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  قرارإ

 أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 
باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة 

  .عليا ألي جامعة أو معهد

  

  ................التوقيع
  

   محمد أحمد الشدفان
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  الشكر والعرفان

                  ـنأشكر اهللا العظيم الذي منحني الصبر والقدرة إلتمام هذه الدراسة، كما أشكره على فـضله أن م
علي بالصحة والعافية وأعانني على السير في هذا الطريق حتى نهايته، كما أتقدم بـوافر شـكري                 

الذي أعطني جل اهتمامه ووقته، ومن إرشاده خيـر         عبد الهادي    وتقديري إلى مشرفي الدكتور نبيل    
عطاء، من أجل إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود بهذه الصورة العلمية المالئمـة، كمـا أتقـدم                  
بالشكر أيضاً إلى جميع المحكمين ألدوات هذا البحث، وأتقدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقـشة، وال               

متنان إلى أساتذتي في جامعة القدس، كما اشكر مـدراء مـدارس عينـة              يفوتني أن أتقدم بعظيم اال    
 واألستاذ عبد اهللا الطيطي، وال أنسى من الشكر األسـتاذ إبـراهيم             ، واألستاذ عايد الحموز   ،الدراسة

  .الشدفان على ما أبداه من تعاون في تسهيل مهمة إتمام هذه الدراسة

 

  

  

  

  

  :الباحث                                                                    

   الشدفان احمدمحمد
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 الملخص 

 درجة والتعرف إلىقة بين النرجسية والسلوك العدواني  عن العالفهدفت هذه الدراسة إلى الكش
 في التأثير على ،مستوى تعليم الوالدينو ،مكان السكنو ،الجنسدور كل من و همامظاهرهما وشيوع

المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية لوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر في النرجسية والس
   . جنوب الخليل–والتعليم 

. قياس السلوك العدوانيوم ،قياس النرجسية م:باستخدام أداتينولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث 
       طالباً )93( منهم لبة،طالباً وطا) 192(بعد تعديلهما، وأجريت الدراسة على عينة تكونت من 

ية التربية جميع طلبة الصف العاشر في مديرمن %) 3.78( وشكلت ما نسبته ،طالبة) 99(و
كما تم تحليل استجابات أفراد الدراسة باستخراج المتوسطات الحسابية  والتعليم جنوب الخليل،

 One Way Analysis of)وتحليل التباين األحادي ،(T.test)واالنحرافات المعيارية واختبار

Variance)  ،لدى طلبة الصف مرتفعةانتشار النرجسية درجة أن : وأظهرت نتائج الدراسة 
عدم وجود فروق و ، جنوب الخليل–المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم العاشر في 

 متعليو ، األبمتعليو ،نالسكو ، تعزى لمتغير الجنسة بين متوسطات درجة النرجسيحصائياًادالة 
 بين متوسطات حصائياًاعدم وجود فروق دالة ، و متوسطةالسلوك العدواني انتشار أن درجة، واألم

حصائية عند اوجود فروق ذات داللة و، تعليم األبو، درجة السلوك العدواني تعزى لمتغير الجنس
 القرية، كما يوجدسكان ح لصالالسكن تعزى لمتغير  مستوى الداللة بين متوسطات السلوك العدواني

ووجود عالقة ارتباطية ،  بكالوريوس فأعلىلصالح تعليم األملمتغير حصائية اذات داللة  فروق
   .بين النرجسية والسلوك العدوانيموجبة 

 بالنرجسية والسلوك المرشدين التربويينتوعية وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة 
تضمين برامج المرشدين كيفية ، وفية خفض السلوك العدواني لدى الطلبة على كيهمتدريب و،العدواني
على األسرة أن تبذل جهدها في االبتعاد عن أساليب المعاملة ، والنرجسيين والعدوانيين مع لالتعام

إعداد برامج إرشادية لخفض و ،غير الصحيحة كالرفض والتفرقة والتحكم والتسلط والتحقير
  . وخفض السلوك العدواني لديهم،ةطلباضطراب الشخصية لدى ال

  

  

  

 



Narcissism and its relationship to aggressive behavior among students in 
the tenth grade in public schools of the Directorate of Education - South 
Hebron 
Prepared By: Muhammad Ahmmad Al shadafan 
Supervisor By: Dr. Nabeel Abed A lhady 
Abstract 
This study is aimed to reveal the relationship between narcissism and 
aggressive behavior and to identify the degree Prevalence and manifestations 
and the role of both the school and place of residence and level of education 
of parents in influencing the narcissism and aggressive behavior in tenth 
grade students in public schools of the Directorate of Education - south of 
Hebron, to achieve the  objectives of the study, the researcher used two 
instruments: the standard measure of narcissism and aggressive behavior. 
After adjustment, the study was conducted on a sample of (192) students, of 
whom (93)were male students and (99) were females and representing 
(3.78%) of all  tenth grade students in the Department of Education, south of 
Hebron, the responses of the study sample were also analyzed, extracted the 
averages, standard deviations,T.test, and One Way Anova Analysis of 
Variance. The study results showed: there is a high prevalence of narcissism  
among the tenth grade students in public schools, and there is no statistically 
significant differences between the average degree of narcissism attributable 
to the gender and education, housing and education of the mother and father. 
There is no statistically significant differences between the mean degree of 
aggressive behavior due to sex, and education of the father. 
 
Statistical analysis showed significant impact in aggressive behavior due to 
the mothers level of education and to livings conditions. 
In the light of these findings, the researcher recommends couslening of 
students to reduce aggressive behavior. 
The family should be aware of practices casues segregation and humiliation to 
their children. The schools should sponser prograns to control aggressive 
behavior among students.  
 



ه   

  : مصطلحات الدراسة

  : النرجسية لغةً
 من فصيلة النرجسيات ، أي نبات من الرياحين، على الجمع من النرجسيطلق لفظ النرجسية لغوياً

       وداخل االستدارة لون ، وله زهر مستدير أبيض،وأصله بصل صغير، ورقة زهره يشبه الكرات
  .)16: 1971جبور، (أصفر

  : Narcissisticالنرجسية 

 ولكن بدرجات ،األفراد حيث توجد لدى جميع ، سمات الشخصيةإحدىب الذات وهي هي ح
 وال ، ومنهم من يمتلكها بدرجة قليلة، بهاألولمتباينة فمنهم من تكون نرجسيته واضحة من اللقاء 

كما في سواها من  ( في النرجسية األفراد الفرق بين أن وبهذا يمكن القول ، ما ندرإالتظهر 
 .)2011نبأ، الة شبك( هو فرق في الدرجة ال في النوع) صيةالسمات الشخ

ن على مقياس النرجسية و المستجيباالدرجة التي يحصل عليهب إجرائياً عرف الباحث النرجسيةيو
  .الذي أعد لهذا الغرض

 : العدوانيالسلوك

الجانب ، وذي يؤدي إلى إلحاق األذى والدمار باآلخـرين، بالفعـل أو بالكـالمهو السلوك ال
هدف ب السلوك الذي يعتدي به الطفل على اآلخرين،وهو  ،إلحاق األذى بالـذات  يعنى،السلبي منه

بصفات سيئة، وإيقاع  السب والشتم والكالم الجارح، ووصف اآلخرين: إيذائهم، سواء بالقول، مثل
الضرب والعض : أو بالفعل، من خالل استخدام الطفل ألعضاء جسده مثل هم،الفتنة بين
  .)10: 1991عبود،(والركل

ن على مقياس و المستجيباالدرجة التي يحصل عليهب إجرائياً  العدوانيالسلوك عرفه الباحثيو
 . الذي أعد لهذا الغرض العدوانيالسلوك

 :الصف العاشر

 فيها ةأعمار الطلبتتراوح و ،المرحلة األساسية العليا تشمللتي امرحلة التعليم األساسي أحد صفوف 
  .)6 :1996،  وزارة التربية والتعليم الفلسطينية(سنة) 17- 15(ما بين 
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  لفصل األولا

  مشكلة الدراسة وأهميتها

 :المقدمة  1.1

في أحيان كثيرة ال يجد الفرد سلوكه الحقيقي إال حينما يتعامل مع اآلخرين ويتفاعل معهم ويتداخل مع                 
ب التعامـل،    حينها يجد االنحراف أو السواء واضحاً في أسـلو         ،المجتمعفالشخصية مرآة   المقربين،  

 وبروز هذه الـصفات بـدرجات       ،فنحن ربما نختلف من حيث بروز هذه الصفة أو تلك عن اآلخرين           
 وليس هنالك من داللة نفسية تبرز في الواقـع          ،متفاوتة يعطي الشخصية عالماتها االجتماعية الفارقة     

احب التـشخيص   الفعلي االجتماعي إال من خالل اآلخر، هذا اآلخر الذي يكون في معظم األحيان ص             
المميز لنا، فهناك نسبة ليست بالقليلة من مجموع الناس تظهر فيهم بعض الصفات الشخصية بـشكل                

هذه الصفات على غيرها من الصفات األخرى، وينظر المجتمع إلى شخـصيات            ى   بحيث تطغ  ،مميز
غيـر  أصحابها بأنها منحرفة عن التوازن الصحيح للشخصية السوية أو من نقيضها في الشخـصية               

  ).2005 األمارة،(السوية

 وهي جملة المعتقدات والمفاهيم     ، )Self-Concept(ومن المحددات األساسية للشخصية مفهوم الذات       
 ونتائج معتقداته الذاتية، والبيئـة  ،التي يحملها الشخص حول ذاته، والقيمة التي تعطيها لتلك المعتقدات         

 السنة األولى من عمره، ويظهر في سلوكه اللعبـي          المحيطة به، ويتكون مفهوم الذات عند الطفل بعد       
 والذي يوصف   ،قهريةالوالذي تظهر فيه مالمح شخصيته األولى كالشخصية القيادية، أو االعتمادية أو          

  ).2007, الترتوري( بالعجز عن التعبير عن العواطف الدافئة أو الشخصية االنهزامية وغيرها

لشخصية النرجسية، وتنـسب    من أنماط الشخصية، وهي ا    في هذا البحث عن نمط مميز       الحديث  يتم  و
لـه  آ (Cephissus) سيفيـسيوس ه ولد ل أن يونانيه قديمه تقولأسطورة إلى(Narcissism)  النرجسية

 وقد أخذتـه    ،(Narcissus)النهر توأمان صبي وبنت كانا في غاية الجمال وكان اسم الصبي نرسيس           
يزال في أحشائها فتنبأت لـه انـه         ت العرافة وابنها ال   أمه إلى عرافة وفي بعض الروايات أنها قصد       

 إذ لم يعرف ذاته أو إذا لم ير صورة وجهه وإال سيموت في شبابه وحين بلغ نرسيس                  ،سيعيش طويالً 
تطلب الحب فصدها وأبـى أن يوليهـا        _  إحدى عرائس البحر     (Echo) كوإسن الشباب تعرضت له     

 فوقف مرة بعـد موتهـا يحـدق          شديداً خته والتي يحبها حباً    وكان فقد أ   ،قلبه فحلت عليه نقمت اآللهة    



  2

 ثم انتحـر كمـا      ، جمال صورته فعشقها   ه وراق ،بالماء ليرى صورته علها تذكره بأخته فكان له ذلك        
 وأصبح هذا الضرب من الحب      ، نمت في البقعة التي انتحر فيها زهرة النرجس        اتنبأت العرافة، وقالو  

  .)1971 ، جبور( يسمى بالنرجسيةمفهوم عشق الذات والتباهي بها 

نه اتجاه عقلي يمكن أن يحول بين الفرد وبين إحراز النجاح في إقامة عالقـات               أ ويقول علماء النفس    
سوية متوازنة مع اآلخرين، وفي الزواج أيضا، ألنه ال يرى في حب اآلخر ضرورة ألنه هو نفـسه                  

 ).  2005 األمارة،( موضوع لحبه

النفس وباألخص مدرسة التحليل النفسي  ليل المنطقي والذي أكدته مدارس علم إلي التحىءإذا التجو
ن كان إفانه ليس له عالقة بهذه األسطورة و ،)1905( سنة) سيجموند فرويد( التي أسسها عالم النفس

وهي تترتب على تمركز خزانة  ،اسم الداء الذي يعتبره اضطرابات في الشخصية قد استمد منها
 فبدالً من تنطلق عواطف اإلنسان خارجة منه نحو اآلخرين كأطفاله وأسرته ذات،حول ال العواطف

ال يستطيع  قابعاً فيصبح فأنها ترتد منعكسة إلي داخله ملتفة حول ذاته، ،وأصدقائه ومجتمعه وبالده
جسر محبة بينه وبين اآلخرين، وفي  وبالتالي لن يستطيع أن يبني تحريك ساكناً باهتمامه باآلخرين،

ولكنها  والنرجسية في مرحلة الطفولة ليست مرضاً ،فس الوقت يوهمهم بأنه مهتم بهم كل االهتمامن
   .2011)،العزيز بدع (اإلنسان تدريجياً في رحلة عمره مرحلة من مراحل النمو يتخلص منها

حلى تت والنرجسية ظاهرة تعبر عن حب اإلنسان لنفسه وعشقه ذاته، وتدل على أن الغريزة الجنسية ال              
  .)1991،عباس( فقط باألهداف الجنسية الخارجية، وإنما تتعلق بالذات وتتخذها هدفا لها

فيقول أن النرجسية هي افتتان المرء       ) 2001( كما هو وارد في نايف      ) ,1991domono( أما دمنو 
  .بجسده أو أنانيته أو حب الذات

ففي  ،نرجسية حديثة العهد نسبياًإن األبحاث والدراسات السيكولوجية التي أجريت على مفهوم ال
زداد اهتمام الباحثين وعلماء النفس بمفهوم النرجسية ا الماضي العقدين الرابع والخامس من القرن

 ومن ثم أصبح مفهوم النرجسية ذا أهمية ،تعبر عن تصوراته وخبراته الذاتية ،للفردشخصية  كسمة
 وظهر ما ،ن ثم كثرت الدراسات والبحوث وم،ويحتل مكان الصدارة في اإلرشاد والعالج ،كبيرة

  .)1982زهران، ( يسمى بالنرجسية 

إن الناس األنانيين يهتمون بأنفسهم بشكل مطلق أو مبالغ فيه فهم يركزون على مصلحتهم الخاصة أو                
نرجـسي أو   : وهناك مفردات متنوعة تستخدم لوصف األنانية مثل      . متعتهم، دون أي اعتبار لآلخرين    

هتم األنانيون برغباتهم الخاصة بدل اهتمامهم بمصلحة المجتمع، كمـا يظهـر أنهـم              محب لذاته، وي  
مستقلون إلى حد ما عن المؤثرات الخارجية، وتقتصر وجهة نظرهم على االهتمام بنشاطاتهم وحياتهم              

يتأثر مفهوم النرجسية إلى حد كبير بالعالقات األسرية بين الطفل ووالديه، فـالفروق فـي               ، و الخاصة
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 األسري وطرق التنشئة  الوالدية يجعل فروقا بين األطفال في مكونات الشخصية وفـي تقـدير                 الجو
 وبشكل عام فإن للعالقات األسرية الدافئة أثرا إيجابيا فـي تكـوين الـشعور               ،هؤالء األطفال ألنفسهم  

  .) Mouly,1973( باألمن ومفهوم النرجسية إيجابيا عند الطفل

ينه ومالءمته نتيجة تأثير التفاعل مع البيئة، ويتحدد تأثير البيئة بمـدى  ومفهوم النرجسية من حيث تكو 
خصب الخبرة التي تيسرها للطفل، فالخبرة الفقيرة والحرمان الثقافي لهما تأثير سلبي علـى مفهـوم                
النرجسية عند الطفل، وفقدان أحد األبوين يمكن أن يكون سببا في حرمان الطفل من خبرات عاطفيـة                 

  ).  Biehler،1974(وينه الشخصي، ونضجه، وتكيفه العام مهمة في تك

 وله  ، وورقه يشبه ورق الكرات    ، وأصلها بصل صغير   ،للفظ النرجسيات ) النرجسية(تعود هذه الكلمة    و
فيرجع بطبيعة الحـال إلـى       ، أما األصل األسطوري لهذه الكلمة     ،زهر مستدير أبيض أو أصفر اللون     

والذي تذهب أسـطورته بأنـه       ،يصوره التراث األسطوري اإلغريقي    كما   ،تلك الفتى اليوناني الوسيم   
 وبذلك  ،ةنرجسي وتحول إلى    ، كما أفتن بجمالها فلوى جسده     ، كما رآها في بركة الماء     ،مفتن بصورته 

أصبحت النرجسية تشير إلى افتتان المرء بجسده أو حب الذات أو عيادة الذات أو األنانية أو عـشق                  
    .)1987،العيسوي (عني حب الذات أو عشقها ال شعورياًتيل النفسي  وفي مدرسة التحل،الذات

 Reuds Llibido) ال يتجزأ من نظرية الليبدو لفرويد وعلى أية حال فإن النرجسية أصبحت جزءاً

Theory )، ديد من الظواهر التي قام بها فرويد، والتي من بينها  علل وبذلك فإنها قدمت كتفسير جزئي
، واألنانية الناكصة للمريض بمرض عضوي )1913(ك الشعوب البدائية والعصاب العالقة بين سلو
، الشبقية الذاتية )1918 ـ 1915( اختيار موضوع الجنسية المثلية وللحنان ،)1914(وتوهم المرض

االستعراضية والماسوشية وارتقاء األنا ) 1916/1917(في االضطراب الذهانية والنوم، والمقاومة 
، عصاب )1917،1925(عقدة التذكير عند المرأة )1915(موضوعات والواقع الخارجي وعالقتها بال

العصاب القهري والسادية والتناقض الوجداني  ،)1922(، الغيرة والجنسية المثلثة )1919(الحرب 
، بلوغ المثالية في )1927(، والكفاهة)1933(وتكوين األنا األعلى والطاقات المتعادلة ومشكلة القلق 

 ).1987البحيري، ( )1931( واألنماط الليبيدية )1927،1930(اة اإلنسانية الحي

 ، وهي الحب،وهناك أربع حاجات نفسية أساسية يتطلبها نمو الطفل والمراهق النفسي والجسدي
 وأي إخالل في إشباعها يؤدي إلى اضطرابات ، وتحمل المسؤولية، والتقدير االجتماعي،واألمان

 ،التهريج في الفصل:  العدواني هو اضطراب نفسي سلوكي يتميز صاحبه بـ فالسلوك،نفسية عديدة
االعتداء واستعمال األلفاظ البذيئة، وتخريب أثاث المدرسة، ، والغباء والتحديوعدم احترام المعلم، 

لقد نال السلوك العدواني من تالميذ مدارسنا، واستولى ، وإتالف ممتلكات اآلخرينو ،على اآلخرين
 بعد  بعد يوم وعاماً يوماً وكماًافر منهم وليس ذلك فحسب بل أخذ أولئك في االرتفاع نوعاًعلى جمع و

  .)2005عيسى،(عام 
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 في سلوك الشخص وتصرفاته، فمن خالل اطالع الباحث على  فعاالًاًوللسلوك العدواني دور
جال النفسي الدراسات السابقة في موضوع النرجسية، وجد أن غالبية هذه الدراسات كانت في الم

 في الدراسات في السلوك العدواني تحدثت وبشكل مفصل عن العدوان، وخصوصاً  أمابشكل عام،
  . هذه الفترة الحرجة لطلبة الصف العاشر

 بسبب ما يطرأ على المراهق من تغيرات نفسية كاالنـدفاع            في حياة اإلنسان   اًمهمفالمراهقة منعطف   
كإفرازات الغدد فهي مرحلة انتقال بين الطفولة والرجولـة         والضيق والتبرم ومن تغيرات فسيولوجية      

تختلف بدايتها من مجتمع آلخر وفي هذه المرحلة يكتسب الفرد المهارات العقلية واللغوية والحركيـة،             
وعلى المربين أن يوفروا األنشطة التي تشبع ميوله وتشغل وقته وتعطيه دوراً يسهم من خاللـه فـي                  

حد أنمـاط   أ العدوانية هي    ة بعيداً عن العدوانية والسلبية واالنحراف،  فالمراهق       تنميه نفسه فينشأ متكيفا   
 ويميـل   ،المراهقة التي طابعها الثورة والتمرد على السلطة الممثلة في الوالدين والمدرسين والمجتمع           

   ).1995جبر والنابلسي، ( ويتصف بالسلوك العدواني، والتشبه بالرجال،توكيد الذاتهذا النمط إلى 

ولعّل من أكثر جوانب الحياة المدرسية سلبية وتعقيداً وإشكاالً هو الجانب المتمثل في السلوك العدواني               
إن الجو االنفعالي العام الذي يعيشه الطفل فـي          ، نحو أقرانهم في المدرسة     الطلبة الذي يمارسه بعض  

فقد يشعر الطفل بالتعاسة فـي   المدرسة أو في البيت له أثر عميق في مدى تحركه وتفاعله وتحصيله،             
المدرسة بسبب موقف األطفال اآلخرين كالسخرية منه أو االعتداء عليـه بقـسوة أو شـعوره بعـدم         

 وقد يعتدي األطفال أحياناً على زميل لهم العتقادهم بأنـه ال يـستطيع أن يـرد                 ،االنتماء أو الشعبية  
وقد تعـود   ،  مهم بنفسه واالعتماد على ذاته    االعتداء أو لشعورهم بضعفه وعدم قدرته على الوقوف أما        

تركيب البيولوجي للشخصية أو إلى طريقة التربية التي يتبعها اآلبـاء وهـم             مثل هذه الصفات إلى ال    
وقد يكون الطفل خجـوالً،     ،يعملون على قتل الروح العدوانية الطبيعية عند طفلهم بشكل قاس وخطير          

فإذا لم  ،  يدة عدوانية ونتيجة لذلك قد يكره المدرسة وينفر منها        هادئاً يواجه رفاقاً له ذوي شخصيات عن      
يلق الطفل المعاملة التربوية الحسنة في المدرسة ويستوعب المناهج المتطورة، فإن حياته سيـصيبها              
الفشل والتقاعس نحو التحصيل العلمي، ويحل جو السأم والضيق في نفسه، ويخلق عالقات عدوانيـة               

 وتنقلب حياة المدرسة بالنسبة له صورة قاتمة للحياة البشرية، نظراً           ، مع المدرسين  سواء مع أقرانه أم   
   ).  2011ناصر الدين، ( لما يصاب به من إحباط متكرر

 الحياة المدرسـية، كمـا أن عمليـة       يبدءونإن نظام الحياة اليومية لألطفال يتغير تغيراً حاسماً عندما          
التنافس واالقتدار، وفي ذلك عون على فعالية نوازعه العدوانيـة،          التعلم نفسها تزود الطفل بإحساس ب     

ويظل المعلم العنصر األساسي في اكتشاف التحـوالت       ،  ونشرها على غيره وعلى موجودات المدرسة     
في سلوك األطفال وفي التعرف على كثير من أشكال االضطراب التي تؤدي األطفال داخل الـصف،                

لم عبء التعرف على مثل هؤالء األطفال، وتشخيص ما يواجهـون           األمر الذي يلقي على كاهل المع     



  5

من مشكالت ومساعدتهم على التكيف مع الحياة االجتماعية للمدرسة، من خالل مساعدهم على النمـو               
الجسمي والعقلي والعاطفي لتحقيق األهداف التربوية وتنمية جانب الخير في شخصياتهم وتنمية هـذا              

التوجه واستغالل طاقاتهم إلى أبعد مدى ممكن ومساعدتهم على االحتفاظ          الجانب عن طريق التشجيع و    
  .)1994 ,الشربيني( لعاطفي وتنمية اتجاهاتهم السليمةباتزانهم ا

 وهذا التعريف يظهر    ة،غرائزيفالعدوان سلوك نشط فعال يهدف من ورائه إلى سد حاجات أساسية أو             
 المتجهة نحو الخارج، المؤكدة للذات، الساعية وراء سـد          أن العدوان يشمل جميع الفعاليات اإلنسانية     

  .)1995 ,الخطيب( ألساسية سواء كانت بناء أم تملكحاجات الشخص ا

وتتلخص المشكالت األساسية للنظريات والدراسات التي تناولت موضوع العـدوان فـي التـصدي              
 وكيـف يـتم     ؟عدوان وتحريكـه  كيف تكتسب المثيرات قوة إظهار ال     : لإلجابة على األسئلة التي تقول    

  .)1996 منصور،(التعبير عن العدوان في حالة ما يستثار

كما أن الكفاءة االجتماعية تزود الفرد بعالقات قوية مع الرفاق، وإلى النجاح الدراسي، وأن الكفـاءة                
اف االجتماعية غير المناسبة أثناء مرحلة الطفولة ترتبط بعدد من النتائج الـسلبية بمـا فيهـا انحـر                 

األحداث ومشكالت الصحة العقلية، وتطور نماذج من السلوك الالاجتماعي، ويرى أصحاب نظريـة             
التعلم االجتماعي أن السلوك العدواني، ينشأ نتيجة افتقار الفرد إلى المهارات االجتماعية، وإن الفـشل               

ن بعـادات غيـر     الدراسي غالباً ما يحفز السلوك غير المرغوب به، وأن العديد من األفراد يتميـزو             
إنتاجية أو تعاونية ويفتقرون إلى السمات االجتماعية االيجابية مما يؤثر على سلوكهم، ويخلق لـديهم               
مشاكل في المدرسة تعيق تكيفهم االجتماعي ويظهرون سلوكيات غير تكيفيه كالعدوانية واالنـسحاب             

  )2007القضاة والترتوري، (االجتماعي وعدم النضج وعدم التقبل 

انت هناك محاوالت كثيرة لتفسير السلوك في المراحل المختلفة، من قبل علماء النفس االجتماعي              لقد ك 
الذين أكدوا على أن السلوك اإلنساني ليس قدراً مقضياً، وليس عملية خلقية أو بيولوجية وحسب، لكنه                

ات إلى أن سـلوك     يتأثر إلى حد كبير بالمجتمع والبيئة التي يعيش فيها اإلنسان، وتخلص هذه التفسير            
أما نظريـة   ،  اإلنسان عبارة عن عملية تطبيع اجتماعي يتعلم فيها الفرد األساليب المقبولة في مجتمعه            

 فهناك مراحل معينـة للنمـو       ،التحليل النفسي فتعطي المجتمع دوراً كبيراً في توجيه السلوك وتفسيره         
) Ego(أي ما يسمى بـ األنـا       ) عاقلال( حيث يعمل التكوين النفسي      ،يتصل الطفل خاللها مع المجتمع    

 وبين متطلبـات المجتمـع ونواهيـه        ، )Id(على التوفيق بين الحاجات والغرائز النفسية الممثلة بالهو       
 وتكمن أهمية نظرية التحليل النفسي فـي التأكيـد علـى        ، )Superego(الممثلة بتكوين األنا األعلى     

  ).Smith & Stigler, 1985( لوك اإلنسانيأهمية الخبرات االجتماعية المبكرة في تشكيل الس
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ويؤكد علماء النفس والتربية بأن الجو المتسامح الذي يعيش فيـه الطفـل فـي المنـزل والروضـة                   
    أما البيئـة األسـرية غيـر المتـسامحة      , ويساعده على تقبل ذاته   ,  يولد لديه خبرات سارة    ،والمدرسة

يولد لديه خبرات مؤلمة توجهه     , وحيداً لتصحيح األخطاء  التي تعتمد العقاب البدني أو المعنوي أسلوبا        
          ,فال هـو يـستطيع أن يتقبـل ذاتـه         , أوالً ومن ثم إلى اآلخرين    , نحو العنف والعدوان الموجه للذات    

     يـستطيع أن يتخلـى    ولكنـه ال ،   ألنه يدرك أن سلوكياته مكروهـة وضـارة        ،وال اآلخرون يتقبلونه  
  ) 1996, البرزنجي(عنها 

 للتعامل معهم سـواء بالـضرب أو بـالتوبيخ أو           واتخاذ القسوة أسلوباً  , حقيقة أن تعنيف المراهقين   وال
 وفي نمط حياتهم وتفاعلهم مع      ،محالة في سلوكهم   والتي ستظهر ال  ,  يؤدي إلى أسوء النتائج    ،السخرية

امل معهـا أفـراد األسـرة       والكيفية التي يتع  , فالطريقة التي يربى بها المراهق    , اآلخرين قوالً وعمالً  
  .)1999, االلوسي( والمجتمع عموماً هي التي يعزى لها معظم المشكالت النفسية واالقتصادية 

 ،فحين يسلك بعض اآلباء مع أبنائهم أنماطاً من السلوك تدفعهم إلى الشعور بأنهم غير مرغوب فـيهم                
أون إلى العقاب البدني واللوم المستمر      أو حين يلج  , يستحقون أدنى درجة من العناية واالهتمام      وأنهم ال 

ويـنعكس فـي     ,فأن هذا كله سيترك أثراً يالزمه طيلة حياتـه        , أو تهديد المراهق بالطرد من المنزل     
  .)1995, الجوراني(  ويتفاعل مع اآلخرين ،سلوكه وتصرفاته حين يندمج في مجتمعه
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      مشكلة الدراسة 2.1

 ، بوجه عـام   ويلدراسة في المجال النفسي والترب    نرجسية حظي بالبحث وا   تبين للباحث أن موضوع ال    
ولكـن   ، بالبحث والدراسة في المجال النفسي والتربوي فقد حظي أيضاً ،وأما بالنسبة للسلوك العدواني   

 ومثـل ذلـك     ، فإن الدراسات محدودة   ،بالنسبة للواقع والعالقة التي تربط النرجسية بالسلوك العدواني       
 ألن هناك العديد من السلوكيات التي تنمو مـع الفـرد وتتغيـر              ، إجراء مثل هذه الدراسة    يؤكد أهمية 

 وتعتبر الشخصية هي األساس الذي من خالله يعبر الـشخص عـن             ،باختالف المثيرات التي يعيشها   
حـب  ( تلك الصفة والسمات النرجسية      ،وأحد األبعاد التي تتكون منها الشخصية     ،  مشاعره وسلوكياته 

  . للذات أو الجانب اإليجابي لتكون تقديراً،التي تأخذ في الغالب الجانب السلبي لتكون مرضاً) الذات

 ة أثناء تطبيقيـه لمـاد     ،وقد ال حظ الباحث من خالل وجوده كمتدرب في مدرسة ذكور دورا الثانوية            
ث  وعنـد التحـد  ،التدريب الميداني، أن هناك طلبة يتصرفون بسلوكيات عدوانية ضد بعضهم البعض   

    . وجد أن أسباب التصرفات التي يقومون بها تعود إلى حب الذات،إليهم

 العاشر فطلبة الصعالقة النرجسية بالسلوك العدواني لدى  حوللذا تتمحور مشكلة هذه الدراسة 
العدواني ك السلووالنرجسية  عالقة كل من اً، وتحديد جنوب الخليلفي محافظةللمدارس الحكومية 

  .)مستوى تعليم األبو ،مستوى تعليم األم: تعليم الوالدينو ،مكان السكنو ،الجنس(اتبعدد من المتغير

  :   وفي ضوء ذلك تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

  فـي محافظـة   الصف العاشر للمـدارس الحكوميـة   عالقة النرجسية بالسلوك العدواني لدى طلبة   ما  
  ؟جنوب الخليل 

  اسة أسئلة الدر  3.1

  : وقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية

المدارس الحكومية التابعة النرجسية لدى طلبة الصف العاشر في مظاهر ما درجة انتشار  .1
  ؟ جنوب الخليل–لمديرية التربية والتعليم 

المدارس الحكومية   في متوسطات النرجسية لدى طلبة الصف العاشربينهل توجد فروق  .2
تعليم  ، مكان السكن، الجنسلمتغيرات تعزى  جنوب الخليل–عة لمديرية التربية والتعليم التاب

  ؟)مستوى تعليم األب، مستوى تعليم األم(الوالدين 

 المدارس الحكوميةالسلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر في مظاهر ما درجة انتشار  .3
  ؟ جنوب الخليل–التابعة لمديرية التربية والتعليم 
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المدارس متوسطات السلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر في  بين  توجد فروقهل .4
 مكان ،الجنسلمتغيرات  تعزى  جنوب الخليل–الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

  ؟) مستوى تعليم األباألم،مستوى تعليم (  ين تعليم الوالدالسكن،

لدى طلبة الصف ية والسلوك العدواني هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النرجس .5
 ؟ جنوب الخليل–المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم العاشر 

  : فرضيات الدراسة4.1        

 النرجسية لدى  متوسطاتبين) α≤0.05(الداللة ال توجد فروق ذات دالل إحصائية عند مستوى  .1
تعزى   جنوب الخليل–ابعة لمديرية التربية والتعليم المدارس الحكومية التفي طلبة الصف العاشر 

  .الجنسلمتغير 

متوسطات النرجسية لدى بين ) α≤0.05(الداللة ال توجد فروق ذات دالل إحصائية عند مستوى  .2
تعزى   جنوب الخليل–المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم طلبة الصف العاشر في 

  .مكان السكنلمتغير 

ت النرجسية لدى  متوسطابين )α≤0.05(الداللة  ال توجد فروق ذات دالل إحصائية عند مستوى .3
تعزى   جنوب الخليل–المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم  في طلبة الصف العاشر

  .الوالدين تعليم لمتغير

ك  متوسطات السلوبين) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4
 جنوب –المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم  في العدواني لدى طلبة الصف العاشر

  .                الجنس تعزى لمتغير  الخليل

 متوسطات السلوك بين )α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5
 جنوب –المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في   العاشرالعدواني لدى طلبة الصف

  .        مكان السكنرتعزى لمتغي الخليل

 متوسطات السلوك بين )α≤0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .6 
 جنوب –تربية والتعليم المدارس الحكومية التابعة لمديرية الالعدواني لدى طلبة الصف العاشر  في 

  .تعليم الوالدين تعزى لمتغير الخليل

ك والسلو بين النرجسية )α≤0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد عالقة ذاتال  .7
 جنوب –المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم  في العدواني لدى طلبة الصف العاشر

 . الخليل



  9

  :اسة أهداف الدر 5. 1  

  :تهدف هذه الدراسة إلى

النرجسية والسلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر في مظاهر انتشار  درجة شيوع إلىالتعرف  .1
  . جنوب الخليل–المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

، باألمستوى تعليم (مستوى تعليم الوالدين و ،مكان السكنو ،الجنسالتعرف إلى دور كل من  .2
في التأثير على النرجسية والسلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر في ، )مستوى تعليم األم

  . جنوب الخليل–المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

المدارس التعرف إلى العالقة بين النرجسية والسلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر في  .3
 .  جنوب الخليل–ة التربية والتعليم الحكومية التابعة لمديري

  :أهمية الدراسة   6.1  

  : يمكن إيجاز أهمية الدراسة فيما يلي 
  : األهمية النظرية

من الدراسات األولى التي تبحث في العالقة بين _  حسب علم الباحث_تعتبر هذه الدراسة .1
  .النرجسية والسلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر

على   ومساعدة المختصين االجتماعيين والنفسيين،فلسطينية بموضوع الدراسةال المكتبة ثراءإ .2
المدارس لصف العاشر في  العالقة بين النرجسية والسلوك العدواني لدى طلبة اإلىالتعرف 

 .  جنوب الخليل–الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

  : تطبيقيةاألهمية ال

اء المدارس والمرشدين االجتماعيين حول التعامل مع النرجسيين تقديم اإلرشادات للمعلمين ومدر .1
 .وسلوكهم العدواني

التأكيد على دور األسرة والمدرسة وجماعة الرفاق في تقليل السلوك العدواني لدى الطلبة  .2
 .النرجسيين

 .السلوك العدوانيوجسية  بحوث جديدة في مجال النرجراءإ الباحثين على تساعد .3

 . للحد من السلوك العدوانيإرشاديةلمهتمين بعمل برامج  الباحثين اإثارة .4

  .توفر الدراسة الحالية معلومات عملية عن أساليب الحد من السلوك العدواني .5
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  : الدراسةمحددات  7.1 

  :تحددت هذه الدراسة بما يأتي 

 –عليم مدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتالتقتصر هذه الدراسة على : ة مكانياتمحدد .1
  .جنوب الخليل

 . )2011-2010 ( العمل على هذه الدراسة من العام الدراسي:ةزماني اتمحدد .2

المدارس الحكومية في  الصف العاشرلطلبة ممثلة  على عينة الدراسة هقتصر هذت :محددات بشرية .3
 .  جنوب الخليل–التابعة لمديرية التربية والتعليم 

، النرجسية مقياس :المستخدمة فيها وهيوباألدوات  ،راءاتهاالدراسة بإجهذه حدد تت: إجرائيمحدد  .4
  . يالسلوك العدوانومقياس 

 .المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة: محدد مفاهيمي .5
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 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

   2.1 اإلطار النظري

  (Narcissistic)           :النرجسية 2.1.1

 (Aggressive behavior)  :السلوك العدواني 2.1.2

 الدراسات السابقة  2.2

 النرجسية المتعلقة الدراسات 2.2.1

  الدراسات المتعلقة بالسلوك العدواني  2.2.2

  التعقيب على الدراسات السابقة  2.3

   المتعلقة بالنرجسية  التعقيب على الدراسات السابقة 2.3.1

  بالسلوك العدواني المتعلقة قيب على الدراسات السابقةالتع 2.3.2
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  الفصل الثاني 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

:اإلطار النظري  2.1 

تشير المراهقة إلى فترة طويلة من الزمن، وليس لمجرد حالة عارضة زائلة في حياة اإلنسان 
إلى الرجولة، وعلى كل حال يجب فهم هذه المرحلة على أنها فالمراهقة مرحلة انتقال من الطفولة 

مجموعة من التغيرات التي تحدث في نمو الفرد الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي، ومجموعة 
مختلفة من مظاهر النمو التي ال تصل كلها إلى حالة النضج في وقت واحد وهي مرحلة االنتقال التي 

، ويحدث فيها كثير من التغيرات التي تطرأ مرأةاصبح الفتاة المراهقة  وت،يصبح فيها المراهق رجالً
ويحدث هذا النمو في أوقات مختلفة في ، على وظائف الغدد الجنسية والتغيرات العقلية والجسمية

ولذلك فإن حدودها ال يمكن إال أن تكون حدوداً وضعية أو متعارفاً عليها تقليدياً . الوظائف المختلفة
 سنة بالنسبة )22- 13 (سنة بالنسبة للولد الذكر، ومن) 21-12( النفس، وهذه الحدود من بين علماء

   .)1987،العيسوي( للفتاة المراهقة

 فترة عواصف وتوتر وشـدة، تكتنفها األزمات النفسية، وتسودها المعاناة واإلحباط والمراهقة

        .)1986 زهران،(  والصراع والقلق والمشكالت وصعوبات التوافق

 إقامة نوع جديد من ها بتحديد واجبات النمو التي ينبغي أن تحدث ومن المراهقة يتمتحديد مرحلةو
اكتساب الدور المؤنث أو المذكر المقبول اجتماعياً والعالقات الناضجة مع زمالء العمر من الجنسين 

اكتساب و صالحاً، قبول الفرد لجسمه أو جسده، واستخدام الجسم استخداماً، ولكل جنس من الجنسين
ينتظر حتى تغطيه أمه لكي "االستقالل االنفعالي عن اآلباء وغيرهم من الكبار، فالمراهق ال ينبغي أن 

 ،اختيار مهنة، واإلعداد الالزم لها، والحصول على ضمانات لتحقيق االستقالل االقتصاديو ،"ينام
 والمفاهيم الضرورية للكفاءة في الحياة تنمية المهارات العقليةو ،االستعداد للزواج وحياة األسرةو

 .)1987،العيسوي (اكتساب مجموعة من القيم الخلقية التي تهديه في سلوكهو ،االجتماعية

كثير من   وفي التعرف على،ويظل المعلم العنصر األساسي في اكتشاف التحوالت في سلوك األطفال
المعلم عبء التعرف على  ي على كاهلألطفال داخل الصف، األمر الذي يلقالدى أشكال االضطراب 

             على التكيف مع  مثل هؤالء األطفال، وتشخيص ما يواجهون من مشكالت ومساعدتهم
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 لتحقيق ، والعاطفي،والعقلي الحياة االجتماعية للمدرسة، من خالل مساعدهم على النمو الجسمي
هذا الجانب عن طريق التشجيع   وتنمية،م وتنمية جانب الخير في شخصياته،األهداف التربوية

 وتنمية ،على االحتفاظ باتزانهم العاطفي  ومساعدتهم، واستغالل طاقاتهم إلى أبعد مدى ممكن،والتوجه
  .  )2011 ،الدينناصر( اتجاهاتهم

في الواقع أن يكون مهتما لما يطرأ على شخصية الطلبة وما يطرأ على قدراتهم المعلم ويتعين على 
ة إذ أن هناك طلبة يمشون بتكبر وغرور وخيالء وليس لديهم اهتماما بعلمهم كما أن هناك طلبة العقلي

يمشون بتواضع ولديهم اهتمام بعلمهم وهناك فئة قليلة من الطلبة يسيرون بتواضع وليس لديهم اهتمام 
  . )2001ايف،ن(بعلمهم وهناك فئة قليلة جدا من الطلبة يمشون بتكبر وغرور ولديهم اهتمام بعلمهم 

 عموماً بالمعنى السلبي باألنانية وحب الذات المفرط والشخصية المدللة يقترن مصطلح النرجسيةو
المصطلح بمعنى حب  وفي الجانب اآلخر يستعمل تعطي بل تأخذ دائماً  وال،تتحمل المسؤولية التي ال

ى اإلشباع وأيضاً أن الدوافع إل  وأننا جميعاً لدينا رغبات نرجسية تحتاج،الذات الطبيعي واالعتيادي
  .(Young, 2003) الضروري إشباعها وتلبيتها ومنالنرجسية وحب الذات موجودة من الطفولة 

 أي أن هناك درجة طبيعية مقبولة ،ونسبي وببساطة يمكن أن يطرح موضوع النرجسية بشكل كمي 
وشدتها فإنها تصبح مرضية ولكنها عندما تزيد في كميتها  ،وضرورية من النرجسية عند جميع البشر

الجهود للحد من النرجسية المفرطة والوقاية منها وتعديل األساليب  وضارة ومؤذية مما يطرح أهمية
  ).2005، األمارة( التي تؤكد على الفردية واألنانية التربوية والقيم

ف ومرافق والتربية واألخالق والدين يستعمل مصطلح النرجسية كمصطلح مراد وفي الحياة اليومية
ويستعمل المصطلح أيضاً بمعنى حب ، والدالل الزائد، ومعاكس للغيرية والشعور بالمسؤولية لألنانية

في قضايا تربوية وحقوقية وقانونية مثل التعبير عن  الذات الطبيعي واالعتيادي المقبول والمطلوب
االضطهاد إلى جروح ويؤدي الظلم و، والمرأة واألقليات والشعوب الذات وحقوقها وحقوق الطفل

 . )2011،المالح(  مع البطل المثالي وغير ذلكيوتماهفعل متنوعة عدوانية،  نرجسية عميقة وردود

          واعني بها عاطفة الحب؟،ماذا يحدث عندما تنحرف تلك العاطفة اإلنسانية السامية في اإلنسان
بالمعجزات واالنجازات الرائعة في ن يأتي أ ودفعته إلى ،هذه العاطفة التي حركت مشاعر اإلنسان

 وارتقائه العاطفة التي تمأل قلب ، تلك العاطفة المسئولة عن بقاء النوع البشري،الفن والعلم واألدب
 أنها سبب ما في ،جل إسعادهمأ وتغمر وجدان األب فيسهر من ،جل صغارهاأ فتضحي من ،األم

 وحين تعمل كمحرك ،نسان الخية اإلنسان حين تتمثل حب اإل،العالم من خير وبناء وتقدم وحضارة
طبيعي وتلقائي للتضحية والفداء والبذل والعطاء والتعاون واإلخاء والوحدة والتماسك وااللتحام بين 

 وحب ،ذ ونبذ األنانية والطمع والجشع واالستحوا،المصلحة العامة الغيرية وتقدير  الغير أودفرااأل
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 ماذا يحدث إذا انحرف الحب وتحول من حب الغير إلى ،عدوانالتملك والتسلط والسيطرة والبطش وال
  .)2001نايف،( بما يعرف باسم النرجسية؟ الفردحب الذات وعشقها؟ أي ماذا يحدث عندما يصاب 

 الجنسية ال ةتعبر النرجسية عن حب اإلنسان لنفسه وعشقه لذاته وتدل هذه الظاهرة على أن الغريزو
   .)1991 ،عباس(لخارجية وإنما تتعلق بالذات وتتخذها هدفا لها تتحلى فقط باألهداف الجنسية ا

أما دمنو فقد عرف النرجسية بأنها افتتان المرء بجسده أو أنانيته أو حب الذات، ويستخدم علماء 
النفس مصطلح مفهوم الذات ليعبر عن مفهوم افتراضي شامل يتضمن جميع األفكار والمشاعر عن 

 كما ،جسمه وعقله وشخصيته ويشمل ذلك معتقداته وقيمه وقناعاتهعن خصائص  الفرد التي تعبر
يشمل خبراته السابقة وطموحاته المستقبلية ويوصف مفهوم الذات من حيث تشكيلة كتنظيم نفسي نواته 
تقويم الفرد ذاته وان الحاجة األساسية لكل فرد هي تطوير هذا التنظيم وصيانته وعندما يتعرض الفرد 

خذ منها أو يرفض حسبما بتوافق مع ذاته وبذلك يحافظ عليها ويتجنب مواقف لخبرات جديدة يأ
ويمثل مفهوم الذات قيمة الخبرات الشخصية واالجتماعية التي تشكلت عند الطفل كعمليات  ،الصراع

 االشراط والتعميم ومصادر المكافأة والعقاب والتوقعات والصراعات واالحباطات وهذه تلعب دوراً
 .)1988 السالم،(ز اآلخرين هاما في تميي

، ففي إن األبحاث والدراسات السيكولوجية التي أجريت على مفهوم النرجسية حديثة العهد نسبياً
العقدين الرابع والخامس من هذا القرن ازداد اهتمام الباحثين وعلماء النفس بمفهوم النرجسية كسمة 

    فهوم النرجسية ذا أهمية كبيرة شخصية تعبر عن تصوراته وخبراته الذاتية ومن ثم أصبح م
 ويحتل مكان الصدارة في اإلرشاد والعالج ومن ثم كثرت الدراسات والبحوث وظهر ما يسمى

  .)1982زهران، ( بالنرجسية 
 بشكل مبالغ فيه فهم يركزون على مصلحتهم الخاصة دون أي اعتبار ،يهتم الناس األنانيون بأنفسهمو

ة تستخدم لوصف األنانية مثل نرجسي أو محب لذاته ويهتم األنانيون  وهناك مفردات متنوع،لآلخرين
ر أنهم مستقلون إلى حد ما عن المؤثرات ه كما يظ،برغباتهم الخاصة بدل اهتمامهم بمصلحة المجتمع

 ومع ذلك فاألشخاص ، االهتمام بنشاطاتهم وحياتهم الخاصةىالخارجية وتقتصر وجهة نظرهم عل
ون يمكن أن يكونوا مستقلين متجاهلين آلراء اآلخرين في معظم األحيان  والمبدع،األذكياء جداً

متمركزين حول ذواتهم والفرق الوحيد هو أن هؤالء األشخاص المبدعين منتجون إلى حد كبير بعكس 
ن جميع األطفال أنانيون بطبيعتهم أ ومن المهم إدراك المربين ب،األشخاص النرجسيين غير المنتجين

 حيث أن األطفال  يحملون وجه نظر واحدة هي وجهة ،صغير يتمركز حوله نفسهفعالم الطفل ال
ن ، وأنظرهم الخاصة ومع الوقت والخبرة يتعلم األطفال رؤية األمور من وجهة نظر اآلخرين

لألطفال لغة متمركزة حول ذواتهم فهم يتحدثون مع أنفسهم إثناء قيامهم بعمل ما بحق يكون جزء من 
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جل أ ومع نمو األطفال تختفي هذه اللغة ويظهر بدال منها الحديث الداخلي من اً جدالمحتوى خاصاً
  .)1996 ،شيفر ومليمان( التفكير 

ويتم الشعور بالعدوان عند األطفال من خالل التطبيع االجتماعي وتأثيره على التقبل واالعتماد على 
دلة بين صرامة أنظمة التطور أنفسهم وكذلك عمليات األكل والجنس، وقد وجد أن هناك عالقة متبا

االجتماعي وبين أنماط التكيف الثقافي، بينما تكون عمليات التطور االجتماعي غير مهذبة وتستحق 
العقاب لدى األطفال فإنها تكون مصحوبة بالقلق والذنب لدى البالغين، وكما يرتبط األطفال بالعدوان 

صارم الفجائي للطفل يبتعد به عن تعلقه بالرضاعة فالفطام ال ،فإنهم يميلون إلى معاداة اآلخرين لهم
ولفهم أنماط الثقافة السائدة للتعلم تقوم البيئة بتزويدها بأسس هامة لتكوين  ،ويزيد اهتمامه بالعدوان

الشخصية ويعتبر التنميط العام للثقافة مهما بشكل حيوي للتعرف إلى جزء كبير من البيئة التي يتعلم 
  ).1981،البين وجريت ( ألبوي والجيرة وجماعات اللعب فيها الطفل والسلوك ا

 حسب معايير اآلخرين مويتعلم األطفال خالل سنوات المدرسة األولى نقد أنفسهم وتقييم سلوكه
وتتطور هذه العملية من أسلوب حر في محسوس إلى وجهة نظر موضوعية غير متحيزة وعندها 

وليس خالل الخبرة المباشرة فهم يتعلمون ويكتسبون يصبح األطفال قادرين على التعلم بشكل مباشر 
الخبرات من خالل تعاطفهم مع اآلخرين أو تخيل خبرات اآلخرين وما يعتبر طبيعيا لطفل ما قبل 

 .)1999 ،شيفر ومليمان (المدرسة هو إشارة لوجود صعوبات عند الطفل األكبر عمراً

" لو كنت مكانه " وضع نفسه موضع اآلخرين ويجب أن يعي الطفل تأثيره على اآلخرين بحيث يتعلم 
وذلك ألنه يتطلب إدراك كيف يمكن أن تشعر لو كنت مكانهم ويمكن لألطفال تخيل كيف يمكن أن 
يشعر من يؤذي أو يعذب ويحاولون تجربة كيف يمكن أن يشعروا من خالل التمثيل فهم يقومون 

ي حياتهم أو على شاشة التلفاز فعن بادوار متنوعة يمثلون ادوار حيوانات أو أشخاص شوهدت ف
م اآلخرين فاالهتمام الزائد بمشاعر هرتداء مالبس اآلخرين والتصرف مثلهم يمكنهم تعلم فإطريق 

الشخص الذاتية يؤدي إلى تفاعل غير منتج من العالم فانخفاض اإلنتاجية إذ هو احد المؤشرات وهذا 
               أي مجهودادون دون أن يبذلوالوضع يشبه األطفال المدللين يحصلون على ما يري

  ).1981 ،البين وجريت( حقيقي
         ويعبر الشخص األناني عن مفهوم ذات سالب كما أن فكرته عن اآلخرين تكون سلبية وال

يمتلك األطفال األنانيون ما يكفي من القيم األخالقية وضعف االنتماء للجماعة هو مؤشر آخر 
 ما يجدون صعوبة في االنتماء لجماعة الرفاق فهم ال يدركون ات غالباًفالمتمركزون حول الذ

على شكل نحن نقوم بعمل األشياء معا بل على شكل ما الذي أريده أنا ومن وجهة نظر  مشاركتهم 
          ايجابية فان مشاعر االنتماء والتطابق مع اآلخرين توجد لدى األطفال الذين يعيشون خبرة الشعور 

      المجموعة فشعور النحن يكون عندما يكون أفراد الجماعة منفتحين في التعبير عنبتماسك
  .)1996شيفر ومليمان، ( مشاعرهم 
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  Narcissistic                                       النرجسية 2.1.1
هذا هو  سالنرجسية مصطلح استقاه المحلل النفساني سيجموند فرويد من األسطورة اليونانية، ونرج

سيفيسيوس   إلـــه النهر، حاصرها يوماً)Thespide( ابن الحورية الزرقاء ليروب، من مدينة"
يعيش حتى يبلغ  أن ابنها نرجس سوف  (Lyriopy)بقنواته، فتمكن من اغتصابها وقد قالت العرافة

ان أي شخص له الواقع ك  للجمال، وفيوكان نرجس رمزاًَ،  بشرط أن ال يعرف نفسه أبداً كبيراًسناً
 وقع في حب أحباء ،عشر سنة  وعندما بلغ ستة، إذا وقع في حب نرجس حتى عندما كان طفالً،العذر

وفي يوم  ،كان لديه غرور كبير  ودون تفكير أن يحبهم، إذ،وعشاق من الجنسين رفضوا دون رحمة
 نهر   وقد سمي،اًمعجبيه وأكثرهم إلحاح  إلى شخص يدعى امينوس، أحدمن األيام أرسل نرجس سيفاً

 وسمعت ، اآللهة أن ينتقموا منهنرجس داعياً امينوس باسمه، وفعال قتل امينوس نفسه على عتبة
 ، فدعت أن يقع نرجس في الحب،أبولو، وسمعت الصالة الدعاء اآللهة أرامتوس آلهة الصبر أخت

ميساثيبا عند نبع ماء صاف في إقليم " دوناكون"منطقة يطلق عليها  فآثر في يوم من األيام الذهاب إلى
ولم تكن الطيور قد ، عكرته األغنام كالفضة، ولم يكن قد

التي   فرع شجرة من األشجار ولم يسقط فيه أبداً،شربت منه
 وعندما انثنى نرجس ليشرب وقع في حب الصورة ،تجاوره

األمر حاول أن يقبل الولد الجميل  المنعكسة في الماء، وفي أول
  ولكن سرعان ما تعرف على نفسه فظل،الموجود بمواجهته

 في النبع ساعة بعد ساعة، وأخذ يتساءل كيف يحملق مفتوناً
 ذانفس الوقت ال يمتلك؟ ومع ه يمكنه احتمال أن يمتلك وفي

أن نفسه   على األقل عالماً،الحزن كان يسعد ويفرح في عذابه
، كما هو موضح األخرى سوف تبقى مخلصة له مهما حدث

                            )2.1(شكل                 .)2011سليمان،( كارفاجيورسمها  نارسيس: )2.1(الشكل ب

أصابها فإنها اشتركت معه في حزنه، وكانت تردد ما يقوله نرجس  فبالرغم مما (Echo)أما عن إكو
عندما كان يغمد خنجره في صدره، وأيضا ". انتهى" "خالص"عندما اخذ يردد  وخاصة في آخر حياته

ومن  دمه األرض، وقد روت، بها نرجس هي آه أيها الشقي المحبوب دون جدوى وداعاً آخر آه نطق
 إن تأويل هذه األسطورة اليونانية مكن، والبيضاء بعروقها الحمراء هرة النرجسز هذه األرض نمت

  . )2011،علم النفس التربوي (العقدة، وهي افتتان الذات بنفسها هذه من اكتشاف فرويد
 وإعجابها ومن فرط حبها له ،)نرجس( هامت بحب فتى يدعى )صدى(تدعى  فتاةأن وورد أيضا في

  هذا الحب وجعلها تذبل شيئاًأضناهاجله كابدت وصبرت حتى أومن  ،ببهبس به سقمت حالها ومرضت
  لذلك كان العقاب،لم تترك الفتى دون عقاب ،األسطورةبزعم (ولكن االلهه ، الحياة  حتى فارقتفشيئاً
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صورته  رأى يعشق نفسه بصورة مرضيه عندما أنكان العقاب ،  بحياتهأودى حتى للغاية عليه قاسياً
واستمر على هذا ،  صورته بكل فخر وزهومامأ  لذلك اخذ يجلس الساعات الطوال،الماء على منعكسة
إحدى  وفى ، حتى فقد عقلهبسيطة  فترةإال هيوما ، الذاتي بسبب هذا التعلق  حتى مرض نفسياًالحالة

 مكانه في وظهرت ،ولكنه غرق ومات ، بركة الماء ليمسك صورتهإلىخلواته وعشقه لنفسه قفز 
زهرة ) 2.2(كما هو موضح في الشكل  ،)وهى زهرة النرجس(يت على اسمه نرجس زهرة سم
                           .)2011سليمان،( دافنشي ليوناردو" لوحة نرجس )2.3(، والشكل النرجس

  
  
  
  
  
  
  
  

      
  

                                        
  )2.3(                           الشكل )                      2.2(الشكل             

نرجس قد تمرد على إرادة اآللهة  ومنها أن، وفي تحليل المعاني العامة لهذه األسطورة تبرز عدة نقاط
بين المرأة والرجل هو قانون الطبيعة األصيل   وأن الزواج،بالزواج من الحورية فعاقبته بالموت

بة لتفاصيل سلوك نرجس نجد أن حبه المفرط لذاته قد أدى إلى وبالنس، والتمرد عليه يؤدي إلى الهالك
   .)2011سليمان،( المفرط يؤدي إلى الغيرة الشديدة والغضب والعدوان والموت موته وأن حب الذات

 من فصيلة ، على الجمع من النرجس أي نبات من الرياحينيطلق لفظ النرجسية لغوياً :النرجسية لغةً
 وداخل ، ورقة زهره يشبه الكرات وله زهر مستدير أبيض،يرالنرجسيات وأصله بصل صغ

   .)1971جبور، (االستدارة لون أصفر

الشخصية حيث توجد لدى جميع   سماتإحدىهي حب الذات وهي :  (Narcissistic)والنرجسية
  ومنهم من يمتلكها، بهاألولواضحة من اللقاء   ولكن بدرجات متباينة فمنهم من تكون نرجسيتهاألفراد

كما في ( في النرجسية األفراد الفرق بين أنيمكن القول   وبهذا، ما ندرإالبدرجة قليلة وال تظهر 
 .)2011زهوه،  (فرق في الدرجة ال في النوع هو) سواها من السمات الشخصية

على أنها زيادة حـب الفـرد   ) Raskin & Terry (1988,   راسكن وتيريعرفهاكما : النرجسية 
  .لذاته
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  :شخصية تعريف ال

يستعمل عامة الناس كلمة الشخصية في معنيين كالهما يتضمنان التقييم بمعنى المهارة واللباقة 
شخصية  مثل ،)فالن ذو شخصية ومعنى االنطباعات التي يتركها الفرد في اآلخرين(االجتماعية 

وقدم ت  وقام ألبورت بمراجعة جميع التعريفات التي وردت من مختلف العلماء مجموعا،عدوانية
الشخصية كمثير وهي ما يتركه الفرد من انطباعات في اآلخرين أو مجموعة االستعدادات والعادات 
 ،والميول والدوافع للفرد ما ينظم وينسق بين جميع نشاطات الفرد والنموذج الكلي لسلوك الفرد

علماء يميلون إلى ومعظم ال ونموذج التوافق الخاص بالفرد مع بيئته والتفرد والتميز في سلوك الفرد
الشخصية هي التنظيم الدينامي للفرد لتلك األجهزة الجسمية النفسية : تعريف ألبورت للشخصية وهو 

    .)2010،النجاشي( التي تحدد طابعه الفريد في التوافق مع بيئته

  حسب نظرية فرويد مكونات الشخصية

   :بالنسبة لبنية الشخصية فهي تتكون من
ن الطاقات الحيوية والغرائز والدوافع الفطرية والجنسية والعدوانية وجميع هذه يكون م: (id)الهو . 1

الغرائز والدوافع والطاقات الحيوية والنفسية تولد مع الفرد أي أنها موروثة وموجودة سيكولوجية منذ 
هو الوالدة والهو يمثل الصورة البدائية للشخصية قبل أن يتناولها المجتمع بالتهذيب والتحويل فال

 ويمكن هدف ،مستودع للطاقات الغريزية وأهم هذه الطاقات الغريزية هما غريزة الجنس والعدوان
الهو إشباع الحاجات الغريزية حسب مبدأ اللذة وهو المبدأ الذي يحكم نشاط الهو حتى مرحلة البلوغ 

   .ترووظيفة الهو األساسية هي الحفاظ على الفرد في حالة مريحة وفي أدنى حالة من التو
 يعتبر مركز الشعور واإلدراك الحسي الداخلي والخارجي ويكون ذلك عن طريق :(Ego)األنا.2

إحساس الفرد بذاته وإدراكه لمن حوله، كذلك إدماج الطفل في العالم الخارجي من أجل إكتساب 
ن المعارف والخبرات المتعددة أما وظيفة األنا هي حماية الشخص من األخطار التي قد تواجهه م

  .العالم الخارجي
يعد األنا األعلى المميز والرقيب األخالقي الذي يراقب سلوكات : (Super Ego)األنا األعلى . 3

كف  : أما وظيفة األنا األعلى هي،األفراد وعلى الفرد أن يحافظ على قيم وعادات وتقاليد مجتمعه
ع قيم ومعايير المجتمع ومراقبة حاجات ورغبات الهو ذات الطابع الجنسي والعدواني والتي ال تتفق م

  .)2004منسي ومنسي، (األنا ومحاسبته على كل صغيرة وكبيرة  

  )Narcissistic  Personality Disorder(الشخصية النرجسية 

وأنه شخص نادر الوجود أو أنه من نوع خاص فريد  شعور غير عادي بالعظمة وحب وأهمية الذات
ينتظر من اآلخرين احتراما من نوع خاص لشخصه وأفكاره،  ، ال يمكن أن يفهمه إال خاصة الناس
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يستفيد من مزايا اآلخرين وظروفهم في تحقيق مصالحه الشخصية،  وهو استغاللي، ابتزازي، وصولي
 وإنما ،ذاته يستميت من أجل الحصول على المناصب ال لتحقيق ذاته وهو غيور، متمركز حول

 الشخصية حيث تتميز بالغرور، والتعالي، والشعور وهو اضطراب في ،الشخصية لتحقيق أهدافه
  .)2011،عناسوة (باألهمية ومحاولة الكسب ولو على حساب اآلخرين

التطرف وإنما لما قد يحصل عليه من أثر دنيوي من ممارسة   بفكرةإلقناعههذه الشخصية قد تتطرف 
 أخرى بغض النظر عن يتخلى عنها لو وجد مصالحه الشخصية في فكرة تلك الفكرة وما أسرع ما
 من هذه الشخصية ،)إنه التمركز حول مصلحة الذات ال حول الفكرة( خطئها  صواب تلك الفكرة من

 وعلم النفس بشكل عام والطب النفسي بشكل خاص اهتما ،قادة التطرف أكثر من األتباع عادة يكون

    .)2011،المالح( بالنرجسية دون سواهما من العلوم
         على يد العالم الشهير فرويد وفي )1905( عام إلىعلم النفس بالنرجسية حيث يرجع اهتمام 

وفيها وصف النرجسية بمعاني عديدة ) النرجسية مقدمة في( نشر فرويد مقالة عنوانها )1914( عام
 أن إلىالذات وشذوذ وانحراف ونمط الختيار الموضوع وخلص   مرحلة انتقالية لحبأنها: منها

  ).2011زهوه،( الذات المبالغ فيه نسبة له هي حبالنرجسية بال

  :  النرجسية هيأن يمكن القول )النفسي مدرسة التحليل(ومن مقال فرويد وغيره من كتاب مدرسته

 .نفسه من خالل خياله هي السبب وراء تسمية النرجسية الذي وقع في حب) نرجس (أسطورة أنـ 1

 .مج معهم ويعاملهم كما لو كانوا امتدادا لهومند اآلخرينمنغمس مع   الشخص النرجسيأنـ 2

  من العمراألولى ففي السنة األفراد مراحل النمو التي يمر بها جميع إحدىالنرجسية عن  ـ تعبر3

ليتمركز  وبعد عدة سنوات ينتقل) حيث يكون هو المركز(نجد الطفل الصغير متمركزا حول ذاته 
  .لآلخرينبه  بحب ذاته ثم حاإلنسان يبدأ إي اآلخرينحول 

لغريزة األنا الخاصة بصيانة ) الجنسي( بيديلولذا كان فرويد يعتقد أن النرجسية األولية هي المتم ال
وحفظ الذات، ففي رأيه أن التركيز اللبيدي للذات يشكل األساس لحب الموضوع ويمكن أن يعود 

ا لفرويد فإن رجوع الليبدو للذات مرة أخرى عندما تحدث إحباطات رئيسية على الموضوع، ووفق
الحب من اآلخرين إلى ذات الشخص عن النرجسية الثانوية والتي تصبح مرضية ما لم يغد الحب مرة 

 اعتبر كال من األنا والهو على أنهما دأخرى إلى اآلخرين، وفي األبحاث المختلفة التي قدمها فروي
لى أن إ )Outline )1940 جمل ولكنه أشار في كتابة الم،المستودع الضخم لذا اللبيدو والنرجسي

  ).1987البحيري،( الليبيدو موجود في األنا، الهو غير المتميز

ومن ، واحترامها ن مصطلح النرجسية في الحاالت السوية يعبر عن تقدير الفرد ذاتهإف وأخيراً ـ4
شر مهم للثقة بالنفس مؤ  النرجسية هيأنخالل وصف مدرسة التحليل النفسي للنرجسية نجد 

 إلىتجاوز الحدود باتجاه الزيادة يؤدي  عتداد بالذات واحترام الذات ولكن بحدود معينة وأن مسألةواال
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 انخفاض أن إذ والعكس من ذلك صحيح ،النرجسية إلىالغرور وبدوره الغرور المستمر يؤدي 
هذا فان  وبباآلخرين واحتقاره لنفسه مقارنة وإمكاناتهبقدراته  درجات النرجسية يعني عدم ثقة الفرد

 اإلنسانهي المستوى المتوسط كما هو الحال في درجة حرارة جسم   مستويات النرجسيةأفضل
 لحالة مرضية معينة وقولنا مئوية وانخفاضها عن ذلك المستوى مؤشراً رجةد) 37(زيادتها عن 

  .)2011المالح،(  درجتها لديه عاليةأنيعني  لشخص ما انه نرجسي
 يكون أن إلىميلهم :  النرجسيينلألشخاصهامتين   وجود خاصيتينىإل الدراسات إحدىوقد كشفت 

  البحث عنإلىالميل و الشخصية ألفضالهم قيمة عالية وإعطاءبالعظمة  لهم خط ثابت من الشعور

 وأما،  المعنويأم  العطاء المادي كانأو من حيث المركز االجتماعي آبائهم بدائل أو آبائهمالمثالية في 
 وخاصة اإلناث لدى أعلى فإنهاالمرضية  أو في درجات النرجسية السوية واإلناثور الفروق بين الذك

استخدام المرآة وكثرة استخدام كلمة أنا ولكن بعد الزواج  في فترة المراهقة ومن ابرز مظاهرها كثرة
  ).2011زهوه،(  الحد الطبيعيإلىمستواها   ينخفضباألطفالواالنشغال 

تجاه آراء افي التعاطف مع اآلخرين وفرط الحساسية  لتعجرف والنقصتتميز الشخصية النرجسية با
آراء اآلخرين بأي شكل من األشكال دون أن يتركوا اآلخرين  فهم ال يستطيعون تقبل، اآلخرين

غير مباشر من آراء واقتراحات اآلخرين، بل ويدعون أنهم يعرفون  يالحظون ذلك، ويسفهون بشكل
 ويبالغ النرجسيون في إنجازاتهم ،ليسوا بحاجة إلى محاضرات اآلخرينوأنهم  ما يفكر فيه اآلخرين

 ومحاسنهم ويتوقعون من اآلخرين أن يعترفوا لهم بالجميل بصورة خاصة، سواء كان هذا وميزاتهم

أن وظيفتهم   ويستحوذ عليهم وهم النجاح والسلطة والتألق ويعتقدون،االعتراف مبرراً أم غير مبرر
األشخاص الذين يعانون من  ، وأن طرتهم ألنهم على حق واآلخرين على خطأضبط األمور تحت سي

غير واثقين من أنفسهم ( بالذات مهزوزة اضطرابات نرجسية في الشخصية غالباً ما يمتلكون مشاعر
، ويعتبرون آراء اآلخرين حولهم مهمة جداً لهم )الكبيرة داخلياً ويبالغون نحو الخارج بإظهار ثقتهم

 وهم يستجيبون ألقل نقد سلبي بالغضب أو ،يفكر اآلخرين حولهم دائماً لمعرفة ماذافهم يسعون 
أو اإلذالل، على الرغم من أنهم يستطيعون إخفاء ذلك وعدم إظهاره، وينتظرون  بمشاعر من المهانة

سلبياً  المناسبة لرد الصاع صاعين والمشكلة هنا أنه يصعب معرفة ما الرأي الذي يعتبرونه الفرصة
  .2011)،عناسوة (الخاصة ما الرأي الذي يعتبرونه إيجابياً، فهم ينظرون لألمر من منظار نرجسيتهمو

 ،غير مباشر  وغالباً ما يسعون من أجل الحصول على إطراء ومديح اآلخرين بشكل مباشر أو
برونهم أنهم مزمنين للناس الذين يعت  فهم حاسدين،وغالباً ما تعاني عالقاتهم البين إنسانية من سلوكهم
 أنهم أكثر نجاحاً منهم، ويسفهون آرائهم اما أحسو أكثر نجاحاُ منهم ويضعون في طريقهم العراقيل إذا

 الستغالل والنرجسيون يميلون، يشككون بنوايا اآلخرين وأهدافهم وأهميتها أو ويقللون من قيمتها
ذلك فإنهم قلما يكونون متعاطفين  باإلضافة إلى ،وسيلة لتحقيق أهدافهم الخاصة اآلخرين ويستعملوهم
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رأيه  اآلخرين أو حساسين لهم ويمكنهم أن يمتلئوا بالغيظ والغضب على أي شخص لمجرد أنه له مع
  .)2011سليمان،( الخاص أو ال يريد أن يكون تابعاَ لهم يدور في فلكهم

  ويتميز النرجسيون 

  .)7،146،ألعرافا(   الْحق بَّرون فِي الْأَرضِ بِغَيرِسأَصرِف عن آياتى الَّذِين يتَكَ  :قال تعالى   

إن : قيلِمثْقَاُل ذَرٍة ِمن ِكبٍر لَا يدخُُل الْجنَّةَ من كَان ِفي قَلِْبِه: علَيِه وسلَّم قَاَل قَاَل النَِّبي صلَّى اللَّهو   
ن اهللا جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، إ: ، ونعله حسنة، قالأن يكون ثوبه حسناًالرجل يحب 
  . )ـه1408،األلباني  (وغمط الناس

الهدوء المتكلف أو ، واالستغراق في الشؤون الداخلية بدرجة كبيرةهو   النرجسيونومما يتميز به
، المصطنع، وإظهار تكيف اجتماعي كبير يغطي تشويه عميق في العالقات الداخلية مع اآلخرين

اعتماد كبير ، والشعور بالعظمة مع مشاعر شديدة بالنقص جنباً إلى جنب، ود بأي ثمنالطموح الزائو
االستحسان، والشعور بالملل والضيق والفراغ، والرغبة المستمرة  وهتاف ،على اإلعجاب الخارجي
 وعدم القدرة على الحب والتعاطف مع ، من أجل اإلشباع، والجمال، والقوة،في البحث عن األلمعية

 وعدم الرأفة بهم، وحسد ،وعدم الرضا عن النفس، واستغالل اآلخرين،  والحيرة المزمنة،يناآلخر
ويميل النرجسيون نحو  ، والقدرة المطلقة، مثل تحقير اآلخرين،شديد ومزمن ودفاع عن هذا الحسد
 المركز المثالية في آبائهم أو بدائل آبائهم من حيث  والبحث عن،إعطاء قيمة عالية ألفعالهم وأفضالهم

   .)2000أبو فرحة،( والعطاء
 

 ويري أنه األفضل ، فالنرجسي عاشق لنفسه،والصفة األساسية في الشخصية النرجسية هي األنانية
 والسخرية منهم، ويهتم ولذلك يستبيح لنفسه استغالل الناس ، ويري الناس أقل منه، واألذكى،واألجمل
 وكيف ، ويعنيه كيف يبدو في عيون اآلخرين،يار مالبسه في اخت ويدقق كثيراً، بمظهرة وأناقتهكثيراً

  وكلمات، ويحنقه النقد، وال يريد أن يسمع إال المديحويستفزه التجاهل من قبلهم جداً, يثير إعجابهم
  .(Young,2003) اإلعجاب

  النرجسية ملخص للمعايير السلوكية التي تميز الشخصية

المواهب واإلنجازات والتركيز على أهمية  كالمبالغة في دالمعنى المتعاظم ألهمية الذات أو االنفرا 
االستعراضية وحب ، والمحدودة والقوة واأللمعية غير بأوهام النجاح االنشغال، واإلنجازات الشخصية

  أو،الباردة الالمباالة، وكطلب الفرد االنتباه إليه واإلعجاب به بصفة مستمرة من اآلخرين ،الظهور
 ومشاعر ،االهتمام باآلخرين  وعدم،نق والدونية والضحالة في االستجابة للنقدالمشاعر المميزة للح
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النظر عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه،  توقع الفرد أن يكون المفضل دائماً بغض، والهزيمة
 ،استغالل العالقات بين األشخاص، ال يفعلون ما يرغبه مثال ذلك الدهشة أو الغضب من أن الناس

  وحقوق،في إشباع رغباته أو تعظيم ذاته، وعدم االكتراث بالتكامل الشخصي فادة من اآلخرينكاالست

االفتقار إلى  و،الذات تذبذب العالقات على نحو مميز بين اإلفراط في المثالية وتبخيس، واآلخرين
  .)2011سليمان،( اآلخرون  كعدم القدرة على التعرف على ما يشعر به،التعاطف

    الشخصية النرجسية اضطرابأسباب

وهناك عدة نظريات  تزال أسباب اضطراب الشخصية النرجسية غير معروفة على وجه الدقة ال
التدخل الزائد من األهل والتقييم  و،حساسية مفرطة منذ الوالدة-: وتفسيرات تشرح سبب نشوئها ومنها

متوازن وغير المتوقع من السلوك غير ال واإلعجاب الزائد وغير الواقعي من األهل، والمفرط منهم
 حيث يساهم ذلك في تكوين ردود فعل خاصة واهتمام زائد بالذات، اإليذاء النفسي للطفل وكذلك األهل
التشجيع الزائد للسلوك ، واإلطراء الزائد من الكبار للصفات الجسمية أو غير الجسمية للطفل ووبحبها

    .)2011،المالح( السلبيالجيد والتوبيخ الزائد للسلوك 
األبوان في بناء عالقة  من الوجهة التحليلية النفسية هناك عالقة مضطربة مع الوالدين حيث يفشلو

وأنه غير مرتبط باآلخر، ويولد ذلك  متعاطفة مع الطفل، وهذا يؤدي إلى شعور الطفل بأنه غير مهم
 في ظهور سباباألتختلف  قيمة وغير مرغوب فيه اعتقاده بأن لديه عيوباً في شخصيته تجعله دون

   .)2011سليمان، (والتكوينية النفسية واالجتماعية هذه الشخصية ونموها وتطورها منها

    كما يأتياألسبابيمكن تلخيص 

 العصبية بين النوافل السبب هو ما يحدث من اختالل في أن إلى األبحاثتشير بعض  : العضوية.1
الكائنة في   مراكز االنفعاالتإلىبواسطة الحواس  من البيئة الخارجية اإلشاراتالمخ التي تنقل  خاليا

 اآلخراختالل فيها فان الرد هو   حدثإن إما كانت تلك النواقل سليمة إنالمخ والرد عليها بما بناسبها 
  .)2000أبو فرحة،( يكون مختال وهذا ما يحدث للنرجسي

 فرد في مراحل النمو المختلفةالناتجة من طبيعة التنشئة االجتماعية التي يتعرض لها ال  التربوية.2

يستمر معه  أنوخاصة مرحلة الطفولة فالتعزيز للتمركز على الذات الذي يمارسه الطفل يساعد في 
 االستحواذ األحيانبعض   ويلعب دورا مهما في ذلك، على سبيل المثال يحاول الطفلاألخرىللمراحل 

بالتالي يتعود على ذلك ويسير على هذا  نهعلى كل ما يحيط به ويترك الوالدين المجال له في ذلك فا
 والمديح اإلطراء حصل على وإذافي سلوكه،  أناني عندها يصبح األخرىالمنوال في المراحل 

 يتعود عليه أيضامكانه المناسب في كل ما يعمل فانه   في غيريأتيالمتطرف من الوالدين والذي 
  .)2011،المخزومي(والمزيد  ويترعرع لديه ويرغب المزيد
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الغضب والسلوك العدواني واالنتقام ويعتبر المحللون   بين نفسياًيعاني النرجسي صراعاً:  النفسية. 3
ن هذا الصراع نتج من جراء تعرض أ و،وسيلة دفاعية غير مدركة أنهاالنفسانيون هذه الحالة على 

 بحيث زرعت في ،ا مرحلة من مراحل الطفولة التي مر بهأثناءوالقسوة   نوع من السيطرةإلىالطفل 
 كردة فعل لما ،بالعظمة  والشعور بالتخاذل التي يعبر عنها بالتعالي والشعورواإلحباط نفسه الضعف

الوالدين والمعلمين التي يتعرض   انتقاداتأن إلى أشارت هناك دراسات إن كما ،اآلخرين من أصابه
 تحقيق أو طلبتهم بالقوة أو أبنائهممستوى   التي تنبع من غرضهم ورغبتهم في رفعاألطفاللها 

 وبالتالي ، فوق قدراتهم وطاقاتهمتأتي التي واألفعال األعمال إلى ودفعهم ،أطفالهم في أحيانارغباتهم 
  .)2000أبو فرحة،  ( وفقدان الثقة بالنفسواإلحباطيصاب هؤالء بالعجز  تكون النتائج عكسية بحيث

,  إذ أنها تقوم على أساس التفاعل االجتماعي،بيةتعد التنشئة االجتماعية عملية تعلم وتعليم وترو
وتهدف إلى اكتساب الفرد سلوكيات ومعايير واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية متنوعة تمكنه من 

  ).1998, محمود( وتيسر له االندماج في الحياة االجتماعية, مسايرة الجماعة والتوافق معها

اطف واالستحسان والتفهم والمديح فأنها تؤدي إلى ارتفاع فالتربية التي تعتمد أساليب التقبل والتع
  ).1989,  ومليمانشيفر( اعتبار الذات لدى األفراد وتزيد من دافعيتهم نحو االنجاز والتفوق

 عندما اآلخرين حب إلى تحويلها أو في تطوير الشخصية النرجسية االجتماعية دوراً تلعب التنشئةو
 ، في هذا الحب عندها تكون الشخصية اعتياديةوأشاركهم اآلخرين إلىاالنفعالي  يميل ذكاء الفرد

واجهت الشخصية  فإذاتجاههم، ا ونوعية التعامل الذي تتبعه بأطفالها األمعالقة  هذا على ويعتمد
عندها تكون جزءا من مكونات   والتدعيم خالل مراحل الطفولةواإلثابة التعزيز األطفالالنرجسية لدى 

 اآلخرينالمراهقة بحيث تتسم عالقاتهم مع   لمرحلةإي المراحل التي بعدها إلى شخصيتهم يحملونها
 وذلك ، على من يتعاملون معهوالتعالي ، والشعور بالعظمة،العاطفي  والبرود،وحب الذات باألنانية

 ميزاً، كما يصبح النرجسي متأحياناً  وبالخنوع والذلة باطنياً، ظاهرياًبأنفسهمالمتطرفة  بالثقةلشعورهم 

 إنتاجهم بالرغم من ، نظرة دونيةاآلخرين إلى بشكل متطرف، كما ينظر اآلخرينباالندفاع الستغالل 
 حتى لو كانت ال إعجاب التي تتميز بنظرة ألعمالهالجميع بعكس نظرته   الذي يشهد لهوإبداعهم

 والحسد ،خريناآلعلى النرجسي الغيرة من  تسيطرو ،تكون ذات قيمة بشهادة الجميع تستحق ذلك وال
  .)2011،المخزومي( ومعادي للمجتمع أنانيالمرض والفقر والفشل للجميع، كما يكون  ويتمنى

   اضطراب الشخصية النرجسية في الطب النفسي

 : النرجسية في التحليل النفسي
مصطلح النرجسية من الناحية النفسية  وقد استعمله بمعنى محدد وهو أن  كان فرويد أول من استخدم

رغبات نرجسية أو حب الذات، وهي طبيعية ومن الضروري إشباعها، وأنها تشكل  ينا جميعاًلد
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 االنكفاء وفي حال عدم إشباع هذه الرغبات يحدث ،النمو تتطور فيما بعد إلى حب اآلخر مرحلة من
  .(Young, 2003) على الذات والتثبت عند مرحلة حب الذات األولى

 يعشق نفسه بصورة تفوق النرجسي  أن اإلنساننقاط وهي خلص بعدة تتالمرضية النرجسية الحالةأن 
يحب  األنانيبينما   لقربها من نفسه وبحسب تقديره هواألشياءيحب ، بذاته إالال يفكر  والوصف
 من هم أن بقناعتهيقوم بخطاء   ال يرى انهألنه فوق الجميع وفوق كل نقد بأنهيعتقد ، و لقيمتهااألشياء
 انه ال يدرك انه مريض ويحتاج عالج النرجسيلدى   الكبرى، والمشكلةقدونه حتى ينتاآلخرون

 يرجع السبب بذلك لسلوكهم هم وليس ألنه  وابتعادهم عنهاآلخرين وتغير على الرغم انه يالحظ جفاء
   ). 2011سليمان،(  غاية الخطورةفي  حالهه وهذ،له هو

   :النرجسية في الطب النفسي

النرجسية في الطب النفسي إلى اضطراب مزمن وشامل في  خصيةيشير مصطلح اضطراب الش
السلوكية  وهو يصنف كواحد ضمن عشرة اضطرابات للشخصية في  الشخصية وله صفاته ومالمحه

   :واضطرابات الشخصية هذه تقسم إلى ثالثة مجموعات ،األمريكيالدليل التشخيصي 
والشخصية  ،(Schizoid) خصية الفصاميةوالش ، (Paranoid)الشخصية الشكاكة: المجموعة األولى

  .(Schizotypal)ذات النمط الفصامي
   والشخصية الحدودية، (Antisocial)للمجتمع الشخصية المضادة: والمجموعة الثانية

(Borderline)، والشخصية النرجسية(Narcissistic)،والشخصية الهستريائية  (Histirionic).               
 ،(Avoidant) والشخصية القلقة التجنبية،(Dependent)الشخصية االعتمادية : المجموعة الثالثة

 .(DSM IV TR,   2000)  (Obsessive compulsive)الوسواسية القهرية والشخصية

بصفات محددة وسلوكيات ويبدو أن الشخصيات في كل مجموعة لها  وبالطبع تتميز كل شخصية
    المشتركةبعض القواسم

 . والتشكك بغير دليل واضح،وتتميز بعدم الثقة في اآلخرين: الشخصية المرتابة  .1

  .  وعدم وجود الرغبة في إقامة عالقات شخصية مع الناس،وتتميز باالنطواء: الشخصية الفصامية .2
 وارتكاب أفعال ،وتتميز بعدم احترام حقوق اآلخرين وابتزازهم: الشخصية المعادية للمجتمع .3

  . تخالف القانون
  .  واضطراب الهوية والسلوك والمزاج،وتتميز بعدم ثبات العالقات الشخصية: الشخصية الحدية .4
  . وتتميز بالبحث الدائم عن االهتمام، واإلثارة، ولفت األنظار: الشخصية الهستيرية .5
 وتتميز بالغرور، والتعالي، والشعور باألهمية ومحاولة الكسب ولو على :الشخصية النرجسية .6

  . حساب اآلخرين
  ما فال تشعر باألمان إال في وجود عالقة ،عتماد العاطفيوتتميز باال: الشخصية االعتمادية .7
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  . خرينمع اآل
  .)2011السبيعي، (اط بسبب كآبتها تتميز برفضها ألي عمل أو أي نش: الشخصية االكتئابية .14

أما بالنسبة للنظريات السيكولوجية التي تكلمت عن نظرية الليبيدو في شكلها الخاص تعتبر أن الليبيدو 
كقوة كمية متغيرة، توضح نفسها في كل مراحل الحياة المختلفة، حيث أصبحت أكثر نظريات فرويد 

ا أن األفكار النفسية التأملية لليبيدو األنا وليبيدو  فقد استدعى ذلك بعض التفسير كم،إثارة للجدل
واألصل في كلمة ليبيدو الرغبة أو ، تعد وال تحصى لموضوع والنرجسية األولية سبب صعوبات الا

الشهوة أو الطاقة الجنسية، ولكن تشير معظم استخداماتها في علم النفس إلى الطاقة النفسية أو الناحية 
 .  )1987، البحيري ( لسلوكالدينامية للغريزة أو ا

   النرجسيةةالشخصيتشخيص اضطراب 

وصعوبات  سنة وتؤدي إلى مشكالت )18(يتطلب التشخيص وجود صفات وسلوكيات مزمنة بعد عمر
 ، القوة،االنشغال بخياالت النجاحات الباهرةو ومهاراتها تضخيم قيمة الذات وميزاتهامثل  في التكيف

يتعامل  يفهمه إال المتميزون وال العتقاد بأنه شخصية متميزة وأنه الوا، لي الحب المثا، الجمال،الذكاء
االمتيازات وأن يعامل بشكل  يعتقد أنه يستحقو  واإلطراء دائماًاإلعجاب يتطلبو إال مع المتميزين

يغار من اآلخرين كثيراً أو يعتقد أن  ويستغل اآلخرينو التعاطف مع اآلخرين نقصو واستثنائي متميز
عدم توفر عدد كاف من  وفي حال ومتغطرس في سلوكه وكالمه متبجحو  يغارون منهخريناآل

 .(Young, 2003) عندها بأن لديها بعض صفات النرجسية الحالة الصفات والسلوكيات وتوصف

عدم تقبل النقد و مرغوب فيه أنه غيرباإلحساس بالضعف : صفات وسلوكيات أخرى شائعةوهناك  
صعوبة التعاون مع  االنسحاب االجتماعي أحياناً عدم تحمل اإلحباطو لنقد واللومالشديد من ا والغضب
ربما تزداد صفات ، ومشكالت في العالقات الشخصية واالنتباه البحث عن االهتمام وإثارةو اآلخرين

 اإلعالمية واألدبية والفنية والرياضية النجوم عموماً في عدد من المهن مثل المهن الشخصية النرجسية
   ). 2011زهوه،( الجنسين لدى متفوقي الجمال منو ،والطبقات األعلى ،في الجماعات المغلقةو
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   :ةاالنتشار للنرجسي

عند النساء  أعلى النرجسية أن أثبتتدراسات عديدة هناك  والرجل المرأة تطرقنا للفرق بين وإذا
وهي  العينات العياديةفي  ) %2-16( من الناس وحوالي )%1(حوالي  وخاصة في فترة المراهقة

وربما تزداد نسبة ، العيادية من الحاالت) %75-50(تنتشر عند الرجال أكثر من النساء وبنسبة 
  .(Young,2003)الحالي الوقت انتشارها عند النساء في

  Aggressive behavior:السلوك العدواني   2.1.2

قيقة واقعية موجودة في معظم دول المدارس أصبح ح مما ال شك فيه أن السلوك العدواني لدى طلبة
ميدان التربية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتأخذ من  العالم، وهي تشغل كافة العاملين في

وتترك أثار سلبية على العملية التعليمية، لذا فهي تحتاج إلى تضافر  إدارات المدرسة الوقت الكثير
أو مؤسسات المجتمع المدني أو الخاصة، سواء على صعيد المؤسسات الحكومية  الجهود المشتركة
 .)2006الفسفوس، (اجتماعية بالدرجة األولى وانعكاساتها السلبية تؤثر على المجتمع  لكونها ظاهرة

 هذا الجانب من التعامل بحذر ودراية ودراسة واقع الطالب العدواني دراسة دقيقة واعية وال بد في  

جسمه  يطة بحياته األسرية، الن الطالب مهما كانواإلطالع على كافة الظروف البيئية المح
وراءه أسرة  وشخصيته فهو إنسان آتى إلى المدرسة وال نعرف ماذا به ؟وماذا وراءه ؟ فقد يكون

اقتصادية أو حياتية أو  مضطربة بسبب فقدان عائلها أو استشهاده أو اعتقاله أو هجرة أو ظروف
أوامر، وأفعاله مقبولة ومستحبة، وهو في كل  ة، فطلباتهوقد يكون وراءه أسرة تهتم به وتدلل، طالق

  .)1987ريكان،  (بيده هذه األحوال مجني عليه، ويحتاج إلى األخذ

وتعدل من اتجاهاته، وتعيد له  وعلى البيئة التربوية التعليمية أن تقدم له الصيانة الشخصية الالزمة،
، يستطيع أن يستفيد  منتجاًأن يصبح طالباً مكنتوازنه بإيجاد الجو المدرسي االجتماعي السليم حتى ي

التي تبذلها، وبالتالي تصبح المدرسة منتجة وتكون بذلك  من البرامج التي تقدمها له المدرسة، والجهود
ولألهمية في ،  تؤدي وظيفتها كما أرادها لها المجتمع،المدرسة صانعة رجال قد أدت األمانة، وتصبح

وذلك من خالل تضافر الجهود المشتركة بين   يمكن التعامل مع الطلبة،هذا السلوك العدواني مواجهة
التربويين حتى تتحقق األهداف ونتمكن معا من أداء عمل  اإلدارات والهيئات التدريسية والمرشدين

 .)2006الفسفوس، ( الوطن نحمي به هذا الجيل ونخدم به

دي األطفال المضطربين سلوكياً، ويصنف  ويعتبر السلوك العدواني من الخصائص السلوكية الشائعة ل
هذا السلوك ضمن السلوكيات الموجهة نحو الخارج وضمن اضطرابات التصرف وتبدو أشكال 

العدوان اللفظي، والعدوان المادي، والصراخ في وجه اآلخرين، ومناكفة : السلوك العدواني في
النشاط الزائد، وإيذاء الذات اآلخرين، وشد شعر اآلخرين، ومعاكسة اآلخرين، وسلوك العناد، و
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وإثارتها وعلي الرغم من تعدد الدراسات في مجال السلوك العدواني إال أنه يظل واحداً من 
   .)2004 سليمان،( الموضوعات األكثر تحدياً للدارسين بسبب الحيرة في وضع تعريف جامع للعدوان

ر، فإطاره المرجعي متعدد ألنه ينتمي إلي لقد تعددت التعريفات التي تناولت السلوك العدواني بالتفسيو
الفسيولوجيا العصبي، وعلم االجتماع  وعلم كثير من العلوم كعلم النفس بفرعيه السوي والمرضي،

  .واألنثروبولوجيا وغيرها من العلوم
كأنه حقيبة تمزقت أوصالها من كثرة ما تعج به من "  العدوان  عن)8 : 1975،أنتوني ستور(عبر وي

  ".ومفاهيم مختلفة لهذا اللفظ تفسيرات 
غابة " علي السلوك العدواني وصفا يصوره على أنه )  (Bandura,1975:11 ولقد أطلق باندورا 

  .المفاهيم والنظريات التي تناولتهلكثرة " علم المعاني 
سلوك ظاهري علني يمكن مالحظته وتحديده " السلوك العدواني بأنه ) 20: 1987، شعبان( وتعرف 

اسه، وهو إما أن يكون سلوكاً بدنياً أو سلوكاً لفظياً مباشراً أو غير مباشر ـ تتوفر فيه وقي
االستمرارية والتكرار، ويعبر عن انحراف الفرد عن معايير الجماعة؛ مما يترتب عليه إلحاق األذى 

آلخر والضرر البدني والنفسي والمادي باآلخرين، ويختلف في مسبباته ومظاهره، وحدته من فرٍد 
  ".ومن مجتمع آلخر
سلوك مدفوع بالغضب " العدوان على أنه" )101: 1988عبد الحميد وكفافي، (ويعرف كل من 

والكراهية والمنافسة الزائدة، ويتجه إلى اإليذاء والتخريب أو هزيمة اآلخرين، وفي بعض الحاالت 
  ". وعند فرويد يعتبر الدافع العدواني دافع فطري وغريزي،يتجه إلى الذات
 أو ، متعمدة إللحاق الضرر باآلخرينمحاولة " علي أنه(Sutherland,1991:13)الند  ويعرفه سوثر

  ".بالذات وهو إما أن يكون فطرياً أو رد فعل لإلحباط
سلوك يهدف إلي إيقاع األذى " العدوانية بأنها ) 43 : 1994  ،عبد الحميدوإبراهيم ( ويعرف كل من

  ".رمز إليهما بالغير، أو الذات أو ما ي
االعتداء اللفظي أو الجسمي علي األشخاص والممتلكات، "العدوانية بأنها) 23 :2002،سيسالم(ويعرف 

وعندما يكون لهذا االعتداء مبرراته فإنه يوصف بأنه سلوك عدواني ناتج عن رد فعل تجاه موقف 
دواني صريح قد ينتج عن معين، أما إذا لم يكن لهذا االعتداء أي مبرر فإنه يوصف بأنه سلوك ع

  ".اإلصابة باالضطرابات السلوكية، أو اإلصابة باضطراب ضعف االنتباه، والنشاط الزائد

العدوان سلوك مقصود يستهدف إلحاق الضرر أو األذى بالغير وقد ينتج عن العدوان أذى يصيب و
إن سلوك العدوان يظهر : لقول ويمكن ا،إنساناً أوحيوانياً كما قد ينتج عنه تحطيم لألشياء أو الممتلكات
 ينضج لم لدى اإلنسان يعد دليالً على أنه هغالباً لدى جميع األطفال وبدرجات متفاوتة ورغم أن ظهور

بعد بالدرجة الكافية التي تجعله ينجح في تنمية الضبط الداخلي للتوافق مع نظم المجتمع وأعرافه 
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وبة للعيش في المجتمع وانه لم يتعلم بالدرجة نه عجز عن تحقيق التكيف والمواءمة المطلأوقيمه و
 فإننا ال ينبغي أن ننزعج عندما –الكافية أنماط السلوك الالزمة لتحقيق مثل هذا التكيف والتوافق 

نشهد بعض أطفالنا ينزعون نحو السلوك العدواني، ويرى البعض أن وجود بعض العدوان لدى 
 ويرى آخرون ،لنشاط والحيوية بل إنه أمر سوي ومقبولالناشئة في مرحلة الطفولة والمراهقة دليل ا

أن اإلنسان لم يكن يستطيع أن يحقق سيطرته الحالية وال حتى أن يبق على قيد الحياة كالجنس ما لم 
   .)2008مجذوب،( يهبه اهللا قدراً كبيراً من العدوان

نفعالي لدى من يأتي بهذا ك العدواني راجعاً إلى عدم اكتمال النضج العقلي واالوقد يكون ظهور السل
لذلك فإن السلوك العدواني من طفل صغير على غيره من األطفال وتجاه المحيطين به من ، السلوك

 في أفراد األسرة يأخذ في التضاؤل واالنطفاء كلما كبر الطفل وتوفر له المزيد من فرص النمو
الثقة في قدراته العقلية حيث جوانب شخصيته المختلفة في النواحي الجسمية حين يكسب قدراً من 

يتوافر له المزيد من فرص النمو ولوظائفه العقلية في اإلدراك والتفكير والتخيل وكلما توفر له مزيداً 
وهكذا يمكننا القول بعدما تم ، من فرص النمو االنفعالي فأصبح أكثر اتزاناً واستقراراً في انفعاالته

ترجع إلى أنه سلوك يؤدي إلى الصدام مع اآلخرين، فهو ال ذكره آنفاً بان خطورة السلوك العدواني 
يعترفا برغبات اآلخرين وال بحقوقهم، ولذلك فإنه سلوك يدل على سوء التكيف والسلوك العدواني 

  .)2000، محمد( يضر بكائنات أخرى بما في ذلك اإلنسان والحيوان

   :تعريف العدوان  في اللغة  

ومنه " أن العدوان في لغة العرب هو الظلم : " )هـ1410،ظورابن من(ورد في لسان العرب وقد 
  .)2 ،5، المائدة اآلية( تَعاو�ُواْ علَى اإلِثْمِ والْعدوانِ والَ قوله تعالى

فتارة يعتبر . التجاوز ومنافاة االلتئام : العدو : وعد ) ال تعاونوا على المعصية والظلم (  بمعنى 
 واالعتداء ، فيقال له  العدوان والعدو،ة والمعاداة وتارة في اإلخالل بالعدالةبالقلب فيقال له العداو

 ،)ظلمه وتجاوز الحد ،  وعدواناً، وعداء،عليه عدوا وعدوا) عدا(و) األصفهاني(مجاوزة الحق 
رد األذى أي الظالم ) لموهم (  أي ، ومنه عدا بنو فالن على بني فالن،)ظلمه ( واعتدى عليه بمعنى 

  )هـ1410،ابن منظور( 

   :تعريف العدوان اصطالحاً

، وهو حافز يستثيره اإلحباط أو )بأنه أفعال ومشاعر عدائية : (  يعرف العدوان في معاجم علم النفس
  ) 15: 1977  ،عاقل( تسببه اإلثارة الغريزية 

  . تدمير  ويهدف إلى الهدم وال،تجاه الموضوع أو الذاتاكما يعرفه بأنه كل فعل يتسم بالعداء 
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نشاط هدم أو تخريب من " بأنه  )17: 1993  ، الغصون( كما ورد في )1984 (كما عرفه هلجارد
 أو عن ، إما عن طريق الجرح الفيزيقي الحقيقي،أي نوع يقوم به الفرد إللحاق األذى الشخصي آلخر

   ".طريق سلوك االستهزاء والسخرية والضحك

  ) The Concept of Aggression (:مفهوم العدوان 

  :تعريف العدوان وفقًا لما ورد في المعاجم والموسوعات العلمية

اكتشاف تعريف متفق  من المسلم به أوال وقبل إلقاء الضوء على مفهوم العدوان نجد أنه من الصعب
العدوان من عدة زوايا تتمثل في  عليه على نحو مشترك للعدوان، لذا سوف يتناول الباحث مفهوم

والموسوعات العلمية، وتصنيف العدوان، ثم عرض  ن وفقًا لما ورد في المعاجمتعريفات العدوا
  .)ـ ه1421: العرفج(تعددت التعريفات التي تناولت السلوك العدواني ،النظريات المفسرة للعدوان

إلحاق األذى  بأنه السلوك الذي يستهدف " (Dollard, et al, 1939 ) حيث عرفه دوالرد وزمالؤه
       ".بشخص آخر

بأنه ذلك السلوك الذي يحدث عندما يقوم أحد  " Green, 1975)  &( Smithوعرفه جرين وسميث 
أكان جسديا أم شفهيا بطريقة تضر، أو تتعارض بصورة واضحة : سواء األطفال عن عمد بالتصرف

 يالضرب، أو الدفع، أو الشجار، أو محاولة أخذ شيء من الممتلكات الت: طفل آخر مثل مع مصالح
       ."تخصه

تعقب اإلحباط ويراد بها إلحاق األذى  العدوان بأنه االستجابة التي " )74: 1980 ،البهي( ويعرف  
  ".بفرد آخر أو حتى بالفرد نفسه

 يعتبر من النتائج المباشرة الهامة لإلحباط، فالفرد في سعيه" بأنه ) 149 : 1979زيدان، (ويعرفه 
   ."الهدف  إلى االعتداء إذا ما قام عائق في سبيل تحقيقه لهذالتحقيق هدف من أهدافه ينزع عادة

السلوك  أي سلوك يصدره الفرد سواءا كان هذا"السلوك العدواني بأنه") 103: 1987حسين، (ويعرف 
عليه مواقف الغضب  لفظيا أم مادياً، صريحا أم ضمنيا، مباشرا أم غير مباشر، ناشطًا أم سلبيا، أملته

مشاعر عدائية لديه، وترتب على   واإلزعاج من قبل اآلخرين، أو أملته في المقام األولأم اإلحباط
   ."نفسه صاحب السلوك أو لآلخرين هذا السلوك أذى بدني أو مادي أو نفسي للشخص

  ).1993،16: الغصون( " كل فعل فيه إيذاء للنفس، أو اآلخرين"ويميل علماء النفس إلى تعريفه بأنه
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المشتمل على الهجوم  االعتداء المادي نحو اآلخرين"العدوان بأنه (Benton, 1984)  ويعرف بنتون
كما أنه محاولة لتخريب ممتلكات  ،واالزدراء كاإلهانةأو الضرب، وما يعادله من اعتداء معنوي، 

  ."تتضمن تدمير الذات كاالنتحار أو إيذاء الذات اآلخرين، وهو أيضا سلوك يحمل عواقب مخربة

نحو   وهو يتجه،بأنه السلوك الهجومي الذي يصاحب الغضب " )246: 1977بهادر،  (وعرفته
   ."إصابة مادية لشخص آخر

 أي فعل أو سلوك يهدف إلى الضرر أو"السلوك العدواني بأنه  " )159 : 1984منصور، (ويعرف 
  د والنمطية بالجمو  ويتصف األطفال ذوو السلوك العدواني،األذى، وهو سلوك يدل على سوء التكيف

وتحديده  سلوك علني ظاهر يمكن مالحظته"السلوك العدواني بأنه  " )5: 1987، شعبان(وتعرف 
مباشر، تتوفر فيه االستمرارية   مباشرا أو غير،وقياسه، وهو إما أن يكون سلوكًا بدنيا أو سلوكًا لفظيا

ليه إلحاق األذى البدني والنفسي الجماعة مما يترتب ع  ويعبر عن انحراف الفرد عن معايير،والتكرار
ويختلف في مسبباته ومظاهره وحدته من فرد آلخر ومن مجتمع  والمادي باآلخرين أو بالنفس،

  ".آلخر

  السلوك العدواني يكون مدفوعا بالغضب والكراهية أو" إلى أن)10 :1988جابر، (وقد أشار 
يتجه إلى  اآلخرين، وفي بعض الحاالتالمنافسة الزائدة ويتجه إلى اإليذاء والتخريب أو هزيمة 

   ".الذات

 العدوان بأنه رغبة الفرد في السرقة لبعض األشياء، والمشاجرة" ) 45 :1985 ،مرسي(ويعرف 
والتمرد والعصيان  واالعتداء والتدمير، وإيذاء اآلخرين بالقول والفعل، ومخالفة القوانين والعرف،

  ."والشعور باإلحباط والثورات االنفعالية

ظاهريا  الشعور الداخلي بالغضب واالستياء والعداوة، ويعبر عنها"بأنه  )37: 1984،هسالم(وتعرفه 
هذا القبيل، كما يوجه  في صورة فعل أو سلوك يقصد به إيقاع األذى وإلحاق الضرر أو شيء من

   ."ف األشياءيتخذ صورة التدمير أو إتال أحيانًا إلى الذات ويظهر في شكل عدوان لفظي أو بدني، كما

بطريقة  سلوك يؤدي إلى إيقاع األذى باآلخرين سواء أكان" بأنه ) 123 :1996إسماعيل،(ويعرفه 
يكون سلبيا أو إيجابيا،  مباشرة أم غير مباشرة، أو بصورة صريحة أم مستترة، مادية أم نظرية، وقد

   ."وبصورة مقبولة اجتماعيا أو غير مقبولة اجتماعيا

أو  كل فعل يتسم بالعداء تجاه الموضوع" السلوك العدواني بأنه ) 84 :1994 ،نيالشربي( ويعرف
  " ويهدف إلى التدمير، ويقصد به المعتدي إيذاء الشخص اآلخر،الذات
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السلوكية  سلوكيات العدوان الصريح الذي يتمثل في المظاهر" بأنه يشمل )366:1997دبيس،(ويعرفه 
متمثل في العض والخنق والشد والعرقلة،وكذلك يتمثل في السلوك التي تعبر عن االعتداء البدني، وال

الشتم واستفزاز : اللفظي وغير اللفظي مثل العدواني العام الذي يتمثل في المظاهر السلوكية للعدوان
الخارجة عن حدود األدب، ومضايقة الزمالء والتحرش بهم  اآلخرين، واستخدام األلفاظ الجارحة

وإخفائها أو االستحواذ عليها، وهو يضم أيضا السلوك الفوضوي وهو  تهمومشاكستهم، وأخذ حاجا
الشوشرة  :المظاهر السلوكية غير المقبولة اجتماعيا، والتي تحدث ضوضاء وفوضى مثل مجموعة

قدرة الطفل على ضبط  على المعلم أثناء الدرس، وعدم إتباع األوامر، والخروج على النظام، وعدم
   ".على التحكم في انفعاالتهالنفس، وعدم قدرته 

الغير أو الذات أو ما يحل محلها من  بأنه سلوك يرمي إلى إيذاء" العدوان )1986، بدوى(وقد عرف 
الذي يشعر به الشخص   (Frustration)اإلحباط  تعويضا عنيناوالعد ويعتبر السلوك ،"الرموز
 أي العدوان الموجه مباشرة نحو ،(Direct Aggression) والعدوان إما أن يكون مباشرا،المعتدي

  عدوان موجه إلى غيروهو (Displaced Aggression) أو يكون عدوانًا متحوالً،مصدر اإلحباط
   .مصدر اإلحباط

شخص  أنه كل فعل فيه تهديد غير مستفز من قبل" فترى (Hurlock, 1984:234)أما هيرلوك 
آخرين يصغرونهم  هم جسميا أو لفظيا ألطفالآخر، وترى أن األطفال غالبا ما يعبرون عن عدوانيت

   ."سنًا

سلوك بدني أو لفظي يقصد به إلحاق " العدوان بأنه (Baenninger, 1994:39) وقد عرف بينينجر
   ".أو الضرر األذى

  ." البدني أو اللفظي بأنه سلوك يتسم بالهجوم"  (Harkverg , 1994:23)رغهاركف كما يعرفه

سلوكا يسبب فيه األذى لآلخرين دون قصد أو نية بأنه  العدوان (Sears,etal, 1990)   سيرزعرفو
 . أي سلوك ينوي صاحبه إيذاء اآلخرين ولكنه ال يفلح في ذلك

متعلمة تتحول مع نمو الطفل وبخاصة في سنته الثانية إلى عدوان وظيفي  هو استجابة انفعاليةو
  . ارتباطاً شرطياً بإشباع الحاجات الرتباطها

العدوان هو السلوك الذي ينشأ عن حالة عدم مالئمة الخبرات  (Kelly,1991:49) يف كيلوتعري
إحباط ينتج  للفرد مع الخبرات والحوادث الحالية، وإذا دامت هذه الحالة فانه يتكون لدى الفرد السابقة

ئمة هذه التغيرات مال من جرائه سلوكات عدوانية من شأنها أن تحدث تغيرات في الواقع حتى تصبح
 .للخبرات والمفاهيم التي لدى الفرد
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إيذاء لشخص آخر أو  العدوان هو كل سلوك ينتج عنه(Feshbach,1970:159)  تعريف فيشباخو
  .العدوان الموجه نحو األشياء إتالف لشيء ما، وبالتالي فالسلوك التخريبي هو شكل من أشكال

 إحداث نتائج تخريبية أو مكروهة هو سلوك يهدف إلى" (Bandura,1975)تعريف البرت باندوراو
اجتماعياً على  إلى السيطرة من خالل القوة الجسدية أو اللفظية على اآلخرين، وهذا السلوك يعرف أو

  ". أنه عدواني

ويرى فرويد أن السلوك العدواني هو نتيجة وجود غريزة فطرية هي المسئولة عن هذا السلوك، وأن 
 ).1988، عبد الحميد(حباطات إالفرد من العدوان رد فعل طبيعي، لما يواجه 

إلحاق األذى باآلخرين سواء كان نفسيا كاإلهانة أو الشتم   بأنه السلوك الذي يؤدي إلىآخرونويعرفه 
أو هو مظهر سلوكي للتنفيس االنفعالي أو اإلسقاط لما يعانيه الطالب ، والعراك أو جسديا كالضرب

سواء  لتالميذ إلى سلوك تخريبي أو عدواني نحو اآلخرينأزمات انفعالية حادة حيث يميل بعض ا من
 .)2000 ،حقي(المجتمع في أشخاصهم أو أمتعتهم في المنزل أو في المدرسة أو في

كما يفسره بعض علماء النفس اآلخرين على أنه رد فعل للحرمان الطفل من إشباع حاجاته من أمن، 
  .)1975، القوصي (عوتقبل، ورعاية، أو اإلسراف أو التفريط في اإلشبا

يتسم باألذى أو التدمير أو الهدم   السلوك العدواني بأنه سلوك )15:هـ 1324الضيدان، ( يعرفو
تم التعبير عنه في شكل بدني أو شكل لفظي،  سواء أكان موجها ضد اآلخرين أم ضد الذات، وسواء

  .وبشكل مستمر ومتكرر

  :مظاهر أو سمات السلوك العدواني

لعدواني بنوبة مصحوبة بالغضب واإلحباط ويصاحب ذلك مشاعر من الخجل يبدأ السلوك ا .1
  .والخوف

 . تتزايد نوبات السلوك العدواني نتيجة للضغوط النفسية المتواصلة أوالمتكررة في البيئة

 . االعتداء على األقران انتقاماً أو بغرض اإلزعاج باستخدام اليدين أو األظافر أو الرأس .2

 .كات الغير واالحتفاظ بها أو إخفائها بمدة من الزمن بغرض اإلزعاج االعتداء على ممتل .3

 . يتسم في حياته اليومية بكثرة الحركة، وعدم أخذ الحيطة الحتماالت األذى واإليذاء .4

 .عدم القدرة على قبول التصحيح .5

مشاكسة وعدم االمتثال للتعليمات وعدم التعاون والترقب والحذر أو التهديد اللفظي وغير ال  .6
 .اللفظي
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 . سرعة الغضب واالنفعال وسرعة الضجيج واالمتعاض والغضب .7

  .)2001،العقاد( توجيه الشتائم واأللفاظ النابية  .8

 . إحداث الفوضى في الصف عن طريق الضحك والكالم واللعب وعدم االنتباه .9

 .االحتكاكات بالمعلمين وعدم احترامهم والتهريج في الصف .10

 .واء داخل المدرسة أم خارجها استخدام المفرقعات النارية س .11

  . )1993 ،إبراهيم(  عدم االنتظام في المدرسة ومقاطعة المعلم أثناء الشرح .12

 .العناد والتحدي .13

  .مرتفع التحدث بصوت .14

  .التي يقوم بها التالميذ والتي تبطن في داخلها سلوكا عدوانيا اإليماءات والحركات .15

 .روج من قاعة الصفالحاد والقوي بين التالميذ أثناء الخ التدافع. .16

 .المدرسة ومقاعدها والجدران ودورات المياه تخريب أثاث .17

 .المدرسة اإلهمال المتعمد لنصائح وتعليمات المعلم وألنظمة وقوانين .18

 .)2006 ،الفسفوس( األلفاظ البذيئة وإحداث أصوات مزعجة في الصف استعمال .19

 كما أن إلشباع فوري لرغباتهم، سعيويتصف األطفال العدوانيون بميلهم إلى تحقير اآلخرين، وال .20
العدواني بين  عدوانيتهم تثير استجابات مشابهة من رفاقهم مما يزيد في احتمالية ممارسة السلوك

يؤثر في تقييم الطفل لنفسه  العدواني، مما الرفاق، وقد يؤدي إلى رفض الرفاق وابتعادهم عن الطفل
 ويتعرض إلى عقوبات ،إلى كبش فداء ل هذا الطفلويدفع به للشعور بالوحدة واالنعزال، وقد يتحو
  ).1985 ،البكور(ومضايقات كثيرة لم يكن له آية عالقة سببية بها 

  أشكال السلوك العدواني

  :يمكن تصنيف العدوان إلى أشكال مختلفة، وإن كان هناك تداخل بين بعضها البعض أهمها
  :يقسم العدوان من الناحية الشرعية إلى ثالثة أقسام

وتشمل األفعال العدوانية التي يظلم بها اإلنسان ذاته أو غيره وتؤدي إلى فساد  :عدوان اجتماعي-1
النفس والمال والعرض والعقل : المجتمع، وهي األفعال التي فيها تعد على الكليات الخمس وهي

  .والدين
دفاع عن النفس ويشمل األفعال التي يجب على الشخص القيام بها لرد الظلم وال :عدوان إلزام-2

  .والوطن والدين
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ويشمل األفعال التي يحق لإلنسان اإلتيان بها قصاصاً، فمن اعتدى عليه في نفسه  : عدوان مباح-3
  .)1990 ،وفيق ( أو عرضه أو ماله أو دينه أو وطنه

     :حسب األسلوب

  الوعيد، وغيرها، ديد،الشتائم، الته: وهو الذي يقف عند حدود الكالم، ومن أمثلته:  العدوان اللفظي-1
عندما يبدأ الطفل الكالم، فقد يظهر نزوعه نحو العنف بصورة الصياح أو القول والكالم، أو يرتبط و

  .)1987الرفاعي، ( يشمل السباب أو الشتائم واستخدام التهديدالذي السلوك العنيف مع القول البذيء 
ل إخراج اللسان، أو حركة قبضة اليد يستخدم بعض األطفال اإلشارات مث :عدوان تعبيري أشاري-2

  .)1990وفيق، ( على اليد األخرى المنبسطة، وربما استخدام البصاق وغير ذلك
باستخدام أداة أم  حيث يشترك الجسد في االعتداء على اآلخرين سواء أكان:  العدوان الجسدي-3

ل من قسوة أجسامهم يستفيد بعض األطفا والضرب، الركل، الدفع وغيرها،: بدونها، ومن أمثلته
وضخامتها في إلقاء أنفسهم أو صدم أنفسهم ببعض األطفال ويستخدم البعض يديه كأدوات فاعلة في 
السلوك العدواني، وقد يكون لألظافر أو األرجل أو األسنان أدوار مفيدة للغاية في كسب المعركة، 

 .وربما أفادت الرأس في توجيه بعض العقوبات

ور العدوان التي تؤدي في الغالب إلى شجار وتكون أحياناً عن طريق واحدة من ص: المضايقة
 .والتقليل من الشأن ،السخرية

ويكون الطفل المهاجم لديه تلذذ بمشاهدة معاناة الضحية، وقد يسبب للضحية بعض  : البلطجة والتنمر
  .اآلالم، منها الجسمية، ومنها شد الشعر أو األذى أو المالبس أو القرص

 ، أو يؤدي إلىنتحقير اآلخريوهو العدوان الذي يمارس فيه سلوكًا يرمي إلى : الرمزيالعدوان 

السالم، أو االمتناع عن النظر إلى الشخص أو  توجيه االهتمام نحو إهانة تلحق بهم، كاالمتناع عن رد
  .)1987الرفاعي، ( مقاطعته وتجاهله

  :حسب الوجهة االستقبال
 . عدوان مباشر-1

نه مباشر إذا وجهه الطفل مباشرة إلى الشخص مصدر اإلحباط وذلك باستخدام القوة يقال للعدوان إ
  .الجسمية أو التعبيرات اللفظية وغيرها

 : عدوان غير مباشر-2

ربما يفشل الطفل في توجيه العدوان مباشرة إلى مصدره األصلي خوفاً من العقاب أو نتيجة اإلحساس 
 تربطه صلة بالمصدر )خادم، ممتلكات ، صديق( شيء آخربعدم الندية، فيحوله إلى شخص آخر أو
 كما أن هذا العدوان قد يكون كامناً، غالباً ما يحدث من قبل ،األصلي، أي ما يعرف بكبش الفداء

 وإيذاء اآلخرين سخريتهم منهم، أو تحريض ،األطفال األذكياء، حيث يتصفون بحبهم للمعارضة
 .تماعياًاآلخرين للقيام بأعمال غير مرغوبة اج
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  :حسب الضحية

والجماعات أو األشياء،  حيث يسعى الفرد إلى إلحاق األذى بغيره من األفراد: عدوان فردي-1
كصديقه أو أخيه أو غيره أو كبيراً كالخادمة «يوجهه الطفل مستهدفاً إيذاء شخص بالذات، طفالً كان 

  .وغيرها
يوجه  و من الجماعات واألفراد،األذى بغيرها حيث تسعى جماعة إلى إلحاق: عدوان جمعي-2

األطفال هذا العدوان ضد شخص أو أكثر من شخص مثل الطفل الغريب الذي يقترب من مجموعة 
، من األطفال المنهمكين في عمل ما عند رغبتهم في استبعاده، ويكون ذلك دون اتفاق سابق بينهم

وحينما تجد ، م أو أدواتهم عقاباًوأحياناً يوجه العدوان الجمعي إلى الكبار أو ممتلكاتهم كمقاعده
  .)2000رأفت،( مجموعة من األطفال طفالً تلمس فيه ضعفاً، فقد تأخذه فريسة لعدوانيته

 :عدوان نحو الذات. 3

إن العدوانية عند بعض األطفال المضطربين سلوكياً قد توجه نحو الذات، وتهدف إلى إيذاء النفس 
نفس أشكاالً مختلفة، مثل تمزيق الطفل لمالبسه أو كتبه أو وتتخذ صورة إيذاء ال، وإيقاع األذى بها

كراسته، أو لطم الوجه أو شد شعره أو ضرب الرأس بالحائط أو السرير، أو جرح الجسم باألظافر، 
  .)2000، محمد(  أو حرق أجزاء من الجسم أو كيها بالنار أو السجائر،أو عض األصابع

  
 : عدوان عشوائي-4

واني أهوجاً وطائشاً، ذا دوافع غامضة غير مفهومة وأهدافه مشوشة وغير قد يكون السلوك العد
واضحة، وتصدر من الطفل نتيجة عدم شعوره بالخجل واإلحساس بالذنب الذي ينطوي على أعراض 

 مثل الطفل الذي يقف أمام بيته مثالً ويضرب كل من يمر عليه من ،سيكوباتية في شخصية الطفل
جرى خلف الطفل المعتدي عليه مسافة ليست قليلة، وقد يمزق ثيابه أو يأخذ األطفال بال سبب، وربما 

ما معه، ويعود فيكرر هذا مع كل طفل يمر أمامه، وربما تحايل عليه األطفال إما بالكالم أو بالبعد 
  .)2001،مصالحة( عن المكان الذي يقف فيه هذا الطفل

 
  :أشكال السلوك العدواني في المدارس

 .على طالبطالب  اعتداء .1

 .اعتداء طالب على معلم .2

 . اعتداء طالب على اإلدارة .3

  .اعتداء طالب على ممتلكات المدرسة .4

 .)2006 ،الفسفوس ( اعتداء المعلم على الطالب .5
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  :بالعدوانية وهي عدة أنواع من السلوك وصفها) 3 :1985البكور، ( كما ورد في "باترسون"وحدد 

  .ئع، ولكن بلهجة ساخرةكأن تذكر الوقا: السلبية واالستهزاء- 
  .ويتم بإطالق الصفات التي تقلل من قيمة الطرف اآلخر: التحقير - 
القفز داخل  التخبيط على األرض،أو أو كالدق على الحائط، أو الطرق،: االستفزاز بالحركات- 

  . الغرفة
مما : خرةإطالق النكات والعبارات السا مثل مهاجمة إنسان إللحاق األذى به،: السلبية الجسمية-  

  .وسخرية يجعل اآلخرين موضع ضحك
يمارس األطفال أنواعا مختلفة  وكطلب اإلذعان الفوري من شخص آلخر،: القيادة واألوامر السلبية - 

تتراوح ما بين األلفاظ غير المناسبة، وحتى العدوان  من السلوك العدواني داخل غرفة الصف،
  .باآلخرين الجسدي الذي يلحق األذى

 ويعتبر السلوك العدواني لطفل العدواني يمكن أن يسرق أو يخرب ما يملكه اآلخرون، كما أن ا
    فممارسة العدوان من قبل طفل واحد تؤدي مزعجا وباعثًا على االضطراب داخل غرفة الصف،

أطفال آخرين، كما أنه يخلق صعوبات للمعلم واألطفال  إلى زيادة في ممارسة العدوان من قبل
   الوقت، ويعيق التفاعل االجتماعي السليم بين األطفال،  الصف بنفس عه في غرفةالمتواجدين م

مع سير العملية التعليمية ويقف حائال دون توفر الجو التربوي المناسب داخل  وكذلك فإنه يتداخل
  ).1985 ،البكور(الصف غرفة

  (The General The Pories oF Aggression)             النظريات العامة المفسرة للعدوان

  اختلفت وجهات نظر المحللين وعلماء النفس في شرح وتفسير السلوك العدواني

  :ومن هذه النظريات جاء ما يلي

  :النفسي نظرية التحليل 

  (Psychoanalytic Explanations Of Aggression) :التفسيرات التحليلية للعدوان . 1

تي يمكن أن تتجه ضد العالم الخارجي أو ضد الذات، واحدة من الغرائز ال يرى فرويد أن العدوانية
  : مراحل ثالثفي فرويد العدوان ويفسر كثير من األحوال ذات الفرد،  وهي تخدم في

تحقيق   العدوان كمكّون للجنسية الذكرية السوية التي تسعى إلى فيهايرى) 1905(األولى   المرحلة
تحتوي على عنصر  الكائنات البشرية من الذكورإن جنسية معظم و هدفها للتوحد مع الشيء الجنسي

 ).2004 ،والعزة عبد الوهاب(المكّون العدواني للغريزة الجنسيةوهي والسادية ، العدوانية
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الذي أصدره عام " وتقلباتها الغرائز"تقدم تفكير فرويد عن الغرائز في كتابه ) 1915(المرحلة الثانية 
أن و ،)حفظ الذات والغرائز الجنسية األنا وغرائز( هما  حيث ميز بين مجموعتين من الغرائز1915

 فأالنا وتجنب السخط هي األهداف الوحيدة لالنا، وإحياء بين مزاعم الجنسية ومزاعم هناك صراعاً

دون أن تأخذ في الحسبان  تكره بهدف تدمير كل األشياء التي تمثل المصدر للمشاعر الساخطة عليها
والواقع أننا يمكن أن نؤكد ، حفظ الذات إلشباع الجنسي أو إشباع احتياجات لإذا ما كانت تعني إحباطاً

الكراهية ليس مأخوذة عن الحياة الجنسية ولكن من كفاح  على النموذج األصلي الحقيقي لعالقة
للعالم الخارجي بفيض المثيرات لديه، كما الحظ فرويد بعد ذلك أن  الرفض البدائي لألنا النرجسية

 واالنا لديهم قدر كبير من العدوان ،يخصصون معظم جهدهم للحفاظ على الذات رجسيةالشخصيات الن
  .)1955فرويد، ( إشارتها رهن

حيث " ما وراء مبدأ اللذة  " بدأت هذه المرحلة مع بدء ظهور كتاب فرويد)  1920(المرحلة الثالثة 
الغرائز الجنسية ولكن بين األنا و أعاد فرويد تصنيف الغرائز، فقد أصبح الصراع ليس بين غرائز

 والجنس التي تعمل من أجل الحفاظ على الفرد، غرائز الحياة والموت، فغرائز الحياة دافعها الحب
والتدمير وهي غريزة تحارب دائماً من أجل تدمير الذات وتقوم  وبين غرائز الموت ودافعها العدوان

لم ينفذ نحو موضوع خارجي فسوف يرد خارجاً نحو تدمير اآلخرين وان  بتوجيه العدوان المباشر
  .)2004سفيان،( بدافع تدمير الذات ضد نفسه

 

 ويعرفه ،فطرية  على أنه غريزة-والذي يعد أول مؤيدي هذه النظرية للعدوان "مكدوجل"ينظر و
فرويد أن "ولقد افترض  ،بغريزة المقاتلة حيث يكون الغضب هو االنفعال الذي يكمن وراءها

سلوك فطري غير متعلم، تدفعه إليه عوامل في تكوينه   على نفسه أو على غيرهاعتداءات اإلنسان
العدائية التي تنشأ داخل اإلنسان عن غريزة العدوان، وتلح في طلب  الفسيولوجي لتصريف العالقة

الجسد، واإلنسان  فرويد أن البشر كائنات بيولوجية دافعهم الرئيسي هو إشباع حاجات اإلشباع ويرى
اعتبر فرويد غرائز الحياة  جه نحو اللذة تدفعه نفس الغرائز التي تدفع الحيوانات، ولقدمخلوق مو

وبالنسبة لغرائز  ، هي التي تسير الحياة)أهمها عنده العدوان( وغرائز الموت ).أهمها عنده الجنس(
غرائز والعدوان واالنتحار والقتال؛ لذا اعتبر غرائز الموت  الموت نجد أنها وراء مظاهر القوة،

 ).1993 ،الغصون(لغرائز الحياة من حيث تحديد السلوك الفردي  فطرية لها أهمية مساوية

يبدو كأحد الغرائز والدوافع التي تضمنت نظام الالشعور والتي أطلق  العدوان بأنه" فرويد" وألحق 
عدوان يكون ذلك أن ال ، وأن العدوان يكون موجها إلى حد كبير للخارج، ثم أدرك بعد"الهو"عليها 

  .)2003الحميدي، ( الموت موجها على نحو متزايد للداخل منتهيا عند أقصى مدى إلى
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تعددت اآلراء المؤيدة أو  تفسيرا للعدوان القائم على أساس الدافع الغريزي فقد" فرويد"ومنذ أن قدم 
كريس " و ،(Hartman)" هارتمان: "مثل الرافضة لتلك النظرة الفرويدية للعدوان، فعلماء نفس األنا

(Kris) " للعدوان كقوة دافعة منذ بداية الحياة، إال أنهم  في نظرته" فرويد"بالرغم من اتفاقهم مع
موجها للداخل في غريزة الموت، حيث أنهم ينظرون للعدوان  اختلفوا معه في أن العدوان يبدأ بكونه

  ).2001، فايد(الخارج نحو اآلخرين منذ البداية  باعتباره موجها إلى

 لذا ،أعطى الغريزة الفطرية وزنًا أكثر مما يجب" فرويد"النفسي يرون أن   إال أن مختلف نقاد التحليل
يعتقد  العلماء اإلقالل من دور الغرائز، وإبراز المتغيرات السيكولوجية واالجتماعية التي يرى هؤالء

  الكثير من النقد والرفض بينوعلى ضوء ذلك نجد أن نظرية الغرائز واجهت ،أنها تشكل الشخصية
ينظرون إلى العدوان على   أن أصحاب هذه النظرية(Buss,1960)وقد رأى بص ،الكثير من العلماء

  .غريزة أصلية في اإلنسان أن العدوانية سلوك فطري، أو: أنه صفة سائدة يقال عنها

 سلوك اإلنسانأن مفهوم الغريزة في تفسير  ),1981Gergen,& Gergen(جرجين وويرى جرجين 
ال توجد أدلة  مرفوض ألن السلوك العدواني ليس سلوكًا عاما مما يدل على أنه ليس غريزيا، كما أنه

وحضارات مختلفة أوضحت  تثبت أن للعدوان حاجة فسيولوجية كالجوع والعطش، كما أنه في بيئات
للماء واألكسجين والطعام، الحاجات الفسيولوجية  العديد من الدراسات أن جميع األفراد يشتركون في

  .ولكنهم في السلوك العدواني يختلفون

بعد دفاعي  قد رأى العدوان على أنه(Guntrip,1975)  جنترب"وكرد على تلك النظرية نجد أن  
للبحث عن الموضوع  النكوصومصطنع بخبرة بشرية، حيث يهتم بالقلب العميق للذات باالنسحاب 

ل موضوع الذات في تقديم استجابات ضرورية لحاجات تطورية فعل لفش العدوان هو ردووالحب، 
 الحاالت العادية يظهر الطفل توكيدية صحيحة متصلة بوحدات أساسية وجزئيات قاطعة، ففي

الصحيحة، وتحول  عضوية، وتحت فشل فرض متطرف خاص بموضوع الذات قد تنهار التوكيدية
  .إلى تدميرية عدائية

غريزة في تفسير سلوك اإلنسان غير صالح ألن السلوك الغريزي جامد ال من هذا نستنتج أن مفهوم 
متطور  بطريقة واحدة في كل زمان ومكان، في حين أن سلوك العدوان عند اإلنسان سلوك ويحدث

  .)30: 2001فايد، (في أسلوبه متنوع في أدائه 

  :النظرية السلوكية.2

تشافه ويمكن تعديله وفقاً لقوانين التعلم ولذلك العدوان شأنه شأن أي سلوك يمكن اك أنيرى السلوكيون 
في دراستهم للعدوان على حقيقة يؤمنون بها وهي أن السلوك ودراسات السلوكيين ركزت البحوث 

برمته متعلم من البيئة ومن ثم فإن الخبرات المختلفة التي اكتسب منها شخص ما السلوك العدواني قد 
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وانطلق ، ر االستجابة العدوانية كلما تعرض للموقف المحبطتم تدعيمها بما يعزز لدى الشخص ظهو
» جون واطسون«السلوكيون إلى مجموعة من التجارب التي أجريت بداية على يد رائد السلوكية 

حيث أثبت أن الفوبيا بأنواعها مكتسبة بعملية تعلم ومن ثم يمكن عالجها وفقاً للعالج السلوكي الذي 
  .)2006 الفسفوس،( علم الغير سوي وإعادة بناء نموذج تعلم جديد سوييستند على هدم نموذج من الت

   (Frustration – Aggression Theary) :العدوان- إلحباط ا نظرية .3

 ميللر، و (Doob)دوب، و (Dollarde)دوالرد :هذه النظريةمن العلماء النفسيين األوائل الذي قدموا 

(Miller)مورر، و(Mawrer)، سيرزو(Sears) ،ضوء في العدواني السلوك النظرية وتفسرهذه 

يسبقه  اإلحباط والعدوان، وهي أنه عندما يحدث إحباط يظهر العدوان، فالسلوك العدواني بين العالقة
العدواني عند الفرد في  دائماً إحباط، وهذا اإلحباط من شأنه أن يؤدي إلى سلوك عدواني، فالسلوك

 فعندما يحبط الفرد تتولد ،اإلحباط كن إرجاعه إلى أنواع من يم،صوره المتعددة وأنواعه المختلفة
 إذا اعتبرها  مصادر أخرى أو يعتدي على نفسه عنده الرغبة العدوانية على مصدر اإلحباط، أو

   .)1998 عمارة،( بدالً من أن يلوم اآلخرين سئولة عما حدث له من إحباط، فيلومهام

االجتماعية للسلوك اإلنساني، وقد عرضت أول صورة الجوانب  وينصب اهتمام هذه النظرية على
وجود ارتباط بين اإلحباط والعدوان، إذ يوجد ارتباط بين اإلحباط  لهذه النظرية على فرض مؤداه

  كما يتمثل جوهر النظرية في أن كل اإلحباط يزيد من احتماالت رد الفعل،كاستجابة كمثير والعدوان

التي تُثار   فالعدوان من أشهر االستجابات،اً وجود إحباط سابقالعدواني، وكل عدوان يفترض مسبق
غالباً نحو مصدر اإلحباط،  في الموقف اإلحباطي ويشمل العدوان البدني، اللفظي، حيث يتجه العدوان

هذه العدوانية ضد بديل أو تتجه إلى الداخل   فمن الممكن أن تتجه،فإذا ما انسد الطريق أمام العدوانية
  .)1997كفافي، ( نية ضد الذاتلتصبح عدوا

-على فرض اإلحباط تفسيرا للسلوك العدواني من خالل نظريتهما التي قامت" وميلرد دوالر"يقدم و
أن السلوك العدواني  وتفترض هذه النظرية، (Frustration - Aggression Hypothesis)العدوان

 أي أن العدوان نتيجة ،أشكال العدوان  منهو دائما نتيجة لإلحباط، وأن اإلحباط دائما يؤدي إلى شكل
عمل عدواني يفترض أن يكون اإلحباط هو الذي  طبيعية وحتمية لإلحباط، وفي أي وقت يحدث

على أن العدوان دافع غريزي داخلي لكن ال يتحرك بواسطة   كما تؤكد هذه النظرية،حرض عليه
  ).ـ ه1421السديري، ( ارجيةالغرائز، بل نتيجة تأثير عوامل خ الغريزة كما بينت نظرية

فاإلحباط قد يسبب العدوان وقد ال يسببه بحسب الظروف  يستجيب اإلنسان لإلحباط باستجابات كثيرة،
 لذا فإن من الواضح أن ،العدوان غالبا يحدث بدون إحباط مسبق التي يتم فيها اإلحباط، كما أن
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لى طبيعة اإلحباط، فقد يؤدي إلى قمع بالضرورة إلى العدوان وهذا يتوقف ع اإلحباط قد ال يؤدي
  ).1993،  الغصون(العدواني خاصة إذا نظر الطفل إلى اإلحباط على أنه عقاب للعدوان السلوك

  :والعدوان وهي  وقد حددت هذه النظرية أربعة عوامل تتحكم في العالقة بين اإلحباط

  :قوة استثارة العدوان .1

هذه الخبرات والعدوان  لخبرات الباعثة على اإلحباط، فالعالقة بينتتأثر قوة االستثارة العدوانية بعدد ا
زادت تبعا لذلك قوة االستثارة العدوانية،  عالقة طردية، بمعنى أنه كلما زادت عدد الخبرات المحبطة

  :متداخلة هي وتتأثر هذه العالقة الطردية بمتغيرات ثالثة

وهنا تكمن القيمة في  المثير المؤدي إلى اإلحباط،أي الحدث أو :  قوة المثير الباعث على اإلحباط- أ
  ،نوع المثير بالنسبة للدافع

تحقيق هذه  يرتبط اإلحباط كميا بدرجة اإلعاقة التي تحول دون:  درجة إعاقة االستجابة- ب
تسبب اإلحباط زاد تبعا لذلك العدوان،   أي إذا زادت درجة اإلعاقة التي)إشباع الدافع(االستجابة 

  ،قوة الدافعية ة بينهما طردية مع اشتراطفالعالق

 فخبرة ،إلى العدوان أن تكرار الخبرات المحبطة تؤدي في النهاية:  تكرار االستجابة المحبطة- ج
لدى الشخص ) تكرارها(النوعية من الخبرات  اإلحباط األولى قد ال تبعث إلى العدوان، أما تراكم هذه

  .النهاية فربما تسبب العدوان في

في بعض الظروف تتحول االستجابة العدوانية المعلنة إلى استجابة  :األفعال العدوانية كف -2
 فإن توقع العقاب من المتغيرات األكثر فعالية في تحويل" دوالرد"معلنة، ووفقًا لنظرية  عدوانية غير

 أو الكراهية، ءالشعور بالعدااالستجابة العدوانية المعلنة إلى استجابة عدوانية غير معلنة، أي حالة من 
  .لهذا الفعل وبالتالي كلما زاد احتمال توقع العقاب زاد تبعا لذلك مقدار الكف

   إزاحة العدوان-3

 عن اإلحباط،  المسئولةتوضح النظرية أن المرء يلجأ إلى توجيه عدوانه إلى جهة أخرى غير الجهة
ته يكسرها ويفككها، ألن والديه لعب وذلك إذا ما توقع من الجهة األولى العقاب، فالطفل يعتدي على

العدوان عليهما، لذلك كان االعتداء على لعبته إزاحة  قاما بعقابه وهو غاضب منهما وغير قادر على
وقد تأخذ إزاحة العدوان أشكاً  ال أخرى، فقد يتجه العدوان نحو الذات ،للعدوان الموجه لوالديه أساسا

 ر اإلحباط، أو إذا كانت الذات هي مصدر الكففي حالة إذا كانت الذات هي مصد ويكون ذلك
بقوة، لذلك يتجه  العدواني، وكذلك إذا كان توقع العقاب شديدا بسبب خارجي إلى درجة قمع العدوان

 .)2003 الحميدي، (نحو الذات
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أن الموقف اإلحباطي ينطوي على عقاب للذات إال أن العدوان الموجه ضد الذات ال  على الرغم من
أساليب  إذا تغلب على ما يكف توجيهه وظهوره ضد الذات، وال يحدث هذا إال إذا واجهتإال  يظهر

ويؤخذ على هذه ، قوية السلوك العدائية األخرى الموجهة ضد مصدر اإلحباط األصلي عوامل كف
  :النظرية ما يلي

  .يمكن أن تحدث بدون إحباط مسبق قد تبين أن ردود األفعال العدائية -

  والمالحظة، كذلك فان العدوان رغم أنه ليس االستجابة  تجابات العدوانية نتيجة للتقليدقد تحدث االس -

تبرير التوقعات ومدى شدة الرغبة في الهدف  :على عدة متغيرات هي الوحيدة الممكنة لإلحباط يتوقف
 تحقيقها،مرارة حين يقيم الفرد توقعات وآمال بعيدة لها ما يبررها لكنه يمنع من  إذ يزداد اإلحباط

أمل  فاإلحباط يصل إلى ذروته حين ينطوي على تبرير لتوقعات تتعلق بتحقيق هدف له أهميته أو
  ).1994،هسالم(طال انتظار تحقيقه 

   : التنفيس العدواني-4

النظرية فإن كف  لذلك ووفقًا لهذه، )إفراغ الشحنة االنفعالية المتآينة من اإلحباط(التنفيس يعني 
فإن كف العدوان يحدث استثارة  يؤدي إلى اإلحباط، وبما أن اإلحباط يؤدي للعدوانالعدوان أو منعه 

إفراغ العدوان، ذلك أن إفراغ العدوان يمنع  عدوانية من جديد، وتصبح النتيجة عكسية في حالة
  .)2003الحميدي، ( االستثارة العدوانية اإلحباط، األمر الذي يقود إلى خفض

فالتنفيس عن العدوان  عدواني وإزاحة العدوان يشكالن وحدة وظيفية،والذي يتضح أن التنفيس ال 
التنفيس، كما أن التنفيس يستلزم عملية  يرتبط بعملية إزاحة العدوان، فلوال اإلزاحة العدوانية لما حدث

استجابات عدوانية ال يصاحبها شعور باإلحباط،   تتجاهلها أن،ومما يؤخذ على هذه النظرية ،اإلزاحة
 إنما تعتمد على نوع التعامل أو التجاوب لإلحباط الذي ،بالعدوان استجابة األطفال لإلحباطوكذلك 

" باندورا"ولقد توصل  ،يتعلمه الفرد من خالل مشاهدة بعض النماذج لهذا السلوك تلقوه من قبل، أو قد
 البيئة لكي يستجيب بالعدوان، ولكن إلى أنه ليس من الضروري أن يعيش الفرد موقفًا إحباطيا

  ).1993 ،الغصون(تعلم األفراد أن يسلكوا بطريقة عدوانية  االجتماعية والثقافية هي التي

كل إحباط يعقبه عدوان البد أن نتحرى فيه الدقة، والضبط المنهجي في قياس   كما أن فرض
 طبيعة وترجمته من حيث طبيعة ونوعية الموقف المحبط، وتكرار مواقف اإلحباط، وكذلك الموقف،

والتغلب عليه بالمثابرة  شخصية المتلقي للمواقف المحبطة، فربما يواجه فرد موقف اإلحباط بالعزم،
واالنسحاب  لإلحباط بخيبة األمل، والنجاح والتفوق، وهذا على العكس من شخص أخر قد يستجيب

د للغضب لآلخرين، كما أن اإلحباط ليس السبب الوحي الهروب منه أو توجيه العدوان من الواقع أو
ندرك أنه عن طريق أساليب التنشئة التي تتبناها األسر، وما يتضمن  والعدوان، ومن ذلك نستطيع أن
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 وإثابة للسلوك العدواني، فإن الفرد قد يستجيب لإلحباط بالسلوك حيث يرى أصحاب ذلك من تعزيز
السوية إلى ثبوته  غيرنظرية التعلم االجتماعي في أن العدوان سلوك متعلم قد تؤدي أساليب التربية 

  .  (Bandura,1975)لذا ظهرت نظرية التعلم االجتماعي والسلوك العدواني ليصبح له قوة العادة،

  :النظرية البيولوجية. 4

 الحي كالصبغيات والجينات الجنـسية والهرمونـات        ة في الكائن  البيولوجيالنظرية بالعوامل   هذه  تهتم  
يرات البيوكيميائية واألنشطة الكهربائية في المخ التي تـساهم         والجهاز العصبي والغدد الصماء والتأث    

 والجهاز الطرفي مسئولة عن ظهور السلوك العـدواني         يالفص الجبه فعلى ظهور السلوك العدواني،     
لدى اإلنسان ولقد أمكن بناءاً على ذلك إجراء جراحات استئصال بعض التوصيالت العصبية في هذه               

 أما عـن العالقـة بـين الهرمونـات          ،نسان من حالة العنف إلى الهدوء     المنطقة من المخ لتحويل اإل    
أن ووالعدوانية فقد اتضح أن عدوانية الذكور لها مكان بيولوجي مرتبط بهرمـون جـنس الـذكورة                 

 وذلك للدور الذي يلعبه هرمون الـذكورة فـي عالقتـه            ، اإلناث منالذكور بوجه عام أكثر عدوانية      
ى حقيقة هامة مؤداها أن اإلناث تستطيع أن تكون أكثـر عـدواناً مـن               بالعدوان كما توصل أيضاً إل    

  .)2003، الحزمي( الذكور بواسطة تعديل هرمون الذكري لديهم في فترة البلوغ

  (Social Learning Theory of Aggression) : نظرية التعلم االجتماعي في العدوان .5

ني بأنه سلوك متعلم على األغلب، ويعزون يعرف أصحاب نظرية التعلم االجتماعي السلوك العدوا
ذلك إلى أن الفرد يتعلم الكثير من أنماطه السلوكية عن طريق مشاهدتها عند غيره وخاصة لدى 
األطفال، حيث يتعلمون سلوك العدوان عن طريق مالحظة نماذج العدوان عند والديهم ومدرسيهم 

 عوقب الطفل على السلوك المقلد فانه ال يميل وأصدقائهم من النماذج ومن ثم يقومون بتقليدها، فإذا
يميز باندورا و ،في المرات القادمة لتقليده، أما إذا كوفيء عليه، فيزداد عدد مرات التقليد لهذا العدوان

إذ  بين اكتساب الفرد للسلوك وتأديته له، فاكتساب الشخص للسلوك ال يعني بالضرورة أنه سيؤديه،
فإذا  توقف بشكل مباشر على توقعاته من نتائج التقليد،وعلى نتائج السلوك،أن تأديته لسلوك النموذج ت

فان احتماالت تقليده ) أي سيعاقب على سلوكه(توقع أن تقليده لسلوك النموذج سيعود عليه بنتائج سلبية
أما إذا توقع المالحظ أن تقليده لسلوك النموذج ستعود عليه بنتائج ايجابية فان احتماالت  له ستقل،

 يمكن أن تكون  يرى أصحاب هذا االتجاه أن مفاهيم مثل الغرائز ال، وتقليده لذلك السلوك تصبح أكبر
  ).1985مرسي،(عن العدوان، فالعدوان سلوك متعمد ينتج من خالل التعلم بالمالحظة والتقليد مسئولة 

اليب السلوكية التي يتمكنون تلعب أساليب التربية والتنشئة االجتماعية دورا هاما في تعلم األفراد األسو
أهدافهم، وهكذا يصبح مبدأ التعلم هو المبدأ الذي يجعل من العدوان أداة  عن طريقها من تحقيق

  فالعدوان عند باندورا يعتبر سلوكًا متعلما يتعلمه اإلنسان عن،األهداف أوعائقًا دون تحقيقها يقلتحق
يستخدمها في تقليد   على شكل استجابات رمزيةطريق مشاهدة غيره، وتسجيل هذه األنماط السلوكية
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يتعلمون سلوك العدوان عن طريق مالحظة نماذج هذا  الذي يالحظه، وافترض أن األطفال السلوك
السلوك العدواني من الكبار،  األطفال يتعلمون أساليبو ،وأصدقائهم السلوك عند والديهم ومدرسيهم

   .)1997،المطرودي( اجتماعية أو تحصيلية حيث يحصلون على مكاسب أو معززات مادية أو

بتأثير التدعيم والتعميم على العدوان، وركزا على قضية التعميم الرتباطها  وقد اهتم باندورا وولترز
في  وكذلك طبيعة ردود الفعل لهذه المنبهات، وهذا يؤدي إلى وجود فروق، المثيرة للعدوان بالعوامل

  ).ـ ه1421 ،الثنيان(العدوان وأنماط االستجابة 

 وعن طريق ،(Experience Direct) فإن السلوك العدواني سلوك متعلم عن طريق الخبرة المباشرة
 وما يترتب عليه من ،المالحظ لسلوك اآلخرين أي من خالل مشاهدة الشخص، (Modeling)النمذجة

 مع أنه عند استخدام تجنب العقاب، للحصول على المكافأة أو مكافأة، فاألفراد يسلكون سلوكًا عدوانيا
 قد يحدث كف عن العدوان مؤقتًا، كما أنه يحفز السلوك العدواني ،العدواني العقاب للتقليل من السلوك

 كما أن السلوك العدواني يتعلم عن طريق مالحظة نماذج عدوانية، فاآلباء الذين يعاقبون بعد ذلك،
وتطور السلوك   ويمثل نمو،نية أوالدهمأطفالهم عن العدوان يقدمون نماذج عدوانية تزيد من عدوا

فقد أمكن التأكد من أن مشاهدة  ،العدواني من خالل المشاهدة والمالحظة مكانًا هاما في نظرية التعلم
مباشرة تؤدي إلى زيادة السلوك العدواني لديهم،  األطفال للعدوان سواء أكان بطريقة مباشرة أم غير

يظل يؤثر في السلوك حتى بعد انقضاء فترة طويلة من  يةكما أن أثر مالحظة المشاهد العدوان
  ).ـ ه1421 ،السديري(المالحظة 

باستحسان الكبار لهذا   ويبدو أن الطفل يتعلم العدوان عندما يعزز هذا السلوك بطريقة مباشرة وذلك
كما العدوان أو تجاهل العدوان،  السلوك وتأييدهم له، أو بطريقة غير مباشرة وذلك بالتسامح مع

كما أظهرت العديد من الدراسات  ،لهذا السلوك يوحي للطفل بأال يتوقع من الكبار التدخل إذا ما لجأ
النبذ والقسوة والمبالغة : عوامل التنشئة االجتماعية مثل أن الميل للعدوان يرتبط ارتباطًا موجبا ببعض

عقاب الطفل يمثل  أنوة األبناء، في الحماية، كما أن التسامح الزائد من قبل اآلباء يزيد من عدواني
الطفل أنه أسلوب طبيعي للتعامل  سالحا ذا حدين، فالعقاب يجعل الطفل يكف عن العدوان، وقد يعتقد

لذا  ،الطفل وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة أخرى مع مواقف الحياة المختلفة، خاصة مع تطور عمر
 ،دورا هاما في نمو سلوك الشخص ماعي تلعبنجد أن باندورا قد أكد على أن خبرات التعلم االجت
  ).1993 ،الغصون( سلوك من يعنون به فاألنماط السلوكية الجديدة تكتسب حين يشاهد الطفل

  :تيكاآلهي  تعلم السلوك بالمالحظة يتم في ضوء أربع عملياتو

 فالطفل لن يتعلم ،النماذج فتعلم شخص لنماذج سلوكية يتعلق بدرجة انتباهه لهذه:  عمليات االنتباه-1
انتباهه إلى نماذج عدوانية، فإذا لم ينتبه بدرجة كافية  وفقًا لهذه النظرية السلوك العدواني إذا لم يوجه
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 التلفاز أو في البيئة االجتماعية المحيطة، فإنه لن يكتسب النماذج السلوكية إلى مشاهد عنف في
  العدوانية

مستقلة عن عملية   السلوكية في الذاكرة، وهي غيروتعني تخزين النماذج:  عمليات االحتفاظ-2 
  .السلوكية في الذاكرة االنتباه، فاالنتباه يتيح فرصة أفضل لتخزين النماذج

والتي تعبر عن سلوك  وتتمثل في أن الحركة الصادرة من شخص:  عمليات اإلصدار الحركي-3
م بمثابة خبرة أو خبرات مختزنة السلوك المتعل  تشير بالضرورة إلى أن هذه الحركة أو هذا- متعلم

 وعليه فالسلوك العدواني تعبير عن نماذج عدوانية مختزنة أساسا في ذاكرة في ذاكرة هذا الشخص،
فيما بعد بسلوكيات  الفرد منذ زمن، أي تحويل هذه النماذج إلى أنماط حركية أو سلوكية تعرف

         .(Bandura,1973) عدوانية

بمعنى أن الذين  ، الدافعية عبارة عن عملية شاملة تعتمد على نتائج الفعل: العمليات الدافعية-4
 فالدافعية تنشط أو ال ،عن إصدار االستجابة ال من جراء سلوكهم، فإنهم سيحجمونثيتوقعون العقاب م

 والتعزيز نوعان لهما فعاليتهما ،أو العقوبة المرتبطة بأنواع التعزيز تنشط بناء على مترتبات اإلثابة
ليؤدي إلى زيادة  أي حدث يأتي بعد أداء الفعل: فالتعزيزات قد تكون إيجابية، ونعني بها السلوكية،

الوالدين على عدوان ابنهما على اآلخرين  احتمالية ظهور هذا الفعل في المواقف المماثلة، مثل إطراء
 أو قد تكون تعزيزات ،ال للظهور في المواقف المماثلةبهذا الطفل قا والذي يجعل سلوك العدوان لدى

 ،في مواقف مماثلة استبعاد حدث غير سار بعد أداء الفعل مما يزيد من احتمالية حدوثه: بمعنى سلبية
 ويصنف هذا النمط ،المماثلة أكثر احتمالية فاستبعاد أسباب العقاب تجعل ظهور السلوك في المواقف

 تشريط الهروب، كاالنسحاب من موقف تعزيز يعتمد على :نوعين إلى) التعزيز السلبي(من التعزيز 
 شخص إنهاء محادثة هاتفية بإغالق سماعة الهاتف بسبب أن الطرف اآلخر بدأ  فقد يتعمد،غير سار

حضور موعد يتوقع   وتعزيز يعتمد على تشريط التجنب، كاالمتناع عن،باستخدام العدوان اللفظي
لموعده مع شخص آخر بسبب توقعه أن   فربما ال يذهب أحد األفراد،الشخص أنه سيكون غير سار

وعلى هذا األساس إذا اقترن  ،سارة بطريقة عدوانية مثال هذا الشخص قد يتصرف بطريقة غير
الدافعية اإليجابية لهذا السلوك أو باألحرى تشكلت  زادت) أي التعزيز اإليجابي(السلوك بالثواب 

انطفاء (ع للسلوك ينخفض أو ربما ينطفئ بالعقاب فإن الداف الدافعية، أما إذا كان هذا االقتران
 العدوان ذا دافع قوي إذا ما عزز إيجابيا، ويضعف هذا الدافع إذا كف بالعقاب  وبذلك يكون،)السلوك

   .)ـ ه1421،السديري(

العدواني سلوك مكتسب  وعلى ضوء ذلك نستنتج أن نظرية التعلم االجتماعي تؤكد على أن السلوك
العدوانية في البيئة االجتماعية المحيطة من   وكذلك مالحظة النماذج،المحيطةمن البيئة االجتماعية 

طريق تقليد  للجماعة تأثيرا على اكتساب السلوك العدواني، وذلك عنو ،أهم مصادر العدوان المكتسب
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وأهم ما يؤخذ على هذه  ،النماذج العدوانية، أو عن طريق تعزيز السلوك العدواني لمجرد حدوثه
 هو أن مفهوم النمذجة في تعلم العدوان لم يعالجه بدقة، وأن العدوان قد ينشأ دون وجود النظرية

الذي يصف  (Habitual Aggression)المعتاد  مفهوم العدوانومكافآت معينة، وه إحباط أو
متصلة بغرض بلوغ أهداف معينة، أو الحصول على  تصرفات عدوانية ال تنشأ من اإلحباط وغير

  ).2001 ،فايد(مكافآت معينة 

تجريبياً األثر البالغ لمشاهدة النماذج العدوانية  ويعد ألبرت باندورا من أشهر الباحثين الذين أوضحوا
 هي السلوكات التي يتعلمها اإلنسان من  جداًةوكثير .المالحظ على مستوى السلوك العدواني لدى

فالمالحظة عملية  ي أغلب األحيان،والتعلم بالمالحظة يحدث عفوياً ف اآلخرين، خالل مالحظتها عند
الثالثة ذات العالقة بالسلوك وتقييمها  وتشتمل نظرية التعلم بالمالحظة على تحليل المتغيرات حتمية

السلوك من أحداث والعمليات المعرفية وهي كل ما  وهي المثيرات السابقة أي كل ما يحدث قبل
 كما اهتم الحقة أي كل ما يحدث بعد السلوكوالمثيرات ال يدركه الشخص أو يشعر به أو يفكر به،

في  اإلنسان في تفاعله مع اآلخرين، وأعطى اهتماماً بالغاً بالنظرة االجتماعية، والشخصية بدراسة
عنده يتشكل  تصور باندورا ال تفهم إال من خالل السياق االجتماعي والتفاعل االجتماعي والسلوك

االجتماعي الدور   المالمح البارزة في نظرية التعلمبالمالحظة أي مالحظة سلوك اآلخرين، ومن
االنتباه، التذكر، التخيل، التفكير،  الواضح الذي يوليه تنظيم السلوك عن طريق العمليات المعرفية مثل

وأن اإلنسان له القدرة على توقع النتائج قبل حدوثها  السلوك، حيث لها القدرة على التأثير في اكتساب
  .)ـ ه1421،السديري( المقصود أو المتخيل في توجيه السلوك ويؤثر هذا التوقع

األطفال السلوك العدواني  معظم السلوك العدواني متعلم من خالل المالحظة والتقليد، حيث يتعلمو
األسرة واألصدقاء واألفراد الراشدون في  بمالحظة نماذج وأمثلة من السلوك العدواني يقدمها أفراد

التأثير  :خاللها الطفل بالمالحظة السلوك العدواني منها  مصادر يتعلم منبيئة الطفل، وهناك عدة
، اكتساب السلوك العدواني من الخبرات السابقة، والنماذج الرمزية كالتلفزيون األسري، األقران،

تأكيد ،  وأي وقت التعلم المباشر للمسالك العدوانية كاإلثارة المباشرة لألفعال العدوانية الصريحة فيو
بالهجوم الجسمي بالتهديدات أو اإلهانات  إثارة الطفل إما، وذا السلوك من خالل التعزيز والمكافآته

العقاب قد يؤدي ، والتعزيز أو إنهائه قد يؤدي إلى العدوان أو إعاقة سلوك موجه نحو هدف أو تقليل
نشأة جذور  : رئيسيةتقوم نظرية التعلم االجتماعي في العدوان على ثالثة أبعاد والعدوان إلى زيادة

تعزيز ن، والدافع الخارجي المحرض على العدوا، والعدوان بأسلوب التعلم والمالحظة والتقيد
األطفال يكتسبون نماذج السلوك التي تتسم بالعدوان من خالل مالحظة أعمال الكبار ، والعدوان

ساب السلوك العدواني  ويضيف البعض أن تأثير الجماعة على اكتهمالعدوانية عن طريق تقليد سلوك
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يتم عن طريق تقديم النماذج العدوانية لألطفال فيقلدونها أو عن طريق تعزيز السلوك العدواني لمجرد 
  .(Bandura,1975)حدوثه

وتفترض نظرية التعلم االجتماعي أن السلوك العدواني ال يتشكل فقط بواسطة التقليد والمالحظة ولكن 
العدوان عملية يغلب عليها الجزاء أو المكافأة التي تلعب دوراً هاماً  وأن تعلم ،أيضاً بوجود التعزيز

في اختيار االستجابة بالعدوان وتعزيزها حتى تصبح عادة يلجأ إليها الفرد في أغلب مواقف اإلحباط، 
وقد يكون التعزيز خارجي مادي مثل إشباع العدوان لدافع محبط أو مكافأة محسوسة أو إزالة مثير 

 .)2003 الحزمي،(زيز معنوي كريه أو تع
 
   :نظرية العدوان االنفعالي. 6

هي من النظريات المعرفية ترى أن العدوان يمكن أن يكون ممتعاً حيث أن هناك بعض األشـخاص                 
يجدون استمتاعاً في إيذاء اآلخرين، فهم يستطيعون إثبات رجولتهم ويوضحوا أنهم أقوياء وذو أهميـة      

تماعية، ولذلك فهم يرون أن العدوان يكون مجزياً مرضياً ومع اسـتمرار            وأنهم يكتسبون المكانة االج   
فهم يؤذون اآلخرين حتى إذا لـم تـتم إثـارتهم     مكافأتهم على عدوانهم يجدون في العدوان متعة لهم،    

 فمن الممكن أن يخرجوا في مرح عـدواني إن هـذا            ،انفعالياً، فإذا أصابهم ضجر وكانوا غير سعداء      
 وأحد هذه الدوافع أن هؤالء العدوانيين يريـدون أن يبينـوا            ، من الدوافع واألسباب   العنف يعززه عدد  

فقد أكـدت الدراسـات التـي       , بد أن يحظوا باألهمية واالنتباه     وال,للعالم وربما ألنفسهم أنهم أقوياء      
ي سبب  أجريت على العصابات العنيفة من المراهقين بأن هؤالء يمكن أن يواجهوا اآلخرين غالباً ال أل              

بل من أجل المتعة التي يحصلون عليها من إنزال األلم باآلخرين باإلضافة إلى تحقيق اإلحساس بالقوة                
  .)2006, الفسفوس(والضبط والسيطرة فمعظم أعمال العدوان االنفعالي تظهر بدون تفكير 

  :لباخ نظرية العدوان اإلبداعي. 7

قات اإلنسانية المضطربة، والعدوان اإلبداعي مع العال تبنى باخ وجهة نظر هامة عن طريق التعامل
شديد نظام عالج نفسي وهو طريقة تعليم ذاتي مصمم لتحسين مهارات  وفقاً لتصور باخ هو باختصار

اإلبداعي  والنظام العالجي عن طريق العدوان ،للحفاظ على العالقات السوية مع اآلخرين الناس جذرياً
السلبي الموجه نحو  العدوان البشري المباشر وغير المباشر،والطرق التعليمية يركز على كل صيغ 

اإلبداعي شكل من أشكال العالج الذي يؤدي  فالعدوان، الذات والموجه نحو اآلخرين فردياً أو جماعةً
العدوانية الصريحة والمستترة بطرق إعادة التدريب  إلى تفسير المشاعر واالتجاهات واألعمال

فيقدم طقوساً وتمارين تدريبية تقلل من التأثيرات المؤذية من العدوان  المبدعالمباشر وأساليب العدوان 
  .)2011،قسم التربية واإلرشاد النفسي(ترفع فيه من التأثيرات البناءة  في الوقت الذي
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اس ميكانيزم ضد عوامل الضيق مثل الخوف العدوان هو في األس ويرفض العدوان اإلبداعي فكرة أن
 فمن المسلم ،اإلحباط، ويركز باهتمام بالغ على االنتفاع بالطاقة العدوانية البناءة أو الشعور بالنقص أو

إثارته فان صيغ  به أن العدوان اإلنساني سواء كان فطرياً أو مكتسباً يثار بسهولة نسبية وبمجرد
األقل تخفض إلى الحد األدنى   الطرق التي تتحكم بفاعلية أو علىالتعبير عن العدوان وتوجيهه وهي

أو المؤثرة للعدوان والتي يمكن أن تؤدي  من العداء المميت وترفع إلى الحد األقصى الصيغ البناءة
سلسلة طقوس عدائية واضحة البناء وتدريبات التأثير،  وبتحقيق توجيه المسار عن طريق النمو إلى

 العدوان اإلبداعي يمكن أن يتم تعلمها ذاتياً عن طريق استخدام مبادئ د فيه أنوفي الوقت الذي نج
خالله   الموجه نحو إطالق العدوان والذي يستطيع منلتنفيسيااإلرشادية وأسلوب لعب الدمى  الكتب

، بصورة مستترة األطفال الصغار األسوياء أن يعبروا ببهجة عن غضبهم الشديد والذي كان متراكماً
والناقدة أدت إلى انخفاض التوتر  لتنفيس عن العدوان مثل تشجيع المواجهة الصريحة والواضحةإن ا

 وأخيراً، ولكنه زاد أيضاً من عواطف األفراد  بين أفراد الجماعة بصورة لها داللة، ليس هذا فحسب
البشري، كما يتضمن الفهم الكامل لكل من المستويات الظاهرة والمستترة للعدوان  فالعدوان اإلبداعي

يقوم كل من يتعرض ألعمال تتصف و ،في الوقاية من سوء إدارة وتدبر العدوان المدمر يسهم
بالعدوانية والعنف باستيعابها ثم تطويرها ونقلها إلى اآلخرين، واألطفال وهم الفئة الضعيفة الذين 

إلى أن  ويجمعونهايمارس العنف ضدهم أكثر من غيرهم، يستوعبون أعمال العنف والسلوك العدواني 
 ).2006الفسفوس، (تحين لهم الفرصة لممارستها على اآلخرين

  
  :أسباب السلوك العدواني

  : اآلتيةيمكن تقسيم أسباب السلوك العدواني إلى األسباب

  ):التنشئة الوالدية( أساليب المعاملة األسرية -1

وتتعدد تلك  اني عند الطفلعلى السلوك العدو (Socialization)تؤثر أنماط التنشئة االجتماعية
ومن هذه األنماط أو  األنماط حسب االتجاهات الوالدية الممارسة أثناء عملية التنشئة االجتماعية،

  :االتجاهات 

  :وعالقته بالسلوك العدواني  (Authoritarian)اتجاه التسلط) أ(

بات الطفل التلقائية، رغ ويتمثل في فرض األم أو األب لرأيه على الطفل، ويتضمن ذلك الوقوف أمام
لو كانت مشروعة، وهذا األسلوب  أو منعه من القيام بسلوك معين لتحقيق رغباته التي يريدها حتى

عقبة في سبيل تحقيق ذاته، وهذا األسلوب غالبا ما  يلغي رغبات الطفل وميوله منذ الصغر كما يقف
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هذه الشخصية غالبا ما تتلف دائما من السلطة خجولة، ومثل  يساعد على تكوين شخصية خائفة
  ).ـ ه1414قناوي،( الغير وتعتدي على ممتلكات

السلطة، خجولة حساسة، وهذه  وقد تبين أن هذا األسلوب يساعد على تكوين شخصية خائفة من
وترتكب أخطاءها في غيبة السلطة، أما السلطة   على ممتلكات الغيريوتعتدالشخصية غالبا ما تتلف 

كما أن استخدام أسلوب التنشئة المتشدد أو المتسلط من جانب األب ، ة مذعورةفتكون شخصية خائف
بخوف  اختالفات بين األبناء المتعايشين لظروف هذا النوع من التنشئة، فقد يستجيب بعضهم يوجد

وتتحدد هذه االختالفات بين  مصحوب بالحزن، والبعض اآلخر بخوف مصحوب باالستثارة والعدوان،
 كما أن االتجاه الوالدي المسيطر ،وطبيعة المواقف المتميزة بيعة شخصية كل منهم،طحسب األبناء 

 ).2000ن، يحس(أبناء يتميز سلوكهم باإلذعان أو العدوان  ينكر ذاتية الطفل مما يؤدي إلى

   (Over Protection)أسلوب الحماية الزائدة ) ب(

ونفسيا بحيث يفشل   لحماية أطفالهما بدنيايعرف أسلوب الحماية الزائدة بالميل المفرط لدى األبوين
بأنه قيام أحد الوالدين أو كليهما نيابة عن الطفل " هدى قناوي" وتعرفه ،الطفل في االستقالل بنفسه

 أو المسؤوليات التي يمكنه أن يقوم بها، والتي يجب تدريبه عليها إذا أردنا أن يكون له بالواجبات
  ).ـه 1414: قناوي(شخصية استقاللية 

) غير مستقلة(خائفة  ومثل هذا الطفل الذي يعيش ويتفاعل مع هذا األسلوب ينمو بشخصية ضعيفة
واستمالتها للفساد نتيجة ضعفها  تعتمد على الغير في قيادتها وتوجيهها، وغالبا ما يسهل استثارتها

 الزائدة نتائج سلبية وال شك أن للحماية ،اإلحباط  وتتسم هذه الشخصية بتقبل،وعدم تحملها المسؤولية
الطفل أن تجاب طلباته فال يستطيع مقاومة اإلحباطات المستمرة  في تكوين شخصية الطفل حيث يتعود

ويضطرب في سلوكه وفي عالقاته االجتماعية، أو ينطوي وينسحب من  في الحياة فهو يرتبك
  ).1996، يلإسماع(لشعوره بالعجز والدونية عن مواكبة اآلخرين في عالقاتهم  المجتمع

  (Negligence) :اإلهمال ) ج(

إثابة للسلوك المرغوب،  وهذا األسلوب يقوم على نبذ الطفل وإهماله، وتركه دون رعاية أو تشجيع أو
  ،والنبذ صريحا وقد يكون غير صريح  وقد يكون اإلهمال،أو محاسبة أو عقاب على السلوك الخاطئ

وعدم إثابته ومدحه عندما  االة بإشباع حاجاته الضرورية،عدم المب: وصور اإلهمال والنبذ كثيرة منها
والتشجيع، وهذا يبعث في نفس الطفل  ينجز عمال، أو السخرية منه في حالة استحقاقه الثناء والمدح

الشعور بالذنب والقلق، وقد يشعر الطفل أنه غير  روح العدوان والرغبة في االنتقام، واإلفراط في
كبت وإحباط مستمر وعدم إشباع حاجاته أو حرمانه منها،  رض له منمرغوب فيه نتيجة لما يتع
 ألن الطفل في هذه الفترة المبكرة من ،هو السبب الرئيسي لشعوره باإلهمال والحرمان من رعاية األم
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 عمره يعتمد اعتمادا كليا وكبيرا على والديه، وخاصة األم بما تحققه له من أمن وأمان فترات
به من رعاية  بما توفره من حاجات أساسية جسمية ونفسية واجتماعية وبما تمدهواستقرار وحب، و

 كأن يقوم ،السلوك المضطرب وإرشاد وتوجيه فالطفل الذي يتعرض لإلهمال والنبذ يظهر أنواعا من
  ).1984 ،منصور(وعدم االكتراث  بسلوك عدواني أو بطريقة سلبية عن طريق االنطواء

والتخريب، وقد يدعي المرض  واع من السلوك بقصد لفت نظر والديه كالتدميرفالطفل المهمل يقوم بأن
سلوكًا عدوانيا، وذلك بسبب ما يشعر به من أن  بصفة متكررة ويمتنع عن األكل والكالم، وقد يسلك

  .والديه ال يبادالنه الحب واالهتمام

  (Fondling) :التدليل ) د (

توجيهه لتحمل أية  رغباته بالشكل الذي يحلو له، وعدمويتمثل في تشجيع الطفل على تحقيق معظم 
األسلوب تشجيع الطفل على القيام  مسؤولية تتناسب مع مرحلة النمو التي يمر بها، وقد يتضمن هذا

المرغوب فيها اجتماعيا، وقد يتضمن دفاع الوالدين عن  بألوان من السلوك الذي يعتبر عادة من غير
 ،لمرغوب فيها ضد أي توجيه أو نقد يصدر إلى الطفل من الخارجا هذه األنماط السلوكية غير

والتساهل يؤدي إلى عدم  وعالقة اإلفراط بالسلوك العدواني نجد أن اإلفراط في التسامح مع األبناء
اإلحباط ولم يتعلموا الفشل، وعندما   ألن هؤالء األطفال لم يتعودوا،النضج االنفعالي لدى األطفال

: تعرضهم لبعض االضطراب النفسي والعصبي مثل ف إحباطية يترتب على ذلكيتعرضون إلى مواق
  ).ـ ه1414قناوي، (وثورات الغضب  قضم األظافر، والتبول الالإرادي،

  (Cruelty) :القسوة ) ه(

األلم الجسمي كأسلوب  ويقصد به استخدام أساليب العقاب البدني والتهديد به، وكل ما يؤدي إلى إثارة
وهو استخدام أساليب العقاب البدني حيث يتعامل اآلباء بقسوة وبشدة  ،نشئة للطفلفي عملية الت

المرغوب  مع أبنائهم، ويعاقبونهم على أفعالهم بشدة، ويشعرونهم بالذنب على سلوكهم غير وصرامة
وكبيرة، األمر الذي يجعله  فيه، وهذا األسلوب من التربية الصارمة يحاسب الطفل على كل صغيرة

وإشباع حاجاته خوفًا من العواقب المترتبة  عن القيام بأي نشاط، ويكف عن المطالبة بحقوقهيمتنع 
وتؤدي تلك القسوة إلى ،العقاب النفسي والبدني التي يخشاها على ذلك، وهي المعاملة القاسية وضروب

السلوك المتعارف عليه كوسيلة للتنفيس  نشوء شخصية متمردة تنزع إلى الخروج على قواعد
ضروب القسوة، وعلى هذا فإن هذه الشخصية ينتج عنها  التعويض مما تعرضت أو تتعرض له منو

إتالف ممتلكات الغير دون إحساس بالذنب، أو تأنيب : نحو الغير مثل السلوك العدواني الذي يتجه
لجأ ألنه ي  فقد يكافأ الطفل،وقد وجدت عالقة موجبة بين السلوك العدواني وعقاب الوالدين، الضمير
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باآلخرين، ولكن عندما  إلى العدوان، والمكافأة هنا هي الرضا الذي يحققه بإلحاق األذى أو الضرر
  ).ـه1414 قناوي،(العدوان إلى يدفعه  يتسبب العدوان في أن يعاقب الطفل فإنه يشعر باإلحباط الذي

السلوك العدواني  اهر ارتباطًا عاليا بين العقاب الجسدي وازدياد مظ)ـ ه1403 ،ماريون(وقد وجدت 
يبحن العدوان، ولكنهن يعاقبن  للطفل، فاألطفال الذين يتصفون بأعلى درجات العدوانية لديهم أمهات

األقل عدوانية فإن آباءهم ال يتجاهلون السلوك  أطفالهن بقسوة عندما يتصرفون بعدوانية، أما األطفال
   .لطفلمؤٍذ أو مهين ل العدواني، ولكنهم يعالجونه بأسلوب غير

  (Hasitation)  :التذبذب) و (

أخرى عليه، وتجاب  هو التقلب في معاملة الطفل بين اللين والشدة، يثاب مرة عن العمل ويعاقب مرة
وهذا الخط المتذبذب بين الشدة واللين يجعل  ،مطالبة مرة ويحرم منها مرة أخرى دون سبب معقول

ه ينشأ مترددا وغير قادر على حسم األمور، ويكف الخطأ، كما أن الطفل حائرا ال يعرف الصواب من
وهذا األسلوب من أشد األساليب خطورة على شخصية  ،الصريح عن آرائه ومشاعره عن التعبير

واللين والقسوة،  النفسية، حيث أن التأرجح بين الثواب والعقاب، والمدح والذم،  الطفل وعلى صحته
ثم يترتب  في حيرة من أمره، ودائم القلق غير مستقر، ومناالستقرار في المعاملة يجعل الطفل  وعدم

  ).1987، شعبان(على هذا شخصية متقلبة متذبذبة ومزدوجة 

  (Discrimination) : التفرقة-2

ويقصد به عدم المساواة بين األبناء جميعا والتفضيل بينهم بناء على المركز أوالجنس أو السن، أو أي 
 ين في معاملة أبنائهما تسبب الشعور بالغيرة، وذلك بأن يخصفتفرقة الوالد ،سبب عرضي آخر

سبب من  األبناء الذكور بعناية ورعاية أكثر من اإلناث، أو أن يفضال أحد األبناء عن اآلخر ألي
الذي يغار منه، ويظهر  األسباب، والشعور بالغيرة قد يقود الطفل إلى التخريب أو االعتداء على أخيه

وقد يترتب على هذا األسلوب شخصية أنانية حاقدة، تعودت على  ،اضحةغضبه وقلقه بصورة و
اآلخرين   فهي دائما ال ترى إال ذاتها واحتياجاتها دون اعتبار لواجباتها نحو،حولها األخذ ممن

  ).1987،شعبان(

وإن كان في التصرفات -يعتبر التمييز بين األطفال  : تفضيل بعض األطفال على البعض اآلخر-3
على الطفل، فإذا كان التمييز يحدث في أشياء صغيرة حقيرة بالنسبة لألهل   له أثر سيئ- عوريةالالش
تؤاخذ   فقد تتسامح األم مع ابنها المدلل عندما يفعل بعض األشياء بينما،كبيرة بالنسبة للطفل ولكنها

اكل سلوكية تؤدي إلى مش  مثل هذه السلوكيات،اآلخرين على نفس الفعلة أو قد تعطيه بعض المال
  ).1993الغبرة، (خطيرة من عدوانية وخوف، وخجل وانطواء 
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  : تقليد الطفل لآلخرين-4

مظاهر  التقليد عند الطفل له أثر كبير في تكوين خلقه وشخصيته، فهو يقلد ما يقع عليه بصره منو
يكونون يتعرضون لسلوكيات عدوانية أو يشاهدونها  أن األشخاص الذين، و)السلوك الحسن والقبيح

عدوانية مماثلة، وأن السلوكيات العدوانية من قبل اآلخرين يمكن أن تلعب  عرضه لالنشغال بتصرفات
  فهناك أيضا،لسلوكيات العدوانية لدى األطفال الميالين للعدوانية، وباإلضافة إلى التقليد دورا مثيرا

وبشكل ال  ثيرا فيقلدهامظهر آخر يجب االهتمام به وهو التقمص لشخصية يعجب بها ويحبها ك
التقمص يكون ال شعوريا،   وهذا التقليد يختلف عن التقليد السابق، حيث أن التقليد في حالة،شعوري

وهو اإليحاء فعندما يمجد األشخاص   وهناك مظهر آخر،أما التقليد فهو يكون عن وعي وشعور
  ).1998 ،عبد اهللا(دوان يوحون بالع الكبار السلوك العدواني أمام األطفال لفظيا، بذلك

  : التنافس-5

األلعاب، أو تسابقهم  تشاجرهم حول: إن التنافس موجود في كل أسرة لديها أكثر من طفل واحد مثل
سواء أكان ماديا أم لفظيا، كل هذه  على الحصول على امتياز معين، أو للحصول على تعزيز معين

ولكن هناك مواقفًا يمكن أن يوجدها الكبار ويدفعوا  ،مواقف طبيعية يمكن السيطرة عليها والتحكم فيها
إيجاد تنافس غير متكافئ مع أطفال  :العدواني مثل المواقف التالية الصغار إليها، وتؤدي إلى السلوك

المبالغة في تشجيع التنافس الفردي  و،مقارنة طفل بإخوانه بصفة أو أكثر يتفوقون فيها عليه،آخرين
  .نافس إلى األعمال الضارة باآلخرينتشجيع الت و،بين األطفال

  : وسائل اإلعالم-6

التلفزيون، والفيديو، والصحافة، والراديو، ومسرح الطفل من المثيرات : تعتبر وسائل اإلعالم مثل
في دراسته " الجميل" وقد بين ،الصغير الحسية والعقلية واالنفعالية المؤثرة إلى حد كبير في الطفل

بعض برامج التلفزيون على بعض مظاهر السلوك  ر مشاهدة العنف فيالتي هدفت إلى دراسة أث
وقد توصلت الدراسة إلى  ،سنة) 10:12( من الذكور أعمارهم طفالً )150(العدواني لدى عينة قوامها

   ).ـ ه1417،المطرودي(  على سلوكيات األطفال العدوانيةالًاالتلفزيونية أثرا د أن للبرامج

  (Classification of Aggression) تصنيف العدوان 4 -2

بينت آنفًا إلى صعوبة   ويرجع هذا األمر كما،توجد تصنيفات عديدة للعدوان تختلف كثيرا في طبيعتها
سويا بناء ( المتنوعة من حيث نوعه   مما جعل الباحثين يميلون بتعريفه من خالل تصنيفاته،التعريف

التعبير عنه، ومن حيث توجهه ضد اآلخرين أم ضد   ومن حيث أشكاله أو صور،)أم مرضيا هداما 
: العدوان فبالنسبة لتصنيف العدوان وفقًا لنوعه، نجد أن هناك اتفاقًا على وجود نوعين من الذات،

  ). 1993 ،المغربى( ، والعدوان المرضيالسويالعدوان 
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باشر، وعدوان وعدوان مباشر وغير م عدوان إيجابي وسلبي،: العدوان إلى ثالثة محاور وقد صنف
 ، والبدني)كضرب الضحية(البدني النشط المباشر : هي تتضمن ثماني فئاتو ولفظي،) مادي(بدني 

أو الجلوس إلعاقة  الوقوف(، والبدني السلبي المباشر )المداعبة الجسمية السخيفة(النشط الغير مباشر 
إهانة المجني ( نشط المباشرواللفظي ال )رفض أداء عمل هام( المرور، والبدني السلبي غير المباشر

، )رفض الكالم( ، واللفظي السلبي المباشر)الماكرة النميمة(، واللفظي النشط غير مباشر )عليه 
  ).1995 ،عبد اهللاوأبو عباءة ) (رفض الموافقة نطقًا أو كتابة(مباشر  واللفظي السلبي غير

 مظاهرها فيالعدواني تتفاوت  كتصنيفًا يشمل أربعة أبعاد للسلو(Zilman,1979) زيلمان وقد قدم
  : التعبيرية هى

أو المادي  ويسعى فيه الفرد المعتدي إلى إلحاق األذى أو الضرر البدني:  العدوان البدني-1
  ،باآلخرين، الذين يميلون إلى تحاشى مثل تلك األفعال العدوانية

دون أن يلحق بهم أي  عهموهى التي يرمي الفرد من خاللها إلى اإلساءة لآلخرين وخدا:  العدائية-2
التدمير، كما إنه النشاط الذي  السلوك الذي يتسم بالغضب والكراهية أووهي  ،ضرر أو آالم بدنية

   .)يتسم بالعنف

العداوة  وينظر إليها كوسيلة أو إشارة تسبق العدوان أو: (Hostilitg) التهديدات العدائية -3
  ).ـ ه1417المطرودي(العداوة  ضادة لمواجهة العدوان أوالمتعمدة، كما أنها تستخدم أحيانًا كوسيلة م

المحتمل أن تشبه في  ويتمثل في صورة الغضب أو االنزعاج، والتي من:  السلوك التعبيري-4
  ،التعبيرية إلى المستويين األول والثاني  صورتهافي ولكنها ال تصل ،طبيعتها سلوك العدوان

: عن وجود خمسة عوامل هي  لمقياس العدوان) 1987،سينح(وقد أسفر التحليل العاملي الذي أجراه 
 ،مقابل العدوان السلبي الداخلي الضمني  والعدوان النشط الخارجي الصريح في،العدوان العام

 والعدوان اللفظي في مقابل ، والتوتر العدائي،مباشر والعدوان المباشر في مقابل العدوان الغير
أي سلوك يصدره الفرد لفظيا كان هذا (يف فقد عرف العدوان بأنه التصن  ووفقًا لذلك،العدوان البدني

غير   صريحا أو ضمنيا، مباشرا أو غير مباشر، ناشطًا أو سلبيا، وسيطًا أو،بدنيا أو ماديا السلوك أو
أو اإلزعاج من قبل  على أنه سلوك أملته عليه مواقف الغضب أو اإلحباط،" (مؤديه" وحدده ،)يوسيط

على هذا السلوك إلحاق أذى بدني أو    وترتب،)، أو أماله في المقام األول مشاعر عدائية لديهاآلخرين
  ).2001فايد، ( لآلخرين مادي أو نفسي للشخص نفسه صاحب السلوك أو

في السلوكيات العدوانية اللفظية والبدنية، وثمة  لذا فإن السلوكيات العدوانية لدى معظم األطفال تتمثل
العدواني إذا تعذر تصريفه وتوجيهه إلى المصادر الخارجية المسببة له ارتد   أن السلوكمالحظة وهي
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التقدير  :لينصب على الذات الراغبة في العدوان، وفي هذا الصدد يأخذ العدوان أشكاال منها وتوجه
  ).1993،المغربي(للذات، وإدمان المخدرات، واالنتحار، والذي هو يعتبر قمة العدوان   السلبي

  :الفروق بين الجنسين من حيث العدوان 

تفيد األخصائية حنان أن هناك فروقاً بين الجنسين فتقول أثبتت الدراسات أن األطفال الذكور يميلون 
 ويرى الباحثون أن السبب في ذلك ليس التركيب ،إلى العنف ويكونون أكثر عدوانية من اإلناث

حون به عند اإلناث ويعتبرونه نوعاً من الرجولة  مما يسم،البيولوجي أو البيئي بل بعزوف أكثر
ويعزز اآلباء واألمهات ال شعورياً هذا النوع من السلوك كما يكثر التسامح مع عدوان الولد وأحياناً 
يشجع عليه مما يدعم العدوان عند الذكور فقد تبين في كثير من الدراسات أن األمهات أقل تسامحاً مع 

ولوحظ أن شجار البنات ،  ال يتفق مع النمط السلوكي األنثوي حسب الثقافةعدوان بناتهن ألن العدوان
كما ) عتاب، غيرة، تفاخر(وعدوانهن في الغالب يكون لفظياً كالمياً ويدور حول موضوعات محددة 

قد يتجه عدوانهن نحو أنفسهن وذلك من خالل ممارسة العقاب الذاتي والتضحية بينما يكون عدوانية 
ياً ويدور حول الملكية وانتزاعها والقيادة ومخالفة تعاليمها وخرقها ويتخذ شكل الهجوم الذكور فيزيق

  .)2003،رضوان(الجسدي ويتجه هذا الهجوم خاصة نحو الصبيان اآلخرين 

   :األسس النفسية للسلوك العدواني

شباع السلوك اإلنساني محكوم بنمطين من الدوافع التي توجهه للتصرف على نحو محدد من أجل إ
وهي ( أولهما دوافع أولية تتعلق بالبقاء وتضم دوافع حفظ الذات :حاجة معينة أو لتحقيق هدف مرسوم

 ودوافع حفظ النوع المتمثلة بدافعي الجنس واألمومة، ،)دوافع فسيولوجية ترتبط بالحاجات الجسمية
يق التعلم، ومن بينها دوافع وثانيهما دوافع ثانوية تكتسب أثناء مسيرة التنشئة االجتماعية للفرد عن طر

التملك والتنافس والسيطرة والتجمع وترتبط هذه الدوافع بصورة عضوية وأساسية بانفعاالت الغضب 
والخوف والكره والحسد والخجل واإلعجاب بالنفس وغيرها، إذ تحدث في الجسم حالة من التوتر 

  )2006الفسفوس، ( اإلشباع  ثم أشبع أو أعيق عن،واالضطراب تتزايد حدة كلما اشتد الدافع

إن دافع حب السيطرة عند الفرد مثالً يتطور ليصبح ميالً إلى العدوان والعنف ويمر في خمس 
أوالها الشعور بقلة رعاية الوالدين لألبناء، وربما ترك أحدهما بيت األسرة بسب الطالق  :مراحل

 مشاهدته أشكال النزاع بين الوالدين  بسبب فقدانه رعاية األب وعطفه أو نتيجةفيصبح الطفل عدوانياً
 وقد ،كما يصبح الطفل مفرط الحركة إلى حد يجعله مصدر إزعاج سلوكي وهو في سن الثالثة

يتعرض الطفل في هذه المرحلة إلى صور شتى من التعسف واإليذاء الجسدي، وربما يصل األمر إلى 
عزيز مؤسسة الزواج وضرورة التعرض إلى التحرش الجنسي، ويستدعي ذلك االهتمام بضرورة ت

  .(Smith& Sharp, 1994)توفير الرعاية الجسدية والروحية لألبناء 
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وفي المرحلة الثانية من مراحل تحول دافع السيطرة عند األطفال إلى سلوك عدواني تبرز صورة 
موعة االنضمام إلى شلة تلبي حاجتهم لالنتماء، وفي المرحلة الثالثة تبرز صورة االنضمام إلى مج

رفاق فاسدة، ومن هنا برز الحاجة لتدريب األطفال على تنمية عالقات سوية باآلخرينِ أساسها قيم 
وفي المرحلة الرابعة يقوم األطفال ببعض أعمال  التعاون والصداقة بدالً من قيم السيطرة والتنافس،

حول السلوك العدواني المرحلة الخامسة ت السلوك العدواني والعنف البسيطة التي تتطور إلى جرائم،
 من حيث أنه ضروري إلى سمات تصطبغ بها شخصيات األطفال، ويعتبر انفعال الغضب ايجابياً

للدفاع عن الذات، وقد ينجم عنه في هذه الحالة مساوئ عديدة تلحق بالمرء ضرراً وانفعال الغضب 
أو رفاقه، أو لضرب حيوان فغضب الطفل من والديه قد يدعوه لالنتقام من أحد أخوانه : قابل للتحويل

  ). 2005أشهبون،(  مياالً للعنف في تعامله مع اآلخرين أليف، ويبدو الطفل حينئذ عدوانياً
ويعتبر القلق مرض العصر الذي يعيشه الناس في القرن الحادي والعشرين، ويشكل سبباً مباشراً 

ط والتعرض للتهديد باإليذاء لحاالت الميل إلى العنف والسلوك العدواني، وينتج القلق عن اإلحبا
الجسدي والتعرض لتهديد تقدير الذات، ويحاول الفرد أن يتوافق مع حالة القلق بأساليب مباشرة 

 .(Byrne, 1998)تتضمن السلوك العدواني، وأخرى غير مباشرة كتعاطي المخدرات 

حد من حركته وتبدو مظاهر الغضب واضحة عند الطفل أول األمر حين يتمرد على القيود التي ت
الجسمية، ثم حين يشعر بالعجز عن تحقيق أهدافه ورغباته، ثم حين يشعر بالحرمان من حب والديه 

ويدفع ، وعطفهما، ثم حين يشعر بتهديد مركزه سواء في نطاق األسرة أو في المجتمع الذي يعيش فيه
قبل الوالدين، فيزيد الغضب إلى ظهور حاالت العناد والمشاكسة، مما يستدعي استخدام العقاب من 

 .(Olweus, 1993)ذلك من درجة غضب الطفل ومشاكسته

: وتتجلى لدى الفرد في مرحلتي الطفولة والشباب أربع صور للعنف يخدم كل منها حاجة معينة وهي
أما ، الميول العدوانية في مرحلة الطفولة، واالنضمام للعصابات، والسرقة، وممارسة التحرش الجنسي

انية، فتظهر كقيمة عند األطفال، وذلك من خالل األلعاب الخشنة التي يمارسونها، وذلك الميول العدو
تكوين روابط اجتماعية مع اآلخرين واختيار األصدقاء، وتنمية المهارات  :لتحقيق ثالثة أهداف هي

  .(Plutchik& Van Praag ,1990)عندهم، فرض السيطرة الشخصية على اآلخرين

يمة بالتنامي دون تنظيم، فإنها تتحول إلى نزعة للمشاجرة التي تعتبر الخطوة وإذا استمرت هذه الق
     وأما العنف على مستوى العصابة، يتكون نتيجة ،األولى للسلوك العدواني المناهض للمجتمع

وأما السرقات  ،البحث عن السلطة، والكسب المادي السريع، والدفاع عن النفس، وحب المغامرة
، إذ تمثل لهم وسيلة مختصرة )سنة19-17(   عند الشباب من ذوي الفئة العمريةفتتزايد نسبتها

          وتقدير وأما التحرش الجنسي فيمثل تعبيراً عن دوافع حب السيطرة  للوصول إلى ما يبتغونه من مال،
  .)2001،زهير( الذات

  :عند الشباب ستة أهداف شخصية أساسية هيدوان يخدم الع
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  .اجتماعية مهيبة عند األقران، وتوفير وضع مالي مطمئنتحقيق مكانة . 1
  . تعزيز الهوية االجتماعية بحيث يحسب له اآلخرون حساباً.2
  . واكتساب القوة والنفوذ، فرض السيطرة االجتماعية.3
  . تحقيق العدالة االجتماعية بالقوة وبصور فظة.4
  .هوية االجتماعية وهي بدورها وسيلة لتحقيق ال، التعبير عن حب المغامرة.5
   .) Fagan & Wilkinson, 1998( تحدي السلطة القائمة . 6 

 ويشكل الميل إلى العنف عند اإلناث رفضاً للعنف الموجه ضدهن من الرجال، و تعبيراً عن الحاجة  
من عصي، ( ويكون لألدوات المستخدمة في أعمال العنف ،لحماية الذات من اآلخرين ذكوراً و إناثاً

، والمشروبات الروحية التي يتعاطاها الفرد، وكذلك طبيعة ميول ودوافع وأمزجة )وأسلحة نوسكاكي
  .(Volokh& Snell ,1997)المتفرجين على أعمال العنف، أثر في مفهوم الفرد ألعمال العنف

نف، ويعتبر عدم تلبية الحاجات النفسية واالجتماعية للفرد أهم مصادر الدوافع العدوانية والميل إلى الع
فضالً عن أن لوسائل اإلعالم المختلفة وبخاصة التلفزيون والسينما وألعاب الفيديو وشبكة االنترنت 

فأفالم المصارعة مثالً تمجد . دوراً كبيراً في نشر ثقافة العنف وبث الروح العدوانية في نفوس الشباب
  .(Buss & Perry,1999)استخدام العنف والقدرة على تحويل المصارعين إلى أبطال

  :العدواني األسس الفسيولوجية للسلوك

بعض المعلومات التشريحية لجسم  ال يمكن فهم كثير من جوانب السلوك اإلنساني إال بمساعدة
كما يقومان ،على إدراك البيئة المحيطة به، اإلنسان، ففي الجسم جهازان يساهمان بتحديد قدرة الفرد

 بضبط جميع الذي يقوم أولهما الجهاز العصبي ة المختلفة،والتنسيق لألنشطة الجسمي بعمليات التنظيم
 مثل :الغددووالتخيل والفهم والتفكير  يقوم بعمليات اإلدراك والتذكرو، لحياةلالوظائف البدنية الهامة 

 الغدة النخامية التي ترتبط بالدماغ ارتباطاً وثيقاً، فهي مرتبطة بالمهاد الذي يتحكم في السلوك وفي

تشكل الغدد الصماء جهازاً آخر لضبط وتنظيم أنشطة الجسم و الوظائف الحيوية للجسم، عدد كبير من
يعتبر ، ويتميز كل منها بتأثير معين على السلوك هرمونات، عن طريق إفراز المختلفة، وذلك

أو الفرار، ويلعب   إما للقتال،األدرينالين والنورادرينالين هرموني الطوارئ اللذين يعدان الجسم
التحكم بردود الفعل للضغوط التي يتعرض   في دوراً رئيسياً،مونان اللذان تفرزهما الغدة الكظريةالهر

  .(Baron, 1998)لها الفرد
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  :أسباب السلوك العدواني

ما يالقيه  والعدواني تشجيع بعض أولياء األمور ألبنائهم على السلوك تتمثل في :بيئية أسباب: أوالُ
، عدم توفر العدل في معاملة األبناء في البيت، و من المدرسة أو البيتالتلميذ من تسلط أو تهديد

فشل الطالب في ، والصورة السلبية لألبوين في نظرتهم لسلوك الطفل، والوالدين الكراهية من قبلو
يصبح  غياب الوالد عن المنزل لفترة طويلة يجعل الطفل يتمرد على أمه وبالتالي، واألسرية الحياة

المنزل   لسوء المعاملة التي يتلقاها الطال فيأوين دحد الوالأ لعدم وجود األسريالتوافق  معدوعدوانيا 
  .وسخرية وتهكم  سوء معاملةأووعدم التوافق المدرسي من سلطة ضاغطة 

 على ةتوزيع الطلب عدم الدقة فيو قلة العدل في معاملة الطالب في المدرسة :مدرسية أسباب: ثانياً
فشل الطالب في حياته المدرسية،عدم تقديم الخدمات اإلرشادية لحل وق الفردية الصفوف حسب الفرو

شعور ، وجود برنامج لقضاء الفراغ وامتصاص السلوك العدواني عدم، مشاكل الطالب االجتماعية
 تأكد الطالب من عدم عقابه من قبل، ضعف شخصية بعض المدرسين، المعلمين له الطالب بكراهية

  .ازدحام الصفوف بأعداد كبيرة من الطلبة، وةأي فرد في المدرس
وتخريبية وزيادة النشاط الجسمي  فالقصور الجسمي ينتج عنه نزعات عدوانية : جسميةأسباب: رابعاً

   .)2000مبروك،( تخريبي  سلوكإلىوعدم تكافئه مع المستوى العقلي قد يؤدي 
الشعور بالخيبة االجتماعية  ولبالطا صراع نفسي ال شعوري لدى تتمثل في: أسباب نفسية: خامسا

توتر الجو المنزلي وانعكاس ذلك على  ووالمدرسين له كالتأخر الدراسي واإلخفاق في حب األبوين
  . من مظاهر االنتقاموبذلك يصبح التخريب مظهراً ، الشعور بالنقصأوكالغيرة  الطالب نفسية
الرفض من األسرة، كثرة  دد األب،المشاكل األسرية مثل تش :أسباب اجتماعية تتمثل في: سادساً

 التي يشاهدها في تقمص األدواروعدم إشباع حاجات التلميذ  المستوى الثقافي لألسرة بداخلها الخالفات
  .االجتماعي والقهرالنفسي نوالحرما التلفاز
معاناة الطالب من ، وضعف الوازع الديني لدى التلميذ وحب السيطرة والتسلط :أسباب ذاتية: سابعاً

  .الدراسي فيعوض عن ذلك بالعدوان  التلميذ بالنقص النفسي أوسالنفسية وإحسابعض األمراض 
بالجوع وعدم  شعور الطالب وتدني مستوى الدخل االقتصادي لألسرة تتمثل في أسباب اقتصادية: ثامناً

لة حاوعلى توفير المصروف اليومي  عدم قدرة األسرة وظروف السكن السيئة ومقدرته على الشراء
  .)2008غباري، ( المعلمون الضغط والمعاناة التي يعيشها

المتمثلة بضرب التالميذ والكبار وإيذائهم  ممارسات جنود االحتالل :أسباب سياسية تتمثل في: تاسعاً
، وحشية التالميذ وبصورة االحتالل للمنازل وهدمها أمام أعين تدمير قوات، سنوات االحتالل خالل

تعرض عدد كبير من الشباب  ل للبيوت ليل نهار واالعتداء على ساكنيهامداهمات جيش االحتال
   .االحتالل واألطفال والمقاومين لالستشهاد على يد جنود
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العدواني لدى اآلخرين من خالل مشاهدة أفالم  تقليد السلوك :تأثير وسائل اإلعالم من خالل: عاشراً
مشاهدة الصور التي يتعرض لها و ،كمبيوترالتلفاز وال العنف والرعب بجميع أنواعها على شاشة

 تحدثها مشاهدة المجازر المروعة والحروب المدمرة التي ،واعتقال المتظاهرين من ضرب وإهانة
  .)2006 فسفوس،( كما يحدث اليوم ،العسكرية للدول االستعمارية التكنولوجيا
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  : الدراسات السابقة  2.2

  المتعلقة بالنرجسية اسات الدر 2.2.1

  

 بةطلال بين النرجسية والعدوانية لدى ةالعالقهدفت التعرف إلى  (Ongen,2010)وجن ا دراسة
طالباً، واستخدم الباحث مقياس ) 247(ريت الدراسة على عينة تكونت من ج وأ،في تركياالجامعيين 

بعاد  أفي ، (NPI; Raskin & Hall, 1979) راسكين وهولالذي أعده ةنرجسيالمن الشخصية 
  (BPAQ; Buss & Perry, 1992)بص وبيريالذي أعده استبيان العدوان و ،السلطة واالستثارة

 وأظهرت النتائج أن النرجسية االعتداء الجسدي، االعتداء اللفظي والعداء،   الفرعية الغضب،هوأبعاد
 ت أن السلطة كانت كشفكما ، والعداء الغضب والعدوانمع   إيجابياً كان مؤشراً،االستثارةالمتمثلة في 

  .  من االعتداء الجسدي والعدوان اللفظي والغضب إيجابياً مؤشراًأيضاً
 

 Thomaes,Bushman,Castro,Cohen) وكوهين ودينسن وبشمان وكاسترو توماس دراسة

,Denissen& 2009)  تدعيم بواسطة العدواني النرجسي الحد من السلوك   إلىالدراسةهذه هدفت
 إلى  يؤدي تختبر ما إذا كان التدخل االجتماعي والنفسيحترام الذات، وهي دراسة ميدانية عشوائية،ا

 عرضة لتصبح عدوانية ، فالنرجسية لدى االفرادنرجسيالل العدوان يقللتالتقليل من أثر تهديد األنا 
 الشباب من المراهقين) 405(، وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من هدد غرورهمتعندما 

والتي سمحت (  خطياً الذاتتأكيدسنة تم اختيارهم عشوائياً، عن طريق ) 13.9(ومتوسط أعمارهم 
وأظهرت   السيطرة الذاتية،تأكيد أو كتابة ،)لهم للتفكير في القيم الهامة التي تضطلع بها شخصياً

. يةدة النرجسيون العدوان تدفع عاأندوافع األنا واقية من لمؤقت التخفيف الأن تأكيد الذات والنتائج 
المدرسة، في  اسبوعنرجسي لمدة التخفيض العدوان  أدى إلى  أن تأكيد الذات، كماكما هو متوقع
هذه النتائج تقدم أول و ،مرة خالل فترة التدخل االجتماعي والنفسي نفسها) 400(لفترة تصل إلى

 في الحد يمكن أن يكون فعاالً)  بالنفسمقابل تعزيز الثقة( مساندة احترام الذات  فيمظاهر التجريبيةال
 . المراهقين الشباببينمن العدوان 

 

 المرحلة ةدراسة هدفت إلى الكشف عن أنماط اضطرابات الشخصية لدى طلب) 2007(بص وأجرت
وقد أجريت كدراسة ميدانية على بعض كليات جامعة الجامعية وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية، 

وجود فروق رية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى، وقد أظهرت الدراسة المرقب في الجماهي
اضطرابات الشخصية لصالح اإلناث وتوجد عالقة بين  في دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث

 يليها ، فقد تحصلت الشخصية النرجسية على أعلى رتبة،اضطراب الشخصية النرجسية وبعد الرفض
مية، وتحصلت الشخصية ذات الطابع االتكالى على أقل رتبة بين الشخصيات، الشخصية نوع فصا
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توجد عالقة بين اضطراب الشخصية التجنبية والنرجسية وبعد الحماية ، ويةالتجنب يليها الشخصية
 وتحصلت الشخصية ،الزائدة، فقد تحصلت الشخصية التجنبية على أقل رتبة يليها الشخصية النرجسية

وتوجد عالقة بين اضطراب الشخصية ذات ، ى أقل رتبة يليها الشخصية الهستيريةضد اجتماعية عل
وتوجد عالقة  ، حيث تحصلت على أعلى رتبة بين الشخصيات وبعد التشجيع،الطابع السلبي العدواني

 فقد تحصلت الشخصية ذات الطابع ،بين اضطراب الشخصية ذات الطابع التجنبى وبعد الرفض
بة في الشعور بالرفض يليها الشخصية ذات الطابع العدواني، وتحصلت التجنبى على أعلى رت

  .الشخصية ذات الطابع الهستيري على أقل رتبة يليها الشخصية ضد اجتماعية

 الدراسة التعرف إلى شيوع النرجسية لدى العبي الكرة  هذههدفت) 2005(لقدومي  وفي دراسة ا
 والمشاركات الدولية، والمهمة ،يرات الخبرة في اللعبالطائرة في فلسطين، إضافة إلى تحديد اثر متغ

الرئيسة لالعب في الفريق على مستوى النرجسية، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها 
 للنرجسية (Emmons,1984)مونزأمقياس واستخدم الباحث  من مختلف الدرجات، العباًً) 108(

القيادة والسلطة، اإلعجاب بالنفس، :(ة مجاالت هيفقرة موزعة على أربع) 37(الذي اشتمل على 
 أن النرجسية شائعة لدى العبي الكرة الطائرة :أظهرت نتائج الدراسة، و)ةالغرور، والعصابي، التفوق

  كما أظهرت،%)73(في فلسطين حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية إلى 
والمهمة الرئيسة   الخبرة في اللعب، والمشاركات الدولية،وجود فروق في النرجسية تبعا لمتغيرات

لالعب في الفريق، حيث كانت الفروق لصالح الخبرة األطول، وللمشاركين في بطوالت دولية، 
  .وللمهاجمين، وحائط الصد، والمعديين مقارنة بالالعب الحر

 وعالقتها بالتفاعل النرجسية الشخصية مستوىالتعرف إلى هدفت الدراسة ) 2004( االتروشي
 والتفاعل النرجسية الشخصية  الفروق في العالقة بينإلى التعرفو ،االجتماعي لدى طلبة جامعة بغداد

، )األخير –األول/ ، الترتيب الوالديإناث –ذكور/ الجنس(اآلتيةعلى وفق المتغيرات  االجتماعي
 الشخصية طالباً وطالبة وقد قام الباحث باعتماد مقياسي) 400(من  األساسيةألفت عينة البحث وت

  مقياسأما ،فقرة) 30(من  النرجسية  الخاص بالشخصيةاألول، تألف االجتماعي والتفاعل النرجسية

 ،االجتماعي فقرة، اعتمد الباحث مقياس التميمي للتفاعل) 56( تألف منوالذي االجتماعي التفاعل
 من متوسط المجتمع، أعلىالجامعة  طلبة لدى النرجسية الشخصية  مستوى أن:الدراسة وأظهرت نتائج

 ن متوسط المجتمع، في حين كانت العالقة بين مأعلى أيضافكان  االجتماعي  مستوى التفاعلأما

 الفرق في العالقة االرتباطية أما، ايجابية وذات داللة معنوية الجتماعيا والتفاعل النرجسية الشخصية
وفقاً للجنس فلم تكن هناك فروق ذات داللة معنوية، في  االجتماعي والتفاعل النرجسية الشخصية بين

   .حين وفقاً للترتيب الوالدي فكانت ذات داللة معنوية
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  هدفت إلى معرفة العالقة بين النرجسية والعدوان الخصائص) (Yusof, 2004دراسة يوسف وفي  
  مثل،الشخصية  على النرجسية، جنبا إلى جنب مع الخصائصاألخرى، واقتصر البحث الشخصية
 ،كانت العالقة بين العدوان واحترام الذات  وقد،تضخم نوعية العالقةو ،اآلراءوحتياجات االواضح 
االبتدائية  من تالميذ المدارس  )224( والنرجسية، وأجريت على عينة تتكون من العدوان وبين
 )194( من الذكور واإلناث )176(من ) أ(ية وتكونت عينة الدراسة  المدارس الثانوةمن طلب )146(و
 الذات، وتضخم عدد المشاهدات ونوعية العدوان، والنرجسية، احترام: قياس المتغيرات التالية وتم

) 55( ذكور و)65 (وكانوا ،ابتدائية  من مدرسة طالباً)120() ب(العالقة وكان المشاركون في العينة 
 ةاالحتياجات، وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلب  واضح،النرجسية: المتغيرات التاليةتم قياس ، وإناث

يعني  العدوانيون وهذا العدوانيون أعلى بشكل ملحوظ في درجات النرجسية بالمقارنة مع الطلبة غير
الفا تختلف اخت وغير العدوانيون، ووسيلة احترام الذات ال  العدوانيونةأن النرجسية تختلف بين الطلب

 مع الحاجة إلى  وكبير، وترتبط النرجسية بشكل إيجابي، العدوانيون وغير العدوانيونةالطلب كبيرا بين

لالنتماء للبنين،  الطاقة، والحاجة إلى االنتماء والحاجة إلى اإلنجاز، وأن النرجسية ال تمت بصلة
  .اإلنجاز بالحاجة إلى القة لهاوأشارت النتائج عند تحليل مزيد من البنين والبنات، أن النرجسية ال ع

لدى طلبة الثانوية هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستوى النرجسية واإلبداع ) 2001(نايف  دراسة
كما هدفت التعرف إلى الفروق في مستوى النرجسية واإلبداع  ،العامة في محافظات شمال فلسطين

 على عينة مكونة يتأجروقد اسي، في ضوء متغيرات الجنس والتخصص ومكان السكن والمعدل الدر
 وقد استخدم الباحث مقياس اإلبداع الذي تكون من مجاالت الطالقة ،طالب وطالبة) 800(من 

  أمونزإعدادمقياس النرجسية من والمرونة واألصالة والحساسية للمشكالت، كما تم استخدام 
واإلعجاب بالنفس، والتفوق  القيادة والسلطة،(تكون المقياس من أربع مجاالت هي  حيث ،)1984(

 حيث كانت النسبة ،أن مستوى النرجسية متوسطاً:  الدراسةنتائج وقد أظهرت ،)الغرور والعصابية
لصالح التخصص  تعزى إلى متغير وجود فروق في النرجسية، و)%67.6(المئوية للنرجسية 
، أما  طلبة المدينة السكن لصالحمكانلمتغير و ، لصالح الذكورسلمتغير الجنو ،التخصص العلمي

، ووجود فروق في مجال األصالة وذلك )%65 ( حيث كانت النسبةمستوى اإلبداع كان متوسطاً
لصالح الطلبة ذوي التحصيل العلمي ولصالح اإلناث، ولم تظهر فروق في مجاالت اإلبداع األخرى، 

، كما ال يوجد ارتباط فأعلى)%80(وفي مجالي الطالقة والمرونة وذلك لصالح الطلبة الذين معدالتهم
  .دال احصائيا بين النرجسية والتفكير اإلبداعي

 تطوير النرجسية لدى األطفال في إلى الكشف عن مدى  )Katz, 1993( وهدفت دراسة كاتس 
 أن المعلمين بإمكانهم تزويد  الباحثالذين اهتموا باألنانية، استنتجلفت اهتمام ومرحلة التعليم المبكر، 

ع تعمل على تشجيعهم وعلى احترام اآلخرين والنظر باهتمام إلى أنفسهم، والتقليل من األطفال مواضي
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 مأن النرجسية تزداد لدى األطفال عندما يزودهم أهلهم ومعلموهوالمواضيع التي تعزز األنانية لديهم، 
           وكذلك استنتجت كاتس أن هناك اختالفا بين النظر إلى األنانية،بمزيد من االهتمام واالحترام

في الحضارة الغربية التي تنظر إلى النفس على أنها مستقلة بذاتها وبين الحضارة األسيوية ) النفس( 
واإلفريقية التي تنظر إلى النفس البشرية من خالل انتمائها إلى المجتمع ككل، فالنرجسية يمكن 

  . عندما يحصل األطفال على تغذية راجعة تشير إلى تقديرهم ألعمالهم التي يقومون بهاتفسيرها

إلى تقدير أثر برنامج   الدراسةهذه، هدفت )Kurtines , 1990( وفي دراسة قامت بها كرتنس 
 واستكشاف العالقة بين النرجسية  ،التدخل في تعزيز تقديرات مفهوم النرجسية لدى أطفال التمهيدي

 فلة ط) 33(فل وط ) 38 ( ،طفالً ) 71( تكونت عينة الدراسة من وقد  ،داعية من جامعة ميامياإلب
 من مجتمع الدراسة المكون من ستة فصول اختيروا ،سنة) 4.6-5.7(تتراوح أعمارهم ما بين 

ولتطبيق إجراءات الدراسة خضع  ،بعضها كانت مجموعة تجريبية، وبعضها كانت مجموعة ضابطة
 إخضاع المجموعة التجريبية تم و،د العينة الختبار قبلي في تقدير الذات ومقياس اإلبداعجميع أفرا

 أن تعزيز النرجسية لدى األطفال، له داللة إحصائية :وقد أظهرت نتائج الدراسة ،للبرنامج التجريبي
  .على تطوير القدرات اإلبداعية

تحليل مخزون الشخصية النرجسية،  وهدفت هذه الدراسة إلى (Emmons,1981)وأما دراسة أمونز 
القيادة أو السلطة، وحب الذات والسيادة، والغطرسة : واستنتج الباحث أن لها أربعة عوامل صنفها إلى

، العنفوان، ووجد أن معدل مخزون الشخصية النرجسي، كان مرتبطا بشكل إيجابي مع )العجرفة(
ما بينت عالقة الحساسية بالملل والنرجسية، فقد الحاجة إلى الشعور بالتمييز والتمثيل واالنبساطية، ك

  . وجد ترابط وعالقة بين البحث عن التميز به والحساسية بالملل

عن عالقة النرجسية بالتحصيل  الكشفدراسة  هدفت هذه ال )Lotwack, 1980 (  لتواك دراسةفيو
نتائج على وجود  من الصف العاشر ودلت التلميذاً) 117(على عينة تكونت منوأجريت الدراسة 

عالقة ذات داللة إحصائية بين مفهوم النرجسية والتحصيل الدراسي لدى المفحوصين، وقد اتفقت 
 من تلميذاً) 207(على عينة مكونة من) Bulbul , 1980( دراسة ليتوك، مع دراسة قام بها بليبل

لقياس مفهوم "  سميث كوبر" تالميذ الصفوف الثالث والرابع والخامس في تركيا، حيث استخدم قائمة 
عشق الذات واعتمد على تقديرات المعلمين لقياس التحصيل الدراسي، وأوضحت أن هناك عالقة 

  .  النرجسية والتحصيل الدراسيمفهومإيجابية دالة بين 
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  الدراسات المتعلقة بالسلوك العدواني   2.2.2

ن خالله تفسير السلوك العدواني الدراسة إلى بناء نموذج يمكن مهذه  هدفت) 2010( العنزيدراسة 
 المرحلة ةطلب من طالباً) 501( وأجريت الدراسة على عينة تكونت من السعوديين لدى المراهقين

توجد فروق  :نتائج الدراسةوأظهرت  ،بمدينة الرياض، تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية المتوسطة
سلوك العدواني لدى المراهقين السعوديين بين منخفضي ومرتفعي اإلعراض في ال ذات داللة إحصائية

العدوانية في السلوك العدواني لدى  بين منخفضي ومرتفعي النظرةو، خفضي اإلعراضنم لصالح
الذات  بين مرتفعي ومنخفضي مستوى تقديرو ،العدوانية المراهقين السعوديين لصالح مرتفعي النظرة

بين مرتفعي ، والذات ح منخفضي تقديرفي السلوك العدواني لدى المراهقين السعوديين لصال
في السلوك العدواني لدى المراهقين السعوديين لصالح منخفضي كظم  ومنخفضي مستوى كظم الغيظ

لدى المراهقين السعوديين  بين مرتفعي ومنخفضي مستوى تبرير العنف في السلوك العدواني، والغيظ
ى العفو في السلوك العدواني لدى بين مرتفعي ومنخفضي مستوو ،لصالح مرتفعي تبرير العنف

مرتفعي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين، والسعوديين لصالح منخفضي العفو المراهقين
أيدت البيانات ، والخارجي للسلوك العدواني لدى المراهقين السعوديين ومنخفضي مستوى العزو

 الدراسة، ومدى عالقتها بالسلوك متغيرات الفعلية صحة النموذج الذي اقترحه الباحث للعالقة بين
  .العدواني

السمة العامة للسلوك العدواني لدى تالميذ إلى  التعرف هذه الدراسة تهدف) 2010(  زهراندراسة
المرحلة األساسية المتوسطة في رام اهللا بفلسطين، ومدى فاعلية برنامج إرشادي جمعي سلوكي 

ميذ، وذلك بعد أن أصبحت تشكل هذه الظاهرة معرفي في خفض السلوك العدواني لدى هؤالء التال
 إلى أن السلوك العدواني الدراسة  نتائجظهرتوقد أ، قلقا على الصعيد المحلي الفلسطيني والعالمي

 كما وجدت الباحثة أن البرنامج المصمم ذو ، المتوسطةيةمرحلة األساساليتميز باالرتفاع وسط تالميذ 
 وبناءاً على ذلك أوصى البحث بضرورة تفعيل ، عينة البحثفعالية في خفض السلوك العدواني لدى

المعلمين وأولياء األمور في البرامج اإلرشادية، وكذلك تبني وزارة  وإشراك ،اإلرشاد المدرسي
  .التربية والتعليم لبعض البرامج

ى هدفت هذه الدراسة  التعرف إلى مدى انتشار دوافع العدوان لد) 2008 (الحموريوالجراح دراسة 
ربد، وإلى معرفة أثر كل من متغيرات الجنس، والمرحلة إعينة من الطلبة المراهقين في محافظة 

 وتكونت عينة الدراسة ،العمرية، ومكان السكن، وبعض المتغيرات الديمغرافية، على انتشار العدوان
ق عليهم  طب،عاماً) 18-12(ربد، تراوحت أعمارهم ما بين إطالباً وطالبة في محافظة  )304(من 

اختبار دوافع السلوك العدواني الذي طوره الباحثان ألغراض هذه الدراسة، بعد استخراج دالالت 
 كانت أكثر انتشاراً ،الصق والثبات، وأظهرت نتائج الدراسة أن دوافع العدوان كرد فعل على اإلحباط
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 معينة، كما أظهرت وأثراً في السلوك العدواني من دوافع العدوان كوسيلة لتحقيق أهداف وغايات
على اإلناث في درجاتهم على دوافع العدوان كوسيلة لتحقيق أهداف وغايات  الدراسة تفوق الذكور

معينة، وكذلك تفوق طلبة مرحلة المراهقة المتأخرة على مرحلة المراهقة المبكرة في درجاتهم كرد 
شفت نتائج تحليل االنحدار أن فقد كً  وخصوصاً لدى طلبة سكان المدينة، وأخيرا،فعل على اإلحباط

 تمتغيرات عدد أفراد األسرة، والترتيب الوالدي، والتحصيل، كانت من المتغيرات المنبأة بدرجا
الطلبة على بعد العدوان كرد فعل على اإلحباط، في حين أن الترتيب الوالدي كان المتغير الوحيد 

  . تحقيق أهداف وغايات معينةالمتنبئ بدرجات الطلبة على بعد دوافع العدوان كوسيلة ل

 لدى العدوان مظاهر عن الكشف إلى الدراسة  هدفت (Munoz , et al, 2007)ونوآخر مونوز دراسة

 بين ما أعمارهم تتراوح الجامعة، طلبة من عينة الدراسة الجامعية، وشملت عالقاتهم ظل في الطلبة

 العالقات في والنفسي الطبيعي انللعدو عال انتشار عن الدراسة نتائج وأظهرت سنة، )27 -18(

 والسلوك القسري الشفوي، بالعدوان ميز العنيف النفسي السلوك أن كما طلبة الجامعة، بين الشخصية

  .النفسية صحتهن على أثر سيء كان الذي العدوان، من يعانين اإلناث وأن والغيور،

 الضاغطة األحداث قةعال إلى التعرف الدراسة ت هدف)2007(مصطفى، والسميري أبو  دراسة

 جامعة ةطلب من وطالبة طالباً (524) الدراسة عينة شملتو ،األقصى جامعة ةطلب لدى العدواني بالسلوك

 السلوك ومقياس ،الضاغطة األحداث مقياس استخدم، وطالبة (336)و طالبا،(188)  منهم األقصى،
 األحداث : هي شيوعا الضاغطة ثاألحدا مقياس مجاالت أكثر إن الدراسة نتائج وأظهرت، العدواني
 النفسية،و الصحية،و األسرية،و الشخصية، واالجتماعية،و الدراسيةو القتصادية،وا السياسية، الضاغطة

 تنحو الذا الموجه العدوان هو الدراسة، موضع ةطلب لدى شيوعا العدواني السلوك مجاالت أكثر إنو
 موجبة دالة عالقة جودوو الجامعية، الممتلكات نحو لموجها فالعدوان اآلخرين نحو الموجه العدوان ويليه

 الجنسين بين معنوية فروق وجود، والعدواني والسلوك الضاغطة، األحداث مقياس من كل مجاالت بين

 السلوك في معنوية فروق وجود، والذكور لصالح الجامعية، الممتلكات نحو الموجه العدواني السلوك في

 الممتلكات نحو الموجه العدواني والسلوك الرابع، المستوى ةطلب لصالح خرين،اآل نحو الموجه العدواني

 لمقياس الكلية والدرجة اآلخرين، نحو الموجه العدواني السلوك في معنوية فروق وجود الجامعية،

 لصالح الجامعية، الممتلكات نحو الموجه العدواني والسلوك المخيمات، أبناء لصالح العدواني السلوك

  .والمخيمات القرى من كل ةطلب

ودرجة كل  معرفة العالقة بين درجة السلوك العدواني هدفت هذه الدراسة إلى )2006(  خليلدراسة
تكونت عينة  و،)األسرة حجم، التخصص، الجنس( للمتغيرات بالنسبة ،توتوكيد الذامن تقدير الذات، 

 :الباحث ثالثة مقاييسواستخدم  ،طالبة) 200(و طالباً  (200)منهم ،ة وطالب طالباً)400(الدراسة من 



  63

د ووج وأظهرت نتائج الدراسة ،الذات مقياس السلوك العدواني، مقياس تقدير الذات، مقياس توكيد
، للسلوك العدواني ودرجة كل من تقدير الذات وتوكيد الذات عالقة عكسية سالبة بين الدرجة الكلية

، الذات ى الذات ودرجة كل من تقدير الذات وتوكيدعكسية سالبة بين درجة العدوان عل وجود عالقةو
توجد عالقة  والذات كما توجد عالقة عكسية سالبة بين درجة العدوان على اآلخرين ودرجة توكيد

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  كما، طردية موجبة بين درجة تقدير الذات ودرجة توكيد الذات
ودرجة العدوان على اآلخرين، ودرجة العدوان  وك العدواني،الذكور واإلناث في الدرجة الكلية للسل

 كما توجد فروق في درجة تقدير الذات ودرجة توكيد الذات، الذكور على الممتلكات وكانت لصالح

  .وكانت هذه الفروق لصالح الذكور

لسلوك العدواني بعدم إشباع األسرة  اعالقةالكشف عن  هذه الدراسة هدفت )2005(دراسة عيسى 
مراهق شملت الذكور واإلناث، ) 102(على عينة قدرها، وقد أجريت حاجات المراهق النفسيةل

إشباع الحاجات النفسية، والسلوك العدواني وبعد : مقياسياستخدم الباحث والحضر والريف، و
 المعلومات منها، تم االستعانة استنطاقومن أجل  الحصول على درجات أفراد العينة في االختبارين،

للداللة اإلحصائية للفروق، ) ت(، واختبار "بيرسون"معامل ارتباط : اليب إحصائية، أهمهابأس
 وظهور السلوك ، بين عدم إشباع الحاجات النفسيةةرتباطياهناك عالقة  الدراسة أن نتائجأظهرت و

اث توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني بين الذكور واإلنو، العدواني عند المراهق
في السلوك العدواني بين الحضريين والريفيين غير توجد فروق كما  ،غير المشبعين لحاجاتهم النفسية

  . المشبعين لحاجاتهم النفسية

 إلى أشكال السلوك العدواني لدى طلبة الصف  التعرف هدفت هذه الدراسة)2004( بوعيد أدراسة
استخدمت  طالباً وطالبة، وقد) 717(من ة  عينة الدراسوتكونتاألساسي في محافظة نابلس،  السادس

وقد  ،)1993وقاسم،  حافظ(في هذه الدراسة مقياس عين شمس لقياس السلوك العدواني، الذي أعده 
 العدوان المادي والعدوان -  بين أشكال السلوك العدوانياًهناك فروق أن :أظهرت نتائج الدراسة

 انت أكبر القيم التفسيرية، ويليها العدوان اللفظيالتفسيرية للعدوان المادي ك  وأن القيمة،اللفظي

السلوك  المادي، اللفظي،( ال توجد فروق دالة إحصائياً في أشكال السلوك العدواني، وفالعدوان السلبي
بينما كانت الفروق واضحة في مجال العدوان السلبي والدرجة الكلية ألشكال السلوك ) السوي

  فيال توجد فروق في أشكال السلوك العدوانيو ،الح الذكورالعدواني، وكانت الفروق واضحة لص
في أشكال ، والترتيب الوالديو عمل األمو ،وظيفة األبو الدرجة الكلية تبعاً لمتغير عدد أفراد األسرة

عدد الطلبة في غرفة  السلوك العدواني المادي، اللفظي السلوك السوي، والدرجة الكلية تعزى لمتغير
 )35( الفروق واضحة في العدوان السلبي حيث كانت لصالح الصفوف من ذوي الصف، بينما كانت

تبعاً لمتغير مكان اإلقامة، بينما كانت ) اللفظي والسلبي(في أشكال السلوك العدواني و ،طالباً فأكثر
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للطلبة من سكان ) العدوان المادي، والسلوك السوي والدرجة الكلية( الفروق واضحة في مجاالت
 وسكان ،كان المخيم في العدوان المادي لصالح سكان المدينة، والطلبة من سكان المدينةالمدينة وس

المخيم في السلوك السوي لصالح سكان المخيم، والدرجة الكلية بين الطلبة من سكان المدينة وسكان 
  .المخيم لصالح الطلبة من سكان المدينة

العالقة بين تقدير الذات العائلي المدرسي  تحديد إلىة الدراس هذه هدفت )2003( الضيدان ودراسة
وأجريت الدراسة على  ،والسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة) جماعة األصدقاء) الرفاقي

  في مدينة الرياض،لمرحلة المتوسطة الصف الثالث في امن طلبةطالباً  )511( ت مننعينة تكو
، ومقياس السلوك العدواني من إعداد )1985(رواستخدم الباحث مقياس تقدير الذات لبروس آر هي

د عالقة ارتباطيه سالبة دالة إحصائيا ووج النتائجوأظهرت  ،)1995(معتز عبد اهللا وسيد أبو عباءة 
تقدير  تقدير الذات العائلي ، تقدير الذات المدرسي،(بين مستويات تقدير الذات ) 0,01(مستوى  عند

النتائج إلى أن ، المتوسطة لسلوك العدواني لدى طلبة المرحلةوا) جماعة األصدقاء" الذات الرفاقي
وتقدير الذات المدرسي منبئان للسلوك العدواني، وأشارت النتائج إلى أن تقدير  تقدير الذات العائلي،

توجد فروق ، والمدرسي العائلي يعتبر أكثر إسهاماً في التنبؤ بالسلوك العدواني من تقدير الذات الذات
والسلوك العدواني لدى ) المرتفع، المتوسط، المنخفض( إحصائية بين مستويات تقدير الذاتذات داللة 

فروق  عدم وجود، وتقدير الذات المنخفض، وتقدير الذات المتوسط طلبة المرحلة المتوسطة لصالح
من جهة أخرى  ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات ووظيفة ولي األمر من جهة، والسلوك العدواني

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقدير الذاتو ،دى طلبة المرحلة المتوسطة بمدينة الرياضل

المرحلة  والمستوى التعليمي لولي األمر من جهة، والسلوك العدواني من جهة أخرى لدى طلبة
   .بمدينة الرياض المتوسطة

وعالقته بأساليب المعاملة  وانيالعدالسلوك الكشف عن ة الدراس ت هذههدف )2003 (ي الحميدودراسة
طالب وطالبات  :الدراسة من تكونت عينة، وعينة من طلبة المرحلة اإلعدادية بدولة قطر الوالدية لدى

اختيارهم بطريقة عشوائية ممن ينتمون إلى   تم،طالباً وطالبة) 834(المرحلة اإلعدادية بقطر قوامها 
عاماً وقد تم تقسيمهم إلى أربعة مجموعات وفقاً  (15-13) الجنسية القطرية وتتراوح أعمارهم بين

االجتماعية  ، الحالة)اإلعدادي الثالث اإلعدادي،األول  (الدراسيالجنس، الصف : هيألربع متغيرات 
مقياس واستخدمت الباحث )  لألبالتعليمي المستوى ،حاالت وفاة ، منفصالن،للوالدين يقيمان معاً

اختالف أساليب المعاملة  الدراسة نتائج، وأظهرت  الوالديةالمعاملة مقياس أساليبو العدوانيالسلوك 
 ،الجنس(بالمرحلة اإلعدادية بدولة قطر باختالف متغيرات والطالبات الوالدية كما يدركها الطالب

وأظهرت  ،مستوى تعليم األب والتفاعل بين هذه المتغيرات، واالجتماعية الحالةو الدراسيالصف 
تالف أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الطالب والطالبات بالمرحلة اإلعدادية اخ :نتائج الدراسة
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 مستوى تعليم األب ، الحالة االجتماعية،الدراسيالصف ، الجنس(بدولة قطر باختالف متغيرات 
 أساليب لديهمعينة الدراسة ممن أفراد  لدى العدوانيازدياد السلوك ، ووالتفاعل بين هذه المتغيرات

 بعض أبعاد في أساليب معاملة والدية موجبة وذلك لديهم ملة والدية سالبة عن نظرائهم ممنمعا
  .العدوانيمقياس السلوك 

 العدواني السلوك مظاهر أهم عن الكشف إلى الدراسة هدفت هذه) 2003(دراسة خليفة والهولي 

 الدراسة عينة يت، وشملتالكو جامعة بةطل من عينة لدى المتغيرات ببعض وعالقته انتشاره، ومعدالت

 انتشار معدالت في ملحوظة زيادة :أهمها من نتائج عدة الدراسة نتائج بينت وقد وطالبة، طالباً  (900)

 بالمثل والرد  الغضب،:الترتيب على العدواني السلوك أهم مظاهر وكانت ،الطلبة بين العدواني السلوك

 اآلخر، الجنس من والسخرية واالستهزاء المتحانات،ا في والغش بدنياً، أو لفظياً علي يعتدي من على

 لدى العدواني السلوك انتشار معدالت بين فروق جوهرية وجود بينت كما باآلخرين، الجنسي والتحرش

الجامعة،  طالب من اآلخرين لدى العدواني السلوك النتشار هذا تصورهم الدراسة، وبين عينة أفراد
 كل من بين معنوية عالقة ووجود الذكور، العدواني لصالح السلوك في مظاهر فروق وجود كذلك

 السلوك من كل بين سالبة عالقة الدراسة، ووجود في االنتظام وعدم السجائر، وتدخين العدواني، السلوك

 وبعض العدواني، السلوك بين جوهرية عالقة وجود وعدم الديني، وااللتزام بانتظام، والصالة العدواني،

 .الوالدين تعليم الجامعي، ومستوى الدراسي، والمعدل العمر، واالختصاص: مثل المتغيرات،

ة التعرف إلى الدراس ت هذههدف ),Marcan,2002 Verschuercn & ( فيرسشتون وماركون دراسة
 طالباً) 216( حيث تكونت عينة الدراسة من ،ر ذلك على السلوك العدوانيثعالقة الطفل مع والديه وأ

طالب من طلبة الصفين الثالث والرابع من منطقة )  104(طالبة و) 112(وطالبه منهم 
(Mechelen)  الدراسة نتائجوأظهرت سنوات ) 10 -  8( في فنلدا تدعى بلفيوم ومتوسط أعمارهم 
   . في العدوان عند أبناء العائالت المعروف تسلسلها مع وجود خجل في السلوكأن هناك نقصاً

في (العالقة بين القلق االجتماعي والعدوانية الكشف عن  ةالدراس ت هذههدف) 2002(دراسة الكتاني 
  إناث)179 (منهم ،طفالً )364(من  مكونةعينة  وقد أجريت الدراسة على ،)البيت والمدرسة

في وهم من تالميذ القسمين الرابع والخامس،  ،عاماً) 12 - 9( تتراوح أعمارهم بين ، ذكور)185(و
في أحياء شعبية بمدينة الرباط بالمغرب، ينتمي أغلبها إلى الوسط مدارس ابتدائية حكومية تقع 

 :مقياس القلق االجتماعي المعدل لألطفال ، واستخدم الباحثاالجتماعي المنخفض والمنخفض المتوسط
 ،أداة تقييم األمهات لعدوانية أطفالهن وأداة تقييم الطفل لعدوانية أقرانه (La Greca, 1993) إعداد

ال توجد فروق ذات  : وأظهرت نتائج الدراسة، مقياس الترشيحات السيسيومترية- العدائيةمقياس النية 
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 للقلق االجتماعي أطفال القسم الرابع أكثر ميالً وأن داللة بين اإلناث والذكور في القلق االجتماعي
  .بالنسبة للعدوانية حسب تقدير األقران، اإلناث أكثر ميالً أما مقارنة بأطفال القسم الخامس

 ةطلبمقارنة الفروق بين الإلى ة الدراس هذههدفت ) 2002(البكوروالزغول و الهنداوي دراسة
تكونت و ،الوالدية المدركة ومفهوم الذات األكاديمي العدوانيين وغير العدوانيين في أساليب التنشئة

جنوب األردن طالباً وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسي في محافظات  ) 446( عينة الدراسة من
تم تطبيق مقياس أساليب التنشئة الوالدية و ،نصفهم من العدوانيين والنصف اآلخر من غير العدوانيين

الديمقراطية، والتسلط واإلهمال ومقياس مفهوم الذات األكاديمي على أفراد عينة الدراسة الذين تم 
 أن الطلبة غير العدوانيين  الدراسةأظهرت نتائج، ومنهم من قبل معلميهم ومعلماتهم اختيار العدوانيين

وجود ،ويعاملهم اآلباء واألمهات بأساليب ديمقراطية أفضل من تلك التي يعاملون بها الطلبة العدوانيين
فروق بين الدرجات التي حصل عليها الطلبة العدوانيون على مقياس أساليب التنشئة الوالدية التي تقوم 

ن الطلبة العدوانيين ذكوراً أأي .  حصل عليها غير العدوانيينعلى التسلط واإلهمال والدرجات التي
وإناثا كانوا يعانون من تسلط وإهمال اآلباء واألمهات أعلى من تلك التي يعامل بها الطلبة غير 

وجود فروق بين درجات الطلبة غير العدوانيين والعدوانيين على مقياس مفهوم الذات ، والعدوانيين
فروق بين درجات الذكور ، ووسط عند غير العدوانيين أعلى منه عند العدوانييناألكاديمي، وكان المت

 أي كان إدراك الذكور ألساليب واإلناث على مقياس أساليب التنشئة الوالدية التسلطية دالة إحصائياً
 ليبالتنشئة الوالدية التسلطية التي يمارسها اآلباء واألمهات عليهم أعلى من إدراك اإلناث لتلك األسا

وجود فروق بين اإلناث والذكور على مقياس مفهوم الذات األكاديمي، إذ كانت متوسطات درجات و
  .اإلناث أعلى من تلك التي حصل عليها الذكور

وغير الصريح،  تقصي الفروق بين الجنسين في العدوان الصريح،هدفت إلى  )2002(النمر دراسة
من طالبة ) 130( وطالباً) 108(مكونه من عينة جريت على  وأوالموجه نحو الذّات، والعدوان الكُلي

والبنات بمدينتي صفوى والعوامية في  الصف الثاني والثالث ثانوي بالمدارس الحكومية للبنينطلبة 
أعد ، وعاماً) 26- 17( وتراوحــت أعمارهم بين ،المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

العدوان   أن الذكور أعلى من اإلناث في وأظهرت نتائج الدراسة الجنسينالباحث مقياساً للعدوان لدى
 ولم يظهر فرقٌ ،الكُلي  بينما كانت اإلناث أعلى من الذكور في العدوان الموجه نحو الذّات،،الصريح

إلى التباين في المخطوطات االجتماعية،   وعِزيت هذه الفروق،بين الجنسين في العدوان غير الصريح
  .سلوكية عدوانية معينة ذكرية وأخرى أنثوية ذاتية المكتسبة التي شكّلت جميعاً أنماطاًوال

فاعلية برنامج إرشادي لتخفيف التعرف إلى مدى دراسة هدفت هذه ال) 2001 (حمزةوفي دراسة 
حيث هدفت هذه الدراسة إلى  ، الثانوي العامةسلوك العنف لدى عينة من المراهقين الذكور من طلب
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 ةطلبفة فاعلية البرنامج اإلرشادي المستخدم في تخفيف سلوك العنف عند المراهقين الذكور من معر
 وتحدث الباحث عن مشكلة دراسته وأهميتها ومفاهيمها وحدودها حيث قام بالبحث في ،الثانوي العام

مراهقة  وكذلك عرض لسلوك العنف والبرامج اإلرشادية وال،اإلطار النظري والمفاهيم األساسية له
 والتوصيات ، وتفسيرها، ونتائج دراسته،والدراسات السابقة ثم تحدث عن فروض البحث وإجراءاته

  .التي توصل إليها وخصوصا التطبيقية منها

 هدفت هذه الدراسة التعرف إلى فهم إدراك األطفال للمواقف العدوانية من )2000( باكيناز دراسة
 المرحلة االبتدائية حيث تكونت عينة ةطلبواني التحويلي عند خالل  نمو القدرة على فهم السلوك العد

 المرحلة االبتدائية بالقاهرة مقسمين إلى ثالثة ةطلب طفال من الذكور واإلناث من )72(الدراسة من 
     طالباً)12( منهم الباً ط)24( من الصف األول األساسي وعددهم ةطلبأقسام هي القسم األول يضم 

 طفال منهم 24وسط أعمار ست سنوات ونصف ومجموعة من الصف الثالث تضم  طالبة وبمت)12(و
طالبة بمتوسط عمري قدره ثماني سنوات وشهرين ومجموعة الصف الخامس   )12( و   طالباً)12(

 طالبة بمتوسط عمري قدره عشر سنوات وشهرين وقد روعي )12( و   طالباً)12(منهم  )24(تضم
 ممن ينتمون إلى مستوى اجتماعي متقارب وكان المستوى جميعاًفي اختيار الطلبة أن يكونوا 

، والذي )1983(المتوسط هو السائد وقام باستخدام مقياس السلوك التحويلي الذي أعده ويز وميلر 
 وقد أظهرت النتائج التي أجريت على أفراد العينة أن العمر والجنس لهما  ،قامت الباحثة بتعريبه
وكذلك أظهرت النتائج  ،وك العدواني التحويلي لصالح العمر الطلبة األكبر سناًتأثير كبير في فهم السل

 وال يوجد تأثير للتفاعل ،عدم وجود فروق داله بين الذكور واإلناث في فهم السلوك العدواني التحويلي
ن التفاعل بين العمر والجنس يعكس لنا إو ،بين السن والجنس في فهم السلوك العدواني التحويلي

  .أما الجنس فليس له أي تأثير ،يقة هامة هي أن العمر المسئول األول عن فهم السلوك العدوانيحق

إلى طبيعة عالقة إدراك القبول التعرف  هدفت الدراسة الحالية )1998(وفي دراسة أجرتها بدر 
  بالسلوك العدواني، وهدفت أيضاً إلى فحص العالقة بين مفهوم الذات والسلوكالوالديالرفض /

 طُبقت ،االبتدائية المرحلة تلميذات طفلة من) 174 ( من عينة الدراسة، وتكونتالعدواني لدى األطفال
 ومقياس كونرز لتقدير سلوك الطفل ،الذات ومقياس مفهوم  الوالدي،الرفض/ عليهن استمارة القبول

للرفض الوالدي ) البنات(  موجبة بين إدراك األطفالارتباطيهتوجد عالقة  : الدراسة نتائجأظهرت وقد
 والسلوك الذات  سالبة بين مفهومرتباطيهاعالقة  توجد، ديهنمن قبل األب واألم والسلوك العدواني ل

ة في مستوى السلوك العدواني توجد فروق دال ،االبتدائية المرحلة في) البنات( العدواني لدى األطفال
  .نكبار الس) البنات ( ،صغار السن وكبار السن لصالح األطفال) البنات ( بين األطفال



  68

 العدواني وستة أنماط -  هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة يبن السلوك )1995( يف المخالدراسة
، والقيم الجمالية، والقيم االقتصادية، القيم الدينية، والقيم المعرفية، والقيم االجتماعية:من القيم هي

الجنس، : بعدد من المتغيرات الديمغرافية وهي والقيم السياسية، ومعرفة مدى تأثر هذه العالقة
والتخصص، ومكان اإلقامة، والمعدل التراكمي، والمستوى األكاديمي، من خالل معرفة مدى اختالف 

طالبا وطالبة ) 669(عينة مكونة من  على لدراسةا وأجريتالعالقة باختالف فئات هذه المتغيرات، 
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق   وطالبةطالباً) 12713(من طلبة جامعة اليرموك البالغ عددهم 

  نتائجأظهرتأداتي قياس إحداهما لقياس السلوك العدواني واألخرى لقياس القيم الست على وقد 
وجود ارتباط ، و بين السلوك العدواني والقيم الدينية وجود ارتباط سالب ودال إحصائيا:الدراسة

 بين عدم وجود ارتباط دال إحصائياًوموجب ودال إحصائيا بين السلوك العدواني والقيم السياسية 
  .السلوك العدواني وكل من القيم المعرفية، والقيم االجتماعية والقيم الجمالية، والقيم االقتصادية

 التنشئة الوالدية وحجم األسرة فيانتقال أثر التعلم لى الكشف عن إ) 1995( وسعت دراسة الديب
 اًطالب) 203( على عينة مكونة ةوأجريت الدراس ، الثقة المتبادلة والعدوانيةسلوكيوعالقته باكتساب 

 األبناء إدراكاستبيان الباحث  واستخدم ، بكلية التربية بمصراًطالب) 43(بكلية المعلمين بعمان و
) 1967( روتر إعدادمن  مايسة المفتى ومقياس الثقة المتبادلة إعدادمن تنشئة الوالدية ألساليب ال

وتبين لدى العينة المصرية وجود معامالت ارتباط ) 1985( بثينة منريل إعداد من ومقياس العدوان
اط دالة تتراوح بين المنخفضة والمتوسطة بين تدعيم األب وكل من مطالبة األب وتدعيم األم، وارتب

سالب بين تدعيم األب وحجم األسرة، وبين مطالبة األب ومطالبة األم، و بين عقاب األب وكل من 
سيطرة األب وعقاب األم، وارتباط سالب بين سيطرة األم وحجم األسرة، وموجبة بين تدعيم األم 

تبادلة ومطالبة األم، وبين اتجاه عقاب األب واتجاه سيطرة األم، وارتباط سالب بين الثقة الم
 مطالبة األب هي ثالثة متغيرات في وقد تبين وجود فروق بين المصريين والعمانيين ،والعدوانية

  . اتجاه العمانيينفي اتجاه المصريين وعدد أفراد األسرة فيلألبناء باالنجاز، وعقاب األم وكالهما 

عية بين الطفل  إلى فحص العالقة االجتماتدفه )Wintzel & Asher,1995( دراسة ونتزل وأشير
 وقد تكونت عينـة    ، للتعرف على طبيعة عالقتها بكل من سلوكه العدواني وتحصيله الدراسي          ،ووالديه

 وقـد توصـلت   ،طفـالً ممن يدرسون بالصفين السادس والـسابع االبتـدائي       ) 423(الدراسـة من   
العدواني لدى األطفـال    أن شعور األبناء بالرفض الوالدي يرتبط بالسلوك        : الدراسة إلى نتائج  أهمها      

أن الرفض الوالدي وسـلوك الطفـل العـدواني يـرتبط           :  كما أوضحت النتائج أيضاً    ،بعالقة موجبة 
 .بانخفاض التحصيل الدراسي
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هدفت التعرف إلى عالقة التوافق النفـسي   (Crick & Grotpeter, 1995)دراسة كيرك وجروتبيتر
 الجنـسين   نطفال م ) 491(تكونت عينة الدراسة من     واالجتماعي بالسلوك العدواني لدى األطفال وقد       

 وأظهـرت  نتـائج الدراسـة أن مـستوى           يمن اللذين يدرسون بالصف الثالث حتى السادس االبتدائ       
العدوانية كان مرتفعا لدى اإلناث عن الذكور كما أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين كل من الشعور                 

الب عن الذات والسلوك العدواني لـدى كـال الجنـسين وأن            بالوحدة النفسية واالكتئاب والمفهوم الس    
  . مستوى العدوانية يرتفع مع تقدم أعمارهم

 وعالقته بأساليب التنشئة العدوانيالسلوك الكشف عن  هذه الدراسة ت هدف)1993 (ونغصالدراسة 
 تربية فيوالعالج الوالدية والذكاء لدى أطفال ما قبل المدرسة بمدينة الرياض إلى تقديم وسائل الوقاية 

 تبرز التي حيث أنه السمة االنفعالية األساسية العدوانياألطفال وتوجيههم للتخفيف من ظاهرة السلوك 
 والمعلمين، اإلباء تواجه التي سن الطفولة، وهى أصعب المشاكل فيكأقوى مؤشر على عدم التوازن 

 يسبب العدوانيوات حياتهم والسلوك  سنفيكما أن األطفال العدوانيين أكثر الناس مواجهة للمتاعب 
وقد كثيرا من األمراض النفسية والجسمية ويسئ إلى عالقة الطفل بوالدية ويؤثر على تعليم الطفل 

 قد نشئ بأساليب تفتقر إلى السوية وتعتمد على القسوة العدواني أن الطفل ذو السلوك أظهرت النتائج
لي أن اإلناث أكثر ذكاء من الذكور وأن الذكور أكثر  المعاملة، كما توصلت إفيوالتفرقة والتذبذب 
   . عدوانية من اإلناث

 التعرف على طبيعة العالقة دراسةهذه  تدفه  ) Rina & Thomas,1992( دراسة رينا و توماس  
 وقد ، القبول االجتماعي من األصدقاء وكل من مفهوم الذات والسلوك العدواني لدى األطفالبين

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الرفض االجتماعي من األصدقاء وكل من كشفت النتائج عن 
 كما أوضحت النتائج أيضاً أن هناك عالقة ،المفهوم السالب عن الذات والسلوك العدواني لدى األطفال

  . موجبة بين المفهوم السالب عن الذات والسلوك العدواني لدى األطفالارتباطيه

عالقة كـل مـن   التعرف إلى دراسة هدفت هذه ال) Philip, et al, 1987 (وتوماسأما دراسة فيليب 
 لدى عينة مـن     ،مفهوم الذات والعالقة االجتماعية بين الطفل وزمالئه بسلوكيات الطفل داخل الفصل          

    تتراوح أعمـارهم بـين     ، طفالً )58( وقد تكونت هذه العينة من       ،األطفال الذين لديهم صعوبات تعلم    
ن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن هناك عالقـة موجبـة بـين                 وكان م  ، سنة )7-14(

 وأن السلوك العدواني يرتفع لدى األطفال       ،المفهوم السالب عن الذات، والسلوك العدواني لدى األطفال       
  .مع تقدم أعمارهم

هقين  العالقة بين الوالدين واألبناء المراةهدفت إلى معرف) Bandura,1986(دراسة باندورا 
) 26(من الذكور و) 52(العدوانيين والفرق بينها وبين غير العدوانيين وتكونت عينة الدراسة من 
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 كل لالباحث المقابلة مع األم واألب واألطفا سجل لهم سوابق ضد المجتمع عينة ضابطة، واستخدم
 عالقاتهم العاطفية على حده واختبار الذكاء وأظهرت النتائج أن الصبية العدوانيين يفتقرون لألمان في

 والديهم وان والدا الصبية العدوانيون يلجئون إلى التهكم والسخرية والعقاب الجسدي والحرمان من عم
 العدوانيون لم يعطوا أي وقت للتعامل العاطفي مع أبنائهم في مراحل ةالحقوق، وأن أباء الصبي

  . الطفولة األولى

العدوانيين المراهقين  غيرات النفسية المرتبطة بسلوكالمت الكشف عن ىهدفت إل) 1986 (محمددراسة 
تنتابهم فيها  وأثر اإلرشاد النفسي في تعديله المراهقة فترة حرجة في حياة كثير من األفراد،الذكور، 

فيها لنوازع وخواطر  تغيرات جسمية متعددة وتعصف بهم فيها تيارات فكرية متغايرة، ويتعرضون
يغفلون ويتجاهلون، كما تأزمهم  يدرون أيها يتبعون ويسايرون، وأيهامتباينة يجارون بينها، وال 

بها كثير ممن حولهم في األسرة والمدرسة  عالقات وقيم اجتماعية متناقضة تشقى بها أنفسهم ويشقى
ومن خالل  من وجهة نظره ومن واقع إطاره المرجعي والمجتمع، ولكي نفهم المراهق فالبد أن نفهمه

عند بداية العمل في مصر ستطالعية في مدارس التعليم العام الغنى بمحافظة سوهاج اال الباحث دراسة
لك هوالذي يستمشاكل المراهقين العدوانية الظاهرة،  يشكو المربون بطريقة متزايدة من ودراسته في

الوقت في المعارضة والسلوك العدواني البدني واللفظي، مما يكون له   اليومي كمية هائلة منسلوكهم
 دراسة المتغيرات النفسيةل واستخدم الباحث االستبيان، الوسط المدرسي وسير الدراسة اثر بالغ على

برنامج في اإلرشاد النفسي الجماعي في  كما استخدم ،المرتبطة بالسلوك العدواني للمراهقين الذكور
 تعديل السلوك ولعل من أهم ما توصل إليه الباحث هو ،العدواني للمراهقين الذكور تعديل السلوك

  .وارتفاع مستوى التحصيل لدى المراهقين العدوانيين العدواني

أساليب تنشئة األسر  التعرف إلى هذه الدراسة هدفت )1985 (يوشوقحسين  وشرف الديندراسة 
شملت العينة ، وقد  واتجاهاتهن التسلطيةيالمصرية لفتياتها الجامعيات وعالقتها بسلوكهن العدوان

 ، عام21.8ن طالبات كلية اآلداب، يمثلن الفرق الدراسية األربع ومتوسط أعمارهن طالبة م) 215(
. إعداد هيئة البحث استخدم مقياس العدوانية، مقياس التسلطية، مقياس التنشئة األسرية وكلهم من

وجود ارتباط دال بين تنشئة عدم االتساق والعدوانية، وبين تنشئة التشدد والتسلطية، تنشئة عدم 
 ظهر عامالن، العامل األول يتساق والتسلطية، ويبين التسلطية والعدوانية وباستخدام التحليل العاملاال

 التسلطيمن التباين الكلى وهو عدوانية االنغالق ومن سماته أن السلوك واالتجاه %) 8 .37(يفسر 
ن مالمحه أن من التباين الكلى وم%) 21.02( ويفسر الثانييبرز مع صيغة عدم االتساق، العامل 

وارتفعت نسبة . التسلطي والتوجه العدوانيالسماحة لها هويتها المستقلة من حيث خلوها من التهيؤ 
   . وقد زاد السماحة عليه وقل تشبع التشدد عليه ولكن بمقدار ضئيل،)21.04( إلى الثانيتباين العامل 
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ك إلى فحص العالقة بـين   فقد هدفت كذل )(Burdet & Jenson, 1983 جينسون، دراسة بوردتأما
 ، ذكراً )116( منهم   ،طفالً) 229(مفهوم الذات والسلوك العدواني لدى عينة من األطفـال  مكونة من            

 وقد بينت نتائج الدراسة أن هناك عالقـة ارتباطيـة           ،سنة)12-8( أنثي تتراوح أعمارهم بين      )113(
 كذلك أوضـحت النتـائج أن       ،ألطفالموجبة بين المفهوم السالب عن الذات والسلوك العدواني لدى ا         

 كما أظهرت النتائج أيضاً أن هناك فروقاً دالة في مستوى الـسلوك             ،الذكور أكثر عدوانية من اإلناث    
 .  وكانت الفروق لصالح األطفال األكبر سنّاً،العدواني لدى أفراد العينة من الجنسين وفقاً للعمر الزمني

 
  : التعقيب على الدراسات السابقة 2.3 

   المتعلقة بالنرجسية  التعقيب على الدراسات السابقة 2.3.1

  :من خالل الدراسات السابقة بأنه تم التركيز على عدة أمور أساسية من أهمهاللباحث يتضح 

 وعالقتها بالتفاعل ،النرجسية الشخصية مستوى إلىو أنماط اضطرابات الشخصية إلى التعرف  .1
بواسطة الحد من السلوك النرجسي العدواني  ومعرفة العالقة بين النرجسية والعدوان،واالجتماعي 

 األخالقي ومعرفة وإلى مستوى النرجسية واإلبداع والعالقة بين النرجسية والنمو تدعيم احترام الذات
أثر برنامج التدخل في تعزيز تقديرات مفهوم النرجسية لدى و بين مفهوم النرجسية والتحصيل ةالعالق

  . تطوير النرجسيةوالكشف عن مدى ،نظريات النرجسية إلى هدفت التعرف

عبي الوطلبة الثانوية و مرحلة التعليم المبكروأطفال التمهيدي على في الدراسات تملت العينة شا .2
 .الكرة

 (Emmons’,1984)مقياس أمونز استخدمت الدراسات السابقة مجموعة من المقاييس منها .3
الذي أعده استبيان العدوان و ، (NPI; Raskin & Hall, 1979) راسكين وهولمقياسو ،للنرجسية

 ،االجتماعي والتفاعل النرجسية الشخصية مقياسي و،(BPAQ; Buss & Perry, 1992)بص وبيري
لقياس مفهوم " ر سميث كوب" قائمة ، ومقياسا لمفهوم النرجسية في المجال المدرسيو ،ومقياس اإلبداع

 .عشق الذات

 االجتماعي والتفاعل العدوانية، (متغيرات أخرىو النرجسية العالقة بينتناولت بعض الدراسات  .4
 ).لتحصيلوا ،واإلبداع

  ؛(Ongen,2010) اوجندراسة :يتضح وجود بعض الدراسات األجنبية في مجال النرجسية مثل .5
؛ ودراسة ) (Lotwack, 1980؛ (Katz, 1993)؛) (Kurtines, 1990؛(Yusof,2004)دراسة 

(Bulbul, 1980)ودراسة  ؛. (Emmons,1981)   
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 ويوجد ارتباط دال ،اإلنجاز بالحاجة إلى اأن النرجسية ال عالقة له السابقة  الدراساتنتائجأظهرت 
الغضب والعدوان مع   إيجابياًمؤشراًلها أن النرجسية واحصائيا بين النرجسية والتفكير اإلبداعي، 

العدوانيون أعلى بشكل ملحوظ في درجات  ةطلبأن الو ،االعتداء الجسدي والعدوان اللفظيو ،والعداء
يمكن ) مقابل تعزيز الثقة بالنفس(مساندة احترام الذات  ،عدوانيونال النرجسية بالمقارنة مع الطلبة غير

 والتفاعل النرجسية الشخصية العالقة بينو ، المراهقين الشباببين في الحد من العدوان أن يكون فعاالً

 فقد تحصلت ،توجد عالقة بين اضطراب الشخصية النرجسية وبعد الرفض، وايجابية االجتماعي
  .جود عالقة إيجابية دالة بين مفهوم النرجسية والتحصيلوو، الشخصية النرجسية على أعلى رتبة

دراسة يوسف   مثل النرجسية وعالقتها بالسلوك العدواني،      في الدراسات التي اختصت ببحث     ثمة ندرة 
Yusof, 2004)(، اوجندراسةو (Ongen,2010)  وكـوهين   وبـشمان وكاسـترو   توماس دراسةو

   (Thomaes,Bushman,Castro,Cohen ,Denissen& 2009) ودينسن

 في حدود علم -  في البيئة الفلسطينيةنوعهامن  ولىلقد تميزت الدراسة الحالية في كونها األ .6
 . الصف العاشرةطلبالنرجسية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى تناولها   من حيث - الباحث

 

  بالسلوك العدواني المتعلقة التعقيب على الدراسات السابقة 2.3.2

بعدم إشباع األسرة ه تعالقو أشكال السلوك العدواني و،السمة العامة للسلوك العدواني إلىالتعرف  .1
 عن الكشفو ،مدى انتشار دوافع العدوان لدى عينة من الطلبة المراهقينو، لحاجات المراهق النفسية

إدراك القبول و وأساليب المعاملة الوالدية، تقدير الذات، وتوكيد الذات ومفهوم الذاتو ،العدوان مظاهر
لى فهم إدراك األطفال للمواقف العدوانية من التعرف إ، والتوافق النفسي واالجتماعي، والرفضو

دراسة فاعلية و ، المرحلة االبتدائيةةطلبخالل نمو القدرة على فهم السلوك العدواني التحويلي عند 
 تقصي الفروق بينو ،العالقة بين القلق االجتماعي والعدوانية، وبرنامج إرشادي لتخفيف سلوك العنف

والعالقة بين الوالدين واألبناء المراهقين العدوانيين والفرق  حو الذّات،والموجه ن الجنسين في العدوان،
العدوانيين المراهقين  المتغيرات النفسية المرتبطة بسلوكالكشف عن بينها وبين غير العدوانيين و

 .الذكور

 )14- 7(تتراوح أعمارهم بينأطفال و ،أطفال ما قبل المدرسةفي الدراسات على تملت العينة شا .2
 .مراهقينو ين،جامعي ةطلبو ةثانويوال ةاألساسي طلبة المرحلةو سنة

    الذات ومفهوم ،الذات توكيد وتقدير الذات،و ،والسلوك العدواني  إشباع الحاجات النفسية،مقياس .3
مقياس التسلطية، و ،اختبار دوافع السلوك العدواني، ليالسلوك التحوي و الوالديةالمعاملةأساليب و

ومقياس كونرز لتقدير سلوك مقياس عين شمس لقياس السلوك العدواني، و ،مقياس التنشئة األسرية
أداة تقييم األمهات والقلق االجتماعي و ،أساليب التنشئة الوالدية الديمقراطية، والتسلط واإلهمالوالطفل 
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دراسة المتغيرات ل استبيانو ،الترشيحات السيسيومترية وقياس النية العدائيةم، ولعدوانية أطفالهن
، ومقياس )1985(ومقياس تقدير الذات لبروس آر هير المرتبطة بالسلوك العدواني للمراهقين النفسية

 .)1995(السلوك العدواني من إعداد معتز عبد اهللا وسيد أبو عباءة 

 )      Bandura,1986 ( دراسة:مثل السلوك العدواني ي مجاليتضح وجود بعض الدراسات األجنبية ف
 )Wintzel & Asher,1995( ؛Burdet & Jenson, 1983)(؛ )Philip, et al, 1987(؛              
)Rina & Thomas,1992 (دراسة و؛ ) (Crick & Grotpeter, 1995   

مرحلة الباالرتفاع وسط تالميذ أن السلوك العدواني يتميز  السابقة  الدراساتنتائجأظهرت . 4
 انتشار معدالت في ملحوظة زيادة ، بين عدم إشباع الحاجات النفسيةةرتباطياهناك عالقة و ،يةاألساس

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الدرجة الكلية و الطلبة، بين العدواني السلوك
العدوان الصريح؛ بينما كانت اإلناث أعلى من   فيأن الذكور أعلى من اإلناثو للسلوك العدواني،

دوافع العدوان كرد وأن  ،أن الذكور أكثر عدوانية من اإلناثو ،الذكور في العدوان الموجه نحو الذّات
 كانت أكثر انتشاراً وأثراً في السلوك العدواني من دوافع العدوان كوسيلة لتحقيق ،فعل على اإلحباط

ن الطلبة غير العدوانيين يعاملهم اآلباء واألمهات بأساليب ديمقراطية أفضل أو أهداف وغايات معينة
وأن الصبية العدوانيين يفتقرون لألمان في عالقاتهم  ،من تلك التي يعاملون بها الطلبة العدوانيين

ن والدا الصبية العدوانيون يلجئون إلى التهكم والسخرية والعقاب الجسدي أ والديهم وعالعاطفية م
 العدوانيون لم يعطوا أي وقت للتعامل العاطفي مع أبنائهم في ةحرمان من الحقوق، وأن أباء الصبيوال

   .مراحل الطفولة األولى
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  لفصل الثالثا

  

  جراءاتاإلطريقة وال. 3 

تصميم أدوات الدراسة التي اسـتخدمها      تناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها، و        
الباحث من أجل تحقيق األهداف التي تقف وراء إجرائها، كذلك يبين طرق التحقق من صـدق هـذه                  

مقياس :  إلجراءات تنفيذ الدراسة بدءاً من إجراءات التطبيق ألدوات الدراسة         األدوات وثباتها، ووصفاً  
تطبيق أدوات  وتنفيذ وانتهاء بإجراءات تنفيذ التجربة      التهيئة لل النرجسية والسلوك العدواني وإجراءات     

الدراسة، وتصميم الدراسة، ومتغيرات الدراسة، والتحليل اإلحصائي الذي اتبع فـي تحليـل بيانـات               
  . الدراسة

  :منهج الدراسة 3.1 

 الئمتـه ظراً لم ي ن المسحألسلوب  مستخدماً ا  ،في هذه الدراسة   التحليلي    الوصفي اعتمد الباحث المنهج  
  . الدراسةألغراض

  
  : مجتمع الدراسة 3.2

   من جميع طلبة الصف العاشر في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل : مجتمع الدراسةتألف

 حسب ما هو موثق في سجالت مديرية التربية والتعلـيم         ذلك  و وطالبة،   طالباً) 5070 (حجمهغ  البوال
  .م 2011_2010  الدراسيجنوب الخليل للعامفي 

  : عينة الدراسة 3.3

وشكلت ما نسبته    ،طالبة) 99( و   طالباً) 93(منهم   ، وطالبة اًطالب) 192(تكونت عينة الدراسة من     
، كيفمـا تيـسر      الطبقيـة  بالطريقة العشوائية وقد تم اختيار العينة      من مجتمع الدراسة،  %) 3.78(

  . يوضح ذلك) 3.1(والجدول من مجتمع الدراسة، للباحث
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توزيع أفراد عينة الدراسة الذين تم تحليل استجاباتهم تبعاً لمتغيرات الدراسة ) 3.1(جدول رقم    

  .المستقلة

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 الجنس 0.48% 93 ذكــر

 0.51% 99 أنثـى

 0.61% 118 شهادة الثانوية العامة فأقل

 0.18% 36 دبلوم

 مستوى تعليم األب 

 0.19%  38 بكالوريوس فأعلى 

 0.65% 126 شهادة الثانوية العامة فأقل

 0.20% 39 دبلوم

 مستوى تعليم األم 

 0.14% 27 بكالوريوس فأعلى 

 0.35% 69 مدينة

 0.11% 22 قرية 

 مكان السكن 

 0.52% 101  مخيم 

  %100  192  المجموع

  

  :أدوات الدراسة 3.4

  : الباحث باستخدام أداتينقام

  .سيةلقياس النرج: األولى 

  . لقياس السلوك العدواني: الثانية 

  قياس النرجسية م3.4.1 

 ،)2003( مثل دراسة نايفواألدوات المستخدمة فيها،  بعد اطالع الباحث على الدراسات السابقة
أمونز استخدام مقياس النرجسية المعد من قبل  تم ،(Emmons,1984)أمونز  ودراسة

(Emmons,1984) القيادة والسلطة، (يغطي أربع مجاالت هي  و،فقرة) 37(، حيث تكون من
  .)االستيعاب واإلعجاب، التفوق والغرور، العصابة واالستحقاق
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 بصورته (Emmons,1984)أمونز  النرجسية المعد من قبل مقياس تطويربحيث قام الباحث 
) ليكرت(  وتتدرج اإلجابات وفق تدريج ، وذلك لتحقيق أهدافهافقرة،) 34(، حيث تكون من األولية

  ).معارض بشدة،  معارض،محايد ، أوافق،أوافق بشدة( في خمس مستويات هيالخماسي 

    ق مقياس النرجسية صد 1.3.4.1.

من المحكمين على مجموعة   بصورته األولية، تم عرضه النرجسيةمقياس بعد أن قام الباحث بتطوير
 وللتأكد من صالحية كل فقرة ،مه وتحكي،لمراجعته ، محكمين)10(، بلغ عددهم األساتذة المتخصصين

 وسالمة اللغة، ووضوح المعنى، أو حذف أو تعديل أو ،من حيث دقة الصياغة ،المقياسمن فقرات 
  . إضافة أية فقرات

على مقياس  وبعد االطالع على اقتراحات المحكمين قام الباحث بإجراء التعديالت التي أشاروا إليها،
، بحيث أصبح )33،4،5،8،9،14،15،19،21،32( رات اآلتيةالنرجسية، وتم تغيير صياغة العبا

  ).2(فقرة، ملحق رقم ) 34(تكون من ي بصورته النهائية مقياسال

  مقياس النرجسية  ثبات 3.4.1.2

 بطريقة االتساق الداخلي بحساب معادلة الثبات كرونباخ الفا النرجسية قياسملتم حساب الثبات 
(Cronbach  Alpha)حيث بلغ  ، التي أجريت في البيئة الفلسطينية،)2001( دراسة نايف  في

  .  أي أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات،)0.92(لمقياس النرجسية الثبات معامل 

  طريقة التصحيح 3.4.1.3

وٌأعطيت "  أوافق بشدة  "في خمس مستوياتالخماسي، ) ليكرت( تتدرج اإلجابات وفق تدريج  .1
 " معارض" و،درجات) 3(ٌأعطيت " محايد"درجات، و) 4( ٌأعطيت "أوافق" درجات، و(5)

  .تأخذ درجة واحدة" بشدة  معارض" و،درجتان

قد تم اعتماد المفتاح األتي بناء على قيمة المتوسط الحسابي لكل فقرة لتحديد ، فدرجة التقديرأما  .2
  . درجةال

  .درجة تقدير منخفضة) 2(أقل من   )1

  . درجة تقدير متوسطة) 3- 2(من   )2

  درجة تقدير مرتفعة) 3(أكثر من   )3
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 قياس السلوك العدوانيم 3.4.2

النظريات المفسرة للسلوك وواألدوات المستخدمة فيها، بعد اطالع الباحث على الدراسات السابقة 
  هذاأسبابن العمليات المسئولة عن أومحدداته الهرمونية والجينية والسيكولوجية نجد  العدواني

مثل ، العداء أو العدوان أو المتغيرات المسئولة عن الغضب أوعددة المحاور السلوك معقدة ومت
مقياس السلوك استخدام  تم، )2010( والهويش،)2003(ودراسة الضيدان) 2003( أبوعيددراسة 
) 56(  حيث تكون من،)2003( المعد من قبل آمال باظة ،والعدائي للمراهقين والشباب العدواني

  :عاد هييغطي أربعة أبو ،فقرة

   (Physical aggression): العدوان المادي .1

 (Verbal aggression) : العدوان اللفظيو .2

 (Hostility)   :العدائية .3

    (Anger)  :الغضب .4

  مختلفة لمرحلة المراهقة والشباب بنداً أوصفة لسلوكيات) 14(ويشمل كل بعد من األبعاد السابقة على 

بصورته األولية، حيث ) 2003(دواني المعد من قبل باظة  مقياس السلوك العتطويربوقام الباحث 
في الخماسي، ) ليكرت( وتتدرج اإلجابات وفق تدريج  ،وذلك لتحقيق أهدافهافقرة، ) 34(تكون من 

  ).أوافق بشدة، أوافق، محايد، معارض، معارض بشدة(هي  خمس مستويات

  مقياس السلوك العدوانيصدق 3.4.2.1

من األساتذة المحكمين على مجموعة   بصورته األولية، تم عرضهمقياس اليرتطوبعد أن قام الباحث ب
لمراجعته وتحكيمه وللتأكد من صالحية كل فقرة من فقرات ،  محكمين)10(، بلغ عددهم المتخصصين

من حيث دقة الصياغة وسالمة اللغة، ووضوح المعنى، أو حذف أو تعديل أو إضافة أية المقياس 
  . فقرات

إجراء التعديالت التي أشاروا إليها على مقياس ع على اقتراحات المحكمين قام الباحث بوبعد االطال
، بحيث أصبح )1،2،4،5،9،11،12،20،32(السلوك العدواني، وتم تغيير صياغة العبارات اآلتية 

  ).2(فقرة، ملحق رقم  ) 34(المقياس بصورته النهائية يتكون من 

   ي مقياس السلوك العدوانثبات 3.4.2.2

وتم تعديلة ، (Spilt Half) بطريقة التجزئة النصفية" السلوك العدوانيقياس ملوتم حساب الثبات 
أي أن أداة الدراسة ) 0.83(ت النتائج  وقد جاء،(Spearman-Brown) براون -سبيرمانبمعادلة 

  .تتمتع بدرجة عالية من الثبات
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  طريقة التصحيح 3.4.2.3

 (5)وٌأعطيت " بشدة أوافق"في خمس مستويات الخماسي ) رتليك( تتدرج اإلجابات وفق تدريج  .3
 ،درجتان" معارض" و،درجات) 3(ٌأعطيت " محايد" درجات، و) 4(ٌأعطيت  "أوافق"درجات، و

  .تأخذ درجة واحدة" بشدة معارض"و

قد تم اعتماد المفتاح األتي بناء على قيمة المتوسط الحسابي لكل فقرة لتحديد ، فدرجة التقديرأما  .4
  . درجةال

  .درجة تقدير منخفضة) 2(أقل من   )1

  . درجة تقدير متوسطة) 3- 2(من   )2

  درجة تقدير مرتفعة) 3(أكثر من   )3

  
  : متغيرات الدراسة 3.5 

  : المتغيرات المستقلة3.5.1

  :  متغيرات مستقلة على النحو األتي(4)هناك 

  .وله فئتان ذكر، وأنثى: الجنس .1

 ية، مخيم وله ثالثة فئات مدينة، قر: مكان السكن .2

وله ثالث فئات دبلوم متوسط، ): مستوى تعليم األب، مستوى تعليم األم (تعليم الوالدين  .3
 .عليا ودراسات، وبكالوريوس

 : المتغيرات التابعة3.5.2

 .السلوك العدوانيو ،ة النرجسيتقدير .1

  : إجراءات الدراسة3.6

  :  اآلتيةتم تطبيق الدراسة وفقاً لإلجراءات

 . ري والدراسات السابقة لالستعانة بها في إعداد مسودة أداتي الدراسةمراجعة األدب النظ .1

تم إعداد أداتي الدراسة، وعرضهما على المحكمين، والتأكد من صدقهما ومالءمتهما  .2
 .ألغراض الدراسة
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 بأخذ كتاب رسـمي     .الحصول على اإلذن الرسمي الالزم لتطبيق الدراسة من الجهات المعنية          .3
 في تطبيق الدراسة على طلبة الصف العاشر         ة الباحث لعليا لتسهيل مهم  من عمادة الدراسات ا   

  . في المدارس الحكومية في منطقة جنوب الخليل موجه للمعنيين في التربية والتعليم

طلبة الصف العاشر للمدارس الحكومية في منطقة جميع تحديد مجتمع الدراسة والذي شمل  .4
 . جنوب الخليل

 .الدراسة بشكل عشوائيمن مجتمع اختيار العينة  .5

تطبيق مقياس السلوك العدواني على عينة استطالعية من خارج حدود العينة، حيث تكونت  .6
 . طالباً وطالبة، من أجل حساب معامل الثبات عن طريق التجزئة النصفية) 40(من

لقياس النرجسية والسلوك العدواني لدى ، )2011(تطبيق أداتي الدراسة خالل شهر نيسان .7
 .واستعادة االستبيانات ،لصف العاشر في المدارس الحكومية في منطقة جنوب الخليلطلبة ا

تفريغ البيانات وإدخالها للحاسوب وإجراء التحليل اإلحصائي الالزم بواسطة البرنامج  .8
 ) .SPSS ( للعلوم االجتماعيةاإلحصائي

  : المعالجة االحصائية3.7

  :  باألساليب اآلتية تلجة اإلحصائية الالزمة للبياناتمت اإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل المعا

  :أساليب المعالجة اإلحصائية التي اتبعت في تقنين أدوات الدراسة  : أوالً

 .استخراج األعداد والنسب المئوية .1

  . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .2

بات عن   للتحقق من الث(Pearson correlation) بيرسونطحساب معامل ارتبا .3
 .وتعديل ذلك بمعادلة سيبرمان براون) Split –Half( طريق التجزئة النصفية 

  : أساليب المعالجة اإلحصائية التي اتبعت في اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها: ثانياً

 )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(للمجموعة المستقلة  T.testاختبار  .1

 باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية One - Way Anova)( واختبار .2
(SPSS).  
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

يتناول هذا الفصل وصفاً لنتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث، بعد تصحيح استجابات الطلبة على               
تعرف على درجة النرجسية والعدوانية والعالقـة       مقاييس الدراسة، مصنفة حسب تسلسل أسئلتها، ولل      

  . بينهما لدى طلبة الصف العاشر
  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول 4.1 

المدارس النرجسية لدى طلبة الصف العاشر في  مظاهرما درجة انتشار : نص السؤال األول
   جنوب الخليل؟–الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

 المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة والنـسبة          عن هذا السؤال استخدم الباحث    ولإلجابة  
  :والجدول اآلتي يوضح ذلك) المئوية

  انتشارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة الدراسة حول مدى) 4.1(جدول رقم 
  .مرتبة ترتيبا تنازلياً النرجسية مظاهر

  
متوسط ال  العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
النسبة 

 المئوية
  الدرجة

  مرتفعة 0.818 1.175 4.078 أتذوق الفن والجمال 8
 مرتفعة 0.808 1.183 4.041 ال أقبل أن يرفض طلبي 21

 مرتفعة 0.804 1.171 4.020 . عظيماًسوف أكون شخصاً 34

 مرتفعة 0.801 1.094 4.005  ماذا أفعلأعرف دائماً 13

 مرتفعة 0.793 1.166 3.968 صف نفسي كشخصية قويةأأحب أن  7

 مرتفعة 0.792 1.131 3.963 أحب أن أكون مركز االهتمام 23

 مرتفعة 0.789 1.096 3.947  جيداًأرى نفسي قائداً 1

 مرتفعة 0.789 1.226 3.947 فعل أي شي بجرأةأ 24

 مرتفعة 0.781 1.049 3.906 أنا شخص متميز 14

 مرتفعة 0.776 1.097 3.880  للناس أن يتعلموا أشياء كثيرة منييمكن 26

 مرتفعة 0.766 1.212 3.833 التفوق شي ولد معي 31

15 
ن كل شخص يصرح لي عرف أنني جيد ألأ

 ذلك تماماً
3.770 1.063 0.754 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.75 1.134 3.750 عتقد أنني شخص مميزاًأ 2
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 مرتفعة 0.75 1.219 3.750 أحبذ أن أكون قائداً 18

  مرتفعة 0.739 1.373 3.697 حصل على ما أريدأقنع حتى ألن  30
 مرتفعة 0.728 1.176 3.640 ستطيع إقناع اآلخرين بسهولةأ 33

22 
نزعج عندما يالحظ الناس كيف أبدو وأنا أ

 بينهم
3.609 1.244 0.721 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.717 1.245 3.588 لدي القدرة للتأثير على الناس 4

 مرتفعة 0.715 1.308 3.578 أحب النظر إلى نفسي بالمرآة 10

 مرتفعة 0.715 1.430 3.578 تجاهيإأصر على كسب اآلخرين  29

 مرتفعة 0.713 1.367 3.567 )المديح( أحب اإلطراء  17

 مرتفعة 0.708 1.345 3.541 )السلطة(لدي رغبة في القوة  32

 مرتفعة 0.707 1.265 3.536 أنا أجرأ من اآلخرين 9

 مرتفعة 0.696 1.298 3.484 أنا حازم في التعامل مع اآلخرين 16

 مرتفعة 0.694 1.231 3.473  في المناقشةعادة أكون مسيطراً 11

 مرتفعة 0.688 1.276 3.442 كل شخص يحب أن يسمع قصصي 27

 مرتفعة 0.670 1.365 3.354 ظفر باغتنام الفرصأأحب أن  12

 مرتفعة 0.663 1.209 3.317 ن الناس يعترفون بسلطتييبدو أ 3

 مرتفعة 0.656 1.370 3.281 آلخرينلظهر نفسي أأحب أن  19

 مرتفعة 0.633 1.433 3.166 أحب النظر إلى جسمي 28

 مرتفعة 0.621 1.381 3.109 من السهل السيطرة على اآلخرين 25

 مرتفعة 0.602 1.436 3.010 ولدت ألكون قائداً 6

متوسطة 0.507 1.527 2.536 حسد اآلخرين على حظهم الجيدأ 20
متوسطة 0.476 1.423 2.380 حب التسلط على اآلخرينأ 5
 مرتفعة 0.716 1.256 3.581 الدرجة الكلية 

انتشار درجة   مما يدل على أن، مرتفعةالمقياس أن الدرجة الكلية لفقرات )4.1(يتضح من الجدول 

 –المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لبة الصف العاشر في النرجسية لدى طمظاهر 

 قد حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية والتي ،)8(يتضح أن الفقرة ، كما  مرتفعة،جنوب الخليل

 قد حصلت على ،)5( وأن الفقرة ، " أتذوق الفن والجمال"حصلت على درجة تقدير مرتفعة، وتنص 

 أحب التسلط على "وتنص ،متوسطة  والتي حصلت على درجة تقدير، الحسابيةأقل المتوسطات

  ."اآلخرين
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   :الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال 4.2

المدارس   فيمتوسطات النرجسية لدى طلبة الصف العاشربين هل توجد فروق : نينص السؤال الثا
تعليم  ، مكان السكن،لمتغيرات الجنسزى  تع جنوب الخليل–الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

  ؟) مستوى تعليم األب،مستوى تعليم األم(الوالدين 

  :  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى4.2.1

 بين) α ≥ 0.05 (الداللة ال توجد فروق ذات دالل إحصائية عند مستوى  : األولىالفرضيةنص 
 الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم المدارسمتوسطات النرجسية لدى طلبة الصف العاشر في 

  .الجنستعزى لمتغير  جنوب الخليل –

للمجموعتين مستقلتين للتعرف فيما إذا  )t(استخدم الباحث اختبار، ة الفرضي هذه وللتحقق من صحة
  ).4.2(كما يبين الجدول ) α ≤0.05(كانت الفروق بين المتوسطات دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً  )Independent Samples Test(" t"نتائج اختبار ) 4.2(ول جد

  .لمتغير الجنس

 عدد الطلبة المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

الحرية

) ت(قيمة 

المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 21.08 15.122 93 ذكر

 20.81 121.05 99 أنثى
190 485.0 0.961 

  (α≤0.05)   دالة احصائيا عند مستوى الداللة*

، وهي أكبر من )α= 0.961(أن قيمة مستوى الداللة اإلحصائية المحسوبة ) 4.2(ويتبين من الجدول 
 ة بين متوسطات درجة النرجسي، مما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائياً)α ≤ 0.05(قيمة  

  .تعزى لمتغير الجنس

  :  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية4.2.2

 بين) α ≥0.05 (الداللة ال توجد فروق ذات دالل إحصائية عند مستوى  :الثانية الفرضيةنص 
المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم متوسطات النرجسية لدى طلبة الصف العاشر في 

  .مكان السكنتعزى لمتغير  جنوب الخليل –

 One Way Analysis of(  استخدم الباحث اختبار تحليل التباين األحادي، هذه الفرضيةارختبولال

Variance ( كما يبين الجدول)4.3.(  
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) One Way Analysis of Variance(  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) 4.3( جدول رقم  
 .النرجسية تبعا لمتغير السكن لمدى

 درجات الحرية مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1143.82 2286.163 2 بين المجموعات

81158.816 189 داخل المجموعات

83444.979 191 المجموع
429.412 

2.662 0.072 

  (α≤0.05)   دالة احصائيا عند مستوى الداللة*

، وهي أكبر )α= 0.072(اللة اإلحصائية المحسوبة  أن قيمة مستوى الد) 4.3( يتضح من الجدول 
 مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين ،)α≤0.05(من قيمة 
  . تعزى لمتغير السكنةدرجة النرجسي متوسطات

  :  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة4.2.3

 بين) α ≥0.05 (الداللة حصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات دالل إ:  الثالثةالفرضيةنص 
المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم متوسطات النرجسية لدى طلبة الصف العاشر في 

  . الوالدينمتعليتعزى لمتغير  جنوب الخليل –

 One Way Analysis of( استخدم الباحث اختبار تحليل التباين األحادي :ولإلجابة عن الفرضية

Variance ( كما يبين الجدولين)4.5(و)4.4(  

) One Way Analysis of Variance(  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 4.4(جدول رقم 
  .  األبم لمتغير تعليلمدى النرجسية تبعاً

  

 درجات الحرية مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1125.027 2250.054 2 المجموعاتبين 

 81194.925 189 داخل المجموعات

 83444.979 191 المجموع
429.603 

2.619 0.076 

  (α≤0.05)   دالة احصائيا عند مستوى الداللة*
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، وهي أكبر من )α= 0.076(أن قيمة مستوى الداللة اإلحصائية المحسوبة ) 4.4(ويتبين من الجدول 
 مما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجة النرجسية ،)α ≤ 0.05(قيمة 

  . األبمتعزى لمتغير تعلي
لمدى ) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 4.5(قم  رجدول

   . لمتغير تعليم األمالنرجسية تبعاً

 مصدر التباين
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

ط متوس

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 435.615 871.230 2 بين المجموعات

 82573.749 189داخل المجموعات

 83444.979 191 المجموع
436.898 

0.997 0.371 

 (α≤0.05)   دالة احصائيا عند مستوى الداللة*

، وهي أكبر من )α= 0.371(وبة أن قيمة مستوى الداللة اإلحصائية المحس) 4.5(ويتبين من الجدول 

، مما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجة النرجسية  )α ≤ 0.05(قيمة 

  . األممتعزى لمتغير تعلي

    الثالثالسؤالب النتائج المتعلقة 4.4

رس المداالسلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر في مظاهر ما درجة انتشار : نص السؤال الرابع

   جنوب الخليل؟–الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

 السؤال استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة ولإلجابة عن هذا

  : يوضح ذلك)4.6(المئوية، والجدول 
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 لدراسة حول مدىيوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة ا) 4.6(جدول رقم 
 . تنازلياًالسلوك العدواني مرتبة ترتيباً مظاهرانتشار 

المتوسط   العبارةالرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  الدرجة المئوية

  مرتفعة 0.797 3.9891.210 شعر في بعض األحيان أنني متضايق جداًأ 30
 مرتفعة 0.758 3.7911.188 أميل للمجادلة والنقاش  12
 مرتفعة 0.753 3.7651.291 غضب بسرعة إذا ضايقني أي فردأ 27
 مرتفعة 0.734 3.6711.447 أفضل مشاهدة المصارعة والمالكمة 3

 مرتفعة 0.720 3.6041.277  من عادات المحيطين بي أتضايق كثيراً 28

23 
 ًأني ارتكبت خطأشعر في كثير من األوقات أ

 0.719 3.5981.290 ما 
 مرتفعة

 مرتفعة 0.718 3.5931.346 شعر أنني شخص متقلب المزاج أ 25

2 
إذا تم استفزازي من جانب شخص آخر أجدني 

 0.716 3.5831.254 مدفوعاً لضربه
 مرتفعة

 مرتفعة 0.715 3.5781.374  لم يفهمني اآلخرونإذاغضب بسرعة أ 34
 مرتفعة 0.689 3.4471.427 تغضبني بعض عادات  أفراد أسرتي 32

1 
ستطيع ضبط نفسي أفي بعض األحيان ال 

 0.679 3.3951.232 لضرب شخص آخر
 مرتفعة

 مرتفعة 0.679 3.3951.391 شعر أن لدي حساسية شديدة للنقدأ 29
 مرتفعة 0.675 3.3751.412 من الصعب علي ضبط مزاجي  26

31 
ينتابني الضيق والكرب ألخطاء بسيطة من 

 0.660 3.3021.346 المحيطين بي
 مرتفعة

 مرتفعة 0.644 3.221.464 أوجه اللوم والنقد لذاتي على كل تصرفاتي  21
 مرتفعة 0.617 3.0881.375 ينفذ صبري بسهولة عند التعامل مع اآلخرين  33
 مرتفعة 0.611 3.0571.384 ن الناس تدبر المكائد من خلفي أشعر وكأ 18
 متوسط 0.591 2.9581.489 أقوم بتحطيم بعض األشياء إذا استفززت 4

 متوسط 0.590 2.9531.622 شعر بالسعادة عند مشاهدة المقاتلة أ 20
 متوسط 0.588 2.9421.384 ستطيع إثارة من حولي لفظيا بسهولةأ 13

17 
إذا أهانني شخص ما إهانة لفظية أرد عليه 

 0.588 2.9421.469 بأكثر منها
 متوسط

 متوسط 0.560 2.8021.458 ستخدم العنف لحماية حقوقي أ 5
 متوسط 0.556 2.7811.441 أرد اإلساءة البدنية بأقوى منها  6

 متوسط 0.546 2.7341.329 أوجه اللوم والنقد لآلخرين على كل تصرفاتهم 24
 متوسط 0.540 2.7031.380 شعر برغبة في عمل عكس ما يطلب مني أ 22
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 متوسط 0.526 2.6301.494 ثل إن مبدئي في الحياة رد االهانة بالم 16

19 
من السهل علي خلق جو من التوتر والخوف 

 0.470 2.3541.395 بين األصدقاء 
 متوسط

11 
شتم المحيطين بي بألفاظ نابية عندما اختلف أ

 0.447 2.2391.320 معهم
 متوسط

14 
في تعبيراتي اللفظية ال أراعى شعور 

 0.430 2.1511.241 المحيطين من حولي 
 متوسط

 متوسط 0.418 2.0931.270 أشارك في المشاجرات بدون سبب  10
 منخفض 0.367 1.8381.068 أميل للسخرية من آراء اآلخرين 15

7 
 أفكر في إيذاء شخص ما بدون سبب أحياناً
 0.364 1.8221.139 كاف 

 منخفض

 منخفض 0.331 1.6561.041 أرغب في إتالف ممتلكات اآلخرين 9
 منخفض 0.316 1.5831.084 الحيوانات وأعذبها أضايق  8
 متوسطة 0.592 2.9601.333 الدرجة الكلية  

  
  انتشار مما يدل على أن درجة، متوسطة المقياس أن الدرجة الكلية للفقرات)4.6 (يتضح من الجدول

لتربية المدارس الحكومية التابعة لمديرية الدى طلبة الصف العاشر في  السلوك العدواني مظاهر
 قد حصلت على أعلى المتوسطات ،)30(يتضح أن الفقرة ، و متوسطة، جنوب الخليل–والتعليم 
شعر في بعض األحيان أنني متضايق أ " والتي حصلت على درجة تقدير مرتفعة، وتنص ،الحسابية

  والتي حصلت على درجة تقدير، قد حصلت على أقل المتوسطات الحسابية،)8( وأن الفقرة " جداً
 . أحب أضايق الحيوانات وأعذبها"وتنص منخفضة

  الرابعالسؤال ب النتائج المتعلقة 4.5 

هل توجد فروق في متوسطات السلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر في  :خامسنص السؤال ال
 مكان لمتغيرات الجنس، تعزى  جنوب الخليل–المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

  ؟) مستوى تعليم األباألم،مستوى تعليم (  تعليم الوالدين ،السكن

  : النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة4.5.1 

بين  ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :  نص الفرضية الرابعة
ة لمديرية التربية المدارس الحكومية التابعمتوسطات السلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر في 

   .الجنستعزى لمتغير  جنوب الخليل –والتعليم 
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 كما ،)t "")Independent Samples Test"نتائج اختبار ولإلجابة عن هذه الفرضية استخدم الباحث 
    ).4.7(يبين الجدول 

الستجابات أفراد عينة الدراسة  )Independent Samples Test("" t"نتائج اختبار  ) 4.7(جدول 
  .وفقاً لمتغير الجنس

المتوسط  عدد الطلبة المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

) ت(قيمة 

المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 21.49 105.56 93 ذكر 

 19.15 96.03 99 أنثى 
190 3.25 0.448 

  (α≤0.05)   دالة احصائيا عند مستوى الداللة*
، وهي أكبر من )α= 0.448( أن قيمة مستوى الداللة اإلحصائية المحسوبة )4.7(ويتبين من الجدول 

 بين متوسطات درجة السلوك ، مما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائياً)α ≤ 0.05(قيمة  
  .العدواني تعزى لمتغير الجنس

  : النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة4.5.2

 بين ) α ≥ 0.05( لة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دال: الخامسة نص الفرضية
المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية في  متوسطات السلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر

  . مكان السكنرتعزى لمتغي جنوب الخليل –والتعليم 

 One Way Analysis of(هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار تحليل التباين األحادي ختبار وال

Variance ( كما يبين الجدول)4.8.(     

لمدى ) One Way Analysis of Variance(  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 4.8(جدول 
 . لمتغير السكنانتشار السلوك العدواني تبعاً

مجموع درجات الحرية مصدر التباين

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

 لةالدال

 2275.018 4550.035 2 بين المجموعات

ــل  داخـــــ
 المجموعات

189 78275.585 

 82825.62 191 المجموع

414.157 
5.493 0.005 

  (α≤0.05)   دالة احصائيا عند مستوى الداللة*
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، )α= 0.005(أن قيمـة مـستوى الداللـة اإلحـصائية المحـسوبة       ) 4.8( يتضح مـن الجـدول    

مما يدل على وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى               ) α≤0.05( من قيمة    قلوهي أ 

ولمعرفـة مـصدر الفـروق قـام         ، لمتغيـر الـسكن    الداللة بين متوسطات السلوك العدواني تبعـاً      

مكـان  متغيـر    للمقارنات البعديـة بـين المتوسـطات فـي        ) Scheffe(باستخدام اختبار    الباحث،

   )4.9( كما بينه الجدول رقم السكن،

ــدول  ــار  )4.9(ج ــائج اختب ــسابية  ) Scheffe(نت ــطات الح ــين المتوس ــة ب ــات البعدي للمقارن

  . مكان السكنمتغير الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب

 الفرق في المتوسطات المتغير

 -7.503 قرية
 مدينة

 6.871 مخيم

 7.503 مدينة
 قرية

 14.374 مخيم

 -6.871 مدينة

مكان 
  السكن
  
 مخيم 

  قرية 
 14.374- 

  
 متوسطات متغير بينتشير إلى أن الفروق ) Scheffe(أن نتائج اختبار ) 4.9(يتضح من الجدول 

  .القريةسكان  لصالحمكان السكن 
  : النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة4.5.3

 بين )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :  السادسة نص الفرضية
المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية ات السلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر في متوسط

  .تعليم الوالدين تعزى لمتغير جنوب الخليل –والتعليم 

 One Way Analysis of( ولإلجابة عن هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار تحليل التباين األحادي

Variance(، كما يبين الجدول )4.12(و )4.11(و )4.10(.   
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لمدى ) One Way Analysis of Variance(  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 4.10(جدول 
   . لمتغير تعليم األبانتشار السلوك العدواني تبعاً

درجــــات  مصدر التباين
 الحرية

ــوع  مجمــ
 المربعات

ــط  متوســ
 المربعات

قيمــــة ف 
 المحسوبة

ــستوى  مـ
 الداللة

 1252.738 2505.477 2 بين المجموعات
ــل  داخـــــ

80320.143 189 المجموعات

82825.620 191 المجموع
424.974 

2.948 0.055 

  (α≤0.05)   دالة احصائيا عند مستوى الداللة*

، )α= 055(أن قيمـة مـستوى الداللـة اإلحـصائية المحـسوبة              ) 4.10(يتضح مـن الجـدول      

م وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد            مما يدل على عـد    ) α≤0.05(وهي أكبر من قيمة     

  .تعزى لمتغير تعليم األب مستوى الداللة بين متوسطات السلوك العدواني

ــدول  ــادي ) 4.11(ج ــاين األح ــل التب ــار تحلي ــائج اختب  One Way Analysis of(  نت

Variance (ًلمتغير تعليم األملمدى انتشار السلوك العدواني تبعا  . 

درجــــات  مصدر التباين

 يةالحر

ــوع  مجمــ

 المربعات

ــط  متوســ

 المربعات

قيمــــة ف 

 المحسوبة

ــستوى  مـ

 الداللة

 1344.394 2688.789 2 بين المجموعات

80136.831 189 داخل المجموعات

82825.620 191 المجموع
424.004 

3.171 0.044 

   (α≤0.05)   دالة احصائيا عند مستوى الداللة*

، )α= 0.044(ى الداللـة اإلحـصائية المحـسوبة        أن قيمـة مـستو    ) 4.11(يتضح مـن الجـدول      

 مما يدل على وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى                ،)α≤0.05(وهي أقل من قيمة     

 ولمعرفـة مـصدر الفـروق       ،تعـزى لمتغيـر تعلـيم األم       الداللة بين متوسطات السلوك العدواني    

متغيـر تعلـيم      المتوسـطات فـي    للمقارنات البعدية بـين   ) Scheffe(باستخدام اختبار    قام الباحث، 

  )4.12( كما بينه الجدول رقم ،األم
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للمقارنـات البعديـة بـين المتوسـطات الحـسابية          ) Scheffe(نتائج اختبـار    ) 4.12(الجدول رقم   

  .متغير تعليم األم الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب

الفرق في المتوسطات المتغير
ة شهادة الثانوية العام 0.091 دبلوم

  فأقل

 
 بكالوريوس فأعلى

 
9.371- 

  شهادة الثانوية العامة فأقل
 

0.091- 
 دبلوم

 -9.462 بكالوريوس فأعلى

  شهادة الثانوية العامة فأقل
 

9.371 

  تعليم
  

   ماأل 
  
 بكالوريوس فأعلى 

  دبلوم 
 9.462 

        
متوسطات متغير  بينروق تشير إلى أن الف) Scheffe(أن نتائج اختبار ) 4.12(يتضح من الجدول 
  . بكالوريوس فأعلىتعليم األم لصالح

  
  : الخامسالسؤالب  النتائج المتعلقة4.6
                   
لدى طلبة هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النرجسية والسلوك العدواني :  السؤال الخامسنص

   جنوب الخليل؟–التعليم المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والصف العاشر 

   .النتائج المتعلقة الفرضية السابعة 4.6.1

بين  )α≤0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد عالقة ذاتال : نص الفرضية السابعة 
المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية  في ك العدواني لدى طلبة الصف العاشروالسلو النرجسية
 . لخليل جنوب ا–والتعليم 

فقد استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون بين النرجسية والسلوك  :ولتحقق من صحة الفرضية 

 جنوب –المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لدى طلبة الصف العاشر العدواني 

القة  وجود ع مما يدل على،معامل ارتباط عال، أي )0.84(حيث كان معامل االرتباط ، الخليل

  .بين النرجسية والسلوك العدوانيارتباطية موجبة 
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  الفصل الخامس
 

  مناقشة نتائج الدراسة

مقياسي النرجسية  الطلبة على استجاباتيتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي أظهرها تحليل 
 في حدود اإلطار النظري للدراسة، ونتائج الدراسات السابقة التي أمكن ، وتفسيرهاوالسلوك العدواني

 التي خرج بها الباحث  والمقترحات،الحصول عليها، كما يستعرض هذا الفصل مجموعة التوصيات
  . في ضوء ذلك

  المتعلقة بالسؤال األول مناقشة نتائج اإلجابة   5.1

المدارس الحكومية ية لدى طلبة الصف العاشر في النرجس مظاهرما درجة انتشار:  نص السؤال األول
  جنوب الخليل؟–التابعة لمديرية التربية والتعليم 

المدارس الحكومية  النرجسية لدى طلبة الصف العاشر في  مظاهرانتشاردرجة أن تشير النتائج إلى 
  . مرتفعة، جنوب الخليل–التابعة لمديرية التربية والتعليم 

تمثل مرحلة النمو التي تلي  والتي ، مرحلة المراهقة التي يمرون بهالىإتيجة الباحث هذه النيفسر و
 وتحدث تغييرات فسيولوجية يكون لها آثرها ،مراحل الطفولة، وخاللها ينمو الجسم بمعدالت سريعة

النفسية في حياة المراهق، كما تنمو اإلمكانات العقلية، ويمر المراهق بخبرات انفعالية واجتماعية 
 وتكون معتقداته واتجاهاته وقيمة عن نفسه وعن أسرته وعن الناس وعن المجتمع ،ر خبراتهوتظه

   . ولقد تناول كثير من الفالسفة مرحلة المراهقة بالوصف على أنها مرحلة خطيرة،والوطن والدين

م أن المراهقين تستهويهم النزوات، وهم عدوانيين وليس من السهل السيطرة عليه: يرى أرسطووكما  
 أنني على دائماً المراهق ويقول ،وهم دائما على استعداد ألن يذهبوا إلى آخر مدى بنزواتهم وآرائهم

 منه في أن يحقق مطالبة يتوتر المراهق ويزداد عناده وعصبيته أمالً و،العصبية وحدة التعاملوحق 
   .)2009 المسيفري،(  هغير مكترث بمشاعر اآلخرين أو طريقة تحقيق مطالب

اضطرابات و ،عدم القدرة على اتخاذ القرار و،الخوف ،المشكالت التي تواجه المراهق القلق ومن
 ي وه، عموماً بالمعنى السلبيستعملتالتي  ة نراه سائداً في الشخصية النرجسي ماوهو ،الشخصية

بل تأخذ تعطي   وال،تتحمل المسؤولية التي ال  والشخصية المدللة، وحب الذات المفرط،قترن باألنانيةت
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 ،إلى اإلشباع  وأننا جميعاً لدينا رغبات نرجسية تحتاج،بمعنى حب الذات الطبيعيتستعمل و ،دائماً
، الضروري إشباعها وتلبيتها  وحب الذات موجودة من الطفولة ومن،وأيضاً أن الدوافع النرجسية

ولة  أي أن هناك درجة طبيعية مقب،ونسبي ويمكن أن يطرح موضوع النرجسية بشكل كمي
ولكنها عندما تزيد في كميتها وشدتها فإنها تصبح مرضية  ،وضرورية من النرجسية عند جميع البشر

الجهود للحد من النرجسية المفرطة والوقاية منها وتعديل األساليب   مما يطرح أهمية،وضارة ومؤذية
والشكل ، الهتمام بالفرديةا وفي عصرنا الحالي يزداد ،التي تؤكد على الفردية واألنانية التربوية والقيم

  .(Young,2003)النرجسي وربما يساهم ذلك في ازدياد السلوك، والصورة والتجميل

 النرجسية هي مؤشر مهم للثقة بالنفس أن نجد ،التحليل النفسي للنرجسية ومن خالل وصف مدرسة
 باتجاه الزيادة يؤدي وأن مسألة تجاوز الحدود ، ولكن بحدود معينة، واحترام الذات،بالذات واالعتداد

انخفاض  أن إذ ، والعكس من ذلك صحيح، النرجسيةإلى الغرور وبدوره الغرور المستمر يؤدي إلى
ن أ وبهذا ف،باآلخرين  واحتقاره لنفسه مقارنةوإمكاناته يعني عدم ثقة الفرد بقدراته ،درجات النرجسية

 اإلنسانحرارة جسم  ي درجة كما هو الحال ف، مستويات النرجسية هي المستوى المتوسطأفضل
 وقولنا ،مرضية معينة  لحالةدرجة مئوية وانخفاضها عن ذلك المستوى مؤشراً )37(زيادتها عن 
  .)2011المالح،(  درجتها لديه عاليةأننه نرجسي يعني ألشخص ما 

 والتي حصلت على ،قد حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية) 8(تشير النتائج إلى أن الفقرة كما 
قد حصلت على أقل المتوسطات ) 5( وأن الفقرة ، " أتذوق الفن والجمال"درجة تقدير مرتفعة، وتنص 

  " أحب التسلط على اآلخرين"وتنص ، والتي حصلت على درجة تقدير متوسطة،الحسابية
 وهذا ما دلت ، السمات والخصائص المشتركة لطبيعة النرجسيينبناء على الباحث هذه النتائج ويفسر
تذوق الفن منها : ه فقرات مقياس النرجسية التي عبرت عن مظاهر أساسيه للشخصية النرجسيةعلي

 واالهتمام ،الشعور بالعظمةو ، واألنانية،اإلعجاب و، والمديح،زوالتميي ،مركز االهتمامو ،والجمال
  . بالمظهر

تكلف أو المصطنع، الهدوء الم، و الداخليةاالستغراق في الشؤون فهي الشخصية النرجسيةأما سمات و
الطموح الزائد ، ووإظهار تكيف اجتماعي كبير يغطي تشويه عميق في العالقات الداخلية مع اآلخرين

 اإلعجاب ىاعتماد كبير عل، والشعور بالعظمة مع مشاعر شديدة بالنقص جنباً إلى جنب، وبأي ثمن
ة المستمرة في البحث عن الرغب، والشعور بالملل والضيق والفراغو ، وهتاف االستحسان،الخارجي
 ، والتعاطف مع اآلخرين،عدم القدرة على الحب و، والجمال من أجل اإلشباع، والقوة،األلمعية

حسد شديد ومزمن ، و وعدم الرأفة بهم،استغالل اآلخرين، والحيرة المزمنة وعدم الرضا عن النفسو
قيمة  ل النرجسيون نحو إعطاءويمي ، والقدرة المطلقة، مثل تحقير اآلخرين،ودفاع عن هذا الحسد

     .)2000أبو فرحة،( المثالية في آبائهم من حيث المركز والعطاء  والبحث عن،عالية ألفعالهم
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 وأنه ،يسيطر على صاحبها حب الذات وأهميتها,  بالعظمةيغير عاد كما يصاحب الشخصية شعور
 ينتظر من ، خاصة الناسيمكن أن يفهمه إال  ال،شخص نادر الوجود أو أنه من نوع خاص فريد
وهو استغاللي ابتزازي وصولي يستفيد من مزايا , اآلخرين احتراماً من نوع خاص لشخصه وأفكاره
والصفة األساسية ،  وهو غيور متمركز حول ذاته،اآلخرين وظروفهم في تحقيق مصالحه الشخصية

 ، واألذكى، واألجمل،فضل ويري أنه األ، فالنرجسي عاشق لنفسه،في الشخصية النرجسية هي األنانية
  ولذلك فهو يستبيح لنفسه استغالل الناس والسخرية منهم، والنرجسي يهتم ،ويري الناس أقل منه

 وكيف ، ويعنيه كيف يبدو في عيون اآلخرين، في اختيار مالبسه ويدقق كثيراً، بمظهرة وأناقتهكثيراً
نقد، وال يريد أن يسمع إال المديح وكلمات  ويحنقه الويستفزه التجاهل من قبلهم جداً, يثير إعجابهم

 ).2011،عناسوة ( اإلعجاب
 
 عن الحساسية المفرطة  فضالً،من سمات هذه الشخصية هو الشعور بالعظمة في الخيال والسلوكو

نه ال يحمل أية مودة  إ والتقييم لآلخرين فالكل يراهم بعين االستصغار أو اقل منه دائماً،،في الرؤية
  محبة الذات،أي يحمل جزءاً كبيراً من األنانية، وتجاه إي إنساناقر للعاطفة أو الحنان لآلخرين ويفت

 حب الذات المفرط ، وكذلك والعكس بالعكس،كلما زاد حب المرء لذاته قلت محبته لآلخرينو
 ، ورؤية اآلخر بدونية وتعالي،تضخم الذاتو ،استغالل العالقات مع اآلخرين إلى حد ال نهاية لهو
 نخرياالقتناع التام بأنه العظيم الذي ال يمكن أن يقوم اآلو ، والمبالغة بانجازاته،مغاالة بما يقوم بهالو

اإلحساس الدائم بأن تفكيره وقدراته ال يمتلكها أي من و ،الخيال الواسع بتضخيم أعمالهو ،بما قام به
  .) 1979،الجاش(البشر 

التي أظهرت أن النرجسية شائعة لدى العبي ) 2005( دراسة القدومي ةجينتمع  وتتفق هذه النتيجة
 %)73(  حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية إلى،الكرة الطائرة في فلسطين

 حيث كانت التي أظهرت أن مستوى النرجسية متوسطاً) 2001(نايف  دراسةوتختلف مع نتيجة 
 الشخصية  مستوىالتي أظهرت أن) 2004( وشيدراسة االتر، و)%67.6(النسبة المئوية للنرجسية 

  . من متوسط المجتمعلىأعالجامعة  طلبة لدى النرجسية
  

   ني بالسؤال الثاالمتعلقةمناقشة نتائج اإلجابة  5.1.2

  في متوسطات النرجسية لدى طلبة الصف العاشربينهل توجد فروق : نينص السؤال الثا
 مكان ، الجنسلمتغيرات تعزى  جنوب الخليل–المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

  ؟) مستوى تعليم األب ـمستوى تعليم األم(الدين تعليم الو ،السكن
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   :الفرضية األولىبالمتعلقة مناقشة نتائج اإلجابة  5.1.2.1

  بين)α≤0.05(الداللة  إحصائية عند مستوى ةال توجد فروق ذات دالل :نص الفرضية األولى
ة والتعليم  المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربيفي  النرجسية لدى طلبة الصف العاشر توسطاتم

  .الجنستعزى لمتغير  جنوب الخليل

 تعزى لمتغير ة بين متوسطات درجة النرجسيعدم وجود فروق دالة إحصائياً أظهرت نتائج الدراسة

  .الجنس

 والتي توجد في ،الخصائص العامة للشخصية النرجسية يرى الباحث أنه يمكن تفسير ذلك في ضوء
 كما تعود إلى اهتمامات الجنسين في الوقت الحاضر بالذات ،ىاألفراد على حد سواء بين الذكر واألنث

 بحيث ،واالهتمام بالمظهر، وزيادة الفرص للمرأة،  ولفت االنتباه واإلعجاب، والجمال،والتمييز
لنرجسية، لأصبحت تنافس الرجل في جميع الميادين، كما أن للبيئة دور مهم في تنمية بعض سمات 

  والجمال، والقوة،البحث عن األلمعية في الذكر واألنثى ل الفروق بينوهنالك دور اإلعالم في تقلي
   . والمنافسة على األدوار والمهن، والتجميل،واألناقة

 ،األولاللقاء   منأمامك تشعر بنرجسية الشخص الذي أنفمن الممكن , والنرجسية لها درجات متباينة
 في مقالته مقدمة النرجسية عام   النرجسيةوقد تطرق فرويد للشخصية،  ال تشعر به بتاتاًأنوممكن 

 ففي السنة ،اإلنسانالنمو التي يمر بها   مراحلإحدىن النرجسية تعبر عن أ يؤمن بوهو )1914(
 أن أي ،اآلخرين ومع الوقت يتمركز حول ،ذاته  من العمر نجد الطفل الصغير متمركز حولاألولى
 لفرويد هي مؤشر مهم والنرجسية تبعاً ،اآلخرينحب  يأتي وبعدها ، هي من حب ذاتهاإلنسانبداية 

 الذي ، الغرورإلى تفوق عن حدها تؤدي  إذا كانت ولكن،بالنفس واحترامها  واالعتزاز،للثقة بالنفس
 فانخفاض النرجسية يعني عدم الثقة بقدرات ،والعكس صحيح تماماً ، النرجسيةإلىبدوره يؤدي 

 ، تكون متوسطأن بشرط ،اإلنسانسية ضرورية في حياة ن النرجأيؤمن ب فرويدو ، الفردوإمكانات
   (Young,2003) .الحدود وال تتجاوز

 ،األفراد حيث توجد لدى جميع ، سمات الشخصيةوإحدى ،هي حب الذاتمفهوم النرجسية أي أن 
يمتلكها   ومنهم من، بهاألول فمنهم من تكون نرجسيته واضحة من اللقاء ،ولكن بدرجات متباينة

كما في (في النرجسية  األفراد الفرق بين أنوبهذا يمكن القول ،  ما ندرإال وال تظهر ،يلةبدرجة قل
  .)2011زهوه، ( النوع هو فرق في الدرجة ال في) سواها من السمات الشخصية

 تعزى وجود فروق في النرجسيةالتي أظهرت ) 2001(نايف  دراسةوتختلف هذه النتيجة مع نتيجة 
  . لذكور لصالح اسلمتغير الجن
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  :  الثانيةالفرضيةبالمتعلقة مناقشة نتائج اإلجابة  5.1.2.2

بين  )α≤0.05(الداللة ال توجد فروق ذات دالل إحصائية عند مستوى  :نص الفرضية الثانية
المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم متوسطات النرجسية لدى طلبة الصف العاشر في 

  .مكان السكنتغير تعزى لم جنوب الخليل

درجة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين متوسطات أظهرت نتائج الدراسة

  .ن تعزى لمتغير السكةالنرجسي

والمدينة، وذلك للترابط بين أالقرية  وأالباحث إلى أن طبيعة البيئة الفلسطينية واحدة سواء المخيم يرى 
خاصة  والسياسية، ، والثقافية، واالجتماعية،ي جميع المجاالت االقتصادية ف،القرية والمخيم والمدينة

 وحدوث التواصل والتفاعل االجتماعي على الرغم من ،في الفترة األخيرة بعد االنتفاضة الثانية
 توجد لدى جميع ،هاسماتإضافة إلى أن الشخصية بمعنى المهارة واللباقة االجتماعية و ،الحواجز
   . مكان السكنلمتغير ، لذلك ال يوجد فرق في النرجسية يعزى متباينةبدرجات األفراد

ويتأثر مفهوم النرجسية إلى حد كبير بالعالقات األسرية بين الطفل ووالديه فالفروق في الجو األسري 
 وفي تقدير هؤالء األطفال ، بين األطفال في مكونات الشخصية يجعل فروقاً،وطرق التنشئة الوالدية

 ومفهوم ، في تكوين الشعور باألمن ايجابياًن للعالقات األسرة الدافئة أثراًإوبشكل عام ف ،ألنفسهم
 ومفهوم النرجسية من حيث تكوينه ومالءمته نتيجة تأثير التفاعل مع ، عند الطفلالنرجسية ايجابياً

لحرمان الثقافي  وا،البيئة، ويتحدد تأثير البيئة بمدى خصب الخبرة التي تيسرها للطفل فالخبرة الفقيرة
  .لهما تأثير سلبي على مفهوم النرجسية

 والعادات ،والشخصية كمثير هي ما يتركه الفرد من انطباعات في اآلخرين أو مجموعة االستعدادات
 والنموذج الكلي لسلوك الفرد، ، ما ينظم وينسق بين جميع نشاطات الفرد،والدوافع للفرد، والميول

 ومعظم العلماء يميلون إلى ، والتفرد والتميز في سلوك الفرد، مع بيئتهونموذج التوافق الخاص بالفرد
تعريف ألبورت للشخصية وهي التنظيم الدينامي للفرد لتلك األجهزة الجسمية النفسية التي تحدد طابعه 

  ).2010،النجاشي(الفريد في التوافق مع بيئته 

 تعزى وجود فروق في النرجسيةهرت والتي أظ) 2001(نايف  دراسةوتختلف هذه النتيجة مع نتيجة 
  . السكن لصالح طلبة المدينةمكانلمتغير 
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  : الثالثةالفرضيةبالمتعلقة مناقشة نتائج اإلجابة  5.1.2.3

 بين )α≤0.05(الداللة ال توجد فروق ذات دالل إحصائية عند مستوى : نص الفرضية الثالثة
ارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم المد في ت النرجسية لدى طلبة الصف العاشرمتوسطا

  .الوالدين تعليم تعزى لمتغير جنوب الخليل

 بين متوسطات درجة النرجسية تعزى لمتغير عدم وجود فروق دالة إحصائياً أظهرت نتائج الدراسة

  . األممتعلي و األبمتعلي

تعرض لها الفرد في مراحل النمو طبيعة التنشئة االجتماعية التي ي الباحث هذه النتائج إلى و يعز
 أن فالتعزيز للتمركز على الذات الذي يمارسه الطفل يساعد في ،وخاصة مرحلة الطفولة ،المختلفة

  .األخرىيستمر معه للمراحل 
  تحويرهاأو في تطوير واثبات الشخصية النرجسية من ناحية مهماً االجتماعية دوراً تلعب التنشئةو 

 اآلخرين إلىاالنفعالي   عندما يميل ذكاء الفرد،أخرى من ناحية اآلخرين حب إلىوتطويرها وتحويلها 
 ،بأطفالها األمهذا على عالقة  ويعتمد،  عندها تكون الشخصية اعتيادية، في هذا الحبوأشاركهم

 التعزيز األطفالواجهت الشخصية النرجسية لدى  فإذاتجاههم، اونوعية التعامل والسلوك الذي تتبعه 
 إلى من مكونات شخصيتهم يحملونها عندها تكون جزءاً ، والتدعيم خالل مراحل الطفولةةواإلثاب

 وحب باألنانية اآلخرين بحيث تتسم عالقاتهم مع ،المراهقة والرشد  لمرحلةإيالمراحل التي بعدها 
    .)2011،المخزومي(عه م على من يتعاملونوالتعالي ، والشعور بالعظمة،العاطفي  والبرود،الذات

 وذلك في حدود علم ، وتبقى هذه النتيجة وحيدة،وال يوجد دراسة نتيجتها تتفق مع  نتيجة هذه الدراسة
  .الباحث

  لثالثالسؤال االمتعلقة ب مناقشة نتائج اإلجابة 5.1.3

المدارس السلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر في مظاهر ما درجة انتشار : ثالثنص السؤال ال

   جنوب الخليل؟– لمديرية التربية والتعليم الحكومية التابعة

لدى طلبة الصف العاشر في  السلوك العدواني مظاهر انتشار أن درجة أظهرت نتائج الدراسة
 . متوسطة، جنوب الخليل–المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

 ،متعلم من خالل المالحظة  السلوك العدوانيفي كونيمكن أن تفسر هذه النتائج أن الباحث يرى 
  .وبشكل ال شعوري ، فيقلدها،ويحبها كثيرا الفرد، التقمص لشخصية يعجب بها  و،والنمذجة
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التقمص يكون ال شعوريا، أما التقليد فهو يكون عن  أن التقليد في حالة" )65 :1998 ،عبد اهللا(ويشير
خاص الكبار السلوك العدواني أمام  فعندما يمجد األش،وهو اإليحاء  وهناك مظهر آخر،وعي وشعور

  ".يوحون له باالتصاف بالعدوان األطفال لفظيا، بذلك

االجتماعي أو ما يعرف أيضا بالتعلم من خالل  ويعد ألبرت باندورا واضع أسس نظرية التعلم
ى تجريبياً األثر البالغ لمشاهدة النماذج العدوانية عل من أشهر الباحثين الذين أوضحواوالمالحظة 

 هي السلوكات التي يتعلمها اإلنسان من خالل  جداًةوكثير، المالحظ مستوى السلوك العدواني لدى
، فالمالحظة عملية حتمية والتعلم بالمالحظة يحدث عفوياً في أغلب األحيان، اآلخرين، مالحظتها عند

لتي شاهدت ا وفي إحدى الدراسات التي أجراها باندورا وزمالئه تبين لهم أن مجموعة األطفال
، شاهدت فيلماً محايداًً العدوان في فيلم قد أظهرت سلوكات عدوانية أكثر من المجموعة األخرى التي

 سياسية ،اجتماعيةو ،نفسية و،جسمية و،بيئية منها لسلوك العدوانيمتنوعة لأسباب أن هناك  كما
  .)ـ ه1421،السديري( تأثير وسائل اإلعالم و،ذاتيةو
معظم السلوك العدواني متعلم من خالل  :تياآلك  فهيا في تفسير العدوان نظر باندور وجهةأما

 وأمثلة من السلوك العدواني ،األطفال السلوك العدواني بمالحظة نماذج المالحظة والتقليد، حيث يتعلم
 األسرة واألصدقاء واألفراد الراشدون في بيئة الطفل، وهناك عدة مصادر يتعلم من يقدمها أفراد
، النماذج الرمزيةو األقران، التأثير األسري، منها ،لعدواني الطفل بالمالحظة السلوكخاللها ا
 كاإلثارة المباشرة لألفعال ،التعلم المباشر للمسالك العدوانية ومن الخبرات السابقةو، كالتلفزيون

 طفل إماإثارة ال، وتأكيد هذا السلوك من خالل التعزيز والمكافآت، وأي وقت العدوانية الصريحة في
التعزيز أو إنهائه  بالهجوم الجسمي بالتهديدات أو اإلهانات أو إعاقة سلوك موجه نحو هدف أو تقليل

  .) (Bandura,1975 قد يؤدي إلى العدوان
 ،هناك أربع حاجات نفسية أساسية يتطلبها نمو الطفل والمراهق النفسي والجسدي وهي الحبو

 وأي إخالل في إشباعها يؤدي إلى اضطرابات ،مسؤولية وتحمل ال، والتقدير االجتماعي،واألمان
 ،السلوك العدواني هو اضطراب نفسي سلوكي يتميز صاحبه بـالتهريج في الفصل ف،نفسية عديدة

االعتداء واستعمال األلفاظ البذيئة، وتخريب أثاث المدرسة، و ،الغباء والتحديوعدم احترام المعلم، و
  .)2005عيسى، ( خرينإتالف ممتلكات اآلو ،على اآلخرين

ويعتبر عدم تلبية الحاجات النفسية واالجتماعية للفرد أهم مصادر الدوافع العدوانية والميل إلى العنف، 
فضالً عن أن لوسائل اإلعالم المختلفة وبخاصة التلفزيون والسينما وألعاب الفيديو وشبكة االنترنت 

 مثالً ، فأفالم المصارعة،انية في نفوس الشباب وبث الروح العدو،دوراً كبيراً في نشر ثقافة العنف
  ).Buss & Perry,1999( والقدرة على تحويل المصارعين إلى أبطال ،تمجد استخدام العنف
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 قد حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية والتي حصلت على ،)30(الفقرة كما تشير النتائج إلى أن 
 قد ،)8( وأن الفقرة "  أنني متضايق جداًشعر في بعض األحيانأ "درجة تقدير مرتفعة، وتنص 

 أحب أضايق "وتنص منخفضة ت على أقل المتوسطات الحسابية والتي حصلت على درجة تقديرحصل
  .الحيوانات وأعذبها

 عندما يحدث إحباط يظهر  أياإلحباط والعدوان، بين العالقةويفسر الباحث هذه النتائج في ضوء 
   . ، أو الضيقاإلحباط  يمكن إرجاعه إلى أنواع من،الفردالعدواني عند  فالسلوكالعدوان، 

 وكل عدوان يفترض ،كاستجابة  ارتباط بين اإلحباط كمثير والعدوانودوجومما يعزز هذا التفسير 
التي تُثار في الموقف اإلحباطي ويشمل   فالعدوان من أشهر االستجابات،مسبقاً وجود إحباط سابق

غالباً نحو مصدر اإلحباط، فإذا ما انسد الطريق أمام   يتجه العدوانالعدوان البدني، اللفظي، حيث
هذه العدوانية ضد بديل أو تتجه إلى الداخل لتصبح عدوانية ضد   فمن الممكن أن تتجه،العدوانية

  ).1997كفافي، (الذات 

على فرض  تفسيرا للسلوك العدواني من خالل نظريتهما التي قامت" وميلرد دوالر"يقدم كما 
أن السلوك  وتفترض هذه النظرية، (Frustration - Aggression Hypothesis) العدوان- اإلحباط

 أي أن ،أشكال العدوان العدواني هو دائما نتيجة لإلحباط، وأن اإلحباط دائما يؤدي إلى شكل من
باط عمل عدواني يفترض أن يكون اإلح العدوان نتيجة طبيعية وحتمية لإلحباط، وفي أي وقت يحدث

  ).ـ ه1421السديري، (هو الذي حرض عليه 

فهم يؤذون اآلخرين حتى إذا لم تتم إثارتهم انفعالياً، فإذا  يجدون في العدوان متعة لهم،والبعض 
أصابهم ضجر وكانوا غير سعداء فمن الممكن أن يخرجوا في مرح عدواني إن هذا العنف يعززه 

أن هؤالء العدوانيين يريدون أن يبينوا للعالم وربما  وأحد هذه الدوافع ،عدد من الدوافع واألسباب
  .)2006, الفسفوس(بد أن يحظوا باألهمية واالنتباه  وال ,ألنفسهم أنهم أقوياء

 السلوك العدواني يتميز التي أظهرت أن) 2010( وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة زهران
  (Munoz , et al, 2007)وآخرون زمونو ودراسة باالرتفاع وسط تالميذ المرحلة األساسية،

دراسة خليفة والهولي طلبة الجامعة،  بين الشخصية العالقات في للعدوان عال  التي أظهرت انتشار
 - بين أشكال السلوك العدوانياًهناك فروق أنالتي أظهرت ) 2004 (بوعيدودراسة أ  )2003(

لعدوان المادي كانت أكبر، ويليها العدوان التفسيرية ل  وأن القيمة،العدوان المادي والعدوان اللفظي
أفراد  لدى العدواني ازدياد السلوك التي أظهرت) 2003(الحميدي  ودراسة ،فالعدوان السلبي اللفظي

 أساليب معاملة والدية  لديهم أساليب معاملة والدية سالبة عن نظرائهم ممنلديهمعينة الدراسة ممن 
أن السلوك العدواني لدى كال  التي أظهرت &Grotpeter,1995)  (Crick ودراسة، موجبة

   .الجنسين يرتفع مع تقدم أعمارهم
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  : رابعمناقشة نتائج اإلجابة المتعلقة بالسؤال ال 5.1.4

 متوسطات السلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر في بينهل توجد فروق : رابعنص السؤال ال
 مكان ،الجنسلمتغيرات  تعزى  جنوب الخليل–عليم المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والت

  ؟) مستوى تعليم األباألم،مستوى تعليم (  تعليم الوالدين السكن،

  الرابعة الفرضيةبالمتعلقة مناقشة نتائج اإلجابة  5.1.4.1

 بين) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة نص 
المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية  في ك العدواني لدى طلبة الصف العاشرومتوسطات السل

  .                الجنستعزى لمتغير   جنوب الخليل،والتعليم

 بين متوسطات درجة السلوك العدواني تعزى عدم وجود فروق دالة إحصائياًأظهرت نتائج الدراسة 
  .لمتغير الجنس

سر السلوك العدواني في ضوء السلوكات التي يقوم بها اإلنسان سواء كان نه ربما يفأيرى الباحث 
الفرد سواء كانت  كل األفعال والنشاطات التي تصدر عنيشمل السلوك اإلنساني  أم أنثى فذكراً

 يمكن مالحظتها وقياسها سواء كان أفعاالً أي نشاط يصدر عن اإلنسانوهو  ،ظاهرة أم غير ظاهرة
تتم على نحو غير ملحوظ كالتفكير والتذكر والوساوس  ولوجية والحركية أو نشاطاتكالنشاطات الفسي

والجينات  كالصبغيات بالسلوك العدواني يرجح الباحث عالقة للعوامل البيولوجية الربما ، وغيرها
المباشرة في السلوك   والتأثيرات البيوكيميائية،الجنسية والهرمونات والجهاز العصبي والغدد الصماء

 لذلك ، اضطرابات هرمونية في الهرمون الذكريمن الذكور واإلناث يحدث لديه أل،في فترة المراهقة
   .هور العدوان بين الذكور واإلناث بشكل واضح ظجاءت هذه النتيجة في عدم 

 ، اإلناثمنإلى أن الذكور بوجه عام أكثر عدوانية ) 1971(ومما يعزز ذلك ما أشارت إليه جاكلين 
 كما توصل أيضاً إلى حقيقة هامة ،ر الذي يلعبه هرمون الذكورة في عالقته بالعدوانوذلك للدو

هرمون الذكري في فترة المؤداها أن اإلناث تستطيع أن تكون أكثر عدواناً من الذكور بواسطة تعديل 
ال يتشكل فقط بواسطة التقليد  وتفترض نظرية التعلم االجتماعي أن السلوك العدواني ،البلوغ
 وأن تعلم العدوان عملية يغلب عليها الجزاء أو المكافأة التي ، ولكن أيضاً بوجود التعزيز،مالحظةوال

 حتى تصبح عادة يلجأ إليها الفرد في أغلب ،تلعب دوراً هاماً في اختيار االستجابة بالعدوان وتعزيزها
حبط أو مكافأة  مثل إشباع العدوان لدافع م،مواقف اإلحباط، وقد يكون التعزيز خارجي مادي

         تقدير و مثل مكافأة آخرين على عدوانهم ،أو تعزيز معنوي إزالة مثير كريه أو محسوسة
   .)2003، الحزمي( الذات
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أظهرت عدم وجود فروق داله بين الذكور التي ) 2000(دراسة باكيناز وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 
فرقٌ بين الجنسين أظهرت التي  )2002( النمر راسةد و،واإلناث في فهم السلوك العدواني التحويلي

  . في العدوان غير الصريح

 بوعيدأ  دراسة،)2006( دراسة خليلو ،)2007( مصطفى، والسميري أبووتختلف مع نتيجة دراسة 
 دراسة بوردت، جينسونو ،)2003(دراسة خليفة والهولي و ،)1993 (ونغصالدراسة و )2004(

Burdet & Jenson, 1983)  ( أن الذكور أكثر عدوانية من اإلناثالتي أظهرت نتائجها .   

 التي أظهرت أن مستوى العدوانية كان  (Crick & Grotpeter, 1995)دراسة كيرك وجروتبيترما أ
لعدوانية حسب تقدير التي أظهرت أن ا) 2002( ودراسة الكتاني ، لدى اإلناث عن الذكورمرتفعاً
 اإلناث أعلى من الذكور في  أنالتي أظهرت) 2002(النمر دراسةو ،اإلناث أكثر ميالف ،األقران

  .العدوان الموجه نحو الذّات

  : الخامسة الفرضيةبالمتعلقة مناقشة نتائج اإلجابة  5.1.4.2

 بين )α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الخامسةنص الفرضية 
المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية في  بة الصف العاشرمتوسطات السلوك العدواني لدى طل

  .        مكان السكنرتعزى لمتغي والتعليم جنوب الخليل

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين متوسطات السلوك أظهرت نتائج الدراسة 
  .القريةسكان  لصالح العدواني تعزى لمتغير السكن

تقليد ، حيث يتم  برمته متعلم من البيئةالعدوانيالسلوك  نه ربما يكونأ ىه النتيجة إل الباحث هذويعز
لظروف ل كما يمكن أن تكون ، العدواني من الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه الفردالسلوك

  .االستجابة العدوانية ظهورأثراً  ل االجتماعية والترابط العشائري في القرية

 ويمكن ،العدوان شأنه شأن أي سلوك يمكن اكتشافه أنالسلوكيون ما يراه ومما يعزز هذه النتيجة 
في دراستهم للعدوان على ودراسات السلوكيين  ولذلك ركزت البحوث ،تعديله وفقاً لقوانين التعلم

 ومن ثم فإن الخبرات المختلفة التي اكتسب ،حقيقة يؤمنون بها وهي أن السلوك برمته متعلم من البيئة
ما السلوك العدواني قد تم تدعيمها بما يعزز لدى الشخص ظهور االستجابة العدوانية منها شخص 

      فإن السلوك العدواني سلوك متعلم عن طريق الخبرة المباشرةلذا  ،كلما تعرض للموقف المحبط
) Direct Experience(، وعن طريق النمذجة  )Modeling () 2006، الفسفوس(.  

 سنوات االحتالل المتمثلة بضرب التالميذ والكبار وإيذائهم خالل  االحتاللممارسات جنودكما أن ل
 التالميذ وبصورة س ساكنيها أمام أعينو وهدمها أحيانا فوق رؤ،االحتالل للمنازل تدمير قواتو

      تعرض عدد كبيرو ، واالعتداء على ساكنيها،االحتالل للبيوت ليل نهار مداهمات جيش و،وحشية
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من خالل القصف الجوي ، االحتالل واألطفال والمقاومين لالستشهاد على يد جنودمن الشباب 
      العدواني لدى اآلخرين من خالل مشاهدة  تقليد السلوك، كما يمكن والقصف العشوائي من قبل الدبابات

        مشاهدة الصور التي يتعرضو ،التلفاز والكمبيوتر أفالم العنف والرعب بجميع أنواعها على شاشة
  مشاهدة المجازر المروعة والحروب المدمرة التي  ،واعتقال لها المتظاهرين من ضرب وإهانة

        كما يحدث اليوم في فلسطين والعراق،االستعماريةالعسكرية للدول  تحدثها التكنولوجيا
  ). 2006فسفوس، ( وأفغانستان

 فروق في السلوك العدواني ظهرت وجودالتي أ )2005(دراسة عيسى مع    نتيجة هذه الدراسةوتتفق
التي أظهرت ) 2007(مصطفى، والسميري  أبودراسة مع نتيجة كما تتفق ، بين الحضريين والريفيين

 القرى كل من طلبة لصالح الجامعية، الممتلكات نحو العدواني الموجه السلوك في فروق وجود

 .والمخيمات

 فروق التي أظهرت وجود) 2007(فى، والسميري دراسة مصطولكن تختلف هذه النتيجة مع نتيجة  

 أبناء العدواني لصالح السلوك لمقياس الكلية والدرجة اآلخرين، نحو الموجه العدواني السلوك في

فروق في أشكال السلوك التي أظهرت وجود  )2004 (بوعيدودراسة أتختلف كما  ،المخيمات
 امة، بينما كانت الفروق واضحة في مجاالتتبعاً لمتغير مكان اإلق) اللفظي والسلبي(العدواني 

 وسكان المخيم في ،للطلبة من سكان المدينة) العدوان المادي، والسلوك السوي والدرجة الكلية(
 وسكان المخيم في السلوك السوي ،العدوان المادي لصالح سكان المدينة، والطلبة من سكان المدينة

لبة من سكان المدينة وسكان المخيم لصالح الطلبة من لصالح سكان المخيم، والدرجة الكلية بين الط
 .سكان المدينة

  : سةداسال الفرضيةبالمتعلقة مناقشة نتائج اإلجابة  5.1.4.3

  بين)α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :نص الفرضية السادسة
س الحكومية التابعة لمديرية التربية المدارمتوسطات السلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر في 

  .تعليم الوالدين تعزى لمتغير والتعليم جنوب الخليل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين متوسطات أظهرت نتائج الدراسة 
  . السلوك العدواني تعزى لمتغير تعليم األب

 مما يقلل دوره في عملية ، من األمهاتكثر انشغاالًربما يكون اإلباء أ  بأنه ويفسر الباحث هذه النتيجة
، وعلى الرغم من ذلك فإن اآلباء على اختالف مستوياتهم التنشئة االجتماعية أو يجعل دوره ثانوياً

  . مع العدوان بشكل عام أو يرفضونهونتسامحالتعليمية لربما ال ي
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فالوليد البشري يمر بعملية , لذاتتقوم عملية التطبيع االجتماعي بتكوين جانب آخر وهو تكوين او
,  وعن البيئة االجتماعيةاألخرى متميزة عن الذوات التطبيع االجتماعي في المجتمع فيكتسب ذاتاً

    ).2010،الرشيد والسلمي ()الفرد كما يعرف الفرد نفسه (  فالذات هي

لسلوك العدواني، فإن الفرد وإثابة ل  أساليب التنشئة التي تتبناها األسر، وما يتضمن ذلك من تعزيزأما
نظرية التعلم االجتماعي أن العدوان سلوك متعلم قد   حيث يرى أصحاب،قد يستجيب لإلحباط بالسلوك
 ويبدو أن الطفل يتعلم العدوان عندما ،السوية إلى ثبوته ليصبح له قوة العادة تؤدي أساليب التربية غير

 الكبار لهذا السلوك وتأييدهم له، أو بطريقة غير باستحسان  وذلك،يعزز هذا السلوك بطريقة مباشرة
العدوان أو تجاهل العدوان، كما يوحي للطفل بأال يتوقع من الكبار التدخل إذا ما  مباشرة بالتسامح مع

 كما أظهرت العديد من الدراسات أن الميل للعدوان يرتبط ارتباطًا موجبا ببعض ،لهذا السلوك لجأ
دراسات أثبتت أن  النبذ والقسوة والمبالغة في الحماية، كما أن هناك:  مثلعوامل التنشئة االجتماعية

قد أكد على  (Bandura)باندورا  التسامح الزائد من قبل اآلباء يزيد من عدوانية األبناء، لذا نجد أن
 فاألنماط السلوكية الجديدة ،دورا هاما في نمو سلوك الشخص أن خبرات التعلم االجتماعي تلعب

  ).1993 ،الغصون( سلوك من يعنون به ويرعونه ب حين يشاهد الطفلتكتس

 أي من خالل ،وعن طريق النمذجة السلوك العدواني سلوك متعلم عن طريق الخبرة المباشرةو
 وما يترتب عليه من مكافأة، فاألفراد يسلكون سلوكًا ،المالحظ لسلوك اآلخرين مشاهدة الشخص

 تجنب العقاب، مع أنه عند استخدام العقاب للتقليل من السلوك للحصول على المكافأة أو عدوانيا
كما أن السلوك  العدواني قد يحدث كف عن العدوان مؤقتًا، كما أنه يحفز السلوك العدواني بعد ذلك،

أطفالهم عن العدوان يقدمون  العدواني يتعلم عن طريق مالحظة نماذج عدوانية، فاآلباء الذين يعاقبون
وتطور السلوك العدواني من خالل المشاهدة  تزيد من عدوانية أوالدهم، ويمثل نمونماذج عدوانية 

فقد أمكن التأكد من أن مشاهدة األطفال للعدوان سواء أكان  والمالحظة مكانًا هاما في نظرية التعلم،
شاهد مباشرة تؤدي إلى زيادة السلوك العدواني لديهم، كما أن أثر مالحظة الم بطريقة مباشرة أم غير

  ).ـ ه1421 :السديري( يظل يؤثر في السلوك حتى بعد انقضاء فترة طويلة من المالحظة العدوانية

 وجود فروق دالة عدمالتي أظهرت ) 2003(دراسة خليفة والهولي وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 
  .الوالدين تعليم ومستوى العدواني السلوك  متوسطاتبيناحصائياً 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين متوسطات  أيضاً أظهرت نتائج الدراسةو
  .السلوك العدواني تعزى لمتغير تعليم األم لصالح بكالوريوس فأعلى

الجتماعية على تؤثر التنشئة ا حيث التنشئة دور األم في  إلىويمكن أن يفسر الباحث هذه النتيجة
وتتعدد تلك األنماط حسب االتجاهات الممارسة أثناء عملية التنشئة  السلوك العدواني عند الطفل
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 مما يؤدي إلى ،وعلى النقيض من ذلك التسلط ،التدليل  أوأسلوب الحماية الزائدةمثل  االجتماعية،
    .أبناء يتميز سلوكهم بالعدوان

ة المالزمة لطفلها من الوالدة إلى أن يكبر ويبلغ السن التي تؤهله  الوحيداوتكمن أهمية األم باعتباره
 للحب والحنان والعطاء غير إن األم بالنسبة لصغيرها تمثل رمزاً،  من أفراد المجتمعليكون فرداً

 على مرحلة الطفولة بل محدود، فهي المسئولة عن كل صغيرة وكبيرة تخص أبناءها وال يبقى حكراً
 ما يلجأ األبناء على اختالف جنسهم لمراهقة، ال سيما هذه األخيرة حيث كثيراًيستمر إلى حدود ا

 نوع من الهيبة  حول ذاته فارضاًومشاكلهم ومتطلباتهم إلى صدر األم في مرحلة يكون األب متمركزاً
 من التسلط يجعل األبناء بطريقة غير مباشرة يفرون  وفي بعض األحيان يمارس نوعاً،واالحترام

 من األحيان هي التي تجعل األبناء ن هذه الفترة تجعلنا نستنتج أن أسلوب معاملة األب في كثيراً إ،منه
تشوبها و وتبقى بذلك العالقة أحادية الجانب بين األبناء واألم ، يفرون ويبتعدون عنه، وصغاراًكباراً

  . )2002الخطيب،( النقص داخل األسرة

   (Over Protection): أسلوب الحماية الزائدة و

 ،ونفسيا بحيث يفشل الطفل في االستقالل بنفسه الميل المفرط لدى األبوين لحماية أطفالهما بدنياوهو 
أو المسؤوليات التي يمكنه أن يقوم بها،   قيام أحد الوالدين أو كليهما نيابة عن الطفل بالواجباتهوو

   .ةشخصية استقاللي والتي يجب تدريبه عليها إذا أردنا أن يكون له

 (Fondling):التدليل و

توجيهه لتحمل أية  يتمثل في تشجيع الطفل على تحقيق معظم رغباته بالشكل الذي يحلو له، وعدمو
األسلوب تشجيع الطفل على القيام  مسؤولية تتناسب مع مرحلة النمو التي يمر بها، وقد يتضمن هذا

تماعيا، وقد يتضمن دفاع الوالدين عن المرغوب فيها اج بألوان من السلوك الذي يعتبر عادة من غير
 ،المرغوب فيها ضد أي توجيه أو نقد يصدر إلى الطفل من الخارج هذه األنماط السلوكية غير

والتساهل يؤدي إلى عدم  وعالقة اإلفراط بالسلوك العدواني نجد أن اإلفراط في التسامح مع األبناء
اإلحباط ولم يتعلموا الفشل، وعندما   لم يتعودوا ألن هؤالء األطفال،النضج االنفعالي لدى األطفال
: تعرضهم لبعض االضطراب النفسي والعصبي مثل  يترتب على ذلك،يتعرضون إلى مواقف إحباطية

  ).ـ ه1414 ،قناوي( وثورات الغضب قضم األظافر، والتبول الالإرادي،

في فرض األم أو األب لرأيه يتمثل  :وعالقته بالسلوك العدواني(Authoritarian) اتجاه التسلط أما 
رغبات الطفل التلقائية، أو منعه من القيام بسلوك معين  على الطفل، ويتضمن ذلك الوقوف أمام

لو كانت مشروعة، وهذا األسلوب يلغي رغبات الطفل وميوله منذ  لتحقيق رغباته التي يريدها حتى
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ا ما يساعد على تكوين شخصية عقبة في سبيل تحقيق ذاته، وهذا األسلوب غالب الصغر كما يقف
  ).ـ ه1414: قناوي(دائما من السلطة خجولة  خائفة

السلطة، خجولة  وقد تبين أن هذا األسلوب غالبا ما يساعد على تكوين شخصية خائفة دائما من
وترتكب أخطاءها في غيبة  ،حساسة، وهذه الشخصية غالبا ما تتلف وتعتدي على ممتلكات الغير

كما أن استخدام أسلوب التنشئة المتشدد أو  ،السلطة فتكون شخصية خائفة مذعورةالسلطة، أما 
اختالفات بين األبناء المتعايشين لظروف هذا النوع من التنشئة، فقد  المتسلط من جانب األب يوجد

 بخوف مصحوب بالحزن، والبعض اآلخر بخوف مصحوب باالستثارة والعدوان، يستجيب بعضهم
وطبيعة المواقف  طبيعة شخصية كل منهم،: الفات بين األبناء بعوامل متعددة منهاوتتحدد هذه االخت

أبناء يتميز   مما يؤدي إلى،المتميزة كما أن االتجاه الوالدي المسيطر ينكر ذاتية الطفل وحقوق األبناء
  .)2000حسين، ( سلوكهم باإلذعان أو العدوان

 وذلك على حد     ، وتكون هذه النتيجة وحيدة    ،يجة معها وال توجد نتائج أي دراسة يمكن مقارنة هذه النت        
 . الباحثعلم 

  : سخاممناقشة نتائج اإلجابة المتعلقة بالسؤال ال 5.1.5

لدى طلبة هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النرجسية والسلوك العدواني :  الخامسنص السؤال
   جنوب الخليل؟–والتعليم المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية الصف العاشر 

بين  )α≤0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد عالقة ذاتال : ةالسابعنص الفرضية 
المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والسلوك العدواني لدى طلبة الصف العاشر في  النرجسية
  .    جنوب الخليل–والتعليم 

  .بين النرجسية والسلوك العدوانيارتباطية موجبة وجود عالقة أظهرت نتائج الدراسة 

السمات المشتركة التي تميز األفراد الذين لديهم سمات في ضوء  ويمكن أن يفسر الباحث هذه النتيجة
 وبين من لديهم سمات السلوك العدواني، لذا يرى الباحث أن النرجسيين ،الشخصية النرجسية

يدة، لذا كانت هناك عالقة ارتباطية موجبة وقوية بين والعدوانيين يشتركون في سمات وخصائص عد
   . النرجسيون والعدوانيون، كما يرجح الباحث أن أسباب النرجسية والعدوان متقاربة إلى حد ما

 ، الذكاء، القوة،االنشغال بخياالت النجاحات الباهرةو، ومهاراتها تضخيم قيمة الذات وميزاتهامثل   
يتعامل إال   وال،يفهمه إال المتميزون  وأنه ال،عتقاد بأنه شخصية متميزةال وا، الحب المثالي،الجمال

 وأن يعامل بشكل ،االمتيازات يعتقد أنه يستحقو،  واإلطراء دائماًاإلعجاب يتطلبو ،مع المتميزين
يغار من اآلخرين كثيراً أو يعتقد  و،يستغل اآلخرينو، التعاطف مع اآلخرين نقصو ،واستثنائي متميز
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عدم توفر عدد كاف من  وفي حال، ومتغطرس في سلوكه وكالمه متبجحو ، يغارون منهخريناآلأن 
  .(Young,2003) سيةالنرجعندها بأن لديها بعض صفات  الحالة  وتوصف،الصفات والسلوكيات

عدم تقبل النقد و ،مرغوب فيه أنه غيرباإلحساس بالضعف ك: صفات وسلوكيات أخرى شائعةوهناك  
صعوبة و االنسحاب االجتماعي أحياناًو ،عدم تحمل اإلحباطو ، من النقد واللومالشديد والغضب
  ).2011زهوه،( مشكالت في العالقات الشخصية و،االنتباه  وإثارة،البحث عن االهتمامو ،التعاون

 يبدأ السلوك العدواني بنوبة مصحوبة بالغضب واإلحباط ويصاحب ذلك مشاعر من الخجلكما 
يخدم العدوان عند الشباب أهداف شخصية و، غوط النفسية المتواصلة في البيئة نتيجة للض،والخوف

 الهوية زتعزيو ،وتوفير وضع مالي مطمئن تحقيق مكانة اجتماعية مهيبة عند األقران،: أساسية هي
،  واكتساب القوة والنفوذ،فرض السيطرة االجتماعيةو ،االجتماعية بحيث يحسب له اآلخرون حساباً

  . (Fagan& Wilkinson, 1998 )تحدي السلطة ودالة االجتماعية بالقوة وبصور فظة، تحقيق العو

أن مفهوم النرجسية يتأثر إلى حد كبير بالعالقات األسرية بين الطفل ووالديه، فالفروق في الجو 
 وفي تقدير هؤالء ، بين األطفال في مكونات الشخصيةاألسري وطرق التنشئة الوالدية يجعل فروقاً

 في تكوين الشعور باألمن  إيجابياً وبشكل عام فإن للعالقات األسرية الدافئة أثراً،فال ألنفسهماألط
 عند الطفل ومفهوم النرجسية من حيث تكوينه ومالءمته نتيجة تأثير التفاعل ومفهوم النرجسية إيجابياً

  ).1988، السالم( مع البيئة

 والحرمان الثقافي لهما ،ا للطفل، فالخبرة الفقيرةويتحدد تأثير البيئة بمدى خصب الخبرة التي تيسره
 في حرمان تأثير سلبي على مفهوم النرجسية عند الطفل، وفقدان أحد األبوين يمكن أن يكون سبباً

   ). Biehler،1974(الطفل من خبرات عاطفية مهمة في تكوينه الشخصي، ونضجه، وتكيفه 

 ويعتبر المحللون ، واالنتقام،سلوك العدواني وال،الغضب  بين نفسياًيعاني النرجسي صراعاًو
ن هذا الصراع نتج من جراء تعرض إو، وسيلة دفاعية غير مدركة أنهاالنفسانيون هذه الحالة على 

 مرحلة من مراحل الطفولة التي مر بها بحيث زرعت في أثناءوالقسوة   نوع من السيطرةإلىالطفل 
 كردة فعل لما ،بالعظمة ي يعبر عنها بالتعالي والشعور والشعور بالتخاذل التواإلحباط نفسه الضعف

الوالدين والمعلمين التي يتعرض   انتقاداتأن إلى أشارت هناك دراسات إن كما ،اآلخرين من أصابه
 تحقيق أو طلبتهم بالقوة أو أبنائهممستوى   التي تنبع من غرضهم ورغبتهم في رفعاألطفاللها 

 فوق قدراتهم وطاقاتهم وبالتالي تأتي التي واألفعال األعمال إلىعهم  ودفأطفالهم في أحياناًرغباتهم 
  .)2000أبو فرحة،(  وفقدان الثقة بالنفس،واإلحباط ،يصاب هؤالء بالعجز  بحيث،تكون النتائج عكسية

العدوانيون أعلى  ةطلبأظهرت أن الالتي   )(Yusof, 2004دراسة يوسف وتتفق هذه النتيجة مع  
يعني أن النرجسية   وهذا،العدوانيون رجات النرجسية بالمقارنة مع الطلبة غيربشكل ملحوظ في د
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أظهرت أن التي  (Ongen,2010) اوجن دراسة، ووغير العدوانيون  العدوانيونةطلبتختلف بين ال
 ، أن السلطةت كشفكما ، الغضب والعدوانمع   إيجابياً مؤشراًت كان،االستثارةالنرجسية المتمثلة في 

وبشمان  توماس دراسة،  من االعتداء الجسدي والعدوان اللفظي والغضب إيجابياً مؤشراًضاً أيتكان
 (Thomaes,Bushman,Castro,Cohen ,Denissen& 2009)  وكوهين ودينسن وكاسترو

، نرجسيالل العدوان يقللت إلى التقليل من أثر تهديد األنا  يؤديالتدخل االجتماعي والنفسيأظهرت أن ,
 . هدد غرورهمت عرضة لتصبح عدوانية عندما  لدى االفرادفالنرجسية
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   التوصيات5.2

  :اآلتيةانطالقاً من النتائج التي خلصت إليها الدراسة فإن الباحث يقترح التوصيات 

 بالنرجسية والسلوك العدواني من حيث المفهوم واألسباب في المدارس المرشدين التربويينتوعية  .1
 .المقترحة لكيفية تفادي السلوك العدواني الحلولالسمات وو

  .  تدريب المرشدين التربويين في المدارس على كيفية خفض السلوك العدواني لدى الطلبة .2

 .النرجسيين والعدوانيين مع لضرورة تضمين برامج المرشدين كيفية التعام .3

ي إلى تنمية شخصية ايجابية وضع برامج إرشادية لألسرة بهدف اكسباها األساليب التي تود .4
   .هره السيئةاتبعدها عن السلوك العدواني ومظ

على األسرة أن تبذل جهدها في االبتعاد عن أساليب المعاملة غير الصحيحة كالرفض والتفرقة  .5
  .والتحكم والتسلط والتحقير نظرا لما تلعبه األسرة في تنمية الشخصية لدى األطفال

  . وخفض السلوك العدواني لديهمةطلباضطراب الشخصية لدى الإعداد برامج إرشادية لخفض  .6

  :قترحات لدراسات مستقبليةم

  . النرجسيين وذوي السلوك العدوانيإجراء دراسات مسحية لتحديد المظاهر السلوكية للطلبة .1

  .القيام بدراسة العالقة بين العنف والسلوك العدواني .2

ج التدريبية في مساعدة الطلبة ذوي إجراء دراسات تجريبية، حول مدى فاعلية البرام .3
 .النرجسية في مواجهة سلوكهم العدواني ومشكالتهم

 النرجسية والسلوك العدواني على فئات مختلفة ومراحل أخرى ساختبار استخدام مقايي .4
  .وخاصة طلبة الجامعات من اجل إخضاعهم لبرامج إرشادية

ثل، تقدير الذات، والذكاء إجراء دراسات حول النرجسية وعالقتها بمتغيرات أخرى م .5
   .، المقدرة على االنجازة والكفاءة االجتماعي،االجتماعي واالنفعالي

إجراء دراسات حول السلوك العدواني وعالقته بالتنشئة االجتماعية، العنف األسري، معاملة  .6
  .الوالدين
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  مراجع ال

  المراجع العربية 

 القرأن الكريم 

 . لبنان، دار المعارف،الجزء الخامس ،لسان العرب). هـ1410.(، جمال ابن منظور

مجلة  دراسة عاملية مقارنة، .أبعاد السلوك العدواني ).1995.( وعبد اهللا، سيد، عبد اهللا،أبو عباءة  

 . 523،)1(3 ،دراسات نفسية، القاهرة

  .كويتال ،الوطني للثقافة والفنون المجلس .العالج السلوكي للطفل.)1993(.عبد الستار،إبراهيم

العدوانية وعالقتها بموضع الضبط وتقدير الذات لدي ). 1994.( وعبد الحميد، محمد،إبراهيم، عبد اهللا
 مجلة علم النفس، . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالمملكة العربية السعوديةةطلبعينة من 

  .58- 38ص،القاهرة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، أبريل ، السنة الثامنة،30

شكال السلوك العدواني لدى طلبة الصف السادس األساسي في محافظة أ). 2004(. مجاهد،أبوعيد
  .   نابلس، فلسطين، رسالة ما جستيرغير منشورة، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية.نابلس

 لعدواني، دراسةا بالسلوك الضاغطة األحداث عالقة ).2007.(نظمي، والسميري، نجاح مصطفى،أبو 

 – غزة النفس علم األقصى، قسم التربية جامعة  كلية.األقصى جامعة ةطلب من عينة على ميدانية

 .410 -  47 ،)1(16،اإلنسانية الدراسات  سلسلةاإلسالمية، الجامعة مجلةفلسطين، 

 )http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/ ISSN 1726-6807  

   .ناألرد، دار أسامة للنشر والتوزيع .موسوعة النفسيةال ).2000.( خليل،أبو فرحة

الشخصية النرجسية وعالقتها بالتفاعل االجتماعي لدى طلبة جامعة  ).2004.( عماد،االتروشي

  .، العراقبغداد جامعة ، ابن الهيثم،مجلس كلية التربية رسالة ماجستير غير منشورة، .بغداد
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   .دار الفكر الجامعي

 .، عماننمركز أما .العنف المدرسي). 2005.(عبد المالكأشهبون، 

الحوار ، واالجتماع ,علم النفسوالمحور الفلسفة  .الشخصية النرجسية .)2005.(سعداألمارة، أ 
              .المتمدن

)ttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=40147h( 
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 ،الظاهر محمد أحمد غالي وإلهامي عبد :ترجمة .العدوان البشري). 1975.(ستور، أنتوني
  . الهيئة المصرية العامة للكتاب،سكندريةاإل

 اهللا بن سالم  وعبد، بن مسعودعبد اهللا، الراوي .الصغير صحيح الجامع .)هـ1408.(، محمداأللباني
 7674: الرقم )3(ط

 وزيادة النمو يأثر برنامج تدريبي لتخفيف السلوك العدواني واالتكال .)1999.( وفاء ,األلوسي

 ، جامعة بغداد،كلية اآلداب,  رسالة دكتوراه غير منشورة.خلفين عقلياًاللغوي لدى األطفال المت
 .العراق

 وطالبات طالب من لدى الشباب والعدائي العدواني بالسلوك وعالقته االغتراب .(2004). باظة، آمال

 اإلرشاد مركز ،عشر  الحاديالسنوي بحث مقدم للمؤتمر .إكلينيكية سيكومترية دراسة الجامعة،

  . 42، صديسمبر 25 شمس، عين جامعة التربية، كلية النفسي،

مكتبة النهضة . والعدائي للمراهقين والشباب مقياس السلوك العدواني .(2003). باظة، آمال
   .المصرية، القاهرة

 نمو القدرة على فهم السلوك العدواني التحويلي عند تالميذ المرحلة .)2000.(  باكيناز، حسن
  .35-26 ، ص)2 (27علم النفس،  مجلة ،اب، دراسات نفسية كلية اآلد.االبتدائية

  . الكويت ،دار البحوث العلمية، )1( ط .علم النفس النمو .)1977( . عليبهادر،

 لدى العدواني، بالسلوك منهما كل وعالقة الذات ومفهوم الوالدية المعاملةأسلوب  ).1998.(  فائقة،بدر

    .المملكة الغربية السعودية ،اجستير غير منشورة بجدة، رسالة م.المرحلة االبتدائية تلميذات من عينة
) http://www.gulfkids.com/pdf/oslob.pdf(  

 رسالة دكتوراه غير .السرقة عند األحداث وعالقتها بعمر الحدث وجنسه). 1996.(دنيا, البرزنجي
 .العراق,  كلية التربية، جامعة بغداد،منشورة

 ،بيروت، مكتبة لبنان .معجم مصطلحات العلوم االجتماعية .)1986.( احمد ،بدوي

 كلية ،)1(ط .في ضوء التحليل النفسيالشخصية النرجسية دراسة ). 1987.(عبد الرقيب البحيري، 
  .  دار المعارف، جامعة أسيوط،التربية

 المرحلة الجامعية وعالقتها بأساليب المعاملة ةطلباضطرابات الشخصية لدى  ).2007.( بص، نعيمة
 الجمعية المصرية ، المجلة المصرية للدراسات النفسية، جامعة المرقب.الوالدية كلية اآلداب والعلوم

  . الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى،سات النفسيةللدرا
http://www.elssafa.com/index.php?option=com_content&view=section) ( 
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رسالة ماجستير غير . وان الصفي في المرحلة االبتدائيةتحديد أنماط العد). 1985.(البكور، نائل 
  .األردن ،اليرموك جامعة كلية التربية،  قسم علم النفس،منشورة،

) http://www.minshawi.com/other/fasfous1.htm(  

 .القاهرة ، العربيردار الفك، )1(ط .علم النفس االجتماعي).1980.(البهي، فؤاد

   .الكفاءة االجتماعية. )2007(.لترتوري، محمد ا

    http://www.diwanalarab.com/spip.php?article7946)( 

رسالة ماجستير غير منشورة .  الضبط النفسي وعالقته بالسلوك العدواني).هـ1421.(الثنيان، أحمد
 أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية، .ة النفسيةفي العلوم االجتماعية الرعاية والصح

 . الرياض

 .     القدس،مطبعة األمل) 1( ط.سيكولوجية المراهق وتربيته). 1995.(  والنابلسي، نظام،جبر، أحمد

  . بيروت، دار العلم للماليين.حب عمر بن أبي ربيعة وشعره). 1971.(جبور، جبرائيل

 دوافع العدوان لدى عينة من الطلبة المراهقين ).2008.( وفراس،الحموريو، عبد الناصر،الجراح 
مجلة جامعة الشارقة  .، األردنقسم علم النفس واإلرشاد التربوي جامعة اليرموك، ربدإفي محافظة 

  308-281،)3(،5للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 واألسوياء في بعض عوامل دراسة مقارنة بين األحداث الجانحين). 1995.(خليل , الجوراني

  .الجامعة المستنصرية بغداد، العراق, كلية اآلداب,  رسالة ماجستير غير منشورة.الجنوح

   الهيئة المصرية العامة للكتاب .التنشئة األسرية واألبناء الصغار). 1987.(حسين، أحمد 

 .  ريةاإلسكند ، دار الفكر الجامعي.مشكالت الطفل النفسية). 2000.( حسين، محمد

 رسالة .الصم األطفالالعالقة بين مفهوم الذات والسلوك العدواني لدى  .)2003(. الحزمي، عواض
 .ماجستير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

  .اإلسكندرية ،مركز اإلسكندرية للكتاب .سيكولوجية الطفل .)2000(.لفت أ ،حقي

نامج إرشادي لتخفيف سلوك العنف لدى عينة من المراهقين فاعلية بر .)2001(. أحمد،حمزة

، االجتماعية وقسم الدراسات النفسية رسالة ماجستير غير منشورة، .ة العامة الثانويةطلبالذكور من 
 . ، مصرجامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة
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  أسماء المحكمين: )1( ملحق رقم

  لوا بتحكيم األدوات المستخدمة في الدراسةفيما يلي أسماء المحكمين الذين تفض
  

  مكان العمل  ةالدرجة العلمي اسم المحكم الرقم

  القدس/ جامعة القدس  تربية وعلم نفس / دكتوراه  إياد الحالق 1

  القدس/ جامعة القدس  مناهج وطرق تدريس / دكتوراه  عفيف زيدان  2

  دسالق/ جامعة القدس   إدارة تربوية/ دكتوراه  االعرجعلي   3

  جامعة الخليل  تربية وعلم نفس/ دكتوراه   جمال أبو مرق   4

  جامعة الخليل  إرشاد تربوي   ابراهيم المصري   5

  جامعة الخليل  مناهج وطرق تدريس/ دكتوراه  نضال غوادرة  6

  جامعة الخليل    علم نفس دكتوراه  نبيل الجندي   7

  جامعة الخليل  دكتوراه علم نفس   كامل كتلو  8

  جامعة الخليل   علم نفسدكتوراه   عابدين حاتم 9

  وكالة الغوث الدولية   ماجستير تربية   إبراهيم الشدفان   10
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  مقياس النرجسية ومقياس السلوك العدواني) 2(ملحق

 
 

  

  :حضرة الطالب المحترم 

 الصف العاشر ة وعالقتها بالسلوك العدواني لدى طلبة النرجسي التعرف إلىانهدفي مقياسانبين يديك 
 كماالً، وتأتي هذه الدراسة است جنوب الخليل–في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

على   لذا أرجو منك اإلجابةرشاد النفسي والتربوي، في اإلرلمتطلبات الحصول على درجة الماجستي
وذلك بوضع إشارة  ،هقين والشباب السلوك العدواني والعدائي للمرامقياسو النرجسية، فقرات مقياس

)X (ة أن استجابتك ستحاط بالسرية التامعلماً ،في العمود المناسب لكل فقرة من الفقرات التي تناسبك ،
  .  إياك حسن تعاونكولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي شاكراً

                                                                

                        الشدفان احمد محمد  :                                                        الباحث        

 نبيل عبد الهادي : إشراف الدكتور                                                              

  : وليةمعلومات أ:  القسم األول

  :               أنثى      :ذكر            : الجنس

                  دبلوم            بكالوريوس فأعلى          شهادة الثانوية العامة فأقل              :تعليم األب   

            
                         بكالوريوس فأعلى         دبلوم     شهادة الثانوية العامة فأقل                 :تعليم األم 

           
 مدينة                      قرية               مخيم                     :مكان السكن 
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  :  القسم الثاني
  مقياس النرجسية . 1
 

أوافق                                    الفقرات   الرقم
  بشدة

 معارض  معارض  محايد  أوافق
  بشدة

              جيدًاأرى نفسي قائدًا  1

             أحبذ أن أآون قائدًا  2

            يبدو أن الناس يعترفون بسلطتي  3

            لدي القدرة للتأثير على الناس   4

            أحب التسلط على اآلخرين   5

             ولدت ألآون قائدًا  6

            صف نفسي آشخصية قوية  أأحب أن  7

            أتذوق الفن والجمال  8

            أنا أجرأ من اآلخرين   9

            أحب النظر إلى نفسي بالمرآة   10

             في المناقشة عادة أآون مسيطرًا  11

            ظفر باغتنام الفرصأأحب أن   12

             ماذا أفعل أعرف دائمًا  13

            أنا شخص متميز  14

ن آل شخص عرف أنني جيد ألأ  15
  ي ذلك تمامًايصرح ل

          

            أنا حازم في التعامل مع اآلخرين   16

            )المديح( أحب اإلطراء   17

             عتقد أنني شخص مميزًاأ  18

            أحب أن أظهر نفسي على  اآلخرين  19

            حسد اآلخرين على حظهم الجيدأ  20
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            ال أقبل أن يرفض طلبي   21

 آيف أبدو نزعج عندما يالحظ الناسأ  22
  وأنا بينهم

          

            أحب أن أآون مرآز االهتمام  23

            فعل أي شي بجرأة أ  24

            من السهل السيطرة على اآلخرين   25

 أشياء آثيرة ايمكن للناس أن يتعلمو  26
  مني

          

            آل شخص يحب أن يسمع قصصي  27

            أحب النظر إلى جسمي   28

             تجاهيارين اآلخأصر على آسب   29

            حصل على ما أريدأقنع حتى ألن   30

            التفوق شي ولد معي   31

            )السلطة(لدي رغبة في القوة   32

            ستطيع إقناع اآلخرين بسهولةأ  33

             عظيمًاسوف أآون شخصًا  34
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 مقياس السلوك العدواني والعدائي للمراهقين والشباب. 2
 

أوافق                                    الفقرات   قمالر
  بشدة

  معارض  معارض  محايد  أوافق
  بشدة

 ستطيع ضبط أفي بعض األحيان ال   1
   لضرب شخص آخرنفسي

          

من جانب شخص  تم استفزازي إذا  2
   لضربهًاآخر أجدني مدفوع

          

           أفضل مشاهدة المصارعة والمالآمة  3

عض األشياء إذا تحطيم بب أقوم  4
  استفززت

          

            العنف لحماية حقوقي ستخدم أ  5

            أرد اإلساءة البدنية بأقوى منها   6

 أفكر في إيذاء شخص ما بدون أحيانًا  7
  سبب آاف 

          

            أضايق الحيوانات وأعذبها   8

            إتالف ممتلكات اآلخرينأرغب في   9

             أشارك في المشاجرات بدون سبب  10

بألفاظ نابية عندما بي حيطين شتم المأ  11
  اختلف معهم

          

            ل للمجادلة والنقاش يأم  12

إذا أهانني شخص ما إهانة لفظية   13
  أرد عليه بأآثر منها

          

في تعبيراتي اللفظية ال أراعى   14
  شعور المحيطين من حولي 

          

            اآلخرين آراءأميل للسخرية من   15

هانة االإن مبدئي في الحياة رد   16
  بالمثل 

          

ستطيع إثارة من حولي لفظيا أ  17
  بسهولة
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ن الناس تدبر المكائد من أشعر وآأ  18
  خلفي 

          

من السهل علي خلق جو من التوتر   19
  والخوف بين األصدقاء 

          

            شعر بالسعادة عند مشاهدة المقاتلة أ  20

لنقد لذاتي على آل أوّجه اللوم وا  21
  تصرفاتي 

          

شعر برغبة في عمل عكس ما أ  22
  يطلب مني 

          

شعر في آثير من األوقات إني أ  23
   ما أارتكبت خط

          

أوّجه اللوم والنقد لآلخرين على آل   24
  تصرفاتهم

          

            شعر أنني شخص متقلب المزاج أ  25

            من الصعب علي ضبط  مزاجي   26

            غضب بسرعة إذا ضايقني أي فردأ  27

 من عادات المحيطين أتضايق آثيرًا  28
  بي 

          

            شعر أن لدي حساسية شديدة للنقدأ  29

 أنني األحيانشعر في بعض أ  30
  متضايق جدًا

          

ينتابني الضيق والكرب ألخطاء   31
  بسيطة من المحيطين بي

          

           أسرتي أفرادغضبني بعض عادات  ت  32

ينفذ صبري بسهولة عند التعامل مع   33
  اآلخرين 

          

غضب بسرعة إذا لم يفهمني أ  34
  اآلخرون
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  آتاب تسهيل المهمة) 3(ملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .آتاب السماح بالتطبيق ) 4(ملحق رقم 
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