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وقد اجته هذا االهتمام أساسـا للكشـف عـن حمـددات متاسـك      . أوىل كثري من علماء النفس اهتمامهم بالعوامل اليت حتدد صيغ تعامل األفراد مع بعضهم البعض     :  مقدمة  

 .K 1945فهـذه السـيكولوجية كـارين هـور�ي     .  أو تفككهم، أي الكشف عـن اجلوا�ـب اإلجيابيـة يف تفاعـل أعضـاء اجلماعـة يف مقابـل جوا�بـه السـلبية         أعضاء اجلماعة

Horney و إما أن يتحرك حنوهم تدفعه فه: ، تشري إىل أن اإل�سان يف مسعاه إلشباع حاجاته ضمن عالقاته اإل�سا�ية، ال خيرج عن االجتاهات الثالثة يف حتركه جتاه اآلخرين
 1969هول وآخر، . (أو يتحرك ضدهم تدفعه احلاجة إىل القوة والسيطرة. أو يتحرك بعيدا عنهم تدفعه احلاجة إىل االستقالل واالكتفاء الذاتي. احلاجة إىل احلب واال�تماء

 .يدا لآلخرين، وهو السلوك العدوا�يوتَحرك اإل�سان يف هذا االجتاه األخري إلشباع حاجاته، حيمل يف داخله هتد). 
فَطَوعت لَه : " قال ا تعاىل .     وقد مارس اإل�سان العدوان منذ بداية وجوده على األرض ليعمرها، أين قتل ابن آدم قابيل أخاه هابيل، إرضاء لشهوته وطاعة لنفسه

  ).30: املائدة ". ( ين �َفْسه قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَه فَأَصبح مِن الْخَاسِرِ
    ويالحظ السلوك العدوا�ي يف سلوك الطفل الصغري وسلوك الراشد، ويف سلوك الذكر وسلوك األ�ثى، ويف سلوك اإل�سان السوي وسلوك اإل�سان الالسوي بغض النظر عن 

 ). 1989سناء سليمان وآخر، . ( اختالف الدوافع والوسائل واألهداف والنتائج
 .كما أ�ه متعدد األشكال والصور. ك العدوا�ي واسع اال�تشار يف هذا العصر، حتى يكاد يشمل العامل بأسره    والسلو

   فاملخاوف اليت هتدد اإل�سان كثرية وحقيقية؛ منها خوفه على حياته وحياة أفراد أسـرته، وخوفـه علـى رزقـه، وذلـك بسـبب ا�تشـار أعمـال اإلجـرام والظلـم االجتمـاعي                  
 .  لعنف واخلطف والقتل الفردي واجلماعي واالغتصاب والتعصب وجنوح األحداث والقسوة على األطفال وغريهوالبطالة وا

    والعدوان كسلوك مضاد للمجتمع، مل يعد مقصورا على األفراد، بل اتسع �طاقه ليشمل اجلماعات داخل اتمـع الواحـد، وكـذلك اتمعـات يف عمومهـا، وهـو مـا يالحـظ يف                
 . لعنف والتطرف واإلرهاب، الذي ال يصدر من األفراد فقط، بل يصدر كذلك من الدول واحلكومات، كالنزاعات الدوليةأشكال ا

ء عليهـا      والسلوك العدوا�ي ال يوجهه اإل�سان إىل األفراد من بين جنسه فقط، بل يوجهه إىل العناصر الطبيعية من حولـه بتـدمريها أو تلويثهـا، وكـذلك إىل احليوا�ـات للقضـا                  
 .وتعريضها لال�قراض

إذن، حنن أمـام عـدوان مطلـوب ألن �تائجـه مفيـدة وبنـاءة، وعـدوان مرفـوض ألن              .     والعدوان مرفوض ومذموم يف أحد شكليه، ومقبول ومشجع يف شكله اآلخر          
 .     �تائجه مؤذية ومدمرة

   

ذلك أن الدوافع التي أدت باإلنسان إلى أن .  يصبح مذموما ومرفوضا
يحقق نجاحا باهرا في انتصاراته على العقبات الطبيعية التي تعترضه 
في سبيل تحقيق ذاته، هي نفس الدوافع التي تؤدي به إلى أن يعتدي 

فالدافع الذي جعله يزيل جزءا من . على بني جنسه بالظلم والقهر والقتل
جبل ليشق طريقا يوصله إلى مصادر الثروة من معادن وبترول 

فس الدافع الذي يدفعه إلى أن يبيد شعبا أو يقهره لنفس وغيرها، هو ن
 .    الغرض

    وبما أن هذا الشكل األخير من العدوان مؤذ ومدمر، فقد نال اهتمام 
الباحثين، نظرا لما يترتب عليه من آثار سلبية هدامة، تشمل أفرادا 

 .وجماعات ومجتمعات
كالشعور باإلحباط     ويرتبط العدوان بكثير من المتغيرات الشخصية 

بسبب خبرات الحرمان، والتأزم النفسي بسبب الضغوط اليومية 
 . المختلفة، واالضطرابات النفسية بسبب استمرار هذه الضغوط

    والحقيقة أن ما تتصف به المجتمعات الحديثة من تعقيد، وعدم قدرة 
  أفرادها على إشباع حاجاتهم األساسية، إضافة إلى الضغوط االقتصادية

    الحقيقة أن أبشع صور العدوان تدميرا تتشابه في أصولها الدافعية  
ألن قدرة اإلنسان على . مع الصور األخرى في مجال اإلنجاز البشري

التحكم في مجرى حياته والتأثير فيها إيجابيا لصالحه، وتحقيق ذاته، 
 قدرا وحتى بقائه على قيد الحياة ككائن، لم تكن لتتحقق له لو لم يهبه اهللا

 .من العدوان
 

    فالعدوان ضروري في حياة اإلنسان، عندما يكون من أجل البقاء 
وتحقيق الذات والحرية والعدالة والتقدم واالنتصار على القهر، سواء في 

وكما ). 1987سعد المغربي، (مواجهة اإلنسان أو الطبيعة أو األمراض 
العدواني هو محاولة السلوك : " تقول المحللة النفسية كارين هورني 

 )1969هول وآخر، ". (اإلنسان حماية أمنه 
    ولذا فإنه عندما يكون العدوان سالحا في يد اإلنسان للدفاع عن 
نفسه، وعرضه وماله ضد عدوان اإلنسان، وضد عنف الطبيعة، وضد 
افتراس الحيوانات، وضد فتك األمراض، يكون مطلوبا وشرعيا، إال أن 

 تد إلى الفتك باإلنسان وبالبيئة ظلما وعدوانا، وهنا هذا السالح قد يم
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أنها تتناول متغيرا نفسيا ـ اجتماعيا يصف أزمة نفسية لدى  -2
أزمة ، أو أزمة الهويةفئة الشباب الذين هم عينة هذا البحث، وهو 

، التي يشعر فيها الشاب بتشتت دوره في الحياة، فيدخل هوية األنا
 . مع ذاته ومع المجتمعفي صراع حاد

 وعالقتها أبعاد السلوك العدوانيأنها كذلك تتناول دراسة  -3
بجانب هام من حياة الشاب، وهو هويته، من يكون ؟ ومن سيكون ؟ 
وما هدفه في الحياة ؟ بل وبدقة أزمة هوية األنا لديه، خاصة وأن 
عينة البحث من شباب الجامعة الذين يعتبرون عامال هاما في أي 

ط تنموي، ورصيدا قويا في مؤهالت األمم العلمية والثقافية مخط
 .واالقتصادية

وتتمثل أهمية هذه الدراسة كذلك في كونها األولى على شريحة  -4
 ـ التي في حدود علم الباحثمن شباب الجامعة في الجزائر ـ 

 .تتناول عالقة السلوك العدواني بأزمة هوية األنا
ي ما تسفر عنه من نتائج وتبرز أهمية هذه الدراسة كذلك ف -5

معرفة أبعاد السلوك العدواني وأبعاد هوية األنا تساهم في 
قد تقدم بعض العون لمن .  لدى شباب الجامعةوالعالقات بينها

يعملون على تقديم المساعدة النفسية للشباب الجامعي الذي يقع تحت 
 .وطأة األزمات النفسية

    
 :أهــداف الدراســة 

 :ة إلى تحقيق جملة من األهداف تتمثل فيما يلي    تسعى الدراس
التعرف على أبعاد السلوك العدواني األكثر انتشارا بين شباب  -1

 .الجامعة
 . التعرف على الفروق بين الجنسين في أبعاد السلوك العدواني -2
التعرف على الفروق بين الجنسين مراحل النمو النفسي  -3

 .  االجتماعي الستة
ين السلوك العدواني وتحقيق هوية األنا التعرف على العالقة ب -4

 .لدى شباب الجامعة من الجنسين
 

I اإلطــار النظــري للدراســة 
 :السلــوك العدوانــي : أوال 
 :تعريف السلوك العدواني  - أ

 السلوك العدواني H. Koufman 1970كوفمان . يعرف هـ -1
االستجابة التي تهدف إلى إلحاق الضرر واألذى : " بأنه 

 )1996حسين فايد، (  ". باآلخرين
: "  بأنه H. A. Murray 1938موراي . ويعرفه هنري أ -2

التغلب على المعارضة بالقوة، القتال، الثأر ألذى، مهاجمة أو 
 )1969كالفين هول وآخر، ( ". إيذاء أو قتل آخر 

 بأنه J. M. Darly et al 1983دارلي وآخرون . م. ويعرفه ج -3
ذى والتدمير ويأخذ صورة السلوك الذي يؤدي إلى األ: " 

سعيد  ( ".الهجوم واالعتداء على الغير والممتلكات العامة 
 )1997دبيس، 

 فيرون أن السلوك 1983أما محي الدين حسين وآخرون  -4
العدواني يمكن تصنيفه إلى سلوك عدواني بدني وسلوك 

أي سلوك يصدره الفرد، : " ويعرفونه بأنه . عدواني لفظي
حا أو ضمنيا، مباشرا أو غير مباشر، لفظيا أو بدنيا، صري

ناشطا أو سلبيا، وحدده صاحبه بأنه سلوك أملته عليه مواقف 
الغضب أو اإلحباط أو اإلزعاج من قبل اآلخرين، أو مشاعر 
عدائية، وترتب على هذا السلوك أذى بدني أو مادي أو نفسي 

محي الدين حسين وآخرون، ( ". لآلخرين أو للشخص نفسه 
1983( 

 A. Buss أحد التعريفات المقبولة فقد قدمه أرنولد باص أما  -5

واالجتماعية التي تنشأ عن هذه األوضاع المعقدة، أدى إلى ظهور أشكال  
مختلفة من التنافس والصراع بين الناس من أجل االستحواذ على 
اإلشباعات المادية والسيطرة عليها، مما أفقد عالقاتهم االجتماعية التواد 

لتضامن، وحلت محلها العالقات النفعية والمادية، فشعر والتعاون وا
األفراد بالعزلة والوحدانية وخيبة األمل، فنما لديهم الشعور العدائي تجاه 
الذات وتجاه اآلخرين والمجتمع ككل، فظهر السلوك العدواني وانتشر 
في المجتمعات على شكل إيذاء للغير بالشتم والقذف والضرب والقتل 

جابر عبد ( . والعدوان على ممتلكاته بالسرقة والتخريبواالغتصاب، 
 ).1990الحميد، 

    ورغم أن العوامل المثيرة للسلوك العدواني تختلف باختالف الجنس 
والسن والثقافة والوضع االجتماعي االقتصادي والسياسي، وأسلوب 

إال أنها . التربية والتنشئة االجتماعية وسمات شخصية الفرد وغيرها
فقدان الشعور باألمن، الحرمان :  كذلك إلى العوامل التالية تصنف

واإلحباط، غياب العدالة، تهديد الذات واحتقارها، غياب الحرية، غياب 
السلطة الضابطة أو اضطرابها، تركيز السلطة والقوة، غياب فرص 

 )1987سعد المغربي، ( . التعبير عن العدوان البناء المفيد
ظاهرة سلوكية منتشرة إلى جميع األفراد من     وإذا كان العدوان 

الفئات العمرية المختلفة، إال أنه أكثر انتشارا بين فئات الشباب، ألن هذه 
الفئة العمرية وخصائصها النمائية، توجد في سياق نفسي ـ اجتماعي 
يسهل صدور االستجابة العدوانية، وفقا لتوفر شروط بيئية معينة، 

ن خصائصهم النفسية تجعلهم أكثر انفعاال، ذلك أ. كالبطالة واإلحباط
وأقل قدرة على إخفاء مظاهر غضبهم، فهم يسعون أكثر من غيرهم 
لتحقيق ذواتهم بالنجاح والتفوق واالستقالل، وأنهم بحكم سنهم أكثر 

وعندما تكون الفجوة كبيرة بين . تطلعا للمستقبل، وأكثر انشغاال بقضاياه
فوق، وبين اإلمكانات المتواضعة مستويات الطموح والرغبة في الت

لتحقيق الذات، فإن هذا الوضع يزيد من حجم التذمر والغضب والعداء، 
. مما يجعلهم أكثر عرضة لالستجابة السريعة للمنبهات المثيرة للعدوان

 )  1994ثريا جبريل، (
    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن فئة الشباب التي يتناولها هذا 

ة أنماط السلوك العدواني لديها، توجد في مرحلة نمائية البحث بدراس
نفسية ـ اجتماعية ذات خاصية متميزة سماها السيكولوجي األمريكي 

الطفولة والمجتمع "  في كتابه E. H. Eriksonإريكسون . إريك هـ
Childhood and Society"  1963، 1950 الصادر في طبعتين عامي 

 Identity، Youth and 1968األزمة الهوية والشباب و" وفي كتابه 
Crisis "  مرحلة اكتساب اإلحساس بالهوية مقابل تشتت الدور " بـ "

  "Identity Crisisأزمة الهوية " والمشكلة الحرجة في هذه المرحلة، هي 
ففي مرحلتي المراهقة والشباب المبكر،  ". Ego Identityهوية األنا " أو 

ه اإليجابي هو تحديد الهوية، وطرفه يظهر بعد نفسي ـ اجتماعي طرف
وفي هذه المرحلة يتساءل الفرد عمن هو ؟ . السلبي هو تشتت الدور

. ومن سيكون ؟ وهنا يعيش أزمة صراع بين تحديد الهوية وغموضها
واألفراد الذين يعيشون هذه األزمة، يعانون فيها من عدم معرفتهم 

الوقت الحاضر أو ما لذواتهم بوضوح، أو عدم معرفة الشاب لنفسه في 
سيكون عليه في المستقبل، فيشعر بالضياع والتبعية والجهل بما يجب أن 

 )ـ ب  1998محمد عبد الرحمن، ( . يفعله ويؤمن بـه
 

 :   أهميــة الدراســة 
 :    تكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها للجوانب التالية 

ي المجتمعات  التي زاد انتشارها فظاهرة العدوانأنها تتناول  -1
المعاصرة، سواء المجتمعات المتقدمة حضاريا وماديا أو المجتمعات 

فصار األفراد والمجتمعات يعيشون في رعب وخوف، مما . المتخلفة
أعاق كفاءتهم وتوافقهم مع أنفسهم ومع اآلخرين وبيئاتهم، األمر 

 .الذي يستوجب دراسة هذه الظاهرة ومعرفة مدى انتشار أبعادها
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 فقدم تصنيفا للسلوك العدواني في D. Zilman 1979زيلمان .     أما د
العدوان البدني، العداوة التهديدات العدوانية، السلوك : أربعة أبعاد هي 

 )1995معتز عبد اهللا وآخر، (. التعبيري
 Mc 1992 وفي دراسات أكثر تطورا قام أر نولد باص وماك بيري    

Perry العدوان البدني، : وك العدواني إلى أربعة أبعاد هي بتصنيف السل
وهذه األبعاد ). 1995عبد اهللا وآخر، ( العدوان اللفظي، الغضب، العداء 

األربعة هي التي يتولى البحث الحالي دراستها لدى عينة من الشباب 
 .الجامعي

   
  : المفسرة للسلوك العدوانيالنظريات -ج

كثير من الباحثين في معظم التخصصات     تناول السلوك العدواني ال
في العلوم اإلنسانية، فتباينت تفسيراتهم له، فكان ذلك سببا لظهور العديد 

 :من النظريات، نتناولها فيما يلي 
 وهي من النظريات األولى التي قدمت :النظريات الغريزية  -1

 W. Mcوليام ماكدوجال (ومن أنصارها . تفسيرا للسلوك العدواني
Dougal ،فرويد . سS. Freudأدلر . ، أA. Adler كونراد ،
فمكدوجال . حافز عدواني فطريبوجود ) K. Lorenzلورنز 

 . يرجعه إلى غريزة المقاتلة التي يحركها انفعال الغضب
غريزة العدوان باعتبارها غريزة  فقد فسر 1920، 1915 فرويد    أما 
يزة في أصلها وتتجه هذه الغر. غريزة الموت، وهي تعبير عن فطرية

فيرى أن البشر مدفوعون بشكل ال ). المازوخية ( إلى تدمير الذات 
شعوري نحو تدمير ذواتهم، أي مدفوعون نحو الموت، وال تتجه هذه 

إال كظاهرة ثانوية فقط، ) السادية ( الغريزة إلى الخارج ضد اآلخرين 
مي سا(. ويتم ذلك من أجل حماية الذات عن طريق ميكانيزمات الدفاع

 )1990جابر، ) (1995علي، 
 مع فرويد في كون العدوان غريزة 1910، 1908 أدلر. أ    ويتفق 

فطرية، ولكنه يختلف معه من ناحية استقاللها التام عن غريزة الجنس، 
ثم . أين يمثل القوة بالذكورة والضعف باألنوثة ". إرادة القوة" وسماها 

 الكفاح في سبيل " مفهوم تخلى بعد ذلك عن إرادة القوة مفضال عنها
واعتبر الهدف النهائي لإلنسان أن يكون عدوانيا وأن يكون ". التفوق 

     )1969كالفين هول وآخر، (. قويا متفوقا
 وهو ممثل لعلماء اإليثولوجيا  )1977، 1966(  لورنز    أما 

Ethology غريزة القتال، فقد افترض أن السلوك العدواني ناتج عن ،
وهي غريزة موجودة عند اإلنسان والعديد من .  حتمي لهاوهو تعبير
وهذه الغريزة يتم إنتاجها باستمرار داخل الكائن الحي . الحيوانات

وهي ال تعمل بمفردها . ولذلك فهي تتراكم مع الوقت. وبمعدالت ثابتة
وعندما تتراكم الغريزة وال تجد طريقا . بل توجد مثيرات مولِّدة

إذن، . رة يتعرض لها الكائن تجعله ينفجر بالعدوانلتصريفها، فإن أي إثا
تراكم الطاقة   )1: حسب لورنز، هناك عامالن لحدوث العدوان وهما 

وقد حاول تفسير ظواهر . المثيرات المولدة للعدوان و )2. الغريزية
سامي (. عدوانية مثل الحروب والعدوان الفردي والجماعي بهذا المفهوم

 ) 1988ل، عزت اسماعي) (1995علي، 
 وهي من أشهر النظريات التي :نظرية اإلحباط ـ العدوان  -2

فرض "والتي يطلق عليها غالبا . حاولت تفسير السلوك العدواني
 ".  Hypothesis   Frustration -  Aggressionاإلحباط ـ العدوان

 Yale    قدم هذا الفرض فريق من سيكولوجيي جامعة ييل األمريكية 
University جون دوالرد : ، وهمJ. Dollard نيل ميلر N. Miller لونارد 

 R. Sears روبرت سيزر H. Mowrer هوبرت مورر L. Doobدوب 
الذين افترضوا أن اإلحباط كتشريط بيئي يؤدي إلى . 1939عام 
فاإلحباط وهو إعاقة تحقيق الهدف، يؤدي إلى استثارة دافع . العدوان

. حقيق الهدف وإلحاق األذى بهمالهجوم على الذين تسببوا في إعاقة ت
 )1993نبيل حافظ، ) ( ـ أ  1998محمد عبد الرحمن، (

أي شكل من أشكال : " الذي يرى أن السلوك العدواني هو  1961 
سامي علي، (". السلوك يوجه إلى كائن آخر، ويكون مزعجا له 

1995( 
 بأسلوب أكثر توضيحا بأنه Mc Perry 1992    ويعرفه مع ماك بيري 

أي سلوك يصدره الفرد بهدف إلحاق األذى والضرر بفرد آخر ـ : " 
أو أفراد آخرين ـ الذي يحاول أن يتجنب هذا األذى، سواء كان بدنيا أو 
لفظيا، تم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تم اإلفصاح عنه في 

حسين فايد، ( ". صورة غضب أو عداوة التي توجه إلى المعتدى عليه 
1996( 

   
 :شكال السلوك العدواني أ - ب

    يتميز اإلنسان عن الكائنات األخرى بالعقل واللغة، يستطيع التعبير 
عن نفسه مستخدما كافة أعضاء بدنه باإلضافة إلى اللغة، فيعبر عن 
عدوانه بقسمات الوجه أو باليدين أو بالقدمين أو باأللفاظ أو باإلهمال أو 

محمد منصور، ( . التخريب وغيرهبالعناد أو بالمخالفة والمعارضة أو ب
1981( 

    وعلى هذا األساس فقد قام الباحثون بتصنيف السلوك العدواني إلى 
 . أشكال مختلفة

إيجابي :  على أساس ثالثة محاور هي 1961    صنفه أرنولد باص 
محي الدين ( . مقابل سلبي، مباشر مقابل غير مباشر، بدني مقابل لفظي

 )1983حسين وآخرون، 
 إلى عدوان Bert R. Sappenfield 1965   وصنفه ب ر سابينفييلد  

بدني أو مادي صريح مثل إلحاق الضرر بإنسان أو بممتلكاته، وعدوان 
لفظي صريح مثل الشتم واللوم والنقد والسخرية والتهكم وترويج 

 )1990جابر عبد الحميد، ( . اإلشاعات الضارة
: فقد صنفه إلى نوعين هما  S. Feshbach 1971فيشباخ .     أما س

العدوان الوسيلي أو الوسيطي وهو الذي يهدف إلى استرداد بعض 
والعدوان العدائي . األشياء أو الموضوعات أو أخذها بالقهر واالغتصاب

الغاضب الذي يهدف إلى إلحاق الضرر باآلخر، ويكون مصحوبا 
 )1992كوثر رزق، ( . بأحاسيس ومشاعر الغضب والحقد والتذمر

 بين عدوان ذي دافع شخصي B. G. Rule 1974    ويفرق ب ج رول 
 .وعدوان ذي دافع اجتماعي

    وهناك كذلك من يميز بين العدوان الذي يحدث نتيجة لتخيل الفرد 
بأنه مهدد أو يوجد في خطر، والعدوان الذي يحدث من أجل الدفاع عن 

  )1998أميرة بخش، ( . النفس إزاء تهديد وخطر حقيقيين
.     وهناك العدوان المقصود الذي يتوفر فيه القصد والنية في األذى

وهناك . والعدوان العارض الذي ال يتوفر فيه القصد والنية في األذى
 .أيضا الفرق بين العدوان وتأكيد الذات

والعدوان .     وهناك العدوان الموجه إلى الذات إليذائها ماديا ومعنويا
 .  ه في نفسه أو في ممتلكاتهالموجه نحو اآلخر إليذائ

: إلى محورين هما  G. Edmunds 1978    ويصنفه جورج إدموندز 
عدوان وسيطي مقابل عدوان عدائي، وعدوان استجابي مقابل عدوان 

ويتعامد هذان المحوران وفقا لوجهة نظره بشكل يمكننا أن . مبادئ
طي المبادئ  الوسي )1: نستخلص منهما أربع فئات للسلوك العدواني هي 

 الوسيطي االستجابي مثل  )2. مثل استخدام العنف الغتصاب المال
  )4.  العدائي المبادئ مثل إلحاق األذى ببريء )3. الدفاع عن الملكية

محي الدين حسين ( . العدائي االستجابي مثل ضرب المعتدي لصده
 )1983وآخرون، 

آخر يرى فيه  تصنيفا B. J. Gallagher 1982    ويقدم ب ج جاالجر 
مثل أن يبدو الفرد ) ضمنيا ( أن السلوك العدواني إما أن يكون سلبيا 

وإما أن يكون إيجابيا . عنيدا غير متعاون ومتذمر ولكن دون مواجهة
 )1992كوثر رزق، (. مثل أن يواجه الفرد اآلخرين بعدوانه) صريحا(
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دواني تجاه اآلخرين لعدة     وترى أن اإلنسان ينخرط في السلوك الع
 )1996محمد غانم، ( : أسباب هي 

 .أنه اكتسب العدوانية خالل خبراته السابقة -1
 .أنه توقع أشكاال عديدة من التعزيزات للقيام بهذا السلوك -2
أنه تم تحريضه مباشرة بأسباب اجتماعية وبيئية خاصة للقيام  -3

 .بالسلوك العدواني
 

 هذه النظرية في :زيز نظرية التعلم بالتوقع وقيمة التع -5
ويضع . التعلم، وبالتالي فهي ترى أن السلوك العدواني متعلم

 صاحب هذه النظرية أربعة J. B. Rotterروتر . جوليان ب
  )2.  إمكان حدوث السلوك )1: مفاهيم لتفسير السلوك، وهي 

وبهذه المفاهيم . الموقف النفسي ) 4 . قيمة التعزيز )3. التوقع
) موقف معين ( أنه في : السلوك العدواني كما يلي األربعة تفسر 

) توقع ( معين يعتمد على ) إمكان حدوث سلوك عدواني ( فإن 
الشخص العدواني بأنه بسلوكه العدواني هذا سوف يحصل على 
شيء يرغب فيه مادي أو معنويا، وأن هذا الشيء الذي سوف 

موقف ال( في هذا ) قيمة التعزيز ( يحصل عليه، مفضل لديه 
. أكثر من أي شيء آخر يمكن أن يحصل عليه أيضا) النفسي 

 )1995بشير معمرية، (
 

 ترى هذه النظرية أن العدوان سمة من :نظرية السمات  -6
. سمات الشخصية، وهناك فروق بين األفراد في هذه السمة

من أكبر دعاة هذه النظرية الذي  H. J. Eysenkويعتبر ايزنك 
وباستخدامه للتحليل العاملي، قدم . يةشخصية عدوانيقول بوجود 

 :براهين علمية على صحة ما يذهب إليه كما يلي 
أن جميع األفراد يولدون بأجهزة عصبية مختلفة، فمنهم  .1

 .من هو سهل االستثارة ومنهم من هو صعب االستثارة
الشخصيات سهلة االستثارة تصبح مضطربة،  .2

انيا أو والشخص المضطرب لديه استعداد في أن يصبح عدو
 إلى أن )1977(وقد توصل ايزنك في أحد أبحاثه . مجرما

العدوان يمثل القطب الموجب في بعد ثنائي االتجاه وأن 
. ( القطب السالب يتمثل في الالعدوان أو الخجل والحياء

 ) 1996حسين فايد، 
  

 تشير هذه النظريات إلى أن العدوان يتأثر :النظريات البيئية  -7
وقد تناولت البحوث ثالثة موضوعات . الفيزيقيةبالعوامل البيئية 

سامي علي، (: بيئية في عالقتها بالعدوان والعنف هي ما يلي 
1995( 
تبين من نتائج الدراسات في هذا الصدد أن : الضوضاء  )1

األفراد الذين يعيشون في الحضر ويتعرضون لضوضاء 
صاخبة، يظهرون مستويات أعلى من العدوانية تجاه 

البيئة أكثر من األفراد الذين ال يتعرضون اآلخرين أو 
فالضوضاء تعتبر نوعا من الضغوط البيئية التي . للضوضاء

 .يستجيب لها األفراد بالعدوان
االزدحام بصفة عامة ال يؤدي إلى ارتكاب  : االزدحام )2

السلوك العدواني، ولكن دراسات وإن كانت قليلة وجدت أن 
بالسلوك العدواني، خاصة االزدحام يدفع األفراد إلى اإلتيان 

إذا توفرت ظروف مناسبة كالشعور بالتهديد وتعذر الهرب 
 .أو بالضغوط وإدراك الفرد للموقف

يعتبر التعرض باستمرار لدرجة حرارة  : الحرارة )3
كضغط بيئي،  أحد العوامل المساعدة على ظهور مرتفعة 

 السلوك العدواني، إال أن الدراسات في هذا المجال لم تحسم

   وبالتالي فإنه حسب هذه النظرية، فإن إزالة مصادر اإلحباط   
 .الخارجية، تؤدي إلى التخلص من السلوك العدواني أو التقليل منه

    واإلحباط هو حالة من خيبة األمل والحرمان والشعور بالمرارة 
فالوعي باإلحباط . والفشل ناجم عن إعاقة المرء من تحقيق هدف معين

تهديد بالحرمان من إشباع حاجات اإلنسان األساسية التي يعني الخطر وال
 .تحمي وجوده وتحافظ على بقائه

 1969    إال أن هناك باحثين مثل أر نولد باص وكونراد بيركوفيتز 
Berkowitz K ،يرون أن اإلحباط ال يؤدي إلى العدوان في كل األحوال 

جد  فيه بل في بعض الظروف فقط، مثل السياق االجتماعي الذي يو
وفي حاالت أخرى يستجيب المحبط باالكتئاب . الفرد المحبط
وتأخذ االستجابة لإلحباط أشكاال عديدة غير العدوان، مثل . واالنسحاب

سامي علي، (. التبلد والقلق واالنسحاب والنكوص والنمطية والخيال
1995( 

 
 يفسر السلوكيون العدوان وفقا لمفاهيمهم :النظرية السلوكية  -3

سلوك فالسلوك العدواني عندهم . يستخدمونها لتفسير السلوكالتي 
وهناك نوعـان من اإلشراط . متعلم عن طريق اإلشراط والتعزيز

 :هما 
.  الذي بحث فيه الروسي إيفان باإلشراط االستجابي )1

. ويحدث فيه السلوك كاستجابة لمثير سابق I. P. Pavlovبافلوف 
لمثير سابق وهو تلقيه فالفرد يصدر سلوكا عدوانيا كاستجابة 

إلهانة مثال، أو رؤيته لمعزز عند ضحية ضعيف يمكن أخذه 
 . بالقوة

.  بحث فيه السيكولوجي األمريكي باإلشراط اإلجرائي )2
يصدر السلوك كإجراء :  الذي يقول B. F. Skinnerسكنر . ف

في البيئة فيحدث فيها تغيرات، ويتأثر بعد ذلك بما يعقبه ؛ فإذا 
اد احتمال صدوره، أما إذا لم يعزز أو تعرض كان تعزيزا ز

فالسلوك العدواني وفقا لهذا . للعقاب فإن احتمال صدوره يتناقص
 .اإلشراط، يحدث ويستمر عندما يعقبه ثواب

  
 يرى السيكولوجي األمريكي ألبرت :نظرية التعلم بالمحاكاة  -4

 أن السلوك العدواني كثيرا ما يتعلم عن A. Banduraباندورا 
 تقليد نماذج عدوانية كاآلباء والمعلمين واألفراد المعجب طريق
لكن تعلم هذا السلوك يتوقف على ما يترتب عليه من ثواب . بهم

وقد أجريت دراسات عديدة على العدوان عند األطفال . أو عقاب
محمد عطيفي، ( . خاصة، فتبين صدق ما تذهب إليه هذه النظرية

1992( 
ُأجِري ، )1995سامي علي، ( ه النظرية     ووفقا لما تذهب إليه هذ

العديد منم البحوث حول عالقة مشاهدة السلوك العدواني في األفالم 
فجاءت النتائج تبين أن األطفال . التلفزيونية بممارسة األطفال للعدوان

الذين يتعرضون أكثر لنماذج عدوانية، يظهرون عنفا أكثر في سلوكهم 
 . العدوانية والمليئة بالعنفمن الذين ال يشاهدون األفالم

  

 :     وتؤكد نتائج هذه البحوث ما يلي 
أن الدفعات العدوانية يضعف كفها مما يؤدي إلى ارتكاب  -1

 .العدوان
أن مشاهدة أفالم العنف تساهم في تشكيل صورة ونمط  -2

 .السلوك العدواني
يقلد الطفل السلوك الذي يكافأ فاعله أكثر من تقليد السلوك  -3

 .ب عليه فعلهالذي يعاق
يقل الشعور بالذنب إزاء األفعال العدوانية نتيجة المشاهدة  -4

 .      المستمرة ألفالم العنف

 
Arab psyn e t  e Jo urna l :  N° 4– October – November – December 2004 

 
 2004  ديـسـمـبــر  -ـبــر    �ـوفـم-   أكتـوبـــر  - 4الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــجمل

 17  



Original Papers & Articles  òÜî•c@pübÔß@@ë@@tb¡c@

 

المراهقة على أنها البداية األساسية     وينظر إريكسون إلى 
، فإذا لم ينجح الفرد في التكوين الحقيقي والمركزية لتكوين الهوية
وره في األسرة والساللة واإليديولوجيا، تصبح للهوية، والذي تمتد جذ

مرحلة الرشد صعبة جدا، واأللفة الحقيقية مستحيلة تقريبا والعالقات 
 )1990عبد الرقيب البحيري، (. طويلة المدى غير محتملة

    ففي المراهقة المتأخرة يواجه الفرد مهام الراشدين مثل البحث عن 
ار ذي معنى في الحياة، ويصبح وظيفة، والتخطيط للزواج، واتخاذ قر

من الواجب عليه أن ينتج ويعطي بدال من أن يأخذ فقط كما كان من 
قبل، وتكون المشكلة المركزية لديه هو تحديد من هو ؟ وما دوره في 
المجتمع ؟ وهل هو طفل أم راشد ؟ هل لديه ما يمكنه أن يكون إنسانا له 

ات وكفاءات شخصية تتيح قيمة كزوج وأب أو أم ؟ وما ذا لديه من قدر
    .له أن يكون عامال يكسب رزقه بنفسه

    وينشغل الشباب بمثل هذه التساؤالت، كما ينشغلون بالتوفيق بين ما 
تعلموه من أدوار ومهارات في المراحل السابقة وما هو مقبول اجتماعيا 

ويطلق إريكسون على هذا النوع من . اآلن من أدوار ومهارات
، ألن اكتساب اإلحساس بالهوية ضروري " أزمة الهوية "االنشغاالت 

التخاذ قرارات الكبار، وهذا يتوقف على أن يصبح الفرد جزءا محسوسا 
    )1993حسن عبد المعطي، (. يمكن االعتماد عليه

 
 :  تعريف الهوية -ب

المجموع الكلي لخبرات الفرد، : "     يعرف إريكسون الهوية بأنها 
وترجع هوية األنا . هوية الذات وهوية األنا:  هما وتتكون من عنصرين

إلى تحقيق االلتزام في بعض النواحي كالعمل والقيم اإليديولوجية 
أما هوية الذات فترجع إلى . والسياسة والدين وفلسفة الفرد لحياته
ويذكر كذلك أن للهوية بعدان . اإلدراك الشخصي لألدوار االجتماعية

 1998محمد عبد الرحمن، (.  والبعد االجتماعيالبعد اإليديولوجي: هما 
 )ـ أ 

تنظيم : "  بأنها J. E. Marcia 1966مارشيا .     ويعرفها جيمس إ
داخلي معين للحاجات والدوافع والقدرات والمعتقدات واإلدراكات الذاتية 

محمد عبد الرحمن، (". باإلضافة إلى الوضع االجتماعي السياسي للفرد 
 ) ـ ب1998
 :شير مارشيا إلى وجود أربع رتب للهوية هي     وي

وفيها يقضي الفرد وقتا فعاال لتحديد هدفه  : تحقيق الهوية )1
من الحياة واعتبار الذات والقيم التي يؤمن بها، ولديه تعهد 
شخصي بالكفاح في سبيل الوصول إلى األهـداف التي يؤمن 

 .بها
يس حيث يعاني الفرد من أزمة الهوية ول: تشتت الهوية  )2

 . لديه تعهد لخطة ما من خطط الحياة أو إرساء مبادئ عامة
وتعني الشخص الذي ال يتعهد بشيء  : انغالق الهوية )3

 . محدد يلتزم به، وليس لديه إحساس بأزمة الهوية
وتمثل ميل الفرد إلى البحث عن هويته  : تعليق الهوية )4

الشخصية ومحاولة التوصل إلى ذلك مع عدم القدرة على 
أبو المجد الشوربجي، (. إلى حل ألزمته الشخصيةالوصول 

1992  ( 
تحديد الفرد لمن هو، بحيث : بأنها     ويعرف أبو بكر مرسي الهوية 

تكون توقعاته المستقبلية امتداد واستمرار لخبرات الماضي، وتكون 
خبراته الماضية متصلة بما يتوقعه من مستقبل اتصاال ذا معنى، مع 

ادرا على العمل كشخص متفرد دون انغالق في العالقة الشعور بكونه ق
باآلخر، مع االضطالع بدور اجتماعي والتوجه نحو أهداف محددة 
وإنجازها وفق منظور زمني محدد، وتحقيق عالقة ناضجة مع الجنس 

أبو بكر مرسي، (. اآلخر، مع تحديد إيديولوجية أو فلسفة ومعنى لحياته
1997( 

 .هذه العالقة 
 

دراسات السابقة التي تناولت الفروق بين الجنسين د ـ  ال
 :في أبعاد السلوك العدواني 

    فيما يتعلق بعالقة الجنس بمظاهر السلوك العدواني وجدت دراسة 
 أن اإلناث يتسمن بالعدوان اللفظي والعدوان Edmound 1977إدموند 

دوان غير المباشر مقارنة بالذكور الذين اتسموا بالعدوان البدني والع
 . المباشر

 على عينة من طالب الدراسات Prasad 1980    لكن دراسة براساد 
العليا بالهند بينت اتسام الذكور بالعدوان غير المباشر والشك والعدوان 

 . اللفظي مقارنة باإلناث
 في دراستهما على Sadowski & al 1982    ووجد سادوفسكي وآخر 

باستخدام استبيان باص ودوركي عينة من طالب الجامعة من الجنسين 
1957 A. Durkee للعدوان والعدائية، أن الذكور يتميزون بالعدوان 

 . والعدائية مقارنة باإلناث
 للمقارنة Infante & al 1984    وفي دراسة قام بها انفانت وآخرون 

بين الجنسين في العدوان اللفظي في المواقف الجدلية، تبين تفوق الذكور 
 1994وتبين من دراسة ثريا جبريل .  في العدوان اللفظيعلى اإلناث

. على طالب جامعيين بمصر عدم وجود فروق بين الجنسين في العدائية
  )1990جابر عبد الحميد، (

    وفي دراسة أخرى في مصر على طالب جامعيين تبين من نتائجها 
 )  ت. رشاد موسى، د. ( تفوق الذكور على اإلناث في السلوك العدواني

    أما بالنسبة لترتيب أبعاد السلوك العدواني لدى الشباب الجامعي، فقد 
طالبا وطالبة جامعيين أن  257بينت دراسة أجريت في مصر على 

العدائية، :  الطالب  )1: ترتيب أبعاد السلوك العدواني جاء كما يلي 
غضب،  ال )1:  الطالبات  )2.  العدوان البدني، الغضب، العدوان اللفظي
العدائية، :  العينة الكلية  )3.  العدائية، العدوان البدني، العدوان اللفظي
 )1996حسين فايد، ( . الغضب، العدوان البدني، العدوان اللفظي

 طالبا جامعيا سعوديا من مدينة 188    وفي دراسة أخرى تمت على 
واني تبين من نتائجها أن ترتيب أبعاد السلوك العد. الرياض من الذكور

معتز (. العداوة، العدوان البدني، الغضب، العدوان اللفظي: هي كما يلي 
 )  1998عبد اهللا، 

    هذا بالنسبة ألحد متغيري هذا البحث وهو السلوك العدواني بأبعاده 
المختلفة، فإذا انتقلنا إلى المتغير الثاني وهو مفهوم الهوية، فإننا نتناوله 

 :كما يلي 
 

 : وم الهويــة مفهــ: ثانيــا 
 :األصل النظري للمفهوم  - أ

إريكسون حول مراحل . في نظرية إريك هـ" الهوية "     ظهر مفهوم 
النمو النفسي االجتماعي للفرد، وقد قسم في هذه النظرية دورة الحياة 
إلى ثمان مراحل متعاقبة ومنفصلة نسبيا عن بعضها، كل منها لها هدف 

وتمثل كل .  على تحقيق الشخصية السويةمتميز يعد الوصول إليه دليال
مرحلة فترة حرجة من الصراع وأزمة محتملة ألجل بزوغ خاصية 

ويظهر في كل مرحلة بعد جديد من التفاعل االجتماعي يصبح . لألنا
  )1990عبد الرقيب البحيري، (. محتمال مع النضج المتزايد

وهرية األربعة     تستغرق مرحلتا الرضاعة والطفولة الصراعات الج
الثقة مقابل الشك، االستقالل الذاتي مقابل الخجل، المبادأة : األولى وهي 

جابر عبد الحميد وآخر، (. مقابل الشعور باإلثم، االجتهاد مقابل الدونية
1993 ( 

    وفي مرحلة المراهقة يكون الصراع بين الهوية مقابل غموض 
رشد، فتتضمن األلفة أما الصراعات الجوهرية في مرحلة ال. الدور

 .، التكامل مقابل اليأسمقابل العزلة، اإلنتاجية مقابل االستغراق في الذات
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السلوك العدواني، وفي الفروق بين الجنسين من شباب 
 .الجامعة في السلوك العدواني وأزمة الهوية

أن الباحثين لم يجدا، فيما استعرضاه من دراسات سابقة،  -2
ة واحدة تناولت العالقة بين السلوك العدواني وأزمة ولو دراس

 . الهوية لدى شباب الجامعة
ومن هنا جاءت ضرورة إجراء هذه الدراسة للتعرف على الفروق     

بين الجنسين في السلوك العدواني ومراحل النمو النفسي االجتماعي، 
دى وللتعرف كذلك على العالقة بين أبعاد السلوك العدواني والهوية ل

 :ويمكن توضيح مشكلة البحث في التساؤالت التالية . شباب الجامعة
ما هو ترتيب أبعاد السلوك العدواني لدى شباب الجامعة من  -1

 الجنسين ؟
هل توجد فروق بين الطالب والطالبات في أبعاد السلوك  -2

 العدواني ؟ 
هل توجد فروق بين الطالب والطالبات في مراحل النفسي  -3

 االجتماعي ؟ 
توجد عالقة بين السلوك العدواني وأزمة الهوية لدى هل  -4

 شباب الجامعة من الجنسين ؟
 

 : فروض البحث 
بناء على ما تم عرضه في اإلطار النظري والدراسات السابقة،     

 :يصيغ الباحثان الفرضيات التالية 
( يختلف ترتيب أبعاد السلوك العدواني عند العينات الثالثة  -1

 .العينة الكلية الطالب، الطالبات و
ال توجد فروق بين الطالب والطالبات في أبعاد السلوك  -2

 .العدواني
ال توجد فروق بين الطالب والطالبات في مراحل النمو  -3

 .النفسي االجتماعي
ال يوجد ارتباط بين أبعاد السلوك العدواني وأزمة الهوية لدى  -4

 . الجنسين من شباب الجامعة
 

II ــةإجــراءات الدراســة الميداني 
 

 :عينة البحث  - أ
 طالبا وطالبة من كليات جامعة باتنة 220تكونت عينة  البحث من 

 22، 17تراوحت أعمارهم بين .  أنثى105 ذكرا، 115ـ الجزائر، منهم 
 وانحراف معياري 20.74سنة، بمتوسط حسابي لعينة الذكور مقداره 

ف  وانحرا20.57ومتوسط حسابي لعينة اإلناث مقداره . 1.16مقداره 
 . 1.16معياري مقداره 

 
 يبين توزيع أفراد العينة الكلية على الجنس )01(الجدول رقم       و

 .والتخصص الدراسي
 

                       الجنس 
 المجموع إناث ذكور التخصص الدراسي 

 84 50 34 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 33 18 15 كلية الحقوق والعلوم السياسة

 16 06 10 قتصادكلية اال
 57 22 35 كلية العلوم
 15 04 11 كلية الهندسة

 15 05 10 كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية
  220 105 115 المجموع

 :تعريف أزمة الهوية  - ج 
نقطة دوران ضرورية : " يصف إريكسون أزمة الهوية بأنها     

 مسار واحد ولحظة حاسمة تحدد ما إذا كان ينبغي أن يتحرك النمو في
أو أكثر، وتساعد الفرد على تنظيم موارده وإعادة اكتشاف الهوية، 

 ) ـ ب1998محمد عبد الرحمن، (". إضافة إلى التمايز والتفرد 
فشل الفرد في تحديد هويته ألناه، : " ويعرفها أبو بكر مرسي بأنها     

على مع الشعور باالغتراب وعدم الجدوى وانعدام الهدف مع عدم القدرة 
التخطيط ألهداف مستقبلية، واالفتقار إلى العالقات االجتماعية أو  الحب 
الناضج الذي يتمثل في الرعاية لموضوع الحب وعدم القدرة على 

أبو بكر (". اختيار المستقبل المهني، وتسود حياته الالمباالة والالمعنى 
 )1997مرسي، 

 
سين الدراسات السابقة التي تناولت الفروق بين  الجن - د

 :في تحقيق الهوية 
 تناولت عدة دراسات الفروق بين الجنسين في تحقيق الهوية،     

مارشيا وآخرون . إ. ففي دراسة قام بها ج. وجاءت نتائجها متباينة
1970 J. E. Marcia & alوجدوا فروقا في تحقيق الهوية لصالح اإلناث  .

ن النساء  أC. K Waterman & al 1977واترمان وآخر . ك. ووجد ك
عبد الرقيب البحيري،  (.أكثر تفوقا في تحقيق الهوية مقارنة بالرجال

 .G. R 1985 أداما وآخرون. ر. وتبين من نتائج دراسة ج) 1990
Adama & al أنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث من شباب الجامعة 

 وإلى نفس النتيجة  ).1992أبو المجد الشوربجي، (في تحقيق الهوية 
 في دراستهما D. G. Schiedel & al 1985شييدل وآخر . ج. وصل دت

أبو (على شباب الجامعة من الجنسين يدرسون مقررات في علم النفس 
 & T. E. Lobel 1987لوبل وآخر . إ. أما ت). 1992المجد الشوربجي، 

al أبو المجد ( فقد وجدا فروقا لصالح اإلناث في تحقيق الهوية
 فروقا بين 1990في مصر لم يجد البحيري  و).1992الشوربجي، 

عبد الرقيب البحيري، (الجنسين من شباب الجامعة في تحقيق الهوية 
فروقا بين تالميذ وتلميذات المرحلة  1993ولم يجد جابر ). 1990

جابر عبد الحميد وآخر،  (اإلعدادية بدولة قطر في تحقيق الهوية
ي دراسته على شباب ف 1997وإلى نفس النتيجة توصل مرسي ). 1993

 إن عدم ).1997أبو بكر مرسي، (الجامعة من الجنسين في أزمة الهوية 
االتساق بين نتائج البحوث السابقة في الفروق بين الجنسين في تحقيق 
الهوية، ربما يعود إلى االختالف في أعمار العينات التي أجريت عليها 

 .ةالدراسات، وكذلك إلى تنوع أدوات القياس المستخدم
    

I  مشكلة البحث وفروضه : 
بعد استعراض الباحثين لإلطار النظري وخاصة نتائج الدراسات     

السابقة، وجدا أن السلوك العدواني وأزمة الهوية تم بحثهما مع العديد 
 .من المتغيرات السيكولوجية

، فقد تم بحثه مع متغيرات سيكولوجية للسلوك العدوانيفبالنسبة     
الجنس، مصدر الضبط، والخوف من االستهجان، : ل واجتماعية مث

واالستحسان االجتماعي، والشعور بالذنب، والتأخر العقلي، والساللة، 
والمكانة االجتماعية االقتصادية، وتعاطي المخدرات والكحول، 

 .، وتقدير الذات"أ " واالتجاهات التعصبية، وتوكيد الذات، ونمط السلوك 
 فقد تم بحثه مع متغيرات سيكولوجية أزمة الهويةأما بالنسبة لمتغير     

الجنس، أساليب المعاملة الوالدية االكتئاب النفسي، القلق، : وتربوية مثل 
تقدير الذات، التخصص الدراسي، التحصيل الدراسي، المستوى 

الثبات االنفعالي، : الدراسي، ومع بعض سمات الشخصية مثل 
إال أنه تبين للباحثين . ندفاعيةوالمغامرة، والتوتر، والسيطرة، واال

 :    الحاليين مما تم االطالع عليه من الدراسات ما يلي 
 إن نتائج الدراسات السابقة لم تتسق في ترتيبها ألبعاد  -1

 
Arab psyn e t  e Jo urna l :  N° 4– October – November – December 2004 

 
 2004  ديـسـمـبــر  -  �ـوفـمـبــر  -   أكتـوبـــر  - 4الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــجمل

 19  



Original Papers & Articles  òÜî•c@pübÔß@@ë@@tb¡c@

 

 
 المجموعة العليا 

28= ن   
 المجموعة الدنيا 

28= ن   
 العينة

 
 ع م ع م أبعاد العدوان

 قيمة
 "ت " 

**16.09 0.50 10.54 3.42 21.32 دوان البدنيالع  
**22.84 1.38 14.71 2.88 28.64 العدوان اللفظي  

**25.97 1.82 18.50 3.31 37.46 الغضب  
**21.34 1.54 15.46 3.34 30.61 العداوة  

**22.10 4.29 63.46 10.13 110.3 الدرجة الكلية  
 

 0.05 دالة عند مستوى     *0.01 دالة عند مستوى **
 

كلها دالة إحصائيا، وهذا    " ت  "  أن قيم     )03(     يتبين من الجدول رقم     
يشير إلى أن االستبيان له القـدرة علـى التمييـز بـين المجمـوعتين               

 .المتطرفتين مما يدل على صدقه
 وتتم بحساب معامالت االرتباط     :طريقة االتساق الداخلي    : الثانية      

وجاءت معـامالت االرتبـاط     .  لالستبيان بين درجة البند والدرجة الكلية    
 للبنـود  0.517 ـ        0.412تتـراوح بـين   ) 50= ن ( لدى عينة الطالب 

. 0.01األربعين المكونة لالستبيان وألبعاده األربعة، وهي دالة كلها عند          
فقد تراوحت معـامالت االرتبـاط بـين        ) 50= ن  ( أما عند الطالبات    

نة لالستبيان وألبعـاده األربعـة،   للبنود األربعين المكو 0.547 ـ       0.431
 . 0.01وهي دالة كلها عند مستوى 

      ومعامالت االرتباط المحصل عليها هي معامالت الصدق، وتشير        
 . كلها إلى صدق االستبيان

 وتم حسابه بطريقة واحدة هي استخراج معامـل         :الثبات   -1.2
ألفا لكرونباخ ألنه تعذر على الباحثين حسابه بطريقـة إعـادة           

ومعامل ألفا يشير إلى االتساق الـداخلي لالسـتبيان،         . طبيقالت
وكانت معامالت ثبات االستبيان ككل     . ويربط ثباته بثبات بنوده   
 أما االستبيانات الفرعية فكانت     .0.74: لدى عينة الطالب هو     

 للعدوان  0.83 للعدوان البدني،    0.79: معامالت ثباتها كما يلي     
أما لدى عينة الطالبات    . داوة للع 0.73 للغضب،   0.78اللفظي،  

 وثبات العدوان البـدني     0.69: فكان ثبات االستبيان ككل هو      
 .0.75 والعداوة 0.78 والغضب 0.77، والعدوان اللفظي 0.76

 
 :استبيان مراحل النمو النفسي االجتماعي  -2

 .D 1981 روزنتال وآخرون عام. أ.     أعد هذا االستبيان في األصل د
A. Rosenthal .1990ترجمه إلى العربية عبد الرقيب أحمد البحيري و .

بندا موزعة بالتساوي على ستة أبعاد بالتساوي        72ويتكون االستبيان من    
، Autonomy، االسـتقالل الـذاتي      Trustالثقة  :  بندا لكل بعد وهي      12

ــادأة  ــابرة ،Initiationالمب ــة Industry المث ــة Identity، الهوي ، األلف
Intimacy.  رب االستبيان بحساب صدقه بطريقة التحكـيم التـي          قام مع

كانت نتيجتها تعديل بعض البنود، وطريقة الصدق التالزمي مع تقـدير           
). 0.01دال عنـد     ( 0.473الذات، فجاءت قيمة معامل االرتباط تساوي       

أما ثباته فتم حسابه بطريقة إعادة التطبيق فكان معامل االرتبـاط بـين             
دال عنـد    (0.450ره ثالثة أسـابيع يسـاوي       التطبيقين بفارق زمني قد   

: وتتم اإلجابة عن بنوده ضمن ستة اختيارات تتدرج كما يلـي            ). 0.01
وتصـحح اإلجابـات بتـدرج      . ال، نادرا، أحيانا، متوسطا، غالبا، دائما     
بطـريقتين متعاكسـتين تبعـا       5الدرجات بأوزانها الستة من صفر إلى       

وتتراوح  الدرجة النظرية لكل بعد      . التجاه البند إذا كان موجبا أو سالبا      
وارتفـاع  . 360 والدرجة النظرية من صـفر إلـى         ،60من صفر إلى    

الدرجة يعني أن الفرد حقق نموا ونضجا في مراحـل النمـو النفسـي              
 االجتماعي كما حددها إريكسون وكما

 توزيع أحجـام العينـات حسـب الجـنس           )01(     يبين الجدول رقم     
 .والتخصص الدراسي

 
 :أدوات البحث  - ب

من أجل تحقيق أهداف البحث، استخدم الباحثان األداتـين التـاليتين               
 :لقياس المتغيرين، وهما 

 
 :استبيان السلوك العدواني  -1

قام الباحث األول بإعداد استبيان لقياس السلوك العـدواني لـدى                 
ة شباب الجامعة، وفقا لتصنيف أر نولد باص للسلوك العدواني إلى أربع          

، Physical Aggressionالعـدوان البـدني   : أبعاد، كما بينا سابقا وهي 
، العــداوة Anger، الغضــب Verbal Aggressionالعــدوان اللفظــي 

Hostility .      1994ثريـا جبريـل،     (وبعد اطالعه على المراجع التالية ،
محي الدين حسين وآخـرون،     ) ت. د(، رشاد موسى    1996حسين فايد،   

 قام بصياغة   )1995، معتز عبد اهللا وآخر،      1998هللا،  ، معتز عبد ا   1983
 عبـارة مـن     20ومن بينها   )  عبارة 40المجموع  ( عبارات لكل بعد     10

وتتم اإلجابة عن بنوده ضمن سـتة اختيـارات         . استبيان أر نولد باص   
وتصـحح  . ال، نادرا، أحيانا، متوسطا، غالبا، دائمـا      : تتدرج كما يلي    

تدرج الدرجات بأوزانها الستة من صفر إلى       بنوده كلها في اتجاه واحد ب     
والدرجـة   50وتتراوح الدرجات النظرية على كل بعد من صفر إلى         . 5

. ، وارتفاع الدرجة يعني وجود خاصية العدوان      200الكلية من صفر إلى     
 :وتم حساب الشروط السيكومترية لالستبيان كما يلي 

 : تم حساب الصدق بطريقتين :الصدق  -1.1
  وهي) :الصدق التمييزي ( ة المقارنة الطرفية طريق: األولى 

فبعد أن تـم    :     من أساليب حساب الصدق التكويني وصدق المحتوى        
ترتيب التوزيع من أعلى درجة إلى أقل درجة لعينتي الطالب والطالبات           
كل على حدة، تم اختيار مجموعتين من طرفي التوزيع لكل جنس، تمثل            

ين حصلوا على أعلى الدرجات، وثانيهمـا     من األفراد الذ   % 27إحداهما  
وبالنسبة لعينة الطـالب    .   من الذين حصلوا على أدنى الدرجات        % 27

ثم استخرجت المتوسطات الحسـابية     .  طالبا 31كان  حجم كل مجموعة      
للفـروق بـين    " ت  " وحِسـبت داللـة قيمـة       . واالنحرافات المعيارية 

 الفـروق بـين متوسـطات       يبين داللة   )02( الجدول رقم   . المتوسطات
 . األبعاد األربعة والدرجة الكلية في السلوك العدواني لدى عينة الطالب

 
 المجموعة العليا

 31= ن 

 المجموعة الدنيا
31= ن   

العينة
 

 ع م ع م أبعاد العدوان

 قيمة
 "ت " 

**22.38 1.76 15.23 3.16 30.00 العدوان البدني  
**22.46 2.17 19.42 2.13 32.00 العدوان اللفظي  

**24.06 3.50 18.55 1.56 35.39 الغضب  
**21.45 1.44 16.42 3.63 31.65 العداوة  

**21.18 6.69 76.55 9.10 120.19 الدرجة الكلية  
 

 0.05 دالة عند مستوى *    0.01 دالة عند مستوى **  
 

ذا كلها دالة إحصائيا، وه   " ت  " أن قيم    ) 02(     يتبين من الجدول رقم     
يشير إلى أن االستبيان له القـدرة علـى التمييـز بـين المجمـوعتين               

 .المتطرفتين مما يدل على صدقه
 . طالبة28    أما بالنسبة لعينة الطالبات فقد كان حجم كل مجموعة 

 
 يبين داللة الفروق بـين المتوسـطات لألبعـاد           )03( الجدول رقم       

 .لدى عينة الطالباتاألربعة والدرجة الكلية للسلوك العدواني 
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    ومعامالت االرتباط المحصل عليها هي معامالت الصدق، وتشير 
 .كلها إلى صدق االستبيان

 
 : تطبيق االستبيانين  - ج

   تم تطبيق االستبيانين في حصص التطبيق واألعمال الموجهة، أيـن          
اوحت مدة  وتر.  طالبا 32 إلى   08: تراوح عدد الطلبة في كل جلسة بين        

وتـم  .  دقيقة 35 إلى   20: اإلجابة عن االستبيانين في جلسة واحدة بين        
 .2002نوفمبر أكتوبر وديسمبر : ذلك في شهور 

 
 : األساليب اإلحصائية  - د

من أجل تحليل نتائج البحث وفقا ألهدافه وفروضه، استعمل الباحثان              
 :األساليب اإلحصائية التالية 

 . نحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واال .1
. لداللة الفـروق بـين المتوسـطات      " ت  " اختبار   .2

  )1995زكريا الشربيني، (
. معامل االرتباط من الدرجات الخام لكارل بيرسون       .3

  )1979فؤاد السيد، (
 

III –  عــرض النتائــج 
 

يختلف ترتيب أبعاد السلوك العدواني عنـد         :الفرضية األولى 
 ) الطالبات والعينة الكليةالطالب،(العينات الثالثة 

 . ترتيب أبعاد العدوان لدى عينة الطالب )06( الجدول رقم     يبين 
 :عينة الطالب  - أ
 

 الترتيب ع م أبعاد العدوان
 األول 6.85 26.39 الغضب

 الثاني 5.18 25.68 العدوان اللفظي
 الثالث 6.32 23.60 العداوة

 الرابع 6.36 21.75 العدوان البدني
 

 أن ترتيب أبعاد السـلوك العـدواني         )06(   يتبين من الجدول رقم         
الغضب، العدوان اللفظـي، العـداوة،      : لدى عينة الطالب جاء كما يلي       

 . العدوان البدني
 . ترتيب أبعاد العدوان لدى عينة الطالبات )07( الجدول رقم       يبين 

 :عينة الطالبات  - ب

 الترتيب ع م أبعاد العدوان
 األول 7.58 27.22 الغضب
 الثاني 6.43 22.31 العداوة

 الثالث 5.67 21.50 العدوان اللفظي
 الرابع 4.84 14.95 العدوان البدني

 

 أن ترتيب أبعاد السلوك العدواني لدى        )07(     يتبين من الجدول رقم     
الغضـب، العـداوة، العـدوان اللفظـي،      : عينة الطالبات جاء كما يلي      

 .العدوان البدني
 .ترتيب أبعاد العدوان لدى العينة الكلية  )08( الجدول رقم     يبين 

 :العينة الكلية  - ج
 الترتيب ع م أبعاد العدوان

 األول 7.21 26.79 الغضب   
 الثاني 5.51 23.69 العدوان اللفظي

 الثالث 6.35 23.00 العداوة
 الرابع 6.64 18.50 العدوان البدني

 

الباحثان الحاليان بحساب الشروط السـيكومترية      وقام  . يقيسها االستبيان  
 :لالستبيان كما يلي 

 
 : وتم حسابه بطريقتين :الصدق  -2.1

الجـدول   ) :الصدق التمييزي   ( طريقة المقارنة الطرفية    :     األولى  
يبين داللة الفروق بين المتوسطات لألبعاد السـتة والدرجـة           )04( رقم  

 .  الكلية للهوية لدى عينة الطالب
 

المجموعة العليا ن 
 =31  

المجموعة  الدنيا 
31= ن   

العينة
 

 ع م ع م أبعاد الهوية

 قيمة
"ت "   

**2.6721.40 27.39 2.57 41.94 الثقة  
**3.0726.62 33.97 2.37 52.87 االستقالل الذاتي  

**3.3720.62 35.81 2.43 51.48 المبادأة  
**3.2724.54 33.23 2.08 50.65 المثابرة  
**3.5622.12 33.87 2.22 50.90 الهوية  
**2.5424.61 30.10 1.83 44.13 األلفة  

**204.2611.0929.85 8.88 281.58 الدرجة الكلية  
 

 0.05 دالة عند مستوى     *0.01 دالة عند مستوى **
 

دالة كلها إحصائيا عند " ت "  أن قيم  )04(     يبين الجدول رقم 
 إلى أن االستبيان له القدرة على التمييز بين  مما يشير0.01مستوى 

 .المجموعتين المتطرفتين، وهذا دليل على صدقه
 

.  طالبـة  28أما بالنسبة لعينة الطالبات فقد كان حجم كل مجموعة               
 داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لألبعاد        )05( الجدول رقم   ويبين  

 .الستة والدرجة الكلية للهوية
 

 المجموعة العليا 
 28= ن 

 المجموعة الدنيا 
 28= ن 

ةالعين
 

 ع م ع م أبعاد الهوية

 قيمة
"ت "   

**21.24 1.67 29.29 2.74 42.46 الثقة  
**22.63 3.07 33.46 2.40 50.43 االستقالل الذاتي  

**19.83 2.38 35.18 3.41 51.04 المبادأة  
**23.79 2.29 33.93 2.91 50.82 المثابرة  
**21.35 3.94 32.43 2.38 51.43 يةالهو  
**26.21 1.85 29.54 2.05 43.43 األلفة  

**18.70 14.51 208.4 10.89 273.7 الدرجة الكلية  
 

 0.05 دالة عند مستوى     *0.01 دالة عند مستوى **
 

دالة كلها إحصـائيا عنـد      " ت  "  أن قيم     )05( يبين الجدول رقم    
ستبيان له القدرة على التمييـز بـين         مما يشير إلى أن اال     0.01مستوى  

 .المجموعتين المتطرفتين، وهذا دليل على صدقه
 

 وتـتم بحسـاب معـامالت       :طريقة االتساق الـداخلي     :       الثانية  
وجـاءت معـامالت    . االرتباط بين درجة البند والدرجة الكلية لالستبيان      

 0.592 ـ     0.487تتـراوح بـين   ) 50= ن ( االرتباط لدى عينة الطالب 
. 0.01 المكونة لالستبيان وألبعاده الستة، وهي دالة كلها عنـد           72للبنود  

فقد تراوحت معـامالت االرتبـاط بـين        ) 50= ن  ( أما عند الطالبات    
 المكونة لالستبيان وألبعاده الستة، وهي دالـة  72 للبنود 0.604 ـ    0.493

 .0.01كلها عند مستوى 
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 .0.01 مستوى  دالة إحصائيا عند**
 

 أن معامل االرتباط الدال إحصائيا عند        )11(     يتبين من الجدول رقم     
 كان بين متغير الهوية والغضب وفي االتجاه السلبي، أمـا           0.01مستوى  

معامالت االرتباط األخرى فجاءت غير دالـة إحصـائيا لـدى عينـة             
 .الطالب

 
 :عينة الطالبات  - ب
معامالت االرتباط بين أبعاد السـلوك        )12( الجدول رقم       يتبين من   

 .العدواني ومتغير الهوية لدى عينة الطالبات
 

متغيرات 
 الدراسة

العدوان 
 البدني

العدوان 
 اللفظي

الدرجة  العداوة الغضب
 الكلية

0.189 - الهوية متغير  - 0.208*  - 0.401**  - 0.445**  - 0.415**  
 

 .0.05ند مستوى  دالة ع.           *0.01 دالة عند مستوى **
 

 أن معامالت االرتباط الدالة إحصـائيا        )12(     يتبين من الجدول رقم     
 كانت بين متغير الهوية والغضب والعداوة والدرجـة         0.01عند مستوى   

 بين متغيـر الهويـة      0.05الكلية في االتجاه السلبي، ودالة عند مستوى        
 إحصـائيا بـين     وغير دالـة  . والعدوان اللفظي في االتجاه السلبي كذلك     

 . متغير الهوية والعدوان البدني
 

 :العينة الكلية  - ج
 معامالت االرتباط بين أبعاد السـلوك        )13( الجدول رقم       يتبين من   

 .العدواني ومتغير الهوية لدى العينة الكلية
 

متغيرات 
 الدراسة

العدوان 
 البدني

العدوان 
 اللفظي

الدرجة  العداوة الغضب
 الكلية

0.017 - متغير الهوية  - 0.126  - 0.324**  - 0.290**  - 0.252**  
 

 .0.01 دالة عند مستوى **
 

 أن معامالت االرتباط الدالة إحصائيا  )13(     يتبين من الجدول رقم 
كانت بين متغير الهوية والغضب والعداوة والدرجة  0.01عند مستوى 

ر الهوية وكل أما معامالت االرتباط بين متغي. الكلية في االتجاه السلبي
 .من العدوان البدني والعدوان اللفظي فجاءت غير دالة

 
IV-مناقشــة النتائــج  

 
يختلف ترتيب أبعاد السلوك العدواني عنـد       : الفرضية األولى   
 العينات الثالثة

 أن هناك اختالفا بسيطا في      )08،  07،  06(       تبين من الجداول أرقام     
ربعة لدى العينات الثالث، فجاءت على      ترتيب أبعاد السلوك العدواني األ    

الغضب، العـدوان اللفظـي،    : نفس الترتيب لدى الطالب والعينة الكلية       
: أما لدى الطالبات فكان ترتيبهـا كمـا يلـي    . العداوة، العدوان  البدني  

 . الغضب، العداوة، العدوان اللفظي، العدوان البدني
لدى العينـات الـثالث،      جاء في الرتبة األولى      الغضب      نالحظ أن   

وهذا في الحقيقة ليس غريبا، فالغضب من االنفعاالت األولية والعالمية،          
شأنه شأن الخوف والحزن والفرح، فال يوجد إنسان في أي  عمر وفـي              

فالغضـب هـو    . أي جنس وفي أي ثقافة إال وتعرض لخبرة الغضـب         
فحين . المكون الوجداني المركب من حاالت السخط واإلحباط والكراهية       

 يفشل الفرد في تحقيق هدفه ينتابه الغضب فيسخط على النتيجة التي آل 

 أن ترتيب أبعاد السلوك العدواني لدى        )08(     يتبين من الجدول رقم      
الغضب، العدوان اللفظي العداوة، العـدوان      : العينة الكلية جاء كما يلي      

 .البدني
والطالبات فـي    ال توجد فروق بين الطالب        :الفرضية الثانية 
 .السلوك العدواني

للفـروق بـين الطـالب      " ت  "  داللة قيمة     )09( الجدول رقم       يبين  
 .والطالبات في أبعاد السلوك العدواني والدرجة الكلية

 
105= الطالب ن  105= الطالبات ن   العينة

 
 ع م ع م أبعاد العدوان

 قيمة
"ت "   

**8.83 4.84 14.95 6.36 21.75 العدوان البدني  
**5.73 5.67 21.50 5.18 25.68 العدوان اللفظي  

 0.86 7.58 27.22 6.85 26.39 الغضب
 1.50 6.43 22.31 6.32 23.60 العداوة

**4.69 19.34 86 16.46 97.50 الدرجة الكلية  
 

 0.05 دالة عند مستوى     *0.01 دالة عند مستوى **
 

روق بين الطالب والطالبات في      أن الف   )09(     يتبين من الجدول رقم     
 فـي العـدوان   0.01أبعاد السلوك العدواني دالة إحصائيا عند مسـتوى       

البدني والعدوان اللفظي وفي الدرجة الكلية لصالح الذكور، وغير دالـة           
 .في الغضب والعداوة

 

ال توجد فروق بين الطالب والطالبات في   :الفرضية الثالثة
 .يمراحل النمو النفسي االجتماع

لداللة الفروق بين الطـالب     " ت  "  قيمة    )10( الجدول رقم   يبين  
 .والطالبات في مراحل النمو النفسي االجتماعي وفي الدرجة الكلية

 

105=الطالبات ن 115= الطالب ن  العينة
 

 ع م ع م أبعاد الهوية
 قيمة

 "ت " 

 5.321 35.75 6.03 34.98 الثقة
 6.961.36 42.65 7.64 43.98 االستقالل الذاتي

 6.560.78 43.21 6.53 43.90 المبادأة
 6.780.36 41.91 7.28 42.25 المثابرة
 7.720.38 42.10 6.96 42.48 الهوية
 5.630.60 36.81 5.72 37.27 األلفة

 27.050.39 242.44 30.83 243.99 الدرجة الكلية
 

 0.05 دالة عند مستوى     *0.01 دالة عند مستوى **
 

 أن الفروق بين الطالب والطالبات في )10(     يتبين من الجدول رقم 
متغيرات مراحل النمو النفسي االجتماعي وفي الدرجة الكلية ليست دالة 

 .إحصائيا
 

ال يوجد ارتباط بين أبعاد السلوك العدواني   :الفرضية الرابعة
 .وأزمة الهوية لدى الجنسين من شباب الجامعة

 :عينة الطالب  - أ
 معامالت االرتباط بين أنماط السلوك )11(الجدول رقم     يبين 

 .العدواني ومتغير الهوية لدى عينة الطالب
 

متغيرات 
 الدراسة

 العدوان
 البدني

 العدوان
 اللفظي

 الدرجة العداوة الغضب
 الكلية

0.128 - 0.065 متغير الهوية  - 0.283**  - 0.155- 0.1.69
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 الكلية، واحتلت العداوة الرتبة الثانية عند اإلناث، والرتبة الثالثـة           العينة
ويفسر الباحثان هذه النتيجة بكـون الـذكور        . عند الذكور والعينة الكلية   

واإلناث يوجدون في عمر الشباب، ويعيشون نفس الظروف في الحيـاة           
الجامعية ونفس الظروف االجتماعية كذلك، مما يجعلهم يتعرضون لنفس         

ضغوط ونفس المشكالت البيداغوجية واالجتماعية، مما من شـأنه أن          ال
والعدائيـة كمكـون    . يثير لديهم مشاعر الغضب والعداوة بنفس الدرجة      

معرفي للسلوكي العدواني، تتشكل من إدراك الشـباب الجـامعي مـن            
الجنسين لمظاهر الظلم والحـرمان وامتهان الذات، فيتولد لديـه الحقـد           

ثريـا  (اتسقت نتائج هذه الدراسـة مع نتيجة دراســة         وقد  . والكراهية
 التي أسفرت عن عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث          )1994جبريل،  

 .    في العدائية
 

 ال توجد فروق بين الطـالب والطالبـات فـي           :الفرضية الثالثة   
 .مراحل النمو النفسي االجتماعي

الطـالب  (نسـين    أن الفروق بـين الج     )10(    يتبين من الجدول رقم     
في متغيرات مراحل النمو النفسي االجتماعي وفي الدرجـة         ) والطالبات

وتتفق هذه النتيجة مع    . الكلية ليست دالة إحصائيا حسب تقسيم إريكسون      
ما أشار إليه إريكسون في نظريته في انعدام الفروق بين الجنسين فـي             

 . النمط العام للنمو النفسي االجتماعي
نتيجة مع نتائج دراسات عديدة بينت عدم وجود فـروق              وتتفق هذه ال  

بين الجنسين في أزمات النمو النفسي االجتماعي كما حددها إريكسـون           
ودراسة   C. E. Franz & al 1985منها دراسة فرانز وآخر . في نظريته

 ودراسة  1985شييدل وآخر   . ج.  ودراسة د  1985أداما وآخرون   . ر. ج
 ودراسة عبد الرقيـب البحيـري   G. Domino & al 1989دومينو وآخر 

ودراسـة أبـو بكـر      . 1993ودراسة جابر عبد الحميد وآخر ،       . 1990
 .1997مرسي ، 

    إال أن نتائج دراسات أخرى وجدت فروقا بين الجنسين ؛ مثل دراسة            
 التي وجدوا فيها فروقا في تحقيق الهويـة         1970مارشيا وآخرون   . إ. ج

 التـي وجـدت   E. W. Mc Clain 1975ين ودراسة ماكل. لصالح اإلناث
. فروقا لصالح الذكور في االستقالل الذاتي والشعور باإلنجاز والكفـاءة         

 التي وجدت النساء أكثر تفوقا في       1977واترمان وآخر   . ك. ودراسة ك 
 .D. R 1981ودراسة روزنتال وآخرين . تحقيق الهوية مقارنة بالرجال

Rosenthal & al الح الذكور في االستقالل الذاتي التي وجدت فروقا لص
 التي وجـدت  R. Ochse & al 1986ودراسة أوتشسي وآخر . والمبادأة

فروقا بين الجنسين في االستقالل الذاتي والمبادأة والشـعور باإلنجـاز           
 فقد وجدا فروقـا لصـالح       1987لوبل وآخر   . إ. أما ت . لصالح الذكور 

ـ ب التي وجدت     1998 ودراسة عبد الرحمن  . اإلناث في تحقيق الهوية   
فروقا لصالح الذكور في إنجاز الهوية اإليديولوجية ، ولصالح اإلناث في           

 .تعليق الهوية
      وفي خضم هذا التناقض في نتائج الدراسات يشير فرانـز وآخـر            

1985 C. E. Franz & al إلى أن نتائج الدراسات حول الفروق الجنسية 
وأن إريكسون ينظر أحيانا    .  متسقة في هذه المتغيرات كانت معقدة وغير     

إلى الجنس على أنه مهم جدا وأحيانا أخرى يرى أنه ليس مهمـا مـن               
ويشير هذان الباحثان أيضا إلى أنـه طبقـا         . حيث تأثيره في الشخصية   

لنظريتي فرويد وإريكسون ، ال ينبغي أن تكون هناك فروق جنسية مـن    
    )1993يد وآخر ، جابر عبد الحم(. الناحية النفسية واالجتماعية

ويرى الباحثان الحاليان أن تساوي الفرص للجنسـين لاللتحـاق          
بالتعليم الجامعي والحصول على نفس المعـارف والخبـرات العلميـة،           
والحصول كذلك على نفس الشهادات ، وإمكان االلتحاق كـذلك بـنفس            
الوظائف ، كل ذلك جعل الجنسان يسيران في نفس خط النمو والنضـج             

 .  واالجتماعي ويحققان الهوية بنفس الدرجةالنفسي
     والحقيقة أن مرحلة التعليم الجامعي ، تعتبر مرحلة تحول هامة في

إليها، ويشعر باإلحباط والخيبة، كما يشعر بالكراهية تجاه مصدر الفشل،           
وطالب الجامعة من الجنسين يتعرضون     . قد يكون شخصا أو ظرفا بيئيا     

والفشل في حياتهم الجامعية اليومية، سواء فيمـا        كثيرا لخبرات اإلحباط    
فالشباب . يتعلق بصعوبات الدراسة أو بمشكالت اإلطعام واإليواء والنقل       

الجامعي يشعر يوميا بالحرمان وغياب العدالة في تحقيـق اإلشـباعات،        
والتهديد وامتهان الذات وفقدان االعتبار، وكل ذلك من شـأنه أن يثيـر             

 ويمكن أن نالحـظ ذلـك فـي احتجاجـاتهم           .مشاعر الغضب والسخط  
المستمرة على األوضاع البيداغوجية واالجتماعية التي يعيشـون فيهـا          

والغضب يعتبر من ناحية انفعال غير سوي ومن ناحية         . حياتهم الجامعية 
أخرى قد يكون ضروريا عندما يتحول إلى دافع ينشِّط الفـرد فيتحـرك             

 . لسيطرة عليهانحو إزالة أسباب الحرمان واإلحباط وا
    والغضب من ناحية أخرى مكون أساسي للعدوان والعـداء، ودافـع           

ولذا جاء العدوان اللفظي في الرتبة الثانيـة لـدى عينـة            . أساسي لهما 
فعند الغضب يعبر الفـرد عـن ذلـك بالسـب           . الطالب والعينة الكلية  

ارضة والسخرية والتهكم والوشاية وممارسة الجدل في الكالم وإبداء المع        
أما لدى الطالبات فقد جاء العداء في الرتبة الثانية وهذا مـن            . في الرأي 

طبيعة األنثى فإنها تكتم غضبها وتحوله إلى غيظ وعداء وكراهية وتذمر           
داخلي وغيرة، وقد تعبر قليال عن ذلك باأللفاظ وال تعتـدي  بـدنيا إال               

 العدوان البدني في    نادرا، ولهذا جاء العدوان اللفظي في الرتبة  الثالثة ثم         
وقد تعارضت نتائج هذه الدراسة في ترتيب أبعاد السلوك         . الرتبة الرابعة 

حسـين فايـد،    (العدواني مع نتائج الدراستين اللتين أجريتا في مصـر          
 مما يشير إلـى أن      )1995معتز عبد اهللا وآخر،     ( وفي السعودية    )1996

عية الذي تعرض لـه     التعبير عن العدوان يتأثر بأسلوب التنشئة االجتما      
 .الفرد وباألطر الثقافية التي يعيش فيها

 

ال توجد فروق بين الطالب والطالبات فـي         :الفرضية الثانية   
 .السلوك العدواني

الطـالب  (  أن الفروق بين الجنسـين       )09(      يتبين من الجدول رقم     
 في العدوان البـدني     0.01كانت دالة إحصائيا عند مستوى      ) والطالبات  

لعدوان اللفظي والدرجة الكلية لصالح الذكور، حيث حصـل الـذكور           وا
على متوسطات مرتفعة عن متوسطات اإلناث في هذه األبعـاد، وغيـر         

ترجع هذه الفروق التي جاءت لصـالح       . دالة في بعدي الغضب والعداوة    
) كالهرمونـات   ( الذكور إلى طبيعة التكـوين العضـلي والبيولـوجي          

قدراتهم على االعتداء سـواء بالمبـادأة أو فـي      للذكور، وإلى جرأتهم و   
والتنشئة االجتماعية تشجع الذكور علـى العـدوان        . الدفاع عن أنفسهم  

الظاهري سواء بدنيا أو لفظيا، بينمـا تشـجب تعبيـر اإلنـاث عـن               
تيجر . وقد ذهب في هذا االتجاه كثير من الباحثين أمثال ت         . عدوانيتهن

1980 T. Tigerك العدواني يختلف باختالف الجنس،  الذي وجد أن السلو
وأن هناك أسبابا بيولوجية وبيئية تجعل الذكور أكثر عدوانية من اإلناث           

 كما أن الذكور يؤدون أدوارا اجتماعيـة صـعبة          ).1996حسين فايد،   (
تتطلب منهم القوة والجرأة والمغامرة والسـيطرة أكثـر مـن اإلنـاث،             

. على هذه األدوار االجتماعية الصعبة    والتنشئة االجتماعية تُنَمطُ الذكور     
وقد اتسقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات أجريت في مجتمعات عربيـة            

 ونتائج دراسة جمـال شـحاتة       1977مثل نتائج دراسة ادموند     . وغربية
 اللتين بينتا اتسام الذكور بالعـدوان       )1996حسين فايد،   : انظر  ( 1990

 ونتـائج دراسـة     1980 باراسـاد    ونتائج دراسة . البدني مقارنة باإلناث  
 اللتين أسفرتا عن اتسام الذكور بالعدوان اللفظـي مقارنـة           1984إنفانت  
ونتائج دراسة سادوفسكي وآخر التـي بينـت اتسـام الـذكور            . باإلناث

 . بالعدوان العام مقارنة باإلناث
      أما في بعدي الغضب والعداوة فلم تسفر الدراسة عن وجود فروق           

ن فيهما، مما يعني أن الجنسين متساويان في متغيري الغضب          بين الجنسي 
 والعداوة، فقد احتل متغير الغضب الرتبة األولى عند الجنسين وعند 
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ويعني انخفاض الشعور بالهوية، إحساس الفرد بالفشل والحيرة وعـدم          
ي فالشاب الجامعي يسأل عن السياق الذ     . الجدوى والالمعنى واالغتراب  

وتتأثر الهوية في تحقيقها بإدراك الفرد لمكانته فـي         . ينبغي أن يوجد فيه   
فالشاب الذي يدرك أن مكانته في المجتمع توجد في الدرجـة           . المجتمع

 .الثانية، من الصعب عليه أن يكتسب شعورا قويا بهويته
 

    والشباب قابل للتعرض لألذى نتيجة لضغوط التغيـرات السـريعة          
ولعل اضطرابات الشـباب    . القتصادية التي تضر بهويتهم   االجتماعية وا 

 . في الجامعات دليل على إحساسهم بفقدان هويتهم ومحاولة استرجاعها
    وإخفاق الشباب في تنمية هوية شخصية بسـبب خبـرات الطفولـة            
" السيئة والظروف االجتماعية الحاضرة، أدى إلى ما أسماه إريكسـون           

هوية، أو تميع الدور، كثيرا ما يتميـز بعجـز      إن أزمة ال  ". أزمة الهوية   
عن اختيار تخصص تعليمي معين أو مواصلة التعليم، أو اختيار مهنة أو            

 . االستقرار فيها
     والشباب الفاقد للشعور بالهوية، يخبرون شعورا عميقـا بالتفاهـة،          

إنهـم  . وبغياب التقدير الشخصي، وغياب أهـداف واضـحة لحيـاتهم         
وربما يتحدثون أحيانا عن هويـة سـلبية        . والالجدوىيشعرون بالعجز   

ومضادة للهوية التي تم إنشاؤهم عليها في طفولتهم، أو يفصلونها عـن            
بيئاتهم، وربما تكون هذه المشاعر السـلبية وراء بعـض االنحرافـات            

 .   والمشكالت السلوكية
وكـل      أما بالنسبة لمعامالت االرتباط غير الدالة إحصائيا بين الهوية          

من العدوان البدني والعدوان اللفظي، فتعني أن شـباب الجامعـة مـن             
الجنسين عندما ينخفض تحقيق هويته، ال يرتبط ذلك لديه بإظهار عدوانه           
بدنيا أو لفظيا، بل يكتم غيظه ويعبر عن تشتت دوره في الحياة وتميِعـِه              

 وهي استجابات داخليـة تتفاعـل     . باستجابات الغضب والسخط والعداء   
داخليا مع الشعور بانخفاض مستوى معرفة الشباب الجامعي لدوره فـي           

 .الحياة الحاضرة والمستقبلة، ومدى تحقيقه ألهدافه
    فالشباب وتماشيا مع طبيعته االندفاعية، قد يطلـب تحقيقـا فوريـا            

والفشل يصاحبه الشـعور بانخفـاض الثقـة        . ألهدافه، أو يشعر بالفشل   
 .عالية، وتوقع سلبي لإلنجاز في المستقبلبالنفس، وبالبالدة االنف

    فالشباب الجامعي يقوم بتقييم حاجاته وقدراته طبقا لما يتيحه السياق          
االجتماعي، هل يتم إشباع هذه الحاجات والمطالـب ؟ هـل تتـاح لـه               
الفرصة إلظهار قدراته، أم ال ؟ وكيف ذلك ؟ فتبعا لذلك تتشكل الهويـة              

وية، يتحدد من خالل اكتشاف الفرد لـدوره        فتحقيق اله . الخاصة بالفرد 
وإذا لم يتحقق ذلك تتشتت الهوية ويتميع الـدور، وتغـزو           . وااللتزام به 

 .   الشاب مشاعر الغضب والعداء
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البنـــاء ، : نظريـــات الشخصـــية  ). 1990( جـــابر عبـــد الحميـــد جـــابر  .7
 .دار النهضة العربية ـ القاهرة. الديناميات ، النمو ، طرق البحث التقويم

حياة الشباب من الجنسين، حيث تمثل سنوات الدراسة الجامعية فترة نمو            
ها بدور هـام فـي      نفسي اجتماعي هامة، يسهم المناخ الجامعي السائد في       

فالجامعة مؤسسة علمية متطورة، وهي مصـدر المعرفـة         . نمو الهوية 
والثقافة والخبرة العلمية، ويحصل طالبها عند تخرجهم علـى الشـهادة           

كما أن الجامعة بما يسـودها مـن عالقـات          . التي تؤمن لهم المستقبل   
 وتنظيمات طالبية، تربط الطالب بمجتمعه، وتشعره بالجو الـديمقراطي        

بما تتيحه من فرص لالختيار وحرية الرأي، وهي بداية لمعترك الحيـاة            
ومن ناحية أخرى فإن في الجامعة فرصا للتعارف وتكـوين          . والمجتمع

الصداقات والعالقات االجتماعية بأنماطها المختلفة، وبما يسـودها مـن          
نظام ونشاط فني وثقافي ورياضي تساعد الطالب على اإلبداع وتنميـة           

 .وهواياته وتحمل المسؤولية واالستقالل بالشخصيةمواهبه 
      فالمناخ الجامعي يساعد الشباب من الجنسـين علـى اإلحسـاس           
بالهوية وااللتزام بمهام محددة منتقاة من بدائل عديدة ويجعـل الشـاب            
والفتاة يحققان والءهما لوضعهما الجديد كشخصين في مجاالته األساسية         

قتصادية والثقافية، ويجدان أمال فـي مسـتقبل        النفسية واالجتماعية واال  
هنـري  (. يرنوان إليه، وهذا من شأنه أن يحق الهوية التي يسعيان إليها          

 ) 1981ماير، 
 

ال يوجد ارتباط بين أبعاد السلوك العدواني       : الفرضية الرابعة   
 .وأزمة الهوية لدى الجنسين من شباب الجامعة

اص بنتائج معامالت االرتباط لدى      الخ  )11(     يتبين من الجدول رقم     
 وفي  0.01عينة الطالب، أن معامل االرتباط الدال إحصائيا عند مستوى          

أما معامالت االرتبـاط بـين      . االتجاه السلبي، كان بين الهوية والغضب     
الهوية والعدوان البدني والعدوان اللفظي والعـداوة والدرجـة الكليـة،           

 . فجاءت غير دالة إحصائيا
الخاص بنتائج معامالت االرتباط لدى       )12( ين من الجدول رقم     ويتب    

 0.01عينة الطالبات، أن معامالت االرتباط الدالة إحصائيا عند مستوى          
وفي االتجاه السلبي، كانت بين الهوية وكـل مـن الغضـب والعـداوة              

وفي االتجاه السلبي كذلك بـين       0.05والدرجة الكلية، ودالة عند مستوى      
عدوان اللفظي، وغير دالة إحصائيا بـين الهويـة والعـدوان           الهوية وال 

 . البدني
 الخاص بنتائج معامالت االرتباط لدى       )13(     ويتبين من الجدول رقم     

 0.01العينة الكلية، أن معامالت االرتباط الدالة إحصائيا عنـد مسـتوى       
وفي االتجاه السلبي، كانت بين الهوية وكـل مـن الغضـب والعـداوة              

أما معامالت االرتباط بين الهوية وكل مـن العـدوان          . ة الكلية والدرج
 .البدني والعدوان اللفظي فجاءت غير دالة إحصائيا لدى العينة الكلية

    بالنسبة لمعامالت االرتباط الدالة إحصائيا بين الهوية والغضب لدى         
عينة الطالب، وبين الهوية وكل من الغضب والعداوة والدرجة الكليـة           

تعني أنـه   . ينة الطالبات والعينة الكلية، وكلها في االتجاه السلبي       لدى ع 
عندما يرتفع انفعال الغضب والعداوة عند الشباب الجامعي من الجنسين،          

وترتبط مشـاعر الغضـب والعـداوة       . ينخفض الشعور بتحقيق الهوية   
فالطالب الجـامعي   . بشعور الفرد باإلحباط والحرمان من إشباع حاجاته      

 أهدافا يسعى لتحقيقها، تتعلق بأدائـه األكـاديمي وبمطالبـه           يضع لنفسه 
المعيشية، وبطموحاته، وبعالقاته االجتماعية المتنوعة، واتجاهـه نحـو         
دوره الجنسي واكتمال عالقاته بالجنس اآلخر وبالتالي دوره ومكانته في          
الجامعة، ودوره ومكانته بعد الجامعة، فمن هو ؟ ومن سـيكون ؟ ومـا              

 في المستقبل ؟ فإذا شعر باإلحباط والفشل من تحقيق هـذه            هي تطلعاته 
األهداف والمطالب، ارتفع لديه انفعال الغضب والعداوة ضد الظـروف          
التي يعتقد أنها السبب فيما حدث له، ورافق ذلك إحساسه بتشتت هويته،            

وعندما ترتفع مشاعر الغضب، تؤثر سـلبا علـى         . وبعدم وضوح دوره  
فرد عاجزا عن التفكير، وحتى عـن إدراك مـا          نشاط الذهن، فيصبح ال   

 . يحدث في الموقف المحيط به وفهمه، فيعجز عن التصرف الصحيح
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بحوث المؤتمر الثامن لعلم النفس في مصر مكتبة األنجلو المصـرية           . الثانوية
 .230 ـ 197، 

دار . نظريـات فـي الشخصـية   ).  ـ أ  1998( محمد السيد عبد الـرحمن   . 23
 .  باء للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرةق

سمات الشخصية وعالقتهـا  ).  ـ ب  1998( محمد السيد عبد الرحمن  . 24
. بأســاليب مواجهــة أزمــة الهويــة لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة والجامعيــة  

دراسات في الصحة النفسية الجزء الثاني دار قباء للطباعة والنشر والتوزيـع    
 .470 ـ 389 ، 2ـ القاهرة ، 

الطبعـة  . قراءات في مشكالت الطفولة    ). 1981( محمد جميل منصور     . 25
 .األولى ، تهامة

رؤيــة عينــة مــن المثقفــين المصــريين  ). 1998( محمــد حســن غــانم  . 26
مجلة علم النفس تصدر عـن الهيئـة        ". دراسة سيكولوجية   " لظاهرة العنف   

 .90 ـ 80 ، 45المصرية العامة للكتاب ، 
" االغتـراب والتطـرف نحـو العنـف          ). 1998 ( محمد خضر عبـد المختـار      . 27

 .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة". دراسة نفسية 
دراسة تجريبية ألثر مشـاهدة بـرامج    ). 1992( محمد عاطف عطيفي    . 28

العنف التلفزيونيـة علـى اسـتثارة السـلوك العـدواني لـدى أطفـال مدرسـة                 
 .61 ـ 31 ، 25ة األزهر ، مجلة التربية بجامع. الحضانة بدولة قطر

ــدين أحمــد حســين وآخــرون    . 29 ــدواني   ). 1983( محــي ال الســلوك الع
ــات    ــات الجامعي ــدى الفتي ــة فــي  : ومظــاهره ل بحــوث فــي  : دراســة عاملي

 3أحمد عبد الخالق ، دار المعـارف ـ القـاهرة ،    : تحرير . السلوك والشخصية
 .128 ـ 97، 

ك العــدواني بــبعض   عالقــة الســلو  ). 1998( معتــز ســيد عبــد اهللا    . 30
مجلة علـم الـنفس تصـدر عـن الهيئـة المصـرية العامـة              . متغيرات الشخصية 

 .87 ـ 64 ، 47للكتاب ، 
دراسـة  " أبعاد السـلوك العـدواني       ). 1995( معتز سيد عبد اهللا وآخر       . 31

دراسات نفسية تصـدر عـن رابطـة األخصـائيين النفسـيين            ". عاملية مقارنة   
 . 580 ـ 521 ) 5 ( 3، ) رانم ( المصرية 

. علم النفس ومشكالت الحيـاة االجتماعيـة       ). 1978( ميشيل أرجايل    . 32
 .الطبعة الثانية دار القلم ـ الكويت. عبد الستار ابراهيم: ترجمة 

دور الجماعــات العالجيــة فــي مواجهــة  ). 1997( ناصــر علــي الســيد  . 33
مجلــة التربيــة تصــدر عــن مرآــز البحــوث  . الســلوك العــدواني عنــد الطــالب

 .  71 ـ 55 ، 22بوية والمنهج بوزارة التربية ـ دولة الكويت ، التر
المجلــة . اإلحبــاط والعــدوان ). 1993( نبيــل عبــد الفتــاح حــافظ وآخــر   . 34

 . 84 ـ 75 ، 6. المصرية للدراسات النفسية
هـدى محمـد    : ترجمـة   . نظريات في نمو الطفل    ). 1981( هنري ماير    . 35

 .مكتبة األنجلو المصرية. قناوي
 

ــد جــابر وآخــر  جــابر  . 8  ــد الحمي ــين أزمــات النمــو   ). 1993( عب العالقــة ب
النفسي االجتماعي وأسـاليب المعاملـة الوالديـة لـدى عينـة مـن التالميـذ                

 .    139 ـ 109 ، 3مجلة مرآز البحوث التربوية جامعة قطر ، . القطريين
دراســة لــبعض المتغيــرات  ). 1993( حســن مصــطفى عبــد المعطــي  . 9

مجلـة علـم    . ة بتشـكيل الهويـة لـدى الشـباب الجـامعي          األآاديمية المرتبط 
 .37 ـ 06 ، 25النفس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

أبعــاد الســلوك العــدواني لــدى شــباب  ). 1996( حســين علــي فايــد  . 10
المؤتمر الثالث لإلرشاد النفسي ـ جامعـة عـين    ". دراسة مقارنة " الجامعة 

 . 182 ـ 135 ، 1شمس ، 
. الفــروق بــين الجنســين فــي العــدوان).  د ت (رشــاد علــي موســى  . 11

 .  مؤسسة مختار للنشر والتوزيع ـ القاهرة
اإلحصــاء وتصــميم التجــارب فــي البحــوث   ). 1995( زآريــا الشــربيني  . 12

 .النفسية والتربوية واالجتماعية مكتبة األنجلو المصرية
الطبعـة  . علم النفس الفيزيولوجي   ). 1995( سامي عبد القوي علي      . 13

  مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرةالثالثة
علــم الــنفس . ســيكولوجية العــدوان والعنــف). 1987(ســعد المغربــي  . 14

 ـ   25، 1مجلة البحوث والدراسات النفسية الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب،    
36. 
أبعــاد الســلوك العــدواني لــدى  ). 1997( ســعيد بــن عبــد اهللا دبــيس  . 15

يطة فـي ضـوء متغيـري العمـر         األطفال المتخلفين عقليـا مـن الدرجـة البسـ         
دراسات نفسية تصدر عن رابطـة األخصـائيين النفسـيين المصـرية            . واإلقامة

 .385 ـ 353 ) 7 ( 3) رانم(
ظاهرة العنف لدى بعض شـرائح       ). 1989( سناء محمد سليمان وآخر      . 16

الكتـاب السـنوي فـي علـم        ". دراسـة اسـتطالعية     " من المجتمع المصري    
 .85 ـ 67 ، 6مصرية للدراسات النفسية ، تصدره الجمعية ال. النفس

هويـة األنـا وعالقتهـا بكـل مـن           ). 1995( عبد الرقيب أحمـد البحيـري        . 17
دراسـة فـي    " القلق وتقدير الذات والمعامالت الوالدية لـدى طلبـة الجامعـة            

 .211 ـ 165 ، 12مجلة التربية بالزقازيق ، ". ضوء نظرية إريكسون 
. كولوجية اإلرهـاب وجـرائم العنـف   سـي  ). 1988( عزت سيد اسماعيل    . 18

 .الطبعة األولى منشورات ذات السالسل الكويت
علـم الـنفس اإلحصـائي وقيـاس العقـل       ). 1979( فؤاد البهي السـيد    . 19

 .  الطبعة الثالثة دار الفكر العربي. البشري
الجداول اإلحصائية لعلم النفس والعلـوم       ). 1978( فؤاد البهي السيد     . 20

 .1978ار الفكر العربيد. اإلنسانية األخرى
فـرج أحمـد    : ترجمـة   . نظريات الشخصـية   ). 1969( آالفين هول وآخر     . 21

 .دار الفكر العربي ـ القاهرة. لويس آامل مليكة: مراجعة . فرج وآخرون
: في ديناميات االعتداء علـى المدرسـين    ). 1992( آوثر ابراهيم رزق    . 22

 وانيين في المرحلةدراسة اآلينيكية متعمقة لمجموعة من التالميذ العد
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