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 ممخص الدراسة:

قتو بالسموؾ العدواني لدى طمبػة المرحمػة الثانويػة بدولػة األكاديمي وعال الممؿ
 الكويت

 ريـ فيد الدويمة

 تخصص عمـ النفس التربوي، الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب، الكويت.

 reem.f.d@hotmail.comالبريد االلكتروني: 

دواني، وتعػرؼ ىدفت الدراسة إلى بحػث العالقػة بػيف أبعػاد الممػؿ األكػاديمي والسػموؾ العػ
مدى إسياـ أبعاد الممؿ األكاديمي في التنبؤ بالسموؾ العدواني، والفػروؽ فييمػا تبعػا لمجػنس. وقػد 

( طالبػػا وطالبػػة مػػف طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة بدولػػة الكويػػت، طبػػؽ 185تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
سػػػموؾ لم Buss &Perry(، ومقيػػػاس 2014عمػػػييـ مقيػػػاس الممػػػؿ األكػػػاديمي إعػػػداد مظمػػػـو )

العػػدواني . وقػػد كاػػفت النتػػائد عػػف وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة عمػػى مقيػػاس الممػػؿ األكػػاديمي 
بجميع أبعاده، وكذلؾ عمػى مقيػاس السػموؾ العػدواني بجميػع أبعػاده، وقػد تبػيف أف البعػد االنفعػالي 

تبػيف %(، كمػا  41.1متغير يسيـ بصورة دالة في التنبػؤ بالسػموؾ العػدواني، وذلػؾ بحجػـ تػ ثير )
وجػػود فػػروؽ تبعػػا لمجػػنس  فػػي كػػؿ مػػف الدرجػػة الكميػػة، والبعػػد االنفعػػالي لمممػػؿ األكػػاديمي، وفػػي 

 السموؾ العدواني، وكانت الفروؽ في اتجاه الذكور.

 الكممات المفتاحية: الممؿ األكاديمي، السموؾ العدواني، التنبؤ، المرحمة الثانوية. 
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Abstract: 

Academic Boredom and How It Relates to Aggressive 

Behavior among the Secondary School Students in Kuwait 

Reem Fahd Al-Duwailah 

Educational Psychology, Public Authority for Applied Education and 

Training, Kuwait. 

Email: reem.f.d@hotmail.com 

The study aims to examine the relationship between the dimensions of 

academic boredom and aggressive behavior; identify the extent to which 

the dimensions of academic boredom contribute to predicting aggressive 

behavior; and find out the differences therein based on the students’ sex. 

The study sample consisted of 185 male and female secondary school 

students from the State of Kuwait, where the Academic Boredom Scale, 

prepared by Mazloum (2014), and the Buss-Perry Aggression Scale, were 

applied. The findings revealed a positive correlation on the Academic 

Boredom Scale and all its dimensions, as well as on the Aggression Scale 

and all its dimensions. It was found that the emotional dimension is the 

one variable that contributes significantly to predicting aggressive 

behavior, with an impact rate of %17.7. Differences based on the 

students’ sex were also detected in the total score, emotional dimension 

of academic boredom, and aggressive behavior, where males tended to 

account for those differences. 

Keywords: academic boredom, aggressive behavior, prediction, secondary 

stage.  
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 :المقدمة
يعد الاعور بالممؿ مف االنفعاالت المنتارة بيف المراىقيف، وينتار الاعور 
بالممؿ لدى طمبة المدارس وداخؿ الحياة األكاديمية،  األمر الذي يؤرؽ العديد مف الطمبة 
ويفسد عمييـ أمزجتيـ، ويصيبيـ بحالة مف التثبيط واإلحباط، وىو ما يؤثر عمى أدائيـ 

 ـ وحالتيـ النفسية، وقد يدفعيـ لمتعبير بسموكيات غير مالئمة.الدراسي وتحصيمي
( ب ف معظـ الطمبة ياعروف بالممؿ داخؿ غرفة الصؼ 2000وترى يحيى )

فيقوموف بإصدار مجموعة مف االستجابات والسموكيات الال تكيفية؛ التي تتمثؿ في الكالـ 
األلفاظ السيئة، وعدـ  غير المالئـ، والضحؾ، والتصفيؽ، والضرب بالقدـ، واستخداـ
 التواصؿ مع المعمـ، مما يجعؿ الصؼ بيئة غير مناسبة لمدراسة.  

( إلى وجود عالقة بيف 2000)Sommers and Vodanovichوقد أاار 
الممؿ وتدني التحصيؿ الدراسي، وتدني مستوى األداء في العمؿ، وأف ىناؾ عالقة إيجابية 

( إلى أف الممؿ الدراسي ىو عامؿ 1999) Goldbergبيف الممؿ والعدواف . وأاار 
 أساسي خمؼ السموكيات غير المالئمة، والغياب، والسموؾ العدواني بالمدارس.

ويعد السموؾ العدواني مف الماكالت السموكية التي نواجييا في الوقت الحاضر، 
عميمي. وما يترتب عميو في مجاالت التفاعؿ والنمو االجتماعي لمفرد، وت ثيره فى مستواه الت

لذا البد مف تضافر الجيود الماتركة سواء أكانت عمى صعيد المؤسسات الحكومية أو 
 (.2006مؤسسات المجتمع المدني لمواجية ىذا السموؾ والحد منو )قاقوش، 

والسموكيات العدوانية بيف الطمبة في المدارس، واالتجاىات السمبية التي يحمميا 
لماكالت المدرسية سمبيًة وانتاارًا، والتي قد تعيؽ الطمبة نحو المدرسة، تعد مف أكثر ا

العمؿ التربوي والتعميمي المتوقع مف المدرسة، وتجعميا بيئة غير مالئمة لتحقيؽ األىداؼ 
التربوية المنوطة بيا. حيث أصبحت ظاىرة العدواف المدرسي مف الظواىر الرئيسة األكثر 

 عمى كاىؿ العامميف في إدارة المدرسة ايوعًا في المدارس، التي باتت تاكؿ عبئًا ثقيالً 
ولممعمميف والمراديف التربوييف واآلباء والمختصيف في مجاؿ الصحة النفسية المدرسية 

 (.2007بيا لتعامميـ اليومي مع ىذه السموكيات)كمور،
( أف العدواف ىو استجابة ك ي استجابة أخرى، وىو 1999ويرى العيسوي )

ـ االستجابة لممواقؼ التي تجابيو بالعراؾ؛ فالبيئة السعيدة سموؾ متعمـ. فالطفؿ قد يتعم
 والمسالمة تخمؽ طفال عنده عادات مسالمة عند التعامؿ مع اآلخريف.
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وقد أكد عمماء النفس أنو لغرض إنجاح العممية التربوية، البد مف فيـ اخصية 
ثر نفعًا وفائدة التمميذ؛ وذلؾ بدراسة نفسيتو وخصالو، ُبغية أف تكوف عممية التعميـ أك

لممتعمميف، وتحقؽ األىداؼ المتوخاة بسيولة ويسر، حيث تبدو الكثير مف التصرفات 
المؤذية لدى العديد مف الطمبة والمتمثمة في استخداـ العدواف الجسدي واإليذاء المعنوي 
باستعماؿ ألفاظ بذيئة غير مستحبة في التخاطب. مما يؤثر سمبًا عمى العممية التعميمية، 

التحصيؿ الدراسي لمطمبة، عالوة عمى ذلؾ فإف ت ثير ىذا السموؾ غير السوي عمى البيئة و 
الصفية ياكؿ إزعاجًا لممعمـ؛ مما يحد مف القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ التربوية والتعميمية، 

دارة الصؼ باكؿ مالئـ )جادو،  (.2005وا 
 :ماكمة الدراسة

االت السموكية في السياؽ المدرسي  ي تي االىتماـ في دراسة االتجاىات واالنفع
مف االىتماـ بالنمو المتكامؿ والسوي لاخصية الطالب، ونجاح العممية التربوية في تحقيؽ 
أىدافيا.  وجوىر االتجاىات، ىو البعد االنفعالي لماخصية اإلنسانية، أي أف ما يحممو 

توجيو وضبط  الطالب مف اتجاىات يؤثر في مااعره وسموكو باكؿ مباار، ويعمؿ عمى
تفاعمو وتعاممو مع اآلخريف؛ فاالتجاه ىو حصيمة ميوؿ الفرد ومااعره وأفكاره 

(Shrigley,1990.) 
وأحد الماكالت االنفعالية المؤثرة عمى الطالب ىي الممؿ ؛ والذى يعبر عنو 
الطالب في المدارس مف خالؿ مااعر الس ـ مف الحصص، والاعور بطوؿ الوقت، 

لموجود بالمدارس عمى خير رغبة منيـ، وفقدانيـ لإلثارة والطاقة  وادراكيـ لالضطرار
الحيوية، وىو ما قد يدفعيـ لمتعبير عف ىذه الحالة مف الممؿ وفقداف االستثارة بالسموؾ 
العدواني، فطبقا لنظرية اإلحباط فإف السموؾ العدواني يرتبط بالسموؾ العدواني ومااعر 

 اإلحباط.
ممؿ األكاديمي عمى السموكيات الالتوافقية لألطفاؿ والتي ومع أىمية وأثر مااعر ال

 Sommers and)بينتيا البحوث واألدبيات المتعمقة بيذا المجاؿ مثؿ دراسات 
Vodanovich,2000) (Eastwood  et al,2007)، الخوالدة 9118. )السورطي(  ،)

وؾ العدواني لدى طمبة ( ، إال أف تمؾ الدراسات لـ تبحث عالقة الممؿ األكاديمي بالسم9142،
المرحمة الثانوية باكؿ عاـ، وفي البيئة الكويتية باكؿ خاص، وىو ما دفع الباحثة لمقياـ 

 بالدراسة الحالية.
 
 



 المرحمة الثانوية بدولة الكويت األكاديمي وعالقتو بالسموؾ العدواني لدى طمبة الممؿ
   ريـ فيد الدويمةد/ 

  

 -196- 

 :أسئمة الدراسة 
 الدراسة في التساؤالت اآلتية: ماكمةتتحدد 

بيف ( ىؿ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجات أبعاد مااعر الممؿ األكاديمي و 4)
 درجات السموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة الثانوية بدولة الكويت؟

( ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات الممؿ األكاديمي بيف طمبة 9)
 المرحمة الثانوية تعزى لمفروؽ في الجنس ) ذكور/ إناث(؟

طمبة ( ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات السموؾ العدواني بيف 2)
 المرحمة الثانوية تعزى لمفروؽ في الجنس ) ذكور/ إناث(؟

( ىؿ يمكف التنبؤ بالسموؾ العدواني  لدى طمبة المرحمة الثانوية بدولة الكويت 1)
 بمعمومية أبعاد الممؿ األكاديمي؟

 أىداؼ الدراسة
الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف أبعاد الممؿ األكاديمي  تىدف

والسموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة الثانوية بدولة الكويت. وبحث مدى إسياـ أبعاد الممؿ 
األكاديمي في التنبؤ بالسموؾ العدواني الطمبة. وكذلؾ بحث مدى وجود فروؽ ذات داللة 

 إحصائية في كؿ مف الممؿ األكاديمي، والسموؾ العدواني تبعا لمجنس لدى الطمبة.
 :أىمية الدراسة

أىمية الدراسة إلى أىمية المتغيرات التي تتناوليا وىى الممؿ األكاديمي  ترجع
والسموؾ العدواني، وىما مف المتغيرات المؤثرة فى مااعر الطمبة وأدائيـ األكاديمي، 
ويمكف أف يكوف ليا مف األثر عمى اخصيتيـ وتوافقيـ النفسي واالجتماعي والدراسي، 

  ثيرىا عمى قدرتيـ التحصيمية. وربما تؤثر عمى مستقبميـ في ضوء ت
وستفيد ىذه الدراسة فيما تسفر عنو النتائد كؿ مف الباحثيف والمراديف والتربوييف 

 في معرفة العوامؿ المؤثرة عمى السموؾ العدواني، وبناء البرامد المالئمة لمعالجتيا.
 :مصطمحات الدراسة

الغير الغرض منو ألحاؽ األذى السموؾ العدواني: يعرفو الخالدي ب نو سموؾ يوجو نحو  -
، 2001والضرر النفسي والمادي وقد يوجو نحو الذات فيمحؽ الضرر بيا)الخالدي ،

132) 
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جرائيا يعرؼ السموؾ العدواني ب نو درجة الطالب عمى مقياس السموؾ العدواني  وا 
 المستخدـ بالدراسة الحالية.

Gana ،and Trouillet ،Martin ،Toffart (2001,43 )الممؿ األكاديمي: يعرؼ  -
 الممؿ ب نو فقداف اإلثارة، واالستمتاع، والرضا، والحماس، واالىتماـ. 

جرائيا يعرؼ الممؿ األكاديمي ب نو  اعور الطالب بالممؿ وفقداف االستثارة  وا 
واالضطرار وادارؾ الوقت  داخؿ البيئة المدرسية كما تعبر عنو درجة الطالب عمى مقياس 

 لمستخدـ بالدراسة الحالية.الممؿ األكاديمي ا
 :اإلطار النظري

  :الممؿ 
انفعالية يمر بيا الفرد خالؿ فترة انعداـ النااط أو عند عدـ االىتماـ يعد الممؿ حالة 
: 1981(. وترى خوري )Rupp and Vodanovich،1997بالفرص المحيطة بو )

فيو، وىو انفعاؿ يعد (  أف الممؿ ىو "انفعاؿ الذات بفراغ تعياو، وال تطيؽ المكوث 148
مف أفعاؿ الوعي يتسـ بالقصدية والغائية. ومف ىنا فالممؿ ي تي نتيجة لتعذر ىذا الوعي 

 لبموغ موضوعو االنفعالي، أو استحالة الحصوؿ عميو".
( إلى الممؿ ب نو ذلؾ الذي يمقي باباكو 107، 2009وياير السيد والفقي  )

،وسببو الروتيف اليومي الذي جعؿ مف اليـو ليحيط بكؿ ما يتعمؽ بحياتؾ،ببيتؾ وعممؾ 
 والغد نسخة مف األمس .

( أف الممؿ يمثؿ مااعر سمبية تدفع Nett et al., 2010, 626ويرى  )
 الاخص لمغادرة الموقؼ أو تغيير النااط.

وتفسر نظرية التفاعالت الرمزية الممؿ ب نو فاؿ لألفراد في التفاعؿ مع ظروؼ 
ـ يتفاعموف مع أنماط ثقافية مضادة، غالبا ما تكوف إجرامية أو المجتمع وثقافتو، يجعمي

جانحة أو مضطربة بصورة سمبية؛ حيث تت ثر تفاعالت ىؤالء المصابيف بالممؿ بيذه 
التفاعالت، ومدى ت ثرىا بمكانات ىؤالء األفراد وأدوارىـ االجتماعية التي يقوموف بيا، 

 نيـ .وطبيعة االلتزامات المتبادلة بيف الممؿ وبي
وتفترض نظرية التحميؿ الوظيفي ثالثة احتماالت لقياـ التمميذ بسموؾ غير مقبوؿ،  

فقد ينتد ىذا السموؾ مف رغبة التمميذ في تجنب مياـ أو مطالب منفرة وغير سارة  
بالنسبة لو أو التيرب منيا )مبدأ التعزيز السمبي(، وقد يمارس التمميذ السموؾ غير 

المتاحة لمحصوؿ عمى نتائد معينة، مثؿ جذب انتباه اآلخريف )مبدأ  المقبوؿ، ألنو الوسيمة



 المرحمة الثانوية بدولة الكويت األكاديمي وعالقتو بالسموؾ العدواني لدى طمبة الممؿ
   ريـ فيد الدويمةد/ 

  

 -198- 

التعزيز اإليجابي( واالحتماؿ الثالث يتعمؽ بوجود مثيرات معينة تؤدي إلى السموؾ غير 
 ,Dayالمقبوؿ، مثؿ البدء في نااط معيف، أو اإلحساس بالجوع أو الممؿ )

1999،Horner  &O'Nrill.) 
ياعروف بالممؿ بانفعاؿ سمبي إلى االكتئاب والقمؽ  ويميؿ األاخاص الذيف     

والعدائية والغضب والاعور بالوحدة والي س واألداء والتعميمي  المنخفض والتوجيو 
(  كما Sommers, 2000  &Vodanovichاالجتماعي السمبي واالغتراب والخجؿ )

التيـ العقمية المزاجية تبدو عمييـ عالمات الالمباالة والغفمة والميؿ إلى االنتحار، وعزو ح
إلى ظروؼ خارجية، والاعور بالفراغ والرتابة واالعتيادية وانعداـ الدافعية، والاعور 
بالدونية، وفقداف الاعور بالمعني؛ بما يجعميـ غير قادريف عمى التنبؤ بمستقبؿ ذي معني 
وضعؼ الرضا عف حياتيـ، وقصور القدرة عمى حؿ الماكالت التي تواجييـ وعدـ 

توافؽ، وتسيطر عمييـ قيـ الرتابة والالىدفية والعدمية، وضعؼ الرغبة في إيجاد معني ال
 لمحياة التي يعياونيا.
 الممؿ األكاديمي: 

ينا  الممؿ  في البيئة المدرسية حينما ال تستطيع المناىد الدراسية أو السياسة  
ؽ بعًضا مف حاجات الفرد الذي يتمقاه الفرد أف يحق التعميمية وكذا نوع التعميـ  )التخصص(

وطموحاتو. أو حينما يمر الفرد بخبرة عاطفية فاامة ال تابع لديو احتياجات الروح ،وال 
تجعمو قادًرا عمى تقدير ذاتو وتحقيؽ طموحاتو وتطمعاتو. أو عندما تتحوؿ ذات الفرد وترنو 

تنسحب إلى تحقيؽ إاباعاتيا ورغباتيا عمى حساب اآلخر، وعدـ االعتراؼ بو بصورة 
عمى آثارىا الذات وتنجرؼ إلى الوقوع في بئر األنانية. أو وجود اعتقادات وأفكار وتعبيرات 

 (.2012ذاتية سمبية وتحريفات معرفية لمموقؼ المثير لمممؿ)عبد العاؿ، 
( أف 2010،35) Fahlmanومف حيث أبعاد الممؿ األكاديمي؛  يذكر فالماف  

النااط، وعدـ الرضا، والصعوبة مف جراء المرور الممؿ يتكوف مف أبعاد االنفصاؿ عف 
دراؾ الوقت، وعدـ االنتباه، ونقص الحيوية، واالنفعاالت السمبية مف قبيؿ  بخبرة الممؿ، وا 

 سيولة االستثارة واإلحباط والغضب والحزف والاعور بالفراغ.
(   إلى خمسة أبعاد 1990،116-117،)Vodanovich  &Kassوياير  

 لمممؿ ىي:
 الستثارة الخارجية: فغالًبا ما يصاحب الممؿ نقص في االستثارة الخارجية ضعؼ ا

 نتيجة الفتقار البيئة المدرسية إلى التنوع واالختالؼ.



ـ 9142لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 

 -199- 

  إدراؾ الوقت: ويرتبط إدراؾ الوقت بتجربة الممؿ. فمف ياعر بالممؿ يدرؾ الوقت عمى
 الس ـ.أنو يمر ببطء اديد، ويرى اف فترة الدواـ المدرسي طويمة وتسبب 

  .االضطرار: فالمواقؼ التي تفرض قيوًدا واضطراًرا عمى سموؾ الفرد تؤدي إلى الممؿ
فالممؿ ينا  عندما نضطر إلى عدـ فعؿ ما نريده أو نضطر إلى فعؿ ما ال نريد فعمو، 

 وينا  عف ذلؾ اعور الطالب أنو مقيد داخؿ البيئة المدرسية.
  ًلمممؿ، فالممؿ حالة وجدانية ترتبط بمكونات  الوجداف: وُيعد ىذا الُبعد ُبعدًا رئيسا

 انفعالية كاالكتئاب واالغتراب والي س.
  ضعؼ االستثارة الداخمية: االفتقار إلى الدافعية الذاتية والرغبة الخالصة لممااركة في

نااط أو سموؾ معيف وقد يرتبط ذلؾ بانخفاض األناطة المدرسية أو بعدـ االىتماـ 
 بالمااركة بيا.

عرض النظري يتبيف أف الممؿ حيث يكوف في البيئة األكاديمية ويرتبط ومف ال
بعناصرىا يمكف أف نطمؽ عميو الممؿ األكاديمي، ويعبر عف مااعر الس ـ وفقداف االستثارة 

 واالضطرار وادارؾ الوقت بصورة مبالغة أثناء بالبيئة األكاديمية.
  :السموؾ العدواني

لإلاارة إلى بعض االستجابات أو  Aggressionيستخدـ مصطمح العدواف 
األنماط السموكية التي تعرؼ مف الوجية االجتماعية ب نيا مؤذية  أو ضارة أو ىدامة 
كاالعتداء عمى اآلخريف بالضرب أو عمى ممتمكاتيـ، أو السخرية والتيكـ) الرفاعي 

دو في ( وىو أفعاؿ عنيفة أو إكراىية جسمية أو لفظية أو رمزية، وغالبًا ما يب2003،
اكؿ سموؾ عدواني أو تدميري قد يوجو نحو البيئة أو نحو اخص آخر أو نحو الذات 

 (.1989كما في حالة االكتئاب )الخطيب، 
والعدواف ىو  سموؾ ىجومي ينطوي عمى اإلكراه واإليذاء، وبيذا المعنى يكوف   

ويظير  العدواف اندفاعًا ىجوميًا يصبح معو ضبط الاخص لنوازعو الداخمية ضعيفًا.
السموؾ العدواني في الحياة اليومية ب اكاؿ مختمفة، ويظير في أكثر مراحؿ العمر، وقد 
يكوف مكاوفًا وواضحًا، ويكوف أحيانًا أخرى مخفيًا ومغطى، وفي مرحمة المراىقة يرتبط 

 (.2003مع النااط الذي يريد أف يجد لو متنفسًا )الرفاعي ،
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 (: 2005ة بالسموؾ العدواني )جادو، ومف أىـ العوامؿ النفسية المرتبط 
عوامؿ ترجع إلى نزعة عدوانية لدى الفرد، وتنا  بصفة خاصة نتيجة الحرماف وعدـ  -

ىروب    –إاباع حاجات الطفؿ األساسية، ويكوف السموؾ العدواني عمى اكؿ )تمرد 
 تخريب(. -
اني عمى اكؿ عوامؿ ترجع إلى ضعؼ الاعور بالذنب أو غيابو، ويكوف السموؾ العدو  -

 اعتداء( وترجع في أساسيا إلى اضطرابات تكويف األنا األعمى.  –كذب  –)سرقة 
وتؤكد النظرية البيولوجية أف العدواف ينتد عف استثارة مف الفص الجبيي والجياز 
الطرفي لدى اإلنساف. وقد أثبتت التجارب أف في حالة االستئصاؿ لبعض الوصالت 

المخ يؤدي إلى خفض التوتر والغضب والميؿ إلى العدواف  العصبية في ىذه المنطقة عف
 (. 37، 1999)العبيدي ،

( أف لدى اإلنساف باكؿ عاـ نزعة موروثة  2001) Simpsonويرى 
الستخداـ استجابات عدوانية وسمبية؛ حيث اكتاؼ ب ف ىناؾ منبيات تعمؿ كمطمقات 

 ي العضمي لمفرد. فطرية لالستجابات العدوانية، وىي مرتبطة بالنظاـ العصب
وأكد أصحاب النظرية البيولوجية أف السموؾ العدواني يظير أكثر عند األفراد الذيف 
يعانوف مف تمؼ في الجياز العصبي؛ أي أف العدواف يظير نتيجة تمؼ في المخ، وأحيانا 
يكوف سبب زيادة ىرموف التوستستروف، حيث إف زيادة ىذا اليرموف في الدـ يزيد مف 

واني ألنو يعمؿ عمى المسار العصبي والمراكز العصبية التي تودي إلى ظيور سموؾ العد
 ( Calvillo, 2000السموؾ العدواني لدى الفرد)

بينما يرى فرويد مؤسس نظرية التحميؿ النفسي ب ف العدواف موجود لدى اإلنساف 
؛ األولى منذ الوالدة؛ حيث يولد اإلنساف ولديو غريزتيف األولى لمحياة والثانية لمموت

لمحفاظ عمى الحياة وديمومتيا، والثاني تسعى إلى التدمير والتخريب سواء باتجاه اآلخريف 
أو باتجاه نحو الذات. وفسر أدلر العدواف باعتباره وسيمة لمسيطرة والتعويض عف النقص 
أو التغمب عمى الصعاب. وأما ىورني يرى أف كبت المااعر العدوانية أو اليجومية أمر 

وجية الصحة النفسية أل؛ف عممية الكبت تودي مااعر العدوانية مف حيف آلخر  مضر مف
 (.349-389، 1984بقصد التنفيس عنيا )ميميكاف، والدريني ،

وتفترض نظرية اإلحباط التي تركز عمى الجوانب االجتماعية لمسموؾ اإلنساني  
كمثير والعدواف  وجود ارتباط بيف اإلحباط والعدواف، حيث يوجد ارتباط بيف اإلحباط

كاستجابة، وترى أف كؿ اإلحباطات تزيد مف احتماالت رد الفعؿ العدواني، والعدواف يفترض 



ـ 9142لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 

 -201- 

مسبقًا وجود إحباط سابؽ. وتختمؼ ادة الرغبة في السموؾ العدواني باختالؼ كمية 
اإلحباط الذي يواجيو الفرد، ويعتبر كؼ السموؾ العدواني في المواقؼ اإلحباطية بمثابة 

 (.Calvillo,2000اط آخر، ويؤدي ذلؾ إلى ازدياد ميؿ الفرد لمسموؾ العدواني  )إحب
( أف أطفاؿ اليـو يعانوف مف عدة ماكالت منتارة؛ تظير 2000ويرى جولماف)

مف خالؿ  أنماط سموكية مثؿ: االنسحاب أو الماكالت االجتماعية، ضعؼ االنتباه 
ييا اسـ "االنحراؼ العاطفي" ويعني النقص ومااكؿ التفكير، الجنوح والعدوانية ؛ أطمؽ عم

الكبير في الكفاءات االنفعالية  لدى األطفاؿ. بمعنى أنيـ سريعو التوتر، ياعروف بالغيظ 
ألسباب كثيرة في معظـ األحياف دوف االنتباه لما يحدث في الواقع. فبمجرد أف يقترحوا 

ف إلى ميارات وعي الذات؛ أي التيديد يقفزوف إلى الفعؿ. ويتصفوف باالندفاعية، ويفتقدو
فيـ مااعرىـ ومااعر اآلخريف. وىذه السموكيات تدؿ عمى تحيز إدراكي عميؽ لدى 

 (.  2005األطفاؿ العدوانييف )جولماف، 
( أف وصؼ السموؾ بالعدوانية يستند إلى ثالثة معايير 1989وذكر الخطيب )

 وىي:
و اإلىانة أو االعتداء عمى نوعية السموؾ نفسو؛ كاالعتداء الجسدي أو الاتـ أ -

 الممتمكات.
 ادة السموؾ  -
خصائص الاخص المعتدي؛ فالطمبة يحمموف القمؽ والتوتر والغضب معيـ مف بيئتيـ  -

األسرية، ويكافوف عف أنفسيـ داخؿ جدراف المدرسة. وىناؾ عوامؿ خطيرة ارتبطت 
ؿ السموكية بالسموؾ العدواني، مثؿ التحصيؿ الدراسي المتدني وتبرير المااك

  ( .  (Breaely,2001واالنحراؼ 
 الدراسات السابقة:

( دراسة ىدفت إلى 2000) Sommers and Vodanovichأجرى كؿ مف 
طالب جامعي  200تعرؼ الممؿ وعالقتو بالصحة الجسدية والنفسية عمى عينة مكونة مف 
دى الطمبة وصحتيـ في أمريكا. وأاارت نتائد الدراسة إلى وجود عالقة بيف الممؿ العالي ل

 النفسية والجسدية.
( إلى التعرؼ عمى ممؿ وقت الفراغ، 9112) .Wegner et alوىدفت دراسة 

وعالقتو بإساءة استخداـ العقاقير لدى طالب المدارس الثانوية، وتمت الدراسة عمى عينة 
( مدرسة ثانوية، واستخدمت الدراسة مقياس 39( طالب وطالبة تـ اختيارىـ مف )621)
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مؿ وقت الفراغ، وأاارت النتائد إلى  عدـ وجود ارتباط داؿ بيف ممؿ وقت الفراغ واستخدـ م
 العقاقير، وتبيف أف اإلناث أعمي في مقياس الممؿ مقارنة بالذكور . 

( إلى كاؼ العالقة بيف 2007) .Eastwood  et alوتوجيت دراسة  
لدى الطالب الجامعييف،  التعرض لمممؿ والفروؽ الفردية والاخصية في وصؼ المااعر

( طالبا في كندا، وقد تـ توزيع استبيانات عمى الطالب تضمنت 204وتكونت العينة مف)
أسئمة عف وصؼ المااعر، وما إذا كاف سبب الممؿ خارجيًا، وأسفرت النتائد  ب ف الطالب 
ف الذيف يعانوف مزيدًا مف الممؿ ىـ الذيف يعزوف الممؿ إلى قيد خارجي، والذيف يجدو

 صعوبة في التعرؼ إلى مااعرىـ.
( دراسة ىدفت إلى تقصي درجة تعرض طمبة تخصص 2008وأجرى السورطي )

معمـ صؼ في الجامعة الياامية في األردف لمممؿ األكاديمي وعالقتيا بجنس الطمبة، 
ومعدؿ غيابيـ، ونوع قبوليـ، وسنتيـ الجامعية. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة جرى إعداد 

( طالبًا وطالبة، اختيرت بطريقة عاوائية طبقية، 216مى عينة مف )استبانو طبقت ع
وكافت النتائد تعرض أفراد العينة لدرجة عالية مف الممؿ األكاديمي، وأف مصادر الممؿ 
جاءت بالترتيب: أساليب التقويـ، ثـ طرؽ التدريس، ثـ محتوى المناىد الدراسية. وأسفرت 

ات داللة إحصائية في درجات تعرض أفراد العينة النتائد كذلؾ عف أنو ال توجد فروؽ ذ
لمممؿ األكاديمي تعود لمتغيري نوع القبوؿ والسنة الجامعية، ووجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية في درجات تعرض أفراد العينة لمممؿ األكاديمي تعزى إلى متغير الجنس لصالح 

 . اإلناث، ولمتغير معدؿ الغياب لصالح ذوي معدؿ الغياب العالي
( إلى  معرفة عالقة الممؿ 9112)   Mann  &Robinsonوىدفت دراسة 

لدى الطالب داخؿ النظاـ المدرسي باآلثار السمبية مثؿ انخفاض اإلنجاز األكاديمي 
( طالبا جامعيا، طبؽ 89واالستياء والغضب والتغيب عف المدرسة. وتكونت العينة مف )

مف الطالب يجدوف أف  %75النتائد أف مقياس اآلثار المترتبة عمى الممؿ، وأسفرت 
( يجدوف أف جميع المحاضرة  %40النصؼ األخير مف وقت لممحاضرة تكوف مممة أما )

مممة، وقد أسفرت النتائد عف وجود ارتباط كبير بيف مستوى الممؿ وطريقة أو عامؿ 
 التدريس.
( إلى الكاؼ عف استراتيجيات مختمفة 9141) .Nett et alوىدفت دراسة   

( وتـ تحديد 41 – 5( طالبا مف الصفوؼ )976وتكونت العينة مف ) لمتعامؿ مع الممؿ.
المجموعات وتسميتيا كالتالي)الطالب الذيف يتولوف النقد والتعميؽ، والطالب الذيف يمجئوف 
لميروب واالنسحاب( وتـ إعداد استبياف يستيدؼ بعديف مف التعامؿ . وأسفرت النتائد 
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مب عمى المواقؼ المثيرة لمممؿ مف خالؿ إعادة التفسير والتقييـ تفوؽ الطالب في التغ
المعرفي لممواقؼ المسببة لمممؿ مف جديد )إقداـ معرفي(، مقارنة بالطالب الذيف يتولوف 
النقد والتعميؽ عمى المواقؼ )إحجاـ معرفي(، والطالب الذيف يمجئوف إلى اليروب 

 واالنسحاب بعيًدا عف المواقؼ إحجاـ سموكي. 
( إلى تعرؼ مستوى الممؿ األكاديمي لدى طمبة 2013وىدفت دراسة الخوالدة )

كمية العمـو التربوية في جامعة آؿ البيت. وتعرؼ داللة الفروؽ في مستوى الممؿ 
األكاديمي تبعًا لمتغيرات الجنس، ومستوى الدراسة. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعدت استبانة 

( طالبا، اختيروا بالطريقة العاوائية. 258كونة )لمممؿ األكاديمي، طبقت عمى عينة م
وأاارت نتائد الدراسة إلى أف مستوى الممؿ األكاديمي لدى طمبة كمية العمـو التربوية في 
جامعة آؿ البيت كاف باكؿ عاـ متوسطًا. أما المجاالت فقد جاء مجاؿ التقويـ بالمرتبة 

ة الثانية وبمستوى متوسط، ومجاؿ األولى وبمستوى مرتفع، وجاء مجاؿ المنياج بالمرتب
طرؽ التدريس بالمرتبة الثالثة وبمستوى متوسط. وأظيرت النتائد أيضا وجود فروؽ ذات 
داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث. ووجدت فروؽ تعزى لمتغير مستوى 

 سنة األولى.الدراسة لصالح طمبة السنة الثانية والثالثة والرابعة عند مقارنتيـ بطمبة ال
( التحقؽ مف صحة الت قمـ مع الممؿ، 9142)  .Tze et alواستيدفت دراسة  

(، 92 - 92( طالبا مف كندا، وكاف متوسط أعمارىـ مف )454وتكونت العينة مف )
(، وتـ استخداـ مقياس 21 -94( مف الصيف، وكاف متوسط أعمارىـ مف )951و)
(BCSلممقارنة بيف العينتيف، وأاارت الن ) تائد أف الطالب الكندييف يتبنوف المواجية

المعرفية اإلقدامية بينما معظـ الطالب الصينييف يتبنوف المواجية السموكية اإلحجامية، 
 وأف المواجية المعرفية اإلقدامية أكثر فعالية في تخفيؼ الممؿ.

( إلى إعداد برنامد إراادي لتخفيؼ الممؿ لدى 2014وىدفت دراسة مظمـو )
طالب الجامعة والتحقؽ مف جدواه في تخفيؼ الممؿ، باإلضافة إلى استجالء عينة مف 

( طالًبا وطالبة بالفرقة الثالثة 20اإلطار النظري لمفيـو الممؿ، وتكونت عينة الدراسة مف )
( سنة، بانحراؼ معياري 22-20بكميتي التربية والتجارة جامعة بنيا، متوسط أعمارىـ )

عمى درجات مرتفعة عمى مقياس الممؿ، وقد تـ تقسيميـ  ( ومف الحاصميف0.352قدره )
( طالبات، 10( طالب، واألخرى إناث قواميا )10إلى مجموعتيف إحداىما ذكور وقواميا )

وااتممت أدوات الدراسة عمى مقياس الممؿ لدى طالب الجامعة مف إعداد الباحث 
سفرت نتائد الدراسة عف فعالية البرنامد والبرنامد اإلراادي مف إعداد الباحث، وأ

اإلراادي في تخفيؼ الممؿ لدى الطالب والطالبات بعد تطبيؽ البرنامد وفي المتابعة، كما 
أسفرت النتائد عف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًّا بيف متوسطات رتب درجات الذكور، 
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البرنامد، وكذلؾ بعد ومتوسطات رتب درجات اإلناث عمى مقياس الممؿ وأبعاده بعد تطبيؽ 
 فترة المتابعة. 

ومف عرض الدراسات السابقة يتبيف أف غالبية الدراسات قد تمت عمى طمبة  
بالمدارس الثانوية أو الجامعية، وبحثت عالقة الممؿ  داخؿ البيئة األكاديمية بالعديد مف 

بمااعر الفراغ السمات والمتغيرات، وأظيرت غالبيتيا أف الممؿ بالبيئة األكاديمية يرتبط 
والقمؽ واالكتئاب والغضب والتغيب مف المدرسة، وانخفاض اإلنجاز األكاديمي، كذلؾ يتبيف 
أف عالقة الممؿ بالسموؾ العدواني لـ يتـ تناوليا خاصة بالبيئة الخميجية والكويتية تحديدا. 

 ومف خالؿ استقراء نتائد الدراسات السابقة يمكف لمباحثة وضع الفروض اآلتية:
 روض الدراسة:ف
( توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجات طمبة المرحمة الثانوية بدولة الكويت 4)

 عمى مقياس أبعاد الممؿ األكاديمي وبيف مستوى ممارستيـ لمسموؾ العدواني.
( تسيـ أبعاد الممؿ األكاديمي في التنبؤ بالسموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة الثانوية 9)

 .بدولة الكويت
( توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طمبة المرحمة الثانوية عمى 2)

 مقياس الممؿ األكاديمي تعزى لمتغير الجنس ) ذكور/ إناث(.
( توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات طمبة المرحمة الثانوية بالكويت عمى 1)

 ر/ إناث(.مقياس السموؾ العدواني تعزى لمتغير الجنس ) ذكو 
 :اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 المنيد:
اتبعت الدراسة الحالية المنيد الوصفي االرتباطي المقارف باعتباره األنسب 

 لتحقيؽ أىدافيا واإلجابة عمى تساؤالتيا.
 المااركوف فى الدراسة:  

اكؿ طمبة المرحمة الثانوية بدولة الكويت مجتمع الدراسة،  وبمغ عدد المااركيف 
( مف اإلناث، تراوح المدى 96( مف الذكور، و)89( طالبا منيـ )185الدراسة )في 

( 0.89( عاـ وانحراؼ معياري ) 16.01( عاـ  بمتوسط )18 -15العمري ليـ بيف )
 سنة. 
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 أدوات الدراسة:
 ( مقياس الممؿ:  4)

(، الذي يتكوف مف  2014استخدمت الباحثة المقياس الذي أعده مظمـو  )
تقيس الممؿ ب بعاده األربعة، ىي: البعد االنفعالي، وبعد االضطرار، وبعد ( عبارة 35)

االفتقار إلى االستثارة الخارجية والداخمية، وبعد إدراؾ الوقت وعدـ االنتباه، تتـ اإلجابة 
عمى كؿ عبارة مف عبارات المقياس مف خالؿ ثالثة بدائؿ ىي: دائمًا، أحيانًا، نادرًا بحيث 

في حالة العبارات السالبة والعكس في حالة العبارات الموجبة.  1، 2 ،3ُتعطي الدرجات 
وتدؿ الدرجة العالية عمى ارتفاع الممؿ األكاديمي، أما الدرجة المنخفضة فتدؿ عمى 

 انخفاضو. 
وقاـ معد المقياس بالتحقؽ مف صدؽ األداة عف طريؽ صدؽ  المحكميف حيث 

مف المحكميف، وصدؽ مفردات المقياس  تـ عرض الصورة األولية لممقياس عمى مجموعة
بطريقة االتساؽ الداخمي بحساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة في كؿ بعد مف 
أبعاد المقياس والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، كما قاـ معد المقياس بحساب ثبات 

ة إعادة تطبيؽ (، وبطريق0.798المقياس بطريقة ألفا كرونباخ، وبمغ معامؿ الثبات )
( وثبات المقياس بطريقة التجزئة 0.711المقياس وبمغ معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف )

 (. 0.859النصفية، وبمغت قيمة الثبات )
وفى الدراسة الحالية قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بيف أبعاد المقياس 

( مف طمبة 100ينة مف )ودرجتو الكمية لموقوؼ عمى الصدؽ الداخمي لممقياس عمى ع
 ( لنتائد ىذه المصفوفة:1المرحمة الثانوية، ويعرض الجدوؿ )

 (1جدوؿ )
 (100معامؿ ارتباط بيرسوف لمعالقة بيف أبعاد مقياس الممؿ األكاديمي )ف = 

المقياس  البعد
 الكمى

البعد 
 االنفعالي

 بعد بعد االضطرار
 االفتقار 

بعد إدراؾ 
 الوقت

     1 المقياس الكمى
    1 **856. البعد االنفعالي
   1 **520. **786. بعد االضطرار

  1 **542. **634. **828. بعد االفتقار لالستثارة
 1 **434. **424. **435. **834. بعد إدراؾ الوقت

       0.01**دالة عند مستوى     
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جود تاير نتائد مصفوفة معامالت االرتباط بيف األبعاد والمقياس الكمى إلى و 
( ببيف األبعاد والمقياس الكمى، وتراوحت 0.01عالقة موجبة دالة إحصائيا عند مستوى )

 (0.856 - 0.434قيـ معامالت االرتباط بيف )
وقامت الباحثة الحالية بإعادة حساب ثبات المقياس عمى عينة استطالعية قدرىا 

لمقياس الكمى ( طالبا، واستخدـ معامؿ ألفا كرونباخ وقد بمغ معامؿ ثبات ا100)
( وىى قيمة مرتفعة ودالة عمى مستوى جيد مف الثبات، وتراوحت معامالت ثبات  0.845)

 (  0.728 -  0.643األبعاد الفرعية بيف ) 
 ( مقياس السموؾ العدواني: 9)

لمسموؾ العدواني تعريب سيد عبد    Buss &Perryاستخدمت الباحثة مقياس 
( أبعاد العدواف المفظي، والعدواف 4( فقرة تقيس )30(، ويتكوف مف )1995اهلل، وعبادة )

البدني، والغضب، والعداوة، وتتـ االستجابة عميو عمى مقياس ليكرت خماسي، وتتراوح 
( وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى ارتفاع السموؾ 150 – 30الدرجة عمى المقياس بيف )

 عدواني.العدواني، بينما الدرجة المنخفضة تاير إلى انخفاض السموؾ ال
وقاـ معربا المقياس بحساب الصدؽ مف خالؿ التحميؿ الصدؽ العاممي، ومف 
حساب عالقة العبارات باألبعاد، والعالقة بيف أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس، وقاما 

( وباستخداـ 0.817بحساب الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ وكاف معامؿ الثبات الكمى )
( . وتـ إعادة التحقؽ مف صدؽ المقياس 0.813ف معامؿ الثبات )التجزئة النصفية وكا

( طالبة 100لمدراسة الحالية عمى عينة استطالعية مف طمبة المرحمة الثانوية مكونة مف )
وطالبة، حيث تـ حساب صدؽ التكويف )االتساؽ( الداخمي لحساب العالقة بيف الدرجات 

 (2تباط بيرسوف، ويعرض ذلؾ الجدوؿ )عمى أبعاد المقياس والدرجة الكمية بمعامؿ ار 
 (100( معامالت االرتباط بيف األبعاد الفرعية والمقياس الكمى )ف=2جدوؿ )

 العداوة الغضب العدواف المفظي العدواف البدني المقياس الكمى البعد
     1 المقياس الكمى
    1 **901. العدواف البدني
   1 **522. **834. العدواف المفظي

  1 **522. **543. **848. الغضب
 1 **503. **512. **443. **887. العداوة

       0.01**دالة عند مستوى     
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تبيف معامالت االرتباطات بيف األبعاد الفرعية وبيف المقياس الكمى لمسموؾ 
العدواني وجود معامالت ارتباط دالة وموجبة بيف أبعاد المقياس وبيف المقياس الكمى 

(  وىو ما ياير إلى توفر صدؽ 0.901 – 0.443معامالت االرتباط بيف ) وتراوحت قيـ
 التكوف والبناء الداخمي لممقياس. 

وقامت الباحثة الحالية بإعادة حساب ثبات المقياس عمى عينة استطالعية قدرىا 
( طالبا، واستخدـ معامؿ ألفا كرونباخ وقد بمغ معامؿ ثبات المقياس الكمى 100)
يمة مرتفعة ودالة عمى مستوى جيد مف الثبات، وتراوحت معامالت ثبات ( وىى ق 0.823)

 (  0.754 -  0.712األبعاد الفرعية بيف ) 
 :حدود الدراسة

 الحدود البارية: مجموعة مف طمبة المرحمة الثانوية. -
 .9191/ 9142الحدود الزمنية: الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي  -
 ثانوية بمنطقتي حولي والعاصمة التعميميتيف بدولة الكويت.الحدود المكانية: المدارس ال -

 نتائد الدراسة:  
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجات طمبة المرحمة نتائد الفرض األوؿ: ( 4)

الثانوية بدولة الكويت عمى مقياس أبعاد الممؿ األكاديمي وبيف مستوى ممارستيـ 
 لمسموؾ العدواني.

حساب معامالت االرتباط بيف درجات العينة عمى مقياسي ولمتحقؽ مف ذلؾ تـ 
الممؿ األكاديمي والسموؾ العدواني وأبعادىما باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف، كما يعرض 

 (:3لو الجدوؿ )
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 (3جدوؿ )
 معامالت االرتباط بيف درجات مقباس الممؿ األكاديمي ومقياس السموؾ العدواني

 المقياس المقياس/ البعد
 الكمى

العدواف 
 البدني

العدواف 
 العداوة الغضب المفظي

 **435. **487. **380. **427. **478. المقياس الكمى
 **403. **450. **424. **405. **464. البعد االنفعالي
 **293. **272. *133. **250. **265. بعد االضطرار

 **264. **297. **216. **256. **286. بعد االفتقار لالستثارة
 **361. **449. **331. **376. **418. بعد إدراؾ الوقت 

       0.01**دالة عند مستوى    
( يتبيف وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى 3مف الجدوؿ )

داللة بيف المقياس الكمى لمسموؾ العدواني وبيف المقياس الكمى لمممؿ األكاديمي وجميع 
 لبعد االنفعالي، االضطرار، االفتقار لالستثارة، ادارؾ الوقت(.أبعاده الفرعية )ا

كما تبيف وجود عالقة إيجابية بيف أبعاد السموؾ العدواني )البدني، المفظي، 
الغضب، العدائية( وبيف المقياس الكمى لمسموؾ العدواني وبيف المقياس الكمى لمممؿ 

االضطرار، االفتقار لالستثارة، ادارؾ  األكاديمي وجميع أبعاده الفرعية )البعد االنفعالي،
 الوقت(.

تسيـ أبعاد الممؿ األكاديمي في التنبؤ بالسموؾ العدواني نتائد الفرض الثاني: ( 9)
 لدى طمبة المرحمة الثانوية بدولة الكويت.

ولمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد لمتعرؼ عمى داللة إسياـ أبعاد 
في التنبؤ بالسموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة الثانوية بدولة الكويت، وتـ  الممؿ األكاديمي

  (4رصد النتائد في جدوؿ )
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 (1جدوؿ)
    أبعاد الممؿ األكاديمي في التنبؤ بالسموؾ العدواني تحميؿ االنحدار لداللة إسياـ

المعامؿ  المتغيرات المنبئة
 البائي

الخط  
 داللةال قيمة ت معامؿ بيتا المعياري

 0.873 0.160-  0.584 0.093- الثابت
 0.001 3.328 0.294 0.024 0.079 البعد االنفعالي
 0.349 0.938- 0.079- 0.038 0.035- بعد االضطرار

 0.149 1.448 0.114 0.037 0.054 بعد االفتقار لالستثارة
 0.083 1.742 0.150 0.031 0.054 بعد إدراؾ الوقت 

 0.177 2قيمة ر
 **9.66 ة ؼقيم
 1.14دالة عند مستوى  **

بالسموؾ العدواني، حيث كانت قيمة  ( داللة معادلة التنبؤ5تظير القيـ بالجدوؿ )
(، وأظيرت القيـ أف المتغيرات المنبئة 1.14)ؼ( دالة إحصائية عند مستوى داللة، )

عد الب السموؾ العدواني، وأظيرت النتائد أف مف تبايف درجات (17.7%) يعزى ليا
 االنفعالي كاف ىو المتغير المسيـ بصورة دالة في التنبؤ بالسموؾ العدواني لدى الطمبة

 (. 1.14) حيث كانت قيمة ت دالة إحصائيا عند مستوى
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات نتائد الفرض الثالث:  ( 2)

لمتغير الجنس ) ذكور/ طمبة المرحمة الثانوية عمى مقياس الممؿ األكاديمي تعزى 
 إناث(.

تـ استخداـ اختبار )ت( لمفروؽ بيف المجموعات المستقمة لحساب الفروؽ بيف 
 الذكور واإلناث مف الطمبة عمى مقياس الممؿ األكاديمي وأبعاده المخمفة.
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 (5جدوؿ )
 االختبار التائي لمفروؽ في متوسطات الممؿ األكاديمي تبعا لمجنس

وسط المت الجنس المقياس
 الحسابي

االنحراؼ 
 الداللة قيمة ت المعياري

 المقياس الكمى لمممؿ
 0.032 2.158 8.649 66.40 ذكر
   10.585 63.32 أنثى

 البعد االنفعالي
 0.001 3.278 4.204 17.88 ذكر
   4.097 15.88 أنثى

 بعد االضطرار
 0.923 0.097 2.326 15.51 ذكر
   2.817 15.47 أنثى

 اربعد االفتق
 0.088 1.714 2.238 15.11 ذكر
   2.591 14.50 أنثى

 بعد إدراؾ الوقت 
 0.357 0.923 3.110 17.91 ذكر
   3.228 17.48 أنثى

( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور 4تاير نتائد الجدوؿ )
حيث كانت  واإلناث في متوسط كؿ مف الدرجة الكمية لمممؿ األكاديمي، والبعد االنفعالي،

( وكانت الفروؽ في اتجاه الذكور. وعدـ وجود فروؽ ذات 0.05قيـ ت ليما أقؿ مف )
دراؾ  داللة إحصائية  بيف الذكور واإلناث في متوسطات أبعاد االضطرار، واالفتقار لإلثارة وا 

 (0.05الوقت، حيث كانت قيـ ت ليـ غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة )
: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات طمبة بعنتائد الفرض الرا( 1)

المرحمة الثانوية بالكويت عمى مقياس السموؾ العدواني تعزى لمتغير الجنس )ذكور/ 
 إناث(.

تـ استخداـ اختبار )ت( لمفروؽ بيف المجموعات المستقمة لحساب الفروؽ بيف 
 اده المخمفة.الذكور واإلناث مف الطمبة عمى مقياس السموؾ العدواني وأبع
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 (6جدوؿ )
 السموؾ العدواني تبعا لمجنس ختبار التائي لمفروؽ في متوسطاتاال

المتوسط  الجنس 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الداللة قيمة ت المعياري

المقياس الكمى لمسموؾ 
 العدواني

 001. 5.396 16.138 67.73 ذكر
   11.977 56.51 أنثى

 001. 5.863 4.490 13.84 ذكر العدواف المفظي
   2.599 10.71 أنثى

 001. 4.335 4.312 17.20 ذكر العدواف الجسدي
   3.600 14.68 أنثى

 001. 3.638 4.126 17.49 ذكر الغضب
   3.559 15.44 أنثى

 001. 5.438 4.746 19.19 ذكر العدائية
   4.009 15.69 أنثى

ائية بيف الذكور ( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحص6تاير نتائد الجدوؿ )
واإلناث في متوسط كؿ مف الدرجة الكمية لمسموؾ العدواني، وجميع أبعاده الفرعية:  

( وكانت 0.05المفظي، البدني، الغضب، العدائية، حيث كانت قيـ ت ليما أقؿ مف )
 الفروؽ في اتجاه الذكور.

 مناقاة النتائد: 
ف مكونات أبعاد الممؿ أظيرت نتائد الفرض األوؿ العالقة الطردية الدالة بي

الدراسي وبيف مكونات السموؾ العدواني ودرجتو الكمية، بما ياير إلى أف طمبة المرحمة 
الثانوية يزداد سموكيـ العدواني كمما زاد اعورىـ بالممؿ. وتفسر ىذه النتيجة في ضوء 
العالقة بيف السموؾ والمااعر فحسب وجية النظر النفسية فكؿ سموؾ يرتبط بمااعر 

رافقة لو وبمعتقدات وأفكار تحركو، والممؿ باعتباره مف االنفعاالت السمبية المركبة الذي م
يامؿ عمى مكونا دافعية سمبية مثؿ فقداف اإلثارة، ومكونات معرفية سمبية مثؿ إدراؾ 
االضطرار لمقياـ بالمياـ، واختالؿ إدراؾ الوقت، ومكونات انفعالية تتمثؿ في الاعور بالس ـ 

ىو المكوف الرئيس لمممؿ، الذي مف ا نو أف يدفع إلى سموؾ سمبي، وىو سموؾ والممؿ و 
العدواف باعتباره سموؾ جامع لمتعبير عف الغضب والعدواف والعدائية. كما يفسر ذلؾ في 
ضوء أف طمبة المرحمة الثانوية يعدوف في مرحمة المراىقة وىى المرحمة التي تتميز 



 المرحمة الثانوية بدولة الكويت األكاديمي وعالقتو بالسموؾ العدواني لدى طمبة الممؿ
   ريـ فيد الدويمةد/ 

  

 -212- 

رغبة في االستثارة والتجديد، ومحاولة التمرد عمى األمور بسرعة الاعور بالممؿ والممؿ، وال
التي بيا إجبار أو اضطرار، وىو ما يجعميـ يتعامموف مع المدرسة باعتبارىا مكاف 
مضطريف لمتواجد بو، وفي حاؿ كانت الحصص الدراسية غير ماوقة ورتيبة يزيد مف 

سموؾ لمتعبير عف ىذا إدراكيـ لطوؿ الوقت واعورىـ بالس ـ مما قد يضطرىـ إلصدار 
 الغضب وىو السموؾ العدواني.

وقد جاء البعد االنفعالي ذو داللة تنبؤية بالسموؾ العدواني، بما يفسر أف ىذا 
البعد ىو محصمة باقي األبعاد فيؤدى االفتقار لالستثارة وطوؿ ادارؾ الوقت، والاعور 

وىو ما يتفؽ مع وجية  باالضطرار إلى زيادة مااعر الممؿ والاعور بانفعاالت الممؿ،
النظر التي ترى أف البعد االنفعالي  ُبعدًا رئيسًا لمممؿ، لكوف الممؿ حالة وجدانية ترتبط 
بمكونات انفعالية كاالكتئاب واالغتراب والي س،  ويميؿ األاخاص الذيف ياعروف بالممؿ 

ي س واألداء كانفعاؿ سمبي إلى االكتئاب والقمؽ والعدائية والغضب والاعور بالوحدة وال
 ,Sommersوالتعميمي المنخفض والتوجيو االجتماعي السمبي واالغتراب والخجؿ )

2000  &Vodanovich .) 
(  إلى أف االتجاىات ىي البعد االنفعالي لماخصية، Shrigley,199وأاار )

وأف ما يحممو الطالب مف اتجاىات يؤثر في مااعره وسموكو باكؿ مباار ويعمؿ عمى 
( أف معظـ الطمبة 2000تفاعمو وتعاممو مع اآلخريف. وتؤكد يحيى )توجيو وضبط 

ياعروف بالممؿ والممؿ داخؿ غرفة الصؼ فيقوموف بإصدار مجموعة مف  االستجابات 
والسموكيات الال تكيفية مما يجعؿ الصؼ بيئة غير مناسبة لمطالب، ويفسر أدلر العدواف 

التغمب عمى الصعاب. ويرى العيسوي  باعتباره وسيمة لمسيطرة والتعويض عف النقص أو
( أف العدواف ىو سموؾ متعمـ مف المواقؼ التي يمر بيا الفرد وتدفعو لمعدواف. 1999)

وىو ما يتفؽ مع تفسير نظرية اإلحباط لمعدواف التي تركز عمى الجوانب االجتماعية 
فاعالت الرمزية لمسموؾ اإلنساني ووجود ارتباط بيف اإلحباط والعدواف. كما ترى  نظرية الت

الممؿ ب نو فاؿ األفراد في التفاعؿ مع ظروؼ المجتمع الذي يتضمف أنماط ثقافية مضادة 
غالبا ما تكوف إجرامية أو جانحة أو مضطربة بصورة سمبية . الذي يحتمؿ أف يكوف مف 
بيف ثالثة احتماالت كما تعرضيا نظرية التحميؿ الوظيفي التي تاير إلى أف السموؾ ينتد 

رغبة الفرد في تجنب مف مياـ أو مطالب منفرة، وقد يمارس سموؾ غير مقبوؿ لجذب مف 
&  Day،Hornerانتباه اآلخريف، أو البدء في نااط معيف قد يتضمف عدواف ما )

O'Nrill،1999 .) 
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 وتتفؽ نتائد الفرض األوؿ والثاني مع نتائد العديد مف الدراسات مثؿ:   
Sommers and Vodanovich  (2000و ) (Eastwood  et al, 2007  

 Nett et al. (2010)( و 2009) Mann  &Robinsonو
وبينت نتائد الفرض الثالث أف الذكور يرتفعوف عمى الاعور بالعاـ  

بالممؿ والبعد االنفعالي لو مقارنة باإلناث، وىو ما يمكف تفسيره  في المرحمة االرتقائية 
والتي تتميز لدى الذكور بالبحث عف االستثارة، و لمطالب وىى مرحمة المراىقة المتوسطة، 

التمرد و التعبير االنفعالي الخارجي بصورة أكبر مف اإلناث وىو ما جعؿ اعورىـ بالممؿ 
أكبر مف اإلناث، فرغبة الذكور بمرحمة المراىقة قد يزيد مف اعورىـ باالضطرار والتقيد 

 لدييـ. داخؿ المدرسة، ويؤدى إلى زيادة مااعر الممؿ والاجر
(، والسورطي Wegner et al .،2006وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائد دراسة )

 ( 2014(، بينما تتفؽ مع نتائد دراسة مظمـو )2013( والخوالدة )2008)
وتوافقت نتائد السؤاؿ الرابع مع نتائد السؤاؿ الثالث حيث جاءت لتبيف أف  

اإلناث، وىو ما يعتبر نتيجة منطقية السموؾ العدواني يرتفع لدى الذكور بصورة أكبر مف 
بحكـ النتائد التي تاير إلى ارتفاع الممؿ لدى الذكور بصورة أكبر مف اإلناث، وفي ضوء 

 العالقة االرتباطية والتنبؤية بيف الممؿ والسموؾ العدواني.
 في ضوء نتائد الدراسة  توصى الباحثة بالتالي:  :التوصيات

 ؿ لدى طمبة التعميـ العاـ.عمؿ برامد إراادية لتخفيؼ المم 
 .تنويع نمط التدريس وزيادة عناصر التاويؽ والتحفيز بالدوامات المدرسية 
 زيادة مساحات وأوقات األناطة الترفييية والميارية واإلبداعية في المدارس 
 .عمؿ برامد لتخفيؼ مستويات السموؾ العدواني لدى الطمبة 
 ت التالية:قترح الباحثة إجراء الدراسات المقترحات: 

 .عالقة الاعور بالممؿ بالتكيؼ الدراسي لدى الطمبة 
 .الفروؽ في الاعور بالممؿ بيف طمبة المرحمة الثانوية وطمبة الجامعة 
  أثر برنامد في خفض الممؿ األكاديمي وخفض السموؾ العدواني لدى طمبة

 المرحمة الثانوية
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