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  الشكر والتقدير

الحمد اهللا الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین 
  .وبعد

ــاء الجزیــل إلــى اهللا ســبحانه وتعــالى كملــتإننــي وقــد أ  هــذه الدراســة أتوجــه بالحمــد والثن
ً فلـه الحمـد ولـه الـشكر أوال وأخیـرالـكذالـذي وفقنـي وأعـانني علـى  َومـن" هلقولـ ًامتثـاال، ً َشـكر َ َ َ 

َفإنمـا ُیـشكر َِ ُ ْ ِلنفـسه َ ِ ِْ  إلـى والعرفـان والتقـدیر الـشكر آیـات بأسـمى الباحـث یتقـدم ،)40:  النمـل ("َ

  التعلیمیـة لنیـل درجـة الـدكتوراهمـسیرتي  لتكملـة الفرصـة هـذه منحـي علـى العریقـة دنقـال جامعـة
ّمحجـوب الـصدیق محمـد أحمـد الـذي شـكل لـي .جلیـل دال ألسـتاذي االمتنـان و الـشكرب أتقـدمو

ًدافعـا معنویـا كـان خیـر زاد و  ًارمـشكو تفـضل الـذي أنـور أحمـد عیـسى   .أسـتاذي الفاضـل د ً
 تخـرج الرسـالة هـذه جعـل مـا وتوجیهاتـه وقتـه وعلمـه مـن ومنحنـي الرسالة، هذه على باإلشراف 

  .الشكل بهذا
محمد عبد اهللا داؤد الذي . د  صدیقي العزیزإلى تقدیرالو والعرفان  الشكربخالص أتقدم

  .قام بتحلیل نتائج هذه الدراسة 
لة فلهــم منــي جزیــل ألســاتذة الــذین قــاموا بتحكــیم مقــاییس هــذه الرســالالــشكر والتقــدیر 

 كلیة   إدارةولطالب جامعة دنقال  وعرفاني تقدیري أخط عظیم أن یفوتني الالشكر والتقدیر و 
  . وتطبیقاتها ، دراستي في لي ومساعدة جهد من بذلوه لماالتربیة مروي ، 

–الدلنج ،الخرطوم –دنقال –مروي –الدامر –عطبرة (كما أتقدم بالشكر لمكتبة التربیة 
  ).الزعیم االزهري–النیلین – أم درمان –السودان 

الـدعم  علـى أسـرتي أفـراد میـعج والـى العزیـزین لوالـدي والتقـدیر الـشكر آیـات بأسـمى أتقـدم كمـا
وزمالئـي بجامعـة دنقـال بـصفة عامـة وكلیـة  ألصـدقائي وعرفـاني وشـكري المتواصـل، المعنـوي

كمـا ال یفـوتني  ،  الرسـالة هـذه والتـشجیع إلنجـاز المـساعدة قـدم مـن التربیة بـصفة خاصـة وكـل
  .قتراحاالرأي أو التوجیه أو الأن أشكر كل من ساهم في انجاز هذه الرسالة ب

فــي كتابــة لـي ً الـذین كــانوا عونــا  وأســرتهالعمــة نفـسیة محمــدلال یفـوتني أن اخــط جزیـل شــكري 
   . مني جزیل الشكرم أحمد الذي قام فله المقدمهذه الرسالة وابنها الغالي خضر

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
  الباحث
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   احملتوياتقائمة 

 رقم الصفحة المحتوي

 أ .اآلیة
 ب .اإلهداء

 ج .كلمة الشكر
  ز- د .قائمة المحتویات

 ط-ح .قائمة الجداول
 ي  .المالحققائمة 

 ك .                                      مستخلص الدراسة باللغة العربیة 
 ل .مستخلص الدراسة باللغة االنجلیزیة

 6- 1 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول 

 1 .مقدمة الدراسة

 3 .لدراسةمشكلة ا

 4 .  الدراسة أهمیة

 5 . الدراسة هدافأ

 5 .فروض  الدراسة 

  6 .حدود الدراسة
 6 .مصطلحات الدراسة

 89- 8 اإلطار النظري و الدراسات السابقة: الفصل الثاني 

 38- 8 تقدیر الذات : المبحث األول

 8 .تمهید

 9  .الذات اإلنسانیة وتطورها

  13 .مفهوم تقدیر الذات

 16 .الـذات وتقـدیر الـذات مفـهوم بیـن ـفـرقال

 19  . الذات وكیفیة بنائها

 22  .بتقدیر الذات المرتبطة المفاهیم بعض

 24  .العوامل المؤثرة في تقدیر الذات

 26  .اختالف تقدیر الذات باختالف مواقفها
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 27  .األسباب التي تؤدي إلى تكوین المفهوم السلبي للذات

  27  .ي للذاتالمفهوم االیجاب

  29 .نظریات تقدیر الذات
 34 .نمو تقدیر الذات وعالقته باألسرة وجماعة الرفاق

 38 .مستویات تقدیر الذات

 60-43 السلوك العدواني: المبحث الثاني

 43  .تمهید

 44  . السلوك العدوانيتعریف

 45  .يبالسلوك العدوان العالقة ذات المصطلحات بعض

 47  . نالسلوك العدوا مظاهر

 50  .العدواني السلوك أسباب

 58  .العدوان تصنیف السلوك

 59  .أهداف السلوك العدواني

 60  .العالقة بین تقدیر الذات والسلوك العدواني

 76- 63  قلق المستقبل: المبحث الثالث 

 63  .تمهید

 64  . القلقمفهوم

 65  .قبلـق المستـقل

 66  .المـستقبـل قـلق مـفهوم

 68  . المستقبلأسباب قلق

 68  .التأثیر السلبي لقلق المستقبل

 70  .المستقبل قلق مع التعامل

  73  .المستقبل قلق ذوي سمات
 74  .المستقبل لقلق السلبیة اآلثار

  76  .المستقبل قلق من للحد النفسي العالج أسالیب
 89-78  الدراسات السابقةالمبحث الرابع 

 78 .تمهید

 87 .قدیر الذاتالدراسات ذات الصلة بت
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 81 .بالسلوك العدوانيالدراسات ذات الصلة 

  82  .الدراسات تناولت العالقة بین تقدیر الذات والسلوك العدواني
 84 .بقلق المستقبلالدراسات ذات الصلة 

 87 .عرض ناقد للدراسات السابقة

 88 .أوجه االلتقاء بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة

 89 .ة الحالیة من الدراسات السابقةموقع الدراس

   103 -90 منهج وخطوات وإجراءات الدراسة امليدانية: الفصل الثالث

 90 .تمهید

 90 .منهج الدراسة

 90 .مجتمع الدراسة

 90 .عینة الدراسة

 91 .أدوات الدراسة

 91 .مقیاس تقدیر الذات

 94 .مقیاس السلوك العدواني

 99 .مقیاس القلق المستقبل

 103 .أسالیب المعالجة اإلحصائي

 114 -104 عرض وحتليل النتائج: الفصل الرابع

 104 . نتیجة الفرض األول ومناقشة عرض

 105 .نتیجة الفرض الثاني ومناقشةعرض 

 107 .نتیجة الفرض الثالث ومناقشةعرض 

 108 .نتیجة الفرض الرابع ومناقشةعرض 

 109 . نتیجة الفرض الخامس ومناقشةعرض

 112 .نتیجة الفرض السادس ومناقشةعرض 

 113  .نتیجة الفرض السابع ومناقشةعرض 

 114  .نتیجة الفرض الثامن ومناقشةعرض 

 132 -115 اخلامتة: الفصل اخلامس 

 115 .ملخص النتائج

 115 .التوصیات

 116 .المقترحات
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 116 .قائمة المصادر والمراجع

 116 .المصادر

 117 .بیةالمراجع العر

  121 .الكتب المترجمة
 123 .الرسائل الجامعیة

 124 .الدوریات

 129  .المراجع والدوریات والرسائل الجامعیة باللغة االنجلیزیة

  132  .المالحق
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  جداولقائمة ال

رقم 
  الجدول

  الصفحة  الجدولمحتوى 

  91  .عینة الدراسةتوزیع    .1
  92  .تقدیر الذاتأبعاد وفقرات مقیاس    .2
  92 .تعدیالت المحكمین على مقیاس تقدیر الذات  .3
  93  .معامل ارتباط كل فقرة من فقرات مقیاس تقدیر الذات بالدرجة الكلیة   .4
  93  .ارتباط المقاییس الفرعیة مع الدرجة الكلیة لمقیاس تقدیر الذات   .5
  94  .معامالت الصدق التمیزي بین أعلى درجات وأدناها   .6
  94  .لذاتي بین المقاییس الفرعیة واألداة ككلالصدق ا   .7
ــامالت الثبــــات بطریقــــة التجزئــــة النــــصفیة و كرونبــــاخ ألفــــا للمقــــاییس الفرعیــــة    .8 معــ

  .واألداة ككل
95  

  96 .أبعاد وبنود مقیاس السلوك العدواني  .9
  96 .العبارات التي تم تعدیلها في مقیاس السلوك العدواني .10
  97 .قرات مقیاس السلوك العدواني مع الدرجة الكلیةمعامالت ارتباط كل فقرة من ف .11
  97 .ارتباط المقاییس الفرعیة مع الدرجة الكلیة لمقیاس السلوك العدواني .12
  98  .معامالت الصدق التمیزي بین أعلى درجات وأدناها .13
  98  .الصدق الذاتي بین المقاییس الفرعیة واألداة ككل .14
ــامالت الثبــــات بطریقــــة التجزئــــة النــــصفیة و كرونبــــاخ ألفــــا للمقــــاییس الفرعیــــة  .15 معــ

  .واألداة ككل
99  

  100 .تعدیالت المحكمین على مقیاس قلق المستقبل .16
  100 .العبارات التي تم حذفها من مقیاس قلق المستقبل .17
معامـــل االرتبـــاط كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات مقیـــاس قلـــق المـــستقبل مـــع الدرجـــة الكلیـــة  .18

 .لمقیاسل

101  

  101 .یوضح معامالت الصدق التمیزي بین أعلى درجات وأدناها .19
  102 .ّمعامالت الصدق الذاتي بین المقاییس الفرعیة واألداة ككل .20
  102 .كرونباخ ألفا للمقاییس الفرعیة واألداة ككلو معامالت الثبات بطریقة التجزئة  .21
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  104 . الذات  وأبعاد السلوك العدوانيقیمة معامل االرتباط البسیط بین أبعاد تقدیر .22
ًمعـــامالت االنحـــدار المتعـــدد التـــي تبـــین أكثـــر أنـــوع تقـــدیر الـــذات تنبـــؤا بالـــسلوك  .23

 .العدواني

105  

معامالت االرتباط المتعدد والخطأ المعیاري لمعرفة درجة إسهام تقدیر الذات في  .24
 .ظهور السلوك العدواني

105  

إسهام كل بعد من أبعـاد تقـدیر الـذات فـي التنبـؤ معامالت االنحدار لمعرفة مدى  .25
 .بالسلوك العدواني

106  

الفــروق داللــة لمعرفــة ) ت(المتوســطات الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة و قیمــة  .26
 . في تقدیر الذاتبین الجنسین

107  

  108 .التباین األحادي لمعرفة الفروق بین تقدیر الذات وتقدیر الطالب .27
ومستواه التعلیمي على ولي األمر وظیفة التفاعل بین ّلثنائي لبیان ن اتحلیل التبای .28

 .تقدیر الذات

109  

ومستواه التعلیمي على ولي األمر وظیفة  یبن التفاعل بین ّن الثنائي تحلیل التبای .29
   .ّالسلوك العدواني

110  

  112 . في قلق المستقبلبین الجنسینلداللة الفروق ) ت(اختبار  .30
  113 .ًنحدار المتعدد لبیان أكثر أنوع تقدیر الذات تنبؤا بقلق المستقبلمعامالت اال .31
  114  .معامل االرتباط لمعرفة العالقة بین  قلق المستقبل والسلوك العدواني .32
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  قائمة المالحق
رقم 

 الملحق
رقم   الملحقالمحتـــوي

 الصفحة
 132 اناتیوضح أسماء األساتذة المحكمین لألدوات جمع البی  .1

 133 .مقیاس تقدیر الذات الصورة األصلیة  .2

 135 .مقیاس تقدیر الذات الصورة المبدئیة  .3

 137 .مقیاس تقدیر الذات الصورة النهائیة  .4

 139 .مقیاس القلق المستقبل  الصورة األصلیة  .5

 141 .مقیاس القلق المستقبل  الصورة المبدئیة  .6

 143 .ئیةمقیاس القلق المستقبل  الصورة النها  .7

 145 .مقیاس السلوك العدواني الصورة األصلیة  .8

 147 .مقیاس السلوك العدواني الصورة المبدئیة  .9

  149  .مقیاس السلوك العدواني الصورة النهائیة .10
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  املستخلص

 بالــسلوك العــدواني وقلــق  وعالقتــهعــن تقــدیر الــذات الكــشف ىهــدفت هــذه الدراســة إلــ 
أستخدم الباحث المنهج   لدى طالب جامعة دنقال، ةالدیموغرافیمتغیرات المستقبل و ببعض ال

تـم اختیـار عینـة الدراسـة طالب جامعة دنقـال  وتمثل مجتمع الدراسة في  ، االرتباطيالوصفي
عن طریق العینة العشوائیة الطبقیة من كلیات جامعة دنقال حیث اختار الباحث خمس كلیات 

ًطالبــا مــن ) 277(كلیــات حیــث  بلــغ حجــم عینــة الدراســة بطریقــة عــشوائیة مــن مجمــوع عــشر 
 -2012مــن جامعـة دنقــال  للعـام الدراســي ) 2747(مجتمـع الدراسـة الكلــي الـذي یبلــغ حـوالي 

 )ت(واســتخدم الباحــث طــرق متعــددة فــي المعالجــات اإلحــصائیة تمثلــت فــي اختبــار  م2013
لت ).كرونبــاخ الفــا(ثبــات  ، ومعامــل )بیرســون(للمجمــوعتین المــرتبطتین ومعامــل ارتبــاط  توص
ا ائج أھمھ ن النت ى مجموعة م ًوجـود عالقـة دالـة إحـصائیا بـین جمیـع أبعـاد تقـدیر : الدراسة إل

تقـدیر  جامعـة دنقـال،لـدى طـالب  عـائلي الذات وأبعاد السلوك العدواني ما عدا تقدیر الـذات ال
 بــین ذات داللــة إحــصائیةال توجــد فــروق  ،ًتنبــؤا بالــسلوك العــدواني الــذات العــائلي كــان أكثــر 

ً داللة إحصائیا ذاتال توجد فروق قدیر الذات لدى طالب جامعة دنقال، الذكور واإلناث في ت
ًیوجــد التفاعــل دال إحــصائیا بــین وتقــدیر الطالــب فــي العــام الماضــي، فــي الــسلوك العــدواني 

ر ومـــستواه  الـــسلوك العـــدواني ومتغیـــرات التقـــدیر الجـــامعي ووظیفـــة ولـــي األمـــتقـــدیر الـــذات و
 أسـالیب عـن االبتعـاد األسـرة علـىتوصـیات التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة، مـن أهـم ال .التعلیمي
 اإلیجـابي الـذات تقـدیر تنمیـة فـي فعـال دور مـن األسـرة تلعبـه لمـاً نظـرا ،سویةالـ غیـر المعاملـة

 یعمـال أن الوالـدین علـى یجـبوتشكیل شخصیة الفـرد خـالل الـست سـنوات األولـى مـن حیاتـه، 
 ،بها ویثقا ویقدراها أنفسهما یتقبال أن یستطیعا حتى أطفالهما، لدى إیجابیة اتجاهات تنمیة على

 ذات تنمیـة  مـن خـالل وسـائل اإلعـالم التـي تـساعد علـىأسـریة إرشـادیة بـرامج وضـع ضـرورة
 لـدى النفـسیة الـصحة علـى المـؤثرة الـسیئة ومظـاهره العـدواني الـسلوك عـن وتبعـدهما إیجابیـة،

ـــاء ـــدیر الـــذات وعالقتـــه:منهـــا كمـــا توصـــلت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن المقترحـــات  .األبن  تق
  .بالتحصیل الدراسي لدى طالب جامعة دنقال
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Abstract  
This study aimed to investigate the self-esteem and its 

relationship to aggressive behavior and Anxiety the future and some 
demographic variables at Dongola University students. The researcher 
used the analytical descriptive method. The Population of the study 
represents by University of Dongola students, the sample of  this study 
was chosen as stratified random sample from five out of ten Faculties 
University of Dongola. The sample total was (277) students from the 
whole sample number(2747) students registered in  the academic year 
2012-2013. The researcher use various methods for the statistical 
processing such as (t-test) for the two related groups, Person 
correlation coefficient and valid coefficient (Cronbach's Alpha). The 
main results of this study are :There is a significant statistical 
relationship between all the dimensions of the self- esteem  and the 
dimensions of aggressive behavior except the family self-esteem 
University of Dongola students, family self esteem is more predictive 
for aggressive behavior, No statistical significant differences in the 
aggressive behavior between males and females in self esteem for 
Dongola  University students, No statistical differences in the 
aggressive behavior and the student's average in the past year, No 
significance interaction between self esteem and aggressive behavior 
and  father's job and his academic level. The main recommendations 
are; The family shouldn't use bad treatment distance itself from the 
bad treatment, because it plays a great role in developing positive self 
and shaping the individual during the first six years of his life, The 
parents should deal with Attitude developing positive directions in 
their children until they accept their selves and trust them, 
Instructional programs should be put to help in developing positive 
self  and distance them from aggressive behavior and its bad 
phenomena that affect on psychological health of the students. The 
study also found a set of proposals, including: self-esteem and its 
relationship to academic achievement at Dongola University students 
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 الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

 
ُإن مـن نعـم اهللا علـى العبـد أن وهبـه القـدرة علـى معرفـة ذاتـه ووضـعها فـي الموضـوع الالئــق 
ًفإن جهل اإلنسان لذاته وعدم معرفته لقدراتـه یـؤدي إلـى أن یقـیم ذاتـه تقییمـا خاطئـا فإمـا أن یعطیهـا  ً

فاحتلــت الــذات بــذلك مكانــة ،  مــن شــأنها فیــسقط ذاتــهّأن یقلــلٕأكثــر ممــا تــستحق فیثقــل كاهلهــا، وامــا 
بـارزة فــي نظریاتهـا ومــدلوالتها وتعـددت اآلراء واختلفــت التیـارات التــي تناولـت فكــرة الـذات، وقــد أهــتم 

وكان للعلماء فـي تحدیـد مفهومهـا أبحـاث متعـددة أدت ، علماء النفس بالبحث في مدلوالتها وماهیتها
كـل منهمـا أن تـصبغ هـذا المفهـوم فـي إطـار الفلـسفة التـي تتبناهـا إلى وجـود مـدارس متعـددة حاولـت 

  .ونوع البحوث التي أجرتها
ًهناك متغیرات عدیدة من الممكـن أن تـؤثر سـلبا أو إیجابـا علـى تكـوین ذات الفـرد ومـن تلـك  ً

وغیرهــا مـــن العوامـــل ...المتغیــرات قلـــق المــستقبل والتنـــشئة االجتماعیــة والحالـــة الجــسمیة والـــصحیة 
ًحظ من ذلك أن تكیف الفرد مع أفراد مجتمعه سواء كان ذلك تكیفا سـلبیا أو إیجابیـا سـیؤثر علـى وال ً ً

الســتقرار أثنــاء وجــوده مــع شخـصیته فــإذا كــان تكیفــه بــصورة إیجابیــة أدى ذلــك إلــى شــعوره بــاألمن وا
ّضحة الثابتة أما إذا كان تكیفه بصورة سلبیة فقد یؤدي ذلك إلى شعوره بفقدان الصورة الوا، اآلخرین

ً ویكــون لدیــه صــراعات داخلیــة مزمنــة ویتجـــه نحــو الحیــاة بحــذر وبحمایــة شــدیدة لذاتــه فاقـــدا ،لذاتــه
 وأن قــدرة الفــرد علــى التوافــق النــاجح أو عدمــه یتوقــف إلــى حــد  كبیــر علــى ،ًاألمــل وشــاعرا بــالعجز

 مـدى نجاحـه فـي بنـاء خبرات الفرد التي اكتسبها من األسرة والمدرسة والمجتمـع الكبیـر وكـذلك علـى
  .     تصور إیجابي عن ذاته وتقدیره لها وعن إمكانیاته

 فـي شـتى أفـراده وقـوة صـحة تـوفر بمـدى تقـاس والـشعوب المجتمعـات وقـوة صـحة إن
 وتوجیـه راشـد سـدیدة، بتربیـة ّإال المتوازنة والقوة ّالصحة ّالناشئة لهذه تتوفر أن یمكن وال، المجاالت
 بمـا لإلنـسان المادیـة الراحـة أسـباب مـن كثیـر تحقیـق فـي نجحـت ٕوان  الحدیثـةفالمدنیـة لذا للسلوك،
 هـذه أبـرز النفـسیة ومـن المـشكالت مـن الكثیـر لـه خلقـت قـد :  فإنهـا تقنیـة معـدات مـن أنتجتـه

 هـذا تمیـز  وتكـاد،االنتـشار واسـعة ظـاهرة وهـو العـدواني، الـسلوك :النفـسیة والـسلوكیة المـشكالت
  ).63: 2007 العیسوي،(والتوترات راعاتلتلك الص نتیجة العصر

لمواجهـة  الفـرد یبـذلها التـي المحـاوالت ًمحـددا عـن ًتعبیـرا  یعبـر سـلوك البـشري الـسلوك إن
  ًوتـارة إلـى المجتمـع، یرضـاه ال سـلوك إلـى ًتـارة بـه تـدفع التـي الحاجـات مـن عـدد فلدیـه متطلباتـه،

 مجـاالت آثاره إلى وتمتد بالخطورة، یتمیز كسلو  العدواني والسلوك .والثناء الحمد له یجلب سلوك
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 قدیمـة ظـاهرة العـدوان  ظـاهرة،التعلمیـة التعلیمیـة العملیـة مـع ویتـداخل االجتمـاعي، والنمـو التفاعـل
تعـالى  اهللا قـول فـي آدم ابـن خـالل قـصة مـن ّیتـضح وذلـك خلقـه، منـذ باإلنـسان وارتبطـت ًجـدا،
ََفطوعت له نفسه قتل َأخیه فقت َ َ َِ ُ ُ َُ َ َ َّ َله فَأصبح من الخاسرینَ َِ ِ َ َ َ ُ َ"  30:المائدة."  

ًیحظى السلوك العدواني باهتمام كبیر لدى علماء النفس في العصور الحدیثة نظرا النتـشاره   
 الســیما بعــد مــا أصــبح مــن المــشكالت ،بنــسب مرتفعــة بــین مختلــف الفئــات العمریــة فــي المجتمعــات

ّعتباره سلوكا غیر مقبول اجتماعیا لما له من نتائج السلوكیة الشائعة لدى طالب الجامعات وذلك با ً ً
  ).15: 2008سلیمان،(سلبیة 

أحد  وسیظل ،التربوي المجال في المهمة القضایا من العدواني السلوك كما یعد
 السلوك العدواني أن الباحثین من كثیر ویرى والدراسة، والتمحیص بالبحث الجدیرة الموضوعات

 یمكننا بحیث ال األسباب متباین المتغیرات، متشابك األبعاد، متعدد إنساني، سلوك أي شأن شأنه
 فسرت السلوك التي النظریات تعددت ودوافعه العدوان أشكال تعدد ومع واحد، تفسیر إلى رده

  ).15:م 2001،العقاد(العدواني
إن ظهـــور الـــسلوك العـــدواني لـــدى الطالـــب الجـــامعي هـــو دلیـــل علـــى ســـوء التكیـــف والتقـــدیر   

ي لذاته حیث  بدأ لألسف یظهر لنا بعض من تشوهاتنا االجتماعیة واألسریة على السطح فـي السلب
اآلونة األخیرة والمتمثلة في العنف والسلوك العدواني والذي أضحى من أخطـر مـشكالت مجتمعاتنـا 

وظهــــرت العدیــــد مــــن الدراســــات المــــسحیة فــــي أمریكــــا وبریطانیــــا أن العــــدوان مــــن أكثــــر .المعاصــــرة
  ).6: 1998محمود، (ت السلوكیة لدى الطالب المشكال

 ألنهـم بأسـره بـالمجتمع اهتمـام الجامعـة، طلبـة لـدى المـستقبل بدراسـة قلـق االهتمـام إن
 إلـى تتحـول أن یجعلهـا تجاهلهـا، أو طاقـاتهم إغفـال وأن القریـب المـستقبل فـي سـیقودون المجتمـع

 لـم إذ .واحـد آن فـي ومجتمعهـا اتهـاذ تـدمر تدمیریـة، طاقـات إلـى تتحـول أو ومبدعـة طاقات منتجة
علـى (بهـا  تفتـك التـي الـسلوكیة واالضـطرابات األمـراض مـن كثیـر عـن ًبعیدا ًمناسبا ًلها مخرجا تجد

  .)86:م 1999وعبد اهللا، 
ًإن أحد مصادر القلـق هـو توقـع تهدیـد مـا، سـواء كـان هـذا التهدیـد معلومـا أو غامـضا فمـن . ً

ٕوال ینشأ القلق من ماضـي الفـرد وانمـا هـو خـوف مـن  .ث المستقبلیةالبدیهي إن التوقع یرتبط باألحدا
فالقلق ینجم مـن الخـوف بـشأن . ّالمستقبل وما یحمله من أحداث تهدد وجود الفرد أو سالمته وراحته

ّوالتفكیـر بـشأن األحـداث المـستقبلیة ال تـشكل مـشكلة إال إذا . أمور یتوقع الفرد حدوثها فـي المـستقبل
 ال یمكــن الــسیطرة علیــه ویكــون عندئــذ القلــق حالــة مزمنــة یــصعب التعامــل معــه كــان یــصاحبها قلــق

(Barlow, 2000 : pp1247-1263).  
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إذ أنه هو أسـاس جمیـع ، فالقلق لب وصمیم الصحة النفسیة ، القلق من أهم سمات العصر
وهــو أیـــضا أســـاس جمیـــع اإلنجـــازات االیجابیــة فـــي الحیـــاة مـــن جهـــة ، األمــراض النفـــسیة مـــن جهـــة 

واضـــطرابات ، أخـــرى، فهـــو باتفـــاق جمیـــع مـــدارس علـــم الـــنفس األســـاس لكـــل اخـــتالالت الشخـــصیة
ٕلكنــه فــي الوقــت نفــسیة وان لــم ینتبــه إلــى ذلــك الكثیــرون المنطلــق لكــل اإلنجــازات البــشریة ، الــسلوك 

  ).1 : 1986، القطان(
ورة انغمـــار  فالرضـــیع یعـــیش القلـــق فـــي صـــ،        إن ظـــاهرة القلـــق تـــصاحب اإلنـــسان منـــذ مولـــده

ً لیتعلم بعد ذلك أن یستأنس جزءا من هذا القلق یـستخدمه إشـارة إنـذار لتحریـك مبـدأ -صدمة المیالد
   ).99 : 1979، مخیمر(اللذة واأللم الستنهاض الدفاعات

فـالفرد یـؤثر فـي . مما تقدم یرى الباحث أن بناء الذات یخضع للمعاییر السائدة فـي المجتمـع
إال أنـه ینبغــي االلتفـات إلــى أن الفــرد . وبمقــدار هـذا التــأثر ونوعــه تتـشكل ذاتــهاآلخـرین ویتــأثر بهـم، 

َإن اللــه ال یغیــر مــا : (ًلــیس منــزوع اإلرادة، بــل إن لــه دور فعــال فــي بنــاء ذاتــه مــصداقا لقولــه تعــالى ُ ِّ ََّ ُ َ َّ ِ
ْبقوم حتى یغیروا ما بَأنفسهم َ ِْ ِ َّ ٍ ِِ ُ ََُِّ ُ ة الكریمة تدلل على أن عملیة بناء فهذه اآلی" . 11سورة الرعد اآلیة) " َ

الذات للفرد أو لمجموعة أفراد یتطلب وجود دافع قوى لعملیة التغییر، فالفرد في عملیة التغییـر البـد 
أن یمیز بین الصالح والطالح ولیس كل ما یملى علیه یلزم به، إذ أن المطلوب منه في هذا السیاق 

ن هنـا یتـضح لنـا مـدى تـأثیر القلـق والـسلوك العـدواني ومـالتمییز بین ما هو إیجـابي ومـا هـو سـلبي، 
ًعلى تقدیر الذات للفرد سلبا وایجابا  ومن ثم رأى الباحث أن یعنى في هذه المحاولة البحثیة بدراسة  ًٕ

  . العالقة بین تقدیر الذات والسلوك العدواني وقلق المستقبل
 

بلـورة  فـي تقـدیر الـذات مفهـوم أهمیـة للباحـث تبـین والمالحظـة، واالطـالع الدراسة خالل من
الفـرد  تقبـل فـي أهمیتـه وكـذلك الشخـصیة، بلـورة فـي العناصـر أهـم أنـه اعتبـار علـى الفـرد شخـصیة

ة، كمـا أن الباحـث شـاهد الحیـا فـي المتعـددة اتهنـشاط وأوجه السلوك تنظیم في مساهمته ومدى لذاته
 بعـد التخـریج وعـن تـوفیر الوظـائف وعـن شـأن العدید من الطالب وهـم یتحـدثون عـن شـأن مـستقبلهم

الطــالب الــذین تخرجــوا مــن الجامعــات ولــم یحــصلوا علــى وظــائف واألعمــال الهامــشیة التــي ال تلیــق 
بالمستوى التعلیمي  وكذلك االنفعال والغضب السریع بین الطالب والتـوتر الملحـوظ كـل ذلـك وغیـره 

أنها تخفـف هـذه المـشكالت وعلیـه تتمثـل مـشكلة ة علمیـة مـن شـبدراسـ القیـام أهمیـةدفع الباحـث إلـى 
  : التساؤل التالي خالل من أدق وبشكلالدراسة 

ما طبیعة العالقة االرتباطیة بـین تقـدیر الـذات والـسلوك العـدواني وقلـق المـستقبل وبعـض المتغیـرات 
  :وتتفرع منه التساؤالت التالیة الدیموغرافیة لدى طالب جامعة دنقال؟ 
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تباطیه طردیة موجبة بین تقدیر الذات المنخفض  والسلوك العدواني لدى هل توجد عالقة ار .1
 طالب جامعة دنقال؟ 

ًهــل توجــد عالقــة موجبــة دالــة إحــصائیا بــین قلــق المــستقبل والــسلوك العــدواني لــدى طــالب  .2
  جامعة دنقال؟

 ًما أكثر أنواع تقدیر الذات تنبؤا بالسلوك العدواني لدى طالب جامعة دنقال؟  .3
روق ذات داللـــة إحــصائیة بـــین الـــذكور واإلنـــاث فــي تقـــدیر الـــذات لـــدى طـــالب هــل توجـــد فـــ .4

 جامعة دنقال؟
ًذات داللــــة إحــــصائیا فــــي الــــسلوك العــــدواني وتقــــدیر الطالــــب فــــي العــــام عالقــــة هــــل توجــــد  .5

 الماضي؟
ًهل یوجد التفاعل دال إحصائیا بین تقدیر الذات و السلوك العدواني ومتغیرات ووظیفة ولي  .6

 ه التعلیمي؟األمر ومستوا
ًهـــل توجـــد فـــروق ذات دالـــة إحـــصائیا بـــین الـــذكور واإلنـــاث فـــي قلـــق المـــستقبل لـــدى طـــالب  .7

 جامعة دنقال؟
 ًما  أكثر أنوع تقدیر الذات تنبؤا بقلق المستقبل لدى طالب جامعة دنقال؟ .8

 
  :یلي فیما الدراسة هذه أهمیة       تكمن

بظـاهرة الـسلوك  وعالقتـه الـذات تقـدیر  موضـوع ىعلـ واالهتمـام الـضوء مـن المزیـد تلقـي .1
طـالب  لـدى تقـدیر الـذات علـى الدیموغرافیـة المتغیـرات بعـض العدواني وقلق المـستقبل وأثـر

 .جامعة دنقال
فـي ًا كبیـر ًادور لهـا الطـالب التـي فئـة وهي المجتمع، من وحساسة هامة فئة على تجري إنها .2

 .المجتمع
 تقـدیر الـذات موضوع بخصوص السابقون الباحثون به جاء مال ًاستكماال الدراسة هذه تعتبر .3

 .وعالقته بموضوعات المختلفة
 وذلـك عملهـم، أثنـاء تعترضـهم التـي مـشكالتهم فهـم تحاول الدراسـة مـساعدة الطـالب علـى  .4

 .بتوصیاتها والعمل الدراسات من وغیرها الدراسة هذه بنتائج األخذ من خالل
أو  الموضـوع، نفس في ستلیها التي للدراسات سابقة ودراسة مفتاح بمثابة الدراسة هذه تكون .5

  .أخرى مناطق في له مشابه موضوع في
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ً والهـدف مـن الدراسـة یفهـم عـادة علـى ،       لكل دراسة هدف أو غرض یجعلهـا ذات قیمـة علمیـة

 الــذي یــسعى إلــى أنــه الــسبب الــذي مــن أجلــه قــام الباحــث بإعــداد هــذه الدراســة و البحــث العلمــي هــو
واهتمــت هــذه ) 55: 1998،شــفیق(تحقیــق أهــداف عامــة غیــر شخــصیة ذات قیمــة و داللــة علمیــة 

الدراســة بتقـــدیر الــذات وعالقتـــه بالــسلوك العـــدواني وقلــق المـــستقبل علــى وجـــه التحدیــد حاولـــت هـــذه 
  الدراسة معرفة اآلتي

  .ى طالب جامعة دنقال بین تقدیر الذات المنخفض والسلوك العدواني لدالعالقة معرفة  .1
 .  ًالتعرف على أكثر أنواع تقدیر الذات تنبؤا بالسلوك العدواني لدى طالب جامعة دنقال .2
 .بین الذكور واإلناث في تقدیر الذات لدى طالب جامعة دنقالالكشف عن طبیعة الفروق  .3
 .بین السلوك العدواني وتقدیر الطالب في العام الماضيالتحقق من وجود فروق  .4
وظیفـــة ولـــي  لـــذات و الـــسلوك العـــدواني ومتغیـــراتف علـــى مـــدى التفاعـــل بـــین تقـــدیر االتعـــر .5

 .األمر ومستواه التعلیمي
 .عالقة بین الذكور واإلناث في قلق المستقبل لدى طالب جامعة دنقالال الكشف عن .6
 .ًالتعرف على أكثر أنوع تقدیر الذات تنبؤا بقلق المستقبل لدى طالب جامعة دنقال .7
 . بین قلق المستقبل والسلوك العدواني لدى طالب جامعة دنقالقةمعرفة العال .8

 
بــــین تقــــدیر الــــذات المــــنخفض والــــسلوك ذات داللــــة إحــــصائیة توجــــد عالقــــة طردیــــة موجبــــة  .1

  .العدواني لدى طالب جامعة دنقال
عــة ًتقــدیر الــذات العــائلي أكثــر أنــواع تقــدیر الــذات تنبــؤا بالــسلوك العــدواني لــدى طــالب جام .2

 .دنقال
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في تقدیر الذات لدى طالب جامعة  .3

 .دنقال
 .ًال توجد فروق فردیة داللة إحصائیا في السلوك العدواني وتقدیر الطالب في العام الماضي .4
وظیفة قدیر دواني ومتغیرات التًال یوجد التفاعل دال إحصائیا بین تقدیر الذات و السلوك الع .5

 .ولي األمر ومستواه التعلیمي
 .ًتوجد فروق فردیة دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في قلق المستقبل لصالح اإلناث .6
 .ً الذات العائلي أكثر أنوع تقدیر الذات تنبؤا بقلق المستقبل لدى طالب جامعة دنقال .7
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عـدواني لـدى طـالب جامعـة ًتوجد عالقة موجبة دالـة إحـصائیا بـین قلـق المـستقبل والـسلوك ال .8
 .دنقال

 
           لكل دراسة مجاالت رئیسیة ثالثة وهى المجال البـشرى والزمنـي والجغرافـي وهـى كالتـالي 

  .في الدراسة الراهنة 
 .اقتصرت هذه الدراسة طالب على جامعة دنقال :الحد البشرى  .1
لـــى عینـــة مـــن طـــالب جامعـــة دنقـــال قـــام الباحـــث بتطبیـــق أدوات الدراســـة ع: الحـــد الزمنـــي  .2

 .م2013 -م2012المسجلین  أجریت هذه الدراسة في العام الدراسي 
  .یشمل جامعة دنقال بالوالیة الشمالیة: الحد الجغرافي  .3

. 
عبارة عن اتجاه یعبر عن أدراك الفرد لنفسه وعن قدرته نحو كل ما یقـوم بـه  : الذات تقدیر .1

ً ویتكون هذا االتجاه فـي إطـار حاجـات الطفولـة وخاصـة الحاجـة إلـى ،من أعمال وتصرفات
أمـا الباحـث فیعرفـه   ).71 : 1979، فهمـي و القطـان(االستقالل والحریة والتفوق والنجـاح 

المـــستخدم فـــي  یـــاس تقـــدیر الـــذاتًإجرائیـــا بأنـــه الدرجـــة التـــي یحـــصل علیهـــا الطـــالب فـــي مق
 .الدراسة، التي تعكس تقدیر الذات لدیهم

 هو النزعة أو مجمل النزعات التي تجسد في تصرفات حقیقیة أو خیالیة : العدواني السلوك .2
أمــا الباحــث  ). 94: 1988،العـسكر(ٕترمـي إلــى إلحـاق األذى بــأخر وتــدمیره وأكرهـه واذاللــه

إلحـاق األذى  ل أو فعل أو إشارة تقـدیر یقـصد بـههو كل قو: یتبني التعریف اإلجرائي اآلتي
خرین وهو یمثل الدرجة التي حصل علیها الفرد من خـالل المتغیـرات المقیـسة أو الدمار باآل

 . في مقیاس السلوك العدواني
و اضطراب نفسي المنشأ ینجم عـن خبـرات ماضـیة غیـر سـارة، أ هو خلل   :قلق المستقبل .3

 وتحریف إدراكـي معرفـي للواقـع وللـذات مـن خـالل استحـضار للـذكریات والخبـرات همع تشوی
حــض لإلیجابیــات الخاصــة بالــذات والواقــع، میــر الــسارة، مــع تــضخیم للــسلبیات الماضــیة غ

 لتـــدمیر الـــذات والعجـــز هدفعـــیتجعـــل صـــاحبها فـــي حالـــة مـــن التـــوتر وعـــدم األمـــن، ممـــا قـــد 
الواضح وتعمیم الفشل وتوقع الكوارث، وتؤدي به إلى حالة من التشاؤم من المستقبل، وقلق 

لمشكالت االجتماعیة واالقتصادیة المستقبلیة المتوقعـة، التفكیر في المستقبل، والخوف من ا
أمـا التعریـف اإلجرائـي فیـرى  ).34 :2005،شـقیر(واألفكار الوسواسیة وقلق الموت والیأس 
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الباحـث أنـه الدرجـة الكلیـة التـي یحـصل علیهـا المـستجیب مـن خـالل إجاباتـه لفقـرات مقیــاس 
 . قلق المستقبل المستخدم في الدراسة

 افتتــاح جامعــة وادي النیــل 1991فــي إطــار ثــورة التعلــیم العــالي شــهد عــام  : جامعــة دنقــال .4
بــاإلقلیم الــشمالي ومقرهــا مدینــة الــدامر عاصــمة اإلقلــیم، ومــن بعــد ذلــك مــع الحــدث الكبیــر 
لتطبیق الحكم الفیدرالي، تم تقـسیم تلـك الوالیـة إلـى والیتـین همـا نهـر النیـل والـشمالیة وعنـدها 

یــات وادي النیـــل وقیــام جـــامعتین تــضم كـــل واحــدة منهـــا الكلیــات التـــي ًتقــرر أیــضا تقـــسیم كل
  )1.(م1994-م 1993تستوطن الوالیة الجدیدة وهكذا نشأت جامعة دنقال في عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .م2015جامعة دنقال، كتیب التعریف بالجامعة ، إدارة اإلعالم والعالقات العامة  1
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
Self Esteem 

  :تمهید
إلى نفسه بطریقه ما، فالبعض یرون أنفسهم أقل من اآلخرین وهذا إن كل فرد ینظر 

والبعض اآلخر . ٕینعكس على سلوكهم فنجدهم ال یتصرفون بحماس واقبال نحو غیرهم من الناس
یقدرون أنفسهم حق قدرها وذلك سینعكس على سلوكهم نحو غیرهم فنجدهم یتصرفون أفضل مع 

الفرد فهو یسعى  لشخصیة ّالنفسي البناء علیها یقوم نأ یجب أساسیة لبنة الذات فتقدیر. غیرهم
) هو من(حول متصاعد فهم عملیة إلى یشیر الذي األمر وتحقیقها، نفسه وتقدیرها إلیجاد ًدائما

على  یكونوا وأن الحیاة في ناجحین أبناءهم یكون أن إلى یطمحون األولیاء وجمیع). سیكون من(
 بأجسام األبناء بالعنایة تنحصر ال األولیاء فمهمة باالفتخار، ورّوالشع بالنفس ّالثقة من عالیة درجة

 تجاه وقیمهم ومشاعرهم شخصیاتهم تشكیل في األول الدور لهم بل فقط، جیدة بصحة لیتمتعوا
  .لذاتهم واحترامهم لكرامتهم بأنفسهم وتقدیرهم ثقتهم تزداد ًایجابیا ذواتهم تقدیر یكون فعندما، أنفسهم

 العشرین بدأ القرن بدایة مع لكنه مهملة، كانت التي ّالسیكولوجیة المفاهیم من الذات تقدیر
 ویـدور حولـه الخلـط مـن قلیـل غیـر قـدر یتـضمن ًمفهومـا زال مـا أنـه رغـم البـاحثین باهتمـام یحظـى
  .به ّواللصیقة منه القریبة المصطلحات لتعدد ًنظرا  والنقاش الجدل من الكثیر

ّالتعقید، تتضمن   تكوینیة وعملیة نمائیة مستمرة في غایةّإن الشخصیة اإلنسانیة ظاهرة
ّالتفاعل بین الفرد وبیئته المادیة والنفسیة واالجتماعیة وهي اإلطار الخاص بالفرد، والذي تنتظم فیه  ّ

والنفسیة وخالصة خبرته التي مر بها، وما اكتسبه من أفكار ومعتقدات  طبیعته الجسمیة والعقلیة
المختلفة،   مقصودة، والتي تتفاعل فیما بینها في مواجهة المثیرات البیئیةمقصودة وغیر بصورة

هذا التفاعل في موقف معین،  مؤدیة إلى استجابات خاصة تدل على الكیفیة الفریدة التي مر بها
عامل الوراثة،  :الدرجة من األهمیة، وهما ومعني ذلك أن الشخصیة ترتكز على عاملین لهما نفس

ّالبیئة، وأن النمو الطبیعي للشخصیة ال یتم إال بالتفاعل بین هذین  التي تكتسب منوعامل الخبرة، 
طبیعة جذابة  أن الذات تنظیم یحدد للفرد شخصیته وفردیته تظهر معها" أدلر " ویعتبر  العاملین

مركز الشخصیة التي تتجمع حولها  التي تحدد له أسلوبه المتمیز في الحیاة  ولما كانت الذات هي
 فإن تحقیق الذات هو الغایة التي ،بالتوازن والثبات  النظم األخرى، وهي التي تمد الشخصیةكل
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تحقیق الذات أفضل أشكال التوازن والتكامل واإلمتزاج المتجانس لجمیع   یعني،ینشدها اإلنسان
 ).  119 : 1978و لیندزي،(الشخصیة  جوانب

لإلنسان، قد أشـار إلیها العدید من  إن مفـهوم تقدیر الذات نابع من الحاجات األساسیة
َصمم سلم  ، حیث Maslow " ماسلو" أمثال  ّالمنـظرین في مجال علم النـفس بوجه عام،

وتأكیدهما  " فروم و روجرز"  وكذلك ،الذات وتحقیـقها فـي أعاله وتقـع الحاجة لتـقدیر، الحاجات
 ). 94: م 1994غریب، (على أهمیتها في تحقیق الصحة النفسیة لألفراد 

إن العوامل التي تؤثر في تقدیر الفرد لذاته كثیرة منها ما یتعلق بالفرد نفسه مثل استعداداته 
ومنها ما یتعلق بالبیئة الخارجیة ، وقدراته والفرص التي یستطیع أن یستغلها بما یحقق له الفائدة

النطالق واإلنتاج واإلبداع فإن وباألفراد الذین یتعامل معهم فإذا كانت البیئة تهیئ للفرد المجال وا
أما إذا كانت البیئة المحیطة به تضع العوائق أمام الفرد بحیث ال یستطیع أن ، تقدیره لذاته یزداد

كذلك فإن نمو ، یستغل قدراته واستعداداته وال یستطیع تحقیق طموحاته فإن تقدیر الفرد لذاته ینخفض
وقفیة فحسب ولكنه یتأثر بعوامل دائمة مثل ذكاء الفرد وقدراته تقدیر الذات ال یتأثر بالعوامل البیئیة والم

   ). 13:م 1993،عبد الفتاح(العقلیة وسمات شخصیته والمرحلة العمریة والتعلیمیة التي یمر بها
 فلقد علم النفس، مجال إلى المفهوم هذا إدخال  في "و كولي مید مارجریت" من لكل الفضل یرجع

 الذي للسلوك تعریفه خالل ذاته من عن مفهومه تكوین مرحلة إلى یأتي الفرد أن" مید مارجریت "افترضت
ذاته  عن الفرد صورة "كولي" اعتبر بینما تجاه اآلخرین، فعله رد خالل من وكذلك به، یقوم أن ینبغي

 و الذات تمثل جوهر ،المراویة الذات "كولي" علیها أطلق ولقد له، اآلخرین تقییم النعكاسات المحصلة
شخصیة التي تؤثر بشكل بالغ على سلوك الفرد وتصرفاته، وأن مفهوم الذات یمثل أحد المفاهیم ال

  ).103 :2003الخطیب وآخرون،(األساسیة التي توضح معالم الشخصیة 
 في یغالي الفرد فقد للذات، وموضوعیة سلیمة ورؤیة وعى عن یتمخض الذات تقدیر إن

 اآلخرین، مقبول من غیر یجعله الذي الذات رطانبس وصفه یمكن بما ویصاب لذاته، تقدیره
  ).173 :1993كامل،(اللفظیة  العدوانیة: ومنها العدواني السلوك أنواع من نوع ویرتكب

یرى الباحث أن تقدیر الذات هو وضع مفهوم شامل للفرد عن نفسه تساهم فیه مؤسسات 
ًالتنشئة االجتماعیة سواء كان إیجابیا أو سلبا وفق المواقف  التي یتعرض إلیها الفرد في مراحل ً

  .عمره المختلفة
  :اإلنسـانیـة وتـطورها الـذات

مفهوم الذات هو الذي یجعل األفراد یختلفون  فیما بینهم ویجعلهم منفردین في نظرتهم    
  ).98: 1977زهران،(للعالم الذي من حولهم 
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 ظهور لمفهوم إن شخصیة اإلنسان تنمو على عدة مراحل أولها مرحلة الرضاعة فأول
ًالذات لدى الطفل یأتي من خالل تفاعله مع البیئة فضال عن إحساسه بالذات الجسدیة التي تنمو 

 یتدرج من اإلحساسات العضویة التي تترك أثارها في نفسه وطریقته الممیزة إلدراك جسمه، بعدها
 الطفل وصول فعند سةإلى المدر البیت من عالقته وتنتقل االستقاللیة باتجاه بالتطور الطفل نمو
 بالذات وتفكیره باالستقاللیة إحساسه واجبات إلنجاز بالشعور یبدأ بعدها وما المراهقة عمر إلى

 الدین حول القرارات واتخاذ باالستقرار الفرد یتصف الشباب مرحلة واالتجاهات وفي القیم باستخدام
 الفرد لدى یكون وقد الذات، وممفه ًجزءا من جمیعها لتصبح الحیاة مختلف مجاالت في والسیاسة

بها  وبعكس  یقوم التي األعمال وفي اآلخرین مع معامالته في ًوأمنا ثقة تجعله أكثر إیجابیة ذات
  ).91: 1976غنیم،(الشخصیة وضعیف ًقلقا تجعله السلبیة التي الذات

ًا  ًاتصاال مباشر النفسي یتصل وتكوینه وشخصیته الفرد سلوك إن تقدم یرى الباحث مما 
  . علیها یترتب وما نموه بمراحل

 التي واختلفت التیارات اآلراء وتعددت الشخصیة نظریات في بارزة مكانة إن الـذات احتلت
 تحدید في وماهیتها، وكانت لهم مدلولها في بالبحث النفس علماء اهتم وقـد .الذات فكرة تناولت

 في المفـهوم هذا تصبغ أن منها كل ولتمتعددة، حا مدارس وجود إلى أدت متعددة ًأبحاثا مفهومها
 أهمـیة على المدارس تلك أصحاب ركز التي أجرتها وقد البحوث ونوع تتبناها، التي الفلسفة إطار
 ال ًسلیما بناء الشخصـیة بناء  أن "فروید" رأى فقد ًسـویا، ًنموا الفرد ونموها شخصیة تكوین في الذات
ما  كل یحوي الذي النفـس من الجزء ذلك ("  (ID) الهو "رغبات ینب التوازن من حدث نوع إذا ّإال یتحقق

 السلطة هي( (Ego) األنا ومطـالب) العقلیة المكبوتة ًأیضا العملـیات ویحـوي غریزي أو موروث هو
 داخل یوجد) Super Ego( األعلىاألنا ونمو "هو" ال ًخاضعا لرغبات ویظل الكلیة للشخصیة اإلرادیة

 رغباته من ًكافیا ًقدرا یشبع أن الفرد وعلى ،)للمجتمع التقلیدیة للقیم الداخلي ممثلال أنه حیث الفرد
 له تسمح وبطریقة بالضرر یصاب أن دون ذلك یفعل أن الوقت، وعلیه طوال  باإلحباط یشـعر أن دون

هذا  قتحقـی في الفرد نجاح وبمدى .السهل باألمر هذا یكون ال وقد ومقـبول، شخص مهذب بأنه بالشـعور
 لدیه یتكون وعندئـذ ویرضاها یحبها نفسه عن صورة الذات أي مفهوم من مقبول قدر لدیه ینمو التوازن
  ). 206 - 205: 2000 رمضان،(مرتفعة  لذاته بدرجـة موجب تقدیر

 وجود  نفسه أحد تبین لما ولـواله اإلنسان، في طبیعي أمر وتقدیرها بالذات إن الشعور
 شكل في فیبدو الشـعور بالذات هذا یشتد وقد نوعه، أفراد من سواه منع به یتصف الذي الذاتي

الكفاءة              بعدم واإلحساس النقص مشاعر في فیبدو یضعف قد أو بالنفس، الثقة من زائد
  ). 1 :1982 الحافظ، عبد(
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 ذاته وبما أن الطفل ال یستطیع أن یالحظ، ًإن مفهوم الذات یتأثر كثیرا بالخبرات الحیاتیة 
بموضوعیة كما أنه ال یقوم بمقارنة موضوعیة بین ذاته واألطفال اآلخرین في نفس عمرة لذا فإنه 
ًیعتمد كثیرا على تفاعالت اآلخرین من اجل الحصول على أدلة وتأیید حول قیمته وجدارته 

 كما أنه یركز على تقییم صریح للنقاط الحسنة والسیئة في الفرد ). 85 : 1978، األشول (
)English , 1958 : 138  .(   

علـى  نفـسه یفـرض أن اسـتطاع حیـث الخمـسینات أواخـر إلـى الـذات تقـدیر مفهـوم یرجـع
 بـدأ یحظـى ثـم للـذات نظریته إطار ضمن بالبحث  Carl Rogersروجرز كارل تناوله وقد العلماء
 أكثـر الـذات   عـنRogers) 1951(روجـرز  كـارل" كتابـات النفسیة وتعتبر المفاهیم بین بالمكانة

 مـن الـذات لنظریـة ًمتكامال  ًإطارا  وضع من أول أنه كما  ًواكتماال ًتنظیما هذا المجال في قدم ما
 حول العمیـل، المتمركز بالعالج المعروف أسلوبه في ذلك من ویتضح والتطبیقیة، الناحیة النظریة

 معرفـي عقلـي أنهـا تنظـیمب ویعرفهـا للشخـصیة، "روجـرز" نظریـة فـيًا محوریـًا مفهومـ الـذات وتعتبـر
 .المتعددة وعالقاته للفرد بالسمات الممیزة تتعلق التي الشعوریة والقیم والمفاهیم المدركات من منظم
 الـذات خـصائص أن فـي "روجـرز آلراء كـارل ًاطبقـ الـذات خـصائص "رمـضان " ذكـر وقـد
  ).        398 : 2000رمضان،(هي
  .به وخاصة المحیطة فیها یعیش التي البیئة وبین لحيا الكائن بین التفاعل من الذات تنمو  -1
  .مشوقة بطریقة وتدركها اآلخرین قیم وتتمثل تستوعب أن للذات یمكن  -2
 .الذات یسایرًا سلوك ویسلك یكافح الحي الكائن أن  -3
  .والتعلم للنضج نتیجة للتعدیل قابلة الذات أن -4
 الكائن ذاته، یذكر ویحقق واقعیة، أكثر تصبحو الذات على تغیرات تظهر الناجح العالج  في-5
 المجال بین تام توافق في حالة تتمثل الشخصیة في النمو درجات أقصى أن  یرى "روجرز"

 ومن الداخلي َالتوتر من الفرد تحرر فإنها حالة التحقق وفي الذات، وبین )الخبرة عالم( الظاهري
  . نفسي استقرار تحقیق من وتمكنه القلق،

باحث أن جذور تقدیر الذات في شكلها السوي أو السلبي تبدأ من المرحلة األولى من یرى ال  
ًحیاة اإلنسان، إذا شكلت تشكیال صحیحا أتسم الفرد في حیاته المقبلة بمفهوم إیجابي عن نفسه  ً
وهذا یتطلب تكوین سلیم لشخصیة الفرد السیما في مرحلة الطفولة المبكرة في مرحلة نمو الضمیر 

 أي أنه یبدأ بتعمیم السلوكیات ، تبدأ مؤشرات ظهورها في نهایة السنة الثانیة من عمرهوالتي
  . المحسوسة الخاصة بما یحب وما ال یحب لتشمل كل السلوكیات فیما بعد

  : Self - Conceptالـذات  تعریف مـفـهوم
م تشكیلها یعرف مفهوم الذات بصفة عامة بأنه ادراكات الفرد عن نفسه، وهذه اإلدراكات یت
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من خالل خبراته وتفسیراته للبیئة التي یعیش فیها، وبتقییمات اآلخرین المهمین في حیاته 
  . (Shavelson & Stanton, 1976, P.411)وسلوكه  )  (attributionsلمواصفاته 

اقتبسه مفكرو الیونان  حیث إن مفهوم الذات مر منذ القدم بنمو دیني وفلسفي عبر التاریخ،
 الذي عبر عن مفهومه للذات بأنها "سینا ابن" و احتضنه مفكرو العرب منهم" أرسطو –أفالطون "

مختلفین حول مفهوم الذات " جون لوك "و" بیركلى"أن جاء  الصورة النمطیة للنفس البشریة إلى
  ). 82: 1977زهران، (والروح  مستخدمین الذات

ًیمیزوا تماما  ان متعددة ، ولمإن أصحاب النظریة الشخصیة قد استخدموا مفهوم الذات بمع
لهذه المصطلحات، فقد اعتبرت  بین مصطلحي األنا والذات، وذلك لعدم وجود شواهد مقبولة وعامة

ّإال أن مفهوم الذات عاد  التي یكونها الفرد تجاه نفسه، الذات بأنها مجموعة من االتجاهات والمشاعر
" مید" ً ُأبقى على المفهوم حیا بواسطة العلماء أمثالالنظریات المعاصرة بعد أن لیحتل مكان الصدارة في

  .)38: 1987إبراهیم، ( للنظریات المعاصرة" ولیم جیمس"وذلك بعد أن مهد  ،"جون دیوى"و
ًإن تقدیر الذات مفهوما متصال اتصاال وثیقا بمفهوم الذات وهو جانب منه ألن أحكام  ً ً ً

بأن الطفل عند میالده ال ، اآلخرین عن نفسه نالقیمة متضمنة فیما یتعلمه الفرد منذ طفولته م
كافة مكونات البیئة من حوله ،و یكون ما یدركه  متمیز و منفصل عن ًیكون واعیا بنفسه كمخلوق

ویظل على هذا  وهو في حالة عجز واتكال، فیخرج إلى العالم هو الشعور بالراحة والتعب، عندئذ
من مثیالتها لدى أي كائن آخر، ومن   ، تكون أطولالحال لفترة إذا ما قورنت بفترة حیاته كلها

أو انعدام قدرته ، وفى طریقه إلى  في البدایة وجوده المنطقي أن نفترض أن الطفل اإلنساني یجهل
  .)83 :1995بنیس،(باعتماده وعجزه بالنسبة للراشدین  النضج یزداد وعیه

إلى سن الثالثة في األغلب، و یصل الطفل  ّإن إدراك الذات یصل إلى درجة من الوضوح عندما
إلى الخبرات التي ضعف ذاكرة الطفل وافتقاره : ألسباب عدیدة منها یتأخر إدراكه لذاته قبل هذه السنة

  ).120 :1987 أبو زید،(تمیز الذات عن البیئة ؛ فضال عن عجزه اللغوي  تمكنه من
 أوائل من ) 31 :1999دویدار،( المذكور William James) 1908(جیمس  ولیم یعتبر

 نمو عن الحدیث في ًأساسیا ًمصدرا تعتبر كتاباته زالت وما  الذات، بعلم اهتموا الذین العلماء
 ما لكل الكلي المجموع أنها :ویرى ًتماما شعوریة ظاهرة الذات "جیمس" وقد اعتبر، الذات تقدیر

 عن تختلف (Me) ألنابا یسمیها ما أو(Identity) الهویة قسم له وقد یعتبره أن یستطیع الفرد
  :وهي أقسام ثالثة إلى) Ego( فروید لدى مفهوم األنا

 وأسرته وكل وممتلكاته اإلنسان جسم إلى تشیر  والتي(Material Me) المادیة  األنا -١
  . معهاUnity )(وانسجام  بوحدة الفرد یشعر أن یمكن التي المادیات
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 خالل من نفسه عن الفرد یكونها التي الفكرة إلى تشیر  والتيSocial Me )(االجتماعیة األنا -٢
  .له اآلخرین تصورات

  .الفرد یدركها التي والعواطف الشعور من حالة  وهي (Spiritual Me)الروحیة  األنا -٣
 النظر إلى یجب بل مكوناتها، على التركیز عدم یجب األنا لفهم أنه "جیمس" أضاف

 مثل تحدث التي واألفعالSelf-acceptance) (الذات تقبل مثل تحدث التي والعواطف المشاعر
   (Self Preservation).الذات  وحفظ الذات عن البحث

 أو للفرد االجتماعي المحیط عن الذات فصل یمكن ال   بأنهCooley,1902كولي  یرى
 مفهوم بأن یوضح المرآة والذي الذات مفهوم إلى "كولي" ویشیر .معهم یتفاعل الذین األشخاص

   .نحوه اآلخرین فعل لردود إدراكه على یتوقف ذاته عن الفرد
 أبعاد أربعة إلى تتعدد .)179-177: 1976فهمي،( بین كما "جیمس" عند الذات مفهوم فإن أبعاد

  :هي
 العالم في  وأدواره: ومكانته لقدراته الفرد إدراك عن عبارة وهي): Actual Self(الواقعیة الذات.1

  .الخارجي
  .یرونها اآلخرین أن الشخص یعتقد كما الذات  وهي ):The Social Self(االجتماعیة الذات.2
 .الذاتیة لالتجاهات تنظیم عن عبارة وهي ):  Perceptual Self(اإلدراكیة  الذات.3
  .                 علـیه یكـون أن یـود كـما الفـرد مفـهوم هـي:)Ideal Self(المثـالیة الـذات.4

  : Self - Esteem الـذات تقـدیر مفـهوم
 النفس علماء من وغیره ") 10 :1998(في عكاشة ،1996 دیجوري إكمال "ظهور فمنذ
 بل للشخصیة، المهمة األبعاد یعد أحد الذات تقدیر المفهوم، فمفهوم ذلك استخدام شاع االجتماعي

 ًواضحا ًفهما نحقق أن یمكن فال .في السلوك ًوتأثیرا أهمیة األبعاد تلك أكثر من العلماء ویعده
 تقدیر مفهوم الوسیطة متغیراتنا ضمن نشمل أن عام، دون بوجه اإلنساني السلوك أو للشخصیة

 ویعتبر للفرد، الوجدانیة والجوانب السمات كل في یدخل الذات تقدیر  أن"البورت" یرى حیث الذات،
 في ًتلعب دورا ةالشخصی بناءات كل أن درجة إلى ًوأساسیا ًمهما اإلیجابي الذات تقدیر  أن البعض

 الفرد تقدیر أو تقییم أن إلى) 10 :1998 (في عكاشة" Gergan "جیرجن " یشیر تنظیمها كما
 األساسي الدافع أن إلى"  Rogers"روجرز" سلوكه ویشیر ًأساسیا في تحدید ًیلعب دورا لذاته

 دافع أن)10 :1998(  في عكاشةBecher" بیكر" وتحسینها ویقرر الذات تحقیق لإلنسان هو
 Hayakawa" هایاكاوا" یرى كما الذات تقدیر إلى الحاجة عن ّإال تعبیر هو ما الفرد عند السیطرة

   .الذات تقدیر لرفع محاولة هو النشاط أنواع لكل األساسي الغرض أن
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 .للسلوك اإلنساني والمرونة القوة یعطي الذي المرجعي اإلطار الذات تقدیر مفهوم  یعد
 تقبل ال التي من المسلمات التربوي النفس علم لدارس بالنسبة الذات تقدیر وممفه أهمیة فإن ولذلك
   .)185 :1977الشماع،( الجدل

وكفایته  بجدارته وشعوره لذاته المرء تقدیر حسن إلى أساسیة بدرجة یشیر تقدیر الذات إن
  ).100 :1989كفافي،(

 الشخصیة األحكام من ةأنه مجموع "الذات على تقدیر" مصطلح استخدموا قد العلماء إن
 إلى أقرب فهو "والجسمیة والعقلیة خصائصه االنفعالیة كمحصلة نفسه عن الفرد یراها التي

 أن نجد لذا الشخصیة؛ واالنفعالیة المكونات السلوكیة خالل من "الذات تقویم" مصطلح
 هو الذات تقدیر أن على أكد قد) 10 :1998( المذكور في عكاشةBoner) م1981(بونر

  .اآلخرین مع عالقاتهم في أنفسهم األفراد به یدرك الذي ألسلوبا
 في الفرد یعاني فقد موضوعیة للذات، سلیمة ورؤیة وعي عن یتمخض الذات تقدیر إن

 یجعله الفرد ذات في خبیث مرض أو تضخم الذات بسرطان وصفه یمكن بما ویصاب لذاته تقدیره
 یبین قد التعریف اللفظیة وهذا والعدوانیة العمل، نالكالم بدو عن ویبحث اآلخرین، من مقبول غیر

  ).174-173 :1993كامل،(اللفظیة العدوانیة وأسالیب الذات تقدیر بین العالقة
إن نظــرة الفــرد واتجاهـــه نحــو ذاتــه ومــدى تقــدیر هــذه الــذات مـــن الجوانــب المختلفــة كالــدور 

مجــــــــــال العالقــــــــــة بــــــــــالواقع                    وبقیــــــــــة األدوار التــــــــــي یمارســـــــــها فــــــــــي ، والمركـــــــــز األســــــــــرى والمهنــــــــــي 
   ).239 : 1993، عبد الفتاح(

 أنه على الذات تقدیر إلى) 10 :1998( في عكاشةCooper smithم  1976سمیث  ینظر
 .نفسه عن الفرد اتجاهات خالل من عنها التعبیر یتم والتي الذاتیة، قیمته عن للفرد الشخصي الحكم

 الذات تقدیر ن، ألذاته تقدیره على األولى بالدرجة تعتمد نفسه عن الطفل هایكون التي الصادقة فالصورة
حكم  فهو .به المحیط العالم یواجه عندما الفرد یستدعیها التي والمعتقدات مجموعة االتجاهات هو

  ).30 :1991العزیز، عبد(الرفض  أو بالموافقة الحكم هذا یكون وقد نفسه، تجاه الشخص
  تبین قد حیث الذات، لتقدیر ثالثة مستویات هناك  أن " Cooper Smith سمیث" وجد

 المرتفع تقدیر الذات ذوي األشخاص أن طفل، )1700(على أجراه الذي الذات تقدیر عن بحثه من
 فكرة لدیهم أن ًواالعتبار، فضال عن والتقدیر االحترام یستحقون مهمین ًأشخاصا أنفسهم یعتبرون
 یعتبر بینما .الشدائد عن یضربون بالتحدي وال یتمتعون أنهم كما ًابا،صو یظنونه لما وكافیة محددة

 أشیاء فعل یستطیعون وال محبوبین، وغیر ًمهمین جدا غیر أنفسهم للذات المنخفض التقدیر ذوو
 الفرد  ویقع.لدیهم مما أفضل اآلخرین لدى یكون ما أن الكثیرون ویعتبرون یفعله مما فعلها یودون

 على قدرتنا من الذات وینمو تقدیر الصفات، من النوعین هذین بین للذات وسطالمت التقدیر ذو
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 أن یمكن التي المقاییس أكثر هو المرتفع الذات تقدیر أن :ذلك  معنى.منا المطلوبة األشیاء عمل
 دون أن والصعبة الجدیدة المواقف یقتحم أن فیستطیع التوافق، حالة على للحصول یستخدمها الفرد

 االنهیار أو یشعر بالحزن أن دون العمل في أو الحب في الفشل مواجهة یمكنه كما ته،شجاع یفقد
 یقتحم أن قبل حتى الشعور بالهزیمة إلى المنخفض الذات تقدیر ذو الفرد یمیل بینما طویلة، لمدة

  ).218 :2000 رمضان،( األمل مستقال فقد یتوقع أنه حیث الصعبة، أو الجدیدة المواقف
دیر الذات عبارة عن اتجاه یعبر عن أدراك الفرد لنفسه وعن قدرته نحو كـل مـا یقـوم بـه       إن تق

ًویتكــــون هــــذا االتجــــاه فــــي إطــــار حاجــــات الطفولــــة وخاصــــة الحاجــــة إلــــى ، مــــن أعمــــال وتــــصرفات
   ).                71 : 1979، فهمي و القطان(االستقالل والحریة والتفوق والنجاح 

 فاالنتمـاء واالكتفاء والقیمة، باالنتماء للشعور نتیجة أنه على الذات تقدیر إلى النظر یمكن
ًمقبوال ومقدرا یكون وأن )أو أكثر أفراد ثالثة من تتكون قد(جماعة من ًجزءا الفرد یكون أن :هو  من ً
 دیجوري" یرى حیث الذات تقدیر من هام جزء باالكتفاء فهو للشعور بالنسبة أما .الجماعة هذه قبل

Diggory " أفعـال كـل أن هـو الـذات لتقیـیم األسـاس أن) 19: م2003الـضیدان ،( المـذكور فـي 
 الـشعور أمـا .لتحقیقـه مـا یهـدف تحقیـق فـي فاعلیتـه أسـاس علـى نفـسه الفـرد ویقـیم هـدف لهـا الفـرد

 بعـض وهنـاك. القیمة عدیم أنه على قیمة أو ذو أو طیب أنه على نفسه الفرد یرى أن فهو بالقیمة
 یضعه الذي التقییم الذات الذات، فتقدیر لتقدیر متعددة تعریفات وضع حاولوا الذین عربال الباحثین

 ًفضال عن ذاته، نحو الفرد به یقوم تقییم نظره هو، هو وجهة من اآلخرون یدركها وكما لذاته الفرد
 الفرد قبل التقدیر من وهذا .لذاته تقدیره مدى عن خالله من الفرد یعبر سلوكي وتعبیر تقدیر كونه

  ).103-88: 1992 سلیمان،( والكفایة بالجدارة شعوره یعكس
 )484 :1983، الــدرینى و ســالمة(  فــي Cooper smith) :1967(یــشیر كــوبر ســمیث

إلى تقدیر الذات بأنه تقییم یضعه الفرد لنفـسه وبنفـسه ویعمـل علـى المحافظـة علیـه ویتـضمن تقـدیر 
كمـا یوضـح مـدى اعتقـاد الفـرد بأنـه قـادر وهـام ،  نحو ذاتـهالذات اتجاهات الفرد اإلیجابیة أو السلبیة

ونـــاجح وكـــفء أي أن تقـــدیر الـــذات هـــو حكـــم الفـــرد علـــى درجـــة كفاءتـــه الشخـــصیة كمـــا یعبـــر عـــن 
وهكـذا یكـون تقـدیر الـذات بمثابـة خبـرة ذاتیـة ینقلهـا الفـرد ، اتجاهات الفرد نحو نفـسه ومعتقداتـه عنهـا

.                                                                                                        عبیریة المختلفةإلى اآلخرین باستخدام األسالیب الت
 نفـسه فـي وثقتـه عنهـا، إمكاناتـه ورضـاه لحـدود ومعرفتـه لذاتـه، الفـرد تقیـیم هـو الـذات تقدیر

 واهتمـام بحـب وشـعوره اآلخـرین، مـع فةالمواقف المختل ومواجهة المسؤولیة، تحمل على قدرته وفي
  ). 34 :1993 شوكت،(له  اآلخرین وتقدیر

  تقدیر الذات بأنه اتجاهات الفرد نحو ذاته والتي لها Rogers) م1969(یرى روجرز
  ).Rogers , 1969 : 37( مكون سلوكي وآخر انفعالي 
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د لذاته وإلنجازاته واعتزازه برأیـه        إن تقدیر الذات هو الثقة بالنفس و الرضى عنها واحترام الفر
  ).Isaacs, 1982 : 5(وبنفسه وتقبله لها واقتناع الفرد بأن لدیه من القدرة ما یجعله ندا لآلخرین 

       تقدیـــر الـــذات هــو مجــــموعه مــن االتجاهـــات والمعتقــدات التـــي یــستدعیها الفـــرد عنــدما یواجـــه 
ًعطــى تجهیــزا عقلیــا یعــد الــشخص لالســتجابة طبقــا ومــن هنــا فــإن تقــدیر الــذات ی، العــالم المحــیط بــه ً ً

وبالتــالي فهــو حكــم الــشخص تجــاه نفــسه وقــد یكــون هــذا ، لتوقعــات النجــاح والقبــول والقــوه الشخــصیة
 ).                                                                   230: 1985، عبد الرحیم(الحكم والتقدیر بالموافقة أو الرفض 

یرى الباحث من خالل العرض السابق من الصعوبة بمكان وضع تعریف شامل لتقدیر 
ًالذات  وذلك نسبة لتعدد نظریات علم النفس واتجاهاتها وهذا في حد ذاته ساعد في تفسیر تقدیر 

ًیقا في شتى المجاالت كذلك یعزو الباحث هذا االختالف إلى طبیعة مادة علم النفس ًذات تفسیرا دق
ًوموضوعها وغالبا ما یكون اإلنسان فالسلوك اإلنساني في غایة التعقید ویصدر من أجزاء  مختلفة 

  .تتأثر وتؤثر في بعضها
  الـذات وتقـدیر الـذات مفـهوم بیـن الـفـرق

م، البد من تناوله في عالقته بمفهومین آخرین وهما تقدیر      في تناولنا لهذا المفهو
هانسفورد "أشار ) Self-perceived efficacy(وكفاءة الذات المدركة) Self-esteem(الذات
ًإلى أن هناك خمسة عشر مصطلحا یتم استخدامها في اإلشارة إلى الذات وقد وجد " وهاتى

وتقدیر ) Self-concept(صطلحى مفهوم الذاتالباحثان أن هناك ما یشیر إلى أن الفرق بین م
ًفرق ضئیل جدا، مما یدل على أن معنى المصطلحین قریبا جدا من ) Self-esteem(الذات ً ً

  .(Hansford & Hattie, 1982, PP. 123-142)بعضهما 
ادراكات الفرد عن نفسه، وهذه "أن مفهوم الذات یعرف بشكل عام بوصفه " شافیلسون وزمالؤه"یرى 

راكات تتشكل من خالل خبرة الفرد وتفسیراته للبیئة التي یعیش فیها والتقییمات من جانب اآلخرین اإلد
وتقییم ) Self-description(أن التفرقة بین وصف الذات. المهمین في حیاته له، ومواصفاته  وسلوكه

ة، وبناء على ذلك لم تتضح بعد ال من الوجهة النظریة وال من الوجهة العملی) Self-evaluation(الذات
تم استخدامها بالتبادل وبنفس المعنى في األدب ) (self-esteem، فإن مفهوم الذات وتقدیر الذات 

وهو أكثر المقاییس ) كوبر سمیث(ویدلل شافیلسون وزمالؤه على قولهم بأن مقیاس تقدیر الذات " النفسي
  .(Shavelson et al, 1976, P, 411)ًانتشارا یستخدم كمقیاس لمفهوم الذات العام

أشار الباحثان إلى أن تقدیر الذات یعتبر أحد مظاهر "  لسمیث وبیتز" في دراسة حدیثة
مفهوم الذات وتناول الباحثان المفهومان بوصفهما مفهوما واحد في إشارتهم إلى صعوبة أن ینكر 

سواء في ظهور العاملون في مجال اإلرشاد النفسي أهمیة مفهوم الذات للعمیل أو تقدیره لذاته 
ویقدم بیتز وزمالؤه ما توصل إلیه بالسكوفتش وتوماكا . مشاكله أو فیما یقدم له من أنواع العالج 
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من تلخیصهما للنظریات والبحوث حول المفهومین من أن تقدیر الذات في مقارنته بمفهوم الذات 
ًیعتبر تقییما وجدانیا ً)affective ( ًینظر إلیه أیضا بوصفه  لقیمة الفرد، و–في مقابل المعرفي

ًومن ناحیة أخرى، یعتبر مفهوم الذات تعبیرا واسعا وشامال یشیر إلى  احترام الذات أو تقبل الذات  ً
ادراكات ومعتقدات معرفیة أو سلوكیة محددة للذات، تم یتناول الباحثان المفهوم الثالث وهو مفهوم 

االعتقاد بأن الفرد یمكنه بنجاح إكمال سلوك .. تأن توقعات كفاءة الذا"كفاءة الذات المدركة، فیذكرون 
  .(Smith & Betz, 2002, PP. 438 - 448)ًمحدد تعتبر مثاال من مكون مفهوم الذات 

أن المنظرین قد بحثوا معنى تقدیر الذات كأحد المصنفات في فئة مفهوم " جویندون"یرى 
وألنه ینظر .. ًمفاهیم قربا لتقدیرات الذات یعتبر مفهوم الذات، من أكثر ال"الذات ثم یلخص رأیه بالقول 

إلى مفهوم الذات بوصفه ادراكات الفرد لنفسه، والتي تتشكل من خالل خبراته، مع تفسیراته لبیئته، فربما 
ً ویستجیبون انفعالیا – مفهوم الذات –یقدر الناس أنفسهم في أبعاد متعددة، ویقومون بأحكام عما یكونون 

 وأسالیب الدینیة والتربیة االجتماعیة التنشئة الذات تقدیر المؤثرة على العوامل بین من  أن–للتقییم 
 الجماعات في والعضویة الفرد بها مر التي والفشل النجاح المستخدمة وخبرات والعقاب الثواب

  .(Guindon, 2002, P. 205)واالقتصادي االجتماعي والوضع القرابة وعالقات المختلفة
رنا لذاوتنا یتغیر في المواقف المختلفة كتغیر مفهومنا لذواتنا في المواقف من المعلوم إن تقدی

فقد یقدر الفرد نفسه بدرجه كبیرة في عالقاته الشخصیة باآلخرین ویقدر نفسه ،  ًالمختلفة أیضا
، ویقدر نفسه بدرجة متوسطة في أداء عمله، ًبدرجه منخفضة في المواقف التي تتطلب ذكاء وتفكیرا

 األمر فإن الناس یحاولون في كل المواقف بصرف النظر عن القیمة المبدئیة التي ومهما كان
ًقدروها ألنفسهم بطرق تدعم تقدیر الذات وقد یكون تحقیق ذلك صعبا في بعض األحیان حیث أن 

ویبدو انه ال ، حوافزنا وآراءنا عن الواقع تؤدى إلى نوع من الصراع فیما بینها مما یهدد تقدیر الذات
أو الوقوع في خطأ ) رفض متطلبات الهو(ل إلى الخروج من هذا الصراع بدون عدم إشباع سبی

وتكون النتیجة هي القلق ) رفض متطلبات الذات( أو اإلصابة بالضرر) رفض متطلبات الذات العلیا(
تحاول أن تهدید تقدیر الذات هو تهدید للذات التي ، ویمكن القول بلغة التحلیل النفسي، والشعور بالخوف

وال توجد طریقة سهلة للتخلص من الصراع ولكن كل ما تفعله ، إحداث توازن بین الحاجات المتصارعة
  .     )20: 1993، عبد الفتاح(الذات هو محاوله وقایة نفسها من القلق الذي یحدثه الصراع 

 .اتلهذه الصف تقییم الذات تقدیر بینما الذات، صفات عن معلومات عن عبارة الذات مفهوم
ًفهما موضوعیا یتضمن الذات فمفهوم  للذات فهم انفعالي الذات تقدیر بینما للذات، ًمعرفیا أو ً
  ).6 :1982الحافظ، عبد(بالنفس  الثقة یعكس

بتفرقة بین مفهوم الذات وتقدیر ). 6 : 1982 الحافظ، عبد(كوبر سمیث المذكور في "قام 
  الذات نوجزه فیما یلي
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الذي یضعه  لشخص عن نفسه، بینما تقدیر الذات هو التقییممفهوم الذات یشمل آراء ا
وبالتالي یعبر عن اتجاه القبول أو  لنفسه وما یتمسك به من عادات مألوفة لدیه مع اعتبار لذاته،

الحكم على : " ذاته، وبهذا یكون تقدیر الذات هو الرفض بحیث یشیر إلى معتقدات الفرد تجاه
 فهو خبرة ذاتیة ینقلها عن طریق، تجاه الذي یكنه حول ذاتهاال ًصالحیته معبرا عنها بواسطة

أخذها في االعتبار  كما یشیر إلى ثالث نقاط یجب التقاریر اللفظیة ویعبر عنها بالسلوك الظاهر،
  : هي
تقدیرها في المواقف   یركز التعریف على تقدیر الذات عامة في المواقف الثابتة والدائمة على–أ 

لذاته ویختلفان في عمومیة وثبات المفهوم  ولكن تعالج كل منها مستوى الفرد ة،النوعیة أو الطارئ
  . والظروف التي یتكون خاللها

ًیعتبر نفسه جید جدا  ً یختلف تقدیر الذات تبعا للخبرات المختلفة التي یمر بها الفرد فقد–ب 
ت طبقا ألهمیتها مجموع تلك المجاال كتلمیذ ولكنه ضعیف كموسیقى؛ فالتقدیر الكلى للفرد هو

  .لذاته
 یختبر الفرد أداءه وقدرته واتجاهاته طبقا لمعاییره وقیمه فیصل في النهایة إلى قرار، إما یحمل –ج 

  .اتجاهات سالبة أو موجبة نحو ذاته
 االتجاه عنها بواسطة ًمعبرا صالحیته، مدى على الحكم هو الذات تقدیر یكون باختصار

 عنها ویعبر اللفظیة، طریق التقاریر عن لآلخرین ینقلها ذاتیة رةخب فهو ذاته، نحو یحمله الذي
  .الظاهر بالسلوك

 ثالثة بین) 53 :1993( المذكور في شوكت" "Hamacheck "هاماشیك"یمیز
 الشعوري، المستوى على النفس من الواعي الجزء وتمثل الذات" :المجال هذا في مصطلحات

 واالتجاهات األفكار من الخاصة المجموعة تلك ىإل ویشیر (Self Concept) الذات مفهوم"و
خبراتنا  من ینشأ الذي المنظم المعرفي البناء ذلك أنها أي الزمن، من لحظة أیة في تكون لدینا التي

  .منها االنفعالي الجزء فیمثل) Self  Esteem(الذات تقدیر أما بها، بأنفسنا والوعي
 التعریف" الذات هو فمفهوم الذات، وتقدیر الذات مفهوم بین ًفرقا هناك یرى الباحث أن

 الذي التقییم  فهو" تقدیر الذات أما "ذاته عن الفرد یكونها التي الفكرة أو لذاته الفرد یضعه الذي
أن تقدیر الذات بمثابة تقییم عام لقدرات ،  ویتضح مما سبق.صفات من فیها بما لذاته الفرد یضعه

ًوتتضح أیضا أهمیه العوامل البیئیة والعوامل ، التعبیریة المختلفةالفرد ینقله إلى اآلخرین باألسالیب 
وأهمیة القلق في تكوین ، الشخصیة واالجتماعیة في تكوین تقدیر ذات مرتفع أو منخفض لدى الفرد

 من القلق ولدیه درجة مالئمة من االستقرار النفسي ویستطیع يیعان تقدیر ذات مرتفع لمن ال
أما من یعانى من القلق والتوتر النفسي الشدید ، ل علیهم والتعامل معهممشاركة اآلخرین واإلقبا
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كذلك نجد أن ، فإنه بال شك لدیه مفهوم سلبي عن ذاته وبالتالي یعانى من التقدیر المنخفض للذات
فقد یقدر الشخص ذاته بدرجات متفاوتة حسب ، تقدیر الشخص لذاته یتغیر باختالف المواقف

  . حتى ال یكون عرضة للقلق والصراع وتهدید الذاتالموقف الذي یتعرض له
كما یرى الباحث أن الشخصیة التي تتمتع بتقدیر ذات عال هي شخصیة تتصف بالقیادة 
والقدرة على اتخاذ القرارات السلیمة وهي شخصیة قویة وتشعر باألمان والسعادة في كل المواقف 

ة للشخصیة التي تتصف بتقدیر الذات وهذا یتضمن الفهم الجید للفرد لذاته والعكس بالنسب
  .المنخفض

  :الـذات وكیـفـیة بـنائـهـا
فالفرد یؤثر في اآلخرین ویتأثر بهم، . إن بناء الذات یخضع للمعاییر السائدة في المجتمع   

إال أنه ینبغي االلتفات إلى أن الفرد لیس منزوع اإلرادة، بل . وبمقدار هذا التأثر ونوعه تتشكل ذاته
َإن الله ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما (ور فعال في بناء ذاته مصداقا لقوله تعالى إن له د ْ َُ ُِّ ِّ ََّ َُ َ ُ ََّ ٍ ِ َِ َّ
ْبَأنفسهم ِ ِِ فهذه اآلیة الكریمة تدلل على أن عملیة بناء الذات للفرد أو لمجموعة أفراد ] 11:الرعد) [ُ

غییر البد أن یمیز بین الصالح والطالح فالفرد في عملیة الت. یتطلب وجود دافع قوي لعملیة التغییر
ولیس كل ما یملى علیه یلزم به، إذ أن المطلوب منه في هذا السیاق التمییز بین ما هو إیجابي 

  . وما هو سلبي
فـإذا كانـت . مفهوم الذات یعتمد في تكوینه لدى الطفل على اسـتجابات الوالـدین وتقیـیمهم لـه

ًفان ذاتا سـلبیة تتكـون لدیـه، وكـذلك الحـال، عنـدما تحـدث بـین تلك االستجابات أو التقییمات سلبیة، 
ًالولــدین اختالفــات فــي تقیــیم أفعــال الطفــل، األمــر الــذي یــسبب ذاتــا مــشوشة، ویرجــع ذلــك إلــى عــدم 

  ). 30-29 : 2002عبد اهللا، (مقدرة الطفل على تحقیق ما یتوقعه كال والدیه منه
ورضـیعها ؛ فالحـب  النفعـاالت المبكـرة بـین األمینمـو اإلحـساس بالـذات وتقـدیرها مـن تبـادل ا  

تكــوین تقــدیر الـذات اإلیجــابي، وفــى كــل  المتبـادل بــین الطفــل ووالدیــه مـن العوامــل التــي تــؤدى إلـى
عدید من الخبرات المرتبطة باإلنـسان وباألشـیاء المحیطـة  مرحلة من مراحل النمو یكون لدى الطفل

ً اآلخــر یكــون ضــارا، وأنــه لكــي یحــافظ الفــرد علــى تكــون نافعــة وبعــضها بــه، وبعــض هــذه الخبــرات
 والـــسلبیة الـــذاتي اإلیجـــابي یعتمـــد هـــذا علـــى التكامـــل النـــاجح بـــین الخبـــرات االیجابیـــة تقـــدیره
p13)،(Mach:1983 .  

كموضـوع، ووفقـا  ًإن یتــطور هـذا المــفهوم التــقویمي للـذات وفــقا لمــالحظات المــرء عـن ذاتــه
مكتـسب یتوقـف بالدرجـة األولـى علــى  ین لـه، وهـو علــى هـذا النحـو أمـرإلدراكـه لكیفیـة رؤیـة اآلخـر

ومـدى االستحـسان الـذي یلقـاه الفـرد مـن قبـل ذوى األهمیـة  خبرات التفاعل في بیئة التنشئة األولـى ،
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والــذي یكمــن فــي  بنوعیــة خبــراتهم وتفــاعلهم مــع الفــرد علــى تقــدیره لذاتــه، فــي حیــاة الــذین یــؤثرون
  ).1991:680،سالمة(رئیسین  عاملین

  .مدى االهتمام والقبول واالحترام الذي یلقاه الفرد من ذوى األهمیة.1
 وللخبـرات ،تاریخ نجاحـات الفـرد وفـشله بمـا فـي ذلـك األسـس الموضـوعیة لهـذا النجـاح أو الفـشل .2

ًالمدرســیة أیــضا دور مهــم وفعــال فــي تــشكیل مفهــوم الــذات ؛ فهــي المؤســسة االجتماعیــة التــي تتقبــل 
وترتبط الخبرات المدرسیة ارتباطا وثیقا بتشكیل . بكل حسناته وسیئاته عندما یأتي من المنزلالطفل 

أن األشـخاص الـذین یمتلكـون ) 1952شارلوت بـوهلر (وتظهر الدراسات . مفهوم الذات لدى الطفل
عالقـــات الـــزمالء، المعلمـــین، النجـــاح األكـــادیمي، (خبـــرات وذكریـــات جیـــدة عـــن حیـــاتهم المدرســـیة  

  ).   Mobya, 1993,p30) (الذات(یحملون مفاهیم ایجابیة عن أنفسهم ) نشطة الریاضیة والترفیهیةاأل
  تـــدني علـــىكبیـــرن الخبـــرات المدرســـیة البائـــسة والفـــشل الدراســـي، تـــؤثر بـــشكل فـــإبالمقابـــل، 

  . انلى الشعور بعدم المقدرة والكفاءة، والخجل، واالرتباك، وعدم الشعور باألمإمفهوم الذات، وتؤدي 
جرى وایز أفي محاولة لتحسین الذات من خالل برنامج تدریبي على المهارات التدعیمیة 

البرت (وباندي  دراسة قاما من خاللها بتطویر برنامج، تدریبي لتوكید الذات، مستندان على نظریة 
 على في التعلم االجتماعي، حیث ركزا على تفاعالت الطلبة مع أقرانهم، وطبق البرنامج) باندورا

المجموعة : من الطلبة المراهقین والمراهقات، حیث قاما بتقسیمها إلى مجموعتین) 41(عینة بلغت 
) 8(ًذكرا و) 12(إناث، والمجموعة الضابطة وتكونت من ) 8(ًذكرا و) 8(التجریبیة وتكونت من 

ًلت أساسا وقد أظهرت النتائج أن المجموعة التجریبیة اكتسبت واحتفظت بمعلومات رمزیة شك. إناث
ًمهما للسلوك التوكیدي مما رفع من مفهوم الذات لدیهم، وبالمقابل لم یطرأ أي تغییر على 

  .المجموعة الضابطة
      إن لمفهوم الذات أهمیة بالغة في تكیف اإلنسان في حاضره ومستقبله، كما ربط كازدن 

Kazdinفهوم الذات هو أحد  بین ظهور االكتئاب ومفهوم الذات لدى الفرد، حیث أن تدني م
ًالمظاهر األساسیة لالكتئاب، وأشارا أیضا إلى أن میریل ربط بین تدني مفهوم الذات وبعض 

 كما أن األشخاص الذین یحملون مفهوم ذات ،المشكالت مثل التوتر واالنسحاب وتدني التحصیل
ًمنخفض یضعون ألنفسهم أهدافا منخفضة تؤثر سلبا على تحصیلهم وعلى اختیاراته م التربویة ً

  ).Wise and bandy,1991(والمهنیة
 هناك أربعة عوامل رئیسة تؤثر على االعتبار االیجابي للذات لدى الطفل أوردها  داود و 

  ).33،48: 1997( حمدي
 .العالقات االیجابیة مع األبوین .1
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 .الكفاءة االجتماعیة في التعامل مع الرفاق .2
  .األداء التحصیلي في المدرسة .3
  .ارب وأفراد المجتمع المحلي نحو الطفلاتجاهات األق .4

عدد من ).16-14: م1999( في وهیبي Shavelson et al,1976شافلسون وآخرون"یذكر 
  :خصائص مفهوم الذات هي

وهو مفهوم یتعلق بطریقة : (Organized or Structured)البنائي /مفهوم الذات المنظم  .1
لمتنوعة والمختلفة التي یكتسبها الفرد أن الخبرات ا. ٕتصنیف الخبرات واعطائها معنى وقیمة

تمثل المعلومات التي تشكل مدركات الشخص عن ذاته، ویقوم الشخص بإعادة ترمیز تلك 
التي حددها " ولتلك التصنیفات. الخبرات بشكل أبسط وذلك من أجل تقلیل مدى تعقیدها

  .ارتباط وثیق بثقافته، وتشكل مرحلة استكمال لها" الشخص
أشارت بعض الدراسات بأن نظام : (Multifaceted)تعدد الجوانب مفهوم الذات م .2

التصنیف یمكن أن یضم عدة مجاالت منها المدرسة والقدرة الجسدیة والعقلیة والجاذبیة 
الجسمانیة والتقبل االجتماعي، وهي جمیعا تعكس التصنیف الذي یتبناه الفرد أو یشاركه 

 .آخرون فیه
فیه تكون خبرات الشخص هي قاعدة الهرم في : (Hierarchical ) مفهوم الذات الهرمي  .3

وحسب نموذج شافلسون، فان . المواقف الخاصة، بینما یحتل الذات العام قمة ذلك الهرم
التصنیف حسب المواد (مفهوم الذات األكادیمي : لى عنصرین اثنین هماإقمة الهرم تقسم 
ي یقسم إلى مفاهیم نفسیة وجسمانیة ، ومفهوم الذات غیر األكادیمي والذ)التعلیمیة المختلفة
  .واجتماعیة للذات

لى المفهوم العام للذات والذي یتمیز إوهو یشیر ): Stable (ًمفهوم الذات الثابت نسبیا .4
ولكن . بالثبات النسبي، وتقل قابلیة هذا المفهوم كلما كان االتجاه في الهرم نحو القاعدة

اث والمواقف التي یمر بها الشخص ذلك یتغیر حسب المرحلة العمریة وبحسب األحد
 ربما یؤدي إلى تغیر مفهوم الشخص لقدراته )خفاق في أداء مهمة ریاضیةالنجاح أو اإل(

 . لى تغیر المفهوم العام لذات الفردإ ولكنه ال یؤدي ،الریاضیة
حیث أن جوانب مفهوم الذات لدى ): Developmental(مفهوم الذات التطوري النمائي .5

والطفل في بدایة حیاته ال . ما تقدم سنه من مرحلة الطفولة إلى المراهقة والبلوغالفرد تزید كل
یمیز نفسه عن البیئة المحیطة به، وال یكون قادرا على التنسیق ما بین األجزاء الفرعیة 
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لخبراته، ومع تقدم السن، تزداد مفاهیم الطفل وخبراته، ویصبح أكثر قدرة على إیجاد 
 . طار موحد للمفاهیمإ بین األجزاء الفرعیة، لكي یتمكن من تشكیل التكامل والعالقات ما

هو یزود الفرد بتقییم أو وصف لذاته، وهذا األمر ) Evaluative( مفهوم الذات التقییمي .6
یعتمد على قیمة تلك الخبرات في ثقافة المجتمع، وبناء على المواقف الحیاتیة التي یعیشها 

  . الشخص 
هذا المفهوم التمیز  یشیر: (Differentiable)" تفاضلي"فارقي ال مفهوم الذات  .7

وبناء علیه، فإن . والخصوصیة عن المفاهیم األخرى  ذات االرتباط من خالل عالقة نظریة
مفهوم الذات المتعلق بالقدرة العقلیة یرتبط بالتحصیل األكادیمي بشكل أكثر من عالقته 

ي تمییز مفهوم الذات عن المفاهیم األخرى بالمواقف االجتماعیة والمادیة، األمر الذي یعن
  . كالتحصیل الدراسي

یرى الباحث أن بناء الذات یلعب في تطوره مجموعة من المؤسسات التربویة واالجتماعیة 
ًكما أن الخبرات السلبیة في مرحلة الطفولة وخصوصا الستة  ًوالنفسیة والدینیة وغالبا ما یتأثر بها،

ًل تؤثر في تكوین وبناء مفهوم تقدیر الذات لفرد سواء كان إیجابیا سنوات األولى من حیات الطف
ًأو سلبیا، لذا أرجع الكثیر من علماء النفس الكثیر من االضطرابات النفسیة والعقلیة والسلوكیة 

 .إلى تلك المرحلة المهمة في حیاة اإلنسان
 إقناعه وتكیفه مع البیئة كما یرى أن الكیان االجتماعي یؤثر في بناء تقدیر الذات للفرد بقوة

من حوله أي أن درجة تقدیر الذات تخضع لمثیرات البیئة وقد تكون هذه المثیرات سالبة أو 
  . موجبة

 :بتـقدیر الـذات المرتبـطة المفـاهیم بعـض
 الباحــــــث أنــــــه مــــــن الـــــصعب الحــــــدیث عــــــن تقــــــدیر الـــــذات دون اإلشــــــارة إلــــــى بعــــــض یـــــرى

 مفهـوم لكـون راجـع وهـذا عدیـدة، تعـد الـذات أبعـاد یـث أنالمـصطلحات المرتبطـة أو المـشابة لـه ح
 خالل ومن منها، البعض في وتعمقوا األبعاد، هذه بدراسة اهتم الباحثون ًواسعا لذلك ًمفهوما الذات

 لكـن   البحـث  بمـشكلة الوثیقـة الـذات لـصلته تقدیر" هو واحد بعد تركزت الدراسة على البحث هذا
 .البحث بموضوع الصلة ذات األخرى عاداألب إلى التطرق یمنع ال هذا
 فكرتـه یكـون أساسـها علـى إذ الفـرد، شخصیة كبیرة في تكوین أهمیة الصورة لهذه: الذات صورة.1

 أو التغییـر ودائمـة متجـددة تكـون المـأخوذة الـصورة وهـذه بهـا، متـأثرا سـلوكه ویكـون عـن نفـسه،
  ).39 :2005مختار، (الدینامیكیة
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 أو كمـا یتـصورها الذات" هي الذات صورة فإن النفسي التحلیلو النفس علم موسوعة حسب
  .الحقیقیة الذات عن كثیرا الذات صورة تختلف وقد صاحبها، یتخیلها

  ).286: 1979الدسوقي،  (:نوعان  فالصورةTomi لطومي   بالنسبة أما
  .الذاتيوالتقدیر  المیول عن التعبیر طریق عن ٕوادراكها بالذات الشعور وهو : خاصة صورة .أ

 الجـسم صـورة أن لذاتـه، الفـرد إدراك تحدیـد فـي اآلخـرین دور یمثلـه مـا  هـو :اجتماعیـة صـورة .ب
 صـورة أن كمـا... بالجـسم حیـث اإلحـساسات بالـذات، بالشعور تبدأ أنها إذ الذات صورة قبل تتكون
 صـورة تـشكیل علـى تعمـل المبكـرة اللفظیـة  التـسمیات هـذه العبـارات، تـسمیات أیـضا تـشكل الجـسم
  الذات

یرى الباحث أن أي قصور یدركه الفرد عن ذاتـه یـؤثر علـى شخـصیته فـي المـستقبل وكـذلك   
ًالصورة الجسمیة عندما یشعر أن هناك قصورا في أي جانب من جوانب جـسمه عنـدما یقـارن نفـسه 
 باآلخرین لذا یظهر لمثل هذه الشخصیة في أغلب األحیان الـسلوك التعویـضي المتمثـل فـي الـسلوك

  .ًالعدواني باإلضافة إلى هم قلق المستقبل مما یؤثر سلبیا على شخصیته
 والكمال واألفضلیة التفوق وراء السعي یعني الذات تحقیق  أنAdlerآدلر  یرى :الذات تحقیق .2

 وتحقیـق لنفـسه، المراهق وعي في أهمیته الخاصة له لمستقبله المراهق وتخطیط اختیار   أن.التام
  .وفعالة تقلةمس كشخصیة ذاته

یــرى الباحــث أن الخیــال لــه دور كبیــر فــي تحقیــق الــذات أو مــا یعــرف بالــذات المثالیــة تلــك   
  .الذات التي یأمل الفرد إلى الوصول إلیها

 تظهـر التـي االبتـسامة  هـيSpitzسـبیتز  حـسب بالـذات الـوعي ن أ:بالذات الشعور أو الوعي .3
 الموضوع، على التعرف على یدل الذي الثامن، لشهرا قلق وهي للقبول، الثالث  كرد الشهر حوالي

 الحقیقیـة اإلقامـة یتـرجم الـذي عـشر الخـامس الـشهر حـوالي فـي الـرفض أي "ال" اسـتعمال عبـارة إن
 الـوعي أن و االجتماعیـة، العالقـات فـي السـیما بالـذات الـوعي هـو بالـذات الـشعور أن للـذات و
  .لنفسه المرء فهم أو سلوك معین إلى بالمرء دفعت التي باألسباب التبصر هو بالذات

االعتـراف  مجـرد لـیس وهـو ومواجهـة، وصـراحة وواقعیـة بـصدق الـذات معرفـة هـو :الـذات فهـم .4
  ).5 :2002لعویدة ،( الحقائق  هذه مغزى من التحقق أیضا ولكن بالحقائق

هــذه یــرى الباحــث أن مفهــوم الــذات نــابع مــن الحاجــات األساســیة بمعنــى أن اإلشــباع الجیــد ل
الحاجــــات یــــؤدى إلــــى الفهــــم الجیــــد للــــذات، أمــــا إذا زاد عــــن ذلــــك أدى إلــــى االضــــطرابات النفــــسیة 

  ).التنشئة االجتماعیة غیر السویة(والسلوكیة المختلفة 
 ذلـك هـو الـذات أن تأكیـد للبـروز و أو التفـوق أو للـسیطرة حـافز هـو الـذات تأكیـد :الـذات تأكیـد.5

 الـنفس، علـى االسـتقالل واالعتمـاد االعتـراف، التقـدیر، إلـى ةحاجـ فـي اإلنـسان یجعـل الـذي الـدافع
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 المكانـة إلیجـاد الـدائم التـزعم والـسعي فـي والرغبـة األشـیاء علـى الـسیطرة فـي الرغبة تلك ًأیضا وهو
 ماسـلو هـذا مـا جعـل تلـك الرغبـة، إشـباع علـى الـذات تأكیـد حـافز ویعمـل .االجتماعیـة والقیمـة

A.Maslowهـذا، "الشخـصیة والسمات  للقدرات عالیة بدرجة النمو یعني ذاتال تأكید أن ": یقول 
  .لها وتنسقه وتوظیفه العقالني نضجه أجل من نفسه "األنا" فیه یتدخل التطور

حیــث " مرحلــة المراهقــة "یــرى الباحــث أن تأكیــد الــذات یظهــر بوضــوح فــي ســلوك المراهــق 
 یظهر منه بعض السلوكیات العدوانیة التـي یحاول المراهق التحرر من أسالیب المعاملة الوالدیة لذا

  .الصوت العالي على من یعوق إشباع حاجاته حتى ولو والدیه تدل على تأكید ذاته كرفض،
 وعـن نفـسه علـى المـرء ًرضـیا هـو النفـسي والتحلیـل الـنفس علـم موسـوعة حـسب :الـذات تقبـل .6

وعـن  اسـتعداداته، وعـن نفـسه نعـ ًراضـیا المـرء كـون اتجـاه وهـو لحـدوده، ٕوادراكـه صـفاته وقدراتـه
 فهنـاك تعـرف الشخـصیة، وخواصـه المـرء ذات نحـو اتجاهـه وهـو لحـدوده، إدراكـه وعـن معرفتـه،

 بالفخر له ال لزوم إحساس، غیر من ونقائصه فضائله وحدود قدرات على انفعالي وغیر موضوعي
   .النفس لوم أو

 كمـا بواقعیـة، واالیجـابي الـسلبي یهاالحیـاة ببعـد مجابهـة یتقبـل ذاته، یتقبل الذي المراهق إن
 دون اهتماماتـه وینمـي طاقتـه، ویعـیش ویـستخدم یـتكلم أن فـي الحـق لـه أن ذاتـه یتقبـل مـن یـشعر

 وال یلومهـا لنفـسه مرتـاح غیـر لهـا، المـستقبل  نقـیض فهـو لذاته الرافض أو والعار، بالذم اإلحساس
  ).234 :1991اسعد، (یكرهها أنه حتى أو یقیمها

احــث أن تقبــل الفــرد لذاتــه یتوقــف لحــد  كبیــر علــى التنــشیة االجتماعیــة المــستخدمة یــرى الب
ًداخـل األســرة كمـا یــرى أیـضا أن أســلوب التعزیــز اإلیجـابي خــالل الـسنوات األولــى لـه دور فــي تقبــل 

  .ّالطفل لذاته أما الرفض واإلهمال والتذبذب في المعاملة بین اللین والشدة تفقد الفرد الثقة بنفسه
 حـط كـذلك وهـو بـالنقص بالـشعور یـصاحبها ومـا الـذات، إذالل هو الذات تحقیر :الذات تحقیر .7

   .بالدونیة اإلحساس أو بالذات السلبي اإلحساس أو نفسه شأن المرء من
 احتقـار مظـاهر مـن مظهرا یشكل الفرد إلى الذات تقدیر حاجة إشباع عدم یرى الباحث أن

بالنقص  الشعور عنده ینمو المریض أو المصاب فإن لذاته، الشخص تقدیر شأن یدخل الذات بذلك
  .المجتمع أفراد ذلك في ویساهم

  :العـوامل المؤثرة فـي تقـدیر الذات
مجموعة من العوامل التي تؤثر في الذات، والتي تؤدي إلي تقدیر " أحمد عكاشة" أورد 

  : ذات مرتفع أو منخفض لدى األفراد، وهي
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هادئ ومستقر  یحتاج الطفل في مراحل نموه المختلفة إلى جو أسرىحیث : الرعایة األسریة. 1
لتكوین مفهوم خاطئ عن ذاته  فقد یؤدى شعوره بالرفض وأیضا للتقبل في جو أسرته والمجتمع،

  ).18 :1998عكاشة، (وتقدیره له
السند والحرمان  یعتقد جون سولیفان أن البیئة التي تشعر المراهق بفقدان: العمر والجنس. 2

بشكل خطیر لتهدید مفهومه وثقته بذاته و  واإلحباط ، فهذه البیئة تولد القلق لدى المراهقین و تؤدى
  .)79 : 1978ولیندزى، (احترامه لها

هناك تقییمات مختلفة  ًحیث إن هذا التقییم للذات یزداد تمایزا مع تقدم النمو، بحیث تكون
و إلدراكه كیفیة  لمالحظات المرء عن ذاته، ًقاباختالف مجاالت التفاعل، و یتطور ذلك التقییم وف

  .)68 : 1991سالمة،(رؤیة اآلخرین له 
تكوین تصـور الطفل  ولـها دور كبـیر في تقدیر الطـفل لذاته ، حیـث یكـون تأثیرها في: المدرسـة. 3

م النظام المدرسي والعالقة بین المعل عن ذاته واتجاهاته نحو قبولها أو رفضها، كما أن لنمط
ًوالتلمیذ یؤثر تأثیرا مهما على مستوى   ).38: 1990عكاشة،(مفهوم التلمیذ عن نفسه ً

وضآلة النجاح والفشل،  و یتمثل ذلك في العیوب الجسمیة،: عوامل ناشئة عن المواقف الجاریة. 4
اآلخرین، وصرامة المثل والشعور  والشعور باالختالف عن الغیر، والترفع أو الرفض من قبل

  .بالذنب
فإذا كانت مثیرات البیئة إیجابیة تحترم  إن تقدیر الذات یتـأثر بالظروف المحیطة بالفرد؛

وطاقتها یصبح تقدیر الذات إیجابیا، أما إذا كانت البیئة  الذات اإلنسانیة، وتكشف عن قدرتها
رجع قد ت). 40 : 1995بنیس،(یشعر بالدونیة، وبالتالي یسوء تقدیر الفرد لذاته  محبطة فإن الفرد

كیز انتباههم عند تمثلهم تر االختالفات بین األفراد عند تقییمهم ألنفسهم إلى اختالفاتهم في
هم من یؤكدون قدراتهم أو جوانب قوتهم، أما  فاألشخاص ذوي التقدیر المرتفع لذواتهم، ألنفسهم

  ).679 : 1991سالمة،(على عیوبهم وصفاتهم السیئة  ذوي التقدیر المنخفض فهم یركزون
 أن هناك مستویات ثالثة لتقدیر الذات ؛ إذ یوضح أن) م1967(جد كوبر سمیثو

االحترام والتقدیر،  ًاألشخاص ذوى تقدیر الذات المرتفع یعتبرون أنفسهم أشخاصا مهمین یستحقون
ًفضال عن أن لدیهم فكرة محدودة وكافیة لما یظنون صوابا، كما أنهم یملكون فهما طیبا لنوع  ً ً

السلبي للذات یرون أنفسهم غیر مهمین وغیر محبوبین وال  ونه، بینما ذوو التقدیرالشخص الذي یك
 یودون فعلها، ویعتبرون أن ما یكون لدى اآلخرین أفضل مما لدیهم، ویقع یستطیعون فعل أشیاء

  .)359 : 1977زهران،(الفرد ذو التقدیر المتوسط للذات بین هذین النوعین 
ٕق االسـتدماج واإلسـقاط یكـون فـي مجملـه اسـتدماج الحـسن واسـقاط        إن إدراك الـذات عـن طریـ

ًوالتوازن بین العملیتین لیس مضمونا تماما مما یجعل الزیادة في جانـب تـسبب النقـصان فـي ، القبیح ً
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) وولـف(وبعیـاره ، الجانـب اآلخـر لـذلك نجـد أن تقـدیر الـذات عرضـة لعوامـل دینامیـة ذاتیـه تـؤثر فیـه
عـن نقـص االنـسجام بـین الـصورة الداخلیـة للـذات والواقـع الخـاص بالـذات نجد أن الشخص إذا عبـر 

فإنه یتوتر انفعالیا ویمكن أن نفترض أن غیاب التعرف على الذات هـو فـي حقیقتـه مقاومـه للتعـرف 
علــى الــذات لــذا نــصل إلــى افتــراض أن العوامــل الدینامیــة الداخلیــة تــسبب عــدم التعــرف علــى الــذات 

   ). 3: 2003، كامل(ا والحكم االنفعالي علیه
یرى الباحث أن للعوامل االجتماعیة والبیئیة واألسریة والنفسیة وكل ما یتفاعل معه الفرد في   

بیئته التي تحیط به یؤثر في سلوكه وفي طریقة تعامله مع اآلخرین لذا یرى الباحث أن الذات تتأثر 
خــر وحتــى فــي البلــد الواحــد تتــأثر بثقافــة بتــأثر المجتمعــات وتباینهــا وعاداتهــا وتقالیــدها مــن بلــد إلــى أ

  .المنطقة التي ینتمي إلیها الفرد
  :اختـالف تـقدیر الـذات باخـتالف مواقفـها

ـــذواتنا فـــي المواقـــف         مـــن المعلـــوم أن تقـــدیرنا لـــذاوتنا یتغیـــر فـــي المواقـــف المختلفـــة كتغیـــر مفهومنـــا ل
ي عالقاتــه الشخــصیة بــاآلخرین ویقــدر نفــسه بدرجــة فقــد یقــدر الفــرد نفــسه بدرجــة كبیــرة فــ،  ًالمختلفــة أیــضا

ومهمـا كـان ، ویقـدر نفـسه بدرجـة متوسـطة فـي أداء عملـه، منخفضة فـي المواقـف التـي تتطلـب ذكـاء وتفكیـرا
األمــر فــإن النــاس یحــاولون فــي كــل المواقــف بــصرف النظــر عــن القیمــة المبدئیــة التــي قــدروها ألنفــسهم أن 

قـد یكـون تحقیـق ذلـك صـعبا فـي بعـض األحیـان حیـث أن حوافزنـا وآراءنـا یسلكوا بطرق تـدعم تقـدیر الـذات و
ویبــدو أنــه ال ســبیل إلــى الخــروج ، عـن الواقــع تــؤدى إلــى نــوع مــن الـصراع فیمــا بینهــا ممــا یهــدد تقــدیر الـذات

رفــض متطلبـــات الـــذات (أو الوقـــوع فــي خطـــأ ) رفــض متطلبـــات الهــو(مــن هـــذا الــصراع بـــدون عــدم إشـــباع 
ویمكـن ، وتكـون النتیجـة هـي القلـق والـشعور بـالخوف) رفـض متطلبـات الـذات ( بة بالـضررأو اإلصـا) العلیا

تهدیـــد للـــذات التـــي تحــاول إحـــداث تـــوازن بـــین أن تهدیـــد تقـــدیر الـــذات هــو ، القــول بلغـــه التحلیـــل النفــسي
وال توجــد طریقــه ســهلة للــتخلص مــن الــصراع ولكــن كــل مــا تفعلــه الــذات هــو ، الحاجــات المتــصارعة

 ).                                                                       20 :1987، عبد الفتاح(قایة نفسها من القلق الذي یحدثه الصراعمحاوله و
      یــرى الباحــث أن تقـــدیر الــذات بمثابــة تقیـــیم عــام لقـــدرات الفــرد ینقلــه إلـــى اآلخــرین باألســـالیب 

همیـة العوامــل البیئیـة والعوامـل الشخـصیة فـي تكـوین تقــدیر ذات ًوتتـضح أیـضا أ، التعبیریـة المختلفـة
وأهمیة القلـق والـسلوك العـدواني فـي تكـوین تقـدیر ذات مرتفـع لمـن ال ، مرتفع أو منخفض لدى الفرد

یعانى من القلق ولدیه درجة مالئمة من االستقرار النفسي ویستطیع مشاركة اآلخرین واإلقبال علیهم 
ن یعانى من القلق والتوتر النفسي الشدید فإنه بال شك لدیـه مفهـوم سـلبي عـن أما م، والتعامل معهم

وتظهـــر منـــه الـــسلوكیات الـــشاذة مثـــل الـــسلوك ، ذاتـــه وبالتـــالي یعـــانى مـــن التقـــدیر المـــنخفض للـــذات
العـــدواني الــــذي یعبــــر بـــه عــــن هــــذا القلــــق، كـــذلك نجــــد أن تقــــدیر الـــشخص لذاتــــه یتغیــــر بــــاختالف 
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ص ذاته بدرجات متفاوتة حـسب الموقـف أو المثیـر الـذي یتعـرض لـه حتـى فقد یقدر الشخ، المواقف
  .    ال یكون عرضة للقلق والصراع وتهدید الذات

   :ّاألسـباب التـي تؤدي إلـى تكوین المفـهوم السلبـي للـذات
  .الزائدة من المشرفین على تربیة األطفال والقائمین على رعایتهم والعنایة بهم الحمایة. أ

  .طرة التامة على الطفلالسی. ب
 االهتمام بالطفل وما یترتب على ذلك من مشاعر في داخل أعماق اإلهمال وعدم. ج

 ). Mobya, 1993(الطفل 
فهمـي و (كمـا أوردهـا : هناك نوعان من العوامل المؤدیة إلى تكوین تقدیر ذات مرتفـع أو مـنخفض 

   ).78 : 1979، القطان 
ثبـت أن درجــة تقـدیر الـذات لـدى الطفـل تتحـدد بقـدر خلــوه فلقـد :  عوامـل تتعلـق بـالفرد نفـسه .1

. مــن القلــق أو عــدم االســتقرار النفــسي بمعنــى أنــه إذا كــان الفــرد متمتعــا بــصحة نفــسیه جیــدة
ســاعد ذلــك علــى نمــوه نمــوا طبیعیــا ویكــون تقــدیره لذاتــه مرتفعــا أمــا إذا كــان الفــرد مــن النــوع 

  .نخفضة وبالتالي ینخفض تقدیره لذاتهالقلق غیر المستقر فإن فكرته عن ذاته تكون م
وهــى متــصلة بظــروف التنــشئة االجتماعیــة والظــروف التــي : عوامــل تتعلــق بالبیئــة الخارجیــة .2

  :تربى ونشأ فیها الفرد وكذلك نوع التربیة ومنها
 هل یسمح له بالمشاركة في أمور العائلة ؟  - أ
  هل یقرر لنفسه ما یرید ؟  -  ب
 ما نوع العقاب الذي یفرض علیه ؟  -  ت
 ؟) محبه أم عداوة ( ه األسرة ألصدقاء الفرد نظر  -  ث

       خالصــه القــول أنــه بقــدر مــا تكــون اإلجابــة علــى هــذه األســئلة موضــوعیه وایجابیــة بقــدر مــا 
 .تؤدى إلى درجه عالیة من تقدیر الذات

یمكن أجمال هذه العوامل فـي رأي الباحـث فـي مـا یعـرف بأسـالیب التنـشیة االجتماعیـة غیـر    
غوط االجتماعیــة واالقتــصادیة والــسیاسیة والنفــسیة التــي یتعــرض إلیهــا الفــرد فــي حیاتــه الــسویة والــض

  .واالستسالم إلى المشكالت الحیاتیة في كافة المجاالت
  :ّالمفـهوم االیـجابـي للـذات

ورضاه عنها، حیث تظهر لمن یتمتع بمفهوم ذات إیجابي صورة  ّیتمثل في تقبل الفرد لذاته
یلمسها كل من یتعامل مع الفرد أو یحتك به  ویكشف  (self_ image) ذاتواضحة ومتبلورة لل

  الرغبة في احترام الذات وتقدیرها والمحافظةًمع اآلخرین الذي یظهر فیه دائما سلوب تعاملهأعنها 
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والتمسك بالكرامة واالستقالل  على مكانتها االجتماعیة ودورها وأهمیتها والثقة الواضحة بالنفس
یجابي إا یعبر عن تقبل الفرد لذاته ورضائه عنها هناك عدة مؤشرات تدل على مفهوم الذاتي، مم

  ).35-34 : 2002، عبد اهللا(للذات، ومنها أوردها
یمان الفرد بالقیم والمبادئ، والمقدرة علـى الـدفاع عنهـا دون الخـوف مـن تغییرهـا فـي حالـة مـا إذا إ.1

  .احتوت على خطأ
تي، وعـدم تحمیـل نفـسه الـذنب إذا لـم یـستطع الحـصول علـى موافقـة قدرة الفرد على التصرف الذا.2

  . اآلخرین
  .الشعور بالمساواة مع اآلخرین، ولیس الشعور بأن الفرد أعلى أو أدنى من غیره.3
  .خرین بالسیطرة التامة علیهآلفساح المجال لإعدم .4
  .اضيو أخطاء المأعدم اإلسراف في مشاعر القلق أو االنزعاج من المستقبل .5
  .لى الفشلإاالحتفاظ بالثقة بالنفس رغم التعرض .6
  .القدرة على ممارسة األنشطة المرتبطة بالعمل.7

یـــرى الباحـــث أن الكـــشف الـــواقعي عـــن صـــورة الـــذات، وبلـــورة الهویـــة الشخـــصیة للفـــرد مـــن 
 تحقیقها عن طریـق التفاعـل الطبیعـي الـسوي مـع الطفـل، وبتمكینـه مـن التعبیـر الممكن العمل على

وتوجیهــه فــي ذلــك، وبإتاحــة  الــصریح عــن الــرأي وبمــساعدته فــي اتخــاذ القــرارات الالزمــة وبتدریبــه
الناجحــة ومبادراتــه الــصحیحة وبالعمــل علــى  الفرصــة أمامــه للتــدخل واإلیجابیــة وبتعزیــز اســتجاباته

هــم تــصرفاته واالحتــرام والثقــة المتبادلــة وعــن االســتماع إلیــه وف إشــعاره باســتمرار بالحــب والعطــف والحنــان
  ومكانته في الحیاة وبتعریفه بوضعه وبإشعاره بأهمیته بین أفراد أسرته وذویه وأفعاله وبتحدید دوره

 لـذواتنا، االیجـابي تقـدیرنا هـو االیجابیـة طاقاتنـا أسـس أحـد  مـن خـالل الـسرد الـسابق إن
 یجـد فإنـه ذاتـه یقـدر ال الذي أما نفسه، مع براحة ویشعر اآلخرین نفسه یقدر یقدر الذي فالشخص
 قدراته وعن ذاته عن التعبیر عن یعجز ألنه واالنطواء العزلة إلى ویمیل مواجهة الناس في صعوبة

  .ومواهبه وخبراته
ًكما یرى الباحث أن المفهوم اإلیجابي للذات یتوقف أیضا على التربیة الصالحة وعلى 

ة مشكالت الحیاة المختلفة والقدرة األسرة و المجتمع في تعلیم الفرد طرق مختلفة في كیفیة مواجه
على مواجهتها والتوافق معها فإنسان بطبیعته مرن قابل للتعلم لذا یتوقف بدور كبیر على األسرة 
والمجتمع بكافة مؤسساته باإلضافة إلى ذلك الخبرات الشخصیة التي یمر بها الفرد في حیاته 

  . منذ مرحلة الطفولةوقدرته على مواجهة المشكالت وطرق حلها والتغلب علیها
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ٕكمــا یــرى الباحــث هنــاك تأرجحــا فــي درجــة تقــدیر الــذات مــن حیــث ســلبیتها وایجابیتهــا وذلــك    ً
وفق المواقف أو المثیرات التي یتعرض إلیها الفرد فالتي تدعوا إلى التفـاؤل تجعـل تقـدیر الفـرد لذاتـه 

ً مـشاعر اإلحبـاط الـذي غالبـا ًإیجابیا أما خالف ذلك یـؤدي إلـى تقـدیر الـذات الـسلبي ممـا تـؤدي إلـى
  .ما یتمثل في السلوك العدواني والقلق والخوف من المجهول

   :الـذات تقـدیر نـظریات
 بـشكل سـلوك الفـرد علـى وأثـره ونمـوه، نشأته، :ثحی من الذات تقدیر تناولت نظریات توجد

 دراسته على ومیق المتغیر الذي إثبات في ومنهجه صاحبها باتجاهات النظریات تلك وتختلف عام،
  .النظریات هذه ومن

ـــرج نظریـــة.1 ن هـــذه النظریـــة تعتبـــر مـــن أوائـــل النظریـــات التـــي أ (Rosenberg,1965):روزنب
وتوضـیح تقـدیر الـذات، حیـث ظهـرت هـذه النظریـة مـن خـالل دراسـته للفـرد  ًوضـعت أساسـا لتفـسیر

 توى االقتـــصاديســـلوك تقییمــه لذاتـــه ، فـــي ضـــوء العوامـــل المختلفـــة التـــي تــشمل المـــس وارتقــاء
   (Robson : 1988 , p,6-15). واالجتماعي ، والدیانة وظروف التنشئة الوالدیة

 سلوك وارتقاء نمو دراسة محاولته حول).89 :1992( في سلیمان، "روزنبرج" أعـمال تدور
اهتم  وقد، به المحیط االجتماعي الوسط في السائدة المعـاییر خالل من وذلك الفرد لذاته، تقییم
 المرتـفع للذات فنحن التقدیر عن نتحدث عندما أنه وأوضـح لذواتهم، الـمراهقین بتقییم خاصة فةبص

 یعني المتـدني أو الـذات المنخفض تقدیر بینـما مرتفع، بشكل ویقیمها ذاته یحترم الفرد أن نعـني
  .عنها الرضا عدم أو الذات رفض

یتعامل  ًو نفسه ألنها تمثل موضوعاتقدیر الذات اتجاه الفرد نح "م1979روزنبرج"یعتبر 
الناحیة الكمیة عن اتجاهاته نحو  ًمعها، ویكون نحوها اتجاها، وهذا االتجاه نحو الذات یختلف من

  .(Rosenberg: 1979, P,73) الموضوعات األخرى
لذاته  الفرد تقییم سلوك ارتقاء نمو دراسة حول دارت قد "روزنبرج" أعمال أن نجد لذا

 بتقییم "روزنبرج"اهتم  وقد .بالفرد المحیط االجتماعي الوسط في السائدة المعاییر ویةزا من وسلوكه
 الذات صورة تطور شملت دینامیات بحیث ذلك بعد اهتمامه دائرة ووضع لذواتهم المراهقین
 على وعمل لذاته الفرد تقدیر في به األسرة تقوم الذي بالدور واهتم .المراهقة مرحلة في اإلیجابیة

 للفرد االجتماعي السلوك وأسالیب األسرة إطار یتكون في الذي الذات تقدیر بین العالقة یحتوض
 محوریة أداة باعتباره االتجاه مفهوم على االعتماد هو "روزنبرج"استخدمه  الذي والمنهج ًمستقبال

   )103: 1989 كفافي،(والسلوك  األحداث من السابق والالحق بین تربط
   للذات ثالثة تصنیفات هي أن روزنبرج وضع Bender )م1993(یرى بندر

  . وهي كما یرى الفرد ذاته وینفعل بها : لذات الحالیة أو الموجودة.أ
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   .وهي الذات التي یجب أن یكون علیها الفرد: الذات المرغوبة . ب
لآلخرین، ویسلط  وهي صور الذات التي یحاول الفرد أن یوضحها أو یعرفها : الذات المقدمة. ج
بقیمتها  ًیضع تقدیرا لذاته واإلحساس وزنبرج الضوء على العوامل االجتماعیة فال أحد یستطیع أنر

  .(Bender, et, al: 1993, p37)إال من خالل اآلخرین
 نحو الفرد اتجاه یعكس مفهوم الذات تقدیر أن )103: 1989(في كفافي  "روزنبرج" اعتبر

وما  ویخبرها، معها یتعامل التي الموضوعات كل نحوًا اتجاه ِّیكون الفرد أن وطرح فكرة .نفسه
 التي عن االتجاهات ًاكثیر یختلف الًا اتجاه نحوها الفرد ویكون الموضوعات، هذه أحد إال الذات
 عاد بعد فیما ولكنه، یود استخدامها بسیطة أشیاء كانت ولو األخرى، الموضوعات نحو یكونها

 نحو اتجاهاته عن  –الكمیة من الناحیة ولو– فیختل ذاته نحو الفرد اتجاه بأن واعترف
 به یقوم الذي التقییم" هو الذات تقدیر أن یؤكد على روزنبرج أن ذلك معنى .األخرى الموضوعات

  .الرفض أو االستحسان اتجاه یعبر عن وهو ،"لنفسه عادة به ویحتفظ الفرد
 تقدیر الذات بین ةالعالق توضیح على) 153 : 2004(جادو  في أبو" روزنبرج"كما عمل 

 بـشرح كمـا اهـتم بعـد، فیمـا للفـرد الالحـق االجتماعي السلوك وأسالیب األسرة إطار في یتكون الذي
 الزنـوج بـین المـراهقین التـي تلـك مثـل الـذات تقـدیر فـي الجماعـات بـین توجـد التـي الفـروق وتفـسیر

 الذي والمنهج ر،العم احلمختلف مر في الذات تقدیر في تحدث التي والتغیرات البیض، والمراهقین
 الـسابق بـین تـرتبط محوریـة باعتبـاره أداة االتجـاه مفهـوم علـى االعتمـاد هـو "روزنبـورج "اسـتخدمه
 نفـسه، نحـو الفـرد اتجـاه یعكـس الـذات مفهـوم تقدیر أن اعتبر حیث والسلوك األحداث من والالحق

  .األخرى عاتالموضو الفرد نحو اتجاهات عن الكمیة الناحیة من ولو یختلف ربما
یعتبر  و فریدة بطریقة الشخص یخبره الذي الواقع على تركز روجرز نظریة یرى الباحث أن

 ال شخص آخر أي كان إذا, بالفعل الشخص یخبرها كما المباشرة اإلدراكیة لألحداث نتیجة السلوك
ار الـداخلي كمـا أنهـا ركـزت علـى النمـو واإلطـ المرجعـي اإلطـار إلـى بدقـة یتوصـل أن یـستطیع

 إذ المعاصـرة، النظریـات أهـم مـن االجتماعي والتنـشئة االجتماعیـة وهـي بالتـالي فـي رأي الباحـث و
 ولكنـه ومـرن مـنظم معرفـي عقلـي تنظـیم أنـه علـى بتحدیـده فیهـا ًأساسـیا ًالـذات جانبـا مفهـوم تمثـل

ن فـي بـالفرد مـع اآلخـری الخاصـة والعالقـة بالـسمات تتعلـق التـي والمفـاهیم مـن المـدركات متماسـك
  .ضوء العادات والتقالید أي البیئة التي ینتمي إلیها

هي أحدث وأشمل نظریات الـذات وذلـك  ,Cooper – Smith):1976(سمیث  كوبر نظریة.2
الرتباطهــا بطریقــة اإلرشــاد المتمركــز حــول العمیــل وهــي تتــضمن دراســة الــذات ومفهــوم الــذات وهــو 

ً وینمــو مفهــوم الــذات تكوینیــا كنتــاج للتفاعــل جــوهر الشخــصیة ووظیفــة مفهــوم الــذات وظیفــة دفاعیــة
ّوبـالرغم أنـه ثابـت لحـد كبیـر إال أنـه ال  إلى جنب مع الـدافع الـداخلي لتأكیـد الـذات، ًبااالجتماعي جن
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 والخبـــرات التــي تتفــق مــع مفهـــوم الــذات ومــع المعـــاییر ،یمكــن تعدیلــه وتغییــره تحـــت ظــروف معینــة
 التـوتر والقلـق وسـوء التوافــق النفـسي أمـا الخبـرات التـي ال تتفــق االجتماعیـة تـؤدي إلـى الراحـة والــتخلص مـن

مـع الـذات والتـي تتعـارض مـع قــیم المجتمـع یـدركها الفـرد علـى أنهـا تهدیــدات وعنـدما تـدرك الخبـرة علـى هــذا 
 ).18 : 2003الطیب، (النحو تؤدى إلى إحباط مركز الذات والتوتر والقلق وسوء التوافق النفسي

 .الدفاعیة واالستجابات الذات وردود األفعال تقییم عملیات من كال تضمنی الذات تقدیر إن
 أكبر بنظریة الذات تقدیر في أعماله أن یربط " كوبر سمیث یحاول لم "روزنبرج" عكس وعلى
 منهج داخل ننغلق أال علینا فإن ولذا الجوانب؛ متعدد مفهوم تقدیر الذات أن إلى ذهب ولكنه ًشموال وأكثر
 .المفهوم لهذا المتعددة األوجه لتفسیر ًا جمیع منها نستفید أن علینا بل دخل معین لدراسته،م أو واحد

  ). 104 : 1989 كفافي،( الضروریة الفروض غیر فرض تجنب أهمیة على بشدة "سمیث كوبر" ویؤكد
 لذاته الفرد إدراك الذاتي وهو التعبیر :إلى قسمین لذاته تقدیره عن الفرد تعبیر یقسم 

 الفرد تقدیر عن تفصح التي لوكیةّالس األسالیب یشیر إلى وهو السلوكي والتعبیر لها، فهووص
في سلیمان " كوبر سمیث"ًللمالحظة الخارجیة، فضال عن ذلك یرى  متاحة تكون التي لذاته،

ًتتضمن كال من تقییم الذات ورد  ًأن تقدیر الذات ظاهرة أكثر تعقیدا ألنها) 97- 96: 1992(
تقدیر الذات یتضمن اتجاهات تقییمه نحو الذات فإن هذه  ٕاالستجابات الدفاعیة، واذا كانالفعل أو 

كبیر من العاطفة، فتقدیر الذات عند سمیث هو الحكم الذي یصدره الفرد  االتجاهات تتسم بقدر
ّنفسه متضمنا االتجاهات التي یرى أنها تصفه على نحو دقیق، ویقسم تعبیر على الفرد عن تقدیره  ً

ووصفه لها والتعبیر السلوكي، ویشیر إلى  عبیر الذاتي، وهو إدراك الفرد لذاتهّالت: ذاته إلى قسمینل
  .تقدیر الفرد لذاته، التي تكون متاحة للمالحظة الخارجیة األسالیب السلوكیة ، التي تفصح عن

 الـذات تقـدیر أن إلـى ) 153:م 2004(جـادو  سـمیث المـذكور فـي أبـو كـوبر ذهـب فقـد   
 المفهـوم، لهـذا المتعـددة األوجـه لتفـسیر جمیعـا منهـا نـستفید أن علینـا إن متعـدد الجوانـب، وممفهـ

 الحكـم فهـو الدفاعیـة، االستجابة أو األفعال وردود الذات تقییم عملیات عنده تقدیر الذات ویتضمن
 ویقـسم دقیـق، نحـو علـى تـصفه أنهـا یـرى التـي االتجاهـات متـضمنا نفـسه علـى الفـرد الـذي یـصدره

 لها والتعبیـر ووصفه لذاته الفرد إدراك وهو الذاتي التعبیر :قسمین إلى لذاته تقدیره عن الفرد تعبیر
 نـوعین بین كوبر سمیث ویمیز .لذاته الفرد تقدیر عن تفصح التي السلوكیة األسالیب إي السلوكي

 تقـدیر ویوجـد ذو قیمـة، أنهـم بالفعـل یـشعرون الـذي األفـراد عنـد ویوجـد حقیقـي :الـذات تقـدیر مـن
 الشعور هذا بمثل یستطیعون االعتراف ال ولكنهم قیمة ذوي غیر أنهم یشعرون الذین لألفراد دفاعي

 والطموحـات والقـیم وهـي النجاحـات الـذات لتقـدیر كمحـددات تعمـل مجموعـات أربعـة افتـرض وقـد
 مـن األعلـى المـستویات بنمـو تبـدو مرتبطـة الوالدیـة الرعایـة حـاالت مـن ثـالث وهنـاك .والـدفاعات

  :وهي الذات تقدیر
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  .اآلباء جانب من األطفال تقبل. أ
  .اآلباء جانب من االیجابي األطفال سلوك تدعیم. ب
  .اآلباء جانب من التعبیر في وحریتهم األطفال مبادرة احترام. ج

ًیــرى الباحــث أن تقــدیر الــذات حــسب وجهــة نظــر كــوبر ســمیت تناولــت جانــب مهــم جــدا فــي   
الــذات وهــو جانــب التفاعــل االجتمـاعي بــین الفــرد والبیئــة مــن جهــة واآلخــرین مــن الحكـم علــى تقــدیر 

كما بین أن تقـدیر الـذات متعـدد الجوانـب وهـذا مـا میـز نظریتـه عـن النظریـة الـسابقة فـي .جهة أخرى
  .طریقة الحكم على الذات اإلنسانیة

 الواقـع بلغـة تطـوروی ینـشأ الـذات تقـدیر أن "زیلـر" نظریـة تفتـرض :Zelar,1969زیلر نظریة.3
 إلـى "زیلـر" ینظـر لـذا الفـرد؛ فیـه یعیش الذي للمحیط االجتماعي اإلطار داخل أن ینشأ االجتماعي

 فـي معظـم – یحـدث ال الذات تقییم أن ویؤكد الشخصیة، في المجال نظریة زاویة من تقدیر الذات
 بـه یقـوم بأنـه تقـدیر الـذات تقـدیر "زیلـر" ویـصف .االجتمـاعي المرجعـي اإلطـار فـي إال – الحـاالت

 .الواقعي والعالم الذات المتوسطة بین المنطقة یشغل أنه أو الوسیط، المتغیر دور ویلعب لذاته الفرد
 یحـدد الـذي العامـل هـو الـذات تقـدیر فـإن الـشخص االجتماعیـة بیئـة فـي تغیـرات تحدث فعندما ذلك وعلى
 یـربط مفهـوم – "لزیلـر" ًطبقـا – الـذات وتقـدیر .لـذلك ًتبعـا لذاتـه الفرد في تقییم ستحدث التي التغیرات نوعیة
 لهـا مـن یتعـرض التـي المثیـرات لمختلـف یـستجیب أن علـى الفـرد وقـدرة ناحیـة مـن تكامـل الشخـصیة بـین

 عالیـة بدرجـة تحظـى مـن التكامـل عالیـة بدرجـة تتمتـع التـي الشخـصیة أن افترض فإنه ولذلك .أخرى ناحیة
 االجتمـاعي الوسـط فـي الكفـاءة مـن عالیـة وظائفهـا بدرجـة تـؤدي أن يفـ یـساعدها وهـذا الـذات، تقـدیر مـن

 – ذلـك علـى النقـاد ویوافقـه – مفهومه یسهم جعله االجتماعي على العامل "زیلر" تأكید نأ. هفی توجد الذي
ِتعـط  لـم الـذات تقـدیر دراسـة فـي األخـرى المـداخل أو المنـاهج أن ادعـى وقـد ."الذات االجتماعي تقدیر" بأنه
  ). 105-104: 1989 كفافي، ( الذات تقدیر ونمو نشأة في حقها االجتماعیة واملالع

تكامل الشخصیة من ناحیة، وقدرة الفرد على  ًإن تقدیر الذات طبقا لزیلر مفهوم یرتبط بین
یتعرض لها من ناحیة أخرى، ولذلك فإن الشخصیة التي تتمتع  أن یستجیب لمختلف المثیرات التي

  .)91 :1999سلیمان، (لتكامل تحظى بدرجة عالیة من تقدیر الذات ا بدرجة عالیة من
ًیرى الباحث بأن تقدیر الذات وفقا لما یراه زیلر هو مفهوم یربط بین تكامل الشخصیة من   

ن أناحیة وقدرة الفرد على االستجابة لمختلف المثیرات التي یتعرض إلیها من ناحیة أخرى و
من التكامل تحظى بدرجة عالیة من تقدیر الذات وهذا یساعدها الشخصیة التي تتمتع بدرجة عالیة 

وینتقد الباحث هذه .في أن تؤدي وظائفها بدرجة عالیة في الوسط االجتماعي الذي توجد فیه
النظریة في تركیزها على الجانب االجتماعي أي اإلطار االجتماعي الذي ینتمي إلیه الفرد وغفلت 

  ".الخ...نفسیة والجسمیة والفسیولوجیة العوامل ال" عن جوانب أخرى مثل 



 46

إلى توضیح ماهیة  " إبشتاین"من نظریات الذات التي سعى فیها : Epstion نظریة إبشتاین .4
وصالحیتها  ًإن كل شخص یضع هیئة أو صیاغة للذات اعتمادا على قدرتها: "الذات بقوله  مفهوم

ًهذه الصیاغة احتراما كامال  األكبر منًبشكل غیر مقصود طبقا لخبراته المختلفة، ویشكل الجزء  ً
ًللذات بمقدار الخبرات المرتبطة باإلنجاز، وبزیادة تقدم الفرد، فإن نظریته تزداد تعقیدا، ومع ذلك 

ًكثیرا بشكل  بمبادئها األساسیة، بمعني أن اعتقاد شخص ما في قیمته وأهمیته قد ال یتغیر ًیظل متمسكا
منها مرة أو یعاد فحصها والتحقق  ت المستخلصة من هذه االعتقادات،جذري، ودائما تتغیر االستنتاجا

فاعتقاده بأنه إنسان ذو قیمة لیس بالضرورة أن یتخلص  أخرى بتقدم العمر وزیادة خبرات الحیاة،
ًوأنه من السهل أن یحبني اآلخرون مثال، ویتطور هذا المفهوم التقویمي  منه في جمیع الحاالت،

على هذا النحو  ًاته ، أنه كموضوع مجرد وفقا لكیفیة رؤیة اآلخرین له، وهولمالحظات عن ذ ًوفقا
ومدى االستحسان واالستهجان  أمر مكتسب یتوقف بالدرجة األولى علي خبرات التنشئة األولي

    (Bender,et ; al : 1993, pp,41-42)حیاته الذي تلقاه الفرد من قبل ذوي أهمیة في
ظریة ركزت على الخبرات الشخصیة التي یمر بها الفـرد وتعتبـر أن هذه الن یرى الباحث من   

  ًهذه النظریة إضافة عامل مهما في تقدیر الذات 
  :تعلیق عام على هذه النظریات

 ولكن رغم الذات، لمفهوم اتجاههم اختالف على العلماء اهتمام سبق ما خالل یرى الباحث من .1
 اللغـة، التغیـرات مثـل الـذات، وتطـور نمـو فـي ورد لهـا التـي العوامـل بعـض علـى اتفقـوا فقـد ذلـك

 ونظریــة Rosenberg,1965روزنبــرج والنفــسیة واالقتــصادیة واالجتماعیــة مثــل نظریــة الجــسدیة
  . وغیرهاEpstion إبشتاین 

ًیرى الباحث أن كل نظریة من هذه النظریات وأن كثر االختالف فیمـا بینهـا تناولـت جانبـا مهمـا  .2 ً
ًوحساسا یلعب دورا  مثل نظریةمهما كان نوع الخالف ً كبیرا في تطور وبناء الذات وشخصیة الفرد ً

    .وغیرها من النظریات التي أشار إلیها الباحث  Cooper – Smith,1976سمیث  كوبر
  ونظریــة إبــشتاین  Rosenberg,1965)روزنبــرج  نظریــة(یــرى الباحــث أن هــذه النظریــات.3

Epstionم1969(و زیلـر ( Zelarسـاعدت فـي التفـسیر الجیـد لتقـدیر الـذات ممـا سـاعدت )وغیرهـا 
  .األخصائیین النفسیین في عملیة اإلرشاد والعالج النفسي لمن یعاني من تقدیر الذات المنخفض

یرى الباحث أن الظاهرة النفسیة واالجتماعیة ظاهرة معقدة ومتشابكة وفي غایة التعقیـد لـذا یكـون .4
  .تفسیرها في غایة الصعوبة

ّ الباحــث تقــدیر الــذات مــن المفــاهیم الجدیــدة فــي علــم الــنفس بالتــالي تحتــاج إلــى المزیــد مــن یعتبــر.5
  .البحث

  



 47

  :الـرفـاق وجماعة باألسـرة وعالقـته الذات تقـدیر نمو
 أقرانـه ومدرسـیه مـن المدرسـة، فـي حولـه ممـن التقـدیر إلـى حاجتـه تـزداد الطفـل ینمـو كلمـا

 وفي المدرسي أوجه النشاط وفي الدراسة، في كثیرة جاالتم في وینشط فیعمل التقدیر بهذا لیحظى
 مـن الفـرد تقـدیر یتمثـل  وقـد.المرغوب االجتماعي بالتقدیر ویحظى األنظار إلیه یلفت حیث النظام

 علـى یثـاب أن إلـى الفـرد حیـث یمیـل البـالغین عنـد كـذلك ونجـد ...علیـه الثنـاء أو بمدحـه اآلخـرین
 علـى أو درجـة على أو رئیسه عالوة من على كالحصول مادیة ةإثاب به قام مشروع أو أجاده عمل

 شـدة أو تحـدد مـن هي حیاته خبرات خالل فشل أو نجاح من الفرد إلیه یصل ما  فحصیلة.تشجیع
 البیئة المحیطة في التغیرات إحداث في الفرد یبدأ فعندما .الفرد هذا لدى التقدیر إلى الحاجة ضعف

 من الفرد یصل إلیه ما فنتیجة مخاطرة ًتعقیدا أو أكثر هو فیما اولةالمح عاود الفشل أصابه فإن به
 یكتـسب فإنـه فیهـا البیئـة والـتحكم أمـور معالجة في وفشل نجاح من محاوالته أصاب ما بین موازنة
  .المحاوالت هذه مثل عن اإلحجام أو اإلقدام

 على یؤكدون احثینالب ینقص وأغلب الذات تقدیر فإن تشبع لم النرجسیة الحاجات كانت إذا
 له ویسمح باألمن اإلحساس وبالتالي یجلب یتكیف أن للفرد یسمح الذي هو السوي الذات تقدیر أن

 بالقیمـة الـشعور أو الـذات لتقـدیر الحاجـة  إن."الحیـاة حقـائق معرفـة نحـو النفـسیة طاقتـه بتوظیـف
 مهم شخص واحد كل فإن آخر وبمعنى بشري سلوك أساس كل في موجودة الواقع في وهي الذاتیة،

 حـین ونحـن أنفـسنا إلـى بنظرتنـا مـدفوع سـلوكنا مـن شـیئا كبیـرا یعنـي وهـذا نفـسه، نظـر فـي جـدا
 التأكـد أخیـرا الممكـن فمـن ...إلیهـا بالنـسبة التصرف هذا ذواتنا وتأثیر االعتبار بعین نأخذ نتصرف

 ذي الشخص لدى مما أقوى لدیه واهتمام بالتقدیر جدیرة أنها على ذاته بأصالة یدرك الفرد أن على
  ).87 :1979الدسوقي،(دونیة مشاعر

 لدى الشعور بالقیمة ینمو حیث .الرضاعة فترة منذ یبدأ بالقیمة الشعور أن البعض یرى - ١
 ویوضح .للتمكن محاوالته له في ودعمها وتجاوبها والدته مع القویة عالقته خالل من الرضیع

 هذه وفي الخاص، بأسلوبه مشاعره وصف على الطفل القدرة ىلد یكون الثانیة سن بعد أنه  "أبلون"
  . الذات لدیه تقدیر عن تقییم وضع في كأساسًا كافی یكون وذلك تكونت، قد األنا لدیه تكون المرحلة

 إلى العدید من الدراسات توصلت فقد للفرد، الذات تقدیر ونمو لنشأة الهامة البیئة هي  األسرة -٢
 لدى للذات المرتفع بالتقدیر إیجابیة مرتبط بطریقة لألبناء والحریة االستقالل حومن الوالدي الدعم أن

لذاته،  تقدیره من یزید هذا شخص مسئول فإن ویعتبر أنه واألم باالبن األب یثق فعندما األبناء،
 قیمته عن للطفل معلومات تنقل أنها في تتضح اآلباء ومشاركة واهتمام لدعم الرئیسي فاألثر
 الدعم أن رغم للطفل الذات بمكون تقدیر أكثر یرتبط أن یجب السلوك هذا فإن وبذلك ة،الداخلی
  .وقادر فعال كشخص الطفل یعمل خاللها األمان من قاعدة ًاأیض یوفر قد الوالدي
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 بالثقة ذو كفاءة وجدیر بأنه شعر إذا الذات بتقدیر یحتفظ أن یمكن الفرد أن "دیموس" أوضح - ٣
 كنف في ینمو كفاءة ذوي طفل على ذات جید تقدیر تنظیم ویعتمد .اآلخرین عم طیبة عالقة وذو
 الفرد قدرة على اآلخرون یثني عندما الذات تقدیر فیرتفع .ویساندونه ویحبونه یشجعونه الكبار من عالم

 بالقیمة شعورنا لذا فإن .للفرد قیمة ذوي أشخاص من وتأتي ذاته عن لمفهومه أهمیة ذات التي تكون
  ).24 :2003 ،الضیدان(بالعالم الخارجي  عالقتنا علىًا معتمدًا دائم یكون سوف خصیةالش

 لها واعتباره لذاته الفرد تقدیر أن، )106 :1989 (في كفافي "  Velkar فیلكر" بین كما
 یشعر بأنه وعندما والجدارة، باالستحقاق یشعر وعندما ،"باالنتماء اإلحساس"  یقترن عندما یرتفع
 هذه ألن في جماعة، ًعضوا نفسه الفرد یرى عندما باالنتماء اإلحساس وینمو .فءك متقبل

 وعندما .األسرة هي الطفل عند والجماعة األكثر .لآلخرین بالنسبة بالقیمة الشعور تمنحه العضویة
 قیمة له أن وعلى الوالدي التقبل على الدالة یتلقى االستجابات وعندما والدیه، مع الطفل یتوحد
تقدیره  على اآلباء تقدیر ینعكس وسوف ینمو، باالنتماء إحساسه فإن موضع تقدیرها، وأنه اعنده
 الطفل عالقات هو نوعیة الذات تقدیر نمو في ًتأثیرا العوامل أعظم أن  إلى "فلیكر"  ویذهب.لذاته
 رارباستم الطفل بهم یحتك الذین وهم األفراد لدیه، السیكولوجیة األهمیة ذوي من األشخاص مع

   نطاقه في والنفوذ القوة على حائزین ًباعتبارهم أفرادا یدركهم الذین أو وبكثرة،
 حیاة في األهمیة ذوو). 100 :م 1992(في سلیمان Lurance )م1981(یسمیهم لورانس 

 وباآلخرین لنفسه بنفسه الطفل تقییم یمثل الذات فتقدیر واألقران، والمعلمون الوالدان وهم الفرد
  . هو نظره وجهة من لهحو المهمین

 یقدرون الذین أي ذواتهم عن عالیة عامة مفاهیم بصفة لدیهم تكون الذین األطفال إن
 وألنهم إلیها، مطمئنون بذواتهم واثقون أنهم عنهم یقال -معظم الجوانب في ًعالیا ًتقدیرا أنفسهم

عن  التعبیر من نیخشو ال نجدهم النجاح، ألنفسهم ویتوقعون لهم اآلخرین حسن تقبل یتوقعون
 الثقة إلى ًیفتقرون عموما الذین األطفال وأما .وتقدیراتهم أحكامهم وفق یسیروا أن أو أفكارهم
 األفكار عن التعبیر یخشون الزحام فهم في ینغمسوا أن یفضلون أخرى ناحیة من فإنهم بالذات،

 االنخراط عن كمنعزلین اءالبق ویؤثرون اجتذاب االنتباه ویتجنبون المألوفة، غیر أو الشائعة غیر
 في نقص من لدیهم لما استجابة والتمرد العدوانیة في مفرطین أو نجدهم االجتماعیة، التفاعالت في

 موضعه نفسه ویحدد یرى أن یستطیع عندما یزداد لذاته الطفل تقدیر أن :ذلك الثقة بالذات معنى
 مثل في هم من وقدرات قدراته بینمقارنات  یعقد أن یستطیع وعندما له، اآلخرین نظرة خالل من
 قبل ما مرحلة في األوالد على أجریت دراسة من خالل أوضح وقد .دوره بنفس ویقومون سنه

 على آباؤهم كان الذات تقدیر في عالیة درجة على حصلوا الذین أن األوالد وجد وآبائهم، المراهقة
على الذات،  واالعتماد النفعاليا بالثبات یتصفون اآلباء وكان .الذات تقدیر في درجة عالیة
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للذات  المرتفع التقدیر من أصحاب األوالد أمهات أن إلى إضافة األبناء، تنشئة أسالیب في ناجحین
 والتهذیب، التأدیب في متسقة ثابتة سیاسة بإتباع ویعظهم، ویتصف األطفال یتقبل الذي النوع من 

ولعل  أطفالهم، آراء یحترمون كانوا فقد اتللذ المرتفع التقدیر أصحاب األطفال من آباء وكذلك
 قاموا ثقة بآراء أنفسهم، ثقة ازدادوا االعتبار، بعین تؤخذ كانت آراءهم أن بسبب األطفال، هؤالء

  ).364-363: 1986 وآخرون، مسن(األخرى المواقف في بالذات الثقة إلى بتعمیمها
 على للحصول الفرد خدمهایست یمكن أن التي المقاییس أكثر هو المرتفع الذات تقدیر

 مواجهة یمكنه كما شجاعته، یفقد أن دون الجدیدة والصعبة المواقف یقتحم أن فیستطیع التوافق،
 ذو الفرد یمیل بینما طویلة، لمدة االنهیار أو بالحزن یشعر أن دون في العمل، أو الحب في الفشل

 حیث أو الصعبة، الجدیدة المواقف یقتحم أن قبل حتى بالهزیمة الشعور إلى المنخفض تقدیر الذات
  ).218 :2000 رمضان،( ًمستقبال األمل فقد یتوقع أنه
  .في المدارس االستبدادیة والتربیة األسرة في االستبدادي كالنظام :ثقافیة عوامل -أ

 قبل من على التسلط القائم الحمایة في اإلسراف :مثل :المبكرة الطفولة إلى ترجع عوامل -ب
 الطفل غیرة في استثارة الوالدین ٕوالحاح أخوة أكبر، مع والمنافسة الغیر، قبل من لتسلطوا الوالدین،
االحترام  أو المدح استخدام والعقاب، وعدم النظام في المفرطة آخرین، والصرامة بأطفال بمقارنته

 بالتخویف والعقاب على الغیر، االعتماد وطول االستقالل، وانعدام األسرة، في والمحاباة التقدیر، أو
  .اإلفزاع أو
 النجاح، والفشل، والشعور وضآلة الجسمیة، كالعیوب :الجاریة المواقف عن ناشئة عوامل -ج

 تتطلبه بما الوفاء عن والعجز اآلخرین، قبل األفراد من الرفض أو والترفع، الغیر، عن باالختالف
 الغیر له ونظرة والذنب، اإلثمب والشعور المثل، وصرامة األنوثة أو صفات الذكورة من الحیاة أمور
   ).6: 1979 صالح،( صغیر طفل أنه على

 یجب -ًإیجابیا لنفسه ًتقدیرا یحقق وبالتالي- نفسه عن سوي مفهوم الطفل لدى ینمو لكي
 موضع الذات تقدیر في التي تؤثر العوامل من السلبیة الجوانب تلك یضعوا أن والمربین اآلباء على

 األسرة، هي الذات تقدیر ونمو لنشأة البیئة مهمة ألن علیها، والتغلب هاتجنب یمكن حتى االعتبار
 Carol)كارول" أن الذات نجد على تقدیر وجماعة الرفاق األسرة تأثیر لتداخل بالنسبة أما

Woods)  واإلنجازات الداخلیة، والعالقات التعاون، خالل من یتطور الذات تقدیر أن على أكد 
 أن) Ladd("الد" وجد لقد. األصدقاء وجود في تتطور االجتماعیة ت األطفالمهارا أن كما .الفردیة

 هذه في أصدقاء ویكونون االبتدائیة المرحلة الدراسة إلى قبل ما مرحلة من ینقلون الذین األطفال
 أصدقاء وقد لدیهم یكن لم الذین هؤالء من أكثر المدرسة التوافق في على قادرین یكونون المرحلة

 الذات، ثبات ونظریة الذات نظریة تعزیز وفق الرفاق، وجماعة األسرة تأثیر تداخل  حولاختال وجد
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 الذات تعزیز نظریة أن).Ann Roberts, et. A l2000:p68(وآخرون  روبرتز آن" أوضح فقد
 الذات، أما تقدیر في والرفاق تأثیر العائلة بین متوسطة عالقة هناك ألن ًمعتدال،  ًنموذجا تتضمن
 الذات، في تقدیر العائلة والرفاق تأثیر بین متداخلة عالقات هناك أن تقترح الذات تعزیز نظریة
 العائلة، قبل من معه الدائم أو الشجار آرائه في المشاركة عدم أو المعاونة الطفل یجد ال فعندما

 هو  ومماوروبنز كابلن"لذاته  تقدیره لزیادة من األصدقاء العوامل هذه لتعویض یسعى ما عادة فهو
 قد والذین بأصدقائهم، أكثر مرتبطون المبكرة المراهقة مرحلة ًوخاصة في األطفال أن بالذكر جدیر
 ًوأحیانا ًمرتفعا،ًا ذاتی ًراوتقدی أكبر، ًتقدیرا تعطي التي العائلة عن مختلفة ومعتقدات آراء لهم یكون
 إذا الطفل أن. العائلة تقدیر مع تقارن منخفض عندما ذاتي تقدیر الرفاق مع العالقة هذه من ینتج
 الطفل فإن لذا اآلخرین؛ عند قیمة له لیس أنه على هذا یفسر قد من العائلة، ًسلبیا ًذاتیا ًتقدیرا تلقى
وسبب  مفضل غیر بأسلوب ویتصرف اآلخرین إلى یسيء أن ممكن المواقف هذه تعرض لمثل إذا

 تأثیرها لها المتوترة األصدقاء معامالت  أن لذاته، كما ثابت مفهوم على یحافظ أن یرید أنه ذلك
أما  الذات، تقدیر في یساعد اآلباء من والمعاونة المساعدة تلقي أن كما الذات، تقدیر  على السلبي
 على الشباب الذین أن كما .الذات تقدیر في سلبي شعور تكوین في یساعد معهم الدائم الشجار
 كوبر" دراسة أن نجد لذا الذات تقدیر في عالیة ستویاتم لدیهم بأصدقائهم ٕوایجابیة جیدة عالقة
 تقدیره على تؤثر الطفل مع الوالدان بها التي یتعامل الطریقة أن أظهرت  قد "م 1968 عام سمیث
 دیمقراطیة، أكثر الطفل، مدح في رغبة أكثر المرتفع تقدیر الذات ذوي اآلباء أن وجد حیث لذاته،
 أسلوب یستخدمون ما ًونادرا متطرف، بشكل التسامح للعقاب، ًتخداماأقل اس بالطفل،ًا اهتمام أكثر

 في رغبة أقل فهم للذات المنخفض التقدیر ذوو اآلباء أما .العقاب من كنوع من الحب الحرمان
 في استخدام واإلسراف الطفل، معاملة في بالتذبذب ویتسمون بالطفل، ًاهتماما أقل مدح الطفل،

  .التسامح أو العقاب
ًإلى أربعة عناصر تلعب دورا في نمو ) 28: 2003( كوبر سمیث في الضیدان أشار

  :                                   تقدیر الذات بشكل عام هي
 قبل الفرد من علیها یحصل التي باالهتمام تتسم التي والمعاملة والتقبل االحترام مقدار .1

 .حیاته في المهمین اآلخرین
 المادیة ومؤشرات بالناحیة النجاح یقاس( العالم في تمثلها التي ناصبوالم الفرد نجاح تاریخ .2

 .)االجتماعي التقبل
 ال والنفوذ بأن النجاح العلم مع مهمة، یعتبرها التي الجوانب في الفرد طموحات تحقیق مدى .3

 .الشخصیة والقیم األهداف الخاصة ضوء في یدرك ولكنه مباشرة یدرك
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 قد فبعض األشخاص .قیمته من للتقلیل فیها یتعرض التي فالمواق مع الفرد تفاعل كیفیة .4
 قبل من قیمتهم التقلیل من إلى تشیر تصرفات أي ًتماما ویكبتون ویحورون یخففون
 من الذات تقدیر عن على الدفاع القدرة تخفف حیث .السابق فشلهم نتیجة أو اآلخرین
  .توازنه الشخصي على الحفاظ في وتساعده بالقلق الفرد شعور

كما یرى الباحث أن كفاءة الشخص وقدرته على التصرف والقیام بالسلوك القویم وضبط 
الذات والعمل على تحقیق التوافق النفسي والسلوكي مع نفسه واآلخرین یتأثر كله بهذه 

كما یرى الباحث أن األسرة ممثلة في األبوین أثر فعال في درجة تقدیر الفرد أو الطفل .المؤسسات
اع درجة تقدیر الذات عند األبوین تعني ارتفاعها عند طفلهم وبالتالي تفاؤله والسعي وراء لذاته فارتف

النجاحات لثقته العالیة بنفسه وانخفاض درجة تقدیر الذات عند األبوین تعني انخفاضها عن طفلهم 
  .وعدم قدرته على تحقیق النجاحات لثقته المتدنیة بنفسه

  :مستویات تـقدیر الـذات
باع الحاجات إلى الثقة بالنفس واإلحساس بالكفاءة في حین عدم إشباعها یرمي یؤدى إش  

إلى مشاعر النقص والضعف، لذلك یمكن القول أن لتقدیر الذات مستویان هما المستوى المرتفع 
  :والمستوى المنخفض

 یشكل تقدیر الذات المنخفض إعاقة حقیقیة بصاحبه، إذ یركز أصحاب هذا:تقدیر الذات المنخفض
ًونقائصهم وصفاتهم غیر الجیدة، وهم أكثر میال للتأثیر بضغوط الجماعة  المستوى على عیوبهم،

وعلیه تدفع هذه .ٕواإلنصات آلرائها واحكامها، كما یضعون ألنفسهم توقعات أدنى من الواقع
فیمتنع عن المجازفة ویشعر بعدم معرفته  ًالظروف بصاحبها إلى تذكر الخبرات الفاشلة دائما،

كما یتمیز ، )18 :2003سلیم، (طلب المساعدة لقیام باألعمال المطلوبة منه وال یستطیع با
 أصحاب هذا المستوى بالشعور بالخجل والقلق الزائد والخضوع السلبي للسلطة والشعور بالحزن،

فة واالستعداد المرتفع لالقتناع والتأثر بآراء اآلخرین وعدم االرتیاح في المناسبات االجتماعیة إضا
بالتالي یمكن ، )347: 1993رشتي، (إلى عدم القدرة على المواجهة الظروف االجتماعیة الیومیة

ًالقول بأن تقدیر الذات المنخفض یمنع صاحبه من مواجهة المواقف الجدیدة، إحساسا منه بعدم 
تفاعل ّالقدرة والعجز على المواجهة وهذا ما یصعب للفرد مهمة االندماج في األنشطة التي تتطلب 

  . ًاجتماعیا مع المحیطین به
لقد أظهرت الدراسات في مجال تقدیر الذات أن األشخاص ذوي تقدیر الذات  :تقدیر الذات المرتفع

  ).279 : 1991سالمة،(ًالمرتفع یؤكدون دائما على قدراتهم وجوانب قوتهم وخصائصهم الطیبة 
 ًأشخاصـا مهمـین، أنفسهم یعتبرون العالي التقدیر ذو  األشخاص فإن: سمیث كوبر حسب

 لنـوع شخـصیاتهم، طیبـا فهمـا یملكـون أنهـم كمـا صـوابا، یظنونـه لمـا وكافیـة محـددة فكـرة ولـدیهم
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 للقلق، تعرضا بأحكامهم وأقل الثقة إلى أمیل وهم الشدائد، عند یضطربون وال بالتحدي ویستمتعون
 فـي االیجابیـة مـیال لتحمـل أكثـر وهـم اآلخـرین بـآراء والتـأثر لإلقنـاع مـنخفض اسـتعداد ولـدیهم

 عقلیـة عملیـة خـالل مـن ویتطـور الـذات تقـدیر  و ینمـو.للنقـد حـساسیة واقـل الجماعیـة المناقـشات
 ویمكن .وجدارته بأهمیته إحساسه في تتمثل وجدانیة عملیة ومن خالل نفسه، الفرد تقییم في تتمثل
  ).10: 2003سلیم، (ا كما أورده التالیة بالصفات العالي ذو التقدیر المراهقین تمییز

  الجدیدة بالخبرات یستمتعون أنهم. 1
  .استطالع حب لدیهم.2
  .أسئلة یطرحون .3
  .واألنشطة بالمهمات للقیام یتطوعون.4
  .للتحدیات یستجیبون.5

 یلبون حاجـاتهم الذین اآلخرین مع بالتعامل یبدون عندما األفراد عند االتجاهات تكوین یبدأ
  الذات لتقدیر عال تكوین في تساهم أساسیة روفظ ثالثة وهناك .ومطالبهم
  المشروطین غیر والعاطفة الحب .1
  .باتساق تطبیقها ویتم جید بشكل محددة قوانین وجود .2
  .لألبناء االحترام من واضح قدر إظهار .3

 طریـق وذلـك عـن للمراهـق الـذات تقـدیر تطـویر علـى إیجـابي بـشكل یعمـل أن للراشـد یمكـن
 العملـي خـالل الـسلوك مـن یحقـق أن یمكـن التطـویر وهـذا بالتقـدیر، وجـدیر نـافع إنـسان بأنه إفهامه

 التفكیـر یعتبـر جانـب هـذا إلـى .للمراهـق واحترامـه ثقتـه خـالل مـن یثبـت الـذي المـدرس، جانـب مـن
 مـع متطابقـان یكونـان فقـط عنـدما منهمـا الغایـة یحققـان وهمـا فـاعلین، عـاملین االیجابیـان والعمـل
 ٕوان بنفـسه الفـرد ثقـة إیجابیـة تـزداد الـنفس صـورة تكـون وعنـدما، نفسه عن المرء هایرا التي الصورة
 من مجموعة(الخبر طریق یتغیر عن إنه بل العقلیة بالمعرفة أو وحده بالكالم یتغیر ال الذات تقدیر

  ).172 :2000الباحثین، 
ًبناءا على ما سبق یمكن القول أن الفرد ذو التقدیر المرتفع للذات فردا ً اجتماعیا یمتاز ً

شخصیة قویة تمتاز  ًبالمبادرة الفردیة والثقة في النفس والتعبیر عن أراه محبا للنشاطات الجماعیة،
  .باإلرادة والقدرة على مواجهة الضغوطات الحیاة، فهو شخص متكیف مع مختلف ظروف الحیاة

   :والمنخفض والمتوسط المرتفع الذات تقدیر لذوي الممیزة الخصائص
 التقدیر األشخاص ذوي أن الذات، تقدیر مجال في أجریت التي العدیدة الدراسات تأظهر

 ثقة أكثر هم وكذلك وخصائصهم الطیبة قوتهم وجوانب قدراتهم على ًدائما یؤكدون للذات المرتفع
 من أكثر والمطمئنة المتفائلة المشجعة بالمعلومات ویتأثرون ًتقبال للنقد، وأكثر وأحكامهم، بآرائهم
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 یحترمون بأنهم المرتفع للذات التقدیر أصحاب یتمیز كذلك والمهددة، بالمعلومات المتشائمة أثرهمت
 تجاه المقبولة واتجاهاتهم شعور باالنتماء، ولدیهم بالكفاءة ویشعرون قیمة، ذات ویعتبرونها أنفسهم
 بإتباع لهم یسمح وهذا واستنتاجاتهم، بردود أفعالهم والثقة باالعتزاز شعورهم إلى تؤدي أنفسهم

 وهم الجدیدة، األفكار باحترام لهم یسمح وكذلك آراء اآلخرین، عن آراؤهم تختلف عندما أحكامهم
 عما محددة فكرة ولدیهم واالعتبار، والتقدیر االحترام یستحقون أشخاص مهمون بأنهم أنفسهم یرون

بالتحدي،  یتسمون وهم معه، یتعاملون الذي الشخص لنوع ًطیبا ًفهما ویملكون أنه صواب، یدركونه
 في النشاطات المشاركة ویحبون ًاجتماعیا، مستقلون وهم أفكارهم، عن للتعبیر الشجاعة ولدیهم

برنز " یوضح  كما.یستمعون مما أكثر یتحدثون وهم اآلخرین، مع صداقات وتكوین الجماعیة،
Burns "عن الناتج النفسي غطللض  عرضة أقل یكونون المرتفع الذات تقدیر ذوي األفراد   أن 
 سابق تاریخ ولدیهم الداخلیة، السلبیة صد المشاعر على قادرون أنهم كما الخارجیة، األحداث
 فهم للذات المنخفض التقدیر أصحاب أما، )679: 1991سالمة،(البیئیة الضغوط مع للتعامل
 الجماعة وطبضغ للتأثر میال أكثر وهم الجیدة، وصفاتهم غیر ونقائصهم عیوبهم على یركزون

 درجات یسجلون حیث الواقع، من أدنى توقعات ألنفسهم وأحكامها، ویضعون آلرائها واالنصیاع
 الموجه االنتباه من تقلل حیث األداء على سلبي تأثیر ذات وهي الذاتیة، مقیاس المراقبة على أعلى

 الوسائل ویفتقدون التقبل والتفاهة وعدم والدونیة العجز مشاعر من یعانون كذلك وهم نحو المهمة
 جدیرین غیر فاشلون أنهم یعتقدون المختلفة، حیث المشكالت مواجهة على تعینهم التي الداخلیة

  ).1: 1993 شوكت،( جاذبیتهم قلة عن ًفضال باالهتمام
فهـي  الخارجیـة الظـروف أمـا الفطـرة، علـى ولكـن یولـد متـدن، لذاتـه وتقـدیره یولـد أحـد ال
)   160 :2000(غالـب و) 113 :1988(مـوراي {كمـا أرجعهـا  .لحالـةا هـذه فـي واحـد رقـم المـسبب
  :یلي ما  إلى})199:م1999(وكفافي 

 فـي وصـالبة الـسلوك  الالجتمـاعي تكـون إلـى فیـؤدي شخـصیة الفـرد فـي یـؤثر الفقـر  إن:الفقـر.1
 مـاناأل وعـدم بالغربـة ذلك بیئته، فیشعره وبین بینه سدا یقیم أن یحاول الفقیر أن بحیث الشخصیة،

  .بالنقص اإلحساس إلى به یؤدي مما
 مـن اإلحبـاط بـأنواع صـلة لـه االجتماعیة في الحیاة العدوان من ًكبیرا ًجانبا  إن:المجتمع حالة.2 

 الجماعـات، بـین شـریف  وكـارولین الخـالف مزفـر درس  فقـد.والشخـصي االجتمـاعي االقتـصادي،
 ریاضي تنافس تنظیم  وتم.األخرى عن مستقلة تعیش وكل جماعة ،)ً طفال12(تتألف  جماعة كل

 العـداء هو النتیجة  وكانت.دائم بشكل األخرى وفوز دائما إحدى المجموعتین خسارة فیه یتم بشكل
عـن  حـدیث هنـاك بـل .األخـرى معسكر الجماعة على مجموعة كل ٕواغارة بین المجموعتین، المریر

  .الذاتي التقدیر فقدان من كبیرا قرارا الجمعي یتضمن اإلحباط أن بدا وقد الحرب،
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ویالحـظ  .مـنخفض ذات تقـدیر تكـون أن شـأنها مـن المـضطربة األسـرة  إن:األسـریة العالقـات .3
 ینتقـل إلـى أنـه بـل فحـسب، الكبـار األسـرة أفـراد علـى یـؤثر ال المـنخفض الـذات تقـدیر أن البـاحثون
 جیل الوالدین من عند ضجالن عدم تركز بعملیة أشبه عملیة في إلیهم یورث وكأنه الصغار أطفالهم

 تقـدیر بانخفـاض فـي یـشعران الوالـدین كـال أن فـي الـذات تقـدیر انخفـاض مـشكلة وتتمثـل .جیل إلى
 منهمـا محاولـة كـل ثـم شـریكه، وبـین بینـه والفـروق االختالفـات تحمـل علـى القـدرة وبعـدم الـذات،
 إلـى الـسرور ٕوادخـال هوالدیـ رضا كسب إلى یسعى  فالطفل.األطفال خالل من لذاته تقدیره تحسین
 ال األحیـان معظـم فـي ولكـن .لذاتـه تقـدیره بـه یرفـع الـذي المـدیح والتـشجیع علـى لیحـصل قلبیهمـا
 ال الـشيء ففاقـد واالحتـرام، والثقـة التقـدیر اآلخـرین یمنحـوا أن منخفـضي التقـدیر الوالـدان یـستطیع
 أسـرة ظـل فـي یعـیش دام مـا مرضـیة سـلوكیة أعـراض تنمیـة إلـى الوضـعیة أقـرب وتكـون یعطیـه،
  .االنتقاد توجیه في أفرادها ویتبارون تقدیر ینخفض
  ).16: م 1998هوك، (كما أوردها :الذات تقدیر تدني أعراض

ًتفادیـا  جدیـدة وذلـك أمـور تجربـة مـن ًخائفـا نفـسه یقـدر الـذي الـشخص  یكـون:الفـشل من الخوف.1
 بل أخطاء، مجرد بصحة نفسیة یتمتعون ینالذ یعتبره ًإخفاقا، هؤالء یعتبره ما أن حین للسخریة، في

  .للنجاح كمنطلق لألخطاء ینظرون أنهم
 عـدم إشـباع نتیجـة خلـل وجود على عرض أهم الشعور هذا یعتبر ماسلو  عند:بالذنب الشعور .2

 نفـسه إنـه یلـوم بـل وكبیـرة، صـغیرة كـل علـى نفـسه یحاسـب اإلحـساس بهـذا یـشعر فالـذي .حاجاتـه
  .خاطئا شیئا فعل ألنه قاسیة بطریقة

علـى  النـاس انتقـاد تحـب التـي الفئـة هـي بالثقـة، تـشعر ال التي الناس من الفئة  إن:الالذع النقد .3
 وهي جانب الغیر من بالتهدید لشعورهم وهذا استهزاء، أو سخریة صورة في تكون وقد مستمر نحو

  .اآلخرین على وفشله ضعفه إسقاط محاولة
 یـشعل االتهامـات مـا هـذا دفاعي، موقف في نفسه ویضع نقدلل الحساس الشخص  إن:الدفاعیة.4

  .فاشل إنسان بأنه الدفاعي الشخص یثبت ثم ومن صحیحة إلیه الموجهة
 عن آبائهم االنفصال في صعوبة یجدون .متدن تقدیر لدیهم الذین األفراد  إن:االستقاللیة عدم .5

 .الزواج وحتى العمل بالمدرسة، االلتحاق في صعوبة فیجدون
وبـین  بیـنهم مـسافة جعـل إلـى یمیلـون المـنخفض الـذات بتقـدیر المتـصفة الفئـة هـذه  إن:الخجـل.6

 روح المبـادرة لهـم ولـیس ًآمنـا الوضـع لهـم بدا إذا إال نشاط أي في یشاركون ال فهم ولهذا اآلخرین،
  .مشاركةوال في التبادل صعوبة یجدون فإنهم الزمالء مع أما األسئلة، یطرحون ما نادرا فهم لذلك 

یرى الباحث أنه عندما یصف الفرد بأن تقدیره لذاته مرتفع،ال یقصد بذلك مشاعر العظمة 
والسمو، بل نقصد بأنه یحترم ذاته ویقدر ممیزاته الشخصیة دون انكار لعیوبه التي یتمنى القضاء 
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و أن األفراد ًعلیها، وأنه ال یعتبر نفسه أحسن من اآلخرین ومع ذلك ال یعتبر نفسه أقل شأنا منهم 
 ینتابهم لذا نجدهم  المنخفض هم أكثر عرضة وفریسة لألمراض النفسیة  الذات بتقدیر الذین یشعر
 عن رضاهم علیهم عدم یبدون هم كذلك اآلخرین، مع التعامل والقلق نحو بالعجز اإلحساس
 عزوا إلى للذات المنخفض التقدیر أصحاب فاشلون ویمیل وأنهم بالخجل، العام، ویشعرون مظهرهم

 على المركزة المواجهة أسالیب استخدام عدم إلى یمیلون وكذلك هم ذاتیة، أسباب إلى فشلهم
 لمهام أقل مكافأة یطلبوا أن إلى یمیلون المنخفض الذات تقدیر واألفراد ذوو .اإلیجابي التفكیر
 تؤكد التي لمعلوماتا إلى یمیلون وهم للذات، التقدیر مرتفعو األفراد یقوم بها التي للمهام مشابهة

كما أنه . مشاعرهم لهم تعبر مما أفضل أنهم في تفید التي المعلومات عن لذواتهم األدنى تقدیراتهم
یمكن الحكم على درجة تقدیر الذات من خالل السلوك الذي یصدر من الفرد اتجاه نفسه وتجاه 

  .الجماعة التي ینتمي إلیها
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  املبحث الثاني
   Aggressive Behavior العــــدوانيالسـلوك

  :تمهید
 نوأ - الحدیثة المدنیة هذه أن إال ومدینة عارمة، رفاهیة في یعیش العصر هذا إنسان          إن

الحقیقیـة،  النفـسیة والـسعادة الراحـة تحقیـق فـي أخفقـت لكنهـا -المادیـة الراحـة أسـباب لإلنـسان حققت
 بـین واإلحباط والقلق مشاعر الخوف انبعثت بمنطقتنا ، تعصف التي والتوترات للصراعات ونتیجة
ّاخـتالف أشـكاله و یعـد الـسلوك العـدواني  علـى العـدوان مـن لمزیـد مهیـأة األجـواء یجعل مما ناشئتنا،

أحد المظاهر السلوكیة المهمة والخطیرة والمنتشرة في المجتمعات والتنظیمات وبین األفراد بما فـیهم 
ّترتــب علیــه مــن آثــار ســالبة تعــود علــى الفــرد نفــسه وعلــى األفــراد اآلخــرین ّطلبــة الجامعــات ، لمــا ی

ًوالممتلكـات ، وهـو سـلوك یلجـأ إلیــه الفـرد عنـدما تكـون هنـاك عقبــات تقـف عائقـا أمـام إشـباع رغباتــه 
وحاجاته، ومهما اختلفت طرائق و أسـالیب التعبیـر عنهـا فهـو سـلوك یهـدف مـن خاللـه صـاحبه إلـى 

  .إلحاق األذى والضرر
ًنظرا لتلك اآلثار الناتجة عن حدوث هذه الظاهرة فقد اتجهت جهود العلماء والباحثین في   

علم النفس بصفة عامة وعلم النفس االجتماعي بصفة خاصة إلى تحدید ماهیته وأسبابه والعوامل 
م واقعیة موجودة في معظ حیث إن السلوك العدواني لدى الطلبة أصبح حقیقة. الكامنة وراء حدوثه 

خاص والمجتمع بشكل عام، وتأخذ  دول العالم، وهي تشغل كافة العاملین في میدان التربیة بشكل
العملیة التعلیمیة، لذا فهي تحتاج إلى  ًمن إدارات المدارس الوقت الكثیر وتترك آثارا سلبیة على

ي المؤسسات الحكومیة أو مؤسسات المجتمع المدن تضافر الجهود المشتركة سواء على صعید
بالدرجة األولى وانعكاساتها السلبیة تؤثر على المجتمع  العامة أو الخاصة، لكونها ظاهرة اجتماعیة

الجانب من التعامل بحذر ودرایة ودراسة واقع الطالب العدواني دراسة دقیقة   وال بد في هذا.بأسره
جسمه  لب مهما كانواالطالع على كافة الظروف البیئیة المحیطة بحیاته األسریة، ألن الطا واعیة

وراءه أسرة  ٍوشخصیته فهو إنسان آت إلى الجامعة وال نعرف ماذا به ؟وماذا وراؤه ؟ فقد یكون
اقتصادیة أو حیاتیة أو  مضطربة بسبب فقدان عائلها أو استشهاده أو اعتقاله أو هجرته أو لظروف

له مقبولة ومستحبة، وهو في أوامر، وأفعا وقد یكون وراءه أسره تهتم به وتدللـه، فطلباته... طالق
بیده وعلى البیئة التربویة التعلیمیة أن تقدم له  كل هذه األحوال مجني علیه، ویحتاج إلى األخذ

وتعدل من اتجاهاته، وتعید له توازنه بإیجاد الجو الجامعي  الصیاغة الشخصیة الالزمة،
ًاالجتماعي السلیم حتى یمكن أن یصبح طالبا منتجا، یستطیع أن ی ستفید من البرامج التي تقدمها ً

التي تبذلها، وبالتالي تصبح الجامعة منتجة وتكون بذلك قد أدت األمانة  له الجامعة، والجهود
  ).45: 1987إبراهیم، (
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وكذلك كل حركة تصدر عنه      كلمة سلوك بمعناها العام تتضمن كل نشاط یقوم به الكائن الحي
 أي أن .في اللعب نوع آخر من السلوك وك وانشغال الطفلفبحث الحیوان عن الطعام نوع من السل

من أعمال أو نشاط صادر عن بواعث أو  مدلول كلمة سلوك یتضمن كل ما یقوم به اإلنسان
موضوعیة خارجیة وأخرى باطنیة ذاتیة و لكل سلوك إنساني  دوافع داخلیة وهكذا یشمل السلوك ناحیة

 ي هو مظهر سلوكي للتنفیس أو اإلسقاط لما یعانیه الطفل منتحقیقها والسلوك العدوان أهداف یسعى إلى
في أشخاصهم  اآلخرین أزمات انفعالیة حادة حیث یمیل بعض األبناء إلى سلوك تخریبي أو عدواني نحو

ینبئنا علم الحیاة بأن العدوان أساسي لدي كل كان حي أي  أو أمتعتهم في المنزل أو المدرسة أو المجتمع،
 من العدوان ویعد كما، )124: 1987أسعد،(یق الصلة بالغریزة لدي الحیوانات والناسّأن العدوان وث

 علیه ما أكدت وهذا الطلبة، بین أوساط كبیرة بصورة المنتشرة االجتماعیة النفسیة المشكالت
  ).  17: 2004بدر، (السلوكیة  المشكالت بین مجموع األعلى نسبته جاءت إذ الدراسات

خطورة السلوك العدواني ترجع إلى أنه سلوك یؤدى إلى الصدام مع ّبأن  یرى الباحث   
اآلخرین، فهو الیعترف برغبات اآلخرین وال بحقوقهم، ولذلك فإنه سلوك یدل على سوء التكیف 

  .والسلوك العدواني یضر بكائنات أخرى بما في ذلك اإلنسان والحیوان 
  :تعریف السلوك العدواني

اني مختلفة لذلك ال یوجد تعریف واحد متفق علیه من جانب یستخدم السلوك العدواني بمع
ّكل الباحثین لتعقده وألن أسبابه متشابكة إال أن الغالبیة فیهم قد توصلوا إلى أن هذا النوع یؤدي  ّ ّّ ّ ّ
إلى إلحاق الضرر بالذات واآلخرین أو األشیاء وسنحاول فیما یلي تناوله من خالل استعراض 

  .متعلقة بهمجموعة من التعریفات ال
  :تعریف العدوان في اللغة

ًلغة بالظلم والمجاوزة ویعرفه ابن منظور لغویا من عدا الرجل ).253: 1964(یعرفه موسي
َّوالفرس وغیره یعدا عدوا وعدوا وعدوانا وتعداء وعدى َ ًَ ْ َ ً ً ًَ ُ ویقصد به التجاوز ومجاوزة الشيء إلى غیره . ْ

  ). م1990:ابن منظور(
  :الصطالحتعریف العدوان في ا

 بأنه) 10ه، 1421(في عبد الرحمن" Dollard, et al ١٩٣٩ وزمالؤه دوالرد" عرفه 
 بأنه العدوان )174 :م 1981(آخر و یعرف السید بشخص األذى  إلحاق یستهدف الذي السلوك

و یعرف .نفسه بالفرد حتى أو آخر بفرد األذى إلحاق بها ویراد اإلحباط التي تعقب االستجابة
العدوان على النحو التالي عندما تنظر إلى الوجود البشري على أنه النسیج ) 118:م1981(مخیم

تكون  الفرید من غرائز الحیاة أو الموت سیان كان طاقتها موضوعیه أو نرجسیة سائدة أو مزاجیة،
العدوانیة هي الطاقة التي تخدم في الحاالت السویة غرائز الموت بشكل غیر مباشر بمعني أنها 
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ي خدمة غرائز الحیاة اإلیجابیة أو توكید للذات بینما تخدم في الحاالت غیر السویة غرائز تكون ف
أنه تلك النزعة أو مجمل النزعات التي تتجسد ) 64: 1996(الموت بشكل مباشر ویرى عبد الرحیم

ٕفي تصرفات حقیقیة أو خیالیة ترمي إلى إلحاق األذى بأخر وتدمیره واكراهه واذالله في حین یري ٕ 
أن النظرة إلى السلوك في إطار الغریزة الموروثة ال تخلو من الیأس والتشاؤم ) 22: 1960(فهمي

  .بشان مستقبل سلوك الجنس البشري والطاقة الهائلة الخالبة من الخیر التي یتمیز بها اإلنسان
 ، التكیف سوء على یدل سلوك وهو أو األذى، الضرر إلى یهدف سلوك أو فعل       هو أي

  .)195 :1984،منصور(والنمطیة العدواني بالجمود السلوك ذو األطفال یتصفو
 أو فعل صورة في ًعنها ظاهریا ویعبر والعداوة، واالستیاء بالغضب الداخلي الشعور هو

 الذات إلى ًأحیانا یوجه كما القبیل، من هذا شيء أو الضرر ٕوالحاق األذى إیقاع به یقصد سلوك
        األشیاء إتالف أو التدمیر صورة كما یتخذ بدني، أو لفظي عدوان شكل في ویظهر

  ). 37: 1984 سالمة،(
 المعتدي به ویقـصد التدمیر، إلى ویهدف الذات الموضـوع أو تجاه بالعداء یتـسم فعل كـل

  ).84: 1994 الشربیني،(اآلخر الشخص إیـذاء
 الذي یؤدي السلوك هو العدواني السلوك أن إلى  السابقة التعریفات من الباحث یستخلص

 أو مواقف الغضب أو اإلحباط نتیجة باآلخرین؛ أم ذاته، بالفرد كان سواء األذى إلحاق إلى
 أنه عدوان على فالبعض یصنفه :العدوان تصنیف في التعریفات اختلفت قد .الزائدة المنافسة
 أشارت كما ي،إیجاب وعدوان سلبي لفظي، وعدوان وعدوان بدني وعدوان مباشر، غیر أو مباشر

 في بعضهم اشترط كما ،)الهدف( وكذلك معینة اإلیذاء بطریقة في )القصد(نیة إلى التعریفات
 العدواني السلوك الباحث یعرف ذلك ضوء وعلىر، والتكرا ضرورة االستمراریة العدواني السلوك

وسواء  الذات، ضد أم اآلخرین ضد ًموجها كان سواء الهدم أو التدمیر أو باألذى سلوك یتسم بأنه
  .ومتكرر مستمر وبشكل لفظي، شكل أو بدني شكل في عنه التعبیر تم

  بالسلوك العدوان العالقة ذات المصطلحات بعض
 (Anger)الغضب المصطلحات هذه من فیه، لبس ال ًواضحا ًجلیا مفهومه حتى یتبین 
فروق  وجود م رغ(Aggressiveness) والعدوان (Violence) والعنف (Hostility)والعدائیة 

  .المصطلحات هذه بین وحدود
 ،أدرینالیة فعل وردود بالتهدید، ًشعورا تتضمن داخلیة انفعالیة استجابة هو  :(Anger) الغضب-2
 في ًنقصا یعتبر قوة الغضب فقد، )25 :1995ر، النم(تهدیده  على مصادر لالعتداء الفرد تهیئ 

ُالك على َأشداء{تعالى : تعالى لقوله اإلنسان، ِفار رحماءْ  یعني الذي اإلفراط وأما" 29 : الفتح}"َبینهم َّ
 مذموم، غضب فهو بصیرته فیفقد اإلنسان والحكمة، العقالنیة عن یخرج حین الغضب، زیادة
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 الذل، واحتمال والدین، والوطن عن العرض الدفاع في النخوة ضعف على دلیل التفریط حالة في وكذلك
  ).60: م 2001منصور و الشربیني،(الدین  ویواكب العقل مع یتطابق الذي هو المحمود فالغضب

 هؤالء ومن والعدائیة، العدوان بین فرق ّأال  الباحثین بعض یرى (Hostility):العدائیة-2
 التقدیرات تتضمن وبأنها باألذى مصحوبة، عدوانیة بأنها یعرف العدائیة  الذيBOSS"بوس"

  ).1: 1984 ،فلودز وهرب(واألحداث  لألشخاص السالبة
 وبدا(وتعالى  تبارك الحق بقول ًاسترشادا والعدائیة، العدوان بین فروق ثمة أنه یرى الباحث

ُوبینكم ََبیننا ُالعداوة َ ُتؤمنوا َّحتى ْوالبغضاء َأبدا ْ َّبالله ُْ عسى ( تعالى وقوله " 4 : الممتحنة") حده و ِ
ُبینكم َیجعل َأن َّالله العدائیة  أن السابقة اآلیات تبین" 7: الممتحنة ) "ًمودة ْمنهم ُعادیتم َّالذین وبین َ
األفراد،  من مجموعة أو فرد تجاه المقاطعة بل والمفاصلة والریبة والشك الكراهیة مشاعر هي

 العدائیة تدفع وقد للعدوان، والوجداني المعرفي الجانب تتضمن فهي المودة، عكس والمعاداة
 أو وممتلكاتهم باآلخرین والضرر األذى إلحاق به یقصد وكسل فهو العدوان أما لحدوث العدوان،
َولقد(الحق  قول یؤكده ما وهذا والدین، العقائد أو الممتلكات العامة ُمنكم َاعتدوا َّالذین ُعلمتم َ  في ْ

َفقلنا لهم السبت ُكونوا ََُ ِخاسئین ًقردة ُ  العدوان بینما شعوریة وجدانیة حالة فالعدائیة".65:البقرة ) " َ
   . العداء من شعوریة مسبوق بحالة وسلوك علف
 في یحدث كما اآلخر إیذاء منه القصد التدمیر، شدید ظاهر سلوك هو: (Violence) العنف-3

  ).25: 1995النمر (الممتلكات  تحطیم أو القتل العمد، سلوك
لتحقیق  أو الشرعي الدفاع سبیل في یكون قد فالعنف والعدوان، العنف هناك فرق بین

  ).125: 1984العیسوى (واقع عدوان من التخلص أو الدفاعیة، كالحروب مشروعة افأهد
الخارج  نحو موجه اجتماعي مصطلح وهو العدوان، حلقات آخر هو العنف أن الباحث یرى

للخارج وهو من السلوك غیر المقبول  أو الداخلیة للذات یوجه قد نفسي مصطلح فهو العدوان وأما
  . الشخص المعتدى والمعتدى علیهًاجتماعیا وله ضرر على

 منبهات تسببه ما، بدرجة السیكولوجي – الفسیولوجي التوتر من حالة ن العدوان هيأ :العدوان-4
  ).25 : 1995النمر، (تهدید  من الذات حمایة بهدف ما بطریقة لالعتداء الفرد ضاغطة تهیئ خارجیة

 :بالسلوك العدواني قةالعال ذات للمصطلحات السابق العرض خالل یرى الباحث من
 أو االعتداء إلى الغضب یؤدي أن بالضرورة لیس أنه والعدوان، والعدائیة، والعنف، الغضب،

 یضربها أن فأراد علیه المرقة فصبت فعثرت بمرقة جاءت جاریته أن یحكي مهران بن فهذا میمون اإلیذاء
 ما استعمل فعلت ، فقالت قد قال )ْالغیظ ْوالكاظمین( :تعالى اهللا قول استعمل موالي یا: فقالت الجاریة

ِالناس عن ْوالعافین(بعده    " 134 :عمران آل) "ْالمحسنین یحب َّوالله (:الجاریة فقالت عنك عفوت قد :قال) َّ



 60

یرى الباحث أنه وأن اختلفت المعان الدالة على السلوك العدواني فهـي ترمـي فـي مـصب أو 
 أشكاله من قبل المجتمع ویسعى كـل مجتمـع إلـى الحـد مرمى وأحد على أنه سلوك غیر مقبول بكل

منــه مــن جهــة، وهــو ســلوك دال علــى اتــزان المجتمــع مــن جهــة أخــرى باعتبــار أن كــل مجتمــع فیــه 
الطــالح والــصالح وال یخلــو أي مجتمــع مــن الــسلوك العــدواني مهمــا بلــغ مــن التقــدم واالزدهــار، كــذلك 

ري والتكنولـوجي أصـبح أقـل مـن العـصور الـسابقة یرى الباحث أن السلوك العدواني مـع تقـدم الحـضا
  . وهذا هو رأي الباحث

  : الســلوك العــدواني مــظاهر
واإلقامة،  والجنس، العمر، باختالف تختلف عنه والتعبیر العدواني السلوك مظاهر إن

  . واالجتماعي االقتصادي والمستوى الطبقي، والوضع والثقافة، األسریة، التنشئة وأسلوب
 الممتلكات، وتدمیر یتضمن الضرب المدرسة قبل ما مرحلة في األطفال عند عدوانال أن

 عن یكشفون األطفال وأن بعض  وأوامر طلبات من إلیه یوجه ما ومقاومة ، اللفظي والهجوم
 بما التحدث و المتسم بالسیطرة، والكالم والصراخ، والشتائم، بالسباب كالتلفظ لغتهم في العدوان
 أو اآلباء أو سلطة الراشدین من االستیاء على تدل تعبیرات وهي آخرین، أشخاصب یفعلونه سوف

 التعبیرات هي ، "أكرهك أنا " و ، "أحبك أنا" : مثل التعبیرات نأ و،األقلیات أو األخوة أو األقران
 كاشفة تكون ما ًكثیرا األطفال عنها یتحدث التي الموضوعات إن رفض اآلخرین، على تدل التي
  ).307: 1983قناوي، ( القسوة  مظاهر من ذلك وغیر التعذیب، األلغاز، الحرب، ل،القت …
 :     : 

 عدوانیة نوعـین؛ إلى العدوان)66 :1991( المـذكور في موسى" م1971سـاجان  إیلي "قـسم
  : الـذات نحو وعدوانیة مـوجهة اآلخریـن، نحو موجـهة

 الغضب دوافعه أهم ومن ًوضوحا، العدوان مظاهر  أكثر: اآلخرین ونح الموجه العدوان.1
 الهدف یكون الذي السلوك ذلك هو العدواني السلوك أن "وآخرون دوالرد" ویرى واإلحباط، والكراهیة

  ).20: 1994أحمد (آخر   إیذاء منه
 عقاب لىإ الحاجة یثیر الذي بالذنب الشعور بسبب یكون قد : الذات نحو الموجه العدوان.2

 من ًبدال نفسه إلى عدوانه فیوجه شخصیته، فیتقمص علیه، فعل المعتدى ردة من والخوف الذات،
  ). 105: 1984العیسوي، (علیه  اعتدى الذي

رشاد عبد العزیز  " أثبت قد .الذكور من أكثر اإلناث بین یرى الباحث أن هذا النوع  منتشر
 باإلناث بالمقارنة المختلفة العدوان مظاهر في انیةعدو أكثر العدوان الذكور مرتفعي أن "موسى 

 لصالح فانتهت الذات، نحو الموجه العدوان عدا فیما العدوان، و مرتفعات العدوان منخفضات
  ).66 :1991 موسى،(العدوان  مرتفعات اإلناث
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 النفسي ّالتـحلیل نظریة إطار في ).11: 1990(توماس المذكور في" فروید"فـسر لقد
 األنا " یبدأ عندما وذلك الهدم، أو الـموت من غریزة ًجزءا باعتباره الـذات نحو الموجه العدوان
 تؤدي بطریقة یعـمل حیث ، "األنا" العدوان داخل غریزة من كبیر قدر یثبت التكوین  في "األعلى

 نهایة في ینجح حتى النفس العدوان نحو توجیه إلى یؤدي المكبوت فالعدوان النفس، فناء إلى
  .الفرد إفناء في ألمرا

 الطفل تمزیق : منها األطفال لدى ومظاهر صور عدة ّالعدوان على الذات یأخذ أن ّ إال
 السریر، أو بالحائط الرأس ضرب أو الشعر، شد أو الوجه، لطم أو كراساته، أو كتبه لمالبسه أو

 أو بالنار كیها أو الجسم، من أجزاء حرق أو األصابع، عض أو باألظافر، جرح الجسم أو
  ).87 : 1994 ،الشربیني(السجائر

 ونحو األشیاء نحو العدوان لمظاهر ًاستخداما أكثر الذكور نأ : المزاح أو التحویلي العدوان.3
 العدوان تحقیق دون عقبات حالت إذا أنه به ویقصد المزاح، العدوان ویطلق علیه األشخاص،

 أو كاألم، ًمحبوبا أو كاألب، الجانب مرهوب ًشخصا كان سواء مصدر اإلحباط نحو المباشر
 ،أم كان ًإنسانا طریقه، في یلقاه فداء كبش" أول على وانصب تحول العدوان كصدیق، ًمحترما
  ).66 :1991 موسى،(ًحجارا ،أم ًحیوانا

واألشخاص من خالل  األشیاء نحو العدوان لمظاهر ًاستخداما أكثر الذكور یرى الباحث أن
ًدریس كذلك غالبا یستخدم هذا النوع أي نادرا من قبل النساء عندما یتحول الخبرة البسیطة في الت ً

ًوهي أكثر انتشارا في المجتمع السوداني بصفة عامة ...عدوان زوجها علیها فتحوله إلى أطفالها
ًوالوالیة الشمالیة بصفة خاصة ویرجع إلى أسباب كثیرة منها إظهار الذكورة والسلطة مثال عند 

في حد علم الباحث البیئة وخصائصها الجغرافیة والعادات والتقالید والتقلید والمحاكاة الذكور كذلك 
  .هي قد تكون من أسباب هذه النوع من العدوان

 :     : 
 )17 : 1993(المذكور في  أبو ناهیة " م 1980  والسن "صنف  لقد : الجسدي المادي العدوان.١

 لفظي وعدوان البدنیة، الطرق وغیرها من والقذف، والضرر الهجوم مثل بدني نعدوا إلى العدوان
 إلحاق إلى تهدف التي السلوكیة االستجابة هو العدوان من النوع اللفظیة ویعتبر هذا التهدیدات مثل

 بضرب الطفل قیام" األطفال لدى مظاهره ومن مباشرة، باألشیاء بطریقة الجسدي أو المادي األذى
 شد أو یده، في التي باألشیاء وقذفهم المدرسیة وأدواتهم على كتبهم أو علیهم، االعتداء أو زمالئه
  .علیهم والبصق أو  عضهم وآذانهم، شعرهم
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 النفسي اإلیذاء تحمل التي الرمزیة أو اللفظیة االستجابة هو : اللفظي المعنوي العدوان.٢
 رمزي وعدوان لفظي، عدوان إلى انالعدو )1987( المغربي ولقد قسم لآلخرین، واالجتماعي

  ). 27 :1987المغربي،(وعدوان تعذیبي،  سلبي، وعدوان
اآلخرین   ووصف باأللقاب، والمنابزة الشتائم أو السباب األطفال لدى العدوان مظاهر من

  ). 86: 1994الشربیني (  التهدید جمل أو كلمات واستخدام السیئة، الصفات أو بالعیوب
 :    : 

 أم سلبي؟ كله هو هل العدوان، من النوع هذا حول العلماء من الكثیر اختلف : السلبي العدوان.1
ًنوعا إیجابیا؟، هناك أن ة، المنافس"في یتمثل اإلیجابي العدوان أن) 1986(نصر سمیحة" رأت وقد ً

 ،)26 : 1976(نصر" الصریح نالسادیة، المازوشیة، العدوا"في  السلبي العدوان ، بینما"التعاون، التودد
 األذى إلحاق في الرغبة من ًنابعا والذي یكون العدوان عن تتحدث عندما ًغالبا تقصده ما هو

 العائق إیذاء إلى وهو  یهدف). 31:م 1978المغربي، (والتدمیر  التخریب به ویقصد الذات، أو باآلخرین
  ).45:م 1995 ،النمر(تحقیق اإلشباع  دون یحول الذي

في  المقبولة المسالك إلى السیئة المسالك من تحویلها یمكن العدوانیة النزعات مصادر إن
بنشاط   وتزوده واألمن، التقدیر ُتعطیه اجتماعیة بیئة في الولد وضع طرق عن وذلك المجتمع،
ومع  لألنانیة، إنماء دون للظهور العدوانیة لنزعاته الفرصة إعطاء طریق وعن صالح، اجتماعي

  ). 374 : 1975 ،القوصي(االجتماعیة  بالمسؤولیة الشعور إنماء مراعاة
 غدا حتى وتأكید ذاته، بل ووجوده، شخصیته إلثبات اإلنسان یسعى فیه: اإلیجابي العدوان.٢

 مجال  یمتد: یقول حیث "فرید" ذلك ویؤكد واستمرارها الحیاة ضرورات من اإلیجابي العدوان
 عن ًمتمیزا بشخصیته ًكائنا یصبح حتى مكانته ولتأكید الصعاب، على للتغلب الفرد لتهیئة العدوان

 من یتمكن اإلنسان أن بشرط والبقاء الحیاة ضرورات من ضرورة المعنى بهذا والعدوان اآلخرین،
 یمثل تراث النوع هذا أن كما ).34 :1986 ،فرید(لتدمیرها  ال البشریة لفائدة وتطویعه ترویضه
والعرض  األرض عن الدفاع وفي الطبیعة، على والسیطرة والفن العلم في الحضاري اإلنسان
  ).31 :1987المغربي،  ("واإلثم والعداوة البغض مشاعر من یخلو النوع وهذا والبقاء،

   ).1993(أشكال كما أوردها نبیل  و قاسم أربعة إلى ینقسم العدوان أن
 المادي العدوان .1
  اللفظي العدوان.  .2
  السلبي العدوان .3
   . إلیجابيا العدوان .4
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ولتحقیق   األرض على اإلنسان سیادة لتحقیق ضرورة یرى الباحث السلوك العدواني
 الخارجي؛ فهو العالم على السیطرة لتحقیق أو الصعاب على للتغلب الدافع أما" العظیمة اإلنجازات

للتقدم  األساسیة بالجذور ًمباشرا ًاتصاال العدوان یتصل كما العظیمة، البشریة اإلنجازات أساس
 یحقق ما نحو العدواني  وتوجیهها الطالب ذات لتطویر الطاقة استثمار هذه من البد البشري  لذا

 وغیر شاذ له، بأنه وأال ینظر واالجتماعي، النفسي ،والتوافق األكادیمي واإلنجاز االستقرار، له
لبعض البرامج فیه ، كما یرى الباحث أن العدوان اإلیجابي یساعد في التخطیط السلیم  مرغوب

  .  ًوخاصة ذات الطابع الریاضي
 :     : 

 صریح بشكل الذات أو باآلخرین الضرر أو األذى توقیع هو:)الظاهر(المباشر العدواني السلوك.١
 المرحلة في طالب :ذلك مثال معین، هدف لتحقیق وسیلة أو بسبب الغضب یكون وقد ومباشر،
 لالعتداء عصابة بتشكیل ویقوم الطالب، هذا فیغضب أمام المدرس بالتدخین میلهز یتهم اإلعدادیة

 بكسر فیقوم ما، مقعد في طالب راحة عدم أو عقابه، ًسببا في وكان اتهمه الذي الطالب هذا على
  . منه أفضل آخر مكان إلى لینتقل هذا المقعد ومن مكانه من لیتخلص المقعد هذا
 الذات على اسقاطیة بطریقة عنه یعبر عصابي عدواني سلوك هو :)الظاهر غیر( مباشر غیر السلوك.٢
  ).65: ت .باظة ، ب (والوقیعة  والمخادعة الكره مسالك ویتضمن ضمنیة تخیلیة، أو اآلخرین، أو

 مشاعر استحدثتها مكبوتة كراهیة مشاعر تدفعه قد المغطى العدوان یرى الباحث أن هذا
 حینما القلق لدیه ُتثیر مواقف أو بأشخاص تعلقت الصادمة اعرالمش الطفولة، هذه منذ صادمة

تواجهه، وهذا النوع في رأي الباحث سهل العالج إذا عرف المصدر األساسي الذي أدى إلى ذلك 
ًالسلوك غیر المرغوب فیه وغالبا ال یعیه الفرد، ویعتقد الباحث أن أفضل عالج لهذا األسلوب هو 

 حد علم الباحث كما یرى أنه ظاهر وسمة ممیزة في هذا العصر العالج السلوكي التدریجي في
ًیرجعها الباحث إلى الضغوط النفسیة والسیاسیة واالقتصادیة التي أصبحت تزداد یوما وراء یوم مما 
جعل الباحثین وعلماء النفس یتصدون لهذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في محاولة منهم لوضع 

  .الحلول والحد منها
والعدوان  الغضب علیه یبعث الذي الغضبي، العدوان بین یمیزون النفسي الطب في
 یعتد الذي الطفل كحال یتوخاه، لهدف ذریعة والعدوان فیه، ًأصال لیس الغضب حیث الذرائعي،
  ).855 : 1995الحنفي،(لعبته  على لیحصل على آخر

  :العدوانـــي ّالسـلوك أسبـاب
 من العدید هناك أن والبحوث، تبین الكتابات من العدید الباحث استعراض خالل من  
  :كالتالي وهي العدواني السلوك في ُتؤثر التي العوامل
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عضلي  بجهاز تمده بحیث نموه، على ُتؤثر قد ما الجینات من یرث الفرد نأ : والبیئة الوراثة:ًأوال
 في ًدورا لعبت وحضاریة واجتماعیة أخالقیة عوامل ُتوجد أنه كما . المقاتلة على یساعده قوي

  ). 32:م 1991 موسى،(العدوان تحدید االستجابة
 أن لألفراد في دراستنا علینا" : ّأنه یرى حیث والبیئة، الوراثة دور على" القوصي   " یؤكد

 كذلك وعلینا شابه ذلك، وما جسمي وتكوین ومزاج، ذكاء من الوراثیة الفروق أعیننا نصب نضع
 كما في التشخیص، ُتفیدنا الدراسة هذه فیها، عاشوا التي دةالمتعد المختلفة الظروف ندرس أن

  ).26: 1975القوصي، ("والعالج التوجیه في ُتفیدنا
أو  تقلید إلى یؤدي وهو النموذج، من جدیدة استجابات یتعلم الطفل أن: والمحاكاة التقلید:ًثانیا

 الذي یتعرض الكف أثر من یضعف للكبار العدواني للسلوك الطفل رؤیة وأن الجدید، السلوك هذا محاكاة
  ).32 :1991 موسى،(عائق  أو قید دون ًسافرا فینطلق نفسه، في الكامن العدواني الدافع له

 وسیلة وهو العدواني، السلوك في والرئیسي المباشر التقلید أثر یتبین سبق یرى الباحث مما
  .درسة اإلنسانیةوهذا ما تؤكده النظریة السلوكیة النفسیة والم. التعلم وسائل من

 الطالب أن یتبین السابقة الدراسات نتائج من العدید خالل من :الدراسي والتحصیل الذكاء: ًثالثا
 أو العقلي الضعف لحد لیس ولكن العادیین الطالب ًدراسیا من ًتحصیال وأقل ذكاء أقل العدوانیین

 ارتباط ثمة لیس أنه" م1993ونادر قاسم  نبیل حافظ" دراسة  أكدت ولقد الكامل، الدراسي الفشل
 السوي، بالسلوك موجب ارتباط العدواني، ولكنه السلوك أشكال من وأي الدراسي التحصیل بین

  ). م1993 ،نبیل و قاسم(العدواني  مع السلوك الدراسیة للمواد الجید الدراسي التحصیل یستقیم فقلما
ًهناك ارتباطا وثیقا بین القلق: النفسي القلق:ًرابعا  من غیر سارة نفسیة حالة هو فالقلق لعدوان،وا ً

 له اإلنسان، یسبب یمتلك الذي الشدید الغامض الخوف من حالة أنه آخر، ویعرفه العصبي، التوتر
 العداوة والقلق، بین سببیة عالقة وجود على هورني مع وماري فوم واتفق. والضیق النكد من ًكثیرا

 عداوته لحاجته یقمع فالطفل العداوة، ینمي والقلق القلق، إلى ُتؤدي العداوة أن إلى ذهبا ولكنهما
 ویعتقد أنهم اآلخرین، على عداوته ویسقط بالعجز، ویشعر واالتكالیة القلق ویظهر الراشدین، إلى

  ). 46 :1991 موسى،(العداوة  عنده فتنمو إیذائه إلى ویسعون وینبذونه یكرهونه
 وجود على ودراساتهم نظریاتهم ثنایا في بثوثةالم آرائهم في من العلماء العدید اتفق لقد

 باندورا  وقد میللر، دوالرد، لورنز، هورني، كارن أدلر، فروید، ومن هؤالء والقلق العدوان بین عالقة
 الذات،والعدوان ضد الموجه العدوان مظاهر من مظهر القلق أن للعدوان صیاغته في أدلر أكد

 ًویظهر أیضا ارتجافات، شكل على للجسم الحركیة جهزةاأل في یظهر) القلق(الذات  إلى الموجه
 دراسات وجدت هناك أن إال " القلب وخفقان الوجه، احمرار شكل على األخرى الجسم أجهزة في

) م1972(باربارا  دراسة) م1961(هوكانسون دراسة: أمثال والعدوان؛ القلق بین إیجابیة عالقة
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 والعدوان كدراسة القلق بین السلبیة العالقة إلى رُتشی دراسات وجدت كما) م1981(هنري دراسة
 عن یعجز قد القلق الفرد أن تبین العرض هذا ومن) م1984(ودراسة سایجا ) م1977(سكوت 
 دفاعیة بحیل فیواجهه التوتر، ذلك له یسبب الذي اإلحباط والفشل، بشعور فیصاب حاجاته؛ إشباع

 والتكوین والكبت، والتبریر، والتقمص، النكوصواإلسقاط، و العدوان، منها والتي شعوریة، ال
  ). 48 :1986 ،فرید(الفرد عند والقلق التوتر في تخفیض بعضها أو جمیعها، وتشترك ،.. العكسي
 اإلنسان یجنب القوي الدیني الوازع أن الدراسات من الكثیر دلت لقد:  الدیني الوازع ضعف: ًخامسا
 عن َأعرض ومن{: وتعالى تبارك الحق قول یؤكده ما وهذا ، النفسیة الشرور واألمراض من الكثیر

ًمعیشة ضنكا َله َِفإن ِكري ذ  ضیق أن اآلیة هذه ُوتؤكد" 124: طه"}  َأعمى ْالقیامة یوم ُونحشره ً
 إلى اإلنسان یدفع وهذا اهللا، ذكر عن والبعد الدیني الوازع ضعف ناتجة عن الحیاة وشدة الرزق،
ُبینكم یوقع َأن َّالشیطان ِیرید َِّإنما{فیه  اهللا ي یقولالذ الشیطان وساوس مسایرة َالعداوة َ  }ْوالبغضاء ْ

 ٕوایجابي فعال دور له الدین وأن والسیكوسوماتیة، العصابیة األعراض من والتخلص" 91: المائدة"
 المضادة المیول من الفرد خلو في إیجابي دور له التدین أن كما والجسدیة، الفرد النفسیة صحة في

   . للمجتمع
 االجتماعیة والظروف المتردي االقتصادي الوضع نأ :واالجتماعي االقتصادي الوضع:ًسادسا
 -المراهقة سن في الشباب عند وبخاصة- العدوان في نشوء -كبیر حد إلى- تساهمان المزریة

 السیئة واالجتماعیة االقتصادیة الطبقة أفراد أن) م1985(وآخرین  كامبل آن دراسة أكدته ما وهذا
  ).50:م 1991 موسى،(المرتفعة  واالجتماعیة الطبقة االقتصادیة عینة أفراد من عدوانیة أكثر

 ًعاجزا اآلخرین أمام یظهر أن یكره اإلنسان نأ: النفسي واالنهزام والنقص بالعجز الشعور:ًسابعا
 به یشمت ال كي األمور، مر على ویصبر یكابر ویتحمل ًأحیانا وتجده ًنفسیا، ًمنهزما أو ًضعیفا

 العدوان في الرغبة لدیه یثیر مما أمل، یصاب بخیبة عجز أو بنقص الفرد أحس ٕواذا اآلخرون،
 عاهة ذي كل" القائل المثل وصدق عن اآلخرین، العقلي أو الجسمي بالنقص الشعور وبخاصة–

 على ءباالعتدا النقص هذا یكمل الغیرة والعدوان مشاعر خالل من یحاول الفرد فتجد "جبار
  .ذاته یثبت كي الممتلكات، أو اآلخرین،

 خلل األسرة أصاب فإن للطفل، األول التربوي المحضن هي األسرة نأ:الوالدیة التنشئة:ًثامنا
 أحدهما، أو ًمعا انحرافهما أو الوالدین انفصال في یتمثل الخلل وهذا على األبناء، ذلك ینعكس

 أو القاسیة والتربیة الرقابة، وضعف التنظیم نقصو اإلحباط حیث وزیادة عددها، األسرة، وفقر
 األطفال على ینعكس الوالدان یسلكه الذي والتربیة التنشئة لذلك أسلوب العدوان، تجاه التسامح

 به، یقول أمر لكل الطاعة إال یعرف ال التدلیل، یغلفه في جو ینشأ الذي فالطفل الكبار، وعلى
 یفضي به قد بالقسوة، یعج الذي الخارجي؛ العالم ما واجه إذا الحرمان، تحمل یستطیع ال ثم ومن
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 في - للباحث ًجلیا یظهر وهذا الحرمان، هذا العدوان نتیجة الطفل هذا نزعات ظهور إلى األمر
 القوانین ببعض یواجه والعز؛ الدالل یحمل من بیته الطفل یأتي حین االبتدائي، األول الصف
 لحالة كإسقاط زمالئه؛ على االعتداء أو فیبدأ بالصراخ حریته أو دالله بعض تسلبه قد التي والنظم

 السلوك یشجع االجتماعي العرف إن ذلك إضافة إلى، الفصل في یعیشه الذي الحرمان أو اإلحباط
 للمقاتلة أمهاتهم من ًتشجیعا الذكور فیالقي األطفال اإلناث، عند یستحسنه وال الذكور، في العدواني
 . البنات قبل من ًتشجیعا الصریح یلق العدوان ال بینما اآلخرین، األطفال ضد العدوان عن والتعبیر

به  یتمتع أن یمكن ما مدى عن المسئولة هي بوالدیه الطفل عالقة أن القول یمكن سبق ومما
 اآلخرین نحو التوادد أو التعاون أو التنافس مثل إیجابیة ًأشكاال تأخذ عدوانیة خصائص من الطفل

  ). 50:م 1991 موسى،(تدمیریة سلبیة ًأو أشكاال
 والذین السلطة مصدر اعتبارهم على -الوالدین بین العالقة أن سبق ما یضیف الباحث إلى

 فیها یكثر التي فاألسرة ، األبناء سلوك على تؤثر أن شأنها من -ألبنائهم والقدوة یمثلون المثل
 یقبلها التي والمعاییر القیم فیها وهوتت الطالق، معدالت فیها ویرتفع واألم، بین األب الشجار

 األم أمورها مجریات في تتحكم والتي اإلیثار، دون باألنانیة أفرادها یتسم سلوك والتي المجتمع،
 مرغوب غیر ًسلوكا أبنائها سلوك من تجعل فیها، األخوة بین والشجار ویزداد الخالف األب، ولیس
 مع ٕوایثار، وتعاون ودفء إلفة ذات ودیة بعالقات أفرادها سلوك یتسم األسرة التي حین في فیه،
  . والحب والتعاون بالتفاهم فیها األخوة سلوك یتسم األب أمورها بینهم، ویتولى فیما المنازعات قلة

 الطفل عند العدواني السلوك على) Socialization(االجتماعیة  التنشئة أنماط تؤثر
 هذه ومن االجتماعیة، التنشئة عملیة أثناء الممارسة الوالدیة االتجاهات حسب األنماط تلك وتتعدد
  : االتجاهات أو األنماط

 الطـفل، على رأیه األب أو األم فرض في إنه یتمثل : Authoritarian التسلط  اتجاه .1
 رغباته لتحقیق معین بسلوك القیام من منعه أو التلقائیة، الطفل أمام رغبات الوقوف ذلك ویتضمن

 كما الصغر منذ ومیوله الطفل رغبات یلغي األسـلوب وهذا مشروعة، كانت  لوحتى یریدها التي
 ًخائفة دائما شخصیة تكوین على یساعد ما ًغالبا األسـلوب وهذا ذاته، تحقیق سبیل في یقف عقبة

 قناوي،( ممتلكات الغیر على وتعتدي تتلف ما ًغالبا الشخصیة هذه ومثل خجولة، السلطة من
ً الذي یسیطر علیه أحد الوالدین أو كلیهما یكون أمینا  مؤدبا حذرا ، ولكن الصغیر، )84: 1983 ً ً

ًمن المحتمل أیضا أن یكون خجوال ، ودیعا أحیانا خاضعا وحساسا وأنه یشعر بعدم الكفاءة سهل  ً ً ً ً ً
ٕالقیادة والسیطرة علیه من جانب أسرته لكن لیس من أقرانه واذا كبر یحتمل أن یشعر بأنه خدع 

  ).347:م1979الدسوقي،(ه الخوف من أن اآلخرین سوف یغشونهوینتاب
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إن الدراسات التي أجریت للتعرف على أسالیب التنشئة الوالدیة في المجتمع العربي أثبتت 
ًأن األسرة ذات المستوي الثقافي المنخفض غالبا ما تنتهج في تربیتها أسلوب تربیة التسلط ویرجع 

رجع إلى امتصاص األب لمجموعة من القیم والمعاییر الصارمة تسلط اآلباء إلى عاملین، األول ی
یرجع إلى األب الفاشل الذي یفشل في ف أما الثاني ،في طفولته مما یضطره لتطبیقها على أطفاله

ًتحقیق أهدافه یجعل أبناءه مجاال لطموحه الذي عجز هو من تحقیقه ومن أضرار هذا النمط في 
  ).63: 2002،" 2"ويالعیس(معاملة الطفل كما أوردها 

  .قد یودي إلى شعور الطفل بالنقص وعدم الثقة بالنفس  . أ
 .صعوبة تكوین شخصیة مستقلة نتیجة منعه من التعبیر عن نفسه  . ب
 .قد یودي إلى االنطواء أو االنسحاب في مواجهة مواقف الحیاة الصعبة  . ت
 .      شعوره الحاد بالذنب  . ث

م في نشاط الطـفل وتكون في الغـالب قائمة الممـنوعات        هذه المعامـلة الوالدیة تتجلى بالتحـك
ًأكبر من قائمة المسموحـات حیث یفرض اآلباء قیودا كثیرة على الطفل وال یسمح فیها للطفل القیام 

 ). 307: 1986الطحان، (ّبأي نشاط إال بعد موافقة الوالدین أو أحدهما
سواء بین أفراد  العالقات االجتماعیة الطیبة      من مظاهر هذا األسـلوب التسلطي االفتقار إلى 

مثل الشعور بالنقص وعدم الثقة  األسـرة أو بین األسرة والعالم الخارجي وله نتائج سلبیة على الطفل
االنقیاد وأقل قدرة على تحمل المسؤولیة  ًبالنفس والشعور الحاد بالذنب واالرتباك وینشأ طفال سهل

  ). 34: 2008مصطفى،(ویمیل إلى االنسحاب
 من السلطة، ًدائما خائفة شخصیة تكوین على یساعد ما ًغالبا األسلوب هذا أن تبین      قد
 في أخطاءها الغیر وترتكب ممتلكات على وتعتدي تتلف ما ًغالبا الشخصیة وهذه حساسة، خجولة
 أسلوب استخدام أن  كما.مذعورة خائفة شخصیة فتكون السلطة أما في حضور السلطة، غیبة

 هذا لظروف المتعایشین األبناء بین یوجد اختالفات األب جانب من المتسلط أو المتشدد لتنشئةا
 مصحوب بخوف اآلخر والبعض بالحزن، مصحوب بعضهم بخوف یستجیب فقد التنشئة، من النوع

 كل شخصیة طبیعة :منها متعددة بعوامل األبناء بین االختالفات هذه والعدوان، وتتحدد باالستثارة
  ).2000:57 عبد المنعم،( المتمیزة المواقف هم، وطبیعةمن

 یتمیز إلى أبناء یؤدي مما األبناء وحقوق الطفل ذاتیة ینكر المسیطر الوالدي االتجاه أن        كما
  . العدوان أو باإلذعان سلوكهم

 طالمفر الزائدة بالمیل الحمایة أسلوب یعرف:  Over Protectionالزائدة  الحمایة أسلوب .2
ًبدنیا ونفسیا أطفالهما لحمایة األبوین لدى  قیام بنفسه، وترى بأنه االستقالل في الطفل یفشل بحیث ً
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 والتي بها، یقوم أن یمكنه التي المسؤولیات بالواجبات أو الطفل عن نیابة كلیهما أو الوالدین أحد
  ). 85 : 1983 قناوي،( استقاللیة له شخصیة یكون أن أردنا إذا علیها تدریبه یجب

 ضعیفة خائفة بشخصیة ینمو األسلوب هذا مع ویتفاعل یعیش الذي الطفل هذا إن مثل
 استثارتها واستمالتها یسهل ما ًوغالبا وتوجیهها، قیادتها في اآلخرین على تعتمد )مستقلة غیر(

 أن شك  وال.بتقبل اإلحباط الشخصیة هذه وتتسم .المسؤولیة تحملها وعدم ضعفها نتیجة للفساد
 فال طلباته تجاب أن یتعود الطفل حیث الطفل شخصیة تكوین في سلبیة نتائج الزائدة لحمایةل

 عالقاته وفي سلوكه في یرتبك ویضطرب فهو الحیاة في المستمرة اإلحباطات مقاومة یستطیع
 في اآلخرین مواكبة عن والدونیة بالعجز المجتمع لشعوره من وینسحب ینطوي أو االجتماعیة،

  ).140 :1996إسماعیل،(وعاداتهم عالقاتهم
 أو رعایة دون وتركه ٕواهماله، الطفل نبذ على یقوم األسلوب هذا Negligence:اإلهمال .3

اإلهمال  یكون وقد .الخاطئ السلوك على عقاب أو محاسبة أو المرغوب، للسلوك أو إثابة تشجیع
 بإشباع المباالة عدم :نهام كثیرة والنبذ اإلهمال  وصور. صریح غیر یكون وقد ًصریحا والنبذ

 استحقاقه حالة في منه السخریة أو ًعمال، ینجز عندما ومدحه إثابته الضروریة، وعدم حاجاته
في  واإلفراط االنتقام، في والرغبة العدوان روح الطفل نفس في یبعث وهذا والمدح والتشجیع، الثناء

 من كبت له یتعرض لما نتیجة فیه مرغوب غیر أنه الطفل یشعر وقد والقلق، بالذنب الشعور
 الرئیسي السبب األم هو رعایة من والحرمان منها، حرمانه أو حاجاته إشباع وعدم مستمر ٕواحباط
 على ًوكبیرا ًكلیا ًاعتمادا یعتمد فترات عمره من المبكرة الفترة هذه في الطفل ألن باإلهمال؛ لشعوره
 أساسیة حاجات من توفره وبما وحب، استقراروأمان و أمن من له تحققه بما األم وخاصة والدیه،
 لإلهمال یتعرض الذي فالطفل وتوجیه ٕوارشاد رعایة من تمده به وبما واجتماعیة ونفسیة جسمیة
 طریق عن سلبیة بطریقة أو عدواني بسلوك یقوم كأن .المضطرب من السلوك ًأنواعا یظهر والنبذ

  ).160: 1984 منصور،(  االكتراث االنطواء وعدم
كالتدمیر  والدیه نظر لفت بقصد السلوك من بأنواع یقوم المهمل ى الباحث بأن الطفلیر
 ًعدوانیا، ًیسلك سلوكا وقد والكالم، األكل عن ویمتنع متكررة بصفة المرض یدعي وقد والتخریب،

  . واالهتمام الحب یبادالنه ال والدیه أن من به یشعر ما بسبب وذلك
 یحلو الذي بالشكل رغباته معظم تحقیق على الطفل تشجیع في یتمثل  :Fondling التدلیل .4

هذا  یتضمن وقد بها، یمر التي النمو مرحلة مع تتناسب مسؤولیة أیة لتحمل وعدم توجیهه له،
 فیها غیر المرغوب من عادة یعتبر الذي السلوك من بألوان القیام على الطفل تشجیع األسلوب

 توجیه أي ضد فیها غیر المرغوب السلوكیة األنماط هذه عن الوالدین دفاع یتضمن وقد ًاجتماعیا،
 التسامح في اإلفراط أن نجد العدواني بالسلوك اإلفراط وعالقة. الخارج من الطفل إلى یصدر نقد أو
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یتعودوا  لم األطفال هؤالء ألن .األطفال لدى االنفعالي النضج عدم إلى یؤدي األبناء والتساهل مع
 ذلك تعرضهم على یترتب إحباطیة مواقف إلى یتعرضون وعندما الفشل، یتعلموا ولم اإلحباط
 الغضب الالإرادي، وثورات والتبول األظافر، قضم :مثل والعصبي النفسي االضطراب لبعض

  ).92 :1983قناوي،(
 إلى یؤدي ما وكل به، والتهدید البدني العقاب أسالیب استخدام به یقصد"  :Cruelty القسوة .5

 البدني العقاب أسالیب استخدام  وهو. للطفل التنشئة عملیة في أساسي كأسلوب الجسمي إثارة األلم
 ویشعرونهم بشدة، أفعالهم على ویعاقبونهم أبنائهم، وصرامة مع وبشدة بقسوة اآلباء یتعامل حیث

 على الطفل یحاسب الصارمة التربیة من األسلوب وهذا فیه، غیر المرغوب سلوكهم على بالذنب
بحقوقه  المطالبة عن ویكف نشاط، بأي القیام عن یمتنع یجعله الذي األمر رة وكبیرة،صغی كل

 وضروب العقاب القاسیة المعاملة وهي ذلك، على المترتبة العواقب من ًخوفا حاجاته ٕواشباع
 على الخروج إلى تنزع متمردة شخصیة نشوء إلى القسوة تلك وتؤدي. یخشاها التي والبدني النفسي

 من ضروب له تتعرض أو تعرضت مما والتعویض للتنفیس كوسیلة علیه المتعارف سلوكقواعد ال
 :مثل اآلخرین یتجه نحو الذي العدواني السلوك عنها ینتج الشخصیة هذه فإن هذا وعلى القسوة،
  ).94 :1983 قناوي،(الضمیر  تأنیب أو بالذنب، إحساس دون الغیر ممتلكات إتالف

 إلى یلجأ الطفل ألنه یكافأ فقد .الوالدین وعقاب العدواني لوكالس بین موجبة عالقة وجدت
 عندما ولكن الضرر باآلخرین، أو األذى بإلحاق یحققه الذي الرضا هي هنا والمكافأة العدوان،
 العدوان من مزید نحو الذي یدفعه باإلحباط یشعر فإنه الطفل یعاقب أن في العدوان یتسبب

  ). 164 :1983 قناوي،(
 العمل عن مرة یثاب والشدة، اللین بین الطفل معاملة في التقلب هوHesitation:ذب التذب .6

 من األسلوب  وهذا سبب دون أخرى مرة منها ویحرم مرة مطالبة وتجاب علیه، مرة أخرى ویعاقب
 الثواب بین التأرجح أن حیث صحته النفسیة، وعلى الطفل شخصیة على خطورة األسالیب أشد

 من حیرة في الطفل یجعل المعاملة في وعدم االستقرار والقسوة، واللین والذم، والمدح والعقاب،
 متذبذبة متقلبة شخصیة هذا على یترتب ومن ثم مستقر، غیر القلق ودائم أمره،

  ).10: 1987صوان،(ومزدوجة
 بناء بینهم والتفضیل ًجمیعا األبناء بین المساواة عدم به یقصد Discrimination:التفرقة  .7
 أبنائهما معاملة في الوالدین فتفرقة. آخر عرضي سبب أي أو السن، أو أو الجنس المركز ىعل

 أن أو اإلناث، من أكثر ورعایة بعنایة الذكور یخص األبناء بأن وذلك بالغیرة، الشعور تسبب
 التخریب إلى الطفل یقود قد بالغیرة والشعور األسباب، من ألي سبب اآلخر عن األبناء أحد یفضال

 هذا على یترتب وقد. واضحة بصورة وقلقه غضبه ویظهر منه، یغار أخیه الذي على االعتداء أو
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 ذاتها إال ترى ال ًدائما فهيا، ممن حوله األخذ على تعودت حاقدة، أنانیة شخصیة األسلوب
 نحو اآلخرین لواجباتها انتباه أو اعتبار دون واحتیاجاتها

 في كان نأو- األطفال بین التمییز یعتبر :خراآل البعض على األطفال بعض تفضیل. 8
 حقیرة صغیرة أشیاء في یحدث التمییز كان فإذا الطفل، سیئ على أثر  ذا -الالشعوریة التصرفات

 بعض یفعل عندما المدلل ابنها مع األم تتسامح فقد، للطفل بالنسبة ولكنها كبیرة لألهل بالنسبة
 السلوكیات تؤدي هذه مثل .المال بعض تعطیه قد أو فعلةال نفس على اآلخرین بینما تؤاخذ األشیاء

   .وانطواء وخجل وخوف، عدوانیة من خطیرة سلوكیة مشاكل إلى
       یذهب بعض العلماء إلى أن األسباب العدوانیة على اختالف مساراتها صادرة بأساس، 

المذكور إبراهیم )وكلمكد(ومتطورة من استعداد فطري وهو استعداد المقاتلة، وفي هذا الصدد قال 
ًإن غریزة المقاتلة لعبت دورا أكبر مما لعبته أي غریزة أخرى في تطور التنظیم االجتماعي  ولما .ّ

ًكان دافع المقاتلة نفسه یتخذ اتجاها نفسیا فإنه قد یخضع خضوعا كبیرا لعوامل البیئة من الفرد  ً ً ً
  ).96: 1994( موالمجتمع ومن مظاهر السلوك العدواني كما أوردها إبراهی

 .أنه یبدأ بنوبة مصحوبة بالغضب واإلحباط ویصاحب ذلك مشاعر من الخجل والخوف .1
 .تتزاید نوباته نتیجة للضغوط النفسیة المتواصلة أو المتكررة في البیئة .2
 .ً االعتداء على األقران انتقاما أو بغرض اإلزعاج باستخدام الیدین أو األظافر أو الرأس .3
كات اآلخرین واالحتفاظ بها أو إخفائها  مدة من الزمن بغرض  االعتداء على ممتل .4

 .اإلزعاج
 .عدم القدرة على قبول التصحیح .5
 .سرعة االنفعال وسرعة الضجیج واالمتعاض والغضب .6
 توجیه الشتائم واأللفاظ النابیة  .7
 .إحداث الفوضى في الصف عن طریق الضحك والكالم واللعب وعدم االنتباه .8
 .ناریة سواء داخل المدرسة أم خارجهااستخدام المفرقعات ال .9

 .عـدم االنـتظام في المدرسة ومقاطـعة المعـلم أثـناء الشرح .10
بما أن لتلك األسالیب في رأي الباحث هذه األهمیة الكبیرة في تكوین شخصیة الفرد فإن 

د من أثرها ینتقل عبر األجیال ویؤثر في تربیة األبناء لألحفاد فإحساس الطفل بتقدیر ذاته یستم
 وبالرغم من وجود الكثیر من الدراسات التي تؤكد على تعرض اآلباء للشعور ،أحساس الوالدین به

ٕبالرفض وحرمانهم من الحنان في طفولتهم نجدهم عاجزین عن حب وتقبل أطفالهم فیما بعد واذا 
لتي تؤكد شعروا بالحب كانوا قادرین على إعطائه تقدیر ذات إیجابیه إال أن هناك بعض الدراسات ا
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عكس ذلك فقد یتعرض اآلباء للعنف وعدم التقبل واإلهمال ولكن یحسنوا معاملة أبنائهم في 
  . المستقبل ولكن البد أن یتمیزوا بوعي ودعم كبیر وكافي من ذاتهم ومن البیئة المحیطة بهم 

یرى الباحث في وجهة نظره الخاصة أن أكثر العوامل التي تتسبب في السلوك العدواني   
" ي التي تنتج من أسالیب التنشئة االجتماعیة غیر السویة المستخدمة في األسرة من قبل الوالدین ه

وفي هذا الصدد أثبتت الدراسات من خالل اطالع الباحث " الخ....تسلط، حمایة زائدة، اإلهمال 
  .ًأن األسرة المضطربة تنتج أطفاال مضطربین

في  العدواني السلوك في المؤثرة العوامل جملن أن یرى الباحث من خالل اطالعه أنه یمكن
  : وهي ثالثة مجاالت

  . والبیئي البیولوجي المجال-١
  . واالقتصادي االجتماعي المجال-٢
   . النفسي المجال-٣

   Classification of Aggressive Behavior :العدواني تصنیف السلوك
 یمـیلون الباحثـین جعل مما ا،طبیعته في ًكـثیرا تختلف للـعدوان عـدیدة تصنیفات تـوجد

ًسویا بناء ( نوعـه حیث من تصـنیفاته المتنوعة خالل من بتعریـفه ّ  حیـث ومن ،) ًهداما ًمرضیا أم ً
 لتصـنیف  فبالنسبة.الذات ضد أم اآلخرین ضد توجهه حیث ومن عنه، صـور التعبیر أو أشـكاله
 والـعدوان السوي، العـدوان :من العـدوان نوعین وجود على ًاتفاقا هناك أن نجد ، لنوعه ًوفقا العدوان

جانبیه  فى العـدوان أو فروم إربك " یصـنفها المرضي كما العدوان و، الحمید العدوان أو المرضي،
  ).124: 1993المغربي،( سیجمـوند فروید " یرى كما ، الـهـدام والمرضي البناء، ّالسـوي

 محاور ثالثة إلى  العدوان،)15: 2001( المذكور في فائد (Buss) بص صنف وقد
 )مادي(بدني  وعدوان المباشر، مباشر وغیر  وعدوان وسلبي إیجابي عدوان :فئات ثماني تتضمن
 غیر والبدني النشط )الضحیة كضرب( المباشر النشط البدني : هي الثمانیة الفئات  أما.ولفظي
 إلعاقة الجلوس الوقوف أو( شرالمبا السلبي والبدني ،)السخیفة الجسمیة المداعبة( المباشر
 إهانة( المباشر النشط واللفظي) مهم عمل أداء رفض( المباشر غیر السلبي والبدني ، )المرور
 رفض( المباشر السلبي واللفظي ،)النمیمة الماكرة(غیر المباشر النشط واللفظي ،)علیه المجني
  . )كتابة أو ًنطقا الموافقة رفض( غیر المباشر السلبي واللفظي ، )الكالم

 أبعاد أربعة یشمل ًتصنیفا).15: م2001(في فائد  Zilman )م1979(زیلمان  قدم قد
   : هي التعبیریة مظاهرها في تتفاوت  العدواني للسلوك

 المادي البدني أو الضرر أو األذى إلحاق إلى المعتدي الفرد فیه ویسعى :البدني العدوان .1
  .العدوانیة األفعال تلك ثلم تحاشى إلى یمیلون الذین باآلخرین،
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 بهم یلحق أن وخداعهم دون لآلخرین اإلساءة إلى خاللها من الفرد یرمي التي وهى :العدائیة .2
: م2001(المذكورین في فائد ) م1979(وكامبل" "هینس" لتعریف ًوطبقا ة،بدنی ًآالما أو ضرر أي
  .بالعنف یتسم الذي النشاط إنه كما التدمیر،  أو والكراهیة بالغضب یتسم الذي السلوك فإنها ).15
 أنها كما المتعمدة، العداوة أو العدوان تسبق إشارة أو كوسیلة إلیها العدائیة وینظر التهدیدات.٣

  . أو العداوة العدوان لمواجهة مضادة كوسیلة ًأحیانا تستخدم
 في تشبه أن من المحتمل والتي االنزعاج، أو الغضب صورة في ویتمثل :التعبیري السلوك .4

  .والثاني األول المستویین إلى صورتها التعبیریة في تصل ال ولكنها العدوان، سلوك طبیعتها
 هي عوامل خمسة وجود  عن العدوان لمقیاس"   حسین" أجراه  الذي العاملي التحلیل أسفر

 ، ضمنيال الداخلي السلبي العدوان في مقابل الصریح الخارجي النشط والعدوان ، العام العدوان :
 مقابل في اللفظي والعدوان ، العدائي والتوتر ، غیر المباشر العدوان مقابل في المباشر والعدوان
   ).127-97 : 1987حسین،( البدني  العدوان

 السلوك هذا كان ًلفـظیا الفرد یصدره سلـوك بأنه أي العـدوان عرف فقد لـذلك التصنیف ًاوفق
  أو غیر ًوسیطا ًسلبیا، أو ًناشطا غیر المباشر، أو ًمباشرا ًنیا،ضم أو ًصریحا ًمادیا، أو ًأو بدنیا
 من اإلزعاج اإلحباط، أو أو الغضـب مواقف علیه أملته سـلوك أنه على "مؤدیه" وحدده( .وسیطـي

 أذى إلحاق السلوك هذا وترتب على ،)لدیه عدائیة مشاعر األول المقـام في أماله أو اآلخرین، قبل
  ).16: 2001فائد،(أو لآلخرین  السـلوك صاحب نفسه للشخص نفسي أو مادي أو بدني

 اللفظیة العدوانیة السلوكیات تتمثل في األطفال معظم لدى العدوانیة السلوكیات فإن  لذا
 المصادر إلى وتوجیهه تصریفه تعذر إذا السلوك العدواني مهمة هي أن مالحظة وثمة والبدنیة،
 یأخذ الصدد هذا وفي العدوان، في الراغبة الذات على لینصبوتوجه  ارتد له المسببة الخارجیة
 قمة یعتبر هو والذي واالنتحار، المخدرات، ٕوادمان للذات، السلبي  التقدیر:منها أشكاال العدوان
  ).27: 1993المغربي،(على الذات العدوان

  :أهـداف السـلوك العـدوانـي
م الهجمات العدوانیة تدفعها أكثر من رغبة ّیعتقد عدد من الباحثین أن معظ:أهداف غیر مؤذیة.1

كما أن المهاجمین لهم هدف أخر .ّإللحاق األذى بالغیر، وأن المعتدین یتصرفون بطریقة عقالنیة 
ًأو ترسیخ هویة محببة، وهذه بالطبع یمكن أن تعمل معا في بعض األحیان، یمكن أن یحاول  ّ

  .ّالمعتدون أن یؤكدوا سلطتهم لبناء قیمهم الذاتیة
ن العدوان في الغالب محاولة إكراه، فالمهاجمون یلحقون األذى بضحایاهم في أ":اإلجبار"اإلكراه .2

  .محاولة للتأثر على سلوكهم إلجبارهم على أن یفعلوا ما یریدون
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ًیهدف السلوك العدواني دائما إلى المحافظ على سلطة المعتدین وتعزیزها  :السلطة والهیمنة.3
ّم وذلك قصد فرض طریقتهم لیؤكدوا أوضاعهم المهیمنة في عالقتهم والحفاظ على هیمنته

  .بضحایاهم
ًطبقا ألراء المدرسة الفكریة فالعدوانیین  :إدارة االنطباع لتكوین انطباع جدید عن اآلخرین.4

ّیهتمون أساسا فیما یظنه اآلخرون فیهم، فهم یسعون لتصویر انطباع جدید عن أنفسهم بأنهم  ّ ً ّ
ّ شجارهم مباریات استعراضیة مصممة لتؤثر على الضحیة والمشاهدین ویسعون إلى  ّمرغوبون وكأن ُ ّ

ّإظهار أنهم من یجب أن یحترمهم اآلخرین وكذلك محو الصورة السلبیة للذات ّ.  
ًیمكن أن یكون للعدوان أهدافا أخرى في التفكیر عند االعتداء على  ":الوسیلي"العدوان األدآي .5 ّ

ّدف الرئیسي وهو إلحاق األذى والضرر بهم  مثل القاتل المحترف یتم تأجیره اآلخرین ما عدا اله ّ
ًمن جانب مجموعة من المجرمین یحاول قتل شخصا ما ولكنه یفعل ذلك للحصول على مبلغ كبیر 

  .ّمن المال ولیس إللحاق األذى أو حتى قتله
ّع من العدوان یسمى العدوان ّیؤكد عدد كبیر من علماء النفس على وجود نو :العدوان االنفعالي.6 ٍ

ویكون هذا .یحدث عندما یثأر الناس بصورة غیر سارة  ّاالنفعالي الذي یتمثل في إلحاق األذى،
  .ٍالنوع من العدوان غیر عقالني إلى حد كبیر

  :العـالقة بین تقـدیر الـذات والسـلوك العدوانــي
 نظر معینة وجهة تبني أي انب،الج أحادیة برؤیة یفسر أن ینبغي ال العدواني السلوك إن

 العدواني أن السلوك اعتبار على النظر وجهات وتكامل بتفاعل األخذ یفترض بل األخرى، وترك
 فروید السلوك المتغیرات،ویرجع ومتشابك األبعاد، متعدد فهو إنساني، سلوك أي شان شأنه

 ومثله وقیمه المجتمع لبمطا مع الفطریة الغریزیة النزعات تكییف عن األنا عجز إلى العدواني
 بأنشطة الفطریة النزعات استبدال أي التسامي، القیام بعملیة عن األنا هذه عجز أو ومعاییره،

 تتلمس حیث إلى تنطلق الغریزیة المیول فإن ًضعیفا األعلى یكون األنا وعندما .ًاجتماعیا مقبولة
  ).45-43: 1980إبراهیم،(اإلشباع

 الذات، بقیمة الزائد اإلحساس بین ستوب العالقة ٕمان وارفنسیلج مارتن" من كل ناقش لقد
 هؤالء أن األطفال عند العدواني السلوك عن تقریرهما في وجدا وقد األطفال عند العدواني والسلوك

 اآلخرین یمیلون للوم العدوانیین األطفال أن أكدا كما منخفض، ذات تقدیر لیس لدیهم المتمردین
 العصر هذا أطفال سمة بأن ذلك على "سیلجمان"  ویعلق.السلبي سلوكهم على أنفسهم لوم ًبدال من
 على یعتمد مضمون ذات تقدیر ذلك من بدال یریدون فهم الحیاة في تجربة فاشلة یواجهون عندما
تقترح  كما جیدة، معاملة اآلخرین ومعاملة الشخصیة، المسؤولیة وتحمل الجید، في األداء المهارة

 علیه تقدیر یعتمد الذي األساس هو ما ولكن الذات، تقدیر درجات لیست المسألة أن "ستوب"
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 االجتماعیة القیمة لكسب الوسائل لدیهم یكن لم إذا األطفال أن على "ستوب" تؤكد كما الذات؟
 األصدقاء مع الجیدة المدرسة والعالقة في الجید واألداء الكفاءة وكسب الجیدة االجتماعیة الصورة
 هو المنخفض الذات تقدیر بأن سائد ًاعتقادا هناك كان العدواني وقد السلوك إلى یتجهون سوف
وماكدیفیت  ، لیفین(Gondolf)دولف جون" العلماء هؤالء السلوك العدواني، ومن في السبب

سلوك  لدیهم الذین أن من الرغم فعلى بعد، هذا تؤكد لم الحدیثة الدراسات أن إال) Staub ستوب(
 ذات مرتفع تقدیر ولدیهم عدوانیین غیر كثیرون یوجد أنه إال مرتفع، ذات تقدیر لدیهم عدواني

(Staub, Ervin.1999:p1)بومستیر"  أن ، نجد  لذا  (Baumeister) " أن على یؤكد 
 العدواني، السلوك توقع في تساعد التي العوامل أكثر هما المستقر غیر الذات النرجسیة، وتقدیر

 نظریة هو العدواني والسلوك الذات تقدیر بین العالقة یصور ما رأكث أن ًنظره أیضا وجهة ومن
 عندما یحاول لذاته، المفضلة الفرد نظرة عن للدفاع وسیلة العدواني السلوك تعتبر التي تهدید األنا

 الذات تقدیر بومستیر أن وجد الكالم لهذا ًتأییدا. صورته یشوه أو قدره من یقلل أن شخص أي
 قوي إحساس لدیهم كلهم وشباب العصابات والمغتصبون فالقتلة واني،العد بالسلوك مرتبط

 على  تؤكد Staub  Ervin) (ستـوب إرفیـن أن نجـد ، لذا) Baumeister,2000:p26(بسیادتهم
 العالقة لتلك التقلیدیة الرؤى من یعتبر العدواني أو  السلوك في یتسبب المنخفض الذات تقدیر أن

(Staub, Ervin.1999:p1)   
 الذي المرتفع هو الـذات تقدیر أن على تؤكـد "بومستیر" نظـرة أن نجد سبق ما ضـوء على    

 تعارض التجریبـیة أن األدلة على وتؤكد المنخفض، الذات تقدیر ولیس العدواني، ّالسـلوك إلى یؤدي
 لدیـه دفر أي یقابل عندما المرتفع، وباألخص الذات تقدیر أن نقول أن واألحـرى االعتقاد، هذا

 ویتحول  بنفسه قیمته من یقلل خارجي تهدید ضد أي نفسه عن راضیة ونظرة مرتفع، ذات تقدیر
  األمل وخیبة كاإلحباط، ّالسـلبي التأثیر أن الدراسات معظم أكـدت عدواني كما سلوك إلى سلوكه
 Dood و ودوود Dollard دوالر(دراسة  الدراسـات هذه ومن العدواني ّالسـلوك إلى یؤدي
  ). Sears1939و وسیرس Mowrer مورر  و Millerومیلر

 عن تقدیر التعبیر  أن Heatherton & Polivy) م1991(وبولیفي هیثرتون" أوضح قد
  ).P27 Baumeister,2000(.للفرد والعاطفیة النفسیة بالحالة مرتبط الذات

 لیست المسألة أن في )61: 2003(المذكور في الضیدان  ستوب" اقترحته ما القول مجمل   
 نعتمد الذي األساس هو األهم ولكن المنخفض، أو الذات المرتفع تقدیر بمعنى الذات تقدیر درجات

 لم إذا وأنهم أنفسهم، عن إیجابیة صورة لكسب یحاربون والشباب  فاألطفال.الذات تقدیر في علیه
الجید  واألداء الكفاءة وكسب االجتماعیة الصورة هذه لكسب القیمة االجتماعیة لدیهم الوسائل یكن
  .لفعل ذلك العدواني السلوك إلى یمیلون فسوف األصدقاء، مع الجیدة والعالقة المدرسة في
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طفلي  شعور هو ما :ویسألون األبناء عند الذات بتقدیر اآلباء انشغل لقد
  عن كتاباتها  في),Lilian Katz 1993(كاتز لیلیان"  وتسأل),Woods  1999(بذاتها؟/بذاته

 زائد بأنها انشغال عرفتها والتي النرجسیة، أو أطفالنا ذات تقدیر نتمنى كنا ما إذا الذات دیرتق
 ذات تقدیر تنمیة في طریقنا أن أو ًجدا، زائد ذات تقدیر لدینا  یكون أن الممكن من بالذات  فهل

 یرتقد لتحسین اآلباء علیها یركز أن یجب للطفل أخرى سلوكیات وهل هناك مضلل؟ أطفالنا
 یكون أن ویجب اجتماعیة، كائنات هم الناس أن "   " Carol Woodوود  كارول"تؤكد لذا الذات؟
اإلنسان،  تطویر في الحیویة العناصر   أحد فهو أهمیة، له الذات تقدیر وأن  متبادلة، ثقة بینهم
 االحترام همیةأ على یؤكد المتبادل   وهذا االحترام بل على الذات، احترام على فقط یعتمد ال وأنه

  .الذات تقدیر تنمیة في وابنه األب بین المتبادل
 اللفظي العدواني اآلباء سلوك تأثیر عن دراسة " Solomon 1999" سولومون" ولقد وجد 

 معاملة النفسیة لسوء والنتائج األسباب أهم أن الدراسي والتحصیل المدرسي األبناء ذات تقدیر على
 سلوك في للتحكم كوسیلة واألماكن العامة المنزل، في والتهدید الصراخ، ءاآلبا الستخدام یرجع األطفال

 له النفسي العدوان أن  كما.یطیعوهم لكي بالعدوان البدني أطفالهم یهددون اآلباء معظم وأن األطفال،
" ، " Strus ستروس" " " Vissing فیسنج" ویؤكد ذلك لألطفال، بالنسبة البدني العدوان من أكثر تأثیر

 على اللفظي العدوان تأثیرات نعزل أن الضروري من  لذاHarrop "هاروب"، و" Gelles "یلیسج
 الباحث اعتمد البدنیة المعاملة لسوء المختلفة التأثیرات سوء المعاملة البدنیة ولقیاس تأثیرات من األطفال

 الباحث اختار ولقد ،"الدراسیة اإلنجازات"عامة  ومعلومات ،)لذاته الطفل تقدیر( شخصیة معلومات على
 البدنیة المعاملة لسوء یتعرضون الذین األطفال أن على الدراسات تؤكد معظم ألن الذات؛ تقدیر مقیاس
 نمو في ًتأثیرا العوامل أعظم أن إلى "فیلكر" ذهبت وقد. اآلخرین األطفال منخفض عن ذات تقدیر لدیهم
 األشخاص  لدیه وهم الســیكولوجیة األهمیة ويذ من األشخاص مع الطفل عالقات نوعیة هو الذات تقدیر
 أو القوة والنفوذ، على حائزین ًأفرادا باعتبارهم یدركهم الذین أو ویكبرونه باستمرار، بهم الطفل یحتك الذین
 هؤالء مع الطفل خالل تفاعل ومن ذلك، كل أو علیه العقاب توقیع أو له الثواب تقدیم یملكون الذین
 یمثل لذا والتقدیر، والكفاءة والجدارة باالنتماء شعوره عائدي دعم أو راجعة ذیةتغ على یحصل األفراد
 یشارك التالیة، النمو مراحل في ویدخل ینمو وعندما لدیه، األهمیة السیكولوجیة ذوي األفراد اآلباء
ًكزا ممیزامر اآلباء یظل ذلك ومع والمعلمین، والزمالء كاألصدقاء األهمیة هذه في ًأفرادا آخرین اآلباء ً 

 أبنائهم  وقد عند تقدیر الذات نمو في األكبر اإلسهام أصحاب اآلباء یبقى ذلك وعلى المهمین، هؤالء بین
 عدوانیین یصبحوا أن باألطفال تؤدي قد طرق عدة هناك  أن Ervin Staub ستوب إرفین" أوضحت
وخاصة  العدواني، السلوك باتخاذ الوالدین سماح بسبب عدوانیین یكونوا أن فمن الممكن األوالد، وخاصة
غیرهم  ). Solomon 1999 : 351- 339( وعدوانیین  قاسین، لیكونوا ألبنائهم اآلباء تشجیع

  ).46-45: م 1995مرسي (
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  املبحث الثالث
  Future Anxietyقلق المستقبل  

  تمهید
 في یداتّالتعق من بالعدید ّوالتفاعالت، المصحوبة ّالتغیرات كثیر عصر في اإلنسان یعیش

وسـلوكیة  نفـسیة اضـطرابات مـن رافقهـا ومـا الحیـاة، مظـاهر كافـة أثـرت فـي التـي المجـاالت مختلـف
 العدیـد یواجـه اإلنـسان أصـبح وتطورهـا الـسریع الحدیثـة الحیـاة تقـدم فمع الحیاة، هذه لضغوط نتیجة

ومـا  حیاتـه، مـستقبل یكتنـف مـا تجـاه قلقـه مـن وتزیـد ومـستقبله، تهـدد حیاتـه قـد التـي المواقـف مـن
 األفـراد صـحة علـى ًخطـرا المـستقبل یـشكل قلـق إن .مواجهتهـا علـى یقـوى ال قـد أحـداث من یتوقعه

 یكـون ممـا الفـرد، حیـاة تـوازن في اختالل إلى فیؤدي عالیة ذا درجة القلق هذا یكون فقد وسلوكهم،
 جوانب مختلف في یراتمن تأث ذلك یتبع وما الجسمیة، أو النفسیة الناحیة من ًسواء الكبیر له األثر

 ًقادرا تجعل اإلنسان لم اإلنسان یعیشها التي الحیاة وتعقد متغیر في عالم كما أنه یعیش.الفرد حیاة
 مـن النفـسي، فـالقلق واألمـن الطمأنینـة تجلـب علـى أن قـادرة األهـداف تعـد ولـم هدفـه تحقیـق علـى

 مـا یجعـل وهـذا معهـا التكیـف علـى الكـائن قـدرة تتخطـى وتغیـرات مفاجـآت من یحمله وما المستقبل
هـذه  عـن ًبعیـدا للتقوقـع منـه محاولـة فـي متطرفـة اسـتجابته تكـون ثـم ومـن ًشـدیدا النفـسي التـوتر

 أكدتـه مـا وهـذا الـشاب حیـاة فـي األولویـة به واالهتمام المستقبل یشكل هنا المتالحقة ومن التغیرات
 تعرفنا أجل من علمیة بدراسة القیام ةضرور إلى یدعو الذي األمر والدراسات، من النظریات العدید
  .الطالب وهم المجتمع شرائح من مهمة شریحة لدى المتغیر أهمیة هذا على

 وطموحاتـه ومنافـساته بأزماتـه الحـدیث العـصر سـمة القلـق ّأن المفكـرین مـن كثیـر یـرى
 المـشاكل عمـ التعامل في الجدیة وعدم الذاتیة الرغبات تحقیق صعوبة و الحضارة المختلفة، فتعقید

 العامـة الحیـاة فـي األحـداث وتـسارع المتنوعـة والفكریـة والتقنیـة االقتـصادیة أو التغیـرات االجتماعیـة
 هذه تعانیه الذي القلق حجم من العربیة الدول من العدید في المتصارع الحراك السیاسي  أزدادوقد 

 ولـذا بهـا، یلحـق وأن ات المتغیـر مـن جملـة مـع یتكیـف أن علیـه بـدوره واإلنـسان المعاصـر الشعوب
 االنترنت مواقع على أو والتلفزیونیة الصحفیة التحلیالت في مراكز الدراسات أو كتب ما أغلب نجد
  .القلق عصر حقیقة هو هذا هل حول یدور

ًنظرا لما نشهده من  حیث أصبح من الواضح أن عصرنا الحاضر یتمیز بالقلق وذلك   
 ذاته والقلق حد في ًمتغیرا أصبح العصر بأن هذا القول مكنی متغیرة بحیث متزایدة وظروف أحداث
 سبب إلى نتیجة من مجرد تحول بل المتغیرات، لهذه الواضحة النتائج من نتیجة أصبح عام بوجه
 ومصدر العصاب جوهر یعتبره  البعض أن حتى العصابیة المظاهر من الكثیر ظهور إلى یؤدي

  ). 238 :1990 :عكاشة(الفرد  عند العصابیة األعراض
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ً    القلـق المـستقبل مــن المتغیـرات التــي وجـد أن لهــا تـأثیرا كبیــراً  علـى تكــوین تقـدیر ذات مرتفــع أو 
مــنخفض لــدى الفــرد فقــد أوضــحت العدیــد مــن الدراســات أن الفــرد الــسوي الــذي ال یعــانى مــن القلــق 

 سـوء التوافـق یحـدث یتمتع بدرجـه عالیـة مـن تقـدیر الـذات وقـد أكـد روجـرز علـى أن تهدیـد الـذات أو
ویــضیف روجــرز أن القلــق هــو اســتجابة انفعالیــه للتهدیــد تنــذر بــان ، عنــدما یتعــرض اإلنــسان للقلــق

فالقلق یؤدى إلى إحداث تغییر خطیر في صوره الفرد عن ، بنیان الذات المنظم قد أصبح في خطر
لى إحداث التوافق الشخصي ًأما إذا كان الفرد سویا ال یعانى من أي قلق زائد فإن هذا یؤدى إ، ذاته

ویــؤدى إلــى تقــدیر ذات مرتفــع لــدى الفــرد، یمكــن القــول بــأن الفــرد ذو التقــدیر المرتفــع للــذات یكــون 
بعیــدا عــن القلــق حتــى أعتبــر الــبعض أن التقــدیر المرتفــع للــذات هــو أكثــر األدوات التــي یمكــن أن 

 واقتحـام المواقـف الجدیـدة دون یستخدمها الفرد للحصول على حاله التوافق فیـستطیع مواجهـه الفـشل
أمـــا ذو التقـــدیر المـــنخفض للـــذات فانـــه یـــشعر بالهزیمـــة حتـــى قبـــل أن ، أن یـــشعر بـــالحزن واالنهیـــار

  ). 19 : 1987، سالمة (ًیقتحم المواقف الجدیدة أو الصعبة ألنه یتوقع الفشل مسبقا 
  مفهوم القـــلق

 النفسیة،  ومن الدراسـات في ًوفیرا ًظاح نالت التي المفاهیم من) Anxiety(القلق مفـهوم یعد
 أن وهـو ٍواحـد التعریفات بتعریـف هذه تلخیص یمكننا أنه إال المـفهوم، هذا تعریفات تعددت فقد هنا

 عنـدما أو مخیـف، أو مهـدد لمثــیر عنـدما یتعـرض الفرد بها یشعر سارة، غیر انفعالیة خبرة " القلق
 المظاهر بعض االنفعـالیة الحالة هذه یصاحب ما ًاحاد، وكثیر إحباطي أو صراعي موقف في یقف

 وزیـادة الـشهیة وفقـدان الـدم ضـغط وارتفـاع التـنفس وزیـادة القلـب ازدیـاد ضـربات مثـل الفـسـیولوجیة،
 المحیطة بـه للموضوعات الفرد إدراك ًأیضا یتأثر كما واألرجل، األیدي في العرق واالرتعاش إفراز
  ).761 :2012الشبؤون،  (" القلق موقف في

صدمة "فالرضیع یعیش القلق في صورة انغمار، إن ظاهرة القلق تصاحب اإلنسان منذ مولده  
ًلیتعلم بعد ذلك أن یستأنس جزءا من هذا القلق یستخدمه إشارة إنذار لتحریك مبدأ اللذة " المیالد

   ).99 : 1979، مخیمر(واأللم الستنهاض الدفاعات 
، القلق بأنه وجدان "G. Pearson وجیرالد بیرسون S. English  سیرجون إنجلش"     یعرف 

وهو حاله وجدانیه ، أو االكتئاب، أو االبتهاج، وتعنى بالوجدان بطانة انفعالیه أو شعوریة كالسعادة
خاصة تنتج عن صراع الحاجات الغریزیة بالمجتمع الذي ال یود إشباع هذه الحاجات أو یعجز 

  ).23: 1958إنجلش و بیرسون، . (دونها
حیـث  المنظرین نظرة تعكس التعاریف هذه بأن القول یمكن سبق مما ً         یرى الباحث انطالقا

 یـستوجب تقـدیم الحـال بطبیعـة هـذا .االضـطراب هـذا وتطـور نمـو طبیعـة علـى تعریفـاتهم ركـزت
أن هنـاك ، القلق كما یتضح مما سبق نظریات في باختصار یستعرض سوف ما وهو أكبر تفاصیل
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وأن هذا اإلدراك یأتي في المرتبة األولى ثم یلیه االنفعال ، ثیقة بین القلق وأدراك تهدید الذاتصله و
وتــشیر الدراســات إلــى ، الـشدید المتمثــل فــي حالـه القلــق بحــسب مـا مــر بــه الطفـل مــن خبــرات مؤلمـه

اخــتالف األشــخاص فــي إدراك تهدیــد تقــدیر الــذات بحــسب مــستوى القلــق فاألشــخاص ذوى مــستوى 
وفـــسر ، لــق المرتفـــع یـــدركون التهدیـــد فـــي مواقـــف كثیـــرة قـــد تبـــدو عادیـــة لـــیس فیهـــا تهدیـــدا لغیـــرهمالق

ًســیبلبرجر هــذا بــافتراض أن القلــق المرتفــع یعكــس أیــضا اســتعداد الــشخص ألدراك تهدیــد الــذات فــي 
المواقـف ممـا یعنـى أن اسـتعداد األشـخاص ذوى القلــق المرتفـع ألدراك التهدیـد أعلـى مـن األشــخاص 

  .ى مستوى القلق المنخفضذو
   Future Anxiety  قلـق المستـقبل
 عـصفت ًنظـرا للتغیـرات التـي المجتمعـات تـؤرق التـي الهـواجس أحـد المـستقبل قلـق یعتبـر

 العامة النظرة نجد ما ًوغالبا المجهول هو الناس یخشاه ما فأكثر ًمبهما، المستقبل  وجعلت باألفراد
 األحـداث تـسارع و الحیاتیـة، المـشاكل حـدة وازدیـاد یـاة،اضـطراب الح ظـل فـي للمـستقبل سـلبیة

  .المختلفة الحیاة أوجه في بها نمر التي اإلحباطات إلى إضافة االقتصادیة، السیاسیة، والضغوط
أن أحد مصادر القلق هو توقع تهدید ما، سواء كان هذا التهدید Barlo ,2000" یرى   

ًمعلوما أو غامضا وال ینشأ القلق من ماضي  .یرتبط باألحداث المستقبلیةفمن البدیهي أن التوقع . ً
ّالفرد وانما هو خوف من المستقبل وما یحمله من أحداث تهدد وجود الفرد أو سالمته وراحته ٕ .

والتفكیر بشأن األحداث . فالقلق ینجم من الخوف بشأن أمور یتوقع الفرد حدوثها في المستقبل
ن یصاحبها قلق ال یمكن السیطرة علیه ویكون عندئذ القلق ّالمستقبلیة ال تشكل مشكلة إال إذا كا

  .(Barlow, 2000,PP1247-1263) حالة مزمنة یصعب التعامل معها
 المتــفوقین الطـلبة و واإلنسانیة العلـمیة في الكلیات سواء للـطلبة النـفسیة المشـكالت أهم إن  

 والقلـق الخـوف هـي  ًإناثـا ًذكـورا  الجنسین ولكال األولى والنهائیة السنة طلبة و  ًدراسیا والمتأخرین
 بالمـستقبل الخاصـة المـشكالت أما . بالذنب الشعور ثم من المستقبل الـخوف یلیها االمتـحانات من
عمـل  علـى الحـصول وصـعوبة الـزواج نفقـات ارتفـاع المجموعـات هـي لكـل فكانـت التخـرج بعـد

إلـى " م 1984راكوسـكى، ولیـام  " سـة في هذا الصدد تـشیر درا ).171: 1991 وآخرون، الصبوة(
أن الــشباب یــرون أن كبــار الــسن أو القــدامى لهــم مــستقبلهم الخــاص وان المــستقبل یجــب أن یكــون 
للراشـدین وأنـه یجـب أن یهـتم الـشباب بعملیـة االتـصال العـائلي أو األسـرى واالجتمـاعي مـع المـسنین 

ى الـــشباب مـــن كبـــار الـــسن  وعـــدم ًوهـــذا یعتبـــر مـــصدرا آخـــر مـــن مـــصادر قلـــق المـــستقبل لـــد. مـــثال
  .( Rakowski, William , 1984 : p p 302 , 308)التواصل معهم 

إن دراســـة المـــشكالت المتعلقـــة بالمـــستقبل الشخـــصي تعكـــس مؤشـــرات غایـــة فـــي األهمیـــة، كـــصورة 
شهده ًونظــرا لمــا یــ. الــذات والتــوتر النفــسي والدافعیــة العامــة بــصفة مجملــة، والدافعیــة للدراســة بــصفة خاصــة
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المجتمــع الخلیجــي مــثال  مــن تغیــرات متالحقــة، تــؤثر علــى األفــراد والجماعــات، ثمــة حاجــة إلــى استكــشاف 
  ).96 - 39 : 2002عبد الحمید، (مشكالت الشباب المتعلقة بالمستقبل الزواجي واألكادیمي  

 ویحسون ًحقا لزمانهم ویعیشـونه یستجـیبوا الذین أولئك هـم التكیف علـى قدرة األفراد أكثـر إن
 اجـل مـن بـالتغیر ًأیمانـا أعمـى وال الغـد أهـوال لكـل ًواستـسالما ًقبـوال لـیس للـمـستقبل ًوحنینـا ًشــوقا

 كـان فكلمـا فـي المـستقبل سـیحدث مـاذا معرفـة نحـو ًوانـدفاعا ًقویـا ًفـضوال ٕوانمـا ذاتـه بحـد التغــییر
والتـوازن  لمـشاعر االطمئنـان ًكیـداتأ و راحـة أكثـر الواقـع كـان أكثـر بموضوعیة المسـتقبل في التفكیر
 ًجـدا واضـحة الـصورة وهـذه والطمأنینة الشعور باألمن مستوى انخفاض المستقـبل صورة قلق ویتخذ

  ). 449 : 1990 توفلر،(  هذا عصرنا في
معهـا  التكیـف علـى الكــائن قـدرة تتخطـى وتغیـرات مفاجـآت مـن یحملـه وما المسـتقبل قلق إن

ًبعیـدا  للــتقوقع منـه محاولـة فـي متطــرفة اسـتجابته تكـون ثم ومن ًشدیدا نفسـيال التوتر یجعل ما وهذا
 التغییـرات مـن ًناتجـا لـیس المـستقبل قلـق، )4 -2 :1993 الطیـب،( المتالحقـة التغیـرات هـذه عـن

 سـیطرة مثـل المعقـدة وظروفـه الحاضـر رؤیـة ینـتج مـن بـل بهـا التنبـؤ الـصعب مـن والتـي المتالحقة
 جـراء مـن والتهدیـد الكثیـرة ومتطلباتهـا والدراسـة العمـل عـن ً فـضال.النـاس بـین یمالقـ علـى المادیـات

 مـن تحملـه مـا بكـل الـشباب وخاصـة والفـرد الـشارع علـى وانعكاسـاتها الظروف السیاسیة فقدانهما و
 علـى قلقـین بـأفراد المجتمـع بإمـداد إسـهامه ومـدى ومخرجاتـه التعلـیم وصـعوبات ونوعیـة مفاجـآت
  ).43 :1999 النابلسي،(واثقین ومطمئنین  ادوأفر مستقبلهم
  :المـستقبـل قـلق مـفهوم

الهیروغلیفیـة  الكتابـات فـي نجـده فـنحن حـدیث مفهـوم القلـق مفهـوم أن القـول الـصـعب مـن  
 تؤكـد وكلهـا الوسـیط العـصـر فـي كتابـه فـي عنـه یتحـدث األندلـسـي حزم ابن ونجد القدیمة المصریة

  ).180 :2000 بیك،( اإلنساني للوجود أساسیة حالة بوصفه القلق على شمولیة
 اإلنسان وان لوجود ومالزمة كامنة وجودیة خبرة القلق الوجودي أن المنحى"  أصحاب یرى

 موضـوع القلـق أما كذلك هو حیث من العالم هو القلق فمنبع شتى إنحاء على القلق یخبر اإلنسان
  ).79 :2002 عید،( العالم في موجودین نكون أن إمكانیة فهو

 التـي الحالـة هـي : القلـق  وسـمة.القلـق وحالة القلق سمة :شقان القلق أن "سبیلبرجر " یرى
 حـاالت ظهـور وشـدة تكـرار فـي فردیـة ًوتعكس فروقـا للقلق والمیل النزوع في ثابتة فروق إلى تشیر
 القلق سمة تظهر وال ًمستقبال الشخص سیعاني منها الحاالت هذه أن واحتمالیة الماضي في القلق

 حالة أما .الزمن امتداد على الفرد لدى القلق وشدتها حالة تكرار من تستنتج بل السلوك في مباشرة
 شـدتها فـي وتختلـف تتنـوع اإلنـسان فـي وقتیـة انفعالیـة أو طارئـة حالـة القلـق أن إلـى فتـشیر :القلـق
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 عنـدما القلـق حالـة مـستوى ویرتفـع التوتر شعوري لمشاعر ذاتي بإدراك وتتمیز الزمن عبر وتكرارها
  .Spielberger, 1976, p.7-8) (تهدده  مواقف یوجد إنه الفرد یدرك

 كارثـة ویمكـن حـدوث وتوقع األمن بعدم والشعور بالخوف ویتمیز النفسي االرتیاح عدم هو
األعـراض  بعـض األحیـان بعـض فـي الـشعور هـذا یـصاحب كمـا الـذعر حـد إلـى القلـق یتـصاعد إن

واألمـل  الرعـب مـشاعر بتناوب المستقبل على فقط ینصب شعور أو انفعالي اتجاه فهو النفسجسمیة
  ).331 : م1993 الطیب،(

 األحداث ستتحول هذه فأن فیه مبالغ بشكل األحداث یراقب الذي الفرد أن" كنمارا ما" تؤكد
 فیـه علـى الـتحكم الفـرد قـدرة عـدم إلـى یرجـع سـلبي انـه على المثیر أدراك وأن للضغط مصادر إلى
   Mcnamara, 2000, p.4-5).( بالقلق اإلحساس ارتفاع ثم نوم

 هـذا القلـق وینـشأ فیـه، تواجهـه أن یمكـن التـي المخاطر و المستقبل من بالخوف شعور هو
 تكون الظـروف عندما ینشأ كما له، ومحبط لرغباته مشبع غیر فیه یعیش الذي الواقع یكون عندما

  ).327:ت:د محمد،(محتمل  بخطر ًإنذارا لقالق یكون لذلك جانبه، في لیست به المحیطة
لالصطدام  یؤدي مما بأحد یثق ال بأنه المستقبل قلق من یعاني الذي الفرد یتصف  
والكبت  اإلزاحة، مثل ذاتیة دفاعیة آلیات سیستخدم أنه كما معهم الخالفات یخلق ما وهذا باآلخرین
 باإلنسان یتحكم الخوف تجعل النقص دةعق أن السلبیة، كما حاالته من التقلیل اجل من واإلسقاط

 اآلخرین شرور ومن المواجهة على القدرة فقدان ومن قوى الطبیعة ومن السلطة من الخوف القلق،
والمألوف  ویذكر  والتقلیدي بالقدیم ویتشبث التجریب فهو یخشى جدید كل یتجنب یجعله ما وهذا
  ).12 :2009( التواب عبد

 لمجموعة من البشري العنصر تعرض خالل من بارزة نفسیة كسمة المستقبل یظهر قلق إن
  .بالمستقبل الوثوق بعدم سائد شعور عن تعبر المتغیرات

 زمنیة فترة خالل المستقبلیة الفرد لألحداث بتوقع المرتبط القلق أنواع أحد هو" المستقبل قلق أن - 1
 والحاضر فالماضي ،ماضیه ویتخیل یحتمل حاضره، فإنه مستقبله اإلنسان یفترض وعندما أكبر

 ).12 :2009التواب، عبد(واألعمال المستقبلیة  باألحداث التنبؤ في یتداخالن
 إدراكي وتحریف تشویه مع غیر سارة ماضیة خبرات عن ینجم المنشأ نفسي اضطراب أو إنه خلل - 2

 ).57 :1990خلیفة وآخرون،(للذكریات والخبرات  استحضار خالل من وللذات للواقع معرفي
 في ویتمثل الراهن الواقع في یمتلك جذوره المستقبل، على المعمم العام القلق من جزء -3

 وعدم الحاضر علي السیطرة وفقدان المهمة تحقیق األهداف في العجز إدراك أو التشاؤم
 ).63 :2005سعود،( العام  للقلق فهمنا ضمن إطار إال یتضح وال المستقبل من التأكد
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  : المسـتقبـل قلـق أسبـاب
لـه  یتـیح ال مجتمـع فـي النفـسـي األمـن لغیـاب ًنتاجـا الـشباب عنـد المـسـتقبل مـن القلـق كـونی  
أمـام  ًحـائال یقـف لكونـه بالـتناقـضات ملـئ عـدائي عـالم وسـط فـي بأنه فیشعر بالتزاماته الوفاء فرصة
 المتفـردة لذاتـه اإلنـسان فقـدان ألن بـالتفرد اإلحـساس یعطیـه اجتمـاعي دور خـالل مـن ذاتـه تحقیـق
 مـن الـشاب تحدیـد أن نعـد كنـا ٕحیاتـه واذا مـن المعنـى ویغیب القلق وینتابه باألمان یشعر ال یجعله
 فـي یعیـشون الـذین الـشباب فـإن ألهـداف مـسـتقبلیة والتخطـیط االنجـاز على بقدرته یكون ومـن هو؟
  ).327:محمد ،د ت(البعد  المستقـبلي  هذا إلى یفتقرون الهویة عن البحث أزمة ظل

لدي طالب  المستقبل قلق إلى تؤدي التي األسباب أهم ).56 :2009( بن علي یجمل  
  :كلیة التربیة  مروي في نقاط التالیة هي

ظل الظروف الضاغطة  في خاصة المستقبل لقلق المسببة العوامل أحد أهم الحیاة ضغوط  تعد-1
  .واقتصادیة واجتماعیة اسیةسی بتغیرات تمر التي " األزمة االقتصادیة العالمیة "في الوقت الراهن 

المستقبل بعد النظر إلى حالة العطالة وعدم  من والضیق السوء وتوقع والتشاؤم بالتوتر الشعور-2
  وجود فرص عمل للخریجین 

 األهداف فتحدید قوة، السلوك یعطي ونتائجها األهداف توقع أن"  1989 زالیسكي "یفترض
 الـذي االیجـابي األداء وبـین النجـاح توقـع بـین ًموجبـا ًارتباطـا وجـد وقـد األداء تحـسین یـؤدي إلـى

 إنجـاز علـى ًسـلبا یـؤثر وهـذا سـالبة انفعالیـة اسـتجابات فیرافقـه الفـشل توقـع أمـا إلى النجـاح، یوصل
  .Zaleski, 1989 ,P. 563)(المستقبل في األهداف المطلوبة

 التلقائیة العابرة، واألفكار ،القرار اتخاذ مسؤولیة عن الناشئ التوتر نتیجة المستقبل قلق  یظهر-3
  . العقلي بین الواقع والذات المثالیة  الصراع من ًنوعا باعتباره لألحداث الخاطئة والتفسیرات

  .یتعرض إلیها التي المشاكل مع التكیف الطالب على قدرة  عدم-4
 بعدم والخوف من المجهول في ظل االضطرابات السیاسیة والشعور األمان بعدم  الشعور-5

 و متفرج مجرد باالنتماء، یشعر ال ًاإلنسان بائسا أصبح حیث. والمجتمع األسرة داخل االنتماء
 الهویة وفقدان االجتماعیة والعزلة والیأس الالانتماء في ًممثال باالغتراب، یشعر نفسه، من هارب

  ).81 :2002خلیفة،(والالمعنى 
  : المستقبل لـقلق السلـبي التـأثیر
  : یأتي ما ).56 :2009(المستقبل كما أوردها بن علي لقلق لبیةالس اآلثار أهم   .1
 وصالبة الرأي الدفاع، آلیات واستخدام أحد، في الثقة وعدم والتشاؤم الماضي من الهروب .2

  .والتعنت
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 ٕالنوم،واضرابات واضطرابات المزعجة، واألحالم األسباب، ألتفه واالنزعاج بالتوتر الشعور .3
  .والشعور بالوحدة واالنطواء االجتماعي اإلدراك وءوس التركیز، وعدم التفكیر،

 على التخطیط القدرة وعدم المعیشة، مستوى تحسین على القدرة وعدم بالوحدة، الشعور .4
 .تأهیل للمستقبل في اآلخرین على واالعتماد المرونة، وقلة والجمود للمستقبل،

 .بدنيوال العقلي لالنهیار عرضة ویصبح المعنوي تماسكه اإلنسان یفقد .5
 مواجهة مع فیها التي المواقف مع للتعامل أسالیب واختیار الروتین، إطار داخل التقوقع .6

 .الحیاة
 . والكبت والتبریر واإلسقاط النكوص مثل الدفاع میكانیزمات استخدام .7
 ذلك في وینعكس یضطرب ٕوانما یبدع أو ذاته یحقق أن یستطیع فال الفرد نفسیة تدمیر .8

 .بالنفس الثقة واختالل واالنحراف والخرافات األشكال متعددة اإلضرابات صورة
 .یحدث قد لما السلبي واالنتظار التوقع .9

في  باالنخراط اهتمامه من أكثر نفسه، الفرد لیحمي وذلك الوقائیة، بالنشاطات االلتزام .10
 .النتائج مضمونة غیر مفتوحة حرة مهام

 .هورزق صحته على للطمأنینة انعدام حالة في اإلنسان یعیش .11
 .والالعقالنیة  والعجز االعتمادیة .12

 :األسباب الشخصیة وقلق المستقبل
حولـه،  مـن الواقـع یـؤول تجعلـه الفـرد لـدى عقالنیـة ال خاطئـة أفكـار مـن المـستقبل قلـق ینـشأ

یفقـده  الـذي الهـائم والقلـق الخـوف مـن حالة إلى یدفعه مما خاطئ، بشكل واألحداث المواقف وكذلك
النفـسي  واالسـتقرار األمـن عـدم ثـم ومـن والواقعیـة، العقالنیـة أفكـاره لـىوع مـشاعره علـى الـسیطرة

  ). 4: 2005الشقیر،(
  :مواقف الحیاة الضاغطة وقلق المستقبل

أن  كمـا ًتـشاؤما أكثر ستجعـله الحـیاة في الفرد یواجهها التي ّالصـعوبات أو األعباء زیادة إن
  ).70: 1999حسین، ( ّللحیاة، ظرتهن من یغیر ستجعـله الحیاة في الفرد أعبـاء زیادة

 كـالقلق سـلبیة، أغلبهـا تكـون التـي المـشاعر بمختلـف تقتـرن الـسریعة إن التغیـرات الحیاتیـة
 ساحة في للوقوع األفراد دفع عوامل من عامال یكون الذي االستقرار االطمئنان وعدم بعدم والشعور

 یتمنـون مـا وبـین معنـوي هـو مـا حـسي، و هـو مـا بـین الهائلـة االضـطراب النفـسي، فالتناقـضات
 الـصراعات مـن خطیـر منعطـف فـي یـضعهم كلـه ذلـك المتـأزم المریـر الواقـع وبـین بـه، ویحلمـون
 التشاؤمیة والنظرة ,بالمستقبل التشاؤمي المتعلقة االنفعالیة والشخصیة االضطرابات وظهور النفسیة
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 خبـرة إلـى ًاسـتنادا مـن اآلالم رالكثیـ یحمـل قـد الـذي المـستقبل مـن وتوجـسه خوفـه مـن سـتزید للحیـاة
  ).209: 2010العاطفي،(المؤلمة الحاضر

  :األسباب االقتصادیة وقلق المستقبل
المشكالت  من وغیرها والغالء والسكن كالبطالة األزمات وظهور االقتصادي التدهور یشكـل

أي  في القوة مادع هـم الذین ّالشـباب طاقات وتوظیف وترشید تنمیة على القدرة أضعف ًسلبیا ًعامال
 مـن والخـوف التـوجس فـي هـذا یـسهم وقـد األمــة، رجـاء فـي واألمــل المـستقبل باعتبـارهم مجتمـع

  ) 141 :2004عشري،(المستقبل
 فیها یقتربون مرحلة في للمستقبل ترتبط  بالتخطیط لضغوط یتعرضون الجامعیین الطلبة إن

 فیه تقل واقع في أنفسهم یجدون ت الوقتذا في أنهم إال الحیاة في وطموحاتهم أهدافهم تحقیق من
  ).266: 2010بن الطاهر، (االقتصادیة  وأوضاعه الطموحات، هذه تحقیق فرص

  :التالیة النقاط المستقبل في قلق إلى تؤدي التي األسباب أهم إجمال یمكن أنه الباحث یرى
 النظر في والتهویل لمبالغةوا اإلنسان، یتبناه الذي العقالني غیر للتفكیر نتاج هو المستقبل قلق. 1

 یـستطیع وال نفـسه یفهـم وال وضـعیف عـاجز بأنـه الفـرد لـدى ًشـعورا  یخلـق ممـا الحیـاة؛ إلـى قـضایا
  .تحدید أهدافه

والهم  الخوف بعوامل المشبعة القلقة والبیئة ثقافیة، اجتماعیة عوامل بفعل یكون قد المستقبل قلق.2
هذا  عمله، ومحیط أسرته من الفرد یستقیها التي تجاهاتواال والمعتقدات واألفكار الضغط، ومواقف

 علـى سـتعتمد التـي المقبلـة األیـام من والخوف التوجس تستثیر المجتمع داخل ًأمورا هناك أن معناه
  .الحیاتیة الفرد تغییر أهداف

 المتكـرر؛ والفـشل القریـب المـستوى علـى األهـداف تحقیـق علـى الفـرد قـدرة كعدم مترسبة أسباب .3
 األهـداف، تحقیـق فـي األمـل فقـدان و اإلربـاك مـن ًنوعـا ویخلـق ًمـستمرا ًإحباطـا الفرد لدى ا یولدمم

  .ًعموما نظرته للمستقبل وفي
تلحـق  التـي الـسریعة والتغیـرات الواقعیة، الحیاة في الموجودة األخطار و الضاغطة الحیاة مواقف.4

وعـدم  "القلـق عصر" المتغیرة المدنیة طامحوم ومطالب الحدیثة والبیئیة الحضاریة والضغوط بالواقع
  .للمستقبل التشاؤمیة والنظرة الواقع تقبل

 ٕوانتاجیته، الفرد صحة على كبیر أثر له المستقبل قلق أن الطبیعي من: المستقبل قلق مع التعامل
 . ًمعـا والمعالجـة المواجهـة یستدعي األمر وهذا والجسمي، النفسي الصعید على أضرار لها من لما

 أن إلى األقصري أشار  فقد.منه والحد القلق من التخلص إلي تهدف أسالیب إیجاد من بد ال لذلك
 یمكـن والتـي الـسلوكي العـالج فنیـات المـستقبل باسـتخدام مـن والقلـق الخـوف لمواجهـة طریقـة هنـاك

  : یلي كما عرضها
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 أن بعد كثیرة، نجاحات وحققت متابعتها تمت العلمیة الطریقة هذه :المعرفي التنظیم إعادة طریقة
 وهو السلبي بالتفكیر ًدائما أنفسهم یشغلون المستقبل من والخوف القلق من الذین یعانون أن لوحظ

 األفكار استبدال على قائمة الطریقة هذه فإن األساس هذا على. والخوف القلق حالة یؤدي إلي ما
 ذلك بعد التفكیر یتم ال فلماذا مخاوف،وال القلق تثیر التي باألشیاء السلبي وعند التفكیر السلبیة،

 واستبدال التفكیر تنظیم في القاعدة وهذه السلبیات، بدل اإلیجابیات توقع في ذلك مباشرة بعكس
السوي  لإلنسان المعرفي التنظیم وهي المقلقة، السلبیة النتائج محل لتحل المتوقعة النتائج اإلیجابیة

 التنظیم إعادة طریقة في األساسي فالهدف.الفشل وقعیت كما النجاح یتوقع أن له بد ال الذي
 والخوف القلق من التخلص في االیجابیة غیر السلبي واألفكار التفكیر أنماط تعدیل هو المعرفي

 ما حد إلى بطیئة العمیلة هذه أن نعلم أن بد فال العالج السلوكي، باستخدام وذلك المستقبل من
 ولعل. ًتماما مخاوفه على التغلب من اإلنسان ینتهي أن تطول إلى قد زمنیة فترة إلي وتحتاج
 البطيء التدرج لها طریقة الكثیرون یستجیب والتي إلیها اإلشارة السابقة الثالثة الطرق هذه أفضل

 بالسیطرة الشعور اإلنسان زیادة اكتساب في یساعد االسترخاء على التدریب ألن االسترخاء یصاحبها التي
 إزالة هي السلوكي العالج هذا من فالفائدة مجرد خیال، كانت لو اإلخطار، مواجهة في وبالهدوء ذاته على

 المباشرة المواجهة فإن القویة اإلرادة صاحب الشجاع لإلنسان بالنسبة أما. بالتدرج العقول من المخاوف
  ).  57 :2009بن علي، (المستقبل  من والخوف القلق على للقضاء سبیل هي أسرع

 والقدرة والقدر، بالقضاء والرضا باهللا اإلیمان أن).96 – 39: 2002( حمید عبد ال یرى  
 مواجهة في وهادئة ومطمئنة واضحة بطریقة والتفكیر وعي، عن في االنفعاالت التحكم على

 على تقضي أن یمكن استخدامها، الفرد أحسن إذا كفیلة وسائل كلها األحداث والضغوطات،
حدود  ومعرفة اإلمكانیات وتحدید لحیاته واقعیة أهداف وضع كذلكو المستقبل، من الخوف والقلق

 حقیقة المخاوف على والوقوف المنطق، واستخدام الخاطئة، والمعتقدات األفكار ومواجهة قدراته
لذا فإن دراسة المشكالت المتعلقة . المستقبل وقلق الخوف من الحد في تساهم فجمیعها وأسبابها،

ؤشرات غایة في األهمیة، كصورة الذات والتوتر النفسي والدافعیة بالمستقبل الشخصي تعكس م
ًونظرا لما یشهده المجتمع من تغیرات . العامة بصفة عامة، والدافعیة للدراسة بصفة خاصة

متالحقة، تؤثر على األفراد والجماعات، لذا ثمة حاجة إلى استكشاف مشكالت الشباب المتعلقة 
 ,Hwang) 2001(دراسة هاوینج یانج ، وآخرون"و قد أوضحت بالمستقبل الزواجي واألكادیمي 

Young, et al.   أن هناك عوامل دافعیة ممكنة مرتبطة بغرض اختیار الكلیة بالنسبة للطلبة
ًالجدد وأن هناك أشیاء مرتبطة باتخاذ قراراتهم المهنیة وأن لدیهم أهدافا نحو المستقبل وأن هؤالء 

 الختیار مهنة المستقبل وأنه یجب أن تكون ذات عامل جذب الطلبة یوجهون أنفسهم بالنسبة
 Future(بالنسبة لهم وأن توفر لهم المكانة االجتماعیة وهذا هو الموجه نحو المستقبل
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Orientation) (Hwang, Young, et al. 2001 .( جیمس "في هذا الصدد تشیر دراسة
ترح مناقشة مشاكل المستقبل من   إلى أن المؤسسات التربویة تقMayer James) م1981(مایر

خالل برامج الدراسات العلیا بالجامعات وذلك من خالل الجوانب االقتصادیة والتكنولوجیة ومناقشة 
  ).Mayer James 1981:pp45-46(أسلوب حیاة الطالب 

 إلى أن الطلبة ذوي القلق  Schonwetter, Dieter J.; et al )1995( قد أشارت دراسة
درین على إتباع التعلیمات التدریسیة والتي تنظم العمل داخل الجامعة ویقل تأثیر المرتفع غیر قا

التعلم بالنسبة لهم وقد أشارت الدراسة إلى ضرورة االهتمام بدراسة القلق من المستقبل سواء  بیئة
" ّفي هذا الصـدد أكـد ). Schonwetter, Dieter J.; et al.,1995(في المدارس أو الجامعات

على أهمـیة دراسة البعد المستقبلي وأثرة في حیاة الشباب وما یترتب علیه من فقدانهم " رضـوان
  ).1997رضوان،(لألمل في المستقبل من معاناتهم من بعض األزمات واالضطرابات 

قلق المستقبل لدى الشباب المتخرجین في " وموضوعها " شمال " في حین أشارت دراسة 
یم بأن قلق المستقبل یكون بفعل عوامل اجتماعیة ثقافیة، وهذا معناه أنه البد من التسل" الجامعات

أن هناك أمور داخل المجتمع تستثیر التوجس والخوف من األیام المقبلة التي ستعمد على تغییر أهداف 
الفرد الحیاتیة، فضال عن ذلك یذكر الباحث أننا یمكن أن نسلط الضوء على طبیعة المناخ االجتماعي 

 غیاب – ارتفاع األسعار – أزمة السكن –ضغوط الحیاة (الة القلق من المستقبل فیما یلي  لحئالمهی
  ). 85-70 :1999حسن،)(  قلة فرص العمل لخریجي الجامعات والمعاهد–العدالة التوزیعیة 

في ذخیرة علـوم النفس أن القـلق حالة انفعالیة مزمنة ومعقدة مع توجس أو رهبة یتمیز 
 وعقلیة عدیدة، یتمیز بإحـساسه بمزیج من الرهبة واإلخـفاق من المستقـبل بدون باضطرابات عصبیة

داع معین للخوف، مع خوف مزمن بدرجة خفیفة، وخوف قوي ساحق، وباعث ثانوي ینطوي على 
  ).4: 2005 ،شقیر. (استجابة تجنب مكتسبة

قبل مكون على أهمیة المستقبل فیقول إن المست،)643-676: 1996( یؤكد عبد السالم 
رئیسي لسلوك الشخص، والقدرة على بناء أهداف شخصیة بعیدة المدى، والعمل على تحقیقها هي 

كما أن عدم القدرة من الناحیة النفسیة لبعض الناس على إنجاز . صفة هامة للكائنات اإلنسانیة
عرف منظور الخطط المستقبلیة بعیدة المدى یرتبط باالفتقار إلى منظور زمن المستقبل، كما أنه 

نزعة الفرد إلعطائه أهمیة كبیرة لألهداف " على أنه ) future time perspective(زمن المستقبل
  . بعیدة المدى، واالعتقاد في أن العمل الجاد هو الوسیلة إلنجاز تلك األهداف

الجانب (قد تبنى الباحث وجهة النظر التي ترى أن منظور زمن المستقبل تتكون من 
وقد اختبر الباحث في دراسته عالقة هذین الجانبین بكل من جنس ) جانب الدافعي ال–المعرفي 

التلمیذ والتخصص الدراسي والتحصیل األكادیمي والتفاعل بینها وقد أسفرت النتائج عن وجود 
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ًفروق دالة إحصائیا بین مرتفعي ومنخفضي التحصیل األكادیمي في جمیع الجوانب لصالح 
  .ًدا تكافؤ الهدف القریب، حیث لم توجد فروق دالة إحصائیا بینهممرتفعي التحصیل، فیما ع

إذا كان التطـلع نحو المستـقبل في حـالته القصوى هو تطلع الفرد الدائم نحو المستقبل 
  ). 25: 2003أبو الهدي،(كـسبیل لبلوغ األهـداف وتحقیق اإلشباع

ًلمستقبل مفهوما إیجابیا بینما قلق إنه من هذه المقارنة البسیطة یمكن اعتبار أن التوجه نحو ا
ًالمستقبل مفهوما سلبیا، فقد أشارت كثیر من الدراسات إلى أهمیة دراسة المستقبل واالتجاه نحوه ومن بینها 

ستانلي وول، التي أكدت على أن قدرة طالب الجامعة على االستدالل حول بعض الموضوعات " دراسة 
تجابات الطالب وآرائهم وبحث االتجاه نحو المستقبل یتمثل في وثیقة الصلة بهم وضرورة االهتمام باس

االهتمام بتنمیة قدرتهم على استخدام االهتمام باالستدالل والتفكیر ومجادالتهم حول المستقبل وضرورة 
   ).(Woll, Stanley B, 1998 : 14-18الحجج لحل مشكالتهم المستقبلیة

من األمور التي أصبحت ال تشغل بال أو یرى الباحث أن التفكیر والخوف من المستقبل 
فكر الشباب فقط بل أصبح التفكیر في المستقبل والتنبؤ به من األمور التي تهم المجتمعات 

والشباب . ًوالشعوب المتحضرة والتي تحاول أن تجد لنفسها موضعا على الخریطة العالمیة والدولیة
ل ونساء الغد الذین سیتحملون مسئولیة تقدم  هم المستقبل وهم رجا- ونعني طلبة الجامعة - الیوم 

وازدهار بالدهم، ویفكرون بشكل كبیر في المستقبل ویتخوفون منه وما یخبئه لهم، فقد تبین 
للباحثین أن غالبیة الطلبة لدیهم ترقب وخوف من المستقبل من أشیاء محددة فعلى سبیل المثال 

د صدیق، القلق العاطفي والخوف من عدم عدم وجو(ًیكون قلق الطالب من المستقبل نابعا من 
االرتباط بالشخص المناسب و عدم تحقیق الطموحات المادیة والمعنویة، الخوف من الموت ومن 

 عدم تكوین أسرة بل والفشل في تربیة األبناء أو عدم توفیر جو صحي وتربوي –العقاب في اآلخرة 
 . مستقبللهم وغیرها من األمور التي تتعلق بقلق الشباب من ال

  المستقبل قلق ذوي سمات
 فـي یكــون عنـدما ؛ ًجـدا طبیعــي شـيء المــستقبل مـن والقلـق الخــوف أن مـن الــرغم   علـى

 أن الدراسـات مـن العدیـد وأثبتت جدال، بال نفسیا ًعائقا تكون فیهما الزیادة أن إال الحدود المعقولة؛
 ردود علـى ویـؤثر اإلنـسان ســلوك علـى ؤثریـ ممـا الـسلبیة؛ المـشاعر تغذیـة علـى الدائم یعمـل القـلق
 إنتاجیـة علـى یؤثر ولكنه ، المزاجیة الحالة عـلى فقط یؤثر ال والقلق بهم، عالقته وفى تجاه اآلخرین أفعاله

عبـد (واإلنتـاج العطـاء علـى الحیویـة قدراتـه مـن ویقلــل الفــرد یعـوق فالقــلق االقتــصادیة، مـوارده الفـرد وعلـى
  ).49: 2006،داینز(باآلتي المستقبل قلق ذوي األشخاص  ویتسم).102: 1993الباقي،
 الحـاالت شـأن مـن التقلیـل أجـل مـن والكبـت اإلزاحـة  مثـل ذاتیـة دفاعیـة آلیـات اسـتخدام .1

 .السلبیة
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 .ةالمخاطر وتجنب البناءة األنشطة من االنسحاب .2
 .لحیاةا مواقف مع التعامل في المعروفة والطـرق الروتیـنیة الظـروف علـى الحفـاظ .3
 .فیها االستغراق عند والضیق والتوتر باالنزعاج والشعور المتوقعة لألحداث السلبي التنبؤ .4
 .التركیز على القدرة وفقدان والطموحات اآلمال تحقیق على القدرة بضعف الشعور  .5
 تجـاه والطمأنینـة األمـن بفقـدان الـشعور مـع باالهتمـام جـدیرة غیـر الحیـاة بـأن اإلحـساس  .6

 .المستقبل
 بـاآلخرین، لالصـطدام األمـر هـذا بـه یـؤدى مـا ًوكثیـرا بأحـد، یثـق ال المـستقبل مـن خـائفال .7

 .فیه بالشك نفسه هو لهم ما یوحي ًوكثیرا
 .تافهة ألسباب للبكاء به األمر ویصل والشك، الحزن عالمات وظهور االنطواء .8
  ).148 :2010عشیري،(النفسـیة  صحـته وتدهور الدافعیة، وانخفاض بالعجز، الفرد شعـور .9

 الباحث یرى المستقبل قلق و القلق تناولت التي السابقة والدراسات  النفسي بمراجعة األدب
 ًدائمـا فهـم تـصرفاتهم، كافـة فـي علـیهم الغالبـة التـشاؤمیة بـالنظرة یتـسمون المـستقبل قلـق أن ذوي

 یـشعرون ،الحیـاة مجـاالت كافـة فـي اإلنتاجیـة یتـسمون بـضعف أنهـم كمـا سـلبیة، منـشغلون بأفكـار
 من ًخوفا مستقبلیة خطط ووضع أولویاتهم تحدید في إرباك لدیهم أنفسهم، كما أن  عن الرضا بعدم
 خاطئـة قـرارات اتخـاذ إلـى النهایـة فـي بـالفرد یـؤدى وهـذا غیـر متوقـع، هـو بمـا المـستقبل یـأتي أن

  .المشكالت حل في والفشل
  :المستقبل لقلق السلبیة اآلثار

 مـن مجهـول ًخوفـا تمثـل والتـي الفـرد، حیـاة فـي خطـورة تـشكل التي األنواع دأح المستقبل قلق یمثل
 الخطـر ویـشعر وتوقـع األمـن بعـدم یـشعر تجعلـه الفـرد یعیـشها ًأیـضا  وحاضـرة ماضـیة خبـرات مـن یـنجم
  ). 4 :2005 شقیر،( والیأس  التشاؤم من ًشیئا الحالة هذه له وتسبب االستقرار، بعدم

 القلق الشخص یكون ما ًدائما الفرد، أنشطة كل على كثیفة واءأض المستقبل من إن للرعب
 فهـو لـذلك معـین، قـرار إلـى الوصـول فـي صـعوبة ویجـد أخطـاء، یرتكـب أن مـستقر، ویخـشى غیـر

  ).15 :2002،" 1"العیسوي(اتخاذ قرار خاطئ یندم علیه  عدم یفضـل
 ومعاناتـه الفـرد، ـحةصـ علـى تـأثیر القلـق إلـى العــلمیة الدراســات  مـن العدیـد أشــارت قـد

 واالنهــیار الـسلبیة، واالعتقـاد باألفكـار الكــفاءة، بـضـعف وارتباطـه المـسـتقبل، مـن وتخوفــه الیومیـة،
  ). 155 :2010صالح و شامخ، (النفسـي  المنشأ ذات الجســمیة باألمراض واإلصابة العصـبي،

  :ةالمستقبل في النقاط التالی لقلق السلبیة اآلثار نوجز أن یمكن
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 أم العقلیة الناحیة من سواء الفرد صحة على األثر أكبر له المجهول المستقبل في التفكیر .1
 ونحـو الـذات نحـو والتـشاؤمي الـسلبي التفكیـر بـسبب أو الـسلوكیة، النفـسیة الجـسمیة أم

 ).25: 2011عسلیة و البناء،(المستقبل
 التـي الثقـة وعـدم فیـه المبـالغ والتـشاؤم االجتماعیـة العزلة إلى الفرد المستقبل قلق یدفع قد  .2

 ملـيء أنـه علـى ٕوادراك المجتمـع اآلخـرین، دوافـع مـن والـسخریة الـشك إلـى درجـة تـصل
 .فیهم الموثوق غیر بالناس

كالشعور  المضطرب السلوك عنه فینجم المستقبلیة، قرارات األفراد على یؤثر المستقبل قلق .3
 التغیـرات مـن والخـوف المـستقبل، هـةمواج علـى القـدرة وعـدم والسلبیة االنسحاب و بالعجز

 .االجتماعیة والسیاسیة المتوقعة
 خارجیة، عوامل إلى سارة غیر مواقف من له یحدث ما إرجاع قدراته و في الفرد ثقة عدم .4

 .واالطمئنان باألمان الفرد ٕواحساس التوتر خفض الخرافیة في إلى المعتقدات یلجأ وقد
 علیه یخشى ما لوجود المستقبل، في الثقة دانوفق القلق، للشخص وهدف معنى وجود عدم .5

 .ًمستقبال
 حـدوث وتوقـع والطمأنینـة، بـاألمن اإلحساس ضعف صورة في الغد نحو التشاؤمیة النظرة .6

القادمـة،       وظروفـه الـدهر تقلبـات مواجهـة فـي والقلـق األسـوأ، نحـو الحیـاة الكـوارث، وتحـول
 .مشاكلها و وأزمات

 إذا یخنقـه حتـى والهـم واالنفعـال بـالتوجس اإلنسان یحاصر أن یمكن المستقبل من الخوف .7
  ).161: 2004عشیري،(في المقاومة وفك الحصار فشل

یرى الباحث أن قلق المستقبل مـن أهـم الـسمات الدالـة علـى هـذا العـصر بـصفة خاصـة كمـا   
ًأنه عرف بعصر الضغوط، نعیش في عصر تفـوق فیـه اإلنـسان علـى نفـسه محققـا أعـز أمانیـه مـن 

قــدم حــضاري وتكنولــوجي ولكنــه فــي المقابــل لــم یحقــق ماهیتــه مــن خــالل ذلــك التقــدم وانعكــس ذلــك ت
ًالتقــدم ســلبیا علــى شخــصیته وســلوكه، أن اإلجابــة واضــحة وضــوحا جلیــا، بینمــا خلقنــا أشــیاء رائعــة  ً ً
أخفقنــا فــي أن نجعــل أنفــسنا جــدیرین بهــذا الجهـــد الخــارق، وحیاتنــا حیــاة تــسودها الفوضــى الروحیـــة 
ًوالـضیاع الـذي یقتـرب اقترابـا خطیـرا مـن حالـة الجنـون، وهـو جنـون ال یـشبه الجنـون الهـستیري الـذي  ً

فینعــدم فیهــا االتــصال ) الــشیزوفرانیا(وجــد فــي العــصر الوســیط بــل جنــون شــبیه بانفــصام الشخــصیة 
دي معنــى هــذا أن التغیــر االجتمــاعي واالقتــصا. بــالواقع البــاطني وینــشق فیهــا الفكــر علــى الوجــدان

ًالـسریع الــذي طـرأ علــى المجتمـع كــان تـأثیره خطیــرا علـى األفــراد والمجتمعـات، فمــن ناحیـة كــان هــذا 
التغیـــر یفـــوق اإلمكانیـــات النفـــسیة لألفـــراد ممـــا انعكـــس أثـــره علـــى تقلیـــل قـــدرة الفـــرد والمجتمـــع علـــى 

ة والعقلیــة التعامــل مــع تلــك التغیــرات، ومــن ثــم زادت المــشكالت النفــسیة وزادت االضــطرابات النفــسی
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والجریمـة والعنــف كمـا زادت األمــراض الجـسمیة بــالرغم مــن تقـدم الطــب والـدواء وأســالیب التمــریض، 
وكــان البــد لعلــم الــنفس أن یواكــب تلــك التغیــرات الــسریعة المتالحقــة فــي محاولــة إلیجــاد حلــول لتلــك 

لعدیـد مـن فـروع المشاكل وأن یسهم في تشخیص وعالج تلك االضطرابات النفسیة والعقلیـة فنـشأت ا
  :  علم النفس وجمیعها یستهدف هذا الغرض السامي 

  المستقبل قلق من للحد النفسي العالج أسالیب
 متوازنـة المـرض قبـل الشخـصیة كانـت كلمـا وخاصــة ًجدا حسـن عامة بصفة القـلق مآل إن

 المـرض من ةوالثانوی األولیة كانت مكاسبه قوة أقل المریض حیاة ظروف كانت وكلما قویة، واألنا
 من المستقبل قلق خفض یمكن عام فإنه وبوجه النفسي، القلق أنواع أحد یمثل المستقبل وقلق أقل،

 إیجابي قلق إلى السلبي القلق خاللها تحویل من یمكن التي النفسي للعالج المتعددة اآللیات خالل
  ). 73 :2010الصحان ( لألداء محرك

  :اآللیات إلى بعض  هذه، )2002األقصري ،(یشیر 
 أحـد وهـي ):خطـوة الخطـوه( منتظمـة بطریقـة للمخـاوف المـسببة الحـساسیة إزالـة :األولـى الطریقـة

 فیـه تتطلـب العـالج وطریقـة االسـترخاء، هـو النـوع هـذا فـي عنـصر وأهـم الـسلوكي العـالج أنـواع
  إنهویقول ما، شيء من یخاف ًإنسانا أن فلو واالسترخاء، الصحیح التنفس مهارة المصاب إكساب

من  تتطلب الحالة هذه في العالج وآلیة علیه، ًآثارا سلبیة یترك فإنه الشيء هذا حدث ولو سیحدث،
 یتـنفس نجعلـه بعـدها وقوعـه، مـن یخـاف كـان الـذي الـشيء وقـوع یتخیـل أن المـسترشد أو المـصاب

 حیـة بـصریة صـورة استحـضار منـه یطلـب بعـدها. عـضالته جمیـع باسـترخاء یقـوم ثـم بعمـق شـدید،
 سـبق مـا وبتكـرار فقـط،  ثانیـة )15( لمدة الصورة بهذه واالحتفاظ المستقبل من تقلقه مخاوفه التيل

 تخیل من المسترشد یتمكن أن إلى حدثت، لو حتى المخاوف تلك مواجهة على ًمرة مؤكدا من أكثر
 لهـذه یمكـن وهكـذا الـشعور، أثنـاء یتخیلهـا بـل بـالقلق یـشعر أن دون قلقـه تثیـر التـي كانـت األشـیاء
 علـى تركـز وسـیلة وهـي والقلـق، المخـاوف مـن الـتخلص فـي المنظمـة إزالـة الحـساسیة الطریقـة

 فـي أوال المواجهـة وتكـون عمیـق، وتـنفس اسـترخاء حبهاایـص لتلـك المخـاوف التدریجیـة المواجهـة
 المخـاوف مواجهـة ذلـك بعـد یمكـن فإنـه الخیـال مـن ًتماما تلك المخاوف أزلت  تم إذا حتى الخیال،

  .أخرى مرة حدثت ذاإ
 االسـتعانة دون الخیـال فـي للمخـاوف فعلیـة لمواجهـة عالجـي أسـلوب هو:اإلغراق :الثانیة الطریقة
 المخـاوف مـن األقـصى الحـد یتخیـل المـستقبل من بالقلق المصاب واالسترخاء، فالمسترشد بالتنفس
 أن إلى التصور هذا مرویست ًتماما، معها یتكیف حتى طویلة لفترات  فیه المخاوف ویتخیل أمامه،
 ألنـه یقلقـه؛ وال یثیـره ال أصـبح عینـه أمـام المخاوف من األقصى الحد  مشاهدة تكرارات بأن یشعر
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 یواجـه كیـف ذهنیـا تعلـم قد العالجیة الطریقة بهذه الشخص ذلك أن وهكذا نجد تصوره، على اعتاد
  .الواقع في حدثت لو مواجهتهال مؤهال ویكون خیاله في معها والقلق ویتعامل الخوف تقدیرات أسوأ

 مـن والخـوف القلـق مـن یعـانون الـذین نأ:المعرفـي التنظـیم إعـادة طریقـة تـسمى :الثالثـة الطریقة
 هـذا فعلـى المـستقبل، مـن القلـق إلـى بهـم مـا یـؤدي وهـذا الـسلبیة، باألفكـار التفكیـر دائمـو المـستقبل
 یـتم لـم ٕواذا إیجابیـة، بـأخرى الـسلبیة اراسـتبدال األفكـ علـى قـائم العـالج مـن النـوع هـذا فـإن األساس
 الـسلبیات توقـع وبـدل إیجابیـة؟ أكثـر أخـرى تكـون بطریقـة التفكیـر یـتم ال فلماذا السلبیة بهذه التفكیر
 المقلق، السلبي عن عوضا واالستبدال اإلیجابي التنظیم في اإلعادة وهذه اإلیجابیات، وقوع فلنتوقع

 یتوقـع كمـا ًتمامـا النجـاح أن یتوقـع بـد ال الـذي الـسوي معرفـيال والتنظـیم التفكیـر طریقـة هـي فهـذه
 ٕواحالل السلبي التفكیر تعدیل أنماط هو المعرفي التنظیم إعادة طریقة من األساسي فالهدف الفشل،
  .عنها بدال المتفائلة اإلیجابیة األفكار

  .العصبیة اللغویة البرمجة أسلوب" االضطرابات النفسیة عالج في الحدیثة األسالیب ومن
 في دراسة  الجامعات طلبة من عینة لدى المستقبل قلق خفض في كفاءته األسلوب هذا أثبت حیث

  علـى الباحثـان اسـتخدمه الـذي البرنـامج سـاهم حیـث " 2011محمـد العـسلیة وأنـور البنـا،" أجراهـا
ویـستخدم  مرونـة، أكثر الفرد یكون أن وضرورة األهداف، اكتشاف وكیفیة الفكریة حصیلتهم تحسین
تعلـم  العـصبیة اللغویـة البرمجـة وبمـساعدة كـذلك، موجبـا فعـاال اسـتخداما ومـوارده ٕوامكانیاتـه طاقاتـه

للـذات،  إیجابیـة رسـائل إرسـال خـالل مـن اإلیجابیـة المـشاعر وتقویـة النجـاح إلـى الطریق المشاركون
لتمـارین  أن كمـا ن،اإلمكـا قـدر اإلیجابیـة االعتقـادات وتقویـة الـسلبیة، االعتقـادات مـن والـتخلص
 قلـق مـشاعر مـن الطـالب هـؤالء یعانیـه مـا تفریـغ فـي ًهامـا ًدورا والجـسدي الـذهني االسـترخاء
  ).26 :2011العسلیة و البناء،(المستقبل
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  املبحث الرابع
   الدراســـات السابقـــة 

  :تمهید
جتماعیة والروحیة  أدى التزاید المستمر في إعداد الشخصیة في كل الجوانب النفسیة واال

إلى ظهور الكثیر من الدراسات والبحوث التي أجریت في مجال التعرف على كیفیة تقدیر الذات 
وبالتالي أصبح هناك تراث علمي یمكن االستفادة منه  من قبل اآلخرین ومشكالت المصاحبة لها،

ى للباحث سوى ًونظرا لضیق المقام فلن یتسن  أي موضوع یركز على تقدیر الذاتبمعطیاته في
عرض بعض الدراسات والتي لها عالقة مباشرة بموضوع الدراسة الحالیة حتى یتمكن من االستفادة 

فیما یلي یستعرض الباحث سوف و. ئج الخاصة بموضوع الدراسةمنها في تفسیر وتحلیل النتا
ت السابقة بعض الدراسات التي یمكن أن یستفید منها في مجاله وعلیها قام الباحث بعرض الدراسا

  .  ً زمنیاًمع ترتیبها ترتیبا) عربیة ، أجنبیة(على حسب المتغیرات و المكان 
 دراسات ذات الصلة بتقدير الذات: ًأوال
لدى  تعرف على الفروق في تقدیر الذاتإلى الهدفت الدراسة ) 1993(دراسة جبریل  )1 (

ي تقدیر الذات بین الذكور واإلناث ًوأیضا تعرف على الفروق ف ،ًدراسیا المتفوقین وغیر المتفوقین
طالب وطالبة نصفهم من ذوى التحصیل ) 600(الثانویة، تكونت عینة الدراسة من في المرحلة

ً واناثا، وقد استخدم الباحث ًا التحصیل المتدني وبالتساوي ذكوروالنصف اآلخر من ذوى المرتفع ٕ
بق الباحث تحلیل التباین الثنائي  مقیاس تقدیر الذات للباحث نفسه، وفى معالجته اإلحصائیة ط

حیث أظهرت النتائج، وجود فروق في تقدیر  والمتوسط الحسابي، وتبع المنهج الوصفي التحلیلي،
 عدم وجود فروق في الدرجة الكلیة لتقدیر الذات ًوأیضا متفوقینالالذات بین الطلبة المتفوقین وغیر 

  .عزى لمتغیر الجنسُی
ـــد القـــادر  ) 1997(دراســـة منـــي أدم أبكـــر  )2 (  دراســـة لمعرفـــة هـــدفت :م2005المـــذكور فـــي عب

ًاالختالفات بین المتفوقین والمتأخرین دراسیا في كل من تقدیر الذات والمستوي االجتماعي واالقتصادي 
 االرتبـاط بـین كــل ى كما یبحث عن مـد–لتالمیذ مرحلة األســـاس بمحافظة شیكان بوالیة شمال كردفان 

 التحـصیل الدراسـي لتالمیــذ ى االجتمـاعي واالقتـصادي وأثـر هـذه العوامـل علـىوالمـستومن تقدیر الذات 
مرحلـــة األســـاس المـــنهج المـــستخدم فـــي الدراســـة هـــو المـــنهج الوصـــفي واســـتخدم الباحثـــة األدوات التالیـــة  

 االجتمــاعي واالقتــصادي والتحــصیل الدراســي، اختــارت الباحثــة ىاختبــار تقــدیر الــذات ومقیــاس المــستو
) 200(ًطالبـا و ) 200(ًطالبـا وطالبـة مـنهم  )400(بلغ أفراد العینة ،  بالطریقة العشوائیة الدراسةعینةال

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة ال توجـد فـروق فـي ) ت(طالبة  ومن األسالیب اإلحصائیة  اختبار 
  .تقدیر الذاتوعي االقتصادي  االجتماىتقدیر الذات بین التالمیذ والتلمیذات، وجد ارتباط بین المستو
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هــدفت الدراســة إلــى الكــشف عــن العالقــة بــین أســالیب المعاملــة )1999(دراســة عبــد العزیــز) 3 (
الوالدیة والتوافق الذاتي لألبناء وقد أستخدم الباحث المنهج الوصـفي التحلیلـي وشـملت عینـة الدراسـة 

لمعاملــة الوالدیــة ومقیــاس التوافــق ًمفحوصــا مــن الــذكور واإلنــاث ،واســتخدم الباحــث مقیــاس ا) 180(
) ت(واختبـــار ) ســـبیرمان(الـــذاتي ومـــن األســـالیب اإلحـــصائیة اســـتخدم االنحـــراف المعیـــاري ومعادلـــة 

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین : ومعامل ارتباط بیرسون ، فمن ضمن ما أسفرت عنه الدراسة
ح األمهـات فـي كـل مـن التقبـل والحمایـة معاملة األب ومعاملة األم لألبناء وكانت هذه الفروق لصال

أمــا بعــد التــسلط فــال توجــد داللــة إحــصائیة علــى  .الذائــدة بینمــا فــي صــالح األبنــاء فــي بعــد المــساواة
ًوجود فروق بین معاملة اآلباء واألمهات وأیضا من نتائج الدراسة وجود عالقـة ارتباطیـه بـین بعـض 

  .لألبناءاألسالیب المعاملة الوالدیة والتوافق الذاتي 
 الكشف عن العالقة بین المساندة ىهدفت الدراسة إل):2001(هریدي  دراسة شعبان و) 4 (

وتكونت عینة الدراسة من   االجتماعیة وكل من مظاهر االكتئاب وتقدیر الذات والرضا عن الحیاة
مقیاس  استخدام الباحث، العاملین المصریین والسعودیین المغتربین بالمملكة العربیة السعودیة

اتبع الباحث المنهج الوصفي وقد  مقیاس تقدیر الذات قائمة بك لالكتئاب و المساندة االجتماعیة و
  .وجود عالقة بین المساندة االجتماعیة وتقدیر الذات  توصلت الدراسة إلى

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین القلق وتقدیر الذات  ):2003(دراسة أبو جهل) 5(
واستخدم الباحث   و طالبةًطالبا) 120(وتكونت عینة الدراسة من .یرات األخرىوبعض المتغ

اختبار حالة وسمة القلق من تألیف سبیلبیرجر و آخرون اختبار تقدیر الذات لدى طلبة الجامعة، 
) بیرسون(ومعامل ارتباط ) الفاكر ونباخ(ومعادلة ) ت(من األسالیب التي استخدمها الباحث اختبار

ت وتبع المنهج الوصفي التحلیلي ومن ثم توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة وجود والمتوسطا
 ومع الدرجة الكلیة للقلق، عالقة ارتباطیه سالبة بین مقیاس القلق كحالة، ومقیاس تقدیر الذات،

  .عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة في مقیاس تقدیر الذات یعزى لمتغیر الجنس
 هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین تقدیر الذات والسلوك ):2003(دراسة الضیدان) 6(

طالب وطالبة من ) 798(العدواني لدى طالب المرحلة المتوسطة تكونت عینة الدراسة من 
 R Hare, Pruce( إعداد بروس آهیر المرحلة المتوسطة، استخدم الباحث مقیاس تقدیر الذات

قد أسفرت هذه الدراسة عن وجود عالقة ارتباطیة سالبة  ومقیاس السلوك العدواني وعلیه )1985
) ّ الرفاق-  المدرسي-العائلي(بین مستویات تقدیر الذات) 0.01(ًدال إحصائیا عند مستوى 

ّوالسلوك العدواني، وأن تقدیر الذات العائلي والمدرسي منبئان بالسلوك العدواني وتقدیر الذات 
وك العدواني من تقدیر الذات المدرسي، كما بینت أنه ال توجد ًالعائلي أكثر إسهاما في التنبؤ بالسل

فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك العدواني باختالف التقدیر الدراسي، وعدم وجود فروق ذات 
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داللة إحصائیة بین تقدیر الذات ووظیفة ولي األمر من جهة، والسلوك العدواني من جهة أخرى، 
اللة إحصائیة بین تقدیر الذات والمستوى التعلیمي لولي األمر كما بینت عدم وجود فروق ذات د

  .من جهة والسلوك العدواني من جهة أخرى
 هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین تقدیر الذات )2013(دراسة مجلي) 7(

ّوالسلوك العدواني لدى طالب الصف الثامن من مرحلة التعلیم األساسي بمدینة صعدة وذلك م ّ ن ّ
ّخالل تحدید العالقة بین أنواع تقدیر الذات وأبعاد السلوك العدواني  ومعرفة إي أنواع تقدیر الذات 

طالب وطالبة، استخدمت الدراسة ) 240(ًأكثر تنبؤا بالسلوك العدواني، تكونت عینة الدراسة من 
ة توصلت الدراسة ّمقیاس تقدیر الذات ومقیاس السلوك العدواني وبعد اإلجراء المعالجات اإلحصائی

بین مستویات تقدیر الذات ) 0.01(ًإلى أنه توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة
وأن تقدیر الذات العائلي والمدرسي منبئان للسلوك . والسلوك العدواني) ّالعائلي، المدرسي، الرفاقي(

ّلسلوك العدواني من تقدیر الذات ًالعدواني، وتقدیر الذات العائلي أكثر إسهاما في التنبؤ با
  .المدرسي

 هدفت )Black, Kalanek – Constance:1996(كونستانس  كالنك بالك دراسة) 8(
 االقتصادیة، والحالة االجتماعیة النوع ومتغیرات الذات، تقدیر بین العالقة بحث إلى الدراسة
 من طالب )90( اختیار  تم.والتحصیل الدراسي العائلة ممیزات أو وخصائص العرقي، األصل
 األسود، اللون ذوي%) 18.2( ،%)54(األبیض  اللون من أغلبیتهم متوسطة مدرسة طالب
 Duboi دبوا من كل طوره الذي الذات تقدیر استبیان الدراسة استخدمت.%).15(بنسبة وآخرین
في استخدمت الدراسة المنهج الوص) Lease)1995 ، ، ولییزPhillips فیلبس، Fegner  فلنر،

 تمثل ة،متعدد اتجاهات له یكون ما عادة الذات تقدیر أن: والمتوسطات وتوصلت إلى) ت(واختبار 
 اإلناث عند الذات تقدیر بین فرق یوجد الي، األكادیم الذات تقدیر لتنمیة الدافعة القوة العائلة

 بعد المنزل في بمفردهم یعیشون الذین الطالب أما .االجتماعیة واالقتصادیة للحالة یعزى والذكور
 للشكل الخارجي الذات وتقدیر .لذاتهم تقدیرهم في انحراف لدیهم الوقت من لفترة طویلة المدرسة

  .ٍعال أو جامعي تعلیم متعلمات أمهاتهم یكون الذین للطالب ًجدا هام
عنوانها  :Kristen & Kling , et al :1999): (دراسة كرستین وكلنج وآخرون ) 9 (
واعتمدت الدراسة على تحلیل مضمون الدراسات السابقة  )نسین في تقدیر الذاتالفروق بین الج(

في الكشف عن الفروق بین الجنسین في تقدیر الذات وأشارت النتائج إلى أن هناك اتجاهین 
استجابة، تدل على أن الفروق ) 6(وبلغت  تحلیل مضمون األبحاث التي تناولت الذات،: للتحلیل

الذكور، وهذه النتیجة تعتبر  الدالئل إلى ارتفاع تقدیر الذات لدى عینةوتشیر . لصالح الذكور
وتفسر الدراسة أن اإلناث أقل في تقدیر الذات عن  . ًمقیاسا عالیا لتقدیر الذات للمقارنة باإلناث
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ًالدور الذي یؤدیه الذكور في المجتمع، والذكورة تؤدي دورا بالغا في الذكور ، حیث یرجع ذلك إلي ً 
   .  بین الجنسینالفرق
  :الدراسات ذات الصلة بالسلوك العدواني: ًثانيا

 السلوك بین العالقة عن كشف هدفت الدراسة إلى1990): (سلیمان و  محمددراسة) 1 (
 وتكونت العینة من .األبناء یدركها كما االجتماعیة التنشئة الوالدیة في االتجاهات وبین العدواني،

 أعمارهم إناث ) 159(ذكور و) 140(بمسقط  قابوس السلطان جامعة من وطالبة طالب) 299(
 االتجاهات للعدوانیة  و قیاس بورج قائمة استخدمت الدراسة األدوات التالیة،، )35-17( بین ما

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وتوصلت   امق رشدي الدین، عماد محمد التنشئة، في الوالدیة
 االتجاه خالل معرفة من االستثارة عامل في المتمثل العدواني كالسلو بوجود التنبؤ إمكانیة :إلى

 العدوان عامل في المتمثل العدواني بالسلوك التنبؤ أمكن و .األبناء تنشئة في التسلط نحو الوالدي
واإلهمال  التسلط، نحو اآلباء اتجاه معرفة خالل من التلقائي والعدوان والعدوان الدفاعي، الذاتي،

التسلط،  نحو اآلباء اتجاه معرفة خالل من للعدوان الكلیة بالدرجة التنبؤ أمكن و.ئهمأبنا تنشئة في
 أبنائهم تنشئة في اآلباء إلیها یمیل التي باالتجاهات التنبؤ إمكانیةم، و ألبنائه تنشئتهم في واإلهمال

 داللة ذات قفرو توجد ال ء، كما بینتاألبنا بها یقوم التي العدوانیة لألسالیب خالل معرفتنا من
  .الكلیة للعدوانیة الدرجة بعد في والبنات البنین بین إحصائیة

هدفت الدراسة إلى معرفة حول أبعاد السلوك العدواني  ):2000(دراسة معمر و الماحي ) 2(
طالب وطالبة من ) 220(وعالقته بأزمة الهویة لدى الشباب الجامعي تكونت عینة الدراسة من

 22-17(إناث تراوحت أعمارهم بین) 105(ذكور  و) 115(جزائر منهم  ال–كلیات جامعة باتنة 
 استخدم الباحثان استبیان السلوك العدواني واستبیان مراحل النمو النفسي االجتماعي من ،)سنة

عدادهما، واستخدم المنهج الوصفي التحلیلي ومن األسالیب اإلحصائیة المتوسطات والنسب المئویة 
وجود اختالف بسیط في ترتیب أبعاد السلوك  :دراسة إلى النتائج التالیةوتوصلت ال) ت(واختبار 

 ،العدواني األربعة لدى العینات الثالثة فجاءت على نفس الترتیب لدى الطالب والعینة الكلیة
ًوجود فروق دالة إحصائیا بین الجنسین عند مستوى ، والعدوان البدني الغضب ،العدوان اللفظي،

لعدوان البدني واللفظي والدرجة الكلیة لصالح الذكور وغیر دالة في بعدي  في ا)0.01(الداللة
ًوجود عالقة ارتباطیه سالبة دالة إحصائیا بین كل من الهویة والغضب  كما .الغضب والعداوة

مع عدم وجود ارتباط دال  )0.01(والعداوة والدرجة الكلیة لدى الطالبات عند مستوى الداللة 
  .ّ واألبعاد األخرى للسلوك العدواني والدرجة الكلیةًإحصائیا بین الهویة

مظاهر السلوك هدفت الدراسة إلى الكشف عن أهم ) 2003(دراسة خلیفة و الهولي ) 3 (
وشملت عینة ّ ومعدالت انتشاره وعالقته ببعض المتغیرات لدى طالب جامعة الكویت، العدواني 
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ة المنهج الوصفي التحلیلي وقد توصلت استخدمت الدراس. طالب وطالبة ) 900(الدراسة على 
زیادة ملحوظة في معدالت انتشار السلوك العدواني بین الطالب من : الدراسة إلى النتائج التالیة

والرد بالمثل على من یعتدي : الجنسین وكانت أهم مظاهر السلوك العدواني على الترتیب الغضب 
ًعلي لفظیا أو بدنینا أو الغش في االمتحان أو ا لسخریة واالستهزاء من الجنس اآلخر والتحرش ً

 وبینت الدراسة وجود فروق في مظاهر السلوك العدواني لصالح الذكور، وبینت ،الجنسي باآلخرین
االلتزام ، لسلوك العدواني و الصالة بانتظامنتائج الدراسة كذلك وجود عالقة سلبیة بین كل من ا

القة جوهریة بین السلوك العدواني وبعض المتغیرات ّالدیني، وكذلك بینت في األخیر عدم وجود ع
  .ومستوى تعلیم الوالدین مثل العمر واالختصاص الدراسي والمعدل الجامعي،

  :الدراسات تناولت العالقة بني تقدير الذات والسلوك العدواني: ًثالثا
 عالقتها في العدوانیة: تناول إلى الدراسة هدفت ):1994 ( الحمید عبد  ودراسة إبراهیم ) 1 (

 الدراسة عینة  تكونت.الذات وتقدیر موضع الضبط وهما الشخصیة متغیرات من هامین بمتغیرین
 االجتماعیة والعلوم العربیة اللغة مختلفة بكلیة أقسام من عشوائیة بطریقة اختیروا طالب) ٢٠8(من

 الوصفي التحلیلي اإلسالمیة بالجنوب المنهج المستخدم هو المنهج سعود بن محمد اإلمام بجامعة
 قیاس لغرض وضع وقد الباحثین، إعداد :العدوانیة استخبار التالیة الثالث األدوات استخدمت

 إلى الدراسة كحالة و توصلت الذات تقدیر الضبط و مقیاس موضع  و مقیاس متغیر العدوانیة
 والعدوانیة لدى الخارجي الضبط موضع بین موجبة حقیقیة ارتباطیة عالقة وجود: التالیة النتائج
 الذات تقدیر بین سالبة حقیقیة ارتباطیة عالقة توجد كما بینت ،بالجنوب اإلمام جامعة طالب

  .بالجنوب اإلمام جامعة لدى طالب والعدوانیة اإلیجابي
   Roberts, Patsy Lavonne :1997):( لیفون روبرتس وباتس دراسة )2(

) الطالب عنف في وسطي كمتغیر ثرهاوأ الذات بتقدیر المتعلقة التهدیدات (موضوعها
  :التالیة األسئلة على اإلجابة إلى الدراسة هدفت
 تقدیر مختلفة لتهدید بطریقة ومنخفض مرتفع ذات تقدیر لدیهم الذین الطالب یستجیب هل .1

  ؟"ًحقا یفعلوه وما" ،"أن یفعلوا یحبوا ما" اإلجابة، مستویات عند األمان الخصوصیة، الذات،
 مختلف لمستویات بأسلوب ومنخفض مرتفع ذات تقدیر لدیهم الذین البالط یستجیب هل .2

  ؟"ًحقا یفعلونه وما یفعلوا، أن یحبون ما" اإلجابة متغیري عند العنف
 مستویات العنف مع ومنخفض مرتفع ذات تقدیر لدیهم الذین الطالب یستجیب هل .3

 واألمان؟ والخصوصیة، الذات، تقدیر لتهدیدات المختلفة
 یحبون أن ما" اإلجابة لمستویات المختلفة العنف مستویات مع الطالب یستجیب هل  .4

 والخصوصیة واألمان؟ الذات تقدیر لتهدید مستقل كمتغیر "ًحقا یفعلونه وما یفعلوا،
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 عند الطالب؟ العنف مستویات في تؤثر )منخفض مرتفع،(الذات تقدیر مستویات هل .5
 وما یفعلونه یفعلوا، أن یحبون ما" ةاإلجاب لمتغیري مختلف بأسلوب الطالب یستجیب هل .6

 ًحقا
 من بمستویات مرتفعة الخصوصیة تهدید ضد الذات تقدیر لتهدید الطالب یستجیب هل .7

 العدوان؟
 العدوان؟ مرتفعة من بمستویات األمان تهدید ضد الذات تقدیر لتهدید الطالب یستجیب هل .8
 هذه في للمشاركة) سنة19 و12 ( بین سني بدیل تعلیم ذوي طالب استخدام تم :الدراسة عینة

 یعطي فهو .الخاصة خدمات التعلیم تمده للذي مشابهة تعلیمي منظور البدیل والتعلیم الدراسة
 الداخلیة المراكز في الطالب تم تسجیل وقد بعنایة، مراقب مركز في وسلوكیة اجتماعیة معالجة

 المحاكم، أو الوكاالت، مجتمع،ال اآلباء، اإلصالح بواسطة دار أو المستشفى، على تعتمد التي
 على التركیز هو العالجیة الخطة أساس .ةعالجی دراسیة وخطة خطة على البرنامج ویشتمل
 اإلناث إلى الذكور نسبة شملت وقد العدواني، السلوك وبرامج لمقاومة الغضب، مع التعامل

 جمع تم وقد هورش) 6-3( من الواحد الیوم عالج في المشاركین مدة  تتراوح بحیث )30:68(
 & Harris"وهارس  بیرز" مقیاس اختبار استخدام تم :شهور 9  في الدراسة بهذه البیانات الخاصة

Piers  لتتناسب القائمة هذه تطویر تم وقد "بالعنف المتعلقة والقائمة" األطفال الذات عند لمفهوم 
 6استخدام تم وقد واألمان الخصوصیة الذات، تقدیر لتهدیدات فعل كرد العنف تقییم مستویات مع

 الخصوصیة، الذات، تقدیر( التهدید من نوع بكل بندان  یتعلق" "Likert"لیكرت" مقیاس من بنود
الدراسة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي وتوصلت إلى  هذه في المستخدم )األمان

  :النتائج التالیة
 لتهدید تقدیر مختلفة بطریقة فضومنخ مرتفع، ذات تقدیر لدیهم الذین الطالب یستجیب .1

  "ًحقا یفعلونه یفعلوه، وما أن یحبون ما" اإلجابة مستویات عند األمان الخصوصیة، الذات،
 مع مستویات مختلف بأسلوب ومنخفض مرتفع، ذات تقدیر لدیهم الذین الطالب یستجیب .2

 بالقائمة قیاسها تم  التي"ًحقا یفعلوه وما یفعلونه، أن یحبون ما" اإلجابة متغیري عند العنف
  .بالعنف المرتبطة

 ذوي تقدیر الطالب عن مختلف بأسلوب المرتفع الذات تقدیر ذوي الطالب یستجیب ال .3
 باستخدام تم قیاسها التي واألمان والخصوصیة، الذات، تقدیر لتهدیدات المنخفض الذات
 بالعنف المرتبطة القائمة
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 "أن أفعل أحب" اإلجابة مستویات تتح المختلفة العنف مستویات مع الطالب یستجیب  .4
 قیاسها بالقائمة تم التي واألمان والخصوصیة، الذات، تقدیر لتهدیدات "ًحقا وأفعل"

 .بالعنف المرتبطة
 تقدیر ذات لدیهم الذین الطالب من ًعنفا أكثر مرتفع ذات تقدیر لدیهم الذین الطالب .5

 بالعنف المرتبطة بالقائمة قیاسها تم والتي منخفض،
 أفعل"  عكس"أفعل أن أحب" الطارئة لالستجابة العنف من عالیة بدرجة الطالب جیبیست .6

 .بالعنف المرتبطة بالقائمة قیاسها تم والتي "ًحقا
 تم الخصوصیة والتي تهدید عكس الذات تقدیر لتهدیدات االستجابة في ًعنفا أكثر الطالب .7

 .بالعنف المرتبطة بالقائمة قیاسها
 قیاسها والتیتم األمان، تهدید عكس الذات تقدیر لتهدیدات االستجابة في ًعنفا أكثر الطالب .8

  .بالعنف المرتبطة بالقائمة
  الدراسات ذات الصلة بقلق املستقبل: ًرابعا

 والعالج المعرفي العالج فاعلیة مدى معرفة إلى الدراسة هدفت )1996(معوض دراسة) 1(
 وتكونت المنیا، جامعة - التربیة كلیة طلبة نم عینة لدى قلق المستقبل تخفیف في الدیني النفسي

 )طالبات 10 ،طالب 10(المعرفي العالج مجموعة وهي ثالث مجموعات من الدراسة عینة
 طالب، 10( الضابطة والمجموعة )طالبات 10 طالب، 10(النفسي الدیني العالج ومجموعة

 الدیني العالج وبرنامج معرفيال العالج وبرنامج المستقبل قلق الباحث مقیاس واستخدم )طالبات10
 قلق مستوى تخفیف في البرنامجین فاعلیة : التالیة النتائج إلى إعداده، وتوصلت الدراسة من

 للبرنامجین استجابتهما في واإلناث الذكور بین فروق وجود عدم لدى الذكور واإلناث، المستقبل
  .العالجیین

 المتخرجین الشباب بین المستقبل قلق نع الكشف إلى الدراسة هدفت )1999(ندراسة حس) 2 (
 المرحلة من األخیرة السنة في وطالبة ًطالبا )250( من العینة وتألفت.العراقیة الجامعات في

إعداده،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  من المستقبل قلق مقیاس واستخدم الباحث الجامعیة،
 وأظهرت) بیرسون(ومعامل ارتباط ) ت(التحلیلي ومجموعة من األسالیب اإلحصائیة مثل اختبار 

 والمستوى الجنس لمتغیري بالنسبة) 0.5(مستوى عند داللة إحصائیة ذات فروق وجود عدم النتائج
   .المستقبل في قلق واالقتصادي االجتماعي

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى الفــروق بــین طــالب وطالبــات  )2003(يدراســة األنــصار) 3 (
نــسین فــي معــدالت انتــشار القلــق واالكتئــاب وكــذلك تحدیــد أكثــر األعــراض جامعــة الكویــت مــن الج

) 742(ًطالبــا و) 361(ًطالبـا وطالبــة بواقــع) 1103(تكونــت عینـة الدراســة الكلیــة مــن. ًانتـشارا لــدیهم
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الثانیـة لالكتئـاب ثـم " بیـك"اسـتخدم الباحـث فـي الدراسـة مقیـاس جامعـة الكویـت للقلـق وقائمـة . طالبـة
) ت(الوصفي التحلیلي واستخدمت معامل االرتباط واالختالف والمتوسـطات واختبـار اتبعت المنهج 

ًوكـشفت نتـائج الدراسـة بـأن الطالبــات أكثـر قلقـا واكتئابـا مـن الطــالب كمـا كـشفت إن مـن بـین أكثــر . ً
  .عشرة أعراض للقلق لدى الطالب والطالبات هو قلق المستقبل

 من بكل الخرافیة المعتقدات عالقة على التعرف لىإ الدراسة هدفت )2003(دراسة إسماعیل) 4 (
 ًفردا )150(العینة وشملت النوع، باختالف المتغیرات هذه اختالف والدافعیة ومدى المستقبل قلق

 الخرافیة المعتقدات بعض نحو االتجاه مقیاس الباحثة واستخدمت طالبة،) 75(و ًطالبا )75(
 ًإحصائیا دال عكسي ارتباط وجود إلى الدراسة وصلتقلق اتبع الباحث المنهج الوصفي وت ومقیاس

 وجود لإلنجاز، المستقبل والدافعیة قلق من وكل والمراهقات المراهقین لدى الخرافیة المعتقدات بین
 یعني مما الذكور، لصالح قلق المستقبل مقیاس في واإلناث الذكور بین إحصائیة داللة ذات فروق

  .اإلناث من لهممستقب على ًقلقا أكثر الذكور أن
 هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى القلق لدى )2007(دراسة السفاسفة والمحامید) 5(

طالب الجامعات األردنیة الرسمیة، وأثر كل من متغیري الجنس والكلیة في مستوى قلق المستقبل 
ة الدراسة المهني، استخدم الباحث مقیاس قلق المستقبل المهني من تطویر الباحثین، تكونت عین

أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد .طالب وطالبة من جامعة الیرموك، الهاشمیة ومؤته) 408(من
ًالعینة لدیهم مستوى عال من قلق المستقبل المهني، وبینت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیا  ٍ

لكلیات العلمیة، في في مستوى قلق المستقبل المهني بین طالب الكلیات العلمیة واإلنسانیة لصالح ا
ُحین لم تظهر النتائج فروقا دالة إحصائیا تعزى الختالف متغیر الجنس، وفیما یتعلق بالتفاعل بین  ً ً
ًمتغیري الكلیة والجنس على قلق المستقبل، أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائیا لصالح 

  .الذكور في الكلیات العلمیة
 الطموح بمستوى وعالقته المستقبل قلق على التعرف لىإ الدراسة هدفت )2009(يبن عل) 6(

 ومنخفضي مرتفعي بین اإلحصائیة الداللة ذات الفروق معرفة الجامعة، لدى طالب الذات وفاعلیة
 طالب بین اإلحصائیة الداللة ذات الفروق معرفة المستقبل، قلق في الطموح الذات ومستوى فاعلیة

للتخصص  تبعا الطموح ومستوى الذات وفاعلیة المستقبل قلق في اآلداب كلیة وطالب كلیة العلوم
 مكونة من عینة على الدراسة إجراء وتم الوصفي، المنهج باستخدام الباحث وقام الدراسیة، والسنة

 كلیة اآلداب طالب من ًطالبا )320( و العلوم كلیة طالب من ًطالبا )400( منهم ًطالبا )720(
 إعداد الذات فاعلیة مقیاس الباحث، إعداد المستقبل قلق مقیاس حثالبا واستخدم الطائف، بجامعة
 من وكان) 2005( العظیم وعبد معوض إعداد الطموح مستوى مقیاس ،)2001( العدل عادل
 قلق المستقبل في الطالب درجات بین إحصائیة داللة ذات سالبة عالقة وجود :الدراسة نتائج
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 بین داللة إحصائیة ذات موجبة عالقة توجد لطموح،ا مستوى وفي الذات فاعلیة في ودرجاتهم
 إحصائیة ذات داللة فروق وجود ، الطموح مستوى في ودرجاتهم الذات فاعلیة في الطالب درجات

 الطالب منخفضي درجات ومتوسطات الذات فاعلیة مرتفعي الطالب درجات متوسطات بین
 ذات وجود فروق الذات، فاعلیة فضيمنخ الطالب لصالح المستقبل قلق مقیاس على الذات فاعلیة
 ومتوسطات درجات الطموح مستوى مرتفعي الطالب درجات متوسطات بین إحصائیة داللة

 منخفضي مستوى الطالب لصالح المستقبل قلق مقیاس على الطموح مستوى منخفضي الطالب
 كلیة بالعلوم وطال كلیة طالب درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود الطموح،
 كلیة لصالح طالب وذلك الدراسیة للتخصص والسنة ًتبعا المستقبل قلق مقیاس على اآلداب
 على العلوم واآلداب كلیتي طالب درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود اآلداب،
 وقفر وجود ،كلیة العلوم طالب لصالح وذلك الدراسیة والسنة للتخصص ًتبعا الذات فاعلیة مقیاس

 مقیاس على كلیة اآلداب وطالب العلوم كلیة طالب درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات
  .كلیة العلوم طالب لصالح وذلك الدراسیة والسنة للتخصص ًتبعا الطموح مستوى

ومعنـى  المـستقبل قلـق بـین العالقـة علـى الدراسـة للتعـرفهـدفت ) 2010(دراسـة عبـد الحلـیم) 7(
في  الفروق طبیعة على والتعرف أخرى، جهة من النفسیة والضغوط المستقبل وقلق جهة من الحیاة

طالـب  )300( مـن الدراسـة عینـة تكونـت الجـامعي، الـشباب مـن عینـة علـى الدراسـة وذلـك متغیـرات
المستقبل  قلق مقیاس دراسته في الباحث استخدم شمس، عین بجامعة التربیة كلیة طلبة من وطالبة

 وجـود الدراسـة عـدم نتـائج كـشفت ،)2005( المعبـود نجـالء عبـد  إعـدادةالنفـسی الـضغوط مقیـاسو
 ارتبـاط وجـودبینـت  كمـا النفسیة، بالضغوط المستقبل وشعورهم بقلق الشباب شعور بین دال ارتباط
 بقلـق الـشعور فـي واإلنـاث الـذكور بین فروق وجود عدم والحیاة،  ومعنى المستقبل قلق بین سالب

  .المستقبل
 دراسة في الدنمارك هدفت إلى الكشف عن مستوى التفاؤل والتشاؤم )2010(ماميدراسة اإل) 8(

وقلق نحو المستقبل وعن طبیعة العالقة بین التفاؤل والتشاؤم وقلق المستقبل وهل یختلف مستوى 
التفاؤل والتشاؤم ومستوى قلق المستقبل باختالف الجنس لدى الجالیة العربیة في الدنمارك، تكونت 

سنة أظهرت النتائج عدم ) 35-18(شاب وشابة تراوحت أعمارهم من ) 110(راسة منعینة الد
ًوجود فروق دالة إحصائیا بین سمة التفاؤل وسمة التشاؤم لدى أفراد عینة الدراسة، كما أشارت 
نتائج الدراسة إلى تمتع أفراد عینة الدراسة من كال الجنسین بحالة من االستقرار النسبي نحو 

ًدم وجود فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث بالنسبة لسمة التفاؤل والتشاؤم ووجود المستقبل وع
  . ًعالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین كل من سمة التفاؤل لكال الجنسین وقلق المستقبل
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 لدى المستقبل قلقالكشف عن مستوى   هدفت الدراسة إلى )2013(دراسة المومني ونعیم ) 9(
، تم إعداد استبانة للكشف عن قلق المستقبل لدى أفراد الجلیل منطقة في مجتمعال كلیات طلبة

طالبة، أظهرت نتائج ) 232(طالب، و) 206(طالبة وطالب منهم) 439(عینة الدراسة البالغة 
 في االقتصادي المجال جاء حیث ًمرتفعا، كان العینة لدى أفراد المستقبل قلقالدراسة أن مستوى 

 وبدرجة مرتفعة األخیرة المرتبة في األسري المجال جاء حین في مرتفعة، وبدرجةاألولى  المرتبة
عزى ُت الكلي المستقبل قلق في مستوى ًإحصائیا دالة فروق وجود النتائج إلى عدم وأشارت .ًأیضا

 مستوى في ًإحصائیا دالة فروق ووجود الدراسي، أو المستوى التخصص، متغیرات إلى اختالف
ً الذكور، وأكدت النتائج أیضا وجود فروق دالة لصالح الجنس الختالف تعزى لكليالمستقبل ا قلق

ُإحصائیا في المجالین االجتماعي واالقتصادي تعزى للجنس، ووجود فروق في مجال العمل تعزى  ُ ً
ُللتخصص، وعدم وجود فروق دالة إحصائیا في مستوى قلق المستقبل الكلي تعزى للتفاعالت  ً

 . ثیة بین المتغیراتّالثنائیة والثال
 :التعليق على الدراسات السابقة:ًخامسا

       من خالل استعراض الدراسات السابقة اتضح للباحث أن هناك عالقة هامة بین تقدیر 
 تقدیر الذات یتأثر بالسلوك أنالذات و السلوك العدواني وقلق المستقبل حیث أوضحت الدراسات 

  . جهة أخرىالعدواني من جهة وقلق المستقبل من
ن أیتأثر بأسالیب التنشئة االجتماعیة و ) المنخفض، المتوسط ، العالي(         إن تقدیر الذات 

من قبل األب أو األم ) الرفض، القسوة، العدوان، الالمباالة، اإلهمال(أسالیب المعاملة المتمثلة في 
ًتؤثر في تقدیر الذات تأثیرا سلبیا  فشعوره بأنه شخص منبوذ وغی ر مرغوب فیه یشعره بالتهدید ً

الذات وعدم األمن النفسي والقلق والخوف والیأس واالكتئاب فیكون عرضة للمشكالت 
، الرعایة، الدفء، العطف، الحب(وأن أسالیب المعاملة المتمثل في  النفسیة، واالضطرابات

ًمن قبل األب واألم تؤثر على شخصیته تأثیرا ایجابیا فش) االهتمام، الحمایة عوره بأنه شخص ً
محبوب ومرغوب فیه یزید من إحساسه بتقدیره بذاته وشعوره باألمن النفسي والثقة ویجنبه 

 2003 و الضیدان1999 عبد العزیز(المشكالت واالضطرابات النفسیة وتؤكد هذا الجانب دراسة 
  )وغیرها من الدراسات

  :عرض ناقد للدراسات السابقة: ًسادسا
جریت على المراحل االبتدائیة والقلیل منها علي المرحلة الثانویة معظم الدراسات السابقة أ .1

  }2013 المومني ونعیم ،2009يعل {ًونادرة جدا على المراحل الجامعیة كما في دراسة
هناك ندرة واضحة فـي الدراسـات التـي تناولـت تقـدیر الـذات  وعالقتهـا بالـسلوك العـدواني و قلـق  .2

 .ربي إذ تكاد تكون معدومة في حدود علم الباحثالمستقبل على المستوي المحلي والع
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اختلفـــت الدراســـات الـــسابقة فـــي المتغیـــرات التـــي تبحثهـــا فنجـــد بعـــضها قـــد تنـــاول تقـــدیر الـــذات   .3
أبـــو  ،1996كونــستانس كالنــك بــالك، مثـــل دراســة وبعــض المتغیــرات النفــسیة واالجتماعیــة

 ).2003جهل
، 2013 المــومني ونعــیم {مثــل دراســةهنــاك تفــاوت واضــح فــي حجــم العینــة مــن دراســة ألخــرى  .4

 } 2010دراسة اإلمامي
 .لم ترد دراسة واحدة تشمل المواضیع الثالثة التي حوتها الدراسة الحالیة  .5
العــدواني اختلفــت الدراســات الــسابقة فــي المقــاییس المــستخدمة فــي قیــاس تقــدیر الــذات والــسلوك  .6

  .وقلق المستقبل
إن اسـتعراض معظـم مـا دار فـي األبحـاث المتعلقـة بتقـدیر الـذات ًبعیدا عمـا ورد مـن الدراسـات الـسابقة فـ .7

و الـــسلوك العـــدواني یجعـــل الباحـــث یـــدرك بـــان قـــضیة تقـــدیر الـــذات والـــسلوك العـــدواني وقلـــق المـــستقبل  
ًكانــت همــا عظیمــا وقاســما مــشتركا لجمیــع الدراســات فــال تكــاد دراســة واحــدة تخلــو مــن اإلشــارة إلــي لفــت  ً ً ً

 .الت النفسیة و االجتماعیة  والتربویة والمطالبة بالمزید من الرعایة والخدمات النظر إلى هذه المشك
اســـتخدمت فـــي الدراســـات الـــسابقة طـــرق إحـــصائیة مختلفـــة تختلـــف مـــن دراســـة إلـــى أخـــرى ویعـــزى ذلـــك  .8

 وتحلیــل التبــاین والمتوســطات كمــا فــي ،)ت(لطبیعــة الدراســة فمنهــا مــا اســتخدم معامــل االرتبــاط واختبــار
  )2003نصارياأل(دراسة

إما نتائج الدراسات التي استعرضت والمتعلقة بالبحث الحالي لمعرفـة العالقـة بـین تقـدیر الـذات وعالقتـه  .9
ــــین معظــــم بــــبعض المتغیــــرات  فقــــط أمكــــن اســــتخالص الحقــــائق التالیــــة والتــــي تعت بــــر محــــور اتفــــاق ب

 :الدراسات
بین اآلباء واألبناء تؤدي إلى ن األسرة المضطربة والمتصارعة والتي تضطرب فیها العالقة أ.أ

وزیادة ، والیأس، وعدم الكفایة، وعدم القیمة، الشعور بتقدیر الذات المنخفض وعدم األمن النفسي
والتقلیل من قدرة األبناء على التنظیم ، واالتجاه السلبي نحو الذات، األفكار والمحاوالت االنتحاریة

، وتزید من أعراض القلق االكتئاب،  سلبیةكما تجعل النماذج التصوریة لألسرة، االنفعالي
 .والمشكالت السلوكیة

إن األسرة المتماسكة والتي تكون فیها العالقة جیدة بین اآلباء واألبناء تؤدي إلى الشعور بتقدیر .ب
والقدرة على مواجهة ، والتوافق الشخصي واالجتماعي، الذات المرتفع واألمن النفسي والثقة

  .لى تكوین نماذج تصوریة داخلیة ایجابیة للفرد عن ذاتهكما تؤدي إ، المشكالت
 أوجه االلتقاء بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية: ًسابعا

هـدفت الدراسـة الحالیــة لمعرفـة العالقــة بـین تقــدیر الـذات والـسلوك العــدواني وقلـق المــستقبل لـدى طــالب  .1
 كـالتوافق واألمـن ىلـذات وعالقتـه  بمتغیـرات أخـرالجامعة دنقال، بینمـا تناولـت الدراسـات الـسابقة تقـدیر ا

  .النفسي والتحصیل الدراسي وغیرها من المتغیرات
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أن معظــم الدراســات الــسابقة أجریــت علــى مرحلــة االبتدائیــة والثانویــة فقــط وهــو مــا یختلــف مــع الدراســة  .2
  .الحالیة التي أجریت على مرحلة الجامعیة

ها بالـسلوك العـدواني وهـذا مـا یتفـق مـع الدراسـة الحالیـة كمـا بعض الدراسات تناولت تقدیر الذات وعالقت .3
 } الحمید عبد  إبراهیم و{ في دراسة

 .معظم الدراسات السابقة اقتصرت في حدودها على واحدة من متغیرات الدراسة الحالیة .4
 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة يف الدراسة احلالية : ًثامنا

باحث على معظم الدراسات السابقة قد أكسبه الفوائد الكثیرة في المجال         ال شك أن اطالع ال
  :الذي بحث به المتغیرات المختلفة وقد كانت أوجه االستفادة في األتي 

أن الدراسات السابقة إتاحة للباحث اختیار المناهج األكثر مالئمة لدراسته الحالیة وهو المنهج  .1
  .الوصفي التحلیلي

 . جانب النظري للدراسة الحالیةساعدت على إثراء ال .2
 .أتاحت للباحث فرصة اختیار المقاییس المناسبة .3
أفادت الدراسات السابقة في اختیار أجدي القوانین واألسالیب اإلحصائیة الالزمة في الدراسة  .4

 .الحالیة
 .االستفادة من النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسات في تحلیل النتائج الحالیة .5
 .ت السابقة ساعدت الباحث في صیاغة الفروض الحالیة للدراسة الراهنةإن الدراسا .6

 :موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة: ًتاسعا
      ال شك أن الدراسات السابقة من خالل اطالع الباحث علیها شكل قاعدة االنطالق للدراسة 

ات السابقة التي أوردها الباحث الحالیة وقد كانت بمثابة المرشد والموجه وتتصف معظم الدراس
حیث أن الباحث سوف یتبع في دراسته الحالیة منهج البحث  بأنها ذات صلة مباشرة بالموضوع،

وأسالیب القیاس وجمع المعلومات وبعض طرق األسالیب اإلحصائیة واألدوات التي أتبعتها 
ًالدراسات السابقة استرشادا بنتائجها التي توصلت إلیها مقارنة وت ًحلیال سعیا وراء الوصول إلى ً ً

استنتاجات وتوصیات من شأنها اإلسهام في حل المشكلة االجتماعیة التي تناولتها الدراسة وكیفیة 
  .تزوید المختصین في هذا الشأن 

       یوضح الباحث عدم حصوله على دراسة بالسودان والدول العربیة تناولت متغیرات الدراسة 
اسات التي تتناول موضوع الدراسة الحالیة بأبعاده المتعددة في حدود علم مما یشیر إلى ندرة الدر

بما أن موضوع الدراسة لم یحظ بدراسة واحدة في السودان والوطن العربي فإن ذلك یؤكد . الباحث
  أهمیة إجراءات الدراسة الحالیة وموقعها المتمیز بین الدراسات
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  الفصل الثالث
 

  
  تمهید

 الدراسـة وعینـة الدراسـة، ومجتمـع الدراسـة، لمـنهجًا وصـفل هـذا الفـصل مـن الدراسـة یتنـاو
 فـي ةوالـصدق المـستخدم الثبـات ودالالت الدراسـة ألداة ًاوصـف یتنـاول كمـا ٕواجراءاتهـا، ومتغیراتهـا،

   : التاليعلى النحوفهي  فیها المستخدمة اإلحصائیة التحلیالت إلى باإلضافة الدراسة، هذه
 

یقصد بالمنهج تلك الطرق واألسالیب التي تستعین بها فروع العلم المختلفـة فـي عملیـة جمـع 
البیانات واكتساب المعرفة من المیدان ولكل ظاهرة أو مـشكلة بعـض الخـصائص التـي تفـرض علـى 

ِالباحث منهجا معینا لدراستها، ویمكن للباحث أن یستخدم عینة تع ً   .ُینه في تحقیق هدفه العلميً
لقد عمد الباحث فـي هـذه الدراسـة علـى إتبـاع المـنهج الوصـفي التحلیلـي فـي وصـف العالقـة     

وهـو رصـد ظـاهرة أو حـدث ) الـسلوك العـدواني قلـق المـستقبل، تقـدیر الـذات،(بین المتغیرات الثالثـة 
اصـــة بهـــا بهـــدف معرفـــة أو مـــشكلة معینـــة وجمـــع المعلومـــات والحقـــائق منهـــا ووصـــف الظـــروف الخ

  ).22: 2009 حامد،(أسبابها والصول إلى حلول لها
 

 طالب 2747 بكل كلیاتها وقد بلغ حجم عینة الدراسة –یشمل جمیع طالب جامعة دنقال 
.2011وطالبة للعام الدراسي  

 
مـن  مكونـة اسـتطالعیة عینـة الدراسـة علـى واتأد بتطبیـق الباحـث قـام  العینـة االسـتطالعیة .1
طالب جامعة دنقال علـى المقـاییس الثالثـة عـادا مقیـاس تقـدیر الـذات من  وطالبة ًطالبا )42(

  .البسیطة العشوائیة بالطریقة اختیارهم تماستمارة، ) 2(الذي تلفت فیه عدد 
ائیة الطبقیـة مــن كلیـات جامعــة تـم اختیــار عینـة الدراســة عـن طریــق العینـة العــشو :العینـة الفعلیــة.2 

دنقال حیث اختار الباحث خمس كلیات بطریقة عـشوائیة مـن مجمـوع عـشر كلیـات حیـث  بلـغ حجـم 
مـن جامعـة دنقـال  ) 2747(ًطالبا من مجتمع الدراسة الكلي الـذي یبلـغ حـوالي ) 277(عینة الدراسة 

اختیــار عینــة الدراســة حیــث تــم أنثــى  ) 139(ذكــر و) 138(منهــا، 2012 -2011للعــام الدراســي 
األول، الثـــاني، الثالـــث، (مـــن المجمـــوع الكلـــي للمجتمـــع الدراســة وتتمثـــل فـــي المـــستوى % 10بنــسبة 
   .یوضح توزیعات عینة الدراسة على حسب المتغیرات الدراسة) 1(ولوالجد) الرابع
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  ًیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة تبعا لمتغیرات الدراسة ) 1(جدول 
 )المعدل(ًالتوزیع وفقا للتقدیر  ة الدراسة من الكلیاتنسبة اختیار عین

 النسبة التكرار التقدیر %10بنسبة  عدد الطالب   الكلیة 
 9.4% 26 ممتاز %75 750 التربیة أدبي مروي 

 16.6% 46 ًجید جدا %61 603 التربیة دنقال 
 48.7% 135 جید %80 791 اآلداب كریمة  

 25.3% 70 قبولم %18 176 الشریعة والقانون 
 100.0% 277 المجموع %43 427 الطب دنقال 

    %277 2747 المجموع 
 وظیفة  لولي األمر  المستوى التعلیمي لولي األمر

 النسبة التكرار الوظیفة  النسبة التكرار المستوى التعلیمي 
 59.21 164 تجاریة 5.4 15 أمي

 31.05 86 إداریة 38.3 106 یقرأ ویكتب
 9.74 27 عسكریة 40.4 112 ا فوقثانوي وم

   - 15.9 44 جامعي وما فوق
 %100 277 المجموع 100.0% 277 المجموع الكلي

 
  :     أعتمد الباحث في هذه الدراسة على ثالثة أدوات رئیسیة  هي

  .مقیاس تقدیر الذات .1
  .مقیاس السلوك العدواني .2
 .مقیاس قلق المستقبل .3

  :بیان لكل أداة فیما یلي 
   Self-Esteem:مقياس تقدير الذات.1

 طـوره الباحـث حیـث إجـراء علیـه الباحـث ):R Hare, Pruce 1985(إعـداد بـروس آهیـر 
یتكــون المقیــاس مــن ثالثــین عبــارة لقیــاس بعــد التعــدیالت حتــى یتماشــى مــع طبیعــة البیئــة الــسودانیة 

  "جماعـة األصـدقاء" وتقـدیر الـذات الرفـاقي ،معي وتقدیر الذات الجا،ثالثة وهي تقدیر الذات العائلي
اســتجابات ثالثــة مقیــاس یــتم تقــدیر كــل عبــارة مــن عبــارات المقیــاس وتأخــذ هــذه العبــارات اللتــصحیح 

فــي العبــارات الموجبــة والعكــس بالنــسبة للعبــارات . 1، ال أوافــق 2 ،أوافــق لحــد مــا 3أوافــق  : هــي 
  ات المقیاس على األبعاد الثالثةیوضح توزیع عبار) 2(، والجدول رقمالسالبة
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2 
  10 ، 9، 8، 7، 6، 5 ، 4 ، 3، 2، 1  تقدیر الذات العائلي

  20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11  تقدیر الذات الجامعي
  30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21  تقدیر الذات الرفاقي

 Self Esteem Validityصدق مقياس تقدير الذات
  : للداللة على صدق المقیاساتمؤشرأربعة  استخدم الباحث 

وسـیلة  أفـضل أن) Ebel, 1972:P,55(إیبـل  یـرى : Face Validityالـصدق الظـاهري : ًأوال
 أجلـه ومـدى مـن وضـع لمـا المقیـاس مالءمـة خـالل مـن هـو للمقیـاس الظـاهري الـصدق السـتخراج

 أو محكمـین، خبـراء علـى عرضـه خـالل مـن ذلـك ویتحقـق الفقـرات وصـالحیة التعلیمـات وضـوح
مـن ) 7(قـام الباحـث بعرضـه علـى عـددعلیـه . الخبـرة ذوي مـن المحكمـون هـؤالء كـان إذا وبخاصـة

بعـض الجامعـات كلیات جامعة دنقال المختلفـة وبعـض األساتذة والخبراء في علم النفس والتربیة في 
 وقــد أتفــق المحكمــون علــى ، هــم علــى كــل عبــارةء آراوا لفحــص عبــارات المقــاییس وابــد الــسودانیة،

  .یوضح ذلك) 3(والجدولإجراء بعض التعدیالت على عبارات هذا المقیاس 
  یوضح تعدیالت المحكمین على مقیاس تقدیر الذات )  3(جدول 

  العبارة بعد التعدیل  العبارة قبل التعدیل   البعد 
 أتمنى لو أنني ولدت في أسرة أخرى  .تمنى لو كنت ولدت في أسرة أخرىأ. 10  العائلي

 أساذتي  یتوقعون مني الكثیر المعلمون یتوقعون مني الكثیر.11  الجامعي
ـــذین هـــم . 22  الرفاقي ًلـــست محبوبـــا مثـــل اآلخـــرین ال

  .في نفس عمري 
ًأنـــا لـــست محبوبـــا مثـــل اآلخـــرین الـــذین 

 .هم في نفس عمري 
ــــــــست عنــــــــ.30  الرفاقي ــــــــاك مــــــــشكلة فل دما یكــــــــون هن

 .الشخص الذي یلجأ إلیه الرفاق للمساعدة
عنـــدما تكـــون هنـــاك مـــشكلة فأنـــا لـــست 
ـــــــشخص الـــــــذي یلجـــــــأ إلیـــــــه الرفـــــــاق  ال

  .للمساعدة
فــي ) Kronbach Alpha: (  یقــول كرونبـاخ:Construct Validity: صــدق البنــاء : ًثانیــا

ویـتم حـسابه بعــدة . ني ودرجـات االختبـارصـدق البنـاء هـو عبـارة عـن تحلیـل معـا) 2005(العیـسوي 
، وتحقـق لمعرفـة الفقـرات المتـسقة مـع بعـضها الـبعضطرق منها التحلیل العاملي والتناسـق الـداخلي 

ًمنـه الباحـث إحــصائیا بحـساب معامـل االرتبــاط بـین درجـة كــل بعـد مـن أبعــاد المقیـاس وبـین الدرجــة 
  . یوضح ذلك)4(والجدول الكلیة للمقیاس 
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  ارتباط كل فقرة من فقرات المقیاس مع الدرجة الكلیة للمقیاس) 4(جدول
  ّتقدیر الذات الرفاقي  تقدیر الذات الجامعي  تقدیر الذات العائلي

  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة
1  .773** 11  .580** 21  .694** 
2  .609**  12  .687**  22  .674**  
3  .451**  13  .692**  23  .493**  
4  .846**  14  .664**  24  .573**  
5  .540**  15  .490**  25  .358*  
6  .755**  16  .429**  26  .425**  
7  .664**  17  .554**  27  .420**  
8  .846**  18  .576**  28  245.  
9  .763**  19  .555**  29  .769**  

10  .817**  20  .629**  30  .571**  
  128. .وعدم وجدودها غیر دالة) 0.05(وى الداللةعند مست(*) و) 0.01(تعنى عند مستوى الداللة(**) 

 0.01(أن جمیــــع القــــیم كانــــت دالــــة عنــــد مــــستوى الداللــــة) 4(یالحــــظ الباحــــث مــــن الجــــدول
حیـث كانــت داللتهــا ) 0.30اصـغر مــن (ًلــم تكـن دالــة إحــصائیا ) 28(فـي حــین أن الفقـرة ) 0.05و

ث حـــذفها فیكـــون تقـــدیر الـــذات وهـــي أكبـــر مـــن مـــستوى الداللـــة لـــذا قـــرر الباحـــ) 128.(اإلحـــصائیة 
ّفقرات وتقدیر الذات الرفاقي) 10(فقرات و تقدیر الذات الجامعي) 10(العائلي  فقرات،  ویكون ) 9(ّ

یوضح مصفوفات االرتباط ) 5(عبارة، وفیما یلي الجدول) 29(المقیاس في صدق البناء مكون من 
  .)40= ن (للمقاییس الفرعیة مع الدرجة الكلیة

  مع الدرجة الكلیة) ّالعائلي، الجامعي، الرفاقي(اط المقاییس الفرعیة ارتب) 5(جدول
تقــــــدیر الــــــذات   أبعاد مقیاس تقدیر الذات 

  العائلي
ـــــــدیر الـــــــذات  تق

  الجامعي
ــــــدیر الــــــذات  تق

  ّالرفاقي
الدرجـــــــة الكلیـــــــة 

  لألداة ككل
 **932.  **673. **832.  -  تقدیر الذات العائلي

  **920. **623.  - **832.  تقدیر الذات الجامعي
  **841.  - **623.  **673.  ّتقدیر الذات الرفاقي

  - **841. **920. **932.  الدرجة الكلیة لألداة ككل
  )0.01( دالة عند مستوى الداللة
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أن جمیـــع المقــاییس الفرعیـــة ارتبطــت ارتبـــاط موجـــب ودال ) 5(یالحــظ الباحـــث مــن الجـــدول
وة صــدق المقیــاس لقیــاس مــا وضــع لقیاســه ممــا یــدل علــى قــ) 0.01(ًإحــصائیا عنــد مــستوى الداللــة 

  .وهي مؤشرات عالیة الداللة) 0.93-0.62(حیث تراوحت ما بین
یـتم حـسابه ): "366: 1991(یرى أبو حطب ) : التمییزي الصدق( :الطرفیة المقارنة صدق: ًثالثا

احـث قام البعلیه  ،"عن طریق الفروق اإلحصائیة بین أعلى درجات وبین أدنى درجات من المقیاس
 لــألداة ككــل درجــة مــن أدنــى درجــات 20 ولــألداة ككــل درجــة مــن الدرجــة الكلیــة 20بحــساب أعلــى 

  یوضح ذلك) 6(والجدول مستقلتین بین مجموعتین ) T-test() ت(وذلك بحساب اختبار
  )40=ن.(یوضح معامالت الصدق التمیزي بین أعلى درجات وأدناها) 6(جدول

  االستنتاج  الداللة  )ت(ة قیم  االنحراف   الوسط   العینة  الفئة
 2.66359 82.6000 20  العلیا
 11.68839 69.7500 20  الدنیا

  دالة  006. 4.794

  )20.968-38(بدرجة حریة ) 0.05(القیمة التائیة دالة عند مستوى الداللة

 بـین 0.05 مـن أقـل داللـة مـستوى عنـد ًإحـصائیا دالـة فـروق وجـود )6( الجـدول یبـین
 بین للتمییز المقیاس صالحیة على تقدیر الذات مما یدل مقیاس على رجاتالد ومرتفعي منخفضي
  .الدراسة العینة أفراد تقدیر الذات لدى مستویات

 ویقاس بحساب اإلحصائي، الصدق أنواع من  وهو:Intrinsic Validity :الصدق الذاتي: ًرابعا
لثبـات، واعتمـد  الباحـث حـساب ا طـرق مـن طریقـة بـأي المحـسوب الثبـات لمعامـل التربیعـي الجـذر 

) 7( والجـــدول .)0.93( حـــوالي  لـــصدق المقیـــاسكانـــت الدرجـــة الكلیـــةعلـــى طریقـــة كرونبـــاخ ألفـــا ف
.ّیوضح معامالت الصدق الذاتي بین المقاییس الفرعیة والدرجة الكلیة لألداة ككل 

  ّمعامالت الصدق الذاتي بین المقاییس الفرعیة واألداة ككل) 7(جدول
  معامالت الصدق الذاتي   عدد الفقرات   أبعاد المقیاس

  0.87  10  تقدیر الذات العائلي
  0.90  10  تقدیر الذات الجامعي
  0.95  9  ّتقدیر الذات الرفاقي

  0.93  29  األداة ككل
ّأن معامالت الصدق الذاتي  على مقیاس تقدیر الذات جیدة ) 7(یالحظ الباحث من الجدول

  . ة الدراسةًجدا مما یسمح له بالتطبیق على عین
  Reliability of Self-esteemثبات مقياس تقدير الذات

  :استخدم الباحث في هذه الدراسة مؤشران لداللة على ثبات المقیاس وهي على النحو التالي  
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یـتم حـساب الثبـات بهـذه الطریقـة ) 332: 1970(یرى خیـري Split-Half :التجزئة النصفیة: ًأوال
ط بین العبارات الفردیة والعبارات الزوجیة باستخدام قـانون االرتبـاط عن طریق حساب معامل االرتبا

الخــــام لبیرســــون، قــــام الباحــــث بحــــساب األعــــداد الفردیــــة واألعــــداد الزوجیــــة فبلــــغ معامــــل االرتبــــاط  
-Spearman(وتمـــت معالجتــه بمعادلـــة ســبیرمان بـــراون)  0.01(عنــد مـــستوى الداللــة (**801.)

Brown ( فأصبح)ویمكن االعتماد علیه) 0.60(مل ثبات أكثر من فهو معا) 0.89.  
كرونبـاخ تم حـساب مقیـاس بطریقـة فـ: Internal Consistency طریقة االتساق الداخلي: ًثانیا
) 8(وفیمــا یلــي الجــدول).880.( وصــل معامــل ثبــات الدرجــة الكلیــة ) Kronbach Alpha(ألفــا 

  .خ ألفایوضح معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة و كرونبا
  . كرونباخ ألفا للمقاییس الفرعیة واألداة ككلالنصفیة ومعامالت الثبات بطریقة التجزئة ) 8(جدول

أبعـــــــــاد مقیـــــــــاس تقـــــــــدیر 
  الذات

عــــــــــــــــــــــــــــدد 
  الفقرات

التجزئـــــــــــــــــــــــــــــــــة   كرونباخ ألفا
  النصفیة

  براون-معالجة سبیرمان

 853. **744. 762.  10  تقدیر الذات العائلي
  779.  **638. 804.  10  تقدیر الذات الجامعي
  764.  **618. 907.  9  ّتقدیر الذات الرفاقي

  0.89  **801.  880.  29  األداة ككل
أن معـــامالت الثبـــات فـــي طریقـــة ألفـــا والتجزئـــة ومعالجــــة ) 8(الجـــدولیالحـــظ الباحـــث مـــن 

ًوهـــي معـــامالت ثبـــات عالیـــة جـــدا یمكـــن االعتمـــاد علیهـــا، ومـــن ) 60( بـــرون أكبـــر مـــن-ســـبیرمان
 تمیز مقیاس تقدیر الـذات بدرجـة صـدق وثبـات عالیـة تـسمح بتطبیقـه علـى البیئـة اإلجراءات السابقة

  .  السودانیة بصفة عامة وجامعة دنقال بصفة خاصة
هو من إعداد الباحث بعـد االطـالع  Aggressive Behaviorِ:مقياس السلوك العدواني.2

دواني تـــم تكـــوین مقیـــاس علـــى المقـــاییس النفـــسیة المتعلقـــة بالـــسلوك العـــدواني وتعریـــف الـــسلوك العـــ
عبــارة موزعـــة علــى أربعـــة أبعــاد تقـــیس الــسلوك العـــدواني هـــي ) 34(الــسلوك العـــدواني المكــون مـــن 

وتأخـذ العدوان نحو الذات والعدوان نحو اآلخرین والعدوان نحـو األشـیاء و ضـبط الـسلوك العـدواني، 
في العبارات الموجبـة . 1وافق ، ال أ2 ،أوافق لحد ما 3أوافق  : استجابات هي ثالثة هذه العبارات 

  .یوضح عبارات المقیاس) 9( والجدول .والعكس بالنسبة للعبارات السالبة
  
  
  
  



 109

  یوضح أبعاد وبنود مقیاس السلوك العدواني )9(جدول
أبعاد مقیاس السلوك 

  العدواني
  فقرات أبعاد مقیاس السلوك العدواني  عدد الفقرات

  34، 31، 25، 16، 12، 4، 3  7  العدوان نحو األشیاء
  28، 27، 26، 23، 21، 11، 9، 7، 5، 1  10  العدوان نحو اآلخرین

  30، 24، 19، 18، 15، 14، 13، 10، 8  9  العدوان نحو الذات
  33، 32، 29، 22، 17، 6، 2  7  ضبط السلـــوك العدواني

  :صدق مقياس السلوك العدواني
  : للداللة على صدق المقیاساتمؤشرأربعة  استخدم الباحث 

مـــن األســـاتذة ) 7(قـــام الباحـــث بعرضـــه علـــى عـــدد : Face Validityالـــصدق الظـــاهري : ًأوال
 وقـــد أتفـــق لـــذین حكمـــوا المقیـــاس الـــسابق، هـــم نفـــس األســـاتذة اوالخبـــراء فـــي علـــم الـــنفس والتربیـــة ف

  .یوضح ذلك) 10(والجدولالمحكمون على إجراء بعض التعدیالت على عبارات هذا المقیاس 
  السلوك العدوانيمقیاس ارات التي تم تعدیلها في العب )10(جدول 

 العبارة بعد التعدیل  العبارة قبل التعدیل   رقم العبارة  البعد 
 
2  

ـــــــالتوتر  ـــــــي العـــــــادة ب أشـــــــعر ف
عنــدما یــسيء اآلخــرین الظــن 

  .بي 

أشـــــعر بـــــالتوتر عنـــــدما 
یـــسيء اآلخـــرین الظـــن 

  .بي
رات فــــي الغالــــب أقــــوم بمــــشاج 3

 كثیرة مع زمالئي 
أقـــوم بمـــشاجرات كثیـــرة 

 .مع زمالئي

  العدوان الموجه 
 نحو اآلخرین

لدى رغبة شدیدة في الحـط .4  4
 من قیمة اآلخرین 

ــــة فــــي الحــــط  لــــدى رغب
 .من قیمة اآلخرین

العــــــــدوان الموجـــــــــه 
  نحو األشیاء

أحــــــب فــــــي الغالــــــب مــــــشاهدة  13
  .أفالم العنف

أحــــــب مــــــشاهدة أفــــــالم 
 .العنف

 كل بین بیرسون ارتباط معامل حساب خالل من البناء صدق من التحقق تم: صدق البناء : ًثانیا
برنامج   بواسطةللبعد الكلیة والدرجة البعد فقرات من فقرة وكل ةالكلیالدرجة و المقیاس أبعاد بعد من

)SPSS (والجدول)42=ن(یوضح ذلك) 11.(  
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  ة الكلیة للمقیاسمعامل االرتباط كل فقرة من فقرات مقیاس السلوك العدواني مع الدرج) 11(جدول
  ضبط السلوك العدواني  العدوان األشیاء  العدوان الذات  العدوان اآلخرین

  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة
1  .742** 8  .776** 3  .854**  2  .794**  
5  .889**  10  .437**  4  .881**  6  .800**  
7  .726**  13  .770**  12  .779**  17  .744**  
9  .812**  14  .654**  16  .809**  22  .353*  
11  .567**  15  .823**  25  .461**  29  .506**  
20  .506**  18  .868**  31  .645**  32  .620**  
21  .562**  19  .376*  34  .378*  33  .690**  
23  .631**  24  .431**          
26  .422**  30  .416**          
27  .408**              
28  .460**              

  ).0.05 و 0.01( عند مستوى الداللةدالة

یالحـظ أن جمیــع معـامالت االرتبـاط بـین فقــرات المقیـاس والدرجـة الكلیــة ) 11(مـن الجـدول 
لذا قرر الباحث عدم حـذف أي ) 0.05 و0.01(ًموجبة اإلشارة و دالة إحصائیا عند مستوى الداللة

) 12( عبـارة  وفیمـا یلـي جـدول)34(عبارة فیكون المقیاس فـي الـصدق التكـویني البنـائي مكـون مـن 
  .یوضح ارتباط المقاییس الفرعیة مع الدرجة الكلیة للمقیاس

العدوان اآلخرین و نحو الذات ونحو األشیاء وضبط ( مصفوفة ارتباط المقاییس الفرعیة) 12(جدول
  )42=ن (مع الدرجة الكلیة للمقیاس) السلوك العدواني 

الدرجة   
  الكلیة

عدوان 
  اآلخرین

عدوان 
  شیاءاأل

عدوان 
  الذات

ضبط السلوك 
  العدواني

 **953. **957. **964. **978.  -  الدرجة الكلیة
 **931. **905. **914. - **978.  عدوان اآلخرین
 **873. **922. - **914. **964.  عدوان الذات
 **876. - **922. **905. **957.  عدوان األشیاء
 - **876. **873. **931. **953.  ضبط السلوك

  )0.01(ًدال إحصائیا عند مستوى الداللة
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أن ارتباط المقاییس الفرعیة بالدرجة الكلیة للمقیاس موجبة اإلشـارة ) 12(یالحظ من الجدول
  .ًوارتباطات قویة جدا مما یدل على اتساق األبعاد والدرجة الكلیة  على مقیاس السلوك العدواني

 درجـة مــن 21قـام الباحـث بحـساب أعلـى )  زيالتمییـ الـصدق( :الطرفیـة المقارنـة صـدق: ًثالثـا
-T() ت(اختبـار وذلـك بحـساب لـألداة ككـل درجـة مـن أدنـى درجـات 21 ولـألداة ككـلالدرجة الكلیة 

test ( والجدول مستقلتین بین مجموعتین)یوضح ذلك) 13  
  )42=ن.(یوضح معامالت الصدق التمیزي بین أعلى درجات وأدناها) 13(جدول

  االستنتاج  الداللة  )ت(قیمة   االنحراف   الوسط   العینة  الفئة
 8.39728 95.2857 21  العلیا
 17.37321 64.8571 21  الدنیا

  دالة  017.  7.226

  )28.861-40(بدرجة حریة ) 0.05(القیمة التائیة دالة عند مستوى الداللة أقل من 

 بـین  0.05 مـن أقـل داللـة مـستوى عنـد ًإحـصائیا دالـة فـروق وجـود )13( الجـدول یبـین
 للتمییز المقیاس صالحیة على السلوك العدواني مما یدل مقیاس على الدرجات ومرتفعي منخفضي

  .الدراسة العینة أفراد لقیاس السلوك العدواني لدى
ــذاتي: ًرابعــا  اعتمــد  الباحــث علــى طریقــة كرونبــاخ ألفــا فــي :Intrinsic Validity :الــصدق ال

یوضـــح معـــامالت ) 14( والجـــدول .)0.98(حـــوالي   لـــصدق الـــذاتي فبلغـــتالدرجـــة الكلیـــةحـــساب 
  .ّالصدق الذاتي بین المقاییس الفرعیة والدرجة الكلیة لألداة ككل

  ّمعامالت الصدق الذاتي بین المقاییس الفرعیة واألداة ككل) 14(جدول
  معامالت الصدق الذاتي   عدد الفقرات   أبعاد المقیاس

  0.98  11  نحو اآلخرین الموجه العدوان 
  0.97  9  نحو الذات  الموجهعدوان ال

  0.98  7   األشیاءونح الموجهالعدوان 
  0.98  7  ضبط السلوك العدواني

  0.98  34  األداة ككل
ّأن معامالت الصدق الذاتي  على مقیاس السلوك العدواني  جیـدة ) 14(یالحظ الباحث من الجدول ّ

  . ًجدا مما یسمح له بالتطبیق على عینة الدراسة
  : السلوك العدوانيثبات مقياس

  :استخدم الباحث مؤثران لتأكد من ثبات المقیاس هما  
، قام الباحث بحساب األعداد الفردیة واألعـداد الزوجیـة فبلـغ  Split-Half :التجزئة النصفیة: ًأوال

وتمـــــت معالجتـــــه بمعادلـــــة ســـــبیرمان )  0.01(عنـــــد مـــــستوى الداللـــــة (**946.)معامــــل االرتبـــــاط  
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ویمكـــــن ) 0.60(فهــــو معامـــــل ثبــــات أكثــــر مــــن ) 972.(فأصــــبح ) Spearman-Brown(بــــراون
  . االعتماد علیه

كرونباخ (تم حساب مقیاس بطریقة ف: Internal Consistency طریقة االتساق الداخلي: ًثانیا
یوضــح معــامالت الثبــات ) 15(وفیمــا یلــي الجــدول).964.( وصــل معامــل ثبــات الدرجــة الكلیــة )ألفـا

  .ة و كرونباخ ألفابطریقة التجزئة النصفی
  .معامالت الثبات بطریقة التجزئة واالتساق الداخلي للمقاییس الفرعیة واألداة ككل) 15(جدول

ــــــــــــــسلوك  أبعــــــــــــــاد مقیــــــــــــــاس ال
  العدواني

  براون-معالجة سبیرمان  التجزئة النصفیة  كرونباخ ألفا

  959. **922. 955.  العدوان نحو اآلخرین 
  893.  **807. 946.  العدوان نحو الذات 

  946.  **897. 954.  العدوان نحدو األشیاء
  868.  **767. 955.  ضبط السلوك العدواني

  972.  **946.  964.  األداة ككل
وهي ) 0.97 و 0.94 و0.96(نجد أن معامالت الثبات تراوحت ما بین ) 15(من الجدول

  .نة الدراسةًمعامالت ثبات قویة جدا ویمكن الوثوق فیها مما یسمح للمقیاس بالتطبیق على عی
   Future anxiety:مقياس قلق املستقبل

یتكــون طــوره الباحــث ) 2005محمــد عبــد التــواب و ســید عبــد العظــیم(هــو مــن إعــداد  
 عبارة لقیاس أربعة أبعاد أفترض محمد عبد الوهاب أنها تمثل مجـاالت القلـق  لـدى 38المقیاس من

تقبلیة وقلــق التفكیــر فــي المــستقبل الطــالب وهــي التــشاؤم مــن المــستقبل الخــوف مــن المــشكالت المــس
وقلق الموت، لتصحیح مقیاس قلق المستقبل  یتم تقدیر كل عبارة من عبارات المقیاس و تأخذ هذه 

فــي العبــارات الموجبــة . 1، ال أوافــق 2 ،أوافــق لحــد مــا 3أوافــق  : العبــارات اســتجابات ثالثــة هــي 
هــذا المقیــاس بعــد االطــالع علــى عــدد مــن وقــد اختــار الباحــث . والعكــس بالنــسبة للعبــارات الــسالبة

وقـد تـم .المقاییس وجد أن هذا المقیاس هو األنسب لهذه الدراسة لقرب مفرداته مـن الثقافـة الـسودانیة
  .ًاستخدام هذا المقیاس على نطاق وأسع في البیئات العربیة وتمتع بخصائص سیكومتریة جید جدا

  :قلق املستقبلصدق مقياس 
  : للداللة على صدق المقیاساتمؤشر  أربعةاستخدم الباحث 

مـــن األســـاتذة ) 7(قـــام الباحـــث بعرضـــه علـــى عـــدد : Face Validityالـــصدق الظـــاهري : ًأوال
 وقــد أتفــق هــم نفــس األســاتذة اللــذین حكمــوا المقیاســین الــسابقین، والخبــراء فــي علــم الــنفس والتربیــة ف
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ا هــو موضــح فــي والجــدولین حــذف بعــض العبــارات كمــو المحكمــون علــى إجــراء بعــض التعــدیالت 
  ). 17 (و) 16(

  تعدیالت المحكمین على مقیاس قلق المستقبل) 16(جدول 
 العبارة بعد التعدیل العبارة قبل التعدیل   م  البعد 

11 
  

تقلقنــــي التغیــــرات الــــسیاسیة المتوقــــع 
 حدوثها في المستقبل

أنــــــا قلــــــق مــــــن التغیــــــرات الــــــسیاسیة 
 متوقع حدوثها في المستقبل ال

  الخوف 
  من

المــــــــــــــشكالت 
  المستقبلیة

  

12 
  

یـــــــــشغلني التفكیـــــــــر فـــــــــي الكــــــــــوارث 
 الطبیعیة المتوقعة

ًیـــشغلني كثیـــرا التفكیـــر فـــي الكـــوارث 
 الطبیعیة المتوقعة

  
  العبارات التي تم حذفها من مقیاس قلق المستقبل)  17(جدول 

  العبارة المحذوفة  م  البعد
  ًقبل متشائمایجعلني التفكیر في المست  1  التشاؤم من المستقبل

  قلق الموت  تراودني فكرة موت شخص عزیز على  9
  ًأعتقد أن معدل الوفیات ستزداد مستقبال  19
  قلق التفكیر في المستقبل ًأشعر  بأنني سكون مستقرا في حیاتي القادمة  26
 ًیشغلني التفكیر في احتمال فشلي في تحقیق السعادة مستقبال  23
 أشعر بان المستقبل سیمثل لي مشكلة  14
 أشعر بقلق شدید بمستقبل أوالدي في المستقبل  16

الخـــــوف مـــــن المـــــشكالت 
  لیةالمستقب

  أخشى على صحتي من تلوث البیئة  38

ًبتنفیذ الباحث بما أوصى به المحكمون یصبح المقیـاس فـي صـورته بعـد التحكـیم مكونـا مـن 
  .عبارة متضمنة اإلبعاد المختلفة ) 30(

 كل بین بیرسون ارتباط معامل حساب خالل من البناء صدق من التحقق تم:  صدق البناء: ًثانیا
برنامج   بواسطةللبعد الكلیة والدرجة البعد فقرات من فقرة وكل ةالكلیالدرجة و المقیاس أبعاد بعد من

)SPSS (والجدول)42=ن(یوضح ذلك) 18(  
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   مع الدرجة الكلیة للمقیاسقبلقلق المستمعامل االرتباط كل فقرة من فقرات مقیاس ) 18(جدول
الخوف من المشكالت   التشاؤم من المستقبل

  المستقبلیة
قلق التفكیر في 

  المستقبل
  الخوف من الموت

  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة
1  .787** 11  .406**  19  .671**  26  .628** 
2  .696**  12  .678**  20  .709**  27  .704**  
3  .706**  13  .436**  21  .630**  28  .695**  
4  .689**  14  .618**  22  .768**  29  .695**  
5  .746**  15  .786**  23  .647**  30  .731**  
6  .668**  16  .761**  24  .631**      
7  .699**  17  .634**  25  .648**      
8  .696**  18  .724**          
9  .790**              
10  .811**              

  )0.01( مستوى الداللةدالة عند

ًیالحــظ أن جمیــع معــامالت االرتبــاط موجبــة اإلشــارة ودالــة إحــصائیا عنــد ) 18(مــن الجــدول
مــع الدرجــة الكلیــة األمــر الــذي دفــع الباحــث إلــى اعتمــاد المقیــاس كمــا هــو ) 0.01(مــستوى الداللــة

    .عبارة) 30(مكون من 
 درجـة مــن 21م الباحـث بحـساب أعلـى قـا)  التمییـزي الـصدق( :الطرفیـة المقارنـة صـدق: ًثالثـا

-T() ت( وذلـك بحـساب اختبـارلألداة ككـل درجة من أدنى درجات 21 ولألداة ككلالدرجة الكلیة 
test ( والجدول مستقلتین بین مجموعتین)یوضح ذلك) 19  

  )42=ن.(یوضح معامالت الصدق التمیزي بین أعلى درجات وأدناها) 19(جدول
  االستنتاج  الداللة  )ت(قیمة   اف االنحر  الوسط   العینة  الفئة
 4.58777 85.6190 21  العلیا
 14.00221 62.8095 21  الدنیا

  دالة  009. 7.094

  )24.245-40(بدرجة حریة ) 0.05(القیمة التائیة دالة عند مستوى الداللة أقل من 
 

 بـین  0.05 مـن أقـل داللـة مـستوى عنـد ًإحـصائیا دالـة فـروق وجـود )19( الجـدول یبـین
 للتمییـز المقیـاس صـالحیة علـى قلـق المـستقبل ممـا یـدل مقیـاس علـى الـدرجات ومرتفعـي منخفـضي

  .الدراسة العینة أفراد لقیاس قلق المستقبل لدى
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ــذاتي: ًرابعــا  اعتمــد  الباحــث علــى طریقــة كرونبــاخ ألفــا فــي :Intrinsic Validity :الــصدق ال
یوضـــح معـــامالت ) 20( والجـــدول .)0.98(حـــوالي  لـــصدق الـــذاتي فبلغـــت الدرجـــة الكلیـــةحـــساب 

  .ّالصدق الذاتي بین المقاییس الفرعیة والدرجة الكلیة لألداة ككل
  ّمعامالت الصدق الذاتي بین المقاییس الفرعیة واألداة ككل) 20(جدول

  معامالت الصدق الذاتي   عدد الفقرات   أبعاد المقیاس
 0.94 10 التشاؤم من المستقبل 

 0.89 8 ستقبلیة الخوف من المشكالت الم
 0.93 7 قلق التفكیر في المستقبل 

 0.94 5 الخوف من الموت 
  0.94  30  الدرجة الكلیة 

ـــذاتي  علـــى مقیـــاس الـــسلوك العـــدواني  ) 20(یالحـــظ الباحـــث مـــن الجـــدول ّأن معـــامالت الـــصدق ال ّ
  . ًجیدة جدا مما یسمح له بالتطبیق على عینة الدراسة

  :تخدم الباحث مؤثران لتأكد من ثبات المقیاس همااس :ثبات مقیاس قلق المستقبل
، قام الباحث بحـساب األعـداد الفردیـة واألعـداد الزوجیـة فبلـغ معامـل  Split-Half :التجزئة النصفیة: ًأوال

-Spearman(وتمت معالجتـه بمعادلـة سـبیرمان بـراون)  0.01(عند مستوى الداللة ) (**842.االرتباط  

Brown ( فأصبح).ویمكن االعتماد علیه) 0.60( معامل ثبات أكثر من فهو) 914 .  
 )كرونبــاخ ألفــا(تم حـساب مقیــاس بطریقـة فــ: Internal Consistency طریقــة االتــساق الــداخلي: ًثانیـا

یوضح معـامالت الثبـات بطریقـة التجزئـة ) 21(وفیما یلي الجدول).890.(وصل معامل ثبات الدرجة الكلیة 
  .النصفیة و كرونباخ ألفا

  .كرونباخ ألفا للمقاییس الفرعیة واألداة ككل ومعامالت الثبات بطریقة التجزئة ) 21(ولجد
  براون -معالجة سبیرمان  التجزئة النصفیة  كرونباخ ألفا أبعاد مقیاس قلق المستقبل

 858. **752. 884. التشاؤم من المستقبل 
 815. **687. 785. الخوف من المشكالت المستقبلیة 

 866. **764. 870. ر في المستقبل قلق التفكی
 836. **719. 884. الخوف من الموت 

  914.  **842.  890.  الدرجة الكلیة 
بعـــاد لجمیـــع األ) 0.60( أن جمیـــع معـــامالت الثبـــات اكبـــر مـــن )21(یالحـــظ الباحـــث مـــن الجـــدول

مـن .  الدراسـة الحـاليًبعـاد بـدرجات جیـدة جـدا مـن الثبـات فـي مجتمـعوالدرجة الكلیة وهذا یشیر إلى تمتـع األ
مقاییس الدراسة تمتعت بدرجة عالیة من الصدق والثبات ممـا یـسمح لهـا خالل اإلجراءات السابقة یظهر أن 

  بتطبیق على عینة الدراسة



 116

  : اإلحصائية األساليب: ًخامسا
   : الدراسةأهداف لتحقیق اآلتیة اإلحصائیة الوسائل استخدمت

 Pearson correlation coefficient بیرسون  ارتباط معامل .1
  (T-Test Two Independent sample) .مستقلتین التائي لعینتین االختبار .2
 Cronbach – Alpha formula ).( كرونباخ ألفا معادلة .3
 . )One Way ANOVA (تحلیل التباین األحادي والثنائي .4
 .معامالت االرتباط المتعدد واالنحدار المتعدد .5
 التي وردت البیانات   لمعالجة(spss)االجتماعیة  النفسیة و لومللع الحزم اإلحصائیة استعمال .6

  . هذه الدراسة في
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  الفصل الرابع 
  عرض ومناقشة وتفسیر نتائج الدراسة

وتفـسیرها  ،عرض وتحلیل النتائج التي توصلت إلیهـا الدراسـةمن الدراسة یتناول هذا الفصل 
   :النظري وهي على النحو التاليعلى ضوء الدراسات السابقة واإلطار 

 
توجـــد عالقــــة طردیـــة موجبـــة بــــین تقـــدیر الـــذات المــــنخفض "نـــص الفـــرض األول علــــى أنـــه    

 وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض اســتخدم الباحــث ." والــسلوك العــدواني لــدى طــالب جامعــة دنقــال
  :  یوضح ذلك) 22(ي والجدول التالمعامل االرتباط البسیط لبیرسون

  قیمة معامل االرتباط البسیط بین أبعاد تقدیر الذات  وأبعاد السلوك العدواني  )22(جدول 
           العدواني

 تقدیر الذات
العدوان 
 اآلخرین

العدوان 
  الذات

العدوان 
 األشیاء

ضبط 
 العدواني

 االستنتاج

 غیر دالة 102. 099.  101. 115. تقدیر الذات العائلي
 دالة *138. **228. **172. **157. ر الذات الجامعيتقدی

 دالة **164. **174. *123. *122. تقدیر الذات الرفاقي
  ).0.05 و0.01(دالة  عند مستوى الداللة

ً وجـــود عالقــــة طردیـــة موجبـــة دالــــة إحـــصائیا بــــین تقـــدیر الــــذات  )22(یتـــضح مـــن الجــــدول 
 . عدا تقدیر الذات العائلي)0.01(د مستوى الداللة عنالرفاقي  والجامعي  وأبعاد السلوك العدواني

  :تفسیر نتیجة الفرض األولو مناقشة 
ً وجود عالقة دالة إحصائیا بـین جمیـع أبعـاد تقـدیر الـذات وأبعـاد الـسلوك تشیر هذه النتیجة إلى 
 الجـامعي أن السلوك العدواني یـرتبط بتقـدیر الـذات الرفـاقي و العائلي، أي العدواني ما عدا تقدیر الذات

ویفـسر ذلـك علـى أن األسـرة هـي البیئـة األولـى التـي یتـودد إلیهـا .أكثر من ارتباطه بتقدیر الـذات العـائلي
ًالعدوان ال یرتبط كثیرا بها  أكثـر ن الفرد بالعطف والحنان مما أدى إلى غیاب هذه العالقة العدوانیة، وأ

إثبـات )   جماعـة الرفـاق–الجامعـة ( خاللهـامن ارتباطه بجماعة الرفاق والجامعـة التـي یحـاول الفـرد مـن
ًذاتـه مـستخدما الجانـب اإلیجـابي مـن شخـصیته، وعنــدما یتعـرض إلـى اإلحبـاط مـن قبـل الرفـاق وجماعــة 

 ،)1999(مــع عبــد العزیــز اختلفــت  هــذه الدراســة . ًالجامعـة تــصدر منــه ســلوكیات عدوانیــة تحقیقــا لذاتـه
و ، سالیب المعاملة الوالدیـة والتوافـق الـذاتي لألبنـاءأ بعض التي أشارات إلى  وجود عالقة ارتباطیه بین

 والـسلوك الـذات تقـدیر بـین سـالبة حقیقیـة ارتباطیـة عالقـةوجـود التـي بینـت  ،)2003( الـضیداندراسـة 
  ّبین تقدیر الذات والسلوك العدوانيسالبة  عالقة التي وجدت  )2013(دراسة مجلي .العدواني
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ًأن تقــدیر الــذات العــائلي أكثــر أنــواع تقــدیر الــذات تنبــؤا بالــسلوك "علــى الثــاني نــص الفــرض 

تقــدیر الـــذات "ًنظـــرا لوجــود ثالثـــة متغیــرات لتقـــدیر الــذات هـــي " العــدواني لـــدى طــالب جامعـــة دنقــال
 أبعــاد  إضــافة إلــى وجــود معــامالت االرتباطــات الموجبــة بینهمــا وبــین"فــاقيّالر العــائلي والجــامعي و

الـــسلوك العـــدواني یتطلـــب ذلـــك اســـتخدام معـــامالت االرتبـــاط المتعـــدد واالنحـــدار المتعـــدد فیمـــا یلـــي 
  .یوضحان ذلك) 25، 24، 23(ول االجد

  ً أكثر أنوع تقدیر الذات تنبؤا بالسلوك العدوانيلبیانمعامالت االنحدار المتعدد  )23(جدول 
مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع   النموذج

  المربعات
متوســــــــــــــــــــــــــــــــــط   درجة الحریة

  مربعاتال
نــــــــــــــــسبة 

 الفائیة
مــــــــــــستوى 

 الداللة
 االستنتاج

 412.46 3 1237.38  االنحدار
 272 24804.67  الباقي

 275 26042.04  المجموع
91.19 

4.52 .004a 
  دالة

ولمعرفـــة  أن كـــل أنـــواع تقـــدیر الـــذات منبئـــان بالـــسلوك العـــدواني )23(یتـــضح مـــن الجـــدول 
ني اســــتخرجت معــــامالت االرتبــــاط المتعــــدد ثــــم تربیعــــه إســــهام هــــذه المتغیــــرات فــــي الــــسلوك العــــدوا

  یوضح ذلك) 24(والجدول
یوضح معامالت االرتباط المتعدد والخطأ المعیاري لمعرفة درجة إسهام تقدیر الذات في  )24(جدول

  .ظهور السلوك العدواني
  اتّالخطأ المعیاري للتقدیر  نسبة اإلسهام   تربیع االرتباط   االرتباط بین جمیع األبعاد

.218a .048 .037 9.55 
مـــن تفـــسیر %) 0.037(یالحـــظ أن عوامـــل تقـــدیر الـــذات تـــسهم بنـــسبة ) 24(مـــن الجـــدول

السلوك العدواني ولمعرفة إسهام كل متغیر على حدة استخرجت معـامالت االنحـدار والدرجـة الكلیـة 
  .یوضح ذلك) 25(للثابت والجدول
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تقدیر الذات في التنبؤ كل بعد من أبعاد ة مدى إسهام یوضح معامالت االنحدار لمعرف) 25(جدول 
  .بالسلوك العدواني لدى طالب جامعة دنقال

المعامالت   المعامالت غیر الممعیرة  
  الممعیرة

القیمة   )ت(قیمة
  االحتمالیة

  االستنتاج

  B الخطأ  B       
  منبئ 000. 7.11   7.55 53.71  الثابت
  منبئ  042.  2.05 137.  278.  568.  العائلي
  غیر منبئ 227. 1.21  086.  213.  258.  الجامعي
  غیر منبئ 495. 684.  048.  259.  177.  ّالرفاق

 

ًأن تقــدیر الــذات العــائلي یعتبــر أكثــر إســهاما فــي التنبــؤ بالــسلوك ) 25(یتــضح مــن الجــداول
ر لتقــدی) بیتــا(، حیــث بلغــت قیمــة االنحــدار المعیــاريّالعــدواني مــن تقــدیر الــذات الجــامعي و الرفــاقي

بینمــا كــان تقــدیر ) 042.(عنــد مــستوى الداللــة ) 278.(بخطــأ معیــاري قــدره )568.(الــذات العــائلي
یمكـــن تفـــسیر هـــذه ). 0.05(ّالـــذات الجـــامعي و الرفـــاقي عنـــد مـــستوى الداللـــة فـــي قیمـــة أكبـــر مـــن 

 النتیجة على أنها جاءت متطابقة مع النظریات النفسیة المختلفة التي أوضحت أن أسالیب المعاملة
ًالوالدیة وخاصة غیر سویة تلعب دورا كبیرا في التنبؤ بالسلوك العدواني حیث أشارت دراسة ً   محمـدً

 الـذاتي، العـدوان عامـل فـي المتمثـل العـدواني بالـسلوك التنبـؤ إلـى أنـه أمكـن) م1990( سـلیمان و
 هـذه األسـالیب  وأن.التـسلط نحـو اآلبـاء اتجـاه معرفـة خـالل من التلقائي والعدوان والعدوان الدفاعي،

ًقـــد تتـــرك أثـــار ســـالبة فـــي شخـــصیة الفـــرد وســـماته ممـــا تجعلـــه أكثـــر عـــدوانا، ومـــن جهـــة أخـــرى أن 
ًشخــصیة الفــرد تتــشكل خــالل الـــسنوات األولــى مــن حیاتــه لــذا یلعـــب الوالــدان دورا كبیــرا فــي تطبیـــع  ً

ّ هـذه الدراسـة شخصیته، ومن هنا یمكـن التنبـؤ بالـسلوك العـدواني مـن وجـوده أو عدمـه، اتفقـت نتـائج
ً، التي أشارت جمیعـا علـى أن )2013(، و دراسة مجلي)2003(ضیدان: ّمع نتائج الدراسات اآلتیة

  .ًتقدیر الذات العائلي منبئا بالسلوك العدواني
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 فــي )a=0.05(ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة ال توجــد فــروق " أنــه نــص الفــرض علــى

لقیــاس هــذا الهــدف و. )" أنثــى-ُ تعــزى لمتغیــر النــوع االجتمــاعي ذكــرتقــدیر الــذات لــدى طــالب جامعــة دنقــال
 التائیـة لداللـة الفـروق بـین عینتـین مـستقلتین بحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمةقام الباحث 

  . یوضح ذلك)26(والجدول 
الفروق بین داللة لمعرفة ) ت(افات المعیاریة و قیمة  المتوسطات الحسابیة واالنحر)26(جدول 

   في تقدیر الذات الجنسین
الوسط   ن  النوع   األبعاد

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

  قیمة 
  )ت(

  الداللة

  العائلي 275 2.280 28.46 138 ذكر
 274.28 2.418 28.20 139 أنثى

.903 .431 
 

  الجامعي 275 2.889 26.28 138 ذكر
 265.45 3.528 26.35 139 أنثى

-.180- .739 
 

  ّالرفاقي 275 2.550 24.08 138 ذكر
 274.28 2.704 24.14 139 أنثى

-.180- .732 
 

  األداة ككل 275 5.959 78.83 138 ذكر
 268.59 7.014 78.70 139 أنثى

.164 .124 

 

) 164.، -180.،-180.،903.(علــــى التــــوالي ) ت(یالحــــظ أن قــــیم ) 26(مــــن الجــــدول 
ذات داللــــــة إحــــــصائیة عنــــــد مــــــستوى أنــــــه ال توجــــــد فـــــروق ًغیـــــر دالــــــة إحــــــصائیا ممــــــا یـــــشیر إلــــــى 

  . لدى طالب جامعة دنقال والدرجة الكلیة  بین الذكور واإلناث في أبعاد تقدیر الذات) 0.05الداللة
  :تفسیر نتیجة الفرض الثالث
 ذات داللة إحصائیةفروق الذي أشار إلى أنه ال توجد ض  صحة الفرتبینمن خالل التحلیل اإلحصائي ی

 هذه الدراسة تفقتفا،  لدى طالب جامعة دنقال والدرجة الكلیةبین الذكور واإلناث في أبعاد تقدیر الذات
أسفرت التي بینت ، )م2003(أبو جهل، و )م1997(أبكر  مني أدم، و)م1993 (دراسة  جبریلنتائج مع 
یمكن تعلیل ذلك ، عزى لمتغیر الجنسُت داللة إحصائیة في مقیاس تقدیر الذات عدم وجود عالقة ذاتعن 

ًبأن البیئة أصبحت تعطى فرصا متكافئة للجنسین في جمیع المجاالت وخاصة مع تطور المجتمع وتقدمة 
أصبح كل من المنزل والجامعة تعطى نفس الدور لكل من الذكر واألنثى سواء على مستوى المنزل أو 

  وربما ظهرت فروق ولكن بصورة ضئیلة لم یظهرها الجانب اإلحصائي في هذه الدراسة،،الجامعة
 ماكوبي دراسةو  Kristen & Kling , et al :1999): (دراسة كرستین وكلنج وآخرون واختلفت 
  . أعلى من اإلناثالذكور  تقدیر الذات لدى عینةالتي أوضحت أن ) 1980(وجاكلین
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ً داللــة إحـــصائیا فــي الـــسلوك العـــدواني ذاتال توجـــد فـــروق " :علـــى أنــهّالرابــع نــص الفـــرض    

للتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض قــام الباحــث بحــساب مــصدر . " وتقــدیر الطالــب فــي العــام الماضــي
  : یوضح ذلك)27(التباین ومجموع المربعات والمتوسط والجدول 

   الفروق بین تقدیر الذات وتقدیر الطالب التباین األحادي لمعرفة )27(جدول 
درجـــــــــــة   مجموع المربعات مصدر التباین

  الحریة
متوســــــــــــــــــــــــــط 

  المربعات
  قیمة

 )ف(
 االستنتاج الداللة

 106.17 3 318.497 بین المجموعات

 273 11336.72 داخل المجموعات
 276 11655.21 المجموع الكلي

41.53 
2.56 .056 

  
ال توجــــــــــــــــــــــــد 

 فروق

أنــــه ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى إلــــى ) 27(نــــات الجــــدول تــــشیر بیا
ُفي تقدیر الذات لدى طالب جامعة دنقـال تعـزى لمتغیـر تقـدیر الطالـب فـي العـام ) a=0.05(الداللة

  .الماضي
  تفسیر نتیجة الفرض الرابع 

 الذات بین  التي بینت وجود فروق في تقدیر :م1993اختلفت هذه الدراسة مع دراسة جبریل 
كما یرى ، لم یظهر أثر للتحصیل الدراسي على تقدیر الذات، متفوقینالالطلبة المتفوقین وغیر 

الباحث أن تقدیر الذات سواء كان المنخفض أو المرتفع كانت له تباینات تدل على عدم وجود أي 
 كما یوضح )يالتحصیل الدراس(ًعالقة دالة إحصائیا بینه وبین تقدیر الطالب في العام الماضي

الباحث عدم تمكنه من الحصول على دراسات محلیة أو عربیة  أو أجنبیة في هذا الصدد مما 
جعل تفسیر هذه النتیجة یواجه مجموعة من الصعوبات في تحدید مدى اتفاق أو اختالف الدراسات 

في الكثیر إلى أن تقدیر الذات ال یرتبط السابقة في هذا الفرض علیه یعزي الباحث هذه النتیجة 
من األحیان بالتحصیل الدراسي، فهناك نموذج من الطالب منخفضي التحصیل الدراسي، فلدیهم 
ًتقدیر ذات جید في مواجهة الكثیر من المشكالت التي یتعرضون لها فهم أكثر استقرارا وثباتا في  ً

  . مواجهتها وذلك من خالل مالحظة الباحث لهم
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ًال یوجد التفاعل دال إحصائیا بین تقـدیر الـذات و الـسلوك " : على أنهالفرض الخامسنص 

 للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث ".العدواني ومتغیرات وظیفة ولي األمر ومستواه التعلیمي
  لمعرفـــة التفاعـــل بـــین تقـــدیر الـــذات ومتغیـــرات وظیفـــة ولـــي األمـــر ومـــستواهبحـــساب التبـــاین الثنـــائي

  .یوضحان ذلك) 29(و ) 28 (ین وجدولالتعلیمي،
ومستواه التعلیمي على تقدیر ولي األمر وظیفة التفاعل بین ّن الثنائي لبیان تحلیل التبای )28(جدول 

   الذات لدى طالب جامعة دنقال
مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  المصدر

  المربعات
درجــــــــــــــة 

 الحریة
متوســـــــــــــــــــط 

  المربعات
ــــــــــــــــــــسبة  ن

  ائیةفال
 االستنتاج الداللة

 864.546a 5 172.909 4.342 .001 صححالنموذج الم

 000. 2.482 988450.6 1 988450.6  التفاعل

المــــــــستوى التعلیمــــــــي 
  لولي األمر

185.01 3 61.676 1.549 .202 

 042. 3.213 127.943 2 255.89  وظیفة ولي األمر

  0 000.  المستوى× الوظیفة 

 39.818 271 10790.67 الخطأ

   1730315.00 وعالمجم

  

یوجـــــــــــــــــــــــــد 
 تفاعل 

      11655.21  المجموع المصحح
ًأنـــه یوجـــد تفاعـــل دال إحـــصائیا بـــین وظیفـــة ولـــى األمـــر ) 28(یالحـــظ الباحـــث مـــن الجـــدول

ومستواه التعلیمي على مقیاس تقدیر الذات لدى طالب جامعة دنقـال، بمعنـى أن المـستوى التعلیمـي 
  . ووظیفة ولي األمر لها أثر على تقدیر الذات
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ومستواه التعلیمي على ولي األمر وظیفة  یبن التفاعل بین ّن الثنائي تحلیل التبای )29(جدول 

   ّالسلوك العدواني  لدى طالب جامعة دنقال
مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  المصدر

  المربعات
درجـــــــــــــة 

 الحریة
متوســــــــــــــــــــــــط 

  المربعات
ـــــــــــــــــــــــــسبة  ن

  ائیةفال
 االستنتاج الداللة

 698.251a 5 139.650 1.493 .192 النموذج المصحح

 1.131E4 .000 1058386.6 1 1058386.58  التفاعل

المـــستوى التعلیمـــي 
 لولي األمر

119.607 3 39.869 .426 .734 

 088. 2.454 229.548 2 459.09  وظیفة ولي األمر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  × الوظیف
  المستوى

.000 0 

 

 93.556 271 25353.58 الخطأ

  277 1837945.00 المجموع

  

یوجــــــــــــــــــــــــــد 
 تفاعل 

     276 26051.83  لمجموع المصححا
ًأن هنـــاك تفاعـــل دال إحـــصائیا بـــین وظیفیـــة ولـــي األمـــر ) 29(یالحـــظ الباحـــث مـــن الجـــدول

ومـستواه التعلیمـي علــى مقیـاس الـسلوك العــدواني لـدى طــالب جامعـة دنقـال، بمعنــى أن وظیفـة ولــي 
  . األمر و مستواه التعلیمي له أثر على ظهور السلوك العدواني

  :تیجة الفرض الخامستفسیر ن
فیمـا یتعلــق بالعالقـة التفاعلیــة بــین وظیفـة ولــي األمـر ومــستواه التعلیمــي علـى مقیــاس تقــدیر 

ًأنـه یوجــد التفاعـل دال إحـصائیا بــین تقـدیر الــذات ومتغیـرات ووظیفــة الـذات، تـشیر هــذه النتـائج إلــى 
وجــود  التــي بینــت) 2001(شــعبان وهریــديمــع  هــذه الدراســة اتفقــت. ولــي األمــر ومــستواه التعلیمــي

التـي بینـت ) 1997( منـي أدم أبكـر یوسـف ومـععالقة بین المساندة االجتماعیة وتقدیر الـذات كمـا 
یمكــن تفــسیر هــذه النتیجــة إلــى  .تقــدیر الــذاتو االجتمــاعي االقتــصادي ىوجــود ارتبــاط بــین المــستو

لكثیــر مــن الدراســـات عملیــة التنــشئة االجتماعیـــة أو مــا یعــرف بـــالتطبع االجتمــاعي، حیــث أشـــارت ا
والنظریــات النفــسیة أن الــذات اإلنــسانیة تتــأثر بالعدیــد مــن العوامــل النفــسیة واالجتماعیــة ویــأتي فــي 

فهي التي  تزویـد الفـرد بـالكثیر مـن المفـاهیم ) األسرة(مقدمتها الجامعة األولیة التي ینتمي إلیها الفرد
للعــادات والتقالیـد والـنظم اجتماعیــة للبیئـة التــي ًوالرمـوز التـي تعطیــه طبیعتـه اإلنـسانیة وتــشكیله وفقـا 

ینتمي إلیها، ویتوقف ذلـك علـى مـدى ثقافـة األسـرة ومـستواها التعلیمـي، والوظیفـة التـي یمتهنهـا ولـي 
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األمر، ومن خالل اطالع الباحث على العدید من الدراسات النفسیة جاءت نتائجها متباینة في ذلك 
  .قافة البیئات واختالفهااألمر الذي قد یرجعه الباحث إلى ث

ًأما فیما یتعلق بالتفاعل الدال إحصائیا بین وظیفة ولي األمر ومستواه التعلیمي على مقیاس 
ّأن الكثیر من الدراسات النفسیة قد بینت أن السلوك العدواني یرى الباحث فالسلوك العدواني،  

لجماعة اإلنسانیة األولى التي تعمل یرتبط ارتباط وثیق باألسرة العدوانیة، فإذا كانت األسرة هي ا
على تشكیل شخصیة الفرد فما بال إذا تحولت إلى ساحة للممارسة العنف والعدوان ضد أطفالها 
فإنها حینئذ أشبه ما تكون بالسالح المنشط لظهور ما یسمى باالضطرابات السلوكیة ومن أخطرها 

وجود عالقة ارتباطیه أوضحت   التي:1999العزیزدراسة عبد اتفقت الدراسة مع  السلوك العدواني،
 ،)1999(سلیمان و الكامل دراسةومع .بین بعض األسالیب المعاملة الوالدیة والتوافق الذاتي لألبناء

 خالل معرفتنا من أبنائهم تنشئة في اآلباء إلیها یمیل التي باالتجاهات التنبؤ إمكانیةالتي بینت 
التي أسفرت عن عدم وجود ) 2003(ء، ومع دراسة الضیداننااألب بها یقوم التي العدوانیة لألسالیب

فروق ذات داللة إحصائیة بین تقدیر الذات والمستوى التعلیمي لولي األمر من جهة والسلوك 
ّبینت عدم وجود عالقة التي ) 2003(دراسة خلیفة و الهولي اختلفت مع ة أخرى، العدواني من جه

تغیرات مثل العمر واالختصاص الدراسي والمعدل جوهریة بین السلوك العدواني وبعض الم
  . الوالدینيالجامعي،و مستوى تعلیم
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ًتوجــد فــروق دالــة إحــصائیا بــین الــذكور واإلنــاث فــي قلــق " علــى أنــه ّ الــسادسنــص الفــرض

بـــین ) ت ( اختبـــاربحـــسابالمـــستقبل لـــصالح اإلنـــاث للتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض قـــام الباحـــث 
  ). 30( والجدول  على مقیاس قلق المستقبل الفروق بین الجنسین داللة لمعرفةمستقلتین مجموعتین 

   في قلق المستقبلبین الجنسینلداللة الفروق ) ت(اختبار  )30(جدول 
الوســـــــــــــــــط  ن النوع

  الحسابي
االنحــــراف 

 المعیاري
قیمـــــــــــــــــــــــة 

  )ت(
درجــــــــــــــــــــــة 

 الحریة
مـــــــــــــــــستوى 

 المعنویة
 اجاالستنت

 9.013 61.64 138 ذكر
 12.038 59.32 139  أنثى

توجـــــــــــــــــــــــــــــد  018. 275  1.817
 عالقة

و المتوســـط الحـــسابي ) 61.64=(یالحـــظ أن المتوســـط الحـــسابي لـــذكور) 30(مـــن الجـــدول
وهـــــي دالـــــة  ) 255.717 و275(عنـــــد درجـــــة حریـــــة) 1.817(وقیمـــــة التائیـــــة ) 59.32(لإلنـــــاث 

ممــا یــشیر إلــى وجــود فــروق بــین الجنــسین ونجــد أن متوســط ) 018.(ًإحــصائیا عنــد مــستوى الداللــة 
  .الذكور أعلى من متوسط اإلناث مما یشیر إلى أن الفروق لصالح الذكور

  :تفسیر نتیجة الفرض السادس
ًیمكــن تفــسیر هــذه النتیجــة التــي أشــارت إلـــى أن الطــالب أكثــر قلقــا نحــو المــستقبل إلـــى أن    

ّفة عامـة والـسودانیة بـصفة خاصـة، تختلـف عـن طبیعـة األنثـى طبیعة الذكر في البیئات العربیة بص
في شتى المجاالت االجتماعیة، فالذكر تفرض علیـه العـادات والتقالیـد والبیئـة االجتماعیـة المـسئولیة 
ًفي تكوین األسرة واعالتها من مأكل ومسكن مما جعلهم أكثر قلقا نحـو مـستقبلهم فـي ظـل الظـروف  ٕ

،  )م2013(المـومني ونعـیم و ) م2003( إسـماعیلمـع هـذه الدراسـة  اتفقـتاالجتماعیـة الـضاغطة،
 التي أشارت إلى وجود فروق في قلـق المـستقبل ،)2010( عبد الحلیم و، )1990(وسلیمانمحمد و

، و )م1999(حــــسنو  )م1996(معــــوضبــــین الــــذكور واإلنــــاث ولــــصالح الــــذكور، وتتعــــارض مــــع 
 الـذكور بـین فـروق وجـود تـي أوضـحت عـدمال) 2010(و اإلمـام) 2007(الـسفاسفة و المحامیـد

ً التـــي كـــشفت بـــأن الطالبـــات أكثـــر قلقـــا واكتئابـــا مـــن )م2003(األنـــصاريث فـــي قلـــق، و مـــع واإلنـــا ً
  . الطالب
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ً الـــذات العـــائلي أكثـــر أنـــوع تقـــدیر الـــذات تنبـــؤا بقلـــق تقـــدیر ّأن" : علـــىّ الـــسابعنـــص الفـــرض

) 31(والجدول  المتعدد االنحدار وقام الباحث بحساب معامل . "ى طالب جامعة دنقالالمستقبل لد
  .یوضح ذلك

  ًمعامالت االنحدار المتعدد لبیان أكثر أنوع تقدیر الذات تنبؤا بقلق المستقبل) 31(جدول 
مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع   النموذج

  المربعات
متوســــــــــــــــــــــــــــــــــط   درجة الحریة

  المربعات
نــــــــــــــــسبة 

 الفائیة
مــــــــــــستوى 

 الداللة
 االستنتاج

 164.366 3 493.099  االنحدار
 273 31008.041  الباقي

 276 31501.141  المجموع
113.583 

1.447 .229a  غیر
 منبئ

ًتنبــؤا بــالقلق المــستقبل حــسب غیــر قــادر علــى تقــدیر الــذات أن  یتــضح  )32(ینمــن الجــدول
  .التحلیل اإلحصائي

  :تفسیر نتیجة الفرض السابع
ت في هذه الدراسة لم یكن له أثر على التنبؤ بقلق المستقبل، یرى الباحث أن تقدیر الذا

وهذا یشیر إلى تمتع أفراد عینة الدراسة بمستوى جید من الصحة النفسیة واألیمان باهللا، فعندما 
ًیشعر الفرد بقلق حیال مستقبله غالبا ما ینتابه نوع من االضطراب السلوكي الذي یجعله غیر راض 

ًساخطا له وهذا بدوره یولد األمراض النفسیة المختلفة لم یحظى الباحث عن الواقع والمستقبل و
  .بدراسة علمیة في هذا الصدد في حد علمه
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  : نتیجة الفرض الثامنعرض: ًثامنا

ًتوجـــد عالقـــة موجبـــة دالـــة إحـــصائیا بـــین قلـــق المـــستقبل "  :علـــى أنـــهالثـــامن نـــص الفـــرض 
 وللتحقــق مـن صــحة هــذا الفـرض قــام الباحــث بحــساب "نقــالوالـسلوك العــدواني لــدى طـالب جامعــة د

   یوضح ذلك)33(والجدول) بیرسون(معامل االرتباط 
  معامل االرتباط لمعرفة العالقة بین  قلق المستقبل والسلوك العدواني)33(جدول 

مــــــــــــــــــــــــــــــستوى    االرتباط ص س ن
 المعنویة

 االستنتاج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 277  قل
 المستقبل 

 القة توجد ع 000 **421. سلوك عدواني

  )0.01(دالة عند مستوى الداللة

 

عالقــة طردیـة موجبـة بــین قلـق المـستقبل والــسلوك توجـد  أنـه )33(یتبـین مـن خـالل الجــدول 
وهـذا یعنـي ) **421(العدواني لدى طالب جامعة دنقال حیث كان معامل االرتبـاط یتـراوح مـا بـین 

  ).موجب جزئي (أن المتغیرین یسیران في اتجاه واحد 
  :یجة الفرض الثامنتفسیر نت

من خالل التفسیر اإلحصائي تبین وجود عالقة طردیة موجبة بین قلق المستقبل والسلوك 
  العدواني لدى طالب جامعة دنقال 

 علـى عالمـة سـلوكه، وهـو فـي یـؤثر اإلنـسان حیـاة مـن ًطبیعیـا ًجـزءا ُیـرى الباحـث أن القلـق یعـد
 متغیـرات مـن ومتغیـر الشخـصیة بنـاء فـي يوجانـب دینـام الوجـود، حقـائق مـن وحقیقـة إنـسانیته،
 أخـذت تـواجههم، لقـد التـي التحـدي مواقـف مختلـف فـي األفـراد جمیـع عنـد وینـشأ القلـق . الـسلوك
 مـن لـه یتعـرض لمـا نتیجـة الفـرد حیـاة فـي كقـوة مـؤثرة وتبـرز األخیـرة العقـود فـي تتزاید القلق ظاهرة

 وخاصـة مرحلـة حیاتـه، مراحـل مختلـف يفـ یعیـشها التـي الحیـاة طبیعـة ومتطلبات تفرضـها ضغوط
 والمـستقبل الغـد یخبئـه ومـا مـن صـعوبات، یواجههـا ومـا وآمـال، طموحـات مـن تحملـه ومـا الـشباب

 ثمـرة حتمیـة هو بل ًعرضیا لیس بالمستقبل االنشغال أن كما .المجهول والغموض من ستاره خلف
 وتخطـیطهم لمـستقبلهم فهمهـم مـن لمستمدةأهدافهم ا إلى ًاستنادا حیاتهم لتنظیم األفراد فیه یفكر لما
علیه عندما ینشغل الطالب بالتفكیر فـي المـستقبل ینتابـه نوعـا مـا مـن الخـوف فـي ظـل الظـروف .له

  .ًكثر سخطا وعدوانیة على اآلخرینالضاغطة مما یجعله أ
  .لم یتثنى للباحث الحصول على دراسة تناولت هذه العالقة في حد علمه
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  الفصل اخلامس
  لدراسةخاتمة ا

  :تمهید
فـــي هـــذا الجـــزء مـــن الدراســـة ســـوف یعـــرض الباحـــث النتـــائج التـــي توصـــل إلیهـــا مـــن خـــالل 
ًالتحلیــل اإلحــصائي وعلــى ضــوءها یقــدم بعــض التوصــیات والمقترحــات وأخیــرا یثبــت المراجــع التــي  ّ

  :استعان بها في هذه الدراسة وهي على النحو التالي
 

ً دالـــة إحـــصائیا بـــین تقـــدیر الـــذات  الرفـــاقي  والجـــامعي  وأبعـــاد وجـــود عالقـــة طردیـــة موجبـــة .1
  .السلوك العدواني عدا تقدیر الذات العائلي لدى طالب جامعة دنقال

 .ًأكثر تنبؤا بالسلوك العدواني لدى طالب جامعة دنقالتقدیر الذات العائلي  .2
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في تقدیر الذات .3
 .ًال توجد فروق داللة إحصائیا في السلوك العدواني وتقدیر الطالب في العام الماضي .4
ًیوجــد التفاعــل دال إحــصائیا بــین تقــدیر الــذات و الــسلوك العــدواني ومتغیــرات ووظیفــة ولــي  .5

 .األمر ومستواه التعلیمي
 . المستقبلًال توجد فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في قلق .6
 .بقلق المستقبل لدى طالب جامعة دنقالات غیر منبئ تقدیر الذ  .7
ًتوجد عالقة موجبة دالـة إحـصائیا بـین قلـق المـستقبل والـسلوك العـدواني لـدى طـالب جامعـة  .8

  .دنقال 
 

 فعال من دور األسرة تلعبه ًالسویة، نظرا لما غیر المعاملة أسالیب عن االبتعاد األسرة على .1
اإلیجـابي وتـشكیل شخـصیة الفـرد خـالل الـستة سـنوات األولـى مـن  اتالـذ تقـدیر تنمیـة فـي

 .حیاته
 أن یستطیعا حتى أطفالهما، لدى إیجابیة اتجاهات تنمیة یعمال على أن الوالدین على یجب .2

 .بها ویثقا أنفسهما ویقدراها یتقبال
 تذا تنمیـة أسریة من خالل وسائل اإلعالم التي تساعد علـى إرشادیة برامج وضع ضرورة .3

 لـدى النفـسیة الصحة على السیئة المؤثرة ومظاهره العدواني السلوك عن وتبعدهما إیجابیة،
 .األبناء
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 عن لهما اإلفصاح یتیح مما أطفالها، وبین بینها التفاعل فرص زیادة على األسرة تعمل أن .4
 الـنفس علـى الـرأي واالعتمـاد عـن التعبیـر حریـة علـى وتـشجیعهم ألطفـالهم التقبـل مـشاعر

 النفـسي التوافـق وتحقیـق تقـدیر الـذات، تنمیـة فـي كبیـر حـد إلى ذلك یسهم حیث بها، قةوالث
 .لألبناء واالجتماعي

 الـذات لـدى تقـدیر مـستویات عـن بالكـشف التعلیمیـة العملیـة علـى القـائمون یهـتم أن یجـب  .5
 منخفـضي للطلبـة اإلرشـادیة والتوجیهیـة البـرامج عمـل بهـدف الجامعیـة  المراحل في الطلبة

 تقـدیرهم ثـم ومـن لها وتقبلهم أنفسهم إیجابیة عن صورة تكوین في لمساعدتهم الذات، قدیرت
فـروع  داخـل الطالبـي النفـسي والتوجیه اإلرشاد متخصصة في هیئة وجود ذلك ویتطلب لها،

 .جامعة دنقال
مـن خـالل  الـسلوك العـدواني مـن والحـد الـذات تقـدیر تنمیـة عـن ٕوارشـادیة تربویـة برامج تنظم .6

 .ًیم الورش العلمیة من قبل جامعة دنقال انطالقا من الطالب من ثم إلى المجتمع الكبیرتقد
 تقـدیر الطـالب منخفـضي لكـشف العـدواني والـسلوك الـذات لتقدیر مقاییس استخدام ضرورة .7

 .إرشادیة لبرامج إلخضاعهم العدواني السلوك وذوي الذات
ك الفـــرد والــذي بـــدوره یــؤدي إلـــى العمــل علــى الحـــد مــن قلـــق المــستقبل الـــذي یــؤثر فـــي ســلو .8

  .السلوك العدواني  من خالل البرامج اإلرشادیة المختلفة
 

 .     یقترح الباحث بعض الموضوعات لتكون دراسات مستقبلیة لباحثین آخرین
  .تقدیر الذات وعالقته  بالتحصیل الدراسي لدى طالب جامعة دنقال   -1
 .صیل الدراسي لدى طالب جامعة دنقالقلق المستقبل وعالقته بالتح -2
 . تقدیر الذات وعالقته بالتنشئة االجتماعیة لدى طالب جامعة دنقال -3
 .تقدیر الذات وعالقته بالقلق واالكتئاب النفسي لدى طالب جامعة دنقال -4
 .قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغیرات النفسیة لدى طالب جامعة دنقال -5

  :قائمة املصادر واملراجع
  :المصادر:ًأوال

 .القران الكریم .1
 .دار الصادرة: 1ط: ، بیروت6لسان العرب،ج) : م1990(ابن منظور، جمال الدین  .2
دار : اإلفـــصاح فـــي الفقـــه اللغـــة، الجـــزء األول،القـــاهرة ) : م1964( ،حـــسین محمـــد ىموســـ .3

 .الفكر العربي
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  المراجع العربیة: ًثانیا
 .المسیرة دار :، عماناالجتماعي ئةالتنش سیكولوجیة ):م2004( محمد جادو، صالح أبو .4
 اإلحـصائي التحلیـل وطـرق البحـث منـاهج): 1991(أمـال صـادق، فـؤاد؛ حطـب، أبـو .5

  .المصریة األنجلو مكتبة :القاهرة واالجتماعیة، والتربویة العلومالنفسیة في
 .دار المعرفة:  ، اإلسكندریةسیكولوجیة الذات والتوافق ) :  1987(إبراهیم، أحمد أبو زید  .6
سلـــــــسلة عـــــــالم : ، الكویـــــــتالعـــــــالج النفـــــــسي الحـــــــدیث) : م1980(______________  .7

 .المعرفة
  : ، القـاهرة الحـدیث المعرفـي الـسلوكي النفـسي العـالج ) : م1994(إبـراهیم، عبـد الـستار  .8

  .والتوزیع الفجر للنشر دار  1ط
 .أفاق عربیة: بغداد   ،النفس والعدوان) : م1987(إبراهیم، محمد ریكان  .9

مـــــــــشكالت الطفـــــــــل النفـــــــــسیة وأســـــــــالیب المعاملـــــــــة ) : م1996(ســـــــــماعیل ،أحمـــــــــد الـــــــــسید إ .10
 .دار الفكر الجامعي : 2ط : الوالدین،اإلسكندریة

 الحـرف دار الحكمـة، دار: ،بیـروت  النفـسي اإلرشـاد: ) م1994( أحمـد ،أحمـد الزعبـي .11
 .العربي

 الحدیث، لكتابا دار ،الشخصیة اضطرابات في المرجع): م2006(األنصاري، بدر محمد  .12
  .القاهرة

 .اآلفاق دار : ، القاهرةوالمراهقة الطفولة مشكالت ) : م1991(إبراهیم  سعد، میخائیلأ .13
الــــشركة : ، دمــــشق االنتــــصارات المذهلــــة لعلــــم الــــنفس الحــــدیث) : م1987(أســــعد، وجیــــه  .14

 المتحدة للتوزیع 
 دار: القاهرة ،المستقبل من والقلق الخوف من تتخلص كیف ):م2002(األقصري، یوسف  .15

 .للنشر والتوزیع اللطائف
 .ألنجلو المصریة، القاهرة ، سیكولوجیة الشخصیة ) : 1978( األشول ،عادل عز الدین  .16
مكتبـة  :،القـاهرة  لألطفـال العـدواني الـسلوك مقیـاس ):ت –ب(الـسمیع  عبـد باظـة ،آمـال .17

 .األنجلو المصریة
دار الثقافــة والنـــشر :  ، القــاهرة أصــول علـــم االجتمــاع) : م1997(الجــوهري، عبــد الهــادي  .18

 .والتوزیع
 : ، القـاهرةالـذات واالتجاهـات مفهـوم بـین العالقـة ) :م 1999(محمـد  الفتـاح دویـدار، عبـد .19

 .العربي الفكر دار
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دار النهضة العربیـة :  ، القاهرةالنمو التربوي والمراهق) : م1979(الدسـوقي، كمال محمد   .20
 .للطباعة والـنشر

عــالم : القــاهرة ، الــصحة النفــسیة والعــالج النفــسي) : م 1974( د الــسالم زهــران، حامــد عبــ .21
 . الكتب

 .، القاهرة"  الطفولة والمراهقة " علم نفس النمو) : م1977(__________  .22
 ،الـــــسودان  قواعـــــد البحـــــث القـــــانوني والمنطـــــق القـــــضائي) : م2009(حامـــــد، الـــــسر محمـــــد  .23

 ةمطبوعات مركز شرح القاضي للدراسات القانونی
 القـاهرة، الهیئـة .الـصغار واألبنـاء األسـریة التنـشئة ) :م1987( أحمـد الـدین حـسین، محیـي .24

 .للكتاب العامة المصریة
 ،مكتبـة ٢ . ط ، :، القـاهرة النفـسي الطـب موسـوعة: )م1995(الحفنـي، عبـد المـنعم  .25

 .مدبولي
 القلـــم دار: 1ط:  ، اإلمـــارات مبـــادئ الـــصحة النفـــسیة) : م1986( الطحـــان، محمـــد خالـــد  .26

 .للنشر والتوزیع 
 والنـشر للطباعـة الفكـر دار ،3 ط :، عمـانالنفـسیة الـصحة  ):م2005(_________  .27

 والتوزیع
 ،علـم الـنفس في بحوث .الذات لتقدیر العاملیة المكونات) : م1993 (كامل، عبد الوهاب  .28

 .المصریة النهضة مكتبة : القاهرة
 . للطباعة الهجر:،القاهرة  یةالنفس الصحة ) :م1990( الدین الكفاني، عالء .29
 .1ط العربي، الفكر دار :،القاهرةالنفسي والعالج اإلرشاد ):م1999( ____________ .30
 .الهوى دار :، الجزائرالنفسي والتكیف التدین) : م 2002(لعویدة، عمر  .31
 الـنش  دار-الثـاني الجـزء- والتربیـة الـنفس علم موسوعة ): م2000(الباحثین من مجموعة .32

 .كریس
 .مكتبة العبیكان: 2ط:  ،الریاض عدوان األطفال) : م2000(لماضي ، وفاء محمد ا .33
مؤسـسة  :،القـاهرة الجنـسین بـین الفـروق سـیكولوجیة : )م1991 (العزیـز  عبد موسى، رشاد .34

 . المعرفة ودار عالم مختار،
 الجبریـة بـین اإلنـساني الـسلوك :) ٢٠٠١ (منـصور، عبـد المجیـد و الـشربیني، زكریـا  .35

 .١ .ط العربي دار الفكر: القاهرة  ادیةواإلر
 بحوث والدراسات متخصصة في علم الـنفس) :م2007( (معمر، بشیر و الماحي، إبراهیم  .36

 .دار المعرفة الجامعیة:2ط: ، اإلسكندریة 
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 ، المملكـــــة العربیـــــة قـــــراءات فـــــي مـــــشكالت الطفولـــــة) : م1984(منـــــصور، محمـــــد جمیـــــل  .37
  .الكتاب الجامعي: السعودیة ، جدة

مكتبـة : 1ط: القـاهرة  ، المفاتیح في علم الـنفس-المفاهیم) : م1981(مخیم، محمد صالح  .38
 .مدبولي

األنجلــو  : 3ط، : القــاهرة ، المــدخل إلــى الــصحة النفــسیة ) : م 1979( مخیمــر، صــالح  .39
 دار :العاهـات، مـصر وذوي المرضـى سـیكولوجیة) : م1976( مختـار، حمـزة. المـصریة
 .المعارف

 الهیئة المصریة القاهرة، ،واالجتماعیة النفسیة وقضایاه اإلنسان ):م ١٩٩٣( المغربي، سعد .40
 للكتاب 

العـرب والمـستقبلیات،  ، العربیـة الـسیاسة سـیكولوجیة ) :م1999(أحمـد  النابلـسي، محمـد .41
 . العربیة النهضة دار :بروت 

 المـصریة،الهیئـة : القـاهرة" نظریـة دراسـة" العـدوان سـیكولوجیة): م1995 (النمـر، أسـعد  .42
 .بللكتا العامة

 والنشر، الطبع ملتزم الثانیة، الطبعة ،االجتماعي النفس علم ):م1980(السید، فواد البهي  .43
 .مصر القاهرة، الفكر العربي، دار

 .دار الفكر العربي:3ط: ، القاهرةعلم النفس االجتماعي) : م1981(___________  .44
 .دار النهضة العربیة: ،بیروت ستقدیر الذات والثقة بالنف): م2003(سلیم، مریم  .45
، القـاهرة ، مشكلة العنف والعـدوان لـدى األطفـال والـشباب ) :م2008(سلیمان، سناء محمد  .46

  .علم الكتاب للنشر والتوزیع :1ط
 :، القاهرةوالكبار للصغار الذات تقدیر مقیاس ) :م 1982 (الحمید  عبد الحافظ، لیلى عبد .47

 .النهضة دار
دراسة " ، مفهوم الذات لدى األطفال المحرومین من األم: ) م2002(ي عبد اهللا، نبویة لطف .48

 . جامعة عین شمس، مصر،"مقارنة
دار الفكـــــر : ، اإلســـــكندریة مـــــشكالت الطفـــــل النفـــــسیة ) : م2000( عبـــــد المـــــنعم، محمـــــد  .49

 .الجامعي
، بیـروت ، موسوعة علم النفس والتحلیلـي النفـسى ) : 1993( عبد الفتاح، مصطفى كامل  .50

 . سعاد الصباحدار 
دار ،المنیا، مقیاس كوبر سمیث لتقدیر الذات  ) : 1985( عبد الرحیم، عبد الرحیم بخیت  .51

 .حراء
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 .القاهرة دار :  ، القاهرة  واإلبداع والقلق الهویة ) :م2002( إبراهیم عید، محمد .52
   ، التربیـة النفــسیةموسـوعة علــم الـنفس الحــدیث) : م2002(العیـسوي، عبــد الـرحمن محمــد  .53

 .دار الراتب الجامعیة: الطبعة األولى :للطفل والمراهق ، بیروت 
 .المعارف منشأة :،اإلسكندریةالشخصیة سیكولوجیة ):م2002(____________  .54
دار ومكتبــــة :  ،بیــــروت دراســــات فــــي علــــم الــــنفس االجتمــــاعي): م2007 (_________ .55

 . الهالل للطباعة والنشر
 والعقلیة والسیكوسوماتیة النفسیة ،األمراض العصر أمراض:) 1984 (____________  .56

 .الجامعیة  المعرفة دار :،القاهرة 
 .مكتبة األنجلو المصریة: ، القاهرة الطب النفسي المعاصر) : م 1998(عكاشة ،أحمد  .57
مكتبــة : ، القــاهرة االكتئــاب النفــسي بــین النظریــة والتــشخیص) : م1988(العــسكر، عبــد اهللا  .58

 .االنجلو المصریة
 للطباعـة الفكـر دار :األردن   ،النفـسیة الـصحة ) :م2000(الحمیـد  ي، حنـان عبـدالعنـان .59

 .والنشر
منحنـــى عالجـــي "ســـیكولوجیة العدوانیـــة وترویـــضها ):م2001(العقـــاد، عـــصام عبـــد اللطیـــف  .60

 .، القاهرة ، دار غریب للطباعة والنشرمعرفي جدید 
 القـاهرة  ،عالجهـا سـبابهاأ تشخیـصها الـسلوكیة االضـطرابات ) :م2003(فاید، حسین على  .61

 .القاهرة والتوزیع، طیبة للنشر دار : 
 المكتـب العلمـي اإلسـكندریة، ،تكاملیـة نظـرة واالكتئـاب، العـدوان ): م2001(________ .62

 .األولى الطبعة والتوزیع، والنشر للكمبیوتر
 .مكتبة مصر: القاهرة  ، علم النفس االكلینیكى) : م 1967( فهمي، مصطفى  .63
 .الخانجي مكتب :2ط: القاهرة  ،النفسیة الصحة ) :م1976  (________ .64
 .دار مصر للطباعة:،القاهرةالدوافع النفسیة) : م1960(________  .65
 ط :،القاهرة.التكیف سیكولوجیة قي دراسات: النفسیة الصحة) : م1997(__________  .66

 مكتبة الخانجي ،4
، القـاهرة ، خـصي واالجتمـاعيالتوافق الش ) : 1979( و القطان، محمد على _______  .67

 .مكتبة الخانجى
النفسیة  االضطرابات وبعض الذات مع التحدث ): م2010( و شامخ، بسمة صالح، مهدي .68

 .والتوزیع للنشر صفاء دار ،1 ط ،والسلوكیة
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 :، عمـان)والعـالج األسـباب( والعقلیـة النفـسیة االضطرابات  ):م2010(الصیخان، إبراهیم  .69
 .زیعللنشر والتو صفاء دار

 .الطبعة الثالثة :  ، مصر الطفل والتنشئة االجتماعیة) : م1983(قناوى، هدي محمد  .70
،مكتبة  الخامسة الطبعة : ،القاهرة النفسیة الصحة أسس: ) م1975(القوصي، عبد العزیز  .71

 .المصریة النهضة
 األنجلــــو: القــــاهرة ، 1ج ، كیــــف تقــــوم بالدراســــة الكلینیكیــــة) : م 1980( القطــــان، ســــامیة  .72

 المصریة 
 ،لألبنـاء الـصحة النفـسیة فـي معاصـرة آفـاق : )م 2000 (الـرؤوف  عبـد رمـضان، رشـیدة .73

 .والتوزیع للنشر العلمیة الكتب دار القاهرة،
 . ،القاهرة ،دار النهضة العربیةاألسس العلمیة لنظریة اإلعالم): م1993(رشتي، جیهان  .74
 .الهیئة العامة للكتاب: ، القاهرة  الشباب المصري وأزمة القیم: ) م1997(رضوان، نادیة  .75
 .والدراسات العربیة البحوث معهد :القاهرة ،الشخصیة ) :م 1977 (الشماع، نعیمه  .76
 الخطوات المنهجیة إلعداد البحوث االجتماعیة –البحث العلمي ) : م1998(شفیق، محمد  .77

  .55المكتب الجامعي الحدیث، ص: ، اإلسكندریة 
 .االنجلو المصریة:  ، القاهرة مقیاس قلق المستقبل: ) م2005(شقیر، زینب محمود  .78
دار الفكـر :  ، القـاهرة المشكالت النفسیة عنـد األطفـال) : م1994(الشربیني، زكریا أحمد   .79

 .العربي
الـــدار العلمیـــة :، عمـــانالتنـــشئة االجتماعیـــة للطفـــل) : م2003(الخطیـــب وآخـــرون، إبـــراهیم  .80

 .للنشر والتوزیع
المطـابع  الـسلوك، تعـدیل برامج في ،والتخریبي العدائي السلوك ):م1988(الخطیب، جمال  .81

 .األردن عمان، التعاونیة،
 :ة القـاهر واالجتماعیـة، والتربویـة النفـسیة البحـوث فـي اإلحـصاء): م1970(خیـري، الـسید .82

  .دار النهضة
،القـاهرة " ، محدداتها، قیاسها، نظریتها سیكولوجیة الشخصیة) : م1976(غنیم، سید محمد  .83

 . دار النهضة العربیة: 
  :الكتب المترجمة: ًثالثا 
 :الطـائف .الـدلیم فهـد ترجمـة ،الشخـصیة نظریـات إلـى مـدخل )  1411 .(بـاربرا أنجلـر، .84

 .األدبي الطائف نادي مطبوعات
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، ترجمـة 1ج ، مـشكالت الحیـاة االنفعالیـة) : م1958(انجلش، سیرجون و بیرسون، جیرالـد  .85
 .مكتبة دار الثقافة اإلنسانیة للنشر : 1ط: قاهرةفاروق عبد القادر وآخرون، ال

 دار الكویت، .حامد الفقي ترجمة، .النفسي والعالج اإلرشاد نظریات) : م1990(باترسون  .86
 .القلم

 مصطفى، عادل ترجمة،  واالضطرابات االنفعالیة المعرفي العالج  :)م2000( بیك، ارون .87
 .القاهرة العربیة، األفاق دار ،1ط

 .القاهرة الفاروق، دار ترجمة ،القلق إدارة):  م2006(ن داینز، روبی .88
سلـــسلة عـــالم : الكویـــت.  ، ترجمـــة عـــزت شـــعالنمـــرض القلـــق) : م1988(دافیـــد، شـــیهان  .89

 .المعرفة
 الـدار الطـواب ، سـید ترجمـة ،واالنفعـاالت الدافعیـة الشخـصیة) : م2000(دافیدوف، لینـدا  .90

 .مصر الثقافیة، لالستثمارات الدولیة
شـیخاني ، بیـروت  سـمیر ترجمـة ،الـذاتي التقییم سیكولوجیا): م1998( غوویل يهوك، طون .91

 .الجیل دار  :
 ، ترجمة فرج أحمد وقدري حفني ، القاهرة نظریات الشخصیة) : م 1978( ولیندزي، هول  .92

 . الهیئة المصریة العامة للنشر و التوزیع: 
، 1 .محمـود ،ج حمـدي أحمـد ،ترجمـة الحـروب تنـشب لمـاذا: ) م1996 (كاشـمان، جـرج  .93

 .للكتاب الهیئة المصریة العامة:قاهرة 
منـشورات : بیـروت.  ، ترجمـة حـسین حیـدرعلم النفس الجدید) : م1996(موكیالي، ألیكس  .94

 .عویدات
 دار ، سـالمة العزیـز أحمـد ترجمـة، ،واالنفعـال الدافعیـة): م1988( ج مـوراي، إدوارد .95

 .أولى طبعة الشروق،
 أحمد سالمة ، ترجمة ،  ،والمراهقة الطفولة سیكولوجیة أسس) : م 1986 (وآخرون مسن .96

 .الفالح مكتبة الكویت  ، 
 إعـداد و التعلیمـات، ترجمـة كراسـة ، واتجاهها العدائیة استبانة: ) 1984 ( هوب فولدز و .97

 .فدار المعار: ، القاهرة  الطیب الظاهر أحمد
 كمـال المجـد، واحمـد اصفن علي محمد ترجمة ،المستقل صدمة ) :م1990(توفلر، الفن  .98

 .القاهر والنشر، للطباعة مصر نهضة دار
 ،ترجمة عبد الهادي"العنف حول دراسات". واإلنسان العنف : ) م0199 ( بالس ، توماس .99

 .الطلیعة للطباعة ،دار: بیروت  الرحمن عبد
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  :الرسائل الجامعیة: ًرابعا 
وعالقتـه  لتربیـة الحكومیـة بغـزةالقلـق لـدى طلبـة كلیـة ا) : م 2003(أبـو جهـل، روبـین فـواز  .100

مودعـة بجامعـة  ،" رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة"بتقـدیر الـذات وبعـض المتغیـرات األخـرى ،
 . غزة: القدس المفتوحة 

 ّكـل منهمـا وعالقـة الـذات ومفهـوم الوالدیـة المعاملـة أسـلوب) : 2004(بـدر، فائقـة محمـد  .101
 غیـر أطروحـة دكتـوراه ،بجـدة بتدائیـةاال المرحلـة تلمیـذات مـن عینـة لـدى العـدواني بالـسلوك
  السعودیة العربیة المملكة خالد، الملك ،جامعةمنشورة

قلـــق المـــستقبل وعالقتـــه بكـــل مـــن فاعلیـــة الـــذات ) : م2009(بـــن علـــي، غالـــب بـــن محمـــد  .102
،كلیـة " ةدكتـوراه غیـر منـشوررسـالة "ومستوى الطموح لدى عینة من طالب جامعة الطائف ،

 .رىالتربیة ، جامعة أم الق
بـــأمراض  الكفایـــة الشخـــصیة وتقـــدیر الـــذات وعالقتهمـــا ) : 1995(بنـــیس، نجـــوى الـــسید  .103

 .الزقازیق ، جامعة" رسالة دكتوراه غیر منشورة"االكتئاب لدى المراهقین ، 
مفهـــوم الـــذات لـــدى طلبـــة الجامعـــة األردنیـــة وعالقتـــه  :  )1999(وهیبـــي، أحمـــد  عـــاطف  .104

  .، الجامعة األردنیة" جستیر غیر منشورةرسالة ما"ببعض المتغیرات ذات الصلة، 
دراســة مــشكالت طالبــات المرحلــة الثانویــة بوالیــة الخرطــوم ): م2003(الطیــب، إحــسان آدم  .105

درجــة الــدكتوراه فــي اإلرشــاد النفــسي وموجهــات للتوجیــه واإلرشــاد النفــسي، بحــث مقــدم لنیــل 
 .كلیة التربیة– ،جامعة الخرطوم

ة تقـــدیر الـــذات بـــالقلق األجتمـــاعى لـــدى األطفـــال عالقـــ): م2003(كامـــل، وحیـــد مـــصطفى  .106
 – ، قـــسم علــم الــنفس ، كلیــة التربیــة النوعیــة ببنهـــا رســالة دكتــوراه منــشورةضــعاف الــسمع، 

 جامعة الزقازیق
سمات الشخصیة وعالقتها بقلق المستقبل لدى العاملین ): م2008(كرمیان، صالح حسین  .107

،األكادیمیــة " رســالة ماجـستیر غیــر منــشورة"ا ،بـصورة مؤقتــة مــن الجالیــة العراقیـة فــي اســترالی
 .العربیة المفتوحة الدنمارك ،كلیة اآلداب ،قسم العلوم التربویة والنفسیة واالجتماعیة

 طلبـة لـدى العـدواني بالـسلوك وعالقتـه الـذات تقـدیر): 2013(مجلـي، شـایع عبـد اهللا .108
 فـي وراه منـشورةرسـالة دكتـصـعدة،  بمدینـة األساسـي التعلـیم مرحلـة مـن الصف الثـامن

  .104-59 العدد األول،-29 المجلد -مجلة جامعة دمشق
بنــاء برنــامج إرشــادي وقــائي لــبعض أنمــاط الــسلوك المنحــرف ) : م1998(محمــود، عــصام  .109

 .أطروحة دكتوراه غیر منشورةكلیة التربیة ،جامعة المستنصریة ،) غش ، سرقة ، عدوان(
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 العـالج المعرفـي والعـالج النفـسي فـي أثـر كـل مـن) : م1996(معوض، محمد عبـد التـواب  .110
،كلیــة  " رســالة دكتــوراه غیـر منــشورة"تخفیـف قلــق المـستقبل لــدى عینــة مـن طلبــة الجامعـة ، 

 .التربیة ،جامعة طنطا
 وأنـساقهم القیمیـة للعـدوانیین الممیـزة الشخـصیة الـسمات :)م1986( نـصر، سـمیحة محمـد .111

 . شمس،القاهرة،مصر ة عین،جامع كلیة اآلداب ، منشورة دكتوراه غیر رسالة،
أســــالیب التنــــشئة االجتماعیــــة وعالقتهــــا بالمــــشكالت ) : م1984(ســــالمة، ممدوحــــة محمــــد  .112

 .،جامعة عین شمس " رسالة دكتوراه غیر منشورة"النفسیة في مرحلة الطفولة الوسطى ،
رسـالة  "،والتـشاؤم التفـاؤل بـسمة وعالقتـه المـستقبل قلـق ) :م2005(  شـریف سـعود، ناهـد .113

 .سوریا دمشق، جامعة ،"منشورة غیر وراهدكت
فعالیـــة التـــدریب علـــى الـــضبط الـــذاتي فـــي خفـــض ): هــــ1421(عبـــد الـــرحمن، حنـــان أحمـــد  .114

 رســـالة"الـــسلوك العـــدواني لـــدى عینـــة مـــن تلمیـــذات الـــصفین الخـــامس والـــسادس االبتـــدائي ،
 .نفس،كلیة التربیة ، جامعة الملك سعود ،قسم علم ال"  ،الریاضماجستیر غیر منشورة

المعاملــة الوالدیــة كمــا یــدركها األبنــاء وعالقتهــا ) : م1999(عبــد العزیــز، أیمــن محمــد طــه  .115
رسالة الماجستیر غیر "بالتوافق الذاتي دراسة میدانیة علي طالب الجامعات بوالیة الخرطوم 

 .جامعة الخرطوم–اآلداب في علم النفس " منشورة
التحكم بمفهوم الذات لدى طالب مركز عالقة مركز ) م2005(عبد القادر، عاطف عثمان  .116

 . جامعة النیلینلنیل درجة الماجستیرالحاسوب ونظم المعلومات بالخرطوم ،بحث مقدم 
 وأثـر المـراهقین العـدوانیین، بـسلوك المرتبطـة النفـسیة التغیـرات: ) م1986 (فریـد، عـصام  .117

 ،القـاهرة أسـیوط معـة، جا بـسوهاج التربیـة كلیـة دكتـوراه، رسـالةفـي تعدیله، النفـسي اإلرشـاد
 .،مصر

دراســة عاملیــة للــسلوك العــدواني فــي مرحلــة الطفولــة المتــأخرة، ) : م1987(صــوان، نجــوى  .118
 .  ،كلیة التربیة ، جامعة الزقازیق"رسالة دكتوراه غیر منشورة"

تقــدیر الــذات وعالقتـه بالــسلوك العــدواني لـدى طلبــة المرحلــة ) : م2003(ضـیدان، الحمیــدي محمـد  .119
ــــة الریــــاض ،المتوســــطة ب ــــة " رســــالة ماجــــستیر منــــشورة"مدین ــــوم األمنی ــــایف العربیــــة للعل ــــة ن ،أكادیمی

 .،الریاض
  الدوریات : ًخامسا
مــستوى التوجــه نحــو المــستقبل وعالقتــه بــبعض ) :  م2003(أبــو الهــدي، إبــراهیم  محمــود  .120

 ، 38، المجلــــة المــــصریة للدراســــات النفــــسیة، العــــدد "االضــــطرابات لــــدى الــــشباب الجــــامعي
 .مجلد الثالث عشرال
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فـي البیئـة  األطفـال لـدى الـسلوكیة المـشكالت قائمـة بنـاء) : م1993 (أبـو ناهیـة، صـالح  .121
 .،غزة،فلسطین األول ،العددالتربوي التقویم والقیاس مجلة، غزة بقطاع الفلسطینیة

  دراسة:العدواني السلوك أبعاد )م1995 ( سید اهللا، معتز و عبد اهللا عبد عباة، صالح أبو .122
 .یولیو الثالث، العدد القاهرة، ،نفسیة دراسات مجلة مقارنة، ملیةعا

العدوانیـة وعالقتهــا ): م1994( نبیـل محمـد الحمیــد،  سـلیمان و عبـد اهللا إبـراهیم، عبـد .123
  . ، السنة الثامنة30 ، العدد مجلة علم النفسبموضوع الضبط وتقدیر الذات ، 

 المـراهقین  لـدى الخرافیـة  اتالمعتقـد بعـض ):م2003(محمـد صـبري  إسـماعیل، إیمـان .124
 تـصدرها, للدراسـات النفـسیة المـصریة المجلـة .لالنجـاز والدافعیـة بقلـق المـستقبل وعالقتهـا
 . القاهرة  38 ) العدد ,( 13 ) المجلد المصریة للدراسات النفسیة ، الجمعیة

 ةالجالیـ لـشباب بقلـق المـستقبل والتـشاؤم التفـاؤل سـمة عالقـة): 2010(عبـاس اإلمـامي، .125
 مدینة -الدنمارك -العربیة

الفــروق بـین طلبـة وطالبـات جامعــة الكویـت فـي القلــق ) : م2003(األنـصاري، بـدر محمـد   .126
 . لمركز اإلرشاد النفسيمجلد المؤتمر الدولي العاشر:  واالكتئاب ، جامعة عین شمس

 مــصادر الــضغوط النفــسیة كمــا یــدركها الطلبــة الجــامعین): م2010(بــن الطــاهر، التیجــاني  .127
مجلـة العلـوم وعالقتها بقلق المستقبل ،دراسـة مقارنـة علـى عینـة مـن طلبـة جامعـة األغـواط ،

 ).1( ،العدد اإلنسانة واالجتماعیة
غیـر المتفـوقین  تقدیر الذات لـدى الطلبـة المتفـوقین و): 1993(جبریل، عبد الخالق موسى  .128

ادة البحـث العلمـي ، عـن عمـ  السلـسلة ، العلـوم اإلنـسانیة ، تـصدرمجلـة دراسـات،دراسـیا ، 
 .الجامعة األردنیة ، عمان

العالقــة بــین مــصادر الــضغط التــي یعــاني منهــا ) : م1997(داود، نــسیمه و، حمــدي، نزیــه  .129
 .، العلوم التربویة، عمانمجلة دراساتالطلبة ومفهوم الذات لدیهم، 

الدیــة، الــسلوك العــدواني وعالقتــه بأســالیب المعاملــة الو): م2004( الحمیــدي، مبــارك حمــد  .130
 . جامعة مجلة مركز البحوث التربویة

قلـــق المــــستقبل لـــدى الـــشباب المتخــــرجین مـــن الجامعــــات ): م1999(حـــسن، محمـــد شــــمال  .131
 .،لبنان249 الخلیج للجزیرة العربیة،العدد مجلة دراسات،

ٕالسلوك العـدواني وادراك األبنـاء للمعاملـة  ): م1990(السیدعلى ، و سلیمان،  محمد ، حسنینمحمد .132
ــــة، الوا بحــــوث  ،دراســــة تنبؤیــــة ،الجمعیــــة المــــصریة للدراســــات النفــــسیةلدیــــة فــــي التنــــشئة االجتماعی

 .القاهرة.الجزء الثانيالمؤتمر السادس 
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 المجلـة المـصریة ، التطـرف وظـاهرة شـبابنا ) :م1993(الظـاهر  عبـد الطیـب، محمـد .133
 .6العدد ، النفسیة للدراسات

 . واألمـن النفـسي الوالدیـة بالتنشئة عالقته يف الذات تقدیر ):1989 ( الدین كفافي، عالء .134
 العلـوم مجلـةالعلمـي،  النـشر ،مجلـس الكویـت جامعـة . الـذات تقـدیر عملیـة فـي دراسـة

 .والثالثون الخامس العدد ، التاسع المجلد ، االجتماعیة
 كلیـات طلبـة لـدى المـستقبل  قلـق):2013(، محمـد أحمـد ونعـیم، مـازن محمـودالمـومني .135

ضــوء بعــض المتغیرات،المجلــة األردنیــة فــي العلــوم  فــي الجلیــل قــةمنط فــي المجتمــع
 .185-2،173،عدد9التربویة،مجلد

 مجلـةبـبعض المتغیـرات  وعالقتـه الـشباب عنـد المـستقبل قلـق): ت:ب(محمـد، هبـة مویـد  .136
 .،العدد السادس والعشرون والسابع والعشرون البحوث النفسیة والتربویة 

االجتماعیــة فــي تكــوین الــسلوك  دور التنــشئة) : م2008(مــصطفى، طــالل عبــد المعطــي  .137
 . قسم علم االجتماع – جامعة دمشق: الدیمقراطي 

 جامعـة  ،االجتماعیـة العلـوم مجلـة العـدوان، سـیكولوجیة) م1995(مرسـي، كمـال إبـراهیم  .138
 ).2(الكویت العدد 

 ممجلـة العلـو ،بالخـارج العـاملین أبنـاء لـدى المـستقبل قلـق ) :م2005( مختـار، جمـال .139
  .القاهرة ،1 العدد ،التربویة

، الهیئـة  الـنفس علـم مجلـة " والعنـف العـدوان سـیكولوجیة فـي)  : م1987 (المغربـي، سـعد  .140
 .،القاهرة، مصر1 .للكتاب،العدد العامة المصریة

العـدواني لـدى  الـسلوك لخفض مقترح إرشادي برنامج ): ١٩٩٣(و قاسم، نادر  نبیل، حافظ .141
اإلرشـاد  ،مركـز ،كلیة التربیـةالنفـسي مجلـة اإلرشـادغیرات،المت بعـض ضـوء فـي األطفـال

 .القاهرة،مصر. ١٤٣،١٧٧ األول،ص النفسي،العدد
 بالوحـدة الشعور المعاناة االقتصادیة في تقدیر الذات) : م 1991(سالمة، ممدوحة محمد  .142

عــــن رابطــــة  ، تــــصدر3،ج1 ، كمجلــــة دراســــات نفــــسیةالنفــــسیة لــــدى طلبــــة الجامعــــة ، 
 . لنفسیین المصریة ، القاهرةاألخصائیین ا

مقارنة نحو الذكاء ونحو تقدیر الذات في الطفولة ) : م 1987( سالمة، فاروق عبد الفتاح  .143
العــدد ، المجلــد الثــاني ، جامعــة الزقــازیق ،  مجلــة كلیــة التربیــة ،دراســة میدانیــة ، والمراهقــة 

 .ینایر، الثالث 
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المرحلـة  ر الـذات لـدى عینـة مـن أطفـالبنـاء مقیـاس تقـدی): 1992( سـلیمان، عبـد الـرحمن  .144
للكتـاب ، العـدد الرابـع   ، الهیئـة المـصریة العامـةمجلة علم النفساالبتدائیة في دولة قطر ، 

 .والعشرین ، القاهرة
قلــق المــستقبل المهنــي لــدى طــالب ) 2007(.شــاكر والمحامیــد، محمــد الــسفاسفة، .145

، )3 (8علـوم التربویـة والنفـسیة،الجامعات األردنیة وعرقته بـبعض المتغیـرات ، مجلـة ال
127-142 . 

 ومخـاوف والحاضـر الماضـي خبـرات  القلـق، مـسببات): م1993(عبـد البـاقي، سـلوى  .146
 العـدد ،) 8( المجلـد الحدیثـة، التربیـة ربطـة عـن تـصدر ،مجلـة دراسـات التربویـة المـستقبل،

)85.( 
لحیـــاة والـــضغوط قلـــق المـــستقبل وعالقتـــه بمعنـــى ا) : م2010(عبـــد الحلـــیم، أشـــرف محمـــد  .147

لإلرشــاد النفــسي بجامعــة المــؤتمر الــسنوي الخــامس عــشر النفــسیة لــدى عینــة مــن الــشباب ،
 .أكتوبر4-3عین شمس 

 المـدارس الوالدیـة لطلبـة المعاملـة مقیاس بناء) : م م1991 ( المغیصب العزیز، أنور عبد .148
 جامعـة ،التربیـة ةكلیـ حولیـة القطـري، المجتمـع فـي األبنـاء یـدركها كمـا والجامعـات الثانویـة

 .8 العدد ،قطر
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  املالحق
1 
   المحكمین لألدوات جمع البیاناتیوضح أسماء األساتذة

  مكان العمل  الدرجة العلمیة  االسم   م
    قسم علم النفس-جامعة النیلین  أستاذ مشارك   الرشید إسماعیل.د  1
   علم النفس-جامعة دنقال  .أستاذ مساعد  محجوب الصدیق محمد.د  2
  لنفسقسم علم ا-جامعة ام درمان اإلسالمیة .أستاذ مساعد  حسین عبد اهللا  .د  3
   قسم العلوم النفسیة والتربویة-جامعة دنقال  .أستاذ مساعد  عثمان عبد اهللا.د  4
قسم علم نفس أستاذ مساعد              –جامعة النیلین .أستاذ مساعد  سماح مصطفى محمد.د  5
 قسم علم نفس -جامعة النیلین   .أستاذ مساعد  أم كلثوم أحمد  .د  6
  قسم علم نفس- جامعة النیلین  .مساعدأستاذ   أشرف محمد أحمد.د  7
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 )2(ملحق 

  مقياس تقدير الذات الصورة األصلية
 :العائلي الذات تقدیر :األول المحور

ـــــــــــــق   العبارة  م أواف
  بشدة 

ــــــــــق   ال أوافق   أوافق ال أواف
  بشدة

         .بي فخوران والدي   .1
          .في المنزل األسرة من إهمال أجد   .2
          .علي یمكن االعتماد بأنه إحساس ینالوالد لدى   .3
         .عني یتخلیان والداي   .4
 ٌأقوم التي األعمال نظري في وجهة فهم والداي یحاول   .5

 .بها

        

         .الكثیر مني والداي یتوقع   .6
          .أسرتي في مهم شخص أنا   .7
          .المنزل في فیه غیر مرغوب شخص بأنني أحس   .8
 في ًناجحا ًشخصاسأكون  بأنني یعتقدان والداي   .9

 .المستقبل

        

          .أسرة أخرى في ولدت كنت لو أتمنى .10
 :المدرسي الذات تقدیر :الثاني المحور

          .الكثیر مني یتوقعون المعلمون   .11
          .اآلخرین مثلي مثل األشیاء فعل في جید أنا .12
         .في المدرسة الفائدة عدیم بأنني أشعر .13
         .بدرجاتي فخور أنا .14
للطالب  بالنسبة علیه مما هي لي صعوبة أكثر لمدرسةا .15

 .اآلخرین

        

 أقوم التي الواجبات سعداء من یكون ما عادة المعلمون .16

 .بأدائها

        

          .یفهمونني ال المدرسین معظم .17
          .الفصل في مهم شخص أنا .18
 على أحصل ال الجهد فأني من بذلت مهما أنني یبدو .19

 .أستحقها الدرجات التي
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منذ  درسوني الذین بنوعیة المعلمین محظوظ أنني أشعر .20
 .اآلن حتى بالمدرسة التحاقي

        

  )األصدقاء جماعة(الرفاقي الذات تقدیر :الثالث المحور
         .عمري نفس في كثیرون أصدقاء لدي .21
          .عمري نفس هم في الذین اآلخرین مثل ًمحبوبا لست .22
 هم ممن اآلخرین الذین مثل كثیرة عالقات لدي لیست .23

 .عمري نفس في

        

          .ما یضایقوني ًغالبا عمري نفس من األشخاص .24
 من وأنه ًمرح كثیرا أنني یعتقدون األصحاب بعض .25

 .معهم أكون أن الممتع

        

          .لست مثلهم ألنني زمالئي أتجنب ما عادة .26
         .كانوا مثلي لو یتمنون آخرون أشخاص .27
 عندي حتى یكون ًمختلفا ًصاشخ كنت لو أتمنى .28

 .كثیرین أصدقاء

        

 للمجموعة على قادة التصویت قرروا أصدقائي أن لو .29

 .العلیا القیادیة المراكز ینتخبونني ضمن فسوف

        

 یلجأ الشخص الذي فلست مشكلة هناك یكون عندما .30

 .للمساعدة الرفاق إلیه
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  )3(ملحق 
  املبدئيةالذات الصورة مقياس تقدير 

أوافق   أوافق   العبارة  م
  لحد ما

ال 
  أوافق 

       .بي فخور والدي   .1
        .في المنزل األسرة من إهمال أجد   .2
        .علي یمكن االعتماد بأنه إحساس الوالدین لدى   .3
       .عني یتخلیان والداي   .4
        .بها ٌأقوم التي األعمال نظري في وجهة فهم والداي یحاول   .5
       .الكثیر مني والداي عیتوق   .6
        .أسرتي في مهم شخص أنا   .7
        .المنزل في فیه غیر مرغوب شخص بأنني أحس   .8
        .المستقبل في ًناجحا ًسأكون شخصا بأنني یعتقدان والداي   .9

       .أسرة أخرى في ولدت  أنني  لو أتمنى   .10
       .الكثیر مني یتوقعون أساتذتي    .11
        .اآلخرین  مثلمثلي األشیاء فعل في جید أنا   .12
       .في الجامعة الفائدة عدیم بأنني أشعر   .13
       .بدرجاتي فخور أنا   .14
       .للطالب اآلخرین بالنسبة علیه مما هي لي صعوبة أكثر الدراسة بالجامعة   .15
        .بأدائها أقوم التي الواجبات سعداء من یكون ما عادة األساتذة   .16
       .یفهمونني ال أساتذتي معظم   .17
        .قاعة الدراسة في مهم صشخ أنا   .18
       .أستحقها الدرجات التي على أحصل ال الجهد فأني من بذلت مهما    .19
 بالجامعة منذ التحاقي درسوني الذین بنوعیة المعلمین محظوظ أنني أشعر   .20

 .اآلن حتى
      

       .عمري نفس في كثیرون أصدقاء لدي   .21
        .عمري نفس هم في الذین اآلخرین مثل ًمحبوبا لست   .22
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        .عمري نفس في هم ممن اآلخرین الذین مثل كثیرة عالقات لدي لیست   .23
        .ما یضایقوني ًغالبا عمري نفس من األشخاص   .24
       .معهم أكون أن الممتع من وأنه ًمرح كثیرا أنني یعتقدون األصحاب بعض   .25
       .لست مثلهم ألنني زمالئي أتجنب ما عادة   .26
       .ثليكانوا م لو یتمنون آخرون أشخاص   .27
ینتخبونني  فسوف للمجموعة على قادة التصویت قرروا أصدقائي أن لو   .28

 .العلیا القیادیة المراكز ضمن
      

       .للمساعدة الرفاق إلیه یلجأ الشخص الذي فلست مشكلة هناك یكون عندما   .29
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  )4(ملحق 
  مقياس تقدير الذات الصورة النهائية

 أوافق  أوافق  العبارة  م
  لحد ما

  ال أوافق

       .بي فخور والدي   .1
        .في المنزل األسرة من إهمال أجد   .2
        .علي یمكن االعتماد بأنه إحساس الوالدین لدى   .3
       .عني یتخلیان والداي   .4
        .بها ٌأقوم التي األعمال نظري في وجهة فهم والداي یحاول   .5
       .الكثیر مني والداي یتوقع   .6
        .يأسرت في مهم شخص أنا   .7
        .المنزل في فیه غیر مرغوب شخص بأنني أحس   .8
        .المستقبل في ًناجحا ًسأكون شخصا بأنني یعتقدان والداي   .9

       .أسرة أخرى في ولدت  أنني  لو أتمنى   .10
       .الكثیر مني یتوقعون أساتذتي    .11
        .اآلخرین مثلي مثل األشیاء فعل في جید أنا   .12
       . الجامعةفي الفائدة عدیم بأنني أشعر   .13
       .بدرجاتي فخور أنا   .14
للطالب  بالنسبة علیه مما هي لي صعوبة أكثر الدراسة بالجامعة   .15

 .اآلخرین
      

        .بأدائها أقوم التي الواجبات سعداء من یكون ما عادة األساتذة   .16
       .یفهمونني ال أساتذتي معظم   .17
        .قاعة الدراسة في مهم شخص أنا   .18
       .أستحقها الدرجات التي على أحصل ال هد فأنيالج من بذلت مهما    .19
 منذ التحاقي درسوني الذین بنوعیة المعلمین محظوظ أنني أشعر   .20

 .اآلن حتى بالجامعة
      

       .عمري نفس في كثیرون أصدقاء لدي   .21
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        .عمري نفس هم في الذین اآلخرین مثل ًمحبوبا لست   .22
        .عمري نفس في هم منم اآلخرین الذین مثل كثیرة عالقات لدي لیست   .23
       .ما یضایقوني ًغالبا عمري نفس من األشخاص   .24
       .معهم أكون أن الممتع من وأنه ًمرح كثیرا أنني یعتقدون األصحاب بعض   .25
       .لست مثلهم ألنني زمالئي أتجنب ما عادة   .26
       .كانوا مثلي لو یتمنون آخرون أشخاص   .27
ینتخبونني  فسوف للمجموعة ةعلى قاد التصویت قرروا أصدقائي أن لو   .28

 .العلیا القیادیة المراكز ضمن
      

 الرفاق إلیه یلجأ الشخص الذي فلست مشكلة هناك یكون عندما   .29

 .للمساعدة
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  )5(ملحق 
   الصورة األصليةقلق املستقبلمقياس 

موافق   موافق  العبارة   م
  تماما 

غیر   غیر موافق
موافق 
  تماما

ال أستطیع 
  دید رأیيتح

            ًیجعلني التفكیر في المستقبل متشائما  1
            یخیفني التغیر الذي یمكن أن یطرأ على العالم  2
تقلقني التغیرات السیاسیة المتوقع حدوثها في   3

  المستقبل
          

            أشعر بعدم األمان بالنسبة لحیاتي في المستقبل  4
            بلیصیبني القلق على ما یحدث لي في المستق  5
            یشغل التفكیر حیاتي بخصوص المستقبل  6
            یقلقني التفكیر في المستقبل  7
            ًیجعلني التفكیر في حیاتي المستقبلیة مضطربا  8
            تراودني فكرة موت شخص عزیز على  9
            ًتنتابني وساوس بأنني سأموت قریبا  10
            تشغلني مشكلة غالء األسعار باستمرار  11
            یقلقني ما یطرأ على القیم من تغیرات  12
            أخشى دائما من زیادة موجة العنف والعنف المضاد   13
            أشعر بأن المستقبل سیمثل لي مشكلة  14
            أشعر بالطمأنینة والهدوء بالنسبة لحیاتي المستقبلیة   15
            أشعر بقلق شدید بمستقبل وألدي في المستقبل  16
أعتقد أن التفكیر في المستقبل هو المصدر األساسي   17

  لقلقي
          

            یشغلني التفكیر في الكوارث الطبیعیة المتوقعة  18
            ًأعتقد أن معدل الوفیات ستزداد مستقبال  19
            ًیضایقني كثیرا الحدیث عن الموت   20
            )الوبائیة(أخشى من انتشار األمراض الخطیرة   21



 153

            أخشى من انتشار الحروب واستخدام األسلحة الفتاكة  22
            أخشى من نقص المیاه في المستقبل  23
            تشغلني نسبة الزیادة المستمرة في السكان  24
            أشك في أنني حققت طموحي الدراسي  25
            ًأشعر بأنني سكون مستقرا في حیاتي القادمة  26
متفوقین في مجال أشعر بأنني سكون من ال  27

  تخصصي
          

            أشعر بأنني لن أحقق السعادة  في حیاتي القادمة   28
            أخشى من صعوبة الحصول على عمل في المستقبل   29
            یشغلني التفكیر في احتمال فشلي في حیاتي األسریة  30
            أعتقد أن حیاتي المستقبلیة ستكون سعیدة  31
ي احتمال فشلي في تحقیق السعادة  یشغلني التفكیر ف  32

  ًمستقبال
          

            ًتراودني كثیرا فكرة إصابتي بمرض خطیر  33
            أخاف من الموت  34
            أشعر بأن المستقبل غامض  35
            یقلقني تأخر سن الزواج بین الشباب  36
أخشى من زیادة اآلثار السلبیة لتقنیات الحدیثة مثل   37

  )النترنت ،الهواتف المحمولةالفضائیات و ا(
          

            أخشى على صحتي من تلوث البئیة  38
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  )6(ملحق 
   الصورة املبدئيةقلق املستقبلمقياس 

  ال أوافق  أوافق لحد ما  أوافق  العبارة  م
       .أشعر بغموض مستقبلي ومستقبل أسرتي   .1
       أشعر بالتشاؤم عندما أفكر في المستقبل    .2
       .مان لحیاتي المستقبلیةأشعر بعدم األ   .3
       أخشى دائما من زیادة موجة العنف والعنف المضاد    .4
       يأشعر بأن مشكلتي في مستقبل   .5
        )الوبائیة(أخشى من انتشار األمراض الخطیرة    .6
        أخشى من انتشار الحروب واستخدام األسلحة الفتاكة   .7
أخشى من صعوبة الحصول على فرصة عمل تناسبني في    .8

  المستقبل
      

        یشغلني التفكیر في احتمال فشلي في حیاتي األسریة   .9
        تخیفني التغیر السلبیة التي یمكن أن یطرأ على حیاتي   .10
        أنا قلق من التغیرات السیاسیة المتوقع حدوثها في المستقبل   .11
        تشغلني مشكلة غالء األسعار باستمرار   .12
        طبیعیة المتوقعةیشغلني كثیرا التفكیر في الكوارث ال   .13
        ًتشغلني كثیرا مشكلة الزیادة المستمرة في السكان   .14
        شك في تحقیق طموحاتي المستقبلیة   .15
        یقلقني تأخر سن الزواج بین الشباب   .16
أخشى من زیادة اآلثار السلبیة للتقنیات الحدیثة مثل    .17

  ).الفضائیات و االنترنت ،الهواتف المحمولة(
      

        ًق لما سیحدث لي مستقبالینتابني القل   .18
        یشغل التفكیر حیاتي بخصوص المستقبل   .19
        ًیجعلني التفكیر في حیاتي المستقبلیة مضطربا   .20
        یقلقني ما یطرأ على القیم من تغیرات   .21
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        أعتقد أن التفكیر في المستقبل هو المصدر األساسي لقلقي   .22
        أشعر بأنني سأكون من المتفوقین في مجال عملي   .23
یشغلني التفكیر في احتمال فشلي في تحقیق السعادة     .24

  ًمستقبال
      

        یشغلني التفكیر في احتمال فشلي في حیاتي األسریة   .25
        أخاف من موت أشخاص مقربین لي   .26
        تنتابني وساوس بالموت القریب   .27
        ًأعتقد أن معدل الوفیات ستزداد مستقبال   .28
        موتًیضایقني كثیرا الحدیث عن ال   .29
        أخاف من الموت   .30
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  )7(ملحق 
  النهائية الصورة قلق املستقبلمقياس 

  ال أوافق  أوافق لحد ما  أوافق  العبارة  م
       .أشعر بغموض مستقبلي ومستقبل أسرتي   .1
       أشعر بالتشاؤم عندما أفكر في المستقبل    .2
       .أشعر بعدم األمان لحیاتي المستقبلیة   .3
       دائما من زیادة موجة العنف والعنف المضاد أخشى    .4
       يأشعر بأن مشكلتي في مستقبل   .5
        )الوبائیة(أخشى من انتشار األمراض الخطیرة    .6
        أخشى من انتشار الحروب واستخدام األسلحة الفتاكة   .7
أخشى من صعوبة الحصول على فرصة عمل تناسبني في    .8

  المستقبل
      

        تمال فشلي في حیاتي األسریةیشغلني التفكیر في اح   .9
        تخیفني التغیر السلبیة التي یمكن أن یطرأ على حیاتي   .10
        أنا قلق من التغیرات السیاسیة المتوقع حدوثها في المستقبل   .11
        تشغلني مشكلة غالء األسعار باستمرار   .12
        یشغلني كثیرا التفكیر في الكوارث الطبیعیة المتوقعة   .13
         مشكلة الزیادة المستمرة في السكانًتشغلني كثیرا   .14
        شك في تحقیق طموحاتي المستقبلیة   .15
        یقلقني تأخر سن الزواج بین الشباب   .16
أخشى من زیادة اآلثار السلبیة للتقنیات الحدیثة مثل    .17

  ).الفضائیات و االنترنت ،الهواتف المحمولة(
      

        ًینتابني القلق لما سیحدث لي مستقبال   .18
        التفكیر حیاتي بخصوص المستقبلیشغل    .19
        ًیجعلني التفكیر في حیاتي المستقبلیة مضطربا   .20
        یقلقني ما یطرأ على القیم من تغیرات   .21
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        أعتقد أن التفكیر في المستقبل هو المصدر األساسي لقلقي   .22
        أشعر بأنني سأكون من المتفوقین في مجال عملي   .23
ي في تحقیق السعادة  یشغلني التفكیر في احتمال فشل   .24

  ًمستقبال
      

        یشغلني التفكیر في احتمال فشلي في حیاتي األسریة   .25
        أخاف من موت أشخاص مقربین لي   .26
        تنتابني وساوس بالموت القریب   .27
        ًأعتقد أن معدل الوفیات ستزداد مستقبال   .28
        ًیضایقني كثیرا الحدیث عن الموت   .29
        أخاف من الموت   .30
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  )8(ملحق 
  مقياس السلوك العدواني الصورة األصلية

  ال أوافق  أوافق لحد ما  أوافق  العبارة  الرقم

        أشعر بالتوتر عندما یسيء اآلخرین الظن بي   .1
        أنا شخص یحترم ویقدر اآلخرین   .2
        .لدى رغبة في الحط من قیمة األشیاء    .3
الرغبـة فـي تحطـیم كــل شـيء تقـع علیــه ًعنـدما أكـون متـضایقا أشــعر ب   .4

  .عیناي 
      

أشـــعر بالرغبـــة فـــي تحـــدي ومواجهـــة أي شـــخص ال یتفـــق مـــع آرائـــي    .5
  .وتصرفاتي 

      

أتجنب الوقـوع فـي المواقـف المحبطـة بهـدف االبتعـاد عـن الـصراعات    .6
  مع اآلخرین

      

        .أقوم بمشاجرات كثیرة مع زمالئي    .7
        .م أثور وأغضب عندما أشعر أنني مظلو   .8
أشــعر بالــسخط علـــى اآلخــرین الـــذین یحــصلون علـــى امتیــازات أكثـــر    .9

  .مني 
      

أشعر بالتوتر عندما یحـاول شـخص مـا تـشتیت انتبـاهي عمـا أقـوم بـه    .10
  .من أعمال 

      

        .أشعر بالرغبة في إلحاق األذى باآلخرین    .11
        .أحب مشاهدة أفالم العنف    .12
        یتهمني أصحابي بأني شخص مشاكس   .13
        .أشعر باالستیاء من كل شيء    .14
        .أغضب من نفسي في بعض الحاالت التي ال ترضیني    .15
        أسب وشتم اآلخرین   .16
        .أغیر طریقي لكي أتجنب مقابلة شخص ما    .17
        .أستسلم بسهولة عندما تواجهني مشكلة صعبة    .18
        .أشعر بفقدان الثقة بنفسي    .19

        .أواجه إساءة اآلخرین لي باإلساءة    .20
        .أشعر بأنني سریع الغضب    .21
        .أستطیع التحكم بانفعاالتي    .22
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        .أسيء فهم ظن اآلخرین بي    .23
        .أنا شخص حساس جدا    .24
        أشعر بالرغبة في إلحاق األذى بنفسي   .25
        .أكره اآلخرین    .26
        .لدى الرغبة في استغالل اآلخرین    .27
        .ن ما أفعله أتضایق عندما یبدى اآلخرون اقتراحات بشأ   .28
        .أشعر بالسكینة الداخلیة والرضي معظم الوقت    .29
        .أثور وأغضب عندما أحس أن اآلخرین یستغلوني   .30
        .أسعى نحو االنتقام من نفسي في حالة تأمر اآلخرین ضدي   .31
        .أشغل نفسي بعمل آخر عندما یتشاجر آخرین أمامي   .32
        .ت العنیفةأداوم على قراءة القصص الذات المغامرا   .33
        .أتمتع بتلف األشیاء   .34
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  )9(ملحق 
  املبدئيةمقياس السلوك العدواني الصورة 

  ال أوافق  أوافق لحد ما  أوافق  العبارة  الرقم

        أشعر بالتوتر عندما یسيء اآلخرین الظن بي   .1

        أنا شخص یحترم ویقدر اآلخرین   .2

        . األشیاء لدى رغبة في الحط من قیمة   .3

        .ًعندما أكون متضایقا أشعر بالرغبة في تحطیم كل شيء تقع علیه عیناي    .4
أشـعر بالرغبــة فــي تحــدي ومواجهـة أي شــخص ال یتفــق مــع    .5

  .آرائي وتصرفاتي 
      

أتجنـــب الوقـــوع فـــي المواقـــف المحبطـــة بهـــدف االبتعـــاد عـــن    .6
  الصراعات مع اآلخرین

      

        .ئي أقوم بمشاجرات كثیرة مع زمال   .7

        .أثور وأغضب عندما أشعر بأنني مظلوم    .8

أشعر بالسخط على اآلخرین الذین یحصلون علـى امتیـازات    .9
  .أكثر مني 

      

أشعر بالتوتر عندما یحاول شخص ما تـشتیت انتبـاهي عمـا    .10
  .أقوم به من أعمال 

      

        .أشعر بالرغبة في إلحاق األذى باآلخرین    .11

        أتمتع بتلف األشیاء    .12

        یتهمني أصحابي بأني شخص مشاكس   .13

        .أشعر باالستیاء من كل شيء   .14

        .أغضب من نفسي في بعض الحاالت التي ال ترضیني    .15

        أسب وشتم اآلخرین   .16

        .أغیر طریقي لكي أتجنب مقابلة شخص ما    .17

        .أستسلم بسهولة عندما تواجهني مشكلة صعبة    .18

        .أشعر بفقدان الثقة بنفسي    .19

        .أواجه إساءة اآلخرین لي باإلساءة    .20
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        .أشعر بأنني سریع الغضب مع اآلخرین   .21

        .أستطیع التحكم بانفعاالتي    .22

        .أسيء فهم ظن اآلخرین بي    .23

        .أنا شخص حساس جدا    .24

        أشعر بالرغبة في إلحاق األذى باألشیاء من حولي   .25

        أكره اآلخرین الذین ال اتفق معهم   .26

        .لدى الرغبة في استغالل اآلخرین    .27

        .أتضایق عندما یبدى اآلخرون اقتراحات بشأن ما أفعله    .28

        .أشعر بالسكینة الداخلیة والرضا معظم الوقت    .29

        .أثور وأغضب عندما أحس أن اآلخرین یستغلوني   .30

أســـعى نحـــو االنتقـــام مـــن كـــل شـــيء حـــولي فـــي حالـــة تـــأمر    .31
  .اآلخرین ضدي

      

        . نفسي بعمل آخر عندما یتشاجر آخرین أماميأشغل   .32

        أضبط نفسي عندما أغضب    .33

        .أتمتع بتلف األشیاء   .34
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  )10(ملحق 

  مقياس السلوك العدواني الصورة النهائية
  ال أوافق  أوافق لحد ما  أوافق  العبارة  الرقم

        أشعر بالتوتر عندما یسيء اآلخرین الظن بي   .1
        حترم ویقدر اآلخرینأنا شخص ی   .2
        .لدى رغبة في الحط من قیمة األشیاء    .3
ًعنـدما أكـون متـضایقا أشــعر بالرغبـة فـي تحطـیم كــل شـيء تقـع علیــه    .4

  .عیناي 
      

أشـــعر بالرغبـــة فـــي تحـــدي ومواجهـــة أي شـــخص ال یتفـــق مـــع آرائـــي    .5
  .وتصرفاتي 

      

راعات أتجنب الوقـوع فـي المواقـف المحبطـة بهـدف االبتعـاد عـن الـص   .6
  مع اآلخرین

      

        .أقوم بمشاجرات كثیرة مع زمالئي    .7
        .أثور وأغضب عندما أشعر بأنني مظلوم    .8
أشــعر بالــسخط علـــى اآلخــرین الـــذین یحــصلون علـــى امتیــازات أكثـــر    .9

  .مني 
      

أشعر بالتوتر عندما یحـاول شـخص مـا تـشتیت انتبـاهي عمـا أقـوم بـه    .10
  .من أعمال 

      

        .إلحاق األذى باآلخرین أشعر بالرغبة في    .11
        أتمتع بتلف األشیاء    .12
        یتهمني أصحابي بأني شخص مشاكس   .13
        .أشعر باالستیاء من كل شيء   .14
        .أغضب من نفسي في بعض الحاالت التي ال ترضیني    .15
        أسب وشتم اآلخرین   .16
        .أغیر طریقي لكي أتجنب مقابلة شخص ما    .17
        .هني مشكلة صعبة أستسلم بسهولة عندما تواج   .18
        .أشعر بفقدان الثقة بنفسي    .19

        .أواجه إساءة اآلخرین لي باإلساءة    .20
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        .أشعر بأنني سریع الغضب مع اآلخرین   .21
        .أستطیع التحكم بانفعاالتي    .22
        .أسيء فهم ظن اآلخرین بي    .23
        .أنا شخص حساس جدا    .24
         حوليأشعر بالرغبة في إلحاق األذى باألشیاء من   .25
        أكره اآلخرین الذین ال اتفق معهم   .26
        .لدى الرغبة في استغالل اآلخرین    .27
        .أتضایق عندما یبدى اآلخرون اقتراحات بشأن ما أفعله    .28
        .أشعر بالسكینة الداخلیة والرضا معظم الوقت    .29
        .أثور وأغضب عندما أحس أن اآلخرین یستغلوني   .30
 كـــل شـــيء حـــولي فـــي حالـــة تـــأمر اآلخـــرین أســـعى نحـــو االنتقـــام مـــن   .31

  .ضدي
      

        .أشغل نفسي بعمل آخر عندما یتشاجر آخرین أمامي   .32
        أضبط نفسي عندما أغضب    .33
        .أتمتع بتلف األشیاء   .34
  
  
  


