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 كر والتقديرالش
بعد الحمد هلل الذء وفقنتي وأ تانني   تى انجتاا هتذا البحتد، أتقتدا بيتل معتاني اللتير والتقتدير التى يتل 

الديتور نبيل  بد الهتادء التذء ألترل   تى  :من يان لها الفضل في اتماا هذه الرسالة وأخص بالذير
ا ستتتتاذ ر  متتتر الريمتتتاوء، و هتتتذه الرستتتالة، وأتقتتتدا باللتتتير الجايتتتل التتتى  ضتتتوء لجنتتتة المناقلتتتة التتتديتو 

 .   الديتور اياد بريات،   ى ملاريتهما في مناقلة هذه الرسالة والعمل   ى اغنائها بخبراتهما

  

يمتتا وأتقتتدا باللتتير ليتتل التتذين لتتاريوا فتتي بتتذل الجهتتود والمستتا دات  نجتتاا هتتذه الرستتالة متتن جامعتتة 
نتان التى التديتور محستن  تدس، والتديتور غستان القدس و مادث الدراسات الع يا، يمتا وأتقتدا بتوافر االمت

سرحان والى يافة أ ضا  الهيئة التدريسية في جامعة القدس   ى ما قتدموه متن اهتمتاا وتلتجيع خت ل 
  .فترث دراستي

 

لى نبع الحنان ونهتر العطتا  ولتمس الضتيا  والتدتي الحبيبتة التتي قتدمت لتي يتل متا تستتطيع، فيانتت  وا 
  .في  ا يأسي وضعفي، ومصدر ابتهاجي، ونور ق بي آلهاتي، وسندء ا ملمبعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج 

  :مصطلحات الدراسة
 

المتلابهة والتي تليل فيما بينها طابعتا  يعطتي الفترد هيئتة أو طابعتا  ختاص  تالس وييامجمو ة : النمط
 .    (2110الح و،)بر يمياه  ن غيره  

 يانتت اتاهرث أا غيتر اتاهرث والست و    تن الفترد ستوا  يل ا فعتال والنلتاطات التتي تصتدر :السلوك
ا نساني يحدد اما بليل ال ارادء، أو ييون اراديا  مقصودا  ووا يا ، يمين تع مر  ن طريق تأثر الفترد 

 . (2112الفسفوس، )بعوامل البيئة المحيطة  

  ًا فعال والممارسات التي تصدر  ن الطالب وهي ممارسات ااهرث يمين م حاتهتا قياس : إجرائيا 
 .الس و وقياسها، بالدرجة الي ية والفر ية   ى مقياس 

 ـــدواني أو تخريتتتب  بتتتاآلخرينأء ستتت و  يصتتتدره الفتتترد بهتتتدل الحتتتاق ا ذ  أو الضتتترر : الســـلوك الع
 .   (2112العاث،)الممت يات أو السيطرث   ى اآلخرين، وييون العدوان جسديا  أو لفايا  أو رمايا   

 بالدرجتة الي يتة والفر يتة التتي حصتل   يهتا أفتراد  ينتة الدراستة   تى قيتاس الست و  العتدواني : إجرائيا
  .مقياس الس و  العدواني

 هتي ت ت  ا نمتاط الست ويية التتي يتختذ يتل واحتد منهتا  تدث ستمات مميتاث لتر : أنماط السلوك العدواني
 .يالضرب والصراخ والتحقير والسخرية واللتا

  ًــا   يهتتا أفتتراد  ينتتة الدراستتة   تتى مقيتتاس أنمتتاط الستت و   الدرجتتة الي يتتة والفر يتتة التتتي حصتتل: إجرائي
 . العدواني

 هي المرح ة التي تعتبر ح قة الوصتل بتين المترح تين ا ساستية والمرح تة الجامعيتة : المرحلة الثانوية
 . (2112الطيار، )دراسيتان ومدث الدراسة فيها سنتان 

  ً02)المرح ة ا ساسية، وتيون أ مارها  ادث من الذين أنهوا  الط بةي تحق بالمرح ة الثانوية :  إجرائيا– 
 . سنة، والطالب الذء يتخرج من المرح ة الثانوية يمنح لهادث تسمى لهادث الثانوية العامة (01

 



 د 

  :الملخص

 
مستتو  أنمتاط الست و  العتدواني لتد  ط بتة المرح تة الثانويتة متن وجهتة  التىهتدفت هتذه الدراستة التعترل 

الجتنس، الحالتة االجتما يتة، ستنوات الخبترث، نتور المدرستة،  تدد : تغيترات الدراستةنار المع متين تبعتا  لم
اتبعتت الباحثتة المتنهل الوصتفي فتي هتذه الدراستة، وقتد تيونتت  ينتة . ط بة المدرسة،  دد ط بتة الصتل

مع متتتا  ومع متتتة متتتن مع متتتي المرح تتتة الثانويتتتة فتتتي متتتدارس محافاتتتة راا اهلل والبيتتترث،  (022)الدراستتتة متتتن 
، حيتد تتا اختيتار العينتة يمتا تيستر (2102 – 2100)الفصل الدراسي الثاني من العاا الدراستي  خ ل

وقتد . مع متا  ومع متة (0211)متن مجتمتع الدراستة البتالد  تدده %( 0521)ل باحثة، ويانت العينة بنستبة 
ا  التعتدي ت وذل  بعتد اجتر ( 2112 خ يفة والهولي،)استخدمت الباحثة أداث الدراسة من ا داد الباحثين 

 . ال امة   يها

 
وقد أاهرت النتائل أن المستو  الي ي  نماط الس و  العتدواني لتد  ط بتة المرح تة الثانويتة فتي متدارس 
محافاتة راا اهلل والبيتترث متتن وجهتتة ناتتر المع متتين يتان متوستتطا ، حيتتد ب تتد المتوستتط الحستتابي ل مستتتو  

ل العتتدوان ال فاتتي   تتى أ  تتى متوستتط حستتابي، وقتتد حصتت. (2..15)وانحتترال معيتتارء  (25.1)الي تتي 
يمتتا أاهتترت النتتتائل وجتتود . ي يتر العتتدوان الجستتدء، ي يتتر العتتدوان   تتى الممت يتتات، ي يتر العتتدوان الرمتتاء

فتتروق فتتي مستتتو  أنمتتاط الستت و  العتتدواني تعتتا  لمتغيتتر الجتتنس، ولمجتتال العتتدوان الجستتدء، ويانتتتت 
مستتتو  أنمتتاط الستت و  العتتدواني تعتتا  لمتغيتتر الحالتتة ويتتذل  وجتتود فتتروق فتتي . الفتتروق لصتتالح التتذيور

وأاهترت النتتائل  تتدا وجتود فتروق فتتي . االجتما يتة، ولمجتال العتدوان الرمتتاء، والفتروق لصتالح العتتااب
مستتتو  أنمتتاط الستت و  العتتدواني تعتتا  لمتغيتتر  تتدد ستتنوات الخبتترث ونتتور المدرستتة و تتدد ط بتتة المدرستتة، 

عتدوان الجستدء والعتدوان الرمتاء، ويانتت الفتروق لصتالح أقتل متن ولين تبين وجود فتروق فتي مجتالي ال
وأيضا   دا وجود فروق في مستو  أنمتاط الست و  . طالب (211 – 211)طالب، ومن ثا من  (211)

 .العدواني تعا  لمتغير  دد ط بة الصل

 
 استات بتاجرا  المايتد متن الدر  وفتي ضتو  هتذه النتتائل خرجتت الباحثتة بمجمو تة متن التوصتيات تمث تت

 .  التي تقترح الطرق الع جية ل س و  العدواني لد  ط بة المرح ة الثانوية الحديثة
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Abstract 

This study is an invistigation of  the level of aggressive behavioral the types among 

secondary school students from teachers' perspective in relation to study variables : sex, 

social status, number of  years of work, types of schools’  The total number of envolved  

students’ in schools’,  the number of students’ in class. 

The researcher followed the descriptive method. The sample consisted  of (152) teachers 

from secondary schools’ in Ramallah Governorate during the second semester in the 

scholastic year (2011-2012). The sample constitutes (9.50%) from the study population 

(1600). The researcher  used the tools  prepared by the researchers (Khalifah and Hooly, 

2003) with some modifation. 

The results showed the total degree for aggressive behavior practiced in Ramallah 

Governorate schools from teachers' perspective is medium. The mean for the total degree is 

(2.70) on a (5.0) point scale, the standard deviation is (0.746). 

The results also showed The verbal aggressive behavior had the highest value, followed by 

physical aggression, and aggression on properties, while the lowest was non- verbal 

expression  aggression. 

The results showed statistical significant differences in the types of degree of aggressive 

behavior types related to sex and physical aggression in favor of males. Also there were 

statistical significant differences in the types of degree of aggressive behavior related to 

social status variable and non-verbal expression aggression. The differences were in favor 

of single. 

The study showed there were no statistical significant differences in the degree of 

aggressive behavior types related to number of  years of work variable, and to school type 

variable, and to the total number of envolved students in schools, whereas the results 

showed there were statistical significant differences in physical and Non- verbal expression 

aggression and the difference were in favor of  less than (300) students, then (300-500) 

students , It also showed there were no statistical significant differences in the degree of 

aggressive behavior types related to students number in class .  

On the bases of these results, the researcher recommends the following: there is a need for 

furthur studies and therapeutic methods for aggressive behavior among secondary school 

students. 
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 

 : المقدمة 3.3
 

قيتاا الستا ة،  التىليعمر ا رض   – ا وجل  -منذ أن خ قر اهلل  ا نسانالعدوان ااهرث بلرية  رفها 
وذل   ندما قتل قابيل أخاه هابيل، ارضا  للهوتر وتحقيقا  لرغباتر وناواتتر، دونمتا ايتتراد بمتا قتد ينتتل 

خ يفتة )ومنذ ذل  الوقت تعددت أليال العدوان وتنو ت، من حيد لدتها وآثارها  . ن ذل  من  واقب
  .(2112 و الهولي،

متتا االتتت ا ستتاطير والروايتتات تتتذير الصتترار التتدامي لرنستتان تجتتاه الاتترول الصتتعبة متتن حولتتر ممث تتة 
ولتتى ستتا ات لقتتد ختتال ا نستتان منتتذ أ. بتتالاواهر الطبيعيتتة والحيوانتتات المخت فتتة والجتتنس البلتترء نفستتر

يتتان يعبتتدها ويرجتتو رضتتاها  وآلهتتةيختتال متتا حولتتر مناختتا قاستتيا  واالال وحيوانتتات . وجتتوده   تتى ا رض
في س التر ا ولى مغتربا  ن  ا نسانلقد  اش .  نر ليأمن لرها؛ فتوجر الى الدفار ضد هذا الخول

ويتوسل الرجتا  فتي الاتواهر ذاتر، يخال المحيط والبحار، ويخلى النار والبرايين والر ود والعواصل؛ 
بعتتاد مصتتادر الخطتتر الدائمتتة ياللتتمس والقمتتر والنجتتوا والنتتار وليتتي ال يقتتتل . فتتي بتتد  امتتل ا متتن وا 

محتتدود القتتدرث فتتي المواجهتتة ف نتتر يتتان  ا نستتانولمتتا يتتان . بوستتي ة متتن وستتائل الطبيعتتة ف نتتر حتتاول قت هتتا
، فتتتدرج تفييتتره فتتي ابتيتتار وستتائل دفتتار   تتى مجابهتتة العديتتد متتن مصتتادر القتتوث فتتي الطبيعتتة غيتتر قتتادر

 .أخر  يانت جا ا  من  دوانيتر
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ولا تجد . ومنذ ذل  الامن السحيق و امل الخول هو الدافع اليبير ورا  الس و  العدواني البلرء
. البنا ث واادهار المعطيات الخ قة في التمدن والرقي نقيضا لها اال العدوان والتدمير ا نسانحضارث 
تنلأ مدينة للعب من اللعوب ترتيا   ى أسس ثقافتر وف سفتر في الحياث،  حتى تمتد اليها فما أن 

. لر ة الغضب في أبنائر أو أبنا  جيرانر تعيد فيها الدمار والخراب آتية   ى يل  طا  نّير بالفنا 
العنل ان العدوان ااهرث خطيرث في س و  الفرد ومأساث يبر  من مآسي المجتمع البلرء، وسي تها 

ذا يان بنو البلر مطالبين . وقطافها فنا  أجيال يام ة مع يل مخ فاتها من العطا  والتقدا أماا  لئبوا 
ان . الراقة الحياث ف نها مطالبون باال ترال بوجود  العدوانية في أنفسها في محاولة ل تغ ب   ير

  (..211ابراهيا، )ها الدارس لااهرث العدوان يقل حائرا   أماا يثير من المغاليق في تفسير 

 

غير العدوانية من التفا ل  ا نماطوقد تريا البحد في مجال   ا النفس االجتما ي لوقت طويل   ى 
والتواصل بين ا فراد مثل ييفية تعرل ا لخاص   ى بعضها البعض، وأسباب تقاربها، وييفية 

وفيما بعد تا  .مو الع قات وارتقائهاتنامي الثقة والمودث فيما بينها، وضرورث التعبير  ن الذات في ن
    .(0001 بد اهلل، )اط الس و  العدواني في التفا ل والتخاطب توجير االهتماا بصورث متاايدث نحو أنم

 

اليلتل  تن الجوانتب االيجابيتة فتي تفا تل أ ضتا  الجما تة فتي مقابتل  التىوقد اتجر اهتماا البتاحثين  
امتا التحتر  : راد والجما ات ال تخترج حتدوده  تن أحتد ماتاهر ث ثتةفالتفا ل بين ا ف. الجوانب الس بية
ويريتتا التحتتر  نحتتو اآلختترين   تتى بعتتض . التحتتر  بعيتتدا  تتنها، أو التحتتر  ضتتدها أونحتتو اآلختترين 

التماستت  والتعتتاون وتقتتدير التتذات واآلختترين، وهتتذه هتتي  االنتمتتا ، أو التتىالمقومتتات االيجابيتتة يالحاجتتة 
أمتتا التحتتر  بعيتتدا  تتن اآلختتر أو ضتتده فيمتتث ن الجوانتتب الستت بية فتتي . لتفا تتلالجوانتتب االيجابيتتة فتتي ا

دراستتة أنمتتاط الستت و   التتىفيمتتا بيتتنها، ونتيجتتة لهتتذا االهتمتتاا فقتتد اتجهتتت جهتتود البتتاحثين  ا فتترادتفا تتل 
الواضتتح ل ستت و  العتتدواني  االنتلتتار حيتتد يعتبتتر. العتتدواني التتتي تحتتدد أثنتتا  تفا تتل ا فتتراد فيمتتا بيتتنها

مثابة ملي ة نفسية اجتما ية فتي غايتة الخطتورث، ممتا أد  التى ضترورث االهتمتاا بهتذه الاتاهرث والعمتل ب
  .(0001 بد اهلل، )  ى الحد منها لتفادء خطورتها وما قد يترتب  نها من  واقب س بية 

 

ن الحميتد العتدوا: همتا (ايريت  فتروا)لنو ين من العتدوان قتدمهما (  0002)ويعرض  بد اهلل وأبو  باث، 
فالعتتدوان . الستتوء البنتتا ، والمرضتتي الهتتداا يمتتا يتتر  فرويتتد: والعتتدوان المرضتتي، أو العتتدوان فتتي جانبيتتر

 ندما ييون من أجل الحياث والبقا  والمحافاتة   تى التذات وقتد حاتي اللتيل الست بي  لرنسانضرورء 
ا يترتتب   يتر متن آثتار متدمرث من العدوان أو العدوان المرضي باهتماا يبير من قبل الدارسين، نارا  لمت

 .ربما تلمل المجتمع بأسره في بعض الحاالت
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 تتن تاايتتد  (2112)التتواردث فتتي خ يفتتة والهتتولي  (0002)ويلتتفت نتتتائل الدراستتة التتتي قتتاا بهتتا الملتتعان، 
. معدالت العدوانية بين ط بة المرح ة الثانوية وط بة الجامعة في المجتمع اليتويتي بعتد العتدوان العراقتي

بين أن ط بة الجامعة أيثر  دوانية من ط بة المرح تة الثانويتة، فتي حتين ال توجتد فتروق جوهريتة بتين وت
 .العدوانيةالجنسين في 

، وبتتارون (Bandura, 1973)وفتتي أوائتتل الستتبعينات قتتدمت محتتاوالت ناريتتة جتتادث ليتتل متتن بانتتدورا 
(Baron, 1977)، وجونستتون (00.2 Johnson,) فعتتال فتتي تقتتدا بحتتود ، وجميعهتتا يتتان لتتر استتهاا

 (.0001  بد اهلل،)الس و  العدواني من الناحيتين النارية والواقعية 

  

وقتتتد يقضتتتي اآلبتتتا  معاتتتا الوقتتتت يلتتتتيون متتتن أبنتتتائها، وليتتتنها ال يقضتتتون الوقتتتت اليتتتافي لمتتتدحها أو 
 االنفعتتتالي متتتن جتتترا  الم حاتتتات ل  تتتتدا ونتيجتتتة لتتتذل  فقتتتد يتعتتترض . تلتتتجيعها او تقتتتديا التتتد ا لهتتتا

يلتيل خيبتة أمتل بالنستبة لهتا،  بأنترالي مية ستوا  المبالترث او غيتر المبالترث، وتلتعره هتذه الم حاتات 
فتتالتحقير وا هانتتة ل مراهتتق ووصتتفر بي متتات ستتيئة خاصتتة أمتتاا اآلختترين يدفعتتر التتى أن يناتتر ل ختترين 

ن حيتتد انتتر ناتترث حقتتد ويراهيتتة، يمتتا يتتلدء أيضتتا التتى اللتتعور بتتالنقص وتتتأتي خطتتورث هتتذا اللتتعور متت
ستتتيتحول التتتى لخصتتتية  دوانيتتتة والحقيقتتتة ان لهتتتذه الممارستتتات الستتت ويية متتتن جانتتتب الوالتتتدين طابعهتتتا 

اذ ان نو يتة المعام تتة التتي يت قاهتتا المراهتق فتتي أسترتر لهتا تتتأثير وصتد  مبالتتر   تى مفهتتوا . العتدواني
لتعارها فالمراهق الذء يلعر بالتهميش واالحتقار يتعمد ايتذا  الغيتر و . الذات لدير لحتاق الضترر بهتا وا  ا 

  .(2112بو ل لق، )بالخول و دا االستقرار 

 

 Kagan & Moss, 1960))عدوان، فقد قاا يل من ياجان وموسوأما بالنسبة ل فروق الجنسية في ال

لمجمو ة من ا طفال في سن الطفولة المبيرث وحتى الب وغ، فتبتين لهمتا متن خت ل نتتائل  تتبعيربدراسة 
 هبتفسير هتذود درجة  الية من ثبات الس و  العدواني لد  البنين أيثر من البنات وقد قاما الدراسة، وج

العدوانية مسموح بهتا لتالوالد ل تذيور خت ل مراحتل النمتو المخت فتة، وليتن ال  تالس ويياالنتيجة   ى أن 
يتتد متتن الثقافتتات، يستتمح بهتتا بالنستتبة ل بنتتات،  ن العتتدوان ال يتفتتق متتع التتنمط الستت ويي ا نثتتوء فتتي العد

ستتتنة لمتتتدث خمتتتس ( 02)بتتبتتتع مجمو تتتة متتتن ا طفتتتال فتتتي  متتتر  (Sears,1961)و نتتتدما قتتتاا ستتتيرا 
سنوات، وقد وجد أن ا طفال الذيور أ  ى في تقديراتها من حيد العدوان ال جتما ي بالنسبة ل بنتات، 

لست و  العتدواني فتي وجتود وفي العديد من الدراسات تبين أن البنات أقل متي   متن التذيور فتي ممارستة ا
وهذا متعارل   ير  نتد اليثيتر متن . وذل  حتى ال تاهر أماا البالغين بليل يسي  لها يفتاث. البالغين

  (..001منصور، )الثقافات وخاصة الثقافة العربية 
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فقتتتد أصتتتبح الستتت و  العتتتدواني فتتتي مجتمعنتتتا متتتن أخطتتتر متتتا يتعتتترض اليتتتر أبنالنتتتا اليتتتوا، فانتلتتترت هتتتذه 
ات فتتي المتتدارس ويثتتر اال تتتدا    تتى النتتاس و  تتى الممت يتتات العموميتتة والخاصتتة، ومتتن أمث تتة الستت ويي

متتا يتعتترض اليتتر المع تتا متتن تهديتتدات متتن قبتتل ت ميتتذه، وأيضتتا ا تتتدا  الت ميتتذ   تتى : هتتذه اال تتتدا ات
، ويلتتي ون  صتتابات تتتلثر   تتى أختت ق المجتمتتع و اداتتتر ومعتقداتتتر، خطيتترثبعضتتها التتبعض، بوستتائل 

يثتتترت نتيجتتتة لتتتذل  اللتتتياوء والتتتتذمر، وبتتتات اليتتتل يخلتتتى تفلتتتي العتتتدو  نتيجتتتة ستتتر ة انتلتتتار هتتتذه و 
  (.2112بو ل لق، )الس وييات و تطورها 

 

تعتتد المرح تتة الثانويتتة مرح تتة اليتمتتال النمتتو الجستتدء والعق تتي ل طالتتب، لتتذل  تحتتتاج هتتذه المرح تتة التتى 
ال فاتتتي والرمتتتاء )تيتتتون أنمتتتاط العتتتدوان  (لمراهقتتتةمرح تتة ا)ففتتتي هتتتذه المرح تتتة . معام تتة خاصتتتة ل طالتتتب

. ذات تتتأثير يبيتتر   تتى المراهتتق فتتي تيوينتتر وفتتي بنتتا  لخصتتيتر (والجستتدء والعتتدوان   تتى الممت يتتات
هنتتا   وامتتل ومتغيتترات هتتي التتتي يانتتت ورا  اهتمتتاا ذوء االختصتتاص فتتي   تتا التتنفس والتربيتتة لدراستتة 

اليامنتة ورا  العتدوان لتد  ط بتة المرح تة الثانويتة متن حيتد  أنماط الست و  العتدواني المدرستي، والعوامتل
اتتاهرث العتتدوان المدرستتي لتتد  ط بتتة )ا ستتباب والنتتتائل؛ لوضتتع الح تتول المناستتبة لمعالجتتة هتتذه الاتتاهرث 

، (النتواث ا ساستية) ا سترثوهي ااهرث متلتعبة تتغتذ  متن مصتادر مخت فتة ابتتدا   متن ( المرح ة الثانوية
رب، وا صدقا ، والمحيط العاا، مما يتط ب تضافر الجهود التربوية والعم ية وترابطهتا؛ والجيران، وا قا

حتى تيون الح ول المقترحة لهذه الاتاهرث ذات نتتائل تربويتة قيمتة ومتردود ايجتابي،   تى المتد  القريتب 
 (.2112الطيار، )والبعيد 

 

متن هتتذه الملتتي ة الخطيتترث التتتي  ختتر ا تتر  الباحثتتة أن مجتمعنتتا الف ستتطيني يعتاني يبتتاقي المجتمعتتات 
تمر بها دول العتالا يافتة، ومتا يصتاحب ذلت  متن فوضتى وتعطيتل ل مستيرث التع يميتة بمخت تل مجاالتهتا 

، وقد أصبح هتذا الوضتع يهتدد ست طة المع تا وهيبتتر بحيتا وا ياديمية واالقتصادية التربوية واالجتما ية
موضتتتور الستتت و  العتتدواني لتتتد  هتتتلال  الط بتتتة التتتذين  التحتتديات المتعتتتددث التتتتي يواجهتتتا و  تتى رأس ذلتتت 

أصبحوا يعتبرون أنفستها قتادث ميتدانيين، ولتديها رغبتة فتي تحتدء أوامتر المع تا ورفضتها، وفتي ضتو  متا 
تقدا ذيره، وجدت الباحثة أن هنا  حاجة ماسة  ثارث االهتمتاا بموضتور الملتي ت الست ويية العدوانيتة 

ل التعترل التى أنمتاط الست و  العتدواني لتديها متن وجهتة ناتر المع متين، لط بة المرح ة الثانوية من خ 
وهتتتذا متتتن لتتتأنر أن يقتتتدا دالالت مهمتتتة ل دارستتتين والمعنيتتتين فتتتي قطتتتار التع تتتيا متتتن بتتتاحثين ومتتتديرين 

أنمتتاط الستت و  العتتدواني لتتد  ط بتتة المرح تتة : ومتتن هنتتا جتتا ت هتتذه الدراستتة التتتي هتتي بعنتتوان. ومع متتين
  .محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع مين الثانوية في مدارس
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 :مشكلة الدراسة  2.3
 

التى تاايتد معتدالت انتلتار الست و   –  ى المستويين العالمي والمح تي  -تلير نتائل الدراسات السابقة 
العتتتدواني فتتتي معاتتتا دول العتتتالا، بمتتتا فيهتتتا ف ستتتطين، خاصتتتة بتتتين قطتتتا ي اللتتتباب والمتتتراهقين بلتتتيل 

تاايتدت معتدالت انتلتار الست و  العتدواني بتين ط بتة المتدارس فتي المرح تة الثانويتة بلتيل  حيد. خاص
  تتيها، وتمتردها   تتى أنامتة وقتتوانين  واال تتدا م حتوا، متتن خت ل ستتو  معام تة الط بتتة ل مع متين، بتتل 
   .المدرسة، و دا ااهار التقدير واالحتراا اليافي لمع ميها

 

عتبر فترث  نيفة، تتفجر فيها طاقات حيوية جديدث تلمل يافة نواحي نموه فهذه الفترث من حياث المراهق ت
نمتا هتي تغيترات متمتردث لهتا  الجسمي والعق ي واالنفعالي واالجتما ي، وهي ليست تغيرات هادئة لينة، وا 
متط باتهتتا واحتياجاتهتتا، فبتتالرغا متتن أن العتتدوان اتتاهرث ستت ويية منتلتترث بتتين جميتتع ا فتتراد متتن الفئتتات 

رية المخت فة، اال أنر أيثر انتلارا  بين فئات المراهقين واللباب،  ن هذه الفئة العمرية وخصائصها العم
اجتمتتا ي يستتهل متتن خ لتتر صتتدور االستتتجابة العدوانيتتة، وفقتتا  لتتتوفر  –توجتتد فتتي ستتياق نفستتي  ةالنمائيتت

ا ينتل  نها من ملتي ت فالس ويات العدوانية التي يقوا بها الط ب المراهقين، وم. لروط بيئية معينة
نمتتتتا هتتتتي  اجتما يتتتتة وأياديميتتتتة، ال تعتبتتتتر ملتتتتي ت خاصتتتتة بطتتتت ب المرح تتتتة الثانويتتتتة وحتتتتدها فقتتتتط، وا 

فالست ويات . ومستئولينوتربتويين  أمتورملي ت تها اليبار أيضا  من مع مين ومديرء متدارس و أوليتا  
  حستتب الواقتتع التتذء يعيلتتر، العدوانيتتة التتتي يقتتوا بهتتا الط بتتة تخت تتل بحستتب خصتتائص المراهتتق ويتتذل

ولتتتذل  فعتتت ج ت تتت  الستتت ويات العدوانيتتتة يتط تتتب منتتتا أن ننتتتال التتتى أرض الواقتتتع لنتتتر  أنمتتتاط الستتت و  
 (.0010محمود، )العدواني في مدارس المرح ة الثانوية، ولندرس وجهات نار مع مي ت   المرح ة 

 

دوانيتتة لعتتدث مواقتتل، وليتتن القتتدرث فمعاتتا المع متتين قتتد يجبتترون أنفستتها   تتى تحمتتل ستت ويات الط بتتة الع
  ى التحمل ستنخفض ليئا  فلتيئا ، خاصتة  اذا يانتت ت ت  الست وييات متيتررث وتتجتاوا الحتدود المقبولتة 

 . (2112 واد، )درجة اال تدا    ى المع مين، والخروج  ن أنامة وقوانين المدرسة الىلتصل 

 

يتتتلثر ستتت با    تتتى الع قتتتات داختتتل المجتمتتتع  يتتتذل  فتتت ن اهتتتور الستتت وييات العدوانيتتتة  نتتتد بعتتتض الط بتتتة
المدرستي، يمتتا يتلثر   تتى مستتو  ا دا  المدرستتي  نتد هتتلال  الط بتة التتذين يقومتون بتصتترفات  دوانيتتة 
ضتتد ام ئهتتا ومع متتيها، ف غفتتال هتتذه الاتتاهرث و تتدا االهتمتتاا بهتتا ستتيلثر ستت با    تتى المستتيرث التع يميتتة 

 . (2112الطيار، )الصفي  التربوية، ويهدد النااا المدرسي والضبط



 6 

وبنا     ى ما تقدا فقد أصبح الس و  العدواني ااهرث تستد ي البحد والدراسة وذل  متن أجتل التعترل 
أن توضتع الح تول والبترامل التربويتة   تينالى أها أنماط الس و  العدواني لد  ط بتة المرح تة الثانويتة، آم

 .المناسبة ل حد منها أو تق ي ها

 
الباحثتتتة يمع متتتة فتتتي احتتتد  متتتدارس مدينتتتة راا اهلل، الحاتتتت معانتتتاث بعتتتض مع متتتي ومتتتن ختتت ل  متتتل 

المرح ة الثانوية، وأنها يبتدون استتيا   متن ست و  الط بتة العتدواني التذء يمارستونر فتي مدارستها فتي اتل 
غيتتاب االهتمتتاا التت اا بأوضتتار المع متتين، ا متتر التتذء يتط تتب اجتترا  المايتتد متتن الدراستتات وا بحتتاد 

  .ة لدراسة هذه الااهرث والخروج بح ول مناسبةالع مي
  

   :وبذلك تتلخص مشكلة الدراسة في الس ال الرئيس اآلتي
 

ما أنماط الس و  العدواني لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار 
 المع مين ؟ 

 
 :أسئلة الدراسة  1.3
  

 : بة  ن ا سئ ة التاليةتسعى الدراسة الحالية لرجا

العدوان الجسدء، العدوان ال فاي، العدوان الرمتاء، العتدوان )ما مستو  أنماط الس و  العدواني -0
الستتائدث لتتد  ط بتتة المرح تتة الثانويتتة فتتي متتدارس محافاتتة راا اهلل والبيتترث متتن  (  تتى الممت يتتات

 وجهة نار المع مين ؟

فتتتي مستتتتو  أنمتتتاط  (α ≤ 1512)الداللتتتة  هتتتل توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة احصتتتائية  نتتتد مستتتتو  -2
الستت و  العتتدواني الستتائدث لتتد  ط بتتة المرح تتة الثانويتتة فتتي متتدارس محافاتتة راا اهلل والبيتترث متتن 

الجتنس، الحالتة االجتما يتتة،  تدد ستتنوات الخبترث، نتتور )وجهتة ناتر المع متتين تعتا  لمتغيتترات 
 ؟  ( دد ط بة المدرسة،  دد ط بة الصل المدرسة،
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 :فرضيات الدراسة  3.3
  

 :    فحص الفرضيات الصفرية اآلتية الىسعت هذه الدراسة 

  

فتتي مستتتو   (α ≤ 1512)ال توجتتد فتتروق ذات داللتتة احصتتائية  نتتد مستتتو  الداللتتة : الفرضــية األولــى
أنماط الس و  العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث متن وجهتة 

  .ار المع مين تعا  لمتغير الجنسن

فتتي مستتتو  ( α ≤ 1512) نتتد مستتتو  الداللتتة  احصتتائيةال توجتتد فتتروق ذات داللتتة : الفرضــية الثانيــة
أنماط الس و  العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث متن وجهتة 

 .ةنار المع مين تعا  لمتغير الحالة االجتما ي

ــة فتتي مستتتو  ( α ≤ 1512) نتتد مستتتو  الداللتتة  احصتتائيةال توجتتد فتتروق ذات داللتتة  :الفرضــية الثالث
أنماط الس و  العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث متن وجهتة 

  .نار المع مين تعا  لمتغير سنوات الخبرث

فتتي مستتتو  ( α ≤  12.1) نتتد مستتتو  الداللتتة  احصتتائيةذات داللتتة ال توجتتد فتتروق : الفرضــية الرابعــة
أنماط الس و  العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث متن وجهتة 

  .نار المع مين تعا  لمتغير نور المدرسة

فتي مستتو   (α ≤ 1512)لتة  نتد مستتو  الدال احصتائيةال توجتد فتروق ذات داللتة : الفرضية الخامسة
أنماط الس و  العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث متن وجهتة 

  .نار المع مين تعا  لمتغير  دد ط بة المدرسة

فتي مستتو   (α ≤ 1512) نتد مستتو  الداللتة  احصتائيةال توجتد فتروق ذات داللتة : الفرضية السادسة
الس و  العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث متن وجهتة أنماط 

    .نار المع مين تعا  لمتغير  دد ط بة الصل
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 :أهمية الدراسة 1.3

 

 :هي يتيتسب هذه الدراسة أهميتها من  دث نواح

  

 :األهمية النظرية

 

الاتاهرث التتي تتناولهتا وبخاصتة فتي التعترل   تى وجهتات تنبع أهمية هذه الدراسة متن ا هميتة  .0
ناترا   هميتتر   تى مستتو  . نار المع مين  نماط الس و  العدواني لد  ط بة المرح ة الثانوية

 .المجتمع بليل  اا والمحيط المدرسي بما فير من تفا ل وملارية بين جميع ا طرال

  تا التنفس وال ستيما أنتر يترتبط بالعديتتد يعتد هتذا الموضتور متن الموضتو ات المهمتة فتتي مجتال  .2
 .والجرائا ياالنحرافاتداخل المجتمع  واالجتما يةمن الملي ت النفسية 

تاهتتر أهميتتة الدراستتة فتتي أن ط بتتة المرح تتة الثانويتتة ستتول ينتق تتون التتى مرح تتة أيثتتر تطتتورا  فتتي  .2
 تتيا، وواارث التع تتيا حيتتاتها، وهتتي المرح تتة الجامعيتتة، ممتتا يستتتد ي لفتتت ناتتر واارث التربيتتة والتع

 .العالي الى االهتماا بهلال  الط بة ومع ميها، فيل طرل منها يلثر   ى الطرل اآلخر

 
 : األهمية التطبيقية

 
تحاول هذه الدراسة تاويد التربويين والمسلولين  ن المدارس وقطار التع يا الحيومي والختاص  -0

الست و  العتدواني ومستتوياتر لتد   في ف سطين بوجهات نار مع مي المدارس الثانويتة  نمتاط
والحساستة متن  المهمةالط بة، ليتمينوا من استخداا ا ساليب والوسائل المناسبة لهذه المرح ة 

 .ا نسان مر 

هنتتا  أنماطتتا  مخت فتتة متتن الستت و  العتتدواني متتا االتتت تتفلتتى فتتي مدارستتنا فتتي اتتل االحباطتتات  -2
عيلها اللعب الف ستطيني وتتأثر بهتا يتل متن وا وضار االقتصادية واالجتما ية السيئة التي ي

العتتدواني خطتتوث مهمتتة فتتي معرفتتة   الستت و المع تتا والمتتتع ا، ولتتذل  يعتبتتر اليلتتل  تتن أنمتتاط 
 .   مواقع الخ ل التربوء، ومن ثا العمل   ى تعديل مواطن الخ ل

ذه تحاول هذه الدراسة تقديا بعض ا سهامات الع مية التي يمين أن تلدء الى التتخ ص متن هت -2
فتتتي ايجتتتاد ح تتتول لهتتتذه  ل مستتتاهمةالاتتتاهرث، متتتن ختتت ل متتتا يميتتتن أن تنطتتتوء   يتتتر متتتن نتتتتائل 

  .الااهرث ال سيما بعد بروا ااهرث العدوان في ملسساتنا التربوية
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تحتتاول هتتذه الدراستتة التوصتتل التتى نتتتائل وتوصتتيات تستتها فتتي تقصتتي أنمتتاط الستت و  العتتدواني،  -.
ديتة لتر، والختروج بح تول لمحاولتة الحتد منهتا، او القضتا  تمهيدا  لمعرفتة أستبابر، والعوامتل المل 

  .  يها، وبالتالي افادث المسلولين والمهتمين بهذا ا مر

تحاول هذه الدراسة افادث المهتمين بهذا الموضور في ا داد برامل ارلادية وتربوية بحيد ت ئا  -2
لعتدواني لتر تتأثير ست بي واتجاهاتتر،  ن الست و  ا واحتياجاتترا فتراد يتلح حستب جنستر وميولتر 

حيتتتد يمتتتتد تتتتأثير  تتتدوان الطالتتتب التتتى فئتتتات متعتتتددث يا ستتترث  ،  تتتى الفتتترد والمجتمتتتع بأستتتره
يمتتتا أن ممارستتتة الطتتت ب لهتتتذا الستتت و  العتتتدواني يميتتتن أن . والتتتام   وا صتتتدقا  والمع متتتين

  .يلدء الى فاقد تع يمي ونفسي واقتصادء واجتما ي

ستخداا أداث قياس  نماط الس و  العدواني، والتي تا استخدامها من هذه الدراسة في ا االستفادث -2
 .في جمع البيانات ل دراسة الحالية

 
 :أهداف الدراسة 1.3
 

 :  حاولت هذه الدراسة تحقيق ا هدال اآلتية

  
العتتتدوان الجستتتدء، العتتتدوان ال فاتتتي، )التعتتترل التتتى مستتتتو  أنمتتتاط الستتت و  العتتتدواني المدرستتتي -0

السائدث لد  ط بة المرح تة الثانويتة متن وجهتة ناتر ( دوان   ى الممت ياتالعدوان الرماء، الع
 .المع مين

التعرل الى مستو  أنماط الس و  العدواني السائدث لد  ط بة المرح تة الثانويتة متن وجهتة ناتر  -2
الجنس، والحالة االجتما ية،و دد سنوات الخبترث، ونتور : المع مين تبعا  لمتغيرات الدراسة وهي

 .و دد ط بة المدرسة، و دد ط بة الصل المدرسة،

   

 : حدود الدراسة 1.3
 

 .والبيرث مدارس المرح ة الثانوية في محافاة راا اهلل: الحدود المكانية
 (.2102 -2100)طبقت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العاا الدراسي : الحدود الزمانية
  .والبيرث اهللنوية في محافاة راا مع مي ومع مات مدارس المرح ة الثا: الحدود البشرية

    .المفاهيا والمصط حات الواردث في  هذه الدراسة: الحدود المفاهيمية
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة اإلطار
 

 اإلطار النظري  3.2
 

 : ( Phenomenon of Aggression)ظاهرة العدوان   3.3.2

يما  ،التاريخ يسعى لتفسير جميع الاواهر المحيطة بر وتلثر فيرو منذ فجر  ا نسانمن المعرول أن 
يستعى لتفستير اتاهرث العتدوان التتي واجهتهتا وتواجههتا جميتع المجتمعتات   تى متر العصتور، ومتع تقتتدا 
الع تتتتا  وتقنياتتتتتر الحديثتتتتة، وبتتتتالتطور االجتمتتتتا ي والتينولتتتتوجي   تتتتى مستتتتتو  العتتتتالا تغيتتتترت مفاهيمنتتتتا 

وان وتفستتيراتر، ولقتتد لتتهد التتتراد الخرافتتي وبعتتده التتتراد الع متتي تفستتيرات متعتتددث وتح ي تنتتا لاتتاهرث العتتد
، وقتتد اتستتتمت التفستتيرات البدائيتتة با تمادهتتتا   تتى الخرافتتتة ا نستتتان  تتى أخيتتر  ا نستتتانلاتتاهرث  تتدوان 

سناد الس و  العدواني وغيتره متن الست ويات غيتر الستوية التى ا رواح اللتريرث والعفاريتت  أو واللعوذث، وا 
الى غضب اآللهة وسخطها   ى ا نستان، وليتن متع تقتدا الع تا والتحترر الفيترء فقتد تتا استناد العتدوان 

، يالغرائا التي تدفعر لممارسة الست و  العتدواني رغبتة ا نسانالى  وامل فسيولوجية أو بدنية في جسا 
ى بنتا  جستا ا نستان فتي حتين أرجعتر التبعض الت.  تن نفستر في التس ط والستيطرث   تى الغيتر او دفا تا  

ودماغتر وم متتح وجهتر ورأستتر، وليتن ومتتع مترور التتامن فقتد أثبتتتت الدراستات الع ميتتة المتخصصتة  تتدا 
صتتحة هتتذه الفتتروض فتتي تفستتير اتتاهرث العتتدوان بجميتتع ألتتيالر، و  يتتر فقتتد اهتتر تفستتير يرجتتع الستت و  

اني هتتتو ستتت و  ميتستتتب أء أن الستتت و  العتتتدو  االجتمتتتا يالعتتتدواني التتتى متتتا يعتتترل باستتتا ناريتتتة التتتتع ا 
نمتتتا يتع متتتر  أوومتتتتع ا، ولتتتيس فطريتتتا    تتتن طريتتتق التق يتتتد والمحايتتتاث بوجتتتود النمتتتاذج  ا نستتتانوراثيتتتا ، وا 

حتتى  أوالعدوانية التي يلاهدها، يما أنر يخضع هذا التع ا ل س و  العدواني لمبدأ التعايا أو الميافئتة، 
ى أنر هجوا   ى اآلخرين، وقد يعتبره التبعض فتي وقد ينار البعض الى العدوان   . لرهمال والتغافل
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ييتتون انعياستتا  ل تتدفار متتن  بعتتض ا حيتتان استتتجابة ل تعبيتتر  تتن ارادث القتتوث والستتيطرث   تتى اآلختترين، أو
اال تتتدا    تتى  أوفتتي حتتين فّستتر التتبعض مفهتتوا العتتدوان لغويتتا    تتى أنتتر المبتتادأث باللتتر، . أجتتل البقتتا 

 . (2110،العيسوء)نلر الفساد  أوالغير، 

 

 نتتتدما ييتتتون متتتن أجتتتل البقتتتا  وتحقيتتتق التتتذات والحريتتتة والعدالتتتة  ا نستتتانالعتتتدوان ضتتترورء فتتتي حيتتتاث 
ولتتذا ف نتتر . أو الطبيعتتة أو ا متراض ا نستتانواالنتصتار   تتى القهتر والتقتتدا، ستتوا  استتخدا فتتي مواجهتة 

، ا نستتاند  تتدوان ل تتدفار  تتن نفستتر و رضتتر ومالتتر، ضتت ا نستتان نتتدما ييتتون العتتدوان ستت حا  فتتي يتتد 
وضد  نل الطبيعة، وضد افتراس الحيوانات، وضد فت  ا مراض، ف نر ييون مط وبتا  ولتر يا ، اال أن 

الفت  با نسان والبيئة ا ما  و دوانا ، وهنتا يصتبح متذموما  ومرفوضتا ، ذلت  أن  الىهذا الس ح  قد يمتد 
أن يعتتدء   تى بنتي  التىافع التتي تتلدء بتر الدوافع التي تعترضر في سبيل تحقيق ذاتر، هتي نفتس التدو 

مصتادر  التىجنسر بالا ا والقهر والقتل، فالتدافع التذء جع تر يايتل جتا ا  متن جبتل ليلتق طريقتا  يوصت ر 
الثروث من معادن وبترول وغيرها، هو نفس الدافع الذء يدفعر التى أن يبيتد لتعبا  أو يقهتره لتنفس الستبب 

 (..211معمرية و ماحي، )

 

ن مرفتتتوض ومتتتذموا فتتتي أحتتتد لتتتي ير ومقبتتتول وملتتتجع فتتتي لتتتي ر اآلختتتر، فهنتتتا  لتتتي ين متتتن ان العتتتدوا
أو العتدوان فتي جانبيتر الستوء البنتا  العدوان الحميد والعدوان المرضي يما يصفها ايري  فروا : العدوان

فالست و  العتدواني يعتبتر بنتا  ومقبتول اذا متا واتل متن أجتل الحفتاا . والمرضي الهداا يما يتر  فرويتد
  ى الحياث والبقا  والمحافاة   ى الذات واليرامة، وهو   تى  يتس ذلت  اذا متا أد  التى انتهتا  حيتاث 

 .(.211الداهرء، )البلر وا ذ  والخراب 

  

يتل ست و  نلتط متعمتد تهتدل المخ وقتات متن خ لتر تأييتد ذواتهتا و التى : فالتعريل الواسع ل عدوان هو
 .اها، أء أنر يلمل يل الفعاليات البلرية المتجهة نحو الخارجسد حاجاتها ا ساسية أو ارضا   لغرائ

 

ستت ويا  هجوميتتا  : أمتتا التعريتتل اآلختتر ل عتتدوان وهتتو التعريتتل المحتتدد ل عتتدوان بلتتيل ختتاص أن العتتدوان
اندفا يا  ينطوء   ى ا يراه وا يذا ، وهو اندفا ا  يتجر نحو ايراه اآلخر، أو س ب خير منتر، أو ايقتار 

 . (0010الرفا ي، )و يتسبب لر بالتخريب والتعطيل أذ  فير، أ

 

فالعتتدوان ستت و  تفستتره أغراضتتر والعوامتتل المحريتتة لتتر، والتتتي نتوصتتل اليهتتا متتن ختت ل تح يتتل الموقتتل 
االنتقاا دون  الىفأحيانا  ييون الحاق ا ذ  والضرر باآلخرين نور من االنتقاا، والذات تندفع . العدواني

العراقيتل التتي تحتول دون ارضتا  التدوافع  أنتدخل  دث  وامل دا متة لتر، يمتا غيره من وسائل الدفار ب
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لتتبا ها تتتلدء التتى  االستستت ا والخنتتور، وقتتد تأختتذ العتتدوان  التتى، و  يتتر فقتتد ت جتتأ المخ وقتتات ا حبتتاطوا 
 .(0010الرفا ي، ) نالعدوا الىالق ق، فييون الق ق هو الدافع  الى  ا حباططريقا  لها، وقد ينتهي 

 

وهتتو يمثتتل ملتتي ة  ،بتتاآلخر أوالحتتاق ا ذ  بالتتذات  التتىمتتا أن العتتدوان ستت و  اتتاهر وم حتتا يهتتدل ي
من أخطر الملايل االجتما يتة المستتفح ة فتي وقتنتا الحاضتر، حيتد انهتا ملتي ة متراميتة ا بعتاد  نهتا 

 ،ر ليس سه   فا م. تجمع ما بين التأثير النفسي واالجتما ي واالقتصادء   ى يل من الفرد والمجتمع
ف تتيس فقتتط بستتبب اآلالا التتتي يستتببها العتتدوان وليتتن أء  متتل متتن أ متتال العتتدوان يميتتن أن ينتتتل  نتتر 

 . (2110العقاد، )" فالعنل يولد العنل . " مايدا  من ا  مال العدوانية

 

نامتا  باواهر البيئة التتي تحتيط بتر يتط تب نو تا  متن العتدوان،   تى أن ييتون وا يتا  م ا نسانان تحيا 
 التتىقتتوث العضتت ت أو ال جتتو   التتىحتتتى ييتتون العتتدوان وستتي ة تييتتل مناستتبة، أمتتا فتتي حالتتة االحتيتتاا 

رضتا ا  لرغباتنتا، فييتون العتدوان هنتا وستي ة تييتل غيتر مناستبة، تقتود االس ح يوسي ة لحل ملاي نا أو 
ير فت ن وجتود بعتض العتدوان و   .سوا  أو الدمار حيد تتجر بالفرد نحو ميادين اللذوذ وال ا يذا  الى

 .في مرح تي الطفولة والمراهقة دليل   ى الحيوية والنلاط، وهو أمر سوء ومقبول

 

ولين يتوجب   ى من يتواله بالر اية طف   يان أا مراهقا  أن يحيطهمتا بضتوابط مناستبة ويافيتة لتوجيتر 
هتتذه النا تتات منط قتتاة لطاقتتة يستتعى  والبنتتا ، وبتتذل  تيتتون ا نلتتا النا تتات العدوانيتتة المقبولتتة لديتتر نحتتو 

نلتتترها، بلتتيل ستتتوء ومقبتتول بالنستتبة ل مراهتتتق، يمتتا تيتتتون غيتتر ملذيتتة بالنستتتبة لغيتتره، فمتتتن  التتىالفتترد 
الحد متن  الىلدير، مما يلدء  وا حباطبقوانين وقيا وضوابط تق ل التوتر   الضرورء أن يحاط المراهق

. ا  أو تهديدا  يمين أن يخرج  ن حدود الضبط والتو ينمو النا ات العدوانية التي يمين أن تليل خطر 
العتتدوان متتن حتتدود  بتت خراجفالعتتدوان هتتو طريقتتة ونهتتل فتتي النمتتو تتتأثرت بعتتدث اتترول محيطتتة وانتهتتت 

 .(0010الرفا ي، )حدود التخريب واالنط ق غير المقيد  الىالضبط والبنا  

 

ن العديتتتد متتتن أنمتتتاط الستتت ويات غيتتتر أن مع متتتي المرح تتتة الثانويتتتة يواجهتتتو  (0001)وقتتتد ذيتتترت  يتتتاش 
الستتوية التتتي تحتتتاج التتى االهتمتتاا والمتابعتتة، ومتتن هتتذه ا نمتتاط الستت ويية؛ الستت و  العتتدواني التتذء يتختتذ 

التترفض، والستت بية، و تتدا ا ذ تتان، والصتتراخ، وا غااتتة، والنلتتاط الاائتتد، وا  متتال : منهــا  تتدث ستتمات
 .(0001 ياش، ) وامر الس بية، واالتيالية، والتجاهل العدوانية الجسمية، والتخريب، وا هانة، وا

، فهتتو ياهتتتر  نتتتدما ا طفتتتالالعتتتدوان استتتجابة طبيعيتتتة لتتتد  صتتغار  ( 0002)ويعتبتتر لتتتيفر ومي متتان 
 .يحتاج الفرد الى حماية أمنر أو سعادتر أو فرديتر
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وقتتد . صتتي بتتالغيرالحتتاق ا ذ  اللخ التتىوقتتد  تترل المللفتتان مفهتتوا العتتدوان بأنتتر الستت و  التتذء يتتلدء 
أو جستتميا  وفتتتي هتتتذه الحالتتة يحتتتاول الطفتتتل  (  تتى لتتتيل االهانتتتة أو خفتتض القيمتتتة)ييتتون ا ذ  نفستتتيا  

 (يالضرب أو ال يتا أو الريتل أو رمتي ا لتيا  أو التدفع)ى أقرانر  ن طريق ا يذا  الجسميالسيطرث   
ا ستتما   اطتت ق)يتتون متتن ختت ل ل  تتتدا  ال فاتتي فيوأمتتا بالنستتبة . المتنو تتة ا ستتاليبوغيتتر ذلتت  متتن 

التهديتتتد  أوم حاتتتات التحقيتتتر،  أو، أو اللتتتتا، أو التستتت ط والتتتتحيا بتتتالغير لفايتتتا ، ا غااتتتةالنابيتتتة، أو 
 .  (0002ليفر و مي مان، ) (با يذا 

      
 :تعريفات للعدوان 2.3.2

 

 .(هجرء 0.01ابن مناور، )الا ا وتجاوا الحد : لغة

 
 : اصطالحاً 

 : د من تعريفات ل عدوان منهاهنا  العدي

  أء س و  يصدره الفرد بهدل : بأنر (.211معمرية وماحي، )الوارد في  (بص مع بيري) رفر
والضرر بفرد آخر، أو أفراد آخرين يحاولون تجنتب هتذا ا ذ ، ستوا  يتان ا ذ   الحاق ا ذ 

ر فتتي صتورث غضتتب أو  نت ا فصتاحبتدنيا  أو لفايتا ، تتتا بصتورث مبالترث أو غيتتر مبالترث، أو تتتا 
 .المعتد    ير الى داوث التي توجر 

  فيشباخ تعريل(Feshbach)  العدوان هو يل س و  يهتدل : .(2112الفسفوس، )الوارد في
 الى ايذا  لخص معين أو ات ل للي  ما 

  ويعرل( باندوراBandura) احتداد ا ذ  و الضترر  التىالست و  التذء يتلدء : العدوان بأنر
ستتتتتيطرث متتتتتن ختتتتت ل القتتتتتوث الجستتتتتدية أو ال فايتتتتتة   تتتتتى اآلختتتتترين أو تحطتتتتتيا بلتتتتتخص متتتتتا أو ال

 .الممت يات

  ايقتتار العتتدوان   تتى : بأنتتر (0002قتتورث،  أبتتو)التتوارد فتتي العتتدوان  (عبــاس محمــود)يمتتا يعتترل
بالييتد أو  ،غيتر مبالتر، بالجستا أو بتال فا أو قاب الذات، والعدوان قد ييون مبالترا   أوالغير 

 .أو بالتهديد أو بالعصيان، بالخروج   ى العرل والتقاليد بالتلهير، بالنقد

  دوالرد وزمــال هو رفتر (Dollard , et al , 1939) : بأنتتر الست و  التتذء يستتهدل الحتتاق
 . ا ذ  أو الضرر بلخص آخر
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  جرين وسميث و رفر(Smith & Green , 1975) " : بأنر ذل  الس و  الذء يحدد  ندما
راهقين متعمتدا  بست و  جستدء أو لفاتي، وييتون هتذا الست و  ضتارا  أو يقوا أحد ا طفال أو الم

ملذيا  ومتعارضا  مع حقوق ومصالح لخص آخر يالضرب أو الدفع أو العرا  أو محاولة أخذ 
 .لي  من ممت يات لخص آخر

  ويلتتير( بينتـــونBenton ) هتتو استتتتعمال القتتوث والعنتتتل، فتتتي  :"الستت و  العتتتدواني " التتتى أن
 .  ا فراد بدون تبرير لهذه القوث، أو استعمالها بسبب ضرورث دفا يةالع قات بين 

  ستت و   :بأنتتر (2112 ريلتتي، )التتوارد فتتي " الستت و  العتتدواني" (3883منصــور، )يمتتا يعتترل
غير اجتما ي، لر صفة االستمرارية والتيرار لد  الفرد، ويمين م حاتتر وتحديتده، وقتد ييتون 

يا ، مبالتتترا  أو غيتتتر مبالتتتر، ويتتتدل   تتتى انحتتترال الفتتترد  تتتن لفايتتتا ، صتتتريحا  أو ضتتتمن أوبتتتدنيا  
معايير الجما ة، مما يترتب   ير الحاق الضرر وا ذ  البدني أوالنفسي أوالمادء باآلخرين أو 

 .بالذات، ويخت ل في مسبباتر وأليالر وحدتر من فرد آلخر ومن مجتمع آلخر

 أء ست و  يعبتر  نتر : هتو (2112، يحيتى) التوارد فتي "للسلوك العدواني"التعريل التق يتدء  أما
تخريتتب ممت يتتات اآلختترين،  التتىبتتأء رد فعتتل يهتتدل التتى ايقتتار ا ذ  بالتتذات أو بتتاآلخرين، أو 

 .لعدوان س و  وليس حاجة أو دافعا  فا

 

الست و  العتدواني التذء يقتوا بتر ط بتة المرح تة الثانويتة : ويقصد بالسلوك العدواني فـي الدراسـة الحاليـة
ا ذ  والضرر النفسي والجسدء بغيرها من الام   والمع مين داختل المدرستة، ومتا يعبتر  بهدل الحاق

د  الط بتتتة فتتتي المرح تتتة  نتتر المع متتتون متتتن وجهتتتات ناتتر حتتتول أنمتتتاط الستتت و  العتتتدواني المستتتخدمة لتتت
 .الثانوية

 
 : النظريات المفسرة للعدوان  1.3.2

 

الهامة لما يترتب   ير من آثتار متدمرث   تى الفترد  يعتبر العدوان أحد الاواهر و الموضو ات الس ويية
نفسر و  ى اآلخرين، فالعدوان ااهرث س ويية واسعة االنتلار تياد تلمل العالا بأسره، وقد اهتتا   متا  
النفس بالعدوان، وحاولوا تفستيره رغتا اختت ل مدارستها واتجاهتاتها، و  تى الترغا متن هتذا االهتمتاا، اال 

ا طتر الناريتة التتي تعتمتد  التىفس حول هذا الست و  متباينتة ويرجتع هتذا التبتاين أن تفسيرات   ما  الن
 .ة أو مدرسة من مدارس   ا النفس  يها يل ناري
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 (Instict Theory) :نظرية الغرائز :أوالً 
 

، (Lorenz، لتتتتتورنا (Freud ،0021)، فرويتتتتتد)Adler ،0011)يمثتتتتتل هتتتتتذه الناريتتتتتة يتتتتتل متتتتتن آدلتتتتتر
بطبيعتتر  تدواني،  ا نستانالعدوان با تباره غرياث فطرية وأن  الىهذه النارية وغيرها، وتنار  (00.2

اال تتتدا  وا يتتذا ، فالعتتدوان ستت و  غريتتاء هدفتتر تصتتريل  التتى ا نستتانوغريتتاث العتتدوان هتتي التتتي تتتدفع 
ويست ا أصتتحاب . ا لتبار تن غريتاث العتدوان وت تتح فتي ط تب  ا نستانالطاقتة العدائيتة التتي تنلتأ داختتل 

 .(0002قورث،  أبو)النارية بوجود دافع  دواني فطرء هذه 

وأنتر التعبيتر الطبيعتي لعتدث  ا نستانأساستي فتي طبيعتة  أن العدوان جتا  الىذهب أصحاب هذا التوجر 
وأن أء محتتاوالت ليبتتت  دوانيتتة ا نستتان ستتتنتهي بالفلتتل، فتت  يميتتن ل مجتمتتع . غرائتتا  دوانيتتة ميبوتتتة

 ن يتتتتل الع قتتتتات ا نستتتتانية وناتتتتا المجتمتتتتع وروح . ر  تتتتن العتتتتدوانا نستتتتاني أن يستتتتتمر دون التعبيتتتت
 .(2110العقاد، )الجما ة يحريها من الداخل هذا اللعور بالعدوان 

أن العدوان غرياث أسماها ارادث القوث، يعتريها ا خفتاق أو النجتاح فتي الاهتور تبعتا   (Adler)يليد آدلر 
التتنفس البلتترية واحتتدا  متتن المتتورود الفطتترء التتذء ان فهتتو يعتبتتر أن العتتدوان فتتي . ل اتترول المحيطتتة

 .(.211، ابراهيا)أخفق أو نلأ بليل خاطئ ف نر سيلدء بالفرد الى اخت ل ييانر وتدهوره 

أحتتد ملسستتي هتتذه الناريتتة، وهتتو يتتر  أن العتتدوان قتتوث غريايتتة فطريتتة فتتي  (Freud)يمتتا يعتبتتر فرويتتد 
تعبر  ن رغبة ال لتعورية داختل يتل فترد فتي المتوت، حيتد تنلأ تعبيرا   ن غرياث الموت التي  ا نسان

العتتدوان،  الجتتنس وغريتتاث  أوغريتتاث الحتتب : همتتا ا نستتانافتتترض فرويتتد وجتتود غريتتاتين رئيستتيتين  نتتد 
  ى نفسر أو   ى غيره تصريفا  طبيعيا  لطاقة العدوان الداخ ية التي تنبر، وت تح  ا نسانوا تبر  دوان 

فستتر نوالقتتتل، أو ا تتتد    تتى  وا يتتذا دأ اال اذا ا تتتد    تتى غيتتره بالضتترب ، وال تهتتا لتتبارفتتي ط تتب 
 .واالنتحار وا يذا بالتحقير واالهانة 

 (دوافتع الحيتاث)وير  فرويتد أن دوافتع الست و  تنبتع متن طاقتة بيولوجيتة  امتة، تنقستا التى نا تات بنائيتة 
صتتورث دوافتتع  دوانيتتة موجهتتة نحتتو ، وتعبتتر دوافتتع المتتوت  تتن نفستتها فتتي (دوافتتع المتتوت)وأختتر  هدامتتة 

والحقد والقتل أو االنتحار  رناهواالالذات يما توجر نحو اآلخرين، وهذه الدوافع قد تأخذ صور اال تدا  
 .(0002، أبوقورث)أو التدمير  

نااا غرياء، يعبر  ن طاقة داخ ية ومستق ة  ن المثير الختارجي، وهتذه : العدوان بأنر (لورانا)يعرل 
ويتتر   .عدوانيتتة يجتتب أن تفتترغ أو يعبتتر  نهتتا بواستتطة مثيتترات خارجيتتة مناستتبة متتن حتتين آلختترالطاقتتة ال

 .تييل بيولوجي ذو دافع فطرء تطورء هدفر الحفاا   ى حياث ا نسان: أن الس و  العدواني (لورانا)
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ويتد يما ير  أنر من الممين السيطرث   ير وضبطر والتحيا فير، ويخت تل لتورانا  تن فرويتد فتي أن فر  
لا يلر لعم ية توالد وايادث الطاقة الغرياية التي أيد   يها لورانا فتي ناريتتر، يمتا ان لتورانا يتان أيثتر 

ان . تفالال  من فرويد، نارا   يمانر ب ميانيتة التتحيا فتي الست و  العتدواني أو فتي اميانيتة تق تيص حدوثتر
فقتتط فتتي طبيعتتة مثتتل هتتذا الستت و  ناتترث فرويتتد حتتول أصتتل ونلتتأث العدوانيتتة هتتي ناتترث متلتتائمة، لتتيس 

نمتتا فتتي  تتدا اميانيتتة تجنبتتر، ليونتتر فطريتتا  محتومتتا   الختتارج  التتىفتت ذا لتتا توجتتر غريتتاث المتتوت . الغريتتاء، وا 
 .(2112 ريلي، )ايذا  اللخص نفسر  الىتجاه اآلخرين، ف نها تتجر في الحال 

خترين، حيتد أن الطفتل يولتد بتدافع التدمير سوا  تجاه نفسر أو تجتاه اآل الىوير  فرويد أن الفرد يسعى 
 دواني، وأنر ال يمين ايقتال الست و  العتدواني أو الحتد منتر متن خت ل الضتوابط االجتما يتة أو تجنتب 
ا حباط، ولين ما نستطيع  م ر فقط هو تحويل العدوان وتوجيهر نحو أهدال بنا ث بتدال  متن ا هتدال 

 .(2111يحيى، )التخريبية والهدامة 

أن الستت و  العتتدواني هتتو جتتا  متتن تراثنتتا البيولتتوجي، أء أن هنتتا  متتي   فطريتتا   (Lorenz)ويتتر  لتتورنا
 ا نستانل س و  العدواني يغرياث فطرية، يما أن العدوان ينااا غرياء يعبر  تن طاقتة داخ يتة ولتد بهتا 

 نهتا  مستق ة  ن المثير الخارجي، وهذه الطاقة العدوانية يجب من حين الى آختر أن تفترغ أو أن يعبتر
 .(0002قورث،  أبو)بواسطة مثيرات خارجية مناسبة 

 
 :انتقادات ورفض لنظرية الغرائز

  

وقد تا توجير اليثير من االنتقادات واال تراضات، بل والرفض لهذه النارية من يثير من الع ما  حيد 
، اذ أن ذلتت  انا نستتلتتا يوافتتق يثيتتر متتن   متتا  التتنفس اآلختترين   تتى ا تبتتار العتتدوان دافعتتا  فطريتتا  فتتي 

ة الناتر هتتذه  ميتتاال  هتتمتتن وج ا نستان، حيتتد يبتتدو ا نستانيةيعطتي فيتترث ستت بية ومتلتائمة  تتن الطبيعتتة 
يتتذا اللتتر والعتتدوان  التتىبفطرتتتر  أن المجتمتتع اذا تقبتتل ناريتتة  اآلختترين، وبنتتا     تتى ذلتت  ف نتتر يقتترر وا 

بيعتي، أو نتاتل بيولتوجي طبيعتي ال غرياث العدوان، فيجب   ير أن يتقبل الس و  العدواني ويأنر حتق ط
يما أنر ال توجد أدلة   مية تثبت أن العدوان حاجة فسيولوجية تعمل يدافع داخ ي ل عدوان . يمين منعر

يبتتاقي التتدوافع ا ختتر  فالحقتتائق الع ميتتة تنفتتي وجتتود غريتتاث ل عتتدوان، فالعتتدوان لتتيس ستت ويا   امتتا   نتتد 
ال يعتتتدء بتتالفطرث  نتتر قتتادر   تتى التتتحيا فتتي  فا نستتان، جميتع النتتاس، ممتتا يتتدل   تتى أنتتر لتتيس غريايتتا  

 .(0002قورث،  أبو)س وير في معاا الحاالت 
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 (Behavioural theory: )النظرية السلوكية :ثانياً 
 

يعتبر المنهل الس ويي منهجا  مهما  في تفسير الس و  العدواني، حيد ير  الس وييون أن العدوان لأنر 
حاتتتر وقياستتتر ومتتن ثتتا تعدي تتر، ولتتذل  ريتتتات بحتتود الستت وييين متتن ختتت ل لتتأن أء ستت و  يميتتن م 

دراستها ل عدوان   ى حقيقة يلمنون بها وهي أن الس و  العدواني يتا تع مر متن البيئتة المحيطتة ل فترد، 
 .، ونارية التع ا االجتما يا حباطنارية : ناريتين هما الىوقد تفر ت النارية الس ويية 

 

 (Frustration theory)        :اإلحباطنظرية 

  
تر  هتذه الناريتة أن ست و  العتدوان ينتتل  تن ا حبتاط، أء أن ا حبتاط هتو ستبب ليتل ست و   تدواني 

الست و   الى ائقا  يحول دون تحقيق هدفر، ف نر يتليل لدير ا حباط الذء يدفعر  ا نسانفعندما يواجر 
تستتت يا بتتتأن العتتتدوان ينبثتتتق أساستتتا  متتتن االستتتتعداد تتتترفض ال ا حبتتتاطفناريتتتة  .(2111يحيتتتى، )العتتتدواني

 .(2112 ريلي، )الفطرء أو التوالد الت قائي ل طاقة العدوانية 
 

أيتتتدوا أن . وغيرهمتتتا (Miller)و مي  تتتر  (Dollard)دوالرد : يمتتتا أن أنصتتتار هتتتذه الناريتتتة متتتن أمثتتتال
ست و   التىدوان، وهتذا يقتود وجتود دافتع ل عت التىيتلدء  ا حبتاط، أء أن ا حبتاطالعدوان أمر نتاجا  تن 

يما يروا أن العدوان  بارث  تن رد فعتل طبيعتي لمتا يواجهتر الفترد متن احباطتات، حيتد .  دواني مبالر
يولتتد طاقتتات فتتي التتنفس متتن الضتترورء أن تخفتتل حتتتى يلتتعر الفتترد بالراحتتة، وحتتتى تخفتتل  ا حبتتاطأن 

أن الفرد  ندما يتتا تعرضتر  الىلنارية يما ير  أصحاب هذه ا. الس و  العدواني الىالطاقة ي جأ الفرد 
لرحبتتاط، وتيتتون يتتل المختتارج الممينتتة ل عتتدوان مستتدودث ستتدا  منيعتتا  تامتتا  فتت ن العتتدوان قتتد يستتتدير ليتجتتر 

 تتدوان فتتي وجتتود  التىفا حبتتاط يتتلدء . نحتو التتذات فتتي صتورث يراهيتتة ل تتذات أو نقتتد ل تذات أو االنتحتتار
  :لرطين هما

 

 .يان ا حباط يحدد بطريقة متعسفة وال معنى لهااثارث العدوان اذا  -   

  ندما ييون العدوان فعاال  في التخ ص من العقبات التي تعترض طريق البار الحاجات -   

 .(0002قورث،  أبو)       
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أن ملتا ر االحبتاط يميتن أن تخ تق الميتول العدوانيتة ( Dollard, et al, 1989)ورأ  دوالرد وام ئر 
فالعتدوان متن ألتهر  . موضتور العتدوان بنفستر التىتيتن تحتدد بلتيل تعستفي أو تهتدل  حتى  نتدما لتا

، ويلمل العدوان الجسدء وال فاي وغالبا  ما يتجر العدوان ا حباطياالستجابات التي تثار في الموقل 
 .نحو مصدر ا حباط

عالقــة بــين مــن خــالل دراســتهم عــن البعــض االســتنتاجات  إلــىذه النظريــة هــفــي  دوالرد وقــد توصــل
 : اإلحباط والعدوان، وهي

 تخت ل لدث الرغبة في الس و  العدواني باخت ل يمية ا حباط الذء يواجهر الفرد. 

   حباطرتاداد لدث الرغبة في الس و  العدواني ضد ما يدرير الفرد   ى أنر مصدرا .  

 ااديتاد  التىء ذلت  يعتبر يل الس و  العدائي في المواقل ا حباطية بمثابة احبتاط آختر، ويتلد
 . ميل الفرد ل س و  العدائي ضد مصدر ا حباط ا ساسي

 الموقتتل ا حبتتاطي ينطتتوء   تتى  قتتاب ل تتذات اال أن العتتدوان الموجتتر ضتتد التتذات ال ياهتتر  ان
 .اال اذا تغ ب   ى ما ييل توجيهر واهوره ضد الذات

  

 : وي خذ على هذه النظرية ما يلي
 

 . ل العدائية يمين أن تحدد بدون احباط مسبققد تبين أن ردود ا فعا -   

 .(2110العقاد، )قد تحدد استجابات  دوانية نتيجة ل تق يد والم حاة   -   

العتتتدوان قتتتد  تتتدلت بعتتتد ذلتتتت   – ا حبتتتاطأن افتراضتتتات ناريتتتة  التتتى (0002قتتتورث،  أبتتتو)وليتتتن ألتتتار 
 . لس و  غير العدوانيأنوار  ديدث من ا الىيمين أن يلدء  ا حباطلتتضمن التس يا بأن 

 
 (Social Learning theory)  :نظرية التعلم االجتماعي

 

تر  هذه الناريتة أن ا طفتال يتع متون ست و  العتدوان  تن طريتق م حاتة نمتاذج العتدوان  نتد والتديها 
ذا  وقتب الطفتل   تى الست و   ومدرسيها ورفاقها، وأيضتا  النمتاذج الت فايونيتة، ومتن يقومتون بتق يتدها، وا 

تق يتتتده متتترات أختتتر ، أمتتتا اذا يتتتوفئ   يتتتر ف نتتتر ستتتييرر تق يتتتده لهتتتذه  التتتىالعتتتدواني المق تتتد، ف نتتتر اليميتتتل 
الس ويات التي يراها، فهذه النارية تعطي أهمية يبيرث لخبرات الطفل السابقة ولعوامتل الدافعيتة المرتيتاث 

 .(2111يحيى، )  ى النتائل العدوانية الميتسبة 
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تفا ل مستمر بين الفترد والاترول الحايمتة فتي : ة الس و  العدواني   ى أنريفسر أصحاب هذه الناري
ويروا أن العدوان س و  متع ا، مث ر مثل غيره من أنوار الس و  ا خر ، ويعتقدون أنر ال توجتد . البيئة

أية غرياث ل عدوان، وال يعتقتدون بوجتود دافتع ختاص ل عتدوان، فيعتقتد أصتحاب هتذه الناريتة بتأن أستاليب 
لتربية والتنلئة االجتما ية تقوا بدور هاا فتي تع تا ا فتراد ا ستاليب الست ويية التتي تميتنها فتي تحقيتق ا

 .أهدافها، أء أن الس و  العدواني ينتل  ن تع ا اجتما ي يعتمد   ى ا ثارث والتق يد والتعايا
 

 : وها هي األبعاد الرئيسية التي تقوم عليها نظرية التعلم االجتماعي

 التع ا والم حاة والتق يد أس وب. 

 الدافع الخارجي المحرض   ى العدوان. 

   (0002قورث،  أبو)تعايا العدوان. 

أن هنا  ث ثة مصادر يتع ا منهتا الطفتل بالم حاتة هتذا الست و  العتدواني،  (Bandura)يليد باندورا 
 (.2112 ريلي، )التأثير ا سرء، وتأثير ا قران، وتأثير النماذج الرماية : وهي

 

 : في تفسير العدوان كما يلي (Bandura)وتتلخص وجهة نظر باندورا 

 معاا الس و  العدواني متع ا من خ ل الم حاة والتق يد. 

 ايتساب الس و  العدواني من الخبرات السابقة . 

 التع ا المبالر ل س ويات العدوانية يا ثارث المبالرث لالفعال العدوانية الصريحة في أء وقت . 

 تأييد هذا الس و  من خ ل التعايا والميافآت . 

  اثارث الطفل اما بالهجوا الجسمي أو بالتهديدات أو ا هانات أو ا اقة ست و  موجتر نحتو هتدل
 . العدوان الىأو تق يل التعايا أو انهائر قد يلدء 

  (2110العقاد، )ايادث العدوان   الىالعقاب قد يلدء. 
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 (Biological theory)  :ةالنظرية البيولوجي :ثالثاً 

 
  تتى  ترجتتع هتتذه الناريتتة أن ستتبب العتتدوان بيولتتوجي فتتي تيتتوين اللتتخص أساستتا ، وتريتتا هتتذه الناريتتة

يالصتتبغات والجينتتات الجنستتية : بعتتض العوامتتل البيولوجيتتة فتتي اليتتائن الحتتي التتتي تحثتتر   تتى العتتدوان
والتتتأثيرات البيوييميائيتتة وا نلتتطة  والغتتدد الصتتما  ةوال مريايتتوالهرمونتتات والجهتتاا العصتتبي المريتتاء 

قتتتورث،  أبتتتو)اليهربائيتتتة فتتتي المتتتخ، يمتتتا تلتتتيل القتتتوث العضتتت ية  تتتام   بيولوجيتتتا  آختتتر يتتتلثر   تتتى العتتتدوان 
0002) . 

وير  أصحاب هذه النارية أن هنا  اخت فا  في بنا  المجرمين الجسماني  ن غيرها من  امتة النتاس 
. دائيتة فيقتترب بهتا متن الحيوانتتات فتيجع ها يمي تون ل لراستة والعنتتلوهتذا االختت ل يميتل بهتا ناحيتتة الب

وا تمدت في ذل    ى بعض الدراسات التي طبقت   ى المجرمين من حيد الترييب التلتريحي و تدد 
يما ويستتدل أصتحاب هتذه الناريتة متن  تدث مصتادر   تى وجتود خ تل فتي وايفتة المتخ  ،اليرموسومات

لتر دور فتي الست و  العتدواني العنيتل التذء يرتيبتر مرضتى تمتت دراستة يتع ق ب صابة بتلرث معينتة منتر، 
 . حالتها دراسة لام ة

وقد تبين أن ا فراد الذين ياهر الرسا اليهربائي لمخهتا أوجتر لتذوذ فتي المنطقتة الصتدغية تيتون فتيها 
دد بتين أفتراد التحيا في الناوات العدوانية،  ما يح الىنسبة أيبر من أوجر اللذوذ الس ويية ياالفتقار 

 .اييون رسا موجات المخ  ندها طبيعي

وايفتتة المتتخ قتتد يرجتتع فتتي  بتتاخت لنتتور الستت و  العنيتتل المتع تتق  أنولهتتذا يتتر  أصتتحاب هتتذه الناريتتة 
وما ان يحدد أن يفسد ترييب المخ بصورث دائمة حتى يصبح الس و  العدواني ممتا . أصولر الى البيئة

تأهيل مثل هذا الفرد العدواني باستخداا الع ج النفستي أو التع تيا أو  ال يمين تغييره، وال أمل في ا ادث
 .(2110العقاد، )بتحسين لخصيتر ب رسالر الى السجن أو بمنحر الحب أو الفها 

أن ممث تتو هتذا االتجتاه يعتبتترون الست و  العتتدواني ياهتر بدرجتة أيبتتر لتد  ا فتتراد  (2111)وألتار يحيتى
، يمتتتا ويتتتر  فريتتتق آختتتر بتتتأن الستتت و  (الت تتتل التتتدماغي)ا العصتتتبي التتتذين يعتتتانون متتتن ت تتتل فتتتي الجهتتتا

حيتتد أاهتترت نتتتائل الدراستتات بأنتتر ي متتا  (Tastesterone)العتتدواني ينتتتل  تتن هرمتتون التستستتتيرون 
 . اادت نسبة هذا الهرمون في الدا، اادت نسبة حدود الس و  العدواني
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 (Hostility trait theory) : نظرية سمة العداوة :رابعاً 
 

يتتر  العديتتد متتتن   متتا  اللخصتتية أن العتتتداوث ستتمة متتن ستتتمات اللخصتتية موجتتودث لتتتد  جميتتع النتتتاس 
بنسب متفاوتة، فهي موجودث  ند معاا الناس بدرجة معتدلة، و ند الق يل من النتاس بدرجتة منخفضتة، 

عتتداوث أمتتا  نتتد بعتتض النتتاس فهتتي موجتتود بدرجتتة  اليتتة، ويتتتا قيتتاس ستتمة العتتداوث باستتتخداا مقتتاييس ال
العدوان فتي المواقتل المخت فتة   اهارالصريحة وغير الصريحة، وتدل سمة العداوث   ى استعداد الفرد 

حيتد أاهترت نتتائل العديتد متن الدراستات أن ا فتراد ممتن لتديها . بحسب ما يدريتر متن مثيترات ل عتدوان
ة  اهتار العتدوان والعنتل سمة العداوث بدرجة  الية ها أيثر استعدادا  ممن لديها ستمة العتداوث منخفضت

واال تتتدا    تى الغيتتر ويلتجعون غيتترها  ويجتدون المتعتتة فتي ملتتاهدث مواقتل العنتتل. فتي مواقتل يثيتترث
ص حيات ا حتداد لتديها ارتفتار    ى العدوان والقسوث واالنتقاا، وقد وجد الباحثون أن ناال  السجون وا 

هذا وتنمو . ان أ  ى من أقرانها غير المجرمينفي سمة العداوث، وهذا يدل   ى أن استعداد هلال  ل عدو 
ستتمة العتتداوث فتتي مرح تتتي الطفولتتة والمراهقتتة متتن ختت ل التفا تتل بتتين  وامتتل فطريتتة و وامتتل بيئيتتة، فقتتد 
دلتتتت العديتتتد متتتن الدراستتتات   تتتى أن بعتتتض المجتتترمين ينلتتتلون فتتتي أستتتر ينتلتتتر فيهتتتا العتتتدوان يمتتتا أن 

لجستمي أو لتديها اضتطراب فتي الغتدد الصتما  أو خ تل فتي العدوان لد  بعض ا فراد مرتبط بتيتوينها ا
ت تتل فتتي خ يتتا المتتخ  نتتدها، وهتتذه النتتتائل تتتدل   تتى وجتتود  وامتتل فطريتتة  أويروموستتوماتها الجنستتية 

وفتتي دراستتات أختتر  تبتتين أن ا فتتراد ممتتن لتتديها ستتمة العتتداوث مرتفعتتة تعرضتتوا فتتي طفتتولتها . ل عتتدوان
النبتتتذ، وأن هنتتتا  اليثيتتتر متتتن المجتتترمين ممتتتن انحتتتدروا متتتن بيئتتتات والقستتتوث و  وا حبتتتاطلخبتترات الحرمتتتان 

و  يتتر فهتتذه النتتتائل تتتدل  وا جرامتتيمتخ فتتة ثقافيتتا  واجتما يتتا  واقتصتتاديا  ينتلتتر بيتتنها الستت و  العتتدواني 
فع ى الرغا متن تتداخل دور يتل متن العوامتل الفطريتة والعوامتل البيئيتة .   ى وجود  وامل بيئية ل عدوان

أن معاا الباحثين والدارسين متفقون   ى أن دور العوامتل البيئيتة أيبتر متن  االسمة العداوث، في تنمية 
أن ستتمة العتتداوث ال تعنتتي العتتدوان،  اال. ا نستتاندور العوامتتل الفطريتتة فتتي تنميتهتتا أو  تتدا تنميتهتتا  نتتد 

ة العتتتداوث ومتتتن ختتت ل ناريتتتة ستتتم. ولينهتتتا تتتتدل   تتتى احتمتتتاالت اهتتتور العتتتدوان فتتتي المواقتتتل المخت فتتتة
نستتتتنتل أن تع تتتا العتتتدوان  تتتن طريتتتق الثتتتواب والعقتتتاب أو  تتتن طريتتتق الم حاتتتة والتق يتتتد أو متتتن ختتت ل 

آخر وذل  بحسب مستو  سمة العداوث لدير، وخاصتة اذا  الىملاهدث أف ا العنل، يخت ل من لخص 
وير، أو حتتى لعتدا تا تد يا موقل المعتدء بعدا الحاا في  قابتر أو  تدا تطبيتق القتوانين الراد تة لست 

أن أصتتحاب ستمة العتتداوث المرتفعتتة  التتىقتدرث المعتتتد    يتتر متن دفتتع العتتدوان  تن نفستتر وتلتتير الناريتة 
. يتتتتأثرون باتتترول المنتتتاخ القاستتتية يارتفتتتار درجتتتات الحتتترارث، والرطوبتتتة العاليتتتة فتتتي الجتتتو، والضوضتتتا 

رث بستتيطة، وقتتد يعتتتدون   تتتى فيثتتورون ويلتتعرون بتتالتوتر ويستتتجيبون ل عتتدوان مهمتتا يانتتت درجتتة ا ثتتا
 . (0002قورث،  أبو)أنفسها أو   ى غيرها من غير اثارث لتفريد الغضب والتوتر لديها  
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 (  (Emotional aggression theory:نظرية العدوان االنفعالي :خامساً 
 

 وهتتتي احتتتد  الناريتتتات المعرفيتتتة التتتتي تتضتتتمن ناريتتتة االنفعتتتال فتتتي تفستتتيرها ل عتتتدوان، حيتتتد تتتتر  هتتتذه
الناريتتة أن العتتدوان يميتتن أن ييتتون ممتعتتا ، فتتبعض ا فتتراد يجتتدون استتتمتا ا  فتتي ايتتذا  اآلختترين، فهتتا 

هامتتة بتتين  اجتما يتتةيتتدريون أنهتتا بتتذل  يستتتطيعون اثبتتات رجتتولتها، أو أنهتتا أقويتتا  و ييتستتبون ميانتتة 
فهتا  االناتر التيهتون اآلخرين، فيلتعرون بالرضتا والراحتة والمتعتة لقيتامها بالست و  العتدواني حتين يستت ف

وقد . انفعالية  ثارثالس و  العدواني  ندما يلعرون بالم ل أو الحان وحتى لو لا يتعرضوا  الىن ئو ي ج
أثبتت الدراسات التي أجريت   ى  صابات  نيفة متن الجتانحين المتراهقين بتأن هتلال  المتراهقين يميتن 

ون متن أجتل الحصتول   تى المتعتة وا حستاس أن يعتدوا   تى غيترها غالبتا  بتدون أستباب، وليتنها يعتتد
أما القا دث ا ساسية التي ترتيا   يها هذه النارية في . بالقوث والسيطرث من خ ل اناال ا لا باآلخرين

تحدد بتدون تفييتر، وليتن متن الواضتح أن  االنفعاليتفسير العدوان االنفعالي أن معاا أ مال العدوان 
فاللخص الذء يتعرض  ثتارث انفعاليتة يتتأثر بمتا يعتبتره . س و  االنفعاليا فيار لها تأثير يبير   ى ال

 .(2110العقاد، ) االنفعاليةسبب اثارتر وبييفية تفسيره لحالتر 

 ستاليب  هتي ا قترب ل واقتع، حيتد أنفهي تتر  أن ناريتة التتع ا االجتمتا ي  : وبالنسبة لرأي الباحثة
ثقافتتة المجتمتتع التتتي يت قاهتتا الطالتتب متتن ختت ل البيتتت والمدرستتة التربيتتة والتنلتتئة ا ستترية واالجتما يتتة و 

فالوالتتدان . وجما تتة الرفتتاق ووستتائل ا  تت ا، ي هتتا تلتتيل نمتتاذج يقتتوا الطفتتل بتع مهتتا ومتتن ثتتا تق يتتدها
يستتتخدمان أستتاليب  دوانيتتة فتتي تربيتتة ا بنتتا ، والمع تتا يستتتخدا أستتاليب  دوانيتتة فتتي مواجهتتة ملايستتة 

س ويية، يما ان لجما ة الرفاق ووسائل ا   ا تأثير يبيتر   تى ست و  ا طفتال الط ب وملي تها ال
و  ى الرغا من ذل  فالباحثة ال تق ل من دور ا حباط الذء يواجهتر الط بتة والمتراهقين فتي . والمراهقين

 .  حياتها اليومية يمسبب ل عديد من الس ويات العدوانية

 

 : ة اليوميةالسلوك العدواني ومظاهر الحيا  3.3.2
 

فييتتون أحيانتتا  مرتبطتتا  بالنلتتاطات وا هتتدال البنتتا ث . ياهتتر العتتدوان فتتي الحيتتاث اليوميتتة بألتتيال مخت فتتة
الفترد فتتي  اليتروأحيانتتا  أختر  ي جتأ . ي جتأ اليتر الفترد متن أجتل الستتيطرث   تى الاترول والمواقتل المحيطتة
قتل أختر  متع ست و  تأييتد التذات أو حاالت الدفار  تن التنفس أمتاا ا خطتار، فتي حتين يترتبط فتي موا

 التتىالتم تت ، أو متتع الستت و  الهتتادل  التتىمتتع التتدافع الجنستتي، أو متتع الغضتتب أو متتع الستت و  الهتتادل 
انر ياهر في أيثر مراحل العمر، ويبدو أحيانا  ميلتوفاة وواضتحا ، وييتون أحيانتا  . ضبط س و  اآلخرين

رتبطا  مع حيوية ونلاط المراهقين فتي محاولتة  يجتاد أخر  مخفيا ، فالعدوان في مرح ة المراهقة نجده م



 23 

متنفسا  لما يجول فتي أنفستها متن ملتا ر وأفيتار واحباطتات، فقتد يبتدو العتدوان نتيجتة للتعوره بالتهديتد، 
بتأن اآلخترين ال يفهمونتر أو بأنتر ال  أو نتيجة لتعرض يرامة المراهق لما يجرحها، وقد يأتي مع اللعور

يحصتتل العتدوان متتع تهديتتد لقتيا وقنا تتات المراهتتق وأمتا لاهتتور العتتدوان  وأحيانتتا يستتطيع افهتتامها نفستر،
ف نتتر ياهتتر فتتي المناا تتات، والمتتلامرات ،فتتي مراحتتل اللتتباب واللتتيخوخة ستتوا  أيتتان ميلتتوفا  أو مغطى

ويبدو العدوان تارث ويأنر قد ولد مع ا نسان وذل  للدث ارتباط العدوان بسعي . والولايات ضد اآلخرين
ويبدو أحيانا  أخر  ناميا  متطورا  مع الضتغوطات التتي تحتيط بتالفرد، . المحافاة   ى بقائر الىنسان ا 

ستت و  الوالتتدين، ستت و  الرفتتاق، وستت و  المجتمتتع نفستتر، وأحيانتتا  معانتتاث الفقتتر والحرمتتان، ويتتذل  : منهتتا
 .(0010الرفا ي،)الضغوطات المتوالية التي يواجهها الفرد طوال حياتر 

. س و  الفرد في حياتر تلعبا  يبيرا  بحيا الدوافع الداخ ية فير وبحيا أنوار المثيرات المحيطة بريتلعب 
فحياث الفرد اليوميتة متلتعبة النتواحي والماتاهر؛ يتعامتل فيهتا الفترد بطترق متعتددث متن االستتجابات، بمتا 

نتا  مواقتل  ديتدث يت ئا مع الموقل الذء يواجهر، ويذل  من خ ل خصائص لخصتية الفترد ذاتتر وه
اما أن يقتوا بتدور المت قتي أو  فا نسان. العدواني في الفرد ا نسانييمين أن ت عب دور المثير ل س و  

 . المستجيب وذل  تبعا  لطبيعة ما يت قاه

وستائل االتصتال : فالعديد من المااهر الحياتية تعتبر ذات تأثير واضح فتي ست و  الفترد العتدواني منهتا
بمتا فيهتا متن اذا تة وت فتاث وصتحافة ويتتب، حيتد ت عتب طبيعتة التوجتر  ا  ت اوستائل  بين البلر مثتل

متتا ايجابتتا   حيتتد يتتتأثر بعتتض .  التتتي تطبتتع ت تت  الوستتائل دورهتتا فتتي تنلتتئة الفتترد وتصتترفاتر، امتتا ستت با  وا 
 التتىمتتن أخبتتار وأحتتداد تستتتخدا الجريمتتة والر تتب ممتتا يتتلدء  ا  تت اا فتتراد بمتتا تنق تتر بعتتض وستتائل 

 .(.211، ابراهيا)وتهيئتها لمثل هذا الس و  غير السوء   ا فرادتثارث هلال  اس

وهنا  مجمو ة متاايتدث متن البحتود التتي تناولتت اليثيتر متن التستالالت التتي يانتت نتائجهتا أن ل بترامل 
 عنتتل الت فايونيتتة تتتأثير دا تتا ل ستت و  العتتدواني، فعنتتد مراقبتتة متتا يحتويتتر جهتتاا الت فتتاا متتن بتترامل مثيتترث ل

لتتد  ا طفتتال والمتتراهقين ستتندر  خطتتورث ودور وستتائل ا  تت ا فتتي تنميتتة الستت و  العتتدواني ومتتا يترتتتب 
 اطفيتتتة  ا تتتدا اتفهنتتتا  اليثيتتر متتن البتتترامل التتتي تعتتترض .   يتتر متتن نتتتتائل ستت بية وضتتتارث بتتالمجتمع

، يمتا ويتتا نفسية وجسدية من قبل مجمو تة متن ا فتراد نحتو بعضتهما التبعض ا تدا ات نيفة، ويذل  
 رض أبطال  الميين لرياضتة المصتار ة، والتتي تلتاهدها أ تداد يبيترث متن ا متريييين، بمتا فتيها  تدد 

 .جنتب متع والتديها لملتاهدث ت ت  الرياضتة العنيفتة الىيبير من ا طفال والمراهقين الذين يج سون جنبا  
، وأيضتتا  هنتتا   تتروض يمتتا وتقتتوا لتتبية ا خبتتار بتقتتديا  تتروض لجتترائا قتتتل وخطتتل وحتتوادد متترور

لملاهد من الحروب بين الدول، وغيرها من ا  مال العنيفة التتي تعتبتر ستبب رئيستي النتلتار العتدوان 
بتتين ا طفتتتال والمتتراهقين، يمتتتا أن هنتتتا  أوقاتتتا  رئيستتتية لعتتروض رياضتتتية   تتتى لالتتة الت فايتتتون والتتتتي 
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متا نلتاهده  التىبين ا فراد، با ضافة بدورها تعمل   ى تعايا العنل يوسي ة ل عقوبات وحل الخ فات 
  تتى وستتائل ا  تت ا متتن ألتتخاص أخيتتار وهتتا يقت تتون ا لتتخاص ألتترار باستتتخداا العديتتد متتن ا ستت حة 
التي أصبحت مألوفة بين اللخصيات الت فايونية في هذا الوقت، فهذا العنل الت فايوني لر تأثير واضح 

 .(Frazier , 2012)وخطير   ى قيا واتجاهات وس و  أبنا نا 
 

 :ومن المظاهر الحياتية التي ت ثر على سلوك الفرد
 

ا سترث وطتترق التع تتيا، فمتا أن يب تتد الطفتتل السادستتة متن  متتره حتتتى تحتضتنر المدرستتة بعتتد أن احتضتتنر 
الفتترد بدايتتة، يتتذل  يفعتتل المع تتا بدخولتتر فتتي حيتتاث  ىالتتتأثير   تتالبيتتت، فمث متتا ت عتتب ا ستترث دورهتتا فتتي 

حيتد ألتارت الدراستات النفستتية . ر دوره المتلثر   تتى ست و  وتصترفات ط بتر الصتتغارالطفتل، فييتون لت
أن لخصية المع تا اذا يانتت  دوانيتة أو تتوحي بتذل  ف نهتا تطبتع لخصتية الطفتل بطتابع الق تق المتامن 

فلتل تجربتة العقتاب فتي  التىيما ألارت ت ت  الدراستات . ناور  دواني واضح الىفيتأثر س وير ويحولر 
تقتتويا ستت و  الطفتتل، فبتتدال متتن االنصتتيار والطا تتة ل يبتتار، ار تتت تتتوترا  ااد فتتي ميتتل الطفتتل  تهتتذيب و
 .      (.211، ابراهيا)في تيوين  ناصر لخصيتر اخ ال  واضحا    وا خ لالعدواني 

وبما أن الس و  العدواني لد  ط بة المدارس أصبح اتاهرث منتلترث فتي معاتا دول العتالا، فهتذا يتط تب 
الجهتتتتود الملتتتتترية بتتتتين ا دارات والهيئتتتتات التدريستتتتية والمرلتتتتدين التربتتتتويين، حيتتتتد أن طالتتتتب  تضتتتتافر

يتأن ييتون قتد .الست ويات العدوانيتة لديتر هااهتار هتذالمدرسة قد تيون ورا ه اترول معينتة ستاهمت فتي 
ا أتتتى متتن أستترث مضتتطربة بستتبب فقتتدان أو غيتتاب  ائ هتتا، أو أن أستترتر تعطيتتر متتن االهتمتتاا والتتتدليل متت

 .(2112الفسفوس، )يفوق الحد المقبول والطبيعي، فهو يفعل ما يريده ويما يريد 
 

 :محكات أساسية لتعريف العدوان  1.3.2
 

التتى أن هنتتا  خمستتة محيتتات أساستتية  (2111)التتوارد فتتي يحيتتى (0012)ألتتار يتتل متتن مي تتر و دنفتتر 
  :وهذه المحكات هينستطيع من خ لها تعريل العدوانية وتحديدها، 

 .مط الس و ن .0
 .لدث الس و  .2
    .درجة ا لا أو الت ل الحاصل .2
 .خصائص المعتدء ..
     .نوايا المعتدء .2
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 : السلوك العدواني ماطأن 1.3.2
 

 :   ى النحو التالي أنماط العدوان (0001)صنفت  ياش 

 .جسدءوان  د .0

 . دوان لفاي .2

 . دوان   ى ليل نوبات غضب .2

 .)لخص آخرا يذا   ن طريق (:  دوان غير مبالر مثل ..

 .) مل ما   اقةالعناد، والمماط ة و التعويق أو التدخل المتعمد  (:مثل. س بي دوان  .2

 

 :نماط الرئيسية للعدوان كما يلياأل  (2111)وقد صنفت يحيى
 

 التىهو استخداا الجسد أو أية وسي ة أخر  في الحتاق ا ذ  بتاآلخرين، ويهتدل : العدوان الجسدي  -0
حتو التذات أو الموجتر نحتو اآلخترين، وقتد ييتون الهتدل خ تق جتو متن الختول ا يذا  الجستدء الموجتر ن

الضتتترب، أو العتتترا  با يتتتدء أو استتتتخداا ا ستتت حة أو أيتتتة وستتتي ة أختتتر ، أو التتتدفع، : والر تتتب، ويلتتتمل
 الخ   ...الريل، لد اللعر، العض

 

ـــدوان اللفظـــي -2 ن لفايتتتا ، أو ايتتتذا  اآلختتتري التتتىل ختتترين و يهتتتدل  الموجهتتتةال فايتتتة  االستتتتجابة: الع
أو استتتفاااها، متن خت ل اللتتا و الصتتراخ  والستخرية لفايتا ، والتتهيا   تتيها ،جترح ملتا رها اختافتها أو

 . والتهديد لفايا ، وباستخداا التعبيرات ال فاية غير المرغوبة

 

يقصد بر التعبير غير ال فاتي  تن الستخرية أو احتقتار اآلخترين أو توجيتر ا هانتة : العدوان الرمزي -2
ها، يالنار باادرا  وتحقير ل لخص المستهدل بالعدا ، أو االمتنار  ن النار الير أو توجير االنتبتاه ل

اهانة ت حق بر، وا يما ات باستتخداا لغتة الجستد والحتط متن قيمتة اآلخترين باستتخداا أستاليب غيتر  الى
 . لفاية يأن تيون ميتوبة أو مرسومة أو غير ذل 
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 : لعدوانمفاهيم ذات صلة با  1.3.2
 

 ((Hostility and Aggression: العدائية والعدوان
 

لعور داخ تي بالغضتب والعتداوث واليراهيتة موجتر نحتو التذات أو نحتو لتخص أو موقتل  :يقصد بالعداء
                  .االتجاه الذء يقل خ ل الس و  الىما والملا ر العدائية تستخدا ي لارث 

متتال  دوانيتتة، أو ميتتل لفتترض أفيتتار ومصتتالح خاصتتة بتتالفرد أو الستتيطرث ميتتل ل قيتتاا بأ  :أمــا العدوانيــة
 .(2110العقاد، )  ى الجما ة 

العدوانيتة المد متة  التىيعتاء العدائيتة  (Bussبتص )يما ويفرق التبعض بتين العدائيتة والعدوانيتة، فمتث   
لتة الدفا يتة ليتل منهمتا، بين العدائيتة والعدوانيتة، مريتاا    تى الحا (Zillmanاي مان )وقد ميا . با ذ 

 ايتذا اآلخرين دون أن يتضمن ذلت   ايذا أء نلاط يقصد بر اللخص  :فقد  رل الس و  العدائي بأنر
تتع تق بالغضتب واالادرا ، وهتي غالبتا   أفيار بدنيا ، وهو  بارث  ن استثارث داخ ية   ى هيئة ملا ر أو

ئ الفتتترد ل ستتتجابة بعدوانيتتتة بهتتتدل ايتتتذا  تبقتتى   تتتى هيئتتتة أفيتتار وملتتتا ر  دوانيتتتة غيتتتر مع نتتة، وتهيتتت
البدني أو ا لتا للتخص  ا يذا أء نلاط يقصد بر اللخص : أما الس و  العدواني  رفر بأنر. اآلخرين

فهتو لتا يفترق بتين العدائيتة والعدوانيتة، وا تبرهمتا دافعتا  واحتدا ، وأن العتدوان  (Fouldsفولدا )أما . آخر
ميوستن )يمتا ميتا . هو الغرض ا ساسي، ويغ ب أن ينتل  ن يراهيتة الضحية ايذا العدائي ييون فير 

Mussen )  بين العدوان والعدائية من خ ل الدافع الذء ييمن خ ل الس و ، فت ن يتان الست و  متدفو ا
أمتا اذا يتان الست و ، حتتى ولتو بتدا  تدوانيا  فتي ماهتره، . اآلخر فهو يعبر  تن العتدا  ايذا بالرغبة في 

و  ريلي،  0002قورث،  أبو)يق أهدال غير  دوانية ف نر يعبر  ن العدوان وليس العدا منوطا  بر تحق
2112 ) . 

 

 (Violence and Aggression): العنف والعدوان
 

يخ تتط النتتاس فتتي التفرقتتة بتتين العنتتل والعتتدوان، وقتتد اتفتتق معاتتا الع متتا    تتى أنتتر يوجتتد اختتت ل نتتو ي 
وقتد تتا . ر العنتل هتو نهايتة المطتال لست و   تدواني مستتمر، وأنتر يميتن ا تبتااالثنينوموضو ي بين 

  تى مطتاردث اهتمامتات الفترد، أمتا العنتل فهتو م حقتة  وا صترار قتد العتاا : تعريل العدوان   تى أنتر
هذه االهتمامات بالقوث أو التهديد باستعمال القوث، والس و  العنيل  ادث ما تيون دوافعر ضعيفة، ان لا 

 .(0002قورث،  أبو)و  ت قائي لر طابع الناوث تين معدومة، فهو س 
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بوصتفهما متترادفين، ليتن التصتور ا قترب " العتدوان والعنتل " ويستخدا بعض الباحثين ي   متن مفهتوا 
أن العنتتل لتتيل متتن ألتتيال العتتدوان، فهتتو يقتصتتر   تتى : معاتتا البتتاحثين اجمتتارالدقتتة، متتن ختت ل  التى

ستتت و  يستتتتهدل الحتتتتاق ا ذ  : فتتتالعنل يعتتتترل بأنتتتر. انالجانتتتب المتتتادء المبالتتتر المتعمتتتتد متتتن العتتتدو 
أء أن العتدوان أيثتتر  موميتة متتن العنتل، وأن يتتل متا هتتو  نتل يعتتد  تتدوانا ، . بتاآلخرين أو بممت يتتاتها
 .(2112 ريلي، )والعيس غير صحيح 

استتتجابة ستت ويية تتميتتا بصتتفة انفعاليتتة لتتديدث قتتد تنطتتوء   تتى انخفتتاض فتتي : وقتتد  تترل العنتتل بأنتتر
وهتو يلتير . البصيرث والتفيير، ويبدو العنتل فتي استتخداا القتو  المستتمدث متن المعتدات واآلالت مستو 

 .(2110العقاد، )وهو محاولة لريذا  البدني الخطير . الصيغة المتطرفة من العدوان الى
 

 (Terrorism and Aggression ): والعدوان اإلرهاب

 

هتتو فتتي اللتتيل وفتتي المضتتمون  تتدوان، وهتتو  رهتتابا أن  (0002قتتورث،  أبتتو)يتتر  ستتعد المغربتتي فتتي 
 . ا جراايقترب في اليثير من صوره ودوافعر وأهدافر من الس و  

 
 : (2113)الهدف من وراء العدوان، كما ورد في العقاد  8.3.2

 :أهداف غير م ذية وغير ضارة: أوالً 

الضحايا، ولين لها هتدل آختر ا ذ  بأحد  الحاقهذا المناور يليد أن المعتدين ليس لديها رغبة في 
يحتاول المعتتدون أن يلتقوا طتريقها أو يليتدوا ستت طتها  أنأو ترستيخ أفيتار وقتوانين محببتة لهتا، ويميتتن 

ا تتدا  التاوج   تى  أووهتذا يتضتمن ا تتدا  المع تا   تى ت ميتذه، . ايتذا وسيطرتها   ى اآلخرين دون 
 .اوجتر، أو ا تدا  ا ب   ى أوالده

 : (اإلجبار) اإلكراه: ثانياً 

فالعتتتدوان هنتتتا محاولتتتة ايتتتراه، حيتتتد أن المعتتتتدون ي حقتتتون ا ذ  بضتتتحاياها فتتتي محاولتتتة ل تتتتأثير   تتتى 
 . س ويها  جبارها   ى أن يفع وا ما يريدون

 :السلطة والهيمنة: ثالثاً 

حيتتتد أن الستتت و  العتتتدواني  يهتتتدل غالبتتتا  التتتى الحفتتتاا   تتتى ستتت طة المعتتتتدين وتعاياهتتتا والحفتتتاا   تتتى 
نتها، وفي محاولة لفترض طتريقتها ليليتدوا أوضتا ها المهيمنتة فتي   قتاتها بضتحاياها، يمتا أنهتا هيم

 .يحاولون أن ياهروا أهميتها بالنسبة لضحاياها
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 :تكوين انطباع جيد عند اآلخرين: عاً راب

الدراستات التتي أجريتت   تى العصتابات متن اللتباب والمجترمين التذين مارستوا العنتل والعتدوان الحاتت 
 (Hans Tockهتانا تتو   )ن اليثير من هلال  ا فراد يهتمون فيمتا يانتر اآلخترون فتيها، وقتد أجتر  أ

ان هتتلال  الجتتانحين متتن  (تتتو )مقاب تة ملتتهورث  تتن الرجتتال المستتجونين بستتبب أ متتال العنتتل، فقتتد وجتتد 
الجترأث  اللباب  م وا جاهدين لتصتوير االنطبتار  تن أنفستها بتأنها بتأنها مر بتون وجستورون ويمت يتون

 .اليافية

  :العدوان الوسيلي: خامساً 

يتأن يهتتدل المعتتتدء متتن العتتدوان التتدفار  تتن حياتتتر، أو ااهتتارا  لوطنيتتتر، أو ييتتون الهتتدل متتن العتتدوان 
هتتو يستتب قبتتول ورضتتا المستتلولين أو ا صتتدقا ، أو قتتد ييتتون العتتدوان وستتي ة ل حصتتول   تتى الحتتوافا 

 .وا موال

 :العدوان االنفعالي:سادساً 

ي أن العدوان يمين أن ييون ممتعا  لد  ا لخاص الذين يريدون أن ي حقتوا ا ذ  بتاآلخرين  نتدما يعن
 ايتتتذا وقتتتد يجتتدون متعتتتة ورضتتا فتتتي . ييونتتوا ميتئبتتتين، ويلتتعرون بالستتتعادث  نتتدما يحققتتتون هتتتذا الهتتدل

 .ضحاياها ما داموا ال يعانون من  واقب س بية

 

 : الشباب وظاهرة العدوان 8.3.2
 

ذا يتت ان العتتدوان اتتاهرث ستت ويية منتلتترث بتتين جميتتع ا فتتراد متتن الفئتتات العمريتتة المخت فتتة، اال أنتتر أيثتتر وا 
انتلارا  بين فئات اللباب،  ن هذه الفئة العمرية وخصائصها النمائية، توجد في سياق نفسي اجتمتا ي 

ذلت   ن خصائصتها يسهل فيها صتدور االستتجابة العداونيتة، وفقتا  لتتوفر اترول بيئيتة مثيترث ل عتدوان، 
النفستتية تجع هتتا أيثتتر انفعتتاال ، وأقتتل قتتدرث   تتى اخفتتا  ماتتاهر غضتتبها، فهتتا يستتعون أيثتتر متتن غيتترها 

وأنهتتتا بحيتتتا هتتتذه المرح تتتة العمريتتتة المتميتتتاث أيثتتتر تط عتتتا  . لتحقيتتتق ذواتهتتتا بالنجتتتاح والتفتتتوق واالستتتتق ل
بين مستويات الطموح والرغبة في التفوق، بقضاياه، و ندما تيون الفجوث يبيرث  انلغاال  ل مستقبل، وأيثر 

وبين ا ميانات المتواضعة لتحقيق الذات وما تطمح الير ذواتها، ف ن هذا الوضع يايد من حجا التذمر 
معمريتتة و )الستتريعة ل منبهتتات المثيتترث ل عتتدوان  ل ستتتجابةوالغضتتب والعتتدا  ممتتا يجع هتتا أيثتتر  رضتتة 

 .(.211ماحي، 
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 :أهداف أساسيةللعدوان عند الشباب ستة 
 

 .تحقيق ميانة اجتما ية مرتفعة بين رفاقر -0

 .تأييد هويتر االجتما ية أماا رفاقر -2

اهار القوث -2  . فرض السيطرث   ى المستو  االجتما ي، وا 

 . تحقيق العدالة االجتما ية بالقوث، ومن غير مرا اث لارول وقيا وأ رال المجتمع -.

 .تحدء الس طة القائمة ورفض الخضور لها -2

اهار نفسر يانسان مغامر           نالتعبير  ا الهوية االجتما ية من خ ل تعاي -6 حبر ل مغامرث، وا 
 .    ( 6006الفسفوس، )

              
 :العدوان التي يحيط بها العوامل 31.3.2

  
  تى متجها    ى مسبب الموقل العدواني أو متجها  أو ميلوفا  أو مقنعا ، ): العدوان ياهر   ى أليال

أو ضتعيل، موجتر نحتو لتخص أو مجمو تة ألتخاص، أو نحتو لتي  متا، من ال جريرث لر، لديد القوث 
 . (أو نحو نفسر

 

 : أربع فئات إلىوقد صنفت العوامل المختلفة التي يحيط بها الموقف العدواني 
  

العتدوان، أء قتوث ا حبتاط، واستتعداد اللتخص التذء  التىالعوامل التي تتتحيا فتي قتوث التدافع  -0
قوث الست و  المحتبط أو لتدث : وهذه القوث ترتيا هي نفسها   ى أربعة  وامل. با حباط يمر

الميتتل اليتتر، درجتتة  رق تتة الستت و  المحتتبط،  تتدد متترات ا حبتتاط، مقتتدرث الفتترد   تتى مواجهتتة 
 . ا حباط

يتتل الستت و  العتتدواني أو االبتعتتاد  نتتر،  التتىالعوامتتل التتتي تعتتايس النتتاور العتتدواني وتهتتدل  -2
 . اب بأليالر المخت فةأء العق

العوامتتل التتتي تحتتدد الموضتتور التتذء ينصتتب   يتتر العتتدوان وتحتتدد لتتيل العتتدوان، أء وجهتتة  -2
 .العدوان وما يطرأ   ير من تحول، ي ااحة العدوان

العتتدوان، أء تهتتذيب الستت و  العتتدواني  التتىالعوامتتل التتتي تنتتتقص متتن قتتوث المثيتتر التتذء يتتدفع  -4
 . (1891 ي، الرفا)يالتنفيس وتفريد العدوان 
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 : حاالت العدوان 33.3.2
 

 :العدوان الفردي: أوال

وهتتو  تتدوان ينطتتوء . ا ذ  بغيتتره متتن ا فتتراد أو الجما تتات أو ا لتتيا  ايقتتار التتىوهتتو نتتاور لتتخص  
  ى الق يل من المبررات العق ية، ويتأثر بموقل اندفا ي  اطفي داخ ي يدفع بالفرد باتجاه العدوان متن 

واضتتحا ، وهتتذا النتتور يتضتتمن بعتتض ا لتتيال  أوره ل اتترول ول عواقتتب تقتتديرا  وا يتتا  غيتتر أن ييتتون تقتتدي
 . العدوانية في مرح تي الطفولة والمراهقة

 :العدوان الجماعي: ثانياً 

 . ا ذ  بغيرها، وهذا العدوان يعتمد   ى مبررات  ق ية في موقل محدد ايقار الىهو ناور الجما ة 
  

 نفسر أو ممت ياتر  ايذا ياالنتحار أو : وجها  نحو الذاتيما أن العدوان قد ييون م
 . يالضرب أو سرقة مال غيره أو احراق بيتر: وقد ييون موجها  نحو الغير

 .(0010الرفا ي، )وقد ييون العدوان مألوفا  ناتل  ن ارول معينة، وقد ييون مرضيا  لاذا   
 

 :اضطراب الشخصية والعدوان السلبي  32.3.2
 

الصتتتادر  تتتن رابطتتتة الطتتتب  (D.S.M.III.R 1987)لتصتتتنيل التتتدولي لالمتتتراض النفستتتية ذيتتتر فتتتي ا
( 2110)يما ورد في العقتاد ،( (American Psychiatric Association.P.357النفسي ا مرييية 

أن الم مح ا ساسي لتحديد اللخصية العدوانية ال بد من وجود بعض المعايير التالية والتي ال تقل  ن 
  :ا   ى ا قل لضمان وجود التلخيصخمسة منه

 . المماط ة حيد التأخير في انجاا ا ليا  التي يجب أدالها -0

ستتر ة التهتتيل والمجادلتتة و بتتوس الوجتتر والتتتجها  نتتدما يط تتب منتتر أن يتتلدء أ متتاال  غيتتر  -2
 . مرغوب فيها

 . يتعمد العمل ببط  او بدون اتقان في المهاا التي ال يريدها -2

 . ير بأن الناس تط ب أليا  غير معقولةيحتل يثيرا  دون تبر  -.

 . يتجنب المسلوليات بأن يتااهر بالنسيان -2
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 .يعتقد أنر يلدء  م   أفضل مما يان اآلخرون أنر صادق -2

 . يستا  من االقتراحات المفيدث من اآلخرين لتحسين االنتاج -.

 . يتدخل في  مل اآلخرين و دا أدا  ما يخصر من العمل -1

  (بسبب وبدون سبب)موجودين في مرايا الس طة بدون مبرر دائا االنتقاد ل ناس ال -0

 
 : تبدل المزاج واإلكتئاب وعالقتهما بالميول العدوانية  31.3.2

 

قد يتعرض اللخص العادء أحيانا  الى نوبة هياج أو حالتة متن حتاالت العتدوان التتي يعبتر  نهتا بلتيل 
وربمتا  ، ت متع ا لتخاص المحيطتين بتر نيل، مما يسبب لر هذا اللعور العتدواني اليثيتر متن الملتي

يتعرض أء انسان لموقل معين يثيتر غضتبر ويجع تر فتي حالتة متن الهيتاج، ستوا  يتان الموقتل داخ تي 
يالمرض أو خارجي يالملثرات البيئية، فييون هذا الموقل سببا  في اهور الرغبة ل قياا بس و   دواني 

المتااج وبتين بتروا نتواار  دوانيتة    قتة بتين تعيترتجاه نفسر أو تجاه اآلخترين، وهتذا يتدل   تى وجتود 
لد  هذا اللخص، ف ذا قاا اللخص العادء التذء يمتر بحالتة نفستية  تابرث بيبتت هتذه النتواار العدوانيتة 

لديتتتر، أمتتتا فتتتي حالتتتة اللتتتخص المصتتتاب  االيتئتتتابلديتتتر ف نتتتر ستتتول يعتتتاني متتتن تتتتدهور حالتتتتر وايتتتادث 
 . دير سييون بليل مخت ل تماما  ف نر اهور الس و  العدواني ل بااليتئاب

 

البستتيطة التتتي تاهتتر لتتديها ا  تتراض العامتتة ل متترض يتتالحان  االيتئابيتتةوقتتد ن حتتا أن متتن الحتتاالت 
قتد نجتدها . .وتعيتر المتااج والضتعل الجستمي وتب تد اللتعور واضتطراب النتوا وااديتاد الضتعل الجنستي

ا نستان المصتاب، وليتن و  تى الترغا متن  جميعها بليل متيامل ولينها بسيطة وخفيفة ا ثتر فتي حيتاث
 االيتئتابالعدوانية بليل مفرط، يما أن هنا  صتورث متن صتور  ذل  قد تتريا لدث ا صابة في اهور

وهتتي حتتاالت اليآبتتة الضتتامرث التتتي تصتتيب بعتتض ا لتتخاص التتذين يقتتاومون فتت  تاهتتر لتتديها أ تتراض 
ييتون داخ يتتا ، فيتلثر   تيها  جستديا  ونفستتيا ،  االيتئتاببلتيل واضتح، ونتيجتة لتتذل  فت ن تتأثير  االيتئتاب

أن يست يوا ست ويا   تدوانيا  غيتر متوقتع وال يتناستب متع الحالتة التتي ياهرونهتا  تن  الىوربما ي جأ هلال  
 . االنتحار الى ي جئونأنفسها، و نها ال تبدو   يها مااهر اليآبة بليل واضح وصريح، يما أنها قد 

العامة هتي التتي قتد تاهتر، وتقتل  االيتئابببعض ا فراد ف ن أ راض  يتئابيةاالأما  ندما تلتد الحالة 
 .  (.211، ابراهيا)الميول العدوانية تجاه الذات 

  

 



 32 

 :الغضب والعدوانية 33.3.2
  

متتتن المهتتتا جتتتدا  فيمتتتا يتع تتتق بالستتتيطرث   تتتى التتتنفس أن نعتتترل ييتتتل يبتتتدأ ا حستتتاس بتتتالميول العدوانيتتتة، 
وقت يخت ل نستبيا  متن لتخص آلختر حتتى  الىاهران فجأث، ولينهما يحتاجان فالغضب والعدوانية ال ي

 دوانيتتتة،  التتىمرح تتة متطتتورث ويصتتتبحا ستتمة مميتتاث ل لتتخص، وقتتد ينق تتتب الغضتتب بستتر ة  التتىيصتت  
فيحدد ذل   ندما ينساق اللتخص ل غضتب انستياقا  بتدون و تي وال تفييتر، ولينتر يتدفع بنفستر ل غضتب 

 التى تدث مراحتل يتحتول متن خ لهتا تتدريجيا   التىييتره، وقتد يحتتاج الغضتب من خ ل أس وبر وطريقة تف
 .بعض ا لخاص في حالة الغضب يلعرون بالعدوانية تأتيها ويحسون بها آتية ان دوانية يما 

 

وليتن بمللتترات تخت تل متتن لتخص آلختتر، فتبعض النتتاس يلتعرون بالغضتتب اللتديد والتتتوتر وا نفعتتال 
ن با حبتتاط، وهنتتا  متتن يلتتعر بتتبعض اآلالا  فتتي أحتتد أ ضتتا  جستتده أو المبتتالد فيتتر، وآختترون يلتتعرو 

وفتتي هتتذه الحالتتة يتوجتتب   تتى اللتتخص الغاضتتب التفييتتر فتتي الحالتتة . انقبتتاض العضتت ت أو االختنتتاق
العدوانيتتة، ثتتا تحديتتد ت تت  المللتترات التتتي يتتان لهتتا دور فتتي تحتتذير  التتىقبتتل أن تصتتل  اليهتتاالتتي وصتتل 

ومتتن ثتتا استتتبدال ا فيتتار . ومحاولتتة الستتيطرث   تتى الغضتتب والتتتحيا بتتر الغاضتتب متتن حتتدود العتتدوان،
الس بية بأفيار ايجابية من دون حساسية اائدث،  ن ا فيار الس بية  ن الحدد وأخذ ا مور بحساستية، 

 . (0002لتاين و رواينبوا، )الغضب والعدوانية  الىهو الذء يدفع باللخص 
       

 :العدوان المزاح 31.3.2
 

حتتدد  نتتدما ال يوجتتر الفتترد  دوانتتر نحتتو مصتتدر التهديتتد أو االحبتتاط، بتتل يتتايح أو يحتتول  دوانتتر متتن ي
وقتتد يحتتدد العتتدوان   تتى لتتخص بتتديل بالصتتدفة لمجتترد . مصتتدر اثارتتتر ا صتت ي التتى ألتتخاص آختترين

أن يترد   تى العتدوان  تواجده فتي الموقتل، أو لمجترد أن اللتخص البتديل ضتعيل أو مستالا، وال يحتمتل
 . (2110العيسوء، )وان آخر بعد
  

 :(الهياجي، غير المنتظم)العداون االضطرابي   31.3.2
 

أن ا حباط يليل سببا  رئيسيا  لهذا النتور متن  (0020)لقد وجد في دراسات دوالرد ومورير وسيرا  اا 
ا يها العدوان، وقد وجد أن اليائنات انسان يانت أو حيوان تلذء من حولها بعدث طرق اذا أحبطت مست

ويمتتا قتتال تتتدويل وستتيتون  تتاا . الجتتنس أو حرمانهتتا متتن النتتوا أوا متتن  أونحتتو الحصتتول   تتى ا يتتل 
يما أيدت . أن ا جهاد والتعب اللديدين يسا دان   ى اهور هذا النور من العدوان الهياجي (.002)
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يميتتن أن ييتتون   تتى أن هتتذا النتتور متتن العتتدوان  (0022)أبحتتاد بولتتيا دوايامتتان وتتتور الملتتترية  تتاا 
اهتتر أن  (0022)احتتد  ا  تتراض ا نستتحابية لمتتدمني المتتورفين، وفتتي البحتتد التتذء نلتتره اورلتتخ  تتاا 

العتدوان الهيتاجي غيتر المنتتاا   التىا لا أو اثارث ا حستاس بتا لا يميتن أن تيتون متن العوامتل الملديتة 
 .(.211 ،ابراهيا)
 

 : مرحلة المراهقةالعدوان في   ....31
 

 :مرح تين هما الىتقسيا مرح ة المراهقة  الىحثون لجأ البا
 

، وتلتتمل المرح تتة ا ساستتية (ستتنة 02أو  02 –ستتنة  02أو  02متتن ستتن ): لمراهقــة المبكــرةا -0
 .المتوسطة

، وتلتتمل المرح تتة (ستتنة بدايتتة ستتن الرلتتد 20 –ستتنة  02أو  02متتن ستتن ): المراهقــة المتــ خرة -2
 .(0002قورث،  أبو)المرح ة الجامعية  الىالثانوية، وقد تمتد 

 
مرح تتة النضتتل، فهتتي يتقتتاطع طتترق بتتين المتترح تين،  التتىتعتتد المراهقتتة فتتترث انتقتتال متتن مرح تتة الطفولتتة 

حيتتد ياتتل المراهتتق ملتتوش التفييتتر، ملتتا ره غامضتتة فيمتتا يتع تتق بتتا دوار التتتي ستتيقوا بهتتا يلتتخص 
وجية والعضتوية، وتتفتاوت والمراهقة مرح ة نمائيتة ستريعة، تلتمل جميتع ميونتات الجستد الفستيول. ناضل

وهي مرح ة . أ مار دخول الجنسين في مرح ة المراهقة حيد ان ا ناد  ادث يسبقن الذيور في ب وغها
يما تاهر الفروق الفردية بليل واضح . يتا فيها تيوين لخصية المراهق وتييفر االجتما ي بمن حولر

رث المراهقة  ادث ببد  اهور   مات النضتل وتتحدد فت. ففترث المراهقة هي فترث اهور القدرات الخاصة
الجسمي والنفسي والجنسي واالجتما ي، وتنتهي  ند قياا الفرد بتولي أدوار اليبار وتقب ها لر وا ترافها 

الناتتر والتعامتتل متتع المراهتتق بطريقتتة  التتىبنضتتجر، فمعرفتتة خصتتائص مرح تتة المراهقتتة وتمياهتتا تتتدفعنا 
 تادث متا تضتا  ممارستات المتراهقينخاصتة وأن . (2111للتيباني، ا)مخت فة  ن ا طفال ويتذل  اليبتار

 .                                                                    (Bandura, 2003)أنلطة تتميا بالمخاطرث، وبعضها قد يأخذ ألياال  مناهضة ل مجتمع

يميتتن تعريتتل المراهقتتة  (برنتتارد)يقتتول فيتتر  أن فتتترث المراهقتتة هتتي فتتترث اوبعتتة وضتتغوط، و  (ســتانفي)أمتتا
بأنها فترث باوغ االستق ل وهي تمتد حتى وقت تحمل المسلولية ل قيتاا بتا دوار المخت فتة التتي يقتوا بهتا 

 التىبأنهتا مرح تة النمتو التتي تبتدأ بالنضتل الجنستي حتتى الوصتول  (رود ستترانل)البالغون، يما تعرفها 
 .  (ت. ج ل، ب)واجتما يا  وغيرها من المااهر  مااهر النضل لد  البالغين انفعاليا  
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 : ألسباب الم دية الى السلوك العدوانيا ....38
 

الس و  العتدواني  الىأن هنا  أسباب  ديدث قد تلدء  (0002)قورث  أبوو  ( 2112)ذيرت بو ل لق 
  العتتدواني فقتتد يتتر  التتبعض بتتأن ل اتترول االقتصتتادية لالستترث  دور فتتي اهتتور الستت و :  نتتد المتتراهقين

ويتر  التتبعض اآلختتر بتأن هنتتا  دور ل اتترول ا سترية يطبيعتتة الع قتتات بتتين . يانتلتار البطالتتة والفقتتر
المراهتتق ووالديتتر ويتتذل  طبيعتتة   قتتة أفتتراد ا ستتترث ببعضتتها التتبعض تتتلثر وبلتتيل يبيتتر   تتى ستتت و  

مل الت فتتتاا وبعتتتض تتتتأثير ا فتتت ا وبتتترا التتتى با ضتتتافة. اهتتتور الستتت و  العتتتدواني التتتىالمراهتتتق وتتتتلدء 
الستت و  العتتدواني هتتو  تتدا  الرئيستتية لاهتتورومتتن ا ستتباب . القصتتص   تتى ستت و  االطفتتال والمتتراهقين

فقتتد أصتتبح العتتدوان بالنستتبة ل مراهتتق وستتي ة يفتترغ متتن خ لهتتا . التقتتدير االجتمتتا ي التتىالتتبار الحاجتتة 
 واالستتيا دا ا هميتة، لحنات الغضب ويعبر متن خ لهتا  تن ملتا ره و آالمتر الناجمتة  تن لتعوره بعت

والحرمان، والصرار مع أصتحاب الست طة فتي حياتتر يالوالتدين والمع متين وغيترها متن الرالتدين، فحينمتا 
يلتتعر المراهتتق بأنتتر ال يتمتتتع بحريتتة تمينتتر متتن االستتتمتار بامتيتتااات النضتتل يمتتا يتتدريها بستتبب تحيتتا 

الرالتتدين ذوء الستت طة فتتي حياتتتر،  اليبتتار وستتيطرتها   يتتر، ف نتتر متتن المحتمتتل أن يغضتتب ويثتتور   تتى
 .   العدوان محاوال  تأييد ذاتر الىفياداد هياجا  وتمردا ، ويتجر 
، ا حباط: أنر قد يصبح بعض الناس  دوانيين لعدث أسباب منها (0002)وقد رأ  لتاين و رواينبوا، 

التعتتترض ال تتتتدا ات وا لتتتا، وفقتتتدان لتتتئ متتتا، والتعتتترض ل غتتتيا متتتن اآلختتترين، و المنافستتتة، والنقتتتد، أو 
وقتتتد ييتتتون هتتتلال  النتتتاس ال يعرفتتتون أستتتاليب بدي تتتة يميتتتنها القيتتتاا بهتتتا  وضتتتا   تتتن الستتت و  . اآلختتترين

العتتدواني، فهتتلال  لتتديها قصتتور فتتي رد فع هتتا ااا  الملتتا ر المللمتتة التتتي تتتواجهها متتن ختت ل المواقتتل 
وفي التعامتل معهتا متن خت ل   ، وذل  لنقص مهاراتها في حل الملي تاليهاالمخت فة التي يتعرضون 

 .  وا حباطضبط النفس باستخداا المهارث في رد الفعل تجاه الفلل 
  

 :عوامل مهيئة للسلوك العدواني ....38
  

والتتتتتأاا النفستتتتي بستتتتبب الضتتتتغوط اليوميتتتتة  با حبتتتتاطويتتتترتبط العتتتتدوان بيثيتتتتر متتتتن المتغيتتتترات ياللتتتتعور 
ان متتتتا تتصتتتتل بتتتتر . ية بستتتتبب استتتتتمرار هتتتتذه الضتتتتغوطالمخت فتتتتة، والستتتتييوباتية، واالضتتتتطرابات النفستتتت

 الىالمجتمعات الحديثة من تعقيد، و دا قدرث أفرادها   ى البار حاجاتها ا ساسية الملرو ة، اضافة 
اهور أليال مخت فة  الىالضغوط االقتصادية واالجتما ية التي تنلأ  ن هذه ا وضار المعقدث، أد  

الماديتة والستيطرث   يهتا ممتا أفقتد  ا لتا اتأجتل االستتحواذ   تى  من التنافس والصرار بتين النتاس متن
  قاتها االجتما ية التواد والتعاون والتضتامن، وح تت مح هتا الع قتات النفعيتة والماديتة، فلتعر ا فتراد 
بالعالتتة وخيبتتة ا متتل، فنمتتا لتتديها اللتتعور العتتدائي تجتتاه التتذات وتجتتاه اآلختترين والمجتمتتع ييتتل، فاهتتر 
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لعتتتتدواني وانتلتتتتر فتتتتي المجتمعتتتتات   تتتتى لتتتتيل ايتتتتذا  ل غيتتتتر باللتتتتتا والقتتتتذل والضتتتترب والقتتتتتل الستتتت و  ا
العوامتتتتل ا ستتتترية، : التتتتىهتتتتذا با ضتتتتافة  .واالغتصتتتتاب، والعتتتتدوان   تتتتى الممت يتتتتات بالستتتترقة والتخريتتتتب

ا صتتتدقا  وجما تتتتة الرفتتتتاق، ومفهتتتوا التتتتذات، وفقتتتتدان اللتتتعور بتتتتا من، وغيتتتتاب العدالتتتة، تهديتتتتد التتتتذات 
معمرية وماحي، )اضطرابها، ترييا الس طة والقوث رها، غياب الحرية، وغياب الس طة الضابطة أوواحتقا
211.)  . 

 
 :     أن هناك عدة عوامل ت ثر على زيادة العدوان لدى األبناء منها (DeBord)وقد أشار 

         
يقتوا ا بنتا  يتأثر ا بنا  بطريقة تعامل ا هتل معهتا ومتع بعضتها التبعض، بحيتد : العائلة -0

 .واتبار الطرق التي ينتهجها أفراد ا سرث في التعامل مع ملي تها بتق يد

المجتمعات التي تد ا حقوق الطفل وتهتا بحاجاتر وخصائصر النمائية، تق ل من  :المجتمع -2
 احتمال لجو  ا بنا  ل عدوان

د تبتين أن الحتر يتلثر ميتان الستين واترول المعيلتة   تى العتدوان  نتد ا بنتا ، وقت: البيئة -2
                                                 .اللديد واادحاا ميان السين يلدء الى اادياد العدوان

فالنمتتاذج الثقافيتتة التتتي يتعتترض لهتتا الطفتتل، والبتترامل الت فايونيتتة التتتي يلتتاهدها لهتتا : الثقافــة -.
 .تأثيرها الواضح   ى الس و  العدواني

ع المواقتتل تتتلثر خصتتائص الطفتتل   تتى أستت وبر فتتي التعامتتل متت: ســمات وخصــائص الطفــل -2
 .   (Be Bord )وبالتالي   ى العدوان

                                  
 : أسباب مثيرة للعدوان تتعلق بالمدرسة  ....21 
 

 . لعور الطالب بالمعام ة غير العادلة في المدرسة -0
 .اخفاق الطالب في تحصي ر الدراسي -2

 . مات ا رلادية اليافية ل طالبانعداا الخد -2
 . االفتقار ل نلاطات التي تمال أوقات الفراغ ل طالب -.
 .  دا لعور الطالب باهتماا ومحبة المع مين لر -2
 . لخصية المع ا الضعيفة أو المتس طة والتي تتر  أثرها   ى الط ب -2
 .تأيد الطالب من انعداا العقاب في المدرسة -.
                                                .  (2112الفسفوس، )من الط بة اادحاا الصفول بأ داد يبيرث  -1
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أن انعتتتداا الختتتدمات ا رلتتتادية اليافيتتتة ل طالتتتب، وتأيتتتد الطالتتتب متتتن انعتتتداا العقتتتاب فتتتي  وتـــرى الباحثـــة
المدرسة، من أها أسباب العدوان المدرسي وخاصة في هذه المرح ة العمرية، وهي سن المراهقتة، حيتد 

ن المع متتتين فتتتي الستتتنوات ا خيتتترث أصتتتبحوا يعتتتانون متتتن ايتتتادث انتلتتتار الستتت ويات العدوانيتتتة متتتن قبتتتل أ
الطتت ب، وانتقتتاص متتن هيبتتة المع تتا، وتمتترد الط بتتة   تتى مع متتيها ورفتتض وتع يمتتاتها ارلتتاداتها وذلتت  

عدوانيتتة، بستتبب التع يمتتات المتيتتررث ل مع متتين بعتتدا اتختتاذ أيتتة اجتترا ات  قابيتتة ضتتد ستت ويات الطتت ب ال
 . مما أد  الى ايادث الس ويات العدوانية في المدارس

 

 : (2111)أسباب مثيرة للعدوان تتعلق باألسرة الواردة في الشيباني   ....23
 

، ففي ا سرث يتع ا الطفتل يةاالجتما ان لالسرث دورها في تلييل لخصية الفرد وتحديد اتجاهاتر وقيمر 
ت الرغبات التي ال توافق المجتمع، حيد تلثر أنماط التنلئة ا سترية التحيا في رغباتر ومولر، بل ويب

من قبل الوالدين   ى الس و  العتدواني  نتد الطفتل بحستب متا يستتخدا الوالتدين متن اتجاهتات  الممارسة
وأساليب تربوية وقيا ومعتقدات تخت ل باخت ل ا فراد، وقد ييون ل با  دورا  يبيرا  في ايتساب ا بنا  

 و  العتتدواني متتن ختت ل محايتتاث ا بنتتا  ل ستتتجابات العدوانيتتة الصتتادرث  تتنها متتن غيتتر أن ييونتتوا الستت
 : فهنا  العديد من ا سباب المثيرث ل عدوان تتع ق با سرث. مدريين لذل 

الميل ل نطوا   الىتأثير التغيرات الجسمية و دا الثبات في س و  المراهق مما يلدء  -0
 .بينر وبين أسرتر الخ فاتلد  المراهق ومن ثا ومااهر الق ق والتوتر 

 دا تييل المراهق مع معايير البيئة  الىمما يلدء  .نقص خبرات المراهق بدوره االجتما ي -2
 .المحيطة

 . اخت ل في وجهات النار الىالفوارق العمرية بين اآلبا  وا بنا  يلدء  -2

بالوالدين، مما يلدء الى التمرد و  ادرا  المراهق لمواطن القوث والضعل وا خفاق المتع قة -.
 .ايادث الخ فات بين الطرفين

 .    اسقاط اآلبا  اخفاقها في حل ومواجهة ملي تها   ى ا بنا  المراهقين -2

  .تمرد ا بنا    ى الس طة الضابطة الىفيلدء . تطرل أساليب المعام ة الوالدية ل مراهق -2

حساسر بعدا االهتماا والتقدير  لعور المراهق بالرفض والحرمان بسبب فقدانر -. ا من النفسي، وا 
من الوالدين و اآلخرين،   ى أنر  ديا الفائدث مما يعاا ملا ر النقص لدير و جاه  ن 

 . تأييده لذاتر
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اضطراب لخصية المراهق وحالتر  الى دا تفها الوالدين لمتط بات مرح ة المراهقة مما يلدء  -1
 .النفسية

 . ا ات والصرا ات داخل ا سرثالتفي  ا سرء ويثرث النا  -0

خفاقر المتيرر في التحصيل الدراسي، و دا استجابتر  -01 ضعل قدرات المراهق العق ية، وا 
 .الوالدين، بل يعبر  ن ملا ره بطريقة  دوانية  رلادات

 .ل مراهق بسبب ق قر النفسي واالنفعاليضعل الحالة الصحية  -00

 . راغ خاصة في أوقات العطل وا جااات دا معرفة المراهق بأهمية استثمار أوقات الف -02
                                               

 : عواقب سلبية ذات صلة بالسلوك العدواني في مرحلة المراهقة ....22
 

أن الس و  العدواني في مرح ة المراهقة قد ارتبط الى حتد  ( Torregrosa & others, 2011)ذيرت 
 : قب الس بية منهايبير بالعديد من العوا

 

 .تدني المستو  الصحي والجسمي ل مراهق -0

 .ارتفار معدالت استه   اليحول و المخدرات -2

 . صبية اائدث ومستويات  الية من التوتر وتدني مستو  االستقرار النفسي  -2

 .أ راض االيتئاب، وانخفاض مستو  الرضا  ن الحياث -.

 . باالنسحاب ورفض ا قران العجا في مهارات التفا ل االجتما ي، الذء يرتبط -2

 . انخفاض مستو  د ا ا بوين والناا ات بين الوالدين والمراهقين -2

 . الملي ت التي تتع ق بالمدرسة، وانخفاض مستو  ا دا  الدراسي -.

 . التسرب من المدارس في وقت مبير -1

 .المواقل السيئة   ى مقا د الدراسة -0

 .(Torregrosa & other 2011)والمع مينالب العدواني الخ فات وسو  الع قة بين الط -10

 .تحطيا أثاد وممت يات المدرسة -00
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 .مخاول غير مبررث -02

 .انخفاض مستو  الثقة بالنفس -02

 .ردود فعل سريعة -.0

 .المااجية -02

 .الغياب المتيرر  ن المدرسة -02

 .انضباطيةملايل  -.0

 .تلتت االنتباه و دا القدرث   ى الترييا -01

 .ال جو  الى اليذب -00

 .(2112 الفسفوس،)ال مباالث   -21

 

 
  : العدوان وأساليب التنشئة االجتماعية  ....21

 

 : األسرة والعدوان: أوالً 
 

ا سرث هي الملسسة ا ولى التي يعتمد الطفل   ى قيمها ومعاييرها وأس وب التعامل المعتمد لديها  ند 
فتتي   قتهتتا  تقييمتتر لستت وية، و تتن طريقهتتا ييتستتب قيمتتر االجتما يتتة ومعتتايير ستت وير، فمتتا تتتاال ا ستترث

فا سترث هتتي الوحتدث االجتما يتتة . بمتغيترات لخصتية ا بنتتا  تحتتل مريتا الصتتدارث فتي ا بحتتاد النفستية
ا ولى التي ينلأ فيها الطفل ويتعامل مع أ ضائها، ويليد اليثير من الباحثين في هذا المجتال أن نتور 

االستتق ل والقتدرث  الىلمط ق   ى غيره الع قة بالوالدين تحدد طريقة انتقال الطفل السوء من ا تماده ا
  تتى اقامتتة   قتتات ستتوية بتتالارول الخارجيتتة، وأن الحتتب التتذء يمنحتتر ا بتتوان لطف همتتا يعتتد فتتي حيتتاث 

فالعديتتد متتن اللخصتتيات العدوانيتتة نلتتأت فتتي بيئتتات ال . الطفتتل غتتذا   ضتتروريا  لنمتتوه النفستتي واالنفعتتالي
يها، فهتا لتا يلتعروا بتا من واالطمئنتان فتي معاتا مراحتل تجد فيها العطتل وال الحتب وال ضتابطا  لست و 

الس ويات العدوانيتة بستبب فقتدان التييتل النتاجح بتالارول المحيطتة،  الىن ئو حياتها،  مما جع ها ي ج
فتي . الضترر بهتا الحتاقاتختاذ مواقتل  دائيتة واستتغ ل اآلخترين والتى  التىوضعل الضتمير، فيمي تون 

ستتتتخداا العتتتدوان، نتيجتتتة خ تتتل فتتتي نمتتتوها االنفعتتتالي فتتتي اقامتتتة   قتتتات محاولتتتة متتتنها لتأييتتتد ذواتهتتتا با
يمتا أن العديتد متن اللخصتيات العدوانيتة يتميتاون بال مبتاالث و تدا االهتمتاا بملتا ر . اجتما ية ستوية
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  تتى أن التتبعض قتتد ياهتتر  دوانتتر بلتتيل جتترء ، والتتبعض اآلختتر . اآلختترين وال بحاجتتاتها أو حقتتوقها
التترث، وقتتد يصتتاحب العتتدوان  نتتد التتبعض ملتتا ر الغضتتب و تتدا االرتيتتاح، يمتتا ياهتتره بطريقتتة غيتتر مب

أن اآلبا  العدوانيين لهتا أبنتا   الىوتلير ا بحاد . اضطراب أوالبعض اآلخر قد يعتدء بدون انفعال 
اللدث والقسوث في التعامل بليل يثير الق ق، نجد فيها ارتفا ا  في  الى دوانيون، فالمجتمعات التي ت جأ 

يما ي عب اآلبا  دورا  يبيرا  في ايتساب . هذه ا ساليب الىمعدل الجريمة  ن المجتمعات التي ال ت جأ 
وهنتا  . ا بنا  الس و  العدواني من خ ل محاياث ا بنا  ل ستجابات العدوانية التي تصدر  ن اآلبتا 

االجتما يتتتة وبتتتين درجتتتة العديتتتد متتتن الدراستتتات التتتتي تليتتتد وجتتتود ارتبتتتاط موجتتتب بتتتين أستتتاليب التنلتتتئة 
التستتتامح الاائتتتد  نتتتد اآلبتتتا  متتتع أبنتتتائها و تتتدا  انوهنتتتا  دراستتتات أختتتر  أثبتتتتت . العدوانيتتتة  نتتتد ا بنتتتا 

معاقبتها   ى س ويها العدواني يجعل درجة العدوان ترتفع  ند ا بنا  وتاداد باتجاه يليل أضرارا  جمة  
 . (0002أبو قورث، )

حتتول تتتأثير العقتتاب الجستتدء   تتى ا بنتتا ، فتتالبعض يتتر  أن العقتتاب وهنتتا  ختت ل بتتين   متتا  التتنفس 
الجسدء غير ملذيا ، فتي حتين أن العديتد متن الع متا  والبتاحثين يعتبترون العقتاب الجستدء أست وبا  ضتارا  
بتربيتة ا بنتتا ، وقتتد رأ  بعتتض البتاحثين أن هنتتا    قتتة ستتببية بتين استتتخداا الوالتتدين ل عقتتاب الجستتدء 

ن، ومتتن ختت ل االطتت ر   تتى ا دبيتتات تبتتين أن معاتتا الدراستتات تتتد ا وجتتود   قتتة بتتين وايتتادث العتتدوا
العقاب البدني والست و  العتدواني، ويتان تتأثير العقتاب البتدني   تى مستتو  العتدوان لتد  الطفتل يخت تل 

ل اميانيتة التق يت التىباخت ل العمر والجتنس ل طفتل، فالنقتاش واستتخداا أست وب التفييتر المنطقتي يلتير 
الضتتتارث الناتجتتة  تتن العقتتتاب الجستتدء متتن قبتتتل الوالتتدين ويتتذل  أيضتتتا  الستت وييات التأديبيتتتة  متتن اآلثتتار
وليتتن هنتتا    متتا  نفتتس آختترين يعتقتتدون بتتأن العقتتاب الجستتدء أداث فعالتتة ومفيتتدث فتتي  م يتتة . ا ختتر 

 .(Kandel ,1992)ايادث العدوان  ند ا طفال   الىالتنلئة االجتما ية، وال يلدء دائما  

 

انهيتار  التىفوجود الخ فات والملي ت بين أفراد ا سرث أو بين ا بوين أو غيتاب أحتد الوالتدين، يتلدء 
هتتتذا  .فتتتي الع قتتتات بتتتين أفتتتراد ا ستتترث، وضتتتيار دور ا ستتترث ووايفتهتتتا فتتتي الرقابتتتة والمتابعتتتة والضتتتبط

ستتترء التتتذء ينتتتتل  نتتتر  تتتدا فقتتتدان الحنتتتان الوالتتتدء والحرمتتتان العتتتاطفي، وتتتتوتر الجتتتو ا  التتتىبا ضتتافة 
ا متتتن واالستتتتقرار  التتتىاالستتتتقرار النفستتتي، وهتتتذا ال بتتتد متتتن أن يتتتتر  أثتتترا  فتتتي نفتتتوس ا بنتتتا  وافتقتتتارها 

 .(2100ابدير، )االجتما ي وانعياسر   ى نفسية الطالب وتصرفاتر 

 

ما يقوا الوالدان بتوجير فاهتماا العائ ة با بنا  ومتابعتها لها يق ل من الس ويات العدوانية لديها، و ادث 
اهتمامها بالفتيات ا ناد ويقومون بمتابعتهن بطريقة أيثتر متن ا والد التذيور، ولهتذا  الستبب قتد ييتون 

يمتتا أن الوالتتدان ياهتترون العاطفتتة والحنتتان الوالتتدء لرنتتاد بلتتتيل . التتذيور أيثتتر  دوانيتتة متتن ا نتتاد
وهتتذا يلتتير التتى أن تقتتديا االهتمتتاا العتتاطفي  .م حتتوا، ممتتا يستتاها فتتي تق يتتل العتتدوان الجستتدء لتتديهن
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فتالفرق بتين التذيور وا نتاد فتي العتدوان يعتود ل جانتب .  ل ذيور يمين أن يخفل متن  تداونها الجستدء
 Carlo & others ,1999))5العاطفي وليس الجانب ا درايي 

 

واقتتتل المتنو تتتة يمتتا يميتتتن م حاتتتة هتتذه الفتتتروق بتتتين الجنستتتين فتتي العتتتدوان متتتن ختتت ل العديتتد متتتن الم
والمراحتتل العمريتتة المخت فتتة، فا طفتتال أنفستتها يتتدريون أن ا والد التتذيور أيثتتر  تتدوانا  متتن ا نتتاد، ففتتي 

أن ا قتتران فتتي  التتىأاهتترت النتتتائل  (Eron , 1961)دراستتات  تتن ستتنوات المراهقتتة قتتاا بهتتا ارون 
وقتد يرجتع هتذا العتدوان . ناتيثر من البالذيور يعدوانيين أ الىالمراحل العمرية المتقاربة يليرون دائما  

فارتبتتاط الولتتد متتع ا ب يمثتتل ارتباطتتا  بينتتر وبتتين نمتتوذج . ء ل بيئتتة المحيطتتة والعوامتتل البيولوجيتتةر التتذيو 
فمتتن ختت ل . يقتتتدء بتتر وهتتو النمتتوذج التتذء يمتتارس العتتدوان التتذء يتفتتق متتع التتدور التتذء يقتتوا بتتر يتتأب

س ا والد العتتدوان أيثتتر متتن البنتتات، حيتتد ييثتتر التستتامح متتع التوقعتتات الثقافيتتة فتتي مجتمعاتنتتا أن يمتتار 
 دوان الولد وقد يلجع   ير، مما يد ا العدوان لد  الذيور، وقد تبتين متن خت ل العديتد متن الدراستات 

 .(.001منصور، )أن ا مهات أقل تسامحا  مع  دوان البنات بالنسبة لالوالد  

 

 :المدرسة والعدوان :ثانياً 
 

ة في المرتبة الثانية بعد ا سرث متن حيتد ا هميتة، ولهتا تأثيرهتا الفعتال فتي مخت تل جوانتب تأتي المدرس
حياث الطالب النفسية واالجتما ية وا ياديميتة والست ويية، فالمدرستة تستاها فتي تيتوين لخصتية الطالتب 

مستتتقب ية بأستت وب   متتي وتربتتوء ستت يا، ممتتا يميتتن الطالتتب متتن تحديتتد اتجاهاتتتر واهتماماتتتر فتتي حياتتتر ال
و  قاتتتر فتتي المجتمتتع، فطبيعتتة الع قتتة بتتين الطالتتب وأ ضتتا  هيئتتة التتتدريس فتتي المدرستتة لهتتا دور فتتي 

 .(2100ابدير، )تق يل أو ايادث الس ويات العدوانية لد  الط بة 

 

تت خص العديد من البحود التي أجريت  بر  قدين من التامن حتول ست و  الب طجتة فتي المتدارس بتأن 
لمدارس قضية  المية وليست محصورث في مجتمع بعينر، وقد ألارت بعض الدراسات أن الب طجة في ا

 التىدولتة أوروبيتة اضتافة  (02)هذه الااهرث متيررث في معاا المتدارس، وقتد دلتت نتتائل الدراستات فتي 
  تتتى وجتتتود الب طجتتتة فتتتي مدارستتتها، يمتتتا  انيوالنتتتدالواليتتتات المتحتتتدث، وينتتتدا، و اليابتتتان، و استتتتراليا، و 

أاهتترت نتتتائل الدراستتات أن الب طجتتة يميتتن أن توجتتد فتتي أمتتاين أختتر  يمواقتتع العمتتل، والستتجون، ودور 
وقتتد . المستتنين، وفتتي البيتتوت، حيتتد يستتتخدا فتتي ت تت  ا متتاين  تتادث مصتتط ح اال تتتدا  ولتتيس الب طجتتة

ل ستتاهمت ت تت  الدراستتات وا بحتتاد المتاايتتدث حتتول هتتذا الموضتتور فتتي نلتتر المايتتد متتن التتو ي والتثقيتت
المجتمعي حول طبيعة وآثار هتذه الاتاهرث، وهنتا  أيضتا  تطتور وتنتاا ح فتي فعاليتة العديتد متن التتدخ ت 

وبتتتالرغا متتتن انتلتتتار ستتت و  الب طجتتتة فتتتي المتتتدارس . التتتتي تجتتتر    تتتى مستتتتو  المتتتدارس ا ستتتتراتيجية
 (Olweus)المخت فتتة اال أنتتر يعتبتتر ستت و  غيتتر مقبتتول فتتي أخ قيتتات المجتمعتتات وقيمهتتا، فقتتد  تترل 
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الب طجتتة بأنهتتا مجمو تتة متتن الستت وييات العدوانيتتة والتتتي تتميتتا بتتالتيرار و تتدا تتتواان القتتو ، حيتتد يتتتا 
استتتهدال الضتتحية  تتدث متترات دون أن تتتتمين متتن التتدفار  تتن نفستتها بستتهولة، خاصتتة وأن الضتتحية قتتد 

تتتتتي ا  تتتن  تتستتتا بالضتتتعل و تتتدا القتتتدرث   تتتى التصتتتدء لمواجهتتتة العتتتدوان، وأحيانتتتا  تخلتتتى الضتتتحية أن
حادثة العدوان الموجر ضدها ل خرين، وقد ينتل  تن هتذا العتدوان اهتور أ تراض ايتئابيتة و تتدني فتي 
تقتتتتدير التتتتذات، ممتتتتا يستتتتتد ي ضتتتترورث التتتتتدخل والعمتتتتل   تتتتى ايجتتتتاد الح تتتتول الم ئمتتتتة، يمتتتتا أن بعتتتتض 

جتتة و قامتتت ا طفتتال العتتدوانيين ينحتتدرون متتن  تتائ ت مارستتت ستت و  الب طأن  التتىالدراستتات ألتتارت 
  تتى أنهتتا ذات تتتأثير يبيتتر  الاتتاهرثهتتذه  التتىباال تتتدا    تتى اآلختترين، وهنتتا  بعتتض اآلرا  التتتي تلتتير 

      . ( Smith & Brain , 2000)  ى تيوين لخصية الفرد في المستقبل

 

فالب طجتتة يميتتن أن تيتتون باستتتعمال القتتوث جستتديا  أو نفستتيا ، فيقتتوا المعتتتدء بتتذل  ليتتي يق تتل متتن قيمتتة 
الضحية ويسبب لها ا هانة، فيبدو هو من مناوره لنفسر  ايما  قويا ، وقتد أاهترت دراستات  ديتدث أنتر 
في معاتا الحتاالت يتعترض ا طفتال الضتحايا ل ب طجتة لتيس متن طت ب أيبتر متنها، بتل متن ط بتة فتي 

، لتلتتتمل ا ستتتا ث يالضتتتربوتتجتتتاوا الب طجتتتة اال تتتتدا  الجستتتدء . نفتتتس صتتتفوفها أو فتتتي مثتتتل ستتتنها
لملا ر اآلخرين، وجع ها يفقدون ثقتها بأنفسها ودافعيتها الذاتية متن خت ل تحريتل االستا ل ضتحية و 

 .استخداا ا لفاا والس وييات السيئة، و التجاهل وا قصا  االجتما ي

 

بينتت   Sheffieldمدرستة فتي منطقتة 24) تلتم )دراستة Whitney & Smith) 1993 ,)وقد أجر  
متتن ط بتتة المتتدارس الثانويتتة قتتالوا أنهتتا تعرضتتوا  (% 01)متتدارس االبتدائيتتة و متتن ط بتتة ال (% .2)أن 

متن  (..2)  تى  ينتة ميونتة متن  (Sharp)وفي دراسة أخر  أجراها . ل ب طجة خ ل الفصل الدراسي
 22)من الط ب تعرضوا خ ل السنة الدراستية ل ب طجتة، وا تترل  (% 01)ط بة المدارس الثانوية أن 

 .  (Reid  & others 2004 ,)يات  دوانية ضد الط بة اآلخرينأنها قاموا بس و من الط بة  (%

 

الب طجتتة البدنيتتة، وا غااتتة، واللتتتائا، واالستتتبعاد االجتمتتا ي، التحتترش : تتخــذ البلطجــة أشــكااًل عديــدة
وقتد تبتين متن الدراستات أن ل جتنس والعترق دور فتي ممارستة الب طجتة، أء أن . الجنسي من قبل ا قران

نتتا  جما تتات  رقيتتة اجتما يتتة اقتصتتادية معينتتة هتتي ا يثتتر انتهاجتتا    متتال العنتتل والب طجتتة، يمتتا ه
تبين أن ا طفال واللباب الب طجية لديها ميول وأفيار  دوانية أيثر من غيرها، وها أيثتر  رضتة متن 

راستتتتات أن وألتتتارت الد. أقتتترانها بالملتتتارية فتتتي الب طجتتتة والعتتتدوان ضتتتد اآلختتترين ىل تتتتأثير   تتتغيتتترها 
ل ب طجتة تتأثيرا  واضتحا    تتى الحالتة النفستية واالجتما يتتة لتد  ا طفتال والمتتراهقين التذين يقعتون ضتتحايا 

، باالنتحتار، الق ق، اللعور بالوحتدث، التفييتر االيتئابل عدوان، يانخفاض تقدير الذات، وايادث معدالت 
الب طجتتة والعتتدوان يميتتن أن يتترتبط  وتلتتير الدراستتات أن ستت و .  ارتفتتار معتتدالت التغيتتب  تتن المدرستتة
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 حة و التسرب من المدرسة، و لرب اليحول، حمتل وحيتااث ا ست، بملايل س ويية يالتخريب، والتدخين
 .( APA , 2004)النارية، التغيب  ن المدرسة

 

 : والعدوان اإلعالموسائل : ثالثاً 
 

وذلتت  متتن ختت ل تأثيرهتتا   تتى ستت و   ت عتتب وستتائل ا  تت ا دورا  بتتاراا  فتتي  م يتتة التنلتتئة االجتما يتتة،
 . ا فراد، ومن خ ل تليي ها لنارث الفرد  ن بيئتر ونارتر لنفسر

 

في تأثيره   ى س و  ا فراد، حيد أن لبعض البرامل  ا   اولقد أصبح ل ت فاا دور يبير بين وسائل 
فيهتتا  صتتا  لهتتا حيتتد ييثتترالت فايونيتتة تتتأثيرا  ضتتارا    تتى ستت و  ا طفتتال والمتتراهقين، والتتتي صتتممت خصي

 . الس و  العدواني و العنل

 

بدراستين ارتباطيتين  (Chaffee، 00.2و اتلافي  Atkinو آتيين    Mcleodمي يود  )قاا يل من 
فحصوا فيها الع قة بين ملاهدث ملاهد  نل ت فايونية و دد من مقاييس الس و  العدواني، وذل    ى 

المراهقين، احداهما من والية ماري ند وا خر  متن ويسيونستن ويانتت  ينتين يبيرتي الحجا نسبيا  من 
والثانويتتة، يانتتت  ا  داديتتةبالنستتبة ليتتل متتن التتذيور وا نتتاد متتن ت ميتتذ المتترح تين : النتتتائل يمتتا ي تتي
ل، بمعنتى أنتر ي متا ااد مستتو  العنتل فتي ملتاهد الت فتاا ي متا ااد ست وير العتدواني يمتا  الع قة موجبتة

نوار مخت فة متن مقتاييس التقريتر التذاتي، ويانتت خ صتة النتتائل أن المتراهقين التذين يلتاهدون يقاس بأ
أن يست يوا بمستتويات مرتفعتة متن الست و  العتدواني  التىملاهد العنل اللديد متن خت ل الت فتاا يمي تون 

 .(0002 ،ابو قورث)وذل  بغض النار  ن الوقت المستغرق والمستو  االقتصادء وا دا  المدرسي 

 

التتي ربطتت بتين ملتاهدث العنتل  Frazier (2012)يما أن هنتا  العديتد متن الدراستات يمتا وردت فتي 
دراسة، قتاا متن خ لهتا ب حضتار  (Bandura , 1963)الت فايوني بالس و  العدواني، فقد أجر  باندورا 

ا الفيتتديو مجمتتو تين متتن ا طفتتال، بحيتتد  تتّرض احتتد  المجمتتو تين لملتتاهدث نمتتوذج  نيتتل باستتتخدا
الت فايتتوني وبعتتد العتترض وضتتع هتتلال  ا طفتتال فتتي غرفتتة ا لعتتاب متتع ا طفتتال اآلختترين التتذين لتتا يتترو 
لريط الفيديو، فأاهر ا طفال الذين لاهدوا الفيديو س ويا  أيثر  دوانية بليل م حوا بالنسبة لالطفال 

( Liebert & Baron, 1972  )يمتا أيتدت دراستة ليبترت وبتارون . اآلخرين التذين لتا يلتاهدوا الفيتديو
نتتتتائل دراستتتة بانتتتتدروا بعتتتد التحقتتتق متتتتن استتتتعداد ا طفتتتال  يتتتتذا  أطفتتتال آختتترين بعتتتتد ملتتتاهدث البتتتترامل 

والعديتتد متتن الدراستتات ا ختتر  وجتتدت أن ملتتاهدث الرستتوا المتحريتتة العنيفتتة تتتلدء . الت فايونيتتة العدوانيتتة
يتتتانوا أقتتتل رغبتتتة فتتتي  ا طفتتتالجتتتدت أن هتتتلال  يمتتتا و . والمتتتراهقين ا طفتتتالستتت ويات  دوانيتتتة لتتتد   التتتى

وقتتد ريتتات  تتدث دراستتات   .اآلختترين ألعتتابها بعتتد ملتتاهدتها ل رستتوا المتحريتتة العنيفتتة ا طفتتالملتتارية 
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  تتى متتا اذا يتتان جميتتع ا طفتتال لتتديها نفتتس ردود الفعتتل تجتتاه العنتتل الت فايتتوني لفتتترث طوي تتة، فيانتتت 
ل والمراهقين تأثروا بليل س بي بعد ملاهدث البرامل الت فايونية النتائل بأن أنماط محددث فقط من ا طفا

أو لتديها لخصتيات ذات ميتول  دوانيتة، ،العنيفة وها ا طفال الذين يتمياون بسمة  الية متن العدوانيتة
يمتتا أن هتتلال  ا طفتتال يتتتأثرون بالستت ويات العدوانيتتة متتن ختت ل ملتتاهدث البتترامل الت فايونيتتة أيثتتر متتن 

رون  تتتدوان مرتفتتتع تجتتتاه ا طفتتتال اآلختتترين أربعتتتة أضتتتعال بالنستتتبة لالطفتتتال منخفضتتتي غيتتترها، فياهتتت
ولقتتتد توصتتت ت البحتتتود التتتتي . الت فايونيتتتة العنيفتتتة وقصتتتص المغتتتامرات العتتتدوان نتيجتتتة ملتتتاهدث البتتترامل

، أن الملاهد الت فايونيتة (0012)تناولت آثار العنل الت فايوني من قبل المعهد الوطني ل صحة العق ية 
الستتت و  العتتتدواني متتتن قبتتتل ا طفتتتال والمتتتراهقين التتتذين يلتتتاهدون بتتترامل تحتتتتوء  التتتىلعنيفتتتة ال تتتتلدء ا

 . س ويات  دوانية

 

والمـراهقين نتيجــة  األطفــالهنـاك اثنـان مــن اآلثـار الضــارة والتـي تعتبــر ب نهـا ذات تـ ثير ســلبي علـى 
 :العنف التلفزيوني، وهي

 

 أن يصبح ا طفال أيثر استعدادا   الىيل متيرر قد تلدء ملاهدث البرامل الت فايونية العنيفة بل
 . لتقبل العدوان من ا طفال اآلخرين

 الملتتاهدث بطريقتتة مفرطتتة  نمتتاط العنتتل والستت ويات العدوانيتتة قتتد تجعتتل ا طفتتال يعتقتتدون بتتأن 
غير آمن وخطرا  بالنسبة لها، فيلعرون بليل مبالد بتر بتأنها ستييونون  العالا أساسا  هو ميان

 .(Frazier , 2012)ضحايا ل عنل، فيا ون في حالة من الق ق والتوتر نتيجة لذل  

 

أما ا ساس الع مي الذء يمين أن يفسر بر تأثير الت فاا في الس و  العدواني لد  ا طفال يعتمد   ى 
ن متتن أبتترا روادهتتا، فهتتذه الناريتتة تتتر  أ (Bandura)ناريتتة التتتع ا االجتمتتا ي، التتذء يعتبتتر بانتتدورا 

العنتل التتتي قتد ال ييتتون يعرفهتتا متن قبتتل فضت    تتن أن اليثيتتر  أوالطفتل يتتتع ا أستاليب وطتترق العتتدوان 
أيثتتر ترجيحتتا ، وذلتت   ن منتتاار  متتن البتترامل الت فايونيتتة لهتتا تتتأثير ا ثتتارث العامتتة والتتتي تجعتتل العتتدوان

الفتترد، والطفتتل النلتتط العنتتل فتتي حتتد ذاتهتتا مثيتترث، فهتتي ترفتتع متتن مستتتو  التتتوتر ومستتتو  النلتتاط  نتتد 
 التىيمتا وتتفتق ناريتة التتع ا االجتمتا ي  .أيثر قاب ية  ن يتلذء لخصتا  آختر أيثتر متن الطفتل الهتاد 

 التىحد يبير مع ناريتة أيانت  القائ تة بتأن اللتخص المنبستط أيثتر متي    ن ييتون  تدوانيا  وأيثتر متي   
 Kagan)عرل يل متن ياجتان ومتوسولقد ت. طوءأن يقع في س و  مضاد ل مجتمع من اللخص المن

& Moos) التأثير النائا " ااهرث فريدث بالس و  البلرء وهي ااهرث  في الستينات من هذا القرن،   ى
تاهتر  التتأثير ال، وتعني أنر قد تيون هنا  ملثرات معينة أحدثت تأثيرها في الطفل، ولين نتائل هتذا "

 وامل خارجية وداخ ية في الطفل توقار لياهر، فقد ياهر  لنا مبالرث، فيال نائما   لفترث طوي ة ينتار
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وقتتد الحتتا التتبعض أن تتتأثير . فتتي مرح تتة الب تتوغ أو المراهقتتة، أء بعتتد حتتدود التتتأثيرات بستتنوات  ديتتدث
 التتىالرالتتدين  ا نتتاد ويخت تتل متتن التتىالت فتتاا فتتي الستت و  العتتدواني الميلتتول قتتد يخت تتل متتن التتذيور 

درجة ونمط العدوان الذء قد نجا  ن مثل هذا التعترض ل ت فتاا قتد يخت تل المراهقين وا طفال، يما أن 
:  وامتل أختر  مثتل التى با ضافةباخت ل مقدار الوقت الذء يقضير الفرد أماا الت فاا، ونور البرامل، 

 .(0002أبو قورث، ) ستو  االجتما ي والثقافي ل فردمستو  الذيا ، والم

 

 :الرفاق بالعدوانعالقة األصدقاء وجماعة  :رابعاً 

 

يتترتبط المراهتتق فتتي هتتذه المرح تتة بربتتاط قتتوء أساستتر ا ختت ص والتتوال  لجما تتة الرفتتاق، فهتتو يختتتار متتن 
يريتتد متتن ا صتتدقا  بنفستتر، ويتترفض أء تتتدخل متتن والديتتر فتتي اختيتتاره  صتتدقائر، فتستتا ده ت تت  الع قتتة 

اتتر بتدون تي تل أو حترج، يمتا بأصدقائر في ايجاد جو متن الحريتة يتحتدد متن خ لتر  تن متا بتر ورغب
تستتتتا ده فتتتتي التغ تتتتب   تتتتى حتتتتاالت الضتتتتيق و تتتتدا االستتتتتقرار التتتتتي تلرقتتتتر أحيانتتتتا ، وليتتتتن وال  المراهتتتتق 

ياختيتار م بستر وتصترفاتر وأست وبر فتي اليت ا ومصترول جيبتر وتمتترده :  صتدقائر وخضتو ر لتتأثيرها
 .(2111يباني، الل)  ى الس طة الضاغطة سوا  ا سرث أو المدرسة أو المجتمع 

 

  ى س و  الفرد وخاصة في مرح ة المراهقة، وذل   ن ا فراد في هتذه المرح تة  فتأثير ا صدقا  يبير
تتتربطها قتتيا وأفيتتار وحاجتتات ورغبتتات ملتتترية، فمتتن ختت ل جما تتة الرفتتاق يعمتتل المراهتتق   تتى اثبتتات 

تصتترفاتها وستت وياتها وأستت وب هتتذه الجما تتة، لتتذل  فهتتو يق تتدها فتتي  التتىذاتتتر، فهتتو يجتتد نفستتر منتميتتا  
فتتالمراهق قتتد يستت   ستت ويا   تتدوانيا  أستتوث . غيتتر مرغتتوب أوحيتتاتها ستتوا  يتتانوا يستت يون ستت ويا  مرغوبتتا  

والقستوث أو ا همتال  تتسا بالتلتدد برفاقر اذا يانوا منحرفين محاوال  يسب وّدها، خاصة اذا يانت ا سرث
 .(2112 ريلي، )لتدليل الاائد دور في الس و  العدواني  وقد ييون ل هتماا المبالد بر وا. النبذ أو

 

التتتي تناولتتت العوامتتل االجتما يتتة الملديتتة ل عنتتل لطتت ب المرح تتة  (2112)ومتتن ختت ل دراستتة الطيتتار 
يمتا ألتارت أيضتا  نتتائل . وجتود دور لجما تة الرفتاق فتي العنتل المدرستي الىالثانوية، توص ت النتائل 

 .وجود دور لجما ة الرفاق في العنل المدرسي ىال( 2112)دراسة المطيرء 
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 : دور التعزيز في تكرار السلوك العدواني  ....23 

 

يتتتع ا الستت و   فا نستتانتيتترار الستت و  العتتدواني،  التتىالعتتدوان هتتو ستت و ، وبنتتا     يتتر فتتالتعايا يتتلدء 
دوان  تتتن طريتتتق الخبتتترث العتتتدواني متتتن ختتت ل الخبتتترث التتتتي ت قتتتى الميافتتتأث أو التعايتتتا، وقتتتد يحتتتدد العتتت

المبالرث، وياهتر ذلت  فتي  ترا  ا طفتال والمتراهقين، أء التتع ا  تن طريتق الم حاتة، وتتوفر النمتاذج 
العدوانية أماا المراهق في محيط ا سرث، أو في اطار الثقافات المح ية التي تلجع العتدوان، أو بطريقتة 

لمراهقتتون نتيجتتة م حاتتة أقتتران الستتو  وهتتا رمايتتة، أو متتن ختت ل ملتتاهدث  تتدوان اآلبتتا ، وقتتد يعتتتدء ا
والعتتتدوان الرمتتتاء قتتتد يحتتتدد نتيجتتتة . يمارستتتون العتتتدوان، ولتتتذل  يانتتتت أهميتتتة حستتتن اختيتتتار ا صتتتدقا 

وقتتد ييتتون نمتتوذج . ملتتاهدث العنتتل   تتى لالتتة الت فتتاا أو فتتي الصتتحل والمجتت ت وفتتي اليتتتب الهاليتتة
، فتتالمراهق يتتتع ا العتتدوان اذا لتتاهد غيتتره متتن اايتترت فالعتتدوان أحتتد الوالتتدين أو أحتتد التتام   أو لخصتتية 

 .  (2110العيسوء، )المعتدين وهو يحصل   ى التعايا 

 
 :قياس السلوك العدواني  ....21

 

تخت ل أساليب قياس الس و  العدواني باخت ل النارية التي تا دراسة س و  العدوان في ضتوئها ومتن 
 : طرق قياس الس و  العدوان

 

 .بالرثالم حاة الم -0

 .قياس الس و  من خ ل نتائجر -2

 .المقاب ة الس ويية -2

 .تقدير ا قران -.

 .اختبارات اللخصية -2

  .(2111 ،يحيى)  (قوائا التقدير)تقدير المع مين  -2
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 :الدراسات السابقة 2.2

 

 : الدراسات العربية  3.2.2
 

ــو غــالي وعــوض هتتدفت دراستتة  - لستتائدث فتتي متتدارس التتى معرفتتة أنمتتاط الستت و  العتتدواني ا (2133)أب
ق قي ية ا ساسية من وجهة ناتر المع متين، ويتذل    قتة متغيترات الجتنس والملهتل الع متي باستتجابات 

يتتأداث لقيتتاس أنمتتاط الستت و  العتتدواني تتتا توايعهتتا  استتتبانرأفتتراد  ينتتة الدراستتة، وقتتد استتتخدمت الباحثتتتان 
 يتتة، تتتا اختيارهتتا بطريقتتة  لتتوائية مع تتا ومع متتة متتن متتدارس محافاتتة ق قي (21)  تتى  ينتتة ميونتتة متتن 

أنر يان مستو  أنمتاط الست و  العتدواني فتي متدارس ق قي يتة متوستطا ، : ويان من نتائل الدراسة. بسيطة
ويان البعد المتع تق بالعتدوان الجستدء مرتفتع، والبعتد المتع تق بالعتدوان ال فاتي متوستط، والبعتد المتع تق 

ويتان متن النتتائل أيضتا   تدا . متع ق بالعتدوان النفستي متوستطبالعدوان الجنسي منخفض جدا ، والبعد ال
متغيرات الجتنس والملهتل  الىتعا   (α=  1512) ند مستو  الداللة  احصائيةوجود فروق ذات داللة 

 . الع مي

الى دراستة العنتل ا سترء و  قتتر بالست و  العتدواني وتقتدير التذات  نتد  (2133)ابديرهدفت دراسة  -
دارس الحيوميتتة والخاصتتة فتتي محافاتتة بيتتت لحتتا، وقتتد استتتخدا الباحتتد المتتنهل اليمتتي ا والد فتتي المتت

بلتتقير الوصتتفي واالستتتداللي، واختيتترت  ينتتة الدراستتة بالطريقتتة الطبقيتتة العلتتوائية، فتيونتتت العينتتة متتن 
وجتتود   قتتة ذات  التتىمتتن مجتمتتع البحتتد، وخ صتتت النتتتائل ( 01. 1)%طالبتتا ، بمتتا نستتبتر  (..00)

بتتتين العنتتتل داختتتل ا ستتترث وبتتتين انحتتترال ا والد والستتت و  العتتتدواني لتتتديها، وأن العنتتتل  ائيةاحصتتتداللتتتة 
والتتى االرتفتتار فتتي حتتدث ردود الفعتتل النفستتية، والتتى أنهتتا مللتتر . التتذات المتتتدني ا ستترء مللتتر لتقتتدير

 .النخفاض الدافعية ل دراسة لد  ا والد

ة بتتين النرجستتية والستت و  العتتدواني والتعتترل التتى اليلتتل  تتن الع قتت (2133)الشــدفان هتتدفت دراستتة  -
درجتتة لتتيو هما ومااهرهمتتا ودور يتتل متتن الجتتنس، وميتتان الستتين، ومستتتو  تع تتيا الوالتتدين، فتتي  التتى

التتتتأثير   تتتى النرجستتتية والستتت و  العتتتدواني لتتتد  ط بتتتة الصتتتل العالتتتر فتتتي المتتتدارس الحيوميتتتة التابعتتتة 
مقياس النرجسية، ومقياس الست و  :ستخدا الباحد أداتينوقد ا. جنوب الخ يل –لمديرية التربية والتع يا 

 (%2 .1.)طالبتا  وطالبتة، ولتي ت متا نستبتر  (002)أجريت الدراسة   تى  ينتة تيونتت متن . العدواني
أن درجتة انتلتار الست و  العتدواني :من جميع ط بة الصل العالر في المديرية، وأاهرت نتتائل الدراستة

حصائيا  بين متوسطات درجة الس و  العدواني تعا  لمتغير الجنس، متوسطة، و دا وجود فروق دالة ا
وتع يا ا ب، ووجود فروق دالة احصائيا  بين متوسطات الس و  العتدواني تعتا  لمتغيتر الستين لصتالح 
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سيان القرية، يما توجد فروق دالة احصائيا  لمتغير تع يا ا ا لصالح بيالوريوس فأ  ى، ووجود   قة 
 . بة بين النرجسية والس و  العدوانيموج ارتباطير

دراسة هتدفت التى بنتا  نمتوذج يميتن متن خ لتر تفستير الست و  العتدواني لتد   (2131)العنزي أجر   -
المتتراهقين الستتعوديين، وتحتتدد مجتمتتع الدراستتة بطتت ب المرح تتة المتوستتطة بمدينتتة الريتتاض، تتتا اختيتتار 

أنتتر توجتتد : طالبتتا ، ويتتان متتن نتتتائل الدراستتة (210)ن العينتتة بالطريقتتة العلتتوائية الطبقيتتة وهتتي ميونتتة متت
بتتتين منخفضتتتي ومرتفعتتتي ا  تتتراض فتتتي الستتت و  العتتتدواني لتتتد  المتتتراهقين  احصتتتائيةفتتتروق ذات داللتتتة 

 .السعوديين لصالح منخفضي ا  راض

يمتا توجتتد فتروق بتتين منخفضتي ومرتفعتتي الناتترث العدوانيتة فتتي الست و  العتتدواني لتد  المتتراهقين لصتتالح 
عتتي الناتترث العدوانيتتة، وتوجتتد فتتروق بتتين منخفضتتي ومرتفعتتي مستتتو  تقتتدير التتذات لتتد  المتتراهقين مرتف

الذات، توجد فروق بين منخفضي ومرتفعي مستو  ياتا الغتيا لتد  المتراهقين  لصالح منخفضي تقدير
لصتتتتالح منخفضتتتتي ياتتتتا الغتتتتيا، وتوجتتتتد فتتتتروق بتتتتين منخفضتتتتي ومرتفعتتتتي مستتتتتو  تبريتتتتر العنتتتتل لتتتتد  

الح مرتفعتتتي تبريتتتر العنتتتل، وتوجتتتد فتتتروق بتتتين منخفضتتتي ومرتفعتتتي مستتتتو  العفتتتو لتتتد  المتتتراهقين لصتتت
المتتراهقين لصتتالح منخفضتتتي العفتتو، ال توجتتد فتتتروق بتتين منخفضتتي ومرتفعتتتي العتتاو الختتارجي ل ستتت و  

أيدت البيانات الفع ية صتحة النمتوذج التذء اقترحتر الباحتد ل ع قتة . العدواني لد  المراهقين السعوديين
 . رات الدراسة، ومد    قتها بالس و  العدوانيبين متغي

  قة ستمات اللخصتية بالست و  العتدواني  الىالتعرل  (2118)محمد و عبد الرحمن هدفت دراسة  -
لد  ط بة الجامعة، ممث   في العدوان الجسدء والعدوان ال فاي والغضب والعدائية، حيد تيونت  ينة 

 (سنة ولتهر 02)ط ب جامعة الاقاايق، تتراوح أ مارها ما بين طالبا  وطالبة من  (202)الدراسة من 
 . (لهر 00سنة و 00)حتى 

، مقيتتاس (البتتاحثين ا تتداد)استتتبيان التقيتتيا التتذاتي فتتي مواقتتل الصتترار  :وطبقتتت   تتيها ا دوات التاليتتة
أ تتتده يتتل متتتن بتتتص )، ومقيتتتاس الستت و  العتتتدواني  (2111بوجهتتارد  أندرستتتون )ل لخصتتتية   (نيويتتارد)
بتتين ستتمات  احصتتائيةذات داللتتة  ارتباطيتتروجتتود   قتتة  التتىوقتتد ألتتارت نتتتائل الدراستتة  (0002بيتترء و 

اللخصتتية والستت و  العتتدواني لتتد  ط بتتة الجامعتتة، يمتتا توجتتد فتتروق ذات داللتتة احصتتائية بتتين التتذيور 
ذات داللتة  ، وتوجتد فتروقا نتادفي أبعاد الس و  العدواني والدرجة الي ية لر، والفروق لصالح  وا ناد

بتتتين المعتتتتدين والملتتتاهدين فتتتي مواقتتتل الصتتترار بتتتين طتتت ب الجامعتتتة فتتتي ستتتمات اللخصتتتية لصتتتالح 
 .الملاهدين
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التعتتترل التتتى ماتتتاهر الستتت و  الصتتتفي الستتت بي لتتتد  ت ميتتتذ المرح تتتة  (2118)بركـــات هتتتدفت دراستتتة -
اجهتة هتذه الماتاهر ا ساسية من وجهة نار المع مين، وتحديد ا ستاليب التتي يستتخدمها المع متون لمو 

مع متا   (02.)مع متا  ومع متة، متنها  (122)الس ويية، وقد طبقت أدوات الدراستة   تى  ينتة ميونتة متن 
فقتترث موا تتة   تتى ( 22)مع متتة، تتتا بنتتا  استتتبيان لماتتاهر الستت و  الصتتفي الستت بي ميتتون متتن  (00.)و

 . ضوءالمجال ال فاي، المجال الحريي، المجال العدواني الفو : ث ثة مجاالت

وتا بنا  استبيان لمعرفة ا ساليب التتي يتبعهتا المع متون لمواجهتة الست و  الست بي التذء ياهتره الت ميتذ 
ا ستتتتاليب النفستتتتية، المجتتتتال :   تتتتى ث ثتتتتة مجتتتتاالت فقتتتترث موا تتتتة( 22)فتتتتي غرفتتتتة الصتتتتل ميونتتتتة متتتتن 

 : وقد أاهرت نتائل الدراسة ما ي ي. االجتما ي، المجال التربوء

 

يا المع مين لماتاهر الست و  الصتفي الست بي لتد  ت ميتذ المرح تة ا ساستية يتان ان مستو  تقي -0
 .متوسطا  

الماتتاهر الخمستتة ا يثتتر تيتترارا  ل ستت و  الستت بي لتتد  الت ميتتذ وفقتتا  لتقيتتيا المع متتين يانتتت   تتى  -2
الخربلتة   تى الجتدران، الحتديد دون استتئذان، اللتتا والستب، ريتل اآلخترين، :  الترتيب التتالي

التجتول فتي : بينما المااهر الخمسة ا قل تيرارا  ل س و  الس بي فيانت   ى الترتيتب. ضىالفو 
. التصتفيق، المنتاداث بطريقتة ملذيتة ل تام  ، احتداد أصتوات ما جتة، ا لفتاا البذيئتة  الصتل،

: الت ميتتذ فيتتان   تتى الترتيتتب أمتتا ترتيتتب مجتتاالت ماتتاهر الستت و  تبعتتا  لمستتتو  اهورهتتا لتتد 
 .   العدواني، مجال الس و  ال فاي، مجال الس و  الحرييمجال الس و 

 

التعترل التى أنمتاط الست و  العتدواني الصتفي ا يثتر لتيو ا  لتد  طالبتات  (2118)دوم هدفت دراستة  -
بميتتة الميرمتتة، ودور متغيتترات العمتتر وحجتتا الصتتل وحجتتا المدرستتة ونتتور المدرستتة  االبتدائيتتةالمرح تتة 

 . جتما ي   ى أنماط الس و  العدواني الصفيونور المستو  االقتصادء اال

استتتتخدمت . صتتفا  متتتن صتتفول المرح تتتة االبتدائيتتة ل بنتتات بميتتتة الميرمتتة (212)ب تتد  تتدد أفتتتراد العينتتة 
باحثتتة المتوستتط الحستتابي والتيتترار يمتتا استتتخدمت ال. الباحثتتة استتتبيان أنمتتاط الستت و  العتتدواني الصتتفي

وأاهرت النتائل أن الس و  العدواني الصفي البدني متن . حادءالختبارات، وتح يل التباين ا  با ضافة
أيثتر أنمتتاط الستت و  العتدواني الصتتفي انتلتتارا  ثتتا ي يتر الستت و  العتتدواني الصتفي ال فاتتي، وأخيتترا  الستت و  

 .العدواني الصفي الرماء
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التعتتترل التتتى   قتتتة ا حتتتداد الضتتتاغطة بالستتت و   (2118)أبـــو مصـــطفى والســـميريهتتتدفت دراستتتة  -
لعتتتدواني لتتتد  ط بتتتة جامعتتتة ا قصتتتى،والتعرل   تتتى الفتتتروق المعنويتتتة فتتتي يتتتل متتتن مجتتتاالت مقيتتتاس ا

. الجنس،المستتتتو  الدراستتتي، والخ فيتتتة الثقافيتتتة: ا حتتتداد الضتتتاغطة والستتت و  العتتتدواني تبعتتتا  لمتغيتتترات
 (222)طالبتتا ، و( 011)طالبتتا  وطالبتتة متتن ط بتتة جامعتتة ا قصتتى، متتنها ( .22)لتتم ت  ينتتة الدراستتة 

البتتاحثين ومقيتتاس الستت و  العتتدواني لتتد  ط بتتة  أ تتدادالضتتاغطة متتن  ا حتتداداستتتخدا مقيتتاس . ط بتتة
ان أيثتتتر مجتتتاالت مقيتتتتاس : جامعتتتة ا قصتتتى، ا تتتداد البتتتاحثين، وأاهتتترت الدراستتتة أهتتتا النتتتتائل التاليتتتة

حتداد ا حداد الضاغطة ليو ا  لد  ط بة موضع الدراسة،هي ا حداد الضاغطة السياسية، ت يها ا 
فا حتتداد الضتتاغطة الدراستتية، وا حتتداد الضتتاغطة االجتما يتتة، ثتتا ا حتتداد  االقتصتتاديةالضتتاغطة 

الضتتتتتاغطة اللخصتتتتتية، وا حتتتتتداد الضتتتتتاغطة ا ستتتتترية، وا حتتتتتداد الضتتتتتاغطة الصتتتتتحية، وا حتتتتتداد 
  .الضاغطة النفسية

ن الموجتر نحتو التذات، وأن أيثر مجاالت الس و  العدواني ليو ا  لتد  ط بتة موضتع الدراستة هتو العتدوا
ويذل  جود   قة دالة  وي ير العدوان الموجر نحو اآلخرين، فالعدوان الموجر نحو الممت يات الجامعية،

بين مجاالت يل من مقياس ا حداد الضاغطة، والس و  العدواني ووجود  (1011)موجبة  ند مستو  
لممت يات الجامعية لصالح الذيور وأيضا  فروق معنوية بين الجنسين في الس و  العدواني الموجر نحو ا

وجود فروق معنوية فتي الست و  العتدواني الموجتر نحتو اآلخترين لصتالح ط بتة المستتو  الرابتع، والست و  
العتتدواني الموجتتر نحتتو الممت يتتات الجامعيتتة لصتتالح المستتتو  الثالتتد، ووجتتود فتتروق معنويتتة فتتي الستت و  

ي يتتتة لمقيتتتاس الستتت و  العتتتدواني لصتتتالح أبنتتتا  المخيمتتتات، العتتتدواني الموجتتتر نحتتتو اآلختتترين، والدرجتتتة ال
 . والس و  العدواني الموجر نحو الممت يات الجامعية لصالح ط ب يل من القر  والمخيمات

 
دراستتة هتتدفت التتى معرفتتة تتتأثير ممارستتة التربيتتة البدنيتتة   تتى خفتتض الستت و   (2118)األمــين  أجتتر  -

، ا تمد الباحد   ى المنهل الوصفي، (الجاائر)نطقة تيسمسي ت العدواني لد  ط بة المرح ة الثانوية لم
 (000)ت ميتتذا  يمارستتون التربتتي البدنيتتة داختتل ثانويتتة محمتتد بتت ل، و (000)قتتدرت  ينتتة الدراستتة حتتوالي

ت ميذا  ال يمارستون التربيتة البدنيتة والرياضتية فتي ثانويتة ابتن خ تدون واختيترت العينتتين بطريقتة  لتوائية 
، يتيتتون المقيتتاس متتن (محمتتد  تت وء)ا الباحتتد مقيتتاس الستت و  العتتدواني التتذء صتتممر طبقيتتة، استتتخد

العتدوان الجستدء، العتدوان ال فاتي، الغضتب، العتدوان غيتر المبالتر، ويانتت : أربعة أبعاد ل عدوان وهي
وجتتود فتتروق جوهريتتة ذات داللتتة احصتتائية لصتتالح المجمو تتة : النتتتائل التتتي توصتتل اليهتتا الباحتتد هتتي

ل تربية البدنية،حيد يانت الفروق دالة احصائيا  لصالح الت ميذ الممارسين ل تربيتة البدنيتة فتي  الممارسة
    .ا بعاد ا ربعة
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ميانيتتة تطبيتتق  (2118)مســالمة  هتتدفت دراستتة - التتى معرفتتة الع قتتة بتتين الستت و  العتتدواني والجتتنس وا 
لتتد  ط بتتة مدرستتة المتتاار ا ساستتية استتتراتيجيات تعتتديل الستت و  لمقاومتتة العتتدوان فتتي الموقتتل الصتتفي 

المخت طتتة فتتي محاولتتة ل تنبتتل بالستت و  العتتدواني وضتتبط أثتتره ولتحقيتتق ذلتت  تتتا تطبيتتق أداتتتين احتتداهما 
حتتتاالت مرتفعتتتة العدوانيتتتة ورصتتتد التغيتتترات بعتتتد تطبيتتتق ( 2)لقيتتتاس الستتت و  العتتتدواني وا ختتتر  دراستتتة 

   دواني  ند الذيور أيثر من ا نتاد، وأن برنامل   جي، وقد خ صت نتائل الدراسة الى وجود س و 
ل بيئتتة أثتتر يبيتتر فتتي مثتتل هتتذا الستت و ، وأن اخضتتار الط بتتة لبرنتتامل   جتتي يستتها فتتي خفتتض الستت و  

  .العدواني لد  الط بة

دراستتتة تهتتتدل التعتتترل التتتى الصتتتورث المدريتتتة ل طالتتتب العتتتدواني  فتتتي المجتتتال   (2111)غـــانم أجتتتر   -
الصتتفات وا ستتباب :المتتدارس الثانويتتة بمخت تتل تخصصتتاتها متتن حيتتدالمدرستتي لتتد   ينتتة متتن ط بتتة 

مجمو تتتات  (2)المجمو تتتة الضتتتابطة وتيونتتتت متتتن  : وتيونتتتت  ينتتتة الدراستتتة متتتن مجمتتتو تين. والعتتت ج
متيافئة في مخت ل المتغيرات باستثنا  متغير التع يا، ضمت ط بتة متن الصتل الثالتد الثتانوء، وب غتت 

: يمث تتون مرح تتة التع تتيا الثتتانوء (طالتتب 211)طالبتتا  ب جمتتالي قتتدره  (21)جم تتة الط بتتة فتتي يتتل مرح تتة 
العاا، الصنا ي، الارا ي، التجارء، ا اهر، ومجمو ة من الط ب العدوانيين الملاغبين وص ت التى 

( 2)والثتتتانوء العتتتاا ( 2)والتجتتتارء ( 02)والارا تتتي ( .2)طالبتتتا  متتتن متتتدارس الثتتتانوء الصتتتنا ي  (21)
 التىنت أداث الدراسة  بارث  ن استبيان تا تصميمر من قبل الباحد، وقد تتا التوصتل ، ويا(0)وا اهر 

متتن ختت ل التح يتتل )صتتفات تميتتا الطالتتب العتتدواني دراستتيا   (2) التتىالتوصتتل  -0: العديتتد متتن النتتتائل
ال يتتلدء  –الهتتروب ويثتترث التهتتريل  - تتدا تقبتتل أء نصتتيحة أو توجيتتر  – االلتتتااا تتدا  :هتتي (العتتام ي

 .  ثال مباال –جبات المدرسية الوا

دراسة هدفت الى تحديد الملي ت الس ويية لط بة المرح ة الثانوية وفقتا  لمتد   ( 2111)عواد أجر   -
التأهيل التربوء وسنوات الخبرث والجنس ل مع مين  :تحمل المع مين لها، والى معرفة مد  تأثير متغيرات

. ترتيب ا بعاد المتع قة بت ت  الملتي ت وفتق تأثيرهتا الى   ى مد  تحم ها لهذه الملي ت، با ضافة
مع تتا ومع متتة متتن مع متتي المتتدارس الحيوميتتة الثانويتتة فتتي محافاتتات  (021)تيونتتت  ينتتة الدراستتة متتن 

مع ا ومع مة، الذين أجابوا  ن فقترات االستتبانة  ( 21.)لمال الضفة الغربية، وقد ب د مجتمع الدراسة 
ملتتتي ة  (20)وفتتتق مقيتتتاس لييتتترت الخماستتتي أاهتتترت نتتتتائل الدراستتتة ان هنتتتا  فقتتترث ( 12)الميونتتة متتتن 

ملتي ة أختر  يتصتل متد  تحمتل المع متين  (20)يتصل مد  تحمل المع مين لهتا بالمتدنيتة، ويقاب هتا 
 .ملي ة يتصل مد  تحمل المع مين لها بالمتوسطة ( 1. )لها بالقوية، بينما يتوسطها 

 



 51 

 (متن حيتد متد  تحمتل المع متين لت ت  الملتتي ت)فترق دال احصتتائيا  يمتا أاهترت النتتائل  تدا وجتود  
بالنسبة لترتيب ا بعتاد  وأما .التأهيل التربوء وسنوات الخبرث والجنس والتفا ل بينها :متغيرات الىيعا  

البعد المتع ق بالملي ت النفسية يحتل المرتبة ا ولى، فيما يحتل البعد المتع تق  أنوفق أهميتها، تبين 
البعتتد المتع تتق بالملتتي ت ا ياديميتتة يتتان  تتديا  أنالملتتي ت االجتما يتتة المرتبتتة الثانيتتة، بينمتتا تبتتين ب

 .ا ثر

التعتترل التتى العوامتتل االجتما يتتة التتتي تقتتل ورا  العنتتل لتتد  ط بتتة  (2111)الطيــار هتتدفت دراستتة  -
متاط العنتل الممتارس  نتد في مدارس لرق الرياض، من خ ل معرفتة أن (بنين)المرح ة الثانوية العامة 

ط بتتتة المرح تتتة الثانويتتتة ودور بعتتتض المتغيتتترات فتتتي العنتتتل المدرستتتي، حيتتتد استتتتخدا الباحتتتد فتتتي هتتتذا 
البحد المتنهل الوصتفي، وطبتق استتبانة   تى  ينتة متن ط بتة المرح تة الثانويتة بمتدارس لترق الريتاض، 

لملدية ل عنل لد  ط بة المرح تة يما طبق الباحد استمارث المقاب ة اللخصية  ن العوامل االجتما ية ا
الثانويتتة   تتتى  ينتتتة متتن المتتتدرا  والقتتتائمين بأ متتالها والمع متتتين والمرلتتتدين الط بيتتين بتتتنفس المتتتدارس، 
تيتون مجتمتتع الدراستة متتن ط بتة المرح تتة الثانويتة والمتتدرا  والمع متين والمرلتتدين بمتدارس لتترق الريتتاض 

من ط بة المرح تة الثانويتة، و تددها  (%2)طة بنسبة مدرسة، ويانت العينة  لوائية بسي (.2)و ددها 
وجتتود أنمتتاط ستتائدث نو تتا  متتا فتتي : ، ويانتتت النتتتائل(02)، ومتتن المتتوافين فتتي مجتمتتع الدراستتة (..2)

التنلتتئة ا ستترية وجما تتة الرفتتاق والوضتتع االجتمتتا ي : العنتتل المدرستتي، ووجتتود دور متوستتط ليتتل متتن
 .بيئة المدرسية و المستو  االقتصادء لالسرث في العنل المدرسيلالسرث والمستو  التع يمي لالسرث و ال

 

دراسة هدفت الى معرفة   قة ا سترث والتنلتئة االجتما يتة بتالعنل المدرستي  (2111)فياللي أجرت  -
طالبتتا  وطالبتتة متتن الصتتل الثالتتد الثتتانوء متتنها  (.21)لتتد   ينتتة تيونتتت متتن . بثانويتتات مدينتتة باتنتتة

انتتاد تتتا اختيتتارها باستتتخداا العينتتة القصتتدية، ويانتتت العينتتة متتن أيثتتر الط بتتة  (012)ذيتتور و (200)
ا تمتتدت الباحثتتة المتتنهل . الملتتهود لهتتا بتتالعنل واللتتغب و تتدا االنضتتباط، متتوا ين   تتى ستتبع متتدارس

الم حاتتة المبالتترث، المقاب تتة، استتتبيان لقيتتاس ستت و   :الوصتتفي، واستتتخدمت  تتدث أدوات ل دراستتة وهتتي
  :مجمو ة من النتائل الىوقد توص ت الدراسة . ، الوثائق والسج تالط بة العنيل

 

 الا العنل الىالتربية السيئة لها تأثير   ى تنلئة المراهق ومن ثا تدفع بر  ان  . 

 يتتتالفقر،التعرض ل ا تتتا ووستتتائل )والخارجيتتتة  (، الم تتتل، اليبتتتتيا حبتتتاط)ل عوامتتتل الداخ يتتتة  ان
 . العنل الىا ا بنا  تلدء التي يعيله (ا   ا، رفقا  السو 

 (ا دارث المدرستتية، المع متتين)التبتتاين فتتي المعام تتة المدرستتية التتتي ينتهجهتتا مجتمتتع المدرستتة  ان 
 .العنل الىفي معام ة الط بة يلدء 
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 قتهتا دراسة هتدفت التعترل التى أبعتاد الست و  العتدواني و  (2113)معمرية و ماحي أجر  يل من  -
طالبا  وطالبتة متن  (221)بأامة الهوية لد  اللباب الجامعي، وقد طبقت الدراسة   ى  ينة ميونة من 

 (22 – .0)أنثى، تراوحت أ متارها بتين  (012)ذيرا ، و (002)ي يات جامعة باتنة في الجاائر، منها 
 بتة الجامعتة وفقتا  لتصتنيل سنة، وقتد قتاا الباحتد ا ول ب  تداد استتبانة لقيتاس الست و  العتدواني لتد  ط

(Buss )العتدوان البتدني، العتدوان ال فاتي، الغضتب، العتتداوث:ل ست و  العتدواني ضتمن أربعتة أبعتاد هتي .
الغضتتب، العتتدوان : وأاهتترت نتتتائل الدراستتة أن ترتيتتب أبعتتاد الستت و  العتتدواني لتتد   ينتتة الط بتتة يانتتت

:  و  العتتتتدواني لتتتتد   ينتتتتة الطالبتتتتات يانتتتتتوأن ترتيتتتتب أبعتتتتاد الستتتت. ال فاتتتتي، العتتتتداوث، العتتتتدوان البتتتتدني
 .الغضب، العدواث، العدوان ال فاي، العدوان البدني

ويانتتتت . الغضتتتب،العدوان ال فاتتتي، العتتتداوث، العتتتدوان البتتتدني: ويتتتان ترتيتتتب ا بعتتتاد لتتتد  العينتتتة الي يتتتة
فتي  (1510)اللتة الفروق بين الط بة والطالبات في أبعاد الس و  العدواني دالة احصائيا   نتد مستتو  الد

. العتتدوان البتتدني والعتتدوان ال فاتتي وفتتي الدرجتتة الي يتتة لصتتالح التتذيور، وغيتتر دالتتة فتتي الغضتتب والعتتداوث
أمتتتا معتتتام ت االرتبتتتاط بتتتين الهويتتتة . وأن معامتتتل االرتبتتتاط التتتدال احصتتتائيا  يتتتان بتتتين الهويتتتة والغضتتتب

 . ت غير دالة احصائيا  والعدوان البدني والعدوان ال فاي والعداوث والدرجة الي ية فجا 

التعترل التى المعتالا ا ساستية ل ست و  العتدواني لتد   ينتة متن الط بتة  (2111)توفيـق هدفت دراستة  -
طالتب  (210)طالب وطالبة، والجامعية ميونة من  (201)والطالبات في المرح تين الثانوية ميونة من 

العتدواني، وقتد أستفر التح يتل العتام ي  لقيتاس الست و  (بتص وبيترء)وطالبة، وقد استتخدا الباحتد قائمتة 
لبنتتود المقيتتاس  تتن ستتتة  وامتتل تقتتيس الستت و  العتتدواني لتتد   ينتتة ط بتتة وطالبتتات المرح تتة الجامعيتتة، 

البتتدني، / العتتدوان العتتاا، والعتتدوان ال فاتتي، والغضتتب، والعدائيتتة، والعتتدوان ال فاتتي : وهتتذه العوامتتل هتتي
 –العتدوان العتاا : بتات المرح تة الثانويتة، وهتذه العوامتل هتيوالتهور وسبعة  وامل لد   ينتة ط بتة وطال

العتتدوان  –التهتتور  –الغضتتب / العتتداوث  –الغضتتب / العتتدوان  –الغضتتب  –العتتدوان ال فاتتي / العتتداوث 
وأاهتترت نتتتائل المقارنتتات بتتين الجنستتين فتتي ميونتتات الستت و  العتتدواني فروقتتا  دالتتة  نتتد مستتتو  . البتتدني

/   تتتى  تتتام ي العتتتدوان العتتتاا والعتتتداوث , 12العتتتدوان البتتتدني، و نتتتد مستتتتو    تتتى  تتتام ي التهتتتور و , 10
العتدوان ال فاتتي، حيتتد يتتان ل تتذيور متتن ط بتتة المرح تة الثانويتتة متوستتطات أ  تتى متتن ا نتتاد، فتتي حتتين 

بين الجنسين لد   ينتات المرح تة الجامعيتة، وقتد يتان ل تذيور , 12يانت هنا  فروق دالة  ند مستو  
ن ا نتاد فتي متغيتر العدائيتة، فتتي حتين حصتل ا نتاد   تى متوستطات أ  تى   تتى متوستطات أ  تى مت

 . متغير العدوان ال فاي
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التى دراستة الست و  العتدواني و  قتتر بأستاليب المعام تة الوالديتة  (2111)الحميدي يما هدفت دراستة  -
وطالبتتات المرح تتة لتتد   ينتتة متتن ط بتتة المرح تتة ا  داديتتة بدولتتة قطتتر، تيونتتت  ينتتة الدراستتة متتن ط بتتة 

طالبتتا  وطالبتتة تتتا اختيتتارها بطريقتتة  لتتوائية، وتتتتراوح أ متتارها بتتين  (.12)ا  داديتتة بقطتتر ميونتتة متتن 
 / ذيتتور: الجتتنس : امتتا ، وقتتد تتتا تقستتيمها التتى أربتتع مجمو تتات وفقتتا   ربعتتة متغيتترات هتتي (02 – 02)

 /يقيمان معا   : ل والدين االجتما ية الثالد ا  دادء، الحالة /ا ول ا  دادء : اناد، الصل الدراسي
وبالنستبة  دوات  .دون المتوستط /متوستط  / تالح : حاالت وفتاث، المستتو  التع يمتي لتالب /منفص ن  

ا تداد )، ومقياس أساليب المعام تة الوالديتة (ا داد الباحثة)مقياس الس و  العدواني : الدراسة المستخدمة
ااديتاد الست و  العتدواني لتد  يتل متن الط بتة والطالبتات  ينتة  :ا ي تيويانت نتتائل الدراستة يمت. (الباحثة

الدراسة الحالية بالمرح ة ا  دادية بدولة قطتر ممتن يخبترون أستاليب معام تة والديتة ستالبة  تن ناترائها 
 . ممن يخبرون أساليب معام ة والدية موجبة وذل  في بعض أبعاد مقياس الس و  العدواني

 

دراستتة التتى تحديتتد الع قتتة بتتين تقتتدير التتذات والستت و  العتتدواني لتتد  ط بتتة  (2111)الضــيدان أجتتر   -
ا تمتتدت الدراستتة   تتى المتتنهل الوصتتفي، تتتا ا تمتتاد أستت وب العينتتة . المرح تتة المتوستتطة بمدينتتة الريتتاض

مدرستة، العينتتة ميونتة متتن  (.0)العنقوديتة العلتوائية متتن ط بتة الصتل الثالتتد المتوستط، متتوا ين   تى 
مقيتتتاس تقتتتدير التتتذات : ا  متتتن ط بتتتة المرح تتتة المتوستتتطة، وا تمتتتد الباحتتتد   تتتى أداتتتتين همتتتاطالبتتت (01.)
 التتتىتوصتتت ت الدراستتتة . (لمعتتتتا  بتتتد اهلل و ستتتيد أبتتتو  بتتتاث)ومقيتتتاس الستتت و  العتتتدواني (لبتتتروس آرهيتتتر)

 :النتائل التالية

 
التتذات  بتتين مستتتويات تقتتدير (1011)توجتتد   قتتة ارتباطيتتة ستتالبة دالتتة احصتتائيا   نتتد مستتتو   -0

 (جما تتتة ا صتتتدقا " تقتتتدير التتتذات العتتتائ ي، تقتتتدير التتتذات المدرستتتي، تقتتتدير التتتذات الرفتتتاقي )
 . والس و  العدواني لد  ط بة المرح ة المتوسطة

تقتدير التذات العتائ ي وتقتدير التذات المدرستي منبئتان ل ست و  العتدواني،  أن الىتوص ت النتائل  -2
استهاما  فتي التنبتل بالست و  العتدواني  ائ ي يعتبتر أيثترتقتدير التذات العت أن التىوألارت النتائل 

 من تقدير الذات المدرسي
 (المرتفتتع، المتوستتط، المتتنخفض)توجتتد فتتروق ذات داللتتة احصتتائية بتتين مستتتويات تقتتدير التتذات  -2

والس و  العدواني لد  ط بة المرح ة المتوسطة لصالح تقدير الذات المنخفض، وتقتدير التذات 
  .المتوسط

فروق ذات داللة احصتائية بتين تقتدير التذات ووايفتة ولتي ا متر متن جهتة والست و   دا وجود  -.
 . العدواني من جهة أخر  لد  ط بة المرح ة المتوسطة بمدينة الرياض
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 تتدا وجتتود فتتروق ذات داللتتة احصتتائية بتتين تقتتدير التتذات والمستتتو  التع يمتتي لتتولي ا متتر متتن  -2
 . المرح ة المتوسطة بمدينة الرياض جهة، والس و  العدواني من جهة أخر  لد  ط بة

 

التعتترل التتى ألتتيال الستت و  العتتدواني لتتد  ط بتتة الصتتل الستتادس  (2111)أبــو عيــد وهتتدفت دراستتة - 
طالبتا  وطالبتة، وقتد ب تد  تدد  ينتة  (12.2)ا ساسي في محافاة ناب س، وقد ب د  دد مجتمع الدراستة 

 (21)طالبتتات فتتي متتدارس الحيومتتة، و  (.21)و طالبتتا  ( 202)طالبتتا   وطالبتتة، متتنها  (.0.)الدراستتة 
وقتتد استتتخدا فتتي هتتذه الدراستتة مقيتتاس  تتين . طالبتتة فتتي المتتدارس التابعتتة لويالتتة الغتتود (.2)طالبتتا  و 

وقتد أاهترت نتتائل الدراستة ان هنتا  ،(0002حافا وقاسا، )لمس لقياس الس و  العدواني، الذء أ ده 
ن المتتادء والعتتدوان ال فاتتي، وأن القيمتتة التفستتيرية ل عتتدوان العتتدوا –فتتروق بتتين ألتتيال الستت و  العتتدواني 

فقتد يانتت القيمتة التفستيرية . المادء يانت أيبر القيا التفسيرية، وي يها العدوان ال فاي، فالعدوان الس بي
، و  يتتر فتت ن (% 0050)والمتتادء ال فاتتي الستت بي %(  ..)، والمتتادء ال فاتتي(% 20)ل عتتدوان المتتادء 
 . وال فاي يانا أيثر أنوار الس و  ليو ا  بين الط بةالعدوان المادء 

 

الس و  العدواني ومعتدالت  دراسة تهدل الى اليلل  ن أها مااهر (2111)خليفة والهولى أجر  - 
 011والتم ت هذه العينة   ى . انتلاره و  قتها ببعض المتغيرات لد   ينة من ط بة جامعة اليويت

بنتدا  لقيتتاس أربعتة أبعتتاد  1.استتبانة قتتاا الباحثتان ب  تتدادها، تتيتون متتن  طالبتا وطالبتة، وقتتد تتا استتتخداا
وقتد تتا حستاب . العدوان البدني، العدوان ال فاتي، العتدوان   تى الممت يتات، العتدوان العتاا: ل عدوان هي

 : وقد يلفت هذه الدراسة  ن  دث نتائل من أهمها. ثبات هذه ا داث وصدقها

. عدالت انتلار الس و  العدواني بين ط بة الجامعتة متن الجنستينهنا  ايادث م حواة في م ان .0
ستتر ة الغضتتب، الترد بالمثتتل   تتى متتن : ويانتت أهتتا الماتتاهر التتي احت تتت صتتدارث الترتيتتب هتي

بتتدنيا ، الغتتش فتتي االمتحانتتات، الستتخرية واالستتتهاا  متتن الجتتنس اآلختتر،  أويعتتتدء   يتتر لفايتتا  
 .التحرش الجنسي باآلخرين

هريتتتة بتتتين معتتتدالت انتلتتتار الستتت و  العتتتدواني لتتتد  أفتتتراد  ينتتتة الدراستتتة، وبتتتين توجتتتد فتتتروق جو  .2
تصتتورها النتلتتار هتتذا الستت و  لتتد  اآلختترين متتن ط بتتة الجامعتتة، حيتتد تاايتتدت جميتتع ماتتاهر 

 .الس و  العدواني لد  اآلخرين بالمقارنة بوجودها بين الط بة موضع الدراسة

ست و  العتدواني ستوا  فيمتا يتع تق بانطبتاق هتذه ال هنا  فروق جوهرية بين الجنسين في مااهر .2
فمتتن حيتتد انطبتتاق ماتتاهر الستت و  . الماتتاهر   تتى الط بتتة أنفستتها، أو   تتى الط بتتة اآلختترين

العتتدواني   تتى الط بتتة موضتتع الدراستتة، أوضتتحت النتتتائل تاايتتد الستت و  العتتدواني لتتد  التتذيور 
ستتتين لمتتتد  انطبتتتاق الستتت و  أمتتتا فيمتتتا يتع تتتق بتصتتتور  ينتتتة البحتتتد متتتن الجن. مقارنتتتة با نتتتاد
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هتذا الست و   –العدواني   ى الط بة اآلخرين، فقد تبين أن الطالبتات أيثتر ادرايتا  بتاايتد انتلتار 
 . مقارنة بالط بة الذيور –بين ط بة الجامعة 

حيتتتد أاهتتترت . هنتتتا    قتتتة بتتتين الستتت و  العتتتدواني وبعتتتض المتغيتتترات النفستتتية واالجتما يتتتة ..
يجابية دالة احصائيا  بتين الست و  العتدواني ويتل متن تتدخين الستجائر، النتائل أن هنا    قة ا
في حين توجد   قة س بية جوهرية بين الست و  العتدواني والصت ث . و دا االنتااا في الدراسة
يما أوضحت النتائل أنر ال توجد   قة جوهرية بين الس و  العتدواني . بانتااا وااللتااا الديني
 . العمر، التخصص الدراسي، المعدل الجامعي، مستو  تع يا الوالدين :وبعض المتغيرات مثل

 

التعترل التى آرا  مع متتي متدارس مدينتة القتدس فتي اتاهرث العنتتل  (2111)القضـماني  هتدفت دراستة  -
. الاتتتاهرثالمدرستتتي متتتن حيتتتد متتتد  انتلتتتارها ومحاولتتتة التوصتتتل التتتى مقترحتتتات وتوصتتتيات لعتتت ج هتتتده 

ب تد  تدد .   ى  ينة مللفة من مع مي مدارس محافاتة القتدس ومع ماتهتا ولتحقيق ذل  أجريت الدراسة
استتتتخدمت . مع متتتا  ومع متتتة (222)مع متتتا  ومع متتتة، تيونتتتت العينتتتة متتتن  (0122)أفتتتراد مجتمتتتع الدراستتتة 

الباحثة في الدراسة استبانة لقياس ااهرث العنل المدرسي، وقد تبين من نتائل الدراسة أن ااهرث العنتل 
التتأثر برائحتة الغتاا المستيل ل تدمور، قيتاا بعتض : متدارس مدينتة القتدس يانتت مرتبتة يتاآلتيالسائدث في 

 .الط بة ب ت ل ممت يات المدرسة، محاوالت جنود االحت ل بمنع الخروج من طريق المدرسة

فتتي  (.110)أاهتترت النتتتائل بأنتتر توجتتد فتتروق دالتتة احصتتائيا  بتتين التتذيور وا نتتاد  نتتد مستتتو  الداللتتة 
ع ومات المتع قة بالمدرسة حول العنل، وأاهرت النتتائل أنتر هنتا  فرقتا  داال  احصتائيا  بتين المع متين الم

التذيور والمع متتات ا نتتاد فتتي أستتباب العنتتل داختل المدرستتة، وأنتتر ال توجتتد فتتروق ذات داللتتة احصتتائية 
 . المدرسةنور  الىفي البعد الخاص بمع ومات المدرسة وأسباب العنل وطرق منع العنل تعا  

 

التتى اليلتتل  تتن نمتتو ا حيتتاا الخ قيتتة، و  قتتتر بالستت و  العتتدواني  (2111)عريشــي هتتدفت دراستتة  -
طالبتتا  متتن ط بتتة التع تتيا العتتاا التتذين يتمتعتتون  (11)لقيطتتا ، و (22)طالبتتا  متتنها  (002)لتتد   ينتتة متتن 

تمثتل المرح تة المتوستطة  سنة، التي (21 – 02)بالعيش مع أسرها، الذين يقعون في الفئة العمرية من 
والمرح تتة الثانويتتة بمنطقتتة ميتتة الميرمتتة، وقتتد استتتخدا الباحتتد المقيتتاس الموضتتو ي ل حيتتا ا خ قتتي، 

أبتو  بتاث، )ومقيتاس الست و  العتدواني متن قبتل  (2111الغامتدء، )والمقنن   ى البيئة السعودية من قبل
سببي المقارن لتحديد الفروق ومد  داللتها وقد ا تمد الباحد   ى المنهل الوصفي ال (0002 بد اهلل  
بتتتين درجتتتات نمتتتو ا حيتتتاا الخ قيتتتة ودرجتتتات الستتت و  العتتتدواني لتتتد  نتتتاال  ملسستتتة التربيتتتة  ا حصتتتائية

ذل  ف ن الدراسة أيضا  تعتمد  الىالنموذجية من ال قطا  و ينة من العاديين في مرح ة المراهقة، اضافة 
الع قتتتة بتتتين درجتتتات نمتتتتو ا حيتتتاا الخ قيتتتة ودرجتتتات الستتتت و  وذلتتت  لمعرفتتتتة  الرتبتتتاطيا  تتتى المتتتنهل 
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مستخدما   ددا  من ا ساليب ا حصائية المناستبة، وقتد أاهترت النتتائل  تدا . العدواني لد  أفراد العينة
وجود فروق ذات داللة احصائية في درجات الس و  العدواني بين ال قطا  والعاديين، فتي حتين خ صتت 

ستتالبة بتتين درجتتات ا حيتتاا الخ قيتتة ودرجتتات الستت و  العتتدواني بتتين  ارتباطيتترقتتة النتتتائل التتى وجتتود   
 . ال قطا  والعاديين

 

الى تقصي الفروق بين الجنستين فتي العتدوان الصتريح، وغيتر الصتريح،  (2112)النمر هدفت دراسة  -
طالبتا  و  (011)والموجر نحو الذات، والعدوان الي ي، لد   ينة  لوائية طبقية من الط بة ب تد  تددها 

طالبتة، متتن الصتتفي الثتتاني والثالتتد الثتتانوء بالمتدارس الحيوميتتة ل بنتتين والبنتتات بمتتدينتي صتتفو   (021)
 امتا ، بمتوستط حستابي ل عمتتر  (22 -.0)تراوحتت أ متارها بتين . والعواميتة بالمم يتة العربيتة الستعودية

الباحتتد مقياستتا  ل عتتدوان لتتد  بعضتتها متتن ذوء التتدخل المتوستتط، وقتتد أ تتد  (%02) امتتا ، و  (015.2)
فتتي العتدوان الصتتريح، بينمتتا  ا نتتادأن التتذيور أ  تتى متن  التىالجنستين، وبعتتد التطبيتق، ألتتارت النتتتائل 

أ  ى من التذيور فتي العتدوان الموجتر نحتو التذات، والي تي، ولتا ياهتر فترق بتين الجنستين  ا ناديانت 
ين فتتتي المخطوطتتتات االجتما يتتتة والذاتيتتتة التبتتتا التتتىفتتتي العتتتدوان غيتتتر الصتتتريح، و ايتتتت هتتتذه الفتتتروق 

 . الميتسبة التي لي ت جميعا  أنماطا  س ويية  دوانية معينة ذيرية وأخر  أنثوية

 

التعتتترل التتتى العوامتتتل الملديتتتة التتتى تفلتتتي اتتتاهرث العنتتتل لتتتد  ط بتتتة  (2112)العـــاجز هتتتدفت دراستتتة  -
الوصفي، تيونت  ينة الدراستة متن  المرح ة الثانوية في مدارس محافاات غاث، استخدا الباحد المنهل

، وقد صتما الباحتد استتبانة ميونتة متن ث ثتة مجتاالت %( 052)مع ما  ومع مة، بنسبة مقدارها  (001)
، ألتارت نتتائل الدراستة ا   اوسائل  الىالعوامل ا سرية والعوامل المدرسية والعوامل التي تعود : هي
من حيد درجة تأثيره   ى العنتل لتد   ا ولىفي المرتبة  يان ا   االمجال المتع ق بوسائل  أن الى

الط بتتة، بينمتتا يتتان مجتتال العوامتتل ا ستترية فتتتي المرتبتتة الثانيتتة، ويانتتت العوامتتل المدرستتية فتتي المرتبتتتة 
 . الثالثة

 

ــــد اهلل  أجتتتتر   - دراستتتتة هتتتتدفت التعتتتترل التتتتى   قتتتتة الستتتت و  العتتتتدواني بتتتتبعض متغيتتتترات  (3888)عب
متتتتن الط بتتتتة الدارستتتتين بي يتتتتة الع تتتتوا  (201)لدراستتتتة   تتتتى  ينتتتتة ميونتتتتة متتتتن وقتتتتد طبقتتتتت ا. اللخصتتتتية

االجتما ية بجامعة ا ماا محمد بن سعود ا س مية بمدينة الرياض، تا اختيار  ينة  لتوائية طبقيتة، 
طالبا، وقد ب د المتوسط العمترء لهتذه العينتة  ( 011)و بعد استبعاد بعضها أصبح العدد الفع ي ل عينة 

 . اما( .22,1)
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بينمتتا .  تتدا وجتتود   قتتة ارتباطيتتة بتتين أبعتتاد الستت و  العتتدواني وتوييتتد التتذات التتىوقتتد ألتتارت الدراستتة 
يمتتا دلتتت الدراستتة   تتى ". أ " توجتتد   قتتة ارتباطيتتة موجبتتة بتتين أبعتتاد الستت و  العتتدواني ونمتتط الستت و  
وألتتتارت الدراستتتة   تتتى أن . توجتتتود   قتتتة ارتباطيتتتة ستتتالبة بتتتين أبعتتتاد الستتت و  العتتتدواني وتقتتتدير التتتذا

يمين أن تنبتئ بالست و  العتدواني، بينمتا لتا ييتن  (وتقدير الذات" أ " نمط الس و   )متغيرات اللخصية 
وتقتدير "  أ " وجتود تفا تل دال بتين نمتط الست و   التىوقتد خ صتت الدراستة . لتوييتد التذات أيتة مستاهمة

 .  و  العدوانيالذات في تحديد الفروق بين المجمو ات في أبعاد الس

 

التتتى الوقتتتول   تتتى طبيعتتتة الع قتتتة بتتتين أربعتتتة أبعتتتاد  (3881)عبـــد اهلل و أبـــو عبـــاة  هتتتدفت دراستتتة  -
الغضتتتب، والعتتتداوث والعتتتدوان : ل ستت و  العتتتدواني تتتتا افتراضتتتها فتتتي ضتتتو  تتتتراد الدراستتتات الستتتابقة، وهتتتي

ذه ا بعتاد ا ربعتة المفترضتة وذل  لمعرفة هل العدوان مجال  اا تنتامتر هت. ال فاي، و العدوان البدني
تيونتتت  ينتتة الدراستتة متتن . لقيتتاس هتتذه ا بعتتاد ا ربعتتة (بتتص و بيتترء)أا ال ؟ وقتتد تتتا استتتخداا مقيتتاس 

المرح تتة ا  داديتتة، : مجمو تتات فر يتتة هتتي( 2)مبحوثتتا  متتن الط بتتة الستتعوديين، متتوا ين   تتى ( 2.2)
ل معام ت االرتباط بين مقاييس العدوان ا ربعة، وقد يلفت نتائ. والمرح ة الثانوية، والمرح ة الجامعية

والتح يل العام ي لبنتود المقيتاس،  تن تحقتق فتروض الدراستة ممتا يتد ا افتتراض أن العتدوان مجتال  تاا 
 . الغضب، والعداوث، والعدوان ال فاي، والعدوان البدني: تنتامر ا بعاد الفر ية ا ربعة، وهي

 

التعترل التى تتأثير برنتامل مقتترح لاللعتاب الصتغيرث   تى الست و  دراسة هدفت  (3883)أجرت لطفي  -
رأس الخيمتتتتة  ب متتتتارثل بنتتتتات  ا  داديتتتتةالعتتتتدواني لتتتتد  ت ميتتتتذات المرح تتتتة ا  داديتتتتة بمدرستتتتة البيضتتتتا  

، واستتتتتخدمت الباحثتتتتة المتتتتنهل التجريبتتتتي باستتتتتخداا التصتتتتميا التجريبتتتتي ذات ا متتتتاراتالتع يميتتتتة بدولتتتتة 
  ى العينة التي  (مرفت  بد الغفار)تطبيق مقياس الس و  العدواني الذء أ دتر المجمو ة الواحدث، تا 

 . سنة (.0 الى 02)ت ميذث من سن (221)ب د  ددها 

 

ت ميذث تتصل بسمة العدوانيتة المرتفعتة، وقتد أستفرت  (21)وطبقا  لنتائل المقياس وتح ي ها وجد أن  دد 
غيرث لتتر تتأثير ايجتابي   تتى تعتديل الستت و  العتدواني لتتد  النتتائل  تن أن البرنتتامل المقتترح لاللعتتاب الصت

 . أفراد العينة في محاور القياس ويذل  في المجمور الي ي ل مقياس

 

التتى تحديتتد تتتأثير الع قتتات ا ستترية   تتى الستت و  العتتدواني لالبنتتا   (3881)الكاشــف هتتدفت دراستتة  -
نهل الوصتتفي مستتتخدمة احتتد  صتتوره وهتتي الممارستتين ليتترث القتتدا ويتترث الستت ة، حيتتد اتبعتتت الباحثتتة المتت

الع قات المتبادلة، اختارت الباحثة  ينة البحد بالطريقة العلوائية البسيطة من بعض النوادء ومرايتا 
من ممارسي يرث القدا ويرث الس ة، حيد يانت تتراوح أ متار  ينتة البحتد  ا سيندريةاللباب بمحافاة 

 . ال با   (221) سنة، وقد لم ت  ينة البحد (01 – .0)من 
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فتحتتي الستتيد  بتتد )ا تتداد . استتتخدمت الباحثتتة مقيتتاس الع قتتات ا ستترية والتطتتابق بتتين أ ضتتا  ا ستترث
محمتتتد )ا تتداد . يمتتا استتتخدمت مقيتتاس العتتدوان الرياضتتي المعتتدل. (التترحيا، وحامتتد  بتتد العايتتا الفقتتي

، الترفض، ل ستتثارثالقاب يتة التتهجا، العتدوان غيتر المبالتر، ستر ة : ويانتت أبعتاد المقيتاس هتي (  وء
 : وقد نتل  ن البحد ما ي ي. الحقد، الل ، العدوان ال فاي

 

االتجتتتاه : أن الع قتتتات ا ستتترية ا يثتتتر تتتتأثيرا  فتتتي التتتتهجا بالنستتتبة لممارستتتي القتتتدا والستتت ة هتتتي -0
 . العق ي والثقافي والقيا الدينية

ا سرء ضمن ا بعتاد ا يثتر تتأثيرا   تبين أنر بالنسبة لممارسي القدا والس ة يان صرار التفا ل -2
  ى ستر ة االستتثارث، بينمتا يتان بعتد التماست  متلثرا  لتد  ال بتي الست ة، أمتا بالنستبة لممارستي 
يرث القدا فقد تبين أن التحصيل واالنجاا واالتجاه العق ي والثقافي والضبط واالستق ل ها أيثر 

ا الدينيتتتة والخ قيتتتة والتحصتتتيل وا نجتتتاا وحريتتتة ا بعتتتاد تتتتأثيرا    تتتى ستتتر تها فتتتي االستتتتثارث والقتتتي
التعبيتتر  تتن الملتتا ر   تتى الترتيتتب، بينمتتا انفتترد ممارستتي القتتدا ببعتتد التناتتيا ا ستترء، وانفتترد 

 . ممارسي الس ة باالستق ل والتماس  في التأثير   ى التهجا

اد ا يثتتر وبالنستتبة ليتتل متتن ممارستتي القتتدا والستت ة فتتي أن بعتتد النمتتو اللخصتتي يتتان متتن ا بعتت -2
وقتد اتضتح لتد  ممارستي يترث القتدا أن بعتد الع قتات ،تأثيرا    ى الوجر الي تي ل ست و  العدواني

  .ا سرية لر تأثير دال   ى الس و  العدواني

 نتتد المقارنتتة بتتين معتتام ي االرتبتتاط بتتين أبعتتاد الع قتتات ا ستترية والستت و  العتتدواني لممارستتي  -.
الع قات بين أبعاد الع قات ا سترية والست و  العتدواني   تى القدا والس ة تبين أنر قد تلابهت 

التتتهجا والعتتدوان غيتتر المبالتتر )البعتتد ا ول والبعتتد الثتتاني والرابتتع والختتامس ل ستت و  العتتدواني 
 . (والرفض والحقد

 

 

 

 

 

 



 59 

 :الدراسات األجنبية  2.2.2
 

 :دواني والعوامتل ا ختر  مثتلبتين الست و  العتالى معرفة الع قتة  (Iravani , 2132) تهدل دراسة- 
 (21)بتتص وبيتترء، تتيتتون متتن )الجتتنس والعمتتر، بتتين ط بتتة جامعتتة آااد االيرانيتتة، تتتا استتتخداا استتتبانة 

: طالبتتة، ويانتتت أبعتتاد المقيتتاس( 221)طالبتتا  و  (221)تيونتتت متتن  (211)ستتلال، ويتتان حجتتا العينتتة 
 دا وجود فروق ذات  الىر نتائل الدراسة وتلي. الغضب، اال تدا  الجسدء، اال تدا  ال فاي، والعدا 

، في حين تاداد  دوانية (α ≤  1، 110)داللة ل عدوان بين الط بة الذيور وا ناد  ند مستو  الداللة 
 . الط بة الذيور ا يبر سنا ، ولين تقل العدوانية بين الطالبات ا ناد  ي ما يتقدمن في السن

 

التى تح يتل الع قتة بتين  ( (Torregrosa & others , 2011 تورغروسـا وخخـرون هدفت دراسة  -
ذيتور  (% 10.20)طالتب استباني متنها  (2122)الس و  العدواني ومفهوا الذات لد   ينة تتيون متن

ستنة، تتا تقيتيا الست و  العتدواني  (02-02)في مرح ة التع يا ا لاامي والثانوء، تتراوح أ مارها ما بين 
اجتما يتتتة فتتتي ستتتن المراهقتتتة، ويتتتذل  تقيتتتيا مفهتتتوا التتتذات، حيتتتد تتتتا  باستتتتخداا متتتا لتتتديها متتتن مهتتتارات

. استتتخداا أداتتتين فتتي هتتذه الدراستتة، احتتداهما استتتبانة ل ستت و  العتتدواني وا ختتر  استتتبانة لمفهتتوا التتذات
وأاهترت النتتتائل أن المتتراهقين التذين يمارستتون الستت و  العتدواني يتتانوا أيثتتر ادرايتا  لع قتتتها متتع والتتديها 

قتتة ستت بية، وتاهتتر الق يتتل متتن االهتمتتاا فتتي ا نلتتطة ال فايتتة، ويتتانوا أقتتل تقتتديرا  لتتذواتها متتن بأنهتتا   
هنا  اخت ل باخت ل الجنس والصل بين المراهقين التذين يمارستون الست و  . أقرانها غير العدوانيين

 تي   فتي ا متور العدواني، ويدريون   قتها بأقرانها من نفتس الجتنس بطريقتة ست بية، ويبتدون اهتمامتا  ق
 . المدرسية، وال ياهرون استقرارا   اطفيا  أ  ى من نارائها غير العدوانيين

 

التتى البحتتد فتتي ث ثتتة  (Fernandez& others ,2010  A)افرنانــديز وخخــرون هتدفت دراستتة  -
لعدوانيتة متد  انتلتار الست ويات ا: انيبتأبعاد ل ع قات الرومانسية الغرامية الحميمة لد  المراهقين ا س

طالبتتا ، تتتتراوح أ متتارها  (.22)فتيونتتت العينتتة متتن. ال فايتتة والعاطفيتتة والجستتدية بتتين المتتراهقين ا ستتبان
سنة، ويان جميع الط ب من المتدارس الثانويتة فتي استبانيا، ويتان متن نتتائل الدراستة  (00 – 02)من 

متن التذيور،   اطفيتر أيثتر أن ا ناد قد ارتيبن أ مال أيثر  دوانيتة بلتيل واضتح متن خت ل   قتات
  ى الرغا من أن حجا الفروق يان ضئي   بين المجمو تين، فقد لوحا  دا وجود فروق بين الجنسين 

وجود   قة بتين ارتيتاب  الىفي  دد مرات تيرار اال تدا ات التي يرتيبها المراهقون، وألارت النتائل 
و ال فاي او الجسدء لد  الجنسين، يمتا ان هنتا  العدوان وا يقار بالضحايا، سوا  العدوان العاطفي ا

  قة قوية بين الغيرث وارتياب العدوان سوا  يان  دوان لفاي او  اطفي او جسدء، وأاهرت النتائل 
ليو ا  من بين ألتيال الست و  العتدواني التتي تمتارس فتي هتذه  ا يثران العدوان ال فاي والعاطفي هما 

 . ا  مار
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التى تقتديا نمتوذج دينتامييي فتي  (Munoz & others , 2009)وخخـرون  مونيـوزهتدفت دراستة  -
متتن المتتراهقين  (122.)العتتدوان الجستتدء لميافحتتة ارتيتتاب العتتدوان الجنستتي، حيتتد تيونتتت العينتتة متتن 

ستتنة، ويانتتت نستتبة المعتتتدين متتن التتذيور  (22 -02)واللتتباب متتن يتت  الجنستتين، تتتتراوح أ متتارها بتتين 
، فتي حتين يانتت نستبة الضتحايا أ  تى بتين (% .010مقابل %  122.)سبة أ  ى بيثير من ا ناد بن

وقد يان التنبل با يذا  الجنسي باستخداا  (% 20، .مقابل %  0122)النسا  منها بين الذيور بنسبة 
  .النموذج الدينامييي ل عدوان الجسدء هو ا فضل ل ستخداا

التتذاتي فتتي مواقتتل  العتتدوان لتتى تبريتترا :(Pena & Grana,2008)بينــا وجرانــا هتتدفت دراستتة  -
طالبتتا  تتتتراوح  (22.)الناا تتات المخت فتتة، وقتتد قتتاا الباحتتد بتطبيتتق أداث الدراستتة   تتى  ينتتة ميونتتة متتن 

ومتتتن الط بتتتة  (%  150) تتتاا متتتن طتتت ب وطالبتتتات المرح تتتة الثانويتتتة بنستتتبة  (21 -02)أ متتتارها بتتتين 
متتتتتن ملسستتتتتات مخت فتتتتتة فتتتتتي مدريتتتتتد،  (%   252.)ومتتتتتتدربين بنستتتتتبة  (%  2..1)الجتتتتتامعيين بنستتتتتبة 

وأاهرت نتائل الدراسة أن المعتقدات تخت ل باخت ل العمتر والجتنس وموقتل النتاار المحتتوء   تى رد 
العتتدوان الحتتاد بنستبة أيبتتر بتتين الرجتال  تتن النستتا  وبتتين  الفعتل، يمتتا ألتتارت نتتائل الدراستتة التتى انتلتار

 .بالبالغين  ن اللبا

التتتى التأيتتتد فيمتتتا اذا يانتتتت الع قتتتة بتتتين التعتتترض ل عتتتتدوان  (Brady,2007)بـــرادي هتتتدفت دراستتتة  -
والمواقل الدا مة ل عدوان بين ا فراد تمتد لتلمل المواقل الدا مة ل عدوان داختل الملسستات  ا   مي

طالبتتا  متتن ط بتتة الجامعتتة المتوقتتع تختترجها فتتي  (200)حيتتد طبقتتت أداث الدراستتة   تتى  ينتتة تتيتتون متتن 
سنة، وأاهرت النتائل أنر ي ما اادت سا ات الملاهدث لبرامل   21 – 01اوح أ مارها بين أمرييا، وتتر 
العتتتدوان بتتتين  نحتتتو أيثتتتروميتتتل ،النلتتتاطات العستتتيرية العنيفتتتة بتتتين الرجال اادت الميتتتول نحتتتو الرياضتتتة

 . ا لخاص، ويذل  ميل النسا  نحو سياسات العدالة الجنائية والقضائية

التى معرفتة متد  تتأثير القوميتة  (LeTendre & others , 2002)خـرون ليتنـدر وخ هتدفت دراستة -
ويانت العينات طبقية من ط بة الصتفين . دولة( .2)والنااا المدرسي   ى العنل المدرسي من خ ل 

دولتتتة ملتتتارية فتتتي الدراستتتة ( 0.)دولتتتة متتتن أصتتتل ( .2)دولتتتة، حيتتتد أب غتتتت( 0.)الستتتابع والثتتتامن فتتتي 
عنل المدرسي في مدارسها، وأاهرت النتتائل أن أنمتاط العنتل المدرستي  ن وجود ال(Timss)باستخداا

السائدث  بر حدود الدولة ليست مرتبطة بليل يبير بأنماط  امة من العنل، و دا التيامل االجتما ي 
نجتتتااات  فتتتي المجتمتتتع، وأن  نامتتتة التع تتتيا مايتتتدا  متتتن ا نجتتتااات تخت تتتل بتتتين انجتتتااات  اليتتتة القيمتتتة وا 

 . الفائدث، يما أن الط بة يمي ون الى تسجيل مايدا  من أ مال العنل المدرسي منخفضة ق ي ة
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التتى التمييتتا بتتين آثتتار  (Solomona & Serresa , 1999)ســلمونا و سيرســا  هتتدفت دراستتة -
العدوان ال فاتي والعتدوان الجستدء، والتحقتق فيمتا اذا يتان ل عتدوان ال فاتي متن قبتل الوالتدين آثتارا  ست بية 

 (01)طفتتل، فتتي ستتن  (..0)يانتتت العينتتة ميونتتة متتن . ر التتذات والتحصتتيل الدراستتي ل طفتتل  تتى تقتتدي
سنوات وقد استخدا الباحثان استمارث الم ل اللخصي ل طفل، واستبيان يتع ق بالعدوان ال فاي من قبتل 

فتي  اآلبا  وا مهات تجاه ا بنا ، واستخدامها ل سج ت المدرسية ل حصول   ى   مات أفراد العينتة،
هنتا  ستتة : فحصتل الباحثتان   تى النتتائل التاليتة.  ، والرياضتيات(لغتتها ا صت ية)مادث ال غتة الفرنستية 

طفت   ليت  النتو ين  (.2)أطفال لا يتعرضتوا ل عتدوان ستوا  العتدوان ال فاتي أو العقتاب البتدني، تعترض 
ات، يمتتا وجتتد أن ل عتتدوان متتن العتتدوان، وقتتد وجتتد أن ل عتتدوان ال فاتتي   قتتة ستت بية واضتتحة بتقتتدير التتذ

ذلتت  أن ا طفتتال التتذين تعرضتتوا  التتىال فاتتي   قتتة ستت بية واضتتحة بع متتات ال غتتة الفرنستتية، با ضتتافة 
ل عتتدوان ال فاتتي يتتان لتتديها انخفاضتتا  فتتي تقتتدير التتذات، وانخفاضتتا  فتتي   متتات ال غتتة الفرنستتية، مقارنتتة 

ائل الدراستتتة أن العتتتدوان ال فاتتتي متتتن قبتتتل با طفتتتال التتتذين تعرضتتتوا لعتتتدوان لفاتتتي ق يتتتل، ويتتتان متتتن نتتتت
الوالدين بمفرده هو منفص   ومستق    ن العقتاب الجستدء ويستاها فتي انخفتاض ثقتة ا طفتال بأنفستها، 

 . وانخفاض تحصي ها الدراسي

التتى معرفتتة الع قتتة بتتين اهمتتال  (Wnetzel & Asher, 1995)ونتــزل و اشــير  هتتدفت دراستتة -
و  ا بنتتا  العتتدواني وتحصتتي ها الدراستتي، حيتتد أجريتتت الدراستتة   تتى  ينتتة ورفتتض اآلبتتا   بنتتائها وستت 

  02 – 00ت ميتتذ متتن ط بتتة الصتتل الستتادس والصتتل الستتابع، وتتتتراوح أ متتارها بتتين  (22.)ميونتتة متتن 
أو التتترفض الوالتتتدء يتتترتبط بالستتت و   با همتتتالستتتنة، ويتتتان متتتن أهتتتا نتتتتائل الدراستتتة أن لتتتعور ا بنتتتا  

 . ين الصغار وبانخفاض مستو  التحصيل الدراسيالعدواني لد  المراهق

التعتترل التتى دور الوستتائط المعرفيتتة  (Slaby & Gurra ,1988)ســالبي وجيــرا   هتتدفت دراستتة -
المتمث ة فتي ا فيتار والمعتقتدات ومهتارات حتل الملتي ت فتي تحديتد الفتروق بتين المتراهقين والمراهقتات 

 دوانيتتة ضتتد المجتمتتع، وط بتتة بعتتض المتتدارس الثانويتتة الجتتانحين والمحبوستتين بستتبب ارتيتتابها لجتترائا 
مرتفعتي ومنخفضتي العتتدوان  التىالتذين تتا تصتنيفها بنتا     تى مقيتاس تقتدير ست و  المتراهقين العتدواني 

مهتتتارات الوستتتائط  :  تتتى أنهتتتا مرتفعتتتو العتتتدوان أو منخفضتتتو العتتتدوان، وقورنتتتوا متتتن ختتت ل نمطتتتين همتتتا
 . الجتما ية، والمعتقدات الدا مة ل عدوانالمعرفية الس ويية في حل الملي ت ا

 (01 – 02)تراوحتتت أ متتارها متتا بتتين  (مراهقتتا  ومراهقتتة .02)أجريتتت الدراستتة   تتى  ينتتة ميونتتة متتن 
جتمتتتتا يون اال -0:ثتتتت د مجمو تتتتات التتتتىحيتتتتد تتتتتا تقستتتتيمها . (.0) امتتتتا ، بمتوستتتتط   متتتتارها قتتتتدره 

مقيتتتاس  :وقتتتد طبتتتق   تتتيها ا دوات التاليتتتة .منخفضتتتو العتتتدوان -2. مرتفعتتتو العتتتدوان -2. العتتتدوانيون
لتقيتتيا مهتتارات حتتل الملتتي ت االجتما يتتة، ومقيتتاس المعتقتتدات، ومقيتتاس تقتتدير . المعرفتتة االجتما يتتة
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أن المتتتتراهقين العتتتتدوانيين  التتتتىوقتتتتد ألتتتتارت نتتتتتائل الدراستتتتة . لتقتتتتدير ستتتت و  المراهتتتتق العتتتتدواني. الستتتت و 
ثتتر متتي   لحتل الملتتي ت بطريقتتة  دائيتة ضتتد اآلختترين، وهتتا والمتتراهقين مرتفعتتي العتدوان أي (الجتانحين)

ان المتراهقين العتدوانيين  التىمندفعون، وليس لديها ح ول بدي ة  ن العدوان، يما ألارت نتائل الدراستة 
ملترو ية  -0: الجانحين يلمنون بمجمو ة من المعتقدات غير العق نية الدا مة ل عدوان والعنتل منهتا

يستتا د العتتدوان   تتى محتتو الهويتتة الستت بية  -2.ن يعمتتل   تتى ارتفتتار تقتتدير التتذاتالعتتدوا -2. العتتدوان
 . ال يلدء العدوان الى المعاناث من جانب الضحية -2. الضحايا يستحقون العقاب -.. ل ذات

فتتي نطتتاق الدراستتات التتتي  (Huesman & others , 1987)هيوســمان وخخــرون  تتتأتي دراستتة
حيد هدفت هذه الدراسة الى التنبتل بتالتغيرات التتي تحتدد  ،ي والعدوانفحصت الع قة بين ا دا  العق 

في الس و  العدواني بد ا  من مرح تة الطفولتة المتوستطة حتتى مرح تة متا بعتد المراهقتة متن خت ل ا دا  
 . العق ي المعرفي الذء يحدد في سن مبيرث

وقتد أجريتت . راحل ال حقة في النمتوالم الىفقد ا تبرت الدراسة أن العدوان اذا لا يتغير فسول يستمر 
ستتنوات،  1متتن الصتتل الثالتتد االبتتتدائي ب غتتت أ متتارها  (طالتتب 211)الدراستتة   تتى  ينتتة ميونتتة متتن 

مقيتتتاس ياليفورنيتتتا : حيتتتد طبتتتق الباحتتتد   تتتيها ا دوات التاليتتتة. وهتتتذه الدراستتتة متتتن الدراستتتات التتبعيتتتة
 .ل نضل العق ي، لقياس مستو  ذيا  ا طفال

عتتدوان باستتتخداا أستت وب التستتمية، حيتتد يقتتوا الباحتتد بتتذير أستتما  أيبتتر  تتدد متتن ا طفتتال ومقيتتاس ال
وأيدت نتائل الدراسة أن العدوان فتي مرح تة الطفولتة يتلثر   تى مستتو  . الذين يس يون بطريقة  دوانية

ل الدراستة أدا  الفرد العق ي والمعرفي، و  ى نمو قدرتر العق ية في مراحل نموه ال حقتة يمتا ألتارت نتتائ
 . أن الس و  العدواني لر تأثير واضح   ى دافعية ا نجاا الىأيضا  
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 :التعليق على الدراسات السابقة  1.2

 

( 2112)بعض الدراسات تناولتت أهتا ماتاهر وألتيال ومعتالا الست و  العدواني،يدراستة خ يفتر والهتولي 
 .(.211)مرية وماحي ودراسة مع (2112)ودراسة توفيق( 2112)ودراسة أبو يد 

 
.  تتن الدراستتة الحاليتتة فتتي  ينتتة الدراستتة، و بمتغيتترات الدراستتة (2112)اخت فتتت دراستتة خ يفتتر والهتتولي 

 .وفي أبعاد الدراسة، وهذا يخت ل  ن الدراسة الحالية باستخداا البعد الرماء بدل بعدالعدوان العاا

ة الدراسة، يما اخت فت بمتغيراتها باستتثنا   ن الدراسة الحالية في  ين (2112)اخت فت دراسة أبو  يد 
 .  دد ط بة الصل، وتخت ل يذل  في أداث الدراسة المستخدمة وفي أبعادها

 تتتتن الدراستتتتة الحاليتتتتة فتتتتي  ينتتتتة الدراستتتتة، واخت فتتتتت فتتتتي أداث الدراستتتتة  (2112)اخت فتتتتت دراستتتتة توفيتتتتق 
 . المستخدمة، وفي أبعاد الدراسة التي تناولها

 ن الدراسة الحالية في  ينة الدراسة، يما اخت فت  ن الدراسة  (.211)ية وماحي اخت فت دراسة معمر 
 .  الحالية في أداث الدراسة، وفي أبعاد الدراسة

 ن الدراسة الحالية في  ينة الدراسة، واخت فت أيضا  في متغيترات الدراستة  (2111)اخت فت دراسة دوا 
الحاليتة ب ضتافة بعتد العتدوان   تى الممت يتات، والتتمال  باستثنا  متغير نتور المدرستة، واخت فتت الدراستة

 .العينة   ى ي  الجنسين

 ن الدراسة الحالية في  ينتة الدراستة، يمتا واخت فتت بأبعتاد  (2100)اخت فت دراسة أبو غالي و وض  
 . الدراسة، واخت فت أيضا   ن الدراسة الحالية في متغيراتها

انتتاد فقتتط  (2111)نتتة فيهتتا   تتى أحتتد الجنستتين يدراستتة دوا يمتتا أن هنتتا   تتدث دراستتات اقتصتترت العي
وهتتذا يخت تتل  تتن الدراستتة . انتتاد فقتتط (.000)ذيتتور فقتتط، ودراستتة لطفتتي  (0001)ودراستتة اليالتتل 

 . الحالية التي التم ت  ينتها   ى ي  الجنسين

جما تتة الرفتتاق، أمتتا بالنستتبة لمتغيتترات الدراستتات الستتابقة فقتتد التتتم ت   تتى متغيتترات التنلتتئة ا ستترية، 
الوضتتع االجتمتتا ي لالستترث، المستتتو  التع يمتتي لالستترث، البيئتتة المدرسية،المستتتو  االقتصتتادء لالستتترث، 

 .وهذه المتغيرات تخت ل  ن متغيرات الدراسة الحالية. وميان السين، المرح ة الدراسية
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ة متوسطة، وهتذا يتفتق متع أاهرت نتائل الدراسات السابقة بأن درجة انتلار الس و  العدواني بين الط ب
أاهتترت النتتتائل أن البعتتد المتع تتق بالعتتدوان  (2100)وفتتي دراستتة أبتتو غتتالي و تتوض . الدراستتة الحاليتتة

 .الجسدء مرتفع، والبعد المتع ق بالعدوان ال فاي متوسط

 

الستت و  العتتدواني الصتتفي البتتدني متتن أيثتتر  أن، وهتتي (2111)وهتتذه الدراستتة قتتد اتفقتتت متتع دراستتة دوا 
الستتت و  العتتتدواني الصتتتفي انتلتتتتارا  ثتتتا ي يتتتر الستتت و  العتتتتدواني الصتتتفي ال فاتتتي، وأخيتتترا  الستتتت و   أنمتتتاط

أن هنتتتا  فتتتروق بتتتين ألتتتيال  (2112)العتتتدواني الصتتتفي الرمتتتاء، وهتتتذا يتفتتتق أيضتتتا  متتتع دراستتتة أبو يتتتد 
العتتتدوان  الستتت و  العتتتدواني، وأن القيمتتتة التفستتتيرية ل عتتتدوان المتتتادء يانتتتت أيبتتتر القتتتيا التفستتتيرية، وي يهتتتا

وهذه النتائل تخت ل  ن نتائل الدراسة الحالية والتي أاهرت أن البعد المتع ق بالعدوان ال فاي . ال فاي
 .  من أيثر أنماط الس و  العدواني انتلارا  
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

هتذا الفصتل متن الدراستة بتنتاول  رضتا  ل خطتوات والمراحتل وفقتا ل متنهل الع متي، متن  قامت الباحثة فتي
جتتتترا ات  ختتتت ل تحديتتتتد مجتمتتتتع الدراستتتتة و ينتتتتتر، وا دوات المستتتتتخدمة ومتغيتتتترات الدراستتتتة المستتتتتق ة، وا 
التحقتتتتق متتتتن صتتتتدق ا داث وثباتهتتتتا، والوستتتتائل ا حصتتتتائية المستتتتتخدمة فتتتتي معالجتتتتة البيانتتتتات المتع قتتتتة 

 .  بة أفراد العينة   ى أسئ ة الدراسة واختبار فرضياتهاباستجا

 

 منهج الدراسة 3 .1
 

لتحقيتتق ا هتتدال المرجتتوث متتن هتتذه الدراستتة، اتبعتتت الباحثتتة المتتنهل الوصتتفي لم  متتتر لطبيعتتة وأهتتدال 
الدراستتتة معتمتتتدا    تتتى أستتت وب الدراستتتة الميدانيتتتة فتتتي جمتتتع المع ومتتتات ليفتتتي بأغراضتتتها ويحقتتتق أهتتتدافها 

تبتتار صتتحة فرضتتياتها وتفستتير نتائجهتتا، وهتتو المتتنهل التتذء يهتتدل التتى وصتتل خصتتائص الاتتاهرث واخ
وم حاتهتتتا وتفستتتيرها وجمتتتع مع ومتتتات  نهتتتا الستتتتخراج النتتتتائل وتعميمهتتتا، فقتتتد اهتمتتتت هتتتذه الدراستتتة 
بوصتتتل وتفستتتير أنمتتتاط الستتت و  العتتتدواني لتتتد  ط بتتتة المرح تتتة الثانويتتتة متتتن وجهتتتة ناتتتر المع متتتين فتتتي 

 .ا اهلل والبيرثمحافاة را
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 مجتمع الدراسة  1.2
 

، مع مي ومع مات المرح ة الثانوية في محافاتة راا اهلل والبيترثتمثل المجتمع ا ص ي ل دراسة من جميع 
  .(2102 - 2100)وذل  خ ل العاا الذء أجريت فير الدراسة . مع ا ومع مة( 0211)والبالد  ددها 

 

 عينة الدراسة  1.1
 

مع ا ومع مة، من مع مي مدارس المرح ة الثانوية في محافاتة راا اهلل  (022)دراسة من تيونت  ينة ال
 (% 21.0)والبيرث، حيد تا اختيار العينة  يما تيسر ل باحثة من مجتمع الدراستة، ويانتت نستبة العينتة 

  .من مجتمع الدراسة

 

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة ..3.1 
 

متن  ينتة الدراستة متن % 21فتراد  ينتة الدراستة حستب الجتنس، وياهتر أن توايتع أ( 052)يبين الجتدول 
ويبتتتتين جتتتتدول توايتتتتع أفتتتتراد  ينتتتتة الدراستتتتة حستتتتب متغيتتتتر الحالتتتتة . متتتتن ا نتتتتاد% 21التتتتذيور، ونستتتتبة 

ل مط قتتين، وياهتتر % 252ل عتتااب، ونستتبة % .225ل متتتاوجين، ونستتبة % 2.االجتما يتتة، وياهتتر أن 
% 2150ستنوات، فتتي حتتين يانتتت نستتبة .متن العينتتة أقتتل متتن % ..01متغيتر ستتنوات الخبتترث أن نستتبة  

 .سنوات 01أيثر من% 2252سنوات، ونسبة  01-.من 

 

. ل متتدارس الخاصتتة% 2252ل متتدارس الحيوميتتة، ونستتبة % 2.51ويبتتين متغيتتر نتتور المدرستتة أن نستتبة 
أقتل متن % 0.50ويبين الجدول توايع أفراد  ينة الدراسة حسب متغير  دد ط بة المدرستة، وياهتر أن 

 211أيثتتر متتن % 2.52طالتتب، ونستتبة  211-211متتن % 2252طالتتب، فتتي حتتين يانتتت نستتبة  211
طالتتب، ونستتبة  1.أقتتل متتن % 2.51ويبتتين أيضتتا  متغيتتر  تتدد ط بتتة الصتتل، وياهتتر أن نستتبة . طالتتب
 .طالب فأيثر 1.ل % 2252
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 .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات (: 3.1)دول ج

 النسبة المئوية العدد المستو  تغيرالم

 

 الجنس

 50.0 76 ذير

 50.0 76 أنثى

 

 الحالة االجتما ية

 73.0 111 متاوج

 23.7 36 أ اب

 3.3 5 مط ق

 

 سنوات الخبرث

 18.4 28 سنوات .أقل من 

 28.9 44 سنوات 01-.من 

 52.6 80 سنوات 01أيثر من 

 

 نور المدرسة

 67.8 103 حيومية

 32.2 49 ةخاص

 

  دد ط بة المدرسة

 17.1 26 طالب 011أقل من 

 55.3 84 طالب 011-011من 

 27.6 42 طالب 011أيثر من 

 

  دد ط بة الصل

 67.8 103 طالب 1.أقل من 

 32.2 49 طالب فأيثر 1.
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 :أداة الدراسة 3.1
 

ط بتة المرح تة الثانويتة متن وجهتة  استخدمت الباحثتة استتبانة ل تعترل   تى أنمتاط الست و  العتدواني لتد 
وقتتد قمتتت . (2112خ يفتتة و الهتتولي، (ناتتر المع متتين، وقتتد تتتا االستتتعانة باستتتبيان متتن ا تتداد البتتاحثين

باستبدال ب عد العدوان العاا بالعدوان الرماء، واستبعاد بعض الفقرات غير الم ئمتة، وتيونتت ا داث متن 
ة  ن مع مي المرح ة الثانويتة، بينمتا تضتمن الجتا  الثتاني جاأين، حيد تضمن الجا  االول بيانات أولي

حيتد . الفقرات التي تقيس أنماط الس و  العدواني لد  ط بتة المرح تة الثانويتة متن وجهتة ناتر المع متين
العتدوان ال فاتي، العتدوان البتدني، : فقترث، وهتي موا تة   تى أربعتة أبعتاد (2.)ب د  دد فقرات االستتبانة 

 .لعدوان   ى الممت ياتالعدوان الرماء، ا

 

 
 صدق األداة 1.1
 

قامت الباحثة بتصميا االستبانة بصورتها ا وليتة، ومتن ثتا تتا التحقتق متن صتدق أداث الدراستة بعرضتها 
محيمتتتتا ، والمدرجتتتتة  (00)  تتتتى مجمو تتتتة متتتتن المحيمتتتتين متتتتن ذوء االختصتتتتاص والخبتتتترث ب تتتتد  تتتتددها 

م حاات حولها، ووفق هذه الم حاتات تتا اختراج ، والذين أبدوا بعض ال(0)اسما ها في الم حق رقا 
 .االستبانة بصورتها النهائية

فقترث  2.و  ى ضو  م حاات المحيمين تا فصل بعض الفقرات المريبة فأصبح  دد فقرات المقيتاس 
ضتتافة اثنتتين متتن المتغيتترات المستتتق ة وهتتا  تتدد ط بتتة المدرستتة و تتدد ط بتتة الصتتل، و  ،فقتترث 22بتتدل  وا 

ال يحتدد اط قتا ، )التقديرات ل ستبانة، فتا تعديل المقيتاس التى خماستي، فبعتد أن يتان  تغيير في تدرج
ال يحتتدد اط قتتا ، يحتتدد نتتادرا ، )، أصتتبح بعتتد التغييتتر (يحتتدد أحيانتتا ، يحتتدد يثيتترا ، يحتتدد يثيتترا  جتتدا  
بدلت لتيون   ى   ى سيارت ،است (.2)، تا تعديل الفقرث (يحدد أحيانا ، يحدد يثيرا ، يحدد يثيرا  جدا  

ضافة مط ق   .المتغير المستقل الحالة االجتما ية الىسيارات أحد المع مين، وا 

 

لفقترات االستتتبانة متن ناحيتة أختر  تتا التحقتق متن صتدق ا داث أيضتا  بحستاب معامتل االرتبتاط بيرستون 
بانة ويتتدل واتضتتح وجتتود داللتتة احصتتائية فتتي جميتتع فقتترات االستتتمتتع الدرجتتة الي يتتة لتتالداث ليتتل مقيتتاس، 

 :والجدول التالي يبين ذل .   ى أن هنا  التصاق داخ ي بين الفقرات
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لمصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 2.1)جدول 

 .أنماط السلوك العدواني مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

لة الدا Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

0 1.503** 1.111 01 1.726** 1.111 00 1.739** 1.111 

2 1.737** 1.111 01 1.662** 1.111 02 1.730** 1.111 

0 1.737** 1.111 01 1.772** 1.111 00 1.803** 1.111 

. 1.696** 1.111 01 1.782** 1.111 0. 1.727** 1.111 

0 1.685** 1.111 21 1.740** 1.111 00 1.691** 1.111 

1 1.657** 1.111 20 1.721** 1.111 01 1.719** 1.111 

1 1.601** 1.111 22 1.715** 1.111 01 1.695** 1.111 

1 1.708** 1.111 20 1.732** 1.111 01 1.726** 1.111 

1 1.697** 1.111 2. 1.757** 1.111 01 1.746** 1.111 

01 1.650** 1.111 20 1.736** 1.111 .1 1.681** 1.111 

00 1.643** 1.111 21 1.690** 1.111 .0 1.697** 1.111 

02 1.650** 1.111 21 1.658** 1.111 .2 1.675** 1.111 

00 1.590** 1.111 21 1.765** 1.111 .0 1.727** 1.111 

0. 1.663** 1.111 21 1.772** 1.111    

00 1.764** 1.111 01 1.720** 1.111    
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  األداةثبات  1 .1
 

 قامتتت الباحثتتة متتن التحقتتق متتن ثبتتات ا داث، متتن ختت ل حستتاب ثبتتات الدرجتتة الي يتتة لمعامتتل الثبتتات،

وهذه النتيجة تلير  ،(0.976)لمقياس الدراسة حسب معادلة الثبات يرونباخ الفا، ويانت الدرجة الي ية 
 . راض الدراسةبثبات يفي بأغ ا داثتمتع هذه  الى

 

 يبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ الفاا لىاأ عبعااد الدراواة والدرجاة  :(3.3)جدول 
 .الكىية

 قيمة كرونباخ ألفا المجال الرقم

 0.924  دوان لفاي 0

 0.925  دوان جسدء 2

 0.943  دوان رماء 0

 0.932  دوان   ى الممت يات .

 0.976 الدرجة الكلية      

 

 :متغيرات الدراسة  1.1
 

  :المتغيرات المستقلة

  (.ذير، أنثى) :ولر مستويان :الجنس -

  (.مط ق ،أ اب ،متاوج)وث ثة مستويات  :الحالة االجتما ية -

 (.سنوات 01سنوات  أيثر من  01الى  .من ،سنوات .أقل من)ولر ث ثة مستويات  :سنوات الخبرث -

  (.خاصة ،حيومية)ن ولر مستويا :نور المدرسة -

طالتب، أيثتر  211التى  211طالتب، متن   211أقتل متن )ولتر ث ثتة مستتويات  : دد ط بتة المدرستة -
 ( طالب 211من 

  (طالب فأيثر 1. ،طالب 1.أقل من )ولر مستويان  : دد ط بة الصل -



 71 

   :المتغيرات التابعة
 

  .أنماط الس و  العدواني لط بة المرح ة الثانوية 
 

 راءات الدراسةإج  1.8
 

بعد التأيد من صدق وثبات أداث الدراسة، وتحديد  ينة الدراسة، قامت الباحثة بتطبيتق ا داث   تى أفتراد 
 ينتتة الدراستتة، وبعتتد أن ايتم تتت  م يتتة تجميتتع االستتتبيانات متتن أفتتراد العينتتة بعتتد اجتتابتها   يهتتا بطريقتتة 

: الحة والتتتي خضتتعت ل تح يتتل ا حصتتائيصتتحيحة، تبتتين ل باحثتتة أن  تتدد االستتتبيانات المستتتردث الصتت
 .استبانات غير صالحة (.)استبانر فقط، حيد تا استبعاد ( 022)
  

 المعالجة اإلحصائية  1.8
 
، وذلت  تمهيتدا (ا طائها أرقامتا معينتة)بعد جمع االستبيانات والتأيد من ص حيتها ل تح يل تا ترمياها  

جتترا  المعالجتتات ا حصتتائية المناستتبة، وتح يتتل البيانتتات  دختتال بياناتهتتا التتى جهتتاا الحاستتوب اآللتتي  
وفقتتا   ستتئ ة الدراستتة و بيانتتات الدراستتة، وقتتد تمتتت المعالجتتة ا حصتتائية ل بيانتتات باستتتخراج المتوستتطات 
الحستتابية واالنحرافتتات المعياريتتة ليتتل فقتترث متتن فقتترات االستتتبانة، والنستتب والتيتترارات لمتغيتترات الدراستتة، 

( Scheffe)، واختبار لتفير(On Way ANOVA)، واختبار التباين ا حادء (t-test( )ت)واختبار 
، (Cronbach Alpha)ومعامتتل ارتبتتاط بيرستتون، ومعادلتتة الثبتتات يرونبتتاخ ألفتتا  ل مقارنتتات البعديتتة،

 (.    SPSS( )Statistical Package For Social Sciences)وذل  باستخداا الراا ا حصائية 
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 الرابع الفصل

 نتائج الدراسة 

 

 تمهيد  3 .3
 

أنماط  "تضمن هذا الفصل  رضا لنتائل الدراسة، التي توص ت اليها الباحثة  ن موضور الدراسة وهو 
 الس و  العدواني لد  ط بة المرح ة الثانوية من وجهة نار المع مين في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث

من خ ل استجابة أفراد العينة   ى أداث الدراسة، وتح يل البيانات  وبيان أثر يل متغير من المتغيرات" 
وحتتتى يتتتا تحديتتد درجتتة مستتتو  متوستتطات استتتجابة أفتتراد  ينتتة . ا حصتتائية التتتي تتتا الحصتتول   يهتتا
نماط الس و  العدواني لد  ط بة المرح ة الثانوية من وجهة نار الدراسة تا ا تماد المستويات التالية  

 : ي مدارس محافاة راا اهلل والبيرثالمع مين ف

 مدى متوسطه الحسابي المستوى
 فأقل 2522 منخفض

 .252-.252 متوسط

 فأ  ى 2521  الي
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 :نتائج أسئلة الدراسة 2 .3
 

 : النتائج المتعلقة بالس ال األول  3.2.3
 

لرمـزي، العـدوان علـى العدوان الجسدي، العدوان اللفظي، العـدوان ا)ما مستوى أنماط السلوك العدواني
السائدة لدى طلبة المرحلـة الثانويـة فـي مـدارس محافظـة رام اهلل والبيـرة مـن وجهـة نظـر ( الممتلكات

 المعلمين ؟ 

لرجابة  ن هذا السلال قامت الباحثة بحساب المتوستطات الحستابية واالنحرافتات المعياريتة الستتجابات 
مستتتو  أنمتتاط الستت و  العتتدواني لتتد  ط بتتة تعبتتر  تتن  أفتتراد  ينتتة الدراستتة   تتى فقتترات االستتتبانة التتتي

  .المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع مين
 

مستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(: 3.3)جدول 

الثانوية في مدارس محافظة رام هللا والبيرة من أنماط السلوك العدواني السائدة لدى طلبة المرحلة 

 وجهة نظر المعلمين

المتوســــــط  الفقرات                                الرقم   
 الحسابي

االنحـــــراف 
 المعياري

 المستوى

 متوسط 1.130 3.41 .الرد بالمثل   ى من يعتدء   ير لفايا   1 0
 متوسط 1.016 3.27  .الخروج من الصل التدافع القوء والحاد بين الط بة أثنا  01 2
احتداد أصتوات ما جتتة بهتدل تعطيتل المدرستتين  تن متابعتتة  1 0

 الدرس 
 متوسط 1.068 3.14

 متوسط 1.009 3.12 .التهريل في غرفة الصل 00 .
 متوسط 1.141 3.12 .السخرية أو االستهاا  من أحد الط بة 22 0
 متوسط 1.038 3.05  .اه الط بة اآلخرينالت فا بألفاا غير مهذبة أو لتائا تج 0 1
تتتتتت ل مرافتتتتق المدرستتتتتة  01 1  –مختبتتتتترات   -أجهتتتتاث  –تخريتتتتب وا 

 يراسي 
 متوسط 1.103 3.05

 متوسط 1.079 3.04 .الرد بالمثل   ى من يعتدء   ير بدنيا   01 1
 متوسط 1.052 3.01 .يضرب بقدمير ا بواب أو يدفعها بعنل 00 1

 متوسط 0.906 3.00 .ين بطريقة غير الئقةالرد   ى المع م 1 01
 متوسط 1.131 2.99  .القياا بب غات ياذبة أو لياو  ييدية ضد أحد الط بة 1 00
 متوسط 1.118 2.97 .ا يما ات والحريات التي تخفي في داخ ها س ويا   دوانيا   02 02
 –يتابتتتتتة  بتتتتتارات ستتتتتيئة أو خادلتتتتتة ل حيتتتتتا    تتتتتى الجتتتتتدران  00 00

 .في دورات المياه –المقا د 
 متوسط 1.140 2.93
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 متوسط 1.046 2.89 .دفع اآلخرين أو ري ها بهدل ا ستفااا 01 .0
ت ل ألجار المدرسة وأاهارها 01 00  متوسط 1.073 2.88 .تقطيع وا 
 متوسط 1.024 2.82 .التلاجر مع الط بة باستخداا ا يدء 02 01
 متوسط 1.049 2.82  .افتعال المقالب ل ط بة 01 01
يغضتب ويثتور لفايتا    تى المع متين ومتدير المدرستة اذا وّجتتر  01 01

 . لر لوا أو تأنيب
 متوسط 1.028 2.81

 متوسط 1.080 2.80 .ات ل ال وحات والوسائل التع يمية في غرفة الصل 1. 01
الت فيتتتتق أو المستتتتا دث فتتتتي ت فيتتتتق التتتتا ات ستتتتيئة حتتتتول أحتتتتد  . 21

  .الط بة
 متوسط 1.050 2.78

تتت ل مج تتة الحتتائط  أو لوحتتة اال  نتتات باليتابتتات  0. 20 تلتتوير وا 
 أو التمايق  

 متوسط 1.148 2.74

 متوسط 1.175 2.72  .القياا بب غات ياذبة أو لياو  ييدية ضد أحد المع مين 0 22
ال جو  ل عدوان البدني والضرب  نتد االختت ل فتي الترأء متع  01 20

 .اآلخرين
 متوسط 0.997 2.70

 متوسط 1.135 2.69 .السخرية أو االستهاا  من أحد المع مين 20 .2
 متوسط 0.984 2.66 .سرقة بعض الممت يات الخاصة بأحد الط بة بهدل تخويفر 01 20
ت ل يتب ميتبة المدرسة  ند استعارتها 00 21  متوسط 1.054 2.63 .تمايق وا 
 متوسط 0.893 2.61  .تحدء تع يمات المع مين و رفضها 21 21
 متوسط  0.045   2.58  .ات ل أدوات الفن أو الرياضة 0. 21
    2.58   .تيسير اجاج نوافذ المدرسة 2. 21

1.113 
 متوسط

 متوسط 1.072 2.56 .صفع اآلخرين  تفر ا سباب 21 01
 متوسط 0.942 2.51 .استخداا ألفاا غير مهذبة أو لتائا ضد المع مين 2 00
 متوسط 1.067 2.49 .قالب ل مع مينافتعال الم 00 02
الت فيتتتتق أو المستتتتا دث فتتتتي ت فيتتتتق التتتتا ات ستتتتيئة حتتتتول أحتتتتد  0 00

  .المع مين
 متوسط 1.060 2.45

 متوسط 1.171 2.42 .البصق   ى اآلخرين في حالة الغضب 20 .0
 متوسط 1.088 2.36  .ارسال رسائل تهديد أو  بارات غير مهذبة  حد المع مين .2 00
اتتتت ل ستتتيارات أحتتتد المع متتتين بالختتتدش أو التتترش أو اتتتت ل  .0 01

 .ا طارات
 متوسط 1.991 2.34

يتابتتتتة  بتتتتارات ولتتتتعارات تغتتتتيا اآلختتتترين أو تتحتتتتداها   تتتتى  20 01
 .سيارات المع مين

 متوسط 1.086 2.34

 منخفض 1.087 2.31 .استخداا الهاتل النقال لتصوير المع مين بطريقة غير الئقة 21 01
 منخفض 1.100 2.28 .ستخداا الهاتل النقال لتصوير الط بة بطريقة غير الئقةا 21 01
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ستتتتترقة بعتتتتتض الممت يتتتتتات الخاصتتتتتة بأحتتتتتد المع متتتتتين بهتتتتتدل  01 1.
  .تخويفر

 منخفض 1.046 2.13

لتتتتائا  –ارستتتال بريتتتد اليترونتتتي يحتتتوء  بتتتارات غيتتتر مهذبتتتة  21 0.
 خادلة ل حيا   حد المع مين 

 منخفض 0.983 2.04

 منخفض 1.057 2.03 .التلاجر مع الط بة باستخداا آالت حادث 00 2.

 منخفض 0.986 2.02  .التعدء بالضرب   ى أحد المع مين .0 0.
 متوسط 0.764 2.7000 الدرجة الكلية

 
ي حا من الجدول السابق الذء يعبر  ن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

أنمتتتاط الستتت و  العتتتدواني الستتتائدث لتتتد  ط بتتتة المرح تتتة الثانويتتتة فتتتي متتتدارس   تتتى مستتتتو  ينتتتة الدراستتتة  
وانحترال ( 25.1)أن المتوسط الحسابي ل درجة الي يتة محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع مين، 

نويتة مستو  أنماط الس و  العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثاوهذا يدل   ى أن ( 2..15)معيارء 
 .جا ت بمستو  متوسط في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع مين 

 
فقتترث بمستتتو  ( 2)فقتترث جتتا ت بمستتتو  متوستتط، و( .2)أن ( .05)يمتتا وتلتتير النتتتائل فتتي الجتتدول رقتتا 

  تتتى أ  تتتى متوستتتط حستتتابي " التتترد بالمثتتتل   تتتى متتتن يعتتتتدء   يتتتر لفايتتتا  " وحصتتت ت الفقتتترث . متتتنخفض
بمتوستتتط حستتتابي "  التتتتدافع القتتتوء والحتتتاد بتتتين الط بتتتة أثنتتتا  الختتتروج متتتن الصتتتل" ي يهتتتا فقتتترث  ،(25.0)
، (2512)  تتى أقتتل متوستتط حستتابي " التعتتدء بالضتترب   تتى أحتتد المع متتين  "وحصتت ت الفقتترث (. .252)

 .(2512)بمتوسط حسابي " التلاجر مع الط بة باستخداا آالت حادث " ي يها فقرث 

 
ساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  ينة الدراسة   تى وقامت الباحثة بح

 (العتدوان   تى الممت يتات ،العتدوان الرمتاء ،العتدوان ال فاتي ،العدوان الجسدء)أنماط الس و  العدواني 
 . لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث
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سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ألنماط المتو(: 2.3)جدول 

 (العدوان على الممتلكات ،العدوان الرمزي ،العدوان اللفظي ،العدوان الجسدي)السلوك العدواني 

 .لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظة رام هللا والبيرة

 

االنحرافتتات المعياريتتة الستتتجابات وي حتتا متتن الجتتدول الستتابق التتذء يعبتتر  تتن المتوستتطات الحستتابية و 
أنمتتتاط الستتت و  العتتتدواني لتتتد  ط بتتتة المرح تتتة الثانويتتتة فتتتي متتتدارس أفتتتراد  ينتتتة الدراستتتة   تتتى مجتتتاالت 

وانحترال ( 25.1)أن المتوستط الحستابي ل درجتة الي يتة محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع متين 
لستتت و  العتتتدواني الستتتائدث لتتتد  ط بتتتة المرح تتتة مستتتتو  أنمتتتاط ا، وهتتتذا يتتتدل   تتتى أن (2..15)معيتتتارء 

جتتتا ت بمستتتتو  متوستتتط، وقتتتد الثانويتتتة فتتتي متتتدارس محافاتتتة راا اهلل والبيتتترث متتتن وجهتتتة ناتتتر المع متتتين 
حصتتتل العتتتتدوان ال فاتتتي   تتتتى أ  تتتى متوستتتتط حستتتتابي ي يتتتر العتتتتدوان الجستتتدء ومتتتتن ثتتتا العتتتتدوان   تتتتى 

 .سطالممت يات ي ير العدوان الرماء وي ها جا ت بمستو  متو 

 
 : النتائج المتعلقة بالس ال الثاني  6...2

 
فـي مسـتوى أنمـاط الســلوك ( α ≤1.11)هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنــد مسـتوى الداللـة 

العــدواني الســائدة لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي مــدارس محافظــة رام اهلل والبيــرة مــن وجهــة نظــر 
جتماعية، عـدد سـنوات الخبـرة، نـوع المدرسـة، عـدد طلبـة تعزى لمتغيرات الجنس، الحالة اال المعلمين

 المدرسة، عدد طلبة الصف؟

 :ولإلجابة عن هذا الس ال تم تحويله إلى الفرضيات التالية
 
   

 المستوى راف المعيارياالنح المتوسط الحسابي المجاالت الرقم

 متوسط 0.792 2.9079  دوان لفاي 0

 متوسط 0.813 2.6757  دوان جسدء  2

 متوسط 0.840 2.5800  دوان رماء 0

 متوسط 0.838 2.6395  دوان   ى الممت يات .

 متوسط 0.746 2.7000 الدرجة الكلية
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 :نتائج الفرضية األولى 6...3.2 
  
فـي مسـتوى أنمـاط السـلوك ( α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات دالله إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة "

ي الســائدة لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي مــدارس محافظــة رام اهلل والبيــرة مــن وجهــة نظــر العــدوان
 ".المعلمين تعزى لمتغير الجنس

 
والمتوستطات الحستابية الستتجابة أفتراد " ت"ولفحص الفرضية الصتفرية ا ولتى تتا حستاب نتتائل اختبتار 

ط بتتتة المرح تتتة الثانويتتتة فتتتي متتتدارس   ينتتتة الدراستتتة   تتتى مستتتتو  أنمتتتاط الستتت و  العتتتدواني الستتتائدث لتتتد 
 .محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع مين تعا  لمتغير الجنس

 
للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لمستوى أنماط السلوك " ت"نتائج اختبار (: 1.3)جدول 

بيرة من وجهة نظر العدواني السائدة لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظة رام هللا وال

 المعلمين  يعزى لمتغير الجنس

مستوى  "t"قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال
 الداللة

 0.090 1.705 0.81457 3.0167 76 ذير  دوان لفاي
 0.75832 2.7990 76 أنثى

 *0.000 4.992 0.74507 2.9816 76 ذير   دوان جسدء
 0.76595 2.3697 76 أنثى

 0.381 0.879 0.77462 2.6404 76 ذير  دوان رماء
 0.91083 2.5197 76 أنثى

 0.263 1.124 0.79197 2.7158 76 ذير  دوان   ى الممت يات
 0.88028 2.5632 76 أنثى

 2.235 0.70582 2.8335 76 ذكر الدرجة الكلية
 

0.027* 
 0.76679 2.5664 76 أنثى

 (α ≥ 0.05)ئية  ند مستو  الداللة دالة احصا*
 

، أء (.1512)، ومستتو  الداللتة (25222)ل درجتة الي يتة " ت"يتبين من خ ل الجدول السابق أن قيمة 
أنتتر توجتتد فتتروق فتتي مستتتو  أنمتتاط الستت و  العتتدواني الستتائدث لتتد  ط بتتة المرح تتة الثانويتتة فتتي متتدارس 

تعتتتا  لمتغيتتتر الجتتتنس، ولمجتتتال العتتتدوان الجستتتدء،  محافاتتتة راا اهلل والبيتتترث متتتن وجهتتتة ناتتتر المع متتتين
 .ويانت الفروق لصالح الذيور، أء تا رفض الفرضية الصفرية ا ولى

 



 78 

 :نتائج الفرضية الثانية 2.1.2.3
 
فـي مسـتوى أنمـاط السـلوك ( α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات دالله إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة "

لثانويــة فــي مــدارس محافظــة رام اهلل والبيــرة مــن وجهــة نظــر العــدواني الســائدة لــدى طلبــة المرحلــة ا
 "المعلمين  تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 
والمتوستطات الحستتابية الستتجابة أفتتراد " ت"ولفحتص الفرضتتية الصتفرية الثانيتتة تتا حستتاب نتتائل اختبتتار 

لثانويتتتة فتتتي متتتدارس  ينتتتة الدراستتتة   تتتى مستتتتو  أنمتتتاط الستتت و  العتتتدواني الستتتائدث لتتتد  ط بتتتة المرح تتتة ا
 .محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع مين تعا  لمتغير الحالة االجتما ية

 
للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لمستوى أنماط السلوك " ت"نتائج اختبار (: 3.3)جدول 

ة من وجهة نظر العدواني السائدة لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظة رام هللا والبير

 المعلمين  يعزى لمتغير الحالة االجتماعية

الحالــــــــــــــــــــــــة  المجال
 االجتماعية

المتوســــــط  العدد
 الحسابي

االنحــــــــــــــــراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "t"قيمة

 1.010 0.010 0.83197 2.8444 111 متاوج  دوان لفاي
 0.68113 3.0530 36 أ اب

 1.221 0.202 0.86625 2.6126 111 متاوج  دوان جسدء
 0.64342 2.8028 36 أ اب

 *.1.11 2.121 0.88759 2.4520 111 متاوج  دوان رماء
 0.62535 2.9190 36 أ اب

 1.011 0.012 0.87512 2.5622 111 متاوج  دوان   ى الممت يات
 0.71360 2.7861 36 أ اب

 *0.0.0 2.... 0.78740 2.6153 111 متزوج الدرجة الكلية
 0.59360 2.8953 36 زبأع

 (α ≥ 0.05)دالة احصائية  ند مستو  الداللة *

، أء (.1512)، ومستتو  الداللتة (25221)ل درجتة الي يتة " ت"يتبين من خ ل الجدول السابق أن قيمة 
أنتتر توجتتد فتتروق فتتي مستتتو  أنمتتاط الستت و  العتتدواني الستتائدث لتتد  ط بتتة المرح تتة الثانويتتة فتتي متتدارس 

اهلل والبيتتترث متتتن وجهتتتة ناتتتر المع متتتين تعتتتا  لمتغيتتتر الحالتتتة االجتما يتتتة، ولمجتتتال العتتتدوان محافاتتتة راا 
 .الرماء، ويانت الفروق لصالح العااب، أء تا رفض الفرضية الصفرية الثانية
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 : نتائج الفرضية الثالثة 6...1.2
 
مـاط السـلوك فـي مسـتوى أن( α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات دالله إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة "

العــدواني الســائدة لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي مــدارس محافظــة رام اهلل والبيــرة مــن وجهــة نظــر 
 ."المعلمين تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

ولفحتص الفرضتتية الصتتفرية الثالثتتة تتتا حستتاب المتوستتطات الحستتابية الستتتجابة أفتتراد  ينتتة الدراستتة   تتى 
الستتائدث لتتد  ط بتة المرح تتة الثانويتتة فتتي متتدارس محافاتتة راا اهلل والبيتترث مستتو  أنمتتاط الستت و  العتتدواني 

 .من وجهة نار المع مين تعا  لمتغير  دد سنوات الخبرث

في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:1.3)جدول  

المرحلة الثانوية في مدارس محافظة متوسطات مستوى أنماط السلوك العدواني السائدة لدى طلبة 

 رام هللا والبيرة من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة المجال
 

  دوان لفاي
 1.112 2.8929 28 سنوات .أقل من 

 1.111 2.9711 44 سنوات 01-.من 
 1.111 2.8784 80 اتسنو  01أيثر من 

 
  دوان جسدء

 1.111 2.5679 28 سنوات .أقل من 
 1.121 2.8045 44 سنوات 01-.من 

 .1.11 2.6425 80 سنوات 01أيثر من 
 

  دوان رماء
 1.112 2.4107 28 سنوات .أقل من 

 1.122 2.7348 44 سنوات 01-.من 
 1.121 2.5542 80 سنوات 01أيثر من 

 
 مت يات دوان   ى الم

 1.100 2.3893 28 سنوات .أقل من 
 1.100 2.7432 44 سنوات 01-.من 

 1.101 2.6700 80 سنوات 01أيثر من 
 

 الدرجة الكلية
 ..0.4 2.5656 28 سنوات 6أقل من 

 0.460 2.8134 44 سنوات 0.-6من 
 0.2.4 2.6846 80 سنوات 0.أكثر من 

 

فروق ااهره في مستو  أنماط الس و  العدواني الستائدث لتد   دا وجود ( .25)ي حا من الجدول رقا 
ط بة المرح ة الثانوية في متدارس محافاتة راا اهلل والبيترث متن وجهتة ناتر المع متين  تعتا  لمتغيتر  تدد 

يما ( one way ANOVA)سنوات الخبرث، ولمعرفة داللة الفروق تا استخداا تح يل التباين ا حادء 
 :ياهر في الجدول التالي
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى أنماط السلوك : (1.3)جدول

العدواني السائدة لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظة رام هللا والبيرة من وجهة نظر 

 المعلمين تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة      

مجمــــــــــــــــــــــــــوع  مصدر التباين المجال  
 بعاتالمر 

درجـــــــــــــــــات 
 الحرية

متوســـــــــــــــط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
 المحسوبة

مســــــــــــــــــــتوى 
 الداللة

 1.198 1.126 2 1.252 بين المجمو ات  دوان لفاي

 

1.820 

 1.634 149 94.442 داخل المجمو ات 
 151 94.694 المجمور 

 1.864 1.572 2 1.144 بين المجمو ات  دوان جسدء

 

1.424 

 1.663 149 98.716 داخل المجمو ات 
 151 99.860 المجمور 

 1.345 1.955 2 1.911 بين المجمو ات  دوان رماء

 

1.264 

 1.711 149 105.865 داخل المجمو ات 
 151 107.776 المجمور 

 دوان   ى 
 الممت يات

 1.652 1.150 2 2.300 بين المجمو ات

 

1.195 

 1.696 149 103.743 داخل المجمو ات 
 151 106.043 المجمور 

 1.978 1.545 2 1.091 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

1.378 

 1.558 149 83.082 داخل المجموعات 
 151 84.173 المجموع 

 
وهتتي أيبتتر متتن مستتتو  الداللتتة ( 152.1)ومستتتو  الداللتتة ( 150.1)ي حتتا أن قيمتتة ل ل درجتتة الي يتتة 

(α ≥ 0.05 ) جتتد فتتروق دالتتة احصتتائيا  فتتي مستتتو  أنمتتاط الستت و  العتتدواني الستتائدث لتتد  أء أنتتر ال تو
ط بة المرح ة الثانوية في متدارس محافاتة راا اهلل والبيترث متن وجهتة ناتر المع متين  تعتا  لمتغيتر  تدد 

 . سنوات الخبرث، ويذل  ل مجاالت، وبذل  تا قبول الفرضية الصفرية الثالثة
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 : الرابعةنتائج الفرضية  6...3.2 
 
فـي مسـتوى أنمـاط السـلوك ( α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات دالله إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة "

العــدواني الســائدة لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي مــدارس محافظــة رام اهلل والبيــرة مــن وجهــة نظــر 
  ."المعلمين تعزى لمتغير نوع المدرسة

 
والمتوستطات الحستابية الستتجابة أفتراد " ت"ب نتتائل اختبتار ولفحص الفرضتية الصتفرية الرابعتة تتا حستا

 ينتتتة الدراستتتة   تتتى مستتتتو  أنمتتتاط الستتت و  العتتتدواني الستتتائدث لتتتد  ط بتتتة المرح تتتة الثانويتتتة فتتتي متتتدارس 
 .محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع مين يعا  لمتغير نور المدرسة

 
لة الستجابة أفراد العينة لمستوى أنماط السلوك للعينات المستق" ت"نتائج اختبار (: 1.3)جدول 

العدواني السائدة لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظة رام هللا والبيرة من وجهة نظر 

 .المعلمين تعزى لمتغير نوع المدرسة

المتوسط  العدد نوع المدرسة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "t"قيمة

 1.210 0.210 1.76625 2.9647 103 حيومية فاي دوان ل
 1.83884 2.7885 49 خاصة

 1.011 0.021 1.78664 2.7359 103 حيومية  دوان جسدء
 1.86099 2.5490 49 خاصة

 1.110 1.211 1.83662 2.5663 103 حيومية  دوان رماء
 1.86989 2.6088 49 خاصة

 دوان   ى 
 الممت يات

 1.010 1.111 1.81597 2.6709 103 حيومية
 1.88759 2.5735 49 خاصة

 .0.66 0.044 0.71188 2.7320 103 حكومية الدرجة الكلية
 0.81847 2.6327 49 خاصة

 
، أء (2..15)، ومستتو  الداللتة (15.22)ل درجتة الي يتة " ت"يتبين من خ ل الجدول السابق أن قيمة 

الستت و  العتدواني الستتائدث لتتد  ط بتة المرح تتة الثانويتة فتتي متتدارس  أنتر ال توجتتد فتروق فتتي مستتتو  أنمتاط
محافاتتتة راا اهلل والبيتتترث متتتن وجهتتتة ناتتتر المع متتتين تعتتتا  لمتغيتتتر نتتتور المدرستتتة، أء تتتتا قبتتتول الفرضتتتية 

 .الصفرية الرابعة
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 :نتائج الفرضية الخامسة 6...1.2
  
فـي مسـتوى أنمـاط السـلوك ( α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات دالله إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة "

العــدواني الســائدة لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي مــدارس محافظــة رام اهلل والبيــرة مــن وجهــة نظــر 
  ."المعلمين تعزى لمتغير عدد طلبة المدرسة 

ولفحص الفرضية الصفرية الخامسة تا حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد  ينتة الدراستة   تى 
اط الستت و  العتتدواني الستتائدث لتتد  ط بتة المرح تتة الثانويتتة فتتي متتدارس محافاتتة راا اهلل والبيتترث مستتو  أنمتت

 .من وجهة نار المع مين  يعا  لمتغير  دد ط بة المدرسة
 

في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:8.3)جدول 

ني السائدة لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظة متوسطات مستوى أنماط السلوك العدوا

 رام هللا والبيرة من وجهة نظر المعلمين  يعزى لمتغير عدد طلبة المدرسة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد طلبة المدرسة المجال
 1.111 3.0210 26 طالب 011أقل من   دوان لفاي

 1.111 2.9361 84 طالب 011-011من 
 1.111 2.7814 42 طالب 011أيثر من 

 1.112 2.8731 26 طالب 011أقل من   دوان جسدء
 .1.11 2.7417 84 طالب 011-011من 

 1.111 2.4214 42 طالب 011أيثر من 
 1.111 2.6635 26 طالب 011أقل من   دوان رماء

 1.110 2.6944 84 طالب 011-011من 
 1.1.2 2.2996 42 طالب 011أيثر من 

 دوان   ى 
 الممت يات

 1.110 2.7000 26 طالب 011أقل من 
 1.1.1 2.7393 84 طالب 011-011من 

 1.111 2.4024 42 طالب 011أيثر من 
 0.4.0 2.8122 26 طالب 00.أقل من  الدرجة الكلية

 0.0.0 2.7777 84 طالب 00.-00.من 
 .0.04 2.4751 42 طالب 00.أكثر من 

 
 دا وجود فروق ااهره في مستو  أنماط الس و  العدواني الستائدث لتد  ( .15)ا من الجدول رقا ي ح

ط بة المرح ة الثانوية في متدارس محافاتة راا اهلل والبيترث متن وجهتة ناتر المع متين  يعتا  لمتغيتر  تدد 
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يما ( one way ANOVA)ط بة المدرسة، ولمعرفة داللة الفروق تا استخداا تح يل التباين ا حادء 
 :ياهر في الجدول التالي

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى أنماط السلوك : (8.3)جدول

العدواني السائدة لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظة رام هللا والبيرة من وجهة نظر 

 المعلمين  يعزى لمتغير عدد طلبة المدرسة

درجـــــــــــــــات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

متوســـــــــــط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 1.853 1.536 2 1.072 بين المجمو ات  دوان لفاي
 

1.428 
 1.628 149 93.622 داخل المجمو ات 

 151 94.694 المجمور 
 3.185 2.047 2 4.094 بين المجمو ات  دوان جسدء

 
*1.044 

 1.643 149 95.766 داخل المجمو ات 
 151 99.860 المجمور 

 3.309 2.292 2 4.583 بين المجمو ات  دوان رماء
 

*1.039 
 1.693 149 103.193 داخل المجمو ات 

 151 107.776 المجمور 
 دوان   ى 
 الممت يات

 2.388 1.647 2 3.293 بين المجمو ات
 

1.095 
 1.690 149 102.750 مو اتداخل المج 

 151 106.043 المجمور 
 2.714 1.479 2 2.959 بين المجموعات الدرجة الكلية

 
0.070 

 0.545 149 81.214 داخل المجموعات 
 151 84.173 المجموع 

 
 (α ≥ 0.05)دالة احصائية  ند مستو  الداللة *
 

وهتتي أيبتتر متتن مستتتو  الداللتتة ( 151.1)ستتتو  الداللتتة وم( .25.0)ي حتتا أن قيمتتة ل ل درجتتة الي يتتة 
(α ≥ 0.05 )  أء أنتتر ال توجتتد فتتروق دالتتة احصتتائيا  فتتي مستتتو  أنمتتاط الستت و  العتتدواني الستتائدث لتتد

ط بتة المرح تتة الثانويتتة فتي متتدارس محافاتتة راا اهلل والبيتترث متن وجهتتة ناتتر المع متين تعتتا  لمتغيتتر  تتدد 
فروق في مجالي العدوان الجسدء والعدوان الرماء ويانت الفروق بين ط بة المدرسة، ولين تبين وجود 

طالتتتتب، وبتتتتذل  تتتتتا قبتتتتول  211-211طالتتتتب، لصتتتتالح متتتتن  211طالتتتتب و أيثتتتتر متتتتن 211-211متتتتن 
 :والجدول التالي يبين ذل . الفرضية الصفرية الخامسة
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لحسابية الستجابات للمقارنات البعدية بين المتوسطات ا( Scheffe)نتائج اختبار (: 31.3)الجدول 

 أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد طلبة المدرسة

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات المتغيرات المجال
العتتتتتتتتتتتتتتتدوان 

 الجسدء
 0.766 0.13141 طالب 011-011من  طالب 011أقل من 

 0.082 0.45165 طالب 011أيثر من 
 0.766 0.13141- طالب 011أقل من  طالب 011-011من 

 0.111 0.32024 طالب 011أيثر من 
 0.082 0.45165- طالب 011أقل من  طالب 011أيثر من  

 0.111 0.32024- طالب 011-011من 
العتتتتتتتتتتتتتتتدوان 

 الرماء
 0.986 0.03098- طالب 011-011من  طالب 011أقل من 

 0.219 0.36386 طالب 011أيثر من 
 0.986 0.03098 طالب 011أقل من  طالب 011-011من 

 0.046* 0.39484 طالب 011أيثر من 
 0.219 0.36386- طالب 011أقل من  طالب 011أيثر من 

 0.046* 0.39484- طالب 011-011من 

 (α ≥ 0.05)دالة احصائية  ند مستو  الداللة *
 
 

 : نتائج الفرضية السادسة 6...1.2
 
فـي مسـتوى أنمـاط السـلوك ( α ≥ 0.05) اللـةال توجد فروق ذات دالله إحصـائية عنـد مسـتوى الد "

العــدواني الســائدة لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي مــدارس محافظــة رام اهلل والبيــرة مــن وجهــة نظــر 
 المعلمين تعزى لمتغير عدد طلبة الصف

 
والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد " ت"ولفحص الفرضية الصفرية السادسة تا حساب نتائل اختبار "

ة الدراستتتة   تتتى مستتتتو  أنمتتتاط الستتت و  العتتتدواني الستتتائدث لتتتد  ط بتتتة المرح تتتة الثانويتتتة فتتتي متتتدارس  ينتتت
 .محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع مين تعا  لمتغير  دد ط بة الصل
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للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لمستوى أنماط السلوك " ت"نتائج اختبار (: 33.3)جدول 

السائدة لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظة رام هللا والبيرة من وجهة نظر  العدواني

 المعلمين  يعزى لمتغير عدد طلبة الصف

المتوســـــــــــط  العدد عدد طلبة الصف المجال
 الحسابي

االنحـــــــــــــراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "t"قيمة

 .1.11 1.012 1.77260 2.9003 103 طالب 1.أقل من   دوان لفاي
 1.83903 2.9239 49 طالب فأيثر 1.

 12..1 1.110 1.82113 2.7078 103 طالب 1.أقل من   دوان جسدء
 1.80048 2.6082 49 طالب فأيثر 1.

 1.011 1.0.0 1.82096 2.5542 103 طالب 1.أقل من   دوان رماء
 1.89927 2.6344 49 طالب فأيثر 1.

 تتتتتتتتتتتتتتتتدوان   تتتتتتتتتتتتتتتتى 
 الممت يات

 1.101 1.010 1.82959 2.6223 103 طالب 1.أقل من 
 1.86302 2.6755 49 طالب فأيثر 1.

 .0.20 4...0 0.73360 2.6943 103 طالب 60أقل من  الدرجة الكلية
 0.78089 2.7119 49 طالب ف كثر 60

 
 

، أء (15102)، ومستتو  الداللتة (15022)ل درجتة الي يتة " ت"يتبين من خ ل الجدول السابق أن قيمة 
أنتر ال توجتتد فتروق فتتي مستتتو  أنمتاط الستت و  العتدواني الستتائدث لتتد  ط بتة المرح تتة الثانويتة فتتي متتدارس 
محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع مين تعا  لمتغير  دد ط بة الصتل، أء تتا قبتول الفرضتية 

 .  الصفرية السادسة
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 ملخص النتائج   1.2.2.3
 

صتتل لنتتتائل هتتذه الدراستتة، والتتتي هتتدفت التتى التعتترل   تتى أنمتتاط الستت و  العتتدواني بعتتد االستتتعراض المف
لتتد  ط بتتة المرح تتة الثانويتتة متتن وجهتتة ناتتر المع متتين فتتي متتدارس محافاتتة راا اهلل والبيتترث فقتتد أاهتترت 

 : النتائل ما ي ي

 لمتوستط ن درجة أنمتاط الست و  العتدواني لتد  ط بتة المرح تة الثانويتة جتا ت متوستطة، حيتد ب تد اا
 . (1 .2..)، وانحرال معيارء (2 .1.)الحسابي ل درجة الي ية 

  فقرات بدرجة منخفضة، فقد حصت ت  (2)فقرث جا ت بدرجة متوسطة، و (.2)تلير النتائل الى أن
" ، ي يها فقرث (2. 0.)  ى أ  ى متوسط حسابي" الرد بالمثل   ى من يعتدء   ير لفايا  " الفقرث  

 . (2 ..2)بمتوسط حسابي  " اد بين الت ميذ أثنا  الخروج من الصل التدافع القوء والح

  ي يهتتا (2 .12)  تى أقتتل متوستط حستتابي " التعتدء بالضتترب   تى أحتتد المع متتين " حصت ت الفقتترث ،
 . (2 .12)بمتوسط حسابي " التلاجر مع الط بة باستخداا آالت حادث " فقرث 

 يتر العتتدوان الجستدء، ومتتن ثتا العتتدوان   تتى حصتل العتتدوان ال فاتي   تتى أ  تى متوستتط حستتابي، ي 
 . الممت يات، ي ير العدوان الرماء، وي ها جا ت بدرجة متوسطة

  ،توجتتد فتتروق فتتي درجتتة أنمتتاط الستت و  العتتدواني لتتد  ط بتتة المرح تتة الثانويتتة تعتتا  لمتغيتتر الجتتنس
 . ولمجال العدوان الجسدء، ويانت الفروق لصالح الذيور

 الستتت و  العتتتدواني لتتتد  ط بتتتة المرح تتتة الثانويتتتة تعتتتا  لمتغيتتتر الحالتتتة  توجتتتد فتتتروق فتتتي درجتتتة أنمتتتاط
 .   االجتما ية، ولمجال العدوان الرماء، ويانت الفروق لصالح العااب

   ال توجتتد فتتروق دالتتة احصتتائيا  فتتي درجتتة أنمتتاط الستت و  العتتدواني لتتد  ط بتتة المرح تتة الثانويتتة تعتتا
  .لمتغير  دد سنوات الخبرث، ويذل  ل مجاالت

   ال توجتتد فتتروق دالتتة احصتتائيا  فتتي درجتتة أنمتتاط الستت و  العتتدواني لتتد  ط بتتة المرح تتة الثانويتتة تعتتا
 . لمتغير نور المدرسة

   ال توجتتد فتتروق دالتتة احصتتائيا  فتتي درجتتة أنمتتاط الستت و  العتتدواني لتتد  ط بتتة المرح تتة الثانويتتة تعتتا
وان الجستدء والعتدوان الرمتاء، لمتغير  دد ط بة المدرسة، ولين تبين وجود فتروق فتي مجتالي العتد

 . طالب 211 – 211طالب، ومن ثا من  211ويانت الفروق لصالح أقل من 

   ال توجتتد فتتروق دالتتة احصتتائيا  فتتي درجتتة أنمتتاط الستت و  العتتدواني لتتد  ط بتتة المرح تتة الثانويتتة تعتتا
 . لمتغير  دد ط بة الصل
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 الفصل الخامس 

 النتائج والتوصيات مناقشة 

 

 :النتائج والتوصيات مناقشة
 

يتناول هذا الفصل مناقلة النتائل التي توص ت اليها دراسة أنمتاط الست و  العتدواني لتد  ط بتة المرح تة 
الثانوية من وجهة نار المع مين في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث، وتفستير هتذه النتتائل وفقتا   ستئ تها 

 . ي تراها الباحثة في ضو  نتائل هذه الدراسةوفرضياتها، ثا  رضا  ل توصيات والمقترحات الت

 

 :                  مناقشة نتائج الدراسة ..3

 

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالس ال األول ..3.3

العتدوان الجستدء، العتدوان ال فاتي، العتدوان الرمتاء، العتدوان   تى )ما مستو  أنمتاط الست و  العتدواني 
لمرح تتتة الثانويتتتة فتتتي متتتدارس محافاتتتة راا اهلل والبيتتترث متتتن وجهتتتة ناتتتر الستتتائدث لتتتد  ط بتتتة ا( الممت يتتتات
 المع مين؟ 

أن الدرجتتتة الي يتتتة  نمتتتاط الستتت و  العتتتدواني لتتتد  ط بتتتة المرح تتتة الثانويتتتة فتتتي  (.05)تبتتتين متتتن الجتتتدول 
متتدارس محافاتتة راا اهلل والبيتترث متتن وجهتتة ناتتر المع متتين جتتا ت بدرجتتة متوستتطة، حيتتد ب تتد المتوستتط 

 (.                          2.1..)، وانحرال معيارء (1.2.)ل درجة الي ية الحسابي 
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حول مستو  أنماط الس و  العدواني من  (2100)واتفقت بذل  هذه النتيجة مع دراسة أبوغالي و وض 
حتتول مستتتو   (2110)واتفقتتت متتع دراستتة بريتتات . وجهتتة ناتتر المع متتين بأنهتتا جتتا ت بدرجتتة متوستتطة

 (2100)لمااهر الس و  الصفي الس بي بأنر يان متوسطا ، واتفقتت متع دراستة اللتدفان  تقييا المع مين
فقرث جتا ت  (.2)أن  الى لالنتائحول درجة انتلار الس و  العدواني ويان بدرجة متوسطة،وقد ألارت 

الترد بالمثتل   تى متن يعتتدء   يتر " فقرات بدرجة منخفضة، فقد حص ت الفقرث  (2)بدرجة متوسطة، و 
التدافع القتوء والحتاد بتين الط بتة أثنتا  الختروج " ، ي يها فقرث (0.2.)  ى أ  ى متوسط حسابي " فايا  ل

 . (2 ..2)بمتوسط حسابي " من الصل 
 

تقييد حرية المع مين ومنعها من اتخاذ ا جرا ات العقابية التتي تتناستب  الىوتعاو الباحثة هذه النتيجة 
ن الط بة، ممتا يلتجع الط بتة   تى التمتادء فتي ست وياتها العدوانيتة   مع الموقل العدواني الذء يصدر

وخاصتتتتة ال فايتتتتة والتمتتتترد   تتتتى قتتتتوانين المدرستتتتة دون ختتتتول أو ايتتتتتراد متتتتن العقتتتتاب أو ال تتتتوا   تتتتى 
بأن من ا سباب المثيرث ل س و   (2112)تصرفاتها، فقد ورد في ا دب النارء يما جا  في الفسفوس 

 . من انعداا العقاب في المدرسةالعدواني هو تأيد الطالب 
 

فع تتتتى التتتترغا متتتتن الضتتتتغوطات النفستتتتية ومتتتتا ينتتتتتل  نهتتتتا متتتتن اضتتتتطرابات نفستتتتية بستتتتبب الضتتتتغوطات 
االقتصتتتادية واالجتما يتتتة التتتتي يمتتتر بهتتتا الطالتتتب وأستتترتر، و تتتدا قتتتدرث الط بتتتة المتتتراهقين   تتتى التتتتبار 

لمدرستتتة، ونقتتتص أو انعتتتداا حاجتتتاتها ا ساستتتية الملتتترو ة، ويتتتذل  أستتت وب ولخصتتتية المع تتتا ومتتتدير ا
الخدمات ا رلادية المدرسية، اال أن الطالب في هذه المرح ة العمرية الهامة والحساسة يجتب أن ييتون 
ناضتتجا  فتتي تفييتتره، و  تتى قتتدر متتن التتو ي واالنضتتباط النفستتي واالجتمتتا ي، ا متتر التتذء يستتا ده   تتى 

وحتتتى يستتا ده المع تتا . جتمتتا ي حولتترتخطتتي الصتتعوبات ومواجهتتة العقبتتات ومتتن ثتتا تييفتتر بتتالمحيط اال
يعمتل   تى  انيتحتا   ى المع ا  (2111)  ى ذل  االنضباط والهدو  النفسي ويما جا  في الليباني 

توثيق الص ة بين المدرسة والبيت ل تعرل   ى الوضع النفسي ل طالب، وتوفير جو اجتما ي ست يا فتي 
 بة   ى استغ ل قدراتها ومواهبها في أمور نافعة المدرسة يحقق الصحة النفسية ل طالب، وتلجيع الط

 . يل بحسب ميولر وقدراتر
   

ي يهتا  ،(2 .12)  تى أقتل متوستط حستابي " التعتدء بالضترب   تى أحتد المع متين  "الفقترث يما حصت ت 
 . (2 .12)بمتوسط حسابي " التلاجر مع الط بة باستخداا آالت حادث " فقرث 
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أن الط بة ال يتجرلون بالتعدء   ى مع ميها باستتخداا الضترب ااّل فتي  الى وتعاو الباحثة هذه النتيجة
بعض الحاالت النادرث، أء  ندما يلتد الخ ل بين الطالب و المع ا بطريقة تفقده السيطرث   ى نفسر، 

التصتترل بطريقتتة غيتتر مقبولتتة  لتتذل    تتى  التتى  فيستتتثار غضتتبر بلتتيل يبيتتر، ا متتر التتذء يتتلدء بتتر
استتتفااا الطالتب لدرجتتة  اث خصتتائص هتذه المرح تة العمريتتة  الحساستة، فتت  يقتوا باستتثارث أوالمع تا مرا ت

تجع ر غير قادر   ى التحيا بانفعاالتر مهما يان حجا الخ ل، بتل   يتر أن يستتخدا الحيمتة وضتبط 
 .  النفس في تعام ر مع ط بتر

 
تخداا اآلالت الحتتادث، ومتتا قتتد ينتتتل وبالنستتبة الستتتخداا اآلالت الحتتادث، فالطالتتب يتتدر  متتد  خطتتورث استت

 ن ذل  من  واقب وخيمة، لتذل  فالطالتب   تى ا غ تب ال يتجترأ   تى استتخداا متا يستبب لتر التعاستة 
 . ا بدية لر و سرتر ويذل   سرث من يعتد    ير

 
، (01.2)يما ألارت نتيجة السلال ا ول أيضا  أن العدوان ال فاي حصتل   تى أ  تى متوستط حستابي 

. 22)، ي يتتر العتتدوان   تتى الممت يتتات بمتوستتط حستتابي (2..2)يتتر العتتدوان الجستتدء بمتوستتط حستتابي ي 
حيد يان المتوسط . ، وي ها جا ت بدرجة متوسطة(2. 21)، ي ير العدوان الرماء بمتوسط حسابي (2

 . (2. 1.)الحسابي ل درجة الي ية 
 

لعتدوان ا يثتر انتلتارا  بتين المتراهقين، فأستاليب أن العدوان ال فاتي هتو ا الىوتعاو الباحثة هذه النتيجة 
العتتدوان لتتد  المتتراهقين تخت تتل  متتا هتتي  نتتد ا طفتتال، فالطفتتل وبحستتب طبيعتتة المرح تتة العمريتتة التتتي 

العتتدوان المتتادء، فيضتترب ويريتتل ويبصتتق وييّستتر ويت تتل ا لتتيا  حولتتر، أمتتا  التتىيعيلتتها ي جتتأ  تتادث 
اه يأبى أن يتصرل يا طفال في جأ في أيثر المواقتل التى ممارستة المراهق فهو أيثر نضجا  واتاانا ، فتر 

العتتتدوان ال فاتتتي وي تتتي ذلتتت  العتتتدوان الجستتتدء، وخصوصتتتا  أن المراهتتتق يتميتتتا بخبتتترث أيثتتتر وأوستتتع فتتتي 
 .  أساليب العدوان ال فاي مما هي لد  الطفل

 
بأن العدوان ( AFernandez & others, 2010)وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة افرنانديا وآخرون 

 . ال فاي يعتبر من بين أيثر أنوار العدوان ليو ا  في مرح ة المراهقة

العتدوان المتادء  أن التىال تتان ألتارتا  (2112)، ودراسة أبتو  يتد (2111)بينما اخت فت مع دراسة دوا 
 .ا يثر انتلارا  من بين أنماط الس و  العدواني ي ير العدوان العدوان ال فاي هو

فتتي أن العتتدوان الرمتتاء هتتو أقتتل  (2112)، ودراستتة أبتتو  يتتد (2111)حتتين اتفقتتت متتع دراستتة دوا  فتتي
 .أنماط الس و  العدواني انتلارا  
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 :مناقشة النتائج المتعلقة بالس ال الثاني 2.3.1
 

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 3.2.3.1
 

فتتتتي مستتتتتو  أنمتتتتاط الستتتت و   (α ≤ 1512)اللتتتتة ال توجتتتتد فتتتتروق ذات داللتتتتة احصتتتتائية  نتتتتد مستتتتتو  الد
العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع متين 

 . تعا  لمتغير الجنس
 

أء  (1..12)ومستتتو  الداللتتة ( 222.2)ل درجتتة الي يتتة  (ت)أن قيمتتة : أاهتترت نتتتائل الفرضتتية ا ولتتى
فتتتي مستتتتو  أنمتتتاط الستتت و   (α ≤ 12.1)ق ذات داللتتتة احصتتتائية  نتتتد مستتتتو  الداللتتتة أنتتتر توجتتتد فتتترو 

العتتدواني الستتائدث لتتد  ط بتتة المرح تتة الثانويتتة تعتتا  لمتغيتتر الجتتنس، ولمجتتال العتتدوان الجستتدء، ويانتتت 
 . و  ير تا رفض الفرضية الصفرية ا ولى. الفروق لصالح الذيور

 
لذيور غالبا  ها ا يثر ممارستة ل ست ويات العدوانيتة بالنستبة لرنتاد وتعاو الباحثة هذه النتيجة الى أن ا

وهتذا متتا تلتتير لتتر نتتتائل العديتتد متتن الدراستتات، وقتتد ييتتون الستتبب فتتي ذلتت  هتتو طبيعتتة خصتتائص ا والد 
التتذيور متتن حيتتد اللتتدث والصتت بة والخلتتونة التتتي تميتتاها  تتن الفتيتتات، ويقاب تتر المع تتا فتتي ردود فعتتل 

ن بنفس الطريقة من الحدث اللدث والغ اة، فينتتل  تن ذلت  ست ويات  دوانيتة، أو  ن واستجابات قد تيو 
فالمع مة يغ ب . المع مة ا نثى في بعض ا حيان قد تيون أقدر   ى التعامل مع طالباتها ب ين ولطل

رستتها ، بينمتتا المع تتا فهتتو مصتتدر الستت طة والقتتوث والستتيطرث التتتي يماا ا  يهتتا الحنتتان والرقتتة التتتي تميتتا 
ا ب   تتى أوالده، يمتتا أننتتا ال نغفتتل دور ا ستترث فتتي تنلتتئة ا بنتتا  متتن حيتتد التتتدليل الاائتتد أو ا همتتال 
الاائد في تنمية العدوان  ن ا والد، ويذل  تأثير جما تة الرفتاق، فا سترث العربيتة تستمح لتالوالد التذيور 

ت ومتتنحها الحريتتة دون مراقبتتة يافيتتة بمغتتادرث المنتتال ومقاب تتة ا صتتدقا  فتتي أمتتاين مخت فتتة ولعتتدث ستتا ا
 .لتصرفاتها وس وياتها، وهذا غير مقبول وال يسمح بر لرناد

  
فتتي وجتتود ستت و   تتدواني  نتتد التتذيور أيثتتر متتن ( 2111)وقتتد اتفقتتت هتتذه النتيجتتة متتع دراستتة مستتالمة 

عتدواني، في وجود فروق بين الجنسين في ميونات الس و  ال (2112)ا ناد، واتفقت مع دراسة توفيق 
في العدوان ال فاي والبدني، حيد يان ل ذيور من ط بة المرح ة الثانوية متوستطات أ  تى متن ا نتاد، 
فتتي حتتين حصتت ت ا نتتاد   تتى متوستتطات أ  تتى متتن التتذيور   تتى متغيتتر العتتدوان ال فاتتي، لتتد   ينتتة 

ين الجنسين فتي فروق جوهرية ب في وجود (2112)واتفقت مع دراسة خ يفة والهولي . المرح ة الجامعية
واتفقتت متع دراستة محمتد . مااهر الس و  العدواني وتاايد الس و  العدواني لتد  التذيور مقارنتة با نتاد
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في وجود فروق دالة احصتائيا  بتين التذيور واالنتاد فتي أبعتاد الست و  العتدواني،  (2110)و بد الرحمن 
فتتي  (2111)بتتو مصتتطفى والستتميرء واتفقتتت متتع دراستتة أ. والدرجتتة الي يتتة لتتر، والفتتروق لصتتالح االنتتاد

 & Torregrosa)واتفقت مع دراسة . وجود فروق بين الجنسين في أحد أبعاد  ابعاد الس و  العدواني

others,2011) بأن هنا  اخت ل باخت ل الجنس بتين المتراهقين التذين يمارستون الست و  العتدواني .
. ن بنسبة أيبر بين الرجال مقارنتة بالنستا بانتلار العدوا (Pena&others,2008)   واتفقت مع دراسة

بعتدا وجتود فتروق دالتة احصتائيا  بتين الطت ب التذيور  ( Iravani ,2012)في حين اخت فت مع دراستة 
واالنتتتاد فتتتي العتتتدوان، وليتتتن تتتتاداد العدوانيتتتة لتتتد  الط بتتتة التتتذيور بتقتتتدا العمتتتر، وتقتتتل العدوانيتتتة لتتتد  

فتتي  (AFernandez&others,2010)اخت فتتت متتع دراستتة و . الطالبتتات االنتتاد ي متتا تقتتدمن فتتي العمتتر
واخت فتت متع .  دا وجود فروق بين الجنسين في  تدد مترات تيترار اال تتدا ات التتي يرتيبهتا المراهقتون

. متتن حيتتد  تتدا وجتتود فتتروق دالتتة احصتتائيا  تعتتا  لمتغيتتر الجتتنس (2100)دراستتة أبتتو غتتالي و تتوض 
فتتروق دالتتة احصتتائيا  بتتين متوستتطات درجتتة الستت و   بعتتدا وجتتود (2100)واخت فتتت متتع دراستتة اللتتدفان 
 . العدواني تعا  لمتغير الجنس

 

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 2.2.3.1
 

فتتتي مستتتتو  أنمتتتاط الستتت و   (α ≤ 12 .1)ال توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة احصتتتائية  نتتتد مستتتتو  الداللتتتة 
دارس محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع متين العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في م

 . تعا  لمتغير الحالة االجتما ية
 

، أء (1..12)، ومستتو  الداللتة (221.2)ل درجتة الي يتة  (ت)أاهرت نتتائل الفرضتية الثانيتة أن قيمتة 
الحالتتة  أنتتر توجتتد فتتروق فتتي مستتتو  أنمتتاط الستت و  العتتدواني لتتد  ط بتتة المرح تتة الثانويتتة تعتتا   لمتغيتتر

االجتما يتتتة، ولمجتتتال العتتتدوان الرمتتتتاء، ويانتتتت الفتتتروق لصتتتالح العتتتتااب، أء انتتتر تتتتا رفتتتض الفرضتتتتية 
 .الصفرية الثانية

وتعاو الباحثة هذه النتيجة الى أن نارث المع ا ا  اب لتصرفات الط بة وملايستها تخت ل  ن نارث  
ا ختتوث،  فيمتتا بيتتنها يمتتا يحتتدد بتتين جميتتعالمع تتا المتتتاوج التتذء ا تتتاد   تتى ملايستتة أبنائتتر و تتدوانيتها 

فهو ينار الى س ويات الط بة من خت ل نارتتر ا بويتة  والده، أمتا المع تا ا  تاب فتيتون نارتتر التى 
ست ويات الط بتة العدوانيتة وخاصتتة العتدوان الرمتاء تغ تتب   يهتا الحساستية التتتي تستتثير غضتبر وتلتتعره 

ية، والتتهيا، والحريتات وا يمائتات، وافتعتال المقالتب، وغيتر باالستفااا من خ ل ممارسة الط بتة ل ستخر 
 . ذل  من مااهر العدوان الرماء
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 : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 1.2.3.1
 

فتتتتي مستتتتو  أنمتتتتاط الستتتت و   (α ≤ 12.1)ال توجتتتد فتتتتروق ذات داللتتتة احصتتتتائية  نتتتد مستتتتتو  الداللتتتة 
ثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع متين العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة ال

 . تعا  لمتغير  دد سنوات الخبرث
 

وهتتي ( 2.1.1)ومستتتو  الداللتة  (0.1.1)ل درجتة الي يتة  (ل)أاهترت نتتائل الفرضتتية الثالثتة أن قيمتتة 
  أنمتتاط وهتتذا يتتدل   تتى  تتدا وجتتود فتتروق اتتاهرث فتتي  مستتتو  (α ≤ 12.1)أيبتتر متتن مستتتو  الداللتتة 

الس و  العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية تعتا  لمتغير تدد ستنوات الخبترث، ويتذل  ل مجتاالت، 
 .وبذل  تا قبول الفرضية الصفرية الثالثة

   

وتتتتر  الباحثتتتة أن المع متتتين والمع متتتات ستتتوا  أيتتتانوا ممتتتن لتتتديها ستتتنوات خبتتترث يثيتتترث أا ق ي تتتة، فجميتتتع 
لاتترول والضتتغوطات المهنيتتة، ويعتتانون نفتتس المعانتتاث التتتي يواجهونهتتا بستتبب المع متتين يعيلتتون نفتتس ا

انتلتتتار أنمتتتاط الستتت و  العتتتدواني بتتتين ط بتتتة المتتتدارس، وتمتتتردها   تتتى مع متتتيها و  تتتى أنامتتتة وقتتتوانين 
 .المدرسة

 
 : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 3.2.3.1

 
فتتتي مستتتتو  أنمتتتاط الستتت و   (α ≤ 12 .1)لداللتتتة ال توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة احصتتتائية  نتتتد مستتتتو  ا

العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع متين 
 .تعا  لمتغير نور المدرسة

 
أء أنر  (2.1..)ومستو  الداللة  (22.1.)ل درجة الي ية  (ت)أاهرت نتائل الفرضية الرابعة أن قيمة 

ال توجد فروق في مستو  أنماط الس و  العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانويتة تعتا  لمتغيتر نتور 
 .المدرسة، أء تا قبول الفرضية الصفرية الرابعة

 
بأنتر ال توجتد فتروق دالتة احصتائيا  تعتا  لمتغيتر نتور  (2112)اتفقت هذه الدراسة مع دراسة القضتماني 

 . المدرسة
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أنر ال فرق بين ط بتة المدرستة الخاصتة وبتين ط بتة المدرستة الحيوميتة متن حيتد ممارستة وتر  الباحثة 
الستتت ويات العدوانيتتتة، فجميتتتع الط بتتتة يعيلتتتون نفتتتس الاتتترول البيئيتتتة المحيطتتتة   تتتى مستتتتو  المجتمتتتع، 
باستتتتثنا  الاتتترول ا ستتترية الخاصتتتة بيتتتل أستتترث والتتتتي تمياهتتتا  تتتن غيرهتتتا متتتن ا ستتتر، ولهتتتذا فالط بتتتة 

ستت ويات  دوانيتتة متلتتابهة فتتي مدارستتها بغتتض الناتتر  تتن نتتور المدرستتة، ولتتذل  فناتترث مع تتا يمارستتون 
 . المدرسة الخاصة  نماط الس و  العدواني ال تخت ل  ن نارث مع ا المدرسة الحيومية

 
 : النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة 1.2.3.1

 
فتتتي مستتتتو  أنمتتتاط الستتت و   (α ≤ 12. 1)ال توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة احصتتتائية  نتتتد مستتتتو  الداللتتتة 

العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع متين 
 . تعا  لمتغير  دد ط بة المدرسة

 
وهتي أيبتر متن مستتو  الداللتة  (2 ..0.)ل درجة الي ية  (ل)أاهرت نتائل الفرضية الخامسة أن قيمة 

(α ≤ 12 .1)   أء انتتر ال توجتتد فتتروق دالتتة احصتتائيا  فتتي مستتتو  أنمتتاط الستت و  العتتدواني الستتائدث لتتد
ط بتتة المرح تتة الثانويتتة تعتتا  لمتغيتتر  تتدد ط بتتة المدرستتة، وليتتن تبتتين وجتتود فتتروق فتتي مجتتالي العتتدوان 

( 211 – 211)طالتتب ومتتن ثتتا متتن ( 211)الجستدء والعتتدوان الرمتتاء ويانتتت الفتتروق لصتتالح أقتتل متتن 
 . وبذل  تا قبول الفرضية الصفرية الخامسة طالب،

 
الباحثة تعتقد بأن السبب في  دا وجود فروق في مستو  أنماط الس و  العدواني السائدث تعتا  لمتغيتر 
 دد ط بة المدرسة هو أن مستو  أنماط الس و  العتدواني الستائدث متن وجهتة ناتر المع متين تتحتدد متن 

لتتيس متتتن ختت ل  تتدد ط بتتتة المدرستتة، خاصتتة وأن العتتتدوان ختت ل  خصتتائص ونو يتتة ط بتتتة المدرستتة و 
وتعتقتتد الباحثتتة بتتأن ستتبب . ال فاتتي والعتتدوان   تتى الممت يتتات همتتا نمطتتان ستتائدان بتتين ط بتتة المتتدارس
 – 211)ومتن ثتا متن ( 211)وجود فروق في مجالي العدوان الجسدء والعدوان الرماء لصالح أقل متن

ستة  ي متا ااد تتأثير الط بتة   تى بعضتها التبعض فتي ممارستتة هتو أنتر ي متا قتلّ   تدد ط بتة المدر ( 211
العتتدوان الجستتدء والعتتدوان الرمتتاء نتيجتتة ايتتادث االحتيتتا  والتواصتتل االجتمتتا ي فيمتتا بيتتنها بستتبب ق تتة 

 . ددها مما يلدء الى ايادث الناا ات فيما بينها ومن ثا ايادث الس ويات العدوانية الجسدية والرماية
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 :   المتعلقة بالفرضية السادسةالنتائج  1.2.3.1
                          

فتتتي مستتتتو  أنمتتتاط الستتت و   (α  ≤ 12. 1)ال توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة احصتتتائية  نتتتد مستتتتو  الداللتتتة 
العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع متين 

 . ة الصلتعا  لمتغير  دد ط ب
 

أء  (102.1) ، ومستتو  الداللتة(022.1)لي يتة ل درجتة ا (ت)ت نتتائل الفرضتية السادستة أن قيمتةأاهر 
أنر ال توجد فروق في مستو  أنماط الس و  العدواني الستائدث لتد  ط بتة المرح تة الثانويتة تعتا  لمتغيتر 

 .  دد ط بة الصل،أء تا قبول الفرضية الصفرية السادسة
 

أن ط بة الصل يثر  ددها أا قل يمارسون ست ويات  دوانيتة متلتابهة،  الىهذه النتيجة  تعاو الباحثة
فالتتذء يحتتدد أنمتتاط الستت و  العتتدواني المدرستتي لتتيس  تتدد ط بتتة الصتتل، وليتتن نو يتتة وخصتتائص ط بتتة 
الصل واروفها البيئية المحيطة، ولذل  تتحدد وجهة نار المع ا من خت ل خصتائص واترول ط بتة 

فقتتد ييتتون  تتدد ط بتتة الصتتل ق يتتل نستتبيا ، ولينتتر يحتتتوء اليثيتتر متتن . ختت ل  تتددها الصتتل ولتتيس متتن
الط بتتة العتتدوانيين بالنستتبر لعتتدد ط بتتة الصتتل، وقتتد ييتتون  تتدد ط بتتة الصتتل يثيتترا  نستتبيا  ولينتتر يحتتتوء 

 .  ى  دد ق يل من الط بة العدوانيين
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 :التوصيات والمقترحات 2.1
 

 : في هذه الدراسة توصي الباحثة بما يلي إليهاتوصل اعتمادًا على النتائج التي تم ال
  
تاويد المع متين والمع متات بالمع ومتات التربويتة التتي تتاودها بمهتارات وأستاليب ل تعامتل متع الط بتة   -0

 .  والملي ت التي تواجهها

اتاحتتة الفتترص لتتد  ط بتتة المتتدارس الثانويتتة بتتأن يتمينتتوا متتن تصتتريل  تتدوانيتها متتن ختت ل تفعيتتل   -2
 . في المدارس الثانوية  نلطة ال منهجيةا 

ط بة المرح ة الثانويتة مهتارات التواصتل االجتمتا ي باللتيل الست يا، بهتدل رفتع  ايسابالعمل   ى   -2
 . مستو  التأق ا مع الضغوط واالحباطات التي يواجهونها

فتتتع ميانتتتتر ضتتترورث االهتمتتتاا بتتتا     متتتن لتتتأن المع تتتا، ور  التتتىلفتتتت ناتتتر واارث التربيتتتة والتع تتتيا   -.
 . اجتما يا  واقتصاديا ، وتد يا س طتر وهيبتر أماا الط بة دون تعدء   ى حقوق الطالب

تحسين أوضار المع مين االجتما ية واالقتصادية والمهنية، وتتوفير الحتوافا الماديتة والمعنويتة لهتا،   -2
 .لما لهذا ا مر من مساهمة في الحد من ممارسة الس ويات العدوانية المدرسية

ضرورث ا تماد بعض ا ساليب العقابية ضد الط بة العدوانيين في المدارس الثانوية التذين يمارستون   -2
 . س ويات  دوانية تتجاوا الحدود المقبولة

ضرورث تو ية أوليا  أمتور الط بتة بأهميتة متابعتة ست ويات أبنتا ها وبنتاتها العدوانيتة داختل المدرستة   -1
  .تربويين ل عمل   ى الحد منهاوالتعاون مع المع مين والمرلدين ال

لترا  الط بتة   -1 ضرورث اجرا  المايد من الدراسات الميدانية والتربوية التي تتع تق بالست و  العتدواني، وا 
أنفسها في تحديد أنماط الس و  العدواني لديها، والتعرل   ى أسبابر من وجهة نار الط بة والمرلدين 

 . التربويين في المدارس الثانوية

المايد من الدراسات التي تقترح البرامل والطرق الع جية ل س و  العدواني لد  ط بتة المرح تة  اجرا   -0
 . الثانوية

لفت نار واارث التربية والتع يا الى ضرورث االهتماا وا ختذ بعتين اال تبتار وجهتات ناتر المع متين  -01
 . في أنماط الس و  العدواني لد  ط بة المرح ة الثانوية
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 والمراجعقائمة المصادر 
 

 :لمراجع العربيةا: أوالً 
 
ــي  :(2100) .ب ،ابتتدير - ــد األوالد ف ــذات عن ــدواني وتقــدير ال ــه بالســلوك الع ــف األســري وعالقت العن

رستالة ماجستتير غيتر ) .ف ستطين ،جامعتة القتدس .المدارس الحكومية والخاصة في محافظـة بيـت لحـم
  (.منلورث

 ،اســة نفســية اجتماعيــة فــي ظــاهرة العــدوان البشــري در )الــنفس والعــدوان  :(.211) .ر ،ابتتراهيا - 
  .ا ردن ،دار اليندء ،الطبعة ا ولى

  .لبنان ،دار المعارل ،الجا  الخامس ،لسان العرب :(هجرء 0.01) .ج ،ابن مناور -

أشكال السلوك العدواني لدى طلبة الصـف السـادس األساسـي فـي محافظـة  :(2112) .ا ،أبو  يد -
  (.رسالة ماجستير غير منلورث) .ف سطين ،جاح الوطنيةجامعة الن .نابلس

أنماط السلوك العدواني السـائدة فـي المـدارس األساسـية فـي  :(2100) .ر ، توض ،ه ،أبو غالي -
 .(بحد غير منلور) .ق قي ية ،جامعة القدس المفتوحة .مدينة قلقيلية من وجهة نظر المعلمين

                                 content-nada.com/index.php?option=com-www.y 

   .الهيئة العامة لقصورالثقافة، القاهرث –، ميتبة اللباب سيكولوجية العدوان :(0002) .خ،أبو قورث -

ة بالستتتتتتت و  العتتتتتتتدواني    قتتتتتتتة ا حتتتتتتتداد الضتتتتتتتاغط :(2111) .ن ،الستتتتتتتميرء ،ن ،أبتتتتتتتو مصتتتتتتتطفى -
سلســلة الدراســات )مجلــة الجامعــة االســالمية  (.دراستتةميدانية   تتى  ينتتة متتن طتت ب جامعتتة ا قصتتى)

  .01. – ..2ص ص  ،0ر  ،02مل  ،(االنسانية
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للتربيــــة البدنيــــة  –المجلــــة العلميــــة  .( "الجمهوريتتتتة الجاائريتتتتة)المرح تتتتة الثانويتتتتة لمنطقتتتتة تيسمستتتتي ت 

  .2.1 – 220ص ص  ،.2ر  ،والرياضة

الســلوك الســلبي لــدى تالميــذ المرحلــة األساســية مــن وجهــة نظــر  مظــاهر :(2110) .ا ،بريتتات -
  .طوليرا ،جامعة القدس المفتوحة .هم لهاالمعلمين وأساليب مواجهت

                     www.qou.edu/arabic/.../ZiadBarakat/r34_drZiadBarakat.pdf 

http://www.y-nada.com/index.php?option=com-content
http://www.qou.edu/arabic/.../ZiadBarakat/r34_drZiadBarakat.pdf


 97 

ــة دراســات  ."لتتد  المراهتتق التقتتدير االجتمتتا ي والستت و  العتتدواني "  :(2112) .ن ،بتتو لتت لق - مجل
  .12. – 10.ص ص  ،2ر  ،2مل  ،عربية في علم النفس

الميونتتتات العام يتتتة ل ستتت و  العتتتدواني لتتتد   ينتتتات متتتن طتتت ب المتتترح تين "   :(2112) .ت ،توفيتتتق -
  .222ص  ،2ر  ،20مل  ،مجلة العلوم االجنماعية ."الجامعية والثانوية 

  .دار الفير العربي ،الطبعة الثانية ،مراهقةالطفولة وال :(ت .ب) :س ،ج ل  -

تصتورات مع متتي المتدارس الحيوميتتة ا ساستية والثانويتة وط بتهتتا نحتو أنمتتاط "  :(2110) .غ ،الح تو -
 ،02متل  ،(الع توا ا نستانية) – مجلـة جامعـة النجـاح لـا بحـاث ."الضبط الصفي في لمال ف ستطين 

   .220ص 

لســلوك العــدواني وعالقتــه ب ســاليب المعاملــة الوالديــة لــدى عينــة دراســة ل :(2112) .ل ،الحميتدء -
  (رسالة ماجستير غير منلورث) .قطر ،جامعة  ين لمس .من طلبة المرحلة اإلعدادية بدولة قطر

                                         www.minshawi.com/node/1735 

مااهر الس و  العدواني و  قتها ببعض المتغيرات النفستية لتد  "  :(2112) .أ ،الهولي ،ر ،خ يفة -
 – 21ص ص ،2ر ،2متل  ،مجلة دراسات عربية في علـم الـنفس ." ينة من ط ب جامعة اليويتت 

20.  

   ينتتة متتن دراستتة الع قتتة الستتببية بتتين اللخصتتية والستت و  العتتدواني لتتد"  :(.211) .ص ،التتداهرء -
 – 02ص ص  ،1ر  ،مجلــة الثقافــة والتنميــة ."ط بتتة ي يتتة التربيتتة قستتا ا رلتتاد و  تتا التتنفس التربتتوء 

02.  

أنمـــاط الســـلوك العـــدواني الصـــفي الشـــائعة لـــدى عينـــة مـــن طالبـــات المرحلـــة  :(2111) .ا ،دوا  -
 ،جامعتة أا القتر . راتاإلبتدائية بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمات وعالقته ببعض المتغيـ

 (.رسالة ماجستير غير منلورث) .المم ية العربية السعودية ،مية الميرمة

php ? action = show & id = 2125 , 25.11.2011) .net / articles .www.manhal) 

 ،جامعتتة دملتتق ،2ط  ،(يــفدراســة فــي ســيكولوجية التك)الصــحة النفســية  :(0010) .ن ،الرفتتا ي -
 .سوريا

كيـف تحـول الغضـب والعدوانيـة إلـى أفعـال )عدوانيـة أقـل  :(0002) .آلتن ،رواينبوا ،أرنولد ،لتاين -
  .بيروت ،دار النهضة العربية ،الطبعة ا ولى (.مواث الماليي، مترجمر)  ،(إيجابية

http://www.minshawi.com/node/1735
http://www.manhal/
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طلبـــة الصـــف العاشـــر فـــي  النرجســـية وعالقتهـــا بالســـلوك العـــدواني لـــدى :(2100) .ا ،اللتتتدفان -
            .ف سطين ،جامعة القدس.جنوب الخليل –المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

  (.رسالة ماجستير غير منلورث)

مريا  ،0ط  ،تطورالنمو من االخصاب حتى المراهقة –سيكولوجية النمو  :(2111) .ب ،الليباني -
  .اليويت ،ئقالمخطوطات والتراد والوثا

 ،مشكالت األطفال والمـراهقين وأسـاليب المسـاعدة فيهـا  :(0002) .هوارد ،مي مان ،لارلا ،ليفر  -
  .الجامعة ا ردنية ، مان ،الطبعة الثانية. (مترجمان ،ناير حمدء ،نسيمة داود)

توســطة تقــدير الــذات وعالقتــه بالســلوك العــدواني لــدى طلبــة المرحلــة الم :(2112) .ح ،الضتتيدان -
   (.رسالة ماجستير غيرمنلورث) .أياديمية نايل العربية ل ع وا ا منية .بمدينة الرياض

دراســة )العوامــل االجتماعيــة الم ديــة للعنــف لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة  :(2112) .ل ،الطيتتار -
 . )منلورث غير (رسالة ماجستير.)جامعة نايل العربية ل ع وا ا منية .(ميدانية لمدارس شرق الرياض

www. gulfkids.com / pdf / onf. pdf. 

العوامل الم دية الى تفشي العنف لدى طلبة المرحلـة الثانويـة فـي مـدارس  :(2112) .ل ،العاجا -
 (.رسالة ماجستير منلورث.)غاث ،الجامعة االس مية .محافظات غزة

www.iugaza.edu.ps/ar/.../volume10-%20Lssue2%20Human%201.pdf 

مجلـــة  ."دراستتتة  ام يتتتة مقارنتتتة  :أبعتتتاد الستتت و  العتتتدواني"  :(0002) .ص ،أبتتتو  بتتتاث ،ا ، بتتتد اهلل -
  .211 – 220ص ص  ،2ر  ،2مل  ،دراسات نفسية

 ،مجلـة علـم الـنفس ."  قة الست و  العتدواني بتبعض متغيترات اللخصتية "  :(0001) .ا ، بد اهلل -
  .12 – .2ص ص  ،2.ر 

مــو األحكــام الخلقيــة وعالقتــه بالســلوك العــدواني لــدى عينــة مــن نــزالء ن :(2112) .ص ، ريلتتي -
جامعتة أا القتر ،  .م سسة التربية النموذجية والتعليم العام في مرحلة المراهقة بمنطقة مكة المكرمـة

  (.رسالة ماجستير غير منلورث) .السعودية

...                        www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id 

-األسـباب-التشـخيص)التربية الخاصة لاطفال ذوي االضـطرابات السـلوكية  :(2112) .س ،العتاث -
   . مان ،الجامعة ا ردنية ،(استراتيجيات التعليم-العالج

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id
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 ،دار غريتب ،(منحى عالجـي معرفـي جديـد)ية العدوانية وترويضها سيكولوج :(2110) .ر ،العقتاد -
  .القاهرث

نمـــوذج تفســـيري للســـلوك العـــدواني فـــي ضـــوء نظريـــة معالجـــة المعلومـــات  :(2101) .ا ،العنتتتاء -
ــة  ــى طــالب المرحلــة المتوســطة الســعوديين -االجتماعي جامعتتة ا متتاا محمتتد بتتن ستتعود  .دراســة عل
  (.رسالة ديتوراه غير منلورث) .السعوديةالمم ية العربية  ،االس مية

 www.minshawi.com/node/1528 

مج تة ".  مدى تحّمل المعلمين للمشـكالت السـلوكية لطلبـة المرحلـة الثانويـة"  :(2112) .ء ، واد -
  .001ص  ،.ر  ،جامعة القدس المفتوحة

  ،  2ر    ،الطالـــب  -مجلــة المعلــم  ."الستت و  العتتدواني وييفيتتة مواجهتتتتر "  :(0001) .آ ، يتتاش -
  .21ص 

  .ا سيندرية ،منلأث المعارل ،الجديد في الصحة النفسية :(2110) .ر ،العيسوء -

الصورة المدركة للطالب العدواني في المجال المدرسي لدى عينة من طالب "  :( .211) .ا ،غانا -
 .2.2 – ..0ص ص  ،0ر  ،.0مل  ،مج ة دراسات نفسية ."ية المدارس الثانو 

 ،0ط  ،الــدليل االرشــادي لمواجهــة الســلوك العــدواني لــدى طلبــة المــدارس :(2112.)ر ،الفستتفوس -
  .ف سطين

دراســة ميدانيــة  :عالقــة األســرة والتنشــئة االجتماعيــة بــالعنف المدرســي :(2112) .س ،في لتتي - 
  (.رسالة ماجستير غير منلورث) .الجاائر ،ة الحاج لخضرجامع .بثانويات مدينة باتنة

جامعتتة  .خراء معلمـي مــدارس مدينـة القــدس فـي ظـاهرة العنــف المدرسـي :(2112) .ر ،القضتماني -
  (.رسالة ماجستير غير منلورث) .ف سطين ،القدس

ارستتتين ليتتترث تتتتأثير الع قتتتات ا ستتترية   تتتى الستتت و  العتتتدواني لالبنتتتا  المم"  :(0001) .ه ،اليالتتتل -
   .02 – 20ص ص  ،.0و  02ر  ،.مل  ،مجلة بحوث التربية الرياضية ."القدا ويرث الس ة 

تأثير برنتامل ا لعتاب الصتغيرث   تى الست و  العتدواني لتد  ت ميتذات المرح تة "  :(.000) .ر ،لطفي -
ص  ،00ر  ،والرياضــةالمجلــة العلميــة للتربيــة البدنيــة  ."ا  داديتتة بدولتتة ا متتارات العربيتتة المتحتتدث 

  .011 – 12ص 

http://www.minshawi.com/node/1528
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سمات الشخصية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى طالب  :(2110) .ا ، بد الرحمن ،ر ،محمد -
                                                                               www.gulfkids.com( بحد غير منلور) .جامعة الاقاايق .الجامعة

     .االسيندرية ،دار المعارل –خصائصها وملي تها  –المراهقة  :(0010) .ا ،محمود -
الجامعتتة  .ظــاهرة العــدوان عنــد طــالب مدرســة المــزار األساســية المختلطــة :(2111) .ا ،مستتالمة -

www.dahsha.com/.../5799                                  . (بحد غيتر منلتور) .العربية المفتوحة

                                                      
لـدى الشـباب )بعـاد السـلوك العـدواني وعالقتهـا ب زمـة الهويـة أ"  :(.211) .ا ،متاحي ،ب ،معمرية -

 .22  – .0ص ص  ،.ر  ،0مل  ،العربية مج ة لبية الع وا النفسية ." (الجامعي
                                      www.arabpsynet,com/apn.journal/apn j4/apnj4.HTM 
 ،تهامتتة -ليتتتاب الجتتامعي ا ،الطبعتتة الثانيتتة ،قــراءخت فــي مشــكالت الطفولــة  :(.001)ا  ،منصتتور -

  .المم ية العربية السعودية
دراســة مقارنــة علــى عينــة مــن طــالب  :الفــروق بــين الجنســين فــي العــدوان"  :(2112) .أ ،النمتتر -

ـــة ـــة الثانوي الجمعيتتتة الستتتعودية ل ع تتتوا التربويتتتة  ،مج تتتة رستتتالة التربيتتتة و  تتتا التتتنفس ." وطالبـــات المرحل
 .15ر  ،الرياض ،والنفسية

                                                              topic-http://www.4jam3a.net/t12727 
  . مان ،دار الفير ،0ط  ،االضطرابات السلوكية واالنفعالية :(2111) .خ ،يحيى -
   

 

http://www.gulfkids.com/
http://www.dahsha.com/.../5799
http://www.dahsha.com/.../5799
http://www.arabpsynet,com/apn.journal/apn%20j4/apnj4.HTM
http://www.4jam3a.net/t12727-topic
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 المالحق

 

  (3)ملحق رقم 

 

  :أسما  المحيمين الذين تا  رض أداث الدراسة   يها  بدا  الرأء فيها

 

 جامعة القدس                              الديتور  تيسير  بد اهلل

 جامعة القدس  الديتور  اياد الح ق

 جامعة القدس  الديتور   مر الريماوء

 راا اهلل -جامعة القدس المفتوحة  محمد لاهين الديتور 

 راا اهلل -جامعة القدس المفتوحة  الديتورث  سنا  قصراوء

 راا اهلل -جامعة القدس المفتوحة  الديتور  نادء الدي 

 راا اهلل -جامعة دار المع مين  الديتور  ناصر السعافين

 راا اهلل -جامعة دار المع مين  الديتور  محمد  مران

 جامعة بير ايت     يتور  محمد بريغيدالد

 ناب س -جامعة القدس المفتوحة   الديتور  يوسل ذياب

 البيرث        –الثانوية ل بنين  ا س ميةلمدرسة ا           المرلد التربوء  للء قر ان              
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 :(2)ملحق رقم  

 

 .ث /المحترا  ث /حضرث المع ا 

  :تحية طيبة وبعد

أنمتاط الست و  العتدواني لتد  ط بتة المرح تة الثانويتة متن وجهتة ناتر : الباحثة ب جرا  دراسة بعنتوانتقوا 
وذل  استيماال  لنيتل درجتة الماجستتير فتي ا رلتاد النفستي . المع مين في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث

با جابتتة  تتن ا ستتتبانة والتربتتوء، لتتذا وناتترا  لمتتا تتمتعتتون بتتر متتن خبتترث فتتي هتتذا المجتتال، يرجتتى التيتترا 
المرفقة، لما  جاباتيا الدقيقة من قيمة  في تقصي و تحديد أنماط الس و  العدواني لتد  ط بتة المرح تة 

حيد أن هذه ا ستبانة المرفقة تقيس أربعتة أبعتاد  نمتاط الست و  العتدواني لتد  ط بتة المرح تة . الثانوية
وستتيتا  ، يا لتن تستتتخدا اال  غتراض البحتتد الع متي فقتتط  متتا  بتأن المع ومتتات المقدمتة متتن قتتب. الثانويتة

 .الحفاا   ى سريتها

 

 

 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 نهى الخطيب :الباحثة
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 :بيانات شخصية :القسم األول

 

  .الرجا  وضع دائرث حول رما ا جابة التي تنطبق   ي 

 أنثى . 2ذير                      . 0                  :الجنس

 مط ق         . 2 أ اب    .2         متاوج    . 0      :االجتما يةالحالة 

 سنوات  01أيثرمن .  2سنوات      01 -  .من  . 2سنوات        .أقل من  .0    :سنوات الخبرث

 خاصة                   . 2حيومية              . 0         :نور المدرسة

أيثتتر متتن  . 2طالتتب       211 - 211متتن . 2طالتتب      211قتتل متتن  أ. 0   : تتدد ط بتتة المدرستتة
 طالب   211

 طالب فأيثر  1.. 2طالب            1.أقل من . 0     : دد ط بة الصل
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  :القسا الثاني

 .استبانة أنماط الس و  العدواني لد  ط بة المرح ة الثانوية

  :ها  من البدائل الخمسة التاليةأماا ا جابة التي يتا اختيار  (x)الرجا  وضع الارث 

ال يحدث  الفقرة                الرقم
 إطالقاً 

يحدث 
 نادرا

يحدث 
 أحياناً 

يحدث 
 كثيراً 

 يحدث كثيراً 
 جداً 

التت فا بألفتاا غيتر مهذبتة أو لتتائا تجتاه الط بتتة  .0
  .اآلخرين

     

استتتتتتتخداا ألفتتتتتتاا غيتتتتتتر مهذبتتتتتتة أو لتتتتتتتائا ضتتتتتتد  .2
 .المع مين

     

فيتتتق أو المستتتا دث فتتتي ت فيتتتق التتتا ات ستتتيئة الت  .2
  .حول أحد المع مين

     

الت فيتتتق أو المستتتا دث فتتتي ت فيتتتق التتتا ات ستتتيئة  ..
  .حول أحد الط بة

     

القياا بب غات ياذبة أو لياو  ييدية ضد أحتد  .2
  .المع مين

     

القياا بب غات ياذبة أو لياو  ييدية ضد أحتد  .2
  .الط بة

     

      .الرد بالمثل   ى من يعتدء   ير لفايا   . .

      .الرد   ى المع مين بطريقة غير الئقة .1

احداد أصوات ما جة بهدل تعطيل المدرستين  .0
  . ن متابعة الدرس

     

يغضتتتتتب ويثتتتتتور لفايتتتتتا    تتتتتى المع متتتتتين ومتتتتتدير  .01
 . المدرسة اذا وّجر لر لوا أو تأنيب

     

      .الصل التهريل في غرفة .00

      .التلاجر مع الط بة باستخداا ا يدء .02

      .التلاجر مع الط بة باستخداا آالت حادث .02

       .التعدء بالضرب   ى أحد المع مين ..0

      .يضرب بقدمير ا بواب أو يدفعها بعنل .02
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ال يحدث  الفقرة                الرقم
 إطالقاً 

يحدث 
 نادرا

يحدث 
 حياناً أ

يحدث 
 كثيراً 

 يحدث كثيراً 
 جداً 

      .الرد بالمثل   ى من يعتدء   ير بدنيا   .02

التتتدافع القتتوء والحتتتاد بتتين الط بتتتة أثنتتا  الختتتروج  ..0
  .من الصل

     

ال جتتو  ل عتتدوان البتتدني والضتترب  نتتد االختتت ل  .01
 .في الرأء مع اآلخرين

     

      .ستفااادفع اآلخرين أو ري ها بهدل ا  .00

      .صفع اآلخرين  تفر ا سباب .21

      .البصق   ى اآلخرين في حالة الغضب .20

      .السخرية أو االستهاا  من أحد الط بة .22

      .السخرية أو االستهاا  من أحد المع مين .22

ارستتتتال رستتتتائل تهديتتتتد أو  بتتتتارات غيتتتتر مهذبتتتتة  ..2
  . حد المع مين

     

يتابتتتتتتة  بتتتتتتتارات ولتتتتتتتعارات تغتتتتتتتيا اآلختتتتتتترين أو  .22
 .تتحداها   ى سيارات المع مين

     

       .تحدء تع يمات المع مين و رفضها .22

ارسال بريد اليتروني يحوء  بارات غيتر مهذبتة  ..2
 .لتائا خادلة ل حيا   حد المع مين –

     

استتتخداا الهتتاتل النقتتال لتصتتوير الط بتتة بطريقتتة  .21
 .قةغير الئ

     

استتتتتتتتخداا الهتتتتتتتاتل النقتتتتتتتال لتصتتتتتتتوير المع متتتتتتتين  .20
 .بطريقة غير الئقة

     

       .افتعال المقالب ل ط بة .21

      .افتعال المقالب ل مع مين .20

ا يمتتتتا ات والحريتتتتات التتتتتي تخفتتتتي فتتتتي داخ هتتتتا  .22
 .س ويا   دوانيا  

     

يتابتتتتتة  بتتتتتارات ستتتتتيئة أو خادلتتتتتة ل حيتتتتتا    تتتتتى  .22
 .في دورات المياه –المقا د  –دران الج
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ال يحدث  الفقرة                الرقم
 إطالقاً 

يحدث 
 نادرا

يحدث 
 أحياناً 

يحدث 
 كثيراً 

 يحدث كثيراً 
 جداً 

ات ل ستيارات أحتد المع متين بالختدش أو الترش  ..2
 .أو ات ل ا طارات

     

تتتتتتتت ل يتتتتتتتتب ميتبتتتتتتتة المدرستتتتتتتة  نتتتتتتتد  .22 تمايتتتتتتق وا 
 .استعارتها

     

تتتتتت ل مرافتتتتتق المدرستتتتتة  .22   -أجهتتتتتاث  –تخريتتتتتب وا 
  .يراسي –مختبرات 

     

ت ل ألجار المدرسة وأاهارها ..2       .تقطيع وا 

ستترقة بعتتض الممت يتتات الخاصتتة بأحتتد الطتت ب  .21
 .بهدل تخويفر

     

سرقة بعتض الممت يتات الخاصتة بأحتد المع متين  .20
  .بهدل تخويفر

     

ال وحتتتات والوستتتائل التع يميتتتة فتتتي غرفتتتة اتتتت ل  .1.
 .الصل

     

تتتتتتتتتت ل مج تتتتتتتتتة الحتتتتتتتتتائط  أو لوحتتتتتتتتتتة  .0. تلتتتتتتتتتوير وا 
  .اال  نات باليتابات أو التمايق

     

       .تيسير اجاج نوافذ المدرسة .2.

        .ات ل أدوات الفن أو الرياضة .2.

 

 

 لايرين ليا حسن تعاونيا
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  (1)ملحق رقم 
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  (3)ملحق رقم 
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 فهرس الجداول 
 

 11 ................................. .الدراسةتوايع أفراد  ينة الدراسة حسب متغيرات (: 0.0)جدول 

أنماط لمصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlation)نتائل معامل ارتباط بيرسون (: 2.0)جدول 
 11 ................................................ .الس و  العدواني مع الدرجة الي ية  داث الدراسة

.أبعاد الدراسة والدرجة الي ية يبين نتائل اختبار معامل الثبات بطريقة يرونباخ الفا   ى(: 0.0)جدول 
 .............................................................................................. 11 

مستو  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  ينة الدراسة ل(: ..0)جدول 
اة راا اهلل والبيرث من وجهة أنماط الس و  العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محاف

 10 ................................................................................. نار المع مين

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  ينة الدراسة  نماط (: ..2)جدول 
لد  ( رماء، العدوان   ى الممت ياتالعدوان الجسدء، العدوان ال فاي، العدوان ال)الس و  العدواني 

 11 ........................................ .ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث

ل عينات المستق ة الستجابة أفراد العينة لمستو  أنماط الس و  " ت"نتائل اختبار (: ..0)جدول 
ائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع مين  العدواني الس

 11 ........................................................................... يعا  لمتغير الجنس

و  ل عينات المستق ة الستجابة أفراد العينة لمستو  أنماط الس " ت"نتائل اختبار (: ...)جدول 
العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع مين  

 11 ................................................................ يعا  لمتغير الحالة االجتما ية

في متوسطات  ابة أفراد  ينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستج (:..0)جدول 
مستو  أنماط الس و  العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث 

 11 ........................................ من وجهة نار المع مين تعا  لمتغير  دد سنوات الخبرث

نتائل اختبار تح يل التباين ا حادء الستجابة أفراد العينة في مستو  أنماط الس و   :(..1)جدول
العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع مين 

 11 ................................................................ تعا  لمتغير  دد سنوات الخبرث
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ل عينات المستق ة الستجابة أفراد العينة لمستو  أنماط الس و  " ت"نتائل اختبار (: ..1)جدول 
العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع مين 

 10 ..................................................................... .تعا  لمتغير نور المدرسة

في متوسطات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد  ينة الدراسة (:..1)جدول 
مستو  أنماط الس و  العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث 

 12 ...................................... ير  دد ط بة المدرسةمن وجهة نار المع مين  يعا  لمتغ

نتائل اختبار تح يل التباين ا حادء الستجابة أفراد العينة في مستو  أنماط الس و  : (..1)جدول
وجهة نار المع مين  العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث من 

 10 ................................................................ يعا  لمتغير  دد ط بة المدرسة

ل مقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ( Scheffe)نتائل اختبار (: ..01)الجدول 
 .1 .............................................. أفراد  ينة الدراسة حسب متغير  دد ط بة المدرسة

ل عينات المستق ة الستجابة أفراد العينة لمستو  أنماط الس و  " ت"نتائل اختبار (: ..00)جدول 
العدواني السائدث لد  ط بة المرح ة الثانوية في مدارس محافاة راا اهلل والبيرث من وجهة نار المع مين  

 10 ................................................................. غير  دد ط بة الصليعا  لمت
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 فهرس المالحق

 

 الملحق رقم الملحق
 

 الصفحة

 104  ..............................................قائمة أسما  المحيمين .0
 105  ....................................................استبانة الدراسة .2
محافاتتتتة راا اهلل  -يتتتتتاب جامعتتتتة القتتتتدس موجتتتتر لمديريتتتتة التربيتتتتة والتع تتتتيا  .2

  .....................................لتسهيل مهمة الباحثة -والبيرث 
 

110 
موجتتر ل متتدارس  –محافاتتة راا اهلل والبيتترث  –يتتتاب مديريتتة التربيتتة والتع تتيا  ..

  ......................................الثانوية لتسهيل مهمة الباحثة
 

111 
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 فهرس المحتويات

 

 الصفحة العنوان الرقم 

 أ ..................................................................................االقرار

 ب ..........................................................................اللير والتقدير

 ج .....................................................................مصط حات الدراسة

 د ..................................................................الم خص بال غة العربية

 ه ...............................................................الم خص بال غة االنج ياية

  .مشكلة الدراسة وأهميتها: الفصل األول

 2 .....................................................................المقدمة 0.0

 0 ..............................................................ملي ة الدراسة 2.0

 1 ...............................................................أسئ ة الدراسة 0.0

 1 ............................................................فرضيات الدراسة 0..

 1 ...............................................................أهمية الدراسة 0.0

 1 ..............................................................أهدال الدراسة 1.0

 1 ...............................................................حدود الدراسة 1.0

  .اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 01 ..............................................................ااهرث العدوان 0.0.2

 00 ............................................................تعريفات ل عدوان 2.0.2

 .0 ....................................................الناريات المفسرث ل عدوان 0.02
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 22 ......................................الس و  العدواني ومااهر الحياث اليومية 0.2..

 .2 .............................................محيات أساسية لتعريل العدوان 0.0.2

 20 ......................................................أنماط الس و  العدواني 1.0.2

 21 ...................................................مفاهيا ذات ص ة بالعدوان 1.0.2

 21 .....................................................الهدل من ورا  العدوان 1.0.2

 21 .....................................................اللباب وااهرث العدوان 1.0.2

 21 ..............................................العوامل التي يحيط بها العدوان 01.0.2

 01 .............................................................حاالت العدوان 00.0.2

 01 .........................................اضطراب اللخصية والعدوان الس بي 02.0.2

 00 .............................تبدل المااج وااليتآب و  قتهما بالميول العدوانية 00.0.2

 02 ..........................................................الغضب والعدوانية 0.2..0

 02 ..............................................................العدوان المااح 00.0.2

 02 ................................(.غير المنتاا ،الهياجي)العدوان االضطرابي  01.0.2

 00 ..................................................العدوان في مرح ة المراهقة 01.0.2

 .0 ........................................ا سباب الملدية الى الس و  العدواني 01.0.2

 .0 ............................................... وامل مهئية ل س و  العدواني 01.0.2

 00 .........................................أسباب مثيرث ل عدوان تتع ق بالمدرسة 21.0.2

 01 ...........................................أسباب مثيرث ل عدوان تتع ق با سرث 20.0.2

 01 .................المراهقة واقب س بية ذات ص ة بالس و  العدواني في مرح ة  22.0.2

 01 .........................................العدوان وأساليب التنلئة االجتما ية 20.0.2

 0. ......................................دور التعايا في تيرار الس و  العدواني 0.2..2
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 0. ......................................................قياس الس و  العدواني 20.0.2

 1. ............................................................الدراسات السابقة 2.2

 1. .....................................................الدراسات السابقة العربية 0.2.2

 01 ...................................................الدراسات السابقة االجنبية 2.2.2

 10 ...............................................التع يق   ى الدراسات السابقة 0.2

  .الطريقة واالجراءات: الفصل الثالث

 10 ...............................................................منهل الدراسة 0.2

 11 ..............................................................سةمجتمع الدرا 2.0

 11 ................................................................ ينة الدراسة 0.0

 11 ...........................................وصل متغيرات أفراد  ينة الدراسة 0.0.0

 11 .................................................................أداث الدراسة 0..

 11 ................................................................صدق ا داث 0.0

 11 .................................................................ثبات ا داث 1.0

 11 ............................................................متغيرات الدراسة 1.0

 10 ............................................................اجرا ات الدراسة 1.0

 10 .........................................................المعالجة االحصائية 1.0

  .اسةنتائج الدر : الفصل الرابع

 12 .......................................................................تمهيد ..0

 10 .........................................................نتائل أسئ ة الدراسة ..2

 10 ..........................................................نتائل السلال ا ول ..0.2

 11 .........................................................نتائل السلال الثاني ..2.2
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 11  .......................................................نتائل الفرضية ا ولى ..0.2.2

 11 ........................................................نتائل الفرضية الثانية ..2.2.2

 11 ........................................................نتائل الفرضية الثالثة ..0.2.2

 10 .......................................................نتائل الفرضية الرابعة ..2.2..

 12 .....................................................نتائل الفرضية الخامسة ..0.2.2

 .1 ......................................................نتائل الفرضية السادسة ..1.2.2

 11 ..............................................................م خص النتائل ..1.2.2

  .مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس

 11 ........................................................نتائل الدراسةمناقلة  2.0

 87 ........................................مناقلة النتائل المتع قة بالسلال ا ول 0.2.0

 90 ........................................مناقلة النتائل المتع قة بالسلال الثاني 2.0.0

 90 ......................................مناقلة النتائل المتع قة بالفرضية ا ولى 0.2.0

 91 ......................................مناقلة النتائل المتع قة بالفرضية الثانية 2.0..

 92 ......................................مناقلة النتائل المتع قة بالفرضية الثالثة 0.2.0

 92 ......................................مناقلة النتائل المتع قة بالفرضية الرابعة 1.2.0

 93 ....................................مناقلة النتائل المتع قة بالفرضية الخامسة 1.2.0

 94 ....................................مناقلة النتائل المتع قة بالفرضية السادسة 1.2.0

 95 ......................................................التوصيات والمقترحات 1.2.0

 96 .…………………………………………………………………………المراجع

 96 ....................................................................قائمة المراجع العربية

 101 ..................................................................قائمة المراجع ا جنبية
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 104 ................................................................................الم حق

 112 ..........................................................................فهرس الجداول

 114 .........................................................................رس الم حقفه

 115 .......................................................................فهرس المحتويات

 

 




