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٣٠٠

  :ملخص البحث
ھدف البحث إلى معرفة العالقة بین الذكاءین الشخصي والبینشخصي وبین السلوك 

الطالبات في الذكاءین الشخصي والبینشخصي وفي  ومعرفة الفروق بین الطالب و،العدواني
طالب وطالبة من طالب الثانویات في ) ٢٠٠( وتكونت عینة الدراسة من ،السلوك العدواني

 واستخدمت الباحثة من األدوات مقیاس الذكاءین الشخصي والبینشخصي ومقیاس ،موریتانیا
الدراسة لوجود عالقة سالبة بین  وتوصلت نتائج ،السلوك العدواني وكالھما من إعداد الباحثة

 ووجود فروق بین الطالب والطالبات في ،الذكاءین الشخصي والبینشخصي والسلوك العدواني
 ووجود فروق بین الطالب والطالبات في السلوك ،الذكاءین الشخصي والبینشخصي لصالح اإلناث

  .العدواني لصالح الطالب 
  :مقدمــــة

 السمات التي تطبع عصرنا الحدیث، إذ لم تعد ممارسة لقد أصبحت ظاھرة العدوان أبرز
العدوان تقتصر على األفراد فقط، بل صار العدوان حالیا یكتسح معظم المجتمعات والدول، متخذا 
أشكاال وصیغا متباینة، وخاصة في دولنا العربیة، بعد أن كانت تكرس مثل السالم والھدوء 

ع القیم اإلسالمیة السمحاء، واألخالق الشرقیة التي تمتاز واالستقرار وحسن المعاملة والجوار، وتتب
  .بمعاني الكرم والمودة واإلیثار

وقد مھد انتشار ھذه  الظاھرة عالمیا الختراق العدوان لمختلف مؤسسات المجتمع العربي، 
 بما في ذلك مؤسسات التربیة والتعلیم، وخاصة المدارس الثانویة التي أصبح السلوك العدواني فیھا

 فلئن كان العدوان ،ظاھرا للعیان، مما یدق ناقوس الخطر حول مستقبل النشء في ھذه المؤسسات
 فإن انتشاره في  معاقل التربیة ،اعتاد التداول في أوساط  المجرمین و المنحرفین ومن حذا حذوھم

عمارھم وحصون العلم أمر مستھجن ومستنكر، إال أننا وبالرغم من ذلك  نجد التالمیذ في مقتبل أ
یعتدون على زمالئھم ورفاقھم بل وحتى على أساتذتھم والمشرفین علیھم، وقد یصل األمر لدى 

  .البعض منھم إلى حمل األسلحة البیضاء في الحرم المدرسي
ویعتبر السلوك العدواني من أھم الظواھر االجتماعیة التي تستدعى تضافر كافة الجھود 

 من انتشارھا وتغلغلھا بین طلبة المدارس وعلى وجھ الرسمیة والتربویة والمجتمعیة، للحد
  .الخصوص طالب المرحلة الثانویة

فالمرحلة العمریة لطالب الثانویة تتمیز بالحساسیة والحرج، إذ أنھم جمیعا یجتازون خاللھا 
مرحلة المراھقة بأنواعھا وأطوارھا المختلفة، والتي تتمیز ببركان التغیرات الفسیولوجیة والنفسیة 

  .لتي تعتري المراھق في ھذه الحقبة من حیاتھا
فالمراھقة مرحلة التطور المتسارع والمضطرد نحو النضج في مختلف مظاھر وجوانب 
الشخصیة، في النواحي الجسمیة والعقلیة والجنسیة واالنفعالیة واالجتماعیة، وكذا اكتساب المعاییر 

، وقد یتعثر نمو المراھقین في )٢٠٠٤لحم، سامي محمد م.(السلوكیة االجتماعیة وتحمل المسؤولیة 
إحدى ھذه النواحي أو كلھا مما لھ بالغ األثر على تكوینھم النفسي واالجتماعي فیعمدون إلى تحقیق 

  .رغباتھم وإشباع حاجاتھم بسبلھم الخاصة التي تتخذ من العدوان وسیلتھا ومن العنف سالحھا 
 نفسھا مرغمة على البحث والتنقیب عن وحیال ھذه الوضعیة، وجدت المؤسسات التربویة

  .حلول علمیة وعالجات ناجعة  تحمي بھا أبناءھا من  كافة مخاطر السلوك العدواني
) ١٩٨٩(، راویھ حسین kahil(1984)من ناحیة أخرى، فإن كثیرا من الباحثین من أمثال 

Helen,P,1991)(،(Fagan,1993)، محمد الدایل )١٩٩٦( ،Pamila-Rose(2000)مان  إی
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  وغیرھم، قد تحققوا تجریبیا من choi et,al (2012) ،)٢٠٠٦(، حسن خضر )٢٠٠٣(الرواف 
إمكانیة تعدیل نمط السلوك والتفكیر السائدین لدى التالمیذ وخاصة المراھقین  باستخدام أسالیب 

  . تدریسیة حدیثة تسمح لھم بالمشاركة الفعالة في تعلمھم
 الصحة العاطفیة أساسیة وحاسمة في التعلم الفعال، وأن كما أثبتت النظریات واألبحاث، أن

أھم عنصر من عناصر نجاح الطالب في المدرسة ھو فھمھ لكیفیة التعلم، ولقد ذكر جولمان 
),1995 Golman ( أن العناصر الرئیسیة لھذا الفھم ھي الثقة وحب االستطالع والقصد، وضبط

  .رة على التعاونواالنتماء والقدرة على التواصل والقد ،الذات
ولعل من أحدث النظریات  التي تم التوصل إلیھا في ھذا المجال نظریة الذكاءات المتعددة 

 والذي أكد أن الذكاء البشري لیس نوعا واحدا، ،١٩٨٣، سنة Gardnerالتي قدمھا ھاورد جاردنر 
 ومن بین ھذه ،فرادولكنھا تتفاوت لدى األ،بل إن كل فرد یمتلك على األقل سبع أنواع من الذكاءات

الذكاء الشخصي الذي یتیح للفرد التعرف على ذاتھ وأحاسیسھ وانفعاالتھ وإدراك : الذكاءات 
مشاعره ومن ثم إدارة انفعاالتھ وضبطھا وبالتالي التحكم بسلوكھ، كما أن جاردنر تعرض لنوع 

یتیح بدوره للفرد القدرة التفاعلى، والذي / آخر من أنواع الذكاءات المتعددة وھو الذكاء البینشخصي
 كما یتیح الذكاء ،على فھم استجابات اآلخرین ویمكنھ من التواصل معھم والتنبئ بانفعاالتھم

البینشخصي لصاحبھ  القدرة على إدراك  دوافع اآلخرین و مھارات التعاطف مع اآلخرین 
  .واإلحساس بھم

أو ما قد -ي والبینشخصي لذلك أصبحت نظریة الذكاءات المتعددة وخاصة الذكاءین الشخص
 من أھم المداخل التي التجأ إلیھا الباحثون لتخفیض أشكال  السلوك -یسمیھ البعض الذكاء الوجداني

  .العدواني لدى الطالب
وفي ھذا اإلطار یأتي ھذا البحث الذي یھدف لدراسة العالقة بین  الذكاءین الشخصي 

 بالجمھوریة من طالب الثانویاتمراھقات والبینشخصي وبین السلوك العدواني للمراھقین وال
  .اإلسالمیة الموریتانیة

  مشكلة الدراسة
إن المالحظ والمتتبع ألغلب المؤسسات التربویة في مدینة نواكشوط عاصمة موریتانیا، یالحظ 
انتشارا واسعا ألنواع متعددة من أنماط السلوك العدواني بین طالب الثانویات الموریتانیة، تتفاوت 

لوك العدواني اللفظي مثل الشتائم والسب والوشایة والوصم وتتدرج إلى المظاھر العدوانیة من الس
البدنیة كالشجار والرمي بالحجارة والضرب والتشابك باألیدي، وحتى التطاول على المدرسین 

 بل إن األمر وصل بھم إلى حادثتي قتل في الحرم المدرسي بمقاطعتي ،وبقیة أفراد الطاقم التربوي
  ).الوعاء الحاضن لعینة ھذه الدراسة(رفات ودار النعیم ع

ان   ئن ك بابھ            ول ت أس ي تناول ن الدراسات الت د م د حظي  بالعدی ة ق دواني بصفة عام سلوك الع  ال
دى      سلوك ل ومظاھره وسبل تعدیلھ وعالجھ، إال أن  الدراسات التي تعرضت لوجود ھذا النمط من ال

ن طالب الثانو      ذات م ة المراھقین وبال ن البحث، فالدراسات          فئ د م ى المزی ت بحاجة إل ا زال ات، م ی
ات         ن الفئ والبحوث عادة ما تھتم بالعنف والعدوان لدى األطفال أو لدى المراھقین من الجانحین أو م

  .المحرومة اجتماعیا 
ة              د اطالع الباحث ى ح اول عل م تتن دواني ل سلوك الع ت دراسة ال ي تناول إن الدراسات الت ذلك ف ك

ین  ة ب ن       العالق وع م ذا الن أن ھ ا ب دواني، علم سلوك الع ین ال صي وب صي والبینشخ ذكاءین الشخ ال
  .الدراسة والبحث في موریتانیا یتسم بالندرة إن لم نقل االنعدام على األقل في الوقت الراھن
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  :ومن ھنا نبعت مشكلة الدراسة الحالیة والتي تنحصر في اإلجابة على السؤال الرئیسي التالي
ین الذكاءین الشخصي والبینشخصي و بین السلوك العدواني للمراھقین من طالب ما العالقة ب

  الثانویات بموریتانیا ؟
  :لفرعیة التالیةوینبثق عن ھذا السؤال التساؤالت ا

 الذكاءین الشخصي والبینشخصي وبین السلوك العدواني لدى طالب توجد عالقة بینھل .١
  الثانویات بموریتانیا ؟

بین الذكور واإلناث من طالب الثانویات بموریتانیا  في مستوى الذكاءین ھل توجد فروق .٢
  الشخصي والبینشخصي ؟

ھل  توجد فروق بین الذكور واإلناث من طالب الثانویات بموریتانیا في مستوى السلوك .٣
  العدواني ؟

  :أھداف الدراسة
  :تھدف الدراسة الحالیة إلى           

 ین الشخصي والبینشخصي والسلوك العدواني معرفة العالقة بین الذكاء.١
 معرفة الفروق بین الذكور واإلناث في الذكاءین الشخصي والبینشخصي والسلوك العدواني .٢

  :أھمیة الدراسة
  :تتلخص أھمیة الدراسة نظریا وتطبیقیا في النقاط التالیة           

دواني والذین یمكن بناء مقیاس للذكاءین الشخصي والبینشخصي ومقیاس للسلوك الع .١
  االعتماد علیھم في دراسات مستقبلیة

قد تساعد النتائج المتحصل علیھا من ھذه الدراسة القائمین على وضع المناھج الدراسیة في  .٢
تطویر المناھج بما یستجیب لحاجات واستعدادات المتعلمین بصورة أفضل، بحیث تراعي 

لولة دون تفشي أسباب ومثیرات تنمیة الذكاءین الشخصي والبینشخصي للطالب والحی
 .السلوك العدواني لدیھم

قد تمكن ھذه الدراسة المعلمین من معرفة طالبھم في ھذه المرحلة وكذلك معرفة الفروق  .٣
النوعیة بین المراھقین الذكور والمراھقات اإلناث في كل من الذكاءین الشخصي 

 .والبینشخصي وفي السلوك العدواني
  :ر النظري مصطلحات الدراسة واإلطا

  والبینشخــصي الشخــصي الذكاءین: أوًال
Intrapersonal and Interpersonal Intelligence 
ھذان النوعان من الذكاءات المتعددة ھما بیت القصید في الدراسة الحالیة وبالرغم من أن 

یوضحان أن الذكاء الشخصي ) white ;Bythe & Gardner, 1992 ,127(وایت وجاردنر
ھما أصعب الذكاءات المتعددة مالحظة إال أنھما في نفس الوقت ) االجتماعي(البینشخصي والذكاء 

یركزان على أنھما األشد أھمیة من بین أنواع الذكاءات للنجاح في أي مجال حیاتي مجتمعي 
societal   
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   Intrapersonal Intelligenceالذكاء الشخصي

ذات والمقدرة على التصرف یعرف آرمسترونج الذكاء الشخصي بأنھ معرف ال
بصورة تكیفیة على أساس من تلك المعرفة، وتتضمن ھذه المعرفة امتالك صورة دقیقة 

 ،عن الذات، ومعرفة الحاالت النفسیة الداخلیة والنوایا والدوافع والمزاج والرغبات
  .الذات وفھم الذات وتقدیر إضافة إلى المقدرة على االنضباط الذاتي،

  )٢٠٠٦ آرمسترونج،( 
 ١٩٧٨     وقد تعرض فؤاد أبو حطب لمصطلح ومفھوم الذكاء الشخصي  صراحة عام 

 إلى سبعة أنواع في إطار النموذج المعرفي المعلوماتي، قبل أن یعرض الذكاءحینما قسم أنواع  
 ٢٠٠٦سید حسن،( في إطار نظریة الذكاءات المتعددة ١٩٨٣جاردنر مفھوم الذكاء الشخصي سنة 

عملیة عقلیة تتضمن :الذكاء الشخصي بأنھ  ) Gardner,1983 :203( جاردنر إذ یعرف) ٣٧:
  .الوعي بالذات، وفھمھا والتعامل مع المشاعر الذاتیة والقیم والمعتقدات وعملیات التفكیر

معرفة الذات والقدرة على التصرف توافقیا على "بأنھ ) ٢٠٠٣جابر عبد الحمید،(ما یعرفھ 
ون لدى الفرد صورة دقیقة عن نواحي قوتھ وحدوده، والوعي بأمزجتھ ، وأن تكالمعرفةأساس تلك 

الداخلیة ومقاصده ودوافعھ ورغباتھ وحاالتھ المزاجیة واالنفعالیة، والقدرة على تأدیب الذات 
  ".وفھمھا وتقدیرھا

   Interpersonal intelligence )التفاعلى(الذكاء البینشخصي   
خصي بأنھ قدرة الفرد على فھم نوایا ودوافع الذكاء البینش) ٢٠٠٣جاردنر،(یعرف 

بحیث یشیر الذكاء البینشخصي إلى .ورغبات األفراد اآلخرین ومن ثم یعمل بفاعلیة مع اآلخرین 
 وذلك من خالل فھم ، وتكوین عالقات اجتماعیة فعالة معھم، مع اآلخرینالتواصلقدرة الفرد عل 

قیادتھم، وبناء روابط اجتماعیة قویة بینھ وبین  كذلك قدرتھ على ،وإدراك انفعاالتھم ومشاعرھم
أعضاء الجماعة مما یحقق لھم إشباع حاجاتھم بالصورة المناسبة، في جو من التعاون والثقة 

  .المتبادلة بینھم
وعرف زھران الذكاء البینشخصي بأنھ القدرة على إدراك العالقات االجتماعیة وفھم الناس 

 في ، المواقف واألوضاع االجتماعیة والسلوك الحكیم معھم، وحسن التصرف  فيوالتفاعل
ومن ثم نجاح الفرد في حیاتھ االجتماعیة ،العالقات اإلنسانیة مما یؤدي إلى التوافق االجتماعي

  )٢٠٠٣ ،حامد زھران(
فلم یعد األمر متوقفا على امتالك الفرد للذكاء األكادیمي من أجل نجاحھ في مواجھة 

الملیئة باالضطرابات والتقلبات والمستجدات، فارتفاع مستوى معامل الذكاء  الیوم الحیاتیةاألحداث 
ال یضمن الرفاھیة أو المركز المتمیز والسعادة في الحیاة، وذلك ألن مؤسساتنا التربویة تقدس 
القدرات األكادیمیة، ولكن من األمور التي باتت واضحة اآلن أن الذكاء األكادیمي لیس لھ سوى 

ویخفق في ،بالحیاة االنفعالیة واالجتماعیة، فقد یفشل الشخص الالمع من حیث الذكاءعالقة محدودة 
  )٢٠١٠سلیمان یوسف،. (حیاتھ نتیجة عدم سیطرتھ على انفعاالتھ ودوافعھ الجامحة

االجتماعي في حیاة الفرد /ونظرا لألھمیة القصوى للذكاءین الشخصي والبینشخصي
اسي والنجاح في الحیاة العملیة واألسریة والنجاح بمختلف مجاالتھا بدءا بالتحصیل الدر

 تبرز ،ووصوال إلى التوافق الصحي والنفسي واالجتماعي، وغیرھا من مجاالت الحیاة،المھني
 حیث تؤكد العدید من ،الحاجة القصوى لدراسة وسبل تنمیة ھذین النمطین من الذكاء اإلنساني

م وسائل مختلفة وأنشطة وبرامج متنوعة، ویرى الدراسات إمكانیة تنمیتھما وتحفیزھما باستخدا
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جاردنر أن كل فرد لدیھ القدرة على تنمیة الذكاءات المتعددة السبعة إلى مستوى عال من األداء على 
 ومن ضمن ھذه الذكاءات یرد ھذان ،نحو مناسب إذا ما تیسر لھ التشجیع المناسب واإلثراء والتعلم

 یتضمنان ذكاء العالقات بین األشخاص وذكاء العالقات اللذان) الشخصي والینشخصي(الذكاءان
  .داخل الشخص ذاتھ

وتجدر اإلشارة إلى التداخل الصارخ بین ھذا التعریف للذكاءین الشخصي  والبینشخصي  
 Emotionalوبین ما یعرف بھ العدید من العلماء والدارسین مفھوم الذكاء الوجداني 

Intelligence    
  :السلوك العدواني

الصعب الوقوف على تعریف جامع لمفھوم السلوك العدواني یقبلھ جمیع الباحثین، وذلك من 
بسبب التداخل والترابط بین ھذا المفھوم وبعض من المفاھیم األخرى القریبة منھ مثل العدائیة 

، فرغم أن معظم الباحثین توصلوا إلى أن السلوك )٢٠١٠محمود الخولي، (والعنف واإلجرام، 
و سلوك یھدف دائما إلى اإلضرار العمدي باآلخرین، إال أن مفھوم العدوان لدیھم یتباین العدواني ھ

  . وفیما یلي نستعرض جملة من ھذه التعریفات،بتباین التعریفات التي قدموھا لھ
السلوك العدواني بأنھ شعور داخلي بالغضب واالستیاء، )  ٦٩: ١٩٧٣(یعرفھ أحمد عزت 

فعل أو سلوك یقوم بھ شخص أو جماعة، بقصد إیقاع األذى لشخض ویعبر عنھ ظاھریا في صورة 
  .أو جماعة أو ممتلكات، ویأخذ العدوان صور العنف الجسمي والعدوان اللفظي

العدوان ھو االعتداء والتھجم على " لغویا قائال   )٧٣: ١٩٨٠(ویعرفھ ندیم مرعشلي 
وك یرمي إلى إیذاء اآلخرین أو اآلخرین رغبة في السیطرة أو نتیجة الشعور بالظلم، وھو سل

  ".الذات
بأنھ االستجابة التي تعقب ) ١٧٤: ١٩٨١(فیما یعرفھ مصطفى الزیادي وفؤاد البھي 

اإلحباط، ویراد بھا إلحاق األذى بفرد آخر أو بالفرد نفسھ، ویتدرج العدوان من االعتداء البدني على 
  .ریناآلخرین إلى التھجم اللفظي والتأنیب واالستخفاف باآلخ

بأنھ سلوك یحمل معنى التعدي على بعض القیم  )٤٨: ١٩٨٥(ویعرف مصطفى سویف 
  .الجماعیة، وینطوي صمیمھ على مخالفة صحیحة أو ضمنیة لمعاییر السلوك المتفق علیھا

إلى أن مفھوم السلوك العدواني معرفا إیاه بأنھ سلوك ) ٢٥ :١٩٨٩( سعد المغربي ویتطرق
یصدر عن الفرد في مواقف اإلحباط التي یعاق فیھا إشباع دوافعھ أو ینطوي على النیة والقصد، 

تحقیق رغباتھ فتنتابھ حالة من الغضب وعدم االتزان تجعلھ ینفس على نحو یستھدف تخفیف األلم 
  )١٩٩٣نبیل حافظ ونادر قاسم، (الناتج عن الشعور باإلحباط فیشعر بالراحة ویعود إلى اتزانھ 

بأنھ انتھاك " Loco Merrily"نقال عن ) ١٧٩: ١٩٩٦( یعرفھ خلیل قطب حینفي 
للمعاییر االجتماعیة، ویدل على كراھیة الغیر والشخص العدواني یعمل عكس قوانین السلوك 

  .المقبول اجتماعیا
بأنھ سلوك یتسم بالعنف، ویتمثل في ) ٢٤: ١٩٩٦( محمود منسي ومحمد بیومي یعرفھكما 

لشخص نفسھ أو نحو أشخاص آخرین، أو اإلضرار بممتلكاتھ قول لفظي أو فعل مادي، موجھ نحو ا
  .أو ممتلكات اآلخرین، سواء كان بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة

بأنھ استجابة سلوكیة انفعالیة قد تنطوي على انخفاض ) ٩٠: ٢٠٠١(ویعرفھ نزار حسین 
  .في مستوى البصیرة والتفكیر
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إلى أن السلوك القائم على العنف ال )  ٧٠: ٢٠٠٧نجوى علي،(وتشیر زینب شقیر في 
یتطور تلقائیا، فھو في الغالب لھ جذور تبدأ في الطفولة المبكرة، وأن العدوان یعتبر أحدى 
المشكالت النفسیة التي تواجھ بعض األطفال وبشكل متكرر، وال یمكنھم التغلب علیھ بأنفسھم، لذلك 

ار حتى ال یسوء توافقھم النفسي، ویعاق نموھم یحتاجون إلى كل رعایة وتوجھیھ وإرشاد من الكب
  .النفسي واالجتماعي، وتقل فاعلتیھم اإلیجابیة في المواقف االجتماعیة

السلوك العدواني بأنھ كل ھجوم أو فعل محدد یمكن أن ) ٢٠٠٩(وتعرف آمال عبد السمیع
 اآلخر، وھذا یتخذ أیة صورة من الھجوم المادي أوالجسدي في طرف والھجوم اللفظي في الطرف

السلوك یمكن أن یتخذ ضد أي شيء أوضد ممتلكات الذات أواآلخرین أوضد األفراد بما في ذلك 
ذات الشخص وأحیانا یكون سلوكا ظاھریا مباشرا محددا وواضحا وأحیانا یكون التعبیر عنھ 

  .بطریقة  إسقاطیة إما على اآلخرین أو على البیئة من حولھ
 السلوك العدواني عدیدة وتشیر في مجملھا ـ صراحة أو ومما سبق یتضح أن تعریفات

 سلوك یھدف إلى تعمد إیذاء اآلخرین و إلحاق الضرر بھم، ومخالفة العدوانضمنا ـ إلى أن 
  .األعراف السائدة وانتھاك معاییر الجماعة

یل كما تشیر التعریفات إلى أن السلوك  العدواني یؤدي  إلى تدمیر الممتلكات العامة وإلى الن
  .من اآلخرین  سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

وتعرف الباحثة السلوك العدواني بأنھ سلوك یھدف إلى إلحاق األذى بالذات أو بالزمالء أو 
 أو كان ، المدرسیة سواء كان ذلك األذي لفظیا یفضي إلى معاناة نفسیة أو اجتماعیةبالبیئةبالكبار أو 

على ذات الفرد أو على اآلخرین أو على الممتلكات العمومیة داخل الحرم ذلك األذى اعتداء بدني 
  .المدرسي

  :النظریات المفسرة للسلوك العدواني
تباینت اآلراء والنظریات التي حاولت تفسیر السلوك العدواني، فبعضھا فسره على أساس 

عدواني على  أساس أن بیولوجي مثل رواد النظریة البیولوجیة، و ذھب البعض إلى تفسیر السلوك ال
 بطبعھ وغریزتھ، في حین أرجعت بعض النظریات السلوك العدواني إلى اإلحباط عدوانياإلنسان 

الناتج عن عوامل خارجیة، باإلضافة إلى االتجاه القائل بأن السلوك العدواني  سلوك متعلم و أن 
ة التعلم االجتماعي، وفیما یلى اإلنسان قد اكتسبھ نتیجة الخبرات الحیاتیة ومثال ذلك االتجاه نظری

  :نعرض لھذه النماذج من النظریات بشيء من التوضیح 
 النظریة البیولوجیة :  

یھتم أصحاب ھذه النظریة بالعوامل البیولوجیة في الكائن الحي كالصبغیات والجینات 
یة  والجھاز العصبي المركزي والالمركزي، والغدد الصماء، والتأثیرات البیولوجوالھرمونات

واألنشطة الكھربائیة في المخ التي تساعد على ظھور السلوك العدواني، حیث تفترض ھذه النظریة  
بانھ یوجد لدى اإلنسان والحیوان میكانیزم فسیولوجي، وأن ھذا المیكانزم  ینموعندما یتأثر 

ر ویستثارلدیھ الشعور بالغضب وھو ما یؤدي إلى حدوث بعض التغیرات الفسیولوجیة التي تؤث
على سرعة دقات القلب وزیادة ضغط الدم وزیادة نسبة الجلوكوز فیھ، وإلى ازدیاد معدل تنفس 

 كما تزداد سرعة الدورة الدمویة وخاصة في األطراف ویعض ،الفرد وانكماش عضالت أطرافھ
فؤاد . (الفرد على أنیابھ ویقل إدراكھ الحسي حتى أنھ قد ال یشعر باأللم في معركتھ مع غریمھ

  ) .١٧٤: ١٩٨١ھي، الب
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 نظریة الغرائز:  
وترجع ھذه النظریة إلى فكر فروید الذي یرى أن العنف غریزة، وأن اإلنسان عدواني 
بطبعھ وأن الغرائز ھي قوى دافعة للشخصیة وأنھا ھي التي تحدد االتجاه الذي یأخذه 

ت، و أن غریزة وافترض فروید أن اإلنسان یولد ولدیھ صراع بین غریزتي الحیاة والمو،السلوك
العدوان ھي قوة داخل الفرد تعمل بصورة دائمة على محاولة الفرد تدمیر نفسھ، وحین تعوق غرائز 

حینھا یتجھ الفرد نحو تحقیق رغباتھ بطرق بدائیة إلشباع غریزة العنف كأن یقؤم ،الحیاة ھذه الرغبة
  .باالعتداء على اآلخرین

ن العدوان ترجمة لغریزة المقاتلة إذ یكون في نفس االتجاه حیث یرى أ" ماكدوجل"ویصب 
 الذي تعبر عنھ ھذه الغریزة، والغریزة عنده ھي استعداد فطري مشترك بین االنفعالالغضب ھو 

أفراد النوع الواحد، وتتطلب االلتفات واالھتمام بأنماط معینة من األشیاء والمواقف وھذا ما یعرف 
فعال خاص إزاء ھذه األشیاء وھذا ھو الجانب االنفعالي بالجانب المعرفي منھا، وتتطلب الشعور بان

عواض الحربي، . (وھي تستدعي العمل على إزالتھا بطریقة خاصة وھذا ھو الجانب الترویضي
٥٢: ٢٠٠٣.(  
 نظریة اإلحباط والعدوان  

وغیرھم، وینصب اھتمام " نیل میللر، روبرت سیزر، جون دوالرد"ومن أبرز علمائھا 
 الجوانب االجتماعیة للسلوك اإلنساني، وقد عرضت أول صورة لھذه النظریة ھؤالء العلماء على

 وجود ارتباط بین اإلحباط والعدوان، حیث یوجد ارتباط بین اإلحباط كمثیر مفادهعلى فرض 
كل االحباطات تزید من احتماالت رد :والعدوان كاستجابة، وقد تمركزت النظریة حول المعادلة 

 من أشھر - حسب ھذه النظریة-فالعدوان  ،وان یفترض  وجود إحباط مسبقالفعل العدواني وكل عد
  .االستجابات التي تثار في الموقف اإلحباطي، ویشمل العدوان الناحیتین  البدنیة واللفظیة

 نظریة التعلم االجتماعي  
یرى أصحاب ھذه النظریة أن السلوك العدواني سلوك متعلم یتم تعلمھ عن طریق المالحظة 

عزة خلیل ووفاء عبد العزیز، . (د والتعزیز وخاصة عند األشخاص المھمین في حیاة الفردوالتقلی
وھو ما یعرف بالنمذجة االجتماعیة حیث یتعلم الفرد االستجابات العدوانیة من خالل ،)٩٠: ١٩٩٩

  .نموذجھ وقدوتھ االجتماعیة خاصة في المراحل المبكر من عمره 
یة التعلم االجتماعي إذ أن أھم التجارب التي أجریت في أشھر علماء نظر" باندورا"ویعتبر 

 ،أسماء یوسف لیلة( أو النمذجة في العدوان ھي  تجارب باندورا وروس االجتماعيإطار التعلم 
ویؤكد باندورا على أھمیة الخبرة التي یكتسبھا الفرد بطرق مباشرة أو بطرق غیر ) ٥٤، ٢٠١٣

وك، مع التأكید على أھمیة التعزیز الذي تصادفھ األفعال مباشرة في تنمیة أشكال جدیدة من السل
  .المختلفة التي یجریھا الفرد في مواقفھ  الحیاتیة الیومیة

 أن  نظریات السلوك العدواني قد تناولتھ بالدراسة والتفسیر من زوایا ورؤى الباحثةوترى 
 ھذه النظریات اتخذت منحى متباینة، مما أدى إلى توضیح المتغیرات المتعلقة بھذه الظاھرة، فبعض

فسیولوجیا في تفسیر السلوك العدواني وبعضھا اتخذ من الناحیة السیكولوجیة مصدرا ومرجعا 
 إال أن الباحثة تمیل إلى طرح ،للعدوان في ما فسرتھ نظریات أخرى على أساس اجتماعي

وجھات النظر االتجاھات الحدیثة في تفسیر السلوك العدواني والتي تدعو إلى التكامل بین 
البیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة، إذ أن التفسییر األشمل یرجح أن السلوك العدواني عامل مشترك 
بین المحددات البیولوجیة والمحددات النفسیة، وإن اختلفت من حیث الكم والكیف في الفرد الواحد 

المختلفة ھو األقرب إلى وكذلك من فرد آلخر، لذلك فإن مدخل التكامل بین االتجاھات والنظریات 
  .واقع تكوین السلوك العدواني في نظر الباحثة
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  :المراھقین.٤
ھم األشخاص الذین یعیشون المرحلة التي تتوسط مرحلة الطفولة و الشباب والتي تعرف 

والتي یعرفھا استانفود بینیھ بأنھا تلك الفترة التي تبدأ من البلوغ الجنسي حتى الوصول . بالمراھقة
  ویرى البعض أنھا مرحلة التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي والنفسي ،حلة النضجإلى مر

  )٢٠١٠یاسر نصر (واالجتماعي 
 فاالندفاعیة وعدم االتزان ،وتعد فترة المراھقة حقال خصبا لظھور السلوك العدواني

لة نتیجة للتغیرات  االنفعالي ھما السمتان السائدتان اللتان تطبعان عادة حیاة االنسان خالل ھذه المرح
  .الجسمیة  والنفسیة الھائلة التي تعصف بھ

 من أكثر - خاصة إذا لم تكتنفھا الرعایة والتنشئة الصالحة –لذا تعتبر فترة المراھقة 
المراحل التي تتوفر فیھا كل مقومات إظھار السلوك العدواني، وذلك الصطدام المراھق بالمجتمع 

كیانھ، وھو ما یفسر كون المراھقین ھم األكثر مشاركة في حوادث  وذاتھمن حولھ لبحثھ الدائم عن 
العدوان والشغب، لما تتمیز بھ شخصیاتھم من تكثیف للتوترات والقلق وعدم االستقرار مما یجعل 

  .العدوان  بالنسبة إلیھم الوسیلة  األكثر جاھزیة للدفاع عن النفس
واأللم الذي یشعرون بھ حینما وترجع أسباب شعور المراھق بالعدوان إلى االستیاء 

 اكبر قدر من الحریة، حیث یصطدمون بسلطة الراشدین الكبار سواء من علىیحاولون الحصول 
اآلباء أو المعلمین، وھو ما یحرمھم من االستمتاع بامتیازات النضج، ما یولد لدیھم المشاعر 

 وغالبا ما یعبر ،ضطراباتالعدوانیة نحو الكبار ذوي السلطة و یثیر فیھم الغضب والھیاج واال
المراھقون عن مشاعرھم العدوانیة ھذه نحو الكبار داخل جماعة األصدقاء  وبأشكال كثیرة 

  ) .٧٨: ١٩٨٦سیبل أسكالونا، . (ومختلفة
والذین ) سنة١٨-١٥(وتھتم الدراسة الحالیة بالمراھقة المتوسطة التي یقع أفرادھا بین العمر

بوالیة نواكشوط الشمالیة بالجمھوریة االسالمیة ) ١( النعیم  بانتظام في ثانویة داریدرسون
  .الموریتانیة

  :دراسات وبحوث سابقة
  :خصي والبینشخصيدراسات تناولت الذكاءین الش: أوًال 

 التي ھدفت إلى معرفة مھارات الذكاء الشخصي من خالل دراسة الذكاء Wu)  ٢٠٠١(دراسة یو 
فحص الذاتي والمالحظة الذاتیة والتكیف الذاتي والذكاء داخل الشخص ویشتمل الوعي الذاتي وال

البینلشخصي ویشتمل التعاطف االحترام والمجاملة و إرشاد اآلخرین والقدرة على التفاعل من 
طالبا من الذكور واإلناث ) ٦٢٠( وتكونت عینة الدراسة من ،خالل لعب األدوار وحل الصراعات

تبیان المقاییس الرباعي األبعاد، وقد أشارت نتائج ھذه في الصف الخامس والسادس، وتم تطبیق اس
الذكاء داخل (الدراسة إلى وجود فروق بین الذكور واإلناث في الذكاء الشخصي والمتمثل في 

 وأشارت النتائج أیضا إلى ،لصالح اإلناث) الشخص، الذكاء بین الشخصي، القدرة على التفاعل
  . والتوافق المدرسي لدى الطالب الفائقینوجود عالقة ارتباطیة بین الذكاء الشخصي

ن      التي ھدفت إلى معرفة)٢٠٠٢(دراسة عواطف صالح   العالقة بین المھارات االجتماعیة وكل م
ث        ازیق حی ة الزق ى بجامع العزلة االجتماعیة والمساندة االجتماعیة لدى عینة من طالب الفرقة األول

ارھم     قسام العلمیة واألدبیة،طالبا وطالبة من األ) ٣٢٥(بلغت عینة الدراسة  دل أعم غ مع سنة،  ١٧بل
ارات    : وقد استخدم الباحث األدوات التالیة  اس المھ ة، ومقی مقیاس العزلة االجتماعیة من إعداد الباحث

ن                شناوي، وأسفرت الدراسة ع رحمن ال د ال ة لعب ة االجتماعی اس العزل االجتماعیة للسمادوني، ومقی
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ة   النتائج التالیة عدم وجود فروق   ة االجتماعی بین طالب وطالبات الكلیات النظریة والعملیة في العزل
  .والمھارات االجتماعیة والمساندة االجتماعیة

معرفة العالقة بین فاعلیة الذات  كان الھدف منھا دراسة )٢٠٠٢(كما أجرت مریم الحیاني 
اء المركب لدى وفق نموذج جاردنر للذك) االجتماعي ـ الذاتي(االجتماعیة و الذكاء الشخصي 

طالبة من ) ٤٠٠(و بلغت العینة ،طالبات األقسام األدبیة والعملیة بكلیة التربیة للبنات بمكة المكرمة
من القسم ) ٢٠٠(طالبة  القسم العلمي ) ٢٠٠(طالبات الفرقة الثالثة بكلیة التربیة بمكة المكرمة و

، ومقیاس )م١٩٩٨(ة لفان وماك األدبي، كما استخدمت الباحثة مقیاس فاعلیة الذات االجتماعی
من تعریب وتقنین الباحثة، وتوصلت إلى وجود عالقة ارتباطیة ) ١٩٩٦(الذكاء المركب لشرر 

الذاتي ـ (موجبة ذات داللة إحصائیة بین فاعلیة الذات االجتماعیة وكال من الذكاء الشخصي 
یة في الذكاء الشخصي كما توصلت الباحثة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ )االجتماعي

  .بین طالبت األقسام العلمیة وطالبات األقسام األدبیة) الذاتي ـ االجتماعي(
 التي  ھدفت إلى دراسة العالقة بین تقدیر Furnham, et al) ٢٠٠٥ (دراسة فرنھام وآخرون

) ١٣٤(مفحوص ) ٢١٧(الفرد لنفسھ وتقدیر اآلخرین في الذكاءات المتعددة، تكونت العینة من 
، ٢٠٠٠(ذكور من طالب الجامعة، وطبق على جمیع أفراد العینة مقیاس فرنھام ) ٨٣(إناث، 

Furnham ( وھو مقیاس تقریر ذاتي یقوم المشاركین في البحث باإلجابة علیھ، وقد أشارت نتائج
الدراسة إلى وجود فروق بین الذكور واإلناث في الذكاءات المتعددة حیث كان الذكور أعلى من 

 في الذكاء المنطقي الریاضي، الذكاء الموسیقى، الذكاء المكاني، وكانت اإلناث أعلى من اإلناث
  .الذكور في الذكاء الشخصي

 التي ھدفت إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین أسالیب  )٢٠٠٧ (دراسة فھد سلیم الحربي
ة جاردنر للذكاءات وفق نظری) االجتماعي ـ الذاتي(المعاملة الوالدیة وعالقتھا بالذكاء الشخصي 

 طالب من طالب المرحلة الثانویة في الصف الثاني ٣٤٢ وتكونت عینة الدراسة من ،المتعددة
والثالث ثانوي بقسمیھ العلمي والشرعي األدبي، في مدارس مدینة مكة المكرمة، وقد تراوحت 

الیب المعاملة مقیاس أس: سنة، وقد استخدم الباحث األدوات التالیة) ٢٢-١٥(أعمار الطالب بین 
 Shearer) ١٩٩٦(ومقایس الذكاءات المتعددة من إعداد شرر ) ١٩٨٨(الوالدیة من إعداد النفیعي، 

و قد توصلت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند بین ) ٢٠٠٢(وتعریب مریم الحیاني 
ب القسم متوسطات درجات الطالب في الذكاء الشخصي االجتماعي بین طالب القسم العلمي وطال

  .الشرعي األدبي، لصالح طالب القسم العلمي
 التي ھدفت إلى معرفة العالقة بین الذكاء الشخصي )٢٠٠٩( دراسة خیریة علي محمد علي 

 ،والمھارات االجتماعیة والمیول المھنیة لدي طالبات المرحلة الثانویة)  االجتماعي –الذاتي (
لبات المرحلة الثانویة واستخدمت الباحثة من طالبة من طا) ٦٠٠(وتكونت عینة الدراسة من 

األدوات مقیاس الذكاءات المتعددة إعداد مریم الحیاني ومقیاس المیول المھنیة ومقیاس المھارات 
 وتوصلت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة بین الذكاء الشخصي والمھارات ،االجتماعیة

  االجتماعیة 
 ،ي ھدفت معرفة العالقة بین التعاطف والسلوك العدوانيالت) ٢٠١١(دراسة عفراء خلیل إبراھیم 

 ،طالب وطالبة من طالب المرحلة المتوسطة في بغداد) ٢١٨(وتكونت عینة الدراسة من 
واستخدمت الباحثة من األدوات مقیاس التعاطف ومقیاس السلوك العدواني وكالھما من إعداد 

 ووجود فروق ،ن التعاطف والسلوك العدواني وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة سالبة بی،الباحثة
  .لصالح اإلناث )  إناث–ذكور (في التعاطف وفقًا  للنوع 
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  :ثانیًا دراسات تناولت السلوك العدواني 
  فحص الصدق التكوینيو كان الھدف منھا (Caldarella, 1997) بول كالدریال       دراسة

 ،المنزل والمجتمعلمھارات االجتماعیة في والتي تستخدم لقیاس ا مقاییس السلوك االجتماعيل
 والسلوك المضاد للمجتمع لدى الشباب لتحدید الشباب المعرضین للخطر، وغیر المعرضین لخطر

مكونة من مجموعتین المجموعة عینة وقد استخدمت تلك الدراسة  القیام بالسلوك المضاد للمجتمع،
، والمجموعة الثانیة  من اإلناث٥٥ذكور و من ال١٠٥لخطر منھم ل شابا معرضا ١٦٠ شملت األولى
 عام من مدرستین مدرسة ١٦-١١ شاب غیر معرض للخطر تتراوح أعمارھم من ١٠٧شملت

خرى متوسطة في شمال والیة یوتا طالبھا معرضون أكثر لخطر السلوك المضاد علیا، واآل
اآلباء وغیر ذلك مستوى دخل انخفاض  باإلضافة إلى ،للمجتمع كتعاطى الكحول والمخدر والعنف

  .من عوامل الخطر
تقیس التى للمنزل والمجتمع فى امقاییس السلوك االجتماعي      واستخدمت تلك الدراسة بطاریة 

 - ضبط الذات -التفاعل البینشخصى( قیستالكفاءة االجتماعیة والسلوك المضاد للمجتمع حیث 
السلوك – السلوك اللحوح –مجتمع  السلوك العدوانى والعدائى المضاد لل-المھارات األكادیمیة

 عوامل خطرأشارت النتائج إلى أن  و،Merrell  میریلإعداد)  السلوك سریع التھیج - المفكك
ونقص ضبط  ، ھى نقص المھارات االجتماعیة،للقیام بالسلوك المضاد للمجتمعتعرض المراھقین 

 عوامل بینما ،مضاد للمجتمع ونقص الدافعیة وكذلك المعرفة غیر الكافیة بآثار السلوك الالذات
 وتحمل ،فى عملیة التعلم فى المدرسةالطالب المراھقین السلوك ھى مشاركة ھذا الوقایة من 

  مھاراتھم االجتماعیة وتنمیة ، واإلحساس بالثقة بالنفس، والمھارة فى حل المشكالتؤولیةالمس
 ,Adalbjarnardottir& Rafnsson)أدالبجارناردوتیر، ورافنسون     وھدفت دراسة  

، " السلوك المضاد للمجتمع واستخدام المراھق للمادة المخدرة إلى دراسة طولیة عن )  (2002
 وتعاطى) السلوك العدوانى والجانح(العالقة بین السلوك المضاد للمجتمع وذلك بھدف الكشف عن 

 وقد أجریت تلك ،لدى المراھقین) التدخین وشرب الكحول وتعاطى المواد المخدرة (:المخدرات مثل
 من ٦٣٧ من طالب المدارس الحكومیة في أیسلندا  بواقع ١٢٩٣الدراسة على عینة مكونة من 

لقیاس السلوك الباحثان واستخدم ،  عام١٧ إلى ١٤ من اإلناث تتراوح أعمارھم من ٦٥٦الذكور و
ریر الذاتى تضمن التقت سؤاال ١١٢المضاد للمجتمع مقیاس التقریر الذاتي للشباب و یحتوى على 

 في المدرسة، الدخول في من المشاجرات، تمردنفعالیة مثل الللمراھقین مشكالتھم السلوكیة واال
بعض األسئلة التي تشیر إلى السلوك غیر القانونى مثل ؛ ومن ثم تحطیم األشیاء الخاصة باآلخرین

مجتمع وتعاطى رتباط بین السلوك المضاد لل، حیث اتضح من نتائج تلك الدراسة وجود االسرقة
   وأن الذكور لدیھم السلوك المضاد للمجتمع أكثر من اإلناث،المواد المخدرة لدى المراھقین

إلى المقارنة بین أربع مجموعات  (Dekovic et al. 2004)وآخرون فیك كوید وھدفت دراسة  
اھقین،  لدى المرالسلوك المضاد للمجتمععلى  والرفاق ،على دور عالقات األسرةللتعرف عرقیة 

متوسط و ، من اإلناث٣١٨ من الذكور و٢٨٥ من المراھقین الطالب منھم ٦٠٣وتكونت العینة  من 
،  سنة في الصف الثاني الثانوي من عشر مدارس في ثمان مدن في ھولندا١٤٫٤٣عمر المراھقین 

  عبارة ١٤ الدراسة من األدوات لقیاس السلوك المضاد للمجتمع مقیاس یتكون من  فىواستخدم
 واستخدام المواصالت العامة بدون دفع ،تتدرج من األفعال البسیطة نسبیًا مثل التغیب عن المدرسة

  Dekovicیك كوفیاألجرة إلى االنحرافات الخطیرة مثل ضرب شخص آخر عمدًا إعداد د
 تساھم ینالعالقة السلبیة والصراع بین اآلباء والمراھقكشفت نتائج تلك الدراسة أن  و،)١٩٩٩(

غیر مباشر من خالل االرتباط بالرفاق بشكل  سلوكھم المضاد للمجتمع،ل مباشر في بشك
حیث ظھرت ؛ لجنس على السلوك المضاد للمجتمعاتأثیر عن النتائج  كما كشفت المنحرفین،
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كما أظھرت نتائج ، المستویات العالیة من السلوك المضاد للمجتمع لدى الذكور مقارنة باإلناث
السلوك المضاد للمجتمع عند مختلف المجموعات العرقیة في متغیر فروق بین وجود الدراسة عدم 

  .االندماج بالرفاق المنحرفین
ة دفت دراس ونج    ھ نج كی ة   ,Keung)    (2005 ھی ى معرف سلوك  إل نس لل ة دور الج عالق

ا   و،المضاد للمجتمع لدى المراھقین الصینیین   السلوك  االجتماعي و   ٥٠٥استخدم الباحث عینة قوامھ
ع     ونج بواق ونج ك ي ھ ة ف ا الحكومی دارس العلی دى الم ن إح ات م الب و وطالب ذكور ٢٨٧ط ن ال  م

ن   ٢١٨و ى  ١٢ من اإلناث تتراوح أعمارھم م ك الدراسة   واستخدمت ،سنھ ١٨  إل ة تصنیف    تل  قائم
ي    Li Sex Role Inventoryدور الجنس  داد ل ن إع ن   Li م ارة  ٦٠ وتتكون م ذكورة   عب اس ال  لقی
ة وا راھقین   واألنوث لوك الم تبیان س داد   Adolescent Behavior Questionnaireس ن إع  م

دى    : تتضمن،خمسة وستین عبارةویتكون من    Maما ع ل  قیاس السلوك االجتماعي المضاد للمجتم
ة      تحیث  ؛  المراھقین قیس األفعال االجتماعیة المقبولة كالسلوك اإلیثارى واألفعال المنحرفة والعدوانی

سلطة المدرسیة     في الفصل والمد   د المدرسین وال سیة      ،رسة ض شطة الجن دین واألن د الوال  وأیضا ض
ك  نتائجأسفرت و، مقبولة اجتماعیًاالغیر   سلوك         الدراسة  تل ام بال ي القی اث ف ن اإلن ر م ذكور أكث أن ال

اث  عن حیث ارتبط السلوك المضاد للمجتمع والجانح إیجابیًا بالذكور؛  المضاد للمجتمع  ا ال  ، اإلن بینم
ن   ؛ جد اختالفات بینھم في القیام بالسلوك االجتماعي   تو حیث ارتبط السلوك االجتماعي إیجابیًا بكل م

  الذكور واإلناث
ة   دفت دراس ى       ھ دىم سن حم ى) ٢٠٠٦  (ح ي إل ة ف ذكور   المقارن ین ال دواني ب سلوك الع ال

ن  الدراسةتلك تكونت عینة قد و، سنھ١٦ إلى ٨واإلناث في المرحلة االعمریة من     ع  ) ١٢٤٣( م بواق
ة و  ) ٢٢٩( ة االبتدائی ن المرحل ة، و  ) ٤٥٣(م ة اإلعدادی ن المرحل ة   ) ٤٩١(م ة الثانوی ن المرحل م

زة  عاما من مدارس ) ١٦ إلى ٨(تتراوح أعمارھم من بین    ة    ،محافظة الجی ستویات اجتماعی ن م  وم
ة     ة مختلف ك   واستخدمت     و ،واقتصادیة وثقافی سلو    تل اس ال ن األدوات مقی دى   الدراسة م دواني ل ك الع

اث،      نتائج   وأشارت ،األبناء من الجنسین إعداد الباحثة     ن اإلن ة م الدراسة إلى أن الذكور أكثر عدوانی
ى  و ساعد عل ي ت ل الت م العوام ن أھ امأن م دوانيب  القی سلوك الع البال دى الط دیر   ل عف تق ي ض  ھ

  .الطالب للمسؤولیة
دفت  ةوھ شیكدراس وزان ت ى(Czech, 2006)   س شف إل ادةنع الك سیر زی شار ا تف سلوك  انت ل

ات          ى العملی وغ عل ات البل المضاد للمجتمع أتناء فترة المراھقة من خالل دراسة دور إنطالق ھرمون
ى     المعرفیة اإلدراكیة المسؤولة عن مراقبة وضبط الذات        ك الدراسة عل ت تل لدى المراھقین، وأجری

  . المدارس العامة فى لندن فىة سن١٧ -٩ من الذكور واإلناث عند عمر٣٢٣عینة قوامھا 
تخدمت      ىواس ة ف ك   الباحث ةتل ر الدراس اس التقری ة لقی داد الباحث ن إع ذاتى م ر ال اییس التقری   مق

ر  مقیاس ال و، لقیاس الوظائف المعرفیة التنفیذیةالذاتىتقریر  مقیاس ال و ،الذاتي للمراھقین  ذاتى ال تقری
ون،  رین عبارةیتكون من ثماني وعش   الذى للسلوك المضاد للمجتمع    مثل مكالمات اإلزعاج فى التلیف

ة ن المدرس روب م لوكیات   ، الھ وغ وس ن البل ل س ول قب رب الكح سجائر وش ل ال در مث اطى المخ تع
یتضمن استخدام األسلحة أو  الذى أخرى مثل التخریب المتعمد للمتلكات والسرقة والسلوك العدوانى    

ى عشر   اإلخالل   تمت     التى المشاركة فى التشاجر الجماعى    ائج    و، الماضیة ًا شھر ثن ك  أشارت نت تل
ة  ى الدراس ع   إل ضاد للمجتم سلوك الم شار ال الق       إنت ة إنط وغ نتیج ن البل ة س راھقین بدای دى الم  ل

سلوكى         تؤثر على التى   ھرمونات الجنسیة ال ضبط ال ى ال ى تعمل عل ة الت ة اإلدراكی الوظائف المعرفی
ي مم    اث ف ن األن ر م ذكور أكث راھقین وأن ال دى الم سلوك    ل ن ال ع م ضاد للمجتم سلوك الم ة ال ارس

  .العدواني المباشر
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دفت دراسة     ب    ھ د دى كیم ى   (de Kemp et al,. 2007)  خرون آ  ورایمون ن    إل الكشف ع
دى و  دعم الوال اطف، وال ا التع راھق أثرھم لوك الم ى س عینعل ضاد للمجتم ة ،  الم ت عین ك وتكون تل

ن طالب   ١٢٫٨ھولندا متوسط أعمارھم  مراھق من الذكور واإلناث فى      ٨٢٣الدراسة من    سنوات م
ذه الدراسة       واستخدم،السنة األولى من التعلیم الثانوى  ى ھ ن األوات  ف ن     الباحث م اس فرعى م مقی

شباب     ذاتى لل ر ال اتش وآخر  ألالتقری ى   Achenbach et al ن یكینب شمل عل ارات   ی انى عب اس  ثم لقی
دى  لدراسة   وتوصلت نتائج ا   ، المضاد للمجتمع  السلوك العدوانى  دعم الوال ابیین  أن التعاطف وال  االیج

ع، وأن      قیامھم با یساھم فى خفضلألباء ألبنائھم المراھقین  دوانى والجانح المضاد للمجتم لسلوك الع
  .الذكور أكثر عدوانًا من اإلناث

دفت دراسة     ة   (Estefania, 2008) استفیز استفنیا       ھ ر   معرف رد و األسرة    أث ل الف  عوام
ى     والمدرس ة  ة وعالقتھا بالعنف المدرسى ف ة الدراسة     ،المراھق ت عین راوح   ) ٣٠٠(وتكون ب تت طال

  .ذكور فى المدارس الثانویة فى مدینة فالینسیا بأسبانیا% ٤٧منھم سنھ ١٦-١١ من أعمارھم 
تخدم      ة واس ذه الدراس ى  ت ھ ف المدرس اس العن ة    مقی ائج الدراس لت نت أثیرات  ،  وتوص ود ت ج

لوك   ى س یطة عل راھقین وس ضادالم ل    الم ة مث ى المدرس ع ف ابى    للمجتم اطف اإلیج ستوى التع  م
رة، و  ى األس ق ف ین     اتللمراھ ق ب ة للمراھ سمعة االجتماعی میة، وال سلطة الرس و ال الب نح اه الط ج

  . ووجود فروق في العنف المدرسي ترجع لجنس الطالب لصالح الذكور ،الرفاق
ى         ھدفت دراسة      ب عل ة   بمع )٢٠٠٩( محمد غال ضبط       رف ة ال ا بوجھ سیة وعالقتھ امرة النف  المق

راھقین ن الم ة م دى عین ف ل ة والعن ة الدراس ت عین ن ، وتكون ب٥٨٧م ة  طال ة الثانوی ى المرحل  ،ف
ذى  ومقیاس العنف مقیاس وجھة الضبط إعداد محمد إبراھیم عید، واستخدم الباحث من األدوات         ال

ب   )  العنف الجسدى المباشر والعنف غیر المباشر   -المباشرالعنف اللفظى   ( یتضمن أبعاد    داد زین إع
ك نتائج وأسفرت   ،شقیر، ومقیاس المقامرة إعداد الباحث     ن  الدراسة  تل ة ذات    ع ة ارتباطی  وجودعالق

ین   صائیة ب ة اح لوك دالل ف س ى والجسدى و العن الب اللفظ ن ط راھقین م دى الم سیة ل امرة النف المق
  فروق بین الذكور واإلناث لصالح الذكور في العنف ووجود ،التعلیم الثانوى

  :تعقیب على الدراسات السابقة 
ذكاءین            ین ال ة ب ة العالق ى أخرى، كمعرف ن دراسة إل داف م یتضح من الدراسات السابقة  تنوع األھ

ي    ا ف رى كم رات أخ صي ومتغی صي والبینشخ ي   الشخ د عل ي محم ة عل ة خیری  و )٢٠٠٩( دراس
ي لیم الحرب د س ة فھ اني  )٢٠٠٧ (دراس ریم الحی ة )٢٠٠٢( و م ت دراس ا تناول ل  كم راء خلی غق

  .وعالقتھ بالسلوك العدواني) التعاطف( أحد مكونات الذكاءین وھو )٢٠١١(إبراھیم 
ن         ى   وكذلك األمر في الدراسات التي تناولت السلوك العدواني كما في دراسة  كل م ب عل د غال  محم

تفنیا   و دراسة   )٢٠٠٩( شیك    و  (Estefania, 2008)  استفیز اس  ,Czech)  دراسة سوزان ت
2006)  

في  نھج الوص ى الم ورین عل ي المح ھا ف م عرض ي ت ات الت دت الدراس ا اعتم م ،كم سبة لحج ا بالن  أم
العینة فقد تنوع بدروه في الدراسات فمنھا من اعتمد على عینات كبیرة ومنھا من اعتمد على عینات         

  .صغیرة 
تي تم عرضھا إلى وجود عالقة سالبة بین التعاطف كمكون وقد توصلت نتائج الدراسات ال

غقراء خلیل  الشخصي والبینشخصي والسلوك العدواني كما في دراسة الذكاءینمن مكونات 
 كذلك توصلت نتائج الدراسات السابقة إلى وجود فروق في الذكاءین بین الذكور )٢٠١١(إبراھیم 
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  و دراسة فرنھام وآخرون)٢٠١١(لیل إبراھیم غقراء خواإلناث لصالح اإلناث كما في دراسة 
)٢٠٠٥ (Furnham, et al عواطف صالح  و دراسة)٢٠٠١(و دراسة  یو ) ٢٠٠٢  (Wu  

كما توصلت نتائج الدراسات السابقة لوجود فروق بین الذكور واإلناث لصالح الذكور في 
 ,Estefania) ستفنیااستفیز ا و دراسة  )٢٠٠٩( محمد غالب علىالسلوك العدواني مثل  دراسة 

دراسة سوزان  و de Kemp et al,. 2007)  خرونآ  ورایموند دى كیمب و دراسة  (2008
  ).٢٠٠٦ (حسن حمدىمى  و دراسة (Czech, 2006) تشیك

  :أجراءات الدراسة 

  :منھج الدراسة 
اعتمدت الدراسة  على المنھج الوصفي؛ حیث یعد من أنسب المناھج لتحقیق ھدف الدراسة، 

لك للتعرف على  العالقة بین الذكاءین الشخصي والبینشخصي وبین السلوك العدواني لدى وذ
  .طالب الثانویات 
  مجتمع الدراسة

یتكون مجتمع الدراسة من طالب المدارس الثانویة بوالیة نواكشوط الغربیة بالجمھوریة 
  . كبرى ثانویات٧اإلسالمیة الموریتانیة الحكومیة دون الخصوصیة والبالغ عددھا 

    :عینة الدراسة 
طالبا بھدف حساب الكفاءة السیكومتریة ) ١٥٠(تكونت مجموعة الدراسة االستطالعیة من 

طالبا و طالبة من طالب الصف ) ٢٠٠( و تكونت مجموعة الدراسة الوصفیة  من ،ألدوات الدراسة
لشمالیة بالعاصمة الخامس من المراھقین الذكور واإلناث  بثانویة دار النعیم بوالیة نواكشوط ا

  )  سنة١٨- ١٥(الموریتانیة نواكشوط، تتراوح أعمارھم بین
  :أدوات الدراسة 

  )إعداد الباحثة: ( مقیاس الذكاءین الشخصي والبینشخصي- ١
المراجع ذات الصلة اعتمدت الباحثة في تحدید مصادر المقیاس وعباراتھ بالرجوع إلى 

 وقد تم بناء المقیاس الحالي ،لذكاء الوجداني الشخصي والذكاء االجتماعي واالذكاءبموضوع 
للدراسة بعد الدراسة المتأنیة  لمختلف تلك المراجع والدراسات التي تنوالت ھذه األصناف من 

 من حیث البنود واألبعاد المرتبطة بالذكاءین الشخصي والبینشخصي، وفیما یلي أھم ،الذكاء
  :المقاییس التي تم االطالع علیھا

  ) ٢٠٠٤( الوجداني لدى المراھقات إعداد أماني صالح مقیاس الذكاء
  )٢٠٠٤(مقیاس الذكاء الوجداني لطلبة المرحلة الثانویة إعداد منال جاب اهللا 

مقیاس ) ٢٠٠٥(مقیاس الذكاء االجتماعي بناؤه وخواصھ السیكومتریة إلبراھیم محمد المغاز 
  )٢٠٠٨(الذكاء الوجداني إعداد سامیة الشختور

  ) ٢٠٠٩(للذكاء الوجداني، تعریب وتقنین نبیل محمد زاید) ١٩٩٨ ( Schoutteمقیاس 
  .)٢٠١٠(مقیاس الذكاء الوجداني لطلبة المرحلة الثانویة إعداد محمود سعید إبراھیم الخولي  
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 بعد االطالع على كل ذلك تمكنت الباحثة من بناء المقیاس الحالي للذكاءین الشخصي          
 وقد حددت الباحثة أربعة أبعاد  لمقیاس الذكاءین الشخصي ،المبدئیةوالبینشخصي في صورتھ 

  :والبینشخصي لطالب المرحلة الثانویة وھي أبعاد 
وھي معرفة الطالب بأوجھ القوة والقصور لدیة والتحدید الدقیق للمشاعر  :الوعي بالذات

 .واالنفعاالت والقدرة على التعبیر عن تلك المشاعر وتلك االنفعاالت
 وكسب ،ھو قدرة الفرد على التحكم في ردود أفعالھ االنفعالیة وضبط دوافعھ : رة االنفعاالتإدا

الوقت لضبط االنفعاالت السلبیة وعدم االنجراف وراءھا من خالل التعامل مع الغضب بعدة طرق 
 .والتغلب على مقلقات الحیاة 

آلخرین بطریقة إیجابیة والقدرة وھي القدرة على التعامل والتواصل مع ا : المھارات االجتماعیة
  .على تكوین عالقات اجتماعیة معھم وعلى التعاون معھم والتأثیر فیھم 

ھو الحساسیة لمشاعر الغیر والنظر لالمور كما یراھا اآلخرون من خالل قراءة :)التعاطف(التفھم 
  .المشاعر غیر المنطوقة لالخرین والتوحد معھم انفعالیًا

  :لمقیاس الذكاءین الشخصي والبینشخصي  الكفاءة السیكومتریة 
  :استخدمت الباحثة في حساب صدق المقیاس الطرق اآلتیة : صدق المقیاس 

  :صدق المحكمین .أ
 عشرة من المحكمین المتخصصین في مجال علم النفس  ؛ حیث ى    تم عرض المقیاس عل

 وقد ،، الشخصي والبینشخصيتم استبعاد وتعدیل العبارات غیر المرتبطة  بأبعاد مقیاس الذكاءین
 التي كانت نسبة االتفاق علیھا بین ، حیث تم استبعاد وحذف العبارات،عبارات) ٤(استبعدت عدد 

 استبقائھا ى التي استقر عل، واعتبرت الباحثة أن نسبة االتفاق المقبولة للقیاس،المحكمین منخفضة
  %) ٨٠(ھي التي تحقق نسبة اتفاق 

  :يحساب االتساق الداخل. ب
لحساب  االتساق الداخلي قامت الباحثة  بإیجاد العالقة االرتباطیة بین درجات كل فقرة           

   ):١( ویتضح ذلك في جدول ،وبین البعد الذي تنتمي إلیھ
  )١( جدول 

قیم معامالت االرتباط بین عبارات كل بعد من أبعاد مقیاس الذكاءین الشخصي والبینشخصي  
  )١٥٠= ن( س البعد          والدرجة الكلیة لنف

المھارات   ضبط االنفعاالت  الوعي بالذات
  االجتماعیة

  التفھم او التعاطف

  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م

٣٦٨  ١ **٠٫٧٠٧  ٦  **٠٫٧٦١ ١٠  **٠٫٧٩٥  ٩**.  
٧٥٧  ٢ **٠٫٦٨٨  ٧ **٠٫٧٢٣ ٢٣ **٠٫٨٨٢  ٣٢**. 
٦٦٦  ٣ **٠٫٦٩٥ ٨ **٠٫٨١١  ٢٤ **٠٫٧٧٤  ٣٣**. 
٦٠٢  ٤ **٠٫٧٠١  ١١ **٠٫٨٢٩  ٢٥ **٠٫٧٤٤  ٣٤**. 
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المھارات   ضبط االنفعاالت  الوعي بالذات
  االجتماعیة

  التفھم او التعاطف

٦٤٥ ٥ **٠٫٧١٣  ١٣ **٠٫٧٩٧  ٢٦ **٠٫٧٩٥  ٣٥**. 
٧٤١  ١٢ **٠٫٧٤٢ ١٤ **٠٫٨٥٨  ٢٧ **٠٫٧٦٢ ٣٦**. 
٦٢٧  ١٩ **٠٫٦٦٨  ١٥ **٠٫٨٠٣  ٢٨ **٠٫٨٢٥  ٣٧**. 
٥٥٢ ٢٠ **٠٫٧١٢  ١٦ **٠٫٧٣٦  ٢٩ **٠٫٨٥٦  ٣٨**. 

٥٦٣  ٢١ **٠٫٦٨١  ١٧ **٠٫٧٣٢  ٣٠ **٠٫٧٧٧  ٣٩**. 
٦٠٠ ٢٢ **٠٫٧٣٣  ١٨ **٠٫٨٠١  ٣١ **٠٫٨٢٢  ٤٠**.  

  .)٠١(دالة عند  مستوى .) ٢٢٨** (
أن جمیع عبارات المقیاس ترتبط بصورة دالة إحصائیًا مع درجة ) ١(یتضح من جدول            

  .بعدھا
  یبین ذلك ) ٢(كما قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بین االبعاد والدرجة الكلیة وجدول 

  )٢(جدول 
  العالقة بین أبعاد الذكاءین الشخصي والبینشخصي والدرجة الكلیة للمقیاس

 معامل االرتباط  البعد
 .**٠٥٨٩ الوعي بالذات

 .**٠٥٤٤  ضبط االنفعاالت
 **٠٫٤٩٤  المھارات االجتماعیة

 **٠٫٣٧٣  التعاطف

  .)٠١(دالة عند  مستوى .) ٢٢٨** (
باط ابعاد مقیاس الذكاءین الشخصي والبینشخصي بالدرجة الكلیة ارت) ٢( من جدول یتضح

  )٠٫٠١(للمقیاس وجمیعھا دالة عند مستوى 

  :االستكشافي  صدق التحلیل العاملي .ج
استخدمت الباحثة التحلیل العاملي بوصفھ أسلوبًا إحصائیًا یھدف إلى رد الكثیر من 

احثة ھذا األسلوب وفقًا لطریقة المكونات استخدمت الب و،المتغیرات إلى عدد محدد من العوامل
 وتم تدویر المحاور Hotelling التي وضعھا ھوتیلینج Principal Componentاألساسیة 

 ،Kaiser Normalization وفقًا لمحك كایزر  Varimaxتدویرًا متعامدًا بطریقة الفاریماكس 
 ال یقل تشبع البند بالعامل عن حیث یقبل العوامل التي تشبع بھا ثالثة بنود على األقل، بحیث

عبارة یمثلون عبارات المقیاس، وقد بلغت عینة ) ٤٠( وقد تم إجراء التحلیل العاملي لعدد ،)٠٫٣(
عوامل ) ٦( وأسفرت نتائج التحلیل العاملي لعبارات المقیاس عن وجود ،فردا) ١٥٠(التحلیل 

  . لتباین الكلىمن ا%) ٧٠٫٢٥٦(جذرھا الكامن أكبر من الواحد الصحیح فسرت 
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یوضح مصفـوفة العوامل الدالة إحصائیًا وتشبعاتھا بعد تدویر المحاور تدویرًا متعامدًا، ) ٣(وجدول 
  وكذلك الجذر الكامن ونسبة التباین لكل عامل والنسبة التراكمیة للتباین

  )٣(جدول 
  مصفوفة العوامل الدالة إحصائیًا وتشبعاتھا بعد تدویر المحاور

  العوامل
  اراتالعب

  قیم الشیوع  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول

٠٫٨٦١            ٠٫٨٨٤ ١  
٠٫٨١٢           ٠٫٨٨١  ٢ 

٠٫٧٧٢           ٠٫٨٦٩  ٣ 
٠٫٧٦٣          ٠٫٨٦٥  ٤ 
٠٫٧٢٧           ٠٫٨٣٣  ٥ 
٠٫٧٥٤           ٠٫٨٢٨  ٦ 
٠٫٦٦٤           ٠٫٨٠٧  ٧ 

٠٫٧٥١           ٠٫٨٠٠  ٨ 
٠٫٧٦٤           ٠٫٧٩٤  ٩ 

٠٫٧٥٦  .٣١٦         ٠٫٧٧٨  ١٠ 
٠٫٨٠٦  .٣٤٨       ٠٫٨٧٧   ١١ 
٠٫٧٩         ٠٫٨٥٧    ١٢ 

٠٫٨٤١         ٠٫٨٤٢   ١٣ 
٠٫٧٢٤         ٠٫٨٤٢   ١٤ 
٠٫٧٧         ٠٫٨٣٣   ١٥ 
٠٫٧٨١         ٠٫٨١٨    ١٦ 

٠٫٧١٢         ٠٫٧٩٢    ١٧ 
٠٫٦٧         ٠٫٧٧٩    ١٨ 
٠٫٧٧        ٠٫٧٧٦    ١٩ 
٠٫٦٠٨         ٠٫٧٤٣    ٢٠ 
٠٫٦٧١        ٠٫٧٩٥     ٢١ 

٠٫٦٦٢       ٠٫٧٨٩     ٢٢ 
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٣١٦

  العوامل
  اراتالعب

  قیم الشیوع  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول

٠٫٧٢٤  .٣٣٤     ٠٫٧٧١     ٢٣ 
٠٫٦٩٨    .٣١١   ٠٫٧٦٦     ٢٤ 
٠٫٧٠٦       ٠٫٧٦٢     ٢٥ 
٠٫٧٠٧       ٠٫٧٥٩     ٢٦ 

٠٫٦٩٢      ٠٫٧٥٥     ٢٧ 
٠٫٧٣٥      ٠٫٧٣٨      ٢٨ 
٠٫٦١٣    .٤١٨  ٠٫٧٣٣      ٢٩ 
٠٫٦٠٣     ٠٫٧٢٩      ٣٠ 
٠٫٧٠٧     ٠٫٨٢٤      ٣١ 

٠٫٧٧٥     ٠٫٨١٥       ٣٢ 
٠٫٥٨٨   .٣٥٢ ٠٫٧٦٧      ٣٣ 
٠٫٦٧٤    ٠٫٧٣٩       ٣٤ 

   مصفوفة العوامل الدالة إحصائیًا وتشبعاتھا بعد تدویر المحاور   تابع

٠٫٥٦٩   . ٠٫٧٠٦       ٣٥ 
٠٫٦٢١   ٣٥٢- ٠٫٦٧٥      ٣٦ 

٠٫٦٢٧   . ٠٫٦٧      ٣٧ 
٠٫٥٧٣   .٤٠٠ ٠٫٦٢٦      ٣٨ 
٠٫٤٤٥   .٣٢٣- ٠٫٦٠٢      ٣٩ 
٠٫٤٣٦    .٥٢٠  ٠٫٥٩٤      ٤٠ 

الجذر 
    ١٫٠٣٤  ١٫٣٦٨ %٣٫٨٩٦  ٥٫٨٦١  ٦٫٢٥٧  ٩٫٧١٤  الكامن

نسبة 
     %٢٫٥٨٥   %٣٫٤١٩   %٩٫٩٧٣ %١٤٫٦٥٢  %١٥٫٦٤١   %٢٤٫٢٨٥  التباین

نسبة 
التباین 
  التراكمیة

٧٠٫٢٥٦ %٦٧٫٦٧١ %٦٤٫٢٥٢ %٥٤٫٥٧٨ %٣٩٫٩٢٦   %٢٤٫٢٨٥%   
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٣١٧

 و ھو  مطابق لمحك ،أن العامل  السادس تشبع على ثالث عبارات) ٣(یتضح من جدول 
لك نجد أن تشبعات  العامل السادس أقل من تشبعاتھا على العامل األول و الثاني ، كذKaiserكایزر 
 وبذلك تم استبعاد العامل السادس مع اإلبقاء على العبارات المتشبعة على العامل األول و ،والثالث
ا   كم، ؛ ألنھا متشبعة على العامل األول و الثاني والثالث أكبر من العامل السادسوالثالثالثاني 

 و ھو  مطابق لمحك كایزر ،یتضح من الجدول أن العامل الخامس تشبع على ثالث عبارات
Kaiserوبذلك تم ،، كذلك نجد أن تشبعات  العامل الخامس أقل من تشبعاتھا على بقیة العوامل 

) ٤٠( وبذلك یصبح عدد العبارات ،استبعاد العامل الخامس مع اإلبقاء على العبارات المتشبعة
  من التباین الكلى%) ٦٤٫٢٥٢(تشبعة على اربعة عوامل تفسر عبارة م

  :طریقة تصحیح  مقیاس الذكاءین الشخصي والبینشخصي
 تعلیمات بسیطة تتضمن أن یجیب المفحوص على كل بند من بنود المقیاس للمقیاسوضع 

  :تبعًا ثالثة  اختیارات ھي 
  .إذا كان مضمون البند ینطبق على الطالب تماما: دائما 

  .إذا كان الطالب غیر متأكد من انطباق البند علیھ : حیانًا  أ
  إذا كان البند ینطبق على الطالب بدرجة صغیرة : ابدًا

) ١( نادرا ،درجتان) ٢( أحیانًا ،درجات) ٣(وقد وضع لھذه االستجابات أوزان ھى دائما 
لعبارات على االبعاد یبین  توزیع ارقام ا) ١٥(درجة   والعكس صحیح للعبارات السالبة، وجدول 

  :الفرعیة للمقیاس
  )٤(جدول 

 .بیان بتوزیع أرقام البنود علي االبعاد الفرعیة لمقیاس الذكاءین الشخصي  والبینشخصي

مجموع   ارقام العبارات  األبعاد
  العبارات

  ١٠  ٣٧  ٣٣  ٢٩  ٢٥  ٢١  ١٧  ١٣  ٩  ٥  ١  الوعي
  ١٠  ٣٨  ٣٤  ٣٠  ٢٦  ٢٢  ١٨  ١٤  ١٠  ٦  ٢  ضبط

  ١٠  ٣٩  ٣٥  ٣١  ٢٧  ٢٣  ١٩  ١٥  ١١  ٧  ٣  المھارات
  ١٠  ٤٠  ٣٦  ٣٢  ٢٨  ٢٤  ٢٠  ١٦  ١٢  ٨  ٤  التعاطف

  ٤٠                      المجموع 

  
  :الصورة النھائیة لمقیاس الذكاءین الشخصي والبینشخصي

 یبلغ ،یتكون المقیاس في صورتھ النھائیة من مجموعة من األسئلة صیغت على شكل فقرات
 وبذلك تكون الدرجة ،عبارات) ١٠(ل بعد مكون من  ك،فقرة موزعة على أربعة أبعاد) ٤٠(عددھا

درجة، والدرجة الصغرى للمقیاس ككل ) ٣٠(درجات والدرجة الكبرى  ) ١٠(الصغرى للبعد 
  )١٢٠(والكبرى ) ٤٠(

  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                        التربیةمجلة البحث العلمى فى

 

٣١٨

   )إعداد الباحثة: ( السلوك العدواني مقیاس -ب
ت التي تناولت االطالع على المراجع والدراسا أبعاد المقیاس وعباراتھ من خالل اشتقاقتم 

السلوك العدواني والعنف الطالبي والعوامل المرتبطة بالسلوك العدواني وأنواعھ ومظاھره، من 
حیث تعریفاتھ وأسبابھ ومظاھره ومختلف العوامل المؤثرة في ظھوره، باإلضافة إلى الدراسة 

بشكل عام وبظاھرة المتأنیة لمختلف النظریات النفسیة واالجتماعیة التي اھتمت بالسلوك العدواني 
كما اطلعت الباحثة على المقاییس التي تناولت ،السلوك العدواني في مرحلة المراھقة بشكل خاص

  :قیاس السلوك العدواني وتتمثل ھذه المقاییس في
  ) ١٩٩٣(مقیاس عین شمس ألشكال السلوك العدواني لدى األطفال 

  اظةإعداد آمال عبد السمیع ب)١٩٩٤(مقیاس السلوك العدواني 
  ) ٢٠٠١(مقیاس العنف المدرسي
  من إعداد محمد فراج )٢٠٠٥(مقیاس السلوك العدواني

  إعداد آمال عبد السمیع باظة، )٢٠٠٩(مقیاس السلوك العدواني والعدائي للمراھقین والشباب
  إعداد محمود سعید الخولي )٢٠١٠( مقیاس السلوك العدواني لطالب المرحلة الثانویة 

  من إعداد عادل محمود سلیمان ) ٢٠١٤(اني مقیاس السلوك العدو
  

  :الكفاءة السیكومتریة لمقیاس السلوك العدواني   
  :استخدمت الباحثة في حساب صدق المقیاس الطرق اآلتیة : صدق المقیاس 

  :صدق المحكمین .أ
 عشرة محكمین المتخصصین في مجال علم النفس  ؛ حیث تم ى    تم عرض المقیاس عل

 ى وذلك تمھیدًا لتطبیقھ عل، غیر المرتبطة  بأبعاد مقیاس السلوك العدوانيالعبارات استبعاد وتعدیل
 حیث تم استبعاد ،عبارات) ٨( وقد استبعدت عدد ،عینة الدراسة االستطالعیة من طالب الثانویات

 واعتبرت الباحثة أن نسبة ، التي كانت نسبة االتفاق علیھا بین المحكمین منخفضة،وحذف العبارات
  %) ٨٠( استبقائھا ھي التي تحقق نسبة اتفاق ى التي استقر عل،التفاق المقبولة للقیاسا

  :حساب االتساق الداخلي. ب
 الداخلي قامت الباحثة  بإیجاد العالقة االرتباطیة بین درجات كل فقرة االتساقلحساب  

   ):٥( ویتضح ذلك في جدول ،وبین البعد الذي تنتمي إلیھ
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٣١٩

  )٥( جدول 
قیم معامالت االرتباط بین عبارات كل بعد من أبعاد مقیاس السلوك العدواني   والدرجة الكلیة لنفس 

 )١٥٠= ن( البعد          

  نحو المجتمع  نحو الكبار  نحو االخرین  نحو الذات
  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م

٠٫٦٠٣  ١  **٠٫٩٣٩ ١٢  **٠٫٧١٤  ٦ **٠٫٦٨٣ ١٧**  
٠٫٧٧٠ ٢ **٠٫٦٧٣  ١٣ **٠٫٦٢٣ ٧ **٠٫٧٤٨  ٢٣** 

٠٫٥٥٧  ٣ **٠٫٦٢٥ ١٤ **٠٫٦٩٣  ٨ **٠٫٧١٦  ٢٤** 
٠٫٦٣٦ ٤ **٠٫٥٤٤ ١٦ **٠٫٦٨٣  ٩ **٠٫٦٩٢  ٢٥** 
٠٫٦٧٧ ٥ **٠٫٨٣٥  ٣٦ **٠٫٥٧١  ١٠ **٠٫٧٦٨  ٢٦** 
٠٫٥١٦  ١٨ **٠٫٧٠٦ ٣٧ **٠٫٦٤٧  ١١ **٠٫٧٢٩ ٢٧** 
٠٫٥٢٤ ١٩ **٠٫٦٩٨  ٣٨ **٠٫٦٩١  ٣٢ **٠٫٧٥٣  ٢٨** 

٠٫٥٩١  ٢٠ **٠٫٨٢١ ٣٩ **٠٫٦٩٣ ٣٣ **٠٫٦٣١  ٢٩** 
٠٫٧٢٤ ٢١ **٠٫٦٤٢  ٤٠ **٠٫٧٠٠  ٣٤ **٠٫٧٥٩  ٣٠** 
٠٫٤٣٢ ٢٢    **٠٫٧٢٣ ٣٥ **٠٫٧٥٣  ٣١** 

  .)٠١(دالة عند  مستوى .) ٢٢٨** (
أن جمیع عبارات المقیاس ترتبط بصورة دالة إحصائیًا مع درجة كل ) ٥(یتضح من جدول 

  .بعد تنتمي إلیھ
یبین ) ٦( قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بین االبعاد والدرجة الكلیة وجدول كما

  ذلك
  )٦(جدول 

  معامل االرتباط بین االبعاد والدرجة الكلیة لمقیاس السلوك العدواني

 معامل االرتباط  البعد

 .**٠٦٠٥ العدوان الموجة نحو الذات
 .**٠٥١٦  العدوان الموجھ نحو الزمالء

 **٠٫٦٠٧   الموجھ نحو الكبارالعدوان
 **٠٫٣٢٥  العدوان الموجھ نحو الممتلكات

  .)٠١(دالة عند  مستوى .) ٢٢٨             ** (
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٣٢٠

ارتباط ابعاد مقیاس السلوك العدواني بالدرجة الكلیة للمقیاس ) ٦(یتضح من جدول 
  )٠٫٠١( مستوىوجمیعھا دالة عند 

  :االستكشافي  صدق التحلیل العاملي.ج
دمت الباحثة التحلیل العاملي بوصفھ أسلوبًا إحصائیًا یھدف إلى رد الكثیر من استخ

استخدمت الباحثة ھذا األسلوب وفقًا لطریقة المكونات  و،المتغیرات إلى عدد محدد من العوامل
 وتم تدویر المحاور Hotelling التي وضعھا ھوتیلینج Principal Componentاألساسیة 

 ،Kaiser Normalization وفقًا لمحك كایزر  Varimaxیقة الفاریماكس تدویرًا متعامدًا بطر
حیث یقبل العوامل التي تشبع بھا ثالثة بنود على األقل، بحیث ال یقل تشبع البند بالعامل عن 

عبارة یمثلون عبارات المقیاس، وقد بلغت عینة ) ٤٠( وقد تم إجراء التحلیل العاملي لعدد ،)٠٫٣(
عوامل ) ٦( وأسفرت نتائج التحلیل العاملي لعبارات المقیاس عن وجود ،فرد) ١٥٠(التحلیل 

  . من التباین الكلى%) ٦٦٫٠٥٦(جذرھا الكامن أكبر من الواحد الصحیح فسرت 
 یوضح مصفـوفة العوامل الدالة إحصائیًا وتشبعاتھا بعد تدویر المحاور التاليوالجدول 

   التباین لكل عامل والنسبة التراكمیة للتبايتدویرًا متعامدًا، وكذلك الجذر الكامن ونسبة

  )٧(جدول 
  مصفوفة العوامل الدالة إحصائیًا وتشبعاتھا بعد تدویر المحاور

  
  العوامل

  العبارات
  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول

  السابع  السادس
  قیم الشیوع

٠٫٥٩٧              ٠٫٧٩٥ ١ 

٠٫٧٦٠             ٠٫٧٨٨  ٢ 

٠٫٥٥٤             ٠٫٧٨٦  ٣ 

٠٫٦٣٥            ٠٫٧٨٢  ٤ 

٠٫٧٠٥             ٠٫٧٨  ٥ 

٠٫٦٥٨             ٠٫٧٧  ٦ 

٠٫٦٠٤             ٠٫٧٦٤  ٧ 

٠٫٦٠٥             ٠٫٧٦٤  ٨ 

٠٫٦٦٥             ٠٫٧٣  ٩ 

٠٫٥٧٥  .٦٣٩           ٠٫٦٨٩  ١٠ 

٠٫٥٩٣           ٠٫٧٨٢   ١١ 

٠٫٩٤٥           ٠٫٧٧    ١٢ 

٠٫٥٦٢           ٠٫٧٦٢   ١٣ 

٠٫٥٦٥           ٠٫٧٦١   ١٤ 

٠٫٦٤٩    .٤٠٥       ٠٫٧٥٦   ١٥ 

٠٫٥٨٦           ٠٫٧٥٢    ١٦ 
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٣٢١

  
  العوامل

  العبارات
  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول

  السابع  السادس
  قیم الشیوع

٠٫٧٣٢           ٠٫٧٥    ١٧ 

٠٫٤٨٩           ٠٫٧١٣    ١٨ 

٠٫٥٥٣          ٠٫٦٨٤    ١٩ 

٠٫٦٧٤   .٣٠٠       ٠٫٦٥٣    ٢٠ 

٠٫٧٠٦          ٠٫٩٤٨     ٢١ 

٠٫٣٤٦         ٠٫٨٨٤     ٢٢ 

٠٫٧٠٢         ٠٫٨٥٩     ٢٣ 

٠٫٧٠٣         ٠٫٧٨٩     ٢٤ 

٠٫٧١٧         ٠٫٧٨٣     ٢٥ 

٠٫٧٠٦         ٠٫٧١٧     ٢٦ 

٠٫٦٧٣        ٠٫٦٨٧     ٢٧ 

٠٫٧٦٢        ٠٫٦١٤      ٢٨ 

٠٫٥٨٤      .٤٥٧  ٠٫٥١٧      ٢٩ 

٠٫٦٨٢      ٠٫٨٠٤       ٣٠ 

٠٫٧٤٢       ٠٫٧٦٢      ٣١ 

٠٫٦٣٥    .٣٧٢   ٠٫٧٤١       ٣٢ 

٠٫٦٨٠      ٠٫٧٢٩      ٣٣ 

٠٫٧٦٧      ٠٫٦٩١       ٣٤ 

   مصفوفة العوامل الدالة إحصائیًا وتشبعاتھا بعد تدویر المحاور   تابع

٠٫٧١٣      ٠٫٦٨١       ٣٥ 

٠٫٨١١      ٠٫٦٤٤      ٣٦ 

٠٫٦٩٣  .٣٧٨   .٣٩٢ ٠٫٦٣٩      ٣٧ 

٠٫٦٧٧       ٠٫٦٠١      ٣٨ 

٠٫٧٩٠    .٣٠٩  ٠٫٥٤٥      ٣٩ 

٠٫٦٢٧      .٦٧٣       ٤٠ 

    ١٫٠٣٠  ١٫٢٢٦  ١٫٢٢٦  %٣٫٢٥٢  ٤٫٩١٦  ٦٫٠٤٤  ٨٫٦٨٨  الجذر الكامن

٢٫٥٧٥   %٣٫٠٣٥   %٣٫١٦٥   %٨٫١٢٩   %١٢٫٢٩٢   %١٥٫١١٠   %٢١٫٧٢١  نسبة التباین
%  

  

نسبة التباین 
  التراكمیة

١٤٩٫١٢٣   %٣٦٫٨٣١   %٢١٫٧٢١ 
%  

٦٦٫٠٥٦   %٦٣٫٤٨٢   %٦٠٫٤١٦   %٥٧٫٢٥١
%  
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٣٢٢

أن العامل السابع تشبع على عبارتین وھو غیر مطابق لمحك كایزر ) ٧(یتضح من جدول 
Kaiser كذلك نجد أن تشبعات العامل السابع أقل من تشبعات العامل  الرابع واألول لذلك تم 

 كما یتضح من الجدول أن العامل  السادس تشبع ،بعاد العامل السابع مع البقاء على العباراتاست
 كذلك نجد أن تشبعات  العامل السادس ،،Kaiserعلى اربع عبارات وھو مطابق مع محك كایزر 

  وبذلك تم استبعاد العامل السادس مع البقاء على،أقل  من تشبعاتھا على العامل الرابع والثاني 
  كما ،العبارات التي تشبع علیھا ؛ ألنھا متشبعة على العامل السادس أقل من العامل الرابع والثالث 

 و ھو  مطابق لمحك كایزر ،یتضح من الجدول أن العامل الخامس تشبع على على ثالث عبارات  
Kaiserالثالث  ، كذلك نجد أن تشبعات  العامل الخامس أقل من تشبعاتھا على العامل الرابع  و

باستثاء عبارة واحدة تشبع علیھا العامل الخامس لذلك تم استبعاد العامل الخامس والعبارة التي تشبع 
%) ٥٧٫٢٥١(عبارة متشبعة على اربعة عوامل تفسر ) ٣٩( وبذلك یصبح عدد العبارات ،علیھا

   من التباین الكلى

  : السلوك العدوانيثبات مقیاس
) ٨( ویوضح جدول ،  والتجزئة النصفیة معامل ألفاكرونباختم تقدیر ثبات المقیاس بطریقة
   .معامالت الثبات التي تم الحصول علیھا

  )٨(جدول  
   معامالت الثبات بطریقة ألفاكرونباخ والتجزئة النصفیة

  التجزئة النصفیة ألفاكرونباخ األبعاد  م
 .٩٤١  .٩٢٩  العدوان الموجة نحو الذات ١
  .٩٣٠  .٩١٠ ءالعدوان الموجھ نحو الزمال ٢
 .٩٣٧  .٩٢٠ العدوان الموجة نحو الكبار ٣
 .٨٩٣  .٨٧١ العدوان المموجھ نحو المتلكات ٤
  .٨٨١  .٨٥٢  الدرجة الكلیة  ٦

 حیث یتضح ،معامالت الثبات  بطریقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة)  ٨( جدول یوضح
  .أن جمیع معامالت الثبات مرتفعة مما یدل على ثبات االختبار

  :طریقة تصحیح  مقیاس السلوك العدواني
 تعلیمات بسیطة تتضمن أن یجیب المفحوص على كل بند من بنود المقیاس للمقیاسوضع 

  :تبعًا لثالثة  اختیارات ھي
  .إذا كان مضمون البند ینطبق على الطالب تماما : دائما 

  .إذا كان الطالب غیر متأكد من انطباق البند علیھ : أحیانًا  
  إذا كان البند ینطبق على الطالب بدرجة صغیرة : ابدًا

) ١( نادرا ،درجتان) ٢( أحیانًا ،درجات) ٣( لھذه االستجابات أوزانا ھى دائما وضعوقد 
یبین  توزیع ارقام العبارات على االبعاد ) ٢٤( والعكس صحیح للعبارات السالبة، وجدول درجة

  :الفرعیة للمقیاس



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                        التربیةمجلة البحث العلمى فى

 

٣٢٣

  )٩(جدول 
 البنود علي االبعاد الفرعیة لمقیاس السلوك العدوانيبیان بتوزیع أرقام 

مجموع   ارقام العبارات  األبعاد
  العبارات

  ١٠  ٣٧  ٣٣  ٢٩  ٢٥  ٢١  ١٧  ١٣  ٩  ٥  ١  الذات
  ١٠  ٣٨  ٣٤  ٣٠  ٢٦  ٢٢  ١٨  ١٤  ١٠  ٦  ٢  الزمالء
  ٩    ٣٥  ٣١  ٢٧  ٢٣  ١٩  ١٥  ١١  ٧  ٣  الكبار

  ١٠  ٣٩  ٣٦  ٣٢  ٢٨  ٢٤  ٢٠  ١٦  ١٢  ٨  ٤  الممتلكات
  ٣٩                      المجموع 

  
  :الصورة النھائیة لمقیاس السلوك العدواني

 یبلغ ،یتكون المقیاس في صورتھ النھائیة من مجموعة من األسئلة صیغت على شكل فقرات
 وبذلك تكون الدرجة ،عبارات) ١٠( كل بعد مكون من ،فقرة موزعة على أربعة أبعاد) ٣٩(عددھا

درجة، باستثناء البعد الثالث وھو العدوان ) ٣٠(درجات  والدرجة الكبرى  ) ١٠(الصغرى للبعد 
( والكبرى ) ٩(عبارات وبذلك تكون الدرجة الصغرى لھذا البعد ) ٩(الموجة ضد الكبار مكون من 

  )١١٧(والكبرى ) ٣٩(والدرجة الصغرى للمقیاس ككل )  ٢٧

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة  .٥
  :إلحصائیة التالیة اعتمدت الدراسة على األسالیب ا

  .معامل االرتباط لحساب العالقة بین الذكاءین الشخصي والبینشخصي  .أ
  .التحلیل العاملي االستكشافي لحساب صدق ادوات الدراسة. ب
    الذكور واإلناثدرجات  للعینات المستقلة لحساب الفروق بین متوسط t.testاختبار .ج

  :نتائج الدراسة 
   النتائج التالیة بالنسبة لكل فرض من الفروض الدراسة إلىتوصلتوقد 

  :الفرض األول الذي نصة 
 بین الذكاءین الشخصي والبینشخصى وبین السلوك العدواني  لدى طالب عالقةتوجد 

  .الثانویات في موریتانیا 
 ) ١٠(وللتحقق من صحة ھذا الفرض استخدمت الباحثة معامل االرتباط بیرسون وجدول 

        :صة بذلك یوضح النتائج الخا
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   )١٠(جدول 
  )٢٠٠=ن (العالقة بین الذكاءین الشخصي والبینشخصي والسلوك العدواني

  الدرجة الكلیة  نحو المجتمع  نحو الكبار  نحو االخرین  نحو الذات  الذكاءین
  .**٤٨٩-  .**٣٧٩ -  .**٣٨٤-  .**٣٦٩-  .**٤٠٩-  الوعي بالذات

 .**٤٣٨- **.٣٤٨-  .**٣٥٨- .**٣٤١-  .**٣٥٤-  ضبط االنفعاالت
 .**٤١٢- .**٣٦٨-  .**٣٣٩- .**٣٠٦-  .**٣١١-  المھارات االجتماعیة
 .**٤١٢- .**٣٥٥ - .**٣٥٠- .**٣٠٣-  .**٣١٤-  التفھم أو التعاطف

  .**٤٥٨- .**٣٨٤- .**٣٧٤- .**٣٥٤- .**٣٦٤-  الدرجة الكلیة

  )٠٫٠١( دال عند) ١٦٤**(
دول              ن ج ضح م ذكا) ١٠( یت ین ال البة ب ة س ود عالق صي وج صي والبینشخ ءین الشخ

اد     ي االبع ین ف ذات  ( المتمثل وعي بال االت  –ال بط االنفع ة   – ض ارات االجتماعی تفھم أو – المھ  ال
ة             ) التعاطف اد التالی ي األبع ذات     ( والسلوك العدواني  المثمل ف دوان الموجھ نحو ال دوان  –الع  الع

ار         –الموجھھ نحو الزمالء     دوان الموجھ نحو الكب دو – الع ة      الع ات العام ھ نحو الممتلك ) ان الموجھ
ي               ا درجة صغیرة ف وھذا یبین أن الدرجة الكبیرة في مقیاس الذكائین الشخصي والبینشخصي تقابلھ
ذكائین        السلوك العدواني والعكس صحیح أي أنھ كالما ارتفت الدرجة في السلوك العدواني قلت في ال

  .الشخصي والبینشخصي 
لى أن الذكاءین  یؤدیان إلى ضبط االنفعاالت وإلى المشاركة وترجع الباحثة ھذه النتیجة إ

 والتعاطف مع اآلخرین واالبتعاد عن التصادم معھم، وبالتالي تكون العالقة سالبة بین االجتماعیة
 حیث تبین أن الطالب الذي یمتلك ھذین الذكاءین تكون لدیة ،ھذین الذكاءین وبین السلوك العدواني

 والتعاطف معھم ویسھل علیھ تكوین العالقات بالناس والتواصل معھمالقدرة على االختالط 
  .االجتماعیة

 التي توصلت لوجود عالقة )٢٠١١(راء خلیل إبراھیم عف  الدراسة مع دراسةنتائج وتتفق 
  .سالبة بین التعاطف كأحد مكونات الذكاءین وبین السلوك العدواني

  :الفرض الثاني الذي نصھ
كور واإلناث من طالب الثانویات في موریتانیا  في الذكاءین الشخصي توجد فروق بین الذ

  .والبینشخصي 
 للعینات المستقلة وجدول t.test صحة ھذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار منوللتحقق 

  :یوضح النتائج التى توصلت إلیھا الباحثة ) ١١(
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  )   ١١( جدول 
 ١٠٠ – للذكور ١٠٠ن ( ي والبینشخصي الفروق بین الذكور واإلناث في الذكاءین الشخص
  )لإلناث

قیمة   االنحراف  المتوسط النوع  الذكاءین
  مستوى الداللة  "ت"

  الوعي بالذات ٥٫٩٣ ١٧٫٨٨ ذكور
 ٣٫٣١٧ ٤٫٩٠ ٢٠٫٧٤ إناث

 دالة لصالح اإلناث

  ضبط االنفعاالت ٥٫٤٩ ١٨٫١٢ ذكور

 ٣٫٨٣٥ ٤٫٦٥ ٢٠٫٨٨ إناث

 دالة لصالح اإلناث

  ت االجتماعیةالمھارا ٥٫٤٧ ١٨٫٠٣ ذكور
 ٣٫٦٨٥ ٤٫٣٣ ٢٠٫٦ إناث

 دالة لصالح اإلناث

  التفھم أو التعاطف ٥٫٤٠ ١٨٫٠٥ ذكور
 ٤٫٠٦٢ ٤٫٣٣ ٢٠٫٨٦ إناث

 دالة لصالح اإلناث

  الدرجة الكلیة ٢١٫٥٤ ٧٢٫٠٨ ذكور
 ٣٫٩٩٨ ١٧٫١٢ ٨٣٫٠٨ إناث

 دالة لصالح اإلناث

  

           ق بین الذكور واإلناث في الذكاءین وابعادھم الفرعیة وجود فرو) ١١(یتضح من جدول 
لصالح )   والتفھم أو التعاطف–المھارات االجتماعیة  و– وضبط االنفعاالت –عي بالذات الو(

  .اإلناث 
وتفسر الباحثة ھذه النتیجة بأن اإلناث لدیھم ذكاء شخصیا وبینشخصي أكثر من الذكور كما 

ألنھن أكثر وعیا بأنفسھن وشخصیاتھم وأنھن أحیانا یعبرن عن  وربما یرجع ذلك الدراسةأثبتت 
انفعاالتھن بالبكاء كتنفیس لغضبھن واستیائھن بدال من اللجوء إلى العدوان والعنف، وأیضا أن 
اإلناث أكثر تعاطفا من الذكور وھذا یبدوا واضحًا في حیاتھن بصفة عامة وعلى معاملتھن 

 و دراسة )٢٠١١(مع دراسة عفراء خلیل إبراھیم لدراسة وسلوكھن بصفة خاصة، وتتفق نتائج ا
             و دراسة  ) ٢٠٠٢(عواطف صالح  و دراسة Furnham, et al) ٢٠٠٥ (فرنھام وآخرون

  . التي توصلت نتائجھما إلى وجود فروق في الذكاءین لصالح اإلناثWu)  ٢٠٠١(یو 
  :الفرض الثالث الذي نصة

   .الثانویات في موریتانیا  في السلوك العدوانيتوجد فروق بین الذكور واإلناث من طالب 
 للعینات المستقلة وجدول t.testوللتحقق من صحة ھذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 

  : توصلت إلیھا الباحثة التىیوضح النتائج ) ١٢(
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  )١٢( جدول 
  ) لإلناث١٠٠ – للذكور ١٠٠ن ( الفروق بین الذكور واإلناث في السلوك العدواني 

وك السل
  مستوى الداللة  "ت"قیمة   االنحراف  المتوسط النوع  العدواني

 نحو الذات ٦٫٦٦ ١٧٫٨٥ ذكور
 ٦٫١٧ ١٥٫٩٧ إناث

 لصالح ٠٫٠٥دالة عند   ٢٫٠٧٠
 الذكور

  نحو اآلخرین ٥٫٩٤ ١٨٫٠٩ ذكور

 ٤٫٢٢ ١٥٫٤٨ إناث

لصالح ٠٫٠١دالة عند  ٣٫٥٨٣
 الذكور

  نجو الكبار ٥٫٨٦ ١٨٫٥٦ ذكور
 ٣٫٦٧ ١٤٫٤٧ إناث

 لصالح ٠٫٠١لة عند دا  ٥٫٩١٩
 الذكور

  نحو المتلكات ٥٫٦٢ ١٨٫٢٥ ذكور
 ٢٫٨٩ ١٣٫٣٤ إناث

 لصالح ٠٫٠١دالة عند   ٧٫٧٧٤
 الذكور

  الدرجة الكلیة ٢٠٫٠٠ ٧٢٫٧٥ ذكور
 ١١٫٧٧ ٥٩٫٢٦ إناث

 لصالح ٠٫٠١دالة عند   ٥٫٨١٣
 الذكور

إلناث في السلوك العدواني وابعاده وجود فروق بین الذكور وا) ١٢(یتضح من جدول 
 والعدوان الموجھھ نحو ، والعدوان الموجھھ نحو اآلخرین، الموجھ نحو الذاتالعدوان( الفرعیة 

  .لصالح الذكور )  والعدوان الموجھھ نحو المجتمع ،الكبار
 إلى كل من العوامل ،وتفسر الباحثة الفروق بین الجنسین في العدوان لصالح الذكور 

لوجیة والبیئیة واالجتماعیة وأن التنشئة االجتماعیة في مجتمعنا تلعب دورًا ھامًا في صقل البیو
 في حین یعاقبون ، فنجد أن الوالدین یتیحون الفرصة ألطفالھم الذكور بفعل بعض األشیاء،الشخصیة

نجد الكثیر  إذ ، وھذا غالبا یكون مرده إلى العادات والتقالید والعرف، األشیاءنفساإلناث على فعل 
 والرقابة ، وعدم التعامل بحریة مع اآلخرین،من القیود تفرض على اإلناث مثل عدم المخالطة

 في حین تطلق كامل الحریة للذكور في الحیاة االجتماعیة ،الدائمة على نشاطاتھا الیومیة وھوایاتھا
عھم أكثر من اإلناث، وتتم تلبیة رغباتھم ومزاولة ھوایاتھم ومصاحبة الرفاق واألقران والخروج م

 إلى تقلید النماذج العدیدة للسلوك العدواني ،وتعزى كذلك الفروق بین الجنسین لصالح الذكور
المحیطة بالذكور التي یظھر فیھا مختلف مظاھر السلوك العدواني وما بھا من ألوان متعددة لعدوان 

ید الذكور لنفس األدوار وتتفق  والذي بدوره یؤدي إلى تقل،النموذج الذكري على النموذج األنثوي
 ,Estefania) استفیز استفنیا و دراسة  )٢٠٠٩( محمد غالب على نتائج الدراسة مع دراسة

دراسة سوزان  و de Kemp et al,. 2007)  خرونآ  ورایموند دى كیمب و دراسة  (2008
ذكور  التي توصلت كلھا إلى أن ال)٢٠٠٦ (حسن حمدىمى و دراسة (Czech, 2006)  تشیك

  .أكثر عدوانیة من اإلناث
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  :توصیات الدراسة
   إلى نتائج الدراسة واختبار صحة فروضھا فإن الباحثة توصي بما یلي التوصلبعد 

        وھم ام بنم الب واالھتم صي للط صي والبینشخ ذكاءین الشخ ة ال ام بتنمی رورة االھتم ض
اھج الدراسیة وضمن           داف ضمن المن ك األھ الي وإدراج تل وین   الوجداني واالنفع رامج تك  ب

 .المعلمین
                 ل ي ك ل ف ى األق ة أو عل ي كل مؤسسة تربوی اعیین ف سیین واجتم دین نف ضرورة إلحاق مرش

 .دائرة تعلیمیة
      اعي سي واالجتم وین النف ة التك ة وبأھمی ة المراھق صوصیة مرحل اء بخ ة اآلب رورة توعی ض

 .ایجابيألبنائھم والذي یتوقف إلى حد كبیر على اجتیاز ھذه المرحلة بشكل سلیم و
              ا سیولوجیا للمراھقین وفضاء فكری سا ف شكل متنف إنشاء أندیة ریاضیة ثقافیھ في كل مؤسسة ت

ھ         شفون خالل ا یكت ا وذاتی اعال اجتماعی ھ تف ن خالل ون م داناتھم ویحقق ارھم ووج و بأفك ینم
 .ذواتھم وذوات زمالئھم ویتعلمون فیھ مبادئ التعامل مع اآلخر

    ة ي التوعی الم ف ل دور االع راء     تفعی ضافة الخب نشء واست سلیم لل داني ال و الوج ة النم بأھمی
ستقر               ال م ل فع وین جی ي تك تھم ف ق بجسامة مھم ز الالئ النفسیین والتربویین واعطائھم الحی

 .نفسیا وانفعالیا
      ة وعیتھم بالتربی راھقین وت ة الم ضان فئ اد واحت وعظ واإلرش ي ال ساجد ف ل دور الم تفعی

ف         اإلسالمیة الوسطیة والتكفل بتنمی    دوان والعن ن الع ادھم ع دیھم وإبع ة النواحي الروحانیة ل
 .والعمل على توجیھ طاقاتھم بما یخدم المجتمع من حولھم

  :بحوث مقترحة
  :في ضوء ما توصلت لھ نتائج الدراسة فإن الباحثة تقترح البحوث التالیة  

طالب الثانویات دراسة العالقة بین الذكاءین الشخصي والبینشخصي والمعتقدات المعرفیة لدى  .١
 .في موریتانیا 

 دراسة العالقة بین الذكاءین الشخصي والبینشخصي وبین التنشئة االجتماعیة في موریتانیا .٢
 .السلوك العدواني وعالقتھ بما وراء المعرفة لدى طالب الثانویات في موریتانیا  .٣
  .دراسة مقارنة بین المراحل التعلیمیة المختلفة في السلوك العدواني  .٤
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  :المراجع
  :المراجع العربیة: أوال 

  .مركز الكتاب الجامعي: اإلسكندریة،أصول علم النفس): ١٩٧٣(أحمد عزت 
، الدمام، دار الكتاب التربوي في غرفة الصف الذكاءات المتعددة): ٢٠٠٦(آرمسترونج، ثوماس 
 .للنشر والتوزیع

التفكیر االبتكاري لخفض السلوك فاعلیة برنامج لتنمیة ): ٢٠١٣(أسماء عبد الحي یوسف لیلة
 معھد ، رسالة ماجستیر غیر منشورة سنة،١٢-٩العدواني لدى عینة من األطفال من سن 

   جامعة عین شمس،الدراسات العلیا للطفولة
مكتبة : ،القاھرةمقیاس السلوك العدواني والعدائي للمراھقین والشباب ):٢٠٠٩آمال عبد السمیع 

  .النھضة المصریة
 سلسلة المراجع في ".تنمیة وتعمیق"الذكاءات المتعددة والفھم ): ٢٠٠٣(الحمید جابر عبد 

 .دار الفكر العربي: القاھرة ، "الكتاب الثامن والعشرون" التربیة وعلم النفس 
دعایة التباین في الذكاء بتقدیم التعلیم المناسب لكل شخص ) :١٩٩٧(جاردنرترجمة محمد العقدة 

             .المجلد السابع والعشرون. مستقبلیات ،"د للذكاء البشريما یترتب على تصور جدی"
  .٤٠٥: ٣٨٥ص ص . ٣العدد 

 .عالم الكتب:، القاھرة ٦، طعلم النفس االجتماعي): ٢٠٠٣(حامد عبد السالم زھران
 .مكتبة الشباب:  القاھرة،سیكولوجیة العدوان):١٩٩٦(خلیل قطب 

وعالقتھ بالمھارات )  االجتماعي الذاتي( الذكاء الشخصي )٢٠٠٩ ( خیریة علي محمد علي
االجتماعیة والمیول المھنیة لدى عینة من طالبات المرحلة الثانویة بقسمیھا العلمي واألدبي 

  . جامعة أم القرى ، كلیة التربیة،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،بمدینة مكة المكرمة
األول، القاھرة الھیئة ، العدد مجلة علم النفسسیكولوجیة العدوان، ) : ١٩٨٩(سعد المغربي 

  .العامة
، "نافذة على الموھبة والتفوق واإلبداع"الذكاءات المتعددة ): ٢٠١٠(سلیمان عبد الواحد یوسف 

 .المكتبة العصریة: القاھرة
 ترجمة عبد المنعم الملیجي وآخرون، القاھرة سلسلة ،عدوانیة األطفال): ١٩٨٦(سیبل أسكالونا 

  .دراسات سیكولوجیة
إدراك المتفوقین عقلیا للضغوط واالحتراق النفسي في الفصل ): "١٩٩٠(یم السمادوني سید إبراھ

المؤتمر السنوي السادس لعلم ،بحوث "المدرسي وعالقتھ ببعض المتغیرات النفسیة والبیئیة
 .، الجمعیة المصریة للدراسات النفسیة٢، جالنفس في مصر

 ومدى التطرف في االستجابة لدى استراتیجیات التذكر): ٢٠٠٦(سید محمدي صمیدة حسن 
 كلیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورةالطالب ذوي الفئات المختلفة من الذكاء الشخصي، 

 .التربیة،  جامعة بنھا
رسالة ،برنامج إرشادي لمواجھة مشكلة العدوانیة لدى الجانحین) :١٩٩٩(عزة خلیل عبد العزیز 

 .امعة عین شمس ج،  معھد دراسات الطفولة،دكتوراه غیر منشورة
العزلة االجتماعیة وعالقتھا بالمھارات االجتماعیة والمساندة ) : ٢٠٠٢(عواطف حسین صالح 

            : ص ص ،٥٢ ع ،٢ مج ،مجلة كلیة التربیة ببنھا ،االجتماعیة لدى الشباب الجامعي
٢٢٩- ١٧٩.  
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سلوك العدواني  طبیعة العالقة االرتباطیة بین التعاطف وال):٢٠١١(غفراء إبراھیم خلیل العبیدي 
مجلة  ،دراسة میدانیة لدى عینة من طلبة المرحلة المتوسطة في مدارس بغداد الرسمیة"

  .١٦٤ – ١٣١: ص ص،٤- ٣ ، العدد،جامعة دمشق
وفق )  الذاتي –االجتماعي (أسالیب المعاملة الوالدیة والذكاء الشخصي ):٢٠٠٧(فھد سلیم الحربي 

ینة من الطالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة نظریة جاردنز للذكاءات المتعددة لدى ع
  . جامعة أم القرى   ، كلیة التربیة،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،المكرمة

 ،الذكاء الشخصي النموذج وبرنامج البحث، المؤتمر السابع لعلم النفس): ١٩٩١(فؤاد أبو حطب 
   .الجمعیة المصریة للدراسات النفسیة

  .دار الفكر العربي:  القاھرة، الطبعة الثانیة،نفس االجتماعيعلم ال): ١٩٨١(فؤاد البھي  
المقامرة النفسیة وعالقتھا بوجھة الضبط والعنف لدى عینة من ): ٢٠٠٩(محمد غالب على 

  . جامعة عین شمس،كلیة التربیة. غیر منشورة رسالة ماجستیر. المراھقین
 في تنمیة الذكاء الوجداني لخفض ، فعالیة برنامج إرشادي)٢٠١٠(محمود سعید إبراھیم الخولي

 ،، رسالة دكتوراه غیر منشورةحدة السلوك العدواني لدى طالب المدارس الثانویة الفنیة
  .كلیة التربیة، جامعة الزقازیق

  .دار المعرفة:، اإلسكندریة علم النفس التربوي)١٩٩٦(محمود عبد الحلیم منسي ومحمد بیومي 
مكتبة األنجلو : ، القاھرة٥، ط النفس االجتماعيمقدمة في علم): ١٩٨٥(مصطفى سویف 
 .المصریة 

السلوك العدوانى دراسة مقارنة بین الذكور واإلناث فى المرحلة ). ٢٠٠٦(مى حسن حمدى 
 جامعة ، معھد دراسات الطفولة،رسالة دكتوراه غیر منشورة.  سنة١٦ إلى ٨العمریة من 

  .عین شمس
رشادي مقترح لخفض السلوك العدواني لدى األطفال في برنامج إ):١٩٩٣(نبیل حافظ ونادرقاسم 

 .١٦٤، ١٤٢ العدد األول، ص ،مجلة اإلرشاد النفسي بكلیة التربیة،ضوء بعض المتغیرات
دراسة مقارنة ألثر كل من التعلم المعرفي والتعلم الوجداني في ضبط ):٢٠٠٧(نجوى حسن علي 

  . جامعة القاھرة،راسات التربویةمعھد الد،رسالة دكتوراه غیر منشورةالصف الدراسي، 
  . دار الحضارة العربیة:بیروت ،،الصحاح في اللغة): ١٩٨٠(ندیم مرعشلي
  .دار الفكر الجامعي:، اإلسكندریةمشكالت الطفل السیكولوجیة): ٢٠٠١(نزار حسین 
  ، القاھرة، بدایة لإلنتاج والنشر والتوزیعفن التعامل مع المراھقین، )٢٠١٠(یاسر نصر،
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