكترم
أفالشعكرباألمفشرطمفشركطالصحة كما المجتمع، عمىمكاجية بالنفسكالقدرة الثقة

ازنوالنفسي،فكثيرمفالمتاعبالنفسيةسببياالخكؼكفقدافالنفسية،كأفأمفالطفؿأساستك
،كظيكراألنماطالسمككيةغيرالسكية.األمف
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 الحاجة إلي االنتماء: -2

(أفالفرديحتاجأفيككففردفيجماعة،تربطوبيـ190ـ،ص1991)قناكم،تشير
اتيا،يطمبمفتمؾالجماعةمصالحمشتركة،تيدافعكيدافععنيا،كيتبنيأفكارىاكقيمياكعاد

المساعدةفيأكقاتالشدة،لتككفسندانكعكنانلو،كماأفالفردبحاجةإلىأفيشعربأنومفيد
فيجماعتو،يقدـالدعـكالخدمةألفرادالجماعةالتيينتميالييا.

 ىذهكتبدأشخصيتو،معالـتحددالتيىيباآلخريفالفردعبلقةأفالباحثةكترم
شعكرهاألىـبؿجماعات،ضمفالفردكجكدمجردليساالنتماءكأفأسرم،جكقةفيالعبل
البعض.بعضيـفيماكيتساندكفيتعاكنكفىذهالمجمكعةجزءمفبأنو
 الحاجة الي التقدير االجتماعي: -3

نفع ذك بأنو ييدرؾ حيث التقدير، حاجات ييشبع عندما ككينكنتو بقيمتو الفرد يشعر
أفالجماعةبحاجةلو،كبذلؾيشعرالفردبمشاعرالجدارةكاالستحقاؽ،ليصؿلمسبلمةكفائدة،ك

الحاجاتييٌخمؼمشاعرالنقصكاليأسكالضعؼ كآخركف،كفافي)النفسية،كلكفإحباطىذه
(.405ـ،ص2010

مفكاعتراؼكقبكؿتقديرمكضعأنويشعرأفإلىبحاجةأفالطفؿالباحثة كترل
ش سنو،معيتناسبالذمالسميـاالجتماعيبدكرهالقياـمفتمكنوالحاجةىذهباعاآلخريف،كا 

المعاييركالذم ىاماندكراناالجتماعيةالتنشئةكتمعبالدكر،ىذاتبمكرالتياالجتماعيةتحدده
.ىذهالحاجةإشباعفي

 الحاجة إلي الحب والتقبل: -4

 الحاجات أىـ مف الحب إلى الحاجة إلشباعيا،ليةاالنفعاتعد الطفؿ يسعى التي
كأقرانو، أسرتو الحبالمتبادؿبيفالطفؿكبيفأفراد كلتحقيؽالتكافؽالنفسييجبأفيتكاجد

 كمحبكب، محب بأنو الجكعكيشعر مف يعاني فإنو الحاجة ىذه يشبع لـ الذم الطفؿ أما
نفسيان ـ،1997ا،)عبدالعاطفيكيشعربأنوغيرمرغكبكيصبحسيئالتكافؽكمضطربان

(.296ص

أبناؤىا،تغمربوأفاألسرةعمىيجبالتيالمشاعرأسمىالحبأفالباحثةكترل
بالحبكالحنافممئجكفيينمكالذمالطفؿألفبو،التمتعالطفؿعمىيجبحؽأبسطفيك
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فارغةكبياقميربىأجياالنأفكعمىالتسامح،كعمىالعطاء،عمىقادرانشخصانسيصبحكالعطؼ
.صحيانكنفسيانكسميمةنكالكراىية،الحقدمفأشكاؿشكؿأممف

 الحاجة الي تحقيق الذات: -5

لرسالةتحقيقانذلؾباعتباركمكاىبوكقدراتوالفردالمستمرإلمكانياتالتحقيؽبياكيقصد
كالتكامؿدةالكحنحكيتكقؼالككاتجاهليا،كتقبموالشخصبطبيعةتامةككمعرفةليا،كأداء

كالحبكاالنتماءلؤلمفاألساسيةحاجاتيـأشبعكاالناسمففاألصحاءالشخص،داخؿكالتعاكف
)الذاتتحقيؽإلىاألساسفيدكافعيـكتتكجوالذات،كالتقديركاالحتراـ ـ،1986جابر،

(.586ص

عضكية،اضطراباتإلىيؤدمالفسيكلكجيةالحاجاتإشباععدـأفماسمكيرلكما
ف فإفالعمياالقيـتشبعلـإفبينمانفسية،اضطراباتإلىأدلالفسيكلكجيةالحاجاتتيشبعلـكا 

(.389،ص2003احمد،)ركحيةاضطراباتإلىذلؾيؤدم

فف المراىقيف، حياة في الميمة المراحؿ مف اإلعدادية المرحمة المرحمةكتعتبر ىذه ي
كنياتعدمفأخطرالمراحؿلمالياتأثيرعمىالمرحمةالقيـكالسمككيات،كلتتشكؿبدايةتككيف

سكؼ المراىؽ أف بسبلـ المرحمة ىذه اجتياز كيعد الثانكم، التعميـ مرحمة كىي تمييا التي
ىذه في تعثر إذا أما سكية، شخصية ذك كانفعاالتو، تصرفاتو في متزنان حياتو في يمضي

النفسي تككينو عمى ينعكس فإنو الحرجة )الضامف،المرحمة بعد فيما االجتماعي كسمككو
(.178ـ،ص2005

كتيشكؿمرحمةالمراىقةمفأىـمراحؿحياةاإلنساف،لمافييامفتغيراتفسيكلكجية،
كنفسيةكعقميةكانفعاليةكاجتماعية،فييمرحمةانتقاليةمفالطفكلةلمرشد،كلذلؾفييتيشكؿ

يا،كتميدلمابعدىا،لذافكؿمايعصؼبحياةالفردمرحمةحرجةفيحياةالفرد،تتأثربماقبم
يؤثربشكؿمباشرفيىذهالمرحمة.

كتمعباألسرةدكرانىامانفيمساعدةالمراىؽعمىتجاكزىذهالمرحمةبسبلـ،فمفأىـ
شباعالحاجاتاألساسيةلؤلبناء،كتمرالعبلقات كظائؼاألسرةالمحافظةعمىالبناءاألسرمكا 

اىؽكأسرتوبنكعمفالتكترينتجعنياشعكرانبعدـاالرتياح،كقدتككفسببانفيانيياربيفالمر
قد أحياناي كاالنطكاء، لمعزلة يميؿ أك الشديد، بالخجؿ يصابالمراىؽ فقد العبلقاتاألسرية،
يشعرالمراىؽبأنومرفكضمفقبؿكالديوفيبدلسمككانسمبيايفيصكرةرفضكتمرد)سميـ،

(.438ـ،ص2002
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كأفيككنكا لممراىؽ، النفسيالسميـ الجك الكالديففيتكفير دكر يتضحلنا كمفىنا
مصدراألمافمفخبلؿتفٌيـحاجاتالمراىؽفيتمؾالمرحمة،كأفيككفدكرىـدكرتكجييي،
ضمف االستقبلؿ عمى المراىؽ كتشجيع كتعزيزه، السميـ االجتماعي السمكؾ تنمية خبلؿ مف

الحكارإطار عمى القائمة المناسبة األجكاء كتييئة النفس، عمى االعتماد خبلؿ مف األسرة،
كالتكاصؿالمستمر،ليتخطىالمراىؽىذهالمرحمةبنجاح.

 دور األب في تحقيق الصحة النفسية لألبناء:ثامنًا: 
ا كخاصة لمطفؿ، األسرية فيالتنشئة كجكىريان أساسيان األبكيفمطمباى كجكد ألبكيعد

ألفاألبىكالمثؿالمحتذلبوبالنسبةألبنائو،صكرتوفينظرىـعظيمةالتكازيياعظمة،
في كالمياراتكالمفاىيـ القيـ عمىغرسىذه األبالذميساعد تكمفأىميةكجكد فمفىنا
ةنفكسأبنائوممايؤىميـإليالتكافؽااليجابيمعذاتيـأكالنثـمعمحيطيـالذميشمؿاألسر

مسؤكلية لؤلبتيحممو التكجياتالنبكية كاف لذلؾ عامة، بصفة االجتماعية كالبيئة كالمدرسة
(.4ـ،ص2002أبنائوكتكصيوبعداإلفراطأكالتفريطفيتربيتيـ)أبكشمالة،

كتكفيرييشكؿك لنمكىـ النفسية الحاجات إلشباع ميمان أمران أبنائو بيف األب حضكر
كالتقديراإليجابيلمذاتكالشعكرباالستقرارداخؿاألسرة،كخصكصان دعـاألمفكالطمأنينةكال
المراىقة فيإطارعبلقةفيمرحمة بجانبو كالده إلىكجكد ممحة التييككفالمراىؽبحاجة

تتسـبالكدكالتفاىـكاأللفةكاالحتراـ،ففيىذهالمرحمةالحرجةيكتسباألفرادمياراتيـالجسدية
كال إلىكالعقمية بحاجة فيـ المحيطبيـ، كبالعالـ بذكاتيـ عبلقاتيـ لتنظيـ كاالجتماعية، نفسية

بناء في تسيـ التي كالثقافية النفسية حاجاتيـ إلشباع األب عف كاضحة صكرة تككيف
(.1ـ،ص2013)ميسكفكطاىرم،شخصياتيـ

إلىالباحثةكترم المراىؽينظر المسؤكؿعإف رباألسرة عمىأنو كىككالده نيا،
القدكةالصالحةالتييحبتقميدىا،كىكالذميقكـبتكفيرالمتطمبات،كيشعرمفخبللوباألمف
كالحماية،كىكمصدراالنضباطكاالنتظاـ،كمصدرالثكابكالعقاب،كلكفإفغابىذااألب

فماذاسيحؿبيذاالمراىؽ؟؟؟قصران،
أثر فقدان األب عمى حياة المراىقين:

الطفؿمفأسرتولكفاةأحدالكالديفأككمييما،نتيجةاالستشيادأكاالنفصاؿإفحرماف
كاضحانعمىجكانبالسمكؾ التيتؤثرتأثيران مفاآلثارالسمبية العديد أكاألسريترتبعميو
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االجتماعيكاالنفعاليلؤلبناء،كعمىمفيكموااليجابيعفذاتو،الذمقديتأثربيذاالحرماف،
(.264ـ،ص2005يكمانسمبيانعفالذات)الحيافكالمشعاف،فيصبحمف

إفغيابالرعايةاألسريةبشكمياالطبيعيمفتكامؿدكرماألبكاألـ،كخاصةاألب
قديدفعالمراىؽألفيككفعيرضةلمتأثيراتالسمبيةكالضغكطالنفسية،سكاءبتعاطيالتدخيف

 التعرضالنحراؼسمككيأك أك المخدرات، أفغيابالحضكراألبكميجعؿأك كما فكرم،
)ميسكف كقيميـ كسمككيـ أفكارىـ كيتبني أقرانو، لدل كاألمف المحبة عف يبحث المراىؽ

(.2،ص2013كطاىرم،

لقدشكمتسياسةاألسرالتياعتمدتياإسرائيؿفياألراضيالفمسطينيةعامةفيقطاع
عيةخطيرةعمىأيسرةالمعتقؿالفمسطينياقتصاديةكاجتماانعكاساتغزةعمىكجوالخصكص

تمثمتفيحرمافالزكجةمفكجكدزكجياالذمىكمصدرأمنياكحياتياككرامتيا،كىذايشكؿ
فيظؿظركؼاجتماعيةقاسية السندالقكمليا كيعتبرالزكجالمصدراألكؿلتحصيؿ، كما

درحنافألبنائوكمعمـكمربيالرزؽلباقيأعضاءاأليسرة،كمفزاكيةأخرليعتبراألبمص
سمكؾ تجاه األيسرة في األكؿ االجتماعي الضبط عنصر الكقت نفس كفي ليـ،

.(154ـ،ص2012)عمى،األبناء

فقدأظيرتالعديدمفالدراساتالتيتناكلتتأثيراعتقاؿاألبعمىاألبناءكدراسة
أسرالمعتقميفالفمسطينييف(بأفدرجةالمشاكؿالسمككيةلدلأطفاؿ2007)الصباحكزعكؿ،

السمكؾ يمييا مظاىرتمؾالمشكبلتتمثمتبإضراباتالخكؼ، كأفمفأىـ كانتمتكسطة،
(بأفأبرزالمؤشراتالسمككيةكاالنفعاليةـ2007العدكاني،كذلؾتكصمتنتائجدراسة)حسيف،

المشكبلتبالمقارنةألبناءاألسرلحصكؿبيعدممشاكؿاالنتباهكالسمكؾالعدكانيفيطميعة
معالمشكبلتفيالمجاالتاألخرل.

،أفالمراىؽيحتاجفيىذهالمرحمةإلىبناءكبمكرةمنظكمةقيـصحيحةالباحثة كترم
لي اليميؽ،ماىكحبلؿكماىكحراـ،ماكتكجيوسميـنحكمايجبكمااليجب،مايميؽكا 
مأم ىك ما إلى تيديو لمنارة يحتاج دينيانباختصار غيركاجتماعيانمقيانخيكشركع ىك كما

،كذلؾمفخبلؿأسمكبالحكارمفجيةكتمثيؿنمكذجالقدكةمفجيةأخرل.مشركع

العمرية،المراحؿمختمؼفيأىميتيايتضحالنفسيةلمحاجاتالسابؽالعرضخبلؿمف
النابعةالفسيكلكجيةامنيأساسيةكحاجاتدكافعتحركونمكهمراحؿمفمرحمةكؿفيفاإلنساف
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كتعايشوبمجتمعواتصالومفالنابعةكاالجتماعيةالنفسيةالحاجاتكمنياالجسدية،طبيعتومف
ىمالياالنفسية،الصحةتحقؽالتيالعكامؿمفميـعامؿالحاجاتفإرضاءفيو، إلىيؤدمكا 

فاإلنساففيو،يعيشلذماالمجتمعإلىيتعداهبؿالفردعندتتكقؼالكانحرافاتنفسيةمشاكؿ
فينفسويجدفإنوإشباعياعفعجزفإذاتكازنو،يحقؽحتىحاجاتوإلشباعدائمايسعى

كاالختبلؿ.باالضطرابكتكازنوسمككوعمىمكاقؼتؤثر

بشكؿطبيعيلدلالباحثةكترل غيرمشبعة سابقان ليا المشار أفالحاجاتالنفسية
لعدـتكفرجكنفسيمتكامؿيتفاعؿفيوجميعأفراداألسرةبشكؿأبناءاألسرلالمراىقيف،كذلؾ

سميـ،فغياباألبيؤثرسمبانعمىاألبناءكيحرميـمفإشباعتمؾالحاجات،فالضغكطالنفسية
األـ كخاصة األسرة، أفراد جميع عمى بظبلليا تيمقي األب اعتقاؿ ييخمفيا التي كاالجتماعية

 مزدكجليذهاألسرة،كاألبناء،فالرغـمماتقـك بواألـمفمحاكالتلمؤلفراغاألب،كالقياـبدكرو
إالأفذلؾالييغنيعفكجكدركفىاـفيالعائمةمتمثبلنفيرباألسرة.

 تعقيب عام عمى مبحث أبناء األسرى:تاسعًا: 
سبؽ معاناة كيتضحمما ذاتو يعيشواألسرلداخؿسجكفاالحتبلؿىكبحد بأفما

ةحقيقية،حيثيشعراألسيرالفمسطينيفيتمؾالسجكفبحالةمفالعجزالنابعةمفإنساني
االنتياكات تمؾ تنعكس كذلؾ األسر، داخؿ يعيشيا التي القمع حالة تكصيؼ صعكبة
سمطات تفرضيا التي التعقيدات خبلؿ مف األبناء كخاصة األسير عائمة عمي كالممارسات

قياميـبزيارتو،كالمتمثمةبكثرةالتفتيشاتكاالستفزازاتكالمنعاالحتبلؿعميذكلاألسرلخبلؿ
التعسفيلمزيارة،كؿذلؾينعكسسمبانعميذكلاألسيركيزيدمفسخطيـككراىيتيـليذاالعدك

المتغطرسكالمتحكـفيتفاصيؿحياتيـكحياةاألسير.

مفالدراساتالتيتناكلتتأثيراالعتقاؿعم أشارتالعديد األسيركقد عائمة ىأفراد
 )البيكمي، بشكؿخاصكدراسة أبناءه كعمى عاـ إلى(ـ2016بشكؿ كالتيأشارتنتائجيا

أبكالعطا،)،كذلؾاتفقتنتائجدراسةداخؿالمجتمعاالغتراببحالةمفأبناءاألسيرشعكر
ألسرلتتمثؿ(بأفأىـالمشكبلتالنفسيةالتيتكاجوأبناءاـ2005،كدراسة)عمياف،(2015

فيأفأبناءاألسيريتألمكفلغيابكالدىـ،كيشعركفباالفتقادلعطؼاألب،كمايشعركفبالقمؽ
األسرلتتمثؿفيأنيـ ألبناء المشكبلتاالجتماعية أىـ أما فيالمستقبؿ، تفكيرىـ مفشدة

،(ـ2012،ى)عمأصبحكايشعركفبنكعمفالمسؤكليةتجاهاألسرة،كتتفؽنتائجدراسةكؿمف
فيمجاؿالتحصيؿأبناءاألسرلىناؾمعاناةكبيرةلدل بأف (ـ2003كالبنا،جبرأبككدراسة)
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كالدىـ اعتقاؿ بسبب دراسةالعممي نتائج مف كؿ كتشير   كدراسة(ـ2002قعداف،) ،
فيسكاءاألسرلأىاليضدقكاتاالحتبلؿتمارسياالتياإلجراءاتأف(ـ2000عصر،أبك)

األسيرأبناءعمىخطيرةنفسيةانعكاساتإلىأدتأبنائيـ،زيارةمفحرمانيـأكعمييـطالضغ
كأيسرتو.

يتمخضعفتجربةاالعتقاؿمفمعاناةحقيقةلؤلسيرداخؿ كبناءعمىماسبؽكما
سجكفاالحتبلؿ،ينعكسسمبانعمىعائمتوسكاءالزكجةأـاألبناء،الذيفيعانكفمفضغكطات

صعبة،تؤثربشكؿمباشرعمىمسارحياتيـكتكافقيـالنفسيكاالجتماعي.نفسية

المؤلمة، التجربة ىذه يكاجيكف كالذيف االعتقاؿ، ىذا ضحايا أيكلى األسير فأبناء
كيحاكلكفالتأقمـمعيا،لكفتختمؼقدراتيـفيتحمؿتمؾالتجربة،فيعانيبعضيـمفمشكبلت

بكيانيـ،كتحدمفتفاعميـاالجتماعي،بؿكتقؼحائبلنفيسمككية،اجتماعية،نفسية،تعصؼ
كجواندماجيـكتكافقيـمعذكاتيـكمعالمحيطيفبيـ.

كمفىناكافالبدمفالتدخؿمفخبلؿبرامجارشاديةتساىـفيتخفيؼمعاناةأبناء
كاجوتمؾاألسرل،الذيفىـبأمسالحاجةلمنصحكاإلرشادمفخبلؿأساليبكفنياتمينيةت

المشكبلت.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 تمييد:

مكضكعاستيدفتبالدراسةيتناكؿىذالفصؿالدراساتالسابقةالعربيةكاألجنبيةالتي
كيًجيت التي اإلرشادية لمبرامج باإلضافة المراىقيف، لدل السمككية تمؾالمشكبلت لخفض

لومفأىميةكبيرة، فيولما المكضكعكبحثكا بيذا فالعديدمفالباحثيفقداىتمكا المشكبلت،
كأثركاضحعمىتكافؽالمراىقيفمعذكاتيـبشكؿخاصكمعمجتمعيـبشكؿعاـ.

ا الباحثالكبعد قبؿ مف الكاسع ةطبلع كالتػراث التربػكم األدب ككػذلؾالعممػي،عمى
أكبرعددجمعبةالباحثت،قاماإلرشاديةـالنفسفيمجاؿاإلرشادالنفسيكالبرامجمخػزكفعم

الدراسػػػاتحػػػسبةالباحػػػثت،لػػػذافقػػػدقػػػسمنبيةكاألجعربيةكالميةمػفالبحػكثكالدراسػػػاتالمح
 :كالتاليقسميفإلىليةارتباطيػػػابمكضػػػكعالدراسةالحا

 التي تناولت المشكالت السموكية:أواًل: الدراسات 
م(:2016دراسة ) وادي،  .1

 الدراسة التكافؽإلىىدفت كمستكل الغضب انفعاؿ مككنات مستكل إلى التعرؼ
الدراسيلدلالمرحمةاإلعداديةبمحافظةغزة،كماىدفتإلىالكشؼإلىالعبلقةبيفمككنات

مرحمةاإلعدادية.انفعاؿالغضبكمستكلالتكافؽالدراسيلدلتبلميذال

(تمميذ/ة382استخدمتالباحثةالمنيجالكصفيالتحميمي،كتككنتعينةالدراسةمف)
مفتبلميذالمرحمةاإلعداديةمفمدارسشرؽكغربمحافظةغزة،كاستخدمتالباحثةاألدكات

لباحثة.)إعدادأحمدحمزة(كمقياسالتكافؽالدراسيمفاعداداالتالية:مقياسانفعاؿالغضب

الغضبكاف انفعاؿ مككنات محاكر لجميع النسبي الكزف أف إلى النتائج كتكصمت
بيف) %77-%80.3يتراكحما الكمية لمدرجة بمتكسطعاـ إلىأف(79.1%)( يشير مما ،

فالكزفالنسبيلجميعمحاكرالتكافؽالدراسي مستكلمككناتانفعاؿالغضبكافمرتفعان،كا 
(بمتكسطعاـلمدرجةالكمية%73.3-%74 رحمةاإلعداديةكافيتراكحمابيف)لدلتبلميذالم

كاف(73.6%) اإلعدادية المرحمة تبلميذ لدل الدراسي التكافؽ مستكل أف إلى يشير مما ،
بيفمتكسطمككناتانفعاؿالغضبكالتكافؽ عكسية عبلقة كجكد بينتالدراسة كما مرتفعان،

 دادية.الدراسيلدلالمرحمةاإلع
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  :(م2015. دراسة )شحادة،2

 عمى التعرؼ إلى الدراسة األىدفت عكائؿ ككاقع زكجات مف كاستخدـبناء،أسرل
ك الميدانية المقاببلت الباحث حيث شممتاالستمارات، الدراسة (4)عينة ىي:محافظات

زكجكف،مت(550)يرمنيـ(عائمةأس2020دراسة)تناكلت،كلحـكنابمسبيتكجنيفطكلكـر
.زكجة183))كسنة11))قؿمفأ179))سنةك(11)ػطفاؿفكؽسفالأ(204)ك

سنةيعانكفمفمشاكؿ11) )قؿمفألىربعمفىـإفثمثأب:قدأظيرتالنتائجك
 حيف في كسمككية، مىأنفسية ف راكـ االعتقاؿ عممية شاىد مقارنةأ(5)ف ضعاؼالمشاكؿ

لىثمثيالعينةإمسفمفخيأسنةفبينتالدراسة11))فكؽفاؿاألطماعينة،أبمفلـيشاىد
كنفسية سمككية مشاكؿ مف يعانكف لي، كما األأكحظ عند تزداد السمككية المشاكؿ طفاؿف

عمرانقؿاأل الزدياد، النتائج كأشارت األكما لدل بالمدفالمشاكؿ مقارنة القرل سكاف طفاؿ
 .كالمخيمات

 م(2013دراسة )جرجيس،.3
دفتالدراسةإلىقياسالغضب،كقياسبعضسماتالشخصيةلدلطمبةالصؼى

الثالثاالعدادم،كذلؾالتعرؼعمىالعبلقةبيفدرجاتالغضبكدرجاتسماتالشخصية،
(طالب/ة.300كشممتالدراسة)

أف إلى النتائج تكصمت كما اإلناث، مف غضبان أكثر الذككر أف النتائج كأظيرت
ثقةبالنفس،كاكتفاءذاتي،كيمتمكفشخصيةسكية،ككذلؾكجكدعبلقةمكجبةاإلناثلدييف

دالةإحصائيانبيفدرجاتمقياسالغضبكدرجاتمقياسسماتالشخصيةلمعينةككؿ،ككذلؾ
لعينةالذككركعينةاإلناث.

 م(:2013دراسة )حسينة،. 4

لسمكؾالعدكانيفيكحالةككسمةمعاىدفتالدراسةإلىبحثالعبلقةبيفالغضب
ككذلؾالبحثعفالفركؽبيفالذككر،مرحمةالمراىقةكػكفىػذهالمرحمةحساسةفيحياةالفرد

خبلؿتطبيؽلمقياسػيفاألكؿىكمقياسالعدكانيةلباسكبرمالعدكانية،مفدرجةكاإلناثفي
عمىعينةتقػدر،كمقياسالغضبحالةكسمةلمحمدعبدالرحمفف،سميمااعبدمفترجمة

بكفلخصائصمفبينياأنيـييستج،بكاليةكزكسثانكيةرمداذكامفأربعخًمراىؽأي30) )بػ
.اتعدكانيةداخؿالمؤسسةالتعميميةبمختمؼأنكاعيايقامكابسمكك
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أفالغضبحالةككسمةيعمؿكمحفزككسببفيظيكرالسمكؾكتكصمتالنتائجإلى
كماأفىناؾفركؽكاضحةبيفالذككركاالناثفيمتغيرالعدكانية،قيفالعدكانيلدلالمراى

.لصالحالذككر
 م(:2013دراسة )الشريف،  .5

ىدفتالدراسةإلىالكشؼعفمستكلسمكؾالغضبكعبلقتوبأساليبالتنشئةاألسرية
يارىـتـاخت/ة(طالب310كتككنتعينةالدراسةمف)،افلدلطمبةالمرحمةالثانكيةفيعمٌ

الدراسة مجتمع مف عشكائيان أىداؼالدراسة، كأساليبكلتحقيؽ الغضب، مقياسي تصميـ تـ
األسرية، األسمكبالالمقياسالثانيعمىكيحتكمالتنشئة ىي: أبعاد كاألسمكبتسيبيثبلثة ،

مطي.،كاألسمكبالتسديمقراطيال

الدراس كأظيرت ارتباطية عبلقة احصائيةكجكد داللة ذات الغضببية سمكؾ ف
التسمطي ككاألسمكب الجنسلصالح، لمتغير تيعزل الغضب سمكؾ في داللة ذات فركقا أف

.الذككر،كعدـكجكدفركؽذاتداللةتيعزلألثرالصؼ
 م(:2013. دراسة )عبد اهلل وأحمد، 6 

لدلطبلبالمرحمة حدة المشكبلتالسمككية أكثر التعرؼعمى إلى ىدفتالدراسة
 لمتغيراتالثانكية تبعان السمككية المشكبلت في الفركؽ لمعرفة ىدفت كما الخرطكـ، بمحمية

مجتمعالطبلبمثؿالنكع،الفصؿالدراسي،كلقداستخدـالباحثافالمنيجالكصفياالرتباطي،
اختيار) حيثتـ الطبقية، العشكائية العينة اختيار )802كتـ منيـ طالبان الذككر402( مف )

ناث،كلقدكافمفأدكاتالدراسةمقياسالمشكبلتالسمككيةلممراىقيف.(مفاإل400ك)

لدلالطبلبىي حدة المشكبلتالسمككية أكثر أف يمي: ما الدراسة كأظيرتنتائج
أثناءكالير كالحديث المدرسة، مكاعيد عف كالتأخر المدرسية، الكاجبات بأداء القياـ مف ب

تك كما كالحركةداخؿالفصؿ، صمتالدراسةإلىأفالطبلبالذككريتفكقكفبدرجةالحصة،
دالةإحصائيانبالمشكبلتالمتعمقةباإلخبلؿبالنظاـكالمكائحالمدرسية،بينماتتفكؽاإلناثفي

المشكبلتالمتعمقةبالنظاـكالترتيبكالتركيزكتنظيـالكقت.
 (:Perez Brena,et.al,2012 . دراسة برينا وآخرون )7

كطبقتالدراسةىدفتالدراس بيفغياباألبكالنمكاألخبلقي، العبلقة إلىمعرفة ة
(طفبلنحاضراألب،ككؿمجمكعةمككنة53(طفبلنغائباألبك)53عمىعينةتككنتمف)
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مفاإلناثمفالصؼالسابعاألساسي،كلتحقيؽاألىداؼتـ28)(مفالذككر،ك)25مف)
استخداـالمنيجالكصفيالمقارف.

الخصائصكأش مقاييس في األب غائبي الذككر درجات إلى الدراسة نتائج ارت
األخبلقيةكااللتزاـالخمقيأقؿعندمقارنتيـباألطفاؿحاضرماألب،كأفالذككرغائبياألب
كانكاأكثرشعكرانبالذنبكأكثرعدكانيةمفالذككرحاضرماألب،كماأظيرتنتائجالدراسة

اإلناثغائبياألبكاإلناثحاضرماألبفيالخصائصالسابقة.أنوالتكجدفركؽبيف

 ـ(:2012 ،الرشيديو دراسة )مالك . 8

كتككنتعينة بالسمكؾالعدكاني، األفكارالبلعقبلنية إليبحثعبلقة ىدفتالدراسة
( مف كاستخدـ120الدراسة بالسعكدية، حائؿ مدينة في الثانكية المرحمة طبلب مف طالبان )

)الباح الريحاني سميماف إعداد/ مف البلعقبلني مقياسالتفكير التالية: األدكات (،1985ثاف
(.1995كمقياسالسمكؾالعدكانيإعداد/معتزسيدعبداكصالحأبكعباه)

مف ككؿ البلعقبلنية األفكار بيف مكجبة عبلقة تكجد أنو إلي الدراسة كتكصمت
دني،العداكة،كالسمكؾالعدكانيلدلعينةالدراسة.الغضب،العدكافالمفظي،العدكافالب

 م(:2012، دراسة)المنجومي. 9 

لدلطمبة بعضالمشكبلتالسمككية انتشار التعرؼعمىدرجة إلى ىدفتالدراسة
الثانكيةكالتعرؼعمى أسبابياالمرحمة الباحثالمنيجالكصفي،كطبؽالباحثأىـ كاستخدـ ،

(مرشدانبالمدارسالحككمية.85ةكالذيفبمغعددىـ)استبانةعمىمجتمعالدراس

مشكمة ىي التعميمي الجانب في انتشاران التربكية المشكبلت أكثر أف النتائج كدلت
الغيابالجماعي،كأكثرالمشكبلتالتربكيةانتشارانفيالجانباألخبلقيىيمشكمةاالستخداـ

نترنت،كأكثرىاانتشارانفيالجانباالجتماعيىيالسيئلكسائؿالتقنيةالحديثةمثؿالجكاؿكاإل
عدـاستثماركقتالفراغ.

 (:Adam,2011. دراسة آدم )10

الكالديف أحد مف المحركميف المراىقيف تعرض مدم تقصي إلى الدراسة ىدفت
التعرض مقياس عف عبارة األداة ككانت الجنسية، أك الجسدية أك النفسية سكاء لؤلضرار،

(مراىقانكمراىقة،كلتحقيؽأىداؼ8609ببلتشخصيةطيبقتعمىعينةبمغت)لمضرركمقا
الدراسةاستخدـالباحثالمنيجالكصفي.
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نفسية كظركفان أكضاعان يعيشكف المحركميف المراىقيف أف إلى الدراسة ميصىت كخى
كتبيفأفالمحركميفيعانكفمش مفالعادييف، كأكثرحدة كاجتماعيةصعبة كبلتكاقتصادية

لمنصحكاالرشاد.والحاجةصحيةنتيجةضعؼالدعـ
:م(2011دراسة )بالن، . 11

لدل ىدفتىذهالدراسةإلىالتعرؼعمىمدلانتشاراالضطراباتالسمككيةكالكجدانيػة
 األيتاـ، دكر في المقيميف بعضالاألطفاؿ ضكء أحدلجنس،كا عمر،ال تمتغيػرافي ككفاة

كقدتككنتعينة ـ،عميي كذلؾمفكجيةنظرالمشرفيف،اإلقامةسنكاتالكالديفأككمييما،ك
مفاإلناث،مفمحافظات(92ك) مػفالػذككر(178)طفبلنكطفمة،منيـ (270)الدراسةمف

.االضطراباتالسمككيةكالكجدانيةلؤلطفاؿمقيػاسكاستخدـالباحثدمشؽ

 إلي الدراسة نتائج السكأظيرت االضطرابات األطفاؿانتشار بيف كالكجدانية مككية
األيتاـ االضطراباتالسمككيةكدككج،المقيميففيدكر عمىشدة بيففركؽدالة كالكجدانية

فركؽدالة،كماتكجدفيدكراأليتاـكفقانلمتغيركفاةأحدالكالديفأككمييما األطفاؿالمقيمػيف
ؿالمقيمػيففيدكراأليتاـكفقانلمتغيرعمىشدةاالضطراباتالسمككيةكالكجدانيةبيفاألطفا

 .سنكاتاإلقامةفيالميتـ

 . دراسة جريدو، وتوسنج،  وكميان، ورافيف12

 (Garrido, Taussig, Culhane& Raviv,2011)  

االنتياؾالجسدمالػذمدةىدفتىذهالدراسةالحاليةإلىفحصالعبلقةالتيتتكسطش
فمفاليافعيفمفس( 240)سةمفاالدرعينةتككنت،كانييتعرضلواليافعكفكسمككيـالعد

الرعايةليـلمدةمقدميباإلضافةإلى،جمتإساءاتكانتياكاتبحقيـسنة،كالذيفسي((9-11
.شيران14

الرعايةكاليػافعيفمقدمينتائجالدراسةالناتجةعفتحميؿاالرتباطالثنائيبأفكتكصمت
 في مشاكؿ التصراالنتباه،لدييـ فاتكىذه بيف العبلقة كالسمكؾشدةتتكسط االنتياكات

.كىذهاالرتباطاتكانتذاتداللةإحصائية،العدكاني
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 م(:2011. دراسة )أبو زىرة، 13

ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىالمشكبلتالسمككيةلدلطمبةالمرحمةاألساسيةالعميا
متغير تأثير كالتعرؼعمى نابمس، كالجنسكالصؼعمىفيمحافظة الرياضية اتالممارسة

عينةالسمككية،المشكبلت عمى الدراسة كطيبقت التحميمي، الكصفي المنيج الباحث كاستخدـ
( مف استبانة1935تتككف لذلؾ الباحث طكر كقد العميا، األساسية المرحمة مف طالب/ة )

خاصة.

 جدان قميمة استجابة درجة كجكد الدراسة نتائج الخاصةكأظيرت المجاالت لجميع
كأف نابمس، محافظة في العميا األساسية المرحمة طمبة لدل المكجكدة السمككية بالمشكبلت
المشكبلتالسمككيةكانتأكبرعندالممارسيفلؤلنشطةالرياضية،كعدـكجكدفركؽذاتداللة

إحصائيةفيالمشكبلتالسمككيةتيعزملمتغيرالجنس.

 م(:2011رصرص، . دراسة )سحويل و 14

الفمسطينية األسرة ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىأبرزاالنتياكاتالتيتتعرضليا
كأىـ االعتقاؿ، سياسة اعتقاؿالناجمةكاالقتصاديةكاالجتماعيةالنفسيةالمشاكؿجراء عف

(358كالتأثر،حيثاستيدؼالباحثاف)المعاناةفيكالفركؽأسرىـ،عمىاألشخاصالمتزكجيف
أظيرت نكاحيمختمؼعمىانعكسلممعتقؿالمفاجئالفقدافأفالدراسةعائمةأسيرمتزكج.

كأفلدلالحياة حيثسمبي،بشكؿاألسرةأفرادبكافةالضررألحؽاالعتقاؿتأثيراألسرة،
أظيرتالدراسةأفمقدارتأثركاالقتصادية،كماكاالجتماعيةالنفسيةالناحيةمفاألسرةتأثرت

البالغيف مف أعمى األحداث،األطفاؿ مع كالتكيؼ التعامؿ عمى األطفاؿ قدرة لعدـ كذلؾ
الخبرات بسببقمة الذىنيحيثأف،الصادمة عمىالصعيد يعانكا أطفاؿالمعتقميفأصبحكا
مفأطفاؿالمعتقميفيعانكفمفتصرفاتتتسـبالتييج، %(53:)كالسمككيعمىالنحكالتالي

معاناةأماالمختمفةلبلعتقاؿ، لعابتعبرعفاألكجوأاألطفاؿيقكمكفبتكرارمف(2.53%ك)
(.36%)القمؽكالخكؼبنسبةك،%(8.52بمغت)األطفاؿمفاألحبلـالمزعجة

م(:2011. دراسة )العربي،15

ىدفتالدراسةاليالتعرؼعميمدمتأثيرالسمكؾالعدكانيبالعقاببنكعيوالمعنكم
ءبعضالمتغيرات،العقاب،التعمـ،السمكؾالعدكاني،المراىقة،كتككنتعينةكالجسميفيضك
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( مف بستة240الدراسة الثانكم كالتعميـ المتكسط التعميـ في المنتظمكف الذيف الطمبة مف )
مؤسساتتربكيةفيكاليةكزك،كاستخدـالباحثمقياسالسمكؾالعدكاني.

الت النتائج أىـ إلى الدراسة الجسدمكتكصمت العقاب بيف عبلقة تكجد ال أف الية:
التكجدعبلقةبيفالثانكم،كماكظيكرالسمكؾالعدكانيلدلتبلميذالتعميـالمتكسطكالتعميـ

العقابالمعنكمكظيكرالسمكؾالعدكانيلدلتبلميذالتعميـالمتكسطكالتعميـالثانكم.

 كريستوفر، وكونج، وفولر، وديجوسيبيدراسة 16. 
 (Christopher, Kong, Fuller, and Digiuseppe, 2011)  

كالتعصب البلعقبلنية كالمعتقدات الغضب مزيج كاف إذا ما اختبار الدراسة ىدفت
 ييكاإلحباط الدكنية المفظيكمشاعر العدكاف بكقكع التنبؤ مف بيف،مكننا العبلقة كاختبار
كذلؾباالمعتقدات مقياساألفكارالبلعقبلنيةكمقياسالبلعقبلنيةكالعدكافكالغضب، ستخداـ

مفطمبةالصفكؼ/ةطالب (135) التقريرالذاتيلمغضبكالعدكاف،حيثتككنتالعينةمف
.التاسعكالعاشركالحادمعشرفيمدينةنيكيكرؾ

كجكدارتباطبيفالغضبكالعدكافمفجيةكاألفكارالبلعقبلنيةمفقدأظيرتالنتائج
.أفالشعكربالدكنيةذكعبلقةباإلحباطالذاتيكالعدكافجيةأخرل،كما

و كووت،  ،و لير، و بول، و فريجنس، و توم، و ميوس، وويم ،دراسة نيومان، و آنا. 17
 ىانزو 

(Neumann, Anna, Von lier, Pol, Frijins, Tom, Meeus, Wim, Koot, 

and Hans,2011)    
الحزفمثؿؿمفبعضالعكامؿاالنفعاليةىدفتىذهالدراسةإلىفحصدكردرجةك

البالغيفكالقمؽكالغضبكالسعادة بيفالسمكؾالعدكانيعند ككما الدراسةمف،  تككنتعينة
.عامان (14) ك(13) مفالذككركالباقيمفاإلنػاثمػفاألعمارمف (250) منيـفردان (452)

لقمػؽكالحزف(قدأعطتنتائجفيتقميؿنتائجأفالعكامؿالثبلثػة)السػعادةكاكأظيرتال
الدراسةالسمكؾ ،العدكانيلدلعينة كافالعامؿالرابػع المي)بينما العامؿ ىك سيطرالغضب(

.بتعديؿعامؿاالكتئابعمىإظيارأعراضالسمكؾالعدكاني،حيثقاـعامؿالسػعادة

مكؾالعدكانيلمغضبعندأشارتالنتائجإلىكجكدتأثيراتسمبيةقكيةتؤثرعمىالسك
.اإلناثأكثرمفالذككر
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 م(:2010. دراسة )بركات،18

 التعرؼ إلى الحالية الدراسة طمبةعمىىدفت لدل السمككية المخالفات تكافر مدل
مف بفمسطيف طكلكـر محافظة في المدارسالحككمية في كالثانكم األساسي التعميـ مرحمتي

متغيراتالجنسكالمرحمةالتعميميةكالمؤىؿالعمميليذاكجيةنظرالمعمميف،كذلؾفيضكء
(معممانكمعممة،197عينةمفالمعمميفبمغعددىـ)عمىالغرض،كتـتكزيعالئحةالمخالفات

معممة.102)ك)معمـ95)منيـ)

كما بمستكممتكسط، لدمالطمبة تتكافر المخالفاتالسمككية أف أظيرتالنتائج كقد
كجكدفركؽدالةإحصائيانفيمستكمتكافرالمخالفاتالسمككيةلدلالطمبةمفأظيرتالنتائج

كجيةنظرالمعمميفتبعانلمتغيرمالمؤىؿكالتخصصالعممي.

 م(:2010. دراسة )السوييري،19

ىدفتالدراسةإلىمعرفةالمشكبلتالنفسيةكاالجتماعيةلؤليتاـبالجمعيةالخيريةبمكة
المشكبلتبمتغيراتالعمر،كالمرحمةالتعميمية،كتككنتعينةالدراسةمفالمكرمة،كعبلقةتمؾ

(163( مفعمر األيتاـ مف يتيمان، البياناتاألكلية،10-25( استمارة طيبقتعمييـ سنة، )
أىداؼ لتحقيؽ الكصفي المنيج الباحث كاستخدـ كاالجتماعية، النفسية المشكبلت كاستبانة

عددانمفالمعالجاتاإلحصائية.الدراسة،كاستخدـالباحث

كتكصمتالدراسةإلىكجكدعددمفالمشكبلتالنفسيةكاالجتماعيةكجاءتبالترتيب:
مشكمةالعدكاف،مشكمةالسرقة،مشكمةالكذب،مشكمةالغيرة،مشكمةالشعكربالكحدةالنفسية،

كا اختبلؼفيمدلانتشارىا مفكجكد عمىالرغـ الخكؼالمرضي، لمراحؿالعمرية،مشكمة
كالمراحؿالدراسية،كالصؼالدراسي.

 م(:2007 . دراسة )حسين،20

ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىالمؤشراتالسمككيةكاالنفعاليةغيرالسكيةلدلأطفاؿ
 كطيبقتالدراسة الغربية، الضفة مف)عمىاألسرلفيشماؿ أسرل120عينة ألطفاؿ أمان )

ؤسرآباءىـ.(أمانألطفاؿلـيي80ك)

مشاكؿ بيعدم حصكؿ كاالنفعالية السمككية المؤشرات أبرز مف أف النتائج كأظيرت
االنتباهكالسمكؾالعدكانيفيطميعةالمشكبلتبالمقارنةمعالمشكبلتفيالمجاالتاألخرل،
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 مجاؿ بيعدالشكاكلأما لدل احصائيان دالة فركؽ ككجكد األخيرة، المرتبة في جاء الجسدية
لسمكؾالعدكانيلصالحالذككر.ا

(:2007. دراسة )الصباح وزعول، 21

مف األطفاؿ بيف المنتشرة السمككية المشاكؿ مظاىر أىـ التعرؼإلى ىدفتالدراسة
(أمانمفأمياتأطفاؿأسرالمعتقميف201كجيةنظراألميات،كتككنتعينةالدراسةمف)
 بطريقة اختيارىف كتـ بيتلحـ، محافظة استبانةفي استخداـ كتـ العشكائية، الطبقية العينة

أسر أطفاؿ لدل السمككية المشاكؿ درجة أف النتائج كأظيرت الباحثيف. إعداد مف خاصة
المعتقميفالفمسطينييففيمحافظةبيتلحـمفكجيةنظراألمياتكافمتكسطة،كأفأىـ

اكافالسمكؾالعدكانيأقميا.مظاىرالمشاكؿالسمككيةتمثمتفياضطراباتالخكؼ،بينم

 الدراسات السابقة: عمىتعقيب 
 من حيث اليدف:  .1

تشابيتىذهالدراساتمفحيثاليدؼإلىحدما،فمقدىدفتأغمبىذهالدراسات
ـ(،2013إلىرصدالمشكبلتالسمككيةبشكؿعاـ،كمدلانتشارىا،مثؿدراسةعبداكأحمد)

المنجكمي) بركات)ـ(،2011ببلف)دراسةـ(،2012دراسة عبلقةـ(،2011دراسة كذلؾ
 ببعضالمتغيرات السمككية جرجيس)كالمشكبلت زىرة)ـ(،2013دراسة أبك ـ(،2011دراسة

كماتشابيتالدراسةمعالدراساتـ(،2007)كدراسةحسيفـ(،2007دراسةالصباحكزعكؿ)
 كالغضبكعبلقتيما العدكاف مشكمتي عمي التركيز في دراسةالسابقة ببعضالمتغيراتمثؿ

الشريؼـ(2016)كادل دراسة دراسةمالؾكالرشيدمـ(،2013)دراسةحسينةـ(،2013)،
ذىبيةـ(،2012) كآخركفـ(،2011)دراسة جريدك نيكمافـ(،2011)دراسة دراسة

(.ـ2011دراسةكريستكفر)ـ(،2011كآخركف)
 من حيث العينة: .2

اتمعالدراسةالحاليةكىىأبناءاألسرلمثؿدراسةلقداتفقتالعينةفيبعضالدراس
كرصرص (،ـ2015شحادة) سحكيؿ كزعكؿ)ـ(،(2011كدراسة الصباح ـ(،2007كدراسة

تشابيتـ2007كدراسةحسيف) جميعالدراساتالسابقةمعالدراسةالحاليةفيالتركيز (،كما
( كادل دراسة مثؿ االعدادية المرحمة مف المراىقيف فئة الشريؼ2016)عمى دراسة ،

كأحمد)ـ(،2013) ا عبد جرجيسـ(،2013دراسة حسنيةـ(،2013)دراسة دراسة
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المنجكميـ(،2013) كالرشيدمـ(،2012)دراسة مالؾ ذىبيةـ(،2012)دراسة دراسة
كآخركفـ(،2011) كريستفر نيكمافـ(2011)دراسة دراسة أدــ(2011)، دراسة ،
الحالية(،اف)نيكمدراسةـ(،2011) الدراسة مع السابقة الدراسات في العينة تشابيت كذلؾ

(،أكالمحركميفمفالرعاية2010)المكتكاأليتاـمثؿدراسةالسكييرمبسبببغياباألب
ـ(.2011)،دراسةببلفـ(2011)،دراسةآدـ)ـ2012)األسريةمثؿدراسةبريناكآخركف

 من حيث المنيج: .3

كالتياستخدمتفيالغالبالمنيجاختمفتالدراساتا الحالية، معمنيجالدراسة لسابقة
 كادل دراسة مثؿ التحميمي 2016)الكصفي المنجكمي)ـ(، أبكـ(،2012دراسة دراسة

ـ(،2011زىرة) آدـ السكييرمـ(،2011)دراسة ـ2010)دراسة الكصفي( المنيج كذلؾ
جالكصفياالرتباطيمثؿدراسةعبداكالمنيـ(،2012)المقارفمثؿدراسةبريناكآخركف

 (.ـ2013)كأحمد
 من حيث النتائج: .4

مف كالعديد السمككية المشكبلت بيف إحصائيان دالة فركؽ كجكد النتائج أظيرت
 دكر كغياب األسرية، التنشئة كتأثير كاألفكارالمتغيرات كالضغكطاتاألب، البلعقبلنية،

لشخصية،كالحرمافالعاطفيكالتيتساىـبشكؿمباشرالنفسية،كاألحداثالصادمة،كسماتا
فيظيكرالمشكبلتالسمككيةلدلالمراىقيف.



 ثانيًا: الدراسات التي تناولت برامج إرشادية لخفض المشكالت السموكية:
  :(م2014،دراسة)الحساسنة .1

 الدراسة إدارةإلىىدفت عمي لمتدريب محكسب جمعي تكجيو برنامج أثر استقصاء
مفالغض الدراسة كتككنتعينة الصؼالسادس، لدمطمبة العدكاني خفضالسمكؾ بفي

لمبنيفالتابعة54) مفطبلبالصؼالسادسفيمدرسةمكسيبفنصيراألساسية (طالبان
إلي عشكائيان تكزيعيما تـ شعبتيف مف الدراسة كتألفتعينة عىماف، قصبة لكاء تربية لمديرية

(27ضابطة،خضعالمشارككففيالمجمكعةالتجريبيةكعددىـ)مجمكعةتجريبيةكمجمكعة
(حصةتدريبية،كطبقتالباحثةمقياسالسمكؾالعدكاني.12طالبانلمبرنامجكالمككفمف)
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 لمتدريب المحكسب الجمعي التكجيو برنامج فعالية الي النتائج إدارةعمىكأظيرت
أظيرتالنتائجكجكدفركؽذاتداللةالغضبفيخفضالسمكؾالعدكانيلدمالطمبة،حيث

التجريبية انخفضتدرجاتالمجمكعة اذ كالضابطة، التجريبية المجمكعة أفراد بيف إحصائية
قياسالمتابعة أظيرتنتائج كما الضابطة، بالمجمكعة عميمقياسالسمكؾالعدكانيمقارنة

بعدانتياءالتدريب.استمراريةتأثيرالبرنامجالتدريبيفيخفضالسمكؾالعدكاني

 م(:2014دراسة )الخوالدة وجرادات،  .2

الغضب تخفيض في سمككي معرفي عبلج برنامج أثر استقصاء إلى الدراسة ىذه ىدفت
كتككف ،العممي الثانكم األكؿ الصؼ طبلب مف عينة لدل معو التعامؿ استراتيجيات كتحسيف
الحسيف كمية مدرسة في الثانكم األكؿ الصؼ طبلب مف طالبان ( 254 ) مف الدراسة مجتمع
آخر كمقياس كحالة، الغضب مقياس اسيتخدـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ ،افعمٌ في الثانكية

مقياس عمى الدراسة مجتمع أفراد درجات عمى ءكبنا ،الغضب مع التعامؿ الستراتيجيات
في كائيانعش ينكاعي طالبان (36) مف تككنت التي الدراسة عينة اختيار تـ كحالة الغضب
 المجمكعةتمقت ،طالبان (18) مف تككنت كضابطة ،طالبان (18) مف تككنت تجريبية ف:مجمكعتي
.جمسات (10) مف تككف سمككي معرفي عبلج برنامج التجريبية

داؿ بشكؿو أعمى خفاضانانأظيرت التجريبية المجمكعة أف إلى الدراسة نتائج شارتكأ
 كالتمعف، الغضب، عف المباشرالتعبير استراتيجيات في ؿدا بشكؿو أعمى كتحسنان الغضب، في

 بيف دالة فركؽ ىناؾ تظيركلـ ،الضابطة المجمكعة مع مقارنة الغضب كتبديد كالتككيد،
 .كالتجنب االجتماعيالدعـ عف البحث عدمبي عمى المجمكعتيف درجات متكسطات

 م(:2014دراسة )الشريف، .3

برن فاعمية التعرؼإلى تعديؿىدفتالدراسة في معرفيسمككي إرشادمجمعي امج
 عينةالدراسةمفتككنتكقد،األحداثالجانحيف كخفضمستكلالغضبلدلمفيكـالذات

الباحثعمىالجميعطبؽكإلىأربعمجمكعات،تكزيعيـتـكحدثانمفالذككركاإلناث، (60)
اإلرشادمعمى بؽالبرنامجثـطي،مفيكـالذات،كمقياسالغضبالدراسة،كىما:مقياسأدكات

 التجريبيتيف، المجمكعتيف مستكلكأفراد كانخفاض الذات مفيـك تعديؿ إلى النتائج أشارت
 .المجمكعتيفالتجريبيتيفالغضبلدل
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 م(:2013)حسونة،  دراسة .4

ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىمدلفاعميةبرنامجسمككيمعرفيفيتعديؿالسمكؾ
األطفاؿ لدل تككنتالعدكاني عينة عمى الدراسة أيجريت كقد غزة، محافظة في الجانحيف

(طفؿجانحمفالمقيميفبمؤسسةالربيعبمحافظةغزة،حيتتتراكحأعمارىـمابيف30مف)
(طفؿجانحكمجمكعة15(طفؿجانحكمجمكعةتجريبيةك)15(،ثـتقسيميـإلى)12-18)

السمكؾالعدكاني،كبرنامجسمككيمعرفي.ضابطة،كاستخدـالباحثأداتيفىما:مقياس

مايمي:بمغالكزفالنسبيلمسمكؾالعدكانيعنداألطفاؿالجانحيفإلىكتكصمتالنتائج
%(،فيحيفبمغالكزفالنسبيألفراد52.1لدلأفرادالمجمكعةالتجريبيةقبؿتطبيؽالبرنامج)

يش28.4لنفسالمجمكعةبعدتطبيؽالبرنامج) يرإلىانخفاضفيمستكلالسمكؾ%(كىذا
العدكانيعندأفرادالمجمكعةالتجريبيةبعدتطبيؽالبرنامج.

 م(:2013دراسة )حمام،  .5

في الطبلبية الكساطة برنامج فاعمية التحقؽمف إلى عمىحؿ ىدفتالدراسة القدرة
المدار في العميا األساسية المرحمة في الكسطاء لدم بالغضب كالتحكـ سالتابعةالمشكبلت

 االساسية كالتفاح لمبنيف، )أ( ساسيةاأل فمتر ركدلؼ مدرستيمف لكزارةالتربيةكالتعميـالعالي،
 ،ة/ةطالب (62) الفعمية العينة بمغت،قصدية بطريقة المدرستيف اختيار تـ حيث،لمبنات) ب)

)مني  إلىمكزعيف طالب31) ك)ضابطة،ك تجريبية مجمكعتيف لىإ يفمكزعطالبة31)ـ
الطبلبية،كضابطة تجريبية مجمكعتيف الكسائط برنامج التالية: األدكات الباحثة كاستخدمت ،

 ديزريبلكمقياسالتحكـبالغضبككبلىمامفإعدادالباحثة،كمقياسحؿالمشكبلتمفإعداد
،ترجمةكتقنيفالغصيف.نيزم ك

مقياسيحؿالمشكبلت داللةإحصائيةفيدرجاتكأشارتالنتائجإليكجكدفرؽذات
القياسالقبمي بيف ك)الذككر( )اإلناث(، التجريبيتيف المجمكعتيف أفراد بالغضبلدل كالتحكـ

القياسالبعدم فيدرجاتمقياسيحؿ، كالبعدملصالح إحصائية داللة فرؽذك يكجد كما
الم كأفراد )اإلناث(، التجريبية المجمكعة أفراد بيف بالغضب كالتحكـ جمكعةالمشكبلت

في إحصائية داللة ذك فرؽ يكجد كال الذككر، لصالح البعدم القياس في التجريبية)الذككر(
بيف )الذككر( التجريبيتيف)اإلناث(، المجمكعتيف أفراد لدل المشكبلت، حؿ مقياس درجات

 القياسالبعدمكالتتبعي.
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م(:2013، وحمدي،دراسة)النويران .6

الكفاءةاالنفعاليةفيخفضإلىجإرشادممستندقياسفاعميةبرنامإلىىدفتالدراسة
سمكؾالعدكافكتحسيفتقديرالذاتلدمطبلبالصفكؼالثامفكالتاسعكالعاشرفيمدرسة

( مف الدراسة تككنتعينة باألردف، الغربي الدراسة30الحبلبات عينة تقسيـ كتـ مشاركان، )
 )إلىعشكائيان كعددىا تجريبية مجمكعة لبرنامجإرشادممككفمف15مجمكعتيف: مشاركان )

جمسة،كطبؽالباحثمقياسالسمكؾالعدكانيكمقياستقديرالذات.12))

فاعميةالبرنامجاالرشادمفيخفضالسمكؾالعدكاني،كفيتحسيفإلىكأشارتالنتائج
كذلؾتقديرالذاتلدمالطمبة،كتحسفتقديرالذاتلممجمكعةالتجريبيةعمينحكذمداللة،

حسبالقياسالبعدمكقياسالمتابعة.
  :(م2012. دراسة )ريشان، والعذاري، 7

ىدفتالدراسةاليالتعرؼعميأثرالسيككدرامافيخفضالغضبلدمطمبةالمرحمة
( كالبالغعددىـ البصرة فيمحافظة الدراسةمف11450المتكسطة كتككنتعينة طالب/ة، )

المتك30) المرحمة مف طالبان مقياسالغضب،( عمي عالية درجات عمي حصمكا ممف سطة
(بعدالقياـ (Williams E Snell ,Jr(مفاعدادCASكاستخدـالباحثافمقياسالغضب)

بترجمتوكاستخراجالمعاييرالسيككمتريةكتقنينوليتبلءـمعالبيئةالعراقية،كعينةالبحثعمريان
كسيككلكجيان.

فركؽذاتداللةإحصائيةبيفدرجاتالمجمكعةالتجريبيةكتكصمتالدراسةاليكجكد
مقياسالغضب،حيثبمغتقيمةالكسطالحسابيلمتطبيؽعمىاالختباريفالقبميكالبعدمعمى

( )57,34القبمي البعدم لمتطبيؽ الحسابي الكسط كقيمة قيمتو32,83)( كبانحراؼمعيارم
(كعندمقارنتيابالقيمةالتائيةالجدكلية6,863)(حيثبمغتالقيمةالتائيةالمحسكبة13,83)

(.29(كبدرجةحرية)0,05تبيفبانيادالةعندمستكمداللة)
 :(Sansosti, 2012) دراسة سانسوتي8. 

متعددالمككناتمفٌدخميىدفتالدراسةإلىتكضيحالنجاحالذمتـباستخداـبرنامجت
حيثقاـالباحثباختيارعينة،لمدارسالمتكسطةمفالسمكؾالعدكانيلدلطمبةا أجؿالحد

كمفثػـكاإلناث،طالبانمفالذككر (865)مفطمبةالمدارسالمتكسطةفيكاليةنيكيكرؾتبمغ
 .حزمةمفالمقاببلتكبرنامجتدخبلتمتعددالمككناتطبؽثـعنيـ،جمعمعمكمات
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كالبرنامجمتعددالمككناتقدقػاـأشارتنتائجالدراسةإلىأفاستخداـطريقةالمقابمةك
 ذاتداللة مستكلالطالبالكظيفيبطريقة االيجػابيعمػىإحصائية،بزيادة التػأثير ثـ كمف

لديي العدكاني استخدامياـقدكـ،السمكؾ يمكف عممية تطبيقات الدراسة نياية في الباحث
 .كتطبيقيافيدراساتمستقبميةتتعمؽبيذاالمكضكع

 ,Sedrpoushan, Navabinejadسيدرباشان ونافاباينجاد وشاوفياالبادي ) دراسة9. 

Shafiabady & Iravanid, 2012  ) 
كالتدريبعمىالتعامؿمعاالنفعاالتعمىأثرالعبلجالمركزالختبارىدفتالدراسة

 (30) ايختيركقد ،طيراففي الجانحيف المراىقيف مف عينة لدل الغضب تخفيضالتكترفي
 عمى كالتدريب االنفعاالتعمى المركز العبلج مجمكعتي مف كؿ كتمقت ي،عشكائ بشكؿو انحجان

 إلى كنصؼ ساعةمف جمسة كؿ استغرقت جمعي، إرشاد جمسات (10) التكتر مع التعامؿ
 األسمكبيفكبل أف إلى النتائج كأشارت ة،الضابط المجمكعة في التدخؿ يتـ كلـ ،ساعتيف

.األسمكبيف بيف فرؽ ىناؾ يكف كلـ ،كحالة الغضب يضتخف إلى أديا الجماعييف
 (  (Öz & Aysan, 2011 دراسة أوز وآيسان . 10

 الغضب مع التعامؿ استراتيجيات عمى التدريب أثر عف الكشؼ إلى الدراسةىدفت
-16(طالبانتراكحتأعمارىـبيف)60) الدراسة عينة تككنت ،المراىقيف لدل التكاصؿ كميارات

سنة)15 استبان ستخدمتاي الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ،  ،ككحالة كسمة الغضب عف التعبيرة
 ،كتجريبية ضابطة مجمكعتيفإلى العينة تقسيـ تـك ف،المراىقي لدل التكاصؿ ميارات كمقياس
 المجمكعة تتمؽ لـ فيما أسابيع،ستة لمدة الغضب إدارة عمى انتدريب التجريبية المجمكعة تمقت

  .تدريب أم الضابطة

الحالةذات فركؽ كجكد الدراسة نتائج أظيرتك خفضغضب في إحصائية داللة
لصالحالمجمكعةالتجريبية،كازديادمياراتالتكاصؿكضبطالقمؽمقارنةبالمجمكعةالضابطة.

 & Down, Willner, Wattsدراسة داون وولنر وواتس وجريفتس ). 11

Griffiths,2011 ) 
ف مقارنة عمى الباحثكف تطكيرىدؼ ببرنامج سمككي معرفي عبلجي برنامج اعمية

( تكزيع تـ كقد الغضب، إدارة في عبلجيتيف،18شخصي مجمكعتيف إلي عشكائيان مراىقان )
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العبلجيتيف7كشٌكؿ) المجمكعتيف كمتا نتائج كأظيرت ضابطة، مجمكعة إضافييف مراىقيف )
 الذاتمقارنةمعالمجمكعةالضابطة.تحسنانداالنإحصائيانفيالتعامؿمعالغضب،كفيتقدير

 م(: 2011دراسة )زىران، .12

 مدلفاعميةبرنامجإرشادمجمعيسمككيمعرفيفيعمىىدفتالدراسةإلىالتعرؼ
خفضالسمكؾالعدكاني الخيرية، مدارسالجمعية تككفمجتمػعالبحثمفجميعتبلميذ كقد

 براـ )ااإلسبلمية ت263كالبالغعددىـ كاشتممت/مميػذ( البحثة، تممي60)عمىعينة ذ/ة(
(30 ذككر، إناث،30ك)( ) التجريبي، المنيج الباحثػة اسػتخدمت الباحثةكقد مقياسطىبقت

استغرؽستةأسابيعبكاقػعجمستيفة،جمس12))فيالسمكؾالعدكانيمفكجيةنظرالتبلميذ،
.أسبكعيان

مرحمةالالعدكانييتميزباالرتفاعكسػطتبلميػذكقدأشارتنتائجالبحثإلىأفالسمكؾ
بفمسطيف،كماكجدتالباحثةأفالبرنػامجالمصػمـذكفعاليةفياالمتكسطةفيراـيةاألساس

خفضالسمكؾالعدكانيلدلعينةالبحث.

 م(:2011، )شافعي. دراسة 13

 مستكل خفض في إرشادم برنامج تطبيؽ فاعمية عمى عرؼالت إلى سةراالد ىدفت
 راتكمثي الغضب، تكرار التالية: األبعاد مف كؿ في االبتدائية، المرحمة طمبةلدل الغضب
 مدرسة مف بانطال32))الدراسةعينة بمغت كقد ،الخارجي كالغضب،الداخمي كالغضب،الغضب
كضابطة تبكؾ؛ منطقة في ابتدائية تجريبية لمجمكعتيف تقسيميـ استخداـ كتـ ،كتـ

2004د،مقياس)فاي الباحث كثباتو، صدقو مف التأكد بعد(  كأداة اإلرشادم البرنامج كاستخدـ
.سةرالمد

 في الطمبةلدل الغضب مستكل خفض في اإلرشادم البرنامج فاعميةبالنتائج كأشارت
كالضابطة كعةالمجممع بالمقارنة التجريبية المجمكعة لصالح االبتدائية المرحمة  ىناؾ أف،
.الغضب مستكل فيكالثالث الثاني :الصفيف في الطمبة دلل انمتكسط مستكل
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 (: Valizadeh, Davaji & Nikamal, 2011دراسة فاليزاده ودافاجي ونيكمال ). 14

 مستكل تخفيض في الغضب إدارة ميارات عمى التدريب فاعمية ىدفتالدراسةبحث
 الثانكية، المدرسة في طالبان (40) مف الدراسة عينة كتألفت ،الثانكيةالمدرسة طمبة لدل العدكاف
منيـ (20)  تمقت كقد ة،الضابط المجمكعة اآلخركف ٌشكؿ بينما التجريبية،المجمكعةككنكا

 تتمؽ لـ بينما الغضب، إدارة ميارات عمى التدريب فيجمسات (10) التجريبية المجمكعة
  .معالجة أم الضابطة المجمكعة

 تخفيض في النفعا كاف الغضب إدارة ميارات عمى التدريب أف إلى النتائجكأشارت
.الثانكية المدرسة طمبة لدل العدكانية كاألفكار كالسمككياتعاـ، بشكؿو العدكاف

 م(:2010 . دراسة )الخطيب،15

بعضالميارات تنمية في إرشادم برنامج فاعمية مدل إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
(مف30يكنس،كتـاختيارعينةفعميةبمغت)االجتماعيةلدلأبناءالشيداءفيمحافظةخاف

أبناءالشيداءبناءعمىأقؿالدرجاتالتيحصمكاعميياعمىمقياسالمياراتاالجتماعية،كتـ
(كالثانيةمجمكعةضابطة15تقسيـىذهالعينةبصكرةقصديةإلىمجمكعتيفتجريبيةبمغت)

(مفأبناءالشيداء.15بمغت)

منيجشبوالتجريبي،أماأدكاتالدراسةتمثمتفيمقياسالمياراتكاستخدـالباحثال
االجتماعيةلدلأبناءالشيداء،برنامجإرشادممقترحفيتنميةالمياراتاالجتماعية،ككمييما
مفإعدادالباحث،كتكصمتالنتائجعفكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةفيمتكسطالميارات

مجمكعةالتجريبيةقبؿكبعدتطبيؽالبرنامجاالرشادم.االجتماعيةكأبعادىالدلال
 م(:2010دراسة )عويضة، . 16

خدمة في السمككي االنفعالي العقبلني العبلج ممارسة تأثير لمعرفة الدراسة ىدفت
الجماعةكالتقميؿمفالسمكؾالعدكانيلدلأطفاؿالمؤسساتاإليكائية،مستخدمةالباحثةالمنيج

ك تجريبي، )الشبو أطفاؿبداراألمؿإليكاءمجيكليفالنسب،10اشتممتعمىعينةعمدية )
مق الدراسة أدكات المكقفية،يكمف كاالستجابات اإليكائية، المؤسسات أطفاؿ لدل العدكاف اس

كالبرنامجاإلرشادم،ككضحتنتائجالدراسةكجكدفركؽجكىريةذاتداللةإحصائيةلمجماعة
ك التدخؿ، بعد كاالستراتيجياتالتجريبية مفاألنشطة البرنامجكاالستفادة يدؿعميفعالية ىذا

لمتقميؿمفحدةالسمكؾالعدكانيلصالحالمجمكعةالتجريبية.
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 م(: 2010دراسة )أبو غزالة، .17

 برنامج فاعمية إلى لمتعرؼ الدراسة ىدفت إلدارة)إرشادم سمككي( انفعالي عقبلني
الم تبلميذ مف عينة لدل كبمغتالغضب التجريبي، المنيج الباحث اعتمد اإلعدادية، درسة

(تمميذانممفحصمكاعمىدرجاتمرتفعةعمىمقياسالعنؼالمدرسي،تـتقسيميـ24العينة)
( تجريبية إحداىما مجمكعتيف إلى )12عشكائيان ضابطة كاألخرل تمميذان، تمميذان،12( )

الغض مقياس الدراسة: أدكات الباحثة سيجيؿ،كاستخدمت جكديث إعداد األبعاد المتعدد ب
كمقياسالعنؼالمدرسي،كاختبارالمعمكماتإعدادالباحثة.

متكسطاتدرجاتالمجمكعة بيف إحصائيان دالة فركؽ كجكد الدراسة ككضحتنتائج
درجات المتكسطات بيف إحصائيان دالة فركؽ ككجكد البعدم، لصالح كبعدل قبمي التجريبية

التج المجمكعة يدؿ كىذا التجريبية، لصالح الضابطة كالمجمكعة البرنامجعمىريبية فعالية
اإلرشادم.

 ( Sutcu, Aydin and Sorias, 2010 ) دراسة ستسو وأيدين وسورياس. 18

إلىهدفت الدراسة  عمي العبلجالتعرؼ إلى مستند جمعي عبلج برنامج فاعمية
مفالمعرفيالسمككيفيخفضالغضبكالعدكافلدلالمراىقيف،حيثتككنتعينةالدراسة

مفالصفيفالسابعكالثامففيمدينةأزميرالتركية،كأظيرتالنتائجطالبة 22))كطالبان (18)
 .رجيكالعدكاففاعميةالبرنامجفيالحدمفسمةالغضبكالغضبالخا

 الدراسات السابقة: عمىتعقيب 
 من حيث اليدف: .1

فعاليةبرامجإرشاديةلحؿعمىتشابيتالدراساتالسابقةمعالدراسةالحاليةمفخبلؿالتعرؼ
الحساسنة) الغضبكالعدكافمثؿدراسة كمنيا الشريؼـ2014المشكبلتالسمككية، دراسة ،)

(،دراسةحسكنةـ2013(،دراسةالنكيرافكحمدم)ـ2013(،دراسةالخكالدةكجرادات)ـ2014)
حماــ(2013) دراسة كالعذارم)ـ(2013)، ريشاف سانسكتيـ2012، دراسة ،ـ(2012)(،

سيدرباشاف) شافعي)ـ2012دراسة دراسة زىرافـ2011(، دراسة داكفـ2011)(، دراسة ،)
كآخركف)ـ2011)كآخركف فاليزاده دراسة الخطيـ2011(، دراسة أبكـ2010ب)(، دراسة ،)
(.ـ2010)غزالة
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 من حيث العينة: .2

عينة في اشتركت قد الدراسات تمؾ جميع أف السابقة الدراسات خبلؿ مف يتضح
كجرادات الخكالدة دراسة مثؿ كالثانكية اإلعدادية المراحؿ مف المراىقيف عينة كىي دراساتيا،

،ـ(2013ـ(،دراسةحماـ)2013)(،دراسةحسكنةـ2013(،دراسةالنكيرافكحمدم)ـ2013)
ـ(2011)(،دراسةأكزكآيسافـ2012)،دراسةداكفكآخركف(ـ2012)دراسةسانسكتي

 من حيث النتائج: .3

لخفض المكجية اإلرشادية البرامج فعالية في السابقة الدراسات نتائج اتفقت لقد
ةإحصائيةبيفأفرادالمشكبلتالسمككية،كمنياالغضبكالعدكاف،حيثكيجدتفركؽذاتدالل

بيف إحصائية كذلؾكيجدتفركؽذاتداللة الضابطة، المجمكعة كأفراد التجريبية المجمكعة
القياسالقبميقبؿتنفيذالبرنامجكالقياسالبعدمبعدتطبيؽالبرنامج.

 الدراسات السابقة: عمىتعقيب عام 
 سة السابقة:أواًل: النقاط التي اتفقت فييا الدراسة الحالية مع الدرا

في (1 الحالية أىداؼالدراسة مع أىدافيا في الدراساتالسابقة مف حيثتقاربتمجمكعة
 لخفضمشكمتي باإلضافة عاـ، بشكؿ السمككية العدكاف()الغضبخفضالمشكبلت ،

 بشكؿخاص.

كذلؾفقداتفقتمجمكعةمفالدراساتمعالدراسةالحاليةفياختيارالعينةمفالمراىقيف (2
 أبناءاألسرلأكأبناءالشيداءأكالمحركميفمفالرعايةاألسرية.سكاء

المنيجالتجريبيكالقياس (3 فياستخداـ الحاليةمعبعضالدراساتالسابقة اتفقتالدراسة
 القبميكالبعدمكالتتبعي.

 ثانيًا: تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

الم (1 لخفض متكامؿ تدريبي برنامج أبناءتصميـ مف المشاركيف لدل السمككية شكبلت
 األسرلفيالبيئةالفمسطينيةبآلياتكطرؽمتنكعةكمتميزة.

الدراسة (2 في-األكليتعتبرىذه المشكبلتالسمككيةالتي-الباحثةحدكدعمـ تناكلترصد
 ألبناءاألسرل.
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عمىمقياسإشراؾأمياتأبناءاألسرلفيالبرنامجاإلرشادممفخبلؿاعتمادآرائيف (3
المشكبلتالسمككيةالقبميكالبعدمكالتتبعي.

 ثالثًا: اإلفادة من الدراسات السابقة: 

قد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة بشكل كبير، ومن تمك االستفادة عمي سبيل المثال 
 ال الحصر:

األبناء، (1 عمى األب فقداف بأثر المتعمؽ الجانب إثراء كخاصة النظرم كالبرامجاإلطار
يةلمتدخؿفيمثؿىذهالحاالت.  االرشاديةالمكجى

البرامجاإلرشاديةالتيعمىصياغةكتحديدفركضالدراسةكأىدافيا،مفخبلؿاالطبلع (2
 تـتطبيقياعمىالفئاتمتشابيةالظركؼ.

 اختياراألدكاتالمناسبةفيالدراسة. (3

 بقة.تفسيرالنتائجكمناقشتيابناءنعمىالدراساتالسا (4

خفض (5 في تساعد التي كالفنيات األساليب مف بعدد المستخدـ اإلرشادم البرنامج إثراء
 المشكبلتالسمككيةلدلأبناءاألسرل.

لمنسؽ الدراسة،كذلؾاستكماالن ليذه ىذافضبلنعفأفبعضالدراساتتعتبرمنطمقان
كماؿبعضنكاحيالقصكرفيالدراساتالسا بقة،كخاصةفيجانبالبحثيالعمميفيسدكا 

أبناءاألسرل.

 فروض الدراسة:

المشكبلت (1 متكسط في إحصائية داللة ذات فركؽ أبناءالسمككية تكجد تقدير حسب
 اإلرشادم.التجريبيةكالضابطةبعدتطبيؽالبرنامجاألسرل،لدلالمجمكعة

فيمتكسطالمشكبلت (2 إحصائية فركؽذاتداللة ميات،حسبتقديراألالسمككية تكجد
 اإلرشادم.التجريبيةكالضابطةبعدتطبيؽالبرنامجلدلالمجمكعة

حسبرأمأبناءالمشكبلتالسمككيةدرجاتتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيمتكسطال (3
 .،البعدم،التتبعي(القبمي)فيالقياساتالمتعددةلدلأفرادالمجمكعةالتجريبيةاألسرل،

حسبتقديرالمشكبلتالسمككيةدرجاتحصائيةفيمتكسطتكجدفركؽذاتداللةإال (4
 ،البعدم،التتبعي(.القبمي)فيالقياساتالمتعددةلدلأفرادالمجمكعةالتجريبيةاألميات،



 

 

 

 
 
 

 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

  مقدمة:
منيجيةالتيتمتفيالدراسة،مفحيثتقكـالباحثةبعرضاإلجراءاتكالخطكاتال

األدكات تكضيح إلى إضافة الدراسة، عمييا طيبقت التي كالعينة كمجتمعيا، الدراسة منيج
المستخدمةفيالدراسة،كخطكاتيا،كالمعالجاتاإلحصائيةالتيايستخدمتفيتحميؿالبيانات؛

بيدؼالتكصؿإلىالنتائج،كتفسيرىا.

 منيج الدراسة:
تغييرشيء،استخ " بو كيقصد التجريبي، المنيجشبو الدراسة فيىذه دمتالباحثة

ىكإدخاؿتعديبلتأكتغييرات أمأفالتجريب: التغيرعميشيءآخر" أثرىذا كمبلحظة
معينةمفأجؿمبلحظةأثرىاعمىشيءآخر،كالغرضالنيائيمفالتجربةىكالتعمـ،أمتعمـ

ال التغيير أثر أك لنتعمـنتيجة التجربة دائمك كبشر كنحف تحدثو، ذل )أبكعبلـ، ـ،2001"
(.241ص

 مجتمع الدراسة:
يتمثؿمجتمعالدراسةمفأبناءاألسرلالذككرمفالمرحمةاإلعداديةمفمحافظتيغزة

(سنةكيمثمكفمجتمع14-12بيف)(إبفأسيرتتراكحأعمارىـما24كالشماؿكالبالغعددىـ)
لية.الدراسةالحا

 عينة البحث:
 شروط اختيار العينة:

 .أفيككفجميعالمشاركيفمفأبناءاألسرلالذككر 

 .اليقؿالمستكمالتعميميعفالمرحمةاإلعدادية 

 .التأكدعمىعدـتمقيأممفأفرادالعينةألمبرامجإرشاديةأكعبلجيةسابقة 
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 تتكون عينة الدراسة 

 :ألبناء األسرى العينة الفعمية . أ

الفعميةكعددىـ) اختيارالعينة مفأبناءاألسرلالذككرالدارسيففيمراىؽ(12تـ
االعدادية، بعدحصكليـعمىأعمىالدرجاتعمىمقياسالمشكبلتالسمككيةكذلؾالمرحمة

سيتـاستيدافيـأعدتوالباحثة،كبذلؾفيـيشكمكفالمجمكعةالتجريبيةالتيالذمألبناءاألسرل
.البرنامجاإلرشادمفيتطبيؽ

 العينة الفعمية ألميات األبناء: . ب

(أـبناءعمىحصكؿأبنائيفعمى12تـاختيارالعينةالفعميةمفاألمياتكعددىـ)
درجة قياس سيتـ كالمكاتي األسرل، ألبناء السمككية المشكبلت مقياس عمى الدرجات أعمى

ألسرل"تقديراألميات"لمعرفةأثرالبرنامجاستجاباتيفعمىمقياسالمشكبلتالسمككيةألبناءا
اإلرشادمفيتغييرسمكؾأبنائيفعمىالقياسالقبميكالبعدمكالتتبعي.

 التجانس بين المجموعتين:

 تحقيق التجانس بين المجموعة التجريبية والضابطة من حيث: عمىحرصت الباحثة 

 العمر:  .1

ال األسرل ألبناء العمر بمقارنة الباحثة باستخداـقامت كالضابطة التجريبية مجمكعتيف
اختبارمافكيتني،كيكضحالجدكؿالتاليداللةالفركؽبيفأبناءاألسرللممجمكعتيفالتجريبية

كالضابطةمفحيثمتغيرالعمر.
 (: داللة الفروق بين افراد العينة لممجموعتين التجريبية والضابطة من حيث متغير العمر.4.1) جدول

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Uقيمة 
 Zقيمة  المحسوبة

مستوى 
 الحالة الداللة

1213.58163.00 التجريبية
غيردالة59.0000.8070.478

 137.00 11.42 12 الضابطة

0.955=(0.05مستكلالداللةعند)0.995(=0.01مستكلالداللةعند)
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السابؽأنواليكجدفركؽبيفالمجمكعةالتجريبيةالضابطةلعمرأبناءيتبيفمفالجدكؿ
األسرل،كىذايعنيأفالعمرلمعينةمتجانس.

 الصف: .2

قامتالباحثةبمقارنةالصؼألبناءاألسرللممجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةباستخداـ
ءاألسرلبالمجمكعتيفاختبارمافكيتني،كيكضحالجدكؿالتاليداللةالفركؽبيفصؼأبنا

التجريبيةكالضابطةمفحيثمتغيرالصؼ.
 (: داللة الفروق بين افراد العينة بالمجموعتين التجريبية والضابطة من حيث متغير الصف.4.2) جدول

متوسط  العدد المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Uقيمة 
مستوى  Zقيمة  المحسوبة

 الحالة الداللة

1210.00120.00 التجريبية
غيردالة42.0001.1820.098

15.00180.00 12 الضابطة

0.955=(0.05مستكلالداللةعند)0.995(=0.01مستكلالداللةعند)

يتبيفمفالجدكؿالسابؽأنواليكجدفركؽبيفالمجمكعةالتجريبيةكالضابطةلصؼ
جانس.أبناءاألسرل،كىذايعنيأفالصؼلمعينةمت

 المحافظة: .3

قامتالباحثةبمقارنةالمحافظةلممجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةباستخداـاختبارماف
كيتني،كيكضحالجدكؿالتاليداللةالفركؽبيفالمحافظةألبناءاألسرلبالمجمكعتيفالتجريبية

كالضابطةمفحيثمتغيرالمحافظة.
 نة بالمجموعتين التجريبية والضابطة من حيث متغير المحافظة.(: داللة الفروق بين افراد العي4.3) جدول

متوسط  العدد المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Uقيمة 
مستوى  Zقيمة  المحسوبة

 الداللة
 الحالة

1212144.00 التجريبية
غيردالة66.000.4130.755

13156.00 12 الضابطة

0.955=(0.05مستكلالداللةعند)0.995(=0.01مستكلالداللةعند)
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كالضابطة التجريبية المجمكعة بيف فركؽ يكجد ال أنو السابؽ الجدكؿ مف يتبيف
لمحافظةأبناءاألسرل،كىذايعنيأفالمحافظةلمعينةمتجانسة.

 العمر عند اعتقال األب: .4

التجريبي لممجمكعتيف األب اعتقاؿ عند العمر بمقارنة الباحثة كالضابطةقامت ة
باستخداـاختبارمافكيتني،كيكضحالجدكؿالتاليداللةالفركؽبيفالعمرعنداعتقاؿاألب

ألبناءاألسرللممجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةمفحيثمتغيرالعمرعنداعتقاؿاألب.
  (: داللة الفروق بين أفراد العينة بالمجموعتين التجريبية والضابطة من حيث4.4) جدول

 متغير العمر عند اعتقال األب.

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Uقيمة 
 Zقيمة  المحسوبة

مستوى 
 الحالة الداللة

1213.13157.50 التجريبية
غيردالة64.500.4350.671

11.88142.50 12 الضابطة

0.955=(0.05ند)مستكلالداللةع0.995(=0.01مستكلالداللةعند)

يتبيفمفالجدكؿالسابؽأنواليكجدفركؽبيفالمجمكعةالتجريبيةكالضابطةلمعمر
عنداعتقاؿاألبألبناءاألسرل،كىذايعنيأفالعمرعنداعتقاؿاألبلمعينةمتجانس.

 المستوى التعميمي لألم: .5

التجريبيةكالضابطةباستخداـقامتالباحثةبمقارنةالمستكلالتعميميلؤلـلممجمكعتيف
اختبارمافكيتني،كيكضحالجدكؿالتاليداللةالفركؽبيفالمستكلالتعميميألـأبناءاألسرل

بالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةمفحيثمتغيرالمستكلالتعميميلؤلـ.
 من  (: داللة الفروق بين افراد العينة بالمجموعتين التجريبية والضابطة4.5) جدول

 حيث متغير المستوى التعميمي لألم.

متوسط  العدد المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Uقيمة 
مستوى  Zقيمة  المحسوبة

 الحالة الداللة

1210.00120.00 التجريبية
42.001.2300.099

غيردالة
15.00180.00 12 الضابطة

0.955=(0.05داللةعند)مستكلال0.995(=0.01مستكلالداللةعند)
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يتبيفمفالجدكؿالسابؽأنواليكجدفركؽبيفالمجمكعةالتجريبيةكالضابطةلممستكل
التعميميلؤلـألبناءاألسرل،كىذايعنيأفالمستكلالتعميميلؤلـلمعينةمتجانس.

 الترتيب بين االخوة: .6

ا لممجمكعتيف االخكة الترتيببيف بمقارنة الباحثة باستخداـقامت كالضابطة لتجريبية
اختبارمافكيتني،كيكضحالجدكؿالتاليداللةالفركؽبيفالترتيببيفاالخكةألبناءاألسرل

لممجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةمفحيثمتغيرالترتيببيفاالخكة.
 (: داللة الفروق بين افراد العينة بالمجموعتين التجريبية والضابطة من 4.6) جدول

 يث متغير الترتيب بين االخوة.ح

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Uقيمة 
 Zقيمة  المحسوبة

مستوى 
 الحالة الداللة

1211.00132.00 التجريبية
54.001.0320.319

غيردالة
14.00168.00 12 الضابطة

0.955=(0.05)مستكلالداللةعند0.995(=0.01مستكلالداللةعند)

يتبيفمفالجدكؿالسابؽأنواليكجدفركؽبيفالمجمكعةالتجريبيةكالضابطةلمترتيب
بيفاالخكةألبناءاألسرل،كىذايعنيأفالترتيببيفاالخكةلمعينةمتجانس.

 أدوات البحث:

 استخدمت الباحثة األدوات التالية:
 لباحثة.ا:مقياسالمشكبلتالسمككيةالعاـمفإعداد .1

تقديراألبناء(إعداد)كالعدكافمقياسالمشكبلتالسمككيةألبناءاألسرللمشكمتيالغضب .2
 الباحثة.

3.  الغضب لمشكمتي األسرل ألبناء السمككية المشكبلت مقياس )كالعدكاف األميات(تقدير
 الباحثة.إعداد

 الباحثة.برنامجإرشادممقترحلخفضلمشكبلتالسمككيةألبناءاألسرلمفإعداد .4

 بطاقةمبلحظة. .5
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 أواًل: مقياس المشكالت السموكية العام:
 طريقة إعداد المقياس: .1

أمياتاألبناء(لمحديثعفأىـكأبرزالمشكبلتالسمككية)األسرلتنظيـلقاءمعزكجات -
 أبنائيففيالمرحمةاإلعدادية،كماىيمظاىرتمؾالمشكبلت.عمىالتييبلحظنيا

كالتيبلتشكمتأبرزمشكبلتأبناءاألسرلمفكجيةنظرأمياتيـ،(مشك7تـتحديد) -
)انحصرت الزائدة7في كالحساسية الخجؿ العدكاف، الغضب، كىي: أبعاد الخكؼ،،(

 النسيافكعدـالتركيز.،العناد،االنطكاء

ـمراجعةالتراثالعمميكالمعرفيلمدراساتالعربية،كبعضالدراساتاألجنبيةلتحديدمفيك -
كالبحكث الحالية، لمدراسة النظرم اإلطار مف يتضح كما السمككية، المشكبلت كأبعاد
الباحثة استطاعت الدراسات ىذه خبلؿ كمف المكضكع، تناكلت التي السابقة كالدراسات
الكجو عمى المشكبلت تمؾ قياس في ايستخدمت التي المقاييس مف عدد إلى الكصكؿ

 التالي:
 (.ـ2016منديؿ،أبك)كيةالسمكمقياسالمشكبلت 

 (. ـ2016كادم،)الغضبمقياسانفعاؿ 

 (.ـ2014،السمككية)مدكخمقياسالمشكبلت 

 ،(.ـ2013مقياسالسمكؾالعدكاني)حسكنة 

 ،(.ـ2013مقياساستراتيجياتالتعامؿمعالغضب)الخكالدة،جرادات 

 (.ـ2012الصالح،)العدكانيمقياسالسمكؾ 

 (.ـ2009،جباليالسمككية)المقياسالمشكبلت 

 ،ـ(2009مقياسالسمكؾالعدكاني)عياش. 

ع - عمى فقراتو تشتمؿ مقياس الػ)تصميـ قياس تستيدؼ 7بارات السابقة أبعاد كىي(
أمياتيـ، نظر كجية مف اإلعدادية المرحمة في األسرل أبناء لدل السمككية المشكبلت

الفمسط الجامعات في النفس عمـ قسـ مدرسي مف لمتحكيـ خضاعو )كا  -اإلسبلميةينية
 (باإلضافةإلجراءاتالصدؽكالثبات.األزىر-األقصى
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وصف األداة: .2

البيعد، - التعريؼاإلجرائيلكؿبيعد،كصياغةمجمكعةمفالعباراتالتييمكفأفيقيسيا
مبسطة بالتعريؼاإلجرائيفيصكرة العباراتمرتبطة أفتككفصياغة كراعتالباحثة

 معتحديدالمعنيبدقة.كسيمةكذاتلغةمفيكمة

 (فقرة.73عرضمقياسالمشكبلتالسمككيةالعاـبصكرتواألكليةككافعددفقراتو) -

المحكميف،أصبحعددفقراتمقياسالمشكبلت - عمىأراءالسادة تـتعديؿالمقياسبناءن
 (فقرةكىـكالتالي:55السمككيةالعاـ)

 :فقرات8اشتمؿعمىالغضبحيثالمحكراألكؿ.

 فقرات.8حيثاشتمؿعمىالعدكافالثاني:المحكر 

 فقرات.8حيثاشتمؿعمىالخجؿأكالحساسيةالزائدةالثالث:المحكر 

 فقرات.8حيثاشتمؿعمىالخكؼالرابع:المحكر 

 فقرات8حيثاشتمؿعمىالعنادالخامس:المحكر. 

 فقرات.8المحكرالسادس:االنطكاءحيثاشتمؿعمى 

 فقرات7لسابع:النسيافكعدـالتركيزحيثاشتمؿعمىالمحكرا. 
 تصحيح المقياس: .3

الثبلثػػيلتصػػحيحفقػػراتاالسػػتبانة،بحيػػثليكػػرتحيػػثقامػػتالباحثػػةباسػػتخداـمقيػػاس
مقياس المشكالت السموكية العام ألبناء األسرى". "يتػـالتصحيػححكؿ
 السموكية العام مقياس االجابات لمقياس المشكالت (: يوضح4.7) جدول

 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرات

321 كل الفقرات
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 خطوات إجراءات الدراسة: .4

 صدق أداة الدراسة:  . أ

 (.62ـ،ص1997ىك"أفتقيساألداةأكاالختبارماكضعلقياسو")عبدا،

كتحققتالباحثةمفصدؽالمقياسمفخبلؿ:
 أواًل: صدق المحكمين: " الظاىري" 

مفت الجامعة أساتذة مف مجمكعة عمى األكلية صكرتو في المقياس عرض ـ
بإبداءآرائيـكمبلحظاتيـحكؿمناسبةالفقرات،كمدم(7عددىـ)المتخصصيف ،حيثقامكا

بعضالفقرات، استبعاد تـ تمؾاآلراء كفيضكء المغكية، ككذلؾكضكحصياغاتيا انتمائيا،
بعضي كتعديؿ فقراتأخرل، ضافة كقامتكا  المحكميف، السادة آلراء استجابتالباحثة كقد ا،

مفحذؼكتعديؿفيضكءمقترحاتيـ،كبذلؾأصبحالمقياسبعدىذهالمرحمة بإجراءمايمـز
فقرة،ليتـتطبيقوعمىالعينة.(55)

  Internal Consistencyثانيًا: صدق االتساق الداخمي: 

كتػػـتطبيػػؽاالسػػتبانة،ؽكػػؿفقػػرةمػػففقػػراتمػػدلاتسػػايقصػػدبصػػدؽاالتسػػاؽالػػداخمي
لمكصػػػكؿألبػػػرزالمشػػػكبلتالسػػػمككية(إبػػػفأسػػػير24عمػػػىمجتمػػػعالدراسػػػةكعػػػددىـ)المقيػػػاس

الباحثػػةبحسػػاباالتسػػاؽالػػداخمي،كمػػاقامػػتألبنػػاءاألسػػرلكاسػػتيدافيافػػيالبرنػػامجاإلرشػػادم
بػيفكػؿفقػرةمػففقػراتاالسػتبانةلبلستبانة،كذلؾمفخبلؿحسابمعامبلتاالرتبػاطبيرسػكف

كالدرجةالكميةلبلستبانة،كالنتائجمكضحةمفخبلؿالجدكؿالتالي:

















99 

 (: يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس المشكالت السموكية 4.8) جدول
 العام والدرجة الكمية لممقياس

 الخوف الخجل / الحسبسيت الزائدة العدوان الغضب

رقم 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 

 الداللت

رقم 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 

 الداللت

رقم 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 

 الداللت

رقم 

 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 

 الداللت

1 68686 6866** 1 68552 68665** 1 68523 6866** 1 0.651 0.00**

2 68564 68612* 2 68767 6.66** 2 68413 6864* 2 0.6080.00**

3 68454 68626* 3 68585 6866** 3 68423 6864* 3 0.5160.01*

4 68536 68667** 4 68615 6866** 4 68446 6863* 4 0.5080.01*

5 68565 68664** 5 68543 6866** 5 0.450 6862* 5 0.6330.00**

6 68416 68646* 6 68427 6863* 6 68421 6864* 6 0.7330.00**

7 68761 6866** 7 0.473 6862* 7 0.419 6864* 7 0.7040.00**

8 68748 6866** 8 0.674 6866** 8 0.423 6864* 8 0.4920.01*

    النسيان وعدم التركيز االنطواء العناد

رقم 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 

 الداللت

رقم 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 

 اللتالد

رقم 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 

 الداللت
   

1 68592 6866** 1 68635 6866** 1 686976866**    

2 0.436 6863* 2 0.553 6866** 2 68623 6866**    
3 68668 6866** 3 68481 6862* 3 68448 6862*    

    النسيان وعدم التركيز االنطواء العناد
رقم 

 الفقرة 
معامالت 
 االرتباط

مستوى 

 الداللت

رقم 
 الفقرة 

معامالت 
 االرتباط

مستوى 

 الداللت

رقم 
 الفقرة 

معامالت 
 االرتباط

مستوى 

 الداللت

   

4 68647 6866** 4 0.860 6866** 4 68581 6866**    

5 68592 6866** 5 0.864 6866** 5 68522 6866**    

6 68616 6866** 6 0.746 6866** 6 68596 6866**    

7 68439 6863* 7 0.726 6866** 7 68465 6862*    

8 68476 6861* 8 0.637 6866**       

05.0غيرداؿإحصائياعندطاالرتبا//       05.0داؿإحصائياعندط**االرتبا



100 

 مف )تبيف جدكؿ في المكضحة 4.8النتائج أف ) بمعامبلتتةاالستبانفقرات تمتع
عندمستكمداللةأقؿمفارتباطقكيةكداؿ يدؿعمىأف(0.05)إحصائيا االستبانة،كىذا

.تمتعبمعامؿصدؽعاليبفقراتيات

 :Reliabilityثبات االستبانة 

يقصدبثباتاالستبانةأفتعطػيىػذهاالسػتبانةنفػسالنتيجػةلػكتػـإعػادةتكزيػعاالسػتبانة
تحتنفسالظركؼكالشػركط،أكبعبػارةأخػرلأفثبػاتاالسػتبانةيعنػياالسػتقرارأكثرمفمرة

فػػينتػػائجاالسػػتبانةكعػػدـتغييرىػػابشػػكؿكبيػػرفيمػػالػػكتػػـإعػػادةتكزيعيػػاعمػػىأفػػرادالعينػػةعػػدة
بانةبطريقتيف:كبعدتطبيؽاالستبانةتـحسابالثباتلبلستمراتخبلؿفتراتزمنيةمعينة،

:Cronbach's Alpha Coefficientكرونباخ  –معامل ألفا  .1

 عينة عمى االستبانة تطبيؽ )الدراسةتـ 24قكاميا ) األسرلمفردة أبناء كبعد،مف
تطبيؽاالستبانةتـحسابمعامؿألفاكركنباخلقياسالثبات،حيثكجدأفقيمةألفاكركنباخ

 تتم0.851)لبلستبانة دليؿكافيعمىأفاالستبانة كىذا كالنتائج(، بمعامؿثباتمرتفع، تع
(:489مكضحةفيجدكؿ)

 مقياس المشكالت السموكية العاميوضح نتائج معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات (: 4.9) جدول

عدد  االستبانة الكمية
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.803 8 العضب

 0.815 8 العدوان

 0.793 8 الخجل/ الحساسية الزائدة

 0.685 8 الخوف

 0.762 8 العناد

 0.811 8 االنطواء

 0.691 7 النسيان وعدم التركيز

 0.834 55 االجمالي
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 : Split _half methods الثبات بطريقة التجزئة النصفية  .2

 إلى االختبار فقرات تجزئة ـ(مفردةمفأبناءاألسرل،ث24عمى)بعدتطبيؽاالستبانة
 معامػؿ احتسػاب تػـ األرقػاـالزكجيػة،ثػـ ذات الفردية،كاألسػئمةاألرقاـ ذات األسئمة جزأيفكىما
 معامػؿ تصػحيح تػـ ذلػؾ كبعػد ،الزكجيػة األسػئمة الفرديػةكدرجػات األسػئمة درجػات بػيف االرتبػاط
المعػدؿ= االرتبػاط معامػؿ :Spearman Brownبػراكف سػبيرماف بمعادلػة االرتبػاط

r

r

1

2
   

األسػئمةالزكجيػة،كالنتػائجمكضػحة كدرجات الفردية األسئمة درجات بين اطاالرتب معامل rحيث 
  (:4.10فيجدكؿ)
 مقياس المشكالت السموكية العاممعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ل(: يوضح 4.10) جدول

 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط االستبانة الكمية

 0.822 0.699 العضب
0.828 0.707 العدكاف

0.797 0.663 الخجؿ/الحساسيةالزائدة
0.744 0.592 الخكؼ
0.756 0.608العناد
0.751 0.601االنطكاء

0.775 0.633النسيافكعدـالتركيز
0.843 0.728االجمالي

( جدكؿ في المكضحة النتائج مف المعدؿ4.10تبيف االرتباط معامؿ قيمة أف )
(Spearman Brownلبلس)يدؿعمىأفاالستبانةتتمتع تبانةمرتفعةكدالةإحصائيا،كىذا

بمعامؿثباتمرتفع.


 ثانيًا: مقياس المشكالت السموكية ألبناء األسرى )الغضب، العدوان( " تقدير األبناء":
  طريقة إعداد المقياس: .1
ا - عمى العدكاف بيعد حصؿ فقد العاـ، مقياسالمشكبلتالسمككية نتائج عمى لمرتبةبناءن

( نسبي بكزف نسبي(%68.81األكلي بكزف الثانية المرتبة عمى الغضب كبيعد ،
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،كىماأعمىمشكمتيفتحصبلفعمىأعمىالدرجاتعمىمقياسالمشكبلت(64.16%)
 السمككية.

تـتصميـمقياسخاصبالمشكبلتالسمككية)العدكاف،الغضب(بعدمراجعةمجمكعة -
كضكعيالسمكؾالعدكانيكالغضب،كاالستفادةمفالمقاييسمفالدراساتالتيتناكلتم

 الكاردةفييا.

-  الجامعات في النفس عمـ قسـ مدرسي مف لمتحكيـ المقياس إخضاع الفمسطينيةتـ
 (كذلؾإخضاعولمصدؽكالثبات.األزىر-األقصى-اإلسبلمية)

)القبمي،البعدم،الغضبكالعدكاف(لتطبيقوفيالقياس)السمككيةاعتمادمقياسالمشكبلت -
 التتبعي(.

 وصف األداة: .2

البيعد، - التعريؼاإلجرائيلكؿبيعد،كصياغةمجمكعةمفالعباراتالتييمكفأفيقيسيا
مبسطة بالتعريؼاإلجرائيفيصكرة العباراتمرتبطة أفتككفصياغة كراعتالباحثة

 كسيمةكذاتلغةمفيكمةمعتحديدالمعنيبدقة.

 (فقرة.53بلتالسمككيةالعاـبصكرتواألكليةككافعددفقراتو)عرضمقياسالمشك -

المحكميف،أصبحعددفقراتمقياسالمشكبلت - عمىأراءالسادة تـتعديؿالمقياسبناءن
(فقرة46السمككيةالعاـ)

 تصحيح المقياس: .3

الثبلثػػيلتصػػحيحفقػػراتاالسػػتبانة،بحيػػثليكػػرتحيػػثقامػػتالباحثػػةباسػػتخداـمقيػػاس
.مقياس المشكالت السموكية ألبناء االسرى )تقدير األبناء( "يتػـالتصحيػححكؿ


 الغضب، العدوان()السموكية ( يوضح مقياس االجابات لمقياس المشكالت 4.11) جدول

 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرات

321 كل الفقرات
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 خطوات إجراءات الدراسة: .4

 صدق أداة الدراسة:  . أ

حثةمفصدؽالمقياسمفخبلؿ:كتحققتالبا
 أواًل: صدق المحكمين: " الظاىري" 

مف الجامعة أساتذة مف مجمكعة عمى األكلية صكرتو في المقياس عرض تـ
بإبداءآرائيـكمبلحظاتيـحكؿمناسبةالفقرات،كمدم(،7)المتخصصيفعددىـ حيثقامكا

تمؾ كفيضكء المغكية، ككذلؾكضكحصياغاتيا بعضالفقرات،انتمائيا، استبعاد تـ اآلراء
كقامت المحكميف، السادة آلراء استجابتالباحثة كقد بعضيا، كتعديؿ فقراتأخرل، ضافة كا 
مفحذؼكتعديؿفيضكءمقترحاتيـ،كبذلؾأصبحالمقياسبعدىذهالمرحمة بإجراءمايمـز

فقرة،ليتـتطبيقوعمىالعينة.(46)



  Internal Consistencyخمي: ثانيًا: صدق االتساق الدا

قامػػتكقػػداالسػػتبانة،مػػدلاتسػػاؽكػػؿفقػػرةمػػففقػػراتيقصػػدبصػػدؽاالتسػػاؽالػػداخمي
الباحثةبحساباالتساؽالداخميلبلستبانة،كذلػؾمػفخػبلؿحسػابمعػامبلتاالرتبػاطبيرسػكف

فخػبلؿالجػدكؿبيفكؿفقرةمففقراتاالسػتبانةكالدرجػةالكميػةلبلسػتبانة،كالنتػائجمكضػحةمػ
التالي:
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الغضب، السموكية )يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس المشكالت  :(4.12جدول )
 العدوان(" تقدير األبناء" والدرجة الكمية لممقياس

رقم 
 الفقرة 

معامالت 
 االرتباط

مستوى 

 الداللت

رقم 
 الفقرة 

معامالت 
 االرتباط

مستوى 

 الداللت

رقم 
 فقرة ال

معامالت 
 االرتباط

مستوى 

 الداللت

رقم 
 الفقرة 

معامالت 
 االرتباط

مستوى 

 الداللت

1 0.568 6.666** 13 0.628 6.666** 25 6.672 6.666** 37 684526861* 

2 0.666 6.666** 14 0.517 6.666** 26 68553 6.666** 38 68645 6866** 

3 68666 6.666** 15 0.638 6.666** 27 68663 6.666** 39 68422 6862* 

4 68588 68666** 16 0.661 6.666** 28 68666 6.666** 44 68569 6866** 

5 4.520 68666** 17 0.638 6.666** 29 68512 6.666** 41 68746 6866** 

6 68612 68666** 18 0.627 6.666** 30 68539 6.666** 42 68647 6866** 

7 68637 68666** 19 686496866** 31 68766 6.666** 43 68368 6864* 

8 68517 68666** 24 68446 6861* 32 0.617 6.666** 44 68466 6863* 

9 68531 68666** 21 68412 6862* 33 68567 6.666** 45 0.4010.03*

14 68612 68666** 22 68723 6866** 34 68583 68666** 46 683726864* 

11 68621 68666** 23 68469 6.62* 35 0.516 6.666**    

12 68687 68666** 24 68462 6861* 36 68521 68666**    

05.0غيرداؿإحصائياعندطاالرتبا//05.0داؿإحصائياعندط**االرتبا

 مف )تبيف فيجدكؿ المكضحة 4.12النتائج أف بمعامبلتتبانةاالستفقرات( تمتع
عندمستكمداللةأقؿمفةارتباطقكيةكدال يدؿعمىأف(0.05)إحصائيا االستبانة،كىذا

.تمتعبمعامؿصدؽعاليبفقراتيات
 ثبات المقياس: . ب

 :Cronbach's Alpha Coefficientكرونباخ  -معامل ألفا .1

تطبيؽ )عمىالمقياستـ قكاميا 36عينة تطبيؽمفردة،( حسابالستبانةاكبعد تـ
كىذا(،0.894)لبلستبانةلقياسالثبات،حيثكجدأفقيمةألفاكركنباخكركنباخألفامعامؿ

 .تمتعبمعامؿثباتمرتفعتاالستبانةدليؿكافيعمىأف
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 :  Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  .2

 تطبيؽ تـبعد كىما ىإل االختبار فقرات تجزئة االستبانة األرقاـ ذات األسئمة جزأيف
كاألسئمة ثـ ذات الفردية، الزكجية،  األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ احتساب تـ األرقاـ
كدرجات  بمعادلة االرتباط معامؿ تصحيح تـ ذلؾ بعد (0.697) الزكجية األسئمة الفردية

 االرتباط معامؿ :Spearman Brownبراكف سبيرماف المعدؿ=
r

r

1

2
 معامل rحيث   

)الزكجية،األسئلة ودرجات الفردية األسئلة درجات بين االرتباط أممعامؿ0.821كبمغ )
االرتباطالمصححداؿ،كىذايدؿعمىأفاالستبانةتتمتعبمعامؿثباتمرتفع.



األميات": ثالثًا: مقياس المشكالت السموكية ألبناء األسرى )الغضب، العدوان( " تقدير

  طريقة إعداد المقياس: .1
- ( كعددىـ األسرل أبناء حصكؿ مقياس12بعد عمى الدرجات أعمى عمى أسير إبف )

المشكبلتالسمككيةالعاـألبناءاألسرل،تـتصميـمقياسمكازمألمياتىؤالءاألبناء،
آرائيف بلمقياسإلخضاع أبنائيف تحسف درجة كقياس كالتتبعي، كالبعدم عدالقبمي

 إخضاعيـلمبرنامجاإلرشادم.

-  الجامعات في النفس عمـ قسـ مدرسي مف لمتحكيـ المقياس إخضاع الفمسطينيةتـ
 (كذلؾإخضاعولمصدؽكالثبات.األزىر-األقصى-اإلسبلمية)

-  المشكبلت مقياس اعتماد كالعدكاف()السمككية األمياتالغضب تقدير " فيلتطبيقو"
 تتبعي(.القياس)القبمي،البعدم،ال

 وصف األداة: .2
البيعد، - التعريؼاإلجرائيلكؿبيعد،كصياغةمجمكعةمفالعباراتالتييمكفأفيقيسيا

مبسطة بالتعريؼاإلجرائيفيصكرة العباراتمرتبطة أفتككفصياغة كراعتالباحثة
 كسيمةكذاتلغةمفيكمةمعتحديدالمعنيبدقة.

 (فقرة.53صكرتواألكليةككافعددفقراتو)عرضمقياسالمشكبلتالسمككيةالعاـب -

المحكميف،أصبحعددفقراتمقياسالمشكبلت - عمىأراءالسادة تـتعديؿالمقياسبناءن
(فقرة46السمككيةالعاـ)
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 تصحيح المقياس: .3

الثبلثػػيلتصػػحيحفقػػراتاالسػػتبانة،بحيػػثليكػػرتحيػػثقامػػتالباحثػػةباسػػتخداـمقيػػاس
.(مياتمقياس المشكالت السموكية ألبناء االسرى )تقدير األ "يتػـالتصحيػححكؿ

 الغضب، العدوان()السموكية ( يوضح مقياس االجابات لمقياس المشكالت 4.11جدول )

 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرات

321 كل الفقرات

 خطوات إجراءات الدراسة: .4
 صدق أداة الدراسة:  . أ

بلؿ:كتحققتالباحثةمفصدؽالمقياسمفخ

 أواًل: صدق المحكمين: " الظاىري" 

مف الجامعة أساتذة مف مجمكعة عمى األكلية صكرتو في المقياس عرض تـ
بإبداءآرائيـكمبلحظاتيـحكؿمناسبةالفقرات،كمدم7المتخصصيفعددىـ) (،حيثقامكا

بعض استبعاد تـ تمؾاآلراء كفيضكء المغكية، ككذلؾكضكحصياغاتيا الفقرات،انتمائيا،
كقامت المحكميف، السادة آلراء استجابتالباحثة كقد بعضيا، كتعديؿ فقراتأخرل، ضافة كا 
مفحذؼكتعديؿفيضكءمقترحاتيـ،كبذلؾأصبحالمقياسبعدىذهالمرحمة بإجراءمايمـز

فقرة،ليتـتطبيقوعمىالعينة.(46)
 :Internal Consistencyصدق االتساق الداخمي ثانيًا: 

كقدقامتالباحثةبحساباالتساؽالداخميلبلستبانةكذلؾمػفخػبلؿحسػابمعػامبلت
االرتبػػاطبيرسػػكفبػػيفكػػؿفقػػرةمػػففقػػراتاالسػػتبانةكالدرجػػةالكميػػةلبلسػػتبانة،كالنتػػائجمكضػػحة

مفخبلؿالجدكؿالتالي:
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الغضب، السموكية )مشكالت يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس ال :(4.13جدول )
 العدوان(" تقدير األميات" والدرجة الكمية لممقياس

رقم 
 الفقرة 

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
الفقر 
 ة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 0.4090.02*13 0.5320.00**25 0.647 0.00** 37 0.829 0.00**

2 0.4620.01*14 0.737 0.00**26 0.308 0.04* 38 0.7910.00**

3 0.5290.00** 15 0.6060.00**27 0.406 0.03* 39 0.6910.00**

4 0.6000.00** 16 0.6630.00** 28 0.6640.00** 40 0.8820.00**

5 0.4120.02*17 0.6070.00** 29 0.602 0.00** 41 0.8100.00**

6 0.7230.00**18 0.5310.00**30 0.311 0.04* 42 0.8260.00**

7 0.5120.00** 19 0.638 0.00** 31 0.500 0.00** 43 0.6900.00**

8 0.5390.00** 20 0.627 0.00** 32 0.536 0.00** 44 0.7160.00**

9 0.7000.00** 21 0.5080.00** 33 0.618 0.00** 45 0.5770.00**

10 0.617 0.00** 22 0.600 0.00** 34 0.630 0.00** 46 0.6820.00**

11 0.5070.000** 23 0.6000.000** 35 0.510 0.000** 

12 0.600 0.000** 24 0.598 0.00**36 0.4180.03* 

05.0غيرداؿإحصائياعندطاالرتبا//            05.0داؿإحصائياعندط**االرتبا

تمتعبمعامبلتارتباطتاالستبانةفقرات(أف4.13النتائجالمكضحةفيجدكؿ)تبيفمف
يدؿعمىأف(0.05)إحصائياعندمستكمداللةأقؿمفقكيةكداؿ االستبانةبفقراتيا،كىذا

.ؽعاليتمتعبمعامؿصدت







108 

  ثبات المقياس: . ب
تـحسابالثباتبطريقتيف:تطبيؽالمقياسكبعد

 :Cronbach's Alpha Coefficientكرونباخ  -معامل ألفا .1

تطبيؽ الدراسةعمىعينةالمقياستـ 15)قكاميا تطبيؽمفردة،( تـاالستبانةكبعد
 معامؿ كركنباخألفاحساب ألفا قيمة أف كجد حيث الثبات، لقياس لبلستبانةكركنباخ

.تمتعبمعامؿثباتمرتفعتاالستبانةكىذادليؿكافيعمىأف(،0.875)
 :  Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  .2

 تطبيؽ تـبعد األرقاـ ذات األسئمة جزأيفكىما إلى االختبار فقرات تجزئة االستبانة
كاألسئمة ث ذات الفردية، الزكجية،  األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ احتساب تـ ـاألرقاـ
كدرجات  بمعادلة االرتباط معامؿ تصحيح تـ ذلؾ بعد (0.708) الزكجية األسئمة الفردية

المعدؿ= االرتباط معامؿ :Spearman Brownبراكف سبيرماف
r

r

1

2
 معامل rحيث    

)األسئلة تودرجا الفردية األسئلة درجات بين االرتباط كبمغ معامؿ0.829الزكجية، أف )
 االرتباطالمصححداؿكىذايدؿعمىأفاالستبانةتتمتعبمعامؿثباتمرتفع.

 
 رابعًا: البرنامج اإلرشادي المقترح لخفض المشكالت السموكية ألبناء األسرى:

ناءبإعدادبرنامجإرشادمييدؼإلىخفضالمشكبلتالسمككيةلدلأبالباحثة قامت
فنياتاإلرشاد استخداـ مفخبلؿ اإلعدادية، لممرحمة الدراسة في المنتظميف الذككر األسرل

 إلىتتضمفعددانانتقائيحيثكافالبرنامجالنفسي، منيا مفالفنياتالتيتنتميكؿفنية
تنميةجانبىمعينة،كتـاختيارىذهالفنياتبحيثتسيـكؿمنيافعبلجيةنظريةإرشادية

تكامميم لمنيج كفقا الشخصية جكانب استخد،ف الباحثةمحيث العقبلنيت اإلرشاد فنيات
االنفعاليالسمككيباإلضافةلئلرشادالديني،كمايرتبطبيـمفأساليبكفنياتمصاحبةمثؿ:
"الحكار،المناقشة،العصؼالذىني،إعادةالبناءالمعرفي،تفنيداألفكار،الحديثاإليجابيمع

التنشيط،ال المنزلي، الكاجب التعزيز، االسترخاء، عرضالقصص، خبلؿ مف النمذجة ذات،
لعباألدكار".
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 تعريف البرنامج اإلرشادي:  .1

 )زىراف، 499ـ،ص2002عرنفو )" فيضػكءأسػسعمىأنو برنامجمخططمنظـ
فرديانممع المباشرة، كغير المباشرة الخدماتاإلرشادية لتقديـ تضػميـانكجماعيية مف لجميع

."المؤسسةبيدؼمساعدتيـفيتحقيؽالنمك

مفالخطكاتالمحددة"مجمكعة(فقدعٌرفوعمىأنو283ـ،ص2004أما)حسيف،
كالمنظمةتستندفيأسسياعمىنظرياتاإلرشادالنفسيكفنياتوكمبادئو،كتتضمفمجمكعةمف

،قدـلؤلفرادخبلؿفترةزمنيػةمحددةةكالتيتيالمختمف المعمكماتكالخبراتكالمياراتكاألنشطة
كسابيـسمككياتكمياراتجديدةتػؤدمبيػـإلىتحقيؽ بيدؼمساعدتيـفيتعديؿسمككياتيـكا 

".التكافؽالنفسيكتساعدىـفيالتغمبعمىمشكبلتيـالحياتية
 تعريف الباحثة لبرنامجيا اإلرشادي:

كال المحددة الخطكات مف مجمكعة نظرياتىك إلى أسسيا في تستند التي منظمة
المشكبلت خفض شأنيا مف التي كاألنشطة الفنيات ببعض االستعانة خبلؿ مف اإلرشاد،

 اإلعدادية، لممرحمة األسرلالذككر ألبناء )السمككية قدرىا زمنية مدة 6خبلؿ بكاقع( أسابيع
يقةفيقاعةكزارةشؤكفاألسرلدق(90-60لمجمسةمابيف)(جمسة،تتراكحالمدةالزمنية17)

كالمحرريف.

 أىداف البرنامج اإلرشادي: .2

 اليدف العام لمبرنامج اإلرشادي: . أ

(مفمحافظتيغزةكالشماؿ.األسرل)الذككرخفضالمشكبلتالسمككيةلدلأبناء -
 :األىداف الخاصة لمبرنامج اإلرشادي . ب

اإلعدادية،مفخبلؿسردماىيةالمشكبلتالسمككيةفيالمرحمةعمىتعريؼالمشاركيف -
 أىـىذهالمشكبلت.

كاألسباب - المفيكـ تكضيح مفخبلؿ الغضبكالعدكاف بمشكمتي األسرل أبناء تبصير
 كالمظاىر.

 تدريبأبناءاألسرللتبنيأفكارإيجابيةكربطيابالسمكؾالظاىر. -

 السمبية.تنميةميارةالتعبيرعفالذاتمفخبلؿالتنفيساالنفعاليكتفريغالطاقات -
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الشخصية - تدريبأبناءاألسرلعمىمجمكعةمفالمياراتالبلزمةكاليامةفيحياتيـ
 كاالجتماعية.

 المساىمةفيكصكؿأبناءاألسرلإلىتكافؽنفسيكاجتماعيمعالبيئةالمحيطة. -

مدمفاعميةجمساتالبرنامجاالرشادمفيخفضالمشكبلتالسمككيةلدلعمىالكقكؼ -
 سرل.أبناءاأل

منو - يمكفاالستفادة مما برنامجمقترحلخفضالمشكبلتالسمككية، مستكمعمىتقديـ
 أكسعكأشمؿخاصةلممؤسساتالعاممةمعىذهالفئات.

 يمرالبرنامجاإلرشادمبأربعمراحؿىيكالتالي:مراحل تطبيق البرنامج اإلرشادي:  .3

 مرحمةالتحضير(:)البدءمرحمة 
التعارؼبيفالباحثةكتشمؿالجمساتاألكلى - لمبرنامجاإلرشادم،كالتييتـمفخبلليا

كمفثـ كتكقعاتالمشاركيفنحكه، كالمشاركيفكالحديثعفأىداؼالبرنامجكماىيتو،
 التحضيرلمدخكؿلعمؽالجمساتالتدريبيةحكؿالمشكبلتالسمككية.

 :مرحمةاالنتقاؿ 

األس - الدراسة مشكمة عف الحديث خبلليا مف كيتـ السمككية،كىياسية المشكبلت
كطبيعتياكضركرةتخطييا،لتحقيؽالتكافؽالنفسيمعالذاتكمعالمحيطيف.

 :مرحمةالعمؿالبناء 

المشكبلت - ماىية حكؿ الخاطئة األفكار تعديؿ خبلليا مف يتـ التي المرحمة كىي
االنفعالي كالتفريغ الصحيحة، غير بعضاألساليب تعديؿ ككذلؾ كسابالسمككية، كا  ،

بعضالمياراتفيالتكاصؿكالحكارمعاآلخريف.

 :مرحمةاإلنياء 

كىيالمرحمةاألخيرةحيثيتـالتأكدمفالكصكؿلؤلىداؼالرئيسيةلمبرنامجكالكصكؿ -
النتائجالمرجكة،كذلؾباستخداـأساليبككسائؿالتقييـالمناسبة.إلى
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 خطوات تصميم البرنامج اإلرشادي: .4

ال - مقياستحديد نتائج خبلؿ مف اإلرشادم البرنامج سيتناكليا التي السمككية مشكبلت
 ،العدكاف(.الغضب)مشكمتيالمشكبلتالسمككيةالعاـألبناءاألسرل،كالمتمثمةفي

كالنظرياتالنفسية)المتعمؽاالطبلععمىالتراثالسيككلكجي - بالمشكبلتالسمككية(،
كالكتاباتالم كذلؾاالطبلعكالكتاباتالنفسية تناكلتالمشكبلتالسمككية، التي ختمفة

(،ـ2015أبكحجير،)دراسةعمىأدبياتالدراساتالسابقةالمتعمقةبمكضكعالبحثمثؿ
،دراسةـ(2009عياش،)كدراسة(،ـ2010(،كدراسة)الخطيب،ـ2013)حسكنة،كدراسة

 (.ـ2002)أبكحطب،(،ـ2005)جمعة،

الجمساتالتدر - إعداد إلىنتائجتـ استنادان مفإجراءات، سبؽذكره فيضكءما يبية،
البرامج مجاؿ في متخصصيف استشارة كذلؾ لمدراسة، النظرم كاإلطار المقياس،

 اإلرشادية.

مفأساتذةعمـالنفس(9)تـعرضالبرنامجاإلرشادمفيصكرتواألكليةعمىعدد -
كذلؾبيدؼ فيقطاعغزة، البرنامجألفرادبالجامعاتالفمسطينية التحقؽمفمبلءمة

 العينة،كصحةاإلجراءاتالتطبيقيةلمبرنامج.

بإدخاؿالتعديبلتكاإلضافاتالمطمكبة - النفسقامتالباحثة عمـ فيضكءأراءأساتذة
 عمىأىداؼكجمساتالبرنامجاإلرشادم.

سرلكالمحرريفكأخدالتنسيؽمعاإلدارةالعامةلمشؤكفاإلداريةكالماليةبكزارةشؤكفاأل -
جدكؿ كعرض األسرل، ألبناء البرامج تمؾ مثؿ تنفيذ أىمية تكضيح مع المكافقة،

 الجمساتاإلرشاديةكمكاعيدىا،لحجزقاعةالكزارة.

لتعريفيفبالبرنامجاالرشادمكماىيتو - تنظيـلقاءلزكجاتاألسرل)أمياتالمشاركيف(
كالمشار لمتفاعؿ أبنائيف كحث الجمساتكأىدافو، جدكؿ عرض كتـ بالبرنامج، كة

 كمكاعيدىاعمىاألميات.
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 األسس التي يقوم عمييا البرنامج اإلرشادي: .5

مجمكعةمفاألسسالميمةكىي:عمىيقكـىذاالبرنامج
كالعبلجأسس عامة:  - فياإلرشاد كحؽالفرد السمكؾاإلنساني، مركنة كتشمؿمراعاة

ميةالسمكؾلمتعديؿكالتغيير،كالتدريبكضركرةاالستمرارفيالنفسي،كتقبؿالعميؿ،كقاب
 عمميةاإلرشادالنفسي.

كتحقيؽأسس دينية: - السكم، كالنمك النفسي، اإلرشاد في أساسيان ركنان الديف يعتبر
أف كما لمسمكؾاإلنساني، مقدسة معايير تمثؿ مقية كالخي الدينية كالقيـ النفسية، الصحة

مقيةيؤدلإلىكمتمقييا)المسترشد()المرشدمةالنفسيةاحتراـمقًدـالخد (لمقيـالدينيةكالخي
 نجاحعمميةاإلرشادكاستمرارىابشكؿفعاؿ.

كسريةأسس فمسفية: - اإلرشادية، كأخبلقياتالمينة اإلنسانية، الطبيعة مراعاة كتشمؿ
ع،كالتفكيرالمنطقيالثقة،كالتسامحكاإلقناعمىالمعمكمات،كالعبلقةالمينيةالتيتقكـ

 فيكؿمراحؿالعمميةاإلرشادية.

المراىقة،أسس نفسية تربوية: - مرحمة في لمنمك الخصائصالعامة مراعاة كتتضمف
شباعحاجاتياالنفسيةكاالجتماعيةكالبيئيةكالدينية.  كا 

التيأسس اجتماعية: - البيئة في كيؤثر يتأثر اجتماعي ككائف بالفرد االىتماـ كتشمؿ
يع تؤثر االجتماعية كالضغكط القيكد كأف أسمكبعمىيشفييا، كأف الطفؿ، شخصية

االرشادالجماعييعتبرمفأفضؿالطرؽاالرشاديةفيالتعامؿمعالمشكبلتالسمككية
 كالنفسيةالتيتكاجواألطفاؿ.

التأكدمفسبلمةالجسـالفسيكلكجية،كخمكهمفاألمراضأسس فسيولوجية وعصبية: -
اعتبارأفاإلنسافيسمؾفيعمىالناحيةالنفسية،عمىميةكالعضكيةالتيتؤثرالجس

محيطوالبيئيككحدةنفسيةكجسميةمتكاممة.
 صدق المحكمين( لمبرنامج االرشادي:)المحتوى صدق  .6

السياؽعرضالبرنامجعمىعددمفذكماالختصاصكالخبرةفيمجاؿ تـفيىذا
اإلرشادي كالبرامج )اإلرشاد رقـ ممحؽ في أسماؤىـ كالمكضحة الباحثة3ة، حيثاستنارت ،)

بآرائيـكتعديبلتيـ،ليككفالبرنامجاإلرشادمذكفعاليةكيحقؽاألىداؼالتيكضعتمفأجمو.
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 ممخص عام لمبرنامج اإلرشادي .7

 ممخص عام لمبرنامج(: 4.14)جدول 

 خفض المشكالت السموكية ألبناء األسرى اليدف العام
طبلبالصؼ)سابع،ثامف،تاسع(أبناءاألسرل)الذككر(ةالمستيدفةالفئ

الباحثةجياتالتنفيذ
قاعةكزارةاألسرلكالمحرريفمكافالبرنامج
جماعينكعاإلرشاد
جمسة17عددالجمسات
(دقيقة(90-60مدةالجمسة
 شيركنصؼمدةالبرنامج

،التعاطؼ،التغذيةاإلصغاءاإليضاح،ر،التفسي،التفاعؿ،طرحاألسئمةالميارات
الراجعة،عكسالمشاعر،اإلقناع.

طرحاألسئمة،التفسير،االيضاح،عكسالنمذجة،إعادةالبناءالمعرفي،الفنيات
المشاعر،التعاطؼ،االصغاء،اإلقناع.

،شاشةعرض،أكراؽبركستيؿ،أكراؽLCDالبتكب،جيازاألدكات
أقبلـفمكماستر،أكراؽعمؿ،سماعات،أقبلـمبلحظات،بالكنات،

رصاص،أقبلـجاؼ.
تصميـتجريبي)مجمكعةتجريبيةكمجمكعةضابطة(.التصميـالتجريبي

تقكيـفعاليةالبرنامج
اإلرشادم

)تقديرمفخبلؿتطبيؽمقياسالمشكبلتالسمككيةألبناءاألسرل
األميات(.تقدير)سرلاألاألبناء(،مقياسالمشكبلتالسمككيةألبناء
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 ممخص لجمسات البرنامج: .8
 ممخص جمسات البرنامج اإلرشادي(: 4.15)جدول 

رقم 
األساليب  أىداف الجمسة عنوان الجمسة الجمسة

 المستخدمة
 

الجمسة 
 األولي

 
لقاء ألميات طالب 

البرنامج

  .تعريؼأمياتاألبناءبالبرنامجاإلرشادمكماىيتوكأىدافو .1
  .بناءلمتفاعؿمعالبرنامجتشجيعاأل .2
 .لممتابعةيةاالتفاؽعمىآل .3
تطبيؽالقياسالقبمي. .4

المناقشة،الحكار
العصؼالجماعية،
.العرض،الذىني

 
الجمسة 
 الثانية

 
لقاء وتعارف لطالب 
 البرنامج اإلرشادي

ككسر .1 اإلرشادم البرنامج كطبلب الباحثة بيف التعارؼ
الحاجزالنفسي.

 لبرنامجاإلرشادمكاليدؼمنوكمككناتو.تعريؼالطبلببا .2
كالمجمكعةاإلرشاديةةتحديدقكاعدالعمؿكالعبلقةبيفالباحث .3

 خبلؿجمساتالبرنامج.
تطبيؽالقياسالقبمي. .4


المناقشة،الحكار

العصؼالجماعية،
.العرضالذىني،

 
الجمسة 
الثالثة 
 والرابعة

 المــشكالت الــسموكية
 فــي المرحمــة

)الغضب،  اديةاإلعد
 العدوان(

تعريؼالطبلبعمىماىيةالمشكبلتالسمككيةفيالمرحمة .1
اإلعدادية.

 تعريؼالطبلبالفرؽبيفالمشكمةالسمككيةكالنفسية. .2
 يعددالمشاركيفأنكاعالمشكبلتالسمككية. .3
الكصكؿلتعريؼكأسبابكمظاىركًؿمفالغضبكالعدكاف. .4

المناقشة،المحاضرة
لحكار،االجماعية،

مجمكعاتعمؿ،
ذىني،عصؼ

االسترخاء.

الجمسة 
 الخامسة

الوعي بالمشاعر وَتفيم 
 ردود األفعال

 التعرؼعمىردكدأفعاؿالطبلبتجاهالمكاقؼالسمككية. .1
الحديثعفالمشاعرالمبلئمةكغيرالمبلئمةفيحياة .2

الطبلبالشخصية.

المناقشةالجماعية،
الحكار،عصؼ

ذىني.

 
الجمسة 

 لسادسةا

أنماط التفكير )دور 
األفكار في خمق 
 الغضب والعدوان(

التعرؼعمىدكراألفكارالبلمنطقيةفيخمؽكؿمف .1
 الغضبكالعدكاف.

 تفنيداألفكارالبلعقبلنية. .2
تدريبالطبلبعمىتبنيأفكارايجابيةكربطيابالسمكؾ. .3


العصؼالذىني،
المناقشةالجماعية،

الحكار
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رقم 
األساليب  أىداف الجمسة عنوان الجمسة الجمسة

 المستخدمة
الجمسة 
 ةالسابع

مناقشة األفكار 
والمعتقدات الداعمة 
 لمغضب والعدوان 

فحصاألفكاركالمعتقداتغيرالعقبلنيةالتييتمسؾبيا .1
 الطبلب.

تفريغكتنفيساالنفعاالتكخاصةاألشكاؿالمتنكعةمف .2
العدائية.

المناقشةالجماعية،
العصؼالذىني،
إعادةالبناءالمعرفي

.كدحضاألفكار

 
الجمسة 
 الثامنة
 والتاسعة

 
 تفريغ انفعالي



تفريغطاقاتيـالسمبية.عمىلمشاركيفمساعدةا .1
باالنفعاالتعفطريؽممارسة .2 التحكـ كيفية الطمبة تعميـ

 .االسترخاء
كمشاعرىـأفكارىـعفالتعبيرأىميةالمشارككفيتعرؼ .3

مشكبلتيـلحؿ

،ألعابتسمية
االسترخاء،

العممية،التطبيقات
.،التعزيزالحكار

 
الجمسة 
 العاشرة

 
 التعبير عن الذات

 تنميةميارةالتعبيرعفالذات. .1
 تكضيحأىميةالثقةبالنفس. .2
اكتساباتجاىاتإيجابيةنحكالذات. .3

الحديثالذاتي،
التطبيقاتالعممية،
الحكار،التعزيز

الجمسة 
 الحادية
 عشر

إدارة االنفعاالت والتحكم 
 بالذات

 األساليبالتككيدية.إكسابالطبلبمياراتاستخداـ .1
تنميةمياراتضبطالذاتلمكصكؿلتحقيؽاألىداؼ .2

المرجكة.

المناقشةالجماعية،
التعزيز،الحكار

 
الجمسة 
الثانية 
 عشر

 
 

 الدعم الديني

استخبلصالعبرمفخبلؿعرضنماذجكقصصمف .1
 القرآفكالسنةفيالتعامؿمعالعدكافكالغضب.

 يفمفخبلؿاإليمافالقضاءكالقدر.تقكيةالكازعالدينيلممشارك .2
حثالمشاركيفلتعزيزكاجبيـنحكربيـككطنيـ. .3

المناقشةالجماعية،
الحكار،العصؼ

الذىني.


 الجمسة 
الثالثة 
 عشر

ميارة التواصل 
يناالجتماعي مع اآلخر 

كمياراتالتكاصؿالمشاركيفيتعرؼ .1 .األخريفمععمىمفيـك
 تكاصؿمعاآلخريف.الأىميةعمىالطبلبيتعرؼ .2
التغمبككيفيةالتكاصؿمعيقاتعمىالطبلبيتعرؼ .3

.عمييا

المناقشةالجماعية،
لعباألدكار،

،،التعزيزالحكار
.النمذجة

الجمسة 
الرابعة 
 عشر

 
 اآلخرينمع  الحوار

كأىميةالحكارمعاآلخريف. .1 تعريؼالمشارككفبمفيـك
 .تعريؼالطبلببفنياتالحكارمعاآلخريف .2
تطبيؽكممارسةالحكارمعاآلخريفبفعالية. .3

المناقشةكالحكار،
لعباألدكار،

النمذجة.التعزيز،
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رقم 
األساليب  أىداف الجمسة عنوان الجمسة الجمسة

 المستخدمة
الجمسة 
 الخامسة
 عشر

إنياء البرنامج 
اإلرشادي

 تقييـجمساتالبرنامجاإلرشادم. .1
 تطبيؽالقياسالبعدم. .2
اختتاـالبرنامجاالرشادم. .3

المناقشةالحكار
الجماعية،التعزيز،

.الذاتيالحديث

الجمسة 
السادسة 
 عشر

لقاء ختامي ألميات 
 طالب البرنامج

 تقييـالبرنامجاإلرشادم. .1
 معرفةمستكمالتحسففيأداءاألبناءبعدانتياءالبرنامج. .2
تطبيؽالقياسالبعدم. .3

الحكار،المناقشة
الجماعية،التقييـ.

الجمسة 
السابعة 
 عشر

القياس التتبعي بعد 
 شير ونصف

 اسالتتبعي.تطبيؽالقي .1
.معرفةآثارتطبيؽالبرنامجعمىحياتيـاالجتماعية .2

الحكار،المناقشة
الجماعية،الحديث

.الذاتي
 

 تقويم البرنامج االرشادي: تم تقويم فاعمية البرنامج اإلرشادي من خالل: .9

 ف.االختباراتالقبميةكالبعديةكالتبعيةقبؿتنفيذالبرنامجكبعدتنفيذهمفقبؿالمفحكصي -

 االختباراتالقبميةكالبعديةكالتبعيةقبؿتنفيذالبرنامجكبعدتنفيذهمفقبؿأمياتاألبناء. -

 التقاريرالذاتيةمفالطبلبالمسترشديفنيايةكؿجمسةإرشادية. -
 خامسًا: بطاقة المالحظة:

مدار عمى المبلحظات مف مجمكعة بتدكيف البرنامج جمسات خبلؿ الباحثة قامت
البرنامجكحتىجمساتالب بداية األسرلمف أبناء سمكؾ فييا يتضح كالتي االرشادم، رنامج

إثراء في ساىمت كالتي األسرل، أبناء مف كالتعميقات لبعضالمداخبلت باإلضافة انتياءه،
النفاشأثناءالجمسات،كرافقياقياـالباحثةبإعطاءمجمكعةمفاإلرشاداتالمينيةالتيتساعد

يكضحتمؾالمبلحظات.(13)لتخطيمحنةاعتقاؿآبائيـممحؽرقـأبناءاألسرل

فيتحقؽأىداؼ المبلحظة فيبطاقة الباحثةمفالمبلحظاتالمدكنة حيثاستفادة
البرنامجاإلرشادم،كتقييـاألساليبالمتبعة،كذلؾمبلحظةكسائؿكأساليباالتصاؿبيفأفراد

فتأثيراتايجابيةكسمبيةعمىالسمكؾعمكمان،باإلضافةالمجمكعةالتجريبية،كماينتجعنيام
لمبلحظةالتفاعؿالمفظي،كالسمكؾالحركيكاإليماءكاألطراؼكأعضاءالجسـاألخرل،كرصد
بطاقة مف الباحثة كاستفادت األنشطة، بعض في كمشاعر عاطفة مف العاطفي التفاعؿ
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دك مكضكعية، بطريقة مبلحظاتيا تسجيؿ في الشخصي،المبلحظة الرأم عمى االعتماد ف
كتيدؼإلىتحسيفاألساليبكالسمكؾالتدريبيكضبط فيذاتيا، الغاية كسيمة فالمبلحظة
عطاءالباحثة السمبياتماأمكف،كماتفيدفيتسمسؿتحسفالسمكؾكالتفاعؿفيالجمسات،كا 

بمايفيدفيتطكيراألداء.تغذيةراجعةلتحسفاألداءمفخبلؿالتفسيرتحميؿالسمكؾكتفسيره

 خطوات إجراء الدراسة:
التعديبلت .1 إجراء بعد كذلؾ األسرل، ألبناء العاـ السمككية المشكبلت مقياس تصميـ

كاالضافاتالبلزمةمفخبلؿآراءمدرسيعمـالنفسفيالجامعاتالثبلث)اإلسبلمية،
 األقصى،األزىر(،باإلضافةإلخضاعولمصدؽكالثبات.

ت .2 المرحمةتـ في الذككر األسرل أبناء عمى العاـ السمككية المشكبلت مقياس طبيؽ
 (إبفأسير.24اإلعداديةمفمحافظتيغزةكالشماؿكعددىـ)

حصكؿمشكمتيالعدكافكالغضبعمى .3 العاـ أظيرتنتائجمقياسالمشكبلتالسمككية
 أعمىالدرجات.

السمككية .4 المشكبلت مقياس تصميـ اتـ كمقياس)العدكاف، األبناء" تقدير " لغضب(
لمتحكيـمفقبؿ تقديراألميات"،كاخضاعيما " الغضب( المشكبلتالسمككية)العدكاف،

سبلمية)الثبلثمدرسيعمـالنفسفيالجامعات ،األقصى،األزىر(،كتطبيؽإجراءاتاإلو
 الصدؽكالثبات.

مقياسالمشكبلتالسمككيةتـاختيارعينةالدراسةممفحصمكاعمىأعمىالدرجاتعمى .5
( كعددىـ التجريبية المجمكعة ليمثمكا 12العاـ، )ابف( شٌكؿ فيما 12أسير، أسيرابف(

 المتبقيفالمجمكعةالضابطة.

(أـممفحصؿأبنائيفعمىأعمىالدرجاتعمىمقياسالمشكبلت12كماتـاختيار) .6
 كالبعدم القبمي لمقياس آرائيف اخضاع ليتـ البرنامجالسمككية، أثر كمعرفة كالتتبعي

 اإلرشادمفيخفضالمشكبلتالسمككية.

أساليب .7 مراعاة مع األسرل، ألبناء السمككية لخفضالمشكبلت إرشادم برنامج تصميـ
الجالمشكمتيف،بشكؿمباشركمكجو،كقدتبنتالباحثةاالتجاهاالنتقائيلثكرف،كفنياتتع

 اإلرشاديةمفمختمؼالنظرياتفياإلرشادالنفسي.كذلؾلممزجبيفاألساليبكالفنيات
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تحكيـالبرنامجاإلرشادممفمجمكعةمفأساتذةالجامعاتالمختصيفبالبرامجاإلرشادية، .8
ضافةكتعديؿبعضالجمساتالتيتناسبالفئةالعمريةكمشكمتيالغضبكالعدكاف.  كا 

األسرل .9 زكجات مع لقاء تنظيـ لتعريفيف األبناء( كأىدافو،)أميات اإلرشادم بالبرنامج
كااللتزاـ البرنامج جمسات في لممشاركة أبنائيف لحثيف باإلضافة بمبلحظاتيف، كاألخذ
بالحضكركالمشاركةبفعالية،كعرضجمساتالبرنامجاإلرشادمعمىاألمياتالطبلعيف

 عمىطبيعةالجمساتكمحتكاىا.

)الغ .10 كذلؾالتطبيؽالقبميلمقياسالمشكبلتالسمككية تقديراألميات"، " العدكاف( ضب،
 لمكقكؼعمىآرائيففيتقييـسمكؾأبنائيفقبؿإخضاعيـلمبرنامجاإلرشادم.

التنسيؽمعاإلدارةالعامةلشؤكفاألسرلفيكزارةاألسرلكالمحرريف،مفخبلؿعرض .11
مكج ككنو البرنامج، انجاح في الكزارة كمدلمساىمة اإلرشادم، البرنامج بالمقاـفكرة و
 األكؿألبناءاألسرل،حيثتـأخدالمكافقةعمىتنظيـالجمساتفيقاعةالكزارة.

البدءفيتنفيذجمساتالبرنامجاإلرشادمعمىأفرادالمجمكعةالتجريبيةمفخبلؿتطبيؽ .12
تقديراألبناء"،ثـالشركعبتنفيذجمساتالبرنامجاإلرشادم مقياسالمشكبلتالسمككية"

(دقيقة،90-60ثبلثجمساتأسبكعيان،ككانتمدةالجمسةالكاحدةتتراكحمابيف)بكاقع
 البدء مفحيثتـ لخفضالمشكبلتالسمككية، التدريبعمىأنشطة فييا يتـ كاف كقد

 )المجمكعةالتجريبية(فيقاعةكزارةاألسرل.خبلؿااللتقاءبأبناءاألسرل

 ألسرل،كأمياتاألبناء.تطبيؽالمقاييسالبعديةعمىأبناءا .13

تنفيذاحتفاؿصغيرفينيايةالجمسات،بحضكرككيؿكزارةاألسرل،كتسميـأبناءاألسرل .14
 مفالبرنامج.انيائيـشيادات

 تطبيؽمقاييسالدراسةالتتبعيةبعدشيركنصؼمفاالنتياءمفجمساتالبرنامجاإلرشادم. .15

 تفريغبياناتالدراسة،كجدكلتيا. .16

 اإلحصائيةلمبيانات،باستخداـاألساليباالحصائيةالمناسبة.المعالجة .17

 استخبلصالنتائج،كعرضيا،كمناقشتيا،كتفسيرىا. .18

 تقديـالتكصياتكالمقترحات،فيضكءماأسفرتعنوالنتائج. .19
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
الباحثة قامت مف السمككية المشكبلت مقياس كتحميؿ التحميؿبتفريغ برنامج خبلؿ
( SPSSاالحصائي )Statistical Package for the Social Sciencesتـ كقد ،

استخداـاألساليباإلحصائيةالتالية:

 كالمتكسطاتالحسابيةكاالنحرافاتالمعيارية.التكرارات .1

 .لمعرفةثباتفقراتاالستبانة(  :(Cronbach's Alphaكركنباخاختبارألفا .2

ارت .3 )معامؿ بيرسكف بيفPearson)باط الداخمي االتساؽ صدؽ مف فقراتلمتحقؽ
 .االستبانةكالدرجةالكمية

 البلبارامترملمجمكعتيفمختمفتيف. Mann- Whitney  اختبارمافكيتني .4

البلبارامترملقياسيفمختمفيففينفس Wilcoxon Test تـاستخداـاختباركيمكككسكف .5
 .المجمكعة

.يرمافبراكفلمتجزئةالنصفيةالمتساكية،لمعرفةثباتفقراتاالستبانةمعامؿارتباطسب .6
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرىا

النتائجالتيتـالتكصؿإلييابعدالتحميؿاإلحصائيلمبيانات،الباحثةفيمايميتعرض
ةعفتساؤالتالدراسة،كفركضيا.كاإلجاب

التجريبية المجمكعتيف: في المتمثمة الدراسة عينة عمى األدكات تطبيؽ تـ لقد
المشكبلت كمقياس العاـ، السمككية المشكبلت مقياس تطبيؽ خبلؿ مف كالضابطة،
اإلرشاد البرنامج تطبيؽ ثـ األميات(، )األبناء، مف كؿ تقدير العدكاف( مالسمككية)الغضب،

عادةتطبيؽالمقاييسعمىالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطة، عمىأفرادالمجمكعةالتجريبية،كا 
تـبعدشيركنصؼتطبيؽالمقاييسعمىأفرادالمجمكعتيف،باإلضافةألمياتيـلمعرفة كما
كجيةنظرىففيتحسفأبنائيفمفعدمو،كلمتأكدمفاستمرارفاعميةالبرنامجاإلرشادمفي

ضالمشكبلتالسمككيةألبناءاألسرل.خف

 أواًل: نتائج الدراسة وتفسيرىا:
؟ انتشار المشكالت السموكية لدى أبناء األسرى نسبةما " ينصكالذمنتائجالسؤاؿالرئيس

لئلجابةعمىالسؤاؿتـاستخداـالمتكسطالحسابيكاالنحراؼالمعيارمكالكزفالنسبيلفقرات
تالسمككيةلدلأبناءاألسرلكالجداكؿالتاليةتبيفذلؾ:مستكلانتشارالمشكبل

 والترتيب:والوزن النسبي  الحسابي واالنحراف المعياريالمتوسط  يوضح(: 5.1)جدول 

 البعد م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 الترتيب

 2 64.16 0.6 1.925الغضب1
 1 68.81 0.515 2.064العدكاف2
 4 57.35 0.677 1.721الحساسيةالزائدةالخجؿ/3
 6 49.47 0.622 1.484الخكؼ4
 3 59.99 0.639 1.800العناد5
 5 53.51 0.668 1.605االنطكاء6
 7 47.78 0.644 1.433النسيافكعدـالتركيز7

  57.30 0.624 1.719 المتوسط العام
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المشػكبلتحصػكؿالمشػكبلتالسػمككيةمقيػاسألبعػادخبلؿالجدكؿالسابؽيتضحمف
(،حيػػػثاحتػػػؿبيعػػػدالعػػػدكافعمػػػى57.30%قػػػدره)عمػػػىكزفنسػػػبيالسػػػمككيةألبنػػػاءاألسػػػرل

(،كمػػػااحتػػػؿبيعػػػدالغضػػػبعمػػػىالمرتبػػػةالثانيػػػةبػػػكزف%68.81المرتبػػػةاألكلػػػيبػػػكزفنسػػػبي)
(،%59.99مػػغ)(،فيمػػاحصػػؿبيعػػدالعنػػادعمػػىالمرتبػػةالثالثػػةبػػكزفنسػػبيب%64.16نسػػبي)

(،%57.35فيمػػاحصػػؿبيعػػدالخجػػؿكالحساسػػيةالزائػػدةعمػػىالمرتبػػةالرابعػػةبػػكزفنسػػبيبمػػغ)
(،فيمػػاحصػػؿبيعػػدالخػػكؼعمػػىكزفنسػػبي%53.51كحصػػؿبيعػػداالنطػػكاءعمػػىكزفنسػػبي)

(.%47.78(،كأخيرانبمغالكزفالنسبيلبيعدالنسيافكعدـالتركيزعمى)%49.47بمغ)

ـ،2000تتفػػؽمػػعدراسػػةكػػبلنمػػف)مكسػػيكالدسػػكقي،ءنتػػائجالسػػؤاؿاألكؿفػػيضػػكك
(إلػػػىأفاالحتياجػػػاتالمختمفػػػةأمػػػاـمطالػػػبالبيئػػػةكنقػػػصاإلمكانيػػػاتكالحرمػػػافكعػػػدـ18ص

إشػػػباعالحاجػػػاتالنفسػػػيةكاالجتماعيػػػةكعػػػدـالنضػػػحاالنفعػػػالي،كتذبػػػذبالػػػركحالمعنكيػػػةبػػػيف
ظيكرالمشكبلتالسمككية.االرتفاعكاالنخفاضيؤدمإلى

(إلىأفالمشكبلتالسمككيةتككفبصكرةأقؿFRE, 2003كذلؾتشيرنتائجدراسة)
لدلاألفرادالذيفيتمتعكفبعبلقاتطيبةمعأسرىـ،بفضؿإتاحةالفرصةلممناقشةكالحكار،

مماييقمؿحجـكمستكلظيكرالمشكبلتالسمككية.

يييعبرعنياالمحركميفمفبيئتيـاألسريةنتيجةالشعكركتعتبرالسمككياتالسيئةالت
كذلؾيتخذكفتمؾالسمككيات إنصافوليـ، بالكبتكالمقتعمىالمجتمعالذميشعركفبعدـ

(.112ـ،ص2009ككسائؿلمتعبيرعمابداخميـ)إسماعيؿ،

بسببانفصاؿأكطبلؽأكفقدافأحدالكالديف،كت تشكؿكيعدشعكرالطفؿبالخسارة
أكيميؿ قدتظيرمفخبلؿسمككياتوكفردغيرمبالي، انفعالية، أليمة،كىزة إلىلديوخبرة

 )زىراف، الفقداف ذلؾ نتيجة اضطراباتسمككية عميو إلىأفتظير ـ،1995كبتمشاعره،
(.309ص

(أفنسػػػبةانتشػػػارالمشػػػكبلتالسػػػمككيةلؤلطفػػػػاؿـ2005كقػػػدأظيػػػرتدراسػػػةقشػػػطة)
(ـ2009%(،كػػذلؾأشػػارتنتػػائجدراسػػةإسػػماعيؿ)44فبيئػػتيـاألسػػريةبمغػػت)المحػػركميفمػػ

،كالغضػػػػب،)العػػػدكاف%(كالميتمثػػػؿفػػػي70بػػػأفالسػػػمكؾالسػػػيئاحتػػػؿالمرتبػػػةاألكلػػػيبنسػػػبة)
السرقة،الكذب(ألطفاؿاإليكاءالمحركميفمفكالدييـ.

رلبحصػكؿبيعػدالعػدكافكمماسبؽتيظيرنتائجمقياسالمشكبلتالسمككيةألبناءاألسػ
(،كىػػيبػػذلؾتتفػػؽمػػعمػػاأشػػارتلػػونتػػائج%68.81عمػػىالمرتبػػةاألكلػػىبػػكزفنسػػبيقػػدره)
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(بحصػػكؿبيعػدالعػػدكافعمػػىأبػػرزالمؤشػراتالسػػمككيةكاالنفعاليػػةألبنػػاءـ2007دراسػةحسػػيف)
رشػػػعكران(أفالػػػذككرغػػػائبياألبأكثػػػـ2012األسػػػرل،كأظيػػػرتنتػػػائجدراسػػػةبيرنػػػاكآخػػػركف)

(ـ2015بالػػذنبكأكثػػرعدكانيػػةمػػفالػػذككرحاضػػرماألب،كمػػاأظيػػرتنتػػائجدراسػػةشػػحادة)
بأفخمسإلىثمثيأبناءاألسرلالػذيفتػـاسػتيدافيـيعػانكفمػفمشػاكؿسػمككيةكنفسػية،فيمػا

بأفبيعدالعدكافحصػؿعمػىمعالدراسةالحالية(ـ2007اختمفتنتائجدراسةالصباحكزعكؿ)
أدنػػػيترتيػػػبمػػػفالمشػػػاكؿالسػػػمككيةألبنػػػاءاألسػػػرلفػػػيمحافظػػػةبيػػػتلحػػػـمػػػفكجيػػػةنظػػػر

األميات.

%(عمػػػى64.16فػػػيحػػػيفجػػػاءبيعػػػدالغضػػػبفػػػيالمرتبػػػةالثانيػػػةبػػػكزفنسػػػبيقػػػدره)
مقياسالمشكبلتالسمككيةألبناءاألسرل،كتتفؽنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةكػبلنمػف

%(مػف53(أفمقدارتأثرأطفاؿاألسرلأعمىمػفالبػالغيف،كأف)ـ2011)سحكيؿكرصرص
أبنػػػاءاألسػػػرلأصػػػبحكايعػػػانكفمػػػفتصػػػرفاتتتسػػػـبػػػالتييج،كمػػػاأشػػػارتنتيجػػػةدراسػػػةحسػػػيف

(بحصػػػػكؿفقػػػػرة"يصػػػػرخكثيػػػػران"عمػػػػىأبػػػػرزالمؤشػػػػراتالسػػػػمككيةكاالنفعاليػػػػةألبنػػػػاءـ2007)
(،كدراسػػػػػػػػػػػػػػةبيرسػػػػػػػػػػػػػػامبيرـ2011خطػػػػػػػػػػػػػػاب)األسػػػػػػػػػػػػػػرل،كػػػػػػػػػػػػػػذلؾاتفقػػػػػػػػػػػػػػتنتػػػػػػػػػػػػػػائجدراسػػػػػػػػػػػػػػة

persampiere(2009التيأشارتإليـ2005(،كدراسةنكرماف)ـ2010(،كدراسةصالح)ـ)
ارتفػػػاعمعػػػدالتالغضػػػبلػػػدلعينػػػةالدراسػػػة،بينمػػػااختمفػػػتنتػػػائجالدراسػػػةمػػػعنتيجػػػةدراسػػػة

أظيػػرت(التػػيأشػػارتإلػػىمتكسػػطمعػػدالتالغضػػبلػػدلعينػػةالدراسػػة،فيمػػاـ2012عيسػػرم)
(إلىانخفاضمعدالتالغضبلدلالعينةالمستيدفة.ـ2012نتائجدراسةالدكسرم)

فيمػػػػاحصػػػػؿبيعػػػػدلالخػػػػكؼكالنسػػػػيافكعػػػػدـالتركيػػػػزعمػػػػىأدنػػػػيترتيػػػػبعمػػػػىمقيػػػػاس
أبػك،كدراسػة)(ـ2012،)عمػىالمشكبلتالسمككيةألبناءاألسرل،كتتفؽنتائجدراسةكػؿمػف

كدتػػدنيفػػيالتحصػػيؿالعممػػيألبنػػاءاألسػػرللمنسػػيافالمتكػػرركعػػدـ(بكجػػـ2003كالبنػػا،جبػػر
تركيػػػػػزىـأثنػػػػػاءالدراسػػػػػة،فيمػػػػػااختمفػػػػػتنتػػػػػائجالدراسػػػػػةمػػػػػعنتػػػػػائجدراسػػػػػةكػػػػػؿمػػػػػفالصػػػػػباح

(كالتيأشارتأفالخكؼمفأىـمظاىرالمشاكؿالسمككيةألبنػاءاألسػرلفػيـ2008كزعكؿ)
مػػػػاأشػػػػارتنتػػػػائجدراسػػػػةكػػػػؿمػػػػفسػػػػحكيؿمحافظػػػػةبيػػػػتلحػػػػـمػػػػفكجيػػػػةنظػػػػراألميػػػػات،ك

%،كػػذلؾ80(بحصػػكؿبيعػػدالخػػكؼكالقمػػؽعنػػدأبنػػاءاألسػػرلعمػػىنسػػبةـ2011كرصػػرص)
(بػػأفبيعػػدمشػػاكؿاالنتبػػاهفػػيطميعػػةـ2007اختمػػؼنتػػائجالدراسػػةالحاليػػةمػػعدراسػػةحسػػيف)

المؤشراتالسمككيةكاالنفعالية.
 كػػػػػػافلػػػػػػواألثػػػػػػرفػػػػػػيالبحػػػػػػػثبنػػػػػػاءاألسػػػػػػرلألالحرمػػػػػػافالعػػػػػاطفيأفالباحثــــــةكتػػػػػرل

عػػػفأسػػػاليبسػػػمككيةسػػػمبيةغيػػػرتكافقيػػػةلمعمػػػؿعمػػػىتعػػػكيضالحرمػػػافالنػػػاتجعػػػفالحرمػػػاف
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،كأفالمشكبلتالسمككيةلياارتباطبتأثيراعتقاؿاألبعمىاألبناءخاصةفيمرحمػةالعاطفي
حباطػػػاتالمراىقػػةالمبكػػرة، كخبػػراتمؤلمػػةنتيجػػةفقػػدافبسػػببمػػاتعرضػػكالػػومػػفصػػعكباتكا 

كتسببليـالضيؽكالشعكربالكحدةكالخكؼالغامضمف،كىذهالمعانػاةكاضػحةلػدييـكالدىـ،
لمحػػبكالعطػػؼكالحنػػافكاألمػػافأبنػػاءاألسػػرلكىػػذايػػػدؿعمػػػىأفافتقػػار،المسػػتقبؿالمجيػػكؿ

.لػدييـاختبلالنفيالتكازفالنفسيكاالجتماعيكٌلد،األسرم

(بكجكدعبلقةكثيقةبيفالخبراتالصادمةالتيـ2016تضيؼنتائجدراسةشبليؿ)ك
يمربياالمراىؽكبيفحالةالتمردالتيتظيرمفخبلؿسمككياتو،كييرجعأسبابذلؾلحالةمف
المراىؽنتيجةعدـاشباعاحتياجاتو التييعيشيا الغضب،كىيناتجةعفحالةعدـالرضا

صكصيةمرحمةالمراىقةكالتيتساىـفيتفعيؿحالةالتمرد،باإلضافةألسبابالنفسية،كذلؾخ
كعكامؿميييئةتنشطفييااألفكاركالسمككياتالغيرسكيةنتيجةالضغكطكالتحدياتالمحيطة،

التيتكصمتبكجكدعبلقةارتباطيةبيفكؿمفـ2006كتؤكدذلؾنتائجدراسةالكحيدل) )
كمركنت كذلؾتكاصؿاألسرة أخرل، مفجية المراىؽفييا كبيفتمرد مفجية، كتماسكيا يا

(التيكشفتعفكجكدعبلقةايجابيةبيفالضغكطالنفسيةـ2011دراسةالمطارنةكالزغاليؿ)
كالتمرد.

تجعميػػـغيػػرقػػادريفعمػػىإقامػػةالعبلقػػاتمػػػعألبنػػاءاألسػػرلكىػػػذهالصػػدمةالعاطفيػػة
حيػػثتفتػػرالعاطفػػة،كليػػذايفضػػمكفاالنسػػحاباالنفعػػالي،الثقػػةبيػػـاآلخػػػريفكالتعػػػاطؼمعيػػـك

التػػيتظيػػرمػػفخػػػبلؿإيقػػػاعاألذلبػػاآلخريفكتخريػػبممتمكػػاتيـأكي،كينعػػدـالحػػػسالكجػػدان
عندىـ.كىذايعكدإلىاضػطرابالجػكاألسرم،إيذاءالذات

كيظيػػرىػػذاكاضػحان،رةفيمجؤكفإلػىالتعػػكيضعػفذلػؾبالعػدكافلتأكيػدالػذاتكالسػيط
طمػػبمػنيـ،كقمػةمشػاركةييمػعالمحيطػيفبيػـكرفضػيـلمػػاأبناءاألسرلمفخبلؿعدـتعاكف

يقمػػؿأفػػرادالمجمكعػػةالتجريبيػػةلػػؤلبكىػػذايػػدؿعمػػىأففقػػداف،زمبلئيػػـفػػياألنشػػطةالمتعػػددة
الأبنػاءاألسػرلقػدراتكىػذايعػكدإلػىأفطاقػاتك،لدييـالحبكالعطؼكالتعاكفمػعاآلخػريف
سػمككياتغيػرممايػدفعيـإلػىتفريغيػاعمػىشػكؿ،تجدليػاالتكجيػوالصحيحكالتفريغالمناسب

سكية.
عمػىأىميػةتكامػؿدكراألبمػعدكراألـفػيإشػباعالحاجػاتالمتعػددةالباحثةكتؤكػد

ثالتكجيػػػوكمػػنحالثقػػةلؤلبنػػاءكرعػػايتيـ،فػػاألبكاألـمسػػؤكالفمعػػانعػػفتربيػػةاألطفػػاؿمػػفحيػػ
أفالكصكؿإلػىتحقيػؽالتػكازفالنفػسيلممراىؽيتطمبإشػباعك،كالتشجيعكالقبكؿكترسيخالقيـ
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عػػفتسػػػاؤالتوعػػػفسػػػخإحسػػػاسالمراىػػؽباليكيػػػة،كيجيػػػػبييرالحاجػػةإلػػػىاألمػػػف،ألفإشػػباعيا
يرالسكية.،كيجنبوالكقكعفريسةسيمةلمسمككياتغكينكنةكىدؼكمعنىالحياة

 التيالباحثةكترم الظركؼالمحيطة كتأثير االعتقاؿ، بسبب األب غياب أزمة أف
األسيرباألخبلؽالحميدةكالتصرفاتالسكية،كالتحصيؿالدراسيابفتضغطباتجاهأفيتحمى

الجيدكتحمؿالمسئكلية،كأفيككفعكنانلكالدتوفيظؿغياباألب،كأفيظيربصكرةجميمة
اآلخريف،كؿذلؾييشكؿضغطانعمىىذاالمراىؽ،ممايدفعوأفيتمردعمىىذهالصكرة،أماـ

كأف أشكالو، بالعدكافبكافة مفحنافاألب، المحركمة كأفييعبرعفمشاعره كأفييحطميا،
يصرخبأنويجبأفيعيشالمرحمةبكؿتغيراتياكباقيأقرانو،كأفاليتقكلبفيقالبمعيف،

ع بسمعتفرضو كاابنيمجننيما " تقكؿ المشاركيف أحد فكالدة كالده، ظركؼاعتقاؿ ميو
الكبلـبسبدهيطمعبراالداركبركحمتأخر،كدايمامشاكؿمعإخكتواألكبرمنو،كبدكشحدا

يٌدخؿفيو،كبحكيأناكبير،كبعرؼأتصرؼ،مشعمشافأبكيامحبكسبدككاتتحكمكافيا".

 بعضأبناءاألسرلالمراىقيفلسمككياتغيرسكيةلفرضسياسةكاقعكذلؾقديمجأ
جديد،فيكيشعربأنوأصبحمكافكالده،يأمركينييكيكجوالتعميمات،كيمنعإخكتواألصغر
منومفالخركج،أكأفيتسمطعمييـباألكامر،كيدخؿفيجداؿطكيؿعمىأبسطالتفاصيؿمع

الباح الحظتو ما كىذا اإلرشادم،كالدتو، البرنامج في بأمياتالمشاركيف لقائيا مفخبلؿ ثة
مع التكاصؿ مف منعيا عمى كالعمؿ أبنائيا، تصرفات مف تشكك كانت بعضيف أف حيث
المجتمعالخارجي،كتقكؿ"إبنيبمنعنيأطمعأقضيحاجاتالبيت،أكأشارؾفيالمناسبات

بتنزلي!!"كأـأخرلتضيؼ"إبنيبمسؾاالجتماعية،كبحكيميجكزؾمحبكسكيؼبتطمعيك
عصايةالمكنسةإلخكاتوالبناتإالأصغرمنوكبكسرىاعمييـإذاشاؼكحدةكاقفةعمىباب

الدار"
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 يوضح الوزن النسبي ألبعاد مقياس المشكالت السموكية العام(: 5.1)شكل 

 السموكية العام (: يوضح الوزن النسبي ألبعاد مقياس المشكالت5.1شكل)

 ول:نتائج التحقق من الفرض األ 

عند مستوى  توجد فروق ذات داللة احصائية"(الذمينص1الختبارصحةالفرض)
بين متوسط درجات المشكالت السموكية لدى المجموعة التجريبية ( a ≤ 0.05الداللة )

.والضابطة بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي " تقدير األبناء"

 مافكلمتحقؽ اختبار استخداـ الفرضتـ ىذا صحة مف Mann-Whitneyكيتني
البلبارامترمكالجدكؿالتالييكضحذلؾ:

فراد بالمجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات األ(: 5.2) جدول
 اء"المشكالت السموكية ألبناء األسرى " تقدير االبنالبرنامج عمى مقياس 

اسم  االبعاد
مجموع  متوسط الرتب ن المجموعة

مستوى  Zقيمة  Uقيمة  الرتب
 الداللة

 الغضب
 122 1210.17ضابطة

44-1.9920.043
 178 1214.83تجريبية

 العدوان
 101 128.42ضابطة

23-2.8930.004
 199 1216.58تجريبية

 00..0=  (0.00مستوى الداللة عند )            0...0( =0.01مستوى الداللة عند )

،1.992المقياسعمىالترتيب)ألبعادالمحسكبةZفقيـأيتضحمفالجدكؿالسابؽ
2.893 كىي القيمأ( مف )ةكبر ،(0.955الحدية يشير داللةىلإمما ذات فركؽ كجكد

التجريبيةتيففرادبالمجمكع(بيفمتكسطاترتبدرجاتاأل0.05احصائيةعندمستكلداللة)



127 

،كأفرتبدرجاتالمقياسفياتجاهالمجمكعةالتجريبيةألبعادفيالقياسالبعدمكالضابطة
أفرادالمجمكعةالتجريبيةعمىمقياسالمشكبلتالسمككيةأقؿمفرتبدرجاتأفرادالمجمكعة

دتعرضيـفرادالمجمكعةالتجريبيةبعأممايعنيتحسفدرجاتالضابطةفيالقياسالبعدم،
 مقارنة تتعرضلنفسجمساتالبرنامجبأفرادلجمساتالبرنامج لـ التي الضابطة ،المجمكعة

)كىذا عكيضة دراسة مع العبلجـ2010يتفؽ ممارسة تأثير عمى لمتعرؼ ىدفت التي )
العقبلنياالنفعاليالسمككيلمتقميؿمفالسمكؾالعدكاني،كأثبتتنتائجالدراسةفعاليةالبرنامج

كذلؾدراسةأبكغزالة) التجريبية، (ـ2010اإلرشادمفيخفضالسمكؾالعدكانيلممجمكعة
مف عينة لدل الغضب إلدارة سمككي انفعالي عقبلني إرشادم برنامج فاعمية أظيرت التي

تتفؽمعدراسةأكزكآيساف) (فيفعاليةالتدريبعمىـ2011تبلميذالمدرسةاإلعدادية،كما
(ـ2014التعامؿمعالغضبكمياراتالتكاصؿمعالمراىقيف،كدراسةالحساسنة)استراتيجيات

السمكؾ خفض في الغضب إدارة عمى لمتدريب جمعي تكجيو برنامج فعالية أظيرت التي
(التيأظيرتفعاليةالبرنامجاإلرشادمالمستندـ2013العدكاني،كذلؾدراسةالنكيرافكحمدم)

 خفضالسمكؾالعدكاني.إلىالكفاءةاالنفعاليةفي

البرنامج أنشطة تمقت التي التجريبية المجمكعة أف إلى النتيجة ىذه الباحثة كتعزك
اإلرشادمقدانخفضتلدييـمؤشراتالمشكبلتالسمككيةالمتمثمةفيالغضبكالعدكاف،أكثر

يةكفاعميةمفالمجمكعةالضابطةكالتيلـتتمؽأنشطةالبرنامجاإلرشادم،ممايدؿعمىأىم
البرنامجاإلرشادمكأنشطتوالمختمفة؛كالتيعممتعمىالمساىمةفيخفضالعدكافكالغضب،
كالتأثير فيمعالجةالمشكبلتالتييكاجيكنيا يدفعيـالستخداميا المعرفيةمما كتعديؿالبنية

فياألحداث.
 قارنت ما بعد مبلحظتو تـ ما الباحثةكىذا في المشاركيف المجمكعةاستجابات

القياسالبعدم، في السمككية مقياسالمشكبلت فقرات عمى الضابطة كالمجمكعة التجريبية،
خفضكاضحفيردكد برزتفييا التجريبية فكجدتأفاستجاباتالمشاركيففيالمجمكعة
األفعاؿفيمكاقؼالغضبكالعدكافبشكؿممحكظ،حيثأفأغمباالستجاباتتركزعمىقدرة

لممكاقؼكالمشكبلتالتييتعرضكفلياالمشاركي التفكيرالعقبلنيباالستجابة فعمىاستخداـ
االتصاؿ كحسف الفعاؿ، كالحكار المشاركيف، عند تنميتيا تـ التي أك المتعممة بالميارات
كالتكاصؿمعاآلخريف،كتحمؿالمسئكلية،كذلؾقدرتيـعميالقياـبجميعاألعماؿالتيتيككؿ

كقدر الظركؼالييـ، كتحدمجميع المكاقؼالضاغطة، أثناء عفمشاعرىـ التعبير عمى تيـ
الطارئةفيحياتيـ،كالتيكافمفأبرزىااعتقاؿآبائيـلسنكاتطكيمة،فيحيفأفاستجابات
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تمقيأفراد السببفيذلؾعدـ الباحثة كتعزك كانتتيظيرعكسذلؾ، الضابطة المجمكعة
البرنامجاإلرشادم.المجمكعةالضابطةلجمسات

)فنيةإعادة ألفالبرنامجاإلرشادماشتمؿعمىأنشطةكفعالياتمختمفةمثؿ: كنظران
البناءالمعرفي،تفنيداألفكار،الحديثاإليجابيمعالنفس،النمذجةمفخبلؿعرضالقصص،

فعاؿفيالتأثيرالتخيؿكالتأمؿكاالسترخاء،كالتعزيزاإليجابي،كالكاجبالمنزلي(كافلودكر
عمىمعتقداتالكفاءةالذاتيةعندالمجمكعةالتجريبية.

أفثمرةماجناهالمشارككففيالبرنامجمففكائد،تتفؽمعماأشارلوالباحثة كترل
 كجرادات، )الخكالدة مف ص2014كؿ أثاركا338ـ، الذيف باآلخريف السمبي التفكير أف " )
لىالحدمفغضبيـ،كالتفكيرباالنتقاـأك بقطعالعبلقاتمعيـ،يؤدلإلىانفعاالتسمبيةكا 

بشكؿإيجابيبالمكاقؼالتيأثارت كبذلؾينبغيأفيفكركا الكاجباتبالشكؿالمطمكب، أداء
غضبيـ،كأفيفكركالفترةقصيرةمفالكقتبطبيعةالسمككياتالتيصدرتمنيـلبلستفادةمف

ذلؾفيالمكاقؼالبلحقة".

البرنامجكيؼيتخمصكامفحاالتمفجمساتفأفرادالمجمكعةالتجريبيةتعممكاكماأ
بممارسةأنشطةتساعدىـفيتفريغانفعاالتيـبطريقةصحٌيةكمقبكلة الغضبالتييىخبركنيا

مفاستمتاعأبناءاألسرلأثناءتماريفاالسترخاء،كأنيالياالباحثةاجتماعيان،كىذاماالحظتو
عاؿعمىسمككيـكرغبتيـفيالقياـبتمريفاالسترخاءكؿجمسة.تأثيرف

أففنيةالنمذجةمفخبلؿالقصصالقرآنيكافلياتأثيركبيرعمىأفرادالباحثةكماالحظت
كانت ألنيا لدييـ، الغضبكالعدكاف كخفضكؿمف فيتعديؿسمككيـ التجريبية المجمكعة

أفكارىـ،مفخبلؿتعزيزكاستنياضالجانبالدينيلدييـ.تحاكيقدراتيـالعقمية،كتؤثرفي






 

 

 

 

 تقدير األبناء"" لممجموعتين التجريبية والضابطة لُبعدي العدوان والغضب متوسط الرتبيوضح (: 5.2)شكل 
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 :الثانينتائج التحقق من الفرض 

لة توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدال نو"أعمىالثانيينصالفرض
(a ≤ 0.05بين متوسط ) لدى المجموعة التجريبية والضابطة  درجات المشكالت السموكية

". " من وجية نظر األمياتفي القياس البعدي 

البلبارامترمMann-Whitneyكيتنيكلمتحقؽمفصحةىذاالفرضتـاستخداـاختبارماف
كالجدكؿالتالييكضحذلؾ:

فراد بالمجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق متوسطات رتب درجات األداللة الفروق بين (: 5.3) جدول
 المشكالت السموكية ألبناء األسرى" تقدير األميات"البرنامج عمى مقياس 

اسم  االبعاد
متوسط  ن المجموعة

 الرتب
مجموع 
مستوى  Zقيمة  Uقيمة  الرتب

 الداللة

 الغضب
 141 1211.75ضابطة

63-2.1080.035
 159 1213.25يبيةتجر

 العدوان
 151 1212.58ضابطة

71-2.0590.037
 149 1212.42تجريبية

 00..0=  (0.00مستوى الداللة عند )            0...0( =0.01مستوى الداللة عند )
،2.108المقياسعمىالترتيب)ألبعادالمحسكبةZفقيـأيتضحمفالجدكؿالسابؽ

ليكجكدفركؽذاتداللةاحصائيةإممايشير،(0.955مفالقيـالحدية)برأك(كىي2.059
كالضابطةالتجريبيةفرادبالمجمكعتيف(بيفمتكسطاترتبدرجاتاأل0.05عندمستكلداللة)
فياتجاهالمشكبلتالسمككيةألبناءاألسرل"تقديراألميات"مقياسألبعادفيالقياسالبعدم
حسبرألاألميات،فرادالمجمكعةالتجريبيةأفتحسفدرجاتأبيةممايعنيالمجمكعةالتجري

رتب مف أقؿ السمككية المشكبلت مقياس عمى التجريبية المجمكعة أفراد درجات رتب كأف
بأفرادبعدتعرضيـلجمساتالبرنامجمقارنةدرجاتأفرادالمجمكعةالضابطةفيالقياسالبعدم

.لـتتعرضلنفسجمساتالبرنامجالمجمكعةالضابطةالتي

البرنامج ألنشطة خضعت التي التجريبية المجمكعة أفراد درجات تحسف يدؿ كىذا
 السمكؾكالذماإلرشادم، ذك أبنائيف تجاه نظرىف كجية تغيير في األميات عمى انعكس

طيب(كدراسةالخـ2007العدكانيكالعنيؼ،كىذامايتفؽمععددمفالدراساتمنياغزاؿ)
سمككياتـ2010) تجاه األىؿ مكقؼ في إيجابية تغيرات ىناؾ أف إلى تشيراف كالمتاف )
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بخش) دراسة كذلؾ التجريبية، فيـ2004المجمكعة كاضح تحسف بكجكد ميصت خى حيث )
سمككياتالمجمكعةالتجريبيةمفخبلؿالنتائجالخاصةبمقياساألميات.

بيةمفالمراىقيفيسعكففيىذهالمرحمةإلىأفأفرادالمجمكعةالتجريالباحثةكترل
مف أك األميات مف سكاء المحيطيف مف المتمثؿ االجتماعي الدعـ أف كيركف االستقبللية،

يعدبالنسبةليـمؤشرانعمىعدـقدرتيـعمىتحمؿالمسؤكلية،كعمىنقصخبرتيـاألقارب،قد
ابؿىذاالدعـبالرفض،كىذاماتكصمتلوفيالتعامؿمعالمكاقؼالمختمفة،كبالتاليكافييق

الباحثةمفخبلؿآراءأبناءاألسرلباإلضافةلمحديثمعأمياتيـمعبدايةتنفيذالجمسات.

البناء عادة ساىمتالفنياتالسمككيةمثؿالكاجباتالمنزليةكنشاطاالسترخاء،كا  كما
ىـالفنياتالمستخدمةفيتطبيؽأنشطةمفأالباحثةالمعرفيكالمناقشةكالحكارالتيتعتبرىا

المكاقؼ في الجمساتاإلرشادية األسرلفي أبناء تعمميا كالخبراتالتي اإلرشادم، البرنامج
األمياتكاإلخكة  مع كبخاصة اإلرشادية، الجماعة خارجإطار العامة كالحياتية االجتماعية

السمككياتالناتجةعفتعمـكخ ككافكالجيرافعمىتثبيتىذه فضلمسمككياتغيرالسكية،
عمى أبنائيف كتشجيع كتعزيز الدائـ، كاالتصاؿ المستمرة، المتابعة في إيجابي لؤلمياتدكر

الحضكركااللتزاـ،حتيأفبعضاألمياتقالت"ياريتتاخدكاباقيأكالدممعكـ".


 العدوان والغضب    لممجموعتين التجريبية والضابطة لُبعدي متوسط الرتبيوضح  (:5.3)شكل 

 " من وجية نظر األميات "
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:الثالثنتائج التحقق من الفرض 

عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةينص"الختبارصحةالفرضالذم
درجات المشكالت السموكية لدى أفراد المجموعة التجريبية  طمتوس بين( a ≤ 0.05) الداللة

 " تقدير األبناء".البعدي، التتبعي(  ،)القبميفي القياسات المتعددة 

البلبارامترمWilcoxon Testكيمكككسكفكلمتحقؽمفصحةىذاالفرضتـاستخداـاختبار
.كالجدكؿالتالييكضحذلؾ

درجات أفراد بالمجموعة التجريبية في القياس القبمي والبعدي والتتبعي  داللة الفروق بين(: 5.4) جدول
 تقدير األبناء" لممشكالت السموكية "

 مستوى الداللة x2قيمة  متوسط الرتب العدد القياس االبعاد

 الغضب

 1230.38قبمي
26.4170.000  1215.79بعدم

 11.33 12تتبعي

 العدوان

 1230.50قبمي
28.7510.000  17.25 12بعدم

 11.75 12تتبعي
 10.301=  (0.00مستوى الداللة عند )            .23.20( =0.01مستوى الداللة عند )

 

مقياسالمشكبلتالسمككيةالمحسكبةX2فقيمةأيتضحمفالجدكؿالسابؽ ألبعاد
(،مما18.307(كىيقيـأكبرمفالقيمةالحدية)26.417،28.751بمغتعمىالترتيب)

ألفرادبالمجمكعة(بيفدرجاتا0.05كجكدفركؽدالةاحصائيةعندمستكلداللة)إلىيشير
ممايعنياستمرارالسمككية،التجريبيةبعدمتابعةتطبيؽالبرنامجعمىأبعادمقياسالمشكبلت

تحسفدرجاتأفرادالمجمكعةالتجريبيةبعدتعرضيـلجمساتالبرنامج.

فيجدكؿ كرد ما عمى القياس(5.4)بناءن في إحصائيان دالة فركقان ىناؾ أف يتضح
معماتكصؿإليوم،كالقياسالقبميكالتتبعي،كالقياسالبعدمكالتتبعي،كىذايتفؽالقبميكالبعد

كزمبلؤه أف  ((Spangler et al.,2002سبانغمر إلى نتائجيا أشارت التي دراستيـ في
،كذلؾاالنفعاالتاإليجابيةتزايدتخبلؿبرنامجضبطالغضبككصمتإلىأعمىمستكلليا
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الدراسة نتائج كجرادات)اتفقت الخكالدة دراسة نتائج مع كدراسةـ2014الحالية ،)
ككلنر)ـ2012شاىيف) داكف كدراسة زىراف)ـ2011(، كدراسة كدراسةـ2011(، ،)
أمأفـ2011شافعي) المتابعة، فترة استمرار االرشادممع البرنامج أظيرتفاعمية كالتي )

أ لدل التحسف مستكم أف تكشؼعف القياسالتتبعي يكفنتائج لـ التجريبية المجمكعة فراد
مؤقتان،كىذايدؿعمىأفالبرنامجاالرشادمكانتلوفاعميةتتسـباالستمرار.


 البعدي، التتبعي(  القبمي،لممجموعة التجريبية في القياسات ) متوسط الرتبيوضح (: 5.4)شكل 

 تقدير األبناء " والغضب "لُبعدي العدوان 

 :لرابعانتائج التحقق من الفرض 

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الينص"الختبارصحةالفرضالذم
في المشكالت السموكية لدى المجموعة التجريبية  درجات طمتوس في( a ≤ 0.05) الداللة
". "من وجية نظر األميات ، البعدي، التتبعي()القبميات المتعددة القياس

ا تـ الفرض ىذا صحة مف كلمتحقؽ اختبار Wilcoxon Testكيمكككسكفستخداـ
:كالجدكؿالتالييكضحذلؾالبلبارامترم
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 والتتبعي درجات االفراد بالمجموعة التجريبية في القياس القبمي والبعدي داللة الفروق بين(: 5.5) جدول
 لممشكالت السموكية لألبناء " تقدير األميات"

 مستوى الداللة x2مة قي متوسط الرتب العدد القياس االبعاد

 الغضب

 1228.83قبمي

23.3920.000  17.63 12بعدم

 13.04 12تتبعي

 العدوان

 30.50 12قبمي

21.6160.000  17.42 12بعدم

 14.58 12تتبعي

 10.301=  (0.00مستوى الداللة عند )            .23.20( =0.01مستوى الداللة عند )

مقياسالمشكبلتالسمككيةالمحسكبةX2فقيمةأؿالسابؽيتضحمفالجدك ألبعاد
(،مما18.307)مةالحدية(كىيقيـأكبرمفالقي23.392،21.616بمغتعمىالترتيب)

(بيفدرجاتاألفرادبالمجمكعة0.05يشيرإلىكجكدفركؽدالةاحصائيةعندمستكلداللة)
كمتاب بعد األميات رأم حسب المشكبلتالتجريبية مقياس أبعاد عمى البرنامج تطبيؽ عة

لجمساتالسمككية، تعرضيـ بعد التجريبية المجمكعة درجاتأفراد تحسف استمرار يعني مما
البرنامج.

يتضحأفىناؾفركؽدالةإحصائيانفيالقياس(5.5)كبناءعمىماكردفيجدكؿ
ر حسب كذلؾ كالتتبعي البعدم كالقياس كالبعدم دراسةالقبمي مع يتفؽ كىذا األميات، أل

)ـ2010الخطيب) غزاؿ كدراسة اإلرشادمـ2007( البرنامج فاعمية كالتيأظيرتاستمرار )
بعدمركرفترةالمتابعة،مفخبلؿقياسآراءاألميات.
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 البعدي، التتبعي( القبمي،لممجموعة التجريبية في القياسات ) متوسط الرتبيوضح (: 5.5)شكل 

 من وجية نظر األميات " والغضب "العدوان لُبعدي  

 ثانيًا: مناقشة وتفسير النتائج:
اإلرشادم، البرنامج فعالية فركضالدراسة، لنتائج العرضالسابؽ خبلؿ مف يتضح

مفخبلؿماكالذم األسرل، لدلأبناء فيخفضالمشكبلتالسمككية أثبتتالنتائجنجاحو
راءأمياتيـ،عمىمقياسالمشكبلتالسمككيةفيالقياسأشارتلواستجاباتأبناءاألسرلكآ

البعدمكالتتبعي،كتعزكالباحثةتمؾالنتائجألىميةاالستراتيجياتكالفنياتكاألساليبالتيتـ
مفالسمكؾالعدكانيكالغضب. انتقائيابدقةلتناسبالفئةالعمرية،كتساىـفيخفضكؿو

ظيرعمىنتائجالدراسةيرجعألسبابعديدةمنيا:مالذكترلالباحثةأفالتحسفالكاضح

الكامؿمفًقبؿأبناءاألسرلبحضكركافةجمساتالبرنامج،كتطبيؽالقكاعد االلتزاـ
المجمكعة الفعالةألفراد باإلضافةلممشاركة فيبدايةالجمسات، االتفاؽعمييا التيتـ العامة

االلتزاـكفعاليةالمشاركةبالعبلقةالتجريبيةفيأنشطةالبرنامجاإلرشادم،كت فسرالباحثةىذا
االنفتاح، عممية سيؿ مما كالباحثة، األسرل أبناء بيف نشأت التي كالثقة الجيدة، المينية
كالشفافيةفيالنقاش،حيثشارؾالجميعبآرائيـ،كأفكارىـ،كعبركاعفمشاعرىـدكفتردد،أك

فيأجكاءمفالراحةكاالطمئناف استخدمتالباحثةأساليبخكؼ، كما البناء، النقد كالتقبؿ، ،
التشجيعكالتعزيز،كالعصؼالذىنيلمكشؼعفاألسبابالحقيقةكراءالسمككياتغيرالسكية،
كسابأبناءاألسرلالشعكربالمسؤكليةكبأىميةآرائيـ،كخبراتيـالشخصيةمماأكسبيـالثقة كا 

بالذات،كاالعتزازبالنفس.
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ألداءالكاجبالمنزليالذلكانكاييكنمفكفبالقياـبونيايةكؿجمسةأىميةبالغةكماأف
فيترسيخماتـتناكلومفأنشطةكمافيومفتييئةلمجمسةالتالية،كذلؾقامتالباحثةبإثراء
جمساتالبرنامجاإلرشادمبالمكادالنظريةكاألنشطةالعممية،كباستخداـتقنياتلعباألدكار،
كالتعمـبالمبلحظة،كالنمذجة،كاإلنصاتالجيدلممداخبلتكالتعقيبعمييا،كالتعاطؼ،كالتعزيز
الدائـعمىتبنيسمككياتسكيةمقبكلةكمرغكبةاجتماعيان،كذلؾاكتسابأبناءاألسرلعددمف
لآلخريف كاإلصغاء بمطؼ، كالتحدثمعيـ المياراتكمياراتالتكاصؿكالحكارمعاآلخريف،
دكفمقاطعة،كالتعاطؼمعاآلخر،كفيـمشاعره،التحكـبالغضب،كالقدرةعمىتحديدردكد

األفعاؿتجاهالمكاقؼالمثيرةلمعدكاف.

في األـكاالستماعلتعميماتيا مساعدة الباحثةبشكؿمستمرعمىضركرة كذلؾتأكيد
مييـأفيتحممكاجزءمفظؿتكاصؿاعتقاؿاألب،فييالتيتتحمؿكافةاألعباء،كيجبع

مسؤكليةاألعباءالممقاةعمىأمياتيـ،كأفتككفعبلقتيـبإخكتيـعبلقةكديةطيبة،بعيدةعف
مع مشكبلت افتعاؿ كعدـ األقراف، مع المشكبلت جمب عف االبتعاد كذلؾ المشاحنات،

المحيطيفبيـ.

 لمتدرج كتتابعالذمباإلضافة تسمسؿ خبلؿ مف الباحثة كاالنتقاؿاتبعتو الجمسات،
بمركنةمفجمسةآلخرمكمفنشاطآلخر،باإلضافةلؤلساليبالعبلجيةالمستمدةمفالعبلج
الخاطئة األفكار تغيير مفخبلؿ العممياتالمعرفية، في تأثير ليا كالتي المعرفي، السمككي

شفاء،كتعديؿسمكؾ"عمميةإعادةالبناءالمعرفي"،كالتيتعدنمكذجبناءميارات،كليسنمكذج
الفردمفخبلؿالتأثيرفيعممياتالتفكير.

 االستشيادالباحثةكحرصت خبلؿ مف المشاركيف لدل الديني الجانب تعزيز عمى
كجزاء القصصالقرآنية مف الستخبلصالعبر باإلضافة النبكية، كاألحاديث القرآنية باألدلة

اإلسبل القيـ كالتعرؼعمى الببلء، عمى العنؼالصبر لنبذ اإلسبلـ كدعكة التسامح، في مية
كالعدكاف،كحؿالنزاعاتبطرؽسممية،كذلؾعززتالباحثةالجانبالكطنيمفخبلؿضركرة
المشاركةفيعمميةالتحرركالنضاؿالتييخكضياالشعبالفمسطيني،فاألسيريعدمفالفئات

فيالمشركعالكطني،كيجبعم بصمتيا يالجميعمساندتوكتعزيزصمكده،الميمةالتيليا
الصالحيف، األبناء مثاؿ يككنكا أف يجب كبذلؾ ليـ، كعزة مفخرة ييشكؿ آبائيـ اعتقاؿ كأف

كيعكسكاصكرةحسنةألبناءاألسرلفيكافةأماكفتكاجدىـ.
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أبناء مع تسجيميا تـ التي المفظية الراجعة التغذية الحالية الدراسة نتائج تدعـ كما
كسعادتيـبالمشاركةبالبرنامجاإلرشادم،كالتيكانتكمايمي:األسرل،

:"أناانبسطتكتيربمشاركتيبالبرنامج،كتعرفتعمىأبناءأسرلمفنفسعمرم،إبن أسير
كحتكاصؿمعيـبعدانتياءالبرنامج.

كظركؼإبن أسير كىيالحرمافمفاألب، نفسالمشكمة ككانتعنا مجمكعةحمكة كنا " :
اتنامتشابيةكتير،كمافرحمةالزيارةاالبنعانيمنيالمانركحنزكرآبائنافيالسجف،ككيؼحي

أنوبنتمنيأنويركحمعنا،كمايضؿمكبؿاأليدمكمحبكسبيفأربعحيطاف"

االسترخاء،إبن أسير في نشارؾ كنا لما عندم اال الضغكط كخففتمف ارتحتكتير أنا :
ا كأستنيالمقاءكاأللعابالترفييية مبسكط، ككنتأركحعمىالبيتكأنا نتنافسفييا، لتيكنا

الثانييجيعمشافأجيأشكؼصحابيكنتشارؾمعبعضباألنشطة".

حسبرألاألميات فركؽفيمتكسطاتدرجاتالمشكبلتالسمككية أفكجكد كما
فاألمياتيحرصفبشكؿ البرنامج، بداية إلىإشراؾاألمياتمنذ أساسيعمىظيكريرجع

يترقبأفعاؿ فيمجتمع خاصة أمسمككياتغيرسكية، كخاليمف مبلئـ بمظير أبنائيف
زكجةاألسيرككيفيةتربيةأبنائيافيظؿغيابزكجيا،فمفخبلؿاستعراضالباحثةلجمسات

بيقياالبرنامجمعاألمياتقبؿلقاءالطبلبالمشاركيف،كشرحالفنياتكاألساليبالتيسيتـتط
معأبنائيف،كأخذمبلحظاتيفبعيفاالعتبار،باإلضافةلمتكاصؿالمستمرمعاألىؿ،كماأبدت
الكاجبالمنزليمف تطبيؽ عمى حرصيـ خبلؿ مف أبنائيف أداء عمى األمياتمبلحظتيف

أنشطةكاالسترخاءكالعصؼالذىنيفيحؿالكاجبات.

بع لمحديث األميات مع لقاءات تنظيـ كتـ معكما اإلرشادم البرنامج أثر عف مؽ
النصائح بعض الباحثة كجيت كذلؾ األبناء، سمككيات عمى تحسف الحظف فقد أبنائيف،
تٌفيـ كمحاكلة أبنائيف، حاالتالغضبكالعدكافمع التعامؿمع كاإلرشاداتلؤلمياتبكيفية

رحمةالمراىقة.المرحمةالحرجةالتييمركفبيامفخبلؿشرحالباحثةلمظاىركتغيراتم

اإلرشادم البرنامج نجاح أسيمتفي ىناؾعكامؿ أف األسرلكىيكما كزارة تبني
كاالحتياجات المناسبكاألجيزة المكاف تكفير خبلؿ مف اإلرشادم البرنامج لفكرة كالمحرريف

األسرلك عمىأبناء كالثناء األسرللمجمساتالتدريبية، أبناء كتسييؿحضكر تعزيزالبلزمة،
صبرىـكصمكدىـ،كالمشاركةباختتاـالبرنامجاإلرشادممفخبلؿتكزيعشياداتتقديرعمى

المشاركيفمفأبناءاألسرل.
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 ثالثًا: توصيات الدراسة:
تفعيؿدكراإلرشادالنفسيفيالمؤسساتالفمسطينيةالعاممةفيمجاؿاألسرل،كالتركيز -

 تقاؿكالدهمفمشكبلتنفسيةكاجتماعيةكسمككية.عمىمايعانيوالطفؿالفمسطينيبعداع

العمؿعمىزيادةاالىتماـبالدراساتالتجريبيةكالبحثيةلعبلجالمشكبلتالسمككيةكالنفسية -
 نظرانلبلفتقارالشديدلمثؿىذهالدراسات.األسرل،ألبناء

كحؿ - لمكاجية األسرل أبناء لمساعدة كالتعميمية االرشادية البرامج الصعكباتتكجيو
 كالمشكبلتالتييكاجيكنيا،كخاصةفيمجاؿالدراسةكالتحصيؿالعممي.

دخاؿ - كا  النفسي لمتفريغ العمرية، المراحؿ كافة في األسرل ألبناء رحبلتترفييية تنظيـ
 الفرحةكالسركرعمىنفكسيـ.

كا - كمناسباتالنجاح، كشيررمضاف، أبناءاألسرلفيالمناسباتكاألعياد، لتخرج،تفقد
 كالذكرلالسنكيةلبلعتقاؿكغيرىا.

ليستطعف - النفسيكالمعنكملزكجاتاألسرللتخطيآثاراعتقاؿأزكاجيف، الدعـ تكجيو
 مكاصمةتربيةأبنائيـبكفاءةكفعالية.

لخفض - ليف، كالعمؿ فرصالتعميـ تكفير خبلؿ مف المجتمع في األسرل زكجات دمج
 القتصاديةالمحيطةبيف.الضغكطاتالنفسيةكاالجتماعيةكا

 رابعًا: مقترحات الدراسة:
 برنامجارشادملخفضالمشكبلتالنفسيةكاالجتماعيةألبناءاألسرل. -

 برنامجارشادملخفضالضغكطالنفسيةلزكجاتاألسرل. -

 دراسةمقارنةلممشكبلتالنفسيةبيفأبناءاألسرلكأبناءالشيداء. -

 النفسيكاالجتماعيألبناءاألسرل.تجربةاالعتقاؿكآثرىاعمىالتكيؼ -

 إجراءدراسةمقارنةلممشكبلتالسمككيةبيفأطفاؿاألسرلكأطفاؿغيراألسرل. -

 نميةقدراتكمياراتزكجاتاألسرللمساعدتيففيتربيةأبنائيف.إعدادبرامجلت -

 إعدادبرامجإرشاديةألبناءاألسرللتنميةالمياراتاالجتماعيةلدييـ. -
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 المصادر والمراجع قائمة
 القرآن الكريم 

 العربية: المراجعأواًل: 

( الطفكلةـ(.1998أحمد،سيير. القاىرة:مركزاالسكندريةدراساتفيسيككلكجية )د.ط(. .
لمكتاب.

ب..القاىرة:مركزاالسكندريةلمكتا1.طالصحةالنفسيةلؤلطفاؿـ(.2001أحمد،سيير.)

( عربيات. أسعد، 2009أبك النفسيكالتربكمـ(. طنظرياتاإلرشاد دار1. عٌماف: المسيرة.
كالتكزيعكالطباعة.لمنشر

المشكبلتالسمككيةلدلاألطفاؿالمحركميفمفبيئتيـاألسريةـ(.2009اسماعيؿ،ياسر.)
)رسالةماجستيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.

( رياض. 2016األشقر، 8ـ، السجكفمارس(. داخؿ األسرل أكضاع حكؿ تاريختقرير .
 8االطبلع: 2016نكفمبر مركزـ، لمدراساتالمكقع: فمسطيف أسرل

http://www.asrapal.net/

( سعد. رشكد، 2006آؿ لدلـ(. العدكاني فيخفضالسمكؾ نفسي ارشادم برنامج فاعمية
)رسالةدكتكراهغيرمنشكرة(.جامعةنايؼالعربيةلمعمكـاألمنية،طبلبالمرحمةالثانكية

الرياض.

 االلباني، بف2002)محمد. حافظمحمد لئلماـ الترمذم، صحيحسنف بفسكرةعيسىـ(.
.الرياض:مكتبةالمعارؼلمنشركالتكزيع.الترمذم

مككيمعرفيلرفعمستكلالتكافؽاالجتماعيفاعميةبرنامجعبلجيسـ(.2009بدر،أمؿ.)
 معممات إعداد كمية طالبات بالنقصلدل كالشعكر خفضالغضب خبلؿ المرحمةمف

الرحمف،بالرياضاالبتدائية بنتعبد نكرة األميرة جامعة منشكرة(. غير دكتكراه )رسالة
الرياض.

ركةمؤسسةاألياـ..فمسطيف:ش1.طمقاكمةاالعتقاؿـ(.2010البرغكثي،مركاف.)

http://www.asrapal.net/
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مظاىرالسمكؾالسمبيلدلتبلميذالمرحمةاألساسيةمفكجيةنظرـ(.2009بركات،زياد.)
.المعمميفكأساليبمكاجيتيـليا )دراسةغيرمنشكرة(.جامعةالقدسالمفتكحة،طكلكـر

( زياد. 2010بركات، األسـ(. التعميـ مرحمتي طمبة لدة السمككية المخالفات اسيمستكل
بفمسطيففيضكءعددمفالمتغيرات كالثانكمكمايدركياالمعممكففيمحافظةطكلكـر

.المفتكحة،)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(،جامعةالقدس طكلكـر

.)د.ط(.عماف:دارالمسيرة.تعديؿكبناءسمكؾـ(.2010بطرس،حافظ.)

( نبريف. 2001بكير، برنامجلمضبطالذاتيفيـ(. الضبطفاعمية بالغضبكمركزية التحكـ
ثانكم األكؿ الصؼ طالبات مف عينة الجامعةلدل منشكرة(. غير ماجستير )رسالة

األردنية،عٌماف.

( كماؿ. دكر2011ببلف، في المقيميف األطفاؿ لدل كالكجدانية السمككية االضطرابات ـ(.
.178-177(،1)27مجمةجامعةدمشؽ،األيتاـمفكجيةنظرالمشرفيفعمييـ.

.غزة:مكتبةالجميؿ.1.طاإلرشادالنفسيـ(.2004البنا،أنكر.)

السمكؾالعدكانيكعبلقتوبالتكافؽالنفسياالجتماعيلدلطمبةـ(.2013بكشاشي،سامية.)
تيزمكزك،الجزائر.-)رسالةماجستيرمنشكرة(.جامعةمكلكدمعمرمالجامعة

)رسالةماجستيراالجتماعيةألسراألسرلالفمسطينييفاألكضاعـ(.2016البيكمي،ىشاـ.)
غيرمنشكرة(.جامعةالدكلةالعربية،القاىرة.

( جابر. 1986جابر، كالتقكيــ(. البحث طرؽ الدافعيات، البناء، الشخصية طنظريات .1.
القاىرة:دارالنيضةالعربية.

( أشرؼ. 2009الجبالي، األطفاؿـ(. لدل ببعضالمشكبلتالسمككية الحربكعبلقتيا بعد
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.المتغيرات

( سيير. كالبنا، كفا، جبر، 2003أبك أبناءلدلالدراسيالتحصيؿعمىكأثرهاالعتقاؿـ(.
الكسطي".جامعةاألزىر،غزة.المنطقةفياألسرلأبناءعمىميدانيةدراسة"المعتقميف
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.)د.ط(.اإلسكندرية:المكتبةالصحةالنفسيةكسيككلكجيةالشخصيةـ(.2000فكزم.)جبؿ،
الجامعية.

مجمةدراساتعربيةـ(.الغضبكعبلقتوببعضسماتالشخصية.2013جرجس،أشكاؽ.)
.99-97(.2)36،فيالتربيةكعمـالنفسبجامعةبغداد

قترحفيالسيككدرامالمتخفيؼمفحدةمدلفعاليةبرنامجإرشادممـ(.2005)أمجد.جمعو،
اإلعدادية المرحمة لطبلب السمككية المشكبلت منشكرة(.بعض غير ماجستير )رسالة

الجامعةاإلسبلمية،غزة.

( عمي. اإلسبلميكالقانكفـ(.2005جكاد، األسرلفيالفقو ممحؽباتفاقية)الكضعيأحكاـ
:دارالمعرفة.لبناف-بيركت.1.طجنيؼ(

 )أبك نبيمة. 2010حبيب، بالتحصيؿـ(. كعبلقتيا مكاجيتيا كاستراتيجيات النفسية الضغكط
محافظاتغزة في الشيداء أبناء لدل جامعةالدراسي منشكرة(. غير ماجستير )رسالة

األزىر،غزة.

ـ(.فاعميةبرنامجتكجيوجمعيمحكسبلمتدريب2016الحساسنة،كساـ،ككداكد،نسيمة.)
مجمةدراساتالغضبفيخفضالسمكؾالعدكانيلدلطمبةالصؼالسادس.عمىإدارة

التربكية 18-11(.3)43،الجامعةاألردنية،العمـك

( رامز. 2013حسكنة، لدلـ(. العدكاني السمكؾ تعديؿ في معرفي سمككي برنامج فاعمية
غزة األطفاؿالجانحيففيمحافظة الجامعة ماجستيرغيرمنشكرة(. اإلسبلمية،)رسالة

غزة.

.عٌماف:دارالفكر1.طالتطبيؽ-النظريةاإلرشادالنفسي:ـ(.2004حسيف،طوعبدالعظيـ.)
 لمنشركالتكزيع.

.عماف:دارالفكر.1.طاستراتيجياتإدارةالغضبكالعدكافـ(.2007)طو.حسيف،

أطفاؿاألسرلفيالمؤشراتالسمككيةكاالنفعاليةغيرالسكيةلدلـ(.2007حسيف،ىيثـ.)
أمياتيـ نظر كجية مف الغربية الضفة جامعةشماؿ منشكرة(. غير ماجستير )رسالة

اليرمكؾ،األردف.
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( يحياكم. 2013حسينة، المراىقيف. لدل العدكاني السمكؾ الغضببظيكر عبلقة مجمةـ(.
اإلنسانيةكاالجتماعيةبجامعةمكلكدمعمرمتيزمكزك .115-112(،12)العمـك

(،40)،المجمةالتربكيةـ(.المشكبلتالسمككيةالنفسيةعنداألطفاؿ،2007الحسيني،ىدل.)
173-174.

( ناصرالديف. .1.طتعديؿالسمكؾاإلنسانيكأساليبحؿالمشكبلتـ(.2008أبكحماد،
األردف:عالـالكتبالحديث.

 حماـ، 2013)راكية. فيـ(. الطبلبية الكساطة برنامج المشكبلتفاعمية حؿ عمى القدرة
العميا األساسية المرحمة في الكسطاء لدل بالغضب منشكرة،كالتحكـ ماجستير رسالة .

الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.

مسند.ـ(2001حنبؿ،أبكعبداأحمدبفمحمدبفحنبؿبفىبلؿبفأسدالشيباني.)ابف
حنبؿ بف أحمد األرنؤكاإلماـ شعيب تحقيؽ: . مؤسسة.3طمرشد.عادؿ-ط )د.ـ(:

الرسالة.

( أحمد. 2003الحكاجرم، الصدمةـ(. آثار برنامجإرشادممقترحلمتخفيؼمف مدلفاعمية
غزة محافظة في األساسية المرحمة طمبة لدل منشكرة(.النفسية غير ماجستير )رسالة

الجامعةاإلسبلمية،غزة.

.)د.ط(.عماف:دارالفكرلمطباعةكالنشرتكجييوإرشادالطفؿكـ(.2002حكاشيف،مفيد.)
كالتكزيع.

.عٌماف:دارالفكرلمطباعةكالنشر.1.طإرشادالطفؿكتكجييوـ(.2002حكاشيف،مفيد.)

( عكيد. كالمشعاف، فاطمة، أبناء2005الحياف، لدة الذاتكالشخصية الفركؽفيمفيـك ـ(.
85-84(،2)15،دراساتفمسطينيةسراألخرل.األسرلكأبناءالشيداءكأقرانيـفياأل

.عماف:دارصفاءلمنشر1.طالصحةالنفسيةكالعبلجالنفسيـ(.2011الحياني،صبرم.)
كالتكزيع.
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( كريمة. 2007خطاب، بالغضب. كعبلقتيا البلعقبلنية األفكار الطفكلةـ(. دراسات .مجمة
10(36،)122-154.

.)د.ط(.غزة:)د.ـ(.بلتالسمككيةعنداألطفاؿالمشكـ(.2011محمد.)الخطيب،

.3.طدليؿالعامميففيالمجاؿالتربكم:تعديؿالسمكؾاإلنسانيـ(.1994الخطيب،جماؿ.)
الرياض:)د.ف(.

برنامجإرشادممقترحلتنميةبعضالمياراتاالجتماعيةلدلـ(.2010الخطيب،عبدا.)
ةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.رسالأبناءالشيداءفيقطاعغزة)

النفسيبيفالنظريةكالتطبيؽ ـ(.0222)جكاد.لخطيب،محمدا .غزة:3.طالتكجيوكاإلرشاد
 مكتبةآفاؽ.

( سميماف. ا، 2004خمؼ الرئيسيةـ(. كالمشكبلت طالطفكلة لمنشر1. جيينة القاىرة: .
كالتكزيع.

كجرادات عثماف، )الخكالدة، الكريـ. عبد في2014، معرفيسمككي برنامجعبلجي أثر ـ(.
،29مجمةمؤتةلمبحكثكالدارسات،تخفيضالغضبكتحسيفاستراتيجياتالتعامؿمعو.

(2.)

 دحبلف، 2003)احمد. لدلـ(. العدكاني كالسمكؾ التمفاز بعضبرامج مشاىدة بيف العبلقة
منشكرة(.الجامعةاالسبلمية،غزة.)رسالةماجستيرغيراألطفاؿبمحافظاتغزة

.غزة:داراألرقـلمنشر.1.طمقدمةفيالتربيةاإلسبلميةـ(.2007أبكدؼ،محمكد.)

.عماف:داراإلرشادالجمعيفاعميتوفيخفضمستكلالغضبـ(.2008أبكدلبكح،أسماء.)
اليازكرم.

( مركاف. 2006ذياب، ـ(. كمتغير االجتماعية المساندة األحداثالضاغطةدكر بيف كسيط
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،كالصحةالنفسيةلممراىقيفالفمسطينييف

غزة.
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القزكيني.) .)د.ط(.تحقيؽ:معجـمقاييسالمغةـ(.1979الرازم،أحمدبففارسبفزكريا
عبدالسبلـمحمدىاركف.بيركت:دارالفكر.

( ىادم. ـ(2003ربيع، . األساسيةمبادئو-التربكماإلرشاد لمنشركأدكاره الفكر دار عٌماف: .
كالتكزيع.

( طارؽ. كالعذارل، حامد، 2012ريشاف، فيخفضالغضبلدلطمبةـ(. السيككدراما أثر
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةالبصرة،بغداد.المرحمةالمتكسطة

 كالخطيب، أحمد الزبادم، 2001)ىشاـ. النفسيـ(. كاإلرشاد التكجيو طمبادئ عٌماف:1. .
الدارالعمميةالدكلية.

( أحمد. 2001الزعبي، االجتماعيـ(. النفس عمـ طأسس لمنشر1. زىراف دار عٌماف: .
كالتكزيع.

.دمشؽ:دار1.طمجاالتو-نظرياتو-أسسوالتكجيوكاإلرشادالنفسيـ(.2003)أحمد.الزعبي،
الفكر.

( أحمد. 2005الزغبي، كسبؿـ(. كأسبابيا كالدراسية كالسمككية النفسية األطفاؿ مشكبلت
.دمشؽ:دارالفكر.عبلجيا

.القاىرة:عالـالكتب.1.طعمـنفسالنمكالطفكلةكالمراىقةـ(.1994زىراف،حامد.)

.القاىرة:عالـالكتب.3.طالتكجيوكاإلرشادالنفسيـ(.1998زىراف،حامد.)

( تبلميذلدلالعدكانيالسمكؾلخفضجمعيإرشادمبرنامجفاعمية ـ(.2011زىراف،سياد.
جامعةبفمسطيف-اراـفيالمتكسطةاألساسيةالمرحمة منشكرة(. غير دكتكراه )رسالة

كالتكنكلكجيا،السكداف. السكدافلمعمـك

( نضاؿ. زىرة، 2011أبك عمـ(. كالصؼ كالجنس الرياضية الممارسة متغيرات ىتأثير
)رسالةماجستيرالمشكبلتالسمككيةلدلطمبةالمرحمةاألساسيةالعميافيمحافظةنابمس

.فمسطيف-نابمسغيرمنشكرة(.جامعةالنجاحالكطنية،
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.كرقةعمؿمقدمةلميكـالدراسي"نحكاالنفعاالتالنفسيةفيالقرآفـ(.2011السحار،ختاـ.)
عةاألقصىباالشتراؾمعالجامعةاإلسبلمية.كجيةإسبلميةفيعمـالنفس".غزة:جام

( خضر. كرصرص، محمد، 2011سحكيؿ، المعتقميفـ(. أسر عمى االعتقاؿ تأثير
مركزعبلجكتأىيؿضحاياالتعذيب.الفمسطينييففيالسجكفاإلسرائيمية.

.دراساتفيعمـالنفسكالصحةالنفسيةاضطرابانفعاؿالغضبـ(.2003سعفاف،محمد.)
د.ط(.القاىرة:دارالكتابالحديث.)

.الككيت:1.طأساسياتفياإلرشادكالتكجيوالنفسيكالتربكمـ(.2003السفاسفة،إبراىيـ.)
مكتبةالفبلحلمنشركالتكزيع.

.بيركت:دارالنيضةالعربية.1.طعمـنفسالنمكـ(.2002سميـ،مريـ.)

ىرة:عالـالكتب..)د.ط(.القاالغضبـ(.2007سميماف،سناء.)

( محمد. المؤسسات2000سميماف، أطفاؿ عند الذات مفيكـ لتحسيف إرشادم برنامج ـ(.
.104-102(،4)24،مجمةكميةالتربيةاإليكائية.

المشكبلتالنفسيةكاالجتماعيةلؤليتاـبالجمعيةالخيريةـ(.2010السكييرم،عمىعبدا.)
المكرمة بمكة مالؤليتاـ المكرمة،)رسالة بمكة القرل أـ جامعة منشكرة(. غير جستير

المممكةالعربيةالسعكدية.

( إبراىيـ. 2011شافعي، الغضبلدلـ(. تخفيضمستكل في جمعي إرشاد برنامج فاعمية
تبكؾ مدارسمدينة في االبتدائية المرحمة جامعةطمبة منشكرة(. غير ماجستير )رسالة

مؤتة،األردف.

ـ(.سمكؾالغضبكعبلقتوبأساليبالتنشئةاألسريةلدلطمبةالمرحمة2013الشريؼ،بسمة.)
.58-57(،2)17،مجمةالبمقاءلمبحكثكالدراساتالثانكيةفيعٌماف.

بسمة. 2014)الشريؼ، مفيـك تعديؿ في معرفيسمككي ارشادمجمعي برنامج فاعمية ـ(.
،جمةاألردنيةلمعمكـاالجتماعيةالمالذاتكخفضمستكمالغضبلدلاألحداثالجانحيف.

7(1.)
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( محمد. 2015شبليؿ، المرحمةـ(. طمبة لدل النفسي بالتمرد كعبلقتيا الصادمة الخبرات
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.اإلعداديةبغزة

( أنيس. شمالة، 2002أبك كعبلقتيـ(. األيتاـ مؤسساترعاية في بالتكافؽأساليبالرعاية ا
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.النفسيكاالجتماعي

( نبيمة. 2003الشكربجي، كعبلجياـ(. أسبابيا لؤلطفاؿ القاىرة:المشكبلتالنفسية )د.ط(. .
دارالنيضةالعربية.

لدلكالخارجيميالضبطالداخيوبكجقتوالغضبكعبلـ(.ػ2010)انجيانصارم.صالح،
.شمس،مصرفعية.جامع(ماجستيرغيرمنشكرةةرسال)صـال فاؿاالط

( لؤم. كزعكؿ، سيير، المعتقميف2008الصباح، أسر لدلأطفاؿ االضطراباتالسمككية ـ(.
،.مجمةجامعةالنجاحلؤلبحاثالفمسطينييففيمحافظةبيتلحـمفكجيةنظراألميات

22(3)918-919.

.الككيت:مكتبةالفبلح.1.طعمـنفسالنمكالطفكلةكالمراىقةـ(.2005الضامف،منذر.)

.عماف:داركائؿلمنشركالتكزيع.1طتعديؿالسمكؾ.ـ(.2004الظاىر،قحطاف.)

( راىبة. 2010العادلي، دارتياـ(. كا  نمكىا طاالنفعاالت لمطباعة1. اليمامة مكتبة بغداد: .
كاالستنساخ.

( مجدم. ا، ـ1997عبد كالمرض(. السكاء بيف طالطفكلة المعرفة1. دار االسكندرية: .
الجامعية.

( الباقي. عبد كأحمد، ىاجر، ا، الطبلب2013عبد كسط السمككية بعضالمشكبلت ـ(.
.61-40(،2،)مجمةالدراساتالعميابجامعةالنيميفالمراىقيف.

( حسف. المعطي، 2001عبد الطـ(. في النفسية كالمراىقةاالضطرابات طفكلة القاىرة:1. .
مكتبةالقاىرةلمكتاب.
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 العجكرم، 2007)كجاد. أمياتـ(. لدل االكتئاب لتخفيؼ مقترح إرشادم برنامج فاعمية
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،األطفاؿالمصابيفبمرضسكءالتغذية

غزة.

ظيكرالسمكؾعمىمعنكملممدرسيفكتأثيرىماالعقابالجسدمكالـ(.2011العربي،ذىبية.)
)رسالةالمتكسطكمستكمالتعميـالثانكممستكلالتعميـالعدكانيلدلالتمميذالمتمدرسفي

،الجزائر.جامعةمكلكدمعمرمماجستيرغيرمنشكرة(،

( صديؽ. 2004عريشي، مفـ(. لدلعينة العدكاني بالسمكؾ كعبلقتو الخمقية األحكاـ نمك
المكرمةنز مكة بمنطقة المراىقة مرحمة في العاـ كالتعميـ النمكذجية التربية مؤسسة .الء

مكةالمكرمة.القرل،)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةأـ

.)د.ط(.عماف:دارأسامةلمنشرالسمكؾالعدكانيعنداألطفاؿـ(.2010عزالديف،خالد.)
كالتكزيع.

( نائؿ. 2008أبكعزب، لدلطبلبفـ(. برنامجإرشادممقترحلخفضقمؽاالختبار عالية
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.المرحمةالثانكيةبمحافظاتغزة

.عٌماف،دارالثقافة.1.طتمريضالصحةالنفسيةـ(.2004)العزة،سعيد.

.بحثغيرغزةقطاعفيسرلاألألسراالقتصاديةاالنعكاساتـ(.2000أبكعصر،نادية.)
منشكر.غزة:جامعةالقدسالمفتكحة.

تصكرمقترحمفمنظكرالممارسةالعامةفيالخدمةاالجتماعيةـ(.2015أبكالعطا،محمد.)
المشكبلتالتيتكاجوأسراألسرلالفمسطينييف )رسالةماجستيرغيرلمتخفيؼمفحدة

العربية.منشكرة(.جامعةحمكاف،جميكريةمصر

( عصاـ. 2001العقاد، كتركيضياـ(. العدكانية غريبسيككلكجية دار القاىرة: )د.ط(. .
لمطباعةكالنشر.

عمىكاالقتصاديةاالجتماعيةكانعكاساتيااإلسرائيميةاالعتقاؿسياسةـ(.2012عمى،ناصر.)
األزىر،غزة.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(،جامعةالفمسطينييفاألسرلالمعتقميفأسر
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( عمي. أحمد 1987عمي، التنظيميـ(. السمكؾ عمى التطبيؽ مع لمسمكؾ العامة .األسس
)د.ط(.القاىرة:مكتبةعيفشمسلمنشركالتكزيع.

السيد. بعض2011)عمي، ضكء في العدكاف أبعاد ببعض كعبلقتيما الغضب بعدا ـ(.
57-52(،2)23،المنصكرةمجمةكميةالتربيةبجامعةالمتغيراتالديمكجرافية.

( عمراف. 2005عمياف، دراسةـ(. كالمعتقميف" الشيداء ألبناء كالثقافية االجتماعية التنشئة
بمحافظاتغز األقصى انتفاضة كمعتقمي شيداء أبناء مف عينة عمى مقارنة ة ميدانية

رسالةدكتكراهغيرمنشكرة(.معيدالبحكثكالدراساتالعربية،القاىرة.)

)عمار محمد. 2008ة، المراىقيفـ(. لدل العدكاني السمكؾ لخفضمستكل عبلجية .برامج
)د.ط(.االسكندرية:المكتبالجامعيالحديث.

.)د.ط(.عماف:دارالمسيرةلمنشركالتكزيع.المشكبلتالصفيةـ(.2007العمايرة،محمد.)

شركؽ.عماف:دارال.1.طعمـاالجتماعاألسرةـ(.2001العمر،معف.)

( منتيى. 2013عكدة، الفمسطينييفـ(. األسرل خدمة عمى العاممة الفمسطينية المؤسسات
المحرريف األسرل تقييـ " النجاحالمحرريف جامعة منشكرة(. غير ماجستير )رسالة

الكطنية،نابمس.

( إيماف. خدمة2010عكيضة، في السمككي االنفعالي العقبلني العبلج استخداـ فاعمية ـ(.
ال اإليكائية. المؤسسات أطفاؿ لدل العدكاني السمكؾ كتقميؿ الخدمةجماعة في دراسات

اإلنسانية .95-69(،29)1،جامعةحمكاف،االجتماعيةكالعمـك

( جياد. 2009عياش، السمكؾالعدكانيـ(. برنامجإرشادممقترحلمتخفيؼمف مدلفاعمية
غزة قطاع في اإليكاء مؤسسات أطفاؿ لدل الجامعة)رسالة منشكرة(، غير ماجستير

اإلسبلمية،غزة.

.)د.ط(.بيركت:المشكبلتالسمككيةفيالطفكلةكالمراىقةـ(.2005العيسكم،عبدالرحمف.)
دارالنيضةالعربية.
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عقبلنيانفعاليسمككي(إلدارةالغضب)إرشادمـ(.فاعميةبرنامج2010أبكغزالة،سميرة.)
المد تبلميذ مف عينة لدل اإلعدادية. النفسيرسة اإلرشاد مركز مجمة (،24)بمصر،

39-80.

الديفالغزالي،أبكحامد.)د.ت(. .)د.ط(.القاىرة:دارإحياءالكتبالعربية.إحياءعمـك

( حسيف. 2003فايد، العضبكاالكتئاب. بيف العبلقة في الجنسيف بيف الفركؽ حكلياتـ(.
.107-61(،31)1،آدابعيفشمس

.بحثمقدـليكـدراسةحقكؽاألسرلالمحرريففيالفقواإلسبلميـ(.2010را،محمد.)الف
بكميةالتجارةبالجامعةاإلسبلمية.الجامعةاإلسبلمية:غزة.

( محمد. طبلب2005فراج، لدل كالعدكاف الغضب بمشاعر كعبلقتو الكجداني الذكاء ـ(.
.153-93(،1)4،مجمةالدراساتالعربيةفيعمـالنفسالجامعة.

.التقريرالسنكملييئةشؤكفاألسرلكالمحرريفديسمبر(. 31ـ،2016فركانة،عبدالناصر.)
 االطبلع: 2تاريخ القضباف2017يناير خمؼ فمسطيف المكقع: ـ،

(http://www.palestinebehindbars.org)

.الدليؿاالرشادملمكاجيةالسمكؾالعدكانيلدلطمبةالمدارسـ(.2006دناف.)الفسفكس،ع
.الككيت:مكتبةأطفاؿالخميج.1ط

ـ(.العكامؿاالجتماعيةكاالقتصاديةكاألكاديميةالمؤثرةفيالميؿنحك2001الفقياء،عصاـ.)
 الياشمية، الجامعة طمبة لدل العدكاني االسمكؾ العمكـ دراسات لتربكيةمجمة ،34(1،)

73-88.

المشكبلتالسمككيةلدلالمراىقيفالمحركميفمفالرعايةاألسريةـ(.2007فقييي،محمد.)
السعكدية العربية المممكة العربية،في نايؼ جامعة منشكرة(. غير ماجستير )رسالة

السعكدية.

( عماد. كالزعبي، ماجدة، عبيد، كالسيد جماؿ، 2000القاسـ، السمككيةاالضطرـ(. .ابات
)د.ط(.عماف:دارصفاءلمنشركالتكزيع.

http://www.palestinebehindbars.org)/
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ـ(.دكرالخدمةاالجتماعيةفيتنميةالمياراتاالجتماعيةالمرتبطة2003قاسـ،مصطفي.)
 الطبلئع. أعضاء لدل القيادية بالسمات كالعمـك االجتماعية الخدمة في دراسات مجمة

.20-17(،15)بجامعةحمكافاإلنسانية

)أبكقاعك الناصرزكي. التعذيبلدلاألسرلالفمسطينييفكعبلقتياـ(.2008د،عبد تجربة
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.بالتفكيراألخبلقي

( أحمد. 2002قعداف، السجكف في الفمسطينييف المعتقميف أيسر تكاجو التي المشكبلتـ(.
شكرة،معيدالبحكثالعربية،القاىرة..رسالةماجستيرغيرمنةاإلسرائيمي

( )د.ط(.عماف:دارالمسيرةاالضطراباتالسمككيةكاالنفعاليةـ(.2006القمش،مصطفي. .
لمنشركالتكزيعكالطباعة.

مكتبةاألنجمكالمصرية.القاىرة،.3.طالطفؿكتنشئتوكحاجاتوـ(.1991ىدل.)قناكم،

( االف. .ترجمة:عادؿعبدا.السمككيةلؤلطفاؿالمراىقيفاالضطراباتـ(.2000كازديف،
)د.ط(.القاىرة:دارالرشاد.

ـ(.المشكبلتالسمككيةكتقديرالذاتلدمالمعاؽسمعيانفيظؿ2004كاشؼ،إيماففؤاد.)
.221-69(،1)41مجمةدراساتنفسية،نظاميالعزؿكالدمج.

.عٌماف:دار1.طة:االرتقاء،النمك،التنكعنظرياتالشخصيـ(.2010عبلءالديف.)كفافي،
الفكر.

( مايسة. كالنياؿ، الديف، عبلء 2000كفافي، لمغضبـ(. القاىرة:المقياسالعربي )د.ط(. .
مكتبةاألنجمكالمصرية.

 ليندنفيمد، 2007)جيؿ. الغضبـ(. العربيةإدارة المممكة )د.ط(. جرير. مكتبة ترجمة": .
.السعكدية:مكتبةجرير

ـ(.عبلقةاألفكارالبلعقبلنيةبالسمكؾالعدكانيلدل2012مالكي،حمزة،كالرشيدم،ىادم.)
.50-47(.77)27مجمةكميةالتربيةبالزقازيؽ،طبلبالثانكم.
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( سكسف. 2008مجيد، دراساتنفسيةـ(. لمنشرالعنؼكالطفكلة صفا دار عماف: )د.ط(. .
كالتكزيع.

رشاديانـ(.2009)أديب.محاديف،حسيف،كالنكايسة، .)د.ط(.راـا:تعديؿالسمكؾنظريايكا 
دارالشركؽلمنشركالتكزيع.

( نكر. 2014مدكخ، المدارسـ(. في عمميـ في المرشدكف يكاجييا التي السمككية المشاكؿ
 يدرككنيا كما بأساليبمعاممتيـألبنائيـ كعبلقتيا بقطاعغزة ماجستيرالحككمية )رسالة

منشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.غير

( انتياكاتاالحتبلؿفيمجاؿزياراتأىاليمارس(.12ـ،2010مركزاألسرللمدراسات.
/http://alasra.ps/arـ،المكقع:2016أكتكبر15.تاريخاالطبلع:األسرل

 لحقكؽ ميزاف النا-اإلنسافمركز 2009)صرة. 5ـ، األسرليناير(. أكضاع حكؿ تقرير
االحتبلؿ سجكف في الفمسطينييف االطبلع: تاريخ .15 المكقع:2016نكفمبر ـ،

http://www.meezaan.org/

لدمفاعميةبرنامجمقترحبالمعبفيخفضحدةالسمكؾالعدكانيـ(.2006)شريف.المصرم،
غزة البرنامجالمشترؾأطفاؿرياضاألطفاؿبمحافظة ماجستيرغيرمنشكرة(. )رسالة .

بيفجامعةاألقصىكعيفشمس،غزة،فمسطيف.

.عماف:دار1.طمدخؿإلىاالضطراباتالسمككيةكاالنفعاليةـ(.2011مصطفي،أسامة.)
المسيرةلمنشركالتكزيع.

مجمةكميةطبلبكميةالتربيةاليكاتؼالمتنقمةكالذكية.ـ(.كاقعتكظيؼ2010ممحـ،سامي.)
.203-126(،36)3،بجامعةعيفشمسالتربية

.األردف:دارالمسيرة.1.طإلرشادكالعبلجالنفسيـ(.ا2001)سامي.ممحـ،

( عائض. 2012المنجكمي، بمحافظةـ(. الثانكية المرحمة طبلب لدل التربكية المشكبلت
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةأـالقرل،المممكةةنظرالمرشديفالطائؼمفكجي
العربيةالسعكدية.

http://alasra.ps/ar/
http://www.meezaan.org/
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( بالتكاصؿاألسرملدلالمراىقيفـ(.2016أبكمنديؿ،كساـ. المشكبلتالسمككيةكعبلقتيا
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةمستخدمياليكاتؼالذكيةمفكجيةنظرالكالديف

ة،غزة.االسبلمي

( زكريا. كالشربيني، المجيد، عبد 2003منصكر، كالعدكافـ(. الجريمة بيف اإلنساف سمكؾ
.)د.ط(.القاىرة:دارالفكرالعربي.كاإلرىاب

.بيركت:دارصادر.4.طمعجـلسافالعربـ(.2005ابفمنظكر.)

اتاالحتبلؿبحؽانتياكإبريؿ(.3ـ،2014مؤسسةالضميرلرعايةاألسيركحقكؽاإلنساف.)
كذكييـ األسرل االطبلع: تاريخ .7 المكقع:2016أغسطس ـ،

http://www.addameer.org/ar

( مديحة. كالدسكقي، رشاد 2000مكسى، النفسيةـ(. كالصحة القاىرة:المشكبلت )د.ط(. .
الفاركؽالحديثةلمنشركالطباعة.

)ميسكف، حمامة. كطاىرم، التكافؽالنفسيلدلأبناءاآلباءذكمالغيابـ(.2013سميرة،
الممتقيالكطنيالثانيحكؿاالتصاؿكجكدةالحياةفياألسرة،جامعةالمتكررعفالبيت.

قاصدممرباح/كرقمة،الجزائر.

االنفعاليةكفاءةالإلىمستندإرشادمبرنامجالنكيراف،فرحاف،كحمدم،محمد)د.ت(.فاعمية
كالتاسعالثامفالصفكؼطبلبلدلالذاتتقديركتحسيفالعدكافسمكؾخفضفي

الغربيالحبلباتمدرسةفيكالعاشر لؤلبحاثباألردف. المفتكحة القدس جامعة مجمة
.252-251(،2)24،كالدراسات

مكتبةالعبيكاف..الرياض:1.طاإلرشادالنفسيكاالجتماعيـ(.2001نيازم،عبدالمجيد.)

 النيسابكرمالنيسابكرم، القشيرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـ )د.ت(. الصحيحا. لمسند
محمدفؤادعبدتحقيؽ:.المختصربنقؿالعدؿعفالعدؿإلىرسكؿاصمىاعميوكسمـ

ي.دارإحياءالتراثالعرب.)د.ط(.بيركت:الباقي

http://www.addameer.org/ar
http://www.addameer.org/ar
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الضبطالذاتيفيخفضالسمكؾالعدكانيعمىالتدريبفعاليةـ(.2007أبكىاشـ،أسعد.)
االجتماعية المبلحظة دار األحداثفي مف عينة منشكرة(.لدل غير ماجستير )رسالة

جامعةمؤتة،األردف.
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 (: 1)ممحق 
 إحصائية بأعداد األسرى

 

 العدد البيان

(أسير7000(اجماليعدداألسرلداخؿالسجكف

 (أسير350)أسرلقطاعغزة

(طفؿ350)األسرلاألطفاؿ

(أسيرة52)األسيرات

(نكاب6)أعضاءالمجمسالتشريعي

(أسيرإدارم700)األسرلاإلداريكف

(أسيرمريض1800)األسرلالمرضي

 (2008)المصدر: ىيئة شؤون األسرى والمحررين، 
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 : (7ملحق )

 خريطة سجون االحتالل
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 : (3ممحق )
 المحكمين أسماءقائمة 

 مقياس المشكالت السموكية

 برنامج خفض المشكالت السموكية

 الجامعة اسم المحكم م

جامعةاألقصى-أستاذالصحةالنفسيةأ.د.عائدةصالح1

األزىرجامعة-التربكمأستاذعمـالنفسأ.د.صبلحأبكناىية2

اإلسبلميةالجامعة-النفسيةأستاذالصحةد.جميؿالطيراكم3

اإلسبلميةالجامعة-النفسيةأستاذمشارؾفيالصحةد.عاطؼاألغا4

اإلسبلميةالجامعة-المشارؾأستاذالصحةالنفسيةد.عبدالفتاحاليمص5

األقصىجامعة-المساعدأستاذالصحةالنفسيةد.عطاؼأبكغالي6

األقصىجامعة-النفسيةأستاذالصحةد.فضؿأبكىيف7

األزىرجامعة-المشارؾأستاذالصحةالنفسيةمدكنةد.أسامةح8
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 (: 4)ممحق 
 المشكالت السموكية ألبناء األسرى مقياس 

 العام( المقياس)المبدئية في صورتو 

 

 زة ــــــــــــــــــــــغ –ة ــــــــــــــالميـــــــــة اإلســـــــامعـــالج
 العميـا الـدراسات شؤون البحث العممي و عمادة 

 نفسية ومجتمعية صحة-النفــسقســم عمـم  

 

 مقياس / تحكيمالموضوع
 

 السيد الدكتور/ة ..................................... حفظو اهلل

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

،حيثأقكـحاليانبدراسةبعنكاف:أقدـبيفأيديكـمقياسالمشكبلتالسمككيةكالكجدانية
 كلتحقيؽأىداؼية برنامج إرشادي مقترح لخفض المشكالت السموكية ألبناء األسرى" فعال"

األسرل، أبناء أميات مع بالتعاكف السمككية لممشكبلت مسح بإجراء الباحثة قامت الدراسة
قياسالمشكبلت أداة بصياغة الباحثة قامت ذلؾ خبلؿ مف المشكبلت، أبرز لمكقكؼعمى

(فقرة.37الذككرلممرحمةاإلعداديةكعددىا)السمككيةألبناءاألسرل

أرجك حيث المقياس، ىذه تحكيـ في مساىمتكـ يشرفني فإنو العممية لخبرتكـ كنظران
بداءالرأمبمدممناسبتيالمكضكعالدراسة. تفضمكـبقراءتياكا 



 الباحثة/ عال النباىين                                
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 الغضب والعدوان م
قياس مدي  

 العدوان
المناسبة لمبعد 
 الذى يقيسو

المناسبة 
 لمسن

 ال نعم ال نعم ال نعم
             اغضبنتيجةعدـاكتراثاآلخريفبمشاعرم 1

             أشعربالغضبعندمااليتحقؽأممطمبأريده 2

             أشعربالغضبعندمايسخرمنيأحد 3

             يعتدمعميالأتسامحمعأمشخص 4

            أردعميمفيشتمنيبشتيمةأسكأ 5

             ألجأإليالمعفكاأللفاظالبذيئةعندماافتعؿمشكمة 6

             أرمياألشياءالتيبيدمميماكانتثمينةعندشعكرمبالغضب 7

             أستمتعبالمعبالعنيؼمعأصدقائي 8

             رساأللعابالعنيفةالتيتعتمدعمىالقكةأما 9

             أجدصعكبةفيالتحكـفيانفعاالتي 10

             أغمؽاألبكاببقكةعندماأغضب 11
             عندماأشعربالغضبأرفضالطعاـأكالشراب 12
             أثارغضبيفيمفعندماأغضبأصرخكأصيح 13
             عندماأغضبأحطـاألشياءمفحكلي 14
             أغضبدائمابسببكبدكفسبب 15
             أشعربالحقدلكؿمفحكلي 16
             أشعربالضيؽعندماأغضب 17

             أجدصعكبةفيالتنفسكمماغضبت 18

             لغيرةأفتعؿالمشكبلتمعالذيفأشعرنحكىـبا 19

             أعمؿعمىإثارةالفكضىفيكؿمكافأككففيو 20

بضربو 21              عندمايضايقنيأحدأقـك

             أتعارؾمعإخكتيفيالبيت 22

             األشياءالتيأستعيرىامفاآلخريفعمىأستحكذ 23
            اؿيضايقنيأننيعصبيكسريعاالنفع 24
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 الخجل / الحساسية الزائدة
مدي قياس الخجل 
 /الحساسية الزائدة

المناسبة لمبعد الذى 
 المناسبة لمسن تقيسو

 ال نعم ال نعم ال نعم

             يسيطرعميالخجؿعندكجكدمفيجماعة 25

             أجدصعكبةفيالتعبيرعفمشاعرملآلخريف 26

             تـبمشاعرمالأحديي 27

             أشعربرغبةفيالبكاء 28

             أرفضأمانتقاديكجيواآلخريفلي 29

 الخوف
قياس  مدي
 الخوف

المناسبة لمبعد الذى 
 المناسبة لمسن تقيسو

 ال نعم ال نعم ال نعم

             أتجنبأماكفكأشياءألنياتسببليالشعكربالخكؼ 30

             أشعربالخكؼعندماأتذكرأشخاصانأكصكرانأكأحداثانمعينة 31

             أفزعمفنكميعندماأسمعأصكاتأكحركاتغريبة 32

             أشعربالخكؼأثناءكجكدمفيالظبلـ 33

             أخاؼمفانتقاداآلخريفلي 34

             متمئبالناسأخاؼمفالدخكؿإلىمكافم 35

             أخاؼمفالحديثعفنفسيأماـاآلخريف 36

             أترددفيالمشاركةداخؿالفصؿخكفانمفاالنتقاداتكالتعميقات 37

             يسيطرعمىعقميأفكاركصكركأحداثمؤلمة 38

             أتقمبفيفراشيلساعاتقبؿالنـك 39

             عددساعاتنكميقميمة 40

             أستمتعأثناءقضميألظافرم 41

             أعانيأثناءنكميمفاألحبلـالمزعجة 42

             أعتقدأننيأكثرقمقانمفاألكالدالذيفىـفيسني 43

             أخاؼمفالفشؿفيدراستي 44
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 النسيان وعدم التركيز
مدي قياس 
 النسيان

المناسبة لمبعد الذى 
 المناسبة لمسن تقيسو

 ال نعم ال نعم ال نعم

             أجدصعكبةفيتذكراألشياءالتيأتعمميافيالمدرسة 45

             أرلأننيكثيرالنسيافكالأتذكراألشياءبسيكلة 46

             أجدصعكبةفيالتركيزأثناءالدراسة 47

             أستغرؽكقتطكيؿإلنجازكاجباتيالمدرسية 48

 تمرد وعناد
مدي قياس 
 التمرد والعناد

المناسبة لمبعد الذى 
 المناسبة لمسن تقيسو

 ال نعم ال نعم ال نعم

             أتذمرمفالمشاركةفيالمناسباتاالجتماعية 49

             التمتمةأعبرعفعدـرضاممفشيءمامفخبلؿ 50

             أرفضأفيمميعميأحدأكامر 51

             أجدرغبةفياليركبمفالبيت 52

 انطواء/ عزلة
مدي قياس 
 اإلنطواء والعزلة

المناسبة لمبعد الذى 
 المناسبة لمسن تقيسو

 ال نعم ال نعم ال نعم

             أشعربالكحدةحتيلككنتمعالناس 53

             أبتعدعفكؿشخصيحاكؿاالقترابمني 54

             أرفضمبادراتأصدقائيلمعبمعيـ 55

             الأرغبفيتككيفصداقاتمعاآلخريف 56

             أفضؿأفأككفبمفردمبعيدانعفاآلخريف 57

             أشعربالراحةعندماأككفبمفردم 58

             أجدصعكبةفياقامةعبلقاتصداقةمعالزمبلء 59

مفعطؼكالدم 60              أشعرأننيمحرـك

             أتألـالعتقاؿكالدم 61

             أرمأفاعتقاؿكالدمجعؿحياتيتعيسة 62
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 انطواء/ عزلة
مدي قياس 
 اإلنطواء والعزلة

المناسبة لمبعد الذى 
 المناسبة لمسن تقيسو

 ال نعم ال نعم ال نعم

             أشعربأفأصدقائيأسعدمنيفيحياتيـاألسرية 63

             أشعرأننيأتحمؿالمسؤكلية 64

             أشعربالفراغكالممؿ 65

             أشعربالكآبةكالحزفباستمرار 66

             أشعربالثقةبنفسي 67

68 
سأككفأكثرسعادةإذاكافىناؾمفيشاركنياىتماماتي

             كميكلي

             أشعربالحبكالكدكالدؼءبيفأسرتي 69

             أرلأفعبلقتيطيبةمعأسرتي 70

             أحبأفأجمبانتباهاآلخريف 71

             أعانيمفالخمكؿكالكسؿكاإلجياد 72

             أشعربالضيؽكالتكترداخؿالبيت 73
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 (: 5)ممحق 
 العام( المقياس)النيائية مقياس المشكالت السموكية ألبناء األسرى في صورتو 

 

 زة ــــــــــــــــــــــغ –ة ــــــــــــــالميـــــــــة اإلســـــــامعـــالج
 سات العميـا الـدراشؤون البحث العممي و عمادة 

 نفسية ومجتمعية صحة-النفــسقســم عمـم  

 

 

 مقياس / تحكيمالموضوع
 

 السيد الدكتور/ة ..................................... حفظو اهلل

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

فعاليـة أقدـبيفأيديكـمقياسالمشكبلتالسمككيةكالكجدانية،حيثأقػكـحاليػانبدراسػةبعنػكاف"
كلتحقيػػؽأىػػداؼالدراسػػةبرنــامج إرشــادي مقتــرح لخفــض المشــكالت الســموكية ألبنــاء األســرى" 

قامتالباحثةبإجراءمسحلممشكبلتالسمككيةبالتعاكفمعأميػاتأبنػاءاألسػرل،لمكقػكؼعمػى
أبػػرزالمشػػكبلت،مػػفخػػبلؿذلػػؾقامػػتالباحثػػةبصػػياغةأداةقيػػاسالمشػػكبلتالسػػمككيةألبنػػاء

(فقرة.55سرلالذككرلممرحمةاإلعداديةكعددىا)األ

كنظػػرانلخبػػرتكـالعمميػػةفإنػػويشػػرفنيمسػػاىمتكـفػػيتحكػػيـىػػذهالمقيػػاس،حيػػثأرجػػكتفضػػمكـ
بداءالرأمبمدممناسبتيالمكضكعالدراسة. بقراءتياكا 



 الباحثة                                                                               
 عال النباىين
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ُيعرف الغضب بأنو: عدم قدرة الطف عمى السيطرة عمى انفعاالتو وتصرفاتو، وتصبح غير طبيعية وغير محتممة من قبل  
 اآلخرين

 نادراً  أحياناً  دائماً  الغضب  م

      اغضبنتيجةعدـاكتراثاآلخريفبمشاعرم 1

       بأريدهأشعربالغضبعندمااليتحقؽأممطم 2

       أشعربالغضبعندمايسخرمنيأحد 3

       عندماأغضبأصرخكأصيحفيمفأثارغضبي 4

       عندماأغضبأحطـاألشياءمفحكلي 5

       أشعربالحقدلبعضمفحكلي 6

       عندماأغضبأبدأبقضـأظافرم 7

       يضايقنيأننيعصبيأكسريعاالنفعاؿ 8

 ُيعرف العدوان بأنو: سموك خطير يكتسبو الطفل من ظروف سمبية ومؤلمة مر بيا، يقوم بتوجيو نحو المحيطين بو.

 نادراً  أحياناً  دائماً  العدوان م

       الأتسامحمعأمشخصيعتدمعمي 1

       أغمؽاألبكاببقكةعندماأغضب 2

       بأتعارؾمعإخكتيفيالبيتعمىأتفواألسبا 3

بضربوكاالعتداءعميوبأمكسيمة 4        عندمايضايقنيأحدأقـك

       ألجأإليالمعفأكاأللفاظالبذيئةعندماأنعرضلمشكمة 5

       أميؿإلىاأللعابالعنيفةالتيتعتمدعمىالقكة 6

       أفتعؿالمشكبلتمعالذيفأشعرنحكىـبالغيرة 7

       رةالفكضىفيكؿمكافأككففيوأعمؿعمىإثا 8
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 بأنو:شعكربالقمؽكالرغبةبالتجنباالجتماعيكالذليؤثرعميقدرةالفردعميالتعامؿبفعاليةمعاآلخريفُيعرف الخجل
حيانانبأنيا:شعكرمبالغفيوتجاهبعضاألشخاصأكاألحداثأكالكمماتكتؤثرفينفسوكتؤدلأُتعرف الحساسية الزائدة
 إلىالتجنبأكالبكاء

 نادراً  أحياناً  دائماً  الخجل/ الحساسية الزائدة م

       أجدصعكبةفيالتعبيرعفمشاعرملآلخريف 1

       الأحدييتـبمشاعرمكأحاسيسي 2

       أشعربرغبةفيالبكاء 3

       أخاؼمفانتقاداآلخريفلي 4

       مفقبؿمفحكليأنزعجمفالنقدالبناءلي 5

       الأحباالختبلطباآلخريف 6

       أشعرأننيأتمقيقدراكافيامفالمديحكالثناء 7

       الأحبأفأشارؾفيإعطاءرأيي 8
تعرض ُيعرف الخوف بأنو: سموك انفعالي ُيظير فيو الطفل مستوى من الخوف ونقص األمـن، اسـتجابة لمثيـرات خارجيـة 

 ليا

 نادراً  أحياناً  دائماً  الخوف م

       أفزعمفنكميعندماأسمعأصكاتأكحركاتغريبة 1

       أشعربالخكؼأثناءكجكدمفيالظبلـ 2

       أترددفيالمشاركةداخؿالفصؿخكفامفاالنتقاداتكالتعميقات 3

       يسيطرعميعقميأفكاركصكركأحداثمؤلمة 4

       أثناءنكميمفاألحبلـالمزعجةأعاني 5

       الأقدـعميأمعمؿخكفانمفالفشؿ 6

       أتقمبفيفراشيلساعاتقبؿالنـك 7

       أعتقدأننيأكثرقمقانكخكفانمفاألكالدالذيفىـفيسني 8
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 فكعدـاستجابةالفردلنصائحيـكتعميماتيـ.بأنو:حالةنفسيةغيرمستقرةتتبمكربشكؿتمردعمىالمحيطيُيعرف العناد

 نادراً  أحياناً  دائماً  العناد م

       أرفضأفييمميعميأحدأكامر 1

       أتمردعميمفيكبرنيمفإخكتيكأخكاتي 2

       أرفضأممطمبدكنماأدرسوكأفيمو 3

       أنامقتنعبأفكممةالدائمان)بتريح( 4

       حكاإلرشادممفىـحكليأرفضالنص 5

       أستمتعبمخالفةاآلخريففيالكثيرمفاآلراء 6

       أرفضحمكؿمشاكميمفاآلخريف 7

       أعبرعفعدـرضاممفشيءمامفخبلؿالتمتمة 8
شاركةبمختمؼاألحداثاليكميةحالةمفالعزلةعفالمحيطاالجتماعيلمفرد،تدفعولعدـالرغبةبالمُيعرف اإلنطواء بأنو: 

 كاالجتماعيةمعمفحكلو

 نادراً  أحياناً  دائماً  اإلنطواء م

       أشعربالكحدةحتيلككنتمعالناس 1

       أرفضمبادراتأصدقائيلمعبمعيـ 2

       أفضؿأفأككفبمفردمبعيداعفاآلخريف 3

مفعطؼكالدم 4        أشعرأننيمحرـك

       رمأفاعتقاؿكالدمجعؿحياتيتعيسةأ 5

       أشعربالكآبةكالحزفباستمرار 6

       أشعربالثقةبنفسيبدرجةمحدكدة 7

       سأككفأكثرسعادةإذاكافىناؾمفيشاركنياىتماماتيكميكلي 8
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 التيتؤثرعمىإدراؾالفردفيالحياةالطبيعيةبأنو:حالةمفالتشتتكضعؼاالنتباه،كوُيعرف النسيان وعدم التركيز

 نادراً  أحياناً  دائماً  النسيان وعدم التركيز م

       أرلأننيكثيرالنسيافكالأتذكراألشياءبسيكلة 1

       أجدصعكبةفيالتركيزأثناءالدراسة 2

       ينشتتانتباىيبسرعة 3

       يصعبعميالتركيزفيميمةكاحدة 4

       يسيطرعميعقميأفكاركصكركأحداثمؤلمة 5

       أسرحفيأحبلـاليقظة 6

       أستغرؽكقتطكيؿإلنجازكاجباتيالمدرسية 7
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 (: 6)ممحق 
 تحميل فقرات أبعاد مقياس المشكالت السموكية العام

 أوال: الغضب

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعي

الوزن 
 الترتيب النسبي%

 3 70.83 0.537 2.125 اغضبنتيجةعدـاكتراثاآلخريفبمشاعرم 1
 2 72.22 0.565 2.167 أشعربالغضبعندمااليتحقؽأممطمبأريده 2
 1 73.61 0.721 2.208 أشعربالغضبعندمايسخرمنيأحد 3
 5 65.28 0.690 1.958 أثارغضبيفيمفعندماأغضبأصرخكأصيح 4
 6 56.94 0.859 1.708 عندماأغضبأحطـاألشياءمفحكلي 5
 6 56.94 0.955 1.708 أشعربالحقدلبعضمفحكلي 6
 8 54.17 0.875 1.625 عندماأغضبأبدأبقضـأظافرم 7
 4 66.67 0.834 2.000 يضايقنيأننيعصبيأكسريعاالنفعاؿ 8

  64.16 0.600 1.925 المتوسط العام

 ثانيا: العدوان

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

 1 73.61 0.658 2.208 شخصيعتدمعميأمالأتسامحمع 1

 2 72.22 0.868 2.167 أغمؽاألبكاببقكةعندماأغضب 2

 4 70.83 0.850 2.125 أتعارؾمعإخكتيفيالبيتعمىأتفواألسباب 3

بضربوعند 4  4 70.83 0.850 2.125 كسيمةبأمعميوكاالعتداءمايضايقنيأحدأقـك

 6 63.89 0.929 1.917 األلفاظالبذيئةعندماأنعرضلمشكمةألجأإليالمعفأك 5

 2 72.22 0.637 2.167 تعتمدعمىالقكةالتيأميؿإلىاأللعابالعنيفة 6

 7 61.11 0.963 1.833 الغيرةأفتعؿالمشكبلتمعالذيفأشعرنحكىـب 7

 7 61.11 0.963 1.833 فيكؿمكافأككففيوالفكضىأعمؿعمىإثارة 8

  68.81 0.515 2.064 المتوسط العام
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 ثالثا: الخجل / الحساسية الزائدة

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 2 62.50 0.680 1.875 ملآلخريفأجدصعكبةفيالتعبيرعفمشاعر 1
 6 52.78 0.776 1.583 الأحدييتـبمشاعرمكأحاسيسي 2
 8 51.39 0.721 1.542 أشعربرغبةفيالبكاء 3
 5 54.17 0.711 1.625 أخاؼمفانتقاداآلخريفلي 4
 6 52.78 0.584 1.583 أنزعجمفالنقدالبناءليمفقبؿمفحكلي 5
 4 55.56 0.637 1.667 باآلخريفالأحباالختبلط 6
 1 70.83 0.850 2.125 أشعرأننيأتمقيقدراكافيامفالمديحكالثناء 7
 3 58.33 0.794 1.750 الأحبأفأشارؾفيإعطاءرأيي 8

  57.35 0.677 1.721 المتوسط العام

 

 رابعا: الخوف

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

 2 58.33 0.794 1.750 أفزعمفنكميعندماأسمعأصكاتأكحركاتغريبة 1

 5 44.44 0.637 1.333 أشعربالخكؼأثناءكجكدمفيالظبلـ 2

مفاالنتقاداتأترددفيالمشاركةداخؿالفصؿخكفان 3
 7 41.67 0.532 1.250 كالتعميقات

 3 56.94 0.751 1.708 مةيسيطرعميعقميأفكاركصكركأحداثمؤل 4

 4 52.78 0.654 1.583 أعانيأثناءنكميمفاألحبلـالمزعجة 5

 6 43.06 0.550 1.292 الأقدـعميأمعمؿخكفانمفالفشؿ 6

 1 62.50 0.741 1.875 أتقمبفيفراشيلساعاتقبؿالنـك 7

أعتقدأننيأكثرقمقانكخكفانمفاألكالدالذيفىـفي 8
 سني

1.083 0.282 36.11 8 

  49.47 0.622 1.484 المتوسط العام
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 خامسا: العناد

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي%

 2 65.28 0.751 1.958 أرفضأفييمميعميأحدأكامر 1
 7 55.56 0.868 1.667 أتمردعميمفيكبرنيمفإخكتيكأخكاتي 2
 1 66.67 0.933 2.000 طمبدكنماأدرسوكأفيموأرفضأمم 3
 5 56.94 0.751 1.708 أنامقتنعبأفكممةالدائمان)بتريح( 4
 4 58.33 0.794 1.750 أرفضالنصحكاإلرشادممفىـحكلي 5
 3 62.50 0.900 1.875 أستمتعبمخالفةاآلخريففيالكثيرمفاآلراء 6
 5 56.94 0.806 1.708 أرفضحمكؿمشاكميمفاآلخريف 7

خبلؿ 8 مف ما شيء مف رضام عدـ عف أعبر
 التمتمة

1.667 0.702 55.56 7 

  59.99 0.639 1.800 المتوسط العام

 سادسا: االنطواء

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي%

 5 54.17 0.711 1.625 أشعربالكحدةحتيلككنتمعالناس 1
 8 37.50 0.448 1.125 أرفضمبادراتأصدقائيلمعبمعيـ 2
 6 41.67 0.442 1.250 أفضؿأفأككفبمفردمبعيداعفاآلخريف 3
مفعطؼكالدم 4  2 66.67 0.885 2.000 أشعرأننيمحرـك
 3 59.72 0.779 1.792 أرمأفاعتقاؿكالدمجعؿحياتيتعيسة 5
 4 58.33 0.737 1.750 رأشعربالكآبةكالحزفباستمرا 6
 6 41.67 0.442 1.250 أشعربالثقةبنفسيبدرجةمحدكدة 7

سأككفأكثرسعادةإذاكافىناؾمفيشاركني 8
 اىتماماتيكميكلي

2.125 0.900 70.83 1 

  53.51 0.668 1.605 المتوسط العام
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 سابعا: النسيان وعدم التركيز

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

الوزن 
 %النسبي

 الترتيب

األشياء 1 أتذكر كال النسياف كثير أنني أرل
 بسيكلة

1.583 0.717 52.78 2 

 6 38.89 0.482 1.167 أجدصعكبةفيالتركيزأثناءالدراسة 2

 1 59.72 0.658 1.792 بسرعةانتباىيينشتت 3

 7 36.11 0.282 1.083 يصعبعميالتركيزفيميمةكاحدة 4

كأحداث 5 كصكر أفكار عقمي عمي يسيطر
 مؤلمة

1.417 0.654 47.22 4 

 2 52.78 0.654 1.583 ةظأسرحفيأحبلـاليق 6

 4 47.22 0.504 1.417 أستغرؽكقتطكيؿإلنجازكاجباتيالمدرسية 7

  47.78 0.644 1.433 المتوسط العام
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 (: 7ممحق )
 في صورتو النيائية )الغضب، العدوان( " تقدير األبناء"مقياس المشكالت السموكية 

 

 زة ــــــــــــــــــــــغ –ة ــــــــــــــالميـــــــــة اإلســـــــامعـــالج
 الـدراسات العميـا شؤون البحث العممي و عمادة 

 نفسية ومجتمعية صحة-النفــسقســم عمـم  

 مقياس المشكالت السموكية ألبناء األسرى
 " تقدير األبناء"
 .العمر: ............................اسم االبن: ......................................   

 .المحافظة: ......................... .الصف: ...........................................

 .األب: ............عتقال العمر عند ا .األب: ..............................تاريخ اعتقال 

 .اإلخوة: ..............الترتيب بين    .لألم: ...........................المستوي التعميمي 

:تحيةطيبةكبعد:عزيزي إبن األسير

بيفيديؾمجمكعةمفالعباراتالتيتدكرحكؿالمشكبلتالسمككيةألبناءاألسرل،قدتنطبؽ
.أكالينطبؽبعضياعميؾ

التػػيتنطبػػػؽعمػػي(x) يرجػػيكضػػػععبلمػػة الخانػػػة   ( نػػػادران-أحيانػػػان-دائمػػػان)حالتػػػؾأمػػػاـ
دليبومفمعمكماتسكؼتظؿمكضعالسريةالتامة،فميسبأفماستيبأمانةكصدؽ،مطمئنان

صحةنفسيةػستيرفػػيعمػػـالػػنفس/الماجػىدرجةلياىػػدؼسػػكلالقيػػاـبدراسػػةلمحػػصكؿعمػػ
مجتمعية اإلسبلميةمػػفالجامعػػة عنكانيا فعالية برنامج إرشادي مقترح لخفض المشكالت "

.السموكية ألبناء األسرى"
بن إلأسري جزيل إمشكر عيل حسن تعاونك معنا ميك عزيزي إ   وإ 

 الباحثة                                                                                    

 عال النباىين
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 نادراً  أحياناً  دائماً  البند م

      أكجواإلىاناتإلىمفييسئإليٌ 1

بضربزمبلئيفيالفصؿ 2        أقـك

بتخريبكتكسيرأثاثالمدرسةكالمقاعدكالكراسي..إلخ 3        أقـك

       أشعربالحقدلمفيعتدمعمي 4

       أتكعدزمبلئيبالتيديدكاألذل 5

       أيأكذلنفسيبضربرأسيبالحائط 6

       أستمتعبالمعبالعنيؼمعأصدقائي 7

       أرميبنفسيعمياألرضكأصرخ 8

       أخدحاجاتزمبلئيمفحقائبيـ 9

       أكتببالطباشيركاأللكافعمىجدرافالفصؿ 10

       ةعمىالممباتالمضيئةفيالشكارعالعامةألقيالحجار 11

       داخؿالفصؿالفكضىأعمؿعمىإثارة 12

       أمزؽالكسائؿكالمكحاتالكرقيةفيالمدرسة 13

       أتعارؾمعإخكتيفيالبيت 14

       أردعمىمفيزعجنيبالسبكالشتـ 15

       أمزؽدفاترمككتبي 16

       مياألنظمةكالقكانيفبالمدرسةأتمردع 17

       أستعمؿآالتحادةضدمفييسئإليٌ 18
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 نادراً  أحياناً  دائماً  البند م

       أستخدـالقكةمفأجؿأفتككفشخصيتيقكية 19

       أهشعربالسعادةعندضربمفىـأصغرمني 20

بتمزيؽكجييبأظافرمعندماانفعؿ 21        أقـك

       أحصؿعميحقكقيبالقكة 22

       أغضبنتيجةعدـاكتراثاآلخريفبمشاعرم 23

       أشعربالغضبعندمااليتحقؽأممطمبأريده 24

       أشعربالضيؽعندماأغضب 25

       أشعربالغضبعندمايسخرمنيأحدزمبلئي 26

       أشعربالغضبعندماأفقدأدكاتيالمدرسية 27

       تيعمىأخذحقيمفالتبلميذأشعربالغضبعندعدـقدر 28

       اغضبعندماالأتمكفمفعمؿكاجباتيبشكؿجيد 29

       ينتابنيصداعحادفيحالةالغضب 30

       اغضبعندماالأحصؿعميمصركؼكاؼو 31

       ترتعشأطرافيعندمااغضب 32

       أظافرمأقضـعندمااغضب 33

بإيذاءنفسيعندمااغضبأق 34        ـك

       أتشاجرمعمفتسببفيغضبي 35

       عندمااغضبأصرخكأصيحفيمفأثارغضبي 36

       أحطـأدكاتاآلخريفكمتعمقاتيـعندماأغضبمنيـ 37



177 

 نادراً  أحياناً  دائماً  البند م

       أرمياألشياءالتيبيدمميماكانتثمينةعندشعكرمبالغضب 38

بتمزيؽمبلبسيعندال 39        غضبأقـك

       أغضبدائماألتفواألسباب 40

       أغمؽاألبكاببقكةعندماأغضب 41

       ألجأالياستخداـالقكةعندماييغضبنيأحداألشخاص 42

       أمارساأللعابالعنيفةالتيتعتمدعميالقكة 43

       أشدشعرمأثناءغضبي 44

       ييزبيفكبيركصغيراغضبالأستطيعالتماعندم 45

       أثكركيرتفعصكتيألتفواألسباب 46
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 :(8ممحق )
 مقياس المشكالت السموكية )الغضب، العدوان( " تقدير األميات"

 في صورتو النيائية
 

 زة ــــــــــــــــــــــغ –ة ــــــــــــــالميـــــــــة اإلســـــــامعـــالج
 الـدراسات العميـا ن البحث العممي و شؤوعمادة 

 نفسية ومجتمعية صحة-النفــسقســم عمـم  

 

 مقياس المشكالت السموكية ألبناء األسرى
 " تقدير األميات" 

 اسم األم: ......................................   العمر:..................................

 .............. المستوي التعميمي:........................المحافظة:........................

 تاريخ اعتقال الزوج :........................... عمر االبن عند اعتقال الزوج:.............

 عدد األبناء:....................................

:تحيةطيبةكبعد:عزيزتي زوجة األسير

راتالتيتدكرحكؿالمشكبلتالسمككيةألبناءاألسرل،قدتنطبؽبيفيديًؾمجمكعةمفالعبا
أكالتنطبؽبعضياعمىابنؾ.

  ( نػػػادران-أحيانػػػان-دائمػػػانةابنؾ)أمػػػاـالخانػػػةالتػػيتنطبػػػؽعمػػيحال(x) يرجػػيكضػػػععبلمػػة
مطمئ كصدؽ، ستينةنبأمانة مفمعمكماتسكؼتظؿبأفما ،دليبو التامة السرية مكضع

صحةنفسيةفميسلياىػػدؼسػػكلالقيػػاـبدراسػػةلمحػػصكؿعمػػيالماجػػستيرفػػيعمػػـالػػنفس/
مجتمعية اإلسبلميةمػػفالجامعػػة عنكانيا فعالية برنامج إرشادي مقترح لخفض المشكالت "

.السموكية ألبناء األسرى"
ميك عزيز  .معنا ل إمشكر عيل حسن تعاونك  إلأسري جزي زوجة يتوإ 

 عال النباىين/ الباحثة                                                                       
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 نادراً  أحياناً  دائماً  البند م

       يكجواإلىاناتإلىمفيسئإليو 1

بضربزمبلئوفيالفصؿ 2        يقـك

بتخريبكتكسيرأثاث 3        المدرسةكالمقاعدكالكراسي..إلخيقـك

       يشعربالحقدلمفيعتدمعميو 4

       يتكعدزمبلئوبالتيديدكاألذل 5

       يؤذلنفسوبضربرأسوبالحائط 6

       يستمتعبالمعبالعنيؼمعأصدقائو 7

       يرميبنفسوعمياألرضكيصرخ 8

       ـيأخذحاجاتزمبلئومفحقائبي 9

       يكتببالطباشيركاأللكافعمىجدرافالفصؿ 10

       يمقيالحجارةعمىالممباتالمضيئةفيالشكارعالعامة 11

       داخؿالفصؿالفكضىيعمؿعمىإثارة 12

       يمزؽالكسائؿكالمكحاتالكرقيةفيالمدرسة 13

       يتعارؾمعإخكتوفيالبيت 14

       عمىمفيزعجوبالسبكالشتـيرد 15

       يمزؽدفاترهككتبو 16

       يتمردعمياألنظمةكالقكانيفبالمدرسة 17

       يستعمؿآالتحادةضدمفيسئإليو 18
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 نادراً  أحياناً  دائماً  البند م

       يستخدـالقكةمفأجؿأفتككفشخصيتوقكية 19

       يشعربالسعادةعندضربمفىـأصغرمنو 20

ب 21        تمريؽكجيوبأظافرهعندماينفعؿيقـك

       يحصؿعميحقكقوبالقكة 22

       يغضبنتيجةعدـاكتراثاألخريفبمشاعره 23

       يشعربالغضبعندمااليتحقؽأممطمبيريده 24

       يشعربالضيؽعندمايغضب 25

       يشعربالغضبعندمايسخرمنوأحدزمبلئو 26

       ربالغضبعندمايفتقدأدكاتوالمدرسيةيشع 27

       يشعربالغضبعندعدـقدرتوعمىأخذحقكقومفالتبلميذ 28

       يغضبعندمااليتمكفمفعمؿكاجباتوبشكؿجيد 29

       ينتابوصداعحادفيحالةالغضب 30

       يغضبعندمااليحصؿعميمصركؼكاؼو 31

       افوعندمايغضبترتعشأطر 32

       عندمايغضبيقضـأظافره 33

بإيذاءنفسو 34        عندمايغضبيقـك

       يتشاجرمعمفتسببفيغضبو 35

       عندمايغضبيصرخكيصيحفيمفأثارغضبو 36

       يحطـأدكاتاآلخريفكمتعمقاتيـعندمايغضبمنيـ 37
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 نادراً  أحياناً  دائماً  البند م

       دهميماكانتثمينةعندشعكرهبالغضبيرمياألشياءالتيبي 38

بتمزيؽمبلبسوعندالغضب 39        يقـك

       يغضبدائمانألتفواألسباب 40

       يغمؽاألبكاببقكةعندمايغضب 41

       يمجأإلىاستخداـالقكةعندماييغضبوأحداألشخاص 42

       القكةيمارساأللعابالعنيفةالتيتعتمدعمي 43

       يشدشعرهأثناءغضبو 44

       عندمايغضباليستطيعالتمييزبيفكبيركصغير 45

       يثكركيرتفعصكتوألتفواألسباب 46
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 (:9)ممحق 
 خطاب تحكيم المقياس والبرنامج اإلرشادي

        

 زة ــــــــــــــــــــــغ –ة ــــــــــــــالميـــــــــة اإلســـــــامعـــالج
 الـدراسات العميـا شؤون البحث العممي و عمادة 

 نفسية ومجتمعية صحة-النفــسقســم عمـم  

 

 مقياس وبرنامج إرشادي / تحكيمالموضوع
 

 السيد الدكتور/ة ..................................... حفظو اهلل

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

فعاليـــة برنـــامج إرشـــادي مقتـــرح  فػػػادتكـأننػػػيبصػػػددتطبيػػػؽدراسػػػةبعنػػػكاف"أتشػػػرؼبإ
-12عمىعينػةمػفأبنػاءاألسػرلفػيالفتػرةالعمريػة)"لخفض المشكالت السموكية ألبناء األسرى

(فػػيمحػػافظتيغػػزةكالشػػماؿ،كذلػػؾضػػمفمتطمبػػاتالحصػػكؿعمػػىدرجػػةالماجسػػتيرفػػي14
اإلسبلمية.الصحةالنفسيةالمجتمعيةمفالجامعة

لػػػذافإنػػػويسػػػعدنيأفأضػػػعبػػػيفيػػػدلسػػػعادتكـمقيػػػاسالمشػػػكبلتالسػػػمككيةكالبرنػػػامج
بكضػػع اإلرشػػادملمشػػاركتكـفػػيتحكيميمػػا،كلرغبػػةالباحثػػةفػػياالسػػتنارةبػػرأيكـ،فيرجػػيالتكػػـر

بكضعأمتعديبلتتركنيامناسبة. مبلحظاتكـكتكجيياتكـ،كمايرجكالتكـر

المشػكبلتالسػمككية)العػدكاف،الغضػب(مػفنتػائجمقيػاسأكلػىتػـمبلحظة/تػـتحديػد
تحكيموسابقانألعمىنسبةلممشكبلتالسمككيةألبناءاألسرل.


 الباحثة/ عال النباىين                                

 

 



183 

 : (10ممحق )
 استمارة تقييم جمسات البرنامج اإلرشادي

 

 الحكم

 مالحظات سبغير منا مناسب الموضوع م

 عنوان البرنامج 1

 أىداف وأىمية البرنامج 2

 الفنيات المستخدمة في البرنامج 3

 األساليب المستخدمة في البرنامج 4

 عدد جمسات البرنامج 5

 محتوى البرنامج 6

 تقييم البرنامج 7

 مالحظات سير الجمسة األىداف الجمسة 

 غير  بمناس عنوان الجمسة م
 مناسب

غير  مناسب
 مناسب

 

      لقاء ألميات طالب البرنامج 1

      لقاء وتعارف لطالب البرنامج اإلرشادي 2

 المــشكالت الــسموكية فــي المرحمــة 3
 1،2اإلعدادية)الغضب، العدوان( 

     

      الوعي بالمشاعر وَتفيم ردود األفعال 5

      في خمق الغضب والعدوان(أنماط التفكير )دور األفكار  6

      مناقشة األفكار والمعتقدات الداعمة لمغضب والعدوان 7

      1،2 تفريغ انفعالي 8
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 مالحظات سير الجمسة األىداف الجمسة 

 غير  مناسب عنوان الجمسة م
 مناسب

غير  مناسب
 مناسب

 

      التعبير عن الذات 9

      تإدارة االنفعاالت والتحكم بالذا 10

      الدعم الديني 11

      ميارات التواصل االجتماعي مع اآلخرين 12

      الحوار مع اآلخرين 13

      إنياء البرنامج اإلرشادي 14

      لقاء ختامي ألميات طالب البرنامج 15

      القياس التتبعي بعد شير ونصف 10
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 : (11ممحق )
 شاديجمسات البرنامج اإلر 

 الجمسة األولي
 لقاء ألميات طالب البرنامج  :عنوان الجمسة( 1
 ( أىداف الجمسة اإلرشادية:2
 تعريؼأمياتاألبناءبالبرنامجاإلرشادمكماىيتوكأىدافو.  
 تشجيعاألبناءلمتفاعؿمعالبرنامج.  
 لممتابعةيةاالتفاؽعمىآل. 
 .تطبيؽالقياسالقبمي 
  .اإلصغاء–اإليضاح–التفسير–التفاعؿ–األسئمةطرح :المستخدمة ( الفنيات3

 .العرض–العصؼالذىني-الجماعيةالمناقشة-الحوار :اإلرشادية األساليب4) 
 دقيقة 60( مدة الجمسة: 5

اإلرشادية: الجمسة-6)

 دؼكمحتكمىالباحػػػثةليػػػفتؤكػػػدالحػػػضكر،عمػػػىكتػػػشكرىفباألميػػػاتالباحػػػثةترحػػػب
تفاصيموكتعػرضالبرنػامج، تناكليػاسيتـالتػيبالمكضػكعاتممثمػة، الباحػثةكتػكزع،
حػػضكرلتككفاألمياتعمىدرايةبمكاعيدكمكاعيدىااإلرشاديةالجمػساتبقائمػػةجػدكؿ
 (قةدقي 20)                                                )العرض(. لمبرنامجأبنائيـ

 أممقترحػػػاتةنػػػاقشالباحػػػثت فػػػيالبرنػػػامجاإلرشػػػادمكاضػػػافة األميػػػاتآرائيػػػف مػػػع
 (دقيقة 20).) ذىنيعصؼ)اإلرشادمالبرنامجاليةكفعقيمةمفتزيدمناسبة،يركنيا

 كذلػػػؾمػػفالبرنػػامج،عمػػػىالمػػشاركةفػػػييفأبنػػائتشجيعمػػػفاألميػػاتةطمػػبالباحػػثت
 مػػػفبأىميتو،خػػػبلؿإشػػػعارىـ مػػػفخػػػبلؿاالسػػػتفادة ككػػػذلؾمػػػفالبرنػػػامج،كمتػػػابعتيـ

 دقائق( 5)ابيةعندىـ.تعزيزالسمككياتاإليجخػػػبلؿ
 تقديراألميات(.)األسرلسمككيةألبناءالقبميلمقياسالمشكبلتالالباحثةالقياستكزع 

 دقائق( 10)

 ثػػػـالبرنػػػامج،ؤكػػػدليػػػفدكرىػػػففػػػينجػػػاحتاألميػػػاتعمػػػىحػػػضكرىفكةػػشكرالباحػػػثت
دقائق( 5)تكزعاستمارةالتقييـ.
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 ثانيةالجمسة ال

 لقاء وتعارف لطالب البرنامج اإلرشادي  :عنوان الجمسة1) 

 ( أىداف الجمسة اإلرشادية:2

 كطبلبالبرنامجةالتعارؼبيفالباحث. 
 البرنامجاإلرشادميؽكسرالحاجزالنفسيبيفأعضاءفر.  

 طبلببالبرنامجاإلرشادمكاليدؼمنوكمككناتوالتعريؼ.  

 كطبلبالبرنامجخبلؿجمساتالبرنامجةقكاعدالعمؿكالعبلقةبيفالباحثتحديد. 
 .تطبؽالقياسالقبمي 

  ء.اإلصغا–اإليضاح–التفسير–التفاعؿ–طرحاألسئمة :المستخدمة ( الفنيات3
.العرض–العصؼالذىني-الجماعيةالمناقشة-الحوار :اإلرشادية األساليب4) 

 دقيقة 55( مدة الجمسة: 5

 ( الجمسة اإلرشادية:6

 ا،كدراسػػػتياكعممػػػػيانفػػػسيبتعريؼبػػػدأثـتاإلرشادية،بالمجمكعػػةبالترحيبةبػػدأالباحػػثت
حيػػثكالحديثعف الجمػػػػساتكالمحتػػكل، ػيتالبرنػػػامجاإلرشػػػػادمكعػػػدد جػػدكؿتكزيعػـ

 يحتكمحيثبعمييـالبرنػػامج فيوعمػػى تنفذ الذل كالمكاف كالكقت الجمسة عنكاف
 (دقائق 10) التفسير(.-الجمسات)اإلصغاء

 لعبة صياد السمك "ط:أنفسيـمفخبلؿنشابتعريؼالطبلبيبدأ " 

 عػدد–:اسػـالطالػبربػاعييكتبمايمييياكؿطالبفبطاقةعمىزيعتكيتـحيثس
 أسػػػرتو –أفػراد –العنػػػكاف التػػػي –يحبيااألطعمػػػة اليكايات–المقربيفاألصػػػدقاء

 يحبيا)التفاعؿ،الحكار(.التػػػيكالميكؿ

 الػػدائرةككػػؿطالػػبكالقائيػػافػػيمنتػػصؼيتـتدكيرىاتكضػػعالبطاقػػاتفػػيصػػندكؽثػػـ
 يأخذبطاقة.

 س  يده.البطاقةالتيكقعتفيشخصيةكؿطالببالتحدثعفيقـك
 دقيقة( 20)(.الطبلب)التعزيزكمدحوأماـيعوتشجيتـلتعريؼبايقكـكؿطالب 
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 تذكير مع الطبلب، أماـ كتعمقيا بركستيؿ كرقة عمى العبارات بعض الباحثة تكتب
 بالعباراتكتشجيعيـعمىتدكينيامثؿ:الطبلب

 .لنحببعضناالبعض 

 .نشعرباالنتماءلمجمكعتنا 

 .تقديـالمساعدةلبعضناالبعض 

 .لنشعرأفىذاىكمكاننااألمف 

 .اللمغضبكاللمعدكافكالإلزعاجاألخريف 

 االلتزاـ الطبلب مف كتطمب البرنامج، خبلؿ العمؿ ميثاؽ عف بالحديث الباحثة تبدأ
باألخبلقياتالتييجبأفيمتزمكفبيافيالبرنامج،حيثسيتـتعميؽكرقةالميثاؽفي

 الباحثة تضييؼ ذلؾ بعد ثـ الطبلب، جميع يراه بعض قواعد وأدبيات البرنامج مكاف
 تتمثل فيما يمي:

 .االلتزاـبالحضكركبمكاعيدجمساتالبرنامج 

 .احتراـاآلخريف 

 الجيداإلصغاء.

 الحديثأثناءاآلخريفمقاطعةكعدـالحديثبؿقاالستئذاف.

 رأيوعفالتعبيرطالبلكؿحيثيحؽكاحتراميـ،اآلخريفآراءتقبؿ.

 اآلخريفكجوفياالبتسامة.

 الجماعيةكالمشاركةالتفاعؿ.
 دقائق( 10.                                         )المكافنظافةعمىالمحافظة 

 عالقياستكزكالقػػادـ،ؤكػػدعمػػىمكعػػدالمقػػاءتالطػػبلبعمػػىمػػشاركتيـكةػثػػشكرالباحػت
 دقائق(10)                           باإلضافةإلياستمارةالتقييـ.، الطبلبعمىالقبمي

  البيتي: اذكر من وجية نظرك أىم المشكالت السموكية لدى طالب المرحمة الكاجب
 دقائق( 5)                                                            اإلعدادية؟      
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 الجمسة الثالثة والرابعة

 المشكالت السموكية في المرحمة اإلعدادية:  :عنوان الجمسة1) 

 ( أىداف الجمسة اإلرشادية:2

 .تعريؼالطبلبعمىماىيةالمشكبلتالسمككيةفيالمرحمةاإلعدادية

 الفرؽبيفالمشكمةالسمككيةكالنفسية.تعريؼالطبلب

 .يعددالطبلبأنكاعالمشكبلتالسمككية

 .الكصكؿلتعريؼكأسبابكمظاىركًؿمفالغضبكالعدكاف 
 .اإلصغاء–اإليضاح–التفسير–التفاعؿ–طرحاألسئمة :المستخدمة الفنيات-3) 

جماعية،الحكار،مجمكعاتعمؿ،المناقشةال،المحاضرة،االسترخاء :اإلرشادية األساليب4) 
ذىني.عصؼ

 دقيقة 50( مدة الجمسة: 5

 ( الجمسة اإلرشادية:6
 حاليـ،كتستمعلكجيةنظرالطبلبعمىتشكرالباحثةطبلبالبرنامجلحضكرىـكتطمئف

 دقائق( 5)                                            مفخبلؿالكاجبالمنزلي.
 الباحثة العمميتبدأ بالتدريب كتباشر كأىميتو، كفكائده االسترخاء عف التعميمات بشرح

تنفسبعمؽمرتيففقطلمداخؿخبلؿاألنؼكلمخارجخبلؿالفـ، أماميـ،كمفثـتبدأ..."
سيريح أنو حتي األكسجيف، تبادؿ كيحسف النفس سيعمؽ ىذا مرتخية، بطنؾ تخيؿ

معكؿزفير"مسترخي"كتقكؿأناىادئ،أناعضبلتؾ،قؿلنفسؾمعكؿشييؽ"بطني"ك
دعياتأتيكاذاذىبتدعياتذىب،ذكرنفسؾمعكؿشييؽ فيأماف،اذاراكدتؾأمأفكار

تقكؿ ثـ كمف قصيرة المكسيقيلمدة كتترؾ مسترخي" " زفير كؿ كمع بطني" " تقكؿ أف
ميؾكعيدلممكاف.لممشاركيفخذنفسشييؽمفاألنؼكزفيرمفالفـ،حرؾأصابعقد

 .دقائق( 10)تناقشالباحثةالمشاركيفعفمشاعرىـتجاهالتمريف 
 )تبدأالباحثةالحديثعفالمشكبلتالسمككيةلطبلبالمرحمةاالعدادية)المراىقةالمبكرة

 دقيقة( 15)        معتكضيحالفرؽبيفالمشكمةالسمككيةكالنفسية.
 مشكمتي)الغضب،العدكاف(مفحيثالمفيكـكرصداألسبابالمؤديةلتمؾعمىالتركيز

 دقيقة(  20)نفسيـمفخبلؿالمناقشةالحرة.المشكبلتمفخبلؿمشاركةالمسترشديفأ
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 الباحثةبتقسيـالطبلب مظاىرمشكمتي)الغضب،عمػىلمتعرؼمجمكعتيفإلىتقـك
 دقيقة( 15)الخاصة.نظرىـكجيةفمكالعدكاف(

 الجوانـب"يػسميينشاطةالباحػثتطبؽ،كالمظاىربعداالنتياءمفالتعرؼعمىاألسباب 
حيث" اإليجابية والسمبية في شخصيتي إلىتعرؼالطػبلبعمػىنشاطالايدؼىذي،
لدييـ كالسمبية االيجابية الطبلبالجكانب كمساعدة اآلخريف، عند تكجد التي ككذلؾ ،

عنداآلخريفككيفيةالعمؿعمىتعديؿالجكانب لبلستفادةمفالجكانباإليجابيةالمكجػكدة
 .السمبيةعندىـ

  كتابة كييطمبمنيـ تكزيعكرقةعميكؿطالب، أشياءيتـ إيجابيةكخمسة أشياء خمسة
ف.كاتصاليـمعاآلخري بيةيركنيافيشخصيتيـأكفيسمككيـأكفيأسمكبتعامميـسم
 دقائق( 10)

 بطريقةعشكائيةكطمبمفةالباحثتقكـبعداالنتياء تكزيعيا عادة األكراؽكا   بجمعىذه
القيػاـيتـ بعدذلؾ ة،كؿكاحدقراءةالكرقةالمكجكدةمعوكمحاكلةمساعدةصاحبالسمبي

 بالنقاطالتالية:قػشةالطػبلببمنا

 شخصيتكـ؟تكتبكفالجكانباإليجابيةكالسمبيةفيكأنتـماىكشعكركـ 

  عند أك فينا المكجكدة كالسمبية اإليجابية الجكانب عف التحدث عمينا يصعب لماذا
 ؟اآلخريف

 تشعركف؟ بماذا آخركف امتدحكـ ذا كا  تشعركف؟ ماذا لكـ، اآلخريف نقد سماعكـ عند
 كلماذا؟

 كبدالنمنياقامكابالتركيزعمىسمبياتنا؟،كأنكركىابإيجابيتناماذالكلـيعترؼاآلخركف
 دقيقة( 20)كيؼنتصرؼ؟

 كمشاركتيـ تفاعميـ عمى االرشادم البرنامج أعضاء الباحثة تشكر الجمسة نياية كفي
الجمسة، في المنزليالفاعمة الكاجب عمييـ تكزع ثـ القادمة، الجمسة مكعد عمى كتؤكد

 .كاستمارةالتقييـ

 دقائق( 5)                                                     المنزلي:  الواجب 

 . قم بعمل قائمة بالتغيرات السمبية المصاحبة لك عند لمغضب واالنفعاالت األخرى.1 

 مرتين أو ثالث مرات يوميًا ولكن ليس مباشرة بعد األكل.             . مارس االسترخاء 2 
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 الجمسة الخامسة 

 الوعي بالمشاعر وَتفيم ردود األفعال  :عنوان الجمسة1)

 ( أىداف الجمسة اإلرشادية:2

 السمككيةالمكاقؼتجاهالطبلبأفعاؿردكدعمىالتعرؼ.

 الشخصية.الطبلبحياةفيالمبلئمةكغيرالمبلئمةالمشاعرعفالحديث 
 :المستخدمة الفنيات-3)  المشاعر-اإلصغاء–التفاعؿ -عكس –التدريبيةالممارسات

 .التعاطؼ
 .التعزيز-الحكار–العمميةالتطبيقات-الذاتيلحديثا :اإلرشادية األساليب4) 

 دقيقة 60( مدة الجمسة: 5

 ( الجمسة اإلرشادية:6

 ع البرنامج طبلب الباحثة الكاجبتشكر كتناقش حالتيـ، عمى كتطمئف حضكرىـ، مي
 دقائق( 5)المنزلي.

 حيثيجمسالمشارككف" من ىو القائد " تقكـالباحثةبتنفيذنشاطاحماءمعالمشاركيف
ومفالغرفةيقكـبقيةالمشتركيففيدائرةكيقكـمتطكعمنيـبمغادرةالغرفةكبعدخركج

باختيارقائدكعمىىذاالقائداختيارسمسمةمفاألعماؿمثؿالتصفيؽأكأداءحركةدبؾ
قدـ،كعمىجميعالمشاركيفاآلخريفتقميدىذهالحركات،كعندعكدةالمتطكعإلىالغرفة

الذليقك القائد كأفيتكقعمفىك الكقكؼفيمنتصؼالدائرة، كيتبعوعميو بالحركة ـ
اآلخريفبالحركة،كعمىالمجمكعةحمايةالقائدبعدـالنظرإليو،كماكعمىالقائدتغيير
ذاماامسؾالمتطكعبالقائديأخذمكانوفي الحركةكؿفترةمنتظمةكبدكفاإلمساؾبو،كا 

جد قائد باختيار لممجمكعة لمسماح الغرفة مغادرة السابؽ القائد كعمى ليـالدائرة، يد
 دقائق( 10)                 كتتكررالعممية.

 نشاط الباحثة المشاركيففيالحاالت" كيف يكون الرد" تقدـ فعؿ أمكيؼيككفرد
              المختمفة،معكتابةرأييـحسبمايحدثمعيـبالكاقع)بالفعؿ(
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 رد الفعل الشعور األفكار الحالة

   لـيشارككنيمعيـبالمعب

   غضبتمنيكالدتي

   أىاننيأصدقائيكلقبكنيبأسماءميينة

   فشمتفياالمتحاف

   ضربكني

   رفعتأصبعيكلكفالمعمـلـيخترنيلمعمبة

 تمؾ أسباب عمى كالتعرؼ السابقة المكاقؼ تجاه المشاركيف أفعاؿ ردكد الباحثة تناقش
 دقيقة( 15)                                                              الردكد.

 عف تعبر أشكاؿ بيف ما تتنكع كجو رسمة شكؿ عمى رسكمات بتكزيع الباحثة تقكـ
)الغضب،الفرح،المفاجأة،الحزف(كتطمبمفالمشاركيفاختيارالكجوالميعبرعفحالتو

عرؼعمىمشاعرنااألف،كتسألوعفسبباختيارهلمشكؿ،معالتكضيحأفيمكنناأفنت
 بكاسطةتعابيرالكجوأكحركاتالجسـ.

 :ثـتسأؿالباحثةعدةأسئمةلممشاركيفكمنيا 
 تحدثعفكقتتككففيوغاضبان،حزينان،سعيدانماذاتشعر؟ 
 ماالذليجعمؾغاضبانأكعدكانيان؟ 
 ماذاتشعرفيجسمؾعندماتككفغاضباي،حزينان؟ 
 بيا  دقيقة(  15)كتجعمؾأقؿعصبيةأكحزنايكأكثرسعادة؟ماىياألعماؿالتيتقـك
 الجمسة نياية كمشاركتيـ كفي تفاعميـ عمى االرشادم البرنامج أعضاء الباحثة تشكر

الكاجبالمنزلي عمييـ تكزع ثـ القادمة، الجمسة مكعد عمى كتؤكد الجمسة، في الفاعمة
 .كاستمارةالتقييـ

 :تموين رسومات تعبيرية تجدىا مناسبة وتعبر عن حالتك.ارسم من خالل ال الكاجبالمنزلي 

 دقائق(           5) 
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 الجمسة السادسة

 أنماط التفكير )دور األفكار في خمق الغضب والعدوان(  :عنوان الجمسة1)

 ( أىداف الجمسة اإلرشادية:2

 .التعرؼعمىدكراألفكارالبلمنطقيةفيخمؽكؿمفالغضبكالعدكاف

 البلعقبلنيةالمصاحبةلمغضبكالعدكاف.تفنيداألفكار 

 .تدريبالطبلبعمىتبنيأفكارايجابيةكربطيابالسمكؾ

.التعاطؼالتدريبية،الممارسات،عكسالمشاعر،اإلصغاء،التفاعؿ :المستخدمة الفنيات3) 

تسمية-الذىنيالعصف :اإلرشادية األساليب4)  -الحكار–العمميةالتطبيقات-ألعاب
.يزالتعز

 دقيقة60 ( مدة الجمسة: 5

 ( الجمسة اإلرشادية:6

 تشكرالباحثةطبلبالبرنامجعمىحضكرىـ،كتطمئفعمىحالتيـ،كتمخصماجرلفي
           دقائق(                                                   5)الجمسةالسابقة،كتناقشالكاجبالمنزلي.

 بتقسيـالمجمكعةلفريقيفكيقؼ" قول كممتي نعم، ال " تنفذالباحثةمعالمشاركيفنشاط
الفريقيففيخطيفمتقابميفبحيثيكاجوكؿشخصفيالمجمكعةاألكليشريؾلومف
كأساليب بطرؽ نعـ" " كممة تقكؿ األكؿ الخط )مجمكعة( أفراد كعمى الثانية المجمكعة

مفةقدراإلمكاف،كيجبعمىأفرادالفريؽالثانيمحاكلةتغييررألشركائيـمتنكعةكمخت
مفأفرادالفريؽاألكؿ،كذلؾبقكلوكممة"ال"بأكثرمفطريقةمقنعةقدراإلمكاف،كيتـ
اعطاءالفريقيففرصةتبادؿاألدكارلقكؿكممة"نعـ"تارةككممة"ال"تارةأخرم،كبعدىا

قارنةكيفيةشعكرأفرادالمجمكعتيف،كيؼكافشعكرىـكىـيقكلكف"نعـ"تتـمناقشةكم
ككيؼكافشعكرىـكىـيقكلكف"ال"ىؿكافقكؿأحدالكممتيفأسيؿمفقكؿاألخرل؟

دقيقة( 15)

 تعرضالباحثةعميالمشاركيفإحدلالشخصياتالتيتفكربشكؿالمنطقي،كشخصية        
 .كتقدـليـبعضاألمثمة" المنشغل بنفسو". 

 مثاؿ:إليكـفيمايميبعضأفكار"المنشغؿبنفسو." 
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 .إننيالأزعجأحدانعندماأككفمنشغبلنبنفسي

 .إفذلؾاليؤثرعميالمتكمميفمفحكلي

 .بو)انشغاليبنفسي(اليسبببطبيعةالحاؿأمضجة  إفماأقـك

 أخرم.أنومفالممكفأفنستمعكنحفمشغكلكفبأشياء 

 تقسـالباحثةالمشاركيفإلىمجمكعاتصغيرةيختاركؿطالبيفأكثبلثةشخصيةكاحدة
 "العدكاني"."،"المستيزئ"،مفالقائمة"المقاطع

 .دقيقة( 15)تطمبالباحثةمفالمشاركيفكتابةأفكارانحكؿالشخصيةالمختارة 

 األفكار.تسجؿالباحثةعمىالمكحاألقكاؿالتيتصكغ 

 عقبلنية كافالقكؿالمذككريعبرعففكرة أـمنطقية-فيالمحادثةتفحصالباحثةإذا
 عففكرةغيرعقبلنيةخاطئة.

 ،مفسبيؿالمثاؿ:بدالعمىكيتـالمشاركةبكيفيةاستبداؿاألفكارالخاطئةبأفكارعقبلنية
ىناؾتبلميذفيالصؼ"اليتضايؽأحدمنىعندماأككفعدكاني"يمكفأفنقكؿيجب

 يتضايقكفعندماأككفعدكانيكلذلؾيجبأف....

 بأفكار الخاطئة األفكار استبداؿ كيؼيمكف المشاركيف مع تناقشالباحثة المحادثة في
 عقبلنية.

 إلى بيدؼالكصكؿ عقبلنية، أفكار عف المشاركيفعمىكصؼتصرفاتتنجـ تشجيع
 دفمفالمفضؿأفيستمعكاألقكالوكييتمكابيا.تصرفاتمرغكبةمثؿ:عندمايتكمـأح

 .(دقيقة 20)تكتبالباحثةاألفكارالعقبلنيةعمىالفتةكتعمؽفيالقاعة 

 كمشاركتيـ تفاعميـ عمى االرشادم البرنامج أعضاء الباحثة تشكر الجمسة نياية كفي
 القادمة، الجمسة مكعد عمى كتؤكد الجمسة، في المنزليالفاعمة الكاجب عمييـ تكزع ثـ

 .كاستمارةالتقييـ

 :اذكر أو ارسم فكرة ال عقالنية استطعت التغمب عمييا، وارسم موقف يعكس  الكاجبالمنزلي
 (دقائق 5ذلك.                                                                           )
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 الجمسة السابعة

 شة األفكار والمعتقدات الداعمة لمغضب والعدوانمناق  :عنوان الجمسة1)

 ( أىداف الجمسة اإلرشادية:2

 المشارككفبيايتمسؾالتيالعقبلنيةغيركالمعتقداتاألفكارفحص.

 العدائية.مفالمتنكعةاألشكاؿكخاصةاالنفعاالتكتنفيستفريغ
 .التعاطؼالتدريبية،ساتالممار،عكسالمشاعر،اإلصغاء،التفاعؿ :المستخدمة الفنيات3) 
العمميةالتطبيقات-ألعابتسمية -ؼالذىنيصالع-المناقشةالجماعية :اإلرشادية األساليب4) 
 .االسترخاء-التعزيز-الحكار–

 دقيقة60 ( مدة الجمسة: 5

 ( الجمسة اإلرشادية:6

 تشكرالباحثةطبلبالبرنامجعمىحضكرىـ،كتطمئفعمىحالتيـ،كتمخصماجرل
 دقائق( 5فيالجمسةالسابقة،كتستمعلمكاجبالمنزلي.)

 لعبة الباحثةنشاطإحماء تكزيعالمشاركيفعمىمجمكعاتتغير"  الذي" ما  تنفذ كيتـ
المظير تذكر كيحاكؿ اآلخر بالفرد كثبكتمعف عف ينظر الزكج في فرد كؿ زكجية

أحدى يدير بعدىا الخارجي، اآلخر يقكـ بينما ظيره تغييراتـ مظيرهبثبلثة عمى
الخارجي،كنقؿالساعةمفيدليد،يطكمأكماـقميصو...إلخ،بعدىايديرالشخص
ظيرهثانيةليكاجوزميموكعمىاآلخرأفيحددالتغيراتالثبلث،بعدىايتـتبادؿاألدكار

 دقائق( 10)                                                        فيمابينيـ.

 مفخبلؿعرضبعضالمكاقؼ" التسامح"تقكـالباحثةبتنفيذنشاطأخرمعالمشاركيف
لتناقشمعيـردكدأفعاليـبدالنمفأفكارىـلبعضالمكاقؼعمىسبيؿالمثاؿ:ماذافعمت

 حيف:

 .طردتمفالبيت 

 .أىانؾالمديرأماـالمدرسة 

 أيعتقؿكالدؾ. 
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  المشاركيفمفخبلؿسؤاليـ: ناقشالباحثةثـت 
 ماردةفعمؾاألكليعندماكافذلؾيحدث؟ 

 ماذاحدثلجسمؾعندماكافذلؾيحدث؟ 

  ثـتيعقبالباحثةبعرضأىميةالتسامحفياإلسبلـكأىميتوعمىحياةاإلنسافمعذكر
 دقيقة( 20)                             أمثمةمفالسنةالنبكيةكقصصعفالتسامح.

 ييدؼ:كالذم" تأمل المغفرة "تبدأالباحثةبتنفيذنشاط 

 .لعمؿسبلـمعالماضي 

 .يساعدعمىالتخميعفاألفكارالغيرعقبلنية 
 .حبلؿأفكارعقبلنية  يساعدفيشفاءعاطفيعميؽكا 

 كاجمب استرخ، أغمضعينيؾ، بالحديث" الباحثة كتبدأ يجمسالمشارككفبشكؿدائرة
لىالنفس)الزفير(إلي انتباىؾإلىنفسؾ،اجمبانتباىؾإلىالنفس)الشييؽ(الداخؿكا 
الخارج،تنفسبتمقائية،دعويذىب،استرح،تخيؿصكرةلشخصماغضبتأكاستأت
ليسمفالضركرمأف اخترمفتحب، ذلؾالشخصاآلف، اسمحلنفسؾبرؤية منو،

صماأساءإليؾ،أدعكذلؾالشخصاآلفإلييككفالشخصالذلآذاؾأكثر،فقطشخ
قمبؾفقطلمحظة،انظرلذلؾالشخصكقؿلو:لقدغفرتلؾعمىماقدعممتإليذائي
ثـ بالدائرة يمتحؽ اآلف، فقط قمبؾ في يسكف كدعو لو، اغفر متعمد، غير أك متعمد

ألفادعككدعو،كقؿلوانيغفرتلؾ،ثـعداليتنفسؾ،استرخ،ثـشييؽ،زفير،ا
اليقمبؾشخصماأذيتوبطريقةما،كقؿلواغفرليماقدعممتإليذائؾ،اغفرلي،
نفسؾ، اتبع تساىؿفيالمغفرة، استرخ، فينفسالدائرة، لمحظة كأسكنو افتحقمبؾلو
شييؽ،زفير،مغفرة،كاألفاطمبمنيـالرحيؿ،األفأدعكنفسؾإلىقمبؾ،انظرإلى

بال محاطة فعمتنفسؾ، كقؿلنفسؾأغفرلؾعمىما مفقمبؾ، النابعة المحببة شفقة
نفسؾ،اغفرلؾ،دعإحساسالتساىؿيتكسع، إليذاءنفسؾ،عمىأيةحاؿخذلتبيا

 دعالمغفرةتتمددلتمؤلكامؿالككف،كؿالمخمكقاتبحاجةلممغفرة،اغفرلؾ.
 .دقيقة( 20)تفحصالباحثةمشاعرالمشاركيفبعدالجمسة 
 .تمخصالباحثةماجاءبالجمسة 

 كمشاركتيـ تفاعميـ عمى االرشادم البرنامج أعضاء الباحثة تشكر الجمسة نياية كفي
 دقائق( 5)الفاعمةفيالجمسة،كتؤكدعمىمكعدالجمسةالقادمةكتكزعاستمارةالتقييـ.
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 الجمسة الثامنة والتاسعة

 تفريغ انفعالي  :عنوان الجمسة1) 

 ( أىداف الجمسة اإلرشادية:2

 مكانياتياالتعبيريةبلبمساعدةالط  .عمىالتعرؼعمىخصائصالتنفيساالنفعاليكا 

 ك الحركة خبلؿ مف لدييـ السمبية الطاقات لتفريغ لمطبلب فرصة معالتسميةإعطاء
 .زمبلئيـ

 الصعبةمشاعرىـعفبحريةالمشارككفيعبر. 

 كيفيةالتحكـباالنفعاالتعفطريؽممارسةاالسترخاءتعميـالطمبة 

 مشكبلتيـلحؿكمشاعرىـأفكارىـعفالتعبيرأىميةالمشارككفيتعرؼ. 
 .التعاطؼالتدريبية،الممارسات،عكسالمشاعر،اإلصغاء،التفاعؿ :المستخدمة الفنيات3) 
.االسترخاء-التعزيز-كارالح–العمميةالتطبيقات-ألعابتسمية :اإلرشادية األساليب4) 

 دقيقة 50( مدة الجمسة: 5

 ( الجمسة اإلرشادية:6

 حضكرىـ،كتطمئفعمىحالتيـ،كتمخصماجرلفيعمىتشكرالباحثةطبلبالبرنامج
 دقائق( 5)الجمسةالسابقة.

 معأعضاءالمجمكعة،مفخبلؿالحديثمعيـ"" 1استرخاء" نشاط تقكـالباحثةبتنفيذ
كأكثرىاراحةيمكفأفتتخيمو...األماكفكأجمؿأغمضعينيؾكتخٌيؿأحبمكافإليؾ،أ

كيككفمكانانأكغركبشمس،أكغابةأيمكفأفيككفىذاالمكاففيالخارجكشاطئ
انظر،كيككفمكانانرأيتوفيصكرةأو،تخيٌمتكأكيمكفأفيككفمكانانزرتو،خاصانببيتؾ

،انظرلحظةإلىالسماءالمكاف،درسأركائحتشـ؟أمحكلؾ...ماذاترل؟ماذاتسمع؟
كيؼتتحرؾالسحب يداعبكجيؾأك،كشاىد بالنسيـ المكافلفترةا،شعر ،بقىفيىذا

باألحاسيس،تنفسبعمؽ افتحعينيؾكابق،استمتع يادئالذمفياإلحساسالىببطء،
     .فتستمتعبالسبلـكاليدكءأاتبعأفكارؾ،كاسمحلنفسؾب،تشعره

 دقائق(                                                                             10)                                                                            
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 بتطبيؽ الباحثة تقـك عمى" البالونات الطائرة "نشاط بالكناتمنفكخة تكزيع يتـ حيث
البالكناتفي برمي يقكمكا أف كعمييـ ييمنعالمشاركيف، عمىالجك، يسقطكىا أف عمييـ

بإمساؾ ليـ ييسمح المعبكالترفيو مف فترة كبعد الجك، في تبقي يجبأف بؿ األرض،
 دقائق(  (10بالكناتيـكفقعياثـالجمكس.

 نشاط بتنفيذ بتقسيـ" التفريغ بالصوت "تتشارؾالباحثةمعالمجمكعة الباحثة تقـك ىنا
أفرادالمجمكعةإلىفريقيف،كبعدكصؼالنشاطيطمبمفمنيـأفينشدكاالسبلـالكطني

كفاليداليمنيباتجاهالفريؽالفمسطيني،كتقؼالباحثةفيكسطالفريقيفعمىشرطأفتك
ذاكانتيدالباحثةعمىمستكلكاحد،يجبأف األكؿكاليداليسرلباتجاهالفريؽالثاني،كا 
ارتفعتاليد إذا كلكف لمفريقيف، بالنسبة عمىمستكلكاحد المجمكعة يككفصكتأفراد

ماارتفعتيدالباحثةاليمنيإلىأعمىشيئانفشيئان،يجبأفيرتفعصكتالفريؽاألكؿ،ككم
 دقائق( 10)            يعمكالصكتأكثرفأكثركالعكسصحيحكىكذالمفريؽالثاني.

 "الباحثةبتكزيعأكراؽمبلحظاتكأقبلـعمىأعضاء" تقومأكتب رسالةالنشاطالثالث
 أسطرعمىشكؿرسالةلكالدىـالمعتقؿ.3بكتابةالمجمكعة،عمىأفيقكمكا

 نتياءمفالكتابة،يستمعالجميعلمكمماتالمكتكبةمفكؿعضك،كبعدقراءتيابعداال
 تسأؿالباحثة:

 ماىكشعكرؾكأنتتكتبالرسالةلكالدؾالمعتقؿ؟ 
 دقيقة( 20)ماذاكنتتتمنيأثناءكتابةالرسالة؟ 

 الباحثةبتنفيذ لمجمكعة،بأفيجمسكاعميشكؿدائرة،معمعا"2" نشاط استرخاء تقـك
حيثتطمبتشغيؿمكسيقيىادئة،كتبدأبالحديث،كأفتضعالطبلبفيمكقؼتخيؿ،

خراجومفالفـ،بحيث منيـإغماضأعينيـكأخذنفسعميؽمفاألنؼببطءكىدكء،كا 
معال قدتخطربالباؿ، دكفاالنتباهأللفكرة تكرارذلؾأكثرمفمرة تركيزعمييتـ

عمميةالتنفس،ثـتطمبالباحثةمنيـترديدتدريجيانفيأنفسيـعبارةإيجابية)أنامرتاح(
خراجوببطءمفالفـأكثرمفمرةكمفثـ ثـيتـالتذكيربأخذنفسعميؽمفاألنؼكا 
تطمبمنيـ ثـ  لبعضدقائؽ، كتتركيـ أماميـ المعتقؿ كالدىـ أف تخيؿ تطمبمنيـ

                         .        شعكرىـبعدذلؾفتحأعينيـمعرسـابتسامةعمىكجكىيـكتسأليـعفالباحثة

دقائق( 15)
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 تطمبالباحثةمفكؿعضكأفيتحدثعفتجربةاعتقاؿكالده،كبماذايشعر؟لمحاكلة
 الربطبيفىذهالمشاعر.

 التعاطؼك يتضمفتشجعالباحثةالجميععمىالحديثكتبدلليـ االىتماـ،كتديرنقاشان
 األسئمةالتالية:

 مشاعرؾ؟كيؼتشعركأنتتعبرعف 

 كلماذا؟مشاعرؾ؟ىؿكجدتصعكبةفيالتعبيرعف 

 مشاعرؾ؟كماىيردكدفعميـنحكمشاعرؾ؟لمفتتكجولمتعبيرعف 

 دقيقة( 30)المستقبؿ؟عفمشاعرؾفيككيؼستتصرؼلمتعبير 

 كمشاركتيـكف تفاعميـ عمى االرشادم البرنامج أعضاء الباحثة تشكر الجمسة نياية ي
 الفاعمةفيالجمسة،كتكزعاستمارةالتقييـ،كتؤكدعمىمكعدالجمسةالقادمة.

 دقائق( 5)

 الجمسة العاشرة

 التعبير عن الذات  :عنوان الجمسة1)

 اإلرشادية: ( أىداف الجمسة2

 .تنميةميارةالتعبيرعفالذات 

 .تكضيحأىميةالثقةبالنفس 

 .اكتساباتجاىاتإيجابيةنحكالذات 

 .اكتساباتجاىاتإيجابيةنحكالمسؤكلية 

 :المستخدمة الفنيات-3)  المشاعر-اإلصغاء–التفاعؿ -عكس –التدريبيةالممارسات
 .التعاطؼ

 .التعزيز-الحكار–العمميةالتطبيقات-الذاتيلحديثا :اإلرشادية األساليب4) 

 دقيقة 50( مدة الجمسة: 5

 ( الجمسة اإلرشادية:6
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 حضكرىـ،كتطمئفعمىحالتيـ،كيتـممارسةبعضعمىتشكرالباحثةطبلبالبرنامج
 دقائق( 5)                                    التماريفالرياضيةفيالمكاف.

 ال  "مفخبلؿالخطكاتالتالية:نستطيع أو ال نستطيعباحثةبتطبيؽالنشاط"تقـك

 دقيقة( 20)

 الطمبةنسخانعفنشاط:نستطيعأكالنستطيع.عمىتكزعالباحثة 

 ت كػػػؿطالػػػبأف بمفػػػردهيجيبطمػػػبمػػػف العمػػػؿ كأف)تدريبأكؿعػػػفكرقػػػة يككف(
 .لمتدريبالجماعيمػػػستعدان

 بشكؿتبادلييؾمفخبلؿماكالحديثالجمكسفيدائرةالمشاركيفمفةطمبالباحثت. 

 (1)ورقة عمل 

  :وأكمل الفراغات حسب المثال في العبارة األولى التاليةقرأ العبارات ا

 الرسـ.،النشيدمثؿ:أخػػػرلجميمةأشياءيحبكفركػػػكبالدراجػػػةكلكػػػنيـيستطيعكابعػػػضالنػػػاسال(1



(قدالأككفمفبيفاألكائؿفيالدراسة،كلكفمفبيفاألكائؿفي:2

............................................................................................

 (،غيرذلؾالنشيدالرسـ،لعبالكرة،الجرم،حفظالشعر،)

(أناأساعدزميميفيدرس:3
............................................................................................

يساعدنيفيدرس.....................................................................كىك

 ........زميمييعممنيلعب................................................................ (4

كأناأعممولعب.............................................................................

 إذالـأكفراضيانعفدرجاتيفيامتحاف................................................... (5

فيمكفأفأحصؿعمىالعبلمةالتيأريدىافياالمتحافالقادـ.
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رأمكرأستطيعأفأقكـبعممياجيدانىي:(أكث6

 ..................................................................................... 

 ..................................................................................... 

 ..................................................................................... 

(أكثرأمكرأستطيعأفأتحمؿمسؤكليتياىي:7

 .................................................................................... 

 .................................................................................... 

 .................................................................................... 
  :ماشعكرؾعندماكنتتستطيع؟كماشعكرؾعندماكنتالتستطيع؟نقاش حول 

 دارفيو.الذمالمقاءكمحتكاهكالشكؿعمىافساحالمجاؿأماـالطمبةلمتعميؽ 
 دقائق(  20)           التعبيرعفالذاتلتنمية"" أوراق الشجرتكزعالباحثةنشاط 

 (أكتبصفةتحبيافينفسؾ.1عمىكؿكرقةمفأكراؽالشجرةرقـ) 

 (أكتبصفةيحبيااآلخركففيؾ.2عمىكؿكرقةمفأكراؽالشجرةرقـ) 
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 (2ورقة عمل )

 

 

 

 

 

(1كرقةرقـ)                                
 

 

 

(2كرقةرقـ)                                          

 

 

 

 في معالتعزيزعمىالجكانبااليجابية تدكينومفقبؿالمشاركيف، تـ ما تناقشالباحثة
 شخصياتيـ.

 استمارةالتقييـكزيعكيتـت،الطبلبعمىمشاركتيـكتفاعميـفيالجمسةةشكرالباحثت.  
 دقائق( 5)
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 الحادية عشر الجمسة

 إدارة االنفعاالت والتحكم بالذات )األساليب التوكيدية(  :عنوان الجمسة1)

 ( أىداف الجمسة اإلرشادية:2

 .الحفاظعمىالحقكؽكمستكممبلئـمفضبطالنفس 

 .التعرؼعمىبعضاألساليبالتككيديةلمتخفيؼمفمكاقؼالصراع 
اإلصغاء،التفاعؿ :المستخدمة الفنيات3) الممارسات،المشاعرعكس،  .التعاطؼالتدريبية،
.التعزيز-الحكار–العمميةالتطبيقات-ألعابتسمية :اإلرشادية األساليب4) 

 دقيقة 05( مدة الجمسة: 5

 ( الجمسة اإلرشادية:6

 حضكرىـ،كتطمئفعمىحالتيـ،كتمخصماجرلفيعمىتشكرالباحثةطبلبالبرنامج
 دقائق( 5)الجمسةالسابقة.

كتقسـالمشتركيفلمجمكعاتثبلثية،" التحكم باآلليين "  كتنفذالباحثةمعالمشاركيفلعبة
الشخصاف شخص بينما اآللييف، بالرجاؿ الشخصالمتحكـ ىك مجمكعة كؿ مف كاحد

دارةحركةاآلليافاآلخرافبممساتاآلخرافرجبلفآلياف،يجبعميكؿمتحكـالس يطرةكا 
عميأكتافيـ،حيثإذامالمسالمتحكـالرجؿاآلليعميكتفواأليمفيتحرؾاآلليالي
اليميف،أماإذالمسالمتحكـالكتؼاأليسرلآلليفإنويكجوكيحركوإلىالجيةاليسرل،

المطمكبمني المسيؿبإخباراآللييفبالمشيباالتجاه عميلمساتالمتحكـ،يبدأ بناءان ـ
المعيقاتالمكجكدة في كالتحكـ االصطداـ، اآللييف تجنيبرجالو محاكلة المتحكـ كعمي
مثؿالكراسيكالطاكالت،ثـتطمبالباحثةمفالمشاركيفتبادؿاألدكارليحصؿكؿكاحد

       دقيقة( 20)                     منيـعميفرصةأفيككفمتحكمانتارةكآليانتارةأخرل.

 "يتضمف:كالذمالتحكم بالذات"تنتقؿالباحثةإلجراءنشاط 

 .معرفةالدكافعكاالحتياجاتاالجتماعيةالمكجكدةفيصمبالقرارباالعتداء 

 العدكاف.معرفةأكضاعانضاغطةاجتماعيانالتيمفشأنياأفتؤدمالي 

 .ميارةالتعامؿمعالمكقؼكاالستجابةاليادئة 

 .تعمـميارةاالنصات 



203 

 .تناقشالباحثةالمشاركيفداخؿالمجمكعةحكؿاتخاذالقراراتفيمكاقؼمختمفة 

 مفالبطاقاتمعكصؼلحكادثمختمفةيتـفييااعتداء.تأخذعددكؿمجمكعة 

 زميؿفيالمدرسة.عمىمثاؿ:االعتداء 

 ؿالمجمكعةيتـمناقشةكؿحدثحسباألسئمةالتالية:داخ 

 ماذاكنتتفعؿلككنتفيمثؿىذاالكضع؟ 

 ماذاكانتاألسبابالتيجعمتؾتتخذىذاالقرار؟ 

 لماذاىذاالقرارجيدبالنسبةلؾ؟ 

 ىؿيمكفأفيككفقرارؾمختمفانفيمالككنتفيمكافآخر؟ 

 استنتاجات الطبلب يعرض المجمكعة بينيـ.في نقاش إلجراء الفرصة كتتاح يـ
 دقيقة( 20)

 كمشاركتيـ تفاعميـ عمى االرشادم البرنامج أعضاء الباحثة تشكر الجمسة نياية كفي
المنزلي الكاجب عمييـ تكزع ثـ القادمة، الجمسة مكعد عمى كتؤكد الجمسة، في الفاعمة

 .كاستمارةالتقييـ

 :ال يزال  والذيشاىد/ المواقف التي مررت بيا أو شاىدتيا أرسم أحد الم الكاجبالمنزلي
 دقائق( 5تتذكره ويترك أثرًا في نفسك.                                                 )

 

 الجمسة الثانية عشر

 الدعم الديني  :عنوان الجمسة1)

 ( أىداف الجمسة اإلرشادية:2

 عرضنماذجكقصصمف خبلؿ مف معاستخبلصالعبر التعامؿ في كالسنة القرآف
 العدكافكالغضب.

 .تنميةميارةكظـالغيظ 

 كالقدرالقضاءخبلؿاإليمافمفلممشاركيفالدينيالكازعتقكية. 

 ككطنيـ.ربيـنحكحثالمشاركيفلتعزيزكاجبيـ
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 .ؼالتعاطالتدريبية،الممارسات،عكسالمشاعر،اإلصغاء،التفاعؿ :المستخدمة الفنيات3) 
الذىني -االسترخاء :اإلرشادية األساليب4)  الجماعية-العصؼ كاقعية -المناقشة –أمثمة

.التعزيز-الحكار

 دقيقة 60( مدة الجمسة: 5

 ( الجمسة اإلرشادية:6

 حضكرىـ،كتطمئفعمىحالتيـ،كتمخصماجرلفيعمىتشكرالباحثةطبلبالبرنامج
 دقائق( 5)لي.الجمسةالسابقة،كتستمعلمكاجبالمنز

  " كممة قكؿ مع كاالسترخاء التنفس بتمريف الباحثة زفير.استغفر اهللتبدأ كؿ عند "       
 دقائق( 5)

 تكجوالباحثةسؤاليالممشاركيفعفطرحمكاقؼحدثتلمنبيصمياعميوكسمـتعرض
 دةفعموتجاهذلؾ.خبلليالئليذاءكاالعتداء،ككيفيةر

 النبيعميو حمـ عف النبكية السنة بيا المكاقؼالتيتزخر مف مجمكعة تعرضالباحثة
 دقيقة( 10)كظـغيظوتجاىيـ.ككيفيةالسبلـفيالتعامؿمعأعداءه،

 كممةالقضاءكالقدر؟تعرفكنوعفالذمثـتطرحالباحثةعمىالمشاركيفسؤاؿ:ما 

 كاالستشياد كالقدر القضاء بتعريؼ تيعقب ثـ لئلجابة، لممشاركيف فرصة الباحثة تعطي
 دقائق( 10)باآلياتكاألحاديثالشريفة.

 لئلجاب بينيـ فيما التشاكر منيـ كتطمب مجمكعتيف إلي المشاركيف الباحثة عميتقسـ ة
 السؤاؿ:ماكاجبؾنحكربؾككطنؾ؟

 .تقدـالمجمكعةنتائجعمميامفخبلؿممثؿالمجمكعة 
 دقائق(  10.                        ) تناقشالباحثةالمشاركيفبشكؿجماعيحكؿالفكرة 

 كالكطف،كأفاعتقاؿآبائيـىككتتطرؽالباحثةلتجربةاألسرباعتبارىادفاعانعفالعرض
 مفالقضاءكالقدر،الذلاختارآبائيـليككنكاخمؼقضبافالسجكف.

 كتؤكدالباحثةعميكاجبالفردنحككطنوبأفيدافععنوكيجاىدبمالوكنفسو،كتضرب
لمدفاععفالديف أمثمةمفحياةالنبيصمياعميوكسمـكماتعرضلومفإيذاءفداءن
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مفكالع كجزء ككطنو ربو نحك كاجبو منا أفيؤدلكؿ عميكضركرة كتؤكد كما رض،
دقيقة(                                                   15)                                                  .           الديف

 تف عمى االرشادم البرنامج أعضاء الباحثة تشكر الجمسة نياية كمشاركتيـكفي اعميـ
 دقائق( 5)    .الفاعمةفيالجمسة،كتؤكدعمىمكعدالجمسةالقادمة،كتكزعاستمارةالتقييـ

 الجمسة الثالثة عشر

 اآلخرينميارة التواصل مع   :عنوان الجمسة 1)

 ( أىداف الجمسة اإلرشادية:2

 األخريفمعالتكاصؿمفيكـكمياراتعمىالمشارككفيتعرؼ.

 اآلخريفمعالتكاصؿأىميةعمىبيتعرؼالطبل.

 عميياالتغمبيمكفككيؼالتكاصؿمعيقاتعمىالطبلبيتعرؼ. 

التفاعؿ،اإلصغاء،التفسير،الممارساتالتدريبية.( الفنيات المستخدمة:3

األدكار، :اإلرشادية األساليب4)  لعب الجماعية، الحديثالحكارالمناقشة الزائد، التصحيح ،
.عصؼذىني-عزيزالذاتي،الت

 دقيقة 55الجمسة:  مدة 5)
 الجمسة اإلرشادية: (6

 ممارسةبعض كيتـ تشكرالباحثةطبلبالبرنامجعمىحضكرىـكتطمئفعمىحالتيـ،
 دقائق( 5)  التماريفالرياضيةفيالمكاف.

 كمفيكـالتكاصؿ،ككيؼاآلخريف،مػػػعكتكاصػػػموالفػػػردػػؿتعامػكيفيةعػػػفالباحػػػثةتتحػػػدث
 يككفالفردفعاالنفيتكاصمومعاآلخريف،كتنفذمعالمشاركيفكرقةالعمؿالتالية:
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 ( 3ورقة عمل ) 

 أجب عن األسئمة التالية مع ذكر أدلة من القرآن الكريم أو السنة )ان أمكن(: 

 اآلخريف؟ماىيآدابردالسبلـعمى (1

 لماذاعميناأفنشكراآلخريف؟ (2

 أذكرخمسعباراتتمدحبيااآلخريف؟ (3

اذكرمكقؼقيدـلؾالشكرمفقبؿاآلخريف،كمكقؼقىدمتأنتفيوالشكرلآلخريف؟ (4
                                 دقيقة(   15)

 :تعرضالباحثةمياراتالتكاصؿمعاآلخريف

 .البشاشةكاالبتسامةفيكجواآلخريف 
 .إفشاءالسبلـعمىاآلخريف 

 .تقديـالشكرلآلخريف 

 .تقديـالمدحلآلخريفكالثناءعمييـ 

 .مناداةاآلخريفبأحباألسماءإلييـ 

 الباحثةبشرحىذهالميارات،بشيءمفالتفصيؿمعالط بلبكيتـالنقاشحكؿىذهتقـك
 الميارات،معاالستماعإلىمكاقؼحدثتفيحياةالمشاركيفككيؼتصرفكافييا.

            دقيقة( 15)

 لقاء كؿ في بعضنا المياراتمع ىذه تطبيؽ سيتـ الطبلببأنو مف الباحثة مفتؤكد
 لقاءاتالبرنامج،كفيحياتيـالشخصية.

 مفخبلؿ تسأؿالباحثةعفمعيقاتالتكاصؿمعاألخريف،ككيؼيمكفالتغمبعمييا،
            دقيقة(                                                               15)االستماعآلراءالمشاركيففيجكمفالعصؼالذىني.

 دقائق(           5)   .قدـاستمارةالتقييـتالطبلبعمىتفاعميـكنشاطيـفيالمقاءكةشكرالباحثت
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 الجمسة الرابعة عشر

 اآلخرينمع  الحوار  :عنوان الجمسة1)

 ( أىداف الجمسة اإلرشادية:2

 .تعريؼالمشارككفبمفيكـكأىميةالحكارمعاآلخريف

 بفنياتالحكارمعاآلخريفتعريؼالمشارككف. 

 تطبيؽكممارسةالحكارمعاآلخريفبفاعمية. 

طرحاألسئمة،التفاعؿ،اإلصغاء،التفسير،اإليضاح،اإلقناع.( الفنيات المستخدمة: 3

لعباألدكار،:اإلرشادية األساليب4)  كالحكار، العصؼالذىني،المناقشة الزائد، التصحيح
.العرض-التعزيز

 دقيقة 55جمسة: ( مدة ال5

 ( الجمسة اإلرشادية: 6

 تشكرالباحثةطبلبالبرنامجعمىحضكرىـكتطمئفعمىحالتيـ،كيتـممارسةبعض
 دقائق( 10)    التماريفالرياضيةفيالمكاف.

 زلعػرضعمػىجيػامفخبلؿاعدةأسئمة:ةسأؿالباحثت  LCD                  
 ماىكتعريؼالحكار؟ 

 ماأىميةالحكار؟ 

 ماىيمستكياتالحكار؟ 

 ماىيصفاتالميحاكرالناجح؟ 
 ،دقيقة( 20)سمبي(ماىيأنكاعالحكار؟)ايجابي 

 يؿ،تقسـالباحثةالمشاركيفالىمجمكعتيفكتقكـبتكزيعأقبلـالفمكماستر،ككرؽالبركست
 ككرقةعمؿلكؿمجمكعة،كتطمبمفالمجمكعةاألكلياإلجابةعف:

 ماىكالحكاراإليجابي؟ 

 ماىيأجمؿأكقاتالحكارمعاآلخريف؟ 
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 :كماتطمبالباحثةمفالمجمكعةالثانيةاإلجابةعف 

 ماىيأصعبأكقاتالحكارمعاآلخريف؟ 

 لماذايفشؿالحكارمعاآلخريف؟ 

 العمؿمعالطبلبكتعمؽعميياكتشكرىـعمىالتفاعؿكالمشاركة.تناقشالباحثةأكراؽ 
 دقيقة(20)

 الباحثة  ،كالكاجبالمنزلي.بتكزيعكرقةالتقييـلمجمسةتقـك

الكاجبالمنزلى:ممارسةالفنياتالتىتـتعممياأثناءالجمساتاإلرشاديةفيالحياةاليكمية
كالزمبلءبالمدرسةمعذكرشعكرىـأثناءذلؾ.معاألسرةكالجيرافكاألصدقاءكالمعمميف

 دقائق( 5)
 الجمسة الخامسة عشر

 إنياء البرنامج اإلرشادي  :عنوان الجمسة1) 

 ( أىداف الجمسة اإلرشادية:2

 .تقييـجمساتالبرنامجاإلرشادم 

 .تطبيؽالقياسالبعدم 

 .اختتاـالبرنامجاالرشادم

ح،اإلقناع،التغذيةالراجعة،اإلصغاء.التفسير،اإليضا( الفنيات المستخدمة: 3

الحكار،المناقشةالجماعية،التعزيز،الحديثالذاتي.:اإلرشادية األساليب4) 

 ( دقيقة55) :الجمسة( مدة 5

 ( الجمسة اإلرشادية:6

 .تشكرالباحثةطبلبالبرنامجعمىحضكرىـكتتفقدأحكاليـكاالطمئنافعمىصحتيـ 

 كل واحد ُيعمم اـالطبلبلؤلسئمةكالمناقشةكيطبؽالنشاطالتالي:"تفتحالباحثةالمجاؿأم
تطمبالباحثةمفالطبلبالجمكسعمىشكؿحرؼ حيثواحد"  يتمثؿالنشاطبالتالي:

(U ).تاحةالفرصةلممناقشةمفقبؿالجميع  كتغيرلنمطالجمسة،كا 
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 الخركجبالتناكب المجمكعة مفأفراد لمتحدثعفاإليجابياتتطمبالباحثةمفكؿفرد
 كالسمبياتالتيتمتفيالبرنامجاإلرشادم،كسيتـالتحاكرمعالطبلبمفخبلؿالنقاش.

 دقيقة( 20)                                                                             

   بحصراإليجابياتكالسمبياتمفالطبلب.الباحثةتقـك

 دقيقة( 15) .راتالقياسالبعدملتطبيؽأثرالبرنامجعمييـاستماتكزيعيتـ 

 أعضاءالبرنامجعمىتمبيةدعكتياكالمشاركةفيىذاالبرنامجكيتـإعطاءالباحثةتشكر
 .كؿفردشيادةشكركتقدير

 كالتيتـاختتاـالبرنامجباحتفاؿبسيطيسكدفيوجكمفالدعابةكالمرحكتكزيعبعضالمأك
 .كالمشركبات

 الطبلببأنوسيككفقياستتبعيبعدشيركنصؼمفتطبيؽالبرنامجكسيتـالباحثةتيعمـ
 دقيقة( 24)التكاصؿمعيـعبرقنكاتاالتصاؿالمتاحةمفقبؿالباحثة.

 دسة عشرالجمسة السا

 لقاء ختامي ألميات طالب البرنامج  :عنوان الجمسة1)

 ( أىداف الجمسة اإلرشادية:2

 .تقييـالبرنامجاإلرشادم 

 .معرفةالتحسففيأداءاألبناءبعدانتياءالبرنامج 

 .تطبيؽقياسبعدم
التفسير.-اإلصغاء-اإليضاح-التفاعؿ-طرحاألسئمة( الفنيات المستخدمة: 3

الحكار،المناقشةالجماعية،التقييـ.:اإلرشادية اليباألس4) 

 دقيقة 50( مدة الجمسة: 5

 ( الجمسة اإلرشادية:6

 البرنامج لنياية الكصكؿ كتكضح الحضكر، عمى كتشكرىف باألميات الباحثة ترحب
أىداؼ مف إنجازه تـ كما البرنامج عف مختصر مكجز كتقدـ                   .    اإلرشادم،

 (دقائق 15)
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 كتطمعاتالباحثةمعاألمياتسمككياتأبنائيفبعداالنتياءمفالبرنامجاإلرشادمتناقش،
 دقيقة( 24) األمياتإلىتحسففيمستكلاألبناء.

 .تسجؿالباحثةالنقاطالتيطيرحتفيالمقاءكيتـتدكينيا 

 تقديراألميات(.)األسرلمقياسالمشكبلتالسمككيةألبناءتكزعالباحثةالقياسالبعدمل                   

دقيقة(15)

 حضكرىف،كتثمفجيكدىففيانجاحالبرنامج.عمىكفيالختاـتشكرالباحثةاألميات 

 الجمسة السابعة عشر

 القياس التتبعي لفاعمية البرنامج االرشادي بعد شير ونص  :عنوان الجمسة 1)

 ( أىداف الجمسة اإلرشادية:2

 .تطبيؽالقياسالتتبعي 

 .معرفةآثارتطبيؽالبرنامجعمىحياتيـاالجتماعية
اإليضاح،التغذيةالراجعة،اإلصغاء.( الفنيات المستخدمة: 3

ي،الحكار،المناقشةالجماعية،الحديثالذاتي.عصؼذىن:اإلرشادية األساليب4) 

 دقيقة 55( مدة الجمسة: 5

 ( الجمسة اإلرشادية:6

 .تشكرالباحثةطبلبالبرنامجعمىحضكرىـكتطمئفعمىحالتيـالنفسيةكاالجتماعية 
 ( دقائق 10)

 .دقيقة( 20) تسأؿالباحثةعفأثرالتغييرالذلأحدثوالبرنامجفيحياتيـاليكمية 

 .دقيقة( 15)  تكزعالباحثةالقياسالتتبعيعمىالطبلب 

 تشكرالباحثةالطبلبعمىحضكرىـكتثمفمشاركتيـالفاعمةفيالبرنامج،كتكزعشيادات
 (دقائق 14)ير،معتقديـضيافةختامية.تقد
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 (:12)ممحق 
 استمارة تقييم نياية كل جمسة

البرنامج اإلرشادي لخفض  الورقة التقويمية لجمسة رقم:
 المشكالت السموكية ألبناء األسرى

 اسم الباحثة: عال النباىين

 اسم الطالب:

 

 ما ىي أىم الموضوعات التي استفدت منيا في الجمسة؟( 1

............................................................................................

............................................................................................ 

 جمسة مع مضمونيا؟( ىل يتناسب وقت ال2

............................................................................................

............................................................................................ 

 ا في الجمسة؟( اذكر أىم المالحظات التي شعرت/ لم تشعر بالراحة تجاىي3

............................................................................................

............................................................................................ 

 ما ىي المقترحات التي ترغب في طرحيا؟( 4

............................................................................................
............................................................................................ 

 ما رأيك في أداء المرشد خالل الجمسة؟( 5

............................................................................................
............................................................................................ 

 .ضعيف-جيد-جداً  جيد-ممتازضع دائرة حسب تقيمك لمجمسة: ( 6

 .ضعيف-جيد-جداً  جيد-ممتازمستوي تحسن أدائك في الجمسة: ( 7
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 (:13)ممحق 
 بطاقة المالحظة لجمسات البرنامج اإلرشادي:

خبلؿجمساتالبرنامج، مفالمبلحظاتالتيرصدىا بتدكيفمجمكعة قامتالباحثة
كالمتمثمة اإلرشادية، الجمسات خبلؿ األسرل أبناء سمكؾ في الحاصؿ التطكر تكضح كالتي

بالنقاطالتالية:

المجمكعة .1 أفراد مع األكؿ المقاء الباحثة الكدماستيمت التعارؼ خبلؿ مف التجريبية
كالذل معيـ،كالتعرؼعمييـكعمىبياناتيـالشخصية،مفخبلؿنشاط"صيادالسمؾ"

 كسربشكؿمبدئيالتفاعؿالخجكؿألبناءاألسرلفيأكؿجمسةتدريبية.

بيف .2 كاأللفة التعارؼ كتعزيز المتنكعة، البرنامج أنشطة خبلؿ مف يتضح التفاعؿ بدأ
 المجمكعةالتجريبيةكبيفالباحثة.أعضاء

حصرالمشكبلت .3 مفخبلؿنشاط" كاضحان تفاعبلن التجريبية المجمكعة أظيرأعضاء
في الطمبة بيا يقكـ التي القصصكاألحداث سرد خبلؿ مف مدارسيـ"، في السمككية
فاتضحأ كالتسربالمدرسي، اآلالتالحادة، كاستخداـ كالعدكاني، كالسرقة، فالمدرسة،

بمثؿىذهالسمككيات.  مفبيفأفرادالمجمكعةالتجريبيةيقـك

الحظتالباحثةظيكرالسمكؾالعدكانيسكاءالمفظيأكالحركي،لبعضأفرادالمجمكعة .4
التجريبية،مفخبلؿبعضالمكاقؼ،كالتيناقشتمعيـتمؾاألفعاؿكضركرةالسيطرة

 فيالتعامؿمعيـ.عمييا،كاستخداـلغةالحكار،كاحتراـاآلخريف

التكرارفي .5 كمع نشاطاالسترخاء"، في" كاضحان ارتياحان التجريبية المجمكعة أبدلأفراد
عمى إيجابي انعكسبشكؿ مما النشاط، في أكبر بشكؿ يندمجكف أصبحكا الجمسات

 سمككيـفيمابعد.

الجكانبااليج .6 الحديثعف " نشاط في صعكبة التجريبية المجمكعة أعضاء ابيةكاجو
فقامتالباحثةبعد يستطعالبعضالكتابةكالتعبير، كالسمبيةفيشخصياتيـ"،حيثلـ
انتياءالجميعمفاالجابةعمىالنشاط،بالحديثمعيـبشكؿلفظي،مفخبلؿعرض

 بعضالمكاقؼالتياستنتجمنياالمشارؾ،الجكانبااليجابيةكالسمبيةفيشخصيتو.

الت .7 المجمكعة فظيرتلدييـركحالمبادرةتفاعؿأفراد مفىكالقائد" جريبيةمعنشاط"
 كالمشاركة،كحبالظيكركالسيطرةفيىذاالنشاط.
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لبذؿ .8 التيتحتاج كاألنشطة النفسي، التفريغ ألنشطة التجريبية المجمكعة أعضاء يميؿ
مجيكدعضمي،حيثكانتالباحثةتترؾمدةنصؼساعةلمعبكرةالقدـ،فيككفليا

عمىتأث جمسة في التجريبية المجمكعة أعضاء كطمب طاقاتيـ، تفريغ في كاضح ير
 ممارسةتمؾالفقرة.

األفكار، .9 كطرح النقاش، في كالجرأة باالستقبللية، التجريبية المجمكعة أعضاء يتحمى
 فآرائيـكمداخبلتيـتكحيبكبرأعمارىـ.

التجريب .10 المجمكعة أفراد كاف الجمساتاالرشادية بداية لمياراتالتكاصؿفي يفتقركف ية
كالحكارفيمابينيـ،كلكفبعدالتأكيدعمىالمبادئالعامةفيالجمسةاألكلي،باإلضافة
اآلخريف، مع كالتكاصؿ الحكار ميارات لتعزيز البرنامج نياية في لتخصيصجمستيف
عميو أكدت ما خبلؿ مف المحيطيف، مع تعامميـ في ايجابي بشكؿ انعكست كالتي

تقديراأل " السمككية المشكبلت لمقياس كالتتبعي البعدم القياس تطبيؽ خبلؿ ميات
 األميات".

تحدثأعضاءالمجمكعةالتجريبيةبإسيابعفمعاناتيـخبلؿرحمةزيارةآبائيـداخؿ .11
الطكيؿ، كاالنتظار المستفز، كالتفتيش العسكرية، الحكاجز كطبيعة االحتبلؿ، سجكف

فرحةبعدتمؾالمعاناة،كالتيتيختتـبمشاىدةكالدىـالميكبؿ،كتمؾكلكنيـرغـذلؾيبدكف
الجنكد تجاه كالبيغض الكره مشاعر تعزز أذىانيـ، في عالقة تضؿ التي الصكرة

 المدججيفبالسبلح.

أكتب .12 أظيرأعضاءالمجمكعةالتجريبيةصعكبةفيالتعبيرعفمشاعرىـفينشاط"
آل مكجية كانت كالتي لـرسالة" كمنيـ بالكتابة قاـ مف فمنيـ السجكف، داخؿ بائيـ

تـكتابتوعمىالمؤل،كلكفبالتدريجكبالحديثالكدم، ما قراءة يستطع،كلكنيـرفضكا
طمبتالباحثةمنيـالحديثعفأمنياتيـفيىذاالجانب،فتـالحديثبشكؿمنفرد،حيث

جريبية،كتأثيرغياباألبفيطغتمشاعرالحرمافكالفقدعميأعضاءالمجمكعةالت
 مختمؼتفاصيؿحياتيـ.

شرؼ .13 االعتقاؿكساـ كأفىذا آبائيـ، باعتقاؿ فخران التجريبية المجمكعة أظيرأعضاء
عميصدكرىـمفخبلؿنشاط"تعزيزالجانبالكطنيكالديني"معتأكيدالباحثةعمى

 ضركرةرسـصكرةجميمةعفأبناءاألسير.
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ال .14 أعضاء بعضالتزاـ في إال االرشادم، البرنامج جمسات بجميع التجريبية مجمكعة
 الحاالتالطارئةالتيتغيبعنيابعضاألفراد.

كتبادؿالحديثفيمسار .15 الباحثةفيبدايةكؿجمسة، البيجةكالسركرالمتافلمستيما
 األحداثاليكميةالتيدارتخبلؿفترةغيابيـ.

اإلرشاد .16 البرنامج الباحثة خبلؿاختتمت مف التجريبية، المجمكعة أعضاء بتكريـ م
تسميميـشيادةانتياءالبرنامج،كالذيفأبدكافرحةفيحصكليـعمييا،معمشاركتيـفي

 الحفؿالختامي.
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 (:14ممحق )
 خطاب تسييل ميمة الباحثة
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 (: 15ممحق )

 شيادة انتياء البرنامج ألبناء األسرى







 


