.

أ .شفيقة اييح جامعة ابتنة 01
امللخص
يعتبر السلوك العدواني من اخطر املشكالت السلوكية وهو ظاهرة منتشرة في عصرنا
الحديث كما أصبحت هذه الظاهرة تمس جميع املدارس لهذا يجب دراسة هذه الظاهرة
والتعمق فيها إليجاد الحلول املناسبة ,وقد جاءت هذه الدراسة لتدرس جانب من
جوانب الشخصية وهو تقدير الذات والبحث في طبعة العالقة بينه وبين والسلوك
العدواني وما مدى ارتباطهما .
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مقدمة:
ميثل العدوان موضوعا من املوضوعات املهمة يف تراث عمل النفس احلديث واملعارص ،فلقد
اهمتت العديد من ادلراسات بتفسري السلوك العدواين ومعرفة أس بابه وطرق ضبطه والتحمك فيه ،من
حيث أنه أصبح ميثل ظاهرة سلوكية واسعة الانتشار تاكد تشمل العامل بأرسه ،ومل يعد مقصورا عىل
الفراد وامنا اتسع نطاقه ليشمل امجلاعات واجملمتعات (.)1
وان اكن العدوان ظاهرة سلوكية منترشة بصفة عامة دلى مجيع املراحل العمرية فهو أكرث انتشارا
يف مرحةل املراهقة ،حبيث يشمل سلوك الطفال واملراهقني غري الاجامتعي حتداي كبريا للمجمتع ،حيث
أن معدالت انتشار السلوكيات العدوانية والعامل االجرامية معدالت مرتفعة خاصة يف الوسط
املدريس وبني فئة املراهقني املمترسني ،وجند هذه الظاهرة تتفامق يف املرحةل املتوسطة كون التالميذ يف
مرحةل املراهقة مبا حتمهل من متغريات جسمية ومعرفية وجنس ية وانفعالية وينعكس أثر هذه التغريات
عىل سلوكه يف صورة مترد وعصيان عىل السلطة الوادلية واملدرسة واجملمتع حيث أنه يف هذه املرحةل
يقل االحساس ابلرضا ويزداد القلق والاكتئاب وتزداد معدالت العدوانية والعنف واملشاغبة والتدخني
وادمان العقاقري واخملدرات ،وقد يكون ذكل راجع للبحث عن هوية اذلات وعليه فان العنف قد يكون
أكرث المناط السلوكية ش يوعا يف هذه املرحةل (.)2
وقد تعددت النظرايت اليت تناولت تفسري السلوك العدواين مع تعدد أشاكهل ودوافعه واختلفت
فامي بيهنا يف ارجاع هذا السلوك اىل عوامل وأس باب خمتلفة مفهنم من قام بتفسريه عىل أساس
النظرايت النفس ية مثل نظرية التحليل النفيس ونظرية االحباط عدوان ومهنم من أرجعه للوراثة ومهنم
من أرجعه اىل العمليات املعرفية دلى الفرد.
ويعترب تقدير اذلات بعدا هاما يف الشخصية ،فلك فرد –وخالل تقديره ذلاته  -يكون بذكل يبحث
عن قمية ذاته ابلنس بة هل هو كشخص وكذكل يبحث عن ذاته ابلنس بة للشخاص الآخرين احمليطني
به واملهمني يف حياته فهو يؤثر فهيم ويتأثر هبم لن هناك عالقات تربطه مبن حوهل ويه عالقات نشأت
من خالل معلية التنش ئة الاجامتعية الوىل اليت تلقاها الطفل يف أرسته لتنتقل دائرة التأثري للمدرسة،
جفامعة الرفاق يف اجملمتع فهيي لكها سلسةل مرتابطة تؤثر دلرجات متفاوتة يف الفرد مكونة بذكل مفهوم
الفرد عند الآخرين وأمهيته يف وسطهم ،وابلتايل تبيني أمهيته وقميته عندمه ،مكونة بذكل مجموعة من
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املدراكت والاجتاهات اليت من خاللها يقوم بتقدير ذاته ومش بعا حلاجاته يف احلب والانامتء الرعاية
واالجناز ،وكذكل مش بعا حلاجاته يف التقدير الاجامتعي والتقدير اذلايت.
فتقدير اذلات ميثل ظاهرة سلوكية يفرتض أهنا قابةل للقياس ،وابلتايل فانه ميكن معاجلهتا وتناولها
بطريقة علمية ويرتتب عىل ذكل أنه ميكن قبول أو رفض أي من جوانهبا أو صفاهتا ،وقد أصبح
مصطلح تقدير اذلات منذ أواخر الس تينيات وأوائل الس بعينيات أكرث انتشارا بني الكتاب والباحثني،
وذكر عدد كبري مهنم عالقته ابملتغريات النفس ية الخرى ،فتقدير اذلات والشعور هبا من أمه اخلربات
الس يكولوجية لالنسان فاالنسان هو مركز عامله يرى ذاته مكوضوع مقمي من الآخرين واالنسان يغري
من أمناط سلوكه بصورة منوذجية لكام انتقل من دور اىل دور خمتلف وبرمغ ذكل فانه ال يفكر ،عادة ما
يتلكم عن خشصه كام يدركها هو (.)3
فاذا نظران اىل مفهوم تقدير اذلات ابعتباره مفهوما س يكولوجيا جند أنه يتضمن العديد من
أساليب ال سلوك فضال عن ارتباطه مبتغريات متباينة مهنا الاعامتد عىل اذلات ،مشاعر الثقة ابلنفس،
احساس املرء بكفاءته ،تقبل اخلربات اجلديدة ،فاعلية االتصال الاجامتعي ،البعد عن السلوك
العدواين ،وطبقا لتكل املتغريات فان مفهوم تقدير اذلات يعترب مؤرشا للصحة ال نفس ية فقد أكد "روث
واييل "  RuthWilleyأن املصابني ابضطراابت نفس ية يعانون يف الغالب من مشاعر التفاهة ودنو
املرتبة وعدم الكفاءة والعجز عن املواهجة وأهنم أقل مقاومة لضغوط احلياة وأكرث اس تخداما للحيل
ادلفاعية(.)4
كام يرى (عبد الوهاب اكمل) أن تقدير اذلات يمتخض عن وعي ورؤي ة سلمية وموضوعية لذلات
اذلي جيعهل غري مقبول من الآخرين ،ويرتتب نوع من أنواع السلوك العدواين ،ومهنا العدوانية اللفظية
(.)5
وقد جاءت دراسة كينارد  )1978(Kinardللتعرف عىل طبيعة العالقة بني مفهوم اذلات
والسلوك العدواين دلى الطفال ،وقد توصلت نتاجئ ادلراسة اىل أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني
مفهوم السالب عن اذلات والسلوك العدواين ()6
ويه نفس النتيجة اليت جاءت هبا دراسة بوردت وجونسون( )1993Burdrtt & Jenson
واليت هدفت اىل حفص العالقة بني مفهوم اذلات والسلوك العدواين دلى الطفال وجاءت نتاجئ
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ادلراسة أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني مفهوم السالب عن اذلات والسلوك العدواين ،كام
أظهرت النتاجئ أيضا أن اذلكور أكرث عدوانية من االانث (.)7
كام جاءت دراسة جواد محمد الش يخ ( )2005ملعرفة عالقة السلوك العدواين بلك من تقدير اذلات
وتوكيد اذلات دلى طلبة املرحل الثانوية وأسفرت نتاجئ ادلراسة أنه توجد عالقة عكس ية سالبة بني
ادلرجة اللكية للسلوك العدواين ودرجة لك من تقدير اذلات وتوكيد اذلات ،كام توجد فروق ذات
دالةل احصائية بني اذلكور واالانث يف ادلرجة اللكية للسلوك واكنت لصاحل اذلكور (.)8
وقد توسع عامل االجامتع (ريتشارد فيلسون  ) Richard Felsonيف تفسري معق التفكري للعدوان
مكحاوةل لالدارة الانطباع (تكوين انطباع جيد عند الآخرين) ويف حتليهل اكن معظم الشخاص
يعتقدون أن التحدي الشخيص يقذف هبم اىل ضوء سليب وخاصة اذا هومجوا أو رمبا يلجئون اىل
الهجوم املضاد جاهدين يف حمو الهوية السلبية املهمتة ابظهار القوة والكفاءة والشجاعة ويف رضب
املس يئني فهم يسعون اىل اظهار أنه من جيب أن حيرتهمم الآخرين (.)9
من خالل ما س بق نس تدل بدوران من خالل هذه ادلراسة واملمتثةل يف التعرف عىل طبيعة العالقة
بني تقدير اذلات والسلوك العدواين دلى التالميذ الس نة الرابعة متوسط.
مشلكة ادلراسة:
من خالل العرض السابق ميكن صياغة مشلكة ادلراسة عىل النحو التايل:
 هل توجد عالقة ارتباطية بني تقدير اذلات والسلوك العدواين دلى تالميذ الس نة الرابعةمتوسط؟
 هل توجد فروق ذات دالةل احصائية بني اجلنسني يف درجة السلوك العدواين؟فرضيات ادلراسة :
 توجد عالقة ارتباطية سالبة بني تقدير اذلات ودرجة السلوك العدواين دلى تالميذ الس نةالرابعة متوسط
 توجد فروق ذات دالةل احصائية بني اجلنسني يف درجة السلوك العدواين لصاحل اذلكور.أ مهية ادلراسة:
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 توحض هذه ادلراسة العالقة بني تقدير اذلات والسلوك العدواين دلى تالميذ الس نة الرابعةمتوسط.
 تقدم هذه ادلراسة اضافة للبعد الثقايف فامي يتعلق ابلعالقة بني تقدير اذلات والسلوكالعدواين.
 تتناول ظاهرة سلوكية ويه العدوان ويه ظاهرة اس تفحلت يف املدارس وأصبحت تشلكخطرا عىل العملية التدريس ية.
 يعترب االملام مبوضوع تقدير اذلات من مجيع جوانبه ،س ميد القارئ برؤية حقيقية ملاهيتهوكيفية التعامل بشلك سلمي سواء بني الآابء والبناء أو املعلمني واملتعلمني وحىت االداريني
واملوظفني.
 توجيه الوادلين عىل اتباع أساليب التنش ئة السوية للوالد واليت متنحهم البيئة النفس يةالسلمية.
 التأكيد عىل دور ال رسة واملدرسة وجامعة الرفاق يف التأثري يف لك من تقدير اذلاتوالسلوك العدواين دلى البناء.
االطار النظري ومصطلحات ادلراسة :
 –1تقدير اذلات:
حيتل موضوع تقدير اذلات مركزا هاما يف الشخصية ،حبيث أن وظيفته تمكن يف السعي لتاكمل
واتساق الشخصية وليكون الفرد متكيفا مع البيئة اليت يعيش فهيا وجعهل هبوية متزيه عن الآخرين،
فتقدير اذلات يسعى اىل متاسك الشخصية واحلفاظ علهيا كام يعترب من العوامل اليت تؤثر يف السلوك
حيث يؤثر الفرد يف الآخرين ليسلكوا سلواك يامتىش مع خصائصه فهو حيدد من هجة أسلوب تعامهل مع
الآخرين ،كام يؤثر يف ذات الوقت يف حتديد أسلوب تعامل الآخرين معه.
وهذا ما ذهب اليه لك من "س يد محمد خري هللا وعبد املنعم الكناين " ( )1997ابلقول أنه:
"احلاجة القامة عالقات مش بعة مع اذلات ومع الآخرين ،ويمتثل يف أن يكون الفرد ممتتعا ابلتقبل
والتقدير كشخص حيظى ابالحرتام وهل ماكنته وي تجنب الرفض ،النبذ أو عد الاس تحسان ،فالرغبة يف
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اش باع هذا النوع من التقدير يوجه سلوك الفرد حنو مقابلته متطلبات ذكل الغري فيبذل لك ما ميلكه
من هجد يف القيام مبا يتوقع أنه معل هل قميته الاجامتعية االجيابية ابلنس بة لهؤال ء الآخرين واحلصول عىل
تقديرمه من خالل النجاح يف ذكل العمل ،فيتودل دلى الفرد تقدير ذلاته وتقيامي لقدراته وأآرائه
ومس تواه ،فيتحول سلوك الفرد من اش باع حاجة اىل التقدير حنو التوجيه بعد أن اكن قارصا عىل
التوجيه اخلاريج"(.)10
عرف زيلر  )1998( Zillerتقدير اذلات بأنه مجموعة املدراكت اليت ميلكها الفرد عن قميته اذلاتية
وهذه املدراكت تكون مرتبطة ومتأثرة مبدراكت وردود أفعال الشخاص الآخرين اذلين هلم ماكنة معينة
دلى الفرد ،ويتطور تقدير اذلات عن طريق معلية اجامتعية ختص سلوك وهمارات اذلات وهمارات
الآخرين '(.)11
كام عرفه روزنربغ  )1997(Roseinbergبأنه التقيمي اذلي يقوم به الفرد وحيتفظ به عادة ابلنس بة
ذلاته وهو يعرب عن اجتاه الاس تحسان أو الرفض ويوحض أن تقدير اذلات العايل يدل عىل أن الفرد ذو
كفاءة أو قمية حيرتم ذاته ،أما التقدير املنخفض لذلات فيشري اىل رفض اذلات وعدم الاقتناع هبا
(.)12
ويعرف تقدير اذلات اجرائيا يف هذه ادلراسة وهو التقيمي اذلي يعطيه التلميذ ذلاته ،اما تقدير
مرتفع لذلات وهو االحساس ابلثقة والكفاءة واجلدارة ،أو يعطهيا تقيمي منخفض وهو االحساس
ابدلونية والرفض وعدم االقتناع ابذلات وذكل من خالل االجابة عىل عبارات مقياس تقدير اذلات لـ
"كوبر مسيث" ،ترمجة :فاروق عبد الفتاح.
 – 2السلوك العدواين:
ميثل العدوان ظاهرة سلوكية واسعة الانتشار تاكد تشمل العامل بأرسه ،ومل يعد العدوان مقصورا
عىل الفراد وامنا اتسع نطاقه يشمل امجلاعات واجملمتعات ،والسلوك العدواين للطفال يعرقل حسن
سري العمل ابلنس بة جملموعات الفصل ويؤثر عىل التعلمي ويزيد صعوبته وخيلق مشألك تتعلق حبسن
النظام وهذه بدورها لها نتاجئ ش ىت معظمها يسء ،كام أن الطفل يسكل طريقة جتعل تعلميه أكرث
صعوبة (.)13
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ويعرف سريز  )1990( Searsالعدوان بأنه حدث يقصد به الطفل معدا ايذاء خشص أآخر أو
يشء أآخر ولهذا يعترب رضب اللعبة دون قصد ليس عدواان وحنن ال ميكننا مشاهدة القصد والغاية
بطريقة مبارشة ،ولكننا نالحظ املوقف العميل مث حناول ختمني القصد والغاية وفقا ملا شاهدانه.
عرفه بريبوكوتزي  )1967( Berbocoitzبأنه السلوك اذلي هيدف اىل احلاق الذى ببعض
الشخاص واملوضوعات (.)14
كام أنه سلوك يقصد به املعتدي ايذاء الشخص الآخر ،كام أنه نوع من السلوك الاجامتعي هيدف
اىل حتقيق رغبة صاخبة من الس يطرة وايذاء الغري أو اذلات تعويضا عن احلرمان ،أو يسبب التثبيط،
فهو يعد اس تجابة طبيعية لالحباط (.)15
ويعرف العدوان اجرائيا يف هذه ادلراسة من خالل مجموعة ادلرجات املتحصل علهيا يف بنود
مقياس السلوك العدواين والعدايئ للمراهقني والش باب لـ  :أمال عبد السميع مليجي ابضة  ،اذ لكام
ارتفعت ادلرجة عىل املقياس دل ذكل عىل السلوك عدواين مرتفع.
ادلراسة امليدانية واجراءاهتا:
مهنج ادلراسة:
اس تخدمت ادلراسة احلالية املهنج الوصفي ،وهو املناسب لهذه ادلراسة وذكل للكشف عن
طبيعة العالقة بني متغريات ادلراسة وهو طريقة من طرق التحليل والتغيري بشلك علمي ومنظم من
أجل الوصول اىل أغراض حمددة لوضعية اجامتعية أو مشلكة اجامتعية (.)16
عينة ادلراسة :
تكونت عينة ادلراسة من " 153تلميذ وتلميذة" من الس نة الرابعة للتعلمي املتوسط ،من متوسطة
واحدة ،من املتوسطات التابعة لبدلية بريكة بوالية ابتنة.
وفامي ييل توزيع لفراد العينة حسب اجلنس:
جدول رمق ( )01ميثل توزيع أ فراد العينة حسب اجلنس
النس بة املئوية ()%
العدد
اجلنس
46
71
ذكور
54
82
اانث
100
153
اجملموع
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يتضح من خالل اجلدول رمق ( )01أن نس بة االانث اليت قدرت بـ  %54تفوق نس بة
اذلكور ،وهذا ما يعكس واقع مؤسساتنا الرتبوية ،حبيث جند أغلبية املمتدرسني من جنس االانث.
أ دوات ادلراسة :
 – 1مقياس السلوك العدواين والعدايئ للمراهقني والش باب :لـ "أ.د أمال عبد السميع مليجي ابضة"
مصم املقياس من طرف الباحثة "أمال عبد السميع مليجي ابضة" س نة 1996م ،يقيس السلوك
العدواين يف صور ثالثة ويه  :السلوك العدواين اجلسدي واللفظي وغري املبارش ،يشمل هذا املقياس
أربعة أبعاد أساس ية ويه السلوك العدواين املادي ،السلوك العدواين اللفظي ،العدائية والغضب،
ويشمل لك مقياس فرعي عىل( )14بندا:
وتقع االجابة عىل بنود املقياس يف مخس مس توايت ترتاوح بني ( )0-4وتتحدد التعبريات
احملد دة دلرجة السلوك ابلتعبريات التالية ( :كثريا جدا ،كثريا ،أحياان ،اندر ،اطالقا ) وادلرجة العالية
تدل عىل مس توى عدواين أو عدايئ أو غضب عايل ،وادلرجة املنخفضة عىل املقياس تدل عىل
اخنفاضهم ،وميكن حساب ادلرجات لك بعد عىل حدة أو ادلرجة اللكية.
وقد مت حتديد مس تواي ت السلوك العدواين عىل النحو التايل:
 املس توى الول  :عدوانية مرتفعة من  93درجة اىل  180درجة. املس توى الثاين  :عدواين متوسطة من  59درجة اىل  92درجة. املس توى الثالث  :عدوانية منخفضة من  17اىل  58درجة.واملقياس يمتتع بدرجة ثبات وصدق عالية تقدر بـ ( ،)0.86ويتضح بأن الاختبار هل قدرة
مرتفعة يف بيئته ،وقد مت حتديد معامل الثبات يف بيئتنا احمللية بطريقة اعادة التطبيق عىل عينة
مجموع قواهما ( )50فرد من تالميذ الس نة الثانية اثنوي بفاصل زمين بني التطبيقني أس بوعني ،مث
مت حساب معامل الارتباط بني درجات التطبيق الول والثاين واذلي بلغ ( )0.79وهو معامل
دال عند مس توى دالةل )17( .0.01
 – 2مقياس تقدير اذلات لـ "كوبر مسيث" Kooper Smith
مصم هذا املقياس يف الصل من طرف العامل المرييك " كوبر مسيث" س نة 1967م ،لقياس االجتاه
ألتقيميي حنو اذلات يف اجملاالت الاجامتعية ،الاكدميية والعائلية والشخصية ،وحيتوي هذا املقياس عىل
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صور خمتلفة ،صورة خاصة ابلصغار والتالميذ وصور خاصة ابلكبار ،حيث قام " فاروق عبد الفتاح"
برتمجة وتكييف هذا املقياس وطبقه يف البيئة العربية عام (1981م).
اخلصائص الس يكومرتية لالختبار :
ثبات املقياس  :تشري دراسات أجنبية عديدة أن معامل ثبات املقياس تراوحت ما بني (– 0.07
)0.88
ومت حساب معامل الثبات يف البيئة العربية بتطبيق معادةل (كورد ريتشاردسون) رمق ()K R( )21
عىل عينة عددها ( )526فرد ( )370ذكور ( )156اانث فوجد معامل الثبات عند اذلكور يساوي
( )0.74وعند االانث ( )0.77وابلنس بة للعينة اللكية بلغ معامل الثبات (.)0.79
كام حسب بطريقة التجزئة النصفية ،بعد حذف العبارة رمق ( )13وحساب الارتباط بني درجات
افراد العينة يف النصف الاول والثاين بلغ معامل الثبات ابلتجزئة النصفية ابلنس بة لذلكور ()0.84
وابلنس بة لالانث ( )0.88أما خبصوص العينة بلغ (.)18(. )0.94
صدق املقياس :
حسب الصدق اذلايت للمقياس يف البيئة الجنبية فوجد أن ( )%90من عبارات املقياس لها
معامالت ارتباطية داةل ،يف حني أن ( )%10مل تكن معامالهتا دالةل احصائية ،ويتبني من هذا
التحليل ان عبارات املقياس تقيس جيدا تقدير اذلات.
ومت التأكد من صدق مقياس تقدير اذلات يف البيئة العربية عن طريق حساب معامل
الارتباط بني درجات املقياس عىل عينة قدرها ( )152طالب فبلغ صدق املقياس ( )0.84عند اذلكور
و( )0.94عند االانث ،وابلنس بة للعينة اللكية فقد بلغ (.)19( .)0.88
عرض نتاجئ ادلراسة ومناقش هتا :
أوال – عرض ومناقشة الفرضية الوىل:
نص الفرضية الوىل  :توجد عالقة ارتباطية سالبة بني تقدير اذلات والسلوك العدواين دلى تالميذ
الس نة الرابعة متوسط
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جدول رمق ( )02يبني نتاجئ معامل ارتباط "بريسون" بني تقدير اذلات وادلرجة اللكية للسلوك
العدواين دلى تالمي ذ الس نة الرابعة متوسط.
مس توى ادلالةل
معامل االرتباط
أ فراد العينة
0.01
0.44153
 تشري النتاجئ اىل أن هناك عالقة ارتباطية سالبة داةل بني تقدير اذلات والسلوك العدوايندلى التالميذ ،مبعىن أنه لكام ارتفع تقدير اذلات اخنفض السلوك العدواين ولكام قل تقدير
اذلات ارتفع السلوك العدواين دلى التالميذ.
وميكن تفسري هذه النتيجة بأن التقدير االجيايب لل تلميذ ذلاته يمني ثقته يف نفسه ويساعده عىل
التوافق النفيس وتكيفه الاجامتعي فيحب الآخرين ويثق فهيم ويقمي معهم عالقات محميية تتسم ابحلب
والمان ولك هذا ينعكس عىل سلوكياته حيث يقوم بش ىت السلوكيات املرغوبة اليت حيظى هبا عىل رضا
الآخرين وتقديرمه هل.
أما التلميذ اذلي دليه تقدير منخفض لذلات ،فانه يشعر ابلنقص وادلونية أمام زمالئه وأن
زمالءه أفضل منه ،وذلكل يفتقد الثقة يف نفسه ويشعر ابلغرية والكراهية لزمالئه فيوجه عدواهنم الهيم
واذلي يأخذ عدة مظاهر ،مثل العدوان ابلقول من خالل السب والش مت أو العدوان ابلفعل مثل
الرضب وحتطمي الش ياء يف املدرسة.
وتلقى هذه النتيجة تأييدا من نتاجئ ادلراسات السابقة اليت أظهرت أن هناك عالقة ارتباطية
سالبة بني تقدير اذلات والسلوك العدواين كدراسة (جواد محمد الش يخ خليل) 2005ودراسة لك من(
كينارد ( )1978وبروردت وجينسون  )1993حيث توصال اىل نتيجة أن هناك عالقة ارتباطية موجبة
بني مفهوم السالب من اذلات والسلوك العدواين دلى الطفال حبيث أنه لكام ارتفع املفهوم السالب عن
اذلات زاد السلوك العدواين دلى الطفال.
اثنيا – عرض ومناقشة الفرضية الثانية :
نص الفرضية :توجد فروق ذات دالةل احصائية بني اجلنس ية يف مس توى السلوك العدواين لصاحل
اذلكور.
اجلدول رمق ( : )03يوحض نتاجئ اختبارات دلالةل الفروق بني اجلنسني يف مس توى ادلرجة اللكية
للسلوك العدواين
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عدد
اجلنس أ فراد
العينة
6.21 14.70
71
ذكور
151
0.5
3.20
0.54
5.54 14.18
82
اانث
من خالل اجلدول يتضح انه ال توجد فروق ذات دالةل احصائية بني اذلكور واالانث يف درجة
السلوك العدواين ،لهذا فان الفرضية الثانية مل تتحقق ،ومن خالل نتيجة هذه الفرضية ميكن التوصل
اىل أن اجلنس ال يؤثر يف درجة السلوك العدواين ،وهذا عكس ما جاءت به دراسة لك من (جواد
محمد الش يخ  )2005ودراسة (برودت وجينسون  ،)1993وميكن تفسري نتيجة هذه الفرضية بعدم
الفروق بني اجلنسني اىل ما ييل :
يف هذه الفرتة العمرية متتاز بتغريات فزييولوجية ابلنس بة للجنسني ،عىل حدا يف مرحةل البلوغ،
ويه املرحةل العمرية حتدث فهيا كثري من التغريات اجلسمية والعضوية ،ويصاحهبا أيضا بعض اال فرازات
ادلاخلية يف اجلسم واليت تؤدي اىل تقلب احلاةل املزاجية والانفعالية لل نىث فتجعلها عدوانية جتاه
الآخرين.
ولقد أكدت ( )20حصة هذا الرأي ،حيث أوحضت أن التغريات اليت تطرأ عىل توازن اال فرازات
ادلاخلية للغدد الصامء يف مرحةل البلوغ وما بعدها تعد من أمه العوامل اليت تمكن وراء التوتر الانفعايل
والسلوك العدواين دلى النىث.
كام أن لعامل التنش ئة الاجامتعية دور كبري يف التقليل من الفوارق بني اجلنسني يف مس توى
السلوك العدواين ،وهذا ما أكدته دراسة "عرب ثقافية" ،من بني نتاجئها أن نساء أسرتاليا ونيوزلندا
أبدوا اجتاهات عدوانية أكرث مما فعل رجال "السويد" (.)21
يف ضوء ما س بق خنلص اىل أن السلوك العدواين مرتبط بتقدير اذلات للفرد فاذا اكن
تقدير الفرد ذلاته عال فانه ال يلجأ للسلوك العدواين عكس الفرد اذلي يكون تقديره ذلاته منخفض فانه
يلجأ للسلوك العدواين الظهار نفسه أمام الآخرين ،ذلكل جيب مساعدة املراهق عىل فهم ذاته وتقديره
لها تقديرا عاليا وتقبلها كام يه ،وتدريبه عىل فهم مشاعر وحاجات ال فراد الآخرين والتواصل معهم،
وعدم اللجوء للعنف والعدوان ،ومن بني التوصيات اليت نتقدم هبا:
املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

قمية (ت) قمية (ت) مس توى
احملسوبة اجلدوةل ادلالةل
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درجة
احلرية

 الاهامتم مبرحةل املراهقة ابجراء املزيد من ادلراسات ،حيث يؤكد علامء النفس والرتبية عىلأمهيهتا ،اذ ال بد أن نولهيا رعاية خاصة من أجل جتنيب املراهقني للمشألك النفس ية
والسلوكية.
 رضورة عقد دورات تدريبية للساتذة من أجل تدريهبم عىل كيفية التعامل مع التلميذالعدواين وال تلميذ اذلي دليه القدرة عىل تقدير منخفض ذلاته ،وكيفية تمنية هذا التقدير
داخل القسم واملدرسة.
 رضورة دراسة السل وك العدواين يف مرحةل الطفوةل قبل أن يتطور اىل مراحل الحقةيصعب التحمك فيه.
 تطوير برامج االرشاد يف املدارس ملساعدة التالميذ عىل التغلب عىل مشلكة السلوكالعدواين ووضع برامج عالجية سلوكية للتالميذ العدوانيني.
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