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Abstract
The aims of the study:
This current study aims at knowing:
1.
The children and teenagers' perception of the social schemas
(aggressive behavior) according to the age variable.
2.
The children and teenagers' perception for the social schema
(withdrawn behavior) according to the age variable.
3.
The significance of statistical differences in the children and
teenagers' perception of the social schemas (the aggressive behavior)
according to the age and gender variable.
4.
The significance of statistical differences in the children and
teenagers perception of the social schema (withdrawn behavior)
according to the age and gender variables.
The samples of the study:
The samples of the study consists of (120) child and teenager , (60)
children (male and female) from the primary school and (60)
teenager (male and female)from the intermediate schools , drown
from Diyala General Directorate of Educational to include the ages
(6-7 , 8-9 , 10-11 , 12-13) years.
The instruments of the study:

The achieve of the aims of the study , two instrument has been
constructed , the first one for measuring the children and teenagers'
perception for the social schema (the aggressive behavior child) and
(nine) behavioral items chosen randomly from the characteristics
which describe the aggressive behaviors to hypo the tic ally describe
a boy with aggressive behavior. Face validity has been assured by
exposing it to a jury members of experts in education and
psychology. Reliability has been calculated by test - retest method ,
the correlation coefficient is (0.80) and correlation coefficient of
scoring is (0.82).
The second instrument has been constructed for measuring the
children and teenagers' perception of the social schemas (the
withdrawn behavior) and it is a photo of withdrawal child and (nine)
behavioral items which has been chosen randomly from the
characteristics which describe the withdrawal behavior to
hypothelically describe a boy of withdrawal behavior. Face validity
has been assured and reliability has been calculated by test - retest
method. Correlation coefficient is (0.82) and scoring correlation
coefficient is (0.83) by using t-test for one sample and variance as a
statistical mean , the researcher has come to the following
conclusions:
1. The children and teenagers' perception of the social schema (the
aggressive behaviors) starts at the ages (6-7) years , exept the ages
(8-9) years.
2. There is an effect at the age in the children and teenagers'
perception for the social schemas (aggressive behavior).
3. There is an effect of the gender variable in the children and
teenagers' perception for the social schemas (the aggressive
behavior) and for the sake of boy.
4. Children's perception of social schemas (withdrawn behavior)
starts within the age (10-11) years and the children perception of this
behavior is increased within the growth of age.
5. There is an effect of the age variable in children and teenagers'
perception of the social schemas (withdrawn behavior).
6. There is no effect of the gender for the children and teenagers'
perception for the social schemas (withdrawn behavior).
: مشكلة البحث
أن المعرفة تكتسب من خالل الكشف النشط الذي يأخذ صورة أو أخرى مما اسماه
) والمخططات أبنية معرفية منظمة من الفعل أو الفكر نبنيهاSchema( بياجيه المخطط
 وخالل العام الثاني يستطيع األطفال أن ينمو مخططات رمزية. لتنظيم خبرتنا أو لتفسيرها

أو مفاهيم  ،ألنهم يستخدمون الرموز العقلية الداخلية مثل الصور الذهنية التي تمثل أو
تصور جوانب من الخبرة  ،مثل أن يرى طفل صغير مجموعة من األطفال يلعبون كرة
القدم  ،فهو يكون صورة عقلية تكيفية عن هذه الرياضة وكيف تمارس  ،ويصبحون بشكل
متزايد أكثر قدرة على التكيف في بيئاتهم  .وألنهم يكتسبون مخططات جديدة كلما نموا فان
األطفال في األعمار المختلفة سوف يتعاملون أو يفهمون نفس المثيرات على نحو مختلف
(كفاني .)147: 2119 ،
والسكيما (المخططات ) وسيلة لإلدراك ومحلة سابقة له  ،وهي الشبكة التي تخزن فيها
المعلومات على شكل رموز وأنماط لها معنى (دروزة .)31: 2114 ،
ويعد اإلدراك الحسي العملية الثانية بعد االنتباه من سلسلة العمليات المعرفية أن علماء
النفس المعرفي قد اهتموا بمكانيزمات استخالص وتنظيم المعلومات .
أن الطفل يستخدم في العملية اإلدراكية الوحدات المعرفية التي أشار اليها بياجيه من
أشكال تصورية عامة وصور ذهنية ورموز ومفاهيم وهو قادر على التمثيل العقلي لما يمر
به من خبرات مستخدما في ذلك الوحدات المعرفية التي أشار اليها بياجيه  ،هذا التمثيل
العقلي الذي يعرف باسم الترميز (سليم .)282: 2112 ،
والسلوك العدواني نوع من السلوك االجتماعي غير السوي الذي يهدف إلى تحقيق
رغبة صاحبه في السيطرة  ،كما أنها رغبة أو ميل نحو التدمير والتخريب  ،أن الميل إلى
العدوان هو دافع واسع االنتشار بين األطفال والمراهقين  .وهو يمثل احد مظاهر الغضب
الذي يالزمهم .وينشا العدوان عندما يكتشف الطفل انه يستطيع أن يجعل اآلخرين يلبون
طلباته  ،ويسايرون رغباته  ،أي ان يحصل على اإلثابة من البيئة االجتماعية عن طريق
اإليذاء (حواشين وحواشين )397 :2113،
والسلوك االنسحابي يعد مشكلة ابلغغ خطغرا مغن مشغكلة السغلوك العغدواني ،فالطفغل قغد
يعمد إلى االنزواء والسلبية بدال مغن العغدوان والفاعليغة والنشغاط وان درجغة الخطغر هنغا ان
الطفغغل الغغذي يتسغغم بطغغابع االنسغغحاب والسغغلبية قغغد ينغغال مغغن البيئغغة التغغي يعغغيف فيهغغا القبغغول
والتشجيع على اعتبار ان االنسحاب طاعة وامتثال ،ولذلك فان بذور هذا السلوك حينما تجد
لها منبتا في هذه المرحلة مغن النمغو يسغهل عليهغا بعغد ذلغك ان تنمغو وتفصغح عغن نفسغها فغي
شخصية غير سوية في المستقبل( .االشول،1982،ص )501والسلوك االنسحابي هو نغوع
مغن االنحرافغات السغلوكية التغي يتسغم سغلوك الفغرد فيهغا بالميغل إلغى العزلغة واالنسغحاب مغن
أنشغغطة الجماعغغة ويشغغعر الفغغرد بغغالعجز وعغغدم الوصغغول إلغغى أهدافغغه( .عبغغد الغفغغار والشغغي ،
،1900ص)239
أشغغغغغارت الدراسغغغغغات السغغغغغابقة ومنهغغغغغا دراسغغغغغة يغغغغغونكر ويوكيغغغغغو ( Younger
)&Boyko,1987ان قدرة األطفال على ترميز السلوك أالنسحابي في الغذاكرة واسغترجاع
أوصغغاف هغغذا السغغلوك بصغغورة دقيقغغة ترجمغغت او فسغغرت كغغدليل لظهغغور أهميغغة االنسغغحابية
االجتماعية كمخطط معرفي اجتماعي يتضمن أدراك األطفال االجتماعي وتشير الدراسغات
ان العدوانية واالنسحابية هي أنمغاط حقيقيغة لسغلوك سغوء التوافغق االجتمغاعي لغدى األطفغال
عنغغغغغغغغدما يكغغغغغغغغون (سغغغغغغغغوء التوافغغغغغغغغق االجتمغغغغغغغغاعي )منظغغغغغغغغور مغغغغغغغغن قبغغغغغغغغل البغغغغغغغغالغين
) )Achenbach&Edelbrock,1978;Quay,1979;Ross,1980و لغغغغغغغغغغغم تظهغغغغغغغغغغغر
اسغغغغغغغغغغتنتاجات حقيقيغغغغغغغغغغة مشغغغغغغغغغغابهة عنغغغغغغغغغغدما يكغغغغغغغغغغون األطفغغغغغغغغغغال هغغغغغغغغغغم المقغغغغغغغغغغدرين
 )Mitchell,1956;Rubenstein,Fisher,&Iker,1975).فغغغغي حغغغغين أئهغغغغرت نتغغغغائج
دراسغغغغغة ( )Younger,Schwartzman&Ledingham,1986ان للعمغغغغغغر اثغغغغغغر فغغغغغغي
تصغغنيف األطفغغال ألقغغرانهم بالنسغغبة لالنسغغحابية ،إذ أن تغغاثير العمغغر يعكغغس تغيغغر اإلدراك

الحسغغي لغغدى األطفغغال وان التغييغغر يكغغون ممغغثال بصغغورة كبيغغرة فغغي تغيغغر مفغغاهيم األطفغغال
االجتماعية بالنسبة لالنسحابية االجتماعية  ،حيث يشير األطفال الصغار لسن السابعة على
األقل أن األطفال ركزوا على العدائية  ،والسلوك أالنسحابي كان غائبا من وصغف األطفغال
في هذا العمر في حين يتغير وصف األطفال في المراهقغة المبكغرة فغي عمغر ( )11سغنة
أي عنغغدما يصغغف األطفغغال أقغغرانهم (الغيغغر متغغوافقين اجتماعيغغا) (حيغغث أنهغغم يغغدركون صغغلة
السلوك االنسحابي ) أشار بغاحثون فغي الدراسغات السغابقة إذا كغان الطغالب يملكغون مخطغط
اجتماعي تعريفي جيد لصغفات وخصغائأ أقغرانهم فهغم قغادرون علغى ترميزهغا (الصغفات
والسلوك ) بسهولة في ذاكرتهم ومغن ثغم اسغترجاعها أو تغذكرها بسغهولة الحقغا  ،مغن ناحيغة
أخرى إذ ا كان الطالب ال يملكون مخطط اجتماعي تعريفغي فغأن محغاولتهم سغتكون أصغعب
للترميز فغي الغذاكرة ولغيس بسغهولة اسغترجاعها . &Boyko,1987:1095))Younger
والبحث الحالي يبحث فكرة ان العدوانيغة واالنسغحابية تمثغل مخططغات ادراكيجغة أجتماعيغة
تلعغغب ادوار مختلفغغة فغغي اإلدراك  ،ويمكغغن ان تتمثغغل مشغغكلة البحغغث بالتسغغاةالت اآلتيغغة-:
كيغغف يغغدرك األطفغغال هغغذه المخططغغات وهغغل يتطغغور هغغذا اإلدراك بتقغغدم العمغغر أي كيغغف
(يصغغنف ويرمغغز األطفغغال والمغغراهقين العدوانيغغة واالنسغغحابية فغغي الغغذاكرة وكيغغف يسغغترجع
االطفغغال هغغذه المعلومغغات مغغن الغغذاكرة ) وهغغل هنغغاك فغغروق بغغين الغغذكور واإلنغغا فغغي هغغذا
اإلدراك.
أهمية البحث :
استخدم ألول مرة مفهوم المخططات كمفهوم أساسي من قبل طبيب نفسي بريطاني
يدعى فريدريك بارتليت ( )Frederic Bartlettكجزء من نظريته التعلم التي اقترح فيها
ان يتم تشكيل فهمنا للعالم من خالل شبكة من البنى العقلية المجردة كما استخدمه بياجيه في
نظريته التطور العقلي (.) Bartlett, 1932:1
اذ شكلت المخططات العقلية ( )Schemasمفهوم مهم في نظرية بياجيه والذي يعدها
مكونا مهما ً في البنية المعرفية للفرد ويستطيع من خاللها اي يحدد استجابته للبيئة الخارجية
(( )Piaget,1973محمد وعيسى  . )254 : 2111 ،ويشير بياجيه في نظريته في
التطور العقلي أن األطفال يعتمدون سلسلة من المخططات لفهم العالم من خالل استخدام
المخططات ( )Schemasمع المواقف اليومية التي ال تتطلب تجهيز المعالجة اآللية لكل ما
هو مطلوب حيث يمكن للناس تنظيم تصورات جديدة في مخططات والعمل بفعالية من
دون جهد  .على سبيل المثال  ،فان معظم الناس لديهم مخطط الدرج  ،ويمكن تطبيقه على
تسلق الساللم وان لم يسبق له مثيل من قبل (.)Piaget,1928:3
ويعتقد علماء النفس المعرفيون أن المخططات هي أنظمة معلومات  ،وهي مفتاح
عملية الفهم لدى الفرد  .وحتى يتسنى لنا فهم قصة ما فإننا نقوم باختيار المخطط الذي
يظهر لنا انه مناسب ،ليجعل القصة ذات معنى لدينا  ،وبعد ذلك نستخدم إطارا معينا لنقرر
اي التفاصيل في القصة تعتبر مهمة  ،وأيها تضيف خبرات إلى معلوماتنا وأيها نستطيع
تذكرها في المستقبل  .ويفترض علماء النفس المعرفيون كذلك ان عدم البدء باستخدام
مخطط مناسب عند قراءة قصة  ،أو كتاب يزيد من الزمن المستغرق الذي ينقضي في
عملية فهم واستيعاب ما يقرا (قطامي  .)149 : 2117 ،ويستخدم اإلفراد المخططات
) ) Schemasلتنظيم المعرفة الحالية وتوفر أطار لفهم المستقبل وتشمل المخططات
(الموضوع  ،المخططات االجتماعية  ،الصور النمطية  ،األدوار االجتماعية  ،والنصوص
( .(Bartlett,1932:82

ولعملية تمثيل وتخزين المعلومات في مخططات مزايا تكمن في ان المخطط يوضح
توقعاتنا  ،ومعتقداتنا السائدة عن شيء ما  ،وذلك باستحضار خبراتنا عن ئهور المنبه
المهيأ لذلك  ،حيث انه لدى ئهور المنبه  ،نتذكر الكثير من صفاته ونضع صورة من
التنبؤات عما يتعلق بذلك المنبه  ،ويمكن اعتبار شجرة العائلة  ،والسالالت المصورة
مخططات تساعد في فهم طبيعة الفرد  ،وساللته وانحداره  ،واصله (قطامي )51: 1998،
كذلك يرى الباحثون أن فهم مادة مقروءة  ،أو قصة أو مرجع في مادة ما  ،دون استخدام
المخطط اإلدراكي المناسب يعتبر شديد الشبه  ،بالسير في مدينة بدون خارطة
( .)Woolfolk,1990:24وتكون المخططات مفيدة ألنها تسمح لنا باتخاذ اختصارات في
تفسير كمية هائلة من المعلومات  ،ومن المهم ان نشير ان استخدام مخططات التعلم
يحد تلقائيا او مع قليل من الجهد ولكن في بعض األحيان المخططات الموجودة فعال لدى
الفرد قد تعيق تعلم المعلومات الجديدة على سبيل المثال مخطط التحيز هو واحد من
المخططات الذي يمنع الناس من رةية العالم كما هو حقا  .من خالل وجود بعض
المعتقدات حول مجموعة معينة من الناس قد يسبب هذا المخطط تفسير المواقف بشكل غير
صحيح فعندما يحد حد معين فان مثل هذه المعتقدات  ،قد يأتي الناس مع التفسيرات
البديلة التي تدعم المخططات القائمة بدال من تكييف او تغيير معتقداتهم
).)Bartlett,1932:82, 83
ويحتل موضوع اإلدراك أهمية كبرى لدى المختصين بالدراسات النفسية عموما
والمهتمين بعلم النفس المعرفي على وجه الخصوص  ،فهو يمثل العملية الرئيسية التي من
خاللها يتم تمثل األشياء في العالم الخارجي وإعطائها المعاني الخاصة بها  .فاإلدراك
عملية معرفية تمكن األفراد من فهم العالم الخارجي المحيط بهم والتكيف معه من خالل
اختيار األنماط السلوكية المناسبة في ضوء المعاني والتفسيرات التي يتم تكوينها لألشياء .
وهو بمثابة عملية تجميع االنطباعات الحسية المختلفة عن العالم الخارجي وتفسيرها
وتنظيمها في تمثيالت عقلية معينة ليتم تشكيل خبرات منها تخزن في الذاكرة ،بحيث تشكل
نقطة مرجعية للسلوك أو النشاط يتم اللجوء إليها خالل عملية التفاعل مع العالم الخارجي
(الزغول والزغول .)111 : 2113 ،
واإلدراك االجتماعي هو ترميز وتخزين واسترجاع المعلومات  ،وتجهيزها في الدماغ
وبرز اإلدراك االجتماعي مع ئهور علم النفس االجتماعي وهو تمثيل المعلومات في
الدماغ " العناصر المعرفية " مثل المخططات  ،صفات او الصور النمطية والتركيز على
كيفية معالجة هذه العناصر المعرفية وتمتد العديد من الموضوعات من علم النفس المعرفي
(Augustinos, & Donaghue, 2006: 4214).
أهداف البحث :
يهدف البحث الحالي إلى تعرف :
المخططات اإلدراكية االجتماعية (السلوك العدواني ) لدى األطفال والمراهقين
-1
تبعا لمتغير العمر .
المخططات اإلدراكية االجتماعية (السلوك االنسحابي ) لدى األطفال والمراهقين
-2
تبعا لمتغير العمر.
داللة الفروق اإلحصائية في ادراك األطفال والمراهقين للمخططات اإلدراكية
-3
االجتماعية (السلوك العدواني ) تبعا لمتغيري العمر والجنس .

 -4داللة الفروق اإلحصائية في ادراك األطفال والمراهقين للمخططات اإلدراكية
االجتماعية (السلوك االنسحابي ) تبعا لمتغيري العمر والجنس .
حدود البحث :
يقتصر البحث الحالي على األطفال والمراهقين الموجودين في المدارس االبتدائية
والمتوسطة في محافظة ديالى /بعقوبة المركز بأعمار (  )7-0و( )9-8و()11-11
و( )13-12سنة.
تحديد المصطلحات :
اوال  :المخططات االدراكية
تعريف بارتليت ))Bartlett,1932
هو اإلطار المعرفي أو المفهوم الذي يساعد على تنظيم وتفسير المعلومات
)(Bartlett,1932:25تعريف ( )Rumelhart & Ortony, 1977
هي نمط أو سلوك لفهم الحادثة أو الخبرة  ،حيث يزود المخطط الفرد بالمعلومات
المحددة التي يفترض النظر إليها في موقف محدد  ،فضال عن التوقعات التي يجريها الفرد
 ،ويمثل المخطط االعتقاد الذي يحمله الفرد  ،أو تحديد المعيار والعالقات  ،وتتالي
األحدا في سلسلة متضمنة في الموقف (Rumelhart & Ortony, 1977:100).
تعريف )  )Greeno , 1980يقصد بها تركيب البيانات والمعلومات واإلجراءات
لتحويل أجزاء الخبرة المتعددة إلى نظام ذي معنى تربطه عالقات ( قطامي : 2117 ،
. ) 149
تعريف( دروزة  )2114،بناء عقلي معرفي لخزن المعلومات  ،وبرمجتها وتنسيقها في
آن واحد (دروزة .) 31 :2114 ،
ثانيا  :المخططات اإلدراكية االجتماعية
تعريف )(Bernstein and Nash, 1999
المخططات اإلدراكية االجتماعية ( )Social Schemasتضم :
المخطط هو أنموذج عقلي للشخأ  ،أو الموقف أو األشياء  ،ويشمل المخطط على :
الخرائط المعرفية ( التمثيالت العقلية لألجزاء المألوفة لعالم الشخأ ) والصور .ومخطط
المفهوم ( أصناف األشياء  ،واإلحدا أو األفكار ذات الخصائأ المشتركة) .ومخططات
الحد ( المخطط عن التعاقب أو التسلسل المألوف لألحدا أو الفعاليات او األنشطة )
مثال على المخطط الحدثي (كيف ننهض من الفراش في الصباح الباكر).والنماذج العقلية
يقصد بها مجموعات من العالقات بين الكائنات أو العمليات (Bernstein and Nash,
.1999, p. 223).
 تعريف(  )Alder , 1999هي المفاهيم والفهم لعالمنا االجتماعي وهي تسمح لنا بتقييموفهم المواقف االجتماعية والناس بكفاءة وتسمح لنا ان نفسر سلوك اآلخرين واألفعال
والنوايا وتتيح لنا فهم وتفسير التفاعالت االجتماعية وتتيح لنا التواصل والتفاعل مع
اآلخرين ) Alder , 1999:1) .
 تعريف ((Augustinos, & Donaghue, 2006هو ترميز وتخزين واسترجاع المعلومات  ،وتجهيزها في الدماغ & (Augustinos,
Donaghue, 2006: 4214).

ثالثا :السلوك العدواني
تعريف (عدس وتوق ) 1993 ،
هو سلوك يقصد به المعتدي إيذاء الشخأ اآلخر أو تحطيم الممتلكات ( عدس وتوق ،
.) 211 : 1993
تعريف (العيسوي )2111 ،
يميز علماء النفس بين أنماط السلوك العدواني العدائي (  )hostile aggressionذلك
العدوان الذي يستهدف ويعمد إلى إيذاء شخأ ما أو تدمير شيء ما  .وقد يكون هذا
العدوان لفظيا أو فيزيقيا أو االثنين معا  .ثم يميزون العدوان االذائي instrumental
)  ) aggressionوفيه يتم استخدام العدوان لتحقيق هدف معين  ،بما في ذلك الدفاع عن
الذات  .فالعدوان هنا غرض وليس غاية في ذاتها  ،وإنما هو وسيلة أو أداة أو أسلوب
لتحقيق هدف آخر( العيسوي . ) 11 : 2111 ،
تعريف موير (( Moyer, 1976
أن العدوان يتضمن القصد أو النية في إلحاق األذى بشخأ معين سواء كان ذلك األذى
مباشر أو غير مباشر ( مكلفين وغروس .)335 : 2112،
التعريف اإلجرائي للمخططات االدراكية االجتماعية( السلوك العدواني)
هو الدرجة التي يحصل عليها المستجيب من خالل إجابته (تذكر ) فقرات اختبار
المخططات اإلدراكية االجتماعية ( ()Social Schemasالسلوك العدواني )
رابعا  :السلوك أالنسحابي
تعريف(عبد الغفار والشي )1900 ،
هو نوع من االنحرافات السلوكية التي يتسم سلوك الطفل بالميل إلى العزلة
واالنسحاب من أنشطة الجماعة ويشعر بالعجز وعدم الوصول إلى أهدافه (عبد الغفار
والشي .)239 :1900،
تعريف (عبود)1990 ،
هو احد الميكانزمات الدفاعية التي تقلل من قدرة الطفل على التعامل مع المواقف
المخيفة واالستجابة الفعالة لمتطلبات البيئة بحيث يصبح العالم الحقيقي مصدرا للتهديد
ويصبح عالم األحالم واالبتعاد عن التفاعل مع اآلخرين هو مصدر للراحة والشعور
باألمان (عبود.)137: 1990 ،
تعريف( الخالدي)2111،
حيلغغة دفاعيغغة الشغغعورية مؤداهغغا االبتعغغاد عغغن موقغغف – يثيغغر األلغغم ،او يغغؤدي إلغغى اإلحبغغاط
ويأخغغذ صغغورة العزلغغة واالنطغغواء واالبتعغغاد عغغن النغغاس او المشغغاركة الجماعيغغة فغغي العمغغل
والنشغغاط ،ويقضغغي معظغغم وقتغغه فغغي ممارسغغة األعمغغال الفرديغغة (الخالغغدي-219: 2111،
.)221
التعريف اإلجرائي للمخططات االدراكية االجتماعية( السلوك االنسحابي )
هو الدرجة التي يحصل عليها المستجيب من خالل إجابته (تذكر ) فقرات اختبار
المخططات اإلدراكية االجتماعية ( ()Social Schemasالسلوك االنسحابي ) .
اإلطار النظري
المخططات وأنواعها :
المخططات هي ما يستخدمه األفراد من عمليات عقلية تساعدهم على جعل األشياء
والعالم من حولهم له معنى وقيمة وهي عبارة عن ملف للمعلومات أو فهرس يرشد الفرد

إلى كيفية إدخال معلومات جديدة إلى الذاكرة أو أخراج معلومات منها  ،فالسكيما تساعد
على تصنيف المعلومات وتنظيمها في ان واحد  ،وهذا الفهرس يزداد مع التقدم في العمر
وهناك نوعان من المخططات -:
األول -:ويسمى سكيما المعرفة أو المعلومات ( )Data Schemataوهذا النوع هو عبارة
عن بناء معرفي يتكون من المعلومات المخزونة في الذاكرة من حقائق ومفاهيم  ،ومبادئ ،
 ،وبقية الوان المعرفة المتعلقة باألشياء والموضوعات  ،واألشخاص  ،واألحدا ،
والمواقف .
الثاني  -:ويسمى سكيما العمليات أو اإلجراءات( ( Process Schemataوهو عبارة عن
طرق أو استراتيجيات لخزن المعلومات في البناء المعرفي  ،وكيفية تنظيمها في الذاكرة
وفق مبدأ معين ،بمعنى آخر  ،فسكيما العمليات تحاول التعرف على كيفية معالجة
المعلومات ،وتنسيقها  ،وبرمجتها  ،وترميزها  ،وخزنها في البناء المعرفي
ومن الجدير بالذكر انه يوجد عدد غير محدد من السكيمات في ذاكرة اإلنسان  ،فهناك
سكيمات إلدراك المفاهيم بمختلف أنواعها  ، ،وسكيمات إلدراك الحقائق  ،وسكيمات
إلدراك المبادىء والعالقات  ،وسكيمات إلدراك االجراءات  ،وسكيمات إلدراك
االنفعاالت  ،واالتجاهات وكل أنماط السلوك البشري(دروزة .)32 : 2114 ،
اكتساب المخططات العقلية وتعديلها
يكتسب األفراد مخططاتهم العقلية من خالل الخبرة باألحدا والناس من حولها أو من
خالل مخزون الفرد المعرفي في نظام الذاكرة السمعية أو البصرية وخصوصا في ذاكرة
األدوار  ،وتبدأ المخططات كبناء بسيط ثم يتطور هذا البناء إلى تركيب معقد يشمل جوانب
حركية واجتماعية وانفعالية ومعرفية .
وخالل مراحل الحياة المختلفة يجد الفرد نفسه احيانا مضطرا إلى تعديل مخططه العقلي
عندما يكتشف خصائأ جانبية تتعلق بالحد أو عندما تفشل مخططاته في مطابقة الواقع
 ،ومن طرق تعديل المخطط المعرفي إعادة بناء المخطط العقلي عندما يواجه الفرد
معلومات جديدة غير متطابقة مع البناء األصلي للمخطط  ،حيث يجد الفرد نفسه بحاجة إلى
لتعديل هذا البناء بما يتناسب مع المعلومات الجديدة ويحقق حالة من التوازن بين الداخل
(المخطط ) والخارج (البيئة ).
وكثيرا ما يحد أن هناك حالة اثراء )  )Accretionللمخططات العقلية عندما تكتشف
معلومات جديدة تعزز المخطط األصلي وتنسجم معه  ،مما يعني إضافة بيانات جديدة
لتصبح جزء من المخطط (محمد وعيسى .)250: 2111،
خصائص المخططات العقلية
المخططات هي توليد وتجريد للمعرفة بصورة منظمة ومختصرة تساعدنا على
-1
تحديد الخصائأ الجانبية التي يمكن االستدالل من خاللها على النوع او الصنف .
المخططات العقلية توفر علينا التعامل مع كم هائل من المعلومات وقت التعرض
-2
لمثير أو موقف معين يدور حوله المخطط .
المخططات العقلية توفر لنا القدرة على أعطاء أحكام سريعة نحو موضوع
-3
المخطط العقلي .
المخططات العقلية تزودنا بمعلومات ومحتوى يساعدنا على تفسير األحدا
-4
والمثيرات من حولنا اال ان هذه المعلومات قد تتغير من حالة إلى حالة أخرى .

المخططات العقلية تعكس توقعات الناس او احتماالت حدو

سلوك او موقف

-5
معين .
المخططات العقلية مكتسبة من الخبرة ولكن قد يشترك بها أكثر من فرد نتيجة
-0
تشابه الخبرات
تتسم المخططات بدرجة من الثبات النسبي اال انها ديناميكية وقابلة للتطور والتغير
-7
مع مرور الزمن وتطور الخبرة (محمد وعيسى .)254: 2111،
المخططات االدراكية االجتماعية ()Social Schemas
نظرية المخطط االجتماعي بنيت واستخدمت من مصطلحات نظرية المخطط في علم
النفس المعرفي الذي يصف األفكار والمفاهيم الممثلة في الدماغ وكيف يتم تصنيفها  .ووفقا
لهذا الرأي عندما نرى أو نفكر في مفهوم  ،ينشط تمثيل عقلي أو مخطط يصل إلى الذهن
وغيرها من المعلومات التي ترتبط بالمفهوم األصلي بواسطة تداعي األفكار ،هذا التنشيط
غالبا ما يحد دون وعي  .نتيجة لتفعيل مثل هذه المخططات  ،واألحكام التي يتم تشكيلها
تتجاوز المعلومات المتاحة .قد يكون هذا التأثير في التفكير والسلوك االجتماعي بغض
النظر عن ما أذا كانت هذه األحكام صحيحة أم ال  .على سبيل المثال  ،أذا تم إدخال أي
فرد كمدرس  ،قد يتم تنشيط " المخطط معلم " ويتم ربط هذا الشخأ مع الحكمة أو
السلطة ،أو الخبرات السابقة للمعلمين التي نتذكرها ومهمة بالنسبة لنا .
عندما تكون المخططات أكثر سهولة ويسر هذا يعني يمكن أن يكون أكثر سرعة في
تفعيلها واستخدامها في موقف معين  ،اثنين من العمليات المعرفية التي تزيد من سهولة
الحصول على المخططات هي البروز واإلشعال (  )salience and primingوهي
درجة بروز الكائن االجتماعي بالنسبة إلى الكائنات االجتماعية األخرى في الموقف على
سبيل المثال أذا كان هناك امرأة واحدة في مجموعة من سبعة ذكور  ،مخططات الجنسين
(اإلنا ) تكون أكثر يسر في تفكير الجماعة والسلوك تجاه اإلنا كعضو في المجموعة ،
اإلشعال يشير الى أي خبرة سابقة تستثار وتسبب مخطط لتكون أكثر سهولة على سبيل
المثال مشاهدة فيلم مخيف على المسرح في وقت متأخر من الليل قد يزيد من سهولة
الحصول على المخططات المخيفة التي تؤثر على إدراك الشخأ من الظالم واألصوات
المخيفة والتهديدات المحتملة ).( Fiske& Taylor,1991:108
و يهمنا أيضا كباحثين اإلدراك االجتماعي وكيفية دمج المعلومات الجديدة في ما قبل
تكوين المخططات  ،وخصوصا عندما تتعارض هذه المعلومات مع تلك المخططات
المحددة مسبقا  ،قبل أنشاء المخططات نميل إلى توجيه االنتباه إلى المعلومات الجديدة
فالناس يهيئون وبشكل انتقائي المعلومات التي تنسجم مع المخطط ويتجاهلون المعلومات
غير المتناسقة وفي بعض األحيان يتم التأكيد على المعلومات غير المتناسقة وتصنيفها
وتخزينها بعيدا باعتبارها حالة خاصة  ،وترك المخطط األصلي على حاله من دون
تعديالت وهذا يشير إلى التصنيف الفرعي Augustinos, & Donaghue, 2006:
)4214).
أنواع المخططات االدراكية االجتماعية
المخططات االجتماعية العامة  -حول المعرفة االجتماعية العامة  ---على سبيل
-1
المثال كيف يمكن للناس أن تتفاعل  ،وهذا يشمل بعض االفتراضات مثل "نظرية العقل "
أو افتراضاتنا أن الناس أذكياء  ،وهم كائنات اجتماعية مثلنا  ،ولهم نوايا وعقول واعية ---
 -ال

 -2المخططات الفردية وتشمل هذه المخططات أفراد معينين مثال أنموذج لشخأ مثالي أو
األشخاص الغرباء أو مخططات اجتماعية عن سمات الشخصية ألنواع من الناس في
سياقات اجتماعية مختلفة ---
 -3مخططات الفئة االجتماعية  :وهي المفاهيم واالفتراضات حول مجموعات معينة من
الشعب على سبيل المثال  ،المفاهيم الخاصة بالذكور – اإلنا (التنميط الجنسي ) ،كبار
السن  ،األجانب  ،المصرفيين  ،رجال األعمال  ،األساتذة  ----ال
 -4المخططات الذاتية وهي مفهوم الذات الخاص بالفرد والذي يتكون من مخططات مختلفة
الجوانب ،هوية الفرد وأدواره االجتماعية  ،والمواقف المختلفة .
 -5مخططات الدور  :وهي مفاهيم السلوك الصحيح او السلوك المتوقع في مواقف معينة
 1972:25) )Kelley,وهي مخططات تضع تصورات حول األدوار التي يفترض من
اآلخرين القيام بها في مواقف محددة (محمد  ،وعيسى .)250 :2111 ،
 -0مخططات الحد االجتماعية  :وهي ما يحد في مواقف اجتماعية محددة والتفاعل
االجتماعي (Kelley, 1972:25).
النظريات التي فسرت المخططات اإلدراكية-:
نظرية الجشتالت
ترى هذه النظرية أن الكل اكبر من مجوع األجزاء  ،وهم يرون ان الدماغ يقوم بعمله
بشكل كلي وفق قوانين إدراكية تنظيمية وراثية  .فشراب الليمون مثال يتكون من مجموعة
مذاقات إل حساسات منفصلة بالمرارة والحالوة والحموضة والرطوبة والبرودة  ،وهو أمر
يرفضه الجشتالتيون ويرون أن شراب الليمون يقدم خبرة مباشرة وإدراكا فوريا لمذاق
متكامل ال مجال فيه ألي أحساسات منفصل بالمذاقات الفرعية (السليتي : 2118،
.)151وتعرف نظرية الجشتالت التفكير بأنه عملية إعادة تنظيم عناصر المشكلة ،
واهتمت بالتعزيز الداخلي الناتج عن النجاح في حل المشكلة ،كما أنها اهتمت بالتفكير
االستبصاري  :وهو التفكير الذي يصل فيه الطالب إلى الحل فجأة عن طريق أدراك
المشكلة وإعادة تنظيمها تنظيما يودي إلى الحل (غانم )114: 1995،
نظرية بياجيه
ينصب اهتمام بياجيه على التغير الكيفي في الذكاء ويرى بياجيه أن نمو الطفل هو
نتيجة االستكشافات التي يقوم بها في تفاعله مع البيئة المحيطة به واعتبر أن البيئة الغنية
تزوده بخبرات أكثر تساعده على النمو بسرعة وعلى التكيف معها  ،وعملية التكيف
(تعتمد على التنظيم الداخلي الذي يقوم به الطفل ) (الهنداوي .)00: 2111،
ومن ابرز خصائأ عملية التنظيم أنها تسعى دوما إلى تحقيق التوازن  ،ويرى
بياجيه أن تحقيق التوازن بين الطفل والبيئة ينتج عن أحدى عمليتين  ،أو عن كليهما معا ،
هما التمثل )  )Assimilationوالتالةم وتعني عملية التمثل تطبيق نمط معين من السلوك
على موقف جديد أو حادثة جديدة  .أي هي محاولة الطفل أن يجعل الحقيقة الخارجية
(الموجودة خارج الفرد نفسه ) تنسجم مع وجهات نظره في الحياة.
أما عملية التالةم  ،فهي عملية متممة للتمثل وهي تتضمن تغير المفاهيم
واالستراتيجيات واألفعال نتيجة المعلومات التي توصل اليها الفرد من عملية التمثل (حسان
.) 353 – 352 :1989،
واستخدم بياجيه مصطلح المخطط ( ، )Schemeوهو بناء فكري ناتج عن تنظيم
األحدا التي يدركها الفرد بناء على خصائصها المشتركة  .فمن خالل عملية النمو

المعرفي يتطور المخطط عند الطفل من وضع بسيط الى وضع معقد وبالتدريج  .وهذا ما
كان يهدف اليه بياجيه في انتقال األطفال في نموهم المعرفي من مخططات بسيطة الى
مخططات معقدة لمواجهة التعقد المتزايد في أحوال البيئة التي يعيف فيها الفرد  .وكلما يمر
الفرد بخبرات أكثر تعقيدا كلما كان ذكيا  .وبناء عليه يشمل الذكاء التكيف البيولوجي ،
والتوازن بين الفرد ومحيطه والنشاط العقلي الذي يبذله الشخأ القتحام المعقد  ،وبذلك
فان الذكاء ينمو تدريجيا مع مراحل النمو التالية (( )Miller,1993الهنداوي :2111،
.)07حيث أن بياجيه يرى انه عندما يتطور مخطط معرفي جديد يدل ذلك على تطور بناء
معرفي جديد ( . )Cognitive Structureوهكذا حتى يحد النمو المعرفي (حسان
 .) 353: 1989،ويميز بياجيه بين نوعين من المخططات (:)Scheme
 -1السكيما الحسية الحركية :تشمل عدة أفعال تحد تحت ئروف متنوعة .
 -2السكيما اإلدراكية.
ومن أمثلة السكيما اإلدراكية  :قوانين المنطق  ،نظام األرقام ،وهو يصنف هذين النوعين
من السكيما في فئة واحدة العتقاده أن اإلدراكية مشتقة من الحسية بواسطة عملية إدماج
ذاتي  ،ويتضمن التفكير المجرد أعماال عقلية كالجمع واالستدالل وتقدير المسافات وعندما
تتكا مل األفعال قي نظام منطقي تصبح ما يسميه بياجيه عمليات منطقية  ،وعندئذ يقال ان
الطفل في مرحلة العمليات الملموسة أو الشكلية .
أن السكيما عبارة عن مفهوم مركب يشمل السلوك الظاهر والعمليات العضلية الداخلية
ويتضمن استجابات في مستوى الفعل المنكس  ،وتنظيمات مركبة  ،كفهم الشخأ للنظام
العددي  ،يبدأ بسيطا  ،حسيا حركيا يزداد بالتمايز  ،والتحول  ،وتتسع  ،وتتعقد  ،وتندمج
ذاتيا حتى تصل إلى مرحلة السكيما اإلدراكية ( قطامي .)34 :2117،
وقد ميز بياجيه بين أربع مراحل أساسية وان التقدم في النمو يمر خالل اربع مراحل من
التطور الفكري وهي -:
 -1المرحلة الحسية الحركية  Sensor motorمن الوالدة –  2سنة -:
خالل هذه المرحلة يتطور لدى األطفال مخططات للتفكير في العالم الطبيعي او المادي –
فعلى سبيل المثال  ،تنمو لديهم فكرة عن األشياء كونها دائمة كموجودات في العالم .
 -2المرحلة الثانية  :مرحلة ما قبل العمليات  Preoperational Stageمن  7-2سنوات-:
أن الطفل في هذه المرحلة يمكنه أن ينخرط في تفكير داخلي عن العالم ولكن هذه العمليات
تكون حدسية وتفتقد إلى االنتظام (اندرسون  ) 115 : 2117 ،فتفكيرهم يفتقد لقواعد
المنطق  ،وغير مرن ومقيد بجانب واحد من جوانب الموقف الذي يتعاملون معه .
 -3المرحلة الثالثة  :مرحلة العمليات المادية  Concrete- operationalمن 11 -7سنة
تفكير األطفال أكثر منطقية ومرونة وتنظيم فهم قادرون على التمييز بين الحقيقة والخيال
ويقدمون أسباب منطقية لكل التغيرات التي تحد لألشياء واألحدا المحيطة بهم .
 -4مرحلة العمليات الشكلية  Formal- operational Stageمن  11سنة فما فوق
من مميزات هذه المرحلة القدرة على التفكير المجرد ويتميز تفكير المراهقين باالستدالل
الفرضي أالستنتاجي واالستدالل المنطقي ( أبو غزال )155-152 2110 ،
نظرية المخطط االدراكي لبار تليت Bartlett's Schema Theory
يرى الجشتالتيون ان فهم الفرد للمشكلة يعتمد على أسلوب تمثله للمشكلة في الذاكرة
وقد ركز الجشتالت على الفهم في المشكلة كمفتاح لحل المشكلة وسوف يتم التركيز هنا

على أسلوب تمثل الذاكرة  ،ولكن التركيز في ذلك سينصب على فهم الجمل والقطع النثرية
وتمثلها في الذاكرة .
يفترض ماير ( )Mayer,1983ان عملية حل المشكلة مرادفة لعملية الفهم .ولكن
نظرية المخططات اإلدراكية ( )Schema Theoryتعتبر أكثر تقدما من حيث انها تقدم
وصفا أكثر دقة لعملية الفهم  ،و أكثر مما قدمته نظرية الجشطالت  ،حيث تتضمن نظرية
المخطط اإلدراكي  ،الفهم الذي يتضمن بناء المخطط  ،وتمثل المدخالت من المعلومات
القادمة إلى المخطط .
وكان بارتليت ) )Bartlett'sأول من ناقف السؤال الذي يعالج عملية تذكر الناس
للخبرة  ،حيث استخدم بار تليت في تجاربه صورة من لعبة الطفل والتي تسمى "التلفون"
والتي تمر فيها الرسالة عبر سلسلة من الناس الذين بدورهم يغيرون جزءا منها في كل مرة
يروونها .
سمي بارتليت هذا اإلجراء طريقة سلسلة اعادة اإلنتاج ( Method of Serial
) Reproductionواستخدمها بالطريقة التالية قدم قصصا شعبية (أو صورا ) ضمن
ثقافات غير مألوفة الى الطلبة وطلب من المفحوص األول أن يقرا القصة ثم يضعها جانبا
ويعيد روايتها من الذاكرة وان ينقل هذه الرواية إلى المفحوص رقم ( )2والذي بدوره
سيقوم بروايتها من الذاكرة إلى المفحوص الثالث وهكذا .------
الحظ بار تليت ان شيئا مثيرا حد في دراساته  ،اذ الحظ أن الصور والقصأ قد
تغيرت عندما مرت من فرد ألخر بطريقة منتظمة .
 التعلم والذاكرة ()Learning and Memoryأن فهم مواد جديدة يتطلب جهدا لتحقيق المعنى في القراءة في مرجع معقد او
اكتساب أي معلومات جديدة  ،الن على األفراد أن يتمثلوا المواد الجديدة وربطها بما هو
موجود من مفاهيم إدراكية .
أن النتاج التعليمي أو ما هو مخزون في الذاكرة – سوف لن يتكرر تماما كما تم تقديمه
 ،ولكن ذلك يعتمد على ما تم تقديمه وعلى المخطط اإلدراكي الذي تم تمثله فيه.
أن األفراد يغيرون المعلومات الجديدة لتالئم المفاهيم الموجودة وتختفي التفاصيل في
العملية وتصبح المعرفة أكثر ارتباطا بخبرات الفرد .
التذكر والذاكرة Remembering and Memory
يتطلب التذكر عملية بناء نشطة  ،وخالل عملية االستدعاء  ،فان المخطط اإلدراكي
يقوم بتوليد أو بناء التفاصيل التي تتفق معه .والذاكرة ليست مفصلة وإنما مخططة  ،وهي
تقوم على انطباعات عامة ،ومع أن االستدعاء ينتج تفاصيل محددة تبدو أنها صحيحة
(  .)Mayer,1983:213وللمخططات آثار كبرى حيث يتم معالجة المعلومات بشكل
أسرع وأكثر كفاءة وخصوصا المعلومات المتسقة واسترداد وتذكر المعلومات ذات الصلة
بالمخطط الذاتي وتميل المخططات لمقاومة المعلومات في البيئة والتي تتناقض مع
المخططات الذاتية .
لقد دعم كل من هوجان ووالتر ( )Hogan and Walterنظرية بارتليت بأدلة مكملة
وذلك باستخدامهما أشكاال مصورة  ،وبإعطاء المفحوصين طريقة لتفسيرها  ،أئهرت
أعمال بارتليت أن الذاكرة " تخطيط إدراكي " يقوم به كل من التعلم والتذكر على
المخططات اإلدراكية العامة وليست المحددة وقد القت تلك القضية اهتماما لدى علماء
النفس المعرفيين المحدثين أن الطريقة التي استخدمت لذلك هي الطريقة المعروفة بطريقة
"االستدعاء " والتي يتم فيها عرض المواد اللفظية المعقدة أمام المفحوص وبالتالي يطلب

اليهم إن يجيبوا على األسئلة المتعلقة بها (قطامي  .) 103 : 2117 ،وقد تبنت الباحثة
نظرية بارتليت ( ) Bartlett's Schema Theoryللمخطط اإلدراكي النها اتبعت
اإلجراءات التي أشارت اليها هذه النظرية في قياس المخططات اإلدراكية .
النظريات التي فسرت أنماط السلوك االجتماعي (السلوك العدوان والسلوك أالنسحابي )
النظرية السلوكية
تعد نظرية االشراط الكالسغيكي القغديم واالتجغاه السغلوكي الجديغد مغن اشغهر النظريغات
السلوكية التغي حاولغت تفسغير الخصغائأ النفسغية للسغلوك االنسغاني  ،يعتقغد السغلوكيون ان
السغغلوك يتشغغكل بفعغغل قغغوى خارجيغغة وللعوامغغل البيئيغغة تغغأثيرا قويغغا فغغي السغغلوك وان السغغلوك
مغغاهو اال رد فعغغل لألحغغدا الخارجيغغة المحيطغغة بغغه (ابغغو غغغزال  . ) 95 :2110،فقغغد اكغغد
بافلوف ) (Pavlovان الطفل يتعلم انماط سلوكه من الوالدين عن طريق تدعيمهما للتنبهات
او عن طريق عملية االقتران بين المثير واالستجابة ) (Schellenberg,1970,p.107اما
سغغكنر ) (Skinnerفيغغرى ان السغغلوك البشغغري ايغغا كغغان نوعغغه ،هغغو سغغلوك نغغاتج عغغن عمليغغة
التعلم ،والعامل المهم في تكوين سلوك معين ،هو التعزيز الذي يحصل عليه بعد قيامه بذلك
السلوك (عاقل)75: 1981،
نظرية التعلم االجتماعي الحديثة
تمثل نظرية التعلم االجتماعي ) )Banduraمزيجا من نظريات التعلم االجتماعي
التي تركز على سلوكيات التقليد الحرة والجانب المعرفي وخاصة نظرية معالجة
المعلومات التي تركز على كل من عمليات االنتباه والتذكر وتتحكم في عملية االنتباه كل
من خصائأ األنموذج والمالحظ وبعض النماذج يتم االنتباه اليها بسبب جاذبيتها وبناءا
على مكانتها أو قوتها  .أن بعض سلوكيات النماذج مثل العدوانية تكون أكثر بروزا من
غيرها والنماذج التي تظهر على شاشة التلفزيون في برامج المغامرة تكون أكثر تأثيرا
على جانب االنتباه أما العمليات الفرعية التي تحكم التعلم القائم على المالحظة فهي -:
عمليات االنتباه – عمليات التذكر –عمليات اإلنتاج – العمليات الدافعية .
إذ تزداد درجة حدو االنتباه لألنموذج وسلوكه اذا كان هذا األنموذج بارزا أو جذابا
 .وأن القدرات اإلدراكية والمستوى األعلى لإلثارة يزيدان من االنتباه إلى الجوانب المهمة
لسلوك األنموذج أما االستعداد اإلدراكي (ما يتوقعون رةيته ) فضال عن القدرة المعرفية
على فهم الحد  ،ويترجم األطفال الحد إلى رمز ويوفقون بينه وبين عمليات التنظيم
المعرفي ويقومون باستعادته بأسلوب معرفي .
أما التذكر المعرفي  -يشمل التذكر (استعادة ) األحدا أنشطة خاصة مثل ممارسة
السلوك الممثل أو استعادته بصورة شفوية  .والرموز أما أن تكون صورا مرئية أو لفظية
وفقا للسلوك الممثل ومستوى نمط الطفل.
أما عمليتي اإلنتاج والدافعية فتتصالن بأداء السلوكيات بعد تعلمها عن طريق المالحظة
ونظرية التعلم االجتماعي تقدم تفسيرا معرفيا لهما .فأثناء عملية اإلنتاج يقوم األطفال
باالختيار والتنظيم العقلي لالستجابات لتعمل كنموذج تمثيلي يمكن مقارنة السلوك على
أساسه وكنتيجة للحصول على التغذية العكسية عند تعديل األداء قد يقوم األطفال بتعديل
استجاباتهم األولية وأخيرا من خالل الدوافع يميل األطفال إلى تكرار السلوك الذي يرونه
انه يسبب نتائج مرغوب فيها (باتريشيا وميللر ) 183-181: 2115،

نظرية فرويد
يصف فرويد نظريته بأنها نوع من االختصار للطاقة العصبية ويعبر عن تلك الطاقة
عموما بالطاقة النفسية  ،الدوافع  ،اللبيدو .أن للجسم البشري غرائز فطرية (بيولوجية )،
وحدد فرويد دافعين أساسيين هما :دافع الحب (الجنس  ،بقاء الذات ،والحب والقوى
الطبيعية  ،والجهاد لتحقيق الوحدة وعامل آخر (دافع الهدم )(العدوان  ،العزلة  ،الموت ،
والكراهية ) ويمكن أن ترجع السلوكيات اإلنسانية المتنوعة بصفة مطلقة إلى هاتين
الغريزتين بما تحتويه من غرائز ثانوية  ( .سالم والشحات وعاشور )112: 2115،
ويعتقد فرويد ان إشباع غريزة الموت يتحقق بتحويل العدوان الموجه نحو الذات أصال إلى
الخارج  ،فما لم تجد غريزة الموت طريقا مقبوال للتعبير عن نفسها (من خالل نشاط يفرغ
طاقتها كالرياضة مثال ) فان الناس سيلجأون إلى العدوان من وقت إلى أخر إلطالق الطاقة
العدوانية المتراكمة لديهم(مكلفين وغروس )337: 2112،
وتعد حيل الدفاع النفسي محاوالت لإلبقاء على حالة التوازن النفسي من أن يصيبها
الخلل ،وهذه الحيل يلجأ إليها األفراد في حياتهم سواء كانوا أسوياء ام شواذ .ولكن الفرق
أنها تكون معتدلة ومعقولة عند األسوياء ومبالغ فيها عند الشواذ (الزغبي) 35 :2111 ،
ويلجأ الفرد إلى هذا المي ِكانزم نتيجة لظروف خارجية او وجود أخطار مصادرها (األنا
األعل ى فينبه األنا إلى دفع الخطر فإذا فشلت األنا في تفادي هذا الخطر فأنها تلجأ إلى مثل
هذه الميكانزمات غير الواقعية لتدافع عن نفسها في مواجهة الهو واالنا األعلى
(إسماعيل.)233-210 :1959،
وإذا اعتمد الفرد بصفة مفرطة على ميكانزمات الدفاع قد تنمو لديه شخصية كابتة منسحبة
غير متوافقة (سالم والشحات وعاشور )110 : 2115،
دراسات سابقة :
دراسة يونكر وبوكيو ()Younger &Boyko,1987
هدفت الدراسة فحأ قابلية األطفال للترميز واالسترجاع من الذاكرة في وصف
السلوك العدواني واالنسحابي تكونت عينة البحث من األطفال بأعمار ( 7-0و 9-8و-11
 11و  )13-12على التوالي وكانت أداة البحث عبارة عن ( )9فقرات سلوكية اختيرت
عشوائيا لوصف افتراضيا َ لفتى يتصف بالسلوك العدواني وأخر يتصف بالسلوك
أالنسحابي وتم مقابلة األطفال بشكل فردي بعد قراءة صفات السلوك األول (العدوانية )
يطلب من الطفل والمراهق أن يحاول التذكر على قدر استطاعتهم عدد من الفقرات التسع
األولى ثم تعاد التجربة على الفتى الثاني (أالنسحابي ) ثم يسجل الباحث أجوبة الطالب
وأشارت النتائج أن األطفال ال يستطيعون أن يتذكروا كل السلوك (العدواني
واالنسحابي)لكل األعمار أي أن هناك فروقا ً ذات داللة إحصائية بين األطفال تبعا لمتغير
العمر وأئهرت النتائج انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال في تذكر
السلوك العدواني تبعا لمتغير العمر  ،كما أئهرت النتائج أن تذكر األطفال للسلوك
أالنسحابي كان قليال ولكنه يزداد بتقدم األطفال بالعمر،حيث أن األطفال الصغار لم
ي تذكروا بصورة دقيقة السلوك أالنسحابي  ،كما أشارت النتائج إلى انه ال توجد فروق بين
في تذكرهم للسلوك العدواني واالنسحابي ( Younger
الذكور واإلنا
)&Boyko,1987:1094

دراسة (محمود) 2117 ،
هدفت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في
اإلدراك االجتماعي بين األطفال العدوانيين وغير العدوانيين ؟ وهل هناك فروق ذات داللة
إحصائية في تطور اإلدراك االجتماعي بين األطفال العدوانيين وغير العدوانيين تبعا
لمتغير الصف الدراسي (الرابع والسادس االبتدائي )؟ تكونت عينة البحث من ( )50طفال
من الذكور ا ختيروا عشوائيا من مدرستين ابتدائيتين من الصف الرابع والسادس بواقع
( )14طفال عدوانيا و( )14طفال غير عدوانيين من كل صف دراسي وتم استعمال ثال
أدوات للبحث  ،أداة لتقدير السلوك العدواني لألطفال خاصة بالمعلمين وأداة االختيار
(العالقات االجتماعية )وهي تكونت من سؤالين للكشف عن األطفال العدوانيين من قبل كل
طفل .واألداة الثالثة كانت لقياس اإلدراك االجتماعي لألطفال تتكون األداة من قصتين
افتراضيتين تصف كل منها حدثا غامضا تعقبهما أربعة أسئلة رئيسة ،تم استخراج
المتوسطات الحسابية لدرجات األطفال وقد أئهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا
بين األطفال العدوانيين وغير العدوانيين في السؤال المتعلق بالقصد العدواني للقرين
.وأئهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بالسؤال الذي يتعلق بردود الفعل االنتقامي من
األطفال العدوانيين وغير العدوانيين في كال الصفين ولصالح األطفال غير العدوانيين
وأئهرت النتائج عدم وجود اثر دال إحصائيا لمتغيري البحث المستقلين (الصف الدراسي
 ،الرابع والسادس )ونمط األطفال (عدواني وغير عدواني ) وأئهرت النتائج عدم وجود
مسار تطوري في اإلدراك االجتماعي (محمود )513-485 :2117 ،
منهجية البحث وإجراءاته :
منهجية البحث
ان المنهج المتبع في البحث الحالي هو المنهج الوصفي الذي يسعى الى تحديد الوضع
الحالي للظاهرة المدروسة  ،ومن ثم وصفها وصفا دقيقا  ،تبعا لما توجد عليه في الواقع
(ملحم .) 32 : 2111 ،
وان تحقيق أهداف البحث الحالي يتطلب اعتماد منهج الدراسات التطورية من
الدراسات الوصفية التي تهدف الى "قياس التغيرات التي تحد في بعض المتغيرات نتيجة
مرور الوقت "(عودة وملكاوي .) 112: 1992،
وقد اعتمدت الباحثة الدراسات المستعرضة التي تندرج تحت منهج الدراسات
التطورية من المنهج الوصفي  ،ويتم بواسطتها دراسة التطور بمختلف جوانبه عند اإلنسان
في فترات عمرية مختلفة ،حيث تتم مقارنة الخصائأ النمائية عند األفراد الذين هم في
فترات عمرية متباينة ،لمعرفة تغير الخصائأ النمائية عبر الزمن (ابو جادو 2117،
.)05:
ولتحقيق اهداف البحث اعتمدت الباحثة الطريقة اإلكلينيكية (  ) Clinical Methodالتي
اعتمدها بياجيه في دراساته مع األطفال  ،والتي "يتم من خاللها مقابلة أفراد العينة
واختبارهم عن طريق توجيه أسئلة لتعرف أفكارهم ومعتقداتهم "( .)Piaget,1943:72اذ
تم اعتماد المقابلة الفردية مع كل فرد من افراد العينة.

إجراءات البحث :
مجتمع البحث
يقصد بمجتمع البحث العناصر التي يسعى الباحث إلى أن يعمم عليها نتائج البحغث ذات
العالقغغغغة بالمشغغغغكلة المتناولغغغغة ( عغغغغودة وملكغغغغاوي  . ) 110: 1992 ،ويتكغغغغون المجتمغغغغع
اإلحصغغغائي للبحغغغث الحغغغالي مغغغن للفئغغغات العمريغغغة( 7-0و9-8و  11-11و ) 13-12فغغغي
المدارس االبتدائية والمراهقين في المدارس المتوسطة في محافظة ديالى فغي مدينغة بعقوبغة
المركز للعام الدراسغي ( ) 2113-2112والبغالغ عغددها ( ) 80مدرسغة ابتدائيغة واقعغة فغي
مركغغز قضغغاء بعقوبغغة تضغغمنت ( *)44110تلميغغذا وتلميغغذة بواقغغع ()23422مغغن الغغذكور
و( ) 21584من اإلنا و(  )23مدرسة متوسطة تضمنت ( )39115طالب وطالبة بواقع
( )25787من الذكور و(  )13318من اإلنا .
اختيار عينة البحث
-3عينة المدارس االبتدائية والمتوسطة
لغرض اختيار عينة ممثلة اعتمدت الطريقة العشوائية الطبقية في اختيار عينة البحث اذ
اختارت الباحثة عينة من المدارس االبتدائية والمتوسطة لتغطي الفئات العمرية من
المديرية العامة لتربية ديالى في بعقوبة المركز لتغطي األعمار ( ، 7-0و ، 9-8و 11-11
 ،و )13-12سنة الموجودين في المدارس االبتدائية والمتوسطة والجدول ( ) 1يوضح
ذلك.
الجدول () 3
عينة المدارس بحسب المديرية والمنطقة السكنية في مدينة بعقوبة المركز
المديرية

المديرية
العامة
لتربية
ديالى

المجموع

العمر
المدارس االبتدائية
والمتوسطة
مدرسة الزهراء
االبتدائية للبنات
مدرسة الطور
االبتدائية للذكور
مدرسة القادة
االبتدائية المختلطة
متوسطة االزدهار
للبنات
متوسطة الشهداء
للذكور

()7-6
سنة

()9-8
سنة

أ

أ

ذ

ذ

5
5
5

5

7
7
37

5

5

أ
5

5

5

7

37

المجموع
الكلي

5

7
36

ذ

5

6

36

أ

5

6
37

ذ

5
5

5

()33-31
سنة

()31-34
سنة

41
5

41

6

11

6
37

36

41

11
36
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 -4اختيار عينة األطفال والمراهقين:
لغرض سحب أفراد عينة البحث الذين تتوافر فيهم متغيرات البحث وهي عمر الطفل
والمراهق وجنسه وبالطريقة الطبقية العشوائية وعلى وفق اإلجراءات اآلتية:
 سحب شعبة واحدة عشوائيا ً من كل مدرسة ومن كل من الصفوف األول والثاني والثالثوالرابع والخامس والسادس من المدرسة االبتدائية والصف األول والثاني متوسط تضم
المجموعات العمرية (  )7-0و( )9-8و( )11-11و( )13-12سنة ،ومن كال الجنسين.
 استبعاد األطفال والمراهقين الذين ال يعيشون مع والديهم في بيت واحد ،وفاقدي األب أواألم أو كليهما.
 استبعاد األطفال والمراهقين الراسبين في سنة دراسية سابقة في المدرسة االبتدائيةوالمتوسطة .وبهذا يكون قد استبعد متغيرات دخيلة قد تؤثر في نتائج البحث الحالي.
 سحب أفراد العينة عشوائيا ً وذلك بالرجوع إلى قوائم أسمائهم تبعا ً ل ُشعبهم  ،بالتأشير علىتسلسل الطفل او المراهق الذي يقع ضمن تسلسل العدد الزوجي في كل القوائم ،مع األخذ
بالحسبان متغيري جنس األطفال والمراهقين وأعمارهم لغرض الحصول على عينة تضم
ذكوراً وإناثا ً ضمن األعمار المشمولة بالبحث .وبعد سلسلة اإلجراءات هذه استطاعت
الباحثة الحصول على عينة البحث الحالي التي شملت ( ) 121طفالً ومراهقا بواقع ()01
طفالً وطفلة و(  )01مراهق ومراهقة  ،مناصفة بين الجنسين (31ذكراً و 31أنثى) لتمثل
األعمار المشمولة في البحث ،وليتوزعوا بالتساوي وكما موضح في الجدول (.)1
أداتا البحث :لتحقيق أهغداف البحغث فغي تعغرف أدراك األطفغال والمغراهقين للمخططغات
االجتماعية ( السلوك العدواني واالنسحابي ) بحسب متغير العمر تطلب ذلك توفر أداتان-:
األداة األولى
لقيغاس إدراك األطفغال والمغغراهقين المخططغات اإلدراكيغة االجتماعيغغة (السغلوك العغغدواني)
اطلعغغت الباحثغغة علغغى بعغغض األدبيغغات التغغي تناولغغت المخططغغات االجتماعيغغة ومنهغغا دراسغغة
( )Younger &Boyko,1987وبعض األدبيات التي لها عالقة بمتغيغرات البحغث ومنهغا
(العيسوي  )2111 ،و(األشول ( )1982،والزغبي  )2111،ونظريغة المخطغط اإلدراكغي
لبارتليت (  )Bartlett's Schema Theoryونظرا لعدم وجود اداة تناسب طبيعة مجتمع
البحغغث ومالئمتهغغا لثقافتغغه وبعغغد االطغغالع علغغى األدبيغغات والدراسغغات السغغابقة المشغغار إليهغغا
أعاله تم اعداد أداة البحث وفق نظرية المخطط اإلدراكي لبارتليت.
وقد كانت األداة عبارة عن صورة لطفغل عغدواني و( )9فقغرات سغلوكية اختيغرت عشغوائيا
من الصفات التي تصف السلوك العدواني لوصف افتراضيا َ فتى يتصف بالسلوك العدواني.
عرضت أداة البحث ( باللغغة الفصغحى واللهجغة الدارجغة ) (الملحغق  )1علغى مجموعغة مغن
المحكمغغغغين والمختصغغغغين فغغغغي العلغغغغوم التربويغغغغة والنفسغغغغية ( الملحغغغغق  ) 3لألخغغغغذ بغغغغ رائهم
وتوجيهغغاتهم فغغي مغغدى مالئمتهغغا لمسغغتوى فهغغم الطفغغل وإدراكغغه اللغغغوي والعقلغغي  ،وقغغد اتفغغق
المحكمين على صالحية الفقرات مع إجراء بعض التعديالت الطفيفغة فغي الصغياغة  ،وبعغد
إجراء التعديالت في ضوء أراء المحكمين تغم تطبيغق أداة البحغث علغى ( ) 10طفغال وطفلغة
في تطبيق استطالعي للتحقق من فهم األطفال لفقرات األداة وقد أبدى بعض األطفال بعض
التساةالت أخذت بنظر االعتبار في صياغة الفقرات.
صدق األداة
الصغدق هغغو تقغدير لمعرفغغة مغغا اذا كغان االختبغغار يقغيس مغغا نريغغد أن نقيسغه بغغه ويسغغتخدم
تعبير الصدق الظاهري لإلشغارة إلغى مغا يبغدو ان االختبغار يقيسغه ،أي أن االختبغار يتضغمن
بنودا يبدو انها على صلة بالمتغير الذي يقاس وان مضمون االختبار متفق مع الغرض منه

(( )Freeman,1962فرج  .)259، 254 :1997،ولما كانت أداة البحغث تحتغوي علغى
صور وبعض الفقرات فقد وجد صغدقها مغن خغالل عرضغها علغى مجموعغة مغن المختصغين
فغغي العلغغوم التربويغغة والنفسغغية (ملحغغق )3بصغغيغتها األوليغغة وباللهجغغة الدارجغغة (الصغغيغة
النهائية) (ملحق  )1وقد اتفق الخبراء على سالمة صياغة فقرات األداة ومناسغبة الصغورة
التي تحتويها األداة وكانت نسبة اتفاق الخبراء(.)%111
ثبات األداة
الثبات هو اتساق المقياس  ،أي االتساق في قياس الشيء الذي تقيسه أداة القياس (ملحم ،
 )249: 2119وقد تحققت الباحثة من ثبات األداة على النحو اآلتي :
الثبات بطريقة إعادة االختبار
يسمى معامل الثبات بهذه الطريقة بمعامل االستقرار الذي يتطلب إعادة تطبيق المقياس
على عينة الثبات نفسها بعد مرور مدة زمنية ومن ثم حساب معامل االرتباط بين درجات
التطبيق األول والثاني ( . (Morphy,1988:65طبقت األداة على عينة مكونة من ()32
طفال ومراهق بواقع (  )8افراد من كل فئة عمرية وبشكل منفرد  .ثم أعيد تطبيق االختبار
على العينة ذاتها بعد مرور أسبوعين من التطبيق االول  ،كونها فترة مناسبة كما اشار
(البياتي  )181 :1977 ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات في التطبيقين
وقد بلغ معامل الثبات (  )1،81وهو يعد معامل ثبات جيد (.)Gronland,1981:102
ثبات التصحيح
تقوم فكرة ثبات التصحيح أو اتساق التصحيح على حساب االرتباط بين درجات األفراد
المقدرة من قبل مصحح ودرجاتهم المقدرة من قبل مصحح اخر (عودة )152: 1985 ،
وألجل حساب التصحيح قامت الباحثة بسحب ( )12استمارة إجابة بشكل عشوائي على
االداة االولى وإعطائه إلى مصحح آخر دون أن تكون هناك أشارات على االستمارات من
قبل المصحح األول (الباحثة ) واستخرجت معامالت ثبات التصحيحين وكان معامل
ارتباط بيرسون الستخراج معامل التصحيح مع الباحث اآلخر هو ( )1،82وهي معامل
ارتباط بين تصحيح الباحثة والمصحح اآلخر (*) مما يجعل االختبار ذا ثبات جيد.
(العيسوي .) 58 :1987 ،
األداة الثانية
لقياس إدراك األطفال والمغراهقين المخططغات اإلدراكيغة االجتماعيغة (السغلوك االنسغحابي)
اطلعغغغت الباحثغغغة علغغغى بعغغغض األدبيغغغات تناولغغغت المخططغغغات االجتماعيغغغة ومنهغغغا دراسغغغة
( )Younger &Boyko,1987وبعض األدبيات التي لها عالقة بمتغيغرات البحغث ومنهغا
و(األشغغغول  )1982،و(الجبغغغوري  )1990 ،ونظريغغغة المخطغغغط اإلدراكغغغي لبارتليغغغت (
 ) Bartlett's Schema Theoryوبعغغد االطغغالع علغغى األدبيغغات والدراسغغات السغغابقة
المشار إليها تم اعتماد نظريغة المخطغط اإلدراكغي لبارتليغت أسغاس نظغري إلعغداد فقغرات
األداة .
وكانغغت األداة عبغغارة عغغن صغغورة لطفغغل انسغغحابي و( )9فقغغرات سغغلوكية أخغغرى اختيغغرت
عشوائيا من الصفات التي تصف السلوك االنسحابي لوصف افتراضيا َ فتى يتصف بالسلوك
أالنسحابي.
عرضغت أداة البحغث ( باللغغة الفصغحى واللهجغة الدارجغة ) (الملحغق )2علغى مجموعغة مغغن
المختصين في العلوم التربوية والنفسية ( الملحغق  ) 3لألخغذ بغ رائهم وتوجيهغاتهم فغي مغدى
مالئمة أداة البحث لمستوى فهم األطفال والمغراهقين  ،وقغد اتفغق المحكمغين علغى صغالحية
الفقرات مع إجراء بعض التعديالت الطفيفة في الصياغة  ،وقغد حصغلت فقغرات األداة علغى

نسبة اتفاق ( . )%111وبعد إجغراء التعغديالت فغي ضغوء أراء المحكمغين تغم عغرض أداة
البحث على العينة االستطالعية ذاتها التي تم تطبيغق األداة األولغى علغيهم للتحقغق مغن فهغم
األطفال لفقرات األداة.
صدق األداة
يعد الصدق من المقومات األساسية التي ينبغي ان تتغوافر فغي أداة البحغث كونغه يعغد المحغدد
األساسي لعملية القياس الالحقة بأكملها  ،فأداة البحث تعغد صغادقة عنغدما تقغيس مغا وضغعت
لقياسه (الزوبعي والكناني وبكر  .)39 : 1981 ،ولما كانت أداة البحث تحتوي على صور
وبعغغض الفقغغرات فقغغد وجغغد صغغدقها مغغن خغغالل عرضغغها علغغى مجموعغغة مغغن المختصغغين فغغي
العلوم التربوية والنفسية (ملحق )3بصيغتها األولية وباللهجغة الدارجغة (الصغيغة النهائيغة )
(ملحق  ) 2وقد اتفق الخبراء مناسبة الصغورة للسغلوك االنسغحابي وعلغى سغالمة صغالحية
الفقرات .
ثبات األداة
يشير الثبات الى درجة استقرار االستجابات على فقرات المقياس عبر الزمن واتساقه
الداخلي ودقته فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك االفراد (  (Brown,1983:43وقد
تحققت الباحثة من ثبات األداة على النحو اآلتي :
الثبات بطريقة إعادة االختبار
طبقت األداة الثانية على العينة ذاتها التي طبقت عليها األداة األولى لحساب الثبات والتي
تكونت من ( )32طفال ومراهق وبشكل منفرد  .ثم أعيد تطبيق االختبار على العينة ذاتها
بعد مرور أسبوعين من التطبيق األول  ،كونها فترة مناسبة كما يشير الى ذلك (البياتي ،
 ) 181 :1977وحسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات في التطبيقين وقد بلغ معامل
الثبات (  )1،82وهو مؤشر جيد لالختبار الثابت (العيسوي .) 58 :1987 ،
ثبات التصحيح
ألجل حساب ثبات التصحيح قامت الباحثة بسحب ( )12استمارة إجابة بشكل عشوائي على
االداة الثانية وإعطائه إلى مصحح آخر دون أن تكون هناك أشارات على االستمارات من
قبل المصحح األول (الباحثة ) واستخرجت معامالت ثبات التصحيحين وكان معامل
ارتباط بيرسون الستخراج معامل التصحيح مع الباحث اآلخر هو ( )1،83وهي معامل
ارتباط بين تصحيح الباحثة والمصحح اآلخر * مما يجعل االختبار ذا ثبات جيد( .العيسوي
.) 58 :1987 ،
حساب الدرجة
اتبعت الباحثة الطريقة التي اتبعها كل يونكر ويوكيو ( )Younger &Boyko,1987في
التصحيح ألنها اعتمدت على طريقتهما في أعداد اداتا البحث .تعطى درجة ( )1لكل فقرة
صحيحة يتذكرها الطفل أو المراهق ودرجة (صفر ) إذا لم يتذكر اإلجابة  ،يجب أن يتذكر
الطالب نفس الرسالة (المعنى ) للفقرة األصلية وليس بالضرورة تذكرها بشكل حرفي  ،فقد
يقدم الطفل أو المراهق المعنى نفسه بأسلوب آخر على سبيل المثال (هو يترأس األطفال
من حوله ) تعد إجابة صحيحة بالنسبة للفقرة رقم ( )2التي تنأ على " فراس يأمر
اآلخرين بما يجب ان يفعلوا "  .وتجمع درجات اإلجابة الصحيحة لألداة األولى (السلوك
العدواني ) بشكل مستقل عن األداة الثانية (السلوك االنسحابي) .إذ أن أعلى درجة لكل أداة
هي ( )9درجات واقل درجة صفر.
* ثبات التصحيح مع باحث اخر (أ.د .عدنان محمود عباس  /جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم االنسانية )

التطبيق النهائي
بعد اطالع الباحثة على األدبيغات التغي تناولغت دراسغة المخططغات االجتماعيغة والتغي تغم
اإلشغغارة إليهغغا سغغابقا ومنهغغا ( ) Younger &Boyko,1987تغغم اعتمغغاد الطريقغغة التغغي
أشارت لها هذه األدبيات في التطبيق إذ تم تطبيق أداتا البحث ك التي -:
ولتحقيق أهداف البحث اعتمدت الباحثة الطريقة اإلكلينيكية ( ) Clinical Method
التي اعتمدها بياجيه في دراساته مع األطفال  ،والتي تم اإلشارة إليها سابقا.
ولتطبيق األداة األولى تم مقابلة األطفال بشكل فردي بعد مشاهدة كل طفل ومراهق
صورة لطفل ذا سلوك عدواني ثم تبدأ الباحثة بقراءة الصفات السلوكية التسعة التي تصف
أول سلوك (العدوانية ) وتقرا بصوت أو نبرة طبيعية  ،تعاد القراءة مرة أخرى للفقرات ،
القراءة األولى تتيح للطالب فرصة لتخيل الشخأ العدواني كل فقرة من الفقرات يعاد
قراءتها مرتين ثم يطلب من الطفل أو المراهق أن يحاول التذكر على قدر استطاعتهم عدد
من الفقرات التسع األولى ثم تعاد التجربة لتطبيق األداة الثانية على الفتى الثاني
(أالنسحابي) ثم تسجل الباحثة أجوبة الطالب .
الوسائل اإلحصائية
استخدمت الباحثة الحقيبة للعلوم االجتماعية () (Spssفي تحليل بياناتها وهي
 -1معامل ارتباط بيرسون الستخراج الثبات
 -2االختبار التائي لعينة واحدة لمعرفة داللة الفروق االحصائية بين المتوسط النظري
والمتوسطات المتحققة.
 -3تحليل التباين الثنائي لمعرفة اثر العمر والجنس في أدراك األطفال للمخططات
االجتماعية بحسب متغيري العمر والجنس.
عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
سيتم في هذا الفصل عرض النتائج ثم مناقشتها وتفسيرها في ضوء أهداف البحث
عرض النتائج
الهدف األول -:تحقيقا للهدف األول الذي نأ على تعرف المخططات اإلدراكية
االجتماعية (السلوك العدواني ) لدى األطفال والمراهقين تبعا لمتغير العمر .
بعد تطبيق أداة البحث األولى المخططات االدراكية االجتماعية(السلوك العدواني)
وحساب درجاتها ،استخرجت متوسطات درجات األطفال والمراهقين على إدراكهم
(للسلوك العدواني) لكل عمر فبلغت ( )0،211 ، 5،311 ، 4،511 ، 5،111على
التوالي  ،وباس تعمال االختبار التائي لعينة واحدة لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات
المتحققة والمتوسط النظري ( )4،5أئهرت النتائج أن القيم التائية المحسوبة (، 3،713
 ) 22،972 ، 5،882اكبر من القيمة التائية الجدولية ( )2،145عند مستوى داللة
( )1،15ودرجة حرية ( )29للفئات العمرية ( ، 7-0و  ، 11-11و )13-12سنة  ،في
حين أن الفرق لم يكن داال بين المتوسط المتحقق والمتوسط النظري للفئة العمرية ()9-8
سنوات إذ كانت القيمة التائية المحسوبة (صفر ) وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية
(( )2،145انظر الجدول -:)2

الجدول ()4
متوسطات درجات المخططات االدراكيةاالجتماعية
(السلوك العدواني) لدى االطفال والمراهقين والقيمة التائية وبحسب الفئات العمرية
الفئات العمرية

العينة

متوسطات
الدرجات

االنحرافات
المعيارية

القيمة التائية
المحسوبة

3،713
1،742
5،111
31
 7-0سنوات
1
1،937
4،511
31
 9-8سنوات
5،882
1،749
5،311
31
11-11سنة
22،972
1،410
0،211
31
13-12سنة
*القيمة التائية الجدولية ( )2،145عند مستوى داللة ( )1،15ودرجة حرية ()29
الهدف الثاني  -:تحقيقا للهدف الثاني الذي نأ على تعرف المخططات اإلدراكية
االجتماعية (السلوك االنسحابي ) لدى األطفال والمراهقين تبعا لمتغير العمر.
وبعد تطبيق أداة البحث الثانية المخططات االدراكية االجتماعية(السلوك االنسحابي )
وحساب درجاتها ومعالجة البيانات إحصائيا ،تم استخراج متوسطات درجات األطفال
والمراهقين على إدراكهم (للسلوك االنسحابي) والتي بلغت (5،011 ، 4،100 ، 2،500
 ) 0،100 ،على التتالي وباستعمال االختبار التائي لعينة واحدة لمعرفة داللة الفروق بين
المتوسطات المتحققة والمتوسط النظري ( )4،5أئهرت النتائج أن القيم التائية المحسوبة
( ) 4،841- ،21،121-أكبر من القيمة التائية الجدولية ( )2،145عند مستوى داللة
( )1،15ودرجة حرية ( )29للفئات العمرية وللفئات العمرية ( ، 7-0و ) 9-8إذ أنها دالة
كما
في السالب وهذا يعني أن هذه الفئات العمرية ال يدركوا السلوك االنسحابي ،
أئهرت النتائج أن القيم التائية المحسوبة (  ) 24،144 ، 12،222اكبر من القيمة التائية
الجدولية ( )2،145عند مستوى داللة ( )1،15ودرجة حرية ( )29للفئات العمرية ( -11
 ، 11و )13-12سنة على التتالي انظر (الجدول -:)3
الجدول ( )1
متوسطات درجات المخططات االدراكية االجتماعية
(السلوك االنسحابي ) لدى االطفال والمراهقين والقيمة التائية وبحسب الفئات العمرية
القيمة التائية
الفئات العمرية العينة متوسطات االنحرافات
المحسوبة
المعيارية
الدرجات
21،1211،514
2،500
31
 7-0سنوات
4،8411،379
4،100
31
 9-8سنوات
12،222
1،498
5،011
31
11-11سنة
24،144
1،379
0،100
31
13-12سنة
*القيمة التائية الجدولية ( )2،145عند مستوى داللة ( )1،15ودرجة حرية ()29
الهدف الثالث -:تحقيقا للهدف الثالث الذي يروم الى تعرف داللة الفروق اإلحصائية في
أدراك األطفال والمراهقين للمخططات اإلدراكية االجتماعية (السلوك العدواني ) تبعا
لمتغيري العمر ( ، 7-6و ، 9-8و  ، 33-31و )31-34سنة والجنس (ذكور  ،إناث)

اجري تحليل التباين من الدرجة الثانية وحسبما يوضحه الجدول ( )4وكانت النتائج على
النحو اآلتي :
الجدول ()2
نتائج تحليل التباين ألدراك األطفال والمراهقين للمخططات االجتماعية
(السلوك العدواني ) تبعا لمتغيري العمر والجنس
القيمة الفائية
متوسط
درجات
مجموع
مصدر التباين
المحسوبة
المربعات
الحرية
المربعات
29،317
14،041
3
43،921
العمر(أ)
7،101
3،525
1
3،525
الجنس(ب)
التفاعل بين العمر
2،180
1،142
3
3،125
xالجنس
1،499
112
55،929
الخطأ
121
3410،111
الكلي
*القيمغغة الفائيغغة الجدوليغغة عنغغد مسغغتوى داللغغة ()1،15ودرجتغغي حريغغة ( )112 ،3تسغغاوي
()2،081
*القيمغغة الفائيغغة الجدوليغغة عنغغد مسغغتوى داللغغة ( )1،15ودرجتغغي حريغغة ( )112، 1تسغغاوي
()3،921
أ -اثر العمر:
أئهرت النتائج وجود اثر للعمر في إدراك األطفال والمراهقين للمخططات االدراكية
الجتماعية (السلوك العدواني )  ،اذ بلغت القيمة الفائية المحسوبة ( )29،317وهي أكبر
بكثير من القيمة الفائية الجدولية ( )2،081عند مستوى داللة ( )5،15ودرجتي حرية (،3
 )112وهذا يشير على وجود اثر للعمر في إدراك األطفال للمخططات االجتماعية
(السلوك العدواني )(انظر الجدول .)4
ولغرض تعرف أي المتوسطات تختلف عن غيرها بداللة إحصائية ولصالح أي من
األعمار  ،استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة (انظر الجدول )5
الجدول ()5
قيم شيفيه المحسوبة بين متوسطات درجات الفئات العمرية في
ادراكهم للمخططات االدراكية االجتماعية (السلوك العدواني)
 13-12سنة
7-0سنوات 9-8سنوات 11-11سنة
الفئات العمرية
*1،2111
1،3111 *1،5111
7-0سنوات
*1،7111
*1،8111
9-8سنوات
*1،9111
11-11سنة
13-12سنة
*قيمة شيفيه الحرجة 1،419
فظهر ان هناك خمس مقارنات دالة إحصائيا وعلى النحو اآلتي :
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال للفئة العمرية ()7-0سنوات ومتوسط درجات األطفال للفئات العمرية ()9-8سنوات و()13-12سنة لصالح
األعمار األكبر ،اذ كانت قيم شيفيه المحسوبة ( )1،2111 ، 1،5111اكبر من قيمة شيفيه
الحرجة (. )1،419

 ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أطفال فئة ()7-0سنواتومتوسط درجات األطفال للفئات العمرية ( )11-11سنة  .اذ كانت قيمة شيفيه المحسوبة
( )1،3111اقل من قيمة شيفيه الحرجة (. )1،419
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أطفال فئة ( ) 9-8سنواتومتوسط درجات األطفال للفئات العمرية ()11-11سنة و()13-12سنة لصالح األعمار
األكبر اذ كانت قيمة شيفيه المحسوبة ( ) 1،7111 ، 1،8111على التتالي أعلى من قيمة
شيفيه الحرجة (.)1،419
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الفئة العمرية ()11-11سنةومتوسط درجات المراهقين ()13-12سنة ولصالح األعمار األكبر اذ كانت قيمة شيفيه
المحسوبة ( )1،9111اكبر من قيمة شيفيه الحرجة (. )1،419
ب -اثر الجنس
أئهرت نتائج تحليل التباين وجود اثر لمتغير الجنس في إدراك األطفال والمراهقين
للمخططات االدراكية االجتماعية (السلوك العدواني )تبعا لمتغير الجنس اذ بلغت القيمة
الفائية المحسوبة ( )7،101وهي اكبر من القيمة الفائية الجدولية ( )3،921عند مستوى
داللة ( )1،15ودرجتي حرية ( )112 ،1ولصالح الذكور  ،اذ بلغ متوسط درجاتهم
( )5،383واالنحراف المعياري ( )1،845في حين بلغ متوسط درجات اإلنا ()5،110
وانحرافهم المعياري (.)1،143
ج -التفاعل بين العمر والجنس
أئهرت نتائج تحليل التباين في الجدول ( )4ان ال اثر ذو داللة إحصائية للتفاعل بين
متغيري العمر والجنس  ،اذ بلغت القيمة الفائية المحسوبة ( )2،108وهي اقل من القيمة
الفائية الجدولية البالغة ( )2،081عند مستوى داللة ( )5،15ودرجتي حرية (.)112 ، 3
الهدف الرابع -:تحقيقا للهدف الثالث الذي يروم الى تعرف داللة الفروق اإلحصائية في
أدراك األطفال والمراهقين للمخططات اإلدراكية االجتماعية (السلوك االنسحابي) تبعا
لمتغيري العمر ( ، 7-6و ، 9-8و  ، 33-31و )31-34سنة والجنس (ذكور  ،إناث).
اجري تحليل التباين من الدرجة الثانية وحسبما يوضحه الجدول ( )0وكانت النتائج
على النحو اآلتي :
الجدول ()6
نتائج تحليل التباين ألدراك األطفال والمراهقين للمخططات االدراكية االجتماعية
(السلوك أالنسحابي ) تبعا لمتغيري العمر والجنس
مجمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغوع درجات الحرية متوسغغغغغغغغغغغغغغغغط القيمغغغغغغغة الفائيغغغغغغغة
مصدر التباين
المربعات

229،077
1،123
13138

المربعات

3
1
3

70،559
1،123
1،140

المحسوبة

377،171
1،115
1،227

العمر(أ)
الجنس(ب)
التفاعل بين
العمر xالجنس
1،213
112
22،741
الخطأ
121
2823،111
الكلي
*القيمغغغة الفائيغغغة الجدوليغغغة عنغغغد مسغغغتوى داللغغغة ()1،15ودرجتغغغي حريغغغة ()112 ،3
تساوي ()2،081

*القيمغغة الفائيغغة الجدوليغغة عنغغد مسغغتوى داللغغة ( )1،15ودرجتغغي حريغغة ()112، 1
تساوي ()3،921
أ -اثر العمر:
أئهرت النتائج وجود اثر للعمر في إدراك األطفال والمراهقين للمخططات االدراكية
االجتماعية (السلوك االنسحابي )  ،اذ بلغت القيمة الفائية المحسوبة ( ) 377،171وهي
أكبر بكثير من القيمة الفائية الجدولية ( )2،081عند مستوى داللة ( )1،15ودرجتي حرية
( )112 ،3وهذا يشير على وجود اثر للعمر في إدراك األطفال للمخططات االدراكية
االجتماعية (السلوك االنسحابي )(انظر الجدول .)0
ولغرض تعرف أي المتوسطات تختلف عن غيرها بداللة إحصائية ولصالح أي من
األعمار  ،استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة (انظر الجدول )7
الجدول ()7
قيم شيفيه المحسوبة بين متوسطات درجات الفئات العمرية في
للمخططات االجتماعية (السلوك االنسحابي)
7-0سنوات 9-8سنوات 11-11سنة  13-12سنة
الفئات
العمرية
*3،011
*3،133
*1،011
7-0سنوات
*2،111
*1،433
9-8سنوات
*1،500
11-11سنة
13-12سنة
*قيمة شيفيه الحرجة 1،207
فظهر ان جميع المقارنات دالة إحصائيا وعلى النحو اآلتي :
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال للفئة العمرية ()7-0سنوات ومتوسط درجات األطفال للفئات العمرية ()9-8سنوات و( )11-11سنة و(-12
)13سنة لصالح األعمار األكبر اذ كانت قيم شيفيه المحسوبة للفئات العمرية (، 1،011
)3،011 ، 3،133على التوالي أعلى من قيمة شيفيه الحرجة (.)1،207
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أطفال فئة ( ) 9-8سنوات ومتوسطدرجات األطفال للفئات العمرية ()11-11سنة و()13-12سنة لصالح األعمار األكبر اذ
كانت قيمة شيفيه المحسوبة للفئات العمرية ( ) 2،111 ، 1،433على التتالي أعلى من
قيمة شيفيه الحرجة (.)1،207
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الفئة العمرية ()11-11سنةومتوسط درجات المراهقين ()13-12سنة ولصالح األعمار األكبر  ،اذ كانت قيم  -شيفيه
المحسوبة ( )1،500أعلى من قيمة شيفيه الحرجة (.)1،207
ب -اثر الجنس
أئهرت نتائج تحليل التباين في (الجدول  )0وجود اثر لمتغير الجنس في إدراك األطفال
والمراهقين للمخططات االدراكية االجتماعية (السلوك االنسحابي )تبعا لمتغير الجنس اذ
بلغت القيمة الفائية المحسوبة ( ) 1،115وهي اقل من القيمة الفائية الجدولية ()3،921
عند مستوى داللة ( )1،15ودرجتي حرية ( ، )112 ،1اذ ان متوسط درجات الذكور بلغ
( ) 4،583وانحرافهم المعياري (  )1،499في حين بلغ متوسط درجات اإلنا
( ) 4،000وانحرافهم المعياري (  ) 1،445درجة ونستدل من ذلك ان هذا الفرق الظاهر
ليس فرقا حقيقيا بل ناجم عن عامل الصدفة .

ج -التفاعل بين العمر والجنس
أئهرت نتائج تحليل التباين في الجدول (  )0ان ال اثر ذو داللة إحصائية للتفاعل بين
متغيري العمر والجنس  ،اذ بلغت القيمة الفائية المحسوبة ( )1،227وهي اقل من القيمة
الفائية الجدولية البالغة ( )2،081عند مستوى داللة ( )5،15ودرجتي حرية (.)112 ، 3
تفسير النتائج ومناقشتها :
اوال :تعرف المخططات االدراكية االجتماعية(السلوك العدواني ) لدى األطفال والمراهقين
أشارت النتائج إلى أدراك األطفال والمراهقين للسلوك العدواني
تبعا لمتغير العمر -:
للفئات العمرية جميعا عدا الفئة العمرية ( )9-8سنوات وهذا يدل على وجود المخططات
االجتماعية لهذا السلوك  ،إذ أن تذكر األطفال والمراهقين لصفات السلوك العدواني تدل
على أدراك األطفال والمراهقين ومالحظاتهم لسوء التوافق لهذا السلوك وهذا يتفق مع
نتائج دراسة يونكر ويوكيو (  ) &Boyko,1987(Youngerفي وجود المخططات
االجتماعية للسلوك العدواني لدى األطفال والمراهقين إذ أشارت نتائج الدراسات السابقة
إذا كان الطالب يملكون مخطط اجتماعي تعريفي جيد لصفات وخصائأ أقرانهم فهم
قادرين على ترميزها (الصفات والسلوك )بسهولة في ذاكرتهم ومن ثم استرجاعها أو
تذكرها بسهولة الحقا  ،وان عدم إدراك الفئة العمرية ( )9-8سنوات للسلوك العدواني قد
يرجع إلى أساليب التنشئة االجتماعية المتبعة مع أطفال هذه الفئة
ثانيا :تعرف المخططات االدراكية االجتماعية(السلوك االنسحابي ) لدى األطفال
والمراهقين تبعا لمتغير العمر -:أشارت نتائج الدراسة أن األطفال في الفئات العمرية (-0
 ، 7و ) 9-8العمرية ال يدركوا السلوك االنسحابي وهذا يعني أنهم ال يمتلكون مخطط
اجتماعي تعريفي جيد للسلوك االنسحابي ولهذا محاولتهم أصعب للترميز في الذاكرة وهذا
يؤدي إلى صعوبة تذكرهم لصفات هذا السلوك  ،اذ أن هذا السلوك يبدو طبيعيا لدى
األطفال الصغار في حين ان األطفال األكبر سنا يدركون ان هذا السلوك هو يدل على عدم
التوافق االجتماعي وانه يمكن ان يشكل مشكلة تأثر على العالقات االجتماعية بين األطفال
والمراهقين وهذا يفسر تاخر أدراك األطفال للسلوك االنسحابي حتى عمر (  )11-11فما
فوق  ،وهذا يتفق مع نتائج دراسة يونكر ويوكيو (.) Younger &Boyko,1987
ثالثا :داللة الفروق اإلحصائية في أدراك األطفال والمراهقين للمخططات االدراكية
االجتماعية (السلوك العدواني ) تبعا لمتغيري العمر والجنس -:
أئهرت نتائج البحث وجود اثر للعمر في إدراك األطفال والمراهقين للمخططات
االجتماعية (السلوك العدواني ) وهذا يختلف مع نتائج دراسة يونكر ويوكيو
( ) Younger&Boyko,1987إذ أئهرت نتائج دراستهما انه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين األطفال في تذكر السلوك العدواني تبعا لمتغير العمر كما أنها تختلف مع
نتائج دراسة (محمود  )2117 ،في انه ال يوجد اثر للعمر في اإلدراك االجتماعي بين
األطفال العدوانيين وغير العدوانيين .
أن تفسير وجود اثر للعمر في ادراك السلوك العدواني يعكس تغير اإلدراك الحسي
لدى األطفال و المالحظة الخاصة باألطفال وهذا يعني أن ادراك االطفال للسلوك العدواني
يزداد بالتقدم في العمر  ،اذ أئهرت نتائج المقارنات البعدية المتعددة وجود فروق بين
متوسطات درجات األطفال ولصالح العمر األكبر وان كانت هذه الفروق بين المتوسطات
قليلة اذ ان محاولة األطفال الصغار ستكون أصعب للترميز في الذاكرة ،وان وجود

المخططات يوضح توقعاتنا ومعتقداتنا السائدة عن شيء ما  ،وذلك باستحضار خبراتنا
عن ئهور المنبه المهيأ لذلك  ،حيث انه لدى ئهور المنبه نتذكر الكثير من صفاته ونضع
صورة من التنبؤات عما يتعلق بذلك المنبه (قطامي .)51: 1985،
إذ أشارت نظرية بارتليت ( )Bartlettsأن األفراد يغيرون المعلومات الجديدة لتالئم
المفاهيم الموجودة وتختفي التفاصيل في العملية وتصبح المعرفة أكثر ارتباطا بخبرات
الفرد
وأشارت المقارنات البعدية المتعددة انه ليس هناك فروق بين متوسط درجات الفئة
العمرية ( )7-0سنة ومتوسط درجات الفئة العمرية ( )11-11سنة وهذا قد يرجع الى ان
األطفال يطورون خطة للسلوك العدواني في أي مرحلة مبكرة كما الحظ ذلك ( &Coie
( Pennington ,1976الن هذا السلوك له تأثير حقيقي على األطفال كهدف .
كما أشارت النتائج وجود اثر لمتغير الجنس في إدراك األطفال والمراهقين للمخططات
االجتماعية (السلوك العدواني ) تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور وهذه النتيجة تختلف
مع نتائج دراسة يونكر ويوكيو ( ) Younger &Boyko,1987وتفسير ذلك قد يعود إلى
اختالف المخططات االجتماعية لدى كل من الذكور واإلنا  ،إذ تشير األدبيات أن
األطفال الذكور يميلون إلى العنف ويكونون أكثر عدوانية من اإلنا وقد يرجع ذلك إلى
أساليب التنشئة االجتماعية إذ يعتبرونه نوعا من الرجولة ويعزز اآلباء واألمهات
الشعوريا هذا النوع من السلوك كما يكثر التسامح مع عدوان الولد أحيانا يشجع عليه مما
يدعم العدوان عند الذكور  ،إذ أن العدوان ال يتفق مع النمط السلوكي األنثوي وهذا قد
يجعل الذكور يتذكرون صفات السلوك العدواني أكثر من اإلنا
رابعا :داللة الفروق اإلحصائية في أدراك األطفال والمراهقين للمخططات اإلدراكية
االجتماعية (السلوك االنسحابي ) تبعا لمتغيري العمر والجنس -:
أشارت نتائج البحث إلى وجود اثر للعمر في أدراك األطفال للمخططات االجتماعية
(السلوك االنسحابي) وهذا يتفق مع نتائج دراسة دراسة يونكر ويوكيو ( Younger
 ) &Boyko,1987اذ أشارت قيم شيفيه المحسوبة إلى وجود فروق بين متوسطات
درجات األطفال األصغر سنا ومتوسطات درجات األطفال األكبر سنا وتختلف نتائج
البحث مع نتائج دراسة (محمود  )2117 ،في انه ال يوجد اثر للعمر في اإلدراك
االجتماعي .
وتفسير وجود اثر للعمر في أدراك األطفال للمخططات االجتماعية (السلوك
االنسحابي) أن تذكر األطفال للسلوك االنسحابي ربما يعكس تغير مالحظة األطفال خالل
التقدم في العمر لهذا النوع من السلوك ألنه كما أشار (  )Rubin ,1985بان هذا السلوك
يبدو طبيعي ا خالل األعمار الصغيرة المبكرة  ،أما في األعمار األكبر يبدأ األطفال بتطوير
عالقات تبادلية مع إقرانهم والسلوك يبدو أكثر مالحظة مع التقدم في العمر ألنه يبدو
كاعتالل وئيفي بارز  ،في حين أن هذا السلوك يكون اقل بروزا عند األطفال الصغار النه
تقليديا ليس له هدف (. )Coie&Peningtion,1976
وأئهرت نتائج البحث انه ال يوجد اثر للجنس في أدراك األطفال والمراهقين للمخططات
االجتماعية (السلوك االنسحابي ) وهذا يتفق مع نتائج دراسة( Younger
 ) &Boyko,1987وهذا يشير إلى تشابه الخبرات والمخططات االجتماعية لكل من
الذكور واإلنا للسلوك االنسحابي .

االستنتاجات :
 -3المخططات االدراكية االجتماعية (السلوك العدواني ) لدى األطفال والمراهقين تبدأ
بالفئة العمرية( ) 7-0سنوات ولكن هذا اإلدراك قد يتأثر بالعوامل البيئية المحيطة باألطفال
أو بأساليب المعاملة الوالدية
 -4المخططات االدراكية االجتماعية (السلوك االنسحابي) يبدأ بالفئة العمرية ( )11-11
سنة ويزداد إدراك األطفال لهذا السلوك بالتقدم في العمر.
 -3ادراك االطفال للمخططات االدراكية االجتماعية (السلوك العدواني ) يزداد بالتقدم في
العمر .
 -4تباين المخططات اإلدراكية االجتماعية (السلوك العدواني ) لدى الذكور واإلنا  ،إذ
أن أفراد العينة من الذكور يمتلكون مخططات إدراكية اجتماعية عن السلوك العدواني
وهذا قد يعود إلى أن هذا السلوك يتصف به الذكور أكثر من اإلنا .
 -5إدراك األطفال والمراهقين كلما تقدموا في العمر على أن السلوك االنسحابي هو سلوك
يدل على عدم التوافق االجتماعي وهو يعد مشكلة تأثر على العالقات االجتماعية بين
األطفال بين األفراد .
 -0تشابه الخبرات والمخططات االجتماعية للسلوك االنسحابي لدى كل من الذكور
واإلنا .
التوصيات :
 -1على المربين والوالدين توعية األطفال على أن السلوك العدواني هو سلوك غير
مرغوب فيه وهو يدل على عدم التوافق االجتماعي .
 -2على الوالدين أتباع أساليب التنشئة االجتماعية التي تبث روح التعاون واأللفة بين
األطفال والمراهقين لمحاولة تقليل السلوك العدواني عند الذكور خاصة .
 -3ضرورة اهتمام المربين بمالحظة السلوك االنسحابي عند األطفال ومن وقت مبكر
وتشجيعهم على ضرورة االندماج مع اآلخرين لخفض هذا السلوك والتخلأ منه ألنه يعد
مشكلة .
 -4على المعلمين أن يعرضوا المعلومات إلى الطلبة بطريقة مشوقة ولها قيمة ومعنى
ويبينوا لهم كيفية ربطها بواقعهم  ،وان يحثوهم على أدراك العالقة بين ما هو متعلم وما
يراد تعلمه الن المخططات تعمل على توجيه اإلدراك واالستيعاب والتعلم والتذكر.
المقترحات :
إجراء دراسة عن أنواع المخططات األخرى على سبيل المثال مخططات أدراك
-1
الحقائق والمفاهيم أو االتجاهات أو القيم .--
 -2إجراء دراسة عن اثر المخططات اإلدراكية في التعلم واالستيعاب .
المصادر :
األشول ،عز الدين .)1982( .علم النفس النمو ،القاهرة :مكتبة االنجلو المصرية
ط.1
أبو جادو  ،صالح محمد علي . )2117( .علم النفس التطوري (الطفولة
والمراهقة) ،عمان :دار المسيرة للنشر التوزيع ط. 2
ابو رياش  ،حسين محمد  .) 2117(.التعلم المعرفي  ،عمان  :دار المسيرة للنشر
والتوزيع .

أبو غزال  ،معاوية محمود  .)2110(.نظريات التطور اإلنساني وتطبيقاتها
التربوية ،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع .
إسماعيل ،محمد عماد الدين ،)1959( ،الشخصية والعالج النفسي ،مكتبة النهضة
المصرية ،ط(.)1
أندرسون  ،جون أر  .) 2117( .علم النفس المعرفي  ،ترجمة د .محمد صبري
سليط ،د .رضا مسعد الجمال  ،عمان  :دار الفكر .
باتريشيا و ميللر  .)2115(.نظريات النمو  ،ترجمة أ.د .محمود عوض هللا سالم.
البياتي  ،عبد الجبار توفيق  .)1977(.اإلحصاء الوصفي واالستداللي في التربية
وعلم النفس  ،بغداد  /الجامعة المستنصرية
حسان  ،شفيق فالح  .)1989(.أساسيات علم النفس التطوري  ،بيروت  :دار
الجيل.
الخالدي ،اديب محمد علي .)2111(.الصحة النفسية ،ط ،1دار العربية للنشر
والتوزيع ليبيا.
دروزة ،أفنان نظير .)2114(.أساسيات في علم النفس التربوي  ،استراتيجيات
اإلدراك ومنشطاتها كأساس لتصميم التعليم (دراسات وبحو وتطبيقات )  ،عمان دار
الشروق للنشر والتوزيع.
حواشين  ،مفيد وحواشين  ،زيدان  .)2113(.خصائأ واحتياجات الطفولة
المبكرة  ،عمان  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
مكلفين ،روبرت و غروس ،رتشارد ترجمة د .ياسين حداد ود .موفق الحمداني
ود .فارس
الزغبي ،احمد محمد ،)2111(،األمراض النفسية والمشكالت السلوكية والدراسية
عند األطفال ،دار زهدان للنشر ،عمان ،األردن.
الزغول  ،رافع النصير و الزغول  ،عماد عبد الرحيم  .)2113(.علم النفس
المعرفي ،عمان  :دار الشروق للنشر والتوزيع .
الزوبعي  ،عبد الجليل إبراهيم والكناني  ،إبراهيم وبكر  ،محمد الياس ، .)1981(.
االختبارات والمقاييس النفسية العراق  :جامعة الموصل .
سالم ،محمود عوض هللا والشحات ،ومجدي محمد  ،وعاشور  ،احمد حسن حلمي .
( . )2112مدخل إلى علم النفس االجتماعي  ،عمان  :دار وائل للطباعة
والنشر .
السليتي  ،فراس .) 2118(.استراتيجيات التعلم والتعليم  -النظرية والتطبيق ،
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الملحق ()3
السلوك العدواني
هذه صورة لولد اسمه (فراس )

فراس ولد ال تعرفه في الحقيقة سوف أخبرك أشياء عن فراس وأريد ان تسمع بانتباه وان
تحاول ان تتخيل صورة في ذهنك او عقلك عن ماذا يشبه فراس – وبعد ان انتهي من
وصف الصفات سوف اسألك ماذا تتذكر عن فراس  - -ثم نبدا بقراءة الصفات السلوكية
التسعة التي تصف اول دافع السلوك (العدواني ) وتقرا بصوت او نبرة طبيعية  ،تعاد
القراءة مرة أخرى للفقرات  ،القراءة األولى تتيح للطالب فرصة لتخيل الشخأ العدواني
كل فقرة من الفقرات يعاد قراءتها مرتين .
بعد اخر قراءة للسلوك االول (العدواني ) يطلب من الطالب ان يحاول التذكر على قدر
استطاعته عدد من الفقرات التسعة ثم تسجل الباحثة أجوبة الطفل اوالمراهق :
الفقرات التي تصف السلوك العدواني
اللغة الفصحى
 -1فراس يعتدي على باقي األطفال
 -2فراس يأمر اآلخرين بما يجب ان
يفعلوا
 -3فراس يسخر عندما يعتدي على غيره
 -4فراس يغضب بسرعة ويستخدم
االلفائ النابية
 -5فراس يبدأ العراك بدون سبب
 -0فراس يحد فوضى في الصف
(يضحك  ،ويتكلم  ،والينتبه)
 -7فراس يقع كثيرا في مشاكل
 -8فراس يضن بانه افضل من أي واحد
آخر
 -9فراس ياخذ ممتلكات غيره من
االطفال (يخفيها مدة من الزمن
بغرض االزعاج)

اللهجة الدارجة
فراس يأذي باقي األطفال
فراس يأمر اآلخرين شيسون
فراس يضحك من ياذي غيره
فراس يصير عصبي بسرعة ويستخدم
كلمات غير مقبولة
فراس يتعارك بدون سبب
فراس يسوي هوسه بالصف يضحك ،
ويحجي ومينتبه
فراس هواي يدخل بمشاكل
فراس يتصور هو احسن من الكل
فراس يأخذ غراض غيره من االطفال
ويضمها شوية حتى يضوجهم

الملحق ()4
الفتى االنسحابي
هذه صورة لولد اسمه (احمد )

احمد ولد ال تعرفه في الحقيقة سوف أخبرك أشياء عن احمد وأريد ان تسمع بانتباه وان
تحاول ان تتخيل صورة في ذهنك او عقلك عن ماذا يشبه احمد – وبعد ان انتهي من
وصف الصفات سوف اسألك ماذا تتذكر عن احمد  - -ثم نبدا بقراءة الصفات السلوكية
التسعة التي تصف اول دافع السلوك (االنسحابي ) وتقرا بصوت او نبرة طبيعية  ،تعاد
القراءة مرة أخرى للفقرات  ،القراءة األولى تتيح للطالب فرصة لتخيل الشخأ االنسحابي
كل فقرة من الفقرات يعاد قراءتها مرتين .
بعد اخر قراءة للسلوك االول (االنسحابي) يطلب من الطالب ان يحاول التذكر على قدر
استطاعته عدد من الفقرات التسعة ثم تسجل الباحثة أجوبة الطفل اوالمراهق:
الفقرات التي تصف السلوك االنسحابي
اللغة الفصحى
احمد عادة يختار األخير لاللتحاق
-1
بالمجموعة
احمد ال يرغب اللعب مع االخرين
-2
احمد ينسحب عندما تصبح األمور
-3
صعبة
احمد شخأ حساس
-4
احمد له قليل من األصدقاء
-5
احمد ال يعرفه الكثير من األطفال
-0
اآلخرين
احمد يرغب يكون وحده
-7
احمد يظن هو غير جيد
-8
احمد يخاف كثيرا
-9

اللهجة الدارجة
احمد دائما يحب يصير اخر واحد
بالمجموعة.
احمد ال يحب اللعب مع االخرين
احمد ينهزم من يشوف األمور صارت
صعبة
احمد شخأ حساس
احمد أصدقاءه قليلين
احمد هواي من األطفال ميعرفوه
احمد يحب يكون وحده
احمد يتصور هو غير جيد
احمد يخاف هواي

الملحق ()1
المحكمين الذين عرضت عليهم أداة البحث
مكان العمل
التخصأ
اسم الخبير
جامعة بغداد /كلية التربية
علم نفس النمو
األستاذ الدكتورة ليلى عبد الرزاق
ابن رشد
االعظمي
جامعة بغداد /كلية التربية
علم نفس النمو
األستاذ الدكتورة خولة عبد الوهاب
للبنات
القيسي
اإلرشاد النفسي الجامعة المستنصرية /كلية
األستاذ الدكتور صالح مهدي صالح
التربية للعلوم اإلنسانية
والتوجيه التربوي
اإلرشاد النفسي جامعة ديالى /مركز أبحا
األستاذ الدكتور سامي العزاوي
الطفولة واألمومة
والتوجيه التربوي
جامعة ديالى /قسم العلوم
اإلرشاد النفسي
االستاذ الدكتور عدنان محمود عباس
التربوية والنفسية
والتوجيه التربوي
جامعة بغداد /كلية التربية
علم نفس النمو
المدرس الدكتور انتصار هاشم
ابن رشد

