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 .العلوم االجتماعية: قسم

 .الرعاية والصحة النفسية: تخصص

 .تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض: عنوان الرسالة

  الحميدي محمد ضيدان الضيدان:إعداد الطالب

 د مقدميعبد الحفيظ سع. د.  أ:إشراف

  :لجنة مناقشة الرسالة

 .مقرراً ومشرفاً  د مقدميعبد الحفيظ سع.  د.أ) ١( 

 .عضواً    سعيد علي القحطاني.د) ٢( 

 .عضواً    سعد سعيد الزهراني.د) ٣( 
 

 م٢٢/٤/٢٠٠٣هـ الموافق ٢٠/٢/١٤٢٤: تاريخ المناقشة
 

 .هل توجد عالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض: مشكلة البحث

 :  البحثأهمية

تقدم الرسالة معلومات أساسية عن عالقة تقدير الذات العائلي، وتقدير الذات المدرسي، وتقدير الذات              

الرفاقي والسلوك العدواني، كما أنها تعتبر إضافة جديدة من خالل دراسة العالقة بين تقدير الذات والـسلوك                 

 المتوسطة الذين يتـصفون بكـونهم فـي         العدواني لدى شريحة اجتماعية هامة وهي شريحة طالب المرحلة        

 . مرحلة المراهقة المبكرة

 

 : أهداف البحث

 .تحديد العالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة  – ١

 . تحديد مدى العالقة بين تقدير الذات العائلي وأبعاد السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة  – ٢

 . ديد مدى العالقة بين تقدير الذات المدرسي وأبعاد السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطةتح - ٣

وأبعاد السلوك العدواني لـدى طلبـة       ) جماعة األصدقاء (تحديد مدى العالقة بين تقدير الذات الرفاقي         - ٤

 . المرحلة المتوسطة
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 : تساؤالته/ فروض البحث

لذات والسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة؟ وينقسم هذا التساؤل إلـى             هل توجد عالقة بين تقدير ا      -١

 :تساؤالت فرعية هي

هل توجد عالقة ارتباطية بين تقدير الذات العائلي وأبعاد السلوك العـدواني لـدى طلبـة المرحلـة                   -أ 

 المتوسطة؟

 لـدى طلبـة المرحلـة       هل توجد عالقة ارتباطية بين تقدير الذات المدرسي وأبعاد السلوك العدواني           -ب  

 المتوسطة؟

وأبعاد السلوك العدواني لـدى     ) جماعة األصدقاء (هل توجد عالقة ارتباطية بين تقدير الذات الرفاقي          -ج  

 طلبة المرحلة المتوسطة؟

 ما هي أكثر أنواع تقدير الذات تنبؤاً بالسلوك العدواني؟ -٢

 ؟هل توجد فروق في السلوك العدواني على أساس مستويات تقدير الذات -٣

 ما مدى التفاعل بين تقدير الذات والمستوى التعليمي لولي األمر، وبين السلوك العدواني؟ -٤
 

 : منهج البحث

 : اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة والوصول إلى أهم النتائج المرتبطة بها
 

 :أهم النتائج
تقدير الـذات   (بين مستويات تقدير الذات     ) ٠,٠١(ند مستوى   توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً ع       -١

والسلوك العـدواني لـدى طلبـة    ) جماعة األصدقاء"العائلي، تقدير الذات المدرسي، تقدير الذات الرفاقي     

 .المرحلة المتوسطة

ت النتائج  توصلت النتائج إلى أن تقدير الذات العائلي، وتقدير الذات المدرسي منبئان للسلوك العدواني، وأشار              -٢

 .إلى أن تقدير الذات العائلي يعتبر أكثر إسهاماً في التنبؤ بالسلوك العدواني من تقدير الذات المدرسي

والـسلوك  ) المرتفع، المتوسـط، المـنخفض    (توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقدير الذات           -٣

 . وتقدير الذات المتوسطالعدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة لصالح تقدير الذات المنخفض،

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات ووظيفة ولي األمر من جهة، والسلوك العـدواني                  -٤

 .من جهة أخرى لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض

وك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات والمستوى التعليمي لولي األمر من جهة، والسل                -٥

 .العدواني من جهة أخرى لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض
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Research Problem: Is there a relationship between self esteem and aggressive 

behavior at intermediate stage students in Riyadh city? 
 
Research Importance: 
This research presents essential information about the relation among family self 
esteem, scholar self esteem, peer self esteem and aggressive behavior. Also it is 
considered to be a new addition through studying the relationship between self 
esteem and aggressive behavior in an important social stage which are intermediate 
stage students who are considered to be in the early stage of adolescent. 
 
 
Research Objectives: 

١- Determine the relationship between self esteem and aggressive behavior of the 
intermediate stage students. 

٢- Determine the extent of relationship between family self esteem and the 
dimensions of aggressive behavior of the intermediate stage students. 

٣- Determine the extent of relationship between scholar self esteem and the 
dimensions of aggressive behavior of the intermediate stage students. 
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٤- Determine the extent of relationship between peer self esteem (friends group) 
and the dimensions of aggressive behavior of the intermediate stage students. 
Research Hypothesis/ Questions: 

١- Is there a relationship between self esteem and aggressive behavior of the 
intermediate stage students? This question is divided into branched questions 
which is: 

A- Is there a correlational relation between family self esteem and the 
dimensions of aggressive behavior of the Intermediate Stage Students?     

B- Is there a correlational relation between scholar self esteem and the 
dimensions of aggressive behavior of the Intermediate Stage Students?     

C- Is there a correlational relation between peer self esteem (friends group) and 
the dimensions of aggressive behavior of the Intermediate Stage Students?     

٢- What are the most kinds of self esteem that predict aggressive behavior? 
٣- Are there differences in aggressive behavior depend on levels of self esteem? 
٤- What is the extent of the reaction between self esteem and the educational level 

of the parents, and aggressive behavior? 
 
 Research Methodology: 
This study depended on the descriptive approach that depends on the study of the 
phenomena and arrive to the most important results that concerned to it. 
 
Main Results: 

١- There was negative correlational relation statistical function at the level 
(٠٫٠١) among the levels of self esteem (family self esteem, scholar self esteem, 
peer self esteem "friend group") and aggressive behavior of the intermediate 
stage students? 

٢- The results indicated that family self esteem and scholar self esteem were 
predictors for aggressive behavior and that family self esteem is more predictive 
for aggressive behavior than scholar self esteem. 

٣- There are differences that had statistical function among the levels of self 
esteem (high-Moderate-low) and aggressive behavior at the students in 
intermediate stage for low self esteem and moderate self esteem. 
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א
 :فهارس الموضوعات: أوالً

 رقم الصفحة المــوضـــــوع

 .المدخل إلى الدراسة: الفصل األول

 .مقدمة الدراسة: أوالً

 .مشكلة الدراسة: ثانياً

 .الدراسةتساؤالت : ثالثاً

 :أهمية الدراسة: رابعاً

 .األهمية النظرية .أ 

 ).التطبيقية(األهمية العملية  . ب 

 .أهداف الدراسة: خامساً

 .مفاهيم الدراسة: سادساً

١٠-١ 

٣-٢ 

٥-٤ 

٦-٥ 

٧-٦ 

٦ 

٧ 

٨-٧ 

١٠-٨ 

 .اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 .اإلطار النظري: أوالً

 :تقدير الذات: المبحث األول

 . الذات وتعريفاتها١-١

 . تعريف مفهوم الذات٢-١

 . مفهوم تقدير الذات٣-١

 . الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات٤-١

 . نظريات تقدير الذات٥-١

 . نمو تقدير الذات وعالقته باألسرة وجماعة الرفاق٦-١

 . تقدير الذات والمدرسة٧-١

 ).المتوسط والمنخفضالمرتفع و(الخصائص المميزة لذوي تقدير الذات  ٨-١

 

 

 :السلوك العدواني: المبحث الثاني: ثانياً

١١٥-١١ 

 

٣٤-١٢ 

١٢ 

١٥ 

١٦ 

٢٠ 

٢١ 

٢٤ 

٣١ 

٣٢ 

 

 

٥٩-٣٥ 
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 . مفهوم العدوان٢

 .تعريف العدوان وفقاً لما ورد في المعاجم والموسوعات العلمية ١-٢

 . النظريات العامة المفسرة للعدوان٢-٢

 . أسباب السلوك العدواني٣-٢

 . تصنيف العدوان٤-٢

 .توسطة مظاهر العدوان في المرحلة الم٥-٢

 

 :العالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني: المبحث الثالث

 

 :التعليم المتوسط: المبحث الرابع

 . مفهوم التعليم المتوسط١-٤

 . خصائص النمو في المرحلة المتوسطة٢-٤

٣٥ 

٣٥ 

٣٩ 

٤٨ 

٥٥ 

٥٧ 

 

٦٣-٦٠ 

 

٦٧-٦٤ 

٦٤ 

٦٥ 

 

 .الدراسات السابقة: ثانياً

 :دراسات متعلقة بتقدير الذات: المبحث األول

 .الدراسات العربية .أ 

 .الدراسات األجنبية . ب 

 :الدراسات التي تناولت السلوك العدواني: المبحث الثاني

 .الدراسات العربية .أ 

 .الدراسات األجنبية . ب 

 .لعدوانيالدراسات التي تناولت العالقة بين تقدير الذات والسلوك ا: المبحث الثالث

 .  تعقيب عام على الدراسات السابقة- 

١١٢-٦٨ 

٩٠-٦٨ 

٧٦-٦٨ 

٩٠-٧٦ 

١٠٤-٩١ 

١٠١-٩١ 

١٠٥-١٠١ 

١١٢-١٠٥ 

١١٥-١١٢ 

 .منهج الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث

 .منهج الدراسة: أوالً

 .حدود الدراسة: ثانياً

 .مجتمع الدراسة: ثالثاً

 .عينة الدراسة: رابعاً

 .ةأدوات الدراس: خامساً

١٣٧-١١٦ 

١١٧ 

١١٧ 

١١٨ 

١١٨ 

١٢٦ 
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 .طريقة إجراء الدراسة: سادساً

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: سابعاً

١٣٦ 

١٣٧ 

 .نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الرابع

 .نتائج التساؤل األول: أوالً

 .نتائج التساؤل الثاني: ثانياً

 .نتائج التساؤل الثالث: ثالثاً

 .ئج التساؤل الرابعنتا: رابعاً

 .نتائج التساؤل الخامس: خامساً

 .نتائج التساؤل السادس: سادساً

 .نتائج التساؤل السابع: سابعاً

 .نتائج التساؤل الثامن: ثامناً

 .مناقشة النتائج في ضوء نتائج الدراسات السابقة

١٥٦-١٣٨ 

١٤٠ 

١٤٣ 

١٤٤ 

١٤٥ 

١٤٧ 

١٤٧ 

١٤٨ 

١٤٩ 

١٥٠ 

 

 ١٦٦-١٥٧ .ة والتوصيات والبحوث المقترحةملخص الدراس: الفصل الخامس

 ١٧٨-١٦٧ .المصادر والمراجع

 ١٧٩ .المالحق
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 :ثانياً فهرس الجداول

 رقم الصفحة محتوى الجدول رقم الجدول

 ١١٩ .توزيع أفراد الدراسة من الطالب تبعاً لحالة القيد ١

 ١٢٠ .الماضيتوزيع أفراد الدراسة من الطالب تبعاً لتقدير الطالب في العام  ٢

 ١٢١ .توزيع أفراد الدراسة من الطالب تبعاً للفئات العمرية المختلفة ٣

 ١٢٢ .توزيع أفراد الدراسة من الطالب تبعاً لولي األمر ٤

 ١٢٣ .توزيع أفراد الدراسة من الطالب تبعاً لمستوى تعليم ولي األمر ٥

 ١٢٤ .رتوزيع أفراد الدراسة من الطالب تبعاً لوظيفة ولي األم ٦

 ١٢٥ .توزيع أفراد الدراسة من الطالب تبعاً للمستوى التعليمي لألم ٧

 ١٢٥ .توزيع أفراد الدراسة من الطالب تبعاً وظيفة األم ٨

 ١٢٦ .توزيع عبارات المقياس على األبعاد الثالثة ٩

 ١٢٩ ".تقدير الذات العائلي"قيم معامل االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية لبعد  ١٠

 ١٣٠ ".تقدير الذات المدرسي"قيم معامل االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية لبعد  ١١

 ١٣١ ".تقدير الذات الرفاقي"قيم معامل االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية لبعد  ١٢

قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمقياس تقـدير الـذات بأبعـاده              ١٣

 .الثالثة
١٣٢ 

 ١٣٤ .عامل االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية لمقياس السلوك العدوانيقيم م ١٤

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمكونات تقدير الـذات          ١٥

 .وأبعاد السلوك العدواني لدى الطلبة
١٣٩ 

يبين قيمة معامالت االرتباط البسيط بين أنواع تقدير الذات وأبعاد الـسلوك             ١٦

 اني لدى طلبة المرحلة المتوسطةالعدو
١٤١ 

معامل االرتباط الرباعي إليجاد العالقة بين المجموعات المتطرفة في تقدير           ١٧

 الذات والسلوك العدواني
١٤٢ 

 ١٤٣ معامالت االرتباط المتعدد بين السلوك العدواني وكل بعد من أبعاد تقدير الذات ١٨

 ١٤٤ لوك العدوانييوضح إسهام المتغيرات في التنبؤ بالس ١٩

 ١٤٤ يبين التباين األحادي بين مستويات تقدير الذات والسلوك العدواني ٢٠

نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بين متوسطات مستويات تقدير الذات في            ٢١

 السلوك العدواني
١٤٥ 
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 رقم الصفحة محتوى الجدول رقم الجدول

الذات وتقدير الطالـب فـي العـام        يوضح تحليل التباين للفروق في تقدير        ٢٢

 الماضي
١٤٥ 

يوضح نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق في تقدير الذات وتقدير الطالب في             ٢٣

 العام الماضي
١٤٦ 

يبين التباين األحادي لداللة الفروق في السلوك العدواني وتقدير الطالب في            ٢٤

 العام الماضي
١٤٧ 

بيان مدى عالقة التفاعل بـين تقـدير الـذات          نتائج تحليل التباين الثنائي ل     ٢٥

 والتقدير الدراسي وبين السلوك العدواني
١٤٨ 

يبين نتائج تحليل التبيان لبيان مدى عالقة التفاعل بين تقدير الذات ووظيفي             ٢٦

 ولي األمر وبين السلوك العدواني
١٤٨ 

 تقدير الـذات    يبين نتائج تحليل التباين الثنائي لبيان مدى عالقة التفاعل بين          ٢٧

 والمستوى التعليمي لولي األمر وبين السلوك العدواني
١٤٩ 
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 فهرس المالحق: ثالثاً

 الصفحة محتوى الملحق رقم الملحق

 ١٨٠ .إفادة كلية الدراسات العليا ١

 ١٨١ .استمارة التحكيم ٢

 ١٨٨ .بيان بأسماء المحكمين ٣

 ١٩٠ .التصريح لتطبيق مقياس السلوك العدواني ٤

 ١٩٢ .التصريح الرسمي لتطبيق أدوات الدراسة ٥

 ١٩٤ .االستبيان ٦
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א א
 المدخل إلى الدراسة

 .مقدمة الدراسـة: أوالً

 .مشكلة الدراسـة: ثانياُ

 .تساؤالت الدراسة: ثالثاً

 .أهمية الدراسـة: رابعاً

 .أهداف الدراسة: خامساً

 .مفاهيم الدراسة: سادساً
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 :الدراسة مقدمة  :ًأوال
تقدير الذات من أهم المفاهيم التي شاع انتشارها في اآلونـة األخيـرة ، فمنـذ                

. سنوات عديدة والباحثون االجتماعيون مهتمون بدراسة النظريات المرتبطـة بالـذات          

في إدخال هذا المفهوم إلى مجال علـم        " وكولي"مارجريت ميد   "ويرجع الفضل لكل من     

أن الفرد يأتي إلى مرحلة تكوين مفهومه عن ذاته         " ميد   مارجريت" النفس، فلقد افترضت  

من خالل تعريفه للسلوك الذي ينبغي أن يقوم به، وكذلك من خـالل رد فعلـه تجـاه                  

 بمثابـة  Individual Self imageصورة الفـرد عـن ذاتـه    " كولي"اآلخرين، بينما اعتبر 

الـذات المراويـة    " كـولي "المحصلة النعكاسات تقييم اآلخرين له، ولقد أطلق عليهـا          

Looking glass Self ) .١٣٥م، ١٩٨٨: شعيب(  

 فمفهوم تقدير الذات يمثل ظاهرة سلوكية يفترض أنها قابلة للقيـاس، وبالتـالي             

ويترتب على ذلك أنه يمكن قبول أو رفض        .فانه يمكن معالجتها وتناولها بطريقة علمية       

منـذ  - " Self-Esteemالـذات   تقـدير   "ولقد أصبح مصطلح  . أي من جوانبها أو صفاتها      

 أكثر جوانب الذات انتشارا بـين الكتّـاب         -أواخر الستينات وأوائل السبعينات الميالدية    

فتقـدير الـذات    . والباحثين، وذكر عدد كبير منهم عالقته بالمتغيرات النفسية األخرى        

 والشعور بها من أهم الخبرات السيكولوجية لإلنسان؛ فاإلنسان هو مركز عالمه يـرى            

ذاته كموضوع مقيم من اآلخرين، واإلنسان يغير من أنماط سلوكه بصورة نموذجيـة             

 فإنه ال يفكر عادة أن لــه ذوات         -وبرغم ذلك -كلما انتقل من دور إلى دور مختلف        

 متعددة، فهو عندما يتكلم عن ذاته فانه عادة ما يتكلم عن شخصيته كما يـدركها هـو                 

 ).١١٣م، ١٩٨٨: األشول( 

نا إلى مفهوم تقدير الذات باعتباره مفهوما سيكولوجيا نجد أنه يتـضمن            فإذا نظر 

االعتمـاد علـى    : العديد من أساليب السلوك فضال عن ارتباطه بمتغيرات متباينة منها         

الذات، مشاعر الثقة بالنفس، إحساس المرء بكفاءته، تقبل الخبرات الجديـدة، فاعليـة             

وطبقا لتلك ). ٨٨ م، ١٩٩٢: سليمان. (عدوانياالتصال االجتماعي، البعد عن السلوك ال  

" روث وايلـى "فقد أكد . المتغيرات فان مفهوم تقدير الذات يعتبر مؤشراً للصحة النفسية    
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RUTH WILLEY    أن المصابين باضطرابات نفسية يعانون في الغالـب مـن مـشاعر 

اومة لضغوط  التفاهة، ودنو المرتبة، وعدم الكفاءة، والعجز عن المواجهة، وأنهم أقل مق          

عبد الوهـاب   "، ويرى   )٩٠م،  ١٩٩٢: سليمان(الحياة، وأكثر استخداما للحيل الدفاعية      

أن تقدير الذات يتمخض عن وعى ورؤية سليمة وموضوعية للذات ، فقد يغالي             " كامل

الفرد في تقديره لذاته، ويصاب بما يمكن وصفه بسرطان الذات الذي يجعله غير مقبول              

. العدوانيـة اللفظيـة   : نوع من أنواع السلوك العدواني ومنهـا      من اآلخرين، ويرتكب    

معنى ذلك  أن األفراد الذيـن يقـدرون أنفسهم سلبيا          ). ١٧٤-١٧٣م،  ١٩٩٣: كامل(

يفتقدون الثقة بأنفسهم، وقد يصدر عنهم تصرفات عدوانية بمظاهـر وأشكال مختلفة قد            

 SOCIAL LEARNINGجتمـاعي وطبقاً لنظرية الـتعلم اال . ترتبط بسلوك توكيد الذات 

THEORY                التي تركز على  دور المجتمع في تشكيل السلوك االجتماعي مـن خـالل  

النمذجة وتقليد سلوك اآلخرين، فإنها ترى أن الهدف من قيام الفرد بالسلوك العـدواني              

 والشعور بالقوة، ولـيس إلحـاق الـضرر    SELF- ESTEEMهو إعادة بناء تقدير الذات

 ).٥م، ١٩٩١: ايرةالعم. (باآلخرين

وعلى الرغم من تعدد مصادر السلوك العدواني ، إال أن تأثيرها علـى الفـرد                

فتقدير الذات قد يكون هو الضابط . يتوقف على طبيعة ومستوى تقدير الذات لدى الفرد       

للسلوك العدواني ، ولكن قد يكون أيضاً هو مصدر للسلوك العدواني إذا كـان تقـدير                

ا فإن الهدف من هذه الدراسة هو بيان العالقة بـين تقـدير الـذات               الذات منخفضاً، لذ  

والسلوك العدواني لدى طالب المرحلة المتوسطة بمدينـة الريـاض، وتحديـد أهـم              

 .المتغيرات المؤثرة على تلك العالقة
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 : مشكلة الدراسة : ًثانيا
ة،  مركـزاً هاماً في نظريات الشخصيSelf - esteemيحتل موضوع تقدير الذات 

فالسلوك هو حصيلة . كما يعتبر من العوامل الهامة التي تؤثر تأثيراً كبيراً على السلوك   

ــرت    ــد ذك ــه فق ــرد بذات ــساس الف ــو إح ــة، وه ــرد االجتماعي ــرات الف  خب

إحساس الفرد بذاته هو نتيجة لـسلوك اآلخـرين   "أن ) Margert Meed" (مارجريت ميد"

ماعية ونتاج اجتماعي ال تنـشأ إال فـي         ظاهرة اجت " مارجريت ميد "، فالذات عند    "نحوه

أنه يمكن أن تنشأ عدة     " ميد"وترى  . ظروف اجتماعية وحيث توجد اتصاالت اجتماعية     

ذوات تمثل كل منها مجموعة من االستجابات مستقلة بدرجة أو بأخرى ومكتسبة مـن              

تمثـل بنـاء    ) ذات عائلية (فقد تنمو لدى الشخص مثالً      . مختلف الجماعات االجتماعية  

وتمثل االتجاهات المعبرة عن معلميه ) وذات مدرسية(االتجاهات التي تعبر عن العائلة،  

: هويـدي . (وزمالئه، وذوات أخرى كثيرة بحسب أوجه النشاط الذي يقوم به الشخص          

تقدير الـذات   : تنشأ ثالث أنواع لتقدير الذات هي     " ميد"، وطبقاً لمفهوم    )١٧هـ،  ١٤٠٣

" هـورتيز "وقـد توصـل   . سي ، تقدير الـذات الرفـاقي        العائلي ، تقدير الذات المدر    

)Horowitz (             ل من الجماعة االجتماعية التي ينتميإلى أن الفرد الذي يدرك أنه غير متقب

 ). ٢٨٤م، ١٩٨٩: األنصاري. (إليها فإنه يقدر نفسه تقديراً منخفضاً

  "زيلـر "كما أن تقدير الذات مرتبط أيضاً بتكامل شخصية الفرد، حيـث يـرى              

وهو بذلك  ). أن تقدير الذات يقع كوسط بين ذات الفرد والواقع االجتماعي الذي يعيشه           (

يعمل على المحافظة على الذات من خالل تلك األحداث الـسلبية أو اإليجابيـة التـي                

وبذلك يرى أنه عندما تحدث تغيرات في بيئة الفرد ). ٩٥-٨٤ , ١٩٦٦ : Ziller(يتعرض لها

العامل الذي يحدد نوعية التغيرات التي ستحدث فـي         : (الذات هو االجتماعية فإن تقدير    

 ). ١٠٥م، ١٩٨٩: كفافي). (تقييم الفرد لذاته تبعاً لذلك

تقـدير الـذات    : وبناء على ذلك قد ينشأ نوعان لتقدير الذات نتيجة لهذا التفاعل          

. عنهمـا المرتفع، وتقدير الذات المنخفض، وتختلف تبعاً لذلك السلوكيات التي قد تنشأ            

أن تقـدير الـذات     : (وإذا نظرنا إلى السلوك العدواني كمشكلة سلوكية، فمعنـى هـذا          
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، فكالهما سلوك مـتعلِّم عـن       )المنخفض قد يكون مؤشراً للسلوك العدواني لدى الفرد       

 ) . Modeling(وعن طريق النمذجة ) Direct experience(طريق الخبرة المباشرة 

كبيراً بين النظريات التي فسرت تقدير الـذات،        وهذا يدل على أن هناك تشابهاً       

والنظريات التي فسرت السلوك العدواني فكالهما سلوك متَعلَّم، كما أن هنـاك بعـض              

االتجاهات تؤكد على أن خفض السلوك العدواني يتم من خالل تدريب األفـراد علـى               

دون إيقاع األذى   القيام بنشاطات اجتماعية مرغوبة تؤدي إلى زيادة تقدير الذات لديهم ب          

تقـدير الـذات    : (ومعنى ذلـك أن   ). ٥م،  ١٩٩١: العمايرة  . (والضرر على اآلخرين  

وعلى ضوء ذلك يمكن صـياغة      ). اإليجابي قد يلعب دوراً في خفض السلوك العدواني       

هل توجد عالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني        : مشكلة الدراسة على النحو التالي    

 متوسطة بمدينة الرياض؟ لدى طالب المرحلة ال

 : تساؤالت الدراسة : ًثالثا

 :   يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة على التساؤالت التالية

هل توجد عالقة بين تقدير الذات والـسلوك العـدواني لـدى طلبـة المرحلـة                 -١

 :المتوسطة؟ وينقسم هذا التساؤل إلى تساؤالت فرعية هي

ية بين تقدير الذات العائلي وأبعاد السلوك العـدواني         هل توجد عالقة ارتباط    -أ 

 لدى طلبة المرحلة المتوسطة؟

هل توجد عالقة ارتباطية بين تقدير الذات المدرسي وأبعاد السلوك العدواني            -ب 

 لدى طلبة المرحلة المتوسطة؟

وأبعاد ) جماعة األصدقاء (هل توجد عالقة ارتباطية بين تقدير الذات الرفاقي          -ج 

 واني لدى طلبة المرحلة المتوسطة؟السلوك العد

 ما هي أكثر أنواع تقدير الذات تنبؤاً بالسلوك العدواني؟ -٢

 هل توجد فروق في السلوك العدواني على أساس مستويات تقدير الذات؟ -٣

 هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقدير الذات باختالف التقدير الدراسي؟ -٤
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 واني باختالف التقدير الدراسي؟هل هناك فروق دالة إحصائياً في السلوك العد -٥

 ما مدى التفاعل بين تقدير الذات والتقدير الدراسي، وبين السلوك العدواني؟ -٦

 ما مدى التفاعل بين تقدير الذات ووظيفة ولي األمر، وبين السلوك العدواني؟ -٧

ما مدى التفاعل بين تقدير الذات والمستوى التعليمي لولي األمر، وبين الـسلوك              -٨

 العدواني؟
 

 : أهمية الدراسة : ًرابعا
 :تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي 

 : األهمية النظرية ) أ(

توضح هذه الدراسة العالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة              –

 .المتوسطة في المملكة العربية السعودية، وبخاصة داخل مدينة الرياض

ساسية عن عالقة  تقدير الذات العائلي، وتقـدير         تحاول الدراسة تقديم معلومات أ      –

 . الذات المدرسي، وتقدير الذات الرفاقي، والسلوك العدواني 

ستقدم هذه الدراسة إضافة للبعد الثقافي فيما يتعلق بالعالقة بـين تقـدير الـذات                –

 .والسلوك العدواني

ير الـذات   الدراسة الحالية ستقدم إضافة جديدة من خالل دراسة العالقة بين تقـد            –

والسلوك العدواني لدى شريحة اجتماعية هامة وهي شـريحة طـالب المرحلـة             

 .المتوسطة الذين يتصفون بكونهم في مرحلة المراهقة المبكرة

 ) : التطبيقية( األهمية العملية –) ب(

 :وتأتي األهمية التطبيقية للدراسة فيما تسهم به النتائج المتوصل إليها في  

 . للوالدين والمعلمين حول االهتمام بتقدير الذات لدى األبناءتقديم اإلرشادات -

 توجيه الوالدين إلى اتباع أساليب التنشئة السوية لألوالد، والتي تمنحهم البيئـة             -

 .النفسية السليمة 
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إرشادهم إلى خطورة اتباع أساليب التنشئة غير السوية، والتي قد تؤثر تـأثيراً              -

فل، والذي يخلق منه طفالً عدوانياً يصعب بعد ذلك بالغاً في تقدير الذات لدى الط    

معالجةُ سلوكه الذي قد ينتج عنه االنحراف، وغير ذلك من مظاهر السلوك غير             

 .السوي

في التأثير على   ) األصدقاء(التأكيد على دور األسرة والمدرسة وجماعة الرفاق         -

 .تقدير الذات لدى طالب المرحلة المتوسطة إما بالسلب أو اإليجاب

توفر الدراسة الحالية بعضاً من المعلومات العملية عن بعض أسـاليب التنـشئة              -

االجتماعية الصحيحة، السيما وأننا في المجتمع السعودي نحتـاج إلـى تحديـد             

األساليب الصحيحة في تربية األبناء، والسيما في المرحلة المتوسـطة، والتـي            

 .  ناءتسهم بصورة إيجابية في بناء ذات إيجابية لدى األب

 : أهداف الدراسة : ًخامسا
 :  تهدف الدراسة إلى ما يلــي

 .تحديد العالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة  – ١

تحديد مدى العالقة بين تقدير الذات العائلي وأبعاد السلوك العدواني لـدى طلبـة                – ٢

 . المرحلة المتوسطة

القة بين تقدير الذات المدرسي وأبعاد السلوك العدواني لدى طلبـة           تحديد مدى الع   - ٣

 . المرحلة المتوسطة

وأبعاد الـسلوك   ) جماعة األصدقاء (تحديد مدى العالقة بين تقدير الذات الرفاقي         - ٤

 . العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة

 .لوك العدوانيمعرفة أي من أنواع تقدير الذات السابقة مؤشراً أكثر على الس  – ٥
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التعرف على الفروق بين تقدير الذات والسلوك العدواني وفقاً لتقدير الطالب في             - ٦

العام الماضي، المستوى التعليمي لولي األمر، المستوى التعليمي لألم، وظيفـة           

 .ولي األمر، وظيفة األم

 
 : مفاهيم الدراسة : ًسادسا

 : تقدير الذات- ١

تقييم يضعه الفرد لنفسه    : (تقدير الذات على أنه   )  م١٩٦٧" (كوبر سميث "عرف  

اتجاهات الفرد اإليجابية أو السلبية     : ، ويتضمن تقدير الذات   )ويعمل على المحافظة عليه   

نحو ذاته ،كما يوضح مدى اعتقاد الفرد بأنه هام وقادر وناجح وكفـؤ، أي أن تقـدير                 

 عن اتجاهات الفرد نحو     ، كما يعبر  )حكم الفرد على درجة كفاءته الشخصية     : (الذات هو 

نفسه أو معتقداته عنها، وهكذا يكون تقدير الذات بمثابة خبرة ذاتية ينقلها الفـرد إلـى                

 وعرفـه  (١٩٧٦ ,Coopersmith. (اآلخرين عن طريق التقارير اللفظية والسلوك الظـاهر 

).  نحـو نفـسه    – سالبة كـانت أو موجبة      –بأنه اتجاهات الفرد الشاملة     ": (روزنبرج"

(Resen berg, ١٩٦٥, p١٠٤). 

تقييم ينشأ ويتطـور مـن خـالل اإلطـار          " بأنه  ) : (م١٩٦٧" (زيلر"وعرفه  

 ) . ١٩٦٧،٨٤ ,.Ziller et al).(االجتماعي للفرد
 

 : إجرائياً " تقدير الذات"تعريف  –

التقييم الذي يضعه الطالب السعودي في المرحلة المتوسطة لنفسه مـن خـالل              

ارات الواردة في مقياس تقدير الذات لبروس هير بعد تقنينـه           إجاباته على مجموعة العب   

.على البيئة السعودية
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 :  السلوك العدواني - ٢

 : في اللغة Aggression  تعريف العدوان 

ومنه ". أن العدوان في لغة العرب هو الظلم      "ورد في لسان العرب البن منظور       

ال تعـاونوا   ( بمعنـى    ٢ائدة اآلية   الم} وال تعاونوا على اإلثم والعدوان    {: قوله تعالى 

فتارة يعتبر بالقلب،   . التجاوز ومنافاة االلتئام  : العدو) عدا(و). على المعصية والظلم  

. فيقال له العداوة والمعاداة وتارة في اإلخالل بالعدالة، فيقال له العـدوان والعـدو             

ـ   ) عـدا (و) . ٢٣٦ت،  . د  : األصفهاني. (مجاوزة الحق : واالعتداء واً، عليـه عد

، ومنه  )ظلمه(واعتدى عليه بمعنى    ). ظلمه وتجاوز الحد  : (وعدوا، وعداء، وِعدوانا  

رد العادي أي الظالم، ومنه يقـال ال        ). ظلموهم(عدا بنو فالن على بني فالن، أي        

ابن منظـور،   ) (فالن يعدو على فالن بالمكروه ويظلمه     (أشمت اهللا بك عاديك، أي      

 ).٣٣هـ، ١٤١٠
 

 : العدوان اصطالحاًتعريف 

، وهو حافز   )بأنه أفعال ومشاعر عدائية   : (يعرف العدوان في معاجم علم النفس      

بأنـه  : ، كما يعرف  )١٥م،  ١٩٧٧: عاقل. (يستثيره اإلحباط أو تسببه اإلثارة الغريزية       

كما عرفه  . كل فعل يتّسم بالعداء تجاه الموضوع أو الذات، ويهدف إلى الهدم والتدمير             

بأنه نشاط هدم أو تخريب من أي نوع يقوم بـه الفـرد             ): (Hilgard ١٩٨٤ ("هلجارد"

إللحاق األذى الشخصي آلخر، إما عن طريق الجرح الفيزيقي الحقيقي، أو عن طريق             

 ). ١٧هـ، ١٤١٢: الغصون) . (سلوك االستهزاء والسخرية والضحـك
 

 : تعريف السلوك العدواني إجرائياً

لسعودي في المرحلة المتوسطة لنفسه مـن خـالل         التقييم الذي يضعه الطالب ا    

" لـبص وبيـري   "إجاباته على مجموعة العبارات الواردة في مقياس السلوك العدواني          

 ).م١٩٩٥أبو عباة، : عبد اهللا(والذي قننه على البيئة السعودية 
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 : المرحلة المتوسطة- ٣

التعليم االبتدائي  هي المرحلة التي تقع في منتصف سلم التعليم الرسمي العام بين            

والتعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية، ويلتحق به الطالب بعد إتمـامهم سـن              

الثانية عشرة من العمر على األقل، ومدة الدراسة فيه ثالث سـنوات يحـصل بعـدها                

 .الطالب على شهادة إتمام المرحلة المتوسطة
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א א:א א א א  א

 :اإلطار النظري: أوالً
 .تقدير الذات: المبحث األول –

 .السلوك العدواني: المبحث الثاني –

 .العالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني: المبحث الثالث –

 .التعليم المتوسط: المبحث الرابع –

 

 :الدراسات السابقة: ثانياً
 .دراسات متعلقة بتقدير الذات: المبحث األول –

 .لدراسات التي تناولت السلوك العدوانيا: المبحث الثاني –

الدراسات التي تناولت العالقة بين تقـدير الـذات         : المبحث الثالث  –

 .والسلوك العدواني

 .تعقيب عام على الدراسات السابقة –
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 تقدير الذات: املبحث األول
 
 : وتعريفاتهاSelf-esteemمفهوم تقدير الذات  -١
ت يجب أوالً إلقـاء الـضوء بـصورة         لكي نتوصل إلى مفهوم جيد لتقدير الذا       

 .مختصرة عن الذات كمفهوم والذات كمصطلح
 

 The Self: الذات ١-١
لقد احتلت الذات مكانة بارزة في نظريات الشخصية وتعددت اآلراء واختلفـت             

وقد اهتم علماء النفس بالبحث في مدلولها وماهيتها،        . التيارات التي تناولت فكرة الذات    

فهومها ومدلولها أبحاث متعددة أدت إلى وجود مدارس متعددة،         وكانت لهم في تحديد م    

حاولت كل منها أن تصبغ هذا المفهوم في إطار الفلسفة التي تتبناها ونوع البحوث التي               

 ).٢٠٥م، ١٩٩٨: قطب. (أجرتها

وقد ركز أصحاب تلك المدارس على أهمية الذات في تكوين شخـصية الفـرد               

أن بناء الشخصية بناء سليماً ال يتحقق إال إذا حدث " فرويد"ونموها نمواً سوياً، فقد رأى 

ذلك الجزء من النفس الذي يحوي كل مـا          ((ID)" هو"نوع من التوازن بين رغبات ال       

 (Ego)، ومطالب األنا    )هو موروث أو غريزي ويحوي أيضاً العمليات العقلية المكبوتة        

، ونمـو األنـا     ")هو"رغبات ال   هي السلطة اإلرادية للشخصية الكلية ويظل خاضعاً ل       (

، ) يوجد داخل الفرد حيث أنه الممثل الداخلي للقيم التقليدية للمجتمـع Super Egoاألعلى 

وعلى الفرد أن يشبع قدراً كافياً من رغباته دون أن يشعر باإلحبـاط طـوال الوقـت،                 

وعليه أن يفعل ذلك دون أن يصاب بالضرر وبطريقة تسمح له بالشعور بأنه شـخص               

وبمدى نجاح الفرد في تحقيـق هـذا        . ذب ومقبول، وقد ال يكون هذا باألمر السهل       مه

، أي صـورة عـن نفـسه    Self Conceptالتوازن ينمو لديه قدر مقبول من مفهوم الذات 

 .  بدرجة مرتفعـة Self Esteemوعندئذ يتكون لديه تقدير موجب لذاته . يحبها ويرضاها

 ).٢٠٦م، ٢٠٠٠: رمضان(
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ن أنه قد اتضح لكثير من علماء النفس أن مفهوم الذات تكوين            وقد أوضح رمضا   

فرضي معقد يتميز بأكثر من بعد حتى أن هذه المدارس أقرت أن هناك أكثر من ذات،                

وأن لكل منها نشأتها وتطورها، وأن الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان مسؤول عن نمـو               

 .صفاتهذه الذات المتعددة األبعاد، أو المتعددة الخصائص وال

  ويختلف تقدير الفرد لذاته في المواقف المختلفة تبعاً لتغير مفهومه عـن ذاتـه               

والفرد يميل إلى مقارنة نفسه بمـن حولـه إذا          . من خالل عالقاته الشخصية باآلخرين    

فقد يقدر ذاته بدرجة عالية إذا كانت هذه العالقة إيجابية، ويقدر ذاته            . احتاج تقديراً لذاته  

م، ٢٠٠٠:رمـضان . (ا كان تقدير اآلخرين له سالباً في هـذا الموقـف          بشكل سالب إذ  

٢٠٦.( 

ومن خالل نتائج البحوث والدراسات اتضح أنه ال يمكن فهم الذات إال من خالل               

األشخاص المحيطين، فالذات تعتبر محوراً ترتكز عليه اإلدراكات المؤثرة، واالتجاهات          

رجع للعالقات الشخصية الداخلية المؤثرة     وهذا التصور للذات على أنه م     . نحو اآلخرين 

، حيث أكد أن الفرد يستطيع أن يرى في اآلخرين          Sullivan" سوليفان"يتضح في نظرية    

 على أن الفرد عندما يتقبل ذاته يكون متقبالً         Rogers" روجرز"ما يراه في ذاته، كما أكد       

منـشؤها الخبـرة    وللذات طبيعتها االجتماعية، فبينما كـل االتجاهـات         . من اآلخرين 

االجتماعية، فإن اتجاهات الذات ينظر إليها على أنهـا نتـائج أو محـصلة للتفاعـل                

وأن الوعي بالذات ال يظهر إال عند الفرد الذي يعـيش فـي             . االجتماعي بصفة خاصة  

 ).٢١٨م، ١٩٩٨: قطب. (مجتمع حيث يتوافر فيه مبدأ األخذ والعطاء

ي اإلنسان، ولواله لما تبين أحد وجـود        والشعور بالذات وتقديرها أمر طبيعي ف      

 نفسه الذاتي الذي يتصف به عمن سواه من أفراد نوعه، وقـد يـشتد هـذا الـشعور                  

بالذات فيبدو في شكل زائد من الثقة بالنفس، أو قد يضعف فيبدو في مـشاعر الـنقص                 

 ).١م، ١٩٨٢: عبد الحافظ. (واإلحساس بعدم الكفاءة
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 وهو عبـارة  Personifications عن التشخيص ١٩٥٣ Sullivan" سوليفان"كما تحدث  

الصورة التي يكونها الفرد عن نفسه أو عن شخص آخر، وهو مجموعة معقدة من      : عن

المشاعر واالتجاهات والمفاهيم التي تنمو من خاللها الخبرات والعالقات المتبادلة فـي            

 .الطفولة والتي تشبع الحاجات وتخفف القلق

يص الذات الطيبة تنتج عن الخبرات الشخصية المتبادلة        أن تشخ " سوليفان"ويرى  

، أما تشخيص الذات الشريرة فينتج عـن المواقـف          )اإلرضاء(التي لها طبيعة الثواب     

 ). ٢٠٩م، ٢٠٠٠: رمضان. (المثيرة للقلق

 عن الذات أكثر ما قدم فـي هـذا   ١٩٥١ Rogers" كارل روجرز"وتعتبر كتابات 

ا أنه أول من وضع إطاراً متكامالً لنظرية الذات من الناحية           كم. المجال تنظيماً واكتماالً  

النظرية والتطبيقية، ويتضح من ذلك في أسلوبه المعروف بـالعالج المتمركـز حـول     

ويعرفها بأنهـا   (للشخصية،  " روجرز"العميل، وتعتبر الذات مفهوماً محورياً في نظرية        

م الشعورية التي تتعلق بالسمات     تنظيم عقلي معرفي منظم من المدركات والمفاهيم والقي       

خـصائص الـذات طبقـاً آلراء       " رمضان"وقد ذكر   ). المميزة للفرد وعالقاته المتعددة   

 ).٢١٠م، ٢٠٠٠: رمضان: (في أن خصائص الذات هي" كارل روجرز"

تنمو الذات من التفاعل بين الكائن الحي وبين البيئة التي يعيش فيهـا وخاصـة                -

 .المحيطة به

 . تستوعب وتتمثل قيم اآلخرين وتدركها بطريقة مشوقةيمكن للذات أن -

 .أن الكائن الحي يكافح ويسلك سلوكاً يساير الذات -

 .أن الذات قابلة للتعديل نتيجة للنضج والتعلم -

في العالج الناجح تظهر تغيرات على الذات وتصبح أكثر واقعية، ويحقق الكائن             -

ي الشخصية تتمثـل فـي     يرى أن أقصى درجات النمو ف     " روجرز"ذاته، أي أن    

وبين الذات، وفـي حالـة      ) عالم الخبرة (حالة توافق تام بين المجال الظاهري       
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التحقق فإنها تحرر الفرد من التوتر الداخلي ومن القلق، وتمكنـه مـن تحقيـق               

 ).٣٩٨: م٢٠٠٠: رمضان. (استقرار نفسي

 

 Self - Concept: مفهوم الذات ٢-١
 من أوائل العلماء الذين اهتمـوا بعلـم   ١٩٠٨ William James" وليم جيمس"يعتبر  

وقـد  . الذات، وما زالت كتاباته تعتبر مصدراً أساسياً في الحديث عن نمو تقدير الذات            

أنها المجموع الكلي لكل ما يستطيع      : الذات ظاهرة شعورية تماماً ويرى    " جيمس"اعتبر  

تختلف عن مفهوم    (Meنا   أو ما يسميها باأل    Identityوقد قسم الهوية    . الفرد أن يعتبره له   

 ).٣١م، ١٩٩٩: دويدار: (إلى ثالثة أقسام وهي) Egoاألنا لدى فرويد 

 والتي تشير إلى جسم اإلنسان وممتلكاتـه وأسـرته   Meterial Meاألنا المادية  -١

 . معهاUnityوكل الماديات التي يمكن أن يشعر الفرد بوحدة وانسجام 

إلى الفكرة التي يكونها الفرد عن نفسه  والتي تشير Social Meاألنا االجتماعية  -٢

 .من خالل تصورات اآلخرين له

  وهي حالـة مـن الـشعور والعواطـف التـي      Spiritual Meاألنا الروحية  -٣

 .يدركها الفرد

أنه لفهم األنا يجب عدم التركيز على مكوناتها، بل يجب النظر           " جيمس"وأضاف  

، واألفعـال التـي     Self-acceptanceإلى المشاعر والعواطف التي تحدث مثل تقبل الذات         

 .Self Preservation وحفظ الذات Self-Searchingتحدث مثل البحث عن الذات 

 بأنه ال يمكن فصل الذات عن المحيط االجتماعي "١٩٠٢" Cooley" كولي"ويرى 

 Lookingإلى مفهوم الذات المرآة " كولي"ويشير . للفرد أو األشخاص الذين يتفاعل معهم

-glass self    والذي يوضح بأن مفهوم الفرد عن ذاته يتوقف على إدراكـه لـردود فعـل 

 .اآلخرين نحوه
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 بـأن  " ميـد "وترى  . في اعتبار الذات ظاهرة اجتماعية    " كولي"مع  " ميد"وتتفق  

 أفكار واتجاهات األشخاص الهامين في حياته، وذلـك عـن           Internalizeالفرد يستدخل   

، ثم يقدمها على أنهـا منـه،        )بغير علم (م ويتبناها   طريق مالحظة تصرفاتهم وانفعاالته   

ويستدخل كذلك نظرتهم نحوه، فهو يقدر نفسه بقدر ما يقدرونه، ويقلل من قيمة نفـسه               

لـذا فـإن    ). ٥٢هـ،  ١٤١٤: الماضي. (بقدر ما يرفضونه ويهملونه ويقللون من شأنه      

 :اد هيكما بين فهمي تتعدد إلى أربعة أبع" جيمس"أبعاد مفهوم الذات عند 

وهي عبارة عن إدراك الفرد لقدراتـه ومكانتـه   : Actual Self الذات الواقعية -١

 .وأدواره في العالم الخارجي

وهي الـذات كمـا يعتقـد الـشخص أن     : The Social Self: الذات االجتماعية -٢

 .اآلخرين يرونها

 .وهي عبارة عن تنظيم لالتجاهات الذاتية: Perceptual Self الذات اإلدراكية -٣

إن الذات المثالية هي مفهوم الفرد كما يود أن يكون : Ideal Self  ذات المثاليةال -٤

 ).١٧٩-١٧٧م، ١٩٧١: فهمي. (عليه

 

 Self - ESteem: مفهوم تقدير الذات ٣-١

يعتبر تقدير الذات من أهم المفاهيم المتعلقة بشخـصية اإلنـسان، وقـد شـاع               

ير عن أهمية تقـدير الـذات،       استخدامه في كتب علم النفس واالجتماع، ولقد كتب الكث        

وظهرت المقاالت بانتظام عن ذلك في الجرائد، والمجالت العامة، والمقاالت الخاصـة            

 بعلم النفس، وبـرامج التليفزيـون، والحلقـات الدراسـية، والمـؤتمرات التعليميـة              

 )Patten , ١٩٩٩ , pوغيره من علماء النفس ) م١٩٦٦(، "إكمال ديجوري"فمنذ ظهور ). ١

، فمفهوم تقدير الذات يعد     )٩م،  ١٩٩١: عكاشة(ماعي شاع استخدام ذلك المفهوم        االجت

أحد األبعاد الهامة للشخصية، بل ويعده العلماء من أكثر تلك األبعاد أهمية وتأثيراً فـي               

فال يمكن أن نحقق فهماً واضحاً للشخصية أو السلوك اإلنساني بوجـه عـام،              . السلوك
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" البـورت "الوسيطة مفهوم تقدير الذات، حيـث يـرى         دون أن نشمل ضمن متغيراتنا      

Alport             أن تقدير الذات يدخل في كل السمات والجوانب الوجدانية للفرد، ويعتبر البعض 

أن تقدير الذات اإليجابي هامة وأساسية جداً إلى درجة أن كل بناءات الشخصية تلعـب               

و تقدير الفرد لذاته يلعـب       إلى أن تقييم أ    Gergan" جيرجن"دوراً في تنظيمها، كما يشير      

 إلى أن الدافع األساسي لإلنسان      Rogers" روجرز"ويشير  . دوراً أساسياً في تحديد سلوكه    

 أن دافع السيطرة عند الفرد ما هو إال         Becher" بيكر"ويقرر  . هو تحقيق الذات وتحسينها   

 األساسي   أن الغرض  Hayakawa" هاياكاوا"كما يرى   . تعبير عن الحاجة إلى تقدير الذات     

 ).١٠م، ١٩٩١: عكاشة(لكل أنواع النشاط هو محاولة لرفع تقدير الذات 

كما يعد مفهوم تقدير الذات اإلطار المرجعي الذي يعطي القوة والمرونة للسلوك            

ولذلك فإن أهمية مفهوم تقدير الذات بالنسبة لدراسة علم النفس التربوي مـن             . اإلنساني

أن تقـدير   " كفـافي "وقد بين   ). ١٨٥م،  ١٩٧٧: الشماع. (المسلمات التي ال تقبل الجدل    

. الذات يشير بدرجة أساسية إلى حسن تقدير المرء لذاته وشـعوره بجدارتـه وكفايتـه            

 ).١٠٠م، ١٩٨٩: كفافي(

أنـه  (علـى   " تقدير الـذات  "أن العلماء قد استخدموا مصطلح      " عكاشة"كما أكد   

فـسه كمحـصلة خصائـصه      مجموعة من األحكام الشخصية التي يراها الفرد عـن ن         

من خالل المكونات   " تقويم الذات "فهو أقرب إلى مصطلح     ) االنفعالية والعقلية والجسمية  

 قد أكد على أن  تقدير (١٩٨١ ,Boner)  "بونر"السلوكية واالنفعالية الشخصية؛ لذا نجد أن 

 . الذات هو األسلوب الذي يدرك به األفـراد أنفـسهم فـي عالقـاتهم مـع اآلخـرين                 

 ). ١٠م، ١٩٩٠: شةعكا(

أن تقدير الذات يتمخض عن وعي ورؤية سليمة موضـوعية          " كامل"كما يرى    

للذات، فقد يعاني الفرد في تقديره لذاته ويصاب بما يمكن وصفه بـسرطان الـذات أو                

تضخم مرض خبيث في ذات الفرد يجعله غير مقبول من اآلخرين، ويبحث عن الكالم              

وهذا التعريف قد يبين    ). ١٧٤-١٧٣م،  ١٩٩٣: كامل. (ةبدون العمل، والعدوانية اللفظي   

 .العالقة بين تقدير الذات وأساليب العدوانية اللفظية



 - ١٨ -

 إلى تقدير الذات على أنه الحكم الشخـصي  (١٩٧٦ ,Coopersmith)" سميث"وينظر  

. للفرد عن قيمته الذاتية، والتي يتم التعبير عنها من خالل اتجاهات الفرد عـن نفـسه               

. الصادقة التي يكونها الطفل عن نفسه تعتمد بالدرجة األولى على تقديره لذاته           فالصورة  

إلى أن تقدير الـذات هـو مجموعـة         " عبدالرحيم"ويوضح  ) . ١٠م،  ١٩٩٠: عكاشة(

فهـو حكـم    . االتجاهات والمعتقدات التي يستدعيها الفرد عندما يواجه العالم المحيط به         

: عبدالرحيم، المغيصب . (بالموافقة أو الرفض  الشخص تجاه نفسه، وقد يكون هذا الحكم        

 ). ٣٠م، ١٩٩١

 أن هناك مستويات ثالثة لتقدير الذات، حيث قد Cooper Smith" سميث"وقد وجد  

 طفل، أن األشخاص ذوي تقدير      ١٧٠٠تبين من بحثه عن تقدير الذات الذي أجراه على          

رام والتقدير واالعتبـار،    الذات المرتفع يعتبرون أنفسهم أشخاصاً هامين يستحقون االحت       

فضالً عن أن لديهم فكرة محددة وكافية لما يظنونه صواباً، كما أنهم  يتمتعون بالتحدي               

بينما يعتبر ذوو التقدير المنخفض للذات أنفسهم غير هامين         . وال يضربون عن الشدائد   

جداً وغير محبوبين، وال يستطيعون فعل أشياء يودون فعلهـا ممـا يفعلـه الكثيـرون          

 .ويعتبرون أن ما يكون لدى اآلخرين أفضل مما لديهم

ويقع الفرد ذو التقدير المتوسط للذات بين هذين النوعين من الـصفات، وينمـو               

 . تقدير الذات من قدرتنا على عمل األشياء المطلوبة منا

أن تقدير الذات المرتفع هو أكثر المقاييس التي يمكن أن يـستخدمها            : معنى ذلك  

ل على حالة التوافق، فيستطيع أن يقتحم المواقف الجديدة والـصعبة دون            الفرد للحصو 

أن يفقد شجاعته، كما يمكنه مواجهة الفشل في الحب أو فـي العمـل دون أن يـشعر                  

بالحزن أو االنهيار لمدة طويلة، بينما يميل الفرد ذو تقدير الذات المنخفض إلى الشعور              

يدة أو الصعبة، حيث أنه يتوقع فقـد األمـل          بالهزيمة حتى قبل أن يقتحم المواقف الجد      

 ).٢١٨م، ٢٠٠٠: رمضان. (مستقبالً

ويمكن النظر إلى تقدير الذات على أنه نتيجـة للـشعور باالنتمـاء واالكتفـاء                

قد تتكون من ثالثة أفـراد أو       (أن يكون الفرد جزءاً من جماعة       : والقيمة، فاالنتماء هو  
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أما بالنسبة للـشعور باالكتفـاء      . بل هذه الجماعة  ، وأن يكون مقبوالً ومقدراً من ق      )أكثر

 أن األساس لتقييم الـذات      Diggory" ديجوري"فهو جزء هام من تقدير الذات حيث يرى         

هو أن كل أفعال الفرد لها هدف ويقيم الفرد نفسه على أساس فاعليته في تحقيـق مـا                  

أنه طيب أو ذو قيمـة      أما الشعور بالقيمة فهو أن يرى الفرد نفسه على          . يهدف لتحقيقه 

 ).٥٥هـ، ١٤١٤: الماضي. (أو على أنه عديم القيمة

وهناك بعض الباحثين العرب الذين حاولوا وضع تعريفات متعددة لتقدير الذات،            

 فتقدير الذات التقييم الذي يضعه الفرد لذاته وكما يدركها اآلخرون من وجهـة نظـره               

 ).٤١٥-٤٠٢م، ١٩٨٩: حسن. (هو

تقدير الذات بأنه عبارة عن تقييم يقوم به الفرد نحو ذاته، فـضالً             " سليمان"ولخص   

وهذا التقـدير   . عن كونه تقدير وتعبير سلوكي يعبر الفرد من خالله عن مدى تقديره لذاته            

 ).١٠٣-٨٨م، ١٩٩٢: سليمان. (من قبل الفرد يعكس شعوره بالجدارة والكفاية

 لذاته، ومعرفته لحدود إمكاناتـه      فعرف تقدير الذات بأنه تقييم الفرد     " شوكت"أما   

ورضاه عنها، وثقته في نفسه وفي قدرته على تحمل المسؤولية، ومواجهـة المواقـف              

ــه  ــرين ل ــدير اآلخ ــام وتق ــعوره بحــب واهتم ــرين، وش ــع اآلخ ــة م  . المختلف

 ).٣٤م، ١٩٩٣: شوكت(

وتقدير الذات هو التقييم الوجداني للشخص لكل ما يملكه من خصائص عقليـة              

 وقدرة على األداء، ويعتبر حكماً شخصياً للفرد على قيمته الذاتيـة فـي أثنـاء                ومادية

ويعبر عنه من خالل اتجاهات الفرد نحو مشاعره        ). اجتماعيته(تفاعله مع اآلخرين أي     

: إبـراهيم وعبـد الحميـد     (ومعتقداته وتصرفاته كما يدركها اآلن في اللحظة الراهنة         

 ).٥٨-٣٨م، ١٩٩٤

ه كل ما يعطيه الفرد من تقديرات للصفات الحسنة والـسيئة           بأن" قطب"وعرفته   

من حيث درجة توافرها في ذاته، أو مدى اعتزاز الفرد بنفسه، أو بمعنى آخر مستوى               

 ).٣٣١م،  ١٩٩٨: قطب(تقييمه لنفسه 
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 :الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات ٤-١

لذات تقييم لهذه   مفهوم الذات عبارة عن معلومات عن صفات الذات، بينما تقدير ا          

فمفهوم الذات يتضمن فهماً موضوعياً أو معرفياً للذات، بينما تقدير الذات فهم            . الصفات

 ).٦م، ١٩٨٢: عبد الحافظ. (انفعالي للذات يعكس الثقة بالنفس

 تعريفاً للتفرقة بين مفهوم الـذات وتقـدير   Cooper - Smilh" كوبر سميث"وقدم 
 : الذات تم إيجازه فيما يلي

يشمل مفهوم الشخص وآراءه عن نفـسه، بينمـا تقـدير الـذات      " هوم الذات مف"

. يتضمن التقييم الذي يصنعه وما يتمسك به من عادات مألوفة لدية مع اعتبـاره لذاتـه               

ولهذا فإن تقدير الذات يعبر عن اتجاه القبول أو الرفض، ويشير إلى معتقـدات الفـرد                

الحكم على مدى صالحيته، معبراً عنهـا       تجاه ذاته، وباختصار يكون تقدير الذات هو        

بواسطة االتجاه الذي يحمله نحو ذاته، فهو خبرة ذاتية ينقلها لآلخـرين عـن طريـق                

 ).٧، ١٩٨٢: عبد الحافظ. (التقارير اللفظية، ويعبر عنها بالسلوك الظاهر

 ميز بين االصطالح الوصـفي  (١٩٩٠ ,FOX)" فوكس"وفي األبحاث التي قام بها 

إن : ؛ ففي تعليقـه يقـول     "تقدير الذات "، واالصطالح العاطفي الوجداني     "تمفهوم الذا "

مفهوم الذات يشير إلى وصف الذات من خالله استخدام سلسلة من الجمـل اإلخباريـة               

 .، وذلك لتكوين وصياغة صورة شخصية متعددة الجوانب"أنا طالب"، "أنا رجل: "مثل

وم الذات حيث أن األفراد يقومـون       أما تقدير الذات فيهتم بالعنصر التقييمي لمفه      

وببساطة فإن مفهـوم    . بصياغة وإصدار األحكام الخاصة بقيمتهم الشخصية كما يرونها       

الذات يسمح للفرد بأن يصف نفسه في إطار تجربة مثيرة، أما تقدير الذات فيهتم بالقيمة               

 ). ٨٧، هـ١٤٢١: الدوسري. (الوجدانية التي يربطها الفرد بأدائه خالل هذه التجربة

 " الـذات : " بين ثالثة مصطلحات في هذا المجالHamacheck" هاماشيك"ويميز 

Self           مفهـوم الـذات   " وتمثل الجزء الواعي من النفس على المـستوى الـشعوري، و " 
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Self - Concept  ويشير إلى تلك المجموعة الخاصة من األفكار واالتجاهات التي تكـون 

ها ذلك البناء المعرفي المنظم الذي ينشأ من خبراتنا         لدينا في أية لحظة من الزمن، أي أن       

 .  فيمثـل الجـزء االنفعـالي منهـا    Self - Esteemبأنفسنا والوعي بها، أما تقدير الذات 

 ). ٥٣م، ١٩٩٣: شوكت(

ونستنتج مما سبق أن هناك فرقاً بين مفهوم الذات وتقدير الذات، فمفهوم الـذات              

، أما تقـدير    "أو الفكرة التي يكونها الفرد عن ذاته      التعريف الذي يضعه الفرد لذاته      "هو  

 ".فهو التقييم الذي يضعه الفرد لذاته بما فيها من صفات"الذات 

 

 :نظريات تقدير الذات  ٥-١
نشأته، ونموه، وأثره على سـلوك      : توجد نظريات تناولت تقدير الذات من حيث       

منهجه في إثبات المتغير    الفرد بشكل عام، وتختلف تلك النظريات باتجاهات صاحبها و        

 :الذي يقوم على دراسته ومن هذه النظريات 

 :(١٩٦٥ ,Rosenberg)نظرية روزنبرج  )أ ( 

حول محاولته دراسة نمو وارتقاء سلوك تقيـيم الفـرد          " روزنبرج"تدور أعمال   

وقـد اهـتم   . لذاته، وذلك من خالل المعايير السائدة في الوسط االجتماعي المحيط بـه  

بتقييم المراهقين لذواتهم، وأوضح أنه عندما نتحدث عن التقدير المرتفـع           بصفة خاصة   

للذات فنحن نعني أن الفرد يحترم ذاته ويقيمها بشكل مرتفـع، بينمـا تقـدير الـذات                 

، )٨٩م،  ١٩٩٢: سليمان(. المنخفض أو المتدني يعني رفض الذات أو عدم الرضا عنها         

اسة نمو ارتقاء سلوك تقييم الفرد لذاته       قد دارت حول در   " روزنبرج"لذا نجد أن أعمال     

وقـد اهـتم    . وسلوكه من زاوية المعايير السائدة في الوسط االجتماعي المحيط بالفرد         

بتقييم المراهقين لذواتهم ووضع دائرة اهتمامه بعد ذلـك بحيـث شـملت             " روزنبرج"

ي تقوم به   واهتم بالدور الذ  . ديناميات تطور صورة الذات اإليجابية في مرحلة المراهقة       

األسرة في تقدير الفرد لذاته وعمل على توضيح العالقة بين تقدير الذات الذي يتكـون               

في إطار األسرة وأساليب السلوك االجتماعي للفرد مستقبالً والمنهج الـذي اسـتخدمه             
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هو االعتماد على مفهوم االتجاه باعتباره أداة محورية تربط بـين الـسابق             " روزنبرج"

 ).١٠٣م، ١٩٨٩: كفافي. (داث والسلوكوالالحق من األح

وطرح . أن تقدير الذات مفهوم يعكس اتجاه الفرد نحو نفسه        " روزنبرج"واعتبر  

فكرة أن الفرد يكِّون اتجاهاً نحو كل الموضوعات التي يتعامل معها ويخبرهـا، ومـا               

الذات إال أحد هذه الموضوعات، ويكون الفرد نحوها اتجاهاً ال يختلـف كثيـراً عـن                

تجاهات التي يكونها نحو الموضوعات األخرى، ولو كانـت أشـياء بـسيطة يـود               اال

ولـو مـن    –ولكنه فيما بعد عاد واعترف بأن اتجاه الفرد نحو ذاته يختلف            . استخدامها

معنى ذلك أن روزنبرج يؤكد     .  عن اتجاهاته نحو الموضوعات األخرى     –الناحية الكمية 

، وهو يعبر   "وم به الفرد ويحتفظ به عادة لنفسه      التقييم الذي يق  "على أن تقدير الذات هو      

 ).١٠٣م، ١٩٨٩: كفافي. (عن اتجاه االستحسان أو الرفض

 :(١٩٧٦ Cooper - Smilh)نظرية كوبر سميث  )ب(

تمثلت في دراسته بتقدير الذات عند أطفال : Cooper - Smilh" كوبر سميث"أعمال  

 من عمليات تقيـيم الـذات وردود        ما قبل المدرسة، ويرى أن تقدير الذات يتضمن كالً        

أن " كوبرسـميث "لم يحـاول    " روزنبرج"وعلى عكس   . األفعال واالستجابات الدفاعية  

ولكنه ذهب إلـى أن تقـدير       . يربط أعماله في تقدير الذات بنظرية أكبر وأكثر شموالً        

 الذات مفهوم متعدد الجوانب؛ ولذا فإن علينا أال ننغلق داخل مـنهج واحـد أو مـدخل                 

. ين لدراسته، بل علينا أن نستفيد منها جميعاً لتفسير األوجه المتعددة لهـذا المفهـوم              مع

ــد  ــميث"ويؤك ــوبر س ــروض   " ك ــرض الف ــب ف ــة تجن ــى أهمي ــشدة عل  ب

ويقسم تعبير الفرد عن تقديره لذاتـه إلـى         ). ١٠٤م،  ١٩٨٩: كفافي. (غير الضرورية 

، والتعبير السلوكي وهو يشير     التعبير الذاتي وهو إدراك الفرد لذاته ووصفه لها       : قسمين

إلى األساليب السلوكية التي تفصح عن تقدير الفرد لذاته، التي تكون متاحة للمالحظـة              

 .الخارجية

تقدير الذات الحقيقي ، ويوجد     : بين نوعين من تقدير الذات    " كوبر سميث "ويميز  

 ، ويوجد عنـد     وتقدير الذات الدفاعي  . عند األفراد الذين يشعرون بالفعل أنهم ذوو قيمة       
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األفراد الذين يشعرون أنهم غير ذوي قيمة ، وقد افتـرض فـي سـبيل ذلـك أربـع                   

النجاحـات، والقـيم    : مجموعات من المتغيرات تعمل كمحددات لتقدير الذات وهـي          

، وقد بين أن هناك ثالثـة مـن         ) ٤٦هـ،  ١٤٢٠: الخضير. (والطموحات، والدفاعات 

: طة بنمو المستويات األعلى من تقدير الذات وهي       حاالت الرعاية الوالدية تبدو له مرتب     

تقبل األطفال من جانب اآلباء، وتدعيم سلوك األطفال اإليجابي مـن جانـب اآلبـاء،               

ــاء    ــب اآلب ــن جان ــر م ــي التعبي ــريتهم ف ــال، وح ــادرة األطف ــرام مب  . واحت

 ).٤٧هـ، ١٤٢٠: الخضير(

 :(١٩٦٩ ,Zelar)نظرية زيلــر  ) ج(

 الذات ينشأ ويتطور بلغة الواقع االجتمـاعي أن         أن تقدير " زيلر"تفترض نظرية   

إلى تقدير  " زيلر"ينشأ داخل اإلطار االجتماعي للمحيط الذي يعيش فيه الفرد؛ لذا ينظر            

 فـي   –الذات من زاوية نظرية المجال في الشخصية، ويؤكد أن تقييم الذات ال يحدث              

تقدير الذات بأنه   " رزيل"ويصف  .  إال في اإلطار المرجعي االجتماعي     –معظم الحاالت   

تقدير يقوم به الفرد لذاته ويلعب دور المتغير الوسيط، أو أنه يشغل المنطقة المتوسطة               

وعلى ذلك فعندما تحـدث تغيـرات فـي بيئـة الـشخص             . بين الذات والعالم الواقعي   

االجتماعية فإن تقدير الذات هو العامل الذي يحدد نوعية التغيرات التي سـتحدث فـي               

 مفهوم يربط بـين تكامـل       –" لزيلر" طبقاً   –وتقدير الذات   . د لذاته تبعاً لذلك   تقييم الفر 

الشخصية من ناحية وقدرة الفرد على أن يستجيب لمختلف المثيرات التي يتعرض لهـا           

ولذلك فإنه افترض أن الشخصية التي تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن              . من ناحية أخرى  

، وهذا يساعدها في أن تؤدي وظائفهـا        التكامـل تحظى بدرجة عالية من تقدير الذات        

علـى  " زيلر"إن تأكيد   . بدرجة عالية من الكفاءة في الوسط االجتماعي الذي توجد فيه           

تقدير الـذات   " بأنه   – ويوافقه النقاد على ذلك      –العامل االجتماعي جعله يسهم مفهومه      

الذات لم تعِط   وقد ادعى أن المناهج أو المداخل األخرى في دراسة تقدير           ". االجتماعي

 ). ١٠٥-١٠٤م، ١٩٨٩: كفافي(العوامل االجتماعية حقها في نشأة ونمو تقدير الذات 
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 :لرفاقنمو تقدير الذات وعالقته باألسرة وجماعة ا  ٦-١

حيث ينمو الـشعور    . يرى البعض أن الشعور بالقيمة يبدأ منذ فترة الرضاعة         -١

دته وتجاوبها ودعمها له    بالقيمة لدى الرضيع من خالل عالقته القوية مع وال        

أنه بعد سن الثانية يكون لدى الطفـل        " أبلون"ويوضح  . في محاوالته للتمكن  

القدرة على وصف مشاعره بأسلوبه الخاص، وفي هذه المرحلة تكون األنـا            

لديه قد تكونت، وذلك يكون كافياً كأساس في وضع تقييم عن تقـدير الـذات               

 .(١٩٨٣ ,Mack & Ablon). لديه

 هي البيئة الهامة لنشأة ونمو تقدير الذات للفرد، فقد توصلت العديـد             واألسرة -٢

من الدراسات إلى أن الدعم الوالدي ومنح االستقالل والحرية لألبناء مـرتبط            

بطريقة إيجابية بالتقدير المرتفع للذات لدى األبناء، فعنـدما يثـق األب واألم            

 .قـديره لذاتـه   باالبن ويعتبرانه شخصاً مسؤوالً فـإن هـذا يزيـد مـن ت            

(Demi, et al., ٧١٥-٧٠٥ ,١٩٨٧). 

فاألثر الرئيسي لدعم واهتمام ومشاركة اآلباء تتضح فـي أنهـا تنقـل للطفـل               

معلومات عن قيمته الداخلية، وبذلك فإن هذا السلوك يجب أن يرتبط أكثر بمكون             

 تقدير الذات للطفل رغم أن الدعم الوالدي قد يوفر أيضاً قاعدة من األمان يعمل             

 .(٤٦-٣٧ ,١٩٨٦ ,Gecas & Schwalbe)خاللها الطفل كشخص فعال وقادر 

أن الفرد يمكن أن يحتفظ بتقدير الذات إذا شعر بأنه ذو           " ديموس"كما أوضح    -٣

ويعتمد تنظيم تقـدير ذات     . كفاءة وجدير بالثقة وذو عالقة طيبة مع اآلخرين       

ه ويساندونه  جيد على طفل ذوي كفاءة ينمو في كنف عالم من الكبار يشجعون           

فيرتفع تقدير الذات عندما يثني اآلخرون على قدرة الفـرد التـي            . ويحبونه

لـذا  . تكون ذات أهمية لمفهومه عن ذاته وتأتي من أشخاص ذوي قيمة للفرد           

فإن شعورنا بالقيمة الشخصية سوف يكون دائماً معتمداً على عالقتنا بالعـالم            

 ).٦١هـ، ١٤١٤: الماضي. (الخارجي
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 أن تقدير الفرد لذاته واعتباره لها يرتفع عنـدما          Velkar" فيلكر"كما بين   

، وعندما يشعر باالستحقاق والجدارة، وعندما يـشعر  "اإلحساس باالنتماء "يقترن  

وينمو اإلحساس باالنتماء عندما يرى الفرد نفسه عضواً فـي          . بأنه متقبل كفء  

والجماعـة  . خرينجماعة، ألن هذه العضوية تمنحه الشعور بالقيمة بالنسبة لآل        

وعندما يتوحد الطفل مع والديه، وعندما يتلقـى        . األكثر عند الطفل هي األسرة    

االستجابات الدالة على التقبل الوالدي وعلى أن له قيمة عنـدها وأنـه موضـع             

تقديرها، فإن إحساسه باالنتماء ينمو، وسوف ينعكس تقدير اآلباء على تقـديره            

 . لذاته

أعظم العوامل تأثيراً في نمو تقدير الـذات هـو          إلى أن   " فليكر"ويذهب  

نوعية عالقات الطفل مع األشخاص من ذوي األهمية السيكولوجية لديه، وهـم            

األفراد الذين يحتك بهم الطفل باستمرار وبكثرة، أو الذين يـدركهم باعتبـارهم             

 ).١٠٦م، ١٩٨٩: كفافي(أفراداً حائزين على القوة والنفوذ في نطاقه 

اآلخرون ذوو األهمية فـي حيـاة   "م Lurance١٩٨١ " رانسلو"ويسميهم 

الفرد وهم الوالدان والمعلمون واألقران، فتقدير الذات يمثل تقييم الطفل لنفـسه            

 ).١٠٠م، ١٩٩٢: سليمان. (بنفسه وباآلخرين المهمين حوله من وجهة نظره هو

أن األطفال الذين تكون لديهم بصفة عامـة        " مسن وآخرون "وقد أوضح   

أي الذين يقدرون أنفسهم تقديراً عاليـاً فـي معظـم           -يم عالية عن ذواتهم     مفاه

 يقال عنهم أنهم واثقون بذواتهم مطمئنون إليها، وألنهم يتوقعون حسن           -الجوانب

تقبل اآلخرين لهم ويتوقعون ألنفسهم النجاح، نجدهم ال يخشون من التعبير عـن            

أما األطفال الذين يفتقـرون     و. أفكارهم أو أن يسيروا وفق أحكامهم وتقديراتهم      

عموماً إلى الثقة بالذات، فإنهم من ناحية أخرى يفضلون أن ينغمسوا في الزحام             

فهم يخشون التعبير عن األفكار غير الشائعة أو غير المألوفة، ويتجنبون اجتذاب            

االنتباه ويؤثرون البقاء كمنعزلين عن االنخراط في التفاعالت االجتماعيـة، أو           
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ين في العدوانية والتمرد استجابة لما لديهم من نقـص فـي الثقـة              نجدهم مفرط 

 ).٣٦٤-٣٦٣م، ١٩٨٦: مسن وآخرون. (بالذات

أن تقدير الطفل لذاته يزداد عندما يستطيع أن يـرى نفـسه            : معنى ذلك 

ويحدد موضعه من خالل نظرة اآلخرين له، وعندما يستطيع أن يعقد مقارنـات             

وقد أوضح مـن    . سنه ويقومون بنفس دوره   بين قدراته وقدرات من هم في مثل        

خالل دراسة أجريت على األوالد في مرحلة ما قبل المراهقة وآبائهم، وجـد أن          

األوالد الذين حصلوا على درجة عالية في تقدير الذات كان آباؤهم على درجـة              

وكان اآلباء يتصفون بالثبات االنفعالي واالعتماد علـى        . عالية في تقدير الذات   

اجحين في أساليب تنشئة األبناء، إضافة إلـى أن أمهـات األوالد مـن              الذات، ن 

أصحاب التقدير المرتفع للذات كُن من النوع الذي يتقبـل األطفـال ويعظهـم،              

ويتصف باتباع سياسة ثابتة متسقة في التأديب والتهذيب، وكذلك آباء األطفـال            

طفـالهم، ولعـل    من أصحاب التقدير المرتفع للذات فقد كانوا يحترمـون آراء أ          

هؤالء األطفال، بسبب أن آراءهم كانت تؤخذ بعين االعتبار، ازدادوا ثقة بآراء            

 . أنفسهم، ثقة قاموا بتعميمهـا إلـى الثقـة بالـذات فـي المواقـف األخـرى                

 ). ٣٦٥-٣٦٤، ١٩٨٦: المرجع السابق(

بأن تقدير الذات المرتفع هو أكثر المقاييس التي يمكـن          " قطب"وقد بينت   

دمها الفرد للحصول على التوافق، فيستطيع أن يقتحم المواقف الجديـدة           أن يستخ 

والصعبة دون أن يفقد شجاعته، كما يمكنه مواجهة الفشل فـي الحـب أو فـي                

العمل، دون أن يشعر بالحزن أو االنهيار لمدة طويلة، بينما يميل الفرد ذو تقدير              

المواقف الجديـدة أو    الذات المنخفض إلى الشعور بالهزيمة حتى قبل أن يقتحم          

 ).٢١٨م، ١٩٩٨: قطب. (الصعبة، حيث أنه يتوقع فقد األمل مستقبالً

 : إلى عدة عوامل تؤثر في تقدير الذات هي" وقد أشار أسلو وميتلمان

كالنظام االستبدادي في األسرة والتربية االسـتبدادية فـي         : عوامل ثقافية  -أ 

 .المدارس
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اإلسراف في الحماية القائم على     : مثل: عوامل ترجع إلى الطفولة المبكرة     -ب 

التسلط من قبل الوالدين، والتسلط من قبل الغير، والمنافسة مـع أخـوة             

أكبر، وإلحاح الوالدين في استثارة غيرة الطفل بمقارنته بأطفال آخـرين،           

والصرامة المفرطة في النظام والعقاب، وعدم استخدام المدح أو االحترام          

سرة، وانعدام االستقالل، وطول االعتماد على      أو التقدير، والمحاباة في األ    

 . الغير، والعقاب بالتخويف أو اإلفزاع

كالعيوب الجسمية، وضآلة النجـاح،     : عوامل ناشئة عن المواقف الجارية     -ج 

والفشل، والشعور باالختالف عن الغير، والترفع، أو الرفض مـن قبـل            

ياة من صـفات    األفراد اآلخرين، والعجز عن الوفاء بما تتطلبه أمور الح        

الذكورة أو األنوثة وصرامة المثل، والشعور باإلثم والذنب، ونظرة الغير          

 ).٦م، ١٩٧٩: صالح. (له على أنه طفل صغير

وبالتالي يحقق تقـديراً إيجابيـاً      -ولكي ينمو لدى الطفل مفهوم سوي عن نفسه         

وامـل التـي     يجب على اآلباء والمربين أن يضعوا تلك الجوانب السلبية من الع           -لنفسه

تؤثر في تقدير الذات موضع االعتبار حتى يمكن تجنبها والتغلب عليهـا، ألن البيئـة               

الهامة لنشأة ونمو تقدير الذات هي األسرة، أما بالنسبة لتداخل تأثير األسرة وجماعـة              

 أكد على أن تقدير الذات  (Carol Woods)" كارول ودز"الرفاق على تقدير الذات نجد أن 

كما أن مهـارات    . الل التعاون، والعالقات الداخلية، واإلنجازات الفردية     يتطور من خ  

 .(P٢ ,١٩٩٩ :Patter). األطفال االجتماعية تتطور في وجود األصدقاء

 أن األطفال الذين ينقلون من مرحلة ما قبل الدراسة (١٩٩٠ Ladd)" الد"ولقد وجد 

ة يكونون قادرين على التوافـق      إلى المرحلة االبتدائية ويكونون أصدقاء في هذه المرحل       

 .(P٢ ,١٩٩٩ :Patter). في المدرسة أكثر من هؤالء الذين لم يكن لديهم أصدقاء

وقد وجد اختالف حول تداخل تأثير األسرة وجماعة الرفـاق، وفـق نظريـة              

 "أنـن روبرتـز وآخـرون     "تعزيـز الذات ونظريـة ثبـات الـذات، فقـد أوضـح             

Ann Roberts, et. alيز الذات تتضمن نموذجاً معتدالً، ونظرية ثبات الذات  أن نظرية تعز
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تتضمن نموذجاً توسطياً في نظرية ثبات الذات، ألن هناك عالقة متوسطة بـين تـأثير               

 .(p٦٩ ,٢٠٠٠ :Roberts & others)العائلة والرفاق في تقدير الذات 

 أما نظرية تعزيز الذات تقترح أن هناك عالقات متداخلة بـين تـأثير العائلـة               

والرفاق في تقدير الذات، فعندما ال يجد الطفل المعاونة أو عدم المشاركة في آرائـه أو       

الشجار الدائم معه من قبل العائلة، فهو عادة ما يسعى لتعويض هـذه العوامـل مـن                 

  وممـا هـو    (١٩٨٣ ,Kaplin & robbins)كابلن وروبنـز  . (األصدقاء لزيادة تقديره لذاته

 وخاصة في مرحلـة المراهقـة المبكـرة مرتبطـون أكثـر             جدير بالذكر أن األطفال   

بأصدقائهم، والذين قد يكون لهم آراء ومعتقدات مختلفة عن العائلة التي تعطي تقـديراً              

أكبر، وتقديراً ذاتياً مرتفعاً، وأحياناً ينتج من هذه العالقة مع الرفاق تقدير ذاتي منخفض              

   (p٧١ ,٢٠٠٠ :Roberts and others)عندما تقارن مع تقدير العائلة 

تقتـرح أن  ) ١٩٦٥ ,Rosenbergروزنبرج (وعلى عكس ذلك فنظرية ثبات الذات  

رغبة الفرد األساسية هي تنمية مفهوم الذات بحيث يكون ثابتاً ال يتغيـر مـن موقـف                 

كوفنجتـون  . (آلخر، كما أن الفرد يسعى لحفظ مفهومه عن ذاته باسترجاع تقديره لذاته           

، ١٩٩٥ Armistedأرمـستيد  (وقد أكد كل من ). ١٩٧٩ ,Covington & Omelich) (وأومليتش

أن الطفل إذا تلقى تقديراً ذاتياً سلبياً من ) Brody وبرودي  Beach، بيش Forheadفورهيد 

العائلة، قد يفسر هذا على أنه ليس له قيمة عند اآلخرين؛ لذا فإن الطفـل إذا تعـرض                  

آلخرين ويتصرف بأسلوب غير مفضل، وسبب     لمثل هذه المواقف ممكن أن يسيء إلى ا       

، كمـا  (p٧٣ ,٢٠٠٠ :Roberts & other). ذلك أنه يريد أن يحافظ على مفهوم ثابـت لذاتـه  

 أن معامالت األصدقاء المتوترة لها تأثيرها السلبي علـى  (١٩٨٩ Fenzel)" فنزل"أوضح 

قدير الـذات، أمـا     تقدير الذات، كما أن تلقي المساعدة والمعاونة من اآلباء يساعد في ت           

كما أن الـشباب    . الشجار الدائم معهم يساعد في تكويـن شعور سلبي في تقدير الذات          

 . الذين على عالقة جيدة وإيجابية بأصدقائهم لديهم مستويات عالية فـي تقـدير الـذات              

(Roberts & other: ٢٠٠٠, p٧٣)، 
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ـ     " م١٩٦٧كوبر سميث عام    "لذا نجد أن دراسة       ة التـي   قد أظهـرت أن الطريق

يتعامل بها الوالدان مع الطفل تؤثر على تقديره لذاته، حيث وجد أن اآلباء ذوي تقـدير                

الذات المرتفع أكثر رغبةً في مدح الطفل، أكثر ديمقراطية، أكثر اهتماماً بالطفل، أقـل              

استخداماً للعقاب، التسامح بشكل متطرف، ونادراً ما يستخدمون أسلوب الحرمان مـن            

أما اآلباء ذوو التقدير المنخفض للذات فهم أقل رغبة في مدح           . العقابالحب كنوع من    

الطفل، أقل اهتماماً بالطفل، ويتسمون بالتذبذب في معاملة الطفـل، واإلسـراف فـي              

 ).٤٦هـ، ١٤٢٠: الخضير. (استخدام العقاب أو التسامح

ديـشون، باترسـون، سـتول ميلـر، سـكينر،          (أن   Patter" بـاتر "وقد بـين     

 قد الحظوا أن األطفال الذين يفشلون Dishon  ،Patterson ،Stool Miller ،Skinner)م١٩٩١

في إقامة عالقة مناسبة مع أصدقائهم، وخاصة لو كان هـذا الفـشل نتيجـة للـسلوك                 

العدواني، فإنهم يكونون مجموعات صغيرة تعتمـد علـى العـداوة واالسـتياء تجـاه               

 . (P٢ ,١٩٩٩ :Patter) المجموعات الكبيرة الذين هم مرفوضون منها

ولتوضيح مفهوم تقدير الذات بشكل أفضل عـرض بعـض العلمـاء وصـفاً               

لألشخاص الذين يتميزون بتقدير ذات منخفض، واألشخاص الذين يتميزون بتقدير ذات           

األفراد ذوي تقدير الذات المنخفض بـأنهم يظهـرون         " روزنبرج"مرتفع، حيث يصف    

كذلك فـإن   . وتردد في العالقات االجتماعية   ميول عصابية، وأنهم يعانون من صعوبة       

" روزنبرج"وفي تفسير هذه الميول يشير      . توقعاتهم تكون متدنية، وتنقصهم الثقة بالنفس     

إلى أثر المحيط االجتماعي للفرد على خبراته المباشرة بعدم األمان، والتقييم الـسلبي،             

تكاالً على اآلخرين   أنهم أكثر ا  " روزنبرج"ويضيف  . وعدم وجود مجموعات مساندة له    

ويـشعر هـؤالء    . ويميلون إلى الخجل، وهم أكثر احتراساً، ويضعون واجهة دفاعيـة         

األشخاص بالرفض وعدم الرضا عن الذات، كما أنهم يفقدون احترام، ذاتهـم ويـرون              

لذا فإن الفرد ذا تقدير الذات      . بأنهم بدون قيمة، وأنهم ضعفاء ويعانون من عقدة النقص        

متردداً في أن يؤمن بأنه أكثر ذكاء أو جاذبية، وتبعاً لهذه التوقعات قد             المنخفض يكون   

فهذا الفرد يحفظ اتساق الذات عن طريق وضع        . تنتهي بتحطيم أماله وإحباط طموحاته    
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تطلعات منخفضة والتوقع باألداء المتدني، وبذلك يكون قد عمل على حفظ تقدير ذاتـه              

 .(١٩٦٥ ,Rosenberg)بتجنب الفشل 

بـأن  " روزنبـرج "بالنسبة لألفراد الذين يتمتعون بتقدير ذات مرتفع فيصفهم         أما   

بأنـه ال   " روزنبرج"ويوضح  . لديهم الشعور بالكفاءة والقيمة، ويحترمون ذاتهم كما هي       

يقصد بالفرد الذي يتميز بأن تقدير ذاته مرتفع بأنه شخص مغرور أو متعالي، ولكـن               

ن ذو قيمة، وأنه يقدر مميزاتـه، ولكـن يـدرك           يقصد بأنه يحترم ذاته، ويرى أنه إنسا      

وهذا الشخص ال يرى بالضرورة أنـه       . عيوبه وهي عيوب يطمح ويتوقع أن يتخطاها      

 .(١٩٦٥ ,Rosenberg)أفضل من معظم اآلخرين ولكنه ال يعتبر نفسه أسوأهم 

إلى أربع عناصر تلعب دوراً في نمـو تقـدير الـذات            " كوبر سميث " وقد أشار  
 :بشكل عام وهي

مقدار االحترام والتقبل والمعاملة التي تتسم باالهتمام التي يحصل عليها الفـرد             -١

 .من قبل اآلخرين الهامين في حياته

يقاس النجاح بالناحية المادية    (تاريخ نجاح الفرد والمناصب التي تمثلها في العالم          -٢

 ).ومؤشرات التقبل االجتماعي

تبرها هامة، مـع العلـم بـأن        مدى تحقيق طموحات الفرد في الجوانب التي يع        -٣

النجاح والنفوذ ال يدرك مباشرة ولكنه يدرك من خالل مصفاة في ضوء األهداف        

 .الخاصة والقيم الشخصية

فـبعض  . كيفية تفاعل الفرد مع المواقف التي يتعرض فيها للتقليل مـن قيمتـه             -٤

األشخاص قد يخففون ويحورون ويكبتون تماماً أي تصرفات تشير إلى التقليـل            

حيث تخفف القـدرة علـى      .  قيمتهم من قبل اآلخرين أو نتيجة فشلهم السابق        من

الدفاع عن تقدير الذات من شعور الفرد بالقلق وتساعده في الحفاظ على توازنـه   

 ). ٦٢هـ، ١٤١٤: الماضي. (الشخصي
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 :تقدير الذات والمدرسة ٧-١
م  ١٩٥٢" رسيلدجي"تلعب المدرسة دوراً كبيراً في تقدير الطفل لذاته حيث يشير            

Jersild,   إلى أن المدرسة تحتل المرتبة الثانية بعد البيت بالنسبة للعديد من األطفال فـي 

تأثيرها على تكوين تصور الطفل عن نفسه، وتكوين اتجاهات نحـو قبـول ذاتـه أو                

 أن نمط المدرسـة والنظـام المدرسـي    (١٩٧٢ ,Thomas)"  توماس"كما رأى . رفضها

: عكاشـة (لم والتلميذ عوامل تؤثر كلها في تقدير الطفل عـن نفـسه             والعالقة بين المع  

إلى أن المعلم له تأثير على مستوى مفهوم        " حامد زهران "كما أشار   ). ١٠-٩م،  ١٩٩٠

الطفل عن نفسه، إذ باستطاعة المعلم أن يخفض من هذا المستوى أو يرفع منه، ويؤثر               

 ).٢٤٤هـ، ١٤١٦: المطوع. (بذلك في مستوى طموحات الطفل وأدائه

لتقـدير الـذات    " لـويزك "أن درجات األطفال على مقياس      " لورانس"وقد وجد   

(Lawseq uestionaire)وقـد  .  يرتبط ارتباطا داالً بدرجات األطفال في التقدم في القراءة

أن الرغبة في تحقيق تقويم إيجابي للذات واالحتفاظ بـه ألطـول فتـرة              " المطوع"بين  

افعية اإلنجاز والنجاح، باإلضافة إلـى أن حالـة الـسرور           ممكنة يؤثر على مستوى د    

المتوقعة من النجاح أو اإلحباط والفشل يزعزع ثقة الفرد بنفسه، والتي تعتبـر عمـاد               

الحياة النفسية؛ لذلك تظهر إلى جانب الضعف في التحصيل نتيجة عـدم التكيـف مـع          

ف، واالنـسحاب،   كـالخو : المدرسة بعض األعراض الدالة على االضطراب االنفعالي      

كالكـذب، والهـروب مـن      : أو االضطراب االجتمـاعي   . والعناد، وكراهية المدرسة  

 ).  ٢٤٥-٢٤٤هـ، ١٤١٦: المطوع. (المدرسة

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن خبرة التعلم المدرسي عندما تكون مرضية             

لجديدة وكله  ومكافئة ألي خبرة ناجحة، فإن الطالب يميل إلى الدخول في مواقف التعلم ا            

ثقة في نفسه في أن تلك المواقف ستكون خبرة ناجحة بالنسبة له، أما الطالـب الـذي                 

يعتبر المدرسة خبرة فاشلة بالنسبة له أو محبطة، فإنه غالباً ما يميل إلى البحـث عـن                 

 ).٢٩٩م، ١٩٨٦: الطواب. (تحقيق رضاه في أمور أخرى
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تقدير الفرد لذاته، علـى حـين       فالتكيف والنجاح في المدرسة يؤدي إلى زيادة         

يؤدي الفشل إلى فقد الفرد الثقة في نفسه أوالً ثم في اآلخرين بعد ذلك، وهذا يؤدي إلى                 

 . انخفاض تقدير الفرد لذاته

 

 ):المرتفع والمتوسط والمنخفض( الخصائص المميزة لذوي تقدير الذات ٨-١

ت، أن األشـخاص    أظهرت الدراسات العديدة التي أجريت في مجال تقدير الـذا          

ذوي التقدير المرتفع للذات يؤكدون دائماً على قدراتهم وجوانب قـوتهم وخصائـصهم             

، وكذلك هم أكثر ثقة بآرائهم وأحكامهم، وأكثر تقـبالً          )٦٧٩م،  ١٩٩١: سالمة. (الطيبة

للنقد، ويتأثرون بالمعلومات المشجعة المتفائلة والمطمئنة أكثر من تأثرهم بالمعلومـات           

كذلك يتميز أصحاب التقـدير المرتفـع       ). ١٥م،  ١٩٨٥: القسوس. ( والمهددة المتشائمة

للذات بأنهم يحترمون أنفسهم ويعتبرونها ذات قيمة، ويشعرون بالكفاءة ولديهم شـعور            

باالنتماء، واتجاهاتهم المقبولة تجاه أنفسهم تؤدي إلى شعورهم باالعتزاز والثقة بـردود         

لهم باتباع أحكامهم عندما تختلف آراؤهم عـن آراء         أفعالهم واستنتاجاتهم، وهذا يسمح     

اآلخرين، وكذلك يسمح لهم باحترام األفكار الجديدة، وهم يرون أنفسهم بأنهم أشـخاص            

هامون يستحقون االحترام والتقدير واالعتبار، ولديهم فكرة محددة عما يدركونـه أنـه             

وهم يتسمون بالتحدي،   صواب، ويملكون فهماً طيباً لنوع الشخص الذي يتعاملون معه،          

ولديهم الشجاعة للتعبير عن أفكارهم، وهم مستقلون اجتماعياً، ويحبون المشاركة فـي            

 .النشاطات الجماعية، وتكوين صداقات مع اآلخرين، وهم يتحدثون أكثر مما يستمعون

 أن األفراد ذوي تقدير الذات المرتفـع يكونـون أقـل            Burns" برنز"كما يوضح   

ي الناتج عن األحداث الخارجية، كما أنهم قـادرون علـى صـد             عرضة للضغط النفس  

 المشاعر السلبية الداخلية، ولـديهم تـاريخ سـابق للتعامـل مـع الـضغوط البيئيـة                 

 ).٥٩م، ١٩٩٤: الماضي(

أما أصحاب التقدير المنخفض للذات فهم يركزون على عيوبهم ونقائصهم وصفاتهم            

 الجماعـة واالنـصياع آلرائهـا وأحكامهـا،         غير الجيدة، وهم أكثر ميالً للتأثر بضغوط      
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ويضعون ألنفسهم توقعات أدنى من الواقع، حيث يسجلون درجات أعلـى علـى مقيـاس             

المراقبة الذاتية، وهي ذات تأثير سلبي على األداء حيث تقلل من االنتبـاه الموجـه نحـو                 

والتفاهة ، وهم كذلك يعانون من مشاعر العجز والدونية         )١٥م،  ١٩٨٥: القسوس. (المهمة

، . وعدم التقبل ويفتقدون الوسائل الداخلية التي تعينهم على مواجهة المـشكالت المختلفـة     

: شـوكت (حيث يعتقدون أنهم فاشلون غير جديرين باالهتمام فضالً عن قلـة جـاذبيتهم              

 )٥٣-١م، ١٩٩٣

      كذلك يشعر أصحاب التقدير المنخفض للذات باإلحباط، ويشعرون أن تحصيلهم أقل،           

وكذلك يعتقدون أن ذكاء اآلخرين أفضل من ذكائهم، لذلك ينتابهم اإلحساس بالعجز والقلق             

نحو التعامل مع اآلخرين، كذلك هم يبدون عدم رضاهم عن مظهـرهم العـام ووزنهـم،                

 ).٥٨-٣٨م، ١٩٩٤: إبراهيم وعبد الحميد. (ويشعرون بالخجل، وأنهم فاشلون

لذات إلى عزو فشلهم إلى أسباب ذاتية، وكـذلك                ويميل أصحاب التقدير المنخفض ل    

واألفـراد  . هم يميلون إلى عدم استخدام أساليب المواجهة المركزة على التفكير اإليجـابي           

ذوو تقدير الذات المنخفض يميلون إلى أن يطلبوا مكافأة أقل لمهام مشابهة للمهام التي يقوم      

ى المعلومات التي تؤكد تقديراتهم لذواتهم      بها األفراد مرتفعو التقدير للذات، وهم يميلون إل       

 . األدنى عن المعلومات التـي تفيـد فـي أنهـم أفـضل ممـا تعبـر لهـم مـشاعرهم                    

 ).٥٩م، ١٩٩٤: الماضي(
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 :Aggressive behaviorالسلوك العدواني : املبحث الثاني: ًثانيا
 

 :The Concept of Aggression مفهوم العدوان -٢
  :  لما ورد في المعاجم والموسوعات العلمية تعريف العدوان وفقا١ً-٢

من المسلم به أوالً وقبل إلقاء الضوء على مفهوم العدوان نجد أنه من الـصعب               

اكتشاف تعريف متفق عليه على نحو مشترك للعدوان، لذا سوف يتناول الباحث مفهوم             

م العدوان من عدة زوايا تتمثل في تعريفـات العـدوان وفقـاً لمـا ورد فـي المعـاج        

 . والموسوعات العلمية، وتصنيف العدوان، ثم عرض النظريات المفسرة للعدوان

تعددت التعريفات التي تناولت السلوك العدواني، ووردت مـن وجهـات نظـر           

 بأنه السلوك الذي يـستهدف  [١٩٣٩ Dollard, et al]" دوالرد وزمالؤه"متباينة حيث عرفه 

 Greenجرين وسميث "، وعرفه )١٠هـ، ١٤٢١: العرفج. (إلحاق األذى بشخص آخر

and Smith "  بأنه ذلك السلوك الذي يحدث عندما يقوم أحد األطفال عن عمد بالتـصرف

أكان جسدياً أم شفهياً بطريقة تضر، أو تتعارض بصورة واضحة مع مـصالح             : سواء

الضرب، أو الدفع، أو الشجار، أو محاولة أخذ شيء من الممتلكات التي : طفل آخر مثل

العدوان بأنه االستجابة التي    " فؤاد البهي "، ويعرف   )٥٧هـ،  ١٤٢١: السديري (.تخصه

 . تعقب اإلحبـاط ويـراد بهـا إلحـاق األذى بفـرد آخـر أو حتـى بـالفرد نفـسه                    

 ).٧٤م، ١٩٨٠: البهي(

بأنه يعتبر من النتائج المباشرة الهامة لإلحباط، فالفرد في سعيه          " زيدان"ويعرفه   

نزع عادة إلى االعتداء إذا ما قام عائق في سبيل تحقيقه لهـذا    لتحقيق هدف من أهدافه ي    

 ).١٤٩م، ١٩٧٩: زيدان(الهدف 

أي سلوك يصدره الفرد سواءاً كان هـذا        "السلوك العدواني بأنه  " حسين"ويعرف   

السلوك لفظياً أم مادياً، صريحاً أم ضمنياً، مباشراً أم غير مباشر، ناشطاً أم سلبياً، أملته               

لغضب أم اإلحباط واإلزعاج من قبل اآلخرين، أو أملته في المقام األول            عليه مواقف ا  
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مشاعر عدائية لديه، وترتب على هذا السلوك أذى بدني أو مادي أو نفـسي للـشخص                

 ).١٠٣م، ١٩٨٧: حسين". (نفسه صاحب السلوك أو لآلخرين

. ويميل علماء النفس إلى تعريفه بأنه كل فعل فيه إيـذاء للـنفس، أو اآلخـرين                

 ).١٦هـ، ١٤١٢: الغصون(

االعتداء المـادي نحـو اآلخـرين       " العدوان بأنه    Benton ١٩٨٤" بنتون"ويعرف   

المشتمل على الهجوم أو الضرب، وما يعادله من اعتداء معنوي، كاإلهانة واإلزدراء،            

كما أنه محاولة لتخريب ممتلكات اآلخرين، وهو أيضاً سلوك يحمل عواقـب مخربـة              

 ).٢٠هـ، ١٤٢١: العرفج". (ات كاالنتحار أو إيذاء الذاتتتضمن تدمير الذ

وهو يتجه  . بأنه السلوك الهجومي الذي يصاحب الغضب     " سعدية بهادر "وعرفته   

 ).٢٤٦م، ١٩٧٧: بهادر. (نحو إصابة مادية لشخص آخر

أي فعل أو سلوك يهدف إلى الضرر أو "السلوك العدواني بأنه " منصور"ويعرف  

ل على سوء التكيف ، ويتصف األطفال ذوو الـسلوك العـدواني            األذى، وهو سلوك يد   

 ).١٥٩م، ١٩٨٤: منصور. (بالجمود والنمطية

سلوك علني ظـاهر يمكـن مالحظتـه        "السلوك العدواني بأنه    " صوان"وتعرف   

وتحديده وقياسه، وهو إما أن يكون سلوكاً بدنياً أو سلوكاً لفظيـاً ، مباشـراً أو غيـر                  

ستمرارية والتكرار ، ويعبر عن انحـراف الفـرد عـن معـايير            مباشر، تتوفر فيه اال   

الجماعة مما يترتب عليه إلحاق األذى البدني والنفسي والمادي باآلخرين أو بـالنفس،             

 ". ويختلف في مسبباته ومظاهره وحدتـه مـن فـرد آلخـر ومـن مجتمـع آلخـر                 

 ).٥م، ١٩٨٧: صوان(

دفوعاً بالغضب والكراهيـة أو  إلى أن السلوك العدواني يكون م   " جابر"وقد أشار    

المنافسة الزائدة ويتجه إلى اإليذاء والتخريب أو هزيمة اآلخرين، وفي بعض الحـاالت             

 ).١٠م، ١٩٨٨: جابر. (يتجه إلى الذات 
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العدوان بأنه رغبة الفرد في السرقة لبعض األشياء، والمشاجرة  " مرسي"ويعرف  

لفعـل، ومخالفـة القـوانين والعـرف،        واالعتداء والتدمير، وإيذاء اآلخرين بالقول وا     

 ).٤٥م، ١٩٨٤: مرسي. (والتمـرد والعصيان والشعور باإلحباط والثورات االنفعالية

الشعور الداخلي بالغضب واالستياء والعداوة، ويعبر عنها       "بأنه  " سالمة"وتعرفه   

ظاهرياً في صورة فعل أو سلوك يقصد به إيقاع األذى وإلحاق الضرر أو شيء مـن                

القبيل، كما يوجه أحياناً إلى الذات ويظهر في شكل عدوان لفظي أو بـدني، كمـا                هذا  

 ).٣٧، ١٩٨٤: سالمة". (يتخذ صورة التدمير أو إتالف األشياء

سلوك يؤدي إلى إيقاع األذى بـاآلخرين سـواء أكـان           "بأنه  " إسماعيل"ويعرفه   

ة أم نظرية، وقـد     بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، أو بصورة صريحة أم مستترة، مادي          

إسماعيل، ". (يكون سلبياً أو إيجابياً، وبصورة مقبولة اجتماعياً أو غير مقبولة اجتماعياً          

 ).١٢٣م، ١٩٩٦

كل فعل يتسم بالعداء تجاه الموضوع      "السلوك العدواني بأنه    " الشربيني"ويعرف   

 ". أو الذات ويهدف إلى التـدمير، ويقـصد بـه المعتـدي إيـذاء الـشخص اآلخـر                 

 ).٨٤م، ١٩٩٤: شربينيال(

بأنه يشمل سلوكيات العدوان الصريح الذي يتمثل في المظـاهر          " دبيس"ويعرفه   

السلوكية التي تعبر عن االعتداء البدني، والمتمثل في العض والخنق والشد والعرقلـة،             

وكذلك يتمثل في السلوك العدواني العام الذي يتمثل في المظـاهر الـسلوكية للعـدوان               

الشتم واستفزاز اآلخـرين، واسـتخدام األلفـاظ الجارحـة          :  اللفظي مثل  اللفظي وغير 

الخارجة عن حدود األدب، ومضايقة الزمالء والتحرش بهم ومشاكستهم، وأخذ حاجاتهم           

وإخفائها أو االستحواذ عليها، وهو يضم أيضاً الـسلوك الفوضـوي وهـو مجموعـة               

: ث ضوضـاء وفوضـى مثـل      المظاهر السلوكية غير المقبولة اجتماعياً، والتي تحـد       

الشوشرة على المعلم أثناء الدرس، وعدم إتباع األوامر، والخروج على النظام، وعـدم             

 . قدرة الطفل علـى ضـبط الـنفس، وعـدم قدرتـه علـى الـتحكم فـي انفعاالتـه                   

بأنه سلوك يرمي إلى إيذاء     (العدوان  " بدوى"وقد عرف   ). ٣٦٧-٣٦٦م،  ١٩٩٧: دبيس(
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ويعتبر السلوك االعتدائى تعويضاً عن     ) .  محلها من الرموز   الغير أو الذات أو ما يحل     

 والعدوان إما أن يكون مباشـراً  .  الذي يشعر به الشخص المعتديFrustrationاإلحباط 

Direct aggressionشخـصاً  : أي العدوان الموجه مباشرة نحو مصدر اإلحباط سواء أكان

 وهو عدوان موجه إلـى غيـر   Displaced . aggressionأم شيئاً، أو يكون عدواناً متحوالً 

 .مصدر اإلحباط 

 فترى أنه كل فعل فيه تهديد غير مستفز من قبـل  (١٩٨٤ ,Hurlock)" هيرلوك"أما 

شخص آخر، وترى أن األطفال غالباً ما يعبرون عن عدوانيتهم جسمياً أو لفظياً ألطفال              

 .(p٢٣٤ ,١٩٨٤ ,Hurlock)آخرين يصغرونهم سناً 

سلوك بدني أو لفظي يقصد به إلحـاق األذى  " العدوان بأنه  " جربينين"وقد عرف   

بأنه سلوك يتسم بالهجوم " هاركافى"كما يعرفه " ،  )٣٩ : ١٩٩٤ , Baenninger( أو الضرر 

  . (٢٣:  ١٩٩٤ , Har kvery)" البدني أو اللفظي

محاولة متعمدة للتغلب على اآلخـرين، أو       "العدوان بأنه   " سوثر الند "وقد عرف   

 ). ١٢م، ٢٠٠١: فايد. (يقاع األذى بالذاتإ

ويخلص الباحث من التعريفات السابقة أن السلوك العدواني هو الـسلوك الـذي             

يؤدي إلى إلحاق األذى سواء أكان بالفرد ذاته، أم باآلخرين؛ نتيجة اإلحباط أو مواقف              

بعض فـال : كما اختلفت التعريفات في تـصنيف العـدوان       . الغضب أو المنافسة الزائدة   

يصنفه على أنه عدوان مباشر وعدوان غير مباشر، وعدوان بدني وعـدوان لفظـي،              

فـي اإليـذاء    ) القصد(وعدوان سلبي وعدوان إيجابي ، كما أشارت التعريفات إلى نية           

، كما اشترط بعضهم في السلوك العـدواني ضـرورة          ) الهدف(بطريقة معينة وكذلك    

رف الباحث السلوك العدواني بأنه سـلوك       وعلى ضوء ذلك يع   . االستمرارية والتكرار   

يتسم باألذى أو التدمير أو الهدم سواء أكان موجهاً ضد اآلخرين أم ضد الذات، وسواء               

 . تم التعبير عنه في شكل بدني أو شكل لفظي، وبشكل مستمر ومتكرر
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 :The General The Pories oF Aggression النظريات العامة المفسرة للعدوان ٢-٢
ت وجهات نظر المحللين وعلماء النفس في شرح وتفسير السلوك العدواني           اختلف

 : ومن هذه النظريات جاء ما يلي

 :Psychoanalytic Explanations OF Aggressionالتفسيرات التحليلية للعدوان  )أ ( 

 على أنه غريزة    -والذي يعد أول مؤيدي هذه النظرية للعدوان      -" مكدوجل"ينظر   

. بغريزة المقاتلة حيث يكون الغضب هو االنفعال الذي يكمن وراءهـا          ويعرفه  . فطرية

 ).٣٠٠د، ت، : محمود(

أن اعتداءات اإلنسان على نفسه أو علـى غيـره          " Freuedفرويد  "ولقد افترض   

سلوك فطري غير متعلم، تدفعه إليه عوامل في تكوينه الفسيولوجي لتصريف العالقـة             

 غريزة العدوان، وتلح في طلب اإلشباع ويعتبـر         العدائية التي تنشأ داخل اإلنسان عن     

فرويد من مؤسسي هذه النظرية ، فالنموذج الذي يقدمه فرويد هو خفض التوتر، حيث              

ينشط سلوك الفرد بفعل المهيجات الداخلية وتجهز عندما يتخذ إجراءاً مناسباً من شـأنه              

 ).١٨هـ، ١٤١٢: الغصون. (أن يزيد أو يخفض المهيج

 أن البشر كائنات بيولوجية دافعهم الرئيسي هو إشـباع حاجـات            "فرويد"ويرى   

الجسد، واإلنسان مخلوق موجه نحو اللذة تدفعه نفس الغرائز التي تدفع الحيوانات، ولقد             

، )أهمها عنده العدوان  (، وغرائز الموت    )أهمها عنده الجنس  (اعتبر فرويد غرائز الحياة     

 .هي التي تسير الحياة

ش يؤكد على أنها وراء مظاهر القـوة،        "فرويد"لموت نجد أن    وبالنسبة لغرائز ا   

والعدوان واالنتحار والقتال؛ لذا اعتبر غرائز الموت غرائز فطرية لها أهمية مـساوية             

لغرائز الحياة من حيث تحديد السلوك الفردي، حيث يعتقد فرويد أن لكل شخص رغبة              

العدوان بأنـه   " فرويد"ق  ولقد ألح ). ١٨هـ،  ١٤١٢: الغصون. (ال شعورية في الموت   

، وفي "الهو"يبدو كأحد الغرائز والدوافع التي تضمنت نظام الالشعور والتي أطلق عليها  

أن العدوان يكون موجهاً إلى حد كبير للخارج، ثم أدرك بعد           " فرويد"بداية األمر أدرك    
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ـ                 ى ذلك أن العدوان يكون موجهاً على نحو متزايد للداخل منتهياً عند أقـصى مـدى إل

 ). ٢٨م، ٢٠٠١: فايد. (الموت

تفسيراً للعدوان القائم على أساس الـدافع الغريـزي فقـد           " فرويد"ومنذ أن قدم     

تعددت اآلراء المؤيدة أو الرافضة لتلك النظرة الفرويدية للعدوان، فعلماء نفـس األنـا              

 فـي نظرتـه   " فرويد"بالرغم من اتفاقهم مع     " Krisكريس  "، و   Hartman" هارتمان: "مثل

للعدوان كقوة دافعة منذ بداية الحياة، إال أنهم اختلفوا معه في أن العدوان يبـدأ بكونـه                 

موجهاً للداخل في غريزة الموت، حيث أنهم ينظرون للعدوان باعتباره موجهـاً إلـى              

إال أن مختلف نقـاد التحليـل       ). ٢٩م،  ٢٠٠١: فايد. (الخارج نحو اآلخرين منذ البداية    

أعطى الغريزة الفطرية وزناً أكثر مما يجب؛ لذا يرى هؤالء          " فرويد"النفسي يرون أن    

العلماء اإلقالل من دور الغرائز، وإبراز المتغيرات السيكولوجية واالجتماعيـة التـي            

 .يعتقد أنها تشكل الشخصية

وعلى ضوء ذلك نجد أن نظرية الغرائز واجهت الكثير من النقد والرفض بـين               

على تقديم قواعد عالئقية يمكن بهـا الوصـول إلـى أي            الكثير من العلماء في قدرتها      

 أن أصـحاب هـذه النظريـة        Buss)بص  (توقعات محددة لما سوف يحدث ، وقد رأى         

أن العدوانية سلوك فطـري، أو      : ينظرون إلى العدوان على أنه صفة سائدة يقال عنها        

 ) .٢٠هـ، ١٤١٧: المطرودي. (غريزة أصلية في اإلنسان

أن مفهوم الغريزة في تفسير سلوك اإلنسان       ) م١٩٨١" (Gergenجرجين  "ويرى  

مرفوض ألن السلوك العدواني ليس سلوكاً عاماً مما يدل على أنه ليس غريزياً، كما أنه               

ال توجد أدلة تثبت أن للعدوان حاجة فسيولوجية كالجوع والعطش، كما أنه في بيئـات               

فـراد يـشتركون فـي      وحضارات مختلفة أوضحت العديد من الدراسات أن جميع األ        

. الحاجات الفسيولوجية للماء واألكسجين والطعام، ولكنهم في السلوك العدواني يختلفون         

قد رأى العدوان على أنه ) م١٩٧٨ ( Guntrip"جنترب "وكرد على تلك النظرية نجد أن 

بعد دفاعي مصطنع بخبرة بشرية، حيث يهتم بالقلب العميق للذات باالنسحاب النكوص            

أن العـدوان هـو رد   ) م١٩٧٧ ( Kohut"كوهت " الموضوع والحب، ويرى للبحث عن
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فعل لفشل موضوع الذات في تقديم استجابات ضرورية لحاجات تطورية قاطعة، ففـي             

الحاالت العادية يظهر الطفل توكيدية صحيحة متصلة بوحـدات أساسـية وجزئيـات             

كيديـة  عضوية، وتحت فشل فرض متطرف خاص بموضوع الـذات قـد تنهـار التو             

من هذا نستنتج أن مفهوم     ) ٣٠م،  ٢٠٠١: فايد. (الصحيحة، وتحول إلى تدميرية عدائية    

الغريزة في تفسير سلوك اإلنسان غير صالح ألن السلوك الغريـزي جامـد ويحـدث               

بطريقة واحدة في كل زمان ومكان، في حين أن سلوك العدوان عند اإلنـسان سـلوك                

 .متطور في أسلوبه متنوع في أدائه

   (Frustration - Aggression Hypothesis) : العدوان-فرض اإلحباط  )ب(

تفسيراً للسلوك العدواني من خالل نظريتهما التـي قامـت          " وميلر" "دوالر"يقدم   

، وتفترض هذه النظرية Frustration-Aggression Hypothesisالعدوان -على فرض اإلحباط

اط، وأن اإلحباط دائماً يؤدي إلى شكل مـن         أن السلوك العدواني هو دائماً نتيجة لإلحب      

أشكال العدوان أي أن العدوان نتيجة طبيعية وحتمية لإلحباط، وفي أي وقـت يحـدث               

كما تؤكد هذه النظريـة  . عمل عدواني يفترض أن يكون اإلحباط هو الذي حرض عليه 

ية على أن العدوان دافع غريزي داخلي لكن ال يتحرك بواسطة الغريزة كما بينت نظر             

رائد هذه النظرية أن السلوك     " دوالرد"ويؤكد  . الغرائز، بل نتيجة تأثير عوامل خارجية     

 ).٧١هـ، ١٤٢١: السديري. (العدواني نتيجة طبيعية لإلحباط 

العـدوان،  : أن اإلنسان يستجيب لإلحباط باستجابات كثيرة منها      " ميلر"ولقد بين    

لظروف التي يتم فيها اإلحباط، كما أن       فاإلحباط قد يسبب العدوان وقد ال يسببه بحسب ا        

العدوان غالباً يحدث بدون إحباط مسبق؛ لذا فإن من الواضح أن اإلحباط قد ال يـؤدي                

بالضرورة إلى العدوان وهذا يتوقف على طبيعة اإلحباط، فقد يؤدي إلى قمع الـسلوك              

: نالغـصو . (العدواني خاصة إذا نظر الطفل إلى اإلحباط على أنه عقـاب للعـدوان            

، وقد حددت هذه النظرية أربعة عوامل تتحكم في العالقة بين اإلحباط            )٢٠هـ،  ١٤١٢

 : والعدوان وهي

 :قوة استثارة العدوان -١
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تتأثر قوة االستثارة العدوانية بعدد الخبرات الباعثة على اإلحباط، فالعالقة بـين            

 المحبطـة   هذه الخبرات والعدوان عالقة طردية، بمعنى أنه كلما زادت عدد الخبـرات           

زادت تبعاً لذلك قوة االستثارة العدوانية، وتتأثر هذه العالقة الطردية بمتغيرات ثالثـة             

 : متداخلة هي

أي الحدث أو المثير المؤدي إلى اإلحباط،       : قوة المثير الباعث على اإلحباط     -أ 

 .وهنا تكمن القيمة في نوع المثير بالنسبة للدافع

ط كمياً بدرجة اإلعاقة التي تحول دون       يرتبط اإلحبا : درجة إعاقة االستجابة   -ب 

، أي إذا زادت درجة اإلعاقـة التـي         )إشباع الدافع (تحقيق هذه االستجابة    

تسبب اإلحباط زاد تبعاً لذلك العدوان، فالعالقة بينهما طردية مع اشـتراط            

 .قوة الدافعية

أن تكرار الخبرات المحبطة تؤدي في النهايـة        : تكرار االستجابة المحبطة   -ج 

فخبرة اإلحباط األولى قد ال تبعث إلى العدوان، أما تراكم هذه           . لعدوانإلى ا 

لدى الشخص فربما تسبب العـدوان فـي        ) تكرارها(النوعية من الخبرات    

 . النهاية

 :كف األفعال العدوانية -٢

في بعض الظروف تتحول االستجابة العدوانية المعلنة إلى استجابة عدوانية غير           

فإن توقع العقاب من المتغيرات األكثر فعالية في تحويل         " الرددو"معلنة، ووفقاً لنظرية    

االستجابة العدوانية المعلنة إلى استجابة عدوانية غير معلنة، أي حالـة مـن الـشعور               

بالعداء أو الكراهية، وبالتالي كلما زاد احتمال توقع العقاب زاد تبعاً لذلك مقدار الكـف               

 . لهذا الفعل

 :إزاحة العدوان -٣

رية أن المرء يلجأ إلى توجيه عدوانه إلى جهة أخرى غير الجهـة             توضح النظ 

المسؤولة عن اإلحباط، وذلك إذا ما توقع من الجهة األولى العقاب، فالطفل يعتدي على              
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لعبته يكسرها ويفككها، ألن والديه قاما بعقابه وهو غاضب منهما وغير قـادر علـى               

 .زاحة للعدوان الموجه لوالديه أساساًالعدوان عليهما، لذلك كان االعتداء على لعبته إ

وقد تأخذ إزاحة العدوان أشكاالً أخرى، فقد يتجه العدوان نحو الذات ويكون ذلك             

في حالة إذا كانت الذات هي مصدر اإلحباط، أو إذا كانت الذات هي مـصدر الكـف                 

العدواني، وكذلك إذا كان توقع العقاب شديداً بسبب خارجي إلى درجة قمـع العـدوان               

 . بقوة، لذلك يتجه نحو الذات

 :التنفيس العدواني -٤

، لذلك ووفقاً لهـذه     )إفراغ الشحنة االنفعالية المتآينة من اإلحباط     (التنفيس يعني   

النظرية فإن كف العدوان أو منعه يؤدي إلى اإلحباط، وبما أن اإلحباط يؤدي للعـدوان               

يجة عكسية فـي حالـة      فإن كف العدوان يحدث استثارة عدوانية من جديد، وتصبح النت         

إفراغ العدوان، ذلك أن إفراغ العدوان يمنع اإلحباط، األمر الذي يقـود إلـى خفـض                

 .االستثارة العدوانية

والذي يتضح أن التنفيس العدواني وإزاحة العدوان يـشكالن وحـدة وظيفيـة،             

ـ             دث فالتنفيس عن العدوان يرتبط بعملية إزاحة العدوان، فلوال اإلزاحة العدوانية لما ح

 .   التنفيس، كما أن التنفيس يستلزم عملية اإلزاحة

في أن هـذه النظريـة تتجاهـل        " سبنسر"ومما يؤخذ على هذه النظرية ما قاله        

استجابات عدوانية ال يصاحبها شعور باإلحباط، وكذلك اسـتجابة األطفـال لإلحبـاط             

ه من قبل، أو قـد      بالعدوان إنما تعتمد على نوع التعامل أو التجاوب لإلحباط الذي تلقو          

 .يتعلمه الفرد من خالل مشاهدة بعض النماذج لهذا السلوك 

إلى أنه ليس من الضروري أن يعيش الفرد موقفاً إحباطياً          " باندورا"ولقد توصل   

لكي يستجيب بالعدوان، ولكن البيئة االجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الفرد هي التي             

كما أن فـرض    ). ٢١هـ،  ١٤١٢: الغصون. (عدوانيةتعلم األفراد أن يسلكوا بطريقة      

كل إحباط يعقبه عدوان البد أن نتحرى فيه الدقة، والضبط المنهجي في قياس الموقف،              
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وترجمته من حيث طبيعة ونوعية الموقف المحبط، وتكرار مواقف اإلحبـاط، وكـذلك            

بـالعزم،  طبيعة شخصية المتلقي للمواقف المحبطة، فربما يواجه فرد موقف اإلحبـاط            

والتغلب عليه بالمثابرة والنجاح والتفوق، وهذا على العكس من شخص أخر قد يستجيب          

لإلحباط بخيبة األمل، واالنسحاب من الواقع أو الهـروب منـه أو توجيـه العـدوان                

لآلخرين، كما أن اإلحباط ليس السبب الوحيد للغضب والعدوان، ومن ذلك نستطيع أن             

لتنشئة التي تتبناها األسر، وما يتضمن ذلك من تعزيـز          ندرك أنه عن طريق أساليب ا     

وإثابة للسلوك العدواني، فإن الفرد قد يستجيب لإلحباط بالسلوك حيث يرى أصـحاب             

نظرية التعلم االجتماعي في أن العدوان سلوك متعلم قد تؤدي أسـاليب التربيـة غيـر            

 .السوية إلى ثبوته ليصبح له قوة العادة 

علم االجتماعي والسلوك العدواني، والذي من أشهر أقطابها        لذا ظهرت نظرية الت   

 ".باندورا"

 :Social Learning Theory of Aggressionنظرية التعلم االجتماعي في العدوان  )ج(

يرى أصحاب هذا االتجاه أن مفاهيم مثل الغرائز ال يمكن أن تكـون مـسؤولة               

حسين، (تعلم بالمالحظة والتقليد    عـن العدوان، فالعدوان سلوك متعمد ينتج من خالل ال        

لذا يرى أصحاب هذه النظرية أن أساليب التربية والتنشئة االجتماعية تلعب           ). م١٩٩٤

دوراً هاماً في تعلم األفراد األساليب السلوكية التي يتمكنون عن طريقها مـن تحقيـق               

حقيـق  وهكذا يصبح مبدأ التعلم هو المبدأ الذي يجعـل مـن العـدوان أداة لت              . أهدافهم

  Bandura)بانـدورا   (األهداف أو عائقاً دون تحقيقها ، ومن أهم أقطاب هـذه النظريـة              

يعتبر سلوكاً متعلماً يتعلمه اإلنـسان عـن        " باندورا"فالعدوان عند   ) "Skinner"سكنر  (و

طريق مشاهدة غيره، وتسجيل هذه األنماط السلوكية على شـكل اسـتجابات رمزيـة              

 أن األطفـال    Bandura)بانـدورا   (الذي يالحظه، وافترض    يستخدمها في تقليد السلوك     

يتعلمون سلوك العدوان عن طريق مالحظة نماذج هذا السلوك عند والديهم ومدرسيهم            

في أن األطفال يتعلمون أساليب     " باندورا" وجهة نظر    Walsh" ولش"وقد أيد   . وأصدقائهم

ـ             ززات ماديـة أو    السلوك العدواني من الكبار ، حيث يحصلون على مكاسـب أو مع
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" ولترز"و  " باندورا"وقد اهتم   ). ٥١-٥٠م،  ١٩٩٧: المطرودي. (اجتماعية أو تحصيلية  

بتأثير التدعيم والتعميم على العدوان، وركزا على قضية التعميم الرتباطهـا بالعوامـل             

المثيرة للعدوان وكذلك طبيعة ردود الفعل لهذه المنبهات، وهذا يؤدي إلى وجود فروق             

 ). ٢٩هـ، ١٤٢١:الثنيان. (ن وأنماط االستجابةفي العدوا

وحسب النظرية فإن السلوك العدواني سلوك متعلم عن طريق الخبرة المباشـرة            

(Direct Experience) وعن طريق النمذجة (Modeling)  أي من خالل مشاهدة الـشخص ،

ـ             دوانياً المالحظ لسلوك اآلخرين وما يترتب عليه من مكافأة، فاألفراد يسلكون سلوكاً ع

للحصول على المكافأة أوتجنب العقاب، مع أنه عند استخدام العقاب للتقليل من السلوك             

العدواني قد يحدث كف عن العدوان مؤقتاً، كما أنه يحفز السلوك العدواني بعد ذلـك،               

كما أن السلوك العدواني يتعلم عن طريق مالحظة نماذج عدوانية، فاآلباء الذين يعاقبون 

ويمثـل نمـو    . العدوان يقدمون نماذج عدوانية تزيد من عدوانية أوالدهم       أطفالهم عن   

. وتطور السلوك العدواني من خالل المشاهدة والمالحظة مكاناً هاماً في نظرية الـتعلم            

فقد أمكن التأكد من أن مشاهدة األطفال للعدوان سواء أكان بطريقة مباشـرة أم غيـر                

 لديهم، كما أن أثر مالحظة المشاهد العدوانية        مباشرة تؤدي إلى زيادة السلوك العدواني     

: الـسديري . (يظل يؤثر في السلوك حتى بعد انقضاء فترة طويلـة مـن المالحظـة             

 ).٦٦-٦٥هـ، ١٤٢١

ويبدو أن الطفل يتعلم العدوان عندما يعزز هذا السلوك بطريقة مباشـرة وذلـك           

شرة وذلك بالتسامح مـع     باستحسان الكبار لهذا السلوك وتأييدهم له، أو بطريقة غير مبا         

العدوان أو تجاهل العدوان، كما يوحي للطفل بأال يتوقع من الكبار التدخل إذا ما لجـأ                

 .لهذا السلوك

كما أظهرت العديد من الدراسات أن الميل للعدوان يرتبط ارتباطاً موجباً ببعض            

 أن هنـاك    النبذ والقسوة والمبالغة في الحمايـة، كمـا       : عوامل التنشئة االجتماعية مثل   

 دراسات أثبتت أن التسامح الزائد من قبل اآلباء يزيد من عدوانيـة األبنـاء، كمـا أن                 

عقاب الطفل يمثل سالحاً ذا حدين، فالعقاب يجعل الطفل يكف عن العدوان، وقد يعتقـد              
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الطفل أنه أسلوب طبيعي للتعامل مع مواقف الحياة المختلفة، خاصة مع تطـور عمـر               

 . رحلة إلى مرحلة أخرىالطفل وانتقاله من م

 قد أكد على أن خبرات التعلم االجتمـاعي تلعـب           Bandura" باندورا"لذا نجد أن    

فاألنماط السلوكية الجديدة تكتسب حين يشاهد الطفل       . دوراً هاماً في نمو سلوك الشخص     

 ). ٢٣-٢٢هـ، ١٤١٢: الغصون. (سلوك من يعنون به ويرعونه

ك بالمالحظة يتم في ضوء أربـع عمليـات         أن تعلم السلو  " باندورا"وقد أوضح   
 :هي كالتالي

فتعلم شخص لنماذج سلوكية يتعلق بدرجـة انتباهـه لهـذه           : عمليات االنتباه  -١

فالطفل لن يتعلم وفقاً لهذه النظرية السلوك العدواني إذا لـم يوجـه             . النماذج

انتباهه إلى نماذج عدوانية، فإذا لم ينتبه بدرجة كافية إلى مشاهد عنف فـي              

لتلفاز أو في البيئة االجتماعية المحيطة، فإنه لن يكتسب النمـاذج الـسلوكية             ا

 .العدوانية فيما بعد

وتعني تخزين النماذج السلوكية في الذاكرة، وهـي غيـر          : عمليات االحتفاظ  -٢

مستقلة عن عملية االنتباه، فاالنتباه يتيح فرصة أفـضل لتخـزين النمـاذج             

 . السلوكية في الذاكرة

 وتتمثل في أن الحركة الـصادرة مـن شـخص          : دار الحركي عمليات اإلص  -٣

 تشير بالضرورة إلى أن هذه الحركة أو هذا         -والتي تعبر عن سلوك متعلم    -

السلوك المتعلم بمثابة خبرة أو خبرات مختزنة في ذاكـرة هـذا الـشخص،              

وعليه فالسلوك العدواني تعبير عن نماذج عدوانية مختزنة أساساً في ذاكـرة            

زمن، أي تحويل هذه النماذج إلى أنماط حركية أو سلوكية تعـرف            الفرد منذ   

 .   فيما بعد بسلوكيات عدوانية

. الدافعية عبارة عن عملية شاملة تعتمد على نتائج الفعـل         : العمليات الدافعية  -٤

بمعنى أن الذين يتوقعون العقاب مثالً من جراء سلوكهم، فـإنهم سـيحجمون             
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نشط أو ال تنشط بناء على مترتبات اإلثابة        فالدافعية ت . عن إصدار االستجابة  

والتعزيز نوعان لهما فعاليتهما السلوكية، . أو العقوبة المرتبطة بأنواع التعزيز

أي حدث يـأتي بعـد أداء الفعـل         : فالتعزيزات قد تكون إيجابية، ونعني بها     

ليؤدي إلى زيادة احتمالية ظهور هذا الفعل في المواقف المماثلة، مثل إطراء            

الدين على عدوان ابنهما على اآلخرين والذي يجعل سلوك العدوان لـدى            الو

أو قد تكون تعزيزات سـلبية      . هذا الطفل قابالً للظهور في المواقف المماثلة      

استبعاد حدث غير سار بعد أداء الفعل مما يزيد من احتمالية حدوثـه         : بمعنى

ك في المواقف   فاستبعاد أسباب العقاب تجعل ظهور السلو     . في مواقف مماثلة  

إلى ) التعزيز السلبي (ويصنف هذا النمط من التعزيز      . المماثلة أكثر احتمالية  

 :نوعين

فقد يتعمد  . تعزيز يعتمد على تشريط الهروب، كاالنسحاب من موقف غير سار         

شخص إنهاء محادثة هاتفية بإغالق سماعة الهاتف بسبب أن الطرف اآلخر بدأ            

يز يعتمد على تشريط التجنب، كاالمتنـاع عـن         وتعز. باستخدام العدوان اللفظي  

فربما ال يذهب أحد األفراد     . حضور موعد يتوقع الشخص أنه سيكون غير سار       

لموعده مع شخص آخر بسبب توقعه أن هذا الشخص قد يتصرف بطريقة غير             

 .سارة بطريقة عدوانية مثالً

زادت ) بيأي التعزيـز اإليجـا    (وعلى هذا األساس إذا اقترن السلوك بالثواب         

الدافعية اإليجابية لهذا السلوك أو باألحرى تشكلت الدافعية، أما إذا كان هـذا االقتـران    

وبـذلك يكـون    ). انطفاء الـسلوك  (بالعقاب فإن الدافع للسلوك ينخفض أو ربما ينطفئ         

. العدوان ذا دافع قوي إذا ما عزز إيجابياً، ويضعف هـذا الـدافع إذا كـف بالعقـاب                 

 ).  ٦٨-٦٣، هـ١٤٢١: السديري(

وعلى ضوء ذلك نستنتج أن نظرية التعلم االجتماعي تؤكد علـى أن الـسلوك              

وكـذلك مالحظـة النمـاذج      . العدواني سلوك مكتسب من البيئة االجتماعية المحيطـة       

لـذا رأى   . العدوانية في البيئة االجتماعية المحيطة من أهم مصادر العدوان المكتـسب          
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تأثيراً على اكتساب السلوك العدواني، وذلـك عـن    أن للجماعة (١٩٦١ ,Bmss)" بومس"

 . طريق تقليد النماذج العدوانية، أو عن طريق تعزيز السلوك العدواني لمجرد حدوثه

 الذي نـادى بـه      Modelوأهم ما يؤخذ على هذه النظرية هو أن مفهوم النمذجة           

جود إحبـاط أو    في تعلم العدوان لم يعالجه بدقة، وأن العدوان قد ينشأ دون و           " باندورا"

مفهـوم العـدوان    ) م١٩٨٩ ((Fraczek)" فرازيـك "مكافآت معينة، وهذا ما أطلق عليه       

 الذي يصف تصرفات عدوانية ال تنشأ من اإلحباط وغيـر  Habitual Aggressionالمعتاد 

م، ٢٠٠١: فايـد (متصلة بغرض بلوغ أهداف معينة، أو الحصول على مكافآت معينة           

٣٧ .( 

 

 :وانيأسباب السلوك العد ٣-٢
 :يمكن تقسيم أسباب السلوك العدواني إلى األسباب التالية

 ):التنشئة الوالدية( أساليب المعاملة األسرية -١

 على السلوك العدواني عند الطفـل       Socializationتؤثر أنماط التنشئة االجتماعية     

تماعية، وتتعدد تلك األنماط حسب االتجاهات الوالدية الممارسة أثناء عملية التنشئة االج          

 :ومن هذه األنماط أو االتجاهات 

 : وعالقته بالسلوك العدواني Authoritarianاتجاه التسلط  )أ(

ويتمثل في فرض األم أو األب لرأيه على الطفل، ويتضمن ذلك الوقوف أمـام               

رغبات الطفل التلقائية، أو منعه من القيام بسلوك معين لتحقيق رغباته التي يريدها حتى  

شروعة، وهذا األسلوب يلغي رغبات الطفل وميوله منذ الصغر كمـا يقـف             لو كانت م  

عقبة في سبيل تحقيق ذاته، وهذا األسلوب غالباً ما يساعد على تكوين شخصية خائفـة               

دائماً من السلطة خجولة، ومثل هذه الشخصية غالباً ما تتلف وتعتدي علـى ممتلكـات               

 ). ٨٤هـ، ١٤١٤: قناوي. (الغير
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ذا األسلوب غالباً ما يساعد على تكوين شخصية خائفة دائماً مـن            وقد تبين أن ه    

السلطة، خجولة حساسة، وهذه الشخصية غالباً ما تتلف وتعتدي على ممتلكات الغيـر             

 .وترتكب أخطاءها في غيبة السلطة، أما السلطة فتكون شخصية خائفة مذعورة

ـ             ب األب يوجـد    كما أن استخدام أسلوب التنشئة المتشدد أو المتسلط مـن جان

اختالفات بين األبناء المتعايشين لظروف هذا النوع من التنشئة، فقد يستجيب بعـضهم             

بخوف مصحوب بالحزن، والبعض اآلخر بخوف مـصحوب باالسـتثارة والعـدوان،            

طبيعة شخصية كـل مـنهم،      : وتتحدد هذه االختالفات بين األبناء بعوامل متعددة منها       

 ).٥٧م، ٢٠٠٠: سينح. (وطبيعة المواقف المتميزة 

كما أن االتجاه الوالدي المسيطر ينكر ذاتية الطفل وحقوق األبناء مما يؤدي إلى              

 .أبناء يتميز سلوكهم باإلذعان أو العدوان 

 :Over Protectionأسلوب الحماية الزائدة  )ب(

يعرف أسلوب الحماية الزائدة بالميل المفرط لدى األبوين لحماية أطفالهما بـدنياً             

 .فسياً بحيث يفشل الطفل في االستقالل بنفسه ون

بأنه قيام أحد الوالدين أو كليهما نيابة عن الطفل بالواجبات          " هدى قناوي "وتعرفه   

أو المسؤوليات التي يمكنه أن يقوم بها، والتي يجب تدريبه عليها إذا أردنا أن يكون له                

 ).٨٥هـ، ١٤١٤: قناوي. (شخصية استقاللية 

ل الذي يعيش ويتفاعل مع هذا األسلوب ينمو بشخصية ضـعيفة           ومثل هذا الطف   

تعتمد على الغير في قيادتها وتوجيهها، وغالباً ما يسهل استثارتها          ) غير مستقلة (خائفة  

وتتسم هذه الشخـصية بتقبـل      . واستمالتها للفساد نتيجة ضعفها وعدم تحملها المسؤولية      

 .اإلحباط

بية في تكوين شخصية الطفل حيث يتعـود        وال شك أن للحماية الزائدة نتائج سل       

الطفل أن تجاب طلباته فال يستطيع مقاومة اإلحباطات المستمرة في الحياة فهو يرتبـك              

ويضطرب في سلوكه وفي عالقاته االجتماعية، أو ينطوي وينـسحب مـن المجتمـع              
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: إسـماعيل . (لشعوره بالعجز والدونية عن مواكبة اآلخرين في عالقـاتهم وعـاداتهم          

 ).١٤٠م، ١٩٩٦

 :Negligenceاإلهمـــال  )جـ (

وهذا األسلوب يقوم على نبذ الطفل وإهماله، وتركه دون رعاية أو تـشجيع أو               

وقد يكون اإلهمال   . إثابة للسلوك المرغوب، أو محاسبة أو عقاب على السلوك الخاطئ         

 .والنبذ صريحاً وقد يكون غير صريح 

المباالة بإشباع حاجاتـه الـضرورية،      عدم  : وصور اإلهمال والنبذ كثيرة منها     

وعدم إثابته ومدحه عندما ينجز عمالً، أو السخرية منه في حالة استحقاقه الثناء والمدح              

والتشجيع، وهذا يبعث في نفس الطفل روح العدوان والرغبة في االنتقام، واإلفراط في             

ا يتعرض له من    الشعور بالذنب والقلق، وقد يشعر الطفل أنه غير مرغوب فيه نتيجة لم           

كبت وإحباط مستمر وعدم إشباع حاجاته أو حرمانه منها، والحرمان من رعايـة األم              

هو السبب الرئيسي لشعوره باإلهمال؛ ألن الطفل في هذه الفترة المبكرة مـن فتـرات               

عمره يعتمد اعتماداً كلياً وكبيراً على والديه، وخاصة األم بما تحققه له من أمن وأمان               

حب، وبما توفره من حاجات أساسية جسمية ونفسية واجتماعية وبما تمـده            واستقرار و 

به من رعاية وإرشاد وتوجيه فالطفل الذي يتعرض لإلهمال والنبذ يظهر أنواعـاً مـن      

كأن يقوم بسلوك عدواني أو بطريقة سلبية عن طريق االنطـواء           . السلوك المضطرب 

 ).١٦٠م، ١٩٨٤: منصور. (وعدم االكتراث 

لمهمل يقوم بأنواع من السلوك بقصد لفـت نظـر والديـه كالتـدمير              فالطفل ا  

والتخريب، وقد يدعي المرض بصفة متكررة ويمتنع عن األكل والكالم، وقـد يـسلك              

 . سلوكاً عدوانياً، وذلك بسبب ما يشعر به من أن والديه ال يبادالنه الحب واالهتمام 

 :Fondlingالتدليــل  )د(

 على تحقيق معظم رغباته بالشكل الذي يحلو له، وعدم          ويتمثل في تشجيع الطفل    

توجيهه لتحمل أية مسؤولية تتناسب مع مرحلة النمو التي يمر بها، وقد يتـضمن هـذا                
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األسلوب تشجيع الطفل على القيام بألوان من السلوك الذي يعتبـر عـادة مـن غيـر                 

ط الـسلوكية غيـر     المرغوب فيها اجتماعياً، وقد يتضمن دفاع الوالدين عن هذه األنما         

 .المرغوب فيها ضد أي توجيه أو نقد يصدر إلى الطفل من الخارج 

وعالقة اإلفراط بالسلوك العدواني نجد أن اإلفراط في التـسامح مـع األبنـاء               

ألن هؤالء األطفال لم يتعودوا     . والتساهل يؤدي إلى عدم النضج االنفعالي لدى األطفال       

ا يتعرضون إلى مواقف إحباطية يترتب على ذلـك         اإلحباط ولم يتعلموا الفشل، وعندم    

قضم األظافر، والتبول الالإرادي،    : تعرضهم لبعض االضطراب النفسي والعصبي مثل     

 ).٩٢هـ، ١٤١٤: قناوي. (وثورات الغضب 

 :Crueltyالقســوة  )هـ(

ويقصد به استخدام أساليب العقاب البدني والتهديد به، وكل ما يؤدي إلى إثـارة               

 .جسمي كأسلوب أساسي في عملية التنشئة للطفل األلم ال

وهو استخدام أساليب العقاب البدني حيث يتعامل اآلباء بقسوة وبشدة وصـرامة             

مع أبنائهم، ويعاقبونهم على أفعالهم بشدة، ويشعرونهم بالـذنب علـى سـلوكهم غيـر         

 المرغوب فيه، وهذا األسلوب من التربية الصارمة يحاسب الطفل على كـل صـغيرة             

وكبيرة، األمر الذي يجعله يمتنع عن القيام بأي نشاط، ويكف عن المطالبـة بحقوقـه               

وإشباع حاجاته خوفاً من العواقب المترتبة على ذلك، وهي المعاملة القاسية وضـروب             

 .العقاب النفسي والبدني التي يخشاها 

وتؤدي تلك القسوة إلى نشوء شخصية متمردة تنزع إلى الخروج علـى قواعـد             

سلوك المتعارف عليه كوسيلة للتنفيس والتعويض مما تعرضت أو تتعرض لـه مـن              ال

ضروب القسوة، وعلى هذا فإن هذه الشخصية ينتج عنها السلوك العدواني الذي يتجـه              

 . إتالف ممتلكات الغير دون إحـساس بالـذنب، أو تأنيـب الـضمير            : نحو الغير مثل  

 ).٩٤هـ، ١٤١٤: قناوي(
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فقد يكافأ الطفل   . بين السلوك العدواني وعقاب الوالدين    وقد وجدت عالقة موجبة      

ألنه يلجأ إلى العدوان، والمكافأة هنا هي الرضا الذي يحققه بإلحاق األذى أو الـضرر               

باآلخرين، ولكن عندما يتسبب العدوان في أن يعاقب الطفل فإنه يشعر باإلحباط الـذي              

 ).١٦٤هـ، ١٤١٤قناوي، . (يدفعه نحو مزيد من العدوان 

ارتباطاً عالياً بين العقاب الجسدي وازدياد مظاهر       " ماريان ماريون "وقد وجدت    

السلوك العدواني للطفل، فاألطفال الذين يتصفون بأعلى درجات العدوانية لديهم أمهات           

يبحن العدوان، ولكنهن يعاقبن أطفالهن بقسوة عندما يتصرفون بعدوانية، أما األطفـال            

هم ال يتجاهلون السلوك العدواني، ولكنهم يعالجونه بأسلوب غير         األقل عدوانية فإن آباء   

 ).١٣٦هـ، ١٤٠٣: ماريون. (مؤٍذ أو مهين للطفل 

 :Hasitationالتذبذب  )و(

هو التقلب في معاملة الطفل بين اللين والشدة، يثاب مرة عن العمل ويعاقب مرة               

 . معقول أخرى عليه، وتجاب مطالبة مرة ويحرم منها مرة أخرى دون سبب

حيث يعاقب الطفل مـرة فـي موقـف         -وهذا الخط المتذبذب بين الشدة واللين        

 يجعل الطفل حـائراً ال يعـرف الـصواب مـن            -ويثاب مرة أخرى في نفس الموقف     

الخطـأ، كما أنه ينشأ متردداً وغير قادر على حسم األمـور، ويكـف عـن التعبيـر                 

 .الصريح عن آرائه ومشاعره 

شد األساليب خطورة على شخصية الطفل وعلـى صـحته          وهذا األسلوب من أ    

النفسية، حيث أن التأرجح بين الثواب والعقاب، والمدح والذم، واللين والقسوة، وعـدم             

االستقرار في المعاملة يجعل الطفل في حيرة من أمره، ودائم القلق غير مستقر، ومـن               

 ).١٠م، ١٩٨٧: صوان. (ثم يترتب على هذا شخصية متقلبة متذبذبة ومزدوجة

 :Discriminationالتفرقــة  -٢

ويقصد به عدم المساواة بين األبناء جميعاً والتفضيل بينهم بناء على المركز أو              

 .الجنس أو السن، أو أي سبب عرضي آخر 



 - ٥٢ -

فتفرقة الوالدين في معاملة أبنائهما تسبب الشعور بالغيرة، وذلك بـأن يخـص              

ن اإلناث، أو أن يفضال أحد األبناء عن اآلخر ألي          األبناء الذكور بعناية ورعاية أكثر م     

سبب من األسباب، والشعور بالغيرة قد يقود الطفل إلى التخريب أو االعتداء على أخيه              

 .الذي يغار منه، ويظهر غضبه وقلقه بصورة واضحة 

وقد يترتب على هذا األسلوب شخصية أنانية حاقدة، تعودت على األخـذ ممـن               

 ال ترى إال ذاتها واحتياجاتها دون اعتبار أو انتباه لواجباتهـا نحـو              فهي دائماً . حولها

 ).٩٧م، ١٩٨٧: صوان(اآلخرين 

 :تفضيل بعض األطفال على البعض اآلخر -٣

 له أثر سـيئ     -وإن كان في التصرفات الالشعورية    -يعتبر التمييز بين األطفال     

لنسبة لألهـل ولكنهـا     على الطفل، فإذا كان التمييز يحدث في أشياء صغيرة حقيرة با          

فقد تتسامح األم مع ابنها المدلل عندما يفعل بعض األشياء بينمـا            . كبيرة بالنسبة للطفل  

 مثـل هـذه الـسلوكيات      . تؤاخذ اآلخرين على نفس الفعلة أو قد تعطيه بعض المـال          

 . تؤدي إلى مشاكل سـلوكية خطيـرة مـن عدوانيـة وخـوف، وخجـل وانطـواء                

 ).٥٠-٤٩م، ١٩٩٣: الغبرة(

 :تقليد الطفل لآلخرين -٤

. أن التقليد عند الطفل يبدأ في الشهر الخامس أو الـسادس          " عبد اهللا "لقد أوضح   

فتقليد الطفل له أثر كبير في تكوين خلقه وشخصيته، فهو يقلد ما يقع عليه بصره مـن                 

 ). ٣٩م، ١٩٩٨: عبد اهللا. (مظاهر السلوك الحسن والقبيح

 بأن األشخاص الذين (١٩٧٩ ,Zillman)وزيلمان " (١٩٧٣ ,Bandura)باندورا "ويشير 

يتعرضون لسلوكيات عدوانية أو يشاهدونها يكونون عرضـه لالنـشغال بتـصرفات            

عدوانية مماثلة، وأن السلوكيات العدوانية من قبل اآلخرين يمكن أن تلعب دوراً مثيـراً              

 التقليد فهناك أيـضاً     لسلوكيات العدوانية لدى األطفال الميالين للعدوانية، وباإلضافة إلى       

مظهر آخر يجب االهتمام به وهو التقمص لشخصية يعجب بها ويحبها كثيراً فيقلـدها              

وهذا التقليد يختلف عن التقليد السابق، حيث أن التقليد فـي حالـة             . وبشكل ال شعوري  
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وهناك مظهر آخر   . التقمص يكون ال شعورياً، أما التقليد فهو يكون عن وعي وشعور          

ء فعندما يمجد األشخاص الكبار السلوك العدواني أمام األطفال لفظياً، بذلك           وهو اإليحا 

 ). ٦٥م، ١٩٩٨: عبد اهللا(يوحون له باالتصاف بالعدوان 

 :التنافس -٥

تشاجرهم حول  : إن التنافس موجود في كل أسرة لديها أكثر من طفل واحد مثل           

صول على تعزيز معـين     األلعاب، أو تسابقهم على الحصول على امتياز معين، أو للح         

. سواء أكان مادياً أم لفظياً، كل هذه مواقف طبيعية يمكن السيطرة عليها والتحكم فيهـا              

ولكن هناك مواقفاً يمكن أن يوجدها الكبار ويدفعوا الصغار إليها، وتؤدي إلى الـسلوك              

 :العدواني مثل المواقف التالية

 .إيجاد تنافس غير متكافئ مع أطفال آخرين 

 .فل بإخوانه بصفة أو أكثر يتفوقون فيها عليهمقارنة ط 

 .المبالغة في تشجيع التنافس الفردي بين األطفال 
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: المطـرودي . (تشجيع التنافس والتسابق إلى األعمال الـضارة بـاآلخرين         

 ). ٦١-٦٠هـ، ١٤١٧

 :وسائل اإلعالم -٦

لكتـب  التلفزيون، والفيديو، والصحافة، والراديو، وا    : تعتبر وسائل اإلعالم مثل   

ومسرح الطفل من المثيرات الحسية والعقلية واالنفعالية المؤثرة إلى حد كبير في الطفل             

في دراسته التي هدفت إلى دراسة أثر مشاهدة العنف فـي           " الجميل"وقد بين   . الصغير

) ١٥٠(بعض برامج التلفزيون على بعض مظاهر السلوك العدواني لدى عينة قوامهـا             

وقد توصلت الدراسة إلـى أن للبـرامج        . سنة) ١٢ : ١٠ (طفالً من الذكور أعمارهم   

 ).٦٢هـ، ١٤١٧: المطرودي(التلفزيونية أثراً داالً على سلوكيات األطفال العدوانية 

 

 Classification of Aggressionتصنيف العدوان    ٤-٢
توجد تصنيفات عديدة للعدوان تختلف كثيراً في طبيعتها ، ويرجع هذا األمر كما             

نفاً إلى صعوبة التعريف ، مما جعل الباحثين يميلون بتعريفه من خالل تصنيفاته             بينت آ 

، ومن حيث أشكاله أو صـور       )سوياً بنّاء أم مرضياً هداماً      ( المتنوعة من حيث نوعه     

 .التعبير عنه ، ومن حيث توجهه ضد اآلخرين أم ضد الذات

تفاقاً على وجـود نـوعين مـن        فبالنسبة لتصنيف العدوان وفقاً لنوعه ، نجد أن هناك ا         

و العدوان المرضي   . العدوان السوى، والعدوان المرضي، أو العدوان الحميد      : العدوان

 ، أو العدوان فى جانبيه السوى البناء، والمرضي  E. Fromm"  إربك فروم" كما يصنفها 

وقد صـنف  ). ١٢٤م، ١٩٩٣: المغربى ( S.Freud" سيجموند فرويد " الهدام كما يرى 

عدوان إيجابي وسـلبي،  :  العدوان إلى ثالثة محاور تتضمن ثماني فئات "Buss") بص(

 .ولفظي) مادي(وعدوان مباشر وغير مباشر، وعدوان بدني 

والبـدني  ) . كضرب الضحية   ( البدني النشط المباشر    : أما الفئات الثمانية هي     

الوقـوف  (سلبي المباشر   ، والبدني ال  ) المداعبة الجسمية السخيفة    ( النشط الغير مباشر    

) رفض أداء عمـل هـام       ( أو الجلوس إلعاقة المرور ، والبدني السلبي غير المباشر          
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النميمـة  (، واللفظي النشط الغير مباشر      ) إهانة المجني عليه    ( واللفظي النشط المباشر    

 ، واللفظـي الـسلبي الغيـر       ) رفض الكـالم    ( ، واللفظي السلبي المباشر     ) الماكرة  

 ). ٥٢٤-٥٢٣م، ١٩٩٥: عبد اهللا، أبو عباءة) (رفض الموافقة نطقاً أو كتابة (مباشر 

تصنيفاً يشمل أربعـة أبعـاد للـسلوك    ) ١٩٧٩ " ( Zilman" زيلمان " وقد قدم 

 ).١٥، ٢٠٠١فايد، : (العدواني تتفاوت فى مظاهرها التعبيرية ، هى 

 أو الضرر البـدني     ويسعى فيه الفرد المعتدي إلى إلحاق األذى      : العدوان البدني  -١

 . أو المادي باآلخرين، الذين يميلون إلى تحاشى مثل تلك األفعال العدوانية

وهى التي يرمي الفرد من خاللها إلى اإلساءة لآلخرين وخـداعهم           : العدائية -٢

" وكامبـل " "هينس"وطبقاً لتعريف   . دون أن يلحق بهم أي ضرر أو آالم بدنية        

(Hinsies, Campbel, ١٩٧٩))  السلوك الذي يتسم بالغـضب والكراهيـة أو   بأنها

 ). ٣٩هـ، ١٤١٧: المطرودي). (التدمير، كما إنه النشاط الذي يتسم بالعنف

وينظر إليها كوسيلة أو إشارة تسبق العـدوان أو      : Hostilitg التهديدات العدائية  -٣

العداوة المتعمدة، كما أنها تستخدم أحياناً كوسيلة مضادة لمواجهة العدوان أو           

 . داوة الع

ويتمثل في صورة الغضب أو االنزعـاج، والتـي مـن           : السلوك التعبيري  -٤

المحتمل أن تشبه في طبيعتها سلوك العدوان ، ولكنها ال تصل فى صـورتها              

 .  التعبيرية إلى المستويين األول والثاني

لمقياس العدوان   ) ١٢٧– ٩٧م،  ١٩٨٧: حسين(وقد أسفر التحليل العاملي الذي أجراه       

العدوان العام ، والعدوان النشط الخارجي الصريح في        : د خمسة عوامل هي     عن وجو 

مقابل العدوان السلبي الداخلي الضمني ، والعدوان المباشر في مقابل العـدوان الغيـر              

ووفقـاً لـذلك   . مباشر ، والتوتر العدائي ، والعدوان اللفظي في مقابل العدوان البـدني        

 سلوك يصدره الفرد لفظياً كان هـذا الـسلوك أو           أي(التصنيف فقد عرف العدوان بأنه      

بدنياً أو مادياً ، صريحاً أو ضمنياً، مباشراً أو غير مباشر، ناشطاً أو سلبياً، وسيطاً أو                
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على أنه سلوك أملته عليه مواقف الغضب أو اإلحباط،         " (مؤديه"وحدده  ). غير وسيطي 

، وترتـب   ) مشاعر عدائية لديه   أو اإلزعاج من قبل اآلخرين، أو أماله في المقام األول         

على هذا السلوك إلحاق أذى بدني أو مادي أو نفسي للشخص نفسه صاحب السلوك أو               

لذا فإن السلوكيات العدوانية لدى معظم األطفال تتمثل        ). ١٦م،  ٢٠٠١: فايد. (لآلخرين

في السلوكيات العدوانية اللفظية والبدنية، وثمة مالحظـة  هامـة وهـي أن الـسلوك                

اني إذا تعذر تصريفه وتوجيهه إلى المصادر الخارجية المسببة له ارتـد وتوجـه              العدو

: لينصب على الذات الراغبة في العدوان، وفي هذا الصدد يأخذ العدوان أشـكاالً منهـا       

التقدير السلبي للذات، وإدمان المخدرات، واالنتحار، والذي هو يعتبر قمة العدوان على            

 ). ٢٧م، ١٩٩٣: المغربي. (الذات

 :مظاهر العدوان في المرحلة المتوسطة ٥-٢
لقد بينا التصنيفات الخاصة بالسلوك العدواني ويمكن إظهار أشـكال العـدوان            

 :بصورة عامة في

 حيث يشترك الجسد في االعتداء على اآلخرين سواء أكـان           :العدوان الجسدي  

 .هاوغير… الضرب، الركل، الدفع: ومن أمثلته. باستخدام أداة أم بدونها
الشتائم، التهديد،  :  وهو الذي يقف عند حدود الكالم، ومن أمثلته        :العدوان اللفظي  

 .وغيرها… الوعيد،
 وهو العدوان الذي يمارس فيه سلوكاً يرمـي إلـى تحقيـر             :العدوان الرمزي  

اآلخرين، أو يؤدي إلى توجيه االهتمام نحو إهانة تلحق بهم، كاالمتناع عن رد             

 . النظر إلى الشخص أو مقاطعته وتجاهلهالسالم، أو االمتناع عن
 .كالسرقة، والتخريب: العدوان على ممتلكات الغير 
حيث يسعى الفرد إلى إلحاق األذى بغيره من األفراد         : وقد يكون العدوان فردياً    

وقد يكون جماعياً حيث تسعى جماعة إلـى إلحــاق          . والجماعات أو األشياء  

 .األذى بغيرها من الجماعات واألفراد
 وآخـرون عـدة أنـواع مـن الـسلوك وصـفوها            " باترسـون "هذا وحـدد    
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 :بالعدوانية وهي

 .كأن تذكر الوقائع، ولكن بلهجة ساخرة: السلبية واالستهزاء 

 .ويتم بإطالق الصفات التي تقلل من قيمة الطرف اآلخر: التحقير 

كالدق على الحائط، أو الطرق، أو التخبيط على األرض،         : االستفزاز بالحركات  

 ). ٣م، ١٩٨٥البكور، . (و القفز داخل الغرفة، وغيرهاأ

 .مثل مهاجمة إنسان إللحاق األذى به: السلبية الجسمية 

ممـا يجعـل اآلخـرين موضـع ضـحك        : إطالق النكات والعبارات الساخرة    

 .وسخرية

: البكـور . (كطلب اإلذعان الفوري من شخص آلخر     : القيادة واألوامر السلبية   

 ). ٣م، ١٩٨٥

ظرنا إلى مظاهر وأشكال العدوان بصفة عامة، أما بالنسبة إلى العدوان           هذا إذا ن  

الصفي فقد يمارس األطفال أنواعاً مختلفة من السلوك العدواني داخل غرفـة الـصف،    

تتراوح ما بين األلفاظ غير المناسبة، وحتى العـدوان الجـسدي الـذي يلحـق األذى                

 .أو يخرب ما يملكه اآلخرونكما أن الطفل العدواني يمكن أن يسرق . باآلخرين

. ويعتبر السلوك العدواني مزعجاً وباعثاً على االضطراب داخل غرفة الـصف          

فممارسة العدوان من قبل طفل واحد تؤدي إلى زيادة في ممارسة العدوان مـن قبـل                

أطفال آخرين، كما أنه يخلق صعوبات للمعلم واألطفال المتواجدين معـه فـي غرفـة               

وكذلك فإنه يتداخل   . عيق التفاعل االجتماعي السليم بين األطفال     الصف بنفس الوقت، وي   

مع سير العملية التعليمية ويقف حائالً دون توفر الجو التربوي المناسب داخـل غرفـة               

 .الصف
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ويتصف األطفال العدوانيون بميلهم إلى تحقير وإحـراج اآلخـرين، والـسعي            

طفـال غيـر محبـوبين، كمـا أن         وغالباً ما يكون هؤالء األ    . إلشباع فوري لرغباتهم  

عدوانيتهم تثير استجابات مشابهة من رفاقهم مما يزيد في احتمالية ممارسـة الـسلوك              

العدواني بين الرفاق، وقد يؤدي إلى رفض الرفاق وابتعادهم عن الطفل العدواني، مما             

طفل وقد يتحول هذا ال   . يؤثر في تقييم الطفل لنفسه ويدفع به للشعور بالوحدة واالنعزال         

. إلى كبش فداء ويتعرض إلى عقوبات ومضايقات كثيرة لم يكن له آية عالقة سببية بها              

 ).٨م، ١٩٨٥: البكور(
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 : املبحث الثالث
 :Aggression والسلوك العدواني Self - ESteemالعالقة بني تقدير الذات 

 

 "وإرفـن سـتوب   "(Martin Seligman)" مـارتن سـيلجمان  "لقد ناقش كل مـن   

(Ervin Staub) العالقة بين اإلحساس الزائد بقيمة الذات، والسلوك العدواني عند األطفال 

وقد وجدا في تقريرهما عن السلوك العدواني عند األطفال أن هؤالء المتمردين لـيس              

 لديهم تقدير ذات منخفض، كما أكدا أن األطفال العدوانيين يميلوا للوم اآلخـرين بـدالً               

 .هم السلبيمن لوم أنفسهم على سلوك

على ذلك بأن سمة أطفال هذا العصر عندما يواجهون تجربـة        " سيلجمان"ويعلق   

فاشلة في الحياة فهم يريدون بدالً من ذلك تقدير ذات مضمون يعتمد على المهارة فـي                

األداء الجيد، وتحمل المسؤولية الشخصية، ومعاملة اآلخرين معاملة جيدة، كما تقتـرح            

ت درجات تقدير الذات، ولكن ما هو األساس الذي يعتمد عليـه            أن المسألة ليس  " ستوب"

على أن األطفال إذا لم يكن لديهم الوسائل االجتماعيـة          " ستوب"تقدير الذات؟ كما تؤكد     

القيمة لكسب الصورة االجتماعية الجيدة وكسب الكفاءة واألداء الجيـد فـي المدرسـة              

 .لوك العدوانيوالعالقة الجيدة مع األصدقاء سوف يتجهون إلى الس

وقد كان هناك اعتقاد سائد بأن تقدير الذات المنخفض هو السبب فـي الـسلوك                

 & Levin)" ليفين وماكـديفيت "، (Gondolf)" جون دولف"العدواني، ومن هؤالء العلماء 

Mcdveritt ستوب"، (١٩٩٣ "(Staub ١٩٨٩). 

 الذين لديهم سلوك    إال أن الدراسات الحديثة لم تؤكد هذا بعد، فعلى الرغم من أن            

عدواني لديهم تقدير ذات مرتفع، إال أنه يوجد كثيرون غير عدوانيين ولديهم تقدير ذات              

 يؤكد على أن النرجسية، وتقدير الذات غير        (Baumeister)" بومستير"مرتفع، لذا نجد أن     

المستقر هما أكثر العوامل التي تساعد في توقع السلوك العدواني، ومن وجهـة نظـره               

اً أن أكثر ما يصور العالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني هو نظرية تهديـد               أيض
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األنا التي تعتبر السلوك العدواني وسيلة للدفاع عن نظرة الفرد المفضلة لذاته، عنـدما              

 .(P٢٦ ,٢٠٠٠ ,Baumeister)يحاول أي شخص أن يقلل من قدره أو يشوه  صورته 

  Boden، بـودن  Smart وسـمارت  Baumeisterتير بومس(وتأييداً لهذا الكالم وجد  

، أن تقدير الذات مرتبط بالسلوك العـدواني، فالقتلـة والمغتـصبون وشـباب              )١٩٩٦

 .العصابات كلهم لديهم إحساس قوي بسيادتهم

 تؤكد على أن تقدير الـذات المـنخفض   (Ervin Staub)" إرفين ستوب"لذا نجد أن  

 ).P١ ,١٩٩٩ ,Staub. ( الرؤية التقليدية لتلك العالقةيتسبب في السلوك العدواني تعتبر من

تؤكد على أن تقدير الذات المرتفع      " بومستير"وعلى ضوء ما سبق نجد أن نظرة         

هو الذي يؤدي إلى السلوك العدواني، وليس تقدير الذات المنخفض، وتؤكـد علـى أن               

 الـذات المرتفـع،     األدلة التجريبية تعارض هذا االعتقاد، واألحرى أن نقول أن تقدير         

وباألخص عندما يقابل أي فرد لديه تقدير ذات مرتفع، ونظرة راضية عن نفسه ضـد               

 & Baumeister)أي تهديد خارجي يقلل من قيمته بنفسه يتحول سلوكه إلى سلوك عدواني 

Boden, ١٩٩٨, Pكما أكدت معظم الدراسات أن التأثير السلبي كاإلحبـاط، وخيبـة   . (١١٥

 ودوود  Dollardدوالر ( السلوك العدواني ومن هذه الدراسات دراسـة  األمل يؤدي إلى

Dood  وميلر Miller  مورر Mowrer  وسيرس Sears  ١٩٣٩ .( 

  أن التعبيـر عـن   (١٩٩١ ,Heatherton & Polivy)" هيثرتون وبـوليفي "وقد أوضح  

ومجمـل  . (٢٧.P ,٢٠٠٠ ,Baumeister). تقدير الذات مرتبط بالحالة النفسية والعاطفية للفرد

في أن المسألة ليست درجات تقدير الذات بمعنى تقدير الذات          " ستوب"القول ما اقترحته    

. المرتفع أو المنخفض، ولكن األهم هو األساس الذي نعتمد عليه فـي تقـدير الـذات               

فاألطفال والشباب يحاربون لكسب صورة إيجابية عن أنفسهم، وأنهم إذا لم يكن لـديهم              

ماعية القيمة لكسب هذه الصورة االجتماعية وكسب الكفاءة واألداء الجيد          الوسائل االجت 

في المدرسة والعالقة الجيدة مع األصدقاء، فسوف يميلون إلى السلوك العدواني لفعـل             

 . (P٣ ,١٩٩٩ ,Patten). ذلك
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مـا هـو شـعور طفلـي        : لقد انشغل اآلباء بتقدير الذات عند األبناء ويسألون       و 

 في كتاباتها عـن  (١٩٩٣ ,Lilian Katz)" ليليان كاتز" وتسأل (١٩٩٩ ,Woods)بذاتها؟ /بذاته

تقدير الذات إذا ما كنا نتمنى تقدير ذات أطفالنا أو النرجسية، والتـي عرفتهـا بأنهـا                 

فهل من الممكن أن يكـون  . (٢.P ,١٩٩٣ ,Katz)، (١.P ,١٩٩٩ ,Patten). انشغال زائد بالذات

 و أن طريقنا في تنمية تقدير ذات أطفالنـا مـضلل؟ وهـل       لدينا تقدير ذات زائد جداً، أ     

هناك سلوكيات أخرى للطفل يجب أن يركز عليها اآلباء لتحسين تقدير الذات؟ لذا تؤكد              

 أن الناس هم كائنات اجتماعية، ويجب أن يكون بينهم ثقـة   Carol Wood" كارول وود"

صر الحيوية في تطوير اإلنسان،     متبادلة، وأن تقدير الذات له أهمية، فهو واحد من العنا         

 ،,١٩٩٩ ,Patter) (٤.Pوأنه ال يعتمد فقط على احترام الذات، ولكن أيضاً االحترام المتبادل 

ولقـد  . وهذا يؤكد على أهمية االحترام المتبادل بين األب وابنه في تنمية تقدير الـذات             

لعدواني اللفظـي   في دراسة عن تأثير سلوك األباء ا(١٩٩١ ,Solomon)" سولومون"وجد 

على تقدير ذات األبناء المدرسي والتحصيل الدراسي أن أهم األسباب والنتائج النفـسية             

لسوء معاملة األطفال يرجع الستخدام األباء الصراخ، والتهديد في المنزل، واألمـاكن            

العامة كوسيلة للتحكم في سلوك األطفال، وأن معظم اآلباء يهددون أطفالهم بالعـدوان             

 . لكي يطيعوهمالبدني

كما أن العدوان النفسي له تأثير أكثر من العدوان البدني بالنسبة لألطفال، ويؤكد              

لذا . (١٩٩١) Harrop" وهاروب " Gelles"جيليس"،  Strus" ستروس"،  Vissing" فيسنج"ذلك 

من الضروري أن نعزل تأثيرات العدوان اللفظي على األطفال مـن تـأثيرات سـوء               

ولقياس التأثيرات المختلفة لـسوء المعاملـة   . (P٣٤٥ ,١٩٩١ ,Solomon)ية  المعاملة البدن

، ومعلومـات عامـة     )تقدير الطفل لذاته  (البدنية اعتمد الباحث على معلومات شخصية       

، ولقد اختار الباحث مقياس تقدير الذات؛ ألن معظـم الدراسـات            "اإلنجازات الدراسية "

 المعاملة البدنية لديهم تقدير ذات منخفض       تؤكد على أن األطفال الذين يتعرضون لسوء      

إلى أن  " فيلكر"، وقد ذهبت    )١٩٩٢،  Keller، كيلر   Grossجروس  (عن األطفال اآلخرين    
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أعظم العوامل تأثيراً في نمو تقدير الذات هو نوعية عالقات الطفل مع األشخاص مـن               

لذين يحتـك بهـم    لديه، وهم األشخاص ا Signi ficant Othersذوي األهمية السيكولوجية 

الطفل باستمرار، ويكبرونه أو الذين يدركهم باعتبارهم أفراداً حـائزين علـى القـوة              

والنفوذ، أو الذين يملكون تقديم الثواب له أو توقيع العقاب عليه أو كل ذلك، ومن خالل                

 يـدعم   Fedbackتفاعل الطفل مع هؤالء األفراد يحصل على تغذية راجعـة أو عائـد   

ماء والجدارة والكفاءة والتقدير، لذا يمثل اآلبـاء األفـراد ذوي األهميـة             شعوره باالنت 

السيكولوجية لديه، وعندما ينمو ويدخل في مراحل النمو التالية، يشارك اآلباء أفـراداً             

آخرين في هذه األهمية كاألصدقاء والزمالء والمعلمين، ومع ذلك يظل اآلباء مركـزاً             

 ذلك يبقى اآلباء أصحاب اإلسهام األكبر في نمو تقدير          مميزاً بين هؤالء الهامين، وعلى    

  Ervin Staub" إرفين ستوب"، وقد أوضحت (٢٠٧-P٢٠٢ ,١٩٧٤ ,Felker). الذات عند أبنائهم

أن هناك عدة طرق قد تؤدي باألطفال أن يصبحوا عدوانيين وخاصـة األوالد، فمـن               

لسلوك العـدواني، وخاصـة     الممكن أن يكونوا عدوانيين بسبب سماح الوالدين باتخاذ ا        

 .(P١ ,١٩٩٩ ,Staub)تشجيع اآلباء ألبنائهم ليكونوا قاسين، وعدوانيين 
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 :التعليم املتوسط: املبحث الرابع
 

 :مفهوم التعليم المتوسط ١-٤
 Intermediate:  المدرسة المتوسطة بعدة تعريفات منها(١٩٧٣ ,Good)يعرف جود 

School :    ل الذين هم في الصفوف الوسطى، وتنتهي غالباً        أي المدرسة التي تضم األطفا

: أي المدرسة التي تضم أطفال الصفوف: junior High Schoolبالصفين السابع والثامن، و

أي : middle Schoolالسابع، والثامن، والتاسع، أو الحلقة األولى من التعلـيم الثـانوي، و  

ائية، وغالباً مـا يكـون      المدرسة التي تضم الصفوف التي تلي صفوف المدرسة االبتد        

 .(٣١٢ pp ,١٩٧٣ :Good)متوسط العمر فيها أربعة عشر عاماً 

التعليم الذي يعد النشء لمرحلة المراهقـة،       : (والتعليم المتوسط، أو اإلعدادي هو    

. ويتوسط هذه النوع من التعليم المرحلة االبتدائية، والمرحلة الثانوية        ). وللتعليم الالحق 

ة الطفولة المتأخرة ومرحلة المراهقة، ويقابل التعليم المتوسط في         ويقع وسطاً بين مرحل   

السابعة، والثامنة، والتاسعة من السلم التعليمـي األساسـي،         : الغالب السنوات الدراسية  

ويمكن اعتبار المرحلة المتوسطة ضمن مرحلة التعليم اإللزامي في الدول التي يـصبح             

ة عشرة من العمر، ويطلق عليها أحيانـاً الحلقـة          فيها التعليم إلزامياً حتى السنة الخامس     

 ).١٢١، ١٢٠م، ١٩٩٦: فالوقي، والقذافي(. األولى، أو اإلعدادية من التعليم الثانوي

 :وقد بين وضع خصائص المدرسة المتوسطة في النقاط التالية
 .االنتقال التدريجي من التعليم االبتدائي إلى التعليم الثانوي -أ 

يات استكشافية رائـدة، وجـدول مدرسـي يتـصف          مقررات دراسية، وفعال   -ب 

 .بالمرونة

تفريد التعليم بحيث يتناسب واختالف نسب النمو العقلـي والفـسيولوجي            -ج 

 .للمتعلمين

 .هيئة تعليمية متعددة االختصاصات -د 

تنوع مؤهالت المعلمين ما بين التركيز على المـتعلم، والتركيـز علـى              -ه 
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 .المادة الدراسية

 .عالقات اإلنسانيةالتأكيد على اإلرشاد وال -و 

م،  ١٩٨٢: مـصلح . (عدم التشديد على الفعاليات االجتماعيـة المرهفـة        -ز 

٦٠-٥٨ .( 

 

 :خصائص النمو في المرحلة المتوسطة ٢-٤
يدخل الطالب في مرحلة التعليم المتوسط مرحلة جديدة وهامة من مراحل النمو،            

ة في نسب النـضج     وهي مرحلة المراهقة المبكرة، إذ يشهد الطالب فيها تغيرات كبير         

. والنمو، وما يصاحب ذلك من تغيرات فسيولوجية وعقلية تنقل الطفل إلى عالم الكبـار             

ففي هذه المرحلة يحدث ما يسمى باالنفجار في النمو الجسدي، كما أنها فترة اسـتيقاظ               

وتمتاز هذه  . القدرات العقلية الطائفية أو الخاصة، كالقدرة الميكانيكية، واللغوية وغيرها        

لمرحلة أيضاً بأنها فترة االنتقال من بيئة معروفة، وهي بيئة األطفال إلى بيئة جديدة لم               ا

يعهدها الطفل من قبل، مما يساعد بصورة ما في ظهور عدد من مشكالت التكيف مـع                

 ). ٣٣٧هـ، ١٤١٣: عقل. (البيئة الجديدة

 :ومن أهم خصائص تلك المرحلة

 :  النمو الجسمي والحركي١-٢-٤

رحلة المراهقة المبكرة بأنها مرحلة نمو سريع في الجـسم، إذ يالحـظ             تتميز م 

زيادة مفاجئة في الطول والوزن، وحجم الذراعين والساقين والقدمين، وأجزاء الجـسم            

) وخاصة في السنوات األولى من هذه المرحلـة       (وينتج عن هذا النمو السريع      . األخرى

 الدقة والتحديد، ويشعر بالتعب ألقل      عدم استطاعة المراهق التحكم في حركاته من حيث       

مجهود، ويميل إلى الكسل والخمول مقارنة بطفل المدرسة االبتدائية، تؤثر هذه الزيادة            

في النمو الجسمي وما يصاحبها من تغيرات داخلية في صحة المراهق، ويصبح أكثـر              

هـ، ١٤١٣: عقل(تعرضاً لإلصابة باألمراض، وخاصة في السنوات األولى للمراهقة،         

٣٣٨.( 
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 :  النمو العقلي٢-٢-٤

يقوي الذكاء ويبلغ مداه في أواخر هذه المرحلة، ويصل النـضج إلـى درجـة               

الكمال عند سن السادسة عشرة بالنسبة لألفراد العاديين، وفي هـذه المرحلـة يكـون               

 اإلدراك الحسي أدق وأضبط، ويقوي االنتباه اإلرادي، وتزداد القـدرة علـى حـصر              

العمل، كما يقوي التخيل والتفكير في المستقبل، واإلغراق فـي أحـالم            الذهن في أداء    

اليقظة، واالبتعاد عن الواقع، ويظهر الميل إلى التفكير في المعنويات المجردة، وعـدم             

التقليد في اعتناق المبادئ، والتردد في قبول األوامر والنواهي، ويأخذ التفكير الـديني             

. شة والمجادلة، والميل إلى القراءة الحرة واإلطالع الواسع       اهتماماً بالغاً يؤدي إلى المناق    

 ).١٦٧، ١٦٦هــ، ١٣٩٧عيسى، (

 :  النمو االجتماعي٣-٢-٤

يشهد النمو االجتماعي في هذه المرحلة تغيرات كثيـرة، ويحـاول المراهقـون          

اكتساب الصفات المرغوبة، ويتسع نطاق االتصال االجتماعي، ويبرز االهتمام بالمظهر          

ي، والرغبة  في االستقالل االجتماعي، والميل إلى الزعامة، وينمـو الـوعي،             الشخص

والمسؤولية االجتماعية، والتذبذب بين األثرة واإليثار، والوعي بالمكانة االجتماعية التي         

ينتمي إليها المراهق، وتعتبر المنافسة والمسايرة من مظاهر العالقات االجتماعية فـي            

 ).٣٦٠-٣٥٦م، ١٩٩٥: زهران(مرحلة المراهقة المبكرة 

 ):الوجداني( النمو االنفعالي ٤-٢-٤

يزداد شعور المراهق بذاته وحساسيته لها، ويصبح سريع التقلب انفعاليـاً، وال            

يثبت على حال، فهو فرح مبتهج ألمر معين حيناً، ومكتئب بائس لنفس األمـر حينـاً                

 في عالم آخر خارج البيئة      أخر، والمراهق في هذه المرحلة في شوق إلى أن يجد نفسه          

األسرية، وربما خارج البيئة المدرسية، يحيط به الزمالء واألصدقاء، عالم فيه حريـة             

واستقالل، وتخلص من التبعية الطفلية، ويرى أن والديه ومعلميه عوائـق فـي سـبيل               

تحقيق رغباته، وتشيع بين المراهقين نوبات الغضب والتوتر والتمسك بآرائهم، والبحث           

 أخطاء اآلخرين ونقد تصرفاتهم، وعموماً تتميز هذه المرحلة بأنواع كثيـرة مـن              عن
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الصراع والتقلب االنفعالي الذي ربما يعود إلى التغيرات المختلفة والمتسارعة في هـذه     

 ). ١٢٧-١٢٥م، ١٩٩٢: جابر. (المرحلة من مراحل النمو

ـ           تقاللية وتزايـد   معنى ذلك أن أهم مظاهر النمو لطالب المرحلة المتوسطة االس

أهمية جماعة األقران، والنضج الجنسي، واالجتماعي، والعقلي، وتطور القيم، وقواعد          

وهذا يؤدي بنا إلى القول بأن المرحلة المتوسطة مرحلة هامة اكتسبت أهميتها            . السلوك

من أهمية التغيرات المختلفة التي تصاحبها وأثرها في شخصية الطالب، مما يؤدي إلى             

تعليم المتوسط أهمية كبيرة نتيجة للدور الذي يقوم به تجاه الطالب فـي هـذه               إكساب ال 

 . المرحلة
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א א א
يعرض الباحث هنا الدراسات السابقة في مجال بحثه أو القريبة منه، وقد تـم              

 :ترتيب الدراسات السابقة من األحدث إلى األقدم على النحو التالي

 .سات متعلقة بتقدير الذاتدرا: المبحث األول –

 .دراسات متعلقة بالسلوك العدواني: المبحث الثاني –

 .دراسات متعلقة بالعالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني: المبحث الثالث –

 .التعقيب على الدراسات السابقة –

 -:الدراسات املتعلقة بتقدير الذات: املبحث األول
א− א :א
 ) هـ١٤٢٠(غادة بنت عبداهللا بن علي الخضير   :دراسة - ١

فاعلية برنامج تدريبي توكيدي في تنمية تقدير الذات لدى عينة من طالبات             : بعنوان

 .الجامعة مرتفعات األعراض االكتئابية 

 : هدفت الدراسة إلى ما يلي  : أهداف الدراسة

الذات لدى عينـة مـن       التحقق من فاعلية برنامج تدريبي توكيدي في تنمية تقدير           – ١

 .طالبات الجامعة مرتفعات األعراض االكتئابية 

 . التحقق من فاعلية البرنامج التدريبي التوكيدي في خفض درجة االكتئاب لديهن– ٢

" سعود"طالبة من طالبات جامعة الملك      ) ٣٨(تكونت عينة الدراسة من     : عينة الدراسة 

إلى مجموعتين متكافئتين من حيث العمر،      الالتي تعانين من االكتئاب، وقد تم تقسيمهن        

 . ودرجة االكتئاب، ودرجة تقدير الذات، إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية

 :استخدمت الباحثة في دراستها األدوات التالية  : أدوات الدراسة

 .  مقياس تقدير الذات من إعداد الباحثة –
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، "فهد الدليم "طائف من إعداد     مقياس االكتئاب الصادر عن مستشفى الصحة النفسية بال        –

 ) . م١٩٩٣(وآخرين 

 .  البرنامج التدريبي التوكيدي من إعداد الباحثة –

 : أسفرت نتائج الدراسة عما يلي  : نتائج الدراسة

عدم وجود فروق دالة إحصائياً في درجة االكتئاب بين نتـائج القيـاس القبلـي                -١

 . والقياس البعدي للمجموعة التجريبية 

وق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير الذات بين نتائج كل من القياس        وجود فر  -٢

القبلي، والقياس البعدي للمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التوكيدي وذلك          

 . لصالح القياس البعدي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات رتـب أفـراد المجمـوعتين               -٣

ير الذات بعد تطبيـق برنـامج التـدريب         الضابطة والتجريبية على مقياس تقد    

 .التوكيدي، وذلك لصالح المجموعة التجريبية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الرتب لـدرجات المجموعـة             -٤

الضابطة والمجموعة التجريبية، في االكتئاب  بعد تطبيـق برنـامج التـدريب             

 . التوكيدي، وذلك لصالح المجموعة التجريبية 

 : على الدراسةالتعليق

وإن كان موضـوعها ال يـرتبط مباشـرة مـع موضـوع             -أظهرت الدراسة   

 أهمية التنشئة الوالدية السليمة التي ال تؤدي إلى االكتئاب، ألن االكتئاب من             -الدراسـة

بعض المتغيرات التي تؤثر على نمو تقدير الذات لـدى الفـرد، وأن خفـض درجـة                 

 . بياالكتئاب يرتبط بتقدير الذات اإليجا

  ):م١٩٩٦(محمد حسن المطوع : دراسة  - ٢

التوازن النفسي لطالب وطالبات المرحلتين اإلعدادية والثانويـة، وعالقتـه           : بعنوان

 . بالدافع لإلنجاز، واالتجاه نحو االختبارات، وتقدير الذات بدولة البحرين 
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 : أهداف الدراسة 

لتوازن النفـسي وبعـض     هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين ا        

الدافعية لإلنجاز، واالتجاه نحو االختبارات، وتقدير الطالب لذواتهم فـي   : المظاهر مثل 

الجنس ، والمرحلة التعليمية، الصف الدراسي ،       (ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية     

 ). والمستوى االقتصادي واالجتماعي ، والعمر الزمني، وترتيب الطالب في األسرة

طالٍب مـن المـرحلتين اإلعداديـة       ) ١٠٧(تكونت عينة الدراسة من     : دراسة  عينة ال 

 ) .  من اإلناث ٥٧ ذكراً و ٥٠(والثانوية 

 : أدوات الدراسة

مقياس التـوازن النفـسي ،      : لجمع المعلومات استخدم الباحث أربع أدوات هي        

. دير الـذات    ومقياس االتجاه نحو االختبارات ، ومقياس الدافعية لإلنجاز ، ومقياس تق          

وذلـك  " لبيرسـون "معامل االرتباط   : كما تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية، منها      

لتحديد مدى العالقة بين التوازن النفسي، وبعض المظاهر، مثـل الدافعيـة لإلنجـاز،              

واالتجاه نحو االختبارات، وتقدير الطالب لذواتهم ، وكذلك أسـلوب تحليـل التبـاين              

 .الت الفروق بين المتغيرات الديموجرافيةاألحادي الختبار دال

 :نتائج الدراسة 

 :     من أهم نتائج الدراسة 

 وجود ارتباط موجب دال مابين تقدير الذات، واالتجاه نحـو االختبـارات لعينـة               – ١

 كما يوجد ارتباط موجـب دال مـا        ). ٠,٠٠٥(الدراسة اإلجمالية عند مستوى ثقة      

 اإلنجاز لعينة الدراسة اإلجماليـة عنـد مـستـوى         بين تقدير الذات، والدافع إلى      

 . ٠,٠٥ثقـة 

 ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الجنسين في كل من متغير التـوازن النفـسي،                – ٢

 . والدافع إلى اإلنجاز وتقدير الذات، واالتجاه نحو االختبارات 

 :التعليق على الدراسة
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وطالبات المرحلتين اإلعداديـة    تؤكد الدراسة على أهمية التوازن النفسي لطالب        

تقدير الذات التي ترتبط ارتباطاً داالً بين       : والثانوية، وعالقة ذلك ببعض المتغيرات منها     

 الدافع إلى اإلنجاز، واالتجاه نحو االختبارات اللذَين يلعبـان دوراً هامـاً فـي تكيـف               

 .يالطالب أو الطالبة مع المدرسة، مما ينشأ عنه تقدير ذات مدرسي إيجاب

 

  . )م١٩٩٣(محمد شوكت  : دراسة - ٣
 .تقدير المراهق لذاته، وعالقته باالتجاهات الوالدية، والعالقات مع األقران : بعنوان

 : أهداف الدراسة 

هدفت الدراسة إلى دراسة الفروق بين ثالث مجموعات تمثل ثالثـة مـستويات             

 الوالدية، كما يدركها    مرتفع، متوسط، منخفض، وذلك في االتجاهات     : لتقدير الذات هي  

 .األبناء، والعالقات مع األقران

 : عينة الدراسة 

طالباً مـن طـالب     ) ٣٨٨(طالباً اختيروا من    ) ١٥٠(تكونت عينة الدراسة من     

 .الصف الثاني الثانوي العام بمدينة اإلسماعيلية بجمهورية مصر العربية

 : أدوات الدراسة 

 الذات لـدى المـراهقين، ومقيـاس        اشتملت أدوات الدراسة على مقياس تقدير     

االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء، ومقياس العالقات االجتماعيـة بـين الطـالب             

وجميعها من إعداد الباحث، واختبار توني للذكاء، واسـتمارة المـستوى االجتمـاعي             

 :النتائج التاليةاالقتصادي لألسرة، وتم التوصل إلى 

 المجموعات الثالثة في إدراك اتجاهات اآلباء       توجد فروق دالة إحصائياً بين     -١

. التي تتسم بالديمقراطية مقابـل التـسلطية، واالسـتقالل مقابـل االتكـال            

فالمراهقون ذووا المستوى المرتفع من تقدير الذات أدركوا اتجاهات اآلبـاء           

 .بأنها تتسم باالستقالل والديمقراطية
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ثالثة في اتجاهات األمهـات     ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المجموعات ال        -٢

 .كما يدركها األبناء

 :التعليق على الدراسة

أكدت الدراسة على أن أساليب المعاملـة الوالديـة القائمـة علـى الديمقراطيـة                

كما . واالستقالل، والبعيدة عن التسلط واالتكال، أو االعتماد الزائد على األب واألم          

 .قين الذكور من األبناءأدى ذلك إلى زيادة تقدير الذات لدى المراه

 

  : )م١٩٩٠(محمد فتحي عكاشة :  دراسة - ٤

تقدير الذات وعالقته ببعض المتغيرات البيئية والشخصية لمجموعـة مـن           (: بعنوان  

 ) . أطفال مدينة صنعاء

 : هدف الدراسة 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر أشكال الرعاية التي يعيش في كنفها الطفل علـى              

ه لمفهوم إيجابي عن ذاته ، وبالتحديد على تقديره لذاته باعتبار أن تقدير             تكيفه، وتكوين 

كما تهدف الدراسة إلى معرفـة أثـر        ) . أحد المكونات الهامة لمفهوم الذات    (الذات هو   

نوع الرعاية االجتماعية للطفل على تقديره لذاته، ومعرفة األثر الذي يتركـه حرمـان              

كما هـدفت الدراسـة إلـى       . على تقدير الطفل لذاته   الطفل من أحد الوالدين أو كليهما       

 . معرفة دور كل من الجنس والعمر الزمني للطفل في تقديره لذاته

 :عينة الدراسة 

عامـاً  ) ١٢,٥ ،   ٩,٥(طفل تتراوح أعمارهم بـين      ) ١٩٧(أجريت الدراسة على    

 ).م٨٤/١٩٨٥(بالجمهورية العربية اليمنية في العام الدراسي " صنعاء"مـن أطفال مدينة 

طفـالً  ) ٤٢(وتم تقسيم مجموعة األطفال المختارين من دار رعاية األيتام وعددهم           

إلى ثالثة أقسام ، طبقاً لحالة الحرمان بفقد األب، أو األم أو كليهما، كما تم تقسيم األطفال                 

 . في مؤسسة رعاية األحداث إلى أيتام وغير أيتام 

 : أداة الدراسة 
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" تقـدير الـذات   "   بهدف قياس     Lawswq" لويزك"مقياس  اعتمدت الدراسة على      

وقد اختيرت أسئلة المقياس بحيث تغطـي المجـاالت         . لدى أطفال المدرسة االبتدائية     

 . الرئيسة التي ثبت أهميتها بالنسبة للطفل من خالل الدراسات اإلرشادية المبكرة 

 : نتائج الدارسة

عيش في كنفها الطفل دوراً هامـاً فـي          أظهرت  الدراسة أن لنوع الرعاية التي ي        – ١

حيث تمت المقارنة بين ثالثة أشكال للرعاية متمثلـة فـي الرعايـة             . تقديره لذاته 

. األسرية ، ودور رعاية األيتام، وأخيـراً الرعايـة فـي مؤسـسات األحـداث                

وأوضحت النتائج أن أعلى المجموعات في تقدير الذات هي مجموعـة األطفـال             

 في الترتيب مجموعة األطفال األيتـام ، وتـأتي فـي المـؤخرة              العاديين ، يليهم  

 . مجموعة األطفال المودعين بمؤسسات األحداث 

  كشفت الدراسة عن وجود تأثير واضح لحرمان الطفل من أحـد والديـه علـى                – ٢

 .تقديره لذاته ، ويزداد هذا التأثير بفقد كال الوالدين 

 الطفل لذاته، وتحصيله الدراسـي خاصـة         أكدت الدراسة وجود عالقة بين تقدير      – ٣

 . بالنسبة لمقرري اللغة العربية والرياضيات 

 :التعليق على الدراسة

أشارت الدراسة إلى أهمية ونوع الرعاية التي يعيش في كنفها الطفـل، والتـي              

تؤثر على تقدير الذات لدى الطفل، فحرمان الطفل من أحد الوالدين أو كليهمـا يـؤثر                

 .اً على تقدير الطفل لذاتهتأثيراً سلبي
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 ) ١٩٨٩(عالء الدين كفافي : دراسة  - ٥

تقدير الذات في عالقته بالتنشئة الوالدية، واألمن النفسي، دراسة في عمليـة             : (بعنوان

 ) .تقدير الذات

 :هدفت الدراسة إلى بيان  : هدف الدراسة

ية التي يمكـن أن     العالقة بين تقدير الذات، وبعض المتغيرات النفسية واالجتماع       

ترتبط به ارتباطاً عالياً، وهي التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء، والـشعور بـاألمن              

 . النفسي 

 : عينة الدراسة 

من طالبات المرحلة الثانوية، مـن الطالبـات        ) ١٥٣(تكونت عينة الدراسة من     

دائها علـى   القطريات وغيرهن من الجنسيات العربية األخرى ، اعتمدت الدراسة في أ          

مقاييس التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء من إعداد الباحث ، ومقياس األمن من وضع              

 " . كوبر سميث"، ومقياس تقدير الذات من وضع " إبراهام ماسلو"

 : نتائج الدراسة 

 :    توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

 .  وشعور االبن باألمن النفسي أساليب صحيحة من وجهة النظر النفسية والتربوية،– ١

 .  هناك عالقة موجبة بين الشعور باألمن، وتقدير الذات – ٢

 

 :التعليق على الدراسة

أشارت الدراسة إلى أهمية اتباع األساليب الصحية في تنشئة األبناء، ألن ذلـك             

 أن تقدير الذات  (معنى ذلك   . ينعكس على شعور االبن باألمن الذي يرتبط بتقدير الذات        

 ).يرتبط ارتباطاً عالياً بأساليب التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء
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  )١٩٨٨(علي محمود شعيب : دراسة - ٦

نمذجة العالقة السببية بين تقدير الذات، والقلق، والتحصيل الدراسـي لـدى             : بعنوان

 . المراهقين من المجتمع السعودي 

 :سئلة التالية حاولت الدراسة اإلجابة على األ : هدف الدراسة

 إلى أي مدى يختلف المراهقون الذكور عن اإلناث في المجتمـع الـسعودي فـي              – ١

 درجة تقديرهم للذات ؟ 

 إلى أي مدى يرتبط التحصيل الدراسي لدى المراهقين فـي المجتمـع الـسعودي               – ٢

 بدرجة القلق لديهم ؟ 

ـ            – ٣ صيل الدراسـي ،     هل من الممكن وضع نموذج للعالقة السببية بين كل من التح

 والقلق، وتقدير الذات لدى المراهقين في المجتمع السعودي ؟ 

اعتمدت الدراسة على عينة من تالميذ وتلميـذات نهايـة المرحلـة             :  عينة الدراسة 

تلميذة ، حيـث بلـغ      ) ١٤٤(تلميذ ،   ) ١٤٨(المكرمة مقدارها   " مكة"المتوسطة، بمدينة   

ولقد . عاماً) ١٥,٢( بلغ متوسط عمر اإلناث      عاماً، بينما ) ١٥,٤(متوسط عمر الذكور    

تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية من بين التالميذ والتلميذات فـي نهايـة المرحلـة               

: هذا ولم يشترط في العينة شـروط خاصـة مثـل          . المكرمة  " مكة"المتوسطة بمدينة   

 .المستوى االقتصادي، أواالجتماعي، أو نسب الذكاء 

ــة ــداد  : أدوات الدراس ــصريح إع ــق ال ــاس القل ــى مقي ــة عل ــدت الدراس  اعتم

)Castanida, وقد قام . ، وهي أداة تستخدم في قياس القلق لدى األطفال والمراهقين )١٩٥٦

الباحث بنقل المقياس إلى العربية ليناسب عينة من المـراهقين فـي نهايـة المرحلـة                

 " . يةالمملكة العربية السعود"المكرمة في "مكة "المتوسطة بمدينة 

وهي أداة تستخدم لقياس تقدير الـذات       " رونالد شيني "ومقياس تقدير الذات إعداد      

) تحـت (مفردة يجاب عنها بوضع عالمـة       ) ٤٥(لدى المراهقين ، وتتكون األداة من       

 . المفردة التي ال تتفق مع ما يشعر به 
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 : من أهم نتائج الدراسة  : نتائج الدراسة

ة إحصائية بين الذكور واإلناث مـن تالميـذ المرحلـة            ال توجد فروق ذات دالل     – ١

 . المتوسطة في درجة تقديرهم للذات أو األبعاد المكونة له 

 يرتبط التحصيل الدراسي لدى كل من الـذكور واإلنـاث فـي نهايـة المرحلـة                 – ٢

 . المتوسطة سلبياً مع درجة القلق لديهم 

ل الدراسي لدى المراهقين في المجتمـع        أن للقلق تأثيراً سلبياً مباشراً على التحصي       – ٣

 . السعودي 

 أن بعض مكونات تقدير الذات كتقدير المراهق لذاته كقيمة في الحيـاة والتكيـف               – ٤

 . المدرسي، ليس بينها وبين التحصيل الدراسي عالقة سببية 

 .  أن ثمة عالقة سببية ظهرت بين التقدير االجتماعي للذات والتحصيل الدراسي– ٥

 :يق على الدراسةالتعل

وإن كان موضوعها ال يرتبط مباشرة بموضـوع الدراسـة          -أظهرت الدراسة   

 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث من تالميذ المرحلة              -الحالية

 .المتوسطة في درجة تقدير الذات أو األبعاد المكونة له

א− א :א
 J. S.  Ellis  ١٩٩٩ي أليس، إس ج: دراسة -١

 .مفهوم تقدير الذات عند المراهقين دراسة نيوزيلندية: بعنوان

 : هدف الدراسة

هدفت الدراسة إلى بحث أساليب تقدير الذات عند المراهقين، ومعرفة إلـى أي             

 . مدى تتوافق آراؤهم أو تتعارض مع النظريات الحالية لعلماء النفس في تقدير الذات
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 : أداة الدراسة

اعتمدت الدراسة على أسلوب المقابلة من خالل الحصول على الموافقـة مـن             

األبوين في مشاركة الطالب في هذه المقابلة، بحيث يعرف كل طالب نبذة مختـصرة              

عن هدف هذه الدراسة، وأن له الحق في االنسحاب في أي وقت يريد مع إمداده بالثقة                

أن هذه المقابلة سـيتم تـسجيلها فـي         الالزمة، وعدم ذكر اسمه في المناقشة وإخباره        

 . دقيقة) ٣٠(شريط كاسيت، وأن مدة مقابلة كل طالب 

 : عينة الدراسة

) ١٤(سنة وشهرين بمتوسط ) ١٥(سنة إلى ) ١٤(طالباً في عمر) ٢٤(تم اختيار   

شهور من مدرستين ثانويتين في مقاطعة وايكاتو بنيوزيلندا، وذلك لمعرفـة           ) ٦(سنة و 

 الذات، وقد روعي أن يتم االختيار بالتساوي بحيث يكون من كـل             مفهومهم عن تقدير  

طالباً، وعدد الذكور ومعظم المشاركين من أصل أوربي، واألقلية مـنهم           ) ١٢(مدرسة  

 .من أصل نيوزيلندي

 :نتائج الدراسة

طالباً أن سلوك الفرد في المدرسة يتعلق بتقديره لذاته، كما اقتـرح            ) ١٩(اقترح   -١

ول على درجات مرتفعة أو النجاح في المدرسـة يعطـي           طالب أن الحص  ) ٨(

 . للفرد تقدير ذات مرتفع

أجمع أغلبية الطالب أن العائلة والرفاق لديهما تأثير كبير في تقدير الفرد لذاته،              -٢

وكما تعتمد على األسلوب الذي يتعامل به هؤالء األشخاص مع الطالب، وما هي             

 َأن التقليل من شأن الطالب أو إهانتـه         طالباً على ) ١٨(فكرتهم عنه؟ بينما أشار     

كما أشاروا إلى أن المدح، والثنــاء،       . يكون له تأثيره السلبي على تقدير الذات      

 .أو اإلعالء من شأن الطالب له تأثيره اإليجابي في تقدير الذات

طالباً أن تقدير الذات ال يعتمد على رأي اآلخرين تجاه الفرد، ولكن            ) ١٢(اقترح   -٣

 .ى ما إذا كان الفرد سيقبل هذا الرأي أم يرفضهيعتمد عل
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. من الطالب أن تقدير الذات يعتمد علـى العوامـل الداخليـة للفـرد             ) ٥(يرى   -٤

وبناء على ذلك فإن    . وبالتالي فتقدير الذات يعتبر بعيداً عن أي عوامل اجتماعية        

من الطالب أن تقـدير الـذات       ) ٢(بينما اقترح   . الطالب هو الذي يحدد مصيره    

يختلف طبقاً إلرادة الفرد، ويرى ثالثة آخرون أن تقدير الذات يرتبط بالمقارنـة             

 .مع اآلخرين

أثبتت الدراسة أن تقدير الذات يعتمد على العوامل الخارجية وليـست الداخليـة،              -٥

اإلنجازات الدراسية، المدح والثناء، مساعدة اآلخرين، وذلك       : ومن هذه العوامل  

ألقلية أن تقدير الذات شيء يتقلب ويتغير طبقـاً إلرادة          بينما رأي ا  . عند األغلبية 

 . الفرد واألحداث اليومية التي يتعرض لها

 :التعليق على الدراسة

أشارت دراسة أليس إلى وجود اختالف بين تأثير العوامل الداخلية لدى الفـرد             

يمه لذاته،  فتقدير الذات يختلف طبقاً إلرادة الفرد ونظرته أو تقي        . على تقدير الذات لديه   

 بينما يرى آخرون أن تقـدير الـذات يعتمـد علـى            . وهو ما ذهب إليه بعض العلماء     

اإلنجازات الدراسية، المدح والثناء، مساعدة اآلخـرين، وهـو         : العوامل الخارجية مثل  

كما أكدت الدراسة على أن العائلة والرفاق لديهما تأثير كبير في تقـدير             . رأي األغلبية 

 .سلوب الذي يتعامل به هؤالء األشخاص مع الطالب وفكرتهم عنهالفرد لذاته، واأل
 

 al.Ann Roberts et ,١٩٩٩ أنن روبرتز وآخرون : دراسة -٢

 .تفاهم العائلة، ومرافقة األصدقاء، وتقدير الذات عند المراهقين الصغار: بعنوان

 : هدف الدراسة

اء على تقدير الذات    هدفت الدراسة إلى بحث أثر تفاهم العائلة، ومرافقة األصدق        

 .عند المراهقين الصغار
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  :عينة الدراسة

طبقت الدراسة على مجموعة من التالميذ تم اختيارهم من مدارس ابتدائية ذات            

تم اختيار هذه المدارس    ". ونيويورك"،  "وواشنطن دي سي  "،  "بالتيمور"مستوى رفيع في    

من الطالب مـن أصـل      ) %٨٠(بناء على أعلى نسب للمجتمع العرقي، فقد تم اختيار          

. أو أكثر من أصل أبـيض     %) ٥٠(أمريكي أفريقي وهم من السكان محدودي الدخل و       

وضـع  : طالب الذين يتوافر لديهم جميع شروط البحث من حيث        ) ٦٣٥(وقد تم اختيار    

) ١٤(إلى ) ١٠(العائلة، والرفاق، وتقدير الذات، ويتراوح أعمار هؤالء الصغار ما بين   

من أصل أمريكي أفريقي،    %) ٣٧(من اإلناث،   %) ٥٧(سنة،  ) ١١,٤٣(عاماً بمتوسط   

من أصل أسـود    %) ٢(من أصل أسيوي أمريكي،     %) ٥(من اللون األبيض،    %) ١١(

 .التيني

  :أداة الدراسة

كي يتم فحص العالقة بين دور العائلة والرفاق، وتقدير الذات أخذ في االعتبـار        

تيار ثالث متغيرات بالنسبة للعـرق، وتـم        فقد تم اخ  . النوع، والعرق، واألصل  : تأثير

.  مقارنة الطالب ذوي اللون األبيض مع بـاقي الطـالب          األولى: مقارنتها مع اآلخرين  

.  الطالب ذوي األصل األمريكي األفريقي مع الطالب ذوي األصـل الالتينـي            والثانية

ثير  الطالب ذوي األصل األمريكي األسيوي مع بقية الطالب وتـم تحليـل تـأ              والثالثة

وتم تحليل تأثير مجموعة الرفاق     . المعاونة، الترابط : العائلة من خالل عدة عوامل منها     

من خالل عدة عوامل منها معاونة األصدقاء، الترابط، الشجار، القبول االجتماعي، قيم            

 . الرفاق

 :نتائج الدراسة

 سـن   تأثير الخبرات سواء أكانت من العائلة أم الرفاق تؤثر في تقدير الذات في             -١

 .المراهقة المبكرة، وخصوصاً إذا كانت العائلة متفاهمة ومستقرة

أثبتت الدراسة وجود فروق بين مجموعة الرفاق مع مجموعة العائلة بالمقارنـة             -٢

 .بتقدير الذات
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أثبتت الدراسة مدى االختالفات في مجموعة العائلة، وتفاعلها مع االختالفات في            -٣

 .الذاتمجموعة الرفاق في توقع مستوى تقدير 

اإلهمال، والرفض، والشجار مع العائلة، والرفاق له تأثيره السلبي على تقـدير             -٤

 . الذات

 :التعليق على الدراسة

تشير هذه الدراسة إلى تأثير الخبرات التي يكتسبها التلميذ من األسرة والرفـاق             

كما أن  . ةفي تقدير الذات، ويكون تقدير الذات إيجابياً إذا كانت العائلة متفاهمة ومستقر           

 .اإلهمال، والرفض، والشجار مع العائلة، والرفاق له تأثيره السلبي على تقدير الذات

 

 Constance -Kalanek , Black ١٩٩٦ بالك كالنك كونستانس : دراسة -٣

 : بعنوان

تقدير الذات، وعالقته بالنوع، والحالة االجتماعية، العرق، أصـل العـرق،           

 .سي لدى طالب المرحلة المتوسطةصفات العائلة والتحصيل الدرا

 : هدف الدراسة

هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين تقدير الذات، ومتغيرات النـوع والحالـة             

االجتماعية االقتصادية، األصل العرقي، وخصائص أو مميزات العائلـة والتحـصيل           

 . الدراسي

 : عينة الدراسة

هم من اللون األبـيض     طالب من طالب مدرسة متوسطة أغلبيت     ) ٩٠(تم اختيار   

 %).١٥,٢(ذوي اللون األسود، وآخرين بنسبة %) ١٨,٢(، %)٥٤(

 : أداة الدراسة

، فلنـر  Duboiاستخدمت الدراسة استبيان تقدير الذات الذي طوره كل من دبـوا            

Fegner فيلبس ،Phillips ولييز ،Lease (١٩٩٥) 
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 :نتائج الدراسة

 .ا يكون له اتجاهات متعددةأكدت نتائج الدراسة أن تقدير الذات عادة م -١

 .تمثل العائلة القوة الدافعة لتنمية تقدير الذات األكاديمي -٢

ال يوجد فرق بين تقدير الذات عند اإلناث والذكور يعزى للحالـة االجتماعيـة               -٣

أما الطالب الذين يعيشون بمفردهم في المنزل بعد المدرسة لفتـرة     . واالقتصادية

وتقـدير الـذات للـشكل      .  تقديرهم لـذاتهم   طويلة من الوقت لديهم انحراف في     

 . الخارجي هام جداً للطالب الذين يكون أمهاتهم متعلمات تعليم جامعي أو عاٍل

وفرت هذه النتائج الكثير لنأخذه في اعتبارنا لفهم تقدير الذات للمراهقين وعالقته             -٤

 .بالمتغيرات اإلحصائية للسكان

 :التعليق على الدراسة

وك اآلباء الخاص بالمساعدة واالتصال يؤدي إلى تنميـة         أظهرت الدراسة أن سل   

كما أظهرت الدراسة وجود توافق بين مفهـوم البنـات لـسلوك    . تقدير الذات اإليجابي 

 ).أن الوالدين بسلوكهما يؤثران في تقدير الذات عند األبناء(األمهات، ومعنى ذلك 
 

. " Bengtson& Roberts ,١٩٩٦"روبرتـــز وبنجـــستون  :دراسة -٤

 ).١٨٤-١٨٣هـ، ١٤٢١الدوسـري، (
 

  :بعنوان

       العالقات المؤثرة مع الوالدين في مرحلة الشباب المبكرة، وتقدير الذات عبر 

 . سنة) ٢٠(

  :أهداف الدراسة

         معرفة مدى تأثير العالقات مع الوالدين أثناء التحول من مرحلة المراهقة إلى 

 .سنة) ٢٠(بناء طوال مرحلة الشباب على تقدير ذات األ
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  :العينة

-١٦(فرد من الشباب تراوحت أعمارهم بـين   ) ٢٧٣(        تكونت عينة البحث من     

وثالث موجـة   ) ١السنة رقم   . (م١٩٧١أثناء قياسات بداية التطبيق في العام       )  سنة ٢٦

، مـن موجـات     )٢٠السنة رقم   ) (م١٩٩١(، ورابع موجة    )١٧السنة رقم   ) (م١٩٨٨(

منهم إناث، وكان معدل احتفاظ األسر بكيانهـا        %) ٦٤(ه العينة كان    المسح، وضمن هذ  

 .وكان التناقض موجوداً بنسب عالية فيما بين الذكور%) ٥١= (سنة ) ٢٠(عبر 

  :األدوات

 ).م١٩٦٥(مقياس تقدير الذات لروزنبرج  .١

مقياس العاطفة بين الوالد واالبن، وهو عبارة عن استجابات ألربعة عناصر تعبر  .٢

 . اك الشباب للتقارب مع كال الوالدينعن إدر

  :النتائج

وجدت ارتباطات إيجابية بين عاطفة الوالد واالبن، وتقدير الذات خالل كـل مـن               –

وهذا دليل على أن الشعور بالقرب العاطفي من آباء الفرد خـالل            . الموجات الثالثة 

لى تقدير الذات له تأثيرات جوهرية ع) في بدايتها(المراهقة المتأخرة ومرحلة الكبار    

 . سنة) ٢٠(يمتد إلى 

الذين سجلوا عالقات أكثر فاعلية مع      ) ذكوراً وإناثاً ( أوضحت الدراسة أن الشباب      –

سنة ) ٢٠: ١٧(الوالدين قد سجلوا تقدير أعلى للذات حسب خط البداية وأثناء فترة            

 .متتابعة

 .لشبابإن تقدير الذات كان مستقراً بشكل معقول خالل التحول إلى مرحلة ا –

 : التعليق على الدراسة

أظهرت الدراسة أن تقدير الذات يستقر بشكل واضح لفترة طويلة وخاصة فـي              

 .بداية مرحلة الشباب
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 et al, Demo. ,١٩٨٧ديمو وآخرون  :دراسة -٥

 . العالقات األسرية وتقدير ذات المراهقين ووالديهم :بعنوان
 

  :أهداف الدراسة

 بـين تقـدير الـذات لـدى المـراهقين، وأبعـاد التفاعـل                     فحص االرتباطات   

 .بين المراهق والوالدين

  :العينة

من الـذكور،   ) ٦٩(و) من اإلناث ) ٧٠(مراهق منهم   ) ١٣٩(       تكونت العينة من    

، واشترك في الدراسـة أحـد الوالـدين لكـل           ) سنة ١٧-١٠(وتراوحت أعمارهم من    

 ). سنة٦٦-٢٣(مراهق، وقد تراوحت أعمار اآلباء بين 

 :األدوات

واشـتملت  .          طُبقت خمسة استبانات ومقاييس للوالـدين، ومثلهـا للمـراهقين         

استبانات الوالدين أو أحدهما على استبيان التعبير الوالدي للدعم بالنسبة للمراهق، وهذا            

 مالحظة الوالـدين    -المقياس يحدد كيف يعبر أحد الوالدين عن عاطفته تجاه المراهق           

 التحكم الوالدي في قرارات تخـص المراهـق وكيفيـة           -م المراهق ألحد الوالدين   لدع

 مـدى إدراك الوالـدين      - مقياس الضغط الوالدي   -صناعة القرار بين المراهق ووالده      

أما استبانات المـراهقين فقـد اشـتملت        . لعملية االتصال بين المراهق وأحد الوالدين     

 - إدراك المراهق للتحكم الوالدي      -حد الوالدين   استبيان تعبير المراهق للدعم بالنسبة أل     

 مدى إدراك األبناء لمفهـوم عمليـة        -مدى إدراك المراهق للمشاركة مع أحد الوالدين        

وطبق أيضاً على جميع أفراد العينة مـن آبـاء          . االتصال بين المراهق وأحد الوالدين    

 ".لروزنبرج"وأبناء مقياس تقدير الذات 

  :النتائج

ارتباطية سالبة ودالة إحصائياً بين إدراك األبنـاء للـدعم الوالـدي            وجود عالقة    –

 .للمراهق وتقدير الذات لدى اإلناث فقط
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)  إنـاث  -ذكـور   (وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائياً بين إدراك األبناء           –

 .للتحكم الوالدي وتقدير الذات لدى هؤالء األبناء

)  إنـاث  -ذكور  (ياً بين إدراك األبناء     وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائ      –

 . لعملية االتصال والمشاركة من قبل الوالدين وتقدير الذات لدى هؤالء األبناء

 : التعليق على الدراسة

أشارت الدراسة إلى أن أساليب المعاملة الوالدية والمتمثلة في الدعم واالتـصال             

قدير الذات لدى األبنـاء، ممـا       والمشاركة من قبل الوالدين تؤثر بصورة إيجابية في ت        

يظهر أهمية الحب واالتصال والمشاركة كأسلوب للتعامل بين اآلباء واألبناء، كما أكدت 

الدراسة أيضاً على إدراك األبناء للتحكم من قبل والديهم يرتبط سلبياً بتقـدير األبنـاء               

 .لذواتهم

 

 et al, Kawash .١٩٨٥كاواش وآخرين  :دراسة -٦

 . ر الذات لدى األطفال كداللة على إدراك السلوك الوالديتقدي :بعنوان

  :أهداف الدراسة

معرفة العالقة بين إدراك األطفال للسلوك الوالدي من قبل األب واألم وتقدير       

 .الذات لدى هؤالء األطفال

 :عينة الدراسة

 ٦١(طفل من الصفوف الخامس والسادس ومن بينهم        ) ١٢٦(تكونت العينة من    

واسـتخدم البـاحثون المقياسـين    . وكانوا جميعاً مقيمين مع والديهم)  أنثى ٦٥(و) اذكر

 :التاليين

كـوبر  ( وهو نسخة مصغرة من مقياس (Self-Esteem Inventory) مقياس تقدير الذات -

 ).١٩٦٧سميث 
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 Children's Report of Parental Behavior) قائمة شايفر لتقدير األطفال للسلوك الوالدي -

Inventory) ( شايفرSchaefer وتقيس ثالثة أساليب والدية وهي) ب١٩٦٥أ، ١٩٦٥: 

والدرجة العالية هنا تشير إلى مستوى عال مـن إدراك          : Acceptance القبول -

 .القبول

والدرجة العالية تـشير إلـى إدراك الـضبط         : Discipline )التأديب(الضبط   -

 .Firm Disciplineالصارم 

عاليـة تـشير إلـى إدراك ممارسـة الـتحكم           والدرجـة ال  : Control التحكم -

 .السيكولوجي من قبل الوالدين

 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة

) ذكـور وإنـاث   (وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين إدراك األبنـاء            -

 .للقبول من كال الوالدين وتقدير الذات لديهم

للـضبط  ) الـذكور (دراك األبناء   وجود عالقة ارتباطية سالبة، ودالة إحصائياً بين إ        -

 .من قبل كال الوالدين وتقدير الذات لديهم) التأديب(

) ذكـور وإنـاث   (وجود عالقة ارتباطية سالبة، ودالة إحصائياً بين إدراك األبنـاء            -

 .للتحكم من قبل كال الوالدين وتقدير الذات لديهم

 : ثم عمد الباحثون إلى تقسيم العينة إلى أربعة مجموعات

 .ر الذين أدركوا بأن كال الوالدين هو فوق مستوى القبولالذكو -أ 

 .الذكور الذين أدركوا بأن كال الوالدين قبوله أدنى من المتوسط -ب 

الذكور الذين أدركوا بأن األم فوق متوسط مستوى القبول واألب هو دون             -ج 

 . متوسط مستوى القبول

 هي دون الذكور الذين أدركوا بأن األب فوق متوسط مستوى القبول واألم -د 

 . متوسط مستوى القبول
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وقد تمت مقارنة متوسط معدالت تقدير الذات مع متوسطات تحليل االتجاه الواحد، لـذا              

أو األساليب األخـرى، ولكـل      ) العوامل(تم تشكيل مجموعات مماثلة بالنسبة لكل من        

 :األساليب بالنسبة لإلناث، وتوصل الباحثون من خالل ذلك إلى ما يلي

ظهر متوسط تقدير الذات بالنسبة لألوالد الذين يدركون بأن كال          : ولبالنسبة للقب  -

 .الوالدين يقبلهم كان هو األعلى ضمن أي مجموعة تشكلت لهذه التحليالت

أظهر التحليل أن متوسط تقدير الذات بالنسبة لإلنـاث الالئـى           : بالنسبة للتحكم  -

نخفـضة علـى    درجـات م  (يدركن بأن كال الوالدين يمنحهم االستقالل النفسي        

بصورة مرتفعة أعلى في تقدير الذات من اإلناث اللواتي سجلن أن كال            ) التحكم

 .لهن) منح االستقاللية(الوالدين كان متدنياً في هذا األسلوب 

افترضت الدراسة إلى أن اتحاد كل من القبول الوالدي، التأديب أو الضبط غير             

ويات لتقدير الذات لدى الذكور، وأن      الصارم ومنح االستقاللية، قد يؤدي إلى أعلى مست       

القبول الوالدي، والتأديب الصارم ومنح االستقاللية يبدو أنه االندماج األمثـل بالنـسبة             

 . للحصول على تقدير ذات مرتفع لديهن

 : التعليق على الدراسة

أشارت الدراسة إلى أن إدراك القبول الوالدي يؤثر بشكل إيجـابي فـي تقـدير               

حكم يؤثر سلبياً فيه، وأن الذكور يتأثرون أكثر بقبول الوالدين فهم يرونه            الذات، وأن الت  

 . أكثر أهمية، أما اإلناث فيرين أن منح االستقاللية لهن أكثر أهمية

 

  ١٩٨٢Deman). م١٩٨٢(دي مان  :دراسة -٧
 

 .التباين في محور االستقاللية والضبط وعالقته بتقدير الذات:  بعنوان

  :أهداف الدراسة

-      تأكيد العالقة بين العمر الزمني وتقدير الذات إذا كان التباين بين االستقاللية

 .التحكم في تنشئة الطفل قدتم أخذه في الحسبان
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  :العينة

مـن طلبـة    ) ٦٠(و)  سنة ١٧-١٤(        طلبة مدارس عليا تراوحت أعمارهم بين       

م كل مجموعة عمرية إلى     وقد تم تقسي  ).  سنة ٢٤-٢٠(الجامعة تراوحت أعمارهم بين     

، وتم تمثيـل الـذكور     )عال، متوسط، منخفض  (ثالث مستويات إلدراك التحكم الوالدي      

واإلناث بشكل متوازن في كل مجموعة، وقورنت مجموعات التحكم الثالث داخل كـل             

 .مجموعة عمرية في متوسط درجات أفرادها في تقدير الذات

  :األدوات

) كوخ وزمالئه، سـتون، اتكـين     : (صاء طوره كل من          اعتمد الباحث على استق   

وذلك للتطبيق على أفراد عينة الدراسة، وهذا االستقصاء يتضمن باإلضافة إلى أسـئلة             

عن الخلفية االجتماعية واالقتصادية بين األسرة وجو األسرة، وتضمن أيضاً التحكم في            

 . لتقدير الذات) سميثكوبر (االستقاللية، كما استخدم الباحث نسخة معدلة من قائمة 

 :النتائج

       أن كل من المراهقين الذكور وصغار الراشدين الذين يقعون في مستويات التحكم          

كانوا أقل تقديراً لذواتهم عند     ) الذين أدركوا تحكم وسيطرة والديهم بصورة كبيرة      (العليا  

موعـات  مقارنتهم بالمجموعات األقل ضبطاً، في حين لم توجد فروق دالـة بـين مج             

 . اإلناث

 : التعليق على الدراسة

أشارت الدراسة إلى أن أسلوب التحكم الوالدي يؤثر على تقدير الـذات علـى               

 .األبناء فيسجل األبناء المتحكم بهم مستويات أدنى من تقدير الذات مقارنة بغيرهم
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 Saavedra ,١٩٨٠سافيدرا  :دراسة -٨

ية المدركة على تقييم الـذات للـذكور        تأثيرات الدفء والسيطرة الوالد    :بعنوان

 . المراهقين في بورتوريكو

  :أهداف الدراسة

معرفة وقياس إدراك إحساس المراهقين بوالديهم فيما يتعلـق بأبعـاد الـدفء                    

 .والتحكم الوالدي ومدى عالقة ذلك بتقدير المراهقين لذواتهم وكفاءتهم الذاتية

  :العينة

 ٣مـدارس خاصـة و    ) ٤(المراهقين الذين تم اختيارهم من      من الذكور   ) ٢٠٨       (

 مدارس عامة من مدينة سان جون في بورتوريكو وتراوحـت أعمـار الطلبـة بـين                

 . عاما١٥,٠٨ًبمتوسط عمري قدره )  عاما١٩ً-١٣(

  :األدوات

المقاييس األربعة للقبول أو الرفض الوالدي، وهي أداة        :        استخدم الباحث كالً من   

ير الذاتي لبعد الدفء الوالدي، باإلضافة إلى استخدام أيضاً أربعة مقاييس من األداة             للتقد

الوصفية للبيئة الوالدية، واستخدم أيضاً أربعة مقاييس من تقدير األطفال الخاص بقائمة            

لتقـدير  " رزونبـرج "، وكذلك مقياسين للتقييم الذاتي ومقيـاس   "لشايفر"السلوك الوالدي   

 .الذات

  :النتائج

وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين إدراك المراهقين للدفء الوالـدي             -

 .وتقدير الذات لديهم

وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائياً بين إدراك المراهقين للـدفء الوالـدي              -

 .وبين الكفاءة الذاتية السلبية لديهم

ك المراهقين للـتحكم الوالـدي      وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائياً بين إدرا        -

 .وبين تقدير الذات لديهم
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وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين إدراك المراهقين للتحكم الوالـدي             -

 .وبين الكفاءة الذاتية السلبية لديهم

أكدت الدراسة على أن اندماج التأثير التفاعلي للدفء الوالدي والتحكم هو أفـضل              -

 . اتية من كل من الدفء الوالدي أو التحكم الوالدي كل على حدهدليل عن الكفاءة الذ

اتضح إن إدراك الدفء الوالدي عند مقارنته بإدراك التحكم الوالدي فإنـه يـساهم               -

بأكبر نسبة مئوية من تباين معدالت تقدير الذات، أما بالنسبة للكفاءة الذاتية فالموقف             

رتبط بالنسبة المئوية األكثر تبايناً في      يتضح عكسياً، حيث أن إدراك التحكم الوالدي ي       

 .  معدالت الكفاءة الذاتية، مقارنة بإدراك الدفء الوالدي

 : التعليق على الدراسة

تبنى الباحث مفهوم تقييم الذات أو افتراض أن له مكونين رئيسيين هما تقـدير               

الوالـدي  ) القبـول (الذات والكفاءة الذاتية، وأشارت الدراسة إلى تأثير كل من الدفء           

والتحكم الوالدي على تقدير الذات والكفاءة الذاتية لدى المراهقين، وأن الدفء الوالـدي             

 .والتحكم الوالدي يرتبطان معاً بشكل كبير، وهما ليسا مستقلين عن بعضهما

 

 Growe ,١٩٨٠دراسة جروي  :دراسة -٩

 .  سلوك الوالدين وتقدير الذات لدى األطفال :بعنوان

 :راسةأهداف الد

الدعم، التساهل،  : (معرفة العالقة بين إدراك األبناء للسلوك الوالدي والمتمثل في               

 . وتقدير الذات لدى األبناء) التحكم، الرفض، االستقاللية، الحماية، العقاب

  :العينة

ذكرا، وكانوا من تالميذ الصفين الخامس      ) ٦٢(أنثى و ) ٦١(طفل منهم   ) ١٢٣       (

 .والسادس
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 :طبق مقياسان هما:  األدوات

 .لتقدير الذات) ١٩٦٧(قائمة كوبر سميث  -

 ).  ١٩٦٧رود جرز (قائمة وصف كورنيل للسلوك الوالدي  -

  :النتائج

للدعم ) ذكور وإناث (وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين إدراك األبناء           -

 .من قبل األم وتقدير الذات لديهم

للدعم ) الذكور فقط (جبة ودالة إحصائياً بين إدراك األبناء       وجود عالقة ارتباطية مو    -

 .من قبل األب وتقدير الذات لديهم

للـتحكم  ) اإلناث فقط (وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائياً بين إدراك األبناء           -

 . من قبل األم وتقدير الذات لديهم

ـ          - ) الـذكور فقـط   (اء    وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائياً بين إدراك األبن

 .للرفض من قبل كال الوالدين وتقدير الذات لديهم

) الـذكور فقـط   (وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين إدراك األبنـاء            -

 .لالستقالل من قبل الوالدين وتقدير الذات لديهم

ماية للح) الذكور فقط (وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائياً بين إدراك األبناء           -

 .من قبل الوالدين وتقدير الذات لديهم

) ذكـور وإنـاث   (وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائياً بين إدراك األبنـاء            -

 . ألسلوب العقاب من قبل األم وتقدير الذات لديهم

 : التعليق على الدراسة

 أظهرت الدراسة أهمية العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية وتقدير الذات لـدى            

األبناء من ذكور وإناث، حيث ارتبط تحكم األم وسيطرتها بتقدير الذات المتدني لـدى              

اإلناث ولكن ليس لدى الذكور، بينما ارتبط دعم الوالدين وقبولهمـا لألبنـاء بالتقـدير               

 .اإليجابي للذات لدى األبناء، وكان الذكور هم األعلى تقديراً للذات من اإلناث
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 -: التي تناولت السلوك العدوانيالدراسات: املبحث الثاني
א− א :א
 )هـ١٤٢١(حنان أحمد عبدالرحمن العرفج : دراسة  - ١

 فاعلية التدريب على الضبط الذاتي في خفض السلوك العدواني لـدى عينـة              : بعنوان

 .من التلميذات في الصفين الخامس والسادس االبتدائي 

ى معرفة فاعلية برنامج الضبط الذاتي عـن طريـق          هدفت الدراسة إل  : أهداف الدراسة 

تقديم التعليمات للذات في خفض السلوك العدواني لـدى تلميـذات الـصفين الخـامس               

 . والسادس في المرحلة االبتدائية 

تلميذة مـن   ) ٢٠(تم اختيار العينة بالطريقة العمدية ، وهي تتكون من           : عينة الدراسة 

لسلوك العدواني في الصفين الخامس والسادس بالمرحلـة        التلميذات اللواتي يعانين من ا    

وتتراوح أعمارهن ما بـين     " الرياض"االبتدائية من إحدى المدارس الحكومية في مدينة        

 .سنة ) ١٢-١٠(

مقياس الـسلوك العـدواني لتقـدير       : استخدمت الباحثة األدوات التالية      : أداة الدراسة 

لتقـدير سـلوك الطفـل      " كـونرز "حثة ، وقائمة    من إعداد البا  ) تقدير المعلمة (التلميذة  

)Conners Behavior Rating Scale ( سيد الـسمادوني "تقدير المعلمة ، وترجمة) "م١٩٩١ (

تقدير الوالـدين ،  ) Conners Behavior Rating Scale(لتقدير سلوك الطفل " كونرز"قائمة 

، وقائمـة الفـرز     " لـرافين "، واختبار المصفوفات    ) م١٩٩١(ترجمة سيد السمادوني    

، استمارة بيانات شخصية ، وبرنامج التدريب علـى         "لعبدالوهاب محمد كامل  "العصبي  

 . ضبط الذات معرفياً بالتعلم الذاتي من إعداد الباحثة 

 : أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  : نتائج الدراسة

واني لـدى  وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات السلوك العد     -

بعد تطبيق البرنـامج    . التلميذات في المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة     
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التدريبي على الضبط الذاتي عن طريق تقديم التعليمات اللفظية للذات ولـصالح            

 .المجموعة التجريبية

وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات السلوك العدواني لـدى       -

 . قبل تطبيق البرنامج وبعده ولصالح القياس البعديالمجموعة التجريبية

 :التعليق على الدراسة

 .تؤكد تلك الدراسة على فاعلية الضبط الذاتي في خفض السلوك العدواني 

 

 ).هـ١٤٢١(أحمد عبد اهللا الثنيان : دراسة  - ٢

 .الضبط النفسي وعالقته بالسلوك العدواني : بعنوان

 إلى الكشف عن عالقة مصدر الضبط النفسي بالسلوك         هدفت الدراسة  : أهداف الدراسة 

 :العدواني من حيث

 .بيان عالقة مصدر الضبط بالسلوك العدواني -

 .التعرف على مستويات السلوك العدواني وفقاً لوجهة الضبط -

التعرف على الفروق في وجهة الضبط لدى أصحاب السلوك العـدواني وفقـاً              -

 .مر، ونوع الشعبة الدراسيةلمتغير الجنسية، والصف الدراسي، والع

من طالب مدارس المرحلـة     )  طالب ١٤٣٠(تكونت عينة الدراسة من      : عينة الدراسة 

الثانوية للبنين للصفوف المختلفة بمدينة الرياض، وقد تم اختيارهـا بأسـلوب العينـة              

مدارس بواقع مدرسـتين مـن كـل مركـز          ) ١٠(العنقودية العشوائية موزعين على     

يار هذه المدارس بطريقة عشوائية من المراكز المنتشرة فـي مدينـة            إشرافي، وتم اخت  

 .الرياض

عبد  " "Rutterلروتر  "تم في هذه الدراسة استخدام مقياس مصدر الضبط          : أداة الدراسة 

في دراسته بعنوان العالقة بين مصدر الضبط ومفهوم الذات لدى          " الرحمن محمد سيديا  

 والـذي ترجمـه     Buss" لبص"قياس السلوك العدواني    الطالب الجامعي، واألداة الثانية م    
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فـي  " وصالح عبد اهللا أبو عباة    "،  "معتز سيد عبد اهللا   "وقننه على البيئة السعودية كل من       

 . دراستهما بعنوان أبعاد السلوك العدواني دراسة عاملية مقارنة

 : نتائج الدراسة 

 الضبط النفسي   وجود فروق ذات داللة إحصائية بين السلوك العدواني وموضع         -١

 .داخلياً وخارجياً، لصالح الضبط الداخلي

وجود فروق ذات داللة إحصائية لضبط النفس والتقدير في العام الماضي لصالح         -٢

أصحاب التقدير الممتاز، ومستوى تعليم األب لـصالح الجـامعي فمـا فـوق،              

ومستوى تعليم األم لصالح الثانوي فما دون، والمنطقة لصالح منطقـة شـمال             

 .رياضال

وجود فروق ذات داللة إحصائية للسلوك العدواني والجنسية لـصالح الطـالب             -٣

السعوديين، والتقدير في العام الماضي لصالح أصـحاب التقـدير الـضعيف،             

التي "، ومستوى تعليم األم لصالح      "من يقرأ ويكتب  "ومستوى تعليم األب لصالح     

حد من أفراد أسـرته،     ، وسجن أحد أفراد األسرة لصالح من سجن أ        "تقرأ وتكتب 

والحكم على أحد أفراد األسرة لصالح من حكم على أحد مـن أفـراد أسـرته،                

 . والمنطقة لصالح منطقة شرق الرياض

 :التعليق على الدراسة

تؤكد هذه الدراسة إلى وجود عالقة بين ضـبط الـذات المـنخفض واألفعـال                 

تي مرتفع يكونون أكثر قـدرة      العدوانية، وأن األفراد الذين يتمتعون بضبط نفسي أو ذا        

 . على التحكم والسيطرة على سلوكهم

 

 ).م١٩٩٥(معتز سيد عبد اهللا، صالح عبد اهللا أبو عباة : دراسة  - ٣

 .أبعاد السلوك العدواني، دراسة عاملية مقارنة : بعنوان
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هدفت الدراسة إلى الوقوف على طبيعة العالقة بـين أربعـة أبعـاد              : أهداف الدراسة 

 . العدوانيللسلوك

طالبـا مـوزعين علـى المراحـل        ) ٥٧٣(تكونت عينة الدراسة من      : عينة الدراسة 

 ). المتوسطة والثانوية والجامعية(التعليمية الثالثة 

لقيـاس األبعـاد األربعـة للـسلوك        " بص وبيري "تم استخدام مقياس     : أداة الدراسة 

 .العدواني

 : نتائج الدراسة 

الغضب، : ل عام تنظمه األبعاد األربعة اآلتية     كشفت الدراسة أن العدوان مجا     -١

 .والعداوة، والعدوان اللفظي، والعدوان البدني

كشفت الدراسة عن وجود عالقة إيجابية بين أبعاد العدوان األربعة النوعيـة،         -٢

فأشارت نتائج معامالت االرتباط بين هذه األبعاد األربعة إلى مستويات ذات           

قد ارتبط الغضب بالعدوان البدني ارتباطاً      ، و %)٠,٠٠١(داللة مرتفعة تعدت    

 .واضحاً، بينما كان ارتباط الغضب بالعدوان اللفظي أقل من المتوقع

وجود فروق بين المجموعات الثالثة التي أجريت عليهـا الدراسـة، وهـي              -٣

المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعية في انتظام األبعاد         

 .دوانياألربعة للسلوك الع

 :التعليق على الدراسة

تشير هذه الدراسة إلى وجود مكونات للسلوك العدواني تتمثـل فـي الغـضب،               

والعداوة، والعدوان اللفظي، والعدوان البدني، وتختلف تلك المكونات باختالف المرحلة          

 .الدراسية
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 ).١٩٩٠(محمد مهدي محمود  : دراسة-٤

ستجابة العدوانية عند األفـراد، وعالقـة       أثر سلطة المجرب على ظهور اال     : بعنوان

 .ذلك بسماتهم الشخصية

هدفت الدراسة إلى بيان أثر العقاب علـى عمليـة الـتعلم، وبيـان              : أهداف البحث 

لماذا تزداد االستجابات العدوانية رغم وجود سلطة والدية ومدرسية وقوانين صارمة           

 .لكف هذه االستجابات

 فـي الـصف     ٧٥( قسم علم النفس بكليـة اآلداب        طالب وطالبة في  ) ١٠٠: (العينة

 . سنة٢٦-١٩أعمارهم ما بين )  في الصف الثالث١٨ في الصف الثاني، ٧األول، 

 :األدوات

 ".محمد عثمان نجاتي"اختبار الشخصية لبرنرويتر، تعريب  -

 . جهاز الصدمات الكهربائية -

 :النتائج

 المجرب عندما أمـرهم     إن جميع الطلبة الذين خضعوا للتجربة انصاعوا لسلطة        -

 .بتوجيه العدوان لحيوانات التجربة

ال توجد فروق بين الجنسين في مدى خضوعهم لـسلطة المجـرب، وإظهـار               -

 .االستجابة العدوانية

الخضوع لسلطة المجرب، وتوجيه العدوان لحيوانات التجربـة شـامل بغـض             -

 . النظر عن اختالف سمات شخصية األفراد

 :التعليق على الدراسة

تؤكد تلك الدراسة على دور كٍل من األسرة والمدرسة في الحد من االسـتجابة               

العدوانية عند األطفال، كما تبين تلك الدراسة أن الحد من هـذه االسـتجابة ال يكـون                 

 .بصورة متكاملة رغم وجود القوانين الصارمة لكف مثل هذه االستجابات
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 .)١٩٩٠(حسنين الكامل والسيد سليمان  :دراسة-٥

السلوك العدواني، وإدراك األبنـاء لالتجاهـات الوالديـة فـي التنـشئة              :بعنوان

 .االجتماعية، دراسة تنبؤية

الكشف عن العالقة بين السلوك العدواني، وبين االتجاهات الوالديـة          : أهداف البحث 

 .في التنشئة االجتماعية كما يدركها األبناء

 :العينة

 .لطان قابوس بمسقططالب وطالبة من جامعة الس) ٢٩٩( -

 .سنة) ٣٥-١٧(إناث أعمارهم ما بين ) ١٥٩(ذكور و) ١٤٠( -

 :األدوات

 .FAFقائمة بورج للعدوانية  -

 . قياس االتجاهات الوالدية في التنشئة، محمد عماد الدين، رشدي فام -

 :النتائج

إمكانية التنبؤ بوجود السلوك العدواني المتمثل في عامل االستثارة مـن خـالل              -

 .االتجاه الوالدي نحو التسلط في تنشئة األبناءمعرفة 

أمكن التنبؤ بالسلوك العدواني المتمثل في عامل العـدوان الـذاتي، والعـدوان              -

الدفاعي، والعدوان التلقائي من خالل معرفة اتجاه اآلباء نحو التسلط، واإلهمـال            

 .في تنشئة أبنائهم

 اتجاه األباء نحـو التـسلط،       أمكن التنبؤ بالدرجة الكلية للعدوان من خالل معرفة        -

 .واإلهمال في تنشئتهم ألبنائهم

إمكانية التنبؤ باالتجاهات التي يميل إليها اآلباء في تنشئة أبنـائهم مـن خـالل                -

 .معرفتنا لألساليب العدوانية التي يقوم بها األبناء

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنين والبنات في بعد الدرجـة الكليـة                -

 .  انيةللعدو
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 :التعليق على الدراسة

تشير الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين االتجاه الوالدي نحو التـسلط فـي               

تنشئة األبناء، واإلهمال في تنشئتهم، والسلوك العدواني لديهم، وأن ذلك ال يختلف بـين        

 .البنين والبنات
 
 

 ).م١٩٨٥(فاروق جبريل وفؤاد الموافي  : دراسة-٦

العدوانية والتسلطية لدى األمهات، وعالقتها بعدوانية األبنـاء، وبعـض           :بعنوان

 .المتغيرات الديموجرافية لألمهات

التعرف على العالقات بين العدوانية والتسلطية لألمهات، وبين كـل          : هدف الدراسة 

 ).البنين والبنات كل على حده(من عدوان أبنائهم 

 :  العينة

من األطفـال اإلنـاث     ) ٧٨. (ف السادس االبتدائي  من األطفال الذكور بالص   ) ٧٥(

 .أم) ١٣٣. (بالفرقة السادسة االبتدائية

 .مقياس العدوانية للكبار، إعداد محيي الدين أحمد حسن-: األدوات

 .مقياس التسلطية للكبار، إعداد محيي الدين أحمد حسن -

 .مقياس العدوانية لألطفال، إعداد فؤاد الموافي -

 .  الباحثانبيانات أولية إعداد -

 :النتائج
توجد عالقة دالة إحصائياً بين تسلطية األم وعدوانيتها سواء أكانت األم ملتحقة بعمـل أم                -

 .غير ملتحقة

وجود عالقة دالة إحصائياً بين عدوانية األمهات، وعدوانية أبنائهن الـذكور فـي حـين                -

 .العالقات غير دالة في عينة األبناء اإلناث

ئياً بين تسلطية األمهات، وعدوانية األبناء الذكور في حين كانت          وجود عالقة دالة إحصا    -

 .العالقة غير دالة إحصائياً في عينة األبناء اإلناث
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أما فيما يتعلق بالعالقة بين كل من عدوانية األم، وتسلطها وبين كل من عدد األبنـاء، أو                  -

 .عمر األم، أو المستوى التعليمي فكانت العالقات غير دالة إحصائياً

ال يوجد عالقة دالة إحصائياً بين األمهات العامالت وغير العامالت من حيـث عـدوانيتهم               

 .وتسلطهم

 

 :التعليق على الدراسة

تشير هذه الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين عدوانية األمهـات، وعدوانيـة              

مـستوى  األبناء خاصة الذكور، وال تتوقف تلك العالقة بعـدد األبنـاء، وعمـر األم، وال              

 .التعليمي لها، واألمهات العامالت، وغير العامالت

 

 ).م١٩٨٥(نائل محمود البكور : دراسة -٧

 .تحديد أشكال أنماط العدوان الصفي في المرحلة االبتدائية: بعنوان

 : هدف الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على أشكال أنماط العدوان الـصفي الـسائدة لـدى              

االبتدائية في األردن، كما هدفت إلى تحديد تأثير عـدد مـن            طالب وطالبات المرحلة    

المتغيرات الديموجرافية االجتماعية على العدوان الصفي كالجنس، والعمـر، وحجـم           

الصف، وموقع المدرسة ريف، حديثة، نوع المدرسة مختلط، وغير مخـتلط، وحجـم             

 .المدرسة

 : عينة الدراسة

 : تم اختيارها على النحو التاليشعبة صفية) ٥٠٠(تكونت عينة الدراسة من 

مدرسة بالطريقة العشوائية الطبقية من مختلف المدارس في لواء         ) ٦٤(اختيرت   -أ 

 .الزرقاء

 .اختير عدد من الشعب الصفية من كل مدرسة بالطريقة العشوائية الطبقية -ب 
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  :أداة الدراسة

نـد  أداة الدراسة عبارة عن مقياس طوره الباحث بهدف قياس العدوان الصفي ع           

فقرة تقيس كافة أشكال العدوان     ) ٢٧(أطفال المرحلة االبتدائية، وتكون هذا المقياس من        

 . الصفي

 :نتائج الدراسة

أظهرت نتائج الدراسة تشابهاً في أنماط العدوان الصفي السائدة فـي المرحلـة              -١

 .االبتدائية بشكل عام

: من غيرهـا وهـي    أظهرت النتائج أن األنواع التالية من العدوان أكثر انتشاراً           -٢

 .الوشاية، الضرب باأليدي، الشتم، الدفع، والتهديد

أظهرت النتائج فروقاً من حيث حجم العدوان الصفي بين طلبة المدينة، وطلبـة              -٣

 .الريف لصالح الريف

بالنسبة لعامل الجنس أثبتت الدراسة أن الطلبة في شعب الذكور مارسوا العدوان             -٤

عب اإلناث، وفي الشعب المختلطة، كما أن الصفي أكثر من ممارسة الطلبة في ش   

طلبة الشعب الصفية المختلطة أظهروا ممارسة أكبر للعدوان الصفي مما مارسه           

 .الطلبة في صفوف اإلناث

بالنسبة إلى صلة العمر بالعدوان فقد أظهر طلبة المرحلة االبتدائية الدنيا ممارسة             -٥

 .أعلى مما أظهره طلبة المرحلة االبتدائية العليا

أشارت النتائج إلى زيادة في ممارسة العدوان الصفي بين مدرسة وأخرى نتيجة             -٦

كما أن الطلبة في الصفوف كبيرة الحجـم مارسـوا          . الزيادة في حجم المدرسة   

العدوان أكثر من الطلبة في الصفوف المتوسطة والصغيرة، في حين أن طلبـة             

لبـة الـصفوف    الصفوف الصغيرة أظهروا ممارسة أكبر للعدوان الصفي من ط        

 .المتوسطة الحجم
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بالنسبة إلى صلة نوع المدرسة مختلط، غير مختلط بالعدوان الـصفي أظهـرت              -٧

نتائج الدراسة عدم وجود فروق هامة في ممارسة الطلبة للعدوان الـصفي بـين           

 . طلبة المدارس المختلطة وغير المختلطة

 :التعليق على الدراسة

العدواني في المرحلـة االبتدائيـة مـن        تؤكد تلك الدراسة وجود أنماط للسلوك        

الضرب باأليدي، التهديد، الدفع، وأن ذلك يتوقف على حجم المدرسـة ومكـان             : أهمها

المدينة، أم الريف، وكذلك الجنس، واالختالط وقد يكـون         : سكن الطالب سواءاً كان في    

 .ذلك مؤثراً على اختالف أنماط العدوان في المراحل التعليمية األخرى

 

 ).م١٩٨٣(سميحة نصر  :اسة در-٨

 .الشخصية العدوانية، وعالقتها بالتنشئة االجتماعية :بعنوان

 :هدف الدراسة

     معرفة األساليب التي يتبعها الوالدين في تربية األبناء وعالقتها بعدوانية األبناء           

 .والمستوى االجتماعي واالقتصادي

 :العينة

 .طالبة من الصف الثاني الثانوي) ٢٣٧( –

 .طالب من الصف الثاني الثانوي) ٢٦٨( –

 :األدوات

 .استبيان االتجاهات الوالدية في التنشئة، إعداد مصطفى مياسا -

 .استبيان صالبة التفكير الذاتية، إعداد الباحثة -

 . بيانات شخصية واجتماعية -

 :النتائج

وجود فروق ذات داللة اجتماعية في صالبة التفكير ومرونته بين األكثر عدوانيـة              -

 .األقل عدوانية من الذكور واإلناث لصالح الذكورو
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توجد عالقة سلبية بين اتجاه التقبل من الوالدين والعدوان لدى األبناء عند مـستوى               -

 ).٠,٠١(داللة 

وجود ارتباط دال إيجابي لالتجاه الوالدي نحو التسلط والتفرقة والعدوان لدى األبناء             -

 ).٠,٠١(دال عند مستوى 

 :سةالتعليق على الدرا

تشير هذه الدراسة إلى أهمية تقبل الوالدين لألبناء والبعد عـن اتجـاه التـسلط                

 .والتفرقة للتقليل من السلوك العدواني عند األبناء

 

א)( א א
 )Crump ,١٩٩٣( كريمب : دراسة -١

 .معرفة اتجاهات طالب المدارس الثانوية نحو استخدام السلوك العدواني: بعنوان

هدفت الدراسة إلى التعرف على االتجاه العام للطلبـة نحـو الـسلوك             : ف الدراسة هد

 .العدواني حتى يتم مواجهة العدوان

 : عينة الدراسة

قامت الباحثة باختيار عينة متعددة الطبقات الختيـار المنـازل التـي شـملتها              

منزل، وعينـة الدراسـة بلغـت       ) ٦٧٢٦٦(الدراسة، حيث كان عدد مجتمع الدراسة       

منزل لديهم شـباب تنطبـق      ) ٢٣٦٠(منزل، ومن هذه المنازل المختارة كان       ) ٨٠٠٠(

 .عليهم الشروط الخاصة بالمشاركة في هذه الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: نتائج الدراسة

 أن المستوى االجتماعي واالقتـصادي لألسـرة يلعـب دوراً هامـاً فـي تـشكيل              -

عنف، وأن الشباب الذين ينتمون لألسـر ذات المـستوى          االتجاهات نحو استخدام ال   

االقتصادي واالجتماعي المتوسط أقل توجهاً الستخدام العنف من الـشباب الـذين            

 .ينتمون ألسر فقيرة أو ذات دخل محدود



 - ١٠١ -

تشير نتائج الدراسة بعدم وجود داللة إحصائية على أن الشباب الذين يسكنون فـي               -

حو السلوك العدواني من الشباب الذين يسكنون في        المناطق الحضرية أكثر توجهاً ن    

المناطق الريفية، حيث وجدت الباحثة عدم اختالف في النسب المئوية بين الـشباب             

 . الذين يسكنون في مناطق حضرية، ومناطق ريفية من حيث التوجه نحو العدوان

 :التعليق على الدراسة

صادي واالجتماعي لألسـرة،    تشير نتائج هذه الدراسة إلى أهمية المستوى االقت        

والذي يؤثر في التنشئة االجتماعية لألبناء، وأن المـستوى االقتـصادي واالجتمـاعي             

 . المنخفض يلعب دوراً كبيراً في ميل األبناء للتصرفات العدوانية

 

 ).١٩٨٦(باندورا وآخرون  : دراسة-٢

 .العدوان لدى المراهقين :بعنوان

 :أهداف الدراسة

 العاطفية بين الوالدين، واألبناء المراهقين العـدوانيين، والفـرق          معرفة العالقة 

 .بينها وبين غير العدوانيين

 :العينة

سجل لهم سوابق ضد المجتمع، عينة ضـابطة        ) ٢٦(مراهقاً من الذكور،    ) ٥٢(

 .مراهقاً) ٢٦(من 

 :األدوات

 .المقابلة مع األب، األم، األطفال كل على حده -

 .اختبار تثبيت الذكاء. -

 . يانات الحالة االجتماعية الثقافية والسنب -

 :النتائج

 .إن الصبية العدوانيين يفتقرون لألمان في عالقاتهم العاطفية مع والديهم -
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الـتهكم، والـسخرية،    : والدا الصبية العدوانيون يلجؤون أكثر لطرق أخرى مثـل         -

 .والعقاب الجسدي، والحرمان من الحقوق

أي وقت نسبياً للتعامل العاطفي مع أبنائهم في مراحل         أباء الصبية العدوانيون لم يعطوا      

 .الطفولة األولى

 :التعليق على الدراسة

تشير هذه الدراسة إلى أهمية التعامل العاطفي مع األبناء وخاصة فـي مراحـل               

 .الطفولة األولى
 

 ).١٩٨٤(وكسلر وآخرون  :دراسة -٣

األطفال الـصغار، وسـلوك     التفاعل االجتماعي، واإليثار، والعدوان لدى       :بعنوان

 .الوالدين

 :الدراسة هدف

فحص المؤثرات المبكرة لالضطراب العاطفي لألطفال الصغار وسلوك الوالدين         

 .تجاه هؤالء األطفال

 :العينة

 .طفالً عينة ضابطة ووالدي هؤالء األطفال) ٢٠(أطفال ذكور، ) ٧(

 :األدوات

 ).١٩٧٧" (واتريمون" "سبنسر" قائمة االضطرابات العاطفية Spasاستخدام مقياس  -

 . استخدم مالحظة األطفال في المنزل والمختبر عن طريق اللعب -

 :النتائج

توجد فروق بين األطفال الذكور واإلناث حيث كان الذكور أكثر عدوانية من اإلناث              -

 ). ٠,٠١(وهذا الفرق له داللة إحصائية عند مستوى 

 غير العدوانيين في أسلوب التنـشئة       توجد فروق بين األطفال العدوانيون واألطفال      -

 .  السوية لصالح األطفال غير العدوانيين
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 :التعليق على الدراسة

تشير الدراسة إلى أهمية اتباع أساليب تنشئة والدية صحيحة ألن هناك عالقـة              

 .بين السلوك العدواني لدى األطفال الصغار، وسلوك اآلباء

  
 

 N.C, and Jacklin. E.E. ccobyMa) ١٩٨٠(ماكوبي وجاكلين  :دراسة -٤

 .االختالفات بين الذكور واإلناث في السلوك العدواني :بعنوان

 :أهداف الدراسة

تحاليل افتراضية لمجموعة من الدراسات مبنية على المالحظة تجـاه الـسلوك            

 . العدواني عند األطفال

 .  سنوات فأقل٦أطفال من الجنسين ذكور وإناث، العمر : العينة

 . أسلوب المالحظة: واتاألد

 :النتائج

توجد فروق دالة بين اإلناث والذكور فيما يختص بالسلوك العدواني لصالح الذكور،             -

 منها وتساوى الجنسان فـي      ٢٤ دراسة كان الذكور أكثر عدوانية في        ٣٢من أصل   

 منها، في حين لم تثبت أي دراسة ارتفاع مستوى السلوك العدواني لدى اإلنـاث               ٨

 .عن الذكور

السلوك العدواني عند األوالد يظهر بصورة أكثر وضوحاً في حالة وجود أقران أو              -

 .زمالء ذكور

إن جنس الذكور هو األكثر عدوانية وهذا االختالف بين الجنسين يكون ظاهراً في وقت              

ويستمر خالل مراحل النمو رغم أنـه قـد         . مبكر على األقل في فترة ما قبل المدرسة       

 .الظروف التي تثيرهيتغير في شكله وفي 
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 :التعليق على الدراسة

تتشابه نتائج تلك الدراسة مع الدراسة السابقة فـي التأكيـد علـى أن الـسلوك                 

ويظهر بـصورة أكثـر     . العدواني لدى الذكور أكثر من السلوك العدواني لدى اإلناث        

 وضوحاً في حالة وجود أقران أو زمالء ذكور، وهـذا يـدل علـى تـأثير جماعـة                  

 .قاء على السلوك العدواني لدى األبناءاألصد

 
 : الدراسات التي تناولت العالقة بني تقدير الذات والسلوك العدواني-٣

 ) م١٩٩٤(إبراهيم، عبد اهللا سليمان، عبد الحميد، محمد نبيل : دراسة  - ١

 ) .العدوانية وعالقتها بموضع الضبط وتقدير الذات : (بعنوان

 : إلى تناول هدفت الدراسة : هدف الدراسة

العدوانية في عالقتها بمتغيرين هامين من متغيرات الشخصية وهمـا موضـع            

 .الضبط وتقدير الذات

 : عينة الدراسة 

 طالب اختيروا بطريقة عشوائية من أقسام مختلفة        ٢٠٨تكونت عينة الدراسة من     

مية بكلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـال              

 ).بالجنوب(

 : أدوات الدراسة 

 :استخدمت األدوات الثالث التالية

إعداد الباحثين، وقد وضع لغـرض قيـاس متغيـر          : استخبار العدوانية  )أ (

 .العدوانية

إعداد علي بدارى، ومحروس الـشناوي، وهـو        : مقياس موضع الضبط   )ب (

 ويهـدف إلـى     "Lefcourt"م  ١٩٨١مترجم ومعرب عن مقياس ليفكورت      
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حكم األفراد في األحداث المتـصلة بتحـصيلهم الدراسـي          قياس درجة ت  

 .واندماجهم االجتماعي

 Heath تأليف The stafe self-Esteem scale (sses): مقياس تقدير الذات كحالة )ج (

ertn, T.F. Polivy J.  وهو مأخوذ عـن مقيـاس تقـدير الـذات     ١٩٩١ ،

 ومقيـاس عـدم المالئمـة فـي         Rosenbery،  ١٩٧٩،  ١٩٦٥لروزنبرج  

وقد . Jainas- Field Feelings of in adequacyم ١٩٥٩ فيلد -مشاعر لجينز ال

وضع هذا المقياس بهدف التعرف على أي تغير قد يحدث في تقدير الفرد             

لذاته عندما يتعرض لتأثير األحداث الطبيعية أو يتعرض لفشل تجريبـي           

 .أو للعالج اإلكلينيكي

 : نتائج الدراسة 

 :لنتائج التالية     توصلت الدراسة إلى ا

وجود عالقة ارتباطية حقيقية موجبة بين موضع الضبط الخـارجي والعدوانيـة      -١

 .لدى طالب جامعة اإلمام بالجنوب

توجد عالقة ارتباطية حقيقية سالبة بين تقدير الذات اإليجابي والعدوانيـة لـدى              -٢

 .طالب جامعة اإلمام بالجنوب

 

 :التعليق على الدراسة

 وجود عالقة ارتباطية سالبة بين تقدير الذات اإليجـابي          يتضح من الدراسة إلى   

والسلوك العدواني، ومغزى هذا أنه كلما زاد تقدير الفرد لذاته قلت عدوانيته والعكـس              

 .صحيح أيضاً
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Serres& Ruth . C, Solomon ,سولومون، سي روز، وسيرز، فرانـسكيز  : دراسة -٢

) ١٩٩٩(Francoise  

اء العدواني اللفظي علـى تقـدير ذات األبنـاء والتحـصيل            تأثير سلوك اآلب  : بعنوان

 .الدراسي

هدفت الدراسة إلى تمييز تأثيرات العدوان اللفظي من العدوان البـدني           : هدف الدراسة 

وبحث أو دراسة ما إذا كان عدوان اآلباء اللفظي له تأثيره السلبي علـى تقـدير ذات                 

 . األطفال وإنجازاتهم العلمية والدراسية

) ١٤٤(تم تطبيق الدراسة على عينة من الطالب وصل عـددهم إلـى             : الدراسةعينة  

وتم اختيـارهم مـن أربـع    . طالب وتراوحت جنسيتهم بين الجنسية الفرنسية، والكندية    

وقد بلـغ متوسـط     . Monteralمدارس عامة من الطبقة المتوسطة في جزيرة مونتريال         

قد تم اختيار الطالب من صف      و)  عاماً ١١-٩من  ( شهور   ٣عمر الطالب عشر سنين و    

أنهم في هذا السن لديهم القـدرة علـى قـراءة وفهـم             : األول: خامس ابتدائي لسببين  

أنهم في هذا العمر ليس لديهم قدرة كافية على الفهم، ويرغبون في            : والثاني. االستبيان

 .تصوير آبائهم من خالل عدسات سلبية والتي قد يلبسونها في سن المراهقة

، وتم (١٩٨٩ ,Harter)" لهارتر"تم استخدام منظور فهم الذات عند األطفال : اسـة أداة الدر

ترجمته إلى الفرنسية واستخدامه لتقييم تقدير الذات عند األطفال ولتقيـيم اإلنجـازات             

الدراسية تم حساب درجات مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات وقد تم استخدام اسـتبيان     

 .آبائهم، أو معاقبة بدنية، أو االثنين معاً: دوان لفظي منعن الذات، وتعرض األطفال لع

 :نتائج الدراسة

أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين يعتبـرون               -

أبويهم لديهم عدوان لفظي منخفض، وهؤالء الذين يعتبرون أبويهم لـديهم عـدوان             

 .لفظي مرتفع في الذات والتحصيل الدراسي
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التحصيل الدراسي أو اإلنجازات    : وضحت النتائج أن هناك عالقة سلبية متبادلة بين       أ -

الدراسية، ومفهوم األبناء لعنف اآلباء اللفظي في اللغة الفرنسية، وعالقة إيجابية في            

 .مادة الرياضيات

إن الطفل العنيف الذي يشعر بقبول اجتماعي ضعيف، كفائتة الدراسية قليلة، سلوك             -

 .ة منخفضة لذاته ترجع إلى السلوك العدواني لآلباءرديء، وقيم

أن األطفال الذين يتعرضون لعدوان لفظي من قبل آبائهم لديهم درجات منخفضة في             -

 .  اللغة األم، أو الرئيسية وهي اللغة الفرنسية

 :التعليق على الدراسة

بول تؤكد هذه الدراسة وجود عالقة بين تقدير الذات المنخفض الذي يرتبط بـالق             

االجتماعي الضعيف، والكفاءة الدراسية القليلة والسلوك العـدواني لألبنـاء، كمـا أن             

 .السلوك العدواني لدى اآلباء يؤثر على الغة األم

 

 Patsy Lavonne , Roberts)١٩٩٧( روبرتس، وباتس ليفون : دراسة -٣

 .الطالبالتهديدات المتعلقة بتقدير الذات وأثرها كمتغير وسطي في عنف : بعنوان

 :هدفت الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالية: هدف الدراسة

هل يستجيب الطالب الذين لديهم تقدير ذات مرتفع ومنخفض بطريقـة مختلفـة              -١

مـا يحبـوا أن     "لتهديد تقدير الذات، الخصوصية، األمان عند مستويات اإلجابة،         

 ؟"وما يفعلوه حقاً"، "يفعلوا

ديهم تقدير ذات مرتفع ومنخفض بأسلوب مختلـف        هل يستجيب الطالب الذين ل     -٢

 ؟"ما يحبون أن يفعلوا، وما يفعلونه حقاً"لمستويات العنف عند متغيري اإلجابة 

هل يستجيب الطالب الذين لديهم تقدير ذات مرتفع ومـنخفض مـع مـستويات               -٣

 العنف المختلفة لتهديدات تقدير الذات، والخصوصية، واألمان؟
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ما يحبون  "ستويات العنف المختلفة لمستويات اإلجابة      هل يستجيب الطالب مع م     -٤

كمتغير مستقل لتهديد تقدير الـذات والخـصوصية        " أن يفعلوا، وما يفعلونه حقاً    

 واألمان؟

تؤثر في مستويات العنـف عنـد       ) مرتفع، منخفض (هل مستويات تقدير الذات      -٥

 الطالب؟

 أن يفعلوا، وما    ما يحبون "هل يستجيب الطالب بأسلوب مختلف لمتغيري اإلجابة         -٦

 ؟"يفعلونه حقاً

هل يستجيب الطالب لتهديد تقدير الذات ضد تهديـد الخـصوصية بمـستويات              -٧

 مرتفعة من العدوان؟

 هل يستجيب الطالب لتهديد تقدير الذات ضد تهديد األمان بمـستويات مرتفعـة              -٨

 من العدوان؟

سـنة  ) ١٩(و) ١٢( تم استخدام طالب ذوي تعليم بـديل بـين سـني             :عينة الدراسة 

للمشاركة في هذه الدراسة والتعليم البديل منظور تعليمي مشابهة للذي تمده خدمــات             

فهو يعطي معالجة اجتماعية وسلوكية في مركز مراقب بعناية، وقد تم           . التعليم الخاصة 

تسجيل الطالب في المراكز الداخلية التي تعتمد علـى المستـشفى، أو دار اإلصـالح               

، الوكاالت، أو المحاكم، ويشتمل البرنامج على خطة دراسـية          بواسطة اآلباء، المجتمع  

أساس الخطة العالجية هو التركيز على التعامل مع الغضب، وبـرامج           . وخطة عالجية 

بحيـث  ) ٣٠: ٦٨(لمقاومة السلوك العدواني، وقد شملت نسبة الذكور إلـى اإلنـاث            

قد تم جمع البيانـات     شهور و ) ٦-٣(تتراوح مدة المشاركين في عالج اليوم الواحد من         

 ).  شهور٩(الخاصة بهذه الدراسة في 

لمفهوم الـذات   " Piers & Harrisبيرز وهارس   "تم استخدام اختبار مقياس     : أداة الدراسة 

وقد تم تطوير هذه القائمة لتتناسب مـع تقيـيم          " والقائمة المتعلقة بالعنف  "عند األطفال   

 الخصوصية واألمان وقد تم اسـتخدام  مستويات العنف كرد فعل لتهديدات تقدير الذات،    
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تقـدير الـذات،    ( يتعلق بندان بكل نوع من التهديد        "Likert"" ليكرت" بنود من مقياس     ٦

 .المستخدم في هذه الدراسة) الخصوصية، األمان

 :نتائج الدراسة

يستجيب الطالب الذين لديهم تقدير ذات مرتفع، ومنخفض بطريقة مختلفة لتهديد            -١

ما يحبون أن يفعلـوه،     "صوصية، األمان عند مستويات اإلجابة      تقدير الذات، الخ  

 ".وما يفعلونه حقاً

يستجيب الطالب الذين لديهم تقدير ذات مرتفع، ومنخفض بأسلوب مختلف مـع             -٢

" ما يحبون أن يفعلونه، وما يفعلـوه حقـاً        "مستويات العنف عند متغيري اإلجابة      

 .التي تم قياسها بالقائمة المرتبطة بالعنف

يستجيب الطالب ذوي تقدير الذات المرتفع بأسلوب مختلف عن الطالب ذوي           ال   -٣

تقدير الذات المنخفض لتهديدات تقدير الذات، والخصوصية، واألمان التـي تـم            

 .قياسها باستخدام القائمة المرتبطة بالعنف

أحب أن  "يستجيب الطالب مع مستويات العنف المختلفة تحت مستويات اإلجابة           -٤

لتهديدات تقدير الذات، والخصوصية، واألمان التي تم قياسها        " حقاًوأفعل  " "أفعل

 .بالقائمة المرتبطة بالعنف

الطالب الذين لديهم تقدير ذات مرتفع أكثر عنفاً من الطالب الذين لديهم تقـدير               -٥

 .ذات منخفض، والتي تم قياسها بالقائمة المرتبطة بالعنف

" أحـب أن أفعـل    "ابة الطارئة   يستجيب الطالب بدرجة عالية من العنف لالستج       -٦

 .والتي تم قياسها بالقائمة المرتبطة بالعنف" أفعل حقاً"عكس 

الطالب أكثر عنفاً في االستجابة لتهديدات تقدير الذات عكس تهديد الخصوصية            -٧

 .والتي تم قياسها بالقائمة المرتبطة بالعنف

يد األمان، والتي الطالب أكثر عنفاً في االستجابة لتهديدات تقدير الذات عكس تهد          -٨

 . تم قياسها بالقائمة المرتبطة بالعنف
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 :التعليق على الدراسة

تشير هذه الدراسة إلى نتائج عكس معظم نتائج الدراسات، وهـي أن الطـالب               

الذين لديهم تقدير ذات مرتفع أكثر عنفاً من الطالب الذين لديهم تقـدير ذات مـنخفض                

 .حسب القياس المستخدم للسلوك العدواني

 

  Sandra -Lee Metz ١٩٩٥ساندرا -لي، ميتز: دراسة -٤

 .العالقة بين سلوك اآلباء، وتقدير الذات عند األبناء: بعنوان

هدفت الدراسة إلى قياس العالقات بين تقدير الذات عند األبناء، وسلوك           : هدف الدراسة 

 .اآلباء واهتماماتهم، وترابط األسرة، وتقدير الذات عند األبناء

 -طالباً جامعياً مـن جامعـة نبراسـكا         ) ٨٣(اشترك في هذه الدراسة     : دراسةعينة ال 

 (٠١٣٨) The - University -of- Nebraska- Lincolnلنكولن 

تم استخدام استبيان عن تقدير الذات، واسـتبانات كميـة وكيفيـة عـن              : أداة الدراسة 

 .سلوكيات اآلباء

 :نتائج الدراسة

 .ت لسلوك األمهاتوجد توافق كبير بين مفهوم البنا -١

تقترح النتائج أن االهتمامات يمكن أن تستخدم كمتنبئ لتقدير الذات عند االبنـة              -٢

وأن سلوك اآلباء الخاص بالمساعدة، واالتصال يؤدي إلى تنمية تقـدير الـذات             

 .اإليجابي عند األبناء

عند سلوك اآلباء لالتصال المساند من قبل األم يعتبر بمثابة المتنبئ لتقدير الذات              -٣

 .االبن
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ترابط العائلة المكونة من األب واالبن يمكن أن يعتبر منبئ لتقدير الـذات عنـد                -٤

األوالد وأن سلوك اآلباء لالتصال المساعد، وأن المشاعر والمـساعدة تمـارس            

 . عند اإلحساس بترابط األسرة، ويؤدي ذلك إلى بناء تقدير ذات إيجابي

 :التعليق على الدراسة

 أن سلوك اآلباء الخاص بالمساعدة، واهتمام األم يؤدي إلـى           تشير الدراسة إلى   

 .تنمية تقدير الذات اإليجابي سواء عند األوالد أم البنات

 
 :تعقيب عام على الدراسات السابقة

أشارت بعض الدراسات إلى أهمية األسرة في إيجاد وتنمية تقدير الـذات لـدى               -١

حيـث أوضـحت أن     ،  )١٩٩٣شـوكت،   (الطالب، ومن هذه الدراسات دراسة      

أصحاب تقدير الذات المرتفع يدركون اتجاهات اآلباء نحو تنشئتهم علـى أنهـا             

التي أظهرت أن لنوع    ) ١٩٩٠عكاشة،  (ودراسة  . تتسم باالستقالل والديمقراطية  

الرعاية التي يعيش في كنفها الطفل دوراً هاماً في تقديره لذاتـه، وأن حرمـان               

والتـي  ) م١٩٨٩كفافي،  (ودراسة  . ير الذات الطفل من أحد والديه يؤثر على تقد      

أظهرت أن أساليب التنشئة الوالدية الصحيحة تؤدي إلى شعور الطالب بـاألمن            

 (١٩٩٩ ,Ellis)" ألـيس "ودراسة . النفسي الذي يرتبط ارتباطاً موجباً وتقدير الذات

ء التي أوضحت أن أسلوب التنشئة الوالدية الذي يعتمد على المدح والثناء واإلعال        

من شأن الطالب له تأثير إيجابي في تقدير الذات، وأن التقليل من شأن الطالب أو 

 "أنـن روبرتـز   "ودراسـة   . إهانته يكون له تأثيره السلبي على تقـدير الـذات         

(Ann Roberts, ١٩٩٩) التي أشارت إلى تأثير خبرات العائلة وأثره في تقدير الذات 

انت العائلة متفاهمة ومـستقرة فـي       في سن المراهقة المبكرة، وخصوصاً إذا ك      

 ودراسة (١٩٩٦ ,Black)" بالك"وقد توصلت إلى نفس النتائج دراسة . تقدير الذات

(Roberts & Bengtson, ١٩٩٦) ودراسة (Demo, et. Al, ١٩٨٧)    حيـث أكـدت علـى 
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)  إنـاث  -ذكور  (وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين إدراك األبناء          

 .صال والمشاركة من قبل الوالدين وتقدير الذات لدى األبناءلعملية االت

 والتي أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين (١٩٨٥ ,Kawask, et.al)ودراسة 

للقبول من كل الوالدين وتقدير الذات لديهم ووجود   )  إناث -ذكور  (إدراك األبناء   

ب من قبل كال الوالـدين      للتأدي) الذكور(عالقة ارتباطية سالبة بين إدراك األبناء       

للتحكم من قبل كال الوالـدين      ) ذكور وإناث (وتقدير الذات لديهم وإدراك األبناء      

 .وتقدير الذات لديهم

 أن األطفال الذين أدركوا تحكم وسيطرة والديهم بصورة (١٩٨٢ ,Deman)ودراسة 

وقـد  . كبيرة كانوا أقل تقديراً لذواتهم عند مقارنتهم بالمجموعات األقل ضـبطاً          

 إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائياً (١٩٨٠ ,Savedre)توصلت دراسة 

وكـذلك دراسـة    . بين إدراك المراهقين للتحكم الوالدي وبين تقدير الذات لديهم        

(Growe, ١٩٨٠)  الـذكور  ( إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين إدراك األبنـاء

يهم ووجود عالقة ارتباطيـة موجبـة       للدعم من قبل األب وتقدير الذات لد      ) فقط

للدعم من قبل األم وتقدير الذات      ) ذكور وإناث (ودالة إحصائياً بين إدراك األبناء      

 . لديهم

أشارت بعض الدراسات إلى دور المدرسة وجماعة الرفاق في تقدير الذات لدى             -٢

التي أكدت على أهميـة     ) م١٩٩٣شوكت،  (الطالب ومن هذه الدراسات دراسة      

 (١٩٩٩ ,Ellis)" الـيس "ودراسـة  . طالب مع رفاقه في تنمية تقدير الذاتعالقة ال

والتي أكدت على أن تقدير الذات يعتمد على العوامل الخارجيـة، ومـن أهـم               

العوامل اإلنجازات الدراسية، المدح والثناء، مساعدة اآلخرين سواء األسـرة أم           

 (١٩٩٩ ,Ann - Robertes, et. Al)" أنـن روبرتـز  "ودراسة . المدرسة أم األصدقاء

والتي أشارت إلى تأثير جماعة الرفاق في تقدير الذات من خالل عدة عوامل من              

. معاونة األصدقاء، الترابط، الشجار، القبول االجتمـاعي، قـيم الرفـاق          : أهمها

والتي أظهرت وجود ارتباط موجب دال بين تقدير        ) م١٩٩٦المطوع،  (ودراسة  
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) ١٩٨٨شـعيب،   (ودراسة  . ، والدافعية لإلنجاز  الذات واالتجاه نحو االختبارات   

والتي طبقت على المجتمع السعودي والتي أظهرت وجود عالقـة سـببية بـين              

 (١٩٩٦ ,Black)" بـالك "ودراسـة  . التقدير االجتماعي للذات والتحصيل الدراسي

والتي أظهرت وجود عالقة بين تقدير الذات والتحصيل الدراسي لـدى طـالب             

 .المرحلة المتوسطة

أشارت بعض الدراسات إلى أهمية تقدير الذات للتخفيف وإليجاد التوازن النفسي            -٣

 ).م١٩٩٦المطوع، (ومن هذه الدراسات دراسة 

أشارت بعض الدراسات إلى وجود عالقة بين تقدير الذات وبعـض المـشكالت      -٤

ـ ١٤٢٠الخـضير،   (السلوكية مثل االكتئاب، ومن هذه الدراسات دراسة         ). هـ

وتقدير الـذات والقلـق     ). م١٩٨٩كفافي،  (األمن النفسي دراسة    وتقدير الذات و  

القبـول، الـتحكم،    (وتقدير الذات وسلوك الوالـدين      ). م١٩٨٨شعيب،  (دراسة  

 .(١٩٨٢ ,Deman)، ودراسة (١٩٨٥ ,Kawash, et.al)دراسة ) االستقاللية

اً أثبتت بعض الدراسات أن أساليب التنشئة االجتماعية السوية تلعب دوراً رئيسي           -٥

ليونـارد  (،  )م١٩٨٣نصر،  (في خفض السلوك العدواني وانطفائه عند الطالب        

كما أثبتت بعض الدراسات أن أساليب التنشئة االجتماعيـة         ). م١٩٨٠وآخرون،  

التسلط، اإلهمال في تنشئة األبناء، التذبذب في المعاملـة، القـسوة           : ومن أهمها 

، )م١٩٩٠محمـود،   (األبنـاء   تؤدي إلى السلوك العدواني عند      ) العقاب(الزائدة  

 ,Crump)، )م١٩٨٣حـسين،  (، )م١٩٨٣نصر، (، )م١٩٨٥جبريل، الموافي، (

 ).م١٩٨٦باندورا وآخرون، (، )م١٩٨٤وكسلر وآخرون، ( ، (١٩٩٣

: اعتمدت بعض الدراسات في تقديرها للسلوك على مظهـرين أساسـيين همـا             -٦

، )م١٩٨٥البكـور،   (السلوك العدواني اللفظي، والسلوك العدواني غير اللفظـي         

 ).م١٩٩٥عبد اهللا، أبو عباة، (
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اعتمدت غالبية الدراسات السابقة في تقدير السلوك العـدواني لألطفـال علـى              -٧

 .استخدام مقاييس تقدير السلوك، وهذا ما اعتمدت عليه الدراسة الحالية

أظهرت بعض الدراسات أن الذكور أكثر ممارسة للعدوان من اإلناث في مراحل        -٨

 ).م١٩٨٧صوان، (، )م١٩٨٥البكور، (المختلفة الطفولة 

أثبتت بعض الدراسات أن برامج التدريب على الضبط النفسي عن طريق تقديم             -٩

ـ ١٤٢١الثنيـان،   (التعليمات للذات بهدف الضبط الـداخلي        ليونـارد  (، و )هـ

 ).م١٩٨٠وآخرون، 

هناك بعض الدراسات األجنبية التي حاولت استكشاف واستعراض ما تـم مـن              -١٠

ات حول العالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني من خالل تأثير سلوك            دراس

 ,Soloman)اآلباء العدواني اللفظي على تقدير ذوات األبناء والتحصيل الدراسي 

، والتهديدات المتعلقة بتقدير الذات وأثرها كمتغير وسـطي فـي عنـف             (١٩٩٩

 (١٩٩٦ ,Lee)عنـد األبنـاء   ، وسلوك اآلباء وتقدير الذات (١٩٩٧ ,Roberts)الطالب 

ومن خالل تلك الدراسات اختالف في وجهات النظر بين هـل تقـدير الـذات               

 المنخفض هو سبب رئيسي في السلوك العدواني؛ أم تقدير الذات المرتفع؟

تكشف الدراسات التي اعتمدت عليها الدراسة عن ندرة الدراسات العربية مقارنة            -١١

دراسات التي أجريت في البيئة الـسعودية،       ببعض الدراسات األجنبية، وغياب ال    

والتي اهتمت بدراسة العالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني على األبناء في            

 . المجتمع السعودي خالل المراحل العمرية المختلفة
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א א
א א א א

 .منهج الدراسة: أوالً

 حدود الدراسة: ثانياً

 .مجتمع الدراسة: ثالثاً

 .عينة الدراسة: رابعاً

 أدوات الدراسة: خامساً

 .طريقة إجراء الدراسة: سادساً

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة: سابعاً
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 :مدخــــــل
دراسة، وحدودها، ومجتمع الدراسة وأدوات الدراسـة       يناقش هذا الفصل منهج ال    

التحقق من صدق أدوات الدراسة     (واإلجراءات التي استخدمت في تقنين أدوات الدراسة        

، وأهم الخطوات المتبعة إلجراء التطبيق الميـداني، واألسـاليب اإلحـصائية            )وثباتها

 SPSSمة اإلحـصائية    المستخدمة في هذه الدراسة، وقد استخدم في تحليل النتائج الحز         

م، وتم التحليـل اإلحـصائي      ٢٠٠٢ لسنة   ١١,٥اإلحصائي الكمبيوتري اإلصدار رقم     

 .بمركز المعلومات والحاسب اآللي بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

 

 -:منهج الدراسة: ًأوال
انطالقاً من طبيعة الدراسة والبيانات المراد الحصول عليهـا لمعرفـة طبيعـة             

 بين أبعاد تقدير الذات والسلوك العدواني لدى طالب المرحلة المتوسـطة، فقـد              العالقة

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة، كما توجـد فـي              

الواقع ويسهم بوصفها وصفاً دقيقاً ويوضح خصائصها عن طريق جمـع المعلومـات             

ومن خصائص هذا المنهج أنه ال      . وئهاوتحليلها وتفسيرها، ومن ثم تقديم النتائج في ض       

يقف عند حد جمع المعلومات المتعلقة بظاهرة تربوية معينة وتبويبها وتنظيمها من أجل             

استقصاء جوانب الظاهرة المختلفة، وإنما يعمد إلى الوصول إلى استنتاجات تسهم فـي             

وتفسيرها، ومن  فهم الواقع من خالل تحليل تلك الظاهرة التربوية أو المشكلة التعليمية            

ثم التوصل إلى تعميمات ذات مغزى، تزيد بها الدراسة رصـيد المعرفـة عـن تلـك                 

 ).١٨٨م، ص١٩٩٧: عبيدات(الظاهرة، وتسهم في تطوير الواقع وتحسينه 

 

 -:حدود الدراسة: ًثانيا
 :    حدود موضوعية– ١

رحلـة  تتحدد الدراسة الحالية في عينة الدراسة المتمثلة في عينة من طلبـة الم            

المتوسطة الصف الثالث المتوسط بمدينة الرياض في التعلـيم العـام حكـومي             



 -١١٨-

 " بروس هيـر "وبأدوات الدراسة المتمثلة في مقياس تقدير الذات . نهاري بنين

Bruce. R. hare لبص وبيري"، ومقياس السلوك العدواني ""Buss & Bery"  الـذي 

 ).م١٩٩٥، أبو عباة: عبد اهللا. (قننه على البيئة السعودية

 :    حدود مكانية– ٢

تتحدد الدراسة المكانية بمدينة الرياض بحيث تكـون موزعـة علـى مـدارس           

 . المرحلة المتوسطة التابعة لمراكز اإلشراف التربوي السبعة

 :   الحدود الزمانية-٣

 .هـ١٤٢٤-١٤٢٣تم جمع البيانات خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 

 -:لدراسةجمتمع ا: ًثالثا
يتكون مجتمع الدراسة من طالب الصف الثالث للمرحلـة المتوسـطة بمدينـة             

 .الرياض من المدارس التابعة لمراكز اإلشراف التربوي

وقد بلغ إجمالي عدد الطالب في المدارس الحكومية النهارية للـصف الثالـث             

-١٤٢٢بمدينة الرياض طبقاً إلحصائيات وزارة المعارف لعـام         ) ٢٠٥٢٣(المتوسط  

 .هـ١٤٢٣

 
 -:عينة الدراسة:  ًرابعا

 :اختيار عينة الدراسة ١-٤  

لقد تم اعتماد أسلوب العينة العنقودية العشوائية مـن طـالب الـصف الثالـث                

مركز :  مدرسة بواقع مدرستين من كل مركز إشرافي وهم        ١٤المتوسط موزعين على    

ق الرياض، مركـز    اإلشراف التربوي بشمال الرياض، مركز اإلشراف التربوي بشر       

اإلشراف التربوي بغرب الرياض، مركز اإلشراف التربوي بجنوب الرياض، مركـز           

اإلشراف التربوي بالروضة، مركز اإلشراف التربوي بوسط الرياض، مركز اإلشراف          

التربوي بالسويدي، وتم اختيار هذه المدارس بطريقة عشوائية من المراكز اإلشـرافية            



 -١١٩-

طالب من طالب المرحلـة المتوسـطة       ) ٧٩٨(نة الدراسة   وقد أصبح مجموع أفراد عي    

 طالباً تم اختيارهم بصورة عشوائية من الصف الثالث المتوسط          ٥٧الصف الثالث بواقع    

تقريباً لكل مدرسة، والمقيدين بالدراسة خالل العام الدراسي     %) ٧,٢(لكل مدرسة بنسبة    

لـذين تـم توزيـع      طالب من طالب المدارس ا    ) ٥١١(هـ، وقد استجاب منهم     ١٤٢٣

 .االستبانات عليهم

 

 :خصائص عينة الدراسة ٢-٤

 توزيع أفراد العينة تبعاً لحالة القيد •

 )١(جدول رقم 

 توزيع أفراد العينة تبعاً لحالة القيد

 النسبة التكرار حالة القيد
النسبة المئوية 

 للبيانات المستوفاة

 %٩٦,٨ %٩٦,٨ ٤٩٠ مستجد

 %٣,٢ %٣,٢ ١٦ معيد

يانات مجموع الب

 المستوفاة
٩٩,٠٢ %٩٩,٠٢ ٥٠٦% 

 %٠,٠٨ %٠,٠٨ ٥ غير مبين

 %١٠٠ %١٠٠ ٥١١ المجموع الكلي

من طالب الصف الثالث المتوسـط      %) ٩٦,٨(أن  ) ١(يتضح من الجدول رقم      

 ).معيدون(راسبون في العام الماضي %) ٣,٢(الذين شملتهم الدراسة مستجدون و 

 



 -١٢٠-

 عاً لتقدير الطالب في العام الماضيتوزيع أفراد الدراسة من الطالب تب •

 )٢(جدول رقم 

 توزيع أفراد العينة تبعاً لتقدير الطالب في العام الماضي

 النسبة التكرار التقدير
النسبة المئوية 

 للبيان المستوفاة

 %٢٠,٢ %٢٠,٢ ١١ مقبول

 %٢٩,٧ %٢٩,٧ ١٥٢ جيد

 %٣٩,٣ %٣٩,٣ ٢٠١ جيد جداً

 %٢٧,٦ %٢٧,٦ ١٤١ ممتاز

البيانات مجموع 

 المستوفاة
٩٨,٨ %٩٨,٨ ٥٠٥% 

 %١,٢ %١,٢ ٦ غير مبين

 %١٠٠ %١٠٠ ٥١١ المجموع الكلي

 

من الطالب حصلوا على تقـدير جيـد        % ٣٩,٣أن  ) ٢(يتضح من الجدول رقم      

قد حصلوا على   % ٢٧,٦قد حصلوا على تقدير جيد      % ٢٩,٧جداً في العام الماضي، و    

 .تقدير مقبولقد حصلوا على % ٢٠,٢تقدير ممتاز، و 



 -١٢١-

  توزيع أفراد الدراسة من الطلبة تبعاً للفئات العمرية •

 )٣(جدول رقم 

 توزيع أفراد العينة تبعاً للفئات العمرية المختلفة

 النسبة التكرار العمر
النسبة المئوية 

 للبيان المستوفاة

٣,٧ %٣,٧ ١٩ ١٣% 

٣١،٣ %٣١،٣ ١٦٠ ١٤% 

٤٦,٤ %٤٦,٤ ٢٣٧ ١٥% 

١١،٤ %١١،٤ ٥٨ ١٦% 

٤,٥ %٤,٥ ٢٣ ١٧% 

١،٢ %١،٢ ٦ ١٨% 

٠,٢ %٠,٢ ١ ١٩% 

مجموع البيانات 

 المستوفاة
٩٨,٦ %٩٨,٦ ٥٠٤% 

 %١,٤ %١,٤ ٧ غير مبين

 %١٠٠ %١٠٠ ٥١١ المجموع الكلي

 

عامـاً،  ) ١٥(مـن الطـالب عمـرهم       % ٤٧أن  ) ٣(يتضح من الجدول رقم      

) ١٦( عمـرهم    من الطـالب  % ١١،٤عاماً، و   ) ١٤(من الطالب عمرهم    % ٣١،٣و

) ١٣(من الطالب عمرهم    % ٣،٧عاماً، و   ) ١٧(من الطالب عمرهم    % ٤،٥عاماً، و   

بعدد واحد فقـط مـن      % ٠,٢عاماً، ونسبة   ) ١٨(من الطالب عمرهم    % ١,٢عاماً، و   

 .عاماً) ١٩(الطالب عمره 

 



 -١٢٢-

 

  توزيع أفراد الدراسة من الطالب وفقاً لولي األمر •

 )٤(جدول رقم 

 نة تبعاً لولي األمرتوزيع أفراد العي

 النسبة التكرار ولي األمر

 %٤,١ ٤٨١ األب

 %٣,٧ ١٩ األخ

 %٠,٢ ١ العم

 %١ ٥ الجد

 ٩٩ ٥٠٦ مجموع البيانات المستوفاة

 ١ ٥ غير مبين

 %١٠٠ ٥١١ المجموع الكلي

من الطالب يتولى أمرهم األب، و % ٩٥,١أن نسبة  ) ٤(يتضح من الجدول رقم      

بعدد % ٠,٢من الطالب يتولى أمرهم الجد، و     % ١ألخ األكبر، و  يتولى أمرهم ا  % ٣,٨

 .طالب واحد يتولى أمره العم

 



 -١٢٣-

 توزيع أفراد الدراسة من الطالب تبعاً لمستوى تعليم ولي األمر •

 )٥(جدول رقم 

 توزيع أفراد العينة تبعاً للمستوى التعليمي لولي األمر

 النسبة التكرار المستوى التعليمي لولي األمر

 %٤,٧ ٢٤  متعلمغير

 %٢٢,٥ ١١٥ يقرأ ويكتب

 %٣٥,٤ ١٨١ ثانوي فما دون

 %٣٦,٢ ١٨٥ جامعي فما فوق

 ٩٨,٨ ٥٠٥ مجموع البيانات المستوفاة

 ١,٢ ٦ غير مبين

 %١٠٠ ٥١١ المجموع الكلي

أن أعلى قيمة لعينة الدراسة من الطـالب بالنـسبة          ) ٥(يتضح من الجدول رقم      

% ٣٦,٦مر الحاصلون على مؤهل جامعي فما فوق بنـسبة          للمستوى التعليمي لولي األ   

، يليهم من يقـرأ ويكتـب       %٣٥,٨يليهم الحاصلون على مؤهل ثانوي فما دون بنسبة         

مما يشير إلـى    % ٤,٨أما نسبة األمية فهي ضئيلة حيث بلغت نسبتهم         %. ٢٢,٨بنسبة  

 %.٩٥,٣تعلم غالبية أولياء أمور الطالب بنسبة 

 



 -١٢٤-

 ة من الطلبة تبعاً لوظيفة ولي األمرتوزيع أفراد الدراس •

 )٦(جدول رقم 

 توزيع أفراد العينة تبعاً لوظيفة ولي األمر

 النسبة التكرار وظيفة ولي األمر

 %٣٩,١ ٢٠٠ وظائف تجارية

 %٤٤,٤ ٢٢٧ وظائف إدارية

 %١٦,٢ ٨٣ وظائف عسكرية

 %٩٩,٨ ٥١٠ مجموع البيانات المستوفاة

 %٠,٢ ١ غير مبين

 %١٠٠ ٥١١ كليالمجموع ال

أن  أعلى نسبة توزيع أفراد الدراسة في المتغيـر الخـاص            ) ٦(يتضح من الجدول رقم      

% ٣٩,١ألولياء األمور يعملون في وظـائف إداريـة، يلـيهم           % ٤٤,٤بوظيفة ولي األمر هي     

ألولياء أمور يعملـون فـي وظـائف        % ١٦,٢ألولياء أمور يعملون في وظائف تجارية، يليهم        

 .عسكرية

 

 يع أفراد الدراسة من الطلبة وفقاً للمستوى التعليمي لألمتوز •

 )٧(جدول رقم 

 توزيع أفراد العينة تبعاً للمستوى التعليمي األم

 النسبة التكرار المستوى التعليمي لألم

 %١٩,٦ ١٠٠ غير متعلمة

 %٢٨,٤ ١٤٥ تقرأ وتكتب

 %٣٠,٣ ١٥٥ ثانوي فما دون

 %١٩,٨ ١٠١ جامعي فما فوق

 %٩٨ ٥٠١ يانات المستوفاةمجموع الب

 %٢ ١٠ غير مبين

 %١٠٠ ٥١١ المجموع الكلي



 -١٢٥-

أن أعلى قيمة لعينة الدراسة تبعاً للمستوى التعليمي        ) ٧(يتضح من الجدول رقم      

، يلـيهم   %)٣٠,٣(لألمهات الحاصالت على مؤهل ثانوي فما دون حيث بلغت نسبتهن           

ى مؤهل جامعي فما فوق بنسبة      ، يليهم الحاصالت عل   %)٢٨,٤(من تقرأ وتكتب بنسبة     

وتتقـارب مـع    % ١٩,٦، يليهم غير المتعلمة بنسبة كبيـرة نـسبياً وهـي            %)١٩,٨(

من أفـراد   % ٨٠الحاصالت على مؤهل جامعي فما فوق، وهذا يدل على وجود نسبة            

 .العينة تبعاً للمستوى التعليمي متعلمات وهي نسبة يمكن االعتماد عليها

 
 

  الطلبة تبعاً وظيفة األمتوزيع أفراد الدراسة من •

 )٨(جدول رقم 

 توزيع أفراد الدراسة تبعاً لوظيفة األم

 النسبة التكرار وظيفة األم

 %١٤,٣ ٧٣ تعمل 

 %٨٥,٧ ٤٣٨ ال تعمل

 %١٠٠ ٥١١ مجموع البيانات المستوفاة

 - - غير مبين

 %١٠٠ ٥١١ امجموع الكلي

 

يتضح من الجدول أن أعلى نسبة ألفراد الدراسة في المتغير الخاص بوظيفـة األم هـي                

 .لألمهات الالتي يعملن% ١٤,٣لألمهات الالتي ال يعملون ونسبة قليلة وهي % ٨٥,٧



 -١٢٦-

 -:أدوات الدراسة: ًخامسا
 :ه الدراسة على أداتين رئيسيتين همااعتمد الباحث في هذ 
 ).م١٩٨٥( مقياس تقدير الذات لبروس آر هير -١-٥

 ).م١٩٩٥( مقياس السلوك العدواني إعداد معتز عبد اهللا وسيد أبو عباة -٢-٥

 : وفيما يلي بيان كل أداة 
 

 Hair. R.Brussمقياس تقدير الذات لبروس آرهير  ١-٥

 راحل إعدادهوصف مقياس تقدير الذات وم -١-١-٥

أعد مقياس تقدير الذات الذي تـم اسـتخدامه فـي الدراسـة بـروس آرهيـر            

Bruss.R.Hair   وتكون المقياس من ثالثين عبارة لقياس ثالثـة        ) ١٩٨٥( عام

أبعاد، افترض بروس آرهير أنها تمثل مجاالت تقدير الذات ويمكـن اعتبـاره             

) ١٢-٦(مارهم ما بين    كمقياس عام لتقدير الذات لدى الطالب الذين تتراوح أع        

تقدير الذات العائلي، تقدير الذات المدرسي، تقـدير الـذات          : سنة فما فوق وهي   

في صورته -بحيث أصبح العدد الكلي لبنود المقياس ) جماعة االصدقاء(الرفاقي 

 ثالثين بنداً، والجدول التالي يوضح توزيع عبـارات المقيـاس علـى             -العربية

 .األبعاد الثالثة
 

 )٩ (جدول رقم

 توزيع عبارات المقياس على األبعاد الثالثة

 تقدير الذات الرفاقي تقدير الذات المدرسي تقدير الذات العائلي
٢١ ١١ ١ 
٢٢ ١٢ ٢ 
٢٣ ١٣ ٣ 
٢٤ ١٤ ٤ 
٢٥ ١٥ ٥ 
٢٦ ١٦ ٦ 
٢٧ ١٧ ٧ 
٢٨ ١٨ ٨ 
٢٩ ١٩ ٩ 
٣٠ ٢٠ ١٠ 



 -١٢٧-

صـدقه وثباتـه    وقد مر إعداد وترجمة المقياس إلى اللغة العربية والتأكد مـن             

 .بمرحلتين أساسيتين حتى أصبح صالحاً لالستخدام

وتم فيها ترجمة المقياس من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية، ومـن            : المرحلة األولى 

اللغة العربية إلى اإلنجليزية للتأكد من صحة الترجمة، ثم عرضه على مجموعة مـن              

وهـل تنقـل    -ياغة العربية للبنـود     المحكمين بهدف مراجعة الترجمة والتأكد من الص      

 المعنى المقصود؟ وتم بناء على ذلك إجراء عدة تعديالت، وقد تال ذلك كتابـة               -بالفعل

 بحيث يختار المفحوص Likert" ليكرت"المقياس في صورته النهائية على غرار مقياس 

 :إجابة واحدة من أربعة بدائل لإلجابة كما يلي

 .ن العبارة تعبر عن الطالب بصورة تامةوتعني أن مضمو: أوافق بشدة) ٤(

وتعني أن مضمون العبارة تعبر عن الطالب ولكن ليس بصورة تامة فـي             : أوافق) ٣(

 .أغلب األحيان

وتعني أن مضمون العبارة ال تعبر عن الطالب على اإلطالق أو بصورة            : ال أوافق ) ٢(

 . تامة، بل في أغلب األحيان

 .ون العبارة ال تعبر عن الطالب على اإلطالقوتعني أن مضم: ال أوافق بشدة)١(

 .وتم فيها حساب صدق وثبات األداة: المرحلة الثانية

 

 Validityصدق مقياس تقدير الذات  -٢-١-٥

 :الصدق التالزمي )أ (

لحساب صدق المقياس بصورته األصلية قام معد المقياس بإيجاد معامل االرتباط   

الذات، وكذا مقياس روزنبرج والتي     بين المقياس، واستبيان كوبر سميث لتقدير       

 مما يدل على وجود اتفاق وانسجام من جهة الصدق بـين            ٠,٨٣وصلت قيمتها   

 .المقاييس الثالثة



 -١٢٨-

 :صدق المحكمين )ب (

لحساب صدق المقياس في البيئة السعودية قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة فـي             

 في مجال   صورتها األولية على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والتخصص         

التربية وعلم النفس من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية قسم علم النفس فـي              

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة الملك سعود وكليـة المعلمـين             

وأعضاء هيئة التدريس في قسم العلوم االجتماعية في كليـة الدراسـات العليـا             

وقد أبدى المحكمون أراءهم حول مـدى       . بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية    

وضوح عبارات االستبانة ومدى مناسبتها ومدى مالئمة التدرج الرباعي الـذي           

وقام الباحث بإجراء   . يحدد استجابة أفراد الدراسة إزاء كل محور من محاورها        

التعديالت وذلك بالجلوس مع المشرف حيث تم تعديل وصياغة بعض عبـارات            

 عبارة وقـد    ٣٠ عدد عبارات االستبانة في صورتها النهائية        أداة الدراسة، وبلغ  

 :جاءت كالتالي

 .األولى من االستبانة)  عبارات١٠(عبارات تصف تقدير الذات العائلي : المحور األول

 .التالية من االستبانة)  عبارات١٠(عبارات تصف تقدير الذات المدرسي : المحور الثاني

 .األخيرة من االستبانة)  عبارات١٠(ر الذات الرفاقي عبارات تصف تقدي: المحور الثالث

 

 :Internal Consistency) االتساق الداخلي( )ج (

بعد التأكد من صدق المحكمين ألداة الدراسة قام الباحث بحساب صدق االتساق            

الداخلي، وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين درجة العبارة           

). ١٢(،  ) ١١(،  ) ١٠( المنتمين إليه من الجدول رقـم        والدرجة الكلية للمحور  

 .توضح تلك االرتباطات



 -١٢٩-

 )١٠(جدول رقم 

 "تقدير الذات العائلي"يوضح قيم معامل االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية لبعد 

 معامل االرتباط رقم البند

٠,٤٨ ١ 

٠,٣٨ ٢ 

٠,٤٢ ٣ 

٠,٢٩ ٤ 

٠,٣٩ ٥ 

٠,٥٢ ٦ 

٠,٥٣ ٧ 

٠,٤٥ ٨ 

٠,٥٣ ٩ 

٠,٣٩ ١٠ 

أن جميع قيم معامالت االرتباط التي تم الحصول        ) ١٠(يتضح من الجدول رقم      

والدرجة الكلية لذلك البعـد     " تقدير الذات العائلي  "عليها بين درجة كل بند من بنود بعد         

 .مما يدل على اتساق هذا البعد وتماسك بنوده) ٠,٠١(دالة إحصائياً عند مستوى 



 -١٣٠-

 )١١(جدول رقم 

 "تقدير الذات المدرسي" قيم معامل االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية لبعد يوضح

 معامل االرتباط رقم البند

٠,٤٢ ١١ 

٠,٤٩ ١٢ 

٠,٥٠ ١٣ 

٠,٤٠ ١٤ 

٠,٤٠ ١٥ 

٠,٤٦ ١٦ 

٠,٣٨ ١٧ 

٠,٤٥ ١٨ 

٠,٤٥ ١٩ 

٠,٣٨ ٢٠ 

ل أن جميع قيم معامالت االرتباط التي تم الحصو       ) ١٠(يتضح من الجدول رقم      

والدرجة الكلية لذلك البعد    " تقدير الذات المدرسي  "عليها بين درجة كل بند من بنود بعد         

 .مما يدل على اتساق هذا البعد وتماسك بنوده) ٠,٠١(دالة إحصائياً عند مستوى 



 -١٣١-

 )١٢(جدول رقم 

" تقدير الذات الرفاقي"يوضح قيم معامل االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية لبعد 

 )األصدقاءجماعة (

 معامل االرتباط رقم البند

٠,٢٧ ٢١ 

٠,٣٧ ٢٢ 

٠,٢٩ ٢٣ 

٠,٢١ ٢٤ 

٠,٣٥ ٢٥ 

٠,٣٩ ٢٦ 

٠,٤٠ ٢٧ 

٠,٤٠ ٢٨ 

٠,٣٦ ٢٩ 

٠,٢٧ ٣٠ 

أن جميع قيم معامالت االرتباط التي تم الحصول        ) ١٢(يتضح من الجدول رقم      

والدرجة ) ة األصدقاءجماع" (تقدير الذات الرفاقي"عليها بين درجة كل بند من بنود بعد    

 ).٠,٠١(الكلية لذلك البعد دالة إحصائياً عند مستوى 

 

 

 



 -١٣٢-

 Reliabilityثبات مقياس تقدير الذات  -٣-١-٥

استخدم معد المقياس إعادة االختبار بفاصل زمني مقداره ثالثـة شـهور بـين              

يـاس   وللتأكد من ثبات المق    ٠,٧٤التطبيقين ووصل معامل ثبات الدرجة الكلية للمقياس        

في البيئة السعودية تم حساب ثبات مقياس تقدير الذات بأبعاده الثالثـة بطريقـة ألفـا                

يوضح قيم معامالت الثبات بالنسبة، لبعد تقـدير الـذات          ) ١٣(كرونباخ والجدول رقم    

 ).جماعة األصدقاء(العائلي، وتقدير الذات المدرسي، وتقدير الذات الرفاقي 

 )١٣(جدول رقم 

 ت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمقياس تقدير الذات بأبعاده الثالثةيوضح قيم معامال

 معامل الثبات ألفا كرونباخ البعد

 ٠,٧٤ تقدير الذات العائلي

 ٠,٧٠ تقدير الذات المدرسي

 ٠,٤٧ )جماعة األصدقاء(تقدير الذات الرفاقي 

ير الـذات   تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع قيمة ألفاكرونباخ بالنسبة لبعـد تقـد            

، وكذلك بعد تقدير الذات المدرسي حيث بلغت قيمتـه          )٠,٧٤(العائلي حيث بلغت قيمته     

فقـد جـاءت قيمـة      ) جماعة األصدقاء (، أما بالنسبة لبعد تقدير الذات الرفاقي        )٠,٧٠(

، ويتضح من هذا الجـدول أن       )٠,٤٧(الثبات له ضعيفة نسبياً حيث بلغت قيمة الثبات         

 . بعد تطبيقه على الطالب) ٠,٦٤(س الدرجة الكلية للمقيا

 

 )م١٩٩٥(مقياس السلوك العدواني إعداد معتز سيد عبداهللا وصالح أبو عباة  -٢-٥

 :الهدف من بناء المقياس )أ  (

إن الهدف من بناء المقياس هو الوقوف على طبيعة العالقة بين أربعـة أبعـاد               

: لـسابقة وهـي   للسلوك العدواني، تم افتراضها في ضوء تـراث الدراسـات ا          

الغضب، والعداوة، والعدوان اللفظي، والعدوان البدني، وذلـك لمعرفـة هـل            



 -١٣٣-

العدوان مجال عام تنظمه هذه األبعاد األربعة المتفرضة أم ال؟ وثـم اسـتخدام              

 .A.Buss & M. Perry " وبيري" "بص"مقياس 

 :وصف المقياس )ب(

عبـد اهللا أبـو عبـاة      المقياس الذي أعده كٍل من معتز سيد عبد اهللا ، وصـالح             

ومـارك  "،  A.Buss" أرنولد بص "هو مقياس العدوان الذي استخدمه      ) م١٩٩٥(

وتكون المقياس من تـسع وعـشرين عبـارة    . م١٩٩٢ عام M. Perry" بيري

تقريبية، خصصت لقياس أربعة أبعاد افترض معدا المقياس أنها تمثـل مجـال             

 والعـدوان  Physical Aggressionالعـدوان البـدني،   : السلوك العدواني وهي

، أضـيف  Hostility، والعداوة Anger، والغضب Verbal Aggressionاللفظي 

فـي  -لبعد العدوان اللفظي بند واحد بحيث أصبح العدد الكلي لبنـود المقيـاس              

 . ثالثين بنداً-صورته العربية

 :عينة تقنين المقياس )ج(

ن بمدينة الرياض،    مفحوص من الطالب السعوديي    ٥٦٣تكونت عينة المقياس من     

) ١٨٦(تتكـون مـن     : موزعين على ثالثة مجموعات فرعية المجموعة األولى      

بوسـط مدينـة    ) اإلعداديـة (طالب من الدارسين ببعض المدارس المتوسـطة        

، ويفتـرض أن    ١,٥٥+  وانحراف معياري    ١٥,٠٥الرياض، بمتوسط عمري    

وعـة المرحلـة    مجم: هذه المجموعة تمثل مرحلة المراهقة المبكرة، والثانيـة       

 طالب من الدارسين ببعض المدارس الثانوية بوسـط         ١٨٩الثانوية وتكونت من    

، ويفتـرض   ١,٤٤+  وانحراف معياري    ١٧,٤٧مدينة الرياض بمتوسط عمري     

مجموعة المرحلـة   : أن هذه المجموعة تمثل مرحلة المراهقة المتوسطة، والثالثة       

العلوم االجتماعية بجامعـة     طالب من الداسين بكلية      ١٨٨الجامعية وتكونت من    

 ٢٢,٠٤اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض وذلك بمتوسط عمري           

، ويفترض أن هذه المجموعة تمثـل مرحلـة         ٢,٢٢+ عاماً وانحراف معياري    

 .المراهقة المتأخرة وبداية مرحلة الرشد



 -١٣٤-

 :صدق المقياس )د(

 :فتم حساب صدق المقياس بأكثر من طريقة هي

تعددت نسب االتفاق بـين المحكمـين علـى صـالحية           : لمحكمينصدق ا  -١

 .في جميع بنود المقياس الثالثين% ٩٠العبارات بنسبة 

 

 :Internal Consistencyاالتساق الداخلي  -٢

الخاصية األساسية لهذا المؤشر مؤداها أن محك التقويم ليس أكثـر مـن         

تباط المـستقيم   لذلك تم استخدام معامل االر    . الدرجة الكلية على المقياس   

بين كل بند والدرجة الكلية المكونة، الفرعي من ناحية، والدرجة الكليـة            

يوضح معامل ارتباط البند    ) ١٤(للمقياس من ناحية أخرى والجدول رقم       

 .بالدرجة الكلية للمقياس

 )١٤(جدول رقم 

 يوضح قيم معامل االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية لمقياس السلوك العدواني

 معامل االرتباط قم البندر

٠,٤٤ ١ 

٠,٥٢ ٢ 

٠,٤٢ ٣ 

٠,١٨ ٤ 

٠,١٧ ٥  

٠,٣٦ ٦ 

٠,٤٣ ٧ 

٠,٥٠ ٨ 

٠,٥٠ ٩ 



 -١٣٥-

 

 معامل االرتباط رقم البند

٠,٥٣ ١٠ 

٠,٤١ ١١ 

٠,٤٢ ١٢ 

٠,٥٣ ١٣ 

٠,٦٢ ١٤ 

٠,٥٣ ١٥ 

٠,٤١ ١٦ 

٠,٦٠ ١٧ 

٠,٤١ ١٨ 

٠,٣١ ١٩ 

٠,٢٠ ٢٠ 

٠,٤٦ ٢١ 

٠,٤٧ ٢٢ 

٠,٥٦ ٢٣ 

٠,٤٠ ٢٤ 

٠,٦٠ ٢٥ 

٠,٦٠ ٢٦ 

٠,٥٠ ٢٧ 

٠,٥٦ ٢٨ 

٠,٦٠ ٢٩ 

٠,٦٦ ٣٠ 
    



 -١٣٦-

أن جميع معامالت االرتباط التي تـم الحـصول         ) ١٤(يتضح من الجدول رقم      

عليها بين درجة كل بند والدرجة الكلية لمقياس السلوك العدواني دالة إحـصائياً عنـد               

 ).٠,٠١(مستوى 

 

 :Reliabilityالثبات  -هـ

 المقياس أسلوب إعادة االختبار بفاصل زمني مقداره تـسعة          استخدم معدا 

 ٠,٨٠أسابيع بين التطبيقين ووصل معامل ثبات الدرجة الكلية للعـدوان           

 كذلك، بينما كانت معامل ثبات العدوان       ٠,٨٠ووصل العدوان البدني إلى     

، أما  ٠,٧٢ أما كل من مقياس الغضب والعداوة فكان ثباته          ٠,٧٦اللفظي  

حالية فقد تم حساب ثبات المقياس من خالل معامل ألفاكرونباخ          الدراسة ال 

 .  وهو معامل مرتفع٠,٨٦وقد بلغت قيمته 

 
 -:طريقة إجراء الدراسة: ًسادسا

تطلب تطبيق المقياسين عدداً من اإلجراءات الرسمية والخطوات العملية حيـث           

 :ى النحو التاليحصل الباحث على الموافقة الرسمية على تطبيق أداة الدراسة وهي عل

وجه خطاب من كلية الدراسات العليا باألكاديمية إلى مدير عـام التعلـيم              -١

بمنطقة الرياض بطلب الموافقة على تطبيق أداة الدراسة على عينـة مـن             

 .طلبة المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض

حصل الباحث على موافقة إدارة تعليم الرياض على تطبيق أداة الدراسـة             -٢

على طالب المرحلة المتوسطة الصف الثالث بمدينـة الريـاض          الميدانية  

 .يوضح المكاتبات الخاصة بتطبيق الدراسة الميدانية) ٢(والملحق رقم 

قام الباحث بتوزيع االستبانات على طلبة الصف الثالث المتوسـط بمدينـة        -٣

الرياض على أربعة عشر مدرسة موزعين على المراكز اإلشرافية السبعة          

 . طالب لكل مدرسة٥٧ن لكل مركز إشراف تربوي وبواقع مدرستي



 -١٣٧-

استبانة، واستعاد  ) ٧٩٨(بلغ عدد االستبانات الموزعة على أفراد الدراسة         -٤

 اسـتبانة   ٢٨٧ حيث بلغ الفاقد من مجموع االسـتبانات         ٥١١الباحث منها   

 .وهي نسبة كبيرة نسبياً% ٠,٣٦بنسبة 

 .ية في النقطة التاليةجمع البيانات ومعالجتها إحصائياً باألساليب المبن -٥

 

 

 -:األساليب اإلحصائية: ًسابعا
 :استخدم عدة أساليب إحصائية لتحليل بيانات الدراسة هي

 .التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص العينة -١

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لمعرفـة اسـتجابات عينـة            -٢

 . العدوانيالدراسة تجاه أنواع تقدير الذات، وأبعاد السلوك

معامل ارتباط بيرسون لتحديد مدى الصدق البنائي واالتساق الـداخلي ألداة     -٣

 .الدراسة

 .معامل ثبات ألفاكرونباخ لحساب معامل ثبات المحاور المختلفة -٤

مصفوفة ارتباط بيرسون بين مقياس تقدير الـذات ومـستوياته والـسلوك             -٥

 .العدواني

ع تقـدير الـذات تنبـؤاً بالـسلوك         تحليل االنحدار المتعدد لتقدير أكثر أنوا      -٦

 .العدواني

تحليل التباين لقياس الفروق اإلحصائية فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة وأداة           -٧

الدراسة واستخدام اختبار شيفيه لتحديد مـصدر الفـروق بـين متغيـرات         

 .الدراسة



 -١٣٨-

 

 

 

א א א
 نتائج الدراسة ومناقشتها



 -١٣٩-

 صل عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة وتحليلها وتفسيرهايتناول هذا الف
 

أبعاد تقدير الذات الثالثة وأبعـاد الـسلوك        استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه      : أوالً  

 .العدواني األربعة

 )١٥(جدول رقم 

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمكونات تقدير الذات وأبعاد 

 واني لدى الطلبةالسلوك العد

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التكرار األبعاد م

 ٠,٣٤ ٣,٠٦ ٤٥٩ تقدير الذات الكلي ١

 ٠,٤٠ ٢,٨٠ ٤٩٣ تقدير الذات العائلي ٢

 ٠,٤٦ ٣,٣٤ ٤٨٦ تقدير الذات المدرسي ٣

 ٠,٤٦ ٣,٠٤ ٤٨٥ تقدير الذات الرفاقي ٤

 ٠,٦٣ ٢,٥٨ ٤٦٦ العدوان الكلي ٥

 ٠,٧٦ ٢,٥٩ ٤٩٤ البدنيالعدوان  ٦

 ٠,٧٠ ٢,٦٢ ٤٩٧ العدوان اللفظي ٧

 ٠,٨٩ ٢,٥٢ ٤٩٦ الغضب ٨

 ٠,٧٤ ٢,٦١ ٤٩٠ العدواة ٩

استجابات أفراد العينة تجاه أبعاد تقدير الذات وأبعـاد         ) ١٥( يبين من الجدول رقم     

ي السلوك العدواني ويتضح من قيمة المتوسطات الحسابية أن تقدير الذات المدرسي جاء ف            

وهذا يعني أنه مرتفع، يليه تقدير الذات الرفـاقي         ) ٣,٣١(الترتيب األول بمتوسط حسابي     

هذا بالنـسبة   ). ٢,٨٠(، يليه تقدير الذات العائلي بمتوسط حسابي        )٣,٠٤(بمتوسط حسابي   

أما بالنسبة ألبعاد السلوك العدواني احتل العـدوان اللفظـي المرتبـة            . ألبعاد تقدير الذات  

، يليـه العـدوان     )٢,٦١(، يليه العداوة بمتوسط حـسابي       )٢,٦٢(ط حسابي   األولى بمتوس 

 ).٢,٥٢(يليه الغضب بمتوسط حسابي ) ٢,٥٩(البدني بمتوسط حسابي 



 -١٤٠-

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
 : التساؤل األول: أوالً 

هل توجد عالقة بين تقدير الذات والـسلوك العـدواني لـدى طلبـة المرحلـة                

 المتوسطة؟

 ى هذا التساؤل الرئيسي تم تقسيمه إلى ثالثـة تـساؤالت فرعيـة             ولإلجابة عل 

 :تتمثل فـي

هل توجد عالقة ارتباطية بين تقدير الـذات العـائلي وأبعـاد الـسلوك               )أ (

 العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة؟

هل توجد عالقة ارتباطية بين تقدير الذات المدرسـي وأبعـاد الـسلوك              )ب (

 وسطة؟العدواني لدى طلبة المرحلة المت

) جماعة األصـدقاء  (هل توجد عالقة ارتباطية بين تقدير الذات الرفاقي          )ج (

 وأبعاد السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة؟

ولإلجابة على تلك األسئلة تم حساب معامل االرتباط البسيط بين مستويات تقدير            

ـ            ث إذا تغيـر    الذات وأبعاد السلوك العدواني ومعناه وجود عالقة بين متغيـرين، بحي

 أحدهما في اتجاه معين، مال اآلخر إلى التغير فـي نفـس االتجـاه أو فـي االتجـاه                   

المعاكس، ويسمى االرتباط في الحالة األولى طردياً أو موجباً وبينما يسمى االرتباط في         

 ).٢٢٩هـ، ١٤٢١: عليان(الحالة الثانية بالعكسي أو السالب 

 



 -١٤١-

 )١٦(جدول رقم 

الرتباط البسيط بين أنواع تقدير الذات وأبعاد السلوك يبين قيمة معامالت ا

 العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة

 أبعاد السلوك العدواني

 أنواع تقدير الذات

ــدوان  العـ

 البدني

ــدوان  العـ

 اللفظي
 العداوة الغضب

ــدوان  العـ

 الكلي

 **٠,٢٨- **٠,٢٤- **٠,٢٧- **٠,١٣- **٠,٢١- تقدير الذات العائلي

 **٠,٢٩- **٠,١٥- **٠,٣٠- **٠,١٥- **٠,٢٤- ات المدرسيتقدير الذ

 **٠,١٣- **٠,١٥- **٠,١١- **٠,٠٢- **٠,٠٩- تقدير الذات الرفاقي

 **٠,٣٠- **٠,٢٦- **٠,٣٠- **٠,١٣- **٠٢٤.- تقدير الذات الكلي

 )٠,٠٥(دالة إحصائياً عند مستوى ** 

ن النوع السالب بـين     يتضح من الجدول وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً م        

أنواع تقدير الذات والتي تتمثل في تقدير الذات العائلي، تقدير الذات المدرسي، تقـدير              

الذات الرفاقي، وأبعاد السلوك العدواني والتي تتمثل في العـدوان البـدني، العـدوان              

اللفظي، الغضب، العدواة، حيث أن قيم معامالت االرتباط سالبة، كما يبـين الجـدول              

 عالقة ارتباطية دالة إحصائياً من النوع السالب بين تقدير الذات الكلي والعدوان             وجود

الكلي، ولمزيد من التأكيد على هذه العالقة قمت بإيجـاد العالقـة بـين المجموعـات                

المتطرفة في تقدير الذات والسلوك العدواني حيث تمت المقارنة بين المجموعة العليـا             

تباط الرباعي والجدول التالي يبين بيانـات المجموعـات         والدنيا باستعمال معامل االر   

 .األربعة

 



 -١٤٢-

 )١٧(جدول رقم 

يوضح معامل االرتباط الرباعي إليجاد العالقة بين المجموعات المتطرفة في 

 تقدير الذات والسلوك العدواني

 تقدير الذات

 السلوك العدواني
 المجموع مرتفعي منخفضي

 ١٢ منخفضي

 أ

٣١ 

 ب

٤٣ 

 ٤٠ مرتفعي

 ج

١٦ 

 د

٥٦ 

 ٩٩ ٤٧ ٥٢ المجموع
 

 ).م١٩٩٣: مقدم(ولحساب معامل االرتباط تم استخدام المعادلة التالية 

 

 (                                       )جتا = ب 

 

 جتا                                        = ب 

 

 

               ٠,٦٣- = ١٢٩,٤ جتا= جتا                          = ب 

  

١٨٠ 

 ب جـ: أ د  +      ١

١٨٠ 

١٢٤٠ : ١٩٢ +      ١ 

١٨٠ 

١٫٣٩٣٤٩٥٥٠١ 



 -١٤٣-

يتضح من المعادلة وجود عالقة من النوع السالب بين أنواع تقدير الذات وأبعاد              

 السلوك العدواني،

 :التساؤل الثاني: ثانياً

 ما هي أكثر أنواع تقدير الذات تنبؤاً بالسلوك العدواني؟

ت العائلي، تقدير الذات نظراً لوجود ثالثة أنواع لتقدير الذات تتمثل في تقدير الذا

إضافة إلى وجود معامالت ارتباط سالبة بينهـا وبـين   . المدرسي، تقدير الذات الرفاقي 

السلوك العدواني، األمر الذي يتطلب دراسة أي من هذه األنواع أكثر تنبـؤاً بالـسلوك               

العدواني، ويتطلب دراسة ذلك استخدام أسلوب االرتباط المتعدد واالنحـدار المتعـدد،            

تحليل االنحدار المتعدد يهدف إلى فحص مدى تأثير متغيرات محددة وإسهامها في بقية             ف

) ٢١٨هــ،   ١٤٢١عليـان،   (متغيرات الدراسة، ويضع في االعتبار العالقات الثنائية        

وفيما يلي بيان جدول التباين األحادي لمعرفة أي من المتغيرات يتم رفـضها كمتغيـر               

 .مستقل

 )١٨(جدول رقم 

 الرتباط المتعدد بين السلوك العدواني وكل بعد من أبعاد تقدير الذاتمعامالت ا

 البعد
مصدر 

 التباين

درجة  مجموع المربعات

 الحرية
 ف

مستوى 

 الداللة

االرتباط 

 المتعدد

تقدير الذات  ١ ١٢٩٥٧,٩٠٦ االنحدار

 المدرسي

 ٤٣٢ ١٣٩٥٥٩,٤٨ الخطأ 
٠,٠٨٣ ٠,٠٠٠ ٤٠,١١١ 

تقدير الذات  ٢ ١٦٩١٩,٠٠٢ حداراالن

 ٤٣١ ١٣٥٥٩٨,٣٨ الخطأ العائلي
٠,١٠٧ ٠,٠٠٠ ٢٦,٨٨٩ 



 -١٤٤-

إلى أن تقدير الذات المدرسي، وتقدير      ) ١٨(تشير النتائج الواردة في جدول رقم       

الذات العائلي متغيران منبئان للسلوك العدواني ولمعرفة مدى إسهام تلك المتغيرات في            

 .ذلك) ١٩(التنبؤ بالسلوك العدواني يوضح الجدول رقم 

 يوضح إسهام المتغيرات في التنبؤ بالسلوك العدواني) ١٩(جدول رقم 

 مستوى الداللة قيمة ت بيتا المتغير

  ٠,٠٠٠ ٤,٠٧٦ ٠,٢٠٨- تقدير الذات المدرسي

  ٠,٠٠٠ ٣,٥٤٨ ٠,١٨١- تقدير الذات العائلي

 إلى أن تقدير الذات العائلي يعتبـر أكثـر        ) ١٩(يتضح من بيانات الجدول رقم      

إسهاماً في التنبؤ بالسلوك العدواني من تقدير الذات المدرسي، حيث بلغت قيمة معامـل          

 ). ٠,٢٠٨-(والثانية ) ٠,١٨١-(لألولى ) بيتا(االنحدار المعياري 

 

 :التساؤل الثالث: ثالثاً 

 هل توجد فروق في السلوك العدواني على أساس مستويات تقدير الذات؟

ساب التباين األحادي بين تقدير الذات والـسلوك        لإلجابة على هذا التساؤل تم ح     

 .العدواني

 )٢٠(جدول رقم 

 يبين التباين األحادي بين مستويات تقدير الذات والسلوك العدواني

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 ٦,٤٨٩ ٢ ١٢,٩٧٧ بين المجوعات

 ٠,٣٦٣ ٤٣١ ١٥٦,٤٨٧ جموعاتداخل الم

  ٤٣٣ ١٦٩,٤٦٤ المجموع الكلي

٠,٠٠ ١٧,٨٧١ 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقـدير         ) ٢٠(يتضح من الجدول    

والسلوك العـدواني لـدى طلبـة المرحلـة         )  المنخفض - المتوسط   -المرتفع  (الذات  



 -١٤٥-

 وذلك وفقاً لما هو     "شيفيه"المتوسطة وللتحقق من طبيعة تلك الفروق تم استخدام اختبار          

 : موضح في الجدول التالي



 -١٤٦-

 )٢١(جدول رقم 
 نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بين متوسطات مستويات تقدير الذات في السلوك العدواني

مستويات تقدير الذات 

 )مرتفع-متوسط-منخفض(

 فروق

  المتوسطات
 الداللة

  - المتوسط -المنخفض 

               المرتفع

١١,٢٤٥ 

١٧,٢٩٢ 

٠,٠٠٠ 

٠,٠٠٠ 

 - المنخفض -المتوسط 

              المرتفع

-١١,٢٤٥ 

٦,٠٤٧ 

٠,٠٠٠ 

٠,٠٤٤ 

  المنخفض-المرتفع 

             المتوسط

-١٧,٢٩٢ 

-٦,٠٤٧ 

٠,٠٠٠ 

٠,٠٤٤ 

داللة الفروق في السلوك العدواني ومـستويات تقـدير         ) ٢١(يبين الجدول رقم    

ير الذات المنخفض، تقدير الذات المتوسط، تقـدير        تقد(الذات لصالح المستويات الثالث     

 ).الذات المرتفع
 

 :التساؤل الرابع: رابعاً 

 هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقدير الذات باختالف التقدير الدراسي؟

لإلجابة على هذا التساؤل تم حساب تحليل التباين للفروق في تقدير الذات وتقدير     

 .ول التالي يبين ذلكالطالب في العام الماضي والجد

 )٢٢(جدول رقم 

 يوضح تحليل التباين للفروق في تقدير الذات وتقدير الطالب في العام الماضي

 مصدر التباين 
درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 ١١١٤,٨٧٧ ٣٣٤٤,٦٣٢ ٣ بين المجموعات

 ١٠١,١٣٨ ٤٥٦١٣,٢٤٥ ٤٥١ داخل المجوعات
تقدير الطالب في 

 العام الماضي
  ٤٨٩٥٧,٨٧٧ ٤٥٤ المجموع

٠,٠٠٠ ١١,٠٢٣  



 -١٤٧-

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير        ) ٢٢(تشير بيانات الجدول رقم     

وهي قيمة ذات   ) ١١,٠٢٣(الذات وتقدير الطالب في العام الماضي حيث بلغت قيمة ف           

تحقق من طبيعة تلك الفروق تم استخدام       ولل) ٠,٠٥(داللة إحصائية عند مستوى معنوية      

 :كما هو مبين في الجدول التالي" اختبار شيفيه"

 

 )٢٣(جدول رقم 

يوضح نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق في تقدير الذات وتقدير الطالب في 

 العام الماضي

 الداللة فروق المتوسطات تقدير الطالب في العام الماضي

 ٠,٧٨ ٣,٧٧- جيد

 مقبول ٠,٣٦ ٦,٥٣- يد جداًج

 ٠,٠٤ ١٠,٤٥ ممتاز

 ٠,٧٩ ٣,٧٧ مقبول

 جيد ٠,١٢ ٢,٧٦- جيد جداً

 ٠,٠٠٠ ٦,٦٨- ممتاز

 ٠,٣٦ ٦,٥٣ مقبول

 جيد جداً ٠,١٢ ٢,٧٦ جيد

 ٠,٠٠٩ ٣,٩٢ ممتاز

 ٠,٠٤ ١٠,٤٥ مقبول

 ممتاز ٠,٠٠٠ ٦,٦٨ جيد

 ٠,٠٠٩ ٣,٩٢ جيد جداً

دير الذات وتقدير الطالب في العام الماضـي        يوضح الجدول داللة الفروق في تق     

 ).مقبول، جيد، ممتاز(لصالح التقدير 



 -١٤٨-

 :التساؤل الخامس: خامساً 

هل توجد هناك فروق دالة إحصائياً في السلوك العـدواني بـاختالف التقـدير              

 الدراسي؟

لإلجابة على هذا التساؤل تم حساب تحليل التباين األحادي لداللة الفـروق فـي              

 .دواني وتقدير الطالب في العام الماضي والجدول التالي يبين ذلكالسلوك الع

 

 )٢٤(جدول رقم 

يبين التباين األحادي لداللة الفروق في السلوك العدواني وتقدير الطالب في 

 العام الماضي

 مصدر التباين 
درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 ٦٤٧,٠١٦ ١٩٤١,٠٤٨ ٣ بين المجموعات

 ٣٥٢,٢٠٧ ١٦٠٩٥٨,٧٨ ٤٥٧ داخل المجوعات

تقدير الطالب 

عام في ال

  ١٦٢٨٩٩,٨٣ ٤٦٠ المجموع الماضي

٠,١٤ ١,٨٣٧ 

 

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في السلوك        ) ٢٤(تشير بيانات الجدول رقم     

 .العدواني وتقدير الطالب في العام الماضي

 

 

 :دسالتساؤل السا: سادساً 

 ما مدى التفاعل بين تقدير الذات والتقدير الدراسي وبين السلوك العدواني؟

لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام التباين الثنائي لمعرفة مدى عالقة التفاعل بين             

 .يوضح ذلك) ٢٥(تقدير الذات والتقدير الدراسي وبين السلوك العدواني والجدول رقم 



 -١٤٩-

 )٢٥(جدول رقم 

ل التباين الثنائي لبيان مدى عالقة التفاعل بين تقدير الذات والتقدير نتائج تحلي

 الدراسي وبين السلوك العدواني

 مصادر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

التقدير × تقدير الذات 

 الدراسي
٠,٠١٦ ٢,٨٢٨ ١,٠٠١ ٥ ٥,٠٠٦ 

لى وجود أثر دال إحصائياً للتفاعل بـين تقـدير الـذات            تشير بيانات الجدول إ   

والتقدير الدراسي من جهة والسلوك العدواني من جهة أخرى من وجهة نظـر عينـة               

 ، وهـي قيمـة ذات داللـة إحـصائية عنـد            )٢,٨٢٨(الدراسة حيث بلغت قيمـة ف       

 ).٠,٠٥(مستوى معنوية أقل من 

 

 :التساؤل السابع: سابعاً 

 تقدير الذات ووظيفة ولي األمر وبين السلوك العدواني؟ما مدى التفاعل بين 

لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام التباين الثنائي لمعرفة مدى عالقة التفاعل            

 .بين تقدير الذات ووظيفة ولي األمر

 )٢٦(جدول رقم 

يبين نتائج تحليل التباين الثنائي لبيان مدى عالقة التفاعل بين تقدير الذات 

 لي األمر وبين السلوك العدوانيووظيفة و

 مصادر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

× تقدير الذات 

 وظيفة ولي األمر
٠,٠٥٣ ٠,٧٨٤ ٠,٢٨١ ٤ ١,١٢٤ 



 -١٥٠-

تشير بيانات الجدول إلى عدم وجود أثر دال إحصائياً لتفاعـل تقـدير الـذات               

، وهي قيمـة    )٠,٧٨٤(بين السلوك العدواني حيث بلغت قيمة ف        ووظيفة ولي األمر و   

 ). ٠,٠٥(غير دالة إحصائياً عند مستوى معنوية أقل من 

 

 :التساؤل الثامن: ثامناً 

ما مدى التفاعل بين تقدير الذات والمستوى التعليمي لولي األمر وبين الـسلوك             

 العدواني؟

لثنائي لمعرفة مدى عالقة التفاعل     لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام التباين ا       

 .بين تقدير الذات والمستوى التعليمي لولي األمر

 )٢٧(جدول رقم 

يبين نتائج تحليل التباين الثنائي لبيان مدى عالقة التفاعل بين تقدير الذات 

 والمستوى التعليمي لولي األمر وبين السلوك العدواني

 مصادر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

× تقدير الذات 

المستوى التعليمي 

 لولي األمر

٠,٩٤١ ٠,٢٩١ ٠,١٠٨ ٦ ٠,٦٤٨ 

تشير بيانات الجدول إلى عدم وجود أثر دال إحصائياً لتفاعل كٍل مـن تقـدير                

، وهي قيمة   )٠,٢٩١(الذات ووظيفة ولي األمر والسلوك العدواني حيث بلغت قيمة ف           

 ).٠,٠٥(ر دالة إحصائياً عند مستوى معنوية أقل من غي



 -١٥١-

 مناقشة النتائج يف ضوء نتائج الدراسات السابقة
أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة ارتباطية من النوع السالب بين تقـدير              -١

 حيث أثبتت نتائج الدراسـة وجـود        .السلوك العدواني أبعاد  الذات، ومكوناته، و  

يث بلغت قيمة معامل االرتباط بين تقدير الذات الكلـي          حعالقة ارتباطية سالبة    

مما يشير إلى وجود عالقة ارتباطية عكسية       ) ٠,٣٠-(والسلوك العدواني الكلي    

 وتلتقـي تلـك     بمعنى أنه كلما زاد تقدير الذات كلما انخفض السلوك العدواني،         

 حيـث وجـد أن    (Buss, H, Perry, k)م ١٩٩٢ "بص وبيري"النتيجة مع دراسة 

معامل االرتباط بين العدوانية وتقدير الذات كان من النوع السالب حيث بلغـت             

 ).م١٩٩٤إبراهيم، عبد الحميد،  ()٠,٣٥(قيمة معامل االرتباط 

عرضا فيـه  )  Heather, T, Polivy, Jم ١٩٩١ "بوليفي" و"لهثر ستون("وفي تقرير 

 خمس دراسات لتصميم وحساب صدق مقياس لتقـدير الـذات، ففـي إحـدى             

 وفي دراسة   ،)١٠٢(لعينة عددها   ) ٠,٣-( قيمة معامل االرتباط     الدراسات كانت 

  )١١٢٢(لعينـة عـددها     ) ٠,٢٧-(قيمـة معامـل االرتبـاط       أخرى كانـت    

(Heatherton & Polivy, ١٩٩١). 

التي أجريـت   ) م١٩٩٤إبراهيم، عبد الحميد،    (كما تلتقي تلك النتيجة مع دراسة       

 حيث وجدا أن العالقـة      ،ع الضبط وتقدير الذات   عن العدوانية وعالقتها بموضو   

ارتباطية حقيقية سالبة بين تقدير الذات اإليجابي والعدوانية لدى طالب جامعـة            

 ليها أنـه كلمـا زاد تقـدير        إاإلمام بالجنوب، ومغزى تلك النتائج التي توصلت        

الفرد لذاته قلت عدوانيته، والعكس صحيح أيضاً حيث يرى الباحثون أن تقـدير             

الذات اإليجابي يعني تطوير مشاعر إيجابية نحو الذات، إذ يشعر الفرد بأهميـة             

نفسه واحترامه لها، ويشعر بأنه متقبل من اآلخرين، وله ثقة بنفسه وباآلخرين،            

ويشعر بالكفاءة فال ييأس أو ينسحب عند الفشل وعلى العكس من ذلك، ويـشعر      

أنفسهم، ويشعرون بمشاعر الوحدة،     التقدير السلبي للذات أنهم ال يرون قيمة         وذو
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 ممـا   ،وال يستطيعون تحقيق ذواتهم، ويشعرون بالعجز والفشل في إنجـازاتهم         

 )م١٩٩٣عقل، (ينمي لديهم مشاعر الدونية 

 أن تقـدير الـذات      : أن االعتقاد السائد هو    "م١٩٩٨بوميستر وآخرون   "وقد بين   

كثيرون على صحة   المنخفض هو السبب في السلوك العدواني وقد اجمع علماء          

م، ١٩٩٣، لـيفن وماكـديفيت    Gondolfجون دولف    (: ومن هؤالء  ،هذا االعتقاد 

Levin & Mcdevitt م، ١٩٨٩، ستوبStaub ((Baumeister and Others)   ولكن مـن

 الدراسة التي قاما بها وكانـت بعنـوان       تتعارض تلك النتائج مع     وجهة نظرهم   

 أن هذه العالقـة     بينا .فض وتهديد األنا  تقدير الذات المرتفع، وتقدير الذات المنخ     

غير صحيحة على اإلطالق حيث أن تقدير الذات المرتفع يـؤدي أكثـر إلـى               

مفـضل  " تقدير الذات المرتفع   "، ولبيان وجهة نظرهم ذكرا أن     السلوك العدواني 

" النرجسية"أو  " األنانية"أو  " الغرور"أو  " الغطرسة"لدى بعض الناس عن مسمى      

، ولذلك فإن معظـم  "تقدير الذات المرتفع"مسميات تقع تحت اسم ولكن كل هذه ال 

فمـثالً  .  والنرجـسية  ،العدوانيين لديهم إحساس بالغطرسة، والغرور، واألنانية     

تفاوت المراحل في تقدير الذات تبدو مرتبطة بتفاوت المراحـل فـي الـسلوك              

ر ذات   تقـدي  أعـضائها  وبناء على ذلك نجد أن المجموعات التي لدى          ،العدواني

 من العنف والعداوة، فالذكور لديهم تقـدير ذات         اً مستوى مرتفع  نمرتفع يظهرو 

نجد أن الـذكور أكثـر      كذلك  ،  )Harter ١٩٩٣هارتر   (.مرتفع أكثر من اإلناث   

مثـاالً  و) Tennen & Affleckم ١٩٩٣تـنن وافلـك    (.عدوانية وعنف من اإلناث

 االسـتبداد بـين     علـى ) Chirotم  ١٩٩٤شـيروت   (ر ففي دراسة أجراها     ـآخ

 وإذا  ،المعاصرين وجد تقريباً أن أكثرهم لديهم إحساس قوي بتفـوقهم الثقـافي           

 المافيا نجد أنهـم يعتبـرون        عصابات نظرنا إلى الجرائم المنظمة بدقة بواسطة     

، أرلكتش  Anastasiaم  ١٩٩١أناستاسيا  ( البشر   عنأنفسهم وكأنهم كائنات مرتفعة     

 بعنوان "ستوب"، وكذلك دراسة (١٩٩٨ ,Baumeister & Boden)) Arlacchiم ١٩٩٢

 . والتي أكدت ما ذكرته آنفاً(١٩٩٩ ,Staub)تقدير الذات والسلوك العدواني 
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لقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين تقدير الذات والسلوك             -٢

 العدواني، وتتفق تلك النتيجة مع كل الدراسات التي بحثت العالقة بينهمـا وأرى            

تفسيراً لتلك النتيجة في ضوء الخصائص الشخصية للطالب ذوي تقدير الـذات            

المنخفض، كما جاءت في استجاباتهم حيث وصفوا أنفسهم بأنهم أشخاص غيـر            

مرغوب فيهم في المنزل وأنهم غير مهمين وال يوجد اتجاهات إيجابية بالنـسبة             

، كما أبدوا صـعوبة     للوالدين، ويشعرون بعدم الرضا عن ذواتهم وال يثقون فيها        

في الحصول على الدراجات التي يستحقونها، وتكوين اتجاهـات سـلبية تجـاه             

المدرسة، وأنهم أشخاص عديمي الفائدة، وأن معظم المدرسـين ال يفهمـونهم،            

ويكونون عالقات ضعيفة مع األصدقاء، وال يوجد لديهم رغبة في تحقيق تقويم            

ة مع الرفاق، أو أن يكونوا أشخاصاً       إيجابي للذات عن طريق تكوين عالقات قوي      

 .متميزين ليكون عندهم رفاق كثيرين

من هنا يتضح أن سمات شخصية الطالب ذوي التقدير المنخفض لذواتهم تنم عـن              

شخصية ال سوية ألن مفهومهم عن ذواتهم أو حكمهم عليها يتسم بمشاعر الـنقص              

ين، والتفاعل معهم،   والدونية ورفض الذات، واإلحساس بالعجز في مواجهة اآلخر       

وهنا يكون للسلوك العدواني وظيفة دفاعية لهؤالء في حماية الذات عـن طريـق              

لذا فإن التعبير عن تقدير الذات مرتبط بالحالـة         . خفض التوتر الناتج عن اإلحباط    

النفسية والعاطفية للطالب فإذا لم يكن لديهم الوسائل االجتماعيـة القيمـة لكـسب              

لمناسبة، والتي تؤدي إلى تكيفهم االجتماعي مع األفراد ذوي         الصورة االجتماعية ا  

األهمية السيكولوجية لديهم وخاصة الوالدين، والعالقة الجيدة مع األصدقاء، واألداء          

لذا يمكـن   . الجيد في المدرسة فسوف يتجهون كنتيجة سببية إلى السلوك العدواني         

 من أقدار ذواتهم وأقـدار      القول إجماالً أن من يشعرون بالنقص يحطون أو يقللون        

غيرهم، وأن تقدير الذات المنخفض أو المتدني هو المؤشر القوي للسلوك العدواني            

 .في البيئة السعودية وليس تقدير الذات المرتفع كما ذهب بعض العلماء والباحثين
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أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تقدير الذات العائلي يعتبر أكثر إسهاماً في التنبـؤ          -٣

 العدواني عن تقدير الذات المدرسي وتلتقي تلك النتيجة مع مـا تناولـه          بالسلوك

 حيث أشار إلى أن األساليب الوالدية ، (Stanly Cppersmith) "كوبر سميث"ستانلي 

 يؤثر في نمو تقدير الذات لدى األطفـال،         هاماً اًفي تنشئة األطفال تعتبر متغير    

ى األطفال مرتبط بشدة بـالقبول       إلى أن تقدير الذات المرتفع لد      "سميث"وأشار  

 ا بأنشطة أطفالهم  مهتمان ا، وأنهم االوالدي وبالحب والحنان الوالدي تجاه أطفاله     

 . وأقل استخداماً للعقـاب البـدني المفـرط        ا أكثر لطفاً معه   ا كما كان  اوأصدقائه

ويرى أيضاً أن جذور تقدير الفرد لذاته تكمن فـي          ). ١٢١م،  ١٩٩٦:إسماعيل(

هو مدى االهتمام والقبول واالحترام الذي يلقاه الفـرد         : ن أولهما عاملين رئيسيي 

وهم يختلفون من مرحلة إلى أخرى مـن مراحـل          –من ذوي األهمية في حياته      

. الحياة، والوالدان، ثم رفاق  المرحلة من ذوي المكانة أو التميز أو األصـدقاء             

موضوعة لهـذا   هو تاريخ نجاحات الفرد وفشله بما في ذلك األسس ال         : وثانيهما

 ).م١٩٩١سالمة،  (.النجاح أو الفشل

أن تلقـى المـساعدة     ) م١٩٩٣روبـرتس وبنجـستون،     (كما تلتقي مع دراسة     

والمعاونة من اآلباء يساعد في تقدير الذات، أما الشجار الدائم معهم يؤدي إلـى              

 وتأكيـداً لـذلك فقـد    .(٢٠٠٠ ,Roberts, et al)تكوين شعور سلبي في تقدير الذات 

 أن هناك عالقـة بـين   (Roberts and Others) "وآخرينروبرتز "رت دراسة أشا

سـولومون  ( ومعاملة العائلة والرفاق، وقد وجد       لذواتهمشعور الطالب بتقديرهم    

في دراسة عن تأثير سلوك اآلباء العدواني اللفظـي علـى           ) Solomonم  ١٩٩١

اب والنتـائج   تقدير ذات األبناء المدرسي، والتحصيل الدراسي أن أهـم األسـب          

النفسية لسوء معاملة األطفال يرجع الستخدام اآلباء الصراخ والتهديد في المنزل           

واألماكن العامة كوسيلة للتحكم في سلوك األطفال وأن معظم اآلبـاء يهـددون             

 أوضـح أن أعظـم      "فيلكر"أطفالهم بالعدوان البدني لكي يطيعوهم، وفي دراسة        

و نوعية عالقات الطفل مع األشخاص من ذوي        العوامل تأثيراً في تقدير الذات ه     
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 وهم األشخاص الذين يحتك بهـم  ، لديهSignificant Othersاألهمية السيكولوجية 

ه أو الذين يملكون تقديم الثواب له، أو توقيع العقـاب           ونالطفل باستمرار ويكبر  

عليه، لذا يمثل اآلباء األفراد ذوي األهمية السيكولوجية لديـه، وعنـدما ينمـو              

ن في هـذه األهميـة      ي آخر اًويدخل في مراحل النمو التالية يشارك اآلباء أفراد       

 بين هـؤالء    اً مميز اًكاألصدقاء والزمالء والمعلمين، ومع ذلك يظل اآلباء مركز       

، وعلى ذلك يبقى اآلباء أصحاب اإلسهام األكبر في نمو تقدير الذات عند             الهامين

 Ervin Staub "إرفين ستوب"تيجة مع دراسة  وتلتقي تلك الن،(١٩٧٧ ,Felker)األبناء 

 أن هناك عدة طرق قد تؤدي باألطفـال أن يـصبحوا عـدوانيين              تحيث أشار 

 الوالدين باتخـاذ    حوخاصة األوالد فمن الممكن أن يكونوا عدوانيين بسبب سما        

. (١٩٩٩ ,Staub)السلوك العدواني وتشجيع األبناء ليكونـوا قاسـين وعـدوانيين    

، Gecas & Schwalbeم ١٩٨٦، "شـوالبي " و"جيساس"دراسة شارت وتأكيداً لذلك أ

 في أن معاملـة اآلبـاء المختلفـة    (Peterson et al)م ١٩٨٣" "بيترسون وآخرون"

ألبنائهم مثل المعاونة والمشاركة والتقيد الذاتي والصراع يؤثر في رأيهم لقيمتهم           

ة من اآلباء يساعد فـي       المساعدة والمعاون  يوبالتالي تقديرهم لذاتهم، لذا فإن تلق     

 أما الشجار الدائم معهم يساعد في تكوين شعور سلبي فـي تقـدير              ،تقدير الذات 

، وإكساب الطفل للسلوك العدواني إلـى عـدم   (٢٠٠٠ ,Rebertsand Others)الذات 

، باترسون Dishon  فقد الحظ كل من ديشون.تكوين عالقات مناسبة مع األصدقاء

Patterson    ستول ميلر ،Stoolmiller   سكيز ،Skinneأن األطفال الذين يفشلون     .١٩٩١

 مناسبة مع األصدقاء، وخاصة لو كان هذا الـرفض نتيجـة            عالقاتفي إقامة   

 يكونون مجموعات صغيرة يعتمد أعـضاؤها علـى         قدللسلوك العدواني فإنهم    

 .مشاركة العداوة واالستياء تجاه المجموعات الكبيرة الذين هم مرفوضون منهـا          

(Patten,١٩٩٩). 

والتي أكدت على أن أساليب المعاملة الوالديـة        ) م١٩٩٣شوكت  (وكذلك دراسة   

 والبعيدة عن التسلط واالتكال أو االعتمـاد        ،القائمة على الديمقراطية واالستقالل   
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 إلى زيادة تقدير الذات لـدى المـراهقين          ذلك كلما أدى ،  الزائد على األب واألم   

في أن التنشئة الوالدية    ) م١٩٨٩كفافي،  (اسة   در  كما أشارت  .الذكور من األبناء  

الصحيحة تؤدي إلى أن يشعر الطفل باألمن، وهذا يساعده في بناء تقدير مرتفع             

 والعكس صحيح، فأساليب التنشئة الخاطئة ال تجعل الطفل يشعر بـاألمن            .للذات

 .النفسي وبالتالي ال يستطيع أن يكون تقديره لذاته مرتفعاً

) Walterم  ١٩٩١والتر  (تيجة مع رسالة الدكتوراه التي قام بها        كما تلتقي تلك الن   

حيث أظهرت النتائج أن الرغبة االجتماعية مرتبطة بتقدير الذات عند األطفـال            

وليست مرتبطة بتقدير الذات عند الكبار، ومستويات الرغبة االجتماعيـة عنـد            

صاً البنـات،  األمهات مرتبطة بمستويات الرغبة االجتماعية عند أطفالهم وخصو    

ارتبطت بصورة كبيـرة    ) كالدعم(وكما أظهرت الدراسة أن السلوكيات الوالدية       

بتقدير الذات وأن التقبل العاطفي الذي يظهره كال الوالدين لألبناء يرتبط إيجابياً            

  "بنجتـسون " و "روبرتـز " دراسـة     كمـا أشـارت    .بتقدير الذات لهؤالء األبناء   

(Roberts & Bengtson, ١٩٩٦)م ١٩٨٧ديمـو وآخـرون   (اسـة   ودرDemo et al( ،

ــة  ــري (ودراسـ ــاواش وآخـ ــة )١٩٨٥ Kawash, et alن كـ   ودراسـ

 ).leeم١٩٩٦لي (، ودراسة (١٩٨٠ ,Growe)، ودراسة ) saavedraم١٩٨٠سافيدرا (

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقـدير الـذات بـاختالف          -٤

المطوع، (وتلتقي تلك النتيجة مع دراسة      ،  )التحصيل الدراسي (التقدير الدراسي   

 حيث بينت نتائج الدراسة وجود ارتباط موجـب دال إحـصائياً بـين             ) م١٩٩٦

تقدير الذات واالتجاه نحو االختبارات وتقدير الـذات والـدافع إلـى اإلنجـاز،              

حيث أظهرت دراسته وجود عالقة دالـة إحـصائياً         ) م١٩٩٠ودراسة عكاشة،   (

ه وتحصيله الدراسـي خاصـة بالنـسبة لمقـرري اللغـة            بين تقدير الطفل لذات   

 .اإلنجليزية والرياضيات
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أن بعض مكونات تقدير الـذات كتقـدير   ) م١٩٨٨شعيب،  (وقد أظهرت دراسة    

المراهق لذاته كقيمة في الحياة، والتكيف المدرسي ليس بينها وبـين التحـصيل             

 .الدراسي عالقة سببية

والتي ) هـ١٤٠٤جبريل،  ( مع دراسة    وتلتقي تلك الدراسة بصورة غير مباشرة     

كانت بعنوان تقدير الذات والتكيف المدرسي لدى الطالب الذكور وقد أظهـرت            

الدراسة أن األشخاص الذين يكون لديهم مفهوم إيجـابي عـن أنفـسهم فـإنهم               

يبرهنون على أنهم أفضل في التحصيل الدراسي، ومن أهم نتائج الدراسة وجود            

ة بين تقدير الذات والتكيف المدرسـي لـدى طـالب           عالقة ذات داللة إحصائي   

والمهني وفـي فروعهـا     ) األكاديمي(المرحلة الثانوية للذكور في القسمين العام       

 .التي شملها البحث، العلمي، األدبي، الصناعي، التجاري

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في السلوك العدواني بـاختالف             -٥

في وجود  ) هـ١٤٢١الثنيان،  (تلف تلك النتيجة مع دراسة      التقدير الدراسي، وتخ  

فروق ذات دالة إحصائية في السلوك العدواني والتقدير في العام الماضي، حيث            

تبين أن الطلبة ذوي المستوى الضعيف هم أعلى مـن غيـرهم فـي الـسلوك                

 .العدواني

ات الـذ (أظهرت النتائج عدم وجود أثر دال إحصائياً لتفاعل كـل مـن تقـدير                -٦

والـسلوك  ) تقدير الذات والمستوى التعليمي لولي األمـر      (،  )ووظيفة ولي األمر  

العدواني، ويمكن تفسير تلك النتائج في تقارب الوظائف الخاصة بأولياء األمور           

وكذلك المستوى التعليمي لهم، وقد تعتبر تلك النتيجة نقطة انطالق للباحثين في            

مناقشتها وبحثها من جديد وباسـتخدام      هذا المجال في المجتمع السعودي وذلك ل      

 .نفس األدوات والمقاييس أو غيرها في مناطق أخرى
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א א
א א א א א

 ملخص الدراسة: أوالً •

 التوصيات: ثانياً •

 المقترحات: ثالثاً •
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ية تربوية اشـتقت    في هذا الفصل تقدم الدراسة ملخصاً، يليه عدة توصيات إرشاد               

 .من نتائج هذه الدراسة، وأخيراً عرض لبعض الدراسات المقترحة في مجال الدراسة

 

 :ملخص الدراسة: ًأوال
مفهوم تقدير الذات يمثل ظاهرة سلوكية، عالوة على أنه يعتبر من أهم الخبرات             

ك األبعـاد  أن تقدير الذات هو تل" زمالؤه"، وFrench""السيكولوجية لإلنسان، ولقد اعتبر     

التي يضعها الفرد ومن خاللها يرى ذاته واآلخرين، وتتصف هذه األبعاد بأنها ليـست              

وقـد  . كلها على نفس الدرجة من األهمية للشخص، وإنما تختلف في درجة مركزيتها           

 ,Rosenberg et al ;١٩٥٦,Rosenberg ;١٩٦٧,Cooper Smith): ذهب كثير من الباحثين مثـل 

 إال أنـه  Global Variable" كمتغير شـامل "ت من الممكن أن يقاس  أن تقدير الذا(١٩٥٧

 ).١٣٦م، ص١٩٨٨: شعيب. (يتكون من متغيرات جزئية ومتعددة

ولقد توالت الدراسات التي تناولت تقدير الذات وعالقتـه بـبعض المتغيـرات             

 الشخصية واالجتماعية إال أن هناك ندرة في الدراسات العربية التي تناولـت العالقـة              

بين تقدير الذات والسلوك العدواني، لذا فإن الدراسة الحالية تتناول العالقة بين تقـدير              

الذات والسلوك العدواني الذي يتضمن إيذاء الغير أو الذات أو ما يرمز إليها، ويتخـذ               

العدوان الصريح كالعدوان البـدني واللفظـي والـتهجم،         : العدوان صوراً مختلفة منها   

الرمزي كالذي يمارس فيه    : د والكراهية والغيرة االستياء، ومنها    المضمر كالحس : ومنها

سلوك يرمز إلى احتقار اآلخرين أو توجيه االنتباه إلى إهانة تلحق به ويتجه العـدوان               

نحو الذات كما يتجه نحو الغير، ولذا زاد اهتمام علماء النفس بدراسة كل من متغيـري   

ضع النظريات لتفسيرها من أجـل معرفـة        تقدير الذات، والسلوك العدواني وحاولوا و     

جملة من الشروط البيئية والشخصية التي تؤثر فيهـا وال سـيما األسـرة والمدرسـة                

 أن جذور تقـدير الفـرد   ١٩٦٧ ,Cooper Smith" كوبر سميث"لذا يرى . وجماعة الرفاق

يتلقاه مدى االهتمام والقبول واالحترام الذي      : لذاته تكمن في عاملين رئيسيين أولهما هو      

الفرد من ذوي األهمية في حياته، وهم يختلفون من مرحلة إلى أخـرى مـن مراحـل                 
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ثانيهمـا  . الحياة، والوالدان، ثم رفاق المرحلة من ذوي المكانة أو التميز أو األصـدقاء            

تاريخ نجاحات الفرد وفشله بما في ذلك األسس الموضوعية لهذا النجاح أو الفشل             : هو

 ). ٣٥٣هـ، ص١٤٢١الدوسري، (

وقد أثبتت الدراسات األجنبية أن الدرجات المرتفعة للعدوانية كانت بين األطفال           

. ذوي المفهوم الذاتي المنخفض، كما أن العدوانية ارتبطت ارتباطاً سالباً بتقدير الـذات            

 أن العالقـة بـين تقـدير الـذات     .Buss, A., Perry, Mم ١٩٩٢" بري"و" بص"وقد وجد 

ـ    " بـودون "و" بومـستير "البة وذات داللـة إحـصائية، إال أن         اإليجابي والعدوانية س

Baumeister&Boden, قد بينا أن تقدير الذات المرتفع يؤدي أكثـر إلـى الـسلوك    ١٩٩٨ 

أن تقدير الذات يعد مؤشراً للـصحة       : العدواني، إال أن جملة القول في هذا الصدد وهي        

خصية المضطربة نفـسياً،    النفسية حيث أن الشخصية السوية تكون أكثر مرونة من الش         

حيث إنها تتقبل الحقائق الجديدة عن نفسها، وتستهدي بها في المستقبل، ولديها القابليـة              

ولذلك فإن تقديرها لذاتها يكون أكثر واقعية فال يستند إلى          . ألنها تتعلم المزيد عن نفسها    

 حـول التأكيـد   لذا نجد أن معظم الباحثين يتفقون   . آرائها فقط، وإنما إلى آراء اآلخرين     

نجـد أن   . على أن تقييم الفرد أو تقديره لذاته يلعب الدور األساسي في تحديد سـلوكه             

أصحاب التقدير المرتفع للذات يتميزون بأنهم يحترمون أنفسهم ويعتبرونها ذات قيمـة،            

ويشعرون بالكفاءة ولديهم شعور باالنتماء، ويرون أنفسهم بأنهم هـامون ويـستحقون            

دير واالعتبار، ولديهم الشجاعة للتعبير عن أفكـارهم، وهـم مـستقلون            االحترام والتق 

. اجتماعياً، ويحبون المشاركة في النشاطات الجماعية، وتكوين صداقات مع اآلخـرين          

أما أصحاب التقدير المنخفض للذات فهم يقيمون أنفسهم بأنهم ال قيمة لهم، وهم غيـر               

 . دوراً أساسياً في السلوك العدوانيأكفاء حيث يفتقدون الثقة بأنفسهم والتي تلعب

وتتحدد مشكلة الدراسة في بيان العالقة بين تقدير الذات والـسلوك العـدواني        

 .لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض

 :ولتحديد طبيعة تلك العالقة تم صياغة تساؤالت الدراسة على النحو التالي
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ـ          -١ دواني لـدى طلبـة المرحلـة       هل توجد عالقة بين تقدير الذات والـسلوك الع

 :المتوسطة؟ وينقسم هذا التساؤل إلى تساؤالت فرعية هي

هل توجد عالقة ارتباطية بين تقدير الذات العائلي وأبعاد السلوك العـدواني             -أ 

 لدى طلبة المرحلة المتوسطة؟

هل توجد عالقة ارتباطية بين تقدير الذات المدرسـي وأبعـاد الـسلوك              -ب 

 ة المتوسطة؟العدواني لدى طلبة المرحل

وأبعاد ) جماعة األصدقاء (هل توجد عالقة ارتباطية بين تقدير الذات الرفاقي          -ج 

 السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة؟

 ما هي أكثر أنواع تقدير الذات تنبؤاً بالسلوك العدواني؟ -٢

 هل توجد فروق في السلوك العدواني على أساس مستويات تقدير الذات؟ -٣

 الة إحصائياً في تقدير الذات باختالف التقدير الدراسي؟هل هناك فروق د -٤

 هل هناك فروق دالة إحصائياً في السلوك العدواني باختالف التقدير الدراسي؟ -٥

 ما مدى التفاعل بين تقدير الذات والتقدير الدراسي، وبين السلوك العدواني؟ -٦

 العدواني؟ما مدى التفاعل بين تقدير الذات ووظيفة ولي األمر، وبين السلوك  -٧

ما مدى التفاعل بين تقدير الذات والمستوى التعليمي لولي األمر، وبين الـسلوك              -٨

 العدواني؟

 

 :وتتحدد أهمية الدراسة الحالية في

 : األهمية النظرية ) أ(

توضح هذه الدراسة العالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة              –

 .السعودية، وبخاصة داخل مدينة الرياضالمتوسطة في المملكة العربية 

تحاول الدراسة تقديم معلومات أساسية عن عالقة  تقدير الذات العائلي، وتقـدير               –

 . الذات المدرسي، وتقدير الذات الرفاقي، والسلوك العدواني 



 -١٦٢-

ستقدم هذه الدراسة إضافة للبعد الثقافي فيما يتعلق بالعالقة بـين تقـدير الـذات                –

 .انيوالسلوك العدو

الدراسة الحالية ستقدم إضافة جديدة من خالل دراسة العالقة بين تقـدير الـذات               –

والسلوك العدواني لدى شريحة اجتماعية هامة وهي شـريحة طـالب المرحلـة             

 .المتوسطة الذين يتصفون بكونهم في مرحلة المراهقة المبكرة

 ) : التطبيقية( األهمية العملية –) ب(

 :قية للدراسة فيما تسهم به النتائج المتوصل إليها فيوتأتي األهمية التطبي  

 .تقديم اإلرشادات للوالدين والمعلمين حول االهتمام بتقدير الذات لدى األبناء -

 توجيه الوالدين إلى اتباع أساليب التنشئة السوية لألوالد، والتي تمنحهم البيئـة             -

 .النفسية السليمة 

نشئة غير السوية، والتي قد تؤثر تـأثيراً        إرشادهم إلى خطورة اتباع أساليب الت      -

بالغاً في تقدير الذات لدى الطفل، والذي يخلق منه طفالً عدوانياً يصعب بعد ذلك     

معالجةُ سلوكه الذي قد ينتج عنه االنحراف، وغير ذلك من مظاهر السلوك غير             

 .السوي

ثير على  في التأ ) األصدقاء(التأكيد على دور األسرة والمدرسة وجماعة الرفاق         -

 .تقدير الذات لدى طالب المرحلة المتوسطة إما بالسلب أو اإليجاب

توفر الدراسة الحالية بعضاً من المعلومات العملية عن بعض أسـاليب التنـشئة              -

االجتماعية الصحيحة، السيما وأننا في المجتمع السعودي نحتـاج إلـى تحديـد             

رحلة المتوسـطة، والتـي     األساليب الصحيحة في تربية األبناء، والسيما في الم       

 .  تسهم بصورة إيجابية في بناء ذات إيجابية لدى األبناء

 استعراض للمتغيـرات    "اإلطار النظري والدراسات السابقة   "وفي الفصل الثاني    

الرئيسية للدراسة وهي تقدير الذات، والسلوك العدواني حيث تم اسـتعراض تعـاريف             
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 تقـدير الـذات للتفرقـة بـين أهـم           الذات، وتعريف مفهوم الذات، وتعريف مفهـوم      

 .المصطلحات المتعلقة بالذات للوقوف على حقيقة كل مفهوم على حدة

وقـد تمـت مناقـشة      . لذا قد تمت مناقشة الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات         

نظرية روزبنرج، نظريـة كـوبر سـميث،        : النظريات التي تناولت تقدير الذات وهي     

 تقدير الذات وعالقته باألسرة وجماعة الرفاق، وتقـدير         وقد تال ذلك نمو   . نظرية زيلر 

المرتفـع،  (الذات والمدرسة، وقد تال ذلك بيان الخصائص المميزة لذوي تقدير الـذات             

 ).والمتوسط، والمنخفض

أما بالنسبة لمتغير السلوك العدواني فقد تم تعريف العدوان وفقاً لمـا ورد فـي               

: لنظريات العامـة المفـسرة للعـدوان، وهمـا        المعاجم والموسوعات العلمية، وبيان ا    

التفسيرات التحليلية للعدوان، وفرض اإلحباط، والعدوان، ونظرية التعلم االجتماعي في          

العدوان، تال ذلك بيان أسباب السلوك العدواني، ثم تال ذلك تصنيف العدوان، ومظاهره             

 .خاصة في المرحلة المتوسطة

ي الدراسة تمت مناقشة العالقة بين تقـدير        وبعد هذا العرض للمتغيرات الهامة ف     

الذات والسلوك العدواني، ودور تقدير الذات في السلوك العدواني العائلي، تـال ذلـك              

الحديث عن مفهوم التعليم المتوسط وخصائص النمو في تلـك المرحلـة، تـال ذلـك                

م استعراض الدراسات السابقة في مجال الدراسة أو القريبة من المجـال، وتـم تقـسي              

الدراسات إلى دراسات متعلقة بتقدير الذات، ودراسات متعلقـة بالـسلوك العـدواني،             

 .ودراسات متعلقة بين تقدير الذات، والسلوك العدواني وكلها دراسات أجنبية
 

، فقد تـم اسـتخدام      وفي الفصل الثالث والذي تناول منهج الدراسة وإجراءاتها       

رة، كما توجد في الواقع، ويسهم بوصفها       المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاه      

وصفاً دقيقاً ويوضح خصائصها عن طريق جمع المعلومات وتحليلها وتقديم النتـائج،            

طالباً من طـالب المرحلـة المتوسـطة حيـث          ) ٥١١(وقد تكونت عينة الدراسة من      

سـنة، وقـد تـم      ) ١٥,٥(سنة بمتوسط عمـره     ) ١٩-١٢(تراوحت أعمارهم ما بين     
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 ١٤لوب العينة العنقودية من طالب الصف الثالث المتوسط موزعين على           اختيارهم بأس 

مركز اإلشراف التربوي بـشمال     : مدرسة بواقع مدرستين من كل مركز إشرافي وهم       

الرياض، مركز اإلشراف التربوي بشرق الرياض، مركز اإلشراف التربـوي بغـرب            

 التربـوي   الرياض، مركز اإلشراف التربوي بجنوب الريـاض، مركـز اإلشـراف          

بالروضة، مركز اإلشراف التربوي بوسط الريـاض، مركـز اإلشـراف التربـوي             

 .بالسويدي

لبروس آر  "مقياس تقدير الذات    : وقد قامت الدراسة بتطبيق األدوات المتمثلة في      

معتز سيد عبـد اهللا،  (، ومقياس السلوك العدواني إعداد Bruss. R. Hair) ١٩٨٥" (هير

وذلك بعد التأكد من صدق وثبات تلك المقاييس على عينة          . )م١٩٩٥وصالح أبو عباة ،     

 أو  SPSSكما قامت الدراسة بجمع البيانات وتحليلها باستخدام نظـام          . الدراسة الحالية 

 الذي يعد واحد مـن أشـهر الـنظم     Statistical Package for Social Sciencesنظام 

 والمتوسط الحسابي واالنحراف    اإلحصائية، وقد تم استخدام التكرارات والنسب المئوية      

 لتحديد استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه مـستويات تقـدير الـذات             ٢المعياري وكا 

ومقياس السلوك العدواني ومعامل ارتباط بيرسون لتحديد مدى الصدق البنائي واالتساق           

الداخلي لمقياس تقدير الذات ومقياس السلوك العدواني ومصفوفة ارتباط بيرسون بـين            

مقياس تقدير الذات ومستوياته، والسلوك العدواني وتحليل التباين واختبار شيفيه لتحديد           

 .مصدر الفروق في متغيرات الدراسة
 

 :وفي الفصل الرابع عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها وتتلخص فيما يلي

بـين مـستويات    ) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً عند مستوى          -١

تقدير الذات العائلي، تقدير الذات المدرسي، تقدير الذات الرفـاقي          (ات  تقدير الذ 

 .والسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة) جماعة األصدقاء"

توصلت النتائج إلى أن تقدير الذات العائلي، وتقدير الـذات المدرسـي منبئـان               -٢

يعتبر أكثر إسهاماً   للسلوك العدواني، وأشارت النتائج إلى أن تقدير الذات العائلي          

 .في التنبؤ بالسلوك العدواني من تقدير الذات المدرسي
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المرتفع، المتوسط،  (توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقدير الذات           -٣

والسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة لصالح تقدير الـذات          ) المنخفض

 .المنخفض، وتقدير الذات المتوسط

في تقدير الذات باختالف    ) ٠,٠٥(داللة إحصائية عند مستوى     وجود فروق ذات     -٤

الـضعيف،  (التقدير الدراسي لدى طلبة المرحلة المتوسـطة لـصالح التقـدير            

 ).والمقبول، والممتاز

 .عدم وجود فروق دالة إحصائياً في السلوك العدواني باختالف التقدير الدراسي -٥

 بين تقدير الذات والتقدير     )٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -٦

الدراسي من جهة، والسلوك العدواني من جهة أخـرى لـدى طلبـة المرحلـة               

 .المتوسطة بمدينة الرياض

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات ووظيفة ولي األمر مـن               -٧

جهة، والسلوك العدواني من جهة أخرى لدى طلبة المرحلة المتوسـطة بمدينـة             

 .الرياض

دم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات والمستوى التعليمي لولي            ع -٨

األمر من جهة، والسلوك العدواني من جهة أخرى لدى طلبة المرحلة المتوسطة            

 .بمدينة الرياض
 

 -:التوصيات: ًثانيا
استناداً لما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج بخصوص طبيعة العالقة بـين             

ت والسلوك العدواني لدى طلبة الصف الثالث المتوسط بمدينة الرياض يمكن           تقدير الذا 

 :تقديم التوصيات التالية

على األسرة أن تبذل جهدها في االبتعاد عن أساليب المعاملة غير الـصحيحة،               -١

كالرفض، والتفرقة، والتحكم، والتسلط، والتحقير، واستخدام الكلمات الجارحة أو         

 المعامالت غير الصحيحة، نظراً لما تلعبه األسرة مـن          الشتائم، أو غير ذلك من    
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دور فعال في تنمية تقدير الذات اإليجابي لدى األطفال في المراحـل العمريـة              

 .المختلفة

يجب على الوالدين أن يكونا على وعي بذواتهما وتقديرهما لها لما له من بـالغ                -٢

عليهما أن يعمال األهمية في نمو مفهوم صحي وسوي عن الذات لدى أطفالهما، و  

على تنمية اتجاهات إيجابية لدى أطفالهما، حتى يـستطيعا أن يتقـبال أنفـسهما              

 .ويقدراها ويثقا بها

ضرورة وضع برامج إرشادية أسرية بهدف إكسابهما األساليب الصحيحة التـي            -٣

تؤدي إلى تنمية ذات إيجابية، وتبعدهما عن السلوك العدواني ومظاهره الـسيئة            

 .لصحة النفسية لدى األبناءالمؤثرة على ا

أن تعمل األسرة على زيادة فرص التفاعل بينها وبين أطفالها، مما يتـيح لهمـا                -٤

اإلفصاح عن مشاعر التقبل ألطفالهم وتشجيعهم على حرية التعبير عن الـرأي           

واالعتماد على النفس والثقة بها، حيث يسهم ذلك إلى حد كبير في تنمية تقـدير               

 .افق النفسي واالجتماعي لألبناءالذات، وتحقيق التو

يجب أن يهتم القائمون على العملية التعليمية بالكشف عن مستويات تقدير الذات             -٥

لدى الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة بهـدف عمـل البـرامج اإلرشـادية              

والتوجيهية للطلبة منخفضي تقدير الذات، لمساعدتهم في تكوين صورة إيجابيـة           

لهم لها ومن ثم تقديرهم لها، ويتطلب ذلك وجود هيئة متخصصة           عن أنفسهم وتقب  

 .في اإلرشاد والتوجيه النفسي الطالبي داخل المدارس

ضرورة االهتمام بإعداد المعلم اإلعداد المناسب بكونه العنصر الفعـال فـي             -٦

عملية تنشئة األطفال والناشئة، ورعايته نفسياً واجتماعياً بالقدر الذي يمكنه من 

المهمة، ومن أهم األدوار التي يجب أن يقوم بها المعلم هو تطبيق مبادئ             إتقان  

الصحة النفسية، وتقبل الطالب والتعرف على مـشكالتهم ومحاولـة حلهـا            

 .بالتعاون مع األسرة ومع المرشدين الطالبيين
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أن تنظم برامج تربوية وإرشادية عن تنمية تقدير الذات والحد مـن الـسلوك               -٧

 نشرات دورية توزع على األسـرة والمدرسـة بغيـة           العدواني على صورة  

 .توجيههم إلى أفضل األساليب في تربية النشء وإعداده إعداداً صحيحاً

ضرورة استخدام مقاييس لتقدير الذات والسلوك العدواني لكـشف الطـالب             -٨

 .منخفضي تقدير الذات وذوي السلوك العدواني إلخضاعهم لبرامج إرشادية

 
 -:املقرتحات: ًثالثا
القيام بدراسة لتطوير وتنمية تقدير الذات لدى األبناء عبر المراحل التعليميـة             -١

 .المختلفة

لم تتناول الدراسة الحالية دراسة بعض المتغيرات الهامة والتي يجب دراستها            -٢

في المجتمع السعودي مثل دراسة الفروق بين الطالب والطالبات من حيـث            

 .تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني

تأثير التدريب على تأكيد تقدير الذات ومستوى العنف لدى األحداث المنحرفين            -٣

 .داخل مراكز اإليواء ودور اإلصالح

تنفيذ برنامج إرشادي تدريبي لدراسة العالقة بين تقـدير الـذات والـسلوك              -٤

 .العدواني

تنفيذ برنامج إرشادي لخفض السلوك العدواني لدى الطالب وتنميـة تقـدير             -٥

 .يجابي لديهمالذات اإل

 
 

 

 :املراجع واملصادر
 :المراجـع والمصـادر العربية -أ  –
العدوانيـة وعالقتهـا بموضـع      ). م١٩٩٤(إبراهيم، عبد اهللا عبد الحميد محمد        -١

 .٨، السنة ٣٠مجلة علم النفس، العدد . الضبط وتقدير الذات
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: عدوانيأبعاد السلوك ال  ) م١٩٩٥(أبو عباة، صالح عبد اهللا وعبد اهللا، معتز سيد           -٢

 .، مجلة دراسات نفسية، القاهرة، العدد الثالث، يوليودراسة عاملية مقارنة

مشكالت الطفل السلوكية وأسـاليب معاملـة       ). م١٩٩٦(إسماعيل، أحمد السيد     -٣

 .، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي٢ طالوالدين،

 ، الكويـت،  النمو في مرحلة المراهقـة    ). م١٩٨٢(إسماعيل ، محمد عماد الدين       -٤

 . دار القلم

 ، القاهرة ، مكتبـة      سيكولوجية الشخصية ) م١٩٨٨( عادل عز الدين     –األشول   -٥

 .األنجلو المصرية 

، المفردات في غريب القـرآن    ) ت.د(األصفهاني، أبو القاسم الحسين ابن محمد        -٦

 .دار المعرفة: محمد سيد كيالني، بيروت: تحقيق

وزيـر المعـارف    (العزيز  آل سعود، صاحب السمو الملكي األمير فهد بن عبد           -٧

، صحيفة التربية، القـاهرة،  التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية،  )آنذاك

 .م١٩٥٩السنة الحادية عشرة، العدد الثاني، يناير 

تقدير الذات وعالقته باتجاهات التنـشئة      ) . م١٩٨٩(األنصاري ، سامية لطفي      -٨

االسـكندرية ، دار   . ية األسـرية االجتماعية لدى األطفال المحرومين من الرعا 

 . المطبوعات الجديدة ، مجلة التربية المعاصرة ، العدد الثاني عشر ، مارس 

، تحديد أنماط العدوان الصفي في المرحلـة االبتدائيـة        ). م١٩٨٥(البكور، نائل    -٩

رسالة ماجستير منشورة، األردن، كلية التربية، جامعة اليرمـوك، قـسم علـم             

 . النفس

، الطبعة األولى، الكويـت،     علم نفس النمو  ). م١٩٧٧(دية محمد علي    بهادر، سع  -١٠

 .دار البحوث العلمية

دار : ، الطبعة األولـى، القـاهرة     علم النفس االجتماعي  ). م١٩٨١(البهي، فؤاد    -١١

 .الفكر العربي
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، الضبط النفسي وعالقته بالسلوك العـدواني     ). هـ١٤٢١(الثنيان، أحمد عبد اهللا      -١٢

 .مية نايف العربية للعلوم األمنية، غير منشورةرسالة ماجستير، أكادي

، دار النهضة العربيـة،     علم النفس التربوي  ). م١٩٩٢(جابر، جابر عبد الحميد      -١٣

 .القاهرة

معجـم علـم الـنفس      ). م١٩٨٨(جابر، جابر عبد الحميد، وكفافي، عالء الدين         -١٤

 .، الجزء األول، القاهرة، دار النهضة العربيةوالطب النفسي

العدوانية والتسلطية لـدى األمهـات      ).م١٩٨٥(وق، والموافي، فؤاد    جبريل، فار  -١٥

مجلة كليـة   . وعالقتها بعدوانية األبناء وبعض المتغيرات الديموجرافية لألمهات      

 . التربية بالمنصورة، العدد السابع، الجزء الثاني

تقدير الذات والتكيف المدرسـي لـدى       ) . م١٩٨٤(جبريل ، موسى عبدالخالق      -١٦

 .المجلة العربية لبحوث التعليم العالي ، العدد األول:  ، دمشق ورالطالب الذك

تقدير الـذات لـدى التالميـذ ذوي التحـصيل          ). م١٩٨٩(حسن، محمد بيومي     -١٧

 .، القاهرة، بحوث المؤتمر الخامس لعلم النفسالدراسي المنخفض

، اإلسكندرية، دار   مشكالت الطفل النفسية  ). م٢٠٠٠(حسين، محمد عبد المؤمن      -١٨

 .ر الجامعيالفك

القاهرة، . التنشئة األسرية واألبناء الصغار   ) م١٩٨٧(حسين ، محيي الدين أحمد       -١٩

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب 

فاعلية برنامج تدريبي توكيدي    ) هـ١٤٢٠(الخضير ، غادة بنت عبداهللا بن علي         -٢٠

في تنمية تقدير الذات لدى عينة من طالبـات الجامعـة مرتفعـات األعـراض               

 .، رسالة ماجستير ، الرياض ، كلية التربية بجامعة الملك سعود بية االكتئا

 أبعاد السلوك العدواني لدى األطفال المتخلفـين عقليـاً         ). م١٩٩٧(دبيس، سعيد    -٢١

، مجلة دراسـات نفـسية،   من الدرجة البسيطة في ضوء متغيري العمر واإلقامة    

 .القاهرة، المجلد السابع، العدد الثالث
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إدراك القبول والتحكم الوالـدي     ). هـ١٤٢١(اصر آل جرير    الدوسري، سارة ن   -٢٢

، رسالة ماجـستير،    لدى طالبات الجامعة، عالقتهما بتقدير الذات والفعالية الذاتية       

 .الرياض، كلية التربية، جامعة الملك سعود، قسم علم النفس

، العالقة بين مفهوم الـذات واالتجاهـات      ). م١٩٩٩(دويدار، عبد الفتاح محمد      -٢٣

 .دار الفكر العربي: رةالقاه

التعليم الحكومي المنظم في عهد     ،  )هـ١٤٠٧(ابن دهيش، عبد اللطيف عبد اهللا        -٢٤

 . ، مكتب الطالب الجامعي، مكة المكرمةالملك عبد العزيز، نشأته وتطوره

آفاق معاصرة في الـصحة النفـسية       ). م٢٠٠٠(رمضان، رشيدة عبد الرؤوف      -٢٥

 . للنشر والتوزيعدار الكتب العلمية: ، القاهرةلألبناء

، القاهرة،  الصحة النفسية والعالج النفسي   ،  )م١٩٧٧(زهران، حامد عبد السالم      -٢٦

 .عالم الكتب، الطبعة األولى

، الطفولة والمراهقة، عالم    علم نفس النمو  ). م١٩٩٥(زهران، حامد عبد السالم      -٢٧

 .الكتب، القاهرة

، الطبعة  ربويةمعجم المصطلحات النفسية والت   ). م١٩٧٩(زيدان، محمد مصطفى     -٢٨

 .األولى، المملكة العربية السعودية، دار الشروق
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ـ ١٤٢١. (السديري ، عفراء بنت نايف بن عبـدالعزيز          -٢٩ أثـر ممارسـة    ). هـ

األنشطة الفنية والحركية على درجة السلوك العدواني لدى عينة من المتخلفـين            

تربيـة ، قـسم     ، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود ، كلية ال        عقلياً تخلفاً بسيطاً  

 .علم النفس

أساليب التنشئة وعالقتها بالمشكالت النفـسية      ). م١٩٨٤(سالمة، ممدوحة محمد     -٣٠

 .، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمسفي مرحلة الطفولة الوسطى

تقدير الذات والضبط الوالدي لألبناء في نهاية       ). م١٩٩١(سالمة، ممدوحة محمد     -٣١

 .٤، العدد ١لة دراسات نفسية، المجلد  مج.المراهقة وبداية الرشد

بناء مقياس تقدير الذات لدى عينـة مـن         ،  )م١٩٩٢(سليمان ، عبدالرحمن سيد      -٣٢

، مجلة علم النفس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  العدد أطفال المرحلة االبتدائية

 .السنة السادسة. الرابع والعشرون

، القاهرة، دار الفكر    عند األطفال المشكالت النفسية   ). م١٩٩٤(الشربيني، زكريا    -٣٣

 .العربي

نمذجة العالقة السببية بين تقدير الذات والقلـق        ) م١٩٨٨(شعيب ، علي محمود      -٣٤

 ، جامعـة الكويـت ،       والتحصيل الدراسي لدى المراهقين من المجتمع السعودي      

 . مجلة العلوم االحصائية ، المجلد السادس عشر ، العدد الثاني 

معهـد البحـوث والدراسـات      : ، القـاهرة  الشخصية). م١٩٧٧(الشماع، نعيمه    -٣٥

 .العربية

تقدير المراهق لذاته وعالقته باالتجاهـات الوالديـة        ). م١٩٩٣(شوكت، محمد    -٣٦

، مركز البحوث التربوية، كلية التربيـة، جامعـة الملـك           والعالقات مع األقران  

 . سعود
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 عينـة مـن     تقدير الذات وعالقته باالكتئاب لدى    ). م١٩٨٩(صالح، أحمد محمد     -٣٧

الكتاب السنوي في علم النفس، الجمعية المصرية للدراسات        : ، القاهرة المراهقين

 .النفسية، المجلد السادس

دراسة عاملية للسلوك العدواني في مرحلة الطفولـة        ). م١٩٨٧(صوان، نجوى    -٣٨

 .، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيقالمتأخرة

معجم علـم الـنفس والتحليـل       ) . بدون تاريخ ( وآخرون   طه ، فرج عبدالقادر    -٣٩

 .  ، بيروت ١، طالنفسي

أثر خبرة النجـاح والفـشل فـي الموقـف          ،  ) م١٩٨٦(الطواب ، سيد محمود      -٤٠

 ، التربية المعاصـرة ،      التعليمي على تقدير الذات لدى تالميذ المدرسة اإلعدادية       

 . لجنة اجتماعيات التربية ، القاهرة 

، مقياس تقدير الذات للصغار والكبـار     ). م١٩٨٢(لى عبد الحميد    عبد الحافظ، لي   -٤١

 .دار النهضة: القاهرة

بناء مقياس المعاملة الوالدية ). م١٩٩١(عبد الرحيم، أنور المغيصب عبد العزيز        -٤٢

، لطلبة المدارس الثانوية والجامعات كما يدركها األبناء في المجتمـع القطـري           

 . ٨، السنة ٨عدد حولية كلية التربية، جامعة قطر، ال

الجمعية . دور الجنس في عالقته بتقدير الذات       . عبد الرحيم ، عبدالرحيم بخيت       -٤٣

 .المصرية للدراسات النفسية ، المؤثر األول لعلم النفس

برنامج عالج مشكلة الـسلوك     ). م١٩٨٦(عبد اهللا، عبد الرحيم صالح وآخرون        -٤٤

، مركـز البحـوث     لكويتالعدواني لدى أطفال مرحلة رياض األطفال في دولة ا        

 .التربوية

، عالقة السلوك العدواني ببعض متغيرات الشخـصية      ). م١٩٩٨(عبد اهللا، معتز     -٤٥

 ). ٤٧(مجلة علم النفس، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد 

 .، عمان، دار وائل١منهجية البحث العلمي، ط). م١٩٩٧(عبيدات، محمد  -٤٦
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فعالية التدريب علـى الـضبط      ). هـ١٤٢١ (العرفج ، حنان أحمد عبدالرحمن     -٤٧

الذاتي في خفض السلوك العدواني لدى عينة من التلميذات في الصفين الخـامس             

، رسالة ماجستير غير منشورة ، الرياض ، كليـة التربيـة ،             والسادس االبتدائي 

 .جامعة الملك سعود، قسم علم النفس 

طفولة والمراهقـة، دار    ، ال النمو اإلنساني ). هـ١٤١٣(عقل، محمد عطا حسين      -٤٨

 .الخريجي للنشر، الرياض

تقدير الذات وعالقته ببعض المتغيرات البيئية      ). م١٩٩٠(عكاشة ، محمود فتحي      -٤٩

، الكويت  الجمعية الكويتية لتقـدم       والشخصية لدى عينة من أطفال مدينة صنعاء      

 . الطفولة العربية 

تدريب على المهـارات    فاعلية برنامج لل  ). م١٩٩١(العمايرة ، أحمد عبدالكريم      -٥٠

، رسـالة   االجتماعية في خفض السلوك العدواني لدى طلبة الصفوف االبتدائيـة         

 .ماجستير غير منشورة، األردن ، كلية الدراسات العليا ، قسم العلوم التربوية 

تقدير الذات في ضوء التحصيل الدراسـي       ). م١٩٩٥(العمران ، جيهان عيسى      -٥١

عض المتغيرات الديموجرافية لدى عينة مـن       والمرحلة المدرسية وعمل األم وب    

 . جامعة الكويت :  ، المجلة التربوية ، الكويت الطلبة البحرينين

، دار اللواء   في أصول التربية وتاريخها   ). هـ١٣٩٧(عيسى، أحمد عبد الرحمن      -٥٢

 . للنشر، الرياض

، بيـروت، المكتـب     المشكالت السلوكية عند األطفال   ). هـ١٤١٣(الغبرة، نبيه    -٥٣

 .سالمياإل

السلوك العدواني لدى أطفـال مـا قبـل         ). هـ١٤١٢(الغصون ، منيرة صالح      -٥٤

 ، رسالة   المدرسة وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية والذكاء في منطقة الرياض        

 . ماجستير منشورة ، كلية التربية للبنات بالرياض ، قسم علم النفس
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، نوي في البالد العربيـة    التعليم الثا ). م١٩٩٦(فالوقي، محمد ورمضان القذافي      -٥٥

 .المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية

، اإلسكندرية، المكتـب    العدوان واالكتئاب، نظرة تكاملية   ) م٢٠٠١(فايد، حسين    -٥٦

 .العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع، الطبعة األولى

، القاهرة، مكتب الخانجي، الطبعـة      الصحة النفسية ). م١٩٧٦(فهمي، مصطفى    -٥٧

 .الثانية

. العالقة بين تقدير الذات ومدركات النجـاح والفـشل        ). م١٩٨٥(سوس، هند   الق -٥٨

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة األردنية

آفاق معاصـرة فـي الـصحة       ). م١٩٩٨(قطب، رشيدة عبد الرؤوف رمضان       -٥٩

 . ، القاهرة، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيعالنفسية لألبناء

، القـاهرة، دار  ١ ،طالطفل تنشئته وحاجاتـه ). هـ١٤١٤(د   قناوي، هدى محم   -٦٠

 . الشروق 

الـسلوك العـدواني وإدراك     ). م١٩٩٠(الكامل، حسنين، وسليمان على الـسيد        -٦١

دراسـة تنبؤيـة، الجمعيـة      -األبناء لالتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعيـة      

 .المصرية للدراسات النفسية، الجزء الثاني

بحوث في علـم    . المكونات العاملية لتقدير الذات   ) . م١٩٩٣(كامل، عبدالوهاب    -٦٢

 .مكتبة النهضة المصرية: النفس، القاهرة 

تقدير الذات في عالقته بالتنشئة الوالدية واألمـن        ). م١٩٨٩(كفافي، عالء الدين     -٦٣

جامعة الكويت ،مجلس النشر العلمـي،      . دراسة في عملية تقدير الذات       . النفسي

 . ية ، المجلد التاسع ، العدد الخامس والثالثون مجلة العلوم االجتماع

مقارنة بـين دور كـل مـن        ) . هـ١٤١٨(اللزام ، خالد بن محمد بن سليمان         -٦٤

، رسـالة   الوالدين واألصدقاء في قرارات المراهقين من وجهة نظر المـراهقين         

 . ماجستير منشورة ، الرياض، كلية التربية، جامعة الملك سعود ، قسم علم النفس
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سهام مناع، اإلحـساء،    : ، ترجمة   توجيه األطفال ). هـ١٤٠٣(يون، ماريان   مار -٦٥

 .مدارس األنجال

بعض الخصائص النفسية المحددة لألفـراد      ). هـ١٤١٤(الماضي، وفاء محمد     -٦٦

، رسالة ماجستير غير منـشورة، كليـة        األكثر عرضة الستجابة الضغط النفسي    

 . التربية، جامعة الملك سعود

أثر سلطة المجرب على ظهـور االسـتجابة        ). م١٩٩٠(محمود، محمد مهدي     -٦٧

، الكويت، مجلـة العلـوم      العدوانية عند األفراد وعالقة ذلك بسماتهم الشخصية      

 .االجتماعية، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني

، القاهرة، الهيئة   التنشئة األسرية واألبناء الصغار   ). م٢٠٠٠(محي الدين، حسين     -٦٨

 .لطبعة األولىالمصرية العامة للكتاب، ا

، الكويـت، مجلـة     سيكولوجية العدوان ). م١٩٨٤(مرسي، كمال كمال إبراهيم      -٦٩

 . العلوم االجتماعية، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني

، ترجمة، أحمد   أسس سيكولوجية الطفولة والمراهقة   ). م١٩٨٦(مسن، وآخرون    -٧٠

 . سالمة، الكويت، مكتبة الفالح

درسة المتوسطة العربية بين النظرية والتطبيق      الم). م١٩٨٢(مصلح، أحمد منير     -٧١

 كلية التربية، عماده شـئون      -، دراسات   مع إشارة إلى المملكة العربية السعودية     

 .المكتباتـ جامعة المملك سعود، الرياض، المجلد الرابع

فاعلية التعزيز اإليجابي واإلقصاء    ). هـ١٤١٧(المطرودي، ضيف اهللا إبراهيم      -٧٢

، رسـالة ماجـستير،     واني لدى األطفال المتخلفين عقليـاً     في خفض السلوك العد   

 .الرياض، كلية التربية، جامعة الملك سعود، قسم علم النفس

التوازن النفسي لطالب وطالبات المرحلتين اإلعداديـة       . المطوع ، محمد حسن      -٧٣

والثانوية وعالقته بالدافع لإلنجاز واالتجاه نحو االختبارات وتقدير الذات بدولـة           
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مجلة جامعة الملك سعود ، المجلد الثامن، العلوم التربوية والدراسـات           . ينالبحر

 . اإلسالمية ، الرياض 

، القاهرة، الهيئة   اإلنسان وقضاياه النفسية واالجتماعية   ). م١٩٩٣(المغربي، سعد    -٧٤

 .المصرية للكتاب

اإلحـصاء والقيـاس النفـسي والتربـوي،        ). م١٩٩٣(مقدم، عبد الحفيظ سعيد      -٧٥

 .يوان المطبوعات الجامعيةالجزائر، د

، قراءات في مشكالت الطفولـة    ). م١٩٨٤(منصور، محمد جميل محمد يوسف       -٧٦

 .المملكة العربية السعودية، جدة، الكتاب الجامعي، الطبعة الثانية

، الجزء الحـادي عـشر، الـدار        لسان العرب ابن منظور، جمال الدين محمد،       -٧٧

 .ريخالمصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، بدون تا

علم النفس المرضي، دراسات فـي علـم        ). م١٩٩٣(موسى، رشاد عبد العزيز      -٧٨

 .، القاهرة، دار المعارفالنفس

الشخصية العدوانيـة وعالقتهـا بالتنـشئة       ). م١٩٨٣(نصر، سميحة عبد الغني      -٧٩

االجتماعية وبعض سمات الوالدية في التنشئة وارتباطها بعدوانية األبناء وبعض          

ة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعـة عـين          ، رسال سماتهم الشخصية 

 .شمس

دراسة ميدانية مقارنة بين مفهوم الذات عند       ). هـ١٤٠٣(هويدي ، حنان حسين      -٨٠

 ، رسالة ماجستير ،     الطفل المعوق ، وبينه عند الطفل العادي في مدينة الرياض         

 .كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، قسم علم النفس

 التعلـيم   -فصول في تاريخ التعلـيم بالمملكـة        ). هـ١٤٠٧(وزارة المعارف    -٨١

، التطوير التربوي، مركز للمعلومات اإلحصائية والتوثيـق التربـوي،          المتوسط

 .الرياض



 -١٧٧-

، التطـوير   منهج المرحلـة المتوسـطة للبنـين      ). هـ١٤٠٨(وزارة المعارف    -٨٢

 .التربوي، الرياض

، عربيـة الـسعودية   سياسة التعليم في المملكـة ال     ). هـ١٤١٦(وزارة المعارف    -٨٣

 .مطابع البيان، الرياض

، الـشئون   اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض    ). هـ١٤٢٣(وزارة المعارف    -٨٤

 .المدرسية، قسم التخطيط المدرسي واإلحصاء، الدليل اإلحصائي السنوي
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 إفادة كلية الدراسات العليا



 -١٨٢-



 -١٨٣-

 

 

 

 

 

א א
 استمارة التحكيم
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 أكاديمية نايف العربية للعلوم

     كلية الدراسات العليا

    قسم العلوم االجتماعية

 ية  الرعاية والصحة النفس

 

       حفظه اهللا /                                                 سعادة الدكتور

 ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

يسرني أن أضع بين يديك هذه االستبانة التي صممت لجمـع المعلومـات الالزمـة               

لوم االجتماعيـة   للدراسة التي أقوم بإعدادها استكماالً للحصول على درجة الماجستير في الع          

 .تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض"بعنوان 

ــروس   ــاس ب ــضمن مقي ــي تت ــيم أداة الدراســة الت ــرآمــل التكــرم بتحك  آهي

(Bruce, R Hare) لتقدير الذات والذي يتكون من ثالثين فقرة مقسمة على ثالثة محاور : 

ويشير إلى مدى تقدير الطالب لذاته مـن        : اس تقدير الذات العائلي   لقي: المحور األول  )١

 .خالل سلوك والديه تجاهه

ويشير إلى مدى تقدير الطالب لذاته من       : لقياس تقدير الذات المدرسي   : المحور الثاني  )٢

 .خالل سلوك معلميه تجاهه

ذاته مـن   ويشير إلى مدى تقدير الطالب ل     : لقياس تقدير الذات الرفاقي   : المحور الثالث  )٣

 .خالل سلوك رفاقه تجاهه

 :آمل تحكيم هذه األداة وذلك بتحديد ما يلي
 .مدى وضوح العبارات )١

 .مدى مناسبة العبارة للمحور الذي تقيسه )٢

 .إبداء المالحظات أو اقتراحات أخرى ترونها مناسبة )٣

 ..واهللا يحفظكم.. شاكرين جهودكم

 

       الباحث

 الحميدي محمد الضيدان
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 وليةالمعلومات األ -أ 
 :في حالة قيدك في العام الحالي )١(

 .معيد في الصف  .مستجد في الصف 

 
 :تقديرك في العام الماضي )٢(

 جيد  مقبول 

 ممتاز  جيد جداً 

 
 )  (  :العمر )٣(

 
 :من ولي أسرة الطالب )٤(

 أحد األقارب  العم  األخ  األب 

 
 :المستوى التعليمي لولي األمر )٥(

 جامعي فما فوق  ي فما دونثانو  يقرأ ويكتب  أمي 

 
 )  ( :وظيفة ولي األمر )٦(

 
 :مستوى تعليم األم )٧(

 جامعي فما فوق  ثانوي فما دون  تقرأ وتكتب  أمية 

 
 )  ( :وظيفة األم )٨(



 -١٨٦-

) (تجد فيما يلي مجموعة العبارات ويرجى منك قراءتها بعناية ثم وضـع              -ب 

 .ارةفي المكان المناسب وذلك لتحديد مدى موافقتك على كل عب

 

 :تقدير الذات العائلي:  األولرالمحو

مدى مناسبة العبارة  مدى وضوح العبارة
  الذي تقيسهروللمح

سل
سل
الم

قم 
ر

 

 العـــــبارة
ات غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

حظ
مال

 

      .والدي فخوران بي ١

أجد إهمال مـن األسـرة فـي         ٢

 .المنزل

     

مكن لدى الوالدين إحساس بأنه ي     ٣

 .االعتماد علي

     

      .والداي يتخليان عني ٤

يحاول والداي فهم وجهة نظري      ٥

 .في األعمال التي ٌأقوم بها

     

      .يتوقع والداي مني الكثير ٦

      .أنا شخص مهم في أسرتي ٧

أحــس بــأنني شــخص غيــر  ٨

 .مرغوب فيه في المنزل

     

والداي يعتقدان بـأنني سـأكون     ٩

 .اً ناجحاً في المستقبلشخص

     

أتمنى لو كنت ولدت في أسـرة        ١٠

 .أخرى

     

 



 -١٨٧-

 :تقدير الذات المدرسي:  الثانيرالمحو

 

مدى مناسبة العبارة  مدى وضوح العبارة
  الذي تقيسهرللمحو

سل
سل
الم

قم 
ر

 

 العــــــبارة
ات غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

حظ
مال

 

      . الكثيرالمعلمون يتوقعون مني ١

أنا جيد في فعل األشياء مثلـي        ٢

 .مثل اآلخرين

     

أشعر بأنني عديم الفائـدة فـي        ٣

 .المدرسة

     

      .أنا فخور بدرجاتي ٤

المدرسة أكثر صعوبة لي ممـا       ٥

هي عليـه بالنـسبة للطـالب       

 .اآلخرين

     

المعلمون عادة ما يكون سعداء      ٦

 .ئهامن الواجبات التي أقوم بأدا

     

      .معظم المدرسين ال يفهمونني ٧

      .أنا شخص مهم في الفصل ٨

يبدو أنني مهما بذلت من الجهد       ٩

فأني ال أحصل على الـدرجات      

 .التي أستحقها

     

أشعر أنني محظـوظ بنوعيـة       ١٠

المعلمين الذين درسـوني منـذ      

 .التحاقي بالمدرسة حتى اآلن

     



 -١٨٨-

 :)جماعة األصدقاء ( الذات الرفاقيتقدير:  الثالثرالمحو

 

مدى مناسبة العبارة  مدى وضوح العبارة
  الذي تقيسهرللمحو

سل
سل
الم

قم 
ر

 

 العــــــبارة
ات غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

حظ
مال

 

      .لدي أصدقاء كثيرون في نفس عمري ١

لست محبوباً مثل اآلخرين الذين هـم        ٢

 .في نفس عمري
     

يرة مثل اآلخـرين    ليست لدي عالقات كث    ٣

 .الذين ممن هم في نفس عمري
     

األشخاص من نفس عمري غالباً مـا        ٤

 .يضايقوني
     

بعض األصحاب يعتقدون أنني مـرح       ٥

 .كثيراً وأنه من الممتع أن أكون معهم
     

عادة ما أتجنب زمالئي ألنني لـست        ٦

 .مثلهم
     

أشخاص آخرون يتمنون لـو كـانوا        ٧

 .مثلي
     

أتمنى لو كنت شخصاً مختلفـاً حتـى         ٨

 .يكون عندي أصدقاء كثيرين
     

لو أن أصدقائي قرروا التصويت على       ٩

قادة للمجموعة فـسوف ينتخبـونني      

 .ضمن المراكز القيادية العليا

     

عندما يكون هناك مشكلة فلست الشخص       ١٠

 . الذي يلجأ إليه الرفاق للمساعدة
     



 -١٨٩-

 

 

 

 

 

 

א א
 بيان بأسماء المحكمين



 -١٩٠-

 بيان بأسماء المحكمين
 .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

 ):قسم العلوم االجتماعية(   كلية الدراسات العليا 

 .د عبد الحفيظ سعيد مقدم. أ -١

 .أحسن بن مبارك طالب. د -٢

 .طه النور. د -٣

 .راءفطه ال. د -٤

 .موسى المشهداني. د -٥
 

 ): علم النفسقسم (كلية المعلمين بالرياض

 .د نور الدين عبد الجواد.أ -١

 .رياض المنشاوي. د -٢

 .أشرف صبره. د -٣
 

 :)قسم علم النفس (جامعة الملك سعود

 .د حسن علي مسلم.أ -١

 .د سعيد بن دبيس.أ -٢

 .حمود الشريف. د -٣

 .محمود غالب. د -٤

 .صالح السقا. د -٥

 .السيد أبو الهاشم. د -٦
 

 ):لنفسقسم علم ا( محمد بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام

 .عادل هريدي. د -١

 .حسين طاحون. د -٢

 .عبد الحميد صفوت إبراهيم. د -٣

 .أحمد عبد الرحمن إبراهيم. د -٤



 -١٩١-

 

 

א א א
 التصريح لتطبيق مقياس السلوك العدواني •



 -١٩٢-

 



 -١٩٣-

 
 
 
 
 
 

א א
 التصريح الرمسي لتطبيق أدوات الدراسة •



 -١٩٤-



 -١٩٥-

 
 
 
 
 

א א
 االستبيان •



 -١٩٦-



 -١٩٧-



 -١٩٨-



 -١٩٩-



 -٢٠٠-



 -٢٠١-



 -٢٠٢-

 


