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 بِسْمِ اهللِ انرَّحْمهِ انرَّحٍِمِ

 }قَانُواْ سُبْحَاوَلَ الَ عِهْمَ نَنَا إِالَّ مَا عَهَّمْتَنَا إِوَّلَ أَوْتَ انْعَهٍِِمُ احلَكٍِمُ{

 انعظٍمصدق اهلل 
 

 (13سورة البقرة اآلية )
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 اإلىـداء

 إلى مف عممتني الصبر وزرعت بداخمي حب العمـ واالجتياد.
 عمرىايف أمً انغانٍة أطال اهلل 

المصباح الذي يمدني بالنور... سندي ومعيني بعد اهلل في تحقيؽ ذاتي وبموغ إلى 
 أىدافي.

 أبً انعسٌس أطال اهلل يف عمره

ت بينيـ وجمعنا الحب واإلخاء... إلى مف ال عمف ترعر  يا ي...سندي وعز  إليكـ يا 
 .بدونيـ طعـ لمحياة

 وعوواً اسند يل إخوتً وأخواتً أدامكم اهلل

إلى أىؿ الوفاء... ومنبع المحبة واإلخبلص... إلى مف كانوا عونًا مف البداية وحتى 
 ىذه المرحمة.

 أصدقائً األعساء

 الجهد المتواضع اإليهم جميعًا أهدي ثمرة هذ
 

انباحثة... 
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 شكر وتقدٌر
 بسم اهلل انرمحه انرحٍم

 مَ صَانِحًا}رَبِّ أَوْزِعْنًِ أَنْ أَشْكُرَ وِعْمَتَلَ انتًِ أَوْعَمْتَ عَهًََّ وَعَهَى وَانِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَ

 (39)النمؿ: تَرْضَاهُ وَأَدْخِهْنًِ بِرَحْمَتِلَ فًِ عِبَادِكَ انصَّانِحِنيَ{

خرًا عمى نعمو التي ال ُتعد وال ُتحصى، وأحمده عز وجؿ أف آالحمد والشكر هلل أواًل و 
مّف عمّي بإتماـ ىذه الرسالة، وُأصم ي وُأسمـ عمى خير خمؽ اهلل الحبيب المصطفى، معمـ 
البشرية األوؿ، واليادي إلى سواء السبيؿ، سيدنا محمد عميو أفضؿ الصبلة، وأتـ التسميـ، 

 يشكر اهلل مف ال يشكر الناس" )أخرجو الترمذي وأبو داوود(. القائؿ "ال
بجزيؿ الشكر والتقدير والعرفاف إلى األستاذ الفاضؿ الدكتور: أتقدـ أف ني فيسعد

عثماف عمي أميمف، المشرؼ عمى الرسالة، الذي غمرني بنصحو وتوجييو، ومنحني الكثير 
و، وأسموبو المتميز في متابعة الرسالة مف عممو ووقتو وجيده، وكاف لرحابة صدره، وسمو خمق

: األب الحنوف، لي ىذه الرسالة بيذه الصورة، فكافأكبر األثر في المساعدة عمى ظيور 
خير الجزاء وأف العمي القدير أف يجازيو عني اهلل ، أسأؿ الفاضؿ، واألستاذ الكريـوالمربي 

 يكتب صنيعو في موازيف حسناتو.
 بف زيدوي المناقشة الدكتور: جماؿ منصور قدير إلى عضكما أتقدـ بجزيؿ الشكر والت

ثرائيا الدكتور: نجاة سالـ زريؽ و   القيمة.بممحوظاتيما عمى تقبميما تقييـ الدراسة وا 
المدارس وأفراد العينة عمى تعاونيـ في مديري إلى أتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير و 
 فقرات االستبياف.عف اإلجابة 
إلى رئيس قسـ عمـ النفس الدكتور: أحمد الرابعي الذي  بالعرفاف شكر وتقدير مقروفٌ و 
 القسـ.في سبيؿ الرفع مف مستوى  جيداً  ال يألو

 أسأل اهلل عس وجم أن ٌوفقنا ملا حيبو وٌرضاهً وختاما
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 حملتوياتقائمة ا

 رقم الصفحة الموضوع
 أ اآلية القرآنية

 ب اإلىداء
 ج الشكر والتقدير

 ز -د قائمة المحتويات
 ؾ -ح قائمة الجداوؿ

 ؿ ممخص الدراسة بالمغة العربية
 ف -ـ ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية

 الفصل األول
 المدخل إلى الدراسة

 5-2 المقدمة
 5 تحديد مشكمة الدراسة

 5 أىداؼ الدراسة
 6 أىمية الدراسة
 6 أسئمة الدراسة

 8-7 مصطمحات الدراسة
 الفصل الثاني

 النظرياإلطار 
 30 تمييد

 33-30 مفيـو العدواف
 32-33 تعريؼ السموؾ العدواني
 34-32 مظاىر السموؾ العدواني
 36-34 أشكاؿ السموؾ العدواني

 21-36 العوامؿ المسؤولة عف حدوث السموؾ العدواني
 13-21 النظريات المفسرة لمسموؾ العدواني

 12-13 مركز الضبط
 14-12 تعريؼ مركز الضبط
 15-14 أبعاد مركز الضبط

 16-15 مؤشرات فئتي مركز الضبط



 ه 
 

 17-16 السمات المميزة لؤلفراد ذوي وجية الضبط الداخمي والخارجي
 19-17 العوامؿ المؤثرة عمى وجيتي الضبط الداخمي والخارجي

 40-19 أىمية اتجاه الضبط
 43-40 نظرية التعمـ االجتماعي

 42-43 التعمـ االجتماعيالمفاىيـ األساسية لنظرية 
 41-42 الُمسممات األساسية التي تقـو عمييا نظرية التعمـ االجتماعي

 44-41 مفيـو الذات
 45-44 ومفيـو الذات الفرؽ بيف الذات

 46-45 تعريؼ مفيـو الذات
 48-46 أبعاد مفيـو الذات

 50-48 خصائص مفيـو الذات
 53-50 أنواع مفيـو الذات

 51-53 المؤثرة في مفيـو الذاتالعوامؿ 
 54-51 أىمية مفيـو الذات

 60-54 النظريات المفسرة لمفيـو الذات
 63-60 الخارجي( ومفيـو الذات –العبلقة بيف مظاىر السموؾ العدواني ومركز الضبط )الداخمي 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 61 تمييد
 69-61 الدراسات التي تناولت السموؾ العدواني

 74-69 الخارجي( –الدراسات التي تناولت مركز الضبط )الداخمي 
 83-74 الدراسات التي تناولت مفيـو الذات

 82-83 الدراسات التي تناولت مفيـو الذات وعبلقتو بالسموؾ العدواني
 85-82 التعقيب عمى الدراسات السابقة

 الفصل الرابع
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 87 تمييد
 87 تحديد مشكمة الدراسة

 87 منيج الدراسة
 87 تحديد إطار ونوع وحجـ العينة

 87 مجتمع الدراسة -أ



 و 
 

 87 عينة الدراسة -ب
 88 تقدير حجـ عينة الدراسة النيائية -ج

 88 محددات الدراسة
 89 متغيرات الدراسة

 90-89 وسيمة جمع البيانات
 92-90 االستطبلعية ةالدراس
 92 البيانات أو القياـ بالدراسةجمع 

 91-92 تفريغ البيانات وعرضيا وتحميميا
 94-91 الوسائؿ اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 99-95 حساب صدؽ وثبات وسيمة جمع البيانات النيائية
 الفصل الخامس

 ت خصائص العينةاعرض بيان
 303 تمييد

 303 المستوى الدراسي
 302-303 الشجار مع اآلخريف

 302 نوع الشجار
 302 إعادة السنة
 301-302 تعميـ األب
 301 تعميـ األـ
 304 بالعصبيةاالتصاؼ 

 304 الشعور بالذنب
 305 الشعور بظمـ الناس

 305 الشعور بالدونية
 306-305 تحيز الوالديف لئلخوة

 306 العقاب الوالدي
 307 إىماؿ األسرة إلشباع الحاجات

 307 قسوة األب
 308-307 سرعة االندفاع والغضب

 308 اإلحباط دالشعور بالغضب عن
 309-308 حبط لؤلىداؼاالعتداء عمى المُ 

 309 فقداف الحناف األسري



 ز 
 

 330-309 الشعور بسوء الحظ
 330 المسؤوؿ عف النجاح في الحياة

 333-330 لـو الذات
 333 حب مشاىدة أشرطة العنؼ
 332-333 حمؿ آالت حادة كالسكيف

 332 عدوانية األصدقاء
 331-332 تقميد النموذج العدواني

 331 فرض الرأي عمى اآلخريف
 331 مع األصدقاء في معارؾالدخوؿ 

 334 تحيز المدرسيف
 334 اإليماف بمغة القوة

 335-334 عدد ساعات مشاىدة أشرطة العنؼ
 335 الشعور بنقمة الحياة

 الفصل السادس
 وتحميميا وتفسيرىاعرض النتائج 

 337 تمييد
 339-337 اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ لمدراسة
 323-320 اإلجابة عف السؤاؿ الثاني لمدراسة
 324-323 اإلجابة عف السؤاؿ الثالث لمدراسة
 316-324 اإلجابة عف السؤاؿ الرابع لمدراسة

 348-316 اإلجابة عف السؤاؿ الخامس لمدراسة
 349-348 السادس لمدراسة اإلجابة عف السؤاؿ

 353-349 لمدراسة ختبار الفرض الرئيسا
 الفصل السابع

 واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات نتائجال ناقشةم
 357-351  لنتائجا ناقشةم

 360-358 التوصيات
 360 المقترحات
 370-363 المراجع
 388-373 المبلحؽ
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 ولااجلد قائمة

 الصفحةرقم  عنوان الجدول ر.م
يوضح أسماء الثانويات وعدد الطمبة بالقسميف العممي واألدبي بكؿ ثانوية وعدد أفراد العينة بكؿ   3

 ثانوية.
88 

 93 يوضح درجة معامؿ ثبات مقاييس الدراسة المطبقة في الدراسة االستطبلعية  2
 91 يوضح توزيع إحصاءات العينة  1
 95 يوضح صدؽ التكويف لمقاييس الدراسة  4
 96 يوضح حساب االتساؽ الداخمي لمقياس السموؾ العدواني  5
 97 يوضح حساب االتساؽ الداخمي لمقياس مركز الضبط  6
 98 يوضح حساب االتساؽ الداخمي لمقياس مفيـو الذات  7
 98 س الدراسةيييوضح الصدؽ الذاتي لمقا  8
 99 يوضح درجة معامؿ ثبات مقاييس الدراسة المطبقة في الدراسة النيائية  9

 303 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير المستوى الدراسي  30
 303 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير الشجار مع اآلخريف  33
 302 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير نوع الشجار  32
 302 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير إعادة السنة  31
 301 األب تعميـ يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير  34
 301 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير تعميـ األـ  35
 304 بالعصبية االتصاؼيوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير   36
 304 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير الشعور بالذنب  37
 305 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير الشعور بظمـ الناس  38
 305 العينة وفؽ متغير الشعور بالدونيةيوضح توزيع أفراد   39
 306 الوالديف لئلخوة تحيزيوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير   20
 306 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير العقاب الوالدي  23
 307 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير إىماؿ األسرة إلشباع الحاجات  22
 307 قسوة األب يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير  21
 308 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير سرعة االندفاع والغضب  24
 308 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير الشعور بالغضب عند اإلحباط  25
 309 حبط لؤلىداؼيوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير االعتداء عمى المُ   26
 309 الحناف األسرييوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير فقداف   27



 ط 
 

 الصفحةرقم  عنوان الجدول ر.م
 330 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير الشعور بسوء الحظ  28
 330 عف النجاح في الحياة أفراد العينة وفؽ متغير المسؤوؿ يوضح توزيع  29
 333 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير لـو الذات  10
 333 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير حب مشاىدة أشرطة العنؼ  13
 332 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير حمؿ السكيف  12
 332 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير عدوانية األصدقاء  11
 332 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير تقميد النموذج العدواني  14
 331 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير فرض الرأي عمى اآلخريف  15
 331 مع األصدقاء في معارؾالدخوؿ يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير   16
 334 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير تحيز المدرسيف  17
 334 القوة ةيوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير اإليماف بمغ  18
 335 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير عدد ساعات مشاىدة أشرطة العنؼ  19
 335 توزيع أفراد العينة وفؽ متغير الشعور بنقمة الحياةيوضح   40
 337 يوضح استجابات أفراد العينة لمدى ممارستيـ لمعدواف البدني  43
 338 يوضح استجابات أفراد العينة لمدى ممارستيـ لتحطيـ وتدمير الممتمكات  42
سقاط   41 األفعاؿ السيئة يوضح استجابات أفراد العينة بيدؼ معرفة مدى سخريتيـ مف اآلخريف وا 

 عمييـ
339 

 320 يوضح استجابات أفراد العينة عمى العبارات التي تمثؿ الضبط الداخمي  44
 323 يوضح استجابات أفراد العينة عمى العبارات التي تمثؿ الضبط الخارجي  45
 322 يوضح استجابات أفراد العينة عمى العبارات التي تمثؿ مفيـو الذات اإليجابي  46
 321 استجابات أفراد العينة عمى العبارات التي تمثؿ مفيـو الذات السمبييوضح   47
 324 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير الجنس  48
 325 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير الشجار مع اآلخريف  49
 325 الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير إعادة السنةيوضح حساب داللة الفروؽ في   50
 326 بالعصبية االتصاؼ يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير  53
 327 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير الشعور بالذنب  52
 328 مقاييس الدراسة وفؽ متغير الشعور بظمـ الناسيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى   51
 329 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير الشعور بالدونية  54
 329 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير تحيز الوالديف لئلخوة  55



 ي 
 

 الصفحةرقم  عنوان الجدول ر.م
مقاييس الدراسة وفؽ متغير إىماؿ األسرة إلشباع يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى   56

 310 الحاجات

 313 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير قسوة األب  57
 312 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير سرعة االندفاع والغضب  58
عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير الشعور بالغضب عند يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب   59

 312 اإلحباط

حبط يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير االعتداء عمى المُ   60
 لؤلىداؼ

311 

 314 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير عدوانية األصدقاء  63
 314 الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير تقميد النموذج العدواني يوضح حساب داللة  62
 315 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير اإليماف بمغة القوة  61
 316 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير الشعور بنقمة الحياة  64
 317 حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير المستوى الدراسييوضح   65
 317 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير نوع الشجار  66
 318 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير تعميـ األب  67
 319 في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير تعميـ األـ يوضح حساب داللة الفروؽ  68
 340 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس الدراسة وفؽ متغير العقاب الوالدي  69
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 ممخص الدراسة:

الخارجي(،  -ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مظاىر السموؾ العدواني ومركز الضبط )الداخمي
ومفيوـ الذات األكثر انتشارًا بيف أفراد العينة، ومعرفة نوعية الفروؽ بيف رتب درجات أفراد العينة عمى 

( 731( طالبًا وطالبة، بواقع )062وفؽ بعض متغيرات الخمفية، وقد تكونت العينة مف )مقاييس الدراسة 
-0272( طالبة يدرسوف بالصؼ الثالث الثانوي بمدينة مصراتة خبلؿ العاـ الدراسي 703طالبًا، و)

ـ، تـ اختيارىـ بأسموب العينة العشوائية البسيطة والعينة الطبقية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 0272
ستخدمت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي ومجموعة مف المقاييس لمحصوؿ عمى البيانات مف أفراد ا

(، ومقياس مركز الضبط مف 0222مف إعداد محمد عمارة ) والعينة وىي مقياس السموؾ العدواني وى
ؿ (، ومقياس مفيـو الذات مف إعداد محمد عماد الديف إسماعي0222إعداد سعد سابط العطراني )

ألفراد العينة، كما ُأعد ميزاف لقياس بعض متغيرات الخمفية االجتماعية واالقتصادية والثقافية (، 7896)
ولمعالجة البيانات إحصائيًا تـ استخداـ مجموعة مف األساليب اإلحصائية: منيا المتوسطات الحسابية، 

، واختبار ماف وتني، ومعامؿ 0تبار كاواالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، واخ
 التوافؽ االسمي، واختبار كروسكاؿ واليس، واالنحدار الخطي، ومعامؿ ارتباط ألفا كرونباخ.

إلى عّدة نتائج أىميا: عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مفيـو  دراسةوقد توصمت ال
عبلقة  توجدمركز الضبط والعدواف، بينما الذات والعدواف، وعدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف 

ذات داللة إحصائية بيف مفيوـ الذات ومركز الضبط، وكشفت النتائج عف أف الذكور أكثر عدوانية مف 
اإلناث، كما بينت النتائج أف مظاىر العدواف منتشرة بيف بعض أفراد العينة، وأنيا تأخذ أشكااًل كثيرًة منيا 

تويات الفصؿ الدراسي، والسخرية مف المعمـ بتقميد صوتو، وتحريض عمى سبيؿ المثاؿ: العبث بمح
الزمبلء عمى الشغب، والصياح بصوت عاٍؿ ببل سبب، وتدبير المقالب والخدع لآلخريف، والشعور 
بالدونية، كما أوضحت النتائج أف ىناؾ مظاىر تعكس مفيـو الذات لبعض أفراد العينة، منيا: فيـ الذات، 

ر بحب اآلخريف، وقوة العبلقة باآلخريف، والشعور بالقيمة بيف الزمبلء، وقوة اإلرادة، وتقديرىا، والشعو 
وتحقيؽ النجاح في الحياة، والقدرة عمى التأثير في اآلخريف، كما تنتشر بعض مظاىر مفيوـ الذات 

، وتبمد السمبي بيف بعض أفراد العينة مثؿ: قمة احتراـ الذات، وقمة الثقة بالنفس، والعزلة عف الناس
اإلحساس، وعدـ األىمية، والشعور باليأس، والتنصؿ مف المسؤولية، والتردد والفشؿ في بموغ األىداؼ، 

 وضعؼ اإلرادة.
الخارجي( تنتشر بيف أفراد العينة، ومف  –وبّينت النتائج أيضًا أف مظاىر الضبط )الداخمي 

بأف الميارة سبب النجاح، وأف تحديد أىميا: االتساـ بالضبط، وتحقيؽ النجاح بالدراسة، واالعتقاد 
األىداؼ بدقة يحقؽ بموغيا، وأف الفشؿ دليؿ عمى عدـ بذؿ الجيد، وأف األضرار التي تمحؽ بالناس تأتي 

 لمرء، وأف النجاح في ميمة ما مرتبط بسيولتيا.ابسبب إىماليـ، وأف يـو النحس سبب فشؿ 
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Abstract:  
 

This study aims to identify the signs of aggressive behavior and locus of control (internal - 

external), and the concept of self-most prevalent among the sample of the study, and knowing 

the quality of the differences between the ranks of grades of the members of the sample to the 

scales of the study, according to some background variables. The sample consists of (260) 

students, as (137 male-students), and (123) female-students studying in grade-three of the 

secondary schools at the city of Misrata during the school year 2014-2015. They were chosen 

through a random-sample technique and layer-class sample. For achieving the objectives of 

the study, the researcher has used the correlative descriptive approach and a set of scales to 

get the data of the sample such as aggressive behavior scale, prepared by Mohamed Emara 

(2004), and the scale of control centre, set up by SaadSabt Al-attrani (2000), and the scale of 

self-concept prepared by Mohammed ImadEddin Ismail (1986). A scale of some variables of 

social, economic and cultural backgrounds of the members of the sample has been prepared. 

For processing the statistical data, a set of statistical techniques have been used, such as 

averages, deviation standards, percentages, and Pearson’s Correlation factors, Ka
2 

test, Mann-

Whitney test, the ultimate compatibility factor, AchtparKrosal-Allis test, and linear 

declination, the alpha-Kronbakh correlation factor. 

The researcher has reached several significant results including: lack of statistically 

significant differences between the essence concept and the aggression. There is no 

relationship of statistically significant differences between the control centre and aggression, 

while there are significant differences between the self-concept and control centre. Results 

have revealed that males are more aggressive than females. The results also present that the 

aspects of aggression are common among some of the members of the study community and 

take many forms, including for example: messing up with the contents of the class-room, 

irony of teachers by imitating their voice, instigating colleagues to make chaos, shouting out 

loudly for no reason, plotting of pranks and tricks for others and feeling of inferiority. The 

results of the study also show that there are signs reflect the self-concept for some of the 

sample members, including the self-understanding, and appreciating it, feeling of love for 

others, strong relationship with others, feeling being valuable among colleagues, strong will, 

achieving success in life, and being capable to influence others. Some aspects of negative 

self-concept are spread among some of the members of the sample; such as a lack of self-

esteem, lack of self-confidence, isolation from people, stolidity, not being important, feeling 
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of hopelessness, repudiation of responsibility, being hesitant, failure to achieve their goals, 

and weak will. 

 

The results of the current also show that the aspects of control (internal - external) spread 

among the sample’s members, and the most important are: marked by control, achieving 

success in study, belief in skills cause success, setting specific targets lead to achieving them, 

failure is an evidence of lack of efforts, damages come to people because of negligence, 

misfortune day causes one’s failure, and success in tasks is linked to their easiness. 
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 :المقدمة
حاجاتو  تحوؿ دوف بموغ أىدافو أو إشباعت معوقا وطريقتعترض يسمؾ الفرد المسمؾ العدواني عندما     

مو أو اكتسابو في ظؿ البيئة التي تسود فييا األساسية، والعدواف مف وجية النظر االجتماعية يتـ تعم  
. ويتعمـ الفرد وعندما يتوافر االستعداد لديو ليتصرؼ عمى نحو عدواني مظاىر اإلحباط والقمع والصراع
كأف يفرغ طاقتو في ممارسة أنشطة مقبولة تعبر عف نزعتو لمعدواف مف أف يتسامى بدافع العدواف لديو، 

عمى العدواف وتعتبره  ضة ثانية، بيد أف البيئة التي تحر  جية، وتساير القيـ والمعايير االجتماعية مف جي
وغ لبمة عوتجعمو يعتقد بأنو الوسيمة الناجالوسيمة الوحيدة لبموغ األىداؼ، تغير اتجاه الفرد نحو العدواف 

زالة التوتر أيضاً  ر عف عدوانو بالسخرية، التنشئة االجتماعية يتعمـ الفرد أف يعب  . وعف طريؽ األىداؼ وا 
مباشر عف غريزة الموت ويرى الفرويديوف أف العدواف تعبير  .والنكتة، أو اليجاء، أو المقاضاةوالدعابة، 
ا خارجيًا في شكؿ عدواف عمى اآلخريف أو بنى في داخؿ الفرد وتعبر عف نفسيفيو طاقة تُ  ؛أو التدمير
 .(239، 238: 2007)أميمف، ، أو داخميًا في شكؿ تدمير الذاتالممتمكات

العدواف مف المشكبلت النفسية المنتشرة بصورة كبيرة بيف أوساط الطمبة، وىذا ما أشارت إليو ّد عكما يُ      
 (.311: 2033إذ جاءت نسبتو األعمى بيف مجموع المشكبلت السموكية)العبيدي،  ؛وأّكدتو الدراسات

إال أنو أكثر انتشارًا لدى األفراد في  ،والسموؾ العدواني ظاىرة منتشرة في جميع المراحؿ العمرية     
ييسر  مرحمة المراىقة، وذلؾ لما يترتب عمى ىذه المرحمة مف خصائص ارتقائية تشكؿ في ذاتيا سياقًا قد

ؽ تجعمو أكثر انفعااًل وأقؿ قدرًة عمى إخفاء ىصدور االستجابات العدوانية، فالخصائص االنفعالية لممرا
 مظاىر غضبو، وبذلؾ كانت ظاىرة العدواف مف أىـ المشكبلت االجتماعية والنفسية في المرحمة الثانوية

يكوف قد وصؿ إلى مرحمة  حيثلو، الطالب في ىذه المرحمة يسعى لتأكيد ذاتو واستقبلذلؾ ألف ، مثبلً 
ما يؤدي إلى الفكرة يصطدـ بسمطة الكبار عميو وفي سبيؿ تأكيد ىذه  ،تبمورت فييا فكرتو عف نفسو

مف مظاىر  اً الشعور بالعداء نحوىـ فينعكس ذلؾ سمبًا عمى عبلقة الفرد بغيره وبذاتو والذي يعتبر مظير 
 .(1: 2007)الجروشي، سوء التوافؽ

لمرحمة يكثر استخداـ نمط العنؼ المفظي لمتعبير عف المواقؼ المحبطة التي تثير وخبلؿ ىذه ا
وقد يرجع ذلؾ إلى تطور مظاىر النمو وتطور أساليب التعبير عف االنفعاالت  ،الغضب لدى المراىؽ

لديو، حيث تشيد مرحمة المراىقة تغيرات جسمية وجنسية وانفعالية، وىذه التغيرات تنعكس عمى سموؾ 
اىؽ في صورة تمرد وعصياف عمى السمطة الوالدية والمدرسة والمجتمع، حيث إنو في ىذه المرحمة يقؿ المر 

دماف  ،اإلحساس بالرضا ويزداد القمؽ واالكتئاب وتزداد معدالت العدوانية والعنؼ والمشاغبة والتدخيف وا 
 أكثر األنماطعنؼ يكوف وقد يكوف ذلؾ راجعًا إلى البحث عف ىوية الذات، وعمى ىذا فإف ال ،المخدرات

 (.5: 2009)الشيري، السموكية شيوعًا في ىذه المرحمة
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في شخصية الفرد وتعزيز  بارزاً  والذي يمعب دوراً  ايعد موقع الضبط مف المفاىيـ الحديثة التي ظيرت حديثً 
 اإلنسانيفيـ السموؾ  إلىا ،وقد سعت الدراسات النفسية عمومً الموجودة في البيئة المثيراتسموكو نحو 

برز مفيوـ موقع الضبط في نظرية التعمـ أمف  أوؿ (Rotter")روتر"ويعد  وضبطو والتنبؤ بو،
مدرستيف كبيرتيف مف مدارس عمـ  إلىحيث قدـ ىذا المفيوـ في نسؽ نظري متكامؿ مستند  ،االجتماعي

 .النفس ىما:المدرسة السموكية والمعرفية
حد بعيد بما يدرؾ  إلى تتأثرالطريقة التي يسمؾ بيا الفرد  أفه ويقوـ موقع الضبط عمى افتراض مفاد     

يختمفوف  األفرادف أليذه العبلقات، و  إدراكوفتراه يسمؾ في ضوء  مف عبلقات سببية بيف السموؾ وتوابعو
القوى  في حياتيـ،حيث يختمؼ ىذا الموقع المدرؾ ليذه لؤلحداثلموقع القوى المسيرة  إدراكيـمف حيث 

أساسي الخارجي يعتمد بشكؿ  -ذاتي، وما ىو خارجي فاالتصاؼ بالضبط الداخمي أوبيف ما ىو داخمي 
الفرد لمعبلقة بيف السموؾ واالستجابة في البيئة وعمى مدى شعوره بالمسؤولية الشخصية  إدراؾعمى مدى 

 (.32: 2030)شياب، جةبوجود عبلقة بيف الفعؿ والنتي ىو االعتقاد األحداث، فجوىر األحداثتجاه 
مفيوـ الذات بالعوامؿ االجتماعية مثؿ اتجاىات الفرد نحو اآلخريف واتجاىات اآلخريف نحوه،  يتأثر     

ويظير فيو دائمًا الرغبة في احتراـ الذات وتقديرىا والمحافظة عمى مكانتيا االجتماعية ودورىا وأىميتيا 
 ،ؿ الفرد لذاتو ورضاه عنيابما يعبر عف تقالستقبلؿ الذاتي مسؾ بالكرامة وابالنفس والت ،والثقة الواضحة

 (.291: 3980)زىراف، سموؾ نفسومأف أحسف طريقة لفيـ السموؾ ىي اإلطار المرجعي لمف  والتأكد
ويمكف القوؿ أف ىناؾ ارتباطًا وثيقًا بيف السموؾ ومفيوـ الذات، فالذيف يتسموف بالسموؾ المقبوؿ      

الذيف يتسـ سموكيـ بالسمبية لدييـ مفيوـ ذات سمبي )الطاىر،  في حيفلدييـ مفيوـ ذات إيجابي، 
2004 :368.) 
ماط المتناقضة مع أساليب الحياة مفيوـ الذات السمبي بمظاىر االنحراؼ السموكية واألن ؿمث  ويُ        

 -وأنيـ ال قيمة ليـ ،أنيـ غير مرغوبيف أو سيئيفالذيف يروف  -يميؿ األشخاصالعادية لؤلفراد، حيث 
ألف يسمكوا وفؽ ىذه الصورة التي يروف أنفسيـ عمييا، كما يميؿ أصحاب المفيوـ غير الواقعي عف 

ير واقعية، كما يتكوف لدييـ مفيوـ منحرؼ عف أنفسيـ، أنفسيـ إلى التعامؿ مع الحياة والناس بأساليب غ
 (.39: 2001العمي،  بأساليب منحرفة)عبديتصرفوا إلى أف  ما يدفعيـ 

صدر عنيـ تصرفات تبًا يفتقدوف الثقة بأنفسيـ، وقد روف أنفسيـ سممعنى ذلؾ أف األفراد الذيف يقدّ      
توكيد الذات، وطبقًا لنظرية التعمـ االجتماعي التي تركز عدوانية بمظاىر وأشكاؿ مختمفة قد ترتبط بسموؾ 

عمى دور المجتمع في تشكيؿ السموؾ االجتماعي مف خبلؿ النمذجة وتقميد سموؾ اآلخريف، فإنيا ترى أف 
اليدؼ مف قياـ الفرد بالسموؾ ىو إعادة بناء تقدير الذات والشعور بالقوة، وليس إلحاؽ الضرر باآلخريف 

 (.5: 3993)العمايرة، 
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كثير مف العمماء النفسييف واالجتماعييف أف السموؾ العدواني مف أصعب المشكبلت التي تواجو يؤكد  
، ولذلؾ فقد درس باحثوف كثيروف مظاىر السموؾ العدواني وعبلقتو بمتغيرات أخرى، فقد  المراىقيف اليـو

لتميفزيونية والسموؾ العدواني بيف معدؿ المشاىدة ا إحصائياعبلقة ارتباط دالة  (2001) "دحبلف"وجد 
في  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  إلى أيضاالمختمفة وىي عبلقة طردية، كما توصؿ  بأبعاده لؤلطفاؿ

، منخفض( )مرتفعمعدؿ مشاىدة التمفاز إلىتعزى األطفاؿ المشاىديف لبرامج التمفاز السموؾ العدواني لدى 
ؿ مف العدواف المادي والمفظي والسمبي والكمي، ولصالح لصالح األطفاؿ المشاىديف بمعدؿ مرتفع في ك

 األطفاؿ المشاىديف بمعدؿ منخفض في السموؾ السوي.
( أف السموكيات المضادة لممجتمع Dekovic, 2003) "ديكوفؾ"اكتشفت ( 2031عف مجمي ) نقبلً و     

االختبلؼ بيف الذكور واإلناث في السموكيات العدوانية ترتبط ارتباطًا شديدًا بالحرية واالستقبلؿ، وأف 
 "مسعودخالد "المضادة لممجتمع يرجع إلى مقدار الحرية واالستقبلؿ المعطاة لكؿ جنس. وتوصؿ 

( في دراستو عف مفيوـ الذات وعبلقتو بالسموؾ العدواني إلى عدـ وجود عبلقة دالة بيف 2008)
وي السيطرة الداخمية يميموف إلى مواجية الضغوط، فيما يميؿ ذوي ( أف ذ3989) "الحمو"المتغيريف. ووجد 

السيطرة الخارجية إلى تجنبيا، وأف الطبلب ذوي الضبط الداخمي يستخدموف األسموب المعرفي لمتعامؿ مع 
يستخدـ الطبلب ذوي الضبط الخارجي األسموب التجنبي وبدرجة أقؿ األسموب  في حيفالضغوط، 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الموىوبيف والعادييف في  وجودإلى ( 2033) شنافو  أنو وتوصؿالسموكي، 

سالبة بيف  ةمركز التحكـ ومفيوـ الذات لصالح الموىوبيف، كما أثبتت الدراسة أيضا وجود عبلقة ارتباطي
 مركز التحكـ ومفيـو الذات لدى كؿ مف الموىوبيف والعادييف.

معيارية ومفيوـ الذات، كمما كاف مفيـو بلعكسية بيف العبلقة  ( إلى وجود2001) "شيخيال"وتوصؿ     
 .االمعيارية الذات ايجابيا واقعيا انخفض مستوى

اىتـ العديد مف الباحثيف بدراسة موضوع السموؾ العدواني وعبلقتو بمتغيرات عديدة لما ليذا  لقد     
 الموضوع مف أىمية بالنسبة لمفرد والمجتمع.

راسات السابقة التي رجعت إلييا الباحثة لـ تجد دراسة تتناوؿ عبلقة مظاىر السموؾ وباستقراء الد     
الخارجي( ومفيوـ الذات. وليذا تفترض الباحثة أف الطمبة الذيف  –العدواني بمركز الضبط )الداخمي 

يث تتولد ومفيوـ الذات لدييـ يكوف سمبيًا، ح ،يعانوف مف السموؾ العدواني يفتقدوف الضبط الداخمي لمذات
ذلؾ يظير و لدييـ مشكبلت نفسية واجتماعية تؤدي إلى اضطراب مفيوميـ عف ذواتيـ وعف اآلخريف، 

 عمى شكؿ جنوح وتمرد وعنؼ وممارسة سموكيات مضادة لممجتمع.
وعميو فإف الباحثة تؤكد ضرورة االىتماـ بدراسة السموؾ العدواني لدى الطمبة وجعمو ىدفًا لمدراسة      

سموؾ الطمبة في ىذه المرحمة بالعنؼ بسبب ما يعانونو يتصؼ والبحث، السيما في مرحمة المراىقة، حيث 
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انفعاالتيـ مف خبلؿ إيذاء مف ضغوط تجعميـ يتسموف بالقمؽ والتوتر والعصبية متجييف إلى تفريغ 
 زمبلئيـ أو تخريب الممتمكات المدرسية.

متغيرات تؤثر في حدوثيا، فمنيا ما يتعمؽ  ومشكمة العدواف لدى الطمبة ليا أوجو متعددة نظرًا لوجود     
فإنو ال الطالب إلى المدرسة وىو مثقؿ بمشكبلت أسرية، فإذا حضر بالفرد نفسو ومنيا ما يتعمؽ باألسرة، 

 ينتقؿ العدواف مف األسرة إلى المدرسة. ومف ثـيجد ليا متنفسًا إال في المدرسة 
لدراسة مظاىر السموؾ العدواني، حيث سيسمط الضوء عمى  دراسةال هومف ىنا جاءت الحاجة ليذ     

ظاىرة السموؾ العدواني بيف فئة ميمة أال وىي طمبة الشيادة الثانوية مف خبلؿ ربطيا بمتغيريف وىما 
 .دراسةىذا كمو تبمورت مشكمة ال ومف، الخارجي( ومفيـو الذات -الداخميمركز الضبط )

 :دراسةمشكمة التحديد  
كبلت المدرسية سمبيًة وانتشارًا تعد ظاىرة السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية مف أكثر المش     
تحتاج إلى تضافر الجيود المشتركة سواًء عمى تترؾ آثارًا سمبية عمى العممية التعميمية، لذا فيي ألنيا 

ليا صعيد المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة، لكونيا ظاىرة اجتماعية بالدرجة األولى و 
السؤاؿ الرئيس فقد تحددت مشكمة الدراسة في  تؤثر عمى الفرد والمجتمع، وعميو التي انعكاساتيا السمبية 

وبيف كؿ مف مركز الضبط  يالعدوان مظاىر السموؾ بيف صائيةذات داللة إح عبلقةىؿ توجد اآلتي:
 الخارجي( ومفيـو الذات لدى طمبة الشيادة الثانوية العامة بمدينة مصراتة؟ –)الداخمي 
 :دراسةأىداف ال

 :األىداؼ التالية تحقيؽ تيدؼ ىذه الدراسة إلى      
 .أفراد العينةبيف انتشارًا مظاىر السموؾ العدواني أكثر  التعرؼ عمى (3
 .بيف أفراد العينة اً انتشار الخارجي(  -مركز الضبط )الداخمي أكثر مظاىر التعرؼ عمى (2
  .بيف أفراد العينةانتشارًا السمبي(  -يجابيإلمفيـو الذات )ا مظاىر أكثر التعرؼ عمى( 1
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب درجات أفراد العينة عمى مقاييس  التعرؼ عمى ما إذا كانت( 4

مثؿ )الجنس، إعادة  ومركز الضبط، ومفيوـ الذات وفؽ بعض متغيرات الخمفية العدواف،:الدراسة وىي
 السنة الدراسية الخ...(.

عينة عمى مقاييس فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب درجات أفراد ال التعرؼ عمى ما إذا كانت توجد( 5
، مثؿ )المستوى وفؽ بعض متغيرات الخمفيةومفيوـ الذات  الضبط، ومركز الدراسة وىي: العدواف،

 الخ...(. ـاألتعميـ الدراسي، مشاىدة أشرطة العنؼ، اإليماف بمغة العنؼ، تعميـ األب، 
 .مدى إسياـ مركز الضبط ومفيـو الذات في حدوث العدواف التعرؼ عمى( 6
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 الدراسة:أىمية 
 تكمف أىمية ىذه الدراسة في اآلتي:     

التعرؼ عمى أىـ المشكبلت السموكية التي يعاني منيا المراىقوف، وىي السموؾ العدواني الذي يظير ( 3
نتيجة فقداف الشعور باألماف نتيجًة لئلحباط، وغياب العدالة، وتيديد وامتياف الذات، والظروؼ االجتماعية 

 الضاغطة.
لكثير مف األبحاث في ىذا المجاؿ عمى الصعيد الداخمي  المكممة مف الدراسات واألبحاثتعد ( 2

 والخارجي في مجاؿ مظاىر السموؾ لمطبلب في المرحمة الثانوية.
معرفة العممية المتعمقة بموضوع العدواف في وضع تصور نظري يشرح ويفسر مظاىر التوظيؼ ( 1

 العدواف.
صائييف النفسييف واالجتماعييف العامميف في المدارس الثانوية، لمساعدة تقديـ بعض التوجييات لؤلخ( 4

 الطبلب في التغمب عمى مشكبلتيـ النفسية.
تبصير أولياء األمور بأسباب السموؾ العدواني ومظاىره الشائعة لدى أبنائيـ التي تعيؽ توافقيـ ( 5

 الشخصي واالجتماعي والدراسي.
تزويد المكتبة الميبية وتدعيميا وتقديـ إطار نظري يفيد الباحثيف في ىذا تعد ىذه الدراسة إسيامًا في ( 6

 المجاؿ.
الخروج ببعض التوصيات التي تفيد في الحد مف انتشار بعض مظاىر العدواف، وىذه التوصيات ( 7

 تكوف نابعة مف نتائج الدراسة.
 :أسئمة الدراسة

 ة: اإلجابة عف األسئمة اآلتي إلى تيدؼ ىذه الدراسة     
 بيف أفراد العينة؟انتشارًا مظاىر السموؾ العدواني أكثر ما  (3
 ؟بيف أفراد العينة انتشاراً الخارجي(  -مركز الضبط )الداخمي أكثر مظاىرما  (2
  بيف أفراد العينة؟انتشارًا السمبي(  -يجابيإلمفيـو الذات )ا مظاىر أكثر( ما 1
 العدواف،:درجات أفراد العينة عمى مقاييس الدراسة وىي( ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب 4

 ومركز الضبط، ومفيـو الذات وفؽ بعض متغيرات الخمفية؟
 ( ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب درجات أفراد العينة عمى مقاييس الدراسة وىي: العدواف،5

 ومفيـو الذات وفؽ بعض متغيرات الخمفية؟ الضبط، ومركز
 إسياـ مركز الضبط ومفيـو الذات في حدوث العدواف؟ ما مدى( 6
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 :دراسةمصطمحات ال
 المفاىيـ التي تحتاج إلى تعريؼ ومف بينيا: أوالمصطمحات  بعضالدراسة  هفي ىذ تورد     

 :العدوان( 1
العدواف بأنو نوع مف السموؾ أو األفعاؿ المصحوبة بالغضب والتوتر والكراىية، وىو  "كروزني"عرؼ     

مثؿ حالة مف الدافعية لعدد مف النماذج السموكية األخرى، ويقصد بو تسموؾ مشحوف باالنفعاالت المركبة 
ع بنتائج باشرة مع االستمتاكؿ سموؾ يؤدي إلى إيقاع األذى باآلخريف سواًء بطريقة مباشرة أو غير م

 (.349، 348: 2002)شقير، األذى
 السموك العدواني:( 2

بأنو سموؾ ييدؼ إلى إحداث نتائج  "خالد عز الديف"نقبًل عف السموؾ العدواني  "اباندور البرت "يعرؼ      
 (.9: 2030)عز الديف، فة الجسدية أو المفظية عمى اآلخريتخريبية أو مكروىة أو السيطرة مف خبلؿ القو 

 التعريف اإلجرائي لمسموك العدواني:
كؿ ما يصدر عف الفرد مف سموؾ بدني أو لفظي مباشر أو غير مباشر،  بالسموؾ العدوانييقصد     

يتضح في الدرجة  اييدؼ إلى إلحاؽ األذى بالذات أو باآلخريف أو بالممتمكات الخاصة أو العامة، كم
 .ىذه الدراسةدواني في التي يتحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس السموؾ الع

 التعريف اإلجرائي لمظاىر السموك العدواني:( 3
يظير السموؾ العدواني لدى الطمبة بأشكاؿ ومظاىر مختمفة، منيا العدواف البدني ويقصد بو اإليذاء      

الجسدي المؤذي الموجو نحو الذات أو اآلخريف مثؿ )ضرب الرأس، ضرب الوجو، تمزيؽ المبلبس، 
 االنتقاـ(.و ، التحريض، المضايقة، خريفاآلكات تدمير ممتم

والعدواف المفظي يقصد بو السموؾ المفظي المؤذي الموجو نحو الذات أو اآلخريف مثؿ )التقميؿ مف 
ىانتيا، كره الذات، الشعور بالتفاىة، التنابز باأللقاب، إحراج اآلخريف، السخرية،  شأف الذات، شتـ الذات وا 

يؤدي  يقصد بو ما يصدر عف الفرد مف سموؾ مؤذٍ (، والعدواف الموجو نحو األشياء ةالتيديد، الشتـ، اإلىان
إلى إتبلؼ األشياء مثؿ )العبث بمحتويات الفصؿ، رمي األوراؽ داخؿ ساحة المدرسة، الرسـ عمى حائط 

 المدرسة(.
 :طمركز الضب (4

بو مف نتائج، فإذا أرجع  وما يرتبطو إدراؾ الفرد لمعبلقة بيف سموكو، أن"الخطيب" مركز الضبط بعرفت    
الفرد أسباب نجاحو، أو فشمو إلى ما لديو مف قدرات، وما يقوـ بو مف مجيودات ُيَعدُّ داخمي الضبط، أي 
يتميز بالضبط الداخمي، ويقابؿ ذلؾ الشخص شخص آخر خارجي الضبط، أي الذي يعزو إنجازاتو وما 

لعوامؿ الخارجية سواء أكانت الحظ أـ الفرصة، أـ الصدفة، يتخذه مف قرارات، وما يحققو مف أىداؼ إلى ا
 (.387: 3990أـ مساعدة اآلخريف )الخطيب، 



8 
 

 التعريف اإلجرائي لمركز الضبط:
الطريقة التي يدرؾ بيا الفرد العبلقة بيف سموكو وما يترتب عميو مف نتائج، ويقوـ بإسناد ىذه  ىو   

ما إلى عوامؿ خارجية تتحكـ في مصيره فيقؼ عاجزًا  ،مف ذاتوالنتائج إما إلى قدراتو وجيوده المبذولة  وا 
 .ىذه الدراسةأماميا، كما يتضح في الدرجة التي يتحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس مركز الضبط في 

 :مفيوم الذات (5
مفيوـ افتراضي شامؿ يتضمف جميع األفكار والمشاعر التي تعبر عف خصائص جسمية وعقمية  ىو     

 (.391: 3988)التبيتي، معتقداتو وقيمو وخبراتو وطموحاتوعند الفرد تشمؿ وشخصية 
 التعريف اإلجرائي لمفيوم الذات:

ىو إدراؾ الفرد لنفسو، وىذا اإلدراؾ يتـ تشكيمو مف خبلؿ خبرات الفرد بالواقع واحتكاكو بو، ويتأثر     
يف في حياتو، كما يتضح في الدرجة التي يتحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس بدعـ األشخاص الميم  

 .ىذه الدراسةمفيـو الذات في 
 :طمبة الشيادة الثانوية العامة (6

ناثًا(  يقصد بيـ         بقسيميا العممي واألدبي، وىي آخرالطمبة الذيف يدرسوف في السنة الثالثة )ذكورًا وا 
التي الثانوي عمى شيادة إتماـ مرحمة التعميـ يتحصؿ الطمبة بعد اجتيازىا ، يالثانو  سنة مف مرحمة التعميـ

 تؤىميـ لممرحمة الجامعية.
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 .السموك العدواني 
 .مركز الضبط 
 .مفيوم الذات 
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 تمييد:
، شرحًا وتفسيرًا لتمؾ المفاىيـ والمتغيرات التي تتضمنيا الدراسةالباحثة في ىذا الفصؿ تتناوؿ     

سيتـ التعريؼ بمركز الضبط، كما حيث يتـ التعريؼ بالعدواف وبأسبابو ونظرياتو ومظاىره. 
وتحديد أنواعو، ومعرفة العوامؿ المؤثرة فيو، كذلؾ سيتـ التعريؼ بمفيوـ الذات، وتحديد أنواعو، 

بضبط خارجي يتصؼ تفترض أف الشخص العدواني  ة. ذلؾ ألف الباحثوالعوامؿ الكامنة وراءه
وذلؾ عمى الدراسة . وفيما يمي عرض لمفاىيـ عدـ األىميةر ذاتو ألنو يشعر بالدونية و ويحق  

 النحو اآلتي:
 مفيوم العدوان: (أوالً 
 إليو وتطرقتباىتماـ كبير مف عمماء النفس والتربية، فشغؿ تفكيرىـ حظي السموؾ العدواني     

مظاىره وأسبابو، وبخاصة بعد ما عانت المجتمعات اإلنسانية في السنوات  بيدؼ معرفةدراساتيـ 
ي السموؾ اإلرىابي بصورة األخيرة مف انتشار بعض مظاىر العنؼ المرفوض اجتماعيًا، وتفش  

االجتماعية  مّطردة في معظـ المجتمعات عمى اختبلؼ توجياتيا العقائدية والسياسية ومستوياتيا
 والثقافية.
الميؿ إلى االعتداء والتشاجر واالنتقاـ  :السموؾ العدواني عّدة أشكاؿ ومظاىر منياويأخذ        

ظيارىـ بمظير  ،والمشاكسة، والمعاندة، والميؿ إلى التحدي، ونقد اآلخريف وكشؼ أخطائيـ وا 
حداث  الضعؼ أو العجز، أو الميؿ إلى تعذيب النفس أو اآلخريف، وتعكير الجو والتشيير، وا 

الفتف بصورىا المختمفة المعروفة، وتختمؼ أساليب التعبير عف الغضب مف فرد إلى آخر سواًء 
أو ضد  خريفاآلفي نوعيتيا أو درجتيا أو في نسبة ترددىا، وقد يكوف العدواف موجيًا ضد 

 (.2: 2003)الصايغ، يكوف بدنيًا أو لفظياً  وقد ،الذات
في صمب كثير مف المشكبلت اإلنسانية الممحة مثؿ الحرب، السموؾ العدواني ويكمف     

ننا نعمـ أف أ "زيور مصطفىي"التعصب بأنواعو، جنوح األحداث. ويرى عالـ النفس التحميم
العدواف طاقة انفعالية البّد ليا مف منصرؼ، وال مناص مف أف تتخذ ليا ىدفًا تفرغ فيو شحنتيا 

 خريفاآلاالجتماعية العادية يجد العدواف منصرفًا في أنواع النميمة وتجريح الزائدة، وفي الظروؼ 
ة، وعندما يصؿ العدواف إلى درجة بالغة في الشّدة، أو عندما تتخاذؿ أساليب ذعفي النكتة البل

ضبطو، فإنو يميؿ إلى الفتؾ فتكًا مباشرًا بمصدر النقمة، أما إذا استحاؿ الوصوؿ إلى مصدر 
، فالعدواف إذف يحتمؿ النقؿ أي لعدواف يمتمس ىدفًا آخر ليصبح كبش الفداء بديبًل فإف ا ،النقمة

ذا حيؿ بينو وبيف اإلفراغ عنو تد نحو الذات فتفتؾ أف ير  ثفإنو ال يمب ،استبداؿ ىدؼ بيدؼ، وا 
 (.209، 207: 2009)أبو دلو، النفس بنفسيا

د إللحاؽ األذى باآلخريف، سواًء بطريؽ أف العدواف نشاط ىداـ، يقوـ بو الفر  "ىمجارد"يرى و       
فيرى أف "انطوني ستور"أما  .االستيزاء والسخرية واليجاء أو بإحداث األذى واأللـ الجسدي
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سة القوة مع بني وأكثرىا حبًّا واستمتاعًا بممار  ،اإلنساف ىو أكثر األجناس تدميرًا لبني جنسو
 (.39: 2005خمي، ي)الشجنسو
إلى أف السموؾ العدواني يرجع إلى عجز األنا عف تكييؼ النزعات " فرويد"يشير  بينما      

الفطرية الغريزية مع مطالب المجتمع وقيمو ومثمو ومعاييره، أو عجز ىذه األنا عف القياـ بعممية 
فإف  ،التسامي، أي استبداؿ النزعات الفطرية بأنشطة مقبولة اجتماعيًا، وعندما يكوف األنا ضعيفاً 

تمتمس اإلشباع، ويعد السموؾ العدواني واحدًا مف طرؽ اإلشباع  ثغريزية تنطمؽ إلى حيالميوؿ ال
 (.45، 41: 3985الستار،  )عبد
ر لدى عمماء النفس االجتماعييف يوىكذا تطور مفيـو العدواف، وأصبح يحظى باىتماـ كب     

ية في المجتمعات، في العصر الحديث نظرًا النتشاره بنسبة مرتفعة بيف مختمؼ الفئات العمر 
غير  اً سموك هالسيما بعد أف أصبح مف المشكبلت السموكية لدى طمبة المدارس الثانوية، باعتبار 

 تؤثر عمى الفرد والمجتمع عمى حدٍّ سواء. مقبوؿ اجتماعيًا لما لو مف آثار سمبية
 :تعريف السموك العدواني

عمى الرغـ مف تعدد الدراسات في مجاؿ السموؾ العدواني، إال أنو يظؿ واحدًا مف    
 قدو الموضوعات األكثر تحدًيا لمدارسيف بسبب الحيرة في وضع تعريؼ جامع مانع لمعدواف، 

تعددت وتنوعت التعريفات التي تناولت السموؾ العدواني بالتفسير، فإطاره المرجعي متعدد ألنو 
والمرضي، وعمـ الفسيولوجيا العصبي،  ينتمي إلى كثير مف العموـ، كعمـ النفس بفرعيو السويّ 

 (.7: 2004)البببلوي، األنثروبولوجيا وغيرىا مف العموـوعمـ االجتماع و 
 عدواف بعدة تعريفات مف بينيا:ؼ الر  وقد عُ    
عرؼ "رضواف" العدواف بأنو صفة تطمؽ عمى أشكاؿ محددة مف السموؾ كالضرب أو الصدـ ( 3

مثبًل، أو عمى أشكاؿ معينة مف الحوادث االنفعالية أو كمييما معًا، أو عمى الظواىر المرافقة 
: 2002)رضواف، يزة والدافعمضاميف دافعية كالغر  لمحوادث االجتماعية كالغضب والكره، أو عمى

260.) 
ذى بفرد "السيد" إلى العدواف بأنو االستجابة التي تعقب اإلحباط ويراد بيا إلحاؽ األويشير( 2

 (.374: 3980)السيد، آخر أو حتى بالفرد نفسو
ويرى "فرويد" أف العدواف نمط مف السموؾ المعبر عف غريزة الموت، وأنو يستيدؼ تحقيؽ ( 1

ا أف يتجو إلى الداخؿ بقصد تدمير الذات، أو يتجو إلى الخارج مف أجؿ تدمير ىدفيف، إمأحد 
 (.119: 2003)حسف، عالـ الخارجي بما في ذلؾ األفراداألشياء وال

سواًء كاف موجيًا ضد  ـوعرؼ "فايد" العدواف بأنو أي سموؾ يتسـ باألذى أو التدمير أو اليد( 4
: 2003)فايد، و شكؿ لفظير عنو في شكؿ بدني أاآلخريف أو ضد الذات، وسواًء تـ التعبي

31.) 
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وعرؼ "درويش" العدواف بأنو سموؾ يصدره فرد أو جماعة صوب آخٍر أو آخريف أو صوب ( 5
لفظيًا كاف أـ ماديًّا، إيجابيًا كاف أـ سمبيًا، مباشرًا أو غير مباشر، أممتو مواقؼ الغضب أو  ،ذاتو

كات، أو الرغبة في االنتقاـ أو الحصوؿ عمى مكاسب اإلحباط، أو الدفاع عف الذات والممتم
)درويش، اآلخر ؼب عميو إلحاؽ أذى بدني أو مادي أو نفسي بصورة متعمدة بالطر تتر يمعينة، 
3999 :129.) 

وعرؼ "الخالدي" العدواف بأنو سموؾ يوجو نحو الغير، الغرض منو إلحاؽ األذى والضرر ( 6
 (.304: 2002)الخالدي، يوجو نحو الذات فيمحؽ الضرر بيا النفسي والمادي، وقد

العدواف سموؾ يصدر عف الفرد سواء كاف ذلؾ  أفبلحظ مف العرض السابؽ لمتعريفات يو       
بالعيوب  اآلخريفووصؼ  باأللقابلفظيا مثؿ الشتائـ والتنابز  أوبدنيا مثؿ الضرب والعراؾ، 

وذلؾ باستخداـ القوة  اإلحباطمصدر الشخص  إلىواف عندما يوجو العدًا مباشر  أوىانة، إلوا
أو شيء  خرآشخص  إلىيوجو العدواف غير مباشر عندما  أوالتعبيرات المفظية،  أوالجسمية 

بالممتمكات  أو باآلخريف أوبالذات  األذى إلحاؽ بيدؼ، األصميتربطو صمة بالمصدر  خرآ
 أونتيجة لمضغوط النفسية المتواصمة  اإلحباطوالعدواف قد يكوف ناتجا عف  .العامة أوالخاصة 

 المتكررة التي يتعرض ليا الفرد.
 :مظاىر السموك العدواني

عمى الرغـ مف أنو ال يوجد اتفاؽ تاـ بيف الباحثيف عمى معنى محدد لمفيوـ العدواف، إال أف     
ىذا المفيـو  ىناؾ اتفاقًا بينيـ عمى العديد مف مظاىره التي توصموا إلييا مف خبلؿ تحميؿ

خضاعو لمقياس، وُيعّبر األفراد عف سموكيـ العدواني بمظاىر مختمفة تدؿ عمى غضبيـ  وا 
 .واستيائيـ

بتوضيح مظاىر السموؾ العدواني في مجموعة مف  "الفبلح"نقبًل عف (2002وقاـ حسف )    
 النقاط عمى النحو اآلتي:

وقد يصاحب ذلؾ مشاعر مف  ،واإلحباطيبدأ السموؾ العدواني كنوبة مصحوبة بالغضب ( 3
 الخجؿ والخوؼ.

 تتزايد نوبات السموؾ العدواني نتيجة لمضغوط النفسية المتواصمة أو المتكررة في بيئة الطفؿ.( 2
االعتداء عمى األقراف انتقامًا أو بغرض اإلزعاج باستخداـ اليديف أو األظافر أو األسناف أو ( 1

 الرأس أو الرجميف أو الجسـ.
 لمّدة مف الزمف بغرض اإلزعاج. ؤىااالعتداء عمى ممتمكات اآلخريف واالحتفاظ بيا، أو إخفا (4
 .نقدعدـ القدرة عمى قبوؿ ال( 5
مشاكسة غيره وعدـ االمتثاؿ لؤلوامر والتعميمات وعدـ التعاوف والترقب والحذر والتيديد ( 6

 المفظي وغير المفظي.
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 واالمتعاض والغضب. سرعة الغضب واالنفعاؿ وكثرة الضجيج( 7
 وتبادؿ السب والشتـ والتمفظ بألفاظ نابية. ءزمبلمتوجيو النقد البلذع ل( 8
تبل ،تخريب ممتمكات اآلخريف كتمزيؽ الدفاتر والكتب وكسر األقبلـ( 9 ؼ المقاعد والكتابة وا 

 (.40، 19: 2033)الفبلح، عمى الجدراف
إلى أف يمارس مظاىر السموؾ العدواني في بيئتو إف مشاعر العدواف ودوافعو تدفع بالفرد المراىؽ 

 المدرسية في الجوانب التالية:
جراءاتيا( 1  : العدوان الموجو نحو إدارة المدرسة وا 

حيث نجد أف النشاط التخريبي لمطالب العدواني متركز في المخالفات المتكررة لتعميمات      
ويختمؽ اإلشاعات ويضخـ أخطاء  ،ااإلدارة فيمزؽ إعبلناتيا ويحرض اآلخريف عمى مخالفتي

ويصؿ ويطمؽ عمى المدير األلقاب والنعوت التي تيدؼ إلى التقميؿ مف شخصيتو،  ،العامميف فييا
 االنحراؼ بيؤالء الطمبة إلى تحريض اآلخريف عمى الغياب وسوء التصرؼ.

 : فصلالعدوان الموجو نحو المدرس في ال( 2
ؾ ضحِ والقياـ بأعماؿ تُ  ،ومقاطعة المدرس أثناء حديثو ويتمثؿ في التيريج أثناء الدرس     

األمر الذي يؤدي إلى ضياع فرص التدريس مف جية  ،اآلخريف وغيرىا مف التصرفات الرديئة
لى إحراج المدرس أماـ طبلبو.  وا 

 : العدوان الموجو نحو الطمبة( 3
اآلخريف مف زمبلئيـ يمارس البعض مف ذوي النزعة العدوانية عدوانيـ عمى وبموجبو      

ويتجاوبوف مع توجييات المدرس، بحجة أف ىؤالء ىـ  ،خاصة الذيف يؤدوف واجباتيـ بانتظاـ
عمى بعض جوانب تقصيرىـ. وقد يتخذ عدوانيـ عمى  ووتنبيي ،عف إثارة المدرس المسئولوف

تخذ أسموبًا آخر الطمبة أسموبًا مباشرًا داخؿ المدرسة أو خارجيا كالضرب أو الشتـ أو التيديد أو ي
تبلؼ لوازميـ بصورة سرية.ك  تمزيؽ كتبيـ وا 
 : لعدوان الموجو نحو بناية المدرسة وأثاثيا وممتمكاتيا( ا4

 ،أو الكتابة البذيئة عمى الجدراف ،قياـ بعض الطمبة بتحطيـ زجاج النوافذفي ذلؾ ويتجمى       
تبلؼ أزىارىا، وقد يصؿ األمر إلى  إتبلؼ حنفيات المياه أو مفاتيح أو العبث في الحديقة وا 

 (.268: 2030الكيرباء)الداىري، 
أف السموؾ العدواني لدى الطمبة يأخذ مظاىر متنوعة مثؿ ( 3996) "عودة وموسى"ويرى      

يرى أنو يعّد مف المشكبلت  حيثاإلزعاج والسرقة والكذب، واالنضماـ إلى العصابات التخريبية، 
النفسية واالجتماعية التي تصاحب الطالب، وأنو ابتدأ مف مرحمة الطفولة، وقد ينتقؿ ويتطور في 

النطواء والخجؿ امراحؿ عمرية متقدمة، وبالتالي تضعؼ لديو روح المبادرة ويتجو إلى العزلة و 
أف مف مظاىر السموؾ ( Perry, 1995) "بيري"ويرى  .مما يعرضو الضطرابات نفسية عميقة
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)مف عصي، ؤلدوات المستخدمة في أعماؿ العنؼالعدواني لدى الطمبة ما يرتبط بحمؿ الطمبة ل
أف مظاىر إلى ( 2009)" المجذوب"قد يصؿ إلى تعاطي السجائر. ويشيروسكاكيف وأسمحة(، أو 

عتداء البدني أو الضرب أو التيديد باال السموؾ العدواني قد تكوف عمى شكؿ التعدي البدني مثؿ
 (.23: 2032التعدي المفظي مثؿ السب الساخر أو التوبيخ)الصالح، 

ومف خبلؿ عرض المظاىر السابقة يتضح خطورة السموؾ العدواني لما لو مف آثار وخيمة      
نما عمى المجتمع بأسره، وآثاره السمبية تؤدي إلى إلحاؽ  ال تعود عمى الفرد واألسرة فحسب، وا 

المشكبلت ى حدإت وباآلخريف وبالممتمكات، وىو سموؾ غير مقبوؿ اجتماعيًا، ويمثؿ األذى بالذا
المبكرة ليذه الظاىرة تساعد في  معرفةوالاجو المراىؽ خبلؿ ىذه المرحمة، السموكية التي تو 

 دوف عناء كبير.مف التخمص منيا مبكرًا و 
 :أشكال السموك العدواني

مة ليذا السموؾ، وباختبلؼ اختبلؼ التعريفات المستخداختمفت تصنيفات العدواف حسب      
والجنس، والبيئة المحيطة بالفرد، والمستوى الثقافي واالجتماعي، وأسموب التنشئة  العمر،

 إلى:تصنؼ أشكاؿ العدواف ، فإف (2004) "أميمف" عف ونقبلً األسرية.
ظ عمى بقائو واستمرار ويمارسو اإلنساف، أو الكائف الحي مف أجؿ الحفا العدوان السوي:( 1

 حياتو، والمحافظة عمى الذات وبموغ األىداؼ.
وىو العدواف الذي يتحوؿ بوعي أو بغير وعي إلى سبلح فتاؾ يسبب  العدوان المرضي:( 2

 األذى، والموت، والخراب سواًء لئلنساف أو لبيئتو عمى حدٍّ سواء.
دوف أف  مف مف خبلليا إلى اإلساءة لآلخريف، أو خداعيـ الفرد سعىوىي التي ي :العدائية( 3

 يمحؽ بيـ أي ضرر أو آالـ بدنية.
ويتضح في صورة الغضب أو االنزعاج والتي مف المحتمؿ أف تشبو في  السموك التعبيري:( 4

 طبيعتيا سموؾ العدواف، ولكنيا ال تصؿ في صورتيا التعبيرية إلى المستوييف األوؿ والثاني.
يقود إلى توجيو أو  ،ومف أمثمتو ممارسة سموؾ يرمز إلى احتقار اآلخر ان الرمزي:العدو ( 5

 (.88: 2004االنتباه إلى إىانة تمحؽ بو بطريقة رمزية غير مباشرة)أميمف، 
 ،المجيد سيد أحمد" و"زكريا أحمد" بتقديـ تصنيؼ ألشكاؿ العدواف كما قاـ كؿ مف "عبد     

 واف. وسنحاوؿ تبيانيا عمى النحو اآلتي:حيث قدما خمسة عشر نوعًا لمعد
 زؾ العنيؼ مع القوؿ البذيء الذي يشمؿ الشتائـ والتنابو : يرتبط السمالعدوان المفظي( 1

 ووصؼ اآلخريف بالعيوب واستخداـ جمؿ التيديد. ،باأللقاب
: يستخدـ البعض اإلشارات مثؿ إخراج المساف أو قبض اليد عمى شاريإ عدوان تعبيري أو( 2

 اليد وربما استخداـ البصاؽ.
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: يستفيد البعض مف قوة أجساميـ في إلقاء أنفسيـ أو العدوان العنيف بالجسد وأجزائو( 3
ببعض اآلخريف، وقد تكوف لؤلظافر أو األرجؿ أو األسناف أدوار مفيدة لمغاية في االصطداـ 
 ة.ككسب المعر 

الة عابرة، نتيجة الخبلؼ أثناء المعب : قد يكوف السموؾ العدواني حةفسعدوان الخالف والمنا( 4
 أو المنافسة والتحدي أثناء الدراسة، وعادًة ما تنتيي نوبة العدواف بالخصاـ والتباعد بيف الطرفيف.

نو مباشر إذا وجو مباشرة إلى شخص مصدر اإلحباط وذلؾ إ: يقاؿ لمعدواف العدوان المباشر( 5
 المفظية.باستخداـ القوة الجسمية أو التعبيرات 

يحولو  ، فقديفشؿ في توجيو العدواف مباشرة خوفًا مف العقاب عندما: العدوان غير المباشر( 6
 إلى شخص آخر أو شيء آخر تربطو صمة بالمصدر األصمي.

 ىو إيذاء شخص بالذات كصديقو أو أخيو أو الخادمة وغيرىا.و : العدوان الفردي( 7
نوع مف العدواف ضد شخص أو أكثر مثؿ طفؿ يقترب : يوجو األطفاؿ ىذا الالعدوان الجمعي( 8

مف مجموعة أطفاؿ منيمكيف في عمؿ ما عند رغبتيـ في استبعاده، دوف اتفاؽ سابؽ بينيـ، 
وأحيانًا يوجو العدواف الجمعي إلى الكبار أو ممتمكاتيـ، وقد يمثؿ أحد األطفاؿ صورة المقصود 

 يـ.يتفريسة لعدواناألطفاؿ طفبًل ضعيفًا يتخذونو وينياؿ عميو باقي األطفاؿ عقابًا، وعندما يجد 
يف سموكيًا تيدؼ إلى إيذاء ب: إف العدوانية عند بعض األطفاؿ المضطر العدوان نحو الذات( 9

يقاع الضرر بيا، وتتخذ أشكااًل مختمفة مثؿ تمزيؽ الطفؿ مبلبسو أو كتبو أو شد الشعر  ،النفس وا 
 األظافر أو عض األصابع.أو جرح الجسـ ب ،أو ضرب الرأس بالحائط

مثبًل ف: عندما يسمؾ الطفؿ بطريقة عدوانية وسيمية يكوف لديو ىدؼ معيف العدوان الوسيمي( 11
، فإنو يقـو آخر يقؼ في طريقو بلحظ طفبلً ،وييحاوؿ الطفؿ االنزالؽ عمى السطح المائؿ عندما

 .لكي ينزلؽالطفؿ بدفع ذلؾ 
تعمد الطفؿ االنزالؽ عمى السطح المائؿ؛ كي يصدـ طفبًل  : يتمثؿ فيما إذاالعدواني العدائي( 11

 آخر أمامو، انتقامًا مف ىذا اآلخر الذي سبؽ أف أغضب الطفؿ األوؿ.
بلف : مف المعروؼ أف العدواف الوسيمي والعدواف العدائي ىما المشك  العدوان المقصود( 12

 د.و لمعدواف المقص
وىي دوافع غامضة تصدر مف  ،ني أىوج أو طائشاً : يكوف السموؾ العدواالعدوان العشوائي( 13

الطفؿ نتيجة عدـ شعوره بالخجؿ مثؿ الطفؿ الذي يقؼ أماـ بيتو أو فصمو مثبًل، ويضرب كؿ 
 مف يمر عميو مف األطفاؿ ببل سبب.

واحدة مف صور العدواف التي تؤدي في الغالب إلى شجار وتكوف أحيانًا وىي : المضايقة( 14
 التقميؿ مف الشأف.عف طريؽ السخرية و 
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وقد يسبب  ،: ويكوف الطفؿ المياجـ لديو تمذذ بمشاىدة معاناة الضحيةلبمطجة والتنمرا( 15
 (.45، 44: 2033لمضحية بعض اآلالـ ومنيا شد الشعر أو األذف أو القرص)الفبلح، 

 كما يصنؼ البعض العدواف إلى ثبلثة أنواع تبلحظ عند الطمبة، وىي:     
 حيث يدافع الطالب ىنا عف نفسو ضد اعتداء أقرانو. عن استفزاز:عدوان ناتج ( 1
أقرانو أو وىنا ييدؼ الطالب مف خبللو إلى السيطرة عمى  عدوان ناتج من غير استفزاز:( 2

 أو إغاظتيـ أو التسمط عمييـ. إزعاجيـ
ويمجأ الطالب فيو إلى تحطيـ األشياء، ويبدو  العدوان المتفجر المصحوب بنوبة من الغضب:( 3

 (.204: 2007)القمش، المعايطة، كأنو ال يستطيع السيطرة عمى غضبوىنا 
 ( إلى خمسة تصنيفات ىي:3976) عبد الحميدبينما صّنفو ضياء      

 سموؾ عدواني بدني ويتمثؿ في الضرب، والمسؾ، والدفع.( 3
 الشتائـ، والتنابز باأللقاب.سموؾ عدواني لفظي ويتمثؿ في ( 2
 سموؾ عدواني موجو نحو إتبلؼ الممتمكات ويتمثؿ في التخريب بمختمؼ أشكالو.( 1
 .خروفاآلسموؾ عدواني حيازي ويقصد بو االستحواذ عمى ما يمتمكو  (4
، 31: 2004ة مظاىر السموؾ العدواني)البببلوي، سموؾ عدواني غير مصنؼ ويمثؿ بقي( 5

34.) 
حيث يميز األطباء النفسيوف  ؛لمعدواف تصنيفات مختمفة حددىا ميداف الطب النفسيو ىذا       

ألوؿ سافر وصريح ومباشر، والثاني غير مباشر فابيف العدواف الظاىر والعدواف المغطى، 
 ومقنع.

الغضب  ال يكوف  حيث ،الذرائعيوىناؾ العدواف الغضبي الذي يكوف مبعثو الغضب، والعدواف 
والعدواف ذريعة ليدؼ يتوخاه مثؿ، حاؿ الطفؿ الذي يعتدي عمى آخر ليحصؿ عمى مسببًا فيو، 

، ولكنو يقع اً واضحوقد يكوف لعبتو، وىناؾ العدواف العصابي وىو نوع مف العدواف مغطى غالبًا، 
ة استحدثتيا تجارب تعمى أشخاص غير مقصوديف أصبًل بو، وتدفع إليو مشاعر كراىية مكبو 

 (.309، 308: 2002)الخالدي، طفولةصادمة مف ال
 :العوامل المسؤولة عن حدوث السموك العدواني

 ومف ىذه العوامؿ: ،ىناؾ بعض العوامؿ واألسباب التي تؤدي إلى ظيور السموؾ العدواني    
 العوامل البيولوجية: (1

فثمة تشير دراسات عديدة أجريت عمى اإلنساف والحيواف إلى أف لمعدواف أسسًا بيولوجية،      
عبلقة بيف العدواف مف جية واالضطرابات الكروموسومية واليرمونية مف جية أخرى، ويشير 

لوجية ر أكثر عدوانية مف اإلناث بوصفو دليبًل عمى أثر الفروؽ البيو و البعض إلى أف كوف الذك
 (.232: 2007)القمش، المعايطة، عمى مستوى السموؾ العدواني
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وتفتػػػػػرض النظريػػػػػة البيولوجيػػػػػة أف السػػػػػموؾ المشػػػػػكؿ يمثػػػػػؿ حظًّػػػػػا وراثيػػػػػًا أو بيولوجيػػػػػًا وأف بعػػػػػض 
وجػػود ضػػرر وراثػػي أو خمػػؿ فػػي أداء عمػػى المشػػكبلت السػػموكية ومنيػػا العػػدواف ىػػي بمثابػػة دالئػػؿ 
مػة الوراثة والعوامؿ الجينية مف العوامػؿ اليافالمخ لوظائفو أو عدـ التوازف الكيميائي الحيوي، إذف 

لػػوحظ أف السػػموؾ العػػدواني المضػػاد لممجتمػػع يكثػػر بػػيف األفػػراد الػػذيف لػػدييـ قػػد المسػببة لمعػػدواف، و 
د مػػػػف التجػػػػارب التػػػػي أجريػػػػت عمػػػػى الغػػػػدد الييبوسػػػػبلمية يػػػػعدالوقػػػػد دلّػػػػت  ،(xyyالجػػػػيف الػػػػوراثي )

موؾ تبدو عمػى الكػائف الحػي جميػع أعػراض السػعمى أنو الموجودة في قاع المخ بالتيار الكيربائي 
أف منطقػة الفػص  ووجيػة النظػر البيولوجيػة ، العدواني مع عدـ وجود سبب يثير مثؿ ىػذا السػموؾ

الجبيػي والجيػػاز الطرفػي مسػػؤولة عػف ظيػػور السػموؾ العػػدواني عنػد الطفػػؿ، وىػذا مػػا أشػارت إليػػو 
استئصػاؿ بعػض التوصػيبلت فػي ىػذه المنطقػة، أدى إلػى  التػي بينػت أف( Eron, 1977نتػائج )

وأّدى إلػػػى حالػػػة مػػػف اليػػػدوء واالسػػػترخاء)الزليطني،  ،وتر والعصػػػب والميػػػؿ إلػػػى العنػػػؼخفػػػض التػػػ
2034 :377.) 

 العوامل الفسيولوجية: (2
إقامة الدليؿ الكافي عمى صحة التصور القائؿ بوجود عبلقة  لـ تستطع البحوث التجريبية     

النتقاؿ الوراثي لمعدواف عبر مباشرة بيف العوامؿ الفسيولوجية والعدواف، المتمثؿ في افتراض ا
األجياؿ والقوؿ بوجود أساس فطري لمعدواف، ومسئولية أجزاء معينة في المخ كالمياد عف السموؾ 
العدواني. إال أف استقراء ما توصمت إليو البحوث مف نتائج في ىذا الشأف يشير إلى وجود عبلقة 

أكثر استجابًة تمؾ العوامؿ تجعؿ الفرد  غير مباشرة بيف العوامؿ الفسيولوجية والعدواف، بمعنى أف
العدواني، وثّمة مؤشرات عديدة تدلؿ عمى  لمسموؾ لممثيرات العدوانية، ومف ثـ يزيد احتماؿ ارتكابو

 وجود تمؾ العبلقة مف أبرزىا ما يمي:
ؿ عف رفع مستوى ؤو مس أحد أجزاء الجياز العصبي الذاتي() ف الجياز السمبثاويإحيث أ( 

الفسيولوجية وتعبئة طاقات الفرد لمواجية حاالت الطوارئ، بما فييا االستعداد لمعدواف، االستثارة 
لذا فإف التفاوت في مستوى نشاط ىذا الجياز لدى األفراد يستتبعو بالضرورة تبايف في استعادة 

 كؿ منيـ لمعدواف.
لتجريبية إلى أف االختبلالت اليرمونية والعدواف: تشير بعض األدلة المستمدة مف البحوث ا( ب

زيد مف يزيادة ىرموف التستوستيروف لدى الذكور، ونقص ىرموف البروجيستيروف لدى اإلناث 
 القابمية لبلستثارة ومف ثـ العدواف لدييـ.

تأثير المواد النفسية، الطبيعية والمختمفة كيميائيًا عمى الجياز العصبي وجعمو أكثر تييؤًا ج( 
عنو، فعمى سبيؿ المثاؿ، تكؼ الخمر وظائؼ التحكـ في المراكز لممارسة العدواف أو االمتناع 

والموجودة في المخ، ومف ثـ يصبح الفرد أكثر استعدادًا لممارستو، لة عف ضبط العدواف ؤو المس
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تييؤًا لبلستجابة بصورة  أكثر كذلؾ تنبو االمفتيامنات )العقاقير المنشطة( الجياز العصبي وتجعمو
 (115، 114: 2005)درويش،عدوانية

  العوامل النفسية: (3
 مف ىذه العوامؿ:     

 اإلحباط:(أ
شباعو لحاجاتو، ويرتفع      يحدث اإلحباط حيف يحوؿ عائؽ ما دوف تحقيؽ الفرد ألىدافو، وا 

رح مجموعة مف وقد اقت .مستوى اإلحباط كمما ازدادت أىمية اليدؼ، وكانت الحاجة ممحًة إليو
حوؿ العبلقة بيف اإلحباط والعدواف يشير منطوقيا إلى أف فشؿ  يؿ" نظريةيالعمماء مف جامعة "

الفرد في الحصوؿ عمى ما يريد يثير اإلحباط لديو، وأف الطاقة التي يولدىا اإلحباط تدفعو إلى 
االعتداء عمى العائؽ الذي يعتقد أنو حجبو عف أىدافو، وحيف يعجز الفرد عف االعتداء عمى ىذا 

الطاقة العدوانية إلى ىدؼ آخر، مف خبلؿ أساليب مف قبيؿ: استبداؿ فإنو يتجو بتمؾ  ،العائؽ
 ،االستجابة )ترويج شائعة تسيء إلى سمعة الرئيس بداًل مف لومو حيف يتخطى الفرد في الترقية(

 (.255: 2004)السيد، فرج، محمود، دؼ )ضرب الزوجة بداًل مف الرئيس(أو استبداؿ الي
لوحظ أف نوبات العدواف تتحرؾ بفعؿ حيث ة لئلحباط، الفعؿ الرئيسعد العدواف مف ردود وي     

تيا ويخفييا، ومف الشائع في بنو ربما يكإبؿ  ،العدوانية توالفرد استجابوعدـ إظيار ،اإلحباط
المواقؼ اإلحباطية أف يياجـ الفرد مباشرًة األشياء أو األشخاص الذيف ىـ مصدر إحباطو، لذا 

انية بصورة مباشرة أو غير فييا في إظيار مشاعرىـ العدو  ينشئوفئة التي يتأثر األطفاؿ بنوع البي
 (.233: 2009)أبو دلو، مباشرة

 الشعور بالفشل والحرمان: (ب
قد يظير السموؾ العدواني عند الفرد ألكثر مف سبب، فقد يكوف السموؾ العدواني كنتيجة      

ضوية غير مشبعة، وربما يحدث العدواف حتمية لمحرماف، أو استجابة لمتوتر الناشئ عف حاجة ع
لمحيمولة بيف الفرد وما يرغب فيو، أو لمتضييؽ عمى الفرد، وقد يظير السموؾ العدواني نتيجة 

باأللـ، وربما يفشؿ الشخص في تحقيؽ ىدفو فيوجو ىجوـ مصدر خارجي يسبب لو الشعور 
والتقدير رغـ جيوده الحثيثة عدوانو إلى مصدر اإلحباط، وحينما يشعر الفرد بحرمانو مف الحب 

 لكسب ذلؾ الحب والتقدير، فإف سموكو يتحوؿ نحو العدواف.
 :الشعور بالغضب (ج

فيعبر البعض منيـ عف ىذا الغضب باالتجاه  ،يمثؿ الغضب حالة انفعالية يشعر بيا األفراد     
نحو اليدؼ والعدواف عميو، وتأخذ ىذه الصورة مظاىر عديدة، مثؿ إتبلؼ بعض ما يحيط بو، أو 

 الشعر أو ضرب رأسو أو غير ذلؾ. معاقبة نفسو بشد  
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 :من نجاح اآلخرين الغيرة (د
وانخفاض متغيرات القمؽ والخوؼ فإف  ،نتيجًة لعدـ راحة الفرد مف نجاح غيره مف األشخاص    

ما يسبب لو الغيرة الشديدة، فيتجو الفرد نحو االنزواء أو التشاجر مع القمؽ تبدو واضحًة عميو 
 (.437: 2032)ممحـ، يـاآلخريف أو التشيير ب

 انفعال الخوف: (ىـ
العصبي الخوؼ بصورة عامة يدفع الخائؼ إلى اليرب واالبتعاد عف مصدر خوفو، والجياز      

تجابات العاطفية لو نفس الفعؿ في حاالت اليرب سالمختص بالعمميات الفيزيولوجية المتعمقة باال
أو حاالت النزاؿ دفاعًا عف النفس، والخائؼ يميؿ تمقائيًا إلى اليرب إذا ما كاف التخمص مف 

و يتحوؿ إلى فإف خوف ،ت الطرؽ في وجيود  مصدر خوفو ممكنًا، غير أنو إذا أيقف تعذر ىربو وسُ 
رض طريؽ نجاتو، وما تعصدر خوفو أو إلى كؿ ما يمكف أف يعنؼ وعدواف والذي يتجو إلى م

يقاؿ في الخوؼ ينطبؽ وبصورة أشد وأكثر وضوحًا في بعض حاالت الفزع أو الخوؼ غير 
الطبيعي والذي لو أف يسفر عف ممارسة العنؼ والعدواف وبصورة أشد وأعنؼ، ويبدو أف ممارسة 

والعدواف أثناء الخوؼ أو الفزع أو اليمع أو القمؽ الشديد ال يخدـ فقط ضرورة النجاة مف  العنؼ
نما لو أف يبث شعور الثقة في نفس الخائؼ وبأنو قادر عمى مقاومة  ،مصدر ىذه االنفعاالت وا 

)كماؿ، يرب والنزاؿ عمى اختبلؼ أىدافيماآف واحد بيف المصدر خوفو وكأنو يجمع بذلؾ في 
3988 :771.) 
( يجمعوف عمى أف ىناؾ بعض 3976)"فيمي"ثير مف العمماء ومنيـأف الك حظويبل      

 األسباب والعوامؿ النفسية التي تؤدي إلى ظيور السموؾ العدواني منيا:
الحب غذاء ضروري في نمو الطفؿ وىذا  إفحيث  ،لمطفؿ افنقص الحب الذي يمنحو األبو ( 3

الشعور  يوي لدباع حاجات الطفؿ األولية ينم  وعدـ إشالغذاء ال يقؿ أىميًة عف الغذاء الجسدي، 
بعدـ األمف واإلحباط ما يساعد عمى نمو الشعور المضاد لمعالـ مف حولو وفي رشده يستجيب 

 عنؼ والعدواف.استجابات مرضية مثؿ االنسحاب عف العالـ والسمبية وال
حيث يخضع لمبدأ المذة متجاىبًل مبدأ الواقع فمـ  ،العدوانية ةاضطراب البناء النفسي لمشخصي( 2
عمى ترويض أنفسيـ وعمى تعديؿ الظروؼ الواقعية بشكؿ إيجابي نتيجة لعدـ كفاءة "األنا"  ديعت

 (.36: 3991لدييـ وفشميـ في التوفيؽ بيف إشباع مطالب اليو واألنا األعمى)أحمد، 
 العوامل االجتماعية واالقتصادية: (4
تمارس  ، فإنيا إف األسرة بوصفيا أولى المؤسسات االجتماعية الناقمة لمثقافة التنشئة األسرية: (أ

يا لدى الطفؿ مف خبلؿ األساليب المتنوعة التي دورًا جوىريًا في غرس الميوؿ العدوانية أو كف  
المنوط بيا في عممية التنشئة االجتماعية، ويجسد ىذا الدور المظاىر لييا في القياـ بالدور إتمجأ 

 والممارسات التالية:
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عمى  (Sears)ي استخداـ العقاب البدني، ففي دراسة مسحية أجراىا "سيرز" فاإلفراط ( 3
( ُأـ تبيف أف ميميف إلى اإلكثار مف عقاب أبنائيف بدنيًا يرتبط إيجابيًا بمستوى عدوانية 400)

 ىؤالء األبناء.
تجاىؿ األبناء مما يثير لدييـ الشعور بالعزلة، والميؿ إلى إدراؾ اآلخريف بوصفيـ معاديف، ( 2

 أو تفريغًا لمتوتر. ويدفعيـ إلى المجوء لمعدواف لتأكيد وجودىـ، أو لفتًا لؤلنظار،
في أساليب التمييز بيف األبناء، سواًء بيف الذكور واإلناث، أو بيف األخ األكبر واألصغر، ( 1

التعامؿ، والجوانب المادية، والعاطفية، عمى النحو الذي يثير لدى الذيف يشعروف بتمؾ التفرقة، 
لقائميف بالتفرقة أو المستفيديف ليـ العدوانية، كأحد أشكاؿ مواجية ذلؾ التمييز، سواًء ضد او مي

 منيا.
تشجيع الطفؿ عمى القصاص ممف يعتدي عميو بوصفو السبيؿ األفضؿ الذي يجب اتباعو ( 4

العدواف كوسيمة لمحصوؿ عمى  في مثؿ تمؾ الحاالت، فضبًل عف تشجيعو، إما مباشرًة، عمى تبني  
المكانة بيف أقرانو أو إلشباع حاجاتو والسيطرة عمى أقرانو، أو بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ 

ـ  ممارسة السموؾ العدواني في حضوره وم : 2005)درويش، يميؿ لبلقتداء بيـ فيما بعد ف ث
140 ،143.) 

لحماية  افلدى األبو  طبالميؿ المفر  يعرؼ أسموب الحماية الزائدةو أسموب الحماية الزائدة، ( 5
في االستقبلؿ بنفسو، ومثؿ ىذا الطفؿ الذي يعيش  أطفاليما بدنيًا ونفسيًا، بحيث يفشؿ الطفؿ

في  خريفاآلويتفاعؿ مع ىذا األسموب ينمو بشخصية ضعيفة خائفة )غير مستقمة( تعتمد عمى 
مفساد نتيجة ضعفيا وعدـ تحمميا ارتيا واستمالتيا لثقيادتيا وتوجيييا، وغالبًا ما يسيؿ است

ىذه الشخصية بتقبؿ اإلحباط، والشؾ أف لمحماية الزائدة نتائج سمبية في  صؼالمسؤولية، وتت
 اتاب طمباتو فبل يستطيع مقاومة اإلحباطجَ تكويف شخصية الطفؿ، حيث يتعود الطفؿ أف تُ 

يرتبؾ ويضطرب في سموكو وفي عبلقاتو االجتماعية، أو ينطوي  حيث ،في الحياة ةالمستمر 
 وينسحب مف المجتمع لشعوره بالعجز والدونية عف مواكبة اآلخريف في عبلقاتيـ وعاداتيـ.

العمؿ عمى يثاب مرًة حيث التقمب في معاممة الطفؿ بيف الميف والشدة،  ويعنيالتذبذب، ( 6
مرًة ويحـر منيا مرًة أخرى دوف سبب معقوؿ، وىذا  جاب مطالبوويعاقب مرًة أخرى عميو، وتُ 

ط المتذبذب بيف الشدة والميف، حيث يعاقب الطفؿ مرًة في موقؼ ويثاب مرًة أخرى في نفس مالخ
ينشأ مترددًا وغير قادر عمى الموقؼ يجعؿ الطفؿ حائرًا ال يعرؼ الصواب مف الخطأ، كما أنو 

رائو ومشاعره، وىذا األسموب مف أشد األساليب حسـ األمور، ويكؼ عف التعبير الصريح عف آ
خطورة عمى شخصية الطفؿ وعمى صحتو النفسية، حيث التأرجح بيف الثواب والعقاب، والمدح 

ـ، والميف والقسوة، وعدـ االستقرار في المعاممة يجعؿ الطفؿ في حيرة أمره، ودائـ القمؽ غير ذوال
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، 48: 2001)الضيداف، تذبذبة ومزدوجةذا شخصية متقمبة ممستقر، ومف ثـ يترتب عمى ى
53.) 
المدرسة ثاني مؤسسات التنشئة االجتماعية وأوؿ وسط اجتماعي خارجي  دعّ تُ  المدرسة: (ب

إال أنيا تعتبر جماعة اجتماعية قائمة بذاتيا وىي تقـو بدور رئيس  ،يخرج إليو الفرد بعد األسرة
وىي حمقة الوصؿ بيف الفرد والمجتمع بما فيو مف أفراد  ،في عممية التنشئة االجتماعية

لة إلى جانب غيرىا مف المؤسسات االجتماعية في المجتمع عف ؤو ومؤسسات، كما أنيا المس
صناعة الثقافة وعناصرىا مف قيـ وعادات وتقاليد ولغة وأىميا نقؿ ذلؾ إلى أفراد المجتمع 

 جتمع عمى اختبلؼ أعمارىـ، وقد تعد المدرسةوتوظيفو في كؿ مناحي الحياة وفي كؿ فئات الم
ما قد يؤدي بيـ إلى ممارسة العنؼ والعدواف وغير ذلؾ مف سببًا مف أسباب انحراؼ األفراد 

ممارسة أنواع شتى مف السموؾ المنحرؼ، وقد تكوف المدرسة سببًا مف أسباب التمرد والعصياف 
ؿ في سمطة أوامر المدرسيف ومدراء القيود عمى الطبلب والتي تتمث تفرض حيث ؛مف الطبلب

ومف شأف ذلؾ شعور الطبلب بالخضوع واالستسبلـ، والنقص وسمطة ال تقبؿ المناقشة  ،المدارس
)النيرب، لذات والرغبة في التمرد والعصيافوخاصًة في مرحمة المراىقة والتي يتأكد فييا إثبات ا

2008 :16 ،17.) 
ثارة تتمثؿ في سوء معاممةو  :الرفاق جماعة (ج غضب الطالب مف رفاقو وشعوره  األقراف وا 

وممارسة بعض الرفاؽ العدواف والسيطرة عمى بعض الطمبة، وتمثؿ ىذه  ،بالنقص وسط الرفاؽ
الجماعة بالنسبة ليـ قوة ومتعة وتشبع جميع حاجاتيـ حيث يشعروف بأنيـ مرتبطوف، ومف خبلؿ 

 (.56: 2033)الفبلح، يسانده األنا الجماعياألنا الذي يحقؽ الفرد الشعور بىذه المجموعة 
في  دوره كمحدد رئيسيمعب التأثير المتبادؿ بيف األقراف  فإ( 3989) "عزة زكي"وتقوؿ     

وىذا ما أوضحتو  ،اإلناثفي ظيور األفعاؿ العدوانية، ويتضح ذلؾ أكثر في جماعة الذكور منو 
وانييف ربما يصبحوف عدوانييف بتكرار أف األطفاؿ غير العدالتي بينت ( 3965) "ىيش"دراسة 

 (.11: 2002)أبو حطب، اليجوـ عمييـ داخؿ جماعة األقراف
 تساعد عمى ظيور العدواف منيا:التي ىناؾ بعض المجتمعات المجتمع:  (د

كتاتورية والتسمط والعنؼ يالمجتمع الذي تقؿ فيو ممارسة الديمقراطية وزيادة انتشار الد* أف 
 المجتمع.عدواف مف اإلحباط الذي يقابمو الشخص داخؿ يساعد عمى ظيور ال

رد عف تحقيؽ ذاتو بشعوره بيذه الفوارؽ فال يؽعالمجتمع الذي يظير فوارؽ طبقية بالغة الحدة تُ * 
 (.319: 3988العاؿ،  )عبدفعًا لمسموؾ العدوانيوتكوف دا

فيو مصادر التسمية واإلثارة، وقضاء وقت الفراغ، واّتسمت د إنساف في مجتمع انعدمت جإذا و * 
مف و مجتمع يبدد الطاقات ويحبط الطموح والقدرات اإلنسانية، فإنو الحياة فيو بالكآبة والرتابة، 
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نحراؼ المختمفة ىذا المجتمع أف يتعرض أفراده لئلحباط، ومف شأنو أف يعرضيـ ألشكاؿ اال فشأ
 (.61: 3994)عبود، بما فييا العدواف

وار حياتو األولى في الطفولة والحداثة طيتعرض الفرد خاصًة في أ التعرض لمشاىدة العنف: (ىـ
ما عف طريؽ التجارب الحياتية في بيتو إوالمراىقة إلى مشاىدة متنوعة ومتكررة مف العنؼ 

ر لو مف مشاىد وتجارب العنؼ في وسائؿ اإلعبلـ صو  ومدرستو ومجتمعو، أو عف طريؽ ما يُ 
وبأف صاحبو يكافأ  جدٍ المتعددة، ومعظـ ىذه التجارب والمشاىد تعطي الفرد الشعور بأف العنؼ مُ 

والذي يتأصؿ في نفسو مما ماديًا أو معنويًا عمى ممارستو، وينمو الطفؿ عمى مثؿ ىذا الشعور 
يدفعو ولو بصورة غير واعية وغير مقدرة أو محسوبة إلى ممارسة نوع ما مف أنواع العنؼ 

: 3988)كماؿ، ما توقعو مف جدوى العنؼ وفائدتو عمى أمؿ أف يتحقؽ لو خريفاآللعدواف عمى وا
782.) 
ت دالعنؼ، زا لقد دّلت دراسات طويمة المدى عمى أنو كمما زادت مشاىدة الطفؿ لمشاىدو       

يو ما يتعممو الطفؿ ال يؤثر ف ، وأفبعد ذلؾ بسنوات حتى سف المراىقة والشباب ممارستو لمعنؼ
نما يترسب في حّسو وخبرتو، ويظيره عندما يصؿ إلى مرحمة المراىقة  وقت المشاىدة وحسب، وا 

 (.132: 2033)العيسوي، والشباب
إف الوضع االقتصادي المتردي والظروؼ االجتماعية المزرية، تساىماف إلى حدٍّ كبير في      

 "فيآف كامبؿ وآخر "أكدتو دراسة نشوء العدواف وبخاصٍة عند الشباب في سف المراىقة، وىذا ما 
السيئة أكثر عدوانية مف أفراد عينة  أف أفراد الطبقة االقتصادية واالجتماعيةالتي بينت ( 3985)

( أف أفراد المستوى 3983)" قريش وحسيف"المرتفعة، كما أّكد الطبقة االقتصادية واالجتماعية 
وى االجتماعي واالقتصادي المستاالجتماعي واالقتصادي المرتفع أقؿ عدوانية مف أفراد 

 (.13: 2002)أبو حطب، المنخفض
في أبحاثو عف الجريمة وجنوح األحداث في مدينة شيكاغو أف نسبة كبيرة  "شو"بينما وجد      

االجتماعية مف األحداث الجانحيف يرجع سموكيـ المضاد لممجتمع إلى سوء األحواؿ االقتصادية و 
 (.53: 2005 )الطيار،وسوء ظروفيـ المعيشية

 عوامل ترتبط بالبيئة الطبيعية: (5
ال يصدر العنؼ متأثرًا فقط بخصاؿ الجاني والضحية، أو أساليب التنشئة األسرية      

وخصائص السياؽ الثقافي االجتماعي، بؿ يتأثر بالظروؼ الطبيعية السائدة في البيئة، ومف 
 فيو ىي: المفترض أف مف أكثر ىذه الظروؼ عبلقة بالعنؼ وتأثيراً 

يسيـ ىذا المتغير في حدوث العنؼ بطريقة غير مباشرة، فالضوضاء تجعؿ الفرد  الضوضاء:أ( 
مييًئا لبلستجابة العنيفة مف خبلؿ تأثيرىا سمبًا عمى بعض وظائفو الحيوية كالسمع ومعدؿ 
نبضات القمب، والنفسية كالشعور باالنزعاج والقمؽ، وخاصًة حيف تحدث بصورة مفاجئة، وغير 
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يرفع  عندماالحاؿ ىو في األسرة، مثمما تكوف سببًا مباشرًا إلثارة العنؼ  نيا قدإ حيثمنتظمة، 
أحد األفراد صوت المذياع فيطالبو اآلخر بخفضو أو إغبلقو، نظرًا لما يحدثو مف ضوضاء 

 فيرفض فيندلع النزاع.
تتمثؿ ىذه الظروؼ في كؿ مف درجات الحرارة المرتفعة، والمنخفضة،  الظروف المناخية:ب( 

والرطوبة، وحركة اليواء، ومف المفترض أف درجات الحرارة المرتفعة، بوجو خاص، أكثرىا ارتباطًا 
بالعنؼ، وتجدر اإلشارة إلى أف العبلقة بينيما غير مباشرة، بمعنى أنو ينتج عف التعرض 

بعض التغيرات الفسيولوجية لدى الفرد، بسبب فقد نسبة مف األمبلح لدرجات الحرارة المرتفعة 
ما يؤدي إلى ارتفاع درجة االستثارة في الجياز العصبي، والتي العرؽ،  نتيجة لزيادة معدؿ إفراز

 تزيد بدورىا مف استعداد الفرد لممارسة العنؼ.
دة تموث المياه، والمجاري معدالت التموث البيئي بصورىا المتعدإف ارتفاع  التموث البيئي:ج( 

المائية، واليواء والتربة، واألغذية يؤثر سمبًا عمى كؿ مف الجياز العصبي والبناء النفسي لمفرد، 
فعمى سبيؿ المثاؿ، يؤدي تياوف أجيزة الدولة في القياـ بواجباتيا نحو المقيميف بأحياء تعاني مف 

بأنيـ متجاىموف مف قبؿ الدولة، بعض ضروب التموث السابقة، أو مف كميا، إلى شعورىـ 
وف بيف مستوى الخدمات نويتحوؿ ىذا الشعور بالتدريج إلى حالو مف السخط، خاصة حيف يقار 

المتدني الذي يقدـ ليـ وما يقدـ لمقاطنيف في األحياء الراقية األقؿ تموثًا، مما ينقميـ إلى حالة 
ىدؼ مزدوج ينطوي ؿ العنيفة لتحقيؽ التذمر التي تستثير لدييـ الميؿ إلى ارتكاب بعض األفعا

ي جذب انتباه أجيزة الثاني عف الرغبة ف واألوؿ عمى التعبير عف موقفيـ، ويفصح وجي ووجي
 (.271، 272: 2004)السيد، فرج، محمود، الدولة إلييـ

أف السموؾ  حيثيتضح فعؿ االزدحاـ السكاني في تسييؿ سموؾ العدواف  االزدحام السكاني:د( 
أقؿ حدوثًا بكثير مف مثؿ ىذا السموؾ في المدف وخاصة المدف الكبيرة، وحتى  في الريؼالعدواني 

في ىذه المدف فإف األحياء المزدحمة بالسكاف ىي أكثر وفرة في السموؾ العدواني مف األحياء 
والضواحي القميمة االزدحاـ بالسكاف، ومع أف ىنالؾ عوامؿ أخرى فعالة في الدفع إلى العدواف في 

إال أف معظـ األبحاث تؤكد عمى أف  ،مناطؽ االزدحاـ السكاني غير مجرد االزدحاـ العددي
 (.777: 3988)كماؿ، حافزًا مثيرًا لسموؾ العدوافاالزدحاـ في حد ذاتو يكوف 

 النظريات المفسرة لمسموك العدواني:
بإلقاء الضوء عمى ، وسوؼ تقوـ الباحثة ئوالعمماء في تفسير السموؾ العدواني ومنش اختمؼ     

 النظريات المفسرة لمسموؾ العدواني ومف بينيا اآلتي:
 النظرية البيولوجية: (1

د اإلنساف بو، ويأتيو مف تكوينو البيولوجي، ولَ تفترض ىذه النظرية أف العدواف سموؾ فطري يُ      
وخاصًة ىرمونات الجنس، وأف  (الكروموزومات)سبب السموؾ العدواني  فأوىذه النظرية تقوؿ 
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 مستوى ض( والعدواف عند الرجاؿ، الذي يسيـ في انخفاxyyاالرتباط وثيؽ بيف كروموزومات )
 (.72: 2031)مجمي، الذكاء وزيادة الميوؿ العدوانية

وذىب أصحاب ىذا االتجاه إلى أف العدواف والعنؼ جزء أساسي في طبيعة اإلنساف وأنو      
عّدة غرائز عدوانية مكبوتة، وأف أي محاوالت لكبت عنؼ اإلنساف وعدوانيتو التعبير الطبيعي ل

ستنتيي بالفشؿ، بؿ إنيا تشكؿ خطر النكوص االجتماعي فبل يمكف لممجتمع اإلنساني أف يستمر 
ا مف التعبير عف العدواف؛ ألف كؿ العبلقات اإلنسانية ونظـ المجتمع وروح الجماعة يحركيدوف 

 (.392: 3982)عكاشة، بالعدواف الداخؿ ىذا الشعور
 قد اعتبرو اعتبر أف الصفات الجسمانية متوارثة،  "لمبروزو"( أف3984) "محمد جبلؿ"ويذكر     
القػدرة عمػى مقاومػة األلػـ، وحػدة  :ىػذه الصػفاتبػيف ، ومف أيضاً  الصفات السيكولوجية متوارثة أف

البصر، والكسؿ، وعدـ الشعور بالندـ أو الشفقة، وسػرعة االسػتثارة والغػرور. بينمػا ركػزت النظريػة 
البيولوجيػػػة فػػػي العصػػػر الحػػػديث عمػػػى الصػػػفات والجينػػػات الجنسػػػية واليرمونػػػات والغػػػدد الصػػػماء، 

مػػػف  اً نجػػػد أف عػػػدد بينمػػػاقػػػوة العضػػػمية. والتػػػأثيرات البيوكيميائيػػػة، واألنشػػػطة الكيربيػػػة فػػػي المػػػخ وال
البػػػاحثيف حػػػاولوا مػػػف خػػػبلؿ البػػػراىيف الجراحيػػػة الػػػربط بػػػيف إثػػػارة منػػػاطؽ معينػػػة فػػػي الػػػدماغ وبػػػيف 

يػؤدي إلػى  Hypothalamusاستجابة العػدواف، حيػث الحظػوا أف تنبيػو الجانػب الخػارجي لمميػاد 
فعػاؿ، كمػا أف إثػارة منطقػة معينػة إطبلؽ العديد مف أشكاؿ العػدواف المصػاحب بمختمػؼ أنػواع االن

أطمقت استجابة عدوانية شرسػة جػدًّا فػي حيوانػات التجػارب،  "الحزمة االنسيو لمدماغ األمامي"ىي 
ىػػػذا يعكػػػس إثػػػارة المنطقػػػة المحيطػػػة بػػػالبطيف فػػػي المػػػادة الرماديػػػة والتػػػي تحػػػدث اسػػػتجابات أقػػػؿ و 

 (.23، 20: 2004)البببلوي، فوزة ليا دور في كبح جماح العدواعدوانية، كما لوحظ أف الم
دافع فطري تطوري ىدفو و تكيؼ بيولوجي ذوأنو  أف السموؾ العدواني أساٌس  "لورانز"ويرى      

الحفاظ عمى حياة اإلنساف، كما يرى أنو مف الممكف السيطرة عميو وضبطو والتحكـ فيو، وافترض 
تنمو تمقائيًا مف خبلؿ الكائف العضوي  أف الطاقة العدوانية تنبعث مف غريزة المقاتمة التي "لورانز"

بطريقة مستمرة، وعمى معدؿ ثابت، باإلضافة إلى ذلؾ فإنيا تتراكـ مع مرور الزمف في المراكز 
ذا وجدت كمية الطاقة العدوانية األكثر مع مثير  .العصبية المرتبطة بيذا الشكؿ مف السموؾ وا 

ذا تراكمت الطاقة العدوانيةضعيؼ، فسوؼ يطمؽ ىذا المثير السموؾ العدواني الظا لمدة  ىر، وا 
ثير يؤدي إلى انفجار أو إثارة السموؾ العدواني بطريقة تمقائية، في غياب الم ، فإف ذلؾطويمة

 (.22: 2004)عريشي، المفجر ليذا السموؾ العدواني
الييبوثبلمية الموجودة في قاع المخ وقد دّلت التجارب عمى أنو عندما تستثار الغدة 

السموؾ العدواني مع  أعراضالكيربي المناسب، فإف الحيواف يغضب وتظير عميو جميع  بالتيار
عدـ وجود الغريـ الذي يثير مثؿ ىذا السموؾ، وتخضع ىذه الغّدة في عمميا لمكؼ المفروض 
عمييا مف القشرة المخية الذي يحوؿ بينيا وبيف دفع الفرد إلى المسمؾ العدواني، وعندما تصؿ أي 
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العالـ الخارجي بما قد يؤدي إلى تيديد حياة الفرد أو يؤدي بو إلى اإلحباط، فإف القشرة إشارة مف 
 المخية تحرر الغدة الييموثبلمية مف قيودىا فتبدأ عمميا، فيغضب الفرد ويسمؾ سموكو العدواني.

 وتدؿ نتائج التجارب التي أجريت عمى عبلقة القشرة المخية بالغدة الييبوثبلمية أنو عند قطع
فإف الكائف الحي يصبح عصبيًا وعدوانيًا،  ،ضوي القائـ بيف القشرة المخية وىذه الغدةعاالتصاؿ ال

، فعندما يستثار ىذا Amygdalaويقابؿ الغدة الييبوثبلمية في عمميا جسـ يسمى األمجيداال
أوى، الجسـ في الحيواف واإلنساف بالتيار الكيربي المناسب، فإف الفرد يخاؼ وييرب إلى أقرب م

فإنيا تصبح  ،وعندما يستأصؿ الجسـ االميجدالي عند بعض الحيوانات المتوحشة بعممية جراحية
 (.52: 2001)دحبلف، مف اإلنساف دوف أف تعرضو ألي أذىأليفة وتقترب 

 نظرية التحميل النفسي: (2
ي اإلنساف قوة غريزة فطرية ف "فرويد"مف مؤسسي ىذه النظرية، والعدواف لدى  "فرويد"يعتبر      

تنشأ مف غريزة الموت التي تعبر عف رغبة الشعورية داخؿ كؿ فرد في الموت، حيث افترض 
وجود غريزتيف رئيسيتيف عند اإلنساف: غريزة الحب أو الجنس وغريزة العدواف، واعتبر  "فرويد"

 بيو، وتمحُّ التي تن عدواف اإلنساف عمى نفسو أو عمى غيره تصريفًا طبيعيًا لطاقة العدواف الداخمية
تيدأ إال إذا اعتدى عمى غيره بالضرب واإليذاء والقتؿ، أو اعتدى  حيث الفي طمب اإلشباع، 

أف الحياة كفاح بيف غريزة  "فرويد"عمى نفسو بالتحقير واإلىانة واإليذاء واالنتحار، كما يرى 
الحياة )الميبيدو( ودافعيا الحب والجنس والتي تعمؿ مف أجؿ الحفاظ عمى الفرد، وبيف غريزة 

وىي غريزة تحارب دائمًا مف أجؿ تدمير الذات،  ،الموت ودافعيا العدواف والتدمير واالنتحار
ذا  العدواف نحو موضوع  ذلـ ينفوتقوـ بتوجيو العدواف المباشر خارجًا نحو تدمير اآلخريف، وا 

 (.303، 300: 3996سوؼ يسترد ضد الكائف نفسو بدافع تدمير الذات)أبوقورة، ف ،خارج
يذاء       أو الذات، وأشكاؿ  خريفاآلوترى نظرية التحميؿ النفسي أف السموؾ العدواني والعنؼ وا 

العنؼ الجسدي والعدواف بالمفظ: الكيد واإليقاع والتشيير ومختمؼ السموكيات المتوقع حدوثيا 
، ناتجة عف غريزة التدمير أو الموت، وافترض بادئ ذي بدء وجود دوافع  تحت ىذا المفيـو

 "بوالىايمف"أما  اف: األولى تستيدؼ حفظ الفرد والثانية حفظ النوع،تغريزية متعارضة أىميا اثن
فترى أنو في حالة القسوة العمياء يحدث نوع مف الكارثة النزوية، فمسبب ما ينكسر الدمج بيف 
النزوتيف األساسيتيف، وتستيقظ نزوة الموت داخؿ الشخص إلى درجة قصوى، مف دوف إمكاف 

 تمطيفيا بتدخؿ نزوة الحياة.
 فإ "فرويد"توجد منذ لحظة الوالدة، ويقوؿ غريزة الموت  فإوتقوؿ نظرية التحميؿ النفسي      

وأخرى لمحياة، وأف غرائز الموت تسعى لتدمير اإلنساف وعندما اإلنساف مزود بغرائز لمموت 
تتحوؿ إلى الخارج، أي خارج ذات اإلنساف، فإنيا تصبح عدوانًا عمى اآلخريف، وذلؾ بسبب تأثير 
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الحرماف واإلحباط  فإالتحميؿ النفسي كذلؾ الطاقة النفسية التي تقود العدواف، ويقوؿ عمماء 
 (.44، 41: 2030)عز الديف، دواف مف قبؿ الفرد إذا تعرض ليمايؤدياف إلى ممارسة سموؾ الع

فًا مف كبتيا خو عمى أف طاقة الشخص العدوانية يجب إطبلقيا في شكؿ ما،  "فرويد"ويؤكد      
ف كؼ السموؾ العدواني في  ما يؤدي إلى أشكاؿ مف العدوانية تصؿ إلى حّد القتؿ أو االنتحار، وا 

جديدًا  اً يشعره بإحباط جديد، ومنع العدواف يعتبر إحباط خدالفالمواقؼ التي يتعرض فييا الفرد لم
ما يجعؿ الشخص مييئًا غبة في العدواف، فيشتد إلحاحيا، يزيد مف اإلثارة والتوتر ويثير الر 

 (.22: 3993)عبود، سيطة مف البيئةلصريح ألي إثارة بلمعدواف الصريح أو غير ا
ولقد تعّددت اآلراء المؤيدة أو الرافضة ليذه النظرية الفرويدية لمعدواف، حيث نجد أف "أدلر"      

تجاه النفس أو اآلخريف وأف الطاقة يو يي كوف العدواف غريزي يمكف توجقد اتفؽ مع "فرويد" ف
ولكنو يختمؼ  ،مثؿ االبتكار الفني والكتابة العدوانية يمكف توجيييا مف خبلؿ عدد مف النشاطات

معو فيما يخص أىمية الجنس حيث سماىا "إرادة القوة" التي حمت محؿ الحافز العدواني، ثـ 
واعتبر اليدؼ النيائي لئلنساف أف يكوف  ، عنيا "الكفاح في سبيؿ التفوؽ"تخمى عنيا ُمفضبلً 

 (.42: 2008، ة)عمار أف يكوف قويًّا وأف يكوف متفوقاً عدوانيًا و 
سموؾ ( أف مفيوـ الغريزة في تفسير سموؾ اإلنساف مرفوض ألف ال3983) "جرجيف"ويرى      

ما يدؿ عمى أنو ليس غريزيًا، كما أنو ال توجد أدّلة تثبت أف لمعدواف العدواني ليس سموكًا عامًا 
حاجة فسيولوجية كالجوع والعطش، كما أنو في بيئات وحضارات مختمفة أوضحت العديد مف 

لماء واألكسجيف والطعاـ، ولكنيـ كاالدراسات أف جميع األفراد يشتركوف في الحاجات الفسيولوجية 
العدواف  يرى أف( 3978)"جنترب"فوف، وكرد عمى تمؾ النظرية نجد أف في السموؾ العدواني يختم

النكوص لمبحث و ب ُبعد دفاعي مصطنع بخبرة بشرية، حيث ييتـ بالقمب العميؽ لمذات باالنسحا
 (.19: 2001)الضيداف، عف الموضوع والحب

 العدوان: –نظرية اإلحباط  (3
، (Sears")روبرت سيرز"، (Miller")نيؿ ميممر"عمماء ىذه النظرية  أشير مف     

، وينصب اىتماـ ىؤالء (Dollard")جوف دوالرد"، (Doob")ليونارد دوب"، (Mawer")ماورر"
الجوانب االجتماعية لمسموؾ اإلنساني، وقد عرضت أوؿ صورة ليذه النظرية عمى العمماء عمى 

حيث يوجد ارتباط بيف اإلحباط كمثير  ،ارتباط بيف اإلحباط والعدواف يوجد : أنومؤداهفرض 
 النظرية في اآلتي:ىذه جوىر  ويستندوالعدواف كاستجابة. 

 حباطات تزيد مف احتماالت رد الفعؿ العدواني.إلكؿ ا -
 .لو كؿ العدواف يفترض مسبقًا وجود إحباط سابؽ -

ويشمؿ العدواف البدني المفظي،  .فالعدواف مف أشير االستجابات التي تُثار في الموقؼ اإلحباطي
عدوانو إلى يوجو  باإلحباط الفرد شعرحيث يتجو العدواف غالبًا نحو مصدر اإلحباط، فعندما ي
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الذي يدركو كمصدر إلحباطو، ويحدث ذلؾ بيدؼ إزالة المصدر أو التغمب عميو أو الموضوع 
ىذه النظرية إلى بعض  دفعؿ انفعالي لمضيؽ والتوتر المصاحب لئلحباط، كما توصؿ روا كرد  

االستنتاجات مف دراستيـ عف العبلقة بيف اإلحباط والعدواف والتي يمكف اعتبارىا بمثابة األسس 
 :منيا النفسية المحددة ليذه العبلقة

 ويعتبر  ،تختمؼ شّدة الرغبة في السموؾ العدواني باختبلؼ كمية اإلحباط الذي يواجيو الفردأ(  
 اط دالة لثبلثة عوامؿ ىي:االختبلؼ في كمية اإلحب

 طة.شدة الرغبة في االستجابة الُمحبِ * 
 مدى التدخؿ أو إعاقة االستجابة الُمحبطة.* 
 عدد المرات التي أحبطت فييا االستجابة.* 
إلحباطو، ويقؿ ميؿ  تزداد شّدة الرغبة في العمؿ العدائي ضد ما يدركو الفرد عمى أنو مصدرٌ  ب(

 الفرد لؤلعماؿ غير العدائية حياؿ ما يدركو الفرد عمى أنو مصدر إحباطو.
ويؤدي ذلؾ إلى ازدياد  ،يعتبر كؼ السموؾ العدائي في المواقؼ اإلحباطية بمثابة إحباط آخر ج(

وكذلؾ ضد عوامؿ الكؼ التي تحوؿ  ،العدائي ضد مصدر اإلحباط األساسيميؿ الفرد لمسموؾ 
 نو والسموؾ العدائي.دو 
إال أف العدواف الموجو ضد  ،عمى الرغـ مف أف الموقؼ اإلحباطي ينطوي عمى عقاب لمذاتد(

وظيوره ضد الذات، وال يحدث ىذا إال إذا  الذات ال يظير إال إذا تغمب عمى ما يكؼ توجييو
واجيت أساليب السموؾ العدائية األخرى الموجية ضد مصدر اإلحباط األصمي عوامؿ كؼ قوية 

 (.334، 331: 2003)العقاد، 
وتؤكد ىذه النظرية عمى أف العدواف أمر ناجـ عف اإلحباط، أي أف اإلحباط يؤدي إلى      

بع يقود إلى سموؾ عدواني مباشر، ويرى أنصار ىذه النظرية أف وجود دافع لمعدواف، وىذا بالط
الفرد مف إحباطات متعددة، فاإلحباط يولد طاقات  وفعؿ طبيعي لما يواجي العدواف عبارة عف رد  

ؼ بأسموب أو بآخر، حتى يشعر الفرد بالراحة منيا، ومف صر  في النفس مف الضروري أف تُ 
سموؾ العدواني، واعتبروا العدواف استجابة فطرية لئلحباط، ثـ أساليب التخفيؼ مف ىذه الطاقة ال

بالعدواف دوف إحباط، وعمى ذلؾ  قـوتعدلت فروض ىذه النظرية، بحيث أكّدت أف اإلنساف قد ي
 فاإلحباط يؤدي إلى العدواف في وجود شرطيف ىما:

 إذا كاف اإلحباط يحدث بطريقة متعسفة وال معنى ليا. العدواف يحدث الشرط األول:
ت التي تعترض طريؽ إشباع : عندما يكوف العدواف فعااًل في التخمص مف العقباالشرط الثاني

 (.58، 57: 2001)دحبلف، الحاجات
كثرىا ألإال أنيا تعرضت النتقادات عديدة نعرض  ،ورغـ ما تحقؽ ليذه النظرية مف دعـ     

 إليضاح:أىمية في ا
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( إلى اإلحباط عمى أنو المثير المحرض عمى العدواف أو المسؤوؿ عف 3943ينظر "ميمر" )( 3
أف  "ميمر"عوامؿ موقفية أو بيئية قد تحوؿ دوف حدوث عدواف فعمي. ويرى ثمة جر زناده، ولكف 

االنسحاب، والبلمباالة، واليأس، كاإلحباط قد يؤدي إلى ظيور استجابات أخرى مختمفة 
 كتئاب".واال
( أف حدوث Berkowitz, 1993( و"بيركوفيتز" )Miell, 1990يؿ" )يمف "م ويرى كؿٌ ( 2

ذلؾ األمر  أف العدواف يصبح محتمبًل عندما يقترب الفرد مف تحقيؽ غاياتو، أو عندما يرى الفرد
 المحبط وقع بصورة عشوائية أو غير مشروعة.

( مع تعريؼ العدواف عمى أنو Kulik and Brown, 1979منظور عزو النوايا ىذا ) فؽويت( 1
لمنظر أف نجد أف األطفاؿ البلفت الفعؿ الذي ُيقصد بو: إلحاؽ األذى بالشخص اآلخر، ومف 

ُيظيروف إلى جانب ذلؾ عزوًا متحيزًا يروف معو أف اآلخريف  ،الذيف ُيظيروف نزعة عدوانية مزمنة
عب فييا تمييز مقاصد الناس ضة التي يصيضمروف ليـ نوايا عدائية وبخاصٍة في الظروؼ الغام

 (.69، 68: 2009)ىويسة، بوضوح
 النظرية السموكية: (4

ويمكف تعديمو وفقًا لقوانيف  اكتسابويرى السموكيوف أف العدواف شأنو شأف أي سموؾ يمكف      
ي التعمـ، ولذلؾ ركزت بحوث ودراسات السموكييف في دراستيـ لمعدواف عمى حقيقة يؤمنوف بيا وى

ومف ثـ فإف الخبرات المختمفة )المثيرات( التي اكتسب منيا  ،أف السموؾ برمتو متعمـ مف البيئة
شخص ما السموؾ العدواني )االستجابة العنيفة( قد تـ تدعيميا بما يعزز لدى الشخص ظيور 

التي ف إلى طائفة مف التجارب و وانطمؽ السموكي. طاالستجابة العدوانية كمما تعرض لموقؼ ُمحبِ 
أثبت أف الفوبيا بأنواعيا مكتسبة  الذيعمى يد رائد السموكية "جوف واطسوف"،  أجريت بدايةً 

بعممية تعمـ ومف ثـ يمكف عبلجيا وفقًا لمعبلج السموكي، الذي يستند عمى ىدـ نموذج مف التعمـ 
عادة بناء نموذج تعمـ جديد  السيئ  ."سويّ ""البلسوي" وا 
أف العدواف سموؾ متعمـ يمكف تعديمو، وكاف أسموبيـ في التحكـ فيو  وىكذا يعتبر السموكيوف     

عادة بناء نموذج مف التعمـ الجديد  ،ومنعو عف الظيور ىو القياـ بيدـ نموذج التعمـ العدواني وا 
 (.317، 316: 3992العاؿ،  )عبد
د وعقمو صفحة لوتؤكد ىذه النظرية عمى أثر البيئة والتربية في نمو الفرد، وأف اإلنساف يو      

نما ىي مجموعة العادات  التي بيضاء وليس ىناؾ استعدادات موروثة، أو ذكاء موروث، وا 
 (.46: 3993)راجح، حياتويكتسبيا الفرد في مراحؿ 

ويرى )سكنر( أف سموؾ الناس متعمـ، وأنو محكـو في أي وقت بالكثير مف العوامؿ ويتغير      
ؿ ذلؾ أف الفرد قد يبدو شديد العدواف في موقؼ ما، ويبدو اتساؽ سموؾ الفرد مف وقت آلخر، مثا

داف إذا لـ عاطفيًا في موقؼ آخر، فيذا يعتمد عمى تاريخ تعممو لمعدواف والظروؼ الحالية، فالوال
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ويرى أف يشكؿ ليـ تعزيزًا لبلستمرار، سأطفاليـ عمى السموؾ العدواني، فيذا  اويعاقب انكر ستي
سموكيات جديدة مرغوبة وسوية، فإف السموكيات المعاقب عمييا قد  العقاب إذا لـ يعقبو تدعيـ

موؾ ولكنو ال يمكف أف يوقؼ الس "سكنر"تظير مف جديد وتكوف أكثر قوة، فالعقاب في نظر 
 (.54: 3985)مرسي، يقضي عميو أو يزيمو

األدلة  وعمى تقديـعمى التطبيؽ المنظـ لمبادئ وقوانيف التعمـ، السموكية تعتمد النظرية      
وتمثؿ ىذه النظرية نقمًة في التأكيد عمى ما يتـ بيا  .عكس االتجاه الغرائزي ي بذلؾالتجريبية، وى

ولقد  .بمصادر التحريض أو الباعث لمسموؾتعمـ أنماط السموؾ والحفاظ عمييا، وىي أقؿ اىتمامًا 
راط الكبلسيكي، أف السموؾ الشاذ سموؾ مكتسب، يتعممو الفرد وفؽ مبادئ اإلش "واطسوف"أكد 

ويرى كثير مف عمماء النفس أف العدواف سموؾ متعمـ، ويفسرونو في ضوء نظرية التعمـ باإلشراط 
أكبر األثر في إيضاح حقيقة أف  "سكنر"اإلجرائي، وقد كاف لبحوث عالـ النفس األمريكي 
 (.24: 2004)عريشي، لمبادئ التعمـالعدواف ظاىرة سموكية اجتماعية يتعمميا اإلنساف تبعًا 

ووفقًا ليذه النظرية فإف مقدار القمؽ أو الحصر تتناسب مع مقدار العقوبة التي تمقاىا الفرد      
خبلؿ عممية اإلشراط أو عممية التنشئة االجتماعية، وتصبح كثافة القمؽ وظيفة لشّدة الخوؼ 

أف أصحاب الذي شعر بو اإلنساف عند عممية االشتراط، وتذىب نظرية التعزيز إلى القوؿ ب
االستعداد لمسموؾ اإلجرامي لـ يتمقوا العقاب المبلئـ عف األفعاؿ اإلجرامية في عيد الطفولة وال 
يشعروف بالقمؽ مف ممارسة أي فعؿ إجرامي.وعميو فإف الطفؿ وفقًا لمنظرية السموكية أمامو 

تشكيؿ  ومف ثـّ احتماالت ال حصر ليا الكتساب السموؾ، ويقوـ اآلباء في البداية بتدعيـ سموكو 
ثابو في حيف يضعؼ إويسمؾ الطفؿ بموجب ما أعقب سموكو مف . نموه في اتجاىات محددة

الطفؿ يتشكؿ سموكو في أنماط وفقًا لخبراتو التدعيمية أي  بتقدـو  السموؾ الذي ال يتـ تدعيمو،
 (.29، 28: 2004ببلوي، ب)الشخصيتو بالمفيـو التقميدي تظير

 نظرية التعمم االجتماعي: (5
ـ عمى األغمب، رؼ أصحاب نظرية التعمـ االجتماعي السموؾ العدواني بأنو سموؾ متعم  ع  يُ      

ويعزوف ذلؾ إلى أف الفرد يتعمـ الكثير مف أنماطو السموكية عف طريؽ مشاىدتيا عند غيره 
اذج العدواف عند وخاصة لدى األطفاؿ، حيث يتعمموف سموؾ العدواف عف طريؽ مبلحظة نم

ـ   الخ... والدييـ ومدرسييـ وأصدقائيـ يقوموف بتقميدىا، فإذا عوقب الطفؿ  مف النماذج ومف ث
فإنو ال يميؿ في المّرات القادمة لتقميده، أما إذا كوفئ عميو، فيزداد عدد  ،عمى السموؾ المقمد

ناصر نساني يرجع إلى عوىذه النظرية ترى أف معظـ العدواف اإل .مرات التقميد ليذا العدواف
سموؾ العدواف خصائص إجرائية تعمؿ عمى استمرار حدوثو إذا مأف لالتعمـ االجتماعي، كما ترى 

كانت النتائج معززة إيجابيًا أو ذات فعالية في إنياء األحداث المزعجة، أي ذات تعزيز سمبي، 
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والتعميـ  ،والتعزيز ،مبادرةويعتقد أصحاب ىذه النظرية بأف العدواف ينتج عف ثبلثة عوامؿ ىي: ال
 (.52: 2030)عز الديف، عف طريؽ التقميد

، أنو مف منظور د مف أوائؿ المتحدثيف عف ىذه النظريةعُّ الذي يُ ( 3971) "باندورا"ذكر  وقد      
كما أنو ليس في مقدوره مقاومة  ،ـ االجتماعي "فاإلنساف غير مدفوع مف خبلؿ قوى داخميةالتعم

يـ عمى نحو أفضؿ في إطار مف فَ التأثيرات البيئية، وبصورة أدؽ، فالوظيفة السموكية ينبغي أف تُ 
 (.20، 39: 3991)الوابمي، بيف السموؾ وظروؼ ضبطو المختمفة التفاعؿ التبادلي المستمر

العدواني العنيؼ أف اآلباء الذيف ومما يؤكد صدؽ نظرية التعمـ االجتماعي في نشأة السموؾ      
فاألب ينقؿ خبرتو الذاتية في التربية  ؛ءىـكاف آباؤىـ يضربونيـ، كانوا ىـ أيضًا يضربوف أبنا

يمر األطفاؿ بمعاممة عدوانية عمى يد اآلباء، فإنيـ  وعندماولكف ، والتنشئة االجتماعية إلى أبنائو
اعية ىو أسموب العنؼ. وبالمثؿ فإف الزوجة يتعمموف أف األسموب الصائب في التنشئة االجتم

أو الطاعة  والتسمطتراوح بيف السيطرة تتنقؿ إلى زوجيا أسموب معاممة أميا مع والدىا والتي 
 (.130: 2033)العيسوي، الزوجيةواالحتراـ وما إلى ذلؾ مف أنماط العبلقات 

الطفؿ مف مصادر مختمفة مف أف السموؾ العدواني سموؾ مكتسب يتعممو ترى ىذه النظرية      
( إلى أىمية القدوة أو النموذج بالنسبة لمطفؿ في Bandura")ندورااب"حيث يشير  ،أىميا القدوة

تفترض أف ىي و  ،تعممو السموؾ االجتماعي واكتسابو لبلتجاىات أو أنماط السموكيات المتعددة
يتـ تعميـ العدواف عف طريؽ العدواف ال يختمؼ عف أي استجابات متعممة أخرى، ومف الممكف أف 

وما أكد عميو "باندورا" في  ،كمما دعـ السموؾ زاد احتماؿ حدوثوأنو المبلحظة أو التقميد، و 
نظريتو حوؿ التعمـ بالمبلحظة ومحاكاة النموذج، حيث وزع أطفاؿ إحدى مدارس رياض لالنموذج 

 ختمفة.األطفاؿ عمى خمس مجموعات معالجة تعرضت لمبلحظة نماذج عدوانية م
ويبلحظ مف نتائج تجربتو لمتعمـ بالمبلحظة ومحاكاة النموذج أف متوسط االستجابات      

متوسط استجابات  اً العدوانية لممجموعات الثبلث األولى التي تعرضت لمخارج يفوؽ كثير 
في التعمـ  "باندورا"وبيذا توصؿ  ،لـ تتعرض لمشاىدة النموذجالتي المجموعة الرابعة )الضابطة( 

ضعاؼ أو كؼ :في بالمبلحظة إلى اقتراح ثبلثة آثار لمتعمـ تمثمت أو  تعميـ استجابات جديدة وا 
براز وتسييؿ استجابة كانت متاحًة مف قبؿ أي غير  ،االستجابات الكافية تحرير وا 

 (.380: 2034)مكبوتة()الزليطني، 
يد مف تأثير النموذج ز توقد حّددت البحوث في تقميد العدواف بعض الظروؼ التي يمكف أف      

 عمى سموؾ مف يبلحظو، ومنيا:
 زيد مف قدرة النموذج عمى استثارة العدواف لدى الناظريف.تواقعية نموذج العنؼ: إذ  -
 ازدياد جاذبية النموذج وازدياد التشابو بينو وبيف المبلحظ. -
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مباشرًة أكثر منو في أي يزداد احتماؿ السموؾ العدواني ِفعبًل وتقميدًا لمنموذج بعد مبلحظتو  -
 (.325، 324: 3996)أبو قورة، احتماالت التقميد بزيادة الفترة وقت آخر، وتقؿ

 وتتمخص وجية نظر "باندورا" في تفسير العدواف باآلتي:
معظػػػـ السػػػموؾ العػػػدواني مػػػتعمـ مػػػف خػػػبلؿ المبلحظػػػة والتقميػػػد، حيػػػث يػػػتعمـ األطفػػػاؿ السػػػموؾ أ( 

ة مػػػف السػػػموؾ العػػػدواني يقػػػدميا أفػػػراد األسػػػرة واألصػػػدقاء واألفػػػراد العػػػدواني بمبلحظػػػة نمػػػاذج وأمثمػػػ
الراشػػػدوف فػػػي بيئػػػة الطفػػػؿ، وىنػػػاؾ عػػػّدة مصػػػادر يػػػتعمـ مػػػف خبلليػػػا الطفػػػؿ بالمبلحظػػػة السػػػموؾ 

 العدواني، منيا التأثير األسري، األقراف، النماذج الرمزية كالتميفزيوف.
 اكتساب السموؾ العدواني مف الخبرات السابقة.ب( 
 لممسالؾ العدوانية كاإلثارة المباشرة لؤلفعاؿ العدوانية الصريحة في أي وقت. التعمـ المباشر( ج
 تأكيد ىذا السموؾ مف خبلؿ التعزيز والمكافآت.د( 
إثارة الطفؿ إما باليجـو الجسمي بالتيديدات أو اإلىانات أو إعاقة سموؾ موجو نحو ىدؼ أو ىػ( 

 إلى العدواف. تقميؿ التعزيز أو إنيائو قد يؤدي
 (.335: 2003)العقاد، لعقاب قد يؤدي إلى زيادة العدوافاو( أف 
 مركز الضبط: (ثانياً 
يعتبر مفيوـ مركز الضبط مف المفاىيـ الحديثة نسبيًا في الدراسات السيكولوجية، ولذلؾ      

مصدر " مثؿ: مركز التحكـ، Locus of Controlتعددت الترجمات العربية لممصطمح األجنبي "
وكؿ ىذه الترجمات ال تكشؼ عف  ،التحكـ، وجية الضبط، موضع الضبط، مصدر الضبط

وباألحداث  وبسموكالمعنى المقصود مف الوجية النفسية، فالفرد ذو البنية النفسية الداخمية يتحكـ 
ف تتحكـ األحداث والمواقؼ بو دوف تدخؿ يذكر مفمف حولو، أما الفرد ذو البنية النفسية الخارجية 

وبذلؾ يكوف مركز الضبط أكثر الترجمات داللًة عمى المفيوـ مف الناحية السيكولوجية،  ،جانبو
براز مفيوـ مركز الضبط إلى  ، (Julian Rotter")جولياف روتر"ويعود الفضؿ األوؿ في نشأة وا 

منتصؼ  اغتو لنظرية التعمـ االجتماعي فيصي حيث تحدث عنو بشكؿ نظري متكامؿ مف خبلؿ
 ميمةبتطويره ليحتؿ مكانًة  (James")جيمس"و (Phares")فارس"ثـ قاـ كؿ مف  اتينالخمسي

 (.63: 2005)بف الزيف، الجتماعي والشخصية منذ ذلؾ الحيففي بحوث عمـ النفس ا
مف المتغيرات في نظريتو لمتعمـ االجتماعي وىي: أساليب  أوصاؼويحدد "روتر" أربعة      

والصياغة األساسية لمعادلة السموؾ  .والمواقؼ السيكولوجية ،والتدعيمات ،والتوقعات ،السموؾ
لديو ىي أف احتماؿ صدور أي سموؾ في أي موقؼ سيكولوجي معيف ىو دالة لمتوقع بأف ىذا 
السموؾ سوؼ يؤدي إلى تدعيـ معيف في ىذا الموقؼ، مع وضع قيمة ىذا التدعيـ في االعتبار، 

وبعضيـ  ،فبعضيـ يرى أف التدعيـ يأتي مف الخارج ؛در التدعيـويختمؼ الناس في إدراكيـ لمص
عندما يرى أف مصدر التدعيـ داخمي، ويفرؽ "روتر" بيف ىاتيف الفئتيف مف الناس كما يأتي: 
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 يدرؾ فرد ما التدعيـ الذي يمي أفعالو وتصرفاتو الشخصية باعتباره أمرًا مستقبًل وغير متسؽ
يدركو كنتيجة لمحظ أو لمصدفة أو لمقدر، أو كنتيجة  و، فإنبصورة دائمة مع تصرفاتو الشخصية

وعندما . ر اآلخريف مف ذوي النفوذ أو كأمر ال يمكف التنبؤ بو لتعدد العوامؿ المحيطة بويلتأث
يفسر الفرد الحدث بيذه الطريقة، فإننا نسمي ىذا "اعتقادًا في الضبط الخارجي"، أما إذا كاف 

 ،بصورة متسقة مع سموكو الشخصي أو مع سماتو المتميزة والدائمة إدراؾ الفرد أف األحداث تقع
 (.42، 43: 2008فإننا نسمي ىذا "اعتقادًا في الضبط الداخمي")كفافي، النياؿ، 

الخارجية اىتماـ عمماء النفس في اآلونة األخيرة  –ولقد شغمت دراسة وجية الضبط الداخمية      
عتباره سمة شخصية تساعد الفرد عمى أف ينظر إلى إنجازاتو نظرًا لما ليذا المفيوـ مف أىمية با

مف نجاح وفشؿ في ضوء ما لديو مف استعدادات وقدرات وما يقوـ بو مف جيد لكي يحقؽ 
يجب مساعدتو عمى استغبلؿ قدراتو ذاتو ولكي يحقؽ الفرد  .أىدافو بغية الوصوؿ إلى ما يرجوه

 أف النمو السميـ، ويشير التراث النفسي إلى وتييئة البيئة الصالحة لكي ينمو مصدر الضبط
األفراد الذيف يعتقدوف أف أفعاليـ الخاصة وخصائصيـ الشخصية تحدد وتوجو مسار األحداث 

وىـ أفراد الضبط الداخمي، قد أظيروا مستويات عالية مف التكيؼ بالمقارنة مع  ،التي تواجييـ
فعاليـ، وىـ أفراد الضبط ؿ مستقؿ عف أأولئؾ الذيف يعتقدوف أف مثؿ ىذه األحداث تحدث بشك

 (.138: 2004العزيز،  )عبدالخارجي
وىكذا أصبح مفيوـ مركز الضبط متغيرًا أساسيًا مف متغيرات الشخصية التي تتعمؽ      

باعتقادات الفرد عف العوامؿ التي تكوف أقوى أو أكثر تحكمًا في النتائج اليامة لسموكو، سواًء 
عوامؿ خارجية مف صدفة وحظ وقدر وآخريف  ـميارة وقدرة وكفاءة أ كانت عوامؿ ذاتية مفأ

أقوياء، وليذا ينبغي عمى المنظومة التربوية تنمية روح المسؤولية لدى الطمبة وتمكينيـ مف تحمؿ 
مسؤولية تصرفاتيـ وسموكياتيـ، وىذا اليدؼ يرتبط بشكؿ مباشر وقوي بمركز الضبط باعتباره 

سمبية، ومحاولة  ـإيجابية أكانت أولية عف األحداث التي تقع لو، سواًء إدراؾ الفرد لمصدر المسؤ 
الداخمي لدييـ مف خبلؿ عناصر العممية التعميمية والعمؿ اإلرشادي داخؿ  الضبط تربية

خضاع الطمبة ذوي االنضبا ريبية تعمؿ دالخارجي إلى برامج ت طالمؤسسات التربوية والتعميمية، وا 
 .الداخمي وذلؾ لما ليذا البعد مف أثر إيجابي في حياتيـ عمى رفع مستوى انضباطيـ

 :تعريف مركز الضبط
عرؼ "الديب" مركز الضبط بأنو إدراؾ الفرد لمعبلقة بيف سموكو وما يرتبط بو مف نتائج، فيي ( 3

أف ينظر إلى إنجازاتو مف نجاح أو فشؿ في ضوء ما لديو مف سمة شخصية تساعد الفرد عمى 
يستطيع القياـ بو مف مجيودات مبذولة ومثابرة في تحقيؽ أىدافو، وما يرجوه مف قدرات، وما 

نتائج ىذا السموؾ، وما يتخذه مف قرارات، فإنو بذلؾ يعدُّ داخمي الضبط، أي يتميز بالضبط 
إنجازاتو وما يتخذه مف  خص خارجي الضبط، وىذا الشخص يعزوالداخمي، ويقابؿ ذلؾ الش



33 
 

داؼ، مدفوعًا بعوامؿ خارجية سواء أكانت الصدفة، أـ الحظ، أـ مساعدة قرارات وما يحققو مف أى
جزًا؛ ألنو ال يستطيع التكيف اآلخريف ىي التي تتحكـ في مصيره، وكميا عوامؿ يقؼ أماميا عا

 (.77: 2004الرديني،  األء)نقبًل عف بيا
: ُبْعٌد مف أبعاد ؼ مركز الضبط بأنو( قد عر  Statt, 1981) "ستات"ويشير "جابر" إلى أف ( 2

الضبط الداخمي يشعروف بأف لدييـ السيطرة عمى ما يحدث ليـ، في  والشخصية، فاألفراد ذو 
)جابر، قوى خارجية، أو قوى اآلخريف ةالضبط الخارجي أنيـ تحت سيطر  وو حيف يرى األفراد ذ

3995 :21 ،24.) 
الفرد مصدر اإلثابة التي  مركز الضبط بأنو الدرجة التي يدرؾ فييا (Rotter")وعرؼ "روتر( 1

حصؿ عمييا، فالدرجة التي يدرؾ عندىا الفرد أف التعزيز يتبع سموكو أو يتوقؼ عمى ذلؾ 
السموؾ تكوف ذات صفة داخمية، وعندما ينسب التعزيز لمدرجة المقابمة والتي يحس فييا الفرد أف 

 ، أيمستقمة عف سموكو القوى الخارجية تتحكـ في التعزيز، حيث يمكف أف تحدث النتائج بصورة
 (.35، 34: 2033، العفاري إبتساـ)نقبًل عف تكوف ذات صفة خارجية

 وعرفت "الحمو" مركز الضبط بأنو:( 4
مركز السيطرة الداخمي: وىو متغير يعبر عف اعتقاد الفرد بقدراتو، وقابميتو في السيطرة عمى أ( 

 و بإمكانية التنبؤ بنتائج سموكو.سموكو، وعمى المتغيرات التي تواجيو، ويستتبع ذلؾ إيمان
ر عف اعتقاد الفرد بسيطرة الحظ، والصدفة، مركز السيطرة الخارجي: وىو متغير يعب  ب( 

ـ قدرتو عمى التنبؤ بنتائج عدواآلخريف، والظروؼ، عمى متغيرات حياتو وسموكو، ويستتبع ذلؾ 
 (.22، 23: 3989)الحمو، سموكو

التدعيـ  أو المكافأة أفالدرجة التي عمييا يدرؾ الفرد  أنوبالضبط " مركز درويش ؼ "وعر  ( 5
 أو المكافأة أفبيا فرد آخر عمى سموكو ومواصفاتو في مقابؿ الدرجة التي يدرؾ تعتمد  أوتتبع 

مركز  أفمحكومة بقوى خارجية وربما تحدث مستقمة عف سموكو، أي  أوالتدعيـ مضبوطة 
 مكافأةوجود عبلقة سببية بيف سموكو وبيف ما يتمو ىذا السموؾ مف لالفرد  إدراؾالضبط ىو مدى 

 .(58 :2009،أبو سكراف عبد اهللعف نقبًل  )تدعيـ أو
ىو الطريقة التي يدرؾ بيا الفرد مركز الضبط  أفبلحظ مف العرض السابؽ لمتعريفات يو      

قدراتو وجيوده  إلىىذه النتائج إما  بإسنادالعبلقة بيف سموكو وما يترتب عميو مف نتائج، ويقوـ 
ما  مركز ، ويعتبر أمامياعوامؿ خارجية تتحكـ في مصيره فيقؼ عاجزا  إلىالمبذولة مف ذاتو وا 

 إلى أفعالوالفرد نتائج أرجع يساعد عمى فيـ السموؾ والتنبؤ بو،  فإذا  اً سيكولوجي اً الضبط متغير 
 اذ يعتبرفإنو  ،الصدفة أوالقدر  أو اآلخريف إلى اأرجعي إذا أما، داخميتحكـ  ايعتبر ذ فإنو ذاتو

 إلىيشير  ألنو، الشخصيةمف عوامؿ  أساسياتحكـ خارجي، كما يعتبر مركز الضبط عامبل 
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 األحداثالفرد لمعوامؿ التي تتحكـ بالمواقؼ التي يمر فييا، والشروط التي تضبط  إدراؾكيفية 
 .مف حولو

 :أبعاد مركز الضبط
 ُبعداف ىما:لمركز الضبط    
مجموعة العوامؿ التي يعتقد الشخص بأنيا المسببة لنتائج سموكو  ويقصد بوالبعد الداخمي: ( 3

رادتو ومياراتو وتحكمو مف خير أو شر، وىي ترجع في الوقت نفسو إلى ذاتو و  قدراتو وجيوده وا 
اتو ونتائج الشخص في ىذا البعد يعتقد بأنو ىو المسؤوؿ المباشر عف تصرف إففي بيئتو، حيث 

رادة يحققو مف نجاح أو يمن ما أعمالو، وأف ى بو مف فشؿ راجع إلى ما يبذلو مف جيد ومثابرة وا 
 وتصميـ، أو إلى نقص فييا.

مجموعة العوامؿ التي يعتقد الشخص بأنيا المسببة لنتائج سموكو ويقصد بو البعد الخارجي: ( 2
خارجية فوؽ طاقتو، وخارجة عف إرادتو، وال مف خير أو شر، وترجع في الوقت نفسو إلى عوامؿ 

ة والقدر والنصيب والناس دخؿ لو فييا، وليس لو سيطرة عمييا، أو التحكـ بيا، مثؿ الحظ والصدف
 (.445: 2007)دروزه، اآلخريف
خارجي لتوقع التدعيـ  –ولئلشارة فإف تمييز األفراد عمى متصؿ واحد ذي طرفيف داخمي      

سبب ونتيجة األحداث، ىو تمييز في الدرجة ال تمييز في النوع، أي أف لكؿ وفقًا لمبلحظاتيـ ل
 ال ولذلؾ، حكـ الداخمي وطرؼ التحكـ الخارجيفرد درجة عمى خط يمتد بيف الطرفيف، طرؼ الت

يمكف تصور فرد بطرؼ واحد مطمقًا، بؿ إف الفرد يغمب عميو طرؼ عمى آخر ويصبح كسمة 
أف مركز التحكـ سمة عامة تظير إلى حدٍّ  (Phares, 1968")فيرز"عامة، كما يعتقد في ذلؾ 

نمط ثابت خبلؿ المواقؼ في كؿ مف القياس والقدرة عمى التنبؤ باالتجاىات والسموؾ، كما  فيما 
ليس بسيطًا كما تراه النظريات الميكانيكية، ولكنو يعتمد عمى ما إذا  "روتر"أف التعزيز حسب 

سببية بيف سموكو والثواب الذي تحصؿ عميو أـ ال توجد ىناؾ  كاف الفرد يدرؾ أف ىناؾ عبلقة
عبلقة، فاإلدراؾ ىنا كعممية معرفية يتوسط القياـ بالسموؾ والحصوؿ عمى التعزيز ويختمؼ 
اإلدراؾ مف فرد آلخر كما يختمؼ مف ذات الفرد حسب المواقؼ، وبيذا تمثؿ وجية الضبط 

الفرد  ت النفسية اليامة التي تساعد عمى تفسير إدراؾالخارجية لمتعزيز أحد المتغيرا –الداخمية 
 (.50 -49: 2009)بوزيد، ألسباب حصولو عمى التعزيز

الخارجي مف خبلؿ نظريتو لمتعمـ التي  –مفيـو االعتقاد بالضبط الداخمي  "روتر"وقد طور      
دراكاتيـ لمعنى األحداث، فيناؾ  استطاع أف يصؼ مف خبلليا األفراد بناًء عمى نوعية التعزيز وا 

فيـ بشكؿ مختمؼ لدى البعض عتبر لدى بعض األفراد كتعزيز أو مكافأة، بينما قد يُ حدث ما قد يُ 
يدرؾ الفرد أف األحداث ال تتوقؼ عمى سموكو الخاص بينما تعتمد عمى الحظ أو  اآلخر، وعندما

القدر أو اآلخريف األقوياء أو القوى المحيطة بو فإف ىذا الفرد لديو االعتقاد في الضبط الخارجي، 
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لديو االعتقاد في  فإف ىذا الفرد ،أما إذا أدرؾ الفرد أف األحداث تتوقؼ عمى سموكو الخاص
 (.66: 2003)اليازجي، داخميالضبط ال

 :طمؤشرات فئتي مركز الضب
 مؤشرات فئة الضبط الداخمي: ( 1

فالفرد الذي يعتقد أف الحصوؿ عمى التعزيز سواًء كاف سمبيًا أو إيجابيًا يرتبط بالقوى      
 (Rotter, 1966")فإف مؤشرات ىذه القوى المحتممة مف وجية نظر "روتر ،الداخمية أي بذاتو

تتمثؿ في "الذكاء أو الميارة أو الجيد أو سمات الشخصية المميزة"، أي أف العوامؿ الداخمية 
 تظير مف خبلؿ المؤشرات التالية:

العقمية التي تؤىمو لمتحكـ في القدرات يمتمؾ الذكاء أو القدرات العقمية: يكوف اعتقاد الفرد بأنو * 
 األحداث الناجحة أو الفاشمة.

فالفرد يعتقد أنو بإمكانو السيطرة عمى البيئة وضبط أحداثيا بفضؿ ميارتو الميارة )الكفاءة(: * 
 وكفاءتو التي اكتسبيا مف الخبرات السابقة.

الجيد: حيث يكوف اعتقاد الفرد بأف كؿ ما يجري لو مف أحداث يرتبط ارتباطًا كميًّا بالجيد * 
 الذي يبذلو.

وف اعتقاد الفرد أنو يممؾ مجموعة مف السمات التي تمكنو مف السمات الشخصية المميزة: يك* 
 .التحكـ في األحداث ميما كانت طبيعتيا

أف مصدر النجاح أو الفشؿ  :ومؤشرات فئة الضبط الداخمي تجعؿ الفرد يحتفظ "باعتقاد مؤداه
إلنجاز في مف داخؿ ذاتو ومف ثـ يقبؿ عمى التعامؿ مع البيئة"، ويكوف ذلؾ دافعًا قويًّا نحو اكي

مجاالت حياتو؛ ألنو يدرؾ أنو بإمكانو الييمنة والسيطرة عمى األحداث وباستطاعتو تغيير 
 جرياتيا بيده.مُ 
 مؤشرات فئة الضبط الخارجي:( 2

 ةقادر  ةعاقم ات( إلى أننا "ندرؾ أنفسنا ككائنCantro and Zirkelأشار "كانتور وزيركؿ" )     
التدعيـ الخارجي ميـ في  إفعمى التأثير في خبراتنا ووضع القدرات التي تعدؿ حياتنا، حيث 

ولكف نشاط ىذا التدعيـ متعمؽ بقابميتنا اإلدراكية"، فالفرد الذي يدرؾ أف ما ينالو  ،"روتر"نظاـ 
فإف مؤشرات ىذه القوى المحتممة تتمثؿ حسب  ،مف عقاب أو ثواب مرتبط بالقوى الخارجية

القوى  فإفآخر  وبكبلـمعروفة، مثؿ القدر، الفي الحظ أو تأثير اآلخريف أو العوامؿ غير  ""روتر
 الخارجية تتجمى مؤشراتيا في:

الحظ أو الصدفة: حيث يعتقد الفرد أنو ال يمكف التنبؤ باألحداث ألف كؿ األمور مرىونة * 
 بالحظ أو الصدفة.
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مثؿ اآلباء، الوالديف، المعمـ والمدير وغيرىـ يممكوف قوة اآلخريف: فالفرد يعتقد أف اآلخريف * 
 وال قوة في التأثير عمييـ.لو السيطرة عمى األحداث وال حوؿ 

 رة مسبقًا.القدر: فالفرد يعتقد أنو ال جدوى مف محاولة تغيير مجرى األحداث ألنيا مقد  * 
يعتقد أف مصادر النجاح ىذه المؤشرات السابقة الخاصة بفئة الضبط الخارجي تجعؿ الفرد كؿ ف

بأنو  والفشؿ تكمف خارج ذاتو، وىو بذلؾ يخضع في تسيير شؤونو لقوى خارجية لكونو ال يؤمف
 (.70، 68: 2005)بف الزيف، يممؾ القوة لتغيير األشياء

 السمات المميزة لألفراد ذوي وجية الضبط الداخمي والخارجي:
 مف ىذه السمات:   
 اخمي: وتتمثل في اآلتي:سمات ذوي وجية الضبط الد أ(
توجد عبلقة موجبة بيف وجية الضبط الداخمي االبتكارية والقدرة عمى التحصيؿ والقدرة عمى ( 3

 تأجيؿ الثواب.
 يتسموف باالتزاف االنفعالي وعدـ الخوؼ والشعور باالستقرار.( 2
عالي أكثر مف أفراد ىذا النوع مف وجية الضبط السموكية قميمة ولدييـ ثبات انف( إف مشكبلت 1

 ذوي وجية الضبط الخارجي.
 أكثر قدرة عمى خمؽ انطباع إيجابي.( 4
قدامًا ومغامرًة واجتيادًا وتفاعبًل مع حاالت التدعيـ في المواقؼ التدعيمية.( 5  ىـ أكثر تعاونًا وا 
 ينظروف لممستقبؿ نظرة متفائمة.( 6
ويعتمدوف عمى أنفسيـ وعمى لدييـ قدرة عمى تحمؿ المسؤولية وتحمؿ تبعية سموكيـ ( 7

 إمكاناتيـ الذاتية وجيودىـ في اتخاذ قراراتيـ.
وف مشاعرىـ لمضبط عُ خضِ موف أسموب الحياة األكثر تنظيمًا ويُ يأخذوف األمور بجدية ويفض  ( 8

 الدقيؽ.
 ( سمات ذوي وجية الضبط الداخمي فيما يمي:2002) "مجدة محمود"ولقد حددت      

 لئلنجاز ولدييـ القدرة عمى االستفادة مف الفرص والمعمومات. أنيـ أكثر دافعيةً ( 3
يركزوف اىتماميـ بشكؿ أكبر عمى تعزيزات الميارة في األداء وعمى كفاءتيـ الداخمية التي ( 2

تحقؽ ليـ الوصوؿ إلى األىداؼ المرجوة، وقد تبدو الكفاءة الذاتية في النظرة المتماثمة لمتطمبات 
 ي تساعد عمى إدارة الضغوط واالستفادة قدر اإلمكاف مف الموارد المتاحة.الت الحياة والميارات

 أنيـ أكثر ثقًة بأنفسيـ ولدييـ مفاىيـ إيجابية عف الذات.( 1
 لدييـ قدر أكبر مف الميارة المينية والكفاءة التدريبية وأنيـ أكثر كفاءًة عقمية.( 4
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 :سمات ذوي وجية الضبط الخارجي ب(
 اآلتي:وتتمثؿ في      

بيف وجية الضبط الخارجي والعصاب النفسي والقمؽ والكآبة وعدـ احتراـ  موجبةتوجد عبلقة ( 3
 الذات.

 رادي والشعور بعدـ االستقرار.لمرتفع والخوؼ العاـ والنشاط البلإبالقمؽ ا صفوفيت( 2
 كية.و سم د ىذا النوع مف وجية الضبط ذوو مشكبلتاأفر ( 1
 .وثقة بالنفس وأقؿ جرأة ىـ أكثر مجاراة ومسايرة( 4
 لدييـ إدراؾ منخفض عف النجاح ويكونوف أكثر كآبًة وحذرًا وأنانيًة.( 5
 ال ييتموف بحاجة اآلخريف.( 6
 تنقصيـ األصالة في التفكير.( 7
وىـ أشخاص ىوائيوف ومتقمبوف ويغيروف آراءىـ  ،ىـ أقؿ تحمبًل لممسؤولية وأقؿ مسايرةً ( 8

 واتجاىاتيـ السموكية والمفظية بسيولة.
" أف الفرد الذي يعتقد في القوة الخارجية كالصدفة أو الحظ أو اآلخريف األقوياء روترويرى "     

 :ومف صفاتو لديو ضبط خارجي
 كوف لديو سمبية عامة وقّمة في المشاركة واإلنتاج.ت -
 لديو درجة اإلحساس بالمسؤولية الشخصية عف نتائج أفعالو الخاصة.تنخفض  -
يرجع األحداث اإليجابية أو السمبية إلى ما وراء الضبط الشخصي باإلضافة إلى افتقاره إلى  -

 (.28، 27: 2032حمودة،  عف نقبًل )ود سيطرة داخمية عمى ىذه الحوادثاإلحساس بوج
 الداخمي والخارجي:العوامل المؤثرة عمى وجيتي الضبط 

يرتبط موضع الضبط ببعض العوامؿ التي تؤثر بشكؿ كبير في تحديد مصدره، ومف أىـ      
 ىذه العوامؿ ما يمي:

 أساليب المعاممة الوالدية: (1
فييا يكتسب خبراتو فييا يشبع رغباتو وحاجاتو، و فتعد األسرة النواة والمصدر الرئيس لمفرد،      

أف أساليب  ولذلؾ لوحظالضبط، يتكوف لدى الفرد مصدر  ومف ثـالمعتقدات، وعادتو وأىـ القيـ و 
المعاممة الوالدية القائمة عمى السيطرة والقسوة كانت مرتبطة ارتباطًا موجبًا مع الضبط الخارجي 

فقد أظيرت دراسة  ؛اطًا إيجابيًا مع القبوؿ الداخميالمعاممة التي تتسـ بالقبوؿ ارتبوارتبطت 
( أنو يوجد ارتباط موجب بيف معاممة األميات التي تتسـ بالحماية الزائدة Barling"بارلينج" )

( فيرى أف عدـ قدرة الفرد عمى التنبؤ Davisوبيف الضبط الخارجي لدى األبناء، أما "ديفز" )
ىنا فإنو يشير إلى بسموؾ الوالديف يجعؿ الفرصة مييأًة لظيور االتجاه الخارجي لمضبط، ومف 

 أىمية الثبات في سموؾ الوالديف في المواقؼ المختمفة.
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األفراد الذيف يتصفوف بالضبط الداخمي يكونوف غالبًا مف أسر تتسـ بالحب  ويمكف القوؿ أف
ألبنائيا الرعاية النفسية، وتدفعيـ والديمقراطية والنظاـ والمعايير المستقرة، إضافًة إلى أنيا توفر 

المسؤولية، واتخاذ القرارات في ظؿ إعطائيـ الحرية الكافية إلدارة شؤوف حياتيـ  إلى تحمؿ
لمحصوؿ عمى تعزيز  بالخاصة، األمر الذي يرسخ لدييـ مفيوـ الجيد الذاتي كمصدر أو كسب

مف قبؿ اآلخريف، وذلؾ عمى العكس مف األفراد ذوي وجية الضبط الخارجي الذيف غالبًا ما 
في المعاممة الوالدية، أو الحماية الزائدة، فييا الحرماف العاطفي، والتسيب  ينتموف إلى أسر يشيع

أو التنشئة المتسمطة، أو غياب أحد األبويف، األمر الذي يؤدي إلى االعتقاد بالحرماف مف 
ي لدى أولئؾ األفراد أساليب عزو غير ما ينم  ثير مف الحقوؽ مقارنًة باآلخريف الحصوؿ عمى الك

 تكيفية.
 المستوى الثقافي: (2

إلى أف ىناؾ فروقًا بيف ذوي وجية الضبط الداخمي والخارجي، وترجع  "الديب"تشير دراسة      
ىذه الفروؽ إلى االختبلؼ في المستوى الثقافي واألكاديمي لؤلفراد، ويرى أنو كمما انخفض 
مستوى مؤىبلت الفرد العممية انخفضت معو درجتو في الضبط الداخمي، وىو ما يؤكد أف لثقافة 

 في تحديد وجية الضبط لديو. واضحًا أو كبيراً  فييا الفرد أثراً يعيش المجتمع والبيئة التي 
 المستوى االجتماعي واالقتصادي: (3

في تحديد وجية الضبط لديو، حيث  بدور ميـلمفرد  االجتماعي واالقتصادي فالمستويا يقوـ     
إمكانية إف المكانة االجتماعية واالقتصادية تساعد عمى تنمية أو إعاقة مدى شعور الفرد في 

فأبناء الطبقة االجتماعية واالقتصادية المنخفضة  ؛في أحداث الحياة والسيطرة عمييا التحكـ
يميموف إلى الضبط الخارجي؛ نظرًا لوجود فيـ غير واضح لمصادر التعزيز في ظؿ غياب 
 الشعور باستقبلؿ وتشجيع القدرات، في حيف أف أبناء الطبقة االجتماعية واالقتصادية المرتفعة
يميموف إلى وجية الضبط الداخمي لتوفر عوامؿ اإلحساس بالكفاءة والقدرة عمى تغيير مجرى 

 األحداث لما ينشئوف عميو مف استقبلؿ وتشجيع الفروؽ الفردية.
 العمر الزمني: (4

أجمعت  وقديـ في تحديد وجية الضبط، ر الزمني مف أىـ العوامؿ التي تسيعتبر العم     
الدراسات عمى أف وجية الضبط الداخمي تزداد مع زيادة العمر، لكف لـ تظير بدقة األعمار التي 

بينت أف العمر يرتبط بعبلقة  التي( Lifshitsتثبت عندىا وجية الضبط، ما عدا دراسة "ليفشتز" )
سف الرابعة  موجبة مع الضبط الداخمي لمفرد، ولوحظ أنو يزداد بزيادة العمر لدى األطفاؿ حتى

 ، ثـ يثبت خبلؿ مرحمة المراىقة.ةعشر 
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 المستوى الدراسي: (5
 ؛عمى وجية الضبط الداخمي والخارجيشير بعض الدراسات إلى تأثير المستوى الدراسي ت     

فقد أكدت دراسة "المومني" و"الصمادي" عمى وجود فروؽ دالة في مركز التحكـ بيف الطبلب في 
ة، حيث يميؿ طبلب الصفوؼ العميا إلى التحكـ الداخمي، بينما أشارت مختمؼ المراحؿ الدراسي

دراسة "دسوقي" إلى أف أساتذة الجامعات أكثر تحكمًا داخميًا مف معممي المرحمة الثانوية، واتفقت 
الدراسات العميا ( مع النتائج السابقة، حيث أظيرت الدراسة أف طبلب 2006) "الحربي"دراسة 

أكثر ميبًل لمركز التحكـ الداخمي، وىذا يشير إلى أنو كمما ارتفع المؤىؿ  دكتوراه( –)ماجستير
 ( إلى Boss & Taylorالدراسي يزداد الميؿ إلى التحكـ الداخمي، وأشارت دراسة "بوس وتايمر" )

الخارجي والمستوى الدراسي، حيث إف الطبلب ذوي –بيف مركز التحكـ الداخمي وجود عبلقة
 تفع كانوا يتمتعوف بدرجة عالية مف التحكـ الداخمي.المستوى الدراسي المر 

 مصدر الضبط والجنس: (6
اتضح مف بعض الدراسات وجود فروؽ في وجية الضبط تبعًا لمجنس، فقد وجدت "فاطمة      

حممي" فروقًا لصالح اإلناث في مصدر الضبط الخارجي، والحظ "الزيات" وجود تأثير داؿ 
لصالح الذكور، وأشار "سادوسكي وآخروف" إلى أف و  وموجب لمجنس عمى مصدر الضبط،

الفروؽ بيف الجنسيف في مصدر الضبط تعكس توجيًا معرفيًا فرديًا لمذكور، وتوجيًا اجتماعيًا 
وجدانيًا لئلناث، وذكرت "نادية التيو" نتائج بعض الدراسات األجنبية، والتي تورد أف اإلناث أكثر 

يعود ذلؾ إلى إطار الثقافة التقميدية التي تكوف أساليب السموؾ ميبًل لوجية الضبط الخارجية، وقد 
المرتبطة بالدور الجنسي لكؿ مف الرجؿ والمرأة، والتي قد تكوف أكثر جوانب الثقافة مقاومًة 

عمى األنثى أف تخضع لقوى خارجية تؤثر عمى حياتيا، وقد يكوف ذلؾ السبب  أنو لمتغير، حيث
: 2033)العفاري، الخارجية في إدراؾ مصادر التدعيـالضبط في أف اإلناث أقرب إلى وجية 

23 ،24.) 
 :طأىمية اتجاه الضب

( 3991) "زينب خمؼ اهلل"(، و3992) "سيير أحمد"ما يشير كؿ مف كاتجاه الضبط  يعد      
( متغيرًا أساسًا مف متغيرات الشخصية، يتعمؽ بعقيدة الفرد عف أي العوامؿ 3999) "أبو مرؽ"و

األكثر تحكمًا عمى النتائج اليامة في حياتو: العوامؿ الذاتية مف ميارة وقدرة وكفاءة، أـ العوامؿ 
بط لمسموؾ اإلنساني الض وأ( أف التحكـ 3990) "المتولي"الخارجية مف صدفة وحظ، ويرى 

مًا في حياة الفرد النفسية واالجتماعية، حيث يولد الفرد في بيئة يجد نفسو مضطرًا يمًا يمعب دور 
تدفعو إلى القياـ بأنماط سموكية مدفوعًا في  ، والتفاعؿ مع ضغوط وقوى خارجيةمعيا ؿملمتعا

ى ذلؾ بنوع مف التحكـ الخارجي، عمى أنو كثير ما يحاوؿ الفرد أف يتحكـ في ىذه البيئة ذاتيًا عم
طريقتو الخاصة وما لديو مف جيد يمكنو بذلو، وما اكتسبو مف خبرة، وما لديو مف قدرة عمى 
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كـ الذاتي لمسيطرة عمى البيئة. المثابرة ودافعية لئلنجاز، وىي عوامؿ تساعد الفرد عمى التح
أىمية اتجاه الضبط يظير في تحديد عممية االختيار الدراسي أو  أف شير بعض الدراسات إلىيو 
أف مفيوـ اتجاه يعني تفسير أسباب النجاح والفشؿ إلى ( kaganلميني، حيث يشير "كيجاف" )ا

( أف أىمية اتجاه الضبط تتضح في Lefcourtوتحديد الفروؽ الفردية، ولقد أكد "ليفكورت" )
مف خبلؿ التفاعؿ بيف الفرد والموقؼ وخاصًة عندما  ختيار والتنبؤ بالنجاح األكاديميعممية اال

، 46: 2006)الحربي، الفرد التي يكافح مف أجؿ تحقيقياة مرتبطة بأىداؼ متكوف المواد المتعم
47.) 

 نظرية التعمم االجتماعي:
نشأت نظرية التعمـ االجتماعي مف التقاليد الواسعة لكؿ مف نظريتي التعمـ والشخصية،      

، وتتطرؽ ىذه النظرية (Julian Rotter")النظرية إلى عالمة النفس "جولياف روتروتنسب ىذه 
 وتبحث في السموؾ المعقد لؤلفراد في المواقؼ االجتماعية المعقدة.

ات، وبداية يشكميا الحالي في أواخر األربعين "لروتر"وقد أخذت نظرية التعمـ االجتماعي      
ًة واحدًة، بؿ متكاممة مر  نظرية لـ تظير فجأًة، ولـ تبرزات مف القرف العشريف، وكأي يالخمسين

طمبتيا في الدراسات العميا لبحث  (Julian Rotter")"جولياف روتر تنمت ببطء، حيث قاد
ات يواختبار فرضياتيا المختمفة في جامعة )أوىايو(، وقد توجت جيودىـ في منتصؼ الخمسين

ويعد  ،(3954االجتماعي وعمـ النفسي اإلكمينيكي" سنة )بصدور كتاب "روتر" موسومة بػ"التعمـ 
جوانبيا المختمفة بعد ىذا الكتاب اإلعبلف الرسمي عف ميبلد ىذه النظرية، واستمر البحث حوؿ 

( ظيرت الصياغة النيائية ألحد مفاىيميا األكثر شيرًة في الوقت 3966ذلؾ، وفي سنة )
ـ ثلخارجي لمتعزيز(، أي مركز الضبط الداخمي وا الحالي، وىو مفيوـ )التوقعات المعممة لمضبط

ية التعمـ ( بصدور كتاب "روتر وآخروف" )تطبيقات نظر 3972ات )يتدعيمو في بداية السبعين
 (.22: 2032)حمودة، االجتماعي في الشخصية(

وتتمخص الفكرة األساسية في نظرية "روتر" في أف الشخصية نتاج لمتفاعؿ بيف الفرد وبيئتو      
ا تعني لو، إذ ال يمكف النظر إلييا كنتاج عمميات داخمية تمامًا، كما ال يمكف النظر إلييا كم

)خبرتو وتوقعاتو ؾ ال يفيـ إال مف خبلؿ أخذ الفردكاستجابات آلية لممثيرات البيئية، فالسمو 
أنيا بالمتعممة(، والبيئة )بما فييا مف مثيرات(. وعمى ىذا األساس يعرؼ "روتر" الشخصية 

ىذا ال يعني و مجموعة ثابتة نسبيًا مف االحتماالت لبلستجابة لؤلوضاع المختمفة بطريقة محددة". "
أف الشخصية وبالتالي السموؾ قابمة بطريقة غاية في التفاؤؿ  "روتر"رى تإذ  ؛الثبات المطمؽ

ئج المعززة عوف لتحقيؽ النتاو مدف األفراد في التعمـ وبناء التوقعات، وأف لمتغير مع التغير الحادث
أف حدوث عممية التعمـ إلى ( 3990) "نجمرأ"وليس فقط تجنب العقاب. وفي ىذا السياؽ تشير 

بالتفاعؿ بيف السموؾ والعمميات المعرفية والدافعية وكذلؾ السياؽ  "روتر"يرتبط مف وجية نظر 
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عمى أىمية الخبرات  "روتر"( عمى تأكيد 3996) "الزيات"تحدث فيو. كما يشير الذي االجتماعي 
المتراكمة في نمو وتطور الشخصية وعممية التعمـ وتغير السموؾ، حيث تؤثر ىذه الخبرات 

ومعاني المتراكمة عمى رؤيتو لعناصر المجاؿ البيئي، بمعنى أف الفرد يشتؽ ويستنبط دالالت 
رد والمحددات خبرات الفوىو ما يؤكد التفاعؿ بيف  ،ت البيئية مف ىذه الخبرة السابقةالمحددا
كبل معًا الكؿ المتحد المدرؾ. ومف ىذا المنطمؽ فإف التنبؤ بسموؾ الفرد يعتمد عمى فيـ يشالبيئية ل

 (.40، 19: 2006)الحربي، تجابات إزاء تمؾ األحداث السابقةردود األفعاؿ واالس
 لمفاىيم األساسية لنظرية التعمم االجتماعي:ا

لى الكشؼ عف اتجاه األفراد لنوع معيف مف السموؾ، مف تيدؼ نظرية التعمـ االجتماعي إ     
( أربعة مكونات Rotterبيف عدد كبير مف بدائؿ السموؾ الممكنة في موقؼ ما، وقد قدـ "روتر" )

 كيب أساسية في نظريتو وىي كالتالي:اأو تر 
 ( إمكانية وقوع السموك:1

أو عّدة وىو إمكانية حدوث سموؾ ما في موقؼ ما مف أجؿ الحصوؿ عمى تعزيز واحد      
در إمكانية حدوث أي سموؾ باالرتباط مع بدائؿ أخرى إذ إف الفرد يق   ؛تعزيزات، وىو مفيوـ نسبي

 (.31: 2033)العفاري، 
 ( التوقع:2

عينة في موقؼ ما، فيمكنو أف التوقع مفيوـ يشير إلى اعتقاد الفرد أنو إذا تصرؼ بطريقة م      
 يتنبأ بالتعزيز أو المكافأة التي سيحصؿ عمييا.

 ( قيمة التعزيز:3
االت وقوع وىي درجة تفعيؿ الفرد لحدوث أي تعزيز معيف مف عّدة تعزيزات إذا كانت احتم     

 (.125، 124: 3998العزيز،  )عبدتمؾ التعزيزات متساوية
ؼ األفراد بتفضيبلتيـ، فإنو يمكف مبلحظة االنسجاـ أو الثبات وترى "روتر" أنو بالرغـ مف اختبل

 (.10: 3995)جابر، الفرد أو مجموعة أفراد لتعزيز مافي تفضيؿ 
 ( الموقف السيكولوجي:4

ز الفرد أو تثيره، بناًء عمى التجارب السابقة، ىو البيئة الداخمية أو الخارجية، التي تحف       
 (.11: 3984)أبو ناىية، شباع في مجموعة معينة مف الظروؼإنو مف استخبلص أعظـ وتمك  

وتقدـ نظرية التعمـ االجتماعي لػ"روتر" مجموعة مف الحاجات التي تتضمف معظـ أنماط السموؾ 
السيكولوجي المتعمـ مع تعاريفيا، وىي مفاىيـ متسعة قد تكوف أكثر فاعمية لمتنبؤ بالسموؾ إذا ما 

 حديدًا، وتصنؼ تمؾ الحاجات إلى ست فئات وىي:قدمت مف خبلليا أفكار أكثر ت
 ( الحاجة إلى االعتراف والمكانة:1

 ويقصد بيا حاجة الفرد إلى التفوؽ، وأف يكوف ُكْفئًا مثؿ اآلخريف.     
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 ( الحاجة إلى السيطرة:2
 ويقصد بيا حاجة الفرد إلى التحكـ في أعماؿ اآلخريف.     

 ( الحاجة إلى االستقالل:3
 ويقصد بيا حاجة الفرد إلى اتخاذ القرارات بدوف تأثير اآلخريف.      

 ( الحاجة إلى االعتماد عمى اآلخرين ورعايتيم:4
ويقصد بيا حاجة الفرد إلى فرد آخر، أو أفراد آخريف يساعدونو عمى مواجية اإلحباط،      

 المرغوبة. وىدافأويوفروف لو الحماية واألمف، ويساعدونو في الحصوؿ عمى 
 ( الحاجة إلى الحب والعطف:5

ويقصد بيا حاجة الفرد إلى تقبؿ اآلخريف وحبيـ، والحصوؿ عمى احتراميـ وانتباىيـ      
خبلصيـ.  وا 

 ( الحاجة إلى الراحة الجسمية:6
أللـ ويقصد بيا حاجة الفرد إلى اإلشباعات الجسمية التي ترتبط باألمف والعافية، وتجنب ا     

 (.85: 2004)الرديني، لجسميةوالرغبة في الممذات ا
 :االجتماعيالتعمم الُمسّممات األساسية التي تقوم عمييا نظرية 

إلى أف المسممات التالية تمثؿ المنطمقات األساسية لنظرية (Phares, 1976)"فاريز"يشير      
 التعمـ االجتماعي:

معنى، حيث تتطمب إف وحدة البحث في دراسة الشخصية ىي التفاعؿ بيف الفرد وبيئة ذات ( 3
لحاجات والعادات ال ة معًا، إذ أف السمات وايدراسة السموؾ االىتماـ بالمحددات الشخصية والبيئ

فاألفراد يستجيبوف لمبيئة بصورة  ؛ال غًنى عنو اً ما يجعؿ دراسة األبعاد الموقفية أمر تكفي وحدىا، 
الخصائص و ر تاريخيـ، ؾ التي تعمموىا عبذاتية، وذلؾ عمى أساس الخبرات وأنواع السمو 

الموضوعية لممثيرات ليست كافية وحدىا، بؿ البد مف االىتماـ بتفسير الفرد ليا، ومف المبلحظ 
في الوقت نفسو أف أبناء الحضارة الواحدة يشتركوف في كثير مف األفكار عمى صورة خبرات 

 .ناقصة لصورةمشتركة بينيـ، ولذا فإف االعتماد بشكؿ كمي عمى المحددات الذاتية يجعؿ ا
ومف ىنا ترى أف المحددات البيولوجية غير تركز النظرية عمى السموؾ االجتماعي المتعمـ، ( 2

المتعممة ليست ذات أىمية إذا ما قورنت بما ليا مف أىمية بالغة في إطار نظريات اإلدراؾ 
دراسة في ىذا واإلحساس، فمجاؿ السموؾ اإلنساني ىو الذي يحدد المفاىيـ ذات األىمية الكبرى لم

 المجاؿ.
توجد وحدة الشخصية، حيث توجد عبلقة وطيدة متبادلة بالنسبة لخبرات الشخص وتفاعبلتو ( 1

حيث تمتحـ الخبرات الجديدة  ،مع البيئة، فالشخصية بكؿ مظاىرىا ىي موضوع البحث
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تفضيؿ بالشخصية بواسطة التراكـ المعرفي، وبالرغـ مف أف عممية التغير تظؿ ممكنة عف طريؽ 
 رد أمر صحيح.و النمو المط  حإال أف القوؿ باتجاه الشخصية ن ،الخبرات الجديدة المناسبة

حيث يتميز  ؛ترتكز النظرية عمى دور المحددات العامة والنوعية لمسموؾ وترفض مبدأ الفئات( 4
ة لمسموؾ خصية يعتقدوف أف المحددات الرئيسقد كاف عمماء نفس الشو الشيء عف نقيضو، 

 ،ساني تكمف في سمات عامة وواسعة ىي المسئولة عف ثبات السموؾ عبر المواقؼ المختمفةاإلن
ويبدو مف غير المجدي ترجيح كفة أي مف االستعدادات أو المحددات الموقفية النوعية عف 
األخرى، فموقؼ نظرية التعمـ االجتماعي ىو دراسة التأثير النسبي لكؿ مف العامميف في المواقؼ 

 المختمفة.
فقد يكوف مف أجؿ ىدؼ يناضؿ الشخص  ؛السموؾ اإلنساني بأنو سموؾ ىادؼ يوصؼ( 5

حيث ر إلى مبدأ الدافعية في السموؾ، وىذا يشي ،لتحقيقو أو مف أجؿ استبعاد ضرر يسعى لتجنبو
يمكف تحديد الدوافع اإليجابية والسمبية عف مبلحظة السموؾ المباشر، فالحدث أو المثير يتحدد 

وعندما يحاوؿ األفراد  ،بي إذا كاف سموؾ الشخص موجيًا نحو تحقيؽ ىدؼ معيفكمعزز إيجا
 يكوف اليدؼ سمبيًا. ،تجنب شيء ما

بؿ يتحػدد  ،زاتأف سموؾ الفرد ال تحدده فقط طبيعة األىداؼ أو أىميتيا أو المعز   "روتر"يرى ( 6
: 2008لخثعمي، )االتوقػػػع بػػػأف ىػػذه األحػػػداث سػػػوؼ تحػػػدثف طريػػػؽ التييػػؤ الػػػذىني أو عػػػأيضػػًا 

13 ،12.) 
 مفيوم الذات: (ثالثاً 
يعّد مفيوـ الذات مف األبعاد الميمة في الشخصية التي ليا أثر كبير في سموؾ الفرد      

وبما أف مفيـو  .في الشخصية وىو الذي ينظـ السموؾوتصرفاتو، فمفيوـ الذات ىو حجر الزاوية 
الذات مف األبعاد الميمة في الشخصية اإلنسانية، فإف مفيوـ الذات أو فكرة الفرد عف نفسو 

وبكبلـ آخر . فمفيوـ الذات قد يعمؿ كقوة دافعة أوال ،يؤدي دورًا كبيرًا في توجيو السموؾ وتحديده
في  ا، كما أف سموكو يؤثرفإف الكيفية التي يدرؾ بيا الفرد ذاتو تؤثر في الطريقة التي يسير بي

 (.28، 27: 2033، و)سبلمالكيفية التي يدرؾ فييا ذاتو
ف كؿ فرد مّنا إحيث  ،في تشكيؿ شخصية الفرد وسموكو دور محوريبمفيوـ الذات  ويقوـ      

بالطريقة التي تتسؽ مع مفيومو عف ذاتو، فإذا كاف مفيومو عف ذاتو أنو غير مقبوؿ يتصرؼ 
ة الشخص فكر  ذا كانتإ ولكف ،فإنو يتجنب المواقؼ االجتماعية حتى ال يختمط بالناس ،اجتماعياً 

وتتكوف  .خوؿ في مواقؼ التنافس مع اآلخريفنجده يخشى الدفسز، عف نفسو أنو فاشؿ أو عاج
فكرة الفرد عف ذاتو مف خبلؿ احتكاكو وتفاعمو مع البيئة االجتماعية التي يعيش فييا ومف خبلؿ 

اعتبارىـ مصدرًا إلشباع حاجاتو أو عدـ بردود فعؿ اآلخريف المحيطيف بو نحو الفرد استجابات و 
في  ميـ دوربتسيـ الخبرات التي يمر بيا الفرد في حياتو  كماإشباعيا ومصدرًا لمثواب والعقاب، 
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: 2004)حسيف، لمجاؿ الكمي الذي يتفاعؿ معومف ا اً باعتبارىا جزءتكويف فكرة الفرد عف ذاتو 
98.) 

إسيامًا فعااًل في دراسة الذات، عالـ  أسيمواومف أوائؿ عمماء النفس االجتماعييف الذيف      
إف المجتمع مرآة "، وىو صاحب الرأي المشيور، (Cooley, 1902")النفس االجتماعي "كولي

 اومفيوـ مرآة الذات "ىو أف الفرد يرى نفسو بالطريقة التي يراه بي "،يرى الفرد فييا نفسو
عف نفسو مف تفاعؿ الفرد االجتماعي، وتتكوف الصورة لذلؾ تنمو الذات مف خبلؿ و .ف"و اآلخر 

خبلؿ إدراكو لرؤية اآلخريف لو وتخيمو لحكميـ وما يترتب عمى ذلؾ مف شعور وىو ما يسمى 
إلى مفيـو الذات االجتماعية، لتفاعمو  (Cooley")ؿ "كوليبالذات المنعكسة، ونتيجة لذلؾ توص  

جتمع الذي يعيش فيو ليكوف عضوًا في جماعة معينة تسودىا عبلقات متبادلة مف التعاوف مع الم
ف أوالتآلؼ، أو قد يشترؾ الفرد ضمف المجموعة في فكر معيف أو ناٍد معيف، وبالرغـ مف 

( و"ميد" Cooley( يسير في نفس النيج الذي سار عميو "كولي" )Sullivan"سوليفاف" )
(Mead إال أنو يختمؼ ) ،عنيما في تأكيده عمى التفاعؿ االجتماعي الخاص المتمثؿ باألسرة

( Cooley and Meadبينما يؤكد "كولي وميد" ) .لويف الميم  وبشكؿ أساسي األـ أو األفراد 
( فقد استخدـ مصطمح الذات Jungعمى تفاعؿ الطفؿ مع المجتمع بشكؿ عاـ، أما "يونج" )

ورتو النيائية في كتاباتو المبكرة، ولكنو استخدـ الذات كمرادؼ لمعنى النفس أو الشخصية في ص
كمركز لمشخصية في كتاباتو المتأخرة، وىي تربط بيف ىذه التنظيمات جميعًا عمى نحو يكفؿ 

 (.38، 37: 2030)الظاىر، خصية الوحدة واالتزاف واالستقرارلمش
ر كبير في مفيوـ الذات أحد األبعاد الميمة لمشخصية اإلنسانية، التي ليا أث عدُّ وليذا يُ      

بر  الخاصة، فيو يعمؿ عمى تنظيـ وتحديد السموؾ وتوجييو،  وز سماتاتشكيؿ سموؾ الفرد وا 
التوافؽ ويحافظ عمى اتزانو وثباتو، باإلضافة إلى ذلؾ فإف مفيوـ الذات يعمؿ عمى تحقيؽ 

ظرتنا إلى أنفسنا سمبية كانت أـ إيجابية، ويعتبر ىذا المفيوـ مظيرًا سموكنا ونالمتواصؿ بيف 
ميمًا مف مظاىر الصحة النفسية، وحتى نستطيع فيـ شخصية اإلنساف فبلبد لنا مف دراسة 

 حجرًا أساسيًا في بناء الشخصية. عدُّ باعتباره يُ مفيـو الذات 
 الفرق بين الذات ومفيوم الذات:

 ( الفرؽ بينيما كما يمي:3993) "انجمر"يوضح      
الخبرات الرمزية لمشخص عبارة عف خبرات كيانية فعمية.أما مفيـو الذات: فإنو  ف الذاتإ

ت الناتجة عف التفاعؿ مع والمدركات التي يقتبسيا مف اآلخريف، وىو عبارة عف المدركات والخبرا
 (.73، 70: 2001)الشيخي، اآلخريف

( إلى أف كممة الذات تستعمؿ في عمـ النفس Hall and Lindzeyويشير "ىوؿ ولندزي" )
منيما كاف موضوعًا  ىما الذات كعممية، والذات كموضوع. والشؾ أف كبلً  :معنييف متمايزيفب
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حيث استخدـ معظـ التحميمييف الذات في كتاباتيـ مستخدميف نفس  ؛ريف في عمـ النفسلممنظ  
"Self"  أو الذات"ego"ء ترتبط بمجموعة مف العمميات الوظيفية لتنظيـ . وبيذا فإف الذات كبنا

الحياة وتحقيؽ التكيؼ، وتعرؼ بأنيا مجموعة مف السموكيات التي تحكـ السموؾ والتوافؽ ويطمؽ 
ؼ عمى أنيا اتجاىات عمييا الذات، أما الذات كموضوع وىو موضوع الدراسة الحالية فتعر  

 ت الموضوعية.ويطمؽ عمييا مفيـو الذا ،الشخص ومشاعره عف نفسو
الذي يعني مجموعة المدركات واألحكاـ الذاتية عف و  ،تنمو الذات وأيضًا مفيوـ الذاتو      

فيـ تدريجيًا يكتسبوف أفكارًا عف  ؛تفاعؿ األطفاؿ الصغار مع بيئتيـ الذات نفسيا، مف خبلؿ
األشياء التي يحبونيا األطفاؿ يمروف بتجربة ذلؾ ألف الميـ وعبلقاتيـ مع ذلؾ العالـ، أنفسيـ، وع

أو التي يكرىونيا واألشياء التي يستطيعوف أو ال يستطيعوف التحكـ فييا، تمؾ الخبرات التي تبدو 
 أما تمؾ الخبرات التي تبدو ميّددة لمذات .د تقيـ وتندمج في الصورة الذاتيةزة لذات الفر معز  
حيث يرى  ؛ت ال ينفصؿ عف الذاتوالشؾ أف مفيـو الذا .بة عمييا فيتـ التنكر ليا ورفضياوغري

اإلنساف أف و  ،"سويف" أف الشعور بالذات مف أىـ السمات المميزة لئلنساف عف بقية المخموقات
لنفسو ولمبيئة الخارجية ولآلخريف. وىذا الشعور بالذات ىو المصدر أيضًا قادٌر عمى أف يستجيب 

 (.28: 2001)عسيري، لشخصية كؿ فردؿ الجوىر الموحد األساسي لميوية، حيث يمث  
 :تعريف مفيوم الذات

ؼ "زىراف" مفيوـ الذات بأنو تكويف معرفي منظـ ومتعمـ لممدركات الشعورية والتصورات عر  ( 3
ويتكوف مفيوـ الذات مف  ،والتقييمات الخاصة بالذات، يبموره الفرد، ويعتبره تعريفًا نفسيًا لذاتو

أفكار الفرد الذاتية المنسقة المحددة األبعاد عف العناصر المختمفة لكينونتو الداخمية أو الخارجية، 
كما تنعكس إجرائيًا في  ،وتشمؿ ىذه العناصر المدركات والتصورات التي تحدد خصائص الذات

مدركات والتصورات التي تحدد وصؼ الفرد لذاتو كما يتصورىا ىو )مفيوـ الذات المدرؾ(، وال
مثميا الفرد مف خبلؿ التفاعؿ تالصورة التي يعتقد أف اآلخريف في المجتمع يتصورونيا والتي ي

االجتماعي مع اآلخريف )مفيوـ الذات االجتماعي( والمدركات والتصورات التي تحدد الصورة 
 (.81: 3980)زىراف، المثالية لمشخص الذي يود أف يكوف)مفيـو الذات المثالي(

عف مجموع المراكز واألدوار التي يتميز بيا  رمفيوـ الذات يعب  ويشير "الياشمي" إلى أف ( 2
فيي صورة اإلنساف، كما يراىا في مرآة نفسو  ،الفرد، والتي يشعر معيا بنفسو في أعماؽ ذاتو

 (.222: 3989)الياشمي، ة في السموؾ والتفاعؿ مع اآلخريفوطريقتو الخاص
زيد" مفيوـ الذات بأنو تركيب معرفي منظـ موحد متعمـ لمدركات الفرد الواعية  "أبو رؼوع  ( 1

حاليًا )الذات ويتضمف استجابات الفرد نحو نفسو ككؿ وتقديراتو لذاتو ووصفو ليا كما ىو كائف 
وكذلؾ كما يراه اآلخروف )ذات  ،وكما يود أف يكوف )الذات المثالية( ،ة أو الواقعية(كَ المدرِ 
ريف( وذلؾ في قطاعات عامة مف المواقؼ االجتماعية واالنفعالية والمعرفية والجمالية اآلخ



46 
 

وىذه األوصاؼ تحتوي عمى إدراكات الفرد وتصوراتو لمميزات ذاتو كما  ،واالقتصادية وغيرىا
ضمف حكمًا مف أحكاـ تتنعكس عمميًا في تقريره المفظي عف نفسو وتقديره ليا، ذلؾ التقدير الذي ي

ة يضع الفرد في مكاف ما بالنسبة لمعبلقات البيئية المختمفة والمحيطة بو مف خبلؿ عبلقاتو القيم
 (.353: 3987زيد،  )أبوالديناميكية معيا

رؼ "المميجي" مفيـو الذات بأنو تقييـ الفرد لقيمتو كشخص، والتقييـ الشخصي لنفسو، وع  ( 4
وينمو جزئيًا مف خبرات الفرد الشخصية ولكنو ف مفيـو الذات يحدد أداء الشخص الفعمي، إويقوؿ 

الذيف يرتبط بيـ  يتأثر بدرجة ما بالتقييمات التي يتمقاىا مف األشخاص ذوي األىمية في حياتو
 (.113، 110: 3972)المميجي، تو، وبتفسيراتو الستجاباتيـ نحوهوجدانيًا في حيا

راكات الفرد، وىو صورة مركبة ويرى "أبو جادو" أف مفيوـ الذات ىو المجموع الكمي إلد( 5
ومؤلفة مف تفكير الفرد عف نفسو، وعف تحصيمو وعف خصائصو وصفاتو الجسمية والعقمية 

ؿ أف يكوف عميو والشخصية، واتجاىاتو نحو نفسو، وتفكيره بما يفكر اآلخروف عنو، وبما يفض  
 (.354: 3998)أبو جادو، 

عمييا ة مف الشعور والعمميات التأممية التي يستدؿ ؼ "خير اهلل" مفيـو الذات بأنو مجموعوعر  ( 6
 (.38: 3983)خير اهلل، بواسطة سموؾ ممحوظ أو ظاىر

ـ متعدد األبعاد، يتمثؿ في بلحظ مف العرض السابؽ لمتعريفات أف مفيـو الذات مفيو يو      
عف  برعالفرد لنفسو، ويتضمف جميع األفكار واالتجاىات والمشاعر لدى الفرد التي ت إدراؾ

خصائصو وصفاتو الجسمية والعقمية والشخصية واالجتماعية واالنفعالية، ويشمؿ ذلؾ معتقداتو 
وقيمو وقناعاتو، كما يشمؿ خبراتو السابقة وطموحاتو المستقبمية، وىذا المفيوـ ال يمكف مبلحظتو 

ز اإلنساف مفيـو الذات ىو الذي يمي إفؿ عميو مف مبلحظة سموؾ الفرد، حيث د  ستَ مباشرة، بؿ يُ 
ما يحممو لاإلنساف ىو الوحيد الذي يمكنو إدراؾ ذاتو، والشؾ أف ذلؾ ألف عف غيره مف الكائنات، 

في تحديد سموكو وشخصيتو، ومفيوـ الذات إما أف يكوف  اً كبير  اً الفرد مف مفيوـ حوؿ ذاتو دور 
إيجابيًا أو سمبيًا، وىو متعمـ ومكتسب يتعممو الفرد مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف، 

 ويتصؼ مفيوـ الذات بالثبات النسبي عمومًا، ولكنو قابؿ لمتعديؿ والتغيير تحت شروط خاصة.
 أبعاد مفيوم الذات:

 ة العممية في التراث السيكولوجي إلى وجود عّدة أبعاد لمفيوـ الذات، منيا:تشير الماد     
 مفيوم الذات الشخصي: (1

بيا الشخص أو السمات السموكية، كما نرى مف تصؼ وىو مجموعة الصفات التي ي     
المنظور الشخصي لمفرد، وتمؾ السمات الشخصية ربما تصطؼ مف الصفات المحددة نوعًا ما 

ية والسموكية، ت العامة، ويبلحظ أف مفيوـ الذات الشخصي ال يتضمف الصفات الفيزيقإلى الصفا
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تضمف الخصائص الجنسية واألخبلقية، والطبقة االقتصادية واالجتماعية يوالداخمية فقط بؿ 
 ومتغير العمر...إلخ.

 مفيوم الذات الخاص: (2
الجزء الشعوري السري الشخصي  وؼ "حامد زىراف" مصطمح مفيوـ الذات الخاص بأنيعر       

جدًّا أو العوري مف خبرات الذات والذي يقع في المنطقة الحدّية بيف الشعور والبلشعور، وىو 
يحتوي عمى خبرات مخجمة أو مؤلمة أو محرمة، وتنشط الذات لمحيمولة دوف خروج محتواىا، 

 لكونيا بمثابة العورة النفسية بالنسبة لمفرد.
 كاديمي:مفيوم الذات األ  (3

كشفت الدراسات أف ىناؾ عبلقة بيف معدالت التحصيؿ الدراسي وقدرات الفرد ومفيوـ      
في تقدير قدراتيـ األكاديمية،  ةالذات األكاديمي، حيث تبيف أف بعض األطفاؿ يميموف إلى المغاال

اتجاىات "شافموس وبولس" بأنو  وكذلؾ يعرف،وبعضيـ اآلخر يميؿ إلى تقميؿ قدراتيـ األكاديمية
وىو كذلؾ تقرير الفرد أو عبلماتو في  ،ع معينة يتعمميايالفرد ومشاعره نحو التحصيؿ في مواض

االختبارات التحصيمية، ويشير إلى السموؾ الذي يعبر فيو الفرد عف نفسو مف حيث قدرتو عمى 
 التحصيؿ وأداء الواجبات األكاديمية.

 مفيوم الذات األساسي: (4
عمى أف مفيوـ الذات األساسي يشير إلى إدراؾ المرء لنفسو  (Hurlock")"ىورلوؾيرى     

حقيقتيا، وليس كما يرغبيا، حيث يتضمف ىذا اإلدراؾ جسمو ومظيره وقدراتو ومركزه ودوره في 
 الحياة، كذلؾ قيمتو ومعتقداتو وطموحاتو.

 مفيوم الذات المؤقت: (5
إلى أف مفيـو الذات المؤقت، مفيـو غير ثابت يحممو الفرد فترة  (Hurlock) "ىورلوؾ"يشير     

مى الموقؼ الذي يجد المرء عوجيزة ثـ يتخمى عنو، وقد يكوف مرغوبًا فيو أو غير ذلؾ، معتمدًا 
نفسو فيو. ويتأثر ىذا النوع مف مفيوـ الذات بمزاج الشخص وحالتو العاطفية وخبراتو الذاتية، 

المدرؾ ويتكوف مف المدركات والتصورات التي تحدد خصائص  ويسمى كذلؾ مفيوـ الذات
الذات، كما تنعكس إجرائيًا عمى وصؼ الفرد لذاتو، وىو عبارة عف إدراؾ المرء لنفسو عمى 
، حقيقتيا وواقعيا وليس كما يرغبيا، ويشمؿ ىذا اإلدراؾ جسمو ومظيره وقدراتو ودوره في الحياة

 (.11، 12: 2033، وم)سبلوكذلؾ قيمو ومعتقداتو وطموحاتو
 مفيوم الذات االجتماعية: (6

نيا الفرد عف ذاتو بناًء عمى رؤية اآلخريف مجموع األفكار والتصورات التي يكو   ويقصد بو       
يماءاتيـ وتعبيراتيـ  لو، ويتضح ذلؾ مف مبلحظة الشخص لآلخريف مف خبلؿ تعبيرات وجوىيـ وا 

عديؿ ما أمكف، والذات االجتماعية تصبح نسقًا مف األفكار ذاتو ومحاولة ت يبلحظ تقييـو المغوية، 
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بدو عمييا أماـ اآلخريف نراد، ويعتبر تخيمنا لمصورة التي يشتؽ وجوده مف خبلؿ التواصؿ بيف األف
 أحد الجوانب األساسية لمذات االجتماعية.

 مفيوم الذات المثالية: (7
نيا الفرد عف نفسو مف مختمؼ النواحي النفسية والجسمية والعقمية، كما ىي الصورة التي يكو       

وتشتمؿ عمى مختمؼ القيـ والمعتقدات واألىداؼ ينبغي أف تكوف ال كما ىي عميو فعبًل، 
 والطموحات التي يسعى الفرد إلى تحقيقيا.

المبكرة ويستمدىا مف تكويف مثاليات لو منذ مرحمة الطفولة إلى والفرد يسعى أو يحاوؿ دائمًا      
والديو واألشخاص المقربيف منو ومختمؼ وسائؿ البيئة، وقد يكوف مفيوـ الذات المثالي واقعيًا، 

لمستوى الطموح لدى الفرد وعبلقة ذلؾ بقدراتو، وقد يكوف شديد االرتفاع أو االنخفاض طبقًا 
في مستوى أعمى بصورة غير  فإذا وضع الفرد ذاتو المثالية ؛والفرص المتاحة أمامو لتحقيؽ الذات

 (.23، 20: 2008)مسعود، برات محبطة باستمرارفإنو يكوف عرضًة ألف يمر بخ ،واقعية
 مفيوم الذات األسرية: (8

 وىي فكرة الفرد عف نفسو بصفتو عضوًا في األسرة، ومدى تكيفو معيا، والتزامو بيا.     
 مفيوم الذات األخالقية: (9

أخبلقو والتزامو بالقيـ األخبلقية، ورضاه عف إيمانو بمعتقداتو وأفعالو وىي فكرة الفرد عف      
 (.378: 2030)الحموي، 

 خصائص مفيوم الذات:
 لمفيوـ الذات عّدة خصائص تتمثؿ فيما يمي:     

 مفيوم الذات منظم: (1
إعادة ذاتو مف خبلؿ الخبرات المتنوعة التي تزوده بالمعمومات، ويقوـ الفرد ب الفرد يدرؾ     

فيي طريقة إلعطاء الخبرات التي يمر بيا  ؛يا وفقًا لثقافتو الخاصةفتنظيميا حيث يصوغيا ويصن
فالطفؿ مثبًل ينظـ الخبرات التي يمر بيا والخاصة بعائمتو، أصدقائو مدرستو،  ؛معنىباألفراد 
التي لدييـ ة لمفيوـ الذات ىو أنو بناء منظـ يصنؼ فيو الناس المعمومات يأوؿ خاصو  أقربائو.

عممية تنظيـ الخبرات ليست بشكؿ و عف أنفسيـ في فئات ويربطوف ىذه الفئات بعضيا ببعض.
نما تختمؼ تبعًا لممتغيرات البيئية التي يتعرض ليا الفرد التي تمثؿ ثقافتو  ،واحد ومحتوى واحد وا 

 يـو الذات.معًا في عممية تنظيـ الخبرات والتي تعد إحدى خصائص مف األفراد ويشترؾالخاصة، 
 مفيوم الذات متعدد الجوانب: (2

الفرد يصنؼ الخبرات التي يمر بيا إلى فئات، وقد يشاركو الكثير في ىذه  زاؿي ما     
مفيوـ الذات جوانب متعددة وليس أحادي الجانب، وقد تكوف ىذه ل ما يعني أفالتصنيفات، 
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العقمية التصنيفات في مجاالت كالمدرسة، التقبؿ االجتماعي، الجاذبية الجسمية، القدرة 
 والجسمية.

 مفيوم الذات ىرمي: (3
يشكؿ الذات ىرمًا قاعدتو الخبرات التي يمر بيا الفرد في مواقؼ خاصة وقمتو مفيوـ الذات      

األكاديمي ومفيـو الذات غير ـ قمة اليـر إلى قسميف )مفيوـ الذات العاـ، وىناؾ مف يقس  
فالجانب األكاديمي يتفرع إلى مفاىيـ تتعمؽ بمفيـو  ؛ا ينقسـ إلى أجزاءموكؿ مني ،ديمي(األكا

يـ التي الذات القدرة، مفيوـ الذات التحصيمي التي بدورىا تنقسـ إلى جوانب أكثر تحديدًا كالمفاى
ات، أما مفيوـ الذات غير األكاديمي االجتماعية، المغات، الرياضيو  تتعمؽ بالعموـ الطبيعية

 نقسـ إلى:يف
مف األعضاء،  عضوالذات الجسمية وتتفرع بدورىا إلى مفيوـ المظير العاـ، مفيوـ كؿ أ( 

 مفيـو لوف البشرة.
الذات االجتماعية وتتفرع إلى مفيوـ تقبؿ الذات، مفيوـ القبوؿ االجتماعي، مفيوـ تقبؿ ب( 
 الغير.
سـ بدورىا إلى مفيوـ االنطباعات الشخصية، مفيوـ األحاسيس والمشاعر الذات النفسية وتنقج( 

 (.44، 42: 2030)الظاىر، الذاتية الخاصة، مفيـو االتجاىات
 مفيوم الذات تقييمي: (4

ر وصفو لذاتو في موقؼ مفيوـ الذات ذو طبيعة تقييمية، وىذا ال يعني فقط أف الفرد يطو       
نما  لذاتو في تمؾ المواقؼ، ويمكف أف تصدر تمؾ  وكذلؾ تقييمات يكوفمعيف مف المواقؼ، وا 

التقييمات باإلشارة إلى معايير مطمقة كالمقارنة مع المثالية أو يمكنو أف يعدد تقييماتو باإلشارة 
ركة قاـ بيا آخروف، وتختمؼ دإلى معايير نسبية كالمقارنة مع الزمبلء أو اإلشارة إلى تقييمات م

 (.64، 61: 2009)العطوي، تقييمي باختبلؼ األفراد والمواقؼلأىمية ودرجة البعد ا
 مفيوم الذات ثابت: (5

أف  بيدبالثبات النسبي، وذلؾ ضمف المرحمة العمرية الواحدة، يتسـ مفيوـ الذات العاـ إف       
لممواقؼ واألحداث التي يمر بيا ىذا المفيوـ قد يتغير مف مرحمة عمرية إلى أخرى، وذلؾ تبعًا 

الفرد، كما أنو كمما اتجينا نحو األسفؿ في ىـر مفيـو الذات، وجدنا أف المفيوـ يعتمد عمى 
الحالة المحددة، وبالتالي يصبح أقؿ ثباتًا، وعند قاعدة اليـر نجد أف مفيوـ الذات يختمؼ بشكؿ 

 واضح حسب اختبلؼ الحاالت.
 مفيوم الذات نمائي: (6

 ؛تطوره مف مرحمة نمائية إلى أخرى وحًا لدى الفرد معحيث تزداد جوانب مفيـو الذات وض     
يميزوف في بداية حياتيـ أنفسيـ عف البيئة المحيطة بيـ، وىـ غير قادريف عمى مثبًل فاألطفاؿ 
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التنسيؽ بيف األجزاء الفرعية لمخبرات التي يمروف بيا، وكمما نما الطفؿ زادت خبراتو ومفاىيمو، 
 ؿ فيما بيف ىذه األجزاء الفرعية لتشكؿ إطارًا مفاىيميًا واحدًا.ويصبح قادرًا عمى إيجاد التكام

 مفيوم الذات متمايز: (7
السمة األخيرة لمفيوـ الذات أنو متميز عف المفاىيـ األخرى التي تربطو بيا عبلقة نظرية،      

مواقؼ فيموـ الذات لمقدرة العقمية، يفترض أنو يرتبط بالتحصيؿ األكاديمي أكثر مف ارتباطو بال
ات األخرى مثؿ التحصيؿ االجتماعية والمادية، أي يمكف تمييز مفيوـ الذات عف البناء

 (.40 -19: 2001العمي،  )عبداألكاديمي
 أنواع مفيوم الذات:

 :ماىناؾ نوعاف لمفيـو الذات وى     
 مفيوم الذات اإليجابي: (1

يتمتع بمفيوـ الذات اإليجابي صورة بؿ الفرد لذاتو ورضاه عنيا، حيث تظير لمف معناه تقُّ و      
واضحة ومتبمورة لمذات يممسيا كؿ مف يتعامؿ مع الفرد أو يحتؾ بو، ويكشؼ عنيا أسموب 
تعاممو مع اآلخريف الذي يظير فيو دائمًا الرغبة في احتراـ الذات وتقديرىا، والمحافظة عمى 

سؾ بالكرامة واالستقبلؿ س، والتممكانتيا االجتماعية، ودورىا، وأىميتيا، والثقة الواضحة بالنف
 ر عف تقبؿ الفرد لذاتو ورضائو عنيا.ما يعب  الذاتي، 
اإليجابي لمذات حيث دور المركزي الذي يمعبو المفيوـ لملذلؾ يعزى النمو السميـ لمشخصية و      

مف إذا تمكف المرء عبر المراحؿ المختمفة التي ينمو فييا مفيوـ الذات  :(Maslow")موسيقوؿ "ما
وبأنو  ،فإنو يتسّنى وصؼ ىذا الشخص بأنو حقؽ ذاتو ،وصوؿ إلى إيجاد مفيوـ ذات إيجابيال

 (.61: 2031)ميزاب، حائز لذات مكتممة الوظائؼ
ويتفؽ العمماء عمى أف مفيوـ الذات اإليجابي يشكؿ النواة لمشخصية القوية. وبناًء عمى      

الدرجة العالية مف مفيـو الذات أكثر قدرًة عمى التعامؿ مع مصادر  اذلؾ، فقد وجد أف الفرد ذ
الضغوط والتعامؿ اإليجابي مع المرض. وىذا راجع إلى المناعة اإلضافية النابعة مف الشعور 

 (.11: 2000اهلل،  )عبدي بالنفساإليجاب
يجعمو يتمتع  يامعرفة الفرد لذاتو بشكؿ جيد وتقبمو ليذه الذات والتعايش معيا وفيمو         

أيضًا عامؿ أساسي في توافؽ الشخصية، وتقبمنا لذاتنا  وبالصحة النفسية والتوافؽ النفسي، وى
 (.73: 3997يعتمد بشكؿ جوىري عمى تقبؿ اآلخريف لنا، ونظرتيـ لنا أيضًا)زىراف، 

 مفيوم الذات السمبي: (2
ماط المضادة أو المتناقضة مع ونقصد بو كؿ ما ينطبؽ مع مظاىر االنحراؼ السموكي واألن     

أساليب الحياة العادية لؤلفراد، والتي تخرجيـ عف األنماط السموكية العادية المتوقعة مف األفراد 
العادييف في المجتمع، والتي تجعؿ الحكـ عمى مف تصدر عنو بسوء التكيؼ االجتماعي أو 
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فسو مفيومًا سمبيًا كثيرًا ما يكشؼ النفسي فنضعو في فئة غير األسوياء. والواقع أف مف يكُّوف لن
عف ىذا المفيوـ مف أسموب حديثو أو تعامبلتو أو تصرفاتو الخاصة، أو مف تعبيره عف مشاعره 

مثؿ ىؤالء وعادًة ما يعاني  في التعامؿ أو عدـ احتراـ الذات.تجاه نفسو أو الخروج عف المياقة 
لقدرة عمى التوافؽ مع العالـ الخارجي الذي يظير في عدـ او األفراد مف نوعيف مف السمبية: األوؿ 

: 2031يظير في شعور البعض منيـ بالكراىية مف اآلخريف )ميزاب، و يعيشوف فيو، والثاني 
65.) 

 العوامل المؤثرة في مفيوم الذات:
يمًا في تشكيمو، بحيث متمعب عوامؿ عديدة دورًا و شؾ أف مفيوـ الذات مفيوـ مكتسب، ال      

 إيجابيًا أو سمبيًا حسب تمؾ العوامؿ وأثرىا في الفرد، ومف ىذه العوامؿ ما يمي:يكوف إما 
 الخصائص الجسمية وصورة الجسم: (1

ف اختمؼ تأثيرىا مف تعد        صورة الجسـ مف أىـ العوامؿ التي تؤثر في تقييـ الفرد لذاتو، وا 
الجسمية أو صورة ذىنية  فمف خصائص اإلنساف أف تكوف لديو فكرة عف ذاتو ،مرحمة إلى أخرى

عف جسمو وشكمو وىيئتو، ووظيفة ىذه الفكرة أو الصورة أف الفرد ىنا يجمع كؿ خبراتو الداخمية 
والخارجية عمى ضوئيا، وحينما يحدث لمفرد تغيرات جسمية سواًء بالزيادة أو النقص كاف مف 

ديدة التي يتضمنيا شأنيا أف تؤدي إلى تغير أساسي في مفيوـ الشخص عف ذاتو الجسمية الج
 الوجود المعدؿ.

 الخبرات األسرية: (2
 يوـ الطفؿ عف ذاتو مف ناحية، كمافي تشكيؿ مف اً رئيس تعتبر الخبرات األسرية لمطفؿ عامبلً     

 (Atwater")ويشير "اتواتريا في سياؽ ىذه الخبرات.أف الطفؿ مف ناحية أخرى يرى نفسو ويدرك
رًا كافيًا مف الرعاية والتوجيو والحب والتشجيع خاصًة مف إلى أف األشخاص الذيف يتمقوف قد

ذات إيجابية، بعكس ىؤالء الذيف يتعرضوف لمرفض  اً جانب الوالديف، عادًة ما يظيروف صور 
 اً والنبذ والعقاب القاسي مف جانب الوالديف، حيث ينمو لدييـ الشعور بعدـ األماف ويظيروف صور 

ذات سمبية. ومفيوـ الذات لدى الطفؿ يعتمد في تكوينو عمى استجابات الوالديف وتقييميـ لو، 
عف ذاتو، وكما يؤدي  اً سمبي اً وف مفيومفإنو يك   ،وعندما تكوف ىذه االستجابات أو التقييمات سميبة

ألف الطفؿ االختبلؼ بيف الوالديف في تقييـ أفعاؿ الطفؿ إلى تكويف مفيـو مشوش لمذات؛ نظرًا 
 .كمييما ال يستطيع تحقيؽ توقعات الوالديف

 الخبرات المدرسية: (3
فبعد  ،المدرسة مف أىـ المؤسسات االجتماعية التي تؤثر عمى مفيوـ الذات لدى الطفؿ تعد      

أصبح اآلف في مجتمع جديد  ،أف كاف الطفؿ مقبواًل مف والديو بما ىو عميو بكؿ عيوبو ومميزاتو
عمى أساس الجدارة وىو المدرسة، والخبرات المدرسية ذات عبلقة وثيقة بتكويف مفيـو فيو التميز 
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( إلى أف األشخاص الذيف 3952الذات عند الطفؿ، حيث تشير دراسة "شارلوت بوىمر" )
)عبلقاتيـ مع المدرسيف، ومع مثؿ يحتفظوف في ذاكرتيـ بخبرات طيبة عف حياتيـ في المدرسة 

سي، ممارساتيـ لؤلنشطة المدرسية المختمفة وغير ذلؾ(، كانوا يتصفوف زمبلئيـ، نجاحيـ الدرا
 (Purkey, 1970")اتيـ، كما أوضحت دراسات عديدة مثؿ دراسة "بوركيو بمفيوـ إيجابي عف ذ

فالتبلميذ  ؛تي ينظر بيا التبلميذ إلى أنفسيـأف النجاح أو الفشؿ المدرسي يؤثراف في الطريقة ال
التحصيؿ المرتفع مف المحتمؿ أف يطوروا مشاعر إيجابية عف ذواتيـ وقدراتيـ، والعكس  وذو 

لمؤثرة عمى مفيوـ الذات المدرسية اصحيح بالنسبة لذوي التحصيؿ المنخفض، ومف العوامؿ 
فنظرة المعمـ لمطالب وطريقة معاممتو لو، والطرؽ التي يستخدميا لحثّو عمى  ؛المعمموف

الشخصي واالجتماعي لممعمـ ينعكس عمى مفيوـ الذات لمطالب، كما أف  التحصيؿ، والتوافؽ
ة لئلناث تؤدي لمفيـو األنشطة المدرسية، كاألنشطة الرياضية بالنسبة لمذكور واالجتماعية بالنسب

 (.13، 29: 2000اهلل،  )عبدذات إيجابي
 جماعة الرفاق )األقران(: (4

في سموكو  ًا كبيراً ليـ دور  فإ حيث ؛تو وشخصيتوأثر كبير في حيا ؤهرفاؽ الطفؿ وزمبلل     
دور في تكويف الفرد لمفيـو وتعديمو ليذا السموؾ حسب ما يفعؿ ىؤالء الرفاؽ، ولؤلصدقاء أيضًا 

فرفاؽ الطفؿ خاصًة مف يمثؿ القائد لو ىـ نماذج سموكية ليذا الطفؿ، وتفاعؿ الطفؿ مع  ؛الذات
وىذه البداية لتقدير وفيـ  ،رفاقو يؤدي إلى الكيفية التي يقارف بيا الطفؿ نفسو مع ىؤالء الرفاؽ

تقبؿ اآلخريف ل اً لذاتو أيضًا نتاج ولنظرة اآلخريف لو، وتقبم اً الذات، فنظرة الفرد لذاتو تكوف انعكاس
 لو.
 خبرات الطفولة األولى: (5

يـ في تشكيؿ مفيوـ الذات لدى موكما لؤلسرة والخبرات المدرسية والرفاؽ وصورة الجسـ دور     
ال يقؿ أىميًة في ذلؾ، فبيئة الفرد التي يعيشيا وما يتمقاه  اً الفرد، فإف لخبرات الطفولة األولى دور 

التي يمر بيا الطفؿ  ةفشؿ، والظروؼ االقتصادية واالجتماعية وخبرات نجاح و يمف أساليب تنشيئ
في سنواتو األولى، تعتبر مف العوامؿ اليامة في تكويف مفيوـ الذات، وال ننسى ىنا أيضًا أساليب 

ف، حيث يمعب الوالداف دورًا ميمًا في تكويف الفرد لمذات يالثواب والعقاب التي يمارسيا الوالد
ف في تعزيز السموكيات المرغوبة واستبعاد غير المرغوب بيا، يدور الوالدالمدركة لديو، مف خبلؿ 

ف عمى غرس القيـ واألخبلؽ لدى ىذا الطفؿ، وىذا يدلؿ عمى أف كؿ خبرة اوكذلؾ يعمؿ الوالد
يمًا في تشكيمو ميمر بيا الطفؿ مف خبلؿ تعاممو مع بيئتو وأسرتو وتفاعمو االجتماعي تمعب دورًا 

لخبرات اإليجابية تدعـ وتعزز مفيوـ ذات إيجابي والخبرات السمبية تنتج مفيـو لمفيوـ الذات، فا
: 2033ذات سمبي، وبذلؾ تكوف العبلقة تفاعمية بيف خبرات الطفولة ومفيوـ الذات )القطناني، 

42 ،41.) 
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 العقمية: اتالقدر  (6
وفي ىذا يشير بعض الباحثيف  ،في تكويف مفيوـ الذات اً ميم تعتبر القدرات العقمية عامبلً      

إلى أف تأثير العوامؿ الوراثية في تكويف وتطور مفيـو الذات يتضح مف خبلؿ تفسير األطفاؿ 
يرًا كبيرًا عمى الوعي لسموؾ اآلخريف نحوىـ وفقًا لمستويات ذكائيـ، إذ أف لمستوى الذكاء تأث

فاؿ األقؿ ذكاًء مواقؼ فاألطفاؿ األكثر ذكاًء يفسروف بشكؿ أفضؿ مف األط ؛االجتماعي
وىذا الشعور يؤثر بدوره عمى األطفاؿ في تطور مفيوـ الذات المبلئـ  ،ومشاعر اآلخريف نحوىـ

نو مف مفيوـ لذاتو األكاديمية وبما حققو مف نجاح لدييـ، أي أف نظرة الطفؿ لذاتو تتأثر بما كو  
الدراسي مما  ورسية، في تحصيمأو فشؿ، ومف انطباعات وتفاعبلت وردود أفعاؿ تجاه الحياة المد

 يؤثر في مستوى طموحو وتطمعاتو ومستقبمو.
 الدور االجتماعي: (7

حيث تنمو صورة الذات مف خبلؿ التفاعؿ  ؛يؤثر الدور االجتماعي في مفيوـ الذات     
وأثناء تحرؾ الطفؿ في  ،االجتماعي وذلؾ أثناء وضع الطفؿ في سمسمة مف األدوار االجتماعية

فإنو عادًة يوضع في أنماط مف األدوار المختمفة مف  ،إطار البناء االجتماعي الذي يعيش فيو
رفاقو في المواقؼ  افإنو يتعمـ أف يرى نفسو كما يراى ،طفولتو، ومف خبلؿ ىذه األدوار

وكية التي يربطيا وفي كؿ منيا يتعمـ المعايير االجتماعية والتوقعات السم ،المختمفة ةاالجتماعي
 (.51، 52: 2009)الشنطة، اآلخروف بالدور

 أىمية مفيوم الذات:
 يمكف إجماؿ أىمية مفيـو الذات فيما يمي:    
ف ا  و مفيوـ الذات نسقًا إدراكيًا مناسبًا تشكمو تعامبلتنا مع الخبرة والواقع الخارجي، ( يعكس 3

 تعامبلتنا وسموكنا يتحداف مف خبلؿ مفيومنا عف ذاتنا.
مفيوـ الذات مكتسب ويمكف تغييره وتعديمو تحت ظروؼ خاصة عمى الرغـ مف ثباتو إلى حدٍّ ( 2

كبير، كما في نظرية الذات )روجرز( الذي يؤمف بأف أفضؿ طريقة إلحداث التغيير في السموؾ 
ىذا يبرر أىمية وتأثير عممية التنشئة االجتماعية في يكوف بحدوث تغيير في مفيـو الذات، و 

 تشكيؿ مفيـو الذات.
أف ىناؾ عبلقة مثبًل فيرى )سيزر(  ؛الذات أىمية قصوى في المجاؿ التربويمفيوـ ( يمثؿ 1
ساعد ذلؾ عمى النجاح في  ،كمما كاف مفيوـ الذات موجباً فطيدة بيف مفيوـ الذات والتحصيؿ، و 

 التحصيؿ.
تؤكد الدراسات و التوافؽ والصحة النفسية لمفرد،  مًا عمى مدىميـ الذات مؤشرًا يعد مفيو ( 4

والبحوث عمى العبلقة االرتباطية بيف مفيوـ الذات والتوافؽ النفسي، وأف سوء التوافؽ ينشأ عف 
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إدراؾ تيديد الذات، أو إدراؾ التيديد في المجاؿ الظاىري، كما بينت الدراسات أف األفراد ذوي 
 أفضؿ توافقًا مف األفراد ذوي مفيوـ الذات السالب.أكثر و مفيـو الذات الموجب 

يعد مفيوـ الذات جانبًا مف جوانب الذات التي تمثؿ التنظيـ المعرفي والوجداني المستمر ( 5
وعي الكائف لوجوده والمنسؽ بيف خبرتو في الماضي مع آمالو وتوقعاتو في  والمعبر عف

 المستقبؿ.
في فيـ أنماط سموكية  ميـتكويف نفسي ىو مفيـو الذات مف أىـ عناصر الشخصية، و  ( يعد6

يتألؼ  ،متعدد األبعاد عديدة لدى الفرد في المجاؿ األكاديمي وغير األكاديمي، كما أنو يعتبر بناءً 
اصر إيجابية أو سمبية اعتمادًا عمى نوع المعاممة التي يتمقاىا الفرد مف اآلخريف داخؿ مف عن

 البيت وخارجو.
عمى المحافظة عمى التوازف الداخمي لئلنساف، ليبقى عمى قدر مف مفيوـ الذات يعمؿ ( 7

، مما يجعؿ االتساؽ في أفكاره واتجاىاتو وتنظيـ وبمورة عالـ الخبرة المتغير الذي يوجد الفرد فيو
 يمًا لمسموؾ.ممفيوـ الذات منظمًا ومحددًا 

يشكؿ مفيوـ الذات الطريقة التي يفسر فييا الفرد ما يحدث لو، والفرد يطور طرقو الخاصة ( 8
لفيـ البيئة والتعامؿ معيا، وىنا يعمؿ مفيوـ الذات عمؿ مصفاة داخمية يمر فييا كؿ إدراؾ 

 د كبير بوجية النظر التي يحمميا الفرد عف نفسو )عبدويعطي معنى، وىذا المعنى يتحدد إلى ح
 (.43، 40: 2001العمي، 

 :النظريات المفسرة لمفيوم الذات
 مف ىذه النظريات:   
 (:Carl Rogers, 1951نظرية الذات عند كارل روجرز ) (1

عف الذات، والذات مفيـو رئيس في  تتعد نظرية "روجرز" مف أىـ النظريات التي تحدث     
نظريتو عف الشخصية، وىو جيشطالت تصوري، منسؽ، منظـ، يتألؼ مف إدراكات خصائص 

دراكات عبلقات األنا باآلخريف وبجوانب الحياة المختمفة وفي ارتباطيا بالقيـ المتعمقة أالػ) نا( وا 
جانب اإلدراكي مميزًا داخؿ الذات، بيذه اإلدراكات، وكنتيجة ليذا التفاعؿ مع البيئة يصبح ذلؾ ال

ي كيفية إدراؾ المدركة، ومفيوـ الذات يؤثر في اإلدراؾ والسموؾ، وتفسير الذات ىو الذي يؤثر ف
يجابي فإف الشخص الذي يمتمؾ مفيوـ ذات قوي  ،وتبعًا لنظرية "روجرز" .الشخص لبقية عالمو وا 

يرى العالـ بشكؿ مختمؼ تمامًا عف الشخص الذي يمتمؾ مفيوـ ذات ضعيؼ، ويعكس مفيـو 
الذات الواقع، وقد يرى الشخص نفسو فاشبًل بينما ىو في الواقع ناجح، ويرتبط مفيـو الذات عند 
ة "روجرز" بالخبرة، ويمر الفرد خبلؿ حياتو بخبرات عديدة، وىكذا فإف الفرد عندما يمر بخبر 
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تناسؽ ىذه  بمدى يرتبطميا في عبلقتيا بمفيوـ الذات عنده؛ ألف سموكو رىا ويقي  فإنو يقد  ،ما
 (.31: 2032الخالؽ،  )عبدالخبرة مع مفيـو ذاتو

وتشير ىذه النظرية إلى أف الذات تتكوف وتتحقؽ مف خبلؿ النمو اإليجابي، وتتمثؿ في      
نيا بداخمو نحو كؿ مف ذاتو مفاىيـ التي يكو  بعض العناصر مثؿ صفات الفرد، وقدراتو وال

واآلخريف والبيئة التي يعيش فييا، وكذلؾ عف خبراتو وعف الناس المحيطيف بو، وىي تمثؿ صورة 
في سموكو مف حيث السواء أو  اً كبير  اً فيـ اإلنساف لذاتو أثر لالفرد وجوىر حيويتو، ولذا فإف 

فرد وتجاربو وتصوراتو عف نفسو وعف اآلخريف االنحراؼ، ولذلؾ فمف الميـ معرفة خبرات ال
 (.359: 2002)النياؿ، 

وتعتبر ىذه النظرية أحدث وأشمؿ نظريات الذات وذلؾ الرتباطيا بطريقة مف أشير طرؽ      
          وىي طريقة اإلرشاد والعبلج الممركز حوؿ العميؿ، أو غير المباشر،  ،اإلرشاد والعبلج النفسي

 في اإلرشاد والعبلج النفسي. "روجرز"أساسًا عمى دراسات وخبرة  يتنبُ وىذه النظرية 
 نظرية الذات "لكارؿ روجرز"، وىذه المكونات ىي: وىناؾ مكونات رئيسية في

تمثؿ الذات قمب نظرية "روجرز"، والذات ىي كينونة الفرد أو الشخص، وتنمو وىي : الذاتأ( 
لمتفاعؿ مع البيئة،  وتتكوف بنية الذات نتيجةً الذات وتنفصؿ تدريجيًا عف المجاؿ اإلدراكي، 

وتشمؿ الذات المدركة، والذات االجتماعية، والذات المثالية، وقد تمتص قيـ اآلخريف، وتسعى إلى 
التوافؽ واالتزاف والثبات، وتنمو نتيجًة لمنضج والتعمـ، وتصبح المركز الذي تنتظـ حولو كؿ 

 الخبرات.
روجرز" في بمورة نظرية الذات أصبح مفيوـ الذات مف أىـ : منذ أف بدأ "مفيوم الذاتب( 

الشعورية  موضوعات البحث في عمـ النفس، وىو تكويف معرفي منظـ ومتعمـ لممدركات
 والتصورات والتقييمات الخاصة بالذات، يبموره الفرد، ويعتبره تعريفًا نفسيًا لذاتو.

ة ىي شيء أو موقؼ يعيشو الفرد في زماف : يمر الفرد في حياتو بخبرات كثيرة، والخبر الخبرةج( 
ويتأثر بيا، والخبرة متغيرة، ويحوؿ الفرد  فييا ومكاف معيف، ويتفاعؿ الفرد معيا وينفعؿ بيا، يؤثر

خبراتو إلى رموز يدركيا ويقيميا في ضوء مفيوـ الذات وفي ضوء المعايير االجتماعية أو 
أو ينكرىا أو يشوىيا )إذا كانت غير متطابقة مع يتجاىميا )عمى أنيا ال عبلقة ليا ببنية الذات( 

 بنية الذات(.
والخبرات التي تتفؽ وتتطابؽ مع مفيوـ الذات ومع المعايير االجتماعية تؤدي إلى الراحة      

لى التوافؽ النفسي، والخبرات التي ال تتفؽ مع الذات ومفيـو الذات والتي  والخمو مف التوتر وا 
 تماعية يدركيا الفرد عمى أنيا تيديد ويضفي عمييا قيمة سالبة.تتعارض مع المعايير االج

مفرد دافع لأو ينكر خبراتو الميددة فتصبح شعورية أو ال شعورية، و  الفرد قد يتجاىؿ: الفردد( 
أساسي لتأكيد وتحقيؽ وتعزيز ذاتو، ويتفاعؿ مع "واقعو" في إطار ميمو لتحقيؽ ذاتو. ولديو حاجة 
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متعممة( لمتقدير الموجب )ويشمؿ الحب واالحتراـ والتعاطؼ والقبوؿ مف جانب أساسية )رغـ أنيا 
 يف في حياتو.اآلخريف(، وىذا التقدير الموجب لمذات متبادؿ مع اآلخريف الميم  

شباع حاجاتو كما يخبرىا في و : السموكىـ(  ىو نشاط موجو نحو ىدؼ مف جانب الفرد لتحقيؽ وا 
فؽ معظـ السموؾ مع مفيوـ الذات، ومع المعايير االجتماعية، المجاؿ الظاىري كما يدركو، ويت

وبعضو ال يتفؽ مع بنية الذات والمعايير االجتماعية، وعندما يحدث تعارض ىنا يحدث عدـ 
 التوافؽ النفسي.

: يوجد الفرد في وسط مجاؿ ظاىري أو مجاؿ شعوري، ويسمؾ الفرد ككؿ في المجال الظاىريو( 
ركو ويخبره. والمجاؿ الظاىري ىو عالـ الخبرة المتغير باستمرار، وىو المجاؿ الظاىري كما يد

كؿ الخبرات أو مجموعيا، وىو عالـ شخصي ذاتي يتضمف المدركات الشعورية لمفرد في بيئتو، 
وجية نظر الفرد  ويتفاعؿ مع المجاؿ الظاىري كما يخبره وكما يدركو ويعتبر عمى األقؿ مف

 (.86 -83: 3980)زىراف، "واقعًا" وحقيقة
مفاىيـ توحيدية جديدة،  ةوقد أضاؼ "روجرز" في عرض جديد لنظريتو في الشخصية ثبلث   
 ىي:
 الحاجة لالعتبار اإليجابي من اآلخرين: (1

ف لـ تكف بالضرورة فطرية وترتقي بظيور الوعي بالذات، وقد تصبح       وىي حاجة عامة وا 
العضوية، بحيث يسعى الفرد إلى الحصوؿ عمى تقدير ىذه الحاجة أكثر إلحاحًا مف عممية التقييـ 

 اآلخريف أكثر مما يسعى إلى الخبرات التي يقدرىا الكائف العضوي الحي.
 الحاجة إلى اعتبار الذات: (2

ويكتسبيا الفرد نتيجًة لخبرات الذات بإشباع أو إحباط حاجتيا إلى االعتبار اإليجابي،      
 مستقمة عف العبلقات مع اآلخريف.وتعمؿ الحاجة إلى اعتبار الذات 

 شروط التقدير: (3
بلبد أف يكتسب الفرد شروط ف ،ونتيجة ألف الحاجة العتبار الذات تعمؿ عمى نحو انتقائي     

عمى تجنب بعض خبرات الذات والسعي وراء بعضيا  هالتقدير، وىذه الشروط ىي ما يساعد
 (.35: 2032الخالؽ،  عتبار الذات)عبداآلخر، بناًء عمى استحقاقيا أو عدـ استحقاقيا ال

 (:Freudنظرية التحميل النفسي )نظرية فرويد  (2
الشخصية  وتتكوف ،نا التي ىي أحد نظـ الشخصيةتناوؿ "فرويد" الذات كمرادفة لؤل لقد     

" Super Ego" واألنا األعمى "Ego" واألنا "Idمف ثبلثة نظـ ىي اليو " "فرويد"، حسب رأي
تأثير كؿ واحد منيا  تتفاعؿ جميعيا بحيث يستحيؿ فصؿ وىيوكؿ نظاـ لو مكوناتو ووظائفو 

األنا أو الذات تمثؿ الجياز اإلداري لمشخصية ألنيا تسيطر عمى منافذ الفعؿ و اآلخر،  فع
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والسموؾ فيي ترفض وتقاوـ أي سموؾ ييدد كيانيا، ومف شأف الذات السيطرة عمى الوعي وتحقيؽ 
وفي بعض  ،ثرىا الصراع داخؿ الشخصيةإالنفسية في عالـ الواقع والحقيقة، وينشأ عمى  النزعات

 العالـ:يرى أف الذات مضطرة لخدمة ثبلثة أشياءىو و  ،اإلعبلءالحاالت يحصؿ التسامي أو 
األنا الضعيفة تضعؼ أماـ اليو فتكوف الشخصية شيوانية، .و واليو ،األعمى واألنا ،الخارجي

تسيطر عمى اليو واألنا األعمى وتحدث توازنًا بينيما، أما سيطرة األنا األعمى عمى  واألنا القوية
ائز أو الشخصية فتجعؿ الشخصية متشددة بالمثؿ إلى درجة عدـ المرونة فتكبت الرغبات والغر 

 (.57، 56: 2009)الشنطة، ما يؤدي إلى االضطراب النفسيتشعر بالذنب المبالغ فيو 
أف الذات تستخدـ عددًا مف الحيؿ تسمى ميكانزمات الدفاع أو الحيؿ  "فرويد"ويعتقد     

والدوافع والذات  "اليي"نتيجة لمحاولة الذات التوفيؽ بيف حاجات تأتي وىذه الحيؿ  ،الدفاعية
: 2008)الطواب، التوتر الناتج مف الصراعات بينياف مالعميا، وىي أنماط السموؾ التي تخفؼ 

62.) 
 السموكي المعرفي لمفيوم الذات )باندورا(: المنحى(3

النتائج التي وصمت إلييا السموكية القديمة، واالنتقادات التي تعرضت ليا مف معظـ  إف    
والفرويدية واإلنسانية، وصمت إلى حد محاولة  التناوالت األخرى باألخص المعرفية والغشطالتية
بناء عمى كؿ ، و وعاممتو بصورة تشييئية وتجزيئية محاكمتيا قضائيًا باعتبارىا أساءت إلى اإلنساف
 –ة األولى مف )مثيروتوسعت بذلؾ المسمم ،ذلؾ توجو السموكيوف إلى فكرة "كبلرؾ ىاؿ"

نوع "الذات،  ثؿ:وبذلؾ بدأ في استعماؿ المفاىيـ ماستجابة(،  –عضوية  –استجابة( إلى )مثير 
 أثر(.-إ-ع-ثـ توسعت أكثر إلى )ـ الخ... التفكير، التصورات

حيث سمـ بوجود "نظاـ لمذات"، يعمؿ عممو  "سكينر"يبتعد عف سموكية  "باندورا"وبذلؾ بدأ      
في البيئة وفي السموؾ، حيث يقوؿ: "وعمى الرغـ مف أف الشخصية متعممة إلى حدٍّ كبير ويمكف 
أف تكوف معقدة ومتمونة، إال أف بعض األنساؽ في الحديث وفي التعبير عف الذات، وبعض 

ولقد استعمؿ "باندورا"  ".حدىاالسمات الشخصية يصعب تفسيرىا عمى أساس الشروط البيئية و 
عّدة مفاىيـ ىي: مفيوـ "نظاـ الذات" لئلشارة إلى البيانات المعرفية التي توفر ميكانزمات مرجعية 

لى مجموعة مف الوظائؼ الفرعية لئلدراؾ والتقويـ وتنظيـ السموؾ و"تنظيـ الذات" حيث ينفي  ،وا 
الشيء الذي سمح لممدرسة  ،لجتيا بإرادتيـئة ومعاوجود ذات مستقمة ليا القدرة عمى تناوؿ البي

                 . السموكية المعرفية، التكمـ عف "مفيوـ الذات" كمتغير لو بعده ضمف الشخصية في عبلقتو بالبيئة
( في نظرية التعمـ االجتماعي بعد أف قاـ بتنقيح تحميبلتو 3981وىذا ما جعؿ "البيرت باندورا" )

يرى أف الشخصية تنمو مف خبلؿ ،المعرفيةـ مدى واسعًا مف العوامؿ ضوفرضياتو، وتوسيعيا لت
عممية تسمى الحتمية المتبادلة، حيث أف العوامؿ الشخصية )االنفعاالت( والعوامؿ السموكية، 
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والعوامؿ الموقفية تكوف في حالة مف التفاعؿ المستمر لتحديد ما نفعمو ونسمكو وما نفكر فيو 
 (.304، 301: 2031)ميزاب، 

 نظرية البورت: (4
 "البورت""، ولقد قاـSelf" أو حتى "الذات Egoاناألعرؼ "البورت" بأنو مف عمماء نفس "ايُ       

نا والذات في الكتابات السيكولوجية، ونتيجة لمخمط بيف المعاني بفحص المعاني العديدة لؤل
)الوظائؼ بػ تسمية جميع وظائؼ الذات أو األنا  "البورت"قد اقترح نا والذات، فدة لؤليالعد

مف ىوية الذات، وتقدير الذات، وامتداد الذات، وصورة  بلًّ الجوىرية لمشخصية(، والتي تتضمف كُ 
أف الذات واألنا قد  "البورت"الذات، والتي تمثؿ في مجمميا الجوىر والذي ينمو مع الزمف، ويرى 

 ظائؼ الجوىرية في مجاؿ الشخصية.يستخدماف بشكؿ وصفي لمداللة عمى الو 
أنو عمى الرغـ مف صعوبة وصؼ طبيعة الذات، إال أف مفيوـ الذات جوىري  "البورت"يرى      

 ؛"فرويد"وأساسي في دراسة الشخصية، ويمكف إرجاع ذلؾ تاريخيًا إلى التأثير القوي الذي تركو 
رحؿ قبؿ أف يتـ بصورة كاممة نظريتو في األنا، ويعتبر مفيوـ الذات  "فرويد"أف  "البورت"فيرى 
ىو أنا، واألنا يوجد بداخميا عممية دينامية ذات قوة إيجابية كبيرة أكثر مما ىو  "البورت"عند 

نيا إتتحكـ في اليو وتضبطو مف حيث  "فرويد"، واألنا عند "فرويد"متمثؿ في مفيوـ األنا عند 
فيي القوة الموحدة لجميع عادات وسمات  "البورت"ليو، أما األنا والذات عند موجية الندفاعات ا
أف قياـ جوىر الشخصية بوظائفو عمى  "البورت"ونزعات اليو، وقد اعتقد واتجاىات ومشاعر 

بدأ مف الميبلد نحو تاـ يميز المرحمة األخيرة مف مراحؿ نمو الفرد النمائية المتتابعة التي ت
 (.13: 2033)القطناني، وتستمر عند الرشد

 (:maslowنظرية ماسمو ) (5
حيث حدد ىـر الحاجات والذي يشتمؿ عمى  ،"ماسمو" مف أىـ مف تحدث عف الذات دُّ ويع     

 خمس مدرجات تبدأ مف أىـ الحاجات اإلنسانية وتنتيي بتحقيؽ الذات وتشمؿ:
 الحاجات الفسيولوجية. -
 حاجات األمف. -
 واالنتماء.حاجات الحب  -
 حاجات االحتراـ. -
 تحقيؽ الذات. -
الحاجات، حيث في المستويات األربعة األولى  دُّ وترتبط الحاجات السابقة بدافعية لتحقيقيا، وتع 

يؤدي عدـ إشباعيا إلى خمؿ وقمؽ يدفع بالشخص إلى محاولة إشباعيا الستعادة التوازف وخفض 
ه الدوافع بالدوافع المبنية عمى الحاجات والتي تظير القمؽ المرتبط بعد اإلشباع، ولذا يعرؼ ىذ
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وىو تحقيؽ الذات فيمثؿ أعمى كنتيجة لمخمؿ في إشباع الحاجات األساسية، أما المستوى األعمى 
أف الفرد يكوف مدفوعًا في ىذا  "ماسمو"مستويات النضج والنمو واإلحساس بالوجود، ولذا يرى 

د عمى نقص في إشباع الحاجات األساسية، بؿ بالرغبة في المستوى بنوع آخر مف الدوافع ال تعتم
 النمو، ولذا يسمييا دوافع الوجود وأيضًا دوافع النمو.

( أف محققي الذات يظيروف مجموعة مف السمات والتي يمكف 3994) "ماسمو"ويرى      
 تمخيصيا في:

 يدركوف الواقع بطريقة واقعية وبدقة.( 3
 واآلخريف والوضع المحيط بشكؿ عاـ.يظيروف قبواًل ألنفسيـ، ( 2
 يتسموف بالبساطة، والتمقائية، والطبيعية.( 1
 ييتموف بالمشكبلت المحيطة بيـ أكثر مف تركيزىـ عمى ذواتيـ.( 4
 ىناؾ موازنة بيف االنفصاؿ عف اآلخريف والحاجة لمخصوصية.( 5
 يـ.تيـ أو ثقافتئيميموف لبلستقبللية ولذا فإنيـ ال يعتمدوف عمى بي( 6
 يظيروف تجديدًا مستمرًا مف التقدير.( 7
 يبنوف صداقًة عميقًة مع عدد محدود مف األصدقاء.( 8
 يظيروف قبواًل لمقيـ الديمقراطية.( 9

 يظيروف حسًّا قيميًا عاليًا.( 30
 بروح النكتو النامية بشكؿ جيد وغير العدوانية. لدييـ ميؿ لمحس  ( 33
 يتسموف بأنيـ مبدعوف.( 32
 يميموف إلى التوجو بالذات وال يخضعوف بشكؿ تاـ لمثقافة.( 31

وأف كثيرًا مف األشخاص ال  ،أف تحقيؽ الذات قد ال يكوف عامًا بيف البشر "ماسمو"ويرى      
 ،يصموف إلى مستوى تحقيؽ اليوية كنتيجة لعدد مف األسباب، ومنيا أنيا أقؿ الحاجات إلحاحاً 

وىذا ما ُيخيؼ كثيرًا مف البشر  ،كما أف تحقيؽ الذات يتطمب إدراكًا عنيا وتقديرًا واقعيًا ليا
ويتجاىمونو، ىذا إضافًة إلى أف البيئة االجتماعية والثقافية يمكف أف تعيؽ تحقيؽ األفراد لذواتيـ 

يادة لمفرد مف وق ،بما تفرضو مف معايير، إذ قد يتطمب تحقيؽ الذات كسرًا لبعض ىذه المعايير
داخمو أكثر منو مف خبلؿ ىذه المعايير، كما أف تحقيؽ الذات والذي يرتبط بالنمو والذي يفترض 
أال يصمو الفرد قبؿ الحاجات األساسية يصبح ميددًا لبعض الحاجات فقد يصبح تحقيؽ الذات 

 (.14، 11: 2008)مسعود، وربما غيرىا مف الحاجاتميددًا لحاجات األمف 
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 (:Vernonرية فرنون )نظ (6
لذات باعتبار أف ىناؾ عدة مستويات لمذات ولمفرد ذات ا( نظرية 3961لقد طور "فرنوف" )     

موحدة بإحساس الذاتية، وتحتوي الذات عمى دوافع مركزية أو نواة، معقدة وذات أجزاء كثيرة 
واألماني، ومستوى  تظير أحيانًا أنيا تعمؿ خارج ضبط إرادة الفرد وتحكمو وتحتوي المثاليات

 أعمى لمذات، وصنؼ مستويات الذات إلى أربعة مستويات ىي:
وىي الذات التي يقابؿ بيا الفرد الناس الغرباء والمعارؼ  العامة، تماعيةاالج الذاتأ( 

 واالختصاصييف النفسييف.
جيو الذات البصيرة التي يتحقؽ منيا الفرد عندما يوضع في موقؼ تحميمي شامؿ كموقؼ التو ب( 

 النفسي.
الذات الشعورية الخاصة، ىي ما يدركو الفرد عف ذاتو ويعبر عنو لفظيًا ويشعر بيا ويكشؼ ج( 

 عنيا ألصدقائو المقربيف.
الذات العميقة أو المكبوتة والتي تتوصؿ إلى صورتيا عف طريؽ التحميؿ النفسي، وىناؾ د( 

اىيـ واتجاىات نحو اآلخريف والبيئة وىي مف ،مستويات أخرى توازي المستويات الداخمية السابقة
 والعميقة(. –البصيرة الخاصة  –وىي )االجتماعية العامة 

في العبلج النفسي موضحًا أف الصورة التي يكشفيا العميؿ  ةجديد ةطريق "فرنوف"وىكذا حدد      
التصوري المعالج ىي إلى حدٍّ كبير ذاتية أو تعتمد عمى اإلطار عف ذاتو أو التي يحصؿ عمييا 

 عمى مستويات مختمفة يمكف الوصوؿ إلييا، ويمكف ةف ىناؾ صورًا أخرى كثير ألممبلحظ، و 
تحقيؽ التقدـ في العبلج عندما يصبح المستوى الثاني، وىو الذات الشعورية الخاصة أكثر اقترابًا 

الة )المبروؾ، وعندما يحقؽ اقترابًا كبيرًا مف الذات الفع ،مف المستوى الثالث الذي تميزه البصيرة
2030 :76 ،77.) 

 الخارجي( ومفيوم الذات: –ومركز الضبط )الداخمي العدواني  العالقة بين مظاىر السموك 
ومف خبلؿ استعراض اإلطار النظري ليذه الدراسة والتي شممت ثبلثة متغيرات وىي مظاىر      

، يتبيف أنيا جميعًا تمعب الخارجي(، ومفيوـ الذات –السموؾ العدواني، ومركز الضبط )الداخمي 
، وأف ذوي التوجيات الداخمية في الضبط ىـ أكثر إيجابية ايمًا في التأثير ببعضيا بعضمدورًا 

وي ذيكوف لدييـ اإلحساس بوجود سيطرة داخمية عمى األحداث مقارنة بو لمفيوميـ عف ذاتيـ 
 ؛شخصية الفرد، ونمط سموكو في اً ميم اً مفيوـ الذات لدى الفرد دور لالتوجيات الخارجية، كما أف 

 فاإلنساف يتصرؼ في ضوء الصورة التي يرى عمييا نفسو.
، ومفيوميـ عف التحكـ في أمورىـ العامة والخاصةيستطيعوف الضبط الداخمي  واألفراد ذو و      

ذواتيـ يكوف إيجابيًا، فيـ أقؿ عدوانيًة، كما أنيـ يستطيعوف تغيير سموكيـ والسيطرة عميو 
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اتيـ ومع اآلخريف، ولدييـ و نحو االتجاه الذي يحقؽ ليـ أىدافيـ، وىـ أكثر توافقًا مع ذوتوجييو 
 إيجابيًا بداًل مف اليروب منيا. حبلًّ القدرة عمى حؿ مشكبلتيـ النفسية 

ويكوف  الضبط الخارجي إلى اإلحساس بوجود قدرة داخمية لدييـ، واألفراد ذو يفتقر بينما      
مشكبلت نفسية واجتماعية تؤدي بيـ إلى  بيًا، حيث تتولد لدييـاتيـ سمو عف ذ مفيوميـ

لذلؾ فيـ و  ،وممارسة سموكيات مضادة لممجتمع دشكؿ عنؼ وتمر  فياضطرابات نفسية تظير 
عدوانية، وتنخفض لدييـ درجة اإلحساس بالمسؤولية الشخصية عف نتائج أفعاليـ،  أكثر

 ؿ الصدفة والحظ.ويرجعوف الحوادث اإليجابية والسمبية إلى عوام



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 .الدراسات التي تناولت السموك العدواني 
 .الدراسات التي تناولت مركز الضبط 
 .الدراسات التي تناولت مفيوم الذات 
  مفيوم الذات وعالقتو بالسموك العدواني.تناولت الدراسات التي 
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، الحصوؿ عمييا أمكفالتي  لدراسات السابقة المحمية والعربيةا الباحثة في ىذا الفصؿ تستعرض
الخارجي(، ومفيـو الذات، ولقد  –العدواني، ومركز الضبط )الداخميوالتي اىتمت بدراسة السموؾ 

، ويتـ عرض ىذه الدراسات عمى النحو صنفت ىذه الدراسات وفقًا لممتغيرات التي تناولتيا الدراسة
 اآلتي:
 :العدوانيتناولت السموك  التيدراسات ( الأوالً 
 (:2112دراسة أبو حطب ) (1

وىي بعنواف )فاعمية برنامج مقترح لتخفيؼ السموؾ العدواني لدى طبلب الصؼ التاسع      
برنامج في خفض السموؾ وىدفت الدراسة إلى استقصاء مدى فاعمية  .األساسي بمحافظات غزة(

 ،خبلؿ تشخيص السموؾ العدواني، وقياسو عند عينة مف طمبة الصؼ التاسع العدواني، وذلؾ مف
وىدفت لتزويد الطبلب ببعض أساليب التنفيس االنفعالي )التعبير عف الذات، ممارسة بعض 
األلعاب الرياضية( لتعينيـ عمى تخفيؼ السموؾ العدواني والصراعات النفسية التي تعترض 
طريقيـ، كما أنيا ىدفت لخفض السموؾ العدواني إلى أقصى درجة ممكنة لدى الطمبة ذوي 

( طالبًا، ولغرض تحقيؽ أىداؼ 32المرتفع، وقد تكونت عينة الدراسة مف )السموؾ العدواني 
، ولمعالجة البيانات اً مقترح اً إرشادي اً الدراسة أعد الباحث مقياس السموؾ العدواني، وبرنامج

مي، موالتحميؿ العا ،Uإحصائيًا استخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسوف، واختبار ماف وتني 
 واختبار ويمكوكسوف.

وأظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد المجموعة التجريبية      
وأفراد المجموعة الضابطة في متوسطات الدرجات لكؿ مف المجموعتيف في مقياس السموؾ 

النتائج أيضًا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب المجموعة  بينت لكفو العدواني القبمي.
لصالح و  السموؾ العدوانيلخفض بعدي قياس الال عمىية وطبلب المجموعة الضابطة التجريب

قياسيف القبمي وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف ال المجموعة التجريبية.وأشارت نتائج الدراسة إلى
السموؾ العدواني، خفض والبعدي لدرجات طبلب المجموعة التجريبية في الدرجة الكمية لمقياس 

 س البعدي.قيالصالح الو 
 :(2114دراسة عريشي ) (2

وىي بعنواف )نمو األحكاـ الخمقية وعبلقتو بالسموؾ العدواني لدى عينة مف نزالء مؤسسة      
مكة المكرمة(، وىدفت الدراسة إلى التربية النموذجية والتعميـ العاـ في مرحمة المراىقة بمنطقة 

األحكاـ الخمقية، وعبلقتو بالسموؾ العدواني لدى عينة مف المقطاء مقارنة الكشؼ عف نمو 
بنظرائيـ الذيف يتمتعوف بالعيش مع أسرىـ مف طبلب التعميـ العاـ، وقد تكونت عينة الدراسة مف 

( طالبًا مف طبلب التعميـ العاـ الذيف يتمتعوف بالعيش 80( لقيطًا، و)26( طالبًا، منيـ )336)
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التي تمثؿ المرحمة المتوسطة  ( سنة20-35) بيفلذيف يقعوف في الفئة العمرية مع أسرىـ، ا
والمرحمة الثانوية بمنطقة مكة المكرمة. وقد استخدـ الباحث المقياس الموضوعي لمحكـ 

والمقنف عمى البيئة السعودية مف قبؿ "الغامدي" ( Gibbs, 1984مف إعداد "قبس" )األخبلقي، 
 ,Buss and Perryوىو مف إعداد "بص وبيري" ) العدوانيمقياس السموؾ و (، 2000)

 (.3995اهلل" ) عبدو  ةالبيئة السعودية مف قبؿ "أبو عبا، والمقنف عمى (1992
ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدـ الباحث المتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري،      

 المئوية، ومعامؿ ارتباط بيرسوف.(، واختبار ماف وتني، والنسب T-testواالختبار التائي )
ومراحؿ نمو وأوضحت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات      

أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة ة بيف المقطاء والعادييف، و األحكاـ الخمقي
وجود عبلقة  بينت النتائج كماإحصائية في درجات السموؾ العدواني بيف المقطاء والعادييف، 

 ارتباطية سالبة بيف درجات األحكاـ الخمقية ودرجات السموؾ العدواني بيف المقطاء والعادييف.
 :(2117دراسة الجروشي ) (1

وىي بعنواف )مظاىر العدواف لدى طمبة مرحمة الثانوية التخصصية بمدينة مصراتة وعبلقتو      
مظاىر العدواف لدى طمبة نسبة شيوع إلى التعرؼ عمى ىدفت الدراسة و باالكتئاب النفسي(، 

وطالبات الثانويات التخصصية، كما أنيا ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف مظاىر العدواف 
( طالب وطالبة، تـ اختيارىـ بطريقة 200واالكتئاب النفسي، وقد تكونت عينة الدراسة مف )

الدراسة مقياس مظاىر العدواف، وىو مف إعداد  اؼأىدالعينة العشوائية، واستخدـ الباحث لتحقيؽ 
(، 2002(، ومقياس "بيؾ" لبلكتئاب تقنيف "سميماف سعد صالح" )3997"سعد فيصؿ محسف" )

ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسوف، والمتوسط الحسابي، 
 (.T-test) واالنحراؼ المعياري، والنسبة المئوية، واالختبار التائي

ضحت نتائج الدراسة اختبلؼ نسبة شيوع مظاىر العدواف لدى طمبة الثانويات و وأ     
التخصصية، حيث احتؿ العدواف المفظي الموجو نحو الذات المرتبة األولى ثـ العدواف البدني 

وأخيرًا الموجو نحو الذات، فالعدواف البدني الموجو نحو اآلخريف، فالعدواف الموجو نحو األشياء، 
بيف  اً العدواف المفظي الموجو نحو اآلخريف.وبينت نتائج الدراسة أيضًا وجود فروؽ دالة إحصائي

الذكور واإلناث، حيث أظير الذكور سموكًا عدوانيًا أكثر مف اإلناث في كؿ مف العدواف البدني 
لمعدواف، في  العدواف المفظي الموجو نحو اآلخريف، وفي الدرجة الكميةو الموجو نحو اآلخريف، 

حيف لـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في العدواف البدني الموجو نحو 
الذات والعدواف الموجو نحو األشياء، كما تفوقت اإلناث عمى الذكور في العدواف المفظي الموجو 
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واف المختمفة دالة إحصائيًا بيف مظاىر العد يةبينت النتائج وجود عبلقة ارتباطو نحو الذات.
 واالكتئاب النفسي.

 :(2117دراسة الخيتوني ) (4
العدواني ألطفاؿ الشؽ وىي بعنواف )أساليب المعاممة الوالدية لمطفؿ وعبلقتيا بالسموؾ      

العبلقة  نوع معرفة إلىالثاني لمرحمة التعميـ األساسي بمدينتي طرابمس وجنزور(، وىدفت الدراسة 
 ( طالبٍ 400بيف أساليب المعاممة الوالدية وعدواف األطفاؿ، وقد تكونت عينة الدراسة مف )

( سنة، وقد استخدمت الباحثة مقياس السموؾ العدواني 35-32وطالبة تتراوح أعمارىـ ما بيف )
الجة "، ومقياس االتجاىات الوالدية مف إعداد "خالد الطحاف" ولمعةباظأوىو مف إعداد "آماؿ 

البيانات إحصائيًا استخدمت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف وحساب القيمة الزائية، وحساب القيمة 
 التائية.
عدواف لدى بيف أسموب التقبؿ وال وجود عبلقة ارتباطية سالبةوقد توصمت الدراسة إلى      

ف لكؿ مف دواوجود عبلقة ارتباطية بيف أسموب الديمقراطية والع، و اإلناث أقوى مف الذكور
ف لكؿ مف الجنسيف بيف أسموب التسمط والعدوا ارتباطيووجود عبلقة ، و الجنسيف الذكور واإلناث

ناثاً  ف لكؿ مف الجنسيف الذكور ال توجد عبلقة بيف أسموب الحماية الزائدة والعدوا، وأنو ذكورًا وا 
 اث.أكدت النتائج شيوع السموؾ العدواني يف الذكور أكثر مف اإلن، و واإلناث

 :(2117دراسة الفيمكاوي ) (5
 الذىنيةاإلعاقة وىي بعنواف )الفروؽ في أبعاد التفاعؿ األسري داخؿ أسر التبلميذ ذوي      

إلى معرفة الفروؽ في بعض معدوانييف وغير العدوانييف بدولة الكويت(، وىدفت الدراسة لالبسيطة 
سيطة العدوانييف وغير الذىنية البأبعاد التفاعؿ األسري داخؿ أسر التبلميذ ذوي اإلعاقة 

( سنة، 33-30( تمميذًا تتراوح أعمارىـ ما بيف )10، وقد تكونت عينة الدراسة مف )العدوانييف
 اً معاق اً ( تمميذ35مرتفع و)العدواني السموؾ الذوي مف ذىنيًا  اً معاق اً ( تمميذ35مقسميف إلى )

منخفض )غير عدواني(، وقد استخدـ الباحث مقياس السموؾ العدواني السموؾ الذوي مف ذىنيًا 
(، 3999العدواني لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية مف الدرجة البسيطة مف إعداد "سعيد دبيس" )

تعريب ( و Moos, 1974تأليؼ )مف ومقياس العبلقات األسرية والتطابؽ بيف أعضاء األسرة 
لجة البيانات إحصائيًا استخدـ الباحث (، ولمعا3980عبدالرحيـ وحامد الفقي" ) "فتحي

(، ومعامبلت Anovaالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتحميؿ التبايف األحادي )
 النسب المئوية.ألفا، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، والتكرارات و 

تي وقد بينت نتائج ىذه الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات مجموع     
أسر التبلميذ ذوي اإلعاقة الذىنية البسيطة العدوانييف وغير العدوانييف في أبعاد مف الدراسة 
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العبلقات األسرية )التماسؾ األسري، صراع التفاعؿ األسري(، ولكف وجدت فروؽ ذات داللة 
( في بعد حرية التعبير عف المشاعر، وذلؾ لصالح 0.003إحصائية عند مستوى داللة أقؿ مف )

 ر التبلميذ ذوي اإلعاقة الذىنية البسيطة غير العدوانييف.أس
وأوضحت النتائج أيضًا عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات مجموعتي      

الدراسة أسر التبلميذ ذوي اإلعاقة الذىنية البسيطة العدوانييف وغير العدوانييف في أبعاد النمو 
لتحصيؿ واإلنجاز، التوجيو العقمي الثقافي، التوجيو نحو الشخصي )االستقبلؿ، التوجيو نحو ا

ولكف وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقؿ مف  ،القيـ الدينية والخمقية(
اإليجابي، وذلؾ لصالح أسر التبلميذ ذوي اإلعاقة  ح( في بعد التوجيو نحو التروي0.003)

 الذىنية البسيطة غير العدوانييف.
 :(2118الدروقي )دراسة  (6

وىي بعنواف )أثر برنامج سموكي في خفض السموؾ العدواني لفئة مف المعاقيف عقميًا(،      
وىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر برنامج سموكي في خفض السموؾ العدواني لفئة مف المعاقيف 

الذكور بمركز  ( تمميذًا مف36عقميًا باستخداـ التعزيز الرمزي، وقد تكونت عينة الدراسة مف )
تنمية القدرات الذىنية بمدينة بنغازي بقسميو التعميمي والميني، وىـ فئة القابميف لمتعمـ ممف تتراوح 

 ( سنة.34-30أعمارىـ بيف )
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة استمارة السموؾ العدواني المشتقة مف مقياس      

(، والبرنامج السموكي المعدؿ مف البرنامج 3985) تعريب "فاروؽ صادؽ"مف السموؾ التكيفي، 
(، وفيما يخص نسبة الذكاء اعتمدت الباحثة عمى 2000السموكي وىو مف إعداد "أشرؼ شمبي" )

تقرير المجنة الطبية إلثبات اإلعاقة والمرفؽ بالممؼ الرسمي لمتمميذ المعاؽ عقميًا، ولمعالجة 
اختبار ولكوكسوف، مثؿ وب اإلحصائي البلبارمتري، األسم البيانات إحصائيًا استخدمت الباحثة

 واختبار إشارة الرتب.
وأوضحت نتائج ىذه الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف درجات المجموعة التجريبية مف      

األطفاؿ المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ التي ُقّدـ ليا برنامج سموكّي ودرجات المجموعة الضابطة 
الُمعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ التي لـ ُيقّدـ ليا برنامج سموكي لخفض السموؾ  مف األطفاؿ

 لصالحجاءت (، وىذه الفروؽ a = 0.05العدواني في القياس البعدي عند مستوى الداللة )
 المجموعة التجريبية.

يبية مف وبينت نتائج الدراسة أيضًا وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف درجات المجموعة التجر      
األطفاؿ المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ التي ُقّدـ ليا برنامج سموكي ودرجات المجموعة الضابطة 
مف األطفاؿ المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ التي لـ ُيقّدـ ليا برنامج سموكي لخفض السموؾ 
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(، وىذه الفروؽ a= 0.05التتبعي بعد مرور شيريف عند مستوى الداللة ) العدواني في القياس
 صالح المجموعة التجريبية.ل جاءت

 :(2111العنزي ) دراسة (7
بعنواف )الشعور بالوحدة النفسية وعبلقتو بالسموؾ العدواني لدى نزالء دار التربية  وىي    

االجتماعية بمدينة الرياض(، وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة الشعور بالوحدة النفسية 
وقد تكونت عينة الدراسة مف جميع  ى نزالء دار التربية االجتماعية،ي لدبالسموؾ العدوان

( 27( فردًا منيـ )42المودعيف بدار التربية االجتماعية لمبنيف بمدينة الرياض، والبالغ عددىـ )
( في المرحمة الثانوية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث 35في المرحمة المتوسطة و)

أرنولد "لػ (، ومقياس السموؾ العدواني 3988فسية مف إعداد "إبراىيـ قشقوش" )مقياس الوحدة الن
(، ولمعالجة 3995اهلل" ) (، الذي قننو عمى البيئة السعودية "أبو عباه، وعبد3992" )بص

البيانات إحصائيًا استخدـ الباحث التكرارات والنسب المئوية، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، واالختبار 
 (.T-testالتائي )
ماعية وبينت نتائج الدراسة أف مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى نزالء دار التربية االجت     

ماعية يعد وأف مستوى السموؾ العدواني لدى نزالء دار التربية االجت ،بمدينة الرياض يعد مرتفعاً 
بيف الوحدة النفسية  داؿ إحصائياً و وقد دّلت نتائج الدراسة عمى وجود ارتباط موجب مرتفعًا أيضًا، 

 والسموؾ العدواني.
 :(2111دراسة الزعبي ) (8

وىي بعنواف )العبلقة بيف الذكاء االجتماعي والسموؾ العدواني لدى الطمبة العادييف      
والمتفوقيف(، وىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف الذكاء االجتماعي والسموؾ العدواني 

والمفظي، والغضب، والعدائية( لدى الطمبة العادييف والمتفوقيف، وقد بأشكالو األربعة )الجسدي، 
اسي في المدارس ( طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ العاشر األس111تكونت عينة الدراسة مف )

تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية البسيطة، واستخدـ الباحث مقياس "بص ، و الحكومية باألردف
( لقياس السموؾ العدواني الذي طوره لمبيئة األردنية "سوالمة وحداد" Buss and Perryوبيري" )

(، كما قاـ الباحث بتطوير واستخداـ مقياس لمذكاء االجتماعي وذلؾ باالستناد إلى 3995)
( لمذكاء االجتماعي، وقائمة kaukiainen, et. al., 1999مقياس "كوكينيف وزمبلئو" )

المتعددة، ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدـ الباحث ( لمذكاءات Gardner"جاردنر" )
(، ومعامؿ ارتباط T-testالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واالختبار التائي )

 بيرسوف.
وأوضحت نتائج الدراسة أف الطمبة المتفوقيف كانوا أكثر ذكاًء اجتماعيًا مف العادييف، في      

أكثر سموكًا عدوانيًا وعدوانًا جسديًا ولفظيًا مف المتفوقيف، وكشفت حيف كاف الطمبة العاديوف 
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عبلقات ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بيف الذكاء االجتماعي والسموؾ عف وجود  أيضاً  النتائج
وجود  كما بينت النتائجوشكمي العدواف الجسدي والمفظي عند الطمبة العادييف، العدواني ككؿ، 

 بة دالة إحصائيًا بيف الذكاء االجتماعي والعدواف المفظي عند المتفوقيف.عبلقة ارتباطية سال
 :(2111( دراسة العبيدي )9

وىي بعنواف )طبيعة العبلقة االرتباطية بيف التعاطؼ والسموؾ العدواني لدى عينة مف طمبة      
عبلقة المرحمة المتوسطة في مدراس بغداد الرسمية(، وىدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة ال

االرتباطية بيف التعاطؼ والسموؾ العدواني لدى عينة مف طمبة المرحمة المتوسطة، وبمغ عدد 
( طالبًا وطالبة، تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية الطبقية، كما تـ 238أفراد عينة الدراسة )

أعدت الباحثة  اعتماد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية المرحمية، ولغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة
مقياس التعاطؼ، ومقياس السموؾ العدواني، ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدمت الباحثة 

(، ومعامؿ ارتباط T-testالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واالختبار التائي )
 بيرسوف.

الميؿ لمتعاطؼ، وأف وقد بينت نتائج الدراسة تمتع طمبة الصؼ األوؿ المتوسط بالنزعة أو      
اإلناث أكثر تعاطفًا مف الذكور، كما أوضحت نتائج الدراسة أف مستوى السموؾ العدواني لدى 
طمبة األوؿ المتوسط مقارب لممتوسط الفرضي لممقياس إال أنو غير داؿ إحصائيًا.وأشارت النتائج 

دواني لدى أفراد عينة أيضًا إلى وجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف متغير التعاطؼ والسموؾ الع
 الدراسة.

 :(2113دراسة بوشاشي ) (11
وىي بعنواف )السموؾ العدواني وعبلقتو بالتوافؽ النفسي االجتماعي لدى طمبة الجامعة(،      

وىدفت الدراسة إلى دراسة العبلقة القائمة بيف السموؾ العدواني والتوافؽ النفسي االجتماعي لدى 
اسة عمى عينة مف طمبة السنة الثانية والثالثة مف جامعة "مولود أجريت الدر و طمبة الجامعة، 

( طالبًا وطالبة جامعييف تـ اختيارىـ 140معمري" في والية تيزي وزو بالجزائر، والبالغ عددىـ )
بالطريقة العشوائية الطبقية، واستخدـ الباحث مقياس السموؾ العدواني، وىو مف إعداد "بص 

اهلل وصالح أبو عباة"، ومقياس التوافؽ النفسي  تعز سيد عبدوبيري" والمقنف مف قبؿ "م
، ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدـ إعداد "صبلح الديف أحمد الجماعي"واالجتماعي وىو مف 

 (، وحساب النسب المئوية.T-testالباحث معامؿ ارتباط بيرسوف، واالختبار التائي )
وبينت النتائج ، اً متوسط اً عدواني اً طمبة الجامعة سموك وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أف لدى     

فروؽ دالة إحصائيًا في السموؾ العدواني بيف الجنسيف ولصالح الذكور، كما أشارت  أيضًا وجود
عدـ النتائج إلى أف طمبة الجامعة يتميزوف بتوافؽ نفسي اجتماعي متوسط، كما بينت النتائج 

 النتائج توصمتو التوافؽ النفسي االجتماعي بيف الجنسيف،  لة إحصائية فيفروؽ ذات دال وجود
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أيضًا إلى أف ىناؾ عبلقة سالبة ذات داللة إحصائية بيف السموؾ العدواني والتوافؽ النفسي 
 االجتماعي لدى طمبة الجامعة.

 الدراسات التي تناولت مركز الضبط: ثانيا(
 :(2114دراسة الرديني ) (1

الخارجي والتوافؽ النفسي  –نفس وعبلقتيا بمركز الضبط الداخمي وىي بعنواف )الثقة بال     
واالجتماعي لدى طمبة الشيادة الثانوية العامة بمنطقة المرقب(، وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

الخارجي(، في التوافؽ النفسي واالجتماعي،  –ومركز الضبط )الداخمي مدى إسياـ الثقة بالنفس 
 –التعرؼ عمى مدى انتشار مظاىر الثقة بالنفس ومركز الضبط )الداخمي كما أنيا ىدفت إلى 

الخارجي( والتوافؽ النفسي واالجتماعي لدى طمبة الشيادة الثانوية العامة، وتكونت عينة الدراسة 
طالبة،  (114وعدد الطالبات ) طالباً  (152( طالبًا وطالبة وبمغ عدد الطمبة الذكور )686مف )

استخدمت  وب العينة العشوائية البسيطة والعينة الطبقية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسةبأسمتـ اختيارىـ 
(، 2003(، ومقياس مركز الضبط "لمعطراني" )3986الباحثة مقياس الثقة بالنفس "لمبدراني" )

(، ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدمت 3995ومقياس التوافؽ النفسي واالجتماعي لػ"جابر" )
 ، والنسب المئوية، واالنحدار.2(، وتحميؿ التبايف، واختبار كاT-testبار التائي )الباحثة االخت

وأوضحت نتائج الدراسة أف الواثؽ مف نفسو يمتمؾ ضبطًا داخميًا، ويكوف متوافقًا نفسيًا      
، بحيث تكوف لدى الفرد الذي يثؽ بنفسو ىذه النتائج في االتجاه المتوقعواجتماعيًا، وقد جاءت 

السيطرة عمى األحداث واألفعاؿ الخاصة بحياتو، فينظر إلى إنجازاتو مف نجاح أو فشؿ في  قدرة
ضوء ما لديو مف قدرات وميارات وذكاء، فيرضى عف نفسو، بحيث يستطيع تغيير سموكو 

 وتحقيؽ التوافؽ بينو وبيف نفسو مف جية، وبينو وبيف بيئتو مف جية أخرى.
 :(2115دراسة بن الزين ) (2

وىي بعنواف )مركز الضبط لدى الطمبة المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا( وىدفت الدراسة إلى      
إلقاء الضوء عمى خاصية مف الخصائص المعرفية المميزة لمطمبة المتفوقيف دراسيًا والعمؿ عمى 
تعزيزىا لدييـ وتنميتيا لدى باقي الطمبة، كما أنيا ىدفت إلى الكشؼ عف خاصية مف الخصائص 

شممت عينة و رفية المميزة لمطمبة المتأخريف دراسيًا بيدؼ مساعدتيـ عمى التفوؽ الدراسي، المع
الدراسة الطمبة والطالبات المتفوقيف دراسيًا والمتأخريف دراسيًا في مرحمتي التعميـ اإلكمالي والثانوي 

، سنة (38-32أعمارىـ مف ) ت( طالبًا وطالبة، حيث تراوح992بمدينة ورقمة، والبالغ عددىـ )
بطريقة العينة الحصصية، ولغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة أعّدت الباحثة مقياس  ـتـ اختيارىو 

مركز الضبط الخاص بالمجاؿ الدراسي، ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدمت الباحثة المتوسط 
 (.T-testالحسابي، واالنحراؼ المعياري، واالختبار التائي )
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فروؽ بيف متوسط درجات الطمبة المتفوقيف دراسيًا ومتوسط  وجودإلى الدراسة نتائج وقد توصمت 
درجات الطمبة المتأخريف دراسيًا عمى مقياس مركز الضبط، وذلؾ لصالح الطمبة المتفوقيف 

فروؽ بيف متوسط درجات الطمبة المتفوقيف دراسيًا ومتوسط  كما بينت النتائج أيضًا وجوددراسيًا.
راسيًا في مرحمة التعميـ اإلكمالي عمى مقياس مركز الضبط وذلؾ درجات الطمبة المتأخريف د

فروؽ بيف متوسط درجات  أشارت النتائج إلى عدـ وجود كمالصالح الطمبة المتفوقيف دراسيًا.
الطمبة المتفوقيف دراسيًا في مرحمة التعميـ اإلكمالي ومتوسط درجات الطمبة المتفوقيف دراسيًا في 

فروؽ بيف  وأوضحت النتائج أيضًا عدـ وجودعمى مقياس مركز الضبط.مرحمة التعميـ الثانوي 
متوسط درجات الطمبة المتأخريف دراسيًا في مرحمة التعميـ اإلكمالي ومتوسط درجات الطمبة 

 المتأخريف دراسيًا في مرحمة التعميـ الثانوي عمى مقياس مركز الضبط.
 :(2118دراسة الخثعمي ) (3

وىي بعنواف )وجية الضبط واالندفاعية لدى المتعاطيف وغير المتعاطيف لمييرويف(، وىدفت      
الدراسة إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف المتعاطيف لمييرويف وغير المتعاطيف في وجية الضبط، 

عمى الفروؽ بيف المتعاطيف لمييرويف وغير المتعاطيف في أسموب )االندفاع وىدفت إلى التعرؼ 
كما أنيا ىدفت إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف المندفعيف والمترويف في وجية الضبط ي(، الترو  –

وقد تضمنت عينة الدراسة مف عينة المتعاطيف وغير المتعاطيف لمييرويف،  لدى العينة الكمية وكؿ  
( متعاطيًا لمييرويف بمجمع األمؿ لمصحة 10( فردًا، حيث تكونت المجموعة األولى مف )60)

( موظفًا مف موظفي 10ة بالدماـ بقسـ اإلدماف، وتكونت عينة المجموعة الثانية مف )النفسي
بالطريقة العمدية، ولتحقيؽ أىداؼ  ـمجمع األمؿ )اإلدارييف( وىـ غير المتعاطيف، وتـ اختيارى

( ترجمة وتقنيف "كفافي" Rotter, 1966الدراسة استخدـ الباحث مقياس وجية الضبط "لروتر" )
( ترجمة وتقنيف "الفرماوي" kagan, 1964اختبار تزاوج األشكاؿ المألوفة "لكاجاف" )(، و 3982)
(، ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدـ الباحث المتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، 3985)

 – Oneومعادلة تحميؿ التبايف أحادي البعد ) ،(، والنسب المئويةT-testواالختبار التائي )
way Anova( ومعادلة ،)Lest Significant Difference بالرمز "لو ( ويرمزLSD "

 البعدي.
وأوضحت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المتعاطيف لمييرويف وغير المتعاطيف      

لصالح المتعاطيف لمييرويف.كما توصمت النتائج إلى وجود فروؽ و في وجية الضبط الخارجية 
يف في وجية الضبط لدى العينة الكمية وعينة المتعاطيف بيف المندفعيف والمترو  دالة إحصائيًا 

لمييرويف وذلؾ لصالح المندفعيف. فيما ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف المندفعيف والمترويف في 
 وجية الضبط لدى عينة غير المتعاطيف.
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 :(2119بني خالد ) دراسة( 4
قتو بمستوى التحصيؿ األكاديمي لدى طمبة كمية العموـ )مركز الضبط وعبل وىي بعنواف     

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف مركز الضبط و التربوية في جامعة آؿ البيت(، 
بمستوى التحصيؿ األكاديمي لدى طمبة كمية العموـ التربوية تبعًا لمتغيرات: الجنس )ذكر، أنثى( 

، مرتفع(، وقد تدفٍّ عميا( ومستوى التحصيؿ األكاديمي )مُ  والمستوى الدراسي )بكالوريوس، دراسات
المفرؽ  ة( طالبًا وطالبة مف طمبة جامعة آؿ البيت بمحافظ380تكونت عينة الدراسة مف )

)األردف(، تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية الطبقية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث 
أما تحصيؿ الطمبة األكاديمي فتـ الحصوؿ عميو مف خبلؿ ( I.Eمقياس مركز الضبط "لروتر" )

دائرة القبوؿ والتسجيؿ في الجامعة، ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدـ الباحث التكرارات والنسب 
 المئوية، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، وتحميؿ مربع كاي.

أيضًا رجي، ودّلت النتائج وقد أظيرت النتائج تفوؽ أفراد عينة الدراسة في مركز الضبط الخا     
عمى عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مركز الضبط والتحصيؿ األكاديمي حسب 

 بينما في المستوى الدراسي كانت العبلقة دالة لصالح طمبة البكالوريوس.الجنس، 
 :(2119دراسة أبو سكران )( 5

الخارجي(  -ز الضبط )الداخميوىي بعنواف )التوافؽ النفسي واالجتماعي وعبلقتو بمرك     
لممعاقيف حركيًا في قطاع غزة(، وىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف التوافؽ النفسي 

الخارجي( لممعاقيف حركيًا، كما أنيا ىدفت إلى  –الضبط )الداخمي واالجتماعي وبيف مركز 
الخارجي( لممعاقيف  -يالتعرؼ عمى مستوى التوافؽ النفسي واالجتماعي ومستوى الضبط )الداخم

حركيًا مف مختمؼ اإلعاقات  اً ( معاق163حركيًا في قطاع غزة، وقد تضمنت عينة الدراسة )
الباحث مقياس التوافؽ  بطريقة العينة العشوائية البسيطة، وقد استخدـ ـتـ اختيارىو الحركية، 

 –(، ومقياس مركز الضبط )الداخمي 2006النفسي واالجتماعي مف إعداد "ليمى وافي" )
 .(3982الخارجي( مف إعداد "عبلء كفافي" )

(، وتحميؿ التبايف T-testاستخدـ الباحث االختبار التائي )ولمعالجة البيانات إحصائيًا      
واختبار  ،(chefeeتباط بيرسوف، واختبار "شيفيو" )ار  (، ومعامؿAnovaأحادي االتجاه )

(، ومعادلة كرونباخ ألفا، وسبيرماف براوف، والمتوسطات Bonferroneبنفروني )
نتائج ىذه الدراسة وجود عبلقة ارتباطية دالة بيف التوافؽ النفسي واالجتماعي  الحسابية.وأوضحت

 ينة.الخارجي( لدى أفراد الع –وبيف مركز الضبط )الداخمي 
كما بينت النتائج أيضًا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التوافؽ النفسي واالجتماعي      

وقد عزى لمتغير الجنس )ذكر، أنثى( وذلؾ لصالح الذكور لدى عينة الدراسة.لممعاقيف حركيًا يُ 
دّلت نتائج الدراسة عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التوافؽ النفسي واالجتماعي 
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لصالح اإلعاقة و عزى لمتغير درجة اإلعاقة بيف اإلعاقة البسيطة واإلعاقة الكمية لممعاقيف يُ 
لصالح اإلعاقة المتوسطة لدى و والكمية  ةمف الشديد البسيطة، وكذلؾ بيف اإلعاقة المتوسطة وكؿ  

سي عينة الدراسة.وأشارت النتائج أيضًا إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التوافؽ النف
 لصالح اإلصابة.و واالجتماعي لممعاقيف حركيًا يعزى لمتغير سبب اإلعاقة بيف المرض واإلصابة 

 :(2119دراسة بوزيد )( 6
ىدفت و وىي بعنواف )عبلقة وجية الضبط باليأس لدى عينة مف العائديف إلى الجريمة(،      

عمييا عمى مقياس اليأس صؿ الضبط والدرجة المتح  الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف وجية 
لدى عينة العائديف إلى الجريمة، وىدفت إلى الكشؼ عف الدرجات المتحصؿ عمييا مف طرؼ 

كانت مرتفعة أو منخفضة، كما أنيا ىدفت إلى  ذاأفراد العينة عمى مقياس اليأس ومعرفة ما إ
ئدًا راشدًا، تـ ( عا16الكشؼ عف الوجية السائدة لدى العائديف، وقد تكونت عينة الدراسة مف )

أعمارىـ بيف  تتازولت باتنة بالجزائر، وتراوح في  انتقاؤىـ مف مؤسسة إعادة التربية والتأىيؿ
( سنة، تـ اختيارىـ بطريقة العينة القصدية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث 23-40)

(، Beck)(، ومقياس اليأس "لبيؾ" Rotterمقياسيف ىما: مقياس وجية الضبط "لروتر" )
ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدـ الباحث المتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، ومعامؿ 

 (.T-testارتباط بيرسوف، واالختبار التائي )
وف إلى الجريمة بوجية ضبط وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:يتمتع العائد

ال توجد عبلقة ، و مقياس اليأس عمى عاليةال يتمتع العائدوف إلى الجريمة بدرجة ، و خارجية
 بيف وجية الضبط واليأس لدى أفراد العينة. اً ارتباطية موجبة دالة إحصائي

 :(2111دراسة العفاري ) (7
وىي بعنواف )العبلقة بيف وجية الضبط والعوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية لدى عينة      

دفت الدراسة إلى معرفة درجة شيوع كؿ مف وجية ىو مف طالبات جامعة أـ القرى بمكة المكرمة(.
الضبط الداخمي والخارجي لدى طالبات جامعة أـ القرى، وىدفت إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة 
االرتباطية بيف وجية الضبط الداخمي والخارجي وكؿًّ مف العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية: 

عمى الخبرة(، كما أنيا ىدفت إلى معرفة الفروؽ  )العصابية، االنبساط، الوداعة، التفاني، االنفتاح
الطالبات ذوات وجية الضبط الداخمي والطالبات ذوات وجية الضبط الخارجي في كؿ عامؿ بيف 

مف العوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية: )العصابية، االنبساط، الوداعة، التفاني، االنفتاح 
بة مف كؿ التخصصات العممية واألدبية، تـ ( طال874عمى الخبرة(، وقد بمغت عينة الدراسة )

 -بطريقة العينة العشوائية، وقد استخدمت الباحثة مقياس وجية الضبط )الداخمي فاختيارى
(، ومقياس العوامؿ الخمسة الكبرى في 3982الخارجي( مف إعداد "عبلء الديف كفافي" )
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ات إحصائيًا استخدمت الباحثة (، ولمعالجة البيان2007اهلل الرويتع" ) الشخصية مف إعداد "عبد
 (.T-testمعامؿ ارتباط بيرسوف، واالختبار التائي )

ضبط الداخمي بيف طالبات جامعة أـ القرى بنسبة وأوضحت نتائج الدراسة شيوع وجية ال     
وبينت النتائج أيضًا وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف وجية الضبط والعوامؿ %، 53.1

في الشخصية )العصابية، االنبساط، التفاني، الوداعة، االنفتاح عمى الخبرة( لدى  الخمسة الكبرى
عينة الدراسة.وقد دلت نتائج الدراسة عمى وجود فروؽ بيف الطالبات ذوات وجية الضبط الداخمي 
والطالبات ذوات وجية الضبط الخارجي في عامؿ العصابية، وذلؾ لصالح الطالبات ذوات وجية 

 ي.الضبط الخارج
 :(2112دراسة حمودة ) (8

وىي بعنواف )مظاىر االغتراب وعبلقتيا بمركز الضبط الداخمي والخارجي لدى عينة مف      
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى نوعية و المعممات بمرحمة التعميـ األساسي بمنطقة الخمس(، 

التعرؼ عمى ما إذا كانت العبلقة بيف االغتراب ومركز الضبط الداخمي والخارجي، وىدفت إلى 
ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مظاىر االغتراب ومركز الضبط الداخمي والخارجي، كما 
أنيا ىدفت إلى معرفة مدى إسياـ متغير مركز الضبط الداخمي والخارجي في حدوث االغتراب 

( أنثى 200ع )( مبحوثة بواق400النفسي واالجتماعي، وقد أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )
( أنثى متزوجة مف معممات مرحمة التعميـ األساسي، تـ اختيارىف بأسموب العينة 200عزباء و)

العمدية، ولغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة االستبياف المغمؽ والذي تكوف مف 
مجاؿ ثبلثة مجاالت: مجاؿ يتعمؽ بعبارات حوؿ الخمفية االجتماعية والثقافية لممبحوثات و 

يتضمف عبارات حوؿ مظاىر االغتراب ومجاؿ يتضمف عبارات حوؿ مركز الضبط، ولمعالجة 
(، ومعامؿ T-testالباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف، واالختبار التائي ) تالبيانات إحصائيًا استخدم

 وأليس، والنسب المئوية. –التوافؽ االسمي، واالنحدار، واختبار كروسكاؿ 
الدراسة أف مركز الضبط مرتبط بالتماسؾ والتوافؽ األسري والتفاؤؿ والنجاح أوضحت نتائج و      

الميني وسعادة الوالديف وبشعور الفرد بثقة ذويو، ومنحو فرص االعتماد عمى ذاتو في بموغ 
 وأف مركز الضبط يرتبط عكسيًا بإيماف الوالديف بالحظ والصدفة. ،أىدافو
االغتراب يرتبط بعدـ االنسجاـ مع الزمبلء، والتفكؾ وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف      

خبلفتيما وفقداف الحاجات األسري وبضعؼ االرتباط بالوالديف وتعاستيما وعدـ انسجاميما وكثرة 
المرغوبة، والتشاؤـ مف المستقبؿ، والقمع الوالدي الذي يظير في شكؿ عدـ إتاحة فرص التعبير 

ي خيارات االبف، واالعتمادية في تحقيؽ األىداؼ، وعدـ عف اآلراء، وفقداف الثقة الوالدية ف
انضباط الوالديف في المواعيد، وبعدـ أخذ آراء الوالديف، وغياب الصراحة مع الوالديف، وضعؼ 
االرتباط باألصدقاء، وبالميف التي تحوؿ دوف تواجد األبناء مع األميات مثؿ ميف اليندسة 
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نت النتائج أيضًا أف االغتراب ىو الجانب السمبي والتمريض، وتدىور الوضع الصحي. كما بي
لمركز الضبط، فانخفاض مستوى الضبط يرتبط طرديًا بالشعور باالغتراب، بيد أف االتساـ بمركز 

 ضبط قوي يرتبط سمبيًا مع الشعور باالغتراب.
 :(2114) عبد العظيمدراسة  (9

طمبة الفرقة األولى قسـ التربية وىي بعنواف )العبلقة بيف وجية الضبط واالكتئاب لدى      
الخاصة بكمية التربية بمدينة البيضاء(. ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف وجية الضبط 

( طالبة 23( طالبًا و )11بواقع ) ( طالبًا وطالبة54ة الدراسة مف )واالكتئاب، وقد تكونت عين
ؼ الدراسة استخدـ الباحث مقياس ، ولتحقيؽ أىدابمدينة البيضاء مف طمبة جامعة عمر المختار

(، ولمعالجة البيانات إحصائيًا I - E"بؾ" لبلكتئاب ومقياس الضبط الداخمي والخارجي "لروتر" )
 المتوسط الحسابي.و  استخدـ الباحث معامؿ االرتباط، واالنحراؼ المعياري،

الضبط واالكتئاب لدى وجية توجد عبلقة موجبة بيف  وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:     
ال توجد فروؽ دالة ، و ية الضبط واالكتئاب لدى الطالباتتوجد عبلقة موجبة بيف وج، و الطبلب

يف الطبلب ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا ب، و والطالبات في وجية الضبطإحصائيًا بيف الطبلب 
 (الخارجي –الداخمي)طالة في معامؿ االرتباط بيف الضبال توجد فروؽ د، و والطالبات في االكتئاب

 واالكتئاب ترجع إلى الجنس.
 الدراسات التي تناولت مفيوم الذات:ثالثًا( 

 :(2111دراسة عبداهلل ) (1
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ و وىي بعنواف )مفيوـ الذات لدى األطفاؿ المحروميف مف األـ(.      

ف لدى يمقيمالو الطبلؽ(  –ة ـ بسبب )الوفاعمى مفيوـ الذات لدى األطفاؿ المحروميف مف األ
وطالبة مف  ( طالبٍ 400األب واألطفاؿ غير المحروميف مف األـ، وتكونت عينة الدراسة مف )

( 35-33أعمارىـ ما بيف ) تطمبة مدارس المرحمة اإلعدادية الحكومية بمحافظة القاىرة تراوح
مف إعداد الباحثة، الباحثة استمارة بيانات الطفؿ استخدمت  سنة، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة

(، واستمارة المستوى االجتماعي 3984ومقياس مفيوـ الذات لؤلطفاؿ مف إعداد "عادؿ األشوؿ" )
)االقتصادي والثقافي( مف إعداد "سامية القطاف"، ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدمت الباحثة 

 لمئوية.(، والنسبة اT-testالمتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، واختبار )
وقد بينت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ المحروميف مف األـ      

لصالح األطفاؿ و الطبلؽ( واألطفاؿ غير المحروميف مف األـ في مفيوـ الذات  –بسبب )الوفاة 
يف غير المحروميف مف األـ.وأوضحت نتائج الدراسة أيضًا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ب

الطبلؽ( واإلناث غير المحرومات مف األـ في مفيوـ  -اإلناث المحرومات مف األـ بسبب )الوفاة
لصالح اإلناث غير المحرومات مف األـ.كما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة و  الذات
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ف الطبلؽ( والذكور غير المحروميف م –إحصائية بيف الذكور المحروميف مف األـ بسبب )الوفاة 
 األـ في مفيـو الذات لصالح الذكور غير المحروميف مف األـ.

 :(2113دراسة عسيري ) (2
"النفسي واالجتماعي ؿ ىوية األنا بكؿ مف مفيوـ الذات والتوافؽ وىي بعنواف )عبلقة تشكُّ      

 والعاـ" لدى عينة مف طالبات المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ(. وىدفت الدراسة إلى كشؼ طبيعة
 تشكؿ ىوية األنا لعينة مف طالبات المرحمة الثانوية وعبلقتيا بكؿ مف مفيوـ الذات والتوافؽ

اختيارىف بطريقة العينة  ( طالبة تـ346النفسي واالجتماعي والعاـ، وقد تضمنت عينة الدراسة )
 "آدمز" ترجمة وتقنيف العشوائية، واستخدمت الباحثة مقياس اليوية الموضوعي مف إعداد

(، ومقياس التوافؽ، ولمعالجة 3989غامدي"، ومقياس مفيوـ الذات مف إعداد "الصيرفي" )"ال
 معامؿ ارتباط بيرسوف. استخدمت الباحثةالبيانات إحصائيًا 

لـ ُتظير نتائج الدراسة وجود عبلقة دالة بيف درجات مفيوـ الذات ودرجات رتب ىوية و      
أبعاد التوافؽ بدرجات رتب ىوية األنا األيديولوجية بطرؽ تبيف ارتباط درجات و األنا األيديولوجية، 

عدي مختمفة، حيث ارتبطت أبعاد التوافؽ إيجابًا وبداللة بتحقيؽ اليوية، وسمبًا بداللة في بُ 
تشتت ىوية األنا األيديولوجية، واتجيت عبلقة التوافؽ إلى بدرجات و )التوافؽ االجتماعي والعاـ( 

لى السمبية وبداللة في بعد عداإليجابية وبداللة في بُ  ي )االجتماعي والعاـ( مع تعميؽ اليوية وا 
 واحد )التوافؽ االجتماعي( مع انغبلؽ اليوية.

وبينت نتائج الدراسة أيضًا عدـ وجود عبلقة بيف درجات رتب ىوية األنا االجتماعية 
ودرجات مفيـو الذات، في حيف ارتبطت درجات أبعاد التوافؽ مع درجات رتب اليوية االجتماعية 

بتحقيؽ اليوية وسمبًا بداللة في جميع  وداالً بطرؽ مختمفة، حيث ارتبطت أبعاد التوافؽ إيجابًا 
في حيف اتجيت عبلقة التوافؽ إلى اإليجابية وبداللة في بعد  ،اد بتشتت اليوية االجتماعيةاألبع

لى السمبية وبداللة في بُ  عدي )التوافؽ االجتماعي والعاـ( التوافؽ االجتماعي مع تعميؽ اليوية وا 
 مع انغبلؽ اليوية.

ودّلت النتائج أيضًا عمى عدـ وجود عبلقة بيف درجات رتب ىوية األنا الكمية ودرجات      
الذات، في حيف ارتبطت درجات أبعاد التوافؽ مع درجات رتب اليوية الكمية بطرؽ مفيوـ 

مختمفة، حيث ارتبطت أبعاد التوافؽ إيجابًا وبداللة في بعديف وقريبًا مف الداللة في البعد الثالث 
في حيف اتجيت  ،اعي والعاـ( بتشتت اليوية الكميةعدي )االجتماليوية وسمبًا بداللة في بُ  بتحقيؽ

لى السمبية عبلقة التوافؽ إلى اإليجابية وبداللة في بُ  عدي )االجتماعي والعاـ( مع تعميؽ اليوية وا 
 وبداللة في بعد واحد )التوافؽ االجتماعي( مع انغبلؽ اليوية.
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 :(2113)العمي  دراسة عبد (3
وىي بعنواف )مفيوـ الذات وأثر بعض المتغيرات الديموغرافية وعبلقتو بظاىرة االحتراؽ      

النفسي لدى معممي المرحمة الثانوية الحكومية في محافظتي جنيف ونابمس(. وىدفت الدراسة إلى 
 التعرؼ عمى عبلقة مفيـو الذات بظاىرة االحتراؽ النفسي مف وجية نظر معممي ومعممات
المرحمة الثانوية، وىدفت إلى التعرؼ عمى مستويات مفيـو الذات لدى معممي ومعممات المرحمة 
الثانوية، كما أنيا ىدفت إلى التعرؼ عمى مستويات أبعاد االحتراؽ النفسي )اإلجياد االنفعالي، 

نة وتبمد الشعور، ونقص الشعور باإلنجاز( لدى معممي ومعممات المرحمة الثانوية، وتكونت عي
( معممًا ومعممة تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية المنتظمة، ولتحقيؽ أىداؼ 132الدراسة مف )

الدراسة استخدـ الباحث مقياس )تنسي( لقياس مفيوـ الذات ومقياس )ماسبلش( لقياس االحتراؽ 
مئوية، النفسي، ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية، والنسب ال

(، واختبار تحميؿ التبايف األحادي، ومعامؿ ارتباط T-testواالنحرافات المعيارية، واختبار )
 بيرسوف، ومعادلة كرونباخ ألفا.

وأظيرت نتائج الدراسة أف مستوى مفيـو الذات جاء بدرجة متوسطة عمى أبعاد الذات      
عمى بعد مية(، بينما جاء بدرجة ضعيفة )الجسمية، والشخصية، واألسرية، واألخبلقية، والدرجة الك

الذات االجتماعية.كما بينت نتائج الدراسة أف مستوى االحتراؽ النفسي جاء بدرجة مرتفعة عمى 
بعد اإلجياد االنفعالي، وبدرجة متدنية عمى بعد نقص الشعور باإلنجاز، وبدرجة معتدلة عمى بعد 

عبلقة طردية ذات ارتباط ىاـ داؿ إحصائيًا الدراسة أيضًا عمى وجود  تبمد الشعور.ودلت نتائج
 بيف مفيـو الذات واالحتراؽ النفسي بأبعاده الثبلثة.

وجود فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى مفيوـ الذات بيف وأشارت نتائج الدراسة إلى عدـ      
عمى  عدي الذات )الجسمية، والشخصية(، بينما كانت الفروؽ دالة إحصائياً الذكور واإلناث عمى بُ 

أبعاد الذات )األخبلقية، واالجتماعية، واألسرية، والدرجة الكمية(، حيث كانت الفروؽ لصالح 
لدى الذكور عمى ىذه األبعاد والدرجة  يواإلناث، أي أف لدييف مفيوـ ذات أعمى مما ىو عم

 الكمية.
 :(2116دراسة صادق ) (4

مفيـو الذات لدى التبلميذ المكفوفيف في وىي بعنواف )أثر أسموب العبلج الواقعي في تنمية      
معيد النور(. وىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف أثر أسموب العبلج الواقعي في تنمية مفيوـ الذات 

( تمميذًا في المرحمة 20لدى التبلميذ المكفوفيف في معيد النور، وتكونت عينة الدراسة مف )
أداتيف غرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث ، ولاالبتدائية في معيد النور لممكفوفيف )بغداد(

ىما مقياس مفيوـ الذات، وبناء برنامج إرشادي باستخداـ )أسموب العبلج الواقعي(، ولمعالجة 
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 –البيانات إحصائيًا استخدـ الباحث معادلة ألفا كرونباخ، ومعادلة بيرسوف، ومعادلة سبيرماف 
 ولكوكسف، واختبار ماف وتني.(، واختبار T-testبراوف، واالختبار التائي )

( بيف 0.05وأظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )     
لصالح و رتب درجات المجموعة التجريبية في االختبار القبمي والبعدي عمى مقياس مفيوـ الذات 

اللة إحصائية عند مستوى االختبار البعدي.وقد أوضحت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات د
( بيف رتب درجات المجموعة الضابطة في االختبار القبمي والبعدي عمى مقياس 0.05داللة )

مفيوـ الذات.ودّلت نتائج الدراسة أيضًا عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
الذات في  ( بيف رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياس مفيوـ0.05)

 االختبار البعدي، ولصالح المجموعة التجريبية.
 :(2119دراسة العطوي ) (5

وىي بعنواف )الخجؿ وعبلقتو بمفيـو الذات لدى تبلميذ الشؽ الثاني بمرحمة التعميـ األساسي      
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى انتشار الخجؿ ومستوى درجة مفيوـ الذات و بمنطقة جنزور(. 

( مف الشؽ الثاني مف مرحمة التعميـ األساسي، وىدفت إلى التعرؼ اً ، إناثاً بلميذ )ذكور لدى الت
عمى طبيعة العبلقة بيف الخجؿ ومفيوـ الذات لدى أفراد العينة، كما أنيا ىدفت إلى التعرؼ عمى 

حيث متغيري الجنس والعمر لدى أفراد العينة، وتكونت الفروؽ في الخجؿ ومفيوـ الذات مف 
( طالبة، تـ اختيارىـ بطريقة 226و) اً ( طالب225( طالبًا وطالبة بواقع )453الدراسة مف )عينة 

العينة الفئوية، ولغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة مقياس الخجؿ الذي أعده 
د أحمد و "حسيف الدريني" ومقياس مفيوـ الذات مف إعداد "محمد عماد الديف إسماعيؿ ومحم

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  ةالباحث تجة البيانات إحصائيًا استخدمغالي"، ولمعال
(، واختبار Anova) األحادي التبايف (، واختبار تحميؿT-testالمعيارية، واالختبار التائي )

 (، ومعامؿ ارتباط بيرسوف.Scheffeشيفيو )
ينة في متغير الخجؿ حسب وأوضحت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف أفراد الع     

لصالح اإلناث.وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا و ( اً ، إناثاً الجنس )ذكور 
بيف أفراد العينة في متغير مفيوـ الذات حسب الجنس وكاف الفرؽ لصالح الذكور.كما بّينت نتائج 

 الذات. الدراسة وجود عبلقة ارتباطية سالبة ودالة بيف الخجؿ ومفيوـ
 :(2111دراسة زنيبيل ) (6

وىي بعنواف )الصحة النفسية وعبلقتيا بمفيـو الذات لدى طمبة كميتي الطب البشري      
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الصحة النفسية و والمعمميف بجامعة مصراتة(. 
بمغت عينة الدراسة قد مصراتة، و الطب البشري والمعمميف بجامعة ومفيـو الذات لدى طمبة كميتي 

( طالب 200( طالب وطالبة مف كمية الطب البشري، و)200وطالبة بواقع ) ( طالبٍ 400)



19 

 

( طالبة مف كؿ كمية، تـ اختيارىـ 300( طالب، و)300بواقع ) ،وطالبة مف كمية المعمميف
 عبد المطمبإعداد " بطريقة العينة العشوائية الطبقية، واستخدـ الباحث مقياس الصحة النفسية مف

(، ومقياس مفيوـ الذات مف إعداد "محمد 3992السيد الشخص" ) وعبد العزيزالقريطي،  أميف
عماد الديف إسماعيؿ"، ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدـ الباحث تحميؿ تبايف ثنائي االتجاه، 

 سوف.كولز، ومعامؿ ارتباط بير  –(، واختبار نيوماف T-testواالختبار التائي )
وبينت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي طمبة كميتي الطب البشري      

كما توصمت نتائج لصالح طبلب كمية الطب البشري.و والمعمميف في متغير الصحة النفسية 
الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث بكميتي الطب البشري والمعمميف في 

وجود عبلقة بيف الصحة النفسية عمى لصالح اإلناث.ودّلت النتائج أيضًا و ير الصحة النفسية متغ
كمية الطب البشري وكمية المعمميف وبشكؿ منفصؿ لمذكور واإلناث بداخؿ  لمعينتيفومفيوـ الذات 

النتائج وجود عبلقة متبادلة بيف مفيوـ الذات والصحة النفسية لدى  أوضحت كماكؿ عينة.
 الطبلب )عينة الدراسة ككؿ( ولدى طبلب كميتي الطب البشري وكمية المعمميف.

 :(2111دراسة الحموي ) (7
الدراسة إلى الكشؼ عف وىي بعنواف )التحصيؿ الدراسي وعبلقتو بمفيوـ الذات(. وىدفت      

التأثيرية المتبادلة بيف مفيوـ الذات والتحصيؿ الدراسي لدى تبلميذ الصؼ الخامس مف العبلقة 
ثانية( في مدارس محافظة دمشؽ الرسمية، واستقصاء أثر الجنس في الحمقة الالتعميـ األساسي )

( طالبة، 92( طالبًا وطالبة، بواقع )380ىذه العبلقة، أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )
 ، تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية البسيطة. اً لب( طا88و)

ولغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة مقياس مفيوـ الذات، أما بالنسبة لمتحصيؿ      
حصؿ عمييا الطمبة، ولمعالجة تفقد اعتمدت الباحثة عمى الدرجات التحصيمية التي ي يالدراس

وسطات الحسابية، واالنحراؼ المعياري، واالختبار التائي البيانات إحصائيًا استخدمت الباحثة المت
(T-test.ومعامؿ ارتباط سبيرماف براوف، وتحميؿ التبايف األحادي ،) 

وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد العينة في      
(.وتوصمت 0.03أدائيـ عمى مقياس مفيوـ الذات ودرجاتيـ التحصيمية عند مستوى الداللة )

النتائج أيضًا إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الذكور واإلناث في 
مقياس مفيوـ الذات.كما بّينت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط أدائيـ عمى 

ناث العينة   لصالح اإلناث.و الدرجات التحصيمية لذكور وا 
 :(2111دراسة القطناني ) (8

وىي بعنواف )الحاجات النفسية ومفيوـ الذات وعبلقتيما بمستوى الطموح لدى طمبة جامعة      
ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الحاجات و نظرية محددات الذات(.األزىر بغزة في ضوء 
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النفسية ومفيـو الذات، وارتباطيما بمستوى الطموح لدى طمبة جامعة األزىر بغزة، والتعرؼ إلى 
منخفض( ومعرفة  –مستوى الطموح باختبلؼ مستوى الحاجات النفسية، ومفيوـ الذات )مرتفع 

عزى إلى الحاجات النفسية ومفيـو الذات ومستوى الطموح تُ ىناؾ فروؽ في  تإذا ما كان
ما إذا كاف ىناؾ أثر داؿ لمتفاعؿ بيف  المستوى الدراسي( باإلضافة إلى معرفة –الكمية  -)الجنس

( طالبًا 510الحاجات النفسية ومفيوـ الذات عمى مستوى الطموح، وتكونت عينة الدراسة مف )
نة العشوائية الطبقية، وقد استخدـ الباحث مقياس الحاجات وطالبة، تـ اختيارىـ بطريقة العي

(، ومقياس 2005(، تعريب وتقنيف "محمد عمياف" )Dice & Ryan, 2000النفسية مف إعداد )
(، ومقياس الطموح مف إعداد الباحث في 3999مفيوـ الذات مف إعداد "صبلح أبو ناىية" )

صائيًا استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية، ضوء نظرية محددات الذات، ولمعالجة البيانات إح
(، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، T-test)ب المئوية، واالختبار التائيواالنحراؼ المعياري، والنس

ومعامؿ ألفا كرونباخ، ومعامؿ ارتباط سبيرماف براوف، وتحميؿ التبايف األحادي والثنائي، واختبار 
 (.Scheffeشيفيو )
( بيف 0.03الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )وأوضحت نتائج      

متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي مفيوـ الذات في الطموح الداخمي بأبعاده ودرجتو الكمية، 
وبّينت نتائج الدراسة أيضًا عدـ وجود تأثير داؿ وكانت الفروؽ لصالح مرتفعي مفيوـ الذات.

إناث( والحاجة لبلستقبللية، والحاجة لبلنتماء، والحاجة  -إحصائيًا لمتفاعؿ بيف الجنس )ذكور
مرتفع( عمى جميع أبعاد الطموح الخارجي ودرجتو الكمية ومعظـ أبعاد  –لمكفاءة )منخفض 

 الطموح الداخمي ودرجتو الكمية لدى أفراد العينة.
 -نس )ذكوروقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود تأثير داؿ إحصائيًا لمتفاعؿ بيف الج     

مرتفع( عمى جميع أبعاد الطموح الخارجي ودرجتو الكمية  –إناث( ومفيوـ الذات )منخفض 
وجميع أبعاد الطموح الداخمي ودرجتو الكمية لدى أفراد العينة.كما أوضحت النتائج عدـ وجود 

نتماء، منخفض( والحاجة لبلستقبللية، واال -تأثير داؿ إحصائيًا لمتفاعؿ بيف مفيوـ الذات )مرتفع
مرتفع( عمى معظـ أبعاد الطموح الخارجي ودرجتو الكمية وجميع أبعاد  –والكفاءة )منخفض

 الطموح الداخمي ودرجتو الكمية لدى أفراد العينة.
 :(2111دراسة الحموري والصالحي ) (9

وىي بعنواف )مفيوـ الذات لدى طمبة الدراسات االجتماعية في جامعة القصيـ في ضوء      
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيوـ الذات لدى طمبة الدراسات و عوامؿ المؤثرة فيو(. بعض ال

االجتماعية في جامعة القصيـ، ومعرفة ما إذا كاف ىناؾ اختبلؼ في مفيوـ الذات باختبلؼ 
مكاف السكف وعدد أفراد األسرة والترتيب في األسرة، ومستوى تعميـ األب ومستوى تعميـ األـ، 

 ( طالب تـ اختيارىـ بطريقة100تراكمي في الجامعة، وتكونت عينة الدراسة مف )والمعدؿ ال
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القصدية، ولغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف مقياس "تنسي" لمفيوـ الذات العينة 
(، ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدـ الباحثاف المتوسطات 3999الذي قاـ بتعريبو "الوىيبي" )

(، وتحميؿ التبايف األحادي T-testالنحرافات المعيارية، واالختبار التائي )الحسابية، وا
(Anova( واختبار شيفيو ،)Scheffe.) 

بينت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة سكاف المدينة وسكاف و      
ولصالح الطمبة سكاف القرية ولصالح الطمبة سكاف المدينة في أبعاد )الذات الشخصية، اليوية( 

القرية في أبعاد )الذات البدنية، الذات األسرية، الذات االجتماعية، السموؾ(، وكذلؾ لصالح 
أقؿ مف خمسة أفراد في أبعاد )الذات البدنية، الذات  ىاالطمبة مف األسر التي عدد أفراد

يبيـ األكبر في ترت كاف الشخصية، والذات االجتماعية، والسموؾ(. وكاف لصالح الطمبة الذيف
 األسرة في أبعاد )الذات الشخصية، الذات األسرية، والذات االجتماعية، ونقد الذات(.

آبائيـ مستوى تعميـ  كاف وأوضحت النتائج أيضًا أف الفروؽ جاءت لصالح الطمبة الذيف     
طمبة بكالوريوس ودراسات عميا في أبعاد )الذات الشخصية، واليوية، وتقبؿ الذات( ولصالح ال

)الذات البدنية، عدي ثانوية عامة وأقؿ مف ثانوية عامة في بُ  آبائيـ مستوى تعميـ كاف الذيف
بكالوريوس  أمياتيـمستوى تعميـ  كاف فيما جاءت الفروؽ لصالح الطمبة الذيف ،والذات األسرية(

 كاف ة الذيففي أبعاد )الذات األخبلقية، والذات األسرية، واالجتماعية، والسموؾ(، ولصالح الطمب
كما بينت النتائج أف أقؿ مف ثانوية عامة في بعد )الذات االجتماعية(. أمياتيـ مستوى تعميـ

الفروؽ جاءت لصالح الطمبة الذيف معدالتيـ في الثانوية العامة ممتاز في أبعاد )الذات 
 موؾ(.األخبلقية، والذات الشخصية، والذات األسرية، والذات االجتماعية، ونقد الذات، والس

 :(2112الخالق ) دراسة عبد (11
وىي بعنواف )مفيوـ الذات والتوافؽ النفسي واالجتماعي لدى متقاعدي القوات المسمحة      

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف مفيـو الذات وأبعاده )جسمي، و بمدينة البيضاء(. 
انفعالي، اجتماعي، عقمي( والتوافؽ النفسي واالجتماعي ومجاالتو )النفسي، االجتماعي( لدى 

متقاعدًا تـ اختيارىـ ( 310متقاعدي القوات المسمحة بالبيضاء، وتكونت عينة الدراسة مف )
ة البسيطة، واستخدمت الباحثة مقياس مفيوـ الذات مف إعداد "جبر محمد بطريقة العينة العشوائي

(، 3982(، ومقياس التوافؽ النفسي واالجتماعي مف إعداد "سامية القطاف" )2004جبر" )
(، T-testولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدمت الباحثة النسب المئوية، واالختبار التائي )

 ومعامؿ ارتباط بيرسوف.
ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد عينة  اً قد بينت نتائج الدراسة أف ىناؾ فروقو      

(، بينما ال توجد ىناؾ 0.03عمى مفيوـ الذات عند مستوى داللة )الدراسة والمتوسط الفرضي 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد عينة الدراسة والمتوسط الفرضي عمى مقياس 
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النفسي واالجتماعي ومجاالتو.وأوضحت النتائج أيضًا بأف ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة  التوافؽ
ال  في حيف( بيف مفيوـ الذات الجسمي والتوافؽ النفسي واالجتماعي، 0.03عند مستوى داللة )

العقمي(  –االجتماعي  –توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف مفيوـ الذات )االنفعالي 
ال توجد ىناؾ عبلقة ارتباطية ذات  إلى أنوأيضًا  النتائج فؽ النفسي واالجتماعي.وتوصمتوالتوا

عدد سنوات  -المؤىؿ العممي -داللة إحصائية بيف مفيـو الذات ومتغيرات الدراسة )العمر
(، بينما توجد عبلقة وليـاألفراد الذيف تع -مستوى الدخؿ الحالي -عدد سنوات الخدمة -التقاعد

مستوى الدخؿ  -( بيف متغيرات الدراسة )المؤىؿ العممي0.05ارتباطية عند مستوى داللة )
 النفسي واالجتماعي.الحالي( والتوافؽ 

 الدراسات التي تناولت مفيوم الذات وعالقتو بالسموك العدواني: رابعًا(
 :(2113دراسة الحربي ) (1

ىدفت و (. مفيوـ الذات والسموؾ العدواني لدى الطبلب الصـّ وىي بعنواف )العبلقة بيف      
الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف مفيوـ الذات والسموؾ العدواني لدى الطبلب الصـ في 

 اً ( طالب83المرحمة المتوسطة بمعيد وبرنامج األمؿ بمدينة الرياض، وتكونت عينة الدراسة مف )
( سنة، ولغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث مقياس 39-31، تتراوح أعمارىـ بيف )اً أصم

بو ( وعر  Buss, 1992كما استخدـ مقياس السموؾ العدواني الذي أعدُه "بص" )مفيوـ الذات، 
(، ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدـ الباحث 3995اهلل وصالح أبو عباه" ) كؿ مف "معتز عبد

(، 2كرونباخ، واختبار )كا اواالنحراؼ المعياري، ومعامؿ ألفالتكرارات والنسب المئوية، والمتوسط، 
 (.LSD(، واختبار )Anova(، وتحميؿ التبايف األحادي )T-testواالختبار التائي )

( بيف مفيوـ 0.003وأضحت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة عند مستوى )     
ينت نتائج الدراسة أيضًا عدـ وجود فروؽ بيف وب، السموؾ العدواني لدى الطبلب الصـالذات و 

وبرنامج األمؿ الممحقة(، بينما توجد  -الطبلب الصـ في مفيوـ الذات تبعًا لمبيئة التربوية )معيد
وبرنامج األمؿ  -فروؽ بيف الطبلب الصـ في السموؾ العدواني تبعًا لمبيئة التربوية )معيد

 (.0.05عند مستوى ) الممحقة( لصالح طبلب برنامج األمؿ الممحقة
 :(2118) مسعوددراسة  (2

وىي بعنواف )مفيـو الذات وعبلقتو بالسموؾ العدواني لدى طمبة السنة الثانية مف مرحمة      
الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف مفيـو ىدفت و ي التخصصي بمدينة مصراتة(. و التعميـ الثان

السنة الثانية مف مرحمة التعميـ الثانوي التخصصي وفقًا  الذات والسموؾ العدواني لدى طمبة
( طالب 200لمتغير الجنس والتخصص، ومحاولة تفسير ىذه العبلقة، وبمغت عينة الدراسة )

وطالبة، تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث مقياس 
(، ومقياس العدواف وىو مف 3986الديف إسماعيؿ ) مفيوـ الذات، وىو مف إعداد "محمد عماد
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(، ولمعالجة البيانات إحصائيًا استخدـ الباحث معامؿ ارتباط 3997إعداد "سعيد فيصؿ محسف" )
 (.T-testبيرسوف، والمتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، والنسبة المئوية، واالختبار التائي )

قة بيف مفيوـ الذات والعدواف غير دالة إحصائيًا إذ أف وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف العبل
االرتباط كاف ضعيفًا جدًا، ودّلت النتائج أيضًا عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 
 ،تقدير الذات لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي التخصصي تبعًا لمتغير الجنس )ذكور، إناث(

لة إحصائية بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث وأوضحت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات دال
وتوصمت النتائج أيضًا إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ر،لصالح الذكو و في العدواف الكمي 

والعدواف  -عد )العدواف البدني الموجو نحو اآلخريفلصالح الذكور في بُ و في السموؾ العدواني 
والعدواف المفظي الموجو نحو  -الموجو نحو اآلخريفوالعدواف المفظي  -البدني الموجو نحو الذات

 والعدواف الموجو نحو األشياء(. -الذات
 السابقة: اتالتعقيب عمى الدراس

لمدراسات السابقة، ومف خبلؿ متغيرات الدراسة الحالية وىي  ةمف خبلؿ استعراض الباحث     
الخارجي( ومفيوـ الذات، ستتناوؿ الباحثة  –السموؾ العدواني وعبلقتو بمركز الضبط )الداخمي 

ىذه الدراسات مف حيث )أىداؼ الدراسات، ومجتمع الدراسات وعينتو( واتفاقيما مع الدراسة 
 الحالية واختبلفيما معيا.

 أ( من حيث أىداف الدراسة:
 أواًل: الدراسات التي تناولت السموؾ العدواني:

وىو  نفسو ( كونيا تناولت اليدؼ0221تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة الجروشي )
سات األخرى، حيث نجد التعرؼ عمى مظاىر العدواف لدى أفراد العينة، وتختمؼ عف بقية الدرا

الدراسات ىدفت إلى خفض السموؾ العدواني ومف ىذه الدراسات دراسة أبو أف ىناؾ بعض 
( إلى الكشؼ عف 0222(، بينما ىدفت دراسة عريشي )0229( ودراسة الدروقي )0220حطب )

( إلى معرفة 0221نمو األحكاـ الخمقية وعبلقتو بالسموؾ العدواني، وىدفت دراسة الخيتوني )
( 0221الفيمكاوي )مدى العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية وعدواف األطفاؿ، وىدفت دراسة 

اقة الذىنية إلى معرفة الفروؽ في بعض أبعاد التفاعؿ األسري داخؿ أسر التبلميذ ذوي اإلع
معرفة العبلقة بيف إلى ( 0272البسيطة العدوانييف وغير العدوانييف، كما ىدفت دراسة العنزي )

( إلى تحديد طبيعة 0277الشعور بالوحدة النفسية والسموؾ العدواني، وىدفت دراسة العبيدي )
( إلى الكشؼ 0277العبلقة االرتباطية بيف التعاطؼ والسموؾ العدواني، وىدفت دراسة الزعبي )

( إلى 0273عف العبلقة بيف الذكاء االجتماعي والسموؾ العدواني، وىدفت دراسة بوشاشي )
 دراسة العبلقة القائمة بيف السموؾ العدواني والتوافؽ النفسي واالجتماعي.
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 ثانيًا: الدراسات التي تناولت مركز الضبط:
( مف حيث كونيا 0277راسة العفاري )( ود0222تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة الرديني )     

التعرؼ عمى مركز الضبط لدى أفراد العينة، وتختمؼ عف بقية وىو  نفسو تناولت اليدؼ
( إلى إلقاء الضوء عمى خاصية مف 0222الدراسات األخرى حيث ىدفت دراسة بف الزيف )

اسيًا، وىدفت دراسة الخصائص المعرفية المميزة لمطمبة المتفوقيف دراسيًا والطمبة المتأخريف در 
( إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف المتعاطيف لمييرويف وغير المتعاطيف في وجية 0229الخثعمي )

مركز الضبط ومستوى ( إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف 0228الضبط، وىدفت دراسة بني خالد )
لتوافؽ ( إلى الكشؼ عف العبلقة بيف ا0228التحصيؿ األكاديمي، وىدفت دراسة أبو سكراف )
( 0228الخارجي(، كما ىدفت دراسة بوزيد ) –النفسي واالجتماعي وبيف مركز الضبط )الداخمي 

إلى الكشؼ عف العبلقة بيف وجية الضبط والدرجة المتحصؿ عمييا عمى مقياس اليأس، وىدفت 
( إلى التعرؼ عمى نوعية العبلقة بيف االغتراب ومركز الضبط الداخمي 0270) ةدراسة حمود

 ( إلى معرفة العبلقة بيف وجية الضبط واالكتئاب.0272العظيـ ) ارجي، وىدفت دراسة عبدوالخ
 ثالثًا: الدراسات التي تناولت مفيوـ الذات:

( ودراسة 0222اهلل ) تتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة ومنيا دراسة عبد     
( مف حيث 0277الحموري والصالحي )( ودراسة 0277( ودراسة القطناني )0228العطوي )

وىو التعرؼ عمى مفيوـ الذات لدى أفراد العينة، كما تتفؽ الدراسة  نفسو كونيا تناولت اليدؼ
نيا تناولت إ( حيث 0229( ودراسة مسعود )0223مف الحربي )كؿٍّ الحالية أيضًا مع دراسة 

اني، واختمفت مع بقية الدراسات وىو معرفة العبلقة بيف مفيوـ الذات والسموؾ العدو  نفسو اليدؼ
بكؿ ( ىدفت إلى كشؼ طبيعة تشكؿ ىوية األنا وعبلقتيا 0223األخرى فنجد أف دراسة عسيري )

( إلى 0226مف مفيوـ الذات والتوافؽ النفسي واالجتماعي والعاـ، بينما ىدفت دراسة صادؽ )
( 0272ت دراسة زنيبيؿ )التحقؽ مف أثر أسموب العبلج الواقعي في تنمية مفيوـ الذات، وىدف

( 0272إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الصحة النفسية ومفيوـ الذات، كما ىدفت دراسة الحموي )
إلى الكشؼ عف العبلقة التأثيرية المتبادلة بيف مفيوـ الذات والتحصيؿ الدراسي، وىدفت دراسة 

 فؽ النفسي واالجتماعي.( إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف مفيـو الذات والتوا0270الخالؽ ) عبد
 من حيث مجتمع الدراسة وعينتو: -ب

 أواًل: الدراسات التي تناولت السموؾ العدواني:
 نزي( ودراسة الع0221( ودراسة العبيدي )0221اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الجروشي )    

لمرحمة وىي طمبة ا نفسيا ( مف حيث كونيا تناولت العينة0277( ودراسة الزعبي )0272)
( بدراستو عمى طمبة 0220الثانوية، واختمفت مع بقية الدراسات األخرى حيث قاـ أبو حطب )

( بدراستو عمى نزالء مؤسسة التربية النموذجية 0222الصؼ التاسع، في المقابؿ قاـ عريشي )
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ميـ ( بدراستيا عمى طمبة الشؽ الثاني لمرحمة التع0221والتعميـ العاـ، بينما قامت الخيتوني )
( األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية البسيطة، ودرست الدروقي 0221األساسي، وقد درس الفيمكاوي )

 ( طمبة الجامعة.0273بوشاشي ) ةسادر  واستيدفت ( الطبلب المعاقيف عقميًا،0229)
 ثانيًا: الدراسات التي تناولت مركز الضبط:

وىي  نفسيا حيث كونيا تناولت العينة ( مف0222اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الرديني )    
ف بعض تمؾ الدراسات أخذت إطمبة المرحمة الثانوية، واختمفت مع بقية الدراسات األخرى، حيث 

( ودراسة 0228مف الطمبة الجامعييف مجتمعًا لدراستيـ ومف ىذه الدراسات دراسة بني خالد )
( طمبة 0222راسة بف الزيف )(، بينما شممت د0272العظيـ ) ( ودراسة عبد0277العفاري )

( بدراستو عمى 0229المرحمة االبتدائية واإلعدادية والثانوية والجامعة، في المقابؿ قاـ الخثعمي )
استيدؼ ( المعاقيف حركيًا، و 0228المتعاطيف لمييرويف وغير المتعاطيف، بينما درس أبو سكراف )

( معممات مرحمة 0270درست حمودة )و إلى الجريمة كمجتمع دراسة لو،  العائديف( 0228بوزيد )
 التعميـ األساسي.

 ثالثًا: الدراسات التي تناولت مفيوـ الذات:
( مف حيث كونيا 0229( ودراسة مسعود )0223اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة عسيري )    

 استيدفت وىي طمبة المرحمة الثانوية، واختمفت مع بقية الدراسات، حيث نفسيا درست العينة
( معممي المرحمة 0223العمي ) ( طمبة المرحمة اإلعدادية، بينما درس عبد0222اهلل ) راسة عبدد

( الطبلب المكفوفيف في المرحمة االبتدائية، كما درس الحربي 0226الثانوية، ودرس صادؽ )
( 0272( والحموي )0228العطوي ) مف كؿ   درس( الطبلب في المرحمة المتوسطة، و 0223)

( والقطناني 0272مف زنيبيؿ ) الثاني مف مرحمة التعميـ األساسي، كما درس كؿ  طمبة الشؽ 
( متقاعدي 0270الخالؽ ) عبد استيدؼو  ( طمبة الجامعة،0277ي والصالحي )( والحمور 0277)

 القوات المسمحة كمجتمع دراسة لو.
ومفيـو الذات في عبلقة العدواف بمركز الضبط لما تتميز بو الدراسة الحالية ىو تناوليا      

بحث واحد، كما أنيا أعدت ميزانًا لمتغيرات تتعمؽ بخمفية المبحوثيف االجتماعية واالقتصادية 
، ونوع األصدقاء، مثبلً  والثقافية، حيث حرصت عمى معرفة عبلقة العدواف بمستوى تعميـ الوالديف

بالقيمة والدونية، والمستوى الدراسي، وعدوانية الوالديف، وبعض الخصاؿ الشخصية كالشعور 
واالتجاه نحو الحياة، وأسباب المجوء لمعدواف، وفقداف الحب والدعـ األسري، ورؤية النماذج 

لخ... فدراسة إ زاالعدوانية، والعجز عف تحقيؽ األىداؼ، واإلحباط، وعدد ساعات مشاىدة التمف
ية تأكيدًا لفكرة أنو ال عبلقة العدواف بمركز الضبط ومفيوـ الذات ميزة تنفرد بيا الدراسة الحال

عمى ىذا النحو ستسيـ الدراسة الحالية في سد ثغرة بحثية تتعمؽ بالسموؾ و  ،شيء يأتي مف فراغ
العدواني خاصة، ومركز الضبط ومفيـو الذات عامة. كما تأتي الحاجة لمدراسة الحالية مف كونيا 
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ى في ظروؼ اجتماعية جرَ طمبة المرحمة الثانوية، وأنيا تُ  يتمثؿ شريحة اجتماعية ميمة وى
واقتصادية صعبة يمر بيا المجتمع الميبي، وذلؾ لتوافر مقومات العنؼ والعدواف فيو أكثر مف 

 توافر مقومات السمـ واألمف االجتماعييف.



 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 لمدراسة اإلجراءات المنيجية

 
  مشكمة الدراسةتحديد 
 منيج الدراسة 
 تحديد إطار ونوع وحجم العينة 
 محددات الدراسة 
 متغيرات الدراسة 
 وسيمة جمع البيانات 
 الدراسة االستطالعية 
 جمع البيانات أو القيام بالدراسة 
 تفريغ البيانات وعرضيا وتحميميا 
 الوسائل اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 
  البيانات النيائيةحساب صدق وثبات وسيمة جمع  
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وىي مظاىر  ،لمدراسةز اإلطار النظري ليذه الدراسة عمى مناقشة أىـ المتغيرات الرئيسية ترك  
الخارجي( ومفيوـ الذات. وقد استيدؼ ىذا الفصؿ  –السموؾ العدواني ومركز الضبط )الداخمي 

ات السابقة. وفيما يمي استعراض األساليب المنيجية التي تـ تطبيقيا لقياس العبلقة بيف المتغير 
عت في تنفيذ الدراسة الميدانية، بغية اختبار اإلطار النظري بِ الخطوات التي اتُ  لتمؾتوضيح 

 المفسر ليذه الدراسة إمبيريقيًا.
 :الدراسة ( تحديد مشكمة1

في اختبار الفرضية العامة التالية: توجد عبلقة ذات داللة إحصائية الدراسة تحددت مشكمة      
الخارجي( ومفيوـ الذات وبيف مظاىر  –( بيف مركز الضبط )الداخمي 0.05مستوى )عند 

 السموؾ العدواني لدى طمبة الشيادة الثانوية العامة بمدينة مصراتة.
 :الدراسة ( منيج2

 –مظاىر السموؾ العدواني ومركز الضبط )الداخمي  معرفةإلى ىذه الدراسة تيدؼ نظرًا ألف      
الذات، وكذلؾ معرفة العبلقة بيف ىذه المتغيرات، فقد تقرر استخداـ المنيج الخارجي( ومفيوـ 

 معرفةالخطوات البحث األمبيريقي الذي يستيدؼ الحصوؿ عمى  تباعأبالوصفي االرتباطي وذلؾ 
مجرد بالباحثة  ولف تكتفي  .الدراسة أىداؼ عف طريؽ المبلحظة والخبرة أو التجربة لتحقيؽ

نما ستفسرىا في ضوء النتائج المتوصؿ إلييا، كما ستقارنيا بالنتائج سة يوصؼ الظواىر المق وا 
 .الدراسة السابقة وأدبيات

 ( تحديد إطار ونوع وحجم العينة:3
 :مجتمع الدراسة أ(

مف طبلب وطالبات يدرسوف بالشيادة الثانوية العامة، بثانويات مدينة الدراسة تكوف مجتمع      
تقع ىذه الثانويات بمناطؽ جغرافية مختمفة، وقد و ـ، 2035-2034ؿ العاـ الدراسي مصراتة خبل

 ( طالبًا وطالبة.3078بمغ عدد الطبلب والطالبات خبلؿ ىذا العاـ الدراسي )
 :الدراسة ب(عينة

بأسموب العينة العشوائية البسيطة، حيث اختارت طمبة الشيادة الدراسة اختارت الباحثة عينة      
الثانوية العامة بيذا األسموب، وىي تمؾ العينة التي إذا ما تـ اختيارىا بطريقة ما، فإف لكؿ فرد 

 (388: 2002في المجتمع نفس االحتماؿ في االختيار )سركز، امطير، 
ىذه  بأسموب العينة الطبقية أيضًا، عمى اعتبار أف مجتمعالدراسة واختارت الباحثة عينة      

مف الذكور و غير متجانس ألنو يتكوف مف طمبة يدرسوف بأقساـ عممية وأدبية  عٌ مجتمَ  الدراسة
وذلؾ بكتابة أرقاـ األقساـ  ،الدراسة واإلناث. واستخدـ األسموب العشوائي البسيط الختيار عينة

األدبية والعممية في كؿ ثانوية عمى قصاصات ورؽ ولفيا، ثـ اختيار القسـ األدبي أو العممي 
 بطريقة القرعة.
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 ج( تقدير حجم عينة الدراسة النيائية:
( طالبة، تـ 321، و)اً ( طالب317( طالبًا وطالبة، بواقع )260مف )الدراسة تكونت عينة      

توضح أسماء  الجدوؿ اآلتياختيارىـ بأسموب العينة العشوائية البسيطة والعينة الطبقية، وبيانات 
 :المدارس الثانوية وعدد الطمبة بالقسميف العممي واألدبي وعدد أفراد العينة بكؿ مدرسة

 (3جدوؿ رقـ )
 يوضح أسماء الثانويات وعدد الطمبة بالقسميف العممي واألدبي بكؿ ثانوية

 وعدد أفراد العينة بكؿ ثانوية 

 اعُ اٌّذسعخ
 اٌمغُ

 اٌّغّٛع
ػذد أفشاد 

 ا٤دثٟ اٌؼٍّٟ اٌؼ١ٕخ

 17 212 44 77 راد إٌطبل١ٓ

 12 221 17 88 اٌغ٩١ٟٔ

 16 140 12 129 صب٠ٛٔخ ِصشارخ

 18 98 28 80 أؽّذ اٌجٍٙٛي

 11 11 22 11 اٌخبٌذاد

 17 62 14 17 شٙذاء أثٛس٠ٚخ

 10 221 18 74 اٌّؾغٛة

 11 211 16 96 اٌغ١شاْ اٌضب٠ٛٔخ

 17 208 12 17 أَ اٌش١ٙذ

 10 18 10 28 صب٠ٛٔخ غ١ّٕخ

 160 2078 110 718 اٌّغّٛع

( يتضح أف عدد المدارس التي اختيرت منيا عينة 3وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
، طالبة (321، وبمغ عدد اإلناث )طالباً  (317( مدارس، وبمغ عدد الذكور )30الدراسة بمغ )

%( مف العدد الكمي 24.3ومبحوثة وبنسبة )( مبحوثًا 260وعميو فقد بمغ عدد مبحوثي الدراسة )
 لمطمبة.

 :الدراسة ( محددات4
: وتتمثؿ في الطمبة الذيف يدرسوف في السنة النيائية بالشيادة الثانوية المحددات البشريةأ( 

ناثًا( بقسيميا العممي واألدبي.  العامة )ذكورًا وا 
 االختيار عمييا بمدينة مصراتة.: وتتحدد بالمدارس الثانوية التي وقع المحددات المكانيةب( 
: وتتمثؿ في الفترة الزمنية التي طبقت فييا أدوات الدراسة خبلؿ العاـ المحددات الزمنيةج( 

 ـ.2035-2034الدراسي 
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 :الدراسة ( متغيرات5
 عمى النحو اآلتي: وذلؾ ةبيعدة متغيرات مستقمة وتابعة واسمية ورتتتناوؿ ىذه الدراسة      
 المتغيرات المستقمة وتتمثؿ في مركز الضبط ومفيـو الذات.أ( 

 ب( المتغير التابع ويتمثؿ في السموؾ العدواني.
إعادة ، المستوى الدراسي ة وتتمثؿ في متغيرات مثؿ: الجنس،ج( المتغيرات االسمية المستقم

 .الشعور بالعصبية ،الشجار مع اآلخريف، السنة
فقداف الحناف تعميـ األب، تعميـ األـ،  وتتمثؿ في متغيرات مثؿ:ة المستقمة، يد( المتغيرات الرتب

 .لـو الذات ،الشعور بسوء الحظ، األسري
 ( وسيمة جمع البيانات:6

 –ؾ العدواني بمركز الضبط )الداخميمعرفة عبلقة مظاىر السمو  ةالحاليت الدراسة استيدف     
االستبياف المقنف كوسيمة لجمع بيانات ىذه الخارجي( ومفيوـ الذات، وقد استخدمت الباحثة 

الدراسة، نظرًا لقدرة أفراد العينة عمى القراءة والكتابة، وألف الباحثة تود الحصوؿ عمى بيانات كثيرة 
يسيؿ تفريغيا ومعالجتيا إحصائيًا في وقت قياسي مقارنة بوسائؿ أخرى كالمقابمة أو المبلحظة 

مقاييس تناولت متغيرات  ةيف السابقيف تبنت الباحثة ثبلثمثبًل. وبالرجوع إلى مقاييس الباحث
 الدراسة، وفيما يمي وصؼ لممقاييس عمى النحو اآلتي:

 أ( مقياس السموك العدواني:
( عبارة، 96( ويتكوف ىذا المقياس مف )2004وضع ىذا المقياس الباحث محمد عمارة )     

فحوص ما إذا كانت العبارة تنطبؽ عميو أو ال ر المقد  بطريقة التقدير الذاتي، حيث يُ  نيايجاب ع
اختيارات إجبارية ىي )دائمًا، أحيانًا، أبدًا(، وىذا المقياس يقيس  ةتنطبؽ عميو مف خبلؿ ثبلث

أبعاد لمسموؾ العدواني وىي: السموؾ العدواني نحو اآلخريف، والسموؾ العدواني نحو  ةثبلث
 الممتمكات، والسموؾ العدواني نحو الذات.

 :الخارجي( -ط )الداخميمقياس مركز الضبب( 
( 12(، ويتكوف ىذا المقياس مف )2000وضع ىذا المقياس الباحث سعد سابط العطراني )    

 عبارة وىو مقسـ إلى بعديف: 
 ( عبارة.36ألؼ مف )تتضمف العبارات التي تمثؿ الضبط الداخمي، وتيالبعد األوؿ: و 
 ( عبارة.36ألؼ مف )تتمثؿ الضبط الخارجي، وتتضمف العبارات التي يالبعد الثاني: و 

وقد تضمف سمـ ىذا المقياس خمسة خيارات وىي: )موافؽ تمامًا، موافؽ، متردد، غير موافؽ، 
 غير موافؽ تمامًا(.
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 :ج( مقياس مفيوم الذات
(، وىو مقياس مفيـو 3986وضع ىذا المقياس الباحث محمد عماد الديف إسماعيؿ )      

، يقيس مفيوـ الذات الواقعي، ومفيوـ الذات المثالي، ومفيوـ الذات العادي، ويتكوف الذات لمكبار
( عبارة، منيا عبارات ذات اتجاه إيجابي نحو الذات وعبارات ذات اتجاه سمبي 300المقياس مف )

نحو الذات، وقد قاـ بتطبيقو عمى مجموعة مف طمبة المدارس الثانوية والمعاىد العميا والكميات 
 .اً ( طالب450بمغ عددىـ ) بمصر
( بتقنينو عمى البيئة الميبية، وقد تضمف سمـ ىذا 2005اجطيبلوي ) ضو قامت أعناية     

المقياس خمسة خيارات وىي: )تنطبؽ بدرجة كبيرة جدًا، تنطبؽ بدرجة كبيرة، تنطبؽ بدرجة 
 متوسطة، تنطبؽ بدرجة قميمة، ال تنطبؽ أبدًا(.

 ( الدراسة االستطالعية:7
استيدفت الدراسة االستطبلعية التحقؽ مف صدؽ تمؾ األدوات المستخدمة وثباتيا، والتي      

، مف طبلب وطالبات الشيادة الثانوية العامة قامت الباحثة بتطبيقيا عمى عينة مختارة عشوائياً 
تـ ( أنثى، و 25و) ( ذكراً 25، بواقع )( مبحوثاً 50بمدينة مصراتة، وقد بمغ عدد أفراد العينة )

، وسيولة فيميا، وتحديد رفة مدى مبلئمة فقرات االستماراتتوزيع االستمارات مف أجؿ مع
فقرات االستمارات، وكذلؾ مدى  ففي اإلجابة ع يفالمبحوثمقاصد فقراتيا، والزمف الذي يستغرقو 

لمتأكد مف تقبؿ أفراد العينة لطبيعة األسئمة، وتكويف ردود األفعاؿ تجاه أسئمة االستمارات وفقراتيا، 
ب الصدؽ لممقاييس اسح تـ مدى صبلحيتيا قبؿ توزيعيا عمى عينة الدراسة بشكؿ نيائي. وقد

جمو، فاالختبار أالثبلثة، ويقصد بالصدؽ قدرة االختبار، أو المقياس عمى قياس ما وضع مف 
ـ األنسب ىو الذي يحقؽ درجة أعمى مف الصدؽ، إذ يعد الصدؽ مف  المفاىيـ األساسية في تقوي

وفي الدراسة الحالية يحسب .األدوات، ألنو يمثؿ المعايير الميمة التي يتميز بيا كؿ مقياس
الخارجي(  -الصدؽ عندما تتأكد الباحثة أف مقاييس السموؾ العدواني ومركز الضبط )الداخمي

 لقياسو وال تقيس أشياء أخرى.  تومفيـو الذات تقيس ما وضع
 وقد استخدمت الباحثة لحساب الصدؽ األدوات اآلتية:     

 ( حساب االتساق الداخمي لمدراسة االستطالعية:أ
حسب االتساؽ الداخمي لجميع عبارات المقاييس الثبلثة عف طريؽ درجة ارتباط الفقرة      

إلبقاء عمى بعد إجراء الدراسة االستطبلعية، وذلؾ بيدؼ االواحد الواحدة بالدرجة الكمية لممقياس 
العبارات الصادقة التي ترتبط بو وحذؼ العبارات التي ال ترتبط بو في مقياس الدراسة النيائي. 
وبناء عمى نتائج الدراسة االستطبلعية حذفت بعض العبارات التي ال ترتبط بالموضوع، أي التي 

 .فشمت في التمييز بيف المبحوثيف



87 

 

( عبارة تـ حذؼ بعض العبارات مف 96مف ) يتكوف المقياسو أ( مقياس السموؾ العدواني: 
ىذه العبارات ال ترتبط بالدرجة الكمية لممقياس، وقد  ألفعبارة،( 60)المقياس والتي بمغ مجموعيا 

عبارة، وبيذا تشمؿ العبارات المحذوفة مف المقياس  (16)تـ حذفيا في االستبياف النيائي، وبقيت 
 األصمي  العبارات التالية:

 1- 6- 8- 30- 32- 31- 37- 38- 20 - 23 -21 -24 – 25- 26- 28- 29- 
12- 11- 14- 15- 17- 19- 40- 42- 41- 44- 45- 46- 47- 48- 50- 
52- 55- 57- 58- 60- 61- 64- 66- 70- 73- 72- 75- 76- 77- 79- 
80- 83- 82- 81- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90- 94- 95- 96. 

( عبارة تـ حذؼ بعض العبارات مف 12المقياس مف )يتكوف و ب( مقياس مركز الضبط: 
ال ترتبط بالدرجة الكمية لممقياس، وتـ حذفيا في  ألنياعبارة،  (35)  المقياس والتي بمغ مجموعيا
عبارة، وبيذا تشمؿ العبارات المحذوفة مف المقياس األصمي ( 37)االستبياف النيائي، وبقيت 

 العبارات التالية:
3- 1- 4- 5- 6- 7- 33- 31- 36- 38- 20- 21- 28- 29- 10. 

ات مف تـ حذؼ بعض العبار و ( عبارة، 300يتكوف المقياس مف )و ج( مقياس مفيوـ الذات: 
ترتبط بالدرجة الكمية لممقياس،  لـعبارة، ألف ىذه العبارات ( 60المقياس والتي بمغ مجموعيا )

تشمؿ العبارات المحذوفة مف المقياس عبارة، وبيذا (40)وتـ حذفيا في االستبياف النيائي، وبقيت 
 األصمي العبارات التالية:

2- 4- 5- 7- 8- 9- 30- 33- 32- 31- 20- 23- 21- 25 -  26 - 27 – 
28- 10 – 13- 12 - 15 -17-  18- 19- 42- 41- 45- 46- 47- 48- 50- 
53- 54- 56- 57- 64- 65- 66- 67- 76- 77- 78- 83- 82- 81- 85- 
86- 87- 88- 89- 90- 92- 91- 94- 95- 96- 97- 98 – 99- 300. 
 حساب ثبات وسيمة جمع البيانات في الدراسة االستطالعية: د( 

 كرونباخ والتجزئة النصفية لمقاييسألفا قامت الباحثة بإيجاد ثبات المقاييس بطريقتي       
 :وبيانات الجدوؿ اآلتي توضح ذلؾؿ التصحيح وبعده، قب الدراسة

 (2رقـ )الجدوؿ 
 يوضح  درجة معامؿ ثبات مقاييس الدراسة

 ِؼب٩ِد اٌضجبد

 اٌّمب١٠ظ
 ثؼذ اٌزصؾ١ؼ لجً اٌزصؾ١ؼ وشٚٔجبؿبثطش٠مخ أٌف

 00908 00811 00908 اٌؼذٚاْ

 00728 00160 00714 ِشوض اٌعجػ

 00871 00777 00908 ِفَٙٛ اٌزاد
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( يتضح أف مقاييس الدراسة االستطبلعية تتمتع بالثبات، 2وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
ما يدؿ عمى ثبات واتساؽ المبحوثيف عند إجاباتيـ محيث كانت جميع معامبلت ثباتيا مرتفعة 

 .الدراسة عمى مقاييس
 ( جمع البيانات أو القيام بالدراسة:8

حصائي لمفقرات، والتأكد مف صدؽ وثبات المقاييس، وقدرتيا بعد إتماـ إجراءات التحميؿ اإل     
عمى التمييز، قامت الباحثة بتطبيقيا بصورتيا النيائية ووزعت عمى المبحوثيف الذيف تقرر 

. ويجدر بالذكر أف الباحثة ( مبحوثاً 260وىـ )بة عف بيانات الدراسة بكؿ مدرسة اختيارىـ لئلجا
نفس اليوـ التي تـ توزيعيا فيو، كما تـ الحصوؿ عمى تحصمت عمى استمارات اإلجابة في 

بعضيا في أياـ تالية ألف ىناؾ بعض المبحوثيف كانوا غائبيف في اليوـ الذي وزعت فيو 
عبارة دوف أي  االستمارات، وقد حرصت الباحثة ومساعدوىا عمى ضرورة عدـ ترؾ المبحوثيف

الباحثة ترؾ بعض المبحوثيف العبارات بدوف اإلجابة بالكتابة أو التأشير أماميا، كما الحظت 
 إجابة مما استمـز إعداد استمارات أخرى وتوزيعيا عمى مبحوثيف آخريف.

 ( تفريغ البيانات وعرضيا وتحميميا:9
النيائية، قامت بفرز جميع االستمارات الدراسة بعد أف وزعت الباحثة ومساعدوىا استمارات       

صالحة لمتفريغ وذلؾ لعدـ إجابتيا كاممة مف الستمارات غير ، وقد وجدت بعض اواحدة واحدة
(. 260قبؿ مبحوثييا وتـ استبداليا ألجؿ الحصوؿ عمى العدد المحدد مف المبحوثيف وىو )

ية أعدت الباحثة دليبًل لمترميز. وبموجب ذلؾ أصبحت وألجؿ تحويؿ البيانات الكيفية إلى كمّ 
( لتفريغ بيانات S.P.S.Sب اآللي، وقد استخدـ برنامج )البيانات جاىزة لمتفريغ عف طريؽ الحاس

(، والعبارة أبدًا 2(، والعبارة أحيانًا الدرجة)1ىذه الدراسة. وقد أعطيت عبارة دائمًا، الدرجة )
كاف يحتوي عمى ف(، ىذا بالنسبة لمقياس السموؾ العدواني. أما مقياس مركز الضبط 3الدرجة )

لذلؾ قامت الباحثة ،و ي وعبارات تمثؿ مركز الضبط الخارجيعبارات تمثؿ مركز الضبط الداخم
ي الخيارات لمعبارات التي تمثؿ مركز الضبط الداخمي عطَ بتصحيح المقياس عمى النحو التالي: تُ 
(، والعبارة متردد الدرجة 4(، والعبارة موافؽ، الدرجة )5الدرجات التالية: موافؽ تمامًا، الدرجة )

عطي الخيارات (. وتُ 3(، والعبارة غير موافؽ تمامًا، الدرجة)2الدرجة ) (، والعبارة غير موافؽ1)
(، 3لمعبارات التي تمثؿ مركز الضبط الخارجي الدرجات التالية: العبارة موافؽ تمامًا، الدرجة )

(، 4(، والعبارة غير موافؽ، الدرجة )1(، والعبارة متردد، الدرجة)2والعبارة موافؽ، الدرجة )
(. وكذلؾ كاف مقياس مفيوـ الذات يحتوي عمى عبارات 5موافؽ تمامًا، الدرجة )والعبارة غير 

لذلؾ قامت الباحثة ،و ذات اتجاه إيجابي نحو الذات وعبارات ذات اتجاه سمبي نحو الذات
عطي العبارات ذات االتجاه اإليجابي نحو الذات الدرجات بتصحيح المقياس عمى النحو اآلتي: تُ 

(، 4(، والعبارة تنطبؽ بدرجة كبيرة، الدرجة)5بؽ بدرجة كبيرة جدًا، الدرجة )التالية: العبارة تنط



83 

 

(، والعبارة ال 2(، والعبارة تنطبؽ بدرجة قميمة، الدرجة)1)بارة تنطبؽ بدرجة متوسطة، الدرجة والع
عطي العبارات ذات االتجاه السمبي نحو الذات الدرجات التالية: (. وتُ 3تنطبؽ أبدًا، الدرجة )

(، والعبارة 2(، والعبارة تنطبؽ بدرجة كبيرة، الدرجة)3رة تنطبؽ بدرجة كبيرة جدًا، الدرجة )العبا
(، والعبارة ال تنطبؽ 4(، والعبارة تنطبؽ بدرجة قميمة، الدرجة)1تنطبؽ بدرجة متوسطة، الدرجة )

ناتيا في ت بيامَ دخِ (. وتـ تفريغ البيانات مف االستمارات عمى بطاقات خاصة أُ 5أبدًا، الدرجة )
 الحاسب اآللي.

ة حيث بيولعرض البيانات قامت الباحثة بتصميـ جداوؿ لبيانات الخمفية وبنود المقاييس الرت     
بيانات المتغير الواحد وتقرر عرض وىذا يتعمؽ ب ،تـ عرض اإلجابات في شكؿ نسب مئوية

التعميؽ عمى ىذه البيانات. كما تـ تصميـ جداوؿ توضح العبلقة بيف المتغيرات بيدؼ اإلجابة 
المتعمقة بمدى إدراؾ أفراد العينة لمظاىر الدراسة  . كما تمت اإلجابة عف أسئمةالدراسةأسئمة  فع

 السموؾ العدواني ومركز الضبط ومفيـو الذات.
 ل اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:( الوسائ11

يتقرر استخداـ أنواع معينة مف اإلحصاءات وفقًا لتوزيع الظواىر المقيسة وألجؿ تحديد      
اإلحصاء الذي سيستخدـ في ىذه الدراسة تقرر حساب إحصاءات مقاييس الدراسة وبيانات 

عمؿ عادًة في تحقيؽ أىداؼ توضح ذلؾ. ىذا وتتحدد الوسائؿ اإلحصائية التي تست الجدوؿ اآلتي
دراسة معينة بأىداؼ الدراسة، وطبيعة العينة، ونوع وسيمة جمع البيانات، وطريقة إعدادىا وما 
إلى ذلؾ، وعميو فقد بنيت وسيمة جمع بيانات ىذه الدراسة بشكؿ يسمح بتطبيؽ وسائؿ إحصائية 

مستخدمة يتـ عرض معينة، ويجيب عف أسئمة الدراسة، وقبؿ عرض الوسائؿ اإلحصائية ال
ة في ىذه الدراسة، لكي تبرز الباحثة أسباب استخداميا لموسائؿ بيإحصاءات المقاييس الرت

 اإلحصائية التي استخدمت لتحميؿ بيانات الدراسة النيائية.
 (1الجدوؿ رقـ )

 يوضح توزيع إحصاءات العينة
 اٌّمب١٠ظ

 اٌّؼٍّبد

اٌغٍٛن 

 اٌؼذٚأٟ 
 ِفَٙٛ اٌزاد ِشوض اٌعجػ

 20809800 8109400 8406400 اٌّزٛعػ

 2070100 8400000 8700000 اٌٛع١ػ

 94000 77000 87000 إٌّٛاي

 27099011 9017110 21090221 ا٨ٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 1110611 870894 2660419 اٌزجب٠ٓ

 00188 00116 00210 ا٨ٌزٛاء

 00070 -00187 -00807 اٌزفشغؼ

 74000 19000 12000 اٌّذٜ

 78000 68000 64000 ا٤دٔٝ

 211000 207000 221000 ا٤ػٍٝ
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سة تتوزع توزيعًا اعتداليًا، وذلؾ يحظ أف الظواىر المقيبل (1وبمبلحظة بيانات الجدوؿ رقـ )
لتقارب قيـ المتوسط والوسيط والمنواؿ لممقياس الواحد، كما أف قيـ االلتواء لممقاييس الثبلثة عبارة 

، ما يسمح سة يكاد يكوف اعتدالياً يما يعني شكؿ توزيع الظواىر المق عف كسر مف واحد صحيح،
 بارمتري.واال البارمترياإلحصائييف باستخداـ 

 الوسائؿ اإلحصائية التي استخدمت في ىذه الدراسة:و     
العينة، ولمعرفة الخصائص االجتماعية  أفرادمت لمعرفة إجابات خدِ واستُ  النسب المئوية:( 3

حد  إلى يتأثر اإلمبيريقيةف المتغير التابع في الدراسات والثقافية لممبحوثيف، ذلؾ ألادية واالقتص
 كبير بخصائص المتغير المستقؿ.

 وسيمة جمع بيانات ىذه الدراسة. وثبات صدؽ ـ لحسابخدِ واستُ  معامؿ ارتباط بيرسوف: (2
ـ ىذا االختبار لحساب قوة العبلقة بيف المتغيرات المستقمة والتابعة خدِ استُ و  اختبار مربع كاي: (3

 في ىذه الدراسة. 
لحساب داللة الفروؽ بيف رتب درجات  ىذا االختبار البلبارمتري ـخدِ واستُ  اختبار ماف وتني:( 4

وفؽ متغيرات الخمفية التي تتطمب اإلجابة عمييا باالختيار مف  عمى مقاييس الدراسة المبحوثيف
خدـ ىذا االختبار لمناسبتو لتمؾ الدراسات التي لـ يتـ اختيار عيناتيا باألسموب بيف بديميف، واستُ 

 االحتمالي.
يف عندما تكوف قيمة ـ لمعرفة مدى قوة العبلقة بيف المتغير خدِ استُ و  معامؿ التوافؽ االسمي:( 5

 .المحسوبة دالة معنوياً  المربع الكاي
رتب درجات أفراد العينة عمى           بيف  ـ لمعرفة نوع الفروؽخدِ استُ و  واليس: اختبار كروسكاؿ (6

، وىو اختبار ال بارمتري يناسب اختبار فروض الدراسات التي لـ يتـ اختيار مقاييس الدراسة
الدراسة، ويستخدـ ىذا االختبار لمعرفة داللة  عينتيا باألسموب االحتمالي مثمما ىو الحاؿ في ىذه
الرتبية وفؽ بعض متغيرات الخمفية التي  دراسةالفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس ال

 تتـ اإلجابة عمييا باالختيار مف بيف ثبلثة بدائؿ فأكثر.
أو مجتمعة في  لمعرفة مدى إسياـ المتغيرات المستقمة منفردة ـخدِ استُ و  الخطي:( االنحدار 7

 .المتغير التابع
ـ لحساب معامبلت المقاييس الرتبية وىي: العدواف، مركز خدِ كرونباخ: واستُ  ألفا( معامؿ ارتباط 8

 الضبط، ومفيـو الذات.
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 ( حساب صدق وثبات وسيمة جمع البيانات النيائية:     11
 بت أنواع الصدؽ التالية:سِ وقد حُ      
 الصدق التكويني:أ( 

(. 336: 2001ويقصد بو مدى قياس االختبار لتكويف فرضي أو سمة معينة)كوافحة،      
 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوبيانات 

  (4الجدوؿ رقـ ) 
 يوضح صدؽ التكويف لمقاييس الدراسة

 اٌّمب١٠ظ

 ِشوض اٌؼجؾ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد اٌّؼٍّبد

 **2.202 ** -2.320  ِفَٙٛ اٌزاد

 *-2.722  **-2.320 اٌؼذٚاْ

  *-2.722 **2.202 ِشوض اٌؼجؾ

 0.05*دالة عند مستوى        0.03**دالة عند مستوى      
التكويني  قاييس الدراسة تمتعت بالصدؽ( يبلحظ أف م4الجدوؿ رقـ )إلى بيانات ر وبالنظ     

يعني أف ىناؾ عامبل األمر الذي إحصائيا،  ارتباطا داال   احيث يبلحظ أنيا ترتبط ببعضيا بعض
 ما يربط بينيا. 
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 :الدراسة ( حساب صدق االتساق الداخمي لمقاييسب
العبارة  ارتباط درجةمدى  بيدؼ معرفةفي ىذه الدراسة  صدؽ االتساؽ الداخميب سِ حُ      

 وفيما يمي عرض لذلؾ عمى النحو اآلتي:الواحدة بالدرجة الكمية لممقياس، 
 االتساق الداخمي لمقياس السموك العدواني: صدق ( حساب1

ب ارتباط درجة كؿ فقرة بالدرجة الكمية لمقياس السموؾ العدواني، والجدوؿ اآلتي يوضح سِ حُ      
 :ذلؾ

 (5الجدوؿ رقـ )
 االتساؽ الداخمي لمقياس السموؾ العدوانيحساب  يوضح

 ِؼبًِ ا٨سرجبغ س0َ ِؼبًِ ا٨سرجبغ س0َ ِؼبًِ ا٨سرجبغ س0َ

2 **00102 21 **00144 11 00066- 

1 **00117 24 **00490 16 **00162 

1 **00481 21 **00416 17 **00421 

4 **00101 26 **00260 18 **00111 

1 **00110 27 **00498 19 **00464 

6 **00166 28 **00178 10 **00481 

7 **00141 29 **00117 12 *00214 

8 **00122 10 **00109 11 **00146 

9 **00149 12 **00170 11 **00266 

20 **00281 11 00021- 14 **00110 

22 **00171 11 **00149 11 00209 

21 **00112 14 **00421 16 **00111 

( يبلحظ أف جميع عبارات مقياس السموؾ العدواني قد 5وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
ارتبطت درجة كؿ فقرة مف فقراتو بالدرجة الكمية لممقياس، وأف االتساؽ الداخمي، حيث بتمتعت 

 .0.03جميع معامبلت االرتباطات دالة عند مستوى 
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 االتساق الداخمي لمقياس مركز الضبط: صدق ( حساب2
، وبيانات الجدوؿ اآلتي ب ارتباط درجة كؿ فقرة بالدرجة الكمية لمقياس مركز الضبطسِ حُ      

 :توضح ذلؾ
 (6الجدوؿ رقـ )

 االتساؽ الداخمي لمقياس مركز الضبط حسابيوضح 
 ِؼبًِ ا٨سرجبغ س0َ ِؼبًِ ا٨سرجبغ س0َ

2 **00194 21 **00407 

1 **00108 24 **00118 

1 **00471 21 **00461 

4 **00170 26 **00411 

1 **00164 27 **00171 

6 **00187   

7 **00108   

8 **00191   

9 **00418   

20 **00111   

22 **00116   

21 **00418   

( يبلحظ أف جميع عبارات مقياس مركز الضبط قد 6وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
االتساؽ الداخمي، حيث ارتبطت درجة كؿ فقرة مف فقراتو بالدرجة الكمية لممقياس، وأف بتمتعت 

 .0.03جميع معامبلت االرتباطات دالة عند مستوى 
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 ( حساب صدق االتساق الداخمي لمقياس مفيوم الذات:3
ـ الذات، والجدوؿ اآلتي يوضح ب ارتباط درجة كؿ فقرة بالدرجة الكمية لمقياس مفيو سِ حُ      

 :ؾذل
 (7الجدوؿ رقـ )

 االتساؽ الداخمي لمقياس مفيـو الذات حسابيوضح 
 ِؼبًِ ا٨سرجبغ س0َ ِؼبًِ ا٨سرجبغ س0َ ِؼبًِ ا٨سرجبغ س0َ

2 **00111 21 **00116 19 **00184 

1 **00110 26 **00416 10 **00417 

1 **00118 27 **00408 12 **00117 

4 **00181 28 **00118 11 **00162 

1 **00270 29 **00119 11 **00416 

6 **00141 10 **00471 14 **00491 

7 **00417 12 **00171 11 **00471 

8 **00411 11 *00212 16 **00117 

9 **00170 11 **00401 17 **00441 

20 **00111 14 **00191 18 **00442 

22 **00491 11 **00427 19 **00441 

21 **00117 16 **00421 40 **00424 

21 **00494 17 **00166 42  

24 **00462 18 **00401 41  

( يبلحظ أف جميع عبارات مقياس مفيوـ الذات قد 7بيانات الجدوؿ رقـ )إلى  وبالنظر     
االتساؽ الداخمي، حيث ارتبطت درجة كؿ فقرة مف فقراتو بالدرجة الكمية لممقياس، وأف بتمتعت 

 .0.03جميع معامبلت االرتباطات دالة عند مستوى 
 ( الصدق الذاتي:ج

نسبة لمدرجات الحقيقية عرؼ الصدؽ الذاتي بأنو صدؽ الدرجات التجريبية لبلختبار باليُ       
زاف وبذلؾ تصبح الدرجات الحقيقية لبلختبار ىي المي لتي خمصت مف شوائب أخطاء القياس.ا

 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،(402: 2005)السيد، الذي ننسب إليو صدؽ االختبار
 (8الجدوؿ رقـ )

 يوضح الصدؽ الذاتي لمقاييس الدراسة
 اٌصذق اٌزارٟ اٌضجبدِؼب٩ِد  اٌّمب١٠ظ

 0091 00811 اٌؼذٚاْ

 0091 00861 ِشوض اٌعجػ

 00914 00814 ِفَٙٛ اٌزاد

معامبلت ارتباط الصدؽ الذاتي لممقاييس حظ أف ( يبل8بيانات الجدوؿ رقـ )وبالنظر إلى     
 ما يعني تمتع ىذه المقاييس بالصدؽ الذاتي.م، 0.03دالة عند مستوى وىي الثبلثة مرتفعة 
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 حساب ثبات وسيمة جمع البيانات في صورتيا النيائية: 
فية لممقياس كرونباخ والتجزئة النصألفا ثبات المقاييس بطريقتي  بحسابلقد قامت الباحثة     

 :وبيانات الجدوؿ اآلتي توضح ذلؾ قبؿ التصحيح وبعده،
 (9الجدوؿ رقـ )

 يوضح  درجة معامؿ ثبات مقاييس الدراسة
 ِؼب٩ِد اٌضجبد

 اٌّمب١٠ظ

أٌفب  ثطش٠مخ 

 وشٚٔجبؿ
 ثؼذ اٌزصؾ١ؼ لجً اٌزصؾ١ؼ

 00811 00744 00811 اٌؼذٚاْ

 00861 00717 00848 ِشوض اٌعجػ

 00814 00741 00901 ِفَٙٛ اٌزاد

( يبلحظ أف معامبلت ثبات المقاييس مرتفعة ودالة 9وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
 ما يعني  ثبات واتساؽ إجابات المبحوثيف عمى بيانات الدراسة. م، 0.03عند مستوى  معنوياً 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 خصائص العينة بياناتعرض         
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 خصائص العينة، ولذلؾ فإف المتغيرمف عرض وتحميؿ وتفسير ل أمبيريقيو بحث ال يكاد يخمُ 
اإلمبيريقية يتأثر إلى حد كبير بخصائص المتغير المستقؿ. وبناء عميو فإف التابع في الدراسات 

ف الباحث مف التنبؤ بسموؾ أفراد العينة، ومف ثـ ضبط المتغيرات التي ك  فيـ خصائص العينة يمُ 
تؤدي إلى المتغير التابع وبذلؾ يسيؿ تناوؿ الظاىرة موضوع الدراسة بالتفسير والضبط والتنبؤ، 

ي الجوانب االجتماعية ( عبارة تغط  12)غايات العمـ، ولذلؾ فقد أعدت الباحثة  وىو مف أسمى
واالقتصادية والثقافية ألفراد العينة، ولقد اتضح أف المبحوثيف في ىذه الدراسة يتسموف 

 بالخصائص التالية:
 :متغير المستوى الدراسي (1

 الجدوؿ اآلتيمدى تقديراتيـ لمستوياتيـ الدراسية، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ 
 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير

 (30الجدوؿ رقـ )
 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير المستوى الدراسي

 اٌّغزٜٛ اٌذساعٟ
 ا٦ٔبس اٌزوٛس

 اٌّغّٛع%
 % ن % ن

 2401 2702 12 2207 26 ِمجٛي

 1008 1801 11 1108 41 ع١ذ

 1801 1002 17 17 17 ع١ذ عذا  

 1601 1404 10 1801 19 ِّزبص

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

ف إ %مف المبحوثيف يقولوف34.2حظ أف ( يبل30وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )      
% مف المبحوثيف أف مستواىـ الدراسي جيد، وأفاد 10.8مستواىـ الدراسي مقبوؿ، وأوضح 

% مف المبحوثيف أف 26.5، وبيف مف المبحوثيف أف مستواىـ الدراسي جيد جداً % 28.5
 مستواىـ الدراسي ممتاز.

 :( متغير الشجار مع اآلخرين2
ما إذا كانوا قد دخموا في شجارات أو معارؾ مع اآلخريف،  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      

 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير الجدوؿ اآلتيوبيانات 
 (33الجدوؿ رقـ )

 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير الشجار مع اآلخريف

 اٌشغبس ِغ ا٢خش٠ٓ
 ا٦ٔبس اٌزوٛس

 اٌّغّٛع%
 % ن % ن

 9802 9804 212 9708 214 ٔؼُ

٨ 1 101 1 206 209 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع
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نيـ قد دخموا إ% مف المبحوثيف يقولوف 98.3يبلحظ أف  (33الجدوؿ رقـ )وبالنظر إلى بيانات 
% مف المبحوثيف أنيـ لـ يدخموا في شجارات مع 3.9في شجارات مع آخريف، وأفاد 

ما يعني مانخرطت في أعماؿ عنؼ  إنياآخريف.ويبلحظ أف نسبة عالية مف المبحوثيف تقوؿ 
 انتشار وكثرة العنؼ ىذه األياـ.

 :نوع الشجار( متغير 3
الجدوؿ نوع الشجار الذي يمارسونو مع غيرىـ، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      
 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير اآلتي

 (32الجدوؿ رقـ )
 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير نوع الشجار

 ٔٛع اٌشغبس
 ا٦ٔبس اٌزوٛس

 اٌّغّٛع%
 % ن % ن

 4008 8104 201 007 2 ٌفظ١ب  

 2008 0 0 1004 18 ثذ١ٔب  

 4801 2406 28 7808 208 ِؼب   صٕبْا٨

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

نيـ إ% مف المبحوثيف يقولوف 40.8يبلحظ أف  (32وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
البدني، وبيف % مف المبحوثيف أنيـ يمارسوف الشجار 30.8يمارسوف الشجار المفظي، وأفاد 

 .(البدنيو  المفظي) معًا  يفوثيف أنيـ يمارسوف االثن% مف المبح48.5
 :متغير إعادة السنة (4

 الجدوؿ اآلتيما إذا أعادوا سنة دراسية أو ال، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      
 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير

 (31الجدوؿ رقـ )
 وفؽ متغير إعادة السنة يوضح توزيع أفراد العينة

ئػبدح 

 اٌغٕخ

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 1101 1801 11 2608 11 ٔؼُ

٨ 224 8101 88 7201 7707 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

نيـ إ% مف المبحوثيف يقولوف  22.1يبلحظ أف (31وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
 % مف المبحوثيف أنيـ لـ يعيدوا أي سنة دراسية.  77.7سبؽ وأف أعادوا سنة دراسية، وأفاد

 :متغير تعميم األب (5
توضح توزيعيـ  الجدوؿ اآلتيمستوى تعميـ آبائيـ، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      

 :وفؽ ىذا المتغير
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 (34الجدوؿ رقـ )
 وفؽ متغير تعميـ األبيوضح توزيع أفراد العينة 

 رؼ١ٍُ ا٤ة
 ا٦ٔبس اٌزوٛس

 اٌّغّٛع%
 % ن % ن

 201 206 1 201 1 اثزذائٟ

 1601 1801 11 1408 14 ئػذادٞ

 1107 1101 12 1004 18 صبٔٛٞ

 4004 1606 41 4108 60 عبِؼٟ

 808 802 20 901 21 فٛق اٌغبِؼٟ

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

مستوى  فإ% مف المبحوثيف يقولوف 3.5يبلحظ أف  (34في بيانات الجدوؿ رقـ ) وبالتأمؿ     
% مف 22.7% منيـ أف مستوى تعميـ آبائيـ إعدادي، وأفاد 26.5تعميـ آبائيـ ابتدائي، وأوضح 

% مف المبحوثيف أف مستوى تعميـ آبائيـ 40.4منيـ أف مستوى تعميـ آبائيـ ثانوي. وبيف
أف مستوى تعميـ آبائيـ فوؽ الجامعي. ويبلحظ أف أكثر آباء % منيـ 8.8جامعي، وأفاد 

 منخفضا. ، يمييـ الذيف تعمموا تعميماً جامعياً  المبحوثيف تعمموا تعميماً 
 :متغير تعميم األم (6

توضح توزيعيـ  الجدوؿ اآلتيمستوى تعميـ أمياتيـ، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      
 :وفؽ ىذا المتغير

 (35الجدوؿ رقـ )
 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير تعميـ األـ

 رؼ١ٍُ ا٤َ
 ا٦ٔبس اٌزوٛس

 اٌّغّٛع%
 % ن % ن

 406 008 2 8 22 ٠مشأ ٠ٚىزت

 601 701 9 108 8 اثزذائٟ

 1008 1101 42 1801 19 ئػذادٞ

 1701 1901 16 1101 11 صبٔٛٞ

 1008 1901 16 1102 44 عبِؼٟ فأوضش

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

 فإ% مف المبحوثيف يقولوف 4.6يبلحظ أف  (35وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
مف تعميمًا ابتدائيًا، وأفاد % مف المبحوثيف أف أمياتيـ تعم  6.5أمياتيـ يقرأف ويكتبف، وبيف 

% مف المبحوثيف أف مستوى 27.1% مف منيـ أف أمياتيـ تعممف تعميمًا إعداديًا، وأوضح 10.8
جامعي فأكثر.  أمياتيـ% مف المبحوثيف أف مستوى تعميـ 10.8تعميـ أمياتيـ ثانوي، وبيف 

البلتي تعممف  يمييا فأكثر، وجامعياً  إعدادياً  يبلحظ أف أكثر أميات المبحوثيف تعممف تعميماً و 
 منخفضا. تعميماً 
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 :بالعصبية فاصاالتمتغير  (7
توضح  الجدوؿ اآلتيبالعصبية، وبيانات  يـفاصاتمدى  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      

 :توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير
 (36الجدوؿ رقـ )

 بالعصبيةاالتصاؼ يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير 
 فبصا٨ر

 ثبٌؼصج١خ

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 9801 9901 211 9708 214 ٔؼُ

٨ 1 101 2 008 201 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

نيـ إ% مف المبحوثيف يقولوف 98.5ظ أف يبلح (36وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
بالعصبية. وبالتأمؿ في ىذه  يـفاصات% مف المبحوثيف بعدـ 3.5بالعصبية، وأفاد  وفصفيت

العصبية عند المبحوثيف عالية جدًا، وىنا تتساءؿ الباحثة: ب ؼاصاالتالنتائج يتضح أف نسبة 
جدًا؟ وىؿ ىذه العصبية عمى عبلقة  وفالغالبية العظمى مف المبحوثيف بأنيـ عصبي صؼلماذا تت

بطبيعة ىذا العصر الذي  باحتماؿ تعرضيـ لضغوط نفسية عالية؟ وىؿ ىذه العصبية عمى عبلقة
 وفؽ البيانات الحالية. نياىذه أسئمة ال يمكف اإلجابة ع نعيشو؟

 :متغير الشعور بالذنب (8
توضح توزيعيـ  الجدوؿ اآلتيمدى شعورىـ بالذنب، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      

 :وفؽ ىذا المتغير
 (37الجدوؿ رقـ )
 متغير الشعور بالذنبيوضح توزيع أفراد العينة وفؽ 

اٌشؼٛس 

 ثبٌزٔت

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 1601 1801 71 1400 74 ٔؼُ

٨ 61 4600 12 4201 4108 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

نيـ إ% مف المبحوثيف يقولوف 56.2ظ أف يبلح (37وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
% أنيـ ال يشعروف بالذنب، ويبلحظ أف أكثر مف نصؼ 41.8يشعروف بالذنب، في حيف بيف 

المبحوثيف يشعروف بالذنب، وقد يكوف ىذا الشعور عمى عبلقة بممارستيـ لبعض األعماؿ غير 
المقبولة أخبلقيًا واجتماعيًا، أو لتقصيرىـ في أمورىـ الدينية، أو لظمميـ لآلخريف، أو لعجزىـ عف 

 .لآلخريفتقديميـ العوف 
 
 



722 

 

 :متغير الشعور بظمم الناس (9
توضح  الجدوؿ اآلتيمدى شعورىـ بظمـ الناس ليـ، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      

 :توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير
 (38الجدوؿ رقـ )

 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير الشعور بظمـ الناس
اٌشؼٛس ثظٍُ 

 إٌبط

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 9101 9109 228 9201 211 ٔؼُ

٨ 21 808 1 402 601 

 20000 20000 211 20000 21 اٌّغّٛع

نيـ إ% مف المبحوثيف يقولوف 91.5ظ أف يبلح (38وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
% مف المبحوثيف بعدـ شعورىـ بظمـ الناس ليـ،  6.5يشعروف بظمـ الناس ليـ،  في حيف بيف 

ما يعني أف جزًءا كبيرًا مف المبحوثيف يعتقدوف أنيـ ضحية الظروؼ المحيطة بيـ، وأنيـ م
 يتعرضوف لظمـ األىؿ واألقارب وربما لظمـ المجتمع بالكامؿ.

 :متغير الشعور بالدونية (11
توضح توزيعيـ  الجدوؿ اآلتيمدى شعورىـ بالدونية، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      

 :وفؽ ىذا المتغير
 (39الجدوؿ رقـ )

 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير الشعور بالدونية
اٌشؼٛس 

 ثبٌذ١ٔٚخ

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 6004 6106 77 1804 80 ٔؼُ

٨ 17 4206 46 1704 1906 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

% مف المبحوثيف يوافقوف عمى 60.4يبلحظ أف  (39وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
% منيـ عمى أنيـ ال يشعروف بالدونية، وبشكؿ  19.6أنيـ يشعروف بالدونية، في حيف وافؽ 

 .وعدـ األىمية عاـ يتضح أف أكثر مف نصؼ المبحوثيف يوافقوف عمى أنيـ يشعروف بالدونية
 :متغير تحيز الوالدين لإلخوة (11

يتحيزوف إلخوانيـ عنيـ، وبيانات أولياء أمورىـ ما إذا كاف  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      
 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير الجدوؿ اآلتي
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 (20الجدوؿ رقـ )
 يز الوالديف لئلخوةتحيوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير 

رؾ١ض اٌٛاٌذ٠ٓ 

 ٧ٌخٛح

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 6601 7106 91 1804 80 ٔؼُ

٨ 17 4206 10 1404 1101 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

ف إ % مف المبحوثيف يقولوف66.5ظ أف يبلح (20وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
% منيـ أف والدييـ ال يتحيزوف 11.5فوالدييـ يتحيزوف إلخوانيـ مف دونيـ، في حيف بي  

يعني أف تحيز اآلباء لؤلبناء بالحب والحناف وحرماف آخريف، البد أف يسبب شعورًا ما مإلخوانيـ، 
 ز ضدىـ.بالدونية لؤلبناء المتحي  

 :متغير العقاب الوالدي (12
توضح  الجدوؿ اآلتيمدى معاقبة آبائيـ ليـ، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      

 :توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير
 (23الجدوؿ رقـ )

 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير العقاب الوالدي
اٌؼمبة 

 اٌٛاٌذٞ

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 1701 4102 11 1102 44 وض١شا  

 1906 1101 68 6101 87 ل٩١ٍ  

٨ 6 404 1 206 102 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

نيـ إ% مف المبحوثيف يقولوف  17.1أف  يبلحظ( 23وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
نيـ يتعرضوف لمعقاب الوالدي إ % مف المبحوثيف 59.6يتعرضوف لمعقاب الوالدي كثيرًا، وأفاد 

نيـ ال يتعرضوف لمعقاب الوالدي، وبشكؿ عاـ يتضح أف أكثر إ % مف المبحوثيف1.3قميبًل، وبيف 
قد ما م عدـ األىميةا ما يجعميـ يشعروف بمف نصؼ المبحوثيف يتعرضوف لمعقاب الوالدي، وىذ

 يجعميـ يتصرفوف بعدوانية مع غيرىـ.
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 متغير إىمال األسرة إلشباع الحاجات: (13
، وبيانات إليو أسرىـ توفر ليـ ما يحتاجوف تما إذا كان بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      

 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير الجدوؿ اآلتي
 (22رقـ )الجدوؿ 

 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير إىماؿ األسرة إلشباع الحاجات
ئّ٘بي ا٤عشح 

٦شجبع 

 اٌؾبعبد

 ا٦ٔبس اٌزوٛس

 اٌّغّٛع%
 % ن % ن

 6000 6109 82 1407 71 ٔؼُ

٨ 61 4101 41 1402 4000 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

أسرىـ  فإ% مف المبحوثيف يقولوف 60.0يبلحظ أف  (22وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
ما م% مف المبحوثيف بأف أسرىـ ال تيمؿ إشباع حاجاتيـ، 40.0تيمؿ إشباع حاجاتيـ، وأفاد

يعني أف أكثر مف نصؼ أفراد العينة يشعروف بالنقص والحرماف بسبب إىماؿ أسرىـ إلشباع 
 حاجاتيـ.

 :متغير قسوة األب (14
توضح توزيعيـ  الجدوؿ اآلتييقسوف عمييـ، وبيانات  ؤىـما إذا كاف آباعؿ أفراد العينة ئِ سُ      

 :وفؽ ىذا المتغير
 (21الجدوؿ رقـ )

 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير قسوة األب

 لغٛح ا٤ة
 ا٦ٔبس اٌزوٛس

 اٌّغّٛع%
 % ن % ن

 1107 1108 61 1106 71 ٔؼُ

٨ 61 4704 18 4701 4701 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

نيـ إ% مف المبحوثيف يقولوف 52.7ظ أف يبلح (21وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
نيـ ال يعانوف مف قسوة آبائيـ إ % مف المبحوثيف47.1يعانوف مف قسوة آبائيـ ليـ، وأفاد 

يسبب ليـ مما عانوف مف قسوة آبائيـ ليـ، ما يعني أف أكثر مف نصؼ المبحوثيف ي وىوليـ.
 شعورًا باإلحباط.

 متغير سرعة االندفاع والغضب: (15
توضح  الجدوؿ اآلتيؿ أفراد العينة عف مدى سرعة االندفاع والغضب لدييـ، وبيانات ئِ سُ      

 :توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير
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 (24الجدوؿ رقـ )
 االندفاع والغضبيوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير سرعة 

عشػخ ا٨ٔذفبع 

 ٚاٌغعت

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 9601 9109 228 9702 211 ٔؼُ

٨ 4 109 1 402 101 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

لدييـ  فإ% مف المبحوثيف يقولوف 96.5يبلحظ أف  (24وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
ليس لدييـ سرعة  االندفاع  أف % مف المبحوثيف1.5سرعة االندفاع والغضب، في حيف بيف 

ذلؾ لمضغوط  يرجعربما و ما يعني أف نسبة االندفاع والغضب لدى المبحوثيف عالية، موالغضب، 
 يا.ونالنفسية التي يعيش

 :متغير الشعور بالغضب عند اإلحباط (16
مدى شعورىـ بالغضب عندما يتعرضوف لئلحباط وبيانات  رفةبيدؼ معؿ أفراد العينة ئِ سُ 

 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير الجدوؿ اآلتي
 (25الجدوؿ رقـ )

 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير الشعور بالغضب عند اإلحباط
اٌشؼش 

ثبٌغعت 

 ػٕذ ا٦ؽجبغ

 ا٦ٔبس اٌزوٛس

 اٌّغّٛع%
 % ن % ن

 9609 9706 210 9604 211 ٔؼُ

٨ 1 106 1 104 102 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

 نيـإ% مف المبحوثيف يقولوف 96.9يبلحظ أف  (25وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
نيـ ال يشعروف إ المبحوثيف% مف 1.3يشعروف بالغضب عندما يتعرضوف لئلحباط، وبيف 

أف نسبة عالية مف المبحوثيف يشعروف بالغضب عندما  حظويبلعند اإلحباط،  بالغضب
 يتعرضوف لئلحباط لعدـ قدرتيـ عمى السيطرة عمى أنفسيـ.

 :متغير االعتداء عمى المحبط لألىداف (17
ما إذا كانوا يعتدوف عمى مف يمنعيـ مف تحقيؽ أىدافيـ،  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      

 :توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير حتوض الجدوؿ اآلتيوبيانات 
 
 
 
 



728 

 

 (26الجدوؿ رقـ )
 حبط لؤلىداؼيوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير االعتداء عمى المُ 

ا٨ػزذاء ػٍٝ 

  ّ  ؾجػ ٥ٌ٘ذافاٌ

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 6609 6208 76 7201 98 ٔؼُ

٨ 19 1801 47 1801 1102 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

نيـ يعتدوف إ% مف المبحوثيف قالوا 66.9يبلحظ أف (26وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
نيـ ال يعتدوف عمى مف إ % مف المبحوثيف11.3منعيـ مف تحقيؽ أىدافيـ، وأفاد يعمى مف 

منعيـ مف يأف أكثر مف نصؼ  المبحوثيف يعتدوف عمى مف  حظويبلمنعيـ مف تحقيؽ أىدافيـ. ي
 تحقيؽ أىدافيـ.

  :متغير فقدان الحنان األسري (18
 الجدوؿ اآلتيمدى شعورىـ بفقداف الحناف األسري، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      

 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير
 (27الجدوؿ رقـ )

 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير فقداف الحناف األسري
فمذاْ اٌؾٕبْ 

 ا٤عشٞ

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 1601 6401 79 4809 67 وض١شا  

 4004 1108 44 4401 62 ل٩١ٍ  

٨ 9 606 0 0 101 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

نيـ إ% مف المبحوثيف يقولوف 56.2ظ أف يبلح (27وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
نيـ يفتقدوف الحناف األسري قميبًل، إ % مف المبحوثيف40.4وأفاد يفتقدوف الحناف األسري كثيرًا، 

نيـ ال يفتقدوف لمحناف األسري، وبشكؿ عاـ يتضح أف أكثر مف إ % مف المبحوثيف1.5وبيف 
ذلؾ النشغاؿ الوالديف في أعماليـ  يرجعربما و نصؼ المبحوثيف يفتقدوف لمحناف األسري، 

ىماليـ   .ليـوا 
 :الحظمتغير الشعور بسوء  (19

توضح  الجدوؿ اآلتيمدى شعورىـ بسوء الحظ، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      
 :توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير
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 (28الجدوؿ رقـ )
 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير الشعور بسوء الحظ

 اٌشؼٛس ثغٛء اٌؾع
 ا٦ٔبس اٌزوٛس

 اٌّغّٛع%
 % ن % ن

 4102 4906 62 1701 12 وض١شا  

 1100 1004 61 1902 82 ل٩١ٍ  

٨ 1 106 0 0 209 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

 نيـإ% مف المبحوثيف يقولوف 41.3يبلحظ أف (28وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
 نيـ يشعروف بسوء الحظ قميبًل، وبيفإ % مف المبحوثيف55.0يشعروف بسوء الحظ كثيرًا، وأفاد 

صؼ المبحوثيف أف أكثر مف ن حظويبلنيـ ال يشعروف بسوء الحظ، إ % مف المبحوثيف3.9
 ما يجعميـ يشعروف باإلحباط.ميشعروف بسوء الحظ، 

 :متغير المسؤول عن النجاح في الحياة (21
الجدوؿ عف نجاحيـ في الحياة، وبيانات  ئوليفمسما إذا كانوا  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      
 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير اآلتي

 (29الجدوؿ رقـ )
 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير المسؤوؿ عف النجاح في الحياة

اٌّغإٚي ػٓ 

 إٌغبػ فٟ اٌؾ١بح

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 802 107 7 2001 24 وض١شا  

 1707 1704 46 1800 11 ل٩١ٍ  

٨ 72 1208 70 1609 1401 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

نيـ إ% مف المبحوثيف يقولوف 8.3حظ أف يبل (29وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
عف  ؤولوفنيـ مسإ % مف المبحوثيف17.7ف عف نجاحيـ في الحياة كثيرًا، وأوضح و مسؤول

عف نجاحيـ في  ؤولوفنيـ غير مسإ % مف المبحوثيف54.2نجاحيـ في الحياة قميبًل، وبيف 
 الحياة.
 :متغير لوم الذات (21

توضح توزيعيـ  الجدوؿ اآلتياتيـ، وبيانات و مدى لوميـ لذ بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      
 :وفؽ ىذا المتغير
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 (10الجدوؿ رقـ )
 الذات زيع أفراد العينة وفؽ متغير لوـيوضح تو 

 اٌزاد ٌَٛ
 ا٦ٔبس اٌزوٛس

 اٌّغّٛع%
 % ن % ن

 2201 809 22 2109 29 وض١شا  

 7401 7104 89 7109 204 ل٩١ٍ  

٨ 24 2001 11 2807 2401 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

 نيـإ% مف المبحوثيف يقولوف 33.5يبلحظ أف  (10وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
% مف 34.2اتيـ قميبًل، وبيف و يُموُموف ذ% مف المبحوثيف بأنيـ 74.2اتيـ كثيرًا، وأفادو يُموموف ذ

 اتيـ.و المبحوثيف أنيـ ال يُموموف ذ
 :متغير حب مشاىدة أشرطة العنف (22

 الجدوؿ اآلتيمدى حب مشاىدة أشرطة العنؼ، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      
 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير

 (13الجدوؿ رقـ )
 العينة وفؽ متغير حب مشاىدة أشرطة العنؼيوضح توزيع أفراد 

ؽت ِشب٘ذح 

 أششغخ اٌؼٕف

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 6901 6208 76 7109 204 وض١شا  

 1609 1101 40 1209 10 ل٩١ٍ  

٨ 1 101 7 107 108 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

 نيـإ% مف المبحوثيف يقولوف 69.2يبلحظ أف  (13وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
نيـ يحبوف مشاىدة أشرطة إ % مف المبحوثيف26.9يحبوف مشاىدة أشرطة العنؼ كثيرًا، وأفاد 

العنؼ، وبشكؿ  مشاىدة أشرطةنيـ ال يحبوف إ % مف المبحوثيف1.8العنؼ قميبًل، في حيف بيف 
 طة العنؼ.عاـ يتضح أف أكثر مف نصؼ المبحوثيف يحبوف مشاىدة أشر 

 :يناكالسكآالت حادة كمتغير حمل  (23
 الجدوؿ اآلتيمعيـ، وبيانات  يفاكما إذا كانوا يحمموف سك بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ     

 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير
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 (12الجدوؿ رقـ )
 يفاكيوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير حمؿ السك

ؽًّ 

 اٌغى١ٓ

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 601 0 0 2207 26 وض١شا  

 1801 2204 24 4108 60 ل٩١ٍ  

٨ 62 4401 209 8806 6104 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

 نيـإ% مف المبحوثيف يقولوف 6.2يبلحظ أف  (12إلى بيانات الجدوؿ رقـ ) وبالنظر     
، قميبلً  سكاكيف نيـ يحمموف معيـإ المبحوثيف% مف 28.5، وأفاد كثيراً  سكاكيفيحمموف معيـ 

 .اكيفسكنيـ ال يحمموف معيـ إ % مف المبحوثيف65.4وبيف 
 :متغير عدوانية األصدقاء (24

 الجدوؿ اآلتيف، وبيانات و لدييـ أصدقاء عدواني كاف ما إذا بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      
 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير

 (11الجدوؿ رقـ )
 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير عدوانية األصدقاء

ػذٚا١ٔخ 

 ا٤صذلبء

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 9609 9804 212 9106 212 ٔؼُ

٨ 6 404 1 206 102 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

 فإ% مف المبحوثيف يقولوف 96.9يبلحظ أف  (11وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
ليس لدييـ أصدقاء  وأنب أجابوا % مف المبحوثيف1.3ف، في حيف بيف و لدييـ أصدقاء عدواني

ف، وقد يكوف ذلؾ سببًا و ف. ويبلحظ أف نسبة عالية مف المبحوثيف لدييـ أصدقاء عدوانيو عدواني
 يجعميـ يتأثروف بأصدقائيـ.

 :العدوانيمتغير تقميد النموذج  (25
 الجدوؿ اآلتيما إذا كانوا يقمدوف الشخص العدواني، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      

 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير
 (14الجدول رقم )

 يوضح توزيع أفراد العينة وفق متغير تقميد النموذج العدواني
رم١ٍذ إٌّٛرط 

 اٌؼذٚأٟ

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 1201 2709 11 1408 14 ٔؼُ

٨ 201 7101 202 8102 7801 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع
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يقمدوف  نيـإ% مف المبحوثيف يقولوف 23.5يبلحظ أف  (14وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
 نيـ ال يقمدوف الشخص العدواني.إ  % مف المبحوثيف78.5، وأفاد الشخص العدواني

 :متغير فرض الرأي عمى اآلخرين (26
الجدوؿ إذا ما كانوا يفرضوف الرأي عمى اآلخريف، وبيانات  ما بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      
 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير اآلتي

 (15الجدوؿ رقـ )
 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير فرض الرأي عمى اآلخريف

فشض اٌشأٞ 

 ػٍٝ ا٢خش٠ٓ

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 2108 2108 27 2109 29 وض١شا  

 7701 7800 96 7606 201 ل٩١ٍ  

٨ 21 901 20 802 808 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

 نيـإ% مف المبحوثيف يقولوف 31.8يبلحظ أف  (15وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
عمى آراءىـ نيـ يفرضوف إ % مف المبحوثيف77.1كثيرًا، وأفاد  عمى اآلخريفآراءىـ يفرضوف 

 .عمى اآلخريفآراءىـ نيـ ال يفرضوف إ % مف المبحوثيف8.8وبيف  اآلخريف قميبًل،
 :مع األصدقاء في معاركالدخول متغير  (27

ما إذا كانوا قد دخموا مع أصدقائيـ في معارؾ، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      
 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير الجدوؿ اآلتي

 (16الجدوؿ رقـ )
 مع األصدقاء في معارؾالدخوؿ يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير 

ِغ اٌذخٛي 

 ا٤صذلبء فٟ ِؼبسن

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 1802 1009 18 4401 62 وض١شا  

 1108 1609 70 1202 70 ل٩١ٍ  

٨ 6 404 21 2101 802 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

قد  نيـإ% مف المبحوثيف يقولوف 18.3يبلحظ أف  (16وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
قد دخموا  نيـإ% مف المبحوثيف يقولوف 51.8أفاد ، و معارؾكثير مف الدخموا مع أصدقائيـ في 

نيـ لـ يدخموا مع أصدقائيـ إ % مف المبحوثيف8.3، وبيف معارؾقميؿ مف المع أصدقائيـ في 
يبلحظ أف أكثر مف نصؼ المبحوثيف قد دخموا في شجارات أو معارؾ مع و في معارؾ. 

 أصدقائيـ.
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 :متغير تحيز المدرسين (28
توضح توزيعيـ  الجدوؿ اآلتيمدى تحيز المدرسيف، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      

 :وفؽ ىذا المتغير
 (17الجدوؿ رقـ )

 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير تحيز المدرسيف

 رؾ١ض اٌّذسع١ٓ
 ا٦ٔبس اٌزوٛس

 اٌّغّٛع%
 % ن % ن

 4601 1004 61 4102 19 وض١شا  

 1008 4800 19 1101 71 ل٩١ٍ  

٨ 1 106 1 206 107 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

نيـ إ% مف المبحوثيف يقولوف 46.5ظ أف يبلح (17وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
نيـ يشعروف بتحيز إ% مف المبحوثيف يقولوف 50.8أفاد يشعروف بتحيز المدرسيف كثيرًا، و 

 بتحيز المدرسيف.% مف المبحوثيف بعدـ شعورىـ 2.7، وبيفقميبلً  المدرسيف
 :متغير اإليمان بمغة القوة (29

توضح  الجدوؿ اآلتيمدى إيمانيـ بمغة القوة، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      
 :توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير

 (18الجدوؿ رقـ )
 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير اإليماف بمغة القوة  

ا٠٦ّبْ ثٍغخ 

 اٌمٛح

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 9901 9901 211 9901 216 ٔؼُ

٨ 2 007 2 008 008 

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

يؤمنوف  نيـإ% مف المبحوثيف يقولوف 99.2يبلحظ  (18وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
ما يعني أف نسبة كبيرة مف منيـ ال يؤمنوف بمغة القوة، إ % مف المبحوثيف0.8بمغة القوة، وبيف 

 ذلؾ لطبيعة الظروؼ التي يعيشونيا في ىذا العصر. يرجعربما و المبحوثيف يؤمنوف بمغة القوة 
 :عدد ساعات مشاىدة أشرطة العنف متغير (31

كـ عدد الساعات التي يشاىدوف فييا أشرطة العنؼ، وبيانات  بيدؼ معرفةؿ أفراد العينة ئِ سُ      
 :توضح توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير الجدوؿ اآلتي
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 (19الجدوؿ رقـ )
 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير عدد ساعات مشاىدة أشرطة العنؼ

ػذد عبػبد ِشب٘ذح 

 أششغخ اٌؼٕف

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 401 701 9 201 1 عبػخ

 1102 1706 14 2900 16 عبػزبْ

 801 107 7 2009 21 ص٩س عبػبد

 4108 4808 60 4102 19 أسثغ عبػبد

 2801 2006 21 1101 11 خّظ عبػبد فأوضش

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

 نيـإ% مف المبحوثيف يقولوف 4.2يبلحظ أف  (19وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
يشاىدوف  نيـإ % مف المبحوثيف21.3يشاىدوف أشرطة العنؼ لمدة ساعة واحدة يوميًا، وأوضح 

نيـ يشاىدوف أشرطة العنؼ لمدة إ % مف المبحوثيف8.5أشرطة العنؼ لمدة ساعتيف يوميًا، وبيف 
نيـ يشاىدوف أشرطة العنؼ لمدة أربع إ % مف المبحوثيف45.8ثبلث ساعات يوميًا، وأوضح 

ساعات يشاىدوف أشرطة العنؼ لمدة خمس  نيـإ % مف المبحوثيف38.5يًا، وأفاد ساعات يوم
يوميًا. ويبلحظ أف أكثر المبحوثيف يشاىدوف أشرطة العنؼ لساعات تتراوح بيف ساعتيف  فأكثر

 وأربع ساعات يوميًا، وىي فترة زمنية كبيرة.
 :متغير الشعور بنقمة الحياة (31

توضح  الجدوؿ اآلتيمدى شعورىـ بنقمة الحياة، وبيانات  معرفةبيدؼ ؿ أفراد العينة ئِ سُ      
 :توزيعيـ وفؽ ىذا المتغير

 (40الجدوؿ رقـ )
 يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ متغير الشعور بنقمة الحياة

اٌشؼٛس ثٕمّخ 

 اٌؾ١بح

 ا٦ٔبس اٌزوٛس
 اٌّغّٛع%

 % ن % ن

 7201 6801 84 7107 202 وض١شا  

 1808 1207 19 1601 16 ل٩١ٍ  

 20000 20000 211 20000 217 اٌّغّٛع

 نيـإ% مف المبحوثيف يقولوف 73.2يبلحظ أف (40وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
نيـ يشعروف بنقمة الحياة قميبًل. إ % مف المبحوثيف28.8يشعروف بنقمة الحياة كثيرًا، وأفاد

وقد يعزى ذلؾ لعدـ تكيفيـ في  ،الحياةويبلحظ أف أكثر مف نصؼ المبحوثيف يشعروف بنقمة 
الحياة نتيجة تعرضيـ لضغوط الحياة أو لعدـ قدرتيـ عمى مواجية مشكبلتيـ أو نتيجة عدـ ثقتيـ 

 بأنفسيـ.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 السادسالفصل 
 عرض النتائج وتحميميا وتفسيرىا

 
 الت الدراسةاؤ اإلجابة عن تس: 
 لمدراسة األولل اعن السؤ  اإلجابة 
  ل الثاني لمدراسةااإلجابة عن السؤ 
  ل الثالث لمدراسةااإلجابة عن السؤ 
  ل الرابع لمدراسةااإلجابة عن السؤ 
  ل الخامس لمدراسةااإلجابة عن السؤ 
  ل السادس لمدراسةااإلجابة عن السؤ 
 لمدراسة ختبار الفرض الرئيسا 
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إجابات أفراد العينة عف أسئمة الدراسة والبداية باإلجابة  و يستعرض ىذا الفصؿ نتائج الدراسة
 عف السؤاؿ األوؿ لمدراسة وىو:                                                         

 ؟بين أفراد العينةانتشارًا مظاىر السموك العدواني أكثر ما  (أوالً 
 اآلتية:وقد تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ المحاور     
 :العدوان البدنيأ( 

العدواف البدني أحد أشكاؿ العدواف، وتتنوع أساليبو؛ حيث يظير العدواف البدني في  عدُّ يُ      
شكؿ ضرب اآلخريف واالشتباؾ معيـ باأليدي، والتسمط عمييـ، واالعتداء عمى الضعفاء، 

بمغة  مافيواإلاجرات، واعتراض طريقيـ وركميـ، أو طعنيـ بآالت حادة، والدخوؿ معيـ في مش
القوة كأسموب لنيؿ الحقوؽ، وقد يوجو العدواف نحو الذات، حيث يظير في شكؿ تمزيؽ الفرد 

توضح استجابات أفراد العينة  الجدوؿ اآلتيلثيابو أو شد شعره أو ضرب رأسو بالحائط، وبيانات 
 :لمثؿ ىذه األمور

 (43الجدوؿ رقـ )
 معدواف البدنيلاستجابات أفراد العينة لمدى ممارستيـ يوضح 

 اٌؼجبسح س0َ
 اٌؼ١ٕخ وىً%

 د0ػ
 أثذا   أؽ١بٔب   دائّب  

 1016 107 1709 1904 اٌّّؾبح أصٕبء ششػ اٌّؼ0ٍُ ثمزفألَٛ  2

 1019 804 4101 4801 أسوً ص١ٍِٟ ِٓ أعفً اٌذسط أصٕبء ششػ اٌّؼ0ٍُ 1

ص٩ِئٟ ١ٌمؼٛا ػٍٝ أؽبٚي أْ أظغ لذِٟ فٟ غش٠ك  1

 ا٤سض0
4102 4908 800 1014 

 1021 2201 6207 1608 أرشبعش ِغ ص٩ِئٟ ثبٌفصً أٚ اٌّذسعخ0 4

 2099 1800 4106 1604 أسّد ا٦عبءح اٌٍفظ١خ ثاعبءح ثذ١ٔخ 1

 2090 1208 6601 2209 أؽصً ػٍٝ ؽمٛلٟ ثبٌمٛح0 6

 2081 1208 1408 2104 ػٕذِب أغعت أظشة سأعٟ ثؼٕف0 7

 2081 1901 1807 1208 أفعً اٌّشبعشح ثب١ٌذ ِغ اٌز١ِ٩ز ا٤لً لٛح عغذ٠خ0 8

 2049 6101 1101 2101 أشزجه ِغ ص٩ِئٟ ثب٠٤ذٞ ٌشؼٛسٞ أُٔٙ ٨ ٠ؾج0ٟٕٔٛ 9

 2026 8102 2100 209 ؽ١ّٕب أغعت ألَٛ ثزّض٠ك ٩ِثغ0ٟ 20

 2004 6901 2808 2209 أعزخذَ ا٤دٚاد اٌؾبدح ِغ ا٢خش0ٓ٠ 22

( أف أكثر مظاىر العدواف البدني 43تبيف درجات الحدة التي توضحيا بيانات الجدوؿ رقـ )    
قذؼ اآلخريف بالممحاة أثناء شرح المعمـ، وركميـ في  :التي يمارسيا بعض المبحوثيف تتمثؿ في

أسفؿ أجساميـ، واعتراض طريقيـ باألرجؿ، والدخوؿ في شجارات مع الزمبلء بالمدرسة، ورد 
إساءتيـ المفظية بإساءة بدنية، واإليماف بالقوة ألخذ الحقوؽ، أو االعتداء عمى الذات في شكؿ 

في استخداـ األدوات لدييـ مظاىر العدواف البدني ضرب الجدار بالرأس، في حيف تمثمت أدنى 
تمزيؽ الثياب عند الغضب، واستعماؿ األيدي في االشتباؾ حادة في العدواف ضد اآلخريف، و ال

 ضد اآلخريف.
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 :ب( تحطيم األشياء والممتمكات عند الغضب
نفيس، أو يأخذ العدواف المادي شكؿ تحطيـ األشياء في حالة الغضب بسبب الرغبة في الت     

وأثاث  العبث باألشياء بأدوات المباني أو المحيط، أو إتبلؼ الممتمكات التعميمية مف مبافٍ 
مدرسي، أو إتبلؼ ممتمكات الزمبلء مف كتب وأدوات وحقائب، وقد يوجو العدواف لممدرسة في 

توضح  يالجدوؿ اآلتشكؿ تحطيـ شبابيكيا ودورات المياه بيا أو الكتابة عمى جدرانيا، وبيانات 
 :استجابات أفراد العينة لمثؿ ىذه األمور

 (42الجدوؿ رقـ )
 يوضح استجابات أفراد العينة لمدى ممارستيـ لتحطيـ وتدمير الممتمكات 

 اٌؼجبسح س0َ
 اٌؼ١ٕخ وىً%

 د0ػ
 أثذا   أؽ١بٔب   دائّب  

أوغش أٞ شٟء أِبِٟ فٟ إٌّضي ػٕذِب ٠ض١شٟٔ أؽذ أفشاد    2

 أعشر0ٟ
6102 1208 602 1011 

 2094 1104 1900 2706 أػجش ثّؾز٠ٛبد اٌفص0ً  1

 2077 1701 4801 2406 أػجش ثأدٚاد اٌّؼًّ ثغشض ئر٩فٙب0  1

 2068 4107 4402 2101 ألَٛ ثار٩ف وزت ص0ٍٟ١ِ  4

 2061 1200 1600 2100 ألَٛ ثار٩ف أدٚاد دٚساد ا١ٌّبٖ فٟ اٌّذسعخ0  1

 2060 1400 1200 2409 أؽبٚي ئر٩ف ِّزٍىبد ص٩ِئ0ٟ  6

أفزؼ أٔبث١ت ا١ٌّبٖ ٚأرشوٙب ِفزٛؽخ فٟ اٌّذسعخ دْٚ   7

 اٌؾبعخ ئ١ٌٙب0
808 1701 1106 2011 

( أف أكثر مظاىر العدواف الموجو 42تبيف درجات الحدة التي توضحيا بيانات الجدوؿ رقـ )     
تكسير األشياء المنزلية والعبث بمحتويات الفصؿ، والعبث بأدوات  :لتحطيـ األشياء تتمثؿ في

تبلؼ كتب الزمبلء، أما أدنى مظاىر تحطيـ األشياء فتمثميا ترؾ  المعامؿ بغرض إتبلفيا، وا 
 أنابيب دورات المياه مفتوحة دوف الحاجة إلييا، ومحاوالت إتبلؼ ممتمكات الزمبلء. 

سقاط األفع  :ال السيئة عمييمج( السخرية من اآلخرين وا 
بقصد السخرية  يفالعدواني يفعؿ كؿ ما يزعج اآلخريف ويضايقيـ، ويقمد حركات اآلخر      
، ويفعؿ كؿ ما يثير الفوضى والشغب ويشجع اآلخريف عمى فعمو، ويظير ذلؾ في شكؿ ـمني

سقاط عيوبو عمى  رفع الصوت والصراخ والضحؾ العالي ببل مبرر، وعمؿ المقالب لآلخريف، وا 
اآلخريف كي يجد مبررًا لبلعتداء عمييـ، وىو يتعمد تذكير اآلخريف بعيوبيـ ونعتيـ بألفاظ 
يكرىونيا، وىو عدواني يحب فرض آراءه عمى اآلخريف وال يؤمف بمغة الحوار، ويجد متعة في 
إذالؿ اآلخريف وقير إرادتيـ، وىو ال يتورع عف استخداـ آلية الكذب لمنيؿ مف خصمو وتشويو 

ب أقاويميـ ، والعدواني مغالط كبير يختمؽ األكاذيب ويقاطع اآلخريف أثناء حديثيـ ويكذ  صورتو
ىانات في شكؿ مزاح، والعدواني يقـو بكؿ ىذه األفعاؿ إلدوف برىنة عمى ذلؾ، ويستخدـ ا

يفعؿ كؿ ما يمكف فعمو ليسقط فيو ولذلؾ  ،بالنقص والدونية، وىو كاره لنفسو هالممقوتة لشعور 
 :توضح استجابات أفراد العينة لمثؿ ىذه األمور الجدوؿ اآلتيعمى اآلخريف، وبيانات  كراىيتو
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 (41الجدوؿ رقـ )
سقاط األفعاؿ السيئة  بيدؼ معرفةيوضح استجابات أفراد العينة  مدى سخريتيـ مف اآلخريف وا 

 عمييـ
 اٌؼجبسح س0َ

 اٌؼ١ٕخ وىً%
 د0ػ

 أثذا   أؽ١بٔب   دائّب  

 1072 201 1101 7101 أصٕبء ششػ اٌّؼٍُ ػٕذِب أغعت 0ِٕٗألَٛ ثؼًّ ظٛظبء   2

 1060 107 1107 6106 ألَٛ ثزم١ٍذ اٌّؼٍُ فٟ ؽشوبرٗ ٚصٛرٗ ٩ٌعزٙضاء ث0ٗ  1

 1011 100 1401 6001 أؽشض ثؼط اٌز١ِ٩ز ػٍٝ ئصبسح اٌشغت0  1

 1010 609 1101 1709 أص١ؼ ثشفغ صٛرٟ ػٍٝ ص٩ِئٟ ثبٌفصً ثذْٚ عجت ٚاظؼ0  4

 1044 800 1908 1102 ئٌٝ رذث١ش خذع أٚ ِىبئذ ٣ٌخش0ٓ٠أ١ًِ   1

 1041 107 1200 4604 أشؼش إٟٔٔ أوشٖ ٔفغٟ ٚغ١ش ساٍض ػٕٙب0  6

 1010 808 1102 1902 أشؼش إٟٔٔ ألً ِٓ ص٩ِئٟ ٚأُٔٙ أفعً 0ِٟٕ  7

 1010 2601 4607 1608 أصف ٌجظ ص١ٍِٟ ثأٔٗ سدٞء ٚغ١ش ِٕبعت0  8

 1026 2901 4404 1600 ا٢خش0ٓ٠أعزّزغ ثفشض اٌغٍطخ ػٍٝ   9

 1026 2101 1806 1902 أغٍك ػٍٝ ص٩ِئٟ أٌمبة ٠ىش٘ٛٔٙب0  20

 1009 2409 6001 1409 أ٘بعُ ِٓ ٠خزٍفْٛ ِؼٟ فٟ اٌشأ0ٞ  22

 1004 2601 6108 1007 أعشػ صذ٠مٟ أِبَ ا٢خش٠ٓ لبصذا  ئ٘بٔزٗ ِٓ خ٩ي اٌّضاػ0  21

 2098 1101 1201 1104 أ١ًِ ئٌٝ اٌغخش٠خ ِٓ آساء ا٢خش0ٓ٠  21

 2090 1608 1601 2609 أ١ًِ ئٌٝ اٌىزة ػٍٝ ص٩ِئٟ ثمصذ اٌغخش٠خ0  24

 2084 1107 4801 2800 أرُٙ ص٩ِئٟ ثأفؼبي ع١ئخ لّذ أٔب ثٙب0  21

 2077 1600 1200 2100 أ ػ١ِّش ص٩١ِ  ٌٟ ثاػبلزٗ اٌغغ١ّخ0  26

 2068 4101 4101 2201 أظٙش ػ١ٛة ص٩ِئٟ أِبَ ا٢خش0ٓ٠  27

 2011 1101 1709 808 ا٢خش٠ٓ ٚأٔفٟ و٩ُِٙ دْٚ روش ا٤عجبة0ألبغغ   28

( أف أكثر مظاىر السخرية مف 41تبيف درجات الحدة التي توضحيا بيانات الجدوؿ رقـ)    
القياـ بالضوضاء أثناء شرح المعمـ عند الغضب منو، وتقميده في حركاتو  :اآلخريف تتمثؿ في

ى زمبلئو عم والصراخ بصوت عاؿٍ  وصوتو لبلستيزاء بو، وتحريض التبلميذ عمى إثارة الشغب،
والشعور بكرىو لنفسو وعدـ الرضا عنيا ولذلؾ  ،داخؿ الفصؿ ببل مبرر، وعمؿ المقالب لآلخريف

ليسقط كراىيتو عمى اآلخريف، ووصؼ لباس زمبلئو بأنو رديء وغير يفعؿ كؿ ما يمكف فعمو 
يكرىونيا، ومياجمة  امناسب، واالستمتاع بفرض السمطة عمى اآلخريف، ويطمؽ عمى زمبلئو ألقاب

ىانتو إمف يختمفوف معو في الرأي وعدـ اإليماف بمغة الحوار، وجرح صديقو أماـ اآلخريف بقصد 
ف آراء اآلخريف، والكذب عمى زمبلئو بقصد السخرية منيـ مف خبلؿ المزاح، والسخرية م

سقاط أفعالو السيئة عميي أما أدنى مظاىر  بإعاقتو الجسمية، زميمو رويعي   ـ،ومضايقتيـ، وا 
ظيار السخرية فتمثميا مقاطعة اآلخريف ونفي كبلميـ دوف ذكر األسباب، عيوب زمبلئو أماـ  وا 

 اآلخريف.
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 ؟بين أفراد العينة انتشاراً الخارجي( -لضبط )الداخميمركز ا أكثر مظاىرما  (ثانياً 
 المحوريف اآلتييف: ىذا السؤاؿ مف خبلؿعف تمت اإلجابة  وقد    

 :أ( الضبط الداخمي
 إنما تكوف ثمرةيشير الضبط الداخمي إلى اعتقاد الفرد بأف التدعيمات التي يحصؿ عمييا      

سموكو وجيوده، وأنو قادر عمى التحكـ في أحداث حياتو، وبيانات الجدوؿ اآلتي توضح 
 :معبارات التي تمثؿ الضبط الداخميلاستجابات أفراد العينة 

 (44الجدوؿ رقـ )
 التي تمثؿ الضبط الداخميعبارات لميوضح استجابات  أفراد العينة 

 اٌؼجبسح س0َ

 اٌؼ١ٕخ وىً%

ِٛافك  د0ػ

 رّبِب  
 ِزشدد ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 رّبِب  

 1081 201 1107 6001 2202 202 ئرا دسعذ وفب٠خ ف١ّىٓ أْ أٔغؼ فٟ ا٨ِزؾب0ْ  2

ِٙبسرٟ ٚروبئٟ ٚلذسرٟ عجت ٔغبؽٟ فٟ اٌؼًّ أٚ   1

 اٌّذسعخ0
209 108 1400 1604 108 1062 

ئرا ؽذدد أ٘ذافه ثشىً صؾ١ؼ فغٛف رؾممٙب ث٩   1

 شه0
201 104 4101 4001 906 1041 

و١ف رغٍه ِٚٓ أٔذ، ٟ٘ أوضش اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؾذد   4

 رفبػٍه ِغ ا٢خش0ٓ٠
0 0 4402 4801 707 1016 

اٌطبلخ اٌشٚؽ١خ اٌّزفغشح ثشىً ِفبعئ رذفؼه   1

 خطٛاد ٘بئٍخ ٔؾٛ ا٤ِب0َ
209 701 1807 4900 2100 1014 

فشٍٟ فٟ أٞ ِّٙخ د١ًٌ ػٍٝ ػذَ ثزٌٟ اٌغٙذ   6

 اٌىبف0ٟ
201 201 2108 4807 1401 2081 

 2081 1204 1709 707 8 101 اٌشخص ِغئٛي ػٓ أفؼبٌٗ ع١ذح وبٔذ أَ ع١ئخ0  7

 2080 1604 4702 2409 201 0 اٌؾع ٨ ِؾً ٌٗ فٟ إٌغبػ  8

٠غزط١غ اٌشخص أْ ٠غ١ش شخص١زٗ ٚأّٔبغ   9

 عٍٛو0ٗ
202 202 2007 1800 1900 2016 

٠غزط١غ اٌشخص اٌزغٍت ػٍٝ روش٠بد اٌطفٌٛخ   20

اٌّإٌّخ ٠ٚمًٍ ِٓ رأص١ش٘ب ػٍٝ عٍٛوٗ ٚرفى١شٖ 

 ٚأفؼب٨ر0ٗ

4 101 2101 1801 4607 2011 

 2029 1408 1101 609 101 8 اٌشخص ٠غٕٟ ٔزبئظ أفؼب0ٌٗ  22

الضبط  ( أف أكثر مظاىر44تبيف درجات الحدة التي توضحيا بيانات الجدوؿ رقـ )     
سبب النجاح في االمتحاف، وأف الميارة والذكاء والقدرة  ىيالدراسة الكافية  أف :الداخمي تتمثؿ في

تحديد األىداؼ بشكؿ صحيح يساعد عمى أف ىي أيضا سبب النجاح في العمؿ والمدرسة، و 
تحقيقيا ببل شؾ، وأف الطاقة الروحية المتفجرة بشكؿ مفاجئ تدفع خطوات ىائمة إلى األماـ، وأف 

الكافي، وأف الشخص يعتبر مسؤواًل عف أفعالو  الفشؿ في أي ميمة دليؿ عمى عدـ بذؿ الجيد
سيئة، وأف الحظ ال محؿ لو في النجاح، في حيف تمثمت أدنى مظاىر  ـأكانت جيدة أسواء 

الشخص التغمب عمى  وأف باستطاعةص يجني نتائج أفعالو، الضبط الداخمي في أف الشخ
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وأف الشخص ذكريات الطفولة المؤلمة والتقميؿ مف تأثيرىا عمى السموؾ والتفكير واالنفعاالت، 
 وأنماط سموكو. بإمكانو تغيير شخصيتو
 :ب( الضبط الخارجي

يشير الضبط الخارجي إلى اعتقاد الفرد بأف ما يحدث لو عمى أنو نتيجة لقوى خارجية مثؿ      
أفعاؿ أفراد آخريف أقوياء والصدفة والحظ، وليس نتيجة لجيوده أو قدراتو عمى التدخؿ في ذلؾ، 

 :معبارات التي تمثؿ الضبط الخارجيلوبيانات الجدوؿ اآلتي توضح استجابات أفراد العينة 
 (45لجدوؿ رقـ )ا

 معبارات التي تمثؿ الضبط الخارجيليوضح استجابات أفراد العينة 

 اٌؼجبسح س0َ

 اٌؼ١ٕخ وىً%

ِٛافك  د0ػ

 رّبِب  
 ِزشدد ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 رّبِب  

 2088 4200 1106 2706 401 201 ا٤ظشاس اٌزٟ رٍؾك ثبٌٕبط ثغجت ئّ٘ب0ٌُٙ  2

اٌشخص فٟ ٠َٛ إٌؾظ ٘ٛ اٌغجت فٟ فشً   1

 أٞ شٟء0
4006 4604 2202 202 8 2074 

 2074 107 102 2108 1909 1006 ئرا ٔغؾذ فٟ ِّٙزٟ فزٌه ثغجت عٌٙٛزٙب0  1

اٌغجت اٌشئ١غٟ ٌفشً ِششٚع ِب ٘ٛ أْ   4

 اٌظشٚف غ١ش ِٛار١خ0
4404 4807 601 0 4 2061 

 2060 4 8 601 4107 4807 اٌؾع اٌغ١ئ أٚ اٌؾغٓ ٠ّىٓ فؼ٩  أْ ٠زؼجه0  1

أش١بء ع١ئخ فٟ ؽ١بح ا٦ٔغبْ رؾذس فمػ ثغجت   6

 اٌؾع0
1607 1107 707 209 0 2011 

( أف أكثر مظاىر الضبط 45تبيف درجات الحدة التي توضحيا بيانات الجدوؿ رقـ )    
ف يوـ النحس ىو السبب في أتمحؽ بالناس بسبب إىماليـ، و ضرار ألا أف :الخارجي  تتمثؿ في

يرجع لسيولتيا، في حيف تمثمت أدنى إنما النجاح في أي ميمة أف فشؿ الشخص في أي شي، و 
ف أو األشياء السيئة في حياة اإلنساف تحدث فقط بسبب الحظ،أف مظاىر الضبط الخارجي في 

السبب الرئيسي لفشؿ مشروع ما ىو  أفو  أف يتبع الشخص، الحظ السيئ أو الحسف يمكف فعبلً 
 أف الظروؼ غير مواتية.

  ؟بين أفراد العينةانتشارًا السمبي( -اإليجابيمفيوم الذات ) مظاىر أكثرثالثا( ما 
 المحوريف اآلتييف: ىذا السؤاؿ مف خبلؿ فوقد تمت اإلجابة ع    

 :يجابيإلأ( مفيوم الذات ا
وفيميا، وأف ىذا المفيـو  ايشير مفيوـ الذات اإليجابي إلى معرفة الفرد لذاتو وتقبمو لي     

اإليجابي لمذات ىو مظير مف مظاىر الصحة النفسية التي مف مبلمحيا: التكيؼ سواء مع 
ما يؤدي إلى أف يكوف الفرد الذات أو مع اآلخريف، والقدرة عمى تحقيؽ الذات واحتراميا وتقديرىا، 

عمى  الحياة، وىو ما يجعمو قادراً  لذاتو، ويشعره بتكيفو النفسي وسعادتو في إيجابياً  إدراكاً  مدركاً 
التأثير في اآلخريف واالختبلط بيـ وتكويف عبلقات معيـ، ومفيوـ الذات اإليجابي يتمثؿ أيضا 
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، وبيانات الجدوؿ والقدرة عمى اتخاذ القرارات الصحيحة ،واالستقبلؿ الذاتي ،النفسفي في الثقة 
 مثؿ مفيـو الذات اإليجابي:اآلتي توضح استجابات أفراد العينة لمعبارات التي ت

 (46الجدوؿ رقـ )
 معبارات التي تمثؿ مفيـو الذات اإليجابيليوضح استجابات أفراد العينة 

 اٌؼجبسح س0َ

 اٌؼ١ٕخ وىً%

 د0ػ
رٕطجك 

ثذسعخ 

 وج١شح عذا  

رٕطجك 

ثذسعخ 

 وج١شح

رٕطجك 

ثذسعخ 

 ِزٛعطخ

رٕطجك 

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ

٨ رٕطجك 

 أثذا  

 1074 102 1208 7104 209 8 أفُٙ ٔفغ0ٟ بأٔ  2

 1072 401 1402 6708 108 0 ألذس رارٟ ؽك لذس٘ب0  1

 1072 108 1101 6601 401 4 أٔب ِؾجٛة ِٓ ألشا0ٟٔ  1

 1069 101 1204 6001 107 0 ػ٩لبرٟ ثب٢خش٠ٓ ل٠ٛخ0  4

 1067 201 1101 6009 108 4 أٔب فٟ ِشوض ع١ذ ثبٌٕغجخ ٤لشا0ٟٔ  1

 1061 202 1600 6201 202 4 ئسادرٟ ل٠ٛخ0  6

 1018 102 1106 1908 201 0 أٔب ٔبعؼ فٟ ؽ١بر0ٟ  7

 1017 101 4006 1400 107 4 أٔب لبدس ػٍٝ اٌزأص١ش فٟ ا٢خش0ٓ٠  8

 1407 104 4900 4404 107 4 أٔب أع١ذ ا٨خز٩غ ثب٢خش0ٓ٠  9

٠ّىٕٕٟ أْ ألشس ش١ئب  ٚأصجذ ػٍٝ   20

 لشاس0ٞ
8 209 1107 1109 2007 1018 

 1016 107 6101 1001 201 0 ػٍٝ ٔفغ0ٟأشؼش ثإٟٔٔ ِؼزّذ   22

( أف أكثر مظاىر مفيوـ الذات 46تبيف درجات الحدة التي توضحيا بيانات الجدوؿ رقـ )    
الفيـ الجيد لمذات، وتقديرىا واحتراميا، ومحبة األقراف،  :التالية مظاىرال اإليجابي تتمثؿ في

قراف، واإلرادة القوية، والنجاح في الحياة، والعبلقة القوية باآلخريف، وفي مركز جيد بالنسبة لؤل
 والقدرة عمى التأثير في اآلخريف ومخالطتيـ، والقدرة عمى اتخاذ القرارات، واالعتماد عمى النفس.

مكانية تقرير أالشعور باال أما أدنى مظاىر الذات اإليجابي فتتمثؿ في: ي عتماد عمى النفس، وا 
 خريف، والقدرة عمى التأثير في اآلخريف.حسف االختبلط باآلو شيء والثبات عميو، 
 :لسمبيب( مفيوم الذات ا

يشير مفيوـ الذات السمبي إلى عدـ الشعور بالقيمة الذاتية وعدـ احتراـ الذات وتقديرىا،      
فالشخص الذي يكوف لديو مفيوـ ذات سمبي يمكف أف يكشؼ عف ىذا المفيوـ مف خبلؿ أسموب 

ما يجعمنا نصفو محديثو أو تعاممو أو مف خبلؿ التعبير عف مشاعره تجاه نفسو أو تجاه اآلخريف 
. ومفيوـ الذات السمبي يتمثؿ أيضا في عدـ الثقة بالنفس، والشعور باليأس، وعدـ يلعدوانبا

غير قادر عمى فعؿ األشياء التي يود فعميا،  أنو نفسو الفرداالعتماد عمى النفس؛ حيث يعتبر 
ما لديو مف إمكانات وقدرات مأفضؿ  يفكما يفعؿ اآلخروف، وىنا يعتقد أف ما يكوف لدى اآلخر 

عدادات، وعدـ الشعور باالرتياح أثناء التحدث مع اآلخريف، والشعور بالنقص والتيميش، واست
حيث يعبر عف ذلؾ بأنو يشعر بعدـ قيمتو أو عدـ أىميتو، والشعور بعدـ االطمئناف في حياتو، 

  :لمثؿ ىذه األمور استجابات أفراد العينة وبيانات الجدوؿ اآلتي توضح
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 (47الجدوؿ رقـ)
 معبارات التي تمثؿ مفيـو الذات السمبيليوضح استجابات أفراد العينة 

 اٌؼجبسح س0َ

 اٌؼ١ٕخ وىً%

 د0ػ
رٕطجك 

ثذسعخ 

 وج١شح عذا  

رٕطجك 

ثذسعخ 

 وج١شح

رٕطجك 

ثذسعخ 

 ِزٛعطخ

رٕطجك 

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ

 ٨

رٕطجك 

 أثذا  

 1027 102 1409 6101 808 8 ٨ أؽزشَ ٔفغٟ  2

 1074 4 2202 1408 1007 102 ٨ أصك ثٕفغ0ٟ  1

 1011 209 901 4208 1604 2007 أٔب شخص ِزجبػذ ػٓ إٌبط0  1

 1048 0 401 1201 1101 2202 أشؼش ثإٟٔٔ ػذ٠ُ اٌشؼٛس0  4

 1019 2409 1600 4402 108 202 أرصشف ِضٍّب ٠زصشف ا٢خش0ْٚ  1

 1017 8 100 4101 1409 2609 أشؼش ثإٟٔٔ ػذ٠ُ إٌفغ0  6

 1014 8 406 1106 4607 2101 ا٢خش0ٓ٠أخبف ِٓ ا٨خز٩ف ِغ   7

 1011 202 102 4200 1902 2107 أٔب ِزغٍػ0  8

 1017 8 101 1901 1908 2706 أشؼش ثب١ٌأط0  9

20  0 ّٟ  1016 201 104 1101 4204 2804 ٨ ٠ّىٓ ا٨ػزّبد ػٍ

 1021 4 104 1602 1207 2804 ٨ أعزط١غ أْ أصُّ ػٍٝ شٟء0  22

 1021 4 201 1204 4107 1100 أشؼش ثإٟٔٔ ٨ أٔغض ش١ئب 0  21

 1021 202 107 1402 4101 1107 أخبف ِّب ٠ؼزمذٖ إٌبط ػ0ّٟٕ  21

أؽزبط ئٌٝ شخص آخش ٠ذفؼٕٟ ئٌٝ ػًّ   24

 ا٤ش١بء0
1409 4109 1800 104 8 1022 

 1009 4 104 1101 4702 1108 أشؼش دائّب  ثبٌّٙبٔخ0  21

٨ أشؼش ثبسر١بػ ٚأٔب أرؾذس ئٌٝ أٞ   26

 شخص آخش0
1909 4208 1107 101 4 1002 

 2098 8 108 2901 4106 1001 أشؼش ثبٌٕمص0  27

 2097 4 202 1208 4901 1706 ؽ١برٟ ١ٍِئخ ثبٌّزبػت0  28

 2091 0 4 1402 4604 1902 اشؼش ثشغجخ فٟ اٌؼذٚا0ْ  29

 2094 202 8 1007 4701 1909 أخبف ِٓ اٌّٛالف اٌغذ٠ذح0  10

 2089 4 107 2609 4607 1101 ٨ أصً ئٌٝ لشاسارٟ ثٕفغ0ٟ  12

 2084 8 104 2106 4607 1604 أشؼش ثإٟٔٔ ِّٙش0  11

 2074 0 8 2209 4904 1709 أٔب ِعطشة0  11

ِٓ اٌصؼت اٌزؾىُ فٟ ٔضػبرٟ   14

 اٌؼذٚا١ٔخ0
4101 4101 2104 0 0 2070 

ػبدح  ِب أشؼش ثبٌٛؽذح ٚأٔب ٚعػ عّغ   11

 ِٓ إٌبط0
4106 4200 2209 201 0 2067 

 2064 4 209 2000 1701 1001 أشؼش ثؼذَ ا0ِٓ٤  16

 2010 0 4 104 1902 1101 أٔب ػ١ٕذ ئٌٝ ؽذٍّ ِب0  17

 2049 0 4 100 1801 1601 أٔب ِٕذفغ0  18

 2046 0 202 108 1608 1801 أشؼش ثإٟٔٔ ػصج0ٟ  19

( أف أكثر مظاىر مفيوـ الذات 47تبيف درجات الحدة التي توضحيا بيانات الجدوؿ رقـ )    
والنفع، األىمية عدـ احتراـ الذات، وضعؼ الثقة بالنفس، والشعور بعدـ  :السمبي تتمثؿ في

والخوؼ مف االختبلؼ مع اآلخريف واالبتعاد عنيـ، والتسمط، والشعور باليأس، والشعور بعدـ 
نجاز أي شيء، والخوؼ مف معتقدات الناس، والحاجة إلى شخص إـ القدرة عمى المسؤولية، وعد

، والشعور بالميانة، وعدـ الشعور باالرتياح أثناء التحدث مع اءاألشي آخر يدفعو إلى عمؿ
رغبة في العدواف، ال، واإلحساس بالتعب، والشعور بعدـ األىميةشخص آخر، والشعور بالنقص و 
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والخوؼ مف المواقؼ الجديدة، وعدـ القدرة عمى اتخاذ القرارات، والشعور بالتيميش، واإلحساس 
النزعات العدوانية، في حيف تمثمت أدنى مظاىر مفيـو الذات  باالضطراب، وصعوبة التحكـ في

والعناد  والشعور بالعصبية، السمبي في الشعور بالوحدة وسط جمع مف الناس، وعدـ األماف،
 واالندفاع.

الدراسة عمى مقاييس أفراد العينة ( ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات رابعاً 
 ؟تغيرات الخمفيةممفيوم الذات وفق بعض و مركز الضبط، و  ،العدوان:وىي
 تي: وقد تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ اآل     

 :في الرتب وفق متغير الجنس حساب داللة الفروق( 1
داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      

 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوفؽ متغير الجنس، وبيانات  دراسةال
 (48الجدوؿ رقـ )

 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس 
 وفؽ متغير الجنس دراسةال

 ا٦ؽصبء  

 اٌّمب١٠ظ
 اٌؾغُ اٌغٕظ

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ

ِبْ ل١ّخ 

 ٚرٕٟ
 ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ (Z)ل١ّخ 

 

 ِفَٙٛ اٌزاد
 249011 217 روش

18410000 40111- 00002 
 209010 211 أٔضٝ

 

 اٌؼذٚاْ
 240087 217 روش

70040100 10491- 00021 
 228091 211 أٔضٝ

 

 ِشوض اٌعجػ
 216019 217 روش

48910000 60298- 00002 
 202077 211 أٔضٝ

رتب ( يبلحظ أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف 48وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )    
( دالة Zحيث كانت جميع قيـ )وفؽ متغير الجنس،  دراسةدرجات المبحوثيف عمى مقاييس ال

وأف ىذه الفروؽ جاءت لصالح الذكور عمى مقاييس: مفيوـ الذات والعدواف ومركز إحصائيًا، 
، اتيـ مف اإلناثو تمتعا بمركز الضبط وفيما لذا يعني أف الذكور أكثر عدوانية و ممالضبط، 
( 0221(، ودراسة الخيتوني )0221)الجروشيمع نتيجة دراسة  الحالية نتائج الدراسةوتتفؽ 

( التي أظيرت جميعيا أف الذكور أكثر عدوانًا 0229(، ودراسة مسعود )0273ودراسة بوشاشي )
( التي 0228مع نتيجة دراسة العطوي ) أيضاكما تتفؽ نتائج الدراسة الحالية  مف اإلناث.

بيف أفراد العينة في متغير مفيـو الذات حسب الجنس  إحصائياً وؽ دالة وجود فر  إلىتوصمت 
 وكاف الفرؽ لصالح الذكور.
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 :في الرتب وفق متغير الشجار مع اآلخرين حساب داللة الفروق( 2
داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      

 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوفؽ متغير الشجار مع اآلخريف، وبيانات  دراسةال
 (49الجدوؿ رقـ )

 الدراسة يوضح حساب  داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس
 وفؽ متغير الشجار مع اآلخريف

 ا٦ؽصبء

 اٌّمب١٠ظ

اٌشغبس ِغ 

 ا٢خش٠ٓ
 اٌؾغُ

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ

ِبْ ل١ّخ 

 ٚرٕٟ
 (Z)ل١ّخ 

ِغزٜٛ 

 اٌذ٨ٌخ

 

 اٌزادِفَٙٛ 
 96010 1 ٨ أرشبعش

4670100 20081- 00179 
 212027 111 رشبعشد

 

 اٌؼذٚاْ
 261010 1 ٨ أرشبعش

4710100 20011- 00191 
 219081 111 رشبعشد

 

 ِشوض اٌعجػ
 208010 1 ٨ أرشبعش

1160100 00708- 00479 
 210094 111 رشبعشد

( يبلحظ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 49وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )    
حيث لـ تكف قيـ وفؽ متغير الشجار مع اآلخريف، الدراسة رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس 

(Z ًدالة إحصائيا )،  ما يعني أف جميع المبحوثيف ينتموف إلى خصائص مجتمع واحد عمى الرغـ
 يخبر ذلؾ. مف أف بعضيـ خبر الشجار مع اآلخريف وبعضيـ لـ

 في الرتب وفق متغير إعادة السنة:  حساب داللة الفروق( 3
داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      

 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،السنة متغير إعادةوفؽ  دراسةال
 (50الجدوؿ رقـ )

 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس  
 وفؽ متغير إعادة السنة  دراسةال

 ئؽصبء

 اٌّمب١٠ظ
 ِزٛعػ اٌشرجخ اٌؾغُ ئػبدح اٌغٕخ

ِبْ ل١ّخ 

 ٚرٕٟ
 (Z)ل١ّخ 

ِغزٜٛ 

 اٌذ٨ٌخ

 

 ِفَٙٛ اٌزاد
 214091 101 ٌُ أػذ اٌغٕخ

49190000 20889- 00019 
 221000 18 أػذرٙب

 

 اٌؼذٚاْ
 211069 101 أػذ اٌغٕخٌُ 

48870000 10041- 00042 
 247014 18 أػذرٙب

 

 ِشوض اٌعجػ
 211008 101 ٌُ أػذ اٌغٕخ

11160100 20097- 00171 
 212012 18 أػذرٙب
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ذات داللة إحصائية بيف رتب  ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 50وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
دالة  (Z)حيث كانت قيمة درجات المبحوثيف عمى  مقياس العدواف وفؽ متغير إعادة السنة، 

السنة عمى مقياس العدواف، في  اعادو أنيـ إالفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا  وأف ىذه ،إحصائياً 
، نفسو عمى مقياسي مفيوـ الذات ومركز الضبط وفؽ المتغير حيف لـ توجد فروؽ دالة معنوياً 

السنة ىـ أكثر عدوانية مف  اأعادو ما يعني أف المبحوثيف الذيف  ،ير دالة إحصائياً غ (Z)األف قيمت
( 2005دراسة بف الزيف ) نتيجة  مع الحالية الدراسة ائجنت وتختمؼغيرىـ الذيف لـ يعيدوا السنة.

ومتوسط درجات  التي توصمت إلى وجود فروؽ بيف متوسط درجات الطمبة المتفوقيف دراسياً 
 .وذلؾ لصالح الطمبة المتفوقيف دراسياً  عمى مقياس مركز الضبط، الطمبة المتأخريف دراسياً 

 :بالعصبية االتصاففي الرتب وفق متغير  حساب داللة الفروق( 4
داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةقيمة )ي( بت سِ حُ      

 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،بالعصبيةاالتصاؼ وفؽ متغير  دراسةال
 (53الجدوؿ رقـ )

 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال 
 بالعصبية االتصاؼ وفؽ متغير

 ا٦ؽصبء  

 اٌّمب١٠ظ

ا٨رصبف 

 ثبٌؼصج١خ
 ِزٛعػ اٌشرجخ اٌؾغُ

ِبْ ل١ّخ  

 ٚرٕٟ
 (Z)ل١ّخ 

ِغزٜٛ 

 اٌذ٨ٌخ

 

 ِفَٙٛ اٌزاد
 211011 4 ٌغذ ػصج١ب

4120000 00647- 00128 
 210024 116 ػصجٟ

 

 اٌؼذٚاْ
 66088 4 ٌغذ ػصج١ب

1170100 20822- 00070 
 212049 116 ػصجٟ

 

 ِشوض اٌعجػ
 291061 4 ػصج١ب ٌغذ

1610100 20768- 00077 
 219011 116 ػصجٟ

ذات داللة إحصائية بيف رتب  ( يبلحظ أنو ال توجد فروؽ53وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ)   
( Zحيث لـ تكف قيـ )بالعصبية،  االتصاؼوفؽ متغير  دراسةدرجات المبحوثيف عمى مقاييس ال

وتختمؼ نتيجة ، ينتموف إلى خصائص مجتمع واحدما يعني أف جميع المبحوثيف دالة إحصائيًا، 
أوضحت وجود فروؽ بيف الطالبات ذوات  التي (2033مع نتيجة دراسة العفاري ) الحالية الدراسة

وجية الضبط الداخمي والطالبات ذوات وجية الضبط الخارجي في عامؿ العصابية، وذلؾ لصالح 
 الطالبات ذوات وجية الضبط الخارجي.
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 :في الرتب وفق متغير الشعور بالذنب داللة الفروقحساب ( 5 
داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      

 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوفؽ متغير الشعور بالذنب، وبيانات  دراسةال
 (52الجدوؿ رقـ )

 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال 
 وفؽ متغير الشعور بالذنب

 ا٦ؽصبء 

 اٌّمب١٠ظ
 ِزٛعػ اٌشرجخ اٌؾغُ اٌشؼٛس ثبٌزٔت

 ِبْل١ّخ 

 ٚرٕٟ 
 ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ (Z)ل١ّخ 

 

 ِفَٙٛ اٌزاد
 218017 224 ٨ أشؼش ثبٌزٔت

74110000 20182- 00224 
 214016 246 أشؼش ثبٌزٔت

 

 اٌؼذٚاْ
 244019 224 ٨ أشؼش ثبٌزٔت

67260000 10811- 00001 
 229010 246 أشؼش ثبٌزٔت

 

 ِشوض اٌعجػ
 210018 224 ٨ أشؼش ثبٌزٔت

81210100 00027- 00987 
 210041 246 أشؼش ثبٌزٔت

ية بيف رتب ذات داللة إحصائ ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 52وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )    
دالة  (Zحيث كانت قيمة ) متغير الشعور بالذنب،مقياس العدواف وفؽ  درجات المبحوثيف عمى

نيـ ال يشعروف بالذنب عمى مقياس إوأف ىذه الفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا إحصائيًا، 
ذات ومركز الضبط وفؽ عمى مقياسي مفيوـ ال العدواف، في حيف لـ توجد فروؽ دالة معنوياً 

 .0.05عند مستوى ( دالة إحصائيًا Z، حيث لـ تكف قيمتا )نفسو المتغير
 :في الرتب وفق متغير الشعور بظمم الناس  حساب داللة الفروق( 6

داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      
 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوفؽ متغير الشعور بظمـ الناس، وبيانات الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



709 

 

 (51الجدوؿ رقـ )
 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ  في الرتب عمى مقاييس ال 

 وفؽ متغير الشعور بظمـ الناس 
 ا٦ؽصبء 

 اٌّمب١٠ظ

اٌشؼٛس ثظٍُ 

 إٌبط
 اٌؾغُ

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ

ِبْ ل١ّخ 

 رٕٟٚ
 (Z)ل١ّخ

زٜٛ ِغ

 اٌذ٨ٌخ

 

 ِفَٙٛ اٌزاد

٨ أشؼش ثظٍُ 

 إٌبط
27 211 

27000000 20191- 00296 
أشؼش ثظٍُ 

 إٌبط
141 219 

 

 اٌؼذٚاْ

٨ أشؼش ثظٍُ 

 إٌبط
27 91019 

24670000 10212- 00014 
أشؼش ثظٍُ 

 إٌبط
141 211096 

 

 ِشوض اٌعجػ

٨ أشؼش ثظٍُ 

 إٌبط
27 261044 

21110100 20914- 00014 
أشؼش ثظٍُ 

 إٌبط

141 218017 

ذات داللة إحصائية بيف رتب  ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 51وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )    
حيث مركز الضبط وفؽ متغير الشعور بظمـ الناس، مقياسي العدواف و المبحوثيف عمى درجات 

يشعروف بظمـ الناس  نيـإوأف ىذه الفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا ( دالة معنويًا، Zكانت قيمتا)
لناس ليـ نيـ ال يشعروف بظمـ اإفروؽ لصالح الذيف قالوا العمى مقياس العدواف، بينما جاءت  ليـ

 عمى مقياس مفيوـ الذات وفؽ المتغير لـ توجد فروؽ دالة معنوياً و عمى مقياس مركز الضبط، 
 .0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى Z، حيث لـ تكف قيمة )نفسو

 :في الرتب وفق متغير الشعور بالدونية حساب داللة الفروق( 7 
الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  داللة ةمعرفبيدؼ بت قيمة )ي( سِ حُ      

 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوفؽ متغير الشعور بالدونية، وبيانات  دراسةال
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 (54الجدوؿ رقـ )
 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال 

 وفؽ متغير الشعور بالدونية
 ا٦ؽصبء 

 اٌّمب١٠ظ
 ِزٛعػ اٌشرجخ اٌؾغُ اٌشؼٛس ثبٌذ١ٔٚخ

ِبْ ل١ّخ 

 ٚرٕٟ
 (Z)ل١ّخ

ِغزٜٛ 

 اٌذ٨ٌخ

 

 ِفَٙٛ اٌزاد
 218014 201 ٨ أشؼش ثبٌذ١ٔٚخ

71880100 20416- 00214 
 211041 217 أشؼش ثبٌذ١ٔٚخ

 

 اٌؼذٚاْ
 209041 201 ٨ أشؼش ثبٌذ١ٔٚخ

19270000 10884- 00002 
 244012 217 أشؼش ثبٌذ١ٔٚخ

 

 ِشوض اٌعجػ
 240087 201 أشؼش ثبٌذ١ٔٚخ٨ 

70270100 20921- 00016 
 211070 217 أشؼش ثبٌذ١ٔٚخ

ية بيف رتب ذات داللة إحصائ ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 54وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )    
( دالة Zحيث كانت قيمة ) مقياس العدواف وفؽ متغير الشعور بالدونية،درجات المبحوثيف عمى 

يشعروف بالدونية عمى مقياس العدواف، نيـ إالذيف قالوا الفروؽ جاءت لصالح وأف ىذه  ،إحصائياً 
 ،نفسو ومركز الضبط وفؽ المتغير عمى مقياسي مفيـو الذات في حيف لـ توجد فروؽ دالة معنوياً 

 .0.05عند مستوى  إحصائياً  دالة Z)حيث لـ تكف قيمتا )
 :في الرتب وفق متغير تحيز الوالدين لإلخوة حساب داللة الفروق( 8

داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      
 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوفؽ متغير تحيز الوالديف لئلخوة، وبيانات  دراسةال

 (55الجدوؿ رقـ )
 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال 

 وفؽ متغير تحيز الوالديف لئلخوة 
 ا٦ؽصبء    

 اٌّمب١٠ظ

رؾ١ض اٌٛاٌذ٠ٓ 

 ٧ٌخٛح
 ِزٛعػ اٌشرجخ اٌؾغُ

ِبْ ل١ّخ 

 ٚرٕٟ
 (Z)ل١ّخ

ِغزٜٛ 

 اٌذ٨ٌخ

 

 ِفَٙٛ اٌزاد
 247011 87 ٨ ٠زؾ١ضْٚ

60410100 10749- 00006 
 212091 271 ٠زؾ١ضْٚ

 

 اٌؼذٚاْ

 207064 87 ٨ ٠زؾ١ضْٚ
11170000 10692- 00002 

 242099 271 ٠زؾ١ضْٚ

 

 ِشوض اٌعجػ
 246010 87 ٨ ٠زؾ١ضْٚ

62100100 10111- 00022 
 211011 271 ٠زؾ١ضْٚ

ذات داللة إحصائية بيف رتب  ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 55وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )    
حيث كانت جميع قيـ  وفؽ متغير تحيز الوالديف لئلخوة، دراسةدرجات المبحوثيف عمى مقاييس ال

(Z،دالة إحصائيًا )  ضدىـ والدييـ ال يتحيزوف  فإوأف ىذه الفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا
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والدييـ  فإفروؽ لصالح الذيف قالوا العمى مقياسي مفيوـ الذات ومركز الضبط، بينما جاءت 
وتفسر الباحثة ىذه النتيجة عمى أساس  .نفسو المتغيرعمى مقياس العدواف وفؽ ضدىـ يتحيزوف 

ز ضدىـ، وقد أف تحيز الوالديف بالحب ألبناء دوف آخريف يدؿ عمى عدـ تقبميـ لؤلبناء المتحي  
عدواف وجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف أسموب التقبؿ وال( إلى 2007توصمت دراسة الخيثوني )

 .لدى اإلناث أقوى مف الذكور
 :في الرتب  وفق متغير إىمال األسرة إلشباع الحاجات اللة الفروقحساب د( 9

داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      
 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيسرة إلشباع الحاجات، وبيانات ألوفؽ متغير إىماؿ ا دراسةال

 (56الجدوؿ رقـ )
 وفؽ دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال 

 ِزغ١ش ئّ٘بي ا٤عشح إلشجبع اٌؾبعبد 

 ا٦ؽصبء       

 اٌّمب١٠ظ

ئّ٘بي ا٤عشح ٦شجبع 

 اٌؾبعبد
 اٌؾغُ

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ

ِبْ ل١ّخ 

 ٚرٕٟ
 ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ (Z)ل١ّخ

 

 ِفَٙٛ اٌزاد
 219027 204 ٨ رًّٙ

12100000 10111- 00002 
 222018 216 رًّٙ

 

 اٌؼذٚاْ
 222011 204 ٨ رًّٙ

62200100 10179- 00002 
 241011 216 رًّٙ

 

 ِشوض اٌعجػ
 244086 204 ٨ رًّٙ

66290000 10669- 
 

 210091 216 رًّٙ 00008

ذات داللة إحصائية بيف رتب  ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 56وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
حيث كانت  وفؽ متغير إىماؿ األسرة إلشباع الحاجات، دراسةدرجات المبحوثيف عمى مقاييس ال

ف أسرىـ ال تيمؿ  إىذه الفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا أف و  ( دالة إحصائيًا،Zجميع قيـ )
فروؽ لصالح الذيف الإشباع  حاجاتيـ عمى مقياسي مفيوـ الذات ومركز الضبط، بينما جاءت 

 .نفسو ف أسرىـ تيمؿ إشباع حاجاتيـ عمى مقياس العدواف وفؽ المتغيرإقالوا 
 :في الرتب  وفق متغير قسوة األب حساب داللة الفروق( 11

داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      
 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوفؽ متغير قسوة األب، وبيانات  دراسةال
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 (57الجدوؿ رقـ )
 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال 

 وفؽ متغير قسوة األب
            

 ا٦ؽصبء

 اٌّمب١٠ظ

 اٌؾغُ لغٛح ا٤ة
ِزٛعػ 

 اٌشرجخ

 ِبْل١ّخ 

 ٚرٕٟ 
 ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ (Z)ل١ّخ

 

 ِفَٙٛ اٌزاد
 210007 211 غ١ش لبطٍ 

81710100 00091- 00916 
 210089 217 لبطٍ 

 

 اٌؼذٚاْ
 200010 211 غ١ش لبطٍ 

47110000 60471- 00002 
 217044 217 لبطٍ 

 

 ِشوض اٌعجػ
 212082 211 غ١ش لبطٍ 

71160100 20871- 00062 
 218010 217 لبطٍ 

ذات داللة إحصائية بيف رتب  يبلحظ أف ىناؾ فروقاً ( 57وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )    
دالة  (Zحيث كانت قيمة ) درجات المبحوثيف عمى  مقياس العدواف وفؽ متغير قسوة األب،

ـ يقسوف عمييـ عمى مقياس ءىف آباإأف ىذه الفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا و  إحصائيًا،
ذات ومركز الضبط وفؽ سي مفيوـ العمى مقيا في حيف لـ توجد فروؽ دالة معنوياً  العدواف،
. وتتفؽ نتائج الدراسة 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى Z)) ا، حيث لـ تكف قيمتنفسو رالمتغي

( التي توصمت إلى وجود عبلقة ارتباطية بيف أسموب 2007الخيتوني )الحالية مع نتيجة دراسة 
ناثاً  التسمط والعدواف لكؿ مف الجنسيف ذكوراً   .وا 

 :وفق متغير سرعة االندفاع والغضبفي الرتب  داللة الفروقحساب ( 11
داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      

 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيالغضب، وبيانات و وفؽ متغير سرعة االندفاع  لدراسةا
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 (58الجدوؿ رقـ )
 وفؽ دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال 

 متغير سرعة االندفاع والغضب 
 ا٦ؽصبء 

 

 اٌّمب١٠ظ

عشػخ ا٨ٔذفبع 

 ٚاٌغعت
 ِزٛعػ اٌشرجخ اٌؾغُ

ِبْ ل١ّخ 

 ٚرٕٟ
 (Z)ل١ّخ

ِغزٜٛ 

 اٌذ٨ٌخ

 

 ِفَٙٛ اٌزاد
 242022 9 غ١ش أذفبػٟ

20140000 00417- 00648 
 210021 112 أذفبػٟ

 

 اٌؼذٚاْ
 219022 9 غ١ش أذفبػٟ

20110000 00172- 00720 
 210029 112 أذفبػٟ

 

 ِشوض اٌعجػ
 211094 9 غ١ش أذفبػٟ

9000100 20097- 00171 
 219019 112 أذفبػٟ

ذات داللة إحصائية بيف  ( يبلحظ أنو ال توجد فروؽ58وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
، حيث لـ تكف وفؽ متغير سرعة االندفاع والغضب دراسةرتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس ال

( 2008ية مع نتيجة دراسة الخثعمي )وتختمؼ نتائج الدراسة الحال، إحصائياً دالةZ) جميع قيـ )
الضبط لدى العينة  والمترويف في وجية بيف المندفعيف إحصائياً التي بينت وجود فروؽ دالة 

 الكمية وعينة المتعاطيف لمييرويف وذلؾ لصالح المندفعيف.
 :متغير الشعور بالغضب عند اإلحباطوفق في الرتب  حساب داللة الفروق( 12

داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      
 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوفؽ متغير الشعور بالغضب عند اإلحباط، وبيانات  دراسةال

 (59الجدوؿ رقـ )
 وفؽ متغير الشعور  دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال 

 بالغضب عند اإلحباط
 ا٦ؽصبء   

 

 اٌّمب١٠ظ

اٌشؼٛس 

ثبٌغعت ػٕذ 

 ا٦ؽجبغ

 اٌؾغُ
ِزٛعػ 

 اٌشرجخ

ِبْ ل١ّخ 

 ٚرٕٟ
 ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ (Z)ل١ّخ 

 

 ِفَٙٛ اٌزاد

٨ أشؼش 

 ثبٌغعت
8 211044 

8140100 00910- 00111 

 219077 111 أشؼش ثبٌغعت

 

 اٌؼذٚاْ

٨ أشؼش 

 ثبٌغعت
8 272088 

6770000 20679- 00091 

 219029 111 أشؼش ثبٌغعت

 

 ِشوض اٌعجػ

٨ أشؼش 

 ثبٌغعت
8 282029 

6010100 10016- 00040 

 218089 111 أشؼش ثبٌغعت
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ية بيف رتب ذات داللة إحصائ ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 59إلى بيانات الجدوؿ رقـ ) وبالنظر
حيث  مقياس مركز الضبط وفؽ متغير الشعور بالغضب عند اإلحباط،درجات المبحوثيف عمى 

نيـ ال يشعروف إوأف ىذه الفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا  ( دالة إحصائيًا،Zكانت قيمة )
عمى  بالغضب عند اإلحباط عمى مقياس مركز الضبط، في حيف لـ توجد فروؽ دالة معنوياً 

عند إحصائيا دالة  (Z)احيث لـ تكف قيمت ،نفسو مقياسي مفيـو الذات والعدواف وفؽ المتغير
 .0.05ى مستو 
 :حبط لألىداففي الرتب وفق متغير االعتداء عمى المُ  حساب داللة الفروق( 13

داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      
 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيحبط لؤلىداؼ، وبيانات وفؽ متغير االعتداء عمى المُ  لدراسةا

 (60الجدوؿ رقـ )
 وفؽ  دراسةفي الرتب عمى مقاييس الروؽ يوضح حساب داللة الف 

 حبط لؤلىداؼمتغير االعتداء عمى المُ 
 ا٦ؽصبء 

 

 اٌّمب١٠ظ

ا٨ػزذاء ػٍٝ 

ّ ؾجػ ٥ٌ٘ذاف  اٌ
 ِزٛعػ اٌشرجخ اٌؾغُ

ِبْ ل١ّخ  

 ٚرٕٟ
 ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ (Z)ل١ّخ 

 

 ِفَٙٛ اٌزاد
 219048 86 ٨ أػزذٞ

71940100 00261- 00872 
 212 274 أػزذٞ

 

 اٌؼذٚاْ
 208016 86 ٨ أػزذٞ

11780000 10141- 00002 
 242044 274 أػزذٞ

 

 ِشوض اٌعجػ
 211001 86 ٨ أػزذٞ

70210100 00871- 00181 
 211029 274 أػزذٞ

ذات داللة إحصائية بيف رتب  يبلحظ أف ىناؾ فروقاً  (60وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )    
حيث كانت  حبط لؤلىداؼ،مقياس العدواف وفؽ متغير االعتداء عمى المُ درجات المبحوثيف عمى 

منعيـ ييعتدوف عمى مف  نيـإأف ىذه الفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا و إحصائيًا، ( دالةZقيمة )
عمى مقياسي مفيـو  مف تحقيؽ أىدافيـ عمى مقياس العدواف، في حيف لـ توجد فروؽ دالة معنوياً 

مستوى  ( دالة إحصائيًا عندZ)احيث لـ تكف قيمت ،نفسو الذات ومركز الضبط وفؽ المتغير
0.05. 
 :في الرتب وفق متغير عدوانية األصدقاء  حساب داللة الفروق( 14

داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      
 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوفؽ متغير عدوانية األصدقاء، وبيانات  دراسةال
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 (63الجدوؿ رقـ )
 دراسةالفروؽ في الرتب عمى مقاييس اليوضح حساب داللة 

 وفؽ متغير عدوانية األصدقاء
 ا٦ؽصبء 

 اٌّمب١٠ظ

ػذٚا١ٔخ 

 ا٤صذلبء
 ِزٛعػ اٌشرجخ اٌؾغُ

ِبْ ل١ّخ  

 ٚرٕٟ
 ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ (Z)ل١ّخ 

 

 ِفَٙٛ اٌزاد
 274088 8 ١ٌغٛا ػذٚا١١ٔٓ

6110000 20798- 00071 
 219009 111 ْٛػذٚا١ٔ

 

 اٌؼذٚاْ
 66088 8 ػذٚا١ٌٓ١١ٔغٛا 

4990000 10181- 00020 
 211011 111 ْٛػذٚا١ٔ

 

 ِشوض اٌعجػ
 282029 8 ١ٌغٛا ػذٚا١١ٔٓ

6010100 10016- 00040 
 218089 111 ْٛػذٚا١ٔ

ذات داللة إحصائية بيف رتب  ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 63وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )    
حيث  مقياسي العدواف ومركز الضبط وفؽ متغير عدوانية األصدقاء، ىدرجات المبحوثيف عم

لدييـ أصدقاء  ف  إوأف ىذه الفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا ، ( دالة إحصائياZ)اكانت قيمت
ليس لدييـ أصدقاء  نوإفروؽ لصالح الذيف قالوا العمى مقياس العدواف، بينما جاءت  فيعدواني
عمى مقياس مفيوـ الذات وفؽ  لـ توجد فروؽ دالة معنوياً و ط، ف عمى مقياس مركز الضبو عدواني
 .0.05( دالة إحصائيا عند مستوى Z، حيت لـ تكف قيمة )نفسو المتغير

 :في الرتب وفق متغير تقميد النموذج العدواني حساب داللة الفروق( 15
مقاييس  داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      

 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوفؽ متغير تقميد النموذج العدواني، وبيانات  دراسةال
 (62الجدوؿ رقـ )

 وفؽ  دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال
 متغير تقميد النموذج العدواني

 ا٦ؽصبء

 

 اٌّمب١٠ظ

رم١ٍذ 

إٌّٛرط 

 اٌؼذٚأٟ

 اٌؾغُ
ِزٛعػ 

 اٌشرجخ

ِبْ ل١ّخ  

 ٚرٕٟ
 ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ (Z)ل١ّخ 

 ِفَٙٛ اٌزاد
 218017 104 ٨ ألٍذ

42070100 10424- 00002 
 202081 16 ألٍذ

 اٌؼذٚاْ
 229097 104 ٨ ألٍذ

11640000 40177- 00002 
 268086 16 ألٍذ

 ِشوض اٌعجػ
 216021 104 ٨ ألٍذ

48120100 20897- 00018 
 246040 16 ألٍذ
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ذات داللة إحصائية بيف رتب  ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 62بيانات الجدوؿ رقـ )بالنظر إلى و
 درجات المبحوثيف عمى  مقياسي  مفيـو الذات والعدواف وفؽ متغير تقميد النموذج العدواني،

نيـ ال يقمدوف إقالوا أف ىذه الفروؽ جاءت لصالح الذيف و  ،إحصائياً ( دالة Z)احيث كانت قيمت
نيـ يقمدوف إفروؽ لصالح الذيف قالوا الما جاءت عمى مقياس مفيـو الذات، بين النموذج العدواني

عمى مقياس مركز الضبط  لـ توجد فروؽ دالة معنوياً و  النموذج العدواني عمى مقياس العدواف،
 .0.05مستوى  عند إحصائياً ( دالة Z، حيث لـ تكف قيمة )نفسو وفؽ المتغير

 :في الرتب وفق متغير اإليمان بمغة القوة حساب داللة الفروق( 16
داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      

 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوفؽ متغير اإليماف بمغة القوة، وبيانات  دراسةال
 (61الجدوؿ رقـ )

 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال
 وفؽ متغير اإليماف بمغة القوة

 ا٦ؽصبء 

 اٌّمب١٠ظ

ا٠٦ّبْ ثٍغخ 

 اٌمٛح
 اٌؾغُ

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ

ِبْ ل١ّخ  

 ٚرٕٟ
 ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ (Z)ل١ّخ 

 ِفَٙٛ اٌزاد
 271011 1 ٨ أِٚٓ

2680100 00896- 00170 
 210021 118 ِٓؤأ

 اٌؼذٚاْ
 87071 1 ٨ أِٚٓ

2710100 00817- 00192 
 210081 118 ِٓؤأ

 ِشوض اٌعجػ
 269071 1 ٨ أِٚٓ

2790100 00787- 00412 
 210010 118 ِٓؤأ

بيف ذات داللة إحصائية  ( يبلحظ أنو ال توجد فروؽ61وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )    
حيث لـ تكف قيـ  وفؽ متغير اإليماف بمغة القوة، دراسةرتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس ال

(Z )،ىو ما يعني أف جميع المبحوثيف ينتموف إلى خصائص مجتمع واحد.و  دالة إحصائيًا 
 :في الرتب وفق متغير الشعور بنقمة الحياة حساب داللة الفروق( 17

داللة الفروؽ بيف رتب درجات المبحوثيف عمى مقاييس  بيدؼ معرفةبت قيمة )ي( سِ حُ      
 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوفؽ متغير الشعور بنقمة الحياة، وبيانات  دراسةال
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 (64الجدوؿ رقـ )
 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال

 وفؽ متغير الشعور بنقمة الحياة
 ا٦ؽصبء

 اٌّمب١٠ظ

اٌشؼٛس ثٕمّخ 

 اٌؾ١بح
 اٌؾغُ

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ

ِبْ ل١ّخ  

 ٚرٕٟ
 اٌذ٨ٌخِغزٜٛ  (Z)ل١ّخ 

 ِفَٙٛ اٌزاد
 244019 71 ل٩١ٍ  

19010100 20997- 00046 
 214092 281 وض١شا  

 اٌؼذٚاْ
 220081 71 ل٩١ٍ  

14610000 10811- 00004 
 218048 281 وض١شا  

 ِشوض اٌعجػ
 219012 71 ل٩١ٍ  

68480000 00271- 00861 
 210098 281 وض١شا  

ذات داللة إحصائية بيف رتب  ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 64الجدوؿ رقـ )وبالنظر إلى بيانات     
حيث  وفؽ متغير الشعور بنقمة الحياة، ومفيوـ الذات العدواف يدرجات المبحوثيف عمى مقياس

 يشعروف كثيراً  نيـإوأف ىذه الفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا  ( دالة إحصائيًا،Z)اقيمتكانت 
وجاءت الفروؽ لصالح الذيف يشعروف قميبًل بنقمة الحياة عمى لعدواف، بنقمة الحياة عمى مقياس ا

، نفسو الضبط وفؽ المتغير سعمى مقيا توجد فروؽ دالة معنوياً في حيف لـ مقياس مفيـو الذات، 
 . 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى  (Zحيث لـ تكف قيمة)

عمى مقاييس أفراد العينة درجات رتب ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  (خامساً 
 وفق بعض متغيرات الخمفية؟ومفيوم الذات  الضبط، ومركز وىي: العدوان،الدراسة 

 :وقد تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ اآلتي
 :في الرتب وفق متغير المستوى الدراسي حساب داللة الفروق( 1

داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 2اكبت قيمة )سِ حُ      
توضح  الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،وفؽ متغير المستوى الدراسي دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال

 :ذلؾ
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 (65جدوؿ رقـ)
 دراسةعمى مقاييس الفي الرتب يوضح حساب داللة الفروؽ  

 وفؽ متغير المستوى الدراسي
 اٌّمب١٠ظ  

 

 

 اٌّغزٜٛ اٌذساعٟ

   

 اٌؾغُ
 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ اٌزاد ِفَٙٛ

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ
 ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ

 211010 261091 207097 17 ِمجٛي

 211089 211072 211072 80 ع١ذ

 210002 211019 211019 74 ع١ذ عذا  

 216040 244021 244021 69 ِّزبص

وب
1
 - 60804 100181 10161 

 1 1 1 - د0ػ

 00102 00002 00078 - ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ

ذات داللة إحصائية بيف رتب  ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 65وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )    
 الفروؽ جاءت وأف ىذه متغير المستوى الدراسي، وفؽ عمى مقياس العدواف المبحوثيف رجاتد

فروؽ دالة في حيف لـ توجد  عمى مقياس العدواف، الً الدراسي مقبو  تقديرىـ كاف لصالح الذيف
 الحالية  وتتفؽ نتائج الدراسة .نفسو ذات ومركز الضبط وفؽ المتغيرمعنويا عمى مقياسي مفيوـ ال
مف  ف الطمبة العادييف في ذكائيـ أكثر عدواناً أ التي بينت( 2033مع نتيجة دراسة الزعبي )
 .الطمبة المتفوقيف في دراستيـ

 في الرتب وفق متغير نوع الشجار: حساب داللة الفروق( 2
داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 2بت قيمة )كاسِ حُ      

 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،وفؽ متغير نوع الشجار دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال
 (66جدوؿ رقـ)

 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال
 وفؽ متغير نوع الشجار 

 اٌّمب١٠ظ

 

 

 ٔٛع اٌشغبس

   

 اٌؾغُ
 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد

 ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ

 97090 220086 220009 206 ٌفظ١ب  

 279079 218092 271009 18 ثذ١ٔب  

 246097 24102 217076 216 ْ ِؼب  با٨صٕ

وب
1
 - 120286 210911 410841 

 1 1 1 - د0ػ

 00002 00002 00002 - ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ
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نو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب أ( يبلحظ 66وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ)
الفروؽ جاءت لصالح  وفؽ متغير نوع الشجار، وأف ىذه دراسةدرجات المبحوثيف عمى مقاييس ال

نيـ يستخدموف الشجار البدني عمى مقياس مفيوـ الذات ومركز الضبط ، بينما أالذيف قالوا 
عمى مقياس  نيـ يستخدموف الشجار المفظي والبدني معاً أفروؽ لصالح الذيف قالوا الجاءت 

 .نفسو العدواف وفؽ المتغير
 في الرتب وفق متغير تعميم األب: حساب داللة الفروق( 3

داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 0كابت قيمة )سِ حُ      
 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،وفؽ متغير تعميـ األب دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال

 (67جدوؿ رقـ)
 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال

 وفؽ متغير تعميـ األب
 اٌّمب١٠ظ                      

 

 

 رؼ١ٍُ ا٤ة

   

 اٌؾغُ
 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ
 ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ

 82010 210000 212061 4 اثزذائٟ

 214084 214098 221084 69 ئػذادٞ

 211029 218019 218090 19 صبٔٛٞ

 219014 216018 217011 201 عبِؼٟ

 216096 216027 271014 11 اٌغبِؼٟ فٛق

وب
1
 - 210120 20118 10618 

 4 4 4 - د0ػ

 00119 00868 00020 - ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ

ذات داللة إحصائية بيف رتب  ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 67وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
درجات المبحوثيف عمى مقياس مفيوـ الذات وفؽ متغير تعميـ األب، وأف ىذه الفروؽ جاءت 

 ف مستوى تعميـ آبائيـ فوؽ الجامعي، في حيف لـ توجد فروؽ دالة معنوياً إلصالح الذيف قالوا 
الحالية مع نتيجة  راسةوتتفؽ نتائج الد.نفسو عمى مقياسي العدواف ومركز الضبط وفؽ المتغير

كاف لصالح الطمبة الذيف  ( التي أوضحت أف الفروؽ جاءت2033دراسة الحموري والصالحي )
 )الذات الشخصية، واليوية، وتقبؿ الذات(.أبعادودراسات عميا في  بكالوريوسآبائيـ مستوى تعميـ 
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 :في الرتب وفق متغير تعميم األم حساب داللة الفروق(  4
داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 0كابت قيمة )سِ حُ      

 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،وفؽ متغير تعميـ األـ دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال
 (68جدوؿ رقـ)

 يوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس
 وفؽ متغير تعميـ األـ دراسةال 
 اٌّمب١٠ظ

 

 رؼ١ٍُ ا٤َ

   

 اٌؾغُ
 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد

 ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ

 291027 219081 246027 21 ٠ٚىزت أ٠مش

 246068 214072 216018 27 اثزذائٟ

 212016 242042 211069 80 ئػذادٞ

 226011 219089 214011 72 صبٔٛٞ

 219046 229014 241040 80 عبِؼٟ

وب
1
 - 40414 10911 210247 

 4 4 4 - د0ػ

 00022 00421 00111 - ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ

نو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أ( يبلحظ 68وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
رتب درجات المبحوثيف عمى مقياس مركز الضبط وفؽ متغير تعميـ األـ، وأف ىذه الفروؽ جاءت 

عمى مقياسي  ويكتبف، في حيف لـ توجد فروؽ دالة معنوياً  يقرأفأمياتيـ  فألصالح الذيف قالوا 
الحالية مع نتيجة دراسة الحموري  نتائج الدراسة تختمؼو .نفسو روالعدواف وفؽ المتغيت مفيوـ الذا

 أمياتيـ مستوى تعميـكاف  أف الفروؽ جاءت لصالح الطمبة الذيفبينت ( التي 2033والصالحي )
، واالجتماعية، والسموؾ (، ولصالح الطمبة األسرية، والذات األخبلقية) الذات عادأب في بكالوريوس

 .) الذات االجتماعية (قؿ مف ثانوية عامة في بعدأأمياتيـ مستوى تعميـ  كاف الذيف
 :في الرتب وفق متغير العقاب الوالدي  حساب داللة الفروق( 5

داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 0كابت قيمة )سِ حُ      
 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،وفؽ متغير العقاب الوالدي دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال
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 (69جدوؿ رقـ)
 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال

 وفؽ متغير العقاب الوالدي 
 اٌّمب١٠ظ

 

 

 اٌؼمبة اٌٛاٌذٞ

   

 اٌؾغُ
 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ
 ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ

٨ 8 281088 46000 272018 

 211091 216060 211028 211 ل٩١ٍ  

 211011 241072 212061 97 وض١شا  

وب
1
 - 60621 210141 10861 

 1 1 1 - د0ػ

 00241 00002 00017 - ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ

ذات داللة إحصائية بيف رتب  ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 69بيانات الجدوؿ رقـ )وبالنظر إلى      
درجات المبحوثيف عمى مقياسي مفيوـ الذات والعدواف وفؽ متغير العقاب الوالدي، وأف ىذه 

دييـ ال يعاقبونيـ عمى مقياس مفيـو الذات، بينما جاءت ف والِ إالفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا 
عمى مقياس العدواف، في حيف لـ توجد فروؽ  دييـ يعاقبونيـ كثيراً الذيف قالوا أف والِ فروؽ لصالح 

وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مف نتيجة  .نفسو عمى مقياس مركز الضبط وفؽ المتغير دالة معنوياً 
وجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف متغير التعاطؼ والسموؾ  أوضحت( التي 2033دراسة العبيدي )

الذي يفتقد التعاطؼ  أف-وفؽ نتائج الدراسة الحالية -يعني عينة الدراسة. ما أفراددواني لدى الع
 .عدوانياً  تجعمو يكوف شخصاً  لو معاقبتيـبسبب شعوره بكراىية والديو وكثرة  أسرتوفي 
 :في الرتب وفق متغير فقدان الحنان األسري حساب داللة الفروق( 6

داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 0كابت قيمة )سِ حُ      
توضح  الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،وفؽ متغير فقداف الحناف األسري دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال

 :ذلؾ
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 (70جدوؿ رقـ)
 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال

 وفؽ متغير فقداف الحناف األسري
 اٌّمب١٠ظ     

 

 

 فمذاْ اٌؾٕبْ ا٤عشٞ

   

 اٌؾغُ
 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ
 ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ

٨ 9 128010 81022 291089 

 212096 211001 240061 201 ل٩١ٍ  

 211041 217014 227079 246 وض١شا  

وب
1
 - 100708 60026 80469 

 1 1 1 - د0ػ

 00024 00049 00002 - اٌذ٨ٌخِغزٜٛ 

ذات داللة إحصائية بيف رتب  ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 70وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
ف ىذه الفروؽ أفؽ متغير فقداف الحناف األسري، و و  دراسةدرجات المبحوثيف عمى مقاييس ال

مقياسي مفيـو الذات ومركز جاءت لصالح الذيف قالوا أنيـ ال يفتقدوف الحناف األسري عمى 
لمحناف األسري عمى مقياس  يفتقدوف كثيراً  نيـأما جاءت فروؽ لصالح الذيف قالوا الضبط، بين

بف لمحناف في أسرتو يجعمو بمثابة المنبوذ ألبأف فقداف اوتفسر الباحثة ىذه النتيجة .العدواف
 وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية النفسي،والوحيد في ىذه الدنيا حيث ال يجد مف يغمره بالحب والدعـ 

الوحدة داؿ إحصائيًا بيف و ارتباط موجب  التي أوضحت وجود (2030العنزي ) مع نتيجة دراسة
، كما وجد أف المقيميف في دار التربية االجتماعية أكثر عدوانية مف النفسية والسموؾ العدواني
اهلل  مع نتيجة دراسة نبوية عبد أيضاً  وتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية الذيف يقيموف مع أسرىـ.

( التي بينت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ المحروميف مف األـ بسبب 2000)
الطبلؽ( واألطفاؿ غير المحروميف مف األـ في مفيوـ الذات لصالح  األطفاؿ غير  - )الوفاة

 المحروميف مف األـ.
 :في الرتب وفق متغير الشعور بسوء الحظ حساب داللة الفروق( 7

داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 0كابت قيمة )سِ حُ      
توضح  الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،وفؽ متغير الشعور بسوء الحظ دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال

 :ذلؾ
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 (73جدوؿ رقـ)
 دراسةالرتب عمى مقاييس اليوضح حساب داللة الفروؽ في 

 وفؽ متغير الشعور بسوء الحظ 
 اٌّمب١٠ظ   

 

 

 اٌشؼٛس ثغٛء اٌؾع

   

 اٌؾغُ
 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ
 ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ

٨ 1 128010 61070 280010 

 212067 221029 211022 241 ل٩١ٍ  

 216079 211008 214012 221 وض١شا  

وب
1
 - 80177 110662 10809 

 1 1 1 - د0ػ

 00141 00002 00024 - ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ

ذات داللة إحصائية بيف  ( يبلحظ أف ىناؾ فروقاً 73وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
رتب درجات المبحوثيف عمى مقياسي مفيـو الذات والعدواف وفؽ متغير الشعور بسوء الحظ، وأف 
ىذه الفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا أنيـ ال يشعروف بسوء الحظ عمى مقياس مفيوـ الذات، 

ييـ عمى مقياس ء الحظ لدبسو  يشعروف كثيراً نيـ أ ذيف قالوافروؽ لصالح الالبينما جاءت 
وتختمؼ  .نفسو عمى مقياس مركز الضبط وفؽ المتغير لـ توجد فروؽ دالة معنوياً و  العدواف،

الواثؽ مف نفسو يمتمؾ  أف( التي بينت 2004نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الرديني )
، وقد جاءت ىذه النتائج في االتجاه المتوقع، بحيث واجتماعياً  نفسياً  ، ويكوف متوافقاً داخمياً  ضبطاً 

تكوف لدى الفرد الذي يثؽ بنفسو قدرة السيطرة عمى األحداث واألفعاؿ الخاصة بحياتو، فينظر 
نجازاتو مف نجاح أو فشؿ في ضوء مالديو مف قدرات وميارات وذكاء، فيرضى عف نفسو، إإلى 

و وبيف نفسو مف جية، وبينو وبيف بيئتو مف جية بحيث يستطيع تغيير سموكو وتحقيؽ التوافؽ بين
 .أخرى

 في الرتب وفق متغير المسؤول عن النجاح في الحياة: حساب داللة الفروق( 8
داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 0كابت قيمة )سِ حُ      

الجدوؿ وبيانات  ،وفؽ متغير المسؤوؿ عف النجاح في الحياة دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال
 :توضح ذلؾ اآلتي
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 (72جدوؿ رقـ)
 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال

 وفؽ متغير المسؤوؿ عف النجاح في الحياة
 اٌّمب١٠ظ                         

 

 

 ػٓ إٌغبػ  فٟ  اٌؾ١بح اٌّغإٚي

   

 اٌؾغُ
 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ
 ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ

٨ 242 218041 217049 210011 

 218066 219011 212012 98 ل٩١ٍ  

 260072 209090 219074 12 وض١شا  

وب
1
 - 00498 10119 80011 

 1 1 1 - د0ػ

 00028 00272 00780 - ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ

ذات داللة إحصائية بيف رتب  نو توجد فروؽأ( يبلحظ 72بيانات الجدوؿ رقـ )وبالنظر إلى     
درجات المبحوثيف عمى مقياس مركز الضبط وفؽ متغير المسؤوؿ عف النجاح في الحياة، وأف 

، في حيف لـ عف نجاحيـ في الحياة كثيراً  وفمسؤول يـأنىذه الفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا 
وتتفؽ نتائج  .نفسو عمى مقياسي مفيوـ الذات والعدواف وفؽ المتغير توجد فروؽ دالة معنوياً 

مركز الضبط مرتبط  أف أوضحت( التي 2032ع نتيجة دراسة حمودة )مالدراسة الحالية 
والتفاؤؿ والنجاح الميني وسعادة الوالديف وبشعور الفرد بثقة ذويو،  األسريبالتماسؾ والتوافؽ 

الوالديف  بإيماف ف مركز الضبط يرتبط عكسياً أ، و أىدافوومنحو فرص االعتماد عمى ذاتو في بموغ 
 بالحظ والصدفة.

 :في الرتب وفق متغير لوم الذات حساب داللة الفروق( 9
داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 0كابت قيمة )سِ حُ      

 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،وفؽ متغير لـو الذات دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال
 (71جدوؿ رقـ)

 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال
 وفؽ متغير لـو الذات 

 اٌّمب١٠ظ

 

 

 ٌَٛ اٌزاد

   

 اٌؾغُ
 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ
 ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ

٨ 17 219001 247099 216022 

 219010 216082 219018 291 ل٩١ٍ  

 244011 211061 240021 10 وض١شا  

وب
1
 - 00619 10808 20118 

 1 1 1 - د0ػ

 00121 00146 00710 - ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ
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بيف رتب ( يبلحظ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 71إلى بيانات الجدوؿ رقـ) وبالنظر
أف جميع المبحوثيف  ما يعنيموفؽ متغير لـو الذات،  دراسةعمى مقاييس ال درجات المبحوثيف

 .ينتموف إلى خصائص مجتمع واحد
 :في الرتب وفق متغير حب مشاىدة أشرطة العنف حساب داللة الفروق( 11

داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 0كابت قيمة )سِ حُ      
 الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،وفؽ متغير حب مشاىدة أشرطة العنؼ دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال

 :توضح ذلؾ
 (74جدوؿ رقـ)

 وفؽ متغير  دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال
 حب مشاىدة أشرطة العنؼ 
 اٌّمب١٠ظ

 

 

 ؽت ِشب٘ذح أششغخ اٌؼٕف

 اٌؾغُ

 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ
 ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ

٨ 20 274091 79040 211010 

 221061 91069 242048 70 ل٩١ٍ  

 217011 248004 211076 280 وض١شا  

وب
1
 - 70117 160110 10726 

 1 1 1 - د0ػ

 00017 00002 00017 - ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  أنو( يبلحظ 74وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
متغير حب مشاىدة أشرطة  رتب درجات المبحوثيف عمى مقياسي مفيوـ الذات والعدواف وفؽ

نيـ ال يحبوف مشاىدة أشرطة العنؼ عمى أالفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا  ف ىذهأالعنؼ، و 
نيـ يحبوف مشاىدة أشرطة العنؼ أوؽ لصالح الذيف قالوا فر المقياس مفيوـ الذات، بينما جاءت 

 عمى مقياس مركز الضبط وفؽ المتغير لـ توجد فروؽ دالة معنوياً و عمى مقياس العدواف،  كثيراً 
 .نفسو
 :مل السكينفي الرتب وفق متغير ح  حساب داللة الفروق( 11

داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 0كابت قيمة )سِ حُ      
 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،وفؽ متغير حمؿ السكيف دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال
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 (75جدوؿ رقـ)
 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال

 حمؿ السكيفوفؽ متغير 
 اٌّمب١٠ظ               

 

 

 ؽًّ اٌغى١ٓ

 اٌؾغُ

 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ
 ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ

٨ 270 211061 208060 212041 

 248071 267011 214040 74 ل٩١ٍ  

 241018 291088 204012 26 وض١شا  

وب
1
 - 10628 480691 80217 

 1 1 1 - د0ػ

 00027 00002 00264 - ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ

( يبلحظ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 75وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )
 رتب درجات المبحوثيف عمى مقياسي العدواف ومركز الضبط وفؽ متغير حمؿ السكيف، وأف ىذه

عمى مقياس العدواف، بينما  نيـ يحمموف معيـ السكيف كثيراً أالفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا 
 عمى مقياس مركز الضبط، في جاءت فروؽ لصالح الذيف قالوا أنيـ يحمموف معيـ السكيف قميبًل 

بيد أف العدواف  .نفسو عمى مقياس مفيوـ الذات وفؽ المتغير حيف لـ توجد فروؽ دالة معنوياً 
( أف الفروؽ 2002) طبأبو حسموؾ يمكف معالجتو والحد منو بالتدريب والتوجيو، فقد وجد 

 جاءت لصالح الجماعة التجريبية التي طبؽ عمييا برنامج إرشادي لمحد مف العدواف.
 :في الرتب وفق متغير فرض الرأي عمى اآلخرين حساب داللة الفروق( 12

داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 0كابت قيمة )سِ حُ      
 الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،وفؽ متغير فرض الرأي عمى اآلخريف دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال

 :توضح ذلؾ
 (76جدوؿ رقـ)

 وفؽ متغير  دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال
 فرض الرأي عمى اآلخريف

 اٌّمب١٠ظ

 

 

 فشض اٌشأٞ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ

 اٌؾغُ

 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ
 ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ

٨ 11 219021 71009 216016 

 219011 219041 216071 102 ل٩١ٍ  

 218069 272086 90029 16 وض١شا  

وب
1
 - 210112 160412 00601 

 1 1 1 - د0ػ

 00740 00002 00002 - ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ
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( يبلحظ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب 76بيانات الجدوؿ رقـ )وبالنظر إلى 
درجات المبحوثيف عمى مقياسي مفيوـ الذات والعدواف وفؽ متغير فرض الرأي عمى اآلخريف، 

عمى مقياس  يـ ال يفرضوف رأييـ عمى اآلخريفنأوأف ىذه الفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا 
عمى اآلخريف عمى  نيـ يفرضوف رأييـ كثيراً أما جاءت فروؽ لصالح الذيف قالوا ، بينمفيوـ الذات

 .نفسو عمى مقياس مركز الضبط وفؽ المتغير لـ توجد فروؽ دالة معنوياً و مقياس العدواف، 
 :مع األصدقاء في معاركالدخول في الرتب  وفق متغير  حساب داللة الفروق( 13

داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 0كابت قيمة )سِ حُ      
الجدوؿ وبيانات  ،مع األصدقاء في معارؾالدخوؿ وفؽ متغير  دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال

 :توضح ذلؾ اآلتي
 (77جدوؿ رقـ)

 وفؽ متغير  دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال
 في معارؾمع األصدقاء  الدخوؿ

 اٌّمب١٠ظ                         

 

 

 ِغ ا٤صذلبء فٟ ِؼبسن ٌذخٛيا

 اٌؾغُ

 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ
 ِزٛعػ اٌشرجخ

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ

٨ 12 211021 69086 202016 

 211072 208081 214061 240 ل٩١ٍ  

 246012 271098 216010 99 وض١شا  

وب
1
 - 20071 610849 90802 

 1 1 1 - د0ػ

 00007 00002 00181 - ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ

( يبلحظ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب 77وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ)    
مع األصدقاء في الدخوؿ درجات المبحوثيف عمى مقياسي العدواف ومركز الضبط وفؽ متغير 

مع أصدقائيـ في شجارات   كثيراً يدخموف يـ نأالفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا معارؾ، وأف ىذه 
عمى  ضد اآلخريف عمى مقياسي العدواف ومركز الضبط، في حيف لـ توجد فروؽ دالة معنوياً 

 .نفسو مقياس مفيـو الذات وفؽ المتغير
 ( حساب  الفروق في الرتب وفق متغير تحيز المدرسين:14

داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 0كا)بت قيمة سِ حُ      
 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيوبيانات  ،وفؽ متغير تحيز المدرسيف دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال
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 (78جدوؿ رقـ)
 دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال

 وفؽ متغير تحيز المدرسيف
 اٌّمب١٠ظ                      

 

 رؾ١ض اٌّذسع١ٓ 
 اٌؾغُ

 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ
 ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ

٨ 7 216019 17091 211000 

 210071 217096 218078 211 ل٩١ٍ  

 219002 217047 229098 212 وض١شا  

وب
1
 - 10190 80698 00700 

 1 1 1 - د0ػ

 00701 00021 00068 - ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ

( يبلحظ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب 78وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
درجات المبحوثيف عمى مقياس العدواف وفؽ متغير تحيز المدرسيف، وأف ىذه الفروؽ جاءت 

عمى مقياس العدواف، في حيف لـ توجد  كثيراً  ضدىـمدرسييـ يتحيزوف  فإلصالح الذيف قالوا 
 .نفسو عمى مقياسي مفيـو الذات ومركز الضبط وفؽ المتغير فروقا دالة معنوياً 

 في الرتب وفق متغير عدد ساعات مشاىدة أشرطة العنف: حساب داللة الفروق(  15
داللة الفروؽ بيف رتب درجات  بيدؼ معرفة( باختبار كروسكاؿ واليس 0كابت قيمة )سِ حُ      

الجدوؿ وبيانات  ،وفؽ متغير عدد ساعات مشاىدة أشرطة العنؼ دراسةالمبحوثيف عمى مقاييس ال
 :توضح ذلؾ اآلتي

 (79جدوؿ رقـ)
 وفؽ متغير دراسةيوضح حساب داللة الفروؽ في الرتب عمى مقاييس ال

 مشاىدة أشرطة العنؼ عدد ساعات
 اٌّمب١٠ظ                         

 

 

 ػذد عبػبد ِشب٘ذح أششغخ اٌؼٕف

 اٌؾغُ

 ِشوض اٌعجػ اٌؼذٚاْ ِفَٙٛ اٌزاد

ِزٛعػ 

 اٌشرجخ
 ِزٛعػ اٌشرجخ ِزٛعػ اٌشرجخ

 202042 76016 247028 22 عبػخ

 208011 200049 218082 60 عبػزبْ

 210041 99042 219011 11 ص٩س عبػبد

 219070 248028 229080 229 أسثغ عبػبد

 217049 210081 219064 48 خّظ عبػبد فأوضش

وب
1
 - 70768 110811 260169 

 4 4 4 - د0ػ

 00001 00002 00200 - ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ

( يبلحظ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب 79وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )    
درجات المبحوثيف عمى مقياسي العدواف ومركز الضبط وفؽ متغير عدد ساعات مشاىدة أشرطة 
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نيـ يشاىدوف أشرطة العنؼ لمدة خمس أالفروؽ جاءت لصالح الذيف قالوا  العنؼ، وأف ىذه
 بط، في حيف لـ توجد فروؽ دالة معنوياً ساعات فأكثر في اليوـ عمى مقياسي العدواف ومركز الض

وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  .نفسو عمى مقياس مفيوـ الذات وفؽ المتغير
، بيف معدؿ المشاىدة التميفزيونية إحصائياً ( التي بينت وجود عبلقة ارتباط دالة 2001دحبلف )

وجود  إلى أيضاً المختمفة وىي عبلقة طردية، كما توصؿ  بأبعاده لؤلطفاؿوالسموؾ العدواني 
 إلىالمشاىديف لبرامج التمفاز تعزى  األطفاؿفي السموؾ العدواني لدى  إحصائيةفروؽ ذات داللة 

المشاىديف بمعدؿ مرتفع في كؿ مف  األطفاؿمنخفض( لصالح ، معدؿ مشاىدة التمفاز ) مرتفع
المشاىديف بمعدؿ منخفض في  األطفاؿي، ولصالح العدواف المادي والمفظي والسمبي والكم

 السموؾ السوي.
 ة السؤال السادس لمدراسة ومؤداه:( إجابسادساً 

 ( ما مدى إسيام مركز الضبط ومفيوم الذات في حدوث العدوان؟1
توضح  الجدوؿ اآلتي وبيانات ب إسياـ مركز الضبط ومفيوـ الذات في حدوث العدواف،سِ حُ      
 :ذلؾ

 (80رقـ)الجدوؿ 
 يوضح مدى إسياـ مركز الضبط ومفيـو الذات 

 في انتشار مظاىر العدواف

 ربثذ أؾذاس اٌؼذٚاْ
 ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ ل١ّخ )د( اٌّؼٍّخ

20979 210071 00002 

 00001 10962 00294 ِشوض اٌعجػ

 00004 -10881 -00288 ِفَٙٛ اٌزاد

 - - 00047 اٌمٛح اٌزفغ١ش٠خ     

 - - 00019 ٠ٛخئاٌمٛح اٌزٕج     

 - - 00126 ا٨سرجبغ اٌّزؼذد

 00001 - 60168 ل١ّخ )ف(

وىو ما  3.979( يبلحظ أف االنحدار لمعدواف بمغ 80وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
يعني أف العدواف موجود لدى أفراد العينة حتى قبؿ إسياـ متغيري مركز الضبط ومفيوـ الذات 

وذلؾ بالنظر إلى قيمة )ت( المقابمة ليا. كما  0.003وأف ىذه القيمة دالة عند مستوى  ،فيو
 حيثالعدواف،  ثلو داللة إحصائية في حدو  يبلحظ أف لمركز الضبط ومفيوـ الذات إسياماً 

% في حدوث 39.4ما يعني أف مركز الضبط يسيـ بنسبة  0.394بمغت معممة مركز الضبط 
وذلؾ بالنظر إلى قيمة )ت( المقابمة ليا. كما بمغت معممة  ياـ داؿ معنوياً العدواف، وأف ىذا اإلس

% في حدوث العدواف 38.8وىو ما يعني أف مفيوـ الذات يسيـ بنسبة  -0.388مفيوـ الذات 
 (قد بمغت قيمة )ؼظر إلى قيمة )ت( المقابمة ليا. و وذلؾ بالن وأف ىذا اإلسياـ داؿ إحصائياً 
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بمركز  ما يدؿ عمى أف العدواف يرتبط ايجاباً ( 0.002)دالة بمستوى وىي  (6.268)بة المحسو 
وىو ما  0.047ية لنموذج االنحدار الخطي بمفيوـ الذات، وبمغت القوة التفسير  الضبط وسمباً 

% التغير الحادث في الشعور بالسموؾ 4.7يعني أف مفيـو الذات ومركز الضبط يفسراف بنسبة 
% مف مركز الضبط 1.9وىو ما يعني أف  0.0193ية لممعادلة العدواني، وبمغت القوة التنبؤ 

 0.002وىي دالة بمستوى  0.236بالعدواف، وبمغت درجة االرتباط المتعدد يتنبئافومفيوـ الذات 
 وىو ما يعني قوة العبلقة بيف المتغيرات. 

 ( ما مدى إسيام مركز الضبط في حدوث العدوان؟2
 :توضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيب إسياـ مركز الضبط في حدوث العدواف، وبيانات سِ حُ      

 (83الجدوؿ رقـ)
 وضح مدى إسياـ مركز الضبط في انتشار مظاىر العدوافي

 ربثذ أؾذاس اٌؼذٚاْ
 ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ ل١ّخ )د( اٌّؼٍّخ

20718 210217 00002 

 00044 10017 00211 ِشوض اٌعجػ

 - - 00026 اٌمٛح اٌزفغ١ش٠خ     

 - - 00021 ٠خإاٌمٛح اٌزٕج 

 - - 00211 ا٨سرجبغ اٌّزؼذد

 00044 - 40207 ل١ّخ )ف(

وىو ما  3.718يتضح أف االنحدار لمعدواف بمغ  (83رقـ )وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ      
وأف ىذه القيمة دالة  ،يعني أف العدواف موجود لدى أفراد العينة حتى قبؿ إسياـ مركز الضبط فيو

وذلؾ بالنظر إلى قيمة )ت( المقابمة ليا. وبمغ إسياـ مركز الضبط  0.003عند مستوى 
بنسبة  مركز الضبط يسيـ وىو ما يعني أف  0.325 ، حيث بمغت معممة مركز الضبط0.325
وذلؾ بالنظر إلى قيمة  0.044عند مستوى ىذا اإلسياـ داؿ ف أو في حدوث العدواف،  32.5%

ما  (0.044)وىي دالة بمستوى  (4.307)بة ت( المقابمة ليا. ولقد بمغت قيمة )ؼ( المحسو )
يدؿ عمى وجود إسياـ مركز الضبط في رفع درجة الشعور بالعدواف، وبمغت القوة التفسيرية 

% التغير 3.6فسر بنسبة  يوىو ما يعني أف مركز الضبط  0.036لنموذج االنحدار الخطي 
مركز أف وىو ما يعني  0.032بالعدواف، وبمغت القوة التنبؤية لممعادلة  الحادث في الشعور
 0.325، وبمغت درجة االرتباط المتعدد % التغير الحادث في العدواف3.2الضبط يتنبأ بنسبة 
 قوة العبلقة بيف المتغيريف. وتدؿ عمى 0.044وىي دالة بمستوى 

 :مؤداه الذي دراسةلماختبار الفرض الرئيس  سابعًا(
 الخارجي( -)الداخمي الضبط بين مركز 1.15إحصائية عند مستوى عالقة ذات داللة  توجد

 ؟ يالعدوانبين مظاىر السموك و  ومفيوم الذات
 خبلؿ اآلتي: مف اختبار ىذا الفرض تـوقد    
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 لعالقة بين متغيري مفيوم الذات والعدوان: ا أ( اختبار
بيف متغيري مفيـو  0.05عند مستوى  إحصائيةة وجود عبلقة ذات داللة فترضت الباحثا     

وبيانات الجدوؿ اآلتي توضح  األمبيريقي،ع ىذا الفرض لبلختبار خضِ أُ  وقد الذات والعدواف،
 :ذلؾ

 (82الجدوؿ رقـ)
 يوضح العبلقة بيف متغيري مفيـو الذات والعدواف

 اٌؼذٚاْ
 ِفَٙٛ اٌزاد

 اٌّغّٛع
 ِشرفغ ِزٛعػ ِٕخفط

 91 14 10 19 ِشرفغ

 76 17 18 12 ِزٛعػ

 92 11 12 17 ِٕخفط

 160 84 89 87 اٌّغّٛع

وب
1

 00241،  ِؼبًِ اٌزٛافك ا٨عّٟ=   00116غ١ش داٌخ ِؼ٠ٕٛب 4، د0ػ= 10128=

( يبلحظ أنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف 82بالتأمؿ في بيانات الجدوؿ رقـ )و      
 0.05عند مستوى  تكف قيمة الكاي المربع دالة معنوياً متغيري مفيوـ الذات والعدواف، حيث لـ 

وىي تدؿ عمى ضعؼ ، 0.342جة معامؿ التوافؽ االسمي وبأربع درجات لمحرية، وبمغت در 
 .العبلقة بيف المتغيريف

 :لعدوانضبط و التبار العالقة بين متغيري مركز اب( اخ
بيف متغيري مركز  0.05مستوى ذات داللة إحصائية عند افترضت الباحثة وجود عبلقة      

وبيانات الجدوؿ اآلتي توضح  وقد ُأخِضع ىذا الفرض لبلختبار األمبيريقي، الضبط والعدواف،
 :ذلؾ

 (81الجدوؿ رقـ)
 يوضح العبلقة بيف متغيري مركز الضبط والعدواف

 اٌؼذٚاْ
 ِشوض اٌعجػ

 اٌّغّٛع
 ِشرفغ ِزٛعػ ِٕخفط

 91 14 40 29 ِشرفغ

 76 17 17 11 ِزٛعػ

 92 19 16 16 ِٕخفط

 160 90 91 77 اٌّغّٛع

وب
1

 00280ِؼبًِ اٌزٛافك ا٨عّٟ=،  00069ػٕذ  داٌخ ِؼ٠ٕٛب  غ١ش، 4، د0ػ= 80702=

( يبلحظ أنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف 81وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
 0.05عند مستوى  الكاي المربع دالة معنوياً متغيري مركز الضبط والعدواف، حيث لـ تكف قيمة 

ضعؼ قوة العبلقة ، ما يعني 08380درجة معامؿ التوافؽ االسمي وبأربع درجات لمحرية، وبمغت 
 .بيف المتغيريف
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 مركز الضبط:   يري مفيوم الذات و ج( اختبار العالقة بين متغ
بيف متغيري مفيـو  0.05ى افترضت الباحثة وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستو      

وبيانات الجدوؿ اآلتي  وقد ُأخِضع ىذا الفرض لبلختبار األمبيريقي، مركز الضبط،الذات و 
 :توضح ذلؾ

 (84الجدوؿ رقـ)
 مركز الضبطلعبلقة بيف متغيري مفيـو الذات و يوضح ا

 ِشوض اٌعجػ
 ِفَٙٛ اٌزاد

 اٌّغّٛع
 ِشرفغ ِزٛعػ ِٕخفط

 90 11 29 29 ِشرفغ

 91 11 19 12 ِزٛعػ

 77 9 12 17 ِٕخفط

 160 84 89 87 اٌّغّٛع

وب
1

 00187ِؼبًِ اٌزٛافك ا٨عّٟ=،  00002،   داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ 4، د0ػ= 410821=

حصائية بيف ( يبلحظ أنو توجد عبلقة ذات داللة إ84وبالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )     
وبأربع درجات لمحرية،  45.835(0كا)مركز الضبط، حيث بمغت قيمة متغيري مفيوـ الذات و 

، وىي درجة مرتفعة، 0.187، كما بمغت درجة معامؿ التوافؽ االسمي0.003وىي دالة بمستوى 
فشميـ أو سبب نجاحيـ  وىو ما يعني أف المبحوثيف الذيف لدييـ مفيوـ ذات إيجابي يعترفوف بأف

مكانياتيـىو نتيجة قدراتيـ وجيودىـ   .   وا 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السابعالفصل 
 

 نتائجال ناقشةم. 
 .االستنتاجات 
 .التوصيات 
 .المقترحات 
 .المراجع 
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 :نتائجالمناقشة 
أخذ ا تنتائج الدراسة عف أف مظاىر العدواف منتشرة بيف بعض أفراد العينة، وأني كشفت    

، واعتراض باألرجؿأشكااًل كثيرة منيا عمى سبيؿ المثاؿ: قذؼ المعمـ  بأدوات، وركؿ الزمبلء 
مسار اآلخريف، والتشاجر مع الزمبلء، وتحطيـ األشياء بالمنزؿ عند الغضب، والعبث بمحتويات 
الفصؿ الدراسي، والتشويش في الفصؿ، والسخرية مف المعمـ بتقميد صوتو، وتحريض الزمبلء 
عمى الشغب، والصياح بصوت عاٍؿ ببل سبب، وتدبير المقالب والخدع لآلخريف، وكراىية الذات، 

 والشعور بالدونية، والتسمط عمى اآلخريف، ونعت اآلخريف بألقاب سيئة.
كما تبيف أف ىناؾ مظاىر تعكس مفيوـ الذات لبعض المبحوثيف منيا مثبًل: فيـ الذات،      

خريف، وقوة العبلقة باآلخريف، والشعور بالقيمة بيف الزمبلء، وقوة وتقديرىا، والشعور بحب اآل
اإلرادة، وتحقيؽ النجاح في الحياة، والقدرة عمى التأثير في اآلخريف، كما تنتشر بعض مظاىر 
مفيوـ الذات السمبي بيف بعض أفراد العينة مثؿ: قمة احتراـ الذات، وقمة الثقة بالنفس، والعزلة 

، والتسمط، والشعور باليأس، والتنصؿ مف المسئولية، عدـ األىميةاإلحساس، و عف الناس، وتبمد 
 فشؿ في بموغ األىداؼ، وضعؼ اإلرادة.لوالتردد وا

خارجي تنتشر بيف المبحوثيف ومف أىميا: االتساـ ال -تبيف أف مظاىر الضبط الداخميو      
النجاح، وأف تحديد األىداؼ بدقة بالضبط، وتحقيؽ النجاح بالدراسة، واالعتقاد بأف الميارة سبب 

يحقؽ بموغيا، وأف الفشؿ دليؿ عدـ بذؿ الجيد، وأف األضرار التي تمحؽ بالناس تأتي بسبب 
 إىماليـ، وأف يـو النحس سبب فشؿ المرء، وأف النجاح في ميمة ما مرتبط بسيولتيا.

المبحوثيف ولكف انتشاره وبالتأمؿ في النتائج السابقة يتضح أف العدواف سموؾ منتشر بيف      
البعض يتصرؼ وف بالعدواف بدرجة كبيرة. ولكف لماذا صف؛ فبعض المبحوثيف يتاً مختمؼ كمي

؟ تتعدد العوامؿ التي تدفع المرء ألف يسمؾ العدواف ومف بيف ىذه العوامؿ: افتقاد المرء يةعدوانب
موؾ، والشعور باإلحباط. ذلؾ الضبط الذاتي والتنصؿ مف القيـ والمعايير االجتماعية المحددة لمس

ما يضطره  وط بسبب افتقاده حب ودعـ أسرتو مثبًل يشعر بتضايؽ شديد ال يحتممحبَ ألف المُ 
لتصريفو في شكؿ عدواف تجاه العالـ الخارجي، كي يقمؿ مف توتره وضيقو. ورمي المدرس مثبًل 

العتداء عمى مف يرمز عدواف مكبوت تجاه األب يصرفو الطالب باإال ىو ما بممحاة أو طبشور 
نما ال يستطيع توجيو عدوانو حي. كما يحطـ المرء األشياء عندما يغضب مثبلً المدرس كلؤلب 

، والتي بالمدارسحظ كثرة المقاعد والكراسي المحطمة لمصدر إزعاجو أو ضيقو، ولذلؾ يبل
المدرسة تعكس تضايؽ بعض الطمبة العدوانييف مف المدرسيف أو اإلدارييف أو بسبب كراىية 

بشكؿ عاـ، أو تعكس المشكبلت التي يعانونيا في أسرىـ. تأكد أف العدواني يؤمف بمغة العنؼ، 
ند أقرانو في معاركيـ، اس، ويشوش بالفصؿ، ويتشاجر مع الزمبلء ويُ تصرؼ بعدوانيةولذا ي

ويسخر مف السمطة بشكؿ عاـ. فالتيكـ عمى المدرس بتقميد صوتو بما يثير الضحؾ ىو سخرية 
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شخص ضعيؼ وىش ويشعر بالدونية في حقيقة األمر ف أي سمطة. بيد أف الشخص العدواني م
واإلحباط، وقمة احترامو لذاتو، وكراىيتو ليا، وىذه أمور مؤلمة يستشعرىا الفرد  عدـ األىميةو 

فتؤلمو، وقد يعجز عف تحمميا، حيث يتوتر، ومف ثـ يضطر إلى تصريفيا في شكؿ عدواف عمى 
وىنا يصبح تصريؼ الفشؿ واإلحباط والتضايؽ في شكؿ عدواف أمرًا جي بكؿ رموزه. العالـ الخار 

 ضروريًا لتأكيد الذات واليروب مف المرارة واأللـ.
مفيـو الذات اإليجابي دليبًل عمى التوافؽ النفسي واالجتماعي، وىو دليؿ التفاؤؿ  عدُّ يُ      

والرضا، وحسف االرتباط بالمجتمع. كما أف صاحب مفيوـ الذات اإليجابي ال بد أف يحتـر ذاتو 
ومجتمعو، وال بد أف يسمؾ السموؾ المقبوؿ اجتماعيًا وال ينخرط في ممارسة تمؾ السموكات التي 

قيمتو. ولذلؾ يعتبر مفيوـ الذات اإليجابي حصنًا ضد ممارسة الفرد لمسموكات غير  تقمؿ مف
السوية. ذلؾ ألف صاحب مفيوـ الذات اإليجابي يفيـ نفسو، ويقدرىا فيفرض شخصيتو عمى 

احترامو، ويراعي في مسمكو المتعارفات  يفاآلخريف ويتصرؼ بطريقة تفرض عمى اآلخر 
، وىو يشعر بالنخوة يـألنو يعتقد بحبيـ لو، ألنو يرى نفسو في االجتماعية، وىو محب لآلخريف

داخميًا ولذلؾ  بأىميتوعف فعؿ كؿ ما ىو خسيس ومحتقر، كما أنو مقتنع  بمنأىوالقوة ما يجعمو 
و بالضرورة. صاحب مفيوـ الذات اإليجابي ناجح في حياتو، ولديو ل غيرال يتوؽ لتقدير ال

 يفوىو بسماتو الشخصية لديو قدرة عمى التأثير في اآلخر  نجاحات يحرص عمى الحفاظ عمييا،
 .دراسةوذلؾ لوجود مكانة لو بينيـ. وىذا ما أكدتو نتائج ال

يمثؿ مركز الضبط سمة ميمة في الشخصية. ذلؾ ألف صاحب الضبط الداخمي يعرؼ       
المسؤوؿ عف  وحده وإمكاناتو جيدًا ويعمؿ وفقيا، وىو قوي اإلرادة، ويحدد أىدافو بدقة، ويدرؾ أن

فشمو ونجاحو، ويؤمف بأف الكفاح أساس النجاح، وأف الفرد مسؤوؿ عف سعادتو وتعاستو، وال 
 يؤمف بالحظ والصدفة، ولذلؾ فيو ال يسمؾ تمؾ السموكات غير السوية ليبرر بيا إحباطاتو وفشمو

ال وىو  اآلخريف إف أخفؽ في أمر ما، ، وىو ال يظمـمثمما يفعؿ صاحب الضبط الخارجي
 بالكراىية، وىو متحدٍ ؿ استثارتو، وال يبادؿ الكراىية يتسمط، وال يخطئ في حؽ أحد، وال تسي

ال تسمؾ العدواف. لذا تتسـ بالضبط الداخمي  لمصعاب، ويجد ذاتو في قير الصعب،وشخصيتو
الضبط وىذا ما أكدتو نتائج الدراسة حيث تبيف أنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مركز 

 والعدواف.
كشفت نتائج الدراسة عف أف الذكور أكثر عدوانية مف اإلناث، وتفسر الباحثة ىذه النتيجة       

ر فيو الرجؿ قد  عمى أساس أف المجتمع الميبي كغيره مف المجتمعات العربية مجتمع ذكوري يُ 
يخطئ أكثر مف  ماعندالقوي والخشف، كما أف االبف الذكر عادة ما يتعرض لعدواف والديو لعقابو 

األنثى، فيتعمـ أف يكوف عدوانيًا لكي يصرؼ إحباطاتو المكبوتو، فضبًل عف أف عدوانية االبف 
أف ذوي التقدير الدراسي المقبوؿ أكثر ت الدراسة كما كشف غير مستيجنة مقارنة بعدوانية األنثى. 
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لب المتأخر دراسيًا ال يقدر عدوانية مف المتفوقيف دراسيًا، وىذه نتيجة منطقية، ذلؾ ألف الطا
عواقب سموكو، فيسمؾ العدواف، وىو يشعر بتدني قيمتو فيضطر لتعويضيا في شكؿ عدواف. ىذا 

لخ.. إويوجد في تراث الجريمة ما يؤكد أف المنحرفيف بالعدواف أو االعتداء أو العنؼ أو الغش 
أكثر  الضميرشعروف بتأنيب أف الذيف ال ي الدراسة تْ بين  و ىـ عادة مف المتأخريف دراسيًا. 

عدوانية. وىي نتيجة منطقية ألف العدواني يتسـ بالسيكوباثية التي تتضح بجبلء في ضعؼ 
وبرودة الدـ والرغبة في التمرد عمى كؿ ما ىو  الشعور بالندـ نقصالضمير أو األنا األعمى، و 

ذالؿ اآل خر، ولذا مف الطبيعي أف اجتماعي ومقدس، كما أف العدواني عادة ما يفتخر بعدوانيتو وا 
يشعر بتأنيب الضمير. وقد يرجع ذلؾ إلى إحساس العدواني بأنو منبوذ ومكروه، ومظمـو ما  أال

 ، وىذه  قناعة تقوده حتمًا لتبمد ضميره.يبرر لو الحؽ في االنتقاـ مف العالـ الخارجي
العدواني وفقًا لنتائج ىذه الدراسة شخص يعتقد بأنو مظموـ وضحية وأف اآلخريف سبب      

بضرورة االنتقاـ منيـ في شكؿ  ـ  ثمصائبو، ويتيـ اآلخريف بظممو واالعتداء عميو، فيقتنع مف 
ة منبوذة وتدؿ عمى خواء في بناء صفعدواف. يشعر العدواني وفؽ النتائج الحالية بالدونية وىي 

ه بالعدواف، وىو عدواف يأتي إما لتفريغ أصحاب القيمة مف ؤ الشخصية، ىذا الخواء الذي يجب مم
مضمونيـ، أو لتأكيد الذات في مجاؿ ما ولو كاف مجااًل غير مقبوؿ اجتماعيًا. ال شؾ أف 

ولذا ال بد مف تجاوزىا بمسمؾ ما يكوف العدواف واحدًا مف  ،ة منبوذة ومؤلمةصفالشعور بالدونية 
حبط، ميموـ، يعيش أنواعًا بينيا. عمى ىذا النحو يتأكد أف العدواني شخص مفرغ مف ذاتو، مُ 

 كثيرة مف الصراع، مغموب عمى أمره، ضعيؼ في كؿ شيء، ممزؽ وضائع.
ر عدوانو بتحيز أىمو حيث يبر  ؛يمارس آلية اإلسقاط يتؤكد البيانات الحالية أف العدوان    

وىذه اآللية تبرر لو المسمؾ العدواني. كما اتضح أف العدوانييف بالحب مف دونو، لبعض إخوتو 
بالعنؼ مثؿ قسوة الوالديف، وفقداف الحب والدعـ. ذلؾ ألف االبف الذي  صؼيعيشوف في بيئة تت

شباع حاجاتو وعدـ إعاقة بموغ يتعرض لعنؼ والديو يشعر باإلحباط ألنو كاف يتوقع حبيما  وا 
ال يستطيع مجابية عدوانية والديو بعدوانية مماثمة، فإنو يضطر بف مثؿ ىذا اال، ولما كاف وأىداف

لكبتيا، ولكنو كبت مؤلـ ما يضطره إلى تصريفو في شكؿ عدواف خارجي عمى اآلخر، قد يكوف 
لخ... عمى ىذا النحو يعمؿ إ أو شيء آخر أو حيواف أو الزمبلء، أو األصدقاء، المدرس،

 بيف نفسيتو المضطربة.   حبط توازنًا بيف واقعو المؤلـ و المُ 
انييف في تؤكد نتائج الدراسة الحالية فروض نظرية التعمـ االجتماعي، حيث تبيف أف العدو      
أشرطة العنؼ، ويقضوف ساعات طويمة في مشاىدة التمفزيوف، فضبًل  يشاىدوف كثيراً  دراسةال هىذ

. كما يتعمـ الفرد العدواف بتقميده والديو مف عدوانية أساليبعف أف االبف العدواني عادة ما يتعمـ 
ة عدوانية، حيث يحمؿ صفوقد وجد أف حمؿ السكيف  لمحيطو العدواني كاألصدقاء واألقراف.

السكاكيف وذلؾ لمدفاع بيا عف باألفراد الذيف تحصموا عمى درجة مرتفعة عمى مقياس العدواف 
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المسمؾ عمى عبلقة بمشاىدة تمؾ أنفسيـ أو طعف اآلخريف بيا إف لـز األمر، وقد يكوف ىذا 
األشرطة التي أقنعتيـ بأف العالـ الخارجي غير آمف، أو لتقميد تمؾ األفبلـ التي يتقاتؿ أبطاليا 

عف أف العدوانييف يتسموف بالضبط الخارجي، حيث يرجعوف  دراسةبالسكاكيف. كشفت نتائج ال
يرة، ألف العدواني عندما يفترض الكثير مف األمور لمحظ والصدفة، أو سوء الحظ، وىذه سمة خط

، فسوؼ يتصرؼ ده أو يعتقد بأف الحياة ناقمة عميوأف حظو عاثر أو أف ىناؾ مف يتحيز ض
أف بعدوانية تجاه مف يعتقده سبب مصائبو، أو يتعمـ فرض رأيو عمى اآلخريف. فضبَل عف 

 أف يكوف نزويًا وخاضعًا لسيطرة استعداده العدواني.و العدواني ال بد 
بالمقابؿ تبيف أف الذيف يتسموف بمركز ضبط قوي ال يفتقدوف الحناف األسري، ويعتقدوف      

 داالً  اً بمسؤولية الفرد عف نجاحو، وبقمة مساندة األصدقاء في شجارىـ، وأف لمركز الضبط إسيام
عف أف الذي يتمتع بمركز ضبط قوي ال  دراسةإحصائيًا في العدواف. وبشكؿ عاـ كشفت نتائج ال

بيا العدواني مثؿ استعماؿ آلية اإلسقاط، وفرض  صؼرؾ في كثير مف الخصاؿ التي يتيشت
الرأي عمى اآلخريف، وفقداف الحب األسري واإلحباط، والفشؿ الدراسي، والميؿ لمعزلة، وغياب 
الضمير، والشعور بالظمـ، والشعور بالنبذ. وىكذا فإف الباحثة تفترض أف تنمية الثقة بالنفس وكؿ 

ي الضبط الذاتي أو مركز التحكـ سيقمؿ مف ممارسة السموؾ العدواني. كما تبيف أف التمتع ما يقو 
بمركز ضبط سمة ذكرية، وىذه حقيقة تؤكدىا تمؾ الثقافة االجتماعية التي تتحيز لمذكر أكثر مف 

يقاؿ عمى نفسو األنثى، كما أف ىامش التجاوز عف الخطأ يأتي دائمًا في صالح الذكر، والشيء 
 تع الذكر بقدر كبير مف الحرية.تم

أكدت نتائج الدراسة أف مفيوـ الذات اإليجابي يحمي الفرد مف االنجراؼ وراء التيار      
العدواني. ذلؾ ألف الفرد الذي يتسـ بمفيوـ ذات إيجابي يرتبط بالعالـ الخارجي ويتمتع بعبلقات 

حرص عمى أف يتصرؼ وفؽ ، ويتصرؼ وفؽ نظرة اآلخريف إليو، ويودافئة اجتماعية حسنة
توقعات الغير. كما ال يشعر صاحب مفيـو الذات اإليجابي بالتحيز ضده، ألنو يتوقع الخير مف 
اآلخريف، ويتصرؼ وفؽ ما لديو مف إطار قيمي متماسؾ، فبل يشعر بالغبف. كما أف فكرة 

 يشعر صاحب مفيوـ الذات اإليجابي عف نفسو جيدة وتسير وفؽ متعارفات المجتمع ولذا ال
بالحرماف، وىو ال يستجيب لئليحاء حيث ال يقمد مثبل النماذج غير السوية، كما يتأثر ذوو مفيـو 

بالحرية  ـيمانيإلعمى اآلخر  الرأيفرض  وفيحب الذات اإليجابي بالنماذج الناجحة في بيئتيـ، وال
 الشخصية وقوة اإلرادة.

 مما سبؽ يمكف استنتاج اآلتي:
ويسمكيا الفرد عندما تتـ معاقبتو بشدة، أو يتـ حرمانو مف أشياء يحبيا،  ة بشريةصفالعدواف أف 

 عدـويشعر بالكراىية والنبذ، ويفشؿ في بموغ أىدافو، ويرتبط بالنماذج العنيفة، ويشعر بالدونية و 
، وكراىية الذات، وفقداف الحب والدعـ، والعجز عف بموغ األىداؼ الشخصية، حيث األىمية
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قوية عبلقة بمثابة صرخة لطمب الحب والدعـ واإلشعار بالقيمة. العدواف عمى  يصبح العدواف ىنا
باإلحباط الذي تتعدد صوره، ىذا اإلحباط الذي يعجز الفرد عف تحممو فيسمؾ العدواف ليخفؼ مف 

 آالمو غير المحتممة. 
في  يرتبط مركز الضبط بالحرية والدعـ االجتماعي، وبالقدرة عمى تحقيؽ مكاسب كثيرة     

الحياة، والشعور بالعدؿ والحب، والتحرر مف ممارسة آليات الدفاع النفسية، حيث يدرؾ صاحب 
الضبط القوي أنو المسؤوؿ عف نجاحو وفشمو، وىو قوي اإلرادة، وال يؤمف بالصدفة والحظ، 
ويحدد أىدافو وفؽ قدراتو ويعمؿ عمى تحقيقيا، ويشعر بالرعاية والدعـ، ويتوسـ الخير في 

يف، ويستأنس بالنماذج الناجحة، ويتحمؿ اإلحباط، ويتسـ باالتزاف االنفعالي، وال يقمد أو اآلخر 
 يرتبط بالنماذج غير السوية، وال يعاني مف سوء المعاممة، ويوثؽ فيو، ويشعر بالحب.
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 التوصيات:
 ، فإف الباحثة توصي باآلتي:في ضوء نتائج الدراسة الحالية

عمى توعية اآلباء والمعمميف بضرورة االبتعاد عف العقاب البدني والمفظي لممراىؽ العمؿ  (3
 ،ويشعرُه بالدونية ،ألنو أسموب يحبطو وُيكوف لديو مفيوـ ذات سمبي ويضعؼ ثقتو بنفسو

 وينمي السموؾ العدواني لديو.
تجنب فرض قيود بدوف مبرر عمى الطبلب في مرحمة المراىقة، وتوضيح وشرح  (2

صدار تعميمات جديدة لمطبلب؛ ألف الطبلب في ىذه األسبا ب في حالة فرض نظـ وا 
 المرحمة يكرىوف السمطة ويقاومونيا.

برامج إرشادية ومحاولة وضع وحصرىا لدى الطمبة مظاىر السموؾ العدواني  مبلحظة (1
 تيا، أو عقد ندوات عممية لمناقشة أسبابيا ومف ثـ طرح حموؿ ليا.تيدؼ إلى تخفيؼ حد

العقوبات المدرسية عمى كؿ طالب يعتدي عمى غيره، أو يعبث باألثاث المدرسي تطبيؽ  (4
أو يسخر مف المدرسيف، أو يتنمر عمى زمبلئو، أو يخّؿ بالنظاـ المدرسي، واستخداـ 

 كافة السبؿ التربوية لحؿ المشكبلت التي يثيرىا الطبلب.
لمطمبة، وتعرؼ  إعطاء محاضرات توعوية تحدُّ مف العنؼ المدرسي، وتكشؼ مثالبو (5

 بأسبابو وعواقبو.
توعية اآلباء بمثالب التمييز بيف األبناء والتحيز لبعضيـ بالتدليؿ والحب، حتى ال يشّب  (6

ـ  العدواف لبلنتقاـ مف غيرىـ.  المنبوذوف عمى كراىيتيـ وكراىية اآلخريف، ويسمكوا مف ث
اء سبؿ ممارسة العدواف توعية اآلباء بعيوب أسموب العقاب البدني، حتى ال يتعمـ األبن (7

 مع غيرىـ بالتقميد والمحاكاة.
أىمية اتساـ اآلباء بالرحمة والمودة وأف يبتعدوا عف أساليب القسوة والعنؼ حتى ال يشعر  (8

 أبناؤىـ بالدونية وعدـ األىمية.
توجيو اآلباء ألبنائيـ باالبتعاد قدر اإلمكاف عف االرتباط برفاؽ السوء والعدوانييف حتى ال  (9

 وىـ، وأف يتـ ذلؾ بمعرفة األفراد الذيف يختمط بيـ أبناؤىـ.يقمد
مراقبة اآلباء لؤلشرطة السينمائية التي يشاىدىا أبناؤىـ، وأف يبعدوىـ منذ الصغر عف  (30

مشاىدة أشرطة العنؼ حتى ال يصبحوا عدوانييف، وأف يشرحوا ليـ خدع ىذه األشرطة 
 حتى ال يتشربوا االتجاىات العدوانية.

ضرورة اىتماـ المربيف بتنمية وجية الضبط الداخمي لدى أبنائيـ وطمبتيـ، مف خبلؿ  (33
ىذا  ألفإعطائيـ الفرصة لتحمؿ المسؤولية، واتخاذ القرارات وبث الثقة في أنفسيـ، 

 يساعدىـ عمى مواجية المشكبلت واالعتماد عمى أنفسيـ.
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بأىمية مركز ببلت معيـ وتوعية المعمميف عبر إعبلنات مكتوبة أو أثناء مقاتبصير  (32
في تدعيمو لدى طمبة المرحمة  ، وكيفية إسياميـالضبط والعوامؿ المؤثرة في تحديده

 الثانوية.
وجية الضبط لدى الطمبة وذلؾ مف خبلؿ لفي المؤسسات التعميمية  إدراؾ المسؤوليف (31

بط إقامة برامج وندوات ثقافية واجتماعية وأنشطة مختمفة تساعد عمى تقوية وجية الض
 الداخمي وتعزيز مفيـو الذات لدييـ.

مساعدة الفرد منذ الصغر عمى تحمؿ المسئولية وتنمية األنا األعمى فيو، ومساعدتو  (34
 عمى تحقيؽ أىدافو بنفسو، ودمجو في محيطو االجتماعي حتى ال يشّب عمى العزلة.

كف توعية النشء بأنو ال مجاؿ لمحظ أو الصدفة في تحقيؽ النجاح، ألف كؿ شيء يم (35
 إنجازه فقط بالكفاح والمثابرة والصبر، وأف المرء يجني فقط ثمار ما زرعت يداه.

وذلؾ  ،تصرفات أبنائيا اإليجابية بالتشجيع المعنوي والماديلاألسرة  تعزيزضرورة  (36
 ألىميتيا في عممية التنشئة االجتماعية وأثرىا عمى شخصية األبناء وسموكيـ.

وتحقيؽ متطمباتيـ وتمبية حاجاتيـ  الثانوية لمرحمةبفيـ شخصية الطمبة في ا االىتماـ (37
 النفسية.

أوجو الرعاية النفسية  ليقدمواجتماعييف في المدارس الثانوية نفسييف واتوفير أخصائييف  (38
 مساعدتيـ في التغمب عمى المشكبلت التي تواجييـ.لواالجتماعية لمطمبة و 

عمى الجانب عدـ التركيز و  ،واالجتماعية لمطمبة نفعاليةاال مجوانبلالمدرسة  رصد (39
 المعرفي التحصيمي فقط.

بضرورة توفير الفرصة لمطمبة عبر وسائؿ اإلعبلـ المختمفة توعية الوالديف والمربيف  (20
ومشاركتيـ في تبادؿ الرأي فيما بينيـ بأسموب  ،لمتعبير عف آرائيـ واحتراـ تمؾ اآلراء

 مرف ومنحيـ االستقبلؿ والحرية.
و ومنحو مياـ ينجح فييا ليحس منذ الصغر، ومساواتو بإخوتميتو أىاالبف بإشعار  (23

شباع كافة حاجاتو النفسية والبيولوجية واالجتماعية، ومساعدتو عمى معرفة  بقيمتو، وا 
 إمكاناتو، وتحديد أىدافو كي ينجح فييا.

توعية الفرد منذ الصغر بضرورة االعتماد عمى نفسو في بموغ أىدافو، حتى يشّب عمى  (22
 واالجتياد ويتحمؿ تبعات تراخيو أو تياونو في أداء المياـ الموكمة إليو.الجد 

تنشئة الفرد منذ الصغر عمى الكفاح مف أجؿ بموغ أىدافو بجيده، وتنمية قوة اإلرادة فيو،  (21
 وتنمية ثقتو بنفسو، وتدريبو عمى تحمؿ المسئولية حتى ال يشب  اتكاليًا.

أبنائيا المختمفة حتى يقوى ارتباطيـ بيا ويتكوف توجيو األسرة لبلىتماـ بإشباع حاجات  (24
 لدييـ مفيـو الذات اإليجابي.
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العمؿ عمى توعية مستشاري التوجيو المدرسي بمفيوـ الذات ومركز الضبط وأىميتيما  (25
 مرحمة الثانوية.ال توجيو واإلرشاد النفسي لمطمبة فيفي عممية ال

 المقترحات:
ج تقترح الباحثة إمكانية القياـ بدراسات وبحوث في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائ

 أخرى، يمكف اإلشارة إلييا في النقاط اآلتية:
إجراء دراسة حوؿ عبلقة اإلحباط ببعض المشكبلت النفسية والسموكية الشائعة لدى طمبة  (3

 المرحمة الثانوية.
 عبلقة بيف العصابية والعدواف لدى اآلباء.الإجراء دراسة حوؿ ( 2
 إجراء دراسة حوؿ عبلقة مركز الضبط بأساليب التنشئة االجتماعية لؤلبناء.( 1
 إجراء دراسة حوؿ عبلقة العدواف بقوة األنا.( 4
 إجراء دراسة حوؿ عبلقة مفيـو الذات بأساليب المعاممة الوالدية.( 5
 .الدفاع النفسيإجراء دراسة حوؿ عبلقة العدواف بآليات ( 6
 ة مركز الضبط بالسمات الشخصية.إجراء دراسة حوؿ عبلق( 7
 إجراء دراسة حوؿ عبلقة العدواف باالغتراب.( 8
 السمات الشخصية لدى طمبة الثانوية. العدواني ببعضالسموؾ  إجراء دراسة حوؿ عبلقة( 9

السموؾ العدواني بالمستوى االقتصادي والثقافي لؤلسرة لدى طمبة  إجراء دراسة حوؿ عبلقة( 30
 الثانوية.

 السموؾ العدواني بالتفكؾ األسري لدى طمبة الثانوية. إجراء دراسة حوؿ عبلقة ( 33
 الجنسيف لدى طمبة الثانوية. بأساليب تنشئة السموؾ العدواني إجراء دراسة حوؿ عبلقة (32
الخارجي( بدافعية اإلنجاز ومستوى  –مركز الضبط )الداخمي  إجراء دراسة حوؿ عبلقة( 31

 نوية.الطموح لدى طمبة الثا
الخارجي( بتقدير الذات لدى طمبة  –مركز الضبط )الداخمي  إجراء دراسة حوؿ عبلقة( 34

 الثانوية.
 مفيـو الذات بالمكانة االجتماعية واالقتصادية لدى طمبة الثانوية. إجراء دراسة حوؿ عبلقة( 35
 الثانوية.قوة األنا والقمؽ لدى طمبة ب مفيـو الذات إجراء دراسة حوؿ عبلقة( 36
  مفيـو الذات بالحرماف مف الرعاية الوالدية لدى طمبة الثانوية. إجراء دراسة حوؿ عبلقة( 37
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 .3999العربي، 

 .3993راجح، أحمد عزت، أصوؿ عمـ النفس، اإلسكندرية: دار المعارؼ،  (37
 .2002رضواف، سامر جميؿ، الصحة النفسية، عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع،  (38
(، 2السبلـ، التوجيو واإلرشاد النفسي، القاىرة: عالـ الكتب، ط) زىراف، حامد عبد (39

3980. 
راف، حامد عبدالسبلـ، الصحة النفسية والعبلج النفسي، القاىرة: عالـ الكتب، زى (20

 .3997(، 1ط)
، البحث العممي )أساليبو وتقنياتو(، عياد سعيدامطير، عصماف، سركز، العجيمي (23

 .2002(، 3طرابمس: الجامعة المفتوحة، ط)
سبلمة، مرفت عبد المنعـ، اإلعاقة البصرية )مفيوـ الذات وبعض االضطرابات  (22

 .2033الجامعية، المعرفة النفسية لدى الكفيؼ(، اإلسكندرية: دار 
السيد، فؤاد البيي، عمـ النفس اإلحصائي وقياس العقؿ البشري، القاىرة: دار الفكر  (21

 .2005العربي، 
المنعـ شحاتو ، عمـ  عبد محمود، شوقي ،طريؼ  فرج، الحميـ محمود، السيد، عبد (24

 .2004(، 2يتراؾ لمنشر والتوزيع، ط)إالنفس االجتماعي المعاصر، القاىرة: 
(، 2السيد، فؤاد البيي، عمـ النفس االجتماعي، الكويت: دار الكتاب الحديث، ط) (25

3980. 
شقير، زينب، الشخصية السوية المضطربة، القاىرة: مكتبة النيضة المصرية،  (26

 .2002(، 2ط)
 -الوقاية -الشيخمي، خالد خميؿ، المشكبلت السموكية لدى األطفاؿ )الظاىرة (27

 .2005(، 3العبلج(، العيف: دار الكتاب الجامعي، ط)
الطواب، سيد محمود، الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، القاىرة: إيتراؾ لمطباعة،  (28

2008. 
لتطبيؽ، عماف: دار وائؿ لمنشر، الظاىر، قحطاف أحمد، مفيوـ الذات بيف النظرية وا (29

 .2004(، 3ط)
الظاىر، قطحاف أحمد، مفيوـ الذات بيف النظرية والتطبيؽ، عماف: دار وائؿ لمنشر،  (10

 .2030(، 2ط)
عبد العزيز، رشاد عمي، سيكولوجية الفروؽ بيف الجنسيف، القاىرة: مؤسسة المختار  (13

 .3998(، 3لمنشر والتوزيع، ط)
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(، 5ئ عمـ اإلجراـ، بيروت: دار النيضة العربية، ط)الستار، فوزية، مباد عبد (12
3985. 

العاؿ، سيد، نظريات عمـ النفس والمداخؿ األساسية لدراسة السموؾ اإلنساني،  عبد (11
 .3988(، 2القاىرة: مكتبة سعيد رأفت، ط)

العاؿ، سيد، نظريات عمـ النفس والمداخؿ األساسية لدراسة السموؾ اإلنساني،  عبد (14
 .3992سعيد رأفت،  القاىرة: مكتبة

العزيز، مفتاح محمد، الصحة النفسية واالضطرابات الوظيفية )مفاىيـ، ونماذج،  عبد (15
 .2004ونظريات، ودراسات(، اإلسكندرية: دار األندلس، 

الديف، خالد، السموؾ العدواني عند األطفاؿ، عماف: دار أسامة لمنشر والتوزيع،  عز (16
 .2030(، 3ط)

المطيؼ، سيكولوجية العدوانية وترويضيا )منحى عبلجي معرفي  العقاد، عصاـ عبد (17
 .2003جديد(، القاىرة: دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع، 

 .3982(، 6عكاشة، أحمد، عمـ النفس الفسيولوجي، القاىرة: دار المعارؼ، ط) (18
عمارة، محمد عمي، برامج عبلجية لخفض مستوى السموؾ العدواني لدى المراىقيف،  (19

 .2008كندرية: المكتب الجامعي الحديث، اإلس
الرحمف محمد، عمـ النفس الطبي الوقائي، اإلسكندرية: دار الفكر  العيسوي، عبد (40

 .2033(، 3الجامعي، ط)
فايد، حسيف عمي، دراسات في الصحة النفسية، اإلسكندرية: المكتب الجامعي  (43

 .2003الحديث، 
، االضطرابات السموكية فالرحم خميؿ عبد المعايطة، مصطفى نوري، القمش، (42

 .2007(، 3واالنفعالية، عماف: دار المسيرة لمنشر، ط)
، في سيكولوجية الغضب، اإلسكندرية: دار مايسة أحمد النياؿ، عبلء الديف، كفافي، (41

 .2008(، 3الجامعية، ط)المعرفة 
كماؿ، عمي، النفس )انفعاالتيا وأمراضيا وعبلجيا(، بغداد: دار واسط لمنشر  (44

 .3988(، 4، ط)والتوزيع
كوافحة، تيسير مفمح، القياس والتقويـ )أساليب القياس والتشخيص في التربية  (45

 .2001(، 3الخاصة(، عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، ط )
ممحـ، سامي محمد، عمـ نفس النمو )دورة حياة اإلنساف(، عماف: دار الفكر،  (46

 .2032(، 2ط)
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المعاصر، بيروت: دار النيضة العربية لمطباعة المميجي، حممي، عمـ النفس  (47
 .3972(، 2والنشر، ط)

 -ميزاب، ناصر، إشكالية مفيوـ الذات عبر مقاربات نفسية مختمفة )المصطمح (48
المآؿ(، عماف: دار وائؿ لمنشر،  -القياس -التناوالت النظرية -المحددات -األبعاد

 .2031(، 3ط)
حث في عمـ النفس االجتماعي(، اإلسكندرية: لنياؿ، مايسة، التنشئة االجتماعية )مبا (49

 .2002معرفة الجامعية، الدار 
الحميد، المرجع في عمـ النفس االجتماعي، جدة: دار الشروؽ،  الياشمي، عبد (50

3989. 
الوابمي، عبد اهلل بف محمد، السموؾ العدواني لدى األطفاؿ المتخمفيف عقميًا )طبيعتو  (53

 .3991بحوث التربوية، وأساليب معالجتو(، الرياض: مركز ال
 ثانيًا: الرسائل العممية:

أبو حطب، ياسيف مسمـ، فاعمية برنامج مقترح لتخفيؼ السموؾ العدواني لدى طبلب  (3
الصؼ التاسع األساسي بمحافظات غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة: الجامعة 

 .2002اإلسبلمية، كمية التربية، 
النفسي واالجتماعي وعبلقتو بمركز الضبط  اهلل يوسؼ، التوافؽ أبو سكراف، عبد (2

الخارجي( لممعاقيف حركيًا في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة:  -)الداخمي
 .2009الجامعة اإلسبلمية، كمية التربية، 

أبو ناىية، صبلح الديف محمد، مواضع الضبط وعبلقتيا ببعض المتغيرات االنفعالية  (1
 .3984غير منشورة، جامعة عيف شمس، كمية التربية،  والمعرفية، رسالة دكتوراه

بف الزيف، نبيمة، مركز الضبط لدى الطمبة المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا، رسالة ماجستير  (4
 .2005غير منشورة، جامعة ورقمة، كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية، 

ى الجريمة، رسالة بوزيد، إبراىيـ، عبلقة وجية الضبط باليأس لدى عينة مف العائديف إل (5
ماجستير غير منشورة، الجزائر: جامعة محمد خيضر، كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية 

 .2009واالجتماعية، 
بوشاشي، سامية، السموؾ العدواني وعبلقتو بالتوافؽ النفسي االجتماعي لدى طمبة  (6

عمـو الجامعة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر: جامعة مولود معمري، كمية ال
 .2031اإلنسانية واالجتماعية، 
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التبيتي، إبراىيـ سعيد، مفيوـ الذات والتحصيؿ الدراسي والمستوى االقتصادي  (7
واالجتماعي لدى ذوي المشكبلت مف المرحمة الثانوية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .3988مكة المكرمة: جامعة أـ القرى، كمية التربية، 
وعبلقتو بالتوافؽ النفسي واالجتماعي لطمبة جامعة جابر، محمد حسف، موقع الضبط  (8

 .3995بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كمية التربية، 
المجيد عمر، مظاىر العدواف لدى طمبة مرحمة الثانوية التخصصية  الجروشي، عبد (9

ة: بمدينة مصراتة وعبلقتو باالكتئاب النفسي، رسالة ماجستير غير منشورة، مصرات
 .2007أكاديمية الدراسات العميا، 

الحربي، حناف حمادي، معتقدات الكفاية العامة واألكاديمية واتجاه الضبط وعبلقتيما  (30
بالتحصيؿ الدراسي في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية واألكاديمية لدى عينة مف 

ية طبلب وطالبات جامعة أـ القرى، رسالة ماجستير غير منشورة، المممكة العرب
 .2006السعودية: جامعة أـ القرى، كمية التربية، 

الحربي، عواض بف محمد، العبلقة بيف مفيـو الذات والسموؾ العدواني لدى الطبلب  (33
الصـ، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية، 

 .2001كمية الدراسات العميا، 
السيطرة والتعامؿ مع الضغوط النفسية، رسالة ماجستير الحمو، بثينة منصور، مركز  (32

 .3989غير منشورة، جامعة بغداد، كمية اآلداب، 
حمودة، زينب محمد، مظاىر االغتراب وعبلقتيا بمركز الضبط الداخمي والخارجي لدى  (31

عينة مف المعممات بمرحمة التعميـ األساسي بمنطقة الخمس، رسالة ماجستير غير 
، منشورة، جامعة ا  .2032لمرقب، كمية اآلداب والعمـو

الخثعمي، صالح بف سفير، وجية الضبط واالندفاعية لدى المتعاطيف وغير المتعاطيف  (34
لمييرويف، رسالة ماجستير غير منشورة، الدماـ: جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، كمية 

 .2008الدراسات العميا، 
الدية لمطفؿ وعبلقتيا بالسموؾ العدواني، الخيتوني، عفاؼ أحمد، أساليب المعاممة الو  (35

ألطفاؿ الشؽ الثاني لمرحمة التعميـ األساسي بمدينتي طرابمس وجنزور، رسالة ماجستير 
 .2007غير منشورة، طرابمس، أكاديمية الدراسات العميا، 

دحبلف، أحمد محمد، العبلقة بيف مشاىدة بعض برامج التمفاز والسموؾ العدواني لدى  (36
حافظات غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة: الجامعة اإلسبلمية، كمية األطفاؿ بم

 .2001التربية، 
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الدروقي، حناف حسف، أثر برنامج سموكي في خفض السموؾ العدواني لفئة مف المعاقيف  (37
 .2008عقميًا، رسالة ماجستير غير منشورة، بنغازي: أكاديمية الدراسات العميا، 

الخارجي(  -ة بالنفس وعبلقتيا بمركز الضبط )الداخميالرديني، آالء محمد، الثق (38
والتوافؽ النفسي واالجتماعي لدى طمبة الشيادة الثانوية العامة بشعبية المرقب، رسالة 

 ،  .2004ماجستير غير منشورة، جامعة المرقب، كمية اآلداب والعمـو
ميتي الطب زنيبيؿ، يوسؼ محمد، الصحة النفسية وعبلقتيا بمفيـو الذات لدى طمبة ك (39

البشري والمعمميف بجامعة مصراتة، رسالة ماجستير غير منشورة، طرابمس: كمية اآلداب، 
2030. 

اهلل، دراسة الفروؽ بيف األسوياء وذوي صعوبات التعمـ في كؿٍّ  الشنطة، مسعودة عبد (20
مف مفيوـ الذات والتوافؽ النفسي واالجتماعي لدى تبلميذ الصؼ الخامس مف مرحمة 

ألساسي بمنطقة األصابعة، رسالة ماجستير غير منشورة، طرابمس: أكاديمية التعميـ ا
 .2009الدراسات العميا، 

الشيري، عمي بف نوح، العنؼ لدى طبلب المرحمة المتوسطة في ضوء بعض  (23
المتغيرات النفسية واالجتماعية في مدينة جدة، رسالة ماجستير غير منشورة، مكة 

 .2009التربية،  المكرمة: جامعة أـ القرى، كمية
الشيخي، حسف بف عمي، البلمعيارية )األنومي( ومفيـو الذات والسموؾ االنحرافي لدى  (22

المنحرفيف وغير المنحرفيف في مدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: 
 .2001جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، كمية الدراسات العميا، 

مظاىر وأسباب السموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة  الصالح، تياني محمد، درجة (21
األساسية في المدارس الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية وطرؽ عبلجيا مف 
وجية نظر المعمميف، رسالة ماجستير غير منشورة، نابمس: جامعة النجاح الوطنية، كمية 

 .2032الدراسات العميا، 
ية األنشطة الفنية في تخفيض حدة السموؾ العدواني الصايغ، فالنتينا وديع سبلمة، فاعم (24

لدى األطفاؿ الصـ في مرحمة الطفولة المتأخرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة 
 .2003حمواف، كمية التربية الفنية، 

الضيداف، الحميدي محمد، تقدير الذات وعبلقتو بالسموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة  (25
شورة، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو ن، رسالة ماجستير غير مالمتوسطة بمدينة الرياض

 .2001األمنية، كمية الدراسات العميا، 
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الطيار، فيد بف عمي، العوامؿ االجتماعية المؤدية لمعنؼ لدى طبلب المرحمة الثانوية،  (26
رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية، كمية 

 .2005العميا،  الدراسات
الخالؽ، فاطمة حسيف، مفيـو الذات والتوافؽ النفسي واالجتماعي لدى متقاعدي  عبد (27

القوات المسمحة بمدينة البيضاء، رسالة ماجستير غير منشورة، بنغازي: أكاديمية 
 .2032الدراسات العميا، 

وعبلقتو  العمي، ميند عبد سميـ، مفيوـ الذات وأثر بعض المتغيرات الديموغرافية عبد (28
بظاىرة االحتراؽ النفسي لدى معممي المرحمة الثانوية الحكومية في محافظتي جنيف 
ونابمس، رسالة ماجستير غير منشورة، نابمس: جامعة النجاح الوطنية، كمية الدراسات 

 .2001العميا، 
اهلل، نبوية لطفي، مفيوـ الذات لدى األطفاؿ المحروميف مف األـ، رسالة ماجستير  عبد (29

 .2000ر منشورة، جامعة عيف شمس، معيد الدراسات العميا لمطفولة، غي
الغني، مدى فاعمية برنامج إرشادي في تخفيؼ حّدة السموؾ العدواني  عبود، صبلح عبد (10

لدى طبلب الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 
 .3993أسيوط، كمية التربية، 

جابر، العدواف لدى تبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي وعبلقتو عبود، عبلء  (13
بأساليب التنشئة االجتماعية كما يدركونيا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عيف 

 .3994شمس، معيد الدراسات العميا لمطفولة، 
ينة عريشي، صديؽ بف أحمد، نمو األحكاـ الخمقية وعبلقتو بالسموؾ العدواني لدى ع (12

مف نزالء مؤسسة التربية النموذجية والتعميـ العاـ في مرحمة المراىقة بمنطقة مكة 
أـ القرى، كمية التربية،  ةالمكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، مكة المكرمة: جامع

2004. 
عسيري، عبير محمد، عبلقة تشكؿ ىوية األنا بكؿ مف مفيوـ الذات والتوافؽ النفسي  (11

ـ لدى عينة مف طالبات المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ، رسالة واالجتماعي والعا
 .2001ماجستير غير منشورة، مكة المكرمة: جامعة أـ القرى، كمية التربية، 

العطوي، سياـ رجب، الخجؿ وعبلقتو بمفيوـ الذات لدى تبلميذ الشؽ الثاني بمرحمة  (14
ة، طرابمس: أكاديمية التعميـ األساسي بمنطقة جنزور، رسالة ماجستير غير منشور 

 .2009الدراسات العميا، 



769 

 

بتساـ ىادي أحمد، العبلقة بيف وجية الضبط والعوامؿ الخمسة الكبرى في إالعفاري،  (15
الشخصية لدى عينة مف طالبات جامعة أـ القرى بمكة المكرمة، رسالة ماجستير غير 

 .2033منشورة، جامعة أـ القرى، كمية التربية، 
الكريـ، فاعمية برنامج التدريب عمى الميارات االجتماعية في خفض  العمايرة، أحمد عبد (16

السموؾ العدواني لدى طمبة الصفوؼ االبتدائية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 
 .3993األردنية، كمية الدراسات العميا، 

 العنزي، فارس بف حمود، الشعور بالوحدة النفسية وعبلقتو بالسموؾ العدواني لدى نزالء (17
دار التربية االجتماعية بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: جامعة 

 .2030نايؼ العربية لمعمـو األمنية، كمية الدراسات العميا، 
الفبلح، آماؿ نوري، السموؾ العدواني وانعكاسو عمى التحصيؿ الدراسي لمطبلب، رسالة  (18

 .2033سات العميا، ماجستير غير منشورة، بنغازي: أكاديمية الدرا
الفيمكاوي، محمد عيسى، الفروؽ في أبعاد التفاعؿ األسري داخؿ أسر التبلميذ ذوي  (19

اإلعاقة الذىنية البسيطة العدوانييف وغير العدوانييف بدولة الكويت، رسالة ماجستير غير 
 .2007منشورة، الكويت: جامعة الخميج العربي، كمية الدراسات العميا، 

سمير، الحاجات النفسية ومفيوـ الذات وعبلقتيما بمستوى الطموح لدى القطناني، عبلء  (40
طمبة جامعة األزىر بغزة في ضوء نظرية محددات الذات، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .2033غزة: جامعة األزىر، كمية التربية، 
المبروؾ، فوزي محمد، الضغوط النفسية وعبلقتيا بأبعاد مفيوـ الذات لدى عينة مف  (43

ة جامعة الزاوية، رسالة ماجستير غير منشورة، طرابمس: أكاديمية الدراسات العميا، طمب
2030. 

مسعود، خالد عاشور، مفيوـ الذات وعبلقتو بالسموؾ العدواني لدى طمبة السنة الثانية  (42
مف مرحمة التعميـ الثانوي التخصصي بمدينة مصراتة، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .2008راسات العميا، طرابمس: أكاديمية الد
اهلل محمد، العوامؿ النفسية واالجتماعية المسئولة عف العنؼ المدرسي في  النيرب، عبد (41

المرحمة اإلعدادية كما يدركيا المعمموف والتبلميذ في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير 
 .2008منشورة، غزة: الجامعة اإلسبلمية، كمية التربية، 

وؾ العدواني لمطفؿ وعبلقتو بأساليب التنشئة االجتماعية، امحمد، السم بتساـإىويسة،  (44
 .2009رسالة ماجستير غير منشورة، طرابمس: أكاديمية الدراسات العميا، 
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بتساـ رشيد، اإليثار وعبلقتو ببعض المتغيرات لمنفسية لدى طالبات الجامعة إاليازجي،  (45
إلسبلمية، كمية التربية، اإلسبلمية بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة، الجامعة ا

2003. 
 ثالثًا: الدوريات والمجالت العممية:

العظيـ، العبلقة بيف وجية الضبط واالكتئاب لدى طمبة الفرقة األولى  أحمد، أشرؼ عبد (3
قسـ التربية الخاصة بكمية التربية، بحث غير منشور، البيضاء: جامعة عمر المختار، 

 .2034كمية التربية، 
كامؿ، السموؾ اإلنساني بيف الحب والعدواف، مجمة عمـ النفس، القاىرة: أحمد، سيير  (2

 .3991الييئة المصرية العامة لمكتاب، العدد السابع والعشروف، 
، الفروؽ في مركز التحكـ ومفيـو الذات بيف أحمد محمد شناف، انو، فاطمة أحمد، (1

لتطوير التفوؽ، والية  الموىوبيف والعادييف مف تبلميذ مرحمة األساس، المجمة العربية
 .2033الجزيرة، المجمد الثاني، العدد الثالث، 

بني خالد، محمد سميماف، مركز الضبط وعبلقتو بمستوى التحصيؿ األكاديمي لدى طمبة  (4
كمية العموـ التربوية في جامعة آؿ البيت، مجمة الجامعة اإلسبلمية )سمسمة الدراسات 

 .2009شر، العدد الثاني، اإلنسانية(، األردف: المجمد السابع ع
، مفيوـ الذات لدى طمبة الدراسات اهلل عبد الصالحي، اهلل، الحموري، خالد عبد (5

االجتماعية في جامعة القصيـ في ضوء بعض العوامؿ المؤثرة فيو، مجمة الجامعة 
اإلسبلمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية(، المممكة العربية السعودية: المجمد التاسع عشر، 

 .2033العدد األوؿ، 
الحموي، منى، التحصيؿ الدراسي وعبلقتو بمفيوـ الذات لدى عينة مف تبلميذ الصؼ  (6

الخامس )الحمقة الثانية( مف التعميـ األساسي في مدارس محافظة دمشؽ الرسمية، مجمة 
 .2030جامعة دمشؽ، المجمد السادس والعشروف، 

خارجي وعبلقتو ببعض متغيرات ال – الرحمف، الضبط الداخمي الخطيب، رجاء عبد (7
الشخصية لدى جناح األحداث، مجمة عمـ النفس، الييئة المصرية العامة لمكتاب، العدد 

 .3990الخامس عشر، 
دروزه، أفناف نظير، العبلقة بيف مركز الضبط ومتغيرات أخرى ذات عبلقة لدى طمبة  (8

نسانية(، نابمس: المجمد الدراسات العميا، مجمة الجامعة اإلسبلمية )سمسمة الدراسات اإل
 .2007الخامس عشر، العدد األوؿ، 
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الزعبي، أحمد، العبلقة بيف الذكاء االجتماعي والسموؾ العدواني لدى الطمبة العادييف  (9
 .2033والمتفوقيف، المجمة األردنية في العمـو التربوية، المجمد السابع، العدد الرابع، 

والنظريات المفسرة لو، المجمة الجامعة، الزاوية:  الزليطني، نجاة أحمد، سيكولوجية العدواف (30
 .2034المجمد الرابع، العدد السادس عشر، 

شياب، شيرزاد محمد، موقع الضبط وعبلقتو بمتغير الجنس وسنوات الخدمة لدى  (33
المرشديف التربوييف في مركز محافظة نينوى، دراسة تربوية، الموصؿ: العدد العاشر، 

2030. 
أثر أسموب العبلج الواقعي في تنمية مفيوـ الذات لدى التبلميذ صادؽ، سالـ نوري،  (32

المكفوفيف في معيد النور، مجمة ديالى، بغداد: جامعة ديالى، كمية التربية، العدد الثالث 
 .2006والعشروف، 

إبراىيـ، طبيعة العبلقة االرتباطية بيف التعاطؼ والسموؾ العدواني لدى  عفراء العبيدي، (31
مرحمة المتوسطة في مدارس بغداد الرسمية، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد عينة مف طمبة ال

 .2033الثالث والرابع،  افالسابع والعشروف، العدد
اهلل، تقدير الذات وعبلقتو بالسموؾ العدواني لدى طمبة الصؼ الثامف  مجمي، شايع عبد (34

ع والعشروف، مف مرحمة التعميـ األساسي بمدينة صعدة، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد التاس
 .2031العدد األوؿ، 

مرسي، كماؿ، سيكولوجية العدواف، مجمة العموـ االجتماعية، الكويت: المجمد الثالث  (35
 .3985عشر، العدد الثاني، 
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 مصراتة – األكاديمية الميبية
 مدرسة العمـو اإلنسانية

 قسـ عمـ النفس
 شعبة التوجيو واإلرشاد النفسي  

 
 
 

 استبيان حول:
 الخارجي(  –مظاىر السموك العدواني وعالقتيا بمركز الضبط )الداخمي 

 ومفيوم الذات لدى طمبة الشيادة الثانوية العامة بمدينة مصراتة
 

 عبدالحميد الضراطية آمنةإعداد الطالبة: 
 نـــعثمان عمي أميمإشراؼ الدكتور: 

 
 

 أخي الطالب، أختي الطالبة:
 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

تتألؼ المقاييس الحالية مف مجموعة مف العبارات، أرجو اختيار المناسب لؾ واإلجابة 
وتأكد بأف  العمميعنو بكؿ صدؽ وموضوعية، عممًا بأف اإلجابة ستستخدـ ألغراض البحث 

 .إجابتؾ ستحظى بالسرية التامة
( أماـ العبارة التي تختارىا، وحاوؿ أاّل تترؾ أي عبارة لذا نأمؿ منكـ وضع عبلمة )

 بدوف اإلجابة عنيا.
 مع خالص شكرنا وتقديرنا سمفاً 

 
 لذكر االسـ. ي: ال داعمالحظة
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 أواًل: المقياس األول:
 :ىل أنت موافق عمى اآلتي

 أثذا   أؽ١بٔب   دائّب   اٌؼجــــــــبسح س.َ

    أسد اإلعبءح اٌٍفظ١خ ثاعبءح ثذ١ٔخ.  7

    ػٕذِب أغؼت أػشة سأعٟ ثؼٕف.  0

    أغؼت ٚأػشة ا٢خش٠ٓ ٤رفٗ ا٤عجبة.  3

    أ٘بعُ ِٓ ٠خزٍفْٛ ِؼٟ فٟ اٌشأٞ.  2

    أػجش ثّؾز٠ٛبد اٌفظً.  2

    ثبٌٍَٛ ػٍٝ ٔفغٟ.أشؼش ثإٟٔٔ اٌغجت فٟ وض١ش ِٓ اٌّشبوً ٚأٌمٟ   6

    أرشبعش ِغ صِالئٟ ثبٌفظً أٚ اٌّذسعخ.  1

    ألٛي ثؼغ إٌىزبد ٚاٌفىب٘خ ػٍٝ اٌّؼٍُ ثمظذ اٌغخش٠خ.  9

    ؽ١ّٕب أغؼت ألَٛ ثزّض٠ك ِالثغٟ.  8

    ألَٛ ثزم١ٍذ أطٛاد ثؼغ اٌؾ١ٛأبد أصٕبء وزبثخ اٌّؼٍُ ػٍٝ اٌغجٛسح.  72

    أؽظً ػٍٝ ؽمٛلٟ ثبٌمٛح.  77

    ػٍٝ اٌّمبػذ اٌّذسع١خ. اٌزغٍكأعذ عؼبدح فٟ   70

    جؼغ ػٕذ اٌخشٚط ِٓ اٌفظً.ث ثؼؼٙبأػشة اٌىشاعٟ   73

    ألَٛ ثزم١ٍذ اٌّؼٍُ فٟ ؽشوبرٗ ٚطٛرٗ ٌالعزٙضاء ثٗ.  72

    ألَٛ ثمزف اٌزال١ِز ثبٌّّؾبح أصٕبء ششػ اٌّؼٍُ.  72

    أؽشع ثؼغ اٌزال١ِز ػٍٝ ئصبسح اٌشغت.  76

    ٚرأ١ٔت اٌؼ١ّش ٤رفٗ ا٤عجبة.أشؼش ثبٌزٔت   71

    أشؼش ثبٌغشٚس ػٕذِب أدثش ِمبٌت ٣ٌخش٠ٓ.  79

    أؽبٚي ئرالف ِّزٍىبد صِالئٟ.  78

    أػزذٞ ثبٌؼشة ػٍٝ صِالئٟ فٟ اٌشبسع.  02

    أرؼّذ ئّ٘بي ِظٙشٞ أِبَ ا٢خش٠ٓ.  07

    ٠ىش٘ٛٔٙب. ب  أؽٍك ػٍٝ صِالئٟ أٌمبث  00

    ٠غبػذٟٔ فٟ االِزؾبْ.ألَٛ ثؼشة ص١ٍِٟ اٌزٞ ال   03

    ئرا أعبء ٌٟ ص١ٍِٟ ثٍفع غ١ش ِشغٛة أسدٖ ثأوضش ِٕٗ ئعبءح.  02

    أشؼش أْ إٌبط رغخش ِٕٟ.  02

    ألَٛ ثزخش٠ت ٚرذ١ِش ا٤ش١بء اٌزٟ ال رخظٕٟ.  06

    أ١ًِ ئٌٝ رذث١ش خذع أٚ ِىبئذ ٣ٌخش٠ٓ.  01

    أؽبٚي ئ٠زاء ٔفغٟ ثبعزخذاَ ا٤دٚاد اٌؾبدح.  09

    ثبالػزذاء ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ ئرا ٌُ أٚفك فٟ االِزؾبْ.أ٘ذد   08

    أ١ًِ ئٌٝ اٌىزة ػٍٝ صِالئٟ ثمظذ اٌغخش٠خ.  32

    أؽبٚي أْ أػغ لذِٟ فٟ ؽش٠ك صِالئٟ ١ٌمؼٛا ػٍٝ ا٤سع.  37

30  
أعذ عؼبدح فٟ لطف اٌض٘ٛس أٚ لطغ فشٚع ا٤شغبس ٚئٌمبئٙب ػٍٝ 

 ا٤سع.

   

    ثؼؼُٙ اٌجؼغ.أػًّ ػٍٝ ئصبسح ثؼغ اٌزال١ِز ػٍٝ   33

    أعذ عؼبدح ػٕذِب ٠ٕجزٟٔ ا٢خش٠ٓ.  32

    أدفغ اٌىشعٟ اٌزٞ ٠غٍظ ػ١ٍٗ ص١ٍِٟ ٌىٟ ٠غمؾ ػٍٝ ا٤سع.  32

    أطف ٌجظ ص١ٍِٟ ثأٔٗ سدٞء ٚغ١ش ِٕبعت.  36

    ػٕذِب ألغ فٟ ِشىٍخ أٚعٗ ٣ٌخش٠ٓ ثأُٔٙ عجت ٘زٖ اٌّشىٍخ.  31

    أػجش ثأدٚاد اٌّؼًّ ثغشع ئرالفٙب.  39

38  َٛ     ثزّض٠ك ِالثظ صِالئٟ أصٕبء اٌٍؼت. أل

    أشؼش ثبٌغؼبدح ػٕذ سؤ٠خ ِشبعشح ثبٌؼشة ث١ٓ شخظ١ٓ.  22

    ألبؽغ ا٢خش٠ٓ ٚأٔفٟ والُِٙ دْٚ روش ا٤عجبة.  27

    أٔزٙض فشطخ اٌٍؼت ٤شذ صِالئٟ أِبَ ا٢خش٠ٓ.  20

    ألَٛ ثىغش أدٚاد صِالئٟ أِبَ ا٢خش٠ٓ.  23
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 أثذا   أؽ١بٔب   دائّب   اٌؼجــــــــبسح س.َ

    ع١بساد اٌغ١ش ثزؾط١ُ أعضاء ِٕٙب.عبد أٚ األَٛ ثارالف دس  22

    أشبوظ ا٢خش٠ٓ ؽزٝ إِٔؼُٙ ِٓ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ داخً اٌفظً.  22

    أ١ًِ ئٌٝ اٌزشبعش ِغ صِالئٟ ؽزٝ ٠ؼشثٟٛٔ.  26

    أػشة ا٤شخبص اٌز٠ٓ ٠مفْٛ ػذ سغجبرٟ.  21

    ألَٛ ثزخش٠ت اٌّمبػذ فٟ اٌفظً.  29

    ثذْٚ عجت ٚاػؼ.أط١ؼ ثشفغ طٛرٟ ػٍٝ صِالئٟ ثبٌفظً   28

    أشؼش ثبٌفشً فٟ ِؼظُ أػّبٌٟ.  22

    أوغش أٞ شٟء أِبِٟ فٟ إٌّضي ػٕذِب ٠ض١شٟٔ أؽذ أفشاد ا٤عشح.  27

    أؽمش ِٓ شأْ ٔفغٟ أِبَ ا٢خش٠ٓ.  20

    أشزجه ِغ صِالئٟ ثب٠٤ذٞ ٌشؼٛسٞ أُٔٙ ال ٠ؾجٕٟٛٔ.  23

    أشؼش إٟٔٔ ألً ِٓ صِالئٟ ٚأُٔٙ أفؼً ِٕٟ.  22

    صِالئٟ وزثب  ؽزّٝ ٠ظ١جُٙ أرٜ.أرُٙ   22

    اعزخذاَ ا٤دٚاد اٌؾبدح ِغ ا٢خش٠ٓ.  26

    .ثذأرٗأشؼش ثؼذَ اٌمذسح ػٍٝ ئوّبي ِب   21

    أشؼش ثبٌغؼبدح ئرا أخطأ ص١ٍِٟ ٚٚعٗ اٌّؼٍُ ئ١ٌٗ إٌمذ ٚاٌٍَٛ.  29

    أفزؼ أٔبث١ت ا١ٌّبٖ ٚأرشوٙب ِفزٛؽخ فٟ اٌّذسعخ دْٚ اٌؾبعخ ئ١ٌٙب.  28

    ثبٌشاؽخ ػٕذِب أوْٛ ِٛػغ عخش٠خ ِٓ ا٢خش٠ٓ.أشؼش   62

    أػ١ش ص١ِال  ٌٟ ثاػبلزٗ اٌغغ١ّخ.  67

    أفؼً اٌّشبعشح ثب١ٌذ ِغ اٌزال١ِز ا٤لً لٛح عغّب١ٔخ.  60

    أوزت فٟ ٚسلخ والِب  ثز٠ئب  ٚأسعٍٗ ئٌٝ ص١ٍِٟ.  63

    ِٓ اٌغًٙ أْ ٠غشػ أؽذ ِشبػشٞ.  62

    فٟ اٌّذسعخ.ألَٛ ثارالف أدٚاد دٚساد ا١ٌّبٖ   62

    أشؼش ثبالسر١بػ ػٕذِب ٠زّٕٟٙ اٌغ١ش ثبٌغٛء ٚغٍظخ اٌمٍت.  66

    أسوً ص١ٍِٟ ِٓ أعفً اٌذسط أصٕبء ششػ اٌّؼٍُ.  61

    أرُٙ صِالئٟ ثأفؼبي ع١ئخ لّذ أٔب ثٙب.  69

    أ١ًِ ئٌٝ اٌغخش٠خ ِٓ آساء ا٢خش٠ٓ.  68

12  
 ٠ىْٛ اٌفشد ػٍٝ ؽك ػٕذِب ٠شؼش ثشغجزٗ فٟ االػزذاء ػٍٝ

 اٌّؼ١ٍّٓ.

   

    ا٢خش٠ٓ ِٓ اٌغٍٛط ػٍٝ ساؽزُٙ. بْؾشٌِألطغ وشاعٟ اٌؾبفالد   17

    أثظك ػٍٝ ِٓ ٠ؼب٠مٕٟ ِٓ اٌزال١ِز ا٢خش٠ٓ.  10

    .ػأعشػ طذ٠مٟ أِبَ ا٢خش٠ٓ لبطذا  ئ٘بٔزٗ ِٓ خالي اٌّضا  13

    أظٙش ػ١ٛة صِالئٟ أِبَ ا٢خش٠ٓ.  12

    صِالئٟ أٚ ِالوّزُٙ.أفؼً فٟ أٚلبد اٌفشاؽ ثبٌّذسعخ ِظبسػخ   12

    .حأؽظ أٟٔ غٍطبْ ٚأصػً ِٓ ٔفغٟ فٟ أٚلبد وض١ش  16

    أػش ثضِالئٟ ٚأشىُٛ٘ ٌٍّؼٍُ أٚ اٌّذسعخ.  11

    ألَٛ ثؼًّ ػٛػبء أصٕبء ششػ اٌّؼٍُ ػٕذِب أغؼت  ِٕٗ.  19

    أشبوظ ا٢خش٠ٓ ؽزٝ إِٔؼُٙ ِٓ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ داخً اٌفظً.  18

    سؤ٠خ أفالَ اٌؼٕف ٚاٌغش٠ّخ.أشؼش ثبالسر١بػ ػٕذ   92

    أ١ًِ وض١شا  ٌؼًّ ػىظ ِب ٠طٍت ِٕٟ.  97

    أ١ًِ إلشؼبي إٌبس ٚاٌؾشائك إلرالف أش١بء ا٢خش٠ٓ.  90

    ػٍٝ صِالئٟ ثبٌفظً ثذْٚ عجت ٚاػؼ. أطشؿ ثظٛد ػبي    93

92  
ا٤عئٍخ ٌإللالي ِٓ شأٔٗ أِبَ  ثاوضبسٞ ِٓ شاط اٌّؼٍُؽأ١ًِ ئٌٝ ئ

 صِالئٟ.

   

    أؽبٚي ػشة أٚ ٚخض صِالئٟ أصٕبء ششػ اٌذسط.  92

    ألبؽغ صِالئٟ أصٕبء ئعبثزُٙ ػٓ أعئٍخ اٌّؼٍُ.  96

    أشؼش ثبالسر١بػ ػٕذ لشاءح أٚ عّبع ؽٛادس اٌغشائذ.  91

    أعزخذَ ا٢الد اٌؾبدح فٟ ئرالف ؽمبئت صِالئٟ.  99
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 أثذا   أؽ١بٔب   دائّب   اٌؼجــــــــبسح س.َ

    ػٕذِب أعزؼشع أ٠بَ ؽ١برٟ أفىش فٟ االٔزؾبس ٌؼذَ سػبئٟ ػٕٙب.  98

    أش١غ اٌفٛػٝ ٚاٌؼغ١ظ ػٕذ ِؼبلجخ اٌّؼٍُ ٌٟ فٟ اٌفظً.  82

    ألَٛ ثارالف وزبة ص١ٍِٟ.  87

    أشؼش إٟٔٔ أوشٖ ٔفغٟ ٚغ١ش ساع  ػٕٙب.  80

    أعزّزغ ثفشع اٌغٍطخ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ.  83

    ألَٛ ثغىت اٌّبء ػٍٝ ِمبػذ صِالئٟ.  82

    ألزف ٚاعٙبد اٌّؾبي اٌزغبس٠خ ثبٌطٛة.  82

    طٕذٚق اٌمّبِخ ٤ثؼضش ِؾز٠ٛبرٗ.أسوً   86

 ثانيًا: المقياس الثاني:
 ىل أنت موافق عمى اآلتي:

 اٌفمـــشاد د
ِٛافك 

 رّبِب  
 ِزشدد ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش ِٛافك 

 رّبِب  

      اٌٛساصخ رؾذد أغٍت خظبئض اٌشخظ١خ.  7

      اٌؾع ال ِؾً ٌٗ فٟ إٌغبػ.  0

      ؽزٝ ئرا خططذ ٌٙب.١ٌظ ثبٌؼشٚسح أْ رٕغؼ فٟ أػّبٌه   3

2  
ٚعٛدن فٟ اٌّىبْ اٌظؾ١ؼ ٚاٌضِبْ اٌظؾ١ؼ أعبط ٌّب 

 رش٠ذ اٌٛطٛي ئ١ٌٗ فٟ اٌؾ١بح.

     

      اٌزوبء ٘جخ ٚال ٠ّىٓ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ثبٌزذس٠ت.  2

6  
إٌغبػ فٟ اٌّذسعخ غبٌجب  ِب ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌخٍف١خ االعزّبػ١خ 

 ٚااللزظبد٠خ ٌٍفشد.

     

      ٤ُٔٙ ٌُ ٠ّٕؾٛا فشطخ ِاللبح أٔبط عذد.إٌبط ٚؽ١ذْٚ   1

      ئرا ؽذدد أ٘ذافه ثشىً طؾ١ؼ فغٛف رؾممٙب ثال شه.  9

      ئرا ٔغؾذ فٟ ِّٙزٟ فزٌه ثغجت عٌٙٛزٙب.  8

      اٌؾع اٌغ١ئ أٚ اٌؾغٓ ٠ّىٓ فؼال  أْ ٠زؼجه.  72

      أشخبص وض١شْٚ ػبشٛا ؽ١بح ع١ئخ ثغجت آثبئُٙ.  77

      ف١ّىٓ أْ أٔغؼ فٟ االِزؾبْ.ئرا دسعذ وفب٠خ   70

      ال ٠ّىٕه أْ رؾزبي ػٍٝ لذسن.  73

      فشٍٟ فٟ أٞ ِّٙخ د١ًٌ ػٍٝ ػذَ ثزٌٟ اٌغٙذ اٌىبفٟ.  72

72  
و١ف رغٍه ِٚٓ أٔذ، ٟ٘ أوضش اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؾذد رفبػٍه 

 ِغ ا٢خش٠ٓ.

     

      اٌشخض اٌغؼ١ذ شخض ِؾظٛظ ٤ْ ؽ١برٗ عٍٙخ.  76

      ؽ١بح اإلٔغبْ رؾذس فمؾ ثغجت اٌؾع.أش١بء ع١ئخ فٟ   71

79  
٠ؾظً إٌبط ػٍٝ اٌزشل١بد فمؾ ثغجت أْ سؤعبءُ٘ 

 ٠ؾجُٛٔٙ.

     

      اٌشخض ِغإٚي ػٓ أفؼبٌٗ ع١ذح وبٔذ أَ ع١ئخ.  78

02  
٠ظؼت ػٍٝ اٌشخض أْ ٠ؼ١ش ؽ١بح اعزّبػ١خ طؾ١ؾخ ثؼذ 

 غ ِٓ ألشأٗ فٟ ؽفٌٛزٗ.ف  أْ س  

     

07  
روش٠بد اٌطفٌٛخ اٌّإٌّخ ٠غزط١غ اٌشخض اٌزغٍت ػٍٝ 

 ٠ٚمًٍ رأص١ش٘ب ػٍٝ عٍٛوٗ ٚرفى١شٖ ٚأفؼبالرٗ.

     

00  
اٌغجت اٌشئ١غٟ ٌفشً ِششٚع ِب ٘ٛ أْ اٌظشٚف غ١ش 

 ِٛار١خ.

     

03  
ٍُ إٌّٟٙ فمؾ ثغجت اخز١بسٖ اٌٛلذ  ٠شرمٟ اٌشخض اٌغُّ

 إٌّبعت.

     

      ٠َٛ إٌؾظ ٘ٛ اٌغجت فٟ فشً اٌشخض فٟ أٞ شٟء.  02

02  
ٚروبئٟ ٚلذسرٟ عجت ٔغبؽٟ فٟ اٌؼًّ أٚ  ِٙبسرٟ

 اٌّذسعخ.
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 اٌفمـــشاد د
ِٛافك 

 رّبِب  
 ِزشدد ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش ِٛافك 

 رّبِب  

      ا٤ػشاس اٌزٟ رٍؾك ثبٌٕبط ثغجت ئّ٘بٌُٙ.  06

      ٠غزط١غ اٌشخض أْ ٠غ١ش شخظ١زٗ ٚأّٔبؽ عٍٛوٗ.  01

      وٛٔه ثّضاط ع١ذ ع١غؼً ِٓ اٌغًٙ أْ ٠ؾجه ا٢خش٠ٓ.  09

      ال ٠غزط١غ اٌشخض أْ ٠ٕىش أطٍٗ.  08

      ٠ّىٓ اٌؾذ ِٕٙب ئرا شّخظٙب إٌبط.اٌغش٠ّخ ٚاٌؼٕف   32

37  
اٌطبلخ اٌشٚؽ١خ اٌّزفغشح ثشىً ِفبعئ رذفؼه خطٛاد ٘بئٍخ 

 ٔؾٛ ا٤ِبَ.

     

      اٌشخض ٠غٕٟ ٔزبئظ أفؼبٌٗ.  30

 ثالثًا: المقياس الثالث:
 ىل أنت موافق عمى اآلتي:

 اٌفمــــشاد د

رٕطجك 

ثذسعخ 

 وج١شح عذا  

رٕطجك 

ثذسعخ 

 وج١شح

رٕطجك 

ثذسعخ 

 ِزٛعطخ

رٕطجك 

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ

 ٨

رٕطجك 

 أثذا  

      أؽزبط ئٌٝ شخض آخش ٠ذفؼٕٟ ئٌٝ ػًّ ا٤ش١بء.  7

      غبٌجب  ِب أٌَٛ ٔفغٟ ػٍٝ أفؼبٌٟ.  0

      ػاللبرٟ ثب٢خش٠ٓ ل٠ٛخ.  3

ب أالل١ٗ ِٓ ِزبػت.  2 ّّ       أػزجش ٔفغٟ ِغئٛال  ػ

      شخظ١زٟ عّزاثخ ثبٌٕغجخ ٌٍغٕظ ا٢خش.  2

      ِٓ اٌظؼت اٌزؾىُ فٟ ٔضػبرٟ اٌؼذٚا١ٔخ.  6

      أٔب ِزّشوض ؽٛي رارٟ.  1

      أشذ ِؼبسوٟ ٟ٘ ِؼشوزٟ ِغ ٔفغٟ.  9

      أشؼش أْ ػٍٟ أْ أدفغ ٔفغٟ دفؼب  إلٔغبص ا٤ش١بء.  8

      .ػٓ ٔفغٟ غبٌجب  ِب أشؼش إٟٔٔ غ١ش ساع    72

77  
ف١ّب أ١ًِ ئٌٝ أْ أوْٛ ؽزسا  ثبٌٕغجخ ٌٍٕبط اٌز٠ٓ أشؼش 

 ثؼذ أُٔٙ وبٔٛا أوضش ِٛدح ِّب وٕذ أرٛلغ.

     

      غبٌجب  ِب أٔزمذ ا٢خش٠ٓ.  70

      أشؼش ثبٌزٔت فٟ ِؼظُ ا٤ؽ١بْ.  73

      أشؼش ثإٟٔٔ ػذ٠ُ إٌفغ.  72

      أرظشف ِضٍّب ٠زظشف ا٢خشْٚ.  72

      ألذس رارٟ ؽك لذس٘ب.  76

      ال أصك ثٕفغٟ.  71

      ش.ّأشؼش ثإٟٔٔ ِٙ  79

      أشؼش ثإٟٔٔ ػظجٟ.  78

      أشؼش ثإٟٔٔ ِزفٛق.  02

      أشؼش ثإٟٔٔ ِجٍجً اٌفىش.  07

      أٔب ِؾجٛة ِٓ ألشأٟ.  00

      أشؼش ثإٟٔٔ ِخزٍف ػٓ ا٢خش٠ٓ.  03

      أشؼش ثإٟٔٔ ال أٔغض ش١ئب .  02

      ػجؾ إٌفظ ١ٌظ ِشىٍخ ثبٌٕغجخ ٌٟ.  02

      أٔب ِغذ فٟ ػٍّٟ.  06

      ثبٌشٟء اٌىض١ش.أؽبٌت ٔفغٟ   01

      أٔب أً٘ ٌٍضمخ.  09

      أٔب ػ١ٕذ ئٌٝ ؽذ ِب.  08

      أٔب ساع  ػٓ ٔفغٟ.  32

      أعزغً ٚلذ فشاغٟ اعزغالال  ؽ١جب .  37
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 اٌفمــــشاد د

رٕطجك 

ثذسعخ 

 وج١شح عذا  

رٕطجك 

ثذسعخ 

 وج١شح

رٕطجك 

ثذسعخ 

 ِزٛعطخ

رٕطجك 

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ

 ٨

رٕطجك 

 أثذا  

      أعزط١غ أْ أػجش ػٓ ٔفغٟ ثؾش٠خ.  30

33  . ّٟ       ال ٠ّىٓ االػزّبد ػٍ

      ال أطً ئٌٝ لشاسارٟ ثٕفغٟ.  32

      أخبف ِٓ اٌغٕظ.  32

      ؽ١برٟ ١ٍِئخ ثبٌّزبػت.  36

      أٔب شخض خٕٛع.  31

      أوشٖ اٌغٕظ فٟ ٔفغٟ.  39

      أٔمبد ثغٌٙٛخ ٌشأٞ ا٢خش٠ٓ.  38

      أشؼش دائّب  ثبٌّٙبٔخ.  22

      أشؼش ثب١ٌأط.  27

      فبشً. بأٔ  20

      أٔب خغٛي.  23

      أٔب شخض ِزجبػذ ػٓ إٌبط.  22

      أشه فٟ لذسرٟ اٌغٕغ١خ.  22

      أٔب أشجٗ اٌغٕظ ا٢خش وض١شا .  26

      أعذ طؼٛثخ وجشٜ فٟ ػجؾ ٔضػبرٟ اٌغٕغ١خ.  21

      أؽبٚي أالّ أفىش فٟ ِشىالرٟ.  29

      أشؼش ثبٌٕمض.  28

      ٠ّٕٟٙ أْ أػشف و١ف أثذٚ ٣ٌخش٠ٓ.  22

      أٔب شخض ِزؼمً.  27

      ٠ّىٕٕٟ أْ ألشس ش١ئب  ٚأصجذ ػٍٝ لشاسٞ.  20

      ٔفغٟ.إٟٔٔ أفُٙ   23

ّٟ )أعزط١غ أْ أرؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ(.  22       أٔب شخض ٠ ؼزّذ ػٍ

      أشؼش غبٌجب  ثشغجخ فٟ اٌؼذٚاْ.  22

      أؽت أْ أصجذ رارٟ.  26

      أعزط١غ أْ أػ١ش فٟ ٚئبَ ِغ ِٓ ؽٌٟٛ.  21

      أٔب ِٕذفغ.  29

      أٔب ِزغٍؾ.  28

      أشؼش ثإٟٔٔ ػذ٠ُ اٌشؼٛس.  62

      ِغ ا٢خش٠ٓ. أخبف ِٓ االخزالف  67

      ال أعزط١غ أْ أطُّ ػٍٝ شٟء.  60

      أٔب ِؼطشة.  63

      ال أؽظ ثأٞ ؽشط ػٕذ دخٌٟٛ أٞ ِىبْ ػبَ.  62

      أٔب ِزفبئً.  62

      غ١ش ِغزمش. بأٔ  66

      ِشربػ اٌجبي. بأٔ  61

      أٔب لبدس ػٍٝ اٌزأص١ش فٟ ا٢خش٠ٓ.  69

      أٔب فٟ ِشوض ؽ١ت ثبٌٕغجخ ٤لشأٟ.  68

      ٔبعؼ فٟ ؽ١برٟ. بأٔ  12

      ػبدح  ِب أشؼش ثبٌٛؽذح ٚأٔب ٚعؾ عّغ ِٓ إٌبط.  17

      أشؼش ثؼذَ ا٤ِٓ.  10

      ال أشؼش ثبسر١بػ ٚأٔب أرؾذس ئٌٝ أٞ شخض آخش.  13

      أخبف ِّب ٠ؼزمذٖ إٌبط ػّٕٟ.  12

      ال أؽزشَ ٔفغٟ.  12

      أؽغُ ػٓ ِٛاعٙخ أصِخ أٚ طؼٛثخ.  16
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 اٌفمــــشاد د

رٕطجك 

ثذسعخ 

 وج١شح عذا  

رٕطجك 

ثذسعخ 

 وج١شح

رٕطجك 

ثذسعخ 

 ِزٛعطخ

رٕطجك 

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ

 ٨

رٕطجك 

 أثذا  

      أشؼش أٟٔ ألً ِٓ أٞ شخض آخش.ال   11

19  
أسٜ إٟٔٔ أػطش ئٌٝ ؽّب٠خ ٔفغٟ ػٓ ؽش٠ك اإلدػبء 

 ٚاٌزجش٠شاد.

     

      أخبف ِٓ اٌّٛالف اٌغذ٠ذح.  18

      ئسادرٟ ل٠ٛخ.  92

      أٔب ٠بئظ.  97

      أٔب ػذ٠ُ اٌؾ١ٍخ.  90

      أٔب ؽّٛػ.  93

      أٔب أع١ذ االخزالؽ ثب٢خش٠ٓ.  92

      .اٌّجبدأحأٔب أع١ذ   92

      أٔب ِزغبِؼ.  96

      أٔب ِٕبفظ لٛٞ.  91

      أٔب أٔبٟٔ.  99

      أٔب عش٠غ اٌجذ٠ٙخ.  98

      أشؼش ثإٟٔٔ ٔبػظ ػبؽف١ب .  82

      أشؼش ثإٟٔٔ ِؼزّذ ػٍٝ ٔفغٟ.  87

      ٕٟ ِؼظُ اٌز٠ٓ ٠ؼشفٕٟٛٔ.ج٠ؾ  80

      أعزط١غ أْ أرمجً ِؼظُ اٌم١ُ ٚاٌّؼب١٠ش االعزّبػ١خ.  83

      أٔب روٟ.  82

      اٌم١ُ ٚاٌّؼب١٠ش اٌخبطخ ثٟ ل١ٍٍخ.  82

      أٔب ِزفبئً.  86

      أشؼش ثإٟٔٔ ال أعزط١غ أْ أٚاعٗ اٌؾمبئك.  81

      أؽزمش ٔفغٟ.  89

      أشؼش ثبٌخٛف ِٓ اٌفشً فٟ أٞ شٟء أؽبٚي أْ ألَٛ ثٗ.  88

      أشؼش ثبالعزشخبء ٚال ٠إسلٕٟ شٟء.  722

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الممحق الثاني
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 مصراتة –األكاديمية الميبية 
 مدرسة العمـو اإلنسانية

 قسـ عمـ النفس
 شعبة التوجيو واإلرشاد النفسي  

 
 

 استبيان حول:
 الخارجي(  –مظاىر السموك العدواني وعالقتيا بمركز الضبط )الداخمي 

 لدى طمبة الشيادة الثانوية العامة بمدينة مصراتة ومفيوم الذات
 

 آمنة عبدالحميد الضراطيةإعداد الطالبة: 
 منـان عمي أميــعثمإشراؼ الدكتور: 

 
 

 أخي الطالب، أختي الطالبة:
 ....السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

واإلجابة تتألؼ المقاييس الحالية مف مجموعة مف العبارات، أرجو اختيار المناسب لؾ 
وتأكد بأف  عنو بكؿ صدؽ وموضوعية، عممًا بأف اإلجابة ستستخدـ ألغراض البحث العممي

 .إجابتؾ ستحظى بالسرية التامة
( أماـ العبارة التي تختارىا، وحاوؿ أاّل تترؾ أي عبارة لذا نأمؿ منكـ وضع عبلمة )

 .بدوف اإلجابة عنيا
 مع خالص شكرنا وتقديرنا سمفاً 

 االسـ. لكتابة ياع: ال دمالحظة
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 اٌمغُ ا٤ٚي: 

 ( أِبَ اٌؼجبساد اٌزٟ رٕطجك ػ١ٍه رّبِب :ظغ ئشبسح )

 ( اٌغٕظ:7

 (أٔضٝ )  -ة  (روش )  -أ

 ( ِغزٛان اٌذساعٟ:0

 (ِمجٛي )  -د     (ع١ذ )  -ط   (ع١ذ عذا  )  -ة      (ِّزبص )  -أ 

 ( ً٘ ؽذس ٚأْ رشبعشد ِغ أؽذ؟3

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 ( ٔٛع اٌشغبس وبْ:2

 (االص١ٕٓ ِؼب  )  -ط  (ثذ١ٔب  )  -ة  (ٌفظ١ب  )  -أ 

 ( ً٘ عجك ٚأْ أَػْذَد عٕخ  دساع١خ؟2

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 ( ِغزٜٛ رؼ١ٍُ ا٤ة:6

ٌّٟ )  -أ   () ئػذادٞ -د  اثزذائٟ -ط   (٠مشأ ٠ٚىزت )  -ة (أِ

 ()  فٛق اٌغبِؼٟ    -ص    (عبِؼٟ   )  -ٚ  (صبٔٛٞ )  -٘ـ

 ( ِغزٜٛ رؼ١ٍُ ا٤َ:1

ٌّٟ )  -أ   () ئػذادٞ -د  اثزذائٟ -ط   (رمشأ ٚرىزت )  -ة (أِ

 () فٛق اٌغبِؼٟ    -ص    (عبِؼٟ  )  -ٚ  (صبٔٛٞ )  -٘ـ

 ( ً٘ رؼزجش ٔفغه ػظج١ب ؟9

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 ( ً٘ رشؼش ثبٌزٔت ػٍٝ أفؼبي لّذ ثٙب؟8

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 ( ً٘ رؼزمذ ثأْ إٌبط رظٍّه؟72

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 ؟ ػذَ ا١ّ٘٤خ( ً٘ رشؼش ثبٌذ١ٔٚخ 77ٚ

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 ه؟١ٍ( ً٘ ٠فؼً ٚاٌذان أخٛره ػ70

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 ( ً٘ ٠ؼبلجه ٚاٌذان ػٍٝ أثغؾ خطأ رشرىجٗ؟73

 (ال )  -ط (ل١ٍال  )  -ة  (وض١شا  )  -أ

 ( ً٘ رًّٙ أعشره رؾم١ك ؽبعبره؟72

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 ٚاٌذن أثب  لبع١ب ؟ ذُّ ( ً٘ رؼ72

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 ( ً٘ أٔذ شخض أذفبػٟ ٚعش٠غ اٌزظشف؟76

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 ( ً٘ رشؼش ثبٌغؼت ػٕذِب ٠ّٕؼه ا٢خشْٚ ِٓ رؾم١ك ؽبعخ ِب؟71

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 ػٍٝ ِٓ ِٕؼه ِٓ رؾم١ك أ٘ذافه؟ ( ً٘ رؼزذ79ٞ

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 ( ً٘ رفزمذ اٌؾٕبْ فٟ أعشره؟78

 (ال )  -ط  (ل١ٍال  )  -ة  (وض١شا  )  -أ

 



793 

 

 ٔفغه غ١ش ِؾظٛظ فٟ ٘زٖ اٌؾ١بح؟ ذُّ ( ً٘ رؼ02

 (ال )  -ط  (ل١ٍال  )  -ة  (وض١شا  )  -أ

 ٔغبؽه فٟ اٌؾ١بح؟ ٓػ ٔفغه ِغإٚال   ذُّ ( ً٘ رؼ07

 (ال )  -ط  (ل١ٍال  )  -ة  (وض١شا  )  -أ

 ( ً٘ رٍَٛ ٔفغه ػٕذِب رفشً فٟ ِّٙخ ِب؟00

 (ال )  -ط  (ل١ٍال  )  -ة  (وض١شا  )  -أ

 ( ً٘ رؾت ِشب٘ذح أششؽخ اٌؼٕف ٚاٌشػت ٚاٌّظبسػخ؟03

 (ال )  -ط  (ل١ٍال  )  -ة  (وض١شا  )  -أ

 ( ً٘ رؾًّ عى١ٕب  ٌٍذفبع ػٓ ٔفغه؟02

 (ال )  -ط  (ل١ٍال  )  -ة  (وض١شا  )  -أ

 ؟ْٛ( ً٘ ٌذ٠ه أطذلبء ػذٚا02١ٔ

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 ( ً٘ رمٍذ اٌشخض اٌؼذٚأٟ ٌزؾم١ك أ٘ذافه؟06

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 ( ً٘ رفشع سأ٠ه ػٍٝ ا٢خش٠ٓ ٌٚٛ ثبٌمٛح؟01

 (ال )  -ط  (ل١ٍال  )  -ة  (وض١شا  )  -أ

 فٟ ِؼبسن ػذ ا٢خش٠ٓ؟ ذلبؤن( ً٘ رذخً أٔذ ٚأط09

 (ال )  -ط  (ل١ٍال  )  -ة  (وض١شا  )  -أ

 ه ػٕه؟ئ( ً٘ ٠فؼً ِذسعٛن ثم١خ صِال08

 (ال )  -ط  (ل١ٍال  )  -ة  (وض١شا  )  -أ

 ( ً٘ رإِٓ ثٍغخ اٌمٛح ٘زٖ ا٠٤بَ؟32

 (ال )  -ة  (ٔؼُ )  -أ

 عبػخ؟ (( وُ ػذد اٌغبػبد اٌزٟ رشب٘ذ ف١ٙب ا٤فالَ اٌؼ١ٕفخ لجً إٌَٛ )    37

 ( ً٘ رشؼش ثأْ وً شٟء ػذن فٟ ٘زٖ اٌؾ١بح؟30

 (ال )  -ط  (ل١ٍال  )  -ة  (وض١شا  )  -أ
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 القسم الثاني:
 ىل أنت موافق عمى اآلتي؟

 أثذا   أؽ١بٔب   دائّب   اٌؼجـــــــبسح َ

    اٌٍفظ١خ ثاعبءح ثذ١ٔخ.أسّد اإلعبءح   7

    ػٕذِب أغؼت أػشة سأعٟ ثؼٕف.  0

    أ٘بعُ ِٓ ٠خزٍفْٛ ِؼٟ فٟ اٌشأٞ.  3

    أػجش ثّؾز٠ٛبد اٌفظً.  2

    أرشبعش ِغ صِالئٟ ثبٌفظً أٚ اٌّذسعخ.  2

    ؽ١ّٕب أغؼت ألَٛ ثزّض٠ك ِالثغٟ.  6

    أؽظً ػٍٝ ؽمٛلٟ ثبٌمٛح.  1

    ٚطٛرٗ ٌالعزٙضاء ثٗ.ألَٛ ثزم١ٍذ اٌّؼٍُ فٟ ؽشوبرٗ   9

    ألَٛ ثمزف اٌزال١ِز ثبٌّّؾبح أصٕبء ششػ اٌّؼٍُ.  8

    أؽشع ثؼغ اٌزال١ِز ػٍٝ ئصبسح اٌشغت.  72

    أؽبٚي ئرالف ِّزٍىبد صِالئٟ.  77

    ٠ىش٘ٛٔٙب. ب  أؽٍك ػٍٝ صِالئٟ أٌمبث  70

    أ١ًِ ئٌٝ رذث١ش خذع أٚ ِىبئذ ٣ٌخش٠ٓ.  73

    ثمظذ اٌغخش٠خ.أ١ًِ ئٌٝ اٌىزة ػٍٝ صِالئٟ   72

    أؽبٚي أْ أػغ لذِٟ فٟ ؽش٠ك صِالئٟ ١ٌمؼٛا ػٍٝ ا٤سع.  72

    أطف ٌجظ ص١ٍِٟ ثأٔٗ سدٞء ٚغ١ش ِٕبعت.  76

    أػجش ثأدٚاد اٌّؼًّ ثغشع ئرالفٙب.  71

    ألبؽغ ا٢خش٠ٓ ٚأٔفٟ والُِٙ دْٚ روش ا٤عجبة.  79

    أط١ؼ ثشفغ طٛرٟ ػٍٝ صِالئٟ ثبٌفظً ثذْٚ عجت ٚاػؼ.  78

    أوغش أٞ شٟء أِبِٟ فٟ إٌّضي ػٕذِب ٠ض١شٟٔ أؽذ أفشاد أعشرٟ.  02

    أشزجه ِغ صِالئٟ ثب٠٤ذٞ ٌشؼٛسٞ أُٔٙ ال ٠ؾجٕٟٛٔ.  07

    أشؼش إٟٔٔ ألً ِٓ صِالئٟ ٚأُٔٙ أفؼً ِٕٟ.  00

    اعزخذاَ ا٤دٚاد اٌؾبدح ِغ ا٢خش٠ٓ.  03

    اٌؾبعخ ئ١ٌٙب.أفزؼ أٔبث١ت ا١ٌّبٖ ٚأرشوٙب ِفزٛؽخ  فٟ اٌّذسعخ دْٚ   02

    أ ػ١ِّش ص١ِال  ٌٟ ثاػبلزٗ اٌغغ١ّخ.  02

    أفؼً اٌّشبعشح ثب١ٌذ ِغ اٌزال١ِز ا٤لً لٛح عغذ٠خ.  06

    ألَٛ ثارالف أدٚاد دٚساد ا١ٌّبٖ فٟ اٌّذسعخ.  01

    أسوً ص١ٍِٟ ِٓ أعفً اٌذسط أصٕبء ششػ اٌّؼٍُ.  09

    أرُٙ صِالئٟ ثأفؼبي ع١ئخ لّذ أٔب ثٙب.  08

    ئٌٝ اٌغخش٠خ ِٓ آساء ا٢خش٠ٓ.أ١ًِ   32

    أعشػ طذ٠مٟ أِبَ ا٢خش٠ٓ لبطذا  ئ٘بٔزٗ ِٓ خالي اٌّضاػ.  37

    أظٙش ػ١ٛة صِالئٟ أِبَ ا٢خش٠ٓ.  30

    ألَٛ ثؼًّ ػٛػبء أصٕبء ششػ اٌّؼٍُ ػٕذِب أغؼت ِٕٗ.  33

    ألَٛ ثارالف وزبة ص١ٍِٟ.   32

    أشؼش إٟٔٔ أوشٖ ٔفغٟ ٚغ١ش ساع  ػٕٙب.  32

    اعزّزغ ثفشع اٌغٍطخ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ.  36

 :القسم الثالث
 ىل أنت موافق عمى اآلتي؟

 اٌفمـــــــــشاد د
ِٛافك 

 رّبِب  
 ِزشدد ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش ِٛافك 

 رّبِب  

      اٌؾع ال ِؾً ٌٗ فٟ إٌغبػ.  7

      ئرا ؽذدد أ٘ذافه ثشىً طؾ١ؼ فغٛف رؾممٙب ثال شه.  0

      ثغجت عٌٙٛزٙب.ئرا ٔغؾذ فٟ ِّٙزٟ فزٌه   3
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 اٌفمـــــــــشاد د
ِٛافك 

 رّبِب  
 ِزشدد ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش ِٛافك 

 رّبِب  

      اٌؾع اٌغ١ئ أٚ اٌؾغٓ ٠ّىٓ فؼال  أْ ٠زؼجه.  2

      ئرا دسعذ وفب٠خ ف١ّىٓ أْ أٔغؼ فٟ االِزؾبْ.  2

      فشٍٟ فٟ أٞ ِّٙخ د١ًٌ ػٍٝ ػذَ ثزٌٟ اٌغٙذ اٌىبفٟ.  6

و١ف رغٍه ِٚٓ أٔذ، ٟ٘ أوضش اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؾذد رفبػٍه ِغ   1

 ا٢خش٠ٓ.

     

      ؽ١بح اإلٔغبْ رؾذس فمؾ ثغجت اٌؾع. أش١بء ع١ئخ فٟ  9

      اٌشخض ِغإٚي ػٓ أفؼبٌٗ ع١ذح وبٔذ أَ ع١ئخ.  8

٠غزط١غ اٌشخض اٌزغٍت ػٍٝ روش٠بد اٌطفٌٛخ اٌّإٌّخ ٠ٚمًٍ   72

 رأص١ش٘ب ػٍٝ عٍٛوٗ ٚرفى١شٖ ٚأفؼبالرٗ.

     

      اٌغجت اٌشئ١غٟ ٌفشً ِششٚع ِب ٘ٛ أْ اٌظشٚف غ١ش ِٛار١خ.  77

      ٘ٛ اٌغجت فٟ فشً اٌشخض فٟ أٞ شٟء. ٠َٛ إٌؾظ  70

      ِٙبسرٟ ٚروبئٟ ٚلذسرٟ عجت ٔغبؽٟ فٟ اٌؼًّ أٚ اٌّذسعخ.  73

      ا٤ػشاس اٌزٟ رٍؾك ثبٌٕبط ثغجت ئّ٘بٌُٙ.  72

      ٠غزط١غ اٌشخض أْ ٠غ١ش شخظ١زٗ ٚأّٔبؽ عٍٛوٗ.  72

اٌطبلخ اٌشٚؽ١خ اٌّزفغشح ثشىً ِفبعئ رذفؼه خطٛاد ٘بئٍخ   76

 ا٤ِبَ.ٔؾٛ 

     

      اٌشخض ٠غٕٟ ٔزبئظ أفؼبٌٗ.  71

 القسم الرابع:
 ىل أنت موافق عمى اآلتي؟

 اٌفمـــــــــشاد د

رٕطجك 

ثذسعخ 

 وج١شح عذا  

رٕطجك 

ثذسعخ 

 وج١شح

رٕطجك 

ثذسعخ 

 ِزٛعطخ

رٕطجك 

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ

٨ رٕطجك 

 أثذا  

أؽزبط ئٌٝ شخض آخش ٠ذفؼٕٟ ئٌٝ ػًّ   7

 ا٤ش١بء.

     

      ثب٢خش٠ٓ ل٠ٛخ.ػاللبرٟ   0

      ِٓ اٌظؼت اٌزؾىُ فٟ ٔضػبرٟ اٌؼذٚا١ٔخ.  3

      أشؼش ثإٟٔٔ ػذ٠ُ إٌفغ.  2

      أرظشف ِضٍّب ٠زظشف ا٢خشْٚ.  2

      ألذس رارٟ ؽك لذس٘ب.  6

      ال أصك ثٕفغٟ.  1

      أشؼش ثإٟٔٔ ِّٙش.  9

      أشؼش ثإٟٔٔ ػظجٟ.  8

      أٔب ِؾجٛة ِٓ ألشأٟ.  72

      أشؼش ثإٟٔٔ ال أٔغض ش١ئب .  77

      أٔب ػ١ٕذ ئٌٝ ؽذ  ِب.  70

73  . ّٟ       ال ٠ّىٓ االػزّبد ػٍ

      ال أطً ئٌٝ لشاسارٟ ثٕفغٟ.  72

      ؽ١برٟ ١ٍِئخ ثبٌّزبػت.  72

      أشؼش دائّب  ثبٌّٙبٔخ.  76

      أشؼش ثب١ٌأط.  71

      أٔب شخض ِزجبػذ ػٓ إٌبط.  79

      أشؼش ثبٌٕمض.  78

      ٠ّىٕٕٟ أْ ألشس ش١ئب  ٚأصجذ ػٍٝ لشاسٞ.  02

      إٟٔٔ أفُٙ ٔفغٟ.  07

      أشؼش غبٌجب  ثشغجخ فٟ اٌؼذٚاْ.  00
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 اٌفمـــــــــشاد د

رٕطجك 

ثذسعخ 

 وج١شح عذا  

رٕطجك 

ثذسعخ 

 وج١شح

رٕطجك 

ثذسعخ 

 ِزٛعطخ

رٕطجك 

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ

٨ رٕطجك 

 أثذا  

      أٔب ِٕذفغ.  03

      أٔب ِزغٍؾ.  02

      أشؼش ثإٟٔٔ ػذ٠ُ اٌشؼٛس.  02

      أخبف ِٓ االخزالف ِغ ا٢خش٠ٓ.  06

      ال أعزط١غ أْ أطُّ ػٍٝ شٟء.  01

09  ٔ       ِؼطشة. بأ

08  ٔ       لبدس ػٍٝ اٌزأص١ش فٟ ا٢خش٠ٓ. بأ

      أٔب فٟ ِشوض ؽ١ت ثبٌٕغجخ ٤لشأٟ.  32

      أٔب ٔبعؼ فٟ ؽ١برٟ.  37

ػبدح  ِب أشؼش ثبٌٛؽذح ٚأٔب ٚعؾ عّغ ِٓ   30

 إٌبط.

     

      أشؼش ثؼذَ ا٤ِٓ.  33

ال أشؼش ثبسر١بػ ٚأٔب أرؾذس ئٌٝ أٞ شخض   32

 آخش.

     

      إٌبط ػّٕٟ.أخبف ِّب ٠ؼزمذٖ   32

      ال أؽزشَ ٔفغٟ.  36

      أخبف ِٓ اٌّٛالف اٌغذ٠ذح.  31

      ئسادرٟ ل٠ٛخ.  39

      أٔب أع١ذ االخزالؽ ثب٢خش٠ٓ.  38

      أشؼش ثإٟٔٔ ِؼزّذ ػٍٝ ٔفغٟ.  22
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