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السلوك العدواني لدى طلبة معهد الفنون الجميلة في 

 الديوانية 

 اناث (  –)ذكور 
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 الخالصة

يهدف البحث الحالي للتعرف على السلوك العدواني لدى طلبة معهدي الفنون الجميلة من وجهة نظرهم اذ     

يتعرض الكثير منهم الى المواقف المختلفة التي تنشأ من مصادر متعددة تتعلق بتعامله مع نفسه او تعامله مع 

دراسة عن هذا السلوك لغرض الحد منه لذا االخرين او مع االنظمة والقوانين والتعليمات اذ قام الباحث بأجراء 

برزت اهمية البحث الحالي من خالل ما تقدم في اعاله والذي يهدف لكشف عن مجاالت السلوك العدواني التي 

توجد لدى الطلبة, وهل هناك فروق ذات داللة احصائية وفقاً لمتغير الجنس حيث اقتصر البحث الحالي على طلبة 

( طالب وطالبة 311واختير منهم ) 3102-3102ي محافظة الديوانية للعام الدراسي معهدي الفنون الجميلة ف

( فقرة موزعة على ثالث مجاالت هي 34من )( طالبة ثم اعد الباحث مقياس يتكون 21( طالب )031بواقع )

 وتم استخراج مؤشرات الصدق والثبات وتوصلالعدوان الرمزي(  –العدواني الجسدي  –)العدواني اللفظي 

 البحث الى جملة من النتائج هي :

ان الطلبة الذين يعانون من سلوك عدواني جاء نتيجة سوء المعاملة من قبل االسرة والمدرسة والوضع  -0

 االقتصادي واالجتماعي والتغيرات التي حصلت في داخل المجتمع .

ً لمتغير ال -3 حيث ان الذكور اكثر جنس اتضح ان هناك فروق ذات داللة احصائية في السلوك العدواني تبعا

 عدوانية من االناث.

 رمزي( . -جسدي -كان ترتيب السلوك العدواني وفقاً لمتغير الجنس )الذكور( على الشكل االتي )لفظ -2
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The Aggressive Behavior of the 

Students of the Institute of Fine Arts in 

Diwaniyah 

(Male - Female) 

 
 

ABSTRACT  

The current research aims to identify the aggressive behavior of the students of the 

Fine Arts Institutes from their point of view, as many of them are exposed to different 

situations that arise from multiple sources related to dealing with themselves or 

dealing with others or with regulations, laws and instructions. The researcher 

conducted a study on this behavior for the purpose of limiting Therefore, the 

importance of the current research has emerged through the above, which aims to 

reveal the aggressive behavior of the students, and whether there are differences of 

statistical significance according to the gender variable, where the current research 

was limited (200) students with (120) students (80) students and then prepared the 

researcher a measure consisting of (24) paragraphs distributed in three areas are 

(aggressive verbal - aggressive physical - Symbolic aggression) were extracted 

indicators of honesty and consistency and the search results in a number of results are: 

1- Students who suffer from aggressive behavior was the result of abuse by the family 

and school and the economic and social situation and the changes that took place. 

within the community. 

2- It was found that there are differences of statistical significance in aggressive 

behavior depending on the gender variable, where males are more aggressive than 

females. 

3 - The order of aggressive behavior according to the gender variable (males) in the 

following form (verbal - physical - symbolic). 
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 االولالفصل 

 اهمية البحث والحاجة اليه

 
يعد مفهوم السلوك العدواني واحداً من اهم المفاهيم التي تم تطويرها في علم النفس وتزايد االهتمام بها تزايداً      

كبيراً لما لها من تأثير في الصحة النفسية للفرد وخاصة لطلبة معهدي الفنون الجميلة في الديوانية والذين يعانون 

تغير سلوكهم وارجاعهم الى حالتهم الطبيعية بدأً باالسرة ام من السلوك العدواني واالهتمام بهم في محاولة 

او في المجتمع ووسائل االعالم واالنتهاء بالمؤسسات الدينية واالجتماعية والثقافية وغير ذلك وهي تمثل المدرسة 

ياة اذ يتميز يرجع الى تعقد الحفترة االزمة النفسية وتكامل الشخصية وتحديد هوية السلوك سوياً او عدوانياً وهذا 

العصر الحالي بأثارة التعب واالرهاق والعمل فوق التحمل والتوتر واشاع الطموح وتغير القيم والتقاليد وسادة 

القيم المادية ادت الى مشاكل متعددة وصراعات مختلفة وهذا يزيد من تعقيد توافق الفرد مع بيئة المادية 

 (3ص 3111)عوض  .والسايكلولوجية

-31ص 3110)سعيد .   اهقة يكون للمراهق دوراً في المجتمع غير ما كان عليه قبل المراهقةوفي مرحلة المر

22 )(Medauid 1972P211) 

 -مراعاتها منها :في هذا نرى ان للمراهقة اثار نفسية يجب على الوالدين والتربويين 

التغيرات الجسمية تؤدي دوراً كبيراً وواضحاً في مفهوم المراهق عن ذاته وبالتالي عن سلوكه فتتراوح استجابة   

 الفتاة نحو التغيرات الجسمية لديها بين االعتزاز بأنوثتها او الحرج منها.

والتأخير في النمو الجسمي وشكل جسم الفتى دور في توافقه النفسي وربما حساسيته من تلك التغيرات التكبير 

)البايلوجي( له مشكالت نفسية واجتماعية فالنضج المبكر بسبب للفتاة الضيق والحرج اما الذكور ينتج عنه ثقة 

 .                           بالنفس وتقدير مرتفع بالذات

 (.2ص3110, الغزالي  2-3ص 3113اهر )الط  

مرهف الحس قد يثور ألتفه االسباب مرتبك كثير الغضب والغيرة وكثير هذه االثار النفسية تجعل المراهق     

االهتمام بجسمه وحساسيته للنقد شديد من هنا تبرز اهمية وخطورة مرحلة المراهقة من حيث التعامل مع المراهق 

 ( 4ص 0222)عوض  .للوصول الى شخصية متكاملة ونتج فرداً نافعاً في مجتمعه

اني لدى طلبة معهدي الفنون الجميلة قد يحصل نتيجة خلل في عملية النمو وذلك بأتباع كما ان السلوك العدو    

االسرة اساليب خاطئة في عملية التنشئة االجتماعية ألسباب منها عوامل ثقافية واقتصادية لالسرة وهذان العامالن 

المراهقة ألنواع السلوك عمر لهما اثر بالغ في تحديد الشخصية العدوانية وتدفع بطالب المرحلة الذي هو في 

ى المراهقون تقليد االب واالناث تقليد سلوكيات االمهات ويصاحب هذا خاذ يتو. (03ص0291العدواني )كونجر 

 .(31ص0291التقليد مباركة من الوالجين او التغاضي عنهما )كونجر 

وانماط سلوكه السوية وغير السوية لذا من هنا نرى ان التنشئة االجتماعية التي تشكل معايير الفرد واتجاهاته      

( 090ص 0222)العظماوي  .فان فهم طبيعة المراهق من قبل االسرة والمدرسة لتنميته ليكون نافعاً مسألة مهمة

 ( .Lindgren,1973P98و )

 3113ان الطالب العدواني يميل ان يكون قهرياً سريع االستثارة اناني ال يتحمل النقد واالحباط )سعيد    

وانهم سريعو االستثارة يتميزون بالهلع الشديد وسرعة الغضب والعدوانية في عالقاتهم االجتماعية  , (232ص

وانهم انانيون وغير وديعين , كما ان العدوان يثار عندما يكون الطالب عاجز عن تحقيق هدف معين 

(Hurook,1964,P787-791) . 

-062ص 0221وان العدوان يرتبط بهرمونات الجنس ألن الذكور اكثر عدوانية من االناث )الازاروس      

ان ثقافة الوالدين التي تعكس في تنشئتهم البنائهم قد ادت الى حدوث انواع من السلوكيات العدوانية لدى  , (062

 -راسة السلوك العدواني بما يلي :ومن خالل ما تقدم يمكن ان نوضح اهمية د , (Gross,1999,P67اء )بناال

ً في تشذيب شخصية المراهق من السلوكيات العدوانية التي قد تكونت نتيجة  -0 تساهم االسرة والمدرسة معا

 المؤثرات البيئية.

رات التي تعينهم في عملهم في تفهم شكما تسهم في اعطاء المعنين من رجاالت التربية واالعالم بعض المؤ -3

لتعامل معهم بوضع خطط وبرامج تربوية واعالمية تقلل من انتشار السلوك العدواني المراهقين وكيفية ا

وعليه فان االهتمام بالبحوث والدراسات التي تتعلق بهم يجب ان تكون محض اهتمام ورعاية في وقتنا 

في الحالي ألن الكشف عن السلوك العدواني ومسبباته يفيد في تقديم صياغات ارشادية ووقائية وعالجية 

 الوقت المناسب.
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 اهداف البحث 
 -يهدف البحث الحالي عن ما يأتي:

 التعرف على السلوك العدواني لدى طلبة معهدي الفنون الجميلة في محافظة القادسية -0

هل هناك فروق ذات داللة احصائية في السلوك العدواني لدى طلبة معهد الفنون الجميلة على وفق متغير  -3

 .اناث( -النوع )ذكور

  

 البحث حدود 
اناث( للعام  -يقتصر البحث الحالي على طلبة معهدي الفنون الجميلة في الديوانية للصفوف الثالث االولى )ذكور

 .3102-3102الدراسي 

 تحديد المصطلحات 
 عرفه كل من : Aggression Bahaviorالسلوك العدواني 

0- Dollard 1962 يجة لظروف مانعه وق الطاقة الموجهة نحو غاية ما نتعسلوك يظهر عندما ت

(Dollard,1962,p97 ) 

3- H.Vrlook 1965 :-  عمل عدائي تهديدي موجه عادة ضد شخص اخر وهو تعبير عن الحسد والغيرة من

 ( H.Vrlook,1965,P342االخرين )

2- Berkwitz 1975 :-  سلوك يهدف الى ايقاع االذى على أي شيء او شخص ما

(Berkwitz,1975,P262.) 

 

 التعريف النظري 
بأنه عمل عدائي تهديدي موجه عادة ضد شخص اخر  H.Vrlook,1965اعتمد الباحث على التعريف االتي    

 وهو تعبير عن الحسد والغيرة من االخرين .

التعريف االجرائي : الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على فقرات المقياس المعد من قبل الباحث )السلوك 

 اناث( والمستخدم في الدراسة الحالية . -ميلة )ذكورالعدواني لطلبة معهدي الفنون الج

دة الدراسة فيها خمسة سنوات تبدأ بعمر مة وطوهي المرحلة التي تأتي بعد الدراسة المتوس -معهد الفنون الجميلة :

 (03ص 0222سنة )نظام المدارس  06

 

 

 الفصل الثاني

 النظريات والدراسات السابقة

 
 التي فسرت السلوك العدواني  النظريات - أ

بالرغم من تباين وجهات نظر المنظرين وآرائهم فإنه من الممكن تناول اربعة وجهات نظر رئيسية اعتمدها 

(, واعتمدها من بعده مجموعة من الباحثين الذين تناولوا السلوك العدواني بالدراسة Bandura 0292 )باندورا

 -والتحليل, وهذه النظريات:

 Aggression Theory يزة العدوان نظرية غر -0

 Frustration Aggression Theoryالعدوان  –نظرية االحباط  -3

  Ethnological – Theoryالنظريات االيديولوجيات  -2

  Social Learning Theoryنظرية التعلم االجتماعي  -4
 

 Aggression Theory نظرية غريزة العدوان  -0

(, حيث اعتبر مكدوجل بأن Frued)وفرويد ( Magdoglمكدوجل تكونت هذه النظرية من نظريات )    

, (Magdogl, 1965, P324العدوان غريزة مقاتلة والغضب هو االنفعال الذي يعبر عن هذه الغريزة )

والغريزة عنده استعداد فطري بين افراد النوع الواحد فتطلب االلتفات واالهتمام بانماط معينة من االشياء 
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الجانب المعرفي فيها ويتطلب ان نشعر اتجاهها بطريقة خاصة وهو جانب نزوعي )نايت  والمواقف وهذا هو

 (.393, ص0224

ورة ص( تشير الى كون العدوان غريزة حيث ان الطاقة العدوانية ) تتولد عند االنسان بFruedاما نظرية فرويد )

ً )كالنقاشات والشجار(, مستمرة والسلوك العدواني هدفه تصريف هذه الطاقة بصورة قد تكون  مقبولة اجتماعيا

ارجع فرويد الدافع ( , كما Noble, 1978, P51-64الى النفس بدالً من االخرين ) فزواحوقد توجه هذه ال

 الموت والتي هدفها التدمير والتخريب. العدوان الى غزيزة

 Frustration Aggression Theoryالعدوان  –نظرية االحباط  -3

نظرية على ان العدوان هو نتيجة االحباط , وان االحياط يؤدي الى العدوان, أي ان حدوث وتؤكد هذه ال    

 (.Nammaily, 1978, P307العدواني يستلزم وجود االحباط الذي يعود الى شكل من اشكال العدوان )السلوك 

ت عقبة امام تحقيق اذا منع الكائن من تحقيق هدفه فان ذلك سلوك عدواني ضد الشخص او الظروف التي وقف    

الفرد للمواقف المحبطة على عدة عوامل منها وراثية وتتوقف حساسية  ,(Zillman,1999,P126هدفه )

وطريقة التنشئة االجتماعية ومستوى ثقافة الوالدين والمستوى الثقافي واالقتصادي لالسرة لها اثر في تعيين 

 (.242, ص0222)راجح  المواقف التي تشعر الفرد باالحباط

اخرى للعدوان  ان االحباط واحد من مسببات كثيره (Berkowitzاقترح )بركوتز  0262وفي عام     

 (.Berkowitz, 1968, P239وبالتخصيص فان االحباط في حادثة ما يزيد من احتماالت السلوك العدواني )

ي بالضرورة الى العدوان , الن االنسان يمكن ان اشار الى ان االحباط ال يؤد ,(Miller, 1941غير ان ميلر )   

ً للعدوان لكنه اكد ان العدوان ال يحدث  يستجيب لالحباط باستجابات مختلفة , كما انه رفض االحباط يقود دائما

 ,Berkowitz( ويرى بيركوتز )Hegman, 1994, P78( )Smart,1980, P273بدون مواقف محبطة )

الجوع  –الظلم  –القلق  – اذا غضب وتهيج واسباب غضبه كثيرة منها )االحباط ( ان االنسان ال يعتدي اال1969

 ,Berkowitz)  تعاطي الكحول والعقاقير والمخدرات( –الرطوبة  –الحرارة  –الضوضاء  –النقد  –

1969.P278.) 

 Ethological Theoryالنظرية االيثولوجية  -2

ً بل انه ً سيئا يعمل على حفظ اعضاء النوع الواحد بمساهمته على توزيعه  العدوان حسب هذه النظرية ليس شيئا

بحاجة االنسان ( Loranzعلى ساحة كافية بحيث يستطيعون العيش بسالم حيث ترتبط الغريزة العدوانية عند )

الى السيطرة والتملك حيث يقوم االنسان باالعتداء على االخرين عندما يتعرض لهذا الخطر حيث يقوم بتصريف 

شكل عدوان بديل عدوانية المجتمعية لديه والمسببة للتوتر فقط مع العلم بان التصريف قد يكون على الطاقة ال

(Loranz, 1966,P53 )( فمثيرات العدوان في البيئة تعمل كمفتاح للطاقة الغريزية الداخلية ,Loranz, 

1966,P121.) 

عدوان بأي صورة من الصور حتى ال وهنا يلتقي مع جماعة نظرية التحليل النفسي بضرورة تصريف ال    

ً اخطر ما تولده دوافع ذاتية وبشكل مستقل ( ان العدوان Loranzيتحول الى سلوك مدمر ويرى ) يتضمن نظاما

 ,Brain, 1977عن أي تنبيه خارجي وان هذا الحافز للمقاتلة يتصاعد تدريجياً حتى يطلق له العنان لمثير مالئم )

P126.) 

 (Social Learning Theory)اعي نظرية التعلم االجتم -4

التعليم االجتماعي هي السلوك العدواني سلوك اجتماعي متعلم يتعلم ان الفكرة االساسية التي تقوم عليها نظرية 

( عند طريق مشاهدة غيره يقوم بارتكاب 369, ص3111( )المليجيModelingعن طريق )النمذجة( )الفرد 

العدوان وحين يحصل على تغريز نتيجة ذلك فأن غيره يميل الى تقليده في سلوكه مما يؤدي الى تعميم ذلك 

 (.Badura, 1977, P18اشخاص اخرين او حاالت اخرى )السلوك الى 

كما ) التعليم بالمالحظة ( يضرب اخر ويستولي على حاجياته  يتعلم العدوان عندما يشاهد مراهقاذن المراهق     

, 0229يتعلم السلوك العدواني عندما يمارسه ويحصل على حاجياته نتائج مجزية )التعليم بالتعزيز( ) ابراهيم 

, كما ركز اصحاب هذه النظرية على دور الظروف البيئية التي قد تقود ( Dener, 1995,P141( )364ص

الفرد الى اكتساب استجابات عدوانية وبقائها, لذا فان كل مثيرات السلوك العدواني تأتي من قوى موجودة في 

( في نظريته عن Skinnerوافترض ) ,(Smart, 1978, P234)( 22, ص3111البيئة الفيزيقية )يحيى 

 بأن االنسان يتعلم سلوكه بالثواب والعقاب. االشتراط

(, اما Coosta,1999,p200فالسلوك الذي يثاب عليه يميل الى تكراره والسلوك الذي يعاقب عليه يقلع عنه )   

 .(Satller, 1980, P68-80اذا كوفئ عليه فأنه يميل الى تكراره في المواقف المماثلة ووجد )والتروالون
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واستنتج بعض الباحثين في pandur 1979p20 الفظي يشجعه على االعتداء على عدوانه  ان مكافأة الفعل     

ضوء تفسير )سكنر( ان ثقافة االباء وطريقة معاملتهم البنائهم في مواقف العدوان هي المسؤولة في تعليمهم 

حه او ارصفي مواقف العدوان (, فاالباء الذين يشجعون ابنائهم Skinner, 1978, P143السلوك العدواني )

ً يقدمون لهم مكافأة التي تدعم سلوكهم العدواني وتنميه وتجعلهم يكرورنه في مواقف كثيرة )  ,Banduraضمنا

1973, P235 ) (Erol2001, P93.) 

عن طريق نماذج  ان االطفال يتعلمون السلوك العداوني( Bandura, Poss 1963باندورا وروس )ويرى    

العدوان عند والديهم ومدرسيهم واصدقائهم وفي افالم التلفزيون والسينما وفي القصص التي يقرأونها والحكايات 

 التي يسمعونها.

اتجاه انفسهم او اتجاه وا او ينفعلوا لكي يتصرفوا بعدوانية بمن هذا نستطيع ان الناس ليسوا بحاجة ان يغض    

ثقافة او ما نشاهده في التلفزيون او في الشارع تخلق اناس ذو سلوك عدواني عالي , فالثقافة االخرين, فالبيئة و ال

 ,Lzard 2001, P90( )Canadian 1981تظل المجهر االكبر لمعظم االفعال العدوانية التي يقترفها الناس )

P549.) 

 الدراسات السابقة - ب

وعالقتها باالتجاهات الوالدية في التنشئة : استهدفت دراسة الشخصية العدوانية 0222دراسة عبد الغني  -0

 (.34-33, ص0222االجتماعية والمستوى االقتصادي لمرحلة االبتدائية في مصر) عبد الغني 

وعمره : استهدفت الى معرفة مدى العالقة بين السلوك العدواني وجنس المراهق 0226دراسة الحلو  -3

 –نينوى  –( سنة في بغداد 09, 02, 03والضغوط النفسية التي يتعرض لها على عينة من المراهقين )

  .(31-02, ص0226)الحلو    .    0226-0222البصرة للعام الدراسي 

  Hynam, Michael, 1981دراسة هايزوبر ليوم -2

صور المعروضة عن طريق التلفاز بالسلوك استهدفت هذه الدراسة الى معرفة تأثير كل من القصص بالنمذجة وال

 .Hynam 1981, P313اناث(  –( سنة )ذكور 06-02العدواني على عينة من عمر )

 

 Lally 1980دراسة اللي  -4

استهدفت هذه الدراسة الى معرفة انواع الضغوط ومدى تكرارها لدى المراهقين والتي تدفعهم الى انواع من     

السلوك العدواني وعلى ارتكاب المخالفات على االخرين وعلى النظام المدرسي وكانت العينة طالب المرحلة 

 .Lally, 1980, P180-190الثانوية في كندا 

لي في تفسير نتائج ماكهات النظر المفسرة للسلوك العدواني تبنى الباحث المنهج التوبعد اطالع الباحث على وج

 بحثه.

 

 
 الفصل الثالث

 
 منهج الدراسة  اوالً: 

استخدم الباحث المنهج الوصفي في الدراسة الحالية باعتباره انسب المناهج لهذه الدراسة )عبيدات واخرون 

 ( 322ص0226

 مجتمع البحث .-ثانياً:
الثالثة( في مركز محافظة  –الثانية  –البحث الحالي على طلبة معهدي الفنون الجميلة )المرحلة االولى  يشتمل

 ( اناث كما مبين في ادناه وحسب المراحل :314( ذكور )364( وبواقع )402الديوانية والبالغ عددهم )
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 االناث -ذكور                               ب - أ

 القسم

 المرحلة

 مجموعال

 المرحلة

 الثالثة الثانية االولى الثالثة الثانية االولى المجموع

 29 06 24 29 23 02 01 39 خط

 011 02 22 44 21 02 04 32 تشكيلي

 02 02 - - 26 06 02 32 تصميم

 4 4 - - 26 01 02 20 مسرح

 314 20 20 20 304 24 24 016 المجموع

 ادارتي معهدي الفنون الجميلة في الديوانيةحصل الباحث على مجتمع البحث من *

 

 .عينة البحثثالثاً: 
( 302ص 3111)ملحم  Stratified Random sampleتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية الطبقية    

 Prepositionalوبما ان معهدي الفنون الجميلة يقعان في مركز المحافظة تم اختيار العينة باالسلوب المتناسب 

Alloetion  ( طالب وطالبة 311( لضمان تمثيل مجتمع البحث بلغت عينة البحث )21ص 3111)عطوي

 : 3( طالبة كما مبين في جدول 21( طالب )031وبواقع )

 

 (2)جدول 

 عينة البحث وفقاً العداد معهدي الفنون الجميلة للمراحل الثالث االولى

 اسم المعهد ت
 النوع

 المجموع
 اناث ذكور

 63 23 21 خط 0

 62 22 21 تشكيلي 3

 40 00 21 تصميم 2

 24 4 21 مسرح 4

 311 21 031 المجموع

 

 : اداة البحث

ها الطالب والطالبات وبعد االطالع على بعض كالسلوك العدواني لدى طلبة معهدي الفنون الجميلة كما يدر

الباحث بدراستها لذا رأى الباحث القيام بما يأتي المقاييس ذات العالقة اتضح انها اعدت لشرائح غير التي يروم 

:- 

مقياس السلوك العدواني كما يدركه الطالب والطالبات ومن اجل اعداد هذا المقياس ارتأى الباحث القيام بما  -0

 يلي :

 التخطيط لبناء المقياس وذلك بتحديد المجاالت التي تغطيها فقراته . -0

 صياغة فقرات كل مجال . -3

 تطبيق الفقرات على عينة ممثلة لمجتمع البحث. -2

 . Allen&Yen,1979,P116-119اجراء تحليل الفقرات  -4

وبهدف الحصول على فقرات تتالئم مع مجتمع البحث وتتسق مع السلوك العدواني من وجهة نظر الطالب 

( طالبة 21طالب و)( 41( طالب وطالبة وبواقع )91( على )2والطالبات , وزعت استبانه مفتوحة )ملحق رقم 

 :وقد تضمنت سؤال مفتوح عن ما السلوك الذي يعتمده طلبة معهد الفنون الجميلة للتعبير عن العدوان ويتضح انه

 

 جسدية -3لفظية       -2رمزية       -1

ومن اجل التوصل الى افضل البدائل للتعامل مع المشكلة وضع خطة فورية لمواجهتها 

(Higgine&Endier,1995).  
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( فقرة لتغطي السلوك 34ائل )تطبق عليه دائماً( , )تنطبق عليه احياناً( , )ال تنطبق عليه ابداً( , تم صياغة )البد

 العدواني ووفق المجاالت وكما مبين في الجدول االتي :

 

 عدواني رمزي عدواني جسدي عدواني لفظي المجال

 2 ,4 ,2 ,02 ,04 ,06 ,09 ,02 3 ,2 ,6 ,9 ,02 ,30 ,

33 ,32 

0 ,2 ,02 ,31 ,34 ,01 ,

00 ,03 

 

  -رأي الخبراء بفقرات المقياس:

( ان افضل وسيلة للتأكد من صالحية الفقرات هي قيام عدد من الخبراء والمختصين بتقرير Ebileيشير ابيل )    

( واستناداً الى ذلك فقد تم عرض فقرات Ebile,1972,555صالحيتها لقياس الصفة التي وضعت من اجلها )

( خبيراً لبيان 03مقياس المقترحة مع مجاالتها على مجموعة من اساتذة العلوم التربوية والنفسية وعددهم )ال

رأيهم في مدى صالحية الفقرة لقياس ما وضعت من اجله ومالئمتها للمجال الذي وضعت من اجله ولعينة البحث 

الموافقين وغير الموافقين لكل فقرة ولم  ( ولتحقيق ذلك استخدم الباحث )مربع كاي( لبيان الفروق بين3)ملحق

, 01تستبعد أي فقرة اذ كانت الفروق ذات داللة احصائية لصالح الموافقين اذ بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة )

 .(2( كما مبين في الجدول رقم )2,2, 9,2

 

 (3جدول رقم )

 ة معهدي الفنون الجميلةاراء المحكمين في صالحية فقرات مقياس السلوك العدواني كما يراها طلب

مستوى  قيمة كاي عدد الخبراء الفقرات

 جدول محسوبة غير موافقون موافقون الداللة

2 ,4 ,2 ,02 ,04 ,06 ,

09 ,02 

03 - 03 2,24 1,12 

3 ,2 ,6 ,9 ,02 ,30 ,33 ,

32 

01 3 9,2 2,24 

0 ,2 ,02 ,31 ,34 ,

01,00 ,03 

00 0 2,22 2,24 

 

 

 :التعليمات وصياغة الفقرات وضوح

لمعرفة مدى وضوح فقرات المقياس ومدى مالئمتها لمدى استيعاب الطلبة والزمن الالزم لالجابة طبق      

ً واكدوا جميعهم بأن الفقرات والتعليمات واضحة وليس 41المقياس على ) ( طالب وطالبة وثم االختيار عشوائيا

( دقيقة لذلك لم يتم تغير أي فقرة من 32( دقيقة ومتوسط )21-31بين ) فيها غموض وكان الوقت الالزم لالجابة

 فقرات المقياس .

 -:تصحيح المقياس

يتم وضع الدرجة المناسبة لكل فقرة وفق ألجابة المستجيب اذ وزعت االوزان على بدائل االجابة كما مبين في 

 .الجدول ادناه

 (4جدول )

 السلوك العدوانيبدائل االجابة واوزان الفقرات لمقياس 

 

ً  الفقرة / البدائل  ابداً  احيانا غالبا

 1 2 3 ايجابية

 3 2 1 سلبية

 

ويتم تثبيت الدرجة لكل مجال على حدة بما يضمن الكشف عن تلك المجاالت الممثلة للسلوك العدواني من     

 وجهة نظر طلبة معهدي الفنون الجميلة.
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 :التحليل االحصائي للفقرات

ً النه من المتطلبات االساسية لبناء المقاييس التربوية والنفسية كون التحليل  بعد ان تم تحليل الفقرات احصائيا

 . Eble,1972,P408المنطق لها قد ال يكشف عن صالحياتها او صدقها بشكل دقيق 

لفقرات المقياس ذات اهمية في  وفي ذلك يشير المختصين في القياس النفسي الى ان الخصائص السيكومترية   

تحديد قدرته على قياس ما وضع لقياسه فعالً ومثل هذه الخصائص كالصدق والثبات تعتمد الى حد كبير على 

  Holden,et,al,1985,P3.خصائص فقراته 

نلي كما ان عملية تحليل الفقرات تحتاج الى عينة يتناسب حجمها وعدد الفقرات المراد تحليلها ويشير )ن     

Nunnally,1978( الى نسب عدد الفقرات يجب ان ال يقل عن نسبة )وذلك لتقليل فرص الصدفة في 2/0 )

 .(Nunnally,1978,P262عملية التحليل )

( طالب وطالبة وهي عينة البحث وهذا العدد يجعل عدد افراد العينة الى نسبة عدد 311لذلك تكونت من )     

يناسب معيار ننلي ويعد اسلوب المجموعتين المتطرفتين وعالقة درجة الفقرة  ( وهذا03/0الفقرات لكل اسلوب )

 -بالدرجة الكلية للمقياس من االساليب المناسبة في اتساق وتحليل الفقرات لذلك اعتمد البحث الحالي وكما يأتي :

 item,Discrinationيستخدم هذا االسلوب لحساب القوة التميزية  -اسلوب المجموعتين المتطرفتين : -0

 Groniund,1971,P253ويقصد بها مدى قدرتها للتمييز بين االفراد في الصفة التي يقيسها المقياس 

 -ولتحقيق ذلك :

تم ترتيب الدرجات الكلية التي حصل عليها افراد العينة بعد التصحيح مع ايجاد الدرجة الكلية مستجيب من  - أ

 اعلى الى اوطأ درجة لكل مجال.

% من االستمارات 39مارات التي حصلت على الدرجات العليا في كل مجال والى % من االست39تعيين  - ب

 الحاصلة الدرجات الدنيا.

كما تشير االدبيات الى ان اعتماد هذه النسب يحقق للباحث مجموعتين حاصلتين على افضل ما يمكن في حجم -

( فرد ثم 29كل مجموعة ) ( وبهذا اصبح افراد399,ص0222( )الطيب Eble,1972,P385وتمايز كما اشار )

استخدم االختبار التائي لعينتين مستقلتين بين المجموعتين المتطرفتين من درجات كل فقرة ولكل خاصية من هذا 

االجراء بأن فقرات المقياس مميزة بين المجموعتين المتطرفتين وعدة القيمة التائية مؤشر لتميز الفقرة وكانت 

 -( كما مبين في الجدول االتي :023( درجة حرية )1,12اللة )جميع الفقرات مميزة عند مستوى د

 

 (5جدول )

القيمة التائية اليجاد القوة التميزية لفقرات مقياس السلوك العدواني لدى طلبة معهدي الفنون الجميلة كما 

 يدركها الطلبة انفسهم

القيمة التائية  رقم الفقرة ت

 المحسوبة

 القيمة التائية رقم الفقرة ت

 المحسوبة

القيمة التائية 

 الجدولية

0 0 2,960 02 02 4,669 0,22 

3 3 4,943 04 04 0,200 

2 2 4,421 02 02 3,091 

4 4 9,036 06 06 2,422 

2 2 2,626 09 09 4,093 

6 6 2,120 02 02 4,662 

9 9 3,290 02 02 6,396 

2 2 9,230 31 31 9,220 

2 2 6,226 30 30 3,422 

01 01 4,639 33 33 2,232 

00 00 2,603 32 32 2,362 

03 03 3,203 34 34 3,209 

   

استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون الستخراج العالقة بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية   

للمجال التي تنتمي اليه مع العلم انه كلما زاد معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية كان احتمال انتمائها للمقياس 
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ة مقارنة بالقيمة الجدولية لمعامل االرتباط عند درجة اكبر وقد اتضح ان جميع معامل االرتباط ذات داللة احصائي

( يوضح ذلك وهذا يعني ان جميع 6( والجدول )1,022( البالغة )1,12( وتحت مستوى داللة )0,22حرية )

 فقرات مقياس السلوك العدواني لدى طلبة معهدي الفنون الجميلة كما يدركها الطلبة 

 

 (6جدول )

 لكلية للسلوك العدواني لدى طلبة معهدي الفنون الجميلة كما يدركه الطلبة انفسهمعالقة درجة الفقرة بالدرجة ا

 قيمة معامل االرتباط رقم الفقرة قيمة معامل االرتباط رقم الفقرة

0 1,966 02 1,201 

3 1,464 04 1,636 

2 1,201 02 1,616 

4 1,261 06 1,610 

2 1,630 09 1,230 

6 1,263 02 1,632 

9 1,469 02 1,661 

2 1,220 31 1,632 

2 1,633 30 1,409 

01 1,230 33 1,246 

00 1,200 32 1,622 

03 1,230 34 1,922 

 

 : Validityالصدق 

ويقصد به ان المقياس يقيس ما اعد قياسه فالمقياس الصادق هو الذي يكون قادر على قياس الظاهرة التي     

السمات او الظواهر االخرى التي يحتمل ان تختلط بها او بالتداخل معها )عبد يستهدف قياسها والتمييز بينها وبين 

 (.022,ص0222الرحمن 

 -وهما نوعان :  Content validityصدق المحتوى  - أ

: وهو احد مؤشرات صدق المحتوى حيث ينبغي ان تكون فقرات  Face validityالصدق الظاهري  -0

( وقد تحقق خالل عرض فقرات 26ص3110االختبار )عبد الهادي  االختبار وشكله ومظهره يرتبط بأسم

المقياس وتعليماته وبنائه على مجموعة من الخبراء والمختصين في العلوم التربوية والنفسية واالخذ بأرائهم 

 حول مدى صالحيتها ومالئمتها لمجتمع البحث.

عندما قام الباحث بتعريف السلوك  : وقد تحقق هذا النوع من الصدق Logical validityالصدق المنطقي  -3

العدواني لدى طلبة معهدي الفنون الجميلة وتحديد مجاالته وصياغة فقراته وعرضها على الخبراء 

والمختصين واالخذ بأرائهم حول مدى مالئمتها للهدف الذي وضع من اجله كما تم توضيحه في دراسة 

 ( .2صدق الفقرات من الخبراء ملحق )

: قد يتحقق هذا النوع من الصدق من خالل مؤشرات التمييز وعالقة  Construct Validityصدق البناء  - ب

 درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس .

يقصد به االتساق في نتائج االختبار واالختبار الثابت موثوقاً به ويعتمد عليه بتحقق اذا  -: Reliabilityالثبات -

 (041ص0222ه)الظاهر كانت فقرات االختبار تقيس االختبار نفس

( طالب وطالبة 22تم حساب معامل الثبات بطريقة اعادة االختبار على عينة مكونة من ) -اعادة االختبار : -0

حيث اعيد على العينة نفسها بعد اسبوعين من االختبار االول والتطبيق يجب ان يتم تحت نفس الظروف التي 

عامل الثبات لكل مجال من المجاالت ) العدواني اللفظي ( وقد بلغ م042ص0221سبق اختبارهم فيها )فرج 

 (.22( ودرجة حرية )1,12( وعند مستوى داللة )1,90, والعدواني الرمزي 1,96, والعدواني الجسدي  1,22

 :وصف المقياس بصيغته النهائية

( فقرة ملحق رقم  34)اصبح مقياس السلوك العدواني لدى طلبة معهدي الفنون الجميلة بصيغته النهائية يتكون من 

 ( .2( وادنى درجة )06وامام كل فقرة ثالث بدائل يتكون اعلى درجة لكل مجال )
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 -الوسائل االحصائية:

لمعرفة داللة الفروق بين الموافقين وغير الموافقين من الخبراء الذين استعان بهم الباحث عند  -اختبار كاي: -0

 ( .322ص0299ياتي والتيوس , والب06ص0222تقرير صالحية الفقرات ) الصوفي

لحساب القوة التميزية لفقرات مقياس السلوك العدواني لدى طلبة معهدي  -اختبار التائي لعينتين مستقلتين : -3

الفنون الجميلة كما يدركها الطلبة بأنفسهم واالختبار داللة الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا )عطية 

 (.322ص3110

اليجاد معامل ارتباط درجات الفقرات بالدرجة الكلية كما استعمل لمعرفة معامل  -:معامل ارتباط بيرنسون  -2

الثبات بطريقة اعادة االختبار وكذلك معرفة عالقة درجة المجال بالدرجة الكلية للمقياس )فيركسون 

 ( .042ص0220

 (232ص0226)حبيب  لالتساق الداخلي الستخراج ثبات المقياس -معامل الفاكرونباخ: -4

 ( .324ص0299ختبار التائي لعينة واحدة )البياتي واثناسيوس اال -2

 

 

 الفصل الرابع  

 
االوزان النسبية وترتيب السلوك العدواني لدى طلبة معهدي الفنون الجميلة من وجهة نظر  -الهدف االول : -0

 الطالب والطالبات 

 (7جدول )

السلوك 

 العدواني

مجموع 

 االستجابات

 االنحراف الوسط الحسابي

 المعياري

 الوزن النسبي
 الترتيب

 0 22,122 0,3266 32,101 0246 اللفظي

 3 26,133 0,0042 36,132 0223 الجسدي

 2 21,302 0,6001 33,141 0430 الرمزي

 

وهذا يعني شيوع العدوان في مجتمع طلبة معهدي الفنون الجميلة وهذا يعود بسبب الطاقة الهائلة التي يحتاج 

 ريفها او بسبب التغيرات الجسمية واالنفعالية التي تعصف بالمراهق في هذه المرحلة .صالمراهق الى ت

اناث( ثم استخدام -تحقيق الهدف الثاني الستخراج الفروق في السلوك العدواني حسب متغير الجنس )ذكور -3

ني لدى الطلبة االختبار التائي لعينيتين مستقلتين وتبين بأنه ليس هناك فرق حسب الجنس في السلوك العدوا

ودرجة  1,12عند مستوى داللة  0,26اصغر من القيمة الجدولية  0,394حسب القيمة التائية المحسوبة 

 وكما مبين ادناه  222حرية 

 

 

 (8جدول )

 اناث اللفظية( -)الذكور

المتوسط  المجموع

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

القيمة  القيمة التائية

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 21اناث 

 031ذكور 

29,602 

23,062 

02,4236 

02,2309 

222 4,093 0,26 1,12 

      

يتبين من الجدول اعاله وجود فرق معنوي بين الذكور واالناث من حيث السلوك العدواني يرتفع متوسط   

 .29,602 في حين بلغ متوسط السلوك العدواني لالناث 23,062السلوك العدواني للذكور ليصل 
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لتحقيق الهدف الثاني الستخراج الفروق حسب متغير الجنس تم استخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين تبين -

اكبر من القيمة  2,220بأنه هناك فرق حسب الجنس في السلوك العدواني حسب القيمة التائية المحسوبة البالغة 

                             كما مبين في ادناه : 222 ودرجة حرية 1,12عند مستوى داللة  0,26الجدولية 

 

 

 (9جدول )

 العدوان الجسدي( -اناث-)لذكور

المتوسط  العدد العينة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

القيمة 

 التائية

القيمة 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 ذكور 

 اناث

031 

21 

02,432 

09,433 

2,403 

2,000 

222 2,220 0,26 1,12 

 

تبين في الجدول اعاله ان الذكور اكثر عدوانية من االناث بالجانب الجسدي حيث المتوسط الحسابي للذكور 

 .09,433في حين عند االناث  02,432

تبين ان هناك فرق في  0,26والقيمة الجدولية  4,202المحسوبة البالغة  من خالل مقارنة القيمة التائية -

 السلوك العدواني بين الذكور واالناث كما مبين في ادناه:

 

 (11جدول )

 العدوان الرمزي(–االناث -)الذكور

المتوسط  العدد العينة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

القيمة 

 التائية

القيمة 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 ذكور

 اناث

031 

21 

04,303 

09,423 

9,602 

2,906 

222 4,202 3,000 1,12 

  

 09,423تبين من الجدول اعاله ان االناث يميلون للعدوان الرمزي اكثر من الذكور حيث بلغ المتوسط الحسابي  

 ( للذكور.04,303لالناث و)

 :التوصيات

 -يوصي باالتي :في ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث 

توثيق العالقات االنسانية بين االدارة والمدرسين واولياء امور الطلبة للوقوف عن اسباب السلوك العدواني  -0

 والحد منه .

زيادة عدد المرشدين واتباع الطرق الحديثة في االرشاد النفسي والتربوي مع الطلبة الذين يعانون من السلوك  -3

 العدواني .

ال صفية( وتشجيع الطلبة الذين يعانون من  –نشطة الترفيهية واالجتماعية )صفية العمل على اقامة اال -2

 مشاكل نفسية فيها .

 

 (Suggestions):  المقترحات

 اجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي في محافظات اخرى من اجل تعزيز نتائج البحث الحالي. -0

غير طلبة معهد الفنون الجميلة دراسة  اجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي على شرائح اجتماعية اخرى -3

 العالقة بين السلوك العدواني والجو االسري والسمات الشخصية لدى طلبة المعاهد.



 

 
322 

 

 دراسة السلوكيات المرفوضة تربوياً وعالقتها بالمناخ المدرسي . -2
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 (1ملحق )

اسماء السادة الخبراء الذين استعان بهم الباحث في بناء مقياس السلوك العدواني عند طلبة 

 معهدي الفنون الجميلة في الديوانية

 
 مكان العمل اللقب العلمي االسم ت

 كلية التربية –جامعة القادسية  استاذ د. عبد العزيز حيدر 0

 =   = استاذ د. علي صكر الخزاعي 3

 =  كلية التربية بنات استاذ د. كاظم جبر الجبوري 2

 كلية التربية –جامعة بابل  استاذ د. كريم فخري هالل 4

 كلية االداب –جامعة القادسية  استاذ د. علي شاكر الفتالوي 2

 كلية االداب –جامعة القادسية  استاذ مساعد جونمد. احمد عبد الكاظم  6

 كلية التربية –جامعة القادسية  استاذ مساعد د. خالد ابو جاسم 9

 كلية االداب –جامعة القادسية  استاذ مساعد د. طارق دمحم بدر 2

 كلية االداب –جامعة القادسية  استاذ مساعد نغم هادي حسين 2

 كلية االداب –جامعة القادسية  استاذ مساعد زينة علي صالح 01

 كلية التربية بنات –جامعة القادسية  استاذ مساعد د. علي حسين عايد 00

 المديرية العامة لتربية القادسية مدرس د. عبد العظيم حمزة 03

 

 

 

 

 

 (2لحق رقم )م
 

 وزارة التربية

 المديرية العامة لتربية القادسية

 

 الطالبة  عزيزي الطالب ....... عزيزتي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

يروم الباحث اجراء دراسة عن السلوك العدواني التي يلجأ اليه الطلبة راجين تعاونكم معنا باالجابة عن السؤال 

 االتي 

 س/ ما هو السلوك الذي تعتمده للتعبير عن العدوان ؟ 

 

 

 شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

 مالحظة عدم ذكر االسم عند االجابة 

 

 

 الباحث                                                           
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 3ملحق رقم 
 

 

 االستاذ الفاضل ........... المحترم

 نهديكم اطيب التحيات 

يروم الباحث اجراء دراسة بعنوان )السلوك العدواني لدى طلبة معهدي الفنون الجميلة( ولتحقيق اهداف       

البحث يتطلب اعداد مقياس لهذا الغرض , ونظراً لما نعهده فيكم من خبرة ودراية ومعرفة واسعة واطالع يرجو 

اقتراح ما ترونه مناسباً من حذف او اضافة او الباحث من حضراتكم التفضل بأبداء الرأي بصدد فقرات المقياس و

 تعديل علماً ان التعريف االجرائي للسلوك العدواني )محاولة ايذاء الذات او الغير وما يرمز لهما( .

 علماً ان بدائل االجابة )تنطبق علي دائماً( , )تنطبق عليه احياناً( , )ال تنطبق عليه ابداً( .

 

 التقدير مع ...  شاكرين تعاونكم معنا

 

 

 

 الباحث                                                 

 

 

 

 

غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة

 التعديل

 

 

0- 

3- 

2- 

4- 

 

2- 

6- 

9- 

2- 

يعتمد فيه على االلفاظ السيئة والبذيئة التي  -اوالً: عدوان لفظي :

 تشير الى التهديد كالشتم والسب واالستهزاء.

 ً  عندما يغضبني احد من اسرتي. ارفع صوتي عاليا

 عندما يضايقني احد اميل الى السب والشتم

 ى الذين يريدون التقليل من شأني استعمل كلمات جارحة عل

الجأ الى التقليل من شأن الطلبة الذين يدعون التفوق بالكشف عن 

 اخطائهم.

 اطلق الشائعات على خصومي النها تنفع اكثر من الضرب.

 االخطاء التي ارتكبوها انتقد االخرين على

 اقوم بتهديد الطلبة من اجل اطاعة اوامري

 عندما اشعر بأن احد قد ظلمني اواجهه بشدة.

   

 

 

 

0- 

3- 

2- 

4- 

2- 

6- 

 

9- 

عدوان جسدي : يقصد به السلوك الجسدي المؤذي الموجه  -ثانياً:

نحو الذات او االخرين ويهدف االيذاء او الى خلق الشعور 

 بالخوف.

 احسم خالفاتي مع االخرين عن طريق القسوة البدنية.

 ال يستطيع االخرين االقتراب الي خوفاً من معاقبتهم .

 اقوم بأتالف حاجات االخرين اللذين اكرههم.

 ارد على مضايقات االخرين بالضرب.

 اميل الى استخدام القوة البدنية للحصول على ما احتاجه .

بصلة للشخص الذي سبب مشكلة ال اتردد في مهاجمة كل ما يمد 

 لي.

 اغلق االبواب بعنف عندما انفعل.
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 اكون قاسياً مع الشخص الذي يحول دون تحقيق رغباتي. -2

 

 

 

0- 

3- 

2- 

 

4- 

2- 

6- 

9- 

2- 

عدوان رمزي : القدر على التعبير عن المشاعر المبهمة  -ثالثاً:

 واالحالم الخضبة وترجمت السر الخفي في النفس .

الكتابة والحفر على الجدران والرحالت عندما اشعر اميل الى 

 بالملل.

 اميل الى االستهانة باالخرين .

احاول ان اسخر ببعض الكلمات مع االخرين ليكونوا موضع 

 سخرية.

 احاول تأويل كالم االخرين اللحاق الضرر بهم .

 اعاقب من يزعجني برسوم مضحكة.

 حكة.اسخر من الطلبة الذين لديهم اسماء اباء مض

 اطلق النكات المسيئة العمال الذين اكرههم.

 اعاقب من اساء لي بتقليد طريقة كالمهم السيئة.

   

 

 

 

 

 

 

 

 (4ملحق رقم )
 

 ....عزيزتي الطالبة عزيزي الطالب 

 م/ استبيان

 نهديكم اطيب التحيات 

ذلك, يروم الباحث بأجراء دراسة عن السلوك العدواني عند الطلبة وما هي االساليب التي تستخدم للتعبير عن    

ً ان فقرات االستبيان نتناول ) تنطبق عليه راجين تعاونكم بوضع عالمة )صح ( امام العبارة التي تختارها علما

 شاكرين تعاونكم معنا. دائماً ( ) تنطبق عليه احياناً ( ) التنطبق عليه ابداً ( ,
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