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  ملخص:  
هدفت هذه الدرا�شة اإىل قيا�ص فاعلية برنامج اإر�شادي م�شتند اإىل الكفاءة النفعالية 
والتا�شع  الثامن  ال�شفوف  طالب  لدى  الذات  تقدير  وحت�شني  العدوان  �شلوك  خف�ص  يف 
والعا�رس يف مدر�شة احلالبات الغربي بالأردن.تكونت عينة الدرا�شة من )30( م�شاركًا من 
طلبة ال�شفوف الثامن والتا�شع والعا�رس يف مدر�شة ق�رس احلالبات الغربي التابعة ملديرية 
ال�شلوك  اأعلى درجات على مقيا�ص  اأظهروا  الذين  الثانية،  الزرقاء  الرتبية والتعليم ملنطقة 

العدواين.
ق�شمت عينة الدرا�شة ع�شوائيًا اإىل جمموعتني: جمموعة جتريبية، وجمموعة �شابطة.

خ�شع امل�شاركون يف املجموعة التجريبية وعددهم )15( م�شاركًا لربنامج اإر�شادي م�شتند 
يتعر�ص  مل  حني  اأ�شابيع.يف  �شبعة  وملدة  جل�شة،   )12( من  مكون  النفعالية  الكفاءة  اإىل 
امل�شاركون يف املجموعة ال�شابطة وعددهم )15( م�شاركًا لأي تدريب.واأجاب امل�شاركون 
يف املجموعتني على مقيا�ص ال�شلوك العدواين، ومقيا�ص تقدير الذات قبل تطبيق الربنامج 

وبعده ويف قيا�ص متابعة.
ال�شلوك  خف�ص  يف  الإر�شادي  الربنامج  فعالية  اإىل  الدرا�شة  نتائج  اأ�شارت  وقد  هذا 
العدواين، ويف حت�شني تقدير الذات لدى الطلبة؛ ً حيث انخف�شت درجات املجموعة التجريبية 
باملقارنة مع املجموعة ال�شابطة يف ال�شلوك العدواين، وحت�شن لديها تقدير الذات على نحو 

ذي دللة، وذلك ح�شب القيا�ص البعدي و قيا�ص املتابعة.
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Efficiency of a Counseling Program Based on Emotional 
Competency in Reducing Aggressive Behavior and Improving 

Self- esteem among Students of Eighth, Ninth and Tenth Grades 
in Al- Hallabat Algharbi School in Jordan

Abstract: 

The purpose of this study is to assess the effect of a counseling program 
based upon emotional competency in reducing aggressive behavior and 
improving self- esteem among elementary stage students.The sample of the 
study consisted of (30) participants of Eighth, Ninth and Tenth grades, in 
Qaser Al- Hallabat Algharbi School located in the Second Zarqa Educational 
District, which scored high on the aggressive behavior scale.

Participants were randomly distributed into two groups: experimental 
and control.The experimental group consisted of 15 participants who received 
counseling program based on emotional competency.The program consisted 
of (12) sessions, and lasted for seven weeks, whereas, the participants in the 
control group, which included 15 participants, did not receive any counseling 
training.The participants in the two groups responded to the aggressive 
behavior scale and self- esteem scale before and after applying the program 
and after a follow- up period.

The results of this study revealed significant differences in favor of the 
experimental group in reducing aggressive behavior, and improving self- 
esteem, in the post and follow- up measurements.
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مقدمة: 
تعد م�شكلة ال�شلوكات العدوانية بني الطلبة يف املدار�ص من اأكرث امل�شكالت املدر�شية 
�شلبية، وقد تعوق العمل الرتبوي والتعليمي املتوقع من املدر�شة، وجتعل املدر�شة بيئة غري 
مالئمة لتحقيق الأهداف الرتبوية املنوطة بها.فظاهرة العنف املدر�شي ت�شكل عبئا ثقياًل 
على كاهل العاملني يف املدر�شة، وهي م�شكلة رئي�شية لإدارة املدر�شة وللمعلمني واملر�شدين 

والآباء واملتخ�ش�شني يف جمال ال�شحة النف�شية املدر�شية.
وي�شتخدم م�شطلح العدوان لالإ�شارة اإىل بع�ص ال�شتجابات اأو الأمناط ال�شلوكية التي 
اأو هادمة كالعتداء على الآخرين  اأو �شارة  الوجهة الجتماعية باأنهــا موؤذية  تعرف من 
بال�رسب اأو العتداء على ممتلكــاتهم اأو ال�شخرية منهم والتهكم عليهم )الرفاعي، 2003( .

ويف اإح�شائية ر�شمية �شادرة عن وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن، ك�شف عن العديد 
من خمالفات الطلبة وحوادث العنف املدر�شي خالل العام الدرا�شي )2004- 2005( حيث 
وقعت )2،171( حادثة عنف واعتداء تراوحت ما بني اعتداء على املعلمني، و�شتم وتهجم على 
الطلبة واملعلمني واإثارة ال�شغب والفو�شى داخل املدر�شة، واعتداء على املمتلكات والإخالل 
يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  بها  قامت  درا�شة  ك�شفت  املدر�شية.كما  والتعليمات  بالأنظمة 
الدرا�شة )231(  العنف يف املدار�ص احلكومية حيث �شملت  �شلوك  انت�شار  الأردن عن مدى 
مدر�شة �شمت )115،514( طالبًا وطالبة كما ُدر�شت )25( حالة فردية من حــالت العنف 
التي اعتربت عنفًا متطرفًا عن طريق املقابلة الفردية وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن عدد حالت 
العدواين  ال�شلوك  واأن  عنف،  حالة   )43،981( بلغ  احلكومية  املدار�ص  يف  امل�شجلة  العنف 

الذي ميار�شه الذكور اأكرث كمًا واأ�شد درجة من الذي متار�شه الإناث )كمور، 2007( .
العدوانية  ال�شلوكات  اأمناط  اأن  درا�شة مطر )2004(  درا�شات عديدة من مثل  وتظهر 
الكفاءة النفعالية  افتقار وا�شح للمهارات الجتماعية، واإىل نق�ص يف  اإىل  ال�شائعة ت�شري 
لدى الطلبة اأو نق�ص يف مهارة ال�شيطرة على الندفاعات و�شبطها.ومن الوا�شح اأن الطلبة 
العدوانيني تنق�شهم مهارات العالقات الجتماعية النفعالية، وهي تلك املهارات ال�رسورية 
املرء م�شاعر  والتي يدرك فيها  البناءة  والعالقات الجتماعية  ال�شليم  للتكيف الجتماعي 
الآخرين، ومن ثم تنق�شهم مهارة التعاطف مع من يحيط بهم، ويظهر ذلك فيما يت�شفون به 

من حدة الطباع وال�شلوك العنيـف )جوملان، 2008( .
النظريات  من  النفعايل  الذكاء  يف   )2008 )جوملان،  جوملان  دانيال  نظرية  وتعد 
التي اأكدت على اأن ال�شلوكات العدوانية لدى الطلبة �شببها افتقارهم للمهارات الجتماعية 
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والكفايات النفعالية، فالذكاء النفعايل يتمثل يف معرفة لنفعالته وانفعالت الآخرين، 
وب�شكل عام فاإن الأطفال ذوي املهارات النفعالية املنا�شبة الذين يديرون انفعالتهم ب�شكل 
جيد، ويحددون انفعالت الآخرين وي�شتجيبون لها يتمتعون ب�شحة نف�شية اأف�شل، ويكونون 
يكربون،  عندما  ومهنيًا  �شخ�شيًا  جناحًا  يحققون  كما  املدر�شة،  يف  وجناحًا  تركيزاً  اأكرث 
وعلى العك�ص فاإن الأطفال ذوي املهارات النفعالية املنخف�شة متمركزون حول ذواتهم، 
التعاطف مع الآخرين، والتعامل معهم وي�شعرون  اأو  وغري قادرين على تنظيم انفعالتهم 
بالإحباط و القلق لعدم قدرتهم على حل امل�شكالت وال�رساعات التي قد تن�شاأ بينهم وبني 
اأنف�شهم من جهة وبينهم وبني الآخرين من جهة اأخرى، مما يوؤدي اإىل ظـهور م�شاعر الغ�شب 

. )Zins, 2004( لديهم والندفاعية والتحدي وال�شلوكات العدوانية
ويعاين الأفراد الذين تنق�شهم املهارات النفعالية من متركز حول الذات كما يعانون 
من تقدير ذات منخف�ص، حيث اأ�شارت درا�شة امل�شدر )2007( اإىل وجود فروق ذات دللة 
درجات  ومتو�شط  املرتفع  النفعايل  الذكاء  ذوي  الطلبة  درجات  متو�شط  بني  اإح�شائية 
الطلبة ذوي الذكاء النفعايل املنخف�ص يف تقدير الذات ل�شالح الطلبة ذوي الذكاء النفعايل 
وتقدير  ال�شخ�شية،  بالذات وتكامل  الثقة  لواقعية  الأ�شا�ص  النفعايل هو  فالذكاء  املرتفع؛ 
الذات، والقدرة على التكيف واملرونة يف مواقف املحن، واملثابرة والرباعة يف التعامل مع 

الآخرين.
متزايد.ويعرف  باهتمام  حتظى  التي  املفاهيم  من  النفعالية  الكفاءة  مفهوم  اإن 
�شــالوفـي ومـــاير )Salovey & Mayer , 1990( الذكاء النفعايل باأنه القدرة على معرفة 
الآخرين،  مب�شاعر  ومعرفته  بال�شبط،  حتُدث  كما  اخلا�شة  وانفعالته  مل�شاعره  ال�شخ�ص 
وتعاطفه مع الآخرين والإح�شا�ص بهم، وحتفيز ذاته ل�شنع قرارات ذكية وقدرته على �شبط 
والتعبري  بدقة، وتقوميها  النفعالت  اأدراك  القدرة على  النفعالية هي  انفعالته.والكفاءة 
عنها وكذلك القدرة على توليدها والو�شول اإليها من خالل عملية التفكري.والقدرة على فهم 

النفعال، والقدرة على تنظيم النفعالت مبا يعزز النمو النفعايل والعقلي للفرد.
وعّرف باراأون )Bar� on , 2003( الكفاءة النفعالية باأنها تنظيم مكون من املهارات 
والكفاءات ال�شخ�شية والنفعالية والجتماعية التي ُتوؤثر يف قدرة الفرد للتعامل بنجاح مع 

املتطلبات البـيئية وال�شغوط.
وميكن القول باأن الكفاءة النفعالية هي جمموعة من القدرات واملهارات ال�شخ�شية 
التي ت�شاعد ال�شخ�ص على فهم م�شاعره وانفعالته وال�شيطرة عليها، وفهم م�شاعر وانفعالت 
الآخرين وح�شن التعامل معهم، وقدرة الأ�شخا�ص على ا�شتغالل انفعالتهم يف الأداء اجليد 

واإقامة عالقة جيدة مع املحيطني.



256

في  االنفعالية  الكفاءة  إلى  مستند  إرشادي  برنامج  فاعلية 
خفض سلوك العدوان وحتسني تقدير الذات لدى طالب الصفوف 
باألردن الغربي  احلالبات  مدرسة  في  والعاشر  والتاسع  الثامن 

أ. فرحان الفي النويران
أ.د محمد نزيه حمدي

املهارات  اكت�شاب  على  الأفراد  م�شاعدة  يف  كبرياً  دوراً  النفعالية  الكفاءة  وتوؤدي 
الجتماعية التي بدورها متّكنهم من التعامل مع املواقف الجتماعية، ويت�شمن هذا النوع 
 Salovey &( من الكفاءة القدرة على ال�شتجابة ب�شكل مالئم للمواقف الجتماعية الطارئة

. )Mayer , 1990

اإن من اأهم دللت انخفا�ص الكفاءة النفعالية ال�شلوك العدواين، وانخفا�ص الكفاءة 
الآخرين،  وعواطف  عواطفهم  بني  التفريق  الأطفال  على  ال�شعب  من  يجعل  النفعالية 
وال�شتجابة مل�شاعر الآخرين، والتعامل يف املواقف الع�شيبة مما يوؤدي اإىل زيادة احتمال 

. )Mills, 2011( ظهور ال�شلوك العدواين لديهم
العالقات  يف  م�شكالت  من  يرافقها  وما  النفعالية  الكفاءة  انخفا�ص  يوؤدي  قد  كما 
الجتماعية اإىل تدين تقدير الذات، ويعك�ص تقدير الذات الدرجة التي ي�شعر الفرد فيها باأنه 

مرتاح اأو متقبل لذاته )اخلوالدة، 2011( .
ويرى روجرز اأن الذات مركز بناء ال�شخ�شية وحمورها، ومفهوم الذات هو حجر الزاوية 
للخ�شائ�ص  الكلي  املجموع  اأنه  الذات  ال�شخ�شية.ويعرف مفهوم  عليها  تقوم  التي  والنواة 
التي يعزوها الفرد لنف�شه والقيم الإيجابية وال�شلبية التي تتعلق بهذه الإدراكات عرب جتارب 
. )Corey, 2009( الفرد يف بيئته، وتتاأثر ب�شكل خا�ص بالتعزيز وبالأ�شخا�ص املهمني لديه

 وقد اأجرى الزعبي )2011( درا�شة هدفت اإىل الك�شف عن العالقة بني الذكاء الجتماعي 
الطلبة  لدى  والعدائية(  والغ�شب،  اللفظي،  و  )اجل�شدي،  الأربعة  باأ�شكاله  العدواين  وال�شلوك 
العاديني واملتفوقني، و�شملت العينة )168( طالبًا وطالبة من العاديني، و )165( طالبًا 
وطالبة من املتفوقني من طلبة ال�شف العا�رس يف ثالث مناطق يف الأردن.واأظهرت النتائج 

وجود عالقات ارتباطيه �شالبة دالة اإح�شائيا بني الذكاء الجتماعي وال�شلوك العدواين.
النفعايل  الذكاء  العالقة بني  اإىل بحث  درا�شة هدفت   )Siu, 2009( �شيو  اأجرت  كما 
وال�شلوك امل�شكل ومنه ال�شلوك العدواين، حيث تكونت عينة الدرا�شة من )325( من املراهقني 
الذكور و )158( من الإناث يف خم�ص مدار�ص.واأ�شارت نتائج  يف هوجن كوجن )167( من 
الدرا�شة اإىل وجود ارتباط �شالب ذي دللة اإح�شائية بني الذكاء النفعايل وال�شلوك العدواين.

نظرية  اإىل  م�شتند  اإر�شادي  برنامج  بناء  اإىل  هدفت  درا�شة   )2007( كمور  واأجرت 
والجتاهات  العدوانية  ال�شلوكات  خف�ص  يف  اأثره  ومعرفة  النفعايل  الذكاء  يف  جوملان 
ال�شلبية نحو املدر�شة لدى عينة من طلبة ال�شف الثامن والتا�شع من مديرية تربية عمان 
جمموعتني:  على  وّزعوا  وطالبة  طالبًا   )60( الدرا�شة  عينة  اأفراد  عدد  بلغ  حيث  الثانية، 
املجموعة التجريبية وتكونت من )30( طالبًا وطالبة، و املجموعة ال�شابطة وتكونت من 
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30 طالبًا وطالبة، واأظهرت نتائج الدرا�شة وجود فروق ذات دللة بني متو�شطات الأداء يف 
�شلوكات العدوان بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�شابطة تعزى للربنامج التدريبي 

حيث انخف�ص ال�شلوك العدواين لدى طلبة املجموعة التجريبية.
كما اأجرت مبي�شني )2007( درا�شة هدفت اإىل بناء برنامج تدريبي وقيا�ص فاعليته 
يف تنمية الذكاء النفعايل وا�شتق�شاء اأثره واأثر اجلن�ص يف م�شتوى الدافعية ومفهوم الذات 
الدرا�شة من  عينة  تكونت  الأوىل، حيث  عمان  تربية  مديرية  ال�شابع يف  ال�شف  طلبة  لدى 
تكونت  جتريبية  جمموعة  الأوىل  جمموعتني  اإىل  ع�شوائيا  موزعني  وطالبة  طالبًا   )120(
من )60( طالبًا وطالبة و جمموعة �شابطة تكونت من )60( طالبًا وطالبة، واأظهرت نتائج 
الدرا�شة وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني متو�شط اأداء املجموعة التجريبية واملجموعة 

ال�شابطة، وذلك على العالمة الكلية ملقيا�ص مفهوم الذات ل�شالح املجموعة التجريبية.
واأجرت مطر )2004( درا�شة هدفت اإىل التعرف اإىل اأثر برنامج تعليمي- تعلمي م�شتند 
ال�شلوك  من  والتقليل  النفعايل  الذكاء  تنمية  يف  النفعايل  الذكاء  يف  جوملان  نظرية  اإىل 
ال�شفني  يف  العدوانيني  الطلبة  من  وطالبة  طالبًا   )78( اأفرادها  عدد  عينة  لدى  العدواين 
داًل  اأثراً  اأن هناك  الدرا�شة  نتائج  الر�شيفة.واأظهرت  تربية  مديرية  وال�شاد�ص يف  اخلام�ص 
اإح�شائيًا على الدرجة الكلية على قائمة ال�شلوك العدواين وفق تقدير الطلبة لأنف�شهم وكذلك 

وفق تقديرات املعلمني ل�شالح املجموعة التجريبية.
الذكاء  يف  برنامج  اأثر  تقومي  اإىل  هدفت  درا�شة   )Vincent,2003( فين�شينت  واأجرت 
النفعايل- الجتماعي على املهارات الجتماعية وامل�شكالت ال�شلوكية لدى طلبة ال�شف 
اخلام�ص  ال�شف  طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )45( من  تكونت  عينة  على  الأ�شا�شي  اخلام�ص 
الأ�شا�شي يف مدار�ص ميل رود )Mill Road( الأ�شا�شية يف ولية نيويورك الأمريكية، حيث 
التدريبي يف حت�شني املهارات الجتماعية  اأثر للربنامج  اإىل وجود  الدرا�شة  اأ�شارت نتائج 

وتقليل ال�شلوك العدواين لدى اأفراد عينة الدرا�شة.

مشكلة الدراسة: 
يرى علماء النف�ص اأن هناك ارتباطًا بني ال�شحة النف�شية والكفاءة النفعالية.ويوؤدي 
انخفا�ص الكفاءة النفعالية اإىل العديد من امل�شكالت مثل ال�شلوك العدواين وانخفا�ص تقدير 
الذات.ولالإ�شهام يف حتقيق �شعار »معًا نحو بيئة مدر�شية اآمنة« وال�شعي لتوفري بيئة خالية 
من العنف وزيادة تقدير الذات وال�شعور بالأمن لدى الطلبة، تعمل هذه الدرا�شة على تطوير 
العدوان وحت�شني  �شلوك  اأثره يف خف�ص  وقيا�ص  النفعالية  الكفاءة  للتدريب على  برنامج 

تقدير الذات لدى طلبة املرحلة الأ�شا�شية العليا.
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هدف الدراسة: 
النفعالية  الكفاءة  اإىل  م�شتند  اإر�شادي  برنامج  اأثر  قيا�ص  اإىل  الدرا�شة  هذه  وتهدف 
والتا�شع،  الثامن،  ال�شفوف  لدى طلبة  الذات  تقدير  و حت�شني  العدواين،  ال�شلوك  يف خف�ص 

والعا�رس.
أهمية الدراسة: 

وتنبع اأهمية الدرا�شة من اأهمية املو�شوع الذي تت�شدى له، حيث اإنها ت�شعى لدرا�شة 
العدوان وحت�شني  الكفاءة النفعالية يف خف�ص �شلوك  اإىل  اإر�شادي م�شتند  فاعلية برنامج 
الناحية  �شواء من  اأهمية كبرية  الدرا�شة ينطوي على  فاإن مو�شوع  الذات، وبالتايل  تقدير 

النظرية اأم من الناحية التطبيقية.
الكفاءة  مو�شوع  حول  علمية  اإ�شافة  الدرا�شة  هذه  ت�شكل  النظرية  الناحية  فمن 

النفعالية ودورها يف خف�ص ال�شلوك العدواين وحت�شني مفهوم الذات.
اأما من الناحية التطبيقية فاإنها تتمثل بتطبيق برنامج يهدف اإىل التقليل من م�شتوى 
الإيجابي  التفاعل  على  ي�شاعدهم  مما  الطلبة،  لدى  الذات  تقدير  وحت�شني  العدوان  �شلوك 
العملية  حت�شني  اإىل  ويوؤدي  والجتماعي،  ال�شخ�شي  التكيف  وحتقيق  ذواتهم  وحتقيق 
الرتبوية وحت�شني م�شتوى ال�شحة النف�شية للطلبة.كما تت�شح اأهمية هذه الدرا�شة من الناحية 
نتائجها يف  الإر�شادي من  للعمل  املتخ�ش�شني واملمار�شني  اإفادة  اإمكانية  التطبيقية يف 
توفري بيئة مدر�شية اآمنة للطلبة، حيث اإن هناك حاجة اإىل خف�ص ال�شلوك العدواين والعنف 

بني الطلبة وحت�شني تقدير الذات لديهم.
أسئلة الدراسة: 

ال�شلوك  ● النفعالية يف خف�ص  الكفاءة  اإىل  م�شتند  اإر�شادي  اأثر لربنامج  يوجد  هل 
العدواين لدى طلبة املرحلة الأ�شا�شية العليا؟ 

تقدير  ● حت�شني  يف  النفعالية  الكفاءة  اإىل  م�شتند  اإر�شادي  لربنامج  اأثر  يوجد  هل 
الذات لدى طلبة املرحلة الأ�شا�شية العليا؟ 

فرضيات الدراسة: 
ال�شلوك . 1 ≤ 0.05( يف   α( اإح�شائية عند م�شتوى دللة  ل توجد فروق ذات دللة 

العدواين يف القيا�ص البعدي بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�شابطة تعزى للربنامج 
الإر�شادي.
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تقدير . 2 يف   )0.05  ≥  α( دللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
ال�شابطة تعزى للربنامج  التجريبية واملجموعة  البعدي بني املجموعة  القيا�ص  الذات يف 

الإر�شادي.

املفاهيم واملصطلحات: 

ال�شلوك العدواين: هو ال�شلوك الذي يوؤدي اإىل اإحلاق الأذى ال�شخ�شي بالغري، وقد  ◄
اأو  اأو ج�شديًا )�شيفر ومليمان، 2002( ، ويعرف العدوان باأنه كل قول  يكون الأذى نف�شيًا 
فعل اأو تقرير لفعل، اأو اإ�شارة يق�شد بها اإحلاق الأذى اأو الدمار بالآخرين اأو بذات الإن�شان 
نف�شه.ويعرف اإجرائيا بالدرجة التي يح�شل عليها املفحو�ص على مقيا�ص ال�شلوك العدواين.

تــقديــر الــذات: هو اجتاه الفرد نحو نف�شه ب�شكل اإيجابي اأو �شلبي، وتقوميه الكلي  ◄
لأهميته وقيمته )اخلطيب، 2004( وهي القيمة التي يعطيها الفرد لذاته املدركة، فاإذا كان 
الفرد را�شيًا عن ذاته ويتقبلها وي�شعر بقيمتها كان تقديره لذاته عاليا، اأما اإذا كان ينظر 
لنف�شه ب�شكل �شلبي، فاإن تقديره لذاته ينخف�ص.ويعرف اإجرائيًا بالدرجة التي يح�شل عليها 

املفحو�ص على مقيا�ص تقدير الذات.
اجلل�شات  ◄ من  جمموعة  االنفعالية:  الكفاءة  اإل  امل�شتند  االإر�شادي  الربنامج 

الإر�شادية املجدولة زمنيًا بـ )12( جل�شة مبعدل جل�شتني اأ�شبوعيا مدة كل منها )55( دقيقة 
تهدف اإىل تنمية الكفاءة النفعالية لدى الطلبة.

الطريقة واإلجراءات: 

منهجية الدراسة: 

اأظهروا  الذين  الطلبة  الباحثان  حدد  حيث  التجريبي،  املنهج  الدرا�شة  هذه  اعتمدت 
عالمات مرتفعة على مقيا�ص العدوان من طلبة ال�شفوف الثامن والتا�شع والعا�رس بناء على 
التجريبية وعددها )30( طالبًا  العينة للدرا�شة  العدواين، وبعد ذلك اختار  ال�شلوك  مقيا�ص 
من الطلبة امل�شنفني على اأنهم طلبة عدوانيني بناًء على مقيا�ص ال�شلوك العدواين، ولديهم 
جمموعة  جمموعتني:  اإىل  ع�شوائيًا  عينوا  حيث  التدريبي،  للربنامج  بالن�شمام  الرغبة 

جتريبية، وجمموعة �شابطة.

جمتمع الدراسة: 
طالب مدر�شة احلالبات الغربي من ال�شف الثامن، وهم يف �شعبتني يف كل �شعبة 25 
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�شعبة  العا�رس  وال�شف  طالبًا،   27 �شعبة  كل  يف  �شعبتني  يف  وهم  التا�شع،  وال�شف  طالبًا 
واحدة عدد طالبها 32 طالبًا.

عينة الدراسة: 
على  النتائج  اأعلى  اأظهروا  الذين  الطلبة  من  طالبًا   )30( من  الدرا�شة  عينة  تكونت 
مقيا�ص ال�شلوك العدواين، والذين وافقوا على امل�شاركة يف الدرا�شة من بني )136( طالبًا من 
طلبة ال�شفوف الثامن )�شعبتني( وال�شف التا�شع )�شعبتني( وال�شف العا�رس )�شعبة واحدة( 
يف مدر�شة ق�رس احلالبات الغربي التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الزرقاء الثانية 
يف الف�شل الدرا�شي الثاين للعام 2011/ 2012.وقد وزع امل�شاركون يف الدرا�شة ع�شوائيا 
اأفرادها  اإىل جمموعتني: جمموعة �شابطة عدد اأفرادها )15( طالبًا، واأخرى جتريبية عدد 

)15( طالبًا.

أدوات الدراسة: 

مقيا�س العدوان: . 1
منا�شبته  من  التحقق  بعد   )2002( حطب  اأبو  قننه  الذي  العدوان  مقيا�ص  ا�شتخدم 

لأغرا�ص الدرا�شة.
وقد حتقق اأبو حطب من �شدق املقيا�ص بعر�شه على جمموعة من اخلرباء يف جمال 
الخت�شا�ص كما ح�شب �شدق املقارنة الطرفية بني الدرجات الأعلى والأدنى، حيث ُرّتب 
التي حققها كل  الكلية  الدرجة  العينة ال�شتطالعية )ن = 89( ترتيبًا تنازليًا ح�شب  اأفراد 
فرداً،  اأعلى 27% وعددهم )24(  اختري  ثم  املقيا�ص ككل،  ا�شتجابته على فقرات  منهم يف 
با�شتخدام  وذلك  املجموعتني،  بني  املقارنة  واأجريت  فرداً،   )24( وعددهم   )%27( واأدنى 

مقيا�ص مان- وتني، وتبني اأن املقيا�ص باأبعاده الأربعة يتمتع بال�شدق التمييزي.
ولأغرا�ص هذه الدرا�شة ُعر�ص املقيا�ص على ثمانية من اخلرباء يف جمال الخت�شا�ص 
مدى  على  للتعرف  اخلا�شة،  الزرقاء  وجامعة  الها�شمية  واجلامعة  الأردنية  اجلامعة  يف 
املقيا�ص،  فقرات  اأبدوا بع�ص املالحظات على  ولقد  اأجله،  املقيا�ص ملا و�شع من  مالءمة 
التحكيم  قبل  كان عددها  فقرة حيث   )28( يتكون من  املقيا�ص  اأ�شبح  اآرائهم  على  وبناًء 

)30( فقرة.
الأ�شئلة  درجات  و  الفردية،  الأ�شئلة  درجات  بني  الرتباط  معامل  حطب  اأبو  وح�شب 
اأن  وتبني  العدواين  ال�شلوك  ملقيا�ص  الكلية  والدرجة  الفرعية  الأبعاد  من  لكل  الزوجية 
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ارتباط  معامالت  اإىل  ي�شري  وهذا   )0.76 -0.38( تراوحت بني  املقيا�ص  ثبات  معامالت 
تفي باأغرا�ص الدرا�شة.

ولأغرا�ص هذه الدرا�شة، ُح�شب معامل ثبات مقيا�ص ال�شلوك العدواين بح�شاب معامل 
الت�شاق الداخلي با�شتخدام معادلة كرونباخ – األفا، على عينة من )26( طالبًا من خارج 
عينة الدرا�شة، وقد بلغ معامل ثبات املقيا�ص )0.889( ، وهو معامل ثبات يفي باأغرا�ص 
)بري�شون(  الرتباط  معامل  بح�شاب  املقيا�ص  ثبات  من  التاأكد  مت  احلالية.كما  الدرا�شة 
عينة  )26( طالبًا من خارج  عينة من  على  واحد  اأ�شبوع  زمني  وبفا�شل  الإعادة  بطريقة 

الدرا�شة، وقد بلغ معامل الثبات امل�شتخرج )0.890( .
مقيا�س تقدير الذات: . 2

حتقق اخلطيب )2004( من �شدق املقيا�ص باإيجاد دللت ال�شدق من خالل: 
اأوًل: ال�شدق الظاهري: حيث طور املقيا�ص بناء على اإطار مفاهيمي حمدد، ومعرفة  -

خم�شة  على  عر�شه  طريق  عن  الظاهري  ال�شدق  من  التاأكد  ثم  اإجرائيا،  وتعريفها  اأبعاده 
حمكمني من املتخ�ش�شني يف علم النف�ص للحكم على م�شداقية الأبعاد الفرعية و�شموليتها 
يف قيا�ص كل بعد من اأبعاد املقيا�ص، وللحكم اأي�شا على مدى مالءمة قيا�ص الفقرات للبعد 

الذي تنتمي اإليه.وقد اعتربت كل هذه الإجراءات موؤ�رسات �شدق بناء املقيا�ص.
اأجري  - للمقيا�ص  التمييزي  ال�شدق  دللت  من  وللتاأكد  التمييزي:  ال�شدق  ثانيًا: 

حتليل التباين الثالثي لتقدير الذات وفق الفئات العمرية: )ثالثة ع�رس، خم�شة ع�رس، �شبعة 
بني  ملعرفة  �شيفيه  الإح�شائي  الختبار  وا�شتخدم   ، اإناث(  )ذكور،  الطلبة  وجن�ص   ، ع�رس( 
اأي من امل�شتويات العمرية حدثت الفروق، وقد اأظهرت نتائج حتليل التباين الثالثي وقيم 
العمرية املختلفة ول�شالح  الفئات  اإح�شائيا بني  دالة  اأن هناك فروقًا  �شيفيه،  الإح�شائي 
والإناث، كما  الذكور  اإح�شائية بني  الأكرب، وعدم وجود فروق ذات دللة  العمرية  الفئات 

اأ�شارت النتائج اإىل عدم وجود اأثر للتفاعل بني متغريي اجلن�ص والعمر يف تقدير الذات.
ثالثًا: �شدق البناء: وللتاأكد من دللت �شدق البناء للمقيا�ص، ا�شتخرجت معامالت  -

ارتباط الأبعاد الفرعية مع بع�شها البع�ص ومع الدرجة الكلية للمقيا�ص، وقد كانت جميع 
معامالت الرتباط دالة عند امل�شتوى )0.01( وهذا موؤ�رس اإ�شايف على اأن الأبعاد الفرعية 

تن�شجم مع ما يقي�شه املقيا�ص ككل.
اأجري  - للمقيا�ص،  العاملي  ال�شدق  دللت  من  وللتاأكد  العاملي:  ال�شدق  رابعًا: 

على  الناجتة  املحاور  وتدوير  الأ�شا�شية،  املكونات  با�شتخراج  لفقراته  العاملي  التحليل 
التحليل  من  امل�شتخرجة  العوامل  تطابق  التحليل  خالل  من  ات�شح  وقد  مماثلة،  حماور 
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العاملي مع العوامل التي اعتمدت اأ�شاًل يف بنائه.
ولأغرا�ص هذه الدرا�شة، عر�ص الباحث املقيا�ص على جمموعة من اخلرباء يف جمال 
بع�ص  اأبدوا  وقد  اأجله،  من  و�شع  ملا  املقيا�ص  مالءمة  مدى  على  للتعرف  الخت�شا�ص، 
املالحظات على فقرات املقيا�ص، وبناًء على اآرائهم اأ�شبح املقيا�ص يتكون من )40( فقرة، 

حيث كان عددها قبل التعديل )45( فقرة.
وتاأكد اخلطيب )2004( من دللت ثبات املقيا�ص بطريقة الإعادة، وقد بلغ معامل 
معامل  بح�شاب  اأي�شًا  املقيا�ص  ثبات  دللت  ا�شتخرجت  .كما   )0.79( امل�شتخرج  الثبات 
 )0.81( الثبات  معامل  بلغ  وقد  األفا،   – كرونباخ  معادلة  با�شتخدام  الداخلي  الت�شاق 
.ولأغرا�ص هذه الدرا�شة ُح�شب معامل ثبات مقيا�ص تقدير الذات با�شتخدام معادلة كرونباخ 
– األفا على عينة من )26( طالبًا من خارج عينة الدرا�شة، وقد بلغ معامل ثبات املقيا�ص 
)0.689( ، وهو معامل ثبات يفي باأغرا�ص الدرا�شة احلالية.كما مت التاأكد من ثبات املقيا�ص 
عن طريق الإعادة، وبفا�شل زمني اأ�شبوع واحد على عينة مكونة من )26( طالبًا من خارج 

عينة الدرا�شة، وقد بلغ معامل الثبات امل�شتخرج )0.750( .

الربنامج اإلرشادي: 
2007؛  كمور،  2004؛  غزال،  )اأبو  �شابقة  بربامج  بال�شتعانة  اإر�شادي  برنامج  اأعّد 
الغرايبة، 2005؛ مطر، Goleman, 1998; Doty,2001( )2004( حيث بني الربنامج من 
اأ�شبوعيًا.يهدف  جل�شتني  ومبعدل  دقيقة،   )55( الواحدة  اجلل�شة  مدة  تدريبية،  جل�شة   )12(
على  وم�شاعدتهم  النفعالية،  الكفاءة  مهارات  تنمية  على  الطالب  م�شاعدة  اإىل  الربنامج 
التعبري  مهاراتهم يف  وتطوير  املختلفة،  الجتماعية  املواقف  منا�شب يف  ب�شكل  الت�رسف 
ولالآخرين. لأنف�شهم  منا�شبة  بطريقة  واهتماماتهم،  ورغباتهم  وم�شاعرهم  اأفكارهم  عن 
كما تت�شمن كل جل�شة جمموعة من الأهداف اخلا�شة والأ�شاليب والتمرينات والن�شاطات 
يف  الخت�شا�ص  ذوي  من  حمكمني  �شبعة  على  الربنامج  عر�ص  البيتية.وقد  والواجبات 

الإر�شاد النف�شي والرتبوي، واأخذت مالحظاتهم بالعتبار.

املعاجلة اإلحصائية:
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ح�شبت  الدرا�شة،  اأ�شئلة  عن  لالإجابة 
الذات  تقدير  مقيا�ص  على  الطلبة  ل�شتجابات  املتابعة  وقيا�ص  والبعدي  القبلي  للقيا�ص 
AN�(  ممقيا�ص ال�شلوك العدواين وفقا ملتغري املجموعة، وا�شتخدم حتليل التباين امل�شرتك

COVA( للتحقق من دللة الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�شابطة يف الدرجة الكلية 
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للمقيا�شني كما ا�شتخدم اختبار )t( للعينات املرتابطة للتاأكد من ا�شتمرارية تاأثري الربنامج 
من خالل قيا�ص املتابعة.

نتائج الدراسة:

ذات  ◄ فروق  توجد  ل  اأنه  على:  تن�ص  والتي  االأول  بالفر�شية  املتعلقة  النتائج 
دللة اإح�شائية عند م�شتوى دللة )α ≤ 0.05( يف ال�شلوك العدواين يف القيا�ص البعدي بني 

املجموعة التجريبية واملجموعة ال�شابطة تعزى للربنامج الإر�شادي.
وللتاأكد من �شحة هذه الفر�شية ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية 
العدواين  ال�شلوك  مقيا�ص  على  للطلبة  املتابعة  وقيا�ص  البعدي  والقيا�ص  القبلي  للقيا�ص 
للمجموعتني التجريبية )التي تعر�شت للربنامج التدريبي( واملجموعة ال�شابطة )التي مل 
دللة  من  للتحقق   )ANCOVA( امل�شرتك  التباين  حتليل  اأجري  كما   ، للربنامج(  تتعر�ص 
الكلية للمقيا�ص، كما  الدرجة  ال�شابطة على  التجريبية واملجموعة  الفروق بني املجموعة 
اُ�شتخدم اختبار )t( للعينات املرتابطة للتاأكد من ا�شتمرارية تاأثري الربنامج من خالل قيا�ص 

املتابعة وفيما يلي عر�ص لهذه النتائج: 
ح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية للقيا�ص القبلي والقيا�ص البعدي 
وقيا�ص املتابعة ل�شتجابات الطلبة على مقيا�ص ال�شلوك العدواين للمجموعتني التجريبية 
 ، ال�شابطة )التي مل تتعر�ص للربنامج(  ، واملجموعة  الإر�شادي(  )التي تعر�شت للربنامج 

كما يت�شح يف اجلدول )1( : 
الجدول )1( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة 
على مقياس السلوك العدواني للمجموعتين التجريبية والضابطة

املجموعة
البعديالقبلي

االنحراف املعيارياملتو�شطاالنحراف املعيارياملتو�شطالعدد

1526.5334.83818.5332.503التجريبية
1526.8674.32328.8673.398ال�شابطة

يت�شح من اجلدول )1( وجود فروق ظاهرية بني املجموعتني التجريبية وال�شابطة يف 
القيا�ص البعدي، وملعرفة فيما اإذا كانت هذه الفروق الظاهرية ذات دللة اإح�شائية اأجري 

حتليل التباين امل�شرتك، كما يف اجلدول )2( : 
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خفض سلوك العدوان وحتسني تقدير الذات لدى طالب الصفوف 
باألردن الغربي  احلالبات  مدرسة  في  والعاشر  والتاسع  الثامن 

أ. فرحان الفي النويران
أ.د محمد نزيه حمدي

الجدول )2( 
تحليل التباين المشترك لداللة الفروق في السلوك العدواني في القياس القبلي والقياس البعدي 

بين المجموعتين التجريبية والضابطة

م�شتوى الداللةفمتو�شط املربعاتدرجات الريةجمموع املربعاتامل�شدر

5.04515.0450.4450.511القبلي
804.4831804.48370.8860.000املجموعة

  306.4222711.349اخلطاأ
   17963.00030الكلي

يت�شح من اجلدول )2( وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني املجموعتني التجريبية 
وال�شابطة يف الدرجات على مقيا�ص ال�شلوك العدواين، وكانت هذه الفروق ل�شالح 

املجموعة التجريبية حيث بلغ املتو�شط احل�شابي املعدل للمجموعة التجريبية )18.533( 
بينما بلغ املتو�شط احل�شابي املعدل للمجموعة ال�شابطة )28.867( كما يت�شح يف 

الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية البعدية المعدلة واألخطاء المعيارية الستجابات الطلبة 

على مقياس السلوك العدواني في القياس البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة

الطاأ املعيارياملتو�شط ال�شابي البعدي املعدلاملجموعة

18.5331.032التجريبية
28.8670.646ال�شابطة

دللة  لتحديد   )t( وقيمة  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  وقد 
الفروق بني درجات الطالب يف املجموعة التجريبية واملجموعة نف�شها، فيما بني القيا�ص 

البعدي وقيا�ص املتابعة، على مقيا�ص ال�شلوك العدواين كما يت�شح يف اجلدول )4( : 
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )t( لداللة الفروق بين الدرجات 
فيما بين القياس البعدي، وقياس المتابعة على مقياس السلوك العدواني

حجم التطبيقاملتغري
العينة

املتو�شطات
ال�شابية

االأنحراف 
املعياري

درجات 
الرية

قيمة
 )t( 

م�شتوى الداللة
 )α( 

درجة ال�شلوك العدواين
1518.5333.998بعدي

140.7500.301
1518.8003.648متابعة
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يت�شح من اجلدول )4( ، ومن خالل نتائج اختبار )t( لفح�ص ا�شتمرارية اأثر الربنامج 
الإر�شادي على درجة مقيا�ص ال�شلوك العدواين، اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند 
م�شتوى الدللة )α=0.05( يف ال�شلوك العدواين بني القيا�ص البعدي وقيا�ص املتابعة حيث 
بلغت قيمة t )0.750( ، وبلغ املتو�شط البعدي )18.533( ، يف حني بلغ متو�شط املتابعة 

)18.800( وهذا ي�شري اإىل ا�شتمرارية اأثر الربنامج الإر�شادي يف خف�ص ال�شلوك العدواين.
النتائج املتعلقة بالفر�شية الثانية والتي تن�ص على: اأنه ل توجد فروق ذات  ◄

دللة اإح�شائية عند م�شتوى دللة )α ≤ 0.05( يف ال�شلوك العدواين يف القيا�ص البعدي بني 
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�شابطة تعزى للربنامج الإر�شادي.

وللتاأكد من �شحة هذه الفر�شية ح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية 
الذات  تقدير  مقيا�ص  على  للطلبة  املتابعة  وقيا�ص  البعدي  والقيا�ص  القبلي  للقيا�ص 
ال�شابطة )التي  ، واملجموعة  الإر�شادي(  التجريبية )التي تعر�شت للربنامج  للمجموعتني 
مل تتعر�ص للربنامج( ، كما اأجري حتليل التباين امل�شرتك )ANCOVA( للتحقق من دللة 
الكلية للمقيا�ص، كما  الدرجة  ال�شابطة على  التجريبية واملجموعة  الفروق بني املجموعة 
اُ�شتخدم اختبار )t( للعينات املرتابطة للتاأكد من ا�شتمرارية تاأثري الربنامج من خالل قيا�ص 

املتابعة، وفيما ياأتي عر�ص لهذه النتائج: 
ح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية للقيا�ص القبلي والقيا�ص البعدي 
ل�شتجابات الطلبة على مقيا�ص تقدير الذات للمجموعتني التجريبية )التي تعر�شت للربنامج 
الإر�شادي( ، واملجموعة ال�شابطة )التي مل تتعر�ص للربنامج( ، كما يت�شح يف اجلدول )5( : 

الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة 

على مقياس تقدير الذات للمجموعتين التجريبية والضابطة

املجموعة
البعديالقبلي

االنحراف املعيارياملتو�شطاالنحراف املعيارياملتو�شطالعدد

1523.2006.36026.0004.735التجريبية
1522.7332.05122.8662.386ال�شابطة

يت�شح من اجلدول )5( وجود فروق ظاهرية بني املجموعتني التجريبية وال�شابطة يف 
القيا�ص البعدي، وملعرفة فيما اإذا كانت هذه الفروق الظاهرية ذات دللة اإح�شائية، اأجري 

حتليل التباين امل�شرتك، كما يف اجلدول )6( : 
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خفض سلوك العدوان وحتسني تقدير الذات لدى طالب الصفوف 
باألردن الغربي  احلالبات  مدرسة  في  والعاشر  والتاسع  الثامن 

أ. فرحان الفي النويران
أ.د محمد نزيه حمدي

الجدول )6( 
نتائج تحليل التباين المشترك لداللة الفروق في تقدير الذات بين المجموعتين التجريبية والضابطة

م�شتوى الداللةفمتو�شط املربعاتدرجات الريةجمموع املربعاتامل�شدر

13.673113.6730.9710.333القبلي
70.242170.2424.9900.034املجموعة

  380.0602711.349اخلطاأ
   18377.00030الكلي

يت�شح من اجلدول )6( وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني املجموعتني التجريبية 
الفروق ل�شالح املجموعة  الذات، وكانت هذه  الدرجات على مقيا�ص تقدير  وال�شابطة يف 
بينما   ،  )26.000( التجريبية  للمجموعة  املعدل  احل�شابي  املتو�شط  بلغ  حيث  التجريبية، 
بلغ املتو�شط احل�شابي املعدل للمجموعة ال�شابطة )22.866( كما يت�شح يف اجلدول )7( : 

الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية البعدية المعدلة واألخطاء المعيارية الستجابات الطلبة 

على مقياس تقدير الذات للمجموعتين التجريبية والضابطة

الطاأ املعيارياملتو�شط ال�شابي البعدي املعدلاملجموعة

26.0004.735التجريبية
22.8662.386ال�شابطة

دللة  لتحديد   )t( وقيمة  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  وقد 
الفروق بني درجات الطالب يف املجموعة التجريبية واملجموعة نف�شها، فيما بني القيا�ص 

البعدي وقيا�ص املتابعة، على مقيا�ص تقدير الذات كما يت�شح يف اجلدول )8( : 
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )t( لداللة الفروق بين الدرجات 
في القياس البعدي، وقياس المتابعة على مقياس تقدير الذات

حجم التطبيقاملتغري
العينة

املتو�شطات
ال�شابية

االأنحراف 
املعياري

درجات 
الرية

قيمة
 )t( 

م�شتوى الداللة
 )α( 

درجة تقدير الذات
1526.0004.735بعدي

14 0.9910.338
1526.7333.361متابعة
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يت�شح من اجلدول )8( ، ومن خالل نتائج اختبار )t( لفح�ص ا�شتمرارية اأثر الربنامج 
عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  الذات،  تقدير  مقيا�ص  درجة  على  الإر�شادي 
املتابعة،  وقيا�ص  البعدي  القيا�ص  بني  العدواين  ال�شلوك  يف   )0.05=α( الدللة  م�شتوى 
)0.991( ، وبلغ املتو�شط البعدي )26.000( ، يف حني بلغ متو�شط   )t( حيث بلغت قيمة 
تقدير  حت�شني  يف  الإر�شادي  الربنامج  اأثر  ا�شتمرارية  اإىل  ي�شري  وهذا   )26.733( املتابعة 

الذات.
والقيا�ص  القبلي  للقيا�ص  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ح�شبت  كما 
البعدي ل�شتجابات الطلبة على الأبعاد الفرعية ملقيا�ص تقدير الذات للمجموعتني التجريبية 
 ، ال�شابطة )التي مل تتعر�ص للربنامج(  ، واملجموعة  الإر�شادي(  )التي تعر�شت للربنامج 

كما يت�شح يف اجلدول )9( : 
الجدول )9( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة 
على األبعاد الفرعية لمقياس تقدير الذات في القياس القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة

املجموعةاملجال
البعديالقبلي

االنحراف املعيارياملتو�شطاالنحراف املعيارياملتو�شطالعدد

الفاعلية
1512.9333.26114.6663.261التجريبية
1512.0662.40412.2663.221ال�شابطة

القيمة
159.6002.64011.3332.468التجريبية
1510.6662.63610.6002.164ال�شابطة

يت�شح من اجلدول )9( وجود فروق ظاهرية بني املجموعتني التجريبية وال�شابطة يف 
القيا�ص القبلي والقيا�ص البعدي يف بعدي تقدير الذات، وملعرفة فيما اإذا كانت هذه الفروق 
الظاهرية ذات دللة اإح�شائية اأجري حتليل التباين امل�شرتك متعدد املتغريات التابعة، كما 

يف اجلدول )10( : 
الجدول )10( 

نتائج تحليل التباين المشترك متعدد المتغيرات التابعة لداللة الفروق 
بين المجموعتين التجريبية والضابطة في األبعاد الفرعية لمقياس تقدير الذات

م�شتوى الداللةدرجات الريةفولك�س المبدا

0.014433.29720.001
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خفض سلوك العدوان وحتسني تقدير الذات لدى طالب الصفوف 
باألردن الغربي  احلالبات  مدرسة  في  والعاشر  والتاسع  الثامن 

أ. فرحان الفي النويران
أ.د محمد نزيه حمدي

تقدير  بعدي مقيا�ص  اإح�شائية يف  ذات دللة  فروق  )10( وجود  اجلدول  يت�شح من 
الذات، وللتحقق من دللة الفروق، اأجري حتليل التباين لكل بعد من اأبعاد املقيا�ص، وفيما 

ياأتي عر�ص لهذه النتائج: 
الجدول )11( 

نتائج تحليل التباين المشترك لداللة الفروق في األبعاد الفرعية لمقياس تقدير الذات 
بين المجموعتين التجريبية والضابطة

م�شتوى الداللةفمتو�شط املربعاتدرجات الريةجمموع املربعاتامل�شدر

130.3221130.32215.4750.001الفاعلية
89.247189.24712.5500.001القيمة

يت�شح من اجلدول )11( وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية 
املعدلة يف بعدي مقيا�ص تقدير الذات، وهما: 

الفاعلية: حيث كانت قيمة ف )15.475( ، وهي دالة اإح�شائيا عند م�شتوى الدللة . 1
)α= 0.05( ، وكانت هذه الفروق ل�شالح املجموعة التجريبية، حيث بلغ املتو�شط احل�شابي 
املعدل  البعدي  احل�شابي  املتو�شط  كان  بينما   ،  )14.666( التجريبية  للمجموعة  املعدل 

للمجموعة ال�شابطة )12.266( كما يت�شح من اجلدول )12( .
القيمة: حيث كانت قيمة ف )12.550( وهي دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة . 2

)α = 0.05( ، وكانت هذه الفروق ل�شالح املجموعة التجريبية، حيث بلغ املتو�شط احل�شابي 
املعدل  البعدي  احل�شابي  املتو�شط  بلغ  بينما   ،  )11.333( التجريبية  للمجموعة  املعدل 

للمجموعة ال�شابطة )10.600( كما يت�شح من اجلدول )12( .
الجدول )12( 

المتوسطات الحسابية البعدية المعدلة واألخطاء المعيارية الستجابات الطلبة 
على األبعاد الفرعية لمقياس تقدير الذات

الطاأ املعيارياملتو�شط ال�شابي البعدي املعدلاملجموعةاملجال

الفاعلية
14.6663.261التجريبية
12.2663.221ال�شابطة

القيمة
11.3332.468التجريبية
10.6002.164ال�شابطة
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دللة  لتحديد   )t( وقيمة  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  وقد 
الفروق بني درجات الطالب يف املجموعة التجريبية واملجموعة نف�شها، فيما بني القيا�ص 

البعدي وقيا�ص املتابعة، على بعد الفاعلية كما يت�شح يف اجلدول )13( : 
الجدول )13( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )t( لداللة الفروق فيما بين الدرجات 
في القياس البعدي، وقياس المتابعة على بعد الفاعلية

حجم التطبيقاملتغري
العينة

املتو�شطات
ال�شابية

االأنحراف 
املعياري

درجات 
الرية

قيمة
 )t( 

م�شتوى الداللة
 )α( 

بعد الفاعلية
1514.6663.221بعدي

140.2690.792
1514.0002.922متابعة

يت�شح من اجلدول )13( ، ومن خالل نتائج اختبار )t( لفح�ص ا�شتمرارية اأثر الربنامج 
م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  الفاعلية،  بعد  درجة  على  الإر�شادي 
الدللة )α=0.05( يف ال�شلوك العدواين بني القيا�ص البعدي وقيا�ص املتابعة، حيث بلغت 
املتابعة  متو�شط  بلغ  حني  يف   ،  )14.666( البعدي  املتو�شط  وبلغ   ،  )0.269(  t قيمة 

)14.000( ، وهذا ي�شري اإىل ا�شتمرارية اأثر الربنامج الإر�شادي على بعد الفاعلية.
دللة  لتحديد   )t( وقيمة  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  وقد 
الفروق بني درجات الطالب يف املجموعة التجريبية واملجموعة نف�شها، فيما بني القيا�ص 

البعدي وقيا�ص املتابعة، على بعد القيمة كما يت�شح يف اجلدول )14( : 
الجدول )14( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )t( لداللة الفروق فيما بين الدرجات 
في القياس البعدي، وقياس المتابعة على بعد القيمة

حجم التطبيقاملتغري
العينة

املتو�شطات
ال�شابية

االأنحراف 
املعياري

درجات 
الرية

قيمة
 )t( 

م�شتوى الداللة
 )α( 

بعد القيمة
1511.3332.468بعدي

140.2500.806
1511.4002.097متابعة

يت�شح من اجلدول )14( ، ومن خالل نتائج اختبار )t( لفح�ص ا�شتمرارية اأثر الربنامج 
الإر�شادي على درجة بعد القيمة، اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة 
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 t املتابعة حيث بلغت قيمة وقيا�ص  البعدي  القيا�ص  بني  العدواين  ال�شلوك  يف   )0.05=α(
)0.250( ، وبلغ املتو�شط البعدي )11.333( ، يف حني بلغ متو�شط املتابعة )11.400( ، 

وهذا ي�شري اإىل ا�شتمرارية اأثر الربنامج الإر�شادي على بعد القيمة.

مناقشة النتائج: 
اأ�شارت نتائج الدرا�شة احلالية اإىل فعالية الربنامج الإر�شادي لتنمية الكفاءة النفعالية 

يف خف�ص ال�شلوك العدواين، و حت�شني تقدير الذات لدى امل�شاركني.
بني  العدواين  ال�شلوك  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروقًا  هناك  اأن  النتائج  اأظهرت  فقد 
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�شابطة تعزى للربنامج الإر�شادي، حيث تبني اأن املتو�شط 
احل�شابي املعدل لأفراد املجموعة التجريبية )18.533( على مقيا�ص ال�شلوك العدواين كان 
اأقل من املتو�شط احل�شابي املعدل لأفراد املجموعة ال�شابطة )28.867( ، مما يعطي موؤ�رساً 
على اأن الربنامج قد اأ�شهم يف خف�ص ال�شلوك العدواين لدى الطالب بعد تعر�شهم للربنامج 
الإر�شادي يف تنمية الكفاءة النفعالية.وميكن تف�شري هذه النتائج من خالل ال�شائ�س 

التي ات�شف بها الربنامج والتي تت�شمن: 
الكفايات . 1 حت�شني  يف  �شاهمت  التي  النفعالية  الكفاءة  لأبعاد  الربنامج  �شمول 

ال�شخ�شية والجتماعية لدى الطالب، مما �شاعدهم على فهم انفعالتهم والوعي بها، والوعي 
. )Pellitteri, 2006( بانفعالت الآخرين

تنوع ال�شرتاتيجيات امل�شتخدمة لتعليم الطالب الكفايات النفعالية والجتماعية.. 2
اللقاءات  يف  جمموعات  يف  العمل  اإ�شرتاتيجيات  على  رئي�ص  ب�شكل  الربنامج  اعتمد  حيث 
جميعها، ملا تتميز به هذه الإ�شرتاتيجية من م�شاهمة يف ظهور �شلوكات اجتماعية �شمن 

تفاعل الطالب فيما بينهم )جوملان، 2008( .
وتت�شق هذه النتائج ب�شكل عام مع ما تو�شلت اإليه العديد من الدرا�شات ال�شابقة، فقد 
اتفقت نتائج الدرا�شة احلالية مع نتائج درا�شة كمور )2007( التي هدفت اإىل بناء برنامج 
اإر�شادي م�شتند اإىل نظرية جوملان يف الذكاء النفعايل، ومعرفة اأثره يف خف�ص ال�شلوكات 
العدوانية، ودرا�شة مطر )2004( ، والتي هدفت اإىل التعرف اإىل اأثر برنامج تعليمي- تعلمي 
ال�شلوك  اإىل نظرية جوملان يف الذكاء النفعايل يف تنمية هذا الذكاء والتقليل من  م�شتند 

العدواين.
اإىل  هدفت  التي   Vincent  )2003( فين�شينت  درا�شة  مع  الدرا�شة  هذه  نتائج  واتفقت 
تقومي اأثر برنامج يف الذكاء النفعايل- الجتماعي على املهارات الجتماعية وامل�شكالت 
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ال�شلوكية، حيث اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل وجود اأثر للربنامج التدريبي يف حت�شني املهارات 
الجتماعية، وتقليل ال�شلوك العدواين لدى اأفراد عينة الدرا�شة.

التجريبية  املجموعتني  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  كما 
الفروق ل�شالح املجموعة  الذات، وكانت هذه  الدرجات على مقيا�ص تقدير  وال�شابطة يف 
التجريبية، حيث بلغ املتو�شط احل�شابي املعدل للمجموعة التجريبية )26.000( ، بينما بلغ 

املتو�شط احل�شابي املعدل للمجموعة ال�شابطة )22.866( .
اإىل بناء  التي هدفت  الدرا�شة مع نتائج درا�شة مبي�شني )2007(  وتتفق نتائج هذه 
برنامج تدريبي وقيا�ص فاعليته يف تنمية الذكاء النفعايل وا�شتق�شاء اأثره واأثر اجلن�ص يف 
م�شتوى الدافعية ومفهوم الذات، التي اأظهرت نتائجها وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني 
متو�شط اأداء املجموعة التجريبية واملجموعة ال�شابطة، على الدرجة الكلية ملقيا�ص مفهوم 

الذات ول�شالح املجموعة التجريبية..
وتدعم نتائج الدرا�شة احلالية ما اأكده الباحثون من اأن امتالك الأفراد ملهارات الكفاءة 
النفعالية، ي�شاعد الطالب على زيادة تقدير الذات لديه، ويجعله يت�رسف ب�شكل اأف�شل يف 
ال�شحة  جوانب  من  مهمًا  جانبًا  النفعالية  الكفاءة  تعد  حيث  حياته،  جمالت  من  كثري 
 )Pellitteri , 2006( النف�شية للفرد، وموؤ�رساً مهمًا على التكيف النف�شي والجتماعي للفرد

)امل�شدر، 2007( .
تربز هذه النتائج ظهور حت�شن ملحوظ يف تقدير الذات لدى عينة الدرا�شة، ورمبا ترد 
اإىل ما ت�شمنه الربنامج من متارين واأ�شاليب ومهارات واأن�شطة �شاعدت يف  هذه النتيجة 
زيادة كفاءة الطلبة ومهاراتهم يف التوا�شل بطريقة منا�شبة مع الآخرين، وتدريبهم على 
مهارات ت�شاعدهم على التوا�شل بطريقة فعالة كما ح�شنت من قدرتهم على فهم م�شاعرهم 

م�شاعر الآخرين، والتعبري عن م�شاعرهم بطريقة منا�شبة.
متارين  من  الإر�شادي  الربنامج  ت�شمنه  ما  اإىل  احلالية  الدرا�شة  نتيجة  ترد  ورمبا 
التوا�شل  ومهارات  النفعالية  الكفاءة  تنمية  يف  �شاعدت  واأن�شطة،  ومهارات  واأ�شاليب 
والتعاطف مع الآخرين، وم�شاعدتهم على الت�رسف ب�شكل منا�شب يف املواقف الجتماعية 
املختلفة، وتطوير مهاراتهم يف التعبري عن اأفكارهم وم�شاعرهم ورغباتهم واهتماماتهم، 

بطريقة منا�شبة لأنف�شهم ولالآخرين.
الآمن  ي�شودها اجلو  اأن وجود عالقة  اأ�شا�ص  الفر�شية على  تلك  وميكن تف�شري نتيجة 
الإيجابي غري امل�رسوط لهم،  التجريبية، والتقبل  اأع�شاء املجموعة  النف�شي مع  والت�شال 
والدفء  التقبل  يوفر  الإر�شادية، حيث  املجموعة  يح�شل يف  كما  دون �رسوط  واحرتامهم 
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والفهم ملا يقوله الطالب امل�شارك، كذلك النفتاح وتبادل الثقة بني الطالب امل�شاركني، كل 
هذا ي�شهم يف اإ�شعار الطالب امل�شارك يف الربنامج الإر�شادي باأهميته وقيمته، واأنه اإن�شان 
جدير بالحرتام، وي�شاعده على اأن يعيد النظر يف تقوميه لنف�شه، واأن ينمو لديه فهم ووعي 

اأف�شل مل�شاعره وم�شاعر الآخرين وحت�شني التوا�شل مع الآخرين.
ال�شلوك  خف�ص  حيث  من  الإر�شادي  الربنامج  اأحدثه  الذي  الكبري  الأثر  يعود  ورمبا 
امتالكهم ملثل هذه املهارات  الطلبة ب�رسورة  �شعور  اإىل  الذات،  العدواين، و حت�شني تقدير 

التي تعد م�شدر قوة حلياة نف�شية اأف�شل.

التوصيات:

ويف �شوء النتائج التي انتهت اإليها هذه الدرا�شة، ميكن تقدمي التو�شيات االآتية: 
تطبيق برامج اإر�شادية لتنمية الكفاءة النفعالية مع فئات عمرية خمتلفة، بغر�ص  ♦

التاأكد من فعاليتها مع جميع الأعمار.
النفعالية يف خف�ص  ♦ الكفاءة  اإر�شادي لتنمية  اأثر برنامج  اإجراء درا�شات تتناول 

�شلوك العدوان وحت�شني تقدير الذات والتكيف لدى الإناث.
على  ♦ م�شرت�شد  طالب/  كل  حالة  لدرا�شة  الفردية  احلالة  ت�شميم  اأ�شلوب  ا�شتخدام 

حدة، الأمر الذي يتيح فر�شة ر�شد التح�شن ب�شكل اأكرث و�شوحًا ودقة.
تطبيق اأ�شاليب وتقنيات ومهارات الكفاءة النفعالية من طرف املعلمني واملر�شدين  ♦

يف املدار�ص لأغرا�ص وقائية واإمنائية وعالجية.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
لدى . 1 العدواين  ال�شلوك  لتخفيف  مقرتح  برنامج  فاعلية   .  )2002( يا�شني  حطب،  اأبو 

طلبة ال�شف التا�شع الأ�شا�شي ملحافظات غزة. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، اجلامعة 
الإ�شالمية، غزة، فل�شطني. 

اإىل نظرية ماير ويالويف يف . 2 اأثر برنامج تدريبي م�شتند   . اأبو غزال، معاوية )2004( 
تنمية قدرات الذكاء النفعايل لدى اأطفال قرى SOS يف الأردن. ر�شالة ماج�شتري غري 

من�شورة، اجلامعة الأردنية، عمان الأردن. 
جوملان، دانيال )2008( . ذكاء امل�شاعر- الذكاء النفعايل، ترجمة ه�شام احلناوي، . 3

)ط. 2( ، القاهرة: هال للن�رس والتوزيع. 
مقيا�ص . 4 على  �شنة   )17  -13( لالأعمار  الذات  تقدير  معايري   .  )2004( بالل  اخلطيب، 

مطور للبيئة الأردنية. اأطروحة دكتوراه غري من�شورة، اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن. 
اخلوالدة، حممد )2011( . فاعلية التدريب التوكيدي يف حت�شني تقدير الذات والتكيف . 5

لدى الطلبة �شحايا ال�شتقواء، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، اجلامعة الأردنية، عمان، 
الأردن. 

الرفاعي، نعيم )2003( . ال�شحة النف�شية، )ط. 9( ، دم�شق: من�شورات جامعة دم�شق. . 6
الزعبي، احمد )2011( . العالقة بني الذكاء الجتماعي وال�شلوك العدواين لدى الطلبة . 7

العاديني واملتفوقني. املجلة الأردنية يف العلوم الرتبوية، 7 )4( ، 419- 431. 
واأ�شاليب . 8 واملراهقني  الأطفال  م�شكالت   .  )2008( هوارد  ومليمان،  �شارلز  �شيفر، 
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