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 مقدمة:

خاصة ما يقع يف ادلدارس، يعترب السلوك العدواين من االضطرابات األكثر انتشارا يف ادلؤسسات التعليمية و    
خرية ىي مشكلة نفسية خطرية ذلا اثارا سلبية ال ميكن إنكارىا وحتول بعض األفعال البسيطة اىل نتائج وىذه األ

 سلبية مدمرة لإلنسانية.

اىل دراسة ظاىرة السلوك العدواين يف خمتلف ادلراحل العمرية وعالقتو بالعديد من اجتهت جهود الباحثني   
ادلتغريات النفسية واالجتماعية والشخصية، ومن بني ىذه ادلتغريات النفسية "القلق" الذي يعترب من أىم ادلتغريات 

اين البديل الذي يعوضو وينفس النفسية اليت تؤثر على السلوك العدواين، وتزيد من ظهوره وحيد من السلوك العدو 
 من خاللو عن شعوره بالقلق.

وتقرر الدراسات احلديثة أن السلوك العدواين يربز بوضوح يف مرحلة ادلراىقة، ىذه ادلرحلة اليت تعين فرتة حساسة 
 الرشد.وحرجة ذات حتوالت نفسية واجتماعية وبيولوجية عميقة، إذ فيها ينتقل الفرد من مرحلة الطفولة إىل مرحلة 

ىذه ادلرحلة االنتقالية كثريا ما تصاحبها صراعات داخلية وخارجية ناجتة عن ادلتطلبات الداخلية واخلارجية 
اجلديدة، تكثر فيها حاجات ادلراىق سواء الفيزيولوجية أو النفسية اليت تعمل على حتقيق التوازن الوظيفي والنفسي، 

د بالتايل طبيعة السلوكات اليت يقوم هبا سواء مع نفسو أو مع وىي قوية التأثري يف حالة تأخر حتقيقها فتحد
 االخرين.

 وقد جاء ىذا البحث متضمنا ستة فصول إضافة اىل مقدمة وخامتة.

 وىي مدخل للبحث كما تضمنت تقسيم فصول الدراسة.  مقدمة:

ا، أىدا  ادلوضو  وأيميتو اخلاص ببناء إشكالية الدراسة وصياغة تساؤالت الدراسة مت بناء فرضياهت الفصل األول:
 وأسباب اختياره، وتطرقنا للتقارير االجرائية، ويف اخر الفصل تعرضنا لبعض الدراسات السابقة للموضو . 

أعراضو، و بالقلق، بدأنا بتمهيد تعريف القلق مستويات القلق، أنوا  القلق وأسبابو اخلاص  :الفصل الثاني
 النظريات ادلفسرة لو، وعالج القلق، وانتهينا باخلالصة. 
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اخلاص بالسلوك العدواين بدأنا بتمهيد للفصل وتعريف السلوك العدواين وأمناطو وادلفاىيم ذات  الفصل الثالث:
خالصة  الصلة بو، والنظريات ادلفسرة لو وأعراض السلوك العدواين واألسباب والعوامل ادلؤدية لو ويف األخري

 الفصل.

تعريف ادلراىقة، حتديد فرتة ادلراىقة، أشكال ادلراىقة، اخلاص ادلراىقة وفيو تطرقنا لتمهيد الفصل  الفصل الرابع:
 مظاىر النمو يف مرحلة ادلراىقة، النظريات ادلفسرة ذلا، حاجات ادلراىقة، ومشكالهتا وانتهينا باخلالصة. 

 الدراسة األساسية هجة حيث تضمن متهيد، مث الدراسة االستطالعية،يتناول االجراءات ادلنت الفصل الخامس:
اس للقلق ومقياس للسلوك من مقابلة ومقيالعينة ويف األخري أدوات الدراسة، مكان ومدة الدراسة، ادلنهج، 

 العدواين، ادلالحظة.  

مبا فيها من فروض،  تفسري النتائج عرض النتائج مبا فيها من حاالت الدراسة ويف االخري الفصل السادس:
 التوصيات واالقرتاحات، وانتهى البحث خبامتة.
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 االشكالية: -1

يعترب العدوان حدثا شائعا يلجأ الفرد إليو كاستجابة لبعض ادلؤثرات البيئية الضاغطة، يكون ىذا السلوك      
ادلراىق من  أبرز وضوحا يف مرحلة ادلراىقة دلا تعرفو ىذه الفًتة من تغريات فيزيولوجية ونفسية، ودلا يواجهو

 مواقف ومنبهات ذات دالالت سلتلفة واليت يتم إدراكها وفق الستعدادات الفرد وقدراتو.

يسعى ادلراىق اىل إشباع حاجاتو بطرق مشروعة ومقبولة اجتماعيا إال أنو يف بعض احلاالت يتعرض       
قد يدفعان بو اىل اللجوء اىل السلوك لبعض ادلؤثرات ادلعرقلة وادلهددة للذات شلا سبب لو القلق والتوتر اللذان 

 العدواين،  ومن خبلل موضوع البحث يربز لدينا اإلشكال التايل:

 السلوك العدواين ؟اىل ظهور القلق يؤدي ىل            

 ومن خبلل طرحنا ذلذا التساؤل ميكننا طرح التساؤالت فرعية االخرى متمثلة يف:        

  العدواين احلركي ؟ السلوكاىل ظهور القلق يؤدي ىل 
  السلوك العدواين اللفظي ؟اىل ظهور القلق يؤدي ىل 
  العدائية ؟اىل ظهور القلق يؤدي ىل 
  الغضب ؟اىل ظهور القلق يؤدي ىل 
 فرضيات الدراسة: -2

 لئلجابة على التساؤالت السابقة مت صياغة الفرضيات التالية:        

 ادلراىقني.السلوك العدواين عند اىل ظهور القلق يؤدي : الفرضية العامة 2-1

 ومن مث انبثقت الفرضيات التالية:        

 السلوك العدواين احلركي.اىل ظهور القلق يؤدي : الفرضية الجزئية األولى 2-2

 السلوك العدواين اللفظي.اىل ظهور القلق يؤدي : الفرضية الجزئية الثانية 2-3

 العدائية.اىل ظهور القلق يؤدي : الفرضية الجزئية الثالثة 2-4

 الغضب.اىل ظهور القلق يؤدي : الفرضية الجزئية الرابعة 2-5
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 أهداف البحث: -3
 التعرف على التبلميذ الذين لديهم سلوك عدواين وقياس درجة القلق والسلوك العدواين لديهم. -
 معرفة إذا ما كان القلق يؤدي اىل ظهور السلوك العدواين لدى ادلراىق. -
 النفسية واالنفعالية للمراىق ادلتمدرس .التعرف على احلالة  -
 اخلروج بتوصيات إلعداد برامج توجيهية والقيام بدورات تأىيلية مرفوقة بأخصائيني نفسانيني. -
 أهمية الدراسة: -4

تكمن أمهية البحث يف أمهية مرحلة ادلراىقة اليت مير هبا التلميذ يف التعليم ادلتوسط من مشكبلت نفسية وبناء   
 خطورة ظاىرة السلوك العدواين اليت عرفت تطورا كبريا وسط اجملتمع اجلزائري.على أمهية و 

وتتمثل أمهية البحث احلايل يف الكشف عن ادلميزات النفسية والشخصية اليت ميكن أن تتحكم يف درجة   
 السلوك العدواين وعلى فهم األصول العميقة للظاىرة.

االضطرابات اليت دتكن أن تنتج من خبلل تعرض ادلراىق للصراعات كما تتجلى أمهية الدراسة يف اظهار 
 النفسية واخرى اجتماعية ومن بني ىذه االضطرابات صلد القلق.

 ومن ىنا يكتسي ىذا البحث أمهية يف:

 لفت انتباه ادلؤسسات الرمسية وغري الرمسية لضرورة ادلراسلة النفسية للمراىقني العدوانيني. -
جود برامج توجيهية وزلددة دلساعدة ادلراىقني العدوانيني واحمليطني هبم سواء األسرة التنبيو اىل ضرورة و  -

 أو ادلدرسة. 
 سبب اختيار الموضوع: -5

يعود سبب اختيار ادلوضوع كونو يدرس ظاىرة نفسية اجتماعية سلوكية وتربوية يف نفس الوقت عند ادلراىقني 
مرحلة مهمة وجد حساسة، والتعرف على العبلقة بني القلق ادلتمدرسني يف ادلتوسطة وكون أن مرحلة ادلراىقة 

وظهور السلوك العدواين لكون موضوع القلق وعبلقتو بظهور السلوك العدواين يتم التعرف اليو من فبل أننا مل 
 صلد دراسات سابقة كافية اليت ختدم ىذا ادلوضوع فكان بودنا التعرض اليو يف ىذه الدراسة.
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 :للمفاهيمالتعريف االجرائي  -6
ىي خربة انفعالية مؤكدة يتوقع فيها ادلراىق اخلطر وعدم الراحة النفسية يف احمليط الذي القلق:  -1

يعيش فيو ومع االفراد الذين يتعامل معهم، ال سيما داخل ادلدرسة واألسرة، وىو الدرجة اليت 
 يتحصل عليها التلميذ على مقياس القلق لتايلور.

 السلوك العدواني: -2

ىو أي سلوك يصدره ادلراىق هبدف إحلاق الضرر واألذى لنفسو أو االخر سواء كان بدنيا أو لفظيا، وىو      
 الدرجة اليت يتحصل عليها التلميذ على مقياس تايلور.

 المراهقة: -3

( ويعيش من 17-12ىي ادلرحلة اليت يكون فيها ادلراىق متمدرسا يف ادلتوسطة، والذي يكون عمره )   
 القلق. خبلذلا 
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 الدراسات السابقة: -7

 :الدراسات العربية واألجنبية التي يتناولها السلوك العدواني لدى المراهق 7-1
 :الدراسات العربية 
 اسًتاتيجيات ادلقاومة وتقدير الذات وعبلقتها بالعدوانية لدى ادلراىق اجلزائري. بعنوان: -
دراسة ظاىرة العدوانية يف البيئة االجتماعية وهتدف إىل اكتشاف كما إذا كانت  هدف الدراسة: -

ىناك عبلقة بني تقدير الذات والعدوانية، وإذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 
 واإلناث يف تقدير الذات؟

ة عشوائية من كل سنة مت اختيارىم بطريق 20و 16( مراىقا تراوحت أعمارىم ما بني 31) العينة: -
الثانويات ادلختلطة التابعة لقطاع مركز التوجيو ادلدرسي وادلهين "سكان صاحل" الواقع يف اجلزائر 

 العاصمة .
 :األدوات -

 ـ مقياس العدوانية.

 ـ مقياس قائمة طرق ادلقاومة.

 النتائج: -

ادلقاومة ادلركزة على االنفعال بشكل أكثر إذا ادلراىقني ذو العدوانية ادلرتفعة وادلتوسطة يستعملون اسًتاتيجيات 
 من ادلراىقني ذوي العدوانية ادلنخفضة.

ـ كلما ارتفعت العدوانية ادلراىق أو كانت متوسطة كان أكثر جلوءا إىل استعمال اسًتاتيجيات ادلركزة على 
 االنفعال مقارنة بأقاربو ذوي العدوانية ادلنخفضة.

 راىقني ذوي العدوانية ادلرتفعة، ادلتوسطة، وادلنخفضة، يف تقدير الذات.ـ وجود اختبلف دال إحصائيا بني ادل

 التعليق على الدراسة: -

تؤكد ىذه الدراسة إىل وجود عبلقة بني تقدير الذات والعدوانية وأن األفراد الذين لديهم سلوك عدواين مرتفع 
 نفعال.أو متوسط يكونون أكثر وجودا إىل استعمال اسًتاتيجيات ادلركزة على اال
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 :دراسة أحمد عبد اهلل 

 الضبط النفسي وعبلقتو بالسلوك العدواين. بعنوان:

ىدفت الدراسة إىل الكشف عن عبلقتو مصدر الضبط النفسي بالسلوك العدواين  أهداف الدراسة: -
 منحنني:

 ـ بيان عبلقتو مصدر الضبط بالسلوك العدواين.

 الضبط. ـ التعرف على مستويات السلوك العدواين وفقا لوجهة

ـ التعرف على الفروق يف وجهة الضبط لدى أصحاب السلوك العدواين وفقا دلتغري اجلنسية، والصف الدراسي 
 والعمر، ونوع الشعبة الدراسية.

 عينة الدراسة: -

طالب من طبلب مدارس ادلرحلة الثانوية للبنني للصفوف ادلختلفة مبدينة  1430تكونت عينة الدراسة من 
مدارس بواقع مدرستني من كل  %10اختيارىا بأسلوب العينة العنقودية العشوائية موزعني على الرياض وقد مت 

 مركز إشرايف، ومت اختيار ىذه ادلدارس بطريقة عشوائية من ادلراكز ادلنتشرة يف مدينة الرياض.

 أداة الدراسة: -

" يف دراستو بعنوان العبلقة ترقى ىذه الدراسة استخدام مقياس مصدر الضبط لروتر "عبد الرمحن زلمد سيديا
بني مصدر الضبط ومفهوم الذات لدى الطالب جلامعي، واألداة الثانية مقياس السلوك العدواين "البص" 
والذي ترمجو وقنتو على البيئة السعودية كلل من "معتز سيد عبد الو" وصاحل عبد اهلل أبو غباة" يف دراستهم 

 مية مقارنة.بعنوان أبعاد السلوك العدواين دراسة عا

 نتائج الدراسة: -

وجود فروق الذات داللة إحصائية بني السلوك العدواين وموضع الضبط النفسي داخليا وخارجيا لصاحل الضبط 
 الداخلي.
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ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية لضبط النفس والتقدير يف العام ادلاضي لصاحل أصحاب التقدير ادلمتاز، 
اجلامعي فما فوق ومستوى تعليم األم لصاحل الثانوي فما دون وادلنطقة لصاحل ومستوى تعليم األب لصاحل 

 منطقة مشال الرياض.

ـ وجود فروق الذات داللة إحصائية لسلوك العدواين واجلنسية لصاحل الطبلب السعوديني والتقدير يف العام 
يكتب" ومستوى تعليم األم ادلاضي لصاحل أصحاب التقدير الضعيف، ومستوى تعليم األب لصاحل "من يقرأ و 

لصاحل "اليت تقرأ وتكتب" وسجن أحد أفراد األسرة لصاحل منسجمني أحد من أفراد أسرتو واحلكم على أحد 
 أفراد األسرة لصاحل من حكم على أحد من أفراد أسرتو.

 التعليق على الدراسة: -

وانية، وأن األفراد الذين يتمتعون تؤكد ىذه الدراسة إىل وجود عبلقة بني ضبط الذات ادلنخفض واألفعال العد
 بضبط نفسي أو ذايت مرتفع يكونون أكثر قدرة على التحكم والسيطرة على سلوكهم.

   :دراسة معتز سيد عبد اهلل، صالح عبد اهلل أبو عباة 

 بعنوان: أبعاد السلوك العدواين، دراسة عامية مقارنة.

 أهداف الدراسة:  -

 العبلقة بني أربعة أبعاد للسلوك العدواين. ىدف الدراسة إىل الوقوف على طبيعة

 عينة الدراسة: -

 طالب موزعني على ادلراحل التعليمية الثبلثة ادلتوسطة والثانوية واجلامعية. 573تكونت عينة الدراسة من 

 أداة الدراسة: -

 مت استخدام مقياس "بص وبريي" لقياس األبعاد األربعة للسلوك العدواين.

 نتائج الدراسة: -

 ـ كشفت الدراسة أن العدوان رلال عام تنظمو األبعاد األربعة اآلتية:
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 الغضب والعداوة والعدوان اللفظي والعدوان البدين.

ـ كشفت الدراسات عن وجود عبلقة اجيابية بني أبعاد العدوان األربعة النوعية، فأشارت نتائج معامبلت 
وقد ارتباط الغضب بالعدوان البدين  0.001تفعة تعدت االرتباط بني ىذه األبعاد األربعة إىل ذات داللة مر 

 ارتباطا واضحا بينما كان ارتباط الغضب بالعدوان اللفظي أقل من ادلتوقع.

ـ وجود فروق بني اجملموعات الثبلثة اليت أجريت عليها الدراسة، وىي ادلرحلة ادلتوسطة، وادلرحلة الثانوية وادلرحلة 
 ربعة للسلوك العدواين. اجلامعية يف انتظام األبعاد األ

 التعليق على  الدراسة: -

تشري ىذه الدراسة إىل وجود مكونات للسلوك لعدواين تتمثل يف الغضب والعداوة والعدوان اللفظي والعدوان 
 البدين وختتلف تلك ادلكونات باختبلف ادلرحلة الدراسية.

 :دراسة حسين التامل والسيد سليفان 

 بعنوان: السلوك العدواين وإدراك األبناء لبلجتاىات الوالدية يف النشئة االجتماعية الدراسة التنبؤية. 

 أهداف البحث: -

 الكشف عن العبلقة بني السلوك العدواين وبني االجتاىات الوالدية يف التنشئة االجتماعية كما يدركها األبناء. 

 العينة: -

 سنة. 25ـ 17إناث أعمارىم ما بني  109ذكور  140 .تالطالب وطالبة من جامعة السلطا 299

 األدوات: -

  FAFقائمة جورج العدوانية 

 ـ قياس االجتاىات الوالدية يف التنشئة، زلمد عماد الدين، رشدي فام.
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 النتائج: -

 ـ إمكانية التنبؤ بوجود السلوك العدواين ادلتمثل يف عامل االستشارة من خبلل معرفة االجتاه الوالدي ضلو
 التسلط يف تنشئة األبناء.

ـ أمكن التنبؤ بالسلوك العدواين ادلتمثل يف عامل العدوان الذايت العدوان الدفاعي والعدوان التلقائي من خبلل 
 معرفتو اجتاه اآلباء ضلو التسلط واإلمهال يف نشئة أبناءىم.

 لتسلط واإلمهال يف تنشئتهم ألبنائهم.ـ أمكن التنبؤ بالدرجة الكلية للعدوان من خبلل معرفة اجتاه اآلباء ضلو ا

ـ إمكانية التنبؤ االجتاىات اليت مييل إليها لآلباء يف تنشئة أبناءىم من خبلل معرفتها لؤلساليب العدوانية بني 
 البنني والبنات يف بعد الدرجة الكلية للعدوانية.

 التعليق على الدراسة: -

بني االجتاه الوالدي ضلو التسلط وتنشئة األبناء واإلمهال تنشئتهم  تشري الدراسة إىل وجود عبلقة إرتباطية
 والسلوك العدواين لديهم وأن ذلك ال خيتلف البنني والبنات.

   :الدراسات األجنبية 
  9931دراسة كريمب crump 

 بعنوان: معرفة اجتاىات طبلب ادلدارس الثانوية ضلو استخدام السلوك العدواين.

 هدف الدراسة: -

 ىدفت الدراسة إىل التعرف على االجتاه العام للطلبة ضلو السلوك العدواين حىت يتم مواجهة العدوان.

 عينة الدراسة: -

الباحثة باختيار عينة متعددة الطبقات الختيار ادلنازل اليت مشلتها الدراسة حيث كان عدد رلتمع  قامت
( منزل 2360منزل ومن ىذه ادلنازل ادلختارة كان ) 7000( منزل وعينة الدراسة بلغت 67266الدراسة )

 لديهم ثياب تنظيف عليهم الشروط اخلاصة بادلشاركة يف ىذه الدراسة.
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 سة:نتائج الدرا -

إن مستوى االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة يلعب دورا ىاما يف تشكيل االجتاىات ضلو استخدام العنف وأن 
الشباب الذين ينحتون لؤلسر ذات ادلستوى االقتصادي واالجتماعي ادلتوسط أقل توجها الستخدام العنف من 

 الشباب الذين ينتمون ألسر فقرية أو ذات دخل زلدود.

دم وجود داللة إحصائية على أن الشباب الذين يسكنون يف ادلناطق احلضرية أكثر توجها ضلو تشري النتائج بع
 السلوك العدواين من الشباب الذين يسكنون يف ادلناطق الريفية.

 التعليق على الدراسة: -

جتماعية تشري نتائج ىذه الدراسة إىل أمهية ادلستوى االقتصادي واالجتماعي لؤلسرة والذي يؤثر يف التنشئة اال
 لؤلبناء وأن ادلستوى االقتصادي واالجتماعي ادلنخفض يلعب دورا كبريا يف ميل األبناء للتصرفات العدوانية.

  9761دراسة باندورا وآخرون 

 العدوان لدى ادلراىقني. بعنوان:

 أهداف الدراسة: -

 العبلقة العاطفية بني الوالدين واألبناء ادلراىقني العدوانية والفرق بينها وبني العدوانية. معرفة

 العينة: -

 مراىقا. 26سجل ذلم ضد اجملتمع، عينة ضابطة من  26مراىقا من الذكور  152

 األدوات: -

 ادلقابلة مع األب األم األطفال على حدة.

 اختيار تثبيت الذكاء: -

 عية الثقافية والسن.بيانات احلالة االجتما
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 :النتائج -

إن العصبية العدوانية يفتقرون لؤلحلان يف عبلقاهتم العاطفية مع والديهم ولذا الصبية العدوانيون يلجئون أكثر 
 لطرف أخر مثل: التحكم، والسخرية، والعقاب اجلسدي واحلرمان من احلقوق.

 اطفي مع األبناء يف مراحل الطفولة األوىل.أباء الصبية العدوانيون مل يعطوا أي وقت نسبيا للتعامل الع

 التعليق على الدراسة: -

 تشري ىذه الدراسة إىل أمهية التعامل العاطفي مع األبناء وخاصة يف مراحل الطفولة األوىل.

 الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت القلق لدى المراهق: 7-2
 :الدراسات العربية 

بني تقدير الذات والقلق والتحصيل الدراسي لدى ادلراىقني من اجملتمع عنوان: منوذجية العبلقة السببية 
 السعودي.

 هدف الدراسة: -

 حاولت الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية:

 ـ إىل أي مدى خيتلف ادلراىقون الذكور عن اإلناث يف اجملتمع السعودي يف درجة تقديريهم للذات؟

 ى ادلراىقني يف اجملتمع السعودي بدرجة القلق لديهم؟ـ إىل أي مدى يرتبط التحصيل الدراسي لد

ـ ىل من شلكن وضع منوذج لعبلقة السببية بني كل من التحصيل الدراسي والقلق وتقدير الذات لدى ادلراىقني 
 يف اجملتمع السعودي؟

 عينة الدراسة: -

تلميذ  147مكة ادلكرمة اعتمدت الدراسة على عينة من تبلميذ وتلميذات هناية ادلرحلة ادلتوسطة مبدينة و 
عاما ولقد  15.2عاما بينما بلغ متوسط عمر اإلناث  15.4تلميذة حيث بلغ متوسط عمر الذكور  144
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مت اختيار العينة بالطريقة العشوائية من بني التبلميذ والتلميذات يف هناية ادلرحلة ادلتوسطة مبدينة مكة ادلكرمة 
 ادلستوى االقتصادي أو االجتماعي أو نسب الذكاء. ىذا ومل يشًتط يف العينة شروط خاصة مثل:

 أدوات الدراسة: -

اعتمدت الدراسة على مقياس القلق الصريح وىو أداة تستخدم يف قياس القلق لدى األطفال وادلراىقني وقد 
دلكرمة يف قام الباحث بنقل ادلقياس إىل العربية ليناسب عينة من ادلراىقني يف هناية ادلرحلة ادلتوسطة مبدينة مكة ا

ادلملكة العربية السعودية ومقياس التقدير الذات إعداد "رونالد شيفي" وىي أداة تستخدم لقياس تقدير الذات 
 جياب علها بوضع عبلمة حتت ادلفردة اليت ال تتفق مع ما يشعر بو. 45لدى ادلراىقني، وتتكون األداة من 

 من أىم نتائج الدراسة. نتائج الدراسة: -

ق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث من تبلميذ ادلرحلة ادلتوسطة يف درجة تقديريهم ـ ال توجد فرو 
 للذات أو األبعاد ادلكونة لو.

 ـ يرتبط التحصيل الدراسي لدى كل من الذكور واإلناث يف هناية ادلرحلة ادلتوسطة سلبيا مع درجة القلق لديهم.

 الدراسي لدى ادلراىقني يف اجملتمع السعودي. ـ أن القلق تأثريا سلبيا مباشرا على التحصيل

ـ أن بعض مكونات تقدير الذات كتقدير ادلراىق لذاتو كقيمة يف احلياة والتكيف ادلدرسي ليست بينها وبني 
 التحصيل لدراسي عبلقة سببية. 

 التعليق على الدراسة: -

ية أنو ال توجد فروق ذات داللة أظهرت الدراسة وإذ كان موضوعها ال يرتبط مباشرة مبوضوع الدراسة احلال
 إحصائية بني الذكور واإلناث من تبلميذ ادلرحلة ادلتوسطة يف درجة تقدير الذات أو األبعاد ادلكونة لو.

 دراسة: بعنوان الصراع النفسي االجتماعي مل ادلتمدرس وعبلقتو بظهور القلق.

 هدف الدراسة: -

 مراىق ادلتمدرس وظهور القلق.معرفة إذا كان ىناك عبلقة بني الصراع النفسي لل
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 أدوات الدراسة: -

 مقياس القلق لسبيلرجز استبيان الصراع النفسي االجتماعي. 

 عينة الدراسة: -

يف منتصف شهر  دتت الدراسة على مستوى أربع ثانويات على مستويني األوىل الثانوي والثانية بوالية تيزي وزو
على ادلراىقني ادلتمدرسني يف الثانوية اللذين تًتاوح  2010إىل غاية منتصف شهر مارس  2010فيفري 

 سنة(  18ـ15أعمارىم من )

 نتائج الدراسة: -

توصلت إىل أن ىناك عبلقة ارتباطية موجبة بني الصراع النفسي للمراىق ادلتمدرس وظهور القلق وىذا يعين أنو 
 الصرع لدى ادلراىقني ازداد ظهور القلق لديو.إذا كان 

 تعليق على الدراسة:ال -

 تشري ىذه الدراسة أن ىناك عبلقة بني الصراع النفسي للمراىق ادلتمدرس وظهور القلق.

 تعقيب على الدراسات:ال -8

 تكشف الدراسات اليت اعتمدت عليها الدراسات عن ندرة الدراسات العربية. 

 فيما يخص موضوع الدراسة: -

أثبت بعض الدراسات أن برامج التدريب على الضبط النفسي عن طريق تقدمي التعليمات للذات هبدف 
  .الضبط الداخلي )دراسة الثنيات(

اعتمدت غالبية الدراسات السابقة يف تقدير السلوك العدواين وتقدير لقلق على استخدام مقاييس تقدير 
 راسة احلالية.السلوك وتقدير القلق وىذا ما اعتمدت عليو الد

 ـ اعتمدت بعض الدراسات يف تقديرىا للسلوك على مظهرين أساسني 

 السلوك العدواين للفظي، والسلوك العدواين غري اللفظي/ عبد اهلل أبو عباة.
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 :تمهيد

يعترب القلق أحد ادلشاعر السلبية يف تكوين النفس البشرية وىي يعٍت اإلحساس باخلطر وعدم االطمئنان 
نكاد نعد عليها يف معظم االضطرابات النفسية والعقلية، فالقلق ىو حالة من عدم االتزان النفسي  ةوىو االستجاب

وىو أيضا حالة انفعالية ناذبة عن توقع هتديدا ما أو خطر معُت حيث يضع الفرد يف حالة تستوجب منو استثمار  
 كامل طاقتو هبدف زلاولة اسًتجاع والتحكم يف توازنو.

دت واختلفت تعاريف القلق عند الباحثُت وعلماء النفس وىذا راجع إىل اختالف تعد تعريف القلق: .1
 التوجهات النظرية لديهم.

  تعريف فرويدS. Freud:  ،ىو نوع من االنفعال ادلؤمل يكتسبو الفرد خالل ادلواقف اليت يصادفها
أو الغضب أو الغَتة، دلا يسببو  باإلحباطفهو ؼلتلف عن بقية االنفعاالت األخرى غَت السارة كالشعور 

)أديب اخلالدي، من تغَتات جسمية داخلية ػلسبها الفرد وأخرى خارجية تظهر على مالزلو بوضوح. 
2002 :111) 

 مستويات القلق: هناك ثالثة مستويات للقلق: .2

 . المستوى المنخفض للقلق:2-1

وترتفع لو احلساسية لألحداث اخلارجية كما تزداد قدرتو على مقاومة  ػلدث حالة من التنبيو العام للفرد
اخلطر ويكون الفرد يف حالة ربفز دلواجهة اخلطر يف البيئة اليت يعيش فيها الفرد، وذلذا يكون القلق يف ىذا ادلستوى 

 إشارة يف إنذار خلطر وشك الوقوع.

 . المستوى المتوسط للقلق:2-2

السيطرة حيث يفقد السلوك مرونتو وتلقائية ويستوي اجلمود األكثر ألفة  يصبح الفرد أقل قدرة على
وبالتايل يصبح كل شيء جديد مهددا وتنخفض القدرة على االبتكار ويزداد اجلهد ادلبذول للمحافظة على 

 السلوك ادلناسب يف موقف احلياة ادلتعددة.
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 . المستوى المرتفع للقلق:2-3

زر آيم السلوكي للفرد وػلدث تكوين إىل أساليب أكثر بدائية وينخفض التػلدث اضمحالل واهنيار للتنظ
 (110: 2001)عبد احلميد زلمد شاذيل، والتكامل اطلفاضا كبَتا يف ىذه احلالة. 

 القلق إىل عدة أنواع أعلها ما يلي: يقسم الباحثون أنواع القلق: .3
فرويد صاحب مدرسة التحليل النفسي الذي صنفو و القلق ما جاء بأفضل تصنيفات التقسيم األول:  3-1

 :إىل ثالثة أنواع
  القلق الموضوعي: -

أيضا بالقلق الواقعي، وىو قلق شعوري أقرب إىل مفهوم اخلوف العادي إذ يدرك الفرد مصدر خارجي يف  ويسمى
ومن أمثلتو القلق الذي يعًتي الفرد نتيجة بيئتو يتهدده، وردبا يكون ىذا ادلصدر واقعيا فعليا أو متوقعا زلتمال، 
وظيفة إعداد كون للقلق يف ىذه احلالة ياختبار أجري لو، فهذا القلق ينتج عن إدراك الفرد خلطر ما يف بيئتو، و 

بالقضاء عليو أو ذبنبو، أو بإتباع أساليب دفاعية وتوجيهية للسلوك، فهو يساعدنا على الفرد دلقابلة ىذا اخلطر 
بشأهنا وؽلدنا بالقدر الالزم من التحفز للتحرير الطاقة النفسية وتكريسها  التنا وازباذ القرارات الالزمةربديد مشك
 ادلشكالت وذبنب اخلطر.جهة اوتركيزىا دلو 

  القلق العصابي: -

يتميز القلق العصايب )ادلرضي( بأن مصدره داخلي وأسبابو ال شعورية ومكبوتة معروضة وال تناسب مع الظروف 
فهو يستثار عند إدراك الفرد بأن غرائزه قد ذبد منفذا ذلا التوافق واالنتاج والتقدم، اليت تدعوا إليو، كما أنو يعوق 

 ت الغريزية اليت البالتغلب على الدفاعات "األنا" وإشباع النزوا كبوتاتوماخلارج أي أنو ينشأ عندما يهدد "اذلو" و 
والذي يستعمل احليل  م بإنذار األنا"وبالتايل القلق يقو طرف "األنا  على" واليت يتم كبتها مناألنا األيوافق عليها 

 من أجل مواجهة ادلوقف ادلولد للضيقة الدفاعي

 القلق الخلقي: -

الشخص والعامل اخلارجي أي أنو ناتج عن  داخل الشخص، وليس الصراع بُت ػلدث نتيجة الصراع الذي ػلدث 
ضمَت الشخص خوفو منو قيامو بسلوكات زبالف عادات وتقاليد اجملتمع الذي يعيش فيو، والقلق اخللقي كامن 
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اليت تنسجم مع القيم  الشخص وعادة يظهر عقب حاالت اإلحباط ادلرتبطة "باألنا األعلى"يبة كداخل تر 
 (.21، 20: 2001جتماعية. )فاروق السيد عثمان، اال

أول من أشار إىل تصنيف القلق إىل حالة  Catel (1610)ل تكان الباحث كا :التقسيم الثاني 3-2
 يف إطار نظري.( ىذه التفرقة ووضعها 1622) Spielbergerوسط، وتابع الباحث سيلربجر 

  قلق حالة: -

عات اليت تثَت ىذا القلق واختفاء ىذه و لو إذا تعرض ألحد ادلوضيشَت إىل وضع طارئ وقيت عند الفرد، ػلدث 
ادلوضوعات بالقضاء عليها واالبتعاد عنها تنتهي حالة القلق وتتفاوت ىذه احلالة حسب درجة التهديد أو اخلطر 

 اليت يدركها الفرد واليت ػلتويها ادلوقف ادلهدد

 قلق سمة: -

شخصية الفرد أي أن القلق ادلستشار يف ىذه احلالة يكون مرتبط  تتميزيشَت إىل أساليب استجابية ثابتة نسبيا 
اليت سبيزه، وىذا النوع  وق الفرديةر الفرد والفأكثر بشخصية بشخصية الفرد ولذا يرتبط التفاوت يف درجة القلق مسة 

 (.10، 6: 2006س شكشك، نكثر ارتباطا بالصحة النفسية للفرد )أىو األ قمن القل

 القلق: أسباب -4

 األسباب الوراثية: 4-1

يولوجية، فليس غريب أن ة عمل الوظائف وبعض اآلليات الفيز القلق عند األفراد يعتمد على كيفي إن مستوى
من اخلصائص اجلسمية كلون العينُت مثال، ويبدو أن ثَت كتكون ىناك فروق وراثية بُت األفراد كما ىو احلال يف  
أكثر العوامل أعلية يف ربديد القلق ىذا ما يبينو الدراسات العوامل الوراثية ذلا دور مهم بل ومن احملتمل أن يكون 

ائم ادلختلفة أن الوراثة تلعب الدورا ىام واألساسي يف االستعداد للقلق، قد دلت النتائج أن نسبة القلق يف التو 
يف  % 1بينما تصل إىل  % 00ادلتشاهبة اليت تعد متماثلة يف كل اجلوانب بسبب توفر الطبيعة نفسها تصل إىل 

أن نسبة شلن يعانون من يف أباء وإخوة مرضى القلق كما دلت النتائج أيضا % 10التوائم غَت ادلتشاهبة وحوايل 
 (.100: 2001هلل، مسات القلق بُت حاالت غَت ادلتشاهبة. )رلدي أمحد عبد ا
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 أسباب نفسية اجتماعية: 4-2

إىل الصراعات الداخلية الالشعورية زبتلف نظرة الباحثُت إىل األسباب النفسية واالجتماعية فأرجع فرويد القلق 
 واليت ىي عبارة عن قوى داخلية تتصارع مع بعضها البعض ويؤدي تصارعها إىل ظهور األعراض ادلرضية، أما أدلر 

Adler  فقد ارجع القلق إىل شعور الفرد بالنقص وزلاولة التفوق، ويشَت الباحث ايريك فرومE. Froom  إىل
ورانك تمن جانب الوالدين، ويذىب الباحث أو  د واالستقاللينشأ نتيجة الصراع بُت احلاجة للتفر أن القلق 

Autarrank .إىل أن القلق يرجع إىل حسمو ادليالد 

أما أنصار ادلدرسة السلوكية مثل الباحث دوالر، ميلر، بافلوف فَتجعون اضطرابات السلوك عاصة واضطراب 
القلق خاصة إىل تعلم سلوكيات خاطئة من البيئة اليت يعيشون فيها وتساىم الظروف االجتماعية اليت ينشأ فيها 

كما تلعب الضغوط البيئية دورا ىاما يف ،  الطفل إىل تدعيم تلك السلوكيات والعمل على استمرارىا وبقائها
 حدوث أي اضطرابات أو تفاعلو وىناك نوعُت من الضغوط وعلا:

أو طالق ...  مثل فقدان: وظيفةالذي تسببو األشياء اليت زبتل أو تدخل يف البيئة  :الضغط المباشر -
 اخل.

الذي يرتبط بالصراع بُت قوتُت متعارضتُت مثل الرغبة الشديدة يف عمل شيء،  الضغط غير المباشر: -
وال   ضروريةمعُت مع ربرمي قوي يف نفس الوقت، وذبدر اإلشارة ىنا إىل أن الضغوط صلدىا قد ال تكون 

مع وجود استعداد مرضي وغياب عوامل ادلقاومة ؽلكن  اشتدتكافية إلحداث االضطراب، ولكنها إذا 
 (.02-01: 2001د من أو تعجل من ظهور االضطراب. )حسن فايد، أن نزي

 مواقف الحياة الضاغطة: -

كالضغوط احلادة النامجة عن ظلط احلياة احلديثة والتغَتات ادلتتابعة، والبيئة القلقة ادلشبعة بعوامل اخلوف واذلم  
 وعدم التفكَت يف ادلستقبل: ومواقف الضغط والوحدة واحلرمان

والتفكَت يف ضغط احلياة العصرية ؤدلة لك اسًتجاع اخلربات ادلاضية ادلىذا العامل، القلق اإلنسان ويساعد ذ يسبب
 .( www.arapsychlogu.com)وطموح اإلنسان وسعيو ادلستمر ضلو ربقيق ذاتو وإغلاد معٌت لوجوده. 

 

http://www.arapsychlogu.com/
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 أعراض القلق: -5

 األعراض النفسية: 5-1

 نوبة من اذللع التلقائي. -

 االكتئاب وضعف األعصاب. -

 االنفعال الزائد. -

 عدم القدرة إىل االدراك والتمييز. -

 نسيان األشياء. -

 اختالط التفكَت. -

 زيادة ادليل إىل العدوان. -

 األعراض الجسمية: 5-2

 ضربات زائدة أو سرعة يف دقات القلب. -

 نوبات الدوخة واالغماء. -

  اليدين أو الذراعُت أو القدمُت.تنميل يف -

 غثيان أو اضطراب ادلعدة. -

 يف الصدر. الشعور بأمل -

 فقد السيطرة على الذات. -

 نوبات العرق اليت تتعلق باحلرارة أو الرياضة البدنية. -

 سرعة النبض أثناء الراحة. -

 األحالم ادلزعجة. -

 (.00: 1002التوتر الزائد. )الدكتور فاروق السيد عثمان،  -
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 النظريات المفسرة للقلق: -6

 نظرية التحليل النفسي: 6-1

 :S. Freudفرويد  -

وضع الباحث فرويد عدة نظريات يف القلق، ففي نظرية األوىل، رأى أن القلق يتولد من الكبت، فالذين يعانون 
الطاقة من الكبت اجلنسي يتكون من القلق، كما أكد فرويد أن الدوافع اجلنسية عندما تتعرض للحرمان تتحرك 

اجلنسية الكامنة ورائها إىل القلق، وىذا األخَت ناتج عن تعرض الفرد حلالة اخلطر، وادلكون األساسي ذلذا اخلطر 
ىو زيادة التنبو واالثارة، دون أن يكون للفرد القدرة على السيطرة، وقدرة الفرد السيطرة على دوافعو الغريزية زبتلف 

 (.81: 2991، د الزراباختالف مراحل النمو. )فيصل زلمد خَت

يرى فرويد بأن القلق عند الطفل يعود إىل غياب الشخص ادلرغوب، مث الطفل الصغَت الذي يرغب يف أمو، فإنو 
يشعر بأن ىذا خطأ، فينشأ القلق من خالل اإلحساس بالذنب واخلوف من أن يعاقب بسبب أفكاره السيئة، 

 .(Pascal Mason, 2004 : 182ويتعرض لبًت عضوه الذكري.  )

 :ينكارن هور  -

تعتقد ىورين أن الطبيعة اإلنسانية قابلة للتغَت ضلو األفضل، فهي تعترب من العلماء ادلتفائلُت بقدرات وإمكانيات 
اإلنسان ضلو التقدم واالرتقاء، وتعتقد ىورين أن الثقافة من شأهنا أن زبلق قدرا كبَتا من القلق يف الفرد الذي 

جتماعية ذلورين أظهرت مفهوما أوليا عندىا ونعٍت بو مفهوم "القلق األساسي" وقد يعيش يف ىذه والنظرية اال
 عرفت ىورين القلق بقوذلا "إنو اإلحساس الذي ينتاب الطفل لعزلتو وقلة حبلتو يف عامل ػلفل بالتوتر والعدوانية".

للشخصية، كما ترى أن القلق يرجع وترى ىورين أن القلق استجابة انفعالية تكون موجهة إىل ادلكونات األساسية 
إىل ثالثة عناصر ىي: الشعور بالعجز، والشعور بالعدوان، والشعور بالعزلة وتعتقد ىورين أن القلق ينشأ من 

 العناصر التالية:

ككها وشعور الطفل بأنو شخص منبوذ يف ادلنزل يعترب أىم مصدر فانعدام الدفء العاطف يف األسرة وت -
ا يتفق مع ما ذىب إليو "بورجان" من أن الطفل ادلنبوذ غالبا ما يعترب عن مشاعر من مصادر القلق، وىذ

الذل بأشكال سلتلفة، كما دلخاوف واالنعزال وقد تكون ىذه األساليب إما تدمَتية، أو عدوانية أو 
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 استجابة ، أو انطوائية، وىذا بدوره يؤثر على ذكاء الطفل وأدائو  شلا يسبب لو الفشل يف دراستو.

ادلعاملة اليت يتلقاىا الطفل ذلا عالقة وطيدة بنشأة القلق، فنوع العالقة بُت الوالدين عامة واألم خاصة، ذلا  -
 انعكاس على ظهور حاالت القلق عنده.

هاما إغلابيا يف نشأة القلق عنده دلا هبا من تعقيدات ومتناقضات، سالبيئة اليت يعيش فيها الطفل تسهم إ -
و السليم ويؤدي بو غالبا إىل أنواع من عو من النمنباء لطفل ؽلرفض اآل( أن Fieldوتؤكد أحباث فيلد )

االضطرابات السلوكية، فالقلق يف نظر ىورين يرجع بصورة أساسية إىل عالقة الفرد باآلخرين ويزداد ىذا 
 مع الزمن بسبب ما يسود اجملتمع من تعقيد يف القيم الثقافية بل ومن تناقض بينهما.

 ك:عند أتوران -

القلق على أساس الصدمة األوىل وىي صدمة ادليالد، فانفصال الوليد عن األم ىو الصدمة األوىل  كنيفسر أتورا
اليت تثَت لديو القلق األوىل، فالفطام يستثَت لدى الطفل ألنو يتضمن انفصاال عن ثدي  األم، والذىاب إىل 

ل عن األم. لق ألنو يتضمن االنفصاادلدرسة يثَت القلق ألنو يتضمن االنفصال عن األمر وكذلك الزواج يثَت الق
ك ىو اخلوف الذي يتضمن ىذه االنفصاالت ادلختلفة، ويذىب أوتورانك إىل أن القلق فالقلق يف رأي أوتوران

األوىل يتخذ صورتُت تستمران مع الفرد يف مجيع مراحل حياتو، علا: خوف احلياة وخوف ادلوت. إن خوف احلياة 
عن عالقاتو وأوضاعو، أما خوف ادلوت فهو  باالنفصاللفردي الذي يهدد الفرد ىو قلق من التقدم واالستقالل ا

قلق من التوتر وفقدان الفردي وضياع الفرد يف اجملموع أو خوفو من أن يفقد استقاللو الفردي إىل حالة االعتماد 
 (.10، 11: 1002على الغَت. )دكتور فاروق السيد عثمان، 

 عند آدلر: -

لصغَت يشعر عادة بصعفو وعجزه ونقصو بالنسبة إىل أشقائو الكبار ووالديو واألشخاص ويرى آدلر أن الطفل ا
البالغُت بصفة عامة، وؽلهد ىذا الشعور بالنقص إىل قيام الفرد بالكثَت من احملاوالت للتغلب على ىذا الشعور 

بطو بالناس احمليطُت بو بالنقص، ويتغلب اإلنسان السوي على شعوره بالنقص أو القلق بتقوية الروابط اليت تر 
وباإلنسانية وعلى وجو عام عن طريق العمل االجتماعي النافع وحبة الناس وصداقتهم، ويستطيع أن يعيش دون 

 أن يشعر بالقلق إذا حقق ىذا االنتقاء إىل اإلنسانية.

 أما الشخصيات العصابية فتقوم دبحاوالت تعويضية لغرض التخلص من الشعور بالنقص. )أنس شكشك،
1009: 28.) 
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 النظرية السلوكية: 6-2

وجهة نظر ادلدرسة السلوكية متاببنة لوجهة نظر التحليل النفسي، فالسلوكيون ال يؤمنون بالدوافع الالشعورية، وال 
" "األنا" واألنا األعلى" كما  الشخصية على صورة منظمات "اذلويتصورن الديناميات النفسية أو القوى الفاعلة يف

مثَت جديد بادلثَت األصلي  ارتباطبل إهنم يفسرون القلق على ضوء االشًتاط الكالسيكي وىو  يفعل التحليليون،
ويصبح ىذا ادلثَت اجلديد قادر على استدعاء االستجابة اخلاصة بادلثَت األصلي، وىذا يعٍت أن مثَتا زلايدا ؽلكن أن 

ايد صفة ادلثَت ادلخيف ويصبح قادر على يرتبط دبثَت آخر، من طبيعة أن يثَت اخلوف، وبذلك يكتسب ادلثَت احمل
استدعاء استجابة اخلوف مع أنو يف طبيعتو األصلية ال يثَت مثل ىذا الشعور، وعندما ينسى الفرد ىذه العالقة 
صلده يشعر باخلوف عندما يعرض لو ادلوضوع الذي يقوم بدور ادلثَت الشرطي ودلا كان ىذا ادلوضوع ال يثَت بطبيعتو 

فرد سيشعر هبذا اخلوف ادلبهم الذي ىو القلق، وقد استطع الباحث جوت واطسن أن ؼللق خوفا اخلوف فإن ال
الذي كان يبلغ من العمر إحدى عشر شهر وكان قد تعود اللعب مع أحد  Arbertلدى الطفل الربت 

رؤية الطفل ىذا احليوان دبثَت سليف يف أصلو، وىو مساع صوت عايل  احليوانات التجارب مث شرط واطسن
ومفاجئ، وبعد حدوث االشًتاط أصبح الطفل ؼلاف من احليوان الذي يسر ويفرح لرؤيتو من قبل، ويعترب احليوان 

ا ولكنها يف ىذه التجربة دبثابة ادلوضوعات ادلثَتة للقلق عند الراشدين، مع أهنا كانت موضوعات زلايدة يف أصله
 (.222-220: 1002ارتبطت دبوضوعات مثَتة للقلق. )صربه زلمد علي وآخرون، 

 النظرية اإلنسانية: 6-3

هتتم ىذه النظرية بالقلق أكثر من نظرية التحليل النفسي والنظرية السلوكية فالقلق حسب ىذه النظرية ليس رلرد 
رية التحليلية، أو إنو ليس رلرد استجابة يكتسبها خربة انفعالية ؽلر هبا اإلنسان ربت ظروف خاصة كما تراه النظ

أثناء عملية التعلم كما تراه النظرية السلوكية إن القلق ىو جوىر طبيعة النفس البشرية، فاإلنسان ىو الكائن احلي 
الوحيد الذي يشعر بالقلق ويعاين منو كخربة يومية مستمرة تبدأ ببداية حياتو وال تنتهي إال مع آخر أنفاسو. 

 (.89إػلان فوزي، بدون تاريخ: )

تؤكد ىذه النظرية على خاصية اإلنسان بُت الكائنات احلية لذا ترتكز دراستها على ادلواضيع اليت ترتبط هبذه 
 (.99: 1008اخلاصية: اإلرادة، احلرية وادلسؤولية. )صربه زلمد علي وآخرون، 

دلوت قد ػلدث يف أية حلظة، وأن ادلوت ىو ادلثَت اإلنسان ىو الكائن الوحيد الذي يدرك أن هناية حتمية وأن ا
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 (.03حجلة، بدون تاريخ:  األساسي للقلق عند اإلنسان. )نظام أبو

 النظرية الفيزيولوجية: 6-7

يعتقد أصحاب ىذه النظرية أن االنفعال والتوتر يولدان من تغَتات جسمية وفيزيولوجية والقلق ػلدث نتيجة زيادة 
ملحوظة يف نشاط اجلهاز العصيب اإلرادي بنوعيو السمبتاوي والبارامسيتاوي فتزيد بذلك نسبة األدرينالُت 

بذلك نسبتو، فَتتفع ضغط الدم وتزيد ضربات القلب،  درينالُت يف الدم من تنبيو اجلهاز السمبتاوي، فتزيدأوالنور 
وتزيد نسبة السكر يف الدم، مع شحوب يف اجللد وزيادة إفراز العرق وجفاف احللق مع كثرة التبول ولقد تبُت من 

 أن مركز االنفعاالت موجودة يف الدما  وبالضغط على مستوى النواة اللوزية اليت تعمل ُتأطباء وباحثُت فيزيولوجي
اتصال مع اذليبوتالموس اليت تتلقى التعليمات االنفعالية من طرف النواة اللوزية، مث يعمل على تكيفها ومعاجلتها ب

 (.21: 2910مع ادلنبهات اخلارجية على مستوى مناطق سلتلفة من القشرة ادلخية. )مصطفى غالب، 

 النظرية المعرفية: 6-8

ضطرابات النفسية والعقلية قد يكون عرضا يف إحدى األزمات تعترب ىذه النظرية القلق نقطة بداية بالنسبة لال
أن ادلعتقدات أو األفكار الالعقالنية ؽلكن  Elisادلرضية األخرى، وقد يشتد ويكون مرضيا. يرى الباحث السي 

أن تؤدي إىل إحداث القلق، فالفرد ىو الذي يسبب لنفسو القلق بتزايد لديو عندما يعتقد ذلك الفرد أنو غلب أن 
عترب شخص ذا أعلية وذلك ما يسبب يف ييكون على درجة كبَتة من الكفاءة واإلصلاز ادلنافسة حىت ؽلكن أن 

 إحداث القلق.

أن القلق الذي يشعر بو الفرد يستدعي زيادة ادلنبهات ولذلك فأي حركة أو صوت أو  Beekيرى الباحث بيك 
اخلطر وبالتايل يكون الفرد أفكاره عن اخلطر ادلتوقع  تغَتات يف الوسط الذي يعيش فيو يتم ترمجتها إىل نوع من

ويكون تفكَته مشتتا ومستوىا، ويرتبط تفكَته دبفهومو عن اخلطر، وعالمات ىذا اخلطر أنو يفقد ربكمو اإلرادي 
ادلعريف  يف ادلنبهات اخلارجية وبالتايل يزيد القلق، وىكذا يعترب ادلعرفيُت أن ادلكون الرئيسي لظاىرة القلق ىو اجلانب

 (.J : Boutannier, 1945 : 38/9الذي يشَت إىل أفكار العميل والصور الذىنية ذا الطبيعة ادلهددة )
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 عالج القلق: -7

يعترب القلق من أكثر االضطرابات االنفعالية استجابة للعالج، وؼلتلف العالج حسب شخصية الفرد، ودرجة شدة 
 بذلك عدة أنواع:القلق وكذا اإلطار النظري للمعاجل، فيأخذ 

 العالج التحليلي: 7-1

ينظر التحليل النفسي إىل ادلريض على أنو إنسان يعيش صراعا بُت ثالث قوى وىي: اذلو واآلنا واألنا األعلى 
وترى أن القلق غالبا ما يكون عرضا لبعض االضطرابات النفسية إال أن القلق قد تغلب فتصبح ىي نفسها 

األنا" ادلريض باعتباره اجلزء ادلسيطر على الج النفسي التحليلي إىل تقوية عاضطرابا نفسيا أساسيا. يهدف ال
رغبات ونزوات "اذلو" وادلنسق بينها وبُت ضوابط "األنا األعلى" وتطوير شخصية الفرد وربقيق التوافق باستخدام 

لغرض طريقة التداعي احلر، وىذا من اجل الوصول إىل الكشف على الرغبات ادلكبوتة وتستعمل كذلك ىذا ا
 (.093: 2991ربليل األحالم لتفكيك رموز ادلكبوتات. )جامد عبد السالم زىران، 

 العالج السلوكي: 7-2

يقوم العالج السلوكي على مسلمة بأن القلق ػلدث نتيجة إشراط خربة ماضية حدثت للمريض تثَت لديو القلق 
القلق، لذلك فإن جهد ادلعاجل السلوكي  فمثال كشخص تعرض لعضة كلب يف طفولتو ليال يف الظالم لذلك ارتبط

ينصب على فك ىذا االشًتاط حيث يتم استخدام وسائل العالج السلوكي، كالتحصُت التدرغلي أو الغمر وغَتىا 
وذلك بتدريب مريض القلق على استجابات االسًتخاء العقلي يف حضور مثَتات القلق حضورا واقعيا. )فوزي 

 (. 201: 1000زلمد جبل، 

 ج الدوائي:العال 7-3

ادلتمثل يف األدوية النفسية ادلضارة وادلانعة لشعور الشخص بالتوتر والقلق وىي ىامة للقليل من األعراض احلسية 
ولكن يشك يف ان يكون دبفردىا على حل ادلشكلة مريض القلق ومصَته العقاقَت ادلستخدمة يف العالج تسمى 

ورلموعة  Buspinon Busparومنها عقار  Antianxiety drugsالعقاقَت ادلضادة للقلق والتوتر  
واليت تشمل عقاقَت الفاليوم وأتيفان وعقار  Benzodiaodiazepinesالعقاقَت اليت تندرج ربت اسم 

 (.  www.fiseb.comة الكًتونية اجملانية، بكتليربيوم. )ادل
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 :خالصة

وزلتمال أو رلهودات أو توقع العقاب عموما يعترب القلق أنو انفعال مؤمل مركب من اخلوف وتوقع اخلطر 
أو الشر فالقلق ادلرضي ؼلتلف يف حدثو عن القلق الذي يعًتي الفرد إقدامو على عمل أو موقف جديد أو تصديو 
دلسألة حيوية وىذا القلق إظلا ىو قلق عادي يزول بزوال أسبابو والقلق ادلرضي يقًتن خبوف وفزع الفرد مصدره 

والفرد يعجز عن السيطرة عليو، ومن مث فإن القلق إظلا يهز أركان شخصية الفرد كما  وتكون أسبابو ال شعورية
يظهر القلق كعرض يف كل االضطرابات النفسية والعقلية ويف احلقيقة يعترب العامل األساسي يف نشوء األمراض 

ذه ادلدارس اليت سعت النفسية وىذا ما أكدتو سلتلف مدارس علم النفس ونظرياتو اليت تناولت موضوع القلق، ى
 إىل إغلاد عالج لو فتنوعت طرق قياسو وطرق عالجو وكل معاجل يعاجل القلق حسب اإلطار النظري الذي تبناه.
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 :تمهيد

يلحق الضرر بالذات أو يلعب اجلانب االنفعارل خاصة العدوان دورا كبَتا يف شخصية إنسانية كونو 
 وصراعات نفسية ىو يف غٌت عنها خاصة يف مرحلة ادلراىقة.اىات تاآلخرين شلا يدخل الفرد يف م

 تعريف السلوك العدواني: -1

 تعريف لغوي: 1-1

 .ورد يف لسان العرب؛ أن العدوان يف لغة العرب ىو الظلم وجتاوز احلد 

 تعريف سيكولوجي: 1-2

شخص أو اشخاص آخرين وقد يكون إيذاء فيزيقيا وقد ىو نشاط جترييب من أي نوع وأنو سلوك يستهدف إيذاء 
 (.104: 2005يكون سخرية من شخص آخر. )زلمد عيساوي، 

إيقاع األذى واألدل بالذات أو باآلخرين أو رد فعل يهدف إذل وك يعرب عنو بأي العدواين ىو سلوعليو فالسلوك 
 بتخريب شلتلكات اآلخرين.

  ( 1961)حيث يعرفو أوسكانو  للمتضاربُتتعددت تعريف السلوك العدواين بتعدد أشكالو واجتاىات
اليت تتضمن عنصر التدمَت وسوء النية حيال اآلخرين ىذه ادلشاعر ؽلس  بأنو كل ادلشاعر والدوافع

 (.12: 1961،أوسكانو ىت الصور )االفصاح عنها يف ش
  أما باصBuss نيا، مباشر أو يا وبدنيا، صرػلا أو ضموان على أنو سلوك يصدره الفرد لفظفيعرف العد

إحلاق أذى بدين أو مادي أو نقص لشخصية غَت مباشر ناشطا أو سلبيا ويًتتب على ىذا السلوك 
 (.50: 1999صاحب السلوك نفسو أو اآلخرين. )وفيق صفوت سلتار، 

 ز بيركويBerkouiz (1962.) 

 األذى ببعض األشخاص أو ادلوضوعات. هتدف إذل إحلاقيرى أنو السلوك الذي 
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  روبرت سَتزRobert sears  شخص فالعدوان حدث يقصد بو الطفل عمدا إيذاء شخص أو أي
آخر وذلذا فبل يعترب ضرب اللعبة دون قصد عدوانا، وضلن ال ؽلكننا مشاىدة القصد والغاية وفقا دلا 

 (.50شاىدناه. )نفس ادلرجع السابق: 
 السلوك العدواني: أنماط -2

 اختلفت تصنيفات السلوك العدواين من باحث ألخر حيث صلد.

 العدواني إلى: ( السلوك 1961باص والذي صنف ) 2-1
  :عدوان بدنيPhysicol aggression :  وىو اذلجوم ضد اآلخرين باستخدام أعضاء اجلسم

 .مثل )السكُت، ادلسدس أو العصا( اآلالتأو 
 ي عدوان لفظVerbal  aggression :  ألفاظ حسية أو مؤذية لشخص آخر.وىو توجيو 
  مباشر وغير مباشر عدوانDirect versus, indirect aggression:  ىذا النوع من

يكون باستخدام احلالة اللفظية مثل استخدام يا، والعدوان الغَت مباشر يكون بدنيا أو لفظ  العدوان
الشائعات السيئة يف عدم وجود الشخص، والعدوان الغَت مباشر بدنيا مثل إشعال حريق يف بيت شخص 

 شلتلكاتو.  ما وبذلك تسبب لو آذى بتدمَت
 .والعدوان ادلباشر على عكس العدوان غَت مباشر فهو موجو إذل الشخص مباشرة 
 ثبلث أقسام:( السلوك العدواين إذل 1961الخرون )وا  ندوراكما صنف با -
 .ي * عدوان موجو ضلو ادلمتلكاتعدوان بدين * عدوان لفظ -

 :إذل : صنف السلوك عدواين (Ceony Nor Mouiell( )1967كوني نورمانيل ) 2-2

 عدوان موجو اآلخرين * عدوان موجو ضلو الزمبلء * عدوان موجو ضلو النفس.

 ( إلى:1968ويقسمو أحمد محمد مطر ) 2-3
 رية، مثل )السخ ةناسبية غَت مخدمو الطبلب من كلمات وتعابَت لفظتيس قصد ماوي ي:عدوان لفظ

األشخاص بعضهم  والفنت بُت )تبادل الشتائم( وإثارة الشائعات  لفظيال التنابز باأللفاظ، االستهجان
 البعض(.
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 :الطبلب القوة البدنية هتدف إذل ها واستجابات العداء اليت سيستخدم فيأفعال ويقصد بو  عدوان بدني
 معلمُت(–األذى باآلخرين )زمبلء، أصدقاء، أخوة  قاعإي
 :تبلف أو االستحواذ عليها شلتلكات اآلخرين باإلد بو إيقاع األذى على ويقص عدوان على ممتلكات

 خرى.أبالقوة أو دون علم أصحاهبا أو ينقل ادلمتلكات إذل أماكن 
 :ويقصد بو توجيو الطبلب اللوم إذل أنفسهم واإلضرار مبصاحلهم الذاتية  عدوان موجو نجد الذات

 بأن يف ذلك إرضاء لآلخرين الذين يعرضون لعدواهنم. اعتقاد
 العدواني:وك عناصر السل -3

أن السلوك العدواين يتكون من ثبلثة عناصر ىامة ىي )الفاعل للسلوك/ الفعل  1987حسب "صلوى شعبان" 
 ( ادلفعول بو. نفسو /السلوك

يقوم أن نطلق عليو ادلعتدي وىو إما أن يكون فرد كن ىو ادلسبب للعدوان ودت عل للسلوك:الفا . أ
 ء أو مجاعة تقوم باالعتداء.باالعتدا

أي الذي وقع عليو العدوان ودتكن أن تطلق عليو ادلعتدي عليو والذي حدث لو الضرر  المفعول بو: . ب
 واألذى وىو إما أن يكون إخوة/ زمبلء/ نفس .. اخل.

وىو السلوك العدواين نفسو وىذا السلوك إما أن يكون سلوك عدواين بدين واقعي مباشر،  فعل العدوان: . ج
 سلوك عدواين واقعي غَت مباشر.

 :السلوك العدواني حسب االتجاه 
 السلوك العدواني نحو اآلخرين وينقسم إلى: -
 )لفظي، بدني(  سلوك عدواني نحو اآلخرين مباشر: . أ

ويقصد بو كل مظاىر العدوان ادلتمثلة يف الشتائم، التنابز باأللعاب، التهديد، الضرب، القذف باألشياء، الدفع، 
 محل أسلحة.

 مباشر:)لفظي، بدني(غير سلوك عدواني اآلخرين  . ب
 من قيمةنقاص ىانة اإلاإل  االستفزازغَت مباشر يهدف إذل يعترب عنو بنشاط لفظي  السلوك اللفظي: -

 األخرين 'تشويو السمعة، إلقاء الوم على آخرين(.
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عتداء بااليعرب عنو نشاط بدين غَت مباشر حيث يلجأ فيو الشخص إذل حتريض شخص آخر  أما السلوك البدني:
 اآلخرين.على 

 :السلوك العدواني نحو الذات ويتقسم إلى 
 سلوك عدواني نحو الذات مباشرة )لفظي، بدني(: . أ

فاشل مثل أنا غَت ذي قيمة، أنا صد بو معاقبة الفرد لنفسو وإيبلمو ذلا يتمثل يف االنتقاص من قيمة الذات ويق   
عن طريق شد الشعر، إصابة  واألذى بالنفسالبدين ادلباشر: ؽلثل يف إحلاق الضرر مهمل .. اخل. أما السلوك 

 اجلسم، دفع وخبط الرأس بقوة على جسم صلب دتزيق ادلبلبس . .. اخل.

 سلوك عدواني نحو الذات غير مباشر )لفظي، بدني(: . ب

السلوك اللفظي يقصد بو لوم الذات والشعور بالنقص ويتمثل يف انتقاص من قيمة الذات وذلك باللجوء إذل  
 وادلادي فيها واليت تسبب لصاحبها اإلىانة اللفظية والتوبيخ ... اخل. تكرار األخطاء

يتمثل يف احلاق الضرر وأذى بالنقص وتكرار عمل األشياء اخلاطئة  السلوك البدين غَت مباشر ادلوجو ضلو الذات   
 منها ... اخل.خرى يصر على استعمال األدوات احلادة بطريقة صلعلو يصاب أواليت تسبب لو الضرر ويف أحيان 

 :السلوك العدواني نحو األشياء والممتلكات 

يقصد بو كل سلوك ينتج عنو ختريب لؤلشياء وادلمتلكات وتعطيل عملها واالستيبلء عليها كما ؽلكن أن 
 (163-162-161: 1997، )معتز سيد عبد اهللالتدمَت ؽلكن أن يكون موجو دلمتلكات الشخص نفسو.

 بالسلوك العدواني:ذات صلة المفاىيم بعض  -4
  :Hostilétyالعداء  4-1

بالعداء شعور داخلي بالغيض والعدوان والكراىية موجو ضلو الذات أو ضلو الشخص أو موقف ما،  يقصد  
إستجابة  وةفالعدا، جتاهئلالعدائية تستخدم كإشارة إذل اجتاه الذي يقف خلف السلوك ادلكون االنفعارل لوادلشاعر 
قوؽلات السلبية لؤلشخاص وأحداث فهناك من دتيز بُت العدوان والعدائية، تمشاعر العدائية والي على طو إجتاىية تن

ة يف حيث أن  ر السلوك إجايب كادلباد ضروب كلمة "عدوايّن تستوعب يف معناىا بعضحيث يرى علماء النفس أن  
نفسها  أن القوة رى البعض كلمة عدائي ال تشَت إال إذل العنف والقسوة وما شبههما من ظواىر سلبية أخرى وي
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 اجتاهالعدائية ىو ادلشاعر السلبية والكراىية ىو التمييز بُت السلوك أو التصرف وبُت ادلشاعر حيث أن جوىر 
من التعبَت عنها. حتولت إذل سلوك عدواين أو شلا الشك فيو أن كبل من  اجتماعيةشخص أو أشخاص أو معايَت 

 (.267: 2000قان )مجعة سيد يوسف، العدواين والعدائية لصيقان ال يفًت 

 :Aggressivenessالعدائية  4-2

إلظهار العداوة، وميل لغرض مصاحل العدوانية أو ميل مضاد ال عفىي ميل للقيام بالعدوان أو ما يوجد يف األ   
ادلرء وأفكاره اخلاصة رغم ادلعارضة، وىي أيضا ميل للسعي إذل السيطرة يف اجلماعة )التسلط االجتماعي( 

 األمل إذل حد التطرف.خصوصا إذا وصل 

 : Violenceالعنف  4-3

ىو استجابة سلوكية تتميز بصفة انفعالية شديدة قد تنطوي على اطلفاض يف مستوى البصَتة والتفكَت، ويبدو     
رفة للعدوان بتفسَت إذل الصيغة ادلتطالعنف يف استخدام القوى ادلستمدة من ادلعدات واآلالت وىو هبذا ادلعٌت 

 (.100: 2001ف العقاد، البدين اخلطَت. )عصام عبد اللطي فالعنف ىو احملاولة اإليذاء

عنف والشائع أن مفهوم العدوان ىو مفهوم العنف وأنو ال يوجد اختبلف بينهما، فكل عدوان عنف وكل   
عدوان، وىذا التداخل يف ادلفهومُت والتباين بينهما أدى اذل تعقد ظاىرة العدوان والعنف جدال كبَتا بُت ادلهتمُت 

لعدوان وىناك من يقول باالختبلف فمن حيث التطابق صلد أنو يشًتك كل فهناك من يقول بالتطابق بُت العنف وا
مفهوم مع االخر من حيث اخلصائص التالية: القوة واالعتداء على الغَت، القسوة واالكراه وىذه كلها خاصية 

ف اذل أن العن 1998يقوم هبا سواء الفرد أو اجلماعة ضد فرد أو مجاعة اخرى، ويذىب طريق دسوقي انسانية 
أن العنف شكل  1998وأن العدوان أكثر عمومية من العنف حيث يرى زلمد خضر شكل من أشكال العدوان 

 (.209: ص2004من أشكال العدوان وأن العنف والعدوان وجهان لعملة واحدة )حسن قايد، 

وسوسيولوجي وبعض وقد ميز فريق من ادلختصُت بُت العدوان والعنف بقوذلم أن مفهوم العنف مفهوم سياسي    
الباحثُت اعتمد يف ذلك على أن القلق مادي أما العدوان قد يشتمل على ادلظاىر ادلادية وادلعنوية معا، وقد عرف 

( فكل عدوان ال 210صالعنف بأنو اجلانب ادلادي ادلباشر ادلعتمد من العدوان )ادلرجع  1993طريق دسوقي 
 يعد عنفا لكن دائما كل عنف يعد عدوان.
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  ف والعدوان:العن 4-4

متزايدة غالبا ما تظهر على ضلو عدواين بطرق لفظية وبدنية، وبصفة دتثل استجابة انفعالية  angerفالغضب 
 خاصة حينما هتدف أو هتاجم الشخص.

والغضب من الناحية النفسية يعٍت حالة انفعالية تتضمن كبل من اعًتف اللوم كخطأ مدرك والدافع لتصحيح ىذا 
 اخلطأ، أما العدوان فهو جتربة االذى ادلقصود لبلخرين أو الذات.

 ( الغضب مبثابة ادلكون االنفعارل أو الوحداين للسلوك العدواين،1992باص وبَتي ) berey bussوقد اعترب 
 فهو يشتمل على االستشارة الفيسيولوجية واالستعداد للعدوان خاصة العدوان الغاضب.

ؼلتلف عن العدوان )كسلوك( وأهنما قد ػلدثان معا، وقد ػلدثان كحالتُت وعليو نستخلص: الغضب )كخربة( 
العدواين نتيجة منفصلتُت، فليس بالضرورة أن يتحول السلوك العدواين بطريقة حتمية كما قد ال ػلدث السلوك 

  الغضب، وان كان يف بعض االحيان قد يكون تفسَتا عن ذلك.

 نظريات تفسير السلوك العدواني: -5

يعترب السلوك العدواين من القضايا اذلامة يف رلال البحث العلمي ذلك أن السلوك العدواين شأنو شأن 
تعدد صور وأشكال العدوان تعددت أي سلوك إنساين متعدد البعاد، حيث ال ظلكن رده إذل تفسَت واحد ومع 

 النظريات اليت تفسر السلوك العدواين.

 نظرية التحليل النفسي: 5-1

( مؤسسا ىذه النظرية أن اجلهاز النفسي يتكون فرضيا من 6381-6494) Freudيقول فرويد 
ائز والدوافع الفطرية )اذلو، اآلنا، األنا األعلى( فاذلو ىو منبع الطاقة احليوية والنفسية اليت يولد هبا، يضم الغر 

احلسية والعدوانية وىو مستودع الطاقات الغريزية وىو ال شعوري وال شخصي وال إرادي يعرب عن ادلعايَت والقيم 
 فهو يسَت بومخي مبدأ اللذة وجتنب األدل.

اخل، اليات واألخبلقيات والضمَت والصواب واحلق واخلَت .... فهو مستودع ادلث:  Super ego  أما أنا أعلى
وىو رقيب نفسي ال شعوري إذل حد كبَت ينمو مع ظلو الفرد، ويتأثر بالوالدين، ومن حتل زللهما وىو يتعدل 

 ويتهذب بازدياد ثقافة الفرد وخرباتو يف اجملتمع.



السلوك العدواني                                             الفصل الثالث:                                
 

47 
 

فهو مركز الشعور واإلدراك احلسي اخلارجي والداخلي والعمليات العقلية وىو ادلشرف على  (:Egoأما األنا )
ركي اإلرادي للفرد، ويتكفل بالدفاع عنو، ويعمل على توافقو مع البيئة وحتل الصراع بُت مطالب اذلو وأنا اجلهاز احل

على أنو زلرك الشخصية، يعمل من أجل حتقيق وحفظ  Freudأعلى وبُت الواقع الذي يعمل يف مرئو وينظر إليو 
وازنا حىت يكفل للفرد طريقة سليمة للتعبَت قيمة الذات والتوافق االجتماعي، وجتب أن يكون اجلهاز النفسي مت
 (.93: 6431عن الطاقة الليبيدية وحىت تسَت احلياة سَت سويا. )عصام عبد العزيز، 

ويرى فرويد أن اإلنسان منذ والدتو متمسك عددا من الغرائز العدوانية وال تعود إذل أساس بيولوجي لدى إنسان 
 متناقضتُتورية الداخلية ويرى فرويد أن اإلنسان لديو نوعان من الغرائز وإظلا توجد ىذه الغرائز يف طبقات البلشع

 وىي غريزة احلياة مثل اجلوع، العطش، اجلنس وىي مهمتو من أجل النقاء. Erosتعاكستُت علا غريزة إيروس م

بشكل وىي غريزة ادلوت اليت تعمل دائما من أجل تدمَت وتطهر غريزة ادلوت ىذه  Thanatosوغريزة ثاناتوس 
 عدواين رل الناس حينما يتصرف طاقتها يف اجتاه اخلارج بعيدا عن الذات.

وقد أدرك فرويد يف بداية األمر أن العدوان يكون موجها إذل حد كَت للخارج، مث أدرك بعد ذلك أن العدوان 
ط مستمر يكون موجها على ضلو متزايد للداخل منتهيا عند أقصى مدى إذل ادلوت واعتربه منشأ داخلي، وضغ

قد يستغلب على يتطلب التفريغ )التنفسي حىت إذا دل توجد إحباطات، وىنا صلد أن احلاجة إذل تنفيس العدوان 
 العدوان تلقائيا. زغكبحو عادة ويبالضوابط ** الذي ت

كما أوضح أن كل األفراد لديهم دافع عدواين ولكن الشخص السوي ال يعرب عن دافعو العدواين جتاه أو حىت  
 سو.نف

ضح فرويد أن غلب إطبلق العدوانية يف شكل ما، وقد يكون ذلك بشكل مباشر من خبلل نشاطات وقد أو 
ال ػلتاج أن يتم توجيهو  أن العدوانأيضا  Freud فرويد بُتاجتماعية مقبولة مثل الرياضة  والفن وغَتىا، كما 

 بشكل مباشر جتاه مصدر العدوان.

اذلدف بديل بسبب صور الكف اليت تعوق توجيو العدوان ضلو ادلصدر فالعدوان قد يوجو من خبلل إزاحة 
احلقيقي للعدوان، فاألوالد الذين يتعرضون لضرب الوالدين قد يتصرفون بشكل عدواين جتاه أقراهنم، ويؤكد على 

ل أن طاقة الشخص العدوانية جتب إطبلقها يف شكل ما، خوفا من كبتها شلا يؤدي إذل أشكال من العدوانية تص
 إذل حد القتل واالنتحار.
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فلم تكن غريزة ادلوت فطرية ولكنها حقيقة ملموسة اكتشفتها  Melennie Kleinأما بالنسبة دليبلين كبلين 
ها بأن غريزة ادلوت كانت غريزة أولية وحقيقة دتكن مشاىدهتا تقدم تكلينكية أقنعيف عملها، فإن مشاىدهتا اإل 

حة لكبلين لتغَتات، وىذا العدوان ىو التدمَت واضاحلسد و  غَتةفالطمع وال نفسها على أهنا تقاوم غريزة احلياة
 والكراىية.

وصلد أن تدمَت الشيء وصفاتو أو شلتلكاتو ؽلكن من الوصول إلشباع الرغبة فإذا أحبطت الرغبة يظهر وجدان 
 (.660-666: 0222، كراىية. )عصام عبد اللطيف العقادال

 :Beharol theoryالنظرية السلوكية  5-2

أنصار االجتاه السلوكي أن العدوانية تعترب متغَتا من متغَتات الشخصية كما أهنا نوع من االستجابات يرى      
ادة اذلجوم. السائدة وفقا ذلذا االجتاه تلعب العادة دورا أساسيا يف العدوانية، ومن ىنا تكون العدوانية ىي ع

 (.02: 0221مرشد،  )ناجي عبد اللطيف سعد

يرى السلوكيون أيضا أن العدوان شأنو شأن أي سلوك دتكن اكتشافو وؽلكن تعديلو وفقا لقوانُت التعلم كما 
 ولذلك ركزت البحوث والدراسات والسلوكية يف دراستها العدوانية على حقيقة يؤمنون هبا.

ص ما السلوك العدواين وىي أن السلوك برمتو متعلم من البيئة ومن دل فإن اخلربات ادلختلفة اليت اكتسب منها شخ
قد مث نزعها مبا يعرف لدى الشخص ظهور االستجابة العدوانية كلما تعرض دلوقف احمليط. )عصام عبد اللطيف 

 (.660: 0226العقاد، 

وتتفرع النظرية السلوكية إذل نظريتُت ىي نظرية اإلحباط العدوان لدوالرو ميلر والثانية ىي نظرية التعلم االجتماعي 
 لبندورا.

 نظرية اإلحباط العدوان: . أ

الذين أمجعوا على  Seirsومور وسَتز  Doobدوب  Miler ميلرDollerمن أشهر علماء ىذه النظرية   
 (.02: 0222أن السلوك العدواين يظهر نتيجة إلحباط. )ناجي عبد اللطيف سعيد مرشد، 

أن االستثارة دتكن أن تستدعي من  غَت سارة دتثل وضعا ىزء للفرد، كما انفعاليةواإلحباط عبارة عن استشارة 
الفرد عدة استجابات من بينها العدوان، واعتمادا على نوع االستجابات اليت تعلمها الفرد يف تعاملو مع ادلواقف 
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وىذه االستجابات دتكن أن تكون طلب ادلساعدة من اآلخرين أو االستجاب من ادلوقف أو زلاولة حل ادلشكلة 
زمات الدفاع األساسية، وىكذا فإن يلكحول وادلخدرات، والعدوان أو استخدام ميكانوختطيها، أو اللجوء إذل ا

ىذه ىي أكثر استجابات اليت ػلتمل ظهورىا أكثر من غَتىا فإذا قاد العدوان يف ادلاضي ىذا الفرد للتخلص من 
بة ألي استجابة اإلحباط فإن احتمال حدوثو إذل العدوان يف ادلستقبل سوف يزداد والشيء نفسو صحيح بالنس

 (.066: 0220أخرى. )يوسف قطايب عبد الرمحن، 

 نظرية التعلم االجتماعي: . ب

إن ىذه النظرية ال تقل أعلية عن غَتىا من النظريات اليت تناولت السلوك العدواين بالدراسة والبحث ويعترب     
ىو ادلؤسس احلقيقي لنظرية التعلم االجتماعي يف العدوان حيث إىتم بدراسة اإلنسان يف  Bonduraباندورا 

تفاعلو مع اآلخرين والشخصية يف تصدر باندورا ال تفهم إال من خبلل السياق االجتماعي والتفاعل االجتماعي 
الجتماعي الدور الذي بوليو والسلوك عنده بتشكل مبلحظة سلوك اآلخرين ومن ادلبلمح البارزة يف نظرية التعلم ا

كما القدرة على التأثَت تنظيم السلوك عن طريق العمليات ادلعرفية مثل االنتباه، التذكر، التحليل، التفكَت حيث  
يف اكتساب السلوك وأن السلوك لو القدرة على توقع النتائج قبل حدوثها ويؤثر ىذا التوقع ادلقصود أو ادلتخيل يف 

 (.110: 2001بد اللطيف العقاد، توجيو السلوك )عصام ع

وبالًتكيز على السلوك العدواين الذي يؤدي إذل اإلصابة اجلسدية أو تدمَت ادلمتلكات أظهر باندورا كيف ؽلكن أن 
يتم الناس ىذا السلوك العدواين عن طريق ظلذجة سلوك اآلخرين فالنسبية إليو السلوك العدواين دتكن تعلمو كأي 

نظرية التعلم االجتماعي السلوك العدواين ليس غريزة أو ناتج عن اإلحباط بل ىو ظلوذج سلوك آخر، فمن منظور 
 (.71: 1998 ،من السلوك ادلتعلم. )زلمد عبد اهلل سلتار

 المعرفية: النظرية 5-3
 نظرية العدوان االنفعالي: . أ

، وىذا النوع اإليذاءيؤكد عدد كبَت من علماء النفس االجتماعي على وجود نوع العدوان ىدفو أساس ىو 
 angryاضب غأو العدوان ال Hostile Aggressonيسمى يف معظم األحيان بالعدوان العدائي 

aggression fesfoch خ.با طبقا دلا اصطلح عليو فبش 
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ونظرية العدوان االنفعارل من النظريات ادلعرفية اليت ترى أن العدوان دتكن أن يكون متميعا، حيث أن ىناك بعض 
ستمتاعا يف إيذاء اآلخرين، باالضافة إذل منافع أخرى فهم يستطيعون إثبات رجولتهم ويوضحوا أشخاص غلدون ا

أهنم أقوياء وذوا أعلية وأهنم يكتسون ادلكانة االجتماعية، ولذلك فهم يرون أن العدوان يكون رلزيا مرضيا ومع 
آلخرين حىت إذا دل تتم إثارهتم إنفعاليا. استمرار ومكافأهتم على عدواهنم غلدون يف العدوان متعة ذلم، فهم يؤدون ا

فإذا أصاهبم ضجر وكانوا غَت سعداء فمن ادلمكن أن ػلرجوا يف مرح عدواين. إن ىذا العنف يعززه عدد من 
الدوافع واالحباط وأحد ىذه الدوافع أن ىؤالء العدوانيُت يريدون أن يبينوا للعادل ورمبا ألنفسهم أهنم أقوياء والبد 

ألعلية واشباه فقد أكدت الدراسات اليت أجريت على العصابات العنيفة من اجلاضلُت ادلراىقُت بأن أن ػلضوا با
ىؤالء ظلكن أن يواجهوا اآلخرين غالبا ال آلي سبب بل من أجل ادلتعة اليت ػلصلون علها من إنزال األدل باآلخرين 

النموذج يف تفسَت العدوان االنفعارل فمعظم باإلضافة إذل حتقيق اإلحساس بالقوة والضبط والسيطرة وطبقا ذلذا 
أعمال العدوان االنفعارل تظهر بدون تفكَت، فالًتكيز يف ىذه النظرية على العدوان غَت ادلتسم يسبب بالتفسَت 
ويعٍت ىذا خط األساس اليت ترتكز عليو النظرية فمن ادلؤكد أن األفكار ذلا تأثَت كبَت على السلوك االنفعارل 

هم االنفعالية. )عدنان زلمد مبا يعتربونو سبب إثارهتم وأيضا بكيفية تفسَتىم حلالت يتأثرونثائرين فاألشخاص ال
 (.21: 2006وس، الفسق

 Critive Aggressionالعدوان االبداعي   . ب

ر )باخ( ىو باختصار شديد ىو نظام عبلج نفسي، وىو أيضا طريقة لتعلم ذايت تصو العدوان االبداعي وفقا ل    
ريا للحفاظ على العبلقات السوية مع اآلخرين والنظام العبلجي عن طريق ذلتحسُت مهارات الناس جمصمم 

العدوان االبداعي والطرق التعليمية ترتكز على كل صيغ العدوان البشري ادلباشر الصريح وغَت ادلباشر، السليب 
 ادلوجو ضلو الذات وادلوجو ضلو اآلخرين فرديا أو يف مجاعات.

ويرفض العدوان االبداعي فقرة أن العدوان ىو يف األساس ميكانيزم دفاع ضد عوامل الضيق مثل اخلوف أو 
الشعور بالنقص واالحباط ويركز إلىتمام بالغ على االنتفاع بالطاقة العدوانية البناءة فمن ادلسلم بو أن العدوان 

رد إثارتو فإن صيغ التغَت عن العدوان وتوجيهو االنساين سواء كان فطريا أو مكتسبا يثار بسهولة نسبية ومبج
بالطرق اليت تتحكم بفاعلية أو على األقل ختصص إذل احلد األدىن من العداء ادلميت )القاتل( وترفع إذل احلد 

 األقصى الصيغ البناءة أو ادلؤثرة للعدوان واليت دتكن أن تؤدي إذل اذلو.
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ل لكل من ادلستويات الظاىرة وادلستثرة للعدوان البشري كما يساىم وأخَتا فالعدوان اإلبداعي يتضمن الفهم الكام
يف الوقاية من سوء اإلدارة والعدوان ادلدمر ذلذا يستخدمو األفراد العدوانيُت. )عصام عبد اللطيف العقاد، 

2001 :119-120.) 

 النظرية االجتماعية: 5-4

ة ونوع الثقافة ويؤكد ذلك يف قوذلم إن السلوك لوك العدواين يرتبط بطيسيؤكد أصحاب ىذا االجتاه على أن ال   
ية الثقافة العامة واليت تود اجملتمع والثقافة الفرعية اخلاصة باألسرة والطبقة واجملتمع الذي عالعدواين يرتبط بصلة وتو 

يعيش فيو الفرد فقد أشبة الدراسات أن بعض العوامل االجتماعية تساعد على شيوع العدوان ومن ىذه العوامل 
الصراع العلٍت وادلسًت والتغَت االجتماعي يف السريع، واذلجرة الداخلية وما يًتب عليها  اليت تساعد على العدوان

على أن األطفال يف الريف أبكر  1987 من ادلشاكل والتغَت االقتصادي بُت اجلماعات كما توصل الفنجري
عدوانية من أقراهنم يف احلضر، أما فيما يتعلق باألسرة الصغَتة اليت مت فيها عملو الشأن االجتماعية وبلورة 

بة العدوان نسالسلوكات األبناء ومن بينها السلوك العدواين فقد أثبت الدراسات أن حجم األسرة األكرب يزيد من 
 بُت األبناء.

 ظرية البيولوجية:الن 5-5

يولوجي أن العدوان والعنف جزءا أساسي يف طبيعة اإلنسان وأنو التعبَت الطبقي لعدة غرائز بأنصار االجتاه ال يرى
االجتماعي  النكوصعدوانية مكبوتة وأن أي زلاولة لكبت عنف اإلنسان تشهي بالفشل، بل أهنا تشكل خطر 

ألن كل العبلقات اإلنسانية ونظم اجملتمع وروح  ،تعبَت عن العدوانفبل ؽلكن للمجتمع اإلنساين أن يستمر دون ال
 (.ww.gulfkids.comاجلماعة ػلركها من الداخل ىذا الشعور بالعدوان. )

ويرى مؤيدي ىذه النظرية أن اإلنسان لديو رلموعة من الغرائز تدفعو ألن يسلك مسلكا معينا من أجل إشباعها 
و تصريف الطاقات العدوانية الداخلية وإطبلقها حىت يشعر اإلنسان بالراحة لو سلوك غريزيا ىدف يعربوالذلك 

يولوجية يف الكائن بمن مؤسسي ىذه النظرية إذ هتتم ىذه النظرية بالعوامل ال Moc Dougolويعترب مكدوجل 
التأثَتات احلي كالصفات واجلينات اجلنسية واذلرومونات واجلهاز العصيب ادلركزي والبلمركزي والغدد الصماء و 

زم فيسيولوجي ينمو، وىذا يالسَتوكمانية واألنشطة الكهروبائية يف ادلخ وحيث ال يوجد لدى اإلنسان ميكان
ادليكانيزم عندما يثار لديو الشعور بالغضب وىذا يؤدي إذل حدوث بعض التغَتات الفيسيولوجية اليت تؤثر يدورىا 
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لوكوز فيو، وإذل زيادة ادلعدل لنفس الًتد وانكماش عضبلت على سرعة القلق وزيادة ضغط الدم وزيادة نسبة اجل
أطرافو، شلا يؤدي إذل وترىا دلقاومة التعب واإلرىاق، كما تزداد سرعة الدورة الدموية وخاصة يف األطراف فبغض 

 كتو معالفرد على أنيابو وتصدر عنو أصوات ال إرادية ويقل إدراكو احلسي حىت أنو قد ال يشعر باألدل يف معر 
 .(36: 2008غنيمو. )عمارة، 

 أعراض السلوك العدواني: -6
 يبدأ السلوك العدواين بنوبة مصحوبة بالغضب واالحباط ويصاحب ذلك مشاعر من اخلجل واخلوف. .1
 تزداد نوبات السلوك العدواين نتيجة للضغوط النفسية ادلتواصلة أو ادلتكررة يف البيئة. .2
 اليدين أو األظافر أو الرأس.االعتداء على األقران انتقاما أو بغرض االزعاج باستخدام  .3
 االزعاج.بغرض  هبا أو اخفائها دلدة من الزمن واالحتفاظالعتداء على شلتلكات الغَت ا .4
 يتم يف حياة اليومية بكثرة احلركة وعدم أخذ احليطة االحتماالت األذى واإليذاء. .5
 التصحيح.القدرة على قبول  .6
 مشاكسة غَته وعدم االمتثال للتعليمات وعدم التعاون والًتقب واحلذر أو التهديد اللفظي وغَت اللفظي. .7
 سرعة الغضب واالنفعال وسرعة الضجيج والغضب. .8
 الضحك والكبلم واللعب وعدم االنتباه.حداث الفوضى عن طريق إ .9

 يف الصف.االحتكاك بادلعلمُت وعدم احًتامهم والتهريج .10

 استخدام ادلفرقعات النارية سواء داخل ادلدرسة أو خارجها..11

 (.29: 2006الشرح. )عدنان أمحد الفسقوس، ومقاطعة ادلعلم أثناء عدم االنتظام يف ادلدرسة .12
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 األسباب والعوامل المساعدة على ظهور السلوك العدواني: -7

بب واحد بل ىناك عدة عوامل وتكاثف معا وتتحدى العدوان ظاىرة نفسية اجتماعية ال دتكن إرجاعها إذل س   
يف تكوين ونشأة السلوك العدواين فهناك عوامل داخلية وأخرى خارجية تؤدي إذل ظهور السلوك جنبا إذل جنب 

 العدواين.

 العوامل الداخلية: . أ

الدرقية أو الغدة زات بعض الغدد كالغدة اتتمثل يف األسباب اجلسمية مثل نشاط الزائد الناتج عن اختبلف افر 
النخامية مع مستوى منخفض من الذكاء شلا ال دتكن الفرد من تصريف نشاطو زائد يف أوجو مفيدة فيوجهها ضلو 

 .العدوان

 أن: ىتر  سبلوسكي Sopolskyدراسة  

 زيادة ىرمون التستوسًتون غلعل ادلراىقُت الذكور سيتجيبون بطريقة عدوانية.

اللذين يشمون بإفراط أو ضعف يف السيطرة على  أن السلوك العدواين يصدر عن األفراد دراسة أحمد عكاشة:
 هم للمواقف الصعبة شلا يصدر عنهم العنف الشديد.ضدوافعهم عند تعر 

 العوامل الخارجة: . ب

 :نفسية 

 العام والتشوىات اخللقية: الضعف

فهي تؤثر من خبلل شعور الطفل بالضعف والعجز والنقص الثقة بالنفس، وذلك لعدم قدرتو على عمل 
ما ىو مطلوب منو، وىو غلد صعوبة يف التوافق ويشعر بأن احلياة صعبة وأن مجيع الناس تكرىو فيزداد توتره 

 الداخلي ويظهر ىذا يف صورة نوبات غضب.

ادلوجودة داخل اإلنسان وجتنب فريغ الطاقة العدوانية سان وذلك لتعامة موجودة لدى اإلن العدوان غريزة -
 التعبَت عنها.
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العدوان سلوك متعلم، فيتعلمونو من خبلل اخلربات اليت ؽلرون هبا يف حياهتم وأحيانا يتعلم السلوك  -
ادلزعجة، العدواين من خبلل استجابة الوالدين لرغبات الطفل الغاضب وكذلك لتجنب ادلزيد من ادلشاىد 

 وىذه الطريقة دتكنو من التحكم يف زليطو.
 العدوان نتيجة حتمية دلا يواجهو الفرد من احباطات متكررة وتؤدي إذل تنبيو السلوك العدواين لدى الفرد. -
عدم قدرة األطفال على إدراك ما يشعرون باالنزعاج أو اإلحباط وال يستطيعون نقل ىذه ادلشاعر  -

 روا يف نوبة غضب شاملة.لؤلخرين إال بعد أن ينفج
 أسرية: . ج
ارتباك ادلراىق وتوتره وغضبو وحتدث ابطة لسلوك ادلراىق وىذا يؤدي إذل عادة إذل ضتعدد السلطات ال -

لكل منهما األب أو كليهما( ويكون  -األم -أخوال –ذلك عادة للذين يعيشون يف بيئة تشمل )اجلد 
 سلطة توجيو الطفل أو نقده.

يف صغره ال يتيح للطفل أن يتعلم ضبط إن التدليل إجابة كل رغبات الطفل  الزائدة:التدليل والحماية  -
ضعيف لضبط النزعات نزعاه دل ػلدث يف حياتو األوذل أن ال ضرورة لذلك ومن مث نشأ على نظام 

دل تتحقق ثارة ثورتو عنيفة حىت لو أراد أن فيستجيب استجابة ال شعورية بدائية لتحقيق رغباتو فإن 
 سلوكا متمشيا مع ثقافة اجملتمع والبيئة.نع يصط

معظم األطفال الذين يأتون من اسر تستخدم العقاب فإهنم يكتسبون صفات عدوانية ودتارسون سلوك  -
 عدوانيا.

اخلبلفات األسرية فاحلياة ادلنزلية اليت يسودىا الشجار دائم بُت األبوين على مرئ ومسمع ادلراىق )الطفل(، يلعب 
اآلباء دورا كبَتا يف اكتساب األطفال سلوكات عدوانية من خبلل احملاكاة أو تقليد األبناء لبلستجابات العدوانية 

ػلطم األشياء من حولو عندما ينتابو الغضب يقوم بتقليد ىذا ، فاالبن الذي يشاىد أباه اآلباءاليت جتدر عن 
 (. www.gulfkids.comالسلوك. )موقع خليج األطفال ذوي االحتياجات 

 اجتماعية: . د
 العدالة يف توزيع الدخول وادلكاسب. غياب -
صطناعية مثل احلروب التعرض للكوارث اال البطش والقهر االجتماعي وعدم حتقيق احلرية ادلسؤولة -

 هجَت.االحتبلل والت

http://www.gulfkids.com/
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 زيادة البطالة وعدم توفَت فرص العمل. -
 اطلفاض ادلستوى االقتصادي وعدم توفر مصادر الدخل كفاية. -
 انفتاح اجملتمع وزيادة تقدمو ودتتعو بالوسائل احلضارية ادلختلفة. -
 زيادة اجلرائم االعتداء البدين والتحرش اجلنسي. -
 إدمان ادلخدرات واالنغماس فيها. -
 كثرة الضغوط االجتماعية ومتطلبات احلياة. -
 تأثَت رفاق السوء على السلوك. -
 :مدرسية - ه
 سوء معاملة بعض ادلعلمُت للطبلب باستخدام ألفاظ رذيئة والسخرية منهم. -
 غياب الرقابة ادلدرسية احلازمة. -
 ضعف متابعة مشكبلت السلوكية للطبلب. -
 ادلدرسية للعقاب البدين بصورة عشوائية.شلارسة اإلدارة  -
 غياب حتقيق العدالة بُت الطبلب. -
 اىتزاز صورة القدرة ادلدرسية. -
 قسوة بعض ادلعلمُت على الطبلب باستخدام العقاب البدين. -
 اطلفاض مستوى االحًتام بُت الطبلب وادلعلمُت. -
 التمرد على النظم ادلدرسية. -
 علق بوسائل اإلعالم:تأسباب ت - و
 عرض التلفاز لربامج تشتمل العدوان. -
 .نشر وسائل اإلعبلم ألفكار عدوانية -
 الرغبة يف احملاكاة والتقليد وبعض الربامج التلفازية. -
 (.28-27: 1980مضمون ادلواد االعبلمية الذي ال يتمشى مع ثقافة اجملتمع. )كبَت فهيم،  -
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 خالصة السلوك العدواني:

العدواين لدى ادلراىقُت ادلتمدرسُت حقيقة واقعية وىي تشغل كافة العاملُت يف شلا سبق نستنتج أن السلوك    
ميدان الًتبية بشكل خاص واجملتمع بشكل عام، والسلوك العدواين يًتك اثارا سلبية عل العملية التعليمية، لذا فهو 

 تؤثر على اجملتمع بأسره. ػلتاج ال تضافر اجلهود لكونو ظاىرة اجتماعية بالدرجة األوذل وانعكاساهتا السلبية

لذا غلب التعامل حبذر ودراية ودراسة واقع الطالب العدواين دراسة واعية ودقيقة واالطبلع على كافة الظروف 
 السيئة احمليطة .
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   :تمهيد المراهقة 

ؼلضع الكائن البشري منذ ميالده لتغيَت مستمر، وتعد ادلراىقة مرحلة هنائية يتميز هبا االنسان تتميز بتغَتات  
فيزيولوجية واجتماعية، عقلية، ونفسية فهي مرحلة تسودىا فًتات انفعالية وتتخللها صراعات متعددة وكثَتة 

بة يف الثبات االنفعايل، وتعترب ادلمر الذي يوصل الفرد من االندفاع، فادلراىق سيسعى اىل االستقاللية والتحرر والرغ
الطفولة اىل الرشد، ويف ىذا الفصل نستعرض تعريف ادلراىقة و ربديد فًتة ادلراىقة و أشكال ادلراىقة و مظاىر 

 خَت اخلالصة .ات ادلراىقة و مشكالهتا ويف األحاجة ادلراىقة و نظريات مفسرة ذلا و النمو يف مرحل

 لمراهقة:تعريف ا .1
3 ترجع لفظة ادلراىقة إىل الفعل العريب )راىق( الذي يعٍت االقًتاب من الشيء فادلراىق الغالم فهو لغويا . أ

مراىق أي قارب االحتالم ورىقت الشيء قربت منو، وادلعٌت ىنا بشَت إىل االقًتاب من النضج 
 (3462 4221)عبد العايل اجلسماين، والرشد.

3 االقًتاب من النضج اجلسمي والعقلي والنفس واالجتماعي ولكن ليس 3 يف علم النفس يعٍتاصطالحا . ب
الفرد يف النضج العقلي واجلسمي والنفسي واالجتماعي ولكنو النضج نفسو، ألنو يف مرحلة ادلراىقة يبدأ 

إال بعد سنوات أما لألصل الالتيٍت لكلمة يرجع إىل كلمة ال يصل إىل اكتمال النضج 
Adolescence   التدرج ضلو النضج اجلسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي والعاطفي أو تعٍت
 الوجداين أو االنفعايل.

 :المراهقة ومفهوم البلوغ 

بُت مفهوم ادلراىقة ومفهوم البلوغ اجلنسي لذلك ينبغي أن سبيز بُت ادلراىقة وبُت البلوغ وؼللط كثَتا من الناس    
 اجلنسي.

اجلنسية عند وذلك ينحو الغدد اجلنسية عند الفىت الوظائف  اكتمالنسان أي ى اإلالبلوغ يعٍت ادلراىقة القدرة عل
واالجتماعي وقدرهتا على أداء وظيفتها أما ادلراىقة فنشَت إىل التدرج ضلو النضج اجلسمي والعقلي والنفسي والفتاة 

ها فهو أول دالئل يسبقأنو من الناحية الزمنية إنو ىو إال جانب واحد من جوانب ادلراىقة، كما وعلى ذلك البلوغ 
 .(307 4222)حامد زىران،  دخول الطفل إىل ادلراىقة.
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 تحديد فترة المراهقة: .2

مبدئيا على أهنا الفًتة الواقعة بُت البلوغ ومىت تنتهي واتفقوا تبدأ  ىتلقد اختلف الباحثون يف ربديد فًتة ادلراىقة، م
 41سنة والبعض ػلصرىا بُت  14إىل  47وىناك من يقول بأهنا تبدأ من اجلنسي واكتمال النضج اجلسمي، 

 سنة وصلوا تقسيمها إىل ثالثة مراحل كما يلي3 14و

سنة وتتميز بتناقض السلوك الطفلي وبداية  41و 41بُت 3 واليت اتفق عليها الباحثون المراهقة المبكرةأ. 
ىذه ادلرحلة ربدث تغَتات عديدة للمراىق النضج يف الظهور واكتمال وظائفها عند الذكور واألنثى، ففي بداية 

معوض  مظاىر النحو يف ىذه ادلرحلة اجلانب اجلنسي حيث تبدأ الغدد اجلنسية يف القيام بوظائفها )ميخائيلوأبرز 
 (.358 7>>4ل، خلي

 ب. المراهقة الوسطى:

سنة، تتميز بتطور ادلراىق بالنضج واالستقاللية وتعترب ىذه ادلرحلة قلب مراحل ادلراىقة  ;4سنة إىل  48سبتد من 
حيث تنضج فيها سلتلف ادلظاىر ادلميز ذلا، كما تتميز ىذه ادلرحلة بالشعور باذلدوء واالذباه إىل تقبل احلياة بكل 

اختالفات أو عدم الوضوح وزيادة القدرة على التوافق كما يتميز ادلراىق ىنا بطاقة وقدرة على العمل  ما فيها من
ادليل إىل  –وإقامة عالقات متبادلة مع اآلخرين ومن مسات ىذه ادلرحلة صلد كذلك3 الشعور بادلسؤولية االجتماعية 

 عالقات وضوح االذباىات وادليول لدى االىتمام باجلنس اآلخر على شكل ميول وإقامة -مساعدة اآلخرين
 (307 4221)حامد عبد السالم زىران،  .ادلراىق

 ج. المراهقة المتأخرة:

سنة وىي فًتة ػلاول فيها ادلراىق ويسعى من خالذلا إىل توحيد جهور من أجل  54إىل  ;4سبتد ىذه ادلرحلة من 
مع رلتمعو والتوافق مع الظروف البيئية قامة وحدة متألفة من رلموع مكونات شخصية كما ػلاول التكيف 

اجلديدة وبثَت العلماء إىل أن ادلراىقة ادلتأخرة تعترب مرحلة التفاعل وتوحيد أجزاء الشخصية والتناسق فيها بينها بعد 
 (3471 4221)حامد عبد السالم زىران،  .مستقلة تاألىداف واضحة والقرارا أن أصبحت

 أشكال المراهقة: -3

 ال للمراىقة وسنتطرق يف دراستنا إىل البعض منها فيما يلي3ىناك عدة أشك
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 3 فقةا. المراهقة المتو 3-1

بالتوازن واذلدوء النسيب وادليل إىل االستقرار واالتزان العاطفي كما تتميز بالتوافق ادلراىق مع الوالدين وأسر  تتسر   
بالتوافق االجتماعي والرضا عن النفس واالعتدال يف اخلياالن، وأحالم اليقظة، ومن العوامل اليت تساعد على أن 

 علا3 تكون ادلراىقة مرحلة متوافقة صلد عاملُت أساسيُت

 توفَت جو من الثقة والصراحة والشعور باألمن. –ادلعاملة األسرية اجليدة 

 . المراهقة االنسحابية المنطوية:3-2

ىذا النوع من ادلراىقة تنسم باالنطواء واالكتئاب والًتدد واخلجل والقلق والشعور بالنقص كما تتميز بنقد النظم   
عات الصراع واحلرمان من ضغراق يف أحالن اليقظة اليت تدور حول مو االجتماعية والثورة على الوالدين، واالست

احلاجات غَت ادلشبعة، واالذباه إىل النزعة الدينية حبثا عن اخلالص من مشاعر الذنب، وىذا النوع من ادلراىقة تتأثر 
الدراسي والتفوق،  بعدة عوامل منها3 اضطراب اجلو األسري، السيطرة، والسلطة الوالدين تركيز األسرة على النجاح

 شلا يثَت قلق األسرة وقلق ادلراىق إضافة إىل جهل الوالدين لوضع ادلراىق اخلاص يف األسرة وترتيبو بُت إخوتو.

 . المراهقة المنحرفة:3-3

اخللقي التام واالهنيار النفسي الشامل والبعد عن ادلعايَت االجتماعية يف  باالضلالليتميز ىذا الشكل من ادلراىقة 
سلوك واالضلرافات اجلنسية وسوء األخالق تنتج ىذه ادلراىقة نتيجة لعوامل عديدة كمرور ادلراىق خبربات قاسية ال

أو بالصدمات األسرية عنيفة وقصور الرقابة السرية، باإلضافة إىل قسوة األسرة يف معاملتو، وذباىلها لرغباتو 
  اختالل يف التكوين الغدي والضعف البدين.وحاجات التدليل إضافة إىل عوامل جسمية صحية ادلتمثلة يف

 . المراهقة العدوانية:3-4

تتميز ىذه ادلراىقة بالتمرد والثورة ضد األسرة وادلدرسة واجملتمع واالضلرافات اجلنسية، والعدوان على اإلخوة 
ل العوامل ادلؤثرة يف لعو تقدير الذات  امرات والشعور بالظلم ونقصادلغو والزمالء، وكذلك التعلق الزائد بالروايات 

سرة وصرامة الوالدين يف ىذا النوع من ادلراىقة ىي الًتبية الضاغطة والقاسية وادلتسلطة ادلمارسة من طرف األ
 تعاملهم مع أبنائهم، وتركيز األسرة على النواحي الدراسية فحسب.
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واألشياء والصراع لدى ادلراىق ينشأ ويتسم سلوك ادلراىق يف ىذه ادلرحلة بالعدوان على نفس وعلى غَته من الناس 
من التغَتات البيولوجية، اجلسدية والنفسية اليت تطرأ عليو يف ىذه ادلرحلة، فجسديا يشعر بنحو سريع يف أعضاء 
جسمو قديسي قلقا وإرباكا وينتج عنو إحساسو باخلمول والكسل والًتاخي، كذلك تؤدي سرعة النحو إىل جهل 

ي ادلراىق حاالت من اليأس واحلزن واأل م اليت ال يعرف سببا نفسيا يبدأ راىق، وقد يعًت رات احلركية عند ادلادلها
فس وبناء ادلسؤولية االجتماعية، وىو يف الوقت نبالتحرر من سلطة الوالدين ليشعر باالستقاللية واالعتماد على ال

نب ادلادي لديو وىذا التعارض بُت ال يستطيع أن يبتعد عن الوالدين ألهنم مصدر األمن والطمأنينة، ومنع اجلا
احلاجة إىل االستقالل والتحرر واحلاجة إىل االعتماد على الوالدين أو عدم فهم األىل لطبيعة ادلرحلة وكيفية 
التعامل مع سلوكيات ادلراىق وىذه صلعل ادلراىق طريد رلتمع الكبار والصغار، إذا كطفل سخر منو الكبار، وإذا 

)ادلرجع ا يؤدي إىل خلخلة التوازن النفسي للمراىق ويزيد من حدة ادلرحلة ومشاكلها.تصرف انتقده الرجال شل
 (448-445-444السابق، 

 . مظاهر النمو في مرحلة المراهقة:4

ؽلتاز النمو يف مرحلة ادلراىقة بأنو سريع وشامل يف مجيع جوانب شخصية ادلراىق وخالذلا تظهر تغَتات سبس 
 لوجية، النفسية واالجتماعية، وبالتايل سنتعرض إىل بعض ىذه ادلظاىر فيما يلي3 الناحية اجلسمية والفيزيو 

 النمو الجسمي: 4-1

يف فًتة ادلراىقة نالحظ ظلو اجلسم الذي يزداد سرعتو، حيث يزداد الطول والوزن وتنمو العضالت واألطراف 
الطفولة ادلتأخرة يكون األطفال يف فالطور مثال3 فمظهر لو دور يف إعطاء صورة كاملة واضحة لطبيعة النحو، ففي 

 44ون من حيث معدالت النمو ادلختلفة ويكون ىناك تقارب نسيب يف الطول عند اإلناث يف سن محالة ك
سنة، ويتفوق الذكور نسبيا على اإلناث يف الطول حىت آخر ىذه الفًتة سبثل أقصى حد للزيادة يف الطول  48و

م، ويف بداية ادلراىقة عموما تكون ادلراىقات أكثر وزنا من الذكور ومع أما فيما ؼلص الوزن يصاحبها ثقل اجلس
تقدم ىذه الفًتة يصبح الذكور وزنا وأثقل جسما من اإلناث والتغَتات احلاصلة يف الطول والوزن يصاحبها تطور 

 (8> 3>>>4)عبد الفتاح زلمد ويدار، يف اجلانب الوظيفي ألعضاء اجلسم. 

يتمثل يف رلموعة العمليات احليوية والبيولوجية اليت ربدث داخل اجلسم، ويشمل اجلانب أما النمو الفيزيولوجي 
ل أساسا ىذا النوع من النمو يف ظاىرة البلوغ اليت تعد كمؤثر بيولوجي لبداية ادلراىقة، ثالوظيفي لألعضاء ويتم
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وفيها يتحول الفرد من كائن ال  ويعرف البلوغ مرحلة من مراحل النمو الفيزيولوجي العضوي اليت تسبق ادلراىقة،
 (9>)نفس ادلرجع،  جنسي إىل كائن جنسي قادر على أن ػلافظ على نوعو واستمراره أو سالمتو.

 النمو الجنسي: 4-2

تعترب الغريزة اجلنسية من اقوى الغرائز اليت تؤثر على الصحة النفسية للفرد واليت تعرضو إىل الكبت، والضغط من   
قبل العادات والقيم االجتماعية ويف ىذه ادلرحلة تنمو الغدد اجلنسية وتصبح قادرة على أداء وظائفها اليت تتمثل يف 

فيحدث الطمث عندىا، فتظهر العادة الشهرية مع احتمال وجود، ادلبيضُت عند اإلناث، ويقوم إفراز البويضات، 
و أزمة نفسية حادة، كما يستطيع أن أتأخر وعسرىا وغياهبا عند بعض اإلناث والسبب بعود الضطراب ىرموين 

 ؼلتلف من ظهور الطمث نتيجة للفروق الفردية، أما الغدد اجلنسية عند الذكور فهي اخلصيتُت اللتان تقومان بإفراز
 (.397 :>>4)فؤاد البهي السيد،  احليوانات ادلنوية واذلرمونات اجلنسية أين تظهر عملية القذف ألول مرة.

 و النفسي االجتماعي:مالن 4-3

يتأثر النمو النفسي والنمو االجتماعي للمراىقة بالبيئة االجتماعية واألسرية اليت يعيش فيها، وما يوجد يف ىذه 
وعادة واذباىات وميول تؤثر على ادلراىق ويوجد سلوكو وغلعل عملية تكيفو مع نفسو ومع البيئة من ثقافة وتقاليد 

 احمليطُت بو عملية سهلة أو صعبة.

تعليم أبنائهم لتحقيق االستقرار النفسي واالجتماعي واالقتصادي وتأمُت مستقبلهم لكن  اآلباءإذ ػلاول معظم 
لضغط على ادلراىق، شلا يؤدي إىل الفشل والقلق واالحباط لذلك يف شلارسة ا اآلباءيف كثَت من احلاالت يبالغ 

 ينبغي أن تكون نظرة اآلباء نظرة واقعية ال ربل ادلراىق فوق طاقتو الطبيعية.

من مظاىر احلياة النفسية يف فًتة ادلراىقة رغبة ادلراىق يف االستقالل عن األسرة وعليو ضلو االعتماد على نفسو، 
سمية اليت تطرأ على ادلراىق يشعر أنو  م يعد طفال، كما أنو ال غلب أن ؼلضع سلوكو لرقابة فنتيجة التغَتات اجل

األسرة، لذلك ينبغي أن يشجع على االستقالل التدرغلي واالعتماد على نفسو، فهو يف ىذه ادلرحلة يريد أن يعتنق 
كن البد من إقتناعو أن ما تفرضو عليو سرة عليو لالقيم وادلبادئ اليت يقتنع هبا ىو، وليس تلك اليت تفرضها األ

زالة زلدودة، لذلك البد أن يتقبل نصح آبائو وادلدرسُت حتو وأن خربتو مهما تصورىا فهي إلأسرتو تستهدف مصل
وغَتىم من الكبار وغلب أن يتعلم ادلراىق ربمل ادلسؤولية يف ىذه ادلرحلة والعمل على تنمية قدراهتم توفَت الفرص 



 الفصل الرابع:                                                                                    المراهقة 
 

63 
 

أن تؤدي إىل ضلو شخصياهتم ظلوا سليما من نواحي اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية حبيث اليت من شأهنا 
 (.376 8>>4يكون متكيف مع نفسو ومع اجملتمع والذي ػليط بو. )عبد الرمحن اذلسَتي، 

 :النمو اإلنفعالي 4-4

واإلستقرار فهي مرحلة عنيفة من الناحية يف ىذه ادلرحلة حبدة اإلنفعاالت و عدم الثبات  االنفعايليتميز النمو    
كما يساوره أحاسيس الضيق ومن أىم األظلاط اإلنفعالية اليت تظهر يف ىذه ،  اإلندفاعتتميز بالعنف و اإلنفعالية 

  3ادلرحلة

 3ىو من اإلنفعاالت احلادة للمراىقة ومن أىم مثَتاتو صلد :الغضب  

فيغضب عندما  ،تو و أىدافوابوجود حاجز ؽلنعو من ربقيق غايضب ادلراىق عندما يشعر والعجز حيث يغاإلعاقة 
 يفشل يف إغلاز أي عمل كأن يفشل  يف إغلاد حل مسألة رياضية معينة. 

 3 فيغضب ادلراىق عندما يشعر بأن أحد أفراد أو أحد رفاقو ظلموه و أيظا عندما يشعر الظلم والحرمان
  .حبرمانو من بعض حقوقو

 ة تقل درجة االنفعال من بعض األشياء كالظلم واألشخاص الغرباء و تظهر عنده 3 يف فًتة ادلراىقالخوف
 .(358 5007 ،الدين )إمتثال زينسلاوف جديدة 
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 النظريات المفسرة للمراهقة: -5

" وقد مسى 3S. Hall أول من اىتم دبعاجلة ظاىرة ادلراىقة ىو الباحث "ستاتلي ىل" "النظرية البيولوجية 5-1
ىذه ادلرحلة دبرحلة ميالد جديدة كما وصفها بأهنا مرحلة عواصف وتوثر ألهنا تتسم خبصائص وصفات زبتلف 
عن مرحلة الطفولة، وربدث يف ىذه ادلرحلة تغَتات تستند إىل أسس بيولوجية تتمثل يف نضج بعض الغرائز 

ند ادلراىقُت تؤثر يف سلوكهم. )عبد الرمحن وظهورىا بشكل مفاجئ شلا يؤدي إىل ظهور بعض الدوافع القوية ع
 (.68 83>>4عيسري، 

" حيث أشار إىل أن الوراثة ىي ادلسؤولة عن السلوك، وأن للبيئة A. Giselكما أيد الباحث "أرنولد جيزل" "
3 5009دور يف تعزيز عملية النمو أو عرقلتها وليس ذلا تأثَت على توليدىا أو إحداثها. )عبد ادلنعم ادليالي، 

98.) 

 التحليل النفسي: 5-2

يعتمد فرويد يف تفسَت مرحلة ادلراىقة على أساس الغريزة اجلنسية والطاقة اليت ترتبط هبا، أي أن االضطرابات 
" Lerinوادلشكالت تتوقف على إفرازات غددية ومنها الغدد اجلنسية، كما صلد العا م النفساين ليفت كَتت "

ر الذي يسيطر عا م الرشيدين ىو الذي يسبب التوتللطفل من عا م الطفولة إىل  الذي يرى أن االنتقال التدرغلي
على حياة ادلراىق واالنتقال احلاصل أوجو عديدة منها3 أن الفرد يف انتقالو من الطفولة إىل الرشد يواجو مستقبال 

ة قد ينتج عنها غامضا ال ؽللك عنو ما يوضحو وقد يؤدي ىذا الغموض يف أغلب األحيان إىل صراعات نفسي
 اضطراب يف سلوكو وتصرفاتو.

بسبب النضج اجلنسي الذي يتم يف ىذه ادلرحلة ونظرة الفرد إىل جسمو كأنو رلهور قد يؤدي إىل عدم الثقة 
بالنفس وما ينتج عنها من تردد صراع وعدوان وصعوبة التمييز بُت ما ه خيايل وواقعي والتناقض الذي يقعون فيو، 

ترات والصعوبات فنجدىم يعيشون حاالت عدم االستقرار إىل حاالت شديدة ىذا التو ي يؤدي األمر الذ
 (.570->356 5008والتذبذب، اخلجل، اإلنطواء والعدوان. )صاحل حسُت الداىري، 
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 النظرية االجتماعية: 5-3

ة ويفًتضون أن أصحاب ىذا االذباه يفسرون سلوك ادلراىقة على األسس الثقافية السائدة والتوقعات االجتماعي
سلوك ادلراىقُت ىو نتيجة تربية الطفل الذي يتعلم أدوار معينة وبالتايل فإن عملية التنشئة االجتماعية ىي ادلسؤولة 

اذج وعدوانية تؤدي هبم إىل تقليد النمج عنيفة و اضافة إىل مشاىدة األبناء لَتامعن سلوك الفرد يف سوائو أو اضلراف
ويؤكد علماء االجتماع أن الفرد  باإلحباطيف احلياة االجتماعية، خاصة عندما يشعرون أثناء تفاعلهم مع اآلخرين 

ما  م  وارية يف سلوكر مسة العدوان يف مراىقتو فهناك استدواين يف طفولتو يستمر يف شلار ععندما يتعلم السلوك ال
 (.3659 5000يتعرض للتغَت االجتماعي. )أمحد الزغيب، 

 االتجاه المعرفي: 5-4

يرى أصحاب ىذا االذباه أن ادلراىقة تتميز بتطور البنيات ادلعرفية اليت ترتبط بالتغَتات الفيزيولوجية واجلسمية، 
( فإن مرحلة ادلراىقة تبدأ بظهور الذكاء العلمي الشكلي إن 4<97) J. Pagetوحسب أعمال الباحث 

ادلراىق التفكَت اجملرد والرمزي، كما يستطيع  الستعمالزبتلف عملية التكفَت يف ىذه ادلرحلة عن سابقاهتا وذلك 
بناء انظمة وفرضيات، فيأخذ التفكَت الفرضي االستنتاجي مكان التفكَت الواقعي ويتطور التفكَت ادليتافيزيقي وأي 

 اضطرابات يف التعلم واكتساب التفكَت العلمي الشكلي قد يؤدي إىل صعوبات عالئقية أو اضطرابات سلوكية.

 :راهقحاجات الم -6

  الحاجة إلى تهذيب الذات: 6-1

أو احلاجة إىل ضبط الذات، ويشعر ادلراىق هبذه احلاجة نتيجة ألنو زلدود التجربة، قليل اخلربة، شديد    
احلساسية يسبب لو النضج اجلسمي واجلنسي السريع كثَتا من االضطرابات واالرتباك يف ادلعاملة وخاصة مع 

ئقة اجتماعيا، فقد يفقد السيطرة على اجلنس اآلخر وقد ينفعو ادليل اجلنسي يف ىذه الفًتة إىل تصرفات غَت ال
سلوكو أو تصرفاتو، وقد ؽليل إىل االنطواء والعزلة، ىذا باإلضافة إىل أن ادلراىق يشعر بأنو ناضج للكبار ولذا فإنو 
ينبغي أن ؽللك مثلهم حىت يؤكد نفسو ولغَته ىذا الشعور، وذلك يزيد من شعوره باألمان، ويقوي من ثقتو بنفسو، 

دافعا مضادا أو حاجة متناقضة ذبعلو ينفر من الضوابط والقيود السلوكية اليت يفرضها اجملتمع ذلك  ولكن ىناك
الدافع ادلضاد ىو االستقالل واحلاجة إىل احلرية واالنطالق من قيود الطفولة. )دكتور سعاد ىاشم عبد السالم 

 (.;340 :500خصيبات، 
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  الحاجة إلى االستقالل: 6-2

لعاطفي وادلادي من أىم حاجات ادلراىق يف ىذه ادلرحلة، والشك أن النضج اجلسمي يدفع يعترب االستقالل ا   
ادلراىق إىل زلاولة االعتماد على النفس واالستقالل يف ازباذ القرارات اليت تتصل بذاتو، وكما ػلتاج الطفل الصغَت 

حق بادلدرسة االبتدائية، فكذلك ػلتاج إىل حد ما قبل أن يلت االنفعايلإىل التكيف السليم مع األسرة وإىل النضج 
ادلراىق إىل درجة كافية من النضج االنفعايل حىت يستطيع أن يستقل عاطفيا عن األبوين واألسرة، وشلا يساعد 
ادلراىق على ربقيق ىذا االستقالل اتساع عادلو، وازدياد قدرتو وذباربو وتعدد أصدقائو واطلراطو يف مجاعة األقران 

اليت يزاوذلا داخل ادلنزل أو خارجو ومن ادلالحظ أن كثَتا من اآلباء واألمهات يقف حجرة عثرة يف  وكثرة األنشطة
طريق ربقيق وإشباع الدافع إىل االستقالل وذلك حبجة اخلوف على ادلراىق أو االزباذ عليهم من مواجهة ادلواقف. 

 (.>40 3)نفس ادلرجع

  الحاجة إلى االنتماء: 6-3

اجات ادلختلفة إىل أن يشعر ادلراىق بعدم األمان فرغبتو يف االستقالل تعارض حاجة إىل يؤدي التعارض بُت احل
االعتماد على سند من األبوين واألسرة ويؤدي عدم الشعور باألمان إىل ظهور دافع جديد ىي احلاجة إىل 

اجة إىل االنتماء يف ميل االنتماء أي إىل أن يكون لو من ينتمي إليو، ويعتز بو ويفجر بانتمائو إليو ويعترب احل
 3ادلراىق إىل االشًتاط يف اجلماعات ادلختلفة وىذه العضوية تعطيو منزلة اجتماعية بُت األقران. )نفس ادلرجع

440.) 

  الحاجة إلى القيم: 6-4

غباتو بالقيم والتقاليد االجتماعية والنضج اجلنسي يبلغ مداه، ويستويل على  ر كثَتا ما تصطدم حاجات ادلراىق و    
كل تفكَت ادلراىق فحياتو وىو ليس نوعا من اللهو والعبث ولكنو حاجة ملحة ودافع قوي تقف دون إشباعو يغَت 

قاليد، ويؤدي التعارض بُت حاجات ادلراىق وقيم اجملتمع إىل الصراع الداخلي ويزيد من تالطريق ادلرسوم القيم وال
اإلغراء واإلثارة، واألشرطة ادلرئية أو الربامج اجلنسية اليت حدة الصراع ما يتعرض لو ادلراىق أو ادلراىقة من وسائل 

تروج أدب اجلنس الرخيص وىكذا تربز احلاجة إىل تعلم القيم اجلنسية واحًتام اجلنس وتستند حاجة ادلراىق إىل 
سطة الكبار القيم بسبب التناقض بُت ادلبادئ الدينية واخللقية اليت آمن هبا منذ الصغر وبُت ما يراه أن شلارس بوا

 (.444 3من حولو. )نفس ادلرجع
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  الحاجة إلى التكيف: 6-5

التكيف االجتماعي ضروري لكل فرد يف أي مرحلة من مراحل ظلوه، ولكنو يف مرحلة ادلراىقة أكثر ضرورة منو    
لة ينبئ يف غَتىا، وذلك دلا ؽلر بو ادلراىق يف ىذه الفًتة من صراعات وتغَتات كبَتة، والشك أن التكيف يف الطفو 

إمكانية التكيف يف ادلراحل التالية وىناك اعتماد شائع يدل على ضرورة التكيف يف ىذه ادلرحلة وعلى خطورة 
الفشل يف ربقيق ىذا التكيف ىو أن من فاتو التكيف السليم يف ادلراىقة فقد فاتو الفرصة إىل األبد، ولكن األقرب 

أثرت شخصيتو وتأثر سلوكو يف مرحلة الرشد بالتجارب األوىل إىل الصواب يف نظر الدارسُت ىو أن الفرد وإن ت
وأسلوب الًتبية وبالظروف البيئية احمليطة، إال أنو يستطيع التكيف ألي رلتمع ويف أي مرحلة من مراحل النمو مع 

 مالحظة التكيف يف مراحل التكوين األوىل يتم بطريقة أسهل وأسرع من التكيف يف مراحل السن ادلتقدمة.

 اجة إلى التقبل االجتماعي:الح 6-6

لكي ينجح ادلراىق يف ادلرحلة اليت ؽلر هبا ويف ربقيق مطالبها ومسؤوليتها ادلتعددة، فإنو ػلتاج إىل الشعور بالتقبل    
شلن حولو يف ادلنزل أ يفي ادلدرسة أو يف اجملتمع الذي يعيش فيو بصفة عامة، ويعترب شعور ادلراىق يتقبل األبوين 

 من أىم عوامل الناجح، كما يعترب شعور بالنبذ والكراىية منهما من أىم أسباب الفشل.واألسرة لو 

فالتقبل االجتماعي ػلقق ادلان النفسي للمراىق، ويشعره بأنو يتحرك فوق ارضية صلبة وأن وراء ظهره سنداور 
ي يف كثَت من احلاالت إىل  صيدا من احملبة والتأييد وذلك خَت حافز على العمل والنجاح، وقد يرجع الفشل الدراس

 (.445 3اىتزاز ىذا الشعور لدى ادلراىقُت. )ادلرجع السابق

 مشكالت المراهقة: -7

ائرة ذبعلو مهيأ للوساوس ثتعترب احلياة النفسية للمراىق مسرحا االنفعاالت العنيفة وال مشكالت نفسية: 7-1
االستقرار إىل جانب االضطراب نرى احلَتة البادية على واألوىام، وقد تكون السبب ذلا نراه من تقلب وعدم 

تفكَته وشعوره فقد يتعرض يف بعض الظروف إىل حاالت من اليأس واآلالم النفسية نتيجة دلا يالقيو من إحباط 
 (.3578 9>>4بسبب تقاليد اجملتمع اليت ربول دون ربقيق أمانيو. )كمال أمحد وآخرون، 

 عاين منها ادلراىق سنتطرق إىل القلق، الغَتة، االنطواء واالنسحاب والعزلة.ومن ادلشكالت النفسية اليت ي
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يعاين ادلراىق من القلق ينشأ من مراقبة الفرد للمثَتات وادلواقف ادلؤدلة أو السبب تردي األوضاع  القلق: -
باذلبوط واضلطاط األسرية مثال3 اخلالفات ادلستمرة بُت اآلباء أو ادلرض وكثَتا ما تبدو على ادلراىق مظاىر 

 القوى اليت تدوم بضعة أيام أو أسابيع ويرافقها الشعور بالفشل وعدم الفائدة.

لية تنشأ من الغضب وتظهر يف صورة قوية عندما يبدأ ادلراىق باإلىتمام باجلنس اعاستجابة انف الغيرة: -
ل. )أمحد زلمد الزغيب، اآلخر، وتظهر الغَتة كذلك يف غَتة ادلراىق على زمالئو الذين يكون ربصيلهم عا

5004 3780.) 

3 تظهر عند ادلراىق أعراض الالمباالة واالنسحاب االجتماعي وتكرار اإلنطواء واالنسحاب والعزلة -
شكواه اجلسمية، حيث يؤدي ىذا إىل سوء توافقو الشخصي، االجتماعي، ادلدرسي. )زلمد بن 

 (.0;3 5>>4امساعيل، 

مليئة دبشكالت نفسية ادلتمثلة يف األحاسيس والصراعات النفسية، ضعف  يتبُت شلا سبق أن حياة ادلراىق    
دلة، فادلراىق يعاين من القلق الذي ينشأ من ترقب ادلثَتات وادلواقف ادلؤدلة وافق النفسي، حدة االنفعاالت ادلؤ الت

واالنسحاب من حيث  ؼلاف ادلراىق من النتائج ادلستقبلية، كما صلد اإلنطواء على نفسو حيث يفضل العزلة 
اجلماعة إضافة إىل ذلك ىناك العديد من ادلشكالت النفسية تظهر يف ادلراىقة منها اخلوف، اخلجل، سرعة التأثر، 

 األحالم ادلزعجة والنسيان وغَتىا.

ىناك العديد من ادلشكالت السلوكية تظهر عند ادلراىق سنتطرق إىل السلوك العدواين مشكالت سلوكية:  7-2
 ما يلي3واإلدمان في

 :يظهر ىذا النوع من السلوك عند ادلراىق يف مظاىر كثَتة منها3 التهيج يف الفصل  السلوك العدواني
واالحتكاك بادلعلمُت وعدم احًتامهم، العناد، التحدي، وزبريب أثاث ادلدرسة. )عبد الفتاح زلمد دويدار، 

4<<93 59;.) 

ت، بل ترجع غالبا ىذه االظلاط السلوكية إىل عوامل كثَتة وال ؽلكن إرجاع ىذا السلوك العدواين إىل عامل الذا
 متشابكة منها عوامل نفسية شخصية وأخرى اجتماعية وتتمثل يف3

 الشعور بالقلق والشعور باخليبة االجتماعية كالتأخر الدراسي واالجتماعي يف حب األبوين وادلعلمُت. -

 لصغار وادلراىقُت.ادلبالغة يف تقييد احلرية والتدخل يف الشؤون اخلاصة با -
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 تؤثر اجلو ادلنزيل الذي يعيش فيو ادلراىق. -

 (.;59 3وجود نقص جسمي يف الشخص شلا يضعف قدرتو على مواجهة مواقف احلياة. )نفس ادلرجع -

 :إن ادلشكل الذي يطرح من الناحية السيكولوجية فيما ؼلص تناول ادلراىق للمخدرات ىو أهنم   االدمان
ت مدمنُت عليها وىذا يرجع لتفادي ادلراىق الصراعات الداخلية ومصادر كثَتا ما يصبحون مع الوق

الشعور بالقلق واأل م والوحدة واليأس ولو لفًتة مؤقتة كما يعترب رفض ادلراىق للتبعية سواء للرشد أو اجملتمع 
 3قأساسا واإلدمان على ادلخدرات يعترب كرد فعل للتعبَت عن رفض تلك التبعية. )نفس ادلرجع الساب

59<.) 

 مشكالت اقتصادية: 7-3

إن ادلستوى الذي تعيشو األسرة من حيث مردودىا ادلايل وادلصاريف وكل ىذه ادلستويات ذلا أثرىا يف التكيف     
الالئق لألبناء واذباىاهتم، فقد يًتك ادلستوى االقتصادي الضعيف أشرا سيئا لدى األطفال وادلراىقُت خاصة، فعدم 

األسرة األساسية من مواد غذائية وألبسة وأدوات مدرسية يدفع هبم احلال إىل القلق وعدم  تلبية بعض احتياجات
جلنوح حبيث االرتياح واالطمئنان لظروفهم االقتصادية واليت ؽلتد أثرىا يف احلياة االجتماعية مثال3 أن يكون سببا ا

هم للتوجو للعمل، إلعانة أسرىم، حاجاهتم بطرق غَت شرعية أو اإلنصراف عن مدارس يلجأ ادلراىقون إلشباع
فادلستوى االقتصادي بارتفاعو أو انعدامو كالعلا يؤثران على احلياة االجتماعية للمراىق وخاصة يف ىذه ادلرحلة 
حيث من مظاىرىا احلساسية الزائدة، حب ادلظاىر اليت ينجر من ورائها االصطدام بالواقع ادلر بالنسبة للفقراء وذلا 

 (.398 :9>4لعالقة بُت اآلباء واألبناء. )نعيم الرفاعي، أثر بعيد على ا

 تأخذ ادلشكالت االجتماعية يف مرحلة ادلراىقة شكلُت من السلوك علا3 :مشكالت اجتماعية 7-:
 سريةثورة المراهق على السلطة األ: 

القيود اليت تضعها تتجو ثورة ادلراىق يف ىذه ادلرحلة ضلو والديو وحىت األقارب، حيث ػلاول ادلراىق أن يكسر 
أسرتو كوهنا تذكره بأيام طفولتو دبا فيها من خضوع واستسالم وتبعية ذلم، فهذه القيود ليست موجهة ضلو اخلارج 
فقط، وإظلا ضلو ذاتو أيضا ادلتمثلة يف خوضو من ىذه ادلرحلة اجلديدة اليت ينتقل إليها، واليت تتطلب منو أن يكون 

 كون يف حسن ظن اآلخرين، وتتخذ ىذه الفًتة مظاىر متعددة منها3رجال يف سلوكو وتصرفاتو وأن ي

 إن  م غلد الطعام ادلناسب أي الذي يريد ىو فقط.ثورة ادلراىق  -
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 ثورتو لتدخل والديو يف شؤونو اخلاصة أو يف دراستو. -

 (.5;35 9>>4اهنيار سلطتو أو نفوذه على أخواتو الصغار. )عبد الفتاح ويدار،  -

  المجتمع:ثورة المراهق على 

يقف ادلراىق موقف الثورة والنقد للمجتمع ونظمو وتقاليده وقيمو األخالقية والدينية حيث يبحث عن نواحي 
النقص والعيوب السائدة يف اجملتمع ونقده، نتيجة رغبتو يف تأكيد رجولتو واالنضمام إىل رلتمع الرجال، وتقدمي 

ىق عندما صلده كمعارض لتحقيق طموحاتو أو لعدم سبكنو خدمة للمجتمع الذي يعيش فيو ويكون أيضا نقد ادلرا
من احلصول على مطالبو مالية فيثور ثائره، وسيتخذ موقفا سلبيا على رلتمعو ظنا منو أنو ادلسؤول عما يواجهو من 

 (.8;5 3صعوبات. )نفس ادلرجع
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 خالصة المراهقة:

أن مرحلة ادلراىقة ىي ادلرحلة اليت تتبلور فيها الشخصية وعليو فالًتبية ورعاية ادلراىق خالل  نستخلص شلا سبق    
ىذه ادلرحلة للوصول اىل تكوين شخصية سوية متوافقة تعمل لصاحل اجملتمع وخصائص وامتالك مستقبل دراسي 

 يسمح لو بالنجاح يف احلياة وااللتحاق باجلامعة.
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 الدراسة االستطالعية:  -1

تعترب الدراسة االستطالعية مرحلة مهمة يف البحث العلمي نظرا الرتباطها بادليدان من خالذلا نتأكد من   

" الدراسة االستطالعية ىي دراسة استكشافية وجود عينة الدراسة فحسب الباحث "عبد الرمحان العسيوى

تسمح للباحث للحصول على معلومات أولية حول موضوع حبثو، كما تسمح لنا كذلك بالتعرف على 

الظروف وادلمتلكات ادلتوفرة يف ادليدان ومدى صالحية الوسائل منهجيتو ادلستعملة قصد ضبط متغًنات 

 البحث.

  ص يف متوسطة غنيسى حلسن جتديت مستغاًل.برتبقمنا  مكان إجراء هذا البحث:  

 ـ مت تعديل اختيار للسلوك العدواين.

 ـ قمنا بإلغاء الراتب الشهري والتخصص الدراسي يف استمارة ادلعلومات.

 ـ تعديل السن الدراسي من الثانوي إىل ادلتوسط من استمارة ادلعلومات.

 ـ تعديل السن الدراسي من استمارة ادلعلومات.

اء ىذه ادلذكرة قمنا برتبص يف متوسطة "غنيمى حلسن" بتجديث مستغاًل مشلت تالميذ ادلراىقٌن ـ وإلجر 

 ادلتمرسٌن.

فيفري  01ىي الفاصل الزمين ادلخصص لتطبيق ادلقياس وادلقابالت مع احلاالت ادلنوط دراستها من  :المدة

 وتدوم ادلدة الزمنية على حسب عدد ادلقابالت. 6106

 عينة الدراسة: تحديد

هتدف من خالذلا التعرف على خصائص اجملتمع الذي دتثلو عينة الدراسة وىنالك أنواع عديدة من العينات كل 

منها يتناسب مع نوع ادلشكلة ويف حبثنا اعتمدنا على العينة العشوائية البسيطة، وقد مشلت عينة حبثا بالتحديد 

 توسط ككورا وإنااا.على فئة ادلراىقٌن ادلتمرسٌن يف التعليم ادل
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مراىق متمدرس يف تعليم ادلتوسط ومت تطبيق عليهم اختبار القلق واختيار  01وتتكون العينة األصلية من 

  .السلوك العدواين بعد ادلقابالت

 أدوات الدراسة:

 مقياس القلق:

 .اعتمدنا يف دراستنا على مقياس القلق لتايلور 

 مقياس القلق:

استعملو تايلور ذلذا يطلق عليو اختبار   manifert amrciety scoloاختصار  MASيطلق عليو 

فقرات مقتبسة من اختيار مينوساتا ادلتعدد األوجو كما أجريت عليو عدة  5"تايلور" للقلق وىو مكون من 

عبارة ىذا االختبار يقيس بدرجة   51حبوث دلعرفة مدى صالحية لقياس متغًن القلق وىو اختيار يتألف من 

من موضوعية مستوى القلق الذي يعانيو األفراد عن طريق ما يشعرون بو من أعراض ظاىرة صرحية  كبًنة

 ويصلح ىذا االختيار لالستعمال يف مجيع األعمار.

 وميكن إجراء ىذا االختيار بشكل مجاعي. 

 طريقة تصحيح االختيار:

 ـ تعطي درجة واحدة عن كل إجابة "نعم".

 يعانيو ادلفحوص من اجلدول التايل:ـ يدرس مستوى القلق الذي 
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 تفسير النتائج:

 اجلدول التايل يبٌن مستويات القلق وعلى ضوئها ميكن معرفة مستوى القلق الذي يعانيو التلميذ بشكل واضح.

 الفئة
 الدرجة

 51صفرـ 
 مستوى القلق

 أ

 ب

 ج

 د

 ه

 06صفرـ

 61ـ07

 66ـ60

 92ـ67

 51ـ01

 خال من القلق

 قلق بسيط

 ما قلق نوعا

 قلق شديد

 قلق شديد جدا.

 مقياس السلوك العدواني:

اعتمدنا يف دراستنا على مقياس السلوك العدواين للباحث سعد بن زلمد بن سعد أل رشود الذي بناه على 

أساس حتديد السلوك العدواين ادلرتفع وادلنخفض وادلتوسط يف مذكرتو فاعليو برنامج إرشادي نفسي يف خفض 

واين لدى طالب ادلرحلة الثانوية وقام الباحث بإعداد مقياس السلوك العدواين وفق درجة السلوك العد

األساليب العلمية ادلتبعة يف بناء األدوات وسيغطى من خاللو عددا من مظاىر السلوك العدواين ادلختلفة مثل 

وقام بتحديد رلموعة من  العدوان ادلوجو حنو الذات والعدوان ادلوجو حنو اآلخرين والعدوان ادلوجو حنو األشياء

األبعاد اليت سيضمنها ادلقياس، وميكن من خالذلا فحص السلوك العدواين والعدوان اللفظي واالجتاىات 

( استجابات موزعة على أبعاد ادلقياس 4بندا يستقل كل منها على ) 67العدائية والغضب ويتكون ادلقياس 

 على النحو التايل:

 السلوك العدواين احلركي. (0
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 السلوك العدواين اللفظي. (6

 العدائية.  (0

  .الغضب (4

 طريقة تصحيح مقياس السلوك العدواني:

 يتمثل يف االستجابات التالية: ينطبق دائما، ينطبق غالبا، ينطبق أحيانا، ال ينطبق أبدا.

 (0ـ بالنسبة لالستجابة " ينطبق دائما" يتم ضرب رلموع العمود اخلاص هبا يف )0

 (6" ينطبق غالبا" يتم ضرب رلموع العمود اخلاص هبا يف ) ـ بالنسبة لالستجابة6

 (0ـ بالنسبة لالستجابة " ينطبق أحيانا" يتم ضرب رلموع العمود اخلاص هبا يف )0

 (1ـ بالنسبة لالستجابة " ينطبق أبدا" يتم ضرب رلموع العمود اخلاص هبا يف )4

ابقة واجلدول التايل يوضح الدرجة الكلية، والدرجة الكلية للمقياس ىي رلموع نواتج عمليات الضرب الس

 والدرجة الصفر اليت ميكن احلصول عليهما كل بعد.

 عدد البنود البعد
الدرجة الصفر التي 

 يمكن الحصول عليها

الدرجة الكبرى التي 

 يمكن الحصول عليها

 66 صفر 66 السلوك العدواين احلركي 

 46 صفر 07 السلوك العدواين اللفظي 

 0 صفر 00 العدائية 

 54 صفر 08 الغضب 

 610 صفر 67 درجة ادلقياس الكلية
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 األساسية: الدراسة -2

مت استخراج عينة الدراسة االساسية من خالل تطبيق مقياس القلق ومقياس السلوك العدواين ، عينة الدراسة: 

 الدرجة ادلرتفعة احملصل عليها التلميذ يف مقياس القلق ومقياس السلوك العدواين ادلتمثلة يف االث حاالت. وىي

ال ختلو أي دراسة علمية من االعتماد على منهج من أجل القيام بدراسة وفق قواعد وأسس،  منهج البحث:

من القواعد لتحديد العمليات  ويعرف ادلنهج أنو الطريق ادلؤدي اىل الكشف عن حقيقة بواسطة رلموعة

 (.76: 6117للوصول اىل نتيجة معلومة )فوزي عبد اخلالق، 

 يف دراستنا اعتمدنا على ادلنهج العيادي.

 أدوات الدراسة: 

 المالحظة:

تعد ادلالحظة من بٌن التقنيات ادلستعملة يف الدراسة ادليدانية كأداة أساسها تكمل كل من ادلقابلة واالختبارات 

فادلالحظة حتصل الباحث أكثر اتصاال بالبحوث وتناول ادلالحظة عدة جوانب منها ادلالحظة ادلظهر اجلسم، 

 ص احلالة وسلوكاهتا وحديثها. ادلالبس، واالستجابات احلركية واالنفعالية وبشكل عام خصائ

 المقابلة:

 تعترب ادلقابلة أداة كات أمهية يف خدمة البحث، وىذا جلمع ادلعلومات يف رلال الدراسة.

 وادلقابلة عبارة عن زلاداة موجهة يقوم هبا الباحث مع فرد أخر أو رلموعة من أفراد هتدف إىل مجع معلومات.

و العالج أاىل التشخيص  على ادلقابلة النصف ادلوجهة ان ىذا النوع من ادلقابالت ال يستهدف اعتمدناحيث 

يقوم  ،انو يتعلق انو يتعلق مبخطط البحث .قبل القيام بإجراء ادلقابالت بادلعىن احلقيقي و الدقيق  للكلمة

حيث ابلتو النصف ادلوجهة، مقلة اليت يأمل يف طرحها يف ئد من خالذلا األسحدلي استطالعيةالفاحص بدراسة 
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استنا فهو يرتك ت ألنو األنسب لدر ىذا النوع من ادلقابال اخرتنامنها احملاور الكربى دلقابالتو وقد  انطالقاحيدد 

  .راض حبثناغالتعبًن للمبحوث من دون أن جيعلنا كلك نتخلى عن أىامش من احلرية و 

 نتائج البحث:

 ين احلركي.القلق يؤدي اىل ظهور السلوك العدوا

 القلق يؤدي اىل ظهور السلوك العدواين اللفظي. 

 القلق يؤدي اىل ظهور العدائية.

 القلق يؤدي اىل ظهور الغضب.
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 : 1تقديم الحالة 

 ـ.ؾ: االسم

 سنة. 17السن: 

 ذكر.الجنس: 

 السنة الثانية متوسط.المستوى التعليمي: 

 القلق والسلوؾ العدواين وتناوؿ ادلخدرات.نوع االضطراب: 

قصَت القامة، ىنداـ مالئم، ال توجد عليو تشوىات، كالمو عادي، لباسو مالئم البنية المورفولوجيا للحالة: 
نظيف الشكل، مل أجد صعوبة يف االتصاؿ معو، طريقة تفكَته عادية، يعاين من اضطرابات نفسية مع سنو، 

 منها القلق واضطرابات سلوكية )السلوؾ العدواين وادلخدرات(.
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 ملخص المقابالت مع الحالة األولى:

 هدفها الزمان والمكان المقابالت

 1ادلقابلة
21/02/2016 

 دقيقة 40 14:10/  13:30
 سنى حلسغني

التعرؼ على احلالة وخلق جو من الثقة ومساعدهتا عي 
 الكالـ االتفاؽ على حتديد مواعيد ادلقابالت

 2ادلقابلة
24/02/2016 

 دقيقة 40 15:10/  14:30
 نفس ادلكاف.

 44احلصوؿ على درجة عالية دلقياس القلق لتايلور يف 
 درجة

 3ادلقابلة
28/02/2016 

 دقيقة 35 14:05/  13:30
 نفس ادلكاف.

حتدث احلالة الوضع األسري معرفة أسبا ادلشكلة 
 وسنوات التعليم واالتصاؿ مع أفراد أسرهتا.

 4ادلقابلة
06/03/2016 

 دقيقة 45 15:15/  14:30
 نفس ادلكاف

الًتكيز على ادلشكل األساسي أوال وىو السلوؾ 
العدواين وىذا بتطبيق مقياس السلوؾ العدواين 

درجة،  48على درجة عالية على زلاور بواحلصوؿ 
 (51( والغضب )32( عدائية)38لفظي )

 5ادلقابلة
09/03/2016 

 دقيقة   45 14:15/  13:30
 

أسئلة حوؿ دوافع السلوؾ العدواين وأعراض القلق 
 والسلوؾ العدواين 

 زلاولة التعرؼ على عالقة بُت القلق والسلوؾ العدواين 
 بيانات حول الحالة:

  الطفولة:

من خالؿ ادلقابلة الشخصية اتضح أف ادلفحوص تلقى تربية حادية يف طفولتو، وكاف يعاقب من قبل والديو 
وتتمثل ردة فعلو لعقاب يف العتاد تارة وااللتزاـ تارة أخرى، وكاف اإلخوة كلهم زلل حب الوالد إال ىو، ويرى 

 بأف أخيو الصغَت ىو ادلفضل عند والديو.

 مراض:الحوادث واأل

 ال يعاين ادلفحوص من أي أمراض جسمية. 
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  ية:نفساالضطرابات ال

التلميذ يعاين من القلق والتوتر فهو يود أف يتمم دراستو، والعمل لكنو ال يعرؼ كيف حيقق ذلك وخياؼ كثَتا 
اين من من ادلستقبل واجملهوؿ وىو يعتقد بأف ال أمل يف أف يتمم دراستو ليعمل فكره حلم لن يتحقق ذلك  ويع

 انعداـ الثقة وكثَتا ما دييل إىل العزلة وال يود زلادثة أحد.

 م:يسنوات التعل

من بُت ادلشاكل اليت تعرض ذلا يف ادلدرسة ىو تكراره السنة والشجار كثَتا مع مستثار الًتبية واحلراس وىذا  
 وؿ إىل رللس تأدييب.من يبدي يف القلق عليو، غَت مهتم بالدراسة وكثَتا ما يتشاجر مع األساتذة وحي

 العادات والتقاليد: 

يهوى كرة القدـ وىو ادلفضلة التواصل عرب االنًتنت طواؿ اليـو يقضي وقت فراغو مع األصدقاء داخل ادلدرسة 
 وخارجها، وتناوؿ احلشيش بالرغم معرفتو ألضرارىا اجلسمية واالجتماعية.

 بيانات حول األسرة:

يعترب ادلفحوص ىو االبن الثاين بعد األخت الكربى واألخ األصغر والده موظف وأمو متقاعدة وىي متسلطة 
بعض الشيء، وال تعطيو أمهية داخل البيت، وال يوجد عالقة اتصاؿ بينو وبُت عائلتو إال أخيو الصغَت، فبما 

 خيص ادلستوى االقتصادي لألسرة فهو متوسط 

 :بيانات متعلقة بالمشكلة
ادلفحوص يف توتر وقلق شديدا إذ حتصل على الدرجة الرابعة على مقياس تايلور للقلق وحتصل على درجة 

 عالية على مقياس السلوؾ العدواين فهو يعاين من سلوؾ عدواين مرتفع.

 :ملخص الحالة األولى

ة مبعٌت قلق شديد درج 4استنتاج احلالة األوىل من خالؿ تطبيق مقياس القلق لتايلور حتصلت احلالة على 
 .916جدا، وحصلت احلالة من خالؿ تطبيق مقياس السلوؾ العدواين على درجة 
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وقمنا بتحديد درجات كل بعد الذي يتضمنو ادلقياس ككل ودتكنا من خالذلا فحص السلوؾ العدواين احلركي 
ما الغضب درجة أ 32درجة والعدوانية ب  38والسلوؾ العدواين يف اللفظ ب 48الذي تقدر درجتو ب

 .51فقدره درجتو ب

 وىنا يتضح أف احلالة تعاين من سلوؾ عدواين مرتفع يف مجيع أبعاده )اللفظي، احلركي، العدائية، الغضب(.

ومن خالؿ ادلقابالت مع احلالة اتضح أف لديها شعور بالقلق واخلوؼ فهو يريد إدتاـ دراستو والعمل مستقبال، 
دليوؿ العدوانية اآلمنة اجتاه اآلخرين، كما أنو يطغى اللـو دائما على ولكن الواقع عكس ذلك، ويعكس أيضا ا

الظروؼ اخلارجية الشعور بالذنب وتأنيب الضمَت والرغبة يف التخلي عن ادلخدرات، والشعور بالضيق بقولو 
 "حنس روحي باغي نطرطق من الداخل" 

 وما يغلب عليو كذلك اخلوؼ من اجملهوؿ.

ػ عدـ الثقة باألخر بقولو "صاحيب ال تتيم وما نديرش فيو الماف وشك فيو" متعصب ألراء يف قولو "نبغي  
 كلميت تفوت البغى راين غالط"

 يف صحايب وقاع الناس" ار نآلخرين لفظيا بقولو "نابغي از افز لديو ميوؿ لالست

 لديو اخنفاض يف حتصيلو الدراسي.

ر السلوؾ العدواين حركي من خالؿ ادلشاجرات ظهوتبُت ذلك يف ىز الرجلُت وي ػ الشعور بالقلق والتوتر الدائم
دديا  مياخذا و لدفاع عن نفسو يظهر يف قولو: "أنوادلضاربات دائمة وحتطيم األشياء وادلمتلكات محل السالح 

 " دديا واجديب نبغي نكوف جيبيف 

 نتاعي تدقدؽ كلشي يف ليكوؿ" ػ ختريب ادلمتلكات اآلخروف وادلدرسة من خالؿ قولو "بليزيغ 
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 : 2تقديم الحالة 

 : ب.ؼاإلسم

 سنة. 13: السن

 : أنثى.الجنس

 : الثانية متوسط.المستوى التعليمي

 القلق والسلوؾ العدواين. نوع االضطراب:

أجد : متوسطة القامة، مسراء البشرة، عيناف سوداوين، حنيفة، مقبولة ادلظهر، مل البنية الموروفولوجيا للحالة
 صعوبة يف التواصل معها لطريقة الكالـ عادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حاالتعرض ال                                               الفصل السادس:                        
 

86 
 

 : 2ملخص المقابالت مع الحالة 

 الهدف الزمان والمكان المقابالت

 1ادلقابلة
13/03/2016  

 دقيقة 30 14:00/ 13:30
 سنحل سىينغ

التعرؼ على احلالة وزلاولة كسب الثقة واإلنفاؽ 
 على حتديده مواعيد ادلقابالت 

مقياس على احلالة واحلصوؿ على درجة  تطبيق
 عالية.

 2ادلقابلة
16/03/2016  

 دقيقة 40 15:10/  14:30
 نفس ادلكاف

 درجة 44خيص مقياس القلق لتايلور ادلتمثلة يف 

 3ادلقابلة
03/04/2016  

 دقيقة 45 14:15/ 13:30
 نفس ادلكاف

احلالة  التعرؼ على الوضع األسري وطفولة
ومعرفة األسباب ودوافع ادلشكلة وسنوات 

 التعليم واتصاؿ مع األفراد.

 4ادلقابلة
06/04/2016  

 دقيقة 45 14:15/  13:30
 نفس ادلكاف 

الًتكيز على ادلشكل األساسي )السلوؾ 
العدواين( وىذا بتطبيق مقياس السلوؾ العدواين 
واحلصوؿ على درجة عالية على زلاور األربعة 

درجة  39وعدائية 39درجة ولفظي  61حرثي 
 54والغضب 

 5ادلقابلة
10/04/2016  

 نفس ادلكاف 

أسئلة حوؿ دوافع السلوؾ العدواين وأعراض 
القلق والسلوؾ العدواين وزلاولة معرفة العالقة 

 بُت القلق والسلوؾ العدواين.
 الطفولة:  

البيت اليت تتكوف من أب متويف وأـ وأخوين أكرب من خالؿ ادلقابلة اتضح أف احلالة ىي آخر فرد يف أسرهتا 
 منها مهاجراف إىل فرنسا، أمها عاملة احلالة متأثرة كثَتا بوفاة أبيها.

 الحوادث واألمراض:

  احلالة من أي ذي أمراض مزمنة غَت أاها دائمة تعاين من فرحة معدية.يناتعال   
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  طريقة االتصال والتفكير:

 عادية.تواصل سهل طريقة الكالـ 

 االضطرابات النفسية:

 احلالة تعاين من توتر وقلق شديد ودائم ويظهر يف قضم األظافر العصبية.

  سنوات التعليم:

 مل يتعرض دلشاكل وادلستوى التعليمي مقبوؿ.

 العادات والتقاليد:

 اذلواية ادلفضلة لديها التواصل مع أصدقاء ىا عرب الفيسبوؾ.

  بيانات حول األسرة:

 ع العائلة عادي والديتها مقربة إليها إال أف ىناؾ مشاكل.االتصاؿ م

 بيانات متعلقة بالمشكلة: 

قلقة جدا منذ وفاة أبيها وعصبية ولديها للعدوانية وعادة قضم األظافر كما لديها عادة الكتابة على  احلالة
الطاوالت واجلدراف نطرح السلوؾ العدواين وحصلت على درجة عالية على مقياس القلق ودرجة عالية دلقياس 

 السلوؾ العدواين.

 : 2ملخص الحالة

درجة أي قلق شديد جدا وتطبيق مقياس  44صلت احلالة على من خالؿ تطبيق مقياس القلق لتايلور حت
درجة وقمنا بتحديد درجات كل بعد الذي يتضمنو ادلقياس ككل ودتكنا من خالذلا  931السلوؾ العدواين 

درجة أما العدائية  93والسلوؾ العدواين اللفظي  61فحص السلوؾ العدواين احلركي الذي تقدر درجتو ب
 درجة. 54درجة أما الغضب  93

 وىنا يتضح لنا أف احلالة تعاين من سلوؾ عدواين مرتفع يف مجيع أبعاده )اللفظي، احلركي، العدائية، الغضب(
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ومن خالؿ ادلقابالت مع احلالة اتضح أف لديها عادة قضم األظافر اليت تدؿ على عصبيتها الغضب والثرثرة 
 بقوذلا: "حاجة صغَتة تنرفيٍت".

أسلوب اجملادلة لفرض نفسها على اآلخرين تتسم بالعناد، السخرية من اآلخرين  نقص الثقة بالنفس لديها
 وتلفض باأللفاظ رديئة اخلوؼ من ادلستقبل "خناؼ بزاؼ ملي جاي".
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 : 3تقديم الحالة

 س.ؽ اإلسم:

 سنة. 14 السن:

 ذكر. الجنس:

 القلق والسلوؾ العدواين. نوع االضطراب:

قصَت، ىنداـ مالئم عادي، لباس متالئم مع السن، نظيف الشكل، مل أجد  الموروفولوجيا للحالة:البنية 
 صعوبة يف التواصل معو، طريقة تفكَته عادية، كثَت احلركة، السكوت لوقت طويل.

 الهدف الزمان والمكان المقابالت

 1ادلقابلة
13/03/2016  

 دقيقة 30 14:00/ 13:30
 سنحل سىينغ

التعرؼ على احلالة وخلق جو من الثقة 
وادلساعدة على الكالـ واإلنفاؽ على حتديده 

 مواعيد ادلقابالت 

 2ادلقابلة
16/03/2016  

 دقيقة 40 15:10/  14:30
 نفس ادلكاف

تطبيق مقياس على احلالة واحلصوؿ على درجة 
ادلتمثلة يف  عالية خيص مقياس القلق لنتايلور

 درجة 44

 3ادلقابلة
03/04/2016  

 دقيقة 45 14:15/ 13:30
 نفس ادلكاف

التعرؼ على الوضع األسري وطفولة احلالة 
ومعرفة األسباب ودوافع ادلشكلة وسنوات 

 التعليم واتصاؿ مع األفراد.

 4ادلقابلة
06/04/2016  

 دقيقة 45 14:15/  13:30
 نفس ادلكاف 

الًتكيز على ادلشكل األساسي )السلوؾ 
بتطبيق مقياس السلوؾ العدواين العدواين( وىذا 

واحلصوؿ على درجة عالية على زلاور األربعة 
درجة  39وعدائية 39درجة ولفظي  61حرثي 

 54والغضب 

  10/04/2016 5ادلقابلة
 نفس ادلكاف 

أسئلة حوؿ دوافع السلوؾ العدواين وأعراض 
القلق والسلوؾ العدواين وزلاولة معرفة العالقة 

 عدواين.بُت القلق والسلوؾ ال
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  :الطفولة

حيث بدى ادلفحوص على  ،من خالؿ ادلقابلة ادلفحوص إستطعنا أف جنمع بعض البيانات اخلاصة بطفولتو   
ودييل  ،كاف يعيش ادلفحوص مع والدتو األـ إذ أف الوالدين مطلقُت  ،إستعداد للتحدث عن حياتو بسهولة

  .ادلفحوص إىل حب إمو كثَتا بينما يكره والده ألنو ترؾ أمو رفض العيش مع والده

 :الحوادث و األمراض

فهو يعاين من صداع نصفي و مخوؿ و إرىاؽ   ،يشعر ادلفحوص أف حالتو الصحية غَت مستقلة إىل حد ما  
  .كما يرى أنو عصيب جدا

 :االضطرابات النفسية

يمة لو يف ىذه الدنيا فهو مل حيظى أف ال قو  ،التوترب النفسية وأمهها شعوره بالقلق و عيعاين من بعض ادلتا  
مل يعرؼ معٌت اإلستقرار و يرى أنو مرت عليو خربات و جتارب جعلتو يشعر  ،حبب و حناف والده مع وفاة أمو

  .و كأنو كرب يف السن

 :سنوات التعليم

  .بالدراسة يف السن العادي و كاف لديو أصدقاء إلتحق  

 :العادات و التقاليد

  .كاف يف طفولتو يتسم بالنشاط و احليوية ويقضي وقتو باللعب و ىوايتو كرة القدـ

 :بيانات عن األسرة

 .الوالد موظف و يعد ادلفحوص اإلبن األصغر بعد أخواتو األكرب سنا  

 :بيانات متعلقة بالمشكلة

ودرجة عالية على مقياس السلوؾ  ،على مقياس القلق لتايلور 43 ػػوص على درجة مرتفعة تقدر بحصل ادلفح
 على زلور السلوؾ العدواين احلركي العدواين و خاصة 
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  .السلوؾ العناديإىل إيذاء الذات واإلندفاعية و  الفراغ يف حياتو دييل ادلفحوصادلفحوص بادللل و يشعر 

درجة أي قلق شديد جدا  ويف  43تطبيق مقياس تايلور حتصلت احلالة على من خالؿ : 3لخص الحالة م
درجة، وقمنا بتحديد درجات كل بعد الذي يتضمنو  134تطبيق مقياس السلوؾ العدواين حتصلت على 

والسلوؾ عدواين  32ادلقياس ككل ودتكنا من خالذلا فهم السلوؾ العدواين احلركي الذي تقدر درجتو ب
 درجة. 45درجة والغضب  34ة أما العدائية درج  33اللفظي 

وىنا يتضح لنا أف احلالة تعاين من قلق شديد جدا يظهر يف ارتعاش اليدين لعدـ النـو يف قوذلا "ترقد وتفطن" 
والكوابيس ادلزعجة وكذا عدـ احملافظة على ىدوئها من خالؿ قوذلا "ما جنمش نكوف كامل أي حاجة ترفيٍت" 

 ادلعاناة من الصداع.

االعتداء على ادلمتلكات والتخريب من خالؿ الكتابة على اجلدراف والطاوالت وكذا الغضب الشديد، تقلب 
ادليزاج يف قولو: "نكوف غابة حىت ننقلب غي وحدي" العصبية اعتداء اآلخرين الشعور بالقلق على أمور تافهة 

  ادلعدة.لقوؿ احلالة "ديفوا اتقلب بال سبا وعلى والو" وكذا الشعور بآالـ يف
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 :خاتمة

المراىق الذي يشعر بالقمق مرارا يشعر بالقمق مرارا وتكرارا يكون مضطرب النفس والسموك    
معا فيو ال يتحكم في انفعاالتو وأدنى خالفاتو التي تحصل بينو وبين أفراد أسرتو وأحد رفاقو 
ستثير فيو الشعور بالقمق والتوتر، ومن ثم فينتج عميو سموك عدواني في أي شكل من 

وفي حالة القمق يكون نمو المراىق غير متكامل في كافة مظاىره، ومن جية أخرى  األشكال،
نجد في السموك العدواني البديل الذي يعوضو وينفس من خاللو شعوره بذلك القمق، وما 

 يختمج نفسو من قمق وتوتر فإن المراىق يمجـأ الى تصرفات كثيرة لتجاوز ذلك الموقف.  
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 قائمة المراجع

 .3122ردن األ ،علم النفس النمو ادلكتبة الوطنية عمان  ;أمحد زلمد الزغيب

عمان  -لنشر وائل ل دار  ،نظرة جديدة جامعة ادلنتصرية العراق ،ادلرجع يف الصحة النفسية  ;أديب اخلالدي
  .:311لألردن 

دار ادلنهل اللبناين الطبعة األوىل  ،علم نفس النمو منذ الطفولة اىل الشيخوخة ;إمتثال زين الدين الطفيلي
3115. 

 :311.دار الكتاب بريوت لبنان  ،و عالجو أسسو العصرالقلق رىاب  ;أنس شكشك

 .6::2 ،عامل الكتب القاىرة الطبعة اخلامسة،علم النفس النمو الطفولة و ادلراىقة  ;حامد عبد اهلل زىران

 . 3112 ،وىل،الطبعة األالقاىرة  ،كلية األداب،السلوكية  االضطرابات ;فايد حسن علي

 .3115 ،مصر ،اإلسكندرية ،الشخصيةحسن علي فايد دراسات يف السلوك و 

 ،بدون طبعة ،دار ادلعرفة اجلامعية األزارطة ،الصحة النفسية  والتوافق النفسي  ;أخرونصربه زلمد علي و 
3115 

 . 3116 ،الطبعة األوىل ،ل للنشرئر وامبادئ الصحة النفسية، دا; صالح حسني الداىري

بأنون   االجتماعية،ادلعهد العايل للخدمة  ،سيكولوجية الشخصية;  الصحة النفسية و عدنان أمحد الشاذيل
 .3113 ،الطبعة الثانية ،سكندريةادلكتبة اجلامعية اإل

 ،النشر، دار النهضة العربية للطباعة و طفل  و ادلراىقسيكولوجية النمو دراسة  يف منو ال ;عبد احلميد العسوي
 .6::2 ،األردن ،بريوت

 .3117 ،الطبعة الثانية ،أطفال اخلليج ،أساليب تعليم السلوك ادلكتبة اإللكرتونية ;عدنان أمحد الفسفوس

 ،ةدار غريب القاىر  ،سيكولوجية العدوانية و ترويضو منحىن عالجي معريف ;عصام عبد اللطيف العقاد
3112. 
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 .3115 ،الطبعة األوىل ،دار ادلعرفة العربية للعلم عمان ; سيكولوجية النمو واالرتقاء،عبد الفتاح دويدار

 .3117 ،مؤسسة باب اجلامعة اإلسكندرية ،سيكولوجية  ادلراىقة ;عبد ادلنعم ادليالدي

  .الطبعة الرابعة ،دار الفكر العريب مصر ،السيد األسس النفسية لنمو الطفولة اىل الشيخوخة ;فؤاد الباىي

 فيصل زلمد خري الزراد .

 .9::2،الج األمراض النفسية دار ادلالين بريوت وع

 .2:91 ،دىر اذلالل،أوالدنا و األمراض النفسية ;كلري فهيم 

 .3112 ،الطبعة األوىل،دار الفكر العريب ;الدكتور فاروق السيد عثمان 

 .3116 ،دار ادلعرفة اجلامعية اإلسكندرية،علم النفس ادلرضي  ;رلدي أمحد عبد اهلل

 ،الطبعة الثانية ،رائمطبعة الكهنة اجلز ،سوء التوافق الدراسي لدى ادلراىقني اجلزائريني  ;زلمد بن أمساعيل
2::3. 

 .2:94،الطبعة اخلامسة ،بريوت ،مكتبة اذلالل ،تغلب على القلق ;الب مصطفى غ

 ،القاىرة ،ب للطباعة و النشر،دار الغرييف علم النفس اإلجتماعي و الشخصية حبوث  ;معتز سيد اهلل
2::8. 

 .9::2،دار غريب  ،اإلغرتاب  والتطرف حنو العنف; زلمد قصر عبد اهلل ادلختار

الطبعة  ،مصر ،دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية ،سيكولوجية النمو الطفولة و ادلراىقة  ;غوض خليلميخائيل م
 .5::2 ،الثانية

بدون طبعة و   ،األردن،دار االزىران للنشر و التوزيع  ،التشخيص و العالج ;نظام أبو حجلة الطب النفسي
  .تاريخ

دليل ،تعديل السلوك العدواين لألطفال العاديني  و ذوي اإلحتياجات اخلاصة  ;ناجي عبد العظيم سعيد مرشد
 .3117، مكتبة زىراء الشرق،األباء و األمهات
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الطبعة ،سوريا  -دمشق،مطبعة الطرابية   ،الصحة النفسية دراسة يف سيكولوجية التكيف   ;لرفاعينعبم ا
 .:2:9 ،الثانية

القاىرة  ،دار العلم و الثقافة  ،مشكالت األطفال  السلوكية األسباب و طرق العالج ;وفيق صفوت سلتار
2:::. 

 اجملالت و ادلذكرات 

 مقالة السلوك العدواين و أمناطو ;الدكتورة  إبتسام عبد اهلل الزغيب 

 .3125رللة الدراسات و البحوث اإلجتماعية جامعة الوادي

فاعلية برنامج إرشادي نفسي يف خفض  درجة السلوك العدواين لدى طالب ادلرحلة  ; دسعد بن زلمد بن سع
 أطروحة مقدمة إستكمال  ،الثانوية 

 .3117 ،الرياض األمنية ى درجة دكتورة الفلسفة العلوممتطلبات احلصول عل

السلوك العدواين لدى الطفل و عالقتو باإلساءة اللفظية و اإلمهال من طرف األم مذكرة خترج ،حليم أمساء  بن
3125     . 

               ;مواقع األنترنت

www.arabsycologie.com  

www.fisef.com 

www.golfkids.com 

 المراجع بالفرنسية:

- Boutanies juliette fenez : l’ongoise universitaire de puf 1945. 
- Pascal marson : 25 mots clés de la psychologie et de la 

psychanalyse : mots clés paris 2004.   

http://www.arabsycologie.com/
http://www.fisef.com/
http://www.golfkids.com/


 المرحلة المتوسطةالعدواني لدى التالميذ السلوك مقياس 

 أخي التلميذ العزيز وفقك اهلل 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 .فيما يبلي جمموعة من البنود اليت تتعلق بتصرفاتك واجتاىاتك ومشاعرك اخلاصة

ختبارات على اوأمام كل بند يوجد أربع أو ال ينطبق قرأ كل بند من ىذه البنود مث قرر ما إذا كان ىذا البند ينطبق ا
  .النحو التايل

 .حتت العمود )تنطبق(إذا كان البند ينطبق دائما عليك ويصف شعورك ضع عالمة )    (  .1

 .إذا كان البند ينطبق غالبا )كثريا( ضع عالمة )    ( حتت العمود )ينطبق( .2

 .أحيانا أخرى ضع عالمة )   ( حتت العمود )ينطبق(إذا كان البند ينطبق عليك أحيانا وال ينطبق  .3

 .ينطبق( أما إذا كان البند ال ينطبق عليك فضع عالمة )   ( حتت العمود )ال .4

فعال وادلطلوب مع العلم أنو ال توجد إجابة خاطئة وأخرى صحيحة واإلجابة الصحيحة ىي ما تشعر بو أنت 
 .الفعلفقط أن تكون إجابتك صادقة وتعرب عما تشعر بو ب

 أجب بسرعة وال تضيع وقتا كبريا يف االجابة على أحد البنود، على أن تكون اسالجتابة على النحو التايل:

 ال تنطبق أبدا تنطبق أحيانا تنطبق غالبا تنطبق دائما
 إال لغرض البحث العلمي فقطما ستديل بو من بيانات سيعامل بسرية تامة ولن يستخدم شارة إىل أن ونود اإل

 شاكر لكم حسن تعاونك

 

 

 

 



 :البيانات الشخصية واالجتماعية

 االسم : .1

 اللقب: .2

 17إىل هناية  16من   15إىل هناية  14من   13إىل هناية  12من  
 الصف ادلدرسي: .3

 رابع متوسط  ثالث متوسط  ثاين متوسط  أوىل توسط 
 :التقدير الدراسي يف العام ادلاضي .4

 راسب  مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز 
 

 احلي السكين: .5

 

 مع من تسكن: .6

 أخرى تذكر  مع أحد األقارب  مع زوجة األم 

 

 ادلستوى التعليمي لؤلم: .7

 

 

 مع زوجة األب  مع األم وحده  مع األب وحده  مع الوالدين    

 متوسطة  ابتدائية  تقرأ وتكتب  أمية 

 دراسات عليا  جامعية  دبلوم  ثانوية 



التعبير عنه الحركي: هو كل أذى أو ضرر بالذات أو باآلخرين أو بالممتلكات ويتم  أوال: السلوك الدواني
 بطريقة مباشرة وواضحة.

تنطبق  البند
 دائما

تنطبق 
 غالبا

تنطبق 
 أحيانا

ال تنطبق 
 أبدا

     إن ضربين أي شخص فالبد أن أضربو .1
     إذا متت إثاريت من قبل شخص آخر أجدين مدفوعا لضربو .2
     لتحطيم بعض األشياء إذا متت إثاريتأندفع  .3
     أبادر إىل االعتماد على اآلخرين حلماية نفسي .4
     أقوم بتهديد األفراد احمليطني حلماية نفسي .5
     أندفع يف مضاربات مع اآلخرين بسبب كاف إلخافتهم .6
     أكتب على اجلدران واألبواب للتعبري عن مهومي .7
     ادلمتلكات العامةأندفع حنو اتالف  .8
     أشارك يف ادلشاجرات بدون أي سبب مقنع .9

     ذاء اآلخرين واحمليطني يبإيأستمتع ب .11
     أرد سريعا على أي إساءة أقوى منها .11
     أشاغب حىت ألفت نظر اآلخرين يل .12
     أستخدم القوة من أجل أن تكون شخصييت قوية .13
     غضيب أرمي بأي شيء يف يدي على من يتسبب يف .14
     أمحل أدوات حادة حلماية نفسي .15
     الدفاع عن نفسيأمحل أس سالح معي من أجل  .16
     عندما يستنجدين أحد من أقاريبأقوم باالعتماد على اآلخرين  .17
     أخرب ممتلكات اآلخرين هبدف تأديبهم .18
     أقلد مشاىد أفالم العنف والرعب اليت أشاىدىا .19
     كراميت حىت لو كان أحد أفراد أسريت  أعتدي على أي شخص ميس .21
     أصادق من ىو أقوى مين دلساعديت يف أي مضاربة .21
     أصادق اللذين ىم أكرب مين سنا دلساعديت على ضرب اآلخرين .22

 



 اللفظي: هو كل استجابة لفظية تحمل اإليذاء النفسي واالجتماعي ثانيا: السلوك العدواني 

تنطبق  تنطبق دائما البند
 غالبا

تنطبق 
 أحيانا

ال تنطبق 
 أبدا

أحتكم بقول النكتة والفكاىة على أشكال اآلخرين بقصد السخرية  .23
 إلضحاك من حويل

    

     أستخف ببعض احمليطني يب للتقليل من مكانتهم  .24
     عندما يضايقين أي فرد أضهر لو العدوانية وأشتمو .25
     أجد نفسي معارضا لآلخرين حىت ولو كانوا على حق .26
     أمارس أسلوب اجملادلة مع اآلخرين لفرض ما أعتقده عليهم .27
     اللفظيةشعور احمليطني يب يف تعبريايت عي اال أر  .28
     أقوم بإشارة غضب من حويل بألفاظي .29
     أصيل للسخرية من آراء اآلخرين .31
من  مائي أخربىم بأخطائهم مباشرة ألنتقعندما أختلف مع أصدق .31

 نفسي 
    

     على اإلىانة بادلثل أو أكثر منهاأرد  .32
     ال ميكن أن أقدم اعتذارا ألي شخص حىت ولو أسأت إليو .33
     أسيء لفظيا لآلخرين بدون سبب كاف .34
     ال أعطي الفرصة لغريي يف التحدث للقليل من شأهنم .35
     أقوم بشتم اآلخرين عندما يستفزونين .36

 

 

 

 

 



والميول التي تدفع الفرد إلى السلوك العدواني الموجه نحو تدمير األشياء ثالثا: العدائية: هي االتجاهات 
 .وتدمير اآلخرين

 ال تنطبق أبدا تنطبق أحيانا تنطبق غالبا تنطبق دائما البند
     أشك وأرتاب يف الصداقة الزائدة مع اآلخرين .37
     أميل إىل إيقاع الضرر باحمليطني يب .38
     وآداب العامة أشعر براحة عند خمالفة النظام .39
بني واخلوف من السهل علي خلق جو من التوتر  .41

 أصدقائي
    

فا زائدا يف األشخاص الغرباء الذين يظهرون لطأشك  .41
 حنوي

    

     أشعر باالندفاع عند مشاىدة أفالم احلرب والعنف .42
     أشعر بالسعادة إذا اختلف زمالئي فيما بينهم .43
     بالغرية من اآلخرين الذين أعتقد أفضل مينأشعر  .44
     أوجو اللوم لذايت على كل تصرفايت .45
     أنا عنيد وأشعر برغبة يف عمل عكس ما يطلب مين .46
     أوجو النقد لآلخرين على كل تصرفاهتم .47
مع زمالئي الستفراز أي شخص يعاملنا أدبر ادلكائد  .48

 بقسوة 
    

     شخص أجنيبأشعر باندفاع زائد للمضاربة إذا كان أمامي  .49
 

 

 

 

 

 



الضرر باآلخرين أو رابعا: الغضب: حالة شعورية انفعالية يصاحبها الرغبة في االعتداء والتدمير وإنزال 
 الذات

 ال تنطبق أبدا تنطبق أحيانا تنطبق غالبا تنطبق دائما البند
     أشعر أنين شخص متقلب ادلزاج .51
     شياء ادلوجة حويل عندما يشتد غضيب فإنين أحطم األ .51
     أنفعل يستمر انفعايل مدة طويلةعندما  .52
     تتغري مالمح وجهي بسرعة إذا ضايقين أي فرد .53
     أنفعل كثريا من عادات احمليطني يب .54
     أشعر بأن لدي حساسية شديدة من نقد اآلخرين .55
     بسهولةمن الصعب علي التخلص مما يغضبين  .56
     أشعر يف بعض األحيان وكأنين على وشك االنفجار .57
     ينتابين الضيق ألخطاء بسيطة من احمليطني يب .58
     ينفذ صربي بسهولة عند التعامل مع اآلخرين .59
     أنفعل بسرعة إذا مل يفهمين اآلخرون .61
أشعر بضيق عندما يستفزين أحد يف بعض أوقات ىدوئي  .61

 وصفائي
    

     بالغضب بسبب معارضة اآلخرين ألفكاريأشعر  .62
أشعر باالنزعاج عندما أقوم بعمل جيد وال يظهر اآلخرون  .63

 تقديرىم يل
    

     أغضب أشتم اآلخرين بكلمات مؤذيةعندما  .64
     عندما أغضب من الصعب إرضائي .65
     أشعر بأن لدي مشكلة يف التحكم بأعصايب .66
     شيءأي بنفسي  إيذاءأثناء غضيب أحاول  .67

 



   

 

 مقياس تايلور للقلق الصريح

               

 عدادإاقتباص و 

 

 الدكتور مصطفى فهمي

 استاد و رئيس الصحة النفسية بجامعة عين شمس

 

 الدكتور محمد احمد غاليو

 ستاذ علم النفس بجامعة االزهرأ

 

 

 

 

 

 

 

( في    √)بالجدول التالي بتمعن و تضع اشارة العبارات الموجودة  أن تقرأمل منك أ  

في حقل ) ال ( اذا كانت ال تناسبك.   (x اذا كانت العبارة تناسبك, و تضع اشارة )حقل )نعم 

:   االسم

:   اللقب



 مقياس تايلور للقلق الصحيح

 ال    نعم   العبارة                                           م   
   نومي مضطرب و متقطع  10
      بأصدقائيمخاوفي كثيرة جدا بالمقارنة  10
   يمر علي ايام ال انام بسبب القلق  10
   اعتقد اني اكثر عصبية من االخرين  10
   أعاني كل عدة ليالي من كوابيس مزعجة 10
   اعاني من االالم بالمعدة في كثير من االحيان  10
   كثيرا جدا االحظ ان يداي ترتعش عندما اقوم باي عمل  10
   اعاني كثيرا من االسهال  10
   تثير قلقي امور العمل و المال  10
   تصيبني نوبات من الغثيان  01
   اخشى ان يحمر وجهي خجال  00
   دائما اشعر بالجوع  00
   انا ال اثق في نفسي  00
   اتعب بسهولة  00
   االنتظار يجعلني عصبي جدا  00
   كثيرا اشعر بالتوتر لدرجة اعجز عن النوم  00
   يستثيرني  شيءاي  هادئاعادة ال اكون  00
   تمر بي فترة من التوتر ال استطيع الجلوس طويال  00
   انا غير سعيد في كل وقت  00
   من الصعب علي جدا التركيز اثناء اداء العمل  01
   دائما اشعر بالقلق دون مبرر  00
   ابتعد عنها  ةعندما اشاهد مشاجر  00
   اتمنى ان اكون سعيدا مثل االخرين  00
   دائما ينتابني شعور بالقلق على اشياء غامضة  00
   اشعر باني عديم الفائدة  00



   كثيرا اشعر ناني سوف انفجر من الضيق و الضجر  00
   اعرق كثيرا بسهولة حتى في االيام الباردة  00
   الحياة بالنسبة لي تعب و مضايقات  00
   دائما اخاف من المجهول انا مشغول  00
   انا بالعادة اشعر بالخجل من نفسي  01
   كثيرا ما اشعر ان قلبي يخفق بسرعة  00
   ابكي بسهولة  00
   خشيت اشياء و اشخاص ال يمكنهم ايذائي  00
    باألحداثكثيرا   أتأثر 00
   اعاني كثيرا من الصداع  00
   على امور و اشياء ال قيمة لها اشعر بالقلق  00
   ال استطيع التركيز في شيء واحد  00
   من السهل جدا ان ارتبك و اغلط لما اعمل شيء ارتبك بسهولة  00
     باني عديم الفائدة اعتقد احيانا اني ال اصلح بالمرة   اشعر 00
   انا شخص متوتر جدا  01
   عندما ارتبك احيانا اعرق و يسقط العرق مني بصورة تضايقني 00
   يحمر وجهي خجال عندما أتحدث لألخرين 00
   أنا حساس أثر من االخرين  00
   مرت بي أوقات عصيبة لم أستطع التغلب عليها 00
   أشعر بالتوتر أثناء قيامي في العادة 00
   يداي وقدماي باردتان في العادة 00
   أنا غالبا أحلم بحاجات من األفضل أال أخبر أحد بها 00
   تنقصني الثقة بالنفس  00
   ما يحصل لي حاالت إمساك تضايقني قليل 00
   يحمر وجهي من الخجل 01
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