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أثر برنامج تدريبي في إدارة الغضب لدى الطلبة المراهقين في خفض السلوك العدواني وتنمية 
 المهارات االجتماعية لديهم

 بالل محمد سلطان
 * جميل محمود الصماديد. أ.

 ملخص:
التحقق من فاعلية برنامج تدريبي في إدارة الغضب في خفض   ىلدراسة الحالية إلاهدفت 

 05تكونت عينة الدراسة  من و  ،زيادة المهارات االجتماعية للطلبة المراهقينو  ،السلوك العدواني
تجريبية األولى طالبا من مدارس الذكور الحكومية في قصبة مادبا، وتم توزيعهم عشوائيا لمجموعتين 

ولجمع البيانات  ،تطبيق البرنامج التدريبي عليها، وضابطة لم يتم تطبيق البرنامج التدريبي عليها تم
كما تم   ،فقرة 50حيث تكون المقياس من ن يمن إعداد الباحثتم استخدام مقياس السلوك العدواني 
وتم  ،فقرة 50، حيث تكون المقياس من من إعداد الباحثين استخدام مقياس المهارات االجتماعية

 التحقق من دالالت صدق وثبات المقياسين.
ن جلسة يوعشر  ا  إدارة الغضب تضمن أربع إستراتيجيةن بتصميم برنامج يكما قام الباحث

وجود فروق ذات داللة  أظهرت النتائجو  ،المعرفي السلوكي تدريبية، يستند إلى أساليب العالج
وجميع  أبعاده  ،س السلوك العدوانية على مقياالضابطو  ،بين أداء المجوعتين التجريبية إحصائية
بين أداء كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،تعزى للبرنامج التدريبيالفرعية 

 ،الضابطة على مقياس المهارات االجتماعية تعزى للبرنامج التدريبيو  ،المجموعتين التجريبية
لتحسين مستوى التواصل بين  ؛ناهج التربية والتعليمن بتضمين مهارات البرنامج في ميويوصي الباحث

 .من جهة أخرى  وأنفسهم والمجتمع ،األفراد
 .إدارة الغضب، السلوك العدواني، المهارات االجتماعية الكلمات المفتاحية:
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The effect of an Anger Management- Based Training Program among 

Adolescent Students in Reducing Aggressive Behavior and Developing 

their Social Behavior 

Abstract 

This study aimed at verifying the effectiveness of a training program in 

anger management to reduce aggressive behavior and increase the social 

skills of students in high school teenagers. The study sample consisted of 50 

male students from public schools in Madaba. They were randomly assigned 

to two groups: experimental group to which the training program was 

applied, and control group which did not apply the training program. To 

collect the data, the two researchers formed a 35-scale of aggressive 

behavior and a 35-scale of social skills. The validity and consistency of the 

two parameters were verified. The researchers also designed an anger 

management strategy program that included twenty-four training sessions 

based on cognitive behavioral therapy. The results showed significant 

differences between the performance of experimental and control groups on 

the aggressive behavior scale and all its sub-dimensions attributed to the 

training program. The results showed significant differences between the 

performance of the experimental and control groups on the social skills 

scale due to the training program as well. The researchers recommended that 

the program's skills should be included in the Ministry of Education's 

curricula to improve communication and self-communication among 

individuals and society. 

Key Words: training program in anger management, adolescent students, 

aggressive behavior, and social skills. 
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 :المقّدمة
 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
تعد مرحلة المراهقة من مراحل الحياة المهمة جدا  والتي تتم : مرحلة المراهقة وأهميتها

بالتغيرات والتحوالت السريعة في المجاالت النمائية المختلفة، حيث تشمل هذه التغيرات والتحوالت 
نب المعرفي الذي يتمثل في قضايا تحديد الشخصية الجانب البيولوجي والذي يشمل النضج، والجا

 الفرد  حيث ينتقل ،والهوية، والجانب االجتماعي يمثل التحوالت السريعة في العالقات مع الرفاق
يصاحبها تغيرات التي يصل إلى مرحلة النضج الكامل، لمن الطفولة إلى الرشد،  هذه المرحلة خالل

 (.(Karaman ,2013 ومتالحقة  تكون سريعةو في جميع جوانب الشخصية، 
ناتج عن تجربة وهو حالة عاطفية تنشأ من عوامل داخلية وخارجية، هو عبارة عن الغضب: 

وحتى قانونية حينما ال  ،يمكن أن يكون مصدرا  لمشاكل اجتماعية وعاطفية وعقلية وجسديةو سلبية، 
يطرة عليه، وربما يقود إلى المهاجمة ربما يكون شعورا  طبيعيا ، يمكن السو  ،يتم التعامل معه بفاعلية

 ( Blake et al ,2007يعرف بالك ورفاقه )و  ،(karahan et al, 2014والسلوكيات السلبية)
الغضب بأنه حالة عاطفية ذاتية تتضمن عالقات متبادلة من المكونات النفسية والمعرفية، وهي حالة 

سولوجية وردود أفعال سلوكية، وهي عاطفة من الشعور السلبي مرتبطة بالتشويه المعرفي وتغيرات في
فورة المشاعر الناتجة عن االستجابة ،وهو  سلبية ترتبط أحيانا بالحزن والمتاعب والهيجان والغيض

 .  (Sherman , 2005) لإلحباط أو الظلم أو األذى 
على  دليال   وربما يكون يجب مالحظته لدى األطفال،  مؤشرأن الغضب الشديد  ُوِجدكما 

ويتمثل  ،القاسم المشترك لسببين رئيسيين يؤديان إلى الموت في مجتمع المراهقينو  لوك العدواني،الس
 (.  (Blake et al, 2007واالنتحاربالقتل 

إستراتيجية مرتكزة على حل  ،تعتبر إستراتيجية إدارة الغضبإستراتيجية إدارة الغضب: 
كزة على حل المشكلة تستخدم نشاطات تم المشكلة، ومرتكزة على العاطفة، فاإلستراتيجية المرت

أما اإلستراتيجية المرتكزة على  ،ومخطط لها لتحل محل الحاالت المتسببة في الغضب ،تعلمها
وتبحث عن الدعم  ،العاطفة فتركز على التقليل من العواطف السلبية وتجنب االتصال بالضغوطات

مهارات إدارة الغضب والعواطف السلبية ويعد اكتساب  (. (Blake el at 2007االجتماعي والنفسي 
األخرى أهم مكونات التطور العاطفي واالجتماعي والصحي، وحينما يتطور الطفل خالل فترة 

ن يظهرون تحسنات واضحة يلمتوسطة إلى المراهقة فإن الكثير مرورا  بفترة الطفولة ا ،الطفولة المبكرة
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بية األخرى، ويتزامن هذا التغيير مع اكتساب في السيطرة الذاتية على الغضب وعلى العواطف السل
داون ( .ويرى   Kim & Deckard,2011)الغضب اإلستراتيجيات اإلجتماعية والسلوكية إلدارة 

أن الهدف من إدارة الغضب هو تحديد كال  من المثيرات الداخلية والخارجية التي تحفز وآخرون 
ير الشعور بالغضب، وهناك عدة مهارات للسيطرة استجابة الغضب، وتحديد اإلشارات النفسية التي تث

ومكافأة الفرد لنفسه عندما  ،وتقييم الفرد ألدائه الذاتي ،والتخيل ،على الغضب، مثل التنفس بعمق
و األشخاص الذين أفالفرد اليستطيع تجنب األشياء  ،وكذلك التعلم من أخطائه، يسيطر على غضبه

 dowm et)هولكنه يستطيع التحكم في ردود أفعال ،يرهمكماأنه اليستطيع تغي له الغضب، يسببون 

al, 2011). 
طرق رئيسية ، ك( خطوات إدارة الغضبStith & Hamby ,2002ويطرح ستيث وهامبي )

 معه: للتعامل 
كتم  ومن خالل  ،بأن الغضب يسبب مشكالت ،وعي الفردمن خالل  دراك حالة الغضبإ .1

أو خوفا  من أذى  ،وذلك تجنبا  للمواجهة المباشرة بغضبه لنفسه أو لآلخرين، باالعترافغضبه 
أو فقدان السيطرة، وغالبا  ما يكون  ،أو تدمير العالقات ،أو خوفا  من الرفض ،اآلخرين

الشخص الذي يكتم غضبه غير قادر على التعامل مع العواطف الشديدة، ويعتقد بأن الغضب 
 ،عنه في العادة  إفساد للعالقاتغير مالئم أو غير مقبول، كما أن كتمان الغضب ينتج 

 .لصحة الجسدية والعقلية ا على وينطوي على أخطار
عند الشعور بالغضب تتهيج اإلنفعاالت، وتتجه الطاقة إلى الخارج،  كوذل ،التصعيدإستراتيجية  .2

ويفقد الشخص القدرة على التواصل مع اآلخرين، وهنا يقوم الشخص بتصعيد غضبه من 
ويقود الغضب المتصاعد إلى تدمير مادي  ،ن العواطف الكامنةخالل تجنب التعبير ع

  وبالتالي وجود إحتمالية عواقب قانونية . ،أو إلى حالة من اإلدمان ،للممتلكات
 ويقوم ،ومباشرا   ،وصادقا   ،التفكير في نواتج إدارة الغضب: عملية يكون فيها الشخص منفتحا   .5

تحقق ذلك باستبدال طريقة التفكير التي تجعل يجابي، ويإمن خاللها بتقبل نفسه في اتجاه 
يجابية، وهنا يتم التركيز على السلوك أغضبه بطرق سلبية بالتفكير بطرق  الشخص يعبر عن

مهارات تواصل فعالة، و الذي أثار الغضب، وينتج عن إدارة الغضب: زيادة مستوى الطاقة، 
 م تقدير الذات. وتدعي ،تحسين الصحة العقلية والجسديةو تقوية العالقات، و 
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بأخذ نفس عميق ببطء عند الشعور  ،االسترخاءإستراتيجية التهدئة: ويتم في هذه الخطوة  .4
وتفريغ الطاقة السلبية التي تدفعه للمشاجرة، وإعطائه وقتا  للتفكير  ،بالغضب لتهدئة الشخص

 قبل االستجابة للموقف، والتخطيط لحل المشكلة .
العدواني أحد الخصائص التي يتصف بها الكثير من األشخاص  يعتبر السلوكالعــــــــدوان: 

 أن المضطربين سلوكيا وانفعاليا، ومع أن العدوانية تعتبر سلوكا مألوفا في كل المجتمعات تقريبا اال
والدفاع عن الحقوق وما إلى ذلك،  ،عضها مقبول كالدفاع عن النفسبهناك درجات من العدوانية، ف

لمنطلق فقد انصب ويعتبر سلوكا مزعجا في معظم األحيان، ومن هذا ا يا  نهائوبعضها غير مقبول 
وذلك ألن النتائج المترتبة عليه تعد أشد خطرا  على  ؛ن على دراسة هذا السلوكيإهتمام الباحث

من األطفال  ر  وكات األخرى التي يتصف بها كثيالمجتمع من النتائج المترتبة على نتائج السل
ن سلوكيا  و انفعاليا . فيعتبر العدوان تلك الحالة التي يحاول فيها الطالب والمراهقين المضطربي

السيطرة على أقرانه عن طريق اإليذاء الجسمي، ) الضرب، أو اللكم، أو الرفس، أو رمي األشياء، 
أو البصق(، والهجوم اللفظي ) إطالق األسماء، واإلغاظة، والشتم، والتسلط، ومالحظات  ،أو الدفع
كما أنه سلوك مقصود يقوم به الفرد إللحاق األذى والضرر  ،، والتشاجر، والتهديد باإليذاء(التحقير

سواء أكان ذلك نفسيا أو جسميا، مباشرا أو غير مباشرا، لفظيا أو غير  ،أو الشيء اآلخر ،بالشخص
إلى عدوان انية تتحول مع نمو الطفل وبخاصة في السنة الث ،ستجابة إنفعالية متعلمةإ ويعتبر، لفظيا

 (2552؛ حسين،2514رتباطا شرطيا  بإشباع الحاجات )حمدي و داود، اوظيفي إلرتباطها 
 ،لكن ينجح في حياته ،تعد المهارات االجتماعية التي يحتاجها الفردالمهارات االجتماعية: 

كل فالشخص ذو الكفاءة االجتماعية ينجح في اختيار المهارات  المناسبة ل ،وعالقاته االجتماعية
أن (Chinawa et al ,2014) شينوايرى و نواتج إيجابية،  ىموقف، ويستخدمها بطرق تؤدي إل

الكفاءة االجتماعية تعني إجادة مهارات اجتماعية تسهل وتيسر التفاعل االجتماعي، وفهم عواطف 
الفرد وعواطف اآلخرين وإدراكها، ومعرفة المفاهيم الدقيقة لموقف لنتمكن من التفسير الصحيح 

ويعرف ، م األحداث الشخصية والتنبؤ بهاللسلوكيات االجتماعية واالستجابات المالئمة لها، وفه
والفهم المتبادل  ،والتواصل مع اآلخرين ،بعد وجداني يتمثل في التعاطف :الكفاءة االجتماعية بأنها

عا  جيدا  للمشاعر الوجدانية، وتكوين العالقات الشخصية المرضية معهم، بحيث يكون الفرد مستم
 لهم، وقادرا  على تعرف اهتماماتهم، وتقدير مشاعرهم وتفهمها.
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 :ومظهار الضعف فيها المهارة االجتماعية ي خصائص األفراد ذو 
ن مرتفعي الكفاءة االجتماعية أكثر قدرة على مواجهة المواقف االجتماعية، والمشاركة في إ

 ،أكثر من األفراد منخفضي الكفاءة االجتماعية كفهي بذل األنشطة االجتماعية، وانفتاحا  مع اآلخرين
قابلة الجيدة الأنشطة ، و الرغبةو المعرفة،  :خصائص في أربعة عناصر هيويمكن إيجاز هذه ال

 .(Ozcan et al. 2013) جتماعيةاالفطنة والللتكيف، 
 وال ،لون من شأن أنفسهمالشعور بالنقص وعدم الكفاءة، يقل   من إن األفراد الذين يعانون 

يستطيعون مقاومة القلق الناجم عن أحداث الحياة اليومية وضغوطها، ويبحثون باستمرار عن 
تتعد أوجه العجز في المهارات االجتماعية، فبعض العلماء يركز على العجز و  ،المساعدات النفسية

، في األداء، وآخرون يؤكدون علي ضعف السيطرة، والبعض يرى بأن العجز سببه النواحي المعرفية
 ىعلأربعة أصناف  ىالعجز في المهارات االجتماعية إلولكن بوجه عام يمكن تصنيف جوانب 

 :النحو التالي
فبعض األفراد ليست لديهم المهارة الهامة للتفاعل بطريقة  :عجز في المهارة االجتماعية أوال:

جز في أداء المهارة ع. ومهارة التعاون مع زمالئهم ،مالئمة مع زمالئهم ، مثل مهارة العمل الجماعي
االجتماعية :فيوجد لدي األفراد محتوي جيد من المهارات االجتماعية لكنهم ال يستطيعون ممارستها 

انعدام فرصة أداء  نقص الحافز أو ىاتهم االجتماعية وقد يرجع ذلك إلعند المستوي المطلوب في حي
  السلوك بشكل مستمر.

: فبعض األفراد ال توجد لديهم لمهارة االجتماعيةاتي المرتبط باعجز في الضبط الذثانيا : 
 ألن االستجابة االنفعالية تمنعهم من اكتساب ؛مهارات اجتماعية معينة  تناسب مواقف معينة

ألن  ؛األفراد أن يتفاعل مع أقرانهم ىسبيل المثال قد يصعب عل ىالمهارات المالئمة للمواقف، وعل
 د تعوق تفاعلهم االجتماعية.القلق االجتماعي أو المخاوف المرضية ق

: فبعض األفراد لديهم المهارة اتي عند أداء المهارة االجتماعيةقصور في الضبط الذ ثالثا : 
شكالت الضبط وم ،ولكنهم ال يؤدونها بسبب اإلستجابة الصادرة عن اإلشارات اإلنفعالية ،االجتماعية

ولكن ليس بصفة متكررة، أي أنه يتعلم  ،أن الفرد يعرف كيف يؤدي المهارة ىالذاتي، وهذا يدل عل
الخوف أو القلق أو التوقعات المسبقة  ىوهذا ربما يعود إل ،ولكنه ال يظهرها بطريقة دائمة ،المهارة

 ,Mceachern)يصدر منه من سلوك لفظي أو غير لفظحول ردة فعل اآلخرين اإلنفعالية إزاء ما ي
2012).  
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 الدراسات السابقة
 Valizadeh) فقد هدفت دراسة فاليزادة ورفاقة )راسات المرتبطة بالدراسة، نتناول هنا أهم الد

et al ,2010  إلى بحث فعالية التدريب على مهارات إدارة الغضب في تخفيض مستوى العدوان
ا ، وتم استخدام برنامج تدريبي طالب 45وتألفت عينة الدراسة من  ،لدى طلبة المدرسة الثانوية

دارة الغضب، وأشارت النتائج إلى أن التدريب على مهارات إدارة الغضب إت كساب الطلبة مهاراإل
وانية لدى طلبة المدرسة والسلوكيات واألفكار العد ،كان فعاال  في تخفيض العدوان بشكل عام

هدفت إلى بحث العالقة بين  ((Yagci & Çaglar,2010 وأجرى ياغسي وساغلر دراسة  ،الثانوية
وأظهرت نتيجة الدراسة بأنه لم يكن هناك  ،ضب واالكتئاب في مرحلة المراهقةاستخدام الحاسوب والغ

حيث وجد بأن  ،لعاب الحاسوبأراهقين الذين يلعبون والذين ال يعبون فروقات ذات داللة بين الم
إلى  هناك داللة في العالقة بين اللعب بألعاب الحاسوب بين المراهقين تجاه الغضب واالكتئاب جنبا  

لعاب الكمبيوتر التي لعب بها المراهقون خالل األسبوع  بدون أثر أهذا فإن متوسط كمية جنب، ول
اب الحاسوب لعأوأيضا لم تالحظ أي داللة للعب ب ،داللي على مستوى غضبهم وعدوانيتهم

نترنت واستخدام أنواع الحاسوب والعالقة مع غضبهم والعدوانية لديهم ، األسبوعية في مقهى اإل
لعاب الحاسوب اوالعدوانية لدى المراهقين تجاه  ،كن هناك فروق بين مستويات الغضبوكذلك لم ي

 لعاب الحاسوب ذات المنطق العام.العاب الحرب و أواأللعاب التنافسية و  الخاصة بالرياضة
( فاعلية برنامج عالجي معرفي سلوكي ببرنامج Down et al, 2011وقارن داون ورفاقة )

مراهقا  عشوائيا  إلى مجموعتين عالجيتين،  11وقد تم توزيع  ،غضبتطوير شخصي في إدارة ال
مراهقين إضافيين مجموعة ضابطة، وقد أظهرت كلتا المجموعتين العالجيتين تحسنا  كبيرا   2وشكل 

وهدفت دراسة  اوز وايسان ، الذات مقارنة بالمجموعة الضابطةفي التعامل مع الغضب وفي تقدير 
(Öz and Aysan, 2011 )   إلى الكشف عن أثر التدريب على استراتيجيات التعامل مع الغضب

 ،وجود فروق في خفض الغضبإلى ومهارات التواصل لدى المراهقين، وأظهرت نتائج الدراسة 
 وضبط القلق لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.  ،وازدياد مهارات التواصل

( إلى تقييم أثر دمج األساليب المعرفية Burt et al,2013وهدفت دراسة برت ورفاقه ) 
( في LITونموذج التدريب على مهارات القيادة ) ،االجتماعية للحد من التشوهات المعرفية

مجموعات إدارة الغضب المدرسية للحد من العدوان لدى الطلبة، وأظهرت نتائج الدراسة انخفاض 
 .ير البرنامج بعد انتهاء التدريبذ القرار واستمرار تأثوارتفاع درجة القدرة على اتخا ،درجات الغضب
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( هدفت إلى معرفة معتقدات Krahan et al,2014وفي دراسة قام بها كرهان ورفاقه ) 
ثار السيطرة عليه الموجه بالعالج المعرفي واتجاهات وأراء طالب الجامعات عن الغضب وأُ 

مهارة إدارة الغضب لديهم، وأظهرت نتائج  السلوكي، وعن آثار برامج إدارة القلق على مستويات
الدراسة بأن مستويات القلق لدى الطالب المشاركين قد ارتفعت، بينما أظهرت النتائج بأن مستويات 

 السيطرة على الغضب قد تحسنت بشكل واضح.
( دراسة هدفت إلى تقييم مستوى الغضب لدى Pullen et al,2015) كما أجرت بولن ورفاقها

أن الفرق في  إلى عاما ،وأظهرت نتائج الدراسة 11-12مراهقين تتراوح أعمارهم من عينة من ال
الغضب بين الثالثة مجموعات لم يكن ذات داللة إحصائية، وكذلك أن الفرق في الجنس لم يكن ذو 
داللة إحصائية، ولكن كان هناك ارتباط قوي بين اإلجهاد والغضب، وكان هناك عالقة واضحة 

 .االكتئابمابين الغضب و 
 مشكلة الدراسة و أهميتها:

يعد العدوان من أكثر االضطرابات السلوكية انتشارا  بين طالب المدارس، ويواجه الطلبة 
كتساب المعارف الذا فإن الطالب يسعى دائما  إلى المراهقين في مسيرتهم الحياتية الكثير منها، و 

 ،ة الضغوطات وحل المشكالت المرتبطة بهاإلتجاهات المناسبة التي تمكنه من مواجهو  ،والمهارات
حيث يتصف سلوك المراهقين بالتهور وانخفاض القدرة على تقدير األمور بشكل صحيح في المواقف 
التي يتعرضون لها، ومن هنا فإنه ينبغي تعليمهم إستراتيجيات تساعدهم في مواجهة مشكالتهم 

ن مراجعة األدب أن الدراسات التي السلوكية والتكيف مع مجتمعهم بطريقة مناسبة، ويتضح م
عر اهتماما  في التعرف على أثر هذه اإلستراتيجية في اختبرت فاعلية إستراتيجية إدارة الغضب لم تُ 

 خفض العدوان لدى الطلبة وتنمية السلوك االجتماعي لديهم.
 من هنا فإن الدراسة الحالية حاولت اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

( في السلوك العدواني بين المجموعة α  =5.50اللة إحصائية )هل توجد فروق ذات د .1
 وبين المجموعة الضابطة تعزى للبرنامج التدريبي ؟ التجريبية،

( في المهارات اإلجتماعية بين المجموعة α  =5.50هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ) .2
 التجريبية وبين المجموعة الضابطة تعزى للبرنامج التدريبي؟
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 الدراسة:أهمية 
حيث تسلط الضوء على إستراتيجات  ،تأتي أهمية هذه الدراسة بتناولها موضوعا بالغ األهمية 

، حيث تكمن أهمية هذه وتنمية المهارات االجتماعية ،إدارة الغضب للتقليل من السلوك العدواني
للتخفيف  برنامج مقترح،والباحثين ب ،والمربين والمدربين ،تزود هذه الدراسة الوالدين :الدراسة فيما يلي

يستند إلى إستراتيجية  ،من السلوك العدواني لمواجهة المشكالت التي يتعرض لها الطلبة المراهقون 
 إدارة الغضب.

فاعلية برنامج تدريبي لخفض السلوك العدواني، من رفد ميدان التربية الخاصة بدراسة تتناول 
 .جتماعيةخالل إستراتيجية إدارة الغضب لتحسين المهارات اال

ازدياد أعداد الطلبة ذوي السلوك العدواني الذين يحتاجون إلى الخدمات، والنقص الواضح في 
 .الطلبة في مرحلة المراهقة التي تعتبر مرحلة مشكالت سلوكية الخدمات المقدمة لدى

إن فاعلية استخدام استراتيجية إدارة الغضب ال تقتصر فقط على خفض مشكلة العدوان لدى 
وتبرز أهمية الدراسة في قلة الدراسات ، ة، بل تساعدهم على التكيف والتواصل مع اآلخرينالطلب

التي عالجت مشكالت العدوان لدى المراهقين باستخدام إستراتيجية إدارة الغضب، إضافة إلى تقديمها 
طلبة المراهقين للباحثين في مجال التربية واإلرشاد نموذجا  للبرامج التربوية والتدريبية التي تساعد ال

 في الحد من المشكالت العدوانية لديهم.
 أهداف الدراسة:

التحقق من مدى فاعلية إستراتيجية إدارة الغضب في الحد إلى ما يلي:  الدراسة الحالية  هدفت
إعداد برنامج مقترح  لتنمية مهارات إدارة الغضب لدى و  ،من السلوك العدواني لدى الطلبة المراهقين

التحقق من فاعلية البرنامج المقترح  لتنمية مهارات إدارة و ، اهقين ذوي السلوك العدوانيالطلبة المر 
التحقق من فاعلية البرنامج التدريبي في و  ،الغضب في خفض السلوك العدواني لدى الطلبة المراهقين

 إدارة الغضب في زيادة المهارات اإلجتماعية للطلبة المراهقين.
 واإلجرائية:مصطلحات الدراسة النظرية 

فت إدارة الغضب اصطالحا " بأنها مجموعة من الفنيات العالجية النفسية إدارة الغضب:  ُعرِ 
والذين ال يستطيعون التحكم في الغضب  ،التي تستخدم مع األفراد ذوي مشكلة الغضب المفرط

لم كيفية فهم لديهم، بحيث يمكن مساعدتهم على تعلم كيفية التحكم في إنفعاالتهم ومساعدتهم على تع
والفنيات التي تمكنهم من التعامل مع  ،والمهارات ،وتزويدهم بالمعلومات ،وإدارة مشاعرهم وإنفعاالتهم
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ويعرف إجرائيا   ،(2552)حسين ،ابية وبطريقة مالئمة اجتماعيا  "المواقف المثيرة للغضب بايج
 ب الذي أعده الباحثان .بالدرجات التي يحصل عليها الطلبة المراهقين على مقياس إدارة الغض

 ،سلوك مقصود يقوم به الفرد إللحاق األذى والضرر بالشخص أو الشيء اآلخرالعدوان: 
؛  2514)يحيى، سواء أكان ذلك نفسيا أو جسميا، مباشرا أو غير مباشرا، لفظيا أو غير لفظيا

لطالب المراهق اويعرف إجرائيا  في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها ، (2514حمدي، داود،
 .على مقياس العدوان

المهارات اإلجتماعية بأنها  Combs & Slaby عرف كومبس وسالبيالمهارات اإلجتماعية: 
القدرة على التفاعل مع اآلخرين في بيئة إجتماعية معينة، وبطرق إجتماعية مقبولة وذات قيمة تعود 

ويركز هذا التعريف على السلوكيات  ،نبالنفع على صاحبها واآلخرين، أو تحقق النفع لكال الطرفي
اإليجابية والتي تكون على األقل مقبولة طبقا  للمعايير اإلجتماعية وغير ضارة لآلخرين، وذلك 

وتعرف إجرائيا  في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل ، ستبعاد السلوكات العدوانية واالستغالليةال
 الباحثان.جتماعية الذي أعده عليها الطالب المراهق على مقياس المهارات اال

 حدود الدراسة ومحدداتها: 
 تتحدد نتائج الدراسة الحالية بما يلي :

 الحدود المكانية: المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في قصبة مادبا.
 .2512/2512الحدود الزمانية: تم إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي األول  للعام 

الدراسة: اقتصرت عينة الدراسة على طلبة المرحلة الثانوية  من الذكور للمدراس أفراد 
 الحكومية في قصبة مادبا.

 الطريقة واإلجراءات
 الدراسة: عينة 

وتم  ،طالبا  من مدارس الذكور الحكومية في قصبة محافظة مادبا 05تكون أفراد الدراسة من 
ق البرنامج التدريبي عليها، وضابطة لم يتم تطبيق توزيعهم عشوائيا لمجموعتين تجريبية تم تطبي

 .ة( يبين أعداد أفراد المجموعة التجريبية والضابط1البرنامج التدريبي عليها. والجدول رقم )
 ( 1الجدول رقم )

 العدد المجموعة
 طالب 20 التجريبية
 طالب 20 الضابطة
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 قام الباحثان باستخدام األدوات التالية :أدوات الدراسة: 
تباع اوذلك ب ،قام الباحثان ببناء مقياس السلوك العدوانيحيث مقياس السلوك العدواني:  .1

 Valizadeh et) )  يبالسلوك العدواناالطالع على األدب النظري المتعلق  :الخطوات التالية
al ,2010 ,(Down el at ,2011  , ) (Burt et al ,2013 )Öz&Aysan, 2011)  )  ،

 Aslan et) ،(Stith & Hamby,2002) ييس السابقة في هذا المجال االطالع على المقا
al,2009 التوصل إلى مجاالت وأبعاد مقياس السلوك العدواني ، وتكون المقياس من ،)

العدوان  على النحو اآلتي: فقرة(، موزعة على مجموعة من األبعاد، 50مجموعة من الفقرات )
العدوان و العدوان اللفظي، و األشخاص اآلخرين، العدوان الموجه نحو و الذات،  الموجه نحو

وقد تم التحقق من دالالت صدق  ،العدوان الموجه نحو الممتلكات العامة والخاصةو الجسدي، 
 وثبات المقياس .

وذلك باعتماد آراء عشرة محكمين على صدق المحتوى: . 1أوال: مقياس السلوك العدواني:
تم تعديل المقياس بصورته النهائية التي تم تطبيقها على  األقل، واألخذ بآرائهم ومالحظاتهم، وقد

للتحقق دق البناء لمقياس السلوك  العدواني: ص. 2 محكمين.ال وأراءالطلبة وفق تلك المالحظات 
 ،س على عينة من خارج عينة الدراسةتم تطبيق المقاييو  ،من صدق البناء لمقياس السلوك العدواني

يوضحان  والجدوالن التاليانفقرات مع الدرجة الكلية للبعد المنتمية له استخراج معامل ارتباط ال حيث
   هذه النتائج :

 السلوك العدواني( معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للبعد المنتمية له من مقياس 2الجدول )ويوضح 

العدوان الموجه 
 نحو الذات

العدوان الموجه نحو 
األشخاص اآلخرين/ 

 العدوان اللفظي

العدوان الموجه نحو األشخاص اآلخرين/ 
 العدوان الجسدي

العدوان الموجه نحو 
األشخاص اآلخرين/ 
 العدوان على الممتلكات

معامل  الفقرة
معامل  الفقرة االرتباط

معامل  الفقرة االرتباط
معامل  الفقرة االرتباط

 معامل االرتباط الفقرة االرتباط

1 .926 1 .603 1 .366 1 .628 1 .688 
2 .817 2 .734 2 .443 15 .708 2 .822 
5 .574 5 .637 5 .622 11 .398 5 .855 
4 .547 4 .525 4 .621 12 .648 4 .808 
0 .747 0 .580 0 .607 15 .543 0 .744 
2 .545 2 .477 2 .613 14 .793 2 .560 
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العدوان الموجه 
 نحو الذات

العدوان الموجه نحو 
األشخاص اآلخرين/ 

 العدوان اللفظي

العدوان الموجه نحو األشخاص اآلخرين/ 
 العدوان الجسدي

العدوان الموجه نحو 
األشخاص اآلخرين/ 
 العدوان على الممتلكات

معامل  الفقرة
 االرتباط

معامل  الفقرة
 االرتباط

معامل  الفقرة
 االرتباط

معامل  الفقرة
 االرتباط

 معامل االرتباط الفقرة

2 .691   2 .704 10 .438   
1 .507   1 .543     

السلوك ت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للبعد المتنمية له من مقياس ( معامال2يبين الجدول )
و  5.522تراوحت معامالت االرتباط  بين )و ، (5.55كبر من )أوجاءت جميعها  ،العدواني
 هي قيم مناسبة و تدل على صدق البناء  للمقياس.( و 5.122

مقياس السلوك العدواني معامالت الثبات ل( 3جدول ) يوضح السلوك العدواني:ثبات مقياس  .1
 (.االتساق الداخلي ) كرونباخ ألفاطريقة و  ،المستخرجة بطريقة اإلعادة

االتساق الداخلي  اإلعادة األبعاد
 ()كرونباخ الفا

 0...1 1...1 العدوان الموجه نحو الذات قبلي
 5.112 5.151 العدوان الموجه نحو األشخاص اآلخرين/ العدوان اللفظي

 5.111 5.112 ه نحو األشخاص اآلخرين/ العدوان الجسديالعدوان الموج
 5.152 5.120 العدوان الموجه نحو األشخاص اآلخرين/ العدوان على الممتلكات

 5.102 5.155 الدرجة الكلية للسلوك العدواني
معامالت الثبات لمقياس  السلوك العدواني المستخرجة بطريقة  اإلعادة و ( 3يبين الجدول )

ت للدرجة الكلية للمقياس جاءو ، بعاد الفرعية للمقياس( لأل 5.151و  5.120ين ) تراوحت ب
 5.112تراوحت بين)  االتساق الداخلي ) كرونباخ الفا( . وبلغت معامالت الثبات بطريقة(5.155)
(  و هي قيم مناسبة 5.102( لالبعاد الفرعية للمقياس و جاءت للدرجة الكلية للمقياس ) 5.152و

 ى ثبات المقياس.و تدل عل
وذلك  ،قام الباحثان ببناء مقياس المهارات االجتماعيةثانيًا: مقياس المهارات اإلجتماعية: 

، 2511 داون تباع الخطوات التالية :االطالع على األدب النظري المتعلق بالسلوك االجتماعي  ) اب
لى مجاالت وأبعاد مقياس التوصل إو ، الطالع على المقاييس السابقة في هذا المجالاو وغيره ..(، 

والتي ..، العالقات االجتماعيةوالمحافظة على  ،نشاء العالقاتإالمبادرة في  :السلوك االجتماعي مثل
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فقرة(، شملت مجموعة من  50وقد تكون المقياس من مجموعة من الفقرات ) ،مثلتها فقرات المقياس
، لتواصل االجتماعي وبناء العالقاتبعد ا: المقبول من مثل المهارات والسلوك االجتماعيو األبعاد 

، و تم التحقق من دالالت صدق وثبات المقياس كما هو موضح والعالقات االجتماعية المستقرة
 أدناه.

وذلك باعتماد آراء عشرة محكمين على األقل، واألخذ بآرائهم ومالحظاتهم، وقد صدق المحتوى:  .أ
بيقها على الطلبة وفق تلك المالحظات واآلراء تم تعديل المقياس بصورته النهائية التي تم تط

 للمحكمين.
للتحقق من صدق البناء لمقياس المهارات صدق البناء لمقياس المهارات االجتماعية:  .ب

استخراج معامل ، حيث تم على عينة من خارج عينة الدراسة االجتماعية تم تطبيق المقياس
 الجدول.في  اارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس كم

 االجتماعيالسلوك ( معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمقياس 4الجدول )

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة
معامل 
 الفقرة االرتباط

معامل 
 الفقرة االرتباط

معامل 
 االرتباط

1 .371 15 .333 11 .565 21 .470 
2 .362 11 .440 25 .556 21 .352 
5 .499 12 .502 21 .353 55 .552 
4 .458 15 .435 22 .410 51 .546 
0 .529 14 .468 25 .349 52 .438 
2 .334 10 .324 24 .336 55 .490 
2 .485 12 .324 20 .359 54 .434 
1 .342 12 .316 22 .438 50 .487 
1 .353 11 .496 22 .498   

االجتماعي و السلوك اس ( معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية من مقي4يبين الجدول )
( و 5.020و  5.512( ، و تراوحت معامالت االرتباط  بين ) 5.55كبر من )أجاءت جميعها 
 .و تدل على صدق البناء  للمقياس ،هي قيم مناسبة

معامالت الثبات لمقياس  السلوك االجتماعي تم حساب المهارات االجتماعية:ثبات مقياس  .ج
االتساق  ( وبلغ معامل الثبات بطريقة5.125)لغ معامل الثبات المستخرجة بطريقة اإلعادة حيث ب

 (  و هي قيم مناسبة و تدل على ثبات المقياس.5.212تراوحت ) الداخلي ) كرونباخ الفا(
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 البرنامج التدريبي المستند إلستراتيجية إدارة الغضب:
ن جلسة تدريبية ، ير وعش ا  يتضمن أربعو  ،قام الباحثان بتصميم برنامج استراتيجية إدارة الغضب

 تركز حيث يستند إلى أساليب العالج المعرفي السلوكي، كما تم التحقق من دالالت صدقه وثباته، 
، مهارة التحصين ضد التوتر:ثلستراتيجيات الموجهة البناءة مالعلى االسترخاء ومهارات التواصل وا

والتغييرات الفسيولوجية  ،عواطفوال ،مرحلة توضيح األفكاري ه :ويتضمن هذا البرنامج ثالثة مراحل
ومرحلة تعليم المهارات، ويتم  ،التي تتبع سلوك الطالب، ليدرك أن مشكلته نتيجة للتصورات السلبية

ومرحلة التطبيق،  ،تعليم الطالب فيها مهارات تعامل محددة وجمل ذاتية ايجابية وتمارين االسترخاء
ات وما اكتسبه من خبرات في هذا البرنامج إلى بتعميم ما تعلمه من مهار  فيها يقوم الطالبحيث 

 ((Meichenbaum ,2001 الحياة الواقعية
 إجراءات الدراسة: 

 قام الباحثان ألغراض الدراسة باإلجراءات التالية:
مخاطبة مديرية التربية والتعليم بمحافظة مادبا بكتاب رسمي من الجامعة األردنية لتسهيل 

مراجعة مديرية التربية والتعليم بمحافظة مادبا وأخذ كتاب  باحثان. كما قام المهمة إجراء البحث
إختيار المدارس التي سيتم إجراء البحث فيها ثم رسمي منها للمدارس لتسهيل مهمة إجراء البحث، 

، تلك المدارس من العدوان لطلبتها في بعد دراسة الحاالت التي تم تسجيلها ،عن طريق التعيين
 ،وتحديد الطلبة األكثر عدوانا، تطبيق مقياس العدوان ،مع مرشدي المدرستين مراجعة ملفات الطلبةو 

طالبا من المدرستين  05تحديد و مهارات االجتماعية على هؤالء الطلبة كاختبار قبلي، الومقياس 
لى مقياس عواألقل درجة  ،الذين أظهرت نتائج التقييم القبلي بأنهم األعلى درجة على مقياس العدوان

ات االجتماعية، مالحظة الطلبة في الصفوف واألنشطة وساحات المدرستين، مقابلة معلمي المهار 
تقسيم هؤالء الطلبة كما تم وأولياء أمور الطلبة للتأكد من مالحظاتهم وآرائهم حول سلوكيات الطلبة، 

تدريبي ضابطة لم يتم تطبيق البرنامج الو  ،لمجموعتين تجريبية تم تطبيق البرنامج التدريبي عليها
عليها وذلك عشوائيا عن طريق القرعة، تطبيق صورة مكافئة من المقياسين على هؤالء الطلبة للتأكد 

ومقابالت  ،من النتائج التي أظهرتها مقاييس االختبار القبلي وسجالت المرشدين في المدرستين
مجموعة التجريبية، جلسة على ال 24أولياء األمور والمعلمين، تطبيق البرنامج التدريبي والذي شمل 

مقابلة و تطبيق مقياس العدوان ومقياس المهارات االجتماعية على طلبة المجموعتين كاختبار بعدي، 
وذلك لمعرفة مدى  ،الطلبة وتسجيلها بعد اإلنتهاء من تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية
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لنتائج والخروج بأهم التوصيات االستفادة من قبلهم من البرنامج، تحليل نتائج المقاييس، مناقشة ا
 للبحث.

 منهجية الدراسة:
إدارة إستراتيجية الحالية هي دراسة شبه تجريبية هدفت  إلى معرفة أثر فاعلية  الدراسة 

 وتنمية السلوك االجتماعي لديهم. ،الغضب في خفض العدوان لدى الطلبة المراهقين
 متغيرات الدراسة: 

 لى استراتيجية إدارة الغضب.إد البرنامج التدريبي مستنمستقلة: 
 المهارات االجتماعية لدى الطلبة المراهقين.و السلوك العدواني لدى الطلبة المراهقين،  تابعة:

ة وهي على النحو التالي :اختبار قبلي ،تم اعتماد تصميم البحوث شبه  التجريبيتصميم الدراسة: 
 بعدي لمقياس السلوك العدوانياختبار  –تطبيق البرنامج  –لمقياس السلوك العدواني  

R O X O 

R O --- O 

اختبار بعدي لمقياس السلوك  –تطبيق البرنامج  –االجتماعياختبار قبلي لمقياس السلوك 
 االجتماعي

R O X O 

R O--- O 

إذا ما  لمعرفة(one way MANCOVA) تحليل التباين األحادي المتعدد المشترك ومن ثم 
ولإلجابة عن السؤال تعزى للبرنامج التدريبي .المجموعتين  صائية بينفروق ذات داللة إح كان هناك

األول  تم استخراج المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات المعيارية لمقياس السلوك العدواني بين 
المجموعتين التجريبية و الضابطة على القياس القبلي و البعدي و لألبعاد الفرعية لمقياس السلوك 

لإلجابة عن السؤال الثاني  تم استخراج و  ،( يبين هذه المتوسطات0والجدول ) ،بينهما العدواني
المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية على القياس القبلي و البعدي بين المجموعتين 

( يبين هذه 1والضابطة على مقياس المهارات االجتماعية تبعا للبرنامج، والجدول ) ،التجريبية
 المتوسطات.

لتعرف إلى  أثر برنامج تدريبي في إدارة إلى ا هدفت هذه الدراسة :تائج والمناقشة للدراسةالن
الغضب لدى الطلبة المراهقين قي خفض السلوك العدوان وتنمية المهارات االجتماعية لديهم، و ذلك 

جد فروق هل تو  المتعلقة بالسؤال األول:والمناقشة نتائج ال من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
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لتجريبية، وبين في السلوك العدواني بين المجموعة ا( α  =1.10ذات داللة إحصائية )
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات المجموعة الضابطة تعزى للبرنامج التدريبي؟ 

على  الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس السلوك العدواني بين المجموعتين التجريبية والضابطة
( يبين هذه 6بينهما والجدول ) القياس القبلي و البعدي و لألبعاد الفرعية لمقياس السلوك العدواني

 المتوسطات:
: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس السلوك العدواني و أبعاده الفرعية بين 6الجدول. 

 لبعديالمجموعتين التجريبية و الضابطة على القياس القبلي و ا

 المجموعة األبعاد
 البعدي القبلي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 العدوان الموجه نحو الذات قبلي
 3.078 17.68 3.358 31.12 تجريبية
 3.218 31.24 3.500 30.40 ضابطة

العدوان الموجه نحو األشخاص اآلخرين/ 
 العدوان اللفظي

 2.154 15.84 678. 29.72 جريبيةت
 1.254 29.64 1.584 29.52 ضابطة

العدوان الموجه نحو األشخاص اآلخرين/ 
 العدوان الجسدي

 5.306 36.36 3.759 68.72 تجريبية
 2.584 68.52 3.807 66.92 ضابطة

العدوان الموجه نحو األشخاص اآلخرين/ 
 العدوان على الممتلكات

 3.059 13.88 2.043 27.44 تجريبية
 1.500 27.40 2.092 27.28 ضابطة

 الدرجة الكلية للسلوك العدواني
 12.201 83.76 5.838 157.00 تجريبية
 6.000 156.80 7.801 154.12 ضابطة

 على أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة من المجموعة التجريبية(  6يبين  الجدول ) 
( على القياس 15.22( على القياس القبلي و )102قد بلغ )العدواني الدرجة الكلية لمقياس السلوك

( على 104.12البعدي، والمتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة في المجموعة الضابطة والذي بلغ)
( على القياس البعدي، و يظهر الجدول أيضا فروق ظاهرية بين 102.15القياس القبلي و) 

الضابطة  على األبعاد الفرعية لمقياس السلوك العدواني، و هذا يدل المجموعة التجريبية والمجموعة 
بين المجموعة التجريبية  السلوك العدواني و أبعاده الفرعيةعلى وجود فروق ظاهرية في مقياس 
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 one way)والضابطة، و لمعرفة داللة الفروق تم إجراء تحليل التباين األحادي المتعدد المشترك 

MANCOVA) ( يبين هذا التحليل:7والجدول ) 
للقياس البعدي  (one way MANCOVA)(. نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد المشترك7الجدول)

 لمقياس السلوك العدواني و أبعاده الفرعية  بين المجموعتين التجريبية والضابطة
مصدر 
 األبعاد التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

لة الدال 
 اإلحصائية

(η2) مربع
 ايتا

القياس 
 القبلي

 )المشترك(

العدوان 
الموجه نحو 

 الذات قبلي
56.020 1 56.020 6.269 .016 .118 

العدوان 
الموجه نحو 
األشخاص 
اآلخرين/ 
العدوان 
 اللفظي

5.711 1 5.711 1.872 .178 .038 

العدوان 
الموجه نحو 
األشخاص 
اآلخرين/ 
العدوان 
 الجسدي

6.366 1 6.366 .361 .551 .008 

العدوان 
الموجه نحو 
األشخاص 
اآلخرين/ 

العدوان على 
 الممتلكات

13.718 1 13.718 2.434 .125 .049 

الدرجة الكلية 
للسلوك 
 العدواني

259.254 1 259.254 2.917 .094 .058 
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مصدر 
 التباين

مجموع  األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

لة الدال  قيمة ف
 اإلحصائية

(η2) مربع
 ايتا

البرنامج 
 التدريبي

العدوان 
الموجه نحو 

 الذات قبلي
2347.250 1 2347.250 262.681 .000* .848 

العدوان 
الموجه نحو 
األشخاص 
اآلخرين/ 
العدوان 
 اللفظي

2324.727 1 2324.727 761.894 .000* .942 

العدوان 
الموجه نحو 
األشخاص 
اآلخرين/ 
العدوان 
 الجسدي

12483.012 1 12483.012 707.181 .000* .938 

العدوان 
الموجه نحو 
األشخاص 
اآلخرين/ 

العدوان على 
 كاتالممتل

2258.280 1 2258.280 400.643 .000* .895 

الدرجة الكلية 
للسلوك 
 العدواني

65491.26 1 65491.26 736.860 .000* .940 

 الخطأ

العدوان 
الموجه نحو 

 الذات قبلي
419.980 47 8.936    

العدوان 
الموجه نحو 

143.409 47 3.051    
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مصدر 
 التباين

مجموع  األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

لة الدال  قيمة ف
 اإلحصائية

(η2) مربع
 ايتا

األشخاص 
اآلخرين/ 
العدوان 
 اللفظي

العدوان 
موجه نحو ال

األشخاص 
اآلخرين/ 
العدوان 
 الجسدي

829.634 47 17.652    

العدوان 
الموجه نحو 
األشخاص 
اآلخرين/ 

العدوان على 
 الممتلكات

264.922 47 5.637    

الدرجة الكلية 
للسلوك 
 العدواني

4177.306 47 88.879    

 الكلي

العدوان 
الموجه نحو 

 الذات قبلي
2774.420 49     

ان العدو 
الموجه نحو 
األشخاص 
اآلخرين/ 
العدوان 
 اللفظي

2529.620 49     

     49 13764.320العدوان 



 بالل سلطان، أ.د. جميل الصمادي                ........  أثر برنامج تدريبي في إدارة الغضب لدى الطلبة المراهقين

001 

مصدر 
 التباين

مجموع  األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

لة الدال  قيمة ف
 اإلحصائية

(η2) مربع
 ايتا

الموجه نحو 
األشخاص 
اآلخرين/ 
العدوان 
 الجسدي
العدوان 

الموجه نحو 
األشخاص 
اآلخرين/ 

العدوان على 
 الممتلكات

2563.520 49     

الدرجة الكلية 
للسلوك 
 العدواني

71122.080 49     

( بين أداء المجوعتين =5.50وجود فروق ذات داللة إحصائية )( 7)يبين الجدولو 
العدوان الموجه نحو وجميع  أبعاده الفرعية ) ،والضابطة على مقياس السلوك العدواني ،التجريبية

األشخاص العدوان الموجه نحو و  ،آلخرين/ العدوان اللفظيالذات، والعدوان الموجه نحو األشخاص ا
العدوان الموجه نحو األشخاص اآلخرين/ العدوان على الممتلكات( و  ،/ العدوان الجسدييناآلخر 

  ،تعزى للبرنامج التدريبي ولمعرفة لمن تعود الفروق تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة
 ( يبين هذه المتوسطات.8والخطأ المعياري بين المجموعتين التجريبية والضابطة والجدول )

 المتوسطات الحسابية المعدلة لمقياس السلوك العدواني و أبعاده الفرعية ((8جدول
 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل المجموعة األبعاد

 العدوان الموجه نحو الذات قبلي
 605. 17.454 التجريبية
 605. 31.466 الضابطة

العدوان الموجه نحو األشخاص اآلخرين/ العدوان 
 اللفظي

 353. 15.768 بيةالتجري
 353. 29.712 الضابطة

 850. 36.284 التجريبيةالعدوان الموجه نحو األشخاص اآلخرين/ العدوان 
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 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل المجموعة األبعاد
 850. 68.596 الضابطة الجسدي

العدوان الموجه نحو األشخاص اآلخرين/ العدوان 
 على الممتلكات

 480. 13.768 التجريبية
 480. 27.512 الضابطة

 وك العدوانيالدرجة الكلية للسل
 1.907 83.274 التجريبية
 1.907 157.286 الضابطة

( إلى أن جميع الفروق جاءت لمصلحة المجموعة التجريبية 1تشير النتائج  في الجدول )
العدوان الموجه نحو ع األبعاد )على جميابي المعدلة للمجموعة التجريبية حيث بلغ المتوسط الحس

شخاص األ العدوان الموجه نحوشخاص اآلخرين/ العدوان اللفظي، و الذات، والعدوان الموجه نحو األ
آلخرين/ العدوان على الممتلكات العدوان الموجه نحو األشخاص ا اآلخرين / العدوان الجسدي،

وهو أقل  ،(83.274، 13.768، 36.284،  10.221، 12.404الدرجة الكلية على الترتيب )و 
لضابطة على األبعاد والدرجة الكلية للمقياس على الترتيب من المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة ا

(، وهذا يدل على أن الفروق لصالح 102.212، 22.012، 21.012،  21.212، 51.422)
المجموعة التجريبية، أي أن البرنامج التدريبي ساعد على خفض السلوك العدواني للمجموعة 

 (η2)ولمعرفة حجم األثر تم حساب مربع ايتا  ،اسالتجريبية على جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقي
ذ بلغ حجم األثر لمقياس السلوك العدواني وأبعاده الفرعية حيث بلغ حجم األثر للدرجة الكلية إ

 (.5.145للمقياس  )
بين المجموعة التجريبية  من التباين في مقياس السلوك العدواني %14ن إوبذلك يمكن القول 

التدريبي، وهذا حجم أثر مرتفع يدل على فاعلية البرنامج في خفض السلوك  للبرنامج والضابطة يعود
يتبين فاعلية  التي أجابت على السؤال األول لهذه الدراسة نتائح اإلحصائيةخالل المن و ، العدواني

البرنامج التدريبي الذي تم تطبيقه على طلبة المجموعة التجريبية الذين أظهروا بالقياس القبلي تقارب 
لسلوك العدواني مع المجموعة الضابطة التي لم يتم تطبيق البرنامج التدريبي عليها، وبعد تطبيق با

البرنامج التدريبي المستند على استراتيجية إدارة الغضب، كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية 
 وفاعليته في تخفيض السلوك ،وتعزى للبرنامج التدريبي ،جاءت لصالح المجموعة التجريبية

وعند  ،وهو يجيب عن السؤال األول في هذه الدراسة، حيث يجدر بالذكر أن هؤالء الطلبة ،العدواني
إجراء القياس القبلي تبين أن لديهم سلوكات عدوانية أثرت على تفاعلهم مع أقرانهم ومدرسيهم وأسرهم 

 ،يد والوضع االقتصاديفاألسرة واإلدارة والمعلم والعادات والتقال وحتى بتقديرهم واحترامهم لذاتهم،
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واستخدام مواقع التواصل االجتماعي والتكنولوجيا الحديثة بشكل غير مسؤول؛ كلها مجتمعة أو 
منفردة؛ هي أسباب ذلك السلوك العدواني الذي نشهده من طلبتنا فلذة أكبادنا في المدارس والبيت 

ذا ما اعتادت على نسق سلوكي إألن الطبيعة البشرية  ؛والشارع وبكل مكان في أيامنا الحرجة هذه
 .ك السلوكيات دون أن تأبه بمخرجاتومعرفي باتت مبرمجة على القيام بتل

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  المتعلقة بالسؤال الثاني: والمناقشة النتائج
(α=1.10 )وبين المجموعة الضابطة تعزى  ،تماعية بين المجموعة التجريبيةفي المهارات االج

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مج التدريبي؟ للبرنا
والضابطة على مقياس المهارات  ،على القياس القبلي والبعدي بين المجموعتين التجريبية

 ( يبين هذه المتوسطات.9تبعا للبرنامج، و الجدول )  ،االجتماعية
ابية واالنحرافات المعيارية لمقياس المهارات االجتماعية بين المجموعتين ( : المتوسطات الحس9الجدول. )

 القياس القبلي و البعدي. ىالضابطة علالتجريبية و 

 المجموعة
 البعدي القبلي

 المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط
 6.139 122.76 7.5149 59.16 تجريبية
 3.343 47.56 4.4396 52.28 ضابطة
 38.295 85.16 7.0278 55.72 الكلي

 أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة من المجموعة التجريبية على(  9يبين  الجدول ) 
( على 122.22( على القياس القبلي و)01.12بلغ )الدرجة الكلية لمقياس المهارات االجتماعية 

( 02.21ألداء أفراد الدراسة في المجموعة الضابطة والذي بلغ )القياس البعدي، والمتوسط الحسابي 
( على القياس البعدي، هذا يدل على وجود فروق ظاهرية في 42.02على القياس القبلي و ) 

الضابطة و لمعرفة داللة هذه الفروق تم إجراء  التجريبية وبين المجموعة االجتماعيةالمهارات مقياس
 ( يبين هذا التحليل:10والجدول ) (one way ANCOVA)ترك تحليل التباين األحادي المش
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للقياس البعدي لمقياس  (one way ANCOVA)( نتائج تحليل التبايناألحادي المشترك10الجدول)
 السلوك العدواني و أبعاده الفرعية  بين المجموعتين التجريبية والضابطة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف اتالمربع

 اإلحصائية
(η2) مربع

 ايتا
القياس القبلي 

 )المشترك(
87.089 1 87.089 3.770 .058 .074 

 979. *000. 2220.670 51294.224 1 51294.224 البرنامج التدريبي
 23.099 47 1085.631 الخطأ

   
 49 71860.720 الكلي

    
( بين أداء   =5.50ئية عند مستوى )وجود فروق ذات داللة إحصا( 10يبين الجدول )و 

المجوعتين التجريبيةو الضابطة على مقياس المهارات االجتماعية تعزى للبرنامج التدريبي ولمعرفة 
 .ن المجموعتين التجريبية والضابطةتم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة بي ،لمن تعود الفروق 

 ( يبين هذه المتوسطات11الجدول )
 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل المجموعة
 1.036 122.009 التجريبية
 1.036 48.311 الضابطة

حيث بلغ  ،( إلى أن الفروق جاءت لمصلحة المجموعة التجريبية 11تشير النتائج  في الجدول ) 
( وهو أعلى من المتوسط الحسابي 122.551المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية )

(، وهذا يدل على أن الفروق لصالح المجموعة التجريبية، أي 41.511ل للمجموعة الضابطة)المعد
أن البرنامج التدريبي ساعد تنمية السلوك االجتماعي لدى المراهقين. ولمعرفة حجم األثر تم حساب 

س  قياذ بلغ حجم األثر لمقياس المهارات االجتماعية، و حيث بلغ حجم األثر للمإ (η2)مربع ايتا 
من التباين في مقياس المهارات االجتماعية بين  %12.1ن إ( وبذلك يمكن القول 5.121)

المجموعة التجريبية والضابطة يعود للبرنامج التدريبي، و هذا حجم أثر مرتفع يدل على فاعلية 
الثاني من خالل النتائج المتعلقة بالسؤال و  ،البرنامج في تنمية  المهارات االجتماعية لدى المراهقين

في الدراسة والتي أشارت أن المهارات االجتماعية للطلبة في المجموعة التجريبية قد ازدادت بعد 
تطبيق البرنامج التدريبي مقارنة معها بالقياس القبلي، فإن تلك النتائج تؤكد العالقة العكسية بين 

والسوي والمقبول، فكلما زاد السلوك العدواني والمهارات االجتماعية والتي تعني لنا السلوك المتكيف 
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ذا ما قل  السلوك إمقبولة والعكس بالتمام، أي أنه  السلوك العدواني قل ت المهارات االجتماعية ال
 .العدواني ازدادت المهارات االجتماعية

 التوصيـــــات:
حل  إستراتيجيةو إدارة الغضب،  إستراتيجيةدراسة بحثية تعتمد على يوصي الباحثان بإجراء  

ومن خالل برنامج تدريبي لقياس أثرها على  ،يجابي معا  االنضباط اإل إستراتيجيةو ، مشكالتال
 و زيادة السلوك االجتماعي.  ،السلوك العدواني تخفيض
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