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 مقدمة

اإلنسان خالل مراحل حياتو المختمفة أن يكتسب سموكيات اجتماعية مرغوبة كالصدق و  استطاع

و الخطيئة و  اإلجرامباحترام ،وسموكيات غير مرغوبة  مثل العنف و  اإلنساناألمانة و معاممة 

العدوان، فيذا األخير من أكثر المشكالت التي حاول العمماء و الباحثون دراستو من حيث أسبابو و 

ظاىره، وكيفية التعامل معو ووضع عالج لو لمتخفيف من خطره عمى المجتمع  فيو يعتبر ظاىرة قديمة 

ت الحديثة وتيدد مستقبميا، قدم اإلنسان عمى ىذه األرض وليست ظاىرة حديثة تعاني منيا المجتمعا

َأ ت ْجع لََُ وَ « والدليل عمى ذلك قول اهلل تعالى: َق  اُلوْا َخ لِيف ًة َاأل ْرِض َِفي َإِنِّيَج اِعٌل َلِْلم ال ِئك ِة َق  ال َر بُّك  ِإْذ

َِفيه اَو ي ْسِفكَُ َُيْفِسُد َم ن َق  ال ََ ِفيه ا َل ك  َو ُنق دُِّس َبِح ْمِدك  َُنس بُِّح َت ْعل ُمونَ الدِّم اءَو ن ْحُن َم اَال  َأ ْعل ُم  »إِنِّي

  (.03)البقرة: 

وعدوانية اإلنسان حقيقة قائمة، حيث يوجد داخل كل إنسان تكوين عدواني يرسم حدودا 

لشخصيتو وىي أمر ضروري لمبقاء، وتكمن مشكمة ذلك عند خروجو عن الحد المألوف أو حد السواء، 

ظير أعراضيا في شكل سموك مضاد ال يقره وال يقبمو حيث يصبح نوع من األمراض االجتماعية التي ي

الفرد بغيره من األفراد، فالسموك العدواني غالبا ما يؤدي إلى مشكالت  اضطرابالمجتمع بل يؤدي إلى 

وما  واآلخرينلدى الفرد، فالعدوان وما يرتبط بو من أساليب سموكية تدميرية لمذات  واجتماعيةنفسية 

الشديدة، يعتبر من العوامل التي تعيق تكيف الفرد االجتماعي والنفسي وتؤثر  االنفعاالتيتميز بو من 

 عمى عالقتو وتحد من قدراتو.



 مقدمة
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ذا كان السموك العدواني ظاىرة سموكية منتشرة بصفة عامة لدى جميع المراحل العمرية إال أنو   وا 

ه الفترة من خصائص لدى األفراد خاصة في مرحمة المراىقة وذلك لما يترتب عمى ىذ انتشاراأكثر 

 االنفعاليةتشكل في حد ذاتيا سياقا قد يسير صدور االستجابات العدوانية، فالخصائص  ارتقائية

 وأقل قدرة عمى إخفاء مظاىر غضبو. انفعااللممراىقة تجعمو أكثر 

أخرى ومن مجتمع ألخر كما أنو من  إلىفالسموك العدواني يتنوع ويختمف أسبابو من بيئة 

الصعب تغيير ىذا السموك إال إذا حدثت األسباب الحقيقية الدافعة ليذا السموك فالمراىقين المذين 

سيسمكون طريقة عدوانية )سموك عدواني( يمكن أن يكونوا قد تعمموا أن يسمكوا بيذه الطريقة من 

 في التمفزيون أو من األسرة األصدقاء أو من البرامج اليومية التي يشاىدونيا 

فاألسرة ىي أولى الجماعات وأىميا و أقواىا أثر و سمطانا عمى الفرد حيث أن كل  فرد يولد في 

باعتبارىا المرحمة األولى  االتجاىاتأسرة ليا أساليبيا السموكية وما ترتضيو و ما تتطمبو من القيم و 

فييا اكتشاف العادات والتقاليد واالتجاىات، وطريقة من مراحل التربية والتنمية االجتماعية، حيث يتم 

الحكم عمى األمور، وتشكيل أنماط السموك، وتطوير الشخصية الفردية وىي أيضا سالح سيستخدمو 

المجتمع في العمميات الضبط االجتماعي، فاألسرة تتميز بخصائص وسمات تجعميا فعالة ومؤثرة في 

 االتجاىات السموكية لألفراد.

ألىمية البالغة لألسرة في حياة الفرد والمجتمع، فقد حرص اإلسالم كل الحرص عمى بناء ونظرا ل

األسرة والحفاظ عمييا من التصدع و االنييار وعمى أن تكون الروابط بين أفراد األسرة قائمة عمى المودة 

ء المشاكل وازدياد نشو  إلىالخالفات بين الزوجين تؤدي  أن إالو االحترام والتفاىم والسعادة واالنسجام 

انييار األسرة و  إلىحاالت التوتر واالضطراب العالقة وحمول السقاء و الكراىية  بينيما ، مما يؤدي 

 ىذا ما يطمق التفكك األسري 
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في نواحي متعددة من  )المراىقين (السمبية عمى األبناء  اآلثاروليذا األخير  لو العديد من 

جسدية( وانحرافيم ،  –لنفسية من قمق واكتئاب واضطرابات )نفسية حياتيم، كزيادة انتشار األمراض ا

وانعدام ثقتيم بأنفسيم وتعثرىم الدراسي، وىذا قد ذلك سبب مباشرا في اتصافيم بصفات و سموكيات  

 عدوانية.

عمى ما سبق ذكره قررنا أن نتناول بالدراسة موضوع السموك العدواني عند المراىق الذي  بناءا

جزئيين جانب نظري  إلى، واستجابة لمتطمبات الموضوع قسمت الدراسة األسرييعاني من التفكك 

 تطبيقي.وجانب 

 ( فصول:30فأما عن الجانب النظري فقد تضمن ثالث )

 :إشكالية الدراسة  إلىوالمعنون بتعريف بموضوع الدراسة والتي تطرقنا فيو  الفصل األول

 والفرضيات وأىمية الدراسة وأىدافيا والمفاىيم المستخدمة والدراسات السابقة.

 :تناولنا فيو السموك العدواني عند المراىق. الفصل الثاني 

 :تناولنا فيو األسرة والتفكك األسري. الفصل الثالث 

 (:30مجانب التطبيقي فقد تضمن فصمين )وبالنسبة ل

 :خصصناه لإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية، حيث تعرضنا فيو إلى المنيج  الفصل الرابع

 المستخدم ومجاالت الدراسة وعيناتيا وأدوات جمع البيانات وأساليب المعالجة اإلحصائية.

 :كما قمنا ضوء النتائج اختبار الفرضيات عمى  والذي تم فيو عرض و الفصل الخامس ،

 مناقشة نتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات والدراسات السابقة.تفسير و ب
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 :اإلشكالية -1

مرتبطة   هن األخر و كل مرحمة من مراحل عمر ع فيياوحدة متكاممة ال يمكن فصل  الفردن حياة إ

ومن بين ىذه المراحل مرحمة المراىقة التي تعد من أىم المراحل التي يمر بيا  مع األخرىو متصمة 

 مركونيا فترة انتقالية  وحرجة ي إلى، بل يمكن اعتبارىا فترة ميالد جديدة، باإلضافة في حياتو  اإلنسان

وى الجسمي عمى المست ىذا االنتقال الذي يتميز بمجموعة من التغيرات، الرشد إلىفييا الفرد من الطفولة 

و أفعالو التي  توالمختمفة لشخصية الفرد وعمى سموكوالعقمي والنفسي واالجتماعي، تنعكس عمى النواحي ا

 ءاسو  إلييا، فالسموك اإلنساني لو أسباب ودوافع وأىداف يرمي  تعكس قيمة االخالقية ومعاييره االجتماعية

ب دوافعيا و أثارىا و درجة انتشارىا و و تختمف ىذه السموكات حس كان ىذا السموك سوي أو غير سوي،

 السموك العدواني ىو من بين السموكات غير السوية التي أصبحت تشيد انتشارا واسعا لدى فئة المراىقين

األذى بنفسو أو  إلحاق و يؤدي بو الى ن الفردعيصدر  ,يمثل أكثر المشكالت السموكية انتشاراالذي 

  . وىو يؤثر سمبا عمى حالتو النفسية ،باآلخرين

إحداث نتائج تجريبية أو مكروىة أو  إلىأي سموك ييدف  « ىو باندورا"فالسموك العدواني حسب" 

،  2013 أسامة،فاروق مصطفى  (. » اآلخرينالسيطرة من خالل القوة الجسدية أو المفظية عمى  إلى

 .) 166ص

من  األفرادبين جميع  و ، في الحياة اليومية بأشكال متعددة العدوان أو السموك العدواني و يظير 

حيث أصبحنا نالحظو في الشوارع، المالعب،  ،أنو أكثر انتشارا بين المراىقين إالالفئات العمرية المختمفة 
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مثل الشتم، الضرب، السب، التكسير،  متعددة مظاىر في و داخل نسق األسرة والمؤسسات التعميمية

 .و التسبب في أذية الذات ابة عمى الجدرانالتخريب، الكت

السياسية  ،االقتصادية  ،تشمل العوامل االجتماعية متعددة ومتنوعة أسباب مسموك العدوانيلو 

السموك  انتشار سنحاول تسميط الضوء عمى األسرة وعمى مدى تأثيرىا عمى األسرية ومن ىذا المنطقو 

، فاألسرة ىي أىم النظم االجتماعية عمى وجو  فييا ينشأ التي بيئةىو ابن ال الذي المراىق لدى العدواني

فييا  تسايرحاجات الفرد المادية منيا والمعنوية بطريقة  القاعدة األساسية إلشباع مختمف باعتبارىااألرض 

وىي التي تساعد األبناء عمى تنمية قدراتيم ومياراتيم،  ،المعايير االجتماعية والقيم الدينية واألخالقية

وبذلك فاألسرة المتكاممة ىي  ليست التي  . الحياة من خالليا إلىتعتبر أيضا النافذة التي ينظر األبناء و 

والصحية فحسب بل ىي التي تييأ ليم الجو النفسي المالئم  واالجتماعيةتكفل ألبنائيا الرعاية االقتصادية 

أبناؤىا و بالتالي ذا صمحت األسرة صمح فإ بنائياي الدعامة والبيئة األولى ألاألسرة ى أنأيضا، فال شك 

ذا تفككت أدى  صمح المجتمع و مما ، التأثير سمبا عمى سموك أبنائيا و بالتالي عمى المجتمع إلى ذلك وا 

أن التقدم الحضري والتطور الزمني قد ألقى بضاللو عمى األسرة فمم تعد كما كانت ال يمكن أن نغفل عنو 

الظواىر التي ال نستطيع أن نغمض أعيننا عنيا، فالخالفات األسرية  من التماسك بل أصبح تفككيا أحد

الحياة  اضطراببين الزوجين والطالق أو موت أحد الوالدين أو كالىما كل ىذه المشاكل قد تؤدي إلى 

 و الصحية لألبناء. واالجتماعيةالنفسية 

نمخصو في التساؤل الرئيسي وبالتالي ما تعكف ىذه الدراسة عمى تناولو ومحاولة إظياره يمكن أن 

 التالي:

  األسري؟ما مستوى السموك العدواني عند المراىق الذي يعاني من التفكك 
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 : و انبثقت عنو التساؤالت الفرعية التالية

  من التفكك  الذي يعاني السموك العدواني عند المراىق مستوى في اختالفىل يوجد

 . األسري يعزى إلى متغير الجنس ؟

  من التفكك  الذي يعاني السموك العدواني عند المراىق مستوى في اختالفىل يوجد

 . األسري يعزى إلى متغير مكان اإلقامة )الريف/المدينة(؟

 عمى التساؤالت المطروحة قمنا بوضع الفرضيات التالية:وكإجابات مؤقتة 

 الفرضية العامة:

  األسري مرتفعمستوى السموك العدواني عند المراىق الذي يعاني من التفكك. 

 الجزئية: الفرضيات

  يعاني من التفكك  السموك العدواني عند المراىق الذي مستوى اختالف فييوجد

 .متغير الجنسل األسري يعزى

  السموك العدواني عند المراىق الذي يعاني من التفكك مستوى في  اختالفيوجد

 .)الريف/المدينة(متغير مكان اإلقامة لاألسري يعزى 
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 الدراسة:أهداف  -2

 في:وتكمن أىداف دراستنا  إليياالوصول  إلىوتسعى تنطمق منيا  دراسة أىدافن لكل إ

  األسري.التعرف عمى مستوى السموك العدواني عند المراىق الذي يعاني من التفكك 

 في السموك العدواني عند المراىق الذي  إحصائيةكانت ىناك فروق ذات داللة  إذاما  معرفة

 أسر متفككة تعزى لمتغير الجنس. إلىينتمي 

  في السموك العدواني عند المراىق الذي  إحصائيةكانت ىناك فروق ذات داللة  إذامعرفة ما

 .المدينة(|  )ريف إقامةأسر متفككة تعزى لمتغير مكان  إلىينتمي 

 الدراسة:أهمية  -3

 التالية:تناوليا لمجوانب في تكمن أىمية ىذه الدراسة 

  تأثيرات سمبية  والتي لياأنيا تتناول ظاىرة العدوان التي زاد انتشارىا في المجتمعات المعاصرة

 .والمجتمعوخيمة متنوعة عمى الفرد 

 يصف أزمة نفسية لدى فئة المراىقين الذين  )السموك العدواني (أنيا تتناول متغيرا نفسيا اجتماعيا

 البحث.ىم عينة 

  المراىق.األسرة في التأثير عمى سموك  ودورمعرفة أىمية 
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 ىي تالميذ المرحمة المتوسطة والتي تمثل مستقبل راسة أىم شريحة في المجتمع أال و تناول الدت

 قيمة اجتماعية  في طياتيا المجتمع و ىذا ما يعطي لمبحث أىمية خاصة تحمل

 الدراسة:تحديد مصطمحات  -4

 :العدواني السموك-4-1 

 وتعدى عميو  ،عدا عميو يعدوا و عدوا و عداء و اعتدى عميو،و مجاوزة الحد  الظمم ىو" : لغة العدوان

و العادي الظالم  ،تعدى الحق و اعتدى الحق وعن الحق و فوق الحق اذا جاوزه  : ظممو و يقال

 .)30ص ،2008،رشاد عمي عبد العزيز موسى (. "والجمع عادون

 التعريف االجرائي لمسموك العدواني: 

األذى و الضرر بنفسو أو بغيره و  إلحاقيؤدي بو  (، حيثسموك صادر من تمميذ )المراىق ىو كل  

وىو النتيجة المرتفعة التي   ،ير لفظية و بشكل مستمر و متكرريظير في صورة سموكيات لفظية أو غ

 .يتحصل عمييا المراىق بعد اجابتو عمى بنود استمارة السموك العدواني 

 :المراهقة-2- 4

 :المراىقة وأصميا في الالتينية الفعل  لغةadolescence ،التدرج نحو الرشد بكافة  والذي يعني

 (.408,صفرج عبد القادر طو و اخرون ) أوجيو.

سن الرشد ,ويقال )راىق( الغالم أي قارب الحمم , و يقال أيضا راىق  إلىمن بموغ الحمم  تبدأ و ىي الفترة

 (.31,ص2013الغالم الحمم .)محمد أحمد خطاب ,
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 :إجرائيا 

 )سنة 15/ 12  (الذين يدرسون في مرحمة التعميم المتوسط و يتراوح سنيم بين )اناث /ذكور( التالميذىم 

 .في كل مستويات التعميم

 األسري:التفكك  4-3

  نخبة من األساتذة في عمم )البعض. من بعضيا  ؤهتفكك الشيء أي انفصمت أجزا لغة:التفكك

 (.168ص  ،1975االجتماع,

   ا بأسرىم ؤو كممة األسرة مشتقة في أصميا من األسر , و األسر ىو الكل و يقال جا إن لغة:األسرة

 .و يطمق األسر عمى أحكام الخمق و األسرة ىي من أىل الرجل أو المرأة , جمع أسر  ، في جميعيم

 (. 54، 53ص ، 1984 ،القاموس الجديد (

 التعريف االجرائي لمتفكك األسري: 

ىو ذلك الخمل أو االنفصال الذي يصيب العالقات و الروابط القائمة بين الوالدين , أو بينيما و بين 

أو وفاة أحد و ,أحد ىذه األطراف الثالثة عن القيام بالدور الذي يتوجب عمييم القيام ب أبنائيما نتيجة عجز

الطالق باعتباره مؤشرا لفشل الحياة األسرية و فشل الزوجين في التكيف مع  إلىاإلضافة وب الوالدين

 بعضيما .

 :الدراسات السابقة -5

 العربية: الدراسات أوال

 :(1983)الفنجري  دراسة-5-1
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  والحضر.دراسة مقارنة لمظاىر العدوان بين الريف  :الدراسةموضوع 

  الدراسة:أهداف 

 ىي:اليدف الرئيسي ليذه الدراسة  إن

 العربية.جميورية مصر  والحضر فيالسموك العدواني لدى األطفال في كل من الريف  إلى أشكالالتعرف 

  الدراسة:عينة  

 عاما.( 12 – 6ما بين ) أعمارىم( طفال تتراوح 440تكونت العينة من )

  الدراسة:أدوات 

  لألطفال.تم استخدام مقياس السموك العدواني 

  العدواني.استمارة مالحظة لمسموك 

  الدراسة:نتائج 

 إلى:توصمت الدراسة 

 الحضر.أطفال الريف أكثر عدوانية من أطفال  إن 

  الحضر.انتشار العدوان االيجابي لدى أطفال الريف أكثر من أطفال 

  الريف.انتشار العدوان السمبي لدى أطفال الحضر أكثر من أطفال 

  الريف في ممارسة السموك العدواني  واإلناث فيأنو ال توجد فروق بين الذكور 

  الحضر لصالح  واإلناث فيفي السموك العدواني السمبي بين األطفال الذكور  إحصائياوجود فروق دالة

 الذكور.



مدخل الدراسة                                                                              التمهيديالفصل 

 
  

11 

  ذكور الريف. والحضر لصالحفي السموك االيجابي بين أطفال الريف  ائياإحصووجود فروق دالة 

 (:1983)نصر  دراسة-5-2

 وعالقتيا بالعدوانية.التنشئة االجتماعية  الدراسة: موضوع 

  الدراسة:أهداف  

 إلى:ىدفت الدراسة 

 االجتماعية. وعالقتيا بالتنشئةالتعرف عمى الشخصية العدوانية 

  الدراسة:عينة 

( 18 – 16ممن تتراوح أعمارىم بين ) أنثى، 247ذكر,  258( فردا منيا 505الدراسة من ) تكونت

 عاما.

  الدراسة:أدوات 

  المقياس من سبعة مقاييس فرعية تقيس  ومرونتو ويتكون ىذاتم استخدام مقياس صالبة التفكير

 االنجاز. واالتجاه نحو اإلثارة والميل إلى وتأكيد الذاتالعدوانية 

  والتسمطالتقبل  وىو يقيس والتنشئة، الو الديةمقياس االتجاىات. 

  واالجتماعياستمارة المستوى االقتصادي. 

  الدراسة:نتائج 

 إلى:توصمت الدراسة 
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  ومرونتو مما وصالبة التفكيراالستغاللي  والسموك العممي وتأكيد الذاتوجود ارتباط بين العدوان 

 األبناء. وبين عدوانيةيعني وجود عالقة بين بعض االتجاىات الوالدية في التنشئة االجتماعية 

  لموالدين.عدم وجود فروق بين عينة الدراسة في العدوان تعزى لممستوى التعميمي 

 :(1988) يقدراسة المخال -5-3

 بالقيم.السموك العدواني و عالقتو  :الدراسة موضوع 

 الدراسة : أهداف 

 إلى:تيدف الدراسة 

و القيم المعرفية , ، العالقة بين السموك العدواني و ستة أنماط من القيم و ىي : القيم الدينيةالكشف عن 

وجدت بعدد من  إنو القيم االجتماعية , و القيم االقتصادية , و القيم السياسية , و معرفة مدى تأثيرىا , 

, و المعدل التراكمي , و المستوى األكاديمي , اإلقامةالمتغيرات الديموغرافية و ىي : الجنس , و مكان 

 من خالل معرفة مدى اختالف فئة ىذه المتغيرات.

 : أدوات الدراسة 

 .من أجل قياس القيم الست مسموك العدوانيل تم استخدام مقياس

 : عينة الدراسة 

 رموك.ي( طالب و طالبة من جامعة ال669الدراسة من )تكونت عينة 
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 : نتائج الدراسة 

 إلىيعزى  إحصائيةداللة  وذ في السموك العدواني و عالقتو بالقيم الست عدم وجود اختالف 

اختالف فئات ىذه المتغيرات , باستثناء العالقة بين السموك العدواني و القيم السياسية , حيث 

أن العالقة لدى المقيمين في القرية أعمى بشكل دال  إلى, بما يشير  اإلقامةتأثرت بمكان 

 مما ىو لدى المقيمين في المدينة . إحصائيا

  كما أظيرت مناقشة النتائج أىمية القيم الدينية في تخفيض السموك العدواني و كذلك القيم

 االجتماعية.

 (:1987دراسة التير ) -5-4

  اب و السموك العدواني في مجتمع المدينة.العالقة بين الشب الدراسة:موضوع 

 : أهداف الدراسة 

 المدينة.مناقشة طبيعة العالقة بين الشباب و السموك العدواني في مجتمع  

 : عينة الدراسة 

 سنة. 28-18ممن تتراوح أعمارىم بين  اإلناث,( فردا من الذكور و 420تكونت عينة الدراسة )

  لمعدوان.تم استخدام مقياس  الدراسة:أدوات 

 :نتائج الدراسة 

 النتائج التالية :الى الدراسة  خمصت

  اإلناثأن الذكور أكثر ميال نحو السموك العدواني من. 
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  و لم 23% و في مدينة متوسطة 59 إلىارتفاع السموك العدواني في المدن الكبرى حيث وصمت%

 % في القرى , أي يزداد السموك العدواني في المدن المزدحمة الكبيرة.2يتجاوز 

  أن المسؤولين عن ىذا السموك ينحدرون من أسر محددة الدخل و التعميم و يعيشون في أحياء

 المدينة الحديثة . إمكانياتشديدة االزدحام ينقصيا الكثير من 

 (:1991مرجان )دراسة  -5-5

 مراتب العدوان و دوافعو لدى شرائح من الشباب المصري . الدراسة : موضوع 

 : أهداف الدراسة 

 اليدف الرئيسي ليذه الدراسة ىو: إن

 التعرف عمى مراتب العدوان و دوافعو لدى شرائح من الشباب المصري.

 : عينة الدراسة 

( فردا و 70و عددىم) األسوياءمجموعة  مجموعتين,فرد موزعين عمى  100تكونت عينة الدراسة من 

 ( فردا.30مجموعة العدوانيين و عددىم )

 : أدوات الدراسة 

  .تم استخدام مقياس لدراسة مراتب السموك العدواني 

 .كذلك استخدم مقابالت شخصية ألفراد العينة الكمية لمعرفة دوافع السموك العدواني 

 : نتائج الدراسة 

 النتائج التالية :الى  الدراسة توصمت
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 التالي:أن دوافع العدوان لمعينة العدوانية كانت عمى النحو 

 .سوء معاممة الوالدين و التفكك األسري 

  ازدحام األسرة و انتياء لشمة من المنحرفين و تعاطي المخدرات 

 .مشاىدة أفالم العنف و الجريمة و أفالم الجنس 

 فكانت: أما دوافع العينة السوية 

 .االنفجار السكاني و الغالء 

 .ارتفاع نسبة البطالة و قمق الشباب لعدم وضوح المستقبل 

  أي أن مستوى التعميم ال يقمل أو  العدوان,عدم وجود عالقة بين مستوى تعميم الفرد و عالقتو بمراتب

 يزيد من عدوانية الفرد.

 مستوى تعميم الوالدين و مستوى الدخل الشيري لألسرة و بين مستوى العدوانية  عدم وجود عالقة بين

 بالنسبة ألفراد عينة البحث.

 (:1991دراسة الشربيني ) -5-6

  االتجاه نحو السموك العدواني في الريف و الحضر. الدراسة:موضوع 

 : أهداف الدراسة 

 ىو:اليدف الرئيسي ليذه الدراسة  إن
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 في الريف و الحضر في االتجاه نحو السموك العدواني. اإلناثالتعرف عمى االختالف بين الذكور و 

 : عينة الدراسة 

في كل من الريف و  اإلناث( من طالب الصف الثاني الثانوي الذكور و 308تكونت عينة الدراسة من )

 مدارس منيا أربعة في الحضر و اثنتان في الريف في محافظة القاىرة. 6من  الحضر

 : أدوات الدراسة 

 ار االتجاه نحو السموك العدواني.باخت

 : نتائج الدراسة 

  في االتجاه نحو السموك العدواني لصالح الذكور, و ذلك في كل  اإلناثوجود فروق بين الذكور و

 من الريف و الحضر.

 مما  الريف,في  اإلناثفي الحضر عن الذكور و  اإلناثالسموك العدواني لدى الذكور و  ارتفاع

  . يوضح دور التحضر و تأثيره عمى السموك العدواني

 (:1994دراسة جبريل ) -5-7

 و.تر بعض األساليب في التخفيف من حدالعدوان لدى طمبة الجامعة و أث الدراسة: موضوع 

 : أهداف الدراسة 

 مجتمع وأثر بعض األساليب من التخفيف من حدتو.العدوان لدى طمبة كمية  دراسة

 : عينة الدراسة 



مدخل الدراسة                                                                              التمهيديالفصل 

 
  

17 

حيث بمغ  القاىرة,تكونت عينة الدراسة من طمبة كمية الخدمة االجتماعية في المراحل الدراسية المختمفة في 

 ( طالبا و طالبة.134حجم العينة )

 : أدوات الدراسة 

 و اتجاىيا.تتم استخدام مقياس العدائية 

 : نتائج الدراسة 

 النتائج التالية :الى الدراسة  توصمت

  في درجات العدوان لدى أفراد عينة البحث تبعا الختالف  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة

 الصفوف الدراسية )المستوى الدراسي(.

  اإلقامةو مكان  في اختالف الجنس و العمر إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة. 

 .وجود فروق في درجات العدوان لدى أفراد عينة البحث تبعا لحجم األسرة كبيرة الحجم 

 : (1995ي )فالمخالدراسة  -5-8

 العالقة بين السموك العدواني و القيم و مدى تأثرىا بعدد من المتغيرات الديمغرافية. الدراسة : موضوع 

 : أهداف الدراسة 

 :إلىتيدف الدراسة 

  بين السموك العدواني و القيم .الكشف عن العالقة 
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  معرفة مدى تأثر ىذه العالقة أن وجدت بعدد من المتغيرات الديمغرافية و ىي الجنس و التخصص و

و المعدل التراكمي و المستوى األكاديمي من خالل معرفة مدى اختالف العالقة  اإلقامةمكان 

 باختالف فئات ىذه المتغيرات.

 : عينة الدراسة 

 ( طالبا و طالبة من طمبة جامعة اليرموك.669لدراسة من )تكونت عينة ا

 : نتائج الدراسة 

  عدم وجود اختالف في مظاىر السموك العدواني و القيم باختالف الجنس و التخصص و التحصيل

 الدراسي و المستوى األكاديمي.

  اإلقامةوجود اختالف في العالقة بين السموك العدواني و القيم السياسية تعزى لمتغير مكان. 

 األجنبية:الدراسات  ثانيا

 :(macoby- jack lin1980) دراسة ماكوبي و جاكمين -5-9

 الفروق بين الجنسين في خصائص و السمات. الدراسة : موضوع 

 : أهداف الدراسة 

العدوان وبعض العوامل المرتبط حول الفروق بين الجنسين في التعبير عن  الى البحث في ىدفت الدراسة

 .بو

 : عينة الدراسة 
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 18-15( طالبا و طالبة من طالب المرحمة الثانوية تتراوح أعمارىم بين 340تكونت عينة الدراسة من )

 ( طالبة من مدينة نيويورك.180طالبا و ) (165سنة, )

 : أدوات الدراسة 

 تم استخدام استمارة خاصة أعدت لمتعبير عن العدوانية.

 : نتائج الدراسة 

 إلى:توصمت الدراسة 

 اإلناثأظير أن لمذكور عدوانا أكثر من و  اإلناثواضحة في العدوان بين الذكور و  توجد اختالفات 

 يعبرن عن عدوانيم بأسموب غير مباشر. اإلناثسواء العدوان المفظي أو الجسدي و ذلك ألن 

  لتعمم المطف و النعومة و المسالمة  اإلناثعمى دوره الجنسي يؤىل  اإلناثتدريب كل من الذكور و

 في حين يربي الوالدان الذكور عمى تحاشي ىذه السمات و تعمم الشجاعة و األقدام و تأكيد الذات.

 وك العدواني لدى األبناء.أن ىناك أثر لمستوى تعميم الوالدين عمى السم 

 : (mussen1983دراسة موسين) -5-11

 أنواع العدوان.  الدراسة : موضوع 

 : أهداف الدراسة 

 نوع العدوان. حسباالختالف بين الجنسين مدى وجود 
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 : عينة الدراسة 

 ( طالبا و122غ عددىا )مفي مدارس مدينة نيويورك ب إناثو  رمن ذكو  تكونت عينة الدراسة مراىقين

 ( سنة.17-13طالبة ممن تتراوح أعمارىم بين )

 : نتائج الدراسة 

 نتائج الدراسة ىي :

  استعمال  إلىالمراىقات يممن أكثر  اإلناث وذلك ألن اإلناث، وبدنيا منأن الذكور أكثر عدوانا لفظيا

استعمال  إلىيميل الذكور أكثر  والرفض والنبذ والتجنب بينماالعدوان غير المباشر من التجاىل 

 العدوان.تعبيرىم عن  والبدني فيالعدوان المباشر مثل العدوان المفظي 

  حيث  العدوان،في تعبيرىم عن  واإلناث تؤثرأساليب المعاممة الوالدية المختمفة لكل من الذكور

بينما يستعممون أسموب  اإلناثاتضح أن الوالدين يستخدمون العقاب البدني مع الذكور أكثر منو مع 

 البنات أكثر من الذكور. والمناقشة معستغالل اال

 :عمى الدراسات التعقيب

  الهدف:من حيث 

تناولت أغمب الدراسات السموك العدواني و عالقتو بالقيم و بالتنشئة االجتماعي , مثل دراسة المخالفي 

في التعبير عن العدوان ,  نتم البحث في الفروق وفق الجنسي( من جية أخرى 1983(, و نصر )1988)

( , و دراسة الشربيني 1983( و دراسة موسين )1980مثل دراسة ماكوبي و جاكيين ) اإلقامةمكان 

 ( .1990التعرف عمى مراتب العدوان و دوافعو مثل دراسة مرجان ) إلى( باإلضافة 1991)
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  األدوات:من حيث العينة و 

كما استخدموا  الجنسين،ومن  الدراسي،نات من الوسط بصورة عامة استخدم الباحثون في دراساتيم عي

 مقاييس لمسموك العدواني.

  النتائج:من حيث 

أكدت أغمب الدراسات السابقة عن عدم وجود اختالف في مظاىر السموك العدواني و القيم باختالف 

العالقة بين السموك العدواني و القيم السياسية , و  الدراسي، باستثناءالجنس و التخصص و التحصيل 

سوء المعاممة الوالدية و التفكك األسري ب كما أظيرت النتائج أن دوافع العدوان لمعينة العدوانية كانت بسب

 ( فقط .1990و تمثمت ىذه النتيجة في دراسة )مرجان

و ىناك من الدراسات  ومكان اإلقامةالعدوان  نوع ئج بوجود اختالفات بين الجنسين وكما أكدت بعض النتا

 من أنفت ذلك. 

قد كانت و واقع البحث في الموضوع  معرفة في ونتائجيااستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة  وقد

 النظري ليذه الدراسة. اإلطارفي جمع مادة  عونا لنا

 



 

 

املراهق عند العدواين السلوك: الثاينالفصل   

 

 تمهيد

 تعريف انسهىك انعدواني  -1

 انسهىك انعدواني عند انمراهقينأسباب  و عىامم  -2

 عىامم بيىنىجيت )فيزيىنىجيت(  - 1 -2

 نفسيت عىامم  - 2 -2

 أسريتعىامم  - 3 -2

 أشكال انسهىك انعدواني عند انمراهقين - 3

 ىك انعدوانيهانسمظاهر  -4

 اننظرياث انمفسرة نهسهىك انعدواني  - 5

 يم اننفسيحهانتنظريت  - 5-1

 اننظريت انبيىنىجيت  - 5-2

 نظريت اإلحباط   - 5-3

 نظريت انتعهم االجتماعي   - 5-4

 نظريت انّسماث  - 5-5

 اننظريت انمعرفيت - 5-6

 األسرة و تدعيم نزعت انسهىك انعدواني -6   

 األسهىب األمثم نهتعامم مع انمراهق انذي يتميز سهىكه بانعدوانيت -7   

 خالصت    
 

 



المراهق عىد العدواوي السلوك                                                             الثانيالفصل 

 
 
 
 
 

 

 
  

23 

 

 :تمهيد

إلى ظيور  بو مما يؤدي ، االنفعاليةو  مجموعة من التغيرات الجسمية و العقمية تطرأ عمى المراىق

و السموكي و من بينيا السموك العدواني  ،و االجتماعي  ، عمى المستوى النفسي اضطراباتضغوطات و 

األمر الذي دعانا إلى التطرق لمفيوم  ،و عمى المجتمع  لو تأثير كبير عمى المراىق الذي سموكال ىذا

أشكال السموك العدواني و  إلىو العوامل المؤثرة فيو عند المراىقين باإلضافة  ،أسبابو  ،السموك العدواني 

لو و دور األسرة في تدعيم نزعة السموك العدواني وكيفية قياسو و أخيرا   مظاىره و النظريات المفسرة

 .أنسب الطرق لمتعامل مع المراىق الذي يتميز سموكو بالعدوانية

 العدواني:السموك  تعريف -1

سموك غريزي داخمي و لكن ال يتحرك بواسطة : " السموك العدواني بأنو , DOLLARDيعرف دوالر -

 اإلحباطالغريزة , بل بتحريض من مثيرات خارجية, أي أن حدوث السموك العدواني دائما يفترض وجود 

 .)20، 2014،عبد اهلل حسين الزعبي (  . "عدوان إلىدائما يؤدي  اإلحباطو أن 

أحداث نتائج تخريبية  إلىسموك ييدف " : فقد عرف السموك العدواني بأنو , BONDURAأما باندورا  -

,و ىذا السموك يعرف  اآلخرينالسيطرة من خبلل القوة الجسمية أو المفظية عمى  إليأو مكروىة أو 

عمى أنو عدواني أي أن العدوان سموك ينتج عنو إيذاء شخصي أو تحطيم لمممتمكات , و  اجتماعيا

 ."ة و أما أن يكون جسديا اإليذاء أما أن يكون نفسيا عمى شكل سخرية أو إىان



المراهق عىد العدواوي السلوك                                                             الثانيالفصل 

 
 
 
 
 

 

 
  

24 

 " يرى الباحثان مصطفى نوري القمش و خميل عبد الرحمان المعايطية, السموك العدواني عمى أنو -

. "أو تخريب ممتمكاتيم باآلخريناألذى و األلم,  إيقاع إلىرد فعل ييدف   سموك يعبر عنو بأي:

 ( . 200ص  ،2006، )مصطفى نوري القمش و خميل عد الرحمان المعايطية 

عنيفة فييا إصرار  استجابةىو "  : حث عبد الحميد محمد الياشمي أن السموك العدوانيبايرى ال -

. "و مادامت تقف في طريق تحقيق الرغبات مادية,بشرية أو  كانت,لمتغمب عمى العقبات من أي نوع 

 ( .304ص  ،2008،)عبد الحميد محمد الياشمي 

أي سموك يصدره الفرد بيدف "بأسموب أكثر توضيحا بأنو :  MC ,PERRYو يعرفو مع ماك بيري  -

الذي يحاول أن يتجنب ىذا األذى  سواء كان بدنيا  آخريناألذى  و الضرر بفرد أخر أو أفراد  إلحاق

 التيأو غير مباشرة, أو تم اإلفصاح عنو في صورة غضب أو عداوة  مباشرةأو لفظيا , تم بصورة 

 (.10ص  2009،نيى حامد عبد الكريم معمرين، بشير).  "توجو إلى المعتدى عميو

الضرر و األذى بالغير و  إلحاق إلىجممة القول أن السموك العدواني ىو سموك مقصود ييدف 

و عميو نجد السموك العدواني ىو تمك  اآلخرين،ينتج عنو تحطيم الممتمكات و الرغبة في التسمط عمى 

أو  اآلخريناألفعال التي يمجأ إلييا الطبلب و خاصة من ىم في مرحمة المراىقة و تصف بالعداء تجاه 

و تكون  االستمراريةبإلحاق األذى و األضرار بيم جسديا , و ىو سموك يمكن مبلحظتو و يأخذ صفة 

 تأثيراتيا بدنية أو جسدية أو نفسية .
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  المراهقين:السموك العدواني عند  أسبابوامل و ع -2

بتفسير ظاىرة العدوان و من خبلل ما قمنا  اىتمت التيمن خبلل إطبلعنا عمى بعض الدراسات 

بعرضو و ما درسناه خبلل مشوارنا الدراسي عن السموك العدواني في مرحمة المراىقة يمكننا تقديم مجموعة 

  :و المتمثمة فيما يمي  األسبابمن العوامل و 

 عوامل بيولوجية )فزيولوجية( : -2-1

تحدث في مرحمة المراىقة   التيو تتمثل في مجموعة التغيرات الجسمية و الفزيولوجية و الجنسية 

فيكون أكثر ىيجانا و عدوانية مثل : إفراز  االنفعاليةو التي تؤثر بصفة كبيرة عمى مزاج المراىق و حالتو 

العدوانية و أكثر من غيره )أي  لمسموكياتوسترين ىذا ما يجعل المراىقين أكثر عرضة ستىرمون الت

 المراىقين و الراشدين ( .

 نفسية :عوامل  - 2-2

إلى أن السموك العدواني ىو  ،في دراستيما "سيزر"و  "رميم"و  "دوب "و "دوالرد"توصل كل من 

طبيعية لئلحباط أي كمما تعرض الفرد لئلحباط يصدر منو سموك عدواني و كمما زاد اإلحباط و  إستجابة

ت شدة العدوان . و بالتالي فعند تعرض المراىق لئلحباط نتيجة فشمو أو عدم تحقيقو دتكرر حدوثو إزدا

لى فترة المراىقة باإلضافة إ ،ألىدافو و حاجاتو فإنو يعبر عن ىذا اإلحباط أو يصدر منو سموك عدواني 

و غضبا و قمقا ) تقمبات  اندفاعاتجعل المراىق أكثر  االنفعاليةىي مرحمة الصراعات و التوترات 
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سوء التوافق ،و كذلك الشعور بعدم األمن و الذنب و النقص  ،عدوانية  سموكياتفتصدر منو  ،المزاجية( 

 ( .124ص  ، 2008،النفسي. )عبد اهلل بن عراد الشيري 

  أسرية:عوامل  - 2-3

و كل أسرة ليا أساليبيا السموكية  ،عمى الفرد  أثرااألسرة ىي أولى الجماعات و أىميا و أقواىا 

في تشكيل شخصية الفرد   عظمىو لؤلسرة أىمية  االتجاىاتو ما ترتضيو و تطمبو من القيم و  ،الجاىزة 

 بسببأن اإلفراط في عقاب المراىق  ،فيو ال يقوى أن يحيا حياة بشرية بدون أن ينشأ في مثل ىذه البيئة 

كما أن اإلفراط في التسامح مع عدوان المراىق قد  يؤدي  ،العدوان  إلىزيادة الدافع  إلىعدوانيتو قد يؤدي 

الممثمة في األوامر و  اإلباءلك فأن القسوة و الشدة من جانب تكرار العدوان الصريح ,و كذ ازديادإلى 

النواىي و العقاب و المقاومة المعارضة لرغبات الطفل و القير و اإلجبار و تحميل المراىق المسؤوليات 

دون مناقشة ال يمكن أن تؤدي إلى ما يطمبون بل  تنفيذىابيا و  االلتزامو مطالبة   ،أكثر مما يتحمل 

 ما يبغون . تأتي بعكس

و ال تقتصر أىمية األسرة و قدرتيا عمى تشكيل حياة الفرد في مرحمة الطفولة فقط بل تتعدى ىذه 

ففي ىذه المرحمة أيضا تمعب األسرة  كميا,عمى األقل مرحمة المراىقة  و ، مراحلالمرحمة إلى ما بعدىا من 

 ىاما.دورا حيويا و 

األسرة  إلىأن األفراد الذين ينتمون  حيث ،العدوانيو السموك  المناخ األسريإن ىناك عبلقة بين 

كانوا أكثر ارتباكا لمجرائم بالمقارنة مع  ،أفرادىاالعبلقات بين  انييارو  االجتماعيالتي تعاني من التفكك 



المراهق عىد العدواوي السلوك                                                             الثانيالفصل 

 
 
 
 
 

 

 
  

27 

 ص ،2015 ،اهلل حسين الزغبي عبد ( .االجتماعيأولئك الذين ينتمون إلى أسر تتصف بالتماسك 

62،63 (. 

الوالدين أو إصابة أحدىما باألمراض النفسية عمى ظيور العدوان عند  انفصالكما يؤثر أيضا 

ي ملسموك العدواني لدييم. )فيروز مالؤلسرة  وكثرة عدد أفرادىا ينمي ا االقتصاديو كذلك  ،المراىق

 ( .102ص  ،2013 ،قة, فضيمة زرارقةر زرا

 العوامل التالية: 1990  وأضاف الدايل 

 فعدوانيتو تستثارعندما يحال بينو وبين ما يرغب,  فالمراىق يغضب :في الوصول لميدف الفشل 

 عندما يعاق عن أي نشاط يريده, أو ىدف يرغب في تحقيقو.

  يغضب المراىق عندما يتعرض لمظمم من أسرتو أو من أصدقائو أو مدرستو وكذلك  :الظمم والحرمان

 عندما يرى الظمم يقع عمى أحد ييمو أمره, أو يحرم من بعض حقوقو.

 :طبيعية عوامل - 2-4

فعندما يقابل شخصا غير محبب لو فأنو يغضب  ،يتأثر مزاج المراىق بالعوامل الطبيعية الخارجية 

و لعل ما يؤكد أيضا زيادة ظيور السموك العدواني في مرحمة المراىقة ىو إفراز  ، و تنتشر عدوانيتو

حيث يكون المراىق أكثر ىيجانا ،ىرمون التسترون الذي تتصف بو مرحمة المراىقة في بداية مرحمة البموغ 

 . أخرو عدوانية من أي سن 
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و تحوليا سمة من  حاليااستفو ذلك قبل  ،فالعدوانية مشكمة تتطمب حبل من قبل اختصاصيين 

 (. 78،79ص  ،2004،السبتي عبد الكريم  –سمات الشخصية عند الكبر . )خولة عبد اهلل 

  و من ىنا يمكن القول بأن أسباب و دوافع السموك العدواني عند المراىقين مختمفة و

 ،فالسموك بصفة عامة سواء كان مقبوال أو غير مقبوال  ألخر،متباينة تختمف من فرد 

و  البيئييظير نتيجة لتفاعل الفرد مع البيئة التي يعيش فييا المراىق و المتمثمة في الوسط 

من  وغير أن(السموك العدواني  إلىأنو من الصعب تحديد السبب أو العامل الذي يؤدي 

 العدوانية عند المراىق ظيور و التي تؤدي إلى تأثيرا أن العوامل األكثر،وجية نظرنا( 

 . فردئة األولى التي ينشا فييا الالبي األسرة ىي عوامل األسرية كونفي ال تتمثل

 أشكال السموك العدواني عند المراهقين : -3

تصنيف العدوان إلى  يمكن ،المختمفةفي مقام تصنيف السموك العدواني أو التمييز بين أشكالو 

 -106)2013،104،فيروز مامي زرارقة فضيمة  ( أشكال مختمفة أىميا:

 وسواء   الالعدوان مه واحية السواء و ال -3-1

و تشمل األفعال العدوانية التي تعتبر مقبولة كالدفاع عن  العدوان الحميد )السوي( :-1-1-3

و غير ذلك مما يحافظ عمى حياة الفرد و بقائو في مواجية األخطار ،عن الممتمكات ،النفس 

 المحيطة بو .
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التصنيف كل من إريك فروم و فرويد و ىو  وضع ىذاالعدوان المرضي الهدام : 2-1-3-

 العدوان الذي ال يحقق ىدفا و ال يحمي مصمحة أو ىو باألحرى العدوان لمعدوان .

 حسب األسموب : – 3-2

نحو و يقصد بو السموك الجسدي المؤذي الموجو نحو الذات أو  العدوان الجسدي :1-2-3-

الركل   ،الدفع  ،و من أمثمتو : الضرب  ،األخرين و ييدف إلى اإليذاء أو خمق الشعور بالخوف 

 و شد الشعر ...... الخ . و ىذه السموكيات ترافق غالبا الغضب الشديد . ،العض 

و يقف عند حدود الكبلم الذي يرافق الغضب و من أمثمتو : الشتم, العدوان المفظي : 2-2-3-

كذلك يمكن أن يكون و التيديد و ذلك من أجل إيذاء أو خمق جو من الخوف و ىو  ،السخرية

 موجيُا لمذات أو لؤلخرين.

و يشمل التعبير بطرق غير لفظية عن إحتقار األفراد األخرين أو العدوان الرمزي : 3-2-3-

أو اإلمتناع عن تناول ،توجيو اإلىانة ليم كاإلمتناع عن النظر إلى الشخص الذي يكن لو العداء 

 .ما يقدمو لو أو النظر بطريقة إزدراء و تحقير 

 حسب وجهة اإلستقبال : - 3-3

ىو الفعل العدواني الموجو نحو الشخص الذي أغضب المعتدي أي  عدوان مباشر :1-3-3-

 إلى مصدر اإلحباط و ذلك بإستخدام القوة الجسمية أو التغيرات المفظية و غيرىا .
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عمى شخص بديل و عدم توجييو نحو الشخص الذي  يتضمن اإلعتداء  عدوان غير مباشر :3-3– 2-

يفشل الطفل في توجيو العدوان مباشرة إلى مصدره األصمي خوفا  قد ربماف  ،يتسبب في غضب المعتدي 

ممتمكات أي ما يعرف بكبش الغداء  ،خادم  ،من العقاب فيحولو الى شخص أخر أو شيئ أخر *صديق*

قد يكون كامنا و غالبا ما يحدث من قبل المراىقين   تربطو صمة بالمصدر األصمي و ىذا العدوان

أو تحريض األخوين لمقيام ،األذكياء الذين يتصفون بحبيم لممعارضة و إيذاء األخرين بسخريتيم منيم 

 بأعمال غير مرغوبة إجتماعيا .و غالبا ما يطمق عمى ىذا النوع من العدوان إسم العدوان البديل .

 حسب الضحية :   -3-4

ىو الذي يصدر عن فرد واحد ضد أخر أو ضد جماعة أو ضد معايير  عدوان فردي :1-4-3-

 المجتمع .

 ىو العدوان الذي تمارسو جماعة ما ضد فرد أو أفراد اخرين .عدوان جمعي :2-4-3-

 حسب مشروعيته : عدوان 5-3-

و يشمل األفعال العدوانية التي يظمم بيا الفرد ذاتو أو غيره و تؤدي إلى عدوان إجتماعي : 1-5-3-

 ،و العرض  ،المال  ،وىي األفعال التي فييا تعد عمى الكميات الخمس و ىي : النفس،فساد المجتمع 

 و العقل و الدين . 

لدفاع عن و يشمل األفعال التي يجب عمى الشخص القيام بيا لرد الظمم و ا عدوان إلزام :2-5-3-

 و الوطن و الدين . ،النفس 
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فمن إعتدي عميو ،و يشمل األفعال التي يحق لئلنسان اإلتيان بيا قصاصا عدوان مباح : 3-5-3-

 في نفسو أو عرضو أو مالو أو دينو أو وطنو .

 عدوان نحو الذات :   -6 -3

و تيدف إلى إيذاء ،سموكيا قد توجو نحو الذات  المضطربينإن العدوانية عند بعض المراىقين 

أو ،و يأخذ أشكاال متعددة منيا تمزيق المراىق لمبلبسو أو كتبو أو كراستو  ،النفس و إيقاع  األذى بيا 

أو عض  ،أو جرح الجسم باألظافر  ،أو ضرب الرأس بالحائط أو السرير ،أو شد شعره ،لطم الوجو 

ئر و أخطرىا ىو ادمان الخمر أو المخدرات  األصابع أو حرق أجزاء من الجسم . أو كمييا بالنار أو السجا

 في لعب الميسر و ىو قمة العدوان المرتد عمى الذات . االستغراقأو 

 العدوان الوسيمي: – 3-7

أو كأسموب إلختبار رد فعل شخص أخر  ،ييدف إلى إستخدامو كوسيمة لمحصول عمى شيئ ما 

 تطبيقا لممثل الشائع خير وسيمة لمدفاع ىي اليجوم .

 العدواني:مظاهر السموك  -4

يبدأ السموك العدواني بنوبة مصحوبة بالغضب و اإلحباط و يصاحب ذلك مشاعر من الخجل و  -

 الخوف.

 البيئة.تتزايد نوبات السموك العدواني نتيجة لمضغوط النفسية المتواصمة أو المتكررة في  -
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 الرأس.األظافر أو  اليدين أو باستخدامأو بغرض اإلزعاج  انتقاماعمى األقران  االعتداء -

 اإلزعاج.لمدة من الزمن بغرض  إخفائياعمى ممتمكات الغير و االحتفاظ بيا أو  االعتداء -

)سييل موسى  اإليذاء. األذى و الحتماالتو عدم أخد الحيطة  ،الحركةيتسم في حياتو اليومية بكثرة  -

 ( .189ص  ،2010،شواقفة 

التعاون و الترقب و الحذر أو التيديد المفظي و غير  لمتعميمات و عدم االمتثالمشاكسة غيره و عدم  -

 المفظي.

  الغضب.و  االمتعاضو سرعة الضجيج و  االنفعالسرعة الغضب و  -

 (.www.4varab.com) النابية.توجيو الشتائم و األلفاظ  -

  االنتباه.و عدم  إحداث الفوضى في الصف عن طريق الضحك و الكبلم و المعب -

  الصف.و تيريجيم في  احتراميمبالمعممين و عدم  االحتكاكات -

 استخدام المفرقعات النارية سواء داخل المدرسة أو خارجيا . -

 .( 29, ص 2006في المدرسة و مقاطعة المعمم أثناء الشرح.)عدنان احمد الفسفوس , االنتظامعدم  -

 

 

http://www.4varab.com/
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  النظريات المفسرة لمسموك العدواني : -5

  النفسي:نظرية التحميل  -5-1

( الذي أشار إلى أن العدوان غريزة فطرية و أن Freudفرويد ) إلىه النظرية ذترجع جذور ى

 االختياريأي أن الغريزة تمارس التحكم ،الذي يأخذه السموك  االتجاهالغرائز ىي قوى دافعة لمشخص تحدد 

لمسموك عن طريق زيادة حساسية الفرد ألنواع معينة من المثيرات و أن ىناك ميبل فطريا لدى األفراد في 

عمى بعضيم . أو أن العدوان الذي يستثار لدييم إنما يعبر عن رغبة غريزية لدى بني البشر  االعتداء

 ( .32,ص  2015)عبد اهلل حسين الزعبي ,

فاليو منبع  ،تكون فرضيا من اليو و األنا و األنا األعمى  و يقول فرويد أن الجياز النفسي ي

يضم الغرائز و الدوافع الفطرية الجنسية و العدوانية . و ىو  ،الطاقة الحيوية  و النفسية  التي يولد بيا  

و ال إرادي بعيد عن المعايير و القيم  ،مستودع القوى و الطاقات الغريزية و ىو ال شعوري و ال شخصي 

فيو مركز الشعور و اإلدراك الحسي الخارجي  و  egoاألنا  و ،عمى نشاطو مبدأ المذة و األلم   يسيطر

و يتكفل بالدفاع عنو و  ،الداخمي و العمميات العقمية و ىو المشرف عمى الجياز الحركي اإلرادي لمفرد 

و يحل الصراع بين مطالب اليو و األنا األعمى و بين الواقع الذي يعمل في ،يعمل عمى توافقو مع البيئة 

ضوئو و ينظر إليو )فرويد( عمى أنو محرك لمشخصية يعمل من أجل حفظ و تحقيق قيمة الذات و التوافق 

اإلجتماعي و ال بد أن يكون الجياز التنفسي متوازنا حتى يكفل لمفرد طريقة سميمة لمتعبير عن الطاقة 

 ( .67،68, ص 2009مبيدية و حتي تسير الحياة تسيرا سويا .)عصام فريد عبد العزيز محمد ,ال
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ىو مستودع المثاليات و األخبلقيات و الضمير و الصواب و  super –egoأما األنا  األعمى 

و يتأثر بالولدين  الفرد,و ىو رقيب نفسي ال شعوري إلى حد كبير ينمو مع نمو  الخالحق و الخير .....

 المجتمع.و يتيدب بزيادة ثقافة الفرد و خيراتو في  يعتدلو ىو  محميما,أو من يحل 

فيو مركز الشعور و اإلدراك الحسي الخارجي  و الداخمي و العمميات العقمية و ىو  egoأما األنا 

و يحل  ،و يتكفل بالدفاع عنو و يعمل عمى توافقو مع البيئة ،المشرف عمى الجياز الحركي اإلرادي لمفرد 

الصراع بين مطالب اليو و األنا األعمى و بين الواقع الذي يعمل في ضوئو و ينظر إليو )فرويد( عمى أنو 

و ال بد أن يكون الجياز  االجتماعيمحرك لمشخصية يعمل من أجل حفظ و تحقيق قيمة الذات و التوافق 

تسير الحياة تسيرا سويا  حنينا حتى يكفل لمفرد طريقة سميمة لمتعبير عن الطاقة المبيدية و التنفسي متواز 

 ( .67،68, ص 2009.)عصام فريد عبد العزيز محمد ,

يمكن تمخيص أراء فرويد حول نظرية الغريزة  أن الحياة كفاح بين غريزة الحياة و دوافع الحب 

و بين غريزة الموت و دوافعيا العدوان و التدمير ،الفرد و الجنس و التي تعمل من أجل الحفاظ عمى 

و ىي غريزة تحارب من أجل تدمير اإلنسان و تقوم بتوجيو العدوان المباشر خارجيا نحو  االنتحارو 

كائن نفسو و يصبح تدميرًا و إذا لم ينفد العدوان نحو موضوع خارجي فسوف يرتد إلى ال  اآلخرين

إذ ال يمكن  ،اإلنسانضوء ىذه النظرية تبدو غريزة العدوان غريزة فطرية تولد بوالدة  عمىو  . لمذات

جبار  الستار,)عبد  عمييا.اليرب منيا و ال بد من إشباعيا أو محاولة تعديميا لغرض السيطرة 

  (.63, ص 2012الصمد 
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أن كل األفراد لدييم دافع عدواني و لكن الشخص السوي ال يعبر عن   Freudلقد أوضح فرويد 

أو حتى نفسو وىنا تساؤل يطرح نفسو ما الذي سيحدث إذا تم كبت الدافع  اآلخريندافعو العدواني تجاه 

 العدواني ؟.

فرويد أنو يحب إطبلق العدوانية في شكل ما وقد يكون ذلك بشكل مباشر من خبلل نشاطات  شارأ

عية مقبولة مثل الرياضة و الفن و غيرىا  . كما يبين فرويد أيضا أن العدوان ال يحتاج أن يتم اجتما

مصدر العدوان ,فالعدوان قد يوجب من خبلل اإلزاحة نحو ىدف بديل بسبب  مباشر تجاهتوجييو بشكل 

ون لضرب صور الكف التي تعوق توجيو العدوان نحو المصدر الحقيقي لمعدوان فاألوالد الذين يتعرض

أقرانيم و يؤكد فرويد عمى أن طاقة الشخص العدوانية يجب  اتجاهالوالدين قد يتصرفون بشكل عدواني 

.) االنتحارإطبلقيا في شكل ما خوفا من كبتيا مما يؤدي إلى أشكال من العدوانية تصل إلى حد القتل أو 

 .(41 -39, ص 2008محمد عمي عمارة, 

 : بلق غريزة العدوان حسب النظرية التحميميةو فيما يمي مخطط يوضح كيفية اط
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ي( مخطط يوضح إطالق الطاقة العدوانية في ضوء نظرية التحميل النفس1الشكل )  

 إطالق غير مباشر

No direct or indirect  release 

 إطالق مباشر فوري  

Immediate direct 

release 

غضب        

Anger      

 

 نقل

Displacement 

 ازاحة

 عدائية

Hostility 

 إعالء

Sublimation 

 

Aggressive Energy الطاقة العدوانية   

                                                                                             

                                                                                

                                        

 

 

 إنخفاض الطاقة العدوانية

Decrease the aggressive energy 

 إنخفاض الطاقة العدوانية

Decrease the aggressive energy 

نهائيإطالق      

 Final        Release 

 زيادة الطاقة العدوانية

Increase the aggressive energy 

 عدوان نحو الذات           

                Aggression towards self 

 عدوان ضد األخرين

Aggression against others 

  اإلنتحار

Suicide 

 القتل

Murder 
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 البيولوجي و العصبي (:  منظورالالنظرية البيولوجية : ) السموك العدواني من  -5-2

صحاب ىذا التوجو إلى أن العدوان و العنف جزء أساسي في طبيعة اإلنسان ستنتيي بالفشل أذىب 

فبل يمكن لممجتمع اإلنساني أن يستمر دون التعبير عن  االجتماعيبل أنيا تشكل خطر النكوص 

و تظم المجتمع و روح الجماعة يحركيا من الداخل ىذا الشعور  اإلنسانيةألن كل العبلقات  العدوان.

  بالعدوان.

و تيتم ىذه النظرية بالعوامل البيولوجية في الكائن الحي كالصبغيات و الجينات الجنسية و 

و التأثيرات البيوكييميائية و  الضمادةالعصبي المركزي و البلمركزي و الغدد اليرمونات و الجياز 

حيث يوجد لدي اإلنسان ميكانيزم فيزيولوجي و ينمو ىذا الميكانيزم عندما ،األنشطة الكيربائية في المخ 

مى و ىذا يؤدي إلى حدوث بعض التغيرات الفريولوجية التي تؤثر بدورىا ع،يثار لديو الشعور بالغضب 

لى زيادة معدل تنفس الفرد  ،سرعة القمب و زيادة ضغط الدم و زيادة نسبة الغموكوز فيو   انكماش،وا 

عضبلت أطرافو مما يؤدي إلى توترىا لتقاوم التعب و اإلرىاق كما تزداد سرعة الدورة الدموية و خاصة 

اكو الحسي حتى أنو قد ال في األطراف ويعض الفرد عمى أنيابو و تصدر عنو أصوات ال إرادية و يقل إدر 

 ( .36، 35ص ،2008،يشعر باأللم في معركتو مع غريمو . ) محمد عمي عمارة

في بناء المجرمين الجسماني عن غيرىم من عامة  اختبلفاكما يرى أصحاب ىذه النظرية أيضا 

يميل بيم ناحية البدائية فيقترب بيم من الحيوانات فيجعميم يميمون لمشراسة و  االختبلفالناس و ىذا 

في ذلك عمى بعض الدراسات التي تمت عمى المجرمين من حيث التركيب التشريحي و  اعتمدتالعنف 
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إلى دراسة اليرمونات والحظت  أتجوومن ىذه النظريات ما ،( xxy-48) ،(  xyy-47عدد الصبغات )

الجنسي  االغتصابو بين العدوان خاصة في حالة  mestosteroueزيادة ىرمون الذكورة  بين ارتباطا

 ( .108ص  ، 2001،)عصام عبد المطيف العقاد 

 :frustration agression théorieنظرية اإلحباط بالعدوان    -5-3

جون " ، "ليونارد دوب " ،"ماورر  " ، "روبرت سيزر" ،"نيل ميممر "من أشير عمماء ىذه النظرية 

, أسسوا ىذه النظرية و قدموا ممخصا عن مفيوم العبلقة بين اإلحباط و العدوان و ىي أنو عندما ،"دوالرد 

فالسموك العدواني يسبقو دائما إحباط و ىذا اإلحباط من شأنو أن يؤدي إلى  ،يحدث إحباط يظير العدوان 

أنواعو المختمفة يمكن إرجاعو إلى أنواع  فالسموك العدواني عند الفرد في صوره المتعددة و،سموك عدواني 

 يتعدىمن اإلحباطات فعندما يحبط تتولد عنده الرغبة العدوانية عمى مصدر اإلحباط أو مصادر أخرى أو 

)محمد عمي  اآلخرينإذ اعتبرىا مسؤولية عما حدث لو من إحباط  فيموميا بدال من أن يموم ،عمى نفسو 

 ( .  46ص  ، 2008،عمارة 

 ،أن الفرد عندما يواجو إحباطا يقف حائبل أمام إشباع حاجاتو " : الدكتور حممي المميجيو يقول 

 فيتخذ،األشخاص و الظروف المحبطة  باختبلفالتوتر  ازديادوقد ينجم عن ،فإن ذلك يؤدي إلى التوتر 

و يفشل  ،و التنحي وقد يصاب الشخص بالخوف الشديد فيتراجع متنحي المشكمة  ، االعتداءالفرد أسموب 

 .  " في التكيف و يعجز عن مواجية ىذا اإلحباط 
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دراستيم عن العبلقة بين اإلحباط و  االستنتاجات منكما توصل رواد ىذه النظرية إلى بعض 

  : و تتمثل فيما يمي العبلقةبمثابة األسس النفسية المحددة ليذه  اعتبارىاالعدوان و التي يمكن 

و تعتبر كمية  الفرد,كمية اإلحباط الذي يواجيو  باختبلفتختمف شدة الرغبة في السموك العدواني  أواًل:

  عوامل:اإلحباط دالة لثبلثة 

 .المحبطة  االستجابةشدة الرغبة في  -

  المحيطة. االستجابةمدى التدخل أو إعاقة  -

  االستجابة.عدد المرات التي أحبطت فييا  -

: تزداد شدة الرغبة في العمل العدائي ضد ما يدركو الفرد عمى أنو مصدرا إلحباطو . و يقل ميل  ثانيا

  الفرد لؤلعمال غير العدائية حيال ما يدركو الفرد عمى أنو مصدر إلحباطو .

زيادة ميل  إلىأخر و يؤدي ذلك  إحباطبمثابة  اإلحباطيةيعتبر كف السموك العدائي في المواقف  : ثالثا

و كذلك ضد عوامل الكف التي تحول دونو و  ،األساسي  اإلحباطلفرد لمسموك العدواني ضد مصدر ا

 السموك العدائي . 

عمى الرغم من أن الموقف اإلحباطي ينطوي عمى عقاب لمذات إال أن العدوان الموجب ضد الذات  : رابعا

ضد الذات وال يحدث ىذا إال إذا واجيت أساليب  ظيورال يظير إال إذا تغمب عمى ما يكف توجييو و 



المراهق عىد العدواوي السلوك                                                             الثانيالفصل 

 
 
 
 
 

 

 
  

40 

 ،الموجية ضد مصدر اإلحباط األصمي عوامل كف قوية . ) فضيمة زرارقة  ،السموك العدائية األخرى 

 ( . 85،86ص  ، 2013فيروز مامي زرارقة

  :social Learning االجتماعينظرية التعمم  -5-4

إن ىذه النظرية ال تقل أىمية عن غيرىا من النظريات التي تناولت السموك العدواني بالدراسة و 

بدراسة  اىتمفي العدوان حيث  االجتماعيالبحث و يعتبر باندورا ىو المؤسس الحقيقي لنظرية التعمم 

ال تفيم  إال من خبلل السياق  باندورا و الشخصية في تصور ، اآلخريناإلنسان في تفاعمو مع 

 .  اآلخرينو السموك عنده يتشكل بمبلحظة سموك  ، االجتماعيو التفاعل  االجتماعي

الدور الذي يوليو تنظيم السموك عن طريق  االجتماعيمن المبلمح البارزة في نظرية التعمم 

 اكتسابالقدرة عمى التأثير في  حيث ليا،التفكير  –التخيل  –التذكر – االنتباهالعمميات المعرفية مثل : 

لو القدرة عمى توقع النتائج  قبل حدوثيا و يؤثر ىذا التوقع المقصود أو المتخيل  اإلنسانو أن  ،السموك 

السموك العدواني ليس غريزة أو ناتج عن ،االجتماعيفمن منظور نظرية التعمم  في توجيو السموك .

 بل ىو نموذج من السموك المتعمم المكافئ اإلحباط.

 و تتمخص وجية نظر باندورا في تفسير العدوان كالتالي : 

 الرمزية كالتمفزيون  النماذجأو  األقران,معظم السموك العدواني متعمم من خبلل مبلحظة و تقميد  -

 السموك العدواني من الخبرات السابقة .  اكتساب -
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  وقت.التعمم المباشرة لممسالك العدوانية في اإلثارة المباشرة لؤلفعال العدوانية الصريحة في أي  -

  التعزيز.تأكيد ىذا السموك من خبلل المكافأة و  -

إثارة الطفل إما باليجوم الجسدي أو بالتيديدات أو اإلىانات أو إعاقة سموك موجو نحو ىدف أو  -

إلى العدوان العقاب و قد يؤدي إلى الزيادة في العدوان ) فيروز  تقميل التعزيز أو إنيائو قد يؤدي

 ( .87،88ص  ، 2013،فضيمة زرارقة  ،مامي زرارقة

 نظرية الّسمات : -5-5

ترى ىذه النظرية أن العدوان سمة من السمات الشخصية , و ىناك فروق بين األفراد في ىذه 

حيث  الشخصية ، لسمات العاممي ذلك التحميل في استخدمت التي واالختبارات المقاييس السمة , ومن أىم

 عند معظميم فتوجد متفاوتة بدرجات الناس جميع عند موجودة الشخصية سمات من سمة العداوة أن وجد

 العداوة وتقاس بمقاييس عالية، بدرجة أخرى ّقمة وعند منخفضة، بدرجة منيم ّقمة وعند متوسطة، بدرجة

 المختمفة المواقف في إلظيار العدوان الشخص استعداد عمى العداوة سمة وتدل الصريحة، وغير الصريحة

 عتبة ألن ،ن العدوا كثيروا العالية سمة العداوة أصحاب فاألشخاص العدوان، مثيرات من يدركو ما بحسب

 قد كثيرة مواقف في العدوان مثيرات ويدركون يغضبون بسرعة، يجعميم مما منخفضة عندىم لمعدوان التنبيو

من أكبر   Eysenckنشره غيرىم  و يعتبر أيزنك  الذي بحثو عند في العدوان تثير ال عادية مواقف تبدو

دعاة ىذه النظرية الذي يقوم بوجود شخصية عدوانية , حيث  قدم براىين عممية عمى صحة ما يذىب إليو 

 كما يمي : 
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اإلستشارة و منيم من ىو أن جميع األفراد يولدون بأجيزة عصبية مختمفة , فمنيم من ىو سيل 

صعب اإلستشارة .فالشخصيات سيمة اإلستشارة , تصبح مضطربة  و الشخص المضطرب لديو إستعداد 

( , إلى أن العدوان يمثل 1977وقد توصل ايزنك في أحد أبحاثو ) .في أن يصبح عدوانيا أو مجرما 

 العدوان أو الخجل و الحياء , وأنو أن القطب السالب يتمثل فيو  القطب الموجب , في بعد ثنائي االتجاه

)بشير  .األفراد مختمف عند العدوانية درجة تصمح لقياس البلعدوان إلى العدوان من مدرج القطبين بين

 ( . 18, ص  2009معمرية, 

 النظرية المعرفية: -5-6

تيتم ىذه النظرية بدراسة الخبرة الذاتية من حيث إدراك الفرد لنفسو , و األحداث التي تقع لو , و 

لمشخص العدواني , و  االجتماعيفي دراستيا لمسموك العدواني , تركز ىذه النظرية عمى السياق النفسي و 

تو , و تحقيقيا بالتصدي العنف و العدوان لمتعبير عن ذا استخدامالظروف و المتغيرات التي أدت إلى 

ليذه اإلعاقات , التي تحول دون تحقيق ذاتو , و من أىم اإلعاقات التي تمثل دافعا لمسموك العدواني في 

و التي تحول دون تحقيق ذاتو . ) بوشاشي سامية  الجدةشعور الفرد بالفوارق الطبيعية البالغة 

 (.79, ص  2012/2013,

 و النفسي، التحميل( وىي العدواني السموك فسرت التي ابقةالس النظريات عرض خبلل من ّيتضح

 أن . نجد) السماتنظرية االجتماعي و  التعممو  ط، اإلحبا عن الناتج العدوان و ، ةالبيولوجيالنظرية 

 التفسيرات ىذه بين جًدا كبيرا تبايًناد ونج ن، العدوا تفسير في الخاص ومنيجيا طريقتيا نظرية لكل
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 التفسير في كمو السموك تشمل ولم زءاج أو جانبا فسرت  نظرية كل أن حيث العدواني، لمسموك

 .والتوضيح

 األسرة و تدعيم نزعة السموك العدواني :  -6

 االجتماعيةإن لؤلسرة أىمية كبيرة في تشكيل و تطوير السموك عند أبنائيا , فاألسرة ىي الوحدة 

الذي تنمو فيو بذور الشخصية  االجتماعيالتي ينشأ فييا المراىق و يتعامل مع أعضائيا , و ىو الحضن 

, بحيث يكتسب المراىق الميل لمعدوان من األسرة بفعل االجتماعياإلنسانية و توضع في أصول التطبيق 

 (.107،108ص  ، 2008،العوامل التالية : )عبد اهلل بن عراد الشيري

 و أنو يعيش في جو أسري عدائي بالنسبة لمعاممة  والديو,راىق بأنو غير مرغوب فيو من شعور الم

  لو.والديو 

 دورا  اآلباءفالحياة المنزلية التي يسودىا شجار دائم بين األبوين بحيث يمعب  ,الخبلفات األسرية

 لبلستجاباتالمراىقين السموك العدواني من خبلل محاكاة أو تقميد األبناء  اكتسابكبيرا في 

فالمراىق الذي يشاىد أباه يحطم األشياء من حولو عندما ينتابو   اآلباءالعدوانية التي تصدر عن 

 الغضب فيقوم بيذا السموك . 

  المراىق و توتره و  ارتباكتعدد السمطات الضابطة لسموك المراىق , و ىذا ما يؤدي عادة إلى

يشون في بيئة تشمل الجد و األخوال و األم و غضبو و يحدث ذلك عادة عند المراىقين الذين يع

 األب أو كمييما , و يكون لكل منيما سمطة توجو المراىق أو تنقده . 
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  السمطة الضابطة المتغيرة كائن  يكون األب في صف المراىق فيجيب رغباتو في حين تكون األم

 فين تمبية طمبو.عمى نقيض أو العكس , فتؤدي إلى نوبات غضب أو عدوان كمما رفض أحد الطر 

  التدليل و الحماية الزائدة , إن التدليل و إجابة رغبات في صغره ال يتيح لممراىق أن يتعمم ضبط

نزعاتو ألنو لم يحدث في حياتو األولى إن وجد ضرورة لذلك ,ومن لم ينشأ عمى نظام ضعيف 

 لضبط النزاعات فيستجيب استجابة ال شعورية بدائية لتحقيق رغباتو  .

 العام و التشوىات الخمقية , فيي تؤثر من خبلل شعور المراىق بالنقص و العجز و  الضعف

يجد صعوبة في  األسباب.ضعف الثقة بالنفس , و ذلك لعدم قدرتو عمى عمل ما ىو مطموب 

التوافق و يشعر بأن الحياة الصعبة و أن جميع الناس تكرىو فيزداد توتره الداخمي و يظير ىذا في 

 ب و ثورة ألتفو األسباب .صورة نوبات غض

اآلباء الذين يتسمون  بالقسوة مع أبنائيم بتعمم أبنائيم السموك العدواني , كما  : أن"باندورا "و يعتقد 

ممن يعتدي  االنتقامو عمى  اآلخرينتوصل أيضا أن اآلباء الذين كانوا يشجعون أبنائيم عمى المشاجرة مع 

عمييم و عمى الحصول عمى مطالبيم بالقوة و العنف , كانت درجة العدوانية لدييم أكبر من درجة 

 العدوانية عند اآلباء الذين ال يشجعون أبنائيم عمى السموك العدواني بأي شكل من األشكال .

أسموب التربية لممراىقين الذين يتسم سموكيم بالعدوانية يتميز   : أن "ليمى عبد العظيم "و تؤكد

بالقسوة و الشدة المتناىية و المعارضة لرغباتيم بالمنع و القير و اإلجبار و تحميميم مع المسؤوليات أكثر 

ة مما يحتممون و مما يطيقون كما أكدت دراسة أخرى أن العدوانية لدى المراىقين ترتبط ايجابيا بشدة القسو 
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في العقاب و الرفض و عدم التقبل و عدم الرضا من جانب األم عمى السموكيات التي تصدر من األبناء 

السعداء يخرجون أبناء سعداء , و ىذا ما  اآلباء, و ىناك مبدأ وصل إليو العديد من العمماء مؤداه  أن 

ة فكرة شخصية يتقاسميا األجداد .. أن الورث." عن الوراثة السيكولوجية فيقول : "زيور"يتفق مع ما ذكره 

أما التحميل النفسي فيؤكد التأثير  " ، سؤولية الشخصية وجود عممي ...من الناحيتين و لذلك لم يكن لمم

)عبد اهلل بن    يمكن أن نسميو الوراثة السيكولوجية ،أي نوع أخر من الوراثة  ،في أبنائيم  لآلباءالمباشر 

 ( .108ص ، 2008،عراد الشيري 

 : األسموب األمثل لمتعامل مع المراهق الذي يتميز سموكه بالعدوانية -7

 مساعدة المراىق في زيادة فيمو لنفسو و قبولو ليا  -

 أحكامو و أرائو. استقبللتنمية شعوره بالمسؤولية و  -

 و ميولو  استعداداتوقبولو لمظيره الجسمي و لقدرتو و  -

 جديدة بدال من سموك غير مرغوب فيو . اجتماعيةتعمم ميارات  -

 التعرف عمى أنماط السموك غير الفعالة أو تمك المحيطة لذاتو  -

فضيمة  ،يعنون لو الكثير )فيروز مامي زرارقة  باآلخرينإصبلح ما يكون قد أفسد من عبلقات  -

 . (115، 114ص  ،2013،زرارقة 
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الخطأ و خاصة أمام  التأنيب عمىبدال من التعامل التربوي مع المراىق باإلطراء و الثناء عميو  -

 زمبلئو 

حتى تأتي الثقة بين الوالد و المراىق و  المحاباةتشجيع النقاش الحر حتى لو وصل إلى درجة  -

 التعامل.بين المدرس و المراىق حتى نصل إلى درجة قوية من 

 المدرسة.ة و البد من إشعار المراىق باألمن و األمان بنوعيو المادي و المعنوي في األسر  -

 إىانتو.منو و  السخريةتجنب نقده و تجريحو و  -

عصبيتو و تمرده و ىيجانو بل  كمدم ضربو نيائيا ألن الضرب يزيدعدم تعنيف المراىق و ع -

 ( .7-5ص  ،2011، .)اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافييجب معاممتو بالرفق 

 : خالصة

 واالجتماعية النفسية المشكبلت أكثرمن  أنوب العدواني ليذا الفصل أن السموك استعراضنامن خبلل 

 التي ، خارجية و داخمية أسباب عدة عن تنشأ انفعالية حالة أيضاو  مختمفة وأشكاال أنماطا تتخذ ظاىرة و،

األسرة ىي المصدر األول و الحل ف .  حياتو تعيق قد مشكبلت إلى ىقراالم تعرض أن يمكن بدورىا

لذلك وجب مواجية األمر بالعبلج المناسب حتى يمكن التحكم في سموك المراىق , األوحد لمقضاء عميو  

 .االنحرافو تجنبو مخاطر الوقوع في 
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 :تمهيد

توافؽ أفرادىا إال أف الحياة األسرية كثيرا ما تكامميا يتوقؼ عمى مدى تفاىـ و  إف نجاح األسرة و

تقترف بالعديد مف الصراعات و المشاكؿ التي تعكر صفو حياتيا و تؤثر سمبا عمى أبنائيا و قد تتطور 

 . انييارىاىده المشكالت بصورة سمبية إلى أف تصبح مجاال لتفكؾ األسرة و 

 ,،يامراحم ،مفيوميمامف  األسرةكؿ ما يخص و في ىذا الفصؿ سنحاوؿ أف نتطرؽ إلى 

أشكاؿ  و ،وأسباب خصائصيا وأىميتيا و فيما يخص التفكؾ األسري تطرقنا الى مفيومو و مراحمو و

 األسري.التفكؾ 

 :األسرة – 1

 7مفهوم األسرة -1-1

تربط  واألب واألبناء،تتشكؿ مع األـ  اجتماعيةجماعة " أنيا7يعرؼ بوجاردس األسرة عمى  -

كي يقوموا  وتنشئة األطفاؿاألسرة بتربية  وتقوـ ىذه والمسؤولية المشتركةبينيـ رابطة الحب 

 ."اجتماعيةبواجباتيـ ليصبحوا أشخاصا متفاعميف مع مجتمعيـ بطريقة 

دائمة نسبيا  اجتماعيةمنظمة أو رابطة  " : أما أوجيرف وينمكوؼ فيعرفاف األسرة بأنيا -

وزوجة بدوف أطفاؿ أو مف زوج بمفرده مع أطفالو  وأطفاليما أووزوجة تتكوف مف زوج 

  (.33 ، 32 ، ص3002رشواف ,)حسيف عبد الحميد  ."أطفاليامع  بمفردىا
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ىي الجماعة األولية التي ينشأ فييا الفرد نتيجة الزواج أو  األسرة7درويش أف  ويرى يحي -

االجتماعية وتشغؿ ليده الجماعة ىي تنشئة  األولى وتكوف المسؤوليةصمة الدـ  أوالتبني 

  (.02 ، ص3003فيمي، سيد  )محمد مسكنا واحدا عادة

الوحدة البنائية األساسية التي تنشأ عف  بأنيا7الباسط محمد حسف األسرة  وعرؼ عبد -

تقوـ بالدور الرئيسي في بناء صرح  وىي التي االجتماعية.طريقيا مختمؼ المجتمعات 

المحددة وفقا  االجتماعيةمع األدوار  يتالءـأفرده بما  وتنظيـ سموؾ حدتووتدعيـ و المجتمع 

 (.264ص  ،0653حسف، الباسط محمد  )عبدلمنمط الحضاري العاـ 

وأنو  تشريعيا،عبد العاطي تعريؼ لألسرة جمع بيف معناىا اصطالحا نظاما  وقدـ حمودة -

 تعني7 اإلسالميأفضؿ التعريفات التي وقفت عمييا فاألسرة في السياؽ  مف

« A special kind one of structure whose principles related to one 

another through blood ties and /ormarutal relationships, and whose 

relatedness is of such a nature as to entail « mutual expectations » 

that are prescribed by religion, reinforced by law, and internalized by 

the individual ».       

(Abd al_Ati, 1977, p190). 

 :ىي)اإلسالمي األسرة في السياؽ  ( الترجمة:
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 الزوجية،بعضيـ لبعض عبر رابطة الدـ أو العالقات  األساسييفينتمي أطرافو  خاص،ىيكؿ مف نوع "

 معززة دينيا،ىذا الييكؿ ذات طبيعة يترتب عمييا توقعات متبادلة بيف األطراؼ مفروضة  والرابطة في

 .) 25ص ،3006بدر,كرار الشيخ الطيب  خديجة  (  " .وضمير الفردوجداف  ومركزة فيتشريعيا 

مف بمعنى أف كؿ فرد  ،فيمنا المعنى الطبيعي لألسرة  إذا إاللألسرة  اإلسالميال يكتمؿ مفيوـ 

 ،اهلل عمييا  هفطر  التييأخذ و يعطى حسب فطرتو  ، اإلسالـ بومف موقع التراحـ الذي أوصى  أفرادىا

 األطفاؿ،فيـ طبيعة الرجؿ و المرأة و  إلىو ىذا يرجعنا  عميو،وليس حسب الضغوط الحياتية المفروضة 

ص   ،ـ3000 ،أحمد الشربيني  زكريامنصور المجيد سيد  عبد(  . لألسرةو ىـ العناصر الثالث المكونة 

35(. 

 العنصر ىي وزوجة وليما أطفاؿومما سبؽ يمكف تعريؼ األسرة بأنيا جماعة اجتماعية تتكوف مف زوج 

 .وعمييـ واجبات وليـ حقوؽيمارس أعضاؤىا وظائؼ  األساسي لممجتمع

  األسرة:تكوين  مراحل -2- 1

  وىي7فيناؾ مراحؿ أساسية  ومع ذلؾتختمؼ مراحؿ األسرة مف مجتمع إلى أخر 

   مشحونة  وتتسـ بأنيامرحمة التمييد لمزواج وىي التي تسبؽ الزواج مباشرة  األولى7المرحمة

 بالعاطفة.

   مرحمة الزواج قبؿ اإلنجاب وىي المرحمة التي تجمع كؿ مف الزوج في المسكف  7الثانيةالمرحمة

  .وحياتيامنيما مسؤولية األسرة  كؿويتحمؿ ذلؾ نوعا جديدا مف الحياة  ويترتب عمىواحد 
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  والعناية بيـرعايتيـ  ويتولى اآلباءمرحمة اإلنجاب وىي التي ينجب فييا األطفاؿ  7الثالثةالمرحمة 

 .في المجتمع  والقيـ السائدةصالحة وفقا لمعايير  وتنشئتيـ تنشئة

  ويستطيع كؿالتي ينضج فييا األبناء  وىي المرحمةنمو األبناء  اكتماؿمرحمة  7الرابعةالمرحمة 

 ،01ص  3003  ،السيد فيمي )محمد جديدة.أسرة  ويستقؿ مكوفمنيـ أف يعتمد عمى نفسو 

02.) 

  األسرة: خصائص-3- 1

البسيطة لممجتمع لذلؾ فيي تحتوي عمى أغمب خصائصو فاألسرة ليا  النماذجتعتبر األسرة مف أىـ 

 الخ....واالجتماعيةالنفسية  ومواجية المشكالت وأنماط التفاعؿخصائص تكمف أىميتيا في عممية التنشئة 

 عيث يتميز بمجموعة مف الخصائص

 والطبيعية وتحقيؽ  ودوافعو االجتماعيةالوسط الذي يقره المجتمع إلشباع غرائز الفرد  األسرة في

  واألسرةالحاجات يتـ إشباعيا في إطار يقبمو المجتمع  والعواطؼ وىذهالجنسية  الدوافع

  المجتمع. في  واالجتماعية والقيمة السائدةمصدر الخبرات الثقافية  فيواألسرة تعتبر المدرسة األولى

  (.02ص   ،3002  ،حسف عبد الحميد الرشواف )

  انتشاراعمومية  االجتماعيةوىي أكثر الظواىر  االجتماعيأوؿ خمية يتكوف منيا البياف  األسرة 

  االجتماعية.في الحياة  االستقرار وىي أساس
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  وتضفي عميياتعتبر األسرة اإلطار العاـ الذي يحدد تصرفات أفرادىا فيي التي تشكؿ حياتيـ 

ذا مت حياة األفراد بالطابع الديني كانت قائمة عمى أسس دينية تشك وطبيعتيا فإفخصائصيا  وا 

 .والتعاقديقانونية شكمت حياة األفراد بالطبع التقديري  اعتباراتعمى  قامت

   التي تنقؿ ىذا التراث مف جيؿ  والحضاري فيي والتراث القومي االجتماعياألسرة ىي عربة الوعي

ألف  االجتماعيةالتنشئة  مميةوىي ع والعرؼ والتقاليد وقواعد السموؾالعادات  وىي مصدرإلى جيؿ 

المعمـ األوؿ الذي يقوـ بعممية  واألسرة ىي اجتماعياالمراىؽ البد أف يروض عمى أف يكوف كائنا 

 (.004 ، 003 ص ،3006  ،)أيمف سميماف مزاىرة االجتماعيالترويض 

  األسرة ظاىرة ذات وجود عالمي فقد وجدت في جميع المجتمعات وفي كؿ مراحؿ النمو

 االجتماعي.

 األسرة:وظائف  – 1-4

 البيولوجية: الوظيفة-1-4-1

طفولة اإلنساف ىي أطوؿ فترة طفولة بيف الكائنات الحية و يكوف الطفؿ فييا عاجزا عف تمبية رغبات 

نفسو , بؿ و حاجاتو األساسية لفترة ليست قصيرة و لذلؾ فيو بحاجة لمرعاية و لتمبية حاجاتو 

بشكؿ مكثؼ البيولوجية و التي تبدأ برعاية األـ الحامؿ لضماف مولود سميـ و تستمر ىذه الرعاية 

مف تناوؿ الحميب إلى الطعاـ الصمب و عادات  االنتقاؿعمى تعميـ األطفاؿ و  اآلباءحيث يعمؿ 

ضبط اإلخراج و التبوؿ حيث أف الكثير مف مشكالت النمو الجسمي و الوفيات عند األطفاؿ قد 
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مف سميماف مزاىرة لمقياـ بدور الرعاية السموكية و الجسمية السممية,) أي األسرة تأىيؿترجع إلى عدـ 

 ( .002ص  ،3006

 الجنسية: الوظيفة-1-4-2

ليشبع الفرد رغباتو الجنسية ,بصورة يقرىا المجتمع  اجتماعيااألسرة في النظاـ الرئيسي و المجاؿ المشروع 

, تتحكـ في العادات و التقاليد المجتمعة و  اجتماعيةو يقبميا ,أي وفؽ قواعد تمثؿ في جممتيا تنظيمات 

و تؤدي الوظيفة الجنسية  االتصاالتعمى تعاليـ دستورية إليية  , و يعترؼ المجتمع بثمرة ىذه  بناءات

الحظنا أف كثيرا مف حاالت الطالؽ  إذابيف الزوج و الزوجة ,و ال عجب  االجتماعيةإلى تقوية العالقات 

ات ال تعطي أولوية تتـ حسب الضعؼ الجنسي و مع ذلؾ فقد أثبتت الدراسات الميدانية أف بعض المجتمع

ليذه الوظيفة , فيي تسمح بالخبرة الجنسية لمصغار  قبؿ الزواج أو خارج نطاؽ األسرة , و تصنع 

مجتمعات أخرى عقبات متعددة إزاء ىذا النوع مف العالقات الجنسية قبؿ الزواج و تعتقد بعض المجتمعات 

عمى أنيا إعداد لمزواج , و ليست مف  لجنسيةاأف عذرية الفتات أمرا ال أىمية  لو و تنظر إلى الممارسات 

قبيؿ الترفيو وفي قبيمة باناور بغينيا الجديدة ال تسمح لمعريس أف يتصؿ بالعروس إال بعد أف تمد نتيجة 

جنسي بيف العروسيف و أحد أصدقاء والد العريس و ىكذا نجد أف المسموحات الجنسية تختمؼ  التصاؿ

ف المجتمع الواحد في أقسامو المختمفة إزاء ىذه الخبرات الجنسية , مف مجتمع إلى أخر بؿ قد تختمؼ م

 ( . 13ص   ،3002التي تمارس خارج نظاـ الزواج , )حسيف عبد الحميد رشواف,
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 النفسية: االجتماعية الوظيفة-1-4-3

ورحمة مودة  وجعؿ بينكـأف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزواجا لتسكنوا إلييا  توايآومف " تعالى7قاؿ 

 _ 30 اآلية_ سورة الرـو ."يتفكروففي ذلؾ آليات لقوـ  إف

بالزواج سكنت إلييا و سكنت إليو و  التقياإلى أف حواء خمقت مف ضمع أدـ و عندما  أشاره اآليةففي ىذه 

, و أف يكوف ما بيف  الطمأنينةمعناىا أف يقـ الرجؿ و المرأة   ببناء عالقة زوجية تقوـ عمى السكينة و 

قة متبادلة مف المودة و المحبة , و المجاممة و الرعاية و الرحمة و التخفيؼ عف األخر و الزوجيف عال

يعيف اإلنساف عمى القياـ بواجباتو و تحمؿ مسؤوليتو , و يفترض أف يشعر كؿ  وىوا لذيلو  االعتبار

ضوعات و العطاء فيما بينيما كالكالـ حوؿ مختمؼ المو  األحدالزوجيف بحاجتيما إلى البعض و إلى 

 ( . 30, 06, ص 3000)منى يونس بحري , تيذيبو بكؿ لطؼ و محبة و  االجتماعيةالفكرية و 

  التعميمية:الوظيفة التربوية -1-4-4

وفي ما تشاء دوف تدخؿ سمطة مف سمطات المجتمع  وتعميـ أطفاليااألسرة ىي المؤسسة التي تقوـ بتربية 

ذا كانت وحرؼ،مف ميف  يمارسونو،يعمموف األبناء فييا ما  اآلباءكاف  الماضي ىناؾ حاجة إلى معمـ  وا 

 أوالدىا.فاألسرة ستقدمو إلى البيت لتعميـ 

ورياضة القياـ بيذه الوظيفة كالحضانة  واجتماعية وتساعد األسرة عمىأما اليوـ فيناؾ مؤسسات تربوية 

في مرحمتي طفولتيـ  وتعميـ األطفاؿ وغيرىا لتربية والمينية، والمدارس االبتدائيةما قبؿ المدرسة  األطفاؿ

  والمتأخرة.الوسطى 
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  الدينية: الوظيفة-1-4-5

القيـ الروحية السامية التي تيدب  وتنتقؿ إلييـلمصغار  وتعميـ أحكاموتقوـ األسرة بترسيخ قواعد الديف 

الذي يمكنيـ مف معرفة الفرؽ  األخالقي، ونظاميـ القيميأخالقيـ فعف طريؽ األسرة يكتب األطفاؿ دينيـ 

ساءة المعاممة.  والحؽ والباطؿ والفضيمة والرذيمة وحسف المعاممة والشر،بيف الخير  مني يونس بحري , )وا 

  (.30 ، ص3000

  واألمان:الحماية  وظيفة-1-4-6

و الحماية و تحقيؽ التكامؿ النفسي  االستقرارمف أىـ وظائؼ األسرة و أكثرىا حيوية توفير األمف و 

لمراشديف , فتعطي األسرة إلفرادىا األمف و الحماية مف ضغوط الحياة و  االنفعالي االتزافلألبناء و حماية 

إلى بعضيـ  البعض و بالتقدير   باالنتماءمف األخطار الخارجية و العالقة الزوجية الدافئة تشعر الزوجاف 

األخرى , بؿ و  المسؤوليةشعور باألماف و الراحة و يخفؼ مف ضغوط العمؿ و العاؿ بالذات مما يزيد ال

النفسية , كما أف السعادة الزوجية ترتبط بالسعادة العامة في الحياة  باالضطرابات اإلصابةيقمؿ مف فرص 

 ( .  4-2,ص 3001أكثر مف عوامؿ أخرى ) داليا مؤمف , 

  االقتصادية: الوظيفة-1-4-7

األسر في الماضي وحدة جماعية  وأساليب وأىداؼ وقد كانتمختمفة  وليا صورمستمرة  ه الوظيفةذوى

وكانت مقوماتيا  وسيطرتو عمىسمطة رب األسرة  أفرادىا، والروابط بيفعالقاتيا  ومتكاممة تقويمشتركة 

الفردية  نحويعمى أداء أدوار تتجو  االقتصاديةالحاضر تقـو الوظيفة  وفي الوقت جماعية،فييا  الممكية

  (.06ص  ،3000يونس بحري ,  )منىلألسرة  االقتصاديةأداء األعماؿ لتنظيـ الحاجات  واالستقاللية في
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 (. 40-40 ص ،0666،رمضاف  )السيد .لذلؾ اقتصاديتأميف مستقبؿ األسرة بمحاولة إيجاد فائض 

  األسرة:أهمية  – 1-5

 : أىمية األسرة فيما يميتجمى ت

التي يتربى  وىي الحضانة كمو،األسرة ىي النواة التي يتكوف منيا المجتمع فإذا صمحت صمح المجتمع  -

 وعتاده وأمؿ الغدوحدة المستقبؿ  وحممة الراية الغد،أحضانيا األبناء الديف ىـ رجاؿ  ويترعرع في

حراسة المكاسب  في والسياسية واألسرية االجتماعيةإلييـ ال محالة المسؤولية  والديف تؤوؿ المشرؽ،

 وتقدمو الحضاري. ورقيو وتراثو، ونضالو وتقدمو،الشعب  إرادةالتي حققيا 

والعناية بالرعاية  أظافرهتتولى شخصية الطفؿ مند نعومة  وىي التياألسرة ىي صانعة األجياؿ  -

 ة والنفسية،واالجتماعييتوفر فييا إشباع حاجات الطفؿ المادية  وىي التي واإلشراؼ والتوجيو والتربية،

المأوى والمسكف فيي  feeling of belongingess باالنتماءفي ظميا  والروحية واألخالقية فيشعر

  والحب والحناف والعطؼ.الدؼء  والمالذ وىي مصدر

الذي يقتني أثره و تسير عمى ىذه ,  النموذجو  بو يقتدياألسرة ىي التي تقدـ لنا المثاؿ األعمى الذي  -

و  االجتماعو ىي مصدر القدوة الحسنة ولذلؾ تيتـ بدراستيا عموـ كثيرة مف بينيا عمـ النفس و عمـ 

, وتقاـ مف أجميا المؤسسات  االجتماعيةو عمـ الطب و التربية , و القانوف و الخدمة  األنثروبولوجيا

طيط ليا و حمايتيا مف المشكالت واألزمات التي تبدد التي ترعاىا و تعمؿ عمى تنظيميا و التخ

بتأسيسيا  و بقائيا و  أىتـ شيءطاقتيا وتصرفيا عف أداء رسالتيا اإلنسانية الرفيعة وقفت كؿ 

  ( .022ص،0662،)عبد الرحماف العيسوي   .سالمتيا دينيا
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خالؿ  والسياسية واألخالقية ومفواإلسالمية  االجتماعيةاألسرة صاحبة الدور األوؿ في عممية ا لتنشئة  -

 .والجنس واألبوة والدوافع والغرائز كاألمومةاألسرة يتـ اإلشباع الحالؿ الكثير مف العواطؼ 

داخؿ أسرتو مف خالؿ مشاركتو  االجتماعيتتأكد أىميتيا في تعمـ المراىؽ مف خالؿ عممية التفاعؿ  -

منو يكتسب مف  اآلخريفالدور و توقعات و متطمبات ىذا  االجتماعيلبعض األدوار و خاصة الدور 

خالؿ ذلؾ الكثير مف الخبرات و القيـ و المعتقدات و األنماط السموكية التي يستخدميا في حياتو , 

فالقيـ األساسية تكتسب في السنوات األولى مف حياة  الطفؿ و تؤثر القيـ التي يكتسبيا المراىؽ مف 

حياة وتتضمف ىذه  القيـ تقدير النجاح , العمؿ , األمانة , أسرتو عمى خبراتو و أدائو ونجاحو في ال

الدقة في اآلراء , سرعة اإلنجاز , السعي لمنجاح و   الصدؽ , التعاوف ,المناقشة ,حؿ المشكالت,

 التيعمى النفس إلى غير ذلؾ مف القيـ  االعتماد,  االستقالليةتقديره , التعبير عف النفس المبادرة 

ؤكدىا ألبنائيا و تعمؿ عمى تنميتيا لدييـ ومف ىنا يتضح أثر و أىمية األسرة في ترعاىا األسرة و ت

و قيمو و عادتو و أنماط سموكو و درجة نجاحو المدرسي و نجاحو  اتجاىاتوتحديد شخصية الفرد و 

 ( .15,ص3001- 3002)مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في عمـ النفس,.في الحياة 

حتمية لبقاء الجنس البشري  واستمراره وىي ضرورةالنوع  البقاء،عمى األسرة مسؤولة عف المحافظة  -

 (.01، ص3000)محمد بيومي خميؿ, . االجتماعي ودواـ الوجود

توازنيا وغياب أحد األبويف أو كمييما أو  اختؿنقص في أحد جوانبيا أو  إيحدث بكياف األسرة يإف ما  -

دلؾ سيقود  والحب والتعاطؼ فاف الحميمةسمبي أو انعداـ الجو العائمي مف  تنشيأسموب  استخداـ

 وأقرب لمضياع.سيكوف مجيوال  والتفكؾ ومستقبؿ األبناءاألسرة لتصدع 
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  األسري:التفكك  – 2

  األسري:التفكك  تعريف -2-1

كؾ األسري بأنو 7 انييار الوحدة األسرية و تحمؿ و تمزؽ نسيج يعرؼ أحمد يحي عبد الحميد التف -

, عندما يخفؼ فرد أو أكثر مف أفرادىا في القياـ بالدور المناط بو عمى نحو سميـ  االجتماعيةاألدوار 

, و بمعنى أخر ىو رفض التعاوف بيف أفراد األسرة و سيادة عمميات التنافس و الصراع بيف أفرادىا . 

 ( . 41, ص  0665عبد الحميد, ) أحمد يحي 

( عمى أنو 7 ىو فشؿ أحد أعضاء األسرة في القياـ بواجباتيـ نحو بعضيـ 0661و يعرفو خميؿ ) -

 انفراطالبعض , مما يؤدي إلى ضعؼ العالقات , و حدوث التوترات بيف أفرادىا , و ىذا يؤدي إلى 

 عقد األسرة .

الجماعة يصيب الروابط التي تربط  انحالؿؽ أو أي وىف أو سوء تكيؼ و تواف بأنو7و يعرفو غيث  -

كال مع األخر و ال يقتصر وىف ىذه الروابط عمى ما يصيب العالقة بيف الرجؿ و المرأة وقد  األسرية

 بأبنائيما.أيضا عالقات الوالديف  يشمؿ

الداخمي و الخارجي الناجـ عمى  االختالؼ( عمى أنو7 حالة مف 3002و يعرؼ كذلؾ عبد الحميد ) -

وجود نقص في إشاعات األسرة ألفرادىا مع وجود أنماط سموكية سمبية ناتجة عف خالفات بيف أفرد 

و ذلؾ عندما يختمؼ  االجتماعيةلموحدة األسرية و تحمؿ أو تمزؽ نسيج األدوار  انييارااألسرة و يعد 

فرد أو أكثر مف أفرادىا في القياـ بالدور المناط بو نمو سميـ , أو رفض التعاوف بيف أفراد األسرة و 

-17, ص  3000السيادة عمميات التنافس و الصراع بيف أفرادىا. )أسماء رضا خميؿ المصري, 

15. ) 
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د زمف عمى أنو نقطة رئيسة في و يرى مصطفي غالب أف البيت المفكؾ ىو البيت الذي 7 عرؼ من -

التكيؼ حيث أثبتت الدراسات المختمفة في ىذا المجاؿ أف المراىقيف الذيف كانوا يعيشوف في  انعداـ

بدرجة أكثر  االجتماعيةبيوت مفككة كانوا يعانوف مف المشكالت العاطفية و السموكية و الصحية و 

قد ثبت أف غالبية المطروديف مف المدرسة مف  المراىقيف الذيف كانوا يعيشوف في بيوت عادية و 

 أنفصؿأف األطفاؿ الذيف  أتضحالمفككة , كذلؾ  أبناء البيوتبسبب سوء التكيؼ كانوا مف بيف 

أبواىـ أو طمقا ظير عندىـ ميؿ شديد لمغضب و الرغبة في األخطاء , كما كانوا أقؿ حساسية لمقبوؿ 

 ( .32ص  ،0660يقا . )مصطفى غالب, و أقؿ قدرة عمى ضبط النفس و أكثر ض االجتماعي

الذي قد يصيب العالقات و الروابط  االنحالؿىو ذلؾ الخمؿ أو فكؾ األسري و جممة القوؿ أف الت

القائمة بيف الوالديف أو بينيما و بيف أبنائيما نتيجة عجز أحد ىده األطراؼ الثالثة عف القياـ بالدور الذي 

 بشكؿ إرادي أو غير إرادي .  يتوجب عمييـ القياـ بو سواء كاف ذلؾ

 األسري:مراحل التفكك  -2-2

إلى أف التفكؾ األسري يمر في العادة بعدة مراحؿ يمكف تمخيصيا عمى النحو التالي Beck  7 بيؾ  ير شي

 (. 03,ص0661)عفيفي عبد الخالؽ محمد ,

 مرحمة الكمون : 1-2-2-

و الخالفات فييا سواء كانت صغيرة  ممحوظة,وىي فترة محددة و ربما تكوف قصيرة جدا بشكؿ يجعميا غير  

 بواقعية.أو كبيرة ال يتـ مناقشتيا أو العمؿ معيا 
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 االستشارة:مرحمة  2-2-2-

و بأنو ميدد و غير قانع بما يحصؿ عميو  االرتباؾ,ىذه المرحمة يشعر أحد الزوجيف أو كالىما بنوع مف  

  األخر.مف الطرؼ 

 االصطدام:مرحمة  3-2-2-

المكبوتة  االنفعاالت المترسبة, وتظير االنفعاالتنتيجة  االنفجار,أو  االصطداـو ىي التي يحدث فييا  

 واضح.و يكوف التفكؾ غير  بالتيديد,لمدة طويمة فيتضمف إحساسا متبادال 

 7 النزاع انتشارمرحمة  4-2-2-

أما إذا زاد التحدي و الصراع و الرغبة في االنتقاـ فاف األمور تزداد مدة , و يؤدي ذلؾ لزيادة العداء و  

عمى الطرؼ األخر  االنتصارالخصومة بيف الزوجيف والنقد المتبادؿ بينيما , و يكوف ىدؼ كؿ طرؼ ىو 

, دوف محاولة الوصوؿ إلى التسوية , و ينظر كؿ منيما إلى نفسو عمى أنو اإلنساف المتكامؿ عمى حساب 

الطرؼ األخر و يزداد السموؾ السمبي , و إذا كاف النزاع في البداية يتعمؽ بناحية معينة فانو سرعاف ما 

 ينتشر ليغطي أغمب نواحي الحياة األخرى . 

 حمة البحث عن حمفاء : مر  5-2-2-

إذا لـ يستطع الزوجاف حؿ أحد المشاكؿ بمفردىما يبحثاف عف مف يساعدىما في تحقيؽ ذلؾ مف األىؿ و 

النزاع لفترة طويمة فإف القيـ و المعايير التي تحكـ بناء األسرة تصبح  أستمراألقارب و األصدقاء , و إذا 
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ا لمؿء الفراغ مف خالؿ المصادر األخرى البديمة مثؿ ميددة , و ىنا قد يمجأ  أحد األطراؼ أو كالىم

 التركيز عمى النجاح في العمؿ عمى حساب النجاح الذي يتحقؽ داخؿ األسرة . 

  الزواج:مرحمة إنهاء  6-2-2-

 باالنفصاؿتحدث عندما يكوف لدى الزوجيف عمى األقؿ الدافع و الرغبة في تحمؿ مسؤولية القرار المتعمؽ 

 تعني عدـ التفكير في العودة مرة أخرى لمحياة الزوجية  .  التيو  االنفصاؿراءات فأنو يبدأ  بإج

يي ليست وليدة لحظة ومما سبؽ يتضح أف مشكمة التفكؾ األسري ال تحدث بيف يـو و ليمة , ف

ج مجموعة مف التراكمات و النزاعات المستمرة فالمشكمة تزداد حدىا بشكؿ تدريجي تان يمعينة ولكف ى

ففي المراحؿ األولى إذا أمكف التخمص مف ىدؼ النزاعات أو الحد منيا يمكف التغمب عمى المشكمة و منع 

لى مرحمة األسرة و الوصوؿ إ انييارالخالفات و تزايدت حدتيا فقد يؤدي ذلؾ إلى  استمرتتفاقميا أما إذا 

 يتـ فييا إنياء الزواج .

  األسري:أسباب التفكك  -2-3

 يرجع التفكؾ أو التوتر األسري إلى أسباب و عوامؿ كثيرة يمكف اإلشارة لبعضيا عمى النحو التالي7 

 الحياة:شريكة  اختيار1-3-2-

لكف  بدونو,الوالديف عف الزوج أو الزوج  برضيقد يكوف  فاالختيار الزوجة, اختيارو يقصد بذلؾ طريقة  

 في عممية الزواج  الرئيسييفألنيما يعتبراف القطبيف  الزوجة,الزوج و  رضيالميـ في بداية األمر ىو 



األسري التفكك و األسرة                                                                    لثالثاالفصل 

 
 
 
 

 

 

62 

إف الوضوح و الصراحة في عممة الزواج أمراف مطموباف مف الطرفيف , ذلؾ أف الزواج الذي ال يبنى عمى 

الصراحة و التفاىـ و المحبة مند البداية ىو الزواج محكوـ عميو بالفشؿ , و تترتب عميو الخصومات 

يذا الزواج الفاشؿ لذا يجب أف الدائمة و المشاجرات , و الخالفات المستمرة , و غالبا ما يدفع ثمنا غالبا ل

و جماليا و  األخالقيةو  االجتماعيةشريكة الحياة وفؽ معايير سميمة , مف حيث سمعتيا  اختياريتـ 

 ميارتيا , في إدارة شؤؤف المنزؿ و األسرة .

األطفاؿ الذيف يعتبروف في نظر الزوجة نقطة تحكـ و  إنجابإف مشكمة الزواج تزداد خطورة و جدية بعد 

  الرجؿ.باط يطرؽ عنؽ ر 

 مف الوالديف  إلييامف شأنو أف يغرس القمؽ و العقد النفسية و يحرمو مف دفئ العاطفة ىو بأمس  الحاجة 

استخداـ وسائؿ الضرب و التيديد و ارتكاب المحرمات أو سموؾ الزوجة  إلىو قد يرجع السبب كذلؾ 

 (. 063, ص 3002)محمد سند العكايمة , بالشرؼ.مخال 

 األسرية السميمة ألبنائهم : النشأةفي فشل الوالدين 2-3-2- 

عف الحاجات العاطفية لألبناء كالعطؼ و الشفقة و الحب و العدؿ بيف األبناء و  المسئولةاألسرة ىي 

و تحريرىـ مف المخاوؼ و القمؽ و كؿ ما مف شأنو أف ييدد أمنيـ النفسي فيشعر األبناء بأنيـ  البنات,

و لف يتحقؽ ذلؾ إال إذا كاف المناخ األسري يسوده  األسرة.محبوبوف و مرغوب بيـ و أنيـ موضع إعزاز 

ية و المحبة , و ىي و التماسؾ , فاألسرة ىي القادرة عمى تنمية ىذا الشعور بالعطؼ و التضح االستقرار

ىده  إشباع يتعذرلألبناء فيما  االجتماعيةالتي تتواله  بالنماء , مما يساىـ في استقرار الحياة النفسية و 

الحاجات في المناخ األسري المضطرب , حيث يجب عمى الوالديف أف يدرؾ عظـ المسؤولية الممقاة 
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األسري حتى يسودىا  االنتماءإشباع الحاجة إلى  أبنائيما كما أف لألسرة دورا رئيسيا في اتجاهعمييما 

المحبة و التفاىـ إما إذا لـ تتمكف مف إشباع الحاجة إلى االنتماء األسري لدى األبناء تولدت لدييـ 

 عف الذات و عف األسرة وعف المجتمع عامة .  باالغترابالمشاعر 

 البطالة:الفقر و  3-3-2- 

ألسرية حيث يؤدي إلى عدـ ا األزماتف الفقر و البطالة في كثير مف المجتمعات يعد السبب الرئيسي في ا

ألفراد األسرة , وقد يدفعاف األب إلى ممارسة بعض االنحرافات السموكية في  الفسيولوجيةالحاجات  إشباع

نفسيا مضطرة  إالـوقد تجد عمى الكحوؿ أو المخدرات ىروبا مف تحمؿ أو مواجية المسؤولية ,  اإلدماف

عرضة لمضياع , و قد يؤدي عمميا إلى نشوء الشقاؽ و  األبناءالعمؿ خارج المنزؿ و يبقى  أوالتسوؿ  إلى

و في مساكف  المكتظةالنزاع بيف الزوجيف , كما أف الفقر و البطالة تضطراف لألسرة العيش في المناطؽ 

األسرة , مما يؤدي إلى نشوء التوتر و النزاع بيف األفراد  احتياجاتغير صحية تسبب أمراض و تضاعؼ 

  (.332ص  ،3000 ،سعدأ)احمد عبد المطيؼ  و خاصة بيف الكبار و الصغار .

 تحديات العولمة و اإلعالم :4-3-2 - 

ذابةتعد العولمة مف أبرز التحديات التي تواجو األسرة المسممة , وتيدؼ إلى إزالة الحدود     الفرو قات وا 

المشتركة التي تجمع بيف البشر، ويالحظ أف الجانب  اإلنسانيةبيف المجتمعات اإلنسانية وشعوب القيـ 

القضاء عمى بنية األسرة وىدفيا حتى تتحصؿ عمى إنتاج األسر المسممة  إلىلمعولمة ييدؼ  االجتماعي

يات أماـ تماسؾ البناء حيث تعد وسائؿ اإلعالـ وشبكة المعمومات الدولية )االنترنت ( مف أبرز التحد

األسري وتكشؼ المالحظات الواقعية تيافت المراىقيف تحو مشاىدة القنوات الفضائية التي تنشر االنحالؿ 
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عند الشباب و تمردىـ عمى القيـ الدينية و العادات االجتماعية السائدة )نادية ىايؿ عبد اهلل  األخالقي

 (. 05,ص  3004العمرو ,

 سري:أشكال التفكك األ -2-4

 التفكك األسري الجزئي: -2-4-1

ويقصد بو اليجر الغير المتواصؿ أي المتقطع بيف فترة وأخرى، وىنا تستبعد الحياة األسرية المستقرة، حيث 

 (.53,ص 2005)محمد سند العكايمة,  واالنفصاؿيعود الزوجاف اليجر 

 التفكك األسري الكمي:  -2-4-2

 بالطالؽ الزوجية الحياة انتياء أو كمييما، أو الزوجيف أحد موت أو بانتحار األسرة تحطيـ نظاـ في ويتمثؿ

يؤثر سمبًا عمى المراىؽ الذي يعيش في ظؿ تمؾ األسرة حيث يفقد عناصر التنشئة االجتماعية  ماو ىذا  

 (.324, ص 0653,) سناء الخولي  .السممية ممػا يجعؿ منو حدثًا معرضًا لإلنحراؼ

 : فكؾ األسري بسبب طالؽ الوالديف في العناصر التاليةو يمكف حصر أىـ األثار الناجمة في الت

 :األسرة 

ف  األسرةصمحت  فإذاي الدعامة و المينة األولى لممجتمع ىال شؾ أف األسرة  صمح المجتمع وا 

ينتشر فييا  التيتفككة األسرة نتيجة لمطالؽ يؤدي بالتالي إلى إعاقة بناء المجتمع ذلؾ أف المجتمعات 

مثؿ ظاىرة الطالؽ إنما تصاب بداء خبيث يحطـ كيانيا و بنيانيا بؿ تصبح  االجتماعيةالعمؿ و األمراض 

 الحضارة.في وضع ال يؤىميا لمرقي و السير في وتب 
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قتؿ البذور األولى فيو ويحطـ األفراد الذيف يقوـ عمى  إلىفالطالؽ إذا تفشى في المجتمع فأنو يؤدي 

 .كاىميـ بناؤه و رقيو

لممراىؽ داخؿ األسرة تمثؿ عنصرا ىاما  لمعيش حياة طبيعية , و يعد الطالؽ  االجتماعيةفالتنشئة  

يكوف وقوعو عمييـ مؤلما مف الناحية النفسية  إذصدمة قوية لألبناء خاصة في السنة األولى مف الطالؽ 

 االنحطاطو األسرية , حيث تقؿ رعايتيـ األبوية و تتدىور صحتيـ و تضبط معنوياتيـ فيواجيوف ىذا 

المعنوي كالبكاء و اليأس    أكثر مف أي وقت مضى , فيتمردوف عمى سمطة أبوييـ  فإضافة إلى أنو 

و  االنحراؼعمى مرودىـ المدرسي أما سمبيا أو إيجابيا فالطالؽ الوالديف قد يمقي بيـ في أحضاف  يؤثر

ال تييئ ليـ األسرة الجو  المنزؿ يمكف أف يكوف السبب في كرىيـ المدرسة و الدراسة و ىذا عندما

المناسب لمراجعة دروسو فإذا كاف األبناء يعيشوف مع أمياتيـ, و أمياتيـ متزوجات فقد تكوف معاممة زوج 

 االىتماـاألـ سيئة , و إذا كاف األب متزوج فقد تكوف زوجة األب أيضا تمارس القسوة عمييـ و كذلؾ عدـ 

نفسية األبناء و ىروبيـ الدائـ مف  انسدادو بالتالي تؤدي إلى  مف طرؼ األب أو األـ المطمقيف , باألبناء

. )رشاد عمي عبد العزيز  مراجعة دروسيـ و عدـ القياـ بواجباتيـ المدرسية فيتأثر األبناء دراسيا

 (.030-030موسى,ص

  المراهقين:األبناء 

إف المراىقيف الذيف ينتموف إلى  األسر المطمقة  ال يختمفوف عف غيرىـ مف المراىقيف الذيف يعيشوف 

المرئية و  اإلذاعيةفي أسر كاممة لـ يفرقيا الطالؽ فيـ قد يمبسوف نفس المالبس و يشاىدوف نفس البرامج 

قع يختمفوف بالرغـ أف الطالؽ المسموعة  أو يذىبوف لنفس المدرسة و لكنيـ في الوا اإلذاعةيسمعوف نفس 
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لـ يعد وصمة عار في الكثير مف المجتمعات و لكنو مع ذلؾ يمثؿ سمسمة مف المشاكؿ و المعانات التي 

جانب أف صدمة الطالؽ بالنسبة لممراىؽ و محاولة التكيؼ مع  إلى تميز ىؤالء المراىقيف عف غيرىـ.

عمى نفسو ,ألف صدمة الطالؽ تأتي في المرتبة حقيقة والديو مطمقيف يمكف أف تكوف مؤلمة و مؤثرة 

الثانية بعد صدمة الموت فيشعر األبناء بضياع عميؽ و كبير , و بأنيـ أصبحوا معرضيف لقوى ال 

السيطرة عمييا و نتيجة لذلؾ ظيرت في العديد مف البمداف األمريكية و األوروبية جماعات  يستطيعوف

الخاصة لمساعدة األبناء خالؿ  االستشاريةمحاكـ و كذلؾ المكاتب التوجيو و اإلرشاد في المدارس و في ال

 حقيقة الحياة مع واحد منيـ فقط . إلى االثنيفمف الحياة في أسر متكاممة مع والدييـ  انتقاليـفترة 

في أسرة تعاني الكثير مف المشكالت االجتماعية وبعض  أوأسر متفككة  المراىقيف فيكما أف حياة األبناء 

عدـ توفر البيئة األسرية الصالحة لتنشئة المراىؽ و التي غالبا  إلىاالجتماعية الصعبة قد يؤدي  الظروؼ

مشاكؿ  إلىووجود مشاكؿ أسرية كالطالؽ قد يؤدي ، األبناء عف السموؾ المألوؼ انحراؼما تؤدي إلى 

نفسية و اجتماعية لدى أفراد ىذه األسر و حيف يفشؿ المجتمع عموما و األسرة عمى وجو الخصوص , 

 األبناء. انحراؼفي تنشئة المراىؽ تنشئة اجتماعية فأنو  قد يسبب  تشرد و 

 مجرى عمى عمى األسرة و يؤثر بدوره والذي األسري التفكؾ مظاىر أىـ فالطالؽ يعد مف و منو 

 المدرسية. أو االجتماعية أو النفسية الناحية مف سواًءا ,األبناء حياة

 خالصة الفصل:

نستنتج أف األسرة إذا لـ تستطيع تحقيؽ التكامؿ  والتفكؾ األسريفي ىذا الفصؿ الخاص باألسرة 

 .وتفكؾ أسري انييارجميع أفرادىا تتعرض إلى  واالنسجاـ بيف
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 :تمهيد

الدراسة الميدانية التي ال يمكن لمباحث  إجراءالمنيجي من الخطوات األساسية في  اإلطاريعد 

الفصل لعرض  وخصص ىذا وموضوعية،نتائج دقيقة  إلىاالستغناء عنيا في دراستو من أجل الوصول 

 ومنيج الدراسة، والبشري والزمني،المتمثمة في المجال الجغرافي  ومجاالت الدراسةالدراسة االستطالعية 

 والوسائل اإلحصائية ومختمف األساليبأدوات جمع البيانات  الىكما تم التعرض  وعينة الدراسة،

 .البيانات ىذه المستخدمة في معالجة

 :الدراسة االستطالعية -1

استطالع الظروف المحيطة بالظاىرة التي يمكن  إلىالدراسة االستطالعية ىي تمك الدراسة التي تيدف 

خضاعيا لمبحثوضعيا   (.125،126، ص2000, إبراىيمالعممي. )مروان عبد المجيد  وا 

 في: وتساعد الباحثفي أي بحث عممي  وخطوة أساسيةلذا تعتبر مرحمة أولية  

 نظرة استشرافية من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعمومات عمى موضوع الدراسة. إلقاء -

 المناسبة لمدراسة. وكذلك العينةمعرفة مدى صالحية أداة جمع البيانات  -
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والتربصات البحوث  إجراءرخصة  وبالحصول عمى الدراسة، إجراء واختيار مكانتم تحديد  وبعد أن

قمنا بدراسة  لموالية،من طرف مديرية التربية  ورخصة أخرى النفس،من طرف رئيس قسم عمم  الميدانية

 في:المتمثمة  و قالمة بمدينةتطالعية عمى بعض المتوسطات اس

 .متوسطة عبد الحميد بن جميل 

 .متوسطة عبان رمضان 

 .متوسطة محمد عبدة 

 .متوسطة رحابي صالح 

  1945 جولية 5متوسطة. 

 في:المتمثمة و حمام دباغ  مدينةال ومتوسطتين خارج

  فيفري 18متوسطة . 

 .متوسطة غسان كنافي 

 : (قمنا بزيارة استطالعية ليذه المؤسسات أعطيت لنا قائمة التالميذ الذين ينتمون الى أسر متفككة

بمدية للمدينة قالمة و  و كان ذلك بمساعدة مستشارين التوجيو لكل متوسطة )وفاة أحد الوالدين / طالق

 .حمام دباغ 
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مدراء المتوسطات قدموا لنا لمحة تاريخية عن  والتقينا مع حدا،كل مؤسسة عمى  إلىحيث توجينا 

أين أجرينا مجموعة من  لمدراسة،المعمومات في وصف المجال المكاني  واستعننا بتمكالمؤسسات 

 دقيقة. 45حواليمقابالت كل  ودامت مدة ،12/04/2017غاية  إلى ،6/4/2017المقابالت من يوم 

 منهج الدراسة: -2

)عمار بوحوش  الحقيقة. وذلك الكتشافالمنيج: ىو الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراسة المشكمة 

 (.20 ، ص1990,

حل لممشكل  إلىأجل االستفادة منيا لموصول  وتحميميا وتفسيرىا منيتم ترجمة البيانات  ومن خاللو

المتغيرات المدروسة  والتنوع فيوتختمف المناىج المستخدمة باختالف مواضيع البحث من جية  المطروح،

 التي يعالجيا البحث. وأىداف المشكمةعمى طبيعة  ويتوقف اختياره أخرى،من جية 

فمن خالل ىذه  ،في دراستنا الحالية كونو يالئم طبيعة الموضوع المراد  لقد تم تبني المنيج الوصفيو 

وكذلك  أسري،معرفة مستوى السموك العدواني عند المراىقين الذين يعانون من تفكك  إلىة نطمح الدراس

)المدينة /  ومكان اإلقامة( إناثالفروق فييا بحسب متغيرين أساسيين ىما الجنس )ذكور /  معرفة

 الريف(.
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 الدراسة:مجاالت   -3

 المكاني: المجال-3-1

 الدراسة. والجغرافي إلجراءالمكاني  المجال الذي يحدد الحيز ويقصد بو

 التالية: التعميمةتم تحديد الدراسة الميدانية من الناحية المكانية في المؤسسات 

  قالمة:بالنسبة لمدينة 

  متر  1853تقدر ب  امساحتي ،1993سنة  اأبوابي حتافتت التي جميل،متوسطة عبد الحميد بن

تمميذ في جميع  572ب  أما عدد التالميذ قدر ورشات، 2و ومخبرين، حجرة، 14تكون من ت مربع،

 المستويات.

  مربع،متر  1880تقدر ب  امساحتي 1992سنة  اأبوابي تافتتح التي رمضان،متوسطة عبان 

 تمميذ في جميع المستويات. 630ب  أما عدد التالميذ قدر ومخبر وورشتين، حجرة، 40تكون من ت

  متر مربع يتكون  4520تقدر ب  ا, مساحتي1958سنة  اأبوابي تافتتح التي عبده,متوسطة محمد

تمميذ في جميع  580ب  . أما عدد التالميذ قدرالخ. ورشات 3حجرة و مخبرين و  20من 

 المستويات.

  متر مربع  442مساحتيا تقدر ب  ،1945افتتحت أبوابيا سنة  التي ،1945جويمية  5متوسطة

تمميذ في جميع  400ب  عدد التالميذ قدر الخ. أماومخبر ومطعم .... حجرة  20يتكون من 

 المستويات.
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   متر مربع  1820تقدر ب  امساحتي ،1994سنة  اأبوابي تافتتح صالح،متوسطة رحابي

في جميع  530ب  قدر . أما عدد التالميذوورشتين.... الخ برين،مخ قاعة، 30تكون من ت

 المستويات.

 دباغ:بالنسبة لبمدية حمام 

 متر مربع  03400تقدر  امساحتي ،1976سنة  اأبوابي تافتتح التي كنافي،غسان  متوسطة

أما بالنسبة لمتالميذ  اآللي، وورشتين ومخبرين ومكتبة ومخبر لإلعالمقاعة  17تكون من ت

 تمميذ في جميع المستويات. 356عددىم ب  فقدر

   2006سنة  إنشائياوتاريخ  ،1992سنة  اافتتحت أبوابي التي فيفري، 18متوسطة، 

أما عدد  اآللي، ومخبر لإلعالمقاعة  18متر مربع يتكون من  3420مساحتيا تقدر ب 

 تمميذ في جميع المستويات. 480ب  التالميذ قدر

 الزمني: المجال-3-2

 مراحل: إلىيمكن تقسيم فترة الدراسة الميدانية 

  2017 لأفري 15غاية  إلى 2017 لأفري 6المرحمة األولى: الممتدة من. 
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قائمة التالميذ الذي في ىذه الفترة أعطيت لنا  أنفا،استطالعية في المؤسسات المذكورة  قمنا بزيارةبعد ما 

بمساعدة مستشارين التوجيو لكل متوسطة بالنسبة  وكان ذلك)طالق / وفاة(.  متفككةأسر  إلىينتمون 

 .دباغ وبمدية حماملمدينة قالمة 

  2017أفريل 23غاية  إلى 2017 أفري 17من  الممتدةالثانية: المرحمة. 

 .عينة الدراسةأداة جمع البيانات عمى أفراد ىذه الفترة تم تطبيق في  

  2017ماي  28 إلى أفريل 27الممتدة من  الثالثة:المرحمة. 

و ىو  SPSSالو تمت االستعانة ببرنامج  القياس،في ىذه الفترة تم تفريغ البيانات من أجل القيام بعممية  

غرض النتائج  إلىبشكل سريع و سيل , باإلضافة  اإلحصائيةبرنامج ألي يستخدم إلجراء العمميات 

 المتحصل عمييا و مناقشتيا.

 البشري: المجال-3-3

 البحث:مجتمع 

أو ىو مجموعة من األفراد تشترك  بحثو،مجتمع البحث ىو المجتمع الذي يسحب منو الباحث عينة 

انو الكل الذي نرغب في دراستو , لكن يتم جمع البيانات من جزء فقط  و,فات و خصائص محددة في ص

 (.42,ص1990من مفرداتو يسمى العينة . )عمار بوحوش ,
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 إلىالعام لمجتمع البحث ىم فئة التالميذ الذين ينتمون  اإلطارو عمى ضوء موضوع دراستنا , فان 

 إلىو نحن ال نطمح ,ت من والية قالمة و من بمدية حمام دباغ متوسطا 7أسر متفككة تم انتقائيم من 

مادية  إمكانيات إلىمسح شامل عن كل التالميذ و في جميع المؤسسات التعميمية , ألن ىذا يحتاج  إجراء

 متوسطات فقط. 7 إلىو بشرية , و ىذا ما جعمنا نمجأ 

 عينة الدراسة: -4

 :تعريفها-4-1

معينة  واعتبارات عمميةواعي تراعي فيو قواعد  ولكنيا اختبارليست مجرد جزء من البحث  العينة

يتم  المستجابينأنيا مجموعة من  وتعرف عمى األصمي،لكي تكون نتائجو قابمة لمتعميم عمى المجتمع 

 (.43,ص1990, عمار بوحوش) الدراسة.اختيارىا من المجتمع األصمي لتحقيق أغراض 

 األساسية:الدراسة  عينة-4-2

داخل مدينة قالمة  في كل المستويات متوسطات 7اختيارىم من  وتمميذة تمتمميذ  125بمغت 

أسر متفككة تم اختيارىا بطريقة قصدية نظرا لتوفر الخصائص  إلىحمام دباغ( ينتمون وخارجيا )

 لدراستنا. والبيانات الالزمة
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 العينة: خصائص-4-3

 الجنس: متغير حسب-4-3-1 

 

 

 

 

 

 

 تىزٌع أفراد عٍُة اندراسة وفق يتغٍر انجُسٌبٍٍ  (:1)جدول رقى 

 

 

 

 انجُس يتغٍر وفق اندراسة عٍُة ألفراد ٌحتىي عهى تًثٍم دائري(:2رقى ) انشكم

 ذكور
 اناث 44%

56% 

 
 

 انُسبة% انتكرار انجُس

 4444     55     ذكر

 5644     74     أَثى

 14444     125     انًجًىع
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مراىقات اإلناث و ذلك بنسبة الق بين يوجد فر أنو ( 2) رقم ( و شكل1) رقم جدولنالحظ من خالل 

% فقط , و ىذا ما يجعمنا 6% و لكنو فرق ليس بدرجة كبيرة 44,0% و بينما الذكور بنسبة 56,0

 الجنس. الى حد ما بالنسبة لمتغيرنالحظ أن عينة الدراسة متوازنة 

 اإلقامة:مكان  حسب-4-3-2  

 

 

 

 

 

 .)رٌف / انًدٌُة( اإلقايةتىزٌع أفراد عٍُة اندراسة حسب يتغٍر يكاٌ ًٌثم  (:2)جدول رقى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلقامةمكان   النسب % التكرار 

 04 11 الريف

 24 11 المدينة

 144 121 المجموع
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 ريف
40% 

 المدينة
60% 

 

  

 

 

 

 

 

       

)انرٌف /  اإلقايةيتغٍر يكاٌ  تىزٌع أفراد انعٍُة حسبن ٌحتىي عهى تًثٍم دائري (:3)رقى  انشكم

 انًدٌُة(

( أن العينة التي تمكث في الريف قدرت ب 3) رقم والشكل( 2)رقمنالحظ من خالل الجدول      

تم  و التي %60بينما عينة المدينة قدرت بنسبة  ,حمام دباغبالتي تم انتقائيا من متوسطتين و % 40

 .قالمة بمدينةمتوسطات  5تغطية من خالل  إليياالوصول 

متوسطتين فقط من أصل  تمثل يةالريف البيئة  إلى% من أفراد العينة و التي تنتمي 40أن  و نالحظ معا

ىذا يدل عمى أن الظاىرة تبدوا أكثر انتشارا في الريف منيا في , متوسطات التي أجري فييا البحث 7

 .المدينة 
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 البيانات:أدوات جميع   -5

 دراستيا،بالظاىرة المراد  والمعطيات الخاصةالبيانات  وأدوات لجمعالباحث يركز عمى تقنيات  إن

بخصائص و كذا  , إليو والمراد الوصول واليدف المسطرتتعمق بطبيعة موضوع الدراسة  واختيار األداة

 .عينة الدراسة

 الدراسة:ىذه جمع البيانات في بيا في  استعناالتقنيات التي  ومن بين

 :المقابمة-5-1

تعد احدي أدوات جمع البيانات و المعمومات التي ال يمكن الحصول عمييا من خالل  و التي

الدراسة النظرية , و ىذا ما جعمنا نعتمد عمييا خالل دراستنا االستطالعية التي قمنا بيا مع مدراء 

سر أ إلىالمتوسطات و مستشارين التوجيو. حيث تحصمنا من خالليم عمى قائمة التالميذ الذين ينتمون 

 متفككة.

 النفسي: االختبار-5-2

أسر متفككة , و بغرض  إلىو بما أننا بصدد دراسة السموك العدواني عند المراىق الذي ينتمي 

أرنولد  "ل سموك العدوانيمتغيراتيا قمنا باستخدام مقياس اختبار فرضيات الدراسة الحالية و كذلك قياس 

 , و يعتبر ىذا األخير نقطة االنطالق في البحث.  "مارك بيري "و "باص
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و قام الباحثان "معتز  1992" سنة M .Perryمارك بيري"","و busأعد ىذا المقياس " أرنولد باص", "

عمى مجموعة من  االمغة العربية ثم عرض إلىبترجمتو  1995عبد اهلل" و "صالح أبو عباة" سنة 

الثقافة  إطارأكد من أن الصياغة العربية لمبنود تنقل المعني في المحكمين بيدف مراجعة الترجمة و الت

 السعودية.

( عبارة تقريرية خصصت لقياس أربعة أبعاد افترض معدا المقياس أنيا 29من ) ويتكون المقياس 

 وأضيف لبعد(. والغضب والعداوة والعدوان المفظي)العدوان البدني  وىي:تمثل مجال السموك العدواني 

 ( بندا.30العدوان المفظي بندا واحدا بحيث أصبح العدد الكمي لبنود المقياس في صورتو العربية )

  المقياس:مرجعية تصحيح 

االختيارات الخمسة المتواجدة أمام كل عبارة  إحدى( عمى x) إشارةيجيب المفحوص عمى العبارات بوضع 

 :وىي كاألتي

 تنطبق.غالبا / تنطبق بدرجة متوسطة / تنطبق نادرا / ال  تنطبق تماما / تنطبق

, عمما بأنو تم عكس التنقيط  05 إلى 01يتم تنقيط العبارات باالعتماد عمى سمم فئة خمسة نقاط من 

", و عميو فان درجات مقياس السموك l’Likertبالنسبة لمعبارات السالبة و ىذا حسب سمم "ليكرت" "

 درجة كحد أقصى. 150درجة كحد أدنى و  30العدواني تتراوح بين 

 المقياس:البنود الموجبة و السالبة في ىذا  أرقامو الجدول التالي يوضح 
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 انًجًىع أرقاو انبُىد َىع انبُىد

 

 انبُىد انًىجبة

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/ 

20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30 

 

28 

 

 انبُىد انسانبة

 

04/19 

 

02 

 يقٍاس انسهىك انعدواًَ وانسانبة فًانبُىد انًىجبة  :ًٌثم أرقاو(3) جدول رقى

 لممقياس: يكو متريةالس الخصائص-5-3

 :الصدق 

 يقصد بصدق المقياس مدى صالحيتو و قدرتو عمى قياس ما وضع لقياسو.

في اطار  الوىاب معمريتم التأكد من صدق ىذا المقياس من طرف الباحثان جمال رحماني و عبد 

سنة _البويرة _مذكرة لنيل شيادة الماستر في عمم النفس المدرسي لجامعة أكمي محند أولحاج   انجازىما

األولية  في صورتو بتوزيع المقياسالباحثان  حيث قامالمحكمين من خالل صدق و ذلك  .2015/2014

مجال عمم النفس و عموم التربية من المعربة عمى عدد من المحكمين من ذوي الخبرة و التخصص في 

االجتماعية قسم العموم االجتماعية بجامعتي البويرة و  و اإلنسانيةأعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم 

بنود في جميع ) 90% (بنسبة العباراتو قد تعددت نسب االتفاق بين المحكمين عمى صالحية  المسيمة

 الثالثين. المقياس
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 :الثبات 

ىو أن يعطي االختبار نفس النتائج تقريبا في كل مرة يطبق فييا عمى نفس المجموعة و في  الثبات

)أحمد سعد باالتساق.و بالتالي فاالختبار ال بد أن ال يتناقص مع نفسو و يجب أن يتسم  الظروف,نفس 

 (.78,ص2008جالل,

ك قمنا بحساب معامل و انطالقا من القاعدة التي تقول أن لكل اختبار صادق فيو ثابت , و لذل

, و بعد حساب معامل ثبات البنود SPss اإلحصائيةعمى األساليب بطريقة ألفا كرونباخ معتمدين  الثبات

 , و عميو فالمقياس عمى درجة عالية من الثبات . 0,88 نا عمى ثبات كمي لالختبار بقيمةتحصم

 :اإلحصائيةأساليب المعالجة  -6

بعد تجميع الجانب النظري و تفريغ المعطيات الكمية المتحصل عمييا من المقياس تمت ترجمة 

من أجل الحصول عمى الدقة في نتائج الدراسة , و نظرا لطبيعة الموضوع و  إحصائياالمعطيات 

 فيما يمي : اإلحصائيةالفرضيات المطروحة , فقد تحددت األساليب و المعامالت 

 :المئويةالنسب  6-1

معينة , من أجل المقارنة بين أكبر نسبة  خراج النسب المئوية لمتغيرات است إلىيمجأ الباحث أحيانا 

 (.80,ص2012و أصغر نسبة . )بركاني فادية, 
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بالطريقة  المئويةوتم االستعانة بيا في ىذه الدراسة لوصف و تحميل مجتمع البحث و تحسب النسب 

 التالية:

 .100المجموع الكمي لمتكرارات و يضرب في  التكرار عمىيقسم 

 قانون النسب المئوية =

    
التكزار

الوجوىع الكلٍ للتكزارات
 

 التكراري: التوزيع-6-2

في صورة مناسبة تسير  وذلك بترتيبيا اإلحصائية،تبسيط العمميات  إلىييدف التوزيع التكراري 

صياغة البيانات العددية صياغة عممية توضح أىم مميزاتيا  إعادة إلى ودقة وييدف أيضابسرعة  إجرائيا

 (28,ص 2008)فؤاد البيي ,السيد  الرئيسة.

 الحسابي: المتوسط-6-3

المقاييس التي توضح مدى تقارب الدرجات من بعضيا  أي المركزية،يعد من أشير مقاييس النزعة 

 (.15,ص2000المتوسط أو المركز. )عبد الرحمان العيسوي, واقترابيا من

 التالية:عمى المتوسط الحسابي من المعادلة  ويمكن الحصول

م =
س  ن

ى
                      م 

   الذرجة   التكزار

هجوىع أفزد العٌُة
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 حُث:

 م = الوتىسط الحسابٍ.

 ى= أفزاد العٌُة.

 س= عذد الذرجات.

 ن= التكزار

 المعياري: االنحراف-6-4

التربيعي لمتوسطات مربعات انحرافات  وىو الجذر وأىمية،أكثر مقاييس التشتت شيوعا  وىو من

, ص 2007واالنحراف المعياري ىو الجذر التربيعي لمتباين. )النجار,  الحسابي،القيم عن متوسطيا 

138.) 

 التالي:المعياري عمى النحو  االنحرافويمكن حساب 

هج√ع =   
  م س 

  
 

 أن:حيث 

 ع = االًحزاف الوعُارٌ.

 الحسابٍ.م = الوتىسط 

 س= درجة الخام.  )التكزار(.

 ى= عذد أفزاد العٌُة.

 هج= هجوىع المُن.
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 : (t ) االختبار انتائ5-6ً-

 . ذا االختبار الً هعزفة داللة الفزوق بُي هتىسطٍ هجوىعتُي هي الذراجاتَهذف ه 

هستىي السلىن العذواًٍ عٌذ الوزاهك   الذراسة الحالُة لوعزفة  اختالف فٍولذ استخذم  هذا االختبار فٍ 

 .هكاى االلاهة   هتغُز و،حسب هتغُز الجٌس  الذٌ َعاًٍ هي التفكه األسزٌ 

المعتمدة في جمع  SPSS اإلحصائيةالحزمة ب أنو تم االستعانة إلى اإلشارة تجدر وفي األخير

 .البيانات و معالجة وتحميل

 الفصل:خالصة 

المنيجية المتبعة لتحقيق أغراض الدراسة الميدانية ,  اإلجراءاتأىم  إلىتم التطرق في ىذا الفصل 

حيث تناولنا الدراسة االستطالعية التي توضح لنا الرؤية الخاصة بموضوع الدراسة و تساعدنا عمى فيم 

 إجراءموضوعنا و بعدىا تم تحديد المنيج المتبع في الدراسة و المتمثل في المنيج الوصفي و كذا مكان 

المعتمدة في جمع و تحميل البيانات و بعد عرض  اإلحصائيةر قمنا بتحديد األساليب الدراسة و في األخي

المتبعة في الدراسة الميدانية , سيتم الحقا عرض و مناقشة أىم النتائج المتحصل عمييا وفقا  اإلجراءات

 و بحسب الفرضيات المطروحة. اإلجراءاتليذه 
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 :نتائج الدراسةعرض 1-

 : نحو كل بنود المقياس أفراد العَينة لالستجاباتعرض النتائج العامة  1-1   

رقم
طبق العبارات ال
ال تن

 

بق 
تنط درا
 نا

طبق
  تن

جة 
بدر سط
متو

 

بق 
تنط اليا
 غ

بق 
تنط ماما

 ت

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
 

اف
حر

االن
ري 

معيا
 ال

 % ت % ت % ت % ت % ت

 1,562 2,42 19,2 24 12 9 13,6 17 16 20 44 55 تقتلني بالغيرة أحيانا أشعر 10

 1,553 2,54 16,8 21 12 21 10,4 13 16 20 40 50 حياتي في فجة معاملة أعامل أنني أحيانا أشعر 10

 1,552 2,18 15,2 19 11,2 12 10,4 13 8 10 56,8 71 اآلخرين صاألشخ من أكثر العراك في اشترك 10

 1,688 3,52 49,6 62 13,6 10 11,2 14 7,2 9 24 30 زميال أضرب لكي مقنع مبرر يوجد ال انه أعتقد 10

10 
 فيهم برأي أخبرهم فأنني أصدقائي مع اختلف عندما

 1,552 3,64 47,2 59 17,6 18 9,6 12 12,8 16 16 20 بصراحة

10 
 معي يختلفون الدين اآلخرين مع نقاش في دخول على يصعب

 1,598 2,84 22,4 28 16 25 9,6 12 15,2 19 32,8 41 الرأي في

 1,428 1,90 10,4 13 12,8 11 8 10 6,4 8 66,4 83 معقول سبب دون اآلخرين أشتم أن يمكن 07

 1,506 3,86 54,4 68 4,8 18 8 10 8,8 11 14,4 18 أيضا   بسرعة وأرضى بسرعة أغضب 08

 1,532 3,72 49,6 62 16,8 18 9,6 12 11,2 14 15,2 19 ما عمل في أخفق عندما االنزعاج بوضوح على يبدوا 09

 1,688 2,62 25,6 32 12 13 7,2 9 14,4 18 42,4 53 األحيان بعض في أخر شخص لضرب قوية رغبة أجد 10

11 
 الفرص من يستفيدوا أن اآلخرون األشخاص يحاول
 1,547 3,14 28 35 12 24 14,4 18 15,2 19 23,2 29 المتاحة

 1,532 3,22 26,4 33 11,2 34 11,2 14 12 15 23,2 29 زائد لطفا يظهرون الدين الغرباء األشخاص أن اشك 12

13 
 أمر اآلخرين حول األشخاص على مختلف نفسي أجد ما غالبا

 1,540 3,18 28,8 36 13,6 25 12,8 16 16,8 21 21,6 27 ما

 1,701 3,27 38,4 48 17,6 20 9,6 12 6,4 8 29,6 37 االنفجار وشك على قنبلة أنني أحيانا أشعر 14

 1,669 2,38 20,8 26 16 14 6,4 8 8,8 11 52,8 66 والخالف للجدل مثير شخص أنني أصدقائي يرى 15

 1,606 3,34 35,2 44 12,8 26 10,4 13 9,6 12 24 30 تخصني التي األشياء نحو باأللم شعوري لسبب أتعجب 16

 1,693 2,49 24 30 4,8 11 8 10 10,4 13 48,8 61 أخر شخصا ربما أضرب فإنني غضبت إذا 17

18 
 أتسائل  فإنني واضحا لطفا اآلخرون األشخاص يظهر عندما

 1,553 3,51 40,8 51 16,8 21 14,4 18 8,8 11 19,2 24 يريدون عما

 1,625 2,62 23,2 29 12 10 18,4 23 8,8 11 41,6 52 بطبع( هادئ المزاج معتدل شخص أنا 19

20 
 فيهم برأي أخبرهم فإنني اآلخرون األشخاص يزعجني عندما

 1,509 3,65 46,4 58 12 17 12 15 14,4 18 13,6 17 بصراحة

 1,619 3,46 41,6 52 11,2 21 8,8 11 11,2 14 21,6 27 ذلك األمر تطلب إذا حقوقي لحفظ العنف إلى الجأ 21

 1,704 3,41 44,8 56 13,6 15 8,8 11 8 10 26,4 33 غيبي في يتحدثون عني أصدقائي أن أعلم 22
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 المقياس بنود نحو العينة أفراد استجابة يمثل(  :4) رقم جدول
 

 لنا ما يمي: يتضح( 4من خالل الجدول رقم )

  أشعر أحيانا بأن الغيرة تقتمني :1البند 

قدرت  غالبا، وبدرجة متوسطة% تنطبق 12و تماما،% من أفراد العينة تنطبق 1992أجاب عميو 

في حين عارضة بشدة )ال تنطبق( كانت  %،16ما فكانت النسبة  ا المعارضون إلى حد  أم   %،1396ب 

9 و 942 2بمتوسط حسابي قدره  سمبي،ىذا البند نحو  عينة الدراسة  اتجاهو عموما نالحظ أن  .44%

 .1956انحراف معياري قدره 

  أعامل معاممة فجة في حياتيأشعر أحيانا أني  :2البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة قدرت 12و  % من أفراد العينة تنطبق تماما16989أجاب عميو 

%9 في حين عارضة بشدة )ال تنطبق( كانت 40ما فكانت النسبة  %9 أم ا المعارضون إلى حد  1094ب 

9 و 2954بمتوسط حسابي قدره ىذا البند سمبي9 نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 1998

 .1 , 53انحراف معياري قدره

 1,720 2,64 26,4 33 17,6 15 4,8 6 12,8 16 44 55 حولي الموجودة األشياء أحطم فإنني غضبي يشتد عندما 23

 1,566 3,82 56,8 71 16 14 4,8 6 12 15 15,2 19 اضربه فإنني شخص ضربني إذا 24

 1,590 2,62 20 25 12,8 17 14,4 18 12 15 40 50 متهور شخص أنني أصدقائي بعض يعتقد 25

26 
 إلى األمر يصل حتى اآلخرين األشخاص يزعجني
 1,532 3,10 27,2 34 4,8 22 15,2 19 17,6 22 22,4 28 الشجار

27 
 في علي يضحكون اآلخرين األشخاص أن أحيانا اشعر
 1,633 2,76 23,2 29 16,8 20 12 15 11,2 14 37,6 47 غيبي

 1,662 2,58 22,4 28 12 16 10,4 13 9,6 12 44,8 56 معقول بسبب أحيانا أغضب 28

 1,643 2,21 20,8 26 12 6 7,2 9 8,8 11 58,4 73 اعرفهم الذين اآلخرين األشخاص هددت أن لي سبق 29

 1,669 3,25 36,8 46 11,2 21 7,2 9 12,8 16 26,4 33 انفعاالتي في التحكم أستطيع ال 30

4.4 اإلجمـــالــي

44 
0.468 
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  أشترك في العراك أكثر من األشخاص اآلخرين :3البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 1192و  % من أفراد العينة تنطبق تماما15929أجاب عميو 

%9 في حين عارضة بشدة )ال تنطبق( 8ما فكانت النسبة  ا المعارضون إلى حد  %9 أم  1094قدرت ب 

9 2918بمتوسط حسابي قدره ىذا البند سمبي9  نحو عينة الدراسة اتجاه%. و عموما نالحظ أن 5698كانت 

 .1955و انحراف معياري قدره 

  برر مقنع لكي أضرب زميالمأنو ال يوجد  دتقعأ :4البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 1396و  % من أفراد العينة تنطبق تماما49969أجاب عميو 

%9 في حين عارضة بشدة )ال تنطبق( 792%9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة 1192قدرت ب 

بمتوسط حسابي قدره   ىذا البند إيجابي9نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 24كانت 

 .91968 و انحراف معياري قدره 3952

  عندما أختمف مع أصدقائي فإّني أخبرىم برأيي فييم بصراحة  :5البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 1796و  % من أفراد العينة تنطبق تماما47929أجاب عميو 

%9 في حين عارضة بشدة )ال تنطبق( 812, %9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة996قدرت ب 

9 3964بمتوسط حسابي قدره ىذا البند إيجابي9 نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 16كانت 

 .1955و انحراف معياري قدره 

  الذين أختمف معيم في الرأي اآلخرينيصعب عمّي الدخول في نقاش مع  :6البند 
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% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة قدرت 16و  % من أفراد العينة تنطبق تماما22949أجاب عميو 

%9 في حين عارضة بشدة )ال تنطبق( كانت 1592ما فكانت النسبة  أم ا المعارضون إلى حد  %9 996ب 

9 و 2984بمتوسط حسابي قدره ىذا البند سمبي9 نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 3298

 .1959انحراف معياري قدره 

  دون سبب معقول اآلخرينمكن أن أشتم األشخاص ي :7البند  

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 1298و  % من أفراد العينة تنطبق تماما10949أجاب عميو 

%9 في حين عارضة بشدة )ال تنطبق( 694ما فكانت النسبة  %9 أم ا المعارضون إلى حد  8قدرت ب 

9 9199 بمتوسط حسابي قدره ىذا البند سمبينحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 6694كانت 

 .1942و انحراف معياري قدره 

  ضب بسرعة و أرضى بسرعة أيضاغأ :8البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 498و  % من أفراد العينة تنطبق تماما54949أجاب عميو 

%9 في حين عارضة بشدة )ال تنطبق( .8,8ما فكانت النسبة  %9 أم ا المعارضون إلى حد  8قدرت ب 

8 3886بمتوسط حسابي قدره عينة الدراسة ىذا البند إيجابي9   اتجاه. و عموما نالحظ أن %1494كانت 

 .185و انحراف معياري قدره 

  عمل ما فيفق عندما أخبوضوح  االنزعاج يبدو عميّ  :9البند  

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة .16,8و  % من أفراد العينة تنطبق تماما49969أجاب عميو 

%9 في حين عارضة بشدة )ال تنطبق( 1192ما فكانت النسبة  %9 أم ا المعارضون إلى حد  996قدرت ب 
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9 بمتوسط حسابي قدره ىذا البند إيجابينحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 1592كانت 

 .91953 و انحراف معياري قدره 3972

  جد رغبة قوية لضرب شخص آخر غي بعض األحيانأ :11البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة قدرت 12و  % من أفراد العينة تنطبق تماما25969أجاب عميو 

%9 في حين عارضة بشدة )ال تنطبق( كانت 1494ما فكانت النسبة  %9 أم ا المعارضون إلى حد  792ب 

9 و 2962بمتوسط حسابي قدره ىذا البند سمبي9 نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 4294

 .1968انحراف معياري قدره 

  خاص اآلخرون أن يستفيدوا من الفرص المتاحةشيحاول األ :11البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة قدرت 12و  % من أفراد العينة تنطبق تماما289أجاب عميو 

%9 في حين عارضة بشدة )ال تنطبق( كانت 1592ما فكانت النسبة  %9 أم ا المعارضون إلى حد  1494ب 

بمتوسط حسابي قدره 9 بدرجة متوسطةىذا البند نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 2392

 .91954 و انحراف معياري قدره 3914

  ا زائًداالغرباء الذين يظيرون لطفً  أشك في األشخاص :12البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 1192و  من أفراد العينة تنطبق تماما9 %2694أجاب عميو 

%9 في حين عارضة بشدة )ال تنطبق( 12ما فكانت النسبة  %9 أم ا المعارضون إلى حد  2, 11قدرت ب 

بمتوسط حسابي 9 بدرجة متوسطةىذا البند نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 2392كانت 

 .1953انحراف معياري قدره  9 و3922قدره 
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  غالبًا ما أجد نفسي مختمفًا مع األشخاص اآلخرين حول أمٍر ما :13البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 1396و  % من أفراد العينة تنطبق تماما28989أجاب عميو 

ال أي %9 في حين عارضة بشدة 1698ما فكانت النسبة  %9 أم ا المعارضون إلى حد  1298قدرت ب 

بدرجة ىذا البند نحو عينة الدراسة  اتجاها نالحظ أن %. و عمومً 2196 نسبتيم كانتعمييم ف تنطبق

 .91954 و انحراف معياري قدره 3918بمتوسط حسابي قدره 9  متوسطة

  االنفجارأشعر أحياًنا أّني قنبمة عمى وشك  :14البند  

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 1796و  % من أفراد العينة تنطبق تماما38949أجاب عميو 

أي ال تنطبق %9 في حين عارضة بشدة 694ما فكانت النسبة  %9 أم ا المعارضون إلى حد  996قدرت ب 

9 بدرجة متوسطةىذا البند نحو عينة الدراسة  اتجاهو عموما نالحظ أن %. 2996عمييم فكانت نسبتيم 

 .1970قدره 9 و انحراف معياري 3927بمتوسط حسابي قدره 

  يرى أصدقائي أّني شخص مثيٌر لمجدل و الخالف :15البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة قدرت 16و  % من أفراد العينة تنطبق تماما20989أجاب عميو 

%9 في حين عارضة بشدة )ال تنطبق( كانت 898ما فكانت النسبة  %9 أم ا المعارضون إلى حد  694ب 

8 بمتوسط حسابي سمبيىذا البند  نحو عينة الدراسة اتجاه%. و عموما نالحظ أن 5298نسبتيم   3298

 .81866 و انحراف معياري قدره 2838قدره 

  ينري باأللم نحو األشياء التي تخصّ أتعجب سبب شعو  :16البند  
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% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 1298و  % من أفراد العينة تنطبق تماما35929أجاب عميو 

بشدة )ال  ونعارضالم%9 في حين 996سبة ما فكانت الن   %9 أم ا المعارضون إلى حد  1094قدرت ب 

9 متوسطىذا البند نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 24نسبتيم   ( كانتعمييم تنطبق

 .91960 و انحراف معياري قدره 3934بمتوسط حسابي قدره 

  ب شخًصا آخرر ضأت فإّني رّبما غضبإذا  :17البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة قدرت 998و  % من أفراد العينة تنطبق تماما249أجاب عميو 

المعارضون بشدة )ال تنطبق %9 في حين 1094%9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة 24ب 

9  بمتوسط سمبيىذا البند  نحو عينة الدراسة اتجاه%. و عموما نالحظ أن 4898مييم( كانت نسبتيم  ع

 .91969 و انحراف معياري قدره 2949حسابي قدره 

  عندما يظير األشخاص اآلخرون لطًفا واضًحا فإّنني أتساءل عّما يريدونو :18البند  

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 1698و  % من أفراد العينة تنطبق تماما40989أجاب عميو 

المعارضون بشدة )ال %9 في حين 898%9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة 1494قدرت ب 

عينة الدراسة ىذا البند إيجابي9 بمتوسط  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 1992تنطبق عمييم( كانت نسبتيم  

 .91955 و انحراف معياري قدره 3951حسابي قدره 

  نا شخٌص معتدل المزاج )ىادئ بالطبع(أ :19البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة قدرت 12و  % من أفراد العينة تنطبق تماما23929أجاب عميو 

المعارضون بشدة )ال تنطبق %9 في حين 898%9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة 1896ب 
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9 بمتوسط ىذا البند سمبينحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 4196عمييم( كانت نسبتيم 

 .91962 و انحراف معياري قدره 2962حسابي قدره 

  عندما يزعجني األشخاص اآلخرون فإّني أخبرىم برأيي فييم بصراحة :21البند 

متوسطة قدرت % تنطبق غالبا9  و بدرجة 12و  % من أفراد العينة تنطبق تماما46949أجاب عميو 

المعارضون بشدة )ال تنطبق %9 في حين 1494%9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة 12ب 

9 بمتوسط إيجابيىذا البند نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 1396عمييم( كانت نسبتيم 

 .91950 و انحراف معياري قدره 3965حسابي قدره 

  لحفظ حقوقي إذا تطمب األمر ذلكلجأ إلى العنف أ :21البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 1192و  % من أفراد العينة تنطبق تماما41969أجاب عميو 

المعارضون بشدة )ال %9 في حين 1192%9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة 898قدرت ب 

9 إيجابيىذا البند نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 2196تنطبق عمييم( كانت نسبتيم 

 .91961 و انحراف معياري قدره 3946بمتوسط حسابي قدره 

  أصدقائي يتحدثون عّني في غيبتي  أنّ  ممأع :22البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 1396و  % من أفراد العينة تنطبق تماما44989أجاب عميو 

المعارضون بشدة )ال تنطبق %9 في حين 8%9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة 898قدرت ب 

ىذا البند إيجابي9  بمتوسط نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 2694نسبتيم عمييم( كانت 

 .91970 و انحراف معياري قدره 3941حسابي قدره 
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  حطم األشياء من حولي فإّني أ يشتّد غضبيعندما  :23البند  

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 1796و  % من أفراد العينة تنطبق تماما26949أجاب عميو 

المعارضون بشدة )ال %9 في حين 1298%9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة 498قدرت ب 

9 متوسطىذا البند نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 44تنطبق عمييم( كانت نسبتيم

 .91972 و انحراف معياري قدره 2964بمتوسط حسابي قدره 

  إذا ضربني شخص فإنني أضربو :24البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة قدرت 16و  % من أفراد العينة تنطبق تماما56989أجاب عميو 

المعارضون بشدة )ال تنطبق عمييم( %9 في حين 12%9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة 996ب 

 بمتوسط حسابي9 إيجابيىذا البند نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 1592كانت نسبتيم 

 .91956 و انحراف معياري قدره 3982قدره 

  شخص متيور أننييعتقد بعض أصدقائي  :25البند  

تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة قدرت  %1298و  % من أفراد العينة تنطبق تماما209أجاب عميو 

المعارضون بشدة )ال تنطبق %9 في حين 12%9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة 1494ب 

9 بمتوسط متوسطىذا البند نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 40عمييم( كانت نسبتيم 

 .91959 و انحراف معياري قدره 2962حسابي قدره 

 يزعجني األشخاص اآلخرين حّتى يصل األمر إلى الشجار :26 البند 
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% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 498و  % من أفراد العينة تنطبق تماما27929أجاب عميو 

المعارضون بشدة )ال %9 في حين 1796%9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة 1592قدرت ب 

9  متوسطىذا البند نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 2294تنطبق عمييم( كانت نسبتيم 

 .91953 و انحراف معياري قدره 3910بمتوسط حسابي قدره 

  أشعر أحياًنا أن األشخاص اآلخرين عّمّي في غيبتي :27البند 

ا9  و بدرجة متوسطة % تنطبق غالبً 1698و  % من أفراد العينة تنطبق تماما23929أجاب عميو 

المعارضون بشدة )ال %9 في حين 1192ما فكانت النسبة  %9 أم ا المعارضون إلى حد  12قدرت ب 

9 متوسطىذا البند نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 3796تنطبق عمييم( كانت نسبتيم 

 .91963 و انحراف معياري قدره 2976بمتوسط حسابي قدره 

  دون سبب معقول أغضب أحياًنا ب :28البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة قدرت 12و  % من أفراد العينة تنطبق تماما22949أجاب عميو 

المعارضون بشدة )ال تنطبق %9 في حين 996%9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة 1094ب 

ىذا البند سمبي9 بمتوسط  نحو عينة الدراسة اتجاه%. و عموما نالحظ أن 4498عمييم( كانت نسبتيم 

 .91966 و انحراف معياري قدره 2958حسابي قدره 

  سبق لي أن ىّددت األشخاص اّلذين أعرفيم :29البند 

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة قدرت 12و  % من أفراد العينة تنطبق تماما20989أجاب عميو 

المعارضون بشدة )ال تنطبق %9 في حين 898%9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة 792ب 
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9  بمتوسط سمبيىذا البند نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 5894عمييم( كانت نسبتيم 

 .91964 و انحراف معياري قدره 2921حسابي قدره 

  انفعاالتيال أستطيع الّتحكم في  :31البند  

% تنطبق غالبا9  و بدرجة متوسطة 1192و  % من أفراد العينة تنطبق تماما36989أجاب عميو 

المعارضون بشدة )ال %9 في حين 1298%9 أم ا المعارضون إلى حد ما فكانت النسبة 792قدرت ب 

 متوسط،ىذا البند نحو عينة الدراسة  اتجاه%. و عموما نالحظ أن 2694تنطبق عمييم( كانت نسبتيم 

  .91966 و انحراف معياري قدره 3925بمتوسط حسابي قدره 

 : العامة ات عمى ضوء النتائجالفرضي اختبار- 2

 : اختبار الفرضية العامة 1-2-

 أن:والتي تنص عمى 

 اختبارمن و  ," مستوى السموك العدواني عند المراىق الذي يعاني من التفكك األسري مرتفع"

 توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والجدول التالي يوضح ذلك:مالفرضية ثم استخدام كل من ال
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Statistiques descriptives 

 (N)

 العينة 

(Moye) 

المتوسط 

 الحسابي

(Ecart)  

االنحراف 

 المعياري

M1 125 3,00 0,760 

N valide 

(listwise) 
125 

  

 
 يمثم وتائج االوحرافات انمعيارية و انمتوسطات انحسابية نجميع بىود انمقياس 0جدول رقم 

-2961الدرجة تنتمي لممجال) هذأن ىو  3900 المجموع الحسابي ىو:  نأ( نالحظ 5) رقم من الجدول

وبالتالي نرفض الفرضية العامة  ىذا المجال تنطبق بدرجة متوسطة. إلييا(9 والدرجة التي تنتمي 3940

  .مرتفع األسريالمقرة بأن مستوى السموك العدواني عند المراىق الذي يعاني من التفكك 

 :الفرضية الجزئية األولى اختبار 2-2

 :والتي تنص عمى

زى ق الذي يعاني من التفكك األسري يععدواني عند المراىالسموك الحصائيا في إ فروق دالة وجود

الفرضية تم استخدام كل من المتوسطات الحسابية و كذا  ىذه ومن أجل فحص 9متغير الجنس إلى

           9 والجدول التالي يوضح ذلك: (T) االنحرافات المعيارية واختيار

 

االنحراف  قيمة)ت( مستوى الداللة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الجنس العدد

0 ,16 

61,0 
 

,118 
,111 

 

 ذكور 55 11,6 61,1

 إناث 6, 9121 ,,61

ندالنة انفروق بيه انمتوسطات واالوحرافات انمعيارية ألفراد (:  يثم اختبار )ت( 6جدول رقم) 

 انعيىة  حسب متغير انجىس
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قيمتو  sig=0.16أن مستوى الداللة المحسوب  ( نجد6) ل رقممن خالل النتائج الموضحة في جدو 

الفرضية المقرة بوجود اختالف في  نرفضومنو (9 0905أكبر من قيمة مستوى الداللة المعتمد في الدراسة )

 .أنثى( /متغير الجنس )ذكر  إلىالسموك العدواني عند المراىق الذي يعاني من التفكك األسري يعزى 

 : الثانيةالفرضية الجزئية اختبار  3 -2

 :والتي تنص عمى

زى األسري يعي يعاني من التفكك عدواني عند المراىق الذالسموك الوجود فروق دالة إحصائيا في 

الفرضية تم استخدام كل من المتوسطات الحسابية و كذا ىذه 9 ومن أجل فحص اإلقامةمكان إلى متغير 

  9 والجدول التالي يوضح ذلك: (T) االنحرافات المعيارية واختيار

   

االنحراف  قيمة )ت( مستوى الداللة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المتغيرات العدد

 

610, 
 

6156-  

 

مكان  ريف 56 9125 6119

 المدينة 5, 1169 ,,61 اإلقامة

( ندانة نهفروق بيه متوسطات واالوحرافات انمعيارية حسب متغير T(: يمثم اختبار )7جدول رقم)

 مكان اإلقامة

قيمتو أكبر من قيمة مستوى الداللة  sig=0,6  9( نجد أن مستوى الداللة المحسوب   7)رقممن الجدول 

في السموك العدواني عند المراىق  االتالي ال توجد فروق دالة إحصائيو ب (09059المعتمد في الدراسة )

ريف/المدينة(9 ومنو ونرفض الفرضية المقرة ال)  اإلقامةعزى لمتغير مكان تالذي يعاني من التفكك األسري 

سري يعزى لمتغير مكان عند المراىق الذي يعاني من التفكك األ بوجود اختالف في السموك العدواني

 )ريف/ المدينة(. اإلقامة
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 :و الدراسات السابقة النتائج عمى ضوء الفرضيات و مناقشة تفسير3-

 العامة:نتائج الفرضية ومناقشة  تفسير-3-1

سري من التفكك األتنص الفرضية العامة عمى أن مستوى السموك العدواني عند المراىق الذي يعاني 

النتائج  وأثبتت9 أفراد العينةوالختبار ىذه الفرضية تم حساب تكرارات والنسب المئوية الستجابات  مرتفع9

صفون بمستوى عدواني سر متفككة يتأ إلىن التالميذ الذين ينتمون أ( 5الموضحة في الجدول رقم )

 تتحقق . لموعميو فان الفرضية العامة لمدراسة متوسط 

أسر متفككة بدرجة متوسطة   إلىويمكن تفسير وجود سموك عدواني عند المراىقين الذين ينتمون 

مرحمة المراىقة التي يمر بيا أغمب التالميذ حيث يتميزون فييا بالحيوية والحركة  إلىبانتماء أفراد العينة 

9وال يستطيعون ممارسة نشاطاتيم بتحكم كامل بيا بل يظيرون ما يمتمكونو من طاقة ومن مظاىر متعددة 

تباينة مثل ممارسة السموك العدواني لكن بأشكال م إلىالعنف والشجار 9لذلك يمجأ المراىق  إلىمنيا الميل 

كنوع من التفريغ النفسي 9وىذا يدل عمى أنيم  اآلخرينالعدوان المادي كالضرب والتكسير واالعتداء عمى 

حباطيعانون من مشكالت  في حياتيم 9أو بسبب الكبت الذي يعانون منو نتيجة منع الرغبات التي تجوب  وا 

 رغبات بشتى الوسائل .بخاطرىم وخاصة أن المراىق في ىذا العصر يحتاج لتفريغ ىذه ال

 يو الت وىي المراىقة الابالمرحمة العمرية  أيضاليا عالقة  أخرى أسبابتكون ىناك  أنكما يمكن 

بحدوث الكثير من التغيرات واالضطرابات نتيجة التغير الذي يحدث عمى مستوى جوانب النمو  تتميز

اقل  بالتاليو  يشعر بالخجل واالنطواء المراىق ما يجعل9 ىذا  المورفولوجي خاصة الجانب الجسمي و

 . اآلخرينمختمف عن  يشعر انو ألنوعدوانية 
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د مرتفعة عنبدرجة  العدوانية  السموكياتيور سري ال يددي بالضرورة لظفالتفكك األو منو  

 .ات متوسطةالمراىقين لكن يكون ظيورىا بدرج

 : األولىومناقشة نتائج الفرضية الجزئية  تفسير -3-2

ولى عمى وجود اختالف في السموك العدواني عند المراىق الذي يعاني الفرضية الجزئية األتنص 

(عمى عدم 6) رقم الموضحة في الجدول النتائجثبتت أحيث 9 متغير الجنس إلىيعزى  األسريمن التفكك 

 المتغير  إلىزى يع األسريوجود اختالف في السموك العدواني عند المراىق الذي يعاني من التفكك 

 الجنس.

سر أ إلىالذين ينتمون  واإلناثبين الذكور  في السموك العدواني عدم وجود اختالفير يمكن تفسو 

ويتمتعون بنفس الطموح  نيم مراىقون وفي نفس السنة الدراسية9أالتشابو بين العينتين من حيث  إلىمتفككة 

 يبعضيم وتأثرىمعند المراىقين  السموكياتالتي يعيشونيا بحيث تتشابو ىذه  األوضاعلك نتيجة ذ9وك

النظرة وكذا  اختمفت فيو و الذيائري مجتمع الدراسة الحالية ىو مجتمع جز  ن أ البعض9 وكذلك باعتبار

صبحت المساواة بين الجنسين أ9حيث  الى حد كبير مقارنتو بالماضي واألنثىالمعاممة لكل من الذكر 

سواء  اآلخرينصبحت تتمتع بكامل حرياتيا وزيادة عمى ذلك يتم تشجيعيا عمى االعتداء عمى أ فاألنثى9

و لفظيا بحجة الدفاع عن النفس ونفس الشيء بالنسبة لمذكور فالشارع والمدارس والبرامج التمفزيونية أبدنيا 

 . تأثير أيلجنس ليس لو ا و بالتالي فمتغير ىي الدليل الحقيقي عن الواقع الذي يعيشو المجتمع الجزائري

 في التي خمصت( 1994)نفس النتائج نجد دراسة جبريل  إلىمن بين الدراسات التي توصمت و 

( التي 1955ي )ق9 وكذلك دراسة المخالالجنس  تعزى الى متغير في السموك العدوانيعدم وجود فروق 

وعمى العكس تمثمت نتائجيا في عدم وجود اختالف في مظاىر السموك العدواني والقيم باختالف الجنس 
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الى و جود اختالفات  في السموك العدواني بين الذكور  1980من ذلك توصمت دراسة ماكوبي و جاكمين 

فرد  340التي تمثمت في و عينة البحث حجم  االختالف في  إلىراجع  و ىذا يمكن أن يكون و االناث

فرد اضافة الى طبيعة المجتمعين التي  125مقارنة بعينة دراستنا التي تمثمت في   بالنسبة لدراسة ماكوبي

 .تختمف جذريا من حيث العديد من الخصائص ىذا ما قد يكون وراء االختالف في النتائج 

 ومناقشة نتائج فرضية الجزئية الثانية: تفسير-3-3

الجزئية الثانية عمى وجود اختالف في السموك العدواني عند المراىق الذي يعاني من  تنص الفرضية

( 6ئج الموضحة في جدول رقم )اثبتت النتأحيث  ،مدينة(/سري يعزى لمتغير مكان اإلقامة )ريفالتفكك األ

يعزي لمتغير  األسريعن عدم وجود اختالف في السموك العدواني عند المراىق الذي يعاني من التفكك 

 اإلقامة.مكان 

خصائص  عدم وجود فروقات كبيرة بين خصائص مجتمع مدينة قالمة وبير ذلك كن تفسيمو 

المدن الجزائرية التي تزخر بمناطق  ن ىي م ن والية قالمةأال شك فيو مما  وبمدية حمام دباغ  مجتمع 

عدم وجود  و قد يرجع( 9مدينة حمام دباغبيا الحمامات التي تزخر  إلى باإلضافة ى متوسطبمستو  سياحية

بحيث  المنطقتين  قرب المسافة بين  و ىذا راجع إلى, )اإلقامةمكان  إلى تبعا  ق في السموك العدوانيو فر 

كبر الدوائر ومشيورة عالميا أقالمة 9وىي دائرة من  مدينة كم فقط من 25عمى بعد حمام دباغ  بمدية تقع

واليات وبمدية حمام دباغ تعتبران مظير من مظاىر الحضارة مقارنة ب مةلقا9فمدينة  منطقة سياحية بأنيا

عدوا عن  المدينة لدييم فرص متوسطة لمتعبير أوفالمراىقون الذين يعيشون في الريف  9  األخرىوالبمديات 

اكبر 9مما  بشكلحتى  و لو كانوا متفككين  ىل عمييم بسبب الرقابة الصارمة التي يفرضيا األ  نيتيم

 أيسرنواع الحاجات ألمختمف  اإلشباعات تصبح فرص  مع بعضيم البعض قميل 9و األبناء يجعل اختالط
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مما ينجم عن ذلك من تخفيف لدرجة وحدة التوتر  سيولة من التعارف والتعاون بين سكان المنطقة9 وأكثر

عدم وجود فروق ذات  إلىمت توص و التي  (1994والغضب 9وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة جبريل )

9 كما جاءت  )ريف/مدينة( اإلقامةعينة البحث تبعا لمكان  فرادألدرجات العدوان لدى  إحصائيةداللة 

في نفس السياق التي تناولنا بو دراستنا فبالنسبة لمموضوع األساسي وىو الحديث )  1983 (دراسة الفنجري

 عن السموك العدواني ومظاىر العدوان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة

 

  
 

 د

 

 خاتمة

روابط  محبة بينهم وبين ليس هناك أدنى شك في أن الناس يميمون نحو عقد صداقات و 

  ,و في نفس الوقت يتقن الناس فن ايذاء بعضهم البعض من بني جنسهم و االعتداء عميهم , األخرين

و اذ يمارس بصورة   , العدوان تعد مشكمة اجتماعية انسانية عرفها االنسان منذ بدأ الخميفةفظاهرة 

و  ,حيث شغل موضوع السموك العدواني بال الكثير من الباحثين ,أشكال تختمف من مجتمع الى أخر 

اني بشكل يبرز أهمية موضوع السموك العدو  ,التزال جهودهم المتتابعة مستمرة حتى الوقت الراهن 

  .لهذا كان هذا المتغير من متغيرات دراستنا ,كموضوع حيوي جدير بالدراسة

من خالل هذا البحث عن ما اذا كان المراهق الذي يعاني من التفكك األسري  لقد حاولنا كشف

بجانب النظري  أمن خالل التدرج في هذا البحث بدبحيث قمنا بذلمك  ,لديه سموك عدواني مرتفع 

اذ تبين أن مستوى السموك العدواني عند  ,نب الميداني وانتهاء بالنتائج المبينة سمفاوصوال الى الجا

  المراهق الذي يعاني من التفكك األسري متوسط.

زء هام من هذا و في الختام نتمنى أن نكون وفقنا في بحثنا هذا في القاء الضوء عمى ج

تكون دراستنا انطالقة في بحوث أخرى  ك قد وضعنا بصمتنا في المجال العممي والموضوع لنكون بذل

  . في هذا المجال

 



 توصيات و اقتراحات الدراسة
 

  :توصيات الدراسة

 : خمصت ىذه الدراسة الى مجموعة من التوصيات تمثمت في

 ,وتنمية تفكيره  منح المراىق الدعم العاطفي ,والحرية ضمن ضوابط الدين والمجتمع ,والثقة

وممارسة الرياضة واليوايات المفيدة ,وتدريبو عمى  ,واالطالعوتشجيعو عمى القراءة  اإلبداعي

 وتحمل المسؤوليات ,واستثمار وقت فراغو بما يعود عميو بالنفع.مواجية التحديات 

  االبتسامة التعامل مع المراىق مثل: إثناءالتشجيع والثناء الجسدية  أساليبالحرص عمى استعمال 

 واالحتضان...الخ.

  جديدة.اعتباره بداية حياة جديدة وبفكرة ثقافة  بل الحياة،عدم اعتبار الطالق نياية 

  األسري.التي تعاني من حاالت التفكك  األبناءتكوين جمعيات رعاية 

 عمال بقول الرسول صمى اهلل عميو وسمم :"كمكم راع وكل  اآلباءعمى  األبناءعمى حقوق  التأكيد

 راع مسؤول عن رعيتو".

 ,تي والتي تنسجم مع طبيعة المرحمة ال ليم مراىقينوالتوجييات الالزمة  تقديم الرعاية والحماية

 بيا. وتأثرىمالذي يضمن قبوليم ليا  وباألسموبيعيشونيا 

  والمبادئ والتشرب  لألفكارتييئة المراىق لممرحمة المقبمة من حياتو والتي تمتاز بسرعة التقبل

 والسموكيات بحيث يقدم ليم ما يناسبيم ويشبع حاجاتيم الفكرية والخمقية والدينية. لألخالق

 الخاطئة والسمبية لدى المراىق عن العدوان فالمراىق قد يستجيب  تعديل المفاىيم واالعتقادات

 لنماذج تسمك بطريقة عدوانية نتيجة لوجود اعتقادات وتفسيرات خاطئة لدييم عن العدوان.

 الدراسة: قتراحاتا



 توصيات و اقتراحات الدراسة
 

 األسريةمباشر عمى العالقات  تأثيرلم تتناوليا ىذه الدراسة وليا  ضرورة القيام ببحوث ودراسات. 

  أخرى.تطبيق الدراسة الحالية عمى مراحل عمرية 

  األسريغير التفكك  أخرىتطبيق الدراسة الحالية وربطيا بمتغيرات. 
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 قائمة المالحق

 

 .المراهقين عند العدواني السموك مقياس يمثل : (1الممحق رقم )

 البيانات األولية لممقياسنتائج  : (2الممحق رقم )

 التكرارات والنسب المئوية لكل بند من المقياسنتائج ) :    ( 3الممحق رقم

 االنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية لجميع بنودنتائج ): 4 (الممحق رقم
 المقياس

الذي يبين  (T test)الستخدام اختبار  Spssمخرجات برنامج  ) : 5 (رقم الممحق
 )أنثى /ذكر (الفروق بين الجنسين 

الذي يبين  (T test)الستخدام اختبار  Spssمخرجات برنامج  ) : 6 (رقم الممحق
 )المدينة  /ريف ( اإلقامةمكان 
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 .المراهقين عند العدواني السموك مقياس يمثل : (1الممحق رقم )

 

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 5491ماي  8جامعة 

 كيمة العموم االنسانية و االجتماعية
 قسم عمم االجتماع
 فرع عمم النفس

 تخصص عمم النفس االجتماعي
 استمارة بحث

 السموك العدواني عند المراىق الذي يعاني من التفكك األسري.موضوع الدراسة: 
 أوال : البيانات األولية :

 الجنس :           ذكر                            أنثى
 مكان االقامة :    ريف                           مدينة

 التمميذ............... أختي التمميذة..............أخي 
في اطار التحضير لنيل شيادة ماستر في عمم النفس االجتماعي, فضع بين يديك ىذا المقياس  

 يتألف من عدد من العبارات التي تتناول السموك العدواني.
تحت احدى ( xراجين منك قراءة كل فقرة و االجابة عمييا بصراحة و ذلك بوضع عالمة )

الخيارات الخمسة مع المقياس حسب شعورك) تنطبق تماما, تنطبق غالبا, تنطبق بدرجة متوسطة, 
 تنطبق نادرا, ال تنطبق(.

و تأكد انو ال توجد اجابة صحيحة و أخرى خاطئة, و أنك تسعدنا بإعطاء رأيك في انجاز ىذا 
 البحث العممي.   
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رقم
تنطبق  ال تنطبق العبارات ال

 نادرا
 تنطبق

بدرجة  
 متوسط

تنطبق 
 غاليا

تنطبق 
 تماما

           أشعر أحيانا بالغيرة تقتمني 10
           أشعر أحيانا أنني أعامل معاممة فجة في حياتي 10

           ص اآلخرينااشترك في العراك أكثر من ألشخ 10

           أعتقد انه ال يوجد مبرر مقنع لكي أضرب زميال 10

عندما اختمف مع أصدقائي فأنني اخبرهم برأي  10
           فيهم بصراحة

يصعب عمى دخول في نقاش مع اآلخرين الدين  10
           يختمفون معي في الرأي

           يمكن أن أشتم اآلخرين دون سبب معقول 07

           أغضب بسرعة وأرضى بسرعة   أيضا 08

يبدوا عمى االنزعاج بوضوح عندما اخفق في  09
           عمل ما

أجد رغبة قوية لضرب شخص أخر في بعض  10
           األحيان

يحاول األشخاص اآلخرون أن يستفيدوا من  11
           الفرص المتاحة

اشك أن األشخاص الغرباء الدين يظهرون لطفا  12
           زائد

غالبا ما أجد نفسي مختمف عمى األشخاص اآلخرين  13
           حول أمر ما

           أشعر أحيانا أنني قنبمة عمى وشك االنفجار 14

           يرى أصدقائي أنني شخص مثير لمجدل والخالف 15

أتعجب لسبب شعوري باأللم نحو األشياء التي  16
           تخصني

           إذا غضبت فإنني ربما أضرب شخصا أخر 17

عندما يظهر األشخاص اآلخرون لطفا واضحا فإنني   18
           أتسائل عما يريدون

           أنا شخص معتدل المزاج ) هادئ بطبع( 19

عندما يزعجني األشخاص اآلخرون فإنني اخبرهم  20
           برأي فيهم بصراحة

الجأ إلى العنف لحفظ حقوقي إذا تطمب األمر  21
           ذلك

           أعمم أن أصدقائي يتحدثون عني في غيبي 22

عندما يشتد غضبي فإنني أحطم األشياء  23
           الموجودة حولي

           إذا ضربني شخص فإنني اضربه 24

           يعتقد بعض أصدقائي أنني شخص متهور 25

يزعجني األشخاص اآلخرين حتى يصل األمر  26
           إلى الشجار

          اشعر أحيانا أن األشخاص اآلخرين يضحكون  27
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 البيانات األولية لممقياسنتائج  : (0الممحق رقم )

  

 الجنس

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 44,0 44,0 44,0 55 ذكر

 100,0 56,0 56,0 70 انثى

     

Total 125 100,0 100,0  

 

 مكان اإلقامة

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 40,0 40,0 40,0 50 ريف

 100,0 60,0 60,0 75 المدينة

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 عمي في غيبي

           أغضب أحيانا بسبب معقول 28

سبق لي أن هددت األشخاص اآلخرين الذين  29
           اعرفهم

           ال أستطيع التحكم في انفعاالتي 30
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 التكرارات والنسب المئوية لكل بند من المقياسنتائج ) :    ( 3الممحق رقم

 أشعر أحيانا بالغيرة تقتمني

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 44,0 44,0 44,0 55 ال تنطبق

 60,0 16,0 16,0 20 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

17 13,6 13,6 73,6 

 80,8 7,2 7,2 9 تنطبق  غاليا

 100,0 19,2 19,2 24 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 

حياتيأشعر احيانا أنني اعامل معاممة فجة في   

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 40,0 40,0 40,0 50 ال تنطبق

 56,0 16,0 16,0 20 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

13 10,4 10,4 66,4 

 82,4 16,0 16,0 20 تنطبق  غاليا

 99,2 16,8 16,8 21 تنطبق  تماما

44 1 0,8 0,8 100,0 

Total 125 100,0 100,0  
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ص األخرينااشترك في العراك أكثر من األشخ  

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

تنطبقال   71 56,8 56,8 56,8 

 64,8 8,0 8,0 10 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

13 10,4 10,4 75,2 

 84,8 9,6 9,6 12 تنطبق  غاليا

 100,0 15,2 15,2 19 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 أعتقد انه ال يوجد مبرر مقنع لكي أضرب زميال

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 24,0 24,0 24,0 30 ال تنطبق

 31,2 7,2 7,2 9 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

14 11,2 11,2 42,4 

 50,4 8,0 8,0 10 تنطبق  غاليا

 100,0 49,6 49,6 62 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  
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 بصراحة فيهم براي اخبرهم فأنني أصدقائي مع اختمف عندما

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 16,0 16,0 16,0 20 تنطبق ال

 28,8 12,8 12,8 16 نادرا تنطبق

 بدرجة تنطبق
 38,4 9,6 9,6 12 متوسطة

 52,8 14,4 14,4 18 غاليا  تنطبق

 100,0 47,2 47,2 59 تماما  تنطبق

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 يصعب عمى دخول في نقاش مع األخرين الدين يختمفون معي في الراي

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 32,8 32,8 32,8 41 ال تنطبق

 48,0 15,2 15,2 19 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

12 9,6 9,6 57,6 

 77,6 20,0 20,0 25 تنطبق  غاليا

 100,0 22,4 22,4 28 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  
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 يمكن ان أشتم األخرين دون سبب معقول

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 66,4 66,4 66,4 83 ال تنطبق

 72,8 6,4 6,4 8 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

10 8,0 8,0 80,8 

 89,6 8,8 8,8 11 تنطبق  غاليا

 100,0 10,4 10,4 13 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 أغضب بسرعة وأرضى بسرعة   أيضا

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 14,4 14,4 14,4 18 ال تنطبق

 23,2 8,8 8,8 11 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

10 8,0 8,0 31,2 

 45,6 14,4 14,4 18 تنطبق  غاليا

 100,0 54,4 54,4 68 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  
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 يبدوا عمى االنزعاج  بوضوح عندما اخفق في عمل ما

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 15,2 15,2 15,2 19 ال تنطبق

 26,4 11,2 11,2 14 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

12 9,6 9,6 36,0 

 50,4 14,4 14,4 18 تنطبق  غاليا

 100,0 49,6 49,6 62 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 أجد رغبة قوية لضرب شخص أخر في بعض األحيان

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 42,4 42,4 42,4 53 ال تنطبق

 56,8 14,4 14,4 18 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

9 7,2 7,2 64,0 

 74,4 10,4 10,4 13 تنطبق  غاليا

 100,0 25,6 25,6 32 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  
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 يحاول األشخاص االخرون ان يستفيدوا من الفرص المتاحة

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 23,2 23,2 23,2 29 ال تنطبق

 38,4 15,2 15,2 19 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

18 14,4 14,4 52,8 

 72,0 19,2 19,2 24 تنطبق  غاليا

 100,0 28,0 28,0 35 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 اشك ان االشخاص الغرباء الدين يظهرون لطفا زائد

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 23,2 23,2 23,2 29 ال تنطبق

 35,2 12,0 12,0 15 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

14 11,2 11,2 46,4 

 73,6 27,2 27,2 34 تنطبق  غاليا

 100,0 26,4 26,4 33 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  
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 غالبا ما اجد نفسي مختمف عمى األشخاص األخرين  حوال أمر ما

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 21,6 21,6 21,6 27 ال تنطبق

 38,4 16,8 16,8 21 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

16 12,8 12,8 51,2 

 71,2 20,0 20,0 25 تنطبق  غاليا

 100,0 28,8 28,8 36 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 

 

وشك األنفجارأشعر أحيانا انني قنبمة عمى   

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 29,6 29,6 29,6 37 ال تنطبق

 36,0 6,4 6,4 8 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

12 9,6 9,6 45,6 

 61,6 16,0 16,0 20 تنطبق  غاليا

 100,0 38,4 38,4 48 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  



المالحق قائمة  

 

 

 يرى اصدقائي انني شخص مثير لمجدل والخالف

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 52,8 52,8 52,8 66 ال تنطبق

 61,6 8,8 8,8 11 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

8 6,4 6,4 68,0 

 79,2 11,2 11,2 14 تنطبق  غاليا

 100,0 20,8 20,8 26 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 أتعجب لسبب شعوري باأللم نحو األشياء التي تخصني

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 24,0 24,0 24,0 30 تنطبق ال

 33,6 9,6 9,6 12 نادرا تنطبق

 بدرجة تنطبق
 44,0 10,4 10,4 13 متوسطة

 64,8 20,8 20,8 26 غاليا  تنطبق

 100,0 35,2 35,2 44 تماما  تنطبق

Total 125 100,0 100,0  

 



المالحق قائمة  

 

 

 اذا غضبت فإنني ربما  أضرب شخصا أخر

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 48,8 48,8 48,8 61 ال تنطبق

 59,2 10,4 10,4 13 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

10 8,0 8,0 67,2 

 76,0 8,8 8,8 11 تنطبق  غاليا

 100,0 24,0 24,0 30 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 عندما يظهر األشخاص األخرون لطفا واضحا فانني اتسائل عما يريدون

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 19,2 19,2 19,2 24 ال تنطبق

 28,0 8,8 8,8 11 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

18 14,4 14,4 42,4 

 59,2 16,8 16,8 21 تنطبق  غاليا

 100,0 40,8 40,8 51 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  



المالحق قائمة  

 

 

المزاج ) هادئ بطبع(أنا شخص معتدل   

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 41,6 41,6 41,6 52 ال تنطبق

 50,4 8,8 8,8 11 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

23 18,4 18,4 68,8 

 76,8 8,0 8,0 10 تنطبق  غاليا

 100,0 23,2 23,2 29 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 عندما يزعجني االشخاص األخرون فانني اخبرهم براي فيهم بصراحة

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 13,6 13,6 13,6 17 ال تنطبق

 28,0 14,4 14,4 18 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

15 12,0 12,0 40,0 

 53,6 13,6 13,6 17 تنطبق  غاليا

 100,0 46,4 46,4 58 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  



المالحق قائمة  

 

 

 الجا إلى العنف لحفظ حقوقي إذا تطمب األمر ذلك

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 21,6 21,6 21,6 27 ال تنطبق

 32,8 11,2 11,2 14 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

11 8,8 8,8 41,6 

 58,4 16,8 16,8 21 تنطبق  غاليا

 100,0 41,6 41,6 52 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 أعمم ان أصدقائي يتحدثون  عني في غيبي

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 26,4 26,4 26,4 33 ال تنطبق

 34,4 8,0 8,0 10 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

11 8,8 8,8 43,2 

 55,2 12,0 12,0 15 تنطبق  غاليا

 100,0 44,8 44,8 56 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  



المالحق قائمة  

 

 

 عندما يشتد غضبي فإنني احطم األشياء الموجودة حولي

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 44,0 44,0 44,0 55 ال تنطبق

 56,8 12,8 12,8 16 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

6 4,8 4,8 61,6 

 73,6 12,0 12,0 15 تنطبق  غاليا

 100,0 26,4 26,4 33 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 

 

شخص فانني اضربه إذا ضربني  

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 15,2 15,2 15,2 19 ال تنطبق

 27,2 12,0 12,0 15 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

6 4,8 4,8 32,0 

 43,2 11,2 11,2 14 تنطبق  غاليا

 100,0 56,8 56,8 71 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  



المالحق قائمة  

 

 

 يعتقد بعض اصدقائي انني شخص متهور

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 40,0 40,0 40,0 50 ال تنطبق

 52,0 12,0 12,0 15 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

18 14,4 14,4 66,4 

 80,0 13,6 13,6 17 تنطبق  غاليا

 100,0 20,0 20,0 25 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 يزجعني األشخاص االخرين حتى يصل األمر الى الشجار

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 22,4 22,4 22,4 28 ال تنطبق

 40,0 17,6 17,6 22 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

19 15,2 15,2 55,2 

 72,8 17,6 17,6 22 تنطبق  غاليا

 100,0 27,2 27,2 34 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  



المالحق قائمة  

 

 

 اشعر احيانا ان األشخاص االخرين يضحكون عمي في غيبي

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 37,6 37,6 37,6 47 ال تنطبق

 48,8 11,2 11,2 14 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

15 12,0 12,0 60,8 

 76,8 16,0 16,0 20 تنطبق  غاليا

 100,0 23,2 23,2 29 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 أغضب احيانا بسبب معقول

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 44,8 44,8 44,8 56 ال تنطبق

 54,4 9,6 9,6 12 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

13 10,4 10,4 64,8 

 77,6 12,8 12,8 16 تنطبق  غاليا

 100,0 22,4 22,4 28 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  
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الذين اعرفهمسبق لي ان هددت األشخاص األخرين   

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 58,4 58,4 58,4 73 ال تنطبق

 67,2 8,8 8,8 11 تنطبق نادرا

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

9 7,2 7,2 74,4 

 79,2 4,8 4,8 6 تنطبق  غاليا

 100,0 20,8 20,8 26 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 ال أستطيع التحكم في انفعاالتي

 Effectifs 

 التكرار

Pourcentage 

 % النسبة

Pourcentage 
valide 

 % الصحيحة النسبة

Pourcentage 
cumulé 

 %  التراكمية النسبة

Valide 

 26,4 26,4 26,4 33 ال تنطبق

نادراتنطبق   16 12,8 12,8 39,2 

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

9 7,2 7,2 46,4 

 63,2 16,8 16,8 21 تنطبق  غاليا

 100,0 36,8 36,8 46 تنطبق  تماما

Total 125 100,0 100,0  

 



المالحق قائمة  

 

 
 المقياس االنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية لجميع بنودنتائج ): 0 (الممحق رقم

 
  (Statistiques descriptives) وصفية إحصائيات

 N 

ينةالع  

Moyenne 

 متوسطال
حسابيال  

Ecart type 

 نحرافاال
معياريال  

 1,562 2,42 125 أشعر أحيانا بالغيرة تقتمني

 1,553 2,54 125 أشعر أحيانا أنني اعامل معاممة فجة في حياتي

 1,552 2,18 125 اشترك في العراك أكثر من األشخاص األخرين

انو ال يوجد مبرر مقنع لكي أضرب زميالأعتقد   125 3,52 1,688 

 1,552 3,64 125 عندما اختمف مع أصدقائي فأنني اخبرىم براي فييم بصراحة

 1,598 2,84 125 يصعب عمى دخول في نقاش مع األخرين الدين يختمفون معي في الراي

 1,428 1,90 125 يمكن ان أشتم األخرين دون سبب معقول

بسرعة وأرضى بسرعة   أيضاأغضب   125 3,86 1,506 

 1,532 3,72 125 يبدوا عمى االنزعاج  بوضوح عندما اخفق في عمل ما

 1,688 2,62 125 أجد رغبة قوية لضرب شخص أخر في بعض األحيان

 1,547 3,14 125 يحاول األشخاص االخرون دائما أن يستفيدوا من الفرص المتاحة

الغرباء الدين يظيرون لي لطفا زائدأشك أن األشخاص   125 3,22 1,532 

 1,540 3,18 125 غالبا  ما أجد نفسي مختمف عمى األشخاص األخرين  حوال أمر ما

 1,701 3,27 125 أشعر أحيانا انني قنبمة عمى وشك االنفجار

 1,669 2,38 125 يرى اصدقائي انني شخص مثير لمجدل والخالف

باأللم نحوى األشياء التي تخصنياتعجب لسبب شعوري   125 3,34 1,606 

 1,693 2,49 125 اذا غضبت فإنني ربما  أضرب شخصا أخرا

 1,553 3,51 125 عندما يظير األشخاص األخرون لطفا واضحا فإنني أتساءل عما يريدون



المالحق قائمة  

 

 1,625 2,62 125 أنا شخص معتدل المزاج ) ىادئ بطبع(

فإنني اخبرىم براي فييم بصراحةعندما يزعجني األشخاص األخرون   125 3,65 1,509 

 1,619 3,46 125 ألجاء إلى العنف لحفظ حقوقي إذا تطمب األمر ذلك

 1,704 3,41 125 أعمم ان أصدقائي يتحدثون  عني في غيبي

 1,720 2,64 125 عندما يشتد غضبي فإنني احطم األشياء الموجودة حولي

 1,566 3,82 125 إذا ضربني شخص فإنني أضربو

 1,590 2,62 125 يعتقد بعض أصدقائي أنني شخص متيور

 1,532 3,10 125 يزعجني األشخاص األخرين حتى يصل األمر الى الشجار

 1,633 2,76 125 أشعر أحيانا أن األشخاص األخرين يضحكون عمي في غيبي

 1,662 2,58 125 أغضب أحيانا بدون سبب معقول

األخرين الذين أعرفيم سبق لي أن ىددت األشخاص  125 2,21 1,643 

 1,669 3,25 125 ال أستطيع التحكم في انفعاالتي

N valide (listwise) 

 
125 

  

 

 (x1 TO x 30المتوسط الحسابي العام لجميع العبارات )

  (Statistiques descriptives)  وصفية إحصائيات

 N 

عينةال  

Moyenne 

حسابيال متوسطال  

Ecart type 

معياريال نحرافاال  

M1 125 3,00 0,760 

N valide (listwise) 
N (ليستويز) ةصحيح 

125   
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الذي يبين الفروق بين  (T test)الستخدام اختبار  Spssمخرجات برنامج  ) : 0 (رقم الممحق
 )أنثى /ذكر (الجنسين 

 
T-TEST GROUPS= (2 1)الجنس 

/MISSING=ANALYSIS   تحميل 

/VARIABLES=االتجاه 

/CRITERIA=CI المعايير   (.95). 

 

  Test-t (  T) اختبار

 

  (Statistiques de groupe) المجموعة إحصائيات

 
  

  الجنس

N 

 العدد

Moyenne 

 متوسطال
حسابيال  

Ecart type 

 نحرافاال
معياريال  

Erreur standard 
moyenne 

المعياري الخطأ متوسط  

Moy 
 09978, 73999, 3,1018 55 ذكر

 09207, 77029, 2,9129 70 انثى

 

 

 

 

 

 

 



المالحق قائمة  

 

 

فرضية
 

الفروق
 

متكافئة
 

Hypothèse de 
variances inégales 

فرضية
 

الفروق
 

غير
 

 متكافئة

Hypothèse de 
variances égales 

 

 
اختبار

 
عينات

 
مستقمة

  (
Test d'échantillons indépendants

) 

  

0,072 

 F 

اختبار
 

ليفين
 

لممساواة
 

بين
 

  الفروق
Test de Levene sur 

l'égalité des 

variances   

0,790 

 

Sig. 

 

1,392 

 

1,385 

 t 

 

 
اختبار
 (

T) 
لممساواة
 

بين
 

المتوسطات
 

 Test-t pour égalité des moyennes
   

118,097 

123  Ddl 

 

0,167 

0,169 

 

Sig. ثنائي 
(bilatérale) 

 

0,18896 

0,18896 

فرق 
ال

متوسط
 

ال
حسابي

 
Différence 
moyenne 

 

0,13577 

0,13643 

فرق 
االنحراف
 

 المعياري
Différence 
écart-type 

 

-0,07989 

 

- 0,08109 

 أدنى
Inférieure 

فاصل
 

الثقة
 

50
 %

من
 

الفرق
 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence  

0,45781 

 

0,45901 

 أعمى
Supérieure 

 



المالحق قائمة  

 

 

 اإلقامةالذي يبين مكان  (T test)الستخدام اختبار  Spssمخرجات برنامج  ) : 6 (رقم الممحق
 )المدينة  /ريف (

 

  Test-t (  T) اختبار   

 

  (Statistiques de groupe) المجموعة إحصائيات

 
  

  الجنس

N 

  ةينعال

Moyenne 

 متوسطال
حسابيال  

Ecart type 

 نحرافاال
معياريال  

Erreur standard 
moyenne 

المعياري الخطأ متوسط  

M
o
y 

 11701, 82742, 2,9540 50 ريف

 08266, 71581, 3,0240 75 المدينة
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فرضية
 

الفروق
 

متكافئة
 

Hypothèse de 
variances inégales 

فرضية
 

الفروق
 

غير
 

 متكافئة

Hypothèse de 
variances égales 

 

اختبار
 

عينات
 

مستقمة
  (

Test d'échantillons indépendants
) 

  

3,161 

 F 

اختبار
 

ليفين
 

لممساواة
 

بين
 

  الفروق
Test de Levene sur 

l'égalité des 

variances   

0, 078 

 

Sig. 

 

-0,489 

 

-0,503 

 t 

 

 
اختبار
 (

T) 
لممساواة
 

بين
 

المتوسطات
 

 Test-t pour égalité des moyennes
   

94,515 

123  Ddl 

 

0,626 

0, 616 

 

Sig. ثنائي 
(bilatérale) 

 

-0,70 

-0,70 

فرق ال
متوسط
 

ال
حسابي

 
Différence 
moyenne 

 

0, 14326 

0, 13916 

فرق 
االنحراف
 

 المعياري
Différence 
écart-type 

 

-0,
 

31993 

 

- 0,34547 

 أدنى
Inférieure 

فاصل
 

الثقة
 

50
 %

من
 

الفرق
 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence  

0,21443 

 

0,20547 

 أعمى
Supérieure 
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