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  فعالية برنامج إرشادي انتقائي يف خفض مستوى االستقواء 
  لدى عينة من الطالب يف مرحلة املراهقة املبكرة

  :الملخص
هدفت الدراسة إلى اختبار فعالية برنامج إرشادي مستند إلى اإلرشاد االنتقائي 
لمواجهة سلوك االستقواء  لدى الطالب، والتعرف على مدى استمرارية أثره ، ولتحقيق 
أهداف الدراسة صمم برنامج إرشادي انتقائي ذو طبيعة تكاملية لمنظومة متناسقة من 

طالباً من طالب ) ٢٨(الفنيات واألساليب اإلرشادية وقد تم تطبيقها على عينة مكونة من 
الصف األول المتوسط  في إحدى المدارس بمدينة مكة المكرمة يتصفون بسلوك 

وقد تم تقسيم عينة الدراسة عشوائياً .  سنة١٤–١٣االستقواء تتراوح أعمارهم بين  
خضع المشاركون في المجموعة . مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة: إلى مجموعتين

ولمدة تسعة ، جلسة) ١٨(مشاركاً لبرنامج إرشادي مكون من ) ١٤(التجريبية وعددهم 
مشاركاً ) ١٤(في حين لم يتعرض المشاركون في المجموعة الضابطة وعددهم . أسابيع

تم تطبيق مقياس السلوك االستقوائي كقياس قبلي للتأكد من تكافؤ . ألي تدريب
كما تم تطبيقه كقياس بعدي للتعرف على أثر البرنامج، ولمعالجة النتائج ، المجموعتين

اختبار مان (والتحقق من صحة الفروض تم استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية 
أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين ). وكسن ويتني واختبار ويلك–

متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس 
السلوك االستقوائي في اتجاه المجموعة التجريبية، مما يدل على فعالية البرنامج 

 وجود فروق دالة كما أظهرت النتائج عدم. اإلرشادي في مواجهة سلوك االستقواء
إحصائياً بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي 
على مقياس السلوك االستقوائي مما يدل على استمرار فعالية البرنامج اإلرشادي 

كما تضمنت الدراسة . المستخدم في خفض مستوى االستقواء لدى أفراد عينة الدراسة
  تمجموعة من التوصيا

Abstract  
        The study aimed to test the effectiveness of a counseling 
program that was based on the guidance selective theory to face 
the bullying behavior among the students, and to identify the 
extent of the continuity of its impact, and to achieve the aims of 
the study a counseling program with the nature of selective 
complementary system of counseling techniques and applied on a 
sample of (28) students in 7th grade in Holey Makkahwho were 
characterized with the bullying behavior between the ages of 13-
14 years. 
      The study sample was randomly divided into two groups: an 
experimental group and a control group. The Participants in the 
experimental group and who were a total of (14) participants 
underwent a counseling program that consisted of (18) sessions 
and  for a period of nine weeks. While the participants in the 
control group and who were a total of  (14) didn’t receive any kind 



 م ٢٠١٥يوليو لسنة )  الجزء الثاني١٦٤: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 ج

 -١٤-

of training. 
The bullying behavior pre-scale was applied as a measure to 
ensure equality of the two groups, it was also applied to measure 
the post effect of the program, and to address the results and to 
validate the assumptions Allabaramitrih statistical analysis was 
used(test Mann - Whitney and Wilcoxon test) 
       The Results indicated the presence of significant differences 
between the averages Order degrees for both the experimental 
and control groups in the post application of the  bullying 
behavior scale in favor  of the experimental group, demonstrating 
the effectiveness of the counseling program in facing the bullying 
behavior. The results also showed no statistically significant 
differences between the average scores of the experimental group 
in the two measurement the post and the continuity on the 
bullying behavior scale which shows the continuing effectiveness 
of the counseling program used to reduce the level of bullying to 
the study sample. The study also included a set of 
recommendations. 

  :مقدمة
تتعدد التفاعالت والعالقات بين الطالب داخل المدرسة وتأخذ أشكاالً عدة؛ بعضها 

ودة والتعاطف والعالقات الحميمة، والبعض اآلخر يترك يترك آثاراً إيجابية كالتعاون والم
وتتميز هذه اآلثار بأنها . آثاراً سلبية كالعدوان، والضرب، والشتم، واالستهزاء، واإلهانة

تؤثر في جميع جوانب الشخصية النفسية، واالنفعالية، والجسمية، واالجتماعية؛ حيث 
ي، واالجتماعي، والتربوي، يعاني هؤالء الطالب من مشكالت في التوافق الشخص

  .ويشعرون بتدني في تقدير الذات
وتعد ظاهرة االستقواء في المدارس مشكلة تربوية واجتماعية خطيرة تلقى 
بظاللها على النشاطات والفعاليات التعليمية مما يؤدي إلى تواضع في أداء المدرسة، 

نفعالي واالجتماعي وقدرتها في الوصول إلى أهدافها في تحقيق النمو المعرفي واال
وهذا يعني أن . للمتعلمين، وإعداد شخصيات متكاملة تتسم بسلوكيات إيجابية وفعالة

سلوك االستقواء يقف عائقاً أمام تحقيق األهداف؛ إذ أن التعلم بصورته المستهدفة ال 
يمكن أن يحدث في بيئة تعليمية ال يتوافر فيها األمن النفسي للطالب بحمايتهم من القلق 
والشعور بالتهديد، كما يرتبط ذلك بوعي المعلم ومهاراته األدائية في إدارة عمليات 

القداح (التعلم؛ إذ يتأثر سلوك الطالب االنفعالي بالنمط اإلداري لتلك العمليات 
  ).٢٠١٣،وعربيات

فقد أشار ، إن سلوك االستقواء من أكثر السلوكات انتشارا في البيئات التعليمية
 إلى أنه في كل دقيقتين في كل مدرسة يتعرض طالب العتداء (Sarazen,2002) سارزن
قد تعرضوا %) ١٥( إلى أن ما نسبته (Spade,2007)كما توصل سبيد ، جسدي

يدعون بأن االستقواء يحدث منذ عدة %) ٢,٨(لالستقواء لعدة مرات في األسبوع، و
ارس على المستوى وهو من أكثر أشكال العنف رواجاً في المد. سنوات وبشكل متكرر
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 ,Orpinas)العالمي تسبب في العديد من المشكالت لألفراد واألسر والبيئات التعلمية 
Home, 2006) . ويظهر االستقواء في سلوكيات متعددة تؤدي إلى إلحاق األذى

  .باآلخرين سواء كان نفسياً كاإلهانة والشتم، أو جسدياً كالضرب
قواء في السبعينات من القرن الماضي، وقد بدأ االهتمام بدراسة سلوك االست

وأصبح من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد في العديد من البلدان خاصة بعد 
 في السويد والنرويج (Dan Olweus)الدراسات التي قام بها العالم دان أولويس

(Bidwell, 1997) . وأصبحت ظاهرة االستقواء في تزايد مستمر رغم جهود التوعية
مستوى المدرسة أو المجتمع حول آثارها على الطالب سواء المستقوين أنفسهم، على 

  .أو حتى ضحايا االستقواء
 من أوائل الباحثين الذين سعا إلى توضيح هذا المفهوم، (Olweus) ويعد أولويس

حيث أشار إلى أن سلوك األستقواء يعتبر شكل من أشكال العدوان، يحدث عندما يتعرض 
بشكل مستمر ومتكرر إلى سلوك سلبي يسبب له األلم، ينتج عن عدم طفل أو فرد ما 

 ,Olweus)التكافؤ في القوى بين فردين، يسمى األولى مستقوي، واآلخر ضحية 
ويعرف أيضاً بأنه نشاط شعوري متعمد لألنشطة العدوانية بقصد اإليذاء وإثارة . (1993

كما يعرف . (Colorose, 2003)الخوف من خالل التهديد، وخلق الرعب لدى الضحية 
إيقاع فرد أو أكثر إيذاء بدنياً، أو لفظياً أو عاطفياً على فرد آخر، ويتضمن : "بأنه

تهديدات باإليذاء الجسدي أو امتالك السالح، واالبتزاز، ومخالفة الحقوق المدنية، 
" بأنه ) ٩: ٢٠٠٩(ويعرفه أبو غزال ). ٥: ٢٠٠٥أالن ل، بين، " (واالعتداء والضرب 

أو اإلذالل يشكل عام وينتج عن عدم ، أو اللفظي، سلوك عدواني يتضمن اإليذاء الجسمي
". (Victim) واآلخر ضحية (Bully)التكافؤ في القوى بين فردين يسمى األول مستقوياً

 أن سلوك االستقواء هو إيذاء منهجي منظم يقوم به فرد  (Rigby, 2010)ويرى ريجبي
وجود توازن في القوى، وضعف في رد الهجوم من قبل على آخر دون سبب، مع عدم 

  .  الضحية، وتكرار اإليذاء بهدف تعريض الضحية لإلذالل واإلهانة
، أو يؤذي اآلخرين  يخيف، أو يهددإن الطفل المستقوي هو الذي يضايق، أو

الذين ال يتمتعون بنفس درجة القوة التي يتمتع بها، وهو يخيف غيره من األطفال في 
سة، ويجبرهم على فعل ما يريد بنبرته الصوتية العالية واستخدام التهديد، وعادة المدر

وهم يسيطرون على الضحية من ، ما يستغل معظم األطفال المستقوين خوف الضحية
خالل حاالت الخوف، ويذكرونها دائماً بسطوتهم من خالل نظراتهم أو أي فعل سواء كان 

 Pellegrini and)ويرى بيليغرينوبلتشفورد). ٢٠٠٤فيلد، (لفظياً أو غير لفظي 
Blatchford) أن المستقوين هم الذين يقومون ) ٢٠٠٩عواد، ( المشار إليهما في

وبصورة منتظمة ومتكررة باستهداف مجموعة أخرى من الطالب سواء بصورة مباشرة 
كما إن هؤالء ، جسدياً أو لفظياً أو غير مباشرة وذات صلة بالعالقات مع األقران

  .  لمستقوين هم بصورة عامة أضخم وأقوى مقارنة بضحاياهما
واعتماداً على ما سبق فإن الباحث يرى أن االستقواء يمكن تعريفه باعتباره 

واالعتداء ، عالقة غير متكافئة بين طرفين يمارس فيها سلوك اإلساءة المتكررة
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  .ة في إثبات الذاتوالرغبة في اذالل اآلخرين للوصول إلى االستمتاع والرغب، المستمر
ويستخلص الباحث من التعريفات السابقة أن عملية االستقواء تضم غالباً األطراف 

 ,Olweus) ويؤكد ذلك أولويس،  الضحية-المستقوي، الضحية، المستقوي: اآلتية
  حيث أشار إلى أن األفراد المشاركين في سلوك االستقواء يصنفون  إلى ثالث (1993

  . الضحايا-لضحايا والمستقوين المستقوين وا: فئات
، الجسمي(والمستقوي هو ذلك الطالب الذي يمارس اإليذاء بأشكاله المختلفة 

، على طالب آخر أقل منه قوة عقلية أو جسدية) أو اتالف الممتلكات، االجتماعي، اللفظي
والضحية هو الطالب الذي يتعرض إليذاء الطالب المستقوي بشكل مستمر ناتجاً عن عدم 

 الضحية هو -والمستقوي، والمهارات االجتماعية، العقلية، لتكافؤ في القوى الجسديةا
الطالب الذي يمارس االستقواء على الطالب اآلخرين ويمارس عليه االستقواء من طلبة 

  ).٢٠٠٩،أبو غزال(آخرين في نفس الوقت 
 (Bullies)المستقوون: وهناك من يرى أن االستقواء يشمل عدة أطراف وهم

 , Smokowski,&Kopasz) (Bystanders) والمتفرجون(Victimes)الضحايا و
2005).  

أن الدراسات أشارت إلى وجود أربع ) ٢٠١٥( ويضيف الدويري وجرادات 
  :مجموعات لالستقواء هي

وهم الطالب الذين يقومون بصورٍة منتظمٍة ومتكررٍة باستهداف : المستقوون -١
و العدائية والسيطرة في عالقاتهم ونقص ويميلون نح، مجموعٍة أخرى من الطالب

  .التعاطف
ويتصفون بضعف ، وهم الطالب المستهدفون بالسلوكات العدوانية:  الضحايا -٢

الجسم وتدٍن في تقدير الذات والمهارات االجتماعية والقلق والخجل ويعانون من 
 .االكتئاب والشعور بالوحدة والعزلة وليهم أفكار انتحارية

، وهم الطالب الذين يقومون باالستقواء في مواقف: ايا الضح–المستقوون  -٣
ويمتازون بفرط الحركة وتشتت االنتباه ، ويقعون ضحايا في مواقف أخرى

ويميلون إلى الكذب والجدال ولديهم أعلى المعدالت من المشكالت السلوكية 
وهم فئةٌ قليلة االنتشار بين الطالب ويمارسون ، وانخفاض الكفاءة االجتماعية

 .ستقواء لالنتقام وليس للحصول على االهتماماال
، وهم الطالب الذين يشاهدون طلبة آخرين يتعرضون لالستقواء:  المتفرجون -٤

أو يعطون تغذية راجعة له من ، ولديهم عدة أدوار فقد يتحالفون مع المستقوي
أو بقدمون ، أو يبقون بعيداً وال يفعلون شيئاً لوقف االستقواء، خالل التشجيع

 .   عم للضحيةالد
  :واستناداً إلى ما سبق يقدم الباحث  الشكل التالي والذي يوضح فئات االستقواء
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  )١(شكل 
  فئات االستقواء

  
  :إلى أن االستقواء يشتمل على العناصر اآلتية) ٢٠٠٤(ويشير فيلد 

  .رغبة مبدئية في اإليذاء -١
 .تعبير عن هذه الرغبة باألفعال -٢
 .قيام شخص أكثر قوة بالتعدي على من هو أضعف منه -٣
 .حدوث ذلك من دون مبرر -٤
 .تكرار ذلك بشكل دائم -٥
 .تحقق درجة عالية من االستمتاع للمستقوي -٦

  :مجموعة من الحقائق حول االستقواء منها) ٢٠٠٥(بين . ويقدم أالن ل
  . االستقواء أكثر من مجرد مضايقة أو إزعاج -١
 .ةاالستقواء ليس مشكلة حديث -٢
 .االستقواء مشكلة خطيرة -٣
 .عالج االستقواء يعتمد على فريق عمل -٤
 .الخطة الشاملة ستعطي أفضل نتائج -٥
 .يمكن مساعدة األطفال المعرضين لخطر االستقواء -٦
 .المدارس مسئولة عن حماية الطالب -٧

ويرى الباحث أن االستقواء يختلف عن العدوان والعنف؛ حيث أن االستقواء هو 
فالمستقوون يوجهون ،  ضحية عاجزة وال تستطيع الدفاع عن نفسهاعدوان متكرر ضد

 وال(Mishna, F. , 2003)   بشكل متكرر ومنظم ومقصود سلوكات سلبية تجاه الضحايا 
في حين أن ما يميز االستقواء عدم وجود ، يتطلب العدوان البسيط عدم توازن في القوة

اً أو نفسياً فضحية االستقواء أضعف توازن في القوة بين المستقوي والضحية إما جسمي
من المستقوي نتيجة لذلك يطور الضحية إحساساً بالعجز تجاه المستقوي وبالتالي 

 -  المستقوي الضحية المستقوي
 الضحية

 آخرين على اإليذاء يمارس
 عقلية قوة منه أقل
 العدائية نحو يميل، وجسدية

 بنقص ويتميز السيطرة و
 التعاطف

 

 بشكل إليذاءل يتعرض
 التكافؤ عدم بسبب مستمر
، الجسدية القوى في

 الذات تقدير، العقلية
 منخفض

 

 في االستقواء ويتلقى يمارس
 بفرط يتميز، الوقت نفس

  االنتباه وتشتت الحركة
 االجتماعية الكفاءة وانخفاض
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 & Meyer- Adams) ويشير .(Olweus,  1993)يفرض المستقوي سيطرته كما يشاء 
Conner) بأن للعنف مستويين أحدهما ) ٢٠١٥، الدويري وجرادات( المشار اليهما في
واآلخر منخفض ، كامتالك األسلحة واستخدامها والهجوم البدني الشديدمرتفع 

  .  كاالستقواء
  :أشكال االستقواء

لالستقواء المدرسي أشكاالً كثيرة ومتعددة تعتمد على الرغبة أو الدافع لدى 
المستقوي في ممارسة االستقواء والمكاسب التي تعود عليه من خالل ممارسة هذا 

ويقصد باالستقواء الجسمي . قواء الجسمي واللفظي واالجتماعيالسلوك؛ فهناك االست
إيذاء الضحية جسمياً من خالل الضرب، والدفع، والرفس، والعض، واللكم، والخمش، 

وهو ابلغ  صورة لالستقواء ألنه يسبب ، )٢٠٠٧،عليان(وتحطيم األشياء الخاصة به 
، )٢٠٠٧، سوليفانسوليفان وكالري و(ألماً ملحوظاً في صورة جروح أو خدوش 

ويشير االستقواء اللفظي إلى استخدام كلمات إلذالل شخص ما، أو إيذاء مشاعره أو 
أما االستقواء االجتماعي فيتمثل في التأثير في . مناداته بألقاب أو الشتم أو التهديد

اآلخرين، ليستعبدوا ويرفضوا الطفل الضحية، لكي يكون معزوالً اجتماعياً، ويتم ذلك من 
ل اإليماءات البذيئة أو اإلقصاء االجتماعي أو نشر الشائعات أو كتابة التعليقات أو خال

وذكر . (Field, 2007)التجاهل المتعمد أو طلب اآلخرين بتجنب الضحية وعدم مصادقته 
أن للسلوك االستقوائي أشكال متعددة منها االستقواء الجسدي (Craig, 1998)كريج 

االستقواء في ثالثة أشكال هي االستقواء اللفظي ) ٢٠٠٨(واللفظي، ويصنف جرادات 
الذي يشير إلى استخدام ألفاظ مشينة أو عبارات تهديد، واالستقواء الجسمي الذي يتم 
من خالل إيذاء الضحية بدنياً، واالستقواء االجتماعي الذي يتمثل في نشر الشائعات 

، تعد أخطر أنواع اإلساءةالمغرضة واالتهامات، وقد يصل إلى اإلساءة الجنسية التي 
 ,Powell & Ladd)ويتمثل االستقواء الجنسي في االعتداءات الجنسية أو التحرش 

) ٢٠٠٩، أبو غزال(أو التهديد بالممارسة الجنسية أو استخدام كلمات جنسية ، (2010
إلى أن من أشكال االستقواء، االستقواء الجسمي، وهو من ) ٢٠٠٩(كما أشار أبو غزال 

شكال االستقواء وضوحاً، ويحدث عندما يتأذى الشخص جسمياً من الضرب أو أي أكثر أ
شكل من أشكال الهجوم الجسمي، واالستقواء االجتماعي ويتضمن االستقواء اللفظي 

 & Fox)بصوره المختلفة من عبارات مسيئة وما شابهها، في حين يؤكد فوكس وفاروو
Farrow, 2009)تلفة وهي االستقواء اللفظي، واالستقواء  أن لالستقواء ثالثة أنواع مخ

، اوزدماير، ايفاز، نور، وقد بين ستيينكايا. الجسمي، واالستقواء االجتماعي
 أن أكثر أنواع (Cetinkaya, Nur, Ayvaz,Ozdemir, &Kavakei, 2009)وكافكاي

كما أن هناك انواع أخرى لالستقواء منها . االستقواء هو الدفع، واالستقواء اللفظي
الستقواء العنصري ويتضمن الكراهية والتحيز ضد جنس أو نوع أو لون أو دين ا

(Dulmus et al, 2006) . واالستقواء اإللكتروني(Cyber bullying) ويتمثل في إرسال 
ونتائجه أكثر تدميراً وتأثيراً بسبب ، رسائل إليكترونية سيئة لتشويه صورة الضحية

، (Powell & Ladd, 2010)نية واإلنترنت سرعة انتشاره عبر األجهزة اإللكترو
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واالستقواء على الممتلكات ويتضمن إتالف الكتب وتمزيق المالبس وتدمير المقتنيات أو 
  :والشكل التالي يوضح أشكال االستقواء). ٢٠٠٨، جرادات(سرقتها 

  )٢(شكل 
  أشكال االستقواء

  
ستقواء يظهر لدى الذكور أكثر من اإلناث بصورة وتشير الدراسات إلى أن اال

عامة، والسيما في شكله البدني، فيما تميل اإلناث إلى االستقواء اللفظي، ونشر 
وتقل نسبة انتشار االستقواء كلما انتقل الطالب إلى . (Nansel et al, 2010)الشائعات 

  ).٢٠٠٨، جرادات(مستويات صفيه أعلى 
 قد تمت ترجمته من قبل الباحثين إلى Bully ويرى الباحث إلى أن مصطلح

) ٢٠٠٩(ويؤكد هذه الرؤية محمد، مترادفات عديدة تعني في مجملها ظاهرة االستقواء
  تُرجم إلى مترادفات متعددة مختلفة الشكل متفقة Bullyوالذي أشار إلى أن مصطلح 

، الترهيب، ستهزاءاال، المشاغبة،  االستئساد–التنمر : منها، المعنى المراد إلى حد ما
  .البلطجة

أو خالل المراهقة ، ويصل االستقواء للذروة في مرحلة المدرسة المتوسطة
 Eisenberg)المبكرة ويتناقص تدريجياً كلما تقدم الفرد في مرحلة المراهقة 

&Aalsma, 2005) ، أن االستقواء يبدأ في مرحلة ما قبل ) ٢٠٠٥(ويضيف أالن ل بين
ثم يأخذ في ، )الحلقة الثانية(ة خالل المرحلة االبتدائية العليا ويبلغ الذرو، المدرسة

 ,Nansel, T.R., Overpeck, M., Pilla, R.S., Ruan)ويؤكد ذلك . الهبوط بعدها
W.J., Simons-Morton, B., &Scheidt, P., 2001) أن تكرار االستقواء يكون مرتفع 
  . لدى الصف التاسع والعاشربين طلبة صفوف السادس حتى الثامن مقارنة بتكراره 

 ,.Nansel, T.R., Overpeck, M., Pilla, R.S., Ruan, W.J)واعتماداً على 
Simons-Morton, B., &Scheidt, P., 2001; Eisenberg &Aalsma, 2005) فإنه 

 االستقواء
 الجسمي

 اللفظي االستقواء
 

 االستقواء
 االجتماعي

الدفع الرفس  
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  :يمكن تمثيل الفترات الزمنية لالستقواء وفقاً للشكل التالي
  )٣(شكل 

  الفترات النمائية لالستقواء

  
ويرى الباحث أن االستقواء سلوك يرتبط بالمراحل النمائية لألفراد ويسير وفق 
قوانين النمو وبظهر في مرحلة ما قبل المدرسة ويتشكل في المرحلة االبتدائية ويصل 

  .  إلى أعلى مستوياته في نهاية المرحلة االبتدائية وبداية المرحلة المتوسطة
  : أسباب االستقواء

ستقواء وتتداخل تداخالً يجعل من الصعب تحديد القيمة النسبية تتعدد أسباب اال
 ,Atkinson)فقد أكد كل من اتكنسون وهورن باي ،  لكل عامل من هذه العوامل

Hornby, 2002) على دور العامل الفردي؛ إذ يعتقد بعض األطفال المستقوين أن 
 األذى الذي يسببونه السلوك االستقوائي شيء عادي بالنسبة لهم كونهم ال يدركون مدى

لآلخرين، أو أن الضحية تستحق ما حدث لها، كما يمكن أن تعود األسباب إلى التنشئة 
ويشير ادير ومور . األسرية غير السليمة، والثقافة االجتماعية ذات الطابع العدواني

(Adair & Moor, 2002) إلى أن من أسباب االستقواء خوف الضحايا من إساءات 
يتعرضون لها من قبل الطالب المستقوين في حال إعالم اإلدارة أو مستقبلية قد 

المعلمين، وعدم قناعتهم باإلجراءات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة في الحد من هذه 
الظاهرة، مما يجعلهم رهينة للقلق والخوف، وربما يصل األمر إلى اعتقاد بعضهم بأن 

كما يرى الضحايا .  األمن إن أرادوا ذلكهؤالء المستقوين هم األقدر على منحهم حاجة
أبو (أن الشخص يقع فريسة لالستقواء عندما يكون صامتاً ومطيعاً لكل ما يقال له 

وأن الوزن الزائد لدى الطالب زاد من مخاطر وقوعهم ضحايا لالستقواء ). ٢٠١٠،غزال
  .(Megklara al., 2012)بشكٍل متكرر
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أنه شخص مهم، وينقل معلومات عن ويرى المستقوون أن الضحية  يتظاهر ب
كما إن من ). ٢٠١٠، أبو غزال(الطالب للمعلمين، وليس لديه أصدقاء يدافعون عنه 

وقد . (Megklara al., 2012)األسباب المؤدية لالستقواء التحصيل الدراسي المنخفض 
المشار إليهما في  (Baldry&farrington)بينت نتائج دراسة بالدري وفايرينجتو

أن من أسباب االستقواء نقص الدعم والمساندة االجتماعية من ) ٢٠١٣، بي الحر(
إن هناك عالقة بين . وأن األطفال المستقوين كانوا نتاج أبوين متسلطين، اآلخرين

ودرجة التعليم لألب، ومهنة األب، وعدد األخوات ، االستقواء والعمر، ومستوى الصف
 ,Cetinkaya, Nur)تماعي االقتصادي لألسرة والمستوى االج، واألخوان البنين، البنات

Ayvaz,Ozdemir, &Kavakei, 2009) . قلة : األسباب التالية) ٢٠٠٩(ويضيف محمد
أصدقاء ، العقاب البدني القاسي، السلوك العدواني في البيت، اإلشراف على التالميذ

السيطرة وأشارت دراسات عديدة إلى أن أسر المستقوين تسودها . توقع العداء، السوء
، وضعف االتصال والصراعات بين الوالدين والطفل، والتفكك وإهمال حاجات الطفل

 ; Olweus,  1993)واستخدام العقاب القاسي أو الكبت العاطفي في تأديب الطفل 
Pernice-Duca et al. ,2010) ،ًإضافة إلى عدم ، وال تملك هذه األسر نظاماً تأديبيا
وتمتاز أسرهم بالعزلة االجتماعية ، عد وحدود في األسرةوضوح األدوار وعدم وجود قوا

كما . (Smokowski, &Kopasz, 2005)وعدم المشاركة في المناسبات االجتماعية 
  . (Holt, Kantor, &Finkekelhor, 2009)تمتاز بقلة اإلشراف والرقابة 

  : اآلثار المترتبة على سلوك االستقواء
وكية الخطيرة على مستوى األفراد يعتبراالستقواء من المشكالت السل

والجماعات ولها آثار نفسية وسلوكية واجتماعية ومعرفيه على كل من المستقوي 
حيث يتصف ضحايا االستقواء بأنهم أكثر قلقاً وأقل شعوراً باألمن . والضحية والمجتمع

ويميلون للوحدة في المدرسة حيث تنقصهم الصداقات الحميمة مع زمالئهم من الطالب 
(Kristensen& Smith, 2003) . كما يتصفون بأن لديهم ضعفاً في مهاراتهم

االجتماعية وفي معالجتهم للمعلومات وهم أقل الفئات تكيفاً في العالقات االجتماعية، 
 ,Eslea)ولديهم صعوبات في عمل صداقات، ويتلقون دعماً اجتماعياً أقل من غيرهم 

Menesini, Morita, O'Moore, Moramerchan, Pereira, & Smith, 2004) . 
ويتأثر ضحايا سلوك االستقواء بجوانب مختلفة؛ إذ أن طفولة الضحية ومراهقته قد 
تتأثران بدنياً أو انفعالياً أو اجتماعياً، أو معرفياً، أو قد تؤثر في كل هذه الجوانب 

وقد يتصرف ضحية االستقواء كضحية في سن الرشد في مجال العمل، أو . مجتمعة
فسلوك االستقواء يمكن أن يسبب ضرراً نفسياً، . داخل األسرة، أو غير ذلك من العالقات

. أو جسمياً أو اجتماعياً، مما يؤدي إلى حالة من الصدمة، أو خوف مرضي من المجتمع
إن الشخص الذي يعجز عن حماية نفسه من التعرض لالستقواء يبدو أيضاً وكأنه 

فهو ال يشعر، وال يتحدث، وال يتصرف ،   عليهيجتذب الشخص المستقوي لالعتداء
وبهذا لن يصعب على أي شخص تبين ما يعانيه من صعوبات . كالطفل الطبيعي السعيد

كما ويعاني ضحايا االستقواء من صعوبات انفعالية تتمثل في ). ٢٠٠٤فيلد، (في التكيف 
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  . (Smokoski&Kopasz, 2005)تدني تقدير الذات واالكتئاب 
 الدراسات أن لسلوك االستقواء آثاراً سلبية على المستقوي وقد أشارت

وضحيته؛ إذ يعاني كل من المستقوي وضحيته تدنياً في الصحة النفسية، وفقدان الثقة، 
كما يصبح الطالب . وتدني تقدير الذات، ومشكالت في تكوين صداقات يمكن الوثوق بها

صبح عنيفاً ومنسحباً، وقد تعمم الضحية مكتئباً ومشوشاً، ويصاب بالقلق واألرق، وي
مشاعر الضحية على معظم أدائه في البيت والمدرسة، ومع جماعة الرفاق، وقد تدوم 

  . (Litz, 2005)هذه اآلثار لفترة طويلة في حياة الفرد 
. والمستقوون الصغار يكبرون ليصبحوا كباراً مؤذين، والضحايا الصغار يتأذون

الستقواء إلى عنف مستمر، ال يقتصر أثره على وفي حاالت نادرة جدا، يتفاقم ا
المستقوين وضحاياهم فحسب؛ بل يتعدى ذلك إلى من حولهم؛ حيث يتشتت انتباههم، 
ويشعرون بالتهديد والقلق، ويعوق االستقواء داخل قاعات التدريس الطالب من التعلم، 

تقواء إلى كما وقد يؤدي االس). ٢٠٠٥أالن ل، بين، (ويعيق المعلمين من التدريس 
االكتئاب، وانخفاض الثقة بالنفس  والتوتر الدائم والشعور بالخوف، وعدم االستقرار 
وفقدان األمان ويمكن أن يؤدي إلى االنتحار، كما ويؤدي إلى االنعزال عن اآلخرين، 
وعدم المشاركة في األنشطة الجماعية وتوليد العدوانية ، وعدم الثقة باآلخرين وخاصة 

  .(Bery& Hunt, 2009)األقران 
  أن خبرات (Kumpulainen&Rasanen, 2000) ويرى كومبوالينينوراسانين

االستقواء في الطفولة ترتبط بأعراض نفسية مستقبلية، وأيضاً باحتمالية ازدياد 
كما اشارت الدراسات إلى أن االطفال الذين يمارسون سلوك . االنحراف في المراهقة

 هذا السلوك والوصول بهم إلى سلوك العنف أو االستقواء هم عرضه لخطر تنامي
مما يعرضهم ، وقد ينتهي بهم األمر إلى ارتكاب جرائم، السيطرة على شركائهم

لالضطرابات النفسية في المستقبل ويقودهم لتطوير شخصية معادية للمجتمع 
  ).٢٠١٥،غرايبة(

  :  لي ويمكن إجمال اآلثار السلبية المترتبة على سلوك االستقواء فيما ي
  .(Mohapatra et al, 2010)االكتئاب  -١
 .(Coloroso, 2011)السلوك غير االجتماعي  -٢
 .(Ahmad &Braithwait, 2004)التحصيل الدراسي المنخفض  -٣
 .(Bowllan, 2011)التسرب والتعاطي  -٤
 ).٢٠١٢، خوج(إنخفاض مستوى المهارات االجتماعية  -٥
 .(Powell & Ladd, 2010)وتوتر وقلق ، أعراض نفسجسمية -٦
 .(Coloroso, 2011)ميول انتحارية  -٧
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  :اإلرشاد االنتقائي
تُعد المعالجات اإلرشادية في المدارس ضرورة إنسانية واجتماعية لمواجهـة          

وينظر الباحث لإلرشـاد    . االستقواء الذي أصبح ظاهرة تهدد األمن المدرسي كماً وكيفاً        
 المعرفي والمهني الذي االنتقائي على أنه ممارسة إرشادية متخصصة، تعبر عن النضج      

، يعمل على المواجهة الواعية والشاملة للتغيرات في المواقف، والحاالت، والمـشكالت          
  . والقوة اإلرشادية الكفيلة بمواجهة ظاهرة االستقواء

أن االنتقائية كاتجاه إرشادي يعد اليوم من أهم وأكثر  )  ٣٢ : ٢٠٠٩( ويرى أبو عراد 
وصف بأنه إرشاد العصر، وهناك عدداً من العوامـل التـي   االتجاهات النفسية حتى أنه    

  : ساهمت في هذا من أهمها
تطور النظريات الكالسيكية القديمة كالتحليلية على يد أنصارها الجدد والـسلوكية            -١

  . على يد سكنروباندورا
  . ظهور االتجاه اإلنساني واعتباره القوة الثالثة في علم النفس -٢
 . ، ريمي، بيك، ميكينبوم، إيليس: ظريةظهور النظريات المعرفية كن -٣
انفصال عدد من أبرز علماء االتجاهات الرئيسية النفسية عن اتجاهاتهم وتبنـيهم          -٤

هذا االتجاه، ففي السبعينيات من القرن العشرين بلغ عدد العلماء الذين يتبنـون             
 . في مختلف اإلحصائيات% ٦٤ – ٤٠هذا االتجاه ما بين 

والممارسات اإلرشادية العملية والتراكم البحثي في هـذا        تطور الدراسات النفسية     -٥
 ).٣٣٩: ١٩٩٨؛ الزيود، ١٢٤: ١٩٩٧مليكة، (االتجاه 

اإلسهامات الجادة التي قدمها أبرز علماء هذا االتجاه كإسهامات ثورن والزاروس            -٦
 . وهارت

وانطالقاً من ذلك فإن االنتقائية تعد اتجاهاً إرشادياً يسير نحـو تكامـل علـم               
 .فس، ويؤدي إلى الممارسة اإلرشادية الناضجة والشاملة التي تحقق نتائج إيجابيةالن

أن اإلرشاد االنتقائي التكاملي هـو إرشـاد        ) ٥٧٤: ١٩٩٠(ويرى باترسون   
ففي الخمسينيات كان التركيز على الوجدان أو االنفعاالت والمشاعر والعـالج          " العصر،  

والعـالج  (بر الـستينيات عقـد الـسلوكية        المتمركز حول الحالة أو المريض، كما تعت      
ويبدو أن الثمانينيات سـتكون     ) والعالج المعرفي (، والسبعينيات عقد المعرفة     )السلوكي

  ". عقد االنتقائية والعالج االنتقائي
 االنتقائي يعتمد على العديد من النظريات التي تـشكل فـي مجملهـا     واإلرشاد

علم النفس كنظرية ثورن االختيارية، والنظريـة   تكامل إلىاالتجاه االنتقائي الذي يؤدي    
  . متعددة الوسائل، ونظرية هارت االنتقائية الوظيفية 

االنتقائية كأسلوب إرشادي وليس كنظريـة      ) ٤٣٩: ٢٠٠٥(ويصف الداهري   
ويرى أن ثورن قدم ما يمكن أن يعتبر أشمل أساليب اإلرشـاد  ) اإلرشاد الخياري(اسماه  

 االنتقائي، والذي يعتبره األسلوب العلمـي الوحيـد نظـراً           الشخصية، ويفضل األسلوب  
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لشموله، وبما أن االنتقائية ليست نظرية فإنها تحاول أو تنسق بين النظريات، وحـاول           
توضيح خصائص االنتقائية من خالل بعض الخطوات ووضع تعريف إجرائـي           ) ثوران(

شاد المختلفة، والبد للمرشد واالنتقائية طريقة خيارية توفيقية بين طرق اإلر. لكل طريقة
  . أن يعرف كل الطرق وأن يكون قادراً على استخدامها، والتوفيق بينها

 على أن االنتقائية  تتطلب من المرشد (Capuzzi, 2000: 460) كابوزي ويؤكد
معرفة دقيقة بالنظريات اإلرشادية، ومصدر قوة وضعف كل نظرية وعناصر بناء نظرية        

واإلرشاد االنتقائي التكاملي اتجـاه     ، ادي هو الذي يؤثر وينجح    فعالة، وأفضل عمل إرش   
  . عملي يرفض النظرة األحادية

منظومة ذات طابع متسق من     "إلى أن االنتقائية     ) ٥ : ٢٠٠٢( ويشير عزب   
الفنيات اإلرشادية، والعالجية، تنتمي فيها كل فنية إلى نظرية عالجية خاصة بها، إال أن     

م بشكل تكاملي بحيث تسهم كل منها في عالج جانب من جوانـب             انتقاء هذه الفنيات يت   
اضطراب شخصية العميل، ويتم انتقاء هذه الفنيات لتشكيل منظومة تكاملية بالرجوع إلى 
تشخيص دقيق لحالة العميل؛ لتحديد أفضل الفنيات؛ ومدى مالئمتها للخطـة العالجيـة،     

  ".ولطبيعة االضطراب، أو المشكلة السلوكية
شكل من أشكال   "أن اإلرشاد االنتقائي     ) ٢٥٢ : ٢٠٠٠(  النور   أبورى  بينما ي 

اإلرشاد النفسي قائم على نظرية العالج النفسي االنتقائي، والذي يعد نظاماً يقوم علـى              
تحديد المبادئ، واالستراتيجيات األساسية الفعالة في العالجات النفسية األخرى، خاصة           

  ".تها في عالج المشكالت، وتالئم حاجات العميلتلك االستراتيجيات التي ثبت فعالي
واعتمادا على ما سبق يرى الباحث أن االرشاد االنتقائي يقوم على االختيـار             
الواعي،التنظيم والتنوع ، والممارسة المرنة التي تجعل العمل االرشادي اكثر فاعليـة            

  .وتأثيرا
ـ   "بأن  ) ٢٧: ٢٠٠١(وهو ما تؤكده رئيفة عوض       ي العـالج   غالبية البحوث ف

النفسي تقوم على أساس أنه توجد طريقة أفضل من األخرى في حـين أنـه ال يمكـن                  
التقرير بأفضلية طريقة على األخرى على طول الخط، لكن هناك طريقـة أفـضل مـن                
األخرى في ظل ظروف معينة، ومع مجموعة من األفـراد ذوي قـدرات واسـتعدادات               

  ".وأساليب مميزة أو متقاربة 
االنتقائية لم تعـد مجـرد نظريـة        " إلى أن   ) ٦٨: ٢٠٠٩( راد  ويذهب أبو ع  

إرشادية، بل أنها أصبحت اتجاهاً من االتجاهات الرئيسية لإلرشاد النفسي يضم العديـد             
من النظريات، والتي جاءت اعتماداً على فكرة أنه ال يوجد اتجاهاً إرشادياً، أو نظريـة               

فس الدرجة من الكفاءة، والفعاليـة مـع        إرشادية واحدة قادرة بمفردها على التعامل بن      
  ".الجوانب المتعددة لمشكالت المسترشدين، وشخصياتهم

اإلرشاد االنتقائي يهدف إلى تغيير الـسلوك        إلى أن ) ١٩٩٤(ويشير الشناوي   
وتغيير الصور العقلية السلبية للذات إلـى       ، والمشاعر واألحاسيس السلبية إلى إيجابية    

وتـصحيح  ، نب المعرفية غير المنطقية إلى جوانب منطقية      وتغيير الجوا ، صور إيجابية 



 م ٢٠١٥يوليو لسنة )  الجزء الثاني١٦٤: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٢٥-

، وإكساب المسترشد المهارة في تكـوين عالقـات اجتماعيـة طيبـة           ، األفكار الخاطئة 
  . والمساعدة على تحسين الجوانب البيولوجية

  :أهداف اإلرشاد االنتقائي فيما يلي ) رائد االنتقائية الوظيفية(ويحدد هارت 
ضروري للوصول إلى اللياقة النفـسية،   ) الشخصية(ذات  إن التدريب النفسي لل    -١

  . كضرورة التدريب الجسماني للوصول إلى اللياقة الجسمية
  . يجب أن تتغير الشخصية وتنمو مع حياة الفرد -٢
إن التغير اإليجابي في الشخصية يظهر مع التركيز على مـواطن القـوة فـي             -٣

 . هاالنفس، باإلضافة إلى تحسين وتطوير مواطن الضعف في
، إن اللياقة النفسية، تتطلب اتصاالت واحتكاكات مع الناس اآلخرين بمعنى آخر          -٤

 . التكيف في الحياة االجتماعية
إن فترات التدريب النفسي المخططة تعمل على تعزيز األحاسـيس اإليجابيـة             -٥

العزه وعبدالهادي ،   ( والتقليل من العواطف واألحاسيس السلبية عند الشخص        
٢١١ : ١٩٩٩. (  

ويشير الباحث إلى أنه بالرجوع إلى المؤلفات العلمية في مجال اإلرشاد النفسي 
؛ العـزه وعبـدالهادي،   ١٩٩٤؛ الشناوي، Gladding, 1992؛ ١٩٩٠باترسون، (مثل 

يجد أنها اتفقت على ) ٢٠٠٩ ، أبوعراد ،     Capuzzi,2000؛  ٢٠٠٠؛ أبو النور،    ١٩٩٩
  : كن تلخيصها فيما يليأن المراحل الرئيسية لإلرشاد االنتقائي يم

وهي مرحلة تكوين العالقة اإلرشادية اإليجابية      :  مرحلة اكتشاف المشكلة   -١
.  

وفيها يتم االتفـاق علـى تحديـد        : مرحلة تعريف المشكلة ثنائية األبعاد     -٢
  .المشكلة وتحديد جوانبها المتعددة باستخدام الفنيات المناسبة 

مسترشد في اختيار ما يراه     وهي مرحلة مساعدة ال   :  مرحلة تحديد البدائل   -٣
  . مناسباً

وفيها يتم إعداد الخطة اإلرشادية القابلة للتنفيذ على أن     :  مرحلة التخطيط  -٤
  . تكون مقنعة للمسترشد

وفيها يلتزم المسترشد بالتنفيذ الواقعي للخطوات      : مرحلة العمل وااللتزام     -٥
تهـا  اإلرشادية ويلعب المرشد دوراً هاماً فـي تـشجيعه وإقناعـه بأهمي           

  . وترابطها من خالل فنيات إرشادية فعالة
وفيها تتم المراجعة والتقييم لما تحقـق    :  مرحلة التقييم والتغذية الراجعة    -٦

من أهداف أثناء العملية اإلرشادية وتلخيص المسترشد للتقدم الذي طـرأ           
  . بناء على ما قام به
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  :الدراسات السابقة
لذلكفقد رأى ، لدى بعض الباحثينشغل موضوع االستقواء عند الطالب حيزاً 

  :الباحث أن يصنف الدراسات المرتبطة باالستقواء وفقاً لما يلي
  :دراسات تناولت العالقة بين االستقواء وبعض المتغيرات: أوالً

 بإجراء (Kumpulainen&Rasanen, 2000)وراسانين قام كومبوالينين
لة االبتدائية وذلك لتحديد دراسة استهدفت بحث حالة األطفال المستقوين في المرح

األعراض النفسية والميل لالنحراف وأشارت النتائج إلى أن األطفال المتورطين في 
سنة، كما تبين أن احتمالية كونهم ١٥االستقواء لديهم أعراض نفسية أكثر في سن 

 سنة، وهذا يعني أن خبرات االستقواء في ١٥منحرفين تكون أعلى في مرحلة سن 
ط بأعراض نفسية مستقبلية، وأيضاً باحتمالية ازدياد االنحراف في الطفولة ترتب

  . المراهقة
 بدراسة هدفت (Kokkinos &Panayiotou, 2004)وبانايوتو قام كوكونيوس

إلى بحث العالقة  بين متغيرات االستقواء، واالستضعاف والسلوك الفوضوي، 
طالباً ) ٢٠٢(ت العينة من تألف. واضطرابات السلوك، وتقدير الذات والتحصيل الدراسي

المستقوين، : سنة وتم تصنيفهم إلى أربع فئات) ١٥-١٢(وطالبة تراوحت أعمارهم بين 
أشارت النتائج الخاصة بالضحايا إلى . والضحايا، والضحايا المستقوين، والمتفرجين

انخفاض في السلوك الفوضوي، وارتفاع في اضطرابات السلوك، وتدني مستوى تقدير 
  . الذات

 دراسة بعنوان العالقة بين سلوكات االستقواء (Spade, 2007)أجرى سبيد 
هدفت إلى معرفة . وتقدير الذات على مدرسة ريفية صغيرة في شمال غرب أوهايو

العالقة بين سلوكات االستقواء وتقدير الذات لدى التالميذ ، تكونت عينة الدراسة من 
 (Olweus)  استخدم مقياس اولويسوقد. سنة) ١٣- ٨(طالباً أعمارهم بين ) ١٩٧(

 لقياس مستويات  (Rosenberg)الضحية، كما استخدم مقياس روزنبيرغ/ المستقوي 
قد تعرضوا %) ١٥(أشارت نتائج الدراسة إلى أن ما نسبته . تقدير الذات لدى الطالب

يدعون بأن االستقواء يحدث منذ عدة %) ٢,٨(لالستقواء لعدة مرات في األسبوع، و
 كما أشارت النتائج إلى أن الطالب تعرضوا لالستقواء بشكل متكرر عن طريق .سنوات

  . التلقيب والسخرية أو االستفزاز بطريقة مؤلمة، وعن طريق أحد زمالء الصف
سلوك االستقواء لدى طلبة المدارس األساسية في ) ٢٠٠٨(وبحث جرادات 

مرتبطة به، وكانت العينة الصفوف من السابع إلى العاشر من حيث انتشاره والعوامل ال
طالباً وطالبة، طبق عليها مقاييس لالستقواء والعالقات األسرية ) ٦٥٦(مكونة من 

ضحايا، %) ١٠,٢(مستقوون، %) ١٨,٩(وتقدير الذات، وبينت نتائج هذا البحث أن 
محايدون، تبين أن الذكور استقووا على أقرانهم ) ٦٩,٤(ضحايا، / مستقوون%) ١,٥(

ت اإلناث، كما تبين أن تقدير الذات لدى كل من المحايدين والمستقوين أعلى أكثر مما فعل
  . منه لدى الضحايا
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عالقة االستقواء بالشعور بالوحدة والدعم ) ٢٠٠٩(كما بحث أبو غزال 
طالباً بالصفوف من السابع إلى ) ٥١٥(طالبة و) ٤٦٣(االجتماعي على عينة مكونة من 

المحايدين، : قاً لمتغير االستقواء إلى أربع مجموعاتالعاشر، وقد صنف هذه العينة وف
الضحايا، وبينت النتائج أن مستوى الدعم االجتماعي / المستقوين، الضحايا، المستقوين

  . الوالدي لدى الطالب المحايدين كان أعلى منه لدى الطالب المستقويين
قة بين  بدراسة العال(Cetinkaya et al., 2009)كما قام ستيينكايا وآخرون 

االستقواء وتقدير الذات لدى الطالب في ثالث مدارس ابتدائية بمستويات اقتصادية 
طالباً، وتوصل الباحثون إلى نتائج ) ٢٥١(اجتماعية مختلفة، تكونت عينة الدراسة من 

، كما أن مستوى تقدير %) ٤٣(تشير إلى أن معدالت االستقواء بين الطالب مثلت نسبة 
فاضاً بين الطالب الذين وقع االستقواء عليهم، وقد تبين أن أكثر الذات كان أكثر انخ

/ أنواع االستقواء هو الدفع، االستقواء اللفظي، كما تبين أن نمط االستقواء االنفعالي
. العاطفي قد وضح تماماً في المدارس ذوات المستوى االجتماعي االقتصادي المرتفع

واء والسن، ومستوى الصف ودرجة التعليم وتم التوصل إلى أن هناك عالقة بين االستق
لألب، ومهنة األب، وعدد األخوات البنات واألخوان البنين والمستوى االجتماعي 

  . االقتصادي لألسرة
 بدراسة هدفت إلى بحث العالقة (Fox & Farrow, 2009)وقام فوكس وفاروو

وقد تكونت عينة بين االستقواء ومشكالت التوافق النفسي مثل تقدير الذات المنخفض، 
عاماً، وقد ) ١٤ – ١١(طفالً تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين ) ٣٧٦(الدراسة من عدد 

تم إجراء تقدير ذات لهم لجمع بيانات الدراسة وتضمنت تلك التقارير عن ذواتهم، وعن 
وتقدير الذات ) اجتماعي، جسمي، لفظي(خبراتهم ثالثة أنواع مختلفة من االستقواء 

م الرضا الجسدي، وبعد تحليل بيانات الدراسة إحصائياً، توصل الباحثان الجسمي وعد
  . إلى أن األطفال ضحايا االستقواء لديهم تقدير ذات جسدي منخفض

 ,Holt, Kantor, &Finkekelhor)وهدفت دراسة هولت وكانتور وفينكلهور
ئص  إلى الكشف عن عالقة الوالدين بالطفل واستجابتهم لالستقواء، وخصا(2009

من ) ٢٠٥(األسرة المرتبطة باالستقواء والوقوع ضحية، وتكونت عينة الدراسة من 
وبينت النتائج ارتباط الدعم األسري بقدرة . طلبة الصف الخامس ووالدي كل منهم

كما أظهرت . األبناء على إخبار والديهم باستقوائهم على اآلخرين أو بالوقوع ضحية لهم
ت بمستويات أعلى من النقد واستخدام العقاب القاسي، في النتائج أن أسر الضحايا تميز

  .حين تميزت أسر المستقوين بقلة اإلشراف والرقابة
دراسة عن أسباب السلوك االستقوائي من وجهة ) ٢٠١٠(وأجرى أبو غزال 

طالباً وطالبة من الصف ) ١٤٣(نظر الطالب المستقوين والضحايا، تكونت عينته من 
شر، وطبق عليهم مقاييس االستقواء والوقوع ضحية وأسباب السابع إلى الصف العا

من العينة مارسوا سلوك االستقواء،  ويرى %) ٣٤(السلوك االستقوائي، وجد أن 
المستقوون أن من خصائص الضحية أنه يتظاهر بأنه شخص مهم، وينقل معلومات عن 

في .  منخفضالطالب للمعلمين، وليس لديه أصدقاء يدافعون عنه، وتحصيله الدراسي
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حين يرى الضحايا أن الشخص يقع فريسة لالستقواء عندما يكون صامتاً ومطيعاً لكل ما 
  . يقال له

 دراسة بحثت العالقة بين (Megklara al., 2012)وأجرى ميقكالرا وزمالءه 
من المراهقين ) ٥٦١٤(االستقواء والوضع االجتماعي االقتصادي لدى عينة من 

من % ٢٦,٤وبينت النتائج أن .  سنة١٨ إلى ١٦ارهم من اليونانين، تراوحت أعم
الطالب كانوا قد انخرطوا في سلوكات ذات صلة باالستقواء على األقل مرة واحدة شهرياً 

كما تبين أن التحصيل المدرسي المنخفض وبطالة . إما كضحايا أو كمستقوين أو كالهما
، وأن الوزن الزائد لدى الطالب زاد اآلباء كانا أكثر احتماالً بشكٍل داٍل لدى المستقوين
  .من مخاطر وقوعهم ضحايا لالستقواء بشكٍل متكرر

بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة نسب انتشار االستقواء ) ٢٠١٣(وقام الحربي 
بين طالب وطالبات المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة، وتحديد العالقة بين االستقواء 

وع وعدد األصدقاء والتفاعل بينهما على االستقواء، لدى وتقدير الذات، وأثر كل من الن
عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة طبق عليهم استبانة لقياس 

انتشار االستقواء لدى طالب : االستقواء، واستبانة لتقدير الذات، وأشارت النتائج إلى
نتشر بين الطالب أكثر من الطالبات، وطالبات المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة، وي

ووجود تأثير للنوع على االستقواء، في حين لم يوجد تأثير لعدد األصدقاء على 
االستقواء، وأيضاً عدم وجود تأثير للتفاعل بين النوع ومجموعات األصدقاء في 

  . االستقواء، بينما وجدت عالقة موجبة بين تقدير الذات واالستقواء ومكوناته
دراسة هدفت إلى الوقوف على القدرة ) ٢٠١٣(القداح وعربيات وأجرى 

التنبؤية للبيئة التعليمية في ظهور حاالت االستقواء لدى طلبة المدارس الخاصة، 
مختلطة، غير (واختالفها باختالف متغيرات موقع المدرسة، والجنس، ونوع المدرسة 

ة تم اختيارهم بالطريقة طالباً وطالب) ١٥٠٩٧(وتكونت عينة الدراسة من ). مختلطة
وقد طور الباحثان أداتين لجمع البيانات . العشوائية الطبقية في ضوء متغيرات الدراسة

إحداهما خاصة بالبيئة التعلمية، والثانية بظاهرة االستقواء، استندا في بنائهما على 
ة وقد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطي. األدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة

بين البيئة التعلمية واالستقواء ) ٠,٠١(إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
تشير إلى قدرة تنبؤية متوسطة للبيئة التعلمية يستدل بها على تلك الظاهرة، كما أظهرت 

بين كل متغيرات المنطقة ) ٠,٠١(عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 
وكشفت النتائج عن تباين . لمدرسة وظاهرة االستقواء بدرجات متفاوتةوالجنس، ونوع ا

في القدرة التنبؤية لهذه المتغيرات؛ إذ كانت عالية لمتغير المنطقة، وضعيفة للجنس، في 
واستناداً إلى تلك النتائج توصي . حين لم يظهر لمتغير نوع المدرسة أي مساهمة تنبؤية

علمية، وتقييم االحتياجات الشخصية للمتعلمين في الدراسة بإعادة تخطيط البيئة الت
  .أوساطهم االجتماعية

دراسة هدفت إلى استكشاف الفروق بين ) ٢٠١٥(وأجرى الدويري وجرادات 
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 الضحايا –المستقوين، والضحايا، والمستقوين (متوسطات درجات مجموعات االستقواء 
تحقيق هدف الدراسة تم ول. على أبعاد مقياس البيئة األسرية) ، وغير المشاركين

استخدام مقياس لالستقواء ومقياس للوقوع ضحية ونسخة معدلة ومختصرة لمقياس 
طالب من طالب أربعة مستويات ) ١٠٠٤(وتكونت عينة الدراسة من . البيئة األسرية

صفية من السابع إلى العاشر، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية من مدارس 
وأظهرت النتائج وجود فروق بين متوسطات . تي تقع في شمال األردنمحافظة إربد ال

درجات مجموعات االستقواء على أبعاد مقياس البيئة األسرية، فقد تبين أن مستويات 
التماسك والتعبير والتنظيم لدى الطالب غير المشاركين أعلى من المستقوين والضحايا 

ى الطالب غير المشاركين أدنى من  الضحايا، وأن الصراع األسري لد–والمستقوين 
 الثقافي لدى – الضحايا، وأن التوجه الفكري –المستقوين والضحايا والمستقوين 

الطالب غير المشاركين أعلى من الضحايا، وأن التوجه نحو األنشطة الترفيهية لدى 
  .الطالب غير المشاركين والمستقوين أعلى من الضحايا والمستقوين الضحايا

راسات اهتمت بتصميم برامج إرشادية مختلفة للتخفيف من مستوى د: ثانياً
  : االستقواء

دراسة هدفت إلى استخدام (Beale &Scott, 2001)  أجرى بيلي وسكوت 
الدراما في خفض سلوك االستقواء لدى طالب المدارس اإلعدادية عن طريق 

المدرسة وطرق سيناريوهات تعرض سلوك االستقواء وآثاره النفسية والتربوية داخل 
وأوضحت الدراسة أن مشاهدة الدراما ذات . مع عقد مناقشات، التغلب على تلك اآلثار

  .  فعالية على توافق الطالب وخفض سلوك االستقواء لديهم
إلى تقييم تأثير (Fox &Boultom, 2003)وهدفت دراسة  فوكس وبولتن 

) ٢٨(تألفت العينة من . ءبرامج التدريب على المهارات االجتماعية لضحايا االستقوا
وزع األطفال إلى مجموعتين تجريبية عدد . سنة) ١١-٩(طفالً، تراوحت أعمارهم بين 

طالباً، استخدمت في الدراسة ) ١٣(طالباً، ومجموعة ضابطة عدد أفرادها ) ١٥(أفرادها 
ت، قائمة ترشيح األقران لتقييم مشكالت المهارات االجتماعية، وضحايا الرفاق، والصداقا

وقبول الرفاق، باإلضافة إلى قائمة التقدير الذاتي لتقييم متغيرات التكيف النفسي 
وقد أشارت النتائج إلى أن هناك زيادة في . القلق، االكتئاب، تقدير الذات: والجتماعي
  .  لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة) تقدير الذات(قيمة الذات 

 بدراسة بعنوان بناء الصداقات ومنع (Derosier, 2005)وقامت ديروزر
فاعلية المهارات االجتماعية لمدة عام، وقد هدفت الدراسة الختبار فاعلية : االستقواء

برنامج مهارات اجتماعية للطالب المرفوضين من رفاقهم، وضحايا االستقواء الذين 
طلبة الصف الثالث وقد تم التوزيع العشوائي لمجموعة من . يعانون من قلق اجتماعي

طالباً ومجموعة ضابطة وعدد أفرادها ) ٨٧(االبتدائي لمجموعة تجريبية وعدد أفرادها 
وقد أشارت النتائج بعد عام من التدخالت أن طلبة المجموعة التجريبية . طالباً) ١٩٤(

أصبح لديهم تقدير ذات مرتفع وتقبل اجتماعي، كما انخفض لديهم االكتئاب والقلق 
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  . ت العدوانيةوالسلوكا
دراسة بعنوان مدى فاعلية برنامج تدريبي في ). ٢٠٠٦(وأجرت نجاح ابراهيم 

لدى عينة من تالميذ المرحلة ) االستقواء(تحسين بعض جوانب سلوك المشاغبة 
استهدفت إعداد برنامج تدريبي للتخفيف من حدة سلوك المشاغبة لدى ، االعدادية

الحظة وباستخدام فيلم مصور والمناقشة ومجموعات التالميذ وذلك عن طريق التعلم بالم
  . وأوضحت النتائج فاعلية البرنامج المستخدم، عمل

بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر برنامج إرشاد ) ٢٠٠٧(وقام الصبحيين 
جمعي عقالني انفعالي سلوكي في تخفيض سلوك االستقواء لدى طلبة المرحلة األساسية 

) ٢١(طالباً ، وزعوا إلى مجموعتين تجريبية عدد أفرادها ) ٤٣ (تألفت العينة من. العليا
أشارت النتائج إلى أن نسبة . طالباً) ٢٢(طالباً ومجموعة ضابطة عدد أفرادها 

، أن االستقواء ينتشر بين الذكور بصورة %) ٩,٧(المستقوين في المدارس قد بلغت 
ستقواء وأشكاله لدى أفراد أكثر من اإلناث، كما أشارت النتائج إلى انخفاض حجم اال

  .المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة
دراسة بعنوان فعالية برنامج إرشادي لخفض سلوك ) ٢٠٠٧(وأجرى رمضان

طالباً بالصف األول ثانوي ) ١١(المشاغبة لدى طالب المرحلة الثانوية تألفت العينة من 
، سنة) ١٥،٠٥٥(متوسط أعمارهم بين ، ةبمدرسة طوخ الثانوية بنين، بمحافظة القليوبي

ومن الحاصلين على درجات مرتفعة على مقياس ، )٠،٥٨٩(بانحراف معياري قدره 
استخدم الباحث مقياس سلوك المشاغبة من إعداده وبرنامج إرشادي . سلوك المشاغبة

وأوضحت النتائج فاعلية . جلسة بواقع جلستين اسبوعياً) ١٥(لهذه الدراسة مكون من 
وانخفاض مستوى سلوك المشاغبة لدى أفراد المجموعة التجريبية ، برنامج المستخدمال

  .واستمرار هذه الفعالية بعد فترة المتابعة، مقارنة بالمجموعة الضابطة
إلى تدريب الطالب (Stacie & Colleen, 2008)وهدفت دراسةستيسي وكولين 

الستقواء، وقد تكونت عينة على المهارات االجتماعية للتعامل بفعالية مع مواقف ا
) ٦(طالباً وطالبة من طلبة الصف الرابع، واستمرت الدراسة لمدة ) ٧٠(الدراسة من 

التقليب، االستثناء، الدفع، : أشهر، ولقد تم تحديد السلوكات التالية للداللة على االستقواء
عدة أدوات كما وقد تم استخدام . عدم احترام اآلخرين، عدم احترام الملكية، اإلذالل
استبانة خاصة بالطالب، استبانة : لتوثيق مظاهر سلوكات االستقواء السابقة، وهي

وأشارت نتائج الدراسة أن . خاصة بالمعلمين، استبانة خاصة بالوالدين، قوائم المالحظة
أكثر من ثالثة أرباع طلبة الصف الرابع شعروا بأنه تم االستقواء عليهم، وبأن األطفال 

رار االستقواء عليهم أكثر من اإلناث، وأن االستقواء ظهر في باحات اللعب الذكر تم تك
كما وأشارت النتائج بأن ثلث أفراد . وفي باص المدرسة وفي الممرات داخل المدرسة

الدراسة شعروا بأنهم غير آمنين في المدرسة؛ لذلك قرر الباحثان أن يستخدما 
ة من أجل منع سلوك االستقواء، وقد تم استراتيجية التدريب على المهارات االجتماعي

التدريب على توكيد الذات، زيادة الوعي الثقافي، : استخدام االستراتيجيات التالية
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كما وقد استخدم لعب . التعاطف، االحترام، اختيار البدائل السلوكية واالستجابات المناسبة
الطفل، استخدم الدور ، وقراءة القصص المتعلقة بالموضوع ، وكتابة مجلة خاصة ب

الحوار والحديث المناسب للموقف وتكملة سجل النشاط األسري، ومشاريع الطالب 
، واستخدمت أنشطة أخرى للتعامل مع مواقف "صديقي السري"المشتركة والصداقات 

وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاض ملحوظ في إخبار الطالب لألشخاص . االستقواء
 كما وأظهرت النتائج زيادة ملحوظة في محاربة أو البالغين عن االستقواء عليهم،

وأظهرت النتائج أيضاً ، زيادة . الوقوف في وجه المستقوي أو عدم االستجابة له
ملحوظة في ثقة أفراد الدراسة بقدراتهم على التعامل مع مواقف االستقواء، وشعورهم 

ا يفضلون التعامل مع بالراحة عند إخبار األشخاص البالغين بما يحدث لهم مع أنهم كانو
  .  مواقف الستقواء باستقاللية، كما ازداد شعور أفراد الدراسة بأن المدرسة مكاناً آمناً

بإجراء دراسة هدفت إلى قياس فاعلية التدريب ) ٢٠١٤(قام طنوس والخوالدة 
تكونت عينة . التوكيدي في تحسين تقدير الذات والتكيف لدى الطالب ضحايا االستقواء

مشاركاً من طلبة الصفوف السادس والسابع والثامن في مدرسة علي ) ٢٤( من الدراسة
رضا الركابي التابعة لمديرية تربية وتعليم منطقة عمان الثانية، الذين وافقوا على 
المشاركة في الدراسة، وأظهروا درجات عالية على مقياس ضحايا االستقواء في العام 

مجموعة : لدراسة عشوائياً إلى مجموعتينتم تقسيم عينة ا. ٢٠١٠/٢٠١١الدراسي 
) ١٢(تجريبية، ومجموعة ضابطة، خضع المشاركون في المجموعة التجريبية وعددهم 

جلسة، ) ١٢(مشاركاً لبرنامج إرشادي تدريبي حول مهارات توكيد الذات مكون من 
ولمدة سبعة أسابيع، في حين لم يتعرض المشاركون في المجموعة الضابطة وعددهم 

أشارت نتائج الدراسة إلى فعالية برنامج التدريب التوكيدي . مشاركاً ألي تدريب) ١٢(
في تحسين تقدير الذات والتكيف لدى الطالب ضحايا االستقواء؛ حيث أظهرت النتائج 
وجود فروق دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة 

  .التكيففي تقدير الذات، وفي مستوى 
  :التعليق على الدراسات السابقة

  :من خالل العرض السابق للدراسات السابقة يتضح ما يلي
اتفاق جميع الدراسات على أهميـة موضـوع االسـتقواء وجدارتـه بالبحـث        -١

كونه أصبح ظاهرة متزايدة االنتشار، ومشكلة تربوية واجتماعيـة،         ، والدراسة
على البيئة المدرسية العامة والتطـور      ونفسية بالغة الخطورة، لها آثار سلبية       

المعرفي واالنفعالي واالجتماعي للطالب، وحقه في التعلم ضمن بيئـة صـفية            
  .آمنة

أشارت معظم الدراسات إلى نسب انتشار االستقواء في المجتمع وأسبابه  -٢
  ,Kumpulainen&Rasanen(مثل دراسة .  وعالقته بعوامل أخرى، وآثاره
،  ؛ جراداتSpade, 2007 ؛ Kokkinos &Panayiotou, 2004؛ 2000

 ,Cetinkaya, Nur, Ayvaz,Ozdemir؛ ٢٠٠٩، ؛ أو غزال٢٠٠٨
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&Kavakei, 2009 ؛ Fox & Farrow, 2009 ؛ الحربي٢٠١٠، ؛ أبو غزال  ،
، ؛ غرايبة٢٠١٥،  ؛ الدويري وجرادات٢٠١٣، ؛ القداح وعربيات ٢٠١٣
٢٠١٥.( 

ية بعض البرامج اإلرشادية يالحظ باستعراض الدراسات التي اجريت حول فعال -٣
أنها ركزت على تقديم برامج إرشادية لضحايا االستقواء دون التطرق لفئة 

 & Stacie ؛ Derosier, 2005 ؛ Fox &Boultom, 2003(المستقوين كدراسة 
Colleen, 2008٢٠١٤،  ؛ طنوس والخوالدة.( 

العالجي مع أشارت بعض الدراسات السابقة إلى ضرورة التدخل اإلرشادي و -٤
الطالب المستقوين إلكسابهم مهارات التواصل اإليجابي مع اآلخرين ومهارة 
التسامح وتدريبهم على ضبط الذات لتحقيق التكيف النفسي والتربوي 

 .  واالجتماعي
معظم الدراسات التجريبية التي أجريت استندت إلى أطر نظرية مختلفة، لـيس             -٥

وكذلك ندرة الدراسات المحلية في موضوع      ، يمن بينها االتجاه االنتقائي التكامل    
الدراسة الحالية وهو ما دفع الباحث من بين عوامل أخرى إلى القيـام بهـذه                

 .الدراسة
  : فروض الدراسة

من خالل اإلطار النظري لمفاهيم الدراسة وبعد استعراض وتحليل الدراسـات           
    :السابقة يمكن صياغة فروض الدراسة الحالية على النحو التالي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة    -١
 . في درجة االستقواء بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي لصالح المجموعة التجريبية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد المجموعة التجريبية على             -٢
دي البعدي، وبعد فترة المتابعـة      مقياس االستقواء بعد تطبيق البرنامج اإلرشا     

 ).التتبعي(
  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

 يتضمن االستقواء عدم توازن في القوة الجسدية أو النفسية، حيث يكون 
من الضحية؛ فاالستقواء يحدث عندما ) أو ينظر إليه على أنه أقوى(المستقوي أقوى 

ه بشكل متعمد وعلى نحو يقوم شخص أقوى بإيذاء أو إخافة شخص أضعف أو أصغر من
يكون الشخص مستقوى عليه أو مستضعفاً عندما   "Olweusويذكر  أولويس. متكرر

يتعرض بشكل متكرر وعلى مدى من الزمن ألعمال سلبية من جانب شخص آخر أو 
، وهذه الطبيعة المتكررة للسلوك هي األكثر إزعاجاً لبعض الباحثين، فاالستقواء "أكثر

أالن (الحترام لآلخرين، تقبله البيئة، بل وتشارك في صنعه أيضاً نمط متسق من عدم ا
  ).٨: ٢٠٠٥ل، بين، 
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ويعد استقواء طلبة المدارس ظاهرة متزايدة االنتشار، ومشكلة تربوية 
واجتماعية، ونفسية شخصية بالغة الخطورة، ذات آثار سلبية على البيئة المدرسية 

جتماعي للطفل، وحقه في التعلم ضمن بيئة العامة والتطور المعرفي واالنفعالي واال
من الطالب عن % ٨ففي الواليات المتحدة يتغيب ). ٢٠٠٩أبو غزال، (صفية آمنة 

 U.S.A)مدارسهم شهرياً خوفاً من التعرض لالستقواء من قبل أقرانهم في المدارس 
today, 1992) . كما أشار كل من(Bosworth, Espelge& Simon, 1999) ًوفقا 

من ) ١٦٠,٠٠٠(ءات الجمعية الوطنية لعلماء النفس المدرسي في أمريكا إلى أن إلحصا
طلبة المدارس يلتزمون في بيوتهم، وال يذهبون إلى مدارسهم خوفاً من أن يمارس 

كما أوضحت دراسة أجريت على طلبة المرحلة األساسية ، عليهم السلوك االستقوائي
من الطالب % ٥٠ند في الواليات المتحدة أن العليا والمرحلة الثانوية في والية ميرال

قد تعرضوا ألشكال % ٣٣يشعرون بأن البيئة التعليمية ال توفر لهم حاجة األمن، وأن 
 قد تسربوا من المدارس بسبب تعرضهم لسلوكيات ٧,٦مختلفة من االستقواء، كما أن 

، فما يقارب واالستقواء سلوك شائع لدى األطفال والمراهقين. استقوائية من أقرانهم
من األطفال في الفصول الدراسية من السادس إلى العاشر، أي من السادس %) ٣٠(

 .Nansel et al)االبتدائي إلى األول الثانوي، يحصل االستقواء عليهم من أقرانهم 
 التي تكونت عينتها من (Seals & Young, 2003)وبينت دراسة سيلز ويونج، (2001

من أفراد العينة أقروا ممارستهم لسلوك %) ٢٤(لعامة، أن طالباً من المدارس ا) ٤٥٤(
 من ٣ أن (Selekman&Vessey, 2004)االستقواء، وقد قرر كل من سيليكمانوفيسي، 

وأوضح ،  طالب كانوا ممن ارتكبوا االستقواء أو كانوا ضحايا االستقواء١٠كل 
) ٢,٧(اء، ومليون طالب يمارسون االستقو) ٢,١(أن هناك ما يقارب ) ٢٠٠٤(فيلد

وأن هناك طالب من بين ستة طالب في ، مليون ضحية لالستقواء في المدارس األمريكية
المرحلة العمرية بين التاسعة والسابعة عشرة يتعرض لالعتداء مرة واحدة أسبوعياً 

وفي مدارس جنوب أفريقيا أشارت نتائج الدراسة التي . على األقل في مدارس استراليا
  إلى أن ما (Liang, Flisher and Lombark, 2007)ليشرولومباركقام بها ليانج وف

من الطالب كانوا منخرطين في سلوك االستقواء، حيث كان منهم %) ٣٦,٢(نسبته 
/ مثلوا فئة المستقوي%) ٨,٧(كانوا ضحايا، و%) ١٩,٣(مستقوين، و%) ٨,٢(

 ,Cetinkaya, Nur)وقد أشارت نتائج دراسة ستيينكايا وآخرين . الضحية
Ayvaz,Ozdemir, &Kavakei, 2009) إلى ارتفاع معدالت االستقواء بين الطالب؛ 

لدى عينات من مدارس التعليم العام من مستويات اجتماعية %) ٤٣(حيث بلغت نسبته 
إلى % ٩وحسب التقارير الدولية فإن نسبة االستقواء تتراوح من ، واقتصادية مختلفة

% ٢٠ -% ١و ، ضحايا% ٢٠ -% ٥و ، مستقوين% ٢٠ -% ٣منها % ٥٤
  .(Shegiri, Lin, Avila, & Flores, 2012)مستقوين ــ ضحايا

، ؛ الصرايرة٢٠٠٧، الصبحين( وعلى المستوى العربي فقد أكدت دراسة 
؛الشواشرة والبطانية ٢٠٠٩، ؛ مزاهرة٢٠٠٩؛ أبو غزال، ٢٠٠٨؛ جرادات،٢٠٠٧

انتشار هذه الظاهرة ) ٢٠١٥، ؛ غرايبة٢٠١٥، ؛ الدويري وجرادات٢٠٠٩، وأبو غزال
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أما على المستوى المحلي فقد أشارت نتائج دراسة . في المدارس الحكومية األردنية
إلى انتشار االستقواء لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية بالمدينة ) ٢٠١٣(الحربي 
 .المنورة

ويالحظ الباحث أن معظم الدراسات التي تناولت موضوع االستقواء اقتصر 
م الباحثين فيها  على الجوانب الوصفية المسحية واالرتباطية فقد أشارت دراسة اهتما

 ؛ Kokkinos &Panayiotou, 2004؛ Kumpulainen&Rasanen, 2000(كل من 
Spade, 2007؛٢٠٠٩، ؛أبوغزال٢٠٠٨،  ؛ جراداتCetinkaya et al., 2009 ؛ Fox 

& Farrow, 2009 ٢٠١٣،لقداح وعربيات  ؛ ا٢٠١٣،  ؛ الحربي٢٠١٠، ؛ أبو غزال 
إلى الكشف عن نسب انتشار االستقواء في المجتمع وأسبابه )  ٢٠١٥، ؛ غرايبة

وركزت دراسات أخري على تقديم برامج إرشادية . وعالقته بعوامل أخرى، وآثاره
 & Fox &Boultom, 2003;Derosier, 2005;Stacie(لضحايا االستقواء كدراسة 

Colleen, 2008;وأوصت دراسة طنوس والخوالدة ). ٢٠١٤، دة طنوس والخوال
  .إلى ضرورة عمل دراسات تجريبية على الطالب  من  فئة المستقوين) ٢٠١٤(

ونظراً ألهمية متغير االستقواء وكذلك ندرة الدراسات التجريبية عربياً ومحلياً 
في ) ةالتكاملي(في هذا الموضوع، وغموض معرفتنا بفاعلية البرامج اإلرشادية االنتقائية 

خفض مستوى االستقواء لدى الطالب المستقوين وتحسين مستوى توافقهم وتكيفهم 
النفسي واالجتماعي والتربوي ، لذا تحاول الدراسة الحالية الكشف عن هذا الغموض 
ودراسة فعالية برنامج إرشادي انتقائي لتخفيف مستوى االستقواء لدى طالب الصف 

  :  األسئلة التاليةاألول المتوسط من خالل اإلجابة عن
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة  -١

التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة على مقياس االستقواء بعد تطبيق 
  البرنامج اإلرشادي؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة  -٢
واء بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي مباشرة وبعد التجريبية على مقياس االستق

 مرور فترة المتابعة؟
  :أهميـة الدراسة

تأتي أهمية الدراسة الحالية من أهمية موضوع االستقواء لدى طالب المرحلة 
المتوسطة، لما لالستقواء من أثر بالغ على التوافق الشخصي واالجتماعي للطالب وعلى 

ي والعملية التربوية بشكل عام وبالتالي فإن موضوع صحتهم النفسية وتحصيلهم الدراس
الدراسة ينطوي على أهمية كبيرة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية 
كونها تتعامل مع الطالب المستقوين بإظهارها للدور الذي يؤديه اإلرشاد النفسي 

التوافق والتكيف والتربوي في الوصول بالطالب المستقوين إلى أفضل مستوى من 
الشخصي والتربوي واالجتماعي من خالل تزويدهم وتدريبهم على بعض المهارات 
التوكيدية الالزمة التي تساعدهم في التعامل مع مشاكلهم وعلى ضبط انفعاالتهم 
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  .   .وتقديرهم لذواتهم
  :فمن الناحية النظرية

ء الذي أصبح خطرا تشكل الدراسة الحالية إضافة علمية معرفية لظاهرة االستقوا -١
يهدد األمن المدرسي، وإضافة معرفية جديدة للبرامج اإلرشادية االنتقائية والتي 

  .تمثل الصورة المتكاملة لإلرشاد المعاصر
كما أن أهمية هذه الدراسة تأتي في ظل اقتصار اهتمام الباحثين في موضوع  -٢

خرى وندرة االستقواء على نسب انتشاره وأسبابه وآثاره وعالقته بعوامل أ
  وافتقادها - على حد علم الباحث –الدراسات التجريبية على المستوى المحلي 

  .للتناول اإلرشادي لمواجهة المشكلة
تتعرض هذه الدراسة لمرحلة عمرية لها سمات نمائية خاصة السيما في بعديها  -٣

 .البدني واالنفعالي الذي قد يفرز مثل تلك السلوكات االستقوائية
مية هذه الدراسة في تقديم صورة متكاملة عن مصطلحات الدراسة كما تتضح أه -٤

مما يساعد في تقديم فهماً أفضل بصورة أوضح تساهم في دفع عملية البحث 
  .العلمي

تعبر هذه الدراسة عن حاجة البحث العلمي إلى بناء برامج إرشادية فاعلة؛ لتقديم  -٥
  . لالهتمام البحثيالخدمات والمساعدات لفئة عمرية تستحق بأن تكون مجاال

  :أما من الناحية التطبيقية فإن أهمية هذه الدراسة تتمثل في
تصميم و بناء برنامج إرشادي إنتقائي يهدف إلى خفض مستوى االستقواء لدى  -١

عينة من طالب المرحلة المتوسطة، مما يساعدهم على تحقيق التوافق 
إلى أعلى مستوى الشخصي واالجتماعي، وتحسين العملية التربوية، والتوصل 

  .ممكن من الصحة النفسية
إمكانية استفادة المتخصصين والباحثين والدارسين والممارسين للعمل اإلرشادي  -٢

فهي توفر برنامجاً ، من هذه الدراسة وتطبيق إجراءاتها في مؤسساتهم المختلفة
  .إرشادياً عملياً لكيفية التعامل مع سلوك االستقواء كسلوك مشكل داخل المدرسة

لفت انظار المتخصصين وتوجيهها إلى مثل هذه الموضوعات ، كما يمكن أن  -٣
 .تكون دعوة وتشجيع للمتخصصين لتكثيف الجهود العلمية في هذا المجال

  :أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة الحالية إلى

خفض درجة االستقواء لدى عينة من طالب الصف األول المتوسط من خالل  -١
  .انتقائيبرنامج إرشادي 

 ويعتمد على اإلرشاديةبناء برنامج إرشادي يتميز بالمرونة في اختيار الفنيات  -٢
المداخل المتعددة لمواجهة تعقد المنظومة السببية لظاهرة االستقواء لدى 

  . المتوسطاألولطالب الصف 
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التحقق من مدى فاعلية البرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة في خفض  -٣
 عينة الدراسة، من خالل المعالجة اإلرشادية درجة االستقواء لدى أفراد

 .واإلحصائية للمجموعة التجريبية
التعرف على مدى استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي االنتقائي في خفض  -٤

االستقواء لدى أفراد عينة الدراسة بعد انتهاء الجلسات اإلرشادية وأثناء فترة 
 .المتابعة

  :مصطلحات الدراسة
  :رشادي االنتقائيالبرنامج اإل: أوالً

مجموعة من الخطوات المنظمة والقائمة على أسس : "البرنامج اإلرشادي هو
علمية، تهدف إلى تقديم الخدمات لمساعدة الفرد أو الجماعات لفهم مشاكلهم والتوصل 
إلى حلول بشأنها، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتحقيق النمو السوي في شتى مجاالت 

 جلسات منظمة في إطار من عالقة متبادلة متفهمة بين المرشد حياتهم، ويتم في صورة
  ).٨٧ :٢٠٠٢عبدالخالق، " (والمسترشد

شكل من أشكال اإلرشاد النفسي قائم على نظرية العالج "واإلرشاد االنتقائي هو 
النفسي االنتقائي، والذي يعد نظاماً يقوم على تحديد المبادئ واالستراتيجيات األساسية 

العالجات النفسية األخرى، خاصة تلك االستراتيجيات التي ثبتت فعاليتها في الفعالة في 
  ).٢٥٢: ٢٠٠٠أبو النور، " (عالج المشكالت وتالئم حاجات العميل

والدراسة الحالية تحدد مفهوم البرنامج اإلرشادي االنتقائي المستخدم في 
ائي يتم توظيف فنياتها الدراسة بأنه ممارسة إرشادية منظمة  مستمدة من االتجاه االنتق

 في جلسات إرشادية جماعية ترتب مراحلها وأنشطتها وخبراتها وإجراءاتها وأساليبها
تبعا لمنظومة زمنية تكاملية مجدولة  تتيح ألعضاء المجموعة اإلرشادية المشاركة 

  .اإليجابية، والتفاعل المثمر بهدف خفض االستقواء لدى عينة الدراسة
  :االستقواء: ثانياً

تعدي شخص أقوى بإيذاء أو إخافة شـخص آخـر          "ينظر لالستقواء باعتباره    
  ).١٠ :٢٠١٣الحربي ،"( أضعف أو أصغر بشكل متعمد وعلى نحو متكرر 

ويتحدد المفهوم اإلجرائي لالستقواء في الدراسة الحالية بأنه الدرجـة التـي            
  .يحصل عليها الطالب في مقياس االستقواء المستخدم في الدراسة

  :حـدود الدراسـة
تتحدد الدراسة الحالية بموضوعها الذي يدرس فعالية برنامج ارشادي انتقائي          
في خفض مستوى االستقواء لدى عينة من طالب الصف األول المتوسط ، كما تتحـدد               

) الصف األول المتوسـط   (بالعينة المستخدمة والمشتملة على طالب المرحلة المتوسطة        
–١٣والتعليم بمدينة مكة المكرمة والذين تتراوح أعمارهم بين         التابعين إلدارة التربية    
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 سنة، كما تتحدد بوقـت إجـراء الدراسـة  فـي الفـصل الدراسـي األول للعـام          ١٤
هـ، وكذلك تتحدد باألدوات البحثية المستخدمة، والمشتملة على        ١٤٣٥/١٤٣٦الدراسي

ده لهذه الدراسة، وتتحدد    مقياس االستقواء، والبرنامج اإلرشادي االنتقائي الذي تم إعدا       
  .كذلك باألساليب اإلحصائية المستخدمة

  :الطريقة واإلجراءات
 :منهج الدراسة

حيث إن ما يتناوله البرنـامج      ، تعتمد الدراسة الحالية على المنهج شبه التجريبي      
اإلرشادي يمثل المتغير المستقل واالستقواء هو المتغير التابع ويمكن تمثيل التـصميم             

  : للدراسة كما يليالتجريبي 

 م
  المجموعة 

 المعالجة
 الضابطة التجريبية

   قياس قبلي ١
 -  البرنامج اإلرشادي ٢
   قياس بعدي ٣
 -  قياس تتبعي ٤

 :مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف األول متوسط الملتحقين بمدارس اإلدارة 

مكرمة خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي العامة للتربية والتعليم بمدينة مكة ال
وفقاً لإلحصاءات المعتمدة من قبل ،  طالب٩٣٦٦ هـ والبالغ عددهم ١٤٣٦/ ١٤٣٥

  .إدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة
  :عينة الدراسة

طالب من طالب الصف األول     ) ٢٨(تكونت عينة الدراسة الحالية  النهائية من        
لوكهم باالستقواء وقد تم اختيار وتحديد عينة الدراسة وفقاً للخطـوات  المتوسط يتسم س  

  :التالية
تم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف األول المتوسط؛ كون ظاهرة االسـتقواء              -١

أو خالل  ، تبدأ في مرحلة الطفولة وتصل إلى الذروة في بداية المرحلة  المتوسطة           
ما تقدم الفرد في مرحلة المراهقة وقد أكـد         وتتناقص تدريجياً كل  ، المراهقة المبكرة 

   ; Nansel,Overpeck, Pilla, Ruan, Simons, &Scheidt, 2001)ذلك كل من 
Eisenberg &Aalsma, 2005 )  

قام الباحث بمخاطبة إدارة التوجيه واإلرشاد باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمدينة            -٢
ة األكثر انتشاراً لظاهرة االسـتقواء      مكة المكرمة لتحديد مدارس المرحلة المتوسط     

وقد تم تحديد خمسة مدارس تمثل المدارس ، في كل قطاع من قطاعات إدارة التعليم     
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 .األكثر انتشاراً لهذه الظاهرة في كل قطاع
طالب من  ) ٥٠٠(قام الباحث بتطبيق مقياس االستقواء على عينة أولية مكونة من            -٣

طالب بكل مدرسة تـم     ) ١٠٠(بواقع  ، سطالب الصف األول المتوسط بهذه المدار     
 .اختيارهم بطريقة عشوائية

تم اختيار المدرسة التي حصل طالبها على أعلى المتوسطات في مقياس االستقواء             -٤
حيث حصلت مدرسة عويم بن ساعدة المتوسطة، ومدرسـة الزبيـر بـن العـوام         

 عويم  المتوسطة على اعلي المتوسطات ، ووقع اختيار الباحث على طالب مدرسة          
  .بن ساعدة عشوائياً

بعد تحديد المدرسة قام الباحث باختيار الطالب الذين تتسم سلوكياتهم باالسـتقواء             -٥
من خالل درجاتهم على مقياس االستقواء، ومن خالل مالحظات المرشد الطالبـي            
بالمدرسة بعد الرجوع إلى سجالتهم وما تم رصده من مخالفات االستقواء المتكررة         

طالب، ثم قام الباحث باختيار أفراد العينة وفقـاً للـشروط           ) ٣٧(م  حيث بلغ عدده  
 : التالية

  .  سنة١٤–١٣أن يكون عمر الطالب يتراوح بين    -أ 
، عدد األصدقاء ، التحصيل الدراسي ، أن تكون العينة متكافئة من حيث العمر        -ب 

  .مستوى دخل األسرة، مستوى تعليم األم، مستوى تعليم األب
 .متسماً باالستقواءأن يكون سلوك الطالب   - ج 

طالب  بعد التحقق مـن تـوافر الـشروط الـسابقة     ) ٢٨(بلغ حجم العينة النهائي   -٦
والتحقق من تجانس العينة والتكافؤ في المتغيرات الوسيطة والقياس القبلي لسلوك       

تجريبيـة قوامهـا    : االستقواء، وقد تم تعيين أفراد العينة عشوائياً إلى مجموعتين        
وضابطة ) ١،٠٢(بانحراف معياري   ، سنة) ١٣،٦٤(مارهم  طالب متوسط أع  ) ١٤(

). ١،٠٧(سنة بانحراف معيـاري     ) ١٣،٢١(طالب متوسط أعمارهم    ) ١٤(قوامها  
 : وقد قام الباحث بتحقيق شرط التكافؤ بين المجموعتين وفقاً لما يلي

 )١(جدول 
ام الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات الوسيطة باستخد

  مربع كاي الختبار تجانس المجموعتين الضابطة والتجريبية
درجات  )كاي(قيمة  المجموعة المتغيرات

 مستوى الداللة الحرية

 ٠،١٣ ٢ ٤،٠٧ ١٤= الضابطة ن  العمر ١٤= التجريبية ن 

 ١٤= الضابطة ن  التحصيل الدراسي ١٤= التجريبية ن 
٠،٥٩ ٣ ١،٨٩  

 
 ٠،٤٧ ١٣ ١٢،٧ ١٤= بية ن التجري عدد األصدقاء
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 ١٤= الضابطة ن 
 ١٤= الضابطة ن  مستوى تعليم األب ١٤= التجريبية ن 

٣ ٢,٣٩  
 ٠،٥٠ 

  ٤ ٣،٧٨ ١٤= الضابطة ن  مستوى تعليم األم ١٤= التجريبية ن 
 ٠،٤٤ 

مستوى دخل  ١٤= التجريبية ن 
 ٠،٧٢ ٢ ١،٣٦ ١٤= الضابطة ن  األسرة

  

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعـة         ) ١(ائج الجدول   تشير نت 
، عدد األصدقاء ، العمر، التحصيل الدراسي  : التجريبية والمجموعة الضابطة في متغيرات    

مستوى تعليم االم، ومستوى دخل األسرة،  وبالتالي فإنـه يمكننـا         ، مستوى تعليم االب  
ات الوسيطة التي يمكن أن تؤثر على نتائج  االطمئنان إلى تكافؤ المجموعتين في المتغير     

  .الدراسة
  )٢(جدول 

الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي لالستقواء 
  )ى(باستخدام اختبار مان وتني 

متوسط  المجموعة المتغيرات
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
 )ى(

قيمة 
)Z( 

مستوى 
 تفسيرها الداللة

  التجريبية
   ١٩١،٥٠ ١٣,٦٨ ١٤= ن 

الدرجة 
الكلية 

 ستقواءلال
  الضابطة

 ٢١٤،٥٠ ١٥،٣٢ ١٤= ن 
ال توجد  ٠,٦٠ ٠،٥٣ ٨٦،٥

 فروق

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط رتب        ) ٢(يتضح من نتائج الجدول     
درجات المجموعة التجريبية  ومتوسط رتب المجموعة الضابطة فـي الدرجـة الكليـة       

  . س القبلي مما يشير إلى تكافؤ مجموعتي الدراسةلالستقواء في القيا
  : أدوات الدراسة

  : مقياس االستقواء: أوالً
لالستقواء، ويتكون هذا المقياس ) ٢٠١٣(قام الباحث باستخدام مقياس الحربي 

، وكل عامل يتكون من مجموعة من الفقرات، ومجموع عدد )أبعاد(من ثالثة عوامل 
  . فقرة)١٤(الفقرات في هذا المقياس 

  :األبعاد والفقرات التي تمثلها وفقاً لرقمها في المقياس
ويقيسه ستة عبارات ) الخارجي، نحو اآلخرين(االستقواء البدني : البعد األول

)٤، ١١، ٥، ٨، ٦، ١٠.(  
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، ٢، ١(ويقيسه أربع عبارات ): السيطرة والفخر(االستقواء الداخلي : البعد الثاني
١٤، ٣.(  

، ١٢، ١٣، ٩: (ويقيسه أربع عبارات): االنفعالي(تقواء المعنوي االس: البعد الثالث
٧.(  

  : تعليمات المقياس وطريقة التصحيح
مفردة جميعها موجبة، يستجاب لها ) ١٤(الصورة النهائية للمقياس تتكون من 

، حيث "ال تنطبق"إلى " تنطبق بدرجة كبيرة"بمقياس رباعي من نوع ليكرت يمتد من 
، والدرجة )٥٦(، ولذا فإن الدرجة العظمى للمقياس هي ) ١ إلى ٤(تأخذ الدرجات من 

، والمقياس له درجة كلية، وثالث درجات فرعية، أي له ثالثة )١٤(الصغرى هي 
  . مقاييس فرعية

 : الصدق
تم استخدام أسلوب التحليل العاملي االستكشافي لمصفوفة معامالت االرتباط بين 

وذلك بطريقة المكونات األساسية، ثم التدوير المائل ، ) مفردة١٤= ن (مفردات المقياس 
 وباالعتماد على محك كايزر الستخالص العوامل، مع Oblimin" أوبلمين"بأسلوب 

  . على األقل) ٠,٣(اعتبار تشبع المفردة بالعامل داالً إحصائياً إذا كانت قيمته 
سرت وقد توصل الباحث إلى أن التحليل العاملي أسفر عن ثالثة عوامل ف

، ٦، ١٠(من التباين الكلي حيث تشبع بالعامل األول المفردات أرقام ) ٥٣,١٧(مجتمعة 
، وهذا العامل يمكن ) ٥,١٣(، وجذر كامن ) ٣٦,٦٤(، بنسبة تباين ) ٤، ١١، ٥، ٨

وتشبع بالعامل الثاني ) الخارجي، نحو اآلخرين(تسميته بعامل االستقواء البدني 
هذا العامل ) ١,٢(وجذر كامن ) ٨,٥٨(بنسبة تباين ) ١٤، ٣، ٢، ١(المفردات أرقام 

وتشبع بالعامل الثالث ) السيطرة والفخر(يمكن تسميته بعامل االستقواء الداخلي 
وهذا ) ١,١١(وحذر كامن ) ٧,٩٥(بنسبة تباين ) ٧، ١٢، ١٣، ٩(المفردات أرقام 

تائج تشير إلى تمتع وتلك الن) االنفعالي(العامل يمكن تسميته بعامل االستقواء المعنوي 
  . المقياس بالصدق العاملي

  : الثبات
تم استخدام معامل كرونباخ ألفا لحساب ثبات المقياس، لدى العينة االستطالعية 

 ١٤=ن(وقد بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياس )  طالباً وطالبة١٨٥=ن(
و معامل ثبات وه) ٧,٥٣(وانحراف معياري ) ١٠,٨٨(بمتوسط ) ٠,٨٥) (مفردة
كما تم حساب معامل الثبات لكل عامل من عوامل المقياس حيث بلغت قيمته . مرتفع

، )٣,٤٢(، انحراف معياري )٢,٤٢(بمتوسط ) ٠,٨١) ( مفردات٦=ن(للعامل األول 
، انحراف ) ٤,٦٤(بمتوسط ) ٠,٦١) ( مفردات٤= ن (وبلغت قيمته للعامل الثاني 

بمتوسط ) ٠,٦٥) (  مفردات٤= ن (لعالم الثالث ، وبلغت قيمته ل) ٢,٦٤(معياري 
، وهي معامالت ثبات مقبولة في ضوء عدد مفردات )٢,٩١(وانحراف معياري ) ٣,٦٤(
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كل عامل على حدة، وهذه النتائج تشير إلى تمتع مقياس االستقواء بدرجة مقبولة من 
  . الثبات

   :الخصائص السيكومترية لمقياس االستقواء في الدراسة الحالية
طالب من ) ٨٠(قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية على عينة مكونة من 

طالب الصف األول المتوسط بمدرسة عويم بن ساعده بمدينة مكة المكرمة تم اختيارهم 
بطريقة عشوائية للتحقق من الكفاءة السيكومترية لمقياس االستقواء المستخدم في هذه 

 الدراسة االستطالعية من العينة اإلجمالية التي تم الدراسة، علماً بأنه تم استبعاد عينة
وقد تم حساب صدق المقياس بطريقة االتساق الداخلي، كما . فيها اختيار عينة الدراسة

  : تم حساب ثبات المقياس بطريقة كرونباخ ألفا، وقد جاءت النتائج على النحو التالي 
  : صدق المقياس

 االستطالعية، ومن خالل النتائج تم قام الباحث بتطبيق المقياس على العينة
حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والبعد الذي تنتمي إليه 
وكل عبارة والدرجة الكلية للمقياس بعد استبعاد قيمة هذه العبارة من الدرجة الكلية 

  :يوضح النتائج) ٤(والجدول رقم ، وجميعها دالة إحصائياً
  
  )٤(جدول 

عن طريق حساب معامالت االرتباط ) ٨٠= ن (التساق الداخلي الستجابات العينة الكية ا
  بين كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليه العبارة، وكل عبارة والدرجة الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط 
الفقرة بالبعد 
 الذي تنتمي إليه

معامل ارتباط 
الفقرة بالدرجة 
 الكلية للمقياس

رقم 
 الفقرة

عامل ارتباط م
الفقرة بالبعد 
 الذي تنتمي إليه

معامل ارتباط 
الفقرة بالدرجة 
 الكلية للمقياس

٠،٤٣ ٠،٦٢ ٨ ٠،٦٥   ٠،٦٧ ١ 
٠،٤٣ ٠،٤٣ ٩ ٠،٤٠ ٠،٥٨ ٢ 
٠،٣٠ ٠،٤٨ ١٠ ٠،٣٣ ٠،٦٣ ٣ 
٠،٥٨ ٠،٥٩ ١١ ٠،٤٢ ٠،٥٧ ٤ 
٠،٣٨ ٠،٥٨ ١٢ ٠،٦٠ ٠،٧٢ ٥ 
٠،٣٨ ٠،٥٧ ١٣ ٠،٥٤ ٠،٣٤ ٦ 
٠،٤٤ ٠،٧١ ١٤ ٠،٥٧ ٠،٦٧ ٧ 

  

 ٠،٣٤أن معامالت ارتباط الفقرة بالبعد تراوحت  ما بين ) ٤(يتضح من الجدول 
 ــ ٠،٣٠ وأن معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ٠،٧٢ –

    ٠،٠٥= وهي دالة إحصائياً عند مستوى ألفا ٠،٦٥
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  :ثبات المقياس
خراج معامل ثبات االتساق الداخلي تم التحقق من ثبات المقياس من خالل است

حيث بلغ ، طالب) ٨٠=ن( ألفا على العينة االستطالعية –باستخدام معادلة كرونباخ
وتعد هذه القيمة مقبولة ، )٠،٦٨(معامل الثبات المحسوب بهذه الطريقة للمقياس ككل 

  .لمثل هذا النوع من المقاييس مع هذه الفئة العمرية
  : ي االنتقائيالبرنامج اإلرشاد: ثانياً

قام الباحث بإعداد برنامج إرشادي انتقائي ليكـون األداة الرئيـسية لتحقيـق             
  .أهداف الدراسة الحالية

  : التخطيط للبرنامج
  :مصادر بناء محتوى البرنامج اإلرشادي

  :تم بناء البرنامج اإلرشادي اعتماداً على عدد من المصادر منها
  .جة ظاهرة االستقواءاألدبيات والتراث السيكولوجي في معال -١
البرامج اإلرشادية ذات العالقة بموضوع البرنامج الحالي؛ حيث استعرض الباحث  -٢

؛ Derosier, 2005(الدراسات التي اهتمت بموضوع الدراسة الحالية مثل دراسة 
،  ؛ محمـد Stacie & Colleen, 2008؛٢٠٠٧، ؛ الـصبحيين ٢٠٠٦، إبـراهيم 

٢٠٠٩.(  
 .علمية الخاصة باإلرشاد االنتقائياألسس النظرية والمفاهيم ال -٣
 ,Gladding؛ ١٩٩٠باترسـون،  (المؤلفات العلمية في مجال اإلرشاد النفـسي   -٤

؛ أبو عباة ونيـازي،  Capuzzi, 2000؛ ٢٠٠٠؛ عقل، ١٩٩٤؛ الشناوي، 1992
 ؛ ملحـم،    ٢٠٠٦؛ الرشـيد،    ٢٠٠١؛ العيـسوي،    ٢٠٠١؛ عبدالعزيز،   ٢٠٠١
 ).٢٠٠٧ ؛ دبور والصافي، ٢٠٠٧ ؛ الزريقات، ٢٠٠٧ ؛ أكين، ٢٠٠٧

 .المقاييس واالختبارات السابقة في مجال الدراسة -٥
 .آراء المتخصصين في مجال اإلرشاد النفسي في البرنامج اإلرشادي -٦

وجاء البرنامج اإلرشادي الحالي انطالقا من االتجاه االنتقائي التكـاملي الـذي     
 إرشادية واحدة قادرة بمفردهـا      يعتمد على فكرة أنه ال يوجد اتجاهاً إرشادياً، أو نظرية         

على التعامل بنفس الدرجة من الكفاءة، والفعالية مـع الجوانـب المتعـددة لمـشكالت           
  .المسترشدين، وشخصياتهم

  : أهداف البرنامج
  :يهدف البرنامج اإلرشادي إلى تحقيق عدة أهداف منها

 . خفض درجة االستقواء لدى أفراد المجوعة التجريبية -
 . جموعة اإلرشادية مهارة  التقويم الذاتي للممارسات السابقةإكساب أعضاء الم -



 م ٢٠١٥يوليو لسنة )  الجزء الثاني١٦٤: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٤٣-

 .تدريب أعضاء المجموعة اإلرشادية على ممارسة االسترخاء -
تدريب أعضاء المجموعة اإلرشادية على ممارسة أسلوب حل المشكالت لتنمية        -

 . السلوك المسؤول
 . طةتدريب أعضاء المجموعة اإلرشادية على ضبط الذات في المواقف الضاغ -
 . تنمية التفاعل بين أعضاء المجموعة واآلخرين، والتأثير فيهم والتأثر بهم -

 : المدى الزمني للبرنامج
جلسة، بمعدل جلستين أسبوعياً، مـدة كـل     ) ١٨(تم تطبيق البرنامج على مدار      

دقيقة وقد استغرق تطبيق البرنامج تسعة أسـابيع ابتـداء مـن        ) ٩٠    – ٦٠(جلسة  
هـ، وقد تم إجراء القياس البعـدي بتـاريخ         ٣٠/٢/١٤٣٦تى  هـ وح ٢٣/١٢/١٤٣٥
  . هـ٣٠/٤/١٤٣٦

  :الفنيات واألساليب اإلرشادية المستخدمة في البرنامج
يتضمن البرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة الحالية مجموعة من األساليب          

  : وهي والفنيات اإلرشادية تم انتقائها ودمجها بشكل تكاملي لخدمة أهداف البرنامج
  :المناقشات الجماعية

يعتبر هذا األسلوب من األساليب التي تزود المجموعة اإلرشادية بأجواء نفـسية    
واجتماعية صحية يعبرون من خاللها عن ذواتهم ويستشعرون بـأهميتهم وقيمـة مـا       

  . يقدمونه فيزداد شعورهم بالمسئولية وقدراتهم على التواصل اإليجابي مع اآلخرين
بأن أسلوب المحاضرات والمناقشات الجماعيـة      ) "٣٠٩: ١٩٨٠ (ويؤكد زهران 

نحو أنفسهم واآلخرين   ) المسترشدين(يؤدي إلى نتائج هامة في تعديل اتجاهات العمالء         
  ". ومشكالتهم
  :لعب الدور

ويعد طريقة لدراسة طبيعة دور معين بتمثيل تفاصيله   ، هو أداء دور أو القيام به     
ويستفاد من لعب   . ح بمالحظة أفضل وأكثر موضوعية    الواقعية في موقف مصطنع يسم    

، الدور في اإلرشاد النفسي في اكتشاف كيف يتفهم المسترشد أدوار اجتماعيـة هامـة             
واالستبصار بتصرفات اآلخرين الذين لهم دور معـين  ، وكيف يعتقد أنه يمكنه القيام بها 

  ).١٩٩٠، دسوقي(يقومون به في حياته 
  :التنفيس االنفعالي

التنفيس بالتفريغ أو التطهير االنفعالي ويقصد به التنفيس عـن المـواد            يعرف  
مفهوماً للتنفيس االنفعالي   ) ٢٨٧: ٢٠٠٤(ويقدم سفيان   . والخبرات المشحونة انفعالياً  

تصريف أو تفريغ الشحنة االنفعالية عند المسترشد أو تطهيـر الـذات مـن              "باعتباره  
  ".الم المحبوسة أو المكبوتة داخل الذاتاالنفعاالت والتوترات ومشاعر الخوف واآل
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  :الضبط الذاتي
يعد الضبط الذاتي أحد أساليب المعالجة الذاتية والذي يهدف إلى المبادأة فـي             

ويمر ، التحكم في األفكار والمشاعر و االنفعاالت والتأثير المسبق على السلوك الشخصي
التنظيم الذاتي لشخصية الفرد بسلسلة من المراحل تشتمل على عمليات نفسية تحدث في 

  :ويمكن تلخيصها فيما يلي
والتي تعرف بأنها مرحلة االنتباه الواعي والدقيق والمعتمد : مرحلة المراقبة الذاتية -١

للسلوك الشخصي، وجمع معلومات حول األسباب المؤدية لهذا الـسلوك المـراد            
  .صيوهذه المرحلة تعد الوصف الذاتي والدقيق للسلوك الشخ. تعديله

وهي مرحلة المقارنة بين سلوكه السابق الذي تم مراقبتـه      : مرحلة التقويم الذاتي   -٢
. وما كان ينبغي أن يكون عليه في ظل المعايير واألهداف التي وضـعها لـسلوكه     

  .وهذه المرحلة تكسب الفرد تغذية راجعة تزيد من كفاءته في تقويم سلوكه
وم فيها الفرد بدعم ذاته بذاته مع كل        وهي المرحلة التي يق   : مرحلة التعزيز الذاتي   -٣

تقدم يصل إليه أو عقاب ذاته في حال عدم تحقيق األهداف والمعايير التي وضعها              
 ).١٢٠: ٢٠٠٣؛ حداد وأبو سليمان، ٤٢٧: ١٩٩٦الشناوي، . (لنفسه
  : االسترخاء

المتتبع للبرامج اإلرشادية على اختالف منطلقاتها النظرية يالحظ أن االسترخاء 
ة إرشادية شائعة االستخدام لفعاليتها وارتباطها بالعديد من الفنيات األخرى كالتحصين فني

كما أن استخدام فنية االسترخاء ال يقتصر فقـط         . التدريجي والضبط الذاتي ولعب الدور    
." على المعالجة اإلرشادية بل يمكن استخدامه وبفعالية في المعالجة الوقائية والنمائيـة           

تخدام أسلوب االسترخاء أطلقت عليه األوساط العلمية مسمى أسـبرين    ونظراً لشيوع اس  
  ).١٠٩: ٢٠٠٦السيد، " (الطب السلوكي

وتقوم فكرة استخدام االسترخاء على التحكم وضبط التوترات العضلية والتحكم          
ويوضـح  . في المشكالت التي ترتبط بالتوتر النفسي في مواقف االنفعاالت والـضغوط          

 أن مهمة المرشد النفسي بجانب دوره في تدريب المـسترشد           )"١٢٢: ١٩٩٦(السهل  
على االسترخاء فإنه يقوم  بتعليم المسترشد على إدراك االختالف بين حـالتي التـوتر               
واالسترخاء، وعندما يكون المسترشد قادراً على أداء تدريبات االسترخاء وإدراك الفرق         

لة التي يستطيع فيها خفض حالة      بين حالتي الشد واالسترخاء يكون قد وصل إلى المرح        
  ". التوتر العضلي والنفسي

) ١٧١: ١٩٩٤إبـراهيم،  (وقد تم االعتماد على تدريبات االسترخاء العـضلي   
  ). ٨٤: ٢٠٠٤حسين، " (استرهاوس"وقائمة التدريب على االسترخاء العضلي الذي أعده 

  : التعزيز
 للمسترشد بعد أداءه     هو فنية من فنيات تعديل السلوك تتلخص في تقديم إثابة         

التعزيز مـن أكثـر   "إلى أن ) ١٧٠: ٢٠٠٨(ويشير بطرس   . للسلوك المرغوب مباشرة  
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فنيات العالج السلوكي استخداماً وخاصة في المجال المدرسـي والتربـوي وتـتلخص             
طريقته في تقديم مكافآت أو معززات رمزية أو تعزيز معنوي بهدف تقوية الـسلوكيات            

  ". لدى المسترشد
  :قويم الذاتي للسلوكالت

" لـوليم جالسـر   "من األساليب الفنية التي تنتمي للنظرية اإلرشـاد بـالواقع           
وتتلخص في مساعدة عضو المجموعة اإلرشادية ودعوته الواعية والمنظمـة إلجـراء    

  .تقويم لسلوكه الشخصي والحكم عليه
 واإلرشاد الواقعي يركز على أن يصل الفرد إلى مرحلة متقدمة مـن الـوعي             
. بواقع سلوكه ورغبته في الوصول إلى السلوك المسئول لتحقيـق الـصحة النفـسية             

ويتطلب اإلرشاد بالواقع من كل مسترشد أن يصدر حكماً على سلوكه، بمعنى أن يجري         "
له تقويماً من حيث اتسامه بالمسئولية ومدى فائدته له أو لمن يرتبط بهم، وهذا التقويم    

  ).٤٤٧: ٢٠٠٣الخطيب، ". (يساعد في عملية تغيير السلوك
اإلرشاد الواقعي يسير فـي اتجـاه جعـل         "أن  ) ٦٩: ٢٠٠٥(ويرى الرشيدي   

المسترشد يتخلى عن إنكاره للواقع، بمعنى أن يعترف به، وأن يدرك بأن الواقع موجود           
بخصائصه، وأن يعمل على إشباع حاجاته في إطار الواقع، ويقود المسترشد إلى التفاعل 

راع اإليجابي مع المشكالت التي تواجهه في الواقع، ويعني هذا الصراع      مع الواقع والص  
  ". السلوك على النحو المسؤول الذي يحقق اإلشباع والتكيف

  :المقعد الخالي
فنية ترجع إلى بيرلز رائد نظرية الجشطلت وتستخدم هذه الفنيـة لمـساعدة             

 أجزاء شخصيته هو عضو المجموعة اإلرشادية للتعامل مع شخص آخر أو التواصل بين
  .بهدف اكتشاف التناقض بين أجزاء الشخصية

أن أسلوب المقعد   ) ٤١٥: ٢٠٠٣؛ سعفان،   ٣٣٥: ١٩٩٤الشناوي،  (ويوضح  
الخالي يعد من أوسع األساليب الجشطلتية استخداماً ويهدف إلى تسهيل المحاورة بـين             

المتبع هنا هو المسترشد وآخرين أو بين أجزاء من شخصية المسترشد نفسه، واإلجراء 
وضع مقعدين كل منهما يواجه اآلخر، أحدهما يمثل المسترشد أو جانب من شخـصيته              
والثاني يمثل شخصاً آخر أو الجزء المقابل من الشخصية وعندما يقوم المسترشد بتغيير 
دوره فإنه ينتقل إلى المقعد الثاني، ويقوم المرشد بمراقبة الحوار، وفي بعض الحـاالت      

د ويطلب من المسترشد ترديد عبارات معينة أو يلفت نظر المسترشد إلى ما يتدخل المرش
يقوله، أو يطلب منه تكرار كلمة أو تصرف ما، وفي هذه العمليـة تظهـر االنفعـاالت                 

  .والصراعات
تكنيك الكرسي الخالي يستخدم فـي      "إلى أن   ) ٣٥٤: ١٩٩٠(ويشير باترسون   

عضو من الجماعة على أساس واحـد       مع  ) المرشد(موقف جماعي حيث يعمل المعالج      
بعد واحد، والشخص الذي يعمل معه المعالج يجلس على الكرسـي الـساخن ويواجـه            

  ".الكرسي الخالي أمامه على مشهد من الجماعة كلها
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  : الواجبات المنزلية
تقوم على فكرة تكليف المسترشد بأداء بعض الواجبات المنزلية في ختام كـل             

ثر المهارات التي تعلمها المسترشد في الجلسة إلى المواقف         جلسة إرشادية بهدف نقل أ    
  . الفعلية في الحياة

مجموعـة مـن    "للواجبات المنزلية باعتبارها    ) ٤١٥: ٢٠٠٣(وينظر سعفان   
المهارات واألنماط السلوكية في صورة تعيينات، يتم تحديدها عقب كل جلسة في ضوء             

لمنزل أو في العمل بعد التدريب عليهـا        أهداف الجلسة، ويكلف المسترشد بتنفيذها في ا      
في الجلسة اإلرشادية، وتصمم هذه الواجبات في شكل متتابع بحيث يتم تنفيـذها علـى         

  ".مراحل، وهي تبدأ من البسيط إلى المعقد ومن المعارف إلى األفعال
  : تنفيذ البرنامج

  : محتوى البرنامج -١
لـسة والفنيـات   تم إعداد ملخص يتضمن محتوى البرنامج وموضوعات كل ج      

  : المستخدمة والزمن المقترح، والجدول التالي يوضح ذلك
  )٥(جدول 

  ملخص لمحتوى البرنامج اإلرشادي االنتقائي والفنيات المستخدمة وزمن كل جلسه
رقم 
زمن  الفنيات المستخدمة موضوعات الجلسة الجلسة

 الجلسة

 األولى
التعريف بالبرنامج وأهدافه وتحديد مهام 

جموعة اإلرشادية وأسلوب أعضاء الم
 الممارسة اإلرشادية في جلسات البرنامج

  دقيقة٦٠  الواجبات المنزلية–المناقشة الجماعية 

 – لعب األدوار –المناقشة الجماعية  االستقواء والمراحل النمائية الثانية
  دقيقة٩٠ .الواجبات المنزلية

 الثالثة
التقويم الذاتي للممارسات االستقوائية 

إصدار أحكام على أنماط سلوكهم –بقة السا
 .الفعلية

 - التقويم الذاتي -المناقشة الجماعية 
  دقيقة٩٠ . الواجبات المنزلية-لعب األدوار 

  -  االسترخاء-المناقشة الجماعية  التدريب على ممارسة االسترخاء الرابعة
  دقيقة٩٠ . الواجبات المنزلية-التنفيس االنفعالي

 الخامسة
  لذاتيالضبط ا

 التعزيز – تقويم الذات –مراقبة الذات 
 .الذاتي

 - الضبط الذاتي -المناقشة الجماعية 
  دقيقة٩٠ . التعزيز-لعب األدوار 

 - المقعد الخالي –المناقشة الجماعية  االستقواء وطريقة التفكير السادسة
  دقيقة٩٠ . التعزيز-لعب األدوار 

 - المقعد الخالي –لمناقشة الجماعية ا أساليب التواصل مع اآلخرين السابعة
  دقيقة٩٠ .التعزيز

-   لعب األدوار -المناقشة الجماعية  .مهارات التواصل اللفظي الثامنة
  دقيقة٩٠ .التعزيز
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رقم 
زمن  الفنيات المستخدمة موضوعات الجلسة الجلسة

 الجلسة

-   لعب األدوار -المناقشة الجماعية  مهارات التواصل االجتماعي التاسعة
  دقيقة٩٠ .التعزيز

–   لعب األدوار -ناقشة الجماعية الم مهارات حل المشكالت العاشرة
  دقيقة٩٠ . الواجبات المنزلية–التنفيس 

الحادية 
-   الضبط الذاتي-المناقشة الجماعية  مهارات العفو والتسامح عشر

  دقيقة٩٠ .التعزيز

الثانية 
–  المقعد الخالي-المناقشة الجماعية  مهارات التعاطف مع اآلخرين عشر

  دقيقة٩٠ .لية الواجبات المنز–التنفيس 

الثالثة 
–   لعب األدوار -المناقشة الجماعية  .التوسط السلوكي في التعامل مع اآلخرين عشرة

  دقيقة٩٠ . التعزيز–التنفيس 

الرابعة 
 -   لعب األدوار -المناقشة الجماعية  .االستقواء وعالقته بالمسئولية االجتماعية عشرة

  دقيقة٩٠ .التعزيز

الخامسة 
–   لعب األدوار -المناقشة الجماعية  . المسئولية في اتخاذ القراراتتحمل عشرة

  دقيقة٩٠ . التعزيز–التقويم الذاتي 

السادسة 
-   لعب األدوار -المناقشة الجماعية  االيجابية السلوكية عشرة

  دقيقة٩٠ . التعزيز-التنفيس 

السابعة 
–  الضبط الذاتي-الجماعية المناقشة  .االستقواء والقيم األخالقية والدينية عشرة

  دقيقة٩٠ . الواجبات المنزلية–التعزيز 

الثامنة 
   دقيقة٩٠ . التعزيز–المناقشة الجماعية  تثبيت المهارات وإنهاء البرنامج عشرة

  

  :  تقييم البرنامج-٢
  :  تقييم الجلسات-أ

أعدت استمارة خاصة بتقييم جلسات البرنامج من قبـل أعـضاء المجموعـة             
حيث يطلب من العضو  إبداء رأيه في موضوعات الجلسة، ومقترحاته فـي             ، ديةاإلرشا

الجلسات المستقبلية وما المهارات التي اكتسبها وما السلبيات التـي يرونهـا، وهـذه              
االستمارة مفيدة في المراجعة المستمرة وتقييم األداء بهدف التقويم، وإشعار أعـضاء            

  .ه، وما يقترحونهالمجموعة اإلرشادية بأهمية ما يقدمون
  :  التقييم البعدي-ب

وذلك بتطبيق مقياس االستقواء بعد االنتهاء من البرنامج اإلرشـادي لمعرفـة    
  . جلسة) ١٨(مدى فعالية البرنامج اإلرشادي بعد المدة الزمنية 

  :  التقييم التتبعي-ج
وذلك بتطبيق مقياس االستقواء على أفراد المجموعة التجريبية بعد شهرين من 

  . إنهاء البرنامج للتأكد من استمرار نتائج البرنامج اإلرشادي
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  :  تحكيم البرنامج-٣
 مـن    (*)محكمـين ) ٨(تم عرض البرنامج في صورته األوليـة علـى عـدد            

وذلك بهـدف   ، والصحة النفسية واإلرشاد النفسي   ، المتخصصين في الدراسات النفسية   
ة وصحة اإلجراءات التطبيقية للبرنامج     التحقق من مالئمة البرنامج ألفراد عينة الدراس      

ووفقـاً آلراء   ، وإبداء مالحظاتهم ومرئياتهم حول بناء البرنـامج وتنفيـذه وتقويمـه          
المحكمين أجريت التعديالت المطلوبة وبعد ذلك تم إعداد الـصورة النهائيـة للبرنـامج      

  .اإلرشادي
  النتائج والمناقشة

  :نتائج الفرض األول والذي ينص على
وق ذات داللة إحصائية بين  متوسطات درجات المجموعة التجريبيـة    توجد فر 

والمجموعة الضابطة في مقياس االستقواء بعد تطبيق البرنـامج اإلرشـادي لـصالح             
  .المجموعة التجريبية

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحـث بحـساب داللـة الفـروق بـين                
  .يوضح ذلك) ٦(والجدول "  وتني–مان "المتوسطات باستخدام اختبار 

  )٦(جدول 
الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس 

  ) وتني–اختبار مان  ( البعدي لالستقواء باستخدام

متوسط  المجموعة المتغير
 الرتب

مجموع 
مستوى  )Z(قيمة  )ى(قيمة  الرتب

 تفسيرها الداللة

التجريبية 
الدرجة  ٣٠١ ٢١،٥٠ ١٤=ن

الكلية 
الضابطة  لالستقواء

 ١٠٥ ٧،٥٠ ١٤=ن
٠,٠٠٠ ٤،٥١ ٠،٠٠١ 

توجد فروق 
لصالح 

المجموعة 
 التجريبية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب ) ٦(يتضح من نتائج الجدول 
درجات المجموعة التجريبية ومتوسط رتب المجموعة الضابطة في درجة االستقواء بعد       

 وإجراء القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية، مما يؤكد تطبيق البرنامج اإلرشادي
  .تحقق صحة هذا الفرض

وتشير هذه النتائج إلى كفاءة وفعالية البرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة 
في خفض مستوى سلوك االستقواء ألفراد المجموعة التجريبية الذين تم تطبيق البرنامج 

سن في مستوى سلوك االسـتقواء ألفـراد المجموعـة        عليهم، في حين لم يطرأ أي تح      

                                                        
 جامعة –الملك عبدالعزیز (یئة التدریس في جامعات   یتقدم الباحث بجزیل الشكر إلى السادة أعضاء ھ(*)

 . ، الذین تفضلوا بتحكیم البرنامج) أم القرى- الطائف–بیشة 
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  .الضابطة
؛ ٢٠٠٧، ؛ الصبحيين ٢٠٠٦، إبراهيم(وتتفق هذه النتيجة  مع نتائج دراسات        

التي أشارت إلى فعالية ) ٢٠٠٩، ؛ محمدStacie & Colleen, 2008؛ ٢٠٠٧، رمضان
 التجريبيـة   البرامج اإلرشادية في التقليل من مستوى االستقواء لدى أفراد المجموعـة          

الذين تم تطبيق عليهم برامج إرشادية مقارنة بنتائج المجموعة الضابطة الذي لم يطبق            
  .عليها أي برامج ولم يطرأ عليها أي تحسن

ويفسر الباحث هذه النتائج في ضؤ مبدأ أساس من مبادئ اإلرشاد النفسي وهو 
أنه في ضوء مرونـة     ) ٢٠٠٥(فيذكر سعفان ، مرونة السلوك اإلنساني وقابليته للتعديل    

ألن السلوك اإلنساني يتسم بالمرونـة      ، السلوك اإلنساني يتم تصميم البرامج اإلرشادية     
ويرى الباحث أن سلوك االستقواء هـو أحـد الـسلوكات المكتـسبة             . وقابليته للتعديل 

والمتعلمة والتي يمكن تخفيضها والتخلص منها من خالل البرامج اإلرشادية التي تناسب 
نتائج البحوث " والذي أشار إلى أن ) ٨ :٢٠١٣(ويؤكد ذلك الحربي  ،  أصحابها احتياجات

كما يؤكد ذلـك    ، "وبذلك يمكن التخلص منه   ، تؤكد على أن سلوك االستقواء يعد مكتسباً      
سلوك االستقواء يعد أحد أشكال السلوك غير   "والذي أوضح أن    ) ٦١٩١ : ٢٠٠٩(محمد

  ".سلوك سوي أو غير سويوبالتالي هو سلوك متعلم مثل أي ، السوي
كما أن البرنامج بصورته االنتقائية  قد أتاح جواً من التقبل والتفهم والـدفء              
والمرونة والوضوح والثقة واالحترام بينه وبين الطالب أثناء جلسات البرنامج والـذي            
كان له أثر ملموس في بناء عالقة إرشادية بينه وبين المجوعة اإلرشادية وإحداث تغيير 

وفي هذا السياق يؤكد روجرز على أهمية العالقة بين المرشـد         ، ابي في شخصياتهم  إيج
، الـشناوي (والمسترشد ويعتبرها العامل األساس الذي يرتكز عليه العمـل اإلرشـادي          

١٩٩٤.(  
       ووفرت الفنيات المتعددة للبرنامج بيئة اجتماعيـة تُـشِعر األعـضاء باالنتمـاء        

واالجتماعية وإتاحة الفرصة لتعلم أنماط سـلوكية جديـدة         واألهمية والقيمة الشخصية    
والتنفيس عن المشاعر واالنفعاالت وتنمية الثقة في النفس وفي اآلخرين وتعلم مهارات        
التواصل اإليجابي مع اآلخرين وتكوين العالقات وتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي من 

مـن أن   ) ٣٠: ١٩٩١( ما أكده عبود     وهو. خالل التأثر والتأثير المتبادل بين األعضاء     
اإلرشاد الجماعي من األساليب الناجحة في إرشاد المراهقين، حيث يتيح للمراهـق أن             "

يالحظ اآلخرين ممن هم في نفس سنه، ويعجب بصراحتهم فـي مناقـشة  المـشكالت                
المماثلة لمشكلته التي ربما تكون أكثر تعقيداً، كما يعجب بفحصهم لمشكالتهم وحلهـم             

ا، وتنفيذ هذه الحلول، كما يعجب بمساعدتهم له في حل مشكلته، كذلك يجد الفرد في               له
جو اإلرشاد النفسي التأييد والتشجيع المتبادل الذي يسهل له مناقشة مشكلته بصراحة،            
بحيث تبين أبعادها وينمي لديهم الثقة في القيام بالسلوك المقبول، واتخاذ الطريق نحو             

من ) ١٦٦: ٢٠٠٣(ما تتفق هذه الرؤية مع ما ذهب إليه الخطيب          ك". زيادة تقبل الذات  
اإلرشاد الجماعي مناسب بشكل خاص للمراهقين ألنه يزودهم بمكان يعبرون فيـه            "أن  

عن مشاعرهم المتصارعة واستكشاف ذواتهم، ويعرفـون أن غيـرهم مـن أقـرانهم              
  ".يشاركونهم نفس االهتمامات
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 تكامـل الفنيـات اإلرشـادية التـي تـم           كما يفسر الباحث هذه النتيجة ضوء     
حيـث إن   ، استخدامها في البرنامج الحالي وفعاليتها في التصدي لمـشكلة االسـتقواء          

تظهر اثر إيجابي في التعامل مع الموضوعات التي تتعـدد  ) التكاملية(البرامج االنتقائية   
ـ                داخل في ظهورها األسباب وبالتالي فإن تعدد الفنيات يعطي مـساحة أكبـر لتعـدد م

المواجهة؛ حيث ساهم البرنامج بفنياته المختلفة فـي الوصـول  بـأفراد المجموعـة               
التجريبية إلى درجة من االستبصار بحجم الضرر الذي يحدثه استمرارهم فـي مزاولـة    

، وآثاره السلبية على انفسهم وعلى اآلخـرين  ، سلوك االستقواء المرفوض من المجتمع    
ـ   أو اشـباع  ، تقواء نحـو حـل الموقـف المـشكل    واعطائهم بدائل أخرى لسلوك االس

كذلك ساهم البرنامج في تنمية قدرات أفـراد        . أو تحقيق ما يريدوا تحقيقه    ، احتياجاتهم
المجموعة التجريبية نحو التغيير اإليجابي في التفكير والسلوك من خالل تنمية مهاراتهم 

الذات وتقويم الذات وتعزيز    العقلية واالنتقال بهم من حالة االندفاع والتهور إلى مراقبة          
حيث تـم تـدريب     ، الذات التي تصل بهم إلى حالة ضبط الذات والتقويم الذاتي للسلوك          

األعضاء على المراقبة الذاتية للممارسات االستقوائية وتقويمها ذاتياً وإجراء مقارنـة           
اتي لكل  بين هذه السلوكيات وما ينبغي أن تكون عليه ثم االنتقال إلى مرحلة التعزيز الذ             

أسلوب الضبط الذاتي تتويجاً ألسـاليب      ) "١٣٧: ٢٠٠٠(ويعتبر الروسان   . تقدم يحقق 
تعديل السلوك التي تعلمها الفرد، ففي الوقت الذي كان فيـه سـلوك الفـرد محكومـاً                 
بمعززات خارجية أو داخلية، أو عقاب ذاتي أو خارجي، أصـبح فيمـا بعـد منـضبطاً         

  ".بأساليب ودوافع ومعززات داخلية
 مهـارة حـل   اإلرشـادية وقد ساهم البرنامج في إكساب أعـضاء المجوعـة     

يستخدم ،  مهمة ذات متطلبات عقلية معرفيةألداءالمشكالت؛ والتي تعني التفكير الموجه   
الفرد فيها ما لديه من معارف ومعلومات ومهارات للتوصل إلى أنسب الحلـول إلزالـة     

 لخطـوات منطقيـة ومنهجيـة متسلـسلة         العقبات التي تنطوي عليها المشكلة وفقـاً      
  )   ٢٠٠٩، األنصاري(ومتعاقبة

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى نجاح البرنامج في تنميـة الـشعور بتحمـل               
المسئولية لتساعد أعضاء المجموعة اإلرشادية وتدريبهم على تحمل النتائج المترتبـة           

لفنية اكتسب األعضاء   على أفكارهم ومشاعرهم وسلوكهم االستقوائي، ومن خالل هذه ا        
مهارات عالية من الوعي والقوة الذاتية التي مكنتهم من االنتبـاه والرؤيـة الواعيـة               

  .والناقدة لمنظومة تصرفاتهم االستقوائية
 ويفسر الباحث األثر اإليجابي للبرنامج من خالل عمـل الفنيـات اإلرشـادية             

حملها حيث كان التركيز في   كمنظومة متكاملة  في تدعيم شعور األعضاء بالمسئولية وت        
هذه الفنية على المحاورة المستمرة بين الجانبين المتضادين في شخـصيات األعـضاء          
الجانب االستقوائي المندفع والجانب المتزن المتسامح، وهذا يؤدي إلى الوعي وتكـوين   

من أن التحرك مـن     ) "٣٢٦: ١٩٩٤(ويتفق هذا مع ما أشار إليه الشناوي        . المسئولية
ة البيئة إلى المساندة الذاتية من داخل الفرد نفسه وتحقيق التكامل يحتـاج إلـى               مساند

ويرى أبو عبـاة ونيـازي      ". أن الوعي في حد ذاته يعتبر شافياً      " بيرلز"الوعي، ويقرر   
أن األهداف األساسية لإلرشاد الجشطلتي تتمثل في مساعدة المسترشدين       ) ٨٠: ٢٠٠١(
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 لمسئولية حياتهم، وأن يكونوا أكثر اتـصاالً مـع        ليصبحوا ناضجين واعيين ومتحملين   
  ".أنفسهم ومع واقعهم ومع العالم المحيط بهم

وقد كان لتعاون أعضاء المجموعة اإلرشادية دوراً بارزاً في مساعدة األعضاء        
على  تفريغ الشحنات االنفعالية وإخراج الخبرات المتراكمـة المكبوتـة التـي تـسبب             

من ) ٢٠٠٤(الستقوائية  ويتفق هذا مع ما أشار إليه سفيان          التوترات وتفرز المظاهر ا   
سبب التوترات يرجع إلى خبرات سيئة مر بها المسترشد ثم كبتها وقمعهـا أثنـاء               "أن  

حدوثها، والتنفيس يؤدي إلى إزالة التوتر المرتبط بها، فالخبرة السيئة المكبوتة كالجمرة 
  ".تى يزيلها ويطَّهر مظهرهافي يد المسترشد أو الشوكة في قدمه ال يهدأ ح

  :نتائج الفرض الثاني والذي ينص على
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفـراد المجموعـة             
التجريبية على مقياس االستقواء البعدي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي وبعد مرور فترة      

  ).القياس التتبعي(المتابعة 
" ويلكوكـسون "ض قام الباحث باستخدام اختبـار       وللتحقق من صحة هذا الفر    

  .يوضح ذلك) ٧(والجدول 
  )٧(جدول 

لسلوك االستقواء ) ٢(والقياس التتبعي البعدي ) ١(الفروق بين القياس البعدي 
  "ويلكوكسون"لدى المجموعة التجريبية باستخدام اختبار 

 القياس المتغير
متوسط 
الرتب 
 السالبة

متوسط 
الرتب 
 الموجبة

مستوى  Zقيمة 
 تفسيرها الداللة

الدرجة الكلية 
 لالستقواء

المجموعة 
  التجريبية

  تتبعي–بعدي
ال توجد  ٠،٦٩ ٠،٣٩ ٦،٣٨ ٨،٠٠

 فروق

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ) ٧(يتضح من نتائج الجدول 
رتب الدرجات التي حصل عليها أفراد المجموعة التجريبية على مقياس االستقواء فـي             

) التتبعـي (ومتوسط رتب الدرجات التي حصلوا عليها في القيـاس      ) ١(لقياس البعدي   ا
  .، مما يؤكد تحقق صحة هذا الفرض)٢(البعدي 

وتشير هذا النتائج إلى استمرار أثر فعالية البرنامج اإلرشادي وإحداثه تغيرات           
بعة والتي  إيجابية مستمرة في أنماط سلوك أعضاء المجموعة اإلرشادية بعد فترة المتا          

وجاءت هذه النتائج لتدعم وتؤكد نجاح البرنامج     . استمرت ما يقرب من شهرين ونصف     
  . اإلرشادي في تحقيق أهدافه

؛ ٢٠٠٧، ؛ الـصبحيين  ٢٠٠٦، إبراهيم(وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات       
، ؛ طنـوس والخوالـده  ٢٠٠٩، ؛ محمـد Stacie & Colleen, 2008؛ ٢٠٠٧، رمضان
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رت إلى استمرار فعالية البرامج اإلرشادية في تحقيق أهـدافها بعـد            التي أشا ) ٢٠١٤
  .مرور فترة المتابعة

ويفسر الباحث هذه النتائج إلى دافعية الطالب نحو تغييـر سـلوكهم الـذى ال         
يرضون عنه األمر الذي دفعهم إلى المشاركة الجادة وباقتناع في البرنامج ممـا سـهل       

  . بطريقة تتسم باإليجابيةعلى الباحث تقديم جلسات البرنامج
كما يرجع الباحث هذه النتائج إلى ما تم اكتسابه من أفكار ومعارف ومهارات              
إيجابية نحو الذات ونحو اآلخرين ونحو الحياة ساهمت في تحقيق درجة متقدمـة مـن           

  التوافق الشخصي واالجتماعي وتحسين التواصل مع اآلخرين
مج اإلرشـادي  إلـى نجـاح الفنيـات      ويفسر الباحث استمرارية فعالية البرنا    

 السلوكية حيث ساهمت الفنيات األنماطالمتكاملة في تحرير االيجابية ودفعها بوعي لتقود 
 على امتالكهم أساليب التغيير الـذاتي       اإلرشادية المجموعة   أعضاءالمختلفة في تدريب    

  .الذي يعد بداية التحصين النفسي للشخصية االيجابية
مع ما أكده كارل روجرز من أن اإلرشاد النفسي يعتبر فـي  وتتفق هذه الرؤية  

الواقع تحريراً لطاقة موجودة فعالً في الفرد، فالفرد لديه الطاقة أن يوجه وينظم ويضبط        
ذاته بشرط أن تتوافر شروط معينة ومحددة، وفي غياب هذه الشروط يصبح الفرد فـي             

ا نتيح للفرد ظروفاً معقولـة      حاجة إلى أن يكون هناك ضبط وتنظيم من خارجه، وعندم         
للنمو فإنه سينمي طاقته بشكل بناء تماماً، ويشبه روجرز تنمية الفرد طاقته في هـذه               
" الحالة بنمو البذرة عندما تهيأ لها الظروف المناسـبة، وتزويـدها بنفـسها بالطاقـة              

  ).٢٧١: ١٩٩٤الشناوي، (
 اإلرشـادية  ويرجع الباحث فعالية البرنامج إلى تفاعـل أعـضاء المجموعـة          

"   جالسر"و" روجرز"اإليجابي واندماجهم مع بعضهم البعض، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه         
من أن اإلنسان والسيما الطالب لهم المقدرة على االستفادة من طاقتهم الشخصية فـي    " 

التعليم والنمو وأن كل شخص يمتلك التصميم النفسي بكامل أبعاده، فإذا كـان األفـراد               
ى حد كبير على قراراتهم أكثر ما يعتمدون على المواقف، فإنهم يعيشون حياة يعتمدون إل

  ). ٣٥٧: ١٩٩٨، الزيود"(أكثر نجاحاً ومسئولية وقناعة
بأن البشر بطبيعتهم متعـاونون،   "ويتفق هذا التفسير مع ما ذهب إليه روجرز         

 تكـون   بناءون، ويمكن الوثوق بهم، وعندما يتحررون من الدفاعية فإن اسـتجاباتهم          
إيجابية ومتقدمة لألمام وبناءة، وحينئٍذ ال تكون هناك حاجة لالنشغال بضبط دوافعهـم             
العدوانية والمضادة للمجتمع، ألنها سوف تنظم ذاتياً محدثة توازناً للحاجات في مقابـل             
" بعضها البعض، فالحاجة إلى الحب والصداقة سوف تتوازن مع أي رد فعـل عـدواني              

  ).٢٧١: ١٩٩٤الشناوي، (
الفرد إذا شعر بأنه متحـد مـع        "من أن   " أدلر"كما يتفق هذا مع ما أشار إليه        

اآلخرين يستطيع أن يعمل بشجاعة مع محاوالته على التغلب علـى مـشاكل الحيـاة،               
فاألشخاص الذين ال يملكون شعوراً باالهتمام االجتماعي يصبحون أشخاصاً غير مرغوب 

  ).٢٣١: ٢٠٠٤منسي ومنسي، " (فيهم اجتماعياً
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  :توصيات الدراسة
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية فإن الباحث يقدم التوصـيات             

  : التالية
 النفسية قبل الـدخول فـي مرحلـة         اإلرشاديةاالهتمام بتطبيق برامج التهيئة      -١

المراهقة المبكرة حتى نوفر ألبنائنا وطالبنا المرور اآلمن في هـذه المرحلـة             
  .النمائية الحرجة

 الوقائي بشكل مستمر وجاذب وبخاصة في الـصف األول      اإلرشادفعيل برامج   ت -٢
المتوسط الذي ينتقل فيه الطالب من مرحلة نمائية إلى أخـرى ومـن مرحلـة     

 .دراسية إلى أخرى
 النمائيـة   اإلرشـادية  بشكل عام والبرامج     اإلرشاديةالمبادرة بتقديم الخدمات     -٣

 قوة ذاتية تحميهم مـن  إكسابهمجل بشكل خاص لطالب المرحلة االبتدائية من أ 
 .صراعات فترات االنتقال

 مرشـدين   اإلرشـادية ضرورة أن يقوم بإعداد وتطبيـق وتقـويم البـرامج            -٤
متخصصين وعلى درجة عالية من الكفاءة العلمية وااليجابية السلوكية حتـى           

 . باختالف مستوياته قيمة حالية وأثر مستقبلياإلرشادييكون للجهد 
 لفئات االستقواء المختلفة مع التركيز علـى        إرشادية برامج   ادإعدالتوسع في    -٥

 .خصائص ونوعية واحتياجات كل فئة
زيادة عدد المرشدين المتخصصين في المؤسسات التعليميـة وبخاصـة فـي             -٦

المرحلة المتوسطة  لتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات والمـساعدات         
  . اإلرشادية للمراهقين
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  بية واألجنبيةالمراجع العر
  :المراجع العربية-أ 
مدى فاعلية برنامج تدريبي في تحسين بعض جوانب ). ٢٠٠٦(نجاح عبد الشهيد ، إبراهيم -

المؤسـسة العربيـة    : القـاهرة . سلوك المشاغبة لدى عينة من تالميذ المرحلة اإلعدادية       
  .   ٢١٥ – ٢٠:١٨٩العدد ، مجلة عالم التربية، لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية

 . دار الفجر للنشر: القاهرة. العالج النفسي السلوكي). ١٩٩٤(إبراهيم، عبدالستار  -
أثر اإلرشاد االنتقائي في تعديل االتجاه نحو الزواج ). ٢٠٠٠(أبو النور، محمد عبد التواب     -

. نيا، جامعة الم  مجلة البحث في التربية وعلم النفس     . العرفي لدى عينة من الباب الجامعي     
 . ٢٩٣ – ٢٤٧: ٣، العدد ١٣المجلد 

: الريـاض . اإلرشاد النفسي واالجتمـاعي   ). ٢٠٠١(أبو عباة، صالح ونيازي، عبدالمجيد       -
 .مكتبة العبيكان

فعالية اإلرشاد االنتقائي في خفض مستوى سلوك العنف ). ٢٠٠٩(عبداهللا علي، أبو عراد -
جامعة أم ، كلية التربية،  منشورةرسالة دكتوراه. لدى عينة من المراهقين بمكة المكرمة

 .القرى
. االستقواء وعالقته بالشعور بالوحدة والـدعم االجتمـاعي       ). ٢٠٠٩(أبو عزال، معاوية     -

 .١١٣-٨٩: ٢العدد  ، ٥، المجلد المجلة األردنية في العلوم التربوية
ين أسباب السلوك االستقوائي من وجهة نظر الطلبة المستقوي   ). ٢٠١٠(أبو غزال، معاوية     -

-٢٧٥: ٢العدد ، ٧، المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  . والضحايا
٣٠٦.  

مساعدة األطفال على اتخـاذ قـرارات حكيمـة وتقليـل           ). ٢٠٠٧(أكين، تيري وآخرون     -
 . مكتبة جرير: الرياض. سلوكيات المخاطرة

ترجمة مدارس الظهـران    . الصف الخالي من الطالب المستقويين    ). ٢٠٠٥(بين  . أالن، ل  -
 .دار الكتاب التربوي: الدمام. األهلية

. TRIZاإلبداع في حل المشكالت باستخدام نظرية تريز        ). ٢٠٠٩(سامية لطفي ، االنصاري -
 .مكتبة االنجلو، القاهرة

. ترجمـة حامـد الفقـي     ، نظريات اإلرشاد والعالج النفسي   ). ١٩٩٠(هـ  . باتروسن، س  -
 . دار القلم: الكويت

دار المسيرة للنـشر    : عمان. المشكالت النفسية وعالجها  ). ٢٠٠٨(بطرس حافظ   بطرس،   -
 .والتوزيع

انتشاره والعوامل : االستقواء لدى طلبة المدارس األساسية   ). ٢٠٠٨(جرادات ، عبدالكريم     -
 .١٢٤-١٠٩ : ٢العدد  ، ٤، المجلد المجلة األردنية في العلوم التربوية. المرتبطة به

فاعلية برنامج إرشادي جمعي في التـدريب       ). ٢٠٠٣(يمان، بهجت   حداد، عفاف وأبو سل    -
مجلة . على الضبط الذاتي في خفض الضغوط النفسية لدي عينة من طلبة المرحلة الثانوية         

 ١٤١ – ١١٧ : ٣، جامعة قطر، العدد العلوم التربوية
 



 م ٢٠١٥يوليو لسنة )  الجزء الثاني١٦٤: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٥٥-

ـ         ). ٢٠١٣(الحربي، نايف محمد     - دد االستقواء وعالقته بتقدير الذات في ضوء النـوع وع
، المملكة العربية رسالة التربية وعلم النفس.األصدقاء لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية

 .٢٩-٦: ٤٢السعودية، العدد 
 . دار الفكر: عمان. اإلرشاد النفسي). ٢٠٠٤(حسين، طه عبدالعظيم  -
 . در الكتاب الجامعي: العين. اإلرشاد النفسي في المدرسة). ٢٠٠٣(الخطيب، صالح أحمد  -
التنمر المدرسي وعالقته بالمهارات االجتماعية لدى تالميذ ). ٢٠١٢(حنان ، خوخ  -

 ١٣، المجلد مجلة العلوم النفسية. المرحلة االبتدائية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية
 .٢١٨ – ١٨٦: ٤العدد ، 

 . يعدار وائل للنشر والتوز: عمان. علم النفس اإلرشادي). ٢٠٠٥(الداهري، صالح حسن  -
. اإلرشاد المدرسي بين النظرية والتطبيق). ٢٠٠٧(دبور، عبداللطيف والصافي، عبدالحكيم  -

  . دار الفكر: عمان
الدار الدوليـة للنـشر     : القاهرة، ٢المجلد  . ذخيرة علوم النفس  ). ١٩٩٠(كمال  ، دسوقي -

 .والتوزيع
دراسة ألثر : اءالبيئة األسرية واالستقو). ٢٠١٥(عبدالكريم ، وفاء و جرادات، الدويري -

العدد ، مجلة شؤون اجتماعية. البيئة األسرية على استقواء تالميذ محافظة إربد نموذجاً
 .١٧٤ ــ ١٥٢: ١٢٦

مكتبـة  : الريـاض . التوجيه واإلرشاد وآلية التفاعل مع الحاالت     ). ٢٠٠٦(الرشيد، محمد    -
 . الرشد

: الكويـت . ج الواقعي اإلرشاد النفسي وفق نظرية العال    ). ٢٠٠٥(الرشيدي، بشير صالح     -
 . مجموعة إنجاز العالمية للنشر والتوزيع

فعالية برنامج إرشادي لخفض سلوك المـشاغبة لـدى       ). ٢٠٠٧(مصطفى علي   ، رمضان -
: ٦٩العـدد   ، ١٧المجلد  ، جامعة عين شمس  . مجلة كلية التربية  . طالب المرحلة الثانوية  

 .١١٧ ــ ٨٣
دار الفكر للطباعة   : عمان. ك اإلنساني تعديل وبناء السلو  ). ٢٠٠٠(الروسان، فاروق    -

 . والنشر
  المفاهيم والتطبيقات–تعديلسلوك األطفال والمراهقين ). ٢٠٠٧(الزريقات، إبراهيم عبداهللا  -

 . دار الفكر:  عمان–
 . عالم الكتب: القاهرة. التوجيه واإلرشاد النفسي). ١٩٨٠(زهران، حامد عبدالسالم  -
دار الفكر للنشر : عمان. يات اإلرشاد والعالج النفسينظر). ١٩٩٨(الزيود، نادر فهمي  -

 . والتوزيع
فعالية برنامج إرشادي انتقائي في خفض الوساوس األفعال    ). ٢٠٠٣(سعفان، محمد أحمد     -

 ، ٤: ، جامعة عين شـمس، الجـزء      مجلة كلية التربية  . القهرية المرتبطة بالشعور بالذنب   
  . ٤٤٩ – ٣٩٣: ٢٧العدد 

إيتراك للنـشر  : القاهرة. المختصر في الشخصية واإلرشاد النفسي   . )٢٠٠٤(سفيان، نبيل    -
 . والتوزيع
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استخدام اإلرشاد السلوكي المتعدد المحاور في عالج قلـق         ). ١٩٩٦(السهل، راشد علي     -

مجلـة  ".  دراسة حالـة  "االنفصال عن األم الناتج عن العدوان العراقي على دولة الكويت           
 . ١٤٦ – ١١٥ : ٥، العدد ، جامعة عين شمساإلرشاد النفسي

سلوك المشاغبة في المدارس ). ٢٠٠٧(جيني ، كيت و كالري، ماري وسوليفان، سوليفان -
 .دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان). طه حسين، مترجم (الثانوية ماهيته وكيفية إدارته

ب مدى فعالية أسلوب االسترخاء مع التخيل البصري والتدري    ). ٢٠٠٦(السيد، رأفت السيد     -
العالجي باإلرجاع الحيوي في خفض مستويات القلق المعمم لـدى عينـة مـن الـشباب                

 .١٣١ – ٩٩: ١، العدد ٢، المجلد مجلة علم النفس العربي المعاصر. الجامعي
دار غريب : القاهرة. نظريات اإلرشاد والعالج النفسي  ). ١٩٩٤(الشناوي، محمد محروس     -

 . للطباعة والنشر
دار غريـب للطباعـة     : القـاهرة . العملية اإلرشادية ). ١٩٩٦(الشناوي، محمد محروس     -

 . والنشر
االسـتقواء والوقـوع   ). ٢٠٠٩(الشواشرة، عمرو البطاينة، أسامة وأبو غزال، معاويـة    -

، العدد  ١٢، مصر، المجلد    مجلة التربية . ضحية لدى طلبة ذوي صعوبات التعلم في األردن       
٢٣١ – ١٩٩: ٢٦. 

برنامج إرشاد جمعي عقالني انفعالي سلوكي في تخفـيض         أثر  ). ٢٠٠٧(الصبحين، علي    -
أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة . سلوك االستقواء لدى طلبة المرحلة األساسية العليا

 .اليرموك، إربد، األردن
الفروق في تقدير الذات والعالقات األسرية واالجتماعية والمزاج ). ٢٠٠٧(الصرايرة، منى  -

دراسي بين الطلبة المتنمرين وضـحاياهم والعـاديين فـي مرحلـة      والقيادية والتحصيل ال  
أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمـان،           . المراهقة

 .األردن
فاعلية التدريب التوكيدي في تحـسين تقـدير        ). ٢٠١٤(طنوس، عادل والخوالدة، محمد      -

، الملحق ٤١، المجلد دراسات العلوم التربوية. الذات والتكيف لدى الطلبة ضحايا االستقواء
٤٤٤ – ٤٢١: ١ 

دار قباء  : القاهرة. علم النفس العالجي اتجاهات حديثة    ). ٢٠٠١(عبدالعزيز، مفتاح محمد     -
 .للنشر

 بـين  العـدوان  خفض في إرشادي برنامج أثر). ٢٠٠٢ (أحمد شادية عبدالخالق، -
 عـين  جامعـة  ،النفـسي  إلرشادا لمركز التاسع السنوي المؤتمر أبحاث. األشقاء
 . ١١٦ – ٨٣: ٢ المجلد: شمس

فعالية برنامج عالجي تفاوضي تكاملي في التغلب على ). ٢٠٠٢(عزب، حسام الدين  -
أبحاث المؤتمر السنوي التاسع لمركز اإلرشاد . سلوكيات العنف لدى عينة من المراهقين

 . ٨١ – ١: ٢المجلد : ، جامعة عين شمسالنفسي
الدار : عمان. نظريات اإلرشاد والعالج النفسي). ١٩٩٩(وعبدالهادي، جودت العزة، سعيد  -

 . العالمية الدولية للنشر والتوزيع



 م ٢٠١٥يوليو لسنة )  الجزء الثاني١٦٤: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٥٧-

دار الخريجـي للنـشر     : الرياض. اإلرشاد النفسي والتربوي  ). ٢٠٠٠(عقل، محمود عطا     -
  . والتوزيع

 .مكتب اليونسيف: عمان. العنف ضد األطفال في األردن). ٢٠٠٧(خليل ، عليان -
أثر كل من العدائية والغضب واالكتئاب في سلوك االستقواء لـدى        ). ٢٠٠٩(عواد، محمد    -

الطلبة المراهقين في مدينة الزرقاء وعالقتها بالسلوك االجتمـاعي المدرسـي والفاعليـة      
 .أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن. الذاتية لديهم
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