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 ـــــــــــــــــــــــــص ممخ

الدراسة الحالية إلى تقصي فاعمية برنامج إرشادي معرفي سموكي لتنمية السموك التوكيدي  سعت

من خالل تدريب مجموعة  المتوسط لألطفال المعرضين لسوء المعاممة الوالدية في مرحمة التعميم

ن البحث عمى أبعاده المتمثمة في القدرة عمى التعبير عن المشاعر السمبية وااليجابية، والدفاع ع

الحقوق العامة والخاصة والتحكم في الميارات االجتماعية والتعبير عن اآلراء ومواجية ضغوط 

 اآلخرين، بيدف التحقق من استمرارية أثر البرنامج بعد انتياء جمساتو وبعد فترة المتابعة.

( تمميذ وتمميذة من متوسطة أحمد فراش بوالية 11وقد تم االعتماد عمى مجموعة بحث قواميا )

المدية بعد توفر الشروط المنيجية الختيارىا، بما يتناسب والمنيج التجريبي وفق تصميم 

المجموعة الواحدة، واعتمدت الباحثة عمى عدة خطوات في بناء وتصميم أدوات القياس المتمثمة 

في مقياس السموك التوكيدي ومقياس سوء المعاممة الوالدية، وقد تم التحقق من خصائصيا 

 ة، إلى جانب استمارة بيانات شخصية لمتعرف عمى خصائص مجموعة البحث.السيكومتري

عداد برنامج إرشادي، وىو المتغير المستقل في الدراسة وتم تنفيذ  باإلضافة إلى تصميم وا 

جمساتو عن طريق اإلرشاد الجماعي وضم محتوى البرنامج األىداف واألساليب والوسائل 

 المستعممة في كل جمسة.

الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات التالميذ أفراد مجموعة  أظيرت نتائج

البحث في مستوى السموك التوكيدي وأبعاده في القياس القبمي، وىذا ما يؤكد وجود عالقة بين 

تعرض التالميذ لسوء المعاممة الوالدية وانخفاض مستوى سموكيم التوكيدي ، كما أشارت النتائج 

ق دالة إحصائيا بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي لصالح القياس البعدي مما يشير إلى وجود فرو 

إلى ارتفاع مستوى السموك التوكيدي عمى جميع أبعاده لدى أفراد العينة، ولم تظير ىذه الفروق 



في القياس البعدي والتتبعي بين متوسط درجات التالميذ عمى كل أبعاد المقياس، مما يؤكد 

 لبرنامج بعد فترة المتابعة.استمرارية أثر ا

وتعد النتائج المتوصل إلييا من المؤشرات االيجابية التي تبرز نجاح البرنامج اإلرشادي المعرفي 

 السموكي المقترح في تحقيق األىداف التي يسعي إلييا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

      La présente étude a pour objectif d’expérimenter l’efficacité 

d’un programme de guidance cognitivo-comportemental qui vise 

de développer le comportement assertif chez un groupe de 

recherche composé de 14 élèves dont … filles et …  garçons, 

exposés aux mauvais traitements parentales. En se basant sur une 

échelle qui comporte les axes suivants : la capacité d’expression 

des sentiments positifs et négatifs, la défense des droits généraux 

et privés, la maitrise des compétences sociales, expression des 

opinions et la confrontation des tensions. 

Pour concrétiser ces objectifs, nous avons adopté la méthode 

expérimentale suivant plusieurs séances dont nous avons appliqué 

progressivement le contenu du programme (Pré-Post test). 

Les résultats obtenus démontrent : 

 l’existence de différences statistiquement significatives 

entre les moyennes et les axes, ce qui confirme la présence 

d’une corrélation entre les abus et la diminution des 

comportements assertifs. 

 L’existence de différences statistiquement significatives  

après l’application du programme proposé (Post-Test),  ce 

qui a donné une augmentation des comportements assertifs 

chez les élèves. 

Nous considérons ces résultats comme de bons indicateurs qui 

démontrent l’efficacité du programme proposé.  
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