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 :الممخص
ىدفت ىذه الدراسة الى الكشؼ عف العالقة بيف السعي لمحفاظ عمى الكرامة 

قياس السعي لمحفاظ عمى  -1والعدواف لدى طمبة الجامعة ،وذلؾ مف خالؿ 
المقارنة في الكرامة وفؽ متغير النوع  -2الكرامة والعدواف لدى طمبة الجامعة.  

 -المقارنة في الكرامة عمى وفؽ متغير التخصص)عممي -3اناث(.  -)ذكور
المقارنة في -5قياس السموؾ العدواني لدى طمبة الجامعة . -4انساني(. 

المقارنة في السموؾ  -6اناث(. -العدواف عمى وفؽ متغير النوع )ذكور
يف ايجاد العالقة ب -7انساني (. -العدواني عمى وفؽ متغير التخصص)عممي 

الكرامة والسموؾ العداوني .ولغرض قياس متغيرات البحث ، قاـ الباحث ببناء 
( فقرة 28اداتيف ،احداىما لقياس السعي لمحفاظ عمى الكرامة تكونت مف )

مف صدؽ االداتيف قاـ  ولمتأكد( فقرة .44،والثانية لقياس العدواف تكونت مف )
مف المحكميف في الباحث بحساب الصدؽ الظاىري بعرضيا عمى مجموعة 

عمـ النفس ،وصدؽ البناء مف خالؿ ايجاد معامؿ ارتباط درجة الفقره بدرجة 
المقياس الكمية ،كما تـ حساب تمييز الفقرات لممقياسيف بطريقة المجموعتيف 

% ، وقد تـ حساب الثبات لممقياسيف  27المتطرفتيف العميا والدنيا وفؽ نسبة الػ 
معامؿ االرتباط لمقياس السعي لمحفاظ عمى  بطريقة الفاكرونباخ ، وقد بمغ

( ، وقد تـ تطبيقيا عمى عينة مكونة 9.99( ولمقياس العدواف )9.79الكرامة )
( طالبا وطالبة جامعية ثـ اختيارىما بالطريقة العشوائية ،وبعد جمع 299مف )
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Abstract: 

This study aims at revealing the relationship between 

striving to maintain dignity and aggression in University 

students, through, 1-Measuring the striving to maintain 

dignity in University students. 2- Comparison in dignity 

according to gender variable (Male-Female) 3-Comparison 

in dignity according to specialization variable(scientific-

humanitarian).4-Measuring aggressive behaviour in 

University students.5-Comparison in aggression according 

to gender variable (Male-Famle).6- Comparison in 

aggressive behavior according to specialization variable 

(scientific-humanitarian). 7- Finding a relation between 

dignity and  aggressive behavior.As for the purpose of 

measuring the research variables, the researcher has built 

two tools , one for measuring the striving to maintain  

dignity ,which is made up of(28) item ,and the other for 

measuring  aggression ,which is made up of (44) items.To 

make sure that the two tools are  valid ,the researcher has 

calculated the plausible validity by presenting it to a group 

of psychology arbitrators, and the validity of construction 

through finding the correlation factor,item degree of the 

total scale , also the discrimination of the two scale items 

has been calculated according to the Vakronbach method , 

the correlation factor of the scale of the striving to 

maintain dignity has reached to (0.79) and the aggression 

scale (0.90), and it has been applied on a sample that 

consists of 200 University students (Male-Famale) , then 

they were chosen in a simple random way, and the data 

was gathered by using a suitable statistic way  
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 التعريف بالبحث

 :مشكلة البحث واهميته 

لف يكف  اذاـ ، و لسالاسية لعمـ نفس اسالاىيـ المفانية مف انسالامة الكر اف مفيوـ ا
لتحوؿ في الى التي ترمز اىيـ المفالمية ومف العانظمة الالميمة في اىيـ المفامف  انياكذلؾ ف
سية مف اساقيمة  انياصبحت تفيـ عمى ا انيا التحررية ، كماطية و الديمقر اف ،و انسالاحقوؽ 

لصدد يقوؿ ا ا( وبيذ ,Lidner 291201)لتعبير اعية وسبب في حرية اجتمالالقيـ ا
لتي توجو ات، وىي ار الضرورية لمحضات امالدعاىي  مةالعائد العقاف ا( 1991)ليبوف،

 اجب، وليس عبثالو الحس باف وتخمؽ ايمالالتي تميـ ا ا، وىي وحدىابعيابط ار وتطبعيافكالا
لتعصب ا التعصب، وىذانية بنوع مف ايمالا ائدىاعف عق ائمافعت دانت قد دالشعوب كاف ا

جؿ امـ، ومف الاة ايكولوجية، ولكنو يمثؿ فضيمة في حيالسالنظر اُمنتَقد بشدة مف وجية 
لبشر في اييف كثر مف مرة وسقط مالالـ العانقمب المشتركة امة و العائد العقاع عف ىذه الدفا

ىـ القيـ مف اف الى ا(  2997عيؿ ،اسما(، ويشير )146، 1991لوغى )ليبوف، اح اس
يصدر عنيـ مف سموؾ،  ابينيـ وفيم اد فيمافر الات شخصية كؿ فرد، ويختمؼ سموؾ اُمحّدد

 اخر تبعالالمجتمع ائص كؿ مجتمع عف اتختمؼ خص اة، كمالمتبنالقيـ اؼ ختالال اتبع
لمجّردة، ات السمارة عف عدد مف القيـ ليست عبالنفسو، و  اىالتي تبنالقيـ اؼ نوعية ختالال
عمية كبيرة ات فالقيـ، وىي ذالتعّرؼ عمى ا اليلتي يمكف مف خالالسموؾ اط مف انماىي  انما

مف دور في  الي الغة لماىمية باعية اجتمالالشخصية و اف لمقيـ اك اف ومف ىنانسالاة افي حي
ع اشبافو و اىداتحقيؽ  اليلتي يتـ مف خالالوجية ا انية وتوجيييانسالالشخصية اء اتكويف وبن

-83 ، 2997عيؿ، اسمالذي يعيش فيو )المجتمع اجو في اندماعمو و اف تفاتو وضماجاح
96.) 

ف افة  و الثقالتي تنبع مف ىذه القيـ افة عدد مف اف لكؿ ثقا( 2999ويقوؿ )دسوقي ،
د افر الاب اكتساوت درجة اخرى، وتتفاو بالقيـ بدرجة المجتمع يكتسب ىذ اد افر اكؿ فرد مف 

ف المجتمع، و ا الفرد ليذاء انتمافتو في مجتمعو ومدى المدى عمؽ ثق احد تبعالو المجتمع افي 
 ايالقضاقؼ  معينة مف اخذ مو الى ا انلسموؾ بطرؽ مختمفة حيث توجيالقيـ توجو اىذه 

عي وذلؾ اجتمالاء البنافظ عمى التي تحاعية، وىي اجتمالانظمة الاعية، وىي تدعـ اجتمالا
لى وحدة الذي يؤدي اعي اجتمالار اطالاخؿ اـ دانتظاسؾ و اتحّث عميو مف تم اؿ ممف خال

  (.111، 2999عي  لمدولة ) دسوقي، اجتمالاف الكيا
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لمحيطة مف البيئة اتوفره  افية وبمالثقاعية و اجتمالاف بظروفو انسالاسموؾ  ثرأويت
لتي امة اليامة و العامؿ العو افو، ومف اىداو تعطمو عف تحقيؽ اعده ات تساو معوقات اميسر 

لتي تتضمف او  التي يعيش فييالموجودة في بيئتو افية الثقات المؤثر اف، انسالاتؤثر عمى سموؾ 
 (. 27، 2995فة )فميو ومحمد، الثقاتمؾ  التي تؤمف بيالقيـ ا

صمو النظر عف اف بغض انسالشخص كونو انية قيمة ُمترّسخة في انسالامة الكر او 
 اعالجوع، ويعّرض نفسو لمموت دفالـ و الاؿ ويتحمؿ المالمذة و اه يتخمى عف اوجنسو، لذلؾ تر 

تمسؾ  باسباحد اليي ىو الالتكريـ اف، و انسالا. وىي تتشّكؿ مع تطور شخصية اعني
لبرِّ اىـ في ادـ وحممنابني  الى: " ولقد كّرمناف بقولو تعانسالالؽ ميز الخامتو، فاف بكر انسالا
ية الاء، اسر الاسورة ـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيال" )ىات وفضمنالطيباىـ مف البحر ورزقناو 

79.) 
لتي ائؿ الوساحدى امة تعتبر الكر اؾ انتياف ا ( Lidner،2912ويذكر ليدنر ) 

دونية  راظيابوذلؾ  راستقر الاو ـ النظاظ عمى الحفالغرض  العميات الطبقابعض  اتستخدمي
يفشموف  ار حتى عندمالعالمشعور ب اف يتكيفو انة امك أوطألايتعمـ  اصة عندماع وخاتبالانة امك

 2911لصدد يقوؿ لينج وكوىيف )ا ا(، وبيذLindner، 2912، 1دىـ )اسيات افي تمبية توقع
،Cohen Leung and  ) امة ىو شخص قوي ويتصرؼ وفقالكر الذي يشعر بالشخص اف ا 

نة المتامة تعطي الكر اف ا الموقؼ كمات النزو  اف يكوف مدفوعامف  خمية ،بدالالداييره المع
لصحيح التصرؼ الى الفرد اخريف، وتدفع بالاف يفسده اىة لمفرد وتحميو مف النز اخمية و الدا

 Cohen، 2911، 599)  ىدوهايش و الاخريف الاىده الح يشالصاف سموكو اكاء اسو 
Leung and  ) زي المتخّمؼ حيث يرى )حجالـ العات احدى صفامة ىي الكر ا فامتياو

، حيث يتحوؿ انية بمختمؼ صورىانسالامة الكر اف الـ فقدالُمتخّمؼ ىو عالـ العاف ا( 1976،
لتي تحقؽ انت( ا -اناقة )مف عال فؤ، فبدالالتكاينعدـ  الى قيمة مبخسة، كماف انسالافيو 

ؼ بقيمتو اعتر ا لذي الائف الكاؾ( اذ -اناقة مف نوع )خر، تقـو عالالا نيةانسإبؼ اعتر الا
متو في تيديد مستمر في صحتو وقوتو وسال فانسالاؾ يعيش ا، وعند ذاشيئ ارىاعتباتو باوحي
لمسيطرة عمى نفسو قد اخر فاو اويصبح بشكؿ  فخرييألابتو اترتبط حي امتو، عندىاوكر 

 (.112-85، 1976زي، ا)حج
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 اف نعزز وندعـ مف يعّززونؾ ميؿ طبيعي الاف ىنا( Skinner، 1989ؿ )اوقد ق 
عية كثيرة تنجب نفس اجتمات ابس، ولكف ثمة ظروؼ ومالاجموناجـ مف يياف ني، والاويدعمون

، 1989)سكنر، انيامة قد صغر شالكر اتبدو  انو ليست ثمة ربح تعويضي حينمالسموؾ، و ا
48.) 

لى الطفولة قد يؤدي اء اثنامة الكر اؾ انتياف ا(Gersh off ,2992ولقد بيف )
 Law of Internalization)ت. اقيخالالاؿ استدخاو   جاستدماض انخفالمرتفعة، و انية العدو ا

of Morality)  ؼ انحر الالسوية و النفسية غير الصحة اء، و ابنالاء و ابالات بيف اقلعالاوتدىور
 ؾانتيال الذيف تعرضو اؿ اطفالاف يصؿ التي تظير بعد ائج النتا اماقي، خالالالسموؾ غير او 
نية العدو الزوج و او اؿ اطفالالى اءة اسالالى النزعة ادة انت زيالبموغ، فكالى سف امة الكر ا

لى تكويف اؿ، يدفع ذالالامة و الكر اؾ انتياف ا(.و 584، 2919لػف، النفسية )الصحة اوتدىور 
، امكثر سالالـ اه عامي تجاقة لتوليد تغيير نظالطافع و الدابؿ يعطي المقالذي ىو بالضمير و ا

ؿ مف خال اسياميع سيالمجاد و افر الالضمير ىو عممية نفسية حيث يتحوؿ كؿ مف اوتكويف 
 ( .Christie،  2996 ,1سي )السياعنؼ لالاء وعي مشترؾ تقبؿ فيو قيمة ابن

ج، امتيـ فبعضيـ يحصؿ لديو ىياتنتيؾ كر  امختمفة عندمس بطريقة الناويتصرؼ 
رج يعبر ايتحوؿ لمخ اة، وعندمالامبلالاب و اكتئالاخؿ قد يسبب اج لمدالييا ايتحوؿ ىذ اوعندم

، 1ممة )الى مجموعة كاؿ ذالالايوجو  اعي، حينمالجمالعنؼ العنؼ وحتى اعف نفسو ب
2919 ،Lindner       .) 

لمتحدة في  امـ مة لالالعالجمعية انيف مف قبؿ البشرية فقد صيغت قو امة الكر ا ىميةوأل
س النا( :يولد جميع 1دة )الماف، فقد ورد في انسالامة اتنص عمى حفظ كر  1948  1ؾ1
بعضيـ  اِممو اف ُيعاف وعمييـ الوجدالعقؿ و ا الحقوؽ، وىـ قد ُوِىبو امة و الكر اويف في ار ومتساحر ا

ؿ ات معينة حيالانفعانستجيب ب انناضح الو ا(.ومف 141، 2916ظـ، اء )كاخالابعض بروح 
لفرد نحو الذي يستجيب بو اؿ انفعالاف ىو العدو الغضب و ات معنى ُمعّيف، فاصة ذاقؼ خامو 
 (.151، 2993خروف، امتو )منصور و اؾ لكر انتيانة و اىالتي ُتسبب لُو اقؼ المو ا

ف معظـ اف، ايره لمعدو ( في تفسRichard Felsonرد فيموس )اويقوؿ ريتش 
 اىوِجمو  اذاصًة الى ضوء سمبي وخالشخصي يقِذُؼ بيـ التحدي اف اص يعتقدوف اشخالا
لُميينة السمبية اليوية اىديف في محو اد جالُمضاليجوـ الى ا وفؤ يمج امتيـ، وربمانُتِيكت كر او 
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ف انو  يجب ار اظيالى الُمسيئيف، فيـ يسعوف اعة في ضرب الشجاءة و الكفالقوة و ار اظياب
ع انو اث ( ثالPenrod، 1983(.ويمّيز بنرود )194، 2991د، العقّ اخروف. )الايحترميـ 

عف  القوة ورغمالغير باذى بالاؽ الحالى الذي ييدؼ اد لممجتمع الُمضاف العدو اف ىي المعدو 
( Sanctioned Aggressionلمشروع )اف العدو او النفس اع عف الدفات الادتو، وحار ا

 Pro- Social) خريفلآلضد المعاف العدو الذي يمكف وصفو باخريف و الاع عف الدفات الاوح
Aggression نب معرفي يتمّثؿ اف جالعدو ا(.ويتضمف 14، 2994ىيـ، ابر ا() معمرية و

 الاشكا خذأينب سموكي الغضب، وجالي يتمثؿ بانفعانب السمبية، وجار افكالات و المعتقداب
 (.Siegman and Smith، 1994، 3ف )العدو امختمفة مف 

ؽ وتوجيو النفاخريف و الايقة اد، مثؿ مضافر الاؿ مختمفة بيف اشكاف بالعدو اويظير 
(، Buss & Perry ،1992، 52لفضيحة )الشرؼ لتوكيد الُمخّمة باية الوشاؿ لتيـ مف خالا

وية اليالى الصحبة التي تؤدي باىة النز الية مف الخافسة المناتتمثؿ ب الاشكائية العداوقد تتخذ 
(22 ،1972 ،James etal وقد تكوف خفية ، )عند  التعرؼ عمييايمكف  و ضمنية الا
لفرصة اتي الضحية حتى تاه الخفية تجاعره ار مشاظياعدـ  اناحياني العدو اوؿ اد، فيحافر الا
عر المشالتعبير عف تمؾ اؿ لمفظي مف خالاف العدو اعف طريؽ  اح عنيافصسبة لالالمنا
( ، وقد حّدد سو Friedman، 1995، 246مي )انتقالاف العدو اشرة و اىية مبالكر المتمثمة با
(Sueثال ) اساسالذي يّتسـ اء ازدر الالخفي: اليجـو الخفية وىي ائية العداع مف انو اث 
سـ، الاة بادالمناؿ لشخص مف خالانة اىالذي قصد بو المفظي او غير المفظي اليجوـ اب
لث ىو الثالنوع اط، و انحطالاشعور و لالاحة و الوقاب اوُيعّبر عنيلخفية انة اىالاني ىو الثالنوع او 
لحقيقة اعر و المشالنفسية و ار افكالالذي يقصي وينفي اصؿ التو الذي يتسـ بالدقيؽ اؼ استخفالا
 ( .Sue etal، 2997، 273خر )الاتية لمشخص الخبر ا

 ، 2991مبؿ )اسة كالنفسية فقد بّينت در ات المتغير العديد مف اف بالعدو اويرتبط 
Campbell  )كثر ا انو اك العميارس المدالمتفوقوف بالطمبة اسي، فالدر افؽ التو اف بالعدو اط  ارتبا

ت اقلعالامة اقالى ار افتقالا( ، و Campbell ،2991، 7لمتفوقيف ) الطمبة غير امف  اناعدو 
، 1997س، الديني )عباـ التز الاعي، وقمة اجتمالاء انتمالاجحة، وضعؼ الناعية اجتمالا

 and،2994، 133لنقص )الشعور باو  ارىاحتقات و الذاض تقدير انخفا(، و 171 -39
Heinone  Keltinkngas لذيف اص اشخالالتسمط فا(، و 59، 2993 ،( )مقدـ ومحمد
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 and،1995، 72ئية )العدالية مف اتكوف لدييـ درجة ع ام الباتظير لدييـ نزعة تسمطية غ
Perten Crick ( )2911سي، العباغطة )الضاة الحياث احدا(، وب67، 2914لخنفري، ا ،

وضح ا( ، وقد 22، 2994حي، امعييف )معمرية ومالجالطمبة اليوية لدى ازمة ا(، وب343
سر يسود ايكونوف مف  ام الباىرة غالظائية العداص ذوي اشخالاف ا( Sears، 1957سيرز )

مبرت رمة )الالصات العقوباتفعؿ  اكثر ممائية اكمة لمعدالحاعد القو اف امح بشالتسا افيي
 (. 45، 1993س، ووال

 ف الالعدو اف ا( يرى Thompson، 1964مبسوف )اف ثاقيؿ ف الرغـ مف كؿ ماوب
لنمو وعمى تحقيؽ الفرد عمى اعدة اسي ىو مساسالاف ىدفو لتدمير الالتخريب و ايقتصر عمى 

يثور  ام البانو غافو فاىدالفرد وبيف تحقيؽ اؿ بيف ايح ا، وعندماىالتي يحياة الحيادتو في اسي
 (.176، 1989لسيد، افو )اىدايحوؿ بينو وبيف تحقيؽ  اويغضب ويعتدي عمى كؿ م

قع ايد مع و اس ُمتز ايظيروف تم معةالجاف طمبة ا(  Miller ,1997ويرى ممر ) 
قع، الو ات و الذاعؿ بيف التفالطمبة التربوية، ويخبر اعية و اجتمالا اتيالاعؿ في مجالتفاة و الحيا
ىـ في اتو ويساتو وتقويماىاتجامؿ طبيعة التعالمحيط، ويظير ذلؾ المجتمع و اي ينفتح عمى ا

مؿ التعامف  اطانمايستخدـ  انيانا ات سمبية  تجعؿ منو شخصاىاتجالانت اك اذا، فانموى
خروف ا(.وقد ذكر موريس و Miller and Turner، 1996، 322ني )العدو السموؾ اتتمثؿ ب

(1994 ،Morrison, etal )قؿ عرضة ليجـو امنة و ات امعالة ىي جالفعات امعالجاف ا
ه الصحيحة يكونوف ممتزميف تجا امعية بصورتيالجاة الحيالذيف يعيشوف الطمبة اف العنؼ، و ا
ه العنؼ تجاـ استخدال قؿ ميالاح ويكونوف النجاركة و امعة ولدييـ فرص عديدة لممشالجا

 (.Morrison, etal ،1994، 249سره )المجتمع بامعة و الجاه البعض وتجابعضيـ 
ف انسالاس احسانية ورّسَخ انسالامة الكر الة اصاـ عمى سالالاكد اولقد         

تيتو اسس ذانيتو ولب بشريتو و انساجوىر  اني، الا، وذوِدِه عنياوصونو لي امتو وتمسُِّكو بيابكر 
لبحر البّر و اىـ في ادـ وحممنابني  اولقد كّرمنلى " اؿ تعا(، حيث ق9، 2915لتويجري، ا)

 ( 79ية اء، اسر الا" )تفضيال اُىـ عمى كثيٍر ممف خمقنات وفّضمنالطّيباىـ مف اورزقن
 اف جنحو الّسمـ "و السموكية وحظ عمى الفكرية و الو اشكاف بجميع العدو اونيى عف  

(  37ية البقرة، اقرب لمتقوى" )افو ف تعالصفح "و العفو و ا( و 61ية اؿ، انفالا" )اجنح ليالمّسمـِ ف
 (.198ية اـ، انعالاهلل" )الذيف يدعوف مف دوف ا اتسّبو  لمفظي "والالعنؼ اوحتى 
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بة عمى اجالاب التي يمكف تمخيصياىميتة و البحث و اتقدـ تتوضح مشكمة  اومم اوىكذ
 ف ؟العدو امة و الكر اظ عمى السعي لمحفاقة بيف لعالاطبيعة  اتي : مالاؤؿ التسا

 لبحثاف اهدا
 لى:الي الحالبحث ايهدف 

 معة.الجامة لدى طمبة الكر اس اقي -
 ث(.انا -لجنس )ذكورامة عمى وفؽ متغير الكر ارنة في المقا -
 ني(.انسا -لتخّصص )عمميامة عمى وفؽ متغير الكر ارنة في المقا -
 معة.الجاني لدى طمبة العدو السموؾ اس اقي -
 ث(.انا -لجنس )ذكوراني عمى وفؽ متغير العدو السموؾ ارنة في المقا -
 ني(.انسا -لتخصص )عممياني عمى وفؽ ُمتغّير العدو السموؾ ارنة في المقا -
 معة.الجاني لدى طمبة العدو السموؾ امة و الكر اقة بيف لعالاد ايجا -

 لبحثاحدود 
ني لدى طمبة العدو السموؾ اب اقتيمة وعالالكر ات اسة متغير الي بدر الحالبحث ايتحدد 

ئية مف المساحية و الصبات اساد، لمدر اعة في بغدالزر ازحيف( في موقع كمية النار )انبالامعة اج
 (.2917 -2916سي )الدر اـ انية لمعانسالالعممية و ات اث ولمتخصصانالالذكور و ا

 تالمصطمحاتحديد 
 -لبحث وىي:اردة في الو ات المصطمحاحث بتحديد الباـ اق

 Dignity  مةالكر ا
 مة لغًة:الكر ا -

 (345، 2911لبعمبكي ، البعمبكي و امة، منزلة    )ار، نبؿ، سمو، شرؼ، كر اؿ، وقجال
 1976جح، ار  اَعّرَفي -

و ادي اذى مامف كؿ  الى صونياتو، ايمس ذ اد كؿ مابعالى المرء اطفة تدفع اع
لغير افي نظر  انيايُحّط مف ش امف كؿ م اع عنيالدفالى ا، و اف يمحؽ بيامعنوي، يحتمؿ 

شى اخرى، بحيث يتمالسموؾ وكفو عف امف  ايممي عميو ضروب المرء نفسو، كماوفي نظر 
 (.419، 1976جح، ا) ر  امو لياحتر اسموكو بفكرتو عف نفسو و 

 Skinner، 1989 سكنر اَعّرَفي -
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ؿ اعماث احدادرة عمى ات، قالتوتر ات و ايالغالقيـ و اف اش انياعر شخصية شامش
لتطويرية، وتمخص جزء اة الحياؿ مسيرة دي خالالمافس التناتجة عف ادية، وىي نائية ماعد

 (.12، 1989بي )سكنر، ايجالالتعزيز الشخصي وىي تخص الفرد اريخ امف ت
 Childress، 1986 لدرس اج اَعّرَفي -

ف ا او لشيء ماحد يمكف ال لتي الانية، و انسالالشخصية اصمة في اىي قيمة مت
 (.Childress، 1986، 278) او يسمبيا اُينِقُصي

 Lindner، 2912 لندنر اَعّرَفي -
، 2لفردية ) الحقوؽ اعية وتؤكد عمى الجماليرمية ابية ترفض ايجاطفة شخصية اع

2912 ،Lindner.) 
 مة الكر احث الباويعّرؼ  -

صة الخا، وتحدد قيمتو التي يعيش فييافة الثقالفرد مف ا اعر شخصية يستمدىامش
س المستجيب عمى مقيا التي يحصؿ عمييالدرجة اس بالسموؾ وتقامف  اوتفرض عميو ضروب

ـّ بنامة الكر ا  لبحث.ا اءه في ىذالذي ت
 Aggression نالعدو ا

 Freud، 1957 عرفو فرويد -
 تي:الالتعريؼ اغة اتـّ صي اع عمييطالالالتي تـ ات ادبيالافي ضوء 

كمة المتر انية العدو اقة الطاؽ طالالتوّتر عف طريؽ الى خفض اف غريزة تيدؼ العدو ا
 (.Freud،  1957، 217رج )الخالى ا صالات الذالموّجية نحو الدييـ و 

 1989 لسيداُيعّرُفو  -
لفرد نفسو، اخر وحتى اذى بفرد الاؽ الحا اد بياط وير احبالالتي تعقب ابة استجالاىو 

 (.1974، 1989لسيد، ات )الذاني عمى ار فيو سموؾ عدو انتحالاؿ ذلؾ اومث
 Anderson، 2992ندرسوف ايعّرُفُو  -

خر الى شخص ارة الة غير ساؿ رسايصاىو رد فعؿ مف شخص يكوف عمى شكؿ 
 (.Anderson، 2992، 72ء )ايذالالفعؿ نية اوقد يتضمف رد 

 (.Mcilveen & Gross ،  2992يعّرُفو مكفميف وغروس ) -
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دتو )مكفميف ار اعف  القوة ورغماخر باذى بشخص الاؽ الحالى الذي ييدؼ السموؾ ا
 (.335، 2992وغروس، 
 حث:الباويعّرُفو  -

 اتجا، ويكوف ناسرىاو بمجموعة بالتدمير بشخص اذى و الاؽ الحالى اسموؾ ييدؼ 
لتي يحصؿ الدرجة اس بالفرد وتقالذي يتعّرض لو اؿ ذالالاط و احبالاس باحسالاعر اعف مش

ـّ بناني العدو السموؾ اس الُمستجيب عمى مقيا اعميي  لبحث.ا اءه في ىذالذي ت
 لنظريار اطالا

 The Psychological( Freud 8999 -8886لنفسي )التحميل انظرية 
Theories 
ليو انظمة مستقمة وىي اثة لشخصية مف ثالاتتكوف   Freudمف وجية نظر فرويد   

(Id)  انالاو (Ego)  عمى الا انالاو(Super Ego)  انالائفو ،فانظمة وظالاولكؿ مف ىذه 
ف يصبح ا،ويمكف  اىو خط اب وماىو صو  اقية ،ويحدد مخالالا ايالقضاعمى يتعمؽ بالا

يير الممع ائداز  الشخصية تخضع خضوعاف تجعؿ ا انيامنظمة مستقمة وقوة مييمنة مف ش
ـ التز ايحدث  ال ارة عندمالية غير سانفعات ابخبر  انالاف ييدد اعية ،وكذلؾ يمكف اجتمالا

ت غير الانفعالاؿ ، وىذه الكمالتي تنشد الديو ومجتمعو ايير و المع الضمير طبقايير ابمع
طئ او خاصر انو شخص قالذنب ،ويترتب عمى ذلؾ تقييمو لنفسو اس باحسالارة تتضمف السا

ف يقدـ لمشخصية اعمى يمكف الا انالاف اعف ذلؾ ف ـ ،وفضالاحتر الالتقدير و ايستحؽ  ال
عمى الا انالاثير ، فالتاعؿ و التفانبو في احد جو اتدخؿ  الية محبوبة ومرغوبة عندمانفعات اخبر 

 Ideal)لي المثا انالاثير اؿ تمة مف خالالكر ات و الذاـ احتر الفخر و اعر اف يثير مشايمكف 
Ego)  (ومف 62، 2919لف ،ا ، )لفرد اركة النمو تاقصة اعمى نالا انالاف تكوف الممكف ا

في لـ الكالحب الحصوؿ عمى الذيف نمو بدوف ا دافر الافلية ،ات مثاو ذاعي ابدوف ضمير و 
عمى ،ويفتقدوف وخز الا انالاعؿ اسب لتفالمناوب التجاسبة يفتقدوف المنادئ المبا ايتشربو 

 (. 69، 1998لرحمف ،اخريف ) عبد الامة اكيـ لكر انتيانيـ و اء عدو از الضمير ا
ظ عمى الميؿ لمحفالتي ترتبط با انالائز امف غر  لمبكرة كالاتضمنت نظرية فرويد   

حقة فقد تضمنت لالانظريتو  امالنوع، اظ عمى الميؿ لمحفالتي ترتبط بالجنسية ائز الغر ات و الذا
لتي الموت الجنسية وغريزة الغريزة او  انالائز التي تجمع بيف كؿ مف غر اة الحياكؿ مف غريزة 
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قة الطاعضوية، وتسمى لالالة الحالى او يعود اف يموت اة الحيائف في الكاتعبر عف ىدؼ 
ـ مصطمح استخدالموت فمـ يشع المرتبطة بغريزة اقة الطا امالمبيدو" اة "الحيالمرتبطة بغريزة ا

رة اثاء نظرية فرويد اجز اكثر احدة مف الموت و اقع ضمت غريزة الو اوفي  الييارة اشمحّدد لال
 (.254، 2919فيف، اف ) بر العدو ائز النفسي يستخدموف غر التحميؿ احثي المجدؿ، فمعظـ ب

غير متحضريف  انناف، و العدو الجنس و الغريزتيف ا نولد مزوديف بكال انناويرى فرويد   
س اناؾ اف ىنؿ، والالقتالى ا ات وتدفعنانالحيو اتحرؾ  امثؿ م الغريزة تحركنا، فيذه اثياور 
لمجتمع الفرد و اف بيف العدو اع و الصر اف التصرؼ، لذلؾ فا ابمثؿ ىذ ايسمحوف لن خروف الا
، ا )عبد  ادييالتي يصعب تفاخمية الدالنفسية ات اعالصر ا ايضايشمؿ  اوىذمر محتـو
 (.42، 1998لرحمف،ا

لموت يتحقؽ اع غريزة اشباف اف فرويد يعتقد باف فارضتالغريزتيف متعاتيف اف ىوال
و ا اف ندمر شيئامف  ابّد لن رج، فيكوف الالخالى ا صالات الذالموّجو نحو اف العدو ابتحويؿ 
لمتعبير عف  مقبوال الموت طريقالـ تجد غريزة  ا، فمانفسناندمر  ف الا اردنا اذاخر ا اشخص
ف مف وقٍت العدو الى اوف اس سيمجالناف ا، فضة مثالالرياك اقتياط يفّرغ طاؿ نشمف خال انفسي

لتعبير عف الى اجة ابح انناكمة لدييـ، ويعتقد فرويد المتر انية العدو اقة الطاؽ طالخر الال
خر. ب مف حيٍف الالشر اـ و الطعالى ا اجتنامثؿ ح اماتم امنة لدينالكالمدمرة انية العدو اقة الطا

 (.337، 2992)مكفميف وغروس، 
ت امف خبر  امبّكر  اف ينشاد لمعدو استعداؾ اف ىنالى النفسي التحميؿ اوتشير نظرية 

ب العصالتي تحدث في اع الدفالذي يشبو حيؿ اع الدفاؿ اشكالطفولة وينتج كشكؿ مف ا
عية اجتمالات ازمالاتجة عف النات الخبر اوديبي وفي الاع الصر اصوؿ في ا التي لياف و الذىاو 
 (.97، 2996يد،اف )ز الفطري لمعدو اد استعدالاو حتى الدينية، ادية و اقتصالاو 

لتعصب ا افيي الشخصية بمانب اشعور في فيـ مختمؼ جو لالاىمية اويبرز فرويد  
ط" و اسقالات مثؿ:" انزمالميكاءه في ضوء بعض ارتقالذي يمكف تفسير نموه و اف العدو او 
بو عمى التشاط اسقاط و اسقلبشرية لالالميوؿ الة عمى اف دالعدو اف اعتقد التبرير" و احة" و "از الا"

لمرغوب اغير  اتناعاندفاف نسقط  الى ا اجميع الموجود لدينالميؿ التحديد ويقصد بو اوجو 
ف اذلؾ عمى  اعدناني، حيث يسالعدو الجنسي و ابع الطات اص ذاخريف وبوجو خالاعمى  افيي

ي انـز يسمح في ر الميكا ا، وىذالنفسن اف ننسبياؼ التي نخاء اشيالاخريف يفعموف الانرى 
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 او أبدلذيف اخريف ىـ الاص اشخالاف اده اعتقء الاشياو يفعؿ اتؿ ويفسؽ اف يقافرويد لمشخص 
ب اسبلنفسي ؿ)فرويد( لالالتحميؿ احث نظريو البا(. وقد تبنى 129، 1989هلل، ابذلؾ،)عبد 

 تية : الا
ئز اغر  انيماس اسالسممي عمى السموؾ اني و العدو السموؾ الى ا لنظريةاتنظر ىذه  -

 لموت.او  ةالحيابترتبط 
ة و التي اعتبرت بانيا الرغب ةاحد عناصر غرائز الموت ىو العدائيف اعتبر فرويد ا -

 ت . الذاتكوف موجيو نحو  اكثر مماخرى اء اشيالموجو ضد الموت افي 
ء عف طريؽ اسويالاص اشخالامف قبؿ  ةانو يمكف تحويؿ الدوافع العدوانيعمى  كيدهأت -
ف في المعدو  ةمخصصلاقة الطاعف طريؽ تصريؼ  اعياجتماؿ مقبولة اعمالى امي التسا

 .   ضة مثالالريات مفيدة كالامج
 

      Escape from Freedom  (  8982Fromm, Erich -8922نظرية فروم )
) ا         عي يجب فيمو عمى ضوء اجتمائف اك صالاف ىو انسالاف ا(، بFrommكد فرـو

لتطور وتحقيؽ النمو و الى الميؿ السيكولوجية كائصو اف خصانسف لالاخريف، و الاتو باقعال
فًة اضامة، الكر العدؿ و الحؽ و اجؿ اح مف الكفالتحرر وفي ارغبة في  التي يتولد عنياتو و انامكا
( بائص الخصالى ا مة يمكف الكر الحرية و العدؿ و الحؽ و ات كاليالمثاف البيولوجية، ويعتقد )فرـو
ـّ ترشيدىاسافع الجوىري، وليست مجّرد دو اح الكفامف  انالو اف تكوف ا ، وىو اؤىعالاو ا، اسية ت

ت افقاج لتو انت اولكنيعية اجتمالالظروؼ ات سمبية مع افقالتو  اجالخمؽ ليس نتاف ايعتقد ب
رثة نتيجة لمتطور اصبحت متو او ارثة اصر بيولوجية متو اس مف عناساميكية عمى ادين
 (.94، بال ،ويالشرقاريخي )التا

يتغير  اف، فعندمانسالافي شخصية  اثيرىأوتعي اجتمالالتغيير ا اياوؿ فروـ قضاويتن
بع الطاب في اضطر الى اف يؤدي التغيير يحتمؿ ا اف مثؿ ىذاـ فانب ىاي جالمجتمع افي 

، اعي لمناجتمالا ( ثال8، 1989س )فرـو لعزلة اب ائؿ لتخفيؼ شعورناث وس(.ويقدـ )فرـو
 -وىي: امف سموؾ فطري ىو قدرن امتناوكر  اييدد حّريتن اليروب مماو 

ط ارتبالالى ايرمز  ا( : وىو مAuthoritarianismلخضوع لمسمطة )ا -
ب اعجالا: ارضيف ىماىيف متعاتجالذي يتكوف مف اخريف و الاد افر الالي بانفعالاطفي العا
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لسمطة اف يكوف مركز الى ا فضالزوخية( الماخريف )الاـ لقوة ستسالالالرغبة في السمطة و اب
ـ ستسالالائص الذي يشمؿ خصاج الزو اؿ عمى ذلؾ ادية(، وكمثالساخريف )الالسيطرة عمى او 
 لسيطرة.او 

لذي يبحث الشخص اليروب، فات انزمامف ميك ايضاوىو : لمؤذياف العدو ا -
 .اويتوّحَد معي اف يفيميامف  رجية عنو بدالالخات التيديدا اعف وسيمة يبعد بي

لؼ التاو اتية الذايرة المساصر ىو المعالمجتمع اليروب مف ات انزماومف ميك -
عي مقبوؿ اجتماف في دور انسالارى ايتو  التي فييا" و Automaton Conformity"    تيالذا

نستطيع  اليلتي مف خالانظمة الاف مف بيف ا(.ويرى فروـ 222، 1998لرحمف، ا)عبد 
 لتسّمطية )اف انية، ذلؾ انسالالتسمطية و امة ىي الكر اظ عمى الحفامف و الاتحقيؽ 

(Authoritarianism لتي امدة الجا دئالمبالى مجموعة مف اع انصيالالى المجتمع اتؤدي ب
تو انامكالفرد مف تحقيؽ الذي يمنع المجتمع اف ا اؽ، كماسترقالالعبودية و الة مف الى حاتؤدي 
( ىو الالحؿ ا امالمجتمع، اه اف تجالعدو اىية و الكر الفرد شعور بايولد ب مثؿ في نظر )فرـو

في  ارؾ بعضيـ بعضالحب ويشاد تحت مظمة مف افر الا( حيث يتحد Humanismنية )انسالا
خريف، ومف ثـ الاب مف اقتر الالفرد بالمشترؾ بحيث يشعر اوف التعاؼ اىدالعمؿ متمّسكيف با

 (.132، 2911ليريدي، اف )العدو العزلة و الوحدة و اينتفي شعوره ب
 ئياجر الاط اشر الا( Skinner 8992 – 8921نظرية سكنر )

Procedural Conditioning Theory      
و تغييره اؿ يمكف تعديمو الفعالسموؾ اف ا(  Steknberg، 2992يرى ستينبرج )

)نوفؿ  اثنيف معالاو ائج النتاو ابقة لمسموؾ السالبيئية ات المثير التي تمثؿ ابؽ السو ابتغير 
ف ابي( فايجاة )تعزيز افامك انتج عف سموكن اذاخرى ارة ا(، وبعب116، 2911د ، اوعو 

لية احتماف ذلؾ يقمؿ مف السموؾ عقوبة، فانتج عف  اذا اماد، السموؾ تزدار الية تكر احتما
 (.  149، 2997دو، ابو جالسموؾ )ا ار ىذاتكر 

مة انحفظ كر  انناف ُتمَنح، حيُث ايمكف  مة الالكر اف ا( Skinner، 1979ويقوؿ ) 
ع عف تقديـ امتنالا(، و 58، 1989نجزه )سكنر،ا التقدير عمّ انمَنحو  اعندم الشخص ونصونيا
ؿ اشكاىو شكؿ مف  انماخر، ايقوموف بفعؿ  اعندمس وقدرىـ النامة او حفظ كر التقدير ا

لمعزز ا لةاز إف( Skinner، 1983، 22لخير )الى حدوث فعؿ ادت التي اقب العو اىؿ اتج
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و اء الثنالفوز باو مف فرصة التقدير، اس مف النايحـر  امر بغيض، وحينمابي ايجالا
مف  اف ييربو ا امأفف، الحرما انيـ يستجيبوف بطرؽ تتفؽ مع ىذامة، فالكر اب، وصوف اعجالا
ؼ اضعاجموىـ بقصد او ييارد، امر غير و ا امتيـ، وىذاو ينتيكوف كر الذيف يحرمونيـ اولئؾ ا

و ا ارضتياو بمعاتيـ ارساج عمى مماحتجالامتيـ باس ترد عمى مف ينتيكوف كر الناليتيـ، فافع
ء البغضارة اثالموت في الـ ايقؿ عف  مة الالكر اف امتيالـ اف العموـ فا، وعمى انتيادإب
 (.582، 2919تولد العدائية )الف، ئية العداف ا(، و 61، 1989ف )سكنر، العدو او 

ة، النجالتكيؼ و اخر مف اذ اؾ نمط شاف ىنا( ب   Skinner،1989ويضيؼ سكنر )
مة، الكر المنفرة وينتيكوف الظروؼ اف عمى مف ينظموف ويوجدوف العدو اليجوـ و ايتمثؿ في 

 اجنازعاو يتسببوف في ا اجـ مف يضيقوف عمينا، فقد نياو تدميرىاؼ قوتيـ اضعالعمؿ عمى اب
ولى ضد الالدرجة امة موّجو بالكر اجؿ اح مف الكفاف اخرى نقوؿ ات، ومرة الطفيمياجـ اني اكم
لسموؾ الى اجؿ دفعيـ اخريف بشكؿ بغيض مف الامموف المتعمديف، ضد مف يعالمتحكميف ا
 (.31، 1989 ،معينة )سكنر ليباسأب

 اره سموكاظيَقب( الاو )يعا( افَ الشخص )ُيكاف سموؾ متعّمـ فالعدو اف السكنر ف اووفق 
عة الجمايؤيد  انياعدو  اصدر سموكا ام اذاة افالشخص لممكاعة معينة ، فتوقع انحو جم امعين

ب" ا"لمعقف توقعو ا السموؾ ، كما ار ىذالى تكر انو يميؿ اخرى فاعة اه جماتج الييالتي ينتمي ا
لى تجنب ايير يؤدي اعتو مف قيـ ومعاتعتنقو جم افى مع مايتن انياعدو  اصدر سموكا ام اذا

ئي لسكنر اجر الاط اشر الاحث نظريو البا( و قد تبنى 25، 1989هلل، السموؾ )عبد ا اىذ
 تية  الا باسبلؤل
ذلؾ مف  نية وانسالامة الكر ابموضوع  اىتمو الذيف ائؿ او الالمنظريف ايعتبر سكنر مف  -

 Beyondني " انسالالسموؾ ا ابة "تكنموجيانية في كتانسالامة الكر اوؿ اده لفصؿ يتنافر اؿ خال
freedom and dignity,1974""  

متو اظ عمى كر الحفاسموبو في اف و انسالالذي يحظى بو التقدير اف اعمى  كيدهأت -
 سموكو .  باسبألف انسالايتصؿ بطريقة رؤيو ذلؾ 

د افر الاع امتناء السبب ور اعية اجتمالانة المكامة و الكر اف امف فقد لخوؼاف انو بايما -
 ت .السموكياعف بعض 

 (,8928Bandura Social Learning) اندور اعي لـ باجتمالالتعّمم انظرية 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2436 ) 
 

و اؽ السياعية، و اجتمالايير المعاعي و اجتمالاعؿ التفاىمية النظرية عمى اترّكز ىذه 
عي، اجتمالالمحيط التعمـ يحدث في اف اي التعّمـ، اعية في حدوث عممية اجتمالالظروؼ ا
قب مف او يعايعزز  ادة ماخريف، وعالاد افر الات بيف عالالتفاعي ىو مجموع اجتمالالسموؾ او 

 (.291، 2911دو، ابو جا)ح لمتفاعؿ بيف الفرد وبيئتو  ضاؿ و اد وىو بذلؾ مثافر الاء ىؤال
ئية، في حيف النيابة استجت لالاـ بتقريباق اكمم افاف يكانسالاف اف Banduraلػ  اووفق 

مة الكر اطؼ كامف قيـ وعو  افيي اني بمانسالالسموؾ اؿ اشكاف كؿ ائؿ توحي ؾ دالاف ىنا
ؿ ري، قد ُتكتسب مف خالايثالالسموؾ اني و العدو السموؾ ات كات وسموكياىاتجانية و انسالا
حظة لجديدة لمجرد مالابة استجالاس يستطيعوف تعمـ الناف ات ىذه و اءاجر الاء تشكيؿ اجر ا

ب اكتساو  (models)ذج التقنية نماحية الناس ُيعتبروف مف الناء  خريف وىؤالالاسموؾ 
، ازدا( )غmodelingلنموذج )اء باقتدالاحظة يسمى لمالاؿ مثؿ ىذه بة مف خالاستجالا

1986، 136.) 
ف نؤدي امف  حظة شخص بدالف نتعمـ بمالانستطيع  اننا( Banduraويرى ) 

 ائماتؤدي د لتعّمـ الافي  اتنار البديؿ" وخيالتعزيز اف نتعمـ "بانستطيع  انناي ا انفسنالسموؾ با
(.ويضيؼ 448، 1999بر، التوقُّع" )جاىو  " اندور ايرى ب اـ كماليالعنصر اء فادالالى ا
ت اباستجالا ايضانية و انسالامة الكر القيـ كالية و انفعالات اباستجالاس يكتسبوف الناف ا اندور اب
فيف، العبره(   )بر اط باشتر الالعممية )اطمؽ عمى ىذه النموذج و اىدة اؿ مشلسموكية مف خالا

2919 ،211.) 
 Reciprocalدلية )التبالحتمية اس اساني عمى انسالالسموؾ اتحمؿ  اندور اونظرية ب  

determinism )ف السموؾ، بمعنى النفسية لمشخص مسؤولة عف ات العمميالبيئة و اف اي ا
رسة ات لمماث خطو ثال اندور اخر، وقد حّدد بالا الشخص يحدد كؿ منيماس وسموؾ النا
 الُمحّركة لمشخصية االنسانية وىي:لقوى احدى ابة ابمث اوعدى السيطرة عمى سموكنا
 قبتو.اصؿ مر اونو  اوسموكن اتنالى ذو اننظر  انناي ات الذا حظةمال -
( Traditional Standardsلتقميدية )ايير المعاب ائنادارنة انقوـ بمق اّنناي الحكـ، ا -

 .الياستبدا اتحّكمي ار او نضع معيا( ، Rules Of Etiqueticتيكيت )الاعد امثؿ قو 
نؾ تمنح نفسؾ ار فالمعياديت بصورة جيدة في ضوء ا اذات بمعنى ابة لمذاستجالا -

ف ات يمكف الذابة نحو استجالا( وتمؾ Rewarding Self- Responsesت )اة لمذافامك
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لنفس اب زاعتز الا و  مةالكر الفخر و اعر او تكوف مستقرة مثؿ مشالوضوح اوح بيف اتتر 
 (.224، 2911ليريدي، ا)

لمدركة القدرة اي ات( الذاءة ابرز فيو مفيوـ )كف الامق اندور انشر ب1977ـ اوفي ع
ـ ُترّكز عمى قدرتيـ احكاد مف افر الايصدره  ايتصؿ بملنوعية، فيو اقؼ المو افؽ مع التو اعمى 
ت في الذاءة اـ كفاحكاو موقؼ ُمعّيف حيث تؤثر از ميمة معّينة انجالفعؿ، وىـ بصدد اعمى 

ي الى الموقؼ و الجيد نبذلو في اوكـ مف  ارسيات نمالمعتقدار و افكالانشطة و الاي ار اختيا
 افياك اساسا اتوفر لن ت الالذاحظة ف مالا(.211، 2919فيف، الميمة )بر اء اداحد تؤثر عمى 
س عمى تنظيـ الناعد الحكـ ىذه تساوعممية  ائناداف ُنقّوـ ا ايضاذ ينبغي ا التنظيـ سموكن

، بؿ ونحكـ عمى قيمة امميأونت اتنالمعرفي"، فنحُف نعي ذالتوّسط اسموكيـ عف طريؽ عممية "
كثر تحديد تتوقؼ ا، وعمى نحو انفسنال اىالتي حددناؼ اىدالامي و المر اس اساعمى  افعمن

 (.224، 2911ليريدي، ات )اءادالالشخصية و ايير المعالحكـ عمى اعممية 
 بقة السات اسالدر ا -
 مة الكر اظ عمى السعي لمحفاولت التي تنات اسالدر ا -

مة مف وجية نظر نفسيو الكر اولت مفيوـ اسة عربية تناحث عمى در البالـ يحصؿ 
ت تسند بتنظير فمسفي الامق اغمبيانت في اجنبية فقد كالات اسالنسبة لمدر اب اماعمى حد عممو 

 ت اسالدر اىـ اتي اي اونفسي ،وفيم
 اذا التعرؼ فيمالى اسة ىدفت ابدر   Leung and Cohen 2011ـ لنج وكوىيف اق

ئية العدالمرتبطة بامة الكر افة الذيف يتبنوف ثقاتينييف لالا فمريكييالاو لجنوبييف امريكيوف الاف اك
فة ايتفؽ مع منطؽ ثق الجميؿ بمابية في رد ايجالاممة المعا اف يظيرو المرجع امف  فسيكونو 

ف في العدو الذيف يظيروف اسيوييف الامريكييف الاليوف و الشما مريكييفألابرنة امة ، مقالكر ا
نية . ولتحقيؽ انت مؤشر لالالسموكياف مثؿ ىذه عدة الالمساحد وىو موقؼ عدـ اموقؼ و 

 امياقو  Illinoisيمينوز امعة امريكية مف جالافة ار عينة تنتمي لمثقاختيالبحث تـ اؼ اىدا
طع مف اربع مقاث ،عرض عمييـ انالاخر مف الالنصؼ الذكور و ا( شخص نصفيـ مف 119)
لتيكـ عميو ثـ يرد الطمبة و احد انوية متنمر يقـو بدفع الب ثاوؿ طالالموقؼ اـ ،تضمف فالالا

،  التحرش مع صديقياخرى بحجة البة البة تعتدي عمى طاني طالثالموقؼ ا،و لب الطاعميو 
 اماف تـ توبيخو مف قبميـ ،البقر بعد اة ات لرعامؿ في مزرعة يسدد لكمالث عالثالموقؼ او 
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لمدينة لخوض معركة الى اب الذىاف عميو ابع فيتضمف رجؿ يشرح لزوجتو كيؼ الر الموقؼ ا
ـ اماسئمة اركوف عمى عشرة المشاُيجيب  اعف مزرعتو بعدى دهابعاوؿ تيديده و امع شخص يح

 بستالاحد يستطيع ا ت مف مثؿ الا( درج4 -1مف ) اتياوح درجائؿ تتر اربع بداؿ اكؿ سؤ 
ظيرت ا( وقد  0.70خ )اكرونب الفابطريقة  اتيامؿ ثبا، بمغ مع ات مني وغيرىالذاـ احتر ا
مة ، الكر افة المرتبط بثقالمعنؼ  اييداكثر تا انو اكتينيوف لالالجنوبييف و امريكييف الاف ائج النتا

سيويوف مؤيديف لمعنؼ الاليوف و الشمامريكيوف الاف الجميؿ ، في حيف كالرد  اييدأتكثر ا انو اوك
ليوف الشماف امريكالاف ائج بالنتاظيرت ا الجميؿ ، كمالرد  الاحتماقؿ امة و الكر المتصؿ با
لجميؿ ا اف يردو ال اكثر ترجيحانو امة ( كالكر ادرة ) الممصبمة الغير قالقيمة الذيف يؤيدوف ا
 .  (Leung and Cohen ,2011,509)لمعروؼ او 

 وني العدالسموك اولت التي تنات اسالدر ا -
سة ادر  (Bouger,Rowely and Lee ,2004)جرى كؿ مف بيوجر و رولي  ولي ا
ف اميركافرو الالطمبة العنؼ لدى عينة مف اىرة ار ظانتشالتعرؼ عمى درجة الى اىدفت 

لبة اوط الباط  (288)سة مف الدر امريكية وتكونت عينة الات امعالجاسة في الدر اب لمنتظميفا
نيـ اب اعترفو ات البالطامف   (83.5%)و  (82.3%)ف الى اسة الدر ائج ارت نتاشا،وقد 

نسبتو  الطمبة ومامف   (33.3% )نسبتو  اخ ، في حيف مالصر النفسي و اء استيز الا ارسو ام
   (Bouger, et al,2004,458)لجسدي العنؼ ارسة ابمم اعترفو ات البالطامف   (%20.9)

لصحة العنؼ عمى اثر اف الى بياسة ىدفت ادر  ( Romito ,2007)جرى رميتو او 
لبة ، وقد الب وطاط (502)لية تكونت مف ايطالات امعالجالنفسية لدى عينة مف طمبة ا
لقبمي ، العنؼ ائمي و العالعنؼ اع لمعنؼ تمثمت بانو الى وجود عدة اسة الدر ائج ارت نتاشا
لصحة التي تدؿ عمى تدني مستوى المرضية اض اعر الالى وجود عدد مف ائج النتارت اشاو 
ـ الطعا تاباضطر او لكحوؿ ، اوؿ اف عمى تنادمالالذعر ،و ات اب ونوباكتئالالنفسية ،مثؿ ا
 ثانالاكثر منو لدى الذكور العنؼ لدى اف او ر ، انتحالات والالقيري ،ومحاس الوسو او 

(Romito,2007,1222) . 
لتعرؼ عمى الى ا (Damra and Ghbari,2014 )ري الغباسة ضمرة و اوىدفت در 

 Post (PTSD)لصدمة ابعد  اب ماضطر امعي وتطور الجالعنؼ اقة بيف مشيد لعالا
Traumatic stress  Disorder   
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لبة ، اوط الباط (585)سة مف الدر اردنية وتكونت عينة الات امعالجابيف طمبة 
ؾ فروؽ اف ىناو  معتدلةءت الصدمة جابعد  ات ماباضطر ار انتشاض اعر اف ائج النتاظيرت او 
لـ  ابينم لمعيشي،الوضع اريخ و التالشخصية و الصدمة الكمية و الى نوع ا اداستنا ائياحصا، لةاد

(    (Damra and Ghbari,2014,370لجنس المتغير  اتبع ائياحصالة اتظير فروؽ د
لعنؼ في اىرة اب ظاسبالتعرؼ عمى الى اسة ىدفت ا( بدر 2916خروف ،اميف و اـ)اوق
سة عمى عينة مكونة الدر اجريت امعية ، وقد الجات ار ادالاردنية مف وجية نظر الات امعالجا

س اء مقيافقد تـ بنلبحث اؼ اىدال ا،وتحقيق فديميياكالارييف  ادالامف  افرد  (333)مف 
ف العنؼ كاىرة اب ظاسبلعينة الاد افر اف تقدير ائج النتاظيرت افقرة وقد  (92)مكوف مف 

ؿ ستغالائري ، وعدـ العشاء انتمالالفكري ، و التعصب الى العنؼ يعود اف سبب ا، و  امتوسط
وبينت  (179، 2916خروف ، اميف و امعية ) الجانيف القو اوف في تطبيؽ التياغ و الفر ات اوقا

بي لطالالعنؼ اط انماب و اسبالى معرفة التي ىدفت ا) 2917خروف ،اوشة و الدر اسة ) ادر 
سة عمى عينة الدر اجريت الطمبة ، وقد اؿ مف وجية نظر لحسيف بف طالامعة اخؿ حـر جاد

ئج اظيرت نتاث وقد انالامف  (117)و  امنيـ ذكور  (172)لبة اوط الباط (289)مكونة مف 
ضد  لعنؼافلجسدي العنؼ المفظي ثـ العنؼ الطمبة ىو العنؼ بيف اط انماكثر اف اسة الدر ا
معي تعود لمتعصب الجالحـر اخؿ العنؼ داب اسباف النفسي ، و العنؼ ات ثـ الممتمكا
لجنسي التحرش اثـ يميو  طيةانضبالات العقوبامعة في تطبيؽ الجاوف ائري ، ثـ يميو تيالعشا
 (    94- 99، 2917خروف ،اوشو و الدر ات ) البالطاب

 منهجية البحث واجراءاته
 لبحثامجتمع   

لبديؿ في الموقع ازحوف( في النار )انبالامعة الي بطمبة جالحالبحث ايتمثؿ مجتمع 
 لبة.اوط البا( ط3399لغ عددىـ )الباو  اثاناو  انية ذكور انسالالعممية و ات اد لمكميابغد

 لبحث اعينة   
معة اوي مف طمبة جالمتسالتوزيع ات ائية ذالعشو الطريقة البحث باختيَرت عينة ا

لتربية اب و ادالالصرفة و التربية لمعمـو العموـ و ات اد في كميالبديؿ في بغدالموقع ار في انبالا
( منيـ مف 92لبة، )اوط البا( ط299لطمبة ىذه ) انية، وقد بمغ مجموع عينة انسالالمعموـ 
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( 193لعممية و )ات الكميالبة مف كؿ الب وطا( ط97)قع اث، بو انالا( مف 198لذكور و)ا
 نية.انسالات الكميالب وطمبة مف اط

 لبحثات ادو ا  
 مةالكر اس اولى: مقيالاة ادالا
د عمى اعتمالامة بالكر النظري لمتغير التعريؼ البحث وبعد تحديد ا ؼاىدأل اتحديد 
ـّ بنSkinnerنظرية )ٍ  ( 31( فقرة )32لُمكّوف مف )امعة الجامة لدى طمبة الكر اس اء مقيا(، ت
 (.2وع وكما مبيف في الممحؽ رقـ )لموضا( فقرة ضد 1لموضوع و)افقرة مع 

 س:المقيات اتعميم
ضحة ودقيقة حيث اس و المقيا ات ىذاف تكوف تعميماحث عمى البالقد حرص  
 نو الالعممي، وَذَكَر البحث احة لغرض ابكؿ صدؽ وصر  ابة عنياجالالمفحوصيف اطمب مف 

المفحوصيف  حث وذلؾ ليطمئفالباحد سوى ا ابة لف يّطِمع عميياجالاف ا، و سـالاعي لذكر اد
 .استجاباتيـعمى سرية 
 بة:استجالان اميز 
ت اـ كؿ فقرة مف فقر امائؿ ابة يتكوف مف خمس بداستجف لالاتـّ وضع ميز  

( 3كد )اغير مت( ولمبديؿ 4فؽ )ا( ولمبديؿ مو 5فؽ بشّدة )اس، حيث ُيعطى لمبديؿ مو المقيا
نت اك اذا امالموضوع، ات مع الفقر انت اك اذا( 1فؽ بشّدة )او ا ( ولمبديؿ ال2فؽ )او ا ولمبديؿ ال

 ئؿ عكس ذلؾ.البدالموضوع فُتعطى الفقرة ضد ا
 ت:الفقر احية صال

لممحؽ النفس اء في عمـ الخبر ا( عمى مجموعة مف 32لػ )ات الفقر اتـّ عرض  
 اخذ بمالاسو، وبعد اجؿ قياوضعت مف  اس مافي قي احيتي( لمحكـ عمى مدى صال1رقـ )

 ( فقرة.32مة بقيت )الكر اس احية كؿ فقرة في قيت ومدى صالاحظء مف مالالخبر اليو ار اشا
 س:المقياتطبيق 

 اقياتسالتميزية ودرجة ا اد قوتيايجات و ائي لمفقر احصالالتحميؿ الغرض  
ف، طّبؽ العدو اب اقتيمة وعالالكر التعّرؼ عمى اتو ومف ثـ اس وثبالمقياد صدؽ ايجاخمي و الدا
معية، اوطمبة ج البا( ط299( عمى عينة مكّونة مف )2لممحؽ رقـ )ائية النياس بصورتو المقيا
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مة طريقتيف الكر اس ات مقيالتميزية لفقر القوة اج استخر احث في الباعتمد ات انالبياوبعد جمع 
 :اىم

 لمتطّرفتيف:المجموعتيف اطريقة  -
نت ا%( فك27لػ )اعمى وفؽ نسبة  الدنياو  العمياف المتطّرفتاف المجموعتاُحّدَدت 

ـّ ا( فرد54ضمت ) الدنيالمجموعة ا، و ا( فرد54تضـ ) العميالمجموعة ا ـ استخدا، وقد ت
 الدنياو  العميالمجموعتيف اط اوسالفروؽ بيف الة ر دالاختبئي لعينتيف مستقّمتيف الالتار اختبالا

، 26، 16، 5ت ) الفقر ا ات ُممّيزة عدالفقر انت جميع اس، وقد كالمقيات الكؿ فقرة مف فقر 
 ( يوّضح ذلؾ:1( والجدوؿ )95,9لة )لدالا(، لـ تكف ممّيزة عند مستوى 39

 لمتطّرفتينالمجموعتين ات بطريقة الفقر اتميز (8جدول )
لقيمة ا الدنيالمجموعة ا العميالمجموعة ا 

ئية التا
 لمحسوبةا

لة الدامستوى 
مستوى عند 

(28,2) 
لوسط ا 

 بيالحسا
ف انحر ال ا
 ريالمعيا

لوسط ا
 بيالحسا

ف انحر ال ا
 ريالمعيا

 لواد 999,5 32898,1 4815,3 99286,9 5741,4 1
 لواد 522,3 26888,1 5556,3 94817,9 3148,4 2
 لواد 932,3 28435,1 5379,2 44965,1 3333,3 3
 لواد 682,3 22974,1 9815,3 83365,9 7222,4 4
 لواغير د 637,1 18811,1 8519,2 38979,1 2593,3 5
 لواد 566,4 34845,1 2593,3 98158,1 3333,4 6
 لواد 621,5 25392,1 1111,3 99952,9 3333,4 7
 لواد 562,2 93537,9 2593,4 79949,9 6667,4 8
 لواد 337,3 93537,9 2593,4 58967,9 7593,4 9

 لواد 913,6 26129,1 3519,3 55482,9 6481,4 19
 لواد 692,3 79481,9 4815,4 35129,9 9974,4 11
 لواد 492,4 18825,1 7222,3 83595,9 5926,4 12
 لواد 997,4 97979,1 7963,3 72932,9 5999,4 13
 لواد 793,4 97129,9 9999,4 58874,9 7497,4 14
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 لواد 349,3 91268,9 1852,4 69887,9 6852,4 15
 لواغير د -349,2 77883,9 8148,1 69338,9 4815,1 16
 لواد 466,6 59993,1 3889,3 52771,9 7963,4 17
18 7963,4 56233,9 6111,3 39293,1 798,5 = 
19 9259,4 26435,9 8148,3 31858,1 971,6 = 
29 8333,4 2337,4 2937,4 99773,9 269,4 = 
 لواد 949,4 24995,1 5999,3 77971,9 4815,4 21
22 7963,4 49653,9 6667,3 35989,1 849,5 = 
23 6296,4 55952,9 9815,3 91852,1 999,4 = 
24 8889,4 37197,9 8519,3 18811,1 121,6 = 
25 2222,4 92485,9 5999,3 27912,1 378,3 = 
 لواغير د 452,1 98716,9 3148,2 99935,1 5926,2 26
 لواد 549,4 18457,1 7497,3 76273,9 6111,4 27
28 999,3 44965,1 2778,2 26516,1 768,2 = 
 لواد 929,4 88319,9 2222,4 59157,9 7778,4 29
 لواغير د 426,1 19821,1 8794,3 94669,9 1667,4 39
 لواد 735,3 92876,1 8794,2 18162,1 6667,3 31
 لواد 399,4 95697,9 9926,4 49298,9 7222,4 32

 :خميالداق اتسال اطريقة  -
ـّ المجموع الفقرة باقة جؿ معرفة عالامف   ط ارتبامؿ اج معاستخر الكمي ت

( 2لجدوؿ )ا( و 61,9  - 31,9بيف ) اوحت مالُكّمي وقد تر المجموع ابيرسوف بيف كؿ فقرة و 
 يوضح ذلؾ: 

 مةالكر اس الكمية لمقيالدرجة الفقرة و اط بين درجة ارتبال ات مالامع(2جدول )
مل امع ت

 طارتبال ا
مل امع ت

 طارتبال ا
مل امع ت

 طارتبال ا
مل امع ت

 طارتبال ا
مل امع ت

 طارتبال ا
1 36,9 7 32,9 13 45,9 19 53,9 25 31,9 
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2 34,9 8 33,9 14 34,9 29 42,9 26 32,9 
3 31,9 9 52,9 15 51,9 21 37,9 27 34,9 
4 39,9 19 34,9 16 53,9 22 35,9 28 31,9 
5 32,9 11 36,9 17 61,9 23 36,9   
6 41,9 12 31,9 18 37,9 24 32,9   
 لصدق:ا
ء الخبر امة عمى مجموعة مف الكر اس اؿ عرض مقيىري: تحقؽ مف خالالظالصدؽ ا -

لممحؽ اليو في ارة اشالاسبؽ  اس، كمالمقيات احية فقر لنفس لمحكـ عمى مدى صالافي عمـ 
 (.1رقـ )

 دايجاؿ س مف خالالمقيا الصدؽ في ىذالنوع مف ا اء: وقد تحقؽ ىذالبناصدؽ  -
 (.2ليو في جدوؿ )ارة اشالالذي سبؽ الكمية اس المقيالفقرة بدرجة اط درجة ارتبامؿ امع

 ت:الثبا
مؿ ا( وىو مع79,9ط )ارتبالامؿ اخ، وقد بمغ معاكرونبالفات بطريقة الثباج استخر اتـ 

 ط جيد.ارتبا
 نيالعدو السموك اس امقي -نية:الثاة ادالا
( Freud: 1957عمى نظرية ) دهاعتماب انظريلمتغير ا اف حّدد ىذاحث بعد الباـ اق

لموضوع امع  ا( فقرة صيغت جميعي46لُمكّوف مف )اني العدو السموؾ اس اد مقياعداب ائياجر او 
( 21تو )المعرفي وعدد فقر اؿ المجاليف: اعية ُموّزعة عمى مجاجتمالالمرغوبية المتقميؿ مف 

 (:3لجدوؿ رقـ )اُمبّيف في  ا( فقرة ، وكم25تو )السموكي وعدد فقر اؿ المجافقرة،  و 
 لالتي تنتمي  لكل مجات الفقر اس و المقيات الامج( 9جدول )

 تالفقر ا ؿالمجا
، 23، 22، 21، 16، 15، 14، 11، 19، 9، 8، 4، 3، 2، 1 لمعرفيا

24 ،29 ،39 ،31 ،32 ،37 ،38 
، 28، 27، 26، 25، 29، 19، 18، 17، 13، 12، 7، 6، 5 لسموكيا

33 ،34 ،35 ،36، 39 ،49 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 
 س:المقيات اتعميم
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ث َطَمَب ضحة ودقيقة حياس و المقيا ات ىذاف تكوف تعميماحث عمى البالقد حرص 
فؽ او ائؿ ىي )اسبو مف خمس بدالذي ينالبديؿ اـ اما( √)    مف المفحوصيف وضع عالـ

( 5فؽ بشدة )او احيث ُيعطى لمبديؿ   فؽ بشدة(،او ا فؽ،، الاو ا ، الدكمتأفؽ، غير او ابشدة، 
                ( ولمبديؿ ال2فؽ )او ا ( ولمبديؿ ال3) كدأمت( ولمبديؿ غير 4فؽ )او اولمبديؿ 

 (.1فؽ بشدة )او ا
 م:الحكاة عمى ادالاعرض 

لنفس المختصيف  في عمـ اـ الحكاس عمى مجموعة مف المقياحث بعرض الباـ اق
س وطريقة المقيات افقتيـ عمى تعميماوقد حصمت مو ( 1لممحؽ )اذكر في  المحكـ، كم
  تصحيحية.

 س:المقياتطبيق 
( 299( عمى عينة مكونة مف )3لممحؽ رقـ )ائية النياس بصورتو المقياتـ تطبيؽ 

فقرات المقياس لتمّيزية لالقوة احث الباستخرج ات انالبيامعية، وبعد جمع البة جالب وطاط
 بطريقتيف ىما:

 لمتطّرفتين:المجموعتين اطريقة  -
نت ا%( فك27لػ )اعمى وفؽ نسبة  الدنياو  العمياف المتطرفتاف المجموعتاحددت 

ـّ  ا( فرد54ضمت ) الدنيالمجموعة او  ا( فرد54تضـ ) العميالمجموعة ا  راختبالا ـاستخداوقد ت
لكؿ فقرة  الدنياو  العميالمجموعتيف اط اوسالفروؽ بيف الة ر دالاختبئي لعينتَيف  مستقّمتيف الالتا

(لـ تكف 39، 31ت )الفقر ا اس مميزة عدالمقيات انت جميع فقر اس، وقد كالمقيات امف فقر 
 ( يوضح ذلؾ:4الجدوؿ )( و 95,9لو )ممّيزة عند مستوى دال

 لمتطّرفينالمجموعتين ات بطريقة الفقر اتميز ( 1جدول )
لقيمة ا الدنيالمجموعة ا العميالمجموعة ا ت

ئية التا
 لمحسوبةا

لة الدامستوى 
عند مستوى 

(28,2) 
لوسط ا 

 بيالحسا
ف انحر ال ا
 ريالمعيا

لوسط ا
 بيالحسا

ف انحر ال ا
 ريالمعيا

 لواد 974,4 23879,1 1111,3 93486,1 2937,4 1
2 9926,4 95994,1 3794,3 93761,9 768,3  
3 7778,3 99315,1 9815,2 29572,1 452,3  
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4 1667,4 99471,1 7593,2 14818,1 779,6  
5 8519,2 39289,1 5185,1 77971,9 155,6  
6 3519,3 34896,1 2778,2 27999,1 246,4  
7 7593,2 22759,1 6111,1 59611,9 183,6  
8 8519,3 98866,1 3794,2 91491,1 314,7  
9 6481,3 29986,1 2593,2 91285,1 229,6  

19 1481,4 87755,9 39999,9 16554,1 783,5  
11 4974,4 85822,9 7778,3 29794,1 122,3  
12 4974,3 15772,1 9259,1 92862,9 335,7  
13 8889,2 16913,1 6667,1 77793,9 432,6  
14 6481,3 13532,1 9444,2 29464,1 993,3  
15 6852,3 96987,1 6667,2 28856,1 484,4  
16 5926,3 31969,1 9444,2 44619,1 449,2  
17 5926,2 29562,1 5999,1 98575,9 156,5  
18 9379,4 91938,9 7593,2 22759,1 144,6  
19 9926,3 32136,1 6481,1 97434,9 465,6  
29 6777,3 14924,1 3794,2 17933,1 898,5  
21 8333,3 32821,1 4815,2 37994,1 296,5  
22 1667,4 99458,1 5379,2 25462,1 192,7  
23 9926,4 93795,9 3889,3 94993,9 896,3  
24 9926,4 13717,1 8794,2 22939,1 363,5  
25 1481,4 23483,1 9379,2 95993,9 239,5  
26 9741,4 94343,1 8519,2 17212,1 723,5  
27 7937,3 28312,1 9999,2 94611,1 562,7  
28 9639,2 39258,1 8333,1 94669,9 155,5  

 

 لواد 982,5 95994,1 9974,2 94998,1 1111,4 29
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39 3889,4 91973,9 7963,3 95293,1 115,3 = 
 لواغير د 493,1 95989,9 2778,4 81821,9 5185,4 31
 لواد 883,8 91646,1 7963,1 24666,1 7497,3 32
 لواد 531,8 83365,9 7222,1 34659,1 1296,3 33
34 2937,3 29419,1 8519,1 81948,9 596,5 = 
35 1296,3 34659,1 7222,1 83365,9 531,6 = 
36 5379,3 16989,1 9639,2 98993,1 669,2  
37 4444,3 29794,1 9974,1 95697,9 329,7 = 
38 5185,3 25594,1 4974,2 18987,1 721,4  
 لواغير د 952,1 52993,9 7222,4 78952,9 5926,4 39
 لواد 986,9 69338,9 4815,1 15591,1 1481,3 49
41 3519,3 11858,1 5556,1 76889,9 725,9 = 
42 3889,3 26516,1 6111,1 71154,9 999,9 = 
43 2497,3 28761,1 5379,1 69263,9 563,8 = 
44 9185,3 29519,1 3794,1 55952,9 115,9 = 
45 7778,2 36992,1 2222,1 57188,9 795,7 = 
46 2937,3 29419,1 8889,1 19222,1 491,5 = 

 خمي:الداق اتسال اطريقة  -
ـّ المجموع الفقرة باقة جؿ معرفة عالامف  ط بيرسوف بيف ارتبامؿ اج معاستخر الكّمي، ت

 ( يوضح ذلؾ.5لجدوؿ )ا(، و 63,9و 31,9بيف ) اوحت مالكّمي، وقد تر المجموع اكؿ فقرة و 
 نيالعدو السموك اس الكّمية لمقيالدرجة الفقرة و اط بين درجة ارتبال ات مالامع( 8جدول )

مل امع ت طارتبال امل امع ت
 طارتبال ا

مل امع ت
 طارتبال ا

مل امع ت
 طارتبال ا

1 34,9 15 35,9 29 42,9 43 49,9 
2 32,9 16 31,9 39 39,9 44 57,9 
3 31,9 17 42,9 31 56,9 45 48,9 
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4 47,9 18   39,9 32 51,9 46 42,9 
5 42,9 19 48,9 33 48,9   
6 32,9 29 44,9 34 37,9   
7 48,9 21 37,9 35 53,9   
8 44,9 22 47,9 36 38,9   
9 59,9 23 31,9 37 61,9   

19 43,9 24 49,9 38 61,9   
11 33,9 25 41,9 39 62,9   
12 46,9 26 44,9 49 63,9   
13 51,9 27 59,9 41 59,9   
14 31,9 28 38,9 42 57,9   

 
 ل:المجالفقرة باقة درجة عال -
 اني كمالعدو السموؾ اس المعرفي لمقياؿ المجالفقرة باقة درجة نت عالاك -
 (.6لجدوؿ )اموّضح ب
 

س المعرفي لمقيال المجالفقرة ودرجة اط بين درجة ارتبال ات مالامع(6جدول )
 نيالعدو السموك ا

مل امع ت طارتبال امل امع ت طارتبال امل امع ت
 طارتبال ا

مل امع ت
 طارتبال ا

1 46,9 19 56,9 22 52,9 37 32,9 
2 48,9 11 39,9 23 49,9 38 34,9 
3 33,9 14 36,9 24 38,9   
4 51,9 15 39,9 29 39,9   
8 49,9 16 32,9 39 48,9   
9 42,9 21 49,9 32 59,9   
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ىو موّضح  اني كمالعدو السموؾ اس السموكي لمقياؿ المجالفقرة باقة نت عالاك -

 (.7لجدوؿ )اب
لسموك اس السموكي لمقيال المجالفقرة ودرجة اط بين درجة ارتبال ات مالامع(7جدول )

 نيالعدو ا
تسمسل 

 لفقرةا
مل امع
 طارتبال ا

تسمسل 
 لفقرةا

مل امع
 طارتبال ا

تسمسل 
 لفقرةا

 طارتبال امل امع

5 47,9 29 37,9 36 59,9 
6 36,9 25 59,9 49 64,9 
7 55,9 26 36,9 41 68,9 

12 52,9 27 57,9 42 67,9 
13 61,9 28 47,9 43 71,9 
17 51,9 33 52,9 44 68,9 
18 33,9 34 53,9 45 49,9 
19 56,9 35 31,9 46 63,9 

 
 : تالثبا

ـّ    ( وىو 99,9ط ) ارتبالامؿ اخ، وقد بمغ معاكرونيالفات بطريقة الثباج استخر ات
 معامؿ ارتباط ممتاز.

 الوسائل االحصائية
( SPSS) عيةاجتمالائية لمعموـ احصالالحقيبة اـ استخدائية باحصالائؿ الوساجريت ا

 -وىي كاالتي:
 ييس.ابية لممقالحساط اوسالاج استخر بي الالحسالوسط ا -1
 بية.الحسا اطياوسات عف التقدير اؼ انحر اري: لمعرفة المعياؼ انحر الا -2
 لبحث.ات اس متغير احدة: لقيائي لعػّينة و التار اختبالا -3
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لمجموعتيف اط اوسالفروؽ بيف الة ر دالاختبئي لعيػّنتيف مستقمتيف: الالتار اختبالا -4
 ييس.الممق الدنياو  العميا
 لكمي لكالاس المقياط لكؿ فقرة مع ارتبالامؿ اب معاط بيرسوف: لحسارتبامؿ امع -5
لذي تنتمي اؿ المجاقة كؿ فقرة بعال دايجوإللبحث، ات اقة بيف متغير لعالا دايجوإليسيف المقا
 ليو.ا
 فية.الديموغر ات المتغير العّينة عمى وفؽ ارنة بيف ائي: لممقالثنايف التباتحميؿ  -6
 سيف.المقيا ت لكالالثباب اخمي: لحسالداؽ اتسخ( لالاكرونب -الفادلة )امع -7

 اوتفسيره اقشتهائج ومنالنتاعرض 
 قياس الكرامة لدى طمبة الجامعة -

مة الكر اس امعة عمى مقيالجات عينة طمبة ابي لدرجالحسالوسط اف اك             
لفرضي المتوسط ا( درجة في حيف بمغ 88,19قدره ) رياؼ معيانحر ا( درجة وب39,115)
لمحسوبة ائية التالقيمة اف احدة تبّيَف ائي لعينة و التار اختبالاـ استخدا(* درجة، وبعد 84)
 ( يوضح ذلؾ.8لجدوؿ )امة و الكر امعة يتمتعوف بالجاف عينة طمبة الى ايشير  ا(، مم68,49)

ئية التالقيمة الفرضي و الوسط اري و المعياف انحر ال ابي و الحسالوسط ا(8جدول )
 مةالكر اس امعة عمى مقيالجالجدولية لعينة طمبة المحسوبة و ا

نوع 
 لعينةا

درجة  لعددا
 لحريةا

لوسط ا
 بيالحسا

ؼ انحر الا
 ريالمعيا

لوسط ا
 لفرضيا

لقيمة ا
ئية التا
لمحسو ا

 بة

لقيمة ا
 لجدوليةا

مستوى 
 لةلدالا

طمبة 
 معةالجا

299 199 39,115 88,19 84 68,49 98,1 95,9 

 
مة افظة عمى كر المحالتي ُتظِير ات السموكيالمجتمع يعّزز اف النتيجة باوتَُفسر ىذه 

دي امة ليست شيء مالكر اف ا او معنوي، كمادي التعزيز ما اف ىذاكاء اف وقيمو، سو انسالا
لتقدير اتمنح  اعندم امتياظ عمى كر الحفاس تشعر بالناده، بؿ استرداو اءه اعطايمكف 

 لسموؾ مسؤولة عنو.اقب البيئية وعو ادث الحو الذي يقوموف بو، فالسموؾ اب عمى اعجالاو 
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صة اقي خالعر المجتمع اـ و العربي بشكؿ عالمجتمع اف ذلؾ يعود لكوف احث الباويرى 
ف انسهلل لالا احؽ طبيعي وىبي اعية، كونياجتمانية انسانية كقيمة انسالامة اىمية لمكر ايولي 

مـ ىي الامة اف كر اعف  ف، فضالافة وزماتنتمي لكؿ ثق انيا اخر، كماحد و ابيف  افرؽ فيي وال
عة لذلؾ الجمامة ار بكر اضر الاد يترتب عميو افر الامة ار بكر اضر الاف ا، و ائيابنامة ابصوف كر 

 .ائيابنامة الى حفظ كر ات المجتمعاتسعى 
 ث(انا  –لجنس )ذكور امة عمى وفق ُمتغّير الكر ارنة في المقا -
مة الكر اس الذكور عمى مقيامعة الجات عينة طمبة ابي لدرجالحسالوسط اف اك

بي الحسالوسط اف اك ا( درجة، بينم83,11ري قدره )انحرؼ معيا( درجة، وب55,112)
ـ استخدا( درجة، وبعد 43,9ري قدره )اؼ معيانحر ا( درجة وب63,117ث )انالات عينة الدرج

ئية احصالة ت دالا( درجة وىي ذ71,11لمحسوبة )ائية الفالقيمة ائي بمغت الثنايف التباتحميؿ 
ث انالالح ا(، ولص95,9لو )( وعند مستوى دال84,3لجدولية )ائية الفالقيمة اب ارنتياعند مق

 ( يوضح ذلؾ.9مف الذكور والجدوؿ )عمى امة بدرجة الكر اث يمتمكوف انالاف الى ايشير  امم
لقيمة المحسوبة و ائية الفالقيمة اري و المعياف انحر ال ابي و الحسالوسط ا(9جدول )

 الجنسمعة وفق ُمتغّير الجالة لعينة طمبة لدال الجدولية ومستوى ائية الفا
لوسط ا لعددا لعينةانوع  ت

 بيالحسا
ؼ انحر الا
 ريالمعيا

لقيمة ا
ئية الفا
لمحسو ا

 بة

لقيمة ا
ئية الفا
 لجدوليةا

مستوى 
 لةلدالا

 95,9 84,3 71,11 83,11 55,112 92 ذكور 1
 43,9 63,117 198 ثانا 2

 افقيار  التيجير ومامف ضغوط  انو الذكور عاف الى اف سبب ذلؾ يعود احث الباويرى 
ميع المجالجسدية مف قبؿ التصفية الخشية مف التيديد و اؿ و ذالالانة و اىالات ارسامف مم

خؿ الدالى ا الى تحّوليادى الضغوط اج عمى ىذه احتجالالذكور مف اف خشية ابية، و ارىالا
 افقيار  التيجير وماف ظروؼ ا الشخصية، كمامة الكر اـ باىتمالاة وعدـ الامبلالاتسبب ب اممّ 

سب مع اتتن ؿ الاعمائؼ و اـ بوظالقيالذكور عمى اجبرت اعية اجتمادية و اقتصامف ضغوط 
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لدونية الشعور باؿ و ذالالانة و اىالامي شعور الى تنادى ا انُفسيـ، ممال التي رسموىالصورة ا
 تُػمّثؿ ضربة لمكرامة االنسانية.عر المشالدييـ وىذه 
 
 ني(انسالتخّصص )عممي، امة عمى وفق متغّير الكر ارنة في المقا -
مة الكر اس العممية عمى مقياـ اقسالالطمبة في ات عينة ابي لدرجالحسالوسط اف اك

ت ابي لدرجالحسالوسط اف اك ا( درجة بينم64,11ري قدره )اؼ معيانحر ا( درجة وب99,115)
ري قدره اؼ معيانحر ا( درجة وب39,115س نفسو )المقيانية عمى انسالاـ اقسالاطمبة 

( 35,1لمحسوبة )ائية الفالقيمة ائي بمغت الثنايف التباـ تحميؿ استخدا( درجة، وبعد 88,19)
 ( وعند84,3لجدولية )ائية  الفالقيمة اب ارنتيائية عند مقاحصالة ت دالادرجة، وىي غير ذ

ـ اقسالايختمفوف عف طمبة  لعممية الاـ اقسالاف طمبة الى ايشير  ا(، مم95,9لو )مستوى دال
 ( يوّضُح ذلؾ.19لجدوؿ )امة و الكر انية في انسالا

 اني(نسالتخّصص )عممي، امة عمى وفق ُمتغّير الكر ارنة في المقا(82جدول )
نوع  ت

 لعينةا
لوسط ا لعددا

 بيالحسا
ؼ انحر الا
 ريالمعيا

لقيمة ا
ئية الفا
 لمحسوبةا

لقيمة ا
ئية الفا
 لجدوليةا

مستوى 
 لةلدالا

 95,9 84,3 35,1 64,11 99,115 97 عممي 1
 88,19 39,115 193 نيانسا 2
 

لعممية اـ اقسالاف في اكاء امعي بنوَعيِو سو الجالتعميـ اف النتيجة، باويمكف تفسير ىذه 
عر معينة اُينّمي لدييـ مش ابينيـ، وبم اعؿ فيمالتفانية يوّفر لمطمبة فرص انسالاـ اقسالاـ في ا

لقيـ ا( تؤكد عمى Socio cultureعية )اجتمافة اليد وثقات وتقاداىـ وتطوير عالتفالى اتؤدي 
لفمسفة اؼ ُتشّكؿ اعر الالقيـ و ات و ادالعاف مجموعة ىذه ا امة، كمالكر ا انية ومنيانسالا
ـ عية وتسعى لترسيخ قياجتمالالقيـ ات و ادالعاتؤّكد عمى  التي بدورىاعية لممجتمع و اجتمالا

 خاصة ومنيا الكرامة االنسانية
 معةالجاني لدى طمبة العدو السموك اس اقي -
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ني العدو السموؾ اس امعة عمى مقيالجات عينة طمبة ابي لدرجالحسالوسط اف اك
لمتوّسط ا( درجة في حيف بمغ 949,22ري قدره )اؼ معيانحر ا( درجة، وب126، 429)
ئية التالقيمة اف احدة تبّيف ائي لعينة و التار اختبالاـ استخدا( درجة، وبعد 132لفرضي )ا
يشير  ا( مم95,9ئية عند مستوى )احصالة ت دالا( درجة وىي غير ذ-449,3لمحسوبة )ا
 ( يوضح ذلؾ.11لجدوؿ )اني و العدو السموؾ ايّتصفوف ب معة الالجاف عينة طمبة الى ا

ئية التالقيمة الفرضي و الوسط اري و المعياف انحر ال ابي و الحسالوسط ا(88جدول )
 نيالعدو السموك اس امعة عمى مقيالجالجدولية لعينة طمبة المحسوبة و ا

نوع 
 لعينةا

درجة  لعددا
 لحريةا

لوسط ا
 بيالحسا

ف انحر ال ا
 ريالمعيا

لوسط ا
 لفرضيا

لقيمة ا
ئية التا
 لمحسوبةا

لقيمة ا
 لجدوليةا

مستوى 
 لةلدال ا

طمبة 
 معةالجا

299 199 429,126 949,22 132 449,3- 96,1 95,9 

ض مستوى انخفاثبتت التي ا( 2995لغني، اسة )عبد النتيجة مع در اوتتفؽ ىذه 
سة )منيب ا(. وتختمؼ مع در 88، 2995لغني، ادية )عبد اعدالالمرحمة ائية لدى طمبة العدا

ب نفسية اسبف الاكاء امعة سو الجالعنؼ لدى طمبة التي تؤكد عمى وجود ا(  2997ف، اوسميم
د، ابو مصطفى وعو اسة )ا(، ودر 93، 2997ف ، ادية )منيب وسميماقتصاو اعية اجتماو ا

اد ، بو مصطفى وعو امعة )الجاني لدى طمبة العدو السموؾ اّكدت وجود التي ا( 2998
2998 ،389.) 

لتي اضية الريانشطة الامعة و الجاخؿ الذي يحصؿ داعؿ التفاف النتيجة باوتُفسر ىذه 
لتنشئة اف ا اكمة، كمالمتر ائية العداقة الطاب توفر ليـ فرصة مقبولة لمتعبير عف لطالا ارسيايم
ت اعالصر المدرسة زودتيـ  بطرؽ جيدة لحؿ اىؿ و الالطمبة مف ا اىالتي يتمقّ اعية اجتمالا
 ف.الفطري لمعدو اد استعدالادية وحتى اقتصالاعية و اجتمالات ازمالاتجة عف النا

لقتؿ اىر البمد مف مظا التي يمر بيالطبيعية اع غير اوضالاف احث الباويرى 
ت اشدالمناف ا المعنؼ، كم اِفضار  الطمبة شعور المغدوريف وّلدت لدى ار جثث انتشاف و العدو او 

عيف الداسيمت في تعزيز موقؼ القتؿ اب و ارىالاعية لنبذ الدالمدني المجتمع ات امف مؤسس
 لطمبة. المجتمعي مف المسمـ 
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      ث(انا -لجنس )ذكوراني عمى وفق متغّير العدو السموك ارنة في المقا -
ني العدو السموؾ اس الذكور عمى مقيامعة الجات عينة طمبة ابي لدرجالحسالوسط اف اك       

بي الحسالوسط اف اك ا( درجة، بينم589,23ري قدره )اؼ معيانحر ا( درجة وب652,134)
( درجة وبعد 938,19ري قدره )اؼ معيانحر ا( درجة وب497,119ث )انالات عينة الدرج

ت ا( درجة، وىي ذ515,25لمحسوبة )ائية الفالقيمة ائي بمغت الثنايف التباـ تحميؿ استخدا
( 95,9لة )( عند مستوى دال84,3لجدولية )ائية الفالقيمة اب ارنتيائية عند مقاحصالة دال

ت الذكور لدييـ سموكيامعة الجاف عينة طمبة الى ايشير  ا( ، مم196 – 1ودرجة حرية )
 ( يوضُح ذلؾ.12لجدوؿ )اث و انالاكثر مف انية اعدو 

 ث(انا –لجنس )ذكور اني عمى وفق متغّير العدو السموك ارنة في المقا(82جدول )
 

لوسط ا لعددا لعينةانوع  ت
 بيالحسا

ؼ انحر الا
 ريالمعيا

لقيمة ا
ئية الفا
 لمحسوبةا

لقيمة ا
ئية الفا
 لجدوليةا

مستوى 
 لةلدالا

ل اد 84,3 515,25 589,23 652,134 92 ذكور 1
 ائياحصا

عند 
 مستوى 

28,2 

 938,19 497,119 198 ثانا 2

 
ع نسبة ارتفاثبتت التي ا(  2995لغني، اسة ) عبد النتيجة مع در اوتتفؽ ىذه  

بو اسة )ا(، ودر 89، 2995لغني، اث )عبد انالاكثر مف الذكور ائية عند العدا
، 2998بو مصطفى، الذكور )الح اف لصالعدو اثبتت وجود فروؽ في التي ا( 2998مصطفى،

لح اف لصالعدو ائية في احصالة ت دالاثبتت وجود فروؽ ذالتي الخنفري اسة ا(، ودر 389
جريت عمى افية اسة عبر ثقالنتيجة مع در ا(. وتختمؼ ىذه 75، 2914لخنفري، الذكور )ا

فعؿ  اكثر ممانية ات عدو اىاتجا ابدو اء النساف اونيوزلند بّينت  الياستر اء مف النساعة مف مجمو 
 (.283، 2995لعيسوي، السويد )اؿ في الرجا
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ص يتمثّمف امتصالاؿ عممية ث مف خالانالاف الى النتيجة اوتفّسر ىذه            
نية حتى تكوف موضع اة عدو الفتاف تكوف التي ترفض اعية اجتمالافة الثقات ايير ومستويامع
لمذة ابط لسموكيف، وحتى يحصمف عمى ابة ضايير بمثالمعالمجتمع، فتصبح ىذه اب في اعجا

 انالالى تكويف ادت التي الخمقية، و ايير المعايرة انو ينبغي عمييف مساب، فالعقاويتجّنبَف 
ني العدو السموؾ المجتمع يشّجع اف ا اة، كمالذي يتضمف كؿ شيء كوِفئت عميو كفتالي المثا

 التي  يريدىافية  الثقايير الممع ابيامش ايجعميـ يسمكوف سموك افئيـ عميو ممالذكور ويكالدى 
نبو في احد جو اتدخؿ   الية مرغوبة عندمانفعات اعمى تقديـ خبر  انالالمجتمع وكؿ ذلؾ يدفع ا
ؿ ت مف خالالذاـ احتر الفخر و اعر اف يثير مشاعمى يمكف الا انالاعي، فاجتمالاعؿ التفا
 انية.ت عدو اء بسموكيايتالا

و احد ليـ ايتعّرض  اشرة عندمامب رألمثلذكور اـ عند اؾ ميؿ عاف ىنا اكم   
تفعؿ  الوقت، بينمالي ثمث اوذلؾ في حو  اِزحاو يضربيـ ماو ُييينيـ او يغدُر بيـ اجميـ ايي
ني العدو اء سموكيف اكثر جر انيف مف قمؽ اث يعانالاف الوقت، و الي ربع ات ذلؾ حو البنا

 (.47، 1993مبرت، )ال
لسموؾ ار اظيالبمد تسيـ في ا التي يمر بيالطبيعية الظروؼ غير اف احث الباويرى 

لية غير انفعالة المجتمع في حاد افر التيجير، تجعؿ ار و الدمالقتؿ و اىر اني وتغّذيو، فمظالعدو ا
ىمييـ، حيث يقوؿ )عبد او  ع عف نفسيـائـ لمدفاد داستعدالذكور عمى اُمستقرة، وتجعؿ 

ت الى وجود نزعادى ذلؾ ا افس كممالتناع و الصر ات ادت عممياز  انو كمما( 2999دي، اليا
لى وجود ادى ذلؾ ا اوف كممالتعات انت عممياك الحسد، وكممالغيرة و اف و العدو الية ممّثمة بانفعا
، 2999دي، اليالفرد )عبد ار لدى استقر الاىمية في تحديد مستوى ات ات نفسية ذالانفعا

111.) 
 ني(انسا -لتخّصص )عممياني وفق ُمتغّير العدو السموك ارنة في المقا -
لسموؾ اس العممية عمى مقياـ اقسالالطمبة في ات عينة ابي لدرجالحسالوسط اف اك

لوسط اف اك ا( درجة، بينم185,24ري قدره )اؼ معيانحر ا( درجة وب381,122ني )العدو ا
( درجة 223,139س نفسو )المقيانية عمى انسالاـ اقسالالطمبة في ات عينة ابي لدرجالحسا

لقيمة ائي، بمغت الثنايف  التباـ تحميؿ استخدا( درجة، وبعد 129,21ري قدره )اؼ معيانحر اوب
ئية الفالقيمة اب ارنتيائية عند مقاحصالة ت دالا( درجة، وىي ذ936,6لمحسوبة )ائية الفا



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2455 ) 
 

ف الى ايشير  ا(، مم196 – 1( ودرجة حرية  )95,9لة )مستوى دال( عند 84,3لجدولية )ا
لجدوؿ العممية و اـ اقسالاكثر مف طمبة انية ات عدو انية لدييـ سموكيانسالاـ اقسالاعينة طمبة 

 ( يوّضح ذلؾ.13)
 ني(انسا –لتخّصص )عممي اني عمى وفق ُمتغّير العدو السموك ارنة في المقا(89جدول )

لوسط ا لعددا لعينةانوع  ت
 بيالحسا

ؼ انحر الا
 ريالمعيا

لقيمة ا
ئية الفا
لمحسو ا

 بة

لقيمة ا
ئية الفا
 لجدوليةا

مستوى 
 لةلدالا

ـ اقسالاطمبة  1
 لعمميةا

له عند اد 84,3 936,6 185,24 381,122 97
مستوى 

 لهدال 
28,2 

ـ اقسالاطمبة  2
 نيةانسالا

193 223,139 125,21 

 
لعممية ات المختبر العممية، يقضوف طيمة وقتيـ في اـ اقسالاف طمبة احث الباويرى       

 التي تظير فيياعي و اجتمالاعؿ التفايقمؿ لدييـ فرص  اتذتيـ، مماساؼ اشر اوتحت 
عي اجتمالاعؿ التفاتيـ في اوقانية معظـ انسالاـ اقسالايقضي طمبة  ائية، بينمالعدات السموكيا
ستيـ توفُر ليـ اف طبيعة در ا انية، كمالعدو ات السموكيا راظيإلرض خصبة الذي يعتبر ا

ف قسـ مف ا التطّرؼ، كمائية و الية لمعداذج خيائية ونمات عدالتعّرؼ عمى سموكيافرص 
 ئية. العدات المعتقداو  رافكألابلتعميمية تعتبر خصبة اىج المنا
 معة.الجاني لدى طمبة العدو السموك امة و الكر اقة بين لعالاد ايجا

ط ارتبادلة احث بتطبيؽ معالباـ اني، قالعدو السموؾ امة و الكر اقة بيف لعالاد ايجالغرض      
يدؿ عمى عدـ وجود  امم ائياحصاؿ ا( وىو غير د945,9ط )ارتبالامؿ ابيرسوف، وقد بمغ مع

 معة.الجاف لدى طمبة العدو امة و الكر اظ عمى السعي لمحفاقة بيف عال
ـ ولحقؿ عمـ نفس سمة لمسالاح ىميةات امة ىي ذالكر الذؿ و اف النتيجة باتُفّسر ىذه 

تج النار الحو انو اـ ُيعّرؼ عمى لسالامة، فالكر الذؿ و اخؿ مع اـ قد يتدلسالاـ، وتعريؼ لسالا
ريخ، التاؿ مة، ومف خالالكر اة و او المسارؾ في اة، ولكؿ مشاو ادؿ لممسالمتباـ احتر الامف في الكا
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ؽ الحاح في فرض و النجاؿ مف خاللُمتحّققة السكينة اليدوء و ايعني  ام الباـ غلسالاف اف
 (.Lindner، 2912، 1لفرد )ا التي ينتمي ليالمجموعة اؿ عمى ذالالا

لكثير مف النزوح افؽ عممية ازحيف وقد ر ان انو العينة كاد افر اف احث الباويرى 
لمسمحة اميع المجالخطؼ مف قبؿ اب مف الشبامة ، فخشية الكر التي تنتيؾ ات التصرفا

 ـايألء العر المكوث في التنقؿ و القتؿ ،وصعوبة او اتيـ لمخطؼ ئالاع دافر احد ا،وتعرض 
سرة بسبب الاؿ عف انفصالاـ و لسالاو  مفألابلشعور اؿ وعدـ ذالامف خوؼ و  افقيار  اطويمة وم
غمبيـ ارسة النزوح ، ومماكف امافي  ايعيشوني انو التي كالسيئة الظروؼ التيجير و اظروؼ 

جة الحامعييف ،كؿ ذلؾ جعميـ يشعروف بابسمعتيـ كطمبة جتميؽ  ال انيايعتقدوف  ؿاعمأل
عية اجتمالالشخصية و القيـ افظة عمى المحاكبر مف ايموجي بدرجة البانيـ اظ عمى كيالمحف
فؽ التو اسوء  اف نتيجتياخؿ فكامة ،وجيت لمدالكر اؾ انتياتجة عف الناقة الطافع و الداف ا،و 
 مف امراض النفسية واالجتماعية . لعديد او 

 تالمقترحات و التوصيا
 ت:التوصيا -
لتقميؿ اولة الخضوع لمدولة فقط ومحاـ مؤّسسي يكوف فيو اس لنظالناع اخضا -

 لسمطة.القوة و اؾ متالاب اىرىالُمسّمحة وتظاميع المجار انتشافقت التي ر الخضوع اعر امف مش
رسة حّقو كميّمة ُمشتركة، اطف ممات محّمية جيدة، تتيح لكؿ مو ارساخمؽ مم  -
عة اشالنزوح و ات اع في سنو اوضالافؽ ترّدي الذي ر التوّجس الة از الي و انفعالالتفريغ الغرض 

 ة.او المساو  خيألتاروح 
فقت دعوة بعض التي ر ات الُمدركالى تصحيح الذي ييدؼ المعرفي التدخؿ ا  -

 لبحث.ائج انتظيرت ا اكم التي لـ تجدي نفعالُمسّمحة لمتطّرؼ، و اميع المجا
 ت:المقترحا -
ت وتنظيـ الذالشخصية كمفيـو ات ابمتغّير  اقتيمة وعالالكر اسة حوؿ اء در اجر ا -

 ت.الذاتقدير 
 الظيورقتو بحب ني وعالالعدو السموؾ اسة حوؿ اء در اجر ا -

 المصادر قائمة 
 لكريمان القر ا
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. دار 2(. عمـ النفس التطوري الطفولة والُمراىقة، ط 2997ابو جادو، صالح محمد عمي. )  - 
 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف. 

. دار المسيرة لمنشر والتوزيع 2(. عمـ النفس التربوي، ط 2911ابو جادو، صالح محّمد.) - 
 والطباعة، عماف.

عالقة االحداث الضاغطة بالسموؾ ))(. 2998. )ابو مصطفى، نظمي عودة ونجاح عّواد -  
 العدواني

. مجمة الجامعة االسالمية، سمسمة الدراسات ((دراسة ميدانية لدى عينة مف طالب جامعة االقصى
 (، العدد االوؿ. فمسطيف.16االنسانية، الُمجّمد )

سكندرية لمكتاب ، (.  االنساف والسموؾ االجتماعي. مركز اال2997اسماعيؿ، نبيو ابراىيـ. )  -  
 االسكندرية.

(. نظريات الشخصية، االرتقاء، النمو، التنّوع. ترجمة ا.د. عالء الديف 2919الف، بيـ، ب. ) -
 كفاؼ ومايسة احمد النياؿ. دار الفكر العربي، عّماف.

(. "اسباب انتشار ظاىرة العنؼ في 2916ازىار خضر وداود داغرف.) اة،ضاميف،محمد وحامد الق -
عات االردنية مف وجية نظر االدارات الجامعية ودورىـ في الحد منيا ". المجمة العربية لظماف الجام

 . ( ، االردف25جودة التعميـ العالي . المجمد التاسع ،العدد )
(. عمـ نفس الشخصية، الجزء االوؿ ترجمة عبد الحميـ محمود 2919برافيف، لورانس، ا.) -

 قومي لمترجمة، القاىرة.السيد وايمف محمد عامر. المركز ال
. دار العمـ 1(. المورد الحديث، ط2911البعمبكي، منير و د. رمزي منير البعمبكي. ) -

 لممالييف ، بيروت.
االنسانية،  المبادئ(.  الكرامة االنسانية في ضوء 2915التويجري، عبد العزيز بف عثماف. ) -
 . منشورات المنظمة االسالمية لمتربية والعمـو والثقافة ايسيسكو، الرباط.2ط
(.  نظريات الشخصية، البناء، الديناميات، النمو، طرؽ 1999جابر، جابر عبد الحميد . ) -

 البحث التقويـ. دار النيضة العربية لمطبع والنشر والتوزيع، القاىرة.
التخمؼ االجتماعي مدخؿ الى سيكولوجية االنساف المقيور، (.  1976حجازي، مصطفى. ) -
 .معيد االنماء العربي، بيروت.1ط
االتجاىات التعصبية وعالقتيا بالسموؾ العدواني لدى ))(. 2914الخنفري، فرج وافي محمد . ) -

دارية، . رسالة ماجستير غير منشورة. كمية العمـو االجتماعية واال((العامميف بالقطاع الصحي بالرياض
 جامعة نايؼ العربية لمعمـو االمنية، الرياض.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2458 ) 
 

الدراوشة ،عبد اهلل سالـ ، عبد اهلل سميماف المراعية ،سامي فواز الجازي ،خالد عاشؽ ابو تايو .  -
اسباب وانماط العنؼ الطالبي داخؿ حـر جامعة الحسيف بف طالؿ مف وجية نظر ))(.  2917)

 (.1(، العدد )19ـ االجتماعية ، المجمد ). المجمة االردنية لمعمو ((الطمبة 
 (.  االجتماع ودراسة المجتمع. مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة.2999دسوقي، كماؿ. ) -     
 (.  اصوؿ عمـ النفس. المكتب المصري الحديث، القاىرة. 1976راجح، احمد عزت. ) -     
الجماعات قضايا في اليوية االجتماعية (.  سيكولوجية العالقات بيف 2996زايد، احمد. ) -     

، واآلداب( المجمس الوطني لمثقافة والفنوف 326عالـ المعرفة، العدد ) وتصنيؼ الذات. سمسمة 
 الكويت.
تكنولوجيا السموؾ االنساني. ترجمة د. عبد القادر يوسؼ.  (. 1989. )سكنر، ب. ؼ -      

 ، الكويت.واآلدابي لمثقافة والفنوف ( المجمس الوطن32سمسمة عالـ المعرفة ، العدد )
 . دار الفكر العربي، الكويت.2(.  عمـ النفس االجتماعي ، ط1989السيد، فؤاد البيي. ) -    

 الشرقاوي، مصطفى خميؿ. )بال(.  عمـ الصحة النفسية. دار النيضة العربية، بيروت. -      
نتماء االجتماعي والعدائية لدى مرتكبي االلتزاـ الديني واال))(. 1997عباس، مضر طة. ) -      

 جرائـ العنؼ واقرانيـ         
 ، جامعة بغداد.اآلداب. اطروحة دكتوراه غير منشورة. كمية ((العادييف         

الحياة الضاغطة لدى طمبة  بإحداثالسموؾ العدواني وعالقتو ))(.  2911العّباسي، غسؽ غازي. ) -
 ( ، بغداد.72. مجمة كمية التربية االساسية. العدد )((عّمماتمعاىد اعداد المعّمميف والم

( 137(. االتجاىات التعّصبية. سمسمة عالـ المعرفة ، العدد )1989عبد اهلل، معتز سيد. ) -      
 ، الكويت.واآلداب، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف 

 قباء، القاىرة. (.  نظريات الشخصية. دار1998عبد الرحمف، محمد السيد. ) -     
 العدائية وعالقتيا باحداث الحياة الضاغطة لدى طمبة))(.  2995عبد الغني، ىدى جميؿ. ) -    

. اطروحة دكتوراه غير منشورة. كمية االداب، الجامعة  المستنصرية، ((المرحمة االعداية -
 بغداد.

ار اليازوري العممية لمنشر . د1(.  مقدمة في عمـ االجتماع التربوي، ط2999عبد اليادي، نبيؿ. ) -
 والتوزيع، االردف.

(.  سيكولوجية العدوانية وترويضيا. دار غريب لمطباعة 2991العّقاد، عصاـ عبد المطيؼ. ) -    
 والنشر، القاىرة.
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. دار البيرؽ لمطباعة والنشر 2(.  عمـ النفس االجتماعي، ط1985عقؿ، عبد المطيؼ . ) -    
 والتوزيع، نابمس.

 . دار الفكر الجامعي، مصر.2(. مبحث الجريمة، ط2995العيسوي، عبد الرحمف. ) -    
(. 198(.  نظريات التعّمـ: دراسة مقارنة، الجزء الثاني. العدد )1986غازدا، جورج. اـ. ) -    

 ، الكويت.واآلدابترجمة د. عمي حسيف حجاج. المجمس الوطني لمثقافة والفنوف 
، اريؾ. )  - النساف بيف الجوىر والمظير. ترجمة سعد زىراف ولطفي فطيـ.  سمسمة (.  ا1989فرـو

 ، الكويت.واآلداب(، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف 149عالـ المعرفة، العدد )
(. السموؾ التنظيمي في ادارة 2995فميو، فاروؽ عبده والسيد محمد عبد المجيد. ) -

 زيع، عماف، االردف..دار المسيرة لمنشر والتو 1المؤسسات التعميمية، ط
 . دار2(.  حقوؽ االنساف والديمقراطية والحريات العامة، ط2916كاظـ، ماىر صبري. ) -

 الكتب والوثائؽ، بغداد.
. ترجمة د. 2(.  عمـ النفس االجتماعي، ط1993المبرت، وليـ، والمبرت ووالس. ا. ) -

 سموى المال. دار الشروؽ،القاىرة.
. الطبعة العربية. ترجمة وتقديـ ىاشـ 1سيكولوجية الجماىير، ط(. 1991ليبوف، غوستاؼ. ) -

 صالح. دار الساقي، لبناف.
اليوية لدى  بأزمةابعاد السموؾ العدواني وعالقتو ))(. 2994معمرية، ابراىيـ وابراىيـ ماحيز. ) -

 ( ، الجزائر.14.مجمة شبكة العمـو العربية، العدد ) ((الشباب الجامعي
العالقة بيف مفيـو الذات والسموؾ ))(. 2993فيظ سعيد، وعواض بف محمد. )مقّدـ، عبد الح -

. رسالة ماجستير غير منشورة، اكاديمية نايؼ العربية لمعمـو االمنية، ((العدواني لدى الطالب الصـ
 الرياض.

.ترجمة د. 1(. مدخؿ الى عمـ النفس االجتماعي، ط2992مكفميف، روبرت، وريتشارد غروس. ) -
 حداد واخروف، دار وائؿ لمنشر، عماف.ياسميف 

 (. اُسس عمـ النفس العاـ. مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة.2993منصور، طمعت، واخروف. ) -
(.  العنؼ لدى الشباب الجامعي. جامعة 2997منيب، تياني محمد عثماف، وعزه محمد سميماف. ) -

 نايؼ العربية لمعمـو االمنية، الرياض.
. دار المسيرة لمنشر 1(. عمـ النفس التربوي، ط2911كر، وفلاير محمد ابو عواد. )نوفؿ، محمد ب -

 والتوزيع والطباعة، عماف.                                
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. ايتراؾ لمطبع والنشر والتوزيع، 2(.  نظريات الشخصية، ط2911اليريدي، عادؿ محمد. ) -43
 القاىرة.
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