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فاعلية برنامج إرشادي يف خفض سلوك العنف لدى
طالب املرحلة األساسية
عمرسليمان محمد أبو قيزان*

امللخص -هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية برنامج إرشادي في خفض سلوك العنف لدى طالب املرحلة األساسية في األردن ،حيث تم
ً
اختيار أفراد الدراسة قصديا من طلبة الصف الخامس األساس ي ممن تكررت مخالفاتهم السلوكية ،والذين يدرسون في مدرسة أساسية تابعة
ملديرية تربية وتعليم اربد 1في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 2016/2015م ،حيث تم تعيين  8طالب كمجموعة تجريبية و  8طالب كمجموعة
ضابطة ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام مقياس سلوك العنف لطلبة املرحلة األساسية ،كما تم بناء برنامج إرشادي يهدف إلى
خفض سلوك العنف ،وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج في خفض سلوك العنف لدى طالب املرحلة األساسية ،وأوص ى الباحث باعتماد البرنامج
اإلرشادي في خفض سلوك العنف لدى الطلبة وتبني أنشطة تدمج الطلبة مع أقرانهم.
الكلمات املفتاحية :برنامج إرشادي سلوكي معرفي ،سلوك العنف ،املرحلة األساسية.

*أستاذ اإلرشاد النفس ي والتربوي املساعد _ جامعة الجوف
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فاعلية برنامج إرشادي في خفض سلوك العنف لدى طالب املرحلة األساسية
الطريقة التي مارسها في طفولته ،وعلى درجة التحكم والضبط واملرونة التي
اكتسبها من البيئة أو املحيط به [.]7
 النظرية السلوكية :يرى السلوكيون أن العنف شأنه شأن أي سلوك يمكنً
اكتشافه ويمكن تعديله وفقا لقوانين التعلم ،ولذلك ركزت البحوث
والدراسات لدى السلوكيون على العنف حين ركز على حقيقة يؤمنون بها وهي
أن السلوك برمته متعلم يمكن تعديله ،وكان اسلوبهم في التحكم فيه ومنعه
عن الظهور وإعادة بناء نموذج من التعلم الجديد [.]8
 نظرية التعلم االجتماعي :وهذه النظرية تشير أن السلوك يتم تعلمهبالنمذجة ،فإذا تعرض الفرد لنماذج عدوانية وعنيفة فإنه يتعلم هذا
السلوك [.]2
 النظرية املعرفية :تشير هذه النظرية إلى أن السلوك ناتج عن معالجةاملعلومات في البنية املعرفية للفرد ،وأن التحليل الخاطئ للمعلومات وعدم
تفسيرها بشكل صحيح قد يؤدي إلى السلوك العدواني [.]9
 نظرية التفكك االجتماعي :مصطلح شاع للداللة على كل مظاهر سوءً
التنظيم في املجتمع من الناحيتين العضوية والثقافية ،وقد يراد به أحيانا
عدم التناسق أو التوازن بين أجزاء ثقافة املجتمع وتتمثل دواعي التفكك
االجتماعي في التغيرات السريعة التي تحدث داخل املجتمع ،فعندما يتعرض
املجتمع لحالة عدم االستقرار في العالقات القائمة بين أعضائه فإن الترابط
االجتماعي ينعدم بين أجزائه ،وقد يلعب دور باز في نمو ظاهرة السلوك
املنحرف وبالتالي حدوث العنف والعدوان داخل املجتمعات.
 تصنيفات العنف :يرى (باندورا) أن وصف السلوك بالعنف يستند إلىثالثة معايير وهي:
(نوعية السلوك نفسه ،شدة السلوك ،خصائص الشخص) ،ويصنف
العنف حسب الوسيلة إلى:
 -1العنف البدني :سلوك يحدث املعاناة واألذى واأللم البدني لآلخرين ومن
أمثلته الضرب والركل والعض وشد الشعر ،ويرافق هذا كله عادة نوبات من
الغضب وبوجه عادة هذا الغضب نحو املصدر الرئيس ي املسبب للعنف.
 -2العنف اللفظي :هذا العنف هو اإليذاء باللفظ ويهدف هذا النوع من
العنف إلى التعدي على حقوق اآلخرين بطريقة الكالم واأللفاظ النابية.
 -3العنف الرمزي :يتمثل هذا العنف في استخدام بعض الطرق الرمزية
والتعبيرية تحدث آثار نفسية وكفيلة واجتماعية على الشخص املوجه إليه
العنف.
ويصنف العنف حسب الطريقة :العنف املباشر :وهو عنف يوجه مباشرة
نحو املصدر األصلي لإلحباط ،والعنف غير املباشر :توجيه العنف إلى جهة
أخرى لها عالقة باملصدر األصلي املسبب لإلحباط [.]3
أسباب ظاهرة العنف:
 تسلط املدرسة :تسلط اإلدارة واملعلمين يؤدي إلى خلق جيل غير قادرعلى حل مشكالته وقد يتطور ذلك إلى اإلحباط وإعتالل الصحة النفسية التي
بدورها إلى سلوك العنف ،فمتى استطاعت املدرسة القيام بدورها التعليمي
والتربوية ،فتعرض القواعد والتعليمات والنظم فإذا تجاوزت حدودها
املعقولة في فرض القواعد والتعليمات والنظم فال شك سيؤدي ذلك إلى نفور

 .1املقدمة
تعتبر مشكلة العنف في املؤسسات التربوية من املشكالت التربوية املهمة
التي تصادف املدرسة الحديثة -على اختالف أطوارها وبدرجات متفاوتة -في
أداء رسالتها وتحقيق أهدافها إذ يستطيع كل من ينتمي إلى األسرة التعليمية
من قريب أو بعيد ،أن يلمس وجود هذه املشكلة في كل صف دراس ي تقر ًيبا
وكل مرحلة تعليمية ،ونجدها تتفاقم في املرحلة األساسية الدنيا واملتوسطة
التي تتزامن مع كون الطالب في مرحلة نمو بما تحمله هذه املراحل من تغيرات
جسمية ومعرفية وجنسية وانفعالية وينعكس أثر هذه التغيرات على سلوكه
في صورة تمرد وعصيان على السلطة الوالدية واملدرسية واملجتمع ،وعليه
فمشكلة العنف في مؤسساتنا التربوية تشكل ظاهرة سلوكية واسعة االنتشار
[.]1
تعد املدرسة املصب لجميع الضغوطات الخارجية ،فيأتي الطلبة املعنفون
من قبل األهل واملجتمع املحيط بهم إليها ليفرغوا سلوكات عدوانية عنيفة،
يقابلها طالب آخرون يشابهونهم الوضع بسلوكات مماثلة ،وبهذه الطريقة
تتطور حدة العنف وتزداد انتشارها [ .]2تسجل ظواهر العنف بحدة في
مؤسساتنا التربوية إذا تبقى الظروف االجتماعية من أهم الدوافع التي تدفع
الطلبة ملمارسة العنف في املدرسة بسبب ضعف املستوى االجتماعي واملنهي
لألسرة وظروف الحرمان االجتماعي والقهر النفس ي واإلحباط ،كل هذه
العوامل وغيرها تجعل هؤالء الطلبة عرضة لالضطرابات وغير متوافقين
ً
فتعزز لديهم عوامل التوتر ويكون رد فعلهم عنيفا في حالة اإلحساس باإلذالل
أو املهانة من قبل اآلخرين [.]3
لذا يرى كثير من املتخصصين أن العنف يولد العنف ،فاألسرة التي يسود
ً
طابع العنف في العالقات بين أفرادها ،وغالبا ما يكون اطفالها مبالين إلى
السلوك العنيف ،يعد العنف من السلوكات املكتسبة وهو من الظواهر
االجتماعية التي تثير القلق فهو في تزايد مستمر ،وله مظاهر وأشكال مختلفة
وكما تتعدد الدوافع والعوامل الكامنة وراء ظهوره واستفحاله واآلثار املترتبة
ً
ً
عليه ،وظاهرة العنف ظهرت مؤخرا في املجتمع العربي وخصوصا في
املؤسسات التعليمية من قبل بعض الطالب [.]4
لذا يعتبر اإلرشاد تجسيد للعملية التربوية وسمة من سمات النظم
التربوية الحديثة ألنه يعمل على أن يفهم الفرد نفسه وقدراته وميوله
ً
ً
ومشكالته وأن يتقبل نفسه كما هي على حقيقتها ،كي يعيش شخصا متوافقا
ً
راضيا عن نفسه وعن املجتمع الذي يعيش فيه [.]5,6
ويعرف علماء االجتماع العنف ،بأنه سلوك يهدف القائم به إلى ايذاء
اآلخرين عن قصد ويستخدم علم النفس ومجاالته املختلفة مفهوم العنف
للداللة على االستجابة التي يرد الفرد بها على الخيبة واإلحباط والحرمان ،من
خالل مهاجمة مصدر الخيبة أو بديال عنها.
النظريات املفسرة لسلوك العنف:
 نظرية التحليل النفس ي :أعتقد فرويد أن السلوك البشري عدواني بالفطرةوالعنف ينتج جراء دافع بيولوجي يضمن الحياة وبقاء الجنس من جانب آخر
يقود للموت ،ويرى فرويد أن اإلحباط قد يحدث للشخص عندما يؤخر أو
يعطل أو يتحكم في إشباع حاجاته ،وهنا يبدأ في تفاعله العدواني وعظم ما
يراه أمامه وتعتمد درجة تحمل الفرد لإلحباط بعد نضوجه وتفاعله على
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الطالب من املدرسة وكراهيتها والهروب منها ثم يتبع الهروب الخطوة األولى في
الوقوع في سلوكات منحرفة.
ً
 عدم مراعاة الفروق الفردية للطالب :كثيرا ما تركز املدرسة على الطالباملتفوق وال تهتم بالطالب الذي يعاني من صعوبات تعليمية أو الطالب غير
املتجاوب مع املدرسة وبحسب نظرية الدوافع ،فإن اإلحباط هو الدافع
الرئيس الذي يليه العنف ،فبالعنف يتمكن الفرد الذي يشعر بالعجز من
ً
ً
ً
وأيضا الطالب الذي
إثبات قدراته ،وكثيرا ما يكون العنف ناتجا عن الغيرة،
يعاقب من معلميه باستمرار يبحث عن شخص يفرغ غضبه عليه.
 اإلخفاق الدراس ي :قد ينعكس اإلخفاق الدراس ي على سلوك الطالبوتصرفاتهم ويمكن إرجاعه إلى أسباب تتعلق بالقدرة العقلية ،وعدم مراعاة
الفروق الفردية بين الطالب العلمية التعليمية ومنها ما يعزى إلى عدم الرغبة
وعدم التوافق مع البرامج الدراسية وكلها أمور لها أثر على شخصية الطالب،
وقد تجعله يتجه إلى سلوكات العنف والهروب من املدرسة أو ردود فعل
مضادة للمجتمع.
 سلوكات املدرسة :إن الدور الذي تلعبه اإلدارة املدرسية (املدير واملعلم) فيالتعامل مع مشكلة العنف وقسوة املعلم في إدارته للصف وطريقته في
التدريس وغيرها قد ينتج عنها إنحراف لدى الطالب [.]10
استراتيجيات مواجهة العنف:
يعتبر التدخل املبكر وسيلة ناجعة للحد من العنف املدرس ي والتقليل من
اآلثار السلبية املترتبة عنه ولهذا الغرض وجدت عدة استراتيجيات وبرامج
تستخدم في مساعدة الطالب على خفض العنف في املدرسة ومنها:
 الزي الرسمي :وهذه طريقة مبنية على فكرة أن توحيد الزي املدرس ي يساعدعلى خلق بيئة تعلم مالئمة ويحسن من اتجاهات الطالب حول االنضباط.
 برنامج التسامح الصفري :يعني إمتناع إدارة املدرسة عن التسامح ببساطةمع الطالب املتمردين على قوانين ولوائح املدرسة وبناء على هذا يحق
للمدرسة طرد كل طالب يحمل معه أية أداة حادة إلى املدرسة.
 برنامج الحرم املدرس ي املسدود :برنامج مراقبة تشارك املدرسة فيه بدورفعال وهو يتطلب من الطالب أن يبقى في املدرسة أثناء اليوم الدراس ي على أن
يسمح فقط لبعض الطالب باملغادرة ً
بناءا على طلب مكتوب من ولي األمر
وعلى كل داخل للمدرسة أن يسجل اسمه والهدف من كل هذه اإلجراءات هو
توفير بيئة مدرسية آمنة تساعد على خفض العنف بها.
 برنامج التدريب على إدارة الغضب وحل املشكالت :وهو برنامج يقوم علىتدريب الطالب على التحكم في حاالت الغضب فينخفض سلوك العنف
لديهم سواء في املنزل أو الصف الدراس ي فعن طريقة التدريب هذه يتمكن
الطالب من التحكم في غضبهم عند مواجهة الصراع وتنمي قدرتهم على فهم
وإدراك اتجاهات اآلخرين ووضع نفسه في مكانهم.
 برنامج التدريب على حل الصراع :برنامج يستهدف تعليم الطالب أساليبفعالة للتعامل مع الصراعات البينشخصية والتغلب عليها والوصول إلى
حلول مالئمة لهذه الصراعات وتستخدم هذه البرامج أساليب التفاوض
والوساطة واإلقناع واتخاذ القرارات إليجاد الحلول االيجابية لصراعاتهم
وذلك باستخدام األنشطة املتضمنة في املنهج املدرس ي.
 التدريب على املهارات املعرفية :تستهدف مقاومة األفكار الخاطئةوالالعقالنية التي تدفع ببعض الطالب إلى العنف ويتضمن التفكير الخاطئ
واالستنتاجات االعتباطية التي ال تعتمد على أسس منطقية ،فهذه
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االستراتيجيات املعرفية تركز على األفكار التي يعطيها الطالب للبيئة التربوية
ويتفاعلون في سياقها والتي تكمن وراء سلوك العنف لديهم.
 إستراتيجية التشجيع على التفكير البديل :وهي تستهدف مساعدة أطفالاملدرسة االبتدائية على فهم مشاعرهم وتحمل اإلحباط والعمل على حل
صراعاتهم بطرق بناءة وتفسير املثيرات االجتماعية بطريقة إيجابية والتواصل
فيما بينهم بشكل ناجح ،فالتدخالت املعرفية تحاول خفض السلوكات غير
املرغوب فيها كالعنف عن طريق تغيير العمليات املعرفية االجتماعية غير
املقبولة التي تدعم سلوك العنف لدى الطالب.
 برنامج وساطة األقران :ويستهدف التدريب على تكوين فريق من القادةتتحدد مهمتهم في مساعدة الطالب على وضع نهاية للصراعات بينهم ،فهي
تتضمن أن يقوم فريق من الطالب بدور الوساطة عند حدوث خالفات
وصراعات بين األقران داخل املدرسة وأن يتعاونوا على إيجاد الحلول
املناسبة لهذه الصراعات وبالتالي يتعلم الطالب مهارات حل الصراع.
 برنامج اولويس ( :)Olweusوالذي يستهدف خفض سلوك املشاغبة منخالل تغيير االعتقادات التي تدعم هذا السلوك من خالل التقليل من
الفوائد واملكاسب التي يحصل عليها املشاغب من وراء سلوكه ،ويشتمل على
ثالثة مستويات هي :التدخل على مستوى املدرسة بإجراء مسح شامل عن
مشكلة املشاغبة وزيادة مراقبة سلوك الطالب وتدريب املدرسين على الوعي
باألطفال املشاغبين ،كما تتضمن التدخل على مستوى الفصل ويتمثل ذلك
في بناء قواعد ومعايير تكون ضد املشاغبة وعقد اجتماعات لآلباء ملناقشة
هذه املشكلة ،وأخيرا تدخل على مستوى الفرد ويتضمن مناقشة الطالب
املشاغبين والوقوف على األسباب الكامنة وراء سلوكهم املشاغب وكذلك
مناقشة الطالب الضحايا وهكذا فإن برامج الوقاية من املشاغبة تكون فعالة
في خفض سلوك العنف باملدرسة وتحسين املناخ املدرس ي [.]1
وملا سبق عرضه من استراتيجيات وبرامج ملواجهة سلوك العنف ونظرا
الهتمامي بهذا املوضوع إرتأيت أن أسهم باقتراح مدى فاعلية بناء برنامج
سلوكي معرفي لخفض سلوك العنف لدى طالب املرحلة االساسية واملقترح
تنفيذه وتطبيقه من طرف املرشد التربوي باملؤسسات التربوية وحسب مهامه
والتي تتمثل في القيام باإلرشاد النفس ي والتربوي بقصد مساعدة الطالب على
التكيف مع النشاط التربوي وإجراء الفحوص النفسية الضرورية والتكفل
بالطالب الذين يعانون من مشاكل خاصة.
 .2الدراسات السابقة
قام الباحث باالطالع على بعض الدراسات السابقة املتعلقة باملوضوع
املبحوث لدى الطلبة ،وتم عرضها على النحو اآلتي:
أجرى ايليكسون [ ]11دراسة هدفت التعرف إلى انتشار السلوك العنيف
بين املراهقين في املدارس الثانوية املتزامنه مع املشكالت الصحية ،حيث
تكونت العينة من ( )4500خريج من مدارس والية كاليفورنيا وأرجوان ،وظف
الباحث بيانات الطرق الطولية ،واستخدم التقديرات املدروسة النتشار
سلوك العنف ،وقد أظهرت النتائج أن أكثر من نصف العينة مارسوا العنف
خالل السنة األخيرة ونسبة ( )4:1ارتكبوا عنف سلبي .كما اظهرت النتائج أن
الذكور أكثر ممارسة للعنف من البنات ،وأن الشباب العنيفون كانوا أقل
صحة عقلية من أقرانهم ،ويتعاطون املخدرات ويضطرون للتسرب من
املدرسة ،كما أنهم أقل تحصيال كما أكدت الدراسة على تزامن العنف مع
املشكالت السلوكية والعاطفية اإلضافية.
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األولى تدربت على مهارات التفاعل االيجابي ،كاإلصغاء ،والسؤال ،وعكس
املشاعر ،وتم تدريب األفراد على هذه املهارات من خالل أسلوب إعطاء
املعلومة ،واملناقشات ،والخبرات الفردية ،واملجموعة األخرىّ ،
صنفت
مجموعة ضابطة ،واستمر تطبيق البرنامج ملدة عشرة أسابيع ،بمعدل جلسة
في كل أسبوع ،وأشارت النتائج إلى أن مهارات السلوك االيجابي أدت إلى
انخفاض مستوى السلوكات السلبية نحو الذات واآلخرينّ ،
وعبروا عن مدى
ارتياحهم في التفاعل والتواصل مع اآلخرين.
وفي دراسة قام بها ليدز [ ]18حيث تكونت عينة الدراسة من ( )97مراهقا
لديهم مشكالت سلوكية ،وهدفت إلى تدريب األفراد على ضبط الذات،
وقسمت العينة إلى ثالث مجموعات ،تم تدريب املجموعة األولى على مهارات
اجتماعية ،والثانية على مهارات الضبط الذاتي ،والنمذجة ،أما الثالثة ،فهي:
مجموعة ضابطة ،واستمر البرنامج ملدة ( )15جلسة بمعدل جلسة واحدة
أسبوعيا ،مدة الجلسة  90دقيقة ،أشارت النتائج إلى انخفاض املشكالت
السلوكية لدى أفراد املجموعة التجريبية مقارنة باملجموعة الثانية
واملجموعة الضابطة.
وتتميز هذه الدراسة بكون البرنامج الذي تم إعداده هو برنامج إرشادي
لخفض سلوك العنف لدي طالب املرحلة األساسية ،وقد تشابهت هذه
الدراسة في املنهج اإلحصائي التجريبي مع الدراسات الصرايرة []14؛ الصميلي
[]15؛عيس ى []16؛ .[18] Leeds [17] Middlemiss
 .3مشكلة الدراسة
ي عتبر سلوك العنف من السلوكيات غير السوية واملنفرة ،خاصة عندما
تكون في املدرسة التي تعتبر ثاني مؤسسة بعد األسرة في مسؤوليتها عن تربية
األطفال ،واعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين ،وتشير بعض الدراسات
انتشار ظاهرة سلوك العنف في مدارس األردن ،فقد أظهرت دراسة الصرايرة
[ ]14وجود سلوكيات عنف صادرة عن الطالب باتجاه املعلمين واإلداريين،
وأن من أهم األسباب املؤدية له األسباب الخارجية املتمثلة في األسباب
السياسية واإلعالمية ،ويليها أسباب مدرسية وأسباب نفسية ،وانتشار سلوك
العنف في املدارس لم يقتصر على األردن وهذا ما أشارت إليه الدراسات
السابقة مثل دراسة ].[11
أ .أسئلة الدراسة
وقد الحظ الباحث من خالل اطالعه على أخبار املجتمع واملدارس ،وجود
مشكلة بارزة تتمثل في سلوك العنف ،وأن الوقاية خير من العالج ،مما دفعه
الجراء دراسة للكشف عن فاعلية برنامج إرشادي في خفض سلوك العنف
لدى طالب املرحلة االساسية وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال التالي:
"ما مدى فاعلية برنامج إرشادي لخفض سلوك العنف لدى طالب املرحلة
األساسية"؟
فرضيات الدراسة:
ً
 توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعة الضابطةودرجات املجموعة التجريبية في سلوك العنف على التطبيق البعدي ،لصالح
املجموعة التجريبية.
ً
 توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية فيسلوك العنف على التطبيقين القبلي والبعدي ،لصالح التطبيق البعدي.
ً
 ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية فيسلوك العنف على التطبيقين البعدي والتتبعي.

ودراسة قام بها كيندي [ ]12التي هدفت إلى تحديد املشكالت السلوكية
التي يمكن الوقاية منها ،ومن وقوعها -كما الحال في املنهج الوقائي -باستخدام
برامج التدريب الصريح على املهارات االجتماعية ،وأظهرت النتائج وجود
تناقص في مشكالت السلوك أو التقليل منها ،ومن خالل التركيز على العائد
والتدعيم للسلوك اإليجابي ،واإلجراءات الوقائية النفسية الخاصة بالنمو
النفس ي السوي ،وعدم التمركز حول الذات ،كل ذلك من شأنه أن ُيسهم مع
التربية في تكوين اتجاهات ومعايير السلوك والعادات السلوكية السليمة.
ودراسة أدرال [ ]13التي هدفت للكشف عن تاثير برنامج إرشادي في
تخفيض السلوكات العدوانية والسلوكات الظاهرية املتطرفة في مدارس نيس
بفرنسا ،وتكونت عينة الدراسة من  8طالب ،وتم تطبيق برنامج إرشادي قائم
على وصف السلوك املنتج من الطلبة ،ومحاولة الوعي بمعظم السلوكات
املنتجة من الطلبة عينة الدراسة ،وقد كشفت نتائج الدراسةعن تحسن
مستويات الضبط الذاتي ،وانخفاض مستوى السلوك العدواني ،وتطور
القدرة على تحديد السلوك املناسب للمواقف االجتماعية.
وقام الصرايرة [ ]14بدراسة هدفت الكشف عن درجة وجود األسباب
املؤدية بطلبة املدارس الثانوية الحكومية الذكور في األردن ملمارسة سلوك
العنف الطالبي املوجه ضد املعلمين واإلداريين ،من وجهة نظر كل من الطلبة
ً
واملعلمين واإلداريين وتكونت عينة الدراسة من ( )945فردا ،منهم ()100
ً
ً
إداري )200( ،معلما ( )645طالبا ولجمع البيانات أعد الباحث استبانه
اشتملت أسباب ممارسة سلوك العنف الطالبي وقد أظهرت نتائج الدراسة
أن درجة ممارسة سلوك العنف الطالبي املوجه ضد املعلمين واإلداريين كانت
متوسطة.
ودراسة الصميلي [ ]15التي هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي
عقالني انفعالي في خفض حدة السلوك الفوضوي لدى عينة من طالب
املرحلة الثانوية بمنطقة جازان التعليمية ،وطبق الباحث أدوات الدراسة على
ً
عينة من ( )24طالبا من طالب املرحلة الثانوية بمنطقة جازان التعليمية ،تم
اختيارهم وتعيينهم بالطريقة العشوائية ،وتقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما
ً
ً
ضابطة ( )24طالبا ،واألخرى تجريبية ( )12طالبا ،واستخدم الباحث األدوات
اآلتية :مقياس السلوك الفوضوي ،والبرنامج اإلرشادي الذي تم تطبيقه على
املجموعة التجريبية ،وكان من أبرز ما توصلت له الدراسة وجود فروق دالة
ً
إحصائيا في متوسط درجات أفراد املجموعة التجريبية على مقياس السلوك
الفوضوي األبعاد ،الدرجة الكلية لصالح املجموعة الضابطة بعد البرنامج
اإلرشادي.
كما أجرى عيس ى [ ]16دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج
إرشادي نفس ي في خفض السلوك العدواني وسط أطفال النازحين
باملعسكرات بوالية غرب دار فور ،محلية الجنينة ،وتكونت عينة الدراسة من
ً
( )20طفال من األطفال العدوانيين ،استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي،
ووظف الباحث مقياس السلوك العدواني وبرنامج إرشادي من تصميمه وبعد
التحليل اإلحصائي تبين أن تطبيق برنامج اإلرشاد النفس ي املقترح أدى إلى
تخفيف أبعاد السلوك العدواني لدى أطفال املعسكرات ،وأن هناك تفاوت في
درجات التحسن في أبعاد السلوك العدواني تعزى ملتغير املعسكر.
وأجرى ميدليمس [ ]17دراسة على عينة مكونة من ( )30من املراهقين
الذين لديهم سلوكات سلبية ،وهدفت الدراسة إلى تدريبهم على مهارات
السلوك اإليجابي ،وقد تم تقسيم أفراد املجموعة إلى مجموعتين؛ املجموعة
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ب .أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:
 التعرف على درجة مستويات العنف لدي عينة الدراسة. التحقق من داللة الفروق بين درجات املجموعة الضابطة ودرجاتاملجموعة التجريبية في سلوك العنف على التطبيق البعدي.
 الكشف عن الفروق بين درجات املجموعة التجريبية في سلوك العنف علىالتطبيقين القبلي والبعدي.
 كما تهدف للتحقق من الفروق بين درجات املجموعة التجريبية في سلوكالعنف على التطبيقين البعدي والتتبعي.
ً
 تهدف الدراسة أيضا إلى تقديم برنامج إرشادي يمكن استخدامه في خفضسلوك العنف لدى طلبة املدرسة ،وتقديم مقياس يمكن استخدامه في
تشخيص السلوك العنيف.
ج .أهمية الدراسة
تظهر أهمية الدراسة في كونها تبحث إمكانية خفض سلوك العنف لدى
طالب املرحلة األساسية وقد تسهم في:
 أن هذه الدراسة تجرى على فئة هامة من املجتمع وهم االطفال الذينيعانون من سلوك العنف لدى عينة مختارة من طالب الصف الخامس
األساس ي وما لهذه الفئة من متطلبات نمائية تهدف لتحقيق التكيف النفس ي
واالجتماعي.
 التعرف على اآلثار السلبية لهذه املشكلة على األطفال واالسرة واملجتمع منطالب الصف الخامس األساس ي الذين يعانون من سلوك العنف.
 تقديم أساليب إرشادية متميزة للمرشدين ليتم توظيفها في التعامل مع مثلهذه املشكالت السلوكية.
 كذلك فإن نتائج هذه الدراسة قد تفتح املجال أمام دراسات الحقة تقترحً
طرقا وأساليب جديدة يمكن للمعلمين واملرشدين استخدامها ملساعدة
الطالب في حل مشاكلهم وإكسابهم مهارات التعامل مع املواقف املسببة
لسلوك العنف وطرق التخفيف منه وأساليب استنفاذ طاقات العنف بكل
مفيد ونافع عبر نشاطات اجتماعية ،ثقافية ،فنية ،رياضية ليكون الطالب
ً
ً
أكثر توافقا واتزانا.
د .حدود الدراسة
الحد املوضوعي :أجرى الباحث هذه الدراسة حول مدى فاعلية برنامج
إرشادي في خفض سلوك العنف لدى طالب املرحلة االساسية ،ويتحدد
تعميم نتائج هذه الدراسة على عينتها وطريقة اختيارها.
الحد املكاني :تمثل مديرية اربد 1الحد املكاني لهذه الدراسة وتقتصر
الدراسة على طالب الصف الخامس األساس ي في مدرسة تابعة لهذه املديرية.
 الحد الزماني :طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العامالدراس ي 2016/2015م.
ه .مصطلحات الدراسة
 البرنامج اإلرشادي :يعرف بأنه عبارة عن مجموعة من اإلجراءات واألساليبالسيكولوجية املخطط لها من حيث اإلعداد والتنظيم واإلشراف والتقييم
واملتابعة ،وتستخدم مع مجموعة معينة من األفراد وتكون محدودة العدد،
ويحدد البرنامج بضوابط إستراتيجية معينة وأدوات خاصة وزمن معين من
أجل هدف معين ،وذلك حتى يتمكن العاملين في مجال اإلرشاد النفس ي
والتربوي من استخدامه [.]1
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ويعرف إجرائيا لغايات هذه الدراسة بأنه عدد من الجلسات اإلرشادية التي
يبلغ عددها اثنتا عشرة جلسة ،ومدة كل جلسة َخمس وأربعون دقيقة
وتتضمن كل جلسة عددا من األنشطة واإلجراءات اإلرشادية املتنوعة،
واملستندة إلى االتجاه املعرفي السلوكي ،والذي سوف يطبق على املجموعة
التجريبية من الطالب في املرحلة األساسية لخفض سلوك العنف لديهم.
 سلوك العنف :يعرف زهران [ ]5العنف بأنه الهجوم نحو شخص أو ش يمسئول عن إعاقة بالغة ،مثل ذلك الكيد ،والتشهير ،واالستخفاف أو الهجاء
املوجه إلى األعداء.
وعرفه العريني [ ]10بأنه" كل ما يصدره الطالب من سلوك أو فعل يتضمن
إيذاء اآلخرين ،ويتمثل في االعتداء بالضرب والسب ،أو إتالف ممتلكات عامة
أو خاصة وهذا الفعل مصحوب بانفعاالت االنفجار والتوتر ،وكأي فعل آخر
البد وأن يكون له هدف يتمثل في تحقيق مصلحة معنوية أو مادية.
ويعرف إجر ً
ائيا :بانة الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس سلوك
العنف املعد لهذه الغاية.
 طالب املرحلة األساسية :تمتد مرحلة التعليم األساس ي في االردن من الصفاألول وحتى الصف العاشر.
 .4الطريقة واإلجراءات
أوال :تحديد مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة لها نفس خصائص
ً
املجموعة التجريبية وذلك بتقسيم عدد من الطالب عشوائيا في مجموعات
يعالج فيها متغير مستقل أو أكثر.
ثانيا :املجتمع األصلي للدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب
الصف الخامس األساس ي املسجلين من الطالب للدراسة في مدرسة أساسية
تابعة ملديرية اربد 4(1شعب دراسية) والبالغ عددهم ( 160طالبا) في الفصل
الثاني من العام الدراس ي  2016/2015م.
ً
ثالثا :عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من( )16طالبا من طالب الصف
الخامس األساس ي واملسجلين للدراسة في مدرسة أساسية تابعة ملديرية اربد1
موزعين إلى مجموعتين (التجريبية والضابطة) بالتساوي ،وقد تم تحديد
العينة من خالل االستعانة باملرشد التربوي واملعلمين العاملين باملدرسة
والذي استخرج عدد من الطالب من جميع الشعب الدراسية في املدرسة
واللذين يتسمون بسلوك العنف من خالل املالحظة املستمرة وتقارير
الحاالت املدرسية ،وبعد ذلك قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على العينة
وقد تم اختيار (ً )16
طالبا ممن سجلوا أعلى درجات على مقياس سلوك
العنف موضوع الدراسة وتم ترتيب درجات العينة النهائية ،وفي ضوء ذلك
ً ً
وبعد ترتيب طالب العينة النهائية( )16طالبا تنازليا تبعا لدرجاتهم على
املقياس تم إجراء فرز عشوائي منتظم الختيار طالب املجموعة التجريبية (ن
=  )8وطالب املجموعة الضابطة (ن = .)8
أدوات الدراسة واجراءاتها:
 -1مقياس سلوك العنف إعداد الباحث :تم تطوير مقياس سلوك العنف
باالعتماد على مقياس املشكالت السلوكية جمعة [ ]19ومقياس مظاهر
العنف العدوي [ ]20وتكون مقياس سلوك العنف في صورته األولية من 42
فقرة وفي صورتة النهائية تكون من  37فقرة.
صدق وثبات املقياس:
 صدق املقياس :أ -الصدق الظاهري :قام الباحث بعرض املقياس بعدإعداده على عدد من األساتذة املتخصصين في مجال علم النفس واإلرشاد
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مبادئ وطرق تفكير جديدة ،ويقوم على تصحيح البنية املعرفية للشخص
واألفكار الخاطئة التي قد تدور في ذهنه ،زيادة على برنامج لتغيير السلوك
يتضمن تعليم الشخص استراتيجيات جديدة في التفكير يتمكن عن طريقها
من ضبط سلوكه (أسلوب اإلقناع الذاتي) واالهتمام في الدراسة الحالية
منصب على تعديل قناعات الطالب وافتراضاتهم التي قد تكون خاطئة
وتقودهم إلى أنماط سلوكية كان من املمكن أن ال تظهر لو كان ينظر إلى
األمور بطريقة مختلفة [.]21
يعد العالج املعرفي السلوكي أسلوبا عالجيا يهدف إلى املحافظة على كفايات
تعديل السلوك باستخدام األنشطة املعرفية للفرد من أجل التعامل مع
السلوك ،ويمثل املنهجية املتمثلة في التطورات الحديثة في علم النفس
التجريبي ،وهي تتضمن األساليب املعرفية والسلوكية [.]22
وقد ميز اليس , Ellisبين العالج املعرفي والعالج السلوكي ،فاالتجاه املعرفي
يرى أن األحداث في حد ذاتها ال تؤدي إلى املشاعر والسلوكيات املضطربة،
وانما الطريقة التي يفسر بها الفرد تلك األحداث ،وقد افترض االتجاه املعرفي
أن تغير طريقة التفكير يمكن أن ينجم عنه تغير في املشاعر والسلوك ،أما
االتجاه السلوكي يهتم بالفرد من وجهة نظر آلية ،ويهتم أيضا باملدخالت
واملخرجات [ .]23كما يعتبر االتجاه السلوكي املعرفي اتجاها حديثا نسبيا
يعمل على الدمج بين العالج املعرفي بمفاهيمه وأساليبه والعالج السلوكي بما
يتضمنه من فنيات ،ملعالجة السلوكيات غير السوية [.]21
وتستند نظرية بيك (( Beckاملعرفية إلى االفتراضات التالية:
 إن االضطرابات النفسية قد تم اإلبقاء عليها عن طريق نماذج تفكير محرفةً
وظيفيا.
ومختلة
 إن التشويهات املعرفية تعكس وجهة نظر غير واقعية وسالبة بشكل كبيرعن كل من الذات والعالم واملستقبل.
 إن املعارف املختلة وظيفيا قد تبدو لآلخرين غير واقعية ولكنها تكونمتناسقة مع وجهات نظر املسترشد الشخصية عن الواقع.
 من الناحية اإلكلينيكية ،تكون التشويهات املعرفية املزعجة قد تم استثارتهاغالبا عن طريق أحداث الحياة غير املالئمة ،باإلضافة إلى أنه قد تم اإلبقاء
عليها عن طريق اإلدراك الثابت للقواعد أو املخططات.
 إن املخططات توفر األساس إلنتظام وتصنيف وتعميم الخبرات الجديدة،وذكريات األحداث املاضية.
 إن املخططات غالبا ما تنمو في مرحلة مبكرة من الحياة وتتشكل من خاللالخبرات املالئمة [.]24
تقديم البرنامج:
 االطالع على األدبيات النظرية السابقة في هذا اإلطار. االطالع على مجموعة من الدراسات والبحوث السابقة العربية منهاواألجنبية.
 االطالع على مجموعة من البرامج السلوكية املعرفية وآليات بنائها أوتطويرها.
ً
وبناء على ما سبق ذكره من خطوات خرج الباحث بتصور لبرنامج سلوكي
معرفي لخفض سلوك العنف ويتم تنفيذه من طرف املرشد التربوي باملدرسة.
 تم االستناد في تخطيط جلسات البرنامج إلى األساس الذي يقوم عليهتشكيل جماعات العالج السلوكي املعرفي ،فالكثير من املشكالت النفسية

النفس ي بهدف تحكيمه وبناء على نتائج التحكيم تم حذف وإضافة وتعديل
بعض الفقرات وتم قبول الفقرات باتفاق  %80فأكثر من املحكمين لقبول
الفقرة.
ب  -صدق االتساق الداخلي :قام الباحث بتقدير االتساق الداخلي ملقياس
سلوك العنف موضوع الدراسة من خالل حساب معامالت االرتباط بين
درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس ،وتوصلت النتائج أن معظم فقرات
مقياس سلوك العنف ( 37فقرة) حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية
للمقياس عند مستوى داللة  ،0.01والفقرات التي لم تحقق ارتباطات دالة
مع الدرجة الكلية للمقياس قام الباحث بحذفها وبذلك يبقى املقياس في
صورته النهائية يتكون من ( )37فقرة تشترك جميعها في قياس سلوك العنف
بأبعاده الثالثة وتراوحت قيم معامل االرتباط بين فقرات املقياس والدرجة
الكلية (.)0.980-0.963
 ثبات مقياس سلوك العنف :أ – طريقة التجزئة النصفية :تم حسابمعامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية ( 19فقرة) ،ودرجات الفقرات
الزوجية ( 18فقرة) واملكونة ملقياس سلوك العنف (مجموع الفقرات = 37
فقرة) ،وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين النصفين ( )0.859وتم
استخدام معادلة جتمان التنبؤية لتعديل طول االختبار بسبب كون عدد
فقرات املقياس (النصفين غير متساويين) ،وقد بلغت قيمة معامل الثبات
بعد التعديل بتلك املعادلة (.)0.924
ب -معادلة كرونباخ ألفا :تم حساب االتساق الداخلي باستخدام معادلة
كرونباخ ألفا وكانت قيمته (.)0.961
التصحيح :تكون مقياس سلوك العنف في صورته النهائية من ( )37فقرة
تقيس سلوك العنف لدى الطالب ،وتتوزع فقراته على ثالثة أبعاد هي:
 العنف نحو اآلخرين  13فقرة. العنف نحو الذات  11فقرة.ً
 العنف نحو املمتلكات  13فقرة .وتتم االستجابة على املقياس وفقا لتدرجً
ً
ً
ثالثي :غالبا – أحيانا – نادرا ،وتصحح بالدرجات ( )3-2-1على التوالي ،وال
توجد فقرات عكسية التصحيح ،فجميع الفقرات تصحح بنفس االتجاه
ويصحح املقياس بجمع درجات املفحوص على جميع فقراتة ،وتتراوح الدرجة
الكلية للمقياس (111 -37درجة) وتعبر الدرجة املنخفضة عن عنف
منخفض فيما تعبر الدرجة املرتفعة عن عنف مرتفع لدى أفراد
العينة .وفيما يلي معيار درجة العنف على املقياس:
(العنف املنخفض من ( )61.6 -37درجة ،العنف املتوسط من ()86.3 -62
درجة ،العنف املرتفع من ( )111-87درجة.
 برنامج االرشاد السلوكي املعرفي:الخلفية النظرية التي تم على أساسها التفكير في تطبيق نموذج سلوكي
معرفي في الدراسة الحالية تظهر في اعتباره أحد التيارات العالجية الحديثة
التي تهتم بصفة أساسية باالتجاه املعرفي لحدوث وتفسير األحداث ،وباعتباره
أحدث طرق العالج النفس ي الذي يستعمل في عالج الكثير من األمراض
النفسية مثل :القلق ،فرط النشاط ،العدوان وغيرها وقد اثبت فعالية كبيرة،
ويجمع بين العالج املعرفي واالستراتيجيات السلوكية حيث يعتمد على تعديل
السلوك من خالل التركيز على كيفية إدراك الفرد للمثيرات البيئية وتفسيره
لها ،وليس من خالل تغيير الظروف البيئية نفسها بطريقة مباشرة كما هو
الحال في تعديل السلوك عموما مستخدما مبادئ تعديل السلوك واقتراح
83
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تكون نابعة أو مرتبطة بأخطاء في التفاعل االجتماعي ،ويكون محل النجاح في
العالج هو القدرة على التفاعل باآلخرين وتنمية املهارات التفاعلية [.]5
ويرى روس  ،Rossأن عدد الجلسات يتوقف على نوع املشكلة من ناحية
والهدف من البرنامج االرشادي من ناحية أخرى حيث تتراوح كل منها من (-45
 )60دقيقة تطبق مرتين في األسبوع.
 تم تطبيق البرنامج على الطالب في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي2016/2015م وتكون البرنامج من:
الجلسة األولى :التعارف والبناء والهدف منها اخذ تفاصيل دقيقة عن الطالب
وربط عالقة ودية معه ،عرض إطار العمل والتعريف بالبرنامج وأهدافه،
التعرض لسلوك العنف املدرس ي بالشرح والتوضيح ومن ثم التعريف
بمكاسب ترك تلك السلوكيات وغيرها واالدوار واملسئوليات املطلوبة لكل من
املرشد واملسترشدين.
الجلسة الثانية :تم فيها إعطاء فكرة عن البرنامج السلوكي-املعرفي -تعريفه-
أهدافه-خطواته -النتائج التي قد يحققها ،تعلم أساليب املهارات املعرفية
لتعديل السلوك ومناقشة نقاط أخرى والوصول إلى اقتراح واجب منزلي
(العالج النفس ي الفعال) يرتبط بقدر من الواجبات املنزلية املشتملة على
بعض التمرينات والتدريبات املرتبطة بالتفكير والتخيل والتصور وتكرار
بعض املعلومات وحل بعض التمرينات الهادفة إلى تنمية القدرة على التفكير
العقالني في املواقف املختلفة للحياة [.]14
الجلسة الثالثة :يتم من خاللها عرض ملخص ألهم ما تم التطرق إليه في
الجلسة السابقة ،عرض األعمال الخاصة بالجلسة ،مناقشة نقاط مختلفة
تخص سلوك العنف ،مع تخصيص زمن إلعادة صياغة األفكار اآللية
معرفيا ،والتعرف على االستراتيجيات التمهيدية التي سيواجهون بها هذه
األفكار.
الجلسة الرابعة :يتم استعمال أسلوب العالج العقالني بهدف التخلص من
أنماط التفكير الخاطئة وغير العقالنية ،فالسلوك العنيف غالبا ما يكون
نتيجة للتفكير الالعقالني كما يشير إليه ألبرت أليس  ،1971يلجأ هنا إلى
استعمال النماذج األربعة التي ميزها  Beckللتفكير الشاذ [.]5
الجلسة الخامسة :يتم استعمال أسلوب حل املشكالت الذي عرفه نيزو
 ]Nezu , [25بأنه العملية املعرفية السلوكية التي يحدد الفرد بواسطتها
استراتيجيات وجدانية ملواجهة املشكالت التي تقابله في الحياة اليومية وذلك
حسب خطوات معينة.
الجلسة السادسة :يتم خالل هذه الجلسة استعمال أسلوب التدريب على
التعليم الذاتي (اإليحاء الذاتي) وهو أحد أشكال إعادة التنظيم املعرفي،
يهدف إلى تدريب الطالب على تعديل أنماط التحدث الذاتي ،على افتراض أن
ذلك سيؤدي إلى تعديل سلوك العنف وفقا لخطوات معينة.

12

2018

الجلسة السابعة :تستعمل خالل هذه الجلسة مبادئ نظرية العزو السببي
لــهيدر وهي ترتكز على تفسير الشخص وإدراكه لألحداث ولألسباب التي يعزو
إليها تلك األحداث [.]5
الجلسة الثامنة :يتم فيها التعامل وفق مبادئ نظرية الكفاية الذاتية
واملقصود هنا تدريب الطالب على الشعور بأنهم قادرون على مواجهة
الصعاب والتحديات وبأنهم قادرون على تأدية السلوك املطلوب.
الجلسة التاسعة :ويتم خالل هذه الجلسة استعمال أسلوب إيقاف التفكير
وهو أسلوب سلوكي معرفي مباشر اقترحه جوزيف ولبي ويتم بإيقاف السلوك
اللفظي الذاتي [.]3,5
ً
الجلسة العاشرة ،الحادية عشرة :خصصت ملراجعة األساليب السابقة نظريا
ً
وتطبيقيا وتقويم ما تم تعلمه وتحديد الصعوبات واملشكالت وحلها.
الجلسة الثانية عشرة :جلسة ختامية تم فيها تطبيق القياس البعدي على
املجموعتين التجريبية والضابطة ،وبعد اسبوعين تم تطبيق القياس التتبعي
على املجموعة التجريبية فقط.
صدق البرنامج:
تم التحقق من الصدق املنطقي للبرنامج بعرضة على  8محكمين من حملة
شهادة الدكتوراة في اإلرشاد النفس ي من جامعات حكومية ومرشدين تربويين
عاملين في املدارس الحومية وقد ارتأوا بأن البرنامج مناسب مع إجراء بعض
التعديالت بتنسيق الجلسات وقد تم األخذ بها.
منهج الدراسة وتصميمها :تتبع الدراسة املنهج شبة التجريبي ويمكن تلخيص
تصميم الدراسة كاالتي:
R G1 O1 X O2-O3
R G2 O1 – O2
متغيرات الدراسة :املتغير املستقل وهو :البرنامج اإلرشادي السلوكي املعرفي،
واملتغير التابع هو :خفض سلوك العنف.
 .5النتائج ومناقشتها
ً
 نتائج الفرض األول الذي ينص على :توجد فروق دالة إحصائيا بينمتوسطي درجات املجموعة الضابطة ودرجات املجموعة التجريبية في سلوك
العنف على التطبيق البعدي ،لصالح املجموعة التجريبية.
للتحقق من هذا الفرض قام الباحث باملقارنة بين متوسط درجات طالب
املجموعة الضابطة (ن=  )8ومتوسط درجات طالب املجموعة التجريبية
الذين خضعوا للبرنامج اإلرشادي (ن=  )8على التطبيق البعدي على مقياس
سلوك العنف باستخدام اختبار (مان وتني) للكشف عن الفروق بين
متوسطات درجات عينتين مستقلتين.

جدول 1
يبين الفرق بين متوسطي درجات طالب املجموعة (الضابطة والتجريبية) في التطبيق البعدي
املقياس

الفئة

العنف نحو اآلخرين

الضابطة
التجريبية
الضابطة

العنف نحو الذات

متوسط
الدرجات
40.38
16.75
29.00
84

االنحراف
املعياري
1.51
1.39
1.60

قيمة z

مستوى
الداللة
دالة عند0.01

3.40

دالة عند0.01

3.38

العنف نحو املمتلكات واألشياء
الدرجة الكلية لسلوك العنف

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

12.38
37.50
15.88
106.88
45.01

يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية الذين تلقوا البرنامج اإلرشادي
ومتوسط درجات طالب املجموعة الضابطة على التطبيق البعدي الذين لم
يتلقوا البرنامج اإلرشادي عند مستوى  ،0.01وكانت الفروق لصالح املجموعة
التجريبية.
ويفسر الباحث هذه النتائج نتيجة احباطات وصراعات داخل الطالب
ترجع إلى أساليب التنشئة االجتماعية واالتجاهات الوالدية في التنشئة،
وعدم إشباع الحاجات النفسية األساسية في فترة الطفولة ،الحاجة إلى الحب
والحنان واألمان والطمأنينة النفسية وتأكيد الذات وتحقيقها ومساعدتها في
تكوين مفهوم ذات إيجابي .أن كل ما سبق يبين أن كال من املجموعتين
التجريبية والضابطة لديهم مستوى عال من العنف على مقياس سلوك
العنف القبلي متأثرا بكل األسباب والظروف التي تم ذكرها فمن خالل إتاحة
الفرصة أمام املجموعة اإلرشادية للتنفيس االنفعالي واالستبصار الذاتي
وطرح الحلول للمشكلة من خالل التعايش معها ومناقشتها مع الباحث

1.51
3.33
2.64
6.44
5.64

3.37

دالة عند0.01

26.004

دالة عند0.01

واملجموعة ،إضافة إلى روح التعاون والتنافس التي سادت بينهم في
النشاطات ،ساهم إلى حد كبير في التخفيف من حدة العنف لديهم ،وذلك
عكس ما حدث للمجموعة الضابطة التي لم تتح لها فرصة املشاركة في كل ما
ً
ذكر مع املجموعة التجريبية ،وأن كل ذلك أدى إلى فروق دالة إحصائيا بين
درجات املجموعة التجريبية والضابطة على مقياس سلوك العنف بعد
تطبيق البرنامج اإلرشادي.
ً
 نتائج الفرض الثاني الذي ينص على :توجد فروق دالة إحصائيا بينمتوسطي درجات املجموعة التجريبية في سلوك العنف على التطبيقين القبلي
والبعدي ،لصالح التطبيق البعدي.
للتحقق من هذا الفرض قام الباحث باملقارنة بين متوسطي درجات املجموعة
التجريبية على التطبيق القبلي ،ودرجات نفس املجموعة التجريبية بعد
تطبيق البرنامج اإلرشادي (ن=  )8على التطبيق البعدي على مقياس سلوك
العنف ،باستخدام اختبار (ويلكسون) للكشف عن الفروق بين درجات
عينتين مرتبطتين.

جدول 2
يبين الفرق بين متوسطي درجات طالب املجموعة التجريبية على التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي
املقياس

الفئة

املتوسط

العنف نحو اآلخرين

قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

38.75
16.75
19.12
12.37
36.38
15.88
104.25
45.00

العنف نحو الذات
العنف نحو املمتلكات واألشياء
الدرجة الكلية لسلوك العنف

يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية التي تلقت البرنامج اإلرشادي على
التطبيق القبلي ومتوسط درجاتهم على التطبيق البعدي عند مستوى ،0.05
وكانت الفروق لصالح التطبيق البعدي.
يفسر الباحث هذه النتائج في ضوء ما تم ممارسته من أساليب إرشادية
مختلفة منبثقة من االرشاد السلوكي املعرفي حيث الحظ الباحث من خالل
املناقشات وإيقاف األفكار وحل املشكالت والعزو السببي واإليحاء الذاتي التي
ً
ً
لعب فيها الطالب أدوارا كان هناك تنفيسا انفعاليا ألفراد العينة نتيجة لذلك
ولقد ارتبطت مشكلة العنف عند معظمهم بالنقص والخوف من الفشل
والقلق واالضطرابات والصراعات اليومية .وقد اتفق نتيجة هذا الفرض مع
نتائج العديد من الدراسات منها دراسة عيس ى [ ،]16دراسة الصرايرة [،]14

االنحراف
املعياري
1.91
1.39
2.32
1.51
3.38
2.64
7.61
5.54

قيمة z

مستوى
الداللة
دالة عند0.05

53.2

دالة عند0.05

52.2

دالة عند0.05

53.2

دالة عند0.05

53.2

دراسة الصميلي [ ،]15دراسة  [13] Adralحيث تؤكد هذه الدراسات على
أهمية اإلرشاد النفس ي في تخفيف حدة سلوك العنف.
ً
 نتائج الفرض الثالث الذي ينص على :ال توجد فروق دالة إحصائيا بينمتوسطي درجات املجموعة التجريبية في سلوك العنف على التطبيقين
البعدي والتتبعي.
للتحقق من هذا الفرض قام الباحث باملقارنة بين متوسط درجات طالب
املجموعة التجريبية على التطبيق البعدي ،ومتوسط درجات نفس املجموعة
التجريبية على التطبيق التتبعي ن = ( )8على مقياس سلوك العنف بأبعاده
ودرجته الكلية ،باستخدام اختبار ويلكوكسون للكشف عن الفروق بين
متوسطات درجات أفراد املجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي.
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جدول 3
يبين الفرق بين متوسطي درجات طالب املجموعة التجريبية على التطبيقين البعدي والتتبعي
املقياس

الفئة

متوسط

العنف نحو اآلخرين

بعدي
تتبعي
بعدي
تتبعي
بعدي
تتبعي
بعدي
تتبعي

16.75
16.63
12.37
12.13
15.88
15.37
45.00
44.13

العنف نحو الذات
العنف نحو املمتلكات واألشياء
الدرجة الكلية لسلوك العنف

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية التي تلقت البرنامج اإلرشادي على
التطبيق البعدي ومتوسط درجاتهم على التطبيق التتبعي على سلوك العنف
بأبعاده ودرجته الكلية.
ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن الدرجات التي سجلها طالب املجموعة
التجريبية في القياس البعدي على مقياس سلوك العنف والتي انخفضت
بشكل ملحوظ عن املقياس القبلي حيث بقيت منخفضة في املقياس التتبعي
ولم يطرأ عليها أي ارتفاع يذكر األمر الذي يؤكد استمرار فاعلية البرنامج
اإلرشادي املستخدم لطالب املجموعة التجريبية وأثره في التخفيف من حدة
سلوك العنف لدى عينة الدراسة بعد فترة أسبوعين من انتهاء البرنامج ،فمن
خالل إتاحة الفرصة أمام املجموعة اإلرشادية للتفكير املنطقي واالستبصار
الذاتي وطرح الحلول للمشكلة والتعايش معها ومناقشتها مع الباحث
واملجموعة اإلرشادية ،إضافة إلى روح التعاون والتنافس التي سادت بينهم في
النشاطات والواجبات املنزلية ساهم إلى حد كبير في التخفيف من حدة
العنف لديهم.
 .6التوصيات
 تطبيق البرنامج اإلرشادي املقترح في هذه الدراسة ،من وقت آلخر على عيناتمختارة من طالب املدارس في جميع املراحل وبخاصة من تظهر عليهم سلوك
العنف.
 تعيين مرشدين تربويين متخصصين ومتفرغين للعمل في املدارس وذلكِلعظم ما يعاني منه الطالب من مشاكل سلوكية ونفسية ومدرسية
واجتماعية.
 تفعيل دور مجالس اآلباء ،ومشاركتهم في خطط املدرسة اإلرشاديةً ً
النفسية ،والتي تساهم في حل الكثير من أزمات الطالب ليكونوا نموذجا حيا
ألبنائهم في سلوكهم وأخالقهم.
 تفعيل األنشطة الالمنهجية كالرياضة واأللعاب الترفيهية لتفريغ الطاقاتاملكبوتة في داخل الطالب كي يتمكنوا من الشعور بالراحة النفسية
والطمأنينة داخل املدرسة وخارجها.
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PROGRAM ON REDUCING VIOLENCE BEHAVIOR
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ABSTRACT: The study aimed to detect the effect of counseling program on reducing violence behavior
among basic school's students in Jordan. The study Population were chosen purposely from the fifth
grade primary students who have been due to their aggressive behavioral, and who are studying in
primary school which followed to the 1nd Irbid Education Directorate for the second academic year
(2015/2016). The sample divided to (8) students as experimental group and (8) students as a control
group. To achieve the study objectives, the researcher used violence behavior scale for basic stage
students. The researcher also built a counseling program aims to reduce violence behavior. The results
showed the effectiveness of the program in reducing violence behavior among basic stage students, and
the researcher recommended the adoption of the Program in reducing violence behavior among
students, and the adoption of activities that integrate students with their peers .
KEYWORDS: Counseling Program Aggressive Behaviors violence behavior, basic schools.
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