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هـــــــــــــــــــــــداء  الإ

وسمل عليه هللا صىل هللا خلق عىل والصالة العاملني ريب هلل امحلد             

ىل املس تلبًل، جنايح و ادلرايس هجدي س نوات أ هدي احلق فهيٌل كال من العطاء، منبع اإ  

  "   ﴾24﴿ َصِغريًا َصِغريًا  َ َّبَّرَ اِا  َكَما اْ َ ُْهَما َ  ِّ  َوُ  ْ  االَّرْ َ ِ  ِ  َ  االُّذ ِّ  َ َ ااَ   َواْخِفْض ََلَُما"

    24:الآية الإرساء سورة                     

ىل ىل جناهه فس يح وأ سكنه هللا رمحه ومعلمي أ يب روح اإ ىل .معرها يف هللا أ طال أ يم واإ  زويج اإ

متام يف يل  س ند اكن اذلي صابر بن دريب رفيق الغايل ىل دراس يت اإ خواين واإ ىل وفريدة وأ خوايت اإ  واإ

ادلرايس مسارمه يف والنجاح التأ لق هلم ممتنية عطية وبن محة العائلتني أ حفاد لك  . 
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  شكر وعرف ان

:ق ال رسول هللا صلى هللا عليو و سلم  

"من لم يشكر الناس لم يشكر هللا"   

 صدق رسول هللا صلى هللا عليو و سلم

 لو ىادي ف ال يظل ومن الميتد فيو هللا ىداه من ونستيديو ونستعينو نحمده هلل الحمد إن
 .الدين يوم الى واله من وعلى األمين المصطفى حبيبنا هللا خلق خير على والسالم والصالة

 على وأعانني بيذا عليا أنعم الذي وجل ععّز  سبحانو المولى إلى الحمد و بالشكر أتوجو بداية
 . كلو الفضل يرجع إليو و ، البحث ىذا إنجاز

 على و العمل ىذا إتق ان و إتمام في الكبير الفضل لو كان من كل إلى الجعيل بالشكر أتقدم
 المعلومات  و السديدة بالنصائح عليا تبخل لم حيث" مغنية قوعيش "المشرفة األستاذة رأسيم
 إبن الحميد عبد بجامعة النفس علم قسم األف اضل ألستاذتي الجعيل بالشكر أتقدم كما .القيمة

  . أيدييم على درسنا أن يشرفنا و ، نافع بعلم أفكارنا أناروا الذين بمستغانم باديس

 على إنني و البحث ىذا مناقشة على بالموافقة ،لتفضّزليم المناقشة لجنة ألعضاء موصول وشكري
 .شأنيا رفع في ،وتسيم الرسالة السديدة مالحظاتيم تغني بأن وثقة أمل

 وإلى إستقباليم حسن على بمستغانم اإلبتدائية المدارس ومعلمي مدراء الى بالشكر أتقدم كما
 وإلى.الدراسي مسارىم في النجاح ليم متمنية معي وتعاونوا إستجابوا الذين  التالميذ كل

 .بالتأتأة المصابين التالميذ

 

 

 



 ج
 

 
 

 :ممخص
 

 المرحمة في بالتأتأة المصابين التالميذ لدى العدواني والسموك الذات تقدير بين العالقة عمى التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 تمميذا( 40 )العينة أفراد عدد وكان مستغانم، لمدينة تابعة إبتدائية مدارس( 13 )في دراستها الباحثة وأجرت  االبتدائية،
 واستخدمت ،( ذكور 9و إناث11 )منهم متأتأ تمميذ( 20)و ،( ذكور10و إناث10) منهم عادي تمميذ( 20 )بواقع  وتمميذة،
 ،  الباحثة طرف من المعدل العدواني السموك ومقياس كامل، مصطفى وحيد لمدكتور لألطفال الذات تقدير مقياس الباحثة

 باإلعتماد و( ت )واختبار(  ر)برسون  ارتباط معامل هو المتبع اإلحصائي األسموب ،أما الوصفي المنهج ذلك في مستعممة
 : التالية لمنتائج الباحثة توصمت والتحميل المعالجة وبعد ،SPSS18.0 برنامج عمى

 . إبتدائي والخامسة الرابعة السنة مستوى   المتأتين التالميذ لدى العدواني والسموك الذات تقدير بين عكسية عالقة توجد .1
 إبتدائي والخامسة الرابعة السنة مستوى  المتأتئين  التالميذ لذى الذات تقدير في  احصائية داللة ذات فروق  توجد ال .2

 .الجنس لمتغير تعزى 
 إبتدائي والخامسة الرابعة السنة مستوى  المتأتئين  التالميذ لذى العدواتي السموك في  احصائية داللة ذات فروق  توجد .3

 . الذكور ولصالح الجنس لمتغير تعزى 
 تقدير في إبتدائي والخامسة الرابعة السنة مستوى  والعاديين  المتأتئين التالميذ بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد .4

 .العاديين لصالح الذات
 السموك في إبتدائي والخامسة الرابعة السنة مستوى  والعاديين المتأتئين التالميذ بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد .5

 .المتأتئين ولصالح العدواني

   : المفتاحية الكممات

 .بالتأتأة المصابين التالميذ _ التأتأة  _العدواني السموك_ الذات تقدير  
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Abstract: 

The current study aims to investigate the relationship between self-esteem and the aggressive 

behaviour among students who suffer with stuttering in the primary educational stage.the 

research was conducted in three primary schools of Mostaganem state.The study sample 

consisted of 40 students (10 female,10 male),and 20 stammering student (11 female,9 mlae). 

The researcher used self-esteem scale for children of Dr mustpha Kamel,and the measure of 

aggreeive behavior conducted by herself.The study required a descriptive method and the 

statistical technique whiche is Pearson correlation coefficient and test T based on the 

SPSS18.0 program.After the analysis and investigation the researcher reached the following 

result: 

1)There is a negative relationship between Self-esteem and the aggressive behaviour among 

students who suffer with stuttering in the fourth and fifth years. 

2)There is a statistically significant differences in aggressive behaviour among students who 

suffer with stuttering in favour of males,and no statistical significant differences in self-

esteem between both gender. 

3)There is a statistically significant differences between normal students and students who 

suffer with stuttering in self-esteem scale in favour of normal students. 

4) There is a statistically significant differences between normal students and students who 

suffer with stuttering in the aggressive behaviour in favour of stammering students. 

Key Words :Self-esteem,the aggressive behaviour, stuttering, students who suffer with 

stuttering. 
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 :قدمةم

 من أساسي عامل ،فهي ادلخلوقات سائر عن هبا لينفردوا البشر بين هبا هللا خص اليت اخلصائص من اللغة تعد

 او وأفكارن مشاعران عن للتعبري تستعمل اآلخرين؛لذلك مع التواصل وسائل من ووسيلة اجملتمع مع التكيف عوامل

 ،تبدأ عديدة مبراحل ر أن لغة الطفل واكتسابو متالقول ،وديكن ادلهاراتاكتساب و التعلم يف أساسية بصورة تساىم

 عوامل وىناك إليو؛ ينتمي الذي اجملتمع لغة اكتساب بعدىا ومن والتقليد، ة احملاكامت ادلناغاة إىل الصراخ من

 ولكن.الطفل يعيشبها اليت اللغوية والبيئة وتكرارىا اللغة وشلارسة ، االجتماعيكالوسط اللغة اكتساب على تساعد

 والتحريف اإلبدال اإلضافة ف،ذكاحل النطق تصيب بعيوب تتعلق االضطراابت لبعض اللغة تتعرض أحياانً 

 إىل حدوثها أسباب أنًتجع ديكن اليت الـتأأتةه االضطراابت ىد بني ومن ابلكالم تتعلق عيوب كلها والتكرار

 . أسرية أو نفسية أو كانت ععويةً  عوامل

 ادلتكلم يعطر حبيث اجلمل أو الكلمات أو األصوات إطالة أو تكرار أو إضلباس أبهنا( 2000الوقفي، ) فيصفها

 يبدو كما وإيقاعو الكالم سرعة لذلك نتيجة وتتأثر الكلمة، خيرج أن قبل ثوان بعع التوقف أو اثنية التنفس إىل

 بشكل وفتحهما العينني إغماض منها سلتلفة أبعراض تًتافق اجلسمية،كما ادلظاىر من ذلك غري أو الوجو يف توتر

  . الكالم زلاولة عند التأأتة جتنب زلاولة إىل إضافة الععل الوجو،الشد وتكشري الرأس وىز إرادي ال

 االجتماعي، القبول بعدم الشعور القلق، مثل نفسية اضطراابت من يعاين عادة الكالم ابضطراابت ادلصاب أنو 

 ادلصحوب واالنطواء العزلة حبب شعورا لديو يولد ا ممابلنقص والشعور ابخلجل، والشعور ابلنفس الثقة وعدم

 ادلرضي التحدي أمام تصمد اليت الكالم اضطراب حاالت من بعض ىناك ذلك رغم ولكن النفسي، ابلتوتر

 .زمالئو عن متفوقا يصبح حىت التحدي وشلارسة اجلهد منل مزيد  لبذ الدافع الفرد لدى وتولد االجتماعية والنظرة
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 عن عبارة ىو الدي الذات كتقدير النفسية الشخصية اخلصائص وبعض التأأتة اضطراب بني العالقة أن كما

 و اليت قد تظهر يف عدة ذلا أو عدم احًتامو لذاتو احًتامو عن ويعرب إجيااب أو سلبا الذايت وتقييمو الفرد حكم

 لقلة نظرا كبري اىتمام على حيصل مل الذي ادلوضوع ىذا، وابعتبار أببعاده العدواين السلوكاضطراابت سلوكية منها 

 احلالية الدراسة الباحثة تناولت ىذا أجل ومن الباحثة؛ إطالع حدود يف وىذا اجلزائر يف السابقة الدراسات

 حيث ابتدائي واخلامسة الرابعة مستوى ادلتأتئني التالميذ لدى العدواين ابلسلوك هتوعالق الذات تقدير موضوع

 : يلي كما فصول ستة الدراسة تناولت

 البحث إشكالية فيو حددت حيث البحث تقدمي الباحثة فيو تناولت الذي الدراسة مدخل األول الفصل

 مت وكذا منو، ادلرجوة واألىداف وأمهيتو البحث ىذا اختيار دوافع إىل التطرق مت ،كما والفرعية العامة وفرضياتو

. للدراسة اإلجرائية ادلفاىيم حتديد

 الذات وتقدير الذات مفهوم بني الفرق مث تعريفو ، وبعدىا توضيح الذات تقدير إىل فيو تطرقنا الثاين الفصلأما 

 الذات تقدير تنمية كيفية ،مث الذات تقدير ونظرايت الذات تقدير يف ادلؤثرة العوامل مث الذات تقدير ومستوايت

 .ادلدرسية البيئة يف

 ابلعدوان الصلة ذات ادلفاىيم إىل والتطرق العدواين السلوك تعريف مت العدواين السلوك الثالث الفصلوتناول 

 العدواين السلوك أسباب إىل تطرقنا كذلك ادلدرسة يف العدواين السلوك مظاىر مث العدواين السلوك وأنواع

 األساليب وأخريا لألطفال العدواين السلوك مع التعامل يف ادلدرسة دور ، العدواين للسلوك ادلفسرة والنظرايت

 .العدواين السلوك لعالج ادلستخدمة



 مقدمة الدراسة
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 تطرقنا مث (.ادلفسرة النظرايت ) التأأتةحدوث مظاىر،أسباب أشكاذلا، ، الـتأأتة تعريف لتأأتةا الرابع الفصل وضم

 من للتخلص العالجية األساليب وأخرياً  ادلتأيت الطفل مع التعامل يف ادلريب ودور للمتأتيني النفسية خلصائصىل اإ

 .الـتأأتة

 .اليها ادلتطرق العناصر ألىم عامة خالصة بتقدمي والرابع والثالث الثاين الفصل من كل وختم

 بعرض االستطالعية الدراسة اىل فيو تطرقت ادليدانية،حيث للدراسة ادلنهجية اإلجراءات اخلامس الفصل وتناول

 ،واألدوات اختيارىا وكيفية العينة ونوع والزمين اجلغرايف اجملال حتديد حيث ،من فيها ادلتبعة ادلنهجية اإلجراءات

 وادلتمثل ادلستعمل ادلنهج بعرض االساسية الدراسة اىل تطرقت والثبات،مث الصدق حساب وطريقة فيها ادلستعملة

 الدراسة، أدايت تطبيق خطوات ذكر مع فيها ادلستعملة واألدوات وعينتها ومدهتا اجرائها الوصفي،ومكان ادلنهج يف

 .الدراسة يف ادلتبعة اإلحصائية األساليب اىل ابإلضافة

 وتفسري الدراسة نتائج عرض إىل الباحثة فيو تطرقت دراستنا تعمنتو فصل أخر يعترب السادس الفصل ويف

 . الدراسة فرضيات نتائج ومناقشة

 االقًتاحات بعض تقدمي ،مع اليها ادلتوصل النتائج ألىم العام االستنتاج تعمنت ،عامة خبامتة دراستنا واختتمت

 . اخرى لدراسات رلاالت وتفتح الًتبوي اجملال ختدم اليت

 . دراستها إصلاز يف الباحثة عليها اعتمدت اليت وادلالحق ادلراجع سلتلف عرض مت األخري ويف

 



 

 

 

 

  :الفصل األول 

 مدخل الدراسة 
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مدخل الدراسة   الفصل األول 

 :إشكالية الدراسة .1

لقد ميز هللا بٍت البشر ابللغة ادلنطوقة على سـائر ادلخلوقـات فهـي مصدر قوة اإلنسان وتفرده، ووسيلتو للتفاىم 

مع أبناء رلتمعة و التعبَت عـن رأيـو ووصف مشاعره وعرض أفكاره وتلخيص ادلعاين ادلعقدة لكثيـر مـن احلـاالت 

فنحمد هللا سبحانو وتعاىل ونشكره إذ أنعـم علينـا ابلقدرة على الكبلم وميزان عن . وادلواقف اليت ذبول خباطرة 

 .سائر ادلخلوقات

وىذه اللغة ادلنطوقة مع أمهيتها وقوهتا إال أهنا تعترب من أعقـد مظـاىر السلوك لدى البشر،فقد ربدث بعض 

 . اإلإلطراابت اليت تتؤر على الكـبلم وذبعلـو عسَتاً 

 فقد طلب موسى علية السـبلم مـن هللا سـبحانو وتعاىل ادلساعدة عندما تعسر علية الكبلم يف 

ْر ِلِّ أَْمرِّي(25)  َرب ِّ اْشرَْح ِلِّ َصْدرِّي﴿:قولو تعاىل  َواْالُلْ  عُلْقَدًة م ِّن ل َِّساينِّ  (26) َوَيس ِّ

 (.28-24:  سورة طه)   ﴾  (28 )يـَْفَقهُلوا قـَْوِلِّ (27)

واللغة من ادلوإلوعات اليت يدرسها علم النفس لتحديد العوام  النفسية ادلختلفة اليت تدخ  يف إرتقائها 

 (.181  :2000يوسف ،)وإستخدامها سواء لدى األسوايء أو األفراد الذين يعانون من مشكبلت يف اللغة 

فهي تشَت إىل اجلانب االجتماعي أما الكبلم فيشَت إىل  Speechعن الكبلم Languageفتختلف اللغة

اجلانب الفردي ويعرف بعضهم الكبلم أبنو ك  ما يصدر عن الفرد من أقوال سواء أفادت أو مل تفد، بينما 

يصف بعضهم اآلخر اللغة أبهنا أعم وأمش  من الكبلم فهي تشتم  على مجيع صور التعبَت أما الكبلم فهو 

 (.297 : 2006أبو الفخر ،)أاد أشكال اللغة

ففي الواقع الكبلم غريزة طبيعية يف اإلنسان ، تنشأ عند الطف  سليم السـمع وسليم اإلدراك من 
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اليت يسمعها ، وذلـذا يعترب السمع من  Voicesلآلخرين ، وأيضاً بتقليده لؤلصوات imitationتقليده

العناصر الرئيسية للكبلم ، ابإلإلافة لعنصر اإلدراك والعق  وتعترب مرالة الطفولة من أىم مراا  النمو اللغوي 

وأسرعها سـواء مـن ايث قدرة الطف  على االستقبال أو الفهم و اإلرسال وكذلك التعبَت، فالنمو اللغـوي يف 

ىذه ادلرالة يكتسب أمهية من ايث قدرتـو فـي التعبيـر والتوافـق النفسـي واالجتماعي والنضج العقلي، فالطف  

  .الذي يعاين من ارمان أسري قد يتأخر منـو اللغة لديو بسبب نقص يف االستثارة

يتكد علماء علم النفس والًتبية على أمهية مرالة الطفولـة وأمهيـة الوفـاء دبتطلباهتا احلسية ،والعقلية ، والنفسية 

فإن الطف  . واالجتماعية ، لينمو الطفـ  سـليماً وسـوايً وبعيداً عن ادلعوقات واإلإلطراابت واألمراض النفسية

الذي ال يستطيع التعبَت عن نفسو، وعما يدور بـُت اآلخـرين ، أو التواص  معهم بسبب إإلطراب نطقو ،قد 

يتدى بو ذلك إىل الوقوع يف العديد مـن ادلشكبلت اليت من بينها ذبنب ادلستمعُت لو ، أو ذباىلو ، أو اإلبتعاد 

عنو بسـبب صعوبة التواص  والتفاع  معو ، وعدم مقدرهتم على فهمو ، ومن مث إستجابتهم لـو بصورة غَت 

مناسبة ، مما يتدى إىل ادوث االة من اإلرتباك بينهم وبينـو ، ممـا يًتتب عليو إخفاق الطف  أو فشلو يف 

وال يقف األمر عند ىذا احلد ، ب  إن . التواص  مع اآلخـرين ، وممارسـة اياتـو االجتماعية بشك  غَت طبيعي 

إخفاق الطف  يف التواص  مع غَته يتدى  إىل الوقوع يف ادلشكبلت النفسية نتيجة دلا يعانيو من إإلطراابت يف 

 . النطـق

يعٍت أي إإلطراب طوي    Speech Disorder أن إإلطراب الكبلم (1990)ويرى مجعو يوسف ،

ادلدى يف إنتاج الكبلم أو إدارتو،وابلتاِل فإن الكبلم ادلضطرب ىو الكبلم ال ذي ينحرف عن كبلم األقران 

ويكون ملفتا لئلنتباه ويسبب سوء التوافق بُت ادلتكلم وبيئتو اإلجتماعية،وقد تكون ىذه اإلإلطراابت عضوية 

 (. 13  : 2008توك  السيد، )أو وظيفية 

وديكن أن تظهر اإلطراابت النطق والكبلم عند األفراد يف مجيع األعمار، وقد تًتاوح ىذه االإلطراابت يف 
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فاإلطراابت النطق والكبلم ديكن أن تكون متقتة وال . ادهتا من إإلراابت خفيفة إىل اإلطراابت ابلغة احلدة

 .تستمر طويبل ،كما أهنا ديكن أن تبقى مع الفرد مدى احلياة

وقد وردت يف ادلعاجم اللغوية وادلوسوعات النفسية دبسميات عديدة كاللجلجة وىي إإلطراب يف الكبلم يبدوا 

على شك  تلعثم أو سبتمة أو احنباس للحظات فًتجع العوام  فيو ألصول نفسية يف الغالب  ويظهر ىذا 

الرفاعي  )االإلطراب عند الطف  مند السنة الثالثة والرابعة من العمر وحيتم  أن ديتد إىل ما بعد ادلراىق 

(. 109 :2006زلاسيس،  . )والفأفأة تعٍت تكرار لصوت الفاء.(331 :2009،

، ( 93: 1992غازي،)العقلة تعٍت إعتقال اللسان حبيث يعجزالفرد عن لفظ ادلقطع إال بعد جهد كبَت

 .التهتهة والتأأتة والتلعثم الرتة، عي الكبلم وذلك لوصف عيوب طبلقة الكبلم

و تشَت مجيع ىذه ادلسميات إىل الًتدد يف النطق لبعض ادلقاطع احلروف والكلمات مما يتدي إىل نقص يف  

 .الطبلقة اللفظية أو التعبَتية

للتعبَت  Stuttering&  Stammering   يرى القريطي يف اللغة اإلنكليزية يشيع إستخدام مصطلحي

عن إإلطراابت الكبلم اليت تتضمن الًتديد والتكرار والتوقف وعدم القدرة على النطق بسهولة  ويسر  

من قب  األمريكيُت،أما اإلنكليز يفضلون استخدام ادلصطلح  Stuttering قيستخدم ادلصطلح األول

 .Stammeringالثاين

أن كبل ادلصطلحُت يدالن على الشيء نفسو، و يستخدمان على أهنما مًتادفُت   Travis ويضيف ترافيس

 (.22 :2008السيد،  )دلعٌت وااد يف أغلب الكتاابت الطبية والنفسية

ألنو يعرب عن اإلطراب   Stuttering ستخدام مصطلحإويتفق معظم العاملُت يف ىذا اجملال على تفضي  

 (  277 : 1997الشخص،  )الطبلقة يف الكبلم بصورة أكثر دقة، ويقابلو ادلصطلح العريب التأأتة 
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للتعبَت عن  وقد استخدمت البااثة ىذا ادلصطلح يف حبثها احلاِل ألنو ادلصطلح األكثر تداوال يف البيئة اجلزائرية

أبهنا إإلطراب  يف إيقاع الكبلم و طبلقتو  Stutteringاإلطراابت الطبلقة يف الكبلم وديكن تعريف التأأتة

يتميز ابلتكرار أو التوقف أو اإلطالة حلروف لكلمات أو ادلقاطع، ويصااب عادة حبركات ال إرادية للرأس 

واألطراف، أو بعض التشنجات يف عضبلت الوجو أو الرمش بشدة يف العُت، أو الغمز أو الرعشة للشفتُت، 

 .ويصااب ىذه احلركات اجلسمية بعض احلاالت االنفعالية كالقلق واخلوف واالرتباك

وقد أكدت الدارسات واألحباث العلمية اليت تناولت خصائص الشخصية لذوى اإلطراب اللجلجة يف الكبلم 

اليت ىدفت إىل معرفة العبلقة بُت التأأتة والقلق لدى عينة من تبلمذة (2000(دراسة  عفراء خلي : مث  

الصف الرابع االبتدائي يف مدارس زلافظة دمشق الرمسية، وكذلك ادلقارنة بُت األطفال ادلتأتئُت واألطفال 

( 6) من الذكور و ( 18) تلميذاً وتلميذة بواقع  ( 48 )أتلفت عينة البحث من . العاديُت يف مستوى القلق

من اإلانث من  (6) من الذكور و ( 18) تلميذاً وتلميذة بواقع  ( 24 )من اإلانث من التبلمذة ادلتأتئُت و

تبلمذة الصف الرابع االبتدائي وىم ديثلون عينة األطفال العاديُت، إستخدمت البااثة أدوات البحث  التالية 

وقد أشارت نتائج .قائمة لرصد ادلتشرات الدالة على إإلطراب التأأتة، ومقياس القلق، ومقياس شدة التأأتة

البحث إىل وجود عبلقة ذات داللة إاصائية بُت التأأتة والقلق، كما أشارت النتائج أيضاً إىل وجود فروق 

  2010إديان،)ذات داللة إاصائية بُت األطفال العاديُت وادلتأتئُت يف مستوى القلق لصاحل األطفال ادلتأتئُت

:168.) 

 اليت واالجتماعية النفسية العوام  بعض عن الكشف إىل الدراسة ىدفتاليت  ( 1985 ) أمحد    ودراسة

 الدراسة على أجريت وقد العوام ، تلك ادة من للتخفيف عبلجي برانمج وإعداد بظاىرة التأأتة، ترتبط

 على ربتوى رلموعة ك  الذكور األطفال من رلموعتُت على ربتوى رلموعة ك  الذكور األطفال من رلموعتُت

 عادايً  طفبلً  ( 50 ) تضم إلابطة ورلموعة متأتئاً، طفبلً  ( 50 ) تضم ذبريبية رلموعة طفبًل، ( 50 )
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 إستمارة ادلصور، الذكاء ادلقاييس إختبار من رلموعة سنةوابستخدام13إىل 12بُت ما تراوات أعمارىم

 العصابية، الوالدية، ابإلذباىات) ادلتعلقة من ادلقاييس رلموعة إىل ابإلإلافة اإلجتماعي، اإلقتصادي ادلستوى

 اإلذباىات بعض يف اجملموعتُت بُت دالة فروق وجود إىل الدراسة توصلت(النفسي، التوافق اإلنطواء، القلق،

 ادلتأتئُت األطفال أن إىل أشارت كما ادلتأتئُت، األطفال لصاحل النفسي األمل إاثرة اإلمهال، القسوة، الوالدية مث 

  (.531 :2011خلي ،  )ادلتأتئُت  غَت األطفال من توافقاً  وأق  إنطواء قلقا و أكثر

يف دراستو اول مشكبلت الكبلم عند األطفال ، أظهرت نتائجها  أن  ( 1979 )   ويشَت عبلء عبد ادلنعم 

من احلاالت وأهنا تتؤر على النمو اإلجتماعي واإلنفعاِل لؤلطفال وأن خطورهتا تكمن يف % ١التأأتة سبث  

. اخلوف والقلق ادلصااب ذلا مما خيلق سلوك دفاعي إلخفاء اإلعاقة

دراسة أخرى ىدفت إىل معرفة الفروق بُت األطفال ادلتأتئُت واألطفال (2010عفراء ،)     كما أإلافت 

– األصدقاء والذات يف ادلنزل - الذات العامة والذات االجتماعية)العاديُت يف تقدير الذات يف أبعاده األربعة 

أتلفت العينة .إإلافة إىل معرفة العبلقة بُت شدة التأأتة وتقدير الذات  (األكادديي- الوالدان والذات يف ادلدرسة

من الذكور،  (19) طفبًل متأات منهم (30) سنوات بواقع (9-6) طفبًل تراوات أعمارىم ما بُت( 80)من 

من اإلانث مت احلصول عليهم من مدارس التعليم األساسي يف زلافظة دمشق بعد التأكد من وجود  (11)و

إإلطراب التأأتة لديهم من خبلل مقياس شدة التأأتة وىم ديثلون العينة غَت السوية، أما العينة السوية فتتألف 

قائمة لرصد : وإستخدمت األدوات اآلتية. من اإلانث( 20)من الذكور، و (30) طفبًل سوايً بواقع 50من 

ادلتشرات الدالة على وجود اإلطراب التأأتة لدى التبلميذ أعدهتا البااثة، ومقياس شدة التأأتة للكبار والصغار 

، ومقياس تقدير الذات، توصلت نتائج البحث إىل وجود فروق يف تقدير الذات Riley (1994) لرايلي

بُت العينة  (األكادديي- الوالدان وادلدرسة-األصدقاء وادلنزل- الذات العامة والذات االجتماعية)أببعاده األربعة 

ادلتأأتة يف الكبلم ونظَتهتا السوية، كما توصلت أيضاً إىل وجود عبلقة ذات داللة إاصائية بُت شدة التأأتة 
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.  وتقدير الذات وىي عبلقة سلبية

 

السمة، وقد أوإلحت النتائج – بتقييم عدد كبَت من ادلتأتئُت على مقياس القلق احلالة   (1990)قام كريج و

أن ادلصابُت ابلتأأتة لديهم مستوايت عالية من االة القلق يف مواقف احلوار أكثر من غَت ادلتأتئُت كما وجد أن 

 .( Craig, 1990 p290)ادلتأتئُت لديهم مستوايت عالية من القلق ادلزمن قلق السمة

يف دراستة على التعرف خبصائص ادلتأتئُت من خبلل قيامهم برسم   (2005)وىذا ما أكده  ويسي       

أنفسهم، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أهنم يعانون من بعض ادلشاعر السلبية مث  العدوان، واحلقد، والشك، 

 .وإلعف الثقة ابلنفس، وارتفاع مستوى القلق اإلجتماعي

 ادلتأتئُت بُت ادلقارنة إىل يف دراستو اليت ىدفت (kotob 1992(      كما ذىب يف نفس اإلذباه قطيب

 ذكراً  29 متأأتو ذكراً  29 على أجريت الدراسة وقد الذات، ومفهوم واالكتئاب والقلق الذكاء يف ادلتأتئُت وغَت

 (الذكاء اإلكتئاب، الذات، مفهوم القلق، )بقياس اخلاصة االختبارات من بطارية وابستخدام األسوايء، من

 نتائج أشارت كما والذكاء، الذات مفهوم يف ادلتأتئُت وغَت ادلتأتئُت بُت فروق وجود عدم إىل فتوصلت الدراسة

 .(:0201150إديان،)االكتئاب  يف ادلتأتئُت وغَت ادلتأتئُت بُت فروق وجود إىل الدراسة

 معرفة يف دراستهما اليت ىدفت إىل L evin  Ezati( 2004) &      وأيدمها ك  من إزايت وليفُت

 األسوايء من فرداً  ( 47 )و التأأتة من يعانون فرداً  ( 43)على الدراسة أجريت وقد والتأأتة، القلق بُت العبلقة

 أشارت الكبلمية ادلواقف وقائمة القلق، االة ومقياس القلق، مسة مقياس وإبستخدام الذكور، من ومجيعهم

 ادلتأتئُت مسات من واإلحة مسة القلق أبن يتكد وىذا ادلتأتئُت غَت من قلقاً  أكثر ادلتأتئُت أن إىل الدراسة نتائج

 .التأأتة شدة بزايدة تزداد احلالة وىذه
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 و، بغَتىم مقارنة التوافق سوء من يعانون ادلتأتئُت أن   1988 الفتاح عبد إيناس نتائج دراسة أسفرت     كما

 إكتئاابً  أكثر ادلتأتئُت أن    نتائج  يف1992Miller and Watsonواطسون و ميلر دراسة  نتائجأظهرت

 (. 87 :2010احلليم، عبد ىبة)التأأتة  بدرجة اإلكتئاب يرتبط ادلتأتئُت ،وال غَت من

يف دراستو اليت إىتمت بتقييم مدى أتؤَت الضغط النفسي الداخلي Fitzgerald (1992)ويشَت  فيتزجرلد

على األفراد ادلصابُت ابللجلجة ، فأؤبتت نتائج الدراسة إرتفاع مـستوى الـضغط النفسي والعزلة االجتماعية 

 . ،لدى األفراد ادلتلجلجُت

 توصلت نتائج دراستو ارتفاع مـستوى اخلجـ  ،وإلـعف الوعي ابلذات    Patrakea (1998)    أما ابتراك

 (.164 – 156 : 2010إديان، )لذا األفراد ادلتأتئُت

إبجراء دراسة ىدفت إىل إجياد العبلقة بُت الكبلم والثقة ابلنفس لدى  pagares( 2001)    وقام ابجاريز

طالب وطالبة وبعد التحلي  نتائج الدراسة توص  البااث  105طلبة ادلرالة األساسية ايث بلغ اجم العينة 

إىل أن ىناك عبلقة ارتباطية سالبة بُت الثقة يف النفس وإإلطراب التأأتة ،وأن تدين الثقة ابلنفس يسهم يف زايدة 

   (.20 :2013اسُت حيي، )إإلطراب التأأتة

 وتلخص البااثة من ىذه الدراسات  أن التأأتة عند األطفال تتؤر بشك  سليب على منوىم االجتماعي 

 .واالنفعاِل والعقلي  

وإنطبلقا من النتائج ادلتحص  عليها من الدراسات جاء إىتمام البااثة للقيام هبذه الدراسة،  إإلافة إىل    

ندرة الدراسات الية اليت تناولت السلوك العدواين وعبلقتو بتقدير الذات لدى تبلميذ ادلتأتئُت ابدلرالة 

االبتدائية  ، واليت تناولت معظمها القلق واالكتئاب واخلج   ىذا ما دفع  البااثة للقيام هبذه الدراسة ، دلعرفة 

العبلقة بُت ادلتغَتين ، من أج  التدخ  ادلبكر و مساعدة التبلميذ يف التعبَت عن سلوكهم بطريقة مقبولة ، وكذا 
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تبصَتىم من أج  فهم مشكبلهتم والعم  على الها بطريقة ودية ،اىت يصلون إىل أفض  مستوى من الرإلا و 

ويف إلوء ما مت ذكره عن النتائج ادلتوص  إليها يف الدراسات السابقة، ـوما تصبو إليو    .التوافق النفسي

 

 :دراستنا احلالية  مت طرح التساؤل الرئيسي التاِل 

هل توجد عالقة بني تقدير الذات والسلوك العدواين لدى التالميذ املتأتني  مستوى السنة الرابعة 

  ؟واخلامسة إبتدائي 

   :ومنه تندرج التساؤالت الفرعية وهي كاآليت

ى  توجد فروق ذات داللة ااصائية  يف تقدير الذات و السلوك العدوايت لدى التبلميذ  ادلتأتئُت مستوى - 1

 السنة الرابعة واخلامسة إبتدائي تعزى دلتغَت اجلنس؟

ى  توجد فروق ذات داللة إاصائية بُت التبلميذ ادلتأتئُت  والعاديُت مستوى السنة الرابعة واخلامسة - 2

 .إبتدائي يف تقدير الذات ؟

ى  توجد فروق ذات داللة إاصائية بُت التبلميذ ادلتأتئُت والعاديُت مستوى السنة الرابعة واخلامسة -  3

 إبتدائي يف السلوك العدواين ؟

 : فرضيات الدراسة. 2

من خبلل التساؤالت ادلطرواة وابالعتماد على بعض الدراسات اليت تناولت ك  من التأأتة ومفهوم الذات 

: ،تقًتح البااثة الفرإلية العامة
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توجد عالقة عكسية بني تقدير الذات والسلوك العدواين لدى التالميذ املتأتني  مستوى السنة الرابعة 

. واخلامسة إبتدائي 

 

 :وينجر عنها الفرضيات الفرعية التالية

توجد فروق ذات داللة ااصائية  يف تقدير الذات والسلوك العدوايت لذى التبلميذ  ادلتأتئُت مستوى . 1

 .السنة الرابعة واخلامسة إبتدائي تعزى دلتغَت اجلنس

توجد فروق ذات داللة إاصائية بُت التبلميذ ادلتأتئُت  والعاديُت مستوى السنة الرابعة واخلامسة إبتدائي . 2

 .يف تقدير الذات 

توجد فروق ذات داللة إاصائية بُت التبلميذ ادلتأتئُت والعاديُت مستوى السنة الرابعة واخلامسة إبتدائي يف . 3

 .السلوك العدواين 

   :دوافع اختيار املوضوع.3

إن ظاىرة التأأتة ىي ظاىرة منتشرة يف مدارسنا إال أهنا مل أتخذ اقها الوايف من الدراسة إذ أن ىناك عدد .1

 .قلي  من الدراسات اليت تناولت اإلطراب التأأتة داخ  ادلدرسة وما ىي العوام  ادلسببة واىت العبلجات

 تعرض اليت الكبلم ، وجود عدد كبَت من التبلميذ ادلتمدرسُت يف ادلرالة االبتدائية  لديهم اإلطراابت. 2

 األوىل ابلدرجة النفسية وخاصة عامة بصفة اياهتم وعلى الدراسي مسارىم على ابلسلب وتتؤر أطفالنا اياة

 التعرف خبلل من وىذا هبم، النفسي التكف  وإلرورة الشرحية ىذه إىل االنتباه جلب إىل دراستنا فتهدف

االإلطراابت، وىذا ما التمستو البااثة كوهنا أخصائية  ىذه ظهور إىل أدت اليت األسباب عن ادلبكر والكشف



 

26 
 

مدخل الدراسة   الفصل األول 

 .نفسانية عيادية يف القطاع الًتبوي 

رغبة البااثة يف التوص  إىل نتائج زبدم بشك  خاص مدر سي ادلرالة االبتدائية، مما يسمح ذلم ابلتعرف   .3

 .على أمهية تقدير الذات يف التعليم االبتدائي

 :من خبلل التساؤالت ادلطرواة من طرف البااثة نضع األىداف التالية :أهداف الدراسة . 4

.  التعرف على العبلقة بُت تقدير الذات والسلوك العدواين عند التبلميذ ادلتأتئُت .1

التعرف على الفروق ادلوجودة بُت تقدير الذات والسلوك العدواين عند التبلميذ ادلتأتئُت اسب  متغَت . 2

. اجلنس 

 .التعرف على الفروق بُت التبلميذ ادلتأتئُت والتبلميذ العاديُت  على مقياس تقدير الذات و السلوك العدواين.3

 :تكمن أمهية الدراسة يف ما يلي  : أمهية الدراسة.  5

زلاولة تقدمي معلومات أساسية عن عبلقة تقدير الذات ابلسلوك العدواين لدى التلميذ العاديُت و . 1

 .ادلنتأتئُت 

 قد يستفيد األساتذة وادلتخصصُت يف رلال علم النفس من ىذه الدراسة يف التعرف على مسات الشخصية .2

. لتبلميذ ادلتأتئُت مما يساعدىم على تقدمي اخلدمات ادلناسبة ذلم 

التأكيد على دور ايط من أسرة واألصدقاء وأساتذة  يف التأؤَت  على تقدير الذات والسلوك العدواين . 3

 .سواء كان ابإلجياب أو السلب 

 ادلرالة ىذه يف التبلميذ منها يعاين اليت لبلإلطراابت التصدي االبتدائي وأمهية التعليم مرالة أمهية. 4

 والسلوكية، االجتماعية، النوااي على االإلطراب ذلذا السلبية لؤلاثر التصدي  على والعم  التأأتة كاإلطراب
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 .التبلميذ ذلتالء واألكادديية والنفسية،

. إؤراء ادلكتبة العلمية دبث  ىذه الدراسات . 5

 

 :التعاريف اإلجرائية للمفاهيم. 6

:  تقدير الذات-  1

ىو تقييم التلميذ لذاتو وإلجنازاتو واعتزازه برأيو وبنفسو وتقبلو ذلا، واقتناعو أبن لديو من القدرات ما جيعلو ندا    

لآلخرين، وىو الدرجة اليت يتحص  عليها التلميذ يف مقياس تقدير الذات ادلطبق يف دراستنا وىي زلصورة بُت 

  :درجة، وىو مقسم إىل بعدين (40 و0)

:  احرتام الذات_ أ

 وىو الدرجة اليت يتحص  عليها التلميذ يف ،ىو درجة ااًتام التلميذ لذاتو ومدى رإلاه أو عدم رإلاه عنها   

  .درجة  (20 و0)وىي زلصورة بُت  مقياس الفرعي الختبار تقدير الذات ادلطبق يف دراستنا،

:  تقدير الذات من اآلخرين_ ب

  ىو تقدير الذات الذي يكتسبو التلميذ نتيجة تفاعلو مع اآلخرين سواء كانت األسرة أم مجاعة الرفاق أم 

 وىو الدرجة اليت يتحص  عليها التلميذ يف ادلقياس الفرعي الختبار  تقدير الذات ادلطبق يف دراستنا ادلعلم،

  .درجة (20 و0)وىي زلصورة بُت 

ىي تلك العدوانية اليت يظهرىا التلميذ اذباه اآلخرين وقد تكون لفظية أو جسدية أو : السلوك العدواين- 2

: شعور ابلعدائية  وىي كالتاِل 

تتضمن ك  ما يتلفظ بو التلميذ من عبارات جاراة كالسخرية من الزمبلء : أالسلوك العدواين اللفظي

 -14]واالستهزاء هبم والصراخ عليهم والشتم ىو الدرجة اليت حيص  عليها التلميذ يف ىذا البعد زلصورة إلمن
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42.] 

تتضمن إيذاء التلميذ زمبلئو عن طريق الضرب وادلشاجرة وتدمَت ادلمتلكات : ابلسلوك العدواين اجلسدي

 [.    42 -14]وسبزيقها ،وىو الدرجة اليت حيص  عليها التلميذ يف ىذا البعد زلصورة إلمن 

تتضمن الشعور العدواين الذي ديتلكو التلميذ إذباه األخرين ، وىو الدرجة اليت حيص  عليها : العدائية-ت

 [.    42 -14]التلميذ يف ىذا البعد زلصورة إلمن

نوع من الًتدد يف اإلطراابت الكبلم، ايث يردد ادلصاب ارفا أو مقطعا تردداي ال إراداي، و  ىي :التأأتة -3

 . تعترب التأأتة االة اىتزازية تشبو االة اعتقال اللسان ايث يعجز الفرد عن إخراج الكلمة أو ادلقطع

: التلميذ املصاب ابلتأأتة- 4

  ىم التبلميذ ادلتمدرسون يف السنة الرابعة واخلامسة إبتدائي، والذين يتميزون بذكاء متوسط أو فوق ادلتوسط؛ 

درجة فما فوق، وال يعانون من أي مشاك  صحية أو اسية إال مشكلة التأأتة ،ويًتاوح سنهم ما  (90)أي 

 .سنوات (10_9)بُت 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني

 تقدير الذات 
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 :متهيد  

لقد احتلت الذات مكانة ابرزة يف نظرايت الشخصية فاىتم علماء النفس ابلبحث عن مدلوؽبا         

وماىيتها فبا أدى إذل ظهور أحباث متعددة هبذا الشأن فقد ظهر مصطلح تقدير الذات يف أواخر اػبمسينات 

وسرعان ما أخد مكانتو يف كتاابت الباحثٌن والعلماء جبانب اؼبصطلحات األخرى يف نظرية الذات، وتشًن 

األكاديبية األمريكية لطب األطفال أن تقدير الذات ال يعترب فطري اؼبنشأ بل يبدأ الطفل تعلمو سريعا بعد 

والدتو، من خبلل خربات حياتو ومن خبلل تعاملو مع األخرين والتفاعل مع العادل فكل من األحداث السارة 

والغًن السارة ؽبا أتثًن قوي ومباشر على معتقدات الفرد األساسية وىده التأثًنات تتبلشى مع الزمن ،ولكن 

أثرىا يبقى؛ ومن ىذا اؼبنطلق سنحاول يف ىذا الفصل أن نستعرض ـبتلف جوانب تقدير الذات بدايًة بتقدًن 

نبدة عن الذات ومفهوم الذات مث التطرق اذل تعاريف الباحثٌن لتقدير الذات، أبرزان الفرق بٌن مفهوم الذات و 

تقدير الذات ، مث مستوايت تقدير الذات والعوامل اؼبؤثر عليو ،كما ابرزت الباحثة أىم النظرايت اؼبفسرة 

 .لتقدير الذات وأخًناً كيفية تنمية تقدير الذات يف اؼبدرسة

 : Self Conceptتعريف مفهوم الذات - 1

أن  الذات ظاىرة شعورية سباما وأن اجملموع الكلي  (William James(1907 )     يرى وليام جيمس

إذل ثبلثة أقسام  Me أو مايسميها ابألان Identity لكل ما يستطيع الفرد أن يعتربه لو، وقد قسم اؽبوية

 :وىي

اليت تشًن إذل جسم اإلنسان وفبتلكاتو وأسرتو وكل اؼبادايت اليت يبكن أن :Meterial Meاألان اؼبادية-أ 

 .معها Unity يشعر الفرد بوحدة وإنسجام

واليت تشًن على الفكرة اليت يكوهنا الفرد عن نفسو من خبلل تصورات :Social Me األان اإلجتماعي-ب



 

31 
 

تقدير الذات  الفصل الثاين 

 .األخرين لو

 .وىي حالة من الشعور والعواطف اليت يدركها الفرد:Spiritualاألان الروحية-ج

أنو لفهم األان هبب عدم الرتكيز على مكوانهتا ،بل هبب النظر إذل اؼبشاعر James وأضاف جيمس

،واألفعال اليت ربدث مثل البحث عن Self-acceptionce والعواطف اليت ربدث مثل تقبل الذات

أبعاد   Jams كما قسم جيمس Self-preservation وحفظ الذاتSelf-searching الذات

 :مفهوم الذات إذل أربع أبعاد

 .وىي عبارة عن إدراك الفرد لقدراتو ومكانتو وأدواره يف العادل اػبارجي:Actual Self الذات الواقعية- أ

 .وىي الذات كما يعتقد الشخص أن اآلخرين يروهنا: The Social Selfالذات اإلجتماعية-ب

 .وىي عبارة عن تنظيم لئلذباىات الذاتية:Perceptual Selfالذات اإلدراكية-ج

 1976فهمي، )إن الذات اؼبثالية ىي مفهوم الفرد كما يود أن يكون عليو:  Ideal Selfالذات اؼبثالية-د

:70 .)

أن الذات عبارة عن تنظيم عقلي معريف منظم من اؼبدركات واؼبفاىيم والقيم : (Rogers1901 )يرى روجرز

 : كما أضاف خصائص الذات اؼبتمثلة يف.الشعورية اليت تتعلق ابلسمات اؼبميزة للفرد وعبلقاتو اؼبتعددة

 .تنمو الذات من التفاعل بٌن الكائن اغبي وبٌن البيئة اليت يعيش فيها وخاصة احمليطة بو-

 .أن الفرد يكافح ويسلك سلوكاً يساير الذات-

 .أن الذات قابلة للتعديل نتيجة للنضج والتعلم-
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   إن يف العبلج الناجح تظهر تغًنات على الذات وتصبح أكثر واقعية ،ووبقق الفرد ذاتو،  أي أن روجرز

Rogers  عادل )يرى أن أقصى درجات النمو يف الشخصية تتمثل يف حالة توافق اتم بٌن بٌن اجملال الظاىري

وبٌن الذات ،ويف حالة التحقق فإهنا ربرر الفرد من التوتر الداخلي ومن القلق،وسبكنو من ربقيق إستقرار  (اػبربة

 .(:200020رمضان ، )نفسي 

  Self Esteem :  تقدير الذات مفهوم2-

 (.2004اؼبتقن،  )قدر دبعىن اعترب، شبن ، أعطى القيمة : لغة- أ

لكي نتوصل إذل تعريف جيد لتقدير الذات هبب أواًل إلقاء الضوء بصورة ـبتصرة عن الذات كمفهوم 

 .ومصطلح

:  اصطالحا - ب

أنو عبارة عن مدرك أو اذباه يعرب عن إدراك الفرد لنفسو و عن قدرتو كبو "(71 :1997مصطفى فهمي)يعرفو 

كل ما يقوم بو من أعمال و تصرفات و يتكون ىذا اؼبدرك يف إطار حاجات الطفولة و خاصة اغباجة إذل 

 ."االستقبلل واغبرية و التفوق و النجاح

األبعاد اليت بضعها الفرد ومن خبلؽبا يرى ذاتو واآلخرين، وتتصف " عرفو  أبنوFringe (1962) أما فرين-

مهنا   )"ىذه األبعاد أبهنا ليست كلها على نفس الدرجة من األنبية للشخص وإمبا زبتلف يف درجة مركزيتها

 (. :200720بشًن، 

أنو  حكم شخص لقيمة الذات حيث يقع بٌن هنايتٌن أحدانبا موجبة  ("Katel 1964)ويعرفو كاتل  

 (.69 :1990عبد اغبافظ عبد اغبميد ، )" واألخرى
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أبنو ما هبريو الفرد من تقييم لذاتو من حيث القدرة " Coper Smith  (1967) كما يعرفو كوبر ظبيت

 (.56 : 2012 مغلي و سبلمة، )"واألنبية وقد يتسم اذباه الفرد كبو نفسو ابالستحسان أو الرفض

تقدير الذات ىو ؾبموعة من االذباىات و اؼبعتقدات اليت يستدعيها الفرد  "( 1985)وعرفو عبد الرضبن خبيت

عندما يواجو العادل احمليط بو، و من ىنا فإن تقدير الذات يعطي ذبهيزا عقليا يعد الشخص لبلستجابة 

لتوقعات النجاح والقبول والقوة الشخصية، و ابلتارل فهو حكم الشخص اذباه نفسو وقد يكون ىذا اغبكم 

 (.:200315كامل، )"ابؼبواجهة أو الرفض

  .أبنو اذباىات الفرد الشاملة، سالبة كانت أم موجبة كبو النفس( Rosenberg 1991)و يعرفو روزنبًنج -

عبد ) ىو اذباىات الفرد كبو ذاتو واليت ؽبا مكون  سلوكي وآخر انفعارل  ( :( Rogers 1996 يعرفو روجرز-

 (.9: 1991هللا ،

      أما اؼبوسوعة النفسية تعرف تقدير الذات ىو ظبة شخصية تتعلق ابلقيمة اليت يعطيها الفرد لشخصيتو، 

 (.4 :1997فؤاد شاىٌن، )فهو يتحدد كوظيفة للعبلقة بٌن اغباجات اؼبشبعة وؾبمل اغباجات اليت نشعر هبا 

     فتعرف الباحثة تقدير الذات ىو القيمة اليت كبكم هبا على أنفسنا يف ـبتلف مراحل حياتنا، يبكن 

كل شخص لديو فكرة . للشخص أن تكون لديو فكرة جيدة عن نفسو يف العمل و لكن تقديره ضعيف لذاتو

اعبانب )، الناحية العقلية قد راتو، ذاكرتو، تفكًنه...امكانياتو، ىندامو، كبلمو(عن نفسو من الناحية اعبسدية 

، إن الفرد الذي يكون صورة جيدة عن نفسو يف ىذه ... االجتماعي و القدرة على ربط صداقات، عبلقات

 .اعبوانب يبكنو أن يكون تقديره لذاتو جيد و العكس صحيح
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 :الفرق بنی مفهوم الذات وتقدير الذات- 3

 إن مفهوم الذات يسمح للفرد أبن يصف نفسو يف إطار ذبربة مثًنة، أما تقدير الذات فيهتم ابلقيمة الوجدانية 

اليت يربطها الفرد أبدائو خبلل ىذه التجربة ، ومن بٌن الباحثٌن الذين ركزوا على توضيح الفروقات بينهم ىم 

 :كاأليت 

  مفهوم الذات عبارة عن معلومات عن صفات الذات، بينما تقدير الذات :(1982)ترى ليلى عبد اغبافظ

تقييم ؽبذه الصفات، فمفهوم الذات يتضمن فهما موضوعيا أو معرفيا للذات، بينما تقدير الذات فهم 

 (.2: 1982ليلى عبد اغبافظ ، )إنفعارل للذات يعكس الثقة ابلنفس 

 أن تقدير الذات يهتم ابلعنصر التقييمي ؼبفهوم الذات، حيث أن األفراد يقومون :( 2011)ترى حياة بورانن

 . وببساطة . بصياغة وإصدار األحكام اػباصة بقيمتهم الشخصية كما يروهنا

 يشمل " مفهوم الذات:  مت إهبازه فيما يلي:تعريف كوبر ظبيث للتفرقة بٌن مفهوم الذات وتقدير الذات

مفهوم الشخص وآراءه عن نفسو، بينما تقدير الذات يتضمن التقييم الذي يضعو وما يتمسك بو من عادات 

مألوفة لديو مع اعتباره لذاتو، وؽبذا فإن تقدير الذات يعرب عن اذباه القبول أو الرفض، ويشًن إذل معتقدات 

الفرد ذباه ذاتو، وإبختصار يكون تقدير الذات ىو اغبكم على مدى صبلحيتو معرباً عنهابواسطة االذباه 

ليلى )الذي وبملو كبو ذاتو، فهو خربة ذاتية ينقلها لآلخرين عن طريق التقارير اللفظية، ويعرب عنها ابلسلوك

،1982 :7.) 

   ترى الباحثة أنو يتضح فبا سبق من التعريفات، أن ىناك فرقا بٌن مفهوم الذات وتقدير الذات؛ فمفهوم 

الذات ىو التعريف الذي يضعو الفرد لذاتو أو الفكرة اليت يكوهنا الفرد عن ذاتو، أما تقدير الذات فهو التقييم 

 .الذي يضعو الفرد لذاتو دبا فيها من صفات
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 :لتقدير الذات مستويٌن نبا :مستوایت تقدير الذات- 4

 High Self-Esteem:التقدير املرتفع للذات- أ

أن األفراد الذين لديهم  Kapel وقابل Farkch،فاركش، Mafel أكدت الدراسات  اليت قام هبا مرفال

مستوى عال يف تقدير الذات يدركون مشاعر اآلخرين إذباىهم بصفة إهبابية ومستعدون ؼببادلتهم نفس 

اؼبشاعر كما يبتازون ابؼببادرة الفردية، إضافة إذل ىذا فهم يتصفون ابلرغبة يف اؼبشاركة والنقاش والتأثًن على 

أن  Rogerseكما هبد كارل روجرزKorman  ،وكورمانKohn  اآلخرين، وىذا ما أثبتتو دراسة كوىن

صباعة مفهوم الذات اإلهبايب ترتبط إرتباطاً جوىراي ابلتوافق النفسي السليم، حيث يتميز أفراد ىذه اعبماعة 

 .ابلبهجة والراحة النفسية والتوافق االجتماعي واألسري

وأن التقدير اإلهبايب للذات يشتق من خربات سابقة متشبعة وغًن مؤؼبة يف ىذه اغبالة يكون مفهوم الذات 

 .مرتفعا أو إهبابيا يستنتج حيث الفارق بٌن مستوايت تقييم األان اؼبدرك واألان اؼبثارل

 فإن الفارق البسيط بٌن األان اؼبثارل واألان اؼبدرك مؤشرلتقبل الذات، وىذا دليل على  Pirouوحسب بًنو

 (.76 :2009نعيمة ، ).توازن الشخصية وقباح التكيف واالندماج

أن التقدير اؼبرتفع للذات يعكس إحساس الفرد  Seel breitوسيل بريت Tipyكما بٌن كل من تييب

 .ابلرضا عن نفسو وكذلك التوافق بٌن صورة الذات اؼبثالية وبٌن صورةالذات الواقعية

فإن األشخاص ذوي التقدير اؼبرتفع للذات يعتربون أنفسهم  Koober Smeith      وحسب كوبر ظبيث

أشخاص مهمٌن يستحقون االحرتام واالعتبار فضبل على أن لديهم فكرة ؿبددة و كافية ؼبا يضنونو صوااب، 

 )كما أهنم يبلكون فهما طيبا لنوع شخصيتهم اليت يكونوىا و يتمتعون ابلتحدي وال يضطربون عند الشدائد   

 (.16 :2003سليم،
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   وتلخص الباحثة بعض اػبصائص اليت سبيز األطفال ذوي تقدير اؼبرتفع الذين صادفتهم يف اؼبدرسة اؼبتمثلة 

تواصلهم مع اؼبعلمة جيد ، لديهم القدرة على التواصل مع اآلخرين وخلق صدقات، يتصرفون إبستقبللية :يف

وال يتأثرون آبراء األخرين، يشعرون ابؼبسؤولية اذباه أنفسهم واآلخرين ، لديهم القدرة على مواجهة وحل 

اؼبشكبلت اليت تواجههم، يؤمنون بقدراهتم ولديهم القدرة على مواجهة التحدايت، لديهم القدرة على ربمل 

 .، مهتمون دبظهرىم وأجسامهم ، وببون التألق والتميز ويشعرون ابإلفتخار.األعباء

 Low Self Esteem:التقدير املنخفض للذات- ب

   أما أصحاب التقدير اؼبنخفض للذات فهم يركزون على عيوهبم ونقائصهم وصفاهتم غًن اعبيدة، وىم أكثر 

ميبل للتأثر بضغوط اعبماعة واالنصياع أل رائها وأحكامها، ويضعون ألنفسهم توقعات أدىن من الواقع، حيث 

يسجلون درجات أعلى على مقياس اؼبراقبة الذاتية، وىي ذات أتثًن سليب على األداء حيث تقلل من االنتباه 

 .(15: 1985ىند القسوس،    )اؼبوجو كبو اؼبهمة 

أن أصحاب التقدير اؼبنخفض للذات  يشعرون ابإلحباط، وأن ربصيلهم أقل، ( 1994إبراىيم ، )    يضيف

وكذلك يعتقدون أن ذكاء اآلخرين أفضل من ذكائهم لذلك ينتاهبم اإلحساس ابلعجز والقلق كبو التعامل مع 

 .اآلخرين، كذلك ىم يبدون عدم رضاىم عن مظهرىم العام ووزهنم ويشعرون ابػبجل وأهنم فاشلون

    ويبيل أصحاب التقدير اؼبنخفض للذات إذل إرجاع فشلهم إذل أسباب ذاتية، وكذلك ىم يبيلون إذل عدم 

استخدام أساليب اؼبواجهة اؼبركز على التفكًن اإلهبايب، واألفراد ذوي التقدير اؼبنخفض يبيلون إذل أن يطلبوا 

مكافأة أقل ؼبهام مشاهبة للمهام اليت يقوم هبا األفراد مرتفعوا التقدير للذات، وىم يبيلون إذل اؼبعلومات اليت 

 : تؤكد تقديرىم اؼبنخفض لذواهتم عن اؼبعلومات اليت تفيد يف أهنم أفضل فبا يعرب ؽبم عن

  حيث يرون يف النقد أتكيداً لصحة شعورىم ابلنقص: اغبساسية كبو النقد . 
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 يستخدم لدفاع عن صورة الذات اؼبهزوزة، ويظهر ذلك من خبلل توجيو االنتباه : اذباه نقدي متطرف

 . إذل عيوب اآلخرين وذباىل العيوب الشخصية

  حيث إن الفشل ىو نتيجة زبطيط خفي من قبل اآلخرين، وىكذا يتم : الشعور ابالضطهاد

 . إنكار الضعف الشخصي والفشل، ويتم إسقاط اللوم على اآلخرين

 :وتلخص الباحثة بعض اػبصائص اليت يتميز هبا ذوي التقدير اؼبنخفض للذات لؤلطفال يف اؼبدرسة اؼبتمثلة يف

 اؼبيل إذل العزلة وعدم اؼبشاركة يف األنشطة. 

 اػبوف من اؼبواجهة وصعوبة يف حل اؼبشكبلت. 

 ال يعطي آراءه حول أي موضوع. 

 ال يتواصل مع األستاذ . 

 نظرتو سلبية كبو ذاتو. 

 :العوامل املؤثرة يف تقدير الذات- 5

 تتدخل عدة عوامل يف ربديد موقف الفرد من نفسو وتقييمو لذاتو، وأي أتثًن ابلعوامل االجتماعية واعبسمية 

والنفسية يؤدي ابلشخص إرل حالة عدم التوافق، ولعل أىم ىاتو العوامل واليت يبكن تصنيفها إرل ثبلث فئات 

: متداخلة ىي

  :  العوامل الذاتية1-5-

وتتمثل يف التطور الفيزيولوجي مثل اغبجم، سرعة اغبركة، حركة   Body Image:صورة اجلسم1-1-5-
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التنافس العضلي، وىبتلف ىذا حسب نوع اعبنس، والصورة اؼبرغوب فيها، إذا يتبٌن أنو ابلنسبة للرجل يعود 

رضا الذات إذل البناء اعبسماين الكبًن واذل قوة العضبلت، بينما ىبتلف عند اؼبرأة فكلما كان اعبسم أصغر إذل 

فالطفل البدين مثبًل ال يستطيع  لعب.(1999دويدار، )حد ما من اؼبعتاد فان ذلك يؤدي إذل الراحة والرضى

اؼبشاركة يف األنشطة الرايضية اليت تتطلب اػبفة، فبا يكون لديو تقديرذات سليب، وأن نظرة اآلخرين كبوه ربدد 

إذل أي مدى تلعب البدانة ذلك األثر العميق يف تكوين تقدير ذات سليب يف حالة عدم القدرة على مشاركة 

.  أقرانو يف النشاطات اؼبختلفة

العبلقة بٌن اؼبكوانت الوظيفية والبدنية والصحية، واعبسمية  Essexi (1989)    وقد درست أزيسكي

قدي )والكآبة ،وتوصلت أن كبل من تقدير الذات والصحة اعبسمية ؽبما أتثًنات مباشرة على بعد الكآبة

،2017 : 38. ) 

 :Level of Intelligenceمستوي الذكاء2-1-5-

لنفسو بشكل أفضل  فالشخص الذكي تكون لو درجة كبًنة من الوعي والبداىة وفهم األمور، لذلك فهو ينظر

الذكاء على إعطاء نظرة خاصة للفرد  من الشخص قليل الذكاء، ابإلضافة إذل اإلحداث العائلية، حيث يعمل

  اهبابية أو سلبية، حسب معاملة احمليطٌن بو حول ذاتو ىذه النظرة اليت يساىم فيها اجملتمع بصفة

:  العوامل االجتماعية2-5-

 :Social Standardsاملعايري االجتماعية1-2-5-

 )"ؽبا أتثًن واضح يف تقدير الفرد لذاتو ويف صورة اعبسم والقدرات العقلية، وىذا ما توصل إليو عادل عز الدين 

أن مبو ىذا التقدير لذات والرضا عنها ىبتلف عند اعبنسٌن ومع التقدم يف السن ودبرور العمر   ( 1999

اخل إذاً الرضا .....ينتقل الرتكيز من القدرة العقلية إذل القدرات الطائفية مثل القدرة اللغوية اؼبيكانيكية أو الفنية"
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عز )مع ىذه الظاىرة عن الذات يف ىذه اغبالة يعتمد على كيفية قياسو للمظاىر اليت يكشفها والتوافق

 (.1999الدين،

 :Social roleالدور االجتماعي 2-2-5-

يتمكن بو من قياس  يساىم الدور الذي يؤديو الفرد داخل ؾبتمعو وما يقوم بو يف إطار البناء االجتماعي الذي

من التكيف الذي يضمن لو التوازن بٌن  العادل اػبارجي الذي وبيط بو، وإدراكو إدراكاً ماداي، ابعتباره أنو سبكن

 .شخصية وشخصية أي دور كان

 :Social Interactionالتفاعل االجتماعي 3-2-5-

الذات، ويظهر  أن التفاعل االجتماعي السليم والعبلقات االجتماعية الناجحة، تدعم لفكرة السلمية اعبيدة من

عن الذات تعزز قباح التفاعل  الفكرة اؼبوجبة"حيث وجد أن " كومبس"من خبلل النتائج اليت توصل إليها 

 .االجتماعي ويزيد العبلقات االجتماعية قباحا

 :Family characteristics العوامل األسرية3-5-

العبلقة اليت تسود،  ىبتلف مدي تقدير الفرد لذاتو ونظرتو إليها ابختبلف اعبو األسري الذي تنشأ فيو ونوعية

فالفرد الذي يلقي من أسرتو الرعاية واالىتمام ىبتلف عن الفرد اؼبهمش واحملروم إذ تكون نظرتو سبيل إذل السلب 

 .والشعور ابغبرمان والنقص

 )حامد عبد السبلم زىران : وكل ىذه العوامل االجتماعية تعترب عامل مهم يف مراحل مبو الطفل وىذا يؤكده

من مطالب النمو يف مرحلة الطفولة تكوين اذباىات سلمية كبو اعبماعات "، أبنو يري أن ( 1997

واؼبؤسسات واؼبنظمات االجتماعية وتكوينو للمفاىيم واؼبدركات اػباصة ابغبياة اليومية والوقع االجتماعي ومبو 
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مفهوم الذات واكتساب اذباه كبو الذات والشعور ابلثقة يف الذات ويف اآلخرين وربقيق األمن االنفعارل وتعلم 

 (.1997زىران ، )االرتباط االنفعارل ابلوالدين واإلخوة واآلخرين، ويعلم الضبط االنفعارل وضبط النفس 

، أن األطفال الذين يعيشون يف أسر غًن سعيدة، أو ((Swatzberg.1982وقد أظهرت دراسة سورتزبرج

الوالدين منفصلٌن عن بعضهما يبتلكون تقديرات للذات أقل من األطفال الذين يعيشون مع والدين 

 (.39 :2017ظبية،:أورد يف)سعداء

   :The Factors:العوامل الوضعية4-5-

وتتمثل خصوصا يف الظروف اليت تكون عليها الفرد أثناء قيامو بتقدير ذاتو، فقد تتضمن ىذه الظروف مثبل 

تنبيهات معينة ذبعل الشخص اؼبعين يراجع نفسو ويتفحص تصوراتو ، ويقوم بتعديل إذباىاتو وتقديراتو إذباه 

نفسو ويتفحص تصورات فقد يكون الفرد مثبل يف حالة مرضية أو ربت ضغط معٌن أو أزمات اقتصادية مثبل 

 .فهذا يؤثر على نفسيتو وتوجو تقديراتو ابلنسبة لآلخرين

(. 01) وتلخص الباحثة ىذه العوامل يف الشكل رقم 
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   يوضح العوامل املؤثرة يف تقدير الذات : (01)الشكل رقم

 :Theories Esteem  Self نظرایت تقذير الذات- 6

 :( Rosenberg Theory 1965 )نظرية روزنربج1-6-

حول ؿباولتو دراسة مبو وارتقاء سلوك تقييم الفرد لذاتو و ذلك  Rosenberg "روزنربج"       تدور أعمال 

من خبلل اؼبعايًن السائدة يف الوسط االجتماعي احمليط بو وقد اىتم بصفة خاصة بتقييم اؼبراىقٌن لذواهتم 

وأوضح أنو عندما نتحدث عن التقدير اؼبرتفع للذات فنحن نعين أن الفرد وبرتم ذاتو ويقيمها بشكل مرتفع ، 

قد " روزنربج"بينما تقدير الذات اؼبنخفض أو اؼبتدين يعين رفض الذات أو عدم الرضا عنها لذا قبد أن أعمال 

دارت حول دراسة مبو وارتقاء سلوك تقييم الفرد لذاتو وسلوكو من زاوية اؼبعايًن السائدة يف الوسط االجتماعي 

بتقييم اؼبراىقٌن لذواهتم ووضع اىتمامو بعد ذلك حول  Rosenberg "روزنربج"احمليط ابلفرد ، وقد اىتم 

عوامل 
 وضعية

           تقدير    

 الذات

 

 األسرة الذكاء

 عوامل
 إجتماعية

صورة 
 اجلسم
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ديناميات تطور صورة الذات االهبابية يف مرحلة اؼبراىقة ، واىتم ابلدور الذي تقوم بو األسرة يف تقدير الفرد 

لذاتو وعمل على توضيح العبلقة بٌن تقدير الذات الذي يتكون يف إطار األسرة وأساليب السلوك االجتماعي 

ىو االعتماد على مفهوم االذباه ابعتباره  Rosenberg "روزنربج"للفرد مستقببل واؼبنهج الذي استخدمو 

أن تقدير  Rosenberg "روزنربج"واعترب .أداة ؿبورية تربط بٌن السابق والبلحق من األحداث والسلوك 

الذات مفهوم يعكس اذباه الفرد كبو نفسو ، وطرح فكرة أن الفرد يكون اذباىا كبو كل اؼبوضوعات اليت 

يتعامل وىبربىا ، وما الذات إال أحد ىذه اؼبوضوعات ويكون الفرد كبوىا اذباىا ال ىبتلف كثًناً عن االذباىات 

اليت يكوهنا كبو اؼبوضوعات األخرى ، ولو كانت أشياء بسيطة يود استخدامها ، ولكن فيما بعد عاد اعرتف 

أبن اذباه الفرد كبو ذاتو ىبتلف ولو من الناحية الكمية عن اذباىاتو كبو اؼبوضوعات األخرى ، معىن ذلك أن 

ىو التقييم الذي يقوم بو الفرد ووبتفظ بو عادة لنفسو : يؤكد على أن تقدير الذات  Rosenberg روزنربج"

 (.110-109:   2012مغلي وسبلمة،)، وىو يعرب عن إذباه االستحسان أو الرفض 

 :Cooper Smith Theoryنظرية كوبر مسيث2-6-

ظاىرة تتضمن كبًل من عمليات تقييم الذات، كما تتضمن  Cooperيعترب تقدير الذات عند كوبر ظبيث

ردود الفعل أو االستجابة الدفاعية، وإن كان تقدير الذات يتضمن اذباىات تقييميو كبو الذات، فإن ىذه 

الفرد على  االذباىات تتسم بقدر كبًن من العاطفة، فتقدير الذات عند كوبر ظبيث ىو اغبكم الذي يصدره

 : ذاتو إذل قسمٌن نفسو متضمناً االذباىات اليت يرى أنو تصنعو على كبو دقيق، ويقسم تعبًن الفرد عن

 . وىو إدراك الفرد لذاتو ووصفو ؽبا: التعبًن الذايت -

متاحة  ويشًن إذل األساليب السلوكية اليت تفصح عن تقدير الفرد لذاتو اليت تكون: التعبًن السلوكي -

 . للمبلحظة اػبارجية
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تقدير الذات اغبقيقي، ويوجد عند األفراد الذين : ويبيز كوبر ظبيث بٌن نوعٌن من تقدير الذات، األول 

تقدير الذات الدفاعي، ويوجد عند األفراد الذين يشعرون أهنم غًن ذوي قيمة، : ابلفعل أهنم ذوو قيمة، والثاين 

أبو جادو، )ولكنهم ال يستطيعون االعرتاف دبثل ىذا الشعور والتعامل على أساسو مع أنفسهم واآلخرين

2002:  104). 

وقد بٌن أن ىناك ثبلثة من حاالت الرعاية الوالدية تبدو لو مرتبطة بنمو اؼبستوايت األعلى من تقدير الذات 

 (.111 :2012مغلي وصاحل،) :وىي

 .تقبل األطفال من جانب اآلابء-

 .وتدعيم سلوك األطفال االهبايب من جانب اآلابء -

واحرتام مبادرة األطفال وحريتهم يف التعبًن من جانب اآلابء  - 

 :Maslow Theory نظرية ماسلوا3-6-

أن األفراد الذين يسعون لتحقيق ذواهتم، صبيعاً بدون إستثناء مغرمٌن أو منهمكٌن يف  Maslow رأى ماسلو 

فمثل ىؤالء . عظيم عمل ما، وـبلصٌن لو، ويعترب ىذا العمل ابلنسبة ؽبم ذا قيمة نفسية، وىذا حبد ذاتو شيء

اخل، واليت تعد ؽبم قيم .....،اعبمال، العدالة ،  األفراد يسعون لتحقيق اؼبثل العليا، كاػبًن، اغبقيقة،النظام

ـبًن يف مصًنه وتقريره أيضاً، كما أنو فاعل ومنفعل،  Maslow فاإلنسان حسب رأي ماسلو. حياتية ىامة 

أي أنو ليس سلبياً، بل وإهبابياً، يؤثر ويتأثر فهو يف حركة دائمة كبو األمام، يسعى كبو التخلص من اؼبعيقات 

  .اليت تعرتضو يف سًن حياتو

 : karl rogers Theory نظرية كارل روجز4-6-
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أن الذات ىي جوىر الشخصية اإلنسانية، وأن مفهوم الذات حجر  karl rogers ويعتقد كارل روجرز

وأن تقذير الذات يتأثر خبربات الفرد وقيم اآلابء، وأىدافهم، وفكرة اؼبرء . الزاوية الذي ينظم السلوك اإلنساين

عن نفسو متعلمة، وىي ارتقائية منذ اؼبيبلد وتتمايز ابلتدريج خبلل مرحليت الطفولة واؼبراىقة، وىناك ثبلث 

 : مصادر لتكوين صورة الفرد عن نفسو

 . قيم اآلابء وأىدافهم، والتصورات اليت يواجهها الفرد للمجتمع احمليط-

 . خربات الفرد اؼبباشرة -

الفرد بوظائف  ويقوم مفهوم الذات لدى. التصورات اليت تكون الصورة اؼبثالية اليت يرغب أن يكون عليها -

 : ـبتلفة

 . ىي اليت ربفز اؼبرء على السلوك لتحقيق األىداف: وظيفة دافعية -أ

 . تؤدي إذل تكامل السلوك الفردي دبا وبقق صورة الفرد عن نفسو: وظيفة تكاملية -ب

وىو يرى أن الفرد إذا أدرك نفسو على أن يتصرف يف ـبتلف اؼبواقف دبا يتبلءم مع صورتو عن نفسو، فإنو 

. يشعر ابلكفاية واعبدارة واألمن، أما إذا شعر أبنو يتصرف خبلف فكرتو عن نفسو، يشعر ابلتهديد واػبوف 

وؼبا كان لدى الفرد حاجة ملحة كي يظهر أمام اآلخرين على أنو قوي وجدير وقادر على حل مشكبلتو، 

واالعتماد على نفسو وربقيق ذاتو، ويعيش دبا يتبلئم مع صورتو عن ذاتو، فإن على اؼبرشد النفسي أن يستثمر 

ىذه اغباجة وأن يعتمد على تكنيكات وأساليب تساعد اؼبسرتشد على ربقيق ىذه اغباجة اؼبلحة والعمل 

بطريقة إهبابية سوية ويرى أيضا أن وظيفة الذات ىو العمل على وحدة وسباسك اعبوانب اؼبختلفة للشخصية، 

 .وإكساهبا طابعاً فبيزاً، كما يقوم مفهوم الذات بتنظيم اػبربات اليت يكتسبها الفرد يف إطار متكامل
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 :Ziller Theoryنظرية زيلر5-6-

 Cooper وكوبر ظبيث Rosenberg حظيت بشهرة أقل من نظرييت روزنربج  Zillerإن نظرية زيلور

Smith  وحظيت بدرجة أقل منها، من حيث الشيوع واالنتشار ، لكنها يف الوقت نفسو تعد أكثر ربديًدا ،

 .يعترب تقدير الذات ما ىو إال البناء االجتماعي للذاتZillerوأشد خصوصية ، أي أن زيلر

وينظر  إذل تقدير الذات من زاوية نظرية اجملال  يف الشخصية، ويؤكد أن تقييم الذات ال وبدث يف معظم  

اغباالت إال يف اإلطار اؼبرجعي االجتماعي، ويصف تقدير الذات أبنو تقدير يقوم بو الفرد لذاتو ويلعب دور 

اؼبتغًن الوسيط أو أنو يشغل اؼبنطقة اؼبتوسطة بٌن الذات والعادل الواقعي، وعليو فعندما ربدث تغيًنات يف بيئة 

الشخص االجتماعية فإن تقدير الذات ىو العامل الذي وبدد نوعية اؼبتغًنات اليت ستحدث يف تقييم الفرد 

 .لذاتو تبعا لذلك

كما يرى زيلر أن تقدير الذات مفهوم يرتبط بٌن تكامل الشخصية من انحية، وقدرة الفرد على أن يستجيب 

ؼبختلف اؼبثًنات اليت يتعرض ؽبا من انحية أخرى، ولذلك فإن الشخصية اليت تتمتع بدرجة عالية من التكامل 

 .(112-111  :2012مغلي وصاحل،)ربظى بدرجة عالية من تقدير الذات

وتلخص  الباحثة من خبلل العرض السابق  للنظرايت يتضح أن لكل عادل من العلماء فكرتو ووجهة نظره يف 

فهي تؤثر على أنبية الدور الذي  Cooper Smith نشأة وتطور مفهوم تقدير الذات، فنظرية كوبر ظبيث

تقوم بو األسرة يف تقدير الفرد لذاتو مع تركيزه على مرحلة الطفولة ومدي أتثًنىا ابألساليب الوالدية ودورىا يف 

 .تدين أو رفع مفهوم تقدير الذات

يف أن للمسانبات األسرية اؼببكرة دوراً ىاما يف تقدير  Cooper Smith تتفق الباحثة مع كوبر ظبيث

الذات وزبتلف معو يف أن جزء كبًن من تقدير الفرد لذاتو قد يرجع إذل اػبربات اعبديدة اليت يكتسبها كل يوم 
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 .من األدوار اؼبختلفة اليت يقوم هبا يف اجملاالت اغبياة واليت تعمل بدورىا على تعديل مسار تقدير الفرد لذاتو

يف نظريتو بل إعتربه من أساسيات دافعية الفرد وأنو  Maslow فمنهم من يرى أبنو حاجة كما تناولو ماسلو 

كلما إرتقي يف ذلك التنظيم اؽبرمي للحاجات أشبع حاجاتو الدنيا يستطيع الوصول إذل مستوايت أعلى مرورا 

 بتقدير الذات وصوال إذل ربقيق الذات والذي يدل على رقي اإلنسان وتطوره، وتتفق الباحثة مع ماسلو

Maslow  يف أن الذات وتقديرىا وربقيقها تعترب أعلى قيمة يف الفرد، وزبتلف معو يف قولو أنة يف حالة عدم

إشباع الفرد غباجاتو األساسية لن يصل إذل إشباع حاجة ربقيق الذات، حيث تري الباحثة أبن اإلنسان 

إذا ما أتيحت لو   Maslow إبمكانو أن وبقق ذاتو يف ظروف إستثنائية دون اؼبرور ابلتسلسل اؽبرمي ؼباسلو

 .عوامل تسهر يف رفع مستوى تقديره لذاتو

فإنو يرى أبن الذات ىي جوىر الشخصية، وىي ؾبموع إدراكات  karl rogers أما ابلنسبة لنظرية روجرز

الفرد ػبصائصو وقد راتو واؼبدركات واؼبفاىيم اليت يكتسبها من اآلخرين ومن البيئة االجتماعية، والباحثة تتفق 

مع ىذا الرأي إال أهنا زبتلف معو يف إنبالو للجانب البلشعوري إال أن ىذه النظرية القت رواجا كبًنا يف 

 .اإلرشاد والعبلج النفسي

 : Self Esteem and Schoolتنمية تقدير الذات يف البيئة املدرسة7-

إذل أن اؼبدرسة . Jersild (1902 )جًنسيلد" تلعب اؼبدرسة دوًرا كبًنًا يف تقدير الطفل لذاتو حيث يشًن 

ربتل اؼبرتبة الثانية بعد البيت ابلنسبة للعديد من األطفال يف أتثًنىا على تكوين تصور الطفل عن نفسو، 

أن مبط اؼبدرسة   Thomas(1972)توماس  "كما رأى . وتكوين إذباىات كبو قبول ذاتو أو رفضها

 1990عكاشة،)والنظام اؼبدرسي والعبلقة بٌن اؼبعلم والتلميذ عوامل تؤثر كلها يف تقدير الطفل عن نفسو 

:9-10 .)
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إذل أن اؼبعلم لو أتثًن على مستوى مفهوم الطفل عن نفسو، إذ ابستطاعة اؼبعلم أن " حامد زىران"كما أشار   

 .ىبفض من ىذا اؼبستوى أو يرفع منو، ويؤثر بذلك يف مستوى طموحات الطفل وأدائو

وقد أشارت بعض الدراسات إذل أن خربة التعلم اؼبدرسي عندما تكون مرضية ومكافئة ألي خربة انجحة،      

فإن الطالب يبيل إذل الدخول يف مواقف التعلم اعبديدة وكلو ثقة يف نفسو يف أن تلك اؼبواقف ستكون خربة 

انجحة ابلنسبة لو، أما الطالب الذي يعترب اؼبدرسة خربة فاشلة ابلنسبة لو أو ؿببطة، فإنو غالًبا ما يبيل إذل 

 (.299 :1986الطواب، )البحث عن ربقيق رضاه يف أمور أخرى

فالتكيف والنجاح يف اؼبدرسة يؤدي إذل زايدة تقدير الفرد لذاتو، على حٌن يؤدي الفشل إذل فقد الفرد الثقة يف 

 .نفسو أواًل مث يف اآلخرين بعد ذلك، وىذا يؤدي إذل البفاض تقدير الفرد لذاتو

كما أن األىداف األساسية للرتبية اغبديثة ىي تزويد التلميذ ابلوسائل اليت تسمح لو ببناء مستقبلو ويعترب 

تقدير الذات من العوامل شديدة األنبية واليت يبكن تطويرىا فبا يسمح للتلميذ ابكتساب الثقة ابلنفس كنتيجة 

فإن من التطبيقات اليت تسمح بتعزيز تقدير  Marcillac منطقية الرتفاع تقدير الذات حسب ماغسيبلك

 :الذات ما يلي

 لوعي دبا وبدث للذات، ومساعدة اآلخر يف أن يعي ما وبدث لو. 

 تقبل الذات و تقبل اآلخر رغم أخطائو. 

 مراقبة ردود األفعال الذاتية وتعديل اؼبعتقدات. 

 بناء أىداف واقعية وربمل اؼبسؤولية. 

 العيش ابتفاق وتواؤم مع قيمو. 
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 تشجيع الذات و االعرتاف ابعبميل والشكر على اؼبعروف. 

 تثمٌن أعمال التلميذ وإقبازاتو. 

 مشاركة الطفل اىتماماتو و انشغاالتو. 

 كما وجد أن ىناك طبسة طرق أساسية تؤدي إذل بناء وتنمية تقدير الذات اإلهبايب لدى التلميذ تتمثل فيما 

 :يلي

 يتضمن تعديل السلوكات حبيث تصبح أكثر قبواًل من اآلخرين مثل التعبًن عن الذات :املنحىن السلوكي. 1

حيث أن تغيًن السلوك على ىذا النحو يسمح .......من خبلل لغة اعبسد و اللباس، والرتحيب ابآلخرين

 .للتبلميذ ابؼبقابل اغبصول على احرتام وقبول أكثر وىذا يؤدي بدوره إذل زايدة تقدير الذات لديهم

ويشمل ىذا اعبانب مهارات التواصل، مهارات وضع األىداف ،مهارات إزبام : منحىن تنمية املهارات. 2

القرار ومهارات دراسية، ومن خبلل تنمية ىده اؼبهارات، سوف يكون ابستطاعة التبلميذ أن يعملوا على 

 . كبو أكثر فاعلية، وكنتيجة منطقية لذلك ،فإهنم يرفعون من مستوى تقديرىم لذواهتم

يركز على اذباىات التبلميذ وكيفية نظرهتم لعاؼبهم وخرباهتم ،ويتم تشجيع التبلميذ  : املنحىن املعريف. 3

ليصبحوا أكثر وعياً بتفكًنىم ونظرهتم ػبرباهتم ومن ازباذ القرار اؼبناسب يف كيفية التعامل مع ىذه اػبربات 

 .( 99  : 2010فاطيمة،)

يساعد ىذا اعبانب التبلميذ يف بناء خربات إهبابية كالتحدث عن نقاط قوهتم واؼبشاركة : املنحىن التجرييب. 4

 (. 19  : 2003سليم،)يف األنشطة اعبماعية فبا يولد لدى التبلميذ مشاعر إهبابية

ويشمل ىدا اعبانب طبسة اذباىات أساسية تتمثل يف الشعور ابألمان ،الشعور دبفهوم :املنحىن البيئي. 5
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الذات ،الشعور ابإلنتماء،الشعور ابؽبدف أو الغرض والشعور ابلكفاية، وكل ىذه العناصر تشمل البيئة 

اؼبدرسية دبا فيها من زمبلء ومعلمٌن وتفاعل العبلقات الداخلية داخل الصف الدراسي واؼبدرسة 

 (. 20  :2003سليم،)عموماً 

قامت الباحثة بتصميم ـبطط تتطرق فيو إذل كل عناصر         ومن أجل إعطاء صورة شاملة وموجزة عن الفصل

 .يوضح ذلك  (02)الفصل  ومن أجل إعطاء صورة شاملة وموجزة وتسهيل اؼبهمة للقارئ ، والشكل رقم 
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   مفهوم  
    الذات

  نظرايت تقدير 
 الذات

اؼبفاىيم 
 اؼبصطلحات

التقدير للذات 
 اؼبنخفض 

     تقدير الذات

          التشاؤم

 عدم الرضى عن النفس 
 وعدم 

 يشعرون ابلفشل    

 السعادة         

  التفاؤل           

    الرضى عن النفس 

   التحدي واؼببادرة   

    يؤمنون بقدراهتم

 مستوايت تقدير الذات

   اؼبرتفعالذاتالتقدير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       نظرية ماسلو 

     نظرية كوبر ظبيث      

      نظرية زيلر

      نظرية كارل روجز

     العزلة وعدم التكيف

 إنعدام التحدي واؼببادرة 

اؼبصطلح 
 إجرائي

تنمية تقدير الذات  
 يف البيئة اؼبدرسية

     نظرية روزنربخ

ا 

ميثل خريطة معرفية لتقدير الذات : (02)الشكل رقم 

 

 



 

51 
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 :   خالصة 

إن من نعم هللا على العبد أن يهبو اؼبقدرة على معرفة ذاتو والقدرة على وضعها يف اؼبوضع البلئق هبا إذ أن 

جهل اإلنسان نفسو وعدم معرفتو بقدراتو هبعلو يقيم ذاتو تقييما خاطئا فإما أن يعطيها أكثر فبا تستحق فيثقل 

كاىلها وإما أن يزدري ذاتو ويقلل من قيمتها، فالشعور السيئ عن النفس لو أتثًن كبًن يف تدمًن اإلهبابيات 

اليت يبلكها الشخص، فاؼبشاعر واألحاسيس الين مبلكها ذباه أنفسنا ىي اليت تكسبنا الشخصية القوية اؼبتميزة 

أو ذبعلنا سلبيٌن خاملٌن، إذ أن عطاءان وإنتاجنا يتأثر سلبا وإهبااب بتقديران لذواتنا، فبقدر ازدايد اؼبشاعر 

اإلهبابية اليت سبلكها ذباه نفسك بقدر ما تزداد ثقتك بنفسك، وبقدر ازدايد اؼبشاعر السلبية اليت سبلكها ذباه 

وىنا ال تنسى أن تكافئ نفسك عند ربقيق ىدف معٌن، وأكرب مكافئة . نفسك بقدر ما تقل ثقتك بنفسك

 .سبنحها لنفسك ىي الثقة أبنك قادر على اإلقباز وربقيق أشياء جيدة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

: الفــصــــل الثالث   

 السلوك العدواين 
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السلوك العدواين  الفصل الثالث 

 : متهيد

یعترب السلوك العدواين أحد اخلصائص اليت یتصف هبا كثَت من األفراد ادلضطربُت سلوكیا وإنفعالیا، ومع أن   

العدوانیة تعترب سلوكا مألوفا يف كل اجملتمعات تقریبا إال أن ىناك درجات من العد وانیة، بعضها مقبول 

فمعظم األطفال یعانون يف .ومرغوب كالدفاع عن النفس، والدفاع عن حقوق اآلخرین ، وبعضها غَت مقبول

مرحلة الطفولة من مشاكل سلوكیة من بینها السلوك العدواين الذي أصبح شائعا يف عصران ىذا ،و یبلحظ 

حیث تبدأ النزاعات .ىذا السلوك بكثرة يف ادلدارس االبتدائیة ، ویظهر يف أقوال و أفعال ىؤالء األطفال 

العدوانیة ابلظهور يف مراحل مبكرة من عمر الطفل، و تتطور تدرغلیا عرب ادلراحل ادلوالیة و یعد ىذا العدوان 

إستجابة أو رد فعل و تصرف سليب یصدر عن الطفل جتاه الذات أو اآلخرین هبدف إحلاق األذى أو الضرر 

 . هبم، وقد یكون كذلك موجو ضلو ادلمتلكات و األشیاء

ومن ىذا ادلنطلق سنحاول يف ىذا الفصل أن نستعرض سلتلف جوانب السلوك العدو اين، إذل تعریف وأنواع  

وأتثَته على التبلمیذ ودور ادلدرسة يف كیفیة التعامل . والعوامل ادلؤدیة للسلوك العدواين وكذا النظرايت ادلفسرة

 .وأخَتاً بعض األسالیب ادلستخدمة لعبلج وختفیض ىدا السلوك

 :Aggression تعريف العدوان - 1

 (.2003ادلنجد،  )agressivite تعٍت الظلم و الصراع ، عدو انیة ترمجة للكلمة الفرنسیة: لغةأ

 :اصطالحا-ب

 :وىي كالتارل تعددت التعریفات اليت تناولت السلوك العدواين، ووردت من وجهات نظر متباینة

 السلوك العد واين أبنو سلوك ینتج عنو إیذاء شخص أو   Bandura ( 1973 )یعرف ألربت ابندورا 
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إما أن یكون بدنیا على  حتطیم للممتلكات و اإلیذاء إما أن یكون نفسیا على شكل السخریة أو اإلىانة، أو

 :يف وصفو للسلوك العدواين يف ثبلثة معایَت  ، ویعتمد ابندورا (دفع–ركل )شكل ضرب 

 .مثل االعتداء البدين، اإلىانة، إتبلف ادلمتلكات: خصائص السلوك نفسها-أ

 .فالسلوك الشدید یعترب عد وانیا، كالتحدث إذل شخص بصوت حاد: شدة السلوك-ب

 .جنسو، عمره، وسلوكو يف ادلاضي وخصائص الشخص ادلعتدي علیو: خصائص الشخص ادلعتدي-ج

أنو سلوك ینطوي على شيء من القصد والنیة، أييت بو    (199 3)كما یعرفو نبیل حافظ واندر قاسم -

الفرد يف مواقف اإلحباط اليت یعاق فیها إشباع دوافعو، أو حتقیق رغباتو فتنتابو حالة من الغضب وعدم 

اإلتزان  جتعلو أييت بسلوك ما یسبب أذى لو أو لآلخرین، واذلدف من ذلك السلوك ختفیف األدل الناتج عن 

الشعور ابإلحباط واإلسهام يف إشباع الدافع احملبط، فیشعر الفرد ابلراحة ویعود االتزان إذل 

 (. 12  : 2007عمارة،)شخصیتو

أبنو تعویض من اإلحباط ادلستمر الذي یصادف الفرد، وكثافتو تتناسب طردا مع " أما فیلیب ىَتمانیعرفو

 (. 80 :1984العیسوي،   )"كثافة اإلحباط

السلوك العدواين أنو سلوك یصدره الفرد لفظیاً أو بدنیاً أو مادايً، صرػلاً أو ضمنیاً، Buss" ویعرف ابص-

 2001سلتار،)" مباشر أو غَت مباشر، انشطاً أو سلبیاً، ویًتتب عن ىذا السلوك إحلاق أذى بدين أو مادي

:50 ). 

العدوان ىو السلوك الذي ینشأ عن حالة عدم مبلئمة اخلربات السابقة للفرد مع :Kelly تعریف كیلي-

اخلربات واحلوادث احلالیة، و ٕاذا دامت ىذه احلالة فإنو تتكون لدى الفرد إحباط ینتج من جرائو سلوكیات 
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عدوانیة من شأهنا أن حتدث تغَتات يف الواقع حىت تصبح ىذه التغَتات مبلئمة  للخربات وادلفاىیم اليت لدى 

 (. 237 :2008بطرس ، )الفرد

العدوان ىو كل سلوك ینتج عنو إیذاء لشخص آخر أو إتبلف لشيء ما، :Feshbach تعریف فیشباخ-

  : 2009أمحد عبد اللطیف ، )وابلتارل فالسلوك التخریيب ىو شكل من أشكال العدوان ادلوجو ضلو األشیاء

270). 

وتلخص الباحثة من خبلل التعریفات السابقة أن السلوك العدواين ىو السلوك الذي یؤدي إذل إحلاق األذى 

أو خربات سابقة كما إختلفت .سواء أكان ابلفرد ذاتو، أم ابآلخرین؛ نتیجة اإلحباط أو مواقف الغضب

فالبعض یصنفو على أنو عدوان مباشر وعدوان غَت مباشر، وعدوان بدين : التعریفات يف تصنیف العدوان

يف اإلیذاء (القصد  )وعدوان لفظي،وعدوان سليب وعدوان إغلايب ، كما أشارت بعض التعریفات إذل النیة

 .  بطریقة معینة

 : مفاىيم ذات صلة ابلعدوان - 2

 : Hostility العدائية- 1-2

 یقصد ابلعداء شعور داخلي ابلغضب و العداو ة و الكراىیة موجو ضلو الذات أو ضلو شخص أو موقف ما،

و ادلشاعر العدائیة تستخدم كإشارة إذل االجتاه الذي یقف خلف السلوك أو ادلكون االنفعارل لبلجتاه، 

أورد يف )فالعداوة استجابة اجتاىیة تنطوي على ادلشاعر العدائیة و التقوؽلات السلبیة لؤلشخاص و  األحداث 

 (.22 :2003عبد اذلادي دحبلن،:
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 :Aggressivenessالعدوان - 2-2

میل للقیام ابلعدوان أو ما یو جو يف األفعال العدوانیة أو میل مضاد إلظهار  ( 2001العقاد ،  )یعرفو 

العداوة ومیل لفرض مصاحل ادلرء وأفكاره اخلاصة رغم ادلعارضة، وىي میل أیضا للسعي إذل السیطرة يف 

 .  اجلماعة التسلط االجتماعي

 Violence:  العنف- 3-2 

كذللك یعرف العنف استجابة سلوكیة تتمیز بصفة انفعالیة شدیدة  أو سلوك ظاىر شدید التدمَت، القصد 

 .( 100  :2001العقاد،)منو إیذاء األخر كما ػلدث يف سلوك القتل العمد، أو حتطیم شلتلكات 

 :Anger  الغضب- 3-3

وردود فعل أدرینالیة،هتيء الفرد  یعرفو أنور أمحد عیسى أنو استجابة انفعالیة داخلیة تتضمن شعورا ابلتهدید،

(. 59: 2015أنور أمحد عیسى،)لبلعتداء على مصادر هتدیده

:  مظاىر السلوك العد واين - 3

 :یتحدد السلوك العد واين على ادلعایَت التالیة

  :حسب الوجو االستقبال-  1 

 العدوان ادلباشرDirect Aggression : ذلك العد وان الذي یوجو مباشرة إذل الشخص أو 

 .الشيء الذي یسبب لنا  اإلحباط والفشل

 العدوان الغری ادلباشر:Indirect Aggression  یتضمن االعتداء على شخص بدیل وعدم 
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توجیهو ضلو الشخص الذي یتسبب يف غضب ادلعتدي، وغالبا ما یطلق على ىذا النوع من العد وان 

(. 168 : 2000خولة،)اسم العدوان البدیل

 :حسب األسلوب - 2

 العدوان اللفظي:Verbal Aggression   و أيخذ ىذا النوع أظلاط السلوك الكبلمي مثل

التهدید والشتم والسب واالستهزاء والتحقَت، وقد یكون موجها ضلو الذات و اآلخرین 

 العدوان اجلسديPhysical Aggression  : ویقصد بو السلوك اجلسدي ادلؤدي ضلو الذات 

أو اآلخرین، ویهدف إذل اإلیذاء أو خلق الشعور ابخلوف، ومن األمثلة على ذلك الضرب، الدفع وشد 

 .اخل...الشعر

 :حسب الضحية- 3

 العدوان الفرديIndividual Aggression: ىو العد وان ادلوجو من طفل إذل شخص آخر. 

 العدوان اجلماعي:Collective Aggression  عندما یكون بعض األطفال منهمكُت بعمل ما

وتواجههم مضایقة من شخص ما، فإهنم ینهالون علیو عقااب أو قد غلمع بعض األطفال إلیذاء طفل 

 .یلتمسون منو الضعف وعدم القدرة على الدفاع عن نفسو

 العدوان الرمزيThe Symbolic Aggression:  و یشمل التعبَت بطرق غَت لفظیة عن

احتقار األفراد اآلخرین أو توجیو اإلىانة ذلم كاالمتناع عن النظر إذل الشخص الذي یكن العداء لو أو 

 (.208  :2006زغلول ، )االمتناع عن تناول ما یقدمو لو أو النظر إلیو  بتحقَت

 العدوان الوسيليInstumental Aggression:  عندما یسلك الطفل بطریقة عد وانیة وسیلة
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یكون لدیو ىدف معُت مثبل عندما ػلاول الطفل االنزالق على السطح ادلائل الحظ طفبل أخر یقف يف 

وبذلك یكون الطفل الذي دفع األخر قد أقدم على سلوك عد .طریقو، وىنا أقدم الطفل على دفع األخر

محایة الذات .واين وسیلي ، ىذا النوع یكمن يف أن الطفل یتعلم الوصول إذل أىدافو عن طریق العد وان

 )ولو على حساب األخر مثل ادلبلكم احملًتف الذي یسعى إذل إیذاء خصمو هبدف حتقیق الشهرة

 (.15 :2001الشربیٍت،

 العدوان ادلقصودIntended Aggression:  یشَت إذل الفعل الذي یقصد من ورائو إحلاق

 .األذى ابآلخرین

 العدوان العشوائي:Indscriminate Aggression  وىو أسلوب عدواين طائش وغَت

  2001العقاد،)واضح الدوافع، كأن یقف الطفل عند ابب ادلدرسة كل ما ؽلر من ىنالك یرمیو ابحلجارة 

:91.) 

 : وقد أيخذ العدوان شكلُت آخرین وعلا

 العدوان العادي:Normal Aggression  كما عرفو بعض احملللُت النفسانیُت ىو عبارة عن

تعبَت لكل ادلیول النشطة ادلوجهة ضلو اخلارج واليت ال تكون موجهة للتدمَت و التحطیم، وهبذا ادلعٌت فالعد 

وان العادي عبارة عن شكل من أشكال التفریغ الداخلي بغرض البحث عن اإلستقرار  واإلشباع،كما أن 

للعدوانیة العادیة دورا كبَتا يف ظلو شخصیة الطفل وظلو احلضارات والثقافات 

 العدوان ادلرضي:Aggressive Aggression  وىو سلوك ال سوي، وقد تكون العد وانیة

مرئیة أو سلفیة، فردیة أومجاعیة، موجهة إذل الذات أو ٕاذل اآلخرین، وىي عبارة عن إزدايد يف طبیعة 
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وشكل السلوك العدواين العادي، وأن تكون من اجلهتُت سلبیة، وقد تصحب العد وان ادلرضي عدة 

 .أمراض نفسیة مثل الفصام

          وبناء على ذلك ، إستنتجت الباحثة أن أبعاد السلوك العدواين اليت توصل إلیها الباحثُت السابقُت 

تتفق مع تصورات الباحثة ألبعاد وأشكال السلوك العدواين ، واليت تعرب عنها أداة الدراسة ادلتمثلة يف مقیاس 

للسلوك العدواين لؤلطفال ، واليت تقسم العدوان إذل عدوان اجلسدي ویشمل االعتداء البدين على اآلخرین 

واألشیاء والذات ، والعدوان اللفظي ،والعدائیة ادلتمثلة يف الشعور الداخلي ابلغضب و العداوة و الكراىیة 

 .موجو ضلو الذات أو ضلو شخص أو موقف ما

 :مظاىر السلوك العدواين يف ادلدارس- 3 

 إحداث فوضى يف الصف عن طریق الضحك والكبلم واللعب وعدم االنتباه. 

 التهریج يف الصف. 

 إستخدام ادلفرقعات الناریة سواء داخل ادلدرسة أو خارجها. 

 اإلعلال ادلتعمد لنصائح وتعلیمات ادلعلم وألنظمة وقوانُت ادلدرسة. 

 عدم االنتظام يف ادلدرسة ومقاطعة ادلعلم أثناء الشرح. 

 ختریب أاثث ادلدرسة ومقاعدىا واجلدران ودورات ادلیاه.. 

 إستعمال األلفاظ البذیئة وٕاحداث أصوات مزعجة يف الصف. 

 االحتكاك ابدلعلمُت وعدم احًتاىم. 
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 التدافع احلاد والقوي بُت التبلمیذ أثناء اخلروج من قاعة الصف. 

 اإلؽلاءات واحلركات اليت یقوم هبا التبلمیذ واليت تبطن يف داخلها سلوكا عدوانیا.. 

 االعتداء على الزمبلء. 

 دتزیق دفاتره وكتبو أو دفاتر وكتب اآلخرین. 

 اخلروج ادلتكرر من الصف دون إستئذان. 

 العناد والتحدي. 

 (. 26:  2010خالد ، )التحدث بصوت مرتفع 

 :أسباب السلوك العدواين4-

ىناك العدید من اآلراء حول مسببات السلوك العد واين ادلعتاد علیو ضمن اإلضطراابت السلوكیة ؽلكن 

 :إمجاذلا فیما یلي

أشارت دراسات عدیدة أجریت على كل من اإلنسان واحلیوان  Organic:العوامل العضوية4- 1- 

إذل أن للعدوان أسس بیولوجیة، فهناك عبلقة بُت العدوان من جهة واالضطراابت الكروموزومیة واذلرمونیة 

والعصبیة من جهة أخرى، ویشَت البعض لكون الذكور أكثر عدو انیة من اإلانث بوصفة دلیبل على اثر 

 (.162-161:  2005الرشدان، )الفروق البیولوجیة على السلوك العد واين 

یعتقد البعض أن العدوان ظاىرة سلوكیة غریزیة، فأصحاب نظریة  The instinct:الغريزة4- 2- 

التحلیل النفسي یعتقدون أن العدوان یعود إذل دوافع نفسیة داخلیة تكمن يف البلشعور كما حتدث عنها 
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يف غریزيت اجلنس والعدوان ، وإعتقاد أهنما توجدان يف أعماق النفس البشریة على ىیئة طاقة " فروید"العادل 

 (. 212 :2009القمش و ادلعایطة،)نفسیة فطریة غلب العمل على تصریفها

 Exposure to previous bad eperiences:التعرض خلربات سابقة سيئة3-4- 

لكراىیة شدیدة من قبل معلمسابق أو كراىیة من والدیو أو رفض إجتماعي  من قبل  كأن یتعرض التلمیذ

 .زمبلئو التبلمیذ أو رفض إجتماعي عام وغَتىا، كل ىذه األمور قد تدفع التلمیذ إذل العدوانیة

قد یعاين الطفل ذو السلوك العدواين من  Continuous Capping:الكبت ادلستمر4-4 -

يف ادلدرسة، فیؤدي بو الكبت إذل التخفیف والًتویح عن نفسو ٕوتفریغ الطاقة  كبت مستمر يف البیت أو

 .جسمو واليت تظهر على شكل عدوانیة إنتقاماً من حاالت الكبت ادلفروضة علیو الكامنة يف

نو يف كثَت من األحیان یكون السلوك العد واين أوىذا السبب مهم، حیث   Imitaion:التقليد5-4-

من دوافع التقلید، ىذا ابإلضافة إذل أفبلم العنف وادلسلسبلت وحىت مسلسبلت الكرتون اليت یتابعها أطفالنا 

: 2005الرشدان ،).واليت تفضل حوادث اجلرؽلة ولزوم الشجاعة والقوة يف سبیل الوصول إذل اذلدف 

162-163.) 

قد یدفع شعور التلمیذ بنقصو من الناحیة  Feelings of inferiority:الشعور ابلنقص6-4- 

یفقد أحد أعضائو أو یسمع من كل مكان من یصفو ابألمحق أو األبلو أو الغباء أو  اجلسمیة أو العقلیة كأن

قد یكونفقد أحد والدیو أو كلیهما أو من یكن لو احلب للعد وانیة يف التعامل داخل ادلدرسة وخارجها 

 (.465-464: 2007البطانیة،)

قد یكون عامل الفشل كرسوب أكثر  Failure and Frustration:الفشل و اإلحباط7-4- 
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من مرة يف الصف الذي یدرسو أو الفشل يف شؤون احلیاة كاذلزؽلة يف ادلسابقات یؤدي إذل دفع التلمیذ إذل 

 .(466 2007: البطانیة،)العدوانیة كرد فعل إ جتاه ىذا الفشل واإلحباط 

 Discrimination: التفرقة8-4-

ویقصد بو عدم ادلساواة بُت األبناء مجیًعا والتفضیل بینهم بناء على ادلركز أواجلنس أو السن، أو أي سبب 

فتفرقة الوالدین يف معاملة أبنائهما تسبب الشعور ابلغَتة، وىذاالشعور قد یقود الطفل إذل .عرضي آخر 

وقد یًتتب على ىذا .التخریب أو االعتداء على أخیو الذي یغار منو، ویظهر غضبو وقلقو بصورة واضحة 

فهي دائًما ال ترى إال ذاهتا واحتیاجاهتا . األسلوب شخصیة أاننیة حاقدة، تعودت على األخذ شلن حوذلا

دون اعتبار أو انتباه لواجباهتا ضلو اآلخرین 

 Cruelty: القسوة9-4- 

ویقصد بو استخدام أسالیب العقاب البدين والتهدید بو، وكل ما یؤدي إذل إاثرة األدل اجلسمي كأسلوب 

 (.112 :2001سلتار،)أساسي يف عملیة التنشئة للطفل 

 Fondling: التدليل10-4- 

ویتمثل يف تشجیع الطفل على حتقیق معظم رغباتو ابلشكل الذي ػللو لو، وعدم توجیهو لتحمل أیة 

 .مسؤولیة تتناسب مع مرحلة النمو اليت ؽلر هبا

 Negligence: اإلمهال11-4- 

وىذا األسلوب یقوم على نبذ الطفل وإعلالو، وتركو دون رعایة أو تشجیع أو إاثبة للسلوك ادلرغوب، أو 

 . وقد یكون اإلعلال والنبذ صرػًلا وقد یكون غَت صریح. زلاسبة أو عقاب على السلوك اخلاطئ
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 Over Protection: أسلوب احلماية الزائدة- 12-4

یعرف أسلوب احلمایة الزائدة ابدلیل ادلفرط لدى األبوین حلمایة أطفاذلما بدنًیا ونفسًیا حبیث یفشل الطفل يف 

 . االستقبلل بنفسو

   

 

 التقلید

الشعور 
 ابلنقص

 القسوة

الفشل 
 واإلحباط

 التفرقة

السلوك        
 العدواين 

عوامل 
 عضویة

 الغریزة

التعرض 
خلربات 
 سابقة

 الكبث

 التدلیل

 

 

.  األسباب ادلؤدية إىل السلوك العدواينيوضح: (04)الشكل رقم

  :النظرايت ادلفسرة للسلوك العدواين5-

  Frustration - Aggression Theory :العدوان- نظرية اإلحباط 1-5- 

تفسَتًا للسلوك العدواين من خبلل نظریتهما اليت قامت على Dollard and Miller یقدم دوالر ومیلر
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، وتفًتض ىذه النظریة أن  Frustration-Aggression Hypothesis العدوان-فرض اإلحباط

السلوك العدواين ىو دائًما نتیجة لئلحباط، وأن اإلحباط دائًما یؤدي إذل شكل من أشكال العدوان أي أن 

العدوان نتیجة طبیعیة وحتمیة لئلحباط، ويف أي وقت ػلدث عمل عدواين یفًتض أن یكون اإلحباط ىو 

كما تؤكد ىذه النظریة على أن العدوان دافع غریزي داخلي لكن ال یتحرك بواسطة . الذي حرض علیو

رائد ىذه النظریة أن السلوك " دوالرد"الغریزة كما بینت نظریة الغرائز، بل نتیجة أتثَت عوامل خارجیة ویؤكد 

: أن اإلنسان یستجیب لئلحباط ابستجاابت كثَتة منها" میلر"ولقد بُت  العدواين نتیجة طبیعیة لئلحباط؛

العدوان، فاإلحباط قد یسبب العدوان وقد ال یسببو حبسب الظروف اليت یتم فیها اإلحباط، كما أن العدوان 

غالًبا ػلدث بدون إحباط مسبق؛ لذا فإن من الواضح أن اإلحباط قد ال یؤدي ابلضرورة إذل العدوان وىذا 

یتوقف على طبیعة اإلحباط، فقد یؤدي إذل قمع السلوك العدواين خاصة إذا نظر الطفل إذل اإلحباط على 

 :أنو عقاب للعدوان وقد حددت ىذه النظریة أربعة عوامل تتحكم يف العبلقة بُت اإلحباط والعدوان وىي

 The Power of Exciting:قوة ادلثری1-1-5-

تتأثر قوة االستثارة العدوانیة بعدد اخلربات الباعثة على اإلحباط، فالعبلقة بُت ىذه اخلربات والعدوان عبلقة 

طردیة، مبعٌت أنو كلما زادت عدد اخلربات احملبطة زادت تبًعا لذلك قوة االستثارة العدوانیة، وتتأثر ىذه 

 :متداخلة ىي العبلقة الطردیة مبتغَتات ثبلثة

أي احلدث أو ادلثَت ادلؤدي إذل اإلحباط،وىنا تكمن القیمة يف نوع ادلثَت : قوة ادلثَت الباعث على اإلحباط- أ

 .ابلنسبة للدافع

یرتبط اإلحباط كمًیا بدرجة اإلعاقة اليت حتول دون حتقیق ىذه االستجابة : درجة إعاقة االستجابة- ب

، أي إذا زادت درجة اإلعاقة اليت تسبب اإلحباط زاد تبًعا لذلك العدوان، فالعبلقة بینهما (إشباع الدافع)
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 .طردیة مع اشًتاط قوة الدافعیة

فخربة اإلحباط األوذل . أن تكرار اخلربات احملبطة تؤدي يف النهایة إذل العدوان: تكرار االستجابة احملبطة- ج

لدى الشخص فرمبا تسبب العدوان  (تكرارىا)قد ال تبعث إذل العدوان، أما تراكم ىذه النوعیة من اخلربات 

 .يف النهایة

 : Desist From Acts of Aggressionكف األفعال العدوانية2-1-5-

" دوالرد"يف بعض الظروف تتحول االستجابة العدوانیة ادلعلنة إذل استجابة عدوانیة غَت معلنة، ووفًقا لنظریة 

فإن توقع العقاب من ادلتغَتات األكثر فعالیة يف حتویل االستجابة العدوانیة ادلعلنة إذل إستجابة عدوانیة غَت 

معلنة، أي حالة من الشعور ابلعداء أو الكراىیة، وابلتارل كلما زاد احتمال توقع العقاب زاد تبًعا لذلك 

 .مقدار الكف ذلذا الفعل

 : Displacement of Aggressionإزاحة العدوان3-1-5-

توضح النظریة أن ادلرء یلجأ إذل توجیو عدوانو إذل جهة أخرى غَت اجلهة ادلسؤولة عن اإلحباط،  وذلك إذا 

ما توقع من اجلهة األوذل العقاب، فالطفل یعتدي على لعبتو یكسرىا ویفككها، ألن والدیو قاما بعقابو وىو 

غاضب منهما وغَت قادر على العدوان علیهما، لذلك كان االعتداء على لعبتو إزاحة للعدوان ادلوجو لوالدیو 

 .أساًسا

 : Discharge Aggressiveالتنفيس العدواين4-1-5-

النظریة فإن كف العدوان أو  ، لذلك ووفًقا ذلذه(إفراغ الشحنة االنفعالیة ادلتآینة من اإلحباط)التنفیس یعٍت 

فإن كف العدوان ػلدث استثارة عدوانیة من  منعو یؤدي إذل اإلحباط، ومبا أن اإلحباط یؤدي للعدوان
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إفراغ العدوان، ذلك أن إفراغ العدوان ؽلنع اإلحباط، األمر الذي  جدید، وتصبح النتیجة عكسیة يف حالة

 (.42-41 :  2002احلمیدي دمحم،)االستثارة العدوانیة یقود إذل خفض

 :  Psychoanalitic Theory نظرية التحليل النفسي للعدوان 2-5- 

تتكون الشخصیة عند فروید من ثبلت مكوانت ىي اذلو،األان ،األان األعلى،إذ ؽلكن النظر إذل أن األان دتثل 

ادلكون النفسي للشخصیة ،واذلو ادلكون البیولوجي احلیوي،واألان األعلى ادلكون اإلجتماعي األخبلقي،وأن 

اذلو،األان،األان األعلى مبا یفرضو كل منها على اإلنسان من مطالب :صلاح األان يف التوفیق بُت القوى الثبلث

ووفقا ذلذه النظریة فإن العدوان ىو قوة غریزیة أساسیة تدفع الفرد إذل أن یسلك سلوكاً  .وضغوط

وىي غریزة  Erosعدوانیا،فالفرد عند فروید یكون مدفوع بنوعُت من الغرائز،األوذل أطلق علیها االیروس

فهي تقود إذل األكل والشرب والتنفس واجلنس أي إشباع احلاجات  البیوجلیة  Life Instinct احلیاة

،إذ یرى فروید أن  Death instinct وىي غریزة ادلوت Thantos ،والثانیو أطلق علیها اتانتوس

العدوان أو الطاقة العدوانیة تتولد إبستمرار  داخل كل شخص وأهنا إذا تركت تتنامى وستؤدي إذل إتیان 

 Super egأفعال تتسم ابلعنف وأن ما یكبح مجاح الطاقة العدوانیة لدى الفرد ىو الضمَت أو األان األعلى

 PersonalityBrinth فاألان األعلى ؽلثل الرقیب النفسي والوازع اخللقي واجلانب القضائي للشخصیة

of  Judicial  ،  لقد أكد فروید على ضرورة تصریف العدوان الكائن يف اإلنسان إبغلاد سلرج لو بطرق

مقبولة إجتماعیا وإال أنو سیدمر ذات الفرد واآلخرین بتحولو إذل سلوك عنیف ومرفوض عما قد یؤدي إلیو 

 (.44-43 :2010عز الدین ،)الكبت من نشوء أمراض نفسیة كالقلق والعصاب

 :Social Learning Theory نظرية التعلم االجتماعي3-5-

یعرفو أصحاب نظریة التعلم االجتماعي السلوك العدواين أبنو سلوك متعلم على األغلب ویعزون ذلك إذل أن 
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الفرد یتعلم الكثَت من أظلاطو السلوكیة عن طریق مشاىدهتا عند غَته وخاصة لدى األطفال، حیث یتعلمون 

اخل من النماذج ومن ...سلوك العدوان عن طریق مبلحظة ظلاذج العدوان عند والدیهم ومدرسیهم وأصدقائهم 

مث یقومون بتقلیدىا، فإذا عوقبا الطفل على السلوك ادلقلد فإنو ال ؽلیل يف ادلرات القادمة لتقلیده، أما إذا 

 .كوفئ علیو، فیزداد عدد مرات التقلید ذلذا العدوان

بُت إكتساب الفرد للسلوك وأتدیتو لو، فإكتساب الشخص للسلوك الیعٍت  Bandura  ؽلیز ابندورا

ابلضرورة أنو سیؤدیو، إذ أن أتدیتو للسلوك النموذج تتوقف بشكل مباشر على توقعاتو لنتائج التقلید، وعلى 

فإن  (أي سیعاقب على سلوكو)نتائج السلوك، فإذا توقع أن تقلیده لسلوك النموذج سیعود علیو بنتائج سلبیة

إحتماالت تقلیده لو ستقل، أما إذا توقع ادلبلحظ أن تقلیده لسلوك النموذج ستعود علیو بنتائج اغلابیة فإن 

 : إحتماالت تقلیده لذلك السلوك تصبح أكربوتتلخص وجهة نظر ابندوا يف تفسَت العدوان اباليت

السلوك العدواين مببلحظة  معظم السلوك العدواين متعلم من خبلل ادلبلحظة والتقلید، حیث یتعلم األطفال

ظلاذج وأمثلة من السلوك العدواين یقدمها أفراد األسرة واألصدقاء واألفراد الراشدین يف بیئة الطفلو ىذا ما 

اليت ىدفت إذل لتعرف على أثر التلفاز يف إنتشار السلوك العدواين بُت األطفال (1982)أتبتتو دراسة غریس 

بطرس :أورد يف).،اليت أشارت نتائجها إذل أن األطفال الذین یشاىدون التلفاز ؽلارسون سلوكات عدوانیة

،2008 : 243.) 

 :Theory  Biologicalالنظرية البيولوجي4-5-

یرى أصحاب ىذه النظریة أن العدوان ىو التعبَت الطبیعي لعدة غرائز عدوانیة،وىو جزء أساسي يف طبیعة 

من أشهر ادلنظرین ذلذه النظریة اليت تنظر إذل العدوان  Lombroso اإلنسان، ویعد العادل اإلیطارل لومربوزو

زلصلة للخصائص البیولوجیة لئلنسان، كما أكدت على الدور الدي تلعبو العوامل اجلینیة يف تكوین السلوك 
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ابإلضافة إذل أن ىناك عبلقة بُت العدوان واذلیبوثبلموس يف ادلخ وذلك ألن ىذا اجلزء .العدواين عند األطفال 

یتحكم يف العملیات التلقائیة مثل درجة حرارة اجلسم وضرابت القلب والعملیات الدفاعیة واإلنفعالیة ىي 

كما أوضحت دراسات وجود عبلقة بُت ىرمون الذكورة والعدوان ،ویرى فریق آخر أبن .األخرى تتأثر بذلك

حیث أثبتث أنو كلما زادت نسبة اذلرمون  يف   Tastesterone السلوك انتج عن ىرمون التستسَتون

 .الدم زادت نسبة السلوك العدواين

 كما أتبتتث دراسات أخرى أن ىناك عبلقة بُت الكروموزومات  والعدوان فقد وجدت أن الكروموزوم

xx))اليت حتدد اجلنس األنثوي والكروموزوم xy) ) اليت حتدد اجلنس الذكري ،قد تتذاخل يف حاالت اخلطأ

كما ىو احلال يف خبلاي ( (x.yولیس((x.y.y أثناء تزاوج كروموزومات اجلنس فیحملون كروموزوم

األشخاص العادییُت وىذا یؤدي إذل زايدة العدوانیة وادلیل إذل اإلجرام لدى الرجال الذین تتوفر فیهم ىذه 

 (.222: 2007حسُت ،)اخللیة 

البیولوجیة ، )   ترى الباحثة أنو یتضح من خبلل عرض النظرايت اليت تفسر ظهور السلوك العدواين وىي 

أنو لكل نظریة طریقتها اخلاصة يف تفسَت العدوان ،  (التحلیل النفسي، التعلم االجتماعي ، ونظریة اإلحباط

وتركز على مظهر معُت أو مظاىر معینة من العدوان تستخدم فیو مصطلحاهتا وطریقتها ، حىت بُت أصحاب 

النظریة الواحدة كما ىو احلال يف نظریة التحلیل النفسي وما یسمى أبصحاب النظرايت النفسیة واالجتماعیة 

،فنجد فروید یؤكد على أن العدوان غریزة فطریة ، صلد أن أصحاب ىذه النظرايت والذین یدورون يف فلك 

نظریة فروید التحلیلیة یعطون للظروف االجتماعیة اليت یولد فیها الفرد أعلیة جبانب الطبیعة البشریة اليت یولد 

هبا الفرد ، وقد عارض ادلتخصصون وجهة النظر الفطریة يف تفسَتالسلوك العدواين وذلك نظراً لصعوبة 

إخضاع مفاىیمها للقیاس والتجریب ، وكذلك ما جاءت بو األحباث األنثروبولوجیة ، ، واليت بینت أن 
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العدوان لیس عاماً على كافة اجملتمعات بل یوجد لدى رلتمعات وال یتواجد لدى بعضها األخر تبعاً لثقافة 

 .اجملتمع

العدوان یرجعون السلوك العدواين إذل ما یعوق الفرد عن حتقیق ىدف ما ، – أصحاب نظریة اإلحباط 

ومبعٌت آخر إذا ما أحیل بُت الفرد وبُت أىدافو ، إال أننا ال نقبل هبذه البساطة فرضیة أن العدوان انتج فقط 

العدوان هبذا الشكل – عن اإلحباط فادلوقف احملبط ؼلتلف من شخص آلخر ،كما أن قبول فرض اإلحباط 

أما . یتطلب منا النظر إذل الناس وكأهنم قوالب موحدة یتعرضون دلثَتات فیستجیبون بطریقة واحدة آلیة 

ابلنسبة لنظریة التعلم االجتماعي ، واليت ترى أن العدوان ػلدث نتیجة التقلید وعملیات الثواب والعقاب ، 

واليت حتدث أثناء مواقف التعلم ، فیكتسب الفرد السلوك العدواين من خبلل تقلیده سلوك احملیطُت بو ، 

ویستمر يف نتیجة إاثبتو على فعلو وینطفئ ىذا السلوك لدى الفرد إذا ما عوقب علیو ،إال أن اكتساب 

العدوان كمسلك لیس هبذه البساطة اليت تصورىا لنا ىذه النظریة ، وذلك حیث توجد ىناك العدید من 

العوامل اليت تساعد على اكتساب ىذا السلوك ، حبیث إذا دل تتوفر ىذه العوامل ابحلد ادلعقول ، كان 

إكتساب ىذا السلوك أمراً صعباً ، منها عملیة التدعیم والتعزیز وما یتطلبو التقلید من النموذج ادلناسب 

فتفسَتىا للسلوك العدواين یرجح كفة االجتاه االجتماعي ، والذي غلعل من نظم اجملتمعات وظروفها .

وأسالیبها وعبلقة أفرادىا مع بعضهم أعلیة كبَتة يف حدوث السلوك العدواين حیث أوضح ذلك دوالر يف 

 .اإلحباط ، إال أننا ال نقبل هبذه البساطة فرضیة– نظریة العدوان 

وابلنسبة للنظرايت البیولوجیة ، فًتجع العدوان إذل العوامل الوراثیة ، واضطراب وظیفة الدماغ ، واختبلف 

 . عدد الكروموزومات
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 :أتثری السلوك العدواين على التالميذ6-

 : Education field Theيف اجملال التعليمي- 1

 تدين التحصیل الدراسي . 

 عدم ادلشاركة يف األنشطة الدراسیة . 

 التسرب من ادلدرسة. 

 التأخر عن حتیة العلم. 

 (113  :2010بطرس،)الغیاب ادلتكرر عن ادلدرسة. 

     : The Emotion Field يف اجملال االنفعال- 2

  االكتئاب واطلفاض مستوى الثقة يف النفس

 توتر دائم. 

 رد فعل سریع. 

 ادلزاجیة. 

 الشعور الخوف. 

 (34  : 2010عز الدین،)إنعدام االستقرار. 
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 :Behavioral Field Theيف اجملال السلوكي- 3

  عدم ادلباالت. 

  عصبیة زائدة. 

  سلاوف غَت مربرة. 

  مشاكل انضباطیة. 

  عدم القدرة على الًتكیز. 

  تشتت االنتباه. 

 (.32  : 1998مبارك ، )السرقات والكذب 

 :دور ادلدرسة يف التعامل مع السلوك العدواين لألطفال7-

تلعب ادلدرسة دورا فعاال وىاما يف ختفیف حدة السلوك العدواين والتحكم فیو ویتبلور ذلك يف اخلطوات 

 .أن یقوم ادلعلم بتقدیر الصفات الشخصیة الطیبة لدى التبلمیذ واإلشادة هبا-:التالیة

   إاتحة الفرص للتبلمید الذین یتمیزون ابلسلوك العدواين للتعبَتعن مشاعرىم من خبلل األنشطة

الًتبویة والرايضیة واإلجتماعیة بغرض التنفیس عن ادلشاعر العدوانیة ذلؤالء األطفال والتقلیل من حدهتا 

 .ومن آاثرىا

 إبتعاد ادلعلمُت عن ادلواقف اليت تثَت السلوك العدواين لدى التبلمیذ يف الفصل. 

  إتصال األخصائیُت أبولیاء أمور التبلمیذ ذوي السلوك العدواين للمساعلة يف وضع خطة مشًتكة دلساعدة
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  .ىؤالء التبلمیذ للتخلص من مظاىر السلوك العدواين الدي یتسمون بو يف البیت أو يف ادلدرسة

  معایشة الطفل دلشكبلتو وحاجتو ادلتكررة للعمل على حلها أو إشباع حاجاتو ابألسلوب السلیم الذي

 .یتناسب مع مرحلتو العمریة

 السماح للطفل ابحلریة وحریة احلركة. 

 عدم توجیو اإلىاانت إذل الطفل أو السخریة من سلوكو أو طریقة تفكَته. 

  التعامل مع الطفل أبسلوب احلزم واحلكمة والتعقل دون قسوة

 عدم التفرقة يف ادلعاملة بُت التبلمیذ. 

  59  :2000اذلمشري وعبد اجلواد، )عدم القیام مبقارانت الطفل وغَته حىت الیثَت ذلك الغَتة لذیو-

60). 

 : األساليب ادلستخدمة لعالج السلوك العدواين8- 

ال شك يف أن الطریقة اليت یستخدمها ادلعاجل إلیقاف السلوك العدواين أو خلفضو تعتمد على تفسَته ذلذا 

 .السلوك؛ ودلا كانت التفسَتات ادلقدمة عدیدة ومتنوعة، فإن طرق ادلعاجلة ىي أیضا عدیدة ومتنوعة

بینت بعض الدراسات فاعلیة ىذا :Contingency Contractingلتعاقد السلوكيا. 1

األسلوب كدراسة كَتسي حیث یقوم ىذا األسلوب على إتفاقیة تربم مع التلمیذ حول موضوع ما وػلدد فیو 

ما ىو مطلوب من التلمیذ ونوع ادلكافأة من ادلعلم أو األخصائي، ویلزم فیها الطرفان إلزاما صادقا، وىدا 

التعاقد یوصف أبنو إجراء منظم لتعدیل السلوك وؼللو من التهدید والعقاب ،ویكون التعزیز فیو فوراي ویهدف 
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إذل تعلیم التلمیذ وضع أىداف واقعیة ومساعدتو على حتمل ادلسؤولیة ،وتعلمو أعلیة العقود يف 

 (. 218 : 2009القمش،ادلعایطة،)احلیاة

، وىو قیام التبلمیذ بسلوكیات بدیلة  (1998) یعرفو زلمود Overcorrectionالتصحيح الزائد. 2

للسلوكیات العدوانیة بشكل متكرر، مثال عندما یقوم التلمیذ أبخذ األشیاء ابلقوة من زمبلئو یطلب منو 

 :إعادهتا واإلعتذار لؤلستاذ والزمبلء على سلوكو اخلاطئ ویشمل التصحیح على ثبلثة عناصر أساسیة ىي

 حتدیر الطفل العدواين لفظیا وذلك بقول ال، توقف عن ىذا ، يف حالة إعتدائو على طفل آخر. 

  ادلمارسة اإلغلابیة وتشتمل على الطلب من الطفل لفظیا أن یرفع یدیو اليت ضرب هبا الطفل ادلعتدي

 .علیو، وأن ینزذلا أربعُت مرة مباشرة بعد قیامو ابلسلوك العدواين

  إعادة الوضع إذل ما كان علیو قبل حدوث السلوك العدواين، وذلك من خبلل إعتذار الطفل ادلعتدي إذل

 .(260  : 2015رلید،)الطفل ادلعتدي علیو عدة مرات 

تقوم على وضع كرسیینن كل منهما یواجو اآلخر، أحدعلا :The Empty Chairالكرسي اخلايل. 3

ؽلثل التلمیذ والثاين ؽلثل شخصا آخر سبب ادلشكلة للتلمیذ اآلخر، اجلزء السليب يف شخصیة التلمیذ وعلى 

ادلرشد أن یقًتح عبارات یقوذلا التلمیذ للكرسي اخلارل ،فیقوذلا التلمیذ ویكررىا، ويف ىذا األسلوب تظهر 

اإلنفعاالت والصراعات وادلرشد أو ادلعلم ،یراقب احلوار،ویوجهو فهذا ینمي الوعي لذا 

 (.10  :2001مصاحلة،)التلمیذ

 یقوم ىذا األسلوب على إعطاء التلمیذ فرصة لیسقط مشكبلتو سواء كانت شعوریة أو :Playingاللعب. 4

ال شعوریة واليت یستطیع التعبَت عنها عن طریق اللعب أبنواعو ادلتعددة حیث یعد اللعب سلرجا وعبلجا 
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دلواقف اإلحباط  الیومیة وحلاجات جسمیة ونفسیة وإجتماعیة ال بد أن تشبع،وقد ختتار أدوات اللعب 

الصلصال،أدوات الرسم،الكرة،ادلكعبات : ادلناسبة لعمر الفرد ومشكلتو، ومن األلعاب اليت ؽلكن إستخدامها

اخلشبیة وظلادج السیارات،وتًتك احلریة التامة للطفل إدا أراد أن یقدف ابلصلصال أثناء اللعب أو أن یعبث 

أبلوان الرسم ،أو ؼللطها أو ؽلزق الورق وىو أسلوب مفید جدا مع بعض مشاكل ادلرحلة اإلبتدائیة ال سیما 

 (.114 : 2001سلتار،)النزعات العدوانیة

ىو التوقف عن االستجابة نتیجة توقف التدعیم، ویقوم  (1998زلمود  ) یرى:Extinctionإلطفاءا. 5

ىذا األسلوب على إنصراف ادلرشد أو ادلعلم عن التلمیذ حُت أخطأ وعدم التعلیق علیو أو لفت النظر إلیو 

وغض النظر عن بعض تصرفاتو كما ؽلكن التنسیق مع التبلمیذ الصف إلعلال بعض تصرفاتو دلدة زلددة 

وعدم الشكوى منو، والثناء علیو حُت ػلسن التصرف ویعدل السلوك، فقد ػلدث أن یزید التلمیذ من الثرثرة 

جللب اإلنتباه إلیو، إال أن التجاىل ادلتواصل یؤدي إذل كفو، وؽلكن إستخدامو بفعالیة وصلاح عندما یكون 

ىدف التلمیذ من سلوكو حتویل اإلنتباه إلیو ولفت النظر إلیو مثل نوابت الغضب وادلشاكل السلوكیة داخل 

 :ومن أجل زايدة إحتمال صلاح اإلطفاء ضلتاج إذل أخذ النقاط التالیة بعُت اإلىتمام. الصف

 .حتدید معززات الفرد وذلك من خبلل ادلبلحظة ادلباشرة-أ

 .االستخدام ادلنظم إلجراءات تعدیل السلوك دلا لذلك من أعلیة قصوى يف صلاح اإلجراء-ب

 .حتدید ادلواقف اليت سیحدث فیها اإلطفاء وتوضیح ذلك للفرد قبل البدء بتطبیق اإلجراء-ج

اإلطفاء حىت لو إستخدم مبفرده إجراء فعال لتقلیل السلوك ویكون أكثر فعالیة إذا عملنا على تعزیز -د

 .السلوكیات ادلرغوبة يف الوقت نفسو



 

75 
 

السلوك العدواين  الفصل الثالث 

 ابإلمتناع عن تعزیز  اخل سیساعلون يف إصلاح اإلجراء وذلك...التأكد من أن األىل والزمبلء وادلعلمُت -ه

الفرد أثناء خضوع سلوكو  الغَت ادلرغوب لئلطفاء، فتعزیز السلوك ولو دلرة واحدة أثناء خضوعو لئلطفاء 

 (.260 : 2015رلید،)سیؤدي إذل فشل اإلجراء أو التقلیل من فعالیتو

ىو إخضاع التلمیذ إذل نوع من العقاب بعد اإلتیان إبستجابة معینة،  : Punichmentالعقاب. 6

فالتلمیذ إذا انل العقاب كلما إعتدى أو أذى اآلخرین نفسیا أو جسداي كف عن ذلك العدوان،وىنا یقوم 

ادلرشد أو ادلعلم إبستخدام أسلوب من أسالیب العقاب كاللوم الصریح والتوبیخ والتهدید أو إیقافو عند 

احلائط ومنعو من مبلحظة اآلخرین وعدم اإلشًتاك يف النشاط الدي ؽلیل إلیو ،ویستحسن أن یستخدم ىذا 

ػلي )األسلوب بعد إستنفاد األسالیب اإلغلابیة،فقد تبث أن العقاب یؤدي إذل توقف مؤقت للسلوك ادلعاقب

،2000 :  166.) 

قامت الباحثة بتصمیم ادلخطط أدانه لتلخیص وإعطاء صورة شاملة لعناصر اليت تطرق إلیها القارئ يف 

. الفصل
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. يوضح السلوك العدواين بشكل عام :(04  )الشكل رقم 

 

 

مظاىر السلوك 
 العدواين

ادلصطلح 

 إجرائي

السلوك 
العدواين يف 

 ادلدرسة

ادلفاىيم 
 ادلصطلحات

النظرايت     ادلفسرة 
 السلوك العدواين للسلوك      العدواين

 نظریة اإلحباط  السلوك                 
 العدواين

 نظریة التحلیل النفسي 
 للسلوك العدواين

 نظریة التعلم اإلجتماعي 

    النظریة السلوكیة

           اللعب 

         اإلطفاء

      الكرسي اخلارل

      التصحیح الزائد

 العقاب          

 أتثریه على التالميذ  

    يف اجملال التعلیمي

 رلال االنفعارل     

     رلال السلوكي

       التعاقد السلوكي

 األساليب العالجية
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 :خالصة

نستخلص شلا سبق ذكره حول السلوك العدواين أنو أكثر ادلشكبلت النفسیة و االجتماعیة اليت تعاين منها 

كل اجملتمعات يف سلتلف األعمار، فهي ظاىرة تتخذ أظلاطا وأشكاال سلتلفة وذلك حسب ادلناسبات وادلوقف 

والظروف اليت قد تستثَته، كما أن أغلب العلماء والباحثُت قد أمجعوا على أن ىذه الظروف تبلحظ يف احلیاة 

  .الیومیة لدى الفرد يف كامل ادلراحل العمریة وذلك حسب اذلدف الذي یرید صاحبو حتقیقو من ورائو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الرابع   

 التأأتة
 



 

79 
 

التأأتة  الفصل الرابع 

 :متهيد

 ادلخلوقات سائر عن هبا وميزىم البشر لبٍت وتعاىل سبحانو وىبها اليت" هللا من نعمة النطق أو الكبلـ إف  

 يف نعيش مضى وقت أي من أكثر أننا بوضوح تبُت حنياىا اليت احلياة إىل ونظرة  قصَتة وقفة وإف األخرى،

 أوجو مجيع يف الكبلـ استخداـ بدوف نعيش أف نستطيع ال مكتوبة، وأننا أو كانت الكلمة، منطوقة عصر

 ؛ومن. وأفكار معاف من أدىاننا يف يدور وعما وأحاسيسنا، مشاعران عن التعبَت يف نستخدمو حياتنا؛ فنحن

 طبيعًيا دنًوا ،تنمو سليمة عقلية قدرات وجود من ال أو البد ادلنطوؽ الكبلمي بشكلها اللغة تتم أف أجل

 السمعي احلس وسبلمة ، والدماغ العصيب اجلهاز سبلمة يفًتض وىذا سليًما لغووً  دنًوا دنوىا مع ويًتافق

 ىذه من قدرة أي أصيبت وإذا ، السليم اإليقاعي الكبلـ تؤدي اليت النطق أعضاء وسبلمة ، للكبلـ ادلستقبل

 من يعانوف الذين األطفاؿ من فئة وىناؾ ، والكبلـ النطق يف اضطراب إىل تؤدي فإهنا ، ابالضطراب القدرات

 حتقق اليت التنفس وأجهزة النطق أعضاء يف موجود خلل نتيجة الكبلـ أو النطق أو الصوت يف لغوي اضطراب

 اليت ىي األخَتة الفئة وىذه نفسية أو بيئية ظروؼ نتيجة أو الكبلـ لعملية البلزمة والزفَت الشهيق عملييت

 الباحثُت سلتلف نظر وجهة من التأأتة اىل التطرؽ خبلؿ من.التعرؼ عليها   سنحاوؿ واليت ىذا ْتثنا يف تعنينا

 إىل تعرضت بعدىا االضطراب ذلذا ادلفسرة النظروت اىل الباحثة تطرقت مث ومظاىرىا أشكاذلا إبراز مع

  . العبلجي األساليب وأخَتاً  األخَت ىذا مع التعامل يف ادلريب دور إىل ابإلضافة  ادلتأتيئ للتلميذ اخلصائص

 :Stuttering التأأتة تعريف1-

 . (ذص :2003ادلنجد، )الكبلـ عند التاء ردد:وأتاتء أتأتة أتأت:أتأت :لغة- أ-

 .ادلختلفة الباحثُت نظر وجهات حسب التعاريف تعددت: إصطالحا- ب-
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 وذلك للكبلـ، الطبيعي االيقاع سروف يف انقطاع ىي  "أبهنا التأأتة ( 1974 )عكاشة أمحد يعرؼ-

 عند األسى و احلزف سبب أو التواصل عملية يف يتدخل فيما االنتباه يلفت حيث ، طبيعي تكرار غَت حلدوث

 ."إليو يستمع من أو ادلتأتئ الشخص

 السيد" )الفم من سنرج يكاد وأال الكبلـ يف الًتدد ىي التأأتة أبف( "1987) زىراف أمحد يعرؼ كما -

،2008 : 28). 

 أو حرفا ادلصاب يردد حيث الكبلـ، اضطراابت يف الًتدد من نوع" أبهنا يعرفها( 1990 )دمحم فيصل أما

 إخراج عن الفرد يعجز حيث اللساف إعتقاؿ حالة تشبو اىتزازية حالة التأأتة تعترب و إرادو، ال ترددو مقطعا

 (.18: 1990الزارد، خَت".)ادلقطع أو الكلمة

 ،وىذا الطبيعي الكبلـ تدفق يف اضطراب ىي التأأتة أف "Gearheart(1992) جَتىارت ويضيف

 : وىي الكبلـ لتدفق اخلمسة األبعاد يف صعوابت إىل يرجع االضطراب

 .األصوات ترتيب أو التسلسل أو التعاقب-

 . عنصر ألي الوقت طوؿ أو الدواـ-

 .والكلمات وادلقطع األلفاظ نطق سرعة أو ادلعدؿ-

 .كثَتا يقل الكلمات ووضوح إدراؾ فإف خاطئا اإليقاع يكوف عندما مبعٌت اإليقاع-

 (. 137  :2014، سامل مصطفى")األلفاظ نطق سبلمة أو الطبلقة-

 عبارة وىي العمر من األوىل السنُت مند الطفل يتعلمو ختاطيب سلوؾ أبهنا(" 1994)قطيب انصر دمحم ويعرفها
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 الوجو يف حركات أحياان ويصاحبها الكبلـ تدفق تقطع وقفات وجود أو احلروؼ إطالة أو تكرار عن

 (.28 :2008مٌت، توكل السيد") واألطراؼ

 بقطع وتتميز الكبلـ يف البدء أو الكلمات إكماؿ يف صعوابت أبهنا" يعرفها( 1998) ف ليما روبرت أما

 .(85 :2007وصديق، اجلرواي"  )اللفظية ادلقاطع أو األصوات بتكرار أو الكبلـ أثناء مفاجئ

 ْتبسو ذلك و احلديث، طبلقة يف التواتر أو اضطراب ىي التأأتة(:2009 )الظاىر أمحد قطحاف تعريف-

 من و العبارات، أو الكلمات أو اللفظية تكرار ادلقاطع األصوات، مط أو تشنجي تكرار أو متقطع بشكل

 ذلك شابو ما أو آه ،أ، أو أـ، :مثل  إعًتاضات أو مقدمات ووجود الكبلـ أثناء التوقف االضطراب مظاىر

 كتاب، الكلمة أو كتكتكتاب مقطع بتكرار أو كككككتاب األوؿ الصوت بتكرار أما فيكوف التكرار أما

 .كتاب كتاب،

 "D.S.M5.العقلية لئلضطراابت واإلحصائي التشخيصي الدليل حسب  Stutteringالتأأتة وتعرؼ   

 اللغوية، وتستمر وادلهارات الفرد لعمر مناسب غَت يعترب شلا الكبلـ وتوقيت الطبيعية السبلسة يف اضطراابت

 :منها  أكثر أو لواحد وادلبلحظ ادلتكرر ابحلدوث وتتميز الزمن، مع

 . واللفظي الصويت التكرار-

  .العلة أحرؼ وكذلك الساكنة للحروؼ الصوت دتديد-

 .الكلمة ضمن توقفات ادلثاؿ، سبيل على الكلمات تكسر-

 . فارغة أو شللوءة احلديث سياؽ يف وقفات  -
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  .اإلشكالية الكلمات لتجنب الكلمات بدائل استعماؿ مبعٌت اإلطناب-

 .اجلسدي التوتر زودة مع الكلمات تنتج -

 (.26 : 2014   ، احلمادي ترمجة" )كاملة لكلمة األحادي التكرار- 

 :أف الباحثة تستنتج أف شنكن ابلتأأتة اخلاصة التعريفات يف ذكرانه ما خبلؿ من

 معظم يف النطق عن عاجز ادلتأأت يكوف حيث اللفظية السيولة يف خلل أو اضطراب ىي Stuttering التأأتة

 من ذلك و النطق يف ادلتأتئ عجز مبلحظة للمستمع شنكن و نفسية أو عضوية ألسباب راجع ىذا و األحياف

 خجل، لو تسبب قد شلا ابضطرابو ادلصاب الشخص دراية مع الكلمة من مقطع أو الصوت تكرار خبلؿ

 إىل االرتعاش و الوجو امحرار مثل جسمية  اضطراابت فتصاحبها .حولو من مع االتصاؿ وجتنب عزلة و إنطواء

 .ذلك غَت

 :التأأتة أشكال2-

 : يف وتتمثل شيوعا أكثر أنواع أربع إىل التأأتة( 2009 )حولة دمحم يصنف

 رادية إ ال وتوقفات بتكرارات التأأتة من النوع ىذا يتميز :-Stuttering Iterative-التكرارية التأأتة- 1

. احلالة  حسب التكرارات عدد وسنتلف اجلملة يف االوىل الكلمة من االوىل ادلقاطع يف عموما تتجلى

 يف ادلصاب رندىا اليت الصعوبة من النوع ىذا يتجسد: :Clonic-Stuttering االختالجية التأأتة- 2

 . إنفجاري بشكل الكلمة إصدار من يتمكن أف قبل معتربة زمنية دلدة يتوقف حيث التكلم

 عند السابقُت النوعُت كبل تواجد يف وتتمثل  :Clonic-Iterativeاإلختالجية  التكرارية التأأتة- 3
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 .صوتية  مقاطع أو متعددة بتكرارات متبوع اتـ فنبلحظ توقف واحد الشخص

 احلركة عند هنائي بتوقف التأأتة من النوع هبذا ادلصاب يتميز :  Tonic- Stutteringبالكف التأأتة- 4

 اليت اجلملة بداية يف أو اجلملة وسط يف سواء أخرى مرة ليتوقف النطق من يتمكن زمنية مدة وبعد التكلم قبل

  .( 4 : 2009، دمحم )يليها

 : يصنفهاGuitar (1998 )  جايًت أما  

 قبل ما سن يف تبدأ:Developmental&Beginning Stuttering:املبتدئة أو النمائية التأأتة. 1

 على يصعب ادلرحلة ىده العادي، ويف الكبلـ من فاصلة فًتة يليها شهور أو أسابيع دلدة ادلدرسة، تظهر

 واإلنفعاؿ اجلهد بدؿ مع الكبلمية اإلستجابة يف بطئ مع عادية بطبلقة أو بوضوح التعبَت أو النطق ؿاالطف

 مث السريع والًتدد اإلىتزاز بوادر فيها يبلحظ تواترية التأأتة تكوف ادلرحلة ىده ويف الكلمات إخراج أجل من

 أو مثارين األطفاؿ يكوف عندما التأأتة حتدث ادلرحلة ىده دوف،وخبلؿ النطق عضبلت يف اإلسًتخاء

 التأأتة من النوع وىدا التخاطب ضغط من أخرى ظروؼ وحتت ليقولوه الكثَت لديهم يكوف وعندما متضايقُت،

 .مرتفعة بنسبة الشفاء فيو زندث

 Intermedate Stuttering  :املتوسطة التأأتة. 2

 الكبلـ فًتات يف شديدة قلة مع مزمنا فيها االضطراب ويكوف االبتدائية ادلدرسة السنوات يف عادة حتدث

 األجزاء يف وتكثر متأتئُت أنفسهم ويعتربوف الكبلمية بصعوابهتم وعي على األطفاؿ ىؤالء ويصبح العادي

 صعوبة خاصة بوضوح النطق على القدرة عدـ وتظهر. الظروؼ األفعاؿ،،الصفات، األمساء،: للكبلـ الرئيسية

 على الضغط وزلاوالت الوجو مبلمح يف وتغَت إنفعالية و إستجاابت واضح جهد وجود وع االوىل الكلمة نطق
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 ترديد مع إرادية ال تشنجات يعقبها متكررة إىتزازية أو إرتعاشية احلنجرة، حركات عضبلت وعلى الشفتُت

 ابدلرحلة ادلرحلة ىده تسمى لذا وتسمى التالية الكلمة إىل االنتقاؿ على القدرة دوف حروؼ أو كلمات

 .اإلىتزازية التشنجية

 :Advanced or Incipient Stutteringالثابتة أو املتقدمة التأأتة. 3

 زلددة دلواقف إستجابة كبَت حد إىل التأأتة تصبح وفيها ادلبكرة وادلراىقة ادلتأخرة الطفولة يف عادة تظهر

 بُت ومن اذلاتف يف التحدث ،وعند احملبلت يف والشراء الغرابء، مع والتحدث الفصل، أماـ القراءة:مثل

 ويصاحب الكبلـ أعضاء حركة من ابلرغم صوت أي زندث أف للمصاب شنكن ال الكبلـ يف تعسر أعراضها

 تباعد وتباعد شديدة إرادية ال إىتزازات مع الشفاه على والضغط األطراؼ يف وإرتعاش الوجو تشنج ذلك

 السيئ أثره ادلصاب يدرؾ صويت ابإلنفجار عادة ادلقطع وينتهي وآخر مقطع أو وكلمة كلمة كل بُت ادلسافة

 والعدواف الذنب ومشاعر ابلنقص والشعور واإلحباط القلق مشاعر إىل ويؤدي السامعُت وعلى نفسو

 (.75-73 : 2008السيد، )Speech phobia احلديث من والتخوؼ

 : التأأتة مظاهر3-

 طفل من وختتلف الكبلـ يف العادية الطبلقة صعوابت عن دتيزىا اليت األساسية أعراض مبجموعة التأأتة تتصف

  األعراض بُت ومن أخر إىل

 أصوات يكرر مرات،وقد عدة عبارة أو كلمة أو الكلمة من جزء تكرار ىو :Repetitionالتكرار1-3-

 يشبو بصوت خترج مقاطع عن وعبارة سريعة تكوف قد وبطء،أو هبدوء التكرار طريقة تكوف أف وشنكن معينة،

 النفسي والتوتر ابلًتدد مصحواب الكلمات مقاطع تكرار يكوف ما غالبا ولكن سريعة، متدافعة طلقات
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 : مثل الكبلـ عناصر لبعض يكوف والتكرار واجلسمي

 دمحم  ـ ـ ـ : مثل معُت حرؼ تكرار-

 فانوس فا فا فا : مثل اللفظية للمقاطع تكرار-

 أنظر لكن لكن لكن لكن : للكلمة تكرار-

 . ارى دعٍت – دعٍت - دع : للعبارة تكرار-

 احلروؼ وخاصة إضافية إطالة أو ادلد مع األصوات تصدر قد :Prolongationواإلطالة املد2-3-

 الطفل شند وفيها متوتر بشكل تكوف قد أو ىادئ بشكل تصدر أف شنكن للصوت اإلطالة الساكنة،وىده

 .فمو من ليخرج دفعا الصوت يدفع الطفل وكأف معينة كلمة وسط أو بداية يف الصوت

 الصوت إنقطاع أي احلديث بداية عند الكبلـ أثناء للطفل وقفات ىوحدوث : Blockageالتوقف3-3-

 أوؿ يف الوقفة تكوف وقد للكبلـ الكايف اذلواء إندفاع إستمرار لصعوبة إستمراره أو الكبلـ بدأ يف صعوبة وىو

 مفاجئ بشكل احلركة عن الكبلـ عضبلت تتوقف ،حيث وبعضها الكلمات بُت أو منتصفها يف أو الكلمة

 . العمل على تعود أف إىل جتمدت وكأهنا

. ّتهد مصحوبة البداية وتكوف الكبلـ بدء أجل من ىوادلناضلة :Instead of effortاجملاهدة4-3-

 األصوات بعض ومبجهود بشدة يدفع وىو الطفل مساع شنكن األحياف؛حيث بعض يف بشدة الدفع وتعٍت

 .عملها إلعادة إضايف جهد بذؿ الطفل وزناوؿ تعطلت، قد الكبلـ ميكانيكية وكاف الطفل ويبدو هبا للنطق

 إستنشاؽ متل التنفس عملية إختبلؿ يف تتمثل:Respiratory disorerالتنفس عملية إضطراب5-3-
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 إصدار يف منو ادلتبقية الكمية إستخداـ زلاولة الكبلـ،مث يف الزفَت ىواء كل مفاجئة،وإخراج بصورة اذلواء

 الطفل يستنشق رهبا مجلتو،أو إلهناء الكايف اذلواء على زنصل أف يستطيع ال وكأنو الطفل األصوات،ويشعر

 (.27 -26 :2008، السيد)وقصَتة متتابعة شهقات بشكل اذلواء

 أو "ادلعٌت اىل شيئا تضيف ال إضافية أصواات أو كلمات الطفل يضيف فقد:Addition اإلضافة6-3-

 هبدؼ الكبلـ بداية يف ادلتأأت يضيفها كلمات ىي"الشكوالطة تناوؿ ـ ـ أـ.......أحب.......ـ ـ أنٍت،أـ

 .الصعبة الكلمات ببعض الكبلـ بدء عائق ختطي

 : Avoidance التفادي سلوك7-3-

 أي إىل اإلجتماعي ابلرفض والشعور اإلحباط من فًتة بعد ادلتأأتتئُت معظم يلجأ( 2006 )النحاس يرى

 ذوي نرى أف العجيب ومن التأاتة، حدوث لتفادي وأساليب وسائل إبتكار  فيحاولوف أتأتهتم، دلنع شيء

 قدرة لديو يزؿ مل أنو إىل نظرا بسيطة أتأتة يتأأت الذي أما التفادي، سلوؾ إىل يلجؤف ما غالبا الشديدة التأأتة

 اإلنسحاب أو التأجيل وكذلك معينة مواقف يف الكبلـ كرفض التفادي أساليب إىل يلجا فإنو الطبلقة من

  .(  246 :2013زنِت، حسُت) لئلحراج اإلختبلط وعدـ اإلجتماعية النشاطات عن واإلبتعاد

 أو الكلمة ويًتؾ الكبلـ عن فجأة الطفل ،يتوقف األحياف بعض يف: Blocking اإلكتمال عدم8-3-

 (.145-144  : 2014،  سامل مصطفى)تكملة بدوف انقصة اجلملة

: للتأأتة املفسرة النظرايت- 4 

 ترافس األمريكي الباحث يتزعمها:Theory Cerbral Dominancc املخية السيطرة نظرية1-4-

Trafse داخلي فسيولوجي عصيب إضطراب أو بيولوجي إلضطراب عرض التأأتة أبف يرى الذي 
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 الذي الكبلـ،واألساس يف التأأتة حلدوث مدعاة اليمٌت بيده للكتابة أيسر طفل حتويل أف يف معقد،يتلخص

 ابلسيطرة شنتاز أحدذنا أف تكوينهما خصائص ومن كرويُت، شطرين إىل ينقسم ادلخ أف ىو النظرية منو تنطلق

 و اليسرى ابليد يكتبوف الذين لؤلشخاص األشنن الكروي النصف يف السيطرة ىده األخر،وتكوف على

 الذين الذكور ػ أف( (EEG الكهرابئي الرساـ إبستخداـ الدراسات بعض وجدت فقد أخر العكس،مبعٌت

 فلديهم العاديُت الكلمات، إاثرة أثناء األشنن ابلفص ألفا للموجة كف تثبيط أو إمخاد لديهم وجد التأأتة لديهم

 كبل يستخدموف كما اليسرى، اليد إستخداـ لديهم يظهر أتأتة لديهم أف كما األيسر، ابلفص وكف تثبيط

 ىذا أصحاب يقرر الفرض ىذا على وبناء الدماغية، السيطرة منشؤىا عكسية عبلقة فهي مبهارة، اليدين

 ادلخ نصفي من كل عمل يف التداخل شئي من عنو ينتج ابليمٌت الكتابة إىل يساري طفل حتويل أف ادلذىب

 وينتج السيطرة، يف ادلخ شطر فيتعادؿ اليساري، الكرة نصف سيطرة إزدود إىل التداخل ىذا ،ويؤدي الكرويُت

 .) 51،52: 2013جلرواين؛صديق،)الطفل كبلـ يف إضطراب تعادليهما عن

  Physiological  and      Biochemical  والفسيولوجية البيوكيميائية النظرية2-4-

 عدـ حالة على( 1958)عاـ  Westأكد وراثي،وقد إلستعداد نتيجة ىي التأاتة أبف West ويست يرى

 األساسي األيض أبْتاث النظرية ىذه وترتبط ادلتأتئ الشخص لدى فيو السكر نسبة وإرتفاع الدـ إتزاف

 أذنية على أخرى نظروت أكدت كما.العصبية الفسيولوجية والعوامل والتوائم ، الدماغ الدـ،وأمواج وكيمياء

 الصويت اجلهاز يف تظهر اليت والفسيولوجية اذلوائية الدينامية التغَتات أذنية على أخرى نظروت أكدت كما

 أخرى نظروت أشارت كم والنطق، اذلوائي والتنفيس التصويت يف مشكلة التأأتة أبف تقوؿ واليت الكبلـ خبلؿ

 اذلواء، وتدفق توقيت وكذلك ادلتأتئ، الشخص لدى صعبة الكبلـ بداية جتعل اليت الصوتية التحويبلت إىل

 ابحثوف وينظر للتأأتة، مسببة كعوامل احلنجرة منطقة يف الزائد والتوتر التنسيق عنصر أف آخروف يرى كما



 

88 
 

التأأتة  الفصل الرابع 

 . التأأتة يسبب احلنجري النشاط على السيطرة عدـ أف إىل آخروف

 :Genetic Theoryاجلينية النظرية3-4-

 أحد لديهم ادلتأتئُت األفراد من  %65 أف إىل الباحثُت من البعض ويشَت وراثي، أساس ذلا التأأتة أبف وترى

 وجود أف إىل ابإلضافة, التأأتة وراء وراثي عامل أي اآلخروف الباحثوف رند مل بينما يتأتئوف، األقارب أو األبوين

 Wendel جونسوف ويندؿ النظرية ىذه وطور , وراثي أصل وجود ابلضرورة يعٍت ال يتأتئوف أقارب

Johnson  النمائية ابلنظرية مسيت ، كما Developmental Theory التوقع مقاومة ونظرية   

Anticipatory Struggle Theory جونسوف يرى و Johnson اآلابء قبل من التأأتة تشخيص أف 

 والنتقادات وللضغوطات للقلق كاستجابة الطبيعي غَت ابلكبلـ الطفل يبدأ حيث واإلعاقة الفرؽ بيئة يوفر

 جونسوف ويقوؿ الطفل، كبلـ سلوؾ من أكثر اإلعاقة لفكرة والطفل اآلابء من كل يستجيب حيث اآلابء،

Johnson الطفل فم قبل اآلابء أذف يف تبدأ التأأتة أف . 

 :Theory of communication Failureاإلتصال يف الفشل نظرية4-4- 

 كما آخرين أشخاص مع واحملادثة االتصاؿ يف للفشل نتيجة التأأتة أبف Bloodstein بلودستُت لصاحبها

 الفشل بسبب زندث الذي الكبلـ يف الناتج وللتقطع للتوتر كاستجابة التأأتة تبدأ حيث الطفل، يفهمها

 .( 54،53 :2013؛صديق، اجلرواين) معهم التفاىم يف ضغط وجود يف اآلخرين مع التحدث يف ادلستمر

 :Theories psychologieالنفس علم نظرايت5-4-

 :Theory Psychanalysis النفسي التحليل نظرية-1-5-4

 من بسيط شكل ىو والذي neurosis العصاب أشكاؿ أحد أهنا التأاتة يف Freud فرويد نظر وجهة إف
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 ،وأف الكبلـ، يف إضطراب خبلؿ من ينعكس الشخصية يف جزئي إضطراب فيو يكوف النفسية اإلضطراابت

 شعورية، ال إنفعالية حاجة ليشبع ادلتكلم الشخص هبا يقـو زلاولة وىي شعورية، ال صراعات عن انجتة التأأته

 عندما القلق تطور من للحد الشخص إليها يلجأ دفاع وسيلة وىي فميو، جنسية حاجات إلشباع ووسيلة

 مص ْتركات شبيهة تكوف لديو الفن حركات فإف الكبلـ، زناوؿ وعندما الظهور، يف ادلثَتات بعض هتدده

 .رضيًعا كاف عندما األصلية الثدي

 :Classic Conditioning Theoriesالكالسيكي اإلشراط نظرية2-5-4-

 يف ادلشروط غَت للفشل نتيجة ىي التأأتة : أف إىل تشَتPavlovابفلوؼ الشهَت الروسي النفس عامل توصل

 موقف أي يف يتأتئ سوؼ الشخص فإف ذلك حدث وإذا كبلمو، حوؿ ادلتكلم قلق بسبب الطلق الكبلـ

 زندث الذي ابلتوتر تتميز فهي, الصويت للجهاز وظيفية حلالة نتيجة أهنا على التأأتة إىل وينظر للقلق، مثَت

-109 :2010إشناف،)إحداثها على االجتماعي والقلق االنفعالية التوترات وتعمل كما الصويت، للجهاز

110.) 

  :   Behavioral theoryالسلوكية النظرية3-5-4-

 فهم لذا التعلم، عملية ضوء يف العادية وغَت العادية سواء الفرد سلوكيات تفسَت النظرية ىذه أصحاب حاوؿ

 سن يف الصغار األطفاؿ احملاكاة، أو ابلتعزيز إما الفرد يتعلمو سلوؾ عن عبارة نظرىم وجهة من التأأتة يعتربوف

 نطق على قادرين غَت ألهنم ذلا األوىل شلارستهم خبلؿ الكبلـ طبلقة يف الضطراابت يتعرضوف سنوات 3-4

 ويرى أخرى، جهة من ادلستمع فعل بردود ادلقًتف الطبلقة عدـ أف اللغوي زلصوذلم ولقلة جهة من األصوات

Johnson من التأأتة،وينتقد لو وحتدث يتكلم عندما الطفل أف مبعٌت للتأأتة، احلقيقي ادلسبب تعد السلبية 

 وىناؾ التفاعلية، ابلنظرية يسمى ما وىذا أخرى، مرة حدوثو ويدعم االضطراب ىذا يدعم فإنو اآلخرين قبل
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 أو الثبات أثر يسمى ما وىو للجلجة، الفرد تعرض ويتضمن التعلم نظرية تفسَت مع يتسق آخر جانب

 شلا األخرى، دوف معينة كلمات يف أو الكلمات بعض يف اللجلجة إىل ادلتلجلج Consistency االتساؽ

 مرة ابلفعل يتلجلج رنعلو الذي األمر الكلمة، تلك نطق عند يتلجلج سوؼ أنو مسبًقا يعرؼ أنو إىل يشَت

 .مرة تلو

 إرتباطو إىل البعض أرجعو حيث متعلًما، سلوًكا أهنا على اللجلجة تفسَت السلوكيوف حاوؿ فقد القوؿ خبلصة

 من للفرد زنصل ما اآلخر البعض أرجعها بينما الفرد، من اللجلجة إستجابة ينتزع(اآلخرين كبلـ )شرطي مبثَت

 البعض يعتربه كما وإىتمامهم، عطفهم إستدرار أو اآلخرين إنتباه يلفت كأف التأأتة، شلارسة نتيجة تعزيز

 أو التوتر أو اخلجل مثل سلبية وإستجاابت مؤدلة إنفعاالت يسبب فيو مرغوب غَت مثَت من ىروب سلوؾ

 (.54،55: 2013اجلرواين؛صديق،)الشخص لو يتعرض الذي لؤلمل جتنًبا التأأتة شنارس وابلتايل القلق،

 :Social Theory & Enviromentalاإلجتماعية البيئية النظرية5-

 البيئية العوامل بعض Morley موريل ذكر حيت إجتماعية بيئية عوامل إىل التأأتة أرجعوا الباحثُت من كثَت

 :بينها من التأأتة إىل تؤدي اليت والشخصية

 بُت إرتباطا ىناؾ أف ابلتأأتة ادلصابُت بعض وجد حيث:Sudden shockاملفاجئة الصدمة1-5-

 .التأأتة ظاىرة وبُت الطفولة مرحلة يف سليفة خربة أو شديدة صدمة حدوث

 : Correction of defective articulationالتعبريية العيوب تصحيح2-5-

 احملاوالت تلك تؤدي الكبلمية،وقد الطفل عيوب لتصحيح ابلطفل احمليطُت أو الوالدين قبل من زلاوالت وىي

 .الكبلـ يف الفشل من الدائم واخلوؼ ابإلحباط الطفل شعور إىل
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 :Imitationالتقليد3-5-

 حتدث آخر،وقد طفل أتأتة بتقليد يقـو فقد اللفظية، ولذا الطبلقة عدو يدرؾ ما اندرا الصغَت الطفل إف

 : 2000أمُت، زلمود )يتأأت األسرة يف آخر طفل أي أو األـ أو األب لكبلـ شعوري ال تقليد نتيجة كذلك

39.) 

 إىل ابإلضافة جسمية أو دماغية إصابة نتيجة عضوية تكوف قد التأأتة نشأة أسباب أبف الباحثة ترى عليو و

 تكوف أف ذلا شنكن اليت العصبية و النفسية األسباب نسياف دوف الفرد فيها يعيش اليت احمليطية أو البيئية العوامل

 .التأأتة إضطراب ظهور يف ابلفرد خاصة اجلوانب كل مراعاة رنب لذلك التأأتة ظهور يف كايف بشكل مؤثرة

 : للمتأتيني النفسية اخلصائص6-

 (.145 : 1990 مقيل، مناؿ) : يلي كما للمتأتئُت النفسية اخلصائص ذكر لنا شنكن حيث

التوافق سوء. 

التكييف عدـ. 

األماف بعدـ الشعور. 

االستثارة سهولة و اخلجل. 

ادلفرطة احلساسية. 

اآلخرين قبل من الرفض وتوقع التوتر. 

االنطوائية. 
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االنفعايل الثبات عدـ. 

اإلجتماعية ادلهارات و الذاتية االستقبللية يف االخنفاض. 

عصبية أعراض ظهور. 

العقلي التحكم وظيفة يف اإلخنفاض. 

القلق مشاعر. 

ادلبادرة روح نقص. 

ابلنفس الثقة عدـ و الذات، حنو عدوانية إجتاىات. 

الكبلـ يف السريع فعل ردود. 

اإلدراكية القدرة ضعف.  

 تظهر اليت اللغوية اإلضطراابت إكتشاؼ يف كبَت دور للمريب إف: املتأيت الطفل مع التعامل يف املريب دور-7

 ابلتعامل وذلك التأأتة من يعاين الذي الطفل عبلج يف مساذنا فرداً  ويعترب أوليائو، توعية ويف الطفل، على

 :يف وادلتمثل ادلتأيت الطفل مع اخلاص

 .اللغة اضطراابت عاجل أخصائي اىل التأأتة من يعانوف الذي األطفاؿ إحالة-أ

 .إبتسامة حىت أو لعبة أو ىدية لو تقدمي أو تشجيعو أو مبنحو وذلك لفظيا الطفل إستجابة تعزيز- ب

 .اإلجابة عن شنتنع أو لئلستجابة الفرص إباتحة وذلك مفاجيء بشكل الطفل إىل األسئلة توجيو عدـ- ت



 

93 
 

التأأتة  الفصل الرابع 

 ( :Estienne,2002) ذلك ىو أراد إذا إال أوإيقافو  ادلتأأت الطفل مقاطعة عدـ ويفضل- ث

 .تردد دوف وتدريبو تعليمو. ج

 .وضعو من يتعقد ال حىت للطفل الزائدة الشفقة أسلوب إظهار عدـ. ح

 .لديو ادلكبوتة وادلشاعر حاجة عن للتعبَت اللغة تعليمو- خ

 .أقرانو أماـ خاصة ادلتأأتة للطفل النظر لفت عدـ- د

 .القراءة على تشجيعو- ذ 

 حسٍت سعيد. )التأأتة إضطراب من التخلص يستطيع لكي واألانشيد األدعية حتفيظو- ر 

 (.161-2002،160:العزة

 .قامت الباحثة بتصميم الشكل أدانه والذي يهدؼ إىل إعطاء صورة ملخصة عن الفصل(02)الشكل رقم
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 :للتأأتة العالجية األساليب7- 

 الظاىرة تلك إىل ‘ادلؤدية العوامل لتشابك اللجلجة؛ نظرا عبلج يف استخدمت اليت األساليب وتعددت كثرة

 . العبلجية األساليب بعض على الضوء إلقاء الباحثة حتاوؿ سوؼ ادلتغَتات وادلتداخلة ادلركبة النفسية

 تنخفض التأأتة درجة أف على بناء الطريقة ىذه تقـو:Rhytmic speech اإليقاعي الكالم1-7-

-Metroادلًتونو آلة  إستخدمت ،ولذلكRhythmic manner إيقاعية بطريقة ادلتأأت يتكلم حُت

nomeتقرأ يسَتة كلمات إىل الفراءة موضوع يقسم إيقاع،حيث كل مع مقطع كل نطق على تساعد اليت 

 .الكبلـ طريقة يف تدررني تقدـ زندث مت ومن ادلًتونـو آلة توقيت مع بتناسب

 : Speech shadowing  الكالم تظليل2-7-

 من جزء بفارؽ الوقت نفس يف ومعو ادلعاجل يقرأه الذي نفسو ادلقطع القطعة مرتفع بصوت ادلتأأت يقرأ حيث

 الحظا ادلتأتئُت،وقد األفراد بعض لعبلج الطريقة ىذه زCherry & Sayersوساير شَتي ،إستخدـ اثنية

  (.  249 :2013زنِت، حسُت )كبلمهم طريقة على طرأ حتسنا ىناؾ أف

 بطيئة بدرجة مقطع قراءة يف وعقلي،مث بذين إسًتخاء يف ادلتأأت الفرد رنعل:Prolongationاإلطالة3-7-

 ينبغي.قية........ند........ب:التايل النحو على تتم فإهنا" بندقية "مثل يقرأه مقطع كل يف اإلطالة مع جدا

 أثناء حىت التطويل شنارس أف رنب خبلذلا،كما توقفات بدوف اجلملة تنتهي حىت ادلقاطع تطويل يستمر أف

. اآلخرين مع احملاداثت

 نتائج أسفرت الطريقة، وقد لتلك يستجبوف الشديدة ابلتأأتة ادلصابُت أ ف ( (Raj1986 راج هبرت ويرى

  .ملحوظا حتسنا احلاالت جيدة، وأظهرت نتائج وجود عن للعبلج اخلاضعة احلاالت حتليل
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 Bloodstein(1976)بلودشتُت أوليفر  يرى: Counseling the parentsاآلابء إرشاد4-7-

 هبرت) معو ويتفق ابلتأأتة، ادلصابُت عدد ختفيض يف تساعد عبلجية كوسيلة الوالدي اإلرشاد أستخداـ ضرورة

 مثل احلديث أثناء Mild interuptions ابلتقطع كبلمهم يتميز األطفاؿ أف يرى حيث(Rajراج

 طرؼ من وفعاؿ سليم توجيو بل عبلج اىل الطفل زنتاج ال ،وىناHesitations والًتددات التكرارات

 ينصح حيث لآلابء، كافية معلومات إعطاء عى العبلج يركز أف ينبغي ادلبدئية التأأتة عبلج أثناء والديو،أما

 :التالية النقاط إبتباع وذلك كبلمو لطريقة الطفل إنتباه جدب عدـ على اآلابء

 .اللفظي قصوره مظاىر وجتاىل الطفل كبلـ تشجيع-

 .كبلمو لطريقة الطفل انتباه جدب عدـ-

 .متأأت أبنو الطفل وصف عدـ-

 .آخر طفل أبي مقارنتو ينبغي ال-

 .اآلخرين األطفاؿ مع ْترية االندماج على اإلمكاف قدر الطفل تشجيع-

 .الطفل لدى واالحًتاـ ادلتبادؿ واحلب وادلسؤولية ابلثقة الشعور تنمية-

 التوتر خلق على تعمل اليت العوامل حدة من ،والتخفيف ابلطفل احمليط البيئي ادلناخ حتسُت على العمل-

 .للطفل واالضطراب

 اليت الطريقة حنو حساسا يكوف ال حىت كبلمو طريقة يف اآلخرين عن زلتلف أبنو الطفل إشعار عدـ-

 .هبا يتحدث
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 زلمود) اإلبتكارية وقدراتو الكامنة، طاقاتو على التعرؼ سليما،وعلى دنوا ينمو أف على الطفل مساعدة-

  (.50 :2000أمُت،

 مع للتعامل النفسي ابألخصائي يستعاف: Psychological Therapyالنفسي العالج5-7-

 للمشكبلت اإلىتماـ يعطي بقدر الكبلـ ألعراض قليلة أذنية ،ويعطي للتأأتة ادلسببة اإلنفعالية ادلشكبلت

 الدفاع ووسائل النفسية العمليات على النفسي األخصائي فَتكز.ادلتعاجل ذلا يتعرض اليت والضغوطات النفسية

 .واخلوؼ القلق ومشاعر الشخصية وتطور ادلستخدمة

 الزودة ذنا عنصرين على اإلجراء ىذا يعتمد:Management of Airflowاهلواء بتدفق التحكم6-7-

 األخصائي على التدريب وخبلؿ.الفم خبلؿ من اذلواء إلخراج البطيء الزفَت والثاين الشهيق ىواء يف التدررنية

 ىده وتناسب ابلشهيق البدء قبل إخراجو رنب القليل اذلواء حىت رئتيو يف ىواء يبقي ال ادلتعاجل أف يتأكد أف

 (.259: 2005الزريقات،) اذلواء تدفق ضبط يف مبشكبلت أتأتهتم ترتبط الذين األفراد الطريقة

 : Relaxation Training اإلسرتخاء على التدريب7-7- 

 برانمج شلارسة كيفية معرفة ىنا ويلـز ، الكبلـ أثناء االسًتخاء على الفرد تدريب األسلوب ىذا يتضمن

 يف األسلوب ىذا البعض استخدـ وقد ، خاصة النطق جهاز وأجزاء ، عامة اجلسم أجزاء دلختلف االسًتخاء

 رنعلو ، وقلق توتر ، من الفرد لو يتعرض ما ضوء يف اللجلجة تفسر اليت النظر وجهة إىل إستنادا التأأتة عبلج

 ا على يساعد شلا ، االسًتخاء أثناء منها الفرد ختليص شنكن أمور ،وىي والنطق الصوت أجهزة على يضغط

 مبفرده االسًتخاء وتعلم ، النفس ضبط على جيًدا الفرد تدريب يتطلب األسلوب أهنذا بيد . بطبلقة لكبلـ

 على يصعب  قد أمر وىو ، العادية احلياة مواقف ويف العبلج جلسات خارج ذلك نتائج تعميم يستطيع كي

 (.305-304: 1997  ،الشخص )احلاالت من كثَت
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 وىي آخر وبتعبَت كبَتة وبسهولة مباشرة بصفة يقدـ والذي: Oracles directالمباشر اإلحياء8-7-

 منها، التخلص يف يرغب تصرفات عدة من ختليصو اىل وهتدؼ ادلتأتئ لطموحات تستجيب عبلجية طريقة

  ) طويبلً  السلوؾ ىذا على وتستمر فشيئا، شيئا تتحسن حالتك إف )لو نقوؿ كأف

 اجملاؿ ىذا يف ادلختصُت ألف ، أكثرإستعماالً  وىو:  Oracles indirectاملباشر الغري اإلحياء9-7-

 ذلك على ساعده أشكاؿ لعدة نتيجة..... كبَت أماؿ العاجلية الطرؽ ىذه بواسطة يرى ادلتأتئ أف  الحظوا

 ابلتنفس اخلاصة األعضاء ت عضبل لتعزيز موجهة ودتارين االضطراابت ىذه لعاجل سلتصة مراكز: - منها

 (.260: 2005الزريقات،) .والتصويت والنطق

كما ىو موضح يف  الشكل رقم .قانت الباحثة إبعداد وتلخيص وإعطاء صورة موجزة عن ما ورد يف الفصل

(05 )
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التأأتة  الفصل الرابع 

 

تأأت إجرائي   التأأتة  امل

فاهيم  امل
صطلحات  امل

األساليب      
 العالجية

        الـتأأتة 

    الكبلـ اإليقاعي

    اإلطالة

  التحكم بتدفق اذلواء  

     النظرية اجلينية

   الفيزيولوجيةالبيوكميائية النظرية 
                                        

 الفيسيولوجية

      نظرية الفشل يف اإلتصاؿ

      النظرية البيئية اإلجتماعية

 نظرايت علم النفس

ظاهر        امل

         

 التكرار 
 ادلد واإلطالة  التوقف 

  اجملاىدة 
  إضطراب عملية التنفس 

اإلضافة 
سلوؾ التفادي  

 عدـ اإلكتماؿ

  ادلخيةنظرية السيطرة      

 أسباب حدوث 
 الـتأأتةالنظرايت

 ()النظريات

 نظرية التحليل النفسي 

 نظرية اإلشراط 

 النظرية   السلوكية  
 

   السلوكية

التدريب على 

 اإلسترخاء

 إرشاد األابء

 العبلج النفسي 

 تظليل الكبلـ

 
. يوضح  صورة ملخصة عن فصل التأأتة (05)الشكل رقم 
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التأأتة  الفصل الرابع 

 

 :خالصة 

 أو البيت يف ىذا كاف سواء الطفل حياة على وأتثَتىا التأأتة جوانب سلتلف عرضنا الفصل ىذا خبلؿ من

 وعليو ادلستقبل، يف عليو سيؤثر الطفل عند االضطراب ىذا إذناؿ أف القوؿ سوى األخَت يف يسعنا ال ادلدرسة

األخرين  مع عبلقاتو ويف الطفل حياة على السلبية لتأثَتاهتا تفادوً  ادلشكلة ىده االعتبار بعُت األخذ رنب فإنو

 عرض وجود حالة يف السريع والتدخل وسلوكو التلميذ أو الطفل كبلـ مراقبة واألساتذة األولياء واجب فمن.

 دلساعدتو وذلك( أرطفوين )والكبلـ اللغة تصحيح يف سلتص أو نفسي سلتص على وإحالتو التأأتة أعراض من

 ىذا فمعرفة .وسريع فعاؿ العبلج كاف كلما مبكر التدخل كاف فكلما شلكن، وقت أقرب يف ابحلالة والتكفل

 ومساعدة التأأتة حملاصرة ىاـ عاـ األصدقاء أو العائلة من سواء واألقرابء وادلعلمُت األولياء وتوعية االضطراب

     .والسخرية ادلضايقات من خاؿ رلتمع يف والعيش االندماج على الطفل

 

 



 

 

 

 

 :الفصل الخامس
اإلجراءات المنهجية للدراسة 

 الميدانية
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 

 : متهيد

 يف ادلتمثلة  الثالث ادلفاىيم إىل فيها التطرؽ مت واليت النظرية اجلوانب سلتلف إىل األوؿ اجلزء يف تطرقنا بعدما    

 ادليداٍل، اجلانب يف ادلتمثل البحث من الثاٍل اجلزء إىل اآلف سنتطرؽ التأأتة؛ ، العدواٍل والسلوؾ الذات تقدير

 واختيار البحث، أدوات إعداد يف اتبعت اليت العمل  وطريقة ادلنهجية اخلطوات أىم األوؿ فصلو يف يضم والذي

 من ذلك وغَت والنتائج، وادلعطيات البياانت حتليل يف ادلطبقة اإلحصائية الوسائل وحتديد ادلعلومات ومجع العينة

  .ادليدانية الدراسة إلصلاز الضرورية العملية اإلجراءات

 :االستطالعية الدراسة: أوال

 ، البحث يف أساسية خطوة ابعتبارىا االستطالعية ابلدراسة الباحثة قامت :االستطالعية الدراسة أىداف-1

 :كاآليت وىي األىداؼ من رلموعة حتقيق أجل من وذلك

 .األساسية الدراسة يف الغموض و النقائص لتفادي البحث ميداف على التعرؼ- /أ

 والعينة الدراسة ومدة ومكاف أدوات من االستطالعية، الدراسة يف إتباعها مت اليت ادلنهجية اإلجراءات معاجلة -/ب 

 . الدراسة عليها طبقت اليت

 .القياس ألدوات السيكومًتية اخلصائص صالحية من التأكد و بناء -/ج

 : االستطالعية للدراسة اجلغرايف اجملال- 2

 تعاوف الباحثة فيها تلقت اليت ، مستغاًل والية ماماش حاسي بدائرة الواقعة "بلقاسم زلاؿ بن " مدرسة إختيار مت

 . اإلداري الطاقم قبل من ومساندة
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 : االستطالعية للدراسة الزمين اجملال- 3

  ا/06/122018إىل /152018/11من  اإلستطالعية الدراسة إمتدت

 :االستطالعية العينة ومواصفات ادلعاينة طريقة- 4

 :ادلعاينة طريقة - 1

 عشوائية، بطريقة اختَتت حيث ماماش حباسي بلقاسم زلاؿ بن مدرسة تالميذ من عينة على الدراسة ىذه أجريت

 الرابعة ابلسنة العينة أفراد يدرس.)إانث26و ذكور 35) وتلميذة تلميذ 61من االستطالعية الدراسة عينة تكونت

 .عامة بصفة ادلدرسية الظروؼ نفس حتت يتمدرسوف إبتدائي،

 :ومواصفاهتا االستطالعية الدراسة عينة- 2

 :اجلنس حسب -/أ

 : اجلنس متغَت حسب للبحث االستطالعية الدراسة عينة توزيع التايل اجلدوؿ ديثل

 .اجلنس حسب االستطالعية الدراسة عينة توزيع يوضح :(01)رقم جدول

 المجموع ذكور إناث الجنس

 61 35 26 العدد

  %100 %57 %43 %   المئوية النسبة

 عدد من أكرب   %(57بنسبة ذكر 35) اإلستطالعية الدراسة عينة ذكور عدد أف( 01 )رقم اجلدوؿ من يتضح

 الدراسة   عينة أفراد رلموع من% 16 نسبتو أي أفراد( 08  )قدره بفارؽ%(  43 بنسبة أنثى26)، فيها اإلانث

   .ككل
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 :السن حسب -/ب

 : السن متغَت حسب للبحث االستطالعية الدراسة عينة توزيع التايل اجلدوؿ ديثل

 .السن حسب االستطالعية الدراسة عينة توزيع يوضح :(02)رقم جدول       

 المجموع سنة 12 سنة 11 سنوات10 سنوات 09 السن

 61 04 01 51 05 العدد

  %100 %07 %02 %84 %8.19 % المئوية النسبة

 

 10و ابدلقابل  % 8.19بنسبة 09 بُت ما أعمارىم تًتاوح الدراسة عينة أفراد أغلبية أف( 02 )اجلدوؿ من يتضح
  %07بنسة 12و%  02 بنسبة11و   % 84 بنسبة

 :  القياس أدوات تصميم-  5

 .العدواين السلوك مقياس:األداة االوىل 

 :( للباحثة السابقة اخلربة  )األوىل اخلطوة

 كأخصائية مهنيت من العمل يف السابقة خربيت خالؿ من ادلكتسبة اخلربات توظيف عملية مشلت اإلطار ىذا يف   

 االطالع إىل ابإلضافة سلتلفة، نفسية مبشاكل مصحوبة التأأتة تعاٍل حاالت عدة صادفتٍت حيث عيادية نفسانية

 من مكنت واليت اخلاـ، ادلعطيات من ىائل عدد جبمع مسحت اليت األمور وىي  الباحثة، بو قامت الذي الشخصي

 .العمل أبدوات والتزويد للتصور القدرة واكتساب لالنطالؽ األرضية حتديد

 (: السابقة الدراسات من االستفادة )  الثانية اخلطوة •

 العدواٍل للسلوؾ ادلفسرة الدراسات أىم على االعتماد مت وفيها السابقة، اخلطوة مع ابلتوازي دتت اليت اخلطوة وىي
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

  :الدراسات ىذه بُت ومن ابدلوضوع الصلة ذات ادلقاييس من رلموعة تشمل اليت الًتبوية والبحوث

 .الرايض مبدينة ادلتوسط مرحلة طلبة لذا العدواٍل ابلسلوؾ وعالقتو الذات ،تقدير:(2002)ضيداف دمحم احلميدي-

 .والعاديُت التعلم بطيئي التالميذ لذا العدواٍل السلوؾ:(2010) دمحم إبراىيم صلية-

 السنة تالمذة لدى العدواٍل ابلسلوؾ وعالقتها للمدرسيُت الصفي التسيَت أساليب ،  :(2012)مغنية قوعيش-

 .اثنوي الثانية

 .الذات وتقدير الضبط مبوضع وعالقتها ، العدوانية: (2015)نبيل دمحم احلميد عبد سليماف هللا عبد إبراىيم-

 ( : األبعاد حتديد )  الثالثة اخلطوة •

 مت السابقة، ابلدراسات واالستعانة واألرطفونيُت النفسانيُت وادلختصُت األساتذة من ادلستمدة ادلعلومات خالؿ ومن

 . أبعاد 03 من تتكوف و عبارة 42 على حيتوي  ادلدرسة تالميذ لذا العدواٍل السلوؾ لقياس أويل مقياس بناء

 .( الدراسي،ادلدرسة ادلستوى  اإلسم،اجلنس،السن، ) ادلستجيب عن الشخصية للبياانت األول القسم خصص

 أبعاد ثالثة على موزعة فقرة 42 على وإشتملت للتالميذ، العدواٍل السلوؾ دلعرفة خاص مقياس: الثاين القسم

 :وىي

 رقم اجلدوؿ يف موضح ىو كما ، العدائية وبعد اجلسدي، العدواٍل السلوؾ بعد اللفظي، العدواٍل السلوؾ بعد

(03) .
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 ( .األولية الصورة ) للتالميذ العدواين السلوك مقياس أبعاد اىل يشري :(03)رقم جدول

 الفرعية غري مفهومة اكتبيها جيدا راىي مقلوبة فالتعبري مقايسو األبعاد  

 كالسخرية جارحة عبارات من التلميذ بو يتلفظ ما كل    تتضمن اللفظي العدواين السلوك :األول البعد
 .والشتم عليهم والصراخ هبم واإلستهزاء الزمالء   من

العدواين  السلوك: الثاين البعد

  اجلسدي 

 وتدمَت وادلشاجرة الضرب طريق عن زمالئو التلميذ إيذاء تتضمن
 .ودتزيقها ادلمتلكات

 األخرين إجتاه التلميذ ديتلكو الذي العدواٍل الشعور تتضمن العدائية : الثالث البعد

 

 للتالميذ العدواين السلوك مقياس فقرات صياغة: الرابعة اخلطوة 

 .الفرعية مقاييسو و أبعاده حسب للتالميذ العدواين السلوك مقياس فقرات توزيع إىل يشري :(04)رقم جدول

 الفقرات جمموع ترتيبها األبعاد

-37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-07-04-1 اللفظي العدواين السلوك بعد
40. 

14 

 

 اجلسدي العدواين السلوك بعد

2-05-08-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38-
41. 

14 

-36-33-30-27-24-21-18-15-12-09-06-03 العدائية بعد
39-42 

14 

 42 المجموع
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 ( التطبيق طريقة) اخلامسة اخلطوة: 

 أف التلميذ من يطلب حيث إبتدائي، الرابعة السنة يف يدرسوف الذين للتالميذ موجو وىو مجاعيا يطبق ادلقياس ىذا

 يوجد ال أنو العلم مع ، ادلناسبة اإلجابة أماـ (×)إشارة بوضع ،وذلك ابدلقياس وادلوجودة حلالتو ادلوافقة اإلجابة حيدد

 .مقبولة اإلجاابت كل وأف خاطئة أو صحيحة إجابة

  ( : ادلقياس وتصحيح تفريغ طريقة) السادسة خلطوةا

 يقرأ تلميذ فكل ، عليو اإلجابة هبدؼ إبتدائي الرابعة السنة يف يدرسوف الذين والتلميذات لتالميذ موجو ادلقياس ىذا

 .(الرابعي ( ليكرث  سلم  وفق بدائل أربع بُت من واحدة إجػابة خيتار ادلقياس

 (05) رقم اجلدوؿ يوضح كما ، 1xجداً  اندًرا  ،x 2 ،اندًرا x 3 ،قليالً  x 4 كثَتاً 

 . للتالميذ العدواين السلوك دلقياس التنقيط سلم ميثل (05)رقم اجلدول

 جداً   دراً   دراً  قليالً  كثرياً  البدائل

 01 02 03 04 الدرجات

 

  مستوايت ثالث ىذا ادلقياس ىذا وحيدد ىذا درجة، (168) ىي للمقياس الكلية الدرجة تكوف ىذا وعلى

 :التايل النحو على العدواٍل للسلوؾ

 [ 56-42 ]منخفض عدواٍل سلوؾ

 [112- 57[ متوسط عدواٍل سلوؾ
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 .]168-113[ مرتفع عدواٍل سلوؾ

 .الذات تقدير مقياس :التانية األداة

 ألنو ادلقياس ىذا الباحثة إستعملت ولقد : كامل وحيد إعداد من لألطفال الذات تقدير مت استخدام مقياس

 .عليها ومطبق عربية، عينة على مصمم

 اإلطار على إطالعو بعد وذلك لألطفاؿ الذات تقدير مقياس ببناء مصر من كامل وحيد الباحث قاـ  حيث 

 :مثل ادلقننة ادلقاييس من العديد وإىل النظري،

 لألطفاؿ الذات تقدير ومقياس ،(1961) إمساعيل الدين عماد دمحم إعداد من للكبار الذات مفهـو اختبار        

 زىراف حامد إعداد من اخلاص الذات مفهـو واختبار ،Cooper smith (1967) مسيث كوبر إعداد من

 للمراىقُت الذات تقدير واختبار ،(1976) دمحم القادر عبد زلمود إعداد من لإلصلاز الدافع ومقياس ،(1972)

 .(1991)عسكر هللا عبد إعداد من والراشدين

 تعرب أهنا رأى عبارة (15) بصياغة الباحث فقاـ العبارات، من كبَتة رلموعة على حيصل أف الباحث واستطاع   

 ابإلضافة واالستقاللية، الشخصية وقوة ابلنفس والثقة والكفاءة اجلدارة :مثل جوانب وتشمل الذات احًتاـ رلاؿ عن

 وادلركز واالنتباه والتقبل ادلكانة :مثل جوانب وتشمل اآلخرين من التقدير رلاؿ عن تعرب أهنا رأى عبارة (14) إىل

 .والشهر

 وعلم النفسية الصحة يف ادلتخصصُت احملكمُت من (5) مخسة على العبارات ىذه بعرض الباحث قاـ مث         

 واليت الذات، احًتاـ رلاؿ عن تعرب اليت العبارات من عبارات (5) مخس الباحث استبعد ذلك ضوء وىف النفس،

 .فأقل (%80) احملكمُت من عليها االتفاؽ نسبة كانت

 واليت اآلخرين، من التقدير رلاؿ عن تعرب اليت العبارات من عبارات (4) أربع ابستبعاد الباحث قاـ وكذلك        
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 عشرين من مؤلفا ادلبدئية صورتو يف ادلقياس أصبح مث ومن فأقل، (%80) احملكمُت من عليها االتفاؽ نسبة كانت

 تقدير تقيس عبارات (10) وعشرة الذات، احًتاـ رلاؿ يف الذات تقدير تقيس عبارات (10) عشرة :عبارة (20)

 صدؽ حبساب وذلك العلمية ابلطرؽ ادلقياس بتقنُت ذلك بعد الباحث قاـ مث اآلخرين، من التقدير رلاؿ يف الذات

 (.17 :2003 كامل،) ادلقياس وثبات

 : ادلقياس مكو ت_ أ           

 ورلاؿ الذات، احًتاـ رلاؿ بعدى يف األطفاؿ لدى الذات تقدير تقيس فقرة (20) عشرين من ادلقياس يتكوف   
 :التايل النحو على رلاؿ كل عبارات تتوزع حبيث اآلخرين، من التقدير

 .أبعاده على الذات تقدير مقياس فقرات توزيع يبني (06) :رقم   اجلدول   

 اجملموع الفقرات رقم ادلقياس أبعاد

 10 20 ، 19 ، 18 ، 15 ، 14 ، 13 ، 9 ، 7 ، 6 ، 3 الذات احًتاـ رلاؿ

 10 17 ، 16 ، 12 ، 11 ، 10 ، 8 ، 5 ، 4 ، 2 ، 1 اآلخرين من تقدير رلاؿ

 20 اجملموع

  :التصحيح مفتاح _ب 

 :وىي إستجاابت ثالثة طريق عن ادلقياس ىذا على اإلجابة يتم

 اجلدوليف  ىو موضح كما ، 0xال تنطبق عليك  ، 1xتنطبق عليك إىل حد ما ، 2x تنطبق عليك دتاماً 

. (07)رقم
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 . للتالميذ الذات تقدير دلقياس تنقيط سلم ميثل(07)رقم جدول            

 ال تنطبق عليك تنطبق عليك إىل حد ما تنطبق عليك دتاماً  البدائل

 0 01 02 الدرجات

 

 الذات لتقدير مستوايت ثالث ادلقياس ىذا وحيدد ىذا درجة، (40) ىي للمقياس الكلية الدرجة تكوف ىذا وعلى 

 : التايل النحو على

 .درجة  [40 -27] من مرتفع ذات تقدير _

 .درجة  [26 -13] من متوسط ذات تقدير _

 .درجة  [12 – 0] من منخفض ذات تقدير _

 :القياس ألدوات مرتية السيكو اخلصائص-6

 : العدواين السلوك مقياس : أوال

 :األداة صدق -1

 الطرفية ادلقارنة وصدؽ الداخلي، االتساؽ صدؽ على ادلقياس صدؽ مدى دلعرفة دراستها يف, الباحثة اعتمدت

 .SPSS 18على إعتمدت حيث
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 :الداخلي االتساق صدق :أوال

 : اللفظي العدواين السلوك وبعدا الفقرة بني الداخلي االتساق صدق .-1

 .اللفظي العدواين السلوك وبعد الفقرة بني الداخلي االتساق حساب نتائج يوضح (08)رقم جدول

 الداللة إرتباط معامل الفقرة البند رقم

 دالة **0.692 .اتفهة ألسباب أصرخ 1

 دالة **0.509 .واضح سبب بدوف ابلفصل زمالئي عن صويت برفع أصيح 4

 دالة *0.273 .لألخرين مكائد أو خداع تدبَت إىل أميل 7

 دالة **0.522 .زمالئي مع التعامل يف زلبوبة غَت وعبارات ألفاظ أستحدـ 10

 دالة **0.511 .ذلك يستحق سبب بدوف عايل بصوت وأقهقو أضحك 13

 دالة **0.429 .سبب بدوف يل األنظار للفت ابلفصل بقوة أىتف 16

 دالة **0.702 .ذلم لفظيا أسأت إذا لزمالئي إعتذار أقدـ ال 19

 دالة **0.499 .لفظيا وادلشرفُت ادلدرسُت معاكسة إىل زمالئي أدفع 22

 دالة **0.529 .إساءة منو أبكثر أردده مرغوب غَت بلفظ زميلي يل أساء إذا 25

 دالة **0.572 .الزمالء من والسخرية اللفظي التحقَت إىل مدفوع وأان أبدأ 28

 دالة **0.641 .السخرية بقصد والفكاىة النكات بعض أقوؿ 31

 دالة **0.605 .األخرين أراء من السخرية إىل أميل 34

 دالة **0.650 .مناقشة أي يف أىـز أف السهل من ليس 37

 دالة *0.327 .بسهولة الرايضية األلعاب يف اذلزدية أتقبل ال 40

 .(0.01)مستوى عند دالة ٭٭

 (0.05) مستوى عند ٭دالة
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 والدرجة بنود من بند كل درجة بُت عليو احلصوؿ مت اليت  االرتباط معامالت أف (07) رقم اجلدوؿ من يتضح

 مستوى عند دالة(  (40و7)الفقرتُت عدا ما ، (0,01) داللة مستوى عند إحصائيا دالة للبعد  الكلية

 ..0.05الداللة

 :اجلسدي العدواين السلوك وبعد الفقرة بني الداخلي االتساق صدق ..2

 :اجلسدي العدواين السلوك وبعد الفقرة بني الداخلي االتساق حساب نتائج يوضح (09)رقم جدول

 الداللة االرتباط معامل الفقرة البند رقم
 دالة **0.496 .ادلدرسة أو الفصل يف  زمالئي مع أتشاجر 2
 دالة **0.522 .لزمالئي آخر شيء أي أو الرجل أو ابليد سواء الضرب إىل أندفع 5
 دالة **0.668 .األطفاؿ من غَتي شلتلكات تدمَت أحاوؿ 8

 دالة **0.700 .الفصل مبحتوايت والعبث اللعب يف أرغب 11
 دالة **0.504 مهمة كانت وإف األشياء بعض لتمزيق أندفع 14
 دالة **0.532 .إساءة يل يوجهوا أف دوف زمالئي وخز أو طعن أحاوؿ 17
 دالة **0.580 .مالكمتهم أو زمالئي مصارعة ابدلدرسة الفراغ أوقات يف أفضل 20
 دالة **0.461 جسمانية قوة األقل الطالب مع ابليد ادلشاجرة أفضل 23
 دالة **0.753 ..ادلدرسي للعقاب تعرضي رغم الفصل زلتوايت لتدمَت أندفع 26
 دالة **0.585 .ابلقوة حقوقي على أحصل 29
 دالة **0.554 ابلقوة  البدنية اإلساءة أرد 32
 دالة **0.529 أفضل مشاىدة ادلالكمة وادلصارعة احلرة على غَتىا من األلعاب 35
 دالة **0.599 .ببدنية اللفظية اإلساءة أرد 38
 دالة **0.640 .ادلدرسُت أو ادلشرفُت ببعض الضرر إبيقاع أفكر 41

 .(0.01)مستوى عند دالة ٭٭

 والدرجة بنود من بند كل درجة بُت عليو احلصوؿ مت اليت االرتباط معامالت أف (08) رقم اجلدوؿ من يتضح

 . بنوده ودتاسك  ادلقياس اتساؽ على يدؿ شلا ، (0,01) داللة مستوى عند إحصائيا دالة للبعد الكلية
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 :العدائية وبعد الفقرة بني الداخلي االتساق صدق .3

 :العدائية وبعد الفقرة بني الداخلي االتساق حساب نتائج يوضح (10)رقم جدول

 الداللة إرتباط معامل الفقرة البند رقم

 دالة **0.388 .أحد يب اليشعر حبيث يب ابحمليطُت الضرر إيقاع أحاوؿ 3

 دالة **0.690 .شخصُت بُت ابلضرب مشاجرة رؤية عند ابلسعادة أشعر 6

 دالة **0.580 .غَتىا على وادلغامرات والعصاابت احلرب أفالـ افضل 9

 دالة **0.416 .احليواانت بُت ادلقاتلة رؤية عند ابلسعادة أشعر 12

 دالة **0.447 .فرد  أي ضايقٍت إذا بسرعة أغضب 15

 دالة **0.411 .يب احمليطُت يف أثق ال 18

 دالة **0.459 .ادلعلم عن التالميذ إنتباه صرؼ أحاوؿ 21

 دالة **0.364 .تصرفايت كل على لنفسي والنقد اللـو أوجو 24

 دالة **0.416 .تصرفايت كل على لغَتي والنقد اللـو أوجو 27

 دالة **0.415 .واللـو النقد إليو ادلعلم ووجو زميلي أخطأ أذا ابلسعادة أشعر 30

 دالة **0.572 .مٍت يطلب ما عكس لعمل كثَتا أميل 33

 دالة **0.586 .زمالئي أخيف أف السهل من 36

 دالة **0.399 .البوليسية ادلغامرات قصص قراءة أحب 39

 دالة **0.543 .يب احمليطُت عادات من أتضايق 42

 .(0.01)مستوى عند دالة ٭٭

 والدرجة بنود من بند كل درجة بُت عليو احلصوؿ مت اليت االرتباط معامالت أف (09) رقم اجلدوؿ من يتضح

 .بنوده ودتاسك ادلقياس اتساؽ على يدؿ شلا ، (0,01) داللة مستوى عند إحصائيا دالة للبعد الكلية
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 :للمقياس الكلية والدرجة األبعاد بني الداخلي االتساق صدق  -4

 : للمقياس الكلية الدرجات و البعد بني الداخلي االتساق حساب نتائج يوضح (11) رقم جدول

 الداللة مستوى اإلرتباط معامل العدواين السلوك مقياس

 داؿ **0.657 اجلسدي العدواين السلوك  البعد

 داؿ **0.998 اللفظي  العدواين السلوك البعد

 داؿ **0.888 العدائية البعد

 

 للبعد الكلية والدرجة بعد كل درجة بُت عليو احلصوؿ مت اليت االرتباط معامالت أف (10) رقم اجلدوؿ من يتضح

 . بنوده ودتاسك  ادلقياس اتساؽ على يدؿ شلا ، (0,01) داللة مستوى عند إحصائيا دالة

 : (التمييزي) الطرفية ادلقارنة صدق: اثنيا

 االستطالعية العينة أفراد ترتيب مت حيث ، واألدٌل األعلى درجات بُت الطرفية ادلقارنة صدؽ حبساب الباحثة قامت

 مت ،مث ككل ادلقياس فقرات على االجابة يف منهم كل حققها اليت الكلية الدرجة حسب تنازليا ترتيبا( 61=ف)

 اجراء ومت فردا،(16 )وعددىم الدرجات من% 27 ،وادٌل فردا( 16 )وعددىم الدرجات من% 27 أعلى اختيار

 .( :12)رقم اجلدوؿ يف موضح ىو كما .(ت)اختبار ابستخداـ ،وذلك اجملموعتُت بُت ادلقارنة
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 : (ت) اختبار ابستخدام الدرجات ومنخفضي مرتفعي بني الطرفية ادلقارنة صدق يوضح( 12 )رقم جدول

 الداللة sig قيمة (ت)قيمة ادلعياري االحنراف احلسايب ادلتوسط الفئة األبعاد

 دال 0.000 15.216 11.90 108.9286 األعلى الكلية الدرجة

 6.28 57.000 األدىن

 .(0.01)مستوى عند دالة ٭٭

 دالة فروؽ توجد حيث التمييزي ابلصدؽ يتمتع للتالميذ العدواٍل السلوؾ مقياس إف (12) رقم اجلدوؿ من يتضح

 فهو صادؽ ادلقياس ومبأف للمقياس الكلية والدرجة الفرعية األبعاد على الدرجات ومنخفضي مرتفغي بُت إحصائيا

 .اتبث ابلتايل

  :األداة ثبات-2

   : النصفية التجزئة طريق عن الثبات. 2-1

 النصفية التجزئة طريقة إخًتان وقد ثباتو من ابلتأكد سنقـو الالزمة ابلتعديالت والقياـ ادلقياس صدؽ من التأكد بعد

 )من الفردية األرقاـ ذات ابلفقرات خاص األوؿ النصف :نصفُت إىل للتالميذ العدواٍل السلوؾ مقياس قسم حيث

 ذلك بعد الباحثة قامت مث ،( 42اىل 2 )من الزوجية األرقاـ ذات الفقرات يضم الثاٍل والنصف ،( 41اىل 1

 (.14)و (13)موضحة يف اجلدولُت رقم  النتائج كانت وعليو بطريقتُت حسابو ومت الثبات معامل حبساب
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 :النصفية التجزئة طريق عن/ا

 : النصفية التجزئة طريق عن العدواين السلوك مقياس ثبات حساب نتائج يوضح (13)رقم جدول

 االرتباط معامل تصحيح االرتباط معامل الثبات

 0.913 **0.841 ككل ادلقياس

 

 سبَتماف مبعادلة تصحيحو وبعد(0.841)يساوي اإلستبياف لنصفي الثبات معامل أف (13) رقم اجلدوؿ من يتضح

 .(0.91)يساوي أصبح براوف

  :    لكرونباخ الفا الثبات معامل/ب

 لكرونباخ الفا معامل قيم نتائج يوضح:  (14) رقم جدول                   

 لكرونباخ الفا معامل العدواين السلوك

اللفظي العدواٍل السلوؾ: األوؿ البعد  0.789 

اجلسدي العدواٍل السلوؾ :الثاٍل البعد  0.828 

العدائية : الثالث البعد  0.862 

 0.881 الكلي الثبات

 

 أي نتائجو يف االستقرار من بقدر يتسم العدواٍل السلوؾ مقياس أف لنا يتضح لكرونباخ ألفا معامل قيم خالؿ من

  .الحقة دراسات يف قياس كأداة تطبيقو فيمكن لقياسو وضع ما يقيس أنو
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

  الذات تقدير مقياس : الثانية األداة

 :لألطفال الذات تقدير دلقياس السيكومرتية اخلصائص

 بعد بُت االرتباط معامل حسب حيث للمقياس؛ الداخلي االتساؽ صدؽ حبساب كامل وحيد مصمم قاـ لقد     

 زلصورة وكانت عالية، االرتباط معامالت ووجد للمقياس، الكلية والدرجة البعدين ىذين من بعد كل وبُت ادلقياس،

. الصدؽ من عالية بدرجة يتمتع ادلقياس أف يعٌت شلا ؛0.01 مستوى عند دالة ومجيعها ،[0.89و 0.68 ]بُت

 بعدى من بعد كل يف تنازلياً  ترتيباً  عينتو درجات بًتتيب قاـ حيث الطرفية، ادلقارنة صدؽ حبساب قاـ كما     

 حساب مت ذلك بعد مث وسفلي، علوي طرفُت إىل الدرجات تقسيم ومت للمقياس، الكلية الدرجة وكذلك ادلقياس

 ابلقدرة يتمتع ادلقياس ووجد ادلستويُت، تبُت (ت) قيمة حساب مث للمستويُت، ادلعياري واالضلراؼ احلسايب ادلتوسط

.  الصدؽ من عالية بدرجة يتمتع ادلقياس أف يعٍت شلا واألدٌل، األعلى ادلستويُت بُت التمييز على

 بعد نفسها العينة أفراد على ادلقياس تطبيق أعاد حيث االختبار، إعادة طريق عن حبسابو فقاـ الثبات عن أما    

 بعدي من لكل وذلك التطبيقُت، يف العينة أفراد درجات بُت االرتباط معامل حبساب قاـ مث أسبوعُت، مضي

 للمقياس الكلية الدرجة وبُت ونفسو بعد كل بُت االرتباط معامالت ووجد للمقياس، الكلية والدرجة ادلقياس

 وبلغت ،(0.81)الذات احًتاـ بعد يف االرتباط معامل قيمة بلغت حيث ؛0.01 مستوى عند دالة مجيعها ونفسها

 ككل ادلقياس يف االرتباط معامل قيمة وبلغت ،(0.85) اآلخرين من الذات تقدير بعد يف االرتباط معامل قيمة

 .الثبات من عالية بدرجة يتمتع ادلقياس أف يعٌت شلا ،(0.93)

 ادلقياس، بعدى من بعد كل بتجزئة وذلك النصفية، التجزئة طريقة عن الثبات حبساب الباحث قاـ كما     

 من الثاٍل واجلزء الفردية الدرجات من األوؿ اجلزء يتكوف حبيث متساويُت؛ جزأين إىل الكلى ادلقياس وكذلك

 دلعامل ابلنسبة الثبات، معامل حساب مث اجلزأين يف الدرجات بُت االرتباط معامل حساب ومت الزوجية، الدرجات
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 .(0.76) قيمتو بلغت البعد ثبات ومعامل ،(0.61) الثبات معامل بلغ الذات احًتاـ بعد جزئي بُت االرتباط

 ثبات ومعامل ،(0.60 )الثبات معامل بلغ اآلخرين من الذات تقدير بعد جزئي بُت االرتباط دلعامل ابلنسبة أما   

 ،(0.76 )الثبات معامل بلغ ككل ادلقياس جزئي بُت االرتباط دلعامل ابلنسبة أما ،(0.75 )قيمتو بلغت البعد

  ،0.01 مستوى عند دالة الثبات معامالت مجيع أف ويتضح ،(0.86 )قيمتو بلغت ككل ادلقياس ثبات ومعامل

. الثبات من عالية بدرجة يتمتع ادلقياس أف يعٌت شلا

 الذات تقدير مقياس على التعديالت بعض إبجراء قامت اليت مسية قدي الباحثة طرؼ من ادلقياس تطبيق مت كما

 ادلقياس، وثبات صدؽ حساب إعادة إىل دفعها شلا احملكمُت، رأي حسب على العبارات بعض وضوح لعدـ نتيجة

 :يلي كما موضحة والنتائج ،

 وذلك سلتلفة، جامعات من الًتبية وعلـو النفس علم يف سلتصُت زلكمُت( 05 )مخسة على ادلقياس عرض مت   

 لألطفاؿ الذات تقدير مقياس حتكيم بغرض ، األطفاؿ عند الذات بتقدير ادلتعلقة ابلدراسات ادلهتمُت من لكوهنم

 احملكمُت من اتفاؽ نسبة على ادلقياس عبارات من عبارة( 17 )حتصلت ولقد كامل، مصطفى وحيد اعداد من

 ألهنا تعديلها مت( 19_16_12) رقم العبارات بينما ىي، كما قبوذلا  إىل ابلباحثة أدى شلا%( 80 )فاقت

 : التعديل وبعد قبل للعبارات توضيح يلي ما ويف ،%(50 )من أقل نسبة على حتصلت

 .عٍت اآلخرين أراء من أمهية أكثر نفسي حوؿ أشعر كم :التعديل قبل (12) رقم العبارة_

 .عٍت اآلخرين أراء من أمهية أكثر نفسي حوؿ بو أشعر ما :التعديل بعد (12) رقم العبارة_

 .نفسي عن راضُت يكونوا لكي آخرين أانس موافقة إىل حباجة لست أان :التعديل قبل (16) رقم العبارة_

 .عٍت راضُت يكونوا لكي آخرين أانس موافقة إىل حباجة لست أان  :التعديل بعد (16) رقم العبارة_

 .أحلها نفس عن صعبة ىي لو  ادلدرسُت واجبات  :التعديل قبل (19) رقم العبارة_
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 .أحلها صعبة كانت ولو حىت ادلدرسية الواجبات  :التعديل بعد (19) رقم العبارة_

 يتمتع ادلقياس ووجدت الطرفية ادلقارنة صدؽ طريق عن الذات تقدير مقياس صدؽ حبساب الباحثة قامت و    

 .  واألدٌل األعلى ادلستويُت بُت التمييز على ابلقدرة

 للمقياس، الكلية والدرجة البعدين ىذين من بعد كل وبُت ادلقياس، بعد بُت االرتباط معامل حبساب قامت كما

 شلا ؛0.01 مستوى عند دالة ومجيعها ،[0.792و 0.525 ] بُت زلصورة وكانت عالية، االرتباط معامالت ووجد

. الصدؽ من عالية بدرجة يتمتع ادلقياس أف يعٌت

 ادلتحصلة القيمة وكانت لكرومباخ ألفا معادلة طريق عن الثبات حبساب الباحثة  كذلك قامت  ذلك من ولتأكد   

 .0.851 الثبات معامل قيمة تساوي حيث االختبار إعادة وبطريقة ، 0.936 عليها

  :األداة صدق _أ  

 .18Spss  معتمدة  لتأكيد  الداخلي االتساؽ صدؽ حساب على دراستها يف الباحثة اعتمدت

 :للمقياس الكلية والدرجة األبعاد بني الداخلي االتساق صدق

 : للمقياس الكلية الدرجات و البعد بني الداخلي االتساق حساب نتائج يوضح (15) رقم جدول

 الداللة مستوى االرتباط معامل البعد

 دال **0.768 الذات البعد

 دال **0.956 االخرين الذات البعد

 .0.01 الداللة مستوى عند دالة**

  الكلية والدرجة  بعد كل درجة بُت عليو احلصوؿ مت اليت  االرتباط معامالت أف (15) رقم اجلدوؿ من يتضح
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 . بنوده ودتاسك  ادلقياس اتساؽ على يدؿ شلا ، (0,01) داللة مستوى عند إحصائيا دالة للبعد

  :األداة ثبات-ب

 :   النصفية التجزئة طريق عن الثبات- 1

 التجزئة طريقة اخًتان وقد ثباتو من ابلتأكد اآلف نقـو الالزمة ابلتعديالت والقياـ ادلقياس صدؽ من التأكد بعد

 األرقاـ ذات ابلفقرات خاص األوؿ النصف : نصفُت اىل للتالميذ الذات تقدير ادلقياس قسم حيث النصفية

 بعد الباحثة قامت مث ، (20اىل 2 )الزوجية من األرقاـ ذات الفقرات يضم الثاٍل والنصف ،( 19اىل 1 من)الفردية

 :كاآليت النتائج كانت وعليو الثبات معامل حبساب ذلك

 :النصفية التجزئة طريق   عن

 : النصفية التجزئة طريق عن للتالميذ الذات تقذير مقياس ثبات حساب نتائج يوضح (16)رقم جدول

 االرتباط معامل تصحيح االرتباط معامل الثبات

 0.847 **0.735 ككل ادلقياس

 .(0.01)مستوى عند دالة ٭٭           

 مبعادلة تصحيحو وبعد ،(0.735)يساوي ادلقياس لنصفي الثبات معامل أف (16 ) رقم اجلدوؿ من يتضح

 ..(0.847)يساوي أصبح براوف سبَتماف
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 :األساسية الدراسة :اثنيا

 .األساسية الدراسة إجراء مت الدراسة، أدوات وثبات صدؽ من والتأكد االستطالعية الدراسة إجراء بعد

 : الدراسة منهج- 1

 السنة لتالميذ من عينة على الدراسة أداة تطبيق خالؿ من دراستها يف  الوصفي ادلنهج الباحثة استخدمت    

 الذات تقدير بُت عالقة وجود إىل تستهدؼ اليت الدراسة ىذه لطبيعة مناسب ادلنهج إبتدائي، وىذا واخلامسة الرابعة

 ، فقط جداوؿ يف تبويبها و البياانت مجع على الوصفي ادلنهج يقتصر وال ، ادلتأتئُت التالميذ لذا العدواٍل والسلوؾ

 إستخراج  مث  من و  حتليلها و البياانت تنظيم و التفسَت و التصنيف و القياس أساليب  استخداـ بعد تفسَتىا  بل

 .البحث يف الدراسة موضوع دلشكلة ابلنسبة ادلغزى و الداللة ذات النتائج

 : األساسية للدراسة والزمين اجلغرايف اجملال- 2

 ادلدارس ىذه إختيار مت  ولقد مستغاًل، مبدينة مدارس عشر يف ادليدانية بدراستها الباحثة قامت : اجلغرايف اجملال-ا

 :وىي ادلستهدفة الفئة لتواجد

 عبد األمَت- العيد لطرش- أمحد جليجل- البنُت مشري مداح- القادر عبد القادر عبد - بلقاسم بلمحاؿ -
 .قدادرة بن -  زرجب بن-  خدَل لطروش- مزغراف البنات بلقاسم نورين ولد- ربلقاسم دردو- القادر

 : الزمين اجملال-ب

 -04-022019إىل غاية -03-112019من األساسية الدراسة إمتدت
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 : األساسية الدراسة جمتمع  -3

 ابتدائي واخلامسة الرابعة السنة يف ادلتمدرسُت التالميذ من وتلميذة تلميذا (7696) من الدراسة رلتمع تكوف   

 .[2018/2019] الدراسية للسنة مستغاًل لوالية والتابعة أعاله احملددة ابدلدارس

 : األساسية الدراسة عينة ومواصفات ادلعاينة طريقة  - 4

 :ادلعاينة طريقة -1

   من ابتدائي واخلامسة الرابعة السنة تالميذ من وتلميذة تلميذا (40) األساسية الدراسة عينة أفراد عدد بلغ    

 , البسيطة العشوائية ابلطريقة اختيارىم ومت ابلتأاتة، ادلصابُت التالميذ من (20)و العاديُت التالميذ من (20) بينهم

عينة مواصفات-  الدراسة   :االساسية  2 

 اجلداوؿ يف والسن واجلنس وادلستوى ،الفئة ادلدارس حيث من األساسية الدراسة عينة مواصفات تلخيص مت

 .أدانه ادلوضحة
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 :ادلدارس حسبأ 

 رقم اجلدوؿ يوضحو ما ،ىذا  ادلدارس متغَت حسب للبحث األساسية الدراسة عينة توزيع التايل اجلدوؿ ديثل     

(17) : 

   .ادلدارس حسب األساسية الدراسة عينة توزيع :(17) رقم جدول

 إسم ادلدرسة التالميذ العاديُت التالميذ ادلتأتئُت اجملموع
 ذكور إانث ذكور إانث مج ذ مج إ مج كلي

 بلقاسم بلمحاؿ 01 01 01 0 02 01 03
 عبد القادر عبد القادر 01 01 02 0 03 01 04
 البنُت 01 01 01 0 02 01 03
 البنات 01 01 01 01 02 02 04
 مداح مشري 0 01 01 01 01 02 03
 جليجل أمحد 01 01 01 02 02 03 05
 لطروش العيد 0 01 01 0 01 01 02
 األمَت عبد القادر 01 01 01 02 02 03 05
 بن زرجب 01 0 0 0 01 0 01
 بن قدادرة 01 0 0 02 01 02 03
 دردور بلقاسم 01 01 0 01 01 02 03
 ولد النورين بلقاسم 01 0 0 01 01 01 02
 لطروش خدَل 0 01 0 01 01 01 02
 اجملموع 10 10 09 11 20 20 40

 

 ادلصابُت التالميذ وعدد وتلميذة، تلميذا (20) بلغ العاديُت التالميذ عدد أبف نالحظ أعاله اجلدوؿ خالؿ من  

 .وتلميذة تلميذا (20) بلغ ابلتأاتة
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 : الفئة حسبب 

 :الفئة متغَت حسب للبحث األساسية الدراسة عينة توزيع التايل اجلدوؿ ديثل

 .الفئات حسب ابتدائي واخلامسة الرابعة السنة تالميذ نسبة يبني : (18) رقم اجلدول

 ادلئوية النسبة التالميذ عدد الفئات

 % 50 20 العاديون التالميذ

 %50 20 ابلتأأتة ادلصابني التالميذ

 %100 40 اجملموع

 

 نسبة مع متقاربة نسبة ىي %50 بلغت واليت العاديُت، التالميذ نسبة أبف نالحظ أعاله اجلدوؿ خالؿ من   

 ..%50 بلغت واليت القراءة تعلم صعوابت ذوي التالميذ

 :اجلنس حسبت 

 :اجلنس متغَت حسب للبحث األساسية الدراسة عينة توزيع التايل اجلدوؿ ديثل

 _ العاديون التالميذ)فئة لكل ابلنسبة اجلنس حسب العينة أفراد نسبة توزيع يبني : (19) رقم اجلدول -

 .(ادلتأتني التالميذ

 كل يف التالميذ عدد الفئات

 فئة

الذكور نسبة اال ث عدد الذكور عدد  

 

 اال ث نسبة

 .%50 .%50 10 10 20 العاديون التالميذ

 %55 % 45 11 09 20 ادلتأتئني التالميذ
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 التالميذ  ذكور فئة من أكرب العاديُت التالميذ فئة يف %50الذكور نسبة أبف نالحظ أعاله اجلدوؿ خالؿ من   

 التالميذ فئة إانث من أقل %50العاديُت التالميذ فئة يف اإلانث نسبة أما %5 بفارؽ % 45 بنسبة ادلتأتئُت

 ..%5 بفارؽ ادلتأتئُت

 :الدراسي ادلستوى حسبه 

 :الدراسي ادلستوى متغَت حسب للبحث األساسية الدراسة عينة توزيع التايل اجلدوؿ ديثل

 _ العاديون التالميذ)  مستوى لكل ابلنسبة اجلنس حسب العينة أفراد نسبة توزيع يبني :(20) رقم جدول_
 .(ادلتأتني التالميذ

 الفئات

 

 ادلستوى

 ادلتأتني التالميذ العاديني التالميذ

 %ادلئوية النسبة عدد اال ث عدد الذكور

 

 %ادلئوية النسبة اإل ث عدد الذكور عدد

 %65 08 05 %35 04 03 4س

 %35 03 04 %65 06 07 5س

 %100 %55 %45 %100 %50 %50 اجملموع

 

 ب  ابتداءي الرابع ادلستوى يف ىي  ادلتأتُت التالميذ نسبة أعلى  أفّن  (20) رقم اجلدوؿ خالؿ من نالحظ     

 . العاديُت التالميذ مع متقاربة نسب وىي  %35 بنسبة اخلامس ادلستوى ويليو ، 65%
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 :السن  حسبو 

 :الدراسي ادلستوى متغَت حسب للبحث األساسية الدراسة عينة توزيع التايل اجلدوؿ ديثل

 :(ادلتأتئني التالميذ _ العاديون التالميذ) السن حسب العينة أفراد نسبة توزيع يبني (21) رقم جدول_

 الفئات

 

 السن

 ادلتأتئني التالميذ العاديني التالميذ

 %ادلئوية النسبة عدد اإل ث عدد الذكور

 

 %ادلئوية النسبة اإل ث عدد الذكور عدد

 %65 08 05 %35 04 03 سنوات9

 %35 03 04 %65 06 07 سنوات10

 %100 %55 %45 %100 %50 %50 اجملموع

 

 10 سن ويليو ،% 65 ب    بنسبة سنوات 9ىو ادلتأتُت التالميذ سن أعلى أف أعاله اجلدوؿ خالؿ من نالحظ
 سن ويليو %65 بنسبة سنوات10 ىو سن أعلى كانت حيث العاديُت التالميذ عكس %35 بنسبة سنوات

 %35 بنسبة سنوات9

 : األساسية الدراسة أدوات-5

 .للتالميذ موجو االستبيان ىذا اإلبتدائية، ادلدرسة لتالميذ العدواين السلوك مقياس- 1

 من رلموعة تشمل اليت الًتبوية والبحوث الدراسات من العديد على االطالع بعد ادلقياس ىذا بتصميم القياـ مت

 التالميذ عند العدواٍل السلوؾ درجة وقياس التعرؼ ىو ادلقياس ىذا من اذلدؼ ابدلوضوع، عالقة ذات االستمارات

 الدراسة يف وثباتو صدقو حساب مت أف بعد األساسية الدراسة يف طبق ، اإلبتدائية ادلدرسة يف  وادلتأتئُت العاديُت

 .الدراسة دلوضوع مناسب مقياس أف وتبُت ، االستطالعية
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 :منها التلميذ عن الشخصية للمعلومات :األول اجلزء خصص    

 . ادلستهدفة الفئة حسب التلميذ سن معرفة : السن -

  .ادلستقل ادلتغَت عليو يقـو الذي اجلوىري اإلطار ديثل الذي التلميذ جنس : اجلنس -

 .التلميذ يدرسها اليت السنة :الدراسي ادلستوى-

 .هبا يدرس اليت :ادلدرسة إسم-

 .فقرة لكل واحد اختيار بتحديد فقراتو على اإلجابة طريقة و ادلقياس تعليمة بعدىا و

 حبضور دائما ادلقياس يقرا تلميذ ،فكل فقرة 42 رلموعها يف اليت ادلقياس عبارات رلموعة يتضمن:الثاين اجلزء

 أبعاد تالث على ادلقياس إعتمد الرابعي (ليكرت )سلم  وفق بدائل بدائل أربع بُت من واحدة إجػابة خيتار الباحثة

 : كالتايل موزعة

-07-04-1 : التالية لألرقاـ احلاملة تلك وىي ، فقرة 14 على وحيتوي اللفظي العدواف: األول البعد• 

10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40. 

-08-05-2 :التالية لألرقاـ احلاملة تلك وىي ، فقرة 14 على وحيتوي اجلسدي العدواف : الثاين البعد• 

11-14-17-20-23-26-29-32-35-38-41. 

-12-09-06-03 .:التالية لألرقاـ احلاملة تلك وىي ، فقرة 14 على وحيتوي العدائية: الثالث البعد• 

15-18-21-24-27-30-33-36-39-42 

 من تًتاوح وتقديراهتا رابعي، سلم على فقرة كل تقدير مت فقد ، الدرجات لتقدير ابلنسبة أما  :التصحيح طريقة.1

 اجلدوؿ يف ادلوضحة االستجاابت فتعطى ادلوجب ابالجتاه الباحثة فقرات أف وعلما ، واحدة درجة إىل درجات أربع

 .التايل
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الفصل اخلامس  اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية 

 (18) رقم اجلدوؿ يوضح كما ، 1xجداً  اندًرا ،x2 ،اندًرا x 3 ،قليالً  x 4 كثَتاً 

 للتالميذ العدواين السلوك دلقياس التنقيط سلم ميثل (22)رقم اجلدول

 جداً   دراً   دراً  قليالً  كثرياً  البدائل

 01 02 03 04 الدرجات

 : يلي كما التصحيح مفتاح : التصحيح مفتاح

 [ 56-42 ]ادلنخفض العدواٍل السلوؾ

 [112- 57[ ادلتوسط العدواٍل السلوؾ

 ]168-113[ ادلرتفع العدواٍل السلوؾ

   :التطبيق طريقة .2

 . ودتعن واىتماـ بعناية العبارات قراءة -1 

 إجاابت ىناؾ توجد ال أنو وأتكد ، تردد أو تفكَت دوف حلالتك ادلوافقة اإلجابة أماـ (x) عالمة وضع- 2
 .آلخر فرد من ختتلف شخصية إجاابت ىي وإمنا خاطئة أو صحيحة

  : الذات تقدير مقياس-2

 :كامل لوحيد لألطفال الذات تقدير مقياس :كامل لوحيد لألطفاؿ الذات تقدير مقياس

 على مقسمة (20) فقرة عشرين من يتكوف كامل، وحيد أعده األطفاؿ عند الذات تقدير يقيس مقياس وىو   

 فقرات عشر من ويتكوف اآلخرين من الذات تقدير وبعد ،(10) فقرات عشر من يتكوف الذات احًتاـ بعد بعدين

 :ىي بدائل ثالثة طريق عن عليو االجابة تتم حبيث  كذلك، (10)
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 .(2)درجتاف أتخذ ( دتاما عليك تنطبق  االستجابة_

 .(1) واحدة درجة أتخذ ( ما حد إىل عليك تنطبق  االستجابة _

 ىذا يف التلميذ  عليها  يتحصل  درجة  أعلى  أي  درجة؛ (0) صفر أتخذ ( عليك تنطبق ال  االستجابة _

 .درجة (0) ىي عليها يتحصل درجة أدٌل و درجة، (40) ىي االختبار

 :األساسية الدراسة إجراء طريقة- 6

 وكانت إبتدائية مدرسة يـو لكل الباحثة خصصت فقد األساسية، الدراسة لسَت زمٍت جدوؿ بتنظيم الباحثة قامت

 :يف تتمثل اخلطوات وىذه مدرسة كل يف اخلطوات بنفس تقريبا تقـو الباحثة

 البحث إبجراء للباحثة يسمح الذي الًتبية مديرية طرؼ من ادلقدـ  التسريح تقدَل و ادلدرسة مبدير االتصاؿ 

 .ذلا الداخلي ابلنظاـ اإلخالؿ دوف ادلدرسة هبذه

 ابلتالميذ االتصاؿ أثناء الباحثة دلرافقة إداري، موظف بتكليف ادلدير طلب  . 

 الباحثة، تسَتىا ابدلدرسة حبتة علمية دراسة بوجود  إعالمهم و التالميذ، حتسيس ، األساتذة من الباحثة طلب 

 من الباحثة مع للتعاوف إستعدادىا أظهرت واليت.واطمئناف ثقة بكل الدراسة ىذه يف ادلشاركة لطلب ليستجيبوا

 .لقاء أوؿ

 إجراء ساعة مبهنتها، اإلداري ادلوظف النشغاؿ بنفسها الدور هبذا تقـو الباحثة كانت ادلدارس بعض يف 

 .البحث

 فيو، كمشاركُت وبدورىم ، العلمي البحث أبمهية غَت، ال كباحثة ادلدرسة يف ومبهمتها بنفسها الباحثة تعريف 

 .ىذه مشاركتهم وأمهية

 على أمسائهم كتابة بعدـ ،وذلك ابلسرية ستحاط إجاابهتم أبف البحث يف ابدلشاركة ادلعنيُت التالميذ طمأنت  
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 سيتم إذ ، فيهما ادلقدمة ابدلعلومات إدارهتم أو زمالئهم إطالع وبعدـ , دتيزىم عالمة أي وضع أو ، ادلقياسُت

 .مباشرة ملئهما بعد ادلقياس مجع

 واخلامسة الرابعة السنة التالميذ على دراستها الباحثة أجرت. 

 لضماف اإلجابة طريقة حوؿ إستفساراهتم مجيع على ،واإلجابة التالميذ لكل التعليمة بشرح الباحثة قامت 

 .صادقة نتائج

 وعدد  والسنة ادلدرسة إسم منها ظرؼ كل على مكتوب كبَتة أظرفو داخل ادلملوءة االستمارات وضع 

 . الظرؼ حيويها اليت االستمارات

 التعبَت ، هبا مهمتو  بنهاية ادلدرسة مدير إبالغ و ، الظرؼ يف وضعها و االستمارات مجع إدتاـ بعد االنصراؼ 

 عرقلة بعدـ وتفهمو ، عليها يشرؼ اليت ابدلدرسة ابلدراسة  للقياـ  دلساعدهتم التقدير و الشكر كامل  عن ذلم

 . فيو ادلسامهة و العلمي التقدـ عجلة

 برانمج على وترميزىا بتفريغها الباحثة قامت االستبياف، نسخ إسًتجاع بعد التفريغ طريقة spss v.18 ، 

 .وحتليلها فحصها بعد فيما يتم أف على

 : الدراسة يف ادلتبع اإلحصائي األسلوب -7

 ىذا يف وإستخدمت ، spss v.18  إبسم ادلعروفة االجتماعية للعلـو اإلحصائية الرـز الباحثة إستخدمت 

 : التالية ادلعاجلات اإلحصائي الربانمج

 : الوصفي اإلحصاء.-1

  ادلعياري اإلضلراؼ• 

 . ادلئوية والنسب التكرارات• 
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 .االستداليل اإلحصاء- 2

 . العامة الفرضية لدراسة ( ر)برسوف  ارتباط معامل• 

 (الرابعة الفرضية -الثالثة الفرضية- الثانية الفرضية) الفروؽ لدراسة.(( ت) إختبار•

 

 

 



 

 

 :الفصل السادس 

عرض ومناقشة نتائج 
 الفرضيات
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: متهيد

.           ستعرض الباحثة خالل ىذا الفصل نتائج وتفسري وادلناقشة اخلاصة بكل فرضية من فرضيات البحث

I.  عرض نتائج الفرضيات: 

 :عرض نتائج الفرضية العامة . أوال

السنة  مستوى  توجد عالقة عكسية بني تقدير الذات والسلوك العدواين لدى التالميذ ادلتأتني ":نص الفرضية

. الرابعة واخلامسة إبتدائي

حلساب العالقة بني متغري تقدير الذات  (ر)    بعد تفريغ النتائج إستخدمت الباحثة معامل االرتباط بريسون

.  ومتغري السلوك العدواين لدى عينة تالميذ السنة الرابعة واخلامسة إبتدائي

 (.ر)يبني نتائج الفرضية األوىل ادلعاجلة مبعامل االرتباط بريسون : (23)اجلدول رقم _    

 مستوى الداللة معامل ارتباط بريسون حجم العينة ادلتغريات

 0.01 عند  دالة -**0.506 20 تقدير الذات

 السلوك العدواين

 

ىي أصغر من مستوى  (0.000) اليت تساوي sigأن القيمة االحتمالية   (23)  يتضح من خالل اجلدول رقم 

، وعليو نرفض الفرض الصفري ونقبل فرض البحث أي توجد عالقة عكسية بني تقدير (0.01)الداللة ادلعنوية 

السنة الرابعة واخلامسة ابتدائي، أي كلما اخنفض تقدير  مستوى  الذات والسلوك العدواين لدى التالميذ ادلتأتني

. الذات لدى التالميذ ارتفع السلوك العدواين والعكس صحيح
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: عرض نتائج الفرضية الفرعية األوىل . اثنيا

 والسلوك العدواين لذى التالميذ  ادلتأتئنيتوجد فروق ذات داللة احصائية  يف تقدير الذات :" نص الفرضية

 " .تعزى دلتغري اجلنس السنة الرابعة واخلامسة إبتدائي مستوى

، وكانت النتائج  لعينتني مستقلتني ( T)     وللتحقق من صحة الفرضية استخدمت الباحثة إختبار داللة الفروق 

 : موضحة يف اجلدول التايل

تعزى دلتغري اجلنس ابستخدام  يف تقدير الذات و السلوك العدواينيبني داللة الفرق : (24)اجلدول رقم _ 
. (ت)اختبار 

 
عدد اجملموعة ادلتغري 

األفراد 
ادلتوسط 
احلسايب 

اإلحنراف 
ادلعياري 

الداللة     Sigقيمة  ت 

تقدير 
الذات 

غري دالة  0.750 0.746 8.03 24.11 09ذكور 

 7.05 23 11إانث 

السلوك 
العدواين 

دالة  0.002 3.523 9.82 56.90 09ذكور 

 19.51 08.55 11إانث 

 
وىي   (0.750) دلتغري تقدير الذات  تساوي  sigأن القيمة اإلحتمالية ( 24) يتضح من خالل اجلدول رقم 

توجد فروق ذات داللة احصائية  وعليو نقبل الفرض الصفري أي ال   (0.05 )أكرب من مستوى الداللة ادلعنوية
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تعزى دلتغري اجلنس ونرفض فرض  السنة الرابعة واخلامسة إبتدائي  مستوىلذى التالميذ  ادلتأتئنييف تقدير الذات 

. البحث

ىي أقل من  (0.002) دلتغري السلوك العدواين واليت تساوي sigاالحتمالية وكما نالحظ كذلك  أن القيمة 

ذات داللة   وعليو نرفض الفرض الصفري ونقبل فرض البحث أي توجد فروق 0.05مستوي الداللة ادلعنوية 

  تعزى دلتغري اجلنس السنة الرابعة واخلامسة إبتدائي  مستوىلذى التالميذ  ادلتأتئنياحصائية  يف تقدير الذات 

. ابعتمادىا  على ادلتوسطات احلسابية دلعرفة الفرق لصاحل منولصاحل الذكور ،وذلك  
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: عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية . اثلثا

السنة الرابعة  فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ ادلتأتئني والتالميذ العاديني مستوىتوجد : " نص الفرضية

 . واخلامسة إبتدائي على مقياس  تقدير الذات

وكانت النتائج  ( T)،بعد تفريغ النتائج وللتحقق من صحة الفرضية إستخدمت الباحثة إختبار داللة الفروق 

. موضحة يف اجلدول أدانه

بني التالميذ ادلتأتئني والغري ادلتأتئيني  يف  تقدير الذات يبني داللة الفرق : ( 25)اجلدول رقم _ 

حجم اجملموعة ادلتغري 
العينة 

ادلتوسط 
احلسايب 

اإلحنراف 
ادلعياري 

الداللة  Sigقيمة  ت 

ادلتأتئني تقدير الذات 
 
 

20 29.9000 3.32297     -7.877  
 
 
 
 

             

دالة   0.001  

 23.49714 71.7000 20العاديني 

 

من مستوي الداللة أقل  (0.001) واليت تساوي sigاالحتمالية أن القيمة  (25)يتضح من خالل اجلدول رقم 

، وعليو نرفض الفرض الصفري ونقبل فرض البحث، أي توجد فروق ذات داللة إحصائية بني (0.05)ادلعنوية 

. السنة الرابعة واخلامسة إبتدائي لصاحل العاديني التالميذ ادلتأتئني والعاديني يف تقدير الذات مستوى
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: عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة . رابعا

السنة الرابعة  توجد فروق ذات ذاللة إحصائية بني التالميذ  ادلتأتئني و التالميذ العاديني مستوى ":نص الفرضية

" واخلامسة إبتدائي على مقياس  السلوك العدواين

 وكانت النتائج ( T)بعد تفريغ النتائج وللتحقق من صحة الفرضية استخدمت الباحثة إختبار داللة الفروق  

. موضحة يف اجلدول أدانه

بني التالميذ ادلتأتئني و التالميذ العاديني يف  السلوك العدواين يبني داللة الفرق : (26)اجلدول رقم _ 

 .(ت)ابستخدام اختبار 

حجم اجملموعة ادلتغري 
العينة 

ادلتوسط 
احلسايب 

الداللة  Sigقيمة  ت االحنراف ادلعياري 

السلوك 
العدواين 

 16,314 24,97551 102,2500 20   ادلتأتئني 
 
 
 

   
0.00 

 

 
دالة 

 3,78223 10,1000 20العاديني  

 

من مستوي الداللة أقل  (00.00) واليت تساوي sigاإلحتمالية أن القيمة   (26)يتضح من خالل اجلدول رقم 

، وعليو  نرفض الفرض الصفري ونقبل فرض البحث، أي توجد فروق ذات داللة إحصائية بني (0.05)ادلعنوية

 . السنة الرابعة واخلامسة إبتدائي يف السلوك العدواين لصاحل ادلتأتئني التالميذ ادلتأتئني والعاديني مستوى
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II. مناقشة نتائج الفرضيات: 

بعد التطرق إلجراءات الدراسة ادلنهجية، و تطبيق الدراسة األساسية، يتم يف ىذا ادلبحث مناقشة فرضيات 

. الدراسة

: مناقشة نتائج الفرضية العامة.  1

والسلوك العدواين لدى تالميذ ادلتأتئني ؛ حيث وجدت , بوجود عالقة عكسية بني تقدير الذات اليت تنص

، مما أدى ابلباحثة 0.01 وىي أصغر من مستوى الداللة  ادلعنوية  (0.000)تساوي  (sig)القيمة االحتمالية 

إىل قبول فرض البحث الذي ينص على وجود عالقة عكسية بني تقدير الذات والسلوك العدواين لدى التالميذ 

كلما زاد السلوك العدواين عند تالميذ  ادلتأتئني ، ورفض الفرض الصفري، مبعىن كلما اخنفض تقدير الذات

  .ادلتأثئني والعكس صحيح 

وحبكم جتربتها يف العمل و  وتفسر الباحثة النتائج ادلتوصل إليها  من خالل إطالعها على اجلانب النظري      

إحتكاكها ابألخصائيني النفسانيني الذين تكفلوا هبده الفئة إىل أن التالميذ ادلتأتئيني منخفضي تقدير الذات 

فهده العالقة قد تكون منطقية فحرمان ادلتأأت من قدرتو على التعبري عن ذاتو  ويتصفون بسلوكات عدوانية،

ومشاعره وإنفعاالتو والتفاعل مع األخرين عن طريق الكالم رنعلو فريسة الشعور ابإلحباط والنبد من اآلخرين،مما 

 Stuttering (2004) أجراىا مركز أحبـاث التأتـأة االسـرتايليؤدي بو إىل الشعور ابلقلق وىدا ما أتبتتو دراسة

Australian center research العالقة بني التأأتة والقلق، وقد ىدفت الدراسة إىل حتسني سـلوك  

مجيع حاالت التأأتة تعاين من ادلخاوف والقلق  التأأتة وخفض مستوى القلق، ،فتوصلت نتائج الدراسـة إلـى أن

ادلتأتئني، كما أشارت النتائج أيضاً إىل حتسن مستوى الطالقة اللفظية لدى أفراد عينة  مقارنـة بـأقراهنم غيـر

 



 

138 
 

الفصل السادس  نتائج الفرضيات  ومناقشة  عرض

 . الدراسة ابخنفاض مستوى القلق لديهم

يزيد من ظهور  السلوك العدواين وذلك نتيجة ما  كما ترى الباحثة أن  إخنفاض مستوى تقدير الذات قد 

يتعرضون إليو من طرف زمالئهم الغري ادلتأتئني ،وىذا يعزز السلوك العدواين لديهم وكذلك عدم رضاىم ورفضهم 

 .حلالتهم قد يؤدي بو إىل القيام بسلوكات عدوانية

 يف السبب ىو ادلنخفض الذات تقدير أن :ىو السائد االعتقاد أن(1999)وآخرون وىذا ما أكده بوميسرت

 Gondolf دولف جونومن بينهم  اإلعتقاد، ىذا صحة على كثريون علماء وقد أمجع العدواين السلوك

 Staub( 1989) Baumeister ، ستوب Levin & Mcdevitt ، (1993)وماكديفيت  ليفن ،

and Others   زاد كلما العدواين  أي والسلوك الذات تقدير بني سالبة إرتباطية عالقة وجود إىل أشاروا 

 Ervin ستوب إرفني" ويذىب يف نفس االجتاه  .أيضا صحيح والعكس عدوانيتو قلت لذاتو الفرد تقدير

Staub  العدواين السلوك يف يتسبب ادلنخفض الذات تقدير أن على.  

العالقة بني القلق والتحصيل  اليت ىدفت إىل معرفة (2002)دراسة مطاوع  كما اتفقت نتائج دراستنا  مع

ذات داللة  التالميذ الذين يعانون من التأأتة ، فتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة الدراسي لدى عينة من

إرتفعت درجة التأأتة زادت شدة القلق  إحصائية بني القلق والتحصيل الدراسي عند ىؤالء الطالب حبيث كلما

 . لديهم وإخنفض حتصيلهم األكادشني

 ابلسلوك مرتبط الذات تقدير حيث وجدا أنSmart  (1996) وتعارضت نتائج دراستنا مع دراسة مسارت

 .بسيادهتم قوي إحساس لديهم كلهم  إضطرابت ومشاكل نفسية ومرتكيب اجلنح فالذين يعانون من العدواين،

 السلوك إىل يؤدي الذي ىو ادلرتفع الذات تقدير أن على تؤكد "بومستري" نظرة أن جند سبق ما ضوء وعلى

 مرتفع ذات تقدير لديو فرد أي يقابل حيث تفسر ذلك  أبنو عندما ادلنخفض ، الذات تقدير وليس العدواين،

 .عدواين سلوك إىل سلوكو يتحول بنفسو قيمتو من يقلل خارجي هتديد أي ضد نفسو عن راضية ونظرة
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 ".قد حتققت " وهبذا تكون فرضية حبثنا  .

: مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األوىل 

فروق ذات داللة احصائية  يف تقدير الذات والسلوك العدوايت لذى التالميذ  ادلتأتئني مستوى اليت تنص بوجود 

 يف تقدير الذات   sig  حيث وجدت القيمة اإلحتماليةالسنة الرابعة واخلامسة إبتدائي تعزى دلتغري اجلنس 

 ، على خالف القيمة االحتمالية يف السلوك العدواين 0.05أكرب من مستوى الداللة ادلعنوية (0.750)تساوي 

sig فتوصلت الباحثة إىل عدم وجود ،  (0.05)وىي أقل من مستوى الداللة ادلعنوية  (0.002) تساوي

فتم قبولو  فروق بني الذكور واإلانث  يف تقدير الذات ووجود فروق يف السلوك العدواين لصاحل الذكور ، وعليو

. جزئياً 

متغري اجلنس مل زندث أي تغيري أو إختالف فيما سنص  تقدير الذات فكال  وتفسر الباحثة ىذه النتيجة أن

و ذلك إىل األثر العميق الذي حتدثو التأأتة يف ذات التلميذ فكالذنا . اجلنسني متيزوا بتقدير ذات منخفض

يشعرون ابلنقص لعدم طالقتهم يف الكالم مقارنتهم مع زمالئهم ،وعدم تقبل ىذا اإلضطراب دلا رنلب ذلم 

 كما لديهم فكرة سالبة السخرية واإلحتقار من طرف أقراهنم ،وعدم إعطاىم فرص للتعبري عن أفكارىم وميوذلم

وقلق الذي يبديو مستقبل  عن ذاهتم بل يعتقدون أهنم فاشلني، وغري جديرين ابالىتمام فضال عن قلة جاذبيتهم،

 .  رسالتهم كلها ذلا نفس التأثري على كال اجلنسني،وتعيق حياهتما مما يؤدي إىل إخنفاض يف تقديرىم لذاهتم

الذكور  أكثر   ادلتأتئني، أتبث نتائج الدراسة  أن التالميذأما فيما سنص متغري السلوك العدواين                     

فتفسر الباحثة النتيجة ادلتوصل إليها أن السلوك العدواين عند األوالد  . اإلانث ادلتأتئني عدوانية من التالميذ

يظهر بصورة أكثر يف حالة وجود أقرانو أو زمالئو وىذا ما توصلنا إليو يف حبثنا أن جنس الذكور ادلتأتئني ىم 

األكثر عدوانية وذلك قد يرجع  ذلك  إىل تفضيل الذكور على اإلانث يف اجملتمع وتعزيز الوالدين السلوك 
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العدواين وعدم تقبل اإلىانة واذلزشنة إلبنهم الذكر عكس األنثى، إضافًة إىل مشاىدة العنف يف وسائل اإلعالم 

 .يعترب دنودجاً للسلوك العدواين الذي زناول األطفال وخاصة الذكور تقليده

 اليت تنظر إىل العدوان زلصلة للخصائص البيولوجية Lambroso وىذا ما أثبتتو النظرية البيولوجية  للومربوزو 

لإلنسان،كما أكدت على الدور الدي تلعبو العوامل اجلينية يف تكوين السلوك العدواين عند األطفال، 

فأوضحت الدراسات وجود عالقة بني ىرمون الذكورة والعدوان ، فالسلوك العدواين انتج عن ىرمون التستسريون 

Tastesterone حيث أثبتث أنو كلما زادت نسبة اذلرمون  يف الدم زادت نسبة السلوك العدواين. 

 يف دراستهم واليت   Maccoby. E.E. and Jacklin, C.N  وجاكلني ماكويبوذىب يف نفس االجتاه د

 الذكور،من لصاحل العدواين ابلسلوك سنتص فيما والذكور اإلانث  إحصائياً بني دالة أكدت على وجود فروق

 لدى العدواين السلوك مستوى إرتفاع دراسة أي تثبت مل حني يف ، عدوانية أكثر الذكور كان دراسة 32 أصل

 .الذكور عن اإلانث

 ".قد حتققت جزئيا" وهبذا تكون فرضية حبثنا    

: مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية 

فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ ادلتأتئني والعاديني مستوى السنة الرابعة واخلامسة اليت تنص بوجود 

أقل  من مستوي الداللة ((0.001 واليت تساوي sigاإلحتمالية حيث أن القيمة . إبتدائي يف السلوك العدواين

وعليو مت رفض الفرض الصفري وقبول فرض البحث وشنكن القول أن ىناك فروق ذات داللة ( 0.05)ادلعنوية 

. إحصائية بني التالميذ ادلتأتئني والغري ادلتأتئني  يف تقدير الذات  لصاحل التالميذ الغري ادلتأتئني 

وتفسر الباحثة النتيجة ادلتوصل إليها إىل أن التأأتة قد تكون السبب يف إخنفاض مستوى تقدير الذات لذا 

األطفال ،حيث يشعرون أبهنم أقل من أقراهنم الذين يتحدثون بطالقة فرتى الباحثة أن حرمان ادلتأتئ من قدرتو 
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على التعبري عن ذاتو ومشاعره وإنفعاالتو والتفاعل مع اآلخرين عن طريق الكالم رنعلو يشعر ابخلجل وىدا ما 

 يف دراستو إىل إرتفاع مـستوى اخلجـل وضـعف الوعي ابلذات  لذا األفراد   Patrakea (1998) ابتراكأكده

 .ادلتأتئني

كذللك تفسر الباحثة أن خوف وقلق ادلتأأت من ضحك وسخرية اآلخرين ومن ردود فعلهم أدى إىل ظهور 

أعراض اإلنسحاب اإلجتماعي، والنبد من اآلخرين وضعف التقة ابلنفس، واإلخنفاض يف فعالية الذات لديو، مما 

فينشأ تقدير الذات السليب لألطفال  يؤثر على خرباهتم الشخصية والنفسية، وابلتايل إخنفاض تقدير الذات ، 

. ادلتأتئني مما يستشعرون من إنطباعات وردود أفعال األخرين حنو تلعثمهم ،وخاصة الوالدين والزمالء وادلعلمني

فتضيف الباحثة أن الطفل الدي اليعاين من إضطرب التأأتة يكون أكثر إمتالكاً خلصائص نفسية إرنابية عن 

؛ فيؤثر ذلك على (ادلعلمني_ مجاعة الرفاق_ األسرة )ويشعر أبنو مقدر من طرف اآلخريننفسو، وزنرتم ذاتو 

 يف حني أن إضطراب التأأتة ذلا دور فاعل يف معاانة التلميذ لكثري من الضغوط ،واإلضطراابت تقديره لذاتو،

طرف  اآلخرين مما رنعل  فيكون تقديره لذاتو متدين، ويشعر أبنو غري مقدر منالنفسية وادلشكالت السلوكية 

 .سلوكاتو مضطربة

اليت ىدفت إىل معرفة الفروق بني األطفال ادلتأتئني واألطفال  (2000 )عفراءمع دراسة فتتفق نتائج دراستنا 

توصلت نتائج البحث إىل وجود فروق يف .العاديني يف تقدير الذات والعالقة بني شدة التأأتة وتقدير الذات 

تقدير الذات بني العينة ادلتأأتة ونظريهتا الغري ادلتأتئني، كما توصلت أيضاً إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

.  بني شدة التأأتة وتقدير الذات وىي عالقة سلبية

إضطراابت النطق والكالم وعالقتها مبفهوم الذات  ( 2013)وتتفق كذلك مع دراسة بكري وفاء عبد هللا 

حيث توصلت النتائج إىل وجود عالقة عكسية فكلما إخنفض مفهوم الذات كلما زاد إضطراب النطق والكالم 

. والعكس صحيح
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ادلتأتئني يف   ادلعنونة ابدلقارنة بني ادلتأتئني وغريKotbi( 1992)كما تعارضت نتائج دراستنا  مع دراسة قطيب 

إىل عدم وجود فروق بني ادلتأتئني وغري ادلتأتئني يف  توصلت الدراسة. الذكاء والقلق ومفهوم الذات واالكتئاب

 أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق بني ادلتأتئني وغري ادلتأتئني يف االكتئاب مفهوم الذات والذكاء، كما

 .والقلق

 ".قد حتققت" وهبذا تكون فرضية حبثنا 

: مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة 

اليت تنص على وجود فروق دات ذاللة إحصائية بني ادلتأتئني والغري ادلتأتئني يف السلوك العدواين لصاحل 

  وعليو مت رفض 0.05أقل من مستوى الداللة ( 0.00)تساوي sig   ادلتأتئني،حيث وجدت القيمة اإلحتمالية

الفرض الصفري وقبول فرض البحث وشنكن القول أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ ادلتأتئني 

. والغري ادلتأتئني  يف السلوك العدواين لصاحل التالميذ ادلتأتئني 

وتفسر الباحثة ىذه النتيجة أن ادلتأتئني ىم أكثر عدوانية من الغري ادلتأتئني  أي أن التلميذ ادلتأأت يعيش يف حالة 

من التوثر ادلستمر نتيجة دلشاعر التهديد اليت يعانيها من توقع فشلو وما يعيشو من إحباطات متكررة يف ادلواقف 

الكالمية ولذلك فإنو يشعر ابلقلق ،اإلنسحاب ،الشعور ابلنقص وعدم الثقة،وعدم األمان والعدوان إجتاه الذات 

واآلخرين ،فالتأأتة متثل ابلنسبة لو مشكلة تستنفد قدراً ىائاًل من تفكريه وتستويل على إجتاىاتو وجتعلو فريسة 

كذلك من خالل إطالعنا على  .للقلق والتوثر إزاء ما يعانيو وىدا األخري يولد لو مشاعر السلبية والعدوان

 من العدواين السلوك ذو الطفل عاينی ادلستمر،فقد الكبتاجلانب النظري نرى أن العوامل ادلؤدية إىل السلوك العدواين 

 يف الكامنة الطاقة ٕوتفريغ نفسو عن حیوالرتو فیالتخف إىل الكبت بو ؤديیف ادلدرسة، يف أو تیالب يف مستمر كبت

 دفعی قد ابلنقص الشعور و ه،یعل ادلفروضة الكبت حاالت من إنتقاماً  عدوانية شكل على تظهر واليت جسمو
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 مسعی أو للسلوك العدواين يف تعاملو داخل ادلدرسة وخارجها ة الكالميةیالناح من  ادلتأأت بنقصو التلميذ شعور

 .األبلو أو ابألمحق أو ادلتأأت صفوی من مكان كل من

اليت ىدفت إىل  التعرف على خصائص ادلتأتئني من خالل  ( 2005)وتتفق نتائج دراستنا مع دراسة ويسيل  

قيامهم برسم أنفسهم، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أهنم يعانون من بعض ادلشاعر السلبية مثل العدوان، واحلقد، 

  .والشك، وضعف الثقة ابلنفس، وارتفاع مستوى القلق اإلجتماعي

 اليت ىدفت على معرفة مستوايت القلق  والعدوان Blood( 2007)كما إتفقت كذلك مع  دراسة بلود  

فروق دالة إحصائياً بني األطفال ادلتأتئني والغري ادلتأتئني يف  فتوصلت الدراسة إىل وجود عند األطفال متأتئني، ،

 .القلق والعدوان حيث أظهر ادلتأتؤون مستوايت عالية من القلق  والعدوان أكثر من التالميذ الغري ادلتأتئني

 يؤدى غريه مع التواصل يف الطفل إخفاق إن بل ، احلد ىذا عند اليقف األمر أن( 2000) الببالوي ويضيف

 ، واإلحباط ، اخلجل : ،ومنها النطق يف اضطراابت من يعانيو دلا نتيجة النفسية ادلشكالت يف الوقوع إىل بو

 .األخرى األعراض من وغريىا االجتماعي، والقلق ، واالنطواء

 خصائص بعض على التعرف إىل ىدفت   اليت( 1995)،مقبل منالبدراسة  كما تعارضت نتائج دراستنا 

ادلتأتئني  بني إحصائية داللة ذات فروق وجود األطفال ادلتأتئني، فتوصلت نتائج الدراسة إىل عدم لدى الشخصية

 .الذات تقدير يف والعاديني بني ادلتأتئني إحصائية داللة ذات فروق وجود وكذا عدم  ابلنفس، الثقة يف والعاديني

 لصاحل العدوانية ادلتأتئني والغري ادلتأتئني يف ادلتأتئني بني إحصائية داللة ذات فروق  وجود إىل توصلت كما

 .العاديني

". قد حتققت"  وهبذا تكون فرضية حبثنا .
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 :اخلامتة

 الرابعة مستوى  ادلتأتئني التالميذ لدى العدواين ابلسلوك وعالقتو الذات تقدير الدراسة ىده تناولت     

 ادلدرسي احمليط داخل لديهم العدواين السلوك ودرجة وأشكال لذاهتم تقديرىم على ولتعرف  ، إبتدائي واخلامسة

 ىذا يقيس مقياس تصميم مت لديهم العدوانية السلوكات ولقياس. ادلتأئيني الغري التالميذ مع مقارنتهم ؛وكذا

 لألطفال الذات تقدير مبقياس اإلستعانة مت  كما. والعدائية ،واجلسدي اللفظي العدواين السلوك درجات األخري

 .اآلخرين من التقدير ،ورلال الذات إحرتام رلال بعديو يف كامل وحيد أعده الذي

 والسلوك الذات تقذير بني  سالبة إرتباطية عالقة ىناك أن الباحثة الحظت إليها ادلتوصل النتائج خالل ومن

 الصراع  أن الباحثة وفسرتو ، عدوانيتو زادت ادلتأأت التلميذ ذات تقدير إخنفض فكلما ادلتأتئني لذى العدواين

 ،قد نطقو إضطراب بسبب اآلخرين مع التواصل أو أحاسيس، من بو يشعر ،وعما ادلتأأت يعيشو الذي الداخلي

 االبتعاد أو ، جتاىلو أو ، لو ادلستمعني جتنب بينها من اليت ادلشكالت من العديد يف الوقوع إىل ذلك بو يؤدى

 مناسبة غري بصورة لو إستجابتهم مث ومن ، فهمو على مقدرهتم وعدم ، معو والتفاعل التواصل صعوبة بسبب عنو

 مع التواصل يف فشلو أو الطفل إخفاق عليو يرتتب مما ، وبينو بينهم االرتباك من حالة حدوث إىل يؤدى مما ،

 لديو يولد ما وىذا لذاتو تقديره مستوي تدين وابلتايل  طبيعي غري بشكل االجتماعية حياتو وممارسة ، اآلخرين

 .والعدائية واجلسدية اللفظية أبعادىا بكل عدوانية سلوكات

 لذاتو وتقديره بنفسو وثقتو قوتو حيث من التلميذ شخصية على تنعكس الكالم على القدرة أن الباحثة فتستنتج

 تواصل وأداة الشخصية إستقالل أدوات من أداة فالكالم ، شخصيتو بناء علي تنعكس وابلتايل  ،وسلوكاتو

 قدرتو زادت كلما التعبري علي ويتدرب يسمعها اليت لألصوات التقليد رنرب الطفل أن حيث األخرين مع فعال

. أفضل بشكل الكالمية ادلهارة إتقان حاول كلما وادلساندة والتحفيز والتشجيع ابلنجاح شعر كلما التعبري على
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 والذي ، بطالقة اللغة إستخدام على قدرتو لعدم زمالئو لسخرية يتعرض فهو ابلتأأتة ادلصاب  الطفل عكس

 يف الثقة وعدم ابلنقص الشعور من درجةكبرية علي ينشأ وأنو بد ،ال شفتيو على الكلمات وتقف أتثًرا سنتنق

 نتيجة العدواين السلوك زايدة يف يتسبب قد مما لذاتو،  تقذيره فينخفض اجملتمع وعن أقرانو عن ينزوي وقد النفس

 ورفضهم رضاىم عدم وكذلك لديهم العدواين السلوك يعزز ،وىذا ادلتأتئني الغري زمالئو طرف من إليو يتعرض ما

 . عدوانية بسلوكات القيام إىل بو يؤدي حلالتهم

 ولألسرة . وكالمو نطقو وعيوب الطفل سلوك فيها تكتشف اليت األوىل ادلؤسسة ىو البيت أن بو ادلسلم ومن

 مبكر سن يف العيوب تلك عالج زلاولة أن حيث ورعاية إىتمام بكل الظاىرة تلك تناول يف وأساسي ىام دور

 معو حامالً  ابدلدرسة يلتحق سوف الطفل فإن الوالدين قبل من واالىتمام اجلهد ىذا وبدون أجدى؛ كان كلما

 ومستقباًل، حاليا النفسية حالتو علي يؤثر مما منو زمالئو سخرية يف سببا يكون قد وخاطًئا ومشوًىا معيبا نطقا

 وغري متخلف أبنو علية واحلكم الدراسة يف الطفل تعثر إيل يؤدى قد مما سيئ إجتماعي مردود أيًضا ذلا أن كما

 . الدراسي ابلصف وزمالئو أقرانو مسايرة علي قادر
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اإلقرتاحات    

 :اإلقرتحات

 الدراسات و امليدانية الدراسة نتائج على وابالعتماد النظري، اجلانب يف الباحثة قدمتو ما خالل من        

 حلقات ضمن حلقة متثل قد واليت الحقا منها االستفادة ميكن اليت االقرتاحات بعض الباحثة تقرتح ، السابقة

: كالتايل وىي العلمي البحث

 اإلبتدائية املدارس يف التالميذ لدى اإلجيايب الذات تقدير وتنمية لتطوير عالجية بربامج القيام. 

 ىناك إن حيث عنهم الكشف يتم مل الذين املتأتيني األطفال أعداد حلصر للمدارس شامل مسح عمل 

 على يعود وىدا املدرسة أو املنزل يف سواء عالجية أو أتىيلية رعاية أية يتلقون ال منهم كبرية أعداداً 

 .ابلسلب الدراسي حتصيلهم

 مقابالت طريق عن إبضطراهبم إشعارىم عدم و عادية معاملة التأأتة من يعانون الذين األشخاص معاملة 

 . فردية

 منو يعانون الذين اإلضطراب نسيان دون أبوالدىم التكفل يف بدورىم اآلابء توعية. 

 اجلماعة يف يندمج جعلو و بنفسو ثقتو يزيد ما ىذا ابلتأأتة، املصاب الشخص معنوايت  رفع. 

 املدارس داخل املتأتئني األطفال مع للتعامل األساتذة تدريب. 

  دورية نشرات صورة على العدواين السلوك من واحلد الذات تقدير تنمية عن وإرشادية تربوية برامج تنظيم 

 . صحيح إعدادا وإعداده النشء تربية يف األساليب أفضل إىل توجيههم بغية واملدرسة األسرة على توزع

 التالميذ عن الناجتة املقبولة غري السلوكات معاجلة يف الرتبوي واملرشد املدرس بني التعاون تشجيع. 

 الفنية الرايضية )اهلادفة األنشطة ممارسة طريق عن والتفريغ للتنفيس العدوانيني لألشخاص الفرصة إاتحة 

 (.اهلواايت– 

 جترييب شبو منهج ابستعمال وذلك للحاالت عالجي برانمج ابستخدام العينة نفس على حبوث إجراء  
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اإلقرتاحات    

 ابستخدام السابقة الدراسات تعزز علمية دراسات جمال فتح يف أخرى لبحوث بوابة الدراسة تعترب 

  .الذات تقدير مستوى ورفع ضبطو على والعمل  العدواين السلوك تعاجل أخرى واسرتاتيجيات أساليب

 متغريات على أخرى دراسات إجراء طريق عن أخرى تعليمية مستوايت على الدراسة جمال توسيع 

 . أكرب وعينات
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مقياس السلوك العدواين الصورة النهائية : ( 01)امللحق رقم
 

 لتلميذخي اأ/ تلميذةختي الأ

نستخدميا لمقياس وليذا نقترح   ، نحن بصدد تحضير استمارة كأداةاهفي إطار انجاز بحث لتحضير رسالة الدكتور          
 :لذلك يطمب منك. عميك بعض األسئمة التي نود معرفة رأيك الشخصي فييا 

 .قراءة العبارات بعناية واىتمام وتمعن - 1 

أمام اإلجابة الموافقة لحالتك دون تفكير أو تردد ، وتأكد أنو ال توجد ىناك إجابات صحيحة أو ( x)وضع عالمة - 2 
نما ىي وجيات نظر شخصية تختمف من فرد آلخر  .خاطئة وا 

         :ادلدرسة                             : السن:                       اجلنس
 

اندرا جداً اندراً قلياًل كثرياً                     الفقرات الرقم 
    أتشاجر مع زمالئي  يف الفصل أو ادلدرسة   1
    أصرخ ألسباب اتفهة  2
    أحاول إيقاع الضرر ابحمليطني يب حبيث اليشعر يب أحد  3
    ندفع إىل الضرب سواء ابليد أو أي شيء أخر لزمالئي  4
    أصيح برفع صويت عن زمالئي ابلفصل بدون سبب واضح  5
    أشعر ابلسعادة عند رؤية مشاجرة ابلضرب بني شخصني  6
    أحاول تدمري ممتلكات غريي من األطفال  7
    أميل إىل تدبري خداع أو مكائد لألخرين  8
    افضل أفالم احلرب والعصاابت وادلغامرات على غريىا  9
    أرغب يف اللعب والعبث مبحتوايت الفصل  10
    استخدم ألفاظ وعبارات غري حمبوبة  يف التعامل مع زمالئي  11
    أشعر ابلسعادة عند رؤية ادلقاتلة بني احليواانت  12
    أندفع لتمزيق بعض األشياء وإن كانت مهمة  13
    أضحك وأقهقو بصوت عايل بدون سبب يستحق ذلك  14
    أغضب بسرعة إذا ضايقين أي  فرد  15
    أحاول طعن أو وخز زمالئي دون أن يوجهوا يل إساءة  16
    أىتف بقوة ابلفصل للفت األنظار يل بدون سبب  17
    ال أثق يف احمليطني يب  18
    أفضل يف أوقات الفراغ ابدلدرسة مصارعة زمالئي أو مالكمتهم  19
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    لزمالئي إذا أسأت لفظيا ذلم اعتذار ال أقدم  20
     عن ادلعلم تالميذ الانتباهأحاول صرف  21
    أفضل يف أوقات الفراغ ابدلدرسة مصارعة زمالئي أو مالكمتهم  22
    أدفع زمالئي إىل معاكسة ادلدرسني وادلشرفني لفظيا  23
    أوجو اللوم والنقد لنفسي على كل تصرفايت  24
    ندفع لتدمري حمتوايت الفصل رغم تعرضي للعقاب ادلدرسي  25
    إذا أساء يل زميلي بلفظ غري مرغوب أردده أبكثر منو إساءة  26
    أوجو اللوم والنقد لغريي على كل تصرفايت  27
    أحصل على حقوقي ابلقوة  28
    أبدأ وأان مدفوع أىل التحقري اللفظي والسخرية من الزمالء  29
    أشعر ابلسعادة أذا أخطأ زميلي ووجو ادلعلم إليو النقد واللوم  30
    أرد اإلساءة البدنية  ابلقوة  31
    أقول بعض النكات والفكاىة بقصد السخرية  32
    أميل كثريا لعمل عكس ما يطلب مين  33
    فضل مشاىدة ادلالكمة وادلصارعة احلرة على غريىا من األلعاب  34
    أميل إىل السخرية من أراء األخرين  35
    من السهل أن أخيف زمالئي  36
    أرد اإلساءة اللفظية ببدنية  37
    ليس من السهل أن أىزم يف أي مناقشة  38
    أحب قراءة قصص ادلغامرات البوليسية  39
    أفكر إبيقاع الضرر ببعض ادلشرفني أو ادلدرسني  40
    ال أتقبل اذلزمية يف األلعاب الرايضية بسهولة  41
    أتضايق من عادات احمليطني يب  42
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 مقياس تقدير الذات من إعداد مصطفى وحيد كامل  (02)امللحق رقم 

 
                    مقياس تقدير الذات عند األطفال من إعداد مصطفى وحيد بعد التعديل 

: السن:                 اإلسم و اللقب
: اجلنس:                 املستوى الدراسي

: التعليمة
........ عزيزيت التلميذة.......عزيزي التلميذ

:  عبارة ادلطلوب منك أن تعرب عن رأيك يف كل عبارة كما يلي20عندك 
. يف خانة تنطبق عليك ( × (إذا كانت العبارة تنطبق عليك متاما ضع عالمة

. يف خانة تنطبق عليك إىل حد ما  (× ) إذا كانت العبارة تنطبق عليك متاما ضع عالمة
. يف خانة ال تنطبق عليك (×  ) إذا كانت العبارة تنطبق عليك متاما ضع عالمة

رقم 
العبارة 

ينطبق                         العبارة 
عليك متاما 

ينطبق 
عليك إىل 

حد ما 

ال 
ينطبق 
عليك 

   . بفرح األخرون بوجودي معهم 01
   . يراعي والداي مشاعري عادة 02
   . ال أمل من بذل أي جهد إلثبات صحة وجهة نظري 03
أشعر بضرورة احلصول على  على الرغم من سعاديت بنجاحي ىذا العام، 04

.  تقدير أفضل العام ادلقبل
   

   . أشعر أنين حمبوب بني زمالئي الذين يف نفس عمري 05
   . أغلب أصدقائي مييلون إىل  مشاوريت عند شراء أشياء جديدة 06
   . أميل إىل أن أقوم بدور احلكم عندما ألعب أان وزمالئي 07
   . يتوقع والداي أشياء كثرية مين 08
   . عندما تقابلين مشكلة صعبة أحاول حلها 09
   . أرى نفسي ممتاز 10
   . من الناس   مثل كثريجذاب أشعر أنين 11
   .  عيناألخرينما أشعر بو حول نفسي أكثر أمهية من أراء  12
   .  لزايرتوأذىبإذا غاب زميل يل عن القسم  13
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   . معرفة األفكار اجلديدة تستهويين 14
   . دلا ادلعلم ميدح أحد زمالئي أسعى للتفوق عليو 15
   . أان لست حباجة إىل موافقة أانس أخرين لكي يكونوا راضني عين 16
   . أان حمبوب بني والداي وأقاريب 17
   . أشعر أن الذي أعرفو عن الدنيا قليل 18
   . الواجبات ادلدرسية حىت لو كانت صعبة أحلها 19
 احرتامألخطاء بدون خسارة احلب ىو اأشعر أبنين ممكن أن أرتكب  20

األخرين 
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بالفرضيات  الخاصة الدراسة أداة في البحث عينة أفراد استجابات تفريغ( : 03)الملحق رقم 

   spssب

:الفرضية العامة    

  
السنة  مستوى  توجد عالقة عكسية بني تقدير الذات والسلوك العدواين لدى التالميذ ادلتأتني:"نص الفرضية

. الرابعة واخلامسة إبتدائي

 : (ر)اختبار معامل ارتباط برسون 
Corrélations 

 gagressive gselfeesteem 

gagressive Corrélation de Pearson 1 -,506** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 20 20 

gselfeesteem Corrélation de Pearson -,506** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 20 20 

 
: الفرضية الفرعية األوىل 

 والسلوك العدواين لذى التالميذ  ادلتأتئنيتوجد فروق ذات داللة احصائية  يف تقدير الذات :" نص الفرضية
 " .تعزى دلتغري اجلنس السنة الرابعة واخلامسة إبتدائي مستوى

 :(ت)اختبار 

Statistiques de groupe 

 Sexe 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 4,30842 7.0566 23,000 9 أنثى تقدير الذات

 1,82339 8,03355 24,1175 11 ذكر

 

Statistiques de groupe 

 sexe 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 8,29156 19.51690 08.5550 9 أنثى السلوك العدواني

 6,33015 09.82654 56.9036 11 ذكر
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      املصطلحات السيكولوجية:(04)امللحق رقم 
 
A 

 Actual Selfالذات الواقعية 

 Additionاإلضافة 

 Advanced or Incipient Stuttering التأأتة ادلتقدمة أو التابثة

 Aggressionالعدوان 

 Aggression Behaviorالسلوك العدواين 

 Anger الغضب

 Avoidance سلوك التفادي

 

B 

 

C 

 Classic Conditioning Theories نظرية اإلشراط الكالسيكي

 Counseling the parents إرشاد اآلابء

 Clonic-Stuttering االختالجية التأأتة

 Contingency Contracting التعاقد السلوكي

 Collective Aggressionالعدوان اجلماعي 

 Crueltyالقسوة 

 Continuous Cappingالكبت ادلستمر 

 Correction of defective articulationتصحيح العيوب التعبريية 

 Cerbral Dominancc Theory نظرية السيطرة ادلخية

 

D 

Discrimination التفرقة 
Direct Aggression العدوان ادلباشر 
Death instinct غريزة ادلوت 
Developmental Theory   النظرية النمائية 
Developmental&Beginning       Stuttering التأأتة النمائية اإلبتدائية 
Discharge Aggressive التنفيس اإلنفعايل 
Desist From Acts of Aggression إزاحة العدوان 
 

 bad eperiences خربات سابقة سيئة

 Blockageالتوقف 

 Behavioral Field اجملال السلوكي

 Body Image صورة اجلسم

 Blockingعدم اإلكتمال 



166 

 

 

E 

Education field  اجملال التعليمي
EEG الرسام الكهرابئي 
Emotion Field  اجملال اإلنفعايل
Empty Chair  الكرسي اخلايل
Extinction  اإلطفاء
 

 

F 

 Frustration – Aggression Theory نظرية اإلحباط للعدوان

 Fondling التدليل

 Family characteristicsاألسرية  وادلميزات اخلصائص

 Feelings of inferiorityالشعور ابلنقص 

   Factors العوامل الوضعية

 Failure and Frustrationالفشل واإلحباط  

G 
Genetic Theory النظرية اجلينية 

H 
Hostility العدائية 
High Self-Esteem التقدير ادلرتفع للذات 
 

I 
Instumental Aggression                                      العدوان الوسيلي
Ideal Self   الذات ادلثالية 
Identity قسم اذلوية 
Indirect Aggression العدوان الغري ادلباشر 
Individual AggressiOn العدوان الفردي 
Indscriminate Aggression  العدوان العشوائي
Instinct الغريزة 
Intended Aggression  العدوان ادلقصود
Intermedate Stuttering التأأتة ادلتوسطة       
 

L 
life Instinct       غريزة احلياة 
Level of Intelligence مستوى الذكاء 

M 
Management of Airflow التحكم يف تدفق اذلواء 
Me األان 
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Mental Capacity القدرات العقلية 
Meterial Me األان ادلادي 

N 
Negligence اإلمهال 
Normal Aggression العدوان العادي 
 

O 
Overcorrection التصحيح الزائد 
Organic العضوية 
Over Protection احلماية الزائدة 
 

P 
Psychological Therapy العالج النفسي 
Perceptual Self الذات اإلدراكية 
Physiological&  Biochemical         النظرية البيوكيميائية والفسيولوجية 
Power of Exciting قوة ادلثري 
Prolongation اإلطالة 
Prolongation ادلد واإلطالة 
Psychoanalitic Theory   نظرية التحليل النفسي 
Punichment العقاب 
 

R 
Relaxation Training التدريب على اإلسرتخاء 
Repetition التكرار 
Respiratory عملية التنفس 
Rhytmic speech الكالم اإليقاعي 
 

S 

Social Theory&  Enviromental النظرية البيئية اإلجتماعية 
Self Concept                                  مفهوم الذات 
 Self Esteem         تقذير الذات 
Self-preservation  حفظ الذات
Self-searching البحث عن الذات 
Social Interaction  التفاعل اإلجتماعي
Social Learning Theory  نظرية التعلم اإلجتماعي
Social Me  األان اإلجتماعي
Social role  الدور اإلجتماعي



168 

 

Social Self الذات اإلجتماعية                             
Speech Disorder   إضطراب الكالم 
                                                  T 
Theory - of communication Failure  نظرية اإلشراط الكالسيكي
Tastesterone هرمون التيسرتون 
Theories Esteem Self تنمية تقدير الذات يف البيئة ادلدرسية 
Theories psychologie نظرايت علم النفس 
Theory  Biological النظرية البيولوجية 
Tonic- Stuttering التأأتة ابلكف 

U 
Unity اإلنسجام 

V 
Voices  األصوات
Verbal Aggression   يظالعدوان اللف 
                                                         
                                                     
                                                   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Social Standards  ادلعايري اإلجتماعية
Speech الكالم 
Speech shadowing  تظليل الكالم
Spiritual  األان الروحية
Stuttering&  Stammering التأأتة 
Sudden shock  الصدمة ادلفاجئة
Super ego    األان األعلى
Symbolic Aggression العدوان الرمزي 



 :فرضية الفرعية الثانية ال

 .فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ املتأتئني والتالميذ العاديني مستواىلسنة الرابعة واخلامسة إبتدائي على مقياس  تقدير الذاتتوجد : " نص الفرضية

  :(ت)اختبار 

Statistiques de groupe 

 VAR00001 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

 تقدير الذات 

dimension1 

2,00 20 29,9000 3,32297 ,74304 

1,00 20 71,7000 23,49714 5,25412 

       

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

General Hypothèse de variances 

égales 

12,565 ,001 -7,877 38 ,000 -41,80000 5,30640 -52,54225 -31,05775 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

-7,877 19,760 ,000 -41,80000 5,30640 -52,87760 -30,72240 



: الفرضية الفرعية الثالثة 

" توجد فروق ذات ذاللة إحصائية بني التالميذ  املتأتئني و التالميذ العاديني مستواىلسنة الرابعة واخلامسة إبتدائي على مقياس  السلوك العدواين ":نص الفرضية

 :(ت )اختبار 

Statistiques de groupe 

 VAR00001 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

generale 

dimension1 

2,00 20 102,2500 24,97551 5,58469 

1,00 20 10,1000 3,78223 ,84573 

 

 

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

generale Hypothèse de variances 

égales 

25,683 ,000 16,314 38 ,000 92,15000 5,64837 80,71547 103,58453 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

16,314 19,871 ,000 92,15000 5,64837 80,36280 103,93720 

 



 

 

رخصة إجراء 

 التربص
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