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 :مقدمة 

األساليب النفسية في شكل تفاعل شخصي منتظم ، فهي  استخدامتعتبر العالجات النفسية هي 
في سلسلة من التواصل تشمل في المقام األول  اجتماعياعالقة شفاء تستخدم أساليب مسموح بها 

وتطورت المدرسة السلوكية في عقد  األعمال ، ولقد تمت ممارسة هذا العالج على مر العصور ،
و أصبح تعديل السلوك عالجا شائعا و كانت طرق العالج السلوكي كمبدىء إشراط  0291

إليس خالل عقد  أنشأ ألبرتاإلستثابي و الكالسيكي في إحداث تغير عالجي ملحوظ و 
شكال العالج و طور أرو نبيك بصورة مستقلة شكال من أ االنفعاليالخمسينات العالج العقالني 

العالج المعرفي الحقا ، وهي عالجات تحتوي على تقنيات قصيرة نسبيا ذات  باسمالمعروف 
تركيب و تركيز على الوقت الحاضر ، وتهدف هذه التقنيات إلى تحديد و تغيير المعتقدات 
الشخصية و التقييمات و أنماط التفاعل ، على عكس تقنيات طويلة المدى و جمعت منهجيات 

ج المعرفي و العالج السلوكي تحت مظلة المصطلح العام العالج السلوكي المعرفي في فترة العال
 .السبعينات 

جميعها إلى تقديم يد العون لألفراد اللذين يعانون من مختلف األمراض فالعالجات النفسية تهدف 
و قدراتهم المزعجة و تساعدهم على تحسين ظروفهم وذلك وفق إلمكانياتهم  سلوكياتالنفسية و 

المتعالج و  و طموحاتهم و ذلك من خالل تشجيع و تدعيم العالقات التعاونية بين المعالج و
عن مكنوناته  اطمئنانتنمية الثقة بين هاذين الطرفين مما يسمح لهذا األخير بالتعبير بحرية و 

ان من مشاعر و عواطف و خبرات مختلفة دون خوف ، في جو يسوده التفهم والتعاطف و كتم
األسرار من قبل المتعالج فيساعده بدوره على تنمية وسائل أكثر فاعلية في التعامل مع المشاكل 

المناهج إال أن سلوك اإلنسان هو الدافع األول  اختالفو العوائق التي تعترضه ، بالرغم من 
عند  تعقيدا السلوكياتإلجراء العالج من أجل التغيير لذلك يعتبر السلوك العدواني من أكثر 

عند العلماء فهو السلوك الذي يقصد من ورائه إلحاق األذى و الضرر  اختالفاعلماء النفس و 
المادي أو المعنوي باآلخرين أو بالذات و إلى تخريب لممتلكات الذات أو اآلخرين و السيطرة من 

الذي خالل القوة الجسدية أو اللفظية على اآلخرين ، وهذا السلوك يحدث كثيرا عند المراهق 
من عالم الطفولة إلى عالم الراشدين و يكون في مرحلة نشيطة من  انتقاليكون في مرحلة 

تغيرات مما يجعله يدخل في مخالفات و نشاطات إنتهاكية لنظام العام و القانون ، مما يتوجب 



الخاطئة و  السلوكياتعلى األخصائي النفسي التدخل بطرق عالجية من أجل الحد من هذه 
 . االجتماعيةلمعايير  المخالفة

سبق حاولت في هذه الدراسة بشقيها النظري و التطبيقي معرفة مدى فعالية  و بناءا على ما
 باالعتمادبرنامج معرفي سلوكي في تقليل من حدة السلوك العدواني عند المراهق الجانح و ذلك 

 .فصول و جانبين  10على 

 فصول  10: الجانب النظري يضم  -
 فصول  19: الجانب التطبيقي يضم  -

إشكالية ، فرضيات الدراسة ، أهمية الدراسة ، : نا فيه إلى فصل تمهيدي و تطرق: الفصل األول 
أهداف الدراسة ، دوافع إختيار الدراسة ، مصطلحات الدراسة ، دراسات السابقة ، تعقيب على 

 .الدراسات السابقة 

الخلفية التاريخية للعالج  :إلى  الطالبة فيه كي و تطرقتالعالج المعرفي السلو  :الفصل الثاني 
المعرفي السلوكي و تعريف العالج المعرفي السلوكي ، و مبادىء العامة و أسس التي يقوم 
عليها العالج و مسار جلسة العالج المعرفي السلوكي و مواصفات الفنية للعالج المعرفي 

 .تخدم عالج معرفي السلوكي السلوكي إضافة إلى مواصفات المعالج الذي يس

خاص بالسلوك العدواني  تطرقت فيه الطالبة الى نبذة تاريخية عن السلوك : الفصل الثالث 
العدواني ، تعريفه ، بعض المصطلحات المتصلة به ،أشكاله ،مظاهره ، أسبابه ، النظريات 

 .المفسرة له،أثاره ، أهدافه ، تصنيفه وتشخيصه 

تعريف المراهقة و أهداف مرحلة المراهقة و :إلى الطالبة  فيه  المراهقة و تطرقت :الفصل الرابع 
مشكالت المراهقة و أنماط المراهقة ، النظريات المفسرة لها ، وتقسيم مراحل المراهقة ، جنوح 

  . والمراهقة 

عل الف اقترافتعريف الجنوح و دوافع : الجنوح و تطرقت فيه الطالبة إلى : خامس الفصل ال
الجانح ، أشكال الجنوح ، عوامل الجنوح ، تصنيفات الجانحين ، نظريات المسفرة للجنوح ، 

 سمات الشخصية الجانحة ، الجنوح في الجزائر ، طرق رعاية أحداث الجانحين  



 الجانب التطبيقي  -

م عنون اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية وتطرقت فيه الطالبة الى تصميب: الفصل األول 
مقابلة إكلينيكية نصف توجيهية  مستخدم  في الدراسة واألدوات من البحث  كذلك المنهج ال

 .ومقياس السلوك العدواني البرنامج العالجي 

الحاالت ونتائج  الحاالت  مناقشة نتائج الدراسة بدءا بعرض عنون  بعرض و : الفصل الثاني 
ائج البرنامج  ، ثم مناقشة  النتائج في ضوء ونتائج األدوات المستخدمة في دراسة الحالة و نت

تم اإلستناد عليها في الفرضيات لتنتهي الدراسة بخاتمة ، ثم قائمة  المراجع والمالحق 
 .الدراسة 
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 :إشكالية  -1

تعتبر المراهقة من أهم المراحل في النمو تلي مرحلة الطفولة حيث ينمو الجسم بمعدالت 
يكون لها أثرها النفسية في حياة المراهق و هي طفرت  فسيولوجيةسريعة و تحدث تغييرات 

مخاطر و  و الجسمي ، و تحيط بها االنفعاليو  االجتماعيفي النمو الجنسي و العقلي و 
مشكالت كثيرة و يحاول الفرد أن يكتشف خاللها ذاته و قدراته و إمكاناته و أفضل الفرص 
له ، فيطلقها علماء نفس النمو على الفترة الزمنية التي تتوسط مرحلة الطفولة و الرشد أو 

 االنفعاليهي المرحلة التي يقترب فيها الطفل غير الناضج من النضج الجسمي و العقلي و 
على أنها مرحلة تبدأ  2994و قد عرفها مفدي ( 42، ص4002السبتي، ) االجتماعي و

( 20،ص4020الزعبي،) االجتماعيو  االنفعاليبالبلوغ و تنتهي بتحقيق النضج الجسمي و 
و سلوكية بسبب عدم القدرة على التكيف مع بيئته  انفعاليةوتكون في هذه المرحلة مشكالت 

عبد )لية و السلطة المدرسية و محاولة فرض نفسه وأفكاره و تمرده على السلطة العائ
عدوانية  سلوكياتمما يجعله في بعض األوقات يتصرف بتصرفات و ( 44، ص4022اهلل،

وحسب ( 422،ص4002القيسي،)و يستجيب لمثير ما أو يقوم بأي فعل يمكن مالحظته 
لسابقة للفرد مع الخبرات عن حالة عدم مالئمة الخبرات ا ناشئكيلي فإن السلوك عدواني هو 

و الحوادث الحالية و إذا دامت هذه الحالة يكون لدى الفرد إحباط ينتج عن إجرائه هذه 
التي تحدث تغيير في الواقع حتى تصبح خبراته  السلوكيات

و يختلف هذا السلوك العدواني من حيث أشكاله فقد يكون ( 472،ص4022أبوأسعد،)مالئمة
ب و اللكم و قد يكون لفظي وقد يكون عدوان موجه نحو الذات  العدوان بدني جسمي كالضر 

ويعتبر ( 224-222ص.، ص2922سوالمة حداد ،)و قد يكون مباشر أو غير مباشر 
السلوك العدواني نوع من أنواع اإلضطربات السلوكية نستطيع أن نفهم كيف يرتبط باألفكار 

إلى أن األحداث التي يعيشها "  BERNES" الالعقالنية التي قد يحملها الفرد ، ويشير بيرنز
الفرد ليست هي المسببة لعدم التكيف ، بل أفكار الفرد الخاطئة هي التي تسبب عدم التكيف 

عن مستوى تكيفه مع اآلخرين و هذا يساعده على زيادة  المسئول، فاألساس أن الفرد هو 
جهة المواقف بل مستوى الضبط لذاته وأن سوء التكيف مع اآلخرين لن يساعده في موا

 .منها و إظهار مستوى من العدوانية نحو الذات و نحو اآلخرين  انسحابهسيؤدي غلى 
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أن المعتقدات الشخصية و القيم التي يحملها الفرد  CAPRARA "2992"كما أكد كابرارا 
من أهم أسباب اللجوء إلى السلوك العدواني بحيث تدفع الشخص إلى تبرير و تعزيز 

وان و العنف وفي النتيجة أن هناك مجموعة من المعتقدات التي تدعم مفهوم للعد استخدامه
و لقد أجريت العديد من ( . 222ص دس ،العقاد ،) العدوان و تؤدي إليه يحملها اإلنسان 

بين الجنسين في اللجوء إلى السلوك العدواني  اختالفاتالدراسات و اإلحصائيات لوجود 
حيث أظهرت أن السلوك العدواني يمارس بدرجة مرتفعة لدى الذكور أكثر منه لدى اإلناث و 
ذلك في مختلف األعمار و أن الذكور أكثر ميال إلى العدوان الجسمي أو المادي بينما 

طه ) ي صورة إهانة أو تحقير اإلناث تميل إلى العدوان اللفظي غير المباشر الذي يأتى ف
، حيث أن السلوك العدواني يؤدي في معظم الحاالت إلى ( 402، ص4007عبد العظيم ،

و ذلك لما  االجتماعيةالجنوح الذي يعد بدوره من أهم و أعقد المشكالت التي تواجهها البيئة 
حاث و مختلف األب اهتماماتعلى مستقبلها حيث تتجلى  انعكاساتتكتنفه من أخطار و 

و علم النفس و علم اإلجرام و العلوم القانونية التي تحاول و  االجتماعالدراسات في علم 
التزال تبحث في إيجاد أنجح السبل ، حيث يعتبر الجنوح بالسلوك الذي ال يتفق و المعايير 

. اإلجتماعية ، فهو عدم القدرة على التكيف و يعبر عن صراع قائم بين الفرد و المجتمع  
عدوانية تجعله حدثا  سلوكياتالتكيف لدى المراهق يجعله يتصرف تصرفات و  فانعداما إذ

جانحا بسبب السلوك العرضي الذي يجيء نتيجة لظروف طارئة تأثر في شخصية الحدث 
فتحرفها و يتغير لجنوح بتغير الظروف الحياتية خاصة في مرحلة المراهقة حيث أن الحدث 

يصدر عنه سلوك ينم عن عدم موافقته مع القيم والمعايير  الجانح هو ذلك المراهق الذي
و تتنوع الجنح إلى نوعين نوع جماعي يظهر في سلوك الشلة أو الجماعات و  االجتماعية

أن "  KOoHEN"الجنسي ويقول كوهن  االعتداءتتمثل في سرقة السيارات ،الضرب ، 
ألسر الطيبة و األحياء الراقية و الجنوح الفردي يظهر في ا انحرافالظروف التي تقود إلى 

لحل مشكالت خاصة بهم فهو غير مرتبط  الصغارأو الرديئة و يظهر كمحاولة لدى 
عبد )بالصراع الثقافي وهو أكثر غموضا ألنه ينجم عن ممارسة تربية الطفل 

لذلك يعتبر العالج المعرفي السلوكي هو الفعال في مثل هذه ( 4040،ص2992العالي،
ستينات  هدت األساليب التدخل النفسي و العالج النفسي قفزات كبيرة منذالحاالت فقد ش

السلوكي المعرفي الذي برز في فعاليته من خالل التقارب  االتجاهالقرن الماضي و نجد 
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النظري المعرفي و السلوكي فهي النظرية التي تستند على مسلمة أساسية مفادها أن الناس 
 األحداثاث و إنما بسبب كيفية إدراكهم لهذه المواقف و اليضطربون بسبب الموقف أو األحد

الواسع في السنوات األخيرة وأضحى يلقى قبوال متزايدا من  باالهتمام االتجاهوقد حظي هذا 
طرفهم و ذلك لما يتمتع به من مصداقية علمية و أجريت مئات األبحاث و الدراسات العلمية 

ي السلوكي في التكفل بإضطربات النفسية و التي هدفت إلى رصد فعالية العالج المعرف
الذي تم  4002سنة "  JAN COTTR"السلوكية و منها نجد البحث الذي أقامه جون كوتر 

و قد ثبت "  INSERM" إجرائه فرنسا بإشراف من العهد الوطني لصحة و البحث الطبي 
النفسي  من خالله تفوق العالجات المعرفية السلوكية على غيرها من أشكال العالج

(cottraux ,2004,p377 )  حيث بواسطة هذا العالج يمكننا أن نتكفل بالجانح
باإلضطربات السلوكية التي يتعرض لها ، خاصة المشكالت السلوكية حيث يعالج األفكار و 

التي تناولت  مواريبواسطة تقنيات سهلة و مبسطة ، وهذا يتفق مع نتائج دراسة  السلوكيات
من  انطالقان األفكار الالعقالنية لدى المراهقين وبين سلوكه العدواني بالبحث العالقة بي

مجموعة األفكار الالعقالنية العشر التي حددها أليس و كانت النتيجة وجود عالقة بين 
السلبية  االنفعاالتمتغيرات الدراسة و بأن تمسك المراهقين باألفكار الالعقالنية يزيد من 

 .لديهم 

دراسات العلمية التي تتمحور حول فعالية السلوك العدواني عند المراهق  وقد أجريت قليل من
التدخل المعرفي "الجانح كدراسة يحياوي حبيب محمد حيث تناولت هذه الدراسة موضوع 

فيها على المنهج العيادي الذي  اعتمد "السلوكي لتعديل مفهوم الذات لدى الحدث الجانح
حاالت و كان  00أنسب لتحقيق أهداف هذه الدراسة و تكونت مجموعة البحث من  إعتبره

الهدف هو تحقيق الفرضية األساسية و التي تنص على التدخل المعرفي السلوكي مالئم 
 .لتعديل بعض مظاهر مفهوم الذات السلبي لدى حاالت الدراسة من األحداث الجانحين 

ستي و هي فعالية برنامج معرفي سلوكي لتقليل من أما الدراسات التي تناولت موضوع درا
 .عدوانية عند مراهق الجانح هي قليلة و نستطيع القول أنها نادرة في مجال النفسي 

مدى فاعلية برنامج العالجي المعرفي السلوكي  ما: سبق نطرح التساؤل وهو  وبناءا على ما
 لتقليل من سلوك العدواني عند مراهق الجانح ؟ 
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  :ت الدراسة فرضيا -2

 : الفرضية العامة  -1.2

توجد فعالية للبرنامج العالجي المعرفي السلوكي في التخفيف من السلوك العدواني لدى 
 .المراهق الجانح 

 :الفرضيات الجزئية  -2.2

تساهم التقنيات المعرفية في إعادة البناء المعرفي و تصحيح المعتقدات الخاطئة بالعدوان 
 .ح لدى المراهق الجان

 .تساهم التقنيات السلوكية في التخفيف من السلوك العدواني الذي يظهر لدى المراهق الجانح

 :أهداف الدراسة  -3

 إعداد برنامج عالجي و تطبيقه على أفراد العينة  -
معرفة مدى فعالية البرنامج العالجي المعرفي السلوكي المقترح في التخفيف من سلوك  -

 .الجانح العدواني لدى المراهق 
 مدى مساهمة التقنيات المعرفية في إعادة البناء المعرفي لدى المراهق الجانح  ما -
مدى مساهمة التقنيات السلوكية في التخفيف من السلوك العدواني لدى المراهق  ما -

 الجانح

 : أهمية الدراسة  -4

تهتم هذه الدراسة بموضوع له أهمية من الوجهة النظرية حيث أنها تلقي الضوء على  -
( المراهق)لدى شريحة هامة من المجتمع ( العدوان)طبيعة اإلضطربات النفسية السلوكية 

 .على وجه الخصوص الجانحون 
تتبع هذه الدراسة تطبيق من أهمية األسلوب العالجي المستخدم وهو برنامج عالجي  -

 .رفي سلوكي لتخفيف من السلوك العدواني لدى المراهقين الجانحين مع
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من التقنيات السلوكية والمعرفية  لالستفادةهذه الدراسة تفتح المجال لدراسات أخرى  -
 .المستخدمة في البرنامج 

 : الدراسة  موضوع اختياردوافع  -5

لدى شريحة هامة من  (عدوان )تسليط الضوء على اإلضطربات النفسية و السلوكية  -
 .و خاصة الجانحين ( المراهقين )المجتمع 

لدى المراهقين الجانحين و محاولة  لالنتباهالعدوانية الملفتة  لسلوكياتالكبير  االنتشار -
  سلوكياتهمتعديل 

 .تدعيم و إثراء المكتبة الجامعية  -

 :تحديد مصطلحات الدراسة  -6

يتمثل في مجموعة من التقنيات المعرفية و  : البرنامج العالجي المعرفي السلوكي -1.6
السلوكية التي تهدف إلى التغيير وهي تسير وفق تسلسل منطقي وفي خطوات علمية منظمة وفي 

على عدة فنيات من  االعتمادو في كل جلسة تم ( جلسة 20)الدراسة الحالة يتكون البرنامج من 
 .ك العدواني لدى المراهق الجانح عالج المعرفي السلوكي التي تهدف إلى تخفيف من سلو 

هو سلوك يقصد به إيذاء أو تعدي أو إزعاج شخص آخر أو جماعة : السلوك العدواني  -2.6
 .سواء كان هذا السلوك لفظي أو جسدي أو حتى ضرر لذات 

هي مرحلة تتوسط الطفولة و الرشد ، تحدث خاللها عدة تغيرات و  :المراهق الجانح  -3.6
أي فعل  ارتكابلة بالتغيرات معرفية سريعة و في هذه المرحلة يستطيع المراهق تتسم هذه المرح

 .مضاد للمجتمع و يتسبب بعقوبة منصوص عليها قانونيا 

 : الدراسات السابقة  -7

تمثل الدراسات السابقة رصد التراكم المعرفي لموضوع الدراسة و البحوث المرتبطة بمتغيرات 
اآلخرون ، وسوف نتطرق فيما يلي إلى  انتهىمن حيث  االبتداءالدراسة بحيث يمكن الباحثة من 
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على مستوى المتغيرات واألهداف و المناهج بين  االختالفو  االتفاقهذه الدراسات لمعرفة أوجه 
 : هذه الدراسات و موضوع البحث وهي كالتالي 

 :دراسة بن يحي مريم / 1.7

، وهي “السلوك العدواني عند المراهق الذي يعاني من تفكك األسري  ”بعنوان( 4022-4027)
تلميذ تم  242دراسة ميدانية تناولت المنهج الوصفي في هذه الدراسة و كانت العينة مكونة من 

لمعرفة السلوك العدواني عند مراهق الذي ( أثنى 70)و ( ذكر22)متوسطات  07من  اختيارهم
مقياس كوسيلة إلجراء هذه الدراسة  استخداميعاني من تفكك األسري مرتفع ، و ذلك من خالل 

 : وتوصلت نتائج  الدراسة إلى 

متوسط و عليه  تم التوصل إلى أن التالميذ الذين ينتمون إلى متفككة يتصفون بمستوى عدواني-
 .فالفرضية العامة لم تتحقق 

في السلوك العدواني عند مراهق الذي يعاني من تفكك  اختالفأثبتت نتائج على عدم وجود -
 .أسري يعزي إلى متغير الجنس 

في سلوك العدواني عند المراهق الذي يعاني من تفكك أسري يعزى لمتغير  اختالفوعدم وجود -
 .مكان اإلقامة 

 :اوي محمد حبيب يحي/ 2.7

و “التدخل المعرفي السلوكي لتعديل مفهوم الذات لدى الحدث الجانح  ”بعنوان( 4027-4022)
حاالت ذكور تتراوح أعمارهم بين  00فيها المنهج العيادي ، كانت العينة مكونة من  أستعمل

و المالحظة و كل من المقاييس النفسية ل  على المقابلة العيادية االعتمادسنة تم ( 22-27)
التواصل بين الجلسات و  استمارةإليس و بيك و مقياس تقدير الذات لكوبر سميث و كذلك 

 :جدول مراقبة األفكار و برنامج التدخل المعرفي السلوكي و توصلت الدراسة إلى 

 .مظهر مفهوم الذات لديهم تحقيق الفرضية الرئيسية بالنسبة للحالة األولى و الثالثة إذ تحسن -
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مساهمة التدخل المعرفي السلوكي في تخفيض الميل إلى التفكير الالعقالني ليصير أكثر -
 .عقالنية 

 :التعقيب على الدراسات السابقة / 8

في أثناء بحثنا عن الدراسات السابقة التي تناولت بالبحث و تحليل متغيرات دراستنا الحالية 
" امج المعرفي السلوكي لتخفيف من سلوك العدواني عند المراهق الجانح فعالية البرن" بعنوان 

وفي حدود علم الطالبة فإننا لم نتحصل على دراسات مطابقة لدراستنا الحالية من حيث المنهج 
المتبع و أدوات الدراسة و أيضا من حيث المتغيرات حيث نرى في دراسة بن يحي مريم أنها 

ولم تستخدم المنهج العيادي و كذلك هي في دراستها لم تتطرق على المنهج الوصفي  اعتمدت
إلى البرنامج المعرفي السلوكي الذي يعتبر أساس في دراستي وكذلك في دراسة محمد حبيب 

مع دراستي من  اتفقتالمنهج العيادي و  اعتمدحيث تتفق مع دراستي من حيث المنهج فهو 
و " المراهقين الجانحين"ن حيث العينة الدراسة حيث المتغير األساسي وهو التدخل المعرفي وم

مع دراستي من حيث المتغيرات التابعة حيث هو درس مفهوم الذات عند المراهق و في  اختلفت
 .دراستي فالمتغير التابع هو السلوك العدواني 
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يعد العالج المعرفي السلوكي أو األسلوب المعرفي السلوكي من الحلول التي تم إسستخدامها في 
و  سلوكياتهمالتصدي لعديد من المشكالت النفسية لدى الناس عامة و لدى المراهقين لتعديل 

هذا األسلوب لفحص مدى فعالية األسلوب المعرفي السلوكي في  استخدامأفكارهم مما شجع في 
 .تقليل من سلوك العدواني عن المراهق الجانح 

وفي هذا الفصل سنتعرف على العالج المعرفي السلوكي من خالل إلقاء نظرة على خلفيته 
ت التي التاريخية و تعريفاته و أهداف العالج المعرفي السلوكي و خطواته و مسلماته و الفنيا

 .عليها من أجل سير تعديل السلوكي للمراهق الجانح  االعتمادسيتم 

 :الخلفية التاريخية للعالج المعرفي السلوكي / 1

على الرغم من أن العالج المعرفي السلوكي هو مدخل حديث في الفهم و عالج المشكالت و 
لقرن العشرين ، إال أن اإلضطربات النفسية ، وله رواده الذين أسسوه في النصف الثاني من ا

الفكرة الرئيسية التي أدت إلى ظهور هذا المدخل الحديث في العالج النفسي تمد إلى الماضي 
الذي عاش من سنتي ”EPICTETUS“ سكيتيو ل إلى الفيلسوف الرواقي إبالقديم إذ يعود الفض

بعد الميالد في التنبيه إلى ما للجانب المعرفي من أثر كبير في سلوك الناس وهو  431و  55
كتب ، بعد ذلك " تحركهم األحداث بل تحركهم كيفية تفسيرهم لهذه األحداث  الناس ال: "القائل 

خارجي ، أي شيء  تأملتلو " بعد الميالد  481و  AURELUIS "424"الفيلسوف اوريليس 
فليس هذا الشيء الذي يسبب لك اإلزعاج و لكن حكمك عليه ، وبمقدورك أن تزيل هذا الحكم 

في القرن الثامن عشر الريادة فيما يتعلق "   KANT" و كان للفيلسوف الفرنسي كانط " . اآلن 
لذاتية أو األشياء في حد ذاتها ، الخبرة ا: بما يسمى النظرة المعرفية حيث ميز بين مفهومين هما 

 .، حيث أن األخيرة تتم تنقيتها من خالل التراكيب المعرفية "  الظاهراتية"ما يسمى الفينومينا 

يعود الفضل في ظهور العالج المعرفي السلوكي كمدخل جديد في العالج النفسي إلى جهود 
المتراكمة لمجموعة من علماء النفس و الذين طوروا بشكل متوازي كل من العالج السلوكي و 

معرفي سلوكي في شكله ليظهر عالج  االتجاهينالعالج المعرفي ليتم في األخير الدمج بين 
 ( 55، ص 2143وسي ، الباس.)الحديث 
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 :تعريف العالج المعرفي السلوكي / 2

  :تعريف موسوعة علم النفس و التحليل النفسي 

 اتصالبأنه تلك العمليات التي يصبح الفرد بمقتضاها واعيا ببيئته الداخلية و الخارجية وعلى 
و الربط و الحكم  و التذكر االنتباهاإلحساس أو اإلدراك و : مستمر بها و العمليات المعرفية هي 

 ( 24،ص2115العبيدي ، )و التفكير و الوعي 

 :حسب بيك 

سس التي تؤثر في السلوك و األ المبادئيعرف العالج المعرفي السلوكي على أنه مجموعة من  
 :هي  المبادئو هذه 

ذات عالقة بالسلوك المختل ...( إدراك _ تذكر _ تخيل _ تفكير)العمليات المعرفية  -
 وظيفيا

تعديل هذه العمليات يكون وسيطا هاما إلنتاج تغيير في السلوك ، فالسلوك المختل ناتج  -
صادر معرفية سلبية و غير عن نماذج تفكير منحرفة ثم اإلبقاء عليها وهي أي م

 (  42، ص  2111بيك،.)السلبية توقعات واضحة او 

 : تعريف جالس و شيا 

إن العالج المعرفي السلوكي هو أحد التيارات العالجية الحديثة و التي تهتم بصفة أساسية 
و يهدف هذا األسلوب إلى إقناع الفرد أن معتقداته  االنفعاليةبالمدخل المعرفي لإلضطربات 

لة خاطئة غير منطقية و توقعاته وأفكاره السلبية و عباراته الذاتية هي التي تحدث ردود الفعل الدا
على سوء التكيف ، و ذلك بهدف تعديل الجوانب المعرفية المشوهة ، و يعمل على أن يحل 
محلها طرقا أكثر مالئمة للتفكير و ذلك من أجل إحداث تغييرات معرفية و سلوكية و إنفعالية 

 (473، ص 2112أمال، .)لدى الفرد 
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 : يعرفه الشربيني 

يحاول تعديل السلوك الظاهر من خالل التأثير في العالج المعرفي السلوكي هو منهج عالجي 
 ( 471،ص  2141الشربيني ، .)عمليات التفكير لدى العميل 

 :مبادىء العامة و أسس التي يقوم عليها العالج المعرفي السلوكي / 3

يض و الحالية للمر  األفكارالمريض على عوامل متعددة ومنها تحديد  يعتمد صياغة مشكلة_ 
للمريض و التعرف على السلوكيات غير  االنفعاليالوضع  تساهم في استمراراألفكار التي 
 .المرغوب بها 

يطلب وجود عالقة جيدة بين المعالج و المريض و يثق في المعالج و يتطلب ذلك قدرة _ 
 .الصادق له  االحترامبالمريض و كذلك  االهتمامالمعالج على التعاطف و 

ون و المشاركة النشطة و العمل كفريق يشترك في وضع جداول يشدد المعالج على أهمية التعا_ 
 عمل للجلسات وفي إعداد الواجبات المنزلية التي يقوم بها المريض بين الجلسات 

 يسعى المعالج لتحقيق أهداف معينة لحل مشكالت معينة _ 

ومع ذلك لدى المريض  االكتئابيركز العالج على الحاضر وعلى الموافق التي تثير القلق و _ 
 ( 6، ص2118عبد اهلل ،.)يتطلب األمر الرجوع للماضي 

غير فعالة وكيف يقومها  االعتقاداتيعلم العالج المعرفي السلوكي كيف يتعرف على اآلثار و _ 
 .و يستجيب لها 

 يستخدم فنيات و مهارات متعددة إلحداث تغيير في التفكير و المزاج و السلوك_ 

السلوكي على أن يكون المعالج صريحا مع المريض يناقش معه وجهة يؤكد العالج المعرفي _ 
الخفش ، )نظره حول المشكلة و يتعرف على اخطائه ويسمح للمريض بمعارضته و مناقشته 

 (315-316، ص 2144
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العالج المعرف السلوكي عالج تعليمي يهدف لجعل المريض معالجا نفسيا كما أنه يهتم كثيرا _ 
 .بتزويد المريض بالمهارات األزمة لمنع عودة المرض 

المحارب ) يحاول المعالج تنفيذه قدر المستطاع( جدول عمل معين)تتم الجلسات وفق أجندة_ 
 ( 35-38، ص 2121،

عالج و العميل و الخبرة العالجية وما يرتبط بكل منهما من جوانب و تتضمن الم مبادئوهناك _ 
 :تتمثل تلك الجوانب فيما يلي 

 أن العميل و المعالج عمالن معا في تقييم المشكالت و التوصل للحلول *

 أن المعرفة لها دور أساسي في معظم التعلم اإلنساني *

 بادلة على نحو سببي ان المعرفة و الوجدان و السلوك يربطهما عالقة مت*

و التوقعات و األنشطة المعرفية األخرى لها دور أساسي في إنتاج وفهم كل من  االتجاهاتأن *
 .السلوك و تأثيرات العالج و التنبؤ بها 

 أن العمليات المعرفية تندمج في نماذج سلوكية *

لسلوكية، ويستطيع الكثيرون ااالنفعالية و تقديم الخبرة المتكاملة للفرد بكافة الجوانب المعرفة و *
للمواقف  من األفراد التأثير في السلوك اآلخرين من خالل الكلمة و المعلومة و ردود أفعالهم

 لذلك يمكن تقديم خبرة متكاملة خاللها ...( المدرس و األب ، صديق ، زميل )

 التغيير المعرفي يجعل الفرد نشطا مما يؤدي لنجاح العالج *

 .التركيز على فهم الفرد للجزء المراد تعديله *

،  أليسالسلوكي عند  االنفعاليهذا و يمثل العالج المعرفي السلوكي عند بيك و العالج العقالني 
بين المناهج السلوكية و المناهج المعرفية إذ أن العالج المعرفي لديهما هو أسلوب  اختالفاأنه 

في عمليات التفكير ، حيث يؤدي  يض من خالل التأثيرعالجي يحاول تعديل السلوك لدى المر 
 ثتغيير المعارف و بالتالي فالعالج المعرفي عندهما تأكيد على دور السلبي للتفكير في حدو 
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و التفكير وعلى هذا فهو يستند إلى نظرية  االنفعاالتو السلوك لم يغفل دور تغيير  االنفعاالت
 .سلوك إلى أساليب تعديل ال استناداالمعرفية 

وهناك ما يثبت أن اإلضطربات الذي يصيب اإلنساني بما في ذلك إضطربات السلوكية و 
و عدوانية هي نتيجة مباشرة لما يردده الشخص من أفكار أو حوارات ذاتية  االنفعاليةإضطربات 
رفي السلوكي أن من أنجح الوسائل لتغلب على المشكالت عو بين علماء العالج الم مع نفسه

ة و العقلية ، تتمثل في التنبيه للتصورات و األفكار الخاطئة و الحوار مع الذات عند النفسي
و التوتر ومن ثم فإن تقنيات العالج المعرفي عند بيك تعتمد  لالنفعاالتمواجهة المواقف المثيرة 

عقالني و آخر تجريبي و ثالث سلوكي ، ومن خالل رصد عمليات التفكير غير  االتجاهعلى 
الفراغ المعرفي و إيجاد تباعد بين األفكار التلقائية السلبية لدى العميل و حمل  مليءو السوية 

( يجب و البد) و تغيير القواعد المعتمدة على  االستنتاجات، وتحقيق الواقع  اختيارالعميل على 
 (  55،51. ص.، ص4555عبد الستار ، . )وصوال إلى رؤية الواقع بصورة إيجابية 

 :خصائص العالج المعرفي السلوكي  /4

 :يلي للعالج المعرفي السلوكي خصائص عملية محددة يتم وصفها بالتفاصيل فيما 

على المعالج أن يكون قادرا على التواصل اللفظي وغير اللفظي الذي : الصفات التفاعلية  1.4
أن لديه معلومات أو  ومن المهم أيضا أال يبدو المعالج كما اهتماماتهيبين إخالصه و تفتحه و 

أسئلة مراوغة ، و يجب أن يكون المعالج صريحا غالبا ال يبدو ناقدا أو معترضا على وجهات 
نظر المريض ، كما أن السلوك المهني الواثق مهم في العالج المعرفي ، وعلى المعالج أن يشعر 

عر اليأس في المريض بالثقة في مساعدته و مثل هذه الثقة يمكن أن تساعد في إبطال مشا
 .المستقبل لدى المريض 

وهو إتاحة الفرصة للمعالج للتحقق المنتظم و تحديد ما إذا كان المريض  :العائد المنتظم  2.4
فهم المعلومات أوال ، و العائد من األمور المهمة في العالج المعرفي السلوكي للمريض بشكل 

ج المعرفي في إعداد مكونات عام و أصحاب إضطربات السلوك بشكل خاص، و يبدأ المعال
العائد في فترة مبكرة من العالج ، و يقوم المعالج في كل جلسة بتوفير ملخص قصير لما دار 

 .خالل الجلسة ، ويطلب من متعالج  أن يستخلص النقاط الخاصة و يقوم بتدوينها 
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اإلتفاق عليه يتم التخطيط للجلسات العالجية من خالل جدول أعمال يتم  :بناء الجلسات  3.4
وهو يعمل بمثابة موجه أمثل للوقت ،  باستخدامبين المعالج و المنتفع ، وهذا الجدول يسمح 

للعميل ، كما يمد المعالج و المنتفع ، بإطار عمل محدود و مالئم لرصد التقدم بالعالج ، و 
 : يكون كما يلي 

 فحص المزاج للمريض في بداية كل جلسة وفي نهايتها *

 وجزة ألسبوع الماضي بين الجلسات مراجعة م*

 وضع جدول أعمال الجلسة الحالية *

 مناقشة بنود جدول األعمال *

 طلب عائد حتى نهاية الجلسة القادمة *

 تلخيص و إنها تحدد موعد الجلسة القادمة *

طرح مهام و مسؤوليات محددة للمعالج و المنتفع في مرحلة  العالجين طريق التقدم و يتم تقييم
 .جية و ثيقة الصلة بالموضوع و متابعتها عال

 االضطرابيعتبر العالج المعرفي السلوكي إن  :رصد و تعديل التفكير غير المنطقي  4.4
النفسي هو إختالل في التفكير يتضمن عمليات معرفية مختلفة تؤدي إلى رؤية محرفة أو سلبية 

غير سارة و صعوبات سلوكية ، و  انفعاالتعن الذات و العالم و المستقبل ، كما تؤدي إلى 
و يعلم  فنيات لفحص و تحدي األفكار غير المساعدة ، استخدامعلى هذا التصور يتم  اعتمادا

المريض كيف يستخدم األدلة و البراهين لفحص و تقييد تفكيره غير الواقعي ، و يقوم المعالج 
 .تي يعاني منها المريض أثناء الجلسة بالعمل على فكرة معينة من األفكار المختلة و ال

عادة ما يتم تحديد األهداف و تقديرها بشكل تعاوني بين  :العالج الموجه نحو الهدف  4.4
المعالج و المريض و تنبثق أهداف العالج المعرفي السلوكي عن قائمة المشكالت محكمة 

ية تنجم عن عجزه المزعجة و العدوان السلوكياتأن المعالج مثال  افترضالصياغة و البناء ، فإذا 
و مهاراته ، فإن خطة العالج البد أن تتضمن بنا مهارات المواجهة و التعرف  استعداداتهفي 
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 السلوكياتالمعالج ان هذه  افترضالمباشر و عدم التجنب و الهروب في هذا المجال ، و إذا 
ام ، فال أساسي ال تكيفي مضمونه أنه عاجز عن أداء مهمة من المه اعتقادناجمة عن تنشيط 

، 2111باولو ، .) بد أن تتضمن خطته العالجية إعادة البناء المعرفي لهذا المعتقد المشوه 
 ( .53... 51ص ،.ص

 :أهداف العالج المعرفي السلوكي / 4

 تعليم المتعالج كيف يالحظ ذاته ويحدد األفكار التلقائية _ 

 مساعدة المريض على أن يكون واعيا بما يفكر فيه _ 

 بين التفكير و المشاعر و السلوك مساعدة المريض على إدراك العالقة _ 

 لك التي ترتبط باألحداث المضطربة يهتم بأفكاره و تخيالته و خاصة تتعليم المريض كيف _ 

 لديه من أفكار خاطئة و تشوهات معرفية تعليم المريض تصحيح ما_ 

  األخريينالتعامل مع من خالل تعليم أساليب  االجتماعيةتحسين المهارات _ 

 تدريب المريض على توجيه التعليمات لذاته ومن ثم تعديل سلوكه _ 

 ( .53، ص2111عبد اهلل، )بدأ التحكم و تقوية الهوية الذاتية _ 

 :العالج المعرفي السلوكي  استخدامات/ 6

يتبعون هذا العالج لمدة التقل  االكتئابمن مرضى (  81-71)أثبتت الدراسات أن :  االكتئاب
  االكتئابمضادات  استعمالعن سنتين وهذا معدل يفوق 

 ...الوسواس القهري  ألهستيرياقلق ، الخوف ،الهلع ، : حاالت األعصاب 

  االجتماعية االنحرافاتاإلضطربات السلوكية و 

 حاالت البارانويا و بعض حاالت الفصام المستقرة

 ضطربات النفسوجسدية اإلضطربات الجنسية و اإل
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 اإلضطربات النفسية عند الطفل 

 ( 52، ص2114مفتاح ،.)بعض إضطربات الشخصية خاصة الشخصية البيئية 

 :سلوكي المستخدمة في العالج المعرفي ال األساليب و فنيات/ 7

 :طريقة التقدير السلوكي المعرفي /  1.7

 :و النفسية و العقلية من خالل طريقتين  يتم تقدير المشكالت مع الحاالت اإلضطربات السلوكية

 . اضطراباتمقارنة مجموعة مرضية مع مجموعة عادية ليس لها _ 

 .التي ترجع إلى المجموعة معيارية و تبحث عن إضطربات معينة  االختباراتنتائج _ 

لكن العالج المعرفي السلوكي يستخدم الطريقة الوظيفية المعرفية و التي تشمل على التحليل 
 باالستجاباتالوظيفي للسلوك وما يختص به من تفصيل للمقدمات و النتائج البيئية في عالقتها 

في مواقف المختلفة ، وضبط األحداث البيئية إلظهار العالقات و يركز التحليل المعرفي 
الوظيفي على الدور الذي تقوم عليه الجوانب المعرفية بالنسبة لمخزون السلوك ويحتاج المنتفع 

 .في الواجب و المهمة حيث يستكشف العوامل التي تؤدي ضعف األداء نخراطلال

و يتم التطبيق اإلكلينيكي بطريقة تقدير السلوكي المعرفي من خالل المقابلة اإلكلينيكية و 
 .السلوكية  االختبارات

 :إدخال العوامل المعرفية في أساليب العالج السلوكي  2.7

 :من خالل أساليب عدة منها 

مثير منفر يرتبط مع إدخال كلمات أو عبارات  استبعاديتم فيها  :التخلص من القلق  اشتراط_ 
 تضمينية أو مهدئة 

صاحب هذا األسلوب هو جوزيف ولي حيث  :التخلص المنظم و التدريجي من الحساسية _
 . االسترخاءيرى حيث هذا األسلوب يزيل الخوف ألن الخوف ال يتوافق مع 



العالج المعرفي السلوكي                                                الفصل األول    
 

21 
 

المنتفع يحول وهذا نموذج باندورا الذي يؤكد على أن  ( :النماذج  استخدام) النمذجة _
 استجاباتالمعلومات التي يحصل عليها من نماذج إلى تخيالت معرفية إدراكية صامتة و إلى 

 .لفظية متكررة تستخدم فيها كمؤشر للسلوك الظهار 

 :طريقة تدريب على تحصين هذه الضغوط 3.7_

تزود المنتفع بإطار تصويري بفهم طبيعة ردود الفعل الصادرة عنه إتجاه  :مرحلة التعليم _
 .الضغوط و هذا يساعده على النظر للمشكلة بشكل أكثر منطقية 

تساعد على أن يصبح واعيا بالعبارات السلبية  :زويد المنتفع بأساليب المواجهة المعرفية ت_ 
 .ضغط و يسترخي مع أخذ نفس عميق القاهرة للذات ، يحث يعد المنتفع خطة لتعامل مع 

تشمل في صور متعددة على مجموعة من أساليب العالجية و التي منها  :مرحلة التدريب _
التدريب على الكالم و المناقشة و النمذجة و تعليمات للذات و عملية تكرار السلوك و 

 ( 275، ص2111طه ،.)التعزيز

 :لتعديل السلوك في المنحى المعرفي السلوكي  اإلجراءات -8

 الذاتي  االكتشافالمحاور و  باستخدامالمنتفع على دور معرفته بالمشكلة الحالية  تدريب -

أسلوب المالحظة المنتظمة من خالل الجمل الذاتية و تخيل  استخدامتدريب المنتفع على  -
 السلوك و مراقبة الذات 

 ت حل المشكالت تدريب المنتفع على مهارا -

 نمذجة الجمل الذاتية و تخيالت مصحوبة بالمهارات المعرفية  -

 االنتباهإعادة نمذجة السلوك مصحوبة بالتقويم الذاتي و مهارات التركيز و  -
  (  36،ص2144الخطيب،)
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 :مراحل العالج وفق نظرية المعرفية السلوكية  -9

لقد تم وصف المراحل العالجية بأنها تبدى أوال بمرحلة بناء العالقة العالجية مع المنتفع ومن ثم 
السلبية المرافقة ،  السلوكياتإلى مرحلة تقييم المشكلة ، ظروف حدوثها ، وشدتها ،  االنتقاليتم 

دخول بمرحلة  من هذه المرحلة يتم االنتهاءومدى وضوح المشكلة لدى المنتفع و المعالج ، وبعد 
تطوير األهداف اإلرشادية و التي يناقش فيها المنتفع و المعالج المخرجات السلوكية التي يطمح 

لتحقيق هذه األهداف ، ومن ثم  التزامهالمنتفع و  االستعدادتحقيقها  ، يليها مرحلة التأكيد من 
و أخيرا يتم الوصول إلى المرحلة األخيرة التي  حالة ،المرحلة جمع المعلومات حول مقاييس 

 .تهدف إلى تطبيق المنتفع إلستراتيجيات العالجية 

 :مراقبة الذات : مرحلة األولى  -9-1

إن الفرد ما قبل العالج يكون عنده حوار داخليا سلبيا مع ذاته ، وكذلك تكون " ميكينيوم "يقول 
العالج ومن خالل اإلطالع على أفكار المنتفع خياالته و تصوراته سلبية إما أثناء عملية 

الجسمية و السلوكية و تفسيرها تتكون عند المنتفع بناءات معرفية ، األمر  انفعاالتهومشاعره و 
 الذي تختلف نظريته عما كانت عليه قبل العالج ، و على المنتفع أن يدرك أو يصبح واعيا

تية السلبية و زيادة وعيه و إنتباهه و تركيزه بسلوكياته غير المالئمة من خالل المالحظة الذا
و السلوكية المتصلة بعالقات الشخصية ، و  الفسيولوجيةعلى أفكاره و مشاعره و ردود الفعل 

هذه العملية تؤدي إلى بنية معرفية جديدة من خالل إعادة التصور و تعريف المشكلة بطرق 
جراءات التغيير و هذا يعطي معاني جديدة تعطي اإلحساس بالتفهم و الضبط و األمل الالزمة إل

فعالة في إحداث التغيير  اختالفهاو مختلفة ألفكار و المشاعر ، و المهم إن التصورات على 
 (  58، ص 2144مفتاح، عبد العزيز، .)

 :السلوكيات و األفكار غير المتكافئة : المرحلة الثانية  9-2

في هذه المرحلة تكون عملية المراقبة الذاتية عند المنتفع قد تكونت و أحدثت حوارا داخليا عنده ، 
عن  المسئولإن ما يقوله الفرد لنفسه أي حديثه الداخلي ال الجديد ال يتناسب مع حديثه السابق 
مر الذي جعل سلوكياته القديمة ، وهذا الحديث الجديد يؤثر األبنية المعرفية لدى المنتفع ، األ

ذا يستطيع كو جعله أكثر تكيفا ، وه اكتسبهالمنتفع يقوم بتنظيم خبراته حول المفهوم الجديد الذي 
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فقا ألفكار جديدة نابع السلوكيات المناسبة و أن يتجنب السلوكيات الغير المناسبة و يختار  المنتفع
  ( 454، ص4555الغرة ، عبد الهادي ، )من تصورات و أفكار الجديدة 

 :المعرفة المرتبطة بالتغيير : المرحلة الثالثة  9-3

تتعلق هذه المرحلة بتأدية المنتفع لمهمات كيفيه جديدة خالل الحياة اليومية ، و التحدث مع ذاته 
بأنه ليس المهم إن يركز المنتفع على التدريب على  "ميكنيوم "حول نتائج هذه األعمال ، و يرى 

يقوله المنتفع لنفسه حول السلوكيات  المهارات كما يفعل العالج السلوكي ، بل التركيز على ما
ملية التغيير في المتغيرات التي تعلمها وعلى نتائجها التي سوف تؤثر على ثبات و تعميم ع

الغرة )السلوك و تغيير طبيعة الحديث الداخلي السابق الذي كان موجود لدى المنتفع قبل العالج 
 ( . 452،ص4555، عبد الهادي، 

 : األساسية للعالج المعرفي السلوكي  االفتراضات -11

ي السلوك ، و ارتكازي و األحداث األخرى هي المؤشر الرئيسي فأفكار الفرد و صورة الذهنية -
 .فالتركيز عليها يعتبر طريقة فعالة في تغيير سلوكه 

 الفرد مشارك فاعل في تعليمه وهو ليس عضوا سالبا أو مستقبال أو سجال سلبا لتأثيرات البيئة -

المعرفية المستخلصة في التعامل مع السلوكيات غير الكيفية يمكن مالحظتها و قياسها  البيئة-
 (16، ص2121عادل ،.)تظهر بوضوح أثناء معالجة السلوك باألساليب الموضوعية و يجب أن

 : العالج المعرفي السلوكي فنيات  -11

 :طريقة إعادة البناء المعرفي  11-1

يستخدم مصطلح إعادة البناء المعرفي ، لإلشارة إلى كل النماذج العالجية التي تشمل محاولة  
تعديل العوامل المعرفية ، فالسلوك غير التكيفي ، وفق هذا األسلوب يعامل بوصفه نتاج للتفكير 

،  غير الوظيفي ، وغير المنطقي وبناء على ذلك ينظر إلى العالج على أنه عملية تعلم داخلية
تشمل إعادة تنظيم المجال اإلدراكي ، و إعادة تنظيم األفكار ذات العالقة بالروابط بين األحداث 
و المثيرات البيئية المختلفة ، و تشمل األساليب العالجية هذه تحديد األنماط الخاصة بالتفكير 
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اط التفكير هذه غبر المنطقي أو غير التكيفي ، ثم مساعدة المسترشد على تفهم األثر السلبي ألنم
بكل  استعانةأنماط التفكير غير التكيفية و فعالة ، وأخيرا تدريب المسترشد على  استبدالكذلك . 

 ( 36، ص 2114الخطيب ، ) ما من شأنه تطوير إستراتيجيات الضبط الذاتي 

 :الوعي اإلنتقائي  11-2

كانيزمات العصبية مما يؤدي العقلي عن طريق توجيه أفكارنا اإلنتباهية إلى مي االنتباهتركيز  
 إلى أن يكون له تأثير على كل العمليات الفيسيولوجية 

 : فنية وقف األفكار  11-3

تكون األفكار الخاطئة لها تأثير متزايد ، ونجد لها تأثير متزايد و نجد أن الفكرة الخاطئة ربما 
ذا  قد نجد العميل غير قادر  تلك العملية دون أن يتم إيقافها ، استمرتتستدعي فكرة أخرى ، وا 

لهذه األفكار بشكل مؤثر ، و ذلك نتيجة ألن ظهور تلك األفكار الخاطئة أسرع  االستجابةعلى 
تجاه تلك األفكار ، وعندما تكون هذه هي المشكلة نجد  استجاباتمن قدرة العميل على إظهار 

كي يستطيع أن يتعامل  أن الحل هو أن يتعلم العميل كيفية وقف و تدفق و تزايد هذه األفكار
معها بشكل أكثر فعالية ، وهي عملية بسيطة إلى حد ما ، حيث أن العميل يقوم ببساطة بإيقاف 

سواء أكان هذا المنبه حقيق أم خيالي ، ثم بعد ذلك  مفاجئهذا التيار من األفكار بواسطة منبه 
ى ، من خالل النصيحة التي يتحول إلى أفكار أخرى قبل أن يعود هذا التيار من األفكار مرة أخر 

 ( تقلق بشأن ذلك  ال)يتم توجيهها للعميل بشكل متكرر وهي 

 : فنية حل المشكالت  11-4

 :هناك عدة مراحل يجب إتباعها في أثناء حل المشكالت المطروحة وهي 

وفيها يدرك الفرد بأن لديه مشكلة فمن المهم أن يكون منتبها إلى  :مرحلة إدراك وجود مشكلة 
 ......مثارا _ مضطربا_اعره عندما يكون متوترا مش

فضبط ( قف فكر قبل أن تتصرف )عن طريق التوقف عن التفكير التلقائي  :خفض اإلثارة 
 .النفس يكسر دائرة اإلثارة المفرطة ، وفرط اإلثارة يمكن أن يستثير سلوكيات غير مرغوبة 
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له ، ليس من خالل مسبب من خالل التركيز على المطلوب عم :وضع صياغة للمشكلة 
 لإلحباط و تقدير حجم المعلومات المتاحة ثم عرض المشكلة في شكل يمكن حله بشكل إيجابي 

يشير إلى السلوك العقلي المنتج لحلول بديلة عديدة لمشكلة واحدة  :التفكير بطريقة حل بديل 
 ( 422، ص  2118بيك ،).من بينها  لالختيار

فإذا فكر الفرد في عواقب الفعل الذي سيقوم به سواء أكان على نفسه أو على  :التفكير بالعواقب 
 (423،ص 2118بيك ،).اآلخرين أو األشياء المحيطة به سيكف عن هذا الفعل 

ينظر أرو نبيك و بابلو أن العالج المعرفي السلوكي عبارة عن  :فنية الحوار السقراطي  11-4
المعالج و المريض في وضع أهداف العالج و جدول عملية تجريبية تعاونية يشترك فيها 

المريض بطريقة تشبه الطريقة  اعتقاداتاألعمال لكل جلسة و جمع األدلة لصالح أو ضد 
األدلة السقراطية من قبل العالج  باستخدامالعلمية لفحص الفروض ، و يتم فحص هذه الفروض 

 ( 423،ص  2118بيك ،. ) اعتقاداتهبدال من تحدي ألفكار الشخص و 

إن فئة التخيل أفضل التقنيات المساعدة في العالج المعرفي فيطلب المعالج  :التخيل  11-6
من المريض أن يغلق عينيه و يخبره عن تخيالت التي تأتي بخياله تلقائيا أو يتخيل صورة 

بالمعارف التي سبق و  باالستعانةوذلك  باضطرابهلموقف معين يرى المعالج أن له عالقة 
 2118بيك ، )يل أو التصور جمعها عن الفرد و تسمى هذه الفنية في بعض األحيان إعادة التخ

 (421،ص

من أسباب نجاحه في تحقيق النتائج ،  لالسترخاءإن األعداد الجيدة  :اإلسترخاء العقلي  11-7
ات النفسية ست جلسات العضلي المنتظم في العالج االسترخاءو يستغرق تدريب الفرد على 

،  االسترخاءعالجية على األقل ، في كل منها يجب أن تكون عشرين دقيقة على األقل لتدريب 
لمدة خمسة عشر دقيقة  االسترخاءى وفي نفس الوقت يجب على الفرد أن يمارس تدريبات عل

وب أسل استخداميوميا بنفسه حسب اإلرشادات العالجية ، و بينت الدراسات األخرى أن 
ضغط الدم  ارتفاعفي عالج األعراض النفسية كالصداع النصفي و صداع التوتر و  االسترخاء

 ( . 415،ص  4558عبد الستار ، .)



العالج المعرفي السلوكي                                                الفصل األول    
 

26 
 

تلعب الواجبات المنزلية دورا هاما في كل العالجات النفسية ولها دور : الواجب المنزلي  11-8
المعرفي حيث أنها الفنية الوحيدة التي يبدأ و يختتم بها المعالج  خاص في زيادة فعالية العالج

في كل خطوات أو مهام البرنامج العالجي و يستطيع المعالج تقوية العالقة العالجية بتكليف 
المريض بعمل واجبات منزلية ، ويقدم كل واجب منزلي على أنه تجربة لتحسين إدراك األفكار 

ج المعرفي سريعا كما أنها تساعد على تقدم العال االنفعاليود الفعل األوتوماتيكية و عالقتها برد
مهارات و وجهات نظر جديدة و منطقية لمعرفة أفكاره  للممارسةو تعطي فرصة للمريض 

 ( 85، ص 4556معوض ،)و اتجاهاته غير العقالنية و محاولة تعديلها المختلة 

 :الخطوات المتبعة للعالج المعرفي السلوكي  -12

توقعات المنتفع لمساعدته بطريقة غير متسرعة موحية بوجود وقت  استكشاف:  االرتباط 12-1
  لالستماع

هنا تحصر المشكلة  و تحديد الغيرة أو الموقف المرتبطة بالحالة  :حصر المشكلة  12-2
النفسية من خالل التعاون مع المريض يتم التعرف على الخبرة او الموقف المباشر الذي يرتبط 

 .للبيئة التي يمر بها و تحديد المشكالت وفقا ألولياته  االنفعاليةحدوثه بالحالة 

 .نتفع وصف الحدث و مشاعره و أفكاره يطلب من الم: تقييم المشكلة  12-3

تطبيق العالج و توجيه األفراد للتفكير في أفكارهم الذاتية من  :اإلدراكية  المبادئتعليم  12-4
 :خالل 

 للمواقف  اآلليةتسجيل حوارات الداخلية و التفسيرات -

 تحديد التفسيرات السلبية -

 الشخص نتيجة لتفسير الغير منطقي  تسجيل المشاعر التي تمتلك-

 تسجيل النتائج السلوكية التي تبحث أو قد تنتج عن التفسير الغير منطقي -

 ما فيها من خطأ  اكتشافتفنيد و دحض الفكرة السلبية و -
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 تسجيل التفسيرات و األفكار العقالنية التي ظهرت بعد عملية التفنيد و الدحض -

 تسجيل المشاعر المصاحبة للتفسير العقالني في البناء -

 تسجيل النتائج السلوكية التي تنتج عن التفسير العقالني -

 :مسار جلسة العالج المعرفي السلوكي  -13

سؤال المريض عن أحواله و مزاجه  ثم  ( :األجندة ) وضع جدول لما سيدور بالجلسة  13-1
كون الوقت محدد و يجب أن ننقاش : رد عمله اليوم ثم يشرح بعض األمور مثل  يوضح ما

 األمور و أهمها و يعلق على الجلسة السابقة و يراجع الواجب المنزلي 

نراجع األحداث التي حدثت للمريض بين الجلسة  :اإلحداث السابق بين الجلستين  13-2
ه الفترة و خالل قيامه بالواجب على أن تتم المريض خالل هذ اعترضتالسابقة و المشاكل التي 

 .و بطريقة مقبولة  باختصارمراجعتها 

يستغرق ذلك معظم الوقت في الجلسة و تستخدم  :المواضيع األساسية للجلسة الحالية  13-3
الفنيات التي تساعد المريض على التعامل مع األفكار السلبية و تختلف المواضيع التي تتناقش 

 ( .44،ص  2144المصري ، .) خرى من جلسة إلى أ

  :المواصفات الفنية للعالج المعرفي السلوكي  -14

 .المعالج له دور إيجابي فعال 

مرة أو مرتين ( 31-41) العالج المعرفي السلوكي عالج نفسي قصير المدى عدد جلساته حوالي
 أشهر ( 6-1)أسبوعيا نجد أقصى 

 دقيقة ( 51-61)مدة الجلسة من 

على المعالج النفسي أن يكون متفاهم و حنون و صادق مع نفسه و مع المريض و متفاعل مع 
 ( .38،ص  2111المحارب ، )المريض 

 



العالج المعرفي السلوكي                                                الفصل األول    
 

28 
 

 :مواصفات المعالج الذي يستخدم العالج المعرفي السلوكي  – 14

 أن يكون مستمعا جيد للمريض ، وقادر على توجيه أسئلة هادفة له 

 أن يكون قادرا على موازنة بين ما يريد أن يعرفه من المريض و بين ما يريد ان يقوله للمريض 

 أن يجيد فن التعاطف 

 أن يكون مرن و مباشر و غير سلبي 

 أن يكون قادرا على معرفة أزمة المريض بدون التدخل لعالج األزمة في كل جلسة 

سب مع النموذج المعرفي السلبي لدى المريض أن يكون لديه مهارات توصيل المعلومات بما يتنا
 و بما يتناسب مع المستوى الثقافي للمريض 

أن يكون متدربا على مهارات و فنيات العالج المعرفي السلوكي لمدة سنة على األقل قبل 
 (  67،ص  2114رضوان ، ) ممارسته 

 :مزايا العالج المعرفي السلوكي 16_

اسب عقل و منطق يستخدم فنيات سهلة و مبسطة مثل القدرة على اإلقناع و اإلقتراح ، وبما ين-
 المريض و ثقافته 

التي تكمن وراء األعصاب و  العقالنيةيسعى للكشف عن األفكار السلبية و المعتقدات -
 مهاجمتها

و يحل محله  يسعى لتغيير فكرة المريض عن نفسه و فحص ما يقوله لنفسه داخليا و يعدله-
 الفكرة الصحيحة 

 يتعرض ألسئلة وجمل موجودة داخل المريض و يمكنه من تخلص منها -

إبدالها بأخرى عقالنية و يعتبر أسلوبا مثاليا لتغيير المعتقدات غير العقالنية و غير المنطقية و -
 (475، ص 2114القمش،).منطقية
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أساس الدراسة فتطرقت فيه  باعتبارهكي تناولت الباحثة في هذا الفصل العالج المعرفي السلو 
و أهداف العالج المعرفي السلوكي و أساليب العالج  مزايا  استخداماتهلمحة تاريخية عنه و 

  .العالج المعرفي السلوكي 
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يعتبر السلوك المحدد األساسي لشخصية اإلنسان ، ومن خالل السلوك يمكن ان نصنف األفراد 
 االنتشارإلى شخصيات سوية و أخرى شاذة و منحرفة و يعتبر العدوان ظاهرة سلوكية واسعة 

خاصة في العصر الحديث حيث يمارسه األفراد بأساليب متعددة و متنوعة ، و قد تكون تعبيرا 
إلخ ، ولم يبقى مقتصرا على األفراد فحسب ..باللفظ أو عدوانا بالجسم أو التخريب أو اإلتالف 

فأصبح يشمل الجماعات ، وهو موضوع المتناول في هذا الفصل حيث تعرضنا لسلوك العدواني 
  .وظيفته و النظريات المفسرة لهبه و مظاهره و تصنيفه و أسبابه  المصطلحات المتعلقة و بعض

 :خلفية تاريخية / 1

مقدمة " المبكرة في كتابه " ماكدوجال"بالسلوك العدواني  بين األفراد إلى محاوالت  االهتماميعود 
حول العدوان ،  التي كانت عبارة عن بعض التأمالت النظرية"  االجتماعيفي علم النفس 

و بعد ذلك قدم " الملخصات السيكولوجية " ظهرت أول إشارة للبحوث العدوان في فهرس مجلة 
هي تجريبي المنظم  للعدوان البشري و أول محاولة جادة للبحث ال( 9191)دوالر و زمالئه 

تأثر البحوث المالحظة بمحاولة دوالر و زمالئه ألكثر من  استمرالخاصة باإلحباط و العدوان و 
 .عاما  02

إلبتكار " بيركوفيتش"و "باص " و تمثلت المحاولة الثانية التي أثرت في بحوث العدوان في جهود 
بعض األساليب التجريبية لقياس العدوان وهي المحاولة التي فتحت الطريق للعديد من البحوث و 

و بوندورا عام  9100جويسون "قدمت محاوالت نظرية جدية لكل من  02الدراسات في أوائل 
ومنذ تلك الفترة تنوعت البحوث العدوان على مسارين النظري و  9100وبارون عام  9101

 ( 44،ص0292زهرة ،)التطبيقي 

 :تعريف السلوك العدواني  _2

 :ماهية السلوك _1_2

يعرف عدنان السلوك بأنه أي نشاط يصدر من اإلنسان سواء كان أفعاال يمكن مالحظتها و 
و الحركية أو النشاطات تتم على نحو غير ملحوظ كالتفكير و  الفسيولوجيةقياسها  كالنشاطات 

 (2،ص 0222عدنان ، ).التذكر و الوسواس و غيرها 
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 :لغة _ 2_2

يعرف العدوان بأنه التهجم على اآلخرين رغبة في السيطرة عليهم أو نتيجة الشعور بالظلم أو *
 ( 90،ص  9124مجمع اللغة العربية، )نحو ذلك 

التحدي و الضرب ، فالعداء هو الظلم و تجاوز الحد و : يعرف إبن منظور العدوان بأنه *
 ( 11ص إبن منظور ،دس ، )التعدي هو مجاوزة الشيء إلى غيره 

 : اصطالحا_ 3_2

  :عرف بندورا السلوك العدوانيي*

سلوك يهدف إلى إحداث نتائج تجريبية أو مكروهة أو إلى السيطرة من خالل القوة الجسمية  بأنه 
ك على أنه عدواني أي أن العدوان سلو  اجتماعياأو اللفظية على اآلخرين و هذا السلوك يعرف 

و اإليذاء إما يكون نفسيا على شكل سخرية أو  الممتلكاتينتج عنه إيذاء شخصي أو تحطيم 
 ( 02، ص0292عبد اهلل ، ).هانة و إما يكون جسديا إ

 :السلوك العدواني هو   DOLLARDيعرفه دوالر *

أي أن  سلوك غريزي داخلي و لكن ال يتحرك بواسطة الغريزة بل بتحريض من مثيرات خارجية ، 
حدوث السلوك العدواني دائما يفترض وجود اإلحباط و أن اإلحباط دائما يؤدي إلى العدوان 

 ( 09، ص0292عبد اهلل ، ).

 :حسب العويسي *

أخرى وهو سلوك متعلم فالطفل قد يتعلم اإلستجابة للمواقف التي  استجابةكأي  استجابةهو  
ق طفال عنده عادات مسالمة بالناس اآلخرين تجابه بالعراك فالبيئة السعيدة و المسالمة تخل

 ( 92، ص 9111العيسوي ، ).

  :و حسب الخالدي *

سلوك يوجه نحو الغير ، الغرض منه إلحاق األذى و الضرر النفسي والمادي وقد يوجه نحو 
 ( 02، ص 0229الخالدي ،).الذات فيلحق الضرر بها 
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  :السلوك العدواني عدنان يعرف *

بأنه أي نشاط يصدر عن اإلنسان سواء كان أفعاال يمكن مالحظتها و قياسها كالنشاطات  
غير ملحوظ كالتفكير و التذكر و الوسواس و و الحركية أو النشاطات تتم على نحو  الفسيولوجية

 (  22، ص0222عدنان ،) .غيرها 

أو ماديا أو مباشر أو غير السلوك العدواني هو سلوك يصدر من الفرد قد يكون لفظيا أو بدنيا *
 .مباشر و ينتج عنه إلحاق األذى البدني أو المادي أو نفسي سواء بالشخص نفسه أو باآلخرين 

 :المفاهيم ذات الصلة بالسلوك العدواني  -3

كمرادف  استخدامهايتداخل مفهوم السلوك العدواني مع المفاهيم أخرى ذات الصلة ، يمكن 
 ....لسلوك العدواني في حين أنها تختلف عنها و من بينها نجد الغضب العدائية العنف 

يقصد بالعداء شعور داخلي بالغضب و الكراهية موجه نحو الذات أو نحو شخص  :العداء  -
أو موقف ما و المشاعر العدائية تستخدم كإشارة إلى إتجاه الذي يقف خلف السلوك أو المكون 

 ( 992ص، 0229معتز سيد،) . لالتجاه الياالنفع

يعرف مارتن على أن العدوان سلوك يهدف إلى إيذاء شخص أو شيء ما أو  :العدوانية  -
إلحاق الضرر به ، و قد يتم إيذاء جسمانيا أو لفظيا و كذلك إهانة ، وهي ميل للقيام بأفعال 

 .عدوانية 

مستوى تقدير  انخفاضديدة قد تنطوي على ش انفعاليةسلوكية تتميز بصفة  استجابة :العنف  -
البصيرة والفكر ، وهو رد فعل للدفاع عن نفس مفاجىء دون أي إشباع أو إحساس بذنب موجه 

 ( 992، ص  0229معتز سيد ، ).القلق في الهجوم  حدهلتخفيض 

أو إتباع طرق في التفكير و شعور غير  االعتدالهو خروج عن الوسط أو البعد أو  :التطرف  -
معتاد لمعظم أفراد المجتمع إنه خروج عن قواعد أو األطر الفكرية و القانونية التي يرتضيها 

 ( 999، ص 0229معتز سيد ، ) .المجتمع 



الثاني                                                          السلوك العدواني       الفصل   

 

34 
 

هو شعور بالغضب يتولد عند الفرد إزاء شعوره بالعجز من أن يكون أفضل المحبوبين  :الغيرة  -
تبر من األمور المتوقعة لدى األطفال أكثر من غيرهم وهو مايبعث إلى سلوك من حوله و تع

 ( 999، ص 0229معتز سيد، ).عدواني 

 إيذاء اآلخرينهو أحد السلوك العدواني العنيف الذي يهدف إلى إيذاء  :السلوك اإلجرامي  -
في كل دولة  مجرما بحكم القانون و بعقاب صاحبه عليه حسب ماهو موجود في قانون العقوبات

 ( 999، ص 0229معتز سيد ، ).من دول 

يستخدم بمعنى واحد مع العدوان أو كمرادف يعتبره كل من باص و بيري     :الغضب  -
" buss_pury  " متمايزان نظريا بأنه أحد مكونات أو أبعاد العدوان و لكن الواقع أنهما مفهومان

جرائيا ، فهو أحد  تصيب الفرد بينما العدوان سلوك صريح ال يعكس دائما مشاعرنا  االنفعاالتوا 
الداخلية ، فنجد أحد األشخاص غضب و لكنه لم يبدي جهدا صريحا إليذاء شخص آخر 

 ( .099، ص 0229معتز سيد ،).

 :أشكال و تصنيفات السلوك العدواني / 4

تصنيف العدوان إلى أشكال و يمكن يتميز اإلنسان عن الكائنات األخرى بالعقل و اللغة ، 
 :مختلفة أهمها 

 :حسب األسلوب _ 1.4

 :عدوان جسدي _ 1.1.1

يقصد سلوك جسدي المؤذي الموجه نحو الذات أو نحو اآلخرين و يهدف إلى إيذاء أو خلق  
ضرب ، الدفع ، –بالخوف و هو كذلك يمكن أن يكون موجها لذات أولألخرين وم أمثلته شعور 

 (921، ص0292سهيل ،.)  .الشد ، غضب شديد  الركل ، العض ،

  :عدوان لفظي _ 2.1.1

يقف عند حدود الكالم الذي يرفق الغضب ومن أمثلته شتم ، سخرية ، تهديد ، من أجل إيذاء أو 
 (921، ص0292سهيل ،.)  .خلق جو من الخوف وهو يكون موجها لذات أو اآلخرين 
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 :عدوان رمزي _3.1.1

عن نظر  اآلخرين أو توجيه اإلهانة لهم كاالمتناع األفراد احتقاربطريقة غير لفظية عن  تعبير 
 (921، ص0292سهيل ،.) عن تناول ما يقدمه له االمتناعإلى شخص الذي يكن له العداء أو 

 :عدوان من ناحية السواء و الالسواء _ 2.1

  :عدوان الحميد _ 1.2.1

أفعال عدوانية التي تعتبر كدفاع عن النفس و عن ممتلكات وغير ذلك مما يحافظ على  تشمل
 حياة الفرد و بقائه في مواجهة األخطار المحيطة به 

  :عدوان مرضي هدام _ 2.2.1

 وضع هذا التصنيف كل من إيريك فروم و فرويد وهو العدوان الذي ال يحقق هدفا وال يححمي
 (921، ص0292سهيل ،) للعدوانمصلحة أو هو باألحرى عدوان 

 :حسب وجهة اإلستقبال _ 3.1

 :عدوان مباشر _ 1.3.1

هو الفعل عدواني موجه نحو الشخص الذي أغضب المعتدي أي إلى مصدر اإلحباط و ذلك  
 (921، ص0292سهيل ،.)  .القوة جسمية أو تغيرات اللفظية و غيرها  باستخدام

 : عدوان غير مباشر_ 2.3.1

على الشخص بديل وعدم توجيه نحو الشخص الذي يتسبب في غضب المعتدي  اعتداءيتضمن  
جيه العدوان المباشر إلى مصدره األصلي خوفا من العقاب فيحوله ، فربما قد يفشل الطفل في تو 

بكبش الفداء تربطه  ، أي مايعرف..إلى شخص آخر أو شيء آخر صديق ، خادم ، ممتلكات 
 (921، ص0292سهيل ،) كامناصلة بالمصدر األصلي وهو يكون 
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 :حسب الضحية _ 1.1

  :عدوان فردي _ 1.1.1

 .يصدر عن الفرد واحد ضد آخر أو ضد جماعة أو ضد معايير مجتمع 

 :عدوان جمعي _ 2.1.1

 (921، ص0292،سهيل .) هو عدوان الذي تمارسه جماعة ما ضد فرد أو أفراد آخرين  

 :حسب مشروعيته _ 5.1

  : اجتماعيعدوان _ 1.5.1

يشمل أفعال عدوانية التي يظلم بها الفرد ذاته أو غيره تؤدي إلى فساد المجتمع وهي أفعال التي 
 .تعد على كليات خمس ، نفس ، مال ، عرض ، العقل ، الدين 

 :عدوان إلزام _2.5.1

 .يشمل أفعال التي يجب على الشخص القيام بها لرد الظلم و دفاع عن النفس والوطن والدين  
 (921، ص0292سهيل ،)

 :عدوان مباح _ 3.5.1

إتيان بها قصاصا ، فمن إعتدى عليه في نفسه أو عرضه أو يشمل األفعال التي يحق لإلنسان  
 (921، ص0292سهيل ،)  .ماله أو دينه أو وطنه 

  :عدوان وسيلي _1.5.1

كوسيلة للحصول على شيء ما ، أو كأسلوب إلختيار رد فعل شخص آخر  استخدامهيهدف إلى 
 (921، ص0292سهيل ،) .خير وسيلة لدفاع هي الهجوم : ئع يمثل الشا
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 : سمات الشخصية العدوانية  _5

ان جميع الناس يولدون بأجهزة عصبية مختلفة بعضهم  اعتبارإلى "  EYSENK"ذهب إيزيك  
تصبح  االستثارةو الشخصيات سهلة  االستثارةو بعضهم يكون صعب  االستثارةيكون سهل 

تسمى  سهل في أن يكون عدوانيا او مجرما ، وهذه السمات ما االستعدادمضطربة لدى صاحبها 
جب يمثل سمات اإلنفعالية للشخصية بالشخصية العدوانية التي تقع على المتصل القطب المو 

 .العدوانية و القطب السالب في هذا العامل يتمثل في الالعدوانية و الخجل و الحياء 

كما يالحظ في الشخصية العدوانية سمات و خصائص أهمها األنانية الشديدة و التمركز حول 
، القسوة  االندفاعيةو  االستثارةالذات و نقص الشعور بالمسؤولية ، نقص البصيرة و الغضب و 
 .ضبط األنا  انخفاضو العنف ، نقص النضج ، رفض النقد ، عدم تحمل اإلحباط و 

كبيرة و بروز طلبات جديدة و حاجات ضرورية  انفعاليةوفي مرحلة المراهقة تحدث تغيرات   
، كل ...و التقبل من الطرف اآلخرين باالنتماء و الشعور  االستقاللبالنسبة له ،كالحاجة إلى 

حادة قد يتمكن المراهق من كبتها أو تنفيس  انفعاالتهذه الحاجات قد تنشأ عن صراعات و 
قد يعمل على تعطيل قدرته على التفكير  الغضب الذيأقلها  انفعالية استجاباتعنها من خالل 

 السليم ، وقد تصدر عنه بعض األفعال العدوانية ، فإذا ما وجد المراهق وسطا مدعما و معززا
العدوانية  السلوكياتمن جهة أخرى ،فإن  استمراريةغير التكيفية من جهة و  السلوكياتيمثل هذه 

تصبح عندها أسلوبا للتعامل و مواجهة كل العقابات  التي تتعرض طريقه بعد ذلك بمجموعة من 
 " JESNESSE"السمات أو خصائص الناتجة عن لجوئه للسلوك العدواني وقد توصل جيسنس 

إلى أن المراهق فردا يتميز بعد الرضا الشديد و الغضب إذ أنه أقل نضجا يحس في عالقاته مع 
 (  24،01،40،00ص . ، ص0222هناء، ).اآلخرين بالضيق و يمتاز بقابلية للمخالطة 
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 : عوامل و أسباب المؤثرة في ظهور السلوك العدواني  _6

 :العوامل النفسية _ 1.6

 : الرغبة في تحقيق القدرة و تأكيد الذات _ 1.1.6

فإفتقار اإلنسان للقدرة الالزم من تأكيد الذات يعرضه للفشل في تحقيق وجوده و إمكاناته مما 
يثير السلوك العدواني ، فجو القهر و التسلط و التعسف سواء في محيط األسرة أو غيرها يعمل 

و مساويا لعدم الطاعة بر في هذا الجو على إضعاف تأكيد الذات الدفاعي المبدع ، و يعت
الخطيئة و يعتبر تهديد قوة السلطة فيحول تأكيد الحميد إلى تأكيد مرضي للذات يقوم على 

 (192، ص0229حسن ،).العدوان و الهدم و التخريب و القسوة و السادية 

 :الحرمان _2.1.6

يعتبر الحرمان سواء كان مادي أو معنوي من األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى العدوان ، 
هو نقص أو غياب لعنصر ضروري لبنية الجسم "  LITREE"فالحرمان العاطفي حسب ليتر 

 (192، ص0229حسن ،) .البشري 

 :اإلحباط _ 3.1.6

قي دراستهما إلى أن السلوك العدواني هو  "سيزر"و " ميلر"و " دوب"و "دوالر "توصل كل من 
إستجابة طبيعية لإلحباط أي كلما تعرض الفرد لإلحباط يصدر منه سلوك عدواني و كلما زاد 

شدة العدوان ، و بالتالي فعند تعرض المراهق لإلحباط نتيجة  ازدادتاإلحباط و تكرر حدوثه 
عدواني ا اإلحباط أو يصدر منه سلوك فشله أو عدم تحقيقه ألهدافه و حاجاته فإنه يعبر عن هذ

تجعل المراهق أكثر  االنفعاليةباإلضافة إلى فترة المراهقة هي مرحلة الصراعات و التوترات 
عدوانية و كذلك شعور بعد األمان و الذنب و  سلوكياتفتصدر منه . وغضبا و قلقا  اندفاعا
 ( 904، ص  0222عبد اهلل بن عراء ،) .النقص 
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 :  االجتماعية العوامل_2.6

 :دور األسرة _1.2.6

وكل أسرة لها أساليبها السلوكية األسرة هي أول الجماعات و أهمها و أقواها أثرا على الفرد ، 
و لألسرة أهمية عظمى في تشكيل شخصية  االتجاهاتالجاهزة وما ترتضيه و تطلبه من القيم و 

، إن اإلفراط في عقاب الفرد فهو ال يقوى أن يحيا حياة بشرية بدون أن ينشأ في مثل هذه البيئة 
المراهق بسبب عدوانية قد يؤدي إلى زيادة تكرار العدوان الصريح و كذلك فإن القسوة و الشدة 

و العقاب و المقاومة و المعارضة رغبات الطفل المتمثلة في األوامر و النواهي  اآلباءمن جانب 
و القهر و اإلحباط و القهر و اإلجبار و تحميل المراهق المسؤوليات أكثر مما يتحمل كما يؤثر 

الوالدين او إصابة أحدهما بالمرض النفسي على ظهور العدوان عند المراهق و  انفصالأيضا 
عبد اهلل حسين ) .السلوك العدواني لديهم  لألسرة و كثرة عدد أفرادها ينمي االقتصادكذلك 

 (  21،  20ص .، ص 0292،

 :دور الرفاق _ 2.2.6

سوء معاملة األقران غيظ الطفل من رفاقه شعوره بالنقص وسط الرفاق ممارسة بعض الرفاق 
السيطرة و العدوان على الطفل و أول أسباب الصراع ما تتميز به فترة المراهقة من نزعة فردية 

يغوص فيها عمل العقل بسبب تغلب النشاط الغريزي و العاطفي على النشاط المنطقي  فوضوية
العدوانية ففي هذه المرحلة يثور المراهق  السلوكيات، كما أن التغيرات الجسمية تؤثر في إحداث 

األشياء و تمزيقها أو إلى  بتحطيمللغضب إلى الخارج تارة  االنفعاليةألتفه األسباب موجها الطاقة 
 ( 12، ص  9112سيدر ،).الداخل تارة أخرى موقعا أذى لنفسه أو ممتلكاته 

 : عوامل وراثية و صحية _ 3.2.6

التي أجريت على التوائم و التي تعد الوراثة إحدى العوامل المسببة للعدوان و تؤكد ذلك الدراسات 
في السلوك العدواني بين التوائم المتماثلة كما ان شذوذ الصبغيات الوراثية قد  وجدت أن اإلتفاق

يؤثر في ظهور السلوك العدواني باإلضافة إلى وظيفة الدماغ مثل وجود خلل في الجهاز 
 .العصبي 
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كما أن بعض العوامل الصحية قد تؤثر على العدوان لدى األطفال ففي بعض الحاالت يسبب 
من المرض حالة التهيج عند األطفال المرضى كما يمكن أيضا أن يسبب حالة  جاالنزعااأللم و 

مشاركة في األنشطة و كل هذه المشاعر يمكن أن تدفع بالطفل من اإلحباط لعدم تمكنه من ال
 ( 22، ص  0222وفيق ، ).عن طريق السلوك العدواني  إحاطاتهإلى التعبير عن 

 : العامل الجنسي و السلوك العدواني_3.6

العدوانية بين  االستجاباتواضح من حيث ظهور  اختالفأثبت الدراسات العدوانية وجود 
الجنسين حيث وجد أن األطفال الذكور أكبر عدوانية من اإلناث و ذلك منذ فترة مبكرة من الحياة 

من خالل دراستهما حول العوامل "  SAND ET COOL" "ساند و كول "بحث وجد الباحثون 
العدوانية عند الذكور كانت مرتفعة مقارنة باإلناث ، كما أشار إلى أن  بالسلوكياتالمرتبطة 

" نتائجها تدعم األبحاث السابقة مثل دراسة شنتوب و سولبراك و إيرون و بانتا و فالدر و لوليش
أن الذكور على عكس اإلناث يتلقون مدعمات من " مالك دانيال و أرشر" ويذكر في هذا الصدد 

ينظرون ...( أولياء و معلمين و) ، حيث أن أعضاء هذه التنشئة  االجتماعيةنشئة خالل الت
العنيفة لدى الذكور بخالف نظراتهم إلى السلوك الفتاة وقد نجد  السلوكياتبطريقة عادية إلى هذه 

أن أنماط الشخصية الذكورية المميزة بالخشونة و الغلطة و العنف نمط مرغوب فيه و أن هؤالء 
 (02، ص  0290بن يحي ، ).لدى اإلناث  السلوكياتذاتهم ال يشجعون هذه  األشخاص

في حين توصلت الباحثة جولي بيلونجر في دراستها حول مقارنة الذكور و اإلناث فيما يتعلق 
العنيفة في الثانويات المتواجدة في كندا إلى تكرار السلوك العنيف لدى جنسين على  بالسلوكيات

نحن بعيدون عن " العنيفة و تقول الباحثة  السلوكياتفرق بين الجنسين في السواء أي عدم وجود 
 .لذكور يميلون إلى العنف المادي الفكرة المتمثلة في أن البنات يستعملن العنف اللفظي و ا

 (12، ص  9112سيدر ،)
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 :النظريات المفسرة لسلوك العدواني  _7

 :نظرية السلوكية _1.7

و تعديله وفقا لقوانين التعلم لذلك ركزت  اكتشافهيرى السلوكيون أن العدوان شأنه شأن أي سلوك 
 .دراسات السلوكيون للعدوان على عملية التعلم 

شخص ما السلوك العدواني قد يتم  منها اكتسبأن الخبرات التي  االتجاهإذ يرى أنصار هذا 
 .العدوانية كلما تعرض لموقف محبط  االستجابةتدعيمها مما يعزز لدى الشخص ظهور 

تفاعلية عادية ناتجة عن تعقد اآلليات  انعكاسية استجابةلقد بين السلوكيون أن العدوانية هي 
الطبيعية وعمل اآلليات اإلشتراطية المتعارف عليها و المؤثرة لذلك يعتبر هذا المنظور أن 

تحكم فيه و منعه عن الظهور هو القيام العدوان سلوك متعلم يمكن تعديله ، وكان أسلوبهم في ال
 ( 099، ص0229عصام ، ).بهدم نموذج التعلم العدواني و إعادة بناء نموذج تعلم جديد 

العدوانية كما سبق ذكرها فإنه يمكن إزالة الشروط وما يأخذ عن هذه النظرية هو أنه إذا كانت 
عالج بالطرق العالجية السلوكية فظاهرة المسببة لها عند الفرد ، لكن هذا ال يكون بسهولة أثناء ال

للمثيرات في المدى القصير و لكن تدخل متغيرات أخرى كطريقة  إشراكالعدوانية ليست حاصل 
 .رؤية الفرد للعالم المحيط به و تقديره له أدى إلى ظهور المنظور المعرفي 

 :نظرية المعرفية _2.7

و األحداث التي تقع له وفي تهتم هذه النظرية بدراسة الخبرة الذاتية من حيث إدراك الفرد لنفسه 
للشخص العدواني و  االجتماعيدراستها لسلوك العدواني تركز هذه النظرية على سياق النفسي و 

 العنف و العدوان للتعبير عن ذاته و تحقيقها استخدامالظروف و المتغيرات التي أدت إلى 
التي تمثل دافعا بالتصدي لهذه اإلعاقات التي تحول دون تحقيق ذاته ، ومن أهم اإلعاقات 

 .للسلوك العدواني في شعور الفرد بالفوارق الطبيعية البالغة الجدة و التي تحول دون تحقيق ذاته 

السلبية أو المعتقدات التي  االنفعاالتأشار محمد إلى أن العدوان ناجم عن نقص في ضبط 
ؤدي إلى العدوان كإستراتيجيات ثابتة لمواجهة الحقائق يستحق معالجة العمليات المعرفية و ت

ة للوقاية و الضبط و التغيير نحو البيئية و أن هذه المعالجة ستؤدي إلى إستراتيجيات فعال
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فعلى اإلنسان ان يعدل حساباته العقلية و الفكرية و أن يعيد التفكير في تفكيره و أن  األفضل
 .خرج نفسه من دائرة لالمنطق و التفكير إلى دائرة المنطق و التفكير ي

فالمعرفيون يشيرون إلى أن الفرد بعد تجربة سارة أو غير سارة ينتقي هذا األثر الذاتي للنشاط 
 .المختار ليدعم و يعزز قوة بعض األنماط السلوكية 

و التفكير و أن الفرد يفكر و يفعل و  االنفعالفي المقابل يرى إليس أن هناك تداخل بين 
يتصرف في نفس الوقت و نادرا ما يحدث أحد هذه المكونات دون األخر و عليه يرى أن العدوان 

و  االجتماعيبالقيم األساسية الخاصة بالبقاء و السعادة و القبول  ارتقىيكون سويا إذا ما 
كل مضايقة ، حب الجدل ، عداءة ، العالقات الطبيعية أما العدوان غير السوي فيظهر على ش

 ( 020، ص 0221محمد ، )...إهانة ، معارضة ، 

 :نظرية التحليلية _3.7

 ويقوىترجع بذور هذه النظرية إلى فرويد الذي اشار إلى أن العدوان غريزة فطرية وأن الغرائز 
 االختياريالذي يأخذه السلوك ، أي أن الغريزة تمارس التحكم  االتجاهدافعة للشخص نحدد 

حساسية الفرد ألنواع معينة من المثيرات و ان هناك ميال فطريا لدى  زيادةللسلوك عن طريق 
يستثار لديهم إنما يعبر عن رغبة غريزية على بعضهم ، أو أن العدوان الذي  االعتداءاألفراد في 

 .لدى بني البشر 

و األنا األعلى ، فالهو منبع  و يقول فرويد أن الجهاز النفسي يتكون فرضيا من الهو و األنا
الطاقة الحيوية و النفسية التي يولد بها ، يضم الغرائز و الدوافع الفطرية الجنسية و العدوانية وهو 
مستوى القوى و الطاقات الغريزية وهو الشعوري و ال شخصي ، و ال إرادي بعيد عن المعايير و 

فهو مركز الشعور و اإلدراك " Ego" ناالقيم يسيطر على نشاطه مبدأ اللذه و األلم ، و األ
 للفردالحسي الخارجي و الداخلي و العمليات العقلية وهو المشرف على الجهاز الحركي اإلرادي 

و يتكفل بالدفاع عنه و يعمل على توافقه مع البيئة ، ويحل الصراع بين مطالب الهو و األنا 
د إليه على أنه محرك للشخصية يعمل يعمل في ضوئه و ينظر فروي األعلى و بين الواقع الذي

والبد أن يكون الجهاز التنفسي متوازنا  االجتماعيمن أجل حفظ و تحقيق قيمة الذات و التوافق 
 .حتى يكفل للفرد طريقة سليمة للتعبير عن الطاقة الليبيدية و حتى تسير الحياة سيرا سويا 
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هو مستوى المثاليات و األخالقيات و الضمير و الصواب و  " super ego" أما األنا األعلى 
إلخ ، وهو رقيب نفسي ال شعوري إلى حد كبير ينمو مع نمو الفرد ، و يتأثر ..الحق و الخير و

 .بالوالدين أو من يحل محلهما ، وهو يعتدل و يتهدب بزيادة ثقافة الفرد و خبراته في المجتمع 

ة الغريزة أن الحياة كفاح بين غريزة الحياة و دوافع الحب و يمكن تلخيص أراء فرويد حول نظري
من أجل الحفاظ على الفرد و بين غريزة الموت و دوافعها العدوان و الجنس و التي تعمل 

هي غريزة تحارب من أجل تدمير اإلنسان و تقوم بتوجيه العدوان المباشر  االنتحارالتدمير و 
لعدوان نحو موضوع خارجي فسوف يرتد إلى الكائن نفسه و خارجيا نحو اآلخرين ، إذا لم ينفذ ا

 .يصبح تدميرا للذات 

على ضوء هذه النظرية تبدوا غريزة العدوان عريزة فطرية تولد بوالدة اإلنسان ، إذ ال يمكن الهرب 
 .منها والبد من إشباعها أو محاولة تعديلها لغرض السيطرة عليها 

م دافع عدواني و لكن الشخص السوي ال يعبر عن دافعه لقد أوضح فرويد أن كل األفراد لديه
ما الذي سيحدث إذا تم كبت : أو حتى نفسه وهنا التساؤل يطرح نفسه اآلخرين  اتجاهالعدواني 

 الدافع العدواني ؟ 

أشار فرويد انه يجب إطالق العدوانية في شكل ما وقد يكون ذلك بشكل مباشر من خالل 
الرياضة و الفن و غيرها ، كما بين فرويد أيضا أن العدوان ال :  مقبولة مثل اجتماعيةنشاطات 

يحتاج أن يتم توجيهه بشكل مباشر تجاه مصدر العدوان ، فالعدوان هو يوجب من خالل اإلزاحة 
نحو هدف بديل بسبب صور الكف التي تعوق توجيه العدوان نحو المصدر الحقيقي للعدوان 

دين قد يتصرفون بشكل عدواني إتجاه أقرانهم و يؤكد فرويد فاألوالد الذين يتعرضون لضرب الوال
على أن طاقة الشخص العدوانية يجب إطالقها في شكل ما خوفا من كبتها مما يؤدي إلى أشكال 

 (   49،11ص . ، ص 0222محمد ، ). االنتحارمن العدوانية تصل إلى حد القتل أو 

 العدوان حسب نظرية تحليليةة مخطط يوضح كيفية إطالق غريز ( :1)شكل رقم 
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 : نظرية التعلم اإلجتماعي _ 1.7

أن الغرائز ال يمكن أن تكون مسؤولة عن العدوان ذلك ألنه سلوك  االتجاهيرى أصحاب هذا 
أن أساليب التربية و  االتجاهمعتمد ينتج من خالل المالحظة و التقليد لذا يرى أصحاب هذا 

تلعب دورا هاما في تعلم األفراد لألساليب السلوكية التي تمكنهم من تحقيق  االجتماعيةالتنشئة 
العدوان وسيلة لتحقيقها وعليه تعتبر هذه  دافهم ، وهكذا يصبح مبدأ التعلم هو مبدأ الذي يجعلأه

 .بشكل كبير بالسلوك العدواني  اهتمتالنظرية من النظريات الحديثة التي 

 أن العدوان سلوك متعلم عن طريق المالحظة ، التقليد و التعزي " ألبرت بندورا " إذ يرى رائدها 

تعلم السلوك العدواني عن طريق مشاهدة غيره و تسجيل هذه األنماط السلوكية على فاإلنسان ي
رمزية يستخدمها في تقليد السلوك الذي يالحظه ، كما اوضح بندورا أن تعلم  استجاباتشكل 

، إصدار حركي ،  االحتفاظ،  االنتباه: السلوك بالمالحظة يتم في ضوء أربع عمليات هي 
 .عمليات دفاعية 

العدواني فالفرد من  على أهمية العمليات المعرفية في تعلم أنماط السلوك االتجاهيؤكد هذا كما 
لسلوك الشخص اآلخر ، و يالحظه ثم يحتفظ بالمعلومات  اهتماماخالل التعلم بالمالحظة يعطي 

في الذاكرة بعدها يحدث إعادة إنتاج السلوك الذي تم مالحظته فالتعلم يحدث من خالل معالجة 
 .معلومات و التقليد ال

في تنظيم السلوك العدواني ، فقد يميل ( أفكار الناس ) تكلم باندورا على أهمية العوامل المعرفية 
العدوانية كأن يقول أن الضحية هي التي دفعتني إلى  سلوكياتهمبعض األشخاص إلى تبرير 

 .السلوك العدواني ، لذلك اليشعر القائم بالعدوان بالذنب  ارتكاب

اإلجرائي أن اإلنسان يتعلم سلوكه نتيجة  لالشتراطسكينر في نظريته  افترضإلى جانب ذلك 
للثواب و العقاب لذلك يكفي مكافأة الطفل على سلوكه العدواني مرة واحدة ليرسخ فيه و يصعب 

 .تعديله بعد ذلك 
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ألساليب السلوكية دورا كبيرا في تعلم الفرد ا االجتماعيةعليه تلعب أساليب التربية و التنشئة 
التي تسود المجتمع و الثقافات الفرعية داخل  االجتماعيةفالسلوك العدواني يرتبط بطبيعة الثقافة 

 .األسرة 

ينسبون السلوك العدواني إلى البيئة  االجتماعيمن خالل ماسبق نرى أن أصحاب نظرية التعلم 
التي يعيش فيها الفرد وهذا عن طريق المالحظة و التقليد ، فالفرد يرى السلوك  االجتماعية

 ( 29-22، ص  9110مطرودي ،).العدواني ثم يرسخه في ذاكرته ثم يعيد إنتاجه الحقا 

 : نظرية السمات _5.7

ترى هذه النظرية أن العدوان سمة من سمات الشخصية وهناك فروق بين األفراد في هذه السمة ، 
في ذلك التحليل العاملي لسمات الشخصية ،  استخدمتالتي  االختباراتمن أهم المقاييس و و 

وجد أن العداوة سمة من سمات الشخصية موجودة عند جميع الناس بدرجات متفاوتة فتوجد حيث 
معظمهم بدرجة متوسطة ، و عند قلة منهم بدرجة منخفضة ، وعند قلة أخرى بدرجة عالية  ، 

الشخص في  استعدادس العداوة الصريحة وغير صريحة ، و تدل سمة العداوة على وتقاس بمقايي
إظهار العدوان في المواقف المختلفة بحسب ما يدركه من مثيرات العدوان ، فاألشخاص أصحاب 

العدوان ألن عتبة التنبيه عندهم منخفضة مما يجعلهم يغضبون بسرعة  كثيروسمة العداوة العالية 
العدوان عنده ، يعتبر  ال تثير،ويدركون مثيرات العدوان في مواقف كثيرة قد تبدوا مواقف عادية 

من أكبر دعاة هذه النظرية الذي يقوم بوجود شخصية عدوانية حيث قدم "  eysenck"أيزيك 
 : يذهب إلية كما يلي براهين علمية على صحة ما 

و منهم من هو  االستثارةعصبية مختلفة فمنهم من هو سهل أن جميع األفراد يولدون بأجهزة 
تصبح مضطربة و الشخص المضطرب لديه  االستثارة، فالشخصيات سهلة  االستثارةصعب 
إلى أن  9100في أن يصبح عدوانيا أو مجرما ، وقد توصل إيزيك في أحد أبحاثه  استعداد

و أن القطب السالب يتمثل في الخجل  االتجاهالعدوان يمثل القطب الموجب ، في بعد ثنائي 
تصلح لقياس درجة العدوانية عند  العدوانحياء ، و أنه بين القطبين مدرج من عدوان إلى 

   ( 92، ص  0221بشير ،). مختلف األفراد 
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 (:تفريغ االنفعاالت والشحنات النفسية المكبوتة  )نظرية التنفيس

تشير هذه النظرية الى أن السلوك العدواني هو تنفيس النفعاالت مكبوتة حتى ال يحدث انفجار 
الجسمية ، وقد يؤدي تفريغ  -سلوكي وحتى ال يؤدي كبتها الى بعض االضطرابات النفسية

د من العدوان، ومثال ذلك شاهد السلوك االنفعاالت المكبوتة الى خفض العدوانية أو المزي
العدواني في بعض األنشطة الرياضية سواء عند الالعبين أو المشاهدين كتفريغ النفعاالت 

مكبوتة نتيجة ألسباب أخرى خارج مجال الرياضة كالعوامل اجتماعية ، اقتصادية ، سياسية 
 (. 40، ص0221سري ،) وغيرها 

كرته نظرية أخرى ، فالسلوك العدواني كأي سلوك أخر هو كل نظرية أتت بعوامل مكملة لما ذ
 . تي ال يمكن اجمالها في توجه معينمحصلة مجموعة من العوامل المتفاعلة والمتداخلة ال

 :قياس السلوك العدواني  _8

تعتبر عملية قياس السلوك العدواني من إحدى الصعوبات التي يواجهها المهتمون بدراسة هذا 
السلوك ألن السلوك معقد إلى درجة كبيرة و لعدم وجود تعريف إجرائي محدد له ، لذلك طرق 
القياس مختلفة وهي دون شك تعتمد على النظرية التي يدرس أي باحث سلوك العدواني في 

 :قياس السلوك العدواني  ضوئها ومن طرق

 المالحظة المباشرة  -
 المقابلة السلوكية  -
 تقدير األقران  -
 الشخصية  اختبارات -
 ( 02، ص 0221خولة ، ) المسئولينتقدير المعلمين أو  -

 :مظاهر السلوك العدواني  _9

يبدأ السلوك العدواني كنوبة مصحوبة بالغضب و اإلحباط ، وقد يصاحبه شعور بالخجل  -
 والخوف 

 أو المتكررة في بيئة الفرد النفسية المتواصلة  لضغوطتتزايد نوبات السلوك العدواني نتيجة  -
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اليدين أو األظافر أو األسنان أو  باستخداملغرض اإلزعاج  لالنتقامعلى األقران  االعتداء -
 الرجلين أو الجسم بدافع اإلنتقام 

إخفائها لمدة من الزمن بغرض بها ، أو  االحتفاظعلى الممتلكات اآلخرين ، و  االعتداء -
 اإلزعاج 

، 0292سليمة ، ).توجيه النقد الالذع لآلخرين ، و تبادل الشتم و التلفظ بألفاظ قبيحة  -
 ( .2-2 ص

 : تصنيف و تشخيص السلوك العدواني  _11

( F.91) االجتماعيضمن إضطربات السلوك  ICD-10يتم تصنيف السلوك العدواني في 
بنمط متكرر و مستمر من السلوك الإلجتماعي أو " هذه  االجتماعيالسلوك  وتتميز إضطربات

 .العدواني أو المعائد 

 : و يتم التفريق بين األنواع التالية 

حيث تكون العالقة ( F-91-1) االجتماعي االرتباطمع نقص  االجتماعيإضطربات السلوك _ 
 .بين الطفل و األتراب و الراشدين متضررة بوضوح 

يوجد إندماج إجتماعي ( F-91-2) اجتماعي ارتباطمع وجود  االجتماعيإضطربات السلوك _ 
 . جيد إال أن األطفال غالبا ما ينتمون إلى مجموعة جانحة

و يظهر هذا الشكل ( F-91-3)مع السلوك المعارض ، معاند  االجتماعيالسلوك  اضطراب_ 
و يتجلى في سلوك معاند بوضوح مع ( تحت سن السابعة) بصورة واضحة عند األطفال الصغار 

 .شديدة لحقوق اآلخرين  انتهاكاتعدم وجود 

 ( F-91-9) االجتماعيإضطربات أخرى أو غير محددة بدقة من السلوك _ 

 :في إضطربات السلوك المتجسد بين فئتين من أنماط السلوك العدواني   DSM 5و يفرق *

سلوك عدواني من نمط الجماعي : مع األنماط الفرعية التالية  االجتماعيإضطربات السلوك _ 
 .و سلوك عدواني من النمط الفردي و من السلوك العدواني من نمط غير المتمايز 
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 .سلوك عناد و معارض  اضطراب_ 

يتطلب وجود نمط من سلوك واحد من األنماط  DSM 5لتشخيص السلوك العدواني وفق _ 
تة أشهر على أقل ، ال يتم فيه قبول حقوق اآلخرين و المعايير المذكورة أدناه يستمر لس

في البيت أو في ) هذا السلوك عندئذ في الوقت نفسه في مواقف مختلفة  و يظهر االجتماعية
 ( .المدرسة أو في التعامل مع األتراب 

ة مبرر إال إذا توفرت ثالث معايير الخمس االجتماعيالسلوك  اضطرابيعتبر تشخيص  ال و_ 
 .التي ظهرت في اإلثني عشر شهرا األخيرة 

ميلودي ...)،أما بسيط أو شديد  االضطرابفحسب عدد األعراض الموجودة يتم تشخيص _ 
 . (41، ص 0291،

في هذا الفصل تبين أن العدوان ظاهرة من أعقد و أخطر  تناولتاهمن خالل ما تطرقنا إليه وما 
وأن العدوان هو سلوك إرادي مقصود يهدف إلى إلحاق األذى  ، االجتماعيةالظواهر النفسية و 

الجسمي أو البدني أو األذى النفسي بشخص آخر أو حتى بنفسه ، وأنه معروف في سلوك 
الطفل و المراهق و اإلنسان السوي و المرضي ، و إن كان التعبير عنه بعدة أشكال كالعدوان 

وان الموجه نحو الذات أو نحو الخارج فإن الهدف الجسدي أو العدوان اللفظي أو الرمزي أو العد
 .واحد هو إلحاق األذى و التخريب بالذات أو باآلخرين 

و مما يزيد األمر تعقيدا و خطورة هو أن السلوك العدواني يزداد في اإلنتشار لدى فئة المراهقين 
 . و الجنوح كاالنحرافالنفسية األخرى  باالضطراباتمما له صلة 
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فترة  اعتبارهاتعد فترة المراهقة من أهم الفترات التي يمر بها اإلنسان في حياته الطبيعية بل يمكن 
قلقة و حرجة ينتقل فيها الفرد من الطفولة إلى  انتقاليةميالد جديدة باإلضافة إلى كونها فترة 

طبائع  اختالفالباحثون في تحديد بدايتها و نهايتها بشكل دقيق و سبب هو  أختلفالرجولة وقد 
فترة أزمة و قلق و توتر و  اعتبرتالفترات الزمنية ، حيث  اختالفالشعوب و تعدد الثقافات و 

فترة عادية و طبيعية في  اعتبرتفي علم النفس التقليدي أما في علم النفس الحديث  اضطراب
حيث يبذل العلماء و الباحثين النفسيين قصارى جهدهم لتعرف عليها أكثر . مسار نمو اإلنساني 

 .و معرفة حاجاتها و متطلباتها و مشاكلها وهو ما سنتطرق إليه في هذا الفصل 

: تعريف المراهقة  - 1 

 : المعنى اللغوي  1.1

 أي مقارب للحلم و راهق الحلم قاربه : غالم مراهق : في مادة رهق و منه قولهم 

و الدنو من الحلم أي أن المراهق هو الفتى الذي يدنوا من النضج و إكتمال  االقترابتعني 
 ( 719، ص  5791فؤاد ، .) الرشد

سورة الكهف ")أما الغالم فكان أبواه مؤمنان فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا "  :وفي قوله تعالى 
 ( 97-97أية  ،

 : في المعاجم الغربية (  Adolescences)من جهة أخرى تعني المراهقة *

من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة و من ثم هي المسافة زمنية فاصلة بين عهدين أو  االنتقال
 (  A.regarder.2004.p 16)سنة  57سنة و  57بين فترتين 

 :  االصطالحيالمعنى  1.1

 :  N.sillayتعريف *

-57سنة و  51-57من عالم الطفولة إلى عالم الراشدين أي بين  االنتقالالمراهقة هي مرحلة 
العرق الجنسي و : سنة و إن تحديدها يكون صعبا ألن عمر المراهقة و موتها تتغير حسب  72
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ويرى أنها مرحلة . و الثقافية  االقتصاديةو  االجتماعيةو خاصة األوساط الشروط الجغرافية 
بول )مع التبعية المادية بالنسبة للعائلة  تتالءمو الحرية ال  االستقالليةصعبة ذلك ألن رغبة في 

 ( 445، ص  5771و آخرون ، 

 : تعريف تحليل النفسي *

هي مرحلة نشيطة يطلق عليها فرويد إسم المرحلة التناسلية تسبقها ما قبل التناسلية تزداد فيها 
أي شحنات الليبيدية للوظيفة شحنات النفسية الليبيدية شدة و قد تنظم هذه األخيرة أو بعضها 

التناسلية في صورة أعمال تمهيدية أو مساعدة تنشأ عن إشباعها حالة النشوة التي تسبق حالة 
،و تقمع نهائيا بأنها تستعملها األنا ..اللذة و تطرد بعض النزعات األخرى عن الشعور النفسي 

ما ..ن يعمل على إعالنها األعلى و على نحوها تنشأ من ذلك سمات الفرد الخلقية و إما أ ،وا 
 (  71، ص 5779سعدية ، ...)يكبتها و تصبح رغبات مكبوتة 

 :تعريف البيولوجي *

المراهقة هي التغيرات البيولوجية و الجسدية للبلوغ التي تحول الطفل إلى راشد ناضج جسديا و 
ينتمون إليها و  جنسيا و هذه التغيرات تحدث لدى كافة المراهقين بغض النظر عن الثقافة التي

تحدث هذه التغيرات نتيجة إلفراز مجموعة من هرمونات المتنوعة القوية و التي تحدث وفقا 
لسرعات زمنية مختلفة و تؤدي إلى إحداث الفروق الجسدية بين الذكور و إناث في الطول و 

 ( 71، ص  5779سعدية ، ) الوزن 

 : تعريف السيكولوجي *

تشكيل هوية مستقرة لدى المراهقين لتحقيق اإلحساس بالذات على  ركز السيكولوجيون على أهمية
نحو يفوق حدود تغيرات العديدة في الخبرات و األدوار مما يمكن المراهق من تجسير الطفولة 

بالرشد الذي عليه الدخول فيه و يظهر التوتر على نحو الطبيعي بسبب الضغوط التي سيغادرها 
، و تصاحب التغيرات الجسدية لدى المراهقين وعي جديد .. التي توجد في المراهقة المبكرة

 ( 74، ص  5779سعدية ، )بأجسادهم كما تتسم هذه المرحلة بتغيرات معرفية سريعة 
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 :أهداف مرحلة المراهقة  - 1

 يوضح أهداف مرحلة المراهقة( : 1)شكل رقم 

 نمو إلى  نمو من  
 

 النضج الجنسي
 بأعضاء الجنس نفسه  اإلهتمام_ 
 خبرات مع رفقاء كثيرين_
 الوعد الكامل بالنمو الجنسي _ 

 اإلهتمام بأعضاء الجنس آخر _
 إختيار رفيق واحد _ 
 قبول النضج الجنسي _ 

 
 النضج اإلجتماعي

الشعور بعدم التأكد من قبول _ 
 له  اآلخرين

  اجتماعيا االرتباك_ 
 التقليد المباشر لألفراد _ 

شعور باألمن و قبول اآلخرين _ 
 له  
  اجتماعياالتسامح _ 
 التحرر من التقليد المباشر _ 

 
التخفف من السلطة 

 ةالو الدي

 ضبط الوالدين التام _ 
 على الوالدين في األمن االعتماد_

التوحد مع الوالدين كمثال و _ 
 نموذج  

 ضبط الذات_ 
 على النفس   االعتماد_ 

 
 النضج العقلي

قبول الحقيقة على أساس أنها _ 
 من مصدر ثقة 

 الرغبة في الحقائق _ 
 و ميول جديدة و كثيرة اهتمامات_ 

 اإلتجاه نحو الوالدين كأصدقاء _ 
 طلب الدليل قبل القبول _ 
 الرغبة في تفسير الحقائق _ 
 ميول ثابتة و قليلة _ 

 
 االنفعاليالنضج 

 الغير الناضج  االنفعاليالتعبير _ 
 التفسير الذاتي للمواقف _ 
 المخاوف و الدوافع الطفيلية_ 
 عادات الهروب من الصراعات  _ 

 البناء  االنفعاليالتعبير _ 
 التفسير الموضوعي للمواقف _ 
 الناضجة  االنفعاليةالمثيرات _ 
 عادات مواجهة وحل صراعات _ 
 

 
 إختبار المهنة

 بالمهن البراقة  االهتمام_ 
 بالمهن الكثيرة  االهتمام_ 
 زيادة أو قلة تقدير قدرات الفرد _ 
 عدم مناسبة الميول للقدرات _ 

 بالمهن العملية  االهتمام_ 
 بمهنة واحدة  االهتمام_ 
 التقدير الدقيق لقدرات الفرد _ 
 مناسبة الميول للقدرات _

 باأللعاب الجماعية  االهتمام_ باأللعاب النشطة غير  االهتمام_  
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 وقت الفراغ استخدام

 منطقية 
 بالنجاح الفردي  االهتمام_ 
 في األلعاب  االشتراك_ 
 بهوايات كثيرة  االهتمام_ 
 في العديد من أندية االشتراك_ 

 بنجاح الفريق  االهتمام_ 
 بمشاهدة األلعاب  االهتمام_ 
 بهواية أو هوايتين  االهتمام_ 

 
 

 فلسفة الحياة

العامة  المبادئبخوص  الالمباالة_ 
. 

السلوك على العادات  اعتماد_ 
 الخاصة المتعلمة 

 تحقيق السرور و تخفيف األلم _ 

العامة و  بالمبادئ االهتمام_ 
 فهمها 
قيام السلوك على أساس _ 

 أخالقية العامة  المبادئ

 
 توحيد الذات

 إدراك قليل للذات _ 
 فكرة بسيطة عن إدراك _ 
توحيد الذات مع أهداف شبه _ 

 مستحيلة 

قيام السلوك على أساس ضمير _ 
 وواجب 

 إدراك دقيق نسبيا للذات _ 
 أفكار بناءة حول إدراك _ 

 (  111-114ص .، ص 7257سامي ، )

 : مشكالت المراهقة  -3

 : صراع المراهقة الداخلي  1.3

الكلي عليها و  اعتمادهعن أسرته و  االستقالليعتبر من أولى صراعاته فصراعه بين رغبته في 
بين مرحلة الطفولة و بدايات الرشد و أكثر الصراعات تجليا هي بما يحمله من أفكار و أراء 

،  7222داليا ،روبرت ، )  .الجيل السابق الذي يحاول فرض أفكاره و طريقة حياته عليه 
 ( 597ص

 : تمرد المراهقين  1.3

سلطة الوالدين أو أي سلطة أخرى كالمدرسة و يرون بأنها  الكثير من المراهقين ينفرون من
يبدأ بالتمرد  استقالليتهمصدر ال يطاق وال يفهم و حتى يثبت المراهقين تفرده و تميزه و شيئا من 
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و مخالفة األهل و فرض رأيه و أفكاره لذلك تظهر لديه سلوكيات العناد و العصبية و العدوانية و 
 ( 597، ص 7222داليا ،روبرت ، )  .ألهل خارج المنزل عن ا االبتعادالرغبة في 

 : المزعجة عند المراهقين  السلوكيات 3.3

 : األنانية  1.3.3

فال  اهتماماتهالمزعجة فتفكير المراهق يتمحور حول نفسه و حاجاته و  السلوكياتهي من أبرز 
 .يهمه سوى مصلحته الخاصة تجده يسرق و يشتم و يصرخ و قد يجلب األذى للممتلكات العامة 

 ( 597، ص 7222داليا ،روبرت ، ) 

 :العصبية  1.3.3

هي رد فعل دفاعي لتعرضهم للنقد أو الرفض من قبل اآلخرين فالشعور بعدم الفهم ألحد وال تفهم 
أحد لهم أو عدم التقبل أو أن الجميع يقف ضدهم هنا يشعر بعض المراهقين بالضغط النفسي و 

 (  597، ص 7222داليا ،روبرت ، .  ) ال يعرفون كيف ينفسون عنه إال بالعصبية 

 :د المرهقين العناد عن 3.3

مخالفة رأي اآلخرين و اإلصرار على اآلراء و مفاهيم الخاطئة دون وعي أو إدراك و يتشكل 
في شكل صورة سلبية ويكون المراهق فيها رافضا لتلقي األوامر و يصبح  المراهقينالعناد عند 
 (  41ت ، ص .إسماعيل ، د. ) ثائرا متذمرا 

الجنسية و عدم التوافق مع  االنحرافاتالمراهقة هي  ومن أبرز المشاكل التي تظهر في مرحلة
 (  12، ص  7221محمد صديق ، ) األحداث  انحرافاتالبيئة و 
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 :حاجات المراهقين  - 3

يحتاج المراهقون دائما إلى الدعم فالراشدون يلعبون دورا حاسما في النمو اإلنفعالي اإلجتماعي 
يمارسون أدوارهم و مسؤولياتهم بطرقهم الخاصة إال أنهم لديهم ، فعلى الرغم من أن المراهقين 

مريم ، ) متأثرين بالنماذج التي يمثلها الكبار لهم و مدى فاعلية هؤالء الكبار لممارستهم ألدوارهم 
 :ومن أهم حاجاتهم (  517ت ، ص .د

 يحتاج المراهقين دائما إلى الدعم _ 

 الحاجة إلى الحب و المحبة _ 

  االجتماعيتقبل الحاجة إلى ال_ 

 الحاجة إلى األصدقاء _ 

 إلى الجماعة  االنتماءالحاجة إلى _ 

 الحاجة إلى الشعبية _ 

 الحاجة إلى مكانة الذات _ 

 (  419-411، ص  7225حامد ، . ) الحاجة لألمن _ 

 تطمين المراهقين بأنهم محبوبون و مرغوب فيهم _ 

 أن عدم التقبل موجه لسلوك و ليس للفرد   استحسانتأكيد في حالة عدم _ 

 .تقبل المراهقين كما هم دون إجبارهم على أن يعيشوا أحالم والديهم _ 

 (  777، ص  7221إبراهيم ، )  بأن كل مراهق مختلف عن اآلخر اآلباءالحاجة إلقناع _ 
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 :أنماط المراهقة  -5

تتعدد الصور حسب الثقافات و العادات لكل بلد إضافة إلى الفروق الفردية للبالد الواحدة لكن 
 :أشكالها عامة وهي أربع أنماط كما يلي 

 : المراهقة المتكيفة أو المتوافقة   1.5

وتكامل كل جوانب  الحادة ، االنفعاليةالعاطفي و قلة أو خلو من توترات  االستقرارتميل إلى 
النمو ويتوافق المراهق مع المجتمع و تكون عالقته به وطيدة ال يسرق من أحالم اليقظة أو 

، ص  7229صالح ، . ) االعتداءالسلبية و تعتبر أكثر األنماط هدوءا وال تميل إلى  االتجاهات
511 . ) 

 : مراهقة اإلنسحابية أو منطوية  1.5

و الشعور بالنقص و  االكتئابو السلبية و التمرد و  االنطواءو و العزلة  االنسحابتميل إلى 
و عدم القدرة على مواجهة الواقع و اإلنغماس في أحالم اليقظة ، حيث  االجتماعي التوافقعدم 

. ينصرف تفكيره إلى حل المشكالته و التفكير الديني و التأمل في القيم الروحية و األخالقية 
 ( 47، ص 1997سعدية ، )

 : المراهقة المتمردة أو العدوانية   3.5

و حتى على األشياء يميل إلى تأكيد ذاته و التشبه ( الذاتي أو الغيري ) تميز فيها بالعدوان 
عدوانية تتكون على وجهتين وجه مباشر متمثل في  سلوكياتهبالرجال و العمل يساوي كيانهم ، 

و المجتمع الخارجي  الو الديةيان على سلطة اإليذاء ووجه غير مباشر يتخذ صورة العناد و الطغ
 ( 47، ص  1997سعدية ، ) و المدرسة 

 : المراهقة المنحرفة  3.5

و السلوك المضاد الموجه نحو الذات و األخر رغبة في تدمير و اإليذاء ومن  االنحرافسماتها 
 (47، ص  1997سعدية ،)  .الخلقي و فساد القيم و المعايير االنحاللمميزاتها 
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 :نظريات المفسرة للنمو في مرحلة المراهقة  -6

 :نظرية العضوية أو البيولوجية  1.6

أول من قارب المراهقة من وجهة نظر عضوية و بيولوجية في عالقتها    Hull .sستانلي هول 
هذه النظرية المراهقة فترة عصبية من فترات اإلنسان وهي  اعتبرتحيث . بالمقترب السيكولوجي 

تترك آثار سلبية في نفسية المراهق فهي والدة  اضطراببمثابة عاصفة أو أزمة و قلق وتوتر و 
أو ميالد نفسي جديد بسبب تغيرات العضوية و النفسية ، معظم المهارات الحسية و ثانية 

 لالرتقاءه و فترة المراهقة هي التي يعمل من خاللها الحركية في هذا الطور تسعى إلى حفظ ذات
بنفسه من الحياة البدائية إلى صور و أشكال الحياة المجتمعية األكثر تحضرا و يعني هذا أن 

نضجه يميل غلبا إلى المرور باألدوار التي مر بها تطور  اكتمالاإلنسان منذ ميالده إلى 
 .الحضارة البشرية 

الذاتية و العضوية و على خصائصها  اعتمادال هو أنه درس المراهقة ما يؤخذ على ستانلي هو 
البيولوجية دون دراسة المراهق في الوسط المجتمعي و المادي لمعرفة مختلف تصرفاته و 

و تجاه مدرسة و تجاه المجتمع ، ومن الباحثين الفرنسيين الذين تمثلوا  اآلخرينسلوكياته تجاه 
و   Debesseو دوبيس   Mendousseميندوس : جية نذكر المقاربة العضوية أو البيولو 

 (  717، ص 5797القوصي ، . )   Jiezelجيزل 

 :النظرية التحليلية  1.6

يعد فرويد من السباقين إلى تناول المراهقة بالتحليل النفسي ، حيث يرى أن المراهقة فترة من 
اإلنسان منذ أن كان طفال حتى يصبح راشد و بالغا وهي  فترات اإلرتقاء النمائي التي يمر بها

ليست فترة مستقلة بنفسها أو ميالد نفسي جديد كما يقول ستانلي هول و يونغ و جون جاك 
روسو بل هي فترة متصلة بالفترات السابقة أي مرتبطة بمرحلة الطفولة ، فالبلوغ الجنسي لدى 

ة األولى المعروفة بالفمية و الشرجية و القضيبية المراهق هو تطوير للمراحل الجنسية الطفيلي
المرحلة الثانية التي تعرف بمرحلة الكمون الجنسي ثم مرحلة البلوغ التناسلي و يعني هذا أن فترة 
الكمون هي التي ساهمت في ظهور الفترة التناسلية بعد نماء األعضاء الجنسية لدى المراهق و 
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ي يمر بها الطفل لذا قيل أن الطفل ين مختلف المراحل التالمراهقة ومن ثم ليست هناك قطيعة ب
 .أبو الرجل 

 دوتش و هورني و غيرهم : د مثل لقد عمق الكثير من الباحثين أفكار فروي

 :النظرية الماركسية  3.6

 لقد تركت الماركسية السوفياتية تأثيرا كبيرا في سيكولوجية المراهقة ، كما نجد ذلك عند بوليتز
وقد تحدث . الذي تمثل المقاربة المادية الجدلية في تفسير التطور النمائي لدى المراهق 

الثقافية التي  بمنتجاتهكذلك عن تطور الفرد نفسيا في عالقته "  VYGOTSKI" فيكوتسكي 
 (79ت ، ص.جميل ، د)  .يحققها في حياته عبر العمل 

برصد  االقتصاديةاريخية و السياسية و تدرس هذه النظرية المراهقة في عواملها السوسيوت
 . التطورية في ظل أجواء الصراع الطبقي و اإلجتماعي  صيرورتها

 : نظرية الالتمركز  3.6

من عوامل متعددة التي  االنطالقالذي ركز على تطور األنا ، و ( ausubel)ترتبط بأوسوبيل 
وتبدأ أول مرحلة من مراحل المراهقة بالتمركز على األسرة إبتداءا من  تحكم في تطور المراهقة ،

طفولة األولى ، من خالل البحث عن األنا بموافقة الوالدين بعد ذلك ينسلخ المراهق عن تمركز 
على الذات و الميل  باالعتمادعندما ينتقل من الطفولة إلى الرشد و الميل نحو الالتمركز األنا ، 
 االجتماعيالشخصية و يعني هذا التطور و التحول مثل عامل البلوغ و العامل  يةاالستقاللنحو 

  ( .77ت ، ص .جميل ، د...) و النفسي و الثقافي و المعرفي 
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 :تقسيم مراحل المراهقة -7

إن مرحلة المراهقة تأتي مسبوقة بمراحل متسلسلة و على الرغم من تداخل مراحلها إال أنها قد 
 :مرحلة مجموعة من سمات و األعراض و تحدد بمراحل عمرية و يقسمها الكثير إلى تبين كل 

 : سنة  13-9من : المراهقة المبكرة _ 1.7

و طقوس  احتفاالتلقد وجد الباحثون أن مجتمعات كثيرة تقيم لوصول الطفل إلى هذه المراحل 
بدخول الطفل إلى طور البلوغ و الرجولة و األنوثة و تتضمن هذه المرحلة السنية  اعترافامعينة و 

و المشاعر  انفعاالتتغيرات أخرى ال يشعر بها إال المراهق نفسه تتضمن شعوره بذاته و 
المختلفة التي تغمر الطفل عند وصوله إلى هذه المرحلة ، ولقد وضح فرويد أن النمو بشكل عام 

يرون أن عدم  آخرونالصراع خاصة في مرحلة المراهقة ، إال أن أريكسون و  يرتبط بالتوتر و
الفرد من مرحلة  انتقالوجود توقعات ثابتة في المجتمع لمرحلة المرهقة بسبب صعوبات في 

الطفولة إلى مرحلة الرشد و ليس بالضرورة أن تكون هذه التجربة صعبة و متوترة بل هناك 
المرحلة و يستطعون التكيف و التأقلم مع متطلباتهم بنجاح و أقل ن هاته يبدأ ماليين األطفال

 (517،ص7257محمد علي ، ) .مشكالت 

 :سنة  17-13المراهقة المتوسطة من _ 1.7

يشعر هنا المراهق بالهدوء و السكينة و زيادة القدرة على التوافق لديه طاقة هائلة و قدرة على 
إقامة عالقات غير عميقة مع اآلخرين ألنه اآلن ينظر إلى نفسه كإنسان مستقل و فريد ومن أهم 

 : و ذلك من خالل  االجتماعيسمات هذه المرحلة تطور النمو 

 الشعور بالمسؤولية  -
 بالجنس األخر و يظهر ذلك في إقامة عالقات و صداقات مختلفة  ماالهتما -
 ( 517،ص7257محمد علي ، )الميل إلى المساعدة و تقديم العون  -
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 : سنة  11 -11مرحلة المراهقة المتأخرة من _ 3.7

وهي مرحلة التعليم العالي وهي مرحلة التي تسبق مباشرة تحمل المسؤولية و يطلق عليها البعض 
القرارات حيث يتخذ فيها أهم قرار في حياة الفرد وهما إختيار  اتخاذو هي مرحلة " الشباب" إسم 

 .المهنة و الزوج 

و يحاول المراهق مع بداية هذه المرحلة لم شتاته و نظمه المبعثرة و يسعى خاللها إلى توحيد 
يتميز المراهق في  جهوده من أجل إقامة وحدة متألقة من مجموع أجزائها و مكونات شخصيته ،

على   استقربعد أن يكون قد  بااللتزامالهوية و ووضوح  باالستقالليةهذه الفترة بالقوة و الشعور 
المحددة و أخيرا يصل المراهق إلى المرحلة التالية بعد أن يكون قد فرغ  االختياراتمجموعة من 

    ( 117، ص7222رمضان ، . )من الدراسة و دخل إلى العالم المهني و اإلنتاج 

 :خصائص المراهقة  _1

 :من أهم خصائص مرحلة المراهقة مايلي 

 النمو الواضح و المستمر في كافة مظاهر و جوانب الشخصية _ 

 التقدم نحو النضج الجسمي _ 

 التقدم نحو النضج الجنسي _ 

الخبرات و حيث يتم تحقيق الفرد واقعيا من قدراته من خالل التقدم نحو النضج العقلي _ 
 .من المحطات التي تظهر قدراته  الكثيرتتوافر فيها  المواقف و الفرص التي

  االنفعاليالتقدم نحو النضج _ 

 تحمل المسؤولية و توجيه الذات _ 

 ( .41ت ، ص .جميل ، د .)مواجهة نفسه و الحياة في الحاضر و التخطيط للمستقبل _ 
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 :الجنوح و المراهقة  -9

مراهقين الجانحة و اإلنحرافية لدى ال السلوكياتتقترن فترة المراهقة غالبا بالجنوح و قد تظهر 
زيولوجية أو النفسية حيث تتميز مرحلة المراهقة بفترة قلق و خوف و حساسية نتيجة التغيرات الف

السن أن و يرجع عدم دعم قدرته على التكيف مع بيئته التي يعيش فيها إذ يدرك عندما يتقدم في 
طريقة معاملته ال تتناسب مع ما وصل إليه من نضج وما طرأ عليه من تغيرات و يمتاز السلوك 
في األغلب في مواجهة السلطة وهذه السلطة تكون ممثلة في األسرة و المدرسة و المجتمع بشكل 

الجو الذي  النفسي و االتزاناإلنحرافية غالبا ينتهجها المراهقون بحثا عن  السلوكياتعام ، هذه 
يناسبه و الذي يتكيف معه كجماعة الرفاق فيحاول أن يظهر بمظهرهم و يتصرف تصرفاتهم ، 

 السلوكياتظهر هذه و ت استمرارهااإلنحرافية و  السلوكياتهذا ما جعله عرضة لنمو تلك 
 .، العدوان ، اإلدمان  االعتداءالهروب ، الكذب ، : اإلنحرافية على شكل 

للمراهقة و أهدافها و خصائصها و الحلول المقترحة لتعامل مع  تعا يفقدمناه من  من خالل ما
 اختلفمن طفولة نحو الرجولة و لقد  االنتقالالمراهقة هي إقتراب من البلوغ و الرشد أو هي 

سنهة على وجه  75إلى  52البعض في تحديدها الزمني إال أنه يمكن القول أنها فترة ممتدة من 
بل يمكن القول أنها تنتهي مع لحظة زواج و تحمل المسؤولية فالمراهقة هي  حتمالاالالتقريب و 

  .نتاج المجتمع الصناعي 
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إن مفهوم الجنوح من المفاهيم التي تتصدر المراكز األولى في البحوث النفسية ، فقد شاع 
المؤثرة في مسيرة  السلوكيات، وكتب عنه كأحد  االجتماعفي كتب علم النفس و  استخدامها

النمو ، فالفرد يعيش في ظروف مليئة بمتغيرات لها تأثير مباشر عليه فتزيد من معدالت الضغط 
 . االجتماعيةفيلجأ الفرد أحيانا للجنوح و الخروج عن القيم و المعايير 

و حاولنا في هذا الفصل تقديم عرض بسيط للجنوح و أشكاله و عوامل حدوثه و أنماط 
 .جانحة و محددات الشخصية الجانحة الشخصية ال

 : تعريف الجنوح  -1

 : لغة  - 1.1

 ارتكابتخلي عن الواجب و إرتكاب خطأ و هي ال تعني بالضرورة  تعني الميل إلى اإلثم ،
 .جريمة 

 هي أفعال مضادة للمجتمع : الجنحة 

ذنب خفيف  ، كل فعل يعود بالضرر على الفرد و المجتمع و يكون أدنى من الجناية و : جنح 
 ( 484ص  ، 4002جوزيف ، . ) فالن جنحة أوجبة سجنه أياما  أرتكبن المخالفة ، أقوى م

 :  اصطالحا – 1.1

 " :إنجلش " يعرفه عالم النفس 

 .بسيط للقاعدة القانونية أو األخالقية و خاصة عن طريق األطفال أو المراهقين  انتهاكهو 

وهو عبارة عن جملة من األخطاء أو األفعال السيئة التي يرتكبها األحداث الصغار ضد القانون 
حيث يحدد قانونيا سن األحدث بين سن السابعة  و الخامسة السائد ب االجتماعيأو ضد النظام 

التي تنضج عندها شخصية الفرد وتكتمل فيه عناصر التكوين العقلي و سن   باعتبارهعشر 
مصطفى .)و أفعاله  سلوكياتهعن  مسئوال، حيث يصبح الفرد  االقتصاديو  االجتماعي

 ( 51، ص 5991،
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 :للجنوح  االجتماعيتعريف 

أن الجنوح ينشأ من البيئة دون تدخل أي عوامل نفسية معقدة التي تلعب  االجتماعيرى علماء 
دورها على المسرح الالشعور وهم بذلك يصفون أحداث المنحرفين على أنهم ضحايا ظروف 

الكبير  باالنخفاضألسباب متعلقة  االجتماعية اإلضراباتو  االطمئنانخاصة أتسمت بعدم 
 ( 15، ص 5990محمد، )ون في ظله أو هم مزيج من هذا و ذاك لمستوى المعيشة الذين يعيش

 :تعريف الدكتور محمد منير العصرة 

يخضع فيه الصغير السن لعامل أو أكثر من العوامل ذات  اجتماعيجنوح األحداث بأنه موقف 
،  4000منير ، ) القوة السلبية مما يؤدي إلى سلوك غير متوافق أو يحتمل أن يؤدي إليه 

 ( . 51ص

 : تعريف من منظور السيكولوجي 

هو سلوك غير سوي ناتج عن عدم التوافق ، أو الصراع النفسي الداخلي أو الصراع الخارجي 
تقوم عليه  اجتماعيانفسيا و  اتجاهابين الفرد و الجماعة ، بشرط أن يكون هذا السلوك سمة و 
حرا  انطالقاوافع الغريزية للد انطالقشخصية الحدث المنحرف و التصرفات الجانحة ما هي إال 

 ( . 114، ص  5989إبراهيم ، ) ال يعوقه عائقا 

 : الفعل الجانح  اقترافدوافع  -1

وهو  للشباب أهداف و مرامي يريدون تحقيقها ولكن بعضها ال يخلوا من خيال و األحالم الهوامية
يحصل شعوريا أو ال شعوريا عندما يحقق الشاب حاجاته تكون قد أشبعت لكن ال يحصل هذا إال 
بعد دوافع و حوافز قوية جدا تجعله يثني الطريق القويم أو يخرج عن ضوابطه القانونية من أجل 
الوصول ألهدافه المنشودة و يقترف عمال جانحا من أجل إشباع رغباته و حاجاته و تحقيق 

 ( 418ت ،ص.معن ،د. )هدافه أي حتى لو كان مانعه القانون فيقفز عنه و يرتكب جنحة أ
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 : أشكال الجنوح  -3

 : الهروب و التشرد  -1.3

طويل أو مؤقت دون إعالم العائلة و تكراره يؤدي إلى تشرد وقد يرجع سببه  اختفاءالهروب هو 
ت ، ص .شحاته، د)  .إلى الظروف العائلية أو إهمال تربية الطفل أو عدم تلبية متطلباته 

418) 

 :السرقة  – 1.3

ة بين الجانحين ، تكتسي معاني جديد انتشاراعلى ملكية الغير و هي أكثر الجرائم  االعتداءهي 
حسب الظروف السارق و شخصيته و هناك أنواع السرقة حسب السبب وهي سرقة التحدي ، 

 (418ت ، ص .شحاته، د)  .السرقة التعويضية و سرقة للحاجة ، السرقة بالعنف و العدوان 

 : اإلدمان  – 3.3

بعية مثل المخدرات ، الكحول ، التدخين ، يصاحبها ت: دائم و منتظم لمادة معينة  استهالكهو 
و  االرتجافنفسية و جسمية فإن توقف الفرد من أخذها تظهر عليه أعراض متنوعة كالقلق و 

 (418ت ، ص .شحاته، د)  ...تصبب العرق و 

 :العدوان و العنف  – 3.3

يهدف العدوان إلى تدمير الغير أو ممتلكاتهم و تنتشر هذه الظاهرة عند الذكور خاصة وهي تأخذ 
 ( 418ت ، ص .شحاته، د) أشكاال مختلفة من الضرب و الجرح وقد تصل أحيانا إلى القتل 

 : عوامل الجنوح  – 3

 :  اجتماعيةعوامل  -1.3

بعض األسر تدفع بأبنائها إلى سوق العمل لساعات طويلة خالل اليوم ، فيغيبون عن البيت أو 
و القيام  لالنحرافالمدرسة بعيدا عن رعاية و المتابعة مما يفتح أمام األطفال أبواب واسعة 

،  االجتماعيفي الشذوذ األخالقي و  االنغماسباألعمال و السلوكيات الطائشة و المتهورة و 
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فالطفل يتأثر بسهولة بالبيئة المحيطة به و ينجر و راء رفقاء السوء إذا لم يلقى رعاية و المتابعة 
 .المستمرة 

ن  و اإلدمان على السكر و التعاطي المخدرات من قبل رب األسرة ، كما أن الهروب  االنحرافوا 
يؤدي اليات مفيدة و التسرب من المدرسة و من البيت و عدم شغل أوقات فراغه بالنشاطات و فع

)  .النفسي و األخالقي و الخروج على المجتمع عند الشباب  االنحرافإلى ظهور الشذوذ و 
 (    20ت ، ص.محمد ، د

 : عوامل بيئية  -1.3

منها تفكك األسرة و النزاعات الدائمة بين الوالدين أو فقدان األب في أسرة أو وجود زوجة األب 
مارسة القمع و القسوة تدفع الناشئة من الشباب إلى الهروب و م. الذي يؤدي إلى اإلهمال 

المستمر من البيت و اللجوء إلى  الشوارع و الزوايا السيئة فيتعلم منها بسهولة العادات و القيم 
 (   25ت ، ص.محمد ، د)  .غير األخالقية 

 : عوامل النفسية  -3.3

كثيرا ما تؤدي مشاعر اإلحباط و اليأس و خيبة األمل نتيجة الفقر و العوز و الحاجة في األسرة 
يسد حاجاته من مالبس  السرقة لشراء ما: الشباب و إتباع السلوكيات السيئة مثل  االنحرافإلى 

 األجواءوسائل الترفيه ، وأحيانا شح الوالدين و بخلهما ، فالمراهق  ضمن هذه  و ألعاب و
األسرية سيعاني من الحرمان المادي و العاطفي و الرعاية و الحب و الحنان و العطف و التربية 

ت ، .محمد ، د) الحسنة ، وهي من ضروريات النفسية األساسية لينشأ الحدث دون شذوذ 
   ( 24ص

 

 

 

 



الجنوح :                                                                   الفصل الرابع   
 

68 
 

 : الجانحينتصنيفات   -5 

 :بعد كخلفية له ومن أهم التصنيفات  اتخذهناك عدة تصنيفات للجانحين كل تصنيف 

 : االستمرارتصنيفات الدوام و  -1.5

 :الجنوح المحدد في مرحلة المراهقة  -1.1.5

 54-55: المنحرفة في سن المراهقة أي نادرا ما يكون قبل  السلوكياتيتميز هذا النوع ببداية 
 كانقطاعسنة و األفعال الجانحة تكون متجانسة وتختلف حسب الوضعيات و يظهر الجنوح هنا 

 ( 42ت، ص.سمير ، د) .مع القيم العائلية 

 : الجنوح الدائم و المستمر  -1.1.5

السلوك و بعض الجنح و تتميز شخصية  اضطراباتتكون مبكرة أي في الطفولة حيث تظهر 
المراهق ببعض األعراض المختلفة كعرض فرط النشاط الحركي و مشاكل التعلم و الفشل 

 (42ت، ص.سمير ، د) .الدراسي و خلل في العالقات مع والدين 

 : تصنيفات مجرى الحياة  -1.5

 : تصنيفات للجانحين حسب أربع أبعاد :  5989إقترح فراشت و لوبلون 

 : الجنوح العرضي  -1.1.5

األفعال الجانحة تأتي جنوح غير إعتيادي حيث يقترف الفرد عدد غير محدد و أقل خطورة من 
ت، .سمير ، د) .هذه األفعال في وقت محدد من الحياة مثل المراهقة وال تعاود الظهور مجددا 

 (49ص

 :  االنفجاريالجنوح  -1.1.5

 (49ت، ص.سمير ، د)األفعال تكون متعددة وغير متجانسة وذات خطورة متوسطة
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 : الجنوح المستمر الوسيط  -3.1.5

بالجنوح غير متجانس ذو فترة طويلة و خطورة متوسطة أساسها يتعلق بمأساة يتعلق األمر 
 (48ت،ص.سمير ،د) .حصلت في الطفولة ، و تواصلت إلى الرشد 

 : الخطير  الجنوح الدائم -3.1.5

األفعال تزداد خطورة و تظهر متعددة ، تبدأ في مرحلة المراهقة و تمتد حتى سن الرشد فيظهر 
 (48ت،ص .سمير ،د). اإلجرام و العنف و القتل و تسوية الحاجات 

 :تصنيف لومي  -3.5

 : أنواع  01صنفهم حسب السياق النفسي المرضي حيث قسم المراهقين إلى 

 :الجانح ذو نمط المزاجي  – 1.3.5

م بتغير المزاجي و تناقض الوجدان كما نجد لديه اإلحساس بالذنب و اإلحساس هو الذي يتس
سمير ) .بتأنيب الضمير عند القبض عليه ، لكن ال يمنعه هذا من القيام بالمخالفات مرة أخرى 

 (49ت،ص .،د

 :الجانح ذو نمط المضاد للمجتمع أو سيكوباتي  -1.3.5

سمير ) . اآلخرينتيجيته تكون تهديد الذي ال تكون لديه عالقة مع اآلخرين و إستراهو 
 (10ت،ص .،د

 : نياالذهالجانح ذو النمط  -3.3.5

و ضعف في التحكم  البارانويفي الشخصية يتجلى في التفكير  اضطرابهو يكون لديه 
 (10ت،ص .،دسمير ).األخالقي هذا يؤدي به إلى سقوط متكرر في مخالفات متكررة 
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 : النظريات المفسرة للجنوح  -6

 : النظرية البيولوجية -1.6

يرى أصحابها أن التكوين البيولوجي للفرد بمثابة المحدد الرئيسي لجنوح حيث يرون أن هناك 
خصائص جسمية و سمات شخصية و جينات وراثية معينة تميز الجانح و تجعلهم يختلفون في 
و أشكالهم و طريقة تفكيرهم عن األفراد الطبيعية فهم في رأي هذه النظرية يتميزون بقصر القامة 

ضيقة و آذان كبيرة و أيادي طويلة و شعر كثيف في أجسامهم ، كما يعتقد هؤالء أن جباه 
أجسام المنحرفين بذلك الشكل تعود إلى مرحلة تاريخية قديمة تشبه اإلنسان الحرفي القديم ، و 

و قد نالت هذه  االتجاهمن أهم اإلطارات الفكرية التي ركزت على هذا تعتبر مدرسة لومبروزو 
المدرسة إلى الربط بين بعض المميزات الجسمية أو الخلقية و خاصة في الوجه و الجمجمة و 

و ترتكز نظرية  االنحرافبين أنواع من النقص العقلي أو اإلضطربات الخلقية و أشكال 
لومبروزو على محور الحتمية البيولوجية بشكل واضح و ألجل ذلك تعارضت تفسيراته تلك مع 

و  االنحرافالتفسير الكالسيكي القائم على الحرية اإلدارة و مذهب المنفعة وهو بهذا يجبر على 
من أن المراهق منحرف بالتكوين وهو إنسان يعاني من  انطالقامتفاوتة  بتدرجاتالجنوح لكن 

 وجية جسمية ظاهرة ، و بإضطربات فيإنحطاطية وراثية تجعله غالبا مصابا بعيوب مورفول
 .الغدد الصماء و الدرقية على وجه الخصوص  إفرازالداخلية و بخلل في بعض  أجهزته

لكن قدمت أدلة لهدم النظرية البيولوجية حيث وجد أن تلك الصفات التي وسم بها المجرمون و 
فهي صفات ال تعني المجرمين أو الجانحون توجد بين طالب الجامعة و رجال الجيش ،  

 اختاللالسببية بين إيجاد العالقة  استهدفتكما يالحظ فشل المحاوالت التي  المنحرفين فحسب ،
توازن الغدد الصماء و نزعة اإلنحرافية إذ توجد مظاهر متشابهة في الدماغ و غدد الصماء بين 
المجرمين و األسوياء و بذلك فقدت هذه النظرية قيمتها التنظيرية العلمية القادرة على تفسير 

رغم أنها خدمت ولفترة طويلة النظام الرأسمالي ، حيث نجد في تفسيرها الفروق  افاالنحر أسباب 
بين مختلف الطبقات معتبرا إياها مجرد فروق في إمكانياتهم الفطرية و  االجتماعيةو  االقتصادية
 (52، ص  5999طلعت ، .)  استعداداتهم
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ألنه  خاطئوراثية و جسمية هو في حد ذاته  اعتباراتمن  انطالقاأن مجرد الحكم على الفرد  
أو  االعتباراتلدى من له تلك السمات الموصوفة فكأنه سجين تلك  االختيارينفي تواجد حرية 

بعضها على األقل ، مما يفتح المجال لظهور تفسيرات أخرى للسلوك اإلنحرافي تعارض النهج 
 البيولوجي ومن بينها التفسير السيكولوجي 

 : االجتماعيةية النظر  -1.6

و  االجتماعييذهب دوركايم في تفسيره للجنوح إلى الربط بين الفرد و المجتمع وظروف البناء 
، و كذالك التنظيم المتعارف عليه  االجتماعيهذا البناء  اختاللحالة فقدان المعايير التي يخلفها 

 : في المجتمع ، و قد حدد دوركايم ثالث صور لسلوك الجانح 

و يصيب الفرد في شخصه ، فيعجز عن مسايرة قيم المجتمع و : الجنوح البيولوجي النفسي _ 
 .يفشل في تحقيق التوافق بسبب خصائصه البيولوجية و سماته النفسية 

 و يعني ثورة الفرد على المجتمع : الجنوح الوظيفي _ 

 و أنانية الفرد المنحرف اعيةاالجتمإلى المعايير  االفتقاروهو راجع على :  االجتماعيالجنوح _ 

الجنوح في السلوك بسبب كثرة التناقضات في المجتمع خاصة من جانب األهداف  مورثونويفسر 
التي يدفع إليها ، و بين عدم توفير الوسائل المشروعة للبلوغ تلك األهداف هذا يؤدي إلى حالة 

هذه الزيادة تؤدي عادة  األهداف ، اتجاهصراع جديد شديد خصوصا عندما تزداد الضغوط في 
و يكون نتاجه  االجتماعيالتوازن بين الغايات و المعايير و بالتالي يظهر تراخي  اختاللإلى 

 .التي يجد الشخص نفسه فيها  االجتماعيةظهور سلوك جانح الذي يعتبر وليد الوضعية 

ذرالند حيث تقوم هذه المتمايز و التي رائدها س االرتباطالنظرية الترابط الفارقي أو  دراسةحيث 
يصبح الشخص جانحا بسبب : النظرية على دراسة ظاهرة الجنوح بشكل متكامل حيث يقول 

 .توصله إلى التعريفات أو تحديدات مالئمة لمخالفة القانون 

 :الفرد لسلوك الجانح منها  انتهاجو قدم سذرالند مجموعة من التفسيرات التي ركزت على كيفية 

 تعلم السلوك الجانح م_ 
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  االجتماعي االتصاليتم تعلم السلوك الجانح عن طريق _ 

يحدث الجزء األساس من التعلم داخل جماعات ، هذه األخيرة تجعل مخالفة القانون تحديا و _ 
 (  22، ص  5991مصطفى ، ) . لفارقي االرتباطهذا مبدأ 

 : نظرية تحليل النفسي  -3.6

وهي تعتبر من أهم النظريات التي تناولت السلوك اإلنساني ، وهي تنطلق في تفسيرها لسلوك 
يتعرض له الطفل من  الجانح من خالل تأكيد على أن مالمح الشخصية تتشكل من خالل ما

و بالتالي فإن العناصر األولية هي خبرات و صراعات ، خاصة العائلية في فترة مبكرة من حياته 
 .عن تكوين الفرد سويا كان أم ناجحا ، تتشكل على أرضية طفولته و خبراته األولى  المسئولة

رأى فرويد أن الجانح يشبه إلى حد كبير العصابي ، و ذلك لتشابههما من حيث سرعة القلق و 
، ونقص النضج الشخصي ، وكما أنه يوجد في كليهما تكوين عالقات عاطفية ناضجة  االنفعال

رأي يقوم على أن الجنوح شكل من أشكال العصاب وفي نفس  التحليليناد عند ومستقرة ، لهذا س
الوقت يرى فرويد أن الجانح يرتكب أفعال مضادة للمجتمع بحثا عن العقاب ، وهو يفعل ذلك 

مما يؤدي به إلى مواقف  القسوةألنه مدفوع بمشاعر ذنب شديدة ناتج عن أنا أعلى مفرط في 
 يمة الذاتية نتيجة للعقاب ، و يعود كل هذا حسب فرويد تنتهي دائما بالحط من الق

و  بالنوايا العدوانية نحو أبيه ، مشحوناإلى فشل في حل عقدة أوديب فالطفل يبقى متعلقا بأمه و 
بهذه الطريقة يكون لديه أن أعلى على صورة األب العنيف الذي يعاقب الطفل على نواياه 

 .األب  انتقامالعدوانية و بالتالي يكون لديه الذنب الشديد و الخوف من الخصاء ومن 

النفسي السائد بأن الجنوح شكل من أشكال العصاب لم يدم طويال ، حيث  االفتراضغير أن 
 التحليليينالتعارض بين الجانح و العصابي ما جعل  اتضحت حول الجنوح و تعددتى الدراسا

 .يتخلون عن هذا المنطق بحكم وجود فوارق بينهما من حيث البنية الشخصية 

أن السلوك الجانح ينشأ نتيجة فشل في إقامة العالقة األولية اإليجابية مع  5922و يرى الغاش 
عن بعض  المسئولوهو  اضطرابهذا الفشل ينتج عنه  األم ثم المحيط األسري بعد ذالك ، و
 . لآلخرين االعتبار كانعدامالسمات التي يوصف بها الجانح  ، 
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وفي ظل هذه التفسيرات فإن إيريكسون يؤكد في تفسيره للجنوح على أنه إخفاق للحدث في تنمية 
صونيا ، .) .الحاضرة  االجتماعيةهويته الشخصية بسبب خبرات طفولته السيئة و الظروف 

 ( 22، ص  4002

 :في تفسير السلوك الجانح على النحو التالي  اتجهتومنه نلخص أن مدرسة التحليل النفسي 

يصدر من شخص لم يتمكن من التحكم كفاية في نزواته أو لم يتمكن  أن السلوك أالنحرافي_  
فهو يعبر مباشرة عن الحجات الغريزية و  ، اجتماعيامقبولة  سلوكياتفي التنامي بها في 

 الرغبات المكبوتة 

يعتبر هذا السلوك نتاج ألنا غير متكيف بسبب عدم قدرة هذا األخير على الربط بين متطلبات _ 
 .الهو و األنا األعلى 

 .السلوك الجانح هو تعويض عن إحباط شديد نتيجة الحرمان من بعض الحاجات األساسية _ 

 نح غالبا ما ينشأ عن دوافع ال شعورية تكونه في مرحلة مبكرة من نمو هذا الفرد السلوك الجا_ 

 :ة السلوكية المعرفية النظري - 3.6

النظرية المعرفية تنطلق في تفسيرها لسلوك عامة و السلوك اإلنحرافي خاصة من خالل 
الفرد في مراحل سابقة من حياته ،ومن  أستخلصهاالمكتسبات السابقة للفرد و المعلومات التي 

في المجتمع الذي يعيش فيه ،  االجتماعيةمدى توافق هذه المكتسبات مع مستجدات و القيم 
توافق مكتسبات الفرد فإنه يسلك سلوكا إنحرافيا و العكس ، أي أن  فكلما كانت هذه األخيرة ال

و النفسي ، فإن لم  االجتماعياقع معارف الفرد يجب أن تتغير وفق التغيرات التي تصاحب الو 
حباطات ، ومن ثم يسلك يصبح عرضة لالوفقا لمكتسباته المعرفية  سلوكياتهيستطع الفرد تغيير 

 .عدوانية  سلوكيات

و تقوم النظرية السلوكية على تفسير السلوك من خالل موضوع التعلم و المالحظة من البيئة 
السلوكي السلوك  االتجاهلهذا السلوك ، ولهذا أرجع  الخارجية للفرد ، وكذا التعزيز اإليجابي

الجانح إلى عوامل بيئية خارجية ، أي إمكانية تعلم هذا السلوك من خالل المخالطة الجانحة التي 
ينتمي إليها الفرد ، حيث يرى واطسن أن السلوك الجانح ينشأ من خالل العوامل المكتسبة ومن 
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و رد فعل  استجابةثة أو الغريزة ، فالسلوك الجانح ماهو إال المؤثرات البيئية ، فال مجال للورا
 (    28، ص  4002صونيا ، ) .للمثيرات السيئة 

ومن هنا يمكن القول بأن تفسير السلوك الجانح في ظل النظرية السلوكية المعرفية يبنى من 
نح هو التعلم خالل التركيز على العامل الداخلي المعرفي ، و الخارجي السلوكي فالسلوك الجا

على مستوى النظام المعرفي  الخاطئبالدرجة األولى على مستوى السلوك ، و التفكير  الخاطئ
  .للفرد ذاته بالدرجة الثانية 

 : الشخصية الجانحة  -7

و الثقافية التي درست الجنوح بأن للجانح  االجتماعيةوصلت الدراسات البيولوجية و النفسية و 
شخصية لها طبعها و مزاجها و طريقة خاصة يتعامل بها الجانح مع اآلخرين و يمكن بعد 

 .دراستها و فهمها أن نعالجها أو نتوقع سلوكها 

سلوكي مقترن بفعل من  اضطرابو عرف علم النفس العالجي الشخصية الجانحة على أنها 
مرض المراهقين الذين يمرون بطبعهم بتحوالت  اعتبرهالشخصية ، فقد خالل تنظيم خاص با
 (  18، ص  4001مزاب ، ) .تدعم الصراعات لديه 

 : سمات الشخصية الجانحة  -8

أن يصبحوا مجرمين إال أن ليس كلهم  مهيئونالنفسي من فرضية أن كل الناس  االتجاهينطلق 
 .ألن هنالك من المؤكد شخصية إجرامية خاصة بهم  يصبحون كذلك ،

من أوائل من حددوا الشخصية الجانحة و التي حددها في أربعة عناصر " جان بيناتم "حسب 
 :متفاعلة فيما بينها و التي تكون بما أسماها النواة المركزية لشخصية اإلجرامية وهي 

 : في الذات  االنحصار_ 1.8

 ارتكابو الذي يعتبر العقبة األولى في  االجتماعييتخطى صاحب الشخصية اإلجرامية العار 
في ذاته ، فهو يتصرف بما يمليه عليه تفكيره بصرف النظر عن مواقف  انحصارهالجريمة بسبب 

 ( 11، ص 5982العيسوي ، .)  .المجتمع 



الجنوح :                                                                   الفصل الرابع   
 

75 
 

 :  االنسياقسرعة _ 1.8

ومن  االنسياقإن صاحب هذه الشخصية يتعدى إنذار القانوني بالعقاب بفعل ما لديه من سرعة 
 ( 11، ص 5982العيسوي ، )  .هذا التخطي ينتج لديه إقرار حاسم للفكرة اإلجرامية 

 : العدوانية _ 3.8

 إن تنفيذ الفكرة اإلجرامية يتطلب المجهود الالزم لتنفيذها و العدوانية حتى يتعدى 

 : االكتراث انعدام_ 3.8

إذا كان يتعرض الجريمة عائق هو بشاعة تنفيذها في ذاتها إلى درجة يتراجع معها الرجل العادي 
فيقلع بوازع نفسه عن تنفيذ ، فإن صاحب الشخصية اإلجرامية يتخطى هذا العائق بفعل ما يميزه 

فإن : ولهذا يتم إقدامه على الفعل اإلجرامي فعلى حسب بيناتل  العاطفي ، االكتراث انعداممن 
،  5982العيسوي ، ) .هذه السمات أساسية في الشخصية الجانحة المارة للفعل اإلجرامي 

 ( 11ص

إنه يعرف الشخصية الجانحة بأنها  DSM4أما دليل التصنيفي األمريكي الرابع لألمراض العقلية 
 : خصها كالتالي شخصية مضادة للمجتمع ، و يش

 سنة  51على حق اآلخرين و يظهر ذلك من عمر  االعتداءهي حالة عامة من الكراهية و _ 

 التي السلوك  االجتماعيةو المعايير  اآلخرينعدم القدرة على مسايرة _ 

نحو المغالطة اآلخرين من أجل المصلحة الشخصية أو جلب المتعة مستعمال  االتجاه_ 
 االحتيالاألكاذيب المتكررة و التسميات المستعارة و النصب و 

 عدم القدرة على التخطيط الذاتي _ 

 غياب تأنيب الضمير _ 

 الفرد و الحيوان  اتجاهعدوانية _ 

 المعايير و القيم  انتهاك_ 
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 بسالمة الذات و سالمة اآلخرين  االستهانة_ 

 المتكررة  االعتداءاتحساسية و العدوانية تظهر في مشاجرات و _ 

 (   DSM 4- ed- 1994- p 687.)وظيفة ثابتة  أداءالمسؤولية و عدم القدرة على  انعدام_ 

 : أنماط الشخصية الجانحة  - 9

 : األنماط المرضية  -1.9

 :الجانح العصابي  -1.1.9

يتميز بشعور تأنيب الضمير المبالغ فيه ، لذلك يقوم هؤالء بمخالفات إرادية حتى يخفف من 
في حد ذاته عقاب لكنه ذاتي ، مما يجعل الجانح العصابي يحب القبض  شعور بالذنب وهو

 (    529، ص4000عبد القادر، )  .عليه وهو متلبس بالجريمة 

 : الجانح المزاجي  -.1.1.9

يتميز هذا الجانح بإضطربات و صراعات داخلية يعبر عنها عن طريق قيامه بمخالفات من نوع 
يملك ميكانيزم الضبط الكافي ، كما  المرور إلى الفعل وعند القبض عليه يقر بذنبه فإنه ال

يتصف بالتناقض الوجداني و إحساس متطرف بالذنب غير أن هذا ال يمنعه من القيام بمخالفات 
 (    529، ص4000عبد القادر، )  .ش تناقض وجداني في عالقاته مع اآلخرين كما يعي

 :الجانح السيكوباتي  - 3.1.9

لفعله فالجانح السيكوباتي يقوم  لمبرراتيتميز هذا النوع بعدم اإلحساس بالذنب و إيجاده  
لكن ليس بسبب ما أصاب  ، االنزعاجبالمخالفات بكل برودة ، وعند القبض عليه يظهر عالمات 

عبد )  .المعتدى عليه بل بسبب ما يصيبه من جراء القبض عليه و محاكمته و تعطيل جريمته 
 (    529، ص4000القادر، 
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 : الجانح الذهاني  -3.1.9

مما يجعلهم يسقطون في مخالفات تدل طبيعتها  ذهنيةقد يظهر األطفال و المراهقين إضطربات 
ضعف في ميكانيزم الضبط و : ، ومن بين هذه السمات في الشخصية  أن لديهم إضطربات

الضعف في الحكم األخالقي ، إثارة األنا و تفكير برانوي و قصور العاطفي ، إن القيام 
بالمخالفات يسمح للجانح الذهاني أن يتمسك بالواقع و أن يدفع ضد القلق و ضد اإلنهيار 

عبد )  .مؤقتا  شخصهالواقع ومن ثم يعيد تنظيم العصبي فإن جنوحه يساعده على التشبث ب
 (    528، ص4000القادر، 

 :  االنفعاليةاألنماط  -1.9

 :إلى  انتمائهو درجة  انفعاالتهصنف علماء النفس الجانح على حسب 

 : متبلدوا العواطف  -1.1.9

ال يتجاوبون مع الناس وال تربطهم أي  يتميزون بالقسوة و جمود المشاعر و برود العواطف ،
 .، أنانيين وهم من اللذين يرتكبون جرائم العنف و القتل و هتك األعراض  وجدانيةمشاركة 

 :متقلبوا األهواء  -1.1.9

من نشاط إلى الخمود ومن السرور إلى الحزن و الكآبة  االنتقالو سرعة  االستقراريتميزون بعدم 
األنظمة القانونية وهم من يرتكبون جرائم يغلب عليها الطابع العاطفي و  كما يتميزون بالثورة على

 (    528، ص4000عبد القادر، )  .جرائم التسول و التشرد و الدعارة و اإلدمان على المخدرات 

 :  االنفعالسريعوا  - 1.3.9

معها ، وهم و الميل إلى الشجار رد فعلهم على اإلثارة عنيف غير متناسب  باالندفاعيتميزون 
    ( 528، ص 4000عبد القادر ، ) .العامة  اآلدابمن يرتكبون جرائم ضد 
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 : الجنوح في الجزائر  -11

 أنتقل االستقاللترتبط ظاهرة الجنوح في الجزائر بعدة عوامل منها التحضر السريع لسكان فغداة 
حت ضغط الهجرة الريفية غير المنقطعة تقريبا و ت % 90إلى أكثر من   % 20التحضر من 

بناء األحياء السكنية الضخمة من دون روح ، و الفشل المدرسي و طالق الوالدين و الذي بلغ 
نفسها تواجه معضلة كبيرة تتمثل في و هكذا وجدت البالد  4052ألف حالة سنة  24أكثر من 

إليها من قبل الديوان عدد القضايا التي تمت اإلشارة  ارتفاعجنوح المراهقين و بالنظر إلى 
وصوال إلى  4005حالة سنة  1.482و  4009حالة سنة  50.559من  الوطني لصحافة

و  االجتماعية، ورغم التطور و التحسن الملموس في بعض المجالت  4052حالة سنة  1.128
ي عدد الجرائم التي يقترفها ، خالل تلك السنوات كما تم تسجيل زيادة مفجعة ف االقتصادية

طفل جانح في فترة ممتدة مابين شهري جانفي و  4.058الجانحون من الجنسين لتصل إلى 
 .تم عرضهم أمام مختلف المحاكم  4059أفريل 

المديرية العامة إلدارة السجون و مراكز ) الصادرة عن مصالح وزارة العدل  اإلحصاءاتإن 
إذ تكشف  4040إلى غاية  4050ي تتعلق بجنوح في بلدنا من الت( اإلصالح و إعادة التربية 

من المجموع  (% 91)األرقام أن الذكور يمثلون الغالبية العظمى من المنحرفين بنسبة تقدر ب 
( %81.40)سنة يشكلون األغلبية بنسبة تقدر ب 58 -52و بترتيب تنازلي فإن الذكور من سن 

و أخيرا األطفال الذين لم ( %14.59)عدل يقدر بسنة بم 52-51متبعون بالفئة العمرية من 
 تطرحوهذه الفئة يجب أن ال تهمل ، ألنها ( %09.02)سنة بنسبة تقدر ب 51يتجاوز سنهم 

سنة  51ذا سيصبح الطفل المنحرف أقل من ابالنسبة إلستراتيجيات التكفل ، فم حقيقةمشكلة 
 سنة ؟ 58عندما يبلغ عمره 

تفيد اإلحصائيات و تقارير األمن عن وجود إحدى عشر ألف طفل جزائري يقفون سنويا أمام 
 .مختلف أنواع الجنح من السرقة البسيطة إلى جناية القتل  الرتكابهمالمحاكم 

األحداث خالل  ارتكبهاالتي  باالعتداءاتتقدر األرقام الخاصة  4059بالنسبة إلحصائيات عام 
حالة  194حالة ضد األخالق و  142ضد األمالك و  اعتداءحالة  244السداسي األول ب 
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أحداث ضحايا و بالنسبة لمظاهر الجنوح  42ضد األشخاص من بين الموقوفين ، تم تسجيل 
 ...و غيرها  اعتداءاتفتمثلت في الشذوذ و المخدرات و السرقة و 

تورط فيها  2280 فقدر عدد القضايا المسجلة بأسماء األحداث 4040أما فيما يخص سنة 
 .جانحة  400حدث ، بينهم  1880

 رداءةومن أهم األسباب التي أعطيت لهذه السنوات هي نقص فرص العمل و نقص المنتوجية و 
 (85-80، ص  4059ديسمبر  59عدد )ساسي ،. السكنات و سوء المعيشة و غالئها 

لمديرية أمن الوطني إلى  أعلنت مديرية الشرطة القضائية التابعة 4045و أما فيما يخص سنة 
آالف حالة لجنوح األطفال خالل الثالثي األول من السنة بينهم  1جريدة الوطن عن تسجيل قرابة 

قسم : الحدث .)حالة لقاصرات تورطن في أفعال يحرمها القانون وهن في سن المراهقة  92
 ( 4045أفريل  59أحوال الناس ، يوم اإلثنين 

 : جانحينالطرق رعاية األحداث  -11

 : داخل األسرة _ 1.11

أثبتت الدراسات أن التفكك األسري له دور بالغ في جنوح األحداث في جميع المجتمعات لذا 
يتطلب الرعاية األسرية تتجاوز كل الخالفات الزوجية بين الوالدين خاصة التي تحدث أمام 

 .الجانح نفسه 

العالج العائلي األسري للحدث كمحاولة إلعادة التوازن و كما تشمل الرعاية العائلية تطبيق 
لذاته و داخل األسرة بالتالي داخل المجتمع من خالل تغيير النظام األسري و تقليل  االستقرار

الحدث و إعطاء واجبات منزلية ينفذها الوالدين مع المعالج ، مثل منح  النحرافأعراض المثيرة 
و التفاعل الحسن مع الحدث و أفراد أسرته مما يجعله أكثر  عياالجتمااإلحساس للحدث بالتقبل 
 ( 529، ص 5998عبد الرحمان ،) انحرافاو  اضطراباتماسكا و تفهما و أقل 

 : داخل مراكز إعادة التربية و مراكز التربية و المالحظة و الوسط المفتوح _ 4.55



الجنوح :                                                                   الفصل الرابع   
 

80 
 

التربية و المالحظة في الوسط المفتوح عندما يتعذر تسليمه  زيلجأ إلى وسيلة الرعاية داخل مراك
تهدف إلى تربية و إعادة اإلدماج من خالل  اجتماعيةللعائلة و تمثل هذه المصلحة مؤسسة 

 .إعادة إيجاد العالجات المناسبة لهم 

لرعاية سلوكا عوقب عليه من طرف القانون و تقوم ا ارتكابهأما إعادة التربية فيحول إليها الحدث 
 : في هذه المراكز على ثالث مقومات 

 : الرعاية النفسية _ 

 :الهدف منها 

 .تكييف الحدث مع نفسه ومع مجتمعه _

 تركيز العالج على الجوانب الذاتية للحدث لتعويضه من انواع العداء و الحرمان المحيطان به _

 .مساعدته على التأقلم مع الواقع و طبيعة الحياة داخل المركز _ 

قصد التعرف على إضطربات النفسية التي تكون  اختباراتيقوم األخصائي بإجراء فحوص و _ 
 .لدى الجانح 

أكثر من أسلوب في عالج حالة معينة ومن أكثر الطرق شيوعا في العالج  استخداميمكن _ 
النفسي النزالء المراكز إعادة التربية نجد العالج السلوكي المعرفي و العالج العقالني و النفسي 

 ( 528، ص 5998عبد الرحمان ، .)اإلسنادي و العالج التحليلي 

 :  االجتماعيةالرعاية 

 : و تكون كما يلي 

 بمحاولة تكوين عالقة مهنية بينه وبين الحدث  االجتماعين خالل إقامة األخصائي م_ 

 إزالة الخوف و إعادة الثقة و الطمأنينة إلى نفسه _ 

الالزمة إلعادة تكييفهم و دمجهم في  االجتماعيةتزويد األحداث الذين هم في مراكز بالمهارات _ 
 .المجتمع 
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وفير ظروف اإليواء المناسبة و تحقيق التوافق بين األحداث على ت القائمين العاملينمحاولة _ 
 . االندماجداخل الغرفة الواحدة لتسهيل عملية 

 : ودور األخصائي مهم و يتمثل فيما يلي _ 

  الحدث  تواجهدراسة و تشخيص المشاكل التي 
  إجراء مقابالت و لقاءات فردية 
 الحدث من خالل ممارسته لنشاطاته وفي عالقته مع اآلخرين  مالحظة 
  الحدث و ميوله  احتياجاتالتعرف على. 

 :الرعاية المهنية 

 تقوم على أساس دراسة الحالة و عمليات التقييم و التشخيص المختلفة _ 

و قدراتهم و ميوالتهم  استعداداتهممثل مؤهالتهم و  الجانحينجمع البيانات المتنوعة من النزالء _ 
 (510،ص5998عبد رحمان،.)و هوايتهم التي تفيد وضع و بناء البرامج التأهيلية المهنية لهم 

الجنوح بصورة عامة هو أخطاء و أفعال السيئة التي يرتكبها الفرد و خاصة المراهقون أو 
المجتمعية ، وهو السائد وهو الخروج عن المعايير  االجتماعياألحداث ضد القانون أو النظام 

 . التي يرتكبها المراهق  الخطاة السلوكيات
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إن التحديدات السابقة لمفهوم العالجات السلوكية المعرفية و السلوك العدواني عند المراهق 
الجانح ، تجعلنا في هذا الفصل المنهجي نقوم بإجراءات منهجية عن طريق األدوات التي يمكن 
بواسطتها جلب المعلومات التي تمكننا من اإلجابة على سؤال اإلشكالية و كيفية تطبيقها و 

 .نتائجها لمعالجة فرضيات البحث  استغالل

  :التذكير بفرضيات الدراسة   _1

 : لفرضية العامة ا-1.1

توجد فعالية للبرنامج العالجي المعرفي السلوكي في التخفيف من السلوك العدواني لدى المراهق 
 الجانح

 : الفرضيات الفرعية_1.1

و تصحيح المعتقدات الخاطئة بالعدوان لدى  تساهم التقنيات المعرفية في إعادة البناء المعرفي
 .المراهق الجانح 

 .تساهم التقنيات السلوكية في التخفيف من السلوك العدواني الذي يظهر لدى المراهق الجانح

 :  االستطالعيةراسة دال_1

حيث الهدف من ورائها هو الوقوف  خطوة منهجية في غاية األهمية ، االستطالعيةتعد الدراسة 
، كما اقية و موضوعية الدراسة و نتائجهعلى بعض األخطاء و الهفوات التي قد تؤثر على مصد

 : تهدف إلى 

 تعرف على مدى فعالية البرنامج _ 

 التأكد من صدق و ثبات مقاييس الدراسة  _ 

 .خبرة التطبيق  اكتساب_ 

الحظات نقوم خاللها بجمع المعلومات التي تهدف إلى هي عبارة عن مجموعة من عمليات و الم
 .األشخاص الذين هم محور الدراسة  فئة أو مجتمع أو خاصةمعرفة ميدان الدراسة و 
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 _ أم البواقي _ بعين مليلة " مركز إعادة التربية " على مستوى  االستطالعيةأجريت الدراسة _ 

 استقبلنا، وعند وصولنا إلى المركز  11:11كانت أول زيارة يوم األحد صباحا على ساعة 
المدير الذي رحب بنا بدوره و قبلنا و أخذت تصريحي من مديرية نشاط اإلجتماعي و إمضاء 

 .على تعهد ينص على عدم إخراج أسرار العميل و قام مدير المركز أيضا بتوقيعه و ختمه 

 : مني المجال الز _ 1.1

حيث تستغرق الدراسة في المركز حوالي شهر  0101-0101تم إجرائها خالل السنة الدراسية 
-10-01) من  ابتدأتفي أيام متقاربة من أجل ضمان السير الجيد للبرنامج العالجي ، 

 :و في هذه المرحلة قدم لنا مدير لمحة تاريخية حول المركز كما يلي ( 0101

 /061بناءا على مرسوم رقم _ عين مليلة_ إلعادة التربية و التأهيل  االختصاصيفتح المركز 

في نشاطه خالل العام  انطلق، و  االجتماعيبعدما كان مركز دفع تابع لصندوق الضمان  73
، تبلغ قدرة إستعابه  االجتماعيةلوزارة التضامن و الحماية  إداريا، وتابع  0101-0101الدراسي 
 .من مختلف الواليات بسبب الجنوح ( سنة  10-17)ألحداث من حدث يستقبل ا 01القصوى 

 : نشاطه 

 المقتصد و نائبه _ العمال اإلداريون _ المدير 

  10األخصائيات النفسيات 

  11األخصائيات اإلجتماعية 

 المربي الرئيسي 

  10المربون 

 طبيب في العيادة الخاصة بالمركز 

 " عامل بمخزن المالبس  عمال المطبخ ، حراس ،" عمال المصلحة 

 :هدف المركز 



اإلجراءات المنهجية :                                                 الفصل األول   
 

85 
 

التكفل باألحداث من أهم مهام الرئيسية و إعادة إدماج األحداث و تنشيطهم ثقافيا ، ومساعدتهم  
 .و محاولة تسجيلهم في مراكز التكوين  مهنياو محاولة إدماجهم  االنحرافعلى تخطي عتبة 

 :شروط القبول في المركز _ 

ي األحداث ، ويوضعون مؤقتا حتى يتم الفصل النهائي في قضاياهم يتم القبول بقرار من قاض
يقبلون تحت شرط إجباري يسلم للمركز من طرف الشرطة و يكون مرفقا بملف أمر اإليداع في 

 .أما في حالة الخطر المعنوي فيتم من طرف السلطات الوسط المفتوح . جنح  ارتكابحالة 

سنة ، تم وضعه من  17وفي هذا المركز هناك فرد واحد يعاني من الخطر المعنوي يبلغ عمره 
 .قبل أبواه وهو يزاول دراسة إلى حد اليوم 

 :أهم المخالفات أو الجنح التي يتم بواسطتها إيداع األحداث _ 

 سرقة   المشاركة في ال_ التشرد                  _ السرقة                        _ 

    عمديهضرب و جروح _ السرقة بالتهديد بالسالح     _السرقة بالتحطيم             _ 

 حاالت السكر _ تحطيم ممتلكات الغير      _ القتل                        _ 

 .سالح أبيض  استعمالحمل و _ أفعال مخلة بالحياء         _ 

 : االستطالعيةسير الدراسة  _1.1

 :فقا للمراحل التالية هذه الدراسة و تمت _ 

مقابلة مع األخصائية النفسية و ذلك من أجل إمدادنا بمجموعة من المعلومات حول عملية 
التكفل داخل المركز من أجل تقسيم الحصص الخمسة عشر و إعطائنا معلومات حول العمالء 

 .كمعلومات أولية

مع العلم أن المحكمة " ا بإختيار الجانحين حيث قدمت لنا األخصائية مجموعة من الملفات و قمن
 " .يمكن أن تصدر حكما في أي وقت 
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 : المنهج المستخدم في الدراسة _3

إن المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج العيادي ، بحيث يعتبر المنهج األكثر قدرة و 
 .فعالية في الكشف عن جوانب النفسية للفرد 

 :العيادي تعريف المنهج _1.3

هو الذي يقوم على دراسة معمقة للحالة المرضية التي تعاني من سوء التوافق و اإلضطربات 
في الطفولة و المراهقة والرشد و الشيخوخة ، ويستخدم هذا  االجتماعيةو النفسية و  االنفعالية

كما يقوم المنهج العيادي  المنهج في العيادات النفسية و التربوية و عيادات اإلرشاد النفسي ،
بمالحظة المرضى وهم يعانون مشكالتهم ، ثم معرفة ظروف حياتهم كلها معرفة تامة 

 ( 90، ص  0117المشيخي ، .)

 : أهداف المنهج العيادي _1.3

 :تتمثل أهداف المنهج العيادي في 

 فهم و تشخيص و عالج الحالة على أساس علمي دقيق مبني على الدراسة 

 أشمل وسيلة من وسائل جمع البيانات باعتبارهاة أوضح و أشمل للشخصية يعطي صور 

يساعد المفحوص على فهم نفسه بصورة أوضح و ذلك عندما يتاح له فهم حاضره في ضوء 
 ( .61، ص  0117المشيخي ، ) على المستقبل  تنبؤيةماضيه ، ومن ثم يمكن إلقاء نظرة 

 : تعريف دراسة الحالة _4

طريقة علمية تتميز بالعمق و الشمولية و الفحص : يعرفها عبد الفتاح محمد دويدار على أنها 
التحليلي الدقيق ألي ظاهرة أو مشكلة أو نوع من السلوك المطلوب دراسته لدى شخص أو أسرة 

عامة  مبادئأو جماعة ، بعد فهم الظاهرة فهما مستفيضا ، بهدف الوصول إلى استنتاجات و 
دويدار ، .) ضع تعميمات تخدم عملية التشخيص ، العالج ، التوجيه و اإلرشاد تصلح لو 
 ( . 113، ص 1000
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 :أهداف دراسة الحالة _ 1.4

األسباب الرئيسية لألوضاع الحالية من خالل التحليل الدقيق و الوصف الشامل و  اكتشاف
 .العميق للبيانات و المعلومات 

 .وضع خطة من أجل تحسين األوضاع أو تصحيح مسارها 

 العمل على الحقائق و تسجيلها بموضوعية 

 .غير المرغوبة أو تغييرها  االتجاهاتالعمل على تعديل 

دويدار ، ) هذه الحقائق في العالج النفسي  استخداممن  االستفادةتقدير تصور إلمكانية 
 (  110،ص1000

 :  الدراسة تقديم عام للحاالت_5

 يوضح التقديم العام لحاالت الدراسة( : 1)جدول رقم 

 الجنحة حالة الصحية مستوى تعليمي السن الجنس الحالة
 سرقة بالتعدد حسنة إبتدائي 9 17 ذكر 11
 ضرب سالح أبيض سرقة حسنة إبتدائي 7 16 ذكر 10
 سرقة بالكسر حسنة إبتدائي 0 14 ذكر 17
 سرقة ضرب تعدي حسنة متوسط 7 18 ذكر 10
 

 :األدوات المستخدمة في الدراسة _ 6

بعد تقديم الحاالت و ذلك باإلطالع على ملف اإلداري للحاالت و إجراء المقابلة مع األخصائية 
 النفسية ، تم جمع المعلومات عن الحاالت و تلخيصها و تنظيمها في في عنصر تقديم الحاالت 

 :المالحظة _1.6
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وهي الخطوة األولي لتعرف على الحالة الصحية و النفسية للفرد ، وهي من أهم الخطوات في 
 مجال البحث العلمي ، و ذلك ألنها توصل الباحث إلى الحقائق و تمكنه من صياغة الفرضيات 

عينة أو شيئ ما بهدف الكشف عن أسبابها و إلى ظاهرة أو حادثة م االنتباهكما تعني المالحظة 
المشيخي ، ).قوانينها ، وتعرف كذلك بأنها مراقبة مقصودة لرصد ما يحدث و تسجيله كما هو 

 ( .01، ص  0117

في آنها أو في لحظتها و الكشف إذن المالحظة تمكن الدارس من تسجيل السلوكيات المفحوصة 
 . في هذه الدراسة على شبكة المالحظة  االعتمادعن الخصائص الشخصية للحالة ، وقد تم 

 :المقابلة اإلكلينيكية النصف توجيهية _1.6

هي عبارة عن عالقة بين الباحث و بين الفرد أو مجموعة أفراد للحصول على المعلومات 
المطلوبة ، و قد تكون المقابلة مباشرة بين العميل و الباحث ، وقد تكون غير مباشرة بشكل 

رة و غير مقيدة لموضوع متعلق بظاهرة نفسية ، وقد تدور المقابلة حول مجموعة من مناقشة ح
الموضوعات و األسئلة فيها محددة حول موضوع متعلق بظاهرة نفسية و قد تدور األسئلة حول 
مجموعة من موضوعات ، و تكون األسئلة مفتوحة فيها و اإلجابة تأتي من سياق العام ، وتأثر 

الزمان و المكان التسجيل ثقة العميل بالمقابل و غيرها : صدقها مثل  فيها ظروف و على
 (  90، ص  0117الهنداوي ، ...)

 : المقابلة اإلكلينيكية النصف توجيهية  دليل  _3.6

 عالقات األسرية :  1محور 

 أحكيلي على عالقتك بأمك 

 أحكيلي على عالقتك بأبيك 

 كيفاش عالقة أم بأبيك 

 مع والديك  تحب تقعد

 كيفاه عالقتك مع أفراد أسرتك 
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 محور الحدث داخل المركز :  1محور 

 كنت تتوقع راح تدخل هنا للمركز 

 كيفاه تشعر و أنت مقيم هنا فالمركز 

 عندك صعوبة فالتأقلم هنا 

 عندك صحابك هنا فالمركز 

 تعجبكش وش دير  حاجة هنا تقلقك و ما تصرا لككي 

 المركز  تمارس نشاطات داخل

 السلوك العدواني :  3محور 

 الميل إلى العدوان 

 تحب تدخل في المشاجرات 

 تحب تضر روحك 

 تحب تزعج الناس و تخوفهم منك 

 تحب تعاقب نفسك 

 يعجبك الحال كي تضر ناس خرين 

 عدوان مضمر 

 تغير 

 تظن بلي كاين من صحابك يهدر فيك و يخطط ضدك 

 متحبش لخرين كي ينجحوا 

 صريح  عدوان 
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 وش دير  بيككي يتمسخروا 

 كي تصلحلك تضرب 

 في هدرتك تستعمل ألفاظ السب و الشتم 

 كي يهددك واحد وش دير 

 تسب لخرين وتتالح عليهم بال سبب 

 آفاق المستقبلية :  44محور 

 عندك خطة كي تخرج منا وش دير 

 تعتاقد حياتك رح تتبدل 

 كيفاه تشوف مستقبلك 

 هي أمنياتك و طموحاتك  وش

 :تحليل محتوى المقابلة اإلكلينيكية النصف توجيهية _ 7

الباحثة في تحليل المقابالت على تحليل المحتوى حسب  اعتمدتمن أجل موضوعية دراستنا 
  MUCHEILLèطريقة 

 :تعريف تحليل المحتوى _1.7

تحليل المحتوى رسالة أو مستند وهو بحث و تعداد  : يعرف روجي ميشال هذا األسلوب بقوله
 .المعلومات الموجودة فيه ، و إخراج المعاني التي تمثلها و أخيرا صياغتها و تصنيفها 

المراد تحليله ، وفي  االتصالالخطاب أو الرسالة أو  باختالففتقنية تحليل المحتوى تختلف 
الطريقة التالية في تحليل  مكيليو يقترح  تحليل المحتوى أجوبة األسئلة النصف توجيهية ،

 :حتوى مال
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 تقطيع الخطاب و إعادة صياغة وحدات ذات معنى _ 1

 توزيع و تجميع الوحدات في فئات _ 0

 ( جرد و حساب تكرارات الفئات المؤوية و تحليلها ) التحليل الكمي _ 7

 ( 71، ص  0116عاشور ، . ) التحليل الكيفي _ 0

 :البرنامج العالجي المعرفي السلوكي _ 8

 : تقديم البرنامج  -1

يركز هذا البرنامج على كيفية إدراك الفرد للمثيرات المختلفة و تفسيراته لها ، و إعطاء معاني 
لخبراته المتعددة ، و يستند هذا البرنامج على المدخل المعرفي السلوكي في العالج النفسي ، 

على التشغيل المعرفي للمعلومات ، الذي يرى أنه خالل فترات التوتر وهذا النمط العالجي يستند 
النفسي كالغضب يصبح التفكير أكثر جمودا و أكثر تشويها و تصبح أحكامه مطلقة ، و يهدف 

 .السلوك العدواني في فترة المراهقة عند الجانح  حدههذا العالج إلى خفض 

من نوع قصير المدى مبرمج لتعليم بعض  بي منظمعبارة عن برنامج عالجي نفسي تدريوهو 
 التقنيات المعرفية السلوكية لمساعدتهم على خفض من سلوك العدواني 

 :عنوان البرنامج _1

 .برنامج عالجي معرفي سلوكي لتحكم و خفض السلوك العدواني عند المراهق الجانح 

 :أهداف البرنامج _3

 اضطرابفي خفض  االسترخاءبيان فاعلية العالج المعرفي السلوكي بمساعدة تدريبات _ 
 .السلوك العدواني 

 و المشاعر و تصرفات  األفكارتدريب الجانحين على رؤية العالقة بين _ 

 تدريب الجانحين على المراقبة الذاتية لألفكار و التخيالت السلبية و إخراجها إلى حيز التفكير _ 



اإلجراءات المنهجية :                                                 الفصل األول   
 

92 
 

المعتقدات الخاطئة و التصورات السلبية  استبدال يستطعنتدريب الجانحين المراهقين كيف _ 
 .بمعتقدات إيجابية 

التي تتمثل في إحالل أفكار باستخدام إعادة البناء المعرفي و السلبية  االتجاهاتتعديل _ 
   . اإليجابية محل األفكار السلبية 

 . االسترخاءتدريب المريض على فنية _   

 :أهمية البرنامج  _4

 باعتبارهاتتضح أهمية البرنامج الحالي من األساليب و الفنيات التي يقوم عليها البرنامج ، وذلك 
، و تكمن أهمية البرنامج فعالة في العالج لإلضطربات النفسية و خاصة اإلضطربات السلوكية 

 .في وضوح النظرية المعرفية و السلوكية 

يعتبر هذا البرنامج نموذجا واقعيا و علميا من الممكن أن يساعد على إنتهاج األسلوب العلمي _ 
و العملي ليعدلوا من أفكارهم السلبية الالمنطقية و الخاطئة التي تؤدي إلى سلوك عدواني و 

 .تخفيف منه 

كاله و العوامل يساعد هذا البرنامج في التعرف على سلوك العدواني و مظاهره و أنواعه و أش_ 
المؤثرة في ظهور السلوك العدواني و ذلك ألنه يقدم خدمات تطبيقية و معرفية و سلوكية و 

 .و العمل على تخفيف من سلوكهم العدواني  الجانحينإرشادية لعينة من المراهقين 

 :األسس التي يقوم عليها البرنامج المعرفي السلوكي _5

 : األسس العامة -1.5

دون قيود  لتقبلاالسلوك اإلنساني ، وحق المريض أو عميل في  مرونة مراعاةتشمل هذه األسس 
أو شروط ، وكذلك حقه في العالج النفسي ، كماراعت الباحثة األسس الهامة التي يقوم عليها 

 في االستمرارالعالج المعرفي السلوكي وهي قابلية السلوك لتعديل و التغيير و التدريب و ضرورة 
 .  جلسات عالج النفسي 

 



اإلجراءات المنهجية :                                                 الفصل األول   
 

93 
 

 : األسس الفلسفية _1.5

 مراعاةهذا البرنامج أصوله الفلسفية من النظرية المعرفية السلوكية بشكل عام ، و كذلك  استمد
 .طبيعة اإلنسان ، وأخالقيات العالج النفسي و سرية المعلومات 

 :  االجتماعيةاألسس _3.5

في البيئة التي يعيش فيها ، و  يؤثريتأثر و  اجتماعيبالفرد ككائن  االنضماموهذه األسس تشمل 
أسلوب العالج المعرفي السلوكي ،  فاستخدامتؤثر على شخصية الفرد ،  االجتماعيةأن الضغوط 

 .حيث أظهرت الدراسات أن هذا األسلوب ذو فاعلية في عالج اإلضطربات النفسية 

 :األسس الفيزيولوجية و العصبية _4.5

و الخلو من األمراض الجسمية و  وظائفهيجب أن يتأكد األخصائي من قيام الجسم بجميع و 
حيث أن هذه  االسترخاءفنية  استخدمتألخصائية العضوية التي تؤثر على الناحية النفسية ، فا
 .تام  استرخاءالفنية تساعد الجسم إلى الوصول إلى حالة 

 : العالجي المعرفي السلوكي  للبرنامجالمكونات األساسية _ 6

 :تتكون كل جلسة عالجية من مزيج بين أربع مكونات عالجية أساسية  وهي 

تقديم عام حول السلوك العدواني مما يساعد الجانح على فهم األسلوب الذي يتعامل بهو _ 1
مور و سبب الرئيسي لتعقيد األالجانحون و العدوانيون أن السبب العدوانيته ، فغالبا ال يدرك 

دراكاتهمالمشكالت هم بذاتهم ،  الخاطئة و بمجرد إدراك هذا الدور و هذا المعتقد الخاطئ  وا 
 .و التوتر  االضطهاديخفف من شعورهم بالقلق و إزالة مشاعر 

تعليم المراهق الجانح مواجهة الغضب ، بحيث يتم تدريب الحدث الجانح على بعض _ 0
 ه و سيطرة عليها و خفضها المهارات الالزمة لتحكم في عدوانيت

وضع بعض المهام السلوكية المنزلية ، حيث يتم تحديد التوقعات في مرحلة مبكرة ، وان _ 7
عن تطبيق تلك  المسئولالباحثة تقوم بتقديم التدريب و التوجيه ، و أن الجانح أو العميل هو 

   . المعلومات ، باإلضافة إلى ممارسة مهارات المساعدة الذاتية
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 الزائد على التاريخ البعيد للمريض االعتمادالتركيز على هنا واآلن ، أي حاضر العميل دون _ 0

 : مراحل تطبيق البرنامج العالجي _7

 :هي مرحلة قبل البدء في الجلسات العالجية وهي تشمل على جلستين  :المرحلة األولى 

 مالحظته مع تسجيل المالحظات دون علمه أنه قيد المالحظة  :األولى 

 تبادل المعلومات الشخصية و التعارف بين الحدث و األخصائية و إكمال المالحظة  :الثانية 

حصة بمعدل  17مرحلة التدخل و إجراء الجلسات العالجية ، وهي تشمل من  :المرحلة الثانية 
 .حصص في األسبوع  0

من التدخل و يتم تقديم مقياس و إعادة تطبيق  االنتهاء مبعدوهي مرحلة  : المرحلة الثالثة
 .و الغرض منها التقييم لتغيرات التي حدثت في مظاهر السلوك العدواني المقاييس 

 :إجراءات تطبيق برنامج العالجي المعرفي السلوكي _8

تم تطبيق برنامج العالجي المعرفي السلوكي مع كل حالة من حاالت الدراسة بطريقة فردية وفق 
 : اآلتيةالخطوات 

 تأكد من مدة إقامته في المركز _ 

الحدث في تلقي برنامج الجلسات مع التأكد من رغبته في ذلك و مدى  موافقةالحصول على _
جية و كذلك تأكيد على قيامه بواجباته المنزلية و بالعالقات العال االلتزامللتعاون و  استعداده
 .على الحجم الزمني  االتفاق

 على أسلوب عمل محدد و توقيت منظم و نظام للجلسات  االتفاق_ 

يتم تطبيق المقابالت و معظم الحصص للبرنامج في مكتب الخاص باألخصائية النفسانية في _ 
عدا عن جلستين جلسة _ أم البواقي _ مليلة مركز إعادة التربية لألحداث الجانحين بعين 

تمت بالحديقة التابعة للمركز و جلسة النمذجة القصصية تمت في مكان خاص  االسترخاء
 .بالمطالعة لديهم داخل المركز 
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 :حدود برنامج التدخل النفسي _9

مدة كل جلسة هي  أسابيع ، بمعدل أربع حصص في األسبوع ، 10يتحدد البرنامج زمنيا ب 
د تبدأ بجلستين الهدف منهما جمع المعلومات والبيانات األولية و  06ساعة د و  09تتراوح بين 

من  االنتهاءبعد  تقييميهمن أجل تطبيق البرنامج و ثم جلسة  جلسة 11القياسات القبلية ، 
و ( س كورونا فيرو ) ذلك لألوضاع السائدة يوم و جلسة أخرى بعدها بشهر و  عشرونالبرنامج 

 .دخول شهر رمضان و إعطاء عطلة للحاالت 

 تتراوحألحداث الجانحين ذكور ( 10)كما يتحدد بشريا بحاالت الدراسة ، وهي أربع حاالت 
وقد تم  في مركز إعادة التربية بوالية أم البواقي ، المقيمينسنة ، و (  10 -10)  أعمارهم بين 

 .تطبيق البرنامج التدخل عليهم بطريقة فردية بأسلوب دراسة الحالة 

 :الفنيات المستخدمة في الدراسة _14

 : صياغة المشكلة _ 

عادة يستهل العالج المعرفي السلوكي بصياغة المشكلة حيث يقوم المعالج بجمع قدر كاف من 
من خالل المعلومات اللفظية التي يقدمها هذا األخير و كذلك من خالل  البيانات عن المعيل ،

 .المالحظة ، ومن خالل الفحص الموضوعي الشامل في فترة مبكرة من العالج 

و يؤكد بيك على ضرورة صياغة المشكلة لدى العميل بواسطة مصطلحات علمية معرفية و 
ي ، إذ يحدد المعالج في البداية طريقة طار زمني ثالثاعدته على النظر إلى صعوباته في امس

 تهإدراكاالسلبية ، و يحدد العوامل المرسبة التي أثرت في  انفعاالتهتفكيره الراهنة التي تسهم في 
و يضع فرضيات عن نشأته و األحداث المحيطة به وهو يبني كل ذلك على  اضطرابهفي بداية 

و يستمر في تنقيح و تحسين الفرضياته  أألولىمع العميل في المقابالت  استقاهاالمعلومات التي 
 .طوال فترة المعالجة 

و يعتبر فهم مشكالت العميل ووضعها في صياغة معرفية تعد أحد المهام الرئيسية للمعالج 
المعرفي السلوكي ، ويتضمن ذلك قيام المعالج بالتعرف على األفكار التي لدى العميل اآللية و 

المرتبطة بها و الجوانب  االنفعاالتة لها ، ومن أين نشأت و تحديد المثير  األساسيةالمعتقدات 
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السلوكية و الفيزيولوجية ، ويعتبر هذا بمثابة المفتاح لمشكالت العميل و الذي يوضح مدى 
 (90، ص  0110العاسمي ،.)عمقها 

 :أسلوب حل المشكالت _

إلى قدرة على إدراك وفهم عناصر الموقف أو المشكلة ليضع خطة محكمة لحل المشكلة  تشير
التي يواجهها ، ويجد بعض األفراد صعوبة في حل ما يواجههم من مشكالت ومواقف صعبة 
نتيجة لنقص مهارات التدريب على حل المشكالت ، و بالتالي يقفون أمام مشاكلهم عاجزين عن 

 افتراضا ، مما يجعلهم عرضة لشعور بالضغط ، وتقوم هذه التقنية على إيجاد حلول مناسبة له
 .أن الضغط يحدث نتيجة لعجز الفرد عن حل مشكالته بفاعلية  مفاده

 :مخطط جوديث بيك للمفهمة المعرفية : التشغيل المعرفي _

له فائدة كبيرة في العملية العالجية و  سلوكياتهو  انفعاالتهبتجارب المعالج و  االهتمامإن 
بتطوير جوديث بيك لرسمه التخطيطي للمفهمة المعرفية عن طريق مخطط من أجل التعرف 

، ص 0110بوسبسي ، .) .و دالالت التفكير  االنفعاالتعلى المواقف و التفكير اآللي لها و 
67) 

 : إعادة البناء المعرفي _

على عمليات  يشملالتي تقف وراء التفكير  االتجاهاتو  ترتكز على تعديل تفكير المسترشد
غير  سارة و صعوبات ومشكالت  انفعاالتالتفكير محرفة وتؤدي إلى نظرة محرفة للعالم و إلى 

فالمعالجون يصورون هذه الجوانب . االستبصاريعرف بإعادة  سلوكية و تمثل هذا عن طريق ما
 ( 67، ص 0110بسي ، بوس).المعرفية بطرق تختلف من معالج ألخر 

 : التدريب على رصد األفكار _

و  االنفعالمن خالل إقامة جدول خاص ب بيك للمراقبة الذاتية يتم فيه تسجيل الوضعية و 
  .التفكير اآللي 

 التفكير اآللي   االنفعال الوضعية 
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 (110، ص  0110أسماعيل ، .) 

 : فنية تعديل أفكار  _

على تغيير األفكار من السلب إلى اإليجاب و تعليم المكتسب كيفية و ضع  االعتمادو فيها تم 
 : استخدامعقله و ذكائه في وجه الهفوات و 

   :الحوار الداخلي_

من التفكير السلبي ،   %01من التفكير اإليجابي و  %61الذي يضم التفكير في الحالة السوية 
اإلغفال عن األفكار السلبية التي تساعده على ولسلوك الفرد نتائج ايجابية في هذه الحالة دون 

الحياة الغير سارة ، وهنا يكون الفرد أكثر ليونة و تكيفا ألنه ال يلغي  مفاجأةالتوافق أكثر مع 
 (109، ص  0110أسماعيل ، ) .التوقعات السلبية 

التي هي من أهم الطرق التي يركز عليها العالج المعرفي  : على التساؤل الذاتي المواظبة_
 : بطرح العجيج من تساؤالت منها 

 ألست بصدد الخلط بين األحداث و التأويل الذي تقوم به لهذه األحداث ؟ _ 

 ؟ قناعتيهل هناك بعض عناصر الواقع التي تبرر _

 كيف سيكون تصرف شخص آخر في وضعية مثل وضعيتي؟_

 (60، ص  0110إسماعيل ، ).أسئلة ذاتية تقع ضمن المنظور المعرفي  وما شابهها من

 :فنية التخيل _

تصورات و تخيالت  استدعاءتعتمد هذه الفنية على تدريب الفرد على رسم صورة ذهنية ، وكيفية 
و تقوية المناعة لدى الفرد حيث تشير دراسات  االنفعاالتإيجابية أو سلبية و يفيد في تحكم في 

 ومشاعر في صورة ذهنية ،  انفعاالتإلى أن التخيل يعمل على تكوين 
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الباحثة تقنية التدريب على التخيل من أجل إيقاف األفكار ، من خالل تخيل مواقف  استخدمت
،ص  0117هلل، خير ا).إيجابية تحفيزية في ذهن الحدث و يتم التعرض لها عن طريق التخيل 

710. ) 

 :العضلي المتصاعد  االسترخاءتقنية _ 

 إدمانالعضلي من بين التقنيات المختلفة ، يعد  لالسترخاءعلى تقنية جايكوبسون  االعتمادتم 
االسترخاء العضلي ، حيث يعتقد جايكوبسون أن  1001جايكوبسون مؤسس هذه الطريقة عام 

الكامل لألجزاء  باالسترخاءأو عاطفية تتغير  انفعاليةالدماغي ألي حالة  يؤدي إلى االسترخاء
 ( L.ranjita.N).التصاعدي  باالسترخاءالطرفية أو 

 : فنية الدعابة _

السلوكي ، وتفيد في تشجيع العميل  االنفعاليهي من بين الطرق العالجية في العالج العقالني 
قليال عن النظر إلى األمور دائما بطريقة جدية و رسمية ، وهو  االبتعادعلى التفكير العقالني و 

الدعابة و يجب أن  باستخدامالعميل في وضع تفكيره ضمن منظور أكثر واقعية أسلوب يساعد 
تكون الدعابة عفوية و تسمح للعميل بمراقبة أفكاره و آرائه بموضوعية و يتم تقديمها بشكل ال 

 (07، ص 0117خير ، .)ف به يجعل العميل يفكر أنه شخص مستخ

 : نمذجة القصصية _

يتم فيها عرض بعض النماذج القصصية من أجل العبرة و اإلقتداء بالصالح فيها من األخالق 
الحميدة و السلوك المرغوب و من هذه القصص قصة هابيل وقابيل و األصدقاء الثالثة و 

شريف ، .)عرض مسرحية عودت الظالم و مناقشة أهم القضايا التي تعالجها المسرحية 
 ( 39،ص1000
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  :رض التفصيلي لبرنامج الدراسة الع_ 14

 يوضح العرض التفصيلي لبرنامج الدراسة( : 1)جدول رقم 

رقم 
 الجلسة 

مدة  عنوان الجلسة 
 الجلسة

 واجب منزلي  أهداف الجلسة فنيات الجلسة 

المناقشة  دقيقة 61 جلسة تعارف  11
 والحوار 

تعارف و اخذ 
 المعلومات األولية 

 اليوجد واجب 

تطبيق  10
المقاييس 

عرض +
 محتوى البرنامج 

المناقشة و  دقيقة 61
 الحوار 

تعرف على 
األحداث عن قرب 
، وتحديد حاالت 

 الدراسة

 

منطقي تبرير  17
 لعملية العالج

المناقشة و  دقيقة  09
أسلوب حل 

المشكالت 
تشغيل +

 المعرفي 

تحديد األفكار 
 الخاطئة 

من تركيز  انتقال_
 سلبي لإليجابي و 

تركيز على 
شيء معين ، 
بوصف منظر 

 طبيعي 

تدريب على _ ساعة  وقف األفكار  10
رصد األفكار 

 اآللية 
 

جدول بيك _
 للمراقبة الذاتية

 

ساعة و  حل مشكالت  19
 دقيقة  19

تفكير _
 بالعواقب 

إدراك وجود _
 مشكلة 

 خفض اإلثارة _
تفكير بطريقة _

 حل بديل 

كبح الوجدان _
 السالب 

 فهم مشكالت _
 كبح الفعل _

العد التنازلي 
 111من
 11إلى

قبل  وبدرجتين
 النوم 

 إيقاف األفكار _ ساعة  تعديل األفكار  16
الحوار _

معدل  انخفاض_
التكرار سلوكيات 
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 الداخلي
 إيقاف أفكار _

 غير مرغوب فيها

تحكم في  13
  االنفعاالت

توضيح العالقة _ التخيل  ساعة 
بين تفكير و 

 العواطف
تحكم في _ 

   االنفعاالت

تمارين 
الذكريات و 

التخيالت 
 السارة 

إيقاف الشد  10
 العضلي 

ساعة و 
 دقيقة  01

 استرخاء
 جايكوبسون 

 خفض التوتر _
إيقاف التوتر _

 النفسي 

إعادة تمارين 
 االسترخاء

 11الجزء 
الطرق  تحديد_ لعب األدوار  دقيقة 09 المعتقد البديل  10

التي يتصرف بها 
 الحدث 

تطبيق تمارين 
 االسترخاء

 10الجزء 
التفكير  11

 العقالني 
 استخدام دقيقة  09

 الدعابة 
 مراقبة األفكار _
 بواقعيةتفكير _

 أكثر 

تطبيق تمارين 
الجمباز 

العقلي جزء 
11 

نمذجة  11
 القصصية 

 استخدام_ ساعة 
أسلوب 

 قصصي 
 استخدام_

 الحاسوب 

 باآلخر  اإلقتداء_
 أخذ العبرة _

تطبيق تمارين 
الجمباز 
 10العقلي 

تعرف على _ ممارسة السالبة  ساعة  خفض السلوك  10
 عالمات الغضب 

تحديد طريقة _
 تفريغ الغضب  

تطبيق تمارين 
الجمباز 
 العقلي 

إنهاء البرنامج  17
 العالجي 

معرفة مدى _ مناقشة  دقيقة  09
 فعالية البرنامج

تحديد أفكار و _
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مدى فاعلية 
 البرنامج  

 

 : المقاييس الدراسة _ 9

 :مقياس السلوك العدواني و العدائي للمراهقين _1.9

 : وصف المقياس 

تقنينه في البيئة الجزائرية  _ آمل باظه _ مقياس السلوك العدواني و العدائي للمراهقين من إعداد 
لما قدمه  قامت معدة المقياس وفقا_ سامية بريعم . د_ من النسخة المصرية تم من طرف 

(Foulds1069 ) و تم من الفكرة العقابية العامة وقسمها إلى عقابية داخلية و العقابية الخارجية
الذي وضع بعد (  Quatsn1000) ، أيضا على دراسة  اتجاههاتصميم إستبيان العدائية و 

لقياس السلوك  اختبارضمن المقاييس الفرعية للعدائية العامة ، وقامت بعد ذلك بتصميم  الغضب
في صور ثالثة منها السلوك العدواني الجسدي و السلوك ( 1006)العدواني لدى األطفال 

العدائية و  تباراالخالعدواني اللفظي و غير المباشر ، و يقصد بالسلوك الغير المباشر في هذا 
 .التعبيرية  االجتماعيةالعدوان ذا الصبغة األدبية أو 

بأسلوب  اختيارهمتلميذ السنة الثانية ثانوي من مدينة تبسة ، وتم ( 011)تكونت عينة التقنين من 
 .غير عشوائي و بطريقة العينة القصدية 

 : خصائص العينة 

 : حسب متغير الجنس 

 خصائص العينة من حيث متغير الجنس (3)جدول رقم 

 النسب المئوية العدد الجنس
 %09.31 06 ذكور
 %90.00 110 إناث

 %111 011 المجموع
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 سنة  10إلى  16تتراوح أعمار أفراد العينة من :  حسب متغير العمر 

 : يلي  قامت الباحثة بتقنين المقياس كما

 :ثبات 

( 1.00)و ( 1.06)حيث تم التوصل إلى معامل الثبات لبعد العدوان المادي  :إعادة تطبيق  
على طالب الفرقة األولى ( 1.00)و الدرجة الكلية  الغضبلبعد ( 1.39)لبعد العدوان اللفظي ، 

 في كلية التربية بكفر الشيخ 

 :الصدق 

تم عرض المقياس على مجموعة من أساتذة الصحة النفسية و تم تعديل  :صدق المحكمين 
 .بعضها اآلخر  استبعادالبنود و العبارات تبعا آلرائهم وتوجيهاتهم و 

 :تصحيح المقياس 

السلوك العدواني _ 1: الحالي على أربعة أبعاد أساسية وهي  االختباريشمل  متقدمو بناءا على 
 . الغضب _ 0العدائية _ 7ني اللفظي السلوك العدوا_ 0المادي ، 

عبارة و تقع  96بندا و بالتالي يتكون المقياس ككل على  10و يشمل كل مقياس فرعي على 
و تتحدد بالتعبيرات ( 1-10)اإلجابة على البنود المقياس في خمسة مستويات تتراوح بين 

( يرا ، أحيانا ، نادرا ، إطالقا كث كثيرا جدا ،) المحددة لدرجة التكرار السلوك العدواني بالتعبيرات 
والدرجة العالية تدل على مستوى عدواني أو مستوى عدائي أو غضب عالي ( 0، 1، 1، 0، 7)

، ويمكن حساب الدرجات لكل بعد على حدى أو درجة  انخفاضهمو الدرجة المنخفضة تدل على 
 :عد فيما يلي جدول يوضح المستويات للدرجات على المقياس لكل ب .كلية 

 مستويات الدرجات على المقياس لكل بعد( 4)جدول 

 الدرجات المستوى
 07-96 المستوى األول
 70-00 المستوى الثاني
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 19-00 المستوى الثالث
 1-10 المستوى الرابع

 

ثم المستوى الثالث و المستوى  يمثل المستوى األول أعلى الدرجات و الثاني يليها في الترتيب ،
 (700،ص  0113بريعم ،).من األبعاد األربعة  حدهالرابع منخفض لكل بعد على 

 :مقياس األفكار الالعقالنية أللبرت إليس _1.9

 :وصف المقياس 

 يتكون هذا المقياس في صورته األجنبية من إحدى عشر فكرة العقالنية وضعا ألبرت إليس ،
بترجمته و تقنينه على البيئة العربية ، وأضاف إليه فكرتين  1009وقام سليمان الريحاني سنة 

يرى أنهما منتشرتان في المجتمعات العربية و هما الرسمية و الجدية في التعامل مع  العقليتين
ثالثة  اآلخرين ، ومكانة الرجل األهم فيما يتعلق بعالقته مع المرأة ، وبذلك يتكون المقياس من

الكمال الشخصي ، و اللوم  االستحسان و ابتغاءعشرة فكرة العقالنية تتمثل في طلب التأييد و 
القاسي لذات و اآلخرين و توقع الكوارث و غيرها من البنود وقد شملت كل واحدة منها أربع 

عبارات ، نصفها موجب يتفق مع الفكرة و النصف اآلخر سالب يختلف معها و يناقضها ( 10)
على األفكار التي تعبر عنها بترتيب معين يضمن تباعد الفقرات  90، ووزعت فقرات المقياس ال

 ( 011، ص 0110بغورة ، ) التي تقيس البعد الواحد 

 :تصحيح المقياس 

لإلجابة ب ال ، وهذا في العبارات الموجبة  1لإلجابة ب نعم و درجة  0تتضمن إعطاء درجة 
ني ، أما في العبارات السالبة الدالة على التفكير العقالني فيكون الدالة على التفكير الالعقال

 110و  90التصحيح بالعكس ، و بهذا فإن درجة المفحوص الكلية على المقياس تتراوح بين 
و العكس  كلما دلت على أن المفحوص أكثر ميال لتفكير الالعقالني ، ارتفعتدرجة و كلما 

عن مستوى متدني من التفكير الالعقالني و  60و   90 صحيح و تعبر الدرجة التي تتراوح بين
ني  أما التي تتراوح فتعبر عن مستوى متوسط من التفكير الالعقال 03و  31التي تتراوح بين  

 ( 110،ص0110يحياوي ،).عن مستوى مرتفع من التفكير الالعقالني فهي تعبر  110و 00بين 
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في  االعتمادسعيا منا لمعرفة مدى فعالية البرنامج العالجي المعرفي السلوكي عند المراهق ، تم 
حاالت  10الجانب الميداني لهذه الدراسة على أدوات بحثية يتم تطبيقها على عينة مكونة من 

ية و مراهقين جانحين ، و تمثلت هذه األدوات في المالحظة و المقابلة اإلكلينيكية النصف توجيه
 قين و مقياس األفكار الالعقالنيةبرنامج عالجي معرفي سلوكي و مقياس السلوك العدواني للمراه

وبعد تطبيق هذه األدوات على عينة الدراسة ، تم عرض النتائج و تحليلها كما في الفصل 
 .الموالي 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني

 على ضوء فرضيات الدراسة و الجانب النظري النتائجعرض و تحليل 

 تمهيد 

 عرض و تحليل نتائج مجموعة الدراسة _ 1

 تفسير نتائج الحاالت _2

 عرض و تحليل نتائج حاالت الدراسة _ 3

 الجانب النظري و الفرضيات مناقشة نتائج الدراسة في ضوء _ 4
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هجية  و مختلف الوسائل إلى عرض المن" اإلجراءات المنهجية " بعد تطرقنا في الفصل السابق 
ع البيانات التي هي خطوة ضرورية في البحث العلمي ، إال أن هذه الدراسة العلمية المتبعة لجم
 .تنظم هذه البيانات و تفسر و تستخرج منها النتائج  حتىال تكتمل 

بعرض و تحليل النتائج المتوصل إليها و ننهي أخيرا بربطها مع  لذا سنقوم في هذا الفصل
 .فرضيات الدراسة 

 :مجموعة الدراسة عرض و تحليل نتائج _1

في مركز إعادة التربية و  مقيمينحدث جانح ( 41)  أربعة عشرتكونت مجموعة الدراسة من 
متوسط  2و  ابتدئي 1سنة و مستواهم التعليمي بين  41-41كلهم ذكور ، تراوحت أعمارهم بين 

الدراسة وحتى بعد إعطائهم العطلة  الستكمالمدة مكوثهم في المركز  مراعاةمع  اختيارهم، تم 
 .تأكدنا من عودتهم 

  :و الجدول التالي يوضح خصائص مجموعة الدراسة 

 :يبين خصائص مجموعة الدراسة ( 7)الجدول رقم 

 نوع الجنحة مستوى التعليمي العمر االسم
 جرح عمدي+ ضرب  متوسط 4 41 أمين
 سرقة إبتدائي 5 41 رامي
 ضرب وتعدي+ تشكيل جماعة أشرار  متوسط 2 41 رائد

 ضرب وتعدي+ تشكيل جماعة أشرار  متوسط 2 45 محمد
 سرقة متوسط 4 45 عامر
 سرقة متوسط 2 41 فيصل
 فعل مخل بالحياء متوسط 4 41 طارق
 الجرح العمدي+ الضرب  ابتدائي 5 41 مراد
 سرقة ابتدائي 1 45 حمزة
 حمل سالح أبيض+ ضرب  ابتدائي 5 41 بالل
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بكل حدث من هؤالء على حدى ، في مكتب األخصائية النفسية ، قمت بإستقبال  االلتقاءتم 
، أقوم بإعالمه بأن ما سنفعله ليس له دخل الحدث المعني و بعد الترحيب به و تقديم نفسي له 

بقضيته وأنه يبقى كل شيء في سرية ،  نشرح له الهدف من حضوره بطريقة بسيطة ، و نخبره 
أخرى في إطار مقتضيات الدراسة الحالية ، ثم أطلب منه التعاون و أن له أنه ربما نلتقي مرات 

و بعد الحرية في المشاركة أو رفضها و أكدت له أن مشاركته لها أهمية كبيرة في الدراسة ،  
الموافقة من طرف الحدث تم التحدث في البداية على المعلومات األولية ثم إعطائه القاييس واحد 

اإلجابة عليها ، تمت قراءة التعليمة وشرح كيفية اإلجابة بطريقة سهلة وفي  تلو اآلخر من أجل
حالة عدم فهم الحدث لألحد البنود أقوم بتبسيطه و إعطاء أمثلة من أجل توضيح الصورة 

 .المبهمة لديه 

 .د و تمت في يومين متتاليين 55د و 14هذه العملية مع كل حالة بين  استغرقت

 :المطبقة على الحاالت كانت النتائج كما يلي بعد تصحيح المقاييس 

 :يبين درجات التي تحصل عليها الحاالت في مقاييس الدراسة ( 8)جدول رقم 

 مقياس األفكار الالعقالنية مقياس السلوك العدواني و العدائي الحالة
 17 444 أمين
 71 444 رامي
 11 412 رائد

 14 441 محمد
 79 454 عامر
 17 499 فيصل
 17 411 طارق
 11 451 مراد
 14 457 حمزة
 14 414 بالل
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من خالل ماسبق نالحظ أن الحاالت قد تحصلوا في مقياس السلوك العدواني على درجات تتراوح 
درجة ، وهي درجات تدل على مستوى مرتفع من سلوك العدواني بما فيه من  477و  441بين 

 .  سلوك عدواني لفظي و مادي و العدائية و الغضب : أبعاد وهي 

درجة ، وهي  71و  14عقالنية على درجات تتراوح بين كما أنهم حصلوا في مقياس األفكار الال
 .درجات تؤشر على وجود مستوى متوسط إلى عالي من التفكير الالعقالني لديهم 

و يمكننا مالحظة أداء حاالت الدراسة العشر على مقياس السلوك العدواني و الفروق بينهم من 
 : خالل الرسم البياني اآلتي 

 :اني لمستوى السلوك العدواني لألحداث يمثل رسم بي( 2)شكل رقم 

 

نالحظ من خالل الرسم البياني السابق بأن الفوارق في السلوك العدواني تبدوا واضحة بين 
توجد أربع حاالت عبرت عن مستوى مرتفع من السلوك العدواني وهم ، إذ  األربعة عشرالحاالت 

 .مستوى متوسط من سلوك عدواني  باقي الحاالت عبرت عنزكرياء و وليد و أنس و أحمد ، : 

م من كما يمكننا مالحظة أداء حاالت الدراسة على مقياس األفكار الالعقالنية و الفروق بينه
 :خالل الشكل البياني األتي 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 



عرض وتفسير نتائج الدراسة على ضوء فرضيات وجانب نظري:       فصل الثاني   
 

109 
 

 يمثل رسم بياني لمستوى التفكير الالعقالني( 3)شكل رقم 

 

من خالل الرسم البياني السابق ، يتضح لنا أن أغلب الحاالت تعاني من مستوى مرتفع إلى 
حاالت عبرت عن مستوى مرتفع من التفكير  45متوسط من التفكير الالعقالني إذ أن هناك 

، وكذلك أظهر كل من رائد و مراد ، حمزة و وليد ، زكرياء ، أنس ، أحمد : الالعقالني وهم 
 .مستوى متوسط من التفكير الالعقالني حاالت الدراسة وباقي  طارق 

 : تفسير نتائج  الحاالت  _2

في الدراسة من خالل مقياس السلوك العدواني و العدائي للمراهيقن أظهرت أغلب الحاالت _ 
أوضحت عن عدوانية سواء أكان السلوك  41عن نتائج مرتفعة إذ أن كل حالة من الحاالت 

العدواني المادي أو اللفظي أو العدائية أو الغضب فالحاالت تراوحت نتائجها بين المرتفع و 
 .  المتوسط 

قياس األفكار الالعقالنية عن الميل الواضح إلى التفكير الالعقالني الذي أظهرت النتائج في م_ 
عبرت عن وجود تفكير  41، حيث ال توجد وال حالة من الحاالت أظهره كل حالة من الحاالت 

منخفض أو عن وجود تفكير عقالني إال أن أكثر الحاالت التي عبرت عن وجود  الالعقالني
 .زكرياء ، وليد ، أنس ،أحمد: األساسية المختارة في الدراسة وهم  التفكير الالعقالني هي حاالت
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 : المقابالت األولية مع الحاالت 

تم إجراء مقابلتين أوليتين مع كل حالة على حدى و تم تدوين العناصر هذه المقابالت و 
 .العناصر األخرى الخاصة بالبرنامج  استكمال

مدة إجراء المقابلتين األوليتين مع كل حالة من يبين هدف و تاريخ و ( : 9)و الجدول رقم 
 :حاالت الدراسة 

 المدة التاريخ الهدف 
تعارف و كسب ثقة  المقابلة األولى

حصول على بيانات +
و تعريف عام  األولية

 بالبرنامج

 د 15 21-47-2424

القيام بتوجيه أسئلة  المقابلة الثانية
أهداف + المقابلة 

 البرنامج

 د 14 21-47-2424

 

وقد كان الهدف من المقابلة األولى التعارف و كسب ثقة الحدث و تعاونه معي ، و قد بدأنا  _
، و قمت بطمأنته على مدى ( بطريقة مبسطة ) بتعريفه عن نفسي ، و إعالمه بهدف الدراسة 

، وكذلك حرصي على سرية مجريات اللقاءات معه ، ومجريات كل جلسة من جلسات البرنامج 
دقيقة وفي نهايتها تم تحدث أنه  15، و دامت هذه الحصة حوالي ،  الحقيقةعلى سرية هويته 

 وانتهتفي حصة القادمة من أجل المقابلة العيادية  و طرح بعض األسئلة عليه ،  االلتقاءسيتم 
أن كل من وليد  و أنس كثيري  انتباهي، و لفت   المقابلة في ظروف حسنة مع كل حالة 

الحركة طيلة مدة المقابلة ، و بذلت جهدا من أجل كسب ودهما و تعاونهما معنا ، بينما كل من 
زكريا و أحمد كانا هادئين و متعاونين ولم تكن لهم تصرفات تلفت اإلنتباه أو تبين عدم راحت 

 .لديهما معي 

ن به و أسرته و تعرف على عالقاته مع المحيطيأما المقابلة الثانية فقد كان الغرض منها هو _
 .أقرانه و وضعيته داخل المركز و تعرف على آفاقه المستقبلية 



عرض وتفسير نتائج الدراسة على ضوء فرضيات وجانب نظري:       فصل الثاني   
 

111 
 

 حاالت الدراسة ض و تحليل نتائج عر _3

 الحالة األولىعرض نتائج 

 : معلومات حول الحالة _ 1

 ع . زكرياء : اإلسم 

 ذكر : الجنس 

 سطيف 2441/ 49/ 49 :مكان الميالد تاريخ و                        سنة  41:  السن 

 5: رتبته                      41:  عدد اإلخوة 

 أعزب  :الحالة المدنية 

 ال يعاني من أي أمراض عضوية  :الحالة الصحية 

 هوايته الرسم  :المستوى الثقافي 

  ابتدائي 5 :المستوى التعليمي 

 عليه كان يعمل عند جزار  القبضقبل  :  االقتصاديالمستوى 

 أشهر في محكمة األحداث دون رجوع في القرار  41سرقة بالتعدد ، حكم نهائي : جنحة نوع ال

 :معلومات عن األب _ 2

 سنة 12: عمره 

 متزوج مرتين  :الحالة المدنية 

 إبتدائي : المستوى التعليمي 

 ضعف السمع و يعاني من ضغط الدم : الحالة الصحية 

 حارس في مدرسة إبتدائية  :مهنته :   االقتصاديالمستوى 
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 :معلومات حول األم _ 3

 سنة  59: عمرها 

 متزوجة :الحالة المدنية 

 أمية  :المستوى التعليمي 

 بداية أعراض الفشل الكلوي + مرض السكري  :الحالة الصحية 

 خياطة : ماكثة بالبيت تعمل  :  االقتصاديالمستوى 

    : معلومات حول اإلخوة _ 4

 يوضح معلومات حول االخوة الحالة االولى: (11)جدول رقم 

 حالة صحية  حالة مدنية  مستوى تعليمي السن الجنس رتبة 
 ال تعاني من أمراض  متزوجة  متوسط 27 أنثى  44
 ال تعاني من أمراض  متزوجة  متوسط 21 أنثى  42
 ال يعاني من أمراض  متزوج ثانوي  21 ذكر  49
 ال تعاني من أمراض  عزباء  ثانوي  29 أنثى  41
 ال يعاني من أمراض  أعزب  إبتدائي  5 41 ذكر  45
 ال تعاني من أمراض  عزباء متوسط  9 41 أنثى  41
 

 :شبكة المالحظة _ 5

 شبكة المالحظة للحالة األولى يوضح  (: 4) شكل رقم

 ال نعم العبارات  المحاور  
 

 :المحور األول 
 المظهر الخارجي 

  x هندام نظيف 
 X  مالبس متسقة 
 X  أظافر مقلمة 

  X رائحة جسم جيدة 
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  X شعر نظيف و مسرح
 X  اإلهتمام بالنفس و الحرص عليها 

  X وجود آثار جروح على الوجه و اليدين و الرقبة 
  X وجود وشوم 
  X وجود كويات 

 %66.66 مجموع 
 

 المحور 
 

 الثاني 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 عدوان
 صريح 

  X ضرب  جسدي
  X الدفع 
  x الركل 
 X  العض 

 %75  مجموع
  X شتم  لفظي 

  X سخرية
  X تهديد

  X إحتقار اآلخرين 
  X توجيه اإلهانة 

 X  إمتناع النظر إلى شخص المعادي 
 %83.33 مجموع  

 
 السلوك 

 
 العدواني 

  %80 مجموع 
 
 
 
 
 

 عدوان 
 مضمر

  X شك بوجود مؤامرات  الشك
  X شك تجاه تصرفات األخرين 
  X شك في كراهية اآلخرين له 

 %100 مجموع 
  X تقلب المزاج  إستياء 

  X القيام بأعمال تضر األخرين وتصدمهم 
  X ضرب رأس باليد 

 X  إستياء عند نجاح اآلخرين 
  X ترديد عدم تحقيق شيء في الحياة 

 %80 مجموع 
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 إضطهاد

  X إعتقاد اآلخرين بإيذائه 
  X شعور بالنحس و قول أنه منحوس 

  X يضحك اآلخرين عليه 
 %100 مجموع 

 
 المحور 

 
 

 :الثاني 
 

 السلوك
 

 العدواني 

 
 
 
 
 
 

 عدوان صريح 

  X دخول في مشاجرات مع جماعة
  X دخول في مشاجرات مع شخص عادي 

  X دخول في مشاجرات مع القائمين على المركز 
  X إيذاء الذات 

 X  إزعاج اآلخرين 
  X كسر األشياء التي أمامه عند الغضب 

  X تحطيم األشياء التي أمامه 
  X أثناء مضايقة اآلخرين له يخبرهم أنه سينتقم 

  X الالزم على أمر من أمورالقلق أكثر من 
  X الغضب بسرعة ثم الهدوء 

  X معاقبة النفس 
  X المتعة في إيذاء األشخاص 

 X  التهور و العجلة 
  X العقاب المستمر بسبب التمرد و العصيان 

 %85.71 مجموع  
  X وجود أهداف و مرامي يسعى إليها  

جنوح عن قانون من أجل إشباع اإلعتماد على 
 رغباته 

X  

  X القفز عن القانون من أجل الوصول إلى هدفه :المحور الثالث 
  X الحاجة المادية 

  X السرقة  
  X الكذب  الجنوح    و  دوافعه 

 X  الحكم الدائم على أفعاله بأنها خاطئة  
  X اإلبتزاز   

  X التعدي على حقوق األخرين 



عرض وتفسير نتائج الدراسة على ضوء فرضيات وجانب نظري:       فصل الثاني   
 

115 
 

 X  تشكيل جماعات أشرار  
  X إدمان على السكر و التعاطي  
  X هروب المدرسي  
  X كره وعدم زيارة الوالدين أو أحدهما للحالة  
  X حرمان العاطفي  
  X ( البكاء) إحباطات  

 X  عدم شغل أوقات الفراغ 
 %81.25 مجموع  

 %81.66 مجموع الكلي لشبكة 
 

 :المالحظة تفسير شبكة _1.5

 :التحليل الكمي _1.1.5

 :الحظنا أن (  44) من خالل شبكة المالحظة رقم

  % 14.11: محاور أساسية و جاءت نسبة مجموعها كليا هي  49الشبكة تتكون من _ 

 % 11.11: المحور األول الذي يمثل المظهر الخارجي جاء بنسبة _ 

السلوك العدواني جاء بنسبة كاملة وهي المحور الثاني الذي يمثل أصل الدراسة بعنوان _ 
محاور شبه أساسية ، المحور األول بعنوان العدوان الصريح  9يحمل في طياته  15.14%

عدوان صريح جسدي جاء : و الذي بدوره قسم إلى محورين فرعيين  % 14بنسبة كاملة وهي 
وان عدوان و المحور الثاني بعن  %19.99و عدوان صريح لفظي جاء بنسبة  %15بنسبة 

 %444فروع فرعية وهي الشك بنسبة  49وهو بدوره قسم إلى  % 74.74المضمر جاء بنسبة 
 %15.14و الميل إلى العدوان بنسبة وهي  %444و إضطهاد بنسبة  %14و إستياء بنسبة 

  %14.25: المحور الثالث وهو الجنوح و دوافعه بنسبة وهي _ 
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 : التحليل الكيفي لشبكة المالحظة_ 2.1.5

بمحاوره الفرعية وهو (  %15.14) نالحظ أن المحور الثاني هو الذي جاء بأعلى نسبة وهي 
يدل على العدوان والسلوكات العدوانية التي يمارسها الحالة سواء إتجاه اآلخرين أو إتجاه نفسه أو 

حيث  %74.74مع أفكاره حيث العدوان المضمر وصل إلى أعلى مستوى في الشبكة و بنسبة 
حظ أنه يشك في اآلخرين و في حديثهم من أن يكونوا يتحدثون عليه وفي تصرفاتهم و نال

كراهيتهم له و نالحظ تقلبات المزاج التي تصاحبه و توترات و القلق الذي ينتابه و يقوم بأعمال 
تضر األخرين و تصدمهم كالصراخ فجأة فيهم و إتهامهم بأشياء لم يفعلوها وتكرار القول 

في كالمه و يدخل و يحاول أن ينتقم و يحاول كسر األشياء التي أمامه عند " أنامنحوس "
 .الغضب ويعاقب نفسه و يمنع نفسه من األكل أو الحديث مع اآلخرين 

جنح عن حيث نرى أنه  %14.25ثم تليها مباشرة محور الجنوح و دوافعه حيث جاء بنسبة 
اجاته المادية وأنه سرق من أجل إشباع القانون من أجل األهداف ومن أجل إشباع الرغباته و ح

رغباته و من أجل الحكم الدائم على أفعاله بأنها خاطئة و حرمانه العاطفي و عدم زيارة والديه له 
 و البكاء الخفي و عدم شغل أوقات الفراغ إال بالتخطيط لألفعال الخاطئة 

ن غير متسقة و أظافره و نالحظ في المحور األول المظهر الخارجي أن المالبسه نظيفة و لك
مقلمة وأن شعره ال يتناسب مع وضعه ، ونالحظ أيضا أنه ال يهتم بنفسه و ال يحرص عليها 
ونرى وجود أثار الجروح القديمة على وجهه و اليدين و الرقبة و نرى وجود وشوم أسفل كفه و 

 .  كويات من إنطفاء السجائر 

 : تحليل محتوى المقابلة اإلكلينيكية النصف التوجيهية _2.5

 :تقطيع المقابلة إلى وحدات _ 1.2.5

 العبارة رقم العبارة
 أي مجنونة 44
 ساعا تضربني 42
 ساعا تقولي نشتيك 49
 أنا عالبالي ماتشتيني ماوالو 41
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 خليها برك 45
 تحاللي القعدة معاها 41
 هبلها بابا 41
 عليهاكي تزوج  41
 مايجيش عندها خالص 47
 تتقابض معاه 44
 مرات نقلق 44
 هي تقلق 42
 أنا نسب 49
 هي تسب 41
 نطيحلها الهدرة نورمال 45
 او طحان 41
 مرت مرتوا 41
 يخاف منها 41
 تقولوا موت يموت 47
 كلش ليها وحدها 24
 صوارد كامل يمدهملها 24
 حنا يعرف غير يضربنا 22
 يسبنا 29
 مكرهلنا حياتنا 21
 يزيد يقولي أقرا 25
 يحب يقرا يروح هو 21
 يضربني نضربوا 21
 يسبني نسبوا 21
 نكرهوا أخر 27
 كرهت حياتي منو 94
 يقلقني 94
 منحبش نتالقاه 92
 جوعنا 99
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 خالنا ضعنا 91
 كون غير مات 95
 يجينا مرة فالعام 91
 يسبنا كامل 91
 يتقابض معاها 91
 تسب 97
 يسب 14
 ميحبش يصرف عليها 14
 يقولها نتي غلطة حياتي 12
 تعيطلوا المسحور 19
 نقلق أخر أنا 11
 ندخل وسطهم 15
 نتساب معاهم 11
 أنا منحوسش عليهم 11
 يروحوا يلعبوا بعيد 11
 باش نتقاتل معاهم 17
 نفرغ قلبي فيهم 54
 جابونا وطيشونا 54
 جامي جاوني هنا 52
 نتقاتل معاهم 59
 نتضارب 51
 نعود نكسر لماعن 55
 ولحوايج 51
 نقطع القش 51
 نكسر وش في طريقي 51
 نبرد قلبي 57
 نخرج نخليهالهم 14
 ديما قباض 14
 ومشاكل 12
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 سب 19
 يحبوا يحكموا فيا خالص 11
 يفرضوا عليا رايهم 15
 مايمدوش حتى فرنك 11
 نردلوا الهدرة 11
 ونا نهدرهو يهدر  17
 أي أنا نخاف 14
 بال مستقبل 14
 بال صوارد 12
 نتقلق على مستقبلي 19
 نخاف نعيش ديما على سرقة 11
 naveguèديما أنا  15
 نديبانيو 11
 يقلقني ندخل فيه دماغ 11
 دبزة نرقدوا 11
 مرات نسخطهم 17
 كي يقلقوني 14
 كاين واحد نغير منو 14
 نتمنالوا غير الشر 12
 نفد ونموت 19
 لباس عليه مع دارهم 11
 أصال واحد مايحبني أنا 15
 كامل معايا على جالت صالحهم 11
 انا على جالتهم ديما ندخل دبزة 11
 هوما شرور كبار 11
 كالب 17
 حيوانات 74
 واحد راه يوجدلي فخة 74
 يحب يجيبني على راسي 72
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 خليه برك 79
 حطني حمار 71
 فايقلواأنا  75
 صغير ندير وش نحب 71
 نتالح على ناس 71
 نضرب ناس 71
 نسبهم 77
 نسرقهم 444
 نقلقهم 444
 ندير فيهم حالة 442
 واحد ماعندوا مايقضيلي 449
 يعطيه  ربي ضربة 441
 هلكني 445
 ربي يهلكوا في صحتوا 441
 أني سرقت من قبل 441
 ديما نضرب الناس 441
 مادارلي شيءواحد  447
 سرقت دار 444
 مرة دخلت فالنهار 444
 شربت مدام كوراج 442
 دخلت عند مرأة 449
 سرقتلها الذهب تاعها 441
 ضربتها رعفتها 445
 قلقتني اهلل غالب 441
 واحد رخيس 441
 محبش يسمح 441
 أشهر 1الجوج كلب عطاني طول  447
 كرهت حياتي 424
 قاعد نشغل بيهم 424
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 نسيح لحوايج 422
 نكسرلهم مرة على مرة 429
 نتبلى الناس بال سبة 421
 نشريهالهم 425
 نحسهم يكرهوني 421
 مايهمنيش فيهم 421
 خلي يكرهوني 421
 وكي يحقروني 427
 طول نعود نعيط 494
 نهز صوتي 494
 نخبط 492
 نجرح روحي 491
 مانكلش مرات 495
 يعودوا يقودولي 491
 قلبك نبردلك 491
 ألي معجبوش الحال الدبزة 491
 حلو الوحيد 497
 مشكل خاطيني 414
 ندخل ضرب 414
 ركاالت 412
 نموت على مشاكل 419
 يقلقوني بزاف 411
 أغبياء 415
 دواب حشاك 411
 يحبوا لعصا فرات 411
 يخافوا أخر 411
 نلقاهم يتقابضوا ندخل أنا 417
 نتمسخر بيهم 454
 خرفاننعيطلهم  454
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 نخلطها 452
 مزال ميعرفونيش 459
 نضرب 451
 نقلب 455
 نكسر 451
 نفزد 451
 ألي منجموش نردلوا الهدرة 451
 أنا خاطيهم هوما يتبالوني 457
 يتالحوا عليا 414
 منهربش باينة 414
 نموت على المشاكل 412
 كي نضرب أني عايش 419
 كنت على حق وال ال 411
 مهم نشعلها 415
 ندخل فيها 411
 ندخل فيها طول 411
 خاصة ألي من عمري 411
 مانراطيش خالص 417
 كي نقلق 414
 والنكون فاد 414
 الدخان نطفيه في روحي 412
 نجرح روحي 419
 الوقت هذالك منحسش 411
 من بعد تضرني 415
 كي يحقروني 411
 نكسر بيدي 411
 نتجرح بال مانفيق 411
 الحال كي ناس تخاف منييعجبني  417
 و تعود تقول أو جا 414
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 أو جا 414
 نحس روحي حاجة 412
 هذي متصراش كون مانخوفهمش 419
 وما تتالحش عليهم 411
 ما تخلعهمش ما يديرولكش حساب 415
 بالد الحقرة 411
 نقلق جيران نعيط بالصوت 411
 وما نقدرش 411
 مايستاهلوش لقدر خالص 417
 نتظلمكي  474
 يحقروني 474
 ماندفعش على روحي 472
 نقعد بال ماكلة 479
 ندوش بالماء بارد 471
 ساعات بال مانقعد 41نوقف  475
 نشتي نشغل بيهم 471
 يعجبني الحال كي نضربهم 471
 و نقلقهم 471
 نحس روحي مرتاح 477
 ميستاهلوش الخير 244
 هكا الزمهم 244
 نغير غير من صحابي 242
 نفزدهولهم 249
 منحبش يكونوا خير مني 241
 إيه غير هوما 245
 يحسابوا فيا غافل 241
 فايقلهم كامل 241
 حاجة ماتفوتني 241
 خليهم برك 247
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 نهار نضرب واحد فيهم 244
 نخليه عبرة 244
 الزم كامل نكونوا كيف كيف 242
 فالهوا سوا 249

 نقلق 241245
 نفد نموت 241
 كامل نخدموا كيف كيفالزم  241
 لقرايا ماعندها حتى معنى 241
 آبار لقرايا مايكونش نجاح 247
 نكره ناس القرايا 224
 طول نضرب 224
 نسب 222
 نكرفس 229
 ألي يغلط يسلك 221
 إيه مانصدق ينوضوا دبزة 225
 ودماغ 221
 ندخل طول بال مانخمم 221
 نضرب 221
 تحسابي فيا نتمسخر 227
 مانصدق نضرب 294
 أي كي نضرب نرتاح 294
 مانفيقش مع روحي 292
 نهدر كلش 299
 عادت عادة 291
 لكالم تاعي دوريجين تطياح 295
 يعود قدي ندخل فيه طول 291
 ماعندي ما يقضيلي 291
 يكون كثر مني نحكمهالوا 291
 مرة أخرى نغدروا 297
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 من لوراء و الحتى بلحجر 214
 بال سبةنتالح نضرب  214
 فمي مانحكمش فيه 212
 نضرب 219
 نسب 211
 نتالح 215
 نتبال 211
 كي نكون فارغ شغل 211
 نتالح غير باش نسرق 211
 منزيدش نسرق 217
 صحابي شرور 254
 مانكسرش حوايج تاع ناس 254
 مانسرقش 252
 نهزش حتى موس 259
 مانهربش من دار 251
 نبات برا 255
 مانضربش 251
 الزم نخرج منا 251
 نعيش كيما كامل ناس 251

 

 :تجميع الوحدات في فئات و حساب التكرارات و النسبة المئوية للفئات _2.2.5

 :ثلها مع تواترها ونسبتها المئويةيوضح الفئات الرئيسية و الفئات الفرعية التي تم(44)جدول رقم

نسبة  تكرارات  العبارات الدالة  فئات فرعية  فئات الرئيسية 
 مئوية 

 المعاملة
 النفسو 
 جسدية  

 %24.45 1 44-9-2-4 معاملة جسدية من طرف أم 
 %21.94 5 45-49-1-5-1 معاملة النفسية من طرف أم 

 %45.11 9 21-21-29 من طرف أبجسديةالمعاملة



عرض وتفسير نتائج الدراسة على ضوء فرضيات وجانب نظري:       فصل الثاني   
 

126 
 

المعاملة النفسية من طرف 
 أب 

41-47-21-25-
21-27-91 

1 91.11% 

 %77.71 47 مجموع 
 العالقات 
 أسرية 

 و أثارها 

-95-99-92-94 عالقة الوالدين مع الحدث 
91 

5 45.45% 

-97-44-7-1-1 عالقة الوالدين مع بعضهما 
14-14-12-11 

7 21.21% 

-11-11-19-12 عالقة الحدث مع أقرانه 
11 

5 45.45% 

-51-15-19-42 القلق 
14-19-14-

411-412-419-
241 

44 94.94% 

 %42.42 1 11-12-14-14 الخوف 
 %77.77 99 مجموع

 ميل  
 إلى 

 العدوان 

-71-54-11 دخول في مشاجرات 
421-419-454-
411-411-417-
221-221-295 

42 47.41% 

-411-491-491 إيذاء النفس 
415-417-471 

1 7.52% 

-411-411-491 معاقبة النفس 
414-472-475-
471-471-244 

7 41.21% 

-11-51-51-24 إزعاج اآلخرين 
71-449-421-

494-457-411-
411-417-474-
471-244-214-

47 94.45% 



عرض وتفسير نتائج الدراسة على ضوء فرضيات وجانب نظري:       فصل الثاني   
 

127 
 

211-211-254 
-442-77-54 تعدي على اآلخرين 

425-421-421-
451-415-414-
414-415-411-
474-477-291-
214-215 

41 21.71% 

 %77.71 19 مجموع  السلوك 
 عدوان  

 مضمر
-245-241-14 الغيرة 

241-2414 
5 49.45% 

-11-15-15-24 الشك في اآلخرين 
11-74-72-71-

427-411-244 

49 91.24% 

-241-241-19 إنزعاج من نجاح اآلخر 
245-247 

5 49.45% 

-11-12-52-22 الحقد 
71-415-454-

411-241-247-
244-224-224-
291-291 

45 97.11% 

 %77.71 91 مجموع
 عدوان  العدواني

 
 

 صريح 

-75-14-59-11 الغضب 
441-441-444-
447-451-221 

44 41.11% 

-11-91-91-94 الكراهية 
441-422-429-
497-417-455-
412-419-244-
249 

41 29.99% 
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-499-17-51 مشاجرات 
491-294-294 

1 44% 

-11-41-41-41 السب و الشتم 
14-74-444-

445-424-411-
411-229-292-
299-291-219 

41 21.11% 

 %5 9 459-452-17 سخرية 
-414-497-17 الدخول في نقاشات حادة

411-242-249 
1 44% 

-412-414-412 إلقاء اللوم على األخرين 
419-251 

5 1.99% 

 %77.71 14 مجموع 
 سلوكات 
 الجانحة 

-11-11-55 الضرب 
444-441-414-
411-451-451-
242-222-225-
221 

41 54% 

 / / / تعدي على أمن الدولة 
 %9.42 4 217 تشكيل جماعة أشرار 

 %9.42 4 445 أفعال مخلة للحياء  
 %9.42 4 57 أعمال شغب 

-444-11-15 السرقة 
447-442-449-
211-211-254 

7 21.42% 

 %9.42 4 441 تعطي الكحول و المخدرات 
 %9.42 4 252 حمل سالح األبيض 
 %1.25 2 251-259 الهروب من منزل 

 %77.71 92 مجموع 
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 :مع الحالة األولى التحليل الكمي للمقابلة _3.2.5

فئة فرعية ومن خالل  34فئات رئيسية تمثلها  14الذي يمثل ( 11)من خالل الجدول رقم 
 :ذلك الحظنا أن 

 :الخاصة بأنماط المعاملة النفسو جسدية الفئة _ 

حيث ( أب/أم )و المعاملة نفسية ( أب/أم)فئات فرعية المعاملة الجسدية  41و التي تشمل 
وية تقدر و بنسبة مئ 41ءت بأعلى تواتر وهو نالحظ فئة المعاملة النفسية من طرف األب جا

وية تقدر ب ئو بنسبة م 45ر و تليها المعاملة النفسية من طرف األم جاءت بتوات %91.11ب
وية تقدر ب ئو بنسبة م 41و تليها المعاملة الجسدية من طرف األم بتواتر يقدر ب  21.94%
و بنسبة  49و بعدها تأتي فئة المعاملة الجسدية من طرف األب بأقل تواتر وهو % 24.45

 % 45.11وية تقدر ب ئم

 % 77.71وية قدرت ب ئو بنسبة م 47حيث حصلت هذه الفئة على تواتر وهو 

 :الفئة الخاصة بالعالقات األسرية و آثارها _ 

وية ئو بنسبة م 44فئات فرعية حيث نرى أن فئة القلق جاءت بأعلى تواتر وهو  45و تشمل 
وية قدرت ئو بنسبة م 47فئة عالقة الوالدين مع بعضهما بتواتر وهو و تليها % 94.94تقدر ب

لدين مع الحدث و عالقة الحدث مع إخوته و أقرانه بنفس تليها فئتي عالقة الوا% 21.21ب 
و تليها فئة الخوف بأقل تواتر % 45.45وية قدرت لكالهما ب ئو بنسبة م 45التواتر قدر ب 

 % 42.42وية قدرت ب ئو بنسبة م 41وهو 

 % 77.77وية قدرت ب ئو نسبة م 99حيث حصلت هذه الفئة على تواتر كلي وهو 

 :بالسلوك العدواني الفئة الخاصة _ 

وية ئو بنسبة م 19فئات شبه رئيسية ضمنها الميل إلى العدوان و جاء بتواتر  49والتي تشمل 
فئات فرعية و نرى فئة إزعاج اآلخرين جاءت بأعلى  45و تتضمن % 77.71كلية قدرت ب

 41 و تليها فئة التعدي على اآلخرين بتواتر% 94.45وية قدرت ب ئو بنسبة م 47تواتر وهو 
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و % 47.41وية ئو بنسبة م 42تليها فئة دخول في مشاجرات بتواتر % 21.71 ويةئو بنسبة م
و جاءت فئة إيذاء النفس % 41.21وية قدرت ب ئو بنسبة م 47تليها فئة معاقبة النفس بتواتر 
 % 7.52وية قدرت ب ئو بنسبة م 41بأقل تواتر في هذه الفئة وهو 

 % 77.71وية ئو بنسبة م 91وهي عدوان مضمر بتواتر تليها الفئة شبه رئيسية ثانية 

و بنسبة  45فئات فرعية ثانوية و جاءت فيها فئة الفرعية للحقد بأعلى تواتر وهو  41وتتضمن 
مئوية و بنسبة  49و تليها فئة الشك في اآلخرين بتواتر عالي وهو % 97.11مئوية قدرت ب 

 45من نجاح اآلخرين بنفس التواتر وهو  انزعاجو تليها فئتي الغيرة و % 91.24قدرت ب 
 % 49.45وبنفس النسبة المئوية وهي 

 % 77.71و بنسبة مئوية وهي  14تليها فئة شبه رئيسية الثالثة و هي عدوان صريح بتواتر 

وبنسبة  41فئات فرعية ثانوية و جاءت فيها فئة السب و الشم بأعلى تواتر وهو  41وتتضمن 
 29.99و بنسبة مئوية قدرت ب  41يها فئة الكراهية بتواتر وهو و تل% 21.11مئوية قدرت ب 

ثم فئتي المشاجرات و الدخول % 41.11ونسبة مئوية وهي  44بتواتر و تليها فئة الغضب %
ثم فئة إلقاء اللوم على اآلخرين % 44و نسبة مئوية وهي  41في نقاشات حادة بنفس تواتر وهو 

و تليها فئة السخرية بأقل تواتر في هذه الفئة  %1.99وهي و بنسبة مؤوية  45بتواتر أقل وهو 
 % 5و بنسبة  49وهو 

 :الجانحة  بسلوكياتالفئة الخاصة _

و بنسبة  41فئات فرعية حيث نالحظ أن فئة الضرب جاءت بأعلى تواتر وهو  47التي تشمل 
ال الشغب و و تليها فئات تشكيل جماعة أشرار و أفعال مخلة بالحياء و أعم% 54مئوية وهي 

و بنسبة  44تعاطي الكحول و المخدرات و المهلوسات و حمل سالح أبيض بنفس التواتر وهو 
 % 9.42مئوية قدرت ب 
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 :للمقابلة  التحليل الكيفي_4.2.5

لما نص عليه قانون العقوبات و الذي أدانه بالسجن في مصلحة  استناداع حدث جانح .الحالة ز
إرتكابه جنحة و ذلك إثر _ أم بواقي _أشهر في مركز عين مليلة  41إعادة التربية و التأهيل ب 

 .السرقة بالتعدد 

ومن خالل بروتوكول الحالة في المقابلة و تحليلها الكمي و جدنا أن الحالة يعاني من مشاكل 
يسبنا ، مكرهلنا )مع والديه خاصة مع األب حيث جل مشكالته هي نفسية في قوله في عالقته 

أنا عالبالي ) و كذلك عالقته مع األم يسودها العتب و اللوم في قوله ...( حياتنا ، نكرهوا أخر 
و كذلك العالقة بين الحالة و والديه يسودها الشجار و المناوشات و ( ، ..ماتشتيني ماولو 
و كذلك عالقته مع أقرانه و إخوته ..(   ايضربني نضربوا ،نتقابض معاه) وله الضرب في ق

نخاف ..يفرضوا عليا رايهم ، نتقاتل معاهم ، ) سيئة يسودها العنف و الخوف و القلق في قولة 
على الحالة في  انعكستوكذلك نرى أن توترات بين الوالدين و عدوانيتهما لبعضهما ..( منو ، 
حيث نرى أن السلوك العدواني عند ( ندخل وسطهم ....نقلق أخر أنا .. عاها يتقابض م)قوله 

حيث أن الحالة يستعمل القوة في كل شيء و ...( نتقاتل معاهم ) الحالة مرتفع جدا في قوله 
كما أنه ...( نموت على المشاكل ) يحب الدخول في مشاجرات و المناقشات الحادة في قوله 

و الشتم في كثير من مواضع التي تستحق و التي ال تستحق والتي  يعتمد على الضرب و السب
نضرب سواء كنت على ) أو ليست من شأنه و و يتعدى على اآلخرين في قوله هي من شأنه 

كما يعتمد على معاقبة نفسه و ...( نشعلها مانراطيش خالص) وفي قوله أيضا ...( حق والال 
كما أن عدوانه ...( نتجرح..نكسر بيدي..روحي نجرح )إيذائها في حاالت الغضب في قوله 

و إنزعاجه من نجاح ...( نغير ، نفد نموت ) المضمر يظهر بشكل واضح في غيرته من أقرانه 
..( نغدر )وحيث أدت إلى الحقد في قوله ...( الزم كامل نكونوا كيف كيف ) اآلخرين في قوله 

إدالئته  و إلى عدوان صريح و كراهية بارزة في تعامالته و غضبه الدائم و ذلك برز في معظم
وفي ظل هذه الظروف و المشاعر و السلوكات األنية ..( ميستاهلوش الخير) وفي قوله 

جانحة و تعدي على غيره بالضرب  سلوكياتالحاضرة هنا و اآلن وفي تصريحاته أدت به إلى 
 . و سرقة المتعددة التي هي بسببها دخل إلى المركز..( نوض طول نضرب ) في قوله 
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 : قياس السلوك العدواني للحالة األولى تحليل نتائج م_6

قيقة و  24قمنا بتطبيق مقياس العدوانية للمراهقين من إعداد أمال باظه و الذي دام حوالي 
 : تحصلنا على النتائج التالية 

 :السلوك العدواني في القياس القبلي للحالة األولى يوضح نتائج مقياس ( 12)جدول رقم 

 مجموع  الغضب  العدائية  السلوك العدواني اللفظي السلوك العدواني المادي  البعد
 411 15 15 11 14 الدرجة 

  

 :التعليق على نتائج المقياس _1.6

بعد تطبيق مقياس و حساب النتائج التي أظهرت أن كل مقياس فرعي نتائج مرتفعة و تقع كلها 
درجة مما يوحي أن الحالة يعاني من  51-19ضمن المستوى األول الذي تكون درجته بين 

ما صرح به الحالة من خالل المقابلة كما تم تشخيص  عدائية  أيضاسلوك عدواني مرتفع ، وهو 
مرتفعة جدا و غضب كما أن السلوك العدواني اللفظي مرتفع وهوما يظهر من خالل كالمه و 

 .ألفاظه النابية التي يقوم بالتكلم بها و يعتذر كل مرة 

 : تحليل نتائج مقياس األفكار الالعقالنية ل ألبرت إليس _2.6

يق هذا المقياس و الذي قام سليمان الريحاني بترجمته و تقنينه على البيئة العربية قمت بتطب
 : دقيقة و تحصلنا على مايلي  94والدي دام 

 درجة  75: الحصول على درجة 

 : التعليق على نتائج _3.6

لديه مستوى مرتفع من التفكير "  ز " بعد تطبيق المقياس و حساب النتائج تبين أن الحالة
 441-11درجة حيث أنها تتراوح بين  75الالعقالني وذلك حسب النتيجة المتحصل عليها وهي 

يعاني من مستوى مرتفع من األفكار د و يظهر ذلك في جل العبارات التي أجاب عنها بنعم 
 .الالعقالنية 
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 : التدخل المعرفي السلوكي _7

 : الجلسة الثالثة 

 : تبرير المنطقي لعملية العالج  :عنوان الجلسة 

 ، التشغيل المعرفي المناقشة ، أسلوب حل المشكالت : فنيات الجلسة

 تحديد األفكار الخاطئة ، إنتقال من تركيز السلبي إلى اإليجابي و تعزيز الذات  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  14 :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

التحية والسالم ، و بعد تحقق الباحثة من ردود فعل الحالة تجاه الجلسات  في هذه الجلسة و بعد
 .السابقة و إذا كان هناك ئساؤالت أو قضايا ترغب الحالة في مناقشتها 

تحدثت الباحثة بعدها عن عملية العالج و أنها تكون مشتركة بين الحالة و الباحثة ، أبدى الحالة 
العالج فقامت الباحثة بشرح وتبسيط خطوات العالج في قولها عن عدم فهمه لدوره و عن عملية 

 و بدأ النقاش يدور حول األعراض السلوك" تبعني و تبع وش راح نقلك و كلش يكون ساهل " 
العدواني التي تظهر عليه ، و المواقف المسببة لظهور هذه األعراض ، وما هي األفكار التي 

، و أوضحت الباحثة امت به لمواجهة تلك المواقف تحدث بعد الموقف و ماهو التصرف الذي ق
للحدث بأن هذه المواقف قد تمر ببعض األشخاص و لكن كل شخص قد يختلف عن اآلخر في 
تصرفاته و في تفكيره ، وأن هذه األفكار التي قد يبالغ فيها اإلنسان هي السبب ، ثم تلى ذلك 

أشكاله والعوامل المسببة في ظهوره  السلوك العدواني و ماهي  اضطرابشرح مبسط عن مفهوم 
تكون في بعض األحيان يكون دافعه الفهم الخاطئ و يمكن ان تكون له  السلوكياتوأن مثل هذه 

عدة عوامل وراء ظهوره وهي عوامل الداخلية منها األسباب الجسدية مثل النشاط الزائد الناتج عن 
األهل التربوي و شلة ناك أيضا األسلوب بعض الغدد كالغدة درقية أو الغدد النخامية وه إفراز

 .االصدقاء و المدرسة و وسائل اإلعالم 
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و الحجج الخاطئة التي يعتقد  الالمنطقيةقمنا بعدها بتحديد األفكار الخاطئة و ذلك بفك الروابط 
و العقالنية و  للمصداقية إفتقادهاجية و البنية الح المفحوص بصحتها و جعله يعي بهشاشة هذه

 رابط بين مسببات و نتائج فكك ال

الخاطئة و حثه على تبني  استنتاجاتالمعالجة بتنبيه إلى  اكتفتبعد اإلنصات للمفحوص _ 
 (تشغيل معرفي )أكثر عقالنية  استنتاجات

 .مخطط جوديث بيك للمفهمة المعرفية  استخدمت_ 
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 تطبيق مخطط المفهمة المعرفية لجوديث بيك مع الحالة  األولى( : 5)شكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يضرب ويسب ، يسبنا  مكرهلنا حياتنا ، يعرف غير: بيانات متعلقة بالطفولة 
....قررت يضربني نضربوا ، يسب نسب ...خالنا ضعنا ،...  

...يعجبني الحال كي ناس تخاف مني و تعود تقول أو جا: جوهر المعتقدات   

هذي ماتصراش كون ما تخوفهمش وما تتالحش عليهم : إشتراطات أو معتقدات   

 الضرب لحل مشاكل : إستراتيجيات تعويضية 

 44:موقف 
 ضرب

 42: موقف 
 السب 

 49: موقف 
 السرقة 

بالد : تفكير آلي 
الحقرة ،لعرب هكا 

 ....يحبوا 

نكرفس ألي يغلط 
يسلك ، فمي 
 مانحكمش فيه 

نكون فارغ شغل 
نتالح غير باش 

نسرق حاجة 
 تجتعجبتني 

نقلق : إنفعال 
نكون فاد ( قلق)
نبرد قلبي ( ضجر)

 شش

مايستاهلوش لقدر 
 خالص 

مايستاهلوش 
 الخير 

شتم و + سرقة  تكسير و تخريب  سلوك عدواني 
 تعدي 
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دار فيها من أقوال الحالة و إضفاء تفسيراته ثم يكلف الحدث  وفي نهاية الجلسة تم تلخيص ما
 .مع الحالة على موعد الجلسة القادمة  اتفاقبواجب منزلي ، و 

 :الجلسة الرابعة 

 وقف األفكار  :عنوان الجلسة 

 إعادة البناء المعرفي  :الفنيات المستخدمة 

 .تدريب على رصد األفكار اآللية و إنشاء مخطط يربط بين أفكار اآللية  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  55 :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

بعد رد السالم والتحية و السؤال عن الحال ، والحالة النفسية ، تتحقق الباحثة من ردود فعل 
الحالة تجاه الجلسة السابقة ، و تبدأ بالجلسة الموالية التي ستستخدم فيها فنية إعادة البناء 

الحدث من أجل  تهيئةالمعرفي حيث قامت الباحثة بعرض موجز حول الفنية و ذلك من أجل 
المصاحبة لها و تفكير  االنفعاالتشاركة في الحصة  وهنا تم التعرف على الوضعيات و الم

 :اآللي لها وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي 

 تفكير اآللي االنفعال الوضعية
نجرح _  نهز صوتي _ نعيط  كرهت حياتي 

 روحي 
نحسهم _ يعودوا يقودولي 

 يكرهوني
ليس هناك رسالة على 

 المجيب 
نسيح ( = ارغ شغلف) فراغ 

 لحوايج ، نكسر 
 نحس روحي مرتاح 

 لخاطر هوما يستاهلوا هكا 
كما تتم متابعة الواجب المنزلي التي كلف به الحدث ، وفي األخير تتفق الباحثة مع الحدث على 

 .الجلسة القادمة 
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 :الجلسة الخامسة 

 حل المشكالت  :عنوان الجلسة  

 تفكير بالعواقب ، تفكير بطريقة حل بديل ، خفض اإلثارة  :فنيات المستخدمة 

 .كبح الوجدان السالب ، فهم المشكالت وصياغتها ، كبح الفعل : أهداف الجلسة 

 دقيقة  15 :مدة الجلسة 

 :مضمون الجلسة 

بعد التحية و رد السالم و السؤال عن الحال ، و تتحقق الباحثة من ردود فعل الحدث إتجاه  
بين الحدث و  باالشتراكما حدث فيها و تتم هذه العميلة  باختصارلسابقة و ذكر الجلسة ا

الباحثة ، ثم تتحدث الباحثة حول الفنية التي ستعتمد في هذه الجلسة وهي حل المشكالت عن 
طريق إدراك في األول وجود مشكلة ثم التفكير بعواقب و إعطاء حل بديل من طرف الحدث و 

 .هنا تتم خفض اإلثارة 
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 : وكانت كالتالي 

 أني نضر روحي      :                              إدراك وجود مشكلة  

      

 ( قف و فكر قبل أن تتصرف ) نقص الغضب و القلق و التوتر : خفض اإلثارة 

 

 إيذاء الجسد و الذات و الشعور باأللم و بقاء آثار و الندم  : تفكير بالعواقب 

 

 "مانديرش هكا في روحي " التنفس بعمق مع تكرير عبارة : الحل البديل 

 

 منبعد باش نحس باأللم  : إدراك وجود مشكلة 

 

 تدريجيا و نقص الغضب و التوتر : خفض اإلثارة 

ذا جالس يستلقي : الحل البديل   .إذا كان واقف يجلس وا 

المزعجة و إحداث مشكالت  السلوكياتوهنا تم إثبات للحدث أن أفكارنا هي التي تقودنا إلى 
أبدى الحالة تفهم و تجاوب كبير مع الباحثة في هذه الحصة و قام بإعطاء الحلول البديلة كثيرة 

على تطبيق و ممارسة هذه الفنية  االتفاقجدا و منها ماهو مدون أعاله ، و في آخر الجلسة تم 
 .د القادم على الموع االتفاقمن أجل تجنب المشكالت وحلها بطريقة سهلة و 

 

 

 

 دخان نطفيه في روحي 

 نكسر بيدي و نتجرح 
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 : الجلسة السادسة 

 : تعديل األفكار و الحوار الداخلي  :عنوان الجلسة 

 على التساؤل الذاتي  المواظبةمناقشة ،  :فنيات المستخدمة 

إيقاف معدل تكرار السلوكيات غير المرغوب فيها إضافة إلى تقديم أدلة لتذكر  :أهداف الجلسة 
 .نجاح بدل الفشل 

 ساعة  :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

إلى الحدث عما إذا كان يزعجه شيء  االستماعبعد إلقاء السالم و التحية والسؤال عن الحال و 
أو انه ال يريد القيام بالمقابلة العالجية و بعد التأكد من موافقته على اإلكمال و تقبله التام و عدم 

فنية  باستخدام، تبدأ الباحثة بالجديد و تراجعه و التعرف على ردود فعله تجاه الجلسة الماضية 
يتم الحوار مع النفس عند أي تعديل األفكار و الحوار الداخلي و شرح مبسط عن هذه التقنية 

، تم الطلب من حدث أن يسجل المواقف التي نشاط معين يمكنه أن يأثر في بناء الفرد ألفكاره 
ية سواء كانت اللفظية أو المادية أو حتى تجعله يعتمد في ردات فعله على العدوانية أو العدائ

.  مطمأنةو عندما يتعرض لمثل هذه المواقف أن يحاور نفسه بحوارات التي تسبب له الغضب 
 :ثم تم سؤاله عن 

 ماذا يمثل الضرب بالنسبة لك ؟ 

 ماهي األفكار التي تشغل بالك ؟

 هل تعتقد أن السب و الشتم قادرين على إيصال فكرتك حول أي موضوع ؟ 

 ومن خالل اإلجابة على هاته األسئلة يحدد الحدث مشكلته التي تسبب له الغضب والعدوانية ، 
ذا ستتصرف هذا التصرف ؟ انفسك لم أسئلأضافة الباحثة أن يجب قبل أن تتصرف أي تصرف 

هكا ؟ مثال أنت قتلي من قبل بلي نشوف مشكل وال ناس  عالش راح دير" يعني إسئل روحك 
 (أدلة لتذكر )تتقابض نروح ندخل طول 
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 ذاتيتساؤل 

 عالش نخلط بين األحداث ؟ وش نستفاد كي ندخل أنا

 "سلوكات غير مرغوبة"السرقة (+ الضرب ) واش هي الحاجة ألي تبرر إندفاعي 

حساسي أني نضرب الناس ماعندوا حتى منفعة ليا بالعكس   "إنخفاض معدل تكرار"إندفاعي وا 

 واش ألي يبرر قناعاتي

 والو

 فكني منهم

هنا تم اإلثبات للحدث أنه يمكنه أن يعيش بطريقة عادية بمجرد تفكيره و إعادة نظره في و  ومن
ها من األساليب و األفكار التي قدمها تقييمه لألحداث ، حيث أن الباحثة بينت إعجابها و سرور 

 .الحدث و أعطت للحدث تغذية راجعة له ، وفي الخير تم اإلتفاق على موعد جديد 

 : الجلسة السابعة 

  االنفعاليالتحكم  :عنوان الجلسة 

 التخيل  :فنيات الجلسة 

 و تحسين المزاج  االنفعاالتتوضيح العالقة بين تفكير و العواطف و تحكم في : أهداف الجلسة 

 ساعة  :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

لي و ذكر ز بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المن
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة الماضية ،  االستفساراتالمالحظات و 

بدأت الباحثة بجلسة عالجية جديدة بفنية التخيل ، حيث أوضحت أهمية التخيل و كيف أنه 
الكير من مشكالت و تطلب من الحدث أن يتخيل موقفا واقعيا و اإلبقاء عليه  مواجهةيساعد في 
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وقف يصف أحد المواقف التي مرت عليها ، و أن يكون تخيل حتى يتعود عليه الحدث  ، أو م
قلت لي أنك تحب تكون ناس مالح و : " بصورة بطيئة و كانت سير الجلسة العالجية كالتالي 

: الحدث : تنحي القلقة غمض عينيك و أتخيل معايا روحك نضت صباح الجو مليح أكمل أنت 
لقيت لفطور واجد و حاط في بالي ليوم  إيه ربيع و مورالي طالع غسلت وجهي و لبست قشي

مكانش ال سب و ال ضرب و هذا تحدي درته لروحي ، خرجت لقيت جارنا يسقي فاألشجار 
ما لقيت عليه السالم وتحية و هو شاف معايا و ضحك و رد عليا السالم ، الباحثة كمل 

اح يعاملوك ، شوف حط في بالك كيما تعامل أنت ر : ، الباحثة تستغربش ، ايا حتى أنا إبتسمت
لطريق ألي راك تمشي فيه بنظرة أخرى متفائلة كاين حوايج أنت ماكنتش تالحظهم شوف لوالد 

 ضرك   و ناس تمشي و زاهية و كل واحد فيهم التي مع روحوا ، وش راك تحسيلعبوا 

واهلل غير بيان كنت ديما نشنف في الناس و مانسمعش بيهم كنت حاسبهم يكرهوني و : الحدث 
ما يحبونيش ظهرت غالط ، الباحثة ، و ضرك راك رايح عند صحابك جدد و و ليوم عندك 
ماتش و ليكيب ألي تخسر تخلص لغدا بال سرقة وبال حيالة وبال ضرب  وتعود تحس روحك نت 

إيه عندك الحق جامي خميت فيها أن صحابي : درت مجهود وتعبت بش وصلت ، الحدث 
رفوا غير دعاوي الشر ، فتح عينيه و قال أنا الزم نبدل لونتوغاج جامي داروا هكا ألي نعرفهم يع

 .و صحابي نعود نهدر غير مع ألي يستاهل و متربي 

و في نهاية هذه الجلسة قامت الباحثة بتلخيص ما دار فيها و أختتمت الجلسة بواجب منزلي و 
 .اإلتفاق على موعد القادم 

 :الجلسة الثامنة 

 لشد العضلي إيقاف ا :عنوان الجلسة 

 العضلي تقنية جايكوبسون  االسترخاء :فنيات المستخدمة  

 .خفض التوتر  :أهداف الجلسة 

 : مضون الجلسة 
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 االستفساراتبعد التحية و السؤال كالعادة عن الحال ، و الحالة النفسية للحدث ، و تكلم حول 
الجلسة السابقة ، وتبدأ في الجلسة العالجية الخاصة  اتجاهلديه ، تتحقق الباحثة من ردود الفعل 

بطريقة مبسطة  االسترخاءالعضلي ، و قد قامت الباحثة بشرح تقنية  االسترخاءفنية  باستخدام
حيث توضح الباحثة للحدث أن الفرد يستجيب لإلضطربات السلوكية بتغيرات و زيادات في 

من خبرات الجديدة في حياته وكلها التختلف التوتر العضلي ، و ان الحدث مقبل على العديد 
كثيرا عن أي خبارات مرا بها سابقا و كلها سيتعلمها و سيدخلها حيز الخبرات القديمة لكن يجب 

 .أن يتعامل معها بأسلوب صحيح 

، بعد جلوس الحدث بالوضع المريح له بقدر  االسترخاءثم بعد ذالك يبدأ الحدث بممارسة 
إغمض عينيك ، و أصغ غلي ، سأنبهك اآلن إلى بعض األحاسيس : المستطاع ، طلبت منه 

بإستطاعتك أن تقلل منها و أن تتحكم فيها ،  أو التوترات في جسمك ، و سأبين لك بعدها أنك
واضح ، أحسنت ، جسمك اآلن اليزال في وضعه المريح ، وال تزال عيناك مغمضتين ، لحظة 

، ( لحظة صمت )لق راحة يدك اليسرى بإحكام وقوة إلى يدك اليسرى ، إغ انتباهكصمت ، وجه 
 انتبهالحظ ان عضالت يدك اآلن و عضالت مقدمة ذراعك اليسرى تنقبض و تتوتر ، وتشتد 

لهذا التوتر و الشد ، الحظه واآلن دع هذا ، إفتح يدك اليسرى و أرخها وضعها على مكان مريح 
أن تشعر بالفرق بين ماكنت عليه من شد و  ، عليك...على مسند األريكة أو الوسادة أو الكرسي 

 .، ثم نكرر ذلك مرة أخرى ( عشر ثواني صمت) استرخاءتوتر و ماهي عليه اآلن من 

لنتجه اآلن ليدك اليمنى ، أغلق راحة يدك اليمنى بأحكام و الحظ التوتر في اليد اليمنى و الذراع 
و أرخ يدك اليمنى ، الحظ  في وضعك المريح استمر،  استرخيصمت و اآلن ( ثواني  45)

و  االنتقالبهذا  استمتعالفرق فيما كانت عليه من توتر و ماهي عليه اآلن في وضعها المريح ، 
ثواني ، كرر العملية مرة أخرى ، الحظ أن هناك اآلن تنميل بدأ ينتشر في 44حاول تذوقه 

 .ذراعيك اليمين واليسار 

 خيان كلتا ذراعيك قد بدأتا باإلسترخاء و ستستر 
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نتجه بعدها إلى راحة اليد ، أثني راحتيك كليتيهما إلى الخلف إلى أن تشعر بالشد و التوتر في 
و اعد معصميك غلى   استرخيالمعصم و ظهر اليد أدرس هذا التوتر ، والحظه ، و اآلن 

 .و كرر هذا مرة أخرى ( عشر ثاوني ) االسترخاءوضعهما المريح ، والحظ الفرق بين التوتر و 

الذراعين إلى أن تشعر بتوتر عضالت أعلى  اتجاهأطبق بأحكام كفيك ، أثنهما في مقدمة في 
الذراعين في ذلك الجزء الممتد من الرسغ إلى الكوع ، حاول أن تدرس التوتر و أن تحسه ، اآلن 

، أسقط ذراعيك بجانبيك والحظ التوتر السابق في عضالت الذراع  وماهي عليه اآلن  استرخي
 .كرر نفس العملية ( عشر ثواني صمت )ترخاء نسبي الذي تحسه اآلن من إس

إلى الكتفين و إرخاء عضالت الوجه و عضالت الجزء األعلى من الظهر و  االنتقالثم تم 
 .عضالت البطن بما فيها الساقين و الركبة 

قة تنازلية و اآلن سأعد بطري االسترخاءفعلت ، واآلن لقد أخذت قسطا موافيا من  جيد احسنت ما
 .إفتح  4_2_9_1_5_1_1_1_7_44إفتح عينيك  44و عندما أصل إلى 

الة بواجبات منزلية وهي وفي نهاية هاته الجلسة تم تلخيص أهم مادار فيها وتم تكليف الح
 .بالمنزل و أن يسجل أي مالحظة حول الممارسة  االسترخاءممارسة 

 :الجلسة التاسعة 

 المعتقد البديل  :عنوان الجلسة 

 لعب األدوار  :فنيات الجلسة 

 تحديد الطرق التي يتصرف بها الحدث ، تقوية القناعة  :أهداف الجلسة 

 دقائق 44ساعة و  :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

بعد التحية و إلقاء السالم و السؤال عن الحال ، و تحقق من ردود الفعل إتجاه الجلسة السابقة و 
، بدأت الباحثة بالجلسة العالجية الحالية  بفنية لعب األدوار حيث شرحت للحدث التقنية بطريقة 
سهلة و مبسطة حيث أنه يضع نفسه في مكان الشخص اآلخر ، و يحاول أن يتصرف نفس 
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من وجهة نظر أخرى  سلوكياتهه و هنا يرى الحدث نفسه بطريقة أخرى و يرى تصرفاته و تصرف
حط روحك في بالصة الناس ألي تجاوزت الحرمة تاع : الباحثة : وكانت محتوى الجلسة كالتالي 

دارهم و دخلت عندهم و المرأة ألى ضربتها و رعفتها ، يمكن هذيك المرآة تكون أمك و ال أختك 
 د آخر يضربها و يسرقهاو يجي واح

 الالال عاله نقبل هكا متصلحش : الحدث تكلم بسرعة 

 مجرد أنك حطيت نفسك في بالصتهم مارضيتش 

 حبيتك تتعلم حاجة و تحطها في راسك و تقتانع بيها أنو كما تدين تدان 

 .هيه صح مانزيدش خالص جامي خممت هكا 

تغيير األدوار حيث هو الباحث و أنا الحدث و تمت بناء مشهد مع الحدث على أساس ثم بعدها 
ر دقائق وقف عد فترة من الزمن لم تتجازو العشأمارس عليه الغضب و العدوانية و الصراخ و ب

الخاطئة التي كان يقوم بها سواء معي أو حتى مع  سلوكياتهو أبدى ندمه و على تصرفاته و 
 .القائمين على المركز 

مادار في الجلسة و تم تكليف الحالة بإتمام الواجب المنزلي  و في نهاية الجلسة تم تلخيص
 .للجلسة الفائة 

 : الجلسة العاشرة 

 التفكير العقالني  :عنوان الجلسة 

 الدعابة  استخدام :فنيات الجلسة 

 أساليب العنف و العدوانية  استخداممراقبة أفكاره و آرائه ، إبعاد الحدث عن  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  54 :مدة الجلسة 

 :مضمون الجلسة 
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لي و ز بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المن 
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة  االستفساراتذكر المالحظات و 

الدعابة ، و قد قامت الباحثة  استخدامفنية  باستخدامالماضية ،بدأت الباحثة بالجلسة الحالية 
الدعابة و تشجع  باستخدامتوضح التفكير في منظور أكثر واقعية بشرح مبسط عن التقنية و هي 

وأكملت الباحثة .عن نظر إلى األمور بطريقة جدية و رسمية  االبتعادعلى تفكير العقالني و 
مشاهد فقط والحظ  أنت أقعد في عوض مايستفزك الموقف و تعود تحب تضرب حتى" قولها 

و سوف يتحول الموقف من  غيرهأو  المزاحجنون الناس وقت الغضب و حاول مثال التقليد 
 .شجار إلى مسرحية مضحكة 

 آآآ واهلل غير صح هيه مرة زوج يتقابضوا واحد يجا يدخل يفك طاحلوا سروالوا ههه : الحدث 

 حي في وسطهم نعود نقعد من لبعيد و نشوف معاتش ندخل رو إيه كيما قلتي 

وواش  االسترخاءو حتلى إذا إستفزك الموقف و كنت رح تدخل في شجار تذكر تمارين : الباحثة 
 .درنا قبل و ردها ضحك وتمسخير هكا راح يخف التوتر 

 دار فيها و اإلتفاق على الجلسة القادمة  تم تلخيص ماوفي نهاية الجلسة 

 : الجلسة إحدى عشر 

 نمذجة القصصية  :عنوان الجلسة 

 الحاسوب  استخداماألسلوب القصصي ،  استخدام :الفنيات المستخدمة 

 .العبرة  اتخاذاإلقتداء باآلخر ، و  :أهداف الجلسة 

 ساعة  :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

لي و ز بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المن 
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة  االستفساراتذكر المالحظات و 

الفنية الخاصة بهاته الجلسة وهي أسلوب القصصي حيث  استخدامالماضية ،ثم بدأت الباحثة في 
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تم شرح هاته التقنية بطريقة مبسطة و سهلة حيث هي عرض بعض النمادج القصصية و في 
السلوك الغير  تحديدمن القصة ، و هنا يمكننا  استخلصهنا الحدث عن العبرة و ما األخير يخبر 

مرغوب فيه و تعديله و تغييره نحو األفضل و نحدد الظروف التي بسببها يحدث السلوك 
 .المضطرب 

تمت مشاهدة قصة قابيل و هابيل ، و في النهاية تمت المناقشة حولها و إعطاء العبرة المستفادة 
ل السلوك التي هي تعتبر أخر خطوة في هاته التقنية ،  وبعدها تم إنهاء الجلسة و و تعدي

و مشاهدة  اآلخرينطلب من الحدث مراقبة أفعال و تصرفات األشخاص دار فيها  امتلخيص 
على  االتفاقو الصحيحة تم  بالسلوكياتالغير سوية في الواقع و حوار نفسه  السلوكياتنماذج 
 .القادمة الجلسة موعد 

 : الجلسة الثانية عشر 

 خفض السلوك  :عنوان الجلسة 

 ممارسة السالبة  :فنيات الجلسة 

 السلبية  سلوكياتتعرف على عالمات التي تغضبك ، تخلي عن  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  45:مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

لي و ذكر ز مراجعة الواجب المنبعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و 
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة الماضية  االستفساراتالمالحظات و 

تقنية الممارسة السالبة و تم شرح للحدث عن  باستعمالتم الدخول في جلسة الجديدة الخاصة ،
ر مرغوب فيه و تكراره إلى هذه التقنية بطريقة سهلة وبسيطة بأنها يطلب منه ممارسة سلوك غي

 .غاية التعب و الملل فيؤدي به إلى التخلي عنه 

و تكرار ( غير مرغوبة  سلوكيات) تم الطلب من الحدث سب و شتم و ضرب و عض  دمية  
 .يعيد الكرة  االستراحةالمطلوب منه إلى غاية التعب و الفشل و بعد 
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تحى من تصرفاته ثم طلب أخذ الدمية و دقائق لم يتحمل الحدث و مل و إس 1-9لكن بعد مدة 
واش هذا ؟ أنا مالف ندير هكا ؟ و اهلل عيب عليا ؟ ماكنتش نفيق مع روحي مانزيدش : قال 

 .نضيع الوقت فالغبائات هذي 

 .على موعد الحصة القادمة و إخباره أنها ستكون  آخر حصة  االتفاقوفي نهاية الحصة تم 

 : الجلسة ثالثة عشر 

 .نهاية البرنامج العالجي  :ة عنوان الجلس

  سلوكياتهعلى  البادئمعرفة مدى تغير الذي طرأ على الحالة و التحسن  :أهدافها 

 : مضمون الجلسة 

لي و ز بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المن 
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة  االستفساراتذكر المالحظات و 

من  اكتسبهبما  االلتزامالماضية ، وتم الحديث بصفة عامة حول البرنامج و التطرق إلى ضرورة 
 . هذا البرنامج و أن يستثمره في باقي أيامه ومع كل المواقف التي يتعرض لها 

 

 : ينتائج كالتاللكانت او رة أخرى و إعادة تطبيق المقاييس بالحالة م االلتقاءيوم تمت  24و بعد 

 :يوضح نتائج القياس البعدي للحالة األولى في مقياسين ( 13)جدول رقم 

 نتائج البعدية نتائج القبلية مقاييس
 21 411 مقياس السلوك العدواني و العدائي

 51 75 مقياس األفكار الالعقالنية
 

 : البعدية للمقياسين تعليق على النتائج 

من خالل القياس البعدي نالحظ أن الحالة و بعد تطبيق البرنامج عليه أظهر إنخفاض كبير في 
بير في سلوك ئج المقياس حيث أنه يظهر إنخفاض كالسلوكات العدوانية و هذا ما تظهره نتا
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العدواني المادي و اللفظي و كذالك في العدوانية والغضب كلها تقع ضمن المستوى الثالث ، 
وكذلك في مقياس األفكار الالعقالنية نالحظ أن أفكاره لم تعد العقالنية بكل جلها إنتقل منها 

 . إلى التفكير الالعقالني إلى التفكير العقالني 

على المقاييس  األداءمن برنامج المعرفي السلوكي تم آخذ " زكرياء " استفادةمن أجل تقييم مدى  
المطبقة عليه في مرحلة ماقبل الدخل و مقارنتها مع نتيجة األداء على المقاييس بعد التدخل بمدة 

 يوم  24

على مقياس أفكار الالعقالنية و مقياس السلوك " زكرياء" الرسم البياني اآلتي يبين آداء _ 
 .العدواني 

 "زكرياء "ل  42يمثل رسم بياني لمستوى السلوك العدواني للقياسين ( 1)الشكل رقم 

 

قد عبر عن مستوى مرتفع من سلوك العدواني " زكرياء" نالحظ من خالل الرسم البياني األتي أن 
و ذلك في القياس األول أما في القياس البعدي فإن مستوى السلوك العدواني  411بدرجة وهي 
 . 21ليصير في المستوى الثالث المتوسط وهو  قد إنخفض
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 "زكرياء "ل  42للقياسين التفكير الالعقالني يمثل رسم بياني لمستوى ( 1)الشكل رقم 

 

 

قد عبر عن مستوى مرتفع من تفكير " زكرياء" نالحظ من خالل الرسم البياني األتي أن 
ذلك في القياس األول أما في القياس البعدي فإن مستوى السلوك و  75الالعقالني بدرجة وهي 

 . 51العدواني قد إنخفض ليصير في المستوى المتوسط وهو 
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 :الحالة الثانية عرض نتائج 

  :معلومات حول الحالة _ 1

 د. وليد :  االسم

 ذكر : الجنس 

 قسنطينة  51/25/5222 :مكان الميالد  تاريخ و       سنة        11:       السن 

 21 : رتبته                  20:      عدد اإلخوة 

 أعزب  :الحالة المدنية 

 يعاني من أمراض مزمنة وال سيكويوماتية  ال:الحالة الصحية 

 /       :المستوى الثقافي 

  ابتدائي 20 :المستوى التعليمي 

  األشياءيعمل لدى الناس  يحمل : المستوى اإلقتصادي 

 سرقة + قضية ضرب  بسالح أبيض : نوع الجنحة 

 :معلومات عن األب _ 5

 سنة 62 : عمره 

  منذ عامين  متوفى :الحالة المدنية 

 متوسط : المستوى التعليمي 

 مرض مزمن في القلب  : الحالة الصحية 

 كان سائق سيارة أجرة  :مهنته :   االقتصاديالمستوى 
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 :معلومات حول األم _ 3

 سنة 61: عمرها 

 أرملة   :الحالة المدنية 

  ابتدائي :المستوى التعليمي 

 تعاني من ضغط دموي و سكري  :الحالة الصحية 

 خياطة :  االقتصاديالمستوى 

 :معلومات حول اإلخوة _ 4

 يوضح حول إخوة الحالة الثانية( : 44)جدول رقم 

 حالة الصحية مستوى تعليمي السن الجنس الرتبة
 يعاني من أمراض ال ابتدائي 11 ذكر 21
 يعاني من أمراض ال متوسط 10 ذكر 25
 فقر الدم ابتدائي 20 ذكر 20
 

 :شبكة المالحظة _ 5

 يوضح شبكة المالحظة للحالة الثانية( : 8)رقم شكل 

 ال نعم العبارات  المحاور 
 

 :المحور األول 
 المظهر الخارجي 

  X هندام نظيف 
  X مالبس متسقة 
  X أظافر مقلمة 

  X رائحة جسم جيدة 
  X شعر نظيف و مسرح

  X بالنفس و الحرص عليها  االهتمام
  X وجود آثار جروح على الوجه و اليدين و الرقبة 
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 X  وجود وشوم 
 X  وجود كويات 

 66.66% مجموع 
 

 المحور 
 

 الثاني 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 عدوان
 صريح 

  X ضرب  جسدي
  X الدفع 
  X الركل 
 X  العض 

 75%  مجموع
  X شتم  لفظي 

  X سخرية
  X تهديد
  X اآلخرين  احتقار

  X توجيه اإلهانة 
  X النظر إلى شخص المعادي  امتناع

 %100  مجموع  
 

 السلوك 
 

 العدواني 

 %90  مجموع 
 
 
 
 
 

 عدوان 
 مضمر

 X  شك بوجود مؤامرات  الشك
  X  اآلخرينشك تجاه تصرفات 

 X  شك في كراهية اآلخرين له 
 %33.33  مجموع 
 X  تقلب المزاج   استياء

  X وتصدمهم  اآلخرينالقيام بأعمال تضر 
 X  ضرب رأس باليد 

  X عند نجاح اآلخرين  استياء
  X ترديد عدم تحقيق شيء في الحياة 

 %60  مجموع 
 

 اضطهاد
  X اآلخرين بإيذائه  اعتقاد

  X شعور بالنحس و قول أنه منحوس 
 X  يضحك اآلخرين عليه 
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 %22.22  مجموع 
 %16.16  مجموع كلي 

 
 المحور 

 
 

 :الثاني 
 

 السلوك
 

 العدواني 

 
 
 
 
 
 

 عدوان صريح 

  X دخول في مشاجرات مع جماعة
  X دخول في مشاجرات مع شخص عادي 

  X دخول في مشاجرات مع القائمين على المركز 
 X  إيذاء الذات 

  X اآلخرين  إزعاج
  X كسر األشياء التي أمامه عند الغضب 

  X تحطيم األشياء التي أمامه 
  X أثناء مضايقة اآلخرين له يخبرهم أنه سينتقم 

 X  القلق أكثر من الالزم على أمر من أمور
  X الغضب بسرعة ثم الهدوء 

 X  معاقبة النفس 
  X المتعة في إيذاء األشخاص 

  X التهور و العجلة 
  X العقاب المستمر بسبب التمرد و العصيان 

 %78.57  مجموع  
 X  وجود أهداف و مرامي يسعى إليها  

على جنوح عن قانون من أجل إشباع  االعتماد
 رغباته 

X  

  X القفز عن القانون من أجل الوصول إلى هدفه :المحور الثالث 
  X الحاجة المادية 

  X السرقة  
 X  الكذب  الجنوح    و  دوافعه 

 X  الحكم الدائم على أفعاله بأنها خاطئة  
  X  االبتزاز  

  X  األخرينالتعدي على حقوق 
  X تشكيل جماعات أشرار  
  X إدمان على السكر و التعاطي  
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  X هروب المدرسي  
 X  كره وعدم زيارة الوالدين أو أحدهما للحالة  
 X  حرمان العاطفي  
  X ( البكاء)  إحباط 

  X عدم شغل أوقات الفراغ 
 %68.75  مجموع  

 %71.66 مجموع الكلي لشبكة 
 

 : تفسير شبكة المالحظة _4.1

 : التحليل الكمي لشبكة المالحظة _4.4.1

 : الحظنا أن ( 0)من خالل شبكة المالحظة رقم _

 % 61.22:   و جاءت نسبة مجموعها كليا هي محاور أساسية 20الشبكة تتكون من _

 % 22.22: المحور األول الذي يمثل المظهر الخارجي جاء بنسبة _ 

 66.00: المحور الثاني الذي يمثل أصل الدراسة بعنوان السلوك العدواني و جاء بنسبة وهي _ 
 02محاور فرعية المحور األول بعنوان عدوان صريح بنسبة كاملة وهي  20يحمل في طياته %
و عدوان صريح % 61و الذي بدوره قسم إلى فرعين وهما عدوان صريح جسدي حاء بنسبة %

و المحور الفرعي الثاني بعنوان عدوان المضمر جاء بنسبة وهي % 122لفظي جاء بنسبة 
جاء  االستياءو % 00.00الثة فروع وهي الشك جاء بنسبة وهي و قسم بدوره إلى ث% 16.16
و المحور الفرعي الثالث بعنوان الميل إلى % 22.22جاء بنسبة  االضطهادو % 22بنسبة 

 % 60.16العدوان جاء بنسبة وهي 

 % 20.61المحور الثالث وهو الجنوح و دوافعه بنسبة وهي _ 
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  :التحليل الكيفي لشبكة المالحظة _5.4.1

وبجميع محاوره الفرعية % 66.50نالحظ أن المحور الثاني هو الذي جاء بأعلى نسبة وهي 
نفسه  اتجاهآخرين أو  اتجاهالعدوانية التي يمارسها الحالة سواء  والسلوكياتوهو يدل على عدوان 

 60.16أو حتى في أفكاره حيث نرى أن الميل إلى العدوان هو الذي جاء بأعلى نسبة وهي 
حيدين أو ء مع الجماعات و أشخاص اآلخرين و الحظ أنه يدخل في مشاجرات سواحيث ن%

حتى مع المقيمين على المركز و يزعج اآلخرين و يخبرهم أنه سوف ينتقم إذا حدث وكان هناك 
من تشاد معه فالكالم و متهور في كثير من األحيان و عقابه مستمر من طرف القائمين على 

حيث نالحظ % 02ده حيث جاء العدوان الصريح بأعلى نسبة وهي المركز بسبب عصيانه و تمر 
و الشتم  االستهزاءفنالحظ في كالمه سخرية و % 122أن عدوانه اللفظي وصل إلى أقصاه وهو 
نظر إلى وجه الشخص المعادي ، ويليها العدوان  امتناعو تمتمة و تهديد و توجيه اإلهانات و 

سلوكياته و ضرب و دفع من حوله و إلحاق الركالت فنرى العدوانية في  61الجسدي بنسبة 
 بنسبة االضطهادبرز فيه فئة % 16.16ثم تليها العدوان المضمر الذي جاء بنسبة . خلفهم 
و يشعر أنه ليس له حظ في  اآلخرينحيث يعتقد أنه معرض للخطر دائما من طرف % 22.22

نوايا اآلخرين وال يعطيهم الثقة  حيث نرى أنه يشك في% 00.00دنيا و تليها فئة الشك بنسبة 
 .إطالقا 

حيث نرى أنه جنح عن % 20.61ثم يليه مباشرة محور الجنوح و دوافعه حيث جاء بنسبة 
القانون و عن األخالق و المعتقدات و العادات بسبب الوصول إلى رغباته و من أجل إشباع 
دوافعه و غروره بأنه قادر على فعل كل شيء و أنه هو فوق القانون و التعدي على حقوق 

ح و غيرها من كذلك حيازة سال المهلوسةاآلخرين و تشكيل جماعة أشرار و تعاطي الحبوب 
ثم تليها مباشرة محور المظهر الخارجي حيث نرى أن مظهره جيد و يهتم و ° 5أبيض من عيار 

 .يحرص على نفسه عدا عن وجود جروح قديمة و أخرى جديدة جراء المشاجرات التي يدخل فيها
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 تحليل محتوى المقابلة اإلكلينيكية النصف التوجيهية  _5.1

 :تقطيع المقابلة إلى وحدات _ 4

 العبارة العبارة رقم
 ماما نشتيها بزاف 1
 نعزها 5
 كانت معايا 0
 ظالم وال مظلوم 6
 تقلقني 1
 نسبها 2
 نديرلها عفايس ماشي مالح 6
 نكسرلها حوايج 0
 نضرب خاوتي 0
 تسكت 12
 تبكي فرات 11
 أنا نزيد فيها 15
 عادت تغيضني 10
 ماشي ثم بعد 16
 بزاف كي دخلت هنا والت تغيضني 11
 واش تحب نقولك 12
 بابا كان صعيب بزاف 16
 ماهوش حنين 10
 ديما يعايرني بلقرايا 10
 يقولي إسمك ماتعرفش تكتبوا 52
 و تقراه 51
 راح طير 55
 هو كان شيفور تاع طاكسي 50
 ماهوش قاري 56
 عقدني 51
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 إسمك ماتعرفش تكتبوا 52
 كنت نكرهوا 56
 بصح كي مات نسيت كلش 50
 كلي ماعاش معانا 50
 ماعرفتوا 02
 كانت مليحة 01
 والت ديما مشاكل 05
 ديما قباض 00
 يسب وهي تسب 06
 مشاكل على أتفه األسباب 01
 مشكل أساسي هو انا 02
 أهدري معاه 06
 هي او محبش 00
 وتنوض 00
 يولي عليا أن وخويا 62
 هذاك ألي جاباتو فوق القلب 61
 كيما هي تقول 65
 بابا محبش خالص 60
 والو فالضرب 66
 يضربها 61
 تروح لدار جدي 62
 كانت مخلطة 66
 كي توفى هدنت ماما 60
 جامي نتخيل روحي قاعد وسطهم 60
 سيرتو بابا بالذات 12
 ماهوش نتاع قعاد 11
 نجي نقعد يسبني 15
 نوض خير 10
 مايعرفوش يهدروا 16
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 هو يسب 12
 نا نزاقزوا 16
 مهم الحرب 10
 مشاكل عندنا ما تفضش 10
 أنا الي نتحكم فيهم 22
 معجبوش الحال يهز قشوا وبرا 21
 أنا الراجل تاع الدار 25
 أنا مسؤول عليهم 20
 لقيت الضرب هو الحل 26
 بيه تولي كلمتك مسموعة 21
 دير واش في راسك 22
 لعياط 26
 سب 20
 ضرب 20
 أبار هكا مكان والو 62
 يصرالهم مشكل برا أنا نروح ندخل طول 61
 حاجة ماتهمني 65
 واحد ماينجملي 60
 عزرين تاعهم 66
 نحيلهم جدهم كامل 61
 أنا نشريهالهم 62
 بقولوا عليا قاوي 66
 مايهمش رايهم فيا 60
 راهم على بعضاهم فوق كسكاس يفوروا 60
 قبل مانسرق جامي توقعتها 02
 كنت نضرب 01
 نسب 05
 نتعدى على ناس 00
 ندخل نحل مشاكل 06
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 ماعندي حتى عالقة بيهم 01
 وضربة بالموس 02
 عرفتها راح تتخلط 06
 انا نتقلق ليه ليه 00
 يالي نحكموا بالهدرة 00
 نديه نديه و نجيبوا 02
 مايغلبنيش فلكالم 01
 كرهت لعرب 05
 كون أني صلحتلي أني حرقت تهنيت 00
 نخاف نبات هنا كثر من هكا 06
 أنا نسرق 01
 نحب نضرب 02
 نفد نموت 06
 نخاف يديروها بيا 00
 هذوا ألي هنا 00
 يحطوني على راسي 122
 نبقى هنا منيش مرتاح خالص 121
 يقلقوني بزاف 125
 مايخلونيش ندير رايي 120
 نحب نضرب 126
 نتقلق كي نشوف واحد هنا العبها عزرين 121
 واحد مايحب الخير للغير هنا 122
 كامل يحبوا يهدموك 126
 يردموك 120
 واهلل نضرب واحد فيهم 120
 نكرفسوا 112
 نعتلهم وش يحسبوا رواحهم 111
 كاين واحد نفرغوا لبعضانا 115
 كامل عادوا يقلقوني 110
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 حتى هذا صاحبي راهو هكاك فرات 116
 مانوثقش فيه 111
 مع بعضانا نتعاونوا 112
 نعيط 116
 نغوث 110
 إذا تنارفيت 110
 نضرب نورمال 152
 أنا واحد مجنون 151
 مايقلقوني 155
 مايدوروا بيا 150
 يحبوا يدوروا بيا نحطهم عند حدهم 156
 نضرب هيه 151
 نبين أني صعيب 152
 زيد عندي نيف 156
 يغلطوا يسلكوا 150
 ليهدر نشعل فيه 150
 بلكالمسواء  102
 وال بالكف 101
105 Vive  صقلة 
 كي يخرجوني من دين محمد 100
 نعود نضرب 106
 نكسر 101
 نسب 102
 مانحاشي حتى حد 106
 نضرب الناس ألي قدامي 100
 نطيحلهم قدرهم 100
 نخرج قلقتي حتى فالحيط 162
 نضرب الحيط 161
 مرة كسرت صوابع يدي 165



عرض و تفسير نتائج الدراسة على ضوء فرضيات و الجانب نظري:   فصل الثاني   
 

161 
 

 قلقت ظالموا عنيا 160
 أنا يفوت واحد تضربوا 166
 نتالح عليه 161
 هو يجري موراك 162
 والطيش عليهم حجرة 166
 ترميلهم زبالة في بالهم 160
 حاجا مليحة كي يخافوا منك 160
 نحب نعيط 112
 نهز صوتي 111
 نطيح 115
 نخوفهم 110
 نسبق أنا األول بالضرب 116
 ماشي ديما 111
 يتشمتوا فيا 112
 منين نغلط نعاقب روحي 116
 نسب روحي 110
 ناس يستاهلوا الضرب 110
 يستاهلوا واحد يحكمهم ينحيهم 122
 الضر ليهم المنفعة ليا 121
 كان أوالد كي نشوفعهم نتغزل 125
 تحكمني القنطة 120
 هوما قرايين وناجحين 126
 يحبوا يفوتوا بيا الوقت 121
 مانعاودلوشأي كحون في يدي ألي نطيح فيه  126
 ماشي من ناس كامل 120
 نغير من الي لباس عليه 120
 يالي عندهم صوارد 162
 نغير من ناس ألي عندها الزهر 161
 كي يروحوا يلقاو لهنا 165
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 مانحبش نريح معاهم 160
 مانحبش يجيوني في طريقي 166
 ونلقى واحد منهم في جماعتي 161
 نباصي كثر 162
 هنا واحد مايصلح 166
 مكانش لمان 160
 واحد مايحبلك صالحك 160
 كامل تاع رواحهم 102
 تعطيهم الظهر ينحوك من خريطة 101
 هوما هنا حاقدين عليا 105
 غيارين مني 100
 يحبوا يخلوني أنا ديما ألي منسواش 106
 عاله ينجحوا 101
 يعودوا خير مني 102
 مكانش 106
 نكونوا زيروات 100
 ألي ينجح نفزدوه 100
 لقرايا تاع بنات 102
 أنا نرد عليهم 101
 نزيد فيها 105
 نوصلوا لضرب 100
 نعتلهم يتمسخروا بيا 106
 أنا سيدهم 101
 إيه نضرب 102
 ماال نلعب 106
 ألى نضربوا مانعاودلوش 100
 أنا عزرينهم 100
 يديني نيف على زوج خاوتي 522
 نضرب 521
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 مانراطيش 525
 ندير كلش 520
 مرات ماشي بزاف 526
 يجيوني نورمال 521
 هو ماشي نورمال 522
 لصقوا فيا لكالم الزائد 526
 في حومتنا عادي 520
 عدت نقولوا حتى فدار 520
 هنا نقصت 512
 يغلط يحل فموا 511
 نكسرهولوا 515
 نسبوا 12و  62إذا كان من تاع  510
 نجبدلوا شجرة عايلتوا 516
 واحد مايغلط 511
 يهددني نرحيه 512
 إيه كي نعود نكرهم 516
 هازلهم الحقد 510
 الغل 510
 منين نشوفهم نسبهم 552
 نبدالهم من لبعيد 551
 نرمي عليهم لمعاني 555
 نحبس من صحاب ألي مايستاهلوش 550
 نعود التي مع همي 556
 الهجرة الهجرة 551
 نلم صوارد 552
 هذا لبالدنخرج من  556
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 :تجميع الوحدات في فئات و حساب التكرارات و النسبة المئوية للفئات _5.5.1

يوضح الفئات الرئيسية و الفئات الفرعية التي تمثلها مع تواترها ونسبتها ( : 41)جدول رقم 
 :المئوية 

 نسبة مئوية  تكرارات  العبارات الدالة  فئات فرعية  فئات الرئيسية 
 المعاملة

 النفسو 
 جسدية  

 %15 0 15_6_2 معاملة جسدية من طرف أم 
 %56 2 _11_10_12_1_5_1 معاملة النفسية من طرف أم 
المعاملة جسدية من طرف 

 أب
16_62_15_ 0 15% 

المعاملة النفسية من طرف 
 أب 

12_10_10_51_56_
52_50_50_02_06_
66_11_10 

10 15% 

 %122 51  مجموع 
 العالقات 
 أسرية 

 و أثارها 

_52_16_11_0_6_0 عالقة الوالدين مع الحدث 
51_56_12_16_512 

11 01.65% 

_00_06_00_05_01 عالقة الوالدين مع بعضهما 
61_62_66_60 

0 51.61% 

111_110_25_61_0 عالقة الحدث مع أقرانه 
_516 

2 16.16% 

_152_121_122_00 القلق 
150_111 

2 16.16% 

 %0.61 0 501_125_01 الخوف 
 %00.00 01 مجموع

 ميل  
 إلى 
العدوا
 ن 

_101_01_62_60 دخول في مشاجرات 
110 

1 11.25% 

 %6.21 5 160_160 إيذاء النفس 
122_121_120_112 معاقبة النفس 

_126 
1 11.25% 

 %02.50 10_151_66_66_22 إزعاج اآلخرين 
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150_106_161_115
_116_121_520_

526_556 
_61_61_22_20_21 تعدي على اآلخرين 

60_06_02_150_
105_162_110_111

_112_161_522_
552_550 

10 61.02% 

 %00.00 60 مجموع السلوك 
 عدوان  

 مضمر
162_165_161_122 الغيرة 

_166_160_100 
0 52.11% 

_120_126_121_00 الشك في اآلخرين 
120_112_156_150

_126_166_101_
102_106_100_102

_101 

12 61.25% 

 %12.51 6 106_102_100_160 من نجاح اآلخر  انزعاج
_102_116_00_65 الحقد 

162_102_106_101
_520_551_552 

11 50.52% 

 %00.00 00 مجموع
 عدوان  العدواني

 
 

 صريح 

_110_21_60_02 الغضب 
161_110_100_525

_521 

0 10.26% 

_115_00_10_11 الكراهية 
102_116_120_120

_101_105_105 

11 11.60% 

_111_26_01_00 مشاجرات 
156_160_522_512

12 16.60% 
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_511_510 
_00_60_20_50_55 السب و الشتم 

100_166_166_122
_515_510_516_

551 

16 52.50% 

155_05_62_60_65 سخرية 
_521_510_550_ 

0 11.10% 

_02_01_02_16_12 الدخول في نقاشات حادة
110_101_106_100

_510 

12 16.60% 

_152_126_00_01  اآلخرينإلقاء اللوم على 
100_106_511 

6 12.16% 
 

 %00.06 20 مجموع 
  سلوكيات
 الجانحة 

121_06_01_20_26 الضرب 
_112_151_100_

100_162_165_125
_521_526_520_

550 

12 62.10% 

 / / / تعدي على أمن الدولة 
 %0.15 5 502_116 تشكيل جماعة أشرار 

 / / / أفعال مخلة للحياء  
 / / / أعمال شغب 

 %6.62 1 02 السرقة 
 / / / تعطي الكحول و المخدرات 

 %6.62 1 06 حمل سالح األبيض 
 %6.62 1 06 الهروب من منزل 

 %00.00 51 مجموع 
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 : التحليل الكمي للمقابلة الحالة الثانية _3.5.1

فئة فرعية و من خالل  06فئات رئيسية و تمثلها  26الذي يمثل ( 11)من خالل الجدول رقم 
 :ذلك الحظنا أن 

 :ة نفسو جسديالفئة الخاصة بأنماط المعاملة ال_ 

و المعاملة النفسية من طرف ( أب/أم )فئات فرعية المعاملة الجسدية من طرف  26تشمل والتي 
و  10حيث نالحظ فئة المعاملة النفسية من طرف األب جاءت بأعلى تواتر وهو ( أب/أم )

و  22و تليها فئة المعاملة النفسية من طرف األم جاءت بتواتر وهو  %15بنسبة مئوية تقدر ب 
أم حيث جاء كالهما / ثم تليها فئتي المعاملة الجسدية من طرف أب %56تقدر ب وية ئبنسبة م

 % 15و بنسبة مئوية قدرت ب  20بنفس التواتر وهو 

 % 122و بنسبة مئوية قدرت ب  51حيث حصلت هذه الفئة على تواتر كلي وهو 

 :الفئة الخاصة بالعالقات األسرية و آثارها _ 

 11ت بأعلى تواتر وهو ءفئة عالقة الوالدين مع الحدث جا فئات فرعية حيث نرى 21و تشمل 
و  20و تليها فئة عالقة الوالدين مع بعض بتواتر وهو % 01.65و بنسبة مئوية قدرت ب 
و جاءت فئتي عالقة الحدث مع إخوته وأقرانه و قلق بنفس % 51.61بنسبة مئوية قدرت ب 

فئة الخوف وهي األخيرة بأقل تواتر و جاءت % 16.16و بنسبة مئوية وهي  22التواتر وهو 
 % 0.16وبنسبة مئوية قدرت ب  20وهو 

 % 00.00و بنسبة مئوية قدرت ب  01حيث حصلت هذه الفئة على تواتر كلي وهو 

 :العدواني  بالسلوكالفئة الخاصة 

و بنسبة مئوية  60فئات شبه رئيسية ضمنها الميل إلى العدوان و جاء بتواتر  20و الني تشمل 
فئات فرعية و نرى فئة التعدي على اآلخرين جاءت بأعلى  21و تتضمن % 00.00ة وهي كلي

 10تليها فئة إزعاج اآلخرين بتواتر وهو % 61.02و بنسبة مئوية قدرت ب  10تواتر وهو 
و بنسبة مئوية  21بنفس التواتر وهو  جاءتاثم تليها فئتي % 02.50وبنسبة مئوية قدرت ب 
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وبنسبة مؤوية  25إيذاء النفس وهي الفئة التي جاءت بأقل تواتر وهو ثم تليها % 11.25وهي 
 % 6.21وهي 

و بنسبة مئوية وهي  00تليها فئة شبه الرئيسية الثانية و هي عدوان مضمر بتواتر كلي وهو 
فئات فرعية حيث نرى أن فئة الشك في اآلخرين جاءت بأعلى تواتر  26وتتضمن % 00.00
و بنسبة مئوية وهي  11و تليها فئة الحقد بتواتر وهو % 61.25ي و بنسبة مؤوية وه 12وهو 

وتليها فئة اإلنزعاج % 52.11و بنسبة مئوية وهي  20ثم تليها فئة الغيرة بتواتر وهو % 50.52
 % 12.51و بنسبة مئوية وهي  26من نجاح اآلخرين بأقل تواتر وهو 

و بنسبة مئوية وهي  20كلي وهو تليها فئة شبه رئيسية الثالثة وهي عدوان صريح بتواتر 
 16فئات فرعية و نرى فئة السب و الشتم جاءت بأعلى تواتر وهو  26و تتضمن % 00.06

و % 11.06و بنسبة مئوية وهي  11و تليها فئة الكراهية بتواتر وهو % 52.50وبنسبة مئوية 
و % 16.60بة و بنس 12تليها فئتي مشاجرات و الدخول في نقاشات حادة بتواتر متساوي وهو 

 20ثم فئة سخرية بتواتر وهو % 10.26و بنسبة مئوية هي  20تليها فئة الغضب بتواتر وهو 
و  26ثم تليها فئة إلقاء اللوم على اآلخرين بأقل تواتر وهو % 11.10و بنسبة مئوية وهي 

 % 12.16بنسبة مئوية وهي 

 :الجانحة  سلوكياتفئة  _

 % 00.00وبنسبة مئوية وهي  51واتر كلي وهو فئات فرعية ، وجاءت بت 20وهي تشمل 

و تليها فئة % 62.10و بنسبة مئوية وهي  12حيث جاءت فئة الضرب بأعلى تواتر وهو 
تليها فئات السرقة و حمل سالح  ثم%  0.15و بنسبة  25تشكيل جماعة أشرار بتواتر وهو 

 % 6.62و بنسبة مئوية وهي  21أبيض و الهروب من المنزل بنفس التواتر وهو 

 :التحليل الكيفي للمقابلة مع الحالة الثانية _4.5.1

حدث جانح لما نص عليه قانون العقوبات و الذي أدناه بالسجن في مصلحة إعادة " وليد "الحالة 
وذلك إثر إرتكابه جنحة _ أم البواقي_أشهر في مركز عين مليلة والية  22 التربية والتأهيل لمدة

 .السرقة و الضرب بالسالح األبيض 
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ومن خالل بروتوكول الحالة في المقابلة و تحليلها الكمي و جدنا أن الحالة وفي عالقته مع 
عنها و عن  طل الحديثوالدية تفادى ذكر األم كثيرا و عدم إبراز لعالقته بها و كذلك لم ي

نسبها ، نديرلها " العنف اللفظي من طرفه معها في قوله  التي يسودها التوتر و معاملتها معها
و حتى في عالقته مع والده المتوفي حاليا صرح أنه كان بينهم عدوان .." عفايس ماشي مالح 

ن وحتى في العالقة بين والده و والدته ال ...حياتي  كرهلي..عقدني " لفظي و معنوي قي قوله 
ديما "يتذكر فيها شيء جيد عدا األشياء السيئة التي كانت تحدث و ينقلها بصورة آنية في قوله 

و يرى نفسه أنه هو السبب في تلك المشاكل التي كانت تحدث في قوله .." قباض ، يتسابوا 
التوترات التي كانت تحدث داخل األسرة جعلته حيث نرى أن هذه .." مشكل أساسي هو انا "

يعيش في قلق و توتر مستمر و خوف من أن يكون منبوذا أو محتقرا من طرف اآلخر وهو 
حتى يتجنب أن يكون ماأدى به إلى الذهاب و اإلعتماد على سلوكات العدوانة في تعامالته 

، .."نضرب..ندخل طول "  ، فأصبح يدخل في مشاجرات في قوله.." واحد ماينجملي "الضحية 
و في كثير من أحيان يؤذي نفسه و يعاقب نفسه بنفسه حتى يخفف عنه الضغوطات و كذلك 
يتعدى و يزعج اآلخرين و يعارضهم من أجل المشاكل و من أجل أن يثبت نفسه لآلخرين في 

لشك و و كذلك يظهر أن له عدوانية مضمرة متمثله في غيرة و ا.."يعودوا يخافوا مني "قوله 
اإلنزعاج من نجاحات اآلخرين حتى لو كان اآلخر اليقربه وكلها تظهر في محتوى المقابلة 
بطريقة واضحة و جلية ، و نرى أنه يحمل الضغينطة و الحقد و الكره سواء على بعض القائمين 
على المركز أو أصدقائه و أصحابه ، و يظهر عنده عدوان صريح من خالل الكلمات النابية 

قالها ومن خالل الغضب بسرعة ومن خالل المشاجرات و سخرية من ناس و يحاول إلقاء التي 
اللوم على أي طرف لكي يقنع نفسه و من معه أنه هو الشخص المظلوم و انه هو من يقع عليه 
اإلثم لكن بال دخل منه ، كما انه يتعامل مع كل المواقف التي تواجهه بالضرب و الصراخ و 

 .األساليب التي تسبب له األذية و لغيره الشتم وغيرها من 

 : تحليل نتائج مقياس السلوك العدواني للحالة الثالثة _6 

قيقة و  52قمنا بتطبيق مقياس العدوانية للمراهقين من إعداد أمال باظه و الذي دام حوالي 
 : تحصلنا على النتائج التالية 
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 :يوضح نتائج مقياس السلوك العدواني في القياس القبلي للحالة الثانية  (46)جدول رقم 

 مجموع  الغضب  العدائية  السلوك العدواني اللفظي السلوك العدواني المادي  البعد
 120 65 60 61 01 الدرجة 

لديه عدوانية  "وليد "دلت نتائج مقياس العدوانية كما هو موضح في الجدول أن المفحوص 
درجة و يمكن تفسير ذلك من  120مرتفعة و هذا من خالل الدرجة النهائية للمقياس المتمثلة في 

 .خالل تحليلنا لألبعاد األربعة للعدوانية 

على  االعتداءبالنسبة للبعد األول الذي يسمى بالسلوك العدواني المادي الذي يتضمن التهجم و 
مقارنة بالنتيجة العامة للبعد  01اآلخرين تقمع ضمن متوسط وهو ليس مرتفع حيث تحصل على 

 . 00-65و هي ضمن المستوى الثاني وهي محصورة بين 

كما نجد أيضا البعد الثاني المتمثل في السلوك العدواني اللفظي تحصل على نتيجة مرتفعة جدا 
للمحيطين به  يسيءلمستوى األول و فيها نرى أنه وهي مرتفعة جدا و تقع ضمن ا 61تقدر ب 

 .فرصة في الحديث و الحوار   لآلخرينبألفاظ نابية عند المخالفة معهم وال يعطي 

و تقع ضمن  60و نجد أيضا البعد الثالث المتمثل في العدائية تحصل على نتيجة مرتفعة وهي 
 طين به و يوجه اللوم و النقد لذاتهمستوى األول و هذا المستوى يميل إلى إيقاع الضرر بالمحي

 .على كل تصرفاته 

تقع  65و نجد في البعد األخير الرابع المتمثل في الغضب تحصل على نتيجة جد مرتفعة و هي
بسرعة إذا لم يفهمني اآلخرين  كأغضبفي المستوى الثاني و هي تظهر في عبارات تدل عليه 

 . شابهها  ما.. خرين وينفذ صبري بسرعة و سهولة عند التعامل مع اآل

 : تحليل نتائج مقياس األفكار الالعقالنية ل ألبرت إليس 

قمت بتطبيق هذا المقياس و الذي قام سليمان الريحاني بترجمته و تقنينه على البيئة العربية 
 : دقيقة و تحصلنا على مايلي  02والدي دام 

 درجة  06: الحصول على درجة 
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 : التعليق على نتائج _4.6

الحالة وليد لديه مستوى مرتفع من التفكير الالعقالني وذلك حسب النتيجة المتحصل عليها وهي 
د و يظهر ذلك في جل العبارات التي أجاب عنها  126-00درجة حيث أنها تتراوح بين  02

 بنعم و تبين أن الحالة يعاني من مستوى مرتفع من األفكار الالعقالنية 

 : التدخل المعرفي السلوكي _7

 : الجلسة الثالثة 

 : تبرير المنطقي لعملية العالج  :عنوان الجلسة 

 المناقشة ، أسلوب حل المشكالت، التشغيل المعرفي  :فنيات الجلسة 

 من تركيز السلبي إلى اإليجابي و تعزيز الذات  انتقالتحديد األفكار الخاطئة ،  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  22: مدة الجلسة 

  :مضمون الجلسة 

لسات في هذه الجلسة و بعد التحية والسالم ، و بعد تحقق الباحثة من ردود فعل الحالة تجاه الج
 .الت أو قضايا ترغب الحالة في مناقشتها ئساالسابقة و إذا كان هناك ت

أبدى الحالة  تحدثت الباحثة بعدها عن عملية العالج و أنها تكون مشتركة بين الحالة و الباحثة ،
عن عدم فهمه لدوره و عن عملية العالج فقامت الباحثة بشرح وتبسيط خطوات العالج في قولها 

و بدأ النقاش يدور حول األعراض السلوك " تبعني و تبع وش راح نقلك و كلش يكون ساهل " 
التي  العدواني التي تظهر عليه ، و المواقف المسببة لظهور هذه األعراض ، وما هي األفكار

تحدث بعد الموقف و ماهو التصرف الذي قامت به لمواجهة تلك المواقف ، و أوضحت الباحثة 
للحدث بأن هذه المواقف قد تمر ببعض األشخاص و لكن كل شخص قد يختلف عن اآلخر في 
تصرفاته و في تفكيره ، وأن هذه األفكار التي قد يبالغ فيها اإلنسان هي السبب ، ثم تلى ذلك 

السلوك العدواني و ماهي أشكاله والعوامل المسببة في ظهوره   اضطرابسط عن مفهوم شرح مب
تكون في بعض األحيان يكون دافعه الفهم الخاطئ و يمكن ان تكون له  السلوكياتوأن مثل هذه 
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عدة عوامل وراء ظهوره وهي عوامل الداخلية منها األسباب الجسدية مثل النشاط الزائد الناتج عن 
عض الغدد كالغدة درقية أو الغدد النخامية وهناك أيضا األسلوب األهل التربوي و شلة ب إفراز

 .االصدقاء و المدرسة و وسائل اإلعالم 

و الحجج الخاطئة التي يعتقد  الالمنطقيةقمنا بعدها بتحديد األفكار الخاطئة و ذلك بفك الروابط 
و العقالنية و  للمصداقية افتقادهاو  المفحوص بصحتها و جعله يعي بهشاشة هذه البنية الحجية

 فكك الرابط بين مسببات و نتائج 

الخاطئة و حثه على تبني  استنتاجاتالمعالجة بتنبيه إلى  اكتفتبعد اإلنصات للمفحوص _ 
 (تشغيل معرفي )أكثر عقالنية  استنتاجات

 :مخطط جوديث بيك للمفهمة المعرفية  استخدمت_ 
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 الثانية  لحالةلفهمة المعرفية لموديث بيك لط جطخم حيوض : (90)م قر شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهوش حنين ..بابا كان صعيب بزاف..كيما كنت نشفى: بيانات متعلقة بالطفولة 
..عقدني بإسمك ماتعرفش تكتبوا ..يعايرني..كامل   

 25: موقف 
 السب و تهديد  

 20: موقف 
 السرقة   

..واحد مايحب الخير ، واحد ماينجملي ، عندي نيف ،: اشتراطات أو معتقدات   

أنااألكبر أنا ألي نتحكم،يعودوا يقولوا عليا قاوي بيه تولي معروف:المعتقداتجوهر   

 الضرب لحل المشاكل ، تهديد من هم أكبر منه : إستراتيجيات تعويضية 

 21:موقف 
 ضرب

يغلط : تفكير آلي 
يسلك،ناس 

 يستاهلوا، مجنون 

 أنا نسرق كي نفد 

 كي تظهرلي 

ألي يهدر نشعل 
فيه ، نحطهم عند 

 حدهم 

مليحة سرقة ربح 
 سريع

الزم نسب،نجبدلوا 
 شجرة تاع عايلتوا

نضرب : انفعال 
 ( غضب)نورمال 

+ ضرب+ سرقة 
 السب 

 سلوك عدواني  اعتقادات خاطئة 
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دار فيها من أقوال الحالة و إضفاء تفسيراته ثم يكلف الحدث  وفي نهاية الجلسة تم تلخيص ما
 .مع الحالة على موعد الجلسة القادمة  اتفاقبواجب منزلي ، و 

 وقف األفكار  :الجلسة الرابعة 

 إعادة البناء المعرفي  :الفنيات المستخدمة 

 .تدريب على رصد األفكار اآللية و إنشاء مخطط يربط بين أفكار اآللية  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  11 :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

بعد رد السالم والتحية و السؤال عن الحال ، والحالة النفسية ، تتحقق الباحثة من ردود فعل 
م فيها فنية إعادة البناء الحالة تجاه الجلسة السابقة ، و تبدأ بالجلسة الموالية التي ستستخد

المعرفي حيث قامت الباحثة بعرض موجز حول الفنية و ذلك من أجل تهية الحدث من أجل 
المصاحبة لها و تفكير  االنفعاالتالمشاركة في الحصة  وهنا تم التعرف على الوضعيات و 

 :اآللي لها وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي 

 

 تفكير اآللي االنفعال الوضعية
 نضرب فرات 

 نضرب بال مانفهم
_ مانحاشيش_نسب_نكسر
 نتالح _نطيح

نسبق بالضرب يعود 
 عندي شان و قيمة 

ليس هناك رسالة على مجيب 
 آلي 

ألي نطيح فيه  عدوانية نحو األخر 
 مانعاودلوش أنا عزرينهم

وفي األخير تتفق الباحثة مع الحدث على  كما تتم متابعة الواجب المنزلي التي كلف به الحدث ،
 .الجلسة القادمة 
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 :الجلسة الخامسة 

 حل المشكالت  :عنوان الجلسة  

 تفكير بالعواقب ، تفكير بطريقة حل بديل ، خفض اإلثارة  :فنيات المستخدمة 

 .كبح الوجدان السالب ، فهم المشكالت وصياغتها ، كبح الفعل  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  61 :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

 اتجاهبعد التحية و رد السالم و السؤال عن الحال ، و تتحقق الباحثة من ردود فعل الحدث 
بين الحدث و  باالشتراكما حدث فيها و تتم هذه العميلة  باختصارالجلسة السابقة و ذكر 

هي حل المشكالت عن الباحثة ، ثم تتحدث الباحثة حول الفنية التي ستعتمد في هذه الجلسة و 
طريق إدراك في األول وجود مشكلة ثم التفكير بعواقب و إعطاء حل بديل من طرف الحدث و 

 .هنا تتم خفض اإلثارة 

 خفض اإلثارة=كير بطريقة حل بديل تف+تفكير بالعواقب +وضع صياغة : وكانت كالتالي 

 أنا يفوت واحد نضربوا            إيذاء األخر  

 

 مانشوفش عندوا خالص و ننساهم = حل بديل               

 

 نقص الغضب و القلق و التوتر = خفض اإلثارة             

 نضرب                 إيذاء الجسد تجي فيا فرات          

 

 نهدر و نصاوب بالمليحة = حل بديل              
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 ر اهلل و توجه إلى المسجديكون تدريجيا مع تذك= خفض اإلثارة          

 نتقابض بال ما نفهم              ندير روحي مشاكل و ندي ضرب 

 ماعندوا مادخلني في الناس مايهمونيش نبعد على بالصة ألي فيها مشاكل = حل البديل 

 تدريجيا = خفض اإلثارة        

لمزعجة و إحداث مشكالت ا السلوكياتوهنا تم إثبات للحدث أن أفكارنا هي التي تقودنا إلى 
أبدى الحالة تفهم و تجاوب كبير مع الباحثة في هذه الحصة و قام بإعطاء الحلول البديلة كثيرة 

على تطبيق و ممارسة هذه الفنية  االتفاقجدا و منها ماهو مدون أعاله ، و في آخر الجلسة تم 
 .على الموعد القادم  االتفاقمن أجل تجنب المشكالت وحلها بطريقة سهلة و 

 : الجلسة السادسة 

 : تعديل األفكار و الحوار الداخلي  :عنوان الجلسة 

 على التساؤل الذاتي  المواظبةمناقشة ،  :فنيات المستخدمة 

إيقاف معدل تكرار السلوكيات غير المرغوب فيها إضافة إلى تقديم أدلة لتذكر  :أهداف الجلسة 
 .نجاح بدل الفشل 

 ساعة : الجلسة مدة 

 : مضمون الجلسة 

إلى الحدث عما إذا كان يزعجه شيء  االستماعبعد إلقاء السالم و التحية والسؤال عن الحال و 
أو انه ال يريد القيام بالمقابلة العالجية و بعد التأكد من موافقته على اإلكمال و تقبله التام و عدم 

فنية  باستخدامالماضية ، تبدأ الباحثة بالجديد و تراجعه و التعرف على ردود فعله تجاه الجلسة 
تعديل األفكار و الحوار الداخلي و شرح مبسط عن هذه التقنية يتم الحوار مع النفس عند أي 

في بناء الفرد ألفكاره ، تم الطلب من حدث أن يسجل المواقف التي  يؤثرنشاط معين يمكنه أن 
و العدائية سواء كانت اللفظية أو المادية أو حتى تجعله يعتمد في ردات فعله على العدوانية أ
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.  مطمئنةالتي تسبب له الغضب و عندما يتعرض لمثل هذه المواقف أن يحاور نفسه بحوارات 
 :ثم تم سؤاله عن 

 ماذا يمثل الضرب بالنسبة لك ؟ 

 ماهي األفكار التي تشغل بالك ؟

 أي موضوع ؟  هل تعتقد أن السب و الشتم قادرين على إيصال فكرتك حول

ومن خالل اإلجابة على هاته األسئلة يحدد الحدث مشكلته التي تسبب له الغضب والعدوانية ،  
أضافة الباحثة أن يجب قبل أن تتصرف أي تصرف إسئل نفسك لمذا ستتصرف هذا التصرف ؟ 

 عالش راح دير هكا ؟" يعني إسئل روحك 

 (أدلة لتذكير )في مشاكل و نسرق  نتعدى على ناس و ندخل

 تساؤل ذاتي

 سقسي روحك عالش نخمم هكا؟ عالش نخلط ؟ وش نستفاد ؟ وش نربح ؟

 "سلوكات غير مرغوبة"عالش نسرق و نسب و نضرب  اندفاعيواش هي الحاجة ألي تبرر 

حساسي أني نضرب الناس وال نتالح عليهم  ماعندوا حتى منفعة ليا ومانست فاد والو إندفاعي وا 
 "معدل تكرار انخفاض"مانربح والو 

 واش ألي يبرر قناعاتي وتخمامي

 والو

 "نجاح بدل الفشل " صايي نحكم قدري 

ومن هنا تم اإلثبات للحدث أنه يمكنه أن يعيش بطريقة عادية بمجرد تفكيره و إعادة نظره في و 
ألساليب و األفكار التي قدمها تقييمه لألحداث ، حيث أن الباحثة بينت إعجابها و سرورها من ا

 الخير تم االتفاق على موعد جديد الحدث و أعطت للحدث تغذية راجعة له ، وفي 

 : الجلسة السابعة 
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  االنفعاليالتحكم  :عنوان الجلسة 

 لتخيل ا: فنيات الجلسة 

 و تحسين المزاج  االنفعاالتتوضيح العالقة بين تفكير و العواطف و تحكم في  :أهداف الجلسة 

 دقائق  12ساعة و  :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

لي و ذكر ز بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المن
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة الماضية ،  االستفساراتالمالحظات و 

بدأت الباحثة بجلسة عالجية جديدة بفنية التخيل ، حيث أوضحت أهمية التخيل و كيف أنه 
الكير من مشكالت و تطلب من الحدث أن يتخيل موقفا واقعيا و اإلبقاء عليه  مواجهةيساعد في 

حتى يتعود عليه الحدث  ، أو موقف يصف أحد المواقف التي مرت عليها ، و أن يكون تخيل 
تخيل نفسك سيتحقق حلمك و تخرج من : و كانت سير الجلسة العالجية كالتالي  بصورة بطيئة

الجزائر هيا أكمل ، نعود نخدم وعندي بزاف صوارد و نعود معروف و بأني مقاول كبير و ناس 
كامل تعرفني و اإلدارة كامل يخدمولي أوراقي بسرعة كبيرة و مانضطرش خالص نستنى وال 

ط و نسب عندهم نوصل نخدم أوراقي و نروح ، و نقدم أوراق تاعى الحتى تعي نتقابض معاهم و
، و نعود إنسان جديد مكانش ألي يقلقني ونام انقلق حتى حد كل  النجلتراالفيزا و يقبلوها و نروح 

واحد التي مع راسوا وكل إنسان عندهم بتخمام جديد و حياة جديدة و دنيا جديدة و كأنك ولدت 
وش راك تحس ضرك ؟ فرحة كبيرة : اين خدمة دار تحواس ، الباحثة كره ، ك جديد الحقد وال

أحالمك : الباحثة .آالز مع روحوا ومع دارهم هذا ماراني ماتمني ، مكانش كيما واحد يعيش 
إيه عندك الحق الزم ندير لعقل و نكبر في تخمامي : تتحقق حاجا ماراها مستحيلة ، الحدث 
 .....على خير برك باش نجم نعدي و نفوت المرحلة هذي 

الجلسة بواجب منزلي و  اختتمتو في نهاية هذه الجلسة قامت الباحثة بتلخيص ما دار فيها و  
 .اإلتفاق على موعد القادم 
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 :الجلسة الثامنة 

 إيقاف الشد العضلي  :عنوان الجلسة 

 العضلي تقنية جايكوبسون  االسترخاء :فنيات المستخدمة  

 .خفض التوتر : الجلسة  أهداف

 دقيقة  52ساعة و: مدة الجلسة 

 : ون الجلسة ممض

 االستفساراتبعد التحية و السؤال كالعادة عن الحال ، و الحالة النفسية للحدث ، و تكلم حول 
الجلسة السابقة ، وتبدأ في الجلسة العالجية الخاصة  اتجاهلديه ، تتحقق الباحثة من ردود الفعل 

بطريقة مبسطة  االسترخاءالعضلي ، و قد قامت الباحثة بشرح تقنية  اءاالسترخفنية  باستخدام
حيث توضح الباحثة للحدث أن الفرد يستجيب لإلضطربات السلوكية بتغيرات و زيادات في 

تختلف  التوتر العضلي ، و ان الحدث مقبل على العديد من خبرات الجديدة في حياته وكلها ال
ا و كلها سيتعلمها و سيدخلها حيز الخبرات القديمة لكن يجب مرا بها سابق خبراتكثيرا عن أي 

 .أن يتعامل معها بأسلوب صحيح 

، بعد جلوس الحدث بالوضع المريح له بقدر  االسترخاءثم بعد ذالك يبدأ الحدث بممارسة 
سأنبهك اآلن إلى بعض األحاسيس  إغمض عينيك ، و أصغ غلي ،: المستطاع ، طلبت منه 

بإستطاعتك أن تقلل منها و أن تتحكم فيها ،  أو التوترات في جسمك ، و سأبين لك بعدها أنك
يزال في وضعه المريح ، وال تزال عيناك مغمضتين ، لحظة  واضح ، أحسنت ، جسمك اآلن ال

، ( لحظة صمت )وقوة  راحة يدك اليسرى بإحكام أغلقإلى يدك اليسرى ،  انتباهكصمت ، وجه 
 أنتبهالحظ ان عضالت يدك اآلن و عضالت مقدمة ذراعك اليسرى تنقبض و تتوتر ، وتشتد 

لهذا التوتر و الشد ، الحظه واآلن دع هذا ، إفتح يدك اليسرى و أرخها وضعها على مكان مريح 
ت عليه من شد كن ، عليك أن تشعر بالفرق بين ما...على مسند األريكة أو الوسادة أو الكرسي 

 .، ثم نكرر ذلك مرة أخرى ( عشر ثواني صمت) استرخاءو توتر و ماهي عليه اآلن من 
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لنتجه اآلن ليدك اليمنى ، أغلق راحة يدك اليمنى بأحكام و الحظ التوتر في اليد اليمنى و الذراع 
 في وضعك المريح و أرخ يدك اليمنى ، الحظ استمر،  أسترخيصمت و اآلن ( ثواني  21)

و  االنتقالبهذا  استمتعالفرق فيما كانت عليه من توتر و ماهي عليه اآلن في وضعها المريح ، 
ثواني ، كرر العملية مرة أخرى ، الحظ أن هناك اآلن تنميل بدأ ينتشر في 12 حاول تذوقه 

 .ذراعيك اليمين واليسار 

 و ستسترخيان  باالسترخاءكلتا ذراعيك قد بدأتا 

حة اليد ، أثني راحتيك كليتيهما إلى الخلف إلى أن تشعر بالشد و التوتر في نتجه بعدها إلى را
و اعد معصميك غلى   استرخيالمعصم و ظهر اليد أدرس هذا التوتر ، والحظه ، و اآلن 

 .و كرر هذا مرة أخرى (  ثوانيعشر ) االسترخاءوضعهما المريح ، والحظ الفرق بين التوتر و 

الذراعين إلى أن تشعر بتوتر عضالت أعلى  اتجاهما في مقدمة في أطبق بأحكام كفيك ، أثنه
الذراعين في ذلك الجزء الممتد من الرسغ إلى الكوع ، حاول أن تدرس التوتر و أن تحسه ، اآلن 

، أسقط ذراعيك بجانبيك والحظ التوتر السابق في عضالت الذراع  وماهي عليه اآلن  استرخي
 .كرر نفس العملية ( عشر ثواني صمت )ن نسبي الذي تحسه اآل استرخاءمن 

إلى الكتفين و إرخاء عضالت الوجه و عضالت الجزء األعلى من الظهر و  االنتقالثم تم 
 .عضالت البطن بما فيها الساقين و الركبة 

و اآلن سأعد بطريقة تنازلية  االسترخاءفعلت ، واآلن لقد أخذت قسطا موافيا من  جيد احسنت ما
 . افتح 1_5_0_6_1_2_6_0_0_12إفتح عينيك  21إلى و عندما أصل 

الة بواجبات منزلية وهي دار فيها وتم تكليف الح وفي نهاية هاته الجلسة تم تلخيص أهم ما
 .بالمنزل و أن يسجل أي مالحظة حول الممارسة  االسترخاءممارسة 

 :الجلسة التاسعة 

 المعتقد البديل  :عنوان الجلسة 

 لعب األدوار  :فنيات الجلسة 
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 تحديد الطرق التي يتصرف بها الحدث ، تقوية القناعة  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  11ساعة و  :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

الجلسة السابقة و  اتجاهبعد التحية و إلقاء السالم و السؤال عن الحال ، و تحقق من ردود الفعل 
بفنية لعب األدوار حيث شرحت للحدث التقنية بطريقة ، بدأت الباحثة بالجلسة العالجية الحالية  

سهلة و مبسطة حيث أنه يضع نفسه في مكان الشخص اآلخر ، و يحاول أن يتصرف نفس 
من وجهة نظر أخرى  سلوكياتهتصرفه و هنا يرى الحدث نفسه بطريقة أخرى و يرى تصرفاته و 

وال واحد من خاوتك هو ألي يجيه  حط روحك نت ليوم: الباحثة : وكانت محتوى الجلسة كالتالي 
حوايجوا و يزيد فوق هذا يضحك عليه نت يعجبك  يسرقواواحد يتالح عليه و يضربوا و يسبوا و 

 .يعجبنيش عاله يحرقروا مهيش مليحة الحقرة  الحال ؟ ال ما

مجرد أنك حطيت نفسك نت وال واحد من خاوتك في نفس الموقف ألي كنت نت تحط فيه الناس 
 .عجبكش الحال  قبلتش و ما ما

 أنا حبيت نوصلك الفكرة ألي هي كما تدين تدان 

 إيه عالبالي منزيدش ضرك نخطاهم كامل و نهز روحي عليهم ونفوتهم لحوايج هذوا 

اللفظي و ) إلى مسرحة لعي األدوار حيث هو المظلوم و انا امارس عليه العدوان  إضافة
 ( .الجسدي

و في نهاية الجلسة تم تلخيص مادار في الجلسة و تم تكليف الحالة بإتمام الواجب المنزلي 
 .للجلسة الفائة 

 : الجلسة العاشرة 

 التفكير العقالني  :عنوان الجلسة 

 الدعابة  استخدام :فنيات الجلسة 
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 أساليب العنف و العدوانية  استخداممراقبة أفكاره و آرائه ، إبعاد الحدث عن  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  11 :مدة الجلسة 

 :مضمون الجلسة 

بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المنزلي و  
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة  االستفساراتذكر المالحظات و 

فنية الدعابة ، و قد قامت الباحثة بشرح مبسط  باستخدامة الحالية الماضية ،بدأت الباحثة بالجلس
الدعابة و تشجع على تفكير  باستخدامعن التقنية و هي توضح التفكير في منظور أكثر واقعية 

في " وأكملت الباحثة قولها .عن نظر إلى األمور بطريقة جدية و رسمية  االبتعادالعقالني و 
ود تحب تضرب وتسب و تتمنى الشر لناس أسمع ألي يهدر و يستفزك الموقف و تع عوض ما

إيه واهلل : شوفهم كفاه يتعاملوا معاك و يتكلموا ونت راقب برك ،الحدث  أفهموا وش يحب يقول و
مرات يبقاو يعاودوا فالجملة عشرة مرات حتى نعود نضحك و نقولهم إيه إيه أني سمعت  و 

أبقى بعيد عليهم وعلى مشاكلهم ، وحتى إذا جاء أي حاجات ألي تجيبلك الكره تاعهم و مشاكل 
واحد باش يستفزك وال يقلقك و اليحب يتعارك معا كنت دورها ضحك و تمسخير ضرك يتنحالوا 

 حتى هو 

 .إيه صح مرات تصرا تحب تنوض دبزة يضحك واحد ننساو المشكل و ندوروها ضحك: الحدث 

 على الجلسة القادمة فاقاالتوفي نهاية الجلسة تم تلخيص مادار فيها و 

 : الجلسة إحدى عشر 

 نمذجة القصصية  :عنوان الجلسة 

 الحاسوب  استخداماألسلوب القصصي ،  استخدام :الفنيات المستخدمة 

 .العبرة  اتخاذاإلقتداء باآلخر ، و  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  41: مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 
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لي و ز ألحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المنبعد التحية و السؤال عن الحال و ا 
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة  االستفساراتذكر المالحظات و 

الفنية الخاصة بهاته الجلسة وهي أسلوب القصصي حيث  استخدامالماضية ،ثم بدأت الباحثة في 
التقنية بطريقة مبسطة و سهلة حيث هي عرض بعض النمادج القصصية و في  تم شرح هاته

د السلوك الغير استخلصه من القصة ، و هنا يمكننا تحدياألخير يخبرنا الحدث عن العبرة و ما 
مرغوب فيه و تعديله و تغييره نحو األفضل و نحدد الظروف التي بسببها يحدث السلوك 

، و في النهاية تمت المناقشة حولها و إعطاء " دت الظالم عو "تمت مشاهدة قصة  .المضطرب 
العبرة المستفادة و تعديل السلوك التي هي تعتبر أخر خطوة في هاته التقنية ،  وبعدها تم إنهاء 
الجلسة و تلخيص ما دار فيها طلب من الحدث مراقبة أفعال و تصرفات األشخاص األخرين و 

الصحيحة تم و  بالسلوكياتة في الواقع و حوار نفسه الغير سوي السلوكياتمشاهدة نماذج 
 .اإلتفاق على موعد الجلسة القادمة 

 : الجلسة الثانية عشر 

 خفض السلوك  :عنوان الجلسة 

  ممارسة السالبة: فنيات الجلسة 

 السلبية  سلوكياتتعرف على عالمات التي تغضبك ، تخلي عن  :أهداف الجلسة 

 دقيقة   19:مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

لي و ذكر ز بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المن
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة الماضية  االستفساراتالمالحظات و 

شرح للحدث عن  تقنية الممارسة السالبة و تم باستعمال،تم الدخول في جلسة الجديدة الخاصة 
هذه التقنية بطريقة سهلة وبسيطة بأنها يطلب منه ممارسة سلوك غير مرغوب فيه و تكراره إلى 

 .غاية التعب و الملل فيؤدي به إلى التخلي عنه 
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و تكرار ( غير مرغوبة  سلوكيات) تم الطلب من الحدث سب و شتم و ضرب و عض  دمية  
 .يعيد الكرة  االستراحةبعد  المطلوب منه إلى غاية التعب و الفشل و

، واهلل عيب عليا ندير هكا : دقائق توقف و كان الرد منه كالتالي  12-20و بعد مدة حوالي 
دي فالدعاوي فرات معاتش توبة ياربي معاتش هكا أني وليت منيش متربي خالص و زيد ن

 .نعاودها 

 : الجلسة ثالثة عشر 

 .نهاية البرنامج العالجي  : عنوان الجلسة

  سلوكياتهعلى  البادئمعرفة مدى تغير الذي طرأ على الحالة و التحسن  :أهدافها 

 دقيقة  61: مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

لي و ز بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المن 
لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة التي  االستفساراتذكر المالحظات و 

من  اكتسبهبما  االلتزامالماضية ، وتم الحديث بصفة عامة حول البرنامج و التطرق إلى ضرورة 
 . هذا البرنامج و أن يستثمره في باقي أيامه ومع كل المواقف التي يتعرض لها 

 :بالحالة مرة أخرى و إعادة تطبيق المقاييس وكانت النتائج كالتالي  االلتقاءيوم تمت  52و بعد 

 :يوضح نتائج القياس البعدي للحالة األولى في مقياسين ( 47)جدول رقم 

 نتائج البعدية نتائج القبلية مقاييس
 12 120 مقياس السلوك العدواني و العدائي

 11 06 مقياس األفكار الالعقالنية
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 :النتائج تعليق على 

من خالل القياس البعدي نالحظ أن الحالة و بعد تطبيق البرنامج عليه أظهر إنخفاض كبير في 
السلوكات العدوانية و هذا ما تظهره نتائج المقياس حيث أنه يظهر إنخفاض كبير في سلوك 
، العدواني المادي و اللفظي و كذالك في العدوانية والغضب كلها تقع ضمن المستوى الثالث 

وكذلك في مقياس األفكار الالعقالنية نالحظ أن أفكاره لم تعد العقالنية بكل جلها إنتقل منها 
 . إلى التفكير الالعقالني إلى التفكير العقالني 

من برنامج المعرفي السلوكي تم آخذ اآلداء على المقاييس " وليد"من أجل تقييم مدى إستفادة 
و مقارنتها مع نتيجة األداء على المقاييس بعد التدخل بمدة المطبقة عليه في مرحلة ماقبل الدخل 

 يوم  52

عقالنية و مقياس السلوك على مقياس أفكار الال" وليد" الرسم البياني اآلتي يبين آداء _ 
 .العدواني

 "وليد "ل  95يمثل رسم بياني لمستوى السلوك العدواني للقياسين ( 49)الشكل رقم 
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قد عبر عن مستوى مرتفع من سلوك العدواني " وليد" نالحظ من خالل الرسم البياني األتي أن 
و ذلك في القياس األول أما في القياس البعدي فإن مستوى السلوك العدواني  120بدرجة وهي 

 . 12قد إنخفض ليصير في المستوى المتوسط وهو 

 " وليد "ل  95الالعقالني للقياسين ير يمثل رسم بياني لمستوى التفك( 44)الشكل رقم 

 

قد عبر عن مستوى مرتفع من تفكير الالعقالني " وليد" نالحظ من خالل الرسم البياني األتي أن 
وذلك في القياس األول أما في القياس البعدي فإن مستوى السلوك العدواني قد  06بدرجة وهي 

 . 11ليصير في المستوى المتوسط وهو  أنخفض
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 :لة الثالثة االحعرض نتائج 

 : معلومات حول الحالة _ 1

 أنس :  االسم

 ذكر الجنس 

 عين مليلة  3222-23-32 :مكان الميالد         سنة            41:     السن 

 20 : رتبته       (       أنثى +ذكور  20) 22 :عدد اإلخوة 

 أعزب :الحالة المدنية 

 يعاني من أمراض عضوية أو سيكوسوماتية  ال:الحالة الصحية 

 كرة القدم : هوايته  :المستوى الثقافي 

  ابتدائي 21:المستوى التعليمي 

 ال يعمل وال يمارس أية نشاطات :  االقتصاديالمستوى 

 سرقة بالكسر و ضرب و تعدي على أمن الدولة : نوع الجنحة 

 معلومات عن األب _ 2

 سنة  85: عمره 

 متزوج  :ية الحالة المدن

 تعليم أساسي : المستوى التعليمي 

 سكري + تعاني من مرض القلب : الحالة الصحية 

 شقة بثالث غرف في عمارة بحي شعبي : تاجر  ، سكنه :مهنته :   االقتصاديالمستوى 
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 :معلومات حول األم _ 3

 سنة 84: عمرها 

 متزوجة  :الحالة المدنية 

 أمية  :المستوى التعليمي 

 مرض ضغط الدموي  :الحالة الصحية 

 ال تعمل :  االقتصاديالمستوى 

 :معلومات حول اإلخوة _ 4

 ( 11)جدول 

 حالة الصحية  حالة المدنية  مستوى تعليمي  الجنس  السن  الرتبة 
 اليعاني من أمراض متزوج  متوسط 21 ذكر  21 24
 اليعاني من أمراض متزوج  متوسط 22 ذكر  24 23
 اليعاني من أمراض عازب  ثانوي 4 ذكر  35 22
 التعاني من أمراض متزوجة  ثانوي  2 أنثى  31 21
 اليعاني من أمراض أعزب   إبتدائي  ذكر  41 28
 اليعاني من أمراض أعزب  متوسط  4 ذكر  43 20
 

  :شبكة المالحظة _ 5

 يوضح شبكة المالحظة للحالة الثالثة:  (12)شكل 

 ال نعم  العبارات المحاور 
 

 :المحور األول 
 المظهر الخارجي 

 x  هندام نظيف 
 x  مالبس متسقة 
 x  أظافر مقلمة 

 x  رائحة جسم جيدة 
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 x  شعر نظيف و مسرح
 x  اإلهتمام بالنفس و الحرص عليها 

  x وجود آثار جروح على الوجه و اليدين و الرقبة 
 x  وجود وشوم 
  x وجود كويات 

 %22.22 مجموع 
 

 المحور 
 

 الثاني 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 عدوان
 صريح 

  x ضرب  جسدي
  x الدفع 
  x الركل 
 x  العض 

 %75  مجموع
  x شتم  لفظي 

  x سخرية
  x تهديد

  x إحتقار اآلخرين 
  x توجيه اإلهانة 

 x  إمتناع النظر إلى شخص المعادي 
 %83.33   مجموع 

 
 السلوك 

 
 العدواني 

 %90  مجموع 
 
 
 
 
 

 عدوان 
 مضمر

 x  شك بوجود مؤامرات  الشك
  x شك تجاه تصرفات األخرين 
  x شك في كراهية اآلخرين له 

 %66.66  مجموع 
  x تقلب المزاج  إستياء 

  x القيام بأعمال تضر األخرين وتصدمهم 
 x  ضرب رأس باليد 

  x إستياء عند نجاح اآلخرين 
  x ترديد عدم تحقيق شيء في الحياة 

 %40  مجموع 
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 إضطهاد

  x إعتقاد اآلخرين بإيذائه 
  x شعور بالنحس و قول أنه منحوس 

 x  يضحك اآلخرين عليه 
 %54.54  مجموع 

 
 المحور 

 
 

 :الثاني 
 

 السلوك
 

 العدواني 

 
 
 
 
 
 

 عدوان صريح 

  x دخول في مشاجرات مع جماعة
  x دخول في مشاجرات مع شخص عادي 

 x  دخول في مشاجرات مع القائمين على المركز 
  x إيذاء الذات 

  x إزعاج اآلخرين 
  x كسر األشياء التي أمامه عند الغضب 

  x تحطيم األشياء التي أمامه 
 x  أثناء مضايقة اآلخرين له يخبرهم أنه سينتقم 

  x القلق أكثر من الالزم على أمر من أمور
 x  الغضب بسرعة ثم الهدوء 

  x معاقبة النفس 
 x  المتعة في إيذاء األشخاص 

  x التهور و العجلة 
  x العقاب المستمر بسبب التمرد و العصيان 

 %71.42  مجموع  
 x  وجود أهداف و مرامي يسعى إليها  

اإلعتماد على جنوح عن قانون من أجل إشباع 
 رغباته 

x  

  x القفز عن القانون من أجل الوصول إلى هدفه :المحور الثالث 
  x الحاجة المادية 

  x السرقة  
 x  الكذب  الجنوح    و  دوافعه 

  x الحكم الدائم على أفعاله بأنها خاطئة  
 x  اإلبتزاز   

  x التعدي على حقوق األخرين 
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 x  تشكيل جماعات أشرار  
  x إدمان على السكر و التعاطي  
  x هروب المدرسي  
 x  كره وعدم زيارة الوالدين أو أحدهما للحالة  
  x حرمان العاطفي  
  x ( البكاء) إحباطات  

  x عدم شغل أوقات الفراغ 
 %68.75  مجموع  

 %63.33 مجموع الكلي لشبكة 
 

 : تفسير شبكة المالحظة _1.5

 : التحليل الكمي لشبكة المالحظة _1.1.5

 : الحظنا أن ( 43)من خالل شبكة المالحظة رقم 

 % 02.22: محاور أساسية و جاءت نسبة مجموعها كليا هي  22الشبكة تتكون من 

 % 33.33: محور األول الذي المظهر الخارجي جاء بنسبة 

المحور الثاني الذي يمثل أصل الدراسة بعنوان السلوك العدواني و جاء بنسبة كاملة وهي 
محاور فرعية المحور األول بعنوان العدوان الصريح بنسبة  22و يحمل في طياته % 24.13

و عدوان صريح لفظي % 28بنسبة عدوان صريح جسدي  و قسم إلى فرعين% 02كلية وهي 
و % 81.81و المحور الثاني الفرعي بعنوان عدوان مضمر جاء بنسبة وهي % 52.22بنسبة 

و تليها اإلستياء حسب الشبكة بنسبة % 00.00فروع أول فروعه هي الشك بنسبة  22قسم إلى 
و المحور الثالث الفرعي بعنوان الميل إلى % 00.00و تليها فئة اإلضطهاد بنسبة % 12

 % 24.13العدوان بنسبة وهي 

 % 05.28دراسة وهو الجنوح و دوافعه جاء بنسبة وهي المحور الثالث الذي يمثل عينة ال
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 : التحليل الكيفي لشبكة المالحظة _2.1.5

ة وهو يدل بمحاوره الفرعي% 24.13نالحظ أن المحور الثاني هو الذي جاء بأعلى نسبة وهي 
نفسه أو  اتجاهاآلخرين أو  اتجاهالعدوانية التي يمارسها الحالة سواء  السلوكياتعلى العدوان و 

و خاصة % 02مع أفكاره حيث نالحظ أن العدوان الصريح وصل إلى أعلى مستواه وهو 
حيث نالحظ على الحالة أنه يشتم زمالئه و % 52.22العدوان الصريح اللفظي الذي وصل إلى 

المقيمين و يسخر منهم و يوجه لهم اإلهانة و يحتقرهم و كذلك العدوان الصريح الجسدي الذي 
حيث نالحظ على الحالة أنه يقوم بضرب و الدفع أثناء دخول أو % 28جاء بنسبة مرتفعة وهي 

 .المركز  الخروج و كذلك يقوم بركل من هم أمامه من أصدقائه داخل

حيث نرى أن الحالة يدخل في مشاجرات % 24.13ثم تليها مباشرة فئة الميل إلى العدوان بنسبة 
مع اآلخرين و مع القائمين على المركز و نالحظ عليه كسر األشياء التي أمامه و رميها أثناء 

كما نه الغضب و كذلك التهور و العجلة في تصرفاته و معاقبته المستمرة بسبب تمرده وعصيا
أنه يغضب بسرعة  ومتهور  ، ثم تليها مباشرة محور الجنوح و دوافعه جاء بنسبة مؤوية وهي 

حيث نرى انه مازال يتعرض لزمالئه و يستفزهم و يبتزهم  و يتعدى على حقوق % 05.28
  .اآلخرين وهو يسرق أشياء زمالئه ، كما أنه جنح عن القانون من أجل السرقة 

 :مقابلة اإلكلينيكية النصف التوجيهية تحليل محتوى ال_2.5

 :تقطيع المقابلة إلى وحدات _ 1.2.5

 العبارة رقم العبارة
 ماما مغبونة 4
 تشف ربي 3
 مرات تكون حنينة معايا 2
 مرات دور عليا 1
 نعيا نفهم عليهم هذوا 8
 يحاوزني مدار 0
 يقولي جيب مصروفك 2
 دبر راسك 5
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 كنت قدك واحد ماعطاني 0
 جرايروا عدت نسرق 42
 ركبلي لقرينة 44
 ماتهدرليش عليه هو سبابانا 43
 يلبس يعدل و مايحوسش علينا 42
 مايصرف علينا 41
 كولوا بعضاكم 48
 كي تحاسبوا يما 40
 تقولوا أصرف 42
 يهبط سما على األرض 45
 دقول أندرتيكر wwcتولي  40
 يظل يعطيها فالطرايح 32
 فيه و هي تظل تسب 34
 ملي عرفت صالحي نشوفهم هكا 33
 كاش واحد يحب يقعد 32
 وسط المشاكل 31
 نحب لهنا لراسي 38
 يفكوني برك 30
 يخطاو جرتي 32
 يضربوني 35
 حتى أنا نضرب 30
 نسرقلهم حوايجهم 22
 يحطوا رواحهم رجال عليا 24
 يظلوا يديو فالكف من عند بابا 23
 مالف نتقابض 22
 مشاكلندير  21
 نسب 28
 نضرب الناس كامل 20
 واش في مخك كامل نديروا 22
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 مرة هذي سرقت 25
 صرفت صوارد كامل على ليريكا و نيكستازي 20
 جا واحد بوليسي حب يحكمني يربجني 12
 ضربتوا 14
 بدا مع األول يقولي هات نربجك 13
 أنا منحبش 12
 هو يسب 18
 أنا نسب 10
 حطني فالفوركوا 12
 ضربني ضربتوا 15
 جرت هذا الحيوان أني هنا 10
 نقلق أخر 82
 أني نخمم غير نخرج منا 84
 كرهت 83
 هذي مهيش معيشة 82
 الزم نخرج منا 81
 هنا أني نزيد فيها 88
 نتقابض 80
 نفرغ غشي فلي يخدموا هنا 82
 ألي معايا نضربهم 85
 ونسبهم 80
 مايهمونيش 02
 ضرب أني واجد يحبوا 04
 نضرب 03
 منحبش نبقى مخنوق 02
 أنا طير حر 01
 نحبش يحكموا فيا 08
 وال يفرضوا رايهم عليا 00
 مانديرلهمش وش يحبوا 02



عرض و تفسير نتائج دراسة على ضوء فرضيات و الجانب النظري:   فصل الثاني   
 

196 
 

 ناحقرهم 05
 يا نغدرهم 00
 يا نرجع على روحي 22
 نرد غشي على روحي 24
 نحب نكون براسي 23
 االز مع روحي 22
 هوما مايخلوكش 21
 تولي تتحتم عليا نضرب 28
 ونتقابض 20
 و نغوث 22
 هنا ألي يقولي كلمة نردهالوا طول 25
 يحب يدخص من خريطة 20
 نسمعهم يهدروا فيا 52
 نروح طول نضربهم 54
 مانخممش خالص 53
 إسمي يحرم عليهم 52
 إذا ماحبوش يخلوني نبدلها 51
 آآنضرب 58
 نطيح خشين 50
 طول ندبز 52
 نكفخ 55
 منجملوش نديرلوا فخة 50
 نحطوا على راسوا 02
 الزم تضرب 04
 ضرب ألي تمدوا يخلي مارا 03
 يبعدوا عليك 02
 اذا متعرفهمش 01
 الزم تبدا بالضرب 08
 باش مايحوسوش يعرفوك 00
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 كي مايديروش رايي 02
 نعود مانجمهمش 05
 نقلق خالص 00
 نهزلهم الكره 422
 و الحقد 424
 نعود نتمنالهم غير الموت 423
 و الشر 422
 و يتعوقوا 421
 يقعدوا في بالصة 428
 نرجع على روحي 420
 كي مانجم ندير والو 422
 نعود نتكيف بزاف 425
 نضرب روحي 420
 نخبط روحي 442
 نقطع الطريق بال مانحوس 444
 غير باش تضربني طوموبيل 443
 الزم يخافوا مني 442
 على شري يبعدوا 441
 مايخافوش كون ماطيحش خشين 448
 ماطيحش فيهم وحدة سخونة 440
 يعودوا يترعدوا 442
 تدخل عليهم 445
 تكسرلهم لحوايج 440
 يعودوا يديرولك حساب 432
 تعود تمد للوالد تاعهم الحبة 434
 يعودوا كامل يعرفوك 433
 يحسبولك ألف و مائة حساب 432
 لوالدنديرها مكرا نفزد  431
 أنا نعاقب روحي 438
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 نشرب وحدة 430
 نندم نقول وش داني كون بعتها خير 432
 نكوي روحي 435
 مانعاودهاش 430
 نعاودها يغلبني راسي 422
 كي نكون قاعدلهم 424
 أنا قلوقي على روحي 423
 نخاف نباصي في واحد 422
 في جرتهم أني هنا 421
 نهار سرقت الحانوت 428
 كسرت كلش فيها 420
 موالها محبش يكرديلي 422
 نشعني 425
 منجمتش نضربوا 420
 خدمتهالوا كحلة 412
 يستاهل 414
 من خاوتي 413
 ديما هوما خير مني 412
 كلش يقولولي خلي لخوك 411
 غير أنا واحد مايسمع بيا 418
 بال إستثناء يهدرو فيا 410
 يحبونيش 412
 يحبوا يضروني 415
 نعودوا نقراو نجيف 410
 من صحابي يقولي ماخدمتش 482
 من بعد ينجح 484
 يجيب مليح 483
 كان يكذب عليا 482
 نتمسخر حتى أنا بيهم 481
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 نضرب 488
 كي يزيدوا فيها 480
 نتعارك معاهم 482
 يحبسوا عند حدهم 485
 نسبهم 480
 نقول ألى مايتقالش 402
 نهدر يعودوا هوما يهدروا ونا 404
 سي ديجا هوما ألي يتالحوا 403
 أنا خاطيني 402
 نستهزا بيهم 401
 نسبهم 408
 بيان سوغ نضرب 402
 نضرب 405
 ندير كثر من ضرب 405
 أني هنا جرت الضرب 400
 اني نعرف نضرب 422
 كي نكون مانيش في عقلي 424
 نقلق أخر 423
 نخرج غشي فالناس 422
 عادت عادي جدا 421
 مانعتبرهاش السب ال والو 428
 نوض نفسدلوا الفاصاد تاع وجهوا 420
 نشوهوا 422
 نحيه 425
 كي يقلقوني 420
 نعود نضرب 452
 نكفر 454
 نطيح الهدرة 453
 نقول كلش 452
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 نضرب بال مانفيق 451
 نلقاهم دمومات عادوا يهبطوا 458
 منعرف 450
 هات نخرج منا فرات 452
 ظلمة كي نخرج و نخمم راه 455
 نعود جوار 450
 .نولي العب معروف  402

  
 :تجميع الوحدات في فئات و حساب التكرارات و النسبة المئوية للفئات _2.2.5

يوضح الفئات الرئيسية و الفئات الفرعية التي تمثلها مع تواترها ونسبتها ( : 11)جدول رقم 
 :المئوية 

 نسبة مئوية  تكرارات  العبارات الدالة  فئات فرعية  فئات الرئيسية 
 المعاملة

 النفسو 
 جسدية  

معاملة جسدية من 
 طرف أم 

/ / / 

معاملة النفسية من 
 طرف أم 

4_3 3 32% 

المعاملة جسدية من 
 طرف أب

0_41 3 32% 

المعاملة النفسية من 
 طرف أب 

2_5_42_44_42_48_ 0 02% 

 %422 42  مجموع 
 العالقات 

  أسرية
 و أثارها 

عالقة الوالدين مع 
 الحدث 

2_1_8_0_43_32_31
_38 

5 38.52% 

عالقة الوالدين مع 
 بعضهما 

40_42_45_34_33 8 40.43% 

عالقة الحدث مع 
 أقرانه 

30_ 4 2.33% 

 %28.15 44_00_02_83_35_30 القلق 
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423_428_428_0453
_450_403 

_420_02_2408_88 الخوف 
402_404 

0 40.28% 

 %21.42 24 مجموع
 ميل  

 إلى 
 العدوان 

 %44.20 1 51_20_03_82 دخول في مشاجرات 
_442_443_420_22 إيذاء النفس 

424_ 
8 41.22% 

_448_441_444_21 معاقبة النفس 
435_ 

8 41.22% 

_22_00_05_04_28 إزعاج اآلخرين 
52_445_421_402_

405_ 

42 30.14% 

_440_02_50_58_22 تعدي على اآلخرين 
334_433_412_420_
420_ 

42 30.14% 

 %00.05 21 مجموع السلوك 
 عدوان  

 مضمر
 %40.00 1 412_410_418_432 الغيرة 

_482_410_415_52 الشك في اآلخرين 
484_ 

8 32.52% 

من نجاح  انزعاج
 اآلخر 

483_482_481_ 2 43.8% 

_421_422_02_03 الحقد 
428_432_432_430_
412_414_411_480 

43 82% 

 %00.00 31 مجموع
 عدوان  العدواني

 
 

_58_53_20_81_83 الغضب 
08_442_422_423_

422_413_480 

43 40.02% 
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_50_28_82_22_23 الكراهية  صريح 
00_00_422_424_

420_422_425_442_
438 

41 33.30% 

_404_402_25_21 مشاجرات 
424_438_ 

2 44.12% 

_23_02_12_10_20 السب و الشتم 
52_403_402_422_

451_458_450 

43 40.02% 

 %0.88 1 482_24_32_40 سخرية 
الدخول في نقاشات 

 حادة
11_54_401_425 1 0.88% 

إلقاء اللوم على 
  اآلخرين

32_82_80_22_422_
408_400 

5 42.44% 

 %00.02 04 مجموع 
  سلوكيات
 الجانحة 

_02_55_01_80_22 الضرب 
04_01_05_440_485
_400_422_422 

40 82.22% 

تعدي على أمن 
 الدولة 

14_13_12_18_10 8 42.00% 

 / / / تشكيل جماعة أشرار 
 / / / أفعال مخلة للحياء  

 %0.00 3 _420_25 أعمال شغب 
 %42 2 425_20_24 السرقة 

تعطي الكحول و 
 المخدرات 

12_431_430_421 1 42.22% 

 / / / حمل سالح األبيض 
 / / / الهروب من منزل 

 %00.05 22 مجموع 
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 :التحليل الكمي للمقابلة مع  للحالة الثالثة _3.2.5

فئة فرعية و من خالل ذلك  21فئات رئيسية تمثلها  21الذي يمثل ( 40)من خالل الجدول رقم 
 : أن الحظنا 

 : الخاصة المعاملة النفسو جسدية الفئة _ 

حيث ( أب/أم )و المعاملة النفسية ( أب /أم )فئات فرعية ، المعاملة الجسدية  21والتي تشمل 
وية مئو بنسبة  20 ينالحظ أن فئة المعاملة النفسية من طرف األب جاءت بأعلى تواتر وه

ف األب و المعاملة النفسية من طرف األم تليها فئتي المعاملة الجسدية من طر % 02قدرت ب 
و نالحظ أن المعاملة الجسدية من طرف األم % 32وية وهي مئو بنسبة  23بنفس التواتر وهو 

 2لم تأتي بأي تواتر وهو 

 %422وية قدرت ب ئو بنسبة م 42حيث حصلت هذه الفئة على تواتر وهو 

 : الفئة الخاصة بالعالقات األسرية و آثارها _ 

وية ئو بنسبة م 44فئات فرعية حيث نرى أن فئة القلق جاءت بأعلى تواتر وهو  28 وتشمل
و تليها فئة عالقة الوالدين مع الحدث جاءت حيث جاءت بتواتر مرتفع وهو % 28.15قدرت ب 

و بنسبة مئوية قدرت ب  20تليها فئة الخوف جاءت بتواتر وهو  38.52بنسبة  مئوية قدرت ب 
و بنسبة مئوية قدرت ب  28فئة عالقة الوالدين مع بعضهما جاءت بتواتر وهو  تليها 40.28%
و  24و تليها فئة عالقة الحدث مع إخوته و أقرانه حيث جاءت بأقل تواتر وهو % 40.43

  %2.33بنسبة مئوية قدرت ب 

 % 21.42و بنسبة مئوية قدرت ب 24على تواتر وهو حصلت هذه الفئة 

 : العدواني  الفئة الخاصة بالسلوك_ 

و بنسبة  %21فئات شبه رئيسية ضمنها الميل إلى العدوان و جاء بتواتر وهو  22والتي تشمل 
فئات فرعية و نرى أن فئتي إزعاج اآلخرين و  28و تتضمن % 00.05 مئوية كلية و هي



عرض و تفسير نتائج دراسة على ضوء فرضيات و الجانب النظري:   فصل الثاني   
 

204 
 

و تليها فئة الدخول  %30.14و بنسبة مئوية وهي  42التعدي على اآلخرين بنفس التواتر وهي 
 % 44.20وية وهي ئو بنسبة م 21مشاجرات بتواتر وهو  في

و بنسبة مئوية  31وتليها فئة شبه الرئيسية الثانية وهي عدوان مضمر حيث جاءت بتواتر وهو 
فئات فرعية و فيها نرى ان فئة الحقد جاءت بأعلى تواتر  21، وتتضمن % 00.00قدرت ب

و  28حيث جاءت وهو  اآلخرينفي و تليها فئة الشك % 82و بنسبة مئوية وهي  43وهو 
و بنسبة مئوية قدرت ب  21و تليها فئة الغيرة بتواتر وهو % 32.52بنسبة مئوية قدرت ب 

40.00% 

وية وهي و بنسبة مئ 04ريح جاء بتواتر وهو و تليها فئة الشبه رئيسية الثالثة وهي عدوان الص
و  41وهو فئة الكراهية جاءت بأعلى تواتر فئات فرعية ، حيث نرى  22 تتضمنو % 00.02
و تليها فئة الغضب و السب و الشتم بنفس التواتر الذي اليقل % 33.08وية وهي ئبنسبة م

و تليها فئة إلقاء اللوم على % 40.02و بنسبة مئوية قدرت ب  43كثيرا عن فئة الكراهية وهو 
و تليها فئة المشاجرات  %42.44و بنسبة مئوية قدرت ب 25حيث جاءت بتواتر وهو  اآلخرين

ثم تليها فئتي سخرية و الدخول في % 44.12وية وهي ئو بنسبة م 22التي جاءت بتواتر وهو 
 و هما األقل تواتر % 0.88وية وهي ئو بنسبة م 21نقاشات حادة جاءتا بنفس التواتر وهو 

 :الجانحة  بالسلوكياتالفئة الخاصة _ 

و  40نالحظ أن فئة الضرب جاءت بأعلى تواتر وهو فئات فرعية حيث  20و التي تشمل 
وية ئو بنسبة م 28تليها فئة تعدي على أمن الدولة بتواتر وهو % 82.22وية وهي ئبنسبة م
و بنسبة مئوية وهي  21تر وهو فئة تعاطي الكحول و المخدرات بتواو تليها % 40.00وهي 

تليها فئة أعمال الشغب  42و بنسبة مئوية وهي  22و تليها فئة السرقة بتواتر وهو % 42.22
 % 0.00وية وهي  ئو بنسبة م 23بتواتر وهو

 % 00.05وية  وهي ئو نسبة م 22حصلت هذه الفئة على تواتر كلي وهو 
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 :لمقابلة مع الحالة الثالثة التحليل الكيفي ل_4.2.5

حدث جانح لما نص عليه قانون العقوبات و الذي أدناه بالسجن في مصلحة  "أنس " الحالة 
 ارتكابهوذلك إثر _ أم البواقي_أشهر في مركز عين مليلة والية  21إعادة التربية والتأهيل لمدة 

 .جنحة السرقة بالكسر و ضرب و تعدي على أمن الدولة 

ي و جدنا أن الحالة وفي عالقته مع ومن خالل بروتوكول الحالة في المقابلة و تحليلها الكم
والدية تفادى ذكر األم كثيرا و عدم إبراز لعالقته بها و كذلك لم يطل الحديث عنها و عن 

ن أو لم يود يكحيث نرى أن الحالة لم " نعيا نفهم عليها" "ماما مغبونة "بقوله  اكتفىمعاملتها معه 
الذي أكثر الحديث عنه و عن معاملته له ، أن يبرز عالقته مع امه عكس والده و عالقته معه 

ركبلي " " مايحوسوش عليا " وكيف أنه يتعامل معه معاملة نفسية سيئة و يبرز ذلك من قوله 
حيث نرى أن " يحاوزني " و كذلك نرى أن البعد عن والده و عالقته الجسدية سيئة معه " لقرينة 

جرايروا " ي أنه توجه إلى سرقة في قوله عالقة الحدث مع والديه سيئة و يتهمهم بأنهما سببا ف
و كذلك نرى أن عالقة الوالدين مع الحدث غير مستقرة يسودها طابع العنف و " عدت نسرق

و كذلك عالقة الوالدين " كاش واحد يحب يقعد وسط المشاكل " العدوانية ، ونرى ذلك في قوله 
سط صراعات دائمة ى و يعيش و ير مع بعضهما السيئة ترك إنطباع خاطئ عند الحالة حيث أنه 

و نرى أن ..." يظل يعطيها فالطرايح " " يهبط سما على األرض "ونرى ذلك في قوله بين والديه 
وال يتحدث معهم كثيرا و إذا دث و كان  الحالة رغم وجود إخوة أكثر منه إال أنه ال يصاحبهم

، ونرى أن .." يضربوني  "بينهم حوار يتحول فورا إلى نقاش حاد و يصل حتى لضرب في قوله 
الحالة يتسبب في المشاكل لنفسه و يأخذ أغراض اآلخرين دون سؤالهم أو طلب اإلذن منهم في 

ولم يتحدث الحالة مطلقا عن أصدقائه إال مرة واحدة و نرى أن هذه .." نسرقلهم حوايجهم " قوله 
ل و خوف من يظل هو التوترات داخل العالقات للحدث أدت به إلى خوف و القلق من المستقب

و نرى مع سير .." يخطاو جرتي .." نحب لهنا لراسي " الطرف في هذه المشاكل في قوله 
نخمم غير باش نخرج "المقابلة وجود خوف كبير في نفسه من بقائه في المركز و ذلك في قوله 

عدوانية و مما إنجر عن عن كل هذا ظهور السلوكات ال.." راها ظلمة " "الزم نخرج منا " منا 
 و يسعى دائما إلى إيذاء نفسه" ض أنا نزيد فيها و نتقاب" عليه حيث أنه يدخل في مشاجرات 

وكذلك نرى أنه " ... ، نرد غشي عليا " نرجع على روحي " بحجة أنه يفرغ غضبه في قوله 
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" نة الغضب بشكل غير صحيح و ذلك في قوله ه يعاقب نفسه و يسعى إلى تفريغ شحصرح بأن
و نرى كذلك أنه يسعى في كثير من .." بزاف ، نقطع طريق غير باش تضربني طوموبيلنتكيف 

و " نسب الناس ..نضرب ناس"األحيان أن يزعج اآلخرين سواء بالقول أو بالفعل و ذلك في قوله 
و نرى كذلك .." نفرغ غشي فلي يخدموا هنا"يتعدى على اآلخرين و على حقوقهم و ذلك في قوله 

نغير من خاوتي ، هوما خير " مضمر أنه يقر بغيرته وال يمانع إطالقا قي قوله  أن لديه عدوان
نسمعهم يهدروا فيا " وكذلك برزت أثناء المقابلة وفي أثناء تحليلها الشك في اآلخرين ..." مني 
كي "و ينزعج من اآلخرين بشكل ظاهر و بارز خاصة في مجال الدراسة سابقا في قوله "، ..

و يبرز هذا الحقد بشكل عدواني في قوله  و نرى أنه يحقد على اآلخرين.." جيف نعودوا نقراو ن
وكذلك نرى أن للحالة عدوان صريح .." نهزلهم الكره .." نحطوا على راسوا " " ندير لو فخة "

.." يحب يدخص نحيه من خريطة : حيث وفي جل المقابلة هناك غضب كبير يقر به وفي قوله 
نحب نكون " يحطوا رواحهم رجال عليا " خوته و غيرهم في قوله و كراهية موجهة نحو إ

تتحتم ..مالف نتقابض " و مشاجرات يقوم بها دائما و يقحم نفسه في المشاكل في قوله ..." برايي
يعتمد في كالمه على السب و الشتم و كذلك السخرية التي تبدوا عليه و نرى أنه " عليا نضرب 

ونرى .." أندرتيكر  د قولwwcتولي "التحدث عن البعض في قوله  أثناء إجراء المقابلة و عند
أيضا من تحليل المقابلة أنه يلقي اللوم على اآلخرين و يعتبر نفسه هو دائما المظلوم في قوله 

مما أدى به إلى إفتعال سلوكات جانحة و قد .." جرت هذا الحيوان أني هنا ، أنا خاطيني "
من الدولة و قيام بأعمال شغب و كذلك يقر بأنه يقوم بالسرقة تمثلت في الضرب و تعديه على أ
 .و يتعاطى المهلوسات و المخدرات 

   .ثم وفي أخير هذه المقابلة صرح و قال بأنه يريد الخروج من المركز وعن أمنياته و طموحاته 
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 : تحليل نتائج مقياس السلوك العدواني للحالة الثالثة _6

قيقة و  32قمنا بتطبيق مقياس العدوانية للمراهقين من إعداد أمال باظه و الذي دام حوالي 
 : تحصلنا على النتائج التالية 

 :يوضح نتائج مقياس السلوك العدواني في القياس القبلي للحالة الثالثة  ( 32)جدول رقم 

 مجموع  الغضب  ة العدائي السلوك العدواني اللفظي السلوك العدواني المادي  البعد
 323 83 10 83 10 الدرجة 

 

لديه عدوانية " أنس "دلت نتائج مقياس العدوانية كما هو موضح في الجدول أن المفحوص 
درجة و يمكن تفسير ذلك من  323مرتفعة و هذا من خالل الدرجة النهائية للمقياس المتمثلة في 

 .خالل تحليلنا لألبعاد األربعة للعدوانية 

عتداء على اإلاألول الذي يسمى بالسلوك العدواني المادي الذي يتضمن التهجم و  بعدبالنسبة لل
مقارنة بالنتيجة العامة للبعد  10اآلخرين تقمع ضمن متوسط وهوليس مرتفع حيث تحصل على 

 . 80-12و هي ضمن المستوى األول محصورة بين 

عدواني اللفظي تحصل على نتيجة مرتفعة جدا كما نجد أيضا البعد الثاني المتمثل في السلوك ال
ا نرى أنه يسيئ للمحيطين به دا و تقع ضمن المستوى األول و فيهجوهي مرتفعة  83تقدر ب 

 .بألفاظ نابية عند المخالفة معهم 

و تقع ضمن  10و نجد أيضا البعد الثالث المتمثل في العدائية تحصل على نتيجة مرتفعة وهي 
 .لمستوى يميل إلى إيقاع الضرر بالمحيطين به مستوى األول و هذا ا

تقع  83و هيو نجد في البعد األخير الرابع المتمثل في الغضب تحصل على نتيجة جد مرتفعة 
بسرعة إذا لم يفهمني اآلخرين و  كغضبو هي تظهر في عبارات تدل عليه  في المستوى األول

 . ماشابهها 
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 : تحليل نتائج مقياس األفكار الالعقالنية ل ألبرت إليس _1.6

قمت بتطبيق هذا المقياس و الذي قام سليمان الريحاني بترجمته و تقنينه على البيئة العربية 
 : دقيقة و تحصلنا على مايلي  22والدي دام 

 درجة  02: الحصول على درجة 

 : التعليق على نتائج _2.6

ل عليها وهي عقالني وذلك حسب النتيجة المتحصرتفع من التفكير الالالحالة أنس لديه مستوى م
ات التي أجاب عنها د و يظهر ذلك في جل العبار  421-55درجة حيث أنها تتراوح بين  02

 .بنعم و تبين أن الحالة يعاني من مستوى مرتفع من األفكار الالعقالنية 

 : التدخل المعرفي السلوكي _7

 : الجلسة الثالثة 

 : تبرير المنطقي لعملية العالج  :عنوان الجلسة 

 التشغيل المعرفي  ألمشكالتالمناقشة ، أسلوب حل  :فنيات الجلسة 

 من تركيز السلبي إلى اإليجابي و تعزيز الذات  انتقالتحديد األفكار الخاطئة ،  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  02 :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

الجلسات التحية والسالم ، و بعد تحقق الباحثة من ردود فعل الحالة تجاه في هذه الجلسة و بعد 
 .ساؤالت أو قضايا ترغب الحالة في مناقشتها السابقة و إذا كان هناك ت

تحدثت الباحثة بعدها عن عملية العالج و أنها تكون مشتركة بين الحالة و الباحثة ، أبدى الحالة 
الج فقامت الباحثة بشرح وتبسيط خطوات العالج في قولها عن عدم فهمه لدوره و عن عملية الع

و بدأ النقاش يدور حول األعراض السلوك "  سأهلتبعني و تبع وش راح نقلك و كلش يكون " 
العدواني التي تظهر عليه ، و المواقف المسببة لظهور هذه األعراض ، وما هي األفكار التي 
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به لمواجهة تلك المواقف ، و أوضحت الباحثة  تحدث بعد الموقف و ماهو التصرف الذي قامت
للحدث بأن هذه المواقف قد تمر ببعض األشخاص و لكن كل شخص قد يختلف عن اآلخر في 
تصرفاته و في تفكيره ، وأن هذه األفكار التي قد يبالغ فيها اإلنسان هي السبب ، ثم تلى ذلك 

اله والعوامل المسببة في ظهوره  السلوك العدواني و ماهي أشك اضطرابشرح مبسط عن مفهوم 
تكون في بعض األحيان يكون دافعه الفهم الخاطئ و يمكن ان تكون له  السلوكياتوأن مثل هذه 

عدة عوامل وراء ظهوره وهي عوامل الداخلية منها األسباب الجسدية مثل النشاط الزائد الناتج عن 
أيضا األسلوب األهل التربوي و شلة  بعض الغدد كالغدة درقية أو الغدد النخامية وهناك إفراز

 .االصدقاء و المدرسة و وسائل اإلعالم 

و الحجج الخاطئة التي يعتقد  الالمنطقيةقمنا بعدها بتحديد األفكار الخاطئة و ذلك بفك الروابط 
و العقالنية و  للمصداقية افتقادهاالمفحوص بصحتها و جعله يعي بهشاشة هذه البنية الحجية و 

 ط بين مسببات و نتائج فكك الراب

الخاطئة و حثه على تبني  استنتاجاتالمعالجة بتنبيه إلى  أكتفتبعد اإلنصات للمفحوص _ 
 (تشغيل معرفي )أكثر عقالنية  استنتاجات

 :مخطط جوديث بيك للمفهمة المعرفية  استخدمت_ 
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 يوضح مخطط جوديث بيك للمفهمة المعرفية للحالة الثالثة :  42شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يظل يعطيها طرايح  هو سبابنا ، ملي عرفت صالحي ،: بيانات متعلقة بالطفولة 
...مايصرفش علينا .. ما يحوسش علينا   

..يحطوا رواحهم رجال عليا ، ألي يضربني نضربوا ، يخلي مارة:جوهر المعتقدات  

...يتفكروك يبعدوا عليك، مايحوسوش يعرفوك : إشتراطات أو معتقدات   

 ....الضرب ، السرقة ، نصب فخاخ و مكائد : إستراتيجيات تعويضية 

 24:موقف 
 ضرب

 23: موقف 
 السرقة  

 22: موقف 
 نصب مكائد  

: تفكير آلي 
يهدروا فيا نضرب 
 طول،نطيح خشين

نشعني مانجمتش 
 نضرب سرقت 

نديرها مكرا فيهم ، 
نمد لوالدهم الحبة 

 ...نغدرهم ،

نقلق : انفعال 
نفرغ غشي ( قلق)
 (تفريغ إنفعالي)

الشك و إنزعاج 
 تسرع فهم خاطى+

+ غضب +الكره 
 الحقد 

+ ضرب+ سرقة  اعتقادات خاطئة  سلوك عدواني 
 تعدي 
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دار فيها من أقوال الحالة و إضفاء تفسيراته ثم يكلف الحدث  وفي نهاية الجلسة تم تلخيص ما
 .مع الحالة على موعد الجلسة القادمة  اتفاقبواجب منزلي ، و 

 وقف األفكار  :الجلسة الرابعة 

 إعادة البناء المعرفي  :الفنيات المستخدمة 

 .ر اآللية تدريب على رصد األفكار اآللية و إنشاء مخطط يربط بين أفكا : الجلسة أهداف

 دقيقة  88 :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

بعد رد السالم والتحية و السؤال عن الحال ، والحالة النفسية ، تتحقق الباحثة من ردود فعل 
الحالة تجاه الجلسة السابقة ، و تبدأ بالجلسة الموالية التي ستستخدم فيها فنية إعادة البناء 

ة الحدث من أجل ئوجز حول الفنية و ذلك من أجل تهيالمعرفي حيث قامت الباحثة بعرض م
المصاحبة لها و تفكير  االنفعاالتالمشاركة في الحصة  وهنا تم التعرف على الوضعيات و 

 :اآللي لها وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي 

 تفكير اآللي االنفعال الوضعية
_ يحرم عليهم  إسمي نكفخ_ ندبز _ نضرب  نفرغ غشي

 نخلي مارة_ نطيح خشين 
_ الشر _ نتمنالهم الموت  الحقد_نهزلهم الغل _ نقلق  مايديروليش رايي

 ...._ يتعوقوا 
كما تتم متابعة الواجب المنزلي التي كلف به الحدث ، وفي األخير تتفق الباحثة مع الحدث على 

 .الجلسة القادمة 

 :الجلسة الخامسة 

 حل المشكالت  :عنوان الجلسة  

 تفكير بالعواقب ، تفكير بطريقة حل بديل ، خفض اإلثارة  :فنيات المستخدمة 
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 .كبح الوجدان السالب ، فهم المشكالت وصياغتها ، كبح الفعل  :أهداف الجلسة 

  دقيقة  18 :مدة الجلسة 

 :مضمون الجلسة 

 اتجاهو تتحقق الباحثة من ردود فعل الحدث  بعد التحية و رد السالم و السؤال عن الحال ، 
بين الحدث و  باالشتراكما حدث فيها و تتم هذه العميلة  باختصارالجلسة السابقة و ذكر 

الباحثة ، ثم تتحدث الباحثة حول الفنية التي ستعتمد في هذه الجلسة وهي حل المشكالت عن 
إعطاء حل بديل من طرف الحدث و طريق إدراك في األول وجود مشكلة ثم التفكير بعواقب و 

 .هنا تتم خفض اإلثارة 

 خفض اإلثارة=تفكير بطريقة حل بديل +تفكير بالعواقب +وضع صياغة : : وكانت كالتالي 

 نعود نتكيف بزاف           إيذاء الجسد والذات صعوبة في التنفس 

 

 روحي هكا  نتنفس بعمق مع تكرير عبارة مانديرش في= حل بديل               

 

 نقص الغضب و القلق و التوتر = خفض اإلثارة             

 نقطع طريق بال مانحوس           إيذاء الجسد ممكن الكسر أو الشلل أو الموت 

 

اإلبتعاد عن طريق وقف الغضب و تكرار عبارة حرام عليا = حل بديل                         
 ندير هكا في روحي 

 يكون تدريجيا مع تذكر اهلل و توجه إلى المسجد = خفض اإلثارة                       
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المزعجة و إحداث مشكالت  السلوكياتوهنا تم إثبات للحدث أن أفكارنا هي التي تقودنا إلى 
أبدى الحالة تفهم و تجاوب كبير مع الباحثة في هذه الحصة و قام بإعطاء الحلول البديلة كثيرة 

على تطبيق و ممارسة هذه الفنية  االتفاقماهو مدون أعاله ، و في آخر الجلسة تم جدا و منها 
 .على الموعد القادم  االتفاقمن أجل تجنب المشكالت وحلها بطريقة سهلة و 

 : الجلسة السادسة 

 : تعديل األفكار و الحوار الداخلي  :عنوان الجلسة 

 ؤل الذاتي على التسا المواظبةمناقشة ،  :فنيات المستخدمة 

إيقاف معدل تكرار السلوكيات غير المرغوب فيها إضافة إلى تقديم أدلة لتذكر  :أهداف الجلسة 
 .نجاح بدل الفشل 

 ساعة  :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

إلى الحدث عما إذا كان يزعجه شيء  االستماعبعد إلقاء السالم و التحية والسؤال عن الحال و 
بالمقابلة العالجية و بعد التأكد من موافقته على اإلكمال و تقبله التام و عدم  أو انه ال يريد القيام

فنية  باستخدامتراجعه و التعرف على ردود فعله تجاه الجلسة الماضية ، تبدأ الباحثة بالجديد و 
تعديل األفكار و الحوار الداخلي و شرح مبسط عن هذه التقنية يتم الحوار مع النفس عند أي 

ين يمكنه أن يأثر في بناء الفرد ألفكاره ، تم الطلب من حدث أن يسجل المواقف التي نشاط مع
تجعله يعتمد في ردات فعله على العدوانية أو العدائية سواء كانت اللفظية أو المادية أو حتى 

.  مطمئنةالتي تسبب له الغضب و عندما يتعرض لمثل هذه المواقف أن يحاور نفسه بحوارات 
 :ه عن ثم تم سؤال

 ماذا يمثل الضرب بالنسبة لك ؟ 

 ماهي األفكار التي تشغل بالك ؟

 هل تعتقد أن السب و الشتم قادرين على إيصال فكرتك حول أي موضوع ؟ 
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ومن خالل اإلجابة على هاته األسئلة يحدد الحدث مشكلته التي تسبب له الغضب والعدوانية ،  
الباحثة أن يجب قبل أن تتصرف أي تصرف إسئل نفسك لمذا ستتصرف هذا التصرف ؟  أضافة

عالش راح دير هكا ؟مثال قتلي من قبل أنو بلي الزم يخافوا منك وطيحلهم " يعني إسئل روحك 
 خشين و

 .يعودوا يترعدوا منك و تعود تكسلهم و تفزدلهم والدهم و يحسبولك ألف حساب 

 تساؤل ذاتي

 هكا؟ عالش نخلط ؟ وش نستفاد ؟ وش نربح ؟ عالش نخمم

 "سلوكات غير مرغوبة"نضرب (+ نفزدلهم أوالدهم )واش هي الحاجة ألي تبرر تفكيري 

حساسي أني نضرب الناس اندفاعي وال نتالح عليهم  ماعندوا حتى منفعة ليا ومانستفاد والو  وا 
 "رمعدل تكرا انخفاض"حتى كي نتمنالهم الشر أنا مانربح والو 

 واش ألي يبرر قناعاتي وتخمامي

 والو

 ماال كل واحد يروح في حالوا

ومن هنا تم اإلثبات للحدث أنه يمكنه أن يعيش بطريقة عادية بمجرد تفكيره و إعادة نظره في و 
حيث أن الباحثة بينت إعجابها و سرورها من األساليب و األفكار التي قدمها  تقييمه لألحداث ،

 .على موعد جديد  االتفاقالحدث و أعطت للحدث تغذية راجعة له ، وفي الخير تم 

 : الجلسة السابعة 

  االنفعاليالتحكم  :عنوان الجلسة 

 التخيل  :فنيات الجلسة 

 و تحسين المزاج  االنفعاالتو العواطف و تحكم في  توضيح العالقة بين تفكير :أهداف الجلسة 
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 دقائق  42ساعة و :  مدة الجلسة

 : مضمون الجلسة 

لي و ذكر ز بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المن
و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة الماضية ،  التي لدى الحدث ، االستفساراتالمالحظات و 

بدأت الباحثة بجلسة عالجية جديدة بفنية التخيل ، حيث أوضحت أهمية التخيل و كيف أنه 
الكير من مشكالت و تطلب من الحدث أن يتخيل موقفا واقعيا و اإلبقاء عليه  مواجهةيساعد في 

قف التي مرت عليها ، و أن يكون تخيل حتى يتعود عليه الحدث  ، أو موقف يصف أحد الموا
كرة القدم  مباراةتخيل نفسك اليوم أنو لديك :بصورة بطيئة و كانت سير الجلسة العالجية كالتالي 

و أنك نت لم  باسمكوأنك نت العب مشهور و معروف عند ناس كامل و الناس كامل يهتفوا 
الضحك واللعب وتمسخير و كامل على توالي ، ونت داخل مع الفريق تاعك و  مباراة 38تخسر 

كانش ال عنف و  هذي ، و الملعب ما فالمباراةتهدروا غير على الفوز و الربح ألي راح تحققوه 
ال ضرب و كره و مكانش ألي يتلفظ بألفاظ نابية و يسب و يشتم كامل مع بعضاهم فرحانين و 

از الحق وال الغش وال تكونش اله متحمسين و نت تحب صحابك فالفريق و هوما يحبوك ونت ما
الكره لألي أحد و تحبهم كامل و هوما يحبوك و كامل تتمناو لبعضاكم الخير ، وش راك تحس 
؟ واهلل بيان هذا ماتمنيت طول حياتي ، إيه أمنياتك رح تتحقق حاجة مراها مستحيلة ، إيه عندك 

 ...وش كنت ندير قبل حق الزم نبدل تخمامي هذا باش ننجح والزم نتعدل و نتهدا ، ونبعد على 

الجلسة بواجب منزلي و  اختتمتو في نهاية هذه الجلسة قامت الباحثة بتلخيص ما دار فيها و 
 .على موعد القادم  االتفاق

 :الجلسة الثامنة 

 إيقاف الشد العضلي  :عنوان الجلسة 

 العضلي تقنية جايكوبسون  االسترخاء:  فنيات المستخدمة 

 .خفض التوتر  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  30ساعة و :مدة الجلسة 
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  : ون الجلسة ممض

 االستفساراتبعد التحية و السؤال كالعادة عن الحال ، و الحالة النفسية للحدث ، و تكلم حول 
إتجاه الجلسة السابقة ، وتبدأ في الجلسة العالجية الخاصة لديه ، تتحقق الباحثة من ردود الفعل 

بطريقة مبسطة  االسترخاءالعضلي ، و قد قامت الباحثة بشرح تقنية  االسترخاءبإستخدام فنية 
حيث توضح الباحثة للحدث أن الفرد يستجيب لإلضطربات السلوكية بتغيرات و زيادات في 

تختلف  التوتر العضلي ، و ان الحدث مقبل على العديد من خبرات الجديدة في حياته وكلها ال
بها سابقا و كلها سيتعلمها و سيدخلها حيز الخبرات القديمة لكن يجب كثيرا عن أي خبارات مرا 

 .أن يتعامل معها بأسلوب صحيح 

بعد جلوس الحدث بالوضع المريح له بقدر ،  االسترخاءثم بعد ذالك يبدأ الحدث بممارسة 
عينيك ، و أصغ غلي ، سأنبهك اآلن إلى بعض األحاسيس  إغمض: المستطاع ، طلبت منه 

أن تقلل منها و أن تتحكم فيها ،  باستطاعتك ترات في جسمك ، و سأبين لك بعدها أنكأو التو 
يزال في وضعه المريح ، وال تزال عيناك مغمضتين ، لحظة  واضح ، أحسنت ، جسمك اآلن ال

، ( لحظة صمت )راحة يدك اليسرى بإحكام وقوة  أغلقإلى يدك اليسرى ،  انتباهكصمت ، وجه 
 انتبهاآلن و عضالت مقدمة ذراعك اليسرى تنقبض و تتوتر ، وتشتد  الحظ ان عضالت يدك

يدك اليسرى و أرخها وضعها على مكان مريح  افتحلهذا التوتر و الشد ، الحظه واآلن دع هذا ، 
كنت عليه من شد  ، عليك أن تشعر بالفرق بين ما...على مسند األريكة أو الوسادة أو الكرسي 

 .، ثم نكرر ذلك مرة أخرى ( عشر ثواني صمت) استرخاءمن و توتر و ماهي عليه اآلن 

لنتجه اآلن ليدك اليمنى ، أغلق راحة يدك اليمنى بأحكام و الحظ التوتر في اليد اليمنى و الذراع 
في وضعك المريح و أرخ يدك اليمنى ، الحظ  استمر،  استرخيصمت و اآلن ( ثواني  28)

و  االنتقالبهذا  استمتععليه اآلن في وضعها المريح ،  الفرق فيما كانت عليه من توتر و ماهي
ثواني ، كرر العملية مرة أخرى ، الحظ أن هناك اآلن تنميل بدأ ينتشر في 42حاول تذوقه 

 .ذراعيك اليمين واليسار 

 و ستسترخيان  باالسترخاءكلتا ذراعيك قد بدأتا 
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خلف إلى أن تشعر بالشد و التوتر في نتجه بعدها إلى راحة اليد ، أثني راحتيك كليتيهما إلى ال
و اعد معصميك غلى   استرخيالمعصم و ظهر اليد أدرس هذا التوتر ، والحظه ، و اآلن 

 .و كرر هذا مرة أخرى ( عشر ثاوني ) االسترخاءوضعهما المريح ، والحظ الفرق بين التوتر و 

تشعر بتوتر عضالت أعلى الذراعين إلى أن  اتجاهأطبق بأحكام كفيك ، أثنهما في مقدمة في 
الذراعين في ذلك الجزء الممتد من الرسغ إلى الكوع ، حاول أن تدرس التوتر و أن تحسه ، اآلن 

، أسقط ذراعيك بجانبيك والحظ التوتر السابق في عضالت الذراع  وماهي عليه اآلن  استرخي
 .كرر نفس العملية ( عشر ثواني صمت )نسبي الذي تحسه اآلن  استرخاءمن 

إلى الكتفين و إرخاء عضالت الوجه و عضالت الجزء األعلى من الظهر و  االنتقالثم تم 
 .عضالت البطن بما فيها الساقين و الركبة 

و اآلن سأعد بطريقة تنازلية  االسترخاءفعلت ، واآلن لقد أخذت قسطا موافيا من  جيد احسنت ما
 .إفتح  4_3_2_1_8_0_2_5_0_42إفتح عينيك  24و عندما أصل إلى 

الة بواجبات منزلية وهي دار فيها وتم تكليف الح وفي نهاية هاته الجلسة تم تلخيص أهم ما
 .بالمنزل و أن يسجل أي مالحظة حول الممارسة  االسترخاءممارسة 

 :الجلسة التاسعة 

 المعتقد البديل  :عنوان الجلسة 

 لعب األدوار  :فنيات الجلسة 

 تحديد الطرق التي يتصرف بها الحدث ، تقوية القناعة  :أهداف الجلسة 

 ساعة  :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

بعد التحية و إلقاء السالم و السؤال عن الحال ، و تحقق من ردود الفعل إتجاه الجلسة السابقة و 
بدأت الباحثة بالجلسة العالجية الحالية  بفنية لعب األدوار حيث شرحت للحدث التقنية بطريقة  ،

سهلة و مبسطة حيث أنه يضع نفسه في مكان الشخص اآلخر ، و يحاول أن يتصرف نفس 
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من وجهة نظر أخرى  سلوكياتهتصرفه و هنا يرى الحدث نفسه بطريقة أخرى و يرى تصرفاته و 
حط روحك نت في بالصة اإلنسان ألي تفزدلوا ولدوا : الباحثة : جلسة كالتالي وكانت محتوى ال

أنو صاحبوا أخر وال آخر ينويلوا الغدر والشر و يحب  يعتقدوال خوه أتخيل خوك مع واحد وهو 
هو الال نحكموا : يضروا و يفزدوا و يعلموا في حوايج باشعين و يضروه تقبل هكا ؟ الحدث 

 لوا هكا ؟ نقتلوا و عاله يدير 

 شت أنك مجرد ما حطيت نفسك في بالصة اآلخر مارضيتش 

حبيتك تتعلم حاجة و تحطها في راسك و تقتانع بيها كما تدين تدان ، وألي يحب يضر إنسان 
 .آخر ربي مايوفقوش و راح تتقلب عليه و ينقلب السحر على الساحر و تجي غير فيك 

و أني .سيدي ندير هكا و مانعاودهاش منزيدش أالي أني نديرها بالعاني إيه عالب: الحدث 
 .سمعتلك وعدت نصلي و ربي يعود ديما بين عنيا 

ثم بعدها تمت بناء مشهد مع الحدث على أساس تغيير األدوار حيث هو الباحث و أنا الحدث و 
شر دقائق وقف وز العجاالصراخ و بعد فترة من الزمن لم تتأمارس عليه الغضب و العدوانية و 
الخاطئة التي كان يقوم بها سواء معي أو حتى مع  سلوكياتهو أبدى ندمه و على تصرفاته و 

 .القائمين على المركز 

دار في الجلسة و تم تكليف الحالة بإتمام الواجب المنزلي  و في نهاية الجلسة تم تلخيص ما
 . الفائتةللجلسة 

 : الجلسة العاشرة 

 ير العقالني التفك :عنوان الجلسة 

 الدعابة  استخدام :فنيات الجلسة 

 أساليب العنف و العدوانية  استخداممراقبة أفكاره و آرائه ، إبعاد الحدث عن  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  88 :مدة الجلسة 

 :مضمون الجلسة 
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لي و ز بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المن 
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة  االستفساراتذكر المالحظات و 

الدعابة ، و قد قامت الباحثة  استخدامفنية  باستخدامالماضية ،بدأت الباحثة بالجلسة الحالية 
 الدعابة و تشجع باستخدامبشرح مبسط عن التقنية و هي توضح التفكير في منظور أكثر واقعية 

وأكملت الباحثة .عن نظر إلى األمور بطريقة جدية و رسمية  االبتعادعلى تفكير العقالني و 
في عوض مايستفزك الموقف و تعود تحب تضرب وتسب و تتمنى الشر لناس و حاجات " قولها 

ألي تجيبلك الكره تاعهم و مشاكل أبقى بعيد عليهم وعلى مشاكلهم و شوف لهبال تاع اآلخرين 
وا في حالة غضب ضرك تعود تضحك وتنسى غشك أتعامل مع مواقف بطريقة باردة و كيما يكون
 .هادئة 

إيه ضرك ندير كيما قلتيلي بعد أنا نحب واحد ينعتلي و ماننساش خير حتى تاع واحد : الحدث 
 .ألي نعتلي صالحي ، أنتي نعتيلي بزاف حوايج كنت غافل عليهم 

 على الجلسة القادمة  االتفاقو  وفي نهاية الجلسة تم تلخيص مادار فيها

 : الجلسة إحدى عشر 

 نمذجة القصصية  :عنوان الجلسة 

 الحاسوب  استخداماألسلوب القصصي ،  استخدام :الفنيات المستخدمة 

 .العبرة  اتخاذاإلقتداء باآلخر ، و  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  18 :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

لي و ز بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المن 
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة  االستفساراتذكر المالحظات و 

الفنية الخاصة بهاته الجلسة وهي أسلوب القصصي حيث  استخدامالماضية ،ثم بدأت الباحثة في 
القصصية و في  النماذجهاته التقنية بطريقة مبسطة و سهلة حيث هي عرض بعض تم شرح 
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السلوك الغير  تحديدمن القصة ، و هنا يمكننا  أستخلصهاألخير يخبرنا الحدث عن العبرة و ما 
مرغوب فيه و تعديله و تغييره نحو األفضل و نحدد الظروف التي بسببها يحدث السلوك 

أصدقاء الثالثة ، و في النهاية تمت المناقشة حولها و إعطاء  تمت مشاهدة قصة .المضطرب 
العبرة المستفادة و تعديل السلوك التي هي تعتبر أخر خطوة في هاته التقنية ،  وبعدها تم إنهاء 

و  اآلخرينالجلسة و تلخيص ما دار فيها طلب من الحدث مراقبة أفعال و تصرفات األشخاص 
الصحيحة تم و  بالسلوكياتسوية في الواقع و حوار نفسه  الغير السلوكياتمشاهدة نماذج 

 .على موعد الجلسة القادمة  االتفاق

 : الجلسة الثانية عشر 

 خفض السلوك  :عنوان الجلسة 

 ممارسة السالبة  :فنيات الجلسة 

 السلبية  سلوكياتتعرف على عالمات التي تغضبك ، تخلي عن  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  55:مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

لي و ذكر ز بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المن
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة الماضية  االستفساراتالمالحظات و 

م شرح للحدث عن تقنية الممارسة السالبة و ت باستعمال،تم الدخول في جلسة الجديدة الخاصة 
هذه التقنية بطريقة سهلة وبسيطة بأنها يطلب منه ممارسة سلوك غير مرغوب فيه و تكراره إلى 

 .غاية التعب و الملل فيؤدي به إلى التخلي عنه 

و تكرار ( غير مرغوبة  سلوكيات) تم الطلب من الحدث سب و شتم و ضرب و عض  دمية  
 .يعيد الكرة  االستراحةو بعد المطلوب منه إلى غاية التعب و الفشل 

هذي نعود نديرها كي نقلق : دقائق توقف و كان الرد منه كالتالي  42-20و بعد مدة حوالي 
كثرتلها بصح نعود نرد دمار كي نقلق في حاجات خالف ماشي في روحي وماشي في ناس ، 
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ت ندير هنا و وضرك أني راح نعود ندير كيما قلتيلي ندير سبور و نعود نريض ديجا اني بدي
 .نبدا نوجد ونخدم على روحي باش نعود جوار و نعود نخطى الناس  وناس تخطاني 

 : الجلسة ثالثة عشر 

 .نهاية البرنامج العالجي :  عنوان الجلسة

  سلوكياتهعلى  البادئمعرفة مدى تغير الذي طرأ على الحالة و التحسن  :أهدافها 

 دقيقة  45: مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

لي و ز بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المن 
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة  االستفساراتذكر المالحظات و 

من  كتسبهابما  االلتزامالماضية ، وتم الحديث بصفة عامة حول البرنامج و التطرق إلى ضرورة 
 . هذا البرنامج و أن يستثمره في باقي أيامه ومع كل المواقف التي يتعرض لها 

 :بالحالة مرة أخرى و إعادة تطبيق المقاييس وكانت النتائج كالتالي  االلتقاءيوم تمت  32و بعد 

 :يوضح نتائج القياس البعدي للحالة األولى في مقياسين ( 34)جدول رقم 

 نتائج البعدية القبليةنتائج  مقاييس
 23 323 مقياس السلوك العدواني و العدائي

 80 02 مقياس األفكار الالعقالنية
 

 :تعليق على النتائج 

من خالل القياس البعدي نالحظ أن الحالة و بعد تطبيق البرنامج عليه أظهر إنخفاض كبير في 
كبير في سلوك  انخفاضالعدوانية و هذا ما تظهره نتائج المقياس حيث أنه يظهر  السلوكيات

العدواني المادي و اللفظي و كذالك في العدوانية والغضب كلها تقع ضمن المستوى الثالث ، 
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وكذلك في مقياس األفكار الالعقالنية نالحظ أن أفكاره لم تعد العقالنية بكل جلها إنتقل منها 
 . الالعقالني إلى التفكير العقالني إلى التفكير 

من برنامج المعرفي السلوكي تم آخذ اآلداء على المقاييس " أنس"من أجل تقييم مدى إستفادة 
قبل الدخل و مقارنتها مع نتيجة األداء على المقاييس بعد التدخل  المطبقة عليه في مرحلة ما

 يوم  32بمدة 

على مقياس أفكار الالعقالنية و مقياس السلوك  "أنس" الرسم البياني اآلتي يبين آداء _ 
 .العدواني

 "أنس"ل  52يمثل رسم بياني لمستوى السلوك العدواني للقياسين ( 14)الشكل رقم 

 

قد عبر عن مستوى مرتفع من سلوك العدواني  "أنس" نالحظ من خالل الرسم البياني األتي أن 
و ذلك في القياس األول أما في القياس البعدي فإن مستوى السلوك العدواني  323بدرجة وهي 

 . 23ليصير في المستوى المتوسط وهي  انخفضقد 
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 "ل أنس   52يمثل رسم بياني لمستوى التفكير الالعقالني للقياسين ( 15)الشكل رقم 

 

قد عبر عن مستوى مرتفع من تفكير الالعقالني " أنس" ن خالل الرسم البياني األتي أن نالحظ م
وذلك في القياس األول أما في القياس البعدي فإن مستوى السلوك العدواني قد  02بدرجة وهي 

 . 80ليصير في المستوى المتوسط وهو  انخفض
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 عرض نتائج الحالة الرابعة

 : معلومات حول الحالة _ 1

 س.أحمد :  االسم

 ذكر : الجنس 

  30.30.0330: سنة                   تاريخ و مكان الميالد  81:  السن 

 38: رتبته                     30:   عدد اإلخوة 

 أعزب : الحالة المدنية 

 يعاني من أمراض عضوية وال أمراض سيكوسوماتية  ال: الحالة الصحية 

 مشاهدة أفالم وثائقية :  المستوى الثقافي 

 متوسط  30:المستوى التعليمي 

مساعدة في إخفاء سيارة مسروقة و تشكيل جماعة أشرار ، تم + ضرب + سرقة : نوع الجنحة 
قله إلى مركز بسبب حسن أشهر ثم إعادة ن 30إدخاله إلى سجن و إعادة التربية والتأهيل لمدة 

 .السلوك 

 :معلومات عن األب _ 2

 سنة  64: عمره 

 مطلق : الحالة المدنية 

 متوسط : المستوى التعليمي 

 يعاني من أمراض  ال: الحالة الصحية 

 غرف مقيم مع جديه  30ساعي بريد  ، سكنهم شقة مكونة من : مهنته :   االقتصاديالمستوى 
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 :معلومات حول األم _ 3

سنة ، وحدث الطالق مباشرة ، تركت األم طفليها عند األب و  86منذ حوالي  العائلةغادرت 
 .بهما  باالعتناءهربت وقامت الجدة والجد من طرف األب 

 : معلومات حول اإلخوة  -4

 للحالة الرابعةمعلومات حول اإلخوة يوضح  :  22 جدول 

 الصحية  الحالة المستوى التعليمي  الجنس  السن  الرتبة 
 اليعاني من أمراض  متوسط  ذكر  81 38
 التعاني من أمراض  متوسط  أنثى  81 30
 :شبكة المالحظة _ 1

 للحالة الرابعة شبكة المالحظةيوضح :  11شكل 

 ال نعم العبارات  المحاور 
 

 :المحور األول 
 المظهر الخارجي 

  X هندام نظيف 
  X مالبس متسقة 
  X أظافر مقلمة 

  X رائحة جسم جيدة 
  X شعر نظيف و مسرح

  X بالنفس و الحرص عليها  االهتمام
 x  وجود آثار جروح على الوجه و اليدين و الرقبة 

 X  وجود وشوم 
  X وجود كويات 

 %77.77 مجموع 
 

 المحور 
 

 الثاني 

 
 
 
 

  X ضرب  جسدي
  X الدفع 
  X الركل 
 X  العض 
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 عدوان
 صريح 

 75  مجموع
  x شتم  لفظي 

  x سخرية
  x تهديد

  x إحتقار اآلخرين 
  x توجيه اإلهانة 

  x إمتناع النظر إلى شخص المعادي 
 %100  مجموع   

 
 السلوك 

 
 العدواني 

 
 
 

 %90  مجموع 
 
 
 
 
 

 عدوان 
 مضمر

 x  شك بوجود مؤامرات  الشك
  x شك تجاه تصرفات األخرين 
  x شك في كراهية اآلخرين له 

 %66.66  مجموع 
  x تقلب المزاج  إستياء 

  x القيام بأعمال تضر األخرين وتصدمهم 
  x ضرب رأس باليد 

  x إستياء عند نجاح اآلخرين 
 x  ترديد عدم تحقيق شيء في الحياة 

 %80  مجموع 
 

 إضطهاد
  x إعتقاد اآلخرين بإيذائه 

  x شعور بالنحس و قول أنه منحوس 
 x  يضحك اآلخرين عليه 

 %66.66  مجموع
 %72.72 مجموع كلي 

 
 
 
 

 عدوان صريح 

  X دخول في مشاجرات مع جماعة
  X دخول في مشاجرات مع شخص عادي 

  X في مشاجرات مع القائمين على المركز  دخول
  X إيذاء الذات 

  X إزعاج اآلخرين 
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  X كسر األشياء التي أمامه عند الغضب 
 X  تحطيم األشياء التي أمامه 

  X أثناء مضايقة اآلخرين له يخبرهم أنه سينتقم 
  X القلق أكثر من الالزم على أمر من أمور

  X الغضب بسرعة ثم الهدوء 
  X معاقبة النفس 

  X المتعة في إيذاء األشخاص 
  X التهور و العجلة 

  X العقاب المستمر بسبب التمرد و العصيان 
 %92.85  مجموع  
  X وجود أهداف و مرامي يسعى إليها  

على جنوح عن قانون من أجل إشباع  االعتماد
 رغباته 

X  

  X القفز عن القانون من أجل الوصول إلى هدفه :المحور الثالث 
  X الحاجة المادية 

  X السرقة  
  X الكذب  الجنوح    و  دوافعه 

  X الحكم الدائم على أفعاله بأنها خاطئة  
  X  االبتزاز  

  X  اآلخرينالتعدي على حقوق 
  X تشكيل جماعات أشرار  
  X على السكر و التعاطي  إدمان 
 X  هروب المدرسي  
  X كره وعدم زيارة الوالدين أو أحدهما للحالة  

  X حرمان العاطفي 
  X ( البكاء)  إحباط 

 X  عدم شغل أوقات الفراغ 
 %87.5  مجموع  

 85% مجموع الكلي لشبكة 
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 : تفسير شبكة المالحظة _1.1

  :المالحظة التحليل الكمي لشبكة _1.1.1

 : الحظنا أن ( 84)من خالل شبكة المالحظة رقم _

 % 11: محاور أساسية و جاءت نسبة مجموعها كليا هي  30الشبكة تتكون من _

 % 77.77: محور األول الذي المظهر الخارجي جاء بنسبة _

الدراسة بعنوان السلوك العدواني و جاء بنسبة كاملة وهي  المحور الثاني الذي يمثل أصل_
محاور فرعية المحور األول بعنوان العدوان الصريح بنسبة  30و يحمل في طياته % 11.78

و عدوان صريح لفظي % 71عدوان صريح جسدي بنسبة  و قسم إلى فرعين% 03كلية وهي 
و قسم % 70.70ر جاء بنسبة وهي و المحور الثاني الفرعي بعنوان عدوان مضم% 833بنسبة 
و تليها اإلستياء حسب الشبكة بنسبة % 44.44فروع أول فروعه هي الشك بنسبة  30إلى 
و المحور الثالث الفرعي بعنوان الميل إلى % 44.44و تليها فئة اإلضطهاد بنسبة 13%

 % 00.11العدوان بنسبة وهي 

 % 17.1الجنوح و دوافعه جاء بنسبة وهي المحور الثالث الذي يمثل عينة الدراسة وهو _

 :التحليل الكيفي لشبكة المالحظة _2.1.1

بمحاوره الفرعية وهو يدل % 11.78نالحظ أن المحور الثاني هو الذي جاء بأعلى نسبة وهي 
نفسه أو  على العدوان و السلوكات العدوانية التي يمارسها الحالة سواء إتجاه اآلخرين أو إتجاه

ثم تليها  % 00.11مع أفكاره حيث نالحظ أن الميل إلى العدوان  وصل إلى أعلى مستواه وهو 
حيث نرى أن الحالة يدخل في مشاجرات مع % 78.60مباشرة فئة الميل إلى العدوان بنسبة 

اآلخرين و مع القائمين على المركز و نالحظ عليه كسر األشياء التي أمامه و رميها أثناء 
غضب و كذلك التهور و العجلة في تصرفاته و معاقبته المستمرة بسبب تمرده وعصيانه كما ال

حيث % 833أنه يغضب بسرعة  ومتهور  و يليها العدوان الصريح اللفظي الذي وصل إلى 
نالحظ على الحالة أنه يشتم زمالئه و المقيمين و يسخر منهم و يوجه لهم اإلهانة و يحتقرهم و 

حيث نالحظ على الحالة أنه % 71الصريح الجسدي الذي جاء بنسبة مرتفعة وهي كذلك العدوان 



عرض و تفسير نتائج دراسة على ضوء فرضيات و الجانب النظري: الفصل الثاني   
 

230 
 

يقوم بضرب و الدفع أثناء دخول أو الخروج و كذلك يقوم بركل من هم أمامه من أصدقائه داخل 
حيث نرى % 41.71، ثم تليها مباشرة محور الجنوح و دوافعه جاء بنسبة مؤوية وهي . المركز 

ئه و يستفزهم و يبتزهم  و يتعدى على حقوق اآلخرين وهو يسرق أشياء انه مازال يتعرض لزمال
 .زمالئه ، كما أنه جنح عن القانون من أجل السرقة 

 :تحليل محتوى المقابلة اإلكلينيكية النصف التوجيهية _2.1

 :تقطيع المقابلة إلى وحدات _1.2.1

 العبارة رقم العبارة
 ون نشفى عليها انا 01
 عليها تهدريش 02
 فكيني منها لهيه 03
 القطة يغيضوها والدها 04
 طيشتنا 05
 ماشفتش وراها 06
 يظل يجري منا منهيه 07
 على جالت صوارد 08
 حنا مهوش سامع بينا 09
 كي يوكلنا راه دار الفار 10
 منشفاش عليها 11
 حتى نشفى على عالقة تاعهم 12
 يحكيولي عليها 13
 الخامجةيقولولها  14
 ألي متسواش 15
 اي باينة هزت على راسها مارجعتش 16
 يخدم فاكتور 17
 قليل ون نشوفوا 18
 نانا و جدي كبار مساكن 19
 ألي يجي يصرف فيهم 20
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 يكلحهم 21
 ختي صغيرةعاقلة 22
 مهيش كيما َما 23
 مايوقع غير القافز 24
 من شطارتي جبتها في روحي 25
 صحابي كنت مع كليكا 26
 محرقين دوروا ال فالجيب 27
 تفاهمنا نسرقوا طاكسي 28
 نبيعوها لواحد يبيعها باربياس 29
 سرقناها 30
 ضربنا موالها 31
 منعرف شكون شماتا 32
 وكلب ألي باعنا 33
 طاحوا علينا البياري 34
 مع صحابي 35
 نا هاز الموس 36
 هو ضربني أنا جبدتوا 37
 جرحت واحد 38
 عرفت بلي صايي فض لعب 39
 كل مرة وكفاه 40
 أنا مالف صوفا طايرة 41
 واحد ال يطيرهالي 42
 قاري كلش 43
 هنا تحشاتلي 44
 قريب نهبل 45
 قتلك راح نهبل 46
 من قلقة مانفيقش مع روحي 47
 نظل فالباقرات مع مربيين هذوا 48
 ألي داروا فيا حالة 49
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 شغلوا بيا 50
 و أنا لقيت بواش نشغل 51
 كل يوم تبق معاهم 52
 تخالص مال 53
 عندي زوج ليزوم 54
 نتكيفوا كيف كيف 55
 كي نتقابض يتعاونوا معايا 56
 أنا ثاني مانخليش عليهم 57
 أنا نمبر وان 58
 أنا كي نتقابض 59
 نضرب 60
 نعيش أكشن 61
 خير من لقعاد 62
 تقول مرياا 63
 جبتها في روحي كي ذخلت هنا 64
 واحد فارغ شغل هنا 65
 قبل مانجي هنا نشتي نديرلهم تابعة 66
 تعجبني روحي كي يخافوا مني 67
 عاله نعاقب روحي 68
 أنا ديما صحيح 69
 ورايي الي يمشي 70
 هيه يعجبني الحال 71
 مليح يخافوا منك 72
 واحد مايركب فوقك 73
 أنا فايتهم 74
 سيدهم أنا 75
 راهم يركعولي 76
 يعبدوني 77
 ألي خير مني 78
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 ماهوش هنا 79
 كاين واحد القواد هنا 80
 بصح اني فايقلهم 81
 كاش نهار نديرلوا حساب 82
 كاش واحد يحب واحد يفوتوا 83
 أنا هكا بعد 84
 نحب ننجح انا فرات 85
 نسمعهم كلمات من قاموس 86
 ينساو يخرجوا الحروف 87
 حاجا باينة 88
 أنا سبيسيالتي تاعي ضرب 89
 نفنى على مشاكل 90
 منين يكثروا مشاكل 91
 يشيع إسمك 92
 تولي معروف 93
 اني متربي 94
 نعرف وش نخرج 95
 ولمن نخرج من فمي 96
 قاموس غير ألي يستاهلوا 97
 ألي يهددني ندخل فيه 98
 عاله لقمة ساهلة أنا 99
 مانسبش 100
 مانتالحش هكاك 101
 مي ألي يقرب يموت 102

 

 :تجميع الوحدات في فئات و حساب التكرارات و النسبة المئوية للفئات _2.2.1
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يوضح الفئات الرئيسية و الفئات الفرعية التي تمثلها مع تواترها ونسبتها ( : 23)جدول رقم 
 :المئوية 

 نسبة مئوية   تكرارات العبارات الدالة  فئات فرعية  فئات الرئيسية 
 المعاملة

 النفسو 
 جسدية  

 / / / معاملة جسدية من طرف أم 
 %11.11 1 4_1_6_0_8 معاملة النفسية من طرف أم 
المعاملة جسدية من طرف 

 أب
83 8 %88.88 

المعاملة النفسية من طرف 
 أب 

7_1_0 0 00.00% 

 %00.00 0  مجموع 
 العالقات 
 أسرية 

 و أثارها 

_81_80_88_0 عالقة الوالدين مع الحدث 
80 

1 00.13% 

 %86.01 0 87_84_80 عالقة الوالدين مع بعضهما 
 %0.10 0 06_00 عالقة الحدث مع أقرانه 

_07_00_08_03 القلق 
60_13 

4 01.17% 

_61_61_60_04 الخوف 
60 

1 00.13% 

 %00.07 08 مجموع
 ميل  

 إلى 
 العدوان 

_48_43_14_10 دخول في مشاجرات 
40_41_04 

7 01% 

 / / / إيذاء النفس 
 %81 0 70_40_41 معاقبة النفس 
_18_73_44_11 إزعاج اآلخرين 

07 
1 01% 

_74_70_78_03 تعدي على اآلخرين 
836 

1 01% 

 %833 03 مجموع  السلوك 
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 عدوان  
 مضمر

 %00.37 0 08_03_70 الغيرة 
_11_16_10_06 الشك في اآلخرين 

14 
1 01.64% 

 00.37% 0 10_11_13 إنزعاج من نجاح اآلخر 
 %81.01 0 17-16 الحقد 

 %00.01 80 مجموع
 عدوان  العدواني

 
 

 صريح 

 %80.1 6 883_00_01_81 الغضب 
_77_67_86_80 الكراهية 

71_10_830_
830 

1 01% 

 %0.07 0 40_17_18 مشاجرات 
 %0.07 0 _838_47_01 السب و الشتم 

_10_64_66_04 سخرية 
833_834_830 

7 08.17% 

_01_00_71_76 الدخول في نقاشات حادة
00 

1 81.40% 

 %4.01 0 831_837 إلقاء اللوم على األخرين 
 00.01% 00 مجموع 

 سلوكات 
 الجانحة 

_06_46_63_00 الضرب 
01_831 

4 07.1% 

 %80.1 0 68_00 تعدي على أمن الدولة 
 81.71% 0 11_07_01 تشكيل جماعة أشرار 

 / / / أفعال مخلة للحياء  
 / / / أعمال شغب 

 %81.71 0 _00_08_00 السرقة 
 %4.01 8 10 تعطي الكحول و المخدرات 

 %4.01 8 01 حمل سالح األبيض 
 / / / الهروب من منزل 

 %833 84 مجموع 
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 :مع  للحالة الثالثة  التحليل الكمي للمقابلة_3.2.1

فئة فرعية و من خالل  06فئات رئيسية تمثلها  36الذي يمثل ( 00)من خالل الجدول رقم _
 : ذلك الحظنا أن 

 : الفئة الخاصة المعاملة النفسو جسدية _ 

حيث  (أب/أم )و المعاملة النفسية ( أب /أم )فئات فرعية ، المعاملة الجسدية  36والتي تشمل 
و بنسبة مئوية  05نالحظ أن فئة المعاملة النفسية من طرف األم جاءت بأعلى تواتر وهي 

و بنسبة  30تليها فئة المعاملة الجسدية من طرف األب جاءت بتواتر وهو % 11.11قدرت ب 
وتليها فئة المعاملة الجسدية من طرف األب بتواتر واحد وبنسبة مئوية % 00.00مئوية وهي 

 . ، ونرى أن المعاملة الجسدية من طرف األم لم تأتي بأي تواتر % 88.88وهي 

 %00.00و بنسبة مؤوية قدرت ب  0حيث حصلت هذه الفئة على تواتر وهو 

 : الفئة الخاصة بالعالقات األسرية و آثارها _ 

و بنسبة مئوية قدرت  4فئات فرعية حيث نرى أن فئة القلق جاءت بأعلى تواتر وهو  31وتشمل 
 %00.13و بنسبة مئوية قدرت ب  31و تليها فئة الخوف جاءت بتواتر وهو % 01.17ب 

 تليها  00.13و بنسبة  مئوية قدرت ب  31هو عالقة الوالدين مع الحدث جاءت بتواتر مرتفع و
و % 86.01و بنسبة مئوية قدرت ب  30فئة عالقة الوالدين مع بعضهما جاءت بتواتر وهو 

و بنسبة مئوية قدرت  30عالقة الحدث مع إخوته و أقرانه حيث جاءت بأقل تواتر وهو  تليها فئة
  %0.10ب 

 % 00.07بو بنسبة مئوية قدرت  08حصلت هذه الفئة على تواتر وهو 

 : الفئة الخاصة بالسلوك العدواني _ 

و بنسبة  %03فئات شبه رئيسية ضمنها الميل إلى العدوان و جاء بتواتر وهو  30والتي تشمل 
فئات فرعية و نرى أن فئتي إزعاج اآلخرين و التعدي  31و تتضمن % 833مئوية كلية و هي 
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ئة الدخول في و تليها ف %01و بنسبة مئوية وهي  31على اآلخرين بنفس التواتر وهي 
 % 01بنسبة مئوية وهي  37مشاجرات بتواتر وهو 

و بنسبة مئوية  80هو ث جاءت بتواتر ووتليها فئة شبه الرئيسية الثانية وهي عدوان مضمر حي
جاءت  اآلخرينفئات فرعية و فيها نرى ان فئة الشك في  36، وتتضمن % 00.01قدرت ب

و تليها فئة إنزعاج من نجاح اآلخرين % 01.64و بنسبة مئوية وهي  31بأعلى تواتر وهو 
بتواتر وهو الحقد و تليها فئة % 00.37و بنسبة مئوية قدرت ب  30وهو بتواتر جاءت  الغيرةو 

 %81.01 و بنسبة مئوية قدرت ب  30

و بنسبة مؤوية وهي  00و تليها فئة الشبه رئيسية الثالثة وهي عدوان الصريح جاء بتواتر وهو 
و  31فئات فرعية ، حيث نرى فئة الكراهية جاءت بأعلى تواتر وهو  37 تتضمنو % 00.01

و  31ي نقاشات حادة جاءت بتواتر وهو و تليها  فئة الدخول فو % 01بنسبة مئوية وهي 
و بنسبة مؤوية وهي  36التي جاءت بتواتر وهو تليها فئة الغضب  % 81.40بنسبة مئوية وهي 

و بنسبة مؤوية وهي  30ثم فئتي المشاجرات و السب و الشتم بنفس تواتر وهو  % 80.13
0.07% 

 :الجانحة  بالسلوكياتالفئة الخاصة 

و  34فئات فرعية حيث نالحظ أن فئة الضرب جاءت بأعلى تواتر وهو  30و التي تشمل 
و بنسبة مئوية وهي  30تليها فئة تعدي على أمن الدولة بتواتر وهو %07.1بنسبة مئوية وهي 

و %81.71و بنسبة مئوية وهي  30تر وهو فئة تشكيل جماعة أشرار بتواو تليها % 80.1
تليها فأتي تعاطي الكحول و حمل  81.71و بنسبة مئوية وهي  30ر وهو تليها فئة السرقة بتوات

 % 4.01و بنسبة مئوية وهي   38 تواتر وهونفس بسالح أبيض 

 % 833و نسبة مئوية  وهي  84حصلت هذه الفئة على تواتر كلي وهو 
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 :التحليل الكيفي للمقابلة مع الحالة الثالثة _4.2.1

حدث جانح لما نص عليه قانون العقوبات و الذي أدناه بالسجن في مصلحة  "أحمد" الحالة 
 ارتكابهوذلك إثر _ أم البواقي_أشهر في مركز عين مليلة والية  31إعادة التربية والتأهيل لمدة 

مساعدة في إخفاء سيارة مسروقة و تشكيل جماعة أشرار ، تم إدخاله + ضرب + سرقة : جنحة 
. أشهر ثم إعادة نقله إلى مركز بسبب حسن السلوك 30ربية والتأهيل لمدة إلى سجن و إعادة الت

ومن خالل بروتوكول الحالة في المقابلة و تحليلها الكمي و جدنا أن الحالة وفي عالقته مع 
والدية تفادى ذكر األم كثيرا و عدم إبراز لعالقته بها و كذلك لم يطل الحديث عنها و عن 

و كذلك عالقته مع والده سيئة حيث أن والده غير .." فكيني منها "له بقو  اكتفىمعاملتها معه 
و انه قليل .."يجري على صوارد " الكافي و يهتم فقط بعمله  ذلك في قوله  االهتماممولي لهم 

و كذلك عالقته مع .." قليل ون نشوفوا "من أحيان أين يجتمع معه لظروف عمل األب في قوله 
حيث أنه تربى عند جديه الكبيران في عمر حسب  الالمباالةمن أنواع أفراد أسرته يسودها نوع 

الضرب وهو لم يتوقع دخوله إلى المركز وكان ذلك بسبب .." راهم كبار ألي يجي يكلحهم " قوله 
و تعديه و تشكيل جماعة أشرار و حيازة السالح األبيض ، كما نرى أيضا أن الحدث يميل إلى 

و يرى أنه يفعل الصواب دائما و هو دائما .."أنا نمبر وان "  الدخول في مشاجرات في قوله
" كما أنه يتعدى على اآلخرين سواء بالقول أو بالفعل " أنا ديما ندير صحيح "محق في قوله 

.." أنا فايقلهم كامل "كما أنه يشك في اآلخرين وال يوليهم ظهره في قوله " نضرب نعيش أكشن 
ديه يظهر في صورة غيرة و حقد على من هم في نظره أفضل كذلك نرى أن العدوان المضمر ل

كما نرى أن الكراهية موجهت بصفة كبيرة نحو أمه و نحو من " ألي خير مني مهمش هنا " منه 
هم بعيشون في وسط عائالت ، كما في كالمه الكثير من عبارات السخرية و التهكم و كل هاته 

جانحة و أفعال يعاقب عليها القانون  بسلوكياتيام التصرفات و أفعال و األفكار أدت به إلى ق
وهي الضرب وتشكيل جماعة أشرار من أجل الوصول إلى مبتغاه وكذلك حمل سالح ابيض من 

 .الناس به  أخافتأجل تهديد و 
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 : تحليل نتائج مقياس السلوك العدواني للحالة الثالثة  _1

قيقة و  03قمنا بتطبيق مقياس العدوانية للمراهقين من إعداد أمال باظه و الذي دام حوالي 
 : تحصلنا على النتائج التالية 

 :يوضح نتائج مقياس السلوك العدواني في القياس القبلي للحالة الثالثة  ( 24)جدول رقم 

 مجموع  الغضب  ة العدائي السلوك العدواني اللفظي السلوك العدواني المادي  البعد
 814 61 60 07 13 الدرجة 

 

لديه عدوانية " احمد "دلت نتائج مقياس العدوانية كما هو موضح في الجدول أن المفحوص 
درجة و يمكن تفسير ذلك من  030مرتفعة و هذا من خالل الدرجة النهائية للمقياس المتمثلة في 

 .خالل تحليلنا لألبعاد األربعة للعدوانية 

على  االعتداءبالنسبة للبعد األول الذي يسمى بالسلوك العدواني المادي الذي يتضمن التهجم و 
مقارنة بالنتيجة العامة للبعد و  13اآلخرين تقمع ضمن متوسط وهو مرتفع حيث تحصل على 

 . 14-60هي ضمن المستوى األول محصورة بين 

اني اللفظي تحصل على نتيجة مرتفعة جدا كما نجد أيضا البعد الثاني المتمثل في السلوك العدو 
للمحيطين به  يسيءوهي مرتفعة جدا و تقع ضمن المستوى الثاني و فيها نرى أنه  07تقدر ب 

 .بألفاظ نابية عند المخالفة معهم 

و تقع ضمن  60و نجد أيضا البعد الثالث المتمثل في العدائية تحصل على نتيجة مرتفعة وهي 
 .ستوى يميل إلى إيقاع الضرر بالمحيطين به مستوى األول و هذا الم

تقع  61و نجد في البعد األخير الرابع المتمثل في الغضب تحصل على نتيجة جد مرتفعة و هي 
بسرعة إذا لم يفهمني اآلخرين و  كغضبفي المستوى األول و هي تظهر في عبارات تدل عليه 

 . ماشابهها 
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 : نية ل ألبرت إليس تحليل نتائج مقياس األفكار الالعقال _1.1

قمت بتطبيق هذا المقياس و الذي قام سليمان الريحاني بترجمته و تقنينه على البيئة العربية 
 : دقيقة و تحصلنا على مايلي  03والدي دام 

 درجة  03: الحصول على درجة 

 : التعليق على نتائج 

النتيجة المتحصل عليها وهي الحالة أحمد لديه مستوى مرتفع من التفكير الالعقالني وذلك حسب 
د و يظهر ذلك في جل العبارات التي أجاب عنها  836-11درجة حيث أنها تتراوح بين  03

 .بنعم و تبين أن الحالة يعاني من مستوى مرتفع من األفكار الالعقالنية 

 : التدخل المعرفي السلوكي _7

 : الجلسة الثالثة 

 : عالج تبرير المنطقي لعملية ال :عنوان الجلسة 

 التشغيل المعرفي  ألمشكالتالمناقشة ، أسلوب حل  :فنيات الجلسة 

 من تركيز السلبي إلى اإليجابي و تعزيز الذات  انتقالتحديد األفكار الخاطئة ،  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  43 :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

و بعد تحقق الباحثة من ردود فعل الحالة تجاه الجلسات  في هذه الجلسة و بعد التحية والسالم ،
 .ساؤالت أو قضايا ترغب الحالة في مناقشتها تالسابقة و إذا كان هناك 

تحدثت الباحثة بعدها عن عملية العالج و أنها تكون مشتركة بين الحالة و الباحثة ، أبدى الحالة 
ة بشرح وتبسيط خطوات العالج في قولها عن عدم فهمه لدوره و عن عملية العالج فقامت الباحث

و بدأ النقاش يدور حول األعراض السلوك " تبعني و تبع وش راح نقلك و كلش يكون ساهل " 
العدواني التي تظهر عليه ، و المواقف المسببة لظهور هذه األعراض ، وما هي األفكار التي 
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المواقف ، و أوضحت الباحثة تحدث بعد الموقف و ماهو التصرف الذي قامت به لمواجهة تلك 
للحدث بأن هذه المواقف قد تمر ببعض األشخاص و لكن كل شخص قد يختلف عن اآلخر في 
تصرفاته و في تفكيره ، وأن هذه األفكار التي قد يبالغ فيها اإلنسان هي السبب ، ثم تلى ذلك 

مسببة في ظهوره  هي أشكاله والعوامل ال السلوك العدواني و ما اضطرابشرح مبسط عن مفهوم 
تكون في بعض األحيان يكون دافعه الفهم الخاطئ و يمكن ان تكون له  السلوكياتوأن مثل هذه 

عدة عوامل وراء ظهوره وهي عوامل الداخلية منها األسباب الجسدية مثل النشاط الزائد الناتج عن 
األهل التربوي و شلة بعض الغدد كالغدة درقية أو الغدد النخامية وهناك أيضا األسلوب  إفرازا

 .االصدقاء و المدرسة و وسائل اإلعالم 

و الحجج الخاطئة التي يعتقد  الالمنطقيةقمنا بعدها بتحديد األفكار الخاطئة و ذلك بفك الروابط 
و العقالنية و  للمصداقية افتقادهاالمفحوص بصحتها و جعله يعي بهشاشة هذه البنية الحجية و 

 نتائج  فكك الرابط بين مسببات و

الخاطئة و حثه على تبني  استنتاجاتالمعالجة بتنبيه إلى  اكتفتبعد اإلنصات للمفحوص _ 
 (تشغيل معرفي )أكثر عقالنية  استنتاجات

 :مخطط جوديث بيك للمفهمة المعرفية  استخدمت_ 
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 يوضح مخطط جوديث بيك للمفهمة المعرفية للحالة الرابعة:  87شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ..، مانتفكرهاش كامل ..مانشفاش ، فكيني منها: بيانات متعلقة بالطفولة   

 30: موقف 
 السرقة  

 30: موقف 
 السب و الشتم  

،يشيع إسمي ..تعجبني روحي كي يخافو مني: إشتراطات أو معتقدات   

، ...، أنا سيدهم ..، نعيش أكشن ..مايوقع غير القافز:جوهر المعتقدات  

 ....الضرب ، السرقة ، نصب فخاخ و مكائد : إستراتيجيات تعويضية 

 38:موقف 
 ضرب

: تفكير آلي 
سبيسيالتي تاعي 

 ضرب 

كلمات القاموس 
نسمعهم ماال 

 يرضيهم  

نفنى على مشاكل 
ينساو يخرجوا 

 حروف  

+ غضب +الكره 
 الحقد 

 الشك و إنزعاج
 تسرع فهم خاطى+

ضرب :  انفعال
 انفعاليتفريغ 

 ،ندخل فيهم 

+ ضرب+ سرقة 
 السب و شتم 

 سلوك عدواني  خاطئة  اعتقادات
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دار فيها من أقوال الحالة و إضفاء تفسيراته ثم يكلف الحدث  وفي نهاية الجلسة تم تلخيص ما
 .مع الحالة على موعد الجلسة القادمة  اتفاقبواجب منزلي ، و 

 :الجلسة الرابعة 

 وقف األفكار  :عنوان الجلسة 

 إعادة البناء المعرفي  :الفنيات المستخدمة 

 .تدريب على رصد األفكار اآللية و إنشاء مخطط يربط بين أفكار اآللية  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  11 :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

بعد رد السالم والتحية و السؤال عن الحال ، والحالة النفسية ، تتحقق الباحثة من ردود فعل 
الحالة تجاه الجلسة السابقة ، و تبدأ بالجلسة الموالية التي ستستخدم فيها فنية إعادة البناء 
المعرفي حيث قامت الباحثة بعرض موجز حول الفنية و ذلك من أجل تهية الحدث من أجل 

اركة في الحصة  وهنا تم التعرف على الوضعيات و اإلنفعاالت المصاحبة لها و تفكير المش
 :اآللي لها وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي 

 تفكير اآللي االنفعال الوضعية
ندخل _نتقابض _ نضرب  فارغ شغل 

 فيهم بدماغ 
تعجبني روحي كي يخافوا 

 _ نعيش أكشن  _ مني 
 

الي خير مني مكانش  _ نقلق  أنا سيدهم الزم يركعولي 
 مهوش هنا 

كما تتم متابعة الواجب المنزلي التي كلف به الحدث ، وفي األخير تتفق الباحثة مع الحدث على 
 .الجلسة القادمة 

 

 



عرض و تفسير نتائج دراسة على ضوء فرضيات و الجانب النظري: الفصل الثاني   
 

244 
 

 :الجلسة الخامسة 

 حل المشكالت  :عنوان الجلسة  

 خفض اإلثارة  تفكير بالعواقب ، تفكير بطريقة حل بديل ، :فنيات المستخدمة 

 .كبح الوجدان السالب ، فهم المشكالت وصياغتها ، كبح الفعل  :أهداف الجلسة 

  دقيقة  61 :مدة الجلسة 

 :مضمون الجلسة 

 اتجاهبعد التحية و رد السالم و السؤال عن الحال ، و تتحقق الباحثة من ردود فعل الحدث  
بين الحدث و  باالشتراكهذه العميلة ما حدث فيها و تتم  باختصارالجلسة السابقة و ذكر 

الباحثة ، ثم تتحدث الباحثة حول الفنية التي ستعتمد في هذه الجلسة وهي حل المشكالت عن 
طريق إدراك في األول وجود مشكلة ثم التفكير بعواقب و إعطاء حل بديل من طرف الحدث و 

 .هنا تتم خفض اإلثارة 

 خفض اإلثارة=تفكير بطريقة حل بديل +لعواقب تفكير با+وضع صياغة : : وكانت كالتالي 

 أنا سبيسيالتي تاعي ضرب            إيذاء الجسد والذات صعوبة في التنفس 

 

 دخلني   عندي ما نضربش ما نتنفس بعمق مع تكرير عبارة ما= حل بديل               

 

 نقص الغضب و القلق و التوتر = خفض اإلثارة                    

 يكون تدريجيا مع تذكر اهلل و توجه إلى المسجد                   

المزعجة و إحداث مشكالت  السلوكياتوهنا تم إثبات للحدث أن أفكارنا هي التي تقودنا إلى 
أبدى الحالة تفهم و تجاوب كبير مع الباحثة في هذه الحصة و قام بإعطاء الحلول البديلة كثيرة 
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على تطبيق و ممارسة هذه الفنية  االتفاقعاله ، و في آخر الجلسة تم جدا و منها ماهو مدون أ
 .على الموعد القادم  االتفاقمن أجل تجنب المشكالت وحلها بطريقة سهلة و 

 : الجلسة السادسة 

 : تعديل األفكار و الحوار الداخلي  :عنوان الجلسة 

 على التساؤل الذاتي  المواظبةمناقشة ،  :فنيات المستخدمة 

إيقاف معدل تكرار السلوكيات غير المرغوب فيها إضافة إلى تقديم أدلة لتذكر  :أهداف الجلسة 
 .نجاح بدل الفشل 

 ساعة  :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

إلى الحدث عما إذا كان يزعجه شيء  االستماعبعد إلقاء السالم و التحية والسؤال عن الحال و 
العالجية و بعد التأكد من موافقته على اإلكمال و تقبله التام و عدم أو انه ال يريد القيام بالمقابلة 

فنية  باستخدامتراجعه و التعرف على ردود فعله تجاه الجلسة الماضية ، تبدأ الباحثة بالجديد و 
تعديل األفكار و الحوار الداخلي و شرح مبسط عن هذه التقنية يتم الحوار مع النفس عند أي 

يأثر في بناء الفرد ألفكاره ، تم الطلب من حدث أن يسجل المواقف التي  نشاط معين يمكنه أن
تجعله يعتمد في ردات فعله على العدوانية أو العدائية سواء كانت اللفظية أو المادية أو حتى 

.  مطمئنةالتي تسبب له الغضب و عندما يتعرض لمثل هذه المواقف أن يحاور نفسه بحوارات 
 :ثم تم سؤاله عن 

 يمثل الضرب بالنسبة لك ؟  ماذا

 ماهي األفكار التي تشغل بالك ؟

 هل تعتقد أن السب و الشتم قادرين على إيصال فكرتك حول أي موضوع ؟ 
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ومن خالل اإلجابة على هاته األسئلة يحدد الحدث مشكلته التي تسبب له الغضب والعدوانية ،  
لمذا ستتصرف هذا التصرف ؟  نفسك أسئلأضافة الباحثة أن يجب قبل أن تتصرف أي تصرف 

 عالش راح دير هكا ؟مثال قتلي من قبل أنو بلي الزم يخافوا منك " روحك  أسئليعني 

 نت سيدهم

 تساؤل ذاتي

 عالش نخمم هكا؟ عالش نخلط ؟ وش نستفاد ؟ وش نربح ؟

 "سلوكات غير مرغوبة"واش هي الحاجة ألي تبرر تفكيري نضرب 

حساسي أني نضرب الناس وال نتالح عليهم  ماعندوا حتى منفعة ليا ومانستفاد والو  إندفاعي وا 
 "إنخفاض معدل تكرار"حتى كي نتمنالهم الشر أنا مانربح والو 

 واش ألي يبرر قناعاتي وتخمامي

 والو

 الزم نحبس من تخمام هذا ونكبار

ومن هنا تم اإلثبات للحدث أنه يمكنه أن يعيش بطريقة عادية بمجرد تفكيره و إعادة نظره في و 
تقييمه لألحداث ، حيث أن الباحثة بينت إعجابها و سرورها من األساليب و األفكار التي قدمها 

 .على موعد جديد  االتفاقالحدث و أعطت للحدث تغذية راجعة له ، وفي الخير تم 

 : سابعة الجلسة ال

  االنفعاليالتحكم  :عنوان الجلسة 

 التخيل  :فنيات الجلسة 

 و تحسين المزاج  االنفعاالتتوضيح العالقة بين تفكير و العواطف و تحكم في  :أهداف الجلسة 

 دقائق  83ساعة و  :مدة الجلسة 
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 : مضمون الجلسة 

و ذكر  المنزليراجعة الواجب بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و م
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة الماضية ،  االستفساراتالمالحظات و 

بدأت الباحثة بجلسة عالجية جديدة بفنية التخيل ، حيث أوضحت أهمية التخيل و كيف أنه 
الكير من مشكالت و تطلب من الحدث أن يتخيل موقفا واقعيا و اإلبقاء عليه  مواجهةيساعد في 

حتى يتعود عليه الحدث  ، أو موقف يصف أحد المواقف التي مرت عليها ، و أن يكون تخيل 
قتلي من قبل أنك تحب تكون كاتب و :بصورة بطيئة و كانت سير الجلسة العالجية كالتالي 

أردت ؟ لكن كيف ؟  جملة مبيعات كبيرة ، ماذا لو تحقق ماكتب تاعك يعود عندها صدى و 
أنا األول نتبدل الزم أنا نخرج من قوقعة ألي راني فيها الزم نبدل بزاف حوايج الزم : الحدث 

 الزمني نرجع نقرا و الزم نعود نعتامد على روحي وعلى نفسي في مصروفي الخاص وأول ما
 حياتي صحاب كيما ألي كانوا قبل ُيقال أن قبل ما الزمش يكونوا في نخرج منا نبدا نخدم ما

تغير العالم غير نفسك و أنا راح نطبق الحاجة هذي عليا راح نتبدل و نتغير لألحسن و األفضل 
 ...و ننجح 

أني عالبالي و نعرف كلش ماكانش الجهد و المورال برك مكانش مي من اليوم نعود : الحدث 
 ...نجري غير باش نحقق حلمي 

الجلسة بواجب منزلي و  اختتمتنهاية هذه الجلسة قامت الباحثة بتلخيص ما دار فيها و  و في
 .على موعد القادم  االتفاق

 :الجلسة الثامنة 

 إيقاف الشد العضلي  :عنوان الجلسة 

 العضلي تقنية جايكوبسون  االسترخاء :فنيات المستخدمة  

 .خفض التوتر  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  04وساعة  :مدة الجلسة 
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  : ون الجلسة ممض

 االستفساراتبعد التحية و السؤال كالعادة عن الحال ، و الحالة النفسية للحدث ، و تكلم حول 
الجلسة السابقة ، وتبدأ في الجلسة العالجية الخاصة  اتجاهلديه ، تتحقق الباحثة من ردود الفعل 

بطريقة مبسطة  االسترخاءو قد قامت الباحثة بشرح تقنية  العضلي ، االسترخاءفنية  باستخدام
حيث توضح الباحثة للحدث أن الفرد يستجيب لإلضطربات السلوكية بتغيرات و زيادات في 
التوتر العضلي ، و ان الحدث مقبل على العديد من خبرات الجديدة في حياته وكلها التختلف 

علمها و سيدخلها حيز الخبرات القديمة لكن يجب مرا بها سابقا و كلها سيت خبراتكثيرا عن أي 
 .أن يتعامل معها بأسلوب صحيح 

، بعد جلوس الحدث بالوضع المريح له بقدر  االسترخاءثم بعد ذالك يبدأ الحدث بممارسة 
عينيك ، و أصغ غلي ، سأنبهك اآلن إلى بعض األحاسيس  أغمض: المستطاع ، طلبت منه 

أن تقلل منها و أن تتحكم فيها ،  باستطاعتك ين لك بعدها أنكأو التوترات في جسمك ، و سأب
يزال في وضعه المريح ، وال تزال عيناك مغمضتين ، لحظة  واضح ، أحسنت ، جسمك اآلن ال

، ( لحظة صمت )راحة يدك اليسرى بإحكام وقوة  أغلقإلى يدك اليسرى ،  انتباهكصمت ، وجه 
 أنتبهذراعك اليسرى تنقبض و تتوتر ، وتشتد الحظ ان عضالت يدك اآلن و عضالت مقدمة 

لهذا التوتر و الشد ، الحظه واآلن دع هذا ، إفتح يدك اليسرى و أرخها وضعها على مكان مريح 
كنت عليه من شد  ، عليك أن تشعر بالفرق بين ما...على مسند األريكة أو الوسادة أو الكرسي 

 .، ثم نكرر ذلك مرة أخرى ( ي صمتعشر ثوان) استرخاءو توتر و ماهي عليه اآلن من 

لنتجه اآلن ليدك اليمنى ، أغلق راحة يدك اليمنى بأحكام و الحظ التوتر في اليد اليمنى و الذراع 
في وضعك المريح و أرخ يدك اليمنى ، الحظ  أستمر،  استرخيصمت و اآلن ( ثواني  31)

و  االنتقالبهذا  أستمتععليه اآلن في وضعها المريح ،  الفرق فيما كانت عليه من توتر و ماهي
ثواني ، كرر العملية مرة أخرى ، الحظ أن هناك اآلن تنميل بدأ ينتشر في  83حاول تذوقه 

 .ذراعيك اليمين واليسار 

 و ستسترخيان  باالسترخاءكلتا ذراعيك قد بدأتا 
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لخلف إلى أن تشعر بالشد و التوتر في نتجه بعدها إلى راحة اليد ، أثني راحتيك كليتيهما إلى ا
و اعد معصميك غلى   استرخيالمعصم و ظهر اليد أدرس هذا التوتر ، والحظه ، و اآلن 

 .و كرر هذا مرة أخرى ( عشر ثاوني ) االسترخاءوضعهما المريح ، والحظ الفرق بين التوتر و 

تشعر بتوتر عضالت أعلى  أطبق بأحكام كفيك ، أثنهما في مقدمة في إتجاه الذراعين إلى أن
الذراعين في ذلك الجزء الممتد من الرسغ إلى الكوع ، حاول أن تدرس التوتر و أن تحسه ، اآلن 

، أسقط ذراعيك بجانبيك والحظ التوتر السابق في عضالت الذراع  وماهي عليه اآلن  استرخي
 .كرر نفس العملية ( عشر ثواني صمت )نسبي الذي تحسه اآلن  استرخاءمن 

إلى الكتفين و إرخاء عضالت الوجه و عضالت الجزء األعلى من الظهر و  االنتقالثم تم 
 .عضالت البطن بما فيها الساقين و الركبة 

و اآلن سأعد بطريقة تنازلية  االسترخاءفعلت ، واآلن لقد أخذت قسطا موافيا من  جيد احسنت ما
 .إفتح  8_0_0_6_1_4_7_1_0_83إفتح عينيك  38و عندما أصل إلى 

الة بواجبات منزلية وهي دار فيها وتم تكليف الح وفي نهاية هاته الجلسة تم تلخيص أهم ما
 .بالمنزل و أن يسجل أي مالحظة حول الممارسة  االسترخاءممارسة 

 :الجلسة التاسعة 

 المعتقد البديل  :عنوان الجلسة 

 لعب األدوار  :فنيات الجلسة 

 تحديد الطرق التي يتصرف بها الحدث ، تقوية القناعة  :أهداف الجلسة 

 ساعة  :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

الجلسة السابقة و  اتجاهبعد التحية و إلقاء السالم و السؤال عن الحال ، و تحقق من ردود الفعل 
ة بطريقة ، بدأت الباحثة بالجلسة العالجية الحالية  بفنية لعب األدوار حيث شرحت للحدث التقني

سهلة و مبسطة حيث أنه يضع نفسه في مكان الشخص اآلخر ، و يحاول أن يتصرف نفس 
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من وجهة نظر أخرى  سلوكياتهتصرفه و هنا يرى الحدث نفسه بطريقة أخرى و يرى تصرفاته و 
حط روحك نت في بالصة اإلنسان ألي تفزدلوا ولدوا : الباحثة : وكانت محتوى الجلسة كالتالي 

أنو صاحبوا أخر وال آخر ينويلوا الغدر والشر و يحب  يعتقدأتخيل خوك مع واحد وهو وال خوه 
الال الال أني : يضروا و يفزدوا و يعلموا في حوايج باشعين و يضروه تقبل هكا ؟ الحدث 
 ....عالبالي تقصديني ، مانزيدش نقرب و مانزيدش ندير حتى حاجة تهبط الراس 

 بالصة اآلخر مارضيتش  شت أنك مجرد ما حطيت نفسك في

حبيتك تتعلم حاجة و تحطها في راسك و تقتانع بيها كما تدين تدان ، وألي يحب يضر إنسان 
 .آخر ربي مايوفقوش و راح تتقلب عليه و ينقلب السحر على الساحر و تجي غير فيك 

حدث و ثم بعدها تمت بناء مشهد مع الحدث على أساس تغيير األدوار حيث هو الباحث و أنا ال
ز العشر دقائق وقف و أمارس عليه الغضب و العدوانية و الصراخ و بعد فترة من الزمن لم تتجا

الخاطئة التي كان يقوم بها سواء معي أو حتى مع  سلوكياتهو أبدى ندمه و على تصرفاته و 
 .القائمين على المركز 

بإتمام الواجب المنزلي دار في الجلسة و تم تكليف الحالة  و في نهاية الجلسة تم تلخيص ما
 . الفائتةللجلسة 

 : الجلسة العاشرة 

 التفكير العقالني  :عنوان الجلسة 

 الدعابة  استخدام :فنيات الجلسة 

 أساليب العنف و العدوانية  استخداممراقبة أفكاره و آرائه ، إبعاد الحدث عن  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  11 :مدة الجلسة 

 :مضمون الجلسة 

بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المنزلي و  
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة  االستفساراتذكر المالحظات و 
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الدعابة ، و قد قامت الباحثة بشرح مبسط  باستخدام فنيةالماضية ،بدأت الباحثة بالجلسة الحالية 
الدعابة و تشجع على تفكير  باستخدامالتقنية و هي توضح التفكير في منظور أكثر واقعية عن 

في " وأكملت الباحثة قولها .عن نظر إلى األمور بطريقة جدية و رسمية  االبتعادالعقالني و 
عوض مايستفزك الموقف و تعود تحب تضرب وتسب و تتمنى الشر لناس و حاجات ألي 

و مشاكل أبقى بعيد عليهم وعلى مشاكلهم و شوف لهبال تاع اآلخرين كيما تجيبلك الكره تاعهم 
يكونوا في حالة غضب ضرك تعود تضحك وتنسى غشك أتعامل مع مواقف بطريقة باردة و 

 .هادئة 

 على الجلسة القادمة االتفاقدار فيها و  وفي نهاية الجلسة تم تلخيص ما

 : الجلسة إحدى عشر 

 لقصصية نمذجة ا :عنوان الجلسة 

 الحاسوب  استخداماألسلوب القصصي ،  استخدام :الفنيات المستخدمة 

 .العبرة  اتخاذاإلقتداء باآلخر ، و  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  61 :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

لي و ز بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المن 
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة  االستفساراتذكر المالحظات و 

الفنية الخاصة بهاته الجلسة وهي أسلوب القصصي حيث  استخدامالماضية ،ثم بدأت الباحثة في 
القصصية و في  النماذجتم شرح هاته التقنية بطريقة مبسطة و سهلة حيث هي عرض بعض 

السلوك الغير  تحديدمن القصة ، و هنا يمكننا  استخلصهنا الحدث عن العبرة و ما األخير يخبر 
مرغوب فيه و تعديله و تغييره نحو األفضل و نحدد الظروف التي بسببها يحدث السلوك 

تمت مشاهدة قصة أصدقاء الثالثة ، و في النهاية تمت المناقشة حولها و إعطاء  .المضطرب 
يل السلوك التي هي تعتبر أخر خطوة في هاته التقنية ،  وبعدها تم إنهاء العبرة المستفادة و تعد

و  اآلخرينالجلسة و تلخيص ما دار فيها طلب من الحدث مراقبة أفعال و تصرفات األشخاص 
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الصحيحة تم و  بالسلوكياتالغير سوية في الواقع و حوار نفسه  السلوكياتمشاهدة نماذج 
 .دمة على موعد الجلسة القا االتفاق

 : الجلسة الثانية عشر 

 خفض السلوك  :عنوان الجلسة 

 ممارسة السالبة  :فنيات الجلسة 

 السلبية  سلوكياتتعرف على عالمات التي تغضبك ، تخلي عن  :أهداف الجلسة 

 دقيقة  13:مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

لي و ذكر ز مراجعة الواجب المنبعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و 
التي لدى الحدث ، و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة الماضية  االستفساراتالمالحظات و 

تقنية الممارسة السالبة و تم شرح للحدث عن  باستعمال،تم الدخول في جلسة الجديدة الخاصة 
ر مرغوب فيه و تكراره إلى هذه التقنية بطريقة سهلة وبسيطة بأنها يطلب منه ممارسة سلوك غي

 .غاية التعب و الملل فيؤدي به إلى التخلي عنه 

و تكرار ( غير مرغوبة  سلوكيات) تم الطلب من الحدث سب و شتم و ضرب و عض  دمية  
 .يعيد الكرة  االستراحةالمطلوب منه إلى غاية التعب و الفشل و بعد 

إيه صايي أني تعدلت هاكي تشوفي :التالي دقائق توقف و كان الرد منه ك 36و بعد مدة حوالي 
فيا  ، وضرك أني راح نعود ندير كيما قلتيلي ندير سبور و نعود نريض ديجا اني بديت ندير 

 .هنا و نبدا نوجد ونخدم على روحي باش نعود جوار و نعود نخطى الناس  وناس تخطاني 

 : الجلسة ثالثة عشر 

 . نهاية البرنامج العالجي :عنوان الجلسة 

  سلوكياتهعلى  البادئمعرفة مدى تغير الذي طرأ على الحالة و التحسن  :أهدافها 
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 دقيقة  61 :مدة الجلسة 

 : مضمون الجلسة 

بعد التحية و السؤال عن الحال و األحوال و تكلم بصفة عامة و مراجعة الواجب المنلي و ذكر  
و تأكد من ردود األفعال تجاه الجلسة الماضية ،  التي لدى الحدث ، االستفساراتالمالحظات و 

من هذا  اكتسبهبما  االلتزاموتم الحديث بصفة عامة حول البرنامج و التطرق إلى ضرورة 
 .البرنامج و أن يستثمره في باقي أيامه ومع كل المواقف التي يتعرض لها 

عادة تطبيق المقا االلتقاءيوم تمت  03وبعد _   :ييس وكانت النتائج كالتالي بالحالة مرة أخرى وا 

 :يوضح نتائج القياس البعدي للحالة األولى في مقياسين ( 21)جدول رقم 

 نتائج البعدية نتائج القبلية مقاييس
 40 814 مقياس السلوك العدواني و العدائي

 14 03 مقياس األفكار الالعقالنية
 

 :تعليق على النتائج 

كبير في  انخفاضمن خالل القياس البعدي نالحظ أن الحالة و بعد تطبيق البرنامج عليه أظهر 
كبير في سلوك  انخفاضالعدوانية و هذا ما تظهره نتائج المقياس حيث أنه يظهر  السلوكيات

العدواني المادي و اللفظي و كذالك في العدوانية والغضب كلها تقع ضمن المستوى الثالث ، 
منها  انتقلي مقياس األفكار الالعقالنية نالحظ أن أفكاره لم تعد العقالنية بكل جلها وكذلك ف

 .إلى التفكير الالعقالني إلى التفكير العقالني 

من برنامج المعرفي السلوكي تم آخذ اآلداء على المقاييس " أحمد" استفادةمن أجل تقييم مدى 
قبل الدخل و مقارنتها مع نتيجة األداء على المقاييس بعد التدخل  المطبقة عليه في مرحلة ما

 يوم  03بمدة 

على مقياس أفكار الالعقالنية و مقياس السلوك " أحمد" الرسم البياني اآلتي يبين آداء _ 
 .العدواني
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 "أحمد "ل  22يمثل رسم بياني لمستوى السلوك العدواني للقياسين ( 11)الشكل رقم 

 

قد عبر عن مستوى مرتفع من سلوك العدواني " أحمد" نالحظ من خالل الرسم البياني األتي أن 
و ذلك في القياس األول أما في القياس البعدي فإن مستوى السلوك العدواني  814بدرجة وهي 

 40قد إنخفض ليصير في المستوى المتوسط وهو 

 "أحمد "ل  22عقالني للقياسين يمثل رسم بياني لمستوى التفكير الال( 11)الشكل رقم 

 

قد عبر عن مستوى مرتفع من تفكير " أحمد" نالحظ من خالل الرسم البياني األتي أن 
وذلك في القياس األول أما في القياس البعدي فإن مستوى السلوك  03الالعقالني بدرجة وهي 

 . 14العدواني قد إنخفض ليصير في المستوى المتوسط وهو 
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 :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الجانب النظري و الفرضيات  

من خالل دراستنا حولنا الكشف عن مدى فعالية برنامج عالجي معرفي سلوكي لتخفيف من 
المراهقة من أهم مراحل النمو التي ثؤثر بشكل  باعتبارسلوك العدواني عند المراهق الجانح ، 

بتطبيق البرنامج على العائلي و حتى النفسي لذلك قمنا أو  االجتماعيكبير على سلوكه سواء 
و تجمعهم نفس الجنحة ( 41-41-40) و في تقارب سني ( ذكر)حاالت من نفس الجنس  40

و بإتباع المنهج ...وهي السرقة إضافة إلى جنح أخرى كالتعدي و الضرب و حمل سالح أبيض 
 .اإلكلينيكي 

 : ى تم التوصل إلى النتائج التالية و من خالل دراسة حالة لكل جانح على حد

سنة الذي هو في  41البالغ من العمر " زكرياء "توصلنا إلى أن  من خالل معلومات األولية 
أفراد  41، حيث أن الحدث كان يعيش في عائلة مكونة من  بالتعددالسرقة "المركز بسبب جنحة 

 السمع و ضغط الدم و األم أمية يعاني من ضعفاألب متزوج مرتين و يعمل حارس بمدرسة 
البالغ " وليد" ، أما بالنسبة للحالة الثانية وهو وتعاني من مرض السكري وبدايات الفشل الكلوي 

، حيث  أألبيضالسرقة وضرب بالسالح "سنة و الذي هو فالمركز بسبب جنحة  41من العمر 
يعمل سائق سيارة أجرة ،  أفراد ، األب متوفي وكان 41أن الحدث يعيش وسط أسرة مكونة من 

 40التعليمي محدود و تعاني من مرض سكري ،و يعيشون في منزل مكون من  او األم مستواه
سنة و  40البالغ من العمر " أنس "غرف و الحالة هو كبير العائلة ، اما بالنسبة للحالة الثالثة 

حيث أن ‘   "لدولة السرقة بالكسر و ضرب و تعدي على امن ا"الذي هو فالمركز بسبب جنحة 
أفراد األب مستواه التعليمي أساسي  ويعاني من  41الحدث كان يعيش وسط أسرة مكونة من 

مرض القلب و السكري و يعمل تاجر ، واألم أمية و تعاني من ضغط الدموي و يعيشون في 
لعمر البالغ من ا" أحمد " ، أما بالنسبة للحالة الرابعة غرف في حي شعبي  40شقة مكونة من 

سنة و الذي هو فالمركز بجنحة السرقة و ضرب و تعدي و مساعدة في إخفاء سيارة  41
أشهر ثم إعادة نقله إلى مركز  40مسروقة ، تم إدخاله إلى السجن المركزي بوالية أم بواقي لمدة 

يعيش الحدث عند جديه ومع والديه و اخته والده يعمل ساعي البريد .إعادة التربية بعين مليلة 
 ، ة و حدث الطالق مباشرة بعد هربهاسن 40أما بالنسبة لوالدته فهي قد غادرت العائلة منذ 
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و نالحظ من خالل نتائج شبكة المالحظة المطبقة على الحاالت  أن بالنسبة لمظهرهم الخارجي 
يهتمون بمظهرهم مع وجود آثار جروح و كدمات على الوجه واليدين والرقبة لكل من  فهم كلهم ال

و أظهرت الشبكة أيضا " زكرياء " و كذلك وجود وشوم و كويات عند " أنس"و" وليد"و " كرياءز "
عدوانية سواء ظاهرة أو مضمرة أو يميلون إلى العدوان ،  بسلوكياتان الحاالت كلهم يتعاملون 

من خالل الدفع و الضرب و الركل و السخرية و الشتم و تهديد وتوجيه اإلهانة إلى اآلخرين و 
أآلخرين بإيذائهم و والدخول في مشاجرات و تحطيم األشياء  و معاقبة  اعتقادلب مزاجهم و تق

أنفسهم وهذا أيضا ما تظهره نتائج المقابالت مع الحاالت حيث أن المعاملة الجسدية و النفسية 
من طرف األم و األب تعتبر من أهم الدوافع من أجل نشوء فرد صالح و أن الحرمان العاطفي 

أن الحرمان العاطفي يعتبر الحجر األساس في " "فيلد"و ُيًكون عدوانية لدى الفرد فحسب  يولد
و نشوء العدوانية عند األطفال و المراهقين  وكذلك اإلحباط الشديد فهما يولدان نوع من عدوانية 

و " أحمد "حيث نرى أن الحاالت يعانون من حرمان عاطفي و خاصة " تصبح أساس الشخصية 
أن " "سبيتز" اعتبرو كذلك نقص في التفاعل بينهم و بين والديهم و أهل أسرتهم حيث  "ءزكريا"

في العالقة بين األم و الطفل أو أب و الطفل في أي مرحلة من مراحل النمو يؤدي  اضطراب
أن العالقات أسرية لها أثر كبير في نمو  باعتبارو "  االنفعاليإلى تسميم النفسي و العجز 

و لبنة أساسية للمجتمع وهي الجماعة  اجتماعيةوتطور الشخصية و تعتبر األسرة هي وحدة 
المرجعية للفرد إال أن الحاالت األربعة كانت تعيش وسط مشاكل و صراعات و كذلك غياب 

كهذه غير مالئمة ساعد على  األمن فيها و الحماية و الرعاية و العطف ووجود الحدث في أسرة
نمو شخصية منحرفة وعدوانية حيث أكدت دراسات في علم النفس و اإلجتماع و علم اإلجرام 

أن أسرة هي عامل رئيسي في تكوين شخصية الجانح فهي عامل مشترك الذي يقف عنده كل "
أسرية  الروابطحيث أن الحاالت تعيش وسط تفكك أسري و إنفصال " باحث في طبيعة الجنوح 

لديه و هي نتاج هجرة و صراع في أسرة و قد لت معظم النتائج لدراسات على الجانحين أنهم 
أو وفاة أحد " أحمد"و الهجرة كما في حالة " زكرياء"كحالة  باالنفصالتربو في بيوت مليئة 

و في دراسة أجريت في  %14و % 51أو كالهما بنسبة تتراوح بين "  وليد" الوالدين كحالة 
حدث منهم مهملون و العامل رئيسي  151جانحا تبين أن  حدثا 0101نسي األمريكية على كت

المسبب لمعظمهم يرجع إلى التفكك األسري و السبب رئيسي يرجع غالبا إلى عدم الثبات 
 .العاطفي لكل من األبوين 
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لى أدت بهم إ 40حيث نرى أن كل من العوامل و األسباب السابقة المشتركة بين الحاالت 
 السلوكياتعدوانية حيث وفي دراسة قام بها الدكتور محمد رمضان في الجزائر حول  سلوكيات

حدث جانح توصل إلى أن نسبة  414عدوانية عند الجانحين و التي كانت العينة تتكون من 
 % 04.15الطالق و المستوى المعيشي المتدني كانت هي السبب في هذه التصرفات بنسبة 

 .الفقر و البطالة % 41وبنسبة 

من أحداث توفي والديهم مقارنة مع % 54حدث تبين أن  144و في دراسة جلوك أقيمت على 
 .من أحداث غير الجانحين عدوانيين  40.1%

حيث ن هذا سوء " أنس" و " زكريا"و يعتبر عدم التوافق بين الزوجين الذي نالحظه عند الحالة 
و الشعور بالوحدة مما يزيد دي إلى عدم الشعور بأمن يؤ التوافق قد أخل بهيكل العائلة مما 

وهو ما  االجتماعيةوهو ما ينعكس على نمو الشخصية و تنشئة  االنتباهعندهم العدوان لجلب 
أن الجانحيين يكونون عدوانيين بسبب الصراعات العائلية و عدم التوافق " ظهر في دراسة جلوك 

 "  % 00.01ينتقل لهم بنسبة  بين الزوجين والصراعات بين األهل و الذي

و نرى أن أسلوب القسوة كان هو السائد في جل حاالت الدراسة إضافة إلى أسلوب اإلهمال و 
و " عدوانية  سلوكياتيشجع الطفل على  االهتمامإن عدم الرعاية و التوجيه و " حسب معتز 

من أساليب الخاطئة في التربية و التنشئة وهي تأثر على  "كذلك أسلوب القسوة حيث يعتبره مانع 
، و كذلك المستوى "سلوك و تجعله ينحرف و يصبح عدواني سواء كان العقاب بدني أو نفسي 

غير متوقعة مع  سلوكياتالمتدني للحاالت و الفقر و الحاجة أدى بهم إلى ممارسة  االقتصادي
العدوانية و حجم  السلوكيات الكتسابللجنوح و الفقر هو أهم عامل مسبب  باعتبارالقانون 

و ظواهر سلوكية منحرفة و إجرامية خطيرة و  لالنحرافالمسكن الذي يجعل أصحابه عرضة 
للوالدين حيث أثبتت دراسات محمد رمضان أن معظم أحداث المستوى الثقافي و التعليمي 

ظهر في حاالتنا األربعة و  ما وهولتعليم  ابتدائيجانحين ينتمون إلى أبوين أميين أو مستوى 
من أمهات هم أميين ف األمية و  14.15من آباء و  14.51كانت نتائج الدراسة تدل على ان 

سوء التعليم للوالدين عامالن مهيئان لجنوح ألن ضعف مستوى تعليمي يترتب عنه ضعف 
جيه لسلوك األسرة إلى أسس التو  افتقارمستوى الثقافي وهو يعني ضعف المستوى الفكري و 

و ميل إلى العدوان و تعدي  اكتساباألبناء و تقويم شخصيتهم و كل هذا يؤدي بالمراهق إلى 
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عدوانية ، و  بالسلوكياتعلى اآلخرين و تزرع فيهم الغضب و الكراهية و يصبح الفرد يقوم 
التدخل المعرفي السلوكي هو المناسب حسب رأيي الباحثة و تم تطبيقه في ظل  باعتبار

 ضيات العامة و الجزئية الفر 

ئج الدراسة تبين أن الفرضية األولى الفرعية و اومن خالل نت"  زكرياء "فيما يخص الحالة األولى 
تساهم التقنيات المعرفية في إعادة البناء المعرفي و تصحيح المعتقدات الخاطئة : " التي نصها 

الميل إلى التفكير الالعقالني في شكل  انخفاضقد تحققت حيث " بالعدوان لدى المراهق الجانح 
صار متوسط في التقييم البعدي مقارنة بالتقييم القبلي إذ أن مستوى الميل إلى أفكار ملموس و 

 . انخفضالالعقالنية قد 

تساهم التقنيات السلوكية في تخفيف من سلوك "كما أن الفرضية الفرعية الثانية و التي نصها 
العدوانية  السلوكياتقد تحققت حيث أن مستوى " لمراهق الجانح العدواني الذي يظهر عند ا

بما يحمله المقياس من سلوك عدواني مادي و لفظي و غضب و عدائية وقد تحسن  انخفضت
 انخفاضحيث تواصل  أستمرفي التقييم البعدي مقارنة بالتقييم األولي كما أن هذا التحسن قد 

 .يوم  54و بعد مرور  0و  0ضمن مستوى 

توجد فعالية للبرنامج : "رضية الرئيسية و التي تنص على مايلي بذلك يمكن القول بأن الف و
قد تحققت عند " ني لدى مراهق جانح المعرفي السلوكي في تخفيف من سلوك العدوا العالجي

 .الحالة األولى 

ى الفرعية و ومن خالل نتائج الدراسة تبين أن الفرضية األول"  وليد "فيما يخص الحالة الثانية 
تساهم التقنيات المعرفية في إعادة البناء المعرفي و تصحيح المعتقدات الخاطئة : " التي نصها 

الميل إلى التفكير الالعقالني في شكل  انخفاضقد تحققت حيث " بالعدوان لدى المراهق الجانح 
الميل إلى أفكار  ملموس و صار متوسط في التقييم البعدي مقارنة بالتقييم القبلي إذ أن مستوى

 . انخفضالالعقالنية قد 

تساهم التقنيات السلوكية في تخفيف من سلوك "كما أن الفرضية الفرعية الثانية و التي نصها 
العدوانية  السلوكياتقد تحققت حيث أن مستوى " العدواني الذي يظهر عند المراهق الجانح 

ظي و غضب و عدائية وقد تحسن بما يحمله المقياس من سلوك عدواني مادي و لف انخفضت
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 انخفاضحيث تواصل  استمرفي التقييم البعدي مقارنة بالتقييم األولي كما أن هذا التحسن قد 
 .يوم  54و بعد مرور  0و  0ضمن مستوى 

توجد فعالية للبرنامج : "و بذلك يمكن القول بأن الفرضية الرئيسية و التي تنص على مايلي 
 عند قد تحققت" في تخفيف من سلوك العدواني لدى مراهق جانح المعرفي السلوكي  العالجي
 . ثانية الحالة ال

ومن خالل نتائج الدراسة تبين أن الفرضية األولى الفرعية و "  أنس"فيما يخص الحالة الثالثة 
تساهم التقنيات المعرفية في إعادة البناء المعرفي و تصحيح المعتقدات الخاطئة  : "التي نصها 

الميل إلى التفكير الالعقالني في شكل  انخفاضقد تحققت حيث " بالعدوان لدى المراهق الجانح 
ملموس و صار متوسط في التقييم البعدي مقارنة بالتقييم القبلي إذ أن مستوى الميل إلى أفكار 

 . انخفضنية قد الالعقال

تساهم التقنيات السلوكية في تخفيف من سلوك "كما أن الفرضية الفرعية الثانية و التي نصها 
العدوانية  السلوكياتقد تحققت حيث أن مستوى " العدواني الذي يظهر عند المراهق الجانح 

ن بما يحمله المقياس من سلوك عدواني مادي و لفظي و غضب و عدائية وقد تحس انخفضت
 انخفاضحيث تواصل  استمرفي التقييم البعدي مقارنة بالتقييم األولي كما أن هذا التحسن قد 

 .يوم  54و بعد مرور  0و  0ضمن مستوى 

توجد فعالية للبرنامج : "و بذلك يمكن القول بأن الفرضية الرئيسية و التي تنص على مايلي 
قد تحققت عند " لدى مراهق جانح  المعرفي السلوكي في تخفيف من سلوك العدواني العالجي

 .الحالة الثالثة  

ومن خالل نتائج الدراسة تبين أن الفرضية األولى الفرعية و "  أحمد "فيما يخص الحالة الرابعة 
تساهم التقنيات المعرفية في إعادة البناء المعرفي و تصحيح المعتقدات الخاطئة : " التي نصها 

الميل إلى التفكير الالعقالني في شكل  انخفاضقد تحققت حيث " بالعدوان لدى المراهق الجانح 
ملموس و صار متوسط في التقييم البعدي مقارنة بالتقييم القبلي إذ أن مستوى الميل إلى أفكار 

 . انخفضالالعقالنية قد 
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تساهم التقنيات السلوكية في تخفيف من سلوك "كما أن الفرضية الفرعية الثانية و التي نصها 
العدوانية  السلوكياتقد تحققت حيث أن مستوى " اني الذي يظهر عند المراهق الجانح العدو 

بما يحمله المقياس من سلوك عدواني مادي و لفظي و غضب و عدائية وقد تحسن  انخفضت
 انخفاضحيث تواصل  استمرفي التقييم البعدي مقارنة بالتقييم األولي كما أن هذا التحسن قد 

 .يوم  54بعد مرور و  0و  0ضمن مستوى 

توجد فعالية للبرنامج : "و بذلك يمكن القول بأن الفرضية الرئيسية و التي تنص على مايلي 
قد تحققت عند " المعرفي السلوكي في تخفيف من سلوك العدواني لدى مراهق جانح  العالجي

 .الحالة الرابعة 

إلى الخبرات التي مر بها األحداث  إن تحقق الفرضية الرئيسية مع الحاالت الدراسة تعزوه الباحثة
مهارات  اكتسابمن خالل جلسات التدخل المعرفي السلوكي المطبق عليهم مما أدى بهم إلى 

مظاهر السلوكية لديهم التي ركزت عليها الدراسة وهي  األحسن فيجديدة و حدوث تغيرات نحو 
 .العدوانية   سلوكياتاألفكار الالعقالنية و 

تم إعطاء فرصة للجانحين األحداث ان يتعلموا أكثر عن طبيعة مشكالتهم فبواسطة البرنامج 
من خالل الشرح لهم نموذج المعرفي وعن أنها كلها نتاج عن تفكيرهم و عدم الفهم الجيد للموقف 

 .و تعليمهم لهم ، مما كان له أثر واضح في تعاون الحاالت مع الباحثة 

 االسترخاءالمطبقة في البرنامج خاصة تقنية التخيل و و البد من إبراز الدور الفعال للتقنيات 
العضلي له دورا فعال في النتائج المحققة و الحوار الداخلي لمعالجة التشوهات المعرفية لديهم و 

 " .وليد"و " أنس"السلوكية خاصة لدى 

نحو  مسلوكياتهوتتوقع الباحثة أن التغيير الذي حدث مع الحاالت سيكون له أثر كبير في تغيير 
 .األفضل خاصة وأنهم رسموا و حددوا اهدافهم ويسعون للوصول لها 

كما أن تدريب الحاالت على الجمباز العقلي و إعطائهم لهم كواجب منزلي من أجل إبطاء 
التدهور المعرفي لديهم وهو يعمل أيضا على حل مشاكل القراءة و الكتابة و خاصة نموذج 

واجبات منزلية ة و الفيل و غيرها من نماذج التي أعطيت كالخربشة بشكل عكسي و نموذج البوم
 و التوغل أكثر في البرنامج العالجي و حبه و تفضيل إستمراره االنخراط ساعدت األحداث على
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كما أن تقنية النمذجة كان لها دور أساسي في البرنامج حيث تم عرض نماذج قصصية التي 
 .الذاتي لكل حالة أصبحت بعدها نموذج يحتذ ابه في اإلرشاد 

عليها في البرنامج لها فاعلية واضحة على الحاالت  االعتمادو كذلك الممارسة السالبة التي تم 
 .جيدة وتحديد طريقة صحيحة لتفريغ الغضب  اجتماعيةفي تكوين مهارات 

ث وال يمكن أن نتغافل عن دور العالقة التعاونية التي نشأت بين الباحثة و الحاالت الدراسة حي
كان لها أهمية كبيرة في تحقيق اهداف التدخل العالجي ومن ضمنها إلتزام حاالت الدراسة بالقيام 
بالواجبات المنزلية و إقتداء بالتعليمات و ممارسة ما تعلموه في الحصص العالجية و الرغبة 

مال أو و الخروج مما هم فيه وعدم إبداء أي إه التغييرالكبيرة في التعاون و رغبتهم أيضا في 
العالج المعرفي السلوكي عالج  واعتبارغياب أو عدم تعاون من قبلهم أو تذمرهم من واجبات ، 

 .تشاركي و تعاوني فقد تم بنجاح و بتعاون بين الحاالت و الباحثة 

    

 

 

 

  



265 
 

 خاتمة

المراهقة فترة  باعتبارتعتبر مشكلة السلوك العدواني في فترة المراهقة من أكثر المشكالت تداوال 
حرجة يمر بها الفرد في طور نموه ومن بين صعوباتها أنها قد تؤدي للجنوح الذي أصبح من 

وهذا األخير يفرض نفسه على الباحثين لدراسته و تعرف عليه و كذلك دراسة  العصرمشكالت 
 .العدوانية التي معظمها يؤدي إليه  السلوكيات

وقد جاءت دراستنا من أجل البحث عن مدى فعالية البرنامج لعالجي المعرفي السلوكي لتخفيف 
نجاح البرنامج  اعتبارننا العدوانية عند المراهق الجانح ، ومن هذا المنبر يمك سلوكياتمن 

قبله من أبحاث و دراسات حول هذا  العالجي مع الحاالت األربعة دليال علميا يضاف إلى ما
 .الموضوع 
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 :كما وردت األولى نص المقابلة مع الحالة 

 أحكيلي على عالقتك بأمك 

وش تحبي نقلك ، و اهلل الباس فرات أي مجنونة على روحها ساعا تضربني و ساعا تقولي _ 
أني نشتيك و نا عالبالي ماتشتيني ماوالو بصح خليها برك هي فرات ألي تحاللي القعدة معاها 

مايجيش عندها خالص غير مرات فرات ، هي ُيما  نتقابض معاها هبلها بابا كي زوج عليها و 
 .و مرات أنما نقلق و هي تقلق أنا نسب وهي تسب و نطيحلها الهدرة نورمال 

 أحكيلي على عالقتك مع باباك 

يخاف منها أخر تقولوا موت يموت كلش ليها وحدها على روحوا أو مرت مرتوا نذل هذاك أو _ 
صوارد كامل يمدهملها حنا يعرف غير يضربنا و يسبنا و مكرهلنا حياتنا و يزيد و يزيد يقولي 
أقرا هه يحب يقرا يروح هو يقرا قررت يعود يضربني نضربوا يسبني نسبوا و زيد نكرهوا أخر و 

 جوعنا خالنا ضعنا كون غير مات حنا ورثناه كرهت حياتي منو يقلقني منحبش نتالقاه خالص 

 ؟كيفاش عالقة أمك بأبيك 

يجينا مرة فالعام يسبنا كامل و يتقابض معاها وهي تسب وهو يسب ميحبش يصرف عليها و _ 
يقولها نتي غلطة حياتي و هي تعيطلوا المسحور نقلق أخر أنا نعود ندخل في وسطهم و نتساب 

 .يروحوا يلعبوا بعيد  معاهم و زيد أنا منحوسش عليهم

 ؟تحب تقعد مع والديك 

إيه بزاف باش نتقاتل معاهم و نفرغ قلبي لخاطر هوما جابونا و طيشونا سقسي تشوفي جامي _ 
جاوني هنا خالص نتقاتل معاهم و نتضارب و نعود نكسر لماعن و لحوايج و نقطع القش و 

 م نكسر واش في طريقي كامل مهم نبرد قلبي و نخرج نخليهاله

 ؟كفاه عالقتك مع أفراد أسرتك 

ديما قباض و مشاكل و سب و يحبوا يحكموا فيا خالص و يفرضوا عليا رايهم و هوما _ 
مايمدوليش حتى فرنك صح نخاف منهم شوية من خويا لكبير مي نردلوا الهدرة و هو يهدر و نا 
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نهدر أي أنا نخاف الحق الحق من فرد حاجة فدنيا هذي هي نبقى هكا بال مستقبل و بال صوارد 
مع  navegueنتقلق على مستقبلي و نخاف نعيش ديما على السرقة ومع صحابي أحنا ديما نا  

دماغ و ال دبزة نرقدوا شهر ، مرات نسخطهم كي بعضانا و نيبانيو ، و ألي يقلقني ندخل فيه 
، كاين واحد نغير منو نتمنالوا غير الشر نفد نموت كي يجي يقول أني نجحت و يكون  يقلقوني

لباس عليه في دارهم ، أصال واحد مايحبني أنا كامل معايا على جالت صالحهم فرات ، أنا على 
جالتهم ديما ندخل دبزة بعد وهوما شرور كبار كالب و حيوانات ، وكاين واحد عالبالي راه 

 .ة ، يحب يجيبني على راسي خليه برك حطني حمار و انا فايقلوا يوجدلي في فخ

 ؟كنت تتوقع راح تدخل هنا 

الال جامي أصال أنا ديما نقول أني صغير ندير وش نحب ماعندوا ما يصرالي نتالح على _ 
الناس نضرب الناس نسبهم نسرقهم نقلقهم وال ندير فيهم حالة واحد ماعنددوا ما يقضيلي ساعا 

 . جيت هنا

أشهر يعطيه ربي ضربة أن شاء  60أني كنت قلقان أخر وش راح يحكم الجوج عليا سعا قال 
اهلل هلكني ربي يهلكوا في صحتوا أصال أني سرقت من قبل مادارولي والو و ديما نضرب الناس 
واحد مادارلي شيء سرقت دار و مرة دخلت فالنهار شربت مدام كوراج دخلت عند مرأة عرفتها 

سرقتلها الذهب تاعها و خرجت وكي سمحت مادارولي والو مع أني ضربتها رعفتها وحدها و 
 60قلقتني اهلل غالب ، مرة هذي واحد الرخيس محبش يسمح و زاد الجوج الكلب عطاني طول 

 أشهر 

 ؟كيف تشعر و أنت مقيم هنا في المركز 

على مرة حاجة و  كرهت حياتي نولي قاعد قاعد نشغل بيهم نسيح لحوايج و نكسرلهم مرة_ 
و نا مايهمنيش نقولهم ماشي قصدي هههه نتبلى الناس بال سبة و نشريهالهم و نحسهم يكرهوني 

فيهم خلي يكرهوني و كي يحقروني طول نولي نعيط و نهز صوتي و نخبط و النعود نجرح 
 .روحي و ال مانكلش مرات حتى يقولولي نت وش بيك و يعودوا يقودولي 
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 ؟ قلم هناعندك صعوبة فالتأ

ال ون تحطيني نبردلك قلبك و نخرج على لباليص كامل و لباليص كامل يخرجوا عليا و ألي _ 
ماعجبوش الحال الدبزة هي حلو الوحيد و حتى إذا كان المشكل خاطيني ندخل نضرب و 

 .ركاالت طول بال مانفهم نموت على مشاكل 

 ؟عندك صحابك هنا فالمركز 

وش ندير بيهم يقلقوني بزاف أغبياء و دواب حشاك يحبوا لعصا فرات و يخافوا أخر بصح _ 
 نلقاهم يتقابضوا ندخل حتى أنا و نتمسخر بيهم نعيطلهم خرفان 

 ؟كي تصرالك حاجة هنا تقلقك و ماتعجبكش وش دير 

لي منجملوش نردلوا_  الهدرة  وش راح ندير نخلطها مزال ميعرفونيش نضرب نقلب نكسر نفزد وا 
 ما ألي يتبالوني و يتالحوا عليا نهرب ؟ مانهربش باينة لخاطر أنا خاطيهم وهو 

 ؟تحب تدخل فالمشاجرات 

نموت على المشاكل نحس روحي كي نضرب أني عايش سوا كنت على حق و ال الال _ 
 مايهمنيش بزاف المهم نشعلها و ندخل فيها و الندخل فيها طول و كي نلقاها خاصة مع ألي من

 .عمري مانراطيش خالص 

 ؟تحب تضر روحك 

مرات برك ماشي ديما كي نقلق وال نكون فاد و يكون في يدي دخان نطفيه في روحي وال _ 
نجرح روحي فالوقت هذاك منحسش مي من بعد تضرني هنا كي يحقروني و مانجمهمش نكسر 

 بيدي و نتجرح بال مانفيق 

 ؟تحب تزعج الناس و تخوفهم منك 

أنا نفرح أخر و )..( أو جا )..( يعجبني الحال كي ناس تخاف مني و يعودوا يقولوا أوجا _ 
نحس روحي حاجة و هذي ماتصراش كون مانخوفهمش و مانتالحش عليهم فهذا لبالد كون ما 
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تخلعهمش مايديرولكش حساب و زيد بالد الحقرة و لعرب هكا يحبوا نقلق بكري الناس و الجيران 
 .مانقدرش و مايستاهلوش لقدر خالص  نعيط بالصوت و

 ؟تحب تعاقب نفسك 

إيه كي نتظلم و يحقروني ماندفعش على روحي منبعد نقول واش داني مادرتش هكا وال هكا _ 
 ساعات بال مانقعد و الكثر  7نقعد بال ماكلة وال ندوش بالماء البارد وال نبقى واقف 

 ؟يعجبك الحال كي تضر ناس خرين 

نلقاها لعبة نشتي نشغل بيهم و يعجبني الحال كي نضرهم و نقلقهم نحس روحي مرتاح _ 
 لخاطر هكا يستاهلوا مايستاهلوش الخير خالص هكا الزمهم 

 ؟تغير 

ماشي بزاف مرات نغير غير من صحابي كي نشوفهم مع والديهم وال يشريو قش جديد _ 
 نفزدهولهم و منحبش يكونوا خير مني 

 ؟من صحابك يهدر فيك و يخطط ضدك تظن بلي كاين 

يه غير هوما بلقناطر يحسابوا فيا غافل فايقلهم كامل حاجة ماتفوتني أنا ندير روحي إ_ 
 ماعالباليش بصح خليهم برك يجي نهار نضرب فيهم واحد نخليه عبرة ليهم كامل 

 ؟متحبش لخرين كي ينجحوا 

ينجح واحد من صحابي و يفرحوا بيه منحبش الزم كامل نكونوا كيف كيف فالهوا سوا كي _ 
نقلق و نفد نموت الزم كامل نخدموا كيف كيف و زيد أنا منقراش و لقراية ماعندها حتى معنى و 

 .آبار لقرايا نجاح مايكونش بصح نكره الناس القرايا 

 ؟كي يتمسخروا بيك وش دير 

 نوض طول نضرب نسب نكرفس ألي يغلط يسلك واش بيك هذا _ 
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 ؟تضرب كي تصلحلك 

إيه مانصدق ينوضوا دبزة و دماغ ندخل طول بال مانخمم نضرب تحسابي فيا نتمسخر _ 
 مانصدق نضرب أي كي نضرب نرتاح 

 ؟في هدرتك العادية تستعمل ألفاظ السب و الشتم 

إيه هنا أني حاولت نقص شوية و مقدرك نتي طفلة بصح مرات مانفيقش مع روحي نهدر _ 
 م تاعي عاد دوريجين بلكالم زايد كلش و عادت عادة فيا لكال

 ؟كي يهددك واحد وش دير 

ندخل فيه طول ماعندوا مايقضيلي بصح كي يكون كثر مني نحكمهالوا و كي كي يعود قدي _ 
 .نشوفوا مرة أخرى نغدروا و نضرب من لورا وال حتى بالحجر 

 ؟نت تسب لخرين و تتالح عليهم سبب 

إيه مرات برك نتالح نضرب بال سبة بصح فمي مانحكمش فيه نضرب و نسب و نتالح و _ 
 نتبلى و كي نكون فارغ شغل مكانش نتالح غير باش نسرق حاجة تعجبني 

  ؟عندك خطة كي تخرج منا وش دير

 إيه نروح نخدم و مانزيدش نسرق _ 

 ؟تعتاقد حياتك راح تتبدل 

صحابي شرور و مانكسرش حوايج تاع ناس و مانسرقش  إيه إن شاء اهلل نعود ماندورش مع_ 
 .معاتش نهز موس و مانهربش من دار نبات برا و مانضربش نحب نتبدل و نبدل حياتي 

 ؟كفاه تشوف مستقبلك 

 كلش ظلمة الزم نخرج منا باش نجم نشوف وش راح يصرا _ 
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 نص المقابلة مع الحالة الثانية كما وردت

 ؟أحكيلي على عالقتك بأمك 

ماما نشتيها بزاف و نعزها خاطر كانت معايا ظالم أو مظلوم تقلقني صح و نسبها و نديرلها _ 
عفايس ماشي مالح نولي نكسرلها لحوايج و نضرب خاوتي وهي تسكت و تبكي فرات و أنا نزيد 

 ماشي ثم بعد كي دخلت هنا والت تغيضني بزاف  فيها و عادت تغيضني

 ؟أحكيلي على عالقتك بأبيك 

بابا صعيب بزاف و ماهوش حنين كامل كان ديما يعايرني بلقرايا و ( سكوت ) وش رح نقولك _ 
يقولي إسمك ماتعرفش تكتبوا كنت نكرهوا بصح كي مات نسيت كلش و كلي ماعاش نهار و 

 ماعرفتوا 

 ؟كانت عالقة أمك بأبيك  كيفاش

كيما كنت نشفى كانت مليحة و من بعد وال تديما مشاكل وديما قباض تدخل لدار تلقاه ديما _ 
يسب و هي تسب مشاكل على أتفه األسباب و مشطل األساسي هو أنا يقولها عاله مايديرش 

جاباتو فوق تكوين أهدري معاه وهي أو مايحبش و تنوض عليا أنا و خويا الصغير هذاك ألي 
القلب كيما هي تقول بابا ميحبوش خالص والو فالضرب يضربها تروح لدار جدي بالشهور مهم 

 كانت مخلطة كي مات بابا هدنت شوية 

 تحب تقعد مع  والديك ؟

ال جامي نتخيل روحي قاعد وسطهم و معاهم سيرتو بابا بالذات ماهوش نتاع قعاد بكري حتى _ 
، و ديجا مايعرفوش يهدروا كي ناس هو يسب ونا نزاقزوا المهم  كي نجي نقعد يسبني نوض خير

 الحرب 

 ؟كفاه عالقتك مع أفراد أسرتك 

مشاكل عندنا ماتفضش أنا ألي نتحكم فيهم ألني أنا األكبر معجبوش الحال يهز قشوا و برا أنا _ 
نقولك لقيت الضرب هو الحل هو بيه تولي كلمتك مسموعة  راجل تاع الدار أنا المسؤول عليهم ،
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و دير واش في راسك العياط ، السب الضرب أبار هكا مكان والو ، دارنا يصرالهم المشاكل برا 
أنا نروح ندخل طول فيهم حاجا ماتهمني و زيد واحد ماينجملي أنا عزرين تاعهم نحيلهم جدهم 

ليا قاوي  وما يهمنيش رايهم فيا بزاف راهم على بعضاهم باش يقولوا عكامل مرات أنا نشريهالهم 
 فوق كسكاس يفوروا 

 ؟كنت تتوقع راح تدخل هنا للمركز 

قبل مانسرق جامي توقعتها كنت نضرب و نسب و نتعدى على الناس و ندخل في المشاكل _ 
 أنا ماعندي حتى عالقة بيهم و ضربة بالموس عرفتها راح تتخلط قلت الحبس طول جامي

توقعت ندخل ، أنا نتقلق ليه ليه و يالي نحكموا بالهدرة نديه نديه و نجيبوا و اميغلبنيش فلكالم 
 كرهت لعرب كون صلحتلي أني حرقت تهنيت 

 ؟كفاه تحس ونت مقيم هنا فالمركز 

خلي برك أووووف نخاف نبات هنا كثر من لي كنت و لي حكم عليا لخاطر أنا نسرق و _ 
و نخاف يديروها بيا هذوا ألي هنا و يحطوني على راسي و نبقى هنا  نحب نضرب و نفد نموت

 .منيش مرتاح خالص 

 ؟عندك صعوبة فالتأقلم هنا 

إيه بزاف يقلقوني بزاف هنا مايخلونيش ندير رايي نحب نضرب و نتقلق كي نشوف واحد هنا _ 
ك و يردموكو اهلل العبها عليهم عزرين و زيد واحد مايحب الخير للغير هنا كامل يحبوا يهدمو 

 .نضرب واحد فيهم نكرفسوا و نعتلهم وش يحسبوا في رواحهم 

 ؟عندك صحابك هنا فالمركز 

عندي واحد نفرغوا لبعضانا و زيد كامل عادوا يقلقوني و حتى هذا صاحبي راهو هكاك فرات _ 
 .مانوثقش فيه بصحن تعاونوا مع بعضانا 
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 ؟وش دير  كي تصرا حاجة هنا تقلقك و ماتعجبكش

نعيط نغوث و إذا تنارفيت نضرب نورمال خالص و زيد عالبالهم بيا أنا واحد مجنون على _ 
روحي مايقلقوني مايدوروا بيا يحبوا يدوروا بيا نحطهم عند حدهم من أول كون يفوتوا يدخصوا 

 .صايي الزم الكف و تثبت روحك هنا رانا في غابة قاوي ياكل ضعيف 

 ؟تحب تدخل في مشاجرات 

إيه مرات نتقابض بال مانفهم ندخل طول في جدهم نضرب هيه نحب نبين أني صعيب و زيد _ 
 .الصقلة  فرات  viveعندي نيف يغلطوا يسلكوا ليهدر نشعل فيه سواء بالكالم و البالكف 

 ؟تحب تضر روحك 

ومانحاشي حتى حد مريض أنا كي يخرجوني من دين محمد نعود نضرب فرات نكسر ونسب _ 
نضرب الناس ألي قدامي نطيحلهم قدرهم  زكي مانجمش نخرج قلقتي فالحيط  حتى يحب يريب 

 .مرة كسرة صوابع يدي فالحيط من قلقة ظالموا عينيا 

 ؟تحب تزعج الناس و تخوفهم منك 

عليهم لحجر و ال  أنا يفوت واحد نضربوا و نتالح عليه و يعود هو يجري موراك و الطيش_ 
ترمي زبالة في بابهم و زيد حاجا مليحة كي يخافوا منك يعود عندك شان و قيمة و نحب نعيط 

 .و نهز صوتي باش نخوفهم و نسبق أنا األول بالضرب 

 ؟تعاقب نفسك  

 .إيه ديما ماشي قدامهم يتشمتوا فيا نغلط نعاقب روحي و نسب روحي _ 

  يعجبك الحال كي تضر ناس لخرين ؟
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مرات كاين ناس يستاهلوا الضرب و يستاهلوا الواحد يحكمهم ينحيلهم من دنيا هذي و الضر _ 
كاين والد كي نشوفهم نتغزل تحكمني القنطة منهم هوما قرايين و ناجحين و ليهم منفعة ليا ، 

 .يجيبوا يحبوا يفوتوا بيا الوقت أي كون في يدي ألي نطيح فيه مانعاودلوش 

 

 ؟تغير

ماشي من ناس كامل نغير من ألي لباس عليهم و من يالي عندهم صوارد و نغير من ناس _ 
ألي عندهم الزهر و كي يروحوا يلقاو لهنا ، هذ لعباد مانحبش نريح معاهم خالص مانحبش 

 يجوني في طريقي و زيد نلقى واحد منهم في جماعتي نباصي كتر من هكا جرتوا 

 ؟خطط ضدك كاين من صحابك ألي يهدر فيك و ي

كامل واحد ما يصلح هنا مكانش المان واحد مايحبلك الصالح كامل تاع رواحهم تعطيهم _ 
الظهر ينحوك من الخريطة هوما هنا راهم ديما حاقدين عليا غيارين مني يحبوا يخلوني أنا ديما 

 ألي منسواش 

 ؟متحبش لخرين ينجحوا 

ل نكونوا زيروات و أي ينجح نفزدوها عاله ينجحول باش يعودوا خير مني مكانش الزم كام_ 
 عليه و على قرايتوا لقراية لبنات و حنا رانا رجال 

 ؟كي يتمسخروا بيك وش دير 

حتى أنا نرد عليهم و نزيد فيها حتى نوصل لضرب و نعتلهم وش معناتها يتمسخروا بيا أنا _ 
 سيدهم 

 ؟كي تصلحلك تضرب 

لوش أنا عزرينهم ، و زيد يديني نيف على زوج إيه نضرب ماال نلعب و ألي نضربوا مانعاود_ 
 خاوتي على جالتهم نضرب مانراطيش ندير كلش 
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 في هدرتك العادية تستعمل ألفاظ السب و الشتم ؟

مرات ماشي بزاف ، كاين كلمات عادوا يجيوني نورمال وهوما ماشي نورمال لصقوا فينا لكالم _ 
 حتى فالدار ماعندوا مايصرا كلش نورمال  زايد في حومتنا عادي جدا و عدت نقولوا

 

 كي يهددك واحد وش دير ؟

سنة نسبوا و نجبدلوا شجرة  05و 05يغلط يحل فموا نكسرهولوا هذا إذا قدرتلوا و إذا من تاع _ 
 تاع عايلة تاعو كاملة واحد مايغلط واش يهددني نرحيه 

 نت تسب لخرين و تتالح عليهم بال سبب ؟

م وهازلهم الحقد و الغل في قلبي منين نشوفهم نسبهم و نبدالهم من لبعيد و إيه كي نعود نكره_ 
 نرمي عليهم لمعاني 

 عندك خطة كي تخرج منا واش راح دير ؟

 إيه بيان سوغ الهجرة الزم نلم صوارد نخرج من هذ لبالد _ 

 تعتاقد حياتك راح تتبدل ؟

ن صحاب ألي مايستاهلوش و إذا فت و خرجت منا رح نتبدل أنا وحياتي و كلش نحبس م_ 
 نعود التي مع همي 

 كفاه تشوف مستقبلك ؟

 وراء لبحر و كي نخرج منا مابقاتش معيشة في دزاير _ 
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 نص المقابلة مع الحالة الثالثة كما وردت

 أحكيلي على عالقتك بماماك ؟

 ماما مغبونة تشف ربي سعات تكون حنينة و سعات دور عليا،نعيا نفهم عليهم هذوا _ 

 أحكيلي على عالقتك مع باباك ؟

يحاوزني مدار يقولي روح جيب مصروفك وال دبر راسك أنا كنت قدك واحد ماعطاني جرايروا _ 
 عدت نسرق ركبلي لقرينة 

 أحكيلي على عالقة والديك مع بعضاهم ؟

ماتهدريش عليهم هوما سبابنا هو يلبس يعدل مايحوسش علينا مايصرف علينا و كولوا _ 
أندرتيكر  د قولwwcلسما على األرض و تولي بعاضكم كي تحاسبوا يما تقولوا أصرف يهبط ا

 يظل يعطيها في طراح وهي تظل تسب فيه ملي عرفت صالحي و نا نشوفهم هكا 

 تحب تقعد مع والديك ؟

 كاش واحد يحب يقعد وسط المشاكل نحب لهنا و يفكوني برك ، و يخطاو جرتي _ 

 كفاه عالقتك مع أفراد أسرتك ؟

ديما يديو يضربوني و حتى أنا نضرب نسقلهم حوايجهم يحطوني رواحهم رجال عليا وهو _ 
 فالكف من عند بابا 

 كنت تتوقع راح تدخل هنا ؟ 

صح مالف نتقابض ندير مشاكل نسب نضرب ناس كامل واش يجي في مخك كامل أنا _ 
فلخر (  ليريكا + إكستازي )نديروا مرة هذي كي كسرت الحانوت و صرفت صوارد كامل على 

جاء واحد من البوليس حكمني حب يربجني ضربتوا ، هو بدا مع األول يقولي نربجك و انا 
منحبش عد هو يسب و أنا نسب فيه حطني فالفورقوا ضربني ضربتوا بواش نجمت ، جرت هذا 

 الحيوان أني هنا 
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 كيف تشعر و أنت مقيم داخل المركز ؟

ر باش نخرج منا كرهت هذي مهيش معيشة الزم نخرج منا هنا أني نقلق أخر أني نخمم غي_ 
نزيد فيها و نتقابض و نفرغ غشي فلي يخدموا هنا و ألي معايا نضربهم و نسبهم ما يهمونيش 

 يحبوا ضرب أني واجد وكي يقلقوني نضرب 

 ؟عندك صعوبة فالتأقلم هنا 

يحكموا فيا وال يفرضوا رايهم عليا إيه بزاف خالص منحبش نبقى مخنوق أنا طير حر نحبش _ 
و كي يديرهولي و مانجملهمش وش يحبوا يانحقرهم يا نغدرهم يا نرجع على روحي و نرد غشي 
عليا نحب نكون براسي آالز مع روحي هوما ما يخلوكش تولي تتحتم عليا نضرب و نتقابض و 

 نغوث

 عندك صحابك هنا فالمركز ؟

وا طول و يحب يدخص نحيه من خريطة مرات نسمعهم يهدروا الال هنا ألي يقولي كلمة نردهال_ 
 .فيا نروح طول نضربهم ما نخممش خالص الزم إسمي يحرم عليهم 

 كي تصرالك حاجة هنا و تقلقك و ماتعجبكش وش دير ؟

مانقولش خالص نبدلها وحدي و إذا محبوش يخولي نبدلها آآآنضرب نطيح خشين طول ندبز _ 
 لوا فخة و نحطوا على راسوا نكفخ و ألي منجموش ندير 

 تحب تدخل في مشاجرات ؟

إيه و شكون ألي مايحبش الزم تضرب باش تقوى ضرب ألي تمدوا يلي مارة في ناس و _
 يتفروك و يبعدوا عليك ، حتى اذا متعرفهمش الزم تبدأ بالضرب باش مايحوسوش يعرفوك بعد 

 تحب تضر روحك ؟
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قلق خالص و نهزلهم الكره و الحقد ونعود نتمنالهم كي مايديروش رايي و نعود مانجمهمش ن_ 
غير الموت و الشر ويتعوقوا و يعقدوا في بالصة و نرجع على روحي كي مانجم ندير والو ، 
نعود نتكيف بزاف و نضرب روحي ونخبط روحي و مرات نديرها مكرا في روحي نعود نقطع 

 .يهم الطريق بال مانحوس على طموبيالت غير باش تضربني وحدة ف

 تحب تزعج الناس و تخوفهم منك ؟ 

ألي خاف نجى الزم يخاوفوا مني باش يبعدوا على شري و ما يخافوش كون ماطيحش خشين و 
ماطيحش فيهم وحدة سخونة و يعودوا يترعدوا وال تدخل عليهم و تكسرلهم حوايجهم إإييه يعودوا 
يديرولك حساب و ال تعود تمد للوالد تاعهم الحبة و يعودوا كامل يعرفوك و يحسبولك ألف 

 .رها مكرا نفزد لوالد كامل و ندي حساب 

 تحب تعاقب نفسك ؟

ماشي بزاف أنا نعاقب روحي كي نشرب وحدة و منبعد نقول واش داني كون بعتها خير و خير 
 روحي باش منعاودهاش بصح نعاودها يغلبني راسي  نولي نكوي

 يعجبك الحال كي تضر ناس خرين ؟

نخاف نباصي في واحد جرتهم أني هنا  مرات فرات كي نكون قاعدلهم أنا أني قلوقي على روحي
نهار ألي سرقت الحانوت و كسرت كلش فيها لخاطر موالها محبش يكرديلي و نشعني منجمتش 

 .نضربوا خدمتهالوا كحلة  يستاهل 

 تغير ؟

من خاوتي كفاه يقودولهم دارنا و ديما هوما خير مني و كلش يقولولي خلي لخوك خلي لخوك _ 
 يا غير أنا واحد مايسمع ب

 تظن بلي كاين من صحابك يهدر فيك و يخطط ضدك ؟ 

 كامل كامل يهدروا فيا بال إستثناء و مايحبونيش و يحبوا يضروني _ 

 متحبش لخرين ينجحوا ؟
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كي نعودوا نقراو و نجيف كي واحد من صحابي يقولي ماخدمتش ومنبعد ينجح و يجيب مليح _ 
 .و هو كان يكذب عليا 

 ؟  كي يتمسخروا بيك وش دير

نتمسخر حتى أنا بيهم و نضرب كي يزدوا فيها نتعارك معاهم حتى يحبسوال عند حدهم و _ 
نسبهم و نقول ألي مايتقالش و يعودوا هوما يهدروا و نا نهدر سي ديجا هوما ألي يتالحوا عليا 

 .أنا خاطيهم  ، مرات برك ون نستهزا بيهم و ال نسبهم 

 كي تصلحلك تضرب ؟

إيه بيان سوغ نضرب و ماالال نضرب و ندير كلش و كثر من ضرب أني هنا جرت الضرب _ 
 و أني نعرف نضرب كي نكون منيش في عقلي نقلق أخر و نخرج غشي فالناس 

 في هدرتك عادي تستعمل ألفاظ السب و الشتم ؟

 .ديما ديما عادت عادي جدا عندي مانعتابرها السب ال والو 

 ير ؟كي يهددك واحد وش د

 .نوض نفزدلوا الفاصاد تاع وجهوا نشوهوا نحيه _ 

 نت تسب لخرين وتتالح عليهم بال سبب ؟

كي يقلقوني نعود نضرب و نكفر و نطيح الهدرة و نقول كلش و نضرب بال مانفيق نلقاهم _ 
 .دمومات عادوا يهبطوا 

 عندك خطة كي تخرج منا وش دير ؟

 منعرف هات نخرج منا فرات _ 

 مستقبلك ؟كفاه تشوف 

 مدامني هنا راه ظلمة كي نخرج منا نخمم _ 



 المالحق 
 

 تعتاقد حياتك راح تتبدل ؟

 .كون نعود جوار كبير و معروف و ندخل في نادي أبار هكا مكان والو _ 

 

 

 



 :نص المقابلة مع الحالة الرابعة كما وردت 

 أحكيلي على عالقتك بأمك ؟ 

ون نشفى عليها انا ، متهدريش عليها فكينا منها القطة يغيضوها والدها و حنا طيشتنا و _ 
 .ماشفتش وراها 

 أحكيلي على عالقتك مع باباك ؟ 

حنا مهوش سامع بينا كي يوكلنا ويشربنا   يظل يجري منا و منهيه على جالت صوارد بصح_ 
 .راه دار آفار 

 كيفاش عالقة أمك بأبيك ؟

أني قتلك مانشفاش عليها حتى نشفى على عالقة تاعهم يحكيولي عليها فرات يقولولها _ 
 .الخامجة ألي متسواش أي باينة هزت على راسها و مارجعتش 

 تقعد مع باباك ؟

  هو يخدم فاكتور قليل ون نشوفوا_

 كيفاه عالقتك مع أفراد أسرتك ؟

نانا و جدي كبار مساكن ألي يجي يصرف فيهم و يكلحهم و ختي الصغيرة نشتيها أي عاقلة _ 
 .مهيش كيما ًما 

 كنت تتوقع راح تدخل هنا للمركز ؟

جامي حطيت ندخل هنا ما يوقع غير القافز من شطارتي جبتها في روحي و أني هنا ، عاله _ 
مع كليك تاع صحابي و محرقين دوروا ال فالجيب و تفاهنا نسرقوا طاكسي و راك هنا ؟ كنت 

نبيعوها لواحد يبيعها بار بياس سرقناها و ضربنا موالها منعرف شكون رخيس و كلب باعنا 
طاحوا علينا البياري مع صحابي و نا هاز الموس هوما يضربوا و نا نضرب جرحت واحد هنا 

 .عرفت بلي صايي فضت حياتي 



 فاه تحس و نت هنا ؟كي

كل مرة و كفاه أنا مالف صوفا طايرة ، واحد ال يطيرهالي قاري كلش هنا تحشاتلي قريب نهبل _ 
 .هنا 

 عندك صعوبة فالتأقلم هنا ؟ 

 قتلك راح نهبل من قلقة مانفيقش نظل فالباقارات مع مربيين هذوك ألي داروا فيا حالة ، شغلوا بيا
 .و أنا لقيت بواش نشغل كل يوم تبق معاهم و تخالص مال 

 عندك صحابك هنا فالمركز ؟

عندي زوج لي زوم نتكيفوا كيف كيف كي نتقابض يتعاونوا معايا و أنا ثاني مانخليش عليهم 
 .الطريق 

 مشاجرات ؟ تحب تدخل في 

 ول مرية أنا نمبر وان أنا كي نتقابض و نضرب نعيش أكشن خير من لقعادهذا تق_ 

 تحب تضر روحك ؟ 

 جبتها في روحي كي دخلت هنا _ 

 تحب تزعج الناس و تخوفهم منك ؟ 

أني قتلك الواحد فارغ شغل هنا و قبل مانجي هنا نشتي نديرلهم تابعة و تعجبني ؤروحي كي _ 
 يخافوا مني 

 تحب تعاقب نفسك ؟ 

 عاله نعاقب روحي أنا ديما ندير الصحيح و رايي ألي يمشي _ 

 يعجبك الحال كي تضر ناس خرين ؟

 هيه يعجبني الحال مليح يخافوا منك و واحد ما يركب فوقك _ 



 تغير 

 ال أنا فايتهم و أنا سيدهم راهم كامل يركعولي و يعبدوني ألي خير مني ماراهوش هنا _ 

 تظن كاين ألي يهدر فيك و يخطط ضدك ؟

 .نهار نديرلهم حساب  كاين واحد القواد هنا و برا بصح أني فايقلهم كاش_ 

 متحبش لخرين كي ينجحوا ؟

 مكانش واحد يحب واحد خير منو يوفتوا أنا هكا بعد نحب ننجح أنا فرات _ 

 كي يتمسخروا بيك وش يدير ؟

 نسمعهم كلمات من القاموس ينساو يخرجوا الحروف من شوك _ 

 كي تصلحلك تضرب ؟

المشاكل منين يكثروا المشاكل يشيع  حاجة باينة أنا سبيسيالتي تاعي ضرب ، نفنى على_ 
 .إسمك تولي معروف 

 في هدرتك عادي تستعمل ألفاظ السب و الشتم ؟

 ال أنامتربي و نعرف واش نخرج و لمن نخرج من فمي القاموس نجبدوا غير اللي يستاهلوا _ 

 كي يهددك واحد وش دير ؟ _ 

 ألي يهددني ندخل فيه بدماغ عاله أنا لمقة ساهلة أنا 

 لخرين و تتالح عليهم بال سبب ؟  تسب

 .مانسبش و مانتالحش هكاك عاله مهبول أنا بصح ألي يقرب يموت _ 

  ؟عندك خطة كي تخرج منا وش دير

 مانعرف و اهلل مانعرف _ 



 ؟تعتاقد حياتك راح تتبدل 

 أن شاء اهلل وعاله الال _ 

 ؟كفاه تشوف مستقبلك 

 كون نحقق واش نحب و نولي كاتب معروف نخرج من الغرق ألي فيه انا ضرك _ 

 

 



 مقياس السلوك العدواني و العدائي للمراهقين 

 : نوع الجنحة : ...........       تاريخ تطبيق المقياس :...........السن : .........  الجنس :............  اإلسم 

 : التعليمة 

ت هناك إجابة عليك في خمس مستويات وليس إليك مجموعة من السلوكيات المعتادة لدى كل فرد ، فحدد درجة إنطباقها
 فهم أكثر لشخصيتك  ىبل هي تساعدك عل صحيحة وأخرى خاطئة 

 أمام درجة إنطباقها عليك ( x)ضع عالمة 

 إطالقا نادرا أحيانا  كثيرا كثيرا جدا العبارات  
      في بعض األحيان ال أستطيع ضبط إندفاعي لضرب شخص أخر  10
      إذا تم إثارتي من جانب شخص أخر تجدني مدفوعا لضربه  10
      أفضل مشاهدة المصارعة و المالكمة  10
      أندفع لتحطيم بعض األشياء إذا أثيرت  10
      أقدم على العنف لحماية حقوقي  10
      أستطيع تهديد األفراد المحيطين بي  10
      أرد اإلساءة البدنية بأقوى منها  10
      أندفع في مشاجرات و خناقات بدون سبب كافي 10
      أحيانا أفكر في إيذاء شخص ما بدون سبب كافي 10
      أضايق الحيوانات وأعذبها  01
      أشعر باإلندفاع نحو إتالف ممتلكات اآلخرين  00
      أشارك في المشاجرات دن سبب  00
      أستمتع أحيانا بتعذيب من أحب  00
ال أشعر بالراحة النفسية إال إذا قمت برد سريعل على أية إساءة  00

 بأقوى منها
     

      أسيء للمحيطين لي بألفاظ نابية عندما اتخالف معهم  00
      أميل للمجادلة و النقاش  00
      عندما يضايقني أي فرد أخبره بما أعتقده في شخصه  00
      إذا أهانني شخص ما إهانة لفظية أرد عليه بأكثر منها  00
      يطلق علي أصدقائي أنني مجادل  00
      في تعبيراتي اللفظية ال أراعي شعور المحيطين من حولي  01
      أستطيع إثارة من حولي لفظيا  00
      أميل للسخرية من أراء األخرين  00
      عندما اختلف مع أصدقائي أخبر الجميع بأخطائهم  00
      إن مبدأي في الحياة هو رد اإلهانة بالمثل  00
      أستطيع إثارة من حولي لفظيا بسهولة  00



      كثيرا ما أذكر األفراد بأخطائهم علنيا  00
      بدون سبب كافي  أسيء لفظيا لألخرين 00
      ال أعطي فرصة لغيري في الحديث و الحوار  00
      أشعر وأنني شخص متقلب المزاج  00
      أشك و أرتاب في الصداقة الزائدة  01
      أميل إلى إيقاع الضرر بالمحيطين بي حيث ال يشعر أحد 00
      سهل علي خلق جو من التوتر و الخوف بين أصدقائي من 00
      أميل لعمل عكس ما يطلب مني  00
      أشعر بالسعادة عند مشاهدة مقاتلة بين حيوانات  00
      أشعر بالسعادة إذا إختلف زمالئي  00
      أوجه اللوم و النقد لذاتي على كل تصرفاتي  00
      يقيم األفراد الصداقات لإلستفادة منها  00
      أشعر برغبة في عمل عكس ما يطلب مني  00
      لو لم يكد الناس لي لكنت أكثر إنجازا 00
      أشعر في كثير من الوقت ان أني إرتكبت خطأ ما  01
      أشعر أن الناس يغارون من أفكاري  00
      على كل تصرفاتهم  أوجه اللوم و النقد لألخرين 00
      أشعر أنني شخص متقلب المزاج  00
      من الصعب عليا ضبط مزاجي  00
      أغضب بسرعة إذا ضايقني أي فرد  00
      أتضايق كثيرا من عادات المحيطين بي  00
      أشعر أن لدي حساسية شديدة لنقد  00
      من الصعب علي التخلص بسهولة مما يؤلمني  00
      أشعر في بعض األحيان و كانني على وشك اإلنفجار 00
      ال أستطيع تحمل هفوات األخرين و أخطائهم  01
      ينتابني الضيق و الكرب لخطاء األخرين البسيطة  00
      يغضبني عادات أفراد أسرتي  00
      ينفذ صبري بسهولة عند تعامل مع األخرين  00
      الأتحمل النقد من األخرين  00
      أغضب بسرعة إذا لم يفهمني األخرين  00
      أشعر بضيق و الكرب في بعض أوقات هدوئي  00

 

 



 مقياس األفكار الالعقالنية ل آلبرت إليس 

بين يديك قائمة تحتوي على مجموعة من العبارات و الجمل التي تعبر عن أفكار و مبادىء و إتجاهات يؤمن بها 
في المكان المناسب في الورقة  (x)البعض و يرفضها البعض اآلخر ، نرجوا منك قراءة كل تلك العبارات ، ووضع إشارة 

 :و الذي يعبر عن موقفك من كل عبارة منها 

 ال  نعم  العبارات  
   ال اتردد أبدا بالتضحية بمصالحي و رغباتي في سبيل رضا و حب اآلخرين  10
   أؤمن بأن كل شخص يجب أن يسعى دائما لتحقيق أهدافها بأقصى ما يمكن من الكمال  10
   السعي وراء إصالح المسيئين بدال من معاقبتهم أو لومهم  أفضل 10
   ال أستطيع أن أقبل نتائج أعمال تأتي على غير ما اتوقع  10
   أؤمن بأن كل شخص قادر على تحقيق سعادته بنفسه  10
   يجب أن اليشغل الشخص نفسه في التفكير بإمكانية حدوث الكوارث و المخاطر  10
   تجنب الصعوبات بدال من مواجهتها  أفضل 10
   من المؤسف أن يكون اإلنسان تابعا لألخرين و معتمدا عليهم 10
   أؤمن بأن ماضي اإلنسان يقرر سلوكه في الحاضر و المستقبل  10
   يجب أن اليسمح الشخص لمشكالت اآلخرين أن تمنعه من الشعور بالسعادة 01
   مثالي لكل مشكلة البد من الوصول إليه أعتقد أن هناك حل 00
   إن الشخص الذي اليكون جديا و رسميا في تعامله مع اآلخرين ال يستحق إحترامهم  00
   أعتقد أنه من الحكمة أن يتعامل الرجل مع المرأة على أساس المساواة  00
   يزعجني أن يصدر علي أي سلوك يجعلني غير مقبول من قبل األخرين  00
   أؤمن بأن قيمة الفرد ترتبط بمقدار ما ينجز من أعمال حتى و إن لم تتصف بالكمال  00
   أفضل اإلمتناع عن معاقبة مرتكبي األعمال الشريرة حتى أتبين األسباب  00
   أتخوف دائما من أن تسير األمور على غير ما أريد  00
   أؤمن بأن أفكار الفرد و فلسفته في الحياة تلعب دورا كبيرا في شعوره بالسعادة و التعاسة  00
   حدوثه أؤمن بأن الخوف من إمكانية حدوث أمر مكروه ال يقلل من إحتمال  00
   أعتقد أن سعادة هي في حياة السهلة التي تخلو من تحمل المسؤولية و مواجهة الصعوبات  01
   اإلعتماد على نفسي في كثير من األمور رغم إمكانية الفشل فيها أفضل  00
ن حاول ذلك  00    ال يمكن للفرد أن يتخلص من تأثير الماضي حتى وا 
   من غير الحق أن يحرم الفرد نفسه من سعادة إذا شعر بأنه غير قادر على إسعاد غيره 00
   حين أفشل في إيجاد الحل الذي أعتبره حال مثاليا لما أواجهه من مشكالت  أشعر بإضطراب 00
   يفقد الفرد هيبته و إحترام الناس له إذا أكثر من المرح و المزاح 00
   تعامل الرجل مع المرأءة من منطلق تفوقه عليها يضر في العالقة التي يجب أن تقوم بينهما  00
   أؤمن أن رضا جميع الناس غاية ال تدرك   00
أشعر بأن ال قيمة لي إذا لم أنجز األعمال الموكلة إلي بشكل يتصف بالكمال مهما كانت  00

 الظروف
  

حتقارهم  00    بعض الناس مربون على الشر و الخسة و النذالة و من واجب اإلبتعاد عنهم وا 



   ذا لم يكن قادرا على تغييره يجب أن يقبل اإلنسان باألمر الواقع إ 01
   أؤمن بأن الحظ يلعب دورا كبيرا في مشكالت الناس و تعاستهم  00
   يجب أن يكون الشخص حذرا و يقضا من إمكانية حدوث المخاطر  00
   أؤمن بضرورة مواجهة الصعوبات بكل ما أستطيع بدال من تجنبها و اإلبتعاد عنها  00
   يمكن أن أتصور نفسي دون مساعدة من هم أقوى مني  ال 00
   أرفض أن أكون خاضعا لتأثير الماضي  00
   غالبا ما تؤرقني مشكالت اآلخرين و تحرمني من الشعور بالسعادة  00
   من العبث ان يصر الفرد على إيجاد ما يعتبره الحل المثالي لما يواجهه من مشكالت  00
   ال أعتقد أن ميل الفرد للمداعبة و المزاج يقلل من إحترام الناس له  00
   أرفض التعامل من الجنس اآلخر على أساس المساواة  00
   أفضل التمسك بأفكاري و رغباتي الشخصية حتى و إن كانت سبب في رفض األخرين له  01
    مل ال يقلل من قيمته إلى الكمال فيما يع أؤمن أن عدم قدرة الفرد على الوصول 00
   ال أتردد في لوم وعقاب من يؤذي اآلخرين و يسيء إليهم  00
   أؤمن بأن ما كل مايتمنى المرء يدركه  00
   أؤمن بأن الظروف الخارجة عن إرادة اإلنسان غالبا ما تقف ضد تحقيقه لسعادته  00
   الحوادث و الكوارث  ينتابني خوف شديد من مجرد التفكير بإمكانية وقوع 00
   يسرني أن أواجه بعض المصاعب و المسؤوليات التي تشعرني بالتحدي  00
   أشعر بالضعف حين أكون وحيدا في مواجهة مسؤولياتي  00
   أعتقد أن التمسك بالماضي هو عذر يستخدمه البعض لتبرير عدم قدرتهم على التغيير  00
   من غير الحق أن يسعد الشخص وهو يرى غيره يتعذب  00
من المنطق أن يفكر الفرد في أكثر من حل لمشكالته و أن يقبل بما هو عملي و ممكن بدال  01

 من اإلصرار عما يعتبره حال مثاليا 
  

   أؤمن بأن الشخص المنطقي يجب أن يتصرف بعفوي بدال من أن يقيد نفسه بالرسمية  00
   من العيب على الرجل أن يكون تابعا للمرأة  00

 



 :ملخص الدراسة باللغة العربية 

تم  "فعالية برنامج عالجي معرفي سلوكي لتخفيف من سلوك العدواني عند المراهق الجانح "تناولت هذه الدراسة موضوع 
المالحظة ) الباحثة أدوات وهي  استخدمتو  لتحقيق أهداف الدراسة ،عتبرناه األنسب على المنهج العيادي الذي ا االعتماد

المقابلة النصف توجيهية العيادية ، مقياس السلوك العدواني ، مقياس األفكار الالعقالنية ، وبرنامج العالجي المعرفي  ،
مجموعة الدراسة من أربعة حاالت ألحداث جانحين بمؤسسة إعادة التربية بعين مليلة أم البواقي ، و قد تكونت (. السلوكي 

أجل التأكد من مدى فعالية البرنامج العالجي المعرفي السلوكي  وتخفيف من  و تمت دراسة حاالتهم دراسة معمقة من
 .السلوك العدواني لديهم 

 :نتائج  و تم التوصل إلى

 .توجد فعالية للبرنامج العالجي المعرفي السلوكي في التخفيف من السلوك العدواني لدى المراهق الجانح  -
 .لعدوان لدى المراهق الجانح و تصحيح المعتقدات الخاطئة ل معرفيتساهم التقنيات المعرفية في إعادة البناء ال -
 .تساهم التقنيات السلوكية في التخفيف من السلوك العدواني الذي يظهر لدى المراهق الجانح  -

- Study summary in English: 

- This study dealt with the topic of "the effectiveness of a cognitive-behavioral treatment program to 

reduce aggressive behavior in the delinquent adolescent." The clinical approach, which we 

considered the most appropriate to achieve the objectives of the study, was relied on, and the 

researcher used tools (observation, semi-directive clinical interview, aggressive behavior scale, 

irrational thoughts scale and a cognitive-behavioral therapy program). The study group consisted 

of four cases of juvenile delinquents at the Re-Education Institution in Ain Melilla or El Bouaghi, 

and their cases were studied in depth in order to ascertain the effectiveness of the cognitive-

behavioral treatment program and reduce their aggressive behavior. 

- The results were obtained: 

- - There is an effectiveness of the cognitive-behavioral treatment program in alleviating the 

aggressive behavior of the delinquent adolescent. 

- Cognitive techniques contribute to cognitive reconstruction and correcting the wrong beliefs of 

aggression among the delinquent adolescent. 

- - Behavioral techniques contribute to alleviating the aggressive behavior that appears in the 

delinquent adolescent. 



 


