
 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                          

 كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي
 بسكرة– جامعة دمحم خيضر 

 كمية العمـك اإلنسانية كاإلجتماعيػة
 قسـ العمكـ اإلجتماعية

 .....................................:رقـ التسجيل

 .................................:الرقـ التسمسمي
 

 
 عنكاف األطركحة           

 
عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث 

 الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف
 دراسة ميدانية بجامعة الحاج لخضر باتنة                          
 
 

 أطركحة نياية الدراسة لنيل شيادة دكتكراه العمكـ في عمـ النفس               
 عمـ النفس اإلجتماعي: تخصص                  

 
 :   إشراؼ    :                                                                    إعداد

 جبالي نكر الديف. د.        أ                  برغكتي تكفيق                                 

  
 
 

 
 

 2014/2015 :السنة الجامعيػة



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 

:يقكؿ العماد األصفياني  

إّني رأيُت أّنو ما َكَتَب أَحُدُىـ في َيكِمِو ِكتابًا إال قاَؿ في 
:َغِدهِ   

ُغّيَر ىذا َلكاَف َأحسف كَلك ُزيَِّد ذاَؾ َلكاَف ُيسَتحسف،  لك
ـَ ىذا لكاَف أفضل، كلك ُتِرَؾ ذاَؾ َلكاَف أجمل،   كَلك ُقدِّ

ـِ الِعبر، كىك َدليٌل عمى استيبلِء الّنْقِص  كىذا ِمف أعَظ
.ُجمَمِة الَبشرعمى   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 الشكر ك التقدير
 في إتماـ ىذا العمل ا   الحمد هلل الذؼ بحمده تتـ النعـ، كالشكر لو إذ ىدانا ككفقف

فمكاله لما كنا لنيتدؼ، ك بعده الشكر لمكالديف الكريميف عمى ما بذاله مف مجيكد في 
 سبيل تربيتي ك تعميمي

   إنو ال يسعني إال أف أتكجو بالشكر كالعرفاف إلى كل مف مد لي يد العكف إلنجاز 
 أستاذ عمـ فىذا العمل، ك أخص بالذكر أستاذؼ الفاضل البركفيسكر جبالي نكر الدؼ

النفس بجامعة باتنة ىذا األستاذ الذؼ لـ يبخل عمي بعممو كنصائحو، ك ال يسعني 
سكػ أف أدعك هللا العمي القدير أف يجزيو عني خير الجزاء، ك يديمو ذخرا لمعمـ ك 

 .لطمبة العمـ
يكسفي حدة، جار هللا : "   ك الشكر مكصكؿ لجميع األساتذة المحكميف مف الجزائر
 ". سميماف، إبراىيمي شبمي، رابحي إسماعيل، بف عمي راجية

 .سعد بف دمحم آؿ رشكد مف جامعة المجمعة:  ك الشكر لؤلساتذة مف الكطف العربي
 .المطكع عبد العزيز مف جامعة الدماـ                     - 

 .دمحم حسف كتمك مف جامعة الخميل                             - 
 .صادؽ السامرائي مف العراؽ                                       - 

   كما أتكجو بالشكر كالتقدير إلى أساتذتي بقسـ عمـ النفس جامعة باتنة، كأخص   
 .بالذكر الدكتكرة حنيفة صالحي، الدكتكر يكسف عدكاف، ك الدكتكر غضباف أحمد

   كما ال يفكتني أف أشكر أعضاء لجنة المناقشة عمى تحمميـ عناء قراءة ىذا البحث 
 .قصد تقكيمو ك بياف أخطائو، بما ينير خطاؼ العممية مستقببل

 شكرا خاص لؤلستاذ جكادؼ يكسف مف جامعة بسكرة عمى كل التسييبلت ك   
 .المساعدات

 .        ك الشكر الجزيل لطمبة جامعة باتنة الذيف سمحكا بتطبيق الدراسة عمييـ
 الباحث
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 إىداء
 

 إلى أبي حفظو هللا
 إلى أمي أطاؿ هللا عمرىا
 إلى إخكتي كأخكاتػي

 إلى جميع األصدقاء ك الزمبلء
 إلى كل مف أخذ بيدؼ نحك سبل العمـ 

  إلى كل طبلب العمـ
  إلى كطني الحبيب الجزائر

 الباحث                                                       
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 :ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف االتجاىات نحك العنف ك كل مف    

التكافق النفسي االجتماعي ك الذكاء االنفعالي، فضبل عف التعرؼ عمى الفركؽ بيف 
ىذه المتغيرات في ضكء بعض المتغيرات الديمغرافية، ك ذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى 

 :األسئمة التالية
 ما طبيعة اتجاىات طمبة جامعة باتنة نحك العنف؟- 1

 ما مستكػ التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي لدػ طمبة جامعة باتنة؟- 2

ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة مف الذككر - 3
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء : ك اإلناث في كل مف متغير

 االنفعالي؟

ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة في كل مف - 4
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي تعزػ : متغير

 لمتغير السف؟

ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة في كل مف - 5
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي تعزػ : متغير

 لمتغير التخصص العممي؟

ىل تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف التكافق النفسي االجتماعي كاالتجاه - 6
 نحك العنف؟

ىل تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الذكاء االنفعالي ك االتجاه نحك - 7
 العنف؟ 

 طالبا ك طالبة 478   ك قد اعتمدت الدراسة السيككمترية عمى عينة عرضية قكاميا 
 سنة، 37 ك 18مف جامعة باتنة تراكحت أعمارىـ بيف  ( طالبة272 طالب، 206)

 .2.231 ك انحراؼ معيارؼ يساكؼ 21.67بمتكسط حسابي قدره 
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  ك تمثمت األدكات التي تـ استخداميا لئلجابة عمى أسئمة الدراسة، بعد التأكد مف 
 :خصائصيا السيككمترية فيما يمي

 .بل ترجمة دمحم عثماف نجاتي. ـ.ىيك:اختبار التكافق لمطمبة لػػ-     أ

 .أحمد العمكاف: مقياس الذكاء االنفعالي لػػ-     ب

 -. إعداد الباحث–مقياس االتجاىات نحك العنف -    ج

  ك بعد اعتماد األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة فرضيات الدراسة، تـ التكصل 
 :إلى النتائج التالية

 .تتسـ اتجاىات طمبة جامعة باتنة نحك العنف بالسمبية- 1

يتمتع طمبة جامعة باتنة بمستكػ جيد مف التكافق النفسي االجتماعي ك الذكاء - 2
 .االنفعالي

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في متكسطات درجات أفراد العينة مف الذككر ك اإلناث - 3
 .في متغير االتجاه نحك العنف لصالح اإلناث

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في متكسطات درجات أفراد العينة مف الذككر ك اإلناث - 4
 .في متغير التكافق النفسي االجتماعي لصالح الذككر

كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزػ لمتغير الجنس في بعدؼ تنظيـ االنفعاالت ك - 5
 .التعاطف لصالح الذككر

كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزػ لمتغير السف في المككف المعرفي لبلتجاه لصالح - 6
 . سنة20- 18الفئة 

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزػ لمتغير السف في متغيرؼ التكافق النفسي - 7
 .االجتماعي، الذكاء االنفعالي ك أبعاده
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كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزػ لمتغير التخصص العممي في المككف االنفعالي - 8
 .لبلتجاه لصالح طمبة الكميات االنسانية

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزػ لمتغير التخصص العممي في متغير التكافق - 9
 .النفسي االجتماعي

كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزػ لمتغير التخصص العممي في بعد التعاطف - 10
 .لصالح طمبة الكميات العممية

كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف التكافق النفسي ك االتجاه نحك - 11
 .(الدرجة الكمية ك المككف السمككي)العنف 

كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف التكافق االجتماعي ك المككف - 12
 .المعرفي لبلتجاه نحك العنف

عدـ كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الذكاء االنفعالي ك االتجاه نحك - 13
 .العنف
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Résumé 
    L’objectif de cette étude est de connaitre la relation entre les attitudes 

vers la violence et l’adaptation psychosociale et l’intelligence émotionnelle, 

à travers la réponse aux questions suivantes :                                                  

1- quel est la nature des attitudes des étudiants de l’université de Batna vers 

la violence ?                                                                                                      

2- quel est le niveau de l’adaptation psychosociale et l’intelligence 

émotionnelle chez les étudiants de l’université de Batna ?                              

3-Existe-t- il des différences statistiquement significatives entre les 

moyennes des participants en fonction de sexe dans : les attitudes vers la 

violence,  l’adaptation psychosociale et l’intelligence émotionnelle ?            

4-Existe-t- il des différences statistiquement significatives entre les 

moyennes des participants en fonction de l’âge dans : les attitudes vers la 

violence, l’adaptation psychosociale et l’intelligence émotionnelle ?             

5- Existe-t- il des différences statistiquement significatives entre les 

moyennes des participants en fonction de spécialité scientifique dans: les 

attitudes vers la violence, l’adaptation psychosociale, l’intelligence 

émotionnelle ?                                                                                                  

6- Existe-t- il une corrélation statistiquement  significative entre 

l’adaptation psychosociale et l’attitude vers la violence ?                               

7- Existe-t- il une corrélation statistiquement  significative entre 

l’inteligence émotionnelle et l’attitude vers la violence ?                                

   L’échantillon de l’étude contient 478 étudiants (206 étudiants, 272 

étudiantes), âgés entre 18 et 37 ans, avec une moyenne d’âge 21.67 et un 

écart type de 2.231.                                                                                           

     Les outils utilisés après vérification des caractéristiques 

psychométriques en Algérie :                                                                           

- test d’adaptation pour H.M.Bell traduit par Mohamed. O. Nagati.       



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

- l’échelle d’intelligence émotionnelle pour Ahmed Al-alwan.               

- l’échelle des attitudes vers la violence –réalisé par le chercheur-.        

    L’étude a montrée que :                                                                                

1- Les attitudes des étudiants de l'Université de Batna vers la violence sont 

négatives.                                                                                                          

2- Les étudiants de l'Université de Batna ont un bon niveau de l’adaptation 

psychosociale et l'intelligence émotionnelle.                                                   

3- Il existe de différences statistiquement significatives attribuables au 

variable de sexe entre dans : les attitudes vers la violence en faveurs des 

étudiantes                                                                                                          

4- Il existe de différences statistiquement significatives attribuables au 

variable de sexe dans : l’adaptation psychosociale en faveurs des étudiants.  

5- Il existe de différences statistiquement significatives attribuables au 

variable de sexe dans : l’organisation des émotions et l’empathie en faveurs 

des étudiants.                                                                                                    

6- Il existe de différences statistiquement significatives attribuables au 

variable d’âge dans la dimension cognitive en faveur de la catégorie 18- 20 

ans.                                                                                                                    

7-Il n’existe pas de différences statistiquement significatives attribuables au 

variable d’âge dans l’adaptation psychosociale et l’intelligence 

émotionnelle.                                                                                                    

8- Il existe de différences statistiquement significatives attribuables au 

variable de spécialité scientifique dans la dimension émotionnelle en faveur 

des étudiants des facultés humaines.                                                                

9- Il n’existe pas de différences statistiquement significatives attribuables 

au variable de spécialité scientifique dans l’adaptation psychosociale.          
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10- Il existe de différences statistiquement significatives attribuables au 

variable de spécialité scientifique dans la dimension de l’empathie en 

faveurs des étudiants des facultés scientifiques.                                              

11- Il existe une corrélation positive entre l’adaptation psychologique et 

l’attitude vers la violence.                                                                                

12- Il existe une corrélation positive entre l’adaptation sociale et la 

dimension cognitive.                                                                                        

13- Il n’existe pas une corrélation significative entre l’intelligence 

émotionnelle et l’attitude vers la violence.                                                       
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Summary 

    The main purpose of the following study is to investigate the relationship between 

attitudes towards the violence, psychosocial adaptation and emotional intelligence, 

via the response for the following inquiries: 

1- What is the attitudes nature of students of the university of Batna towards 

violence? 

2- What is the level of psychosocial adaptation and emotional intelligence among 

the students of the university of Batna? 

3- Is there a statistically significant difference between the most of the participants 

according to gender in: the attitudes towards violence, psychosocial adaptation and 

emotional intelligence? 

4- Is there a statistically significant difference between the most of the participants 

according to the function of age in: the attitudes towards violence, psychosocial 

adaptation, and emotional intelligence? 

5- Is there a statistically significant difference between the most of the participants 

according to the function of scientific specialty in: the attitudes towards violence, 

psychosocial adaptation, and emotional intelligence? 

6- Is there a statistically significant connection between the psychosocial adaptation 

and the attitudes towards violence? 

7- Is there a statistically significant connection between the emotional intelligence 

and the attitude towards violence? 

     The sample of the survey contains 478 students (206students, 272students), aged 

between18 and 37 years, with an average age 21.67 and a gap type of 2.231. 

     The used tools after the check of psychometric characteristics in Algeria: 

- Adaptation test for H.M.BELL translated by Mohamed. O. Nagati. 

- The scale of emotional intelligence for Ahmed Al-awan. 

- The scale des attitudes towards violence- realized by the scholar. 

     The findings of the study showed that: 

1- The attitudes of the students of the University of Batna towards violence are 

negative. 
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2- The students of the university of Batna have a good psychosocial adaptation level 

and emotional intelligence. 

3- There is an attributable and statistically significant difference to variable sex in:  

the attitudes towards violence for students. 

4- There is an attributable and statistically significant difference to varied sex in:  

psychosocial adaptation for students. 

5- There is a statistically significant attributed difference for variable sex in: 

emotion organization and empathy for the students. 

6- There is a statistically significant attributed difference for variable in age in a 

cognitive dimension for the categories betwenn18-20 years old. 

7- It doesn’t exist a statistically significant attributed difference for variable in age in 

the psychosocial and emotional intelligence. 

8- There is a statistically significant attributed difference for variable in scientific 

specialty with the emotional dimension for the students of the human sciences 

faculty. 

9- It doesn’t exist a statistically significant attributed difference for variable in 

scientific specialty in the psychological adaptation. 

10- It doesn’t exist a statistically significant attributed difference for variable in 

scientific specialty in the dimension of empathy for students of the scientific faculty. 

11- There is a positive connection between psychological adaptation and the 

attitudes towards violence. 

12- There is a positive connection between social adaptation and the cognitive 

dimension. 

13- There is no significant connection between emotional intelligence and the 

attitude towards violence. 
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 فيرس المحتكيات
الصفحة المحتكيات 

 أتقدير اؿشكر ك اؿ

 باإلىداء 

 ت ممخص الدراسة بالمغة العربية

 ح ممخص الدراسة بالمغة الفرنسية

 ذ ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية

 ز فيرس المحتكيات

 ظ قائمة الجداكؿ

 ع قائمة األشكاؿ

 غ قائمة المبلحق

 01 مقدمة

 اإلطار النظري لمبحث

 مكضكع الدراسة: الفصل األكؿ

 06  مشكمة الدراسة-1

 08 أىمية الدراسة- 2

 10 أىداؼ الدراسة                                                  - 3

 11 الدراسات السابقة- 4
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 11 عرض الدراسات السابقة- 4-1

الدراسات التي تناكلت االتجاه نحك العنف ك عبلقتو ببعض المتغيرات - أ
 السيككلكجية ك الديمغرافية

11 

الدراسات التي تناكلت التكافق النفسي االجتماعي ك بعض مؤشرات - ب
 الصحة النفسية ك عبلقتيـ ببعض المتغيرات الديمغرافية

20 

الدراسات التي تناكلت الذكاء االنفعالي ك عبلقتو ببعض المتغيرات - ج
 السيككلكجية ك الديمغرافية

27 

 35 التعقيب عمى الدراسات السابقة- 4-2

 40 التحديد اإلجرائي لمتغيرات الدراسة- 5

 42 فرضيات الدراسة- 6

 االتجاىات النفسية االجتماعية: الفصل الثاني

 45 تعريف االتجاىات- 1

 50 تصنيف االتجاىات- 2

 52 كظائف االتجاىات- 3

 55 خصائص االتجاىات- 4

 57 النظريات المفسرة لبلتجاىات- 5

 59 تككيف االتجاىات- 6

 67 قياس االتجاىات- 7

 76 تعديل االتجاىات- 8
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 العنف: الفصل الثالث

 82 تعريف العنف- 1

 85 أنكاع العنف- 2

 88 أسباب العنف- 3

 96 النظريات المفسرة لمعنف- 4

 104 آثار العنف- 5

 109 الكقاية مف العنف- 6

 التكافق النفسي االجتماعي: الفصل الرابع

 116 نشأة كطبيعة التكافق - 1

 117 تعريف التكافق- 2

 120 أبعاد التكافق- 3

 125 خصائص التكافق- 4

 129 أساليب التكافق كمعاييره - 5

 129 أساليب التكافق- 5-1

 131 معايير التكافق- 5-2

 135 نظريات التكافق- 6

 141 سكء التكافق- 7

 الذكاء االنفعالي: الفصل الخامس
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 145 المسار التاريخي لمذكاء االنفعالي- 1

 148 تعريف الذكاء االنفعالي- 2

 151 النماذج النظرية المفسرة لمذكاء االنفعالي- 3

 160 أبعاد الذكاء االنفعالي- 4
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 :مقدمة

    تعد المرحمة الجامعية مرحمة حاسمة لمشباب مف حيث التطمع نحك مستقبل حياتو 
المينية ك األسرية، ك فييا تتحدد األىداؼ ك السعي نحك تحقيقيا في عالـ متغير 

متقمب اجتماعيا ك سياسيا ك اقتصاديا، ك ليذا فقد ينتاب بعض الشباب مشاعر القمق 
ك التكتر أثناء بحثيـ عف دكر محدد في مجتمعيـ ك ىدؼ لحياتيـ، ك ىذا التغيير 
السريع ىك كاحد مف أىـ القكػ االجتماعية المؤثرة في الشباب ك لكنيا أقميا فيما ك 

استيعابا لدييـ، مما قد يؤثر عمى اتجاىاتيـ في الحياة ك بالتالي عمى شخصيتيـ، مما 
يجعميـ عرضة لبلضطرابات التي تيدد أمنيـ ك استقرارىـ، حيث أصبح بعض الشباب 

مضطربا ك عدكانيا ضد مجتمعو، حامبل التجاىات ك معتقدات بعيدة عف قيـ ك 
 .معايير مجتمعو

   ك يكتسب مفيـك االتجاه قيمة كبيرة في ميداف عمـ النفس االجتماعي، بكصفو كسيمة 
أؼ الطرؽ التي , لمتنبؤ بسمكؾ األفراد، كما يؤثر بدرجة كبيرة في التفكير االجتماعي

 .يقـك بيا فرد مع اآلخريف ك يعالج معمكمات عنيـ

   ك لما كاف االتجاه النفسي يمكف أف يككف نحك أؼ شيء لو كجكد في حياة 
الشخص، فإف كبلمنا يتبنى العديد مف االتجاىات نحك المكضكعات المختمفة، سكاء 
في البيئة المادية، أك في السياقات االجتماعية التي يعيش فييا، أؼ اتجاىاتو نحك 
األفراد اآلخريف، ك الجماعات، ك المنظمات، ك األحداث السياسية ك االقتصادية ك 

عطكة، )االجتماعية، ك كذلؾ نحك أكجو النشاط في الفف ك الرياضة ك الفمسفة ك الديف 
 (.93، ص 1999

   ك يعتبر العنف ظاىرة سمككية قديمة قدـ المجتمع البشرؼ تتسـ بيا المجتمعات 
البشرية عبر مختمف األزمنة ك العصكر، فيك ظاىرة مركبة ليا جكانبيا النفسية ك 

االجتماعية ك االقتصادية، ك العنف سمكؾ مكتسب مف البيئة االجتماعية لمفرد ك ىك 
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سمكؾ نسبي يختمف مف مجتمع آلخر، فمكل مجتمع قيمو ك معاييره ك عاداتو ك تقاليده 
 .التي عمى أساسيا يحدد سمكؾ األفراد

، فيي أقدـ رفيق عرفو االنساف، ك قد تطكرت      فالعنف كظاىرة ليست كليدة اليـك
ىذه الظاىرة عبر األزماف ك األجياؿ لتأخذ أشكاال ك أنماطا جديدة في مختمف 

فيمكننا أف . المجاالت ك المياديف، سكاء أكانت اجتماعية أك اقتصادية أك حتى عممية
نممس العنف في كل المياديف في البيت ك الشارع ك المدرسة، فقد أصبح ظاىرة كاسعة 

االنتشار تكاد تشمل العالـ بأسره، ك لـ يعد مقصكرا عمى األفراد ك إنما اتسع نطاقو 
الشرجبي، )ليشمل المجتمعات بأسرىا بل ك يصدر أحيانا مف الدكؿ ك الحككمات 

2008.) 

    فالعنف يرتبط بالعديد مف المتغيرات النفسية التي تتحدد مف خبلؿ عبلقتيا بو، ك 
 .  منيا التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي

     فالتكافق مف أكثر المفاىيـ شيكعا في عمـ النفس ذلؾ أنو تقييـ سمكؾ االنساف ك 
فالتكافق يشير إلى عممية التفاعل بيف . عمـ النفس إنما ىك عمـ سمكؾ االنساف ك تكافقو

الفرد بما لديو مف إمكانات ك حاجات ك بيف البيئة بما فييا مف خصائص ك متطمبات، 
كما أنو يشير إلى ما ينتيي إليو الفرد مف حالة نفسية، نتيجة قيامو باالستجابات 

التكيفية المختمفة ردا عمى التغير في الكقت، ك بيذا المعنى فإف التكيف الحسف يككف 
مصدرا لئلطمئناف ك االرتياح النفسي، بينما يككف التكيف السيئ مصدرا لمصراع ك 

 (.2006بركات، )القمق ك االضطراب 

    ك ألف الحياة بطبيعتيا في حراؾ دائـ، فيذا يفرض عمى الفرد مشكبلت جديدة 
يتعيف عميو مكاجية ىذه المشكبلت بذكاء ك مركنة، فالتكافق النفسي االجتماعي يرفع 
درجة االنتماء ك يعزز الشعكر باألمف النفسي، إال أف فشل الفرد في تحقيق التكافق قد 
يدفعو إلى ممارسة العنف ك تبني اتجاىات إيجابية نحكه، ك مف ىذا المنطمق تسعى 

 .الدراسة الحالية إلى تناكؿ العبلقة بيف المتغيريف ك تكضيحيا
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   أيضا تناكلت الدراسة الحالية الذكاء االنفعالي مف حيث عبلقتو باالتجاه نحك 
العنف، نظرا ألىميتو ك دكره الفعاؿ في حياة الفرد ك صمتو الكثيقة بتفكيره، ك مساىمتو 

. الكاضحة في نجاحو ك قدرتو عمى التكيف مع المكاقف الحياتية التي يتفاعل معيا
فيناؾ ضركرة اجتماعية تدعك إلى االىتماـ بدراسة ك معرفة الذكاء االنفعالي ك ىي ما 

نراه مف عنف في العبلقات االجتماعية بيف الطبلب في المدارس ك الجامعات مف 
مشاحنات ك عراؾ ك عدكاف قد يصل إلى حد القتل في بعض األكقات، ك ىذه الظاىرة 

أخذت في االزدياد بشكل متسارع ك ال ينكر التغيرات االنفعالية ك تزايد أثرىا عمى 
فقد . (2009خميل، )العبلقات االنسانية في سمككيات األجياؿ المتعاقبة إال مكابر 

أف الطبلب المندفعيف ك العدكانييف  (Henly & long ،1999ىينمي ك لكنج )كصف 
فراج، ) ضبط الذات ك التعاطف تمنخفضي الذكاء الكجداني ك تنقصيـ ميارا

2005.) 

   ك عميو تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عف العبلقة بيف االتجاه نحك العنف 
المعرفي ك االنفعالي ك السمككي ك كل مف التكافق النفسي : بمككناتو الثبلثة

المعرفة االنفعالية، التعاطف، تنظيـ : االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي بأبعاده األربعة
ك قد انتظمت الدراسة في سبعة فصكؿ مقسمة . االنفعاالت، ك التكاصل االجتماعي
 :عمى الجانبيف النظرؼ ك الميداني

    ك قد تضمف الفصل األكؿ مكضكع الدراسة مف حيث المشكمة، أىمية ك أىداؼ 
 .الدراسة، الدراسات السابقة، التحديد اإلجرائي لمتغيرات الدراسة ك الفرضيات

  ك تناكؿ الفصل الثاني االتجاىات النفسية االجتماعية مف حيث تعريفيا، ك تصنيفيا، 
 .ك خصائصيا، ك بعض النظريات المفسرة ليا، ك تككينيا، ك قياسيا، ك تعديميا

  ك احتكػ الفصل الثالث متغير العنف مف حيث تعريفو، ك أنكاعو، ك أسبابو، ك 
 .بعض النظريات المفسرة لو، ثـ آثاره ك الكقاية منو
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  ك اشتمل الفصل الرابع عمى متغير التكافق النفسي االجتماعي مف حيث نشأتو ك 
طبيعتو، ك تعريفو، ك أبعاده، ك خصائصو، ك أساليبو ك معاييره، ك بعض النظريات 

 .المفسرة لو، ثـ سكء التكافق

  ك تطرؽ الفصل الخامس لمتغير الذكاء االنفعالي بتتبع مساره التاريخي، ك تعريفو، 
كالنماذج النظرية، ك أبعاده، ك مستكياتو، ك أىميتو، ك أخيرا األسس النيكركلكجية 

 .لمذكاء االنفعالي

  ك احتكػ الفصل السادس إجراءات الدراسة الميدانية مف حيث المنيج الذؼ تـ 
اعتماده، الدراسة االستطبلعية مف حيث عينتيا ك أدكاتيا ك نتائجيا، ثـ الدراسة 

 .األساسية مف حيث عينتيا ك حدكدىا ك أدكاتيا ك األساليب اإلحصائية

  ختاما ك في الفصل السابع عرضنا النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، ثـ تفسيرىا ك 
 .مناقشتيا في ضكء الدراسات السابقة ك التراث النظرؼ 
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 :مشكمة الدراسة- 1

    يعد العنف مشكمة اجتماعية انسانية عرفيا االنساف منذ بدء الخميقة، فيك يمثل 
ظاىرة اجتماعية ذات آثار نفسية ك اجتماعية سمبية عمى األفراد ك المجتمعات، مما 

ك تزيد . جعمو يحظى باىتماـ كبير في ميداف البحث االجتماعي ك النفس اجتماعي
ضركرة القياـ بيذا النكع مف الدراسات لتعدد أشكالو ك ارتفاع معدالتو في اآلكنة األخيرة 

بشكل كاضح في جميع المجتمعات، حيث تشير اإلحصائيات التي تناكلت ىذا 
المكضكع إلى زيادة انتشار ىذا السمكؾ الذؼ يشكل ألغاما لمحياة يمكف أف تنفجر في 

. أؼ زماف ك مكاف

   كما يمثل االتجاه نحك العنف أحد المكاضيع التي حظيت باىتماـ العديد مف 
نظرا لخطكرتيا ك - ك إف كاف ليس بالقدر الكافي في حدكد عمـ الباحث– الباحثيف 

آؿ رشكد، )آثارىا السمبية، ك ىذا ما تناكلتو بعض الدراسات السابقة مثل دراسة 
حامد، )ك دراسة  (2006الؿ، )ك دراسة  (2002العاجز، )ك دراسة  (2000
شاىيف، )ك دراسة  (2010المقالح، )ك دراسة  (2008الشرجبي، )ك دراسة  (2008
(. 2013الرياحي، )ك دراسة  (2013

    ك مما يزيد مف خطكرة الظاىرة أف غالبية مف يتكرطكف فييا شريحة الشباب التي 
إلى أف  (1986سعد الديف، )حيث أشارت دراسة . تمثل القمب النابض لممجتمع

- 17الشباب الذيف ينخرطكف في أنشطة العنف الجماعي عادة ما تتراكح أعمارىـ بيف 
أنيا فئة أقل استيعابا لما ىك قائـ، ك أقل تكيفا  (1990عمي، ) عاما، كما يشير 26

لممتغيرات االجتماعية ك السياسية، ك مف ثـ فمدييا إمكانية االستشارة مف قبل أؼ 
-10، ص ص 2007منيب، سميماف، )مظير مف مظاىر الضغط التي تكاجييا 

مما قد يجعمنا نتكقع كقكع انحرافات سمككية عند البعض منيـ فينحرفكا عف . (11
قكاعد الضبط االجتماعي ك اإلخبلؿ بالميثاؽ األخبلقي لمجامعة، مما يؤدؼ إلى 

اإلبتعاد عف الحياة الجامعية ك ىدفيا المنشكد ك اإلنجذاب لمؤثرات ال تمت ليا بصمة، 
. فيندفع الطالب إلى تبني السمكؾ العنيف ك استخدامو في تحقيق أىدافو
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    إف العنف كمشكمة اجتماعية انسانية يتأثر بالعديد مف العكامل التي يمكف أف تحد 
منو أك تعمل عمى استثارتو، ك مف تمؾ العكامل التكافق النفسي االجتماعي ك الذكاء 
االنفعالي ك غيرىا مف المتغيرات السيككلكجية التي أشارت إلييا الدراسات السابقة 

كتقدير الذات، دافعية اإلنجاز، االلتزاـ الديني، ك التحصيل الدراسي التي قد تمكف مف 
.  التعامل مع العنف ك التنبؤ بو

    فالتكافق النفسي االجتماعي يتعمق بقدرة الفرد عمى عقد صبلت اجتماعية راضية 
مرضية، عبلقات تتسـ بالتعاكف ك اإليثار ك التسامح، فبل يشكبيا العدكاف، أك االرتياب 
أك عدـ االكتراث لمشاعر اآلخريف، إذا فالتكافق عنصر أساسي في حياة الفرد يجعمو 
. يحصل عمى إشباع دائـ لدكافعو في مختمف المجاالت األسرية ك المدرسية ك المينية

إلى كجكد عبلقة ارتباطية سالبة بيف اتجاىات  (2008حامد، )فقد أشارت دراسة 
الطبلب الجامعييف نحك العنف ك كل مف تقدير الذات ك التكافق الدراسي، كما أشارت 

إلى كجكد عبلقة دالة إحصائيا بيف محددات العنف ك  (2009الخطابي، )دراسة 
. أبعاده ك كل مف القمق ك تقدير الذات

    ك مف جية أخرػ يعتبر الذكاء االنفعالي مجمكعة مف الكفاءات االنفعالية ك 
االجتماعية ك الشخصية القابمة لمتعمـ ك القائمة عمى مجمكعة مف القدرات األساسية ك 

التي تعبر عف نفسيا في مجاالت العمل كميارات لمتعامل مع اآلخريف ك حل 
فامتبلؾ الفرد لميارات الذكاء . الصراعات ك التعاطف، ك ىك مفتاح لمنجاح في الحياة

االنفعالي ىي حاجات ممحة لجميع األفراد، ك إف ىذه الميارات ىي أىـ األدكات 
إذ أف . النفسية األساسية ك التي تجعل مف يمتمكيا أقل عرضة لمتقمبات االنفعالية

امتبلؾ الفرد لميارات الذكاء االنفعالي تزيد مف مناعتو في مكاجية التأثير النفسي 
ركبرتس )فقد أشار . (2009خميل، )المدمر لمضغكط ك الككارث التي قد يتعرض ليا 

Roberts ،2000)  إلى أف الطبلب المشاغبكف يككنكف عرضة لنكبات الغضب، ك
. لدييـ اتجاىات إيجابية نحك العنف، ك يقل تعاطفيـ مع الضحايا
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    ك مف ثـ تبدك أىمية الذكاء االنفعالي، حيث نجد المجتمع يكاجو العديد مف 
ك ليس . المشكبلت المتعمقة بالمجاؿ السياسي ك االجتماعي ك الثقافي ك االقتصادؼ

ىناؾ ثمة شؾ في أف الحمكؿ لمعظـ ىذه المشكبلت التي تسبب الضيق ك القمق 
لممجتمع ىك أف يمتمؾ الفرد ليس فقط لمقدرات الفكرية المطكرة بطريقة جيدة، بل عمييـ 
أيضا أف يمتمككا ميارات اجتماعية ك كجدانية تتكامل مع الميارات الفكرية لحل ىذه 

(. 2005فراج، )المشكبلت 

   مف ىذا المنطمق، ك نظرا لعدـ كجكد دراسات سابقة اىتمت باالتجاه نحك العنف 
فإف الدراسة الحالية تيدؼ - في حدكد عمـ الباحث– لدػ طمبة الجامعة في الجزائر 

إلى معرفة العبلقة بيف كل مف التكافق النفسي االجتماعي ك الذكاء االنفعالي لدػ طمبة 
ك ذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى األسئمة . االتجاه نحك العنففي عبلقتيـ بجامعة باتنة 

: التالية

ما طبيعة اتجاىات طمبة جامعة باتنة نحك العنف؟ - 1

ما مستكػ التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي لدػ طمبة جامعة باتنة - 2
؟ 

ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة مف الذككر - 3
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء : ك اإلناث في كل مف متغير

االنفعالي؟ 

ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة في كل مف - 4
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي تعزػ : متغير

لمتغير السف؟ 
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ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة في كل مف - 5
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي تعزػ : متغير

لمتغير التخصص العممي؟ 

ىل تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف التكافق النفسي االجتماعي ك االتجاه - 6
نحك العنف؟ 

ىل تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الذكاء االنفعالي ك االتجاه نحك - 7
العنف؟ 

 :أىمية الدراسة- 2

تكمف األىمية النظرية لمدراسة في ككنيا تتناكؿ حقبل ميما مف حقكؿ عمـ النفس - 1
ك ذلؾ مف خبلؿ الكشف عف طبيعة . االجتماعي، ك ىك حقل المعرفة االجتماعية

 .االتجاىات التي يتبناىا طمبة جامعة باتنة نحك العنف

إف تسميط الضكء عمى ظاىرة العنف ك الكقكؼ عمى اتجاىات الشباب الجامعي - 2
تمكف مف اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بالتصدؼ لمظاىرة، ألف مكضكع العنف مكضكع 

 .حيكؼ يتطمب قدرا عاليا مف االىتماـ ك ذلؾ تأمينا لسبلمة المجتمع

كما تكمف أىمية الدراسة في ككنيا تتناكؿ فئة ميمة ىي فئة الشباب الجامعي الذؼ - 3
يتمتع بالحيكية النابضة في الطمكح العممي ك التطمع إلى المستقبل ك تككيف الييكل 

االجتماعي ك امتبلكو سمككا يقظا مفعما باإلدراؾ العالي في معرفة مصالح ك غايات 
 . المجتمع، مما يجعل االىتماـ بيذه الفئة ىدؼ كل الباحثيف عمى اختبلؼ تخصصاتيـ

الدراسة الحالية تدخل ضمف دراسات عمـ النفس االجتماعي ألنيا تقـك بدراسة - 4
االتجاىات التي تساعد عمى التحكـ في استجابة الفرد ك تسيل أيضا عممية فيـ 
اتجاىات اآلخريف، ك تعتبر االتجاىات مف المكاضيع األساسية في عمـ النفس 

الدراسة العممية لسمكؾ الفرد كما يتشكل مف خبلؿ " االجتماعي الذؼ يعرؼ بأنو 
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فعمـ النفس االجتماعي ييتـ بدراسة سمكؾ الفرد في بيئتو ". المكاقف االجتماعية
االجتماعية، أيف ستقـك ىذه الدراسة بالكشف عف طبيعة االتجاه كمعتقد ك معرفة 

 .اجتماعية شكمتو الثقافة االجتماعية نحك مكضكع العنف

أكؿ دراسة عمى المستكػ -   في حدكد اطبلع الباحث–تعتبر الدراسة الحالية - 5
المحمي تتناكؿ الكشف عف عبلقة التكافق ك الذكاء االنفعالي باتجاىات الطمبة 

 .الجامعييف نحك العنف

تأتي أىمية ىذا البحث مف أىمية متغيراتو ك ىما الذكاء االنفعالي الذؼ يعد مف - 6
أىـ مقكمات الشخصية الذؼ يساعد عمى ضبط الذات ك بناء العبلقات مع اآلخريف، ك 

كذلؾ التكافق الذؼ يعد لب الصحة النفسية، ك مف ثـ تحقيق االنسجاـ ك النجاح 
 .لمطالب

تأتي أىمية ىذه الدراسة في تكجيو االىتماـ إلى جانب مف جكانب عمـ النفس - 7
االيجابي ك المتمثل في دراسة الذكاء االنفعالي حيث يشير التراث النفسي بأنو يساىـ 

 .في النجاح في الحياة بشكل عاـ

تأتي أىمية ىذه الدراسة في إعداد ك تكفير أدكات قياس مكيفة عمى البيئة محل - 8
 .الدراسة ك تتمتع بقدر عاؿ مف الصدؽ ك الثبات

 :أىداؼ الدراسة- 3

 :تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداؼ التالية

 .الكشف عف طبيعة اتجاىات طمبة جامعة باتنة نحك العنف- 1

 .قياس مستكػ التكافق النفسي االجتماعي لدػ طمبة جامعة باتنة- 2

 .قياس مستكػ الذكاء االنفعالي لدػ طمبة جامعة باتنة- 3
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التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف التكافق النفسي االجتماعي، الذكاء االنفعالي ك - 4
 .اتجاىات طمبة جامعة باتنة نحك العنف

الكشف عف الفركؽ بيف الذككر ك اإلناث مف طمبة جامعة باتنة في طبيعة االتجاه - 5
 .نحك العنف

الكشف عف الفركؽ بيف الذككر ك اإلناث مف طمبة جامعة باتنة في مستكػ - 6
 .التكافق النفسي االجتماعي

الكشف عف الفركؽ بيف الذككر ك اإلناث مف طمبة جامعة باتنة في مستكػ الذكاء - 7
 .االنفعالي

الكشف عف الفركؽ بيف طمبة جامعة باتنة في طبيعة االتجاه نحك العنف تبعا - 8
 .لمتغير السف

الكشف عف الفركؽ بيف طمبة جامعة باتنة في مستكػ التكافق النفسي االجتماعي - 9
 .تبعا لمتغير السف

الكشف عف الفركؽ بيف طمبة جامعة باتنة في مستكػ الذكاء االنفعالي تبعا - 10
 .لمتغير السف

الكشف عف الفركؽ بيف طمبة جامعة باتنة في طبيعة االتجاه نحك العنف تبعا - 11
 .لمتغير التخصص العممي

الكشف عف الفركؽ بيف طمبة جامعة باتنة في مستكػ التكافق النفسي االجتماعي - 12
 .تبعا لمتغير التخصص العممي

الكشف عف الفركؽ بيف طمبة جامعة باتنة في مستكػ الذكاء االنفعالي تبعا - 13
 .لمتغير التخصص العممي

 :عرض الدراسات السابقة ك مناقشتيا- 4
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 سنحاكؿ في ىذا الجزء عرض الدراسات السابقة :عرض الدراسات السابقة: أكال
 :المتعمقة بمكضكع الدراسة ك قد ارتأينا تقسيميا عمى النحك التالي

الدراسات التي تناكلت االتجاه نحك العنف ك عبلقتو ببعض المتغيرات السيككلكجية - 1
 .ك الديمغرافية

الدراسات التي تناكلت التكافق النفسي االجتماعي ك بعض مؤشرات الصحة - 2
 .النفسية ك عبلقتيـ ببعض المتغيرات الديمغرافية

الدراسات التي تناكلت الذكاء االنفعالي ك عبلقتو ببعض المتغيرات السيككلكجية ك - 3
 .الديمغرافية

الدراسات التي تناكلت االتجاه نحك العنف ك عبلقتو ببعض المتغيرات - أ
 .السيككلكجية ك الديمغرافية

"  ك التي كانت تحت عنكاف (:2000سعد بف دمحم بف سعد آؿ رشكد، )دراسة * 
، ك قد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى "اتجاىات طبلب المرحمة الثانكية نحك العنف
ك لتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث . اتجاىات طبلب المرحمة الثانكية نحك العنف

المنيج الكصفي مف خبلؿ تصميـ استبانة لقياس اتجاىات طبلب الصفكؼ الثبلثة مف 
 12 طالبا تـ اختيارىـ عشكائيا مف 1086المرحمة الثانكية، ك تضمنت عينة الدراسة 

 .ثانكية بمدينة الرياض

 :    ك قد أظيرت الدراسة النتائج التالية

ىناؾ عكامل عدة لممظاىر السمككية تساعد عمى تككيف االتجاه المكجب لدػ طبلب - 
 .المرحمة الثانكية نحك العنف

ىناؾ عدة عكامل داخل األسرة تساعد عمى تككيف االتجاه المكجب لدػ طبلب - 
 .المرحمة الثانكية نحك العنف
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تكجد عدة عكامل داخل المدرسة تساعد عمى تككيف االتجاه المكجب لدػ طبلب - 
 .المرحمة الثانكية نحك العنف

ىناؾ عدة عكامل مع الرفاؽ ك الزمبلء تساعد عمى تككيف االتجاه المكجب لدػ - 
 .طبلب المرحمة الثانكية نحك العنف

تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف اتجاىات الطبلب نحك العنف تعزػ إلى التقدير - 
 (.2000آؿ رشكد، )الدراسي، دخل األسرة، ك المستكػ التعميمي لمكالديف 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامل (:2002فؤاد عمي العاجز، )دراسة * 
. المؤدية إلى تفشي ظاىرة العنف لدػ طمبة المرحمة الثانكية في مدارس محافظات غزة
ك استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو ليذا النكع مف الدراسات ك بمغت 

الشمالية، ) معمما ك معممة مكزعيف عمى المناطق التعميمية الثبلثة 198عينة الدراسة 
ك لتحقيق أىداؼ الدراسة صمـ الباحث استبانة مككنة مف ثبلثة  (غزة، خاف يكنس

مجاالت ىي العكامل األسرية ك العكامل المدرسية، ك العكامل التي تعكد إلى كسائل 
 .اإلعبلـ

ك تحميل التبايف األحادؼ لمعالجة " ت"   استخدـ الباحث النسب المئكية ك اختبار 
بيانات االستبانة، ك أشارت نتائج الدراسة إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 

لصالح الذككر، كما أكضحت النتائج أنو تكجد فركؽ ذات داللة  (0.05)مستكػ داللة 
بيف طمبة المنطقة الشمالية ك منطقة غزة لصالح طمبة  (0.01)إحصائية عند مستكػ 
 (2002العاجز، )منطقة غزة التعميمية 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى محاكلة التنبؤ بسمكؾ (:2006زكريا بف يحي الؿ، )دراسة * 
السمكؾ العدكاني، دافعية االنجاز، الصحة النفسية، : العنف في ضكء المتغيرات اآلتية

ك تقدير الذات لدػ الطالب الجامعي السعكدؼ، ك التعرؼ عمى الفركؽ في ىذا 
السمكؾ كفقا لتفاعل متغيرؼ الجنس ك الخمفية الثقافية، ك لتحقيق ىذا اليدؼ، تـ 

مقياس العنف الطبلبي، ك مقياس السمكؾ العدكاني، ك مقياس : تصميـ المقاييس اآلتية
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 طالبا ك طالبة مف ذكؼ أصكؿ 240ك تككنت عينة البحث مف . الصحة النفسية
معامل : ك انتيت النتائج مف خبلؿ األساليب اإلحصائية التالية. حضرية ك ريفية

 :إلى ما يمي (2x2)ارتباؾ بيرسكف، تحميل االنحدار المتعدد، ك تحميل التبايف 

 .كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف العنف الطبلبي ك دافعية اإلنجاز- 

 .كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بيف العنف الطبلبي ك الصحة النفسية- 

الؿ، )كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بيف العنف الطبلبي ك تقدير الذات - 
2006.) 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى العنف (:2007كماؿ الحكامدة، )دراسة * 
ك قد . الطبلبي في الجامعات األردنية الرسمية ك الخاصة مف كجية نظر الطمبة فييا

تككنت عينة الدراسة مف طمبة ست جامعات أردنية ك رسمية حيث بمغت نسبة عينة 
 :ك تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية.  مف مجتمع الدراسة%9.2الدراسة 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة السنة األكلى ك الثانية مف جية ك طمبة - 
السنة الثالثة ك الرابعة مف جية أخرػ مف حيث العنف لصالح طمبة السنة األكلى ك 

 .الثانية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة الذككر ك اإلناث مف حيث العنف - 
 .لصالح الذككر

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة الكميات العممية ك طمبة الكميات االنسانية - 
 (.2007الحكامدة، )مف حيث العنف لصالح طمبة الكميات االنسانية 

عمي زيداف أبك زىري ك جماؿ عبد ربو الزعانيف ك جياد جميل حمد،  )دراسة * 
ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات طبلب الجامعات الفمسطينية نحك العنف (: 2008

في الحياة الجامعية، ك لتحقيق ذلؾ قاـ الباحثكف بتصميـ مقياس االتجاىات الكمية، ك 
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 طالبا ك طالبة مكزعيف عمى معظـ الجامعات 365تـ تطبيقو عمى عينة مككنة مف 
 :في الضفة الغربية ك قطاع غزة، ك قد أسفرت الدراسة عف النتائج التالية

 .كجكد مستكػ عاؿ نحك العنف لدػ الطبلب- 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة نحك العنف في الجامعات - 
 .(ذكر، أنثى)الفمسطينية تعزػ إلى متغير النكع االجتماعي 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ لمتغير العمر بيف متكسطات درجات أفراد - 
العينة في ما يتعمق بالعنف الداخمي في حيف أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف 

أبك زىرؼ، )متكسطاتيـ في أؼ مف مجاالت القياس األخرػ أك عمى المقياس ككل 
 (.  2008الزعانيف، حمد، 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة (:2008نبيمة عبد الكريـ الشرجبي،  )دراسة * 
العبلقة بيف االتجاه نحك العنف ك كل مف االلتزاـ الديني ك الكعي بحقكؽ االنساف لدػ 

 طالبا ك طالبة مف كمية التربية، 282ك قد تككنت عينة الدراسة مف . طمبة جامعة تعز
 مف طبلب كمية العمـك كانت نسبة الذككر منيـ 97 مف طبلب كمية اآلداب، 101

ك قد خمصت الدراسة إلى أف طبلب جامعة . %56 فيما بمغت نسبة اإلناث 44%
تعز اتجاىاتيـ نحك العنف سمبية ك أف الذككر كانت نسبتيـ أعمى مف مستكػ االتجاه 
مقارنة باإلناث، ك أف مستكػ االلتزاـ الديني لدػ طمبة جامعة تعز بشكل عاـ مرتفع ك 

الشرجبي، )أف طبلب كمية اآلداب أقل التزاما مف طبلب كميتي العمـك ك التربية 
2008.) 

ىدفت الدراسة إلى الكشف عف اتجاىات (: 2008نكاؿ حامد دمحم حامد،  )دراسة * 
الطبلب الجامعييف نحك العنف ك عبلقتيا بكل مف تقدير الذات ك التكافق الدراسي ك 

ك لتحقيق أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة أربعة . المستكػ االقتصادؼ ك االجتماعي
مقاييس ك ذلؾ بعد أف تأكدت مف تكفر شركط جكدة ك صبلحية األدكات لمقياس ك 

مقياس اتجاىات طبلب الجامعات نحك العنف ليبة النعيـ، مقياس تقدير : األدكات ىي
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الذات ليند القسكس، مقياس التكافق الدراسي لمزيادؼ، مقياس المستكػ االقتصادؼ ك 
اتبعت الباحثة المنيج الكصفي ك تمثل المجتمع في طبلب . االجتماعي لخالد الطحاف

 حيث بمغ حجـ العينة 2008- 2007جامعتي الخرطـك ك الفاشر لمعاـ الدراسي 
بعد تطبيق .  طالبا ك طالبة تـ اختيارىـ عف طريق العينة الطبقية العشكائية460

- األدكات ك جمع البيانات تـ تحميميا إحصائيا باستخداـ اختبار اإلشارة ك اختبار ماف
كتني ك معامل ارتباط الرتب لسبيرماف  ك تحميل االنحدار المتعدد الخطي التدريجي 

 :فتكصل البحث لمنتائج التالية

 .تتسـ اتجاىات الطبلب الجامعييف نحك العنف بالسمبية- 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطبلب الجامعييف نحك العنف - 
 .(طالبات/ طبلب)تعزػ لمتغير النكع 

تكجد عبلقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الطبلب الجامعييف - 
 .نحك العنف ك تقدير الذات

تكجد عبلقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الطبلب الجامعييف - 
 (. 2008حامد، )نحك العنف ك التكافق الدراسي 

اتجاىات طمبة " بعنكاف (:2009تيسير عبد هللا ك جمعة أبك فخيذة،  )دراسة * 
ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى أىـ مظاىر " جامعة القدس نحك العنف الجامعي

ك قد تـ اختيار عينة . العنف ك مدػ انتشاره لدػ عينة مف طمبة جامعة القدس
 طالبا ك طالبة مكزعيف عمى كميات الجامعة المختمفة تراكحت 170عشكائية مككنة مف 

ك بينت نتائج . 1.61 ك انحراؼ معيارؼ 19.54 سنة بمتكسط 26- 18أعمارىـ بيف 
 :الدراسة

 .ارتفاع درجة العنف لدػ الطمبة الذككر عنو لدػ اإلناث- 

 .عدـ كجكد فركؽ دالة بيف الطمبة ذكؼ التخصص العممي ك األدبي- 
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عبد هللا، أبكفخيذة،  )عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ إلى السنة الدراسية - 
2009.) 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى (:2009خالد بف حميد الخطابي،  )دراسة * 
ك  (القمق، تقدير الذات)العبلقة بيف العنف الطبلبي ك بعض المتغيرات النفسية 

لدػ عينة مف طبلب المرحمة  (المستكػ االجتماعي ك الثقافي)المتغيرات االجتماعية 
الثانكية بمدينة مكة المكرمة ك كذلؾ استقصاء المحددات التي يمكف أف يرتكز عمييا 
سمكؾ العنف مف كجية نظر طبلب المرحمة الثانكية، ك قد تككنت عينة الدراسة مف 

ك قد استخدمت الدراسة .  طالبا مف طبلب المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة353
 :األدكات التالية

 (.2005)مقياس تشخيص العنف الذؼ أعدتو زينب شقير - 

مقياس القمق ك ىك مف سمسمة مقاييس مستشفى الطائف، مف إعداد الدليـ ك آخركف - 
(1993.) 

 .مقياس تقدير الذات الذؼ قاـ الدريني ك آخركف بإعداده- 

 (ت.د)استمارة الكضع االجتماعي الثقافي في البيئة السعكدية التي أعدىا منسي - 

 :   ك قد أسفرت الدراسة عف النتائج التالية

تكجد عبلقة دالة إحصائيا بيف محددات العنف ك أبعاده ك كبل مف القمق ك تقدير - 
 .الذات لدػ طبلب المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة

ال تكجد فركؽ في محددات العنف ك أبعاده، ك مستكػ القمق، ك المستكػ - 
االجتماعي ك المستكػ الثقافي لدػ طبلب المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة تبعا 

 (.2009الخطابي، )لمعمر 
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دراسة مقارنة في "  دراسة بعنكاف (:2010صالح مصمح أحمد المقالح،  )دراسة * 
االتجاه نحك العنف لدػ طبلب ك طالبات الثانكية العامة في ضكء بعض المتغيرات 

، ك قد ىدفت إلى التعرؼ عمى أشكاؿ ك صكر العنف "الديمغرافية في المجتمع اليمني
المنتشرة بيف طبلب ك طالبات الثانكية العامة في المجتمع اليمني، ك مدػ اختبلؼ 

، (أنثى/ ذكر)صكر ك أشكاؿ العنف باختبلؼ عدد مف المتغيرات الديمغرافية كالنكع 
ك قد تككنت عينة الدراسة مف . (مرتفع، متكسط، منخفض)المستكػ االقتصادؼ لؤلسرة 

 طالبا ك طالبة مف طمبة المرحمة الثانكية العامة مكزعة بيف طبلب ك طالبات 1179
 :ك قد استخدمت األدكات التالية. الريف ك الحضر ك التعميـ الحككمي ك الخاص

استمارة االستفتاء المطركحة عمى المعمميف ك المعممات ك األخصائييف في ىذا - 
 .(إعداد الباحث)المجاؿ 

 .(إعداد الباحث)مقياس االتجاه نحك العنف لطبلب ك طالبات الثانكية العامة - 

 .(إعداد عبد العزيز الشخص)مقياس المستكػ االقتصادؼ ك االجتماعي - 

، "ت"تحميل التبايف األحادؼ، اختبار :    ك باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية
 :تحميل التبايف الثنائي أسفرت الدراسة عف النتائج التالية

كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الذككر ك اإلناث في االتجاه نحك العنف بالنسبة - 
حسب متغير النكع في  (0.01)لممقياس الكمي أك المقاييس الفرعية عند مستكػ داللة 

 .اتجاه عينة اإلناث

كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف ذككر الحضر ك إناث الريف في االتجاه نحك العنف - 
في اتجاه إناث  (0.01)بالنسبة لممقياس الكمي أك المقاييس الفرعية عند مستكػ داللة 

 .الريف
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كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف ذككر الريف ك إناث الحضر في مجاؿ العنف ضد - 
ك في مجاؿ العنف ضد الكالديف عند مستكػ داللة   (0.05)الزمبلء عند مستكػ داللة 

 .في اتجاه إناث الحضر (0.01)

 سنة فأقل ك 17كجكد فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير السف ما بيف الفئة العمرية - 
 سنة بالنسبة التجاه العنف ضد المنشآت عند مستكػ داللة 19- 18الفئة العمرية 

ك  (0.05) سنة فأقل، ك العنف ضد الزمبلء عند مستكػ داللة 17في اتجاه  (0.01)
 . سنة فأقل17في اتجاه سف  (0.05)الدرجة الكمية لممقياس عند مستكػ داللة 

 سنة فأقل ك 17كجكد فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير السف ما بيف الفئة العمرية - 
 سنة فأكثر بالنسبة التجاه العنف ضد المنشآت عند مستكػ داللة 20الفئة العمرية 

ك  (0.01) سنة فأقل، ك العنف ضد الزمبلء عند مستكػ داللة 17في اتجاه  (0.05)
 . سنة فأقل17في اتجاه سف  (0.05)الدرجة الكمية لممقياس عند مستكػ داللة 

 سنة ك 19- 18كجكد فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير السف ما بيف الفئة العمرية - 
 سنة فأكثر بالنسبة التجاه العنف ضد الزمبلء عند مستكػ داللة 20الفئة العمرية 

 (.2010المقالح، ) سنة 19- 18في اتجاه  (0.01)

 ىدفت ىذه الدراسة إلى كشف ك تحميل اتجاىات (:2011عبلء الركاشدة، )دراسة * 
طمبة مدارس لكاء القصبة في محافظة عجمكف، نحك ظاىرة العنف المدرسي ك إلى أىـ 
العكامل المؤثرة في اتجاىاتيـ نحك ىذه الظاىرة، في ضكء بعض المتغيرات الديمغرافية 

 .كالجنس ك مستكػ الدخل

   ك لتحقيق أىداؼ الدراسة تـ استخداـ طريقة المسح االجتماعي باستخداـ العينة 
 مدارس مف مجمل مجتمع الدراسة ك بمغ عدد الطمبة الخاضعيف 6العنقكدية عمى 

 طالبا ك طالبة مف مدارس عينة الدراسة، ك تـ جمع البيانات مف أفراد 150لمدراسة 
: عينة الدراسة بكاسطة استبانة تـ التحقق مف صدقيا ك ثباتيا، ك ىي مككنة مف جزئيف

 فقرة، 24األكؿ يمثل الخصائص الديمغرافية لمجتمع الدراسة، ك الثاني تككف مف 
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ك كانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة . غطت األبعاد السمككية ليذه الظاىرة
 :ما يمي

عجمكف نحك ظاىرة العنف / ىناؾ اتجاىات سمبية عند طمبة مدارس لكاء القصبة- 
 .المدرسي

عجمكف / عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية التجاىات طمبة مدارس لكاء القصبة- 
 .نحك ظاىرة العنف المدرسي تعزػ لمتغير الجنس

عجمكف نحك / كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية التجاىات طمبة مدارس لكاء القصبة- 
 (.2011الركاشدة، )ظاىرة العنف المدرسي تعزػ لمتغير مستكػ الدخل 

مستكػ ممارسة العنف لدػ الطمبة " بعنكاف (: 2013برغكتي تكفيق، )دراسة * 
، ك التي ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكػ العنف لدػ الطالب الجامعي، ك "الجامعييف

ك . التعرؼ عمى الفركؽ في مستكػ العنف بحسب بعض خصائصيـ الديمغرافية
تياني )لتحقيق أىداؼ الدراسة تـ تطبيق مقياس العنف لدػ الشباب الجامعي مف إعداد 

 طالبا مف طبلب كميات جامعة 80عمى عينة مككنة مف  (دمحم منيب، عزة دمحم سميماف
 :ك قد أسفرت الدراسة عف النتائج التالية. باتنة

 .مستكػ العنف متكسط لدػ طمبة جامعة باتنة- 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكػ ممارسة العنف لدػ الطمبة - 
 .الجامعييف تبعا لمتغير التخصص العممي

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكػ ممارسة العنف لدػ الطمبة - 
 (.2013برغكتي، )الجامعييف تبعا لمتغير المستكػ االقتصادؼ 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي اتجاىات طمبة (:2013دمحم أحمد شاىيف، )دراسة * 
المرحمة الثانكية في المدارس الفمسطينية نحك العنف، ك تحديد االختبلؼ في ىذه 

االتجاىات بحسب بعض خصائصيـ النكعية، إضافة إلى تحديد العبلقة بيف 
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استخدمت الدراسة المنيج الكصفي مف . االتجاىات نحك العنف ك تحصيميـ الدراسي
 .خبلؿ االستبانة التي صممت ألغراض الدراسة

   اختيرت عينة الدراسة مف الطبلب في مديرية محافظة راـ هللا ك البيرة بطريقة 
 :أظيرت النتائج.  طالبا ك طالبة394المعاينة العنقكدية، فكاف العدد اإلجمالي 

أدنى مف )تقديرات الطمبة التجاىاتيـ نحك العنف بمجاالتو الثبلثة كانت سمبية - 
60%.) 

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في كل مجاالت اتجاىات طمبة المرحمة الثانكية في - 
 .المدارس الفمسطينية نحك العنف تبعا لمتغير الجنس، ك لصالح الطمبة الذككر

اتجاىات طمبة المرحمة الثانكية في المدارس الفمسطينية نحك العنف تتزايد مع تقدـ - 
 .الطالب في صفو الدراسي

كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف اتجاىات طمبة المرحمة الثانكية في المدارس - 
 (.2013شاىيف، )الفمسطينية نحك العنف ك مستكػ التحصيل الدراسي 

اتجاىات طبلب جامعة " بعنكاف (:2013مكسى دمحم إبراىيـ الرياحي، )دراسة * 
، ك التي ىدفت إلى التعرؼ عمى السمة "الخرطـك مجمع الكسط نحك العنف الطبلبي

العامة المميزة التجاىات طبلب جامعة الخرطـك مجمع الكسط نحك العنف الطبلبي، ك 
لتحقيق ىذه األىداؼ استخدـ الباحث المنيج الكصفي، ك تـ اختيار عينة بمغ حجميا 

 تضمنت خمس 84 ك عدد اإلناث 56طالبا ك طالبة، بمغ عدد الذككر  (140)
مستكيات دراسية، ك تـ اختيار ىذه العينة باستخداـ الطريقة العشكائية الطبقية، ك قد 
طبق مقياس االتجاىات نحك العنف الطبلبي، ك استمارة المعمكمات األكلية، ك تـ 

اختبار فركض البحث باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة، التي تمثمت في اختبار 
أسفرت نتائج البحث عف أف اتجاىات . لممجمكعة الكاحدة، ك اختبار مانكيتني (ت)

طبلب جامعة الخرطـك مجمع الكسط نحك العنف الطبلبي تتسـ بالسمبية، كما أثبتت 
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النتائج أنو تكجد فركؽ بدرجة دالة إحصائيا في اتجاىات طبلب جامعة الخرطـك 
أنثى ك ذلؾ لصالح الذككر ك / مجمع الكسط نحك العنف الطبلبي تعزػ لمنكع ذكر

تكصمت نتائج البحث أيضا إلى عدـ كجكد فركؽ في اتجاىات طبلب جامعة الخرطـك 
أدبي، أيضا تكصمت نتائج / مجمع الكسط نحك العنف الطبلبي تعزػ لممساؽ عممي

البحث لكجكد فركؽ في اتجاىات طبلب جامعة الخرطـك مجمع الكسط نحك العنف 
 (.     2013الرياحي، )الطبلبي تعزػ لبلنتماء السياسي ك ذلؾ لصالح المنتميف 

 ىدفت الدراسة إلى تقصي عبلقة االتجاه (:2014شعباف كماؿ الحداد، )دراسة * 
نحك العنف السياسي ك المشاركة السياسية لدػ طمبة اإلرشاد النفسي بالجامعة 

اإلسبلمية بغزة، ك معرفة إمكانية كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى متغيرات 
االتجاه نحك العنف السياسي، المشاركة السياسية في ضكء متغيرات النكع : الدراسة

ك قد اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي . االجتماعي ك المستكػ االقتصادؼ
لمبلءمتو لمدراسة، كما قاـ الباحث بإعداد مقياس االتجاه نحك العنف السياسي، ك 

.  مف المجتمع األصمي%30.7 طالبا ك طالبة ك التي تمثل 80شممت عينة الدراسة 
كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف البعد الكجداني : ك قد خرجت الدراسة بالنتائج

لبلتجاه نحك العنف السياسي ك المشاركة السياسية، ك كجكد فركؽ عمى جميع متغيرات 
الدراسة لصالح الذككر ما عدا المشاركة السياسية، كجكد فركؽ لصالح المستكػ 

االقتصادؼ المتكسط عمى معظـ متغيرات الدراسة ماعدا البعد المعرفي ك السمككي 
 (.2014الحداد، )

نكر الديف الكطاسي ك بشرى الكاسطي ك لطيفة بكديف ك ماجدة الكاسطي، )دراسة * 
 ىدفت ىذه الدراسة إلى كشف ك تحميل سمكؾ مجمكعة مف الطمبة ك معرفة (:2014

آرائيـ حكؿ ظاىرة العنف المدرسي ك أىـ العكامل المؤثرة فييا، ك ذلؾ في ضكء بعض 
تـ تبني طريقة المسح االجتماعي باستخداـ العينة . المتغيرات كالجنس ك مستكػ الدخل

أظيرت . جمعت البيانات بكاسطة استمارات.  طالبا ك طالبة3256 الختيار ةالعنقكدؼ
النتائج استجابات مختمفة ألفراد عينة الدراسة حكؿ أنكاع العنف المدرسي ك درجة 
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إحصائيا ال تكجد فركؽ ذات داللة . انتشاره ك الدكافع الكامنة كراء ىذه الظاىرة
إحصائية التجاىات الطمبة نحك ىذه الظاىرة تعزػ لمتغير الجنس، لكف تكجد فركؽ 

الكطاسي، الكاسطي، بكديف، )ذات داللة إحصائية تعزػ لمتغير مستكػ الدخل 
 (.  2014الكاسطي، 

الدراسات التي تناكلت التكافق النفسي االجتماعي ك بعض مؤشرات الصحة - ب
 . النفسية ك عبلقتيـ ببعض المتغيرات الديمغرافية

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ شعكر طبلب (: 1980حافع، )دراسة * 
الجامعة باالغتراب ك عبلقة االغتراب بكل مف السف، الجنس، المستكػ االقتصادؼ ك 

 طالبا ك 520ك شممت عينة الدراسة . االجتماعي، المستكػ التعميمي، نكع التعميـ
طالبة مف الفرقة األكلى ك الثالثة في المرحمة الجامعية مف الكميات النظرية كمية اآلداب 

باستخداـ مقياس االغتراب مف -.  الطب ك العمـك–ك الكميات العممية - ك التجارة
إعداد الباحث ك اختبار ساكس المعدؿ لتكممة الجمل ك استمارة المستكػ االقتصادؼ 

تكصمت نتائج الدراسة إلى ظيكر الشعكر باالغتراب . ةاالجتماعي ك المقابمة اإلكمينيكي
في جكانبو العدائية المكجية نحك الخارج مثل الشعكر بالسخط ك عدـ االنتماء ك القمق 
ك العدكانية، أكثر مف المظاىر المكجية نحك الذات لبلغتراب ك ىي فقداف المعنى ك 
مركزية الذات ك البلمباالة ك االنعزاؿ االجتماعي، أف االغتراب يزيد لدػ صغار السف 
مف الطمبة عنو لدػ الكبار، ك أف اإلناث أكثر اغترابا مف الذككر، ك أف طبلب الفرؽ 

ك أف طبلب الكميات النظرية أكثر . األكلى أكثر اغترابا مف طبلب الفرؽ النيائية
 (.2010حماـ، )اغترابا مف طبلب الكميات العممية 

 ىدفت الكشف عف العبلقة بيف دافعية اإلنجاز (:1998الحميضاف، )دراسة * 
الدراسي ك تقدير الذات لدػ طالبات الصف الثاني الثانكؼ بمدينة اليفكؼ بالمممكة 

 طالبة بالقسـ األدبي ك 150 طالبة، منيـ 300العربية السعكدية ك تككنت العينة مف 
 18- 16 طالبة بالقسـ العممي بالصف الثاني الثانكؼ ك تراكحت أعمارىف بيف 150
حيث استخدـ مقياس دافعية اإلنجاز الدراسي مف إعداد دمحم معجب الحامد . سنة
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. ، اختبار تقدير الذات لممراىقيف ك الراشديف، استمارة جمع البيانات األكلية(1996)
أسفرت النتائج إلى أنو تكجد عبلقة مكجبة دالة بيف دافعية االنجاز الدراسي ك تقدير 

الذات ك أف طالبات القسـ العممي أكثر دافعية لئلنجاز الدراسي مف طالبات التخصص 
األدبي، ال يكجد فرؽ داؿ بيف طالبات التخصص العممي ك طالبات التخصص األدبي 

 (.2010حماـ، )في تقدير الذات 

 بيدؼ التعرؼ عمى العبلقة بيف التكافق الدراسي ك (:2000شككت، )دراسة * 
 109االتزاف االنفعالي ك الكفاية الشخصية لدػ طالبات الجامعة، تككنت العينة مف 

ك قد . غير متزكجات/ األدبية، متزكجات/ مف طالبات الجامعة مف األقساـ العممية
أظيرت النتائج أف الطالبات غير المتزكجات أكثر تكافقا مف الطالبات المتزكجات، ك 

أنو تكجد عبلقة بيف التكافق الدراسي ك الثبات االنفعالي لدػ طالبات التخصص 
العممي، بينما تكجد عبلقة بيف التكافق الدراسي ك الكفاية الشخصية لدػ طالبات 

التخصص األدبي، ك عدـ كجكد فركؽ دالة لتأثيرات متغيرات التخصص ك العمر ك 
 (.2006بركات، )مكاف السكف في التكافق الدراسي 

عبلقة التكافق النفسي بالتحصيل " دراسة بعنكاف (:2002إيثار عبد الكريـ، )دراسة * 
ك قد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكػ التكافق ". العممي لدرس الجمناستؾ

النفسي ك عبلقتو بالتحصيل العممي، فضبل عف التعرؼ عمى الفركؽ بيف الطبلب ك 
 طالبا ك طالبة مف كمية التربية 102ك تككنت العينة مف . الطالبات في التكافق النفسي
باستخداـ مقياس التكافق النفسي الذؼ أعده كاثق عمر . الرياضية بجامعة المكصل

التكريتي تكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكافق النفسي 
 .أنثى/ تعزػ لمتغير النكع ذكر

 ىدفت الدراسة إلى تحديد المككنات األساسية (:2006إسماعيل الفرا، )دراسة * 
لئليجابية مف خبلؿ استبياف تـ تطبيقو عمى عينة مف طمبة الجامعات الفمسطينية 

ك . اإلناث/ بقطاع غزة بيدؼ الكشف عف الفركؽ في اإليجابية لدػ الطمبة الذككر
أظيرت الدراسة كجكد المككنات الخمس لئليجابية في شخصية الطمبة الجامعييف 
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كما . اإلبداع، تقدير الذات، التككيدية، االتزاف االنفعالي، قكة األنا: الفمسطينييف ك ىي
أظيرت نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف الذككر ك اإلناث في اإلبداع 
ك ال في التككيدية، في حيف ظيرت فركؽ دالة إحصائيا بيف الذككر ك اإلناث في كل 

مف تقدير الذات لصالح اإلناث ك في االتزاف االنفعالي ك قكة األنا لصالح الذككر 
 (.2006الفرا، )

 ىدفت ىذه الدراسة إلى مقارنة القدرة عمى التكافق (:2006زياد بركات، )دراسة * 
مكاف : الدراسي بيف الطالبات المتزكجات ك غير المتزكجات، ك معرفة تأثير المتغيرات

ليذا الغرض اختار . السكف ك العمر ك التخصص ك المعدؿ التراكمي في ىذا التكافق
 طالبة 90 طالبة غير متزكجة ك 100 طالبة منيف 190الباحث عينة مككنة مف 

 :متزكجة، ك قد بينت نتائج ىذه الدراسة ما يأتي

 المتزكجات ك غير المتزكجات في تكجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف درجات الطالبا- 
 .القدرة عمى التكافق الدراسي ك ذلؾ لمصمحة الطالبات المتزكجات

 المتزكجات ك غير المتزكجات تعزػ تكجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف درجات الطالبا- 
 . مف العمر47- 38لمتغير العمر ك ذلؾ لمصمحة الطالبات مف فئة 

 المتزكجات ك غير المتزكجات تعدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف درجات الطالبا- 
 (.2010بركات، )مكاف السكف ك التخصص ك المعدؿ التراكمي : تعزػ لمتغيرات

 ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة (:2009عمي حبايب ك جماؿ أبك مرؽ، )دراسة * 
 (االجتماعي، ك الدراسي، ك االنضباطي، ك االنفعالي)كاقع التكافق بمجاالتو األربع 

لدػ طمبة جامعة النجاح، كما ىدفت إلى معرفة الفركؽ في كاقع التكافق تبعا لممتغيرات 
الكمية، ك الجنس، ك تغيير التخصص ك اإلقامة )مكضع الدراسة ك التفاعل فيما بينيا 

ك لتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف مقياس التكافق  (في مكاف كجكد الجامعة
 طالبا ك طالبة منيـ 845ك تألفت العينة مف . (1993)الجامعي أعده جمل الميل 

ك أسفرت النتائج عف أف كاقع .  طالبة في الفصل الدراسي الثاني499 طالبا ك 346
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التكافق بجميع أبعاده األربعة إيجابي لدػ أفراد العينة، كما أسفرت الدراسة عف عدـ 
االجتماعي، ك )كجكد فركؽ دالة إحصائيا في كاقع التكافق في كل مف المجاؿ 

في متغير الكمية، ك تبيف كجكد فركؽ في المجاؿ االنفعالي  (الدراسي، ك االنضباطي
االجتماعي ك )لصالح الكميات االنسانية، ك كذلؾ عدـ كجكد فركؽ في المجاليف 

الدراسي ك )في متغير الجنس، في حيف تبيف كجكد فركؽ في المجاليف  (االنفعالي
في متغير الجنس لصالح الذككر في المجاؿ االنضباطي ك لصالح  (االنضباطي

 (. 2009حبايب، أبك مرؽ، )اإلناث في المجاؿ الدراسي 

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكػ (:2010آسيا راجح بركات، )دراسة * 
التكافق النفسي لدػ عينة مف طالبات كمية التربية بجامعة أـ القرػ بمكة المكرمة ك 
التعرؼ عمى تأثير المتغيرات الديمغرافية في تبايف الدرجات التي يحصل عمييا جميع 

 طالبة 105ك تككنت عينة الدراسة مف . أفراد عينة الدراسة في التكافق النفسي العاـ
مف طالبات كمية التربية بجامعة أـ القرػ، ك تمثمت أدكات الدراسة في مقياس التكافق 

بينت نتائج الدراسة أف ما يقارب . النفسي لزينب شقير، ك استمارة لمبيانات الشخصية
 مف طالبات كمية التربية لدييف شعكر مرتفع بالتكافق النفسي، ك أف التكافق 82%

النفسي العاـ ال يختمف لدػ عينة الدراسة باختبلؼ متغير المعدؿ التراكمي، ك الحالة 
 (.2010بركات، )االجتماعية، ك الحالة االقتصادية 

 ىدفت الدراسة إلى (:2010نبيل كامل دخاف ك بشير إبراىيـ الحجر، )دراسة * 
التعرؼ عمى مستكػ الضغكط النفسية ك مصادرىا لدػ طمبة الجامعة اإلسبلمية ك 

عبلقتو بمستكػ الصبلبة النفسية لدييـ إضافة إلى تأثير بعض المتغيرات عمى 
الضغكط النفسية لدػ طمبة الجامعة ك الصبلبة النفسية لدييـ ك قد استخدـ الباحثاف 

 طالبا ك طالبة مف كميات 541المنيج الكصفي التحميمي، ك بمغت عينة الدراسة 
ك استخدـ الباحثاف استبيانيف، األكؿ لقياس الضغكط النفسية لدػ الطمبة، ك . الجامعة

ك تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج ك كاف . الثاني لقياس مدػ الصبلبة النفسية لدييـ
، ك أف معدؿ %62.05أف مستكػ الضغكط النفسية لدػ الطمبة كاف : مف أىميا
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كما بينت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية . %77.33الصبلبة النفسية لدييـ 
تعزػ لمتغير -  عدا ضغكط بيئة الجامعة–بيف الطمبة في مستكػ الضغكط النفسية 

الجنس لصالح الذككر أؼ أف مستكػ الضغكط النفسية لدػ الطبلب أعمى منو لدػ 
 طالطالبات، ك بينت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة في مستكػ الضغك

تعزػ لمتغير التخصص لصالح طمبة العممي، كما - عدا األسرية ك المالية–النفسية 
 النفسية طبينت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة في مستكػ الضغك

تعزػ لمتغير المستكػ الجامعي لصالح المستكػ الرابع، -  عدا األسرية ك الشخصية–
ك بينت الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بيف الطمبة في 

 (.2006دخاف، الحجر، ) النفسية ك الصبلبة النفسية طمستكػ الضغك

 ىدفت الدراسة تعرؼ العبلقة (:2011دمحم يكسف راشد ك عيسى عمي، )دراسة * 
بيف التكافق الشخصي ك االجتماعي ك التكافق الدراسي لدػ طمبة المرحمة الثانكية في 

ك المقارنة بيف الذككر ك اإلناث في التكافق . المحافظة الكسطى في مممكة البحريف
 90 طالبا ك قد قسمكا إلى 203شممت العينة . الشخصي ك االجتماعي ك الدراسي

تطمب تحقيق أىداؼ البحث ك التحقق مف .  طالبة في المدارس الثانكية113طالبا ك 
فرضياتو استخداـ استبياف مف إعداد الباحث يتعمق بالتكافق الدراسي ك التكافق 

 :ك كانت أىـ النتائج التي تكصل ليا البحث. االجتماعي ك التكافق الشخصي

كجكد عبلقة بيف التكافق الدراسي ك التكافق الشخصي ك االجتماعي لدػ طمبة - 
 .المرحمة الثانكية في المحافظة الكسطى في مممكة البحريف

كجكد فركؽ بيف الذككر ك اإلناث في التكافق الشخصي ك االجتماعي لصالح عينة - 
 (.2011راشد، عمي، )اإلناث 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص العبلقة بيف كل (:2011نزيـ صرداكي، )دراسة * 
مف دافع اإلنجاز ك تقدير الذات ك التحصيل الدراسي ك الفركؽ بيف الجنسيف في دافع 

مف  (300= ف)اإلنجاز ك تقدير الذات لدػ عينة مف تبلميذ السنة الثالثة ثانكؼ 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 متفكقا ك 142المقاطعة اإلدارية ك التربكية لمدار البيضاء بالجزائر الكسطى بكاقع 
اعتمد الباحث عمى اختبار دافع اإلنجاز لؤلطفاؿ ك .  متأخرا ك متأخرة158متفكقة ك 

الراشديف ليرمانز لقياس درجات دافع اإلنجاز ك مقياس تقدير الذات لعبد الرحماف 
ك أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد . صالح األزرؽ لتقدير درجات تقدير ذات الفرد

عبلقة مكجبة دالة بيف كل مف دافع اإلنجاز ك تقدير الذات ك التحصيل الدراسي،  ك 
 (.2011صرداكؼ، )فركؽ دالة في كل مف دافع اإلنجاز ك تقدير الذات بيف الجنسيف 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى (:2011نياد محمكد عقيبلف، )دراسة * 
العبلقة بيف االتجاه نحك االلتزاـ الديني ك مستكػ التكافق النفسي لدػ طمبة جامعة 

ك قد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي، حيث قامت الباحثة . األزىر
باستخداـ مقياس االلتزاـ الديني مف إعداد صالح إبراىيـ الصنيع لقياس مستكػ التديف، 

 طالبا ك طالبة 300ك مقياس التكافق النفسي مف إعداد الباحثة عمى عينة مككنة مف 
ك قد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف . تـ اختيارىـ بطريقة العينة الطبقية العشكائية

 :النتائج مف أىميا

 .طمبة جامعة األزىر لدييـ تكافق نفسي ك أسرؼ ك اجتماعي بدرجة مرتفعة- 

عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية في مستكػ التكافق النفسي بالنسبة - 
 .لمتغير الجنس

عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف الطمبة الذيف تتراكح أعمارىـ بيف - 
 . سنة فأكثر بالنسبة لمتكافق النفسي23 سنة ك الطمبة الذيف أعمارىـ 18-22

عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية في درجات التكافق النفسي بالنسبة - 
 .لنكع الكمية

كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ الديني ك التكافق النفسي - 
 (.2011عقيبلف، )



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى (:2012جماؿ الديف مزكى عبد الرحمف، )دراسة * 
مستكػ التكافق النفسي، ك االجتماعي، ك الدراسي لدػ طبلب ك طالبات جامعة 
المدينة العالمية بماليزيا، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى الفركؽ في مستكػ التكافق 

 50تألفت عينة الدراسة مف . النفسي، ك االجتماعي، ك الدراسي تبعا لمتغير الجنس
طالبا ك طالبة تـ اختيارىا بالطريقة العشكائية الطبقية مف جميع كميات الجامعة، ك تـ 

 :  نتائج الدراسة ىيـبل، ك كانت أه. ـ. استخداـ مقياس التكافق النفسي لييك

 .يتسـ مستكػ التكافق النفسي بفركعو الثبلثة باإليجابية- 

عبد )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكػ التكافق تعزػ لمتغير النكع - 
 (.2012الرحمف، 

 استيدفت الدراسة مف خبلؿ إجراء دراسة (:2013عفراء إبراىيـ العبيدي، )دراسة * 
لدػ طمبة الجامعة ك عبلقتو  (السمبي- اإليجابي)ميدانية التعرؼ عمى طبيعة التفكير 

بالتكافق الدراسي، فضبل عف التعرؼ عمى الفركؽ في التفكير ك التكافق الدراسي لدػ 
، تألفت عينة (الجنس، التخصص الدراسي، ك المرحمة الدراسية)الطمبة كفق متغير 

:  طالبا ك طالبة تـ اختيارىـ عشكائيا، ك تـ تطبيق مقياسا الدراسة200الدراسة مف 
ك مقياس التكافق الدراسي مف إعداد الباحثة، ك قد  (السمبي- اإليجابي)مقياس التفكير 

 :أسفرت نتائج الدراسة عف اآلتي

 .إف الطمبة يتمتعكف بنمط تفكير إيجابي ك مستكػ مرتفع مف التكافق الدراسي- 

الجنس، )تعزػ لمتغير  (السمبي- اإليجابي)عدـ كجكد فركؽ في نمط التفكير - 
 .(التخصص الدراسي، ك المرحمة الدراسية

الجنس، التخصص الدراسي، ك )عدـ كجكد فركؽ في التكافق الدراسي تعزػ لمتغير - 
 (.2013العبيدؼ،  )(المرحمة الدراسية



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

الدراسات التي تناكلت الذكاء االنفعالي ك عبلقتو ببعض المتغيرات السيككلكجية - ج
 :ك الديمغرافية

، "الذكاء الكجداني ك التكافق الميني لممعمـ" بعنكاف (: 2001السمادكني، )دراسة * 
ك التي ىدفت إلى التعرؼ عمى نسبة الذكاء الكجداني لممعمـ، ك درجة تكافقو الميني 
في المرحمة الثانكية، ك كذلؾ العبلقة بيف كل مف الذكاء الكجداني ك كبل مف جنس 

 معمما ك 360المعمـ، ك خبرتو، ك تخصصو األكاديمي، تككنت عينة الدراسة مف 
معممة ممف يدرسكف في المرحمة الثانكية بالمحافظة الغربية، ك استخدـ فييا مقياس 

 :ك فيما يمي أبرز نتائج الدراسة. الذكاء الكجداني ك مقياس التكافق الميني لممعمـ

يكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف المعمميف ك المعممات في الذكاء الكجداني لصالح - 
 .المعمميف

 .ال يكجد فركؽ بيف المعمميف في الذكاء الكجداني تبعا لمتخصص األكاديمي- 

كجكد تبايف في الذكاء الكجداني ك قدراتو الفرعية لدػ المعمميف كفقا لسنكات الخبرة - 
 (.2008مغربي، )بالتدريس 

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى العبلقة بيف الذكاء (:2001ليندي، )دراسة * 
 طالبا ك طالبة 316الكجداني ك بعض متغيرات الشخصية ك تككنت عينة الدراسة مف 

 طالبة مف طبلب الجامعة ك استخدمت الباحثة مقياس 211 طالب ك 105منيـ 
 :ك تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية. جكلماف لمكفاءة الكجدانية

 .كجكد عبلقة مكجبة بيف الذكاء الكجداني ك بعض متغيرات الشخصية- 

 .كجكد عبلقة سالبة بيف الذكاء الكجداني ك سمة العصابية- 

 (.  2013أبك عمشة، )عدـ كجكد فركؽ في الذكاء الكجداني تبعا لمتغير الجنس - 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 ىدفت تمؾ الدراسة إلى الكشف عف الدكر (:2002أحمد عبد الكاحد، )دراسة * 
الذؼ يقـك بو التديف في تكجيو سمكؾ الفرد، ك تحديد خصائصو الشخصية، ك كذلؾ 
الكشف عف طبيعة الفركؽ بيف ذكؼ التكجو الديني الظاىرؼ في متغيرات الدراسة 

 طالبا ك 400ك تككنت عينة الدراسة مف  (التكافق ك الذكاء الكجداني ك نكعية الحياة)
طالبة، ك قد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ذكؼ التكجو 

الدرجة الكمية )الديني الجكىرؼ ك ذكؼ التكجو الديني الظاىرؼ في متغيرات الدراسة 
لصالح التكجو الجكىرؼ، كما أشارت النتائج  (لمتكافق ك الذكاء الكجداني ك نكعية الحياة

إلى كجكد فركؽ بيف الذككر ك اإلناث في نكعية الحياة ك الذكاء الكجداني لصالح 
 (.  2008المصدر، )الذككر 

 ك التي ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف الذكاء (:2002عبد العاؿ عجكة، )دراسة * 
الكجداني ك كبل مف الذكاء المعرفي، ك العمر، ك التحصيل الدراسي، ك التكافق النفسي 

 .لدػ عينة مف الطبلب

 طالبا ك طالبة مف تخصصات مختمفة بالفرقة الرابعة 258  تككنت عينة الدراسة مف 
أكف لمذكاء الكجداني مف - بكمية التربية، جامعة المنكفية، ك استخدـ فييا قائمة بار

تعريب الباحث، ك مقياس الذكاء الكجداني لسككت ك آخركف، ك مقياس الذكاء 
ك فيما يمي أبرز . الكجداني لجيرابؾ ك تعريب جكدة، ك اختبار القدرات العقمية لصالح

 :نتائج الدراسة

تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعات العمرية في الذكاء الكجداني لصالح - 
 .األكبر سنا

 .عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الجنسيف في الذكاء الكجداني- 

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف ذكؼ التخصصات العممية، ك ذكؼ التخصصات - 
 (.2008مغربي، )األدبية في الذكاء الكجداني 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 ىدفت الدراسة إلى دراسة الذكاء الكجداني ك عبلقتو (:2005دمحم فرج، )دراسة * 
بكل مف مشاعر الغضب ك العدكاف لدػ طبلب كمية التربية شعبة التعميـ األساسي 

 طالبا ك طالبة مف طبلب الفرقة 142بجامعة االسكندرية ك تألفت عينة الدراسة مف 
 طالبة ك قد استخدـ الباحث 77 طالب ك 65األكلى شعبة التعميـ األساسي بكاقع 

ك قد . اختبار الذكاء الكجداني ك اختبار مشاعر الغضب ك مقياس السمكؾ العدكاني
 :تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في مشاعر الغضب لصالح ذكؼ الذكاء الكجداني - 
 .المنخفض

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في السمكؾ العدكاني لصالح ذكؼ الذكاء الكجداني - 
 .المنخفض

 .كجكد فركؽ في الذكاء الكجداني لصالح الذككر-

 استيدؼ ىذا البحث دراسة العبلقة (:2008عبد العظيـ سميماف المصدر، )دراسة * 
بيف الذكاء االنفعالي ك مجمكعة مف المتغيرات االنفعالية تمثمت في كجية الضبط ك 

 طالبا ك طالبة مف طبلب المستكػ 219ك بمغ حجـ العينة . تقدير الذات ك الخجل
الثالث بكمية التربية بجامعة األزىر بغزة، ك قد تـ استخداـ مجمكعة مف المقاييس 

لمحصكؿ عمى البيانات مف أفراد العينة ك ىي مقياس الذكاء االنفعالي، ك مقياس كجية 
الضبط، مقياس الخجل، ك مقياس تقدير الذات كما تـ استخداـ مجمكعة مف األساليب 

ك الكزف النسبي، ك تحميل االنحدار المتعدد، ك قد تكصل  (ت)اإلحصائية منيا اختبار
 : الباحث إلى مجمكعة مف النتائج أىميا

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر ك اإلناث في الذكاء االنفعالي لصالح - 
 .الذككر
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كجكد تأثير داؿ إحصائيا لمذكاء االنفعالي عمى كل مف كجية الضبط ك تقدير الذات - 
 (.2008المصدر، )ك الخجل 

 ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الذكاء (:2009رائدة قشطة، )دراسة * 
الكجداني ك ميارات التأقمـ لدػ طالبات الثانكية العامة بمحافظة رفح في ضكء بعض 
المتغيرات ك معرفة مستكػ كل مف الذكاء الكجداني ك ميارات التأقمـ ك مستكػ االلتزاـ 
الديني ك بحث ما إذا كانت ىناؾ فركؽ في الذكاء الكجداني ك ميارات التأقمـ تعزػ 

إلى متغير السكف ك لمتغير المكاطنة ك متغير اإلنجاز األكاديمي ك الترتيب في األسرة 
 طالبة مف 300ك االلتزاـ الديني ك متغير التخصص ك تككنت عينة الدراسة مف 

طالبات الثانكية العامة، ك استخدمت الباحثة كل مف مقياس الذكاء الكجداني إعداد 
صفاء األعسر ك االلتزاـ الديني إعداد طريفة الشكيعر ك مقياس التأقمـ مف إعداد 

ك أظيرت . الباحثة ك اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لمتحقق مف الفركض
 :الدراسة النتائج التالية

. %68.33مستكػ الذكاء الكجداني - 

كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الذكاء الكجداني ك ميارات التأقمـ ك بيف الذكاء 
 .الكجداني ك االلتزاـ الديني

عدـ كجكد فركؽ في الذكاء الكجداني ك ميارات التأقمـ تعزػ إلى متغير السكف ك - 
 (.2013أبك عمشة، )المكاطنة ك التخصص 

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة العبلقة (:2009سكسف نكر اليي، )دراسة * 
بيف الذكاء الكجداني ك أساليب التنشئة االجتماعية ك التعرؼ عمى الفركؽ بيف الذكاء 

لمرحمتي التعميـ، الحالة االجتماعية، )الكجداني ك أبعاده ك الدرجة الكمية تبعا 
 200 طالبة، 400ك تككنت عينة الدراسة مف  (التحصيل، التخصص، ك نكع اإلقامة
 طالبة مف طالبات اإلعداد التربكؼ بجامعة 200طالبة مف طالبات المرحمة الثانكية، ك 

أكف لمذكاء الكجداني ك مقياس أساليب - أـ القرػ ك استخدمت الباحثة مقياس بار
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ك . التنشئة الكالدية مف إعداد إماـ ك اتبعت الباحثة المنيج الكصفة االرتباطي المقارف 
 : بينت الدراسة النتائج التالية

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عمى متكسط درجات الذكاء الكجداني ك أبعاده - 
 .الجامعي/ الفرعية بيف طالبات التعميـ الثانكؼ 

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عمى متكسط درجات الذكاء الكجداني ك أبعاده - 
 (.2013أبك عشمة، )األدبي / الفرعية بيف طالبات التخصص العممي

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكػ (:2009عفراء إبراىيـ خميل، )دراسة * 
، ك كذلؾ التعرؼ عمى معنكية الفركؽ في مستكػ - الذكاء االنفعالي ك التفاؤؿ التشاـؤ
/ عممي)التخصص الدراسي : التشاـؤ تبعا لممتغيرات اآلتية- الذكاء االنفعالي ك التفاؤؿ

فضبل عف تحديد طبيعة العبلقة بيف ( الرابعة/ األكلى)ك المرحمة الدراسية  (انساني
استخدمت في ىذه الدراسة عينتاف مف طالبات . التشاـؤ- الذكاء االنفعالي ك التفاؤؿ

 160العينة األكلى بمغت : (المرحمة األكلى ك الرابعة)كمية التربية ك العمـك لمبنات 
 (عينة التطبيق األساسية) طالبة 212طالبة لبناء المقياسيف ك العينة الثانية بمغت 

استخدمت في ىذه . مكزعيف بالتساكؼ عمى التخصص الدراسي ك المرحمة الدراسية
 .التشاـؤ- الدراسة مقياس الذكاء االنفعالي ك مقياس التفاؤؿ

   أظيرت نتائج الدراسة تمتع الطالبات بمستكػ جيد مف الذكاء االنفعالي ك كذلؾ في 
التفاؤؿ، كما أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ جكىرية بيف طالبات التخصص 
العممي ك االنساني ك كانت لصالح طالبات التخصص االنساني كما كانت الفركؽ 

خميل، )لصالح طالبات المرحمة الرابعة في كل مف الذكاء االنفعالي ك التفاؤؿ 
2009.) 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث عبلقة الذكاء (:2011أحمد العمكاف، )دراسة * 
ك تككنت عينة . االنفعالي بالميارات االجتماعية ك أنماط التعمق لدػ طمبة الجامعة

 طالبا ك طالبة مف طمبة جامعة الحسيف بف طبلؿ بمدينة معاف في 475الدراسة مف 
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مقياس الذكاء االنفعالي، ك : األردف ك لجمع البيانات تـ استخداـ ثبلث مقاييس، ك ىي
ك لئلجابة عف أسئمة الدراسة . مقياس الميارات االجتماعية، ك مقياس أنماط التعمق

استخدمت المتكسطات الحسابية ك االنحرافات المعيارية، ك تحميل التبايف الثنائي ك 
ك قد أشارت نتائج الدراسة إلى . معامل االرتباط ك تحميل االنحدار المتعدد المتدرج

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي بيف الذككر ك اإلناث لصالح 
كما أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء . اإلناث

االنفعالي بيف طمبة التخصصات العممية ك االنسانية لصالح طمبة ذكؼ التخصصات 
 (.2011العمكاف، )االنسانية 

 ىدفت الدراسة إلى معرفة الفركؽ بيف الطمبة (:2011سياد المممي، )دراسة * 
المتفكقيف ك الطمبة العادييف في أبعاد الذكاء االنفعالي، ك التحقق فيما إذا كاف ىناؾ 

ك قد تككنت . فركؽ دالة إحصائيا في الذكاء االنفعالي تبعا لمتغيرؼ التفكؽ ك الجنس
 طالبا لحساب 47 طالبا ك طالبا، مقسمة إلى 293العينة الكمية ليذه الدراسة مف 

 طالبا لمعينة األساسية في الدراسة 246الصدؽ ك الثبات في الدراسة االستطبلعية، ك 
اختيركا  ) إناث 26 ذككر ك 59) طالبا ك طالبة مف المتفكقيف 85الميدانية، ك منيـ 

 طالبا ك 161مف الصف األكؿ الثانكؼ في مدرسة المتفكقيف في مدينة دمشق، ك 
مف الطمبة العادييف، اختيركا بالطريقة العشكائية  ( إناث60 ذككر ك 101)طالبة منيـ 

أكف المطكر - مف الصف األكؿ الثانكؼ في مدارس مدينة دمشق باستخداـ مقياس بار
 :ك كانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة مايمي. لمشباب

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات الطمبة الذككر ك - 
 (.2011المممي، )اإلناث مف المتفكقيف ك العادييف في األبعاد جميعيا 

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى (:2011عماد عبيد ك عقيل خميل، )دراسة * 
العبلقة بيف الحاجة إلى الحب ك الذكاء االنفعالي لدػ المراىقيف، ك التعرؼ ما إذا كاف 
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في الحاجة إلى الحب ك الذكاء الكجداني، ك تككنت 

اآلداب، ) طالب ك طالبة مكزعيف عمى أربع كميات ك ىي 100عينة الدراسة مف 
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ك استخدـ الباحثاف . في جامعة بابل (صفي الديف، التربية األساسية، الفنكف الجميمة
ك مقياس الذكاء الكجداني الذؼ  (2005)مقياس الحاجة إلى الحب الذؼ أعده قدكرؼ 

 .، استخدـ الباحث المنيج الكصفي(2001)أعده عثماف ك رزؽ 

 :   ك أسفرت الدراسة عف النتائج التالية

 .كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الحاجة إلى الحب ك الذكاء الكجداني- 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس في كل مف - 
 (.2013أبك عمشة، )الحاجة إلى الحب ك الذكاء الكجداني لصالح اإلناث 

 ىدفت الدراسة إلى تعرؼ  الذكاء االنفعالي لدػ (:2011غساف الزحيمي، )دراسة * 
طبلب التعميـ المفتكح في قسمي رياض األطفاؿ ك معمـ الصف بجامعة دمشق ك 

عبلقتو بالعمر ك النكع االجتماعي ك التخصص الدراسي ك نكع الشيادة، ك استخدمت 
بعد االتقاف، بعد التركؼ، بعد )الدراسة مقياس الذكاء الفعاؿ الذؼ يضـ خمسة أبعاد 

ك قد أجريت . (التفاؤؿ، بعد التعامل الفعاؿ مع الذات، بعد التعامل الفعاؿ مع اآلخر
 مف طبلب معمـ 97 طالبا ك طالبة مف طمبة رياض األطفاؿ ك 321الدراسة عمى 

 . الصف

   ك كشفت النتائج عف عدـ كجكد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء االنفعالي ك كل مف 
متغيرؼ العمر، ك نكع الشيادة، كما ال تكجد فركؽ تابعة لمنكع االجتماعي عمى أبعاد 
اإلتقاف ك التفاؤؿ ك التعامل الفعاؿ مع الذات ك التعامل الفعاؿ مع األخر في مقياس 

 .0.05الذكاء االنفعالي، ك كجكد فركؽ في بعد التركؼ لصالح اإلناث عند مستكػ 

 (.2011الزحيمي، )

 ىدفت الدراسة الحالية لمكشف عف طبيعة العبلقة (:2011مكضي القاسـ، )دراسة * 
بيف الذكاء الكجداني ك كل مف السعادة ك األمل، ك الكشف عف الفركؽ في الذكاء 

التخصص الدراسي ك )االنفعالي ك السعادة ك األمل في ضكء بعض المتغيرات 
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 مف طالبات جامعة أـ القرػ 400، ك قد تككنت عينة الدراسة مف (المستكػ الدراسي
 بمتكسط عمرؼ 25- 18ك تراكحت أعمارىف بيف  ( أدبي200-  عممي200)بكاقع 
، ك استخدمت الباحثة مقياس الذكاء االنفعالي 1.86 ك انحراؼ معيارؼ قدره 22قدره 

ك  (2003)ك قائمة أكسفكرد لمسعادة إعداد عبد الخالق  (2001)إعداد عثماف ك رزؽ 
 :ك انتيت الدراسة إلى النتائج التالية. (2004)مقياس األمل إعداد عبد الخالق 

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات الذكاء االنفعالي تبعا لمتغير - 
 .التخصص العممي

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات الطالبات في الدرجة الكمية - 
 (.  2011القاسـ، ) (الرابع- األكؿ)لمذكاء االنفعالي تبعا لمتغير المستكػ الدراسي 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مستكػ الذكاء (:2011نافز بقيعي، )دراسة * 
االنفعالي ك مستكػ االحتراؽ النفسي، ك أنماط الشخصية السائدة لدػ معممي الصفكؼ 

الثبلثة األكلى العامميف في منطقة إربد التعميمية التابعة لككالة الغكث الدكلية كما 
ىدفت إلى الكشف عف العبلقة بيف الذكاء االنفعالي ك كل مف أنماط الشخصية ك 
االحتراؽ النفسي، ك مدػ اختبلؼ ىذه العبلقة باختبلؼ الجنس ك الخبرة ك المؤىل 

 معمما ك معممة، تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية 122تككنت عينة الدراسة مف . العممي
ك لتحقيق ىدؼ .  معمما ك معممة يمثمكف مجتمع الدراسة231المتيسرة مف أصل 

الدراسة استخدـ الباحث ثبلث مقاييس، األكؿ يقيس الذكاء االنفعالي، ك الثاني يقيس 
ك قد أشارت نتائج الدراسة . أنماط الشخصية، ك الثالث يقيس مستكػ االحتراؽ النفسي

إلى ارتفاع مستكػ الذكاء االنفعالي، ك انخفاض مستكػ االحتراؽ النفسي، ك سيادة 
ك أظيرت النتائج أيضا عدـ كجكد فركؽ . نمط الشخصية االنبساطية لدػ أفراد العينة

دالة إحصائيا في العبلقة بيف الذكاء االنفعالي ك االحتراؽ النفسي تبعا لمتغيرؼ الجنس 
 (.2011بقيعي، )ك المؤىل
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ىدؼ ىذا البحث إلى معرفة مستكػ الذكاء (: 2012عدناف دمحم القاضي )دراسة * 
االنفعالي ك مستكػ االندماج الجامعي ثـ التعرؼ عمى عبلقة الذكاء االنفعالي 

باالندماج الجامعي ك الفركؽ في الذكاء الكجداني لدػ الطمبة المستجديف في كمية 
خبلؿ العاـ  (انساني- عممي)التربية جامعة تعز كفقا لمتغير الجنس، ك التخصص 

 طالبا ك طالبة مف التخصصات 340حيث تككنت عينة البحث مف  (2010-2011)
- ك قد استخدـ الباحث مقياس بار. العممية ك االنسانية في كمية التربية مف الجنسيف

 .ك مقياس االندماج الجامعي (1997)أكف لمذكاء االنفعالي 

   ك بعد تحميل المقاييس باستخداـ األساليب االحصائية المناسبة ك ىي االختبار 
التائي لعينة ك مجتمع ك االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ك معامل االرتباط بيرسكف 
فقد تكصل البحث إلى أف طبلب كمية التربية المستجديف لدييـ مستكػ منخفض مف 
االندماج الجامعي ك كذلؾ مستكػ منخفض مف الذكاء االنفعالي، كما تكصل البحث 
إلى أف ىناؾ فركؽ في بعض مككنات الذكاء االنفعالي بيف الذككر ك اإلناث حيث 

تتفكؽ اإلناث عف الذككر ببعد الميارات البينشخصية ك التي تتضمف ميارات التعاطف 
ك الميارات االجتماعية، بينما يتفكؽ الذككر عف اإلناث ببعد إدارة الضغكط ك المزاج 
العاـ، كما تكصل البحث إلى أنو ليس ىناؾ فركؽ في متكسطات الذكاء االنفعالي 

 (. 2012القاضي، ) (انسانية/ عممية)الرئيسية ك فقا لمتغير التخصصات 

 ىدفت الدراسة إلى دراسة الذكاء االجتماعي (:2013إبراىيـ أبك عمشة، )دراسة * 
 مف 603ك الذكاء الكجداني ك عبلقتيما بالشعكر بالسعادة، ك قد بمغ عدد أفراد العينة 

ك استخدـ الباحث مقياس الذكاء الكجداني ك الذكاء . طمبة الجامعات في محافظة غزة
االجتماعي مف إعداده ك مقياس أكسفكرد لمسعادة مف تعريب أحمد عبد الخالق 

(2001.) 

   ك بعد تحميل النتائج باستخداـ المتكسطات الحسابية ك االنحرافات المعيارية ك 
، أسفرت (ت)معامل ارتباط بيرسكف ك معامل االنحدار الخطي المتعدد ك اختبار 

 :الدراسة عف النتائج التالية
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أشارت النتائج إلى أف مستكػ كل مف الذكاء الكجداني ك الذكاء العاطفي لدػ أفراد - 
ك  (%76.8)عينة الدراسة مف طمبة الجامعات بمحافظة غزة عمى التكالي 

(73.8%.) 

 .ال تكجد فركؽ في الذكاء الكجداني تعزػ إلى متغير الجنس مف أفراد العينة- 

ال تكجد فركؽ في الذكاء االجتماعي ك الذكاء الكجداني تبعا لمتغير الكمية لدػ أفراد - 
 .العينة

 :مناقشة الدراسات السابقة: ثانيا

مناقشة الدراسات التي تناكلت االتجاه نحك العنف ك عبلقتو ببعض المتغيرات - أ
 :السيككلكجية ك الديمغرافية

    تنكعت األىداؼ التي سعت الدراسات السابقة إلى تحقيقيا ك تمحكرت في التعرؼ 
، (2000آؿ رشكد، ): عمى طبيعة االتجاىات نحك العنف ك تشمل ىذه الدراسات

الرياحي، )، (2013شاىيف، )، (2008أبك زىرؼ ك آخركف، )، (2008حامد، )
، ك تمحكرت أيضا في األىداؼ التي بحثت العبلقة (2014الحداد، )، (2013

االرتباطية بيف االتجاه نحك العنف ك متغيرات أخرػ كتقدير الذات ك التكافق الدراسي ك 
االلتزاـ الديني ك الكعي بحقكؽ االنساف ك القمق ك التحصيل الدراسي ك دافعية اإلنجاز 

حامد، )، (2006الؿ، ): ك تشمل ىذه الدراسات دراسة كل مف. ك الصحة النفسية
، كما تمحكرت (2013شاىيف، )، (2009الخطابي، )، (2008الشرجبي، )، (2008

في معرفة صكر ك أشكاؿ العنف ك العكامل الكامنة كراءه، ك تشمل ىذه الدراسات 
المقالح، )، (2009عبد هللا ك أبك فخيذة، )، (2002العاجز، ): دراسة كل مف

 (.2014الكطاسي ك آخركف، )، (2010

   ك لقد تباينت الدراسات السابقة التي تـ عرضيا مف حيث المجتمع ك العينات، فمف 
الدراسات السابقة ما تـ تطبيقيا عمى طبلب الثانكيات ك المدارس ك تشمل ىذه 
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المقالح، )، (2009الخطابي، )، (2000آؿ رشكد، ): الدراسات كل مف دراسة
، ك (2014الكطاسي ك آخركف، )، (2013شاىيف، )، (2011الركاشدة، )، (2010

، (2006الؿ، ): منيا ما طبق عمى الطمبة الجامعييف ك تشمل دراسة كل مف
أبك زىرؼ ك آخركف، )، (2008الشرجبي، )، (2008حامد، )، (2007الحكامدة، )

، (2013الرياحي، )، (2013برغكتي، )، (2009عبد هللا ك أبك فخيذة، )، (2008
 (.2002العاجز، )ك منيا ما طبق عمى المعمميف، ك تشمل دراسة . (2014الحداد، )

   ك تباينت أحجاـ عينات الدراسات بيف العينات الصغيرة التي لـ يتجاكز عددىا 
ك العينات . (2014الحداد، )، (2013برغكتي، ):  فرد، ك تشمل دراسة كل مف100

، (2000آؿ رشكد، ):  فرد، ك تشمل ىذه الدراسات200الكبيرة التي تجاكز عددىا 
أبك زىرؼ ك آخركف، )، (2008الشرجبي، )، (2008حامد، )، (2006الؿ، )

ك . (2014الكطاسي ك آخركف، )، (2013شاىيف، )، (2009الخطابي، )، (2008
 فرد، ك شممت دراسة كل 200 ك 100كذلؾ العينات المتكسطة التي تراكح عددىا بيف 

 (.2013الرياحي، )، (2011الركاشدة، )، (2009عبد هللا ك أبك فخيذة، ): مف

   تتفق الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة مف حيث استخداـ المنيج 
، (2008حامد، )، (2002العاجز، )، (2008آؿ رشكد، ): الكصفي، كدراسة

، (2013الرياحي، )، (2013شاىيف، )، (2013برغكتي، )، (2008الشرجبي، )
 (.2014الحداد، )

   ك لقد أظيرت الدراسات السابقة التي تـ عرضيا نتائج متعددة، ك يمكف إيجاز أىـ 
 :ىذه النتائج فيما يمي

: تتسـ اتجاىات الطمبة بالسمبية نحك العنف، ك ىك ما تبيف مف دراسة كل مف- 
، (2013شاىيف، )، (2011الركاشدة، )، (2008الشرجبي، )، (2008حامد، )
 (.2013الرياحي، )
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تقدير الذات، التكافق )كجكد عبلقة بيف االتجاه نحك العنف ك بعض المتغيرات - 
، ك ىك ما اتفقت عميو نتائج دراسة (الدراسي، التحصيل الدراسي، القمق، دافعية اإلنجاز

 (.2009الخطابي، )، (2008حامد، )، (2006الؿ، ): كل مف

عمى  (أنثى/ ذكر)لـ تحسـ نتائج الدراسات السابقة مسألة الفركؽ كفقا لمتغير النكع - 
الشرجبي، )، (2002العاجز، ): متغير االتجاه نحك العنف، فقد أشارت دراسة كل مف

، (2013الرياحي، )، (2013شاىيف، )، (2009عبد هللا ك أبك فخيذة، )، (2008
بينما . إلى كجكد فركؽ في االتجاه نحك العنف لصالح الذككر (2014الحداد، )

الركاشدة، )، (2008أبك زىرؼ ك آخركف، )، (2008حامد، ): تكصمت دراسة كل مف
إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في االتجاه  (2014الكطاسي ك آخركف، )، (2011

إلى كجكد فركؽ في االتجاه نحك العنف  (2010المقالح، )نحك العنف، في حيف أشار 
 .لصالح اإلناث

ك  (أدبي/ عممي)عدـ كجكد فركؽ في االتجاه نحك العنف تبعا لمتغير التخصص - 
 (.2013الرياحي، )، (2009عبد هللا ك أبك فخيذة، )ىك ما أشارت إليو دراسة كل مف 

مناقشة الدراسات التي تناكلت التكافق النفسي االجتماعي ك بعض مؤشرات - ب
 :الصحة النفسية ك عبلقتيـ ببعض المتغيرات الديمغرافية

   تنكعت األىداؼ التي سعت الدراسات السابقة إلى تحقيقيا ك تمحكرت في التعرؼ ك 
استكشاؼ مستكػ التكافق النفسي ك بعض مؤشرات الصحة النفسية ك تشمل دراسة كل 

حبايب ك أبك المرؽ، )، (2006الفرا، )، (2002عبد الكريـ، )، (1980حافع، ): مف
، ك (2012عبد الرحمف، )، (2010دخاف ك الحجر، )، (2010بركات، )، (2009

تمحكرت أيضا في األىداؼ التي بحثت العبلقة بيف التكافق ك بعض مؤشرات الصحة 
النفسية كالكفاية الشخصية ك االتزاف االنفعالي ك التحصيل العممي ك اإللتزاـ الديني ك 

شككت، ): ك تشمل ىذه الدراسات دراسة كل مف. (سمبي/ إيجابي)طبيعة التفكير 
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، (2011عقيبلف، )، (2011راشد ك عمي، )، (2002عبد الكريـ، )، (2000
 (.2013العبيدؼ، )

   ك لقد تباينت الدراسات السابقة مف حيث المجتمع ك العينات، فمف الدراسات ما تـ 
: تطبيقيا عمى طبلب المرحمة الثانكية ك تشمل ىذه الدراسات دراسة كل مف

ك منيا ما طبق . (2011راشد ك عمي، )، (2011صرداكؼ، )، (1998الحميضاف، )
عبد )، (1980حافع، ): عمى طمبة الجامعة مف الجنسيف ك تشمل دراسة كل مف

دخاف ك الحجر، )، (2009حبايب ك أبك المرؽ، )، (2006الفرا، )، (2002الكريـ، 
ك منيا ما . (2013العبيدؼ، )، (2012عبد الرحمف، )، (2011عقيبلف، )، (2010

شككت، ): طبق عمى طالبات الجامعة فقط، ك تشمل ىذه الدراسات دراسة كل مف
 (.2010بركات، )، (2006بركات، )، (2000

   ك تباينت أحجاـ عينات الدراسات بيف العينات الصغيرة التي لـ يتجاكز عددىا 
، (2002عبد الكريـ، )، (2000شككت، ):  فرد، ك تشمل دراسة كل مف100

 200ك العينات الكبيرة التي تجاكز عددىا . (2012عبد الرحمف، )، (2010بركات، )
حبايب ك أبك )، (1998الحميضاف، )، (1980حافع، ): فرد، ك تشمل ىذه الدراسات

(. 2011عقيبلف، )، (2011صرداكؼ، )، (2010دخاف ك الحجر، )، (2009المرؽ، 
 فرد، ك شممت دراسة 200 ك 100ك كذلؾ العينات المتكسطة التي تراكح عددىا بيف 

 (.2013العبيدؼ، )، (2011راشد ك عمي، )، (2006بركات، ): كل مف

    تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث استخداـ المنيج الكصفي 
عقيبلف، )، (2000شككت، )، (1998الحميضاف، ): االرتباطي المقارف كدراسة

2011.) 

   ك لقد أظيرت الدراسات السابقة التي تـ عرضيا نتائج متعددة، ك يمكف إيجاز ىذه 
 :النتائج فيما يمي
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حبايب ك أبك ): يتسـ مستكػ التكافق باإليجابية ك ىك ما تبيف مف دراسة كل مف- 
، (2012عبد الرحمف، )، (2011عقيبلف، )، (2010بركات، )، (2009المرؽ، 

 (.2013العبيدؼ، )

عمى  (أنثى/ ذكر)لـ تحسـ نتائج الدراسات السابقة مسألة الفركؽ كفقا لمتغير النكع - 
، (2012عبد الرحمف، )، (2011عقيبلف، ): متغير التكافق، فقد أشارت دراسة كل مف

إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في التكافق، بينما تكصمت  (2013العبيدؼ، )
دخاف ك )إلى أف اإلناث أكثر اغترابا مف الذككر، ك دراسة   (1980حافع، )دراسة 

 .إلى كجكد فركؽ في مستكػ الضغكط لصالح الذككر (2010الحجر، 

حسب ما  (انسانية/ عممية)عدـ كجكد فركؽ في مستكػ التكافق تبعا لنكع الكمية - 
عقيبلف، )، (2006بركات، )، (2000شككت، ): أشارت إليو نتائج دراسة كل مف

( 2009حبايب ك أبك المرؽ، )في حيف أشارت دراسة  (2013العبيدؼ، )، (2011
 .  لصالح الكميات االنسانيةؽإلى كجكد فركؽ في التكاؼ

أشارت معظـ الدراسات إلى عدـ كجكد فركؽ في مستكػ التكافق تبعا لمعمر، ك ىك - 
العبيدؼ، )، (2011عقيبلف، )، (2000شككت، ): ما أشارت إليو دراسة كل مف

2013.) 

مناقشة الدراسات التي تناكلت الذكاء االنفعالي ك عبلقتو ببعض المتغيرات - ج
 :السيككلكجية ك الديمغرافية

   تنكعت األىداؼ التي سعت ىذه الدراسات إلى تحقيقيا ك تمحكرت في التعرؼ ك 
، (2001السمادكني، ): استكشاؼ مستكػ الذكاء االنفعالي، ك تشمل دراسة كل مف

أبك )، (2012القاضي، )، (2011بقيعي، )، (2009قشطة، )، (2009خميل، )
، ك تمحكرت أيضا في األىداؼ التي بحثت العبلقة بيف الذكاء (2013عمشة، 

التحصيل الدراسي، التكافق )االنفعالي ك بعض المتغيرات الشخصية ك االنفعالية 
النفسي، كجية الضبط، تقدير الذات، الخجل، مشاعر الغضب ك العدكاف، السعادة ك 
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، (2002عجكة، )، (2001ليندؼ، : )ك تشمل ىذه الدراسات كل مف دراسة. (األمل
عبيد )، (2009قشطة، )، (2009نكر اليي، )، (2008المصدر، )، (2005فرج، )

 (.2013أبك عمشة، )، (2011القاسـ، )، (2011العمكاف، )، (2011ك خميل، 

   ك لقد تباينت الدراسات السابقة مف حيث المجتمع ك العينات، فمف الدراسات ما تـ 
قشطة، ): تطبيقيا عمى طبلب الثانكية، ك تشمل ىذه الدراسات دراسة كل مف

: ، ك منيا ما طبق عمى طمبة ك طالبات الجامعة ك تشمل(2011المممي، )، (2009
، (2005فرج، )، (2002عجكة، )، (2002عبد الكاحد، )، (2001ليندؼ، )
العمكاف، )، (2011عبيد ك خميل، )، (2011الزحيمي، )، (2008المصدر، )

ك منيا ما طبق عمى الطالبات . (2013أبك عمشة، )، (2012القاضي، )، (2011
القاسـ، )، (2009خميل، ): الجامعيات فقط ك تشمل ىذه الدراسات دراسة كل مف

، ك منيا ما طبق عمى طمبة الثانكية ك الجامعة في آف كاحد ك تتمثل في (2011
: ك منيا ما طبق عمى المعمميف، ك تشمل دراسة كل مف. (2009نكر اليي، )دراسة 

 (.2011بقيعي، )، (2001السمادكني، )

 فرد، 100   ك تتبايف أحجاـ عينات الدراسات بيف العينات الصغيرة التي ال تتجاكز 
 فرد، ك 200ك العينات الكبيرة التي تتجاكز . (2011عبيد ك خميل، )ك تشمل دراسة 

عبد الكاحد، )، (2001السمادكني، )، (2001ليندؼ، ): تشمل ىذه الدراسات
الزحيمي،  )(2009نكر اليي، )، (2009قشطة، )، (2002عجكة، )، (2002
أبك عمشة، )، (2012القاضي، )، (2011القاسـ، )، (2011العمكاف، )، (2011
، (2005فرج، : )ك كذلؾ العينات المتكسطة ك تشمل دراسة كل مف. (2013

 (.2011بقيعي، )، (2009خميل، )، (2008المصدر، )

  تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث استخداـ المنيج الكصفي 
 .المقارف، ك االرتباطي المقارف 
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    ك لقد أظيرت الدراسات السابقة التي تـ عرضيا نتائج متعددة، ك يمكف إيجاز أىـ 
 :النتائج فيما يمي

قشطة، ): يتسـ مستكػ الذكاء االنفعالي باإليجابية، ك ىك ما تبيف مف دراسة كل مف- 
 (.2013أبك عمشة، )، (2011بقيعي، )، (2009

كجكد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء االنفعالي ك مشاعر الغضب ك السمكؾ العدكاني، - 
إلى ارتفاع مشاعر الغضب ك العدكاف لدػ  (2005فرج، )حيث أشارت دراسة 

 .أصحاب الذكاء االنفعالي المنخفض

عمى  (أنثى/ ذكر)لـ تحسـ نتائج الدراسات السابقة مسألة الفركؽ كفقا لمتغير النكع - 
عبد )، (2001السمادكني، ): متغير الذكاء االنفعالي، فقد أشارت دراسة كل مف

إلى كجكد فركؽ في الذكاء االنفعالي كفقا  (2008المصدر، )، (2002الكاحد، 
عبيد ك خميل، )في حيف أشارت دراسة كل مف . لمتغير الجنس لصاح الذككر

إلى كجكد فركؽ بيف الجنسيف في الذكاء االنفعالي لصالح  (2011العمكاف، )، (2011
المممي، )، (2002عجكة، )، (2001ليندؼ، ): بينما تكصمت دراسة كل مف. اإلناث

إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في الذكاء  (2013أبك عمشة، )، (2011
 .االنفعالي

أجمعت معظـ الدراسات عمى عدـ كجكد فركؽ في مستكػ الذكاء االنفعالي كفقا - 
 .(أدبية/ عممية)لمتغير الكمية 

 .كجكد فركؽ في الذكاء االنفعالي تبعا لمتغير السف لصالح األكبر سنا- 

 :التحديد اإلجرائي لمفاىيـ الدراسة- 5

   يعتبر تحديد المفاىيـ ك المتغيرات التي تتضمنيا الدراسة مف أىـ خطكات البحث 
العممي ك لما كانت ىذه الدراسة تحكؼ مجمكعة مف المفاىيـ أصبح لزاما تكضيحيا ك 

 :تعريفيا كما يمي
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ىك مجمكع الدرجات التي يحصل عمييا الطالب الجامعي عمى : االتجاه نحك العنف
مقياس االتجاه نحك العنف الذؼ أعده الباحث، حيث تشير الدرجة المرتفعة إلى تبني 

 :الطالب اتجاه سمبي نحك العنف، ك يتككف مف ثبلث مككنات

 تشير الدرجة الكمية المتحصل عمييا مف البنكد التي تحمل األرقاـ :المككف المعرفي
 إلى معتقدات الطالب 29، 27، 25، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1: التالية

 .ك أفكاره ك تصكراتو عف مكضكع العنف

 تشير الدرجة الكمية المتحصل عمييا مف البنكد التي تحمل األرقاـ :المككف االنفعالي
 إلى ما يحممو الطالب مف انفعاالت ك 23، 20، 17، 14، 11، 8، 5، 2: التالية

 .مشاعر تجاه مكضكع العنف

 تشير الدرجة الكمية المتحصل عمييا مف البنكد التي تحمل األرقاـ :المككف السمككي
 إلى استعداد 31، 30، 28، 26، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3: التالية

 .الطالب لمقياـ بأفعاؿ ك سمككات إيجابية أك سمبية تجاه العنف

 مجمكع الدرجات التي يحصل عمييا ق بأفالتكافق النفسيعرؼ ؼ: التكافق النفسي
(. بل، ترجمة عثماف نجاتي.ـ.ىيك) الذؼ أعده التكافق اختبار عمى الطالب الجامعي

يعرؼ التكافق اإلجتماعي بأنو مجمكع الدرجات التي يحصل عمييا : التكافق االجتماعي
بل، .ـ.الطالب الجامعي عمى اختبار التكافق اإلجتماعي لمسيككلكجي األمريكي ىيك

تعريب السيككلكجي المصرؼ دمحم عثماف نجاتي، حيث كمما ارتفعت الدرجة دلت عمى 
 .حسف التكافق أما انخفاضيا فيدؿ عمى سكء التكافق اإلجتماعي

 يعرؼ الذكاء االنفعالي بأنو الدرجة التي يحصل عمييا الطالب :الذكاء االنفعالي
، ك الذؼ (2011أحمد العمكاف، )الجامعي عمى مقياس الذكاء االنفعالي الذؼ أعده 

يقيس قدرة الفرد عمى التعرؼ عمى انفعاالتو ك فيميا ك التعبير عنيا ك التحكـ بيا ك 
 .استخدميا في فيـ انفعاالت اآلخريف ك التكحد معيـ ك الحساسية النفعاالتيـ
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 تشير الدرجة الكمية المتحصل عمييا مف البنكد التي تحمل األرقاـ :المعرفة االنفعالية
 مف مقياس الذكاء االنفعالي إلى 23، 22، 21، 20، 19، 16، 8، 3، 2: التالية

القدرة عمى االنتباه ك اإلدراؾ الجيد لبلنفعاالت ك المشاعر الذاتية ك حسف التمييز بينيا 
 .ك التعبير عنيا ك الكعي بالعبلقة بيف األفكار ك المشاعر ك األحداث

 تشير الدرجة الكمية المتحصل عمييا مف البنكد التي تحمل األرقاـ :تنظيـ االنفعاالت
 مف مقياس الذكاء االنفعالي إلى 35، 25، 24، 18، 17، 7، 6، 5، 4، 1:التالية

القدرة عمى تحقيق التكازف العاطفي ك كبح جماح اإلفراط في اإلنفعاؿ سمبا أك إيجابا 
 . عمى نحك مناسب

:  تشير الدرجة الكمية المتحصل عمييا مف البنكد التي تحمل األرقاـ التالية:التعاطف
 مف مقياس 40، 39، 37، 36، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 15، 14، 9

الذكاء االنفعالي إلى القدرة عمى إدراؾ انفعاالت اآلخريف ك التكحد معيـ انفعاليا ك فيـ 
 .مشاعرىـ ك االىتماـ بيا، ك الحساسية النفعاالتيـ حتى ك إف لـ يفصحكا عنيا

 تشير الدرجة الكمية المتحصل عمييا مف البنكد التي تحمل األرقاـ :التكاصل االجتماعي
 إلى قدرة الفرد عمى التأثير 41، 38، 28، 27، 26، 13، 12، 11، 10: التالية

اإليجابي في اآلخريف ك ذلؾ مف خبلؿ إدراؾ ك فيـ انفعاالتيـ ك مشاعرىـ ك معرفة 
متى يقكد اآلخريف، ك متى يتبعيـ ك يساندىـ ك يتصرؼ معيـ بطريقة الئقة حتى ال 

 .تظير عميو آثار االنفعاؿ السمبي

 :فرضيات الدراسة- 6

استنادا إلى ما كرد مف تساؤالت المنبثقة عف إشكالية الدراسة، ك في ضكء التراث     
النظرؼ ك استقراء نتائجو، ك في ضكء متغيرات الدراسة الحالية يمكننا صياغة 

 :الفرضيات التالية
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نتكقع أف يحصل الطمبة الجامعيكف عمى درجات مرتفعة في االتجاه نحك العنف، - 1
 .التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة مف الذككر ك - 2
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء : اإلناث في كل مف مقياس

 .االنفعالي

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة في كل مف - 3
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي تعزػ : مقياس

 .لمتغير السف

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة في كل مف - 4
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي تعزػ : مقياس

.                                                          لمتغير التخصص العممي  

.تكجد عبلقة ارتباطية بيف التكافق النفسي االجتماعي ك االتجاه نحك العنف- 5  

  .تكجد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء االنفعالي ك االتجاه نحك العنف- 6
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 : تعريف االتجاىات- 1

   ىناؾ تعريفات متعددة لمفيـك االتجاه، إال أف ىذا التعدد ال يعني االختبلؼ في 
 .جكىر التعريف، ك نعرض فيما يمي أىـ التعريفات المقدمة لبلتجاه

 :التعريف المغكي لبلتجاه- 1-1

    يعرؼ المعجـ الكجيز االتجاىات بأنيا مشتقة مف الفعل اتجو، ك ىي بمعنى حذا 
حذكه ك سار عمى طريقو، ك يعرفيا المعجـ العربي الحديث بأف االتجاه ىك اإلقباؿ 

 (.2005حناكؼ، ) عمى الشيء، ك اتجو اتجاىا  اتخذ لو رأيا

 :التعريف االصطبلحي لبلتجاه- 1-2

 : تعريف معجـ عمـ النفس ك التربية- 1-2-1

مكقف أك ميل راسخ نسبيا سكاء كاف رأيا أـ اىتماما أـ غرضا ":" Attitude"    االتجاه 
  (.17، ص1984السيد، ) "يرتبط بتأىب الستجابة مناسبة

 :G.W .Allportتعريف ألبكرت - 1-2-2

حالة استعداد عقمي عصبي نظمت عف طريق الخبرات الشخصية، ك "     االتجاه ىك
 ".         تعمل عمى تكجيو استجابة الفرد نحك األشياء أك المكاقف التي تتعمق بيذا االستعداد

  .                (277، ص1993يكنس، )

 ما ىك عقمي ك ما ىك ف    ك يقسـ ىذا التعريف االتجاىات إلى قسمة ثنائية بي
فسيكلكجي، ك أف ىذا االستعداد يييئ الفرد الستجابات بعينيا إزاء المكاقف ك 

األشخاص، ك أف االتجاه ليس فطريا في االنساف بل ىك مكتسب يكتسبو الفرد مف 
خبلؿ تجاربو ك مكاقفو الحياتية، كما أف ىذا االستعداد قد يككف قصير المدػ أك 

، 2006جابر، لككيا، )لحظيا، أك قد يككف بعيد المدػ أك يستمر لزمف طكيل 
 (. 90ص
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 : Bogardusتعريف بكجاردكس- 1-2-3

النزعة لمتصرؼ سكاء إيجابا أك سمبا لكضع ما في البيئة التي :"     يعرؼ االتجاه بأنو
 (.70، ص2000أحمد، )" تحدد قيما ايجابية أك سمبية ليذا التصرؼ

    مف خبلؿ التعريف السابق يتبيف لنا أف االتجاه يمثل نزعة داخمية في الفرد نحك 
متغيرات البيئة، فيتحدد نكع اتجاىو، سكاء باالنجذاب نحكىا ك تككيف اتجاه ايجابي، أك 

 .النفكر منيا ك تككيف اتجاه سمبي

 : Newcomb تعريف نيككمب- 1-2-4

االتجاه ليس استجابة ك لكنو ميل ثابت إلى حد ما لبلستجابة : "     يرػ نيككمب أف
 (.2008أبك زىرؼ، الزعانيف، حمد، )" بطريقة معينة لشيء أك مكقف معيف

 : Rokeachتعريف رككيش- 1-2-5

تنظيـ مكتسب لو صفة االستمرار النسبي لممعتقدات التي يعتقدىا :"     االتجاه ىك
" الفرد نحك مكضكع أك مكقف ك يييئو لبلستجابة باستجابة تككف ليا األفضمية عنده

 (.  2008ربحي، )

 : Tomas & Zneniekiتعريف تكماس ك زنانيكي- 1-2-6

المكقف النفسي لمفرد حياؿ أحد القيـ ك المعايير اتجاه نفسي :"     يعرفاف االتجاه بأنو
 (.1999المفرجي، )" تحدده المعايير االجتماعية القائمة

    ك في ىذا التعريف إشارة إلى أىمية التنشئة االجتماعية في اكتساب اتجاىات 
 . معينة نحك بعض القيـ السائدة في المجتمع

 : تعريف زيتكف - 1-2-7
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عبارة عف مجمكعة المككنات المعرفية ك االنفعالية ك السمككية التي :"     االتجاه ىك
تتصل باستجابة الفرد نحك قضية أك مكضكع أك مكقف معيف، ك كيفية تمؾ 

 (.2010الحسناكؼ، )" االستجابات مف حيث القبكؿ ك الرفض

     مف خبلؿ التعريف نجد أف االتجاه يتككف مف ثبلث عناصر ىي العنصر 
 .المعرفي، االنفعالي، ك العنصر السمككي ك يتراكح بيف القبكؿ ك الرفض

 :تعريف فرج عبد القادر طو- 1-2-8

االتجاه يعتبر دافعا مكتسبا في استعداد كجداني لو درجة ما :"     يذكر فرج طو أف
مف الثبات يحدد شعكر الفرد ك يمكف سمككو بالنسبة لمكضكعات معينة مف حيث 

إف كاف اتجاىو نحكىا )تفضيميا أـ عدـ تفضيميا، فإذا بالفرد يحبيا ك يميل إلييا 
عبد الرزاؽ، (" )إف كاف اتجاىو نحكىا سمبيا)، أك يكرىيا ك ينفر منيا (ايجابيا

2001.) 

    مف خبلؿ ما كرد في التعريف يمكف أف نقكؿ أف االتجاىات مكتسبة تتميز بالثبات 
 .النسبي، ك تمعب دكرا في تحديد سمكؾ الفرد ك التنبؤ بو

 :تعريف ماىر محمكد عمر- 1-2-9

عبارة عف استجابة عامة، عقمية ك نفسية، عند الفرد نحك :"     يعرؼ االتجاه بأنو
مثيرات محددة مرتبطة بمكضكع معيف في البيئة التي يعيش فييا، تنظميا ك تكجييا 
خبراتو السابقة فييا، بما يكفل تقكيميا ك تعميميا عمى سمككياتو الكمية في المكاقف ك 

الظركؼ المتشابية المرتبطة بمكضكع االتجاه، مما يجعمو يتصف بأنو اتجاه ايجابي أك 
 (.168، ص2006عمر، )" اتجاه سمبي

 :تعريف أبك النيل محمكد السيد- 1-2-10

استعداد نفسي تظير محصمتو في كجية نظر :"     يعرفو أبك النيل محمكد السيد بأنو
الشخص حكؿ مكضكع مف المكضكعات سكاء كاف اجتماعيا أك اقتصاديا أك سياسيا، 
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أك حكؿ قيمة مف القيـ كالقيمة الدينية أك الجمالية أك النظرية أك االجتماعية أك حكؿ 
جماعة مف الجماعات، ك يعبر عف ىذا االتجاه تعبيرا لفظيا بالمكافقة عميو أك عدـ 

 (.92، ص2006جابر، لككيا، )" المكافقة

 William & Wallace Lambert:تعريف كليـ ك ككالس المبرت - 1-2-11

االتجاه ىك أسمكب منظـ متسق في التفكير ك الشعكر ك رد الفعل تجاه الناس ك    "
المبرت، )" الجماعات ك القضايا االجتماعية، أك تجاه أؼ حدث في البيئة بصكرة عامة

 (.113، ص1993المبرت، 

 Guilford :  تعريف جيمفكرد - 1-2-12

االتجاه استعداد خاص عاـ يكتسبو األشخاص بدرجات متفاكتة ليستجيبكا لممكاقف    "
الداىرؼ، )" التي تعترضيـ بأساليب معينة قد تككف مؤيدة أك معارضة لتمؾ المكاقف

 (.121س، ص.الكبيسي، ب

  English & English :تعريف انجمش ك انجمش - 1-2-13

استعداد نفسي أك تييؤ عقمي، أك عصبي "    يكضح انجمش ك انجمش أف االتجاه 
السبيعي، )" لبلستجابة المكجبة، أك السالبة نحك أشخاص، أك مكاقف، أك مكضكعات

2003   .) 

   مف خبلؿ التعاريف السابقة  يستخمص الباحث أف االتجاىات النفسية االجتماعية 
ىي عبارة عف رد فعل اتجاه مكقف أك شيء ما، مكتسبة عف طريق التنشئة 

االجتماعية، تتميز بالثبات النسبي مع إمكانية تعديميا ك تغييرىا، تتراكح بيف قطبيف 
 .ىما التأييد المطمق ك المعارضة المطمقة

    ك يشر ألبكرت أف أكؿ استخداـ لمفيـك االتجاه قد كرد في مجاؿ المؤلفات 
السكسيكلكجية السيما لدػ بعض الركاد األكائل مف عمماء االجتماع أمثاؿ جدنجز 

(Giddings)  ك كارف(Warren) ك يرػ البعض أف أكؿ استخداـ لمصطمح االتجاه ،
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، "المبادغ األكلى" في كتابو 1862سنة  (Herbert Spencer)استخدمو ىربرت سبنسر 
إف كصكلنا إلى أحكاـ صحيحة في مسائل مثيرة يعتمد : " فقد كتب يقكؿ في ىذا الشأف

ك قد استعمل ىذا . (231، ص2000معكض، )" إلى حد كبير عمى اتجاىنا الذىني
المصطمح بمعاف مختمفة، ك كما يرجع ألبكرت سبب شيكع ىذا االصطبلح إلى العكامل 

 (.3س، ص.خميفة، شحاتة، ب ): التالية

إف ىذا االصطبلح ال ينتمي إلى أؼ مف المدارس السيككلكجية التي كاف يسكد بينيا - 
كعميو فمف الطبيعي أف يتناكلو غالبية . النزاع، كالمدرسة السمككية، المدرسة الجشطالتية

 . عمماء النفس الذيف كانكا يقفكف خارج ىذه المدارس

إف ىذا االصطبلح يساعد المتبني لو، أف يتيرب مف مكاجية مشكمة البيئة ك الكراثة - 
 .التي كاف الجدؿ حكليا حتميا طكاؿ العقديف الثالث ك الرابع مف ىذا القرف 

أف ليذا االصطبلح قدر مف المركنة، يسمح باستخدامو في نطاؽ الفرد ك عمى - 
ك قد استخدـ فعبل في كل مف ىاتيف الجيتيف، مما جعمو نقطة التقاء . نطاؽ الجماعة

 .بيف عمماء النفس ك عمماء االجتماع، تتيح بينيـ المناقشة ك التعاكف في البحث

الرغبة الممحة لدػ عمماء النفس بكجو عاـ، ك خاصة في أمريكا في أف يتمكنكا مف - 
فالقياس في أذىاف الكثيريف ىك الذؼ يجعل البحث . استخداـ المقاييس في دراستيـ
 . جديرا أف يسمى بحثا عمميا

 :بعض المفاىيـ المرتبطة باالتجاه- 1-3

    لمزيد مف التحديد لمفيـك االتجاه النفسي، نشير بإيجاز إلى عدد مف المفاىيـ ذات 
 :الصمة بو، ك ىذه المفاىيـ ىي

  :االتجاه ك الرأي- 1-3-1

    ىناؾ العديد مف الخصائص التي تسمح بالتمييز بيف االتجاه ك الرأؼ، فالرأؼ يمكف 
الرأؼ يعبر عنو . أف يككف منعزال، في حيف أف االتجاه يرتبط بأشياء ثابتة في الفرد
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لفظيا، ك االتجاه يتضمف عناصر داخمية ك في نفس الكقت احتماؿ تعبير أكثر 
كضكحا مف الكبلـ كالحركات ك اإليماءات، الرأؼ يتضمف مكضكعا ذك طبيعة جدلية 

 (.Grawitz ,M, 2001, p504)نزاعية 

 :االتجاه ك القيـ- 1-3-2

، (االتجاه)ك الخاص  (القيمة)   إف الفرؽ بيف القيـ ك االتجاىات، ىك فرؽ بيف العاـ 
حيث تمثل القيـ محددات اتجاه الفرد، فالقيـ تجريدات أك تعميمات تتضح أك تكشف 
عف نفسيا خبلؿ تعبير األفراد عف اتجاىاتيـ نحك مكضكعات محددة، معنى ىذا أف 
مفيـك القيمة أعـ ك أشمل مف مفيـك االتجاه، ك أف القيـ تقدـ المضمكف لبلتجاىات، 

فالقيـ ينقصيا مكضكع محدد تنصب عميو، بعكس االتجاه الذؼ يرتبط بمكضكع محدد، 
فإذا كاف لدػ الفرد آالؼ مف االتجاىات فاف لديو العشرات فقط مف القيـ، ألف القيمة 

 (.92، ص1999عطكة، )تشمل مجمكعة مف االتجاىات المرتبطة فيما بينيا 

  :االتجاه ك المشاعر- 1-3-3

    المشاعر ىي ردكد الفعل الكجدانية  أك االنفعالية المرتبطة بإحدػ المكضكعات ك 
تشكل المشاعر أساس التقكيـ االنفعالي ك بالتالي فيي نكع مف االستمرار ك الدافعية، 

 (.2010بكمعراؼ، )كما أنيا أضيق مف االتجاىات، ك تمثل إحدػ مككناتيا الثبلثة 

 :االتجاه ك التصكر- 1-3-4

أنو طريقة لعيش تجربة يكمية، ك اإلجابة أك الرفض "     يعرؼ االتجاه عمى 
السيامات العالـ، إذا فيي إشارة كاضحة لنظرتنا نحك المحيط، ك ىذه النظرة يمكف أف 

شكل مف المعرفة " أما التصكر فيك. (Maache et al , 2002, p15)" تككف ايجابية أك سمبية
" الشاممة ك المكزعة اجتماعيا، لدييا نظرة ممارساتية تساىـ في بناء الكاقع ك تشكيمو

مجمكعة منطمة تضـ الرأؼ، " ، أؼ أف التصكر ىك(183، ص 2007لمياء جنادؼ،)
يحدد . االتجاىات، المعتقدات ك المعمكمات التي تعتمد عمى األشياء ك الكضعيات
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ك النظاـ الذؼ يندمج فيو، ك كذلؾ طبيعة  (تاريخو، معاشو)التصكر بكاسطة الفرد 
 (.Hariti, 2006)" الركابط التي يشكميا الفرد مع نظامو االجتماعي

  :االتجاه ك المعتقد- 1-3-5

    إف مفيـك المعتقد أضيق مف مفيـك االتجاه فيك يعني معارؼ ك تصكرات الشخص 
حكؿ مكضكع أك شخص ما، يتصف بالطبيعة المعرفية دكف الصفة االنفعالية، ك 

 . بالتالي يشير إلى مككف كاحد مف مككنات االتجاه

 :االتجاه ك الميل- 1-3-6

    فاالتجاه ك الميل يرتبطاف ارتباطا كثيقا، ك لكف االتجاه أكسع في معناه ك ينطكؼ 
تحتو الميل، بل كثيرا ما يعرؼ الباحثكف في عمـ النفس االجتماعي الميل عمى أنو 

اتجاه ايجابي، ك بالتالي تعتبر الميكؿ ىي اتجاىات نفسية تجعل الشخص يبحث عف 
أكجو نشاط أكثر في ميداف معيف، أك ىي اتجاىات ايجابية نحك مجاالت مختارة في 

مع ذلؾ فكل مف االتجاه ك الميل عبارة عف كصف الستعداد الفرد لبلستجابة . البيئة
 (.93، ص1999عطكة، )لشيء ما بطريقة معينة 

 :تصنيف االتجاىات- 2

    لقد أثار مكضكع االتجاه النفسي اىتماما كبيرا لدػ عمماء النفس ك عمماء االجتماع 
فمقد ذىب البعض إلى . منذ فترة طكيمة، ك ذلؾ لمدكر الميـ الذؼ يمعبو في حياة الفرد

ك اآلخر يرػ . تصنيفيا إلى مكجبة كالحب ك االحتراـ أك سالبة كالكراىية أك محايدة
، ك يمكف (2004الراكؼ، )أنيا قد تككف قكية أك ضعيفة ك قد يككف عاما أك خاصا 

 :تصنيف االتجاىات كما يمي

 :االتجاه العاـ ك االتجاه الخاص- 2-1
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    اتجاىات عامة تركز عمى مكضكعات عامة تيـ المجتمع بأسره، ك اتجاىات نكعية 
شقكرة، )تركز عمى مكضكعات ذات طبيعة محددة ك تخص فئة معينة مف الناس 

2002 .) 

 : االتجاه الفردي ك االتجاه الجماعي- 2-2

    االتجاه الفردؼ ىك ذلؾ االتجاه الذؼ يؤكده فرد كاحد مف أفراد الجماعة، فإذا كاف 
مدرؾ في مجاؿ الجماعة ييـ بعض أفرادىا ك لكف كل منيـ ككف اتجاىا نحك  ىناؾ

ىذا المدرؾ مختمفا مف حيث النكع أؼ سالبا أك مكجبا ك مف حيث الدرجة حيث يختمف 
عبد )عمق ىذه االيجابية أك السمبية فإننا نسمي مثل ىذا االتجاه فرديا 

، ك يمكف أف نبلحع مثل ىذا االتجاه بيف أعضاء األسرة الكاحدة ككحدة (2001الرزاؽ،
جابر، لككيا،  )اجتماعية، حيث نجد اتجاىات فردية نحك أنكاع األطعمة المختمفة 

 (.  99، ص2006

     أما االتجاه الجمعي فيرتبط بما يشارؾ فيو عدد مف األفراد مف اتجاىات متشابية 
نحك ظاىرة معينة بذاتيا حيث ال يختمف أؼ منيـ فيما يفكركف فيو ك يشعركف بو حكؿ 

خصائصيا مف جميع جكانبيا، فمثبل قد يتككف اتجاىا جماعيا عند عدد مف األفراد 
 (  179، ص2006عمر، )نحك إنتاج محمي لنكع مف السمع القكمية في مجتمعيـ 

 : االتجاه الشعكري ك االتجاه البلشعكري - 2-3

    فالشعكرؼ معمف عنو صريح يظيره الفرد دكف حرج أك تحفع ألنو غالبا ما يتفق مع 
 .المعايير ك القيـ األخبلقية لممجتمع

    أما البلشعكرؼ سرؼ، مضمر يخفيو الفرد ك ينكره أحيانا ألنو غالبا ما يخالف قيـ 
 (.180، ص2002السيسي، )المجتمع األخبلقية ك معاييره االجتماعية 

 :االتجاه االيجابي ك االتجاه السمبي- 2-4
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    اتجاىات ايجابية تنشأ حكؿ مكضكع بيئي أك شخصي، ك تحصل عمى تأييد الفرد 
ك مكافقتو، ك اتجاىات سمبية، ك ىي تمؾ االتجاىات التي تنشأ حكؿ مكضكع معيف، ك 

 (. 250- 249، ص ص1998حكطر ك آخركف،  )ال يؤيدىا ك ال يكافق عمييا

 :االتجاه القكي ك االتجاه الضعيف- 2-5

    فالسمكؾ الذؼ يتصف بالقكة ك االنفعاؿ الشديد في مكقف اجتماعي خاص، فيذا 
السمكؾ يدؿ عمى اتجاه قكؼ ذؼ درجة عالية مف الشدة، أما إذا كاف السمكؾ ضعيفا 

 .غير شديد دؿ ذلؾ عمى اتجاه ضعيف

 : االتجاه المرف ك االتجاه الجامد- 2-6

    فاالتجاىات المرنة قابمة لمتغيير بسيكلة ك غالبا ما تككف حكؿ مكضكعات ىامشية 
ال تدخل في قيـ الفرد ك يمكف أف تتغير بفعل النمك المعرفي أك الخبرات الفردية، أما 
االتجاىات الجامدة فتظل ثابتة لدػ معتنقييا ك مف الصعب تغييرىا مثل االتجاىات 

 . المتعمقة بالمعتقدات الدينية

 :كظائف االتجاىات- 3

     تعتبر االتجاىات النفسية االجتماعية مف الكسائل المناسبة لتفسير السمكؾ 
االنساني ك التنبؤ بو، فاالتجاىات تعد محددات مكجية ضابطة لمسمكؾ، ك يمكف 

 : تحديد كظائف االتجاىات كما يمي

 : كظيفة التنبؤ بالسمكؾ- 3-1

   إف اليدؼ مف دراسة االتجاىات ىك تحديد طبيعة ك نكعية االتجاىات المكنكنة لدػ 
األفراد العامميف مثبل في مؤسسة ما، ىل ىي اتجاىات ايجابية أـ سمبية نحك قضية 
معينة تريد اإلدارة العميا اتخاذ قرار بشأنيا؟ ك عمى ضكء ذلؾ تقـك باتخاذ اإلجراءات 

فاالتجاه يحدد . البلزمة حتى تضمف قبكؿ األفراد لذلؾ القرار ك تتجنب المعارضة
 (.96، ص2006جابر، لككيا،  )طريق السمكؾ ك يفسره 
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 :كظيفة منفعية- 3-2

     تشير إلى مساعدة الفرد عمى تحقيق أىداؼ معينة، تسعى إلى تمكينو مف التكيف 
أك الميف ك . مع الجماعة التي يعيش معيا، ك مع األكضاع الحياتية التي تحددىا
، 2006بكخريسة، )النشاطات التي يختاركنيا ك أسمكب ك نمط الحياة الذؼ يفضمكنو 

 (.   31ص

  :الكظيفة الذرائعية- 3-3

سكاء :     فالفرد يعبر عف اتجاىاتو إما كي يقدـ نفسو آلخريف ممف يشكمكف جماعة
كانت التي ينتمي إلييا أك كانت ال ينتمي إلييا، ك إما يقيـ ىؤالء اآلخريف ك أفعاليـ، 

السيد، فرج، )في كمتا الحالتيف يسعى مف خبلؿ تعبيره ىذا لمحصكؿ عمى عائد ما 
 (. 49، ص2004محمكد، 

 :كظيفة تحقيق الذات التعبيرية- 3-4

حيث أف اتجاىات الفرد تحدد طريقة تفاعمو مع البيئة ك المجتمع الذؼ يعيش فيو،     
ك يمكف لمفرد تحقيق الذات التعبيرية مف خبلؿ تبني قيـ ك اتجاىات مقبكلة في 

 (2002شقكرة،  )المجتمع 

 :الكظيفة التنظيمية- 3-5

فالفرد في إطار بحثو عف بعض معاني الظكاىر يكتسب اتجاىات معينة تتجمع ىذه    
االتجاىات ك الخبرات في شكل منتظـ يؤدؼ إلى اتساؽ سمككو ك ثباتو نسبيا في 

مختمف المكاقف، ك بفضل ىذا التنظيـ يتجنب الضياع ك التشتت في متاىات الخبرات 
الجزئية المنفصمة، ك ىذا التنظيـ راجع إلى ما يحممو الفرد مف اتجاىات مكتسبة 

 (. 174، ص 2001المنشاكؼ، )

 : كظيفة التعبير عف القيـ- 3-6
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   فاتجاىات الفرد تعبر عف مفيـك متكامل عف ذاتو ك تدعمو، مما يمكنو مف امتبلؾ 
 (.49، ص2004السيد، فرج، محمكد، )قيـ ك التعبير عنيا بشكل يحقق لو الرضا 

 : الكظيفة التكيفية- 3-7

    تعتبر االتجاىات إحدػ الكسائل ك الطرؽ التي تساعد الفرد في التكيف مع المحيط 
البيئي الذؼ يعيش فيو، فالفرد الذؼ يعمل مع الجماعة سيكيف نفسو مع اتجاىات تمؾ 

ك الفرد الذؼ يبحث عف . الجماعة حتى يتمكف مف تحقيق أىدافو ك أىداؼ المنظمة
القبكؿ االجتماعي في مجتمع ما البد مف أف يكيف نفسو مع اتجاىات ذلؾ المجتمع 

جابر، لككيا، )مف أجل تحقيق التجانس ك التكافق بينو ك بيف المجتمع الذؼ يعيش فيو 
 (.   96، ص2006

 :كظيفة الدفاع عف الذات- 3-8

    تمنع الفرد مف االعتراؼ بالقصكر ك الدكنية بشكل ال شعكرؼ غالبا، ك تحافع عمى 
، فاألفراد الذيف (2002شقكرة، )مفيـك الذات مف خبلؿ الشعكر بالفكقية عمى اآلخريف 

يككف ليـ اتجاىات معينة حياؿ مكاقف معينة يككنكف قادريف عمى الدفاع عف ذاتيـ 
مما ينعكس عمى خفض التكتر ك القمق لدييـ ك العكس صحيح، فاالتجاه يجعل الفرد 
قادرا عمى تقدير المنبيات ك تقييميا في ضكء أىدافو ك اىتماماتو مما يجعمو يستطيع 
تصنيف األفعاؿ ك المكضكعات في البيئة مككنا ميبل لبلستجابة المتاحة ك المبلئمة 

المرتبطة بيذه األشياء، ك ىكذا تمد االتجاىات الفرد بنظرة عامة لمعالـ يرػ مف خبلليا 
اآلخريف ك األحداث بشكل يبرز تصكرا طيبا عف ذاتو مما يعني حماية مفيكمو عف 

 (.97، ص2006جابر، لككيا، ). ذاتو مف التشكيو

 :الكظيفة المعرفية- 3-9

    إذ تمكف االتجاىات الفرد مف فيـ العالـ المحيط بو ألنيا تمده بإطار داللة 
يضفي معنى عمى األحداث الجارية، مما يجعمو قادرا عمى تكقعيا ك بالتالي  (مرجعي)
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يشعر بأنو أكثر كفاءة عند التعامل معيا، ك تقدـ دراسات حديثة الدليل عمى ىذه 
الكظائف، ك بعض ىذه البحكث يدمج كظيفة االتجاه الذرائعية مع كظيفتيا كمصدر 

فاالتجاه ىك الذؼ يسمح بإعطاء . (49، ص2004السيد، فرج، محمكد، )لممعرفة 
معنى سريع لممعمكمات التي ندركيا ك تكجيو السمككات مف المعنى الذؼ أعطاه، فيك 

 .يقـك بتنظيـ التبادالت مع المحيط

 :إضافة إلى ما سبق يمكف إضافة كظائف أخرػ ىي

 .االتجاه يحدد طريق السمكؾ ك يفسره- 

االتجاه ينظـ العمميات الدافعية ك االنفعالية ك اإلدراكية ك المعرفية حكؿ بعض - 
 .النكاحي المكجكدة في المجاؿ الذؼ يعيش فيو الفرد

االتجاىات تنعكس في أقكاؿ الفرد ك أفعالو ك تفاعمو مع اآلخريف في الجماعات - 
 .المختمفة في الثقافة التي يعيش فييا

االتجاىات تيسر لمفرد القدرة عمى السمكؾ ك اتخاذ القرارات في المكاقف النفسية - 
المتعددة في شيء مف االتساؽ ك التكحيد دكف تردد أك تفكير في كل مكقف في كل 

 .مرة تفكيرا مستقبل

 .االتجاىات تبمكر ك تكضح صكرة العبلقة بيف الفرد ك بيف عالمو االجتماعي- 

 ك األشياء ك المكضكعات بطريقة تكاد صاالتجاه يكجو استجابات الفرد لؤلشخا- 
 .تككف ثابتة

االتجاه يحمل الفرد عمى أف يحس ك يدرؾ ك يفكر بطريقة محددة إزاء مكضكعات - 
 .البيئة الخارجية

االتجاىات المعمنة تعبر عف مسايرة الفرد لما يسكد مجتمعو مف معايير ك قيـ ك - 
 (.2008ربحي، )معتقدات 
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    ك عمكما فاف االتجاىات ليا دكر في تحديد سمككاتنا، فيي تؤثر في أحكامنا ك 
إدراكنا لآلخريف، ك كما تؤثر عمى سرعة ك كفاءة تعممنا، ك تساعد أيضا في تحديد 

ك ألف مفيـك االتجاه يمتاز . الجماعات التي نرتبط بيا ك الميف التي سنختارىا مستقببل
 .بقدر مف المركنة ك التي تسمح باستخدامو عمى نطاؽ الفرد ك الجماعة عمى حد سكاء

 : خصائص االتجاىات- 4

      تعتبر االتجاىات محددات مكجية ضابطة منظمة لمسمكؾ االجتماعي، ك يتككف 
. لدػ كل فرد ك ىك ينمك اتجاىات نحك األفراد، الجماعات، ك المكضكعات االجتماعية

ك . فكل ما يقع في المجاؿ البيئي لمفرد يمكف أف يككف مكضكع اتجاه مف اتجاىاتو
ىناؾ إجماع بيف عمماء النفس حكؿ خصائص االتجاىات النفسية االجتماعية، ك التي 

االتجاىات ذات بنية معرفية، ذات قطبيف، جانب ايجابي، ك جانب : - تتمثل فيما يمي
 (.74، ص2007مسمـ، )سمبي، ك محايد 

االتجاه يكتسب مف خبلؿ الخبرات المتراكمة لمفرد، في السياقات النفسية االجتماعية - 
التي يتفاعل معيا، مما يساعد عمى تككيف مخطط اإلطار لتصكراتو أك أحكامو 

السيد، فرج، محمكد، )التقكيمية، ك تصرفاتو نحك مكضكعات عالمو االجتماعية 
 (.48، ص2004

االتجاه يمثل عبلقة بيف ذات الشخص ك بيف مكضكعات محددة، فميس ىناؾ اتجاه - 
يتككف في فراغ، ك إنما يتككف االتجاه نحك مكضكعات متجسدة في أشخاص، أك 

 (.91، ص1999عطكة، )أشياء، أك نظـ معينة 

فبعض االتجاىات . تختمف االتجاىات ك تتفاكت في كضكحيا ك قكتيا ك جمكدىا- 
قكية، ك بعضيا ضعيف، ك بعضيا غير قابل لمتغيير ك التبديل، ك بعضيا نمطية 

 (.253، ص2000معكض، )جامدة ثابتة يصعب تغييرىا 

 . االتجاىات النفسية تتميز بالثبات ك االستمرار النسبي مع إمكانية تعديميا ك تغييرىا- 
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 .االتجاه ليس مكقفا عابرا، فيك يمثل عبلقة مستقرة بيف الذات ك مكضكعات محددة- 

االتجاه النفسي ال يتككف بالنسبة لمحقائق الثابتة المقررة، بل يككف دائما حكؿ - 
 .مكضكعات مثيرة لمجدؿ أك محل خبلؼ

كثيرا ما يعتقد أف االتجاىات ىي اآلراء، فيمكف لآلراء أف تعبر عف االتجاىات، لكف - 
ىذا ال يحصل دائما، ألف الرأؼ ال يكشف حقيقة اتجاه االنساف، فقد يككف رأيو مخالفا 
ألفعالو ك أقكالو، فيجب دائما الربط بيف أقكاؿ الفرد ك أفعالو ك بحث العبلقة بينيما 
لمكشف عف االتجاىات الحقيقية، ك ىذا ال يعني أف االتجاىات يعبر عنيا بأفعاؿ 

 .صحيحة دائما

تنكع العناصر ك األجزاء التي يتككف منيا ليس االتجاه فحسب إنما كل مككف فيو، - 
فالمككف المعرفي يتضمف معارؼ جزئية تميز مكضكع االتجاه عف غيره، كذلؾ تتعدد 

السيد، فرج، محمكد، )انفعاالت الفرد نحك ذاؾ المكضكع مف تقبل ك تقدير ك فضكؿ 
 (.48، ص2004

 .يتككف االتجاه مف عناصر معرفية، ك عناصر كجدانية، ك عناصر نزكعية- 

 .قد تككف شعكرية أك الشعكرية- 

 .يتميز االتجاه بالذاتية أكثر مف المكضكعية- 

، 2006جابر، لككيا، )االتجاىات النفسية االجتماعية قد تككف محدكدة أك عامة - 
 (.95ص

 :النظريات المفسرة لبلتجاىات- 5

    إف دراسة االتجاىات تعتبر مف المكاضيع اليامة في عمـ النفس االجتماعي، إذ 
أنيا تمعب دكرا ىاما في المكاقف االجتماعية التي يتفاعل معيا الفرد، ك تؤثر في 
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ك قد تعددت المحاكالت لمتكصل إلى نظرية متسقة، تفسر تككيف . عبلقتو باآلخريف
 :االتجاىات النفسية االجتماعية، سنكرد البعض منيا فيما يمي

 :نظرية االشراط ك التعزيز- 5-1

    تقـك ىذه النظرية عمى افتراض أساسي ىك أف االنساف يتعمـ االتجاىات بنفس 
الطريقة التي يتعمـ بيا العادات، فكما يكتسب الناس المعمكمات كالحقائق يتعممكف 

ك تتككف االتجاىات ك تتطكر . المشاعر ك القيـ المرتبطة بيذه المعمكمات ك الحقائق
فذىب . الترابط ك التقميد ك التعزيز: تبعا ليذا المنظكر عف طريق ثبلث عمميات ىي

إلى أف االتجاىات تتشكل نتيجة لعممية التعمـ المعزز خبلؿ تفاعل  (Skinner)سكنر
فيفسراف االتجاىات بمغة  (Dollard & Miller)الفرد مع اآلخريف أما دكالرد ك ميممر 

تعميـ االستجابة مف مكضكع مثير معيف إلى مكضكع " المثير ك االستجابة عمى أنيا
فيشير إلى أف االتجاىات ما ىي إال  (Mowrer)أما ماكرر ". مثير آخر مشابيا لو

 (.2006بركات، حسف )ركابط بيف المثير ك االستجابة تتشكل عف طريق التعمـ 

 :النظرية الكظيفية- 5-2

    إف المحكر األساسي ليذه النظرية ىك المككف اإلدراكي لبلتجاه النفسي ك ىك 
 (.112، ص2006جابر، لككيا، )المجاؿ الذؼ يقع فيو مكضكع االتجاه 

   تفترض ىذه النظرية أف الفرد يتبنى االتجاىات التي تناسب حاجاتو، ك تؤدؼ لو 
كظائف معينة، إذ يسعى الفرد لمحصكؿ عمى أقصى مكافأة ك أقل عقاب مف البيئة 

الخارجية، ك ينمي الطفل اتجاىات ايجابية نحك المكضكعات المرتبطة بإرضاء 
حاجاتو، ك ينمي أخرػ سمبية نحك المكضكعات المرتبطة باإلحباط ك العقاب، 
كما أف . فاالتجاىات كسائل لمكصكؿ إلى ىدؼ مرغكب، أك تحاشي آخر غير مرغكب

لبلتجاىات كظيفة دفاعية تمد الفرد بالطرؽ التي يحمي بيا نفسو، ك تمده بالطرؽ التي 
 (.102- 101، ص ص 2004السيد، فرج، محمكد، )يقمل بيا مصادر قمقو 
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 :نظرية التنافر المعرفي- 5-3

أف األشخاص يسعكف دائما إلى تحقيق االتساؽ داخل  (Festinger)       يرػ فستنجر
أنساؽ معتقداتيـ مف جية، ك بيف معتقداتيـ ك سمككيـ مف جية أخرػ، ك مع ذلؾ 

يككف ىناؾ تنافر داخل أنساؽ معتقدات معظـ األشخاص، كما يكجد تنافر بيف بعض 
فعندما يمتد ىذا التنافر إلى أشياء تمثل أىمية . عناصر أنساؽ معتقداتيـ ك سمككيـ

بالنسبة لؤلفراد، تنشأ لدييـ حالة مف عدـ االرتياح، يطمق عمييا فستنجر اسـ التنافر 
المعرفي، ك ىذا التنافر يمثل قكة ضاغطة، مثيرة لمتكتر، تدفع الفرد إلى أف يخفض مف 
إحساسو بو أك التخمص منو، ك ال يتحقق ذلؾ إال بتكافر االتساؽ بيف أنساؽ المعتقدات 

 (.103، ص1999عطكة، )لديو ك بيف صكر السمكؾ المتصمة بيا 

 :نظرية المجاؿ- 5-4

الذؼ يرػ أف أفكارنا  (Lewin)       ترجع أصكؿ ىذه النظرية إلى العالـ كيرت ليفيف 
ك معتقداتنا ك تصكراتنا تكجد في مجاؿ حيكؼ نشط، ك ىي تضغط الكاحدة منيا عمى 
األخرػ مف أجل التغيير فإذا لـ تتكامل أك تتناسب فكرتاف، أك اعتقاداف، أك تصكراف 

لدػ الفرد فإف حالة مف القمق ك التكتر تصيبو ك الذؼ يجد نفسو بالتالي مدفكعا 
بالرغبة إلعادة االنسجاـ المفقكد، فاالتجاىات مف كجية ىذه النظرية تتغير نتيجة 
لتكاجد الفرد في مكاقف تتعارض فييا دكافعو ك حكافزه، فينشأ عف ذلؾ لديو صراع 

يظير عمى شكل تكتر، يجد نفسو الفرد أف يختار أكثر االستجابات فائدة بالنسبة لو 
 (.2006بركات، حسف، )فيتجو نحكىا 

 :نظرية التعمـ االجتماعي- 5-5

أف االتجاىات تتككف كفقا لعممية التعمـ  (Walters)      يؤكد باندكرا ك كلترز
بالنمذجة، ك ىي العممية التي مف خبلليا يبلحع الشخص أنماط سمكؾ اآلخريف، ك 
يككف فكرة عف األداء ك نتائج األنماط السمككية المبلحظة، بمعنى أف يككف ىناؾ 
شخص فعمي يككف سمككو قدكة يقتدػ بو لمف يبلحظو، أؼ أف الفرد قد يتعمـ في 
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مكقف ما سمكؾ ما حتى ك لك لـ يظير ىذا السمكؾ المتعمـ مف خبلؿ المبلحظة 
بصكرة فكرية، ك لكنو يؤدؼ ىذا السمكؾ في ظركؼ مستقبمية بصكرة ال نستطيع معيا 

- 170، ص ص2000أحمد، )إال أف نستنتج بأنو قد تعمـ بالفعل مف المكقف السابق 
171.) 

ك  (...الرفاؽ، المدرسة)ك تركز ىذه النظرية عمى دكر األسرة ك المحيط المباشر 
كسائل اإلعبلـ في تككيف االتجاىات ك تعزيزىا عف طريق المكافأة، القبكؿ، ك 

 .االستحساف االجتماعي

 :تككيف االتجاىات- 6

 :مككنات االتجاىات- 6-1

     كاف االعتقاد السائد لفترة طكيمة أف االتجاه ذك طبيعة بسيطة، ك أنو ذك بعد كاحد 
إال أف ىذا االعتقاد لدػ الباحثيف تغير اآلف بعد الدراسات الكثيرة التي أجريت حكؿ 

ك التي أكدت نتائجيا أنو ذك بناء مركب مف أربعة عناصر أساسية تتفاعل مع . االتجاه
، 2006جابر، لككيا، )بعضيا البعض لتعطي الشكل العاـ لبلتجاه النفسي 

 :، ك ىذه العناصر تتمثل فيما يمي(100ص

 : المككف اإلدراكي- 6-1-1

يمثل أساسا عاما لبقية المككنات، فيك جممة المثيرات المساعدة لمفرد عمى إدراؾ    
مختمف المكاقف ك تحديد ردكد أفعالو إزاءىا، ك قد يككف اإلدراؾ حسيا عندما تتككف 

االتجاىات نحك المممكسات ك قد يككف اجتماعيا عندما تتككف االتجاىات نحك المثيرات 
 (.  2010بكمعراؼ، )االجتماعية ك األمكر المعنكية 

 :المككف المعرفي- 6-1-1

    ك يتككف مف مجمكعة مف األفكار، كالمعتقدات، ك الحقائق المكضكعية، ك 
العمميات اإلدراكية التي تتعمق بمكضكع االتجاه، التي عمى أساسيا يتحدد مكقف الفرد 
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، ك تنتقل ىذه األفكار ك الحقائق عف (220، ص1998أبك جادك، )ك رأيو نحكه 
 .طريق التمقيف أك الممارسة المباشرة

 :المككف االنفعالي- 6-1-2

     يشير إلى مشاعر الحب ك الكراىية التي يكجييا الفرد نحك مكضكع االتجاه، فقد 
يحب الفرد مكضكعا ما فيندفع نحكه، ك يستجيب لو عمى نحك ايجابي، في حيف قد 

 . يكره مكضكعا آخر فينفر منو ك تككف استجابتو نحكه سمبية

 :المككف السمككي- 6-1-3

     يشير إلى ميل الشخص أك االستعداد لبلستجابة نحك مكضكع االتجاه، أؼ نياتو 
أك مقاصده السمككية، أك ما يقرر الفرد أنو سيفعمو أك يقـك بو نحك مكضكع االتجاه 

، فيك جممة التعبيرات ك االستجابات الكاضحة المقدمة مف الفرد في (2007المحاميد،)
 .مكقف ما بعد إدراكو ك معرفتو ك انفعالو في ىذا المكقف

 : شركط تككيف االتجاىات- 6-2

    عند الحديث عف تككيف االتجاىات فينبغي التأكيد عمى أف االتجاىات حصيمة تأثر 
الفرد بالمثيرات العديدة التي تصدر عف اتصالو بالبيئة ك أنماط الثقافة ك التراث 

الحضارؼ لؤلجياؿ السابقة ك التنشئة االجتماعية التي يمر بيا الفرد، لذا فيمكف القكؿ 
ك ىناؾ عدد مف العكامل الكاجب . بأف االتجاىات مكتسبة ك ليست فطرية أك مكركثة

تكافرىا جميعا حتى يتككف االتجاه النفسي، ك يمكف تحديد الشركط البلزمة لتككيف 
 :االتجاه عمى النحك التالي

 :حدة الخبرة- 6-2-1

    فالخبرة التي يصاحبيا انفعاؿ حاد تساعد عمى تككيف االتجاه أكثر مف الخبرة التي 
ال يصاحبيا مثل ىذا االنفعاؿ، فاالنفعاؿ الحاد يعمق الخبرة ك يجعميا أعمق أثرا في 
نفس الفرد ك أكثر ارتباطا بنزكعو ك سمككو في المكاقف االجتماعية المرتبطة بمحتكػ 
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ىذه الخبرة ك بيذا تتككف العاطفة عند الفرد ك تصبح ذات تأثير عمى أحكامو ك 
 (2010بكمعراؼ، ).معاييره

 : تكرار الخبرة- 6-2-2

    ليس مف المنطق أف يككف االنساف اتجاىا معينا، ايجابيا كاف أـ سمبيا نحك ظاىرة 
ما بناء عمى خبراتو المحدكدة الضيقة حكؿ ىذه الظاىرة، فيجب أف تتكرر الخبر بكثرة 
. عمى فترات زمنية غير متباعدة حتى يمكف تككيف االتجاه خبلؿ مراحل تككينو الثبلث
فمثبل يككف االنساف اتجاىا ايجابيا نحك مجتمع مغترب فيو إذا سمح لو أفراده باإلقامة 
بينيـ ك أف يككف جار ليـ كصكرة متكررة في كل مرة ينتقل فييا مف منطقة سكنية إلى 

 .أخرػ 

 : تكامل الخبرة- 6-2-3

    ليس مف المعقكؿ أف يعمـ االنساف خبراتو السارة أك المؤلمة في مكقف اجتماعي 
كاحد المرتبط بظاىرة معينة، حتى لك كانت ىذه الخبرات متكررة فيو، عمى بقية 

فيجب أف .  غير المتشابية معو ك المرتبطة بنفس الظاىرةػالمكاقف االجتماعية األخر
تتكامل خبرات الفرد في جميع المكاقف االجتماعية المتباينة التي يمر بيا ك تتعمق 

فمثبل يككف . بظاىرة معينة حتى يتككف االتجاه بالشكل االيجابي أك بشكمو السمبي
االنساف اتجاىا إيجابيا نحك مجتمع معيف مغترب فيو إذا كجد تقببل لو مف أغمب أفراده 
في أؼ مكاف يذىب إليو سكاء أكاف ذلؾ في نطاؽ الجيرة السكنية، في نطاؽ الزمالة 

في الدراسة ك العمل، في أماكف التسكيق ك الترفيو، في دكر العبلج ك العبادة، ك حتى 
عمى مستكػ المصاىرة ك الزكاج، ك يككف االنساف اتجاىا سمبيا نحك ىذا المجتمع إذا 
كجد رفضا لو ك نبذا مف أغمب أفراده في أؼ مكاف يذىب إليو، مما يجعمو يشعر بأنو 

شخص غير مرغكب فيو في أماكف السكف، ك العمل، ك الدراسة، ك التسكيق ك الترفيو، 
، ص 2006عمر، )ك العبادة، ك العبلج، ك بالتالي ال يجكز لو مصاىرة أؼ منيـ 

 (.  175- 174ص
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 : تمايز الخبرة- 6-2-4

   إف أؼ اتجاه نفسي يتككف عند الفرد نحك ظاىرة ما يختمف بالضركرة عف اتجاىو 
فقد يككف االنساف . النفسي نحك ظاىرة أخرػ، ك يتمايز عنو في جميع خصائصو

اتجاىا عاما مكجبا نحك ظاىرة معينة، بينما يككف اتجاىا عاما سالبا نحك ظاىرة أخرػ 
في نفس المجتمع الذؼ يعيش فيو، ك مف ثـ يتمايز اتجاىو النفسي االيجابي نحك 

 .الظاىرة األكلى عف اتجاىو النفسي السمبي نحك الظاىرة الثانية

 :انتقاؿ الخبرة- 6-2-5

   إف قكة االتجاه النفسي نحك ظاىرة ما تستمد مف تناقمو بيف الناس ك انتشاره بينيـ 
عمى كافة المستكيات البشرية، مما يجعميـ جميعا يأخذكنو بعيف االعتبار ك يعممكف لو 
. ألف حساب حتى يحقق الغرض مف تككينو ك يحدث التأثير المطمكب في ىذه الظاىرة
فانتقاؿ خبرات الفرد في المكاقف االجتماعية منو إلى غيره كفيل بأف يمفت النظر إلييا 
ك يدعميا بما يحقق تككيف االتجاه النفسي العاـ الذؼ يسكد المجتمع الذؼ تكجد فيو 

 .الظاىرة سكاء أكاف إيجابيا أك سمبيا

 :عكامل تككيف االتجاىات- 6-3

   ال يمكف ألؼ اتجاه نفسي أف ينمك إال إذا تكافرت فيو مجمكعة مف العكامل التي 
 :تسيـ في نمكه ك تطكره، ك مف العكامل المساىمة في تككيف االتجاه ما يمي

 :إشباع الحاجات- 6-3-1

     فالدكافع ك الحاجات تعد قكػ محركة لمفرد، إذ تمعب دكرا ىاما في تككيف ك 
تشكيل اتجاىاتو نحك ظاىرة ما بدفعو لمعمل، ك تحديد استجابة لممؤثرات المحيطة 
فتكجيو نحك األىداؼ ك األشياء المرغكب بيا، لذا فيي تختمف مف فرد آلخر في 

أؼ أف تككيف ك نمك االتجاىات نحك ظاىرة ما يرتبط بما يمكف تحقيقو مف . المجتمع
إشباع لحاجات الفرد، ألف االنساف خبلؿ تفاعمو الدائـ مع عناصر البيئة في سعي دائـ 
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إلشباع حاجاتو مف خبلؿ تفاعبلتو معيا ليحقق االتزاف الذؼ يصبك إليو بناء عمى ما 
بكمعراؼ، )يمكف أك يتعذر إشباعو مف حاجات تبعا الكتسابو لخبرات سارة ك مؤلمة 

2010  .) 

 : األسرة- 6-3-2

    إف األسرة تمثل المحضف الطبيعي ك األساسي لتنشئة الطفل، كما أف عمميا ك 
تأثيرىا يعد جكىريا ك حاسما في بناء شخصية الطفل، حيث أف الطفل سيتمقى خبلؿ 
مختمف تجاربو ما يتماشى مع القيـ ك المعايير التي تـ تثبيتيا لديو في األسرة إلى 
درجة أنو حيف تتعارض عنده معطيات جديدة مع المعطيات المثبتة لديو مف طرؼ 

، ص ص 2007مسمـ، )األسرة فإنو يميل حتما إلى ترجيح ما يتكافق مع قيـ األسرة 
58-59.) 

بالجك السيككلكجي  (Erick Froom) يحمبلف الطفل ما أسماه إيريؾ فرـك ف    فالكالدا
فالكالداف ينقبلف إلى الطفل ما تكاضع . لممجتمع لككنيما يمثبلف قيـ المجتمع المشركعة

ك دكر الكالديف عاـ في تعميـ ك تدريب األطفاؿ . عميو المجتمع مف قيـ ك اتجاىات
عمى كثير مف االتجاىات التي تنقل مف اآلباء إلى األبناء عف طريق عممية التقمص، 
فالطفل يتبنى اتجاىات كالدية بغية االستحكاذ عمى رضائيما ك تحقيقا إلشباع حاجاتو، 
فتشبث الطفل بحب كالديو ك خكفو الشديد مف فقدانيـ يؤدؼ إلى تمثل معايير الكالديف 

 (.245، ص2000معكض، )تجنبا لمقمق الذؼ يسببو فقداف الحب األبكؼ 

ىي الكسيط الرئيسي بيف شخصية "    يرػ ىشاـ شرابي أف العائمة كمؤسسة اجتماعية 
الفرد، ك الحضارة االجتماعية التي ينتمي إلييا، ك أف شخصية الفرد تتككف ضمف 

العائمة، ك أف قيـ المجتمع ك أنماط السمكؾ فيو تنتقل إلى حد كبير مف خبلؿ العائمة ك 
 (.287، ص2007طباؿ، )" تتقكػ بكاسطتيا

 :كسائل اإلعبلـ ك االتصاؿ- 6-3-3
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    أصبحت كسائل اإلعبلـ ك االتصاؿ مف العكامل اليامة ك المؤثرة في تككيف 
االتجاىات االجتماعية ك ال سيما التمفزيكف، نظرا لممزايا العديدة التي يتمتع بيا، ك التي 

تميزه عف غيره مف كسائل االتصاؿ الجماىيرية، فيك يستطيع مف خبلؿ الصكت ك 
الصكرة التأثير مباشرة في اتجاىات األفراد داخل المجتمع، كما أنو يستطيع أف يساىـ 
بدكر كبير في تغيير ىذه االتجاىات أك تعديميا ك تكجيييا طبقا لمتطمبات العصر ك 

 (.2008ربحي، )المجتمع 

   :العكامل الثقافية- 6-3-4

    تمعب العكامل الثقافية المنتشرة في مجتمع ما دكرا كبيرا في تنمية االتجاىات 
إف ما تكفره الثقافة . السائدة فيو ك تطكيرىا في مسارىا االيجابي أك في مسارىا السمبي

مف معمكمات غزيرة تشكل التراث المعرفي لدػ االنساف بكسائطيا المنتشرة في المجتمع 
ك لما كانت المؤثرات الثقافية كثيرة . كفيل بأف يسيـ في تنمية االتجاىات ك تطكيرىا

في المجتمع، فإف ما تقدمو مف معمكمات لمناس قد يككف متضاربا ك متناقضا حيث ال 
تتفق ىذه المؤثرات فيما بينيا عمى الدعكة المكحدة لتنمية اتجاىات متشابية نحك ظاىرة 
معينة بذاتيا، بل قد تدعك إلى تنمية اتجاىات متناقضة بعضيا مع اآلخر نحك الظاىرة 

الكاحدة بما يدفع فريقا منيا إلى اتخاذ المكقف االيجابي، ك الفريق اآلخر إلى اتخاذ 
لذلؾ يجب عمى الفرد أف يختار المكقف الذؼ يتبلءـ . المكقف السمبي مف ىذه الظاىرة

مع إطاره المرجعي لينطمق منو باتجاىو النفسي الذؼ يرتاح إليو نحك ظاىرة معينة 
 (. 177، ص2006عمر، )سكاء أكاف ايجابيا أـ سمبيا 

 :التعرض لمكضكع االتجاه نفسو- 6-3-5

   يكتسب الفرد اتجاىو ال عف طريق تفاعمو مع اآلخريف فقط، بل بعبلقتو المباشرة مع 
مكضكع االتجاه نفسو كذلؾ، فمثبل األمكر التي نتعرض إلييا ك تترؾ فينا ذكرػ حسنة 
يككف اتجاىنا ليا بالقبكؿ، أما األمكر التي نتعرض ليا ك تترؾ فينا ذكرػ سيئة يككف 
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اتجاىنا ليا بالرفض، فالمرأة التي تكره الرجاؿ ك لدييا اتجاه سمبي نحك الزكاج، فيذا 
 (. 103، ص 2006جابر، لككيا، )راجع ربما لتجربتيا المؤلمة مع أبييا أك أخييا 

     في حيف نجد أف االنتظاـ في الدراسة، ك الكصكؿ الى مستكػ معيف مف 
التحصيل، تتبعو عادة خبرات طيبة يمكف أف يككف مصدرىا رضا الكالديف، ك تقدير 
المعمميف، ك اإلحساس بالرضا عف الذات، ك مف ثـ ينشأ اتجاه إيجابي قكؼ نحك 

 (.100، ص 1999عطكة ، )االنتظاـ في الدراسة 

 :   شخصية الفرد- 6-3-6

    تمعب سمات شخصية الفرد دكرا كبيرا في تنمية اتجاىاتو ك تطكيرىا، فاالنساف 
عمكما يميل إلى االتجاىات التي تتجانس ك سمات شخصيتو، مما يجعمو ينمييا ك 

فاإلطار المرجعي لمفرد . يدعـ كجكدىا باستمرار في مكاجية أية اتجاىات مناقضة ليا
الذؼ يمثل شخصيتو ك نمط تفكيره يدفعو الختيار ما يتجانس معو، ك يتماشى مع 

مككناتو مف معمكمات التي أتيحت لو في مجتمعو حكؿ ظاىرة ما لتككف بمثابة األساس 
 .الذؼ يبني عميو اتجاىو نحكىا، سكاء كاف ايجابيا أـ سمبيا

 : طرؽ تككيف االتجاىات- 6-4

    يشير عمماء النفس االجتماعي الى ثبلث طرؽ أساسية ال يمكف إغفاليا عند 
التعرض إلى كيفية اكتساب االتجاىات ك ىي التعمـ بالخبرة، التعمـ بالتقميد، التعمـ 

 :بالتمقيف، ك سيتـ تكضيح الطرؽ الثبلث كما يمي

 : التعمـ بالخبرة- 6-4-1

    ال يعيش االنساف منعزال عف اآلخريف، بل ىك عمى اتصاؿ دائـ بيـ ك تفاعل 
مستمر معيـ مف خبلؿ األنشطة التي يمارسيا في حياتو اليكمية ك في مختمف 

المكاقف االجتماعية التي يمر بيا، ك ال يمكف أف يخرج االنساف مف ىذه التفاعبلت ك 
 .العبلقات االجتماعية دكف أف يكتسب خبرات قد تككف سارة ك قد تككف مؤلمة
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    ك عميو فإف الفرد يكتسب اتجاىاتو ك يككنيا في صكرتيا االيجابية أك في صكرتيا 
السمبية نتيجة لما يتعممو مف خبراتو السابقة في تفاعبلتو ك عبلقاتو االجتماعية مع 

 . مقكمات بيئتو مف أشخاص ك أحداث ك أكضاع

 :(النمكذج)التعمـ بالتقميد - 6-4-2

   ىك نكع مف التعمـ البديل يتـ بالمبلحظة، فعندما يمر الناس بمكقف جديد مثل 
االلتحاؽ بعمل جديد أك االختبلط بجيراف جدد، أك خبرة التمميذ في اليـك األكؿ في 

المدرسة، نجد أف األشخاص الذيف يتعرضكف لممكقف الجديد ينظركف حكليـ ليركا ما 
يفعمو األفراد الذيف يحيطكف بيـ فيبلحظكف سمككيـ ك يتعممكف منيـ السمكؾ المناسب 

 (.251، ص 2000معكض، )

إلى أف االنساف كائف اجتماعي يعيش ضمف  (Bandura)     ك يشير باندكرا 
مجمكعات مف األفراد يتفاعل معيا ك يؤثر ك يتأثر فييا، ك بذلؾ فيك يبلحع سمككات 

ك عادات ك اتجاىات األفراد اآلخريف ك يعمل عمى تعمميا مف خبلؿ المبلحظة ك 
الزغكؿ، ) اآلخريف بمثابة نماذج يتـ االقتداء بسمككاتيـ ءالتقميد، حيث يعتبر ىؤال

 (.126، ص 2003

 :التعمـ بالتمقيف- 6-4-3

     تتمثل عمميات التمقيف في نقل اآلراء ك األفكار ك المشاعر ك األحاسيس نحك 
مكضكع معيف، سكاء أكانت ايجابية أك سمبية، مف فرد أك جماعة إلى فرد آخر أك 

مجمكعة مف األفراد بكاسطة تكرار التعبير عف متضمناتيا لفظيا ك غير لفظي، ك مف 
ثـ يكتسب الفرد اتجاىاتو ك يككنيا، ايجابية كانت أـ سمبية، إزاء مكضكع معيف بناء 

عمى ما يتمقنو مف ركايات لفظية ك تعبيرات غير لفظية متكررة متضمنة آلراء ك أفكار 
 (.  172، ص2006عمر، )ك مشاعر ك أحاسيس اآلخريف نحكه 

 :يمر االتجاه في تككينو بثبلث مراحل ىي: مراحل تككيف االتجاىات- 6-5
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 :المرحمة االختبارية- 6-5-1

   ترتبط ىذه المرحمة بنشاط الفرد الدائب في المكاقف االجتماعية التي يمر بيا في 
بيئتو التي يعيش فييا حيث يفحص ك يختبر كل تفاعبلتو الشخصية مع غيره، ك 
عبلقاتو االجتماعية مع المحيطيف بو، ك يراجع كل األحداث التي يشارؾ فييا، ك 

يدرس كل األكضاع التي يككف طرفا فييا، في محاكلة إلدراؾ عناصر بيئتو الطبيعية 
ك االجتماعية، مما يجعمو يكتسب خبرة كبيرة بكل محتكياتيا تككف بمثابة تراث معرفي 
إلطاره المرجعي الذؼ يتبمكر منو تفكيره، ك تنطمق منو مشاعره ك أحاسيسو، ك تسمى 

 (.170، ص2006محمكد عمر، )ىذه المرحمة أحيانا بالمرحمة اإلدراكية المعرفية 

    كىي ككف االنساف يتصل اتصاال مباشرا بالبيئة التي يعيش فييا فيكتسب الفرد مثبل 
اتجاىا مبدئيا حكؿ األشياء المادية مثل السيارة، المنزؿ، ك يككف ميمو نحك أشخاص 

، 2006جابر، لككيا،  )معينيف، ك بعض القيـ مثل الشرؼ ك البطكلة ك التضحية 
 (.102ص 

 :المرحمة التفضيمية- 6-5-2

 الفرد لؤلمكر المحيطة بو نظرة ثاقبة أك سطحية ك حكمو ة    ترتبط ىذه المرحمة برؤؼ 
عمييا بطريقة مكضكعية أك ذاتية لتحديد ما يعتقد بو ك يرتاح لو فيفضمو عمى غيره ك 

ك تحديد ما ال يقتنع بو ك ال يطمئف لو  فينبذه ك .  يستجيب لو بصكرة إيجابية
حيث يتفاعل الفرد مع المثيرات كفق اإلطار المعرفي الذؼ . يستجيب لو بصكرة سمبية

" المرحمة التقكيمية"ككنو عنيا ك أحاسيسو ك مشاعره حياليا، ك تسمى ىذه المرحمة 
 (2010بكمعراؼ، )

 :المرحمة االستقرارية- 6-5-3

   ترتبط ىذه المرحمة باالستقرار النفسي لمفرد نتيجة لثبكت تفكيره حكؿ تقرير خطكاتو 
اإلجرائية المنعكسة عمى سمككياتو بشكل عاـ، ك التي يعمف بيا عف اتجاىاتو نحك 
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مكضكع معيف بصكرتيا النيائية، سكاء أكانت ايجابية أـ سمبية، بناء عمى اختياره 
المفضل لؤلمكر التي يعتقد فييا ك يرتاح إلييا مف تراثو المعرفي ك إطاره المرجعي، ك 
التي تككف كثيقة الصمة بمكضكع االتجاه، ك مف ثـ يككف االتجاه قد تككف ك تطكر 
حتى كصل الى صكرتو النيائية التي يستقر ك يثبت عمييا، ك تسمى ىذه المرحمة 

، 2006عمر، )بالمرحمة األخيرة، المرحمة التقريرية، أك مرحمة ثبكت االتجاه ك استقراره 
 (.170ص

 :قياس االتجاىات- 7

معمرية، )" عممية تحديد أرقاـ ألشياء أك أحداث كفقا لقكانيف"    يعرؼ القياس بأنو
 : ك ييدؼ قياس االتجاىات إلى ما يمي. (33، ص2007

تزكيد الباحثيف بجكانب تطبيقية تمدنا بالمعرفة في دراسة سمكؾ األفراد ك التنبؤ - 1
 .باتجاىاتيـ المتنكعة ك التعرؼ عمييا

أك . تتيح لمباحثيف التعرؼ عمى درجة كضكح أك غمكض االتجاىات ك درجة قكتيا- 2
 .تطرفيا ك ثباتيا

دراسة العكامل األساسية التي تؤثر في نشأة االتجاىات ك تطكرىا ك استقرارىا، مما - 3
 .يترتب عميو إمكاف تعديل أك تغيير ىذه االتجاىات

دراسة االتجاىات لو فكائد تطبيقية في مجاالت ك مياديف متعددة مثل مياديف - 4
الصناعة ك اإلنتاج ك االقتصاد ك السياسة ك الخدمة االجتماعية ك مجاالت الصحة 

 (.264، ص1999معكض،  )النفسية 

    ك يجب مراعاة عدة اعتبارات معينة عند بناء أؼ مقياس لبلتجاه النفسي بحيث 
تمثل خصائص عامة تميزه عف غيره مف المقاييس النفسية األخرػ، ك يمكف سرد ىذه 

 (214-213، ص ص 2006عمر، ): االعتبارات في النقاط التالية
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يفضل أف يقيس المقياس اتجاه األفراد نحك ظاىرة معينة كاحدة فقط، غير أنو ال - 1
يكجد ما يمنع مف بناء مقياس لقياس اتجاىات األفراد نحك أكثر مف ظاىرة بشرط أف 

 .تحسب االستجابات الخاصة بكل ظاىرة عمى حدة

يجب أف تراعى خصائص األفراد المراد قياس اتجاىاتيـ نحك ظاىرة ما، ك نكعية - 2
 إلى الخصكصية أكثر ؿالمكاقف المرتبطة بيا ألف عممية قياس االتجاه النفسي تمي

منيا إلى العمكمية، ك يتحقق ذلؾ عف طريق المقاببلت الشخصية التمييدية مع 
المفحكصيف، ك اختبار المكاقف االجتماعية المحيطة بيـ بتطبيق بعض األسئمة 

 .مفتكحة النياية

يجب أف يتككف المقياس مف عدد مف البنكد المتناسقة في الصياغة ك الكاضحة - 3
في المحتكػ بحيث يقيس كل بند منيا مفيكما كاحدا يرتبط بمكضكع االتجاه الذؼ يثير 

 .اىتماـ المفحكص ك يدفعو لبلستجابة إليو

حجاب المرأة فرض ديني :" يجب أف يصاغ كل بند في صكرة تقريرية محددة مثل- 4
، ك يفضل أف يصاغ البند بأسمكب انفعالي عاطفي في كثير مف "ك ليس سمككا متخمفا

أفراد "عف البند " أشعر ك كأني غريب بيف أفراد أسرتي"األحياف، فمثبل يفضل البند 
 ".أسرتي ال ييتمكف بي

يجب أف تككف بنكد المقياس كاقعية تمثل حقائق قائمة، ك ليست خيالية تمثل - 5
افتراضات كىمية بحيث يمكف أف يعبر المفحكص عما يحس ك يشعر بو نحكىا فعبل، 
ك ىذا يتكقف عمى مدػ ارتباط المقياس بخصائص األفراد ك المكاقف االجتماعية التي 

 .يمركف بيا في حياتيـ العادية اليكمية

يجب أف يككف المقياس نمطي في بنكده ك أكزانو بمعنى أف يتضمف عمى بنكد - 6
نمطية في الصياغة، فإما أف تصاغ بضمير المتكمـ، أك تصاغ كميا بضمير المخاطب 

ك يجب أف تككف أكزانيا . أك تصاغ كميا بضمير الغائب، أك تصاغ كميا في المصدر
 . نمطية بحيث تتضمف أكزانا متساكية لكل بند ك تحسب بنفس الطريقة لمبنكد كميا
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يجب أف تتميز بسيكلو التطبيق ك التصحيح ك استخراج النتائج بعد اختبار صدقيا - 7
ك ثباتيا ك استخراج معاييرىا التي تحقق تقنينيا في المجتمع الذؼ ستطبق فيو، بما 
يمكف تعميميا عمى قياس االتجاىات المختمفة نحك الظكاىر المتنكعة المنتشرة في 

 .                                                                                                                                                                                                                                                        المجتمع

 :طرؽ قياس االتجاىات- 7-1

 :طرؽ التقدير الذاتي- 7-1-1

     تعد طرؽ التقدير الذاتي مف أكثر األساليب شيكعا ك استخداما في مجاؿ قياس 
ثـ تطكرت طرؽ التقدير . االتجاىات، فقد استخدـ السؤاؿ التقريرؼ لقياس االتجاىات

الذاتي، فصار يطمب مف الفرد أك األفراد اإلجابة عف عدد مف البنكد التي تتعمق 
ك مف خبلؿ إجابة الفرد عف البنكد، يمكف التعرؼ عمى . بالمكضكع المراد دراستو

- 278، ص ص 2007معمرية، )مكقفو إذا كاف بالمكافقة أك المعارضة أك الحياد 
 :ك أىـ طرؽ التقدير الذاتي ىي. (279

 :(المسافة االجتماعية)طريقة بكجاردكس - 1

    لقد كاف بكجاردكس أكؿ مف اقترح فكرة قياس االتجاىات، ك مازالت طريقتو تطبق 
إلى يكمنا ىذا لمعرفة اتجاه األفراد نحك أجناس معينة، ك بالتالي فيك مقياس مبني 

عمى طريقة التدرج لمعرفة البعد االجتماعي أك المسافات االجتماعية بيف المجتمعات 
المختمفة، ك يتككف ىذا المقياس مف عبارات تعبر عف بعض مكاقف الحياة الحقيقية 

تيدؼ إلى قياس اتجاه الفرد نحك درجة تقبمو أك نفكره مف األجناس، ك يتألف مف سبع 
، ك يتككف مقياسو مف (104، ص2006جابر، لككيا، )كحدات تعبر عف ىذا المكقف 

 (283، ص1993يكنس،  ):الكحدات اآلتية

 .أكافق عمى تككيف عبلقة متينة بيـ عف طريق الزكاج (أ)

 .أكافق عمييـ كأصدقاء في النادؼ الذؼ أنتمي إليو (ب)
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 .أكافق عمييـ كجيراف في الشارع الذؼ أعيش فيو (ج)

 .أكافق أف يشغمكا عمبل مثل عممي (د)

 .أكافق عمييـ كمكاطنيف في بمدؼ (ق)

 .أكافق أف يككنكا مجرد زكار فقط في بمدؼ (ك)

 .أستبعدىـ مف كطني (ز)

 في دراسة لو عف اتجاىات عينة 1926    استخدـ بكجاردكس ىذا االستخبار عاـ 
 مبحكثا نحك عدد مف الشعكب مثل االنجميز ك 1725مف الشعب األمريكي قكاميا 

 ك اإليطالييف ك اإلسبانييف ك الزنكج ك فاأللماف ك الفرنسييف ك الصينييف ك االيرلنديي
ك يكضح الجدكؿ التالي نمكذجا مف . (280، ص 2007معمرية، )الينكد ك غيرىـ 

 . نتائج ىذه الدراسة عمى سبيل المثاؿ

 يبيف نماذج مف قياس المسافة االجتماعية: (1)جدكؿ رقـ 

 (209، ص2006عمر، )

العبارات 
 السبعة

 %النسبة المئكية الستجابات أفراد العينة  لمعبارات 

 األتراؾ الينكد السكيديكف  البريطانيكف 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

93.7 
96.7 
97.3 
95.4 
95.9 
1.7 
00 
 

45.3 
62.1 
75.6 
78.0 
86.3 
5.4 
1.0 

1.1 
6.8 

13.0 
21.4 
23.7 
48.1 
19.1 

1.4 
1.0 

11.0 
19.0 
25.3 
41.0 
13.4 
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7 

 

   ك المبلحع عمى طريقة بكجاردكس أف االستجابات تككف مسطرة تدريجيا نحك القرب 
أك البعد االجتماعي، فاالستجابة األكلى تمثل أقصى درجات القرب ك األخيرة تمثل 

 .أقصى درجات البعد

    ك ىذا المقياس ك إف كاف يبدك سيبل في تطبيقو إال أنو أغفل االتجاىات المتطرفة 
مثل الكراىية الشديدة ك االعتداء ك التعصب عمى أفراد ىذه القكميات ك اكتفى 

 (.266، ص 1999معكض، )باستبعادىـ عف الكطف 

    ك يبلحع عمى مقياس بكجاردكس أيضا أف المسافات بيف كحداتو غير متساكية، 
، ألف مف يرضى 5، 4، 3، 2فمف يكافق عمى الكحدة األكلى يكافق عمى الكحدات 

بمصاىرة أحد أبناء شعب آخر، أك قكمية أخرػ، يقبل انتماءه إلى نفس النادؼ، ك 
 (. 106، ص1999عطكة ، )السكف في نفس الشارع 

 :(المسافات المتساكية)طريقة ثرستكف - 2

 طكر ثرستكف الطريقة السابقة حتى يمكف تحقيق التساكؼ بيف 1929   في سنة 
المسافات االجتماعية، بحيث تصبح المسافة بيف الزكاج ك الصداقة مساكية تقريبا 

 (.58، ص2004السيد، فرج، محمكد، )لممسافة بيف المكاطنة ك الزيارة مثبل 

   ك قد تضمف المقياس عددا كبيرا مف العبارات حكؿ مكضكع معيف، تـ عرضيا أكال 
عمى مجمكعة مف المحكميف لتحديد أؼ مف ىذه العبارات يمثل أقصى درجات 

االيجابية، ك أييا يمثل أقصى درجات الرفض أك السمبية، ك كذلؾ تحديد الكزف النسبي 
لكل منيا بحساب القيمة الكسيطية لترتيب المحكميف ليا عمى تدريج متصل يتراكح بيف 

 درجة أؼ يمثل أحد طرفيو أقصى حاالت التفضيل لمكضكع االتجاه، ك 11صفر ك 
يمثل الطرؼ اآلخر أقصى حاالت الرفض، أما مكضع الكسط فيمثل النقطة المشيرة 
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، 1999عطكة ، )إلى مكقف أك حالة الحياد، كما ىك مكضح في الشكل التالي 
 (.108ص

 يكضح طريقة ثرستكف لقياس االتجاىات: (1)شكل 

 معارض                                 محايد                             مؤيد

            

        0     1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   11  

   ىكذا تصنف العبارات في صمب المقياس، ك تستبعد العبارات الغامضة أك غير 
. ثـ تحدد قيمة كل عبارة أك كزنيا. المبلئمة ك العبارات التي ال يتفق عمييا المحكمكف 

ك تكزع في المقياس بطريقة عشكائية، أؼ يراعى عدـ ترتيبيا ترتيبا تنازليا أك تصاعديا 
ك . حسب أكزانيا حتى ال يستدؿ المفحكص مف الترتيب عمى كزف أؼ عبارة أك أىميتيا
الكزف العالي في العبارة يدؿ عمى االتجاه السمبي، ك الكزف المنخفض عمى االتجاه 

(.                                            267، ص 1999معكض، )المكجب   

    ك يؤخذ عمى مقياس ثرستكف أنو يستغرؽ كقتا ك جيدا كبيريف، ك يحتاج لكقت 
كما قد يتأثر المقياس بالنظرة . طكيل في تطبيقو مما قد يؤدؼ إلى ممل المفحكص

.                    الذاتية لممحكميف خاصة المتطرفيف مما قد يؤثر عمى قيـ األكزاف  

:طريقة ليكرت- 3  

ك في ىذه .  قدـ رنسيس ليكرت طريقة عرفت باسمو لقياس االتجاىات1932    في 
ك . الطريقة يتـ صياغة عدد كبير مف البنكد عف المكضكع المراد قياس االتجاه نحكه

ك يعبر الفرد عف اتجاىو باإلجابة عف كل . البنكد يككف بعضيا ايجابيا ك بعضيا سمبيا
بند مف خبلؿ خمسة بدائل عمى كـ متصل يمتد مف المكافقة الشديدة إلى المعارضة 

.  ، ك الشكل المكالي يكضح ذلؾ(281، ص2007معمرية ، )الشديدة مركرا بالحياد 
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 يكضح طريقة ليكرت لقياس االتجاىات: (2)شكل 

 أكافق بشدة       أكافق             غير محدد         غير مكافق       غير مكافق بشدة

          

، ص ص 1999معكض،  ):    ك تتميز طريقة ليكرت في قياس االتجاىات بما يمي
269 -270)  

.االستغناء عف آراء الحكاـ ك نظرتيـ الذاتية عند بناء المقياس ك تقدير األكزاف- 1  

المقياس أبسط ك أقل تعقيدا مف مقياس ثرستكف فيمكف تحديد درجة المكافقة أك - 2
.المعارضة في كل مكقف مف المكاقف  

يعتمد المقياس عمى التحميل في انتقاء المكاقف األفضل ك األقكػ مف بيف المكاقف - 3
.األكلية  

   إذا فطريقة ليكرت لقياس االتجاىات أسيل مف طريقة ثرستكف إذ ال يحتاج تطبيق 
المقياس إلى جيد كبير في حساب قيـ العبارات أك كزنيا بالنسبة لبلتجاه مكضكع 
القياس، فنستطيع أف نحسب مدػ صبلحية أؼ عبارة عف طريق حساب معامل 

االرتباط بيف استجابات المجيبيف ليا ك بيف درجاتيـ اإلجمالية في المقياس كمو مف 
ناحية أخرػ، كما نستطيع أف نقارف اتجاىات مجمكعتيف مف المجيبيف عف طريق 

المقارنة بيف متكسطات الدرجات اإلجمالية التي يحصل عمييا أفراد كبل المجمكعتيف 
(.                                       2008قكادرية ك آخركف، )في مقياس كاحد   

:ك بعد اإلجابة تتـ عممية التصحيح عمى النحك التالي  

 :تتكزع الدرجات عمى النحك التالي: في حالة البنكد االيجابية- 1

 البدائل أكافق بشدة أكافق محايد أعارض أعارض بشدة
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 الدرجات 5 4 3 2 1

:تعطى عكس درجات البنكد االيجابية، كما يمي: في حالة البنكد السمبية- 2  

 البدائل أكافق بشدة أكافق محايد أعارض أعارض بشدة

 الدرجات 1 2 3 4 5

   كيبلحع عمى ىذه الطريقة أنيا تبيف درجة اتجاه األفراد نحك المكضكعات بدقة، ك 
أما ما يؤخذ . يمكف لمقياس كاحد الكشف عف اتجاىات الفرد نحك مختمف المكضكعات

عمى ىذه الطريقة، أنو يمكف لشخصيف يختمفاف في استجابتيما أف يحصبل عمى نفس 
.                                                        الدرجة الكمية عمى المقياس  

:طريقة جيتماف- 4  

   أساس ىذا المقياس أنو إذا كافق فرد عمى عبارة معينة فيو فبل بد أف يكافق عمى 
العبارات التي تسبقيا، ك يرفض العبارات التي تمحقيا، ك ىنا تكمف دقة ك صحة 

ك درجة الفرد ىي الدرجة التي اختارىا ك التي تفصل بيف الدرجات التي كافق . المقياس
عمييا ك بيف العبارات التي رفضيا، ك في ىذا المقياس إذا حصل شخصاف عمى نفس 

.                                     الدرجة فيذا يعني أنيما قد اختارا نفس العبارات
     ك المبلحع عمى طريقة جيتماف أنيا محدكدة االستعماؿ، تصمح لقياس االتجاىات 
التي يمكف فييا كضع عبارات يمكف تدريجيا ك بالتالي فيك محدكد في االتجاىات التي 

(.107، ص2006جابر، لككيا، ) يقيسيا   

:الطرؽ اإلسقاطية- 7-1-2  

   تعتمد ىذه األساليب عمى تفسير الفرد لمنبو غامض يعرض عميو، ثـ يطمب منو 
كصف ما يراه في ىذا المنبو الغامض، ك تستخدـ عددا كبيرا مف االختبارات ك 

.            التقنيات كبقع الحبر، الصكر، الرسـ، القصص، الجمل الناقصة ك غيرىا  
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:طريقة التداعي الحر- 1  

   تتمثل ىذه الطريقة في التعبير عف كل األفكار التي ترد إلى الذىف دكف حجب ألؼ 
، حيث تشير تداعيات ك خكاطر الشخص (174، ص2005عباس، )فكرة أك تصكر 

المبحكث حكؿ مكضكع ما عف اتجاىو نحك ىذا المكضكع، ك منيا تداعي الكممات، 
حيث يقدـ لمشخص بعض الكممات التي ترتبط باالتجاه مكضكع دراستو ضمف مجمكعة 

جابر، لككيا، )أخرػ مف الكممات ك يطمب منو ذكر أكؿ كممة تخطر عند سماعو ليا 
(.                                                               108، ص 2006  

مف أبرزىا: االختبارات اإلسقاطية- 2  

:اختبار الركرشاخ- 1  

    ك ىك االختبار األكثر أىمية ك استعماال، ك ىك نسبة إلى عالـ النفس السكيسرؼ 
يتككف مف عشر بطاقات ممثمة عف طريق . 1921ىرماف ركرشاخ الذؼ ابتكره سنة 

يطمب مف المفحكص أف . بقع الحبر، ذات أشكاؿ مختمفة، منيا خمس بطاقات ممكنة
فيصف كل ما يراه ك ما يتبادر إلى ذىنو مف انفعاالت ك . يقكؿ ماذا تمثل ىذه البقع

.                                              مشاعر قد تكشف عف بعض اتجاىاتو  

:اختبار تفيـ المكضكع- 2  

 صكرة غامضة، تقدـ لممفحكص الكاحدة تمك األخرػ، ك يطمب منو 31   يتككف مف 
.                     أف يككف قصة عف كل صكرة ك تكضيح ما يبدك لو في الصكرة  

:ردكد الفعل الفسيكلكجية- 7-1-3  

   تكشف االستجابات الفسيكلكجية لمفرد عند رؤيتو لمكضكع االتجاه، أك التفكير فيو، 
أك التعامل معو عف شدة ك درجة اتجاىو نحك المكضكع، ك ىذه االستجابات ك إف لـ 

عمكما فإف . (بالقبكؿ أك الرفض)تمكننا في كثير مف األحياف مف معرفة كجية االتجاه 
أىـ االستجابات التي يعتمد عمييا في ىذا الشأف، معدؿ ضربات القمب، ك ضغط الدـ، 
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ك مدػ تكصيل أك مقاكمة الجمد لمتيار الكيربائي، ك اتساع حدقة العيف، ك تعبيرات 
(.                         110- 109، ص ص 1999عطكة ، )عضبلت الكجو   

:مبلحظة السمكؾ الفعمي- 7-1-4  

    تعتمد ىذه الطريقة عمى مبلحظة السمكؾ الفعمي لمفرد إزاء مكضكع ما، ك مف ثـ 
 إلى العبلقة بيف اتجاه الفرد ك السمكؾ الفعمي اتحديد اتجاىو نحك ىذا المكضكع، استناد

فمثبل يمكف دراسة اتجاىات األفراد نحك الكقاية الصحية مف خبلؿ . المؤكد ليذا االتجاه
االطبلع عمى السجبلت الطبية لمعرفة مدػ مكاظبتيـ عمى الرقابة الطبية ك احتراـ 

.                                                                    مكاعيد الفحص  

    أخيرا نقكؿ أنو تكجد عدة أساليب لقياس االتجاىات تتفاكت في مدػ استعماليا، ك 
ىناؾ طرؽ أخرػ قميمة االستعماؿ كطريقة أكسجكد في تمايز معاني المفاىيـ، تقنية 

.                               عبد السبلـ الشيخ، ك أيضا طرؽ الترتيب ك االنتخاب  

 :مشكبلت قياس االتجاىات- 7-2

: ىناؾ عدة عكامل تؤثر عمى إصدار االستجابة عمى مقياس االتجاه منيا  

 :خصاؿ المبحكث- 1

 كالميل لمظيكر بشكل جذاب اجتماعيا أك الميل لبلذعاف ك قبكؿ كل ما يقدـ لو، ك    
قد تتأثر استجاباتو بالفركؽ الفردية في فيـ البنكد، أك الفركؽ في الخمفية الثقافية التي 

ؼ ذمكقف اؿاؿيحتكـ إلييا الفرد، ك كل ىذه العكامل ىي نتاج تفاعل بيف المبحكث ك 
. المقياس يعبر عنو

  :محددات األداة- 2

ىناؾ العديد مف العكامل التي تؤثر في استجابة المبحكث كأساليب التعبير الفظي،    
 .ك تأثير طريقة صياغة البند عمى فيـ المبحكث لو
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: عكامل مكقف القياس- 3

حيث تؤثر عكامل مكقف القياس ك الظركؼ التي يتـ فييا عمى استجابة المبحكث     
.   عمى المقياس

: ك لمتقميل مف تأثير العكامل السالفة الذكر، يجب مراعاة ما يمي

بناء عبلقة ايجابية مع المبحكث، مف خبلؿ اإللماـ باإلطار المرجعي لو ك تعمـ - 1
ميارات التكاصل االجتماعي، ك إقناعو بأف صراحتو ذات أغراض عممية ك لف تعرضو 

. ألؼ أذػ

. استبعاد المبحكثيف الذيف يتأثركف تأثيرا كاضحا بالعكامل الخارجية- 2

االعتماد في بناء األداة عمى عبارات كاقعية أك أقرب لمكاقع، ك استخداـ ألفاظ - 3
كاضحة تحدد المعنى بسيكلة مما يساعد المبحكث في التعبير عف اتجاىاتو بكاقعية ك 

.  كضكح، ك التأكد مف الخصائص السيككمترية لؤلداة

: تعديل االتجاىات- 8

    تعد عممية تعديل االتجاىات مف أىـ العمميات التي تعنى بيا الجماعات ك 
المنظمات بتركيز مميز، فاألفراد قبل انخراطيـ في أؼ مجمكعة أك كظيفة تككف ليـ 

اتجاىات عدة اتجاه مكاضيع في بيئتيـ، ك بالتالي تككف لدييـ أنماط سمككية متباينة قد 
تتعارض ىذه االتجاىات مع ما ترغب فيو الجماعة اذ لكل جماعة أىدافيا ك تصكراتيا 

 .لما يجب أف يككف عميو سمكؾ أعضائيا

 :ىناؾ العديد مف األساليب لتغيير االتجاىات منيا: أساليب تعديل االتجاىات- 8-1

 :لعب األدكار- 8-1-1
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    ك يتمثل في الشخص حينما يؤدؼ دكرا متعارضا مع فكرة يحمميا أك اتجاىا يتبناه 
س، .الداىرؼ، الكبيسي، ب)ينبثق عنو تغير في اتجاىو لكي يككف متسقا مع سمككو 

 (.125ص 

 :استثارة الشعكر بالذنب- 8-1-2

    فالفرد الذؼ يقترؼ خطيئة في حق الغير يشعر بالذنب ك لديو استعداد لعمل أؼ 
ك تشير الدراسات في ىذا السياؽ إلى أف األفراد . شيء يطمب منو لمتكفير عف خطيئتو

إذا ما شعركا بالذنب فإنيـ يذعنكف لطمب معيف، ك ذلؾ بالقياـ بفعل مكاز لمخطيئة أك 
ك ىكذا يككف . باختيار عقكبة تتناسب مع التصرؼ الذؼ نتجت عنو الخطيئة

 .  االحساس بالذنب أسمكبا فعاال في تغيير االتجاىات

 :تغيير اإلطار المرجعي- 8-1-3

   ك يقصد بو اإلطار الذؼ يشمل معايير الفرد ك قيمو، ك لتغيير اتجاىات الفرد 
 (. 2008أكالد حيمكدة، )يتطمب ذلؾ تغيير في إطاره المرجعي 

 :أسمكب التعزيز- 8-1-4

فاالتجاىات .    ألف االتجاىات مكتسبة فيي تتشكل بفعل التعزيز ك تتغير بغيابو
أما االتجاىات السمبية . االيجابية تتشكل باالطراء ك المدح ك كذا بالمعززات المادية

إال أف التعزيز ال يعد أسمكبا . فتتشكل بإظيار النفكر نحكىا ك كصفيا بألفاظ سمبية
فعاال ألنو يرتبط بشخصية الفرد فيناؾ شخصيات ينجح معيا ىذا األسمكب في تشكيل 

 (.2010بكمعراؼ، )ك عمى العكس، فيناؾ شخصيات ال يجدؼ معيا نفعا . العادات

 :المناقشة ك رأي الجماعة- 8-1-5

     ك تتمثل في أف اتجاىات الشخص تتعزز ك يمكف تبنييا مف قبل الجماعة التي 
 :ينتمي إلييا ىذا الشخص إذا ما تـ
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 .البداية بأسمكب مرف ك معرفة الجماعة أف التغير ىك في صالحيـ- 1

 .دفع الجماعة إلى االتجاه الجديد باستخداـ المناقشة- 2

 (.126س، ص .الداىرؼ، الكبيسي، ب)التشديد عمى قيـ االتجاه الجديد - 3

 :التغيير القسري في السمكؾ- 8-1-6

     قد يحدث تغيير قسرؼ في السمكؾ نتيجة ظركؼ اضطراراية تحتـ عمى األفراد 
 أف بعض الزكجات مف الجنس األبيض "دكيتش ك ككلينز"ك قد كجد . تغيير اتجاىاتيـ

ك البلتي كف يضمرف مشاعر ك اتجاىات عدائية نحك زكجات زنجيات قد تغيرت 
ك ذلؾ الضطرارىف السكف مع . اتجاىاتيف مف مشاعر العداكة إلى مشاعر الكد

 (.260-259، ص ص2000معكض، )الزنجيات في مشركع إسكاف جماعي 

 :كسائل اإلعبلـ- 8-1-7

  ك تتمثل في استخداميا لكحدىا أك مع كسائل أخرػ بيد أف الدراسات العممية 
 :أكضحت

 .أف المذياع أكثر تأثيرا مف أسمكب المعمكمات المطبكعة- 1

 .أف الكبلـ الحي أكثر تأثيرا مف الكبلـ المسجل- 2

الداىرؼ، الكبيسي، )أف لمتمفاز أثارا كبيرة في جذب االنتباه ك في تغيير االتجاىات - 3
 (.126س، ص .ب

 :االتصاؿ المباشر بمكضكع االتجاه- 8-1-8

      فاالتصاؿ المباشر بمكضكع االتجاه يسمح لمفرد بالتعرؼ عمى المكضكع مف 
 .جكانب عديدة، مما يؤدؼ في كثير مف األحياف إلى تغيير اتجاه الفرد نحكه

 :التغيير في مكضكع االتجاه- 8-1-9
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     عندما يحدث تغيير في مكضكع االتجاه ينجـ عنو تغيير في االتجاه، فالشخص 
 .الذؼ يتكلى مركزا كبيرا متميزا فإف اتجاىات اآلخريف نحكه تتغير

 : تأثير رأي األغمبية ك الخبراء- 8-1-10

ك يككف ىذا االقناع عف طريق استخداـ .       يؤثر االقناع في تعديل ك تغيير االتجاه
معكض، )الذيف يعتد بآرائيـ ك يكثق بخبرتيـ " رأؼ ذكؼ الخبرة"أك " رأؼ األغمبية"

 (.       263، ص 2000

 :النظريات المفسرة لتعديل االتجاىات- 8-2

   تعددت النظريات ك المدارس العممية التي عممت عمى تفسير عممية تعديل ك تغيير 
 :ك لعل أبرز ىذه النظريات نجد. االتجاىات

 :النظرية السمككية- 8-2-1

        تفترض ىذه النظرية أف السمكؾ االجتماعي، يمكف فيمو مف خبلؿ تحميل 
المنبيات ك االستجابات، ك كذلؾ أنكاع الثكاب ك العقاب المرتبطة باستجابات الفرد في 

المكقف المعيف، ك أف عمميات تغيير االتجاىات تعتمد عمى نفس آليات ك عكامل 
تككينيا، ك أف اتجاىات الفرد تتغير إذا كانت الدكافع لديو لتعمـ استجابات جديدة، أقكػ 

 .مف دكافعو لمتمسؾ باتجاىاتو الراىنة

       ك يقكؿ أصحاب ىذه النظرية بكجكد ثبلث متغيرات ىامة يتحدد في ضكئيا 
، ك الفيـ، ك االنتباهمدػ قابمية التغير التجاه الفرد نحك المكضكع المعيف، ىي 

ك يمكف تكضيح العبلقة فيما بيف ىذه المتغيرات الثبلثة كمحددات لتغيير . القبكؿ
 (.    111، ص 1999عطكة ، )االتجاه بالشكل التالي 

 يكضح خطكات تغيير االتجاه حسب المنظكر السمككي: (3)   شكل 

    (تغيير االتجاه)المثير     االنتباه       الفيـ       القبكؿ      االستجابة 
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 :نظرية االيحاء البلشعكري - 8-2-2

       ك تقـك ىذه النظرية عمى فكرة النشاط البلشعكرؼ عند الفرد ك إمكانية استخداـ 
ىذا النشاط في تعديل االتجاه ك خاصة مف حيث المككف االنفعالي، ك ما يحدث في 
 .ىذه النظرية ىك تكجيو مجمكعة مف المثيرات اليامشية حكؿ ىدؼ التعديل المطمكب

      ك تتصف ىذه المثيرات بإحداث درجة عالية مف االنفعاؿ عند الفرد ك مف ثـ 
يحدث تعديل في المككف االنفعالي لمفرد بالدرجة األكلى ك يمي ذلؾ إحداث التعديل 

 (.111، ص 2006جابر، لككيا، )المطمكب في االتجاه النفسي لمفرد 

 :نظرية التنافر المعرفي- 8-2-3

       تقـك عمى فكرة المعرفة المطردة، أؼ مجمكعة مف المعمكمات تطرد مجمكعة 
ك ألف المككف المعرفي أحد مككنات االتجاىات، فالتغيير في ىذا . أخرػ لتحل محميا

ك ىكذا يتـ تغيير االتجاه . المككف ينجر عنو تغيير في المككنيف االنفعالي ثـ السمككي
تبعا لممعمكمات الجديدة الكاردة ك تبعا لحالة االستقرار النفسي لمفرد، فكمما كانت 

ك كمما اقتربت المعرفة . المعمكمات منطقية ك مكضكعية، كمما كاف ىناؾ تغيير لبلتجاه
 .الجديدة مف قيـ ك معايير الفرد كمما أمكف تعديل االتجاىات

 :نظرية القير السمككي- 8-2-4

       ك تقـك ىذه النظرية عمى فكرة قير سمكؾ الفرد ك تعديمو قسرا، بمعنى أف يتـ 
ك قد . التعديل أكال في المككف السمككي لبلتجاه، ك بالتالي يتـ التعديل في االتجاه ذاتو

كانت ىذه النظرية نتاج الممارسات البلانسانية في معسكرات االعتقاؿ ك معسكرات 
 (.112-111، ص ص 2006جابر، لككيا، )أسرػ الحرب 

 :النظرية الكظيفية- 8-2-5
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       تقـك عمى تعديل مككنات االتجاه األربعة بطريقة متكازنة حيث يتـ تعديل 
المجاؿ االدراكي الذؼ يقع فيو مكضكع االتجاه، ثـ تتعدؿ مدركات الفرد ك إدراكاتو نحك 

 :ىذا المكضكع بناء عمى مبدأيف

 .انتظاـ المجاؿ المدرؾ، أؼ كجكد متكازف لعناصر المجاؿ- 1

 .تكامل المجاؿ، أؼ تناسق األكضاع بالنسبة ليذه العناصر- 2

        ك بعرض مكضكع االتجاه بصكرتو المعدلة عمى الفرد، ك إدخاؿ مجمكعة 
المعارؼ ك المعمكمات المناسبة لمصيغة االدراكية الجديدة مع حدكث درجة مناسبة مف 

 .االنفعاؿ جراء المعمكمات ك المعارؼ المقدمة، فإننا نتكقع تعديل سمكؾ الفرد
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 :العنف تعريف -1

 :لمعنف المغكي  التعريف -1-1

 التعنيف ك بشدة، الشيء أعنف ك الرفق، قمة ك باألمر الخرؽ " بأنو لغكيا تعريفو تـ

-ع) الجذر مف العربية المغة في عنف فكممة (.2008 الشيراني،) "المـك ك التقريع ىك
 ك أمره في رقيقا يكف لـ اذا عنيف، ىك ك بو الرفق قمة ك باألمر الخرؽ  ىك ك ،(ؼ-ف

 (.2002 قبي،) قسكة ك بشدة أخذه عنافة ك عنفا عميو ك بو عنف

 :لمعنف االصطبلحي التعريف -1-2

 :النفسي التحميل ك النفس عمـ مكسكعة تعريف -1

 سمكؾ عادة ىك ك اإلكراه، ك القير ك العدكاف ك بالقسكة المشكب السمكؾ :"ىك العنف     

 صريحا استثمارا العدكانية الطاقات ك الدكافع فيو تستثمر التمدف ك التحضر عف بعيد

 إلكراه القكة استخداـ ك لممتمكات التدمير ك التكسير ك لؤلفراد التقتيل ك كالضرب بدائيا

 مف بيا الخركج يمكف مبلحظة أىـ لعل ك ،(64 ص ،2000 الزىراني،) قيره ك الخصـ

   .المادؼ العنف عمى يركز أنو التعريف  ىذا

 O.M.S العالمية الصحة منظمة تعريف -2

 القدرة، أك المادية لمقكة المتعمد االستعماؿ"ىك فالعنف العالمية الصحة منظمة حسب      

 آخر شخص ضد أك نفسو ضد الشخص قبل مف ليا، الفعمي االستعماؿ أك بالتيديد سكاء

 مكت أك إصابة حدكث رجحاف أك حدكث إلى يؤدؼ بحيث مجتمع، أك مجمكعة ضد أك

 ص ،2005 العالمية، الصحة منظمة ) "الحرماف أك النماء سكء أك نفسية إصابة أك
11.) 

 الفعل اقتراؼ عند العمد بصفة العالمية الصحة منظمة استخدمتو الذؼ التعريف يرتبط  

 غير الحكادث التعريف مف يخرج بذلؾ ك يحدثيا، التي النتيجة عف النظر بغض بذاتو،
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 ص ،2002 العالمية، الصحة منظمة ) الحرائق ك المركر إصابات كمعظـ المقصكدة،
5.) 

 :التير عمر مصطفى تعريف -3

 ابتغاء البدني ك المادؼ القسر لكسائل القانكني غير االستعماؿ" بأنو العنف يعرؼ     

 ك التكتر معنى يحمل النفسية جكانبو في أنو عمى جماعية أك شخصية غايات لتحقيق
 عسكس، بريغت) "كثيرة عكامل الجماعة أك الفرد داخل تأجيجيا في تسيـ االنفجار

 المادؼ الشرعي غير العنف إلى إشارة فيو أف التعريف ىذا عمى حع يبل مما ك (.2008

 .الجسدؼ ك

 :أركف  ريمكف  تعريف -4

 تحرميـ أف تحاكؿ ك اآلخريف حرية في خطيرة بصكرة تدخل مبادرة كل" ىك العنف     

 مشركع مف أداة أك كسيمة إلى اآلخر بتحكيل ينتيي ك التقدير ك الرأؼ ك التفكير حرية مف

 مف ،(215 ص ،2007 كنزاؼ، ) كفء ك حر كعضك يعاممو أف دكف  يكتنفو أك يمتصو

  .اآلخريف لحرية مصادرة ىك العنف أف نجد التعريف خبلؿ

 :بدكي  زكي أحمد تعريف -5 

 مطابق غير أك مشركع غير استخداما القسكة أك الضغط استخداـ " ىك العنف      

 ىذا إف ،(8 ص ،2011 بكسعدية، ) "ما فرد حرية عمى التأثير شأنو مف لمقانكف 

  .اآلخريف حرية مف يحد مما الشرعي غير العنف إلى يشير التعريف

 :رضكاف جميل سامر تعريف -6

 آخر، بشخص األذػ شخص فيو يمحق حادث أك جسدؼ فعل عف عبارة ىك"      

 يقصد ك .باآلخر الجسدية الجراح أك األلـ إلحاؽ بقصد جسدية قسر أدكات باستخداـ

 جراح إلى تؤدؼ أف يمكف التي ،(صدـ ضرب،) القسرية التصرفات أشكاؿ كل بالعنف

 رضكاف،) "العنف مف خاصا شكبل االىانات ك التأنيب ك التيديد أنكاع كل تعد ك .جسدية
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 ك المادؼ العنف إلى يشير أنو التعريف ىذا عمى يبلحع مما ،(276 ص ،2002
 .المعنكؼ 

  :الشامي تعريف -7

 التيديد أك القكة استخداـ يتضمف قكلي، أك فعمي سمكؾ كل "بأنو العنف يعرؼ     

 (.2009 الصرايرة،) "اآلخريف أك بالذات الضرر ك األذػ إللحاؽ باستخداميا

 :التالية العناصر الشامي تعريف يتضمف

 .لفظي أك مادؼ عنف :النكع حيث مف -

 .باستخداميا تيديد أك لمقكة استخداـ :العنف نية حيث مف -

 .خارجي مكضكع نحك مكجيا أك الذات نحك مكجيا داخميا يككف  قد :الضرر حيث مف -

 :شعباف خضير تعريف -8

 األذػ إلى المؤدؼ االنساني التفاعل أشكاؿ مف شكل فالعنف" شعباف خضير حسب     

 العنف ىذا أكاف سكاء ك القتل، األحياف بعض في مسببا كمييما، أك الركحي أك الجسدؼ

 "الممتمكات ك الحيكاف ك االنساف نحك مكجيا يككف  ك قصد، غير عف أـ قصد عف
 :مايمي يتضمف أنو خضير تعريف عمى يبلحع مما ك ،(7 ص ،2011 بكسعدية،)

 .نفسي أك /ك جسدؼ :العنف طبيعة حيث مف -

 .إرادؼ ال أك إرادؼ :القصد حيث مف -

 .المادية الممتمكات ك الحية الكائنات يستيدؼ :ىدفو -

 :ريش ىند تعرؼ -9

 أك األفراد ضد مدمرا يككف  قد لجكءا القكة إلى المجكء ىك" العنف أف إلى أشارت     

 دكؿ أك ممتمكات أك أشخاص ضد سكاء تغيير إلحداث مكجيا القانكف  يحظره ك األشياء
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 ضد أضرار مف يتضمنو لما اجتماعيا محـر فعل العنف أف أؼ ،(2011 الركاشدة،)
 .الممتمكات ك المجتمعات ك األفراد

 :دينستيف تعريف -10

 إللحاؽ باستخداميا، التيديد أك القير، ك القكة استخداـ ىك العنف "أف دينستيف يرػ       

 أك قانكنية غير أىداؼ تحقيق أجل مف ذلؾ ك الممتمكات، ك باألشخاص الضرر ك األذػ

 مما ،(4ص س،.ب النزاعات، حل ك لمديمقراطية الفمسطيني المركز) "اجتماعيا مرفكضة

 لمقكة استخداما تككف  قد العنف نية أف إلى اآلخر ىك يشير أنو التعريف ىذا عمى يبلحع

 .الممتمكات ك األشخاص أذية بيدؼ باستخداميا تيديد مجرد أك

 :عكيس سيد تعريف -11

 أك الطبيعة ضد يكجو قد ك بالعداكة، الشعكر كليد عدكاني سمكؾ " بأنو العنف يعرؼ     

 جماعات إلى منتظمة جماعات مف أك منتظمة، جماعات إلى أفراد مف أك أفراد ضد

 (.19 ص ،2007 سميماف، منيب، ) "أخرػ  منتظمة

 في تتمثل اجتماعية، نفسية ظاىرة ىك العنف أف الباحث يستخمص سبق ما خبلؿ مف     

 األذػ ك الضرر إلحاؽ بيدؼ باستخداميا، التيديد أك لمقكة الشرعي غير االستعماؿ

  بالذات

 .رمزيا أك مباشرا معنكيا، أك ماديا التيديد ىذا يككف  قد ك باآلخريف، أك

 :العنف أنكاع -2

 عف يختمف معيارا بعضيـ استخدـ حيث لمعنف، عديدة أنماطا الباحثكف  أكرد لقد     

 ىنا مف ك .العنف نمط ثـ مف ك العنف مفيـك تحديد في بعضيـ استخدمو الذؼ المعيار

   :ىي العنف أنماط أبرز لعل ك العنف تشمل التي األنماط تعددت

 :طريقتو ك العنف أسمكب حيث مف -2-1
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 :المفظي العنف -2-1-1

 يعبر ك آخر كائف بمشاعر يضر مثيرا يحمل ممفكظة صكتية لفظية استجابة ىك ك     

 استفزازىـ بيدؼ اآلخريف أك الذات نحك المكجو النقد ك التيديد ك الرفض صكرة في عنو

 أبك) اإلشارات ك اإليماءات ك األلفاظ بجانب تستخدـ قد ك .بيـ االستيزاء أك إىانتيـ أك

 (.149 ص ،2009 سمرة،

 :الجسدي العنف -2-1-2

 قد ك عادة، عميو أثره يترؾ ك الضحية، جسد عمى االعتداء فيو يتـ الذؼ العنف ىك ك     
 الثقيمة األدكات رمي أك الطعف أك الضرب شكل يتخذ قد ك الحادة، األدكات فيو تستعمل

 القتل نتيجتو تككف  قد أخرػ  أحياف في أك العظاـ في الكسكر إحداث أك الحرؽ  أك

  (.17 ص ،2010االستشارات، ك لمدراسات الخبرة بيت) لمضحية

 :الجنسي العنف -2-1-3

 غير مف الجنسي التحرش أك الجنس، لممارسة الغير استدراج إلى األفراد لجكء ىك ك     

 عمى اإلجبار يعني الذؼ باالغتصاب أشبو العنف مف الشكل ىذا يعد ك شرعي، كجو

 (.2010 آخركف، ك سميماف بني) رغبة غير مف الجنس ممارسة

 :الرمزي  العنف -2-1-4

 يتمتع التي لمقدرة ذلؾ ك التسمطي، بالعنف النفس عمماء يسميو العنف مف النكع ىذا    

 رمزية طرؽ  استخداـ في المتمثمة ك العنف، مف النكع ىذا مصدر ىك الذؼ الفرد بيا

 ىك ك العنف، مف النكع ىذا إليو المكجو لدػ إجتماعية ك عقمية ك نفسية نتائج تحدث

 عف كاالمتناع ليـ االىانة تكجيو أك اآلخريف كاحتقار لفظية غير بطرؽ  التعبير يشمل

 (.2006 المطيرؼ،) العداء لو يكف الذؼ الشخص إلى النظر

 :المباشر العنف -2-1-5



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 لمسمكؾ المثير المكضكع إلى مباشرة عدكانو صاحبو يكجو الذؼ العنف ىك ك      

 .العدكاني

 :المباشر غير العنف -2-1-6

 ليس ك األصمي المكضكع رمكز أحد إلى العدكاف تكجيو فيو يتـ الذؼ العنف ىك ك     

  .(إزاحة) ذاتو المكضكع إلى

 :اإللكتركني العنف -2-1-7

 تحاكؿ ك لو، تؤصل ك العنف تنشر عديدة، مكاقع األنترنت شبكة عمى نجد حيث     

 (.36 ص ،2011 بكسعدية،) الشباب مف كاسعة فئة تجنيد

 :السياسي العنف -2-1-8

 ك بالرمزية، يتميز ك السمطة حكؿ تدكر التي الداخمي العنف أنكاع مف نكع ىك     
 لمقكة الفعمي االستعماؿ في يتمثل ك ،(2005 حنفي،) اإلعبلنية ك اإليثارية، الجماعية،

 أبعاد ك دالالت ليا اجتماعية أىداؼ أك  سياسية أىداؼ لتحقيق باستخداميا التيديد ك

 غير أك المنظـ العمني، أك السرؼ  الجماعي، أك الفردؼ األسمكب شكل تتخذ سياسية

                                                                                    (.2002 قبي،) المنظـ

 :العنف مشركعية حيث مف -2-2

 :المشركع العنف -2-2-1

 عمى الخركج مكاجية في القكة السياسية السمطة استخداـ في الشرعي العنف يتمثل     

 .المجتمع في الشرعية

 :المشركع غير العنف -2-2-2

 حق بالمجتمع النظاـ ك القانكف  يعطييا ال قكػ  جانب مف الممارس العنف ىك ك     

 الحاجات ك الحقكؽ  مف بالمنع ذلؾ ك ،(23 ص ،2004 غانـ،) العنف ممارسة
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 عسكس، بريغت) الدراسة أك الكظيفة مف الحرماف أك األصدقاء، زيارة مف كالحرماف

2008.) 

 :الجماعية أك الفردية حيث مف -2-3

 :الفردي العنف -2-3-1

 الغير نصائح اتباع عدـ ك خاطئة أفكارا اعتناقو في يتمثل ك فرد، بو يقـك الذؼ كىك      

 .المفظي ك الجسدؼ العنف مظاىر بعض اقتراؼ مع بو، المحيطيف ك الزمبلء مف

 :الجماعي العنف -2-3-2

 جماعة بو تقـك العدكاف، عف تعبر التي الظاىرة األفعاؿ بأنو حجازؼ  عزة تعرفو      

 يككف  عندما جماعي بأنو العنف يكصف ك معادية أنيا تدرؾ أك معادية، أخرػ  معينة

 مف محدد ك معيف شخص إلى نسبتيا يمكف ال خمفو تكمف التي الدكافع مجمكعة أك الدافع

 ك التدمير أك البدني باإليذاء األفراد فيو يقـك ذاتي دافع إلى تستند بل الجماعة، أفراد
 ىي بل األفعاؿ، تمؾ في مباشرة مصمحة صاحب الفرد يككف  أف دكف  الحرؽ  ك التخريب

   (.29 ص ،2007 سميماف، منيب،) فعمي شخصي تعبير دكف  ككل الجماعة مصمحة

 :الكمكف  ك الظيكر حيث مف -2-4

 :الظاىر العنف -2-4-1

 .كاقعية ممارسات في ممثبل ظاىرا العنف يككف  ىنا ك      

 :الكامف العنف -2-4-2

 أفعاؿ الرتكاب استعداد لديو الذؼ الشخص يكبتيا مكبكتة عدكانية عف عبارة ىك ك      

 .حيف إلى العنف

 :بيئتو حيث مف -2-5
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 :المدرسي العنف -2-5-1

 طرؼ مف الممارس بالعنف عنو يعبر ك المدرسة، إطار في الممارس العنف فيك      

 مف ك المعمميف، عمى التبلميذ طرؼ مف ك التبلميذ، بيف فيما ك التبلميذ، عمى المعمميف

 (.2008 نكار، بكلحباؿ) المعمميف ك التبلميذ عمى المدرسة إدارة طرؼ

 :األسري  العنف -2-5-2

 بدنيا االعتداء عمى ينطكؼ  ك فييا، آخر فرد صكب األسرة مف فرد يصدره سمكؾ ىك     

 الرغبة أك اإلحباط أك الغضب مكاقف أممتو متعمد، بشكل شديدة، أك بسيطة بدرجة عميو،

 قد ك إتيانيا، مف منعو أك معينة أفعاؿ إتياف عمى إلجباره أك الذات، مف االنتقاـ في
 (.2010 مصطفى،) كمييما أك بدني أك نفسي أذػ إلحاؽ عميو يترتب

 :الزكجي العنف -2-5-3

 بيف اآلف المقبكلة ك الكاقعة العبلقة مف نكع أنو عمى" "TOM KIEWICZ"كيكيز تـك يعرفو     

 أحد أف فييا نجد العبلقة مف نكع إلى فقط تكاممية عبلقة مف يمر أيف (الزكجاف) الطرفيف

 يككف  الطرفيف أحد أف أؼ ،(2007 دشاش،) "اآلخر مف أكثر نفسو يعرؼ الطرفيف

 .الغيرية فقداف ك إنكار إلى يؤدؼ مما باآلخر مقارنة مسيطرا

 :الدكلي العنف -2-5-4

 في يبرز ك الدكؿ بيف فيو الصراع شمكلية عمى يعبر العنف مف آخر شكل ىك ك     

 .اآلخر بعضيا عمى الدكؿ بعض طرؼ مف الحصارات فرض ك حركب شكل

 الحياة مجاالت بتعدد متعددة العنف أنكاع أف نستخمص عرضو تـ ما إلى استنادا     

 عمـ ك النفس كعمـ العنف مكضكع تتناكؿ التي المعرفية لؤلطر تبعا ك االجتماعية،

 .التصنيف في متنكعة معايير إلى تستند التي االجتماع

 :العنف أسباب -3
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 مف كثير بيف متداخمة جذكر لمعنف ألف العنف أسباب يفسر معيف عامل يكجد ال    

 إلى العكامل ىذه مف كاحد عامل يؤدؼ قد ك الثقافية، ك االجتماعية ك البيكلكجية العكامل

 في معا متشاركة كميا أك العكامل ىذه بعض تككف  قد ك العنف، أنماط مف نمط إحداث

 (.11 ص ،2005 العالمية، الصحة منظمة ) ذلؾ إحداث

 في تمخيصيا يمكف عديدة الظاىرة ىذه أسباب أف المجاؿ ىذا في الباحثكف  يرػ  ك     

 :التالية العكامل

 :النفسية ك الذاتية األسباب -3-1

 ك القمق، ك االحباط، ك النفسية، العقد ك العكاطف، ك الغرائز، عمى مبنية ىذه ك     
 بعض إدراؾ إلى الفرد تدفع جسمية نفسية فطرية استعدادات ىي فالغرائز .االكتئاب

 أف ك الشيء، لذلؾ إدراكو عند خاص بانفعاؿ الفرد يشعر أف ك معيف، نكع مف األشياء

 ك العنيف بالفرد ترتبط عكامل أنيا أؼ ،(2009 الصرايرة،) خاصا سمككا نحكه يسمؾ
 السمكؾ أف أؼ العنف، إلى تدفعو التي ك لديو االنفعالية ك النفسية الخصائص إلى تشير

 الفرد، لدػ الشخصية خصائص ك االنفعالي ك النفسي البناء إلى راجعا يككف  قد العنيف

 لدػ االندفاعية ك الذكاء مستكػ  ك العنيف السمكؾ بيف ارتباطا ىناؾ أف الباحثكف  يرػ  ك

 .األفراد

 في تتجمى ك العنف، إلى تدفعو التي ك االنساف، ذات مف تنبع التي الدكافع تمؾ ىي ك     

 :ىما الدكافع مف قسميف

 ك االجتماعية التنشئة لظركؼ نتيجة االنساف شخصية في تككنت التي الذاتية الدكافع -1
 تتكلد النفسية، العكامل لتراكـ نتيجة ك المعاممة، سكء ك كاالىماؿ السيئة الطفكلة لخبرات

 .العنف إلى بالمجكء الماضية الخبرات عف التعكيض إلى النياية في تؤدؼ نفسية عقد
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 مخالفة سمككيات نتيجة نشأت التي ىي ك تككينو، منذ االنساف يحمميا التي الدكافع -2

 العامل إدراج يمكف ك الطفل، عمى تككينيا أثر انعكس مما اقترفكىا قد اآلباء كاف لمشرع

 (.2006 المطيرؼ،) العكامل ىذه ضمف الكراثي

 بيئة ناحية مف السيككلكجية الظاىرة نطاؽ في تدخل العنف ظاىرة أف البعض يرػ  ك      

 الشخصية تبزغ ثـ مف ك خبلليا، مف يتشكل تفاعمو نمط فإف السيككلكجي محيطو ك الفرد

 الشعكر يبدأ ثـ النيائية المحطة لتككف  الخارجية ك الداخمية الصراعات مف االنسانية

 ك الفرد تقدـ أثناء تدريجيا المحكات ىذه تبدك ك بالذات، الكاقعي اإلحساس ك بالكحدة
 دائرة مع تفاعمو نتيجة النضج عدـ أك لمنضج استعدادا إظياره ك العمر مراحل عبر تطكره

 نضج أك الذات نمك يتبمكر ىنا ك العديدة، التجارب ك الخبرات ك الكاسعة األشخاص

 عدـ بقابمية تتسـ أزمة مرحمة كل تتضمف ك متتالية عمرية مراحل خبلؿ مف الشخصية

 ص ،2007دريدؼ، بف) الكامنة الطاقة في زيادة أك تكافق عدـ احتماؿ ثـ مف ك التكيف
135.)  

 :االجتماعية األسباب -3-2

 البنى تعد ك الفرد، سمكؾ تحديد في االجتماعية الظركؼ دكر ينكر أف يمكف أحد ال      

 لما االجتماعي األمف ك االستقرار ترسيخ في تساىـ التي العكامل أىـ مف االجتماعية

 إميل االجتماع عالـ فإف ليذا عناصرىا، مختمف بيف تناسق ك انتظاـ مف بو تتميز

 نقص أف" يرػ  حيث انسجاميا ك كظائفيا تكامل أىمية عمى يركز "E. DURKHEIM" دكركايـ

 ك باألفراد المرتبطة االجتماعية الكظائف بيف االنسجاـ عدـ ك االجتماعي التنظيـ
 مف حالة يعكس مما االجتماعي، التضامف في مؤقتا انقطاعا تسبب الجماعات

 إلى تدريجيا ينتقل المجتمع، جسـ يصيب اجتماعي خمل لظيكر تميد التي ك البلنظامية

    (.2005 فيبللي،)"العنيف الطابع يأخذ أف

 خصكصا ك المجتمع، يحمميا التي الثقافة مع طردا يتناسب الدكافع مف النكع ىذا ك    

 تضاءؿ كمما الكعي، ك الثقافة مف عالية درجة عمى المجتمع كاف فكمما األسرية الثقافة
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 في ذلؾ مف العكس عمى ك الراقية، المجتمعات في ينعدـ حتى الدكافع ىذه دكر

 درجة  باختبلؼ الدكافع ىذه تأثير درجة تختمف إذ المتدنية، الثقافة ذات المجتمعات

                                       (.2006 المطيرؼ،) المجتمع ثقافات انحطاط

 :االجتماعي الضبط فعالية عدـ -1- 3-2

 التي المعايير ك الطرؽ  ك المجتمع، يستخدميا قكة عف عبارة ىك االجتماعي الضبط      

 البنياف سبلمة أجل مف أشكالو، بمختمف سمككيـ في أفراده عمى يفرضيا ك يقرىا

 جعميـ ك االنحراؼ، مف صيانتو ك نظمو ك أكضاعو عمى المحافظة ك االجتماعي

 نظاـ الستمرار المقبكلة ك فييا المرغكب التعميمات ك األنظمة ك بالقيـ يتمسككف 

 القيـ ك لممبادؼء األفراد انقياد عدـ في االجتماعي الضبط ضعف يظير ك .المجتمع

 كالعنف سمبية ممارسات عنو ينجر ما ىذا ك ذلؾ، غير ك السائدة القكانيف ك االجتماعية،

  (.59 ص ،2001 بكسعدية،)

 : الرفاؽ جماعة -3-3-2

 متساكيف أعضاء مف تتككف  المكدة بعبلقات ك بالتماسؾ، تتميز أكلية جماعة ىي ك      

 صبلت تكثيق إلى تؤدؼ التي األسس مف مجمكعة عمى تقـك ك المكانة، حيث مف

   الصداقة

 ك الجسمي، النمك في التقارب ك السكف، تجاكر ك الميكؿ تشابو ك الزمني، العمر كتقارب
 الحاجات الجماعة إشباع األسس ىذه كمف الذكاء، ك العقمية ك التحصيمية القدرات في

 (.2002 العاجز،) ألفرادىا المباشرة

 لجماعة فاالنتماء الشخص، عمى األسرة تأثير عمى يتغمب الرفاؽ جماعة تأثير إف     

 إكسابو خبلؿ مف ذلؾ ك اجتماعيا ك نفسيا الفرد تنشئة في فعاؿ بدكر ك يسيـ الرفاؽ

 الرفاؽ جماعة في الفرد يجد كما جيدة، تفاعل ميارات تعمـ ك جديدة سمككية أنماطا

 يحدث فقد اجتماعية، قيـ ك معايير مف األسرة في تعممو ما الختبار لو المناسب المكاف
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 ك الجماعة قيـ يتقبل ك اجتماعية، ميارات ك قيـ مف  أسرتو داخل اكتسبو بما يضحي أف
 .المرجعي إطاره ىي تصبح

 فالكثير االجتماعية، العدكػ  طريق عف الرفاؽ جماعة تؤثر ك :"عامر مصباح يقكؿ      

 أنفسيـ يجدكف  بل لتبنييا، قصد دكف  أك شعكر، دكف  األفراد يتبناىا السمكؾ أشكاؿ مف

 المبلحظة ك النمذجة عممية تؤدؼ ك معيف، سمككي نمكذج كفق تمقائي بشكل يتصرفكف 

 ص ،2011 بكسعدية، ) "الميكؿ ك اآلراء ك االتجاىات ك القيـ ىذه تعمـ في كبيرا دكرا
60.) 

 ما كثيرا إذ خاصة، أىمية أصدقائيـ الختيار ألبنائيـ اآلباء لتكجيو يجعل ما ىذا ك     
 في الطفل يجد ما غالبا ك االنحرافات، مف مختمفة أنكاع إلى الخاطئة الصداقة تؤدؼ

   .المدرسة أك األسرة في تحقيقو يستطيع ال الذؼ العدكاني لسمككو متنفسا األقراف جماعة

 :األسرية األسباب -3-3

 المختمفة االجتماعية أكساطنا في كاسع بشكل تييمف التقميدية التربية أساليب مازالت      

 الثقافي ك التربكؼ  الكعي مستكػ  لتبايف ك االجتماعية األكساط لتبايف كفقا تتبايف ىي ك

 ىي فاألسرة ،(48 ص ،2008 التككيف، ك التربية مديرية) المختمفة االجتماعية لمفئات

 األىداؼ ك الدـ رابطة بينيـ تربط األبناء ك الزكجة، الزكج، مف المككنة الكظيفية الكحدة

 كذا ك االجتماعية، التنشئة النسل، تنظيـ باإلنجاب، تبدأ كظائف عدة ليا المشتركة،

 األسرية األسباب حصر يمكف ك ،(219 ص ،2007 ، كنزاؼ) االقتصادية الكظيفة

 :فيمايمي لمعنف

 :الخاطئة االجتماعية التنشئة -3-3-1

 بيئتو مع خبلليا مف الفرد يتكافق أك يتكيف التي العممية ىي االجتماعية التنشئة      

 بالشعكر الفرد تمتع عمى تساعد أنيا كما متعاكنا، بو معترفا عضكا يصبح ك االجتماعية

 سميماف، منيب،) الجماعة خير في ييـ متعاكنا قادرا عضكا تجعمو ك االنتماء ك بالقبكؿ
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 الخاصة المعايير ك لمقيـ الفرد تقمص ىي االجتماعية فالتنشئة إذف ،(33 ص ،2007

 .نكاىيو عف مبتعدا ألكامره خاضعا مجتمعو في مندمجا فردا يجعمو مما بجماعتو

 التكازف  اختبلؿ إلى تؤدؼ التي الزائدة الرعاية الخاطئة التنشئة أساليب بيف مف ك       

 ك الرعاية ك االىتماـ مف كبير قدر عمى الطفل حصكؿ نتيجة الشخصية العبلقة نمط في
 ك مبكرة مرحمة في تبدأ عندما ك نحكه كميا تكجو الشخصية فالعبلقات الخدمات، ك الحب
 مف ينسحب ك فقط بذاتو ييتـ الذؼ ك األناني الطفل تككيف إلى تؤدؼ طكيمة لمدة تستمر

 تككف  عندما أما .المحبكب ك المتسمط ىك يككف  أف في يرغب بعدىا ك االجتماعية الحياة

 نمط الحالة ىذه في الطفل لدػ يتككف  ك قصيرة لفترة تستمر أك درجة أقل المشاعر ىذه

 النمط أك بيا يطالب ك الخدمات ك االىتماـ أنكاع كل يتكقع بحيث المدلمة، الشخصية

 بشركط األكامر إعطاء ك سيطرتو فرض إلى يميل الذؼ العنيف ك المستبد العدكاني

  (.281 ص ،1981 حسف،).معينة

 :الطبلؽ -3-3-2

 بيف يجرؼ  بما االرتباط تماـ مرتبطة أخبلقيـ ك األطفاؿ ركح ك جسـ سبلمة إف     

 تأثير فإف إال ك األطفاؿ، عمى ذلؾ ينعكس حسنة الكالديف عبلقة كانت فإذا كالدييـ

 فيترتب ،(130 ص ،2003 الطاىرؼ،) منو البد األطفاؿ عمى الزكجيف بيف العبلقة

 السمكؾ ك التمرد إلى بو تؤدؼ قد ك الطفل شخصية تمس سمبية آثار الطبلؽ عمى

 لدػ سمككية مشاكل إلى تؤدؼ الزكجية المشاكل أف عمى الدراسات نتائج تؤكد ك .العنيف

 ,BIGARS,M)انفعالية مشاكل منيا أكثر -الرشد في المقاكمة ك عدكانية، غضب، – الطفل

ET AL, 1991, P 255.) 

 :نمط العداء لدى الكالديف- 3-3-3

     إف الطريقة التي يتربى بيا الطفل في سنكاتو األكلى ك القائمة عمى إثارة المخاكؼ 
أك انعداـ األمف تؤدؼ إلى تعرض األطفاؿ إلى اضطرابات نفسية ك تأخر في نكاحي 

النمك المختمفة، ك في ىذا يرػ األخصائيكف أف األسر العربية تعاني مف السمطة 
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، ك يمكف أف تظير مظاىر التمسط (220، ص 2007كنزاؼ ، )األبكية الصارمة 
 : فيمايمي

 .أساليب التيديد ك الكعيد التي يمارسيا الكبار عمى الصغار- 1

 .اعتماد اآلباء ك األميات عمى أسمكب الضرب المباشر لؤلطفاؿ- 2

 .األحكاـ السمبية التي يصدرىا األبكيف عمى الطفل- 3

غالبا ما يقـك األبكاف، ك ذلؾ مف أجل خمق نمط مف السمكؾ عمى الطفل - 4
، ص 2008مديرية التربية ك التككيف، )باالعتماد عمى قصص خيالية مخيفة لمطفل 

48  .) 

 :تذبذب آراء الكالديف- 3-3-4

      ك يقصد بو عدـ اتفاؽ الكالديف عمى رأؼ ثابت مما يؤثر عمى تكازف الطفل، 
حيث يشير المختصكف إلى أنو كمما تميز سمكؾ الكالديف بالثبات في معاممة أبنائيـ 

 . كمما كانكا أكثر ابتعادا عف االنحراؼ ك السمكؾ العدكاني

 :تفضيل طفل مف أحد الجنسيف- 3-3-5

      غالبا ما يميل الكالديف إلى أحد األبناء ك تفضيمو عمى بقية إخكتو، مما قد يؤدؼ 
 .إلى تكليد سمكؾ عدكاني مف قبل األبناء نحك أخييـ المفضل

 :األسباب االقتصادية- 3-4

إف العكامل االقتصادية كما ىك معمـك لدػ الجميع تمعب في كل المسائل دكرا       
أساسيا ك بارزا، ك يندر أف نجد مشكمة أك قضية إال ك كاف العامل االقتصادؼ مؤثرا، 

فاألبناء الذيف يؤمف ليـ ذككىـ حاجاتيـ المادية كافة مف طعاـ جيد ك مبلبس ك 
أدكات، يختمفكف تماما عف نظرائيـ الذيف يفتقدكف لكل ىذه األمكر التي تؤثر تأثيرا 
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، ص 2007بف دريدؼ، )بالغا في حيكيتيـ ك نشاطيـ ك أكضاعيـ االقتصادية 
139 .) 

أف سياسة االنفتاح  (1984)      ك قد أكضحت دراسة عمي الديف اليبلؿ 
االقتصادؼ قد أدت إلى التفسخ االجتماعي الذؼ خمق مناخا صالحا لنمك الرأسمالية 

الطفيمية التي تركج لمغريزة دكف العقل، ك تغذؼ بالتالي قيما انحبللية ك ازدكاجية ثقافية 
ك حالة مف االغتراب بيف الشباب، ك التي أدت إلى دفع البعض إلى الفكر المتطرؼ ك 

، ك تتمثل األسباب االقتصادية (37، ص 2007منيب، سميماف، )انتشار العنف 
 :لمعنف فيمايمي

 : انتشار البطالة- 3-4-1

    إف عدـ تكفير مناصب الشغل ك فرص العمل، كفيل بكقكع الفرد في االحباط الذؼ 
قد يؤدؼ إلى العنف، حيث تؤكد الدراسات عمى كجكد عبلقة كثيقة بيف تدني المستكػ 

 .االقتصادؼ ك السمكؾ العنيف

 : الفقر- 3-4-2

    فبل شؾ أف الفقر ك العكز مف األسباب اليامة المكلدة لمعنف، فيك يكلد االنتقاـ ك 
 . يدفع إلى العنف فرديا كاف، أك ضد المجتمع

 :سكء تكزيع الثركات- 3-4-3

   إف التكزيع غير العادؿ لمثركة، يساىـ في إيجاد فئة محركمة ميمشة قد تنفجر في 
 .أؼ لحظة

 : التفاكت الطبقي غير المتكازف - 3-4-4

    حيث ظيرت طبقة مف األثرياء، استغمت األكضاع ك سيطرت عمى الماؿ العاـ، ك 
اتبعت الطرؽ المشبكىة لمكصكؿ إلى مبتغاىا، فصرنا نبلحع اليـك تراجعا كبيرا لمطبقة 
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، 2011بكسعدية، )المتكسطة في مقابل اتساع اليكة بيف الطبقة الدنيا ك الطبقة الغنية 
 (. 63ص 

 :األسباب االعبلمية- 3-5

تحمل ثكرة االتصاالت التي حكلت العالـ إلى قرية صغيرة الكثير مف صكر العنف     
التي تمؤل شاشاتيا ك تتغمغل في نفكس الشباب، كما ك أدت ىذه الثكرة اليائمة في 

االتصاالت إلى انييار التكازف الذؼ كاف يشكمو األب ك األـ داخل المنزؿ ك المدرس 
الركاشدة، )داخل المدرسة ك الشخصية الرسمية ك غير الرسمية داخل الحياة العامة 

2011 .) 

    ك أكدت العديد مف الدراسات في أماكف عدة مف العالـ في مجاؿ التغطية اإلخبارية 
ىيمنة الخبر ك المكضكع السياسي عمى المكضكعات االجتماعية ك الثقافية، ضمف 
تكجو عاـ يكاد يمخص انتقاء األخبار في السياسة، أك كل ما ىك سياسي فيك خبر 

جدير بالتغطية ك المتابعة مف خبلؿ التركيز عمى بؤر التكتر ك مناطق الصراع ك عدـ 
حكؿ نشرة " فايزة خميسي"االستقرار في مختمف أرجاء المعمكرة، فقد أكدت دراسة 

األخبار في التمفزيكف الجزائرؼ ارتباط مديرية األخبار بالمؤسسات السياسية في الدكلة، 
ك التركيز ك بطريقة عمدية عمى بؤر التكتر في العالـ ك تقديـ صكرة سمبية عنو، ك 

حيث " التمفزيكف ك التنشئة السياسية لممشاىديف"حكؿ " حدادي كليدة"كذلؾ دراسة 
أشارت إلى تقدـ المكضكعات السياسية عمى باقي المكضكعات بنسبة بمغت 

 (.2010شطاح، ) 27.24%

    ك أثبتت دراسات أخرػ أف ىناؾ تأثيرا سمبيا لمتمفزيكف مف خبلؿ أفبلـ العنف ففي 
كالية كاليفكرنيا األمريكية كصمت نسبة المراىقيف بيف مرتكبي جرائـ القتل ك العنف 

 بفضل ما يعرضو التمفاز %19ارتفعت ىذه النسبة إلى  (1999)، ك في عاـ 10%
 (.2002العاجز، )األمريكي مف مشاعد لمعنف ك العدكاف ك القتاؿ 

 :األسباب الثقافية- 3-6
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، 2011بكسعدية، )    ساىمت العكامل الثقافية في العنف، ك ذلؾ مف النكاحي اآلتية 
 (:67ص 

سيادة الثقافة السمبية عمى حساب الثقافة اإليجابية، ك ذلؾ مف خبلؿ انتشار ثقافة - 1
 .الميك

 .عدـ إشباع الحاجات الثقافية األصيمة لدػ غالبية الناس- 2

 .تركيز النشاط الثقافي عمى المدف الكبرػ ك إىماؿ المناطق األخرػ - 3

 .عدـ مراجعة المكركث الثقافي ك تصفيتو مف السمبيات المتراكمة- 4

 : األسباب السياسية-3-7

     إف طبيعة ممارسات ك سياسة األجيزة الحككمية مف شأنيا أف تييء التربة 
 :المكاتية لتفاقـ السمكؾ العنيف في الكثير مف المجاالت، ك ثمة أمثمة عديدة لذلؾ منيا

اتباع سياسات اقتصادية مف شأنيا اإلضرار بالجماعات التي تشكل أغمبية - 1
المجتمع كما الحاؿ في سياسات إلغاء الدعـ عف الخدمات الحككمية التي تنتيجيا 

 .بعض الدكؿ في العالـ الثالث إعماال لتكجييات المؤسسات النقدية الدكلية

تضاؤؿ ىامش المشاركة الشعبية الفعالة في العممية السياسية، ك تضييق أك تغييب - 2
 .القنكات الشرعية لمتعبير مما يفسح المجاؿ الستشراء الجماعات السياسية السرية

التضييق عمى جماعات معينة سكاء كانت عرقية أك مينية أك دينية ك التعامل - 3
معيا بصكرة استفزازية تثير لدييا الشعكر بالدكنية ك تدفعيا إما إلى االنعزاؿ عف 

 .المجتمع أك ممارسة بعض صكر التمرد عميو

بطء إجراءات التقاضي عبر مراحميا المتعددة مما يطيل الفترة الفاصمة بيف - 4
ارتكاب الجـر ك إنزاؿ العقكبة، أك بيف المطالبة بالحق ك الحصكؿ عميو، عمى نحك 
يثير لدػ الفرد القناعة بأف األسمكب األمثل لمعاقبة المعتدؼ أك الحصكؿ عمى حقو 
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، ص 1999شكقي، )يكمف في مبادلتو عدكانا بعدكاف أؼ قيامو بتطبيق العدالة ذاتيا 
 (. 343- 342ص 

 : النظريات المفسرة لمعنف- 4

     ال شؾ أف ظاىرة العنف مف االضطرابات االجتماعية التي تحدث بشكل متكرر 
في كثير مف مجتمعاتنا المعاصرة ألسباب كثيرة منيا ما يتعمق بعكامل نفسية ك 

اجتماعية يختص بيا األفراد، ك منيا ما يتعمق بالظركؼ المحيطة بأكلئؾ األفراد، ك 
 نستعرض النظريات األكثر شيكعا ك استخداما التي تناكلت دراسة العنف ك ؼفيما يل

 .حاكلت تفسير السمكؾ العنيف

 : النظرية البيكلكجية- 4-1

    ك ىي النظرية التي ترػ أف العنف أك العدكاف أمر غريزؼ ك أف االستجابات تككف 
 : عادة استجابات حتمية ك القكؿ بأف االستجابة تككف غريزية يعني

 .أف ليا ىدفا محددا ك أف ليا نتائج أيضا محددة- 1

 .أف االستجابة عادة ما تككف مفيدة أك ىامة لمفرد أك لمنكع- 2

أف االستجابة تككف عممية تكيفية لمبيئة المحيطة أؼ أنيا عممية طبيعية ك ليست - 3
 .شاذة

 .أف االستجابة تككف مشتركة بيف أفراد أك أعضاء الجماعة أك النكع- 4

 .أف االستجابة تتطكر بطريقة محددة كمما كبر الفرد- 5

 (. 71، ص 2000الزىراني، )يمكف إبطاليا كفق تجارب محددة لمفرد - 6

    فيذه النظرية تفترض كجكد غريزة عامة لمقياـ بالسمكؾ العنيف لدػ االنساف ك في 
إلى كجكد تأثير لمعكامل الكراثية في العدكاف لدػ " Daimand"ىذا الصدد يشير ديمكند 

أف البقاء لؤلصمح عند الحيكاف ك ىذا بعد أف كجد أف " Lorenz"كما يرػ لكرانز. الحيكاف
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العدكاف لو أصكؿ بيكلكجية غريزية لكف رأؼ لكرانز قكبل بالنقد مف طرؼ المفكريف إذ 
عمقكا بقكليـ أنو ال يجب تعميـ كل ما يتكصل إليو مع الحيكاف عمى االنساف فالسمكؾ 

كنزاؼ، )االنساني يتـ في إطار عقمي أما السمكؾ الحيكاني فيككف في إطار غريزؼ 
 (.223- 222، ص ص 2007

ىك السبب  (األندركجيف)    كما يؤكد أصحاب ىذه النظرية أف ىرمكف الذككرة 
المباشر لكقكع العنف بدرجات كبيرة بيف الرجاؿ، ك أف ىذا اليرمكف يفرز بنسبة عالية 
أكقات النيار، مما يزيد مف حدة الغضب لدػ الشباب ك ينمي مشاعر االنفعاؿ لدييـ 

 (.20، ص 2007منيب، سميماف، )بينما ينخفض إفرازه في المساء 

    ك في الدراسات الحديثة ألشكاؿ ك أعداد الكركمكزكمات، تكشفت حقائق عف دكر 
( Y)الكراثة في المرض العقمي ك السمكؾ البشرؼ، فقد كجد كركمكزـك جنسي ذكرؼ 

، 1983الدباغ، )إضافي عمى العدد الطبيعي في الذككر السيككباتييف ك اإلعتدائييف 
 أنو مف بيف عينة كبيرة مف المجرميف تـ فحصيا لـ ركنتشاؿ، لكف كضح (84ص 

 (.XYY) خبلياىـ تحمل ىذا االختبلؿ اليرمكني %1.5يجد إال 

 : النظريات النفسية-4-2

 :نظريات التحميل النفسي- 4-2-1

 S. Freud:فركيد- 1

يرػ فركيد أف ىناؾ غريزتيف أساسيتيف ىما غريزة المكت كغريزة الحياة، فغريزة       
ىي منبع الطاقة الجنسية المسؤكلة عمى كل الركابط االيجابية مع  (EROS)الحياة 

اآلخريف، العبلقات العاطفية، التكحد ك التقارب، ك عمى العكس منيا غريزة المكت 
(THANATOS)  تيدؼ إلى التدمير ك التخريب ك ىي تؤدؼ إلى فناء الكائف الحي حيف

 . يتكجو إلى ذاتو، أما إذا تكجيت إلى الخارج فتأخذ شكل العنف
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      كقد أرجع فركيد العنف إلى الشعكر بالذنب،  ليس بعد الجريمة ك إنما قبميا أؼ 
ليس إلى نتائج ممارسة العنف ك الجريمة ك إنما إلى دكافعيا، ك ىكذا يرجع فركيد 

سمكؾ العنف إما لعجز األنا عف تكييف النزعات الفطرية الغريزية مع مطالب المجتمع 
، ك ذلؾ (Sublimation)ك قيمو ك مثمو ك معاييره، أك لعجز الذات عف عممية التسامي 

خبلؿ استبداؿ النزعات العدكانية ك البدنية ك الشيكانية باألنشطة المقبكلة خمقيا ك 
ركحيا ك دينيا ك اجتماعيا، كما قد تككف األنا األعمى عنده ضعيفة، ك في ىذه الحالة 
تنطمق الشيكات ك الميكؿ الغريزية مف عقاليا، حيث تتممس االشباع عف طريق سمكؾ 

 (.                                                                                  22، ص 2007منيب، سميماف، )العنف ك االجراـ 

     ك ما يعاب عمى نظرية فركيد، فيي مقامة أساسا عمى مجمكعة مف المسممات ك 
المقكالت التي ال يمكف اختبارىا ك تعريضيا لمتجربة أك مقارنتيا بكقائع، فالقكؿ بأف 
العدكاف ال تحركو إال دكافع غريزية يجعمنا نتكقع نفس االستجابة مف مختمف األفراد 

ك ىذا ال يحدث في الكاقع، ك بنفس المنطق يتكقع أف . الذيف يتعرضكف لنفس المثيرات
يعبر الفرد بنفس االستجابة كمما تعرض إلى إحباط، ك يصبح رد الفعل عبارة عف 

 (.31، ص 1997التير، )استجابة آلية ك كأف الفرد ال يفكر ك ال يقدر 

 M. Klein:ميبلني كبليف- 2

     أسيمت ميبلني كبليف بدراساتيا في تحميل العنف، ك دينامياتو ك تفاعمو مع نزعة 
ك ترػ أف ىذه الغريزة إذا بقيت عمى حاليا فإنيا تيدد حياة الشخص بالتدمير . الحب

مف الداخل، ك ىك يكلد حالة مف االحساس باالضطياد، لذا يتسمح بعدة آليات دفاعية 
حيث تنكر الذات العنف ك تسقطو إلى الخارج في مكضكع  (Projection)منيا االسقاط 

مكركه ىك رمز الشر، ك بذلؾ نتيرب مف مساكئنا، ك في ىذا اإلسقاط راحة مزدكجة 
منيب، سميماف، )يتمثل تصريف العدكاف ك تفريغ الطاقة، ك أيضا إثبات البراءة الذاتية 

 (. 22-21، ص ص 2007

 K. Horney:كاريف ىكرني- 3
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    حسب ىكرني فالعنف ينشأ نتيجة حاالت القمق الذؼ يحدث في المرحمة األكلى مف 
حياة الطفل، ك يككف نتيجة لمحرماف ك فقداف الطفل لمشاعر الحب ك العطف، فالطفل 
الذؼ يفقد الحب ك العطف في السنكات األكلى مف العمر يميل إلى الشعكر بالعدكاف ك 

 .الحقد ك الكراىية اتجاه اآلخريف

 Adler :أدلر- 4

    ِيؤكد أدلر أف العدكاف ك القكة كسيمتاف لمتغمب عمى مشاعر القصكر ك النقص ك 
الخكؼ مف الفشل، ك إذا لـ يتـ التغمب عمى ىذه المشاعر عندئد يصبح العدكاف ك 
سمكؾ العنف استجابة تعكيضية عف ىذه المشاعر، ك يضيف أف العدكاف ال يعتبر 
دافعا غريزيا ك لكنو رد فعل تجزأ إلى جزء شعكرؼ ك آخر ال شعكرؼ ك يميل إلى 

التغمب عمى مصاعب الحياة، فالعدكاف تابع عاـ لمتفكؽ ك الكفاح كما أنو في شكمو 
 (. 2007الحكامدة، )المرضي ميل نحك التدمير 

 : المدرسة السمككية- 4-2-2

       يرػ السمككيكف أف العداكف ك العنف كأؼ سمكؾ يمكف اكتسابو ك تعديمو كفق 
قكانيف التعمـ، ك لذلؾ ركزت بحكثيـ ك دراساتيـ عمى حقيقة يؤمنكف بيا حتى أف 

التي اكتسب منيا  (المثيرات)السمكؾ متعمـ مف البيئة، مف ثـ جاءت الخبرات المختمفة 
قد تـ تدعيميا بما يعزز لديو الشخص  (االستجابة العنيفة)شخص ما السمكؾ العدكاني 

يمكف تعديل السمكؾ العدكاني ك . ظيكر ىذه االستجابة كمما تعرض لمكقف محبط
التحكـ فيو ك منعو مف الظيكر كفقا لمبدأ ىدـ نمكذج التعمـ العدكاني ك إعادة صياغة 

ك يكلي السمككيكف اىتماما كبيرا لعممية اكتساب العدكانية مف البيئة . نمكذج جديد لمتعمـ
االجتماعية حيث تتعزز ىذه السمككات في مكاقف الحياة التي يكاجييا الفرد في بيئتو 

 (. 2006عبدكف، )ك يمكف تعديل العدكاف بناء عمى تقديـ نماذج معدلة 

 :نظرية التعمـ االجتماعي- 4-2-3
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   ىي مف أكثر النظريات شيكعا في تفسير العنف ك تختمف اختبلفا كبيرا عف 
المضاميف التي افترضتيا نظرية التحميل النفسي، فالعنف كفقا ليذه النظرية سمكؾ 

يتـ اكتسابو مف خبلؿ مبلحظة اآلخريف ك . (13، ص 1983غاد ك آخركف، )متعمـ 
ك تؤكد ىذه . (Bandura, A, 2003, p 307)ىـ يظيركف نماذج سمككية عنيفة ك متعممة 

النظرية عمى التفاعل بيف الشخص ك البيئة، ك تحاكؿ تحديد الظركؼ ك المكاقف التي 
قد يتـ في ضكئيا الخركج عف النظاـ، ك تنظر إلى السمكؾ العنيف عمى أنو سمكؾ 
متعمـ، فاألفراد ينتيجكف سمككيات عنيفة ألنيـ تعممكا مثل ىذه السمككيات،  ك ىي 
بذلؾ تعتمد عمى التقميد كطريقة لتفسير أنماط معينة مف السمكؾ، ك منيا السمكؾ 
االجرامي، فبعض سمات الشخصية قد يتعمميا الفرد مف خبلؿ محاكاتو لسمكؾ 
اآلخريف عندما يرػ الفرد أؼ نكع مف المكافأة أك العقاب يمكف أف يترتب عمى 

سمككيات اآلخريف، ك بالتالي فمف المحتمل أف يتـ محاكاة ك تقميد االستجابات التي 
 (.2006المطيرؼ، )تؤدؼ إلى نتائج قيمة ك ىذا ما يعرؼ بالتدعيـ االيجابي 

إلى نظرية التعمـ االجتماعي، حيث أجرػ " A.Bandura"    ك يشير ألبرت بانكرا 
تجارب استخدـ فييا تصميـ تجريبي يتككف مف ثبلث مجمكعات مف األطفاؿ، شاىدت 

المجمكعة األكلى نماذج كاقعية مف أفبلـ عنف مكجية نحك دمية مف الببلستيؾ، ك 
الثانية شاىدت شابا يعاقب دمية لفظيا ك بدنيا، ك الثالثة لـ تشاىد أية نماذج عدكانية، 

ثـ تمت مبلحظة سمكؾ األطفاؿ المفظي ك الحركي . ك ىذه ىي المجمكعة الضابطة
ك تكصمت . بعدىا في حجرة المبلحظة لمدة زمنية محددة مف خبلؿ مرآة أحادية االتجاه

النتائج إلى أف تعرض األطفاؿ لمعنف بأشكالو المختمفة جعميـ يقكمكف بسمككيات 
عدكانية بشكل مرتفع مع ألعابيـ في حجرة المبلحظة كاليجـك عمى الدمية ك ذلؾ 

، 2007منيب، سميماف، )بالمقارنة بأطفاؿ المجمكعة الضابطة التي لـ تتعرض لمعنف 
 (. 24ص 

    ك باإلضافة إلى دكر المحيط ك عممية التعمـ، أكلى أصحاب ىذا االتجاه أىمية 
لمعمميات المعرفية التي تحدد سمكؾ الفرد ك تنظيمو كالذاكرة، االنتباه، ك اإلدراؾ، 
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فحسب ىؤكالء يمكف أف يظير العنف انطبلقا مف تصكرات الفرد ك إدراكاتو الخاطئة، 
ك تتسبب في ظيكر االضطرابات السمككية ك تؤثر ىذه األفكار ك المعتقدات عمى 

 .السمكؾ ك تساىـ في ظيكر العنف

       ك يمكف تمخيص نظرية التعمـ االجتماعي حسب كجية نظر ألبرت باندكرا في 
 :النقاط التالية

 .اكتساب السمكؾ العدكاني مف خبلؿ الخبرات السابقة- 1

 .تأكيد السمكؾ العدكاني مف خبلؿ التعزيز ك المكافآت- 2

إف معظـ السمكؾ ىك مكتسب عف طريق التعمـ ك المبلحظة ك التقميد، حيث يتعمـ - 3
األطفاؿ السمكؾ العدكاني بمبلحظة نماذج ك أمثمة مف السمكؾ العدكاني التي يقـك أفراد 

األسرة ك األصدقاء بممارستيا أماميـ، حيث يتعمميا األطفاؿ مف خبلؿ مبلحظة 
 .السمكؾ العدكاني، ك بذلؾ يقعكف تحت التأثير األسرؼ، األصدقاء، ك المدرسة

 .التعمـ المباشر لمعدكاف بكاسطة اإلثارة المباشرة ك الصريحة لؤلفعاؿ العداكنية- 4

 .إثارة الطفل، إما باليجـك السمبي أك التيديدات أك االىانات، قد يؤدؼ إلى العدكاف- 5

 (.115، ص 2001العقاد، )العقاب قد يؤدؼ إلى زيادة العدكاف - 6

األطفاؿ يميمكف إلى تقميد القدكة التي ىي مف نفس جنسيـ أكثر مف تمؾ التي ىي -7
 (.2009حمادؼ، )مف الجنس اآلخر 

 : العدكاف_ نظرية االحباط- 4-2-4

، "Dollard & al"العدكاف التي اقترحيا دكالرد ك زمبلؤه -     بناء عمى فرضية االحباط
فإف اإلحباط يؤدؼ إلى العدكاف دائما، ك إف العدكاف يظير نتيجة لئلحباط في كل 

، حيث تزداد شدة العدكاف ك تقكػ حدتو (256، ص 2002مكمفيف، غركس، )الحاالت
كمما زاد اإلحباط ك تكرر حدكثو، فإذا منع الفرد مف تحقيق ىدؼ ضركرؼ لو شعر 
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باالحباط ك كاف العدكاف ىك رد الفعل عمى مصدر اإلحباط سكاء بطريقة مباشرة أك 
غير مباشرة، ك عمى ىذا األساس فإف الرغبة في السمكؾ العنيف تختمف باختبلؼ 

 (.23، ص 2007منيب، سميماف، )كمية اإلحباط التي يعاني منيا الفرد 

    ك قد حددت ىذه النظرية أربعة عكامل تتحكـ في العبلقة بيف اإلحباط ك العدكاف، 
 :ك ىذه العكامل ىي

 .عدد خبرات االحباط: العامل الذؼ يحكـ قكة استثارة العدكاف مثل- 1

 .العقاب: عامل كف األفعاؿ العدكانية مثل- 2

 .العامل المحدد التجاه العدكاف كإزاحة العدكاف- 3

 (.2006المطيرؼ، )العامل الحافع لمعدكاف كالتنفيس ك التفريغ لمعدكاف - 4

   ك تحدث دكالرد عف مجمكعة مف القكانيف السيككلكجية لتفسير العدكانية ك العنف 
 :منيا

 .كل تكتر عدكاني ينجـ عف الكبت- 1

 .ازدياد العدكاف يتناسب طردا مع ازدياد الحاجة المكبكتة- 2

 .عممية صد العدكاف تؤدؼ إلى عدكانية الحقة- 3

   ك في إطار تفسير سيككلكجية العنف قدـ أحمد عكاشة تفسيرا يؤكد فيو نظرية 
العدكاف، حيث يرػ أف اإلحباط إف لـ يؤد في معظـ الظركؼ إلى العنف فإف / اإلحباط

 (.23، ص 2007منيب، سميماف، )كل عنف يسبقو مكقف محبط 

   ك بالرغـ مف نجاح ىذه النظرية في تفسير أسباب ظيكر العنف في المناطق 
المختمفة إال أنيا فشمت في تفسير أسباب عدـ ظيكر العنف لدػ كثير مف الفقراء 

 .المصابيف باإلحباط، ك أسباب كجكد العنف لدػ بعض أعضاء الطبقة الراقية
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 نظرية تزايد العنف في مرحمة المراىقة- 4-2-5

    حيث يصاحب عممية البمكغ تغيرات جسمية ك نفسية تؤدؼ إلى تغير المراىق ك 
تفاعمو مع اآلخريف، ك رغبتو في االستقبلؿ عف السمطة الكالدية ك الدخكؿ في عبلقات 
اجتماعية بعيدة عف سمطة اآلباء، ك الحاجة إلى تككيف الييكل االجتماعي ك اليكية 

كل ىذه الضغكط تكلد لدػ المراىق الشعكر . الشخصية لمدخكؿ إلى عالـ الراشديف
بالفشل ك اإلحباط، مما يجعمو يسمؾ العنف كأسمكب رمزؼ ىدفو لفت االنتباه ك تحقيق 

 .االستقبللية الذاتية

 :النظريات االجتماعية- 4-3

 :(الظاىرياتية)النظرية الفينكمينكلكجية - 4-3-1

ك ىايدجر " Husserl"    استمدت المدرسة الظاىرياتية أفكارىا مف فمسفة ىكسرؿ 
"Heidegger " ك شكتز"Schutz ." فالعنف يعد بمثابة كارثة لمعبلقة مع اآلخر تصيب

إلى أف تأكيد الذات يتـ " إينار"الذات في نفس الكقت الذؼ تصيب فيو اآلخر، ك يشير 
في حالة مف الجبركت السحرؼ مف خبلؿ إنكار اآلخر بكاسطة العنف، ك ىي تحكالت 
ال يمكف مف خبلليا االعتداء عمى اآلخر مباشرة فميس ىناؾ عنف فجائي حيث ترػ 
العنف مجسدا في إطار صدمة في العبلقة ك ىك كليد عممية تغير ك تحكؿ بطيء 

 . داخميا، بحيث يقضي عمى عكاطف الحب ك المشاركة ليفجر مكانيا العنف حرا طميقا

 (25، ص 2007منيب، سميماف، )                                         

 :نظرية ثقافة العنف- 4-3-2

    بنيت ىذه النظرية عمى افتراض كجكد ثقافة لمعنف في المجتمع ك أطمق عمى ىذه 
 .النظرية اسـ نظريات الثقافات الفرعية

إلى أف الثقافات الفرعية تكتسب عف طريق التفاعل " D.Cohen"    ك يشير دافيد ككىف 
بيف أفرادىا ك ىذه الثقافات عبارة عف أنماط سمككية منظمة بشكل مناؼ ألنماط الثقافة 
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ك قد تظير ىذه الثقافة مف خبلؿ كسائل اإلعبلـ مثبل أك الركايات التي تنشد . األـ
العنف ك تمجده، أك كجكد معايير أك قكانيف في التعامبلت االقتصادية ك حتى 

االجتماعية تقـك عمى أفكار تساند العنف ك مف خبلؿ تمؾ القكانيف ك المعايير تتجسد 
 (.223، ص 2007كنزاؼ،  )ثقافة في المجتمع تمجد العنف 

    ك ما يعاب عمى نظرية الثقافة الفرعية أنيا ال تحاكؿ تفسير كيفية ظيكر ىذه 
الثقافات الفرعية، ك ال كيف يمكف إصبلح ىذه الثقافات، ك ىذا ما جعل مسألة مصدر 

 .الثقافة الفرعية أىـ فشل ليا

 :(سذرالند)نظرية المخالطة الفارقة لػ - 4-3-3

أف السمكؾ اإلجرامي سمكؾ متعمـ يتعممو الفرد مف " Sutherland"       يرػ سذرالند 
محيطو االجتماعي، بحسب درجة التقارب بيف الفرد ك محيط المخالطة الطبيعية فكمما 
زاد ىذا التقارب زادت إمكانية التعمـ، فالفرد إما يحاط بقكػ معادية لمجريمة، أك محبذة 
ليا، ك نتيجة لممخالطة يحصل التدريب ك التعميـ، فإذا كاف الرأؼ المعادؼ لمجريمة ىك 
الغالب لدػ الجماعة المختمط بيا، تعمـ الفرد ىذا الرأؼ ك أصبح معاديا لمجريمة، بينما 
العكس صحيح عندما يككف محيط المخالطة محبذا لمجريمة فإف الفرد بدكره سيرتكب 

 (.2006المطيرؼ، )الفعل اإلجرامي عندما يككف في مكقف مناسب لذلؾ 

 :    ك تتمخص فركض نظرية المخالطة الفارقة فيمايمي

السمكؾ اإلجرامي سمكؾ متعمـ يكتسبو الفرد مف خبلؿ مؤسسات التنشئة - 1
أك عف طريق االختبلط بأشخاص  (األسرة، المدرسة، كسائل اإلعبلـ)االجتماعية 

 .آخريف ك التفاعل معيـ

ينحرؼ الفرد حيف يغمب الرأؼ الذؼ يذىب إلى مخالفة القكانيف ك الضكابط - 2
االجتماعية، ك ييمش الرأؼ الذؼ يذىب إلى احتراـ الضكابط االجتماعية فيقتنع بالفعل 

 .االجرامي
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 .يتأثر السمكؾ بالعبلقات ذات اإلتصاؿ المباشر- 3

 .التعميـ االجرامي يتضمف التدريب عميو- 4

يرتبط االختبلط بعكامل المدة ك التكرار، فكمما كرر الفرد االتصاؿ مع محيط - 5
المخالطة ك كاف االتصاؿ أطكؿ زاد التأثر بثقافة المجتمع المخالط، ك زادا احتماؿ 

 .االستجابة لثقافتو

    بعد عرض النظريات السابقة، نجد أنيا رغـ اختبلؼ مضامينيا، فيي لـ تستطع 
أف تفسر ظاىرة العنف بشكل شمكلي، خصكصا إذا عرفنا أف السمكؾ العنفي تكمف 
كراءه العديد مف العكامل، إضافة إلى تعدد أنكاعو ك مستكياتو مما يصعب تفسيره في 
ضكء نظرية معينة، ك يبقى السبيل في نظرية تكاممية تعتمد عمى فيـ الخصائص 

 .(كحدة عضكية)البيكلكجية، النفسية، ك االجتماعية لبلنساف 

 :آثار العنف- 5

    إنو لمف الممكف أف نعمـ ك أف نتعمـ في أؼ مرحمة مف مراحل حياتنا ك لكف ما ىك 
فالتربية ىي عممية تفاعل . متعذر أف نعيد تربية أنفسنا أك اآلخريف بعد فكات اآلكاف

ك تتشكل شخصية االنساف كفقا لجممة . دائمة بيف الفرد ك البيئة التي يتفاعل معيا
المؤثرات ك الخبرات التي يعيشيا في إطار بيئتو النفس اجتماعية، ك بالتالي فإف نمكه 

ك يمكف أف نحدد أىـ اآلثار التي . مرتبط بمدػ ما تتيحو لو ىذه البيئة مف حرية النمك
 :يتركيا العنف فيمايمي

 :عمى مستكى الممارس لمعنف- 5-1

 :   إف العنف الممارس يرجع عمى صاحبو بآثار سمبية متنكعة، كمايمي

 :اليبلؾ- 5-1-1
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ك يجعل نفسو  (تدمير غير مباشر لمذات)    إف الممارس لمعنف يسبب لنفسو الفناء 
 .(ضحايا العنف)عرضة لبلنتقاـ مف اآلخريف 

 :السجف- 5-1-2

      فأغمب الممارسيف لمعنف إف لـ ييمككا ك يتعرضكا لبلنتقاـ يزج بيـ في السجف، 
ك في ذلؾ تضييع لحياتيـ ك مستقبميـ، ألف لمكسط العقابي آثار متعددة نفسية، 

 ...، ك مينية"الكصـ االجتماعي"اجتماعية 

 : العذاب النفسي- 5-1-3

      فالممارس لمعنف ك ىك يعذب اآلخريف ك يعرضيـ لؤلذػ، إنما ينعكس ذلؾ عمى 
 .نفسو، فيعيش في إضطراب ك قمق، ال سيما إذا كاف يقـك بذلؾ مسايرة لجماعتو

 :فقداف المكانة- 5-1-4

فالممارس لمعنف يفقد مكانتو داخل المجتمع، سكاء كانت ىذه المكانة اجتماعية 
كالتقدير ك االحتراـ، أك كانت مادية كتضييعو لمستقبمو الميني، ك بالتالي يفقد دكره في 

 ".غياب الييكل االجتماعي"المجتمع 

 :عمى مستكى الضحية- 5-2

    تتمثل أبرز اآلثار السمبية التي تمحق بالضحية في ارتفاع احتماؿ إصابتو 
باألمراض النفسجسمية، ك االضطرابات الكجدانية كالخكؼ، االكتئاب، االنعزاؿ، 

انخفاض تقدير الذات، مما ينأػ بالفرد أك الجماعة عف بذؿ الجيد ك تركيز الطاقة في 
أداء كظائفيا العادية، مثمما يحدث مف تكقف أك تدىكر أداء المؤسسات االجتماعية 

المتكرطة في صراعات داخمية أك خارجية، ك العزكؼ عف المشاركة في الشؤكف العامة 
ك قد تذىب ىذه اآلثار في اتجاه معاكس فيصبح الفرد أكثر عداكة ك ضراكة . لممجتمع

طريف، )مع اآلخريف اعتقادا منو أف ذلؾ ىك األسمكب األمثل إلدارة عبلقاتو معيـ 
 (.350، ص 1999
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 :عمى مستكى المجتمع- 5-3

 :    تتمثل اآلثار السمبية لمعنف، التي تنعكس عمى المجتمع فيمايمي

 :انتشار الخكؼ- 5-3-1

   إف أعماؿ العنف تدخل الرعب عمى الناس، ك تفقدىـ أمنيـ النفسي، ك تجعميـ 
 .يعيشكف في حالة مف القمق ك الخكؼ

 :إحداث التفرقة- 5-3-2

    فأعماؿ العنف تؤدؼ إلى تنافر المككنات االجتماعية، ك غياب قيـ التكافل 
 .االجتماعي ك انتشار الحقد ك الكراىية ك االنتقاـ مف اآلخريف

 :انتقاؿ العنف عبر األجياؿ- 5-3-3

    أك ما يطمق عميو دائرة العنف، فعمى سبيل المثاؿ يميل األطفاؿ الذيف يشاىدكف 
العدكاف أك يتعرضكف لو  بدرجة أكبر، مقارنة بمف ال يشاىدكنو أك ال يتعرضكف لو، 

إلى ممارستو في المستقبل، ك يزيد ىذا الميل حيف يدرككف أف العنف يتـ إثابتو، ك مما 
 مف األزكاج الذيف %63يعضد ذلؾ التصكر أنو قد تبيف في إحدػ الدراسات أف 

، ص 1999طريف، )ضربكا زكجاتيـ قرركا أنيـ شاىدكا آباءىـ يفعمكف ذلؾ بأمياتيـ 
350.) 

 :عمى المستكى االقتصادي- 5-4

    ىناؾ عدة آثار سمبية لمعنف عمى المستكػ االقتصادؼ، يمكف إجماليا فيما يأتي 
 (:78-77، ص ص 2011بكسعدية، )

ضعف أك انعداـ االستثمار سكاء المحمي، أك األجنبي بسبب تأثيرات الكضع - 1
 .األمني

 .ضعف المبادالت التجارية بسبب المخاطر المتعددة لمعنف- 2
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 .ظيكر االقتصاد المكازؼ، ك انتشار التيريب، ك تجارة السبلح، ك السكؽ السكداء- 3

نتيجة إغبلؽ المصانع، أك تخريبيا، ك كذا باقي : انتشار الفقر ك البطالة- 4
 .المؤسسات

 .عرقمة النشاط السياحي الداخمي ك الخارجي بسبب فقداف األمف ك االستقرار- 5

اإلضرار بميزانية الدكلة ك اختبلؿ الميزاف التجارؼ، بسبب أعباء مكافحة العنف، ك - 6
 .عبلج آثاره مثل عمميات االصبلح ك الترميـ ك تعكيض الضحايا

 . عرقمة مسيرة التنمية- 7

 :عمى المستكى السياسي- 5-5

 :     ىناؾ عدة آثار لمعنف عمى المستكػ السياسي، تتمثل فيمايمي

زعزعة ثقة المكاطف بالدكلة، ك إضعاؼ ىيبتيا بسبب االعتداء المتزايد عمى - 1
 .رمكزىا

إضعاؼ الدكلة في المجاالت االقتصادية ك العممية ك االجتماعية ك حصر دكرىا - 2
 .في أمف المكاطف

تعريض الببلد لخطر التدخل األجنبي، الذؼ يحمل أطركحات منافية لممكركث - 3
 .الثقافي ك االجتماعي

 .تعطيل العمل المؤسساتي- 4

 .عدـ االستقرار السياسي- 5

 .إشغاؿ الدكلة ك اىتماميا بمكافحة العنف عكض االىتمامات األخرػ - 6

 :عمى المستكى العالمي- 5-6
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مسعكد بكسعدية،  )   ىناؾ آثار متنكعة لمعنف عمى المستكػ العالمي منيا ما يأتي
 (:79- 78، ص ص 2011

 .تشكيو صكرة اإلسبلـ ك نسب العنف إليو ظمما ك زكرا- 1

تشكيو صكرة المسمميف، ك نسب البداكة ك التخمف إلييـ، ك أف العنف مف - 2
 .طباعيـ، ك كصل األمر إلى حد إنتاج أفبلـ ك إلصاقيا بيـ

تعريض الجاليات ك األقميات اإلسبلمية لمخطر ك المضايقات، ك إثارة الشككؾ - 3
 .حكليـ، ك تأليب الرأؼ العاـ ضدىـ

حيث يستغمكف أعماؿ العنف لخدمة أىدافيـ : خدمة مصالح أعداء األمة اإلسبلمية- 4
المغرضة ك ذلؾ كالحصكؿ عمى التعكيضات الكبيرة، ك إيجاد المبررات الكافية لميجـك 

 .عمى الببلد اإلسبلمية، ك إنقاص مكانتيا ك إضعاؼ مكقفيا في المحافل الدكلية

 .     ك يمكف تمخيص آثار العنف في الجدكؿ التالي

 يكضح آثار العنف: (1)جدكؿ رقـ 

 (349، ص 1999شكقي، )

 

 

 سمبية إيجابية

 المدى الزمني لآلثار المدى الزمني لآلثار

 طكيمة المدى قصيرة المدى طكيمة المدى قصيرة المدى

 

 

 

تبني أساليب -  
جديدة قد تككف 
أكثر فعالية في 
التعامل مع 

احتماؿ حدكث - 
 .أضرار بدنية

تغيرات نفسية - 

تبني اتجاىات - 
 .معادية لآلخريف

االعتقاد بفعالية - 
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اآلخريف مما  الضحية
يقمل مف احتماؿ 
استيدافو لمعنف 

 .فيما بعد

 

طارئة، احباط، 
 .قمق

الشعكر بتدني - 
 .القيمة االجتماعية

العنف ك الميل 
الستخدامو نحك 
اآلخريف كأسمكب 
 .لحل الصراع معيـ

احتماؿ تحكؿ - 
 االضطرابات

النفسية المؤقتة إلى 
 اضطرابات مزمنة

 

 

 الجاني

 

إشباع مؤقت - 
 .لبعض الحاجات

تقميل التكتر - 
 .نسبيا

الشعكر بالرضا - 
 .عف الذات

احتماؿ التعرض -  
 .إلجراءات قانكنية

احتماؿ التعرض - 
لردكد فعل انتقامية 
مف الضحية أك 

 .مسانده

 

احتماؿ التعرض - 
 .لعقكبة قانكنية

النبذ االجتماعي - 
ك الكراىية مف 
 .جماعات معينة

احتماؿ تعكيق - 
انجاز أىداؼ بعيدة 

 .المدػ

 

 

المجتمع 
 العاـ

انتشار االتجاىات -  
 .التعصبية

 .السمبية- 

حدكث قبلقل ك - 
اضطرابات 

تفشي العنف - 
 .بكصفو سمة عامة

 .التفكؾ االجتماعي

غياب األىداؼ 
 .القكمية
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 .اجتماعية محدكدة

 :الكقاية مف العنف- 6

    لمكقاية مف العنف يمـز التصدؼ لمعكامل المؤدية إليو ك معالجتيا بصكرة عممية، ك 
يجب أف تركز الجيكد الكقائية عمى مرحمتي الطفكلة ك المراىقة نظرا ألف السمكؾ 
العنفي يتككف في غالبيتو مف خبلؿ عممية تطكيرية، تبدأ عادة في مراحل الطفكلة 

ك ينبغي اتخاذ مجمكعة مف التدابير البلزمة الستئصاؿ النزعات العدكانية مف . المبكرة
النفس البشرية، ك التي تؤدؼ إلى إيقاظ الضمير لضبط سمكؾ الفرد ك فق المعايير 

االجتماعية، ك الحكؿ دكف العنف الذؼ ىك تعد عمى حقكؽ اآلخريف ك عمى ثقافتيـ ك 
 .قيميـ

 :التدابير اإلسبلمية- 6-1

    تتمثل التدابير اإلسبلمية في ترسيخ العقيدة االيمانية ككنيا األساس األكؿ لمنع 
السمككات االجرامية ك االنحرافية، فيي األساس الذؼ بدأ بو ديننا الحنيف لصياغة 

 .االنساف عمى السمككات الراشدة

 :العمـ بمقاصد الشريعة االسبلمية- 6-1-1

    إف الشريعة االسبلمية كضعت لتحقيق مصالح الناس، ك درء المفاسد عنيـ، فبل 
ينبغي السعي إلزالة مفسدة لتحل محميا مفسدة أكثر منيا، ك ال شؾ أف ممارسة العنف 

 .بدعكػ تحقيق مصالح كىمية، ينتج عنو ما ال يعد ك ال يحصى مف المفاسد

 :تفعيل الخطاب اإلسبلمي- 6-1-2

    إف الخطاب اإلسبلمي عمكما ك الخطاب المسجدؼ خصكصا في حاجة إلى 
تطكير، ك تجديد، لتخميصو مف النمطية ك الحفع ك التكرار، ك جعمو مرنا ك مسايرا 

إف أىمية . لمعصر مع التركيز عمى الجانب األخبلقي، ك إظيار سماحة اإلسبلـ
الخطاب المسجدؼ تبرز لككنو مكجيا إلى كافة أفراد المجتمع، ك بالتالي اتساع مجاؿ 
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ك المبلحع عمى الخطاب المسجدؼ اليـك أف أغمبو غارؽ في الماضكية، . تأثيره
 .سطحي في الطرح، بعيد عف الكاقع مما جعل النفكر منو أكثر مف الجاذبية إليو

   ك ليذا البد مف إعادة تأىيل الخطباء، ك فتح المجاؿ لخريجي الجامعات اإلسبلمية 
مع كضع برنامج التككيف ك التدريب المستمريف، إضافة إلى ضركرة استعماؿ الكسائل 

 (.86- 85، ص ص 2011بكسعدية، )الحديثة في الجانبيف اإلعدادؼ ك االتصالي 

 :األمر بالمعركؼ ك النيي عف المنكر- 6-1-3

    إف األمر بالمعركؼ ك النيي عف المنكر يقـك بدكر ميـ في تيذيب سمكؾ االنساف 

ك جعمو مكافقا لمقيـ التربكية ك االجتماعية التي جاء بيا اإلسبلـ، حيث يؤدؼ إلى 
 .كجكد الحياء ك تدعيمو، مما يردع الفرد عف االستيتار ك االنحراؼ

 :تصحيح األفكار الخاطئة- 6-1-4

      لقد انتشرت في أكساط الناس بعض األفكار الخاطئة عف الديف اإلسبلمي، ك 
عف الكاقع، مما أكقعيـ في الجيل المركب الذؼ نتج عنو تبني العنف فكرا ثـ ممارسة، 

 (:84، ص 2011بكسعدية، )ك مف ىذه األفكار الخاطئة ما يأتي 

 .تكفير الحكاـ ك المجتمعات- 1

 .تحريـ المشاركة السياسية- 2

 .تغيير الكاقع ال يككف إال بالقكة- 3

 .عدـ العذر بالجيل مطمقا- 4

 :     كمف أسباب تبني ىذه األفكار ك غيرىا ما يأتي

 .التتممذ عمى الكتب- 1

 .سكء فيـ بعض المصطمحات الشرعية- 2
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 .التمقيف الخاطيء- 3

 .اإلسقاط الخاطيء لمنصكص الشرعية- 4

    ك ليذا ينبغي تصحيح ك تقكيـ األفكار المنحرفة مف طرؼ العمماء المختصيف عف 
 .طريق االتصاؿ المباشر أك غير المباشر

 :التدابير التربكية- 6-2

 :تفعيل دكر األسرة- 6-2-1

تعتبر األسرة أكلى المؤسسات االجتماعية ك أىميا، إذ تتككف ك تتبمكر شخصية    
الفرد تحت تأثيرىا حيث يكتسب العادات ك التقاليد ك القيـ ك األخبلؽ ك تحت تأثيرىـ 
يتـ تحقيق التكافق النفسي بيف دكافعو الشخصية ك بيف مطالب البيئة، فيي مف أىـ 

المؤسسات التي أقاميا االنساف الستمرار حياتو في الجماعة ك تنظيميا بل إنيا قاعدة 
لكل ىذه المؤسسات بحيث ال يككف ليا استمرار إال باستمرار األسرة كمؤسسة تربكية 

ك يمكف تكضيح دكر األسرة في عبلج العنف فيما . (219، ص 2007كنزاؼ، )
 :يأتي

 .تشجيع الحكار داخل األسرة ك استبعاد أؼ نمكذج عدكاني- 1

تشجيع األطفاؿ ك تدريبيـ عمى حل مشكبلتيـ بالطرؽ السممية، ك تعزيز ىذا - 2
 .السمكؾ االيجابي معنكيا ك ماديا

 .مراقبة لعب األطفاؿ، ك استبعاد العنيفة منيا- 3

 .حيث تككف التصرفات العممية ترجمة لمتكجييات النظرية: التربية بالقدكة الحسنة- 4

 .العدؿ بيف األكالد ك عدـ تفضيل أحدىـ عمى اآلخر- 5

التدخل عند كل حالة عدكاف، ك عبلجيا بالحسنى مع إظيار التعاطف مع - 6
 (93-92، ص ص 2011بكسعدية، )الضحية 
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تبصير الكالديف بضركرة تجنب بعض السمككيات ك األساليب، أثناء قياميـ بعممية - 7
التنشئة االجتماعية، التي مف شأنيا حث السكؾ العدكاني لدػ أطفاليـ مف قبيل 

شكقي، )التجاىل ك العقاب البدني ك ممارسة العدكاف فيما بينيـ أماـ ىؤالء األطفاؿ 
 (. 352، ص 1999

 :تفعيل دكر المدرسة- 6-2-2

    تعتبر المدرسة كسيمة لبلندماج االجتماعي ك أداة لديمكمة الثقافة كما تيدؼ إلى 
، ك (127، ص 2006بكبازيف، )الحفاظ عمى القيـ ك نكعية العبلقات بيف األشخاص 
 :يمكف تكضيح دكر المدرسة في عبلج العنف فيمايمي

 .استعماؿ الطرائق الحديثة في التدريس- 1

 .استعماؿ الكسائل الحديثة في التدريس- 2

 .ربط الدركس بالكاقع ك بياف دكرىا في معالجة مشكبلت المجتمع- 3

 .تدريب التبلميذ عمى حل مشكبلتيـ بأساليب سممية- 4

 .االىتماـ بالتككيف المستمر لممدرسيف- 5

 .اسناد التدريس لممتخصصيف عمميا ك تربكيا- 6

 : تتمثل فيما يمي:التدابير اإلعبلمية- 6-3

التقميل ما أمكف مف البرامج التي تتضمف العنف بمختمف أشكالو، أك عمى األقل - 1
التعميق عمييا مف طرؼ الكالديف مثبل أك المحمميف، حيث يتـ تكضيح مخاطر العنف 

 .مع إبداء التعاطف مع ضحاياه

 .االىتماـ بالبرامج الدينية كما ك كيفا، ك بأسمكب جذاب ك مناسب لعمـك الناس- 2
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االبتعاد عف السخرية بالديف ك المتدينيف، كما يحصل في بعض الجرائد مف خبلؿ - 3
 .الرسكمات الساخرة

تقديـ البرامج التي ترسخ التعاليـ اإلسبلمية، ك في المقابل استبعاد البرامج المميئة - 4
 (.104- 103، ص ص 2011بكسعدية، )بالمخالفات الشرعية 

إجراء لقاءات ك مقاببلت مع حاالت كاقعية مرت بتجربة اقتراؼ سمككيات العنف - 5
 .ك عرضيا مف خبلؿ الصحف ك المجبلت مع بياف آثارىا السمبية

الكف عف أساليب اإلثارة الصحفية مف خبلؿ الصكر المثيرة لغرائز الشباب ك - 6
 .خاصة في المجبلت

يجب أف تعبر األعماؿ الدرامية عف مشكبلت الشباب ك احتياجاتيـ ك كاقعيـ ك - 7
 .طرؽ التعامل معيا بفاعمية، مع البعد عف القصص التي تثير اإلحباط لدييـ

زيادة الكقت المخصص لمبرامج الدينية، ك إشراؾ الشباب في مناقشة أمكر الديف - 8
بحرية مع العمماء المتخصصيف، ك تكضيح الكثير مف المفاىيـ ك األحكاـ الشرعية في 

 .القضايا المختمفة التي يحتاجكف إلى مناقشتيا

إجراء حكارات مع الشباب لمتعرؼ عمى مشاكميـ ك مناقشتيا بحرية ك معرفة - 9
األسباب ك الدكافع بيدؼ تصحيح أفكارىـ اتجاه المكضكعات المختمفة ك إيجاد حمكؿ 

 . مناسبة ليـ

 .االمتناع عف تقديـ مشاىد اإلثارة بكافة أشكاليا جنسية أك عدكانية- 10

تخصيص مساحة ثابتة ك مناسبة في الصحف ك المجبلت لتكضيح قضايا الديف - 11
الصحيح في مختمف مجاالت الحياة ك في كيفية تداكلو لممشكبلت االجتماعية ك 

 .التعامل معيا ك منيا مشكمة جرائـ العنف في األسرة ك المجتمع ك الجامعة



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

تناكؿ مكضكع العنف بيف الشباب بكافة جكانبو مف خبلؿ األعماؿ الدرامية ك - 12
، ص 2007منيب، سميماف، )بياف آثاره السمبية مف خبلؿ معالجات جيدة غير مباشرة 

 (.132- 131ص 

 :أسمكب المقاكمة- 6-4

     فمقاكمة العنف تبدأ بمقاكمة الفكر العنيف ك الذؼ بدكره يتـ بالفكر المستنير، ىذا 
، فقد ساعد عمى "الصراع االجتماعي ك السياسي" ما نادػ بو عبد العظيـ في كتابو 

انتشار العنف ك التطرؼ في الفكر عجز مؤسسات الدكلة مف تكضيح مراحل التغير 
بكل ما تحممو مف إيجابيات ك سمبيات مف جراء آليات سياسة االنفتاح االقتصادؼ ك 
تأثير السكؽ العالمية ك ما تحممو مف قيـ تصادمية حاممة بالنفعية ك تغمبو المصمحة 

 (.2011الركاشدة، )الشخصية عمى المصمحة العامة 

 .كثيرة منيا: التدابير السيككلكجية- 6-5

 :التدريب عمى الميارات االجتماعية- 6-5-1

    يتعرض األشخاص الذيف يفتقركف إلى الميارات البلزمة لمتعبير عف رغباتيـ  في 
فالذيف يفتقركف إلى . الغالب إلى إحباط متكرر، مما قد يؤدؼ بيـ إلى السمكؾ بعدكانية

الميارات االجتماعية األساسية يقترفكف نسبة كبيرة مف العنف الذؼ يحدث في أؼ 
أف الحل يكمف في تدريب ىؤالء األفراد عمى الميارات " Toch "تكشك يرػ . مجتمع

ك قد أشارت عدة دراسات إلى أف مثل ىذا التدريب يمكف أف . االجتماعية األساسية
يككف ناجعا في تقميل احتماؿ لجكء الفرد إلى السمكؾ العدكاني أك تعرضو لمعدكاف عمى 

 (.356، ص 2002مكمفيف، غركس، )حد سكاء 

 :التدريب عمى اإلسترخاء- 6-5-2

    ك ىك أسمكب يشيع استخدامو في مجاؿ تعديل السمكؾ، ييدؼ إلى تمكيف الفرد مف 
تخفيض مستكػ تكتره البدني ك النفسي في المكاقف التي تستثير التكتر، ك طالما أف 
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التكتر يسبق االستجابة العدكانية، عادة فإف خفضو أك التغمب عميو يقمل مف احتماؿ 
 (.353، ص 1999شكقي، )صدكرىا 

 :التدخل المعرفي- 6-5-3

   إف تفسيرنا لسمكؾ اآلخر لو دكر كبير في تقرير ما إذا كنا سنرد عميو بطريقة 
لمسمكؾ المعيف قد  (عزكنا)عدكانية أـ ال، ك مف المنطقي أف نفترض أف تغيير تعميمنا 

ك اتساقا مع ىذا االفتراض كجدت دراسات عديدة أف . يؤدؼ إلى الحد مف العدكاف
تعريف الناس بالظركؼ القاىرة المحيطة بشخص معيف ك التي دعتو إلى التصرؼ 
بطريقة عدكانية، قد تجعميـ أقل استعداد لمتصرؼ نحكه بطريقة عدكانية شريطة أف 

تتكافر المعمكمات المتعمقة بالظركؼ القاىرة قبل فترة كافية مف الكقت، ك أف تككف قابمة 
 (.  357- 356، ص ص 2002مكمفيف، غركس، )لمتصديق 
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 :التكافق كطبيعة نشأة -1

 سمكؾ تقييـ أنو ذلؾ النفس عمـ في شيكعا المفاىيـ أكثر مف التكافق مفيـك إف

 كتتفق (26ص ،2000 أحمد،) كتكافقو اإلنساف سمكؾ عمـ" ىك إنما النفس كعمـ االنساف

 أك األحياء عمـ مف أصكلو مشتق التكافق مفيـك أصل أف النفس عمـ كتب أغمب

 كتقع أصكلو ترجع "ADAPTATION "التكيف مفيـك أف الزاركس رتشارد فيذكر البيكلكجيا،

 التي التطكر نظرية في الزاكية حجر كاف التكيف مفيـك كأف األحياء، عمـ في جذكره

 استعير قد التكيف مفيـك أف الزاركس كيضيف....،1859 عاـ "داركيف تشارلز كضعيا

 " بالتكافق تسميتو كأعيدت النفس، عمماء بكساطة قميبل كتغير البيكلكجيا، مف
ADJUSTEMENT" بيئتو في كيتقدـ يبقى حتى ككفاحو الفرد نضاؿ عمى لمتأكيد كذلؾ 

 بيف ما خمط كيشيع (523- 522ص ص ،1994 دكيدار،) كالفيزيقية االجتماعية

 كحل حياتو لتنظيـ سعيو في باإلنساف خاص مفيـك فاألكؿ التكيف، كمفيـك التكافق مفيـك

 بالصحة يسمى ما إلى كصكال إحباطات ك إشباعات مف مشكبلتو كمكاجية صراعاتو

 العمل كفي األسرة في اآلخريف كمع الذات مع  كالتناغـ االنسجاـ أك السكاء أك النفسية

 (14ص ،2004 دمحم،) إنساني مفيـك فالتكافق كعميو فييا، ينخرط التي التنظيمات كفي
 البيئة إزاء كالنبات كالحيكانات اإلنساف تكيف يشمل فيك التكيف كىك الثاني المفيـك أما

 نبات أك حيكاف أك إنساف كاف سكاء الحي الكائف يعيش كلكي فييا، يعيشكف  التي الفيزيقية

 ،2000جبل،) لمكاجيتيا كظركفو نفسو مف يعدؿ كأف ليا نفسو يكيف أف عميو البيئة في
 (.64ص

 المبلءمة أك المكاءمة مف نكع إلى عاـ بشكل يشير كىك إنساني، مفيـك فالتكافق عميو ك 

 اإلنساف تكييف مجرد مف أكثر اإلنساف مكقف فيككف  المكقف، كمتطمبات النفس بيف

 (.2007 بكعكد،) معو متكافقة لتككف  البيئة في االنساف يغير قد إذ البيئة لمتغيرات

 أك مغايرة، "يكنغ" أسماه ما كىك البيئة مع يتبلءـ بحيث الكائف تعديل ىك فالتكافق

 SILLAMY, N,1983,P 12) مماثمة "يكنغ" أسماه ما كىك البيئة في تعديل إحداث إلى الكائف يمجأ

 الفسيكلكجية بالنكاحي التكيف كيختص كاالجتماعية، النفسية الجكانب التكافق كيتضمف (



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 ك كالتقاليد لمعادات بإتباعو غيره مع ليتسق لسمككو اإلنساف تغيير عممية تصبح كبذلؾ
 باتساعيا العيف حدقة تغيير عممية كتصبح تكافق، عممية االجتماعية لبللتزامات خضكعو

 (.57ص ،2001 الشاذلي،) تكيف عممية الشديد الضكء في كضيقيا الظبلـ في

 في معا يمتقياف أنيما إال كالتكافق، التكيف مفيكمي بيف ؼاالختبل مف الرغـ كعمى

 حالة في أنو حيث لمسكاء، النيائي اليدؼ كىك كالتكتر القمق كخفض االنسجاـ تحقيق

 معيا يتأقمـ لكي البيئة ظركؼ لمكاجية نفسو مف التعديل إلى الحي الكائف يمجأ التكيف

 اإلنساف فإف التكافق في كأيضا القمق، عف كالبعد المذة إلى كيصل حاجاتو يشبع كحتى

 دافع إلشباع الغذاء عمى لمحصكؿ يسعى فيك كدكافعو، حياتو مشكبلت لمكاجية يسعى

 المذة تحقيق أجل مف ذلؾ ككل بالبيئة االجتماعية دكافعو إلشباع كيسعى الجكع،

 كاحد ىدفيما كأف لمكائف المذة إلحداث معا يمتقياف كالتكيف التكافق نرػ  فإننا كاإلنسجاـ،

 (.64ص ،2000جبل،)

 مستمرة دينامية عممية" بأنو لمتكافق تعريفو في زىراف السبلـ عبد حامد ذكر كقد 

 بيف تكازف  يحدث حتى كالتعديل بالتغيير (كاالجتماعية الطبيعية) كالبيئة السمكؾ تتناكؿ

 أف حيث ذكرنا ما مع يتماشى التعريف كىذا ،(29ص ،1997 زىراف، ) "كبيئتو الفرد

 المتضمف الذكر السالف التكيف مفيـك كفي الطبيعية، كالبيئة السمكؾ يتناكؿ التكافق

 تعريف بيف فرؽ  ال أنو نرػ  كىنا الطبيعية، البيئة مع يتكاءـ لكي لنفسو اإلنساف تعديل

 .كالتكيف التكافق

 :التكافق تعريف -2

 ىي التكافق كحالة دائـ، كبشكل مستمرة، بصفة تكافقية بعمميات القياـ الحياة تتضمف      

 ىي التكافق لعممية مراحل أربع بيف نميز أف يمكف العمـك كعمى كمؤقتة، نسبية حالة

 اىتـ كقد (2007بكعكد،) التكتر كتخفيض اليدؼ، بمكغ الحل، إلى السعي التحريض،

 .تكضحو ك المصطمح ىذا عمى الضكء تسمط لمتكافق، تعريفات بتطكير العمماء

 :لغة التكافق -2-1
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 كجاء تكافقا، معو كاتفق مكافقة كافقو كقد مبلءمتو أؼ الشيء كفق مف مأخكذ التكافق    

 الشذكذ كيتجنب الجماعة مسمؾ المرء يسمؾ أف ىك الفمسفة في التكافق الكسيط بالمعجـ

 كالتقارب التآلف بأنو لغكيا التكافق كيعرؼ ،(2008 كباجة، كراز،) كالسمكؾ الخمق في

 عف يختمف المفيـك كىذا كالتصادـ، كالتخالف التنافر نقيض كىي الكممة، كاجتماع

 (.2007 السيف،) التامة المطابقة يعني الذؼ ؽاالتفا

 :اصطبلحا التكافق -2-2

 :راجح عزت أحمد تعريف -1

 كنفسو الفرد بيف كاالنسجاـ التكاـؤ مف حالة" التكافق بأف راجح عزت أحمد يكضح      

 إزاء مرضيا تصرفا كتصرفو حاجاتو أغمب إرضاء عمى قدرتو في كتبدك بيئتو، كبيف كبينو

 كعاداتو سمككو تغيير عمى المرء قدرة التكافق كيتضمف ،ةكاالجتماعي المادية البيئة مطالب

 تغييرا....نفسيا صراعا أك خمقية أك اجتماعية أك مادية مشكمة أك جديدا مكقفا يكاجو عندما

 كبيف بينو كاالنسجاـ التكاـؤ ىذا إقامة عف الفرد عجز فإف الجديدة، الظركؼ ىذه يناسب

 في التكافق سكء كيبدك النفسية، الصحة معتل أك "التكافق سيء" إنو قيل كنفسو، بيئتو

 منو، الغير ينتظره ما عمى يزيد عجزا اختبلفيا عمى اليكمية مشكبلتو حل عف الفرد عجز

 (.524ص ،1994دكيدار،) "نفسو مف ينتظره ما أك

 كنفسو، الفرد بيف الداخمي النفسي :ىما لمتكافق جانبيف عزت تعريف كيتضمف     

 األفراد بيف عبلقات مف تحتكيو بما فييا يعيش التي كالبيئة الفرد بيف االجتماعي كالخارجي

 .كغيرىا كالعمل كالمدرسة األسرة في

 :مكسى تعريف -2

 سمككو تغيير مستيدفا الفرد بيا يقـك التي المستمرة الدينامية العممية" :بأنو يعرفو ك     

 "أخرػ  جية مف البيئة كبيف كبينو جية، مف نفسو كبيف بينو تكافقا أكثر عبلقة ليحدث
 (.2008 كباجة، كراز،)
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 :الزيادي محمكد تعريف -3

 اآلخريف مع اجتماعية عبلقات إقامة عمى القدرة" :ىك بالتكافق المقصكد أف يرػ      

 أخرػ  ناحية كمف ناحية، مف ىذا كالعطاء الحب عمى الفرد بقدرة تتسـ كممتعة، مثمرة

 محيطو في نافعا شخصا الفرد مف يجعل الذؼ الفعاؿ المنتج العمل عمى القدرة

 " الفرد إليو يصل النضج مف معينة حالة إلى يرمز شامل مفيـك فالتكافق" االجتماعي،
 في كمثمرة نافعة عبلقات تككيف يعني التكافق أف مف الرغـ كعمى ،(2007 بكعكد،)

 االجتماعية المكانة عمى الحصكؿ بالضركرة يعني ال أنو إال لمفرد، االجتماعية البيئة

 متطمبات لمجابية فعالة أساليب اختيار في الفرد نجاح مدػ ىك فالتكافق كالرضا، الثابتة

 .البيئة

 CROW ET CROW :كراك ك كراك تعريف -4

 تحقيقو، إلى يسعى الذؼ اليدؼ مع التبلـؤ عمى الفرد قدرة مدػ عف يعبر فالتكافق"    

 كالمكاقف الظركؼ مع كسكية منسجمة عبلقات يقيـ أف فيو يستطيع الذؼ الكقت في

  (.1988 قريشي، ) "المحيطة البيئة في المكجكديف كاألشخاص

 :ككلماف تعريف - 5

 (:2008 البمييي،) يمي بما السمككي المعجـ في التكافق يعرؼ    

 ك الفرد، حاجات معظـ إشباع عمى القدرة عمى تنطكؼ  البيئة مع متناغمة عبلقة-1
 .الفرد يعانييا التي جميعا االجتماعية ك المادية المتطمبات معظـ عف تجيب

 عف اإلجابة ك الحاجات إلشباع ضركرية تككف  التي السمككية التعديبلت ك التغيرات -2

 .البيئة مع متناغمة عبلقة إقامة الفرد يستطيع بحيث المتطمبات

 :عمي دمحم صبره تعريف -6
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 معظـ إشباع عمى القدرة تتضمف البيئة، مع منسجمة عبلقة كجكد" :إلى يشير التكافق     

 مطالبا الفرد يككف  كالتي كاالجتماعية، البيكلكجية المطالب معظـ كتمبية الفرد، حاجات

 تككف  كالتي السمكؾ في كالتغيرات التباينات كل يشمل فالتكافق ذلؾ كعمى بتمبيتيا،

 ،2005 عمي،) البيئة مع المنسجمة العبلقة إصدار في اإلشباع يتـ حتى ضركرية
 (.125ص

  :مرحاب صالح تعريف -7

 جية، مف الذات تقبل يتضمف التكافق" :أف إلى فيو أشار تعريفا مرحاب صالح طكر     

 ك الشخصي، التكافق عممية أساس ىك الذات تقبل إف ك أخرػ، جية مف اآلخريف تقبل ك
 (.2007 بكعكد،) االجتماعي التكافق عممية أساس ىك اآلخريف تقبل أف

 :ىما ىاميف متطمبيف لمقابمة تسعى االنسانية تكافق عمميات فإف كعميو    

 الجماعية، المعيشة بسبب كينشأ اآلخريف مع بالتعامل يتعمق :اجتماعي متطمب -1

 مف كاحتياجاتيا اليكمية الحياتية الظركؼ مع بالتعامل تتعمق األبناء اتجاه مطالب فمآلباء

 .كممبس مأكل

 مثل خاصة عضكية مطالب كليا لمفرد الطبيعي التككيف عف ناشئة :داخمية متطمبات -2

 حاجات فمئلنساف أخرػ  ناحية كمف ناحية، مف ىذا كالراحة كالدؼء كالشرب األكل

 دمحم،) كغيرىما اآلخريف تقدير إلى كالحاجة التحصيل إلى الحاجة مثل معينة اجتماعية
 (.23ص ،2004

 :شكبيف تعريف -8

 مف حد أقصى لمفرد يحقق الذؼ السمكؾ كذلؾ المتكامل، السمكؾ بأنو" يعرفو     

 بالقدرة يتميز فاإلنساف اإلنساف، بيا ينفرد التي كاالجتماعية الرمزية لئلمكانات االستغبلؿ

 الغير حاجات كيشبع المسؤكلية، يتقبل الرشد مرحمة في ك الرمكز استخداـ عمى اليائمة
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 الشرقاكؼ،) كاالجتماعية الشخصية لممسؤكلية كالتقدير الذاتي بالضبط يتميز التكافق كىذا

 (.3ص ،1983

 :فايق أحمد تعرؼ -9

 مجاؿ فكل ذاتو الشخص فيو بما المجاؿ قكػ  فييا تتزف  كقتية حالة ىك التكافق أف"     

 بسمككو سينحك الذؼ اإلنساف كيتضمف المتنازعة المتنافرة القكػ  مف عديدا يتضمف انساني

 أحمد،) "االنتحاء ىذا تأثير عميو ينعكس حيث القكػ  ىذه نظاـ حسب خاصا انتحاء

 (.28ص ،2000

 :سرى  دمحم إجبلؿ تعريف -10

 بيئتو كفي سمككو في تعديمو يمكف ما تعديل فييا الفرد يحاكؿ مستمرة دينامية عممية"    

 كالتكفيق التكازف  مف حالة تحدث حتى فييا تعديمو يمكف ال ما كتقبل كاالجتماعية الطبيعية

 بيئتو متطمبات أغمب كمقابمة الداخمية حاجاتو معظـ إشباع تتضمف البيئة كبيف بينو

 (.29ص ،1996 سرػ،) "الخارجية

 :التكافق أبعاد -3

 النفس عمـ تعريف إلى البعض دفع لدرجة النفس، عمـ تحت التكافق مفيـك يندرج      

 إال بدراستيا، فييتـ بيئتو في الحي لمكائف العامة التكافق بعمميات ييتـ الذؼ العمـ أنو عمى

 قدرا نجد أىميتو عمى االىتماـ بقدر النفسية المفاىيـ مف العديد شأف شأنو المفيـك ىذا أف

 (.2007السيف،) معناه عمى االختبلؼ مف مماثبل كبيرا

 :إلى التكافق تصنيف كيمكف   

 :الشخصي التكافق -3-1

 النفسية األجيزة تقـك أف عميو يترتب مما المختمفة الكظائف بيف التكازف  إلى يشير     

شباع النفس في السعادة كتحقق شديدة صراعات بدكف  بكظائفيا  كالحاجات الدكافع كا 
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 عف كيعبر المكتسبة الثانكية كالحاجات (كالفسيكلكجية كالعضكية الفطرية) األكلية الداخمية

 ص ص ،2005 عمي،) النفسي األمف يحقق ما كىك داخمي صراع ال حيث داخمي سمـ
شباع بقيمتيا كالشعكر بيا كالثقة النفس مع السعادة كيشمل (126-127  الحاجات كا 

 السمكؾ كتكجيو لتحقيقيا كالسعي لؤلىداؼ التخطيط في بالحرية كالشعكر الداخمي كالسمـ

 في النمك لمطالب كالتكافق البيئية الظركؼ كتغيير كحميا الشخصية المشكبلت كمكاجية

 (.60ص ،2001الشاذلي،) النفسي األمف يحقق ما كىك المتتالية مراحمو

 :ىي مستكيات خمس عمى التكافق تحقيق النفسي التكافق يتضمف ك   

  :العقمي المستكى  -1

 ك التفكير التذكر، التعميـ، الحسي، اإلدراؾ في العقمي التكافق عناصر تنحصر     
 ك الكامل بدكره عنصر كل بقياـ العقمي التكافق يتحقق ك المختمفة، االستعدادات ك الذكاء
 (.115 ص ،2008 بطرس،) األخرػ  العناصر مع التكامل ك التعاكف 

 :االنفعالي المستكى  -2

 .تكاجيو التي لممكاقف المختمفة لمجكانب الفرد إدراؾ في المستكػ  ىذا في التكافق يتمثل    
 الفشل ك النجاح مف سابقة تجارب خبرات، دكافع، مف لديو ما بيف ك بينيا الربط ثـ

 المكقف مقتضيات ك تتفق التي طبيعتيا ك االستجابة نكع تحديد ك تعييف عمى تساعده

 ك البيئة مع التكافق إلى الفرد لينتيي مبلئما تكييفا استجابتو بتكييف تسمح ك الراىف
 مف حالة تحقيق إلى األخير في الفرد ليتكصل نشاطيا، في الفعالة اإليجابية المساىمة

 (.161 ص ،1987 زيد، أبك) السعادة ك بالرضا الشعكر

 المناسب االنفعالي الضبط ك الثبات ك االستقرار ك اليدكء يتضمف االنفعالي فالتكافق    

 .االنفعالية المشاكل حل ك االنفعالية الصدمات مكاجية في التماسؾ ك االنفعاؿ، لمثيرات
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 :الذاتي المستكى  -3

 كاقعو مع ذاتو عف نظرتو تطابق مدػ ك الذاتية، قدراتو مع ذاتو عف الفرد فكرة يتضمف    

 مع سعيدا ك متكافقا يككف  كاقعو، عف فكرتو مع ذاتو عف فكرتو فبتطابق .اآلخر يدركو كما

 .اآلخريف مع ك نفسو

  :الصحي -الجسمي المستكى  -4

 مف أساسيا مصدرا الجسمية العيكب ك األمراض مف سبلمتو ك االنساف صحة تعد إذ   

 .النفسية الصحة مصادر

 لصالح تاما تعاكنا الجسمية الكظائف تتعاكف  أف يتطمب الجسمي فالتكافق بالتالي ك     

 يتطمبو مما أقل أك أكبر نشاطا ما عضك يؤدؼ أف الصحية الحالة ففي الجسـ، كل

 .الجسد

 إذ بالفرد، المحيطة الصعكبات مكاجية عمى الجسـ قدرة بذلؾ الجسدؼ التكافق ليمثل  
 كظائف كل تتكافق أف أؼ .الطارئة التغيرات مع يتكيف ك المألكفة التغيرات يقاـك أف يجب

 .عمميا في الجسـ

 يككناف أنيما بل النفسي، التككيف عف لمفرد البيكلكجي التككيف فصل يمكف ال ألنو ذلؾ    

 (.46 ص ،1994عكض،) نفسية جسمية كحدة الفرد أف ذلؾ متكاممة، كحدة معا

  :الجنسي المستكى  -5

 سمككو في أثر مف لو لما االنساف حياة في األىمية بالغ دكرا يمعب الجنس أف شؾ ال    

 ك البيكلكجية الحاجات مف كبل يشبع الجنسي النشاط أف ذلؾ النفسية، صحتو عمى ك
 مصدرا يككف  إحباطو ك االجتماعية الشخصية الحاجات مف الكثير ك السيككلكجية

 درجة ك الجنسية الحاجات بيا تشبع التي الطريقة تختمف ك .الشديديف التكتر ك لمصراع

 التكافق عدـ ك .االنساف تعمـ خبرات ك الحياة ظركؼ باختبلؼ كاسعا اختبلفا اإلشباع ىذا

 (.115 ص ،2008 بطرس،) لمفرد العاـ التكافق سكء عمى مؤشر الجنسي
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 :االجتماعي التكافق -3-2

 المشاركة عمى الفرد قدرة"ىك االجتماعي التكافق أف شقير محمكد زينب ترػ       

 يعيش الذؼ المجتمع لقيـ امتثالو ك االجتماعية، بالمسؤكلية شعكره ك الفعالة، االجتماعية

 ك االنتماء تحقيق عمى قدرتو ك مجتمعو، تنمية في الفعاؿ دكره ك بقيمتو شعكره ك فيو،
 القدرة ك اآلخريف، مع بناءة اجتماعية منافسات في الدخكؿ ك حكلو، مف لمجماعة الكالء

 اآلخريف حقكؽ  عمى الحرص فييا بما المجتمع أفراد مع ايجابية طيبة عبلقات إقامة عمى

 النتمائو االمتناف ك بالسعادة الشعكر ك معيـ، المتبادؿ االحتراـ ك الثقة مف جك في

 شقير،) "تعاكني اجتماعي عمل مف يؤديو ما خبلؿ مف متميزة مكانة احتبللو ك لمجماعة

 (.6 ص ،2003

 مع التبلـؤ عمى الفرد قدرة"ىك االجتماعي فالتكافق يكسف منصكر أميرة حسب ك     

 سمككو بتعديل ك اآلخريف مع السميمة االجتماعية العبلقات بتككيف ذلؾ ك مجتمعو

 يتضمف ك (.166 ص ،1997 يكسف،) "مجتمعو في فاسد ىك ما تغيير ك الخاطيء

 ك االجتماعية، المعايير مسايرة ك المجتمع بأخبلقيات االلتزاـ ك اآلخريف مع السعادة
 االجتماعي التفاعل ك االجتماعي، التغير تقبل ك االجتماعي الضبط لقكاعد االمتثاؿ

 الصحة تحقيق إلى يؤدؼ مما الزكجية، السعادة ك الجماعة، لخير العمل ك السميـ

 .(2003 عسيرؼ،) االجتماعية

 :التالية المجاالت االجتماعي التكافق يتضمف ك     

 :الدراسي التكافق -1

 بما كالطالب، المعمـ بيف كالتكاـؤ كظيفتيا، في التعميمية المؤسسة نجاح كيتضمف

 ينجـ ما عبلج مع كاجتماعيا، كانفعاليا معرفيا السكؼ، لمنمك أفضل ظركفا لؤلخير ييييء

 عف فضبل ىذا كالتسرب، كالغياب الدراسي كالتخمف مشكبلت مف الدراسة مجاؿ في

 ،1994 دكيدار،) الطبلب بعض عف تصدر أف يمكف التي السمككية المشكبلت عبلج
 مف التحصيل إلى التبلميذ لدفع قكيا دافعا أك إيجابيا مؤشرا التكافق كيمثل ،(528ص
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 كمعممييـ زمبلئيـ مع متناغمة عبلقات إقامة عمى كيساعدىـ المدرسة في كيرغبيـ ناحية

 ص ،2005 عمي،) كجذابة ممتعة خبرة التعميمية العممية كيجعل بل أخرػ، ناحية مف
128.) 

 :الميني التكافق -2

 عمى كيشتمل لآلخريف، إرضاء أك المينة عف كالرضا العمل عف الرضا يشمل

 كالصبلحية فييا كالدخكؿ كتدريبا عمبل المينة ليذه استعداد كعمى لممينة مناسب اختيار

 الرؤساء مع الطيبة العبلقات ككذا ،(24 ص ،2004دمحم،) فييا كالتقدـ كاإلنجاز إلييا

 الفرد تكافق ىك الميني التكافق أف نفيـ أف ينبغي كال ،تالمشكبل عمى كالتغمب كالزمبلء

 عمي،) العمل لبيئة الفرد تكافق أيضا الميني التكافق أف كيعني المحدكدة، عممو لكاجبات

 (.127  ص ،2005

 طرؽ  بعدة ذلؾ كيتحقق العمل، ىذا كاف ما أيا كعممو العامل بيف اإلنسجاـ إلى كيشير    

 الفرد كرضا كتقبميا جيد، بشكل أدائيا عمى كالتدرب المبلئمة، المينة اختيار حسف :أىميا

 مع مرضية راضية انسانية عبلقات مع فييا، االبتكار كمحاكلة بيا، كاالقتناع عنيا،

 (.528 ص ،1994 دكيدار، ) كالرؤساء الزمبلء

 :األسري  التكافق -3

 األسرة مطالب تحقيق عمى كالقدرة األسرؼ  االستقرار كيشمل األسرية السعادة يعني     

 دمحم) بينيـ كالثقة الحب كبسيادة الفراغ كقت بقضاء كالتمتع الكالديف بيف العبلقات كسبلمة
 كزكجو الزكج ينظر كأف األسرة، أفراد بيف المحبة تسكد أف كيعني ،(24 ص ،2004،

 األسرة أفراد بيف العبلقات كتقـك كرحمة، كمكدة سكف أنيا عمى بينيما العبلقات إلى

 الزكجيف، بيف محاكر ثبلثة عمى العبلقات كىذه كالعكف، كاالحتراـ الحب عمى المتكافقة

 عمى الزكجيف بيف التكافق كيعتمد كبعض، بعضيـ األبناء بيف كاألبناء، منيما كل بيف

 :بينيا مف عكامل عدة
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 .الزكج اختيار حسف -1

 ؼاالجتماع كالمستكػ  التعميـ ك الثقافة في التقارب -2

 ص ،1994 دكيدار، ) الزكجيف بيف الجنسي التكافق عمى أيضا يعتمد كما -3
528.) 

 :الزكاجي التكافق -4

 :في يتمثل الذؼ الزكجي كالرضا الزكجية السعادة كيشمل

 .لمزكج المناسب االختيار -1

 .كممارستيا فييا كالدخكؿ الزكجية لمحياة االستعداد -2

 .الجنسي كاإلشباع المتبادؿ الحب -3

 (.23 ص ،2004دمحم،) الزكاجي كاالستقرار المشكبلت حل عمى القدرة -4

 :التركيحي ؽالتكاؼ -5

 العمل أعباء مف مؤقتا التخمص إمكانية عمى حقيقتو في التركيحي التكافق يقـك

 كممارسة بحرية، الكقت في كالتصرؼ العمل، مكاف خارج فيو التفكير أك كمسؤكلياتو

 أـ كانت رياضية :ىكاياتو فيو كيمارس فرديتو الفرد فيو يحقق الذؼ التمقائي الحر السمكؾ
 (.64 ص ،2001 الشاذلي،) االنسجاـ بذلؾ كيتحقق تركيحية، أك عقمية

  :الديني التكافق -6

 عف لمتعبير مسرحا يككف  ما ككثيرا لمفرد النفسي التركيب مف جزء الديني الجانب   

 االتجاىات أصحاب الشباب مف كثير عند نجده ما ذلؾ مثاؿ عنيفة داخمية صراعات

 ىك حيث مف الديف أف ذلؾ الصادؽ باإليماف الديني التكافق كيتحقق كالتعصبية اإللحادية

 كيرضي كاتزانيا الشخصية تكامل في عميق أثر ذك الناس بيف لممعامبلت كتنظيـ عقيدة
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 تكافقو ءسا السند بيذا التمسؾ في اإلنساف فشل إذا أما األمف، إلى اإلنساف حاجة

 (.130-129 ص ص ،2005 عمي،) لمقمق منبعا كأصبح نفسو كاضطربت

  :االقتصادي التكافق -7

 يحدث االقتصادية القدرات سد في االنخفاض أك باالرتفاع المفاجئ التغير إف    

 تحديد في األىمية بالغ دكرا إلشباع حدا كيمعب الفرد تكافق أساليب في عميقا اضطرابا

 حد كاف إذا كاإلحباط بالحرماف الشعكر الفرد عمى فيغمب اإلحباط أك بالرضا الفرد شعكر
 مرتفعا عنده اإلشباع حد كاف إذا بالرضا الشعكر عميو كيغمب منخفضا عنده اإلشباع

 (.63ص ،2001 الشاذلي،)

 :التكافق خصائص -4

 :كمنيا لمخصائص نتعرض أف لنا البد التكافق عف نتحدث عندما     

  :حالة التكافق -4-1

 االجتماعي ك الجسمي النفسي، التكامل ك االستقرار ك التكازف  مف نكعا يمثل فيك    

 في آثارىا تظير التكافق، مف حالة في يصبح أنو أؼ ,الفرد إلييا يصل التي األفضل،

  (.20 ص ،1996 سرػ،) االجتماعي ك الشخصي باألمف شعكره عمى يدؿ الذؼ سمككو

 :عممية التكافق -4-2

 ك لسمككو تعديبل معينة بأفعاؿ الفرد يقـك بحيث طريقتو، ك التكافق أسمكب تتضمف    
 .التكافق مف حالة إلى الكصكؿ قصد بو المحيطة البيئة

 التكافقية العممية ك .فعاليتو ك الفرد إيجابية مدػ عمى التكافق عممية تعبر عميو ك    

 ،1992 المغربي،) الخارجية بيئتو مطالب ك حاجاتو بيف الفرد خبلليا مف يكفق عممية
 (11 ص

 :دينامية عممية التكافق -4-3
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  فالحياة الحياة، استمرت ما يستمر لكنو ك نيائية، بصفة ك كاحدة دفعة يتـ ال فالتكافق     

 الدكافع ك الحكافز مف جممة ك إشباعيا، الفرد يحاكؿ الحاجات مف سمسمة سكػ  ليست

 يحاكؿ التكترات مف عدد ك فضيا، يحاكؿ الصراعات مف عدد ك إرضاءىا، الفرد يحاكؿ

 الذؼ النتاج ذلؾ أك المحصمة يمثل التكافق أف أساسيا في تعني الدينامية ك .خفضيا

 القكػ  بعض فإف كذلؾ بيئي، اآلخر ك ذاتي بعضيا المختمفة القكػ  صراع عنو يتمخض

 ك قيمي بعضيا ك مادؼ بعضيا كذلؾ البيئية القكػ  ك مكتسب، اآلخر ك فطرؼ  الذاتية
 (.2006بركات،) القكػ  ىذه لكل النيائية المحصمة ىك التكافق ك اجتماعي، بعضيا
 في عميو اعتمد ما عمى كمجتمعيا بنظاميا جديدة عسكرية بيئة إلى يأتي عندما فالطالب

 يتطمب مما مدينة حتى أك ىجرة أك معينة بيئة مف الطالب كاف سكاء حياتو مراحل جميع

 عمييـ كتضع كتقاليد كعادات قيـ مف تشتممو بما الجديدة الحياة ىذه مع تكيفو يعيد أف منو

 (.2007 السيف،) ىذه التكيف محاكلة في أعباء

 :كمية عممية التكافق -4-4

 في مكحدا كبل ك كمية شخصية  كحدة باعتباره لبلنساف النظر ضركرة تعني ىي ك      

 إغفاؿ في لمفرد الخارجي السمكؾ عمى تقتصر ال خاصية التكافق أف بمعنى ببيئتو عبلقتو

 (.2010 فحجاف،) أعمالو ك ذاتو اتجاه رضا مف يستشعر ما الشعكرية لتجاربو

 :نسبية عممية التكافق - 4-5

 تكافقا يعتبر فما ،عالمجتـ في السائدة الثقافة باختبلؼ يختمفاف التكافق كسكء فالتكافق     

 كالقيـ العادات أف يرػ  مجتمع فكل آخر، مجتمع في تكافق سكء يعتبر قد مجتمع، في

 البيئة في فمثبل .كسيئة خاطئة ىي غيرىـ كطريقة الصحيحة، الطريقة ىي فيو السائدة

 خبلؼ األقدـ الرتب اتجاه بيا يقـك أعماؿ منو يتطمب العسكرؼ  الطالب فإف العسكرية

 السيف،) األكامر تنفيذ في كالسرعة العسكرية، التحية مثل الجامعية البيئة في الطالب

2007.) 

 :اقتصادية عممية التكافق -4-6
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 لمشخصية، األساسي النظاـ ىك النفسية الطاقة مصدر أف النفسي التحميل عمماء يرػ      

 لدػ األيض عمميات مف الناتجة الكيميائية اليدـ عمميات مف الطاقة ىذه تستمد ك

 النظاـ مف لنشاطيما البلزمة الطاقة كبلىما اآلخراف النظاماف يستمد بينما االنساف،

  الطاقة كمية عمى تتكقف الصراع نتيجة فإف محدكدة الطاقة كمية أف حيث ك .األساسي

 بيف الصراع كاف فإذا المثاؿ سبيل عمى ك المتصارعتيف، القكتيف مف كل في المستثمرة

 النظاـ دفاعات فإف أقكػ  األساسي النظاـ طاقة كانت ك اإلدارؼ  ك األساسي النظاميف

 (.2006 بركات،) األكلية الدكافع ك العضكية لمحاجات الغمبة تبدك ك ستنيار اإلدارؼ 

 :كظيفية عممية التكافق -4-7

 أك اتزاف إعادة كظيفة عمى ينطكؼ  مرضيا أك سكيا كاف إف التكافق أف بو يقصد ك    

 مجرد ليس فالتكافق المكضكع، ك الذات بيف القكػ  صراع مف الناشيء التكتر تخفيف

 تحقيقا  الذات إلمكانات تحقيقا ك النفسية الصحة مجاؿ يشمل إنما ك لمتكتر خفض

 (.2010 فحجاف،) لمعالـ كمكقف االنساني لمكجكد

 :معيارية عممية التكافق -4-8

 معيار أف عمى العمماء كيرػ  معيارؼ، مفيـك كلو معينة قيـ لو التكافق أف كتعني    

 الجماعة أك الفرد تكاجو التي الظركؼ مع التكافق عمى القدرة بقياس مرتبط التكافق

 (.1988 قريشي،)

 :ارتقائية تطكرية عممية التكافق -4-9

 الفرد، يعيشيا التي النمك مرحمة إلى بالرجكع إال عميو التعرؼ يمكف ال التكافق أف ذلؾ    

 ك السابقة، المراحل بأسمكبو يتخطى ك الراشديف، بأسمكب البيئة مع تكازنو يعيد فالراشد
 أف يعني ىذا ك سابقة، مراحل إلى نككص ك تكافق سكء يعني ذلؾ فإف عندىا يتكقف

 في  استخدـ إذا مرضيا أك تكافقيا ال سمككا يعد قد سابقة نمك مرحمة في المتكافق السمكؾ

 (.2006 بركات،) تالية نمك مرحمة
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 بل معينة فترة أك معيف مكقف في تحدث ثابتة جامدة عممية ليس فالتكافق ىذا عمى ك    

 ك الحاجات ك المشاكل مف تنتيي ال سمسمة يكاجو أف الفرد عمى إذ .مستمرة عممية إنيا
 ك اإلتزاف إعادة ك التكتر خفض إلى يؤدؼ مناسب سمكؾ إلى تحتاج التي المكاقف
 .البيئة مع بالعبلقة االحتفاظ

 أنماطا اعتبرىا خاصية عشريف "LEWIN.B بيست لكيف" يذكر السياؽ ىذا في ك   

 :الناجح التكافقي الشخص لسمككيات

 .عمره مع المتناسبة المسؤكليات أعباء لتحمل الرغبة ك بالقدرة التكافقي يتمتع -1

 .عمره ازدياد ك بنضجو المتعمقة الخبرات ك المساىمة مف التكافقي يتمذذ -2

 ك بدكره منيا يتعمق ما خاصة ،تالمسؤكليا ك الخبرات تقبل في يرغب التكافقي -3
 .الحياة في مكانتو

 .الحياة في دربو تعترض التي الصعاب ك المشاكل لحل التكافقي يتميف -4

 عراقيل بأنيا بالتيقف السعادة ك نضجو دكف  الحائمة العراقيل عمى تغمبو التكافقي يسر -5

 .كىمية ال كاقعية

 .النفسي الصراع حاالت ظيكر عند البلزمة القرارات اتخاذ عمى بقدرتو التكافقي يتمتع -6

 إطار في ال الحياة في الحقيقية الخبرات ك الظركؼ ظل في رضاه التكافقي يناؿ -7

 .أكىامو ك أحبلمو

 .لتبريرىا االندفاع مف بدال فشمو خبرات مف التكافقي يعتبر -8

 .ىامة ك جديدة عكامل تبرز لـ دامت ما باتجاىاتو التكافقي يمتـز -9

 يضع ك لمتخطيط أفكاره التكافقي يكظف كما بكضكح، محنتو عف التكافقي يفصح -10

 .العممية البرامج



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 .نجاحو التكافقي يعظـ ال -11

 ك لمتسمية كذا ك لمعمل المناسبة األساليب ك األكقات بيف جيدا التكافقي يميز -12
 .الترفيو

 غايتو ك ىدفو مف حرمانو إزاء نجاحا منيا يناؿ التي لممكاقف التكافقي يستجيب ال -13

 .الحقيقية

 عميو ستعكد بأنيا فطف ما إذا حينيا في المقبكلة غير لممكاقف التكافقي يستجيب -14

 .مستقببل بالفائدة

 نمط يتناسب ك حقكقو عف الدفاع سياؽ في تستر دكف  غضبو عف التكافقي يعرب -15

 .بو لحق الذؼ األذػ نمط ك مدػ مع تعبيره

 .نضجو ك حبو مدػ مع تتناسب مؤشرات أعمالو ك سمككياتو تتضمف -16

 تغيير عف يعجز عندما العاطفي اإلحباط ك اآلالـ تحمل عمى بالقدرة التكافقي يتمتع -17

 .بالضيق شعكره إلى المؤدية العكامل ك األسباب

 مف تمكنو بدرجة الفكرية لرؤاه ك ليا تنظيمو ك عاداتو مف التكافقي تمكف يككف  -18

 .المشاكل مكاجية عند الضركرة تقتضي كيفما التكيف

 .لتحقيقو المؤكد قراره اتخذ معيف ىدؼ حكؿ طاقاتو تركيز مف التكافقي يتمكف -19

 بل لو نياية ال مسعى الحياة ككف  حقيقة تغيير عمى لمعمل نفسو التكافقي يجيد ال -20

 عف امتنع لك فيما الخارجية المحيطية العراقيل لمكاجية قدرتو بكل سيحتفع المرء أف يعمـ

 (.259-258 ص ص ،2004 نجاد،) داخمية نفسية صراعات في الخكض

 :أساليب التكافق كمعاييره- 5

 :أساليب التكافق- 5-1



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

    يمكف أف يمجأ الفرد إلى كثير مف أساليب التكافق كىي حيل دفاعية قد تقمل مف 
 :الكاقع المباشر لمثيرات الضغط كمف ىذه األساليب نجد

 :الحيل الدفاعية اإلنسحابية- 5-1-1

 Repli: اإلنسحاب- 1

     عند مكاجية المكاقف المزعجة كالمؤدية إلى الفشل يمجأ بعض األشخاص إلى 
اختيار أبسط الطرؽ لمتخمص منيا كىي آلية اإلنسحاب كالنأؼ بالنفس كذلؾ مثل النـك 

 (.160، ص2004نجاد، )... كاألحبلـ كتناكؿ المشركبات الكحكلية 

 Regression: النككص- 2

    عندما يجابو اإلنساف بصراع ال قبل لو بو كال طاقة، فإنو يتراجع أك ينسحب إلى 
 (.42، ص1983الدباغ، )أدكار سابقة مف عمره 

 Négation: اإلنكار- 3

    كمعناه أف يتنكر األنا أك يتبرأ آليا مف أحد طرفي الصراع األقل أىمية كاألشد سمبية 
عمى نفسو كاألـ التي تكفي كلدىا كأنكرت الكاقع األليـ كبقيت تتصرؼ كما لك كاف 

 (.97، ص2000جبل، )كلدىا عمى قيد الحياة 

 Justification: التبرير- 4

   يحاكؿ بكاسطتو الفرد إثبات أف سمككو معقكؿ كلو ما يبرره أك يجيزه، كلذا يستحق 
 (.66، ص2000المميجي، )القبكؿ مف الذات كمف المجتمع 

 :الحيل الدفاعية العدكانية- 5-1-2

 Agression: العدكاف- 1



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

    ىك رد فعل مباشر لئلحباط، يكجيو الفرد نحك الشخص أك الشيء المتسبب في 
 .إعاقتو لتحقيق أىدافو لمتخفيف مف الشعكر بالفشل

 Projection: اإلسقاط- 2

   الذؼ ىك ميل نفسي إللقاء المـك عمى اآلخريف أك الظركؼ، ك تبرئة النفس مف 
دسكقي، )الخطأ في الدكافع أك الفشل في األىداؼ بنسب ذلؾ إلى الغير ال لمنفس 

فبدال مف أف نقر بأننا نكره شخصا فإننا ننسب الكراىية لمشخص . (396، ص 1974
عباس، )ىذا، كقد تعذبنا ضمائرنا فنخفف مف عذابات الضمير بالقكؿ إننا مضطيدكف 

 (.39، ص1996

 :الحيل الدفاعية اإلبدالية- 5-1-3

 Refoulement: الكبت- 1

   آلية دفاعية ضد تيديد أك صراع داخمي حيث يمجأ الفرد إلى طرد الذكريات 
كالخبرات المؤلمة كالدكافع غير المقبكلة مف دائرة الشعكر إلى منطقة البلشعكر، 

نما يمنع إدراكيا  قصاء الدكافع كالذكريات عف الشعكر ال يقضي عمييا في الكاقع، كا  كا 
 (.179، ص2003عشكؼ، )لتجنب ما يسببو إدراكيا مف قمق كاضطراب 

  Réaction formation   :التككيف العكسي- 2

       عبارة عف إبداؿ المشاعر المسببة لمحصر بمشاعر مناقضة ال تتسبب فيو، 
كالذؼ يخاؼ كال يريد أف يطمع الناس عمى خكفو، فيظير الشجاعة كيغالي فييا 

 (.39، ص1996عباس، )

 Identification: التقمص- 3

    ىك آلية ال شعكرية لبناء الشخصية باإلعتماد عمى اآلخر، بخدمة نمكذج مع فرد 
 (.Fisher, G, 1996, p202)آخر كدمج خصكصياتو كمطابقتيا 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 Déplacement: اإلزاحة- 4

    يحاكؿ الفرد تناكؿ عكاطفو كأفكاره المتجمعة كالمشحكنة ليزيحيا كيكجييا إلى أفكار 
ففي مثاؿ .  (40، ص1983الدباغ، )كمكاضيع كأناس غير الذيف كانكا في بدايتيا 
غير مريح كمفجر لمخكؼ  (نزكة ممنكعة)الطفل ىانز، نجد الحقد المكجو نحك األب 

مف األب، فباإلزاحة تصبح العاطفة غير المريحة الممثمة في مكضكع ىك األب مثبتة 
 (.Bergeret, J et al, 1979, p97)عمى ممثل نزكؼ آخر ىك الحصاف 

  Sublimation:التسامي- 5

    أؼ التعبير عف الدافع المحبط بأسمكب يرتضيو المجتمع، فالدافع الجنسي الذؼ لـ 
يمق إشباعا، قد ينجح الفرد في خفض حدة تكتره باإللتجاء إلى نشاطات بديمة تعمل 

، 2000المميجي، )... عمى تصريف جزئي لمطاقة الجنسية كالرسـ كالركايات الغرامية
 (.68ص

  Compensation:التعكيض- 6

   يمجأ إليو اإلنساف لشعكره بالفشل كالعجز في إشباع دافع قكؼ، أك إخفاء عيب 
 .جسمي أك عقمي، فيقـك الفرد ال شعكريا بسمكؾ معيف لتخفيف القمق كالضغط

 :معايير التكافق- 5-2

    لمتكافق نكعاف ىما التكافق الحسف أك السكؼ، كالتكافق السيء أك غير السكؼ 
يقتضي التمييز بينيما كجكد معيار خارجي يسيل تصنيف السمكؾ ككضعو في المكاف 
المناسب لو، كنظرا لكثرة اإلتجاىات المفسرة لمسمكؾ اإلنساني، فقد ظيرت العديد مف 

 .المعايير التي تمكننا مف تحديد نكع السمكؾ

  Statistique: المعيار اإلحصائي- 5-2-1



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

    يشير مفيـك التكافق طبقا لممعيار اإلحصائي إلى القاعدة المعركفة بالتكزيع 
اإلعتدالي كالسكية طبقا ليذه القاعدة تعني المتكسط العاـ لمجمكعة الخصائص 

كاألشخاص، كالشخص البلسكؼ ىك الذؼ ينحرؼ عف المتكسط العاـ لتكزيع األشخاص 
أك السمات أك السمكؾ كالمفيـك اإلحصائي بذلؾ ال يضع في اإلعتبار أف التكافق عند 

، 2001الشاذلي، )الشخص ينبغي أف يككف مصحكبا بالرضا عنده كبتكافقو مع نفسو 
 (.28-27ص ص

     فالمتكسط في بعض السمككيات دليبل عمى التكافق، ك صفة حسنة فالتكسط في 
اإلنفاؽ فضيمة بيف رذيمتي اإلسراؼ ك التبذير، ك الكسط في ضغط الدـ خاصية 

مطمكبة لمصحة الجسدية، ذلؾ أف ارتفاعو أك انخفاضو يترتب عمييما شعكر باأللـ ك 
البلتكازف، ك في المقابل نجد أف المحؾ اإلحصائي غير دقيق في بعض الحاالت، ففي 

حاؿ تطبيق ىذا المحؾ في الذكاء، سنجد أف الغالبية العظمى مف األفراد تقع في 
منطقة الذكاء المتكسط، بينما ىناؾ أقميتاف كاحدة فكؽ المتكسط ك ىـ مرتفعك الذكاء، 

ك تطبيق المحؾ . العباقرة، ك األخرػ أقل مف المتكسط ك ىـ المتخمفكف عقميا
اإلحصائي في ىذه الحالة يعني أف كبل مف سمكؾ العبقرؼ ك المتخمف عقميا، يككنكف 

ك كذلؾ يككف الحاؿ مع الحاصميف عمى . في سمة كاحدة ك ىي البلتكافق ك البلسكاء
 بدرجات مرتفعة ك منخفضة في مقاييس الشخصية، فيل يمكف اعتبار أصحا

التقديرات المتطرفة في أحد المقاييس التي تقيس العصابية مف الناس غير المتكافقيف ك 
 (.30، ص 2012كفافي، )غير األصحاء 

كما .     ك ىناؾ العديد مف اإلعتراضات عمى استخداـ المعيار اإلحصائي في التقييـ
كجد أنو في بعض العينات أك المجتمعات تكرارات كبيرة لخاصية سمككية سمبية، أك 

عاىة جسمية كقصر البصر أك تعاطي المكاد النفسية، فكفقا لممعيار اإلحصائي انتشار 
ىذه السمككيات السمبية متكافقة ك صحية، بالنسبة لمتكزيع اإلحصائي االعتدالي، لكف 

المنطق يرفض ىذا النكع مف السمككيات، أك الخصائص حتى إف تميزت باالنتشار بيف 
 (.  2012حكاس، )أفراد المجتمع بسب سمبيتيا



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 Ideal: المعيار المثالي- 5-2-2

    كىك عبارة عف أحكاـ قيمية تطمق عمى األشخاص، كيستمد أصكلو مف األدياف 
المختمفة، كالسكاء حسب ىذا المعيار ىك اإلقتراب مف كل ما ىك مثالي، كالشذكذ ىك 

 (.1988قريشي، )اإلنحراؼ عف المثل العميا 

    ك بالتالي نحكـ عمى الشخص بأنو سكؼ كمما اقترب أكثر مف المثل األعمى، 
إال أف المعيار المثالي قد يككف . فبالتالي ىك مثالي في ذكائو، جمالو أك في صحتو

نادر التكرار مف الناحية اإلحصائية، أك غير مكجكد عمى اإلطبلؽ في المجتمع 
 .المدركس

    كمف الصعب اإلعتماد عمى المعيار المثالي في أحكامنا، كذلؾ ألف المثالية ليست 
يمكننا الحكـ عمى اآلخريف  فكيف مثالييف لسنا أشخاصا كألننا دقيقا، تحديدا محددة
 .بالمثالية

 Social: المعيار االجتماعي- 5-2-3

   فالشخص السكؼ يساير قيـ كمعايير مجتمعو، أما الشاذ فيك يخالف تمؾ القيـ 
فكفقا ليذا المعيار فالحكـ عمى الشخص المتكافق يككف في إطار الجماعة . كالمعايير

إال أنو يجب عند استخداـ ىذا المعيار لمحكـ عمى الشخص المتكافق . المرجعية لمفرد
فالسمكؾ السكؼ في جماعة ما قد يعد . أف نضع في الحسباف معايير النسبية الثقافية

 (.67، ص 2001الشاذلي، )شذكذا أك مرضا في جماعة أخرػ 

 :   ك قد تعرض المعيار االجتماعي كغيره مف المعايير إلى انتقادات أىميا

 ذلؾ أف المجتمع نفسو قد يتعرض إلى بعض :انحراؼ المعايير االجتماعية* 
ك بالتالي فإف ما يقبمو المجتمع ك يعده . الظركؼ، التي تخرجو عف حدكد التكافق

 .سكيا، ال يككف بالضركرة كذلؾ



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 ك المقصكد ىنا عدـ كجكد معايير اجتماعية عامة، :نسبية المعايير االجتماعية* 
تقبميا كل المجتمعات، فالسمكؾ الذؼ يبدك سمككا غير تكافقي ك شاذا في مجتمع، قد 

 .يعتبر سمككا تكافقيا ك صحيا في مجتمع آخر

   إضافة إلى أف المعايير اإلجتماعية تختمف في المجتمع الكاحد، مف عصر إلى 
عصر، فقد يقبل مجتمع معيف سمككا معينا في فترة زمنية معينة ك يرفضو بعدىا، ك 

خير دليل عمى ذلؾ ما حدث في ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية، حيث شجع الدعكة 
لمنازية ك اتجاىاتيا العنصرية، ك لكف استنكرىا األلماف بعد نياية الحرب بل ك كفركا 

 (.2012حكاس، )عف اعتناقيا 

 Pathologique: المعيار الباثكلكجي- 5-2-4

 لتشخيص األعراض المرضية، ة    يتحدد مفيـك التكافق في ضكء المعايير الكمينيكي
فالصحة النفسية تتحدد عمى أساس غياب األعراض كالخمك مف مظاىر المرض، كلكف 

التكافق بيذا المعنى يعتبر مفيكما مضمبل كضيقا، فبل يكفي أف يخمك الفرد مف 
األعراض لكي نعتبره متكافقا، كلكف ينبغي أف تمقى أىدافو كطاقاتو تكظيفا فعاال في 

 (.  30، ص2001الشاذلي، )مكاقف الحياة المختمفة كيحقق ذاتو بشكل بناء 

 Natural: المعيار الطبيعي- 5-2-5

    السكاء حسب ىذا المعيار كل ما يعتبر طبيعي مف الناحية الفيزيقية أك اإلحصائية، 
إذا فيذا المعيار . كالسمكؾ السكؼ ىك الذؼ يساير األىداؼ، كالشاذ ىك الذؼ يناقضيا

ال يختمف عف النظرة اإلجتماعية كالمثالية، ذلؾ أف ما ىك طبيعي في مجتمع ما قد 
 (.1988قريشي، )يككف غير ذلؾ في مجتمع آخر 

   ك عميو فالتكافق يشتق مف حقيقة االنساف الطبيعية ك أصحاب ىذا االتجاه 
 .يستنبطكف مفيـك التكافق مف البيكلكجيا ك عمـ النفس

 : المعيار الذاتي- 5-2-6



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

   ىك التكافق كما يدركو الشخص ذاتو، فبصرؼ النظر عف المسايرة التي قد يبدييا 
فما يحس بو الفرد، ك كيف ينظر إلى إتزانو ك . الفرد عمى أساس المعايير السابقة

أؼ أف سكية الفرد في إحساسو الداخمي ك خبرتو الذاتية فإذا . سعادتو ىي المحؾ ىنا
 .كاف يشعر بالقمق ك التكتر فيك غير متكافق

    ك يمتاز ىذا المعيار بشيكعو عند عامة الناس، فكل انساف يصف سمككو ك سمكؾ 
غيره بالتكافق ك السكاء أك االنحراؼ، بحسب ما يراه حسنا أك سيئا في ضكء إطاره 

ك يمقى ىذا المعيار القبكؿ مف المتخصصيف في الصحة النفسية، ألنو يقـك . الجمعي
عمى أساس مسؤكلية االنساف عمى أفعالو ك إرادتو في السمكؾ الذؼ يحقق لو التكافق 

ك عمى الرغـ مف كجكد ىذه القناعة مف طرؼ المتخصصيف بيذا المعيار، إال . النفسي
أف عميو الكثير مف المآخذ التي تجعمو غير صالح لمحكـ عمى السمكؾ، ك عمى األفراد 
في مكاقف أخرػ  خاصة تمؾ التي يككف فييا الفرد مجانبا لمحياد، حيث يتأثر بقيمو ك 

ك مف بيف ىذه االنتقادات التي كجيت إلى ىذا المعيار ما . رغباتو ك اتجاىاتو ك ميكلو
 :يمي

 ألف السمكؾ الذؼ يشعر الفرد باالرتياح ك األمف النفسي، قد ال :نسبية األحكاـ- 1
يشعر غيره بذلؾ، ك السمكؾ الذؼ يثير القمق ك التكتر عند شخص، قد ال تككف عنده 

 .نفس القدرة عمى إثارة ىذه العكاطف السمبية عند شخص آخر

 مما ينعكس عمى :إغفاؿ الفركؽ الفردية في تمثيل القيـ ك المعايير االجتماعية- 2
إنتاج فركؽ في األحكاـ عمى السمكؾ، ذلؾ أف األفراد في المجتمع الكاحد ال يتمثمكف 
كميـ القيـ ك المعايير االجتماعية السائدة بنفس المستكػ، ك بالتالي فأحكاـ الشخص 
الذؼ تمثل قيـ مجتمعو ك خضع ليا، تختمف عف أحكاـ الشخص الذؼ لـ يتمثل ىذه 
القيـ بالقدر المناسب ليصبح المعيار الذاتي معيارا غير مكضكعي ك غير مكحد لدػ 

مما يترؾ مجاال كاسعا لمتحيز ك التطرؼ ك التعصب، . كل أفراد المجتمع الكاحد
لتسكية أحكاـ الفرد عمى السمكؾ ك تصبح أحكاما مغرضة ك منحرفة، ك قد تعتبر 

السمكؾ المتكافق سمككا منحرفا، ك السمكؾ المنحرؼ سمككا متكافقا، ك ىذا ما يجعل 
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المعيار الذاتي معيارا غير مكضكعيا، ك غير مكحد حتى لدػ أفراد المجتمع الكاحد ك 
 (.2012حكاس، )يشكؾ في مصداقيتو كمقياس لتقييـ سمكؾ األفراد 

 :نظريات التكافق- 6

   ىناؾ الكثير مف النظريات التي حاكلت تفسير التكافق لدػ األفراد، كمف أىـ ىذه 
 :النظريات ما يمي

 :النظرية البيكلكجية- 6-1

     كيقكؿ مديركىا أف جميع أشكاؿ الفشل في التكافق تنتج عف أمراض تصيب 
أنسجة الجسـ خاصة المخ كمثل ىذه األمراض يمكف تكارثيا أك اكتسابيا خبلؿ الحياة 
عف طريق اإلصابات كالجركح كالعدكػ أك الخمل اليرمكني الناتج عف الضغط الكاقع 
عمى الفرد كترجع المبنات األكلى ليذه النظرية لجيكد كل مف داركيف كمندؿ كجالتكف 

 (.24، ص2004دمحم ، )ككالماف 

المحافظة عمى مستكػ اإلتزاف الداخمي :    كيعرؼ التكافق مف ىذا المنظكر بأنو
لمجسـ لدػ الفرد عف طريق تعمـ مجمكعة مف الطرؽ كاألساليب التي تعمل عمى 

خفض حدة القمق كاضطراب الجسـ كمما زاد ذلؾ عف الحد المعمـك كتعزك السبب في 
سكء التكافق إلى عدـ المحافظة عمى مستكػ اإلتزاف الداخمي لمجسـ بسبب عدـ تعمـ 

 (.2007السيف، )الطرؽ التي تعمل عمى تخفيف اضطراب الجسـ 

   إال أنو تجدر اإلشارة إلى أف االعتماد عمى المفاىيـ البيكلكجية في تفسير عممية 
 ك فالتكافق ال يفسر لنا ىذه العممية بشكل حقيقي ك تاـ، ألف تفسيرىا متعمق باإلنسا

 .ىك متعدد الجكانب المككنة لشخصيتو

 :النظريات النفسية- 6-2

 :نظريات التحميل النفسي- 6-2-1
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 S.freud: فركيد- 1

   يرػ فركيد أف عممية التكافق النفسي غالبا ما تككف ال شعكرية، أؼ أف الفرد ال يعي 
األسباب الحقيقية لكثير مف سمككياتو، فالشخص المتكافق ىك مف يستطيع إشباع 

المتطمبات الضركرية لميك بكسائل مقبكلة اجتماعيا، كيرػ فركيد أف العصاب كالذىاف 
، كيعتمد التكازف النفسي (2008الصكيط، )ما ىما إال مظير مف أشكاؿ سكء التكافق 

عمى قكة األنا، فبقدر قكة األنا يككف نجاحو في إحداث التكازف، أما إذا فشل األنا في 
 .ميمتو فيككف الفرد معرض ألؼ صكرة مف صكر البلسكاء

    كالمظيراف األساسياف لمشخصية السكية عند فركيد ىي أف يككف في استطاعة 
الفرد أف يحب كأف يعمل، كالقدرة عمى الحب ىنا تعني أف يككف الفرد في كضع يسمح 

لو بتقديـ الحب الخالص لآلخريف كأف يتمقاه منيـ، ككذلؾ فإف القدرة عمى العمل 
كاإلنتاج مؤشر آخر عمى السكاء، ال يقـك إال عمى قاعدة مف تكازف الكظائف النفسية 

 (.70، ص2001الشاذلي، )

 Yung  :يكنغ- 2

    يعتقد يكنغ أف مفتاح التكافق كالصحة النفسية يكمف في استمرار النمك الشخصي 
 بيف ميكلنا اإلنطكائية ك ميكلنا ةدكف تكقف، كما أشار أف التكافق السكؼ يتطمب المكازف 

االنبساطية، ك ىذا يتطمب ضركرة التكامل بيف العمميات األساسية في تغيير الحياة، ك 
 (.2004لمكشي، )العالـ الخارجي، ىي اإلحساس، اإلدراؾ، التفكير 

 Adler: أدلر- 3

    اعتقد أف الطبيعة اإلنسانية تعد أساسا أنانية كخبلؿ عمميات التربية فإف بعض 
األفراد ينمكف كلدييـ اىتماـ اجتماعي قكؼ ينتج عف رؤية اآلخريف مستجيبيف لرغباتيـ 
كمسيطريف عمى الدافع األساسي لممناقشة دكف مبرر ضد اآلخريف طالبا لمسمطة أك 
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، ك فسر العصاب عمى أنو محاكلة لتحرير النفس (25، ص2004دمحم، ). لمسيطرة
 (.55، ص 1998الزيكد، )مف مشاعر النقص في محاكلة كسب الشعكر بالتفكؽ 

 :النظرية السمككية- 6-2-2

    ترػ ىذه النظرية أف أنماط التكافق كسكء التكافق تعد متعممة مف خبلؿ الخبرات 
التي تعرض ليا الفرد في حياتو، فإذا تعمـ الفرد أساليب سكية تككنت لديو عادات 
سكية، كبالتالي أصبح متكافقا، أما إذا تعمـ أساليب سمككية خاطئة فإنو يككف سيء 

 (.2007السيف، )التكافق 

   إذا فالشخصية المتكافقة رىف بتعمـ عادات صحيحة سميمة كتجنب اكتساب العادات 
السمككية غير الصحيحة أك غير السميمة، كمظاىر الشخصية المتكافقة عند السمككييف 
ىي أف يأتي الفرد السمكؾ المناسب في كل مكقف حسبما تحدده الثقافة التي يعيش في 

 (.70، ص2001الشاذلي، )ظميا الفرد 

كيتعمـ اإلنساف عددا مف األساليب السمككية المبلئمة لمتكافق مع أحداث الحياة 
 :منيا

 : اليجكـ- 1

    يمجأ اإلنساف لميجـك لمقضاء عمى العدك، أك اإلضرار بو، كغالبا ما يحتكؼ عمى 
 .مستكػ مف العدكاف ككسيمة لمقاكمة الخطر

 :اإلنسحاب- 2

    كىك طريقة سيمة لمكاجية الضغط كالتكتر، كىك عكس اليجـك حيث ال يتطمب 
 .بذؿ جيد كبير، فما عمى الفرد إال اإلبتعاد عف المكقف الميدد ك الخطير

 : الخضكع ك اإلستسبلـ- 3
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    يكاجو اإلنساف أحيانا بمكاقف ال يبدك فييا أؼ أمل لمنجاة أك تحاشي الضرر أك 
التغمب عميو، مما يشعره باإلكتئاب كباليأس، كيظير ذلؾ جميا في الحرب عمى كجو 
الخصكص عندما يكاجو اإلنساف فيتغمب ىذا العدك عميو فبل يستطيع مقاكمتو أك 

 (.2007السيف، )اليركب منو مما يجبره عمى اإلستسبلـ لو 

رفضا التفسير " Mahoney"ك ماىكني " A.Bandura"   ك تجدر اإلشارة إلى أف باندكرا 
السمككي الكبلسيكي، الذؼ يقكؿ بتشكيل طبيعة االنساف بطريقة آلية ميكانيكية، حيث 

المثيرات : أكدا أف السمكؾ ك سمات الشخصية نتائج لمتفاعل بيف العكامل الثبلث
حيث يعتقد أف لمشاعر . خاصة منيا االجتماعية، السمكؾ االنساني، العمميات العقمية

، ص 2002النياؿ، )الكفاية أثرا مباشرا في تككيف السمات التكافقية أك غير التكافقية 
142.) 

    ك عمى الرغـ مف االختبلؼ بيف ركاد النظرية السمككية الكبلسيكية ك المحدثيف إال 
 :أنيـ يتفقكف عمى مجمكعة مف النقاط ك ىي

يتـ التكافق حينما يستطيع الفرد تعمـ مجمكعة مف العادات السكية مف البيئة التي - 1
 .يمكف بكاسطتيا إشباع حاجاتو المختمفة

التكافق يتـ بصكرة شعكرية، حيث يتـ تعمـ العادات عف طريق البيئة في السنكات - 2
 .األكلى باستخداـ التعزيز

 .ال تيتـ ىذه المدرسة بمعرفة األسباب، الميـ إزالة األعراض المرضية- 3

 .السمكؾ البلتكافقي يرجع إلى سمكؾ خاطئ- 4

التكافق يتـ عف طريق تحديد السمكؾ البلتكافقي أكال، ثـ إطفائو ك إحبلؿ سمكؾ - 5
 (.2004لمكشي، )تكافقي محمو عف طريق التدعيـ 

 :النظريات اإلنسانية- 6-2-3
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   ىي مدرسة متككنة مف مجمكعة مف العمماء يجمعيـ اإلعتراض عمى التحميل 
النفسي كالمدرسة السمككية، كيجمعكف عمى تأكيد بعض الجكانب التي تميز اإلنساف 

كارؿ ركجرز، : عف الحيكاف مثل الحرية كاإلبداع كاإلرادة، كأىـ ركاد المدرسة اإلنسانية
 .أبراىاـ ماسمك، كبيرز

 C.Rogers: كارؿ ركجرز- 1

     يشير ركجرز إلى أف األفراد الذيف يعانكف مف سكء التكافق يعبركف عف بعض 
الجكانب التي تقمقيـ فيما يتعمق بسمككاتيـ غير المتسقة مع مفيكميـ عف ذكاتيـ، ك أف 

سكء التكافق النفسي يمكف أف يستمر إذا ما حاكؿ األفراد االحتفاظ  ببعض الخبرات 
االنفعالية بعيدا عف مجاؿ اإلدراؾ أك الكعي، ك ينتج عف ذلؾ استحالة تنظيـ مثل ىذه 
الخبرات، أك تكحيدىا كجزء مف الذات التي تتفكؾ، ك تتبعثر نظرا الفتقاد  الفرد قبكلو 

عسيرؼ، )لذاتو، ك ىذا مف شأنو أف يكلد مزيدا مف التكتر ك األسى ك سكء التكافق 
 : ركجرز أف معايير التكافق تكمف في ثبلث نقاطػكير. (2003

 يتصرؼ الفرد بشكل سكؼ، بخيارات حرة، يكظف طاقاتو إلى :اإلحساس بالحرية* 
 .الحد الذؼ يشعر فيو بالحرية الذاتية في الكعي بحاجاتو ك االستجابة لممثيرات البيئية

 أؼ أف يدرؾ الفرد ك يعي كل خبراتو، فبل يحتاج ال إلى :اإلنفتاح عمى الخبرات* 
 .إنكار خبراتو ك ال إلى تشكيييا

 أؼ أنو رغـ األخذ بآراء اآلخريف في الحسباف إال أنيـ ال :الثقة بالمشاعر الذاتية* 
يتقيدكف بيا كأساس في التصرؼ ك اتخاذ قراراتيـ، بل يتصرفكف تبعا لما في داخميـ ك 

 .ما تكفره ليـ ذكاتيـ لتكفر الثقة في أنفسيـ

   ك عمى ىذا ارتبط مفيـك الذات عند ركجرز بمفيـك التكافق السميـ، فأؼ خمل في 
 (.2014بكمعراؼ، )مفيـك الذات يعد إشارة لسكء تكافق الفرد 

 A.Maslow: أبراىاـ ماسمك- 2
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كتحقيق " الشخص الذؼ يحقق ذاتو"    يرػ ماسمك أف صاحب الشخصية المتكافقة ىك 
الذات يعني تحقيق القكػ الكامنة الفطرية عند الشخص كالفرد الذؼ حظي بإشباع 

حاجاتو األساسية ىك الشخص الذؼ يستطيع أف يحقق ذاتو، كمف خصائص الشخصية 
 :المتكافقة

 .تقبل لمذات كلآلخريف كلمطبيعة* 

 .التمييز بيف الكسائل كالغايات* 

 .الخمق كاإلبداع* 

 .إدراؾ أكثر فاعميو لمكاقع كعبلقات مريحة معو* 

الشعكر القكؼ باإلنتماء كالتكحد مع بني اإلنساف كشعكر عميق بالمشاركة * 
 .الكجدانية كالمحبة لبني اإلنساف ككل

 .عبلقات شخصية متبادلة عميقة* 

 (.70، ص2001الشاذلي، )البيئة  كعف عف الثقافة الذاتية اإلستقبللية* 

   فالتكافق عند ماسمك يرتبط بتحقيق الذات، فالفرد يسعى لتحقيق حاجاتو بصكرة 
ىرمية، حيث يندفع إلى إشباع الحاجات الفيزيكلكجية، فإذا ما أشبعت اختفت لتفسح 

  .المجاؿ لممستكػ الثاني مف الدكافع، فالحاجات حسبو ىي أساس سكء التكافق

 Birz: بيرز- 3

    أكد عمى أىمية التنظيـ أك التكجيو كعمى أف يحيا األفراد، ىنا كاآلف دكف خكؼ مف 
 (.25، ص2004جاسـ، )المستقبل ألف ىذا سيفقد األفراد شعكرىـ الفعمي بالرضا 

   كحسبو فالشخص المتكافق ىك مف يتقبل المسؤكليات كيتحمميا عمى عاتقو كال يمقي 
 .بيا لآلخريف
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 :النظرية اإلجتماعية- 6-3

    مف ركادىا فيرز، دنياـ، ردليؾ، فيقركف أف ىناؾ عبلقة بيف الثقافة كأنماط التكافق 
 ففمقد ثبت أف ىناؾ اختبلؼ في األعراض اإلكمنيكية لؤلمراض العقمية بيف األمريكيي

كتنظر ىذه  ( 25، ص2004جاسـ، )كاإليطالييف كبيف األمريكييف كاإليرلندييف 
النظرية إلى التكافق مف خبلؿ مظاىر السمكؾ الخارجي لمفرد أك الجماعة، فالفرد عادة 

ما يمجأ إلى جماعة مف األفراد المحيطيف بو كيسعى إلى اإلنقياد ليـ لكي يحقق 
التكافق، كما أكضحكا أف الطبقات اإلجتماعية في المجتمع تؤثر في التكافق حيث 

صاغ ذكك الطبقات اإلجتماعية الدنيا مشاكميـ بطابع فيزيقي، كما أظيركا ميبل قميبل 
لعبلج المعكقات النفسية، في حيف صاغ ذكك الطبقات اإلجتماعية العميا كالراقية 

السيف، )مشكبلتيـ بطابع نفسي كأظيركا ميبل أقل لمعالجة المعكقات الفيزيقية 
2007.) 

    كعندما نتعرض لدراسة التكافق في ضكء ىذا المدخل، فيجب أف نشير إلى أف تعقد 
المجتمع الحديث يؤدؼ إلى تقميل فرص تكامل الشخصية، كالدليل عمى ذلؾ الزيادة في 

نسبة مف يقعكف فريسة األمراض النفسية كالعقمية كالعصبية في المجتمع الحديث 
 .المتغير باستمرار

كذات  (البيكلكجية، النفسية، اإلجتماعية)   كما يعاب عمى النظريات السابقة الذكر 
المنشأ الغربي ىك إىماليا الجانب الركحي الديني في تفسير التكافق كالبلتكافق، كىذا ما 

أدػ إلى قصكر في فيميـ لمشخصية اإلنسانية، كفي اتفاقيـ عمى العكامل المحددة 
لمشخصية المتكافقة كغير المتكافقة، مما أدػ إلى اختبلفيـ حكؿ مفيـك الصحة 
النفسية، إذ ال نستطيع فيـ اإلنساف إذا اقتصرنا في دراسة التكافق عمى الجكانب 

 .البيكلكجية كالنفسية كاإلجتماعية كأىممنا الجانب الديني

    كلذلؾ اجتيد بعض عمماء النفس المسمميف في كضع نماذج لمتكافق كالصحة 
 الجانب الركحي فييا اىتماما مركزيا ذلؾ أنيـ يعتبركف أف السمكؾ االنفسية، كأعطك
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الذؼ يحقق التكافق السكؼ لمفرد ىك السمكؾ اإلسبلمي، فاإلسبلـ ىك ديف الفطرة 
كالسمكؾ المنبثق عنو ىك السمكؾ البلئق باإلنساف كما خمقو هللا تعالى، ككما يجب أف 
يراه في أرضو كتحت سمائو، كعندما يكافق السمكؾ اإلنساني تعاليـ اإلسبلـ فذلؾ ىك 

 (.2007بكعكد، )الطريق إلى تحقيق التكافق النفسي كالصحة النفسية 

 :سكء التكافق- 7

    سكء التكافق ىك فشل االنساف في تحقيق إنجازاتو ك إشباع حاجاتو ك مكاجية 
صراعاتو ك مف ثـ يعيش الفرد في األسرة ك العمل ك التنظيمات التي ينخرط فييا في 

، ك حسب الدليل التشخيصي (2010بكعطيط،). حالة عدـ االنسجاـ كعدـ التناغـ
فسكء التكافق ىك استجابة نفسية لعامل أك لمجمكعة مف  (DSM IV-TR)اإلحصائي 

عكامل الضغط المعركفة التي تؤدؼ إلى تطكير أعراض انفعالية أك سمككية ذات داللة 
 :ك لمفشل في تحقيق التكافق أسباب متعددة منيا. ةإكمينيكي

 :الشذكذ الجسمي كالنفسي- 7-1

    كيقصد بو أف يككف الفرد ذا خاصية جسمية أك عقمية عالية جدا أك منخفضة جدا، 
في مثل ىذه الحاالت يحتاج إلى اىتماـ كرعاية خاصة مما يؤثر عمى استجاباتو 

لممكاقف المختمفة فطكيل القامة طكال مفرطا أك القصير قصرا مفرطا أك الذكي ذكاء 
عاليا أك ضعيف العقل كل منيـ يعاممو المجتمع بطريقة معينة قد تؤثر عمى تكافقو 

 (.140، ص2005عمي، )

 :عدـ إشباع الحاجات الجسمية كالنفسية- 7-2

   فيؤدؼ عدـ إشباعيا إلى اختبلؿ تكازف الكائف الحي مما يدفعو إلى محاكلة استعادة 
تكازنو ثانية فإذا تحقق لو ذلؾ حقق تكازنا أفضل، أما إذا فشل فيظل التكتر باقيا، مما 

 .يدفعو إلى المجكء إلى حمكؿ غير مكفقة ال تخفض مف حدة التكتر

 :تعمـ سمكؾ مغاير لمجماعة- 7-3
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   تيدؼ عممية التنشئة اإلجتماعية إلى تعميـ الفرد معايير السمكؾ الخاصة بالجماعة، 
إال أف ىذه العممية يقـك بيا أفراد يختمفكف فيما بينيـ في تطبيق النظـ األكلية لعممية 
التنشئة اإلجتماعية، كقد يؤدؼ ىذا إلى انحراؼ األفراد في فئتيف، أكلئؾ الذيف دربكا 

إجتماعيا عف طريق التنشئة اإلجتماعية عمى السمكؾ المنحرؼ مثل األحداث 
المنحرفيف الذيف ربكا في أسر تشجع عمى اإلنحراؼ، كأكلئؾ الذيف تربكا عمى التكافق 
السكؼ غير أنيـ انحرفكا لظركؼ ألمت بيـ مثل الحدث الذؼ ينحرؼ في مراىقتو 

 (.72، ص2001الشاذلي، )بالرغـ مف تنشئتو في أسرة ال تشجع عمى اإلنحراؼ 

 :الصراع بيف أدكار الذات- 7-4

    إف كل ذات تؤدؼ دكرا معينا يتكقعو منيا المجتمع كتتعممو أثناء تنشئتيا 
اإلجتماعية إال أف التنشئة أحيانا قد تعمـ الفرد دكرا غير دكره األساسي كمعاممة الكلد 
عمى أنو بنت كما قد يتعارض دكراف لمذات الكاحدة كدكر السيدة العاممة كأـ كمكظفة 

 (.141، ص2005عمي، )

 :عدـ القدرة عمى اإلدراؾ كالتمييز بيف عناصر المكقف- 7-5

    كخاصة عند ضيق مجاؿ حياة الفرد، مما يصعب عميو إدراؾ العناصر المختمفة 
لممكقف، كبالتالي تككف اإلستجابة غير مناسبة، كذلؾ كما في حاالت الخطر فيعقد 
الفرد المكقف كال يستطيع أف يدرؾ عناصره إدراكا كاضحا فتككف استجابتو عشكائية 

 .كغير منظمة

 :القمق- 7-6

   ىك خبرة انفعالية غير سارة يعاني منيا الفرد عندما يشعر بخكؼ أك تيديد مف شيء 
دكف أف يستطيع تحديده تحديدا كاضحا ك غالبا ما تصاحب ىذه الحالة بعض التغيرات 

 (. 14، ص 2007حسيف، )الفسيكلكجية 

 :    كيختمف تأثير العكامل السابقة الذكر تبعا لعدة متغيرات ىي
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 .كتتمثل في الفترة الزمنية التي يستمر فييا تأثير العامل: المدة -1

 .كتتمثل في مدػ قكة العامل المؤثر: الشدة- 2

 . الحالة الجسمية كاالنفعالية أثناء تعرض الفرد لمعكامل المؤدية لسكء التكافق-3

يتمثل في التصكر المعرفي لممكقف ىل ىك مثير لئلحباط أـ : إدراؾ الفرد لمعامل- 4
 .ال
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 :المسار التاريخي لمذكاء االنفعالي- 1
 مكضكعا ساخنا، لفترة كبيرة مف االنفعاليأصبح الذكاء ( 1995)  منذ نياية عاـ    

ك يمكف أف نجدىا تتعمق بالجذكر التاريخية ك ىي األكسع في القرف  القرف العشريف،
، ك بالرغـ مف أف الدارسيف المعاصريف يدعكف أنيـ أكؿ مف درس (19)التاسع عشر 

الذكاء االنفعالي عمميا، إال أنو يجب أف نعطي الفضل بكل تكاضع لعمماء كبار مثل 
ك أصدر أكؿ عمل معركؼ  (1837)الذؼ بدأ دراسة ىذا المكضكع عاـ "  داركيف"

، ك باإلضافة إلى ذلؾ ما ىك ميـ إلدراكنا ىؤالء (1872)حكؿ المكضكع عاـ 
الباحثكف األكائل، أف حجـ مشاركتيـ كبير عندما نأخذ بعيف االعتبار الظركؼ التي 

عممكا مف خبلليا قبل فترة طكيمة مف اختراع الكسيمة اإلحصائية المعقدة ك دكف 
أف التعبير العاطفي لعب دكرا رئيسيا  " داركيف" مساعدة الككمبيكتر السريعة، أظير 

 .في السمكؾ ك التأقمـ، ك الذؼ يبقى مرجعا ميما لمذكاء االنفعالي ليكمنا ىذا
 ك بالرغـ مف النشاطات المضطربة حكؿ الرغبة في تعمـ المزيد عف الذكاء، بدأت     

المطبكعات العممية بالظيكر في القرف العشريف عندما عرؼ ثكرندايؾ ما أسماه الذكاء 
ك ركزت العديد مف الدراسات عمى طرؽ التطكير  (1920)االجتماعي في عاـ 

 .بالكصف ك تقييـ السمكؾ االجتماعي المناسب
 مف الميـ تبياف أف لتعريفات الذكاء االجتماعي أثر عمى كيفية فيـ الذكاء     

ك يعني ذلؾ أف الذكاء االجتماعي ىك جزء مف . االنفعالي كجزء مف الذكاء االجتماعي
الذكاء االنفعالي ك قد يممح إلى أف الفكرتيف متقاربتيف، ك قد تشتركاف في عناصر 

رئيسية بكممات أخرػ نستطيع أف نناقش نفس البنية أك نفس الفكرة بدال مف مناقشتيما 
 (.285-284، ص ص 2006أبك رياش، )كفكرتيف منفصمتيف 

 نمكذجا لمذكاء االنفعالي في "بيتر سالكفي ك جكف ماير" قدـ 1990   ك في سنة 
 . كتابيما الخياؿ، المعرفة، الشخصية

 كتابو الذكاء العاطفي لماذا يعني أكثر "دانياؿ جكلماف"أصدر  (1995)   ك في سنة 
مما تعني نسبة الذكاء، ك في نفس السنة قاـ جاؾ بمكؾ مف جامعة كاليفكرنيا بدراسة 
بعض المتغيرات الشخصية المرتبطة بالذكاء مستقبل عف الذكاء االنفعالي ك الذكاء 

االنفعالي مستقبل عف الذكاء، ك تشير نتائجو إلى أف ذكؼ الذكاء المرتفع مستقبل عف 
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الذكاء االنفعالي كانكا أكثر تميزا في الجكانب العقمية ك أقل تميز في الجكانب 
الشخصية، أما المتميزكف في الذكاء االنفعالي عف الذكاء فكانكا أكثر تميزا في 

، ص 2000األعسر، كفافي، )الجكانب اإلجتماعية، ك لدييـ اتجاىات نحك اآلخريف 
 (.77-76ص 
 ،(1997)باركف ارتبط تاريخ نشكء الذكاء االنفعالي بمساىمة عدة عمماء كػ    

أصكؿ الذكاء االنفعالي  الذيف يركف أف، (1990)، ماير ك سالكفي (1996)جكلماف 
 حيث كانت النظرة إلى العقل ك الحياة النفسية لمفرد تنقسـ إلى 18ترجع إلى القرف 

 (: 2008المصدر، )ثبلثة أقساـ ك ىي 
 :المعرفة- 1

 .    ك تشتمل عمى كظائف مثل الذاكرة ك التفكير ك مختمف العمميات المعرفية
 :العاطفة أك الكجداف- 2

    ك تشتمل عمى االنفعاالت ك النكاحي المزاجية ك الحدس ك مختمف المشاعر مثل 
 .الفرح ك السركر ك الغضب ك اإلحباط ك الخكؼ

 :الدافعية- 3
    ك تشتمل عمى الدكافع البيكلكجية ك المكتسبة ك الغايات ك األىداؼ التي يسعى 

 .الفرد إلى تحقيقيا ك مقاصده مف سمككياتو
التي درس ( 1985بايف )    كيرػ البعض أف الذكاء االنفعالي ظير مبكرا في دراسة 

فييا االنفعاالت بشكل عاـ، كتعتبر ىذه الدراسة بمثابة دليل لكل ما جاء بعد ذلؾ مف 
 .كتابات عف الذكاء االنفعالي

، الذؼ أجرػ (1990)لػ جكف دي ماير      عمميا ينسب ىذا المصطمح كمفيكمو 
العديد مف البحكث كالدراسات في مجاؿ الشخصية كفي الحالة المزاجية، كما ك أجرػ 

ييل  مف جامعة كبيتر سالكفي نيك ىامبشير بمشاركة جامعة فأكؿ دراستيف عمميتي
، كحاكؿ فييما إيجاد الطرؽ العممية لقياس الفركؽ الفردية بيف (1990سالكفي كماير )

 .األفراد في قدراتيـ االنفعالية
    ك كجدا أف بعض األفراد أفضل مف البعض األخر في تحديد مشاعرىـ كمشاعر 

اآلخريف، كما كجدا أف المتميزيف في تحديد مشاعرىـ يتفكقكف أيضا في حل المشكبلت 
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ثـ عرضا مفيـك الذكاء االنفعالي كشرعا في قياسو لتكضيحو . ذات الصبغة العاطفية
 . ككضعو في القالب العممي

إلى أف نشر  محصكرة داخل األكساط األكاديمية،سالكفي ك ماير    كظمت أبحاث 
-1990)ماير ك سالكفي المفيـك عالميا مستفيدا مف مقاالت  (1996)جكلماف 

بدكر فعاؿ في إثراء المفيـك كنمكه كتطكره  (2000)باركف باركركما قاـ  (1993
 .بدراساتو المبكرة عف الذكاء االنفعالي االجتماعي

 :    ك فيما يمي تتبع لتاريخ تطكر الذكاء االنفعالي

 :1969- 1900الفترة 

   الفصل التاـ بيف التفكير كالعاطفة؛ بتقديـ بحكث الذكاء منفصمة كالتركيز عمى 
األداء العقمي المقيد بالزمف المحدد، كبحكث العاطفة ركزت عمى الجدؿ القائـ عمى 

 (داركيف)؛ كما جاءت بحكث -رد الفعل الفيزيكلكجي أـ العاطفي- أييـ يحدث أكال
حكؿ تقييـ رد الفعل العاطفي كفي أثناء ذلؾ قامت بحكث عف تأثير العاطفة في عمـ 

 .األمراض كغيرىا

 :  1989- 1970الفترة 
بدأ التركيز عمى مدػ كجكد عبلقة بيف العاطفة كالتفكير، لمتكصل إلى أف األفراد     

بداعيـ  .المكتئبيف تؤثر حالتيـ المزاجية عمى تفكيرىـ كنشاطيـ كا 

 : 1993-1990الفترة 
 البحث في مفيـك التفكير كالعاطفة معا، كاف بداية الظيكر لمفيـك الذكاء االنفعالي   

 .بطريقة عممية، ك دراسة مككناتو كقياسو كتصنيفو كنكع مف الذكاء
 :1997-1993الفترة 

جراء الدراسات المبكرة عمى يد األطباء النفسييف     انتشار المفيـك محميا كعالميا كا 
 .كاستشاريي اإلدارة كالمدربيف كمختصي المكارد البشرية

 
 : حتى اآلف1998الفترة 
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 .     تعدد البحكث كالمكاد العممية كعناية المؤسسات أكثر بمفيـك الذكاء االنفعالي    
 :تعريف الذكاء االنفعالي- 2
 :التعريف المغكي - 2-1

 : "intelligence" الذكاء
الذكاء ىك سرعة الفطنة، ك قمب ذكي، ك صبي ذكي، إذا كاف سريع الفطنة ك  :لغة

  (.14، ص 1994ابف منظكر، )" أف يككف فيما تاما سريع القبكؿ"الذكاء ك الفيـ 
 يشير مفيـك الذكاء إلى القدرة العقمية التي تمكف األفراد مف التعمـ ك تذكر :اصطبلحا

المعمكمات ك استخداميا بطريقة مبلئمة، ك التكصل إلى استبصارات ك حمكؿ مبلئمة 
لممشكبلت المختمفة، ك اكتساب المغة ك استخداميا، ك إصدار أحكاـ دقيقة، ك اكتشاؼ 
أكجو الشبو ك االختبلؼ بيف مكضكعات الخبرة الحسية أك الفكرية، ك استخداـ الفكر 

 (.2008معمرية، خزار، )التجريدؼ ك المفاىيـ العامة ك االستدالؿ 

 :"Sentiment" العاطفة

 . عاطفة جمعيا عكاطف ك تتضمف الشعكر ك اإلحساس ك ذلؾ كعاطفة الحب:لغة

 حسب فركيد تتضمف العاطفة أؼ حالة عاطفية، سكاء كانت مؤلمة أـ سارة :اصطبلحا
غامضة أك بينة، سكاء بدت عمى شكل شحنة كثيفة أـ عمى شكل نبرة عامة، ك 

الببلنش، بكنتاليس، )العاطفة ىي التعبير الكيفي عف كمية الطاقة النزكية ك تغيراتيا 
 (.320، ص 1987

 : التعريف االصطبلحي -2-2

 (...العاطفي، الكجداني)   تكجد العديد مف الترجمات لمصطمح الذكاء االنفعالي منيا 
كيرػ البعض أف العاطفة استعداد كامف مركب مف عدة انفعاالت، كأف العمماء 

يستخدمكف إصطبلح انفعاؿ العاطفة بمعنى كاسع، ليشمل جميع الحاالت الكجدانية 
ككممة كجداف أكثر شمكؿ مف العاطفة ك االنفعاؿ، فاالنفعاؿ  (الخكؼ، الفرح، الحزف )

 .يمثل المشاعر السالبة كالغضب
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 . لمذكاء االنفعالي التي ربطت بيف العاطفة كالتفكير معاؼ  ك ىناؾ عدة تعارؼ 

      Mayer & Salivey: تعريف ماير ك سالكفي- 2-2-1
قدرة الفرد عمى قراءة مشاعره كمشاعر اآلخريف "يعرفاف الذكاء االنفعالي بأنو     

 ". كالتمييز بيف ىذه المشاعر المختمطة كاستخداميا في تكجيو تفكيره كأفعالو
كتنظيـ - سكاء لفظيا أك غير لفظي-      ك يتضمف فيـ المشاعر كالتعبير عنيا

كقد جدد ىذا . المشاعر داخل النفس، كاستخداـ المحتكػ الشعكرؼ في حل المشكبلت
التعريف حيث أصبح الذكاء االنفعالي يشمل القدرة عمى إدراؾ االنفعاالت بدقة 

 .كتقييميا كالتعبير عنيا كالقدرة عمى تكليد المشاعر
 D. Golman: تعريف جكلماف- 2-2-2

مجمكعة مف القدرات المتنكعة التي يمتمكيا األفراد ك الزمة لمنجاح في جكانب    "
الحياة المختمفة، كالتي يمكف تعمميا ك تجنبيا ك تشمل المعرفة االنفعالية ك إدارة 
االنفعاالت كالحماس كالمثابرة ك حفز النفس ك إدراؾ انفعاالت اآلخريف ك إدراؾ 

 بأف مفيـك الذاتية ك إدارتيا كتحفيز الذات جكلمافك يؤكد ". العبلقات االجتماعية
الذكاء الشخصي الذاتي، الذكاء الشخصي : كالتعرؼ عمى الذكاءات المتعددة كاآلتي

 .االجتماعي
القدرة عمى إدراؾ الفرد لمشاعره، كتكظيف ىذه المشاعر في "     فيرػ جكلماف بأنو 

اتخاذ القرارات الصائبة في الحياة، كالقدرة عمى التعامل مع الضغكط كالتحكـ في 
الدكافع كاالنفعاالت، كالقدرة عمى إثارة الحماس في النفس كالمحافظة عمى ركح األمل 
كالتفاؤؿ متى ما صادؼ اإلنساف فشبل في تحقيق ىدفو، كالقدرة عمى التعاطف مع 

اآلخريف كمعرفة ما يدكر داخميـ، كىك الميارة االجتماعية التي تتمثل في التعامل مع 
الناس كالتعامل مع مشاعر اآلخريف مف خبلؿ العبلقات االجتماعية معيـ كالقدرة عمى 

 (. 29، ص 2009عثماف، ) "إقناع اآلخريف كقيادتيـ
في  (جاردنر)  ك يؤكد جكلماف بأف مفيكمو عف الذكاء االنفعالي مبني عمى مفيـك 

 :الذكاءات المتعددة كاآلتي

 . الذكاء الشخصي الذاتي- 
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 . الذكاء الشخصي االجتماعي- 

بتشكيل نمكذج صادؽ ك كاع عف الذات،  يتشكل: فالذكاء الشخصي الذاتي      
مشتق مف التفكير فيما كراء المعرفة كاستخداـ ىذه القدرة في الحياة، كيتمثل ىذا الذكاء 

 .في أعماؿ األطباء النفسييف كالمرشديف االجتماعييف

 مف خبلؿ إقامة العبلقات كالتكاصل كالتعاكف الذكاء الشخصي االجتماعي؛كيتحقق 
 .االجتماعي بيف الناس، كيتمثل ىذا الذكاء في أعماؿ المعمميف كالسياسييف

 :تعريف ديكلكس كىيكس- 2-2-3
. ىك معرفة الفرد لمشاعره، ككيفية تكظيفيا لتحسيف األداء كتحقيق األىداؼ   "

 ".مصحكبة بالتعاطف كفيـ مشاعر اآلخريف، ما يؤدؼ إلى عبلقة ناجحة

 :تعريف األعسر ككفافي- 2-2-4
ىك بناء الخبرة الحية لدػ المتمقي التي ينغمس فييا فيتخمميا كتتخممو ليخرج منيا     "

كما ىك يعدؿ فييا كيتبع في ذلؾ منيجا كاضحا . بخبرة جديدة تعدؿ خبراتو كرؤيتو
 ".كينشأ مع ذلؾ الذكاء االنفعالي

 :تعريف العيتي- 2-2-5
بأنو عممية تغيير أنماط التفكير، كطريقة النظر إلى األمكر، بحيث تكلد في النفس     "

 ".أكبر قدر ممكف مف المشاعر االيجابية كألطكؿ فترة ممكنة
 : تعريف مبيض- 2-2-6

ىك القدرة عمى التعامل مع المعمكمات العاطفية، مف خبلؿ استقباؿ ىذه العكاطف    "
دارتيا، لذلؾ فإف ىذه صفات اإلنساف الذكي عاطفيا بأف يمتمؾ اكاستيعابو  كفيميا كا 

الكثير مف المفردات العاطفية، كيعرؼ االستعماؿ الدقيق ليذه المفردات في التعامل مع 
 (.12، ص 2008سعيد، )" عكاطفو كعكاطف اآلخريف

 :أكف - تعريف بار- 2-2-7
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منظكمة مف القدرات االنفعالية ك الشخصية "    يعرؼ بار أكف الذكاء االنفعالي بأنو 
" ك االجتماعية، تمنح الفرد القدرة عمى التكيف مع الصعكبات المحيطة ك الضاغطة

 (.   2010المممي، )
    ك مف خبلؿ مراجعة ما كتب حكؿ الذكاء االنفعالي فقد أشار العديد مف الباحثيف 

بقيعي، )إلى أف الذكاء االنفعالي خاصية مركبة مف خمسة مككنات أساسية ىي 
2011:) 

 :المعرفة االنفعالية- 1
    ك ىي الركيزة ك المحكر األساسي لمذكاء االنفعالي، التي تتمثل في القدرة عمى 
االنتباه ك االدراؾ الجيد لبلنفعاالت ك المشاعر الذاتية ك التمييز بينيا، ك الكعي 
بالعبلقة بيف األفكار ك المشاعر ك األحداث التي يعيشيا الفرد في مكاقف الحياة 

 .المختمفة
 :تنظيـ االنفعاالت- 2

   تشير إلى القدرة عمى تنظيـ االنفعاالت ك المشاعر ك تكجيييا إلى تحقيق اإلنجاز ك 
 .التفكؽ، ك استخداـ االنفعاالت في صنع قرارت أفضل

 :إدارة االنفعاالت- 3
   تشير إلى القدرة عمى التحكـ في االنفعاالت السمبية ك تحكيميا إلى انفعاالت 

 .إيجابية، ك ممارسة الفرد حياتو بفاعمية
 :التعاطف- 4

   يشير إلى القدرة عمى إدراؾ انفعاالت اآلخريف، ك التكحد معيـ انفعاليا، ك فيـ 
 .مشاعرىـ ك انفعاالتيـ ك التكافق معيـ

 :التكاصل- 5
   يشير إلى القدرة عمى التأثير اإليجابي في اآلخريف عف طريق إدراؾ انفعاالتيـ ك 

 .مشاعرىـ، ك معرفة متى يتحدث ك متى يستمع لآلخريف ك يساندىـ
 :االنفعالي النماذج النظرية المفسرة لمذكاء- 3

يعتبر مفيـك الذكاء االنفعالي مفيـك حديث في التراث السيككلكجي، حيث مازاؿ    
يشكبو الغمكض ك ىذا بكصفو متصبل بالعاطفة ك العقل، ك ىذا ما أدػ بالباحثيف إلى 
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االختبلؼ في تحديد مفيكمو، فمنيـ مف عرفو في ضكء عدد مف الكفاءات 
ك سنعرض فيما يمي . االجتماعية، ك منيـ مف عرفو في ضكء عدد مف القدرات العقمية

 .أىـ الدراسات ك النماذج التي تناكلت الذكاء االنفعالي

  :نمكذج الكفاءات لدانياؿ جكلماف- 3-1

    دانييل جكلماف سيككلكجي ك صحافي أمريكي حصل عمى درجة الدكتكراه في عمـ 
قدـ نمكذجو حكؿ الذكاء االنفعالي مف خبلؿ كتابو الذؼ . النفس مف جامعة ىارفارد

يشير مفيـك الذكاء االنفعالي لديو " Emotional intelligence" بعنكاف 1995نشره عاـ 
إلى قدرة الفرد عمى التعرؼ عمى مشاعره، ك مشاعر اآلخريف ، ك عمى تحفيز ذاتو، ك 

، ك بيذا (2005معمرية، )عمى إدارة انفعاالتو، ك عبلقاتو مع اآلخريف بشكل فعاؿ 
 :األبعاد التالية جكلماف يتضمف الذكاء االنفعالي لدػ 

 :ك تضـ كفق ىذا النمكذج ثبلث مككنات ىي: الكفاءة الشخصية- 1

 :الكعي بالذات- أ

ك الذؼ يتمثل في معرفة انفعاالت الذات كالتعرؼ عمى الشعكر كقت حدكثو، ك     
رصد المشاعر كاالنفعاالت ك فيميا، كيعتبر الكعي بالذات ىك البعد األساسي في 

 . الذكاء االنفعالي

 :تنظيـ الذات- ب

دارتيا بشكل مبلئـ كتيدئة النفس     كتشتمل عمى القدرة عمى التعامل مع االنفعاالت كا 
 .كالتخمص مف القمق كالمشاعر السمبية

 :حفز الذات أك الدافعية- ج

أؼ تكجيو االنفعاالت لتحقيق ىدؼ معيف  لمفرد، ك أف يككف الفرد مصدر الدافعية    
 .لذاتو
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 : ك تتككف مف بعديف ىما:الكفاءة االجتماعية- 2

 :(إدراؾ انفعاالت اآلخريف)التعاطف - أ

ك تتضمف القدرة عمى التعاطف مع اآلخريف كمعرفة انفعاالتيـ، كالقدرة عمى التقاط    
 ك –اإلشارات االنفعالية لآلخريف، كتبنى ىذه المقدرة عمى أساس الكعي باالنفعاالت 

 .ىي تعتبر ميارة إنسانية في األعماؿ القيادية

 :(إدارة العبلقات االجتماعية)التعامل مع اآلخريف - ب

كىذا المجاؿ يتطمب الكفاية االجتماعية ك يتطمب الميارات التأثيرية إلدارة       
انفعاالت اآلخريف كضبطيا، كيعتبر ىذا البعد متطمبا ىاما في القيادات العميا كاألعماؿ 

 .التي تتطمب اتصاالت مع المجتمع بشكل مكثف

" H.Gardner"ك ىكارد جاردنر " Thomas htches"    ك قد حدد كل مف تكماس ىاتش 
 :أربع قدرات ككصفكىا بأنيا مككنات ذكاء التفاعل بيف األفراد، ك تشمل ىذه القدرات

ك ىي قدرة تمكف الفرد مف تنسيق جيكد مجمكعة األفراد، ك : تنظيـ المجمكعات- 1
ممارسة األدكار القيادية بشكل كفؤ ك فعاؿ، ك تكجيو عمل ىؤالء األفراد بشكل يخدـ 

 .األىداؼ المعالجة لمجماعة

ك تتمثل في قدرة الفرد عمى لعب دكر الكسيط الفعاؿ، الذؼ : الحمكؿ التفاكضية- 2
يمنع حدكث النزاعات ك أيضا يشير إلى قدرة الفرد عمى إيجاد حمكؿ لمنزاعات، ك كل 

 . األشخاص الذيف يمتمككف القدرة يتفكقكف في أعماليـ

إف مكىبة التكاصل مف بيف المكاىب التي تسيل القدرة عمى : العبلقات الشخصية- 3
المكاجية، فالتعرؼ بشكل مناسب عمى عكاطف اآلخريف يعتبر فف العبلقات بيف 
البشر، ك ىذا ما يسمح لو بإقامة عبلقات شخصية عالية، كما أف األفراد الذيف 

يمتمككف ىذه القدرة نجدىـ أفرادا ال معيف ليـ في جميع المكاقف الحياتية، بما يجعميـ 
 .أكثر تكافقا ك تميزا
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 القدرة عمى اكتشاؼ مشاعر اآلخريف بكفاءة ك بصيرة نافذة، :التحميل االجتماعي- 4
ك معرفة اتجاىاتيـ ك دكافعيـ لمعرفة الناس، ك كيف يشعركف بيـ، ك ىذه القدرة تؤدؼ 
إلى سيكلة إقامة عبلقات حميمة ك اإلحساس بالكئاـ ك القدرة عمى التحميل االجتماعي 

 (.2012حكاس، )أفضل تحميل 

 :ألنطكنيك داماسيكنظرية العبلمات الجسمية - 3-2
    إف العبلمات الجسدية التي تكجينا مف ىذه األكقات تأتي في صكرة حشكية 

عبلمات جسمية ك ىك ما أنطكنيك داماسيك ك ما يعتبرىا  (داخمية مف الجياز الممبي)
نشعر بو في داخمنا كفي أحشائنا، مثل الشعكر بتقمص في األمعاء كىك نكع مف التنبيو 

التمقائي لمخطر، يدعكنا لبلنتباه لخطر محتمل الحدكث ك كثيرا ما تكجينا ىذه 
 .العبلمات لبلبتعاد عف شيء ما تحذرنا الخبرة منو ك أحيانا تنبينا إلى فرصة ذىبية

    تقترح نظرية العبلمات الجسمية ك التي ىي عبارة عف مشاعر دفينة، ىذه المشاعر 
العبلمات الجسمية يمكف أف . يمكف أف تكجو السمكؾ خاصة في عممية اتخاذ القرارات

 .تككف في المنطقة البطنية الكسطى لمقشرة الدماغية أماـ الجبيية
إلى أف األضرار لدػ المرضى نتيجة تمف الدارات العصبية داماسيك      كقد تكصل 

لمنتكء المكزؼ في الفص األمامي تحدث عجزا في إدارة ك ضبط االنفعاالت مما ينعكس 
عمى قراراتيـ، فالعبلمات الجسمية الصادرة عف الجياز الممبي عمى شكل دفعات 

عصبية، تقكد الفرد إلى االنتباه لمخطر المحتمل مما يؤدؼ إلى اتخاذ القرارات المناسبة 
ك الكعي باالنفعاالت، أما في حالة عجز ك ضعف ىذه الدارة العصبية، يصاب الفرد 
بحالة مف التكتر ك القمق ألنو عاجز عف تحديد مصادر الخطر المتكقعة، مما يسبب 

 (.45 ، ص2000األعسر، كفافي، )خمل في اتخاذ القرارات 
 : أكف لمذكاء االنفعالي- نمكذج بار- 3-3

 مككنات الذكاء االنفعالي باالعتماد عمى نظريتو 1997 بار أركف     ك قد حدد 
كفاية " 15"كمفيكمو لمذكاء االنفعالي، كأشار إلى أف الذكاء االنفعالي يتككف مف 

 :في الجكانب الشخصية، االنفعالية كاالجتماعية ك ىي- مكزعة عمى خمسة مككنات
 : (الميارات الذاتية)المككنات الشخصية الداخمية - أ
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   كىي تتككف مف مجمكعة مف الكفايات التي تساعد الفرد عمى التعامل مع نفسو 
 :بنجاح ك تضـ المككنات التالية

 .ك تعني القدرة عمى معرفة المشاعر الذاتية ك فيميا: الكعي بالذات- 1
 . ك تعني القدرة عمى التعبير عف المشاعر ك المعتقدات ك األفكار:التككيدية- 2
 . ك تعني القدرة عمى تقدير الذات بدقة:تقدير الذات- 3
 . ك تعني القدرة عمى إدراؾ اإلمكانات الكامنة لدػ الفرد:تحقيق الذات- 4
ك تعني القدرة عمى تكجيو الذات ك السيطرة عمى تصرفاتيا، ك : اإلستقبللية- 5

 .التحرر مف االعتمادية العاطفية

 : (الميارات االجتماعية أك البينشخصية)مككنات العبلقات بيف األشخاص - ب
    تتككف مف مجمكعة مف الكفايات التي تساعد الفرد عمى إقامة عبلقات شخصية 

 :ناجحة كذات تأثير إيجابي عمى اآلخريف كتشتمل عمى الميارات التالية
 .ك يعني القدرة عمى إدراؾ ك فيـ ك تقدير مشاعر اآلخريف: التعاطف- 1
 ك تعني القدرة عمى بناء عبلقات مرضية مع اآلخريف ك :العبلقات بيف األفراد- 2

 .إدامتيا
 ك تعني القدرة عمى التعاكف ك المشاركة ك البناء ضمف :المسؤكلية االجتماعية- 3

 .الجماعة
 : الميارات التكيفية- ج

 الكفايات التي تساعد الفرد عمى التكيف الناجح مع كاقع الحياة، ف   كىي مجمكعة ـ
 :كمتطمبات البيئة المحيطة، ك تضـ الميارات التالية

 . تعني القدرة عمى تحديد المشكمة ك حميا بفعالية:حل المشكبلت- 1
 . تعني القدرة عمى التكيف مع مشاعر اآلخريف ك أفكارىـ:المركنة- 2
 . إختبار الكاقع:المسؤكلية االجتماعية- 3
 :ميارات إدارة التكتر- د

ىي مجمكعة مف الكفايات التي تساعد الفرد عمى إدارة الضغكط كمقاكمة االندفاع     
 :كضبط الذات، ك تتضمف
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 ك تعني القدرة عمى مقاكمة الضغكط ك عدـ :تحمل التكتر ك الضغط النفسي- 1
 .الرضكخ ليا

 ك ضبط االندفاع: التحكـ في االنفعاالت- 2
 :ميارات المزاج العاـ- ق
كىي مجمكعة مف الكفايات التي تساعد الفرد عمى إدراؾ حالتو المزاجية كتغييرىا، ك    
 :تضـ

 ك تعني القدرة عمى الشعكر بالرضا ك االستمتاع بالكقت ك االنبساط قدر :السعادة- 1
 .اإلمكاف

أؼ القدرة عمى إدراؾ الجانب المشرؽ في الحياة، ك المحافظة عمى : التفاؤؿ- 2
 (.2012حكاس، )مكقف إيجابي اتجاىيا 

 :ماير. د.سالكفي، ج. ب: نمكذج الذكاء االنفعالي كقدرة لػ- 3-4
 نمكذجيما عف الذكاء جكف ماير ك بيتر سالكفيقدـ السيككلكجياف األمريكياف     

 .االنفعالي في كتابيما الذكاء االنفعالي، الخياؿ، المعرفة ك الشخصية
   ك حسب ىذاف السيككلكجياف فالكجداف يمنح األفراد معمكمات ىامة يتفاكتكف في 

 .القدرة عمى تكليدىا، إدراكيا، تفسيرىا، ك مف ثـ االستجابة ليا
، أؼ "نمكذج القدرة"   ك يطمق سالكفي ك ماير عمى نمكذجيما في الذكاء االنفعالي 

ك ىك يتككف مف مجمكعة مف . القدرة عمى فيـ االنفعاالت ك تنظيميا ك ضبطيا
 :  القدرات الرئيسية التي تـ تصنيفيا إلى أربع مجاالت كىي

  :(اإلدراؾ العاطفي)القدرة عمى الكعي االنفعالي  -أ
 إدراؾ االنفعاالت بدقة كالتعبير عنيا، كتتضمف كذلؾ التقييـ ػ     ك تتضمف القدرة عل

 :ك تشمل ثبلث قدرات فرعية ىي. كالتدقيق لبلنفعاالت الذاتية كالنفعاالت اآلخريف
أؼ القدرة عمى تحديد االنفعاؿ مف خبلؿ مبلمح : اإلدراؾ العاطفي في الكجكه- 1

 .طبيعية لشخص ما
 أؼ استخبلص المحتكػ العاطفي مف خبلؿ :اإلدراؾ العاطفي في المكسيقى- 2

 .المكسيقى ك الكممات ك األصكات



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

التمييز بيف التعبيرات الصادقة ك غير الصادقة : اإلدراؾ العاطفي في القصص -3
 .لممشاعر مف خبلؿ القصص التي يعايشيا مع اآلخريف

 : القدرة عمى استخداـ االنفعاالت- ب
   ك تتضمف القدرة عمى استخداـ االنفعاالت لتقكية كتسييل التفكير، كتتضمف كذلؾ 

 :ك تشتمل قدرتيف ىما. القدرة عمى الربط الدقيق بيف االنفعاالت كبعض األحاسيس
أؼ القدرة عمى إدراؾ الحاالت االنفعالية : الكعي بأحكاـ اإلدراؾ المصاحب- 1

 .المتصاحبة
 أؼ الحكـ عمى مكقف معيف، أك شعكر يمر بو :الحكـ عمى تحيزات المشاعر- 2

 .شخص ما
 :القدرة عمى فيـ االنفعاالت كداللتيا- ج

 فيـ المشاعر ؾكتتضمف القدرة عمى تحميل االنفعاالت إلى أجزاء كفيميا، ككذؿ   
 :كتتضمف ىذه القدرة ما يمي. المتداخمة كالمعقدة في المكاقف االجتماعية

أؼ القدرة عمى التعرؼ عمى العبلقة بيف المشاعر ك : فيـ خميط المشاعر- 1
 .الكممات، ك بيف المشاعر في حد ذاتيا

 .أؼ القدرة عمى تقديـ تفسير لزيادة حدة انفعاؿ ما: فيـ التقدـ في االنفعاالت- 2
 أؼ القدرة عمى إدراؾ المشاعر التي تؤدؼ لحدكث :فيـ االنتقاالت بيف االنفعاالت- 3

 .اإلنتقاؿ مف انفعاؿ إلى آخر
 .فيـ نسبية المشاعر المرتبطة بمكقف كاحد  ككزنيا: فيـ نسبية االنفعاالت- 4
 : القدرة عمى إدارة االنفعاالت- د

 كضبط ف     ك التي تتضمف القدرة عمى إدارة المشاعر الذاتية كمشاعر اآلخرؼ 
 :ك تضـ القدرتيف التاليتيف. المشاعر السمبية كتغيير الحالة المزاجية

 أؼ القدرة عمى تقكيـ مشاعر اآلخريف، مما يمكنو مف :إدارة مشاعر اآلخريف- 1
النفاذ إلى األفكار ك المشاعر التي تخمق العكاطف، ك مف ثـ تنظيـ مزاجو الذاتي ك 

 .مزاج اآلخريف، ك ىك ما يمكنو مف التعامل مع المكاقف الصدمية ك حسف إدارتيا
 .  أؼ القدرة عمى تحمل مختمف االنفعاالت ك تسييرىا:إدارة المشاعر الذاتية- 2
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ك القدرات المتضمنة في كل  (القدرات الفرعية)   ك الجدكؿ التالي يكضح المستكيات 
 مستكػ حسب نمكذج ماير ك سالكفي

يكضح مستكيات ك قدرات الذكاء االنفعالي في نمكذج ماير ك : (3)جدكؿ رقـ 
 سالكفي

( 2012القاضي، )
 محتكى القدرة كصف القدرة المستكيات

 اإلدراؾ ك التقييـ التعرؼ عمى االنفعاالت
 التعبير عف االنفعاؿ بصكرة دقيقة

 .التعرؼ عمى انفعاالت الذات. 1
التعرؼ عمى انفعاالت اآلخريف، ك األشياء ك التصاميـ . 2

 .ك المكحات ك األصكات
 .التعبير بدقة عف االنفعاالت ك الحاجات المتصمة بيا. 3
 .التمييز بيف تعابير االنفعاالت الصادقة ك المزيفة. 4

استخداـ االنفعاالت لتكجيو االنتباه لممعمكمات الميمة في . 1 تسييل االنفعاؿ لمتفكير إدراؾ االنفعاالت
 .المكقف

تكليد االنفعاالت الحية التي يمكف أف تسير عممية اتخاذ . 2
 .القرار

 .التأرجح بيف عدة انفعاالت لرؤية األمكر مف زكايا عدة. 3
 .استخداـ المزاج لتسييل عممية تكليد الحمكؿ المناسبة. 4

 فيـ ك تحميل االنفعاالت فيـ االنفعاالت
 تكظيف المعرفة الكجدانية

تسمية االنفعاالت ك التمييز بيف المسميات المتشابية ك . 1
 .انفعاالتيا

 .تفسير المعاني التي تحمميا االنفعاالت. 2
 .فيـ االنفعاالت المركبة ك المتناقضة. 3
 .مبلحظة التحكؿ أك التغيير في االنفعاؿ.  4

تنظيـ االنفعاالت بصكرة تأممية  إدارة االنفعاالت
 لتفعيل النمك الكجداني ك العقمي

 .االنفتاح أك التقبل لممشاعر السارة ك غير السارة. 1
 .االقتراب أك االبتعاد مف انفعاؿ ما بشكل تأممي. 2
إدارة انفعاالت الذات ك اآلخريف دكف كبت أك تضخيـ . 3

 .لممعمكمات التي حمميا

 :Weisingerكيسينجر نمكذج - 3-5
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في " ماير- سالكفي"في بناء ىذا النمكذج عمى نظرية  2004كيسينجر    استند 
الذكاء االنفعالي؛ حيث يتضمف ىذا النمكذج ثبلث كفايات متصمة بالبعد الشخصي، ك 

 .كفايتيف متصمتيف بالبعد بيف الشخصي
 
 : الكفايات المتصمة بالبعد الشخصي- أ

 ىك مراقبة الفرد لنفسو مف خبلؿ أفعالو، كمحاكلة التأثير بنتائج :الكعي بالذات- 1
 .أفعالو لتصبح أكثر فعالية

 : إدارة االنفعاالت- 2
    أؼ فيـ االنفعاالت الذاتية، كالسيطرة عمى ىذه االنفعاالت كاستخداـ ذلؾ في 

 .التعامل مع األمكر بشكل منتج
 : الدافعية الذاتية- 3

 (الداخمية كالخارجية)    كيقصد بيا تمييز كاستخداـ المصادر المتاحة لمدافعية 
 .الستغبلؿ الفرص بفاعمية، ك ىذه الكفاية تتضمف؛ الحديث الذاتي كتدريب الذات

 :الكفايات المتصمة بالبعد بيف الشخصي- ب

 :االتصاؿ الجيد- 1

 .بتطكير الميارات الفعالة كاالنخراط في ممارسة االتصاؿ ك العبلقات    

  :مراقبة االنفعاالت- 2

 .   ك ىي مساعدة اآلخريف في إدارة انفعاالتيـ كاستغبلؿ قدراتيـ بأقصى درجة ممكنة

 : مكنتيماير كسبينمكذج- 3-6

إلى أف الذكاء االنفعالي الذؼ قدمو بعض الباحثيف مكنتيماير كسبي  أشار       
، يمكف تصنيفو جكلماف، ماير ك سالكفي ك ماثيكز: الركاد في الذكاء االنفعالي مثل

 مقابل مشاعر اآلخريف، كالكعي مقابل دإلى فئتيف رئيسيتيف تتضمناف؛ مشاعر الفر
 :كىكذا افترضا أف الذكاء االنفعالي يتضمف أربعة أبعاد ىي. إدارة االنفعاالت
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 .كىك القدرة عمى تمييز االنفعاالت الذاتية: العاطفي لمذات (اإلدراؾ)الكعي - 1
 .ىك القدرة عمى تمييز انفعاالت اآلخريف ك: العاطفي لآلخريف(اإلدراؾ)الكعي- 2
 . كفاية تمكف الفرد مف السيطرة عمى االنفعاالت الذاتية:اإلدارة االنفعالية لمذات- 3
 .كفاية تمكف الفرد مف السيطرة عمى انفعاالت اآلخريف: اإلدارة االنفعالية لآلخريف- 4

 (. 17، ص2008سعيد، )

 :أبعاد الذكاء االنفعالي- 4
 تعددت أبعاد الذكاء االنفعالي بتعدد كجيات نظر الباحثيف كالخمفية النظرية التي    

 :خمسة أبعاد لمذكاء االنفعالي ىيجكلماف ك قد حدد . يتبنكىا
 : (الكعي بالذات)انفعاالتؾ /أف تعرؼ عكاطفؾ - 1

معرفة الفرد لعكاطفو ك إدراؾ مشاعره حاؿ حدكثيا، ك التمييز بينيا ك ىذا ىك     
 .أساس الثقة بالنفس

 :معالجة الجكانب الكجدانية/إدارة االنفعاالت- 2
التعامل مع المشاعر بحيث تككف متكافقة مع المكاقف الحالية، أؼ تسمؾ بشكل    

 .مبلئـ
 :(التفيـ –التعاطف العقمي)معرفة فيـ عكاطف اآلخريف - 3

أؼ قراءة مشاعر اآلخريف مف صكتيـ أك تعبيرات كجييـ ك ليس بالضركرة مما    
 .يقكلكف 

 : إدارة االنفعاالت أك الميارات االجتماعية- 4
   إدارة انفعاالت اآلخريف، القياـ بتفاعل شخصي، حل المشكبلت ك النزاعات ك القدرة 

 .عمى إدارة المفاكضات
 : تحفيز الذات- 5

أبك )    تجميع مشاعر اآلخريف ك تكجيو النفس نحك حذؼ ما يرغـ الشؾ في الذات 
 (.285-284، ص ص 2006رياش، عمر، الصافي، شريف، 

 : يحدداف أبعاد الذكاء االنفعالي في  ماير ك سالكفي أما    
  :الكعي بالذات- 1
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    أؼ كعي الفرد بمشاعره ك انفعاالتو ك عكاطفو ك كذلؾ الكعي بأفكاره المرتبطة بيذه 
 .العكاطف ك االنفعاالت

 : أسرى االنفعاالت العاصفة- 2
    ك يعني قدرة الفرد عمى التحكـ في مشاعره بضبطيا ك ليس منعيا، أؼ تيدئة 

النفس، ك ذلؾ أف كل شعكر لو قيمتو ك معناه، فالحياة بدكف مشاعر تصبح ببل ركح 
 . أك معنى ك تفتقر لمغزػ الحياة الحقيقي

 :االستعداد الرئيسي- 3
ك يعني الطاقة التي تؤثر بشدة كعمق في القدرات األخرػ إيجابيا أك سمبيا، تسييرا     

 .أك إعاقة، كىذا ينطكؼ عمى ميارة التحكـ في االندفاع أك مقاكمة االندفاع
 :الفنكف االجتماعية- 4

إف أساس العبلقات الجكىرية السميمة مع اآلخريف تقـك عمى إدارة االنفعاالت،     
باعتبار أف التعامل مع مشاعر اآلخريف يعد مف الميارات الميمة في إقامة عبلقة 

 .إيجابية مثمرة مع اآلخريف
    كيتطمب التعامل مع مشاعر اآلخريف نضج ميارتيف كجدانيتيف ىما إدارة الذات ك 
التعاطف أك التفيـ، كيؤدؼ القصكر في ىذه الميارات إلى تعرض الفرد لممشكبلت، 

 .حتى كلك كاف عمى درجة عالية مف الذكاء
 :التعاطف- 5

    أؼ قراءة مشاعر اآلخريف مف خبلؿ أصكاتيـ أك تعبيرات كجكىيـ كليس بالضركرة 
ك يبنى التعاطف عمى الكعي بالذات فكمما كاف الفرد عمى كعي بذاتو أؼ . مما يقكلكف 

بعكاطفو ك انفعاالتو كاف أكثر ميارة عمى قراءة المشاعر، فالفشل في إدارة مشاعر 
 -23، ص ص2009دمحم، )اآلخريف ىك نقطة عجز أساسية في الذكاء الكجداني 

24.) 
  مف خبلؿ كجيتي النظر السابقتيف الذكر ألبعاد الذكاء االنفعالي نبلحع أف كل      
مف جية أخرػ يتفقكف عمى نفس األبعاد جكلماف، مف جية ك ماير كسالكفي مف 

 أكثر تكسعا، حيث أضاؼ البعد الخامس، قدرة جكلمافلمذكاء االنفعالي تقريبا غير أف 
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الشخص عمى حل المشكبلت ك النزاعات ك القدرة عمى إدارة التفاكض أك المفاكضات 
 .ك ىي ميارات تساعد عمى النجاح في الحياة العممية

 :  أربعة أبعاد لمذكاء االنفعالي ىي كالتاليىنري كريزنجر    كما حدد 
القدرة عمى قراءة العكاطف كترشيد االنفعاالت كتقييميا بطريقة مكضكعية كالتعبير - 1

نسانية  .عنيا بكضكح كا 

القدرة عمى إطبلؽ المشاعر حسبما يقتضي المكقف كبطريقة تساعد عمى فيـ - 2
 .اإلنساف لذاتو كلمف حكلو كتفعيل عبلقاتو معيـ

 المعمكمات في بالقدرة عمى سبر غكر اآلخريف كتكقع ما يريدكف قكلو، كاستيعا- 3
 .سياقيا كخارج سياقيا ثـ استخداـ المعمكمات لدعـ العبلقات كزيادة فاعميتيا

، 2009إلياس، )القدرة عمى إدارة كتنظيـ النفس كتنميتيا عاطفيا كفكريا كانفعاليا - 4
 (.9ص 

   ك مما سبق نستخمص أف الذكاء االنفعالي، إنما ىك مجمكعة مف األبعاد اتفقت 
معظـ الدراسات العممية عمييا كالكعي بالذات إدارة االنفعاالت كتحفيز الذات، 

 . الميارات االجتماعية، ك التعاطف
 : مستكيات الذكاء االنفعالي.5

 يكضح مستكيات الذكاء العاطفي: (04)جدكؿ رقـ 

 (22-21 صص، 2009نخبة مف المتخصصيف، )

 مستكى الذكاء صفات صاحبو

 .يؤمف صاحبو بحقكؽ الناس كافة ككرامتيـ* 

ال يفرض قيما عمى اآلخريف، يرػ أف عمى الناس كافة احتراـ * 
 .حقكؽ سكاىـ

 ذكاء انفعالي مرتفع
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لديو إحساس راسخ بذاتو كيستطيع التصرؼ بشكل مستقل في * 
 .أكقات الشدة

 .يتصف بدافعية ذاتية كقادر عمى إشباع حاجاتو* 

 .                  يتمتع بعبلقات شخصية مرضية* 

 .يتكيف بشكل جيد مع المكاقف اإلنسانية* 

 

 .صاحبو شخص صالح يتمتع بمسؤكلية* 

 .يعمل بدافع مف احتراـ الذات* 

لديو قدر ال بأس بو مف الشعكر بالذات، إال أف العاطفة كاالنفعاؿ * 
 .يؤثراف في مكاقفو

رجاء اإلشباع*   .لديو مستكػ ال بأس بو مف الدافعية، كا 

 .        يتمتع بعبلقات شخصية مرضية إلى حد ما* 

 يتكيف في معظـ المكاقف اإلنسانية* 

ذكاء انفعالي متكسط 
 مرتفع

 

 

 

يتحدد صاحبو إلى حد كبير بما يفكر بو اآلخركف كينزع إلى * 
تكجيو طاقة الحياة لديو كفق ىذا المنحى عكضا عف بمكغ أىداؼ 
 .شخصية

 .أكثر تسامحا كمركنة مف ذكؼ المستكيات األدنى* 

يعمل جيدا حيف يككف مستكػ القمق متدنيا، إال أنو ينتكس حيف * 
 .يزداد

مستكيات االستمتاع بالعبلقات مع اآلخريف متدنية إلى حد * 

ذكاء انفعالي متكسط 
 منخفض
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 :أىمية الذكاء االنفعالي- 6

عمى أف الذكاء االنفعالي مرتبط بشكل كثيق ككاضح بعدة ىنري كريزنجر  يكضح   
 :عناصر، نذكرىا عمى التكالي 

 أداء الجماعة- 

  األداء الفردؼ–القيادة                                                            - 

  إدارة التغيير–العبلقات مع اآلخريف                                              - 

 

 تقييـ األداء- 

 "ىنري كريزنجر"أىمية الذكاء االنفعالي حسب : يكضح  (04)شكل 

 .ممحكظ

 .    يعتمد شعكره بالكرامة الشخصية عمى اآلخريف* 

 .يفتقر لشعكر راسخ بالذات* 

 .أىداؼ غير محددة كيفتقر لحظة بمكغيا* 

 . لديو ضعيفتالشعكر بالذا* 

 . عدـ القدرة عمى االستمرار في العبلقات* 

 .اتكالي في عبلقاتو كيعتمد عمى اآلخريف في العمل* 

 . يبدد الكثير مف الطاقة ليبتعد عنو القمق* 

 .أسمكبو فكضكؼ في الحياة* 

 

 ذكاء انفعالي منخفض

 

 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

     ك يرػ أيضا بأننا ال نبالغ إذا قمنا بأف الذكاء االنفعالي، أىـ مقكمات النجاح في 
 . عالـ األعماؿ مف الذكاء العممي أك الرياضي الذؼ مكانو العقل

يبدك ككأف الذكاء الطبيعي ىك الذؼ يمكف : "    كفي ىذا يقكؿ أحد فبلسفة التربية
كيبدك ك كأف التعميـ ىك الذؼ يمكف اإلنساف . اإلنساف مف النجاح في الحياة بدكف تعميـ

كلمذكاء االنفعالي الفضل "  تمتعو بيذا الذكاءـمف النجاح بدكف استخداـ ذكائو، رغ
بينما لـ يحقق . الكبير في نجاح الكثير مف الناس رغـ تمتعيـ بحع قميل مف التعميـ

كثير مف المتعمميف النجاح النسبي المنتظر ممف ىـ في مستكاىـ العممي، رغـ األلقاب 
 .العممية البراقة كالشيادات الكثيرة التي يعمقكنيا عمى الجدراف

     كعميو يعتبر الذكاء االنفعالي مرتكزا أساسيا لنجاح اإلنساف ألنو يتعمق بمعرفة 
دراكو لكاقعو كفي ىذا قاؿ . اإلنساف لذاتو كصفاتو، كمعرفتو لآلخريف كصفاتيـ، كا 

معرفة اآلخريف ذكاء، معرفة الذات حكمة، التحكـ : "لكتسيفيمسكؼ الصيف الشيير 
ك . كمف ىنا كاف الذكاء الطبيعي مدخبل لمنجاح" باآلخريف قكة، التحكـ بالنفس قيادة

 :تتجمى أىمية الذكاء االنفعالي فيما يمي

 . بالرضا كاالطمئناف الفرد مما يشعر،قيـ اؿمبادغ كاؿعكاطف كاؿاالنسجاـ بيف - 1

 . الحياتية بطريقة أفضلالقرارات اتخاذ- 2

 .الصحة الجسدية كالنفسية- 3

يجاد الدافعية الذاتية لعمل ما تريدالنفسالقدرة عمى تحفيز - 4  . كا 

 . أكثر فعالية في العمل مف خبلؿ الفريق الفردككف ؼأف - 5

 . حياة زكجية أكثر سعادةامتبلؾ- 6

 .ق مربيًا ناجحًا كمؤثرًا في أسرت الفردأف تككف - 7

 .احتراما عمى معاممة أكثر الحصكؿ- 8
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 .تككيف العبلقات كالصداقات التي تريدىا- 9

 . ؼيفالكظ النجاح- 10

 :األسس النيكركلكجية لمذكاء االنفعالي- 7

     ينظر إلى الجياز العصبي الطرفي عمى أنو المسؤكؿ عف الذكاء االنفعالي كجميع 
فيك يؤدؼ دكرا رئيسيا في التعرؼ عمى انفعاالت اآلخريف . حاالت اإلنساف الكجدانية

 كتمة صغيرة مف الخبليا العصبية، ؼكتقييميا، كمف عناصر ىذا الجياز المكزة، كه
كتقع في السطح .  مف جسميف صغيريف يشبياف المكزة، كليذا سميت بيذا االسـفتتكك

كتعتبر . الداخمي لمفص الصدغي، جزء منيا في المخ األيمف كاألخر في المخ األيسر
الجزء األىـ في الجياز العصبي الطرفي كفي مخ اإلنساف المتخصص في األمكر 

 (مركز األفكار)كتعتبر الكصبلت العصبية التي تصل بيف الفص الجبيي . الكجدانية
المسؤكلة عف الكفاءة الكجدانية لمفرد، حيث لك تتمف ىذه  (مركز االنفعاؿ)كالمكزة 

الكصبلت أك تفصل المكزة عف بقية أجزاء المخ، يظير عجز كاضح في تقدير أىمية 
معمرية، )" العمى االنفعالي"األحداث الكجدانية، كىي الحالة التي يطمق عمييا 

2005.) 

      كيؤدؼ العجز عف تقدير المشاعر العاطفية إلى أف يفقد اإلنساف القدرة عمى 
فقد أجريت عممية جراحية لشاب أزيمت فييا المكزة مف دماغو . التكاصل مع اآلخريف

 ؿبعدىا تغير تماما ك أصبح غير مكترث بالناس، يفض. لعبلج نكبات الصرع المرضية
لقد صار .  أنو كاف قديرا في التحاكر مع اآلخريفعاالنطكاء ببل أؼ عبلقات إنسانية، ـ

 كالدتو كظل ال يشعر بأؼ عاطفة في ػال يتعرؼ عمى أقرب أصدقائو كأقاربو، حت
 .مكاجية كرب أك محنة جديدة لعدـ اكتراثو ألؼ شيء

     إف ىذا الشاب نسي أؼ استجابة كجدانية، كبينت العديد مف الدراسات أف ىناؾ 
كالخكؼ )عبلقة بيف تمف المكزة كالعجز عف التعرؼ عمى تعابير الكجو االنفعالية 

، كيؤدؼ ىذا التمف أيضا إلى تدىكر قدرة الفرد عمى تقكيـ (كالغضب كاالشمئزاز
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كما يرتبط بأعراض مرض الفصاـ كاالكتئاب كاليبلكس كالقمق كاالضطرابات . المكقف
معمريو، )كيظير العجز بصكرة أكضح في التفاعل االجتماعي . التالية لمصدمة

2009.) 

 :   األسس العصبية البيكلكجية

     تشترؾ جميع الكائنات في جذع الدماغ المحيط بقمة الحبل الشككي ، فمف الجزء 
القاعدؼ مف المخ ينظـ كظائف الحياة األساسية مثل التنفس، التمثل الغذائي ألعضاء 

 .الجسـ األخرػ، كما يتحكـ في رد الفعل ك الحركات النمطية

   ىذا المخ البدائي، يمكف أف يفكر أك يتعمـ ألنو ليس أكثر مف مجمكعة أدكات تضـ 
برمجة تحافع عمى استمرارية ك قياـ الجسـ بكظائفو كما ينبغي، ك االستجابة بطريقة 

 .تضمف البقاء

  ك التاريخ يكشف أف العقل العاطفي كاف قديما قبل العقل المفكر مع تداخل دكائر 
المخ الكيربائية المتكالية فكمما زاد عدد االرتباطات زادت االستجابات الممكنة ك القشرة 

، 2009عثماف، )الجديدة تتيح لعكاطفنا المركنة ك القدرة عمى تككيف المشاعر
 (.44ص

  أقدـ أصكؿ حياتنا االنفعالية ىك حاسة الشـ، أؼ الخبليا التي تستقبل ك تحمل الرائحة 
مع ظيكر الثدييات ظير ما - ثـ ظير المخ الثاني-في الفص الشمي مف الدماغ 

يسمى الجياز الحكفي، ثـ ظيرت القشرة الجديدة في دماغ الجنس البشرؼ ك ىي أكبر 
كثيرا مف قشرة الدماغ في أؼ نكع مف الكائنات الحية أخرػ ك ىي التي أضافت ليذا 

، ص ص 2006أبك رياش، عمر، الصافي، شريف، )الجنس كل ما يميزه عف غيره 
284-285.) 

، ثـ نشأ -أصل المخ األكثر بدائية–      نشأت مراكز المشاعر مف جذع الدماغ 
العقل ك الفكر أك القشرة الدماغية الجديدة مع تطكر ىذه المراكز العاطفية بعد مبلييف 
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السنيف مف مسيرة التطكر ك نشكء العقل االنفعالي يكشف العبلقة بيف الفكر ك 
المشاعر، فقد كاف العقل االنفعالي مكجكدا في المخ قبل كجكد العقل المنطقي بزمف 

 . طكيل

 : الدماغ االنفعالي

 يعد الجياز االنفعالي المنظـ األساسي لعمل االنفعاالت في الدماغ، ك يتككف مف    
عدد مف التراكيب أك النظـ المترابطة التي يتراكح حجميا مف حبة الزيتكف إلى حبة 

الجكز، كالتي تنبثق مف القشرة الدماغية مف ىذه التراكيب أك األميجداال ك 
 . ، الييبكتبلمكس ك التمفيفة المطكقة ك التبلمكس(حصاف البحر)الييبككامبكس 

    يستقبل الجياز االنفعاالت الحسية مف خبلؿ الحكاس، ثـ يرسميا إلى مسار سريع 
عبر األميجداال إذا كانت المعمكمات تحمل في طياتيا تيديدا، أك يقـك بإرساليا إلى 

ك عمى ىذا كاف االنفعاؿ . الييبككامبكس لتحميميا ك التفكير فييا في القشرة الدماغية
 .الدماغي ىك مفتاحنا العقمي

 :  دكره عمى النحك التالي 2004 ككفاليؾ ك أكلس    ك تجمل كل مف

تحكيل المعمكمات التي يستقبميا الدماغ إلى أشكاؿ مناسبة لممعالجة العقمية، مقارنا - 1
 .بينيا ك بيف ما يتكافر مف خبرات الفرد

العمل عمى تخزيف المعمكمات في أماكف محددة في الدماغ بناءا عمى طبيعة - 2
 .المعمكمة

 .نقل المعمكمات مف الذاكرة قصيرة المدػ إلى الذاكرة طكيمة المدػ- 3

. كما يعمل عمى تنظيـ عمميات األكل ك الشرب ك االستيقاظ ك درجة حرارة الجسـ- 4
ك التكازنات الكيميائية في الجسـ ك معدؿ ضربات القمب ك ضغط الدـ ك إفراز 

 .اليرمكنات ك النشاط الجنسي
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 .يعد مركز المغة، الجكع، العطش ك الغضب، إنو الجياز األكثر فعالية في الدماغ- 5

أحد أشير عمماء الدماغ كظيفة الدماغ االنفعالي  ركبرت سيمكستر    ك قد لخص
االنفعاالت تقكد إلى االنتباه ك االنتباه يقكد إلى التعمـ ك التذكر ك حل  «:بقكلو

 (.58-57 ، ص ص2007نكفل،)" المشكبلت ك كل شيء آخر تقريبا

 فإف الدفعات "نيكيكرؾ "مف جامعة Joseph Ledouxجكزيف لكدك    ك يذكر 
الكاردة مف العيف أك األذف قد تصل إلى المكزة قبل أف تصل إلى القشرة المخية الحديثة 

فإذا ثبتت المكزة أف منظرا ما أك صكتا ما مثير أللـ فإنيا تغرؽ الدكائر  ،(المنطقية)
العصبية بمادة كيميائية تسبب شدة االستثارة االنفعالية قبل أف تتاح لطبقات المخ العميا 

 (.187، ص2000صفاء، كفافي، )أف تدرؾ الحدث 

 Système lymbique: آلية عمل الجياز الحكفي

    يتككف الجياز الحكفي مف عدد التراكيب منيا فرس البحر ك لو عبلقة بالذاكرة ك 
المكزة ك ليا عبلقة بالسمكؾ االنفعالي ، ك تقع في البطف الجانبي في الفص الصدغي 
ك قبك الدماغ ك يتككف مف حزمة المحاكر التي تصل فرس البحر بأجزاء أخرػ مف 

الدماغ بما فييا األجساـ الحممية في تحت المياد ، ىذا باإلظافة إلى التمفيف الحزامي 
ك تككف آلية ىذا . (57-56، ص ص 2005الشقيرات، )أك الطرفي ك الحاجز 

 : الجياز كالتالي

تدخل المعمكمات إلى الدماغ عبر األحاسيس المختمفة، السمع، البصر، الممس ك تنتقل 
ك قد اكتشف حديثا أف ىناؾ طريقتيف منفصمتيف  (النكاة األمامية إلى المياد)إلى المياد 

تنتقل فييما ىذه المعمكمات مف النكاة األمامية لممياد، إلى الجياز الحكفي، ك مف النكػ 
األمامية لممياد إلى القشرة الجديدة، ك قد كجد أف الطريق التي تسمكيا المعمكمات مف 
المياد إلى الجياز الحكفي أقصر ك أسرع مف تمؾ التي تسمكيا إلى القشرة الجديدة، ما 

 .يتيح لمجياز الحكفي الفرصة لبلستجابة بصكرة أسرع ك قبل تدخل القشرة الحديثة
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    ك يعتبر الجياز الحكفي مركز لمتعمـ ك الذاكرة فقرف آمكف مسؤكؿ عف إدارة 
 .المرافق ليا، ك كل معمكمة تخزف بالعاطفة الخاصة بيا

عدـ ":     ك منو يمكننا أف نعرؼ الذكاء االنفعالي حسب كصفنا آللية عممو عمى أنو
إعطاء الفرصة لآلميجداال لتكلي زماـ األمكر ك السماح لمقشرة الجديدة بالتدخل لتككف 

 ."استجابتنا مدركسة قدر اإلمكاف ك ليست تمقائية 

  :مراكز العكاطف الدماغية

    تعد األميجداال كقرف آمكف تراكيب حكفية مسؤكلة عف معظـ عمميات التعمـ، 
فاألميجداال ىي الجزء المتخصص في األمكر العاطفية، فإذا انفصمت عف بقية أجزاء 
المخ تككف النتيجة عجزا ىائبل عف تقدير أىمية األحداث العاطفية كىي التي يطمق 

 .عمييا العمى االنفعالي

 :العمى االنفعالي
ىك يؤدؼ تقدير المشاعر العاطفية إلى أف يفقد اإلنساف القدرة عمى التكاصل مع    

حكاية لشاب أجريت عميو عممية جراحية أزيل فييا مف دماغو : اآلخريف، كلنذكر مثبل
لعبلج نكبات الصرع المرضية التي تياجمو فتغير بعدىا تماما، كمع أنو  (األميجداال)

كاف قادرا عمى التحاكر مع اآلخريف فقد بات ال يتعرؼ عمى أقرب أصدقائو ك أقربائو، 
حتى كالدتو ك ظل ال يشعر بأؼ عاطفة في مكاجية محنة شديدة لعدـ اكتراثو بأؼ 

 .شيء
في المخ أصبح الشاب عاجزا عف التعرؼ عف المشاعر  (األميجداال)    فمف دكف 

 ".مخزف الذاكرة العاطفية "الكمية ألف المكزة في الدماغ بمنزلة 
 : المكزة

  ىي المركز األساسي لمعكاطف في المخ التي تتجو إليو ىذه اإلشارات لتنشيط الخبليا 
ك مف خبلؿ . العصبية بيا، لتعمل بدكرىا عمى تنبيو مناطق أخرػ فتقكػ الذاكرة

االتصاؿ بيف المكزة ك القشرة المخية، فإننا نستطيع التحكـ في االنفعاالت التي ترسميا 
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المكزة عف كسائل حيث تستطيع القشرة المخية تكقيف استجابة اليجـك أما إذا كاف 
 .نشاط المكزة مسابق النشاط التحميمي يتصف التحكـ ك التركيز

   أما دمكع اإلنساف فيي عبلمة انفعالية فريدة، ال يتمتع بيا سكػ البشر فقط، تثيرىا 
المكزة كالتركيب القريب منيا، ك التبلفيف المحيطة بو، فإذا ما كبحت ساعد ذلؾ تسكيف 

ىذه المناطق نفسيا مف المخ، فتتكقف التنيدات، فمف دكف النتكء المكزؼ ال يتمتع 
 (.35-34، ص ص2005جكلماف، )البشر بنعمة الدمكع التي تخفف الحزف 

عالـ األعصاب بمركز عمـك األعصاب " Joseph Ledoux"جكزيف لكدك      كيعتبر 
أكؿ مف اكتشف الدكر الرئيسي لمنتكء المكزؼ في العقل العاطفي،  نيكيكرؾ بجامعة  

كىك بما كشف أسرار العقل الغامضة تمؾ التي اعتقدت األجياؿ السابقة مف العمماء 
 .أنيا أسرار ال يمكف اختراقيا

 ك قد فسرت أبحاثو كيف يتحكـ النتكء المكزؼ في أفعالنا حتى قبل أف يتخذ العقل      
المفكر ك القشرة الجديدة قرار ما، كما سنرػ فإف بؤرة الذكاء تتمثل في المياـ التي تقـك 

 .بيا المكزة كدكرىا المتداخل مع القشرة الجديدة
  :قرف آمكف كالعكاطف- 1

   قرف آمكف يرسل كيكضح المعمكمات ك المكزة تسبب االنقباض، ردة فعمنا بدقات 
. القمب ك الفرح أك االنقباض ك فيـ المكاف المخصص لبلحتفاظ بالمعمكمات ك األرقاـ
ك عمى ذلؾ فإف المكزة ك قرف آمكف معا يشكبلف قكة الذاكرة مف الناحيتيف الذاتية ك 

 معرفة ىذه الكظائف تساعد في فيـ (1994)كاندؿ ككاندؿ  المكضكعية، ك يشير
عممية الكتب، ففي حالة التعرض لمكقف صادـ أك مؤلـ يؤدؼ الخكؼ مف الحيرة 

كناقبلت عصبية تقكؼ " نكر أدريناليف"المؤلمة إلى إفراز مكاد كيميائية معينة مثل 
الذاكرة الكجدانية لممكقف ك عمى نقيض ىذه العممية فإف األلـ المترتب عمى المكقف 

الذؼ يضعف تفعيل الذاكرة الكاعية " األندركفيات األفيكنية"ذاتو يؤدؼ إلى إفرازات 
 .لمحقائق المادية ك الظركؼ المحيطة بالمكقف المؤلـ

 :المياد كتحت المياد كالعكاطف- 2
   لممياد اتصاؿ مباشر بالمكزة سمح لو بإرساؿ رسائل سريعة ك عف كجكد الخطر 
كاالستجابة السريعة ىذه اآلنية حسب المسؤكلية عف االنفجار االنفعالي في المكاقف 
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انفعاؿ ما قيل " ياريت المي حصل ما كاف"اليكمية فكـ مف مرة تدخل شيء ثـ نقكؿ 
مركز التعقيل اليادغ ، المحاء مركز االنفعاالت القكية بينما فالمياد لئلدارة ك بيذا 

 فيك يخبر الدماغ بما حصل في قيراقب أجيزة الجسـ التي تنظـ كظائف تحت المياد
النشيط  تحت الميادالجسـ كعندما يجد الدماغ نفسو عاجز أماـ تيديد مف الخارج يقـك 

عف طريق  (الغدة الصماء)استجابة المكاجية اليركب ك ذلؾ ينشط الجياز الغدؼ 
 (.49، ص 2009عثماف، )الغدة النخامية 

 :(إنفبلت األعصاب)رد الفعل العاطفي - 3
   ال يمكننا غالبا السيطرة عمى انفعاالتنا متى جرفتنا، أك السيطرة عمى نكعية االنفعاؿ 

 ك المسألة ال تنحصر في ؿك لكننا نممؾ السيطرة عمى الكقت الذؼ يستغرقو ىذا االنفعا
مختمف االنفعاالت، مثل الحزف، القمق ك الغضب، ألف ىذه الحاالت المزاجية تنتيي 
مع الكقت كالصبر، كلكف إذا تصاعدت ىذه االنفعاالت بشدة ك عمى نحك مستمر 

متجاكزة الحد المناسب، فإنيا إلى حدكد الضيق ثـ القمق المزمف أك االكتئاب  كبالتالي 
 .يتطمب األمر التدخل الطبي أك النفسي أك كبلىما

 : أنماط مف المستكيات ىي03    إف رد الفعل العاطفي يتضمف 
 يتضمف المحتكػ السمككي حركات عضمية مبلئمة لمحاالت التي :الرد السمككي- 1

ترافقيا مثل الكمب الذؼ يدفع عف منطقتو دخيل أك يأخذ جمسة غذائية ينبح ك يظير 
 .أسنانو إذا لـ يغادر الدخيل ييجـ عميو

يكفر طاقة ىائمة سريعة لمحركة، حيث يزداد نشاط  يسير السمكؾ ك :الرد التمقائي- 2
 .الجياز العاطفي ك يقل نشاط الجياز العصبي كنتيجة لمستكػ نبضات القمب

يزيد مف تدفق " األدريناليف"يعزز رد الفعل التمقائي، إذ أف ىرمكف  :الرد اليرمكني- 3
 .  الدـ لمعضبلت مما يسبب في تحكيل الجبليككجيف المخزف في العضبلت إلى جمكككز
   كتجدر اإلشارة إلى أف النكاة المركزية في المكزة تنتج رد عاطفي، حيث كجد كل مف 

أف حقف فيو حامض أميني في ىذه المنطقة  " Watachida et ledoux "كاتشيدا ك لكدك
كفي الكاقع اإلثارة عمى المدػ البعيد  .يؤدؼ إلى زيادة ضربات القمب كضغط الدـ

، ص ص 2006أبك رياش، عمر، الصافي، شريف، )لمركز المكزة تنتج قرحة معدية 
284-285.) 
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إجراءات الدراسة الميدانية 
 

 .الدراسة االستطبلعية- 1

 .حدكد الدراسة االستطبلعية- 1-1

 .أىداؼ الدراسة االستطبلعية- 1-2

 .إجراءات الدراسة االستطبلعية- 1-3

 .نتائج الدراسة االستطبلعية- 1-4

 منيج الدراسة -  2

 .الدراسة األساسية- 3

 .حدكد الدراسة األساسية- 3-1

 .عينة الدراسة ك خصائصيا- 3-2

 .األدكات المستخدمة في الدراسة- 3-3

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة- 3-4
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 :الدراسة االستطبلعية- 1

 :حدكد الدراسة االستطبلعية- 1-1

 :   تـ إجراء الدراسة االستطبلعية في الحدكد المكانية ك الزمنية ك البشرية التالية

 . أجريت ىذه الدراسة بجامعة الحاج لخضر باتنة:الحدكد المكانية- أ

 .2013 أجريت الدراسة في شير أفريل :الحدكد الزمانية- ب

 تـ اختيار العينة مف مجتمع الدراسة الذؼ يتمثل في طمبة جامعة :الحدكد البشرية- ج
 ك 21 طالبا مف الجنسيف، تراكح المدػ العمرؼ ليـ بيف 50باتنة، ك البالغ عددىـ 

 .2.35:  ك انحراؼ معيارؼ مقدر بػػػ22,4 سنة، بمتكسط عمرؼ قدره 36

 :أىداؼ الدراسة االستطبلعية- 1-2

 :    ىدفت الدراسة االستطبلعية إلى تحقيق ما يمي

التعرؼ عمى الصعكبات التي يمكف أف تكاجينا في الميداف، ك االستعداد لمقياـ - 
 .بالدراسة األساسية

 .معرفة آراء ك اتجاىات الطمبة نحك العنف- 

بناء أداة لقياس اتجاىات الطمبة نحك العنف بما يتسق ك البيئة المحمية ك التحقق - 
 .مف خصائصيا السيككمترية

اختبار التكافق : التحقق مف الخصائص السيككمترية لؤلدكات المستخدمة ك ىي- 
 .ألحمد العمكاف ك مقياس الذكاء االنفعالي بل. ـ.لييكلمطمبة 

 :إجراءات الدراسة اإلستطبلعية- 1-3

قاـ الباحث بتكجيو مجمكعة مف األسئمة لمطمبة الجامعييف مف أجل بناء فقرات 
 :استبياف االتجاه نحك العنف ك ىي
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 ماذا تعرؼ عف العنف؟- 1

 ماىي أنكاع العنف التي تكجد في الكسط الجامعي؟- 2

 ما ىك رأيؾ في الشخص العنيف؟- 3

 ما ىي أىـ صفات ك خصائص الشخص العنيف؟- 4

 كيف يؤثر العنف في المجتمع؟- 5

 : نتائج الدراسة االستطبلعية- 1-4

    مف خبلؿ الدراسة االستطبلعية تـ معرفة آراء الطمبة نحك العنف، ك فيما يمي 
 :ممخص ألىـ ما كرد مف إجابات

بعد قراءة ك تحميل ما " ماذا تعرؼ عف العنف" ينص ىذا السؤاؿ عمى : السؤاؿ األكؿ
كرد مف إجابات حكؿ ىذا السؤاؿ تـ استنتاج ك استخبلص مجمكعة مف المفاىيـ 

 : تمثمت في أف العنف ىك

العنف ىك ذلؾ السمكؾ البلسكؼ نتيجة الترسبات غير المعالجة، فتترجـ إلى عدكاف * 
 .سكاء كاف لفظيا أك ماديا اتجاه اآلخريف

العنف ىك سمكؾ عدكاني يقـك بو شخص أك مجمكعة مف األشخاص عمى شخص * 
 .أك مجمكعة مف األشخاص قصد الكصكؿ إلى ىدؼ معيف

العنف ىك سمكؾ إيجابي عندما يتعمق بإتياف الحق، ك يككف سمبيا عند التعدؼ عمى * 
 .اآلخريف بغير حق

 .العنف ىك سمكؾ يمارسو الفرد عندما ال يستطيع تحقيق رغبتو في شيء ما* 

العنف سمكؾ يقـك بو أشخاص يتميزكف بعدـ التكافق النفسي ك االجتماعي، مما * 
 .يدفعيـ إلى السيطرة ك التسمط
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 .العنف سمكؾ يتسـ بالتيديد ك القكة مف أجل تحقيق اإليذاء المرغكب فيو* 

 . العنف سمكؾ مضاد لممجتمع يتضمف التعدؼ عمى خصكصيات اآلخريف* 

بعد " التي تكجد في الكسط الجامعي" ما ىي أنكاع العنف" ك نصو : السؤاؿ الثاني
 أنكاع 08قراءة ك تحميل ما كرد مف إجابات حكؿ ىذا السؤاؿ تـ استنتاج ك استخبلص 

 :مف العنف حسب ما يراه الطمبة الجامعيكف، ك ىي كما يمي

 .العنف المفظي- 1

 .العنف الجسدؼ- 2

 .العنف الجنسي- 3

 .العنف المعنكؼ - 4

 .العنف الرمزؼ - 5

 .العنف الكتابي- 6

 .العنف اإلدارؼ - 7

 .العنف ضد المرأة- 8

أدت قراءة " ما ىك رأيؾ في الشخص العنيف"  ينص ىذا السؤاؿ عمى :السؤاؿ الثالث
ك تحميل ىذا السؤاؿ إلى استنتاج ك استخبلص مجمكعة مف اآلراء حكؿ الشخص 

 :العنيف تمثمت في

 .الشخص العنيف ىك شخص منافي لؤلخبلؽ* 

 .الشخص العنيف ىك شخص غير قادر عمى التكيف مع ذاتو* 

 .الشخص العنيف ىك شخص غير سكؼ * 
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 .الشخص العنيف ىك شخص غير ناضج* 

 .الشخص العنيف ىك شخص يصعب التعامل معو* 

 .الشخص العنيف ىك شخص يعاني مف النقص* 

 .الشخص العنيف ىك شخص يعاني ضغكطات مكبكتة يترجميا إلى عنف* 

 .الشخص العنيف ىك شخص ال يستطيع مكاجية المكاقف التي تعيقو* 

 .الشخص العنيف ىك شخص عنف في الصغر* 

أدت قراءة " ما ىي أىـ صفات ك خصائص الشخص العنيف" ك نصو : السؤاؿ الرابع
ك تحميل ما كرد مف إجابات حكؿ ىذا السؤاؿ إلى استخبلص مجمكعة مف الصفات ك 

 : الخصائص تمثمت فيما يمي

 .العدكانية المفرطة* 

 .السمبية ك التشاـؤ* 

 .كثرة النقد* 

 .االندفاعية* 

 .السخرية* 

 .الشؾ* 

 .البلمباالة* 

 .سرعة الغضب ك سيكلة االستثارة ك تقمب المزاج* 

 .التسمط* 

 .األنانية ك انعداـ الضمير* 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 .الفشل في العبلقات االجتماعية* 

مف خبلؿ " كيف يؤثر العنف في المجتمع"  ينص ىذا السؤاؿ عمى :السؤاؿ الخامس
 : عمى ىذا السؤاؿ تبيف أف العنف يؤثر في المجتمع كما يميةاإلجاب

العنف يشتت المجتمع ك ينقص مف فعالية القيـ السائدة فيو، ك يككف معالـ ك * 
 .اتجاىات جديدة

 .يؤدؼ العنف إلى فقداف األمف ك انتياؾ سبلمة األفراد* 

 .يساىـ العنف في تفكيؾ ك انييار العبلقات االجتماعية* 

 .يؤدؼ العنف إلى إلحاؽ الضرر بممتمكات الفرد ك المجتمع* 

 .يؤدؼ العنف إلى انتشار الجريمة ك اآلفات االجتماعية* 

 .يؤدؼ العنف إلى فقداف السيطرة عمى سمكؾ األفراد* 

 .الشعكر باالغتراب* 

 .يساىـ العنف في زيادة الفجكة بيف المجتمعات* 

 :منيػج الدراسة- 2

، بكاسطة طائفة مف       المنيج ىك الطريق المؤدؼ إلى الكشف عف الحقيقة في العمـك
 .القكاعد العامة، تييمف عمى سير العقل كتحدد عممياتو حتى يصل إلى نتيجة معمكمة

    كالمنيج المتبع في أؼ دراسة نفسية أك تربكية يستكحى عادة مف طبيعة المكضكع 
الذؼ يدرسو كالمشكمة التي يعالجيا، كفي دراستنا الحالية، ككفقا لمشكمة البحث 

المطركحة إرتأينا أف المنيج المبلئـ ليذه الدراسة ىك المنيج الكصفي، الذؼ ال يقتصر 
عمى جمع البيانات كالحقائق كتصنيفيا كتبكيبيا، باإلضافة إلى تحميميا التحميل الكافي 
الدقيق المتعمق بل يتضمف أيضا قدرا مف التفسير ليذه النتائج، باإلضافة إلى استخداـ 
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أساليب القياس كالتصنيف كالتفسير بيدؼ استخراج اإلستنتاجات ذات الداللة، ثـ 
 2002صابر، خفاجة، )الكصكؿ إلى تعميمات بشأف الظاىرة مكضكع الدراسة 

، فالمنيج الكصفي ىك تقرير خصائص مكقف معيف أؼ كصف العكامل (87ص
 (.173، ص2000دكيدار، )الظاىرة 

ك نظرا لككف الدراسة الحالية تسعى إلى معرفة عبلقة بعض المتغيرات 
السيككلكجية باتجاىات الطمبة الجامعييف نحك العنف، ك معرفة فيما إذا كانت ىذه 
المتغيرات تتأثر ببعض العكامل الديمغرافية فإف المنيج الذؼ تـ اعتماده ىك المنيج 

 .الكصفي بشقيو االرتباطي ك المقارف 

كلممنيج الكصفي كغيره مف المناىج خطكاتو التي يتدرج عمييا ليصل إلى نتائج 
تساىـ في تقدـ المعرفة، حيث حاكلنا في دراستنا الكصفية الحالية اإللتزاـ بيذه 
الخطكات كالسير كفقا ليا حيث عرفنا مشكمة البحث كحددناىا نظريا، ككضعنا 

الفركض، ثـ نزلنا إلى الميداف كاخترنا العينة المناسبة التي طبقنا عمييا أدكات الدراسة، 
كبعد جمع البيانات تـ إخضاعيا لممعالجة اإلحصائية لمكقكؼ عمى النتائج كتحميميا، 

 .محاكلة الستخبلص تعميمات ذات مغزػ تؤدؼ إلى تقدـ المعرفة

 :الدراسة األساسية- 3

عبلقة بعض بما أف مكضكع الدراسة الحالية ىك  :حدكد الدراسة األساسية- 3-1
، لذلؾ فإف المتغيرات السيككلكجية باتجاىات الطمبة الجامعييف نحك ظاىرة العنف

االتجاه نحك العنف ك عبلقتو ببعض الدراسة تتحدد بالمكضكع الذؼ تبحث فيو ك ىك 
 طالبا مف 478، ك كما تتحدد بعينة البحث التي تتككف مف المتغيرات السيككلكجية

اختبار ، ك كذلؾ تتحدد باألدكات المستخدمة في الدراسة ك المتمثمة في جامعة باتنة
مقياس االتجاىات نحك ، ك الذكاء االنفعالي ألحمد العمكاف، مقياس بل. ـ.التكافق لييك

، ك كما تتحدد بالزماف الذؼ طبقت فيو ك ىك السنة الجامعية العنف مف إعداد الباحث
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 ك لذلؾ فإف إمكانية تعميـ نتائج ىذه الدراسة ك االستفادة منيا يرتبط 2014-2015
. بحدكدىا المذككرة سابقا

 :عينة الدراسة ك خصائصيا- 3-2

 طالبا مف الجنسيف 478 اعتمدت الدراسة األساسية عمى عينة عرضية قكاميا     
( 478 )اد استردتـ، (500) المكزعة النسخك قد كاف عدد بجامعة الحاج لخضر باتنة، 

: ك سيتـ فيما يمي إيجاز خصائص العينة.  لممعالجة اإلحصائيةة صالحنسخة

: تكزيع العينة حسب الكميات ك المعاىد- 3-2-1

تكزيع العينة حسب الكميات ك المعاىد يكضح (: 5)جدكؿ رقـ 

النسبة المئكية العدد  المعيد /الكمية 
 %8.99 43كمية الطب 
 %9.20 44كمية العمـك 

 %8.57 41كمية التكنكلكجيا 
 %7.94 38كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية 

 %8.15 39كمية العمـك االقتصادية ك التجارية 
 %10.66 51كمية العمـك االنسانية ك االجتماعية ك العمـك االسبلمية 

 %9.83 47كمية اآلداب ك المغات 
 %10.04 48معيد اليندسة المدنية ك المعمارية ك الرؼ 

 %9.41 45معيد البيطرة ك العمـك الفبلحية 
 %8.57 41معيد الكقاية ك األمف الصناعي 

 %8.57 41معيد عمـك ك تقنيات النشاطات البدنية ك الرياضية 

 %100 478 المجمكع
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تضـ العينة طمبة مف الجنسيف، ك  :سمتغير الجفخصائص العينة حسب - 3-2-2
: يتكزعكف كالتالي

خصائص العينة حسب متغير الجنس يكضح (: 6)جدكؿ رقـ           

النسبة المئكية العدد الجنس 
 %43.09 206ذكر 
 %56.90 272أنثى 

 %100 478المجمكع 

، ك أف %56.90 أنثى بنسبة 272يتضح مف الجدكؿ السابق أف عدد اإلناث قد بمغ    
، ك بيذا فالفرؽ بيف عدد الذككر ك %43.09 ذكر بنسبة 206عدد الذككر قد بمغ 

 ك ىك فرؽ بسيط ال يؤثر في تجانس العينة مف %13.80 فردا، بنسبة 66اإلناث ىك 
  .حيث الجنس

 العينة تضـ طمبة مف أعمار مختمفة تتكزع :خصائص العينة حسب السف- 3-2-3
 :كالتالي

 يكضح خصائص العينة حسب متغير السف: (7)جدكؿ رقـ 

االنحراؼ  الكسيط المتكسط أكبر سف أصغر سف
 المعياري 

18 37 21.67 21.00 2.231 

    يتضح مف الجدكؿ مدػ تشتت أفراد العينة مف حيث السف، حيث بمغت قيمة الكسيط 
، ك قد بمغ سف أصغر طالب 2.23 بانحراؼ معيارؼ قدره 21.67 سنة ك المتكسط 21
ك قد ارتأينا تكزيع العينة حسب ىذه .  سنة37 سنة في حيف بمغ سف أكبر طالب 18

 :الخاصية إلى ثبلث فئات عمرية كالتالي
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 يكضح تكزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية: (8)جدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية العدد الفئة العمرية
 %32.84 157  سنة20- 18
 %37.02 177  سنة22- 21
 %30.12 144  سنة فما فكؽ 23

 %100 478 المجمكع

- 21    يتضح مف الجدكؿ أف أعمى نسبة مف أفراد العينة الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 
، أما %32.84 سنة بنسبة 20- 18، ثـ تمتيا الفئة %37.02 سنة كانت بنسبة 22

 .%30.12 سنة فما فكؽ كانت بنسبة 23الفئة 

قسمناىا إلى ثبلث : خصائص العينة حسب متغير المستكى االقتصادي- 3-2-4
 :فئات يكضحيا الجدكؿ التالي

 يكضح خصائص العينة حسب متغير المستكى االقتصادي: (9)     جدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية العدد المستكى االقتصادي
 %29.28 140 جيد
 %68.82 329 متكسط
 %1.88 09 ضعيف
 %100 478 المجمكع

     يتضح مف الجدكؿ أف عدد الطمبة ذكك المستكػ االقتصادؼ المنخفض يمثمكف أقل 
ثـ يأتي في المرتبة . %1.88 أفراد بنسبة 09نسبة مف أفراد العينة، حيث بمغ عددىـ 

. %29.28 طالبا، بنسبة 140الثانية ذكك المستكػ االقتصادؼ الجيد، حيث بمغ عددىـ 
ك قد احتل الطمبة ذكك المستكػ االقتصادؼ المتكسط أكبر نسبة مف أفراد العينة، حيث 

 .%68.82 طالبا، بنسبة 329بمغ عددىـ 
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 اعتمد الباحث في الدراسة الحالية مجمكعة :األدكات المستخدمة في الدراسة- 3-3
 :مف األدكات تمثمت فيما يمي

 .بل ترجمة دمحم عثماف نجاتي. ـ.ىيك:اختبار التكافق لمطمبة لػػ-     أ

 .أحمد العمكاف: مقياس الذكاء االنفعالي لػػ-     ب

 -. إعداد الباحث–مقياس االتجاىات نحك العنف -    ج

 استخدـ الباحث :بل ترجمة دمحم عثماف نجاتي. ـ.اختبار التكافق لمطمبة لػػػػ ىيك- أكال
بل، ك الذؼ أعده لمغة العربية دمحم عثماف نجاتي ك يحتكؼ عمى . ـ.اختبار التكافق لييك

قاـ . (التكافق الصحي ك التكافق المنزلي ك االنفعالي ك االجتماعي)أربعة مجاالت 
الباحث باختيار المجاالت التي تقع ضمف الدراسة الحالية ك ىي التكافق النفسي ك 

 :ك يتضمف تطبيق االختبار ما يمي. التكافق االجتماعي

كال يحتاج تطبيق اإلختبار إلى أية : يستطيع أي فرد تطبيق اإلختبار عمى نفسو- 1
تعميمات غير تمؾ التعميمات المدكنة عمى كراسة األسئمة، لكي يضمف الفاحص أف 

المفحكصيف قد قامكا بقراءة ىذه التعميمات بدقة، فعميو أف يقـك بقراءتيا بصكت عاؿ، 
 .بينما يقرأىا المفحكصكف في صمت

ال يجب أف يقـك الفاحص بتفسير : عمى كل مفحكص أف يفسر األسئمة لنفسو- 2
المعنى المقصكد مف السؤاؿ، إذ أف ذلؾ قد يؤدؼ إلى عدـ صدؽ السؤاؿ، غير أنو مف 

المسمكح بو أف يقـك الفاحص بتفسير معاني الكممات التي ال يستطيع المفحكص 
 .فيميا، عمى شرط أال يؤدؼ ذلؾ إلى التأثير عمى إجابة المفحكص

يسمح لكل مفحكص بالزمف الكافي لئلجابة عمى : ال يكجد زمف محدد لئلجابة- 3
 . أسئمة االختبار

يؤدؼ االختبار إلى نتائج دقيقة فقط إذا تعاكف المفحكصكف  : أىمية التعاكف التاـ- 4
تعاكنا تاما، كلذلؾ يجب عمى الفاحص أف يبذؿ كل جيده لمحصكؿ عمى تعاكف 
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المفحكصيف التاـ في اإلجابة عمى أسئمة االختبار ، كيجب أف يبيف ليـ أف قيمة 
النتائج بالنسبة ليـ إنما تتكقف عمى صدؽ تعاكنيـ كدقتيـ في اإلجابة، كيجب أيضا 

 .أف يؤكد الفاحص سرية نتائج االختبار

إذا سأؿ المفحكص عف الغرض مف االختبار، : اإلجابة عمى أسئمة المفحكصيف- 5
كعف أكجو اإلستفادة منو، فعمى الفاحص أف يجيب بأف االختبار يحاكؿ قياس درجة 

 (.3، ص1960بل، ترجمة نجاتي، )التكافق الشخصي ك اإلجتماعي لمفرد 

، 1960بل، ترجمة نجاتي، )كاتبع بل الطرؽ اآلتية في دراسة صدؽ اإلختبار    
 (6ص

 كأدنى %15اختبرت أسئمة كل مقياس عمى أساس درجة تمييزىا بيف أعمى : أكال
 مف األفراد في تكزيع الدرجات، كقد أبقيت فقط في اإلختبار األسئمة التي ميزت 15%

 .بيف ىاتيف المجمكعتيف المتيف تقعاف عمى طرفي التكزيع

 طالب جامعي 400فحصت درجات المقاييس المختمفة لئلختبار أثناء مقابمة : ثانيا 
 .لمدة سنتيف

 «الخضكع- السيطرة»قكرنت درجات مقياس التكافق اإلجتماعي، بدرجات مقياس : ثالثا
 «الخضكع- السيطرة»، كبدرجات اختبار "Bernreuter"في اختبار الشخصية لبرنركيتر 

ك قكرنت درجات مقياس التكافق االنفعالي ك الدرجة الكمية في ". Allport"أللبكرت 
ك كانت معامبلت االرتباط "  Thurstone"االختبار بدرجات اختبار الشخصية لثرستكف 

 .دالة

 اختبرت درجة صدؽ االختبار أيضا عف طريق قياـ بعض المرشديف النفسييف ك :رابعا
نظار المدارس باختيار مجمكعتيف مف الطمبة إحداىما حسنة التكافق جدا، ك الثانية 

ثـ طبق االختبار عمى ىاتيف المجمكعتيف مف الطمبة لمعرفة درجة . سيئة التكافق جدا
 .تمييزه بينيما، ك كانت القيـ دالة إحصائيا
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الزكجي، ك باستخداـ -    أما الثبات، فقد تـ حسابو باستخداـ طريقة التقسيـ الفردؼ
ك كاف األفراد الذيف استخدمكا في دراسة معامبلت . معادلة التنبؤ لسبيرماف براكف 

الثبات طمبة في المدارس ك الجامعات األمريكية، ك كانت كل معامبلت االرتباط دالة 
 .إحصائيا

 :الخصائص السيككمترية الختبار التكافق في البيئة الجزائرية

 :صدؽ االختبار- 

    قاـ الباحث بحساب صدؽ االختبار عمى العينة الجزائرية بطريقة الصدؽ التمييزؼ، 
 تـ استخراج مجمكعتيف متناقضتيف، المجمكعة األكلى %27فباإلعتماد عمى نسبة 

تضـ مرتفعي الدرجات كالمجمكعة الثانية تضـ منخفضي الدرجات، ثـ قمنا بتطبيق 
 كذلؾ مف أجل تبياف مدػ قدرتو عمى التمييز بيف المجمكعتيف العمكية «ت»اختبار 
 .كيمكف تمخيص نتائج الصدؽ التمييزؼ لمدراسة الحالية في الجدكؿ التالي. كالسفمية

لداللة الفركؽ بيف المجمكعة العميا ك الدنيا  (ت)قيمة  يكضح: (10)جدكؿ رقـ 
 عمى اختبار التكافق

 مستكى الداللة "ت"قيمة  اإلنحراؼ المتكسط المجمكعة البعد

التكافق 
 االجتماعي

 0,001 44,46 6,615 54,818 العميا

 4,313 21,000 الدنيا

 0.01 11.38 1.91 48.45 العميا التكافق النفسي

 5.72 27.72 الدنيا

  يتضح مف خبلؿ الجدكؿ كجكد فركؽ بيف متكسطات الفئة العميا ك الفئة الدنيا عمى 
 عمى 11.38 ك 44.46" ت"بعدؼ التكافق االجتماعي ك النفسي، حيث بمغت قيـ 

 .التكالي، ك ىي دالة إحصائيا
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 . تـ تقدير ثبات االختبار بطريقتيف:ثبات االختبار- 

ك النتائج .  قاـ الباحث بحساب معامل ألفا كركنباخ الختبار التكافق:ألفا كركنباخ- 
 .يكضحيا الجدكؿ التالي

 يكضح ثبات اختبار التكافق بطريقة ألفا كركنباخ: (11)  جدكؿ رقـ 

 البعد معامل ألفا كركنباخ

 التكافق االجتماعي 0.91

 التكافق النفسي 0.85

 .   مف خبلؿ الجدكؿ نبلحع أف معامل ألفا داؿ، مما يؤكد ثبات االختبار

 ك ذلؾ عف طريق حساب معامل االرتباط بيف درجة :طريقة التجزئة النصفية- 
ك . األسئمة الفردية ك درجة األسئمة الزكجية، ثـ تصحيح الطكؿ بمعادلة سبيرماف براكف 

 :يمكف تمخيص النتائج في الجدكؿ التالي

يكضح نتائج معامبلت ثبات اختبار التكافق باستخداـ طريقة : (12)جدكؿ رقـ 
 التجزئة النصفية      

براكف - معادلة سبيرماف  البعد معامل االرتباط 

 داؿ عند مستكػ 0.89 0.94
0.01 

التكافق 
 االجتماعي

 داؿ عند مستكػ 0.71 0.83
0.01 

 التكافق النفسي

، 0.71 ك 0.89    يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابق أف قيـ معامل اإلرتباط تساكؼ 
ك بما أف القيمة المحسكبة تمثل معامل إرتباط لنصف االحتبار، فقد تـ تعديميا بمعادلة 
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، ك ىي قيـ 0.83 ك 0.94ك بمغت قيـ معامل اإلرتباط بعد التعديل . براكف - سبيرماف
 .مرتفعة تدؿ عمى ثبات اإلختبار

 طكر أحمد العمكاف مقياسا لمذكاء :مقياس الذكاء االنفعالي لػػػػ أحمد العمكاف- ثانيا
االنفعالي ليناسب طمبة المرحمة الجامعية، إذ أف بعض المقاييس التي اطمع عمييا 
طكرت عمى عينات غير طمبة الجامعات، ك تككف المقياس الذؼ طكره في صكرتو 

 : فقرة، مكزعة عمى أربعة أبعاد، فيما يمي كصف ليا41النيائية مف 

 الجيد لئلنفعاالت ك ؾ ك تشير إلى القدرة عمى اإلنتباه ك اإلدرا:المعرفة اإلنفعالية- 1
المشاعر الذاتية ك حسف التمييز بينيا ك التعبير عنيا ك الكعي بالعبلقة بيف األفكار ك 

، 19، 16، 8، 3، 2:  عبارات، ىي09ك يمثل ىذا البعد . المشاعر ك األحداث
20 ،21 ،22 ،23. 

 ك يقصد بو القدرة عمى تحقيق التكازف العاطفي أك القدرة عمى :تنظيـ االنفعاالت- 2
ك . تيدئة النفس ك كبح جماح اإلفراط في اإلنفعاؿ سمبا أك إيجابا عمى نحك مناسب

 .36، 25، 24، 18، 17، 7، 6، 5، 4، 1:  عبارات ىي10يمثل ىذا البعد 

ك ىك القدرة عمى إدراؾ إنفعاالت اآلخريف ك التكحد معيـ انفعاليا ك فيـ : التعاطف- 3
يمثل . مشاعرىـ ك االىتماـ بيا، ك الحساسية النفعاالتيـ حتى ك إف لـ يفصحكا عنيا

، 37، 36، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 15، 14، 9:  عبارة ىي13ىذا البعد 
39 ،40. 

 ك يشير إلى قدرة الفرد عمى التأثير اإليجابي في اآلخريف ك :التكاصل االجتماعي- 4
ذلؾ مف خبلؿ إدراؾ ك فيـ انفعاالتو ك مشاعره ك معرفة متى يقكد اآلخريف، ك متى 
يتبعيـ ك يساندىـ ك يتصرؼ معيـ بطريقة الئقة حتى ال يظير عميو آثار االنفعاؿ 

، 13، 12، 11، 10:  عبارات ىي09يمثل ىذا البعد . السمبي كالضيق ك الغضب
26 ،27 ،28 ،38 ،41. 
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:     ك لكل عبارة مف عبارات المقياس سمـ إجابات يتككف مف خمسة تدريجات، ك ىي
درجات،  (3)درجات، ك أحيانا تعطى  (4)درجات، ك عادة تعطى  (5)دائما ك تعطى 

ك بذلؾ تككف أعمى درجة . درجة، ك أبدا ك تعطى درجة كاحدة (2)ك نادرا ك تعطى 
ك أدنى درجة نظرية  (41x5)بكاقع  (205)نظرية يمكف أف يحصل عمييا المستجيب 

 (.41x1)بكاقع  (41)ىي 

    قاـ الباحث بالتحقق مف صدؽ المحتكػ لمقياس الذكاء اإلنفعالي بعرض المقياس 
 محكميف مف المتخصصيف في عمـ النفس التربكؼ ك القياس ك التقكيـ في 7عمى 

ك بناء .  كمعيار لقبكؿ الفقرة% 80الجامعات األردنية، ك اعتمد الباحث نسبة اتفاؽ 
 عبارات مف الصكرة األكلية 5عمى ىذا المعيار ك كفقا آلراء المحكميف تـ حذؼ 

 عبارة ليصبح المقياس في صكرتو النيائية مككنا مف 45لممقياس ك البالغ عدد عباراتو 
 . عبارة41

   باإلضافة إلى ذلؾ، تـ التحقق مف صدؽ البناء الداخمي لممقياس باستخداـ أسمكب 
التحميل العاممي، ك بينت نتائج التحميل كجكد أربعة عكامل تقيس الذكاء اإلنفعالي لدػ 

 .طمبة الجامعة

 طالبا مف خارج عينة 55  أما الثبات فتـ التحقق منو مف خبلؿ تطبيق المقياس عمى 
الدراسة، ك حساب معامل االتساؽ الداخمي باستخداـ معامل ألف كركنباخ لفقرات كل 

، 0.70، 0.82، 0.79)بعد مف أبعاد المقياس، ك قد بمغت قيـ معامبلت الثبات 
باإلضافة إلى ذلؾ تـ حساب معامل االستقرار . ألبعاد المقياس السابق ذكرىا (0.74

عف طريق تطبيق اإلختبار ثـ إعادة تطبيقو عمى العينة نفسيا بعد مركر أسبكعيف، ك 
 .ألبعاد المقياس (0.86، 0.80، 0.85، 0.83)قد بمغت قيـ معامبلت االستقرار 
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 :الخصائص السيككمترية لمقياس الذكاء اإلنفعالي في البيئة الجزائرية

 :صدؽ المقياس- 

صدؽ :     قاـ الباحث بحساب صدؽ المقياس عمى العينة الجزائرية بطريقتيف ىما
 .التككيف ك الصدؽ التمييزؼ 

 ك تـ حسابو مف خبلؿ حساب معامل اإلرتباط بيف كل بعد ك :صدؽ التككيف- 
 .الدرجة الكمية لمقياس الذكاء اإلنفعالي، ك الجدكؿ التالي يكضح معامبلت اإلرتباط

يكضح معامبلت ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية لمقياس الذكاء : (13)جدكؿ رقـ 
 االنفعالي

التكاصل 
 االجتماعي

تنظيـ  التعاطف
 االنفعاالت

المعرفة 
 االنفعالية

 األبعاد 

 االرتباط

 معامل االرتباط 0.78 0.63 0.83 0.63

 مستكى الداللة 0.01 0.01 0.01 0.01

، 0.01   يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف كل معامبلت اإلرتباط دالة عند مستكػ الداللة 
ك ىذا يدؿ عمى أف ىذه األبعاد تتمتع . 0.83 ك 0.63ك قد تراكحت قيمتيا بيف 

 .بمعامل صدؽ مرتفع

 بعد أف تـ ترتيب التكزيع مف أعمى درجة إلى أقل درجة، تـ :الصدؽ التمييزي - 
 مف األفراد الذيف حصمكا %27اختيار مجمكعتيف مف طرفي التكزيع تمثل إحداىما 

 مف الذيف حصمكا عمى أدنى الدرجات، ك تـ %27عمى أعمى الدرجات، ك ثانييما 
كما ىك مكضح في . بعدىا حساب الفركؽ بيف متكسطات المجمكعتيف العميا ك الدنيا

 :الجداكؿ التالية
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لداللة الفركؽ بيف المجمكعة العميا ك الدنيا ( ت)يكضح قيمة : (14)جدكؿ رقـ 
 عمى بعد المعرفة االنفعالية

"ت"قيمة  مستكى الداللة  الفئة المتكسط االنحراؼ 

 0.01  العميا 40.81 1.94 13.18 

 الدنيا 31.81 1.16

   يتضح مف خبلؿ الجدكؿ كجكد فركؽ جكىرية بيف متكسطات الفئة العميا ك 
 ك 13.18" ت"متكسطات الفئة الدنيا عمى بعد المعرفة االنفعالية، حيث بمغت قيمة 

 .0.01ىي دالة عند مستكػ 

لداللة الفركؽ بيف المجمكعة العميا ك الدنيا ( ت)يكضح قيمة : (15)جدكؿ رقـ 
 عمى بعد تنظيـ االنفعاالت

"ت"قيمة  مستكى الداللة  الفئة المتكسط االنحراؼ 

 العميا 41.90 2.21 10.80 0.01

 الدنيا 31.63 2.24

   يتضح مف خبلؿ الجدكؿ كجكد فركؽ دالة بيف متكسطات الفئة العميا ك متكسطات 
 ك ىي دالة عند 10.80" ت"الفئة الدنيا عمى بعد تنظيـ االنفعاالت، حيث بمغت قيمة 

 .0.01مستكػ 

لداللة الفركؽ بيف المجمكعة  العميا ك الدنيا ( ت)يكضح قيمة : (16)جدكؿ رقـ 
 عمى بعد التعاطف

"ت"قيمة  مستكى الداللة  الفئة المتكسط االنحراؼ 

 العميا 56.54 2.38 6.27 0.01
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 الدنيا 40.90 7.86

   يتضح مف خبلؿ الجدكؿ كجكد فركؽ دالة بيف متكسطات الفئة العميا ك متكسطات 
 ك ىي دالة عند مستكػ 6.27" ت"الفئة الدنيا عمى بعد التعاطف، حيث بمغت قيمة 

0.01. 

لداللة الفركؽ بيف المجمكعة العميا ك الدنيا ( ت)يكضح قيمة : (17)جدكؿ رقـ 
 عمى بعد التكاصل االجتماعي

"ت"قيمة  مستكى الداللة  الفئة المتكسط االنحراؼ 

 العميا 37.09 0.94 17.49 0.01

 الدنيا 29.36 1.12

   يتضح مف خبلؿ الجدكؿ كجكد فركؽ دالة بيف متكسطات الفئة العميا ك متكسطات 
 ك ىي دالة 17.49" ت"الفئة الدنيا عمى بعد التكاصل االجتماعي، حيث بمغت قيمة 

 .0.01عند مستكػ 

لداللة الفركؽ بيف المجمكعة العميا ك الدنيا ( ت)يكضح قيمة : (18)جدكؿ رقـ 
 عمى مقياس الذكاء االنفعالي

"ت"قيمة  مستكى الداللة  الفئة المتكسط االنحراؼ 

 العميا 172 6.57 8.82 0.01

 الدنيا 139.81 10.14

    يتضح مف خبلؿ الجدكؿ كجكد فركؽ جكىرية بيف متكسطات الفئة العميا ك  
 ك ىي قيمة دالة إحصائيا عند 08.82" ت"متكسطات الفئة الدنيا، حيث بمغت قيمة 
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ك بذلؾ فإف المقياس لو القدرة التمييزية بيف المجمكعتيف العميا ك الدنيا، . 0.01مستكػ 
 .مما يدؿ عمى صدقو

 قاـ الباحث بحساب ثبات المقياس عمى العينة الجزائرية مف خبلؿ :ثبات المقياس- 
 .، ك طريقة التجزئة النصفية(ألفا كركنباخ)طريقة االتساؽ الداخمي 

/ فردؼ) قاـ الباحث بتجزئة بنكد المقياس إلى جزئيف :طريقة التجزئة النصفية- 1
ك يمكف تمخيص النتائج في . ، ك قاـ بحساب معامل اإلرتباط بيف الجزئيف(زكجي

 :الجدكؿ التالي

يكضح نتائج معامبلت ثبات مقياس الذكاء االنفعالي باستخداـ : (19)جدكؿ رقـ 
 طريقة التجزئة النصفية       

 ثبات نصف المقياس الثبات بعد التعديل

0.01 عند مستكػ 0.73 0.84  

، ك بما أف 0.73    يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابق أف قيمة معامل اإلرتباط تساكؼ 
القيمة المحسكبة تمثل معامل إرتباط لنصف المقياس، فقد تـ تعديميا بمعادلة 

، ك ىي قيمة 0.84ك بمغت قيمة معامل اإلرتباط بعد التعديل . براكف - سبيرماف
 .مرتفعة تدؿ عمى ثبات المقياس

قاـ الباحث بحساب معامل ألفا كركنباخ لمقياس الذكاء : معامل ألفا كركنباخ- 2
 .ك النتائج يكضحيا الجدكؿ التالي. االنفعالي

يكضح معامل ألفا كركنباخ لمقياس الذكاء االنفعالي: (20)جدكؿ رقـ   

 البعد معامل ألفا كركنباخ

 الذكاء االنفعالي 0.83

 .  مف خبلؿ الجدكؿ نبلحع أف معامل ألفا داؿ، مما يؤكد ثبات المقياس
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 -: إعداد الباحث–مقياس االتجاىات نحك العنف : ثالثا

لقد تضمف بناء مقياس االتجاىات نحك العنف عددا مف : خطكات بناء المقياس- 1
 :الخطكات ىي

 .االطبلع عمى التراث السيككلكجي في مجاؿ العنف ك العنف الجامعي- أ

 :االطبلع عمى بعض مقاييس االتجاىات نحك العنف ك العنف الجامعي، منيا- ب

 (.2013 )-  إعداد دمحم أحمد شاىيف–مقياس االتجاىات نحك العنف * 

 -.، سياـ كاظـ نمر. إعداد خمكد رحيـ عصفكر–مقياس العنف الجامعي * 

 (2006)_  إعداد زكريا بف يحي الؿ–مقياس العنف الطبلبي *

، . إعداد تيسير عبد هللا–مقياس اتجاىات طمبة جامعة القدس نحك العنف الجامعي * 
 -.جمعة أبك فخيدة

 بف سعد سعد بف دمحمإعداد – استبياف اتجاىات طبلب المرحمة الثانكية نحك العنف * 
 (.2000)- آؿ رشكد

 (.2008)-  إعداد إيماف جماؿ الديف–مقياس العنف* 

   ك مف خبلؿ فحص ىذه المقاييس تبيف لمباحث أف بعضيا غير مناسب لقياس 
اتجاىات الطمبة نحك العنف مف خبلؿ تضمنيا لبنكد غير مكجكدة في البيئة المحمية، 
كما أف بعضيا انحصر عمى العنف في الكسط الجامعي ك الطبلبي، ك مقاييس أخرػ 

آؿ )ال تعبر عف خصائص المرحمة النمائية التي يمر بيا الطمبة الجامعيكف كمقياس 
لطبلب  (2008جماؿ الديف، )لطبلب المرحمة الثانكية، ك مقياس  (2000رشكد، 

 .المرحمة المتكسطة، ك لذلؾ إرتأ الباحث تصميـ مقياس مناسب لمبيئة المحمية

إعداد استبياف مفتكح الستطبلع آراء طبلب الجامعة نحك العنف ك قد كاف نصو - ج
 ماذا تعرؼ عف العنف؟- 1: كما يمي
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 ماىي أنكاع العنف التي تكجد في الكسط الجامعي؟- 2

 ما ىك رأيؾ في الشخص العنيف؟- 3

 ما ىي أىـ صفات ك خصائص الشخص العنيف؟- 4

 (01انظر الممحق رقـ  )كيف يؤثر العنف في المجتمع؟ - 5

 طالبا مف 50   ك بعد تحميل مضمكف إجابات عينة الدراسة االستطبلعية التي بمغت 
 .جامعة الحاج لخضر باتنة، تـ البدء في الصياغة األكلية لبعض فقرات المقياس

ك مف خبلؿ االطبلع عمى بعض الدراسات السابقة ك بعض المقاييس السالفة - د
الذكر، باإلضافة إلى نتائج االستبياف المفتكح أمكف صياغة عبارات المقياس ك الذؼ 

 . بندا مكزعة عمى مككنات االتجاه الثبلث63بمغ عدد بنكده 

قاـ الباحث بعرض المقياس في صكرتو األكلية عمى األستاذ المشرؼ، ك بناء - ق
 .عمى آرائو تـ تعديل بعض العبارات ك حذؼ البعض اآلخر

بعد األخذ بمبلحظات األستاذ المشرؼ قاـ الباحث بعرض المقياس عمى عدد مف - ك
أساتذة عمـ النفس ك التربية، ك بناء عمى آرائيـ تـ تعديل بعض العبارات ك حذؼ 

 بندا ك 46البعض اآلخر، ك بعد إجراء التعديبلت المطمكبة عمى األداة أصبحت تضـ 
 .يكضح المقياس بعد التحكيـ (04الممحق رقـ  )

 مقياس االتجاىات نحك العنف ىك أداة لقياس ك تقدير :الغرض مف المقياس- 2
معتقدات ك تصكرات الطالب ك انفعاالتو ك مشاعره نحك العنف ك مدػ استعداده لمقياـ 

 .بسمككات نحكه

 3 بندا مكزعة عمى 31يتككف المقياس في صكرتو النيائية مف : كصف المقياس- 3
ك الجدكؿ التالي يكضح . ك قد صيغت البنكد في االتجاىيف االيجابي ك السمبي. أبعاد
 .ذلؾ
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يكضح تكزيع الفقرات المكجبة ك السالبة لمقياس االتجاىات نحك : (21)جدكؿ رقـ 
 العنف

 الفقرات السالبة الفقرات المكجبة

1 /2 /4 /7 /8 /10 /16 /19 /22 /
25 /27 /29 

3 /5 /6 /9 /11 /12 /13 /14 /
15 /17 /18 /20 /21 /23 /24 /
26 /28 /30 /31 

 : ثبلثة أبعاد ىي03 يتككف المقياس مف :أبعاد المقياس- 4

ىك ما يعبر عف أفكار، آراء، معتقدات الطالب ك تصكراتو عف : البعد المعرفي- 1
 . بندا17ك يتككف ىذا البعد مف . مكضكع العنف

ك ىك ما يعبر عف انفعاالت ك مشاعر الطمبة اتجاه مكضكع : البعد االنفعالي- 2
 . بندا21العنف، ك يتككف ىذا البعد مف 

 ك ىك القياـ بأفعاؿ ك سمككيات ايجابية أك سمبية اتجاه ظاىرة :البعد السمككي- 3
 19العنف، فيك ترجمة عممية التجاىات الطمبة نحك العنف، ك يتككف ىذا البعد مف 

 .ك الجدكؿ التالي يكضح تكزيع البنكد عمى أبعاد المقياس بعد تحكيمو. بندا

يكضح أرقاـ العبارات الخاصة بكل بعد مف أبعاد مقياس االتجاه : (22)جدكؿ رقـ 
 نحك العنف

 أرقاـ العبارات المعبرة عدد العبارات اسـ البعد

/ 12/ 11/ 10/ 9/ 8/ 7/ 6/ 5/ 4/ 3/ 2/ 1 17 المعرفي
13 /14 /15 /16 /17 

/ 26/ 25/ 24/ 23/ 22/ 21/ 20/ 19/ 18 21 االنفعالي
27 /28 /29 /30 /31 /32 /33 /34 /35 /
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36 /37 /38 

/ 47/ 46/ 45/ 44/ 43/ 42/ 41/ 40/ 39 19 السمككي
48 /49 /50 /51 /52 /53 /54 /55 /56 /57 

  عبارة57 مجمكع العبارات

 :الخصائص السيككمترية لممقياس- 5

 :تـ التأكد مف صدؽ المقياس باستخداـ مجمكعة مف الطرؽ ىي: الصدؽ- 5-1

 ك تـ ذلؾ عف طريق استطبلع أراء المحكميف، حيث تـ تكزيع :الصدؽ الظاىري - 1
أنظر الممحق )المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف مف أساتذة عمـ النفس ك التربية 

 :إلبداء أرائيـ ك مبلحظاتيـ حكؿ المقياس مف حيث (08رقـ 

 .كضكح التعميمات- 

 .كفاية البنكد- 

 .انتماء البنكد لممحاكر المحددة- 

 .سبلمة الصياغة المغكية لمبنكد- 

 . إقتراح بنكد مبلئمة لمدراسة- 

    ك قد تـ إجراء التعديبلت المطمكبة عميو كفق ما أشار إليو األساتذة المحكمكف مف 
 .ك الجداكؿ اآلتية تكضح ذلؾ. تعديل ك حذؼ ك إعادة صياغة

 يكضح البنكد المعدلة ك أرقاميا في مقياس االتجاىات نحك العنف: (23)جدكؿ رقـ 

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل رقـ العبارة

 .العنف يسيء لممجتمع .العنف يشتت المجتمع 01
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 .الشخص العنيف غير سكؼ  الشخص العنيف انساف غير سكؼ  03

 .العنف اعتداء عمى أعراض الناس .العنف تعدؼ عمى أعراض الناس 06

 العنف مف األمكر التي يحرميا  08
 .الديف

 .أعتقد أنو عمى رجاؿ الديف تحريـ العنف

ال يجد ممارس العنف صعكبات في  09
 .مكاجية مشكبلتو

 .أرػ أف العنف يساعد عمى حل المشكبلت

الشخص العنيف شخص غير  10
 .متكافق

 .الشخص العنيف غير منسجـ مع نفسو

العنف سمكؾ تتكلد عنو أضرار  12
 .سمبية

 .العنف سمكؾ تنتج عنو أضرار سمبية

مف السيل التعامل مع الشخص  13
 .العنيف

 .مف الصعب التعامل مع الشخص العنيف

العنف خركج عف قيـ المجتمع ك  14
 .معاييره

 .العنف خركج عف قيـ المجتمع

يكلد العنف الحقد ك الكراىية بيف  15
 .أفراد المجتمع

 .العنف يسبب الحقد ك الكراىية

أعتقد أف الشخص العنيف ال  16
 .يستطيع مكاجية الصعاب

أرػ أف الشخص العنيف شخص يحل 
 .مشكبلتو عف طريق العنف

أرػ أف الشخص العنيف غير قادر  17
 .عمى التكافق مع نفسو

الشخص الذؼ يمارس العنف غير متكافق 
 .نفسيا
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 .العنف يمنح صاحبو شعكرا بالقكة .ممارسة العنف يشعر صاحبو بالقكة 21

أتأسف عندما أسمع عف  شخص  22
 .يمارس العنف

أتأسف عمى  األشخاص الذيف يمارسكف 
 .العنف

أشعر أف الشخص العنيف يعاني  24
 .مشاكل في حياتو

أشعر أف الشخص العنيف يعاني مشاكل 
 .نفسية

الشخص العنيف ال يفكر إال في  26
 .رغباتو ك مصالحو

أشعر أف الشخص العنيف أناني يفضل 
 .مصالحو الخاصة

 .أشعر بالشفقة عمى الشخص العنيف .الشخص العنيف محل شفقة 27

أشعر بالضيق عندما أسمع عبارات  28
 .سيئة

 .يضايقني سماع العبارات السيئة

 .أجد متعة في مشاىدة أفبلـ العنف .أستمتع عندما يتشاجر اآلخركف  29

 .افتعاؿ المقالب المزعجة يسميني .افتعاؿ المقالب المزعجة أمر مسل 30

أشعر أف الشخص العنيف ضحية  33
 .المجتمع

 .أشعر أف الشخص العنيف ضحية اآلخريف

ال ضرر عمى اإلطبلؽ أف يمجأ  40
 .الفرد إلى العنف ألخذ حقو

 .يمجأ الفرد إلى العنف ألخذ حقو

أدخل في مناقشات حادة مع الذيف  41
 .يختمفكف معي في الرأؼ

أحتقر األشخاص الذيف يختمفكف معي في 
 .الرأؼ

أفضل أف أستخدـ الضرب لمرد عمى  43
 .مف يستفزني

 .أستخدـ الضرب لمرد عمى مف يستفزني
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أعتقد أف الطريقة الجيدة لرد االعتبار  44
 .ىي المشاجرة

 .العنف طريقة مناسبة لرد االعتبار

 .أنا شخص عنيف .أعتبر نفسي شخص عنيف 45

ليس مف كاجبي أف أساىـ في  46
 .التحذير مف عكاقب العنف

 .مكاجية العنف مسؤكلية فردية ك جماعية

أعتقد أف الطريقة الجيدة لرد االعتبار  47
 .ىي الشتـ

 .الشتـ كسيمة جيدة لرد االعتبار

أحتقر أفكار اآلخريف ك أعتبرىا  48
 .تافية

عندما ال تعجبني فكرة فإني أعبر عف 
 .تفاىتيا

مف يسبني أجرح مشاعره بطريقة  49
 .مماثمة

 .أجرح مشاعر مف يسبني بأسمكب مماثل

أرػ أف العنف كسيمة أفرض فييا  50
 .احترامي

 .بالعنف أفرض احترامي

قد أمارس العنف إذا اضطرتني  54
 .الظركؼ

 .أمارس العنف إذا اضطرتني الظركؼ

ال مانع مف االنتماء إلى جمعية لمحاربة  .قد أنتمي إلى جمعية لمحاربة العنف 55
 .العنف
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 يكضح البنكد المحذكفة في مقياس االتجاىات نحك العنف: (24)   جدكؿ رقـ 

   البنكد

 األبعاد

عدد البنكد قبل 
 الحذؼ

عدد البنكد 
 المحذكفة

أرقاـ البنكد 
 المحذكفة

عدد البنكد 
 المحتفع بيا

 15 02/07 02 17 البعد المعرفي

/ 20/ 19 07 21 البعد االنفعالي
23 /35 /
36 /37 /
38 

14 

 17 53/ 39 02 19 البعد السمككي

 46 / 11 57 المجمكع

ك قد تـ التأكد منو باستخداـ طريقة اإلتساؽ الداخمي حيث تـ : صدؽ التككيف- 2
حساب معامل اإلرتباط بيف كل بعد مف أبعاد المقياس ك الدرجة الكمية، ك حساب 

 طالبا ك 40معامبلت إرتباط البنكد بأبعادىا، ك ذلؾ بعد تطبيق األداة عمى عينة قدرىا 
 .ك يمكف تمخيص النتائج في الجداكؿ التالية. طالبة

يكضح معامبلت ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية لمقياس االتجاىات : (25)جدكؿ رقـ 
 نحك العنف

 األبعاد  المككف المعرفي المككف االنفعالي المككف السمككي

 االرتباط

 معامل االرتباط 0.80 0.76 0.77

 مستكى الداللة 0.01 0.01 0.01



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

   يتضح مف الجدكؿ السابق أف األبعاد الخاصة بمقياس االتجاىات نحك العنف تتمتع 
؛ حيث تراكحت قيمتيا 0.01بمعامبلت ارتباط قكية ك دالة إحصائيا عند مستكػ داللة 

 .ك ىذا يدؿ عمى أف ىذه األبعاد تتمتع بمعامل صدؽ مرتفع. (0.80 ك 0.76)بيف 

يكضح معامبلت اإلرتباط بيف بنكد البعد المعرفي ك الدرجة الكمية : (26)جدكؿ رقـ 
 لمبعد

مستكى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

 البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد

 .العنف يسيء لممجتمع 0.14 غير داؿ

 .الشخص العنيف غير سكؼ  0.30 0.05

 .العنف يؤدؼ إلى انتياؾ حقكؽ اآلخريف 0.49 0.01

 .مف يحتـر دينو ال يتعدػ عمى اآلخريف 0.37 0.05

 .العنف اعتداء عمى أعراض الناس 0.39 0.05

-0.28 غير داؿ  .أعتقد أنو عمى رجاؿ الديف تحريـ العنف 

 .أرػ أف العنف يساعد عمى حل المشكبلت 0.39 0.05

 .الشخص العنيف غير منسجـ مع نفسو 0.40 0.05

 .أعتبر ممارسة العنف اختيار شخصي لكل فرد 0.11 غير داؿ

 .العنف سمكؾ تنتج عنو أضرار سمبية 0.39 0.05

 .مف الصعب التعامل مع الشخص العنيف 0.41 0.01

 .العنف خركج عف قيـ المجتمع 0.35 0.05



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 .العنف يسبب الحقد ك الكراىية 0.44 0.01

 .أرػ أف الشخص العنيف شخص يحل مشكبلتو عف طريق العنف 0.26 غير داؿ

.الشخص الذؼ يمارس العنف غير متكافق نفسيا 0.43 0.01  

 سيتـ حذفيا ألنيا غير 14، 09، 06، 01    يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف البنكد 
دالة إحصائيا، أما باقي البنكد فيي صادقة مف خبلؿ إرتباطيا ببعدىا عند مستكيي 

 .0.05 ك 0.01الداللة 

يكضح معامبلت اإلرتباط بيف بنكد البعد االنفعالي ك الدرجة الكمية : (27)جدكؿ رقـ 
 لمبعد

مستكى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

 البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد

-0.14 غير داؿ  .أنفر مف الشخص العنيف 

-0.03 غير داؿ  .العنف يمنح صاحبو شعكرا بالقكة 

 .أتأسف عمى األشخاص الذيف يمارسكف العنف 0.22 غير داؿ

 .أشعر أف الشخص العنيف يعاني مشاكل نفسية 0.18 غير داؿ

 .يؤسفني استثمار طاقة الفرد في العنف 0.33 0.05

 .أشعر أف الشخص العنيف أناني يفضل مصالحو الشخصية 0.31 0.05

 .أشعر بالشفقة عمى الشخص العنيف 0.28 0.05

 .يضايقني سماع العبارات السيئة 0.11 غير داؿ

 .أجد متعة في مشاىدة أفبلـ العنف 0.37 0.05



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 .افتعاؿ المقالب المزعجة يسميني 0.52 0.01

 .ال يضايقني إثارة إشاعة سيئة حكؿ اآلخريف 0.44 0.01

 .بعض األشخاص يستحقكف أف تسيء إلييـ 0.42 0.01

 .أشعر أف الشخص العنيف ضحية اآلخريف 0.28 0.05

 .انتشار العنف أمر مقمق 0.21 غير داؿ

 سيتـ حذفيا 29، 23، 19، 18، 17، 16   يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف البنكد 
ألنيا غير دالة إحصائيا، أما باقي البنكد فيي صادقة مف خبلؿ إرتباطيا ببعدىا عند 

 .0.05 ك 0.01مستكيي الداللة 

يكضح معامبلت اإلرتباط بيف بنكد البعد السمككي ك الدرجة الكمية : (28)جدكؿ رقـ 
 لمبعد

مستكى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

 البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد

 .يمجأ الفرد إلى العنف ألخذ حقو 0.20 غير داؿ

 .أحتقر األشخاص الذيف يختمفكف معي في الرأؼ 0.23 غير داؿ

. لكي أدافع عف مكقفي أقـك أكال باليجـك عمى مف يكاجيني 0.30 0.05

. أستخدـ الضرب لمرد عمى مف يستفزني 0.29 0.05

. العنف طريقة مناسبة لرد االعتبار 0.39 0.05

. أنا شخص عنيف 0.47 0.01

. مكاجية العنف مسؤكلية فردية ك اجتماعية 0.13 غير داؿ



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

. الشتـ كسيمة جيدة لرد االعتبار 0.32 0.05

. عندما ال تعجبني فكرة ما فإنني أعبر عف تفاىتيا 0.44 0.01

. أجرح  مشاعر مف يسبني بأسمكب مماثل 0.42 0.01

. بالعنف أفرض احترامي 0.33 0.05

. أستخدـ األلفاظ غير الميذبة 0.12 غير داؿ

. ألجأ لمتكسير عند االختبلؼ في الرأؼ مع اآلخريف 0.30 0.05

. أمارس العنف إذا اضطرتني الظركؼ 0.28 0.05

. ال مانع مف االنتماء إلى جمعية لمحاربة العنف 0.04 غير داؿ

. أستيزؼء مف الذيف أختمف معيـ 0.29 0.05

. تتسـ عبلقاتي بالتكتر في أغمب األحياف 0.43 0.01

 سيتـ حذفيا 44، 41، 36، 18، 31، 30    يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف البنكد 
ألنيا غير دالة إحصائيا، أما باقي البنكد فيي صادقة مف خبلؿ إرتباطيا ببعدىا عند 

 .0.05 ك 0.01مستكيي الداللة 

 بعد أف تـ ترتيب التكزيع مف أعمى درجة إلى أقل درجة، تـ :الصدؽ التمييزي - 3
 مف األفراد الذيف حصمكا %27اختيار مجمكعتيف مف طرفي التكزيع تمثل إحداىما 

 مف الذيف حصمكا عمى أدنى الدرجات، ك تـ %27عمى أعمى الدرجات، ك ثانييما 
كما ىك مكضح في . بعدىا حساب الفركؽ بيف متكسطات المجمكعتيف العميا ك الدنيا

 :الجداكؿ التالية

 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

لداللة الفركؽ بيف المجمكعة العميا ك الدنيا في ( ت)يكضح قيمة : (29)جدكؿ رقـ 
 البعد المعرفي

"ت"قيمة  مستكى الداللة  الفئة المتكسط االنحراؼ 

 العميا 63.00 2.60 6.43 0.01

 الدنيا 47.72 7.43

    يتضح مف خبلؿ الجدكؿ كجكد فركؽ دالة بيف متكسطات الفئة العميا ك متكسطات 
 ك ىي قيمة دالة إحصائيا 6.43" ت"الفئة الدنيا عمى البعد المعرفي، حيث بمغت قيمة 

.                                                                0.01عند مستكػ   

لداللة الفركؽ بيف المجمكعة العميا ك الدنيا في ( ت)يكضح قيمة : (30)جدكؿ رقـ 
 البعد االنفعالي

"ت"قيمة  مستكى الداللة  الفئة المتكسط االنحراؼ 

 العميا 56.63 2.20 10.01 0.01

 الدنيا 45.00 3.16

    يتضح مف خبلؿ الجدكؿ كجكد فركؽ دالة بيف متكسطات الفئة العميا ك متكسطات 
 ك ىي قيمة دالة 10.01" ت"الفئة الدنيا عمى البعد االنفعالي، حيث بمغت قيمة 

.                                                       0.01إحصائيا عند مستكػ   

 لداللة الفركؽ بيف المجمكعة العميا ك الدنيا في( ت)يكضح قيمة : (31)جدكؿ رقـ 
عد السمككيالب  

"ت"قيمة  مستكى الداللة  الفئة المتكسط االنحراؼ 

 العميا 78.72 2.05 11.49 0.01



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 الدنيا 60.09 4.96

    يتضح مف خبلؿ الجدكؿ كجكد فركؽ دالة بيف متكسطات الفئة العميا ك متكسطات 
 ك ىي قيمة دالة 11.49" ت"الفئة الدنيا عمى البعد السمككي، حيث بمغت قيمة 

.                                                       0.01إحصائيا عند مستكػ   

 لداللة الفركؽ بيف المجمكعة العميا ك الدنيا( ت)يكضح قيمة : (32)جدكؿ رقـ 
  االتجاىات نحك العنفمقياسعمى 

"ت"قيمة  مستكى الداللة  الفئة المتكسط االنحراؼ 

 العميا 193.90 5.90 8.31 0.01

 الدنيا 158.27 12.93

   يتضح مف خبلؿ الجدكؿ كجكد فركؽ جكىرية بيف متكسطات الفئة العميا ك 
 ك ىي قيمة دالة إحصائيا عند 08.31" ت"متكسطات الفئة الدنيا، حيث بمغت قيمة 

ك بذلؾ فإف المقياس لو القدرة التمييزية بيف المجمكعتيف العميا ك الدنيا، . 0.01مستكػ 
 .مما يدؿ عمى صدقو

 :الثبات- 5-2

، ك (زكجي/ فردؼ) قاـ الباحث بتجزئة بنكد المقياس إلى جزئيف :التجزئة النصفية- 1
 :ك يمكف تمخيص النتائج في الجدكؿ التالي. قاـ بحساب معامل اإلرتباط بيف الجزئيف

يكضح نتائج ثبات مقياس االتجاىات نحك العنف باستخداـ طريقة : (33)جدكؿ رقـ 
 التجزئة النصفية                 

 ثبات نصف المقياس الثبات بعد التعديل

0.01 عند 0.78 0.87  



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

، ك بما أف 0.78    يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابق أف قيمة معامل اإلرتباط تساكؼ 
القيمة المحسكبة تمثل معامل إرتباط لنصف المقياس، فقد تـ تعديميا بمعادلة 

، ك ىي قيمة 0.87ك بمغت قيمة معامل اإلرتباط بعد التعديل . براكف - سبيرماف
 .مرتفعة تدؿ عمى ثبات المقياس

يعتبر معامل ألفا كركنباخ مف أىـ مقاييس االتساؽ الداخمي : معامل ألفا كركنباخ- 2
ك قد قاـ الباحث بحساب معامل ألفا . لئلختبار، حيث يربط ثبات اإلختبار بثبات بنكده

 .ك النتائج يكضحيا الجدكؿ التالي. كركنباخ ألبعاد المقياس ك المقياس ككل

يكضح معامبلت ألفا كركنباخ ألبعاد مقياس االتجاىات نحك العنف : (34)جدكؿ رقـ 
 ك المقياس ككل

 البعد البعد المعرفي البعد االنفعالي البعد السمككي المقياس ككل

 القيمة

معامل ألفا  0.80 0.40 0.81 0.84
 كركنباخ

 .    مف خبلؿ الجدكؿ نبلحع أف معامبلت ألفا دالة، مما يؤكد ثبات المقياس

مما سبق يتضح أف المقياس المصمـ مف طرؼ الباحث يتمتع بدرجات مقبكلة مف 
 .الصدؽ ك الثبات، ك بالتالي إمكانية استخدامو في الدراسة األساسية

 بعد حساب معامبلت إرتباط البنكد بأبعادىا في :المقياس في صكرتو النيائية- 6
، 17، 16، 14، 9، 6، 1:استبياف االتجاىات نحك العنف تـ حذؼ البنكد التالية

ك فيما يمي تكزيع البنكد عمى أبعاد . 44، 41، 36، 31، 30، 29، 23، 19، 18
 .المقياس في صكرتو النيائية

 يكضح تكزيع البنكد عمى أبعاد المقياس في صكرتو النيائية: (35)جدكؿ رقـ 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 أرقاـ العبارات المعبرة عدد العبارات اسـ البعد

/ 27/ 25/ 22/ 19/ 16/  13/ 10/ 7/ 4/ 1 11 المعرفي
29 

 23/ 20/ 17/ 14/ 11/ 8/ 5/ 2 08 االنفعالي

/ 28/ 26/ 24/ 21/ 18/ 15/ 12/ 9/ 6/ 3 12 السمككي
30 /31 

  عبارة31 مجمكع العبارات

 :قاـ الباحث بصياغة التعميمات عمى النحك التالي: تعميمات المقياس- 7

فيما يمي مجمكعة مف العبارات التي تصف المكاقف ك التصكرات المختمفة حكؿ 
. مكضكع العنف، فقد تتفق مع بعض ىذه العبارات ك قد تختمف مع بعضيا اآلخر

 مف عدد مف العبارات ك المطمكب أف تقرأ كل عبارة بدقة تامة ك المقياسيتككف ىذا * 
غير )، (حيادؼ )، (مكافق)، (مكافق جدا)أف تجيب عنيا، ك لكل عبارة خمس إجابات 

أماـ اإلجابة التي تعبر عف  (x)، ك عميؾ كضع عبلمة (غير مكافق جدا) ، (مكافق
. رأيؾ

. المطمكب أف تككف إجابتؾ معبرة عما تشعر بو، أك تقـك بو مف استجابات* 

ال تكجد إجابة صحيحة أك إجابة خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ىي التي تنطبق * 
. عميؾ

. يرجى اإلجابة عف كل العبارات، ك عدـ ترؾ عبارة بدكف إجابة عمييا* 

مع التأكيد أف كل اإلجابات التي سكؼ تقدمكنيا سرية ك ال تستعمل إال في أغراض * 
.    البحث العممي



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 :طريقة تصحيح المقياس- 8

 الخماسي في عممية التصحيح، حيث أعطيت "ليكرت"     استخدـ الباحث مقياس 
مكافق جدا، مكافق، حيادؼ، غير مكافق، غير )لمبدائل  (1، 2، 3، 4، 5)الدرجات 
، 1)عمى الترتيب في حاؿ أف تككف العبارات إيجابية، ك تعطى الدرجات  (مكافق جدا

 .عمى الترتيب في حاؿ أف تككف العبارات سمبية (5، 4، 3، 2

 درجة، حيث كمما ارتفعت درجة 155 ك 31    ك بذلؾ تتراكح الدرجة نظريا بيف 
   .الطالب عمى المقياس، كمما كاف اتجاىو نحك العنف سمبيا ك العكس صحيح

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة- 3-4

يعتبر اإلحصاء كسيمة أساسية في أؼ بحث عممي يساعد الباحث عمى تحميل ك 
كصف البيانات بمزيد مف الدقة ك يساعدنا عمى األسمكب الصحيح ك النتائج السميمة، 

اعتمدنا  (SPSS) لمعمـك االجتماعية ةك لمعالجة النتائج ك باستخداـ الحزمة اإلحصائي
 :        عمى األساليب اإلحصائية التالية

 Médiane، الكسيط Ecart-type، االنحراؼ المعياري Moyenneالمتكسط الحسابي * 

لمحصكؿ عمى كصف لتكزيع متغيرات الدراسة، ك بعض خصائص العينة التي تـ 
  .اعتمادىا

 :One Sample T-Testلمعينة الكاحدة  (ت)اختبار * 

ك ذلؾ لتحديد الفركؽ بيف المتكسط الفرضي ك المتكسط الحسابي لمدرجات المتحصل 
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء : عمييا في كل مف

 .االنفعالي

 :T. Testلمعينات المستقمة  (ت)اختبار * 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 :ك ذلؾ بيدؼ حساب الصدؽ التمييزؼ ألدكات الدراسة، ك كذا تحديد اتجاه الفركؽ بيف

االتجاه نحك العنف، : الذككر ك اإلناث في الدرجات المتحصل عمييا في كل مف- 
 .التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي

طمبة األقساـ العممية ك طمبة األقساـ االنسانية في الدرجات المتحصل عمييا في كل - 
 .االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي: مف

 :One Way ANOVAتحميل التبايف األحادي * 

االتجاه نحك العنف، : ك ذلؾ لتحديد الفركؽ في الدرجات المتحصل عمييا في كل مف
 .التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي ك التي تعزػ لمتغير السف

 :Scheffe Post Hoc Testاختبار شيفيو لمفركقات البعدية * 

 .ك ذلؾ لتحديد اتجاه الفركؽ 

 :Le coefficient de Pearson  corrélationمعامل ارتباط بيرسكف * 

ك ذلؾ بيدؼ حساب صدؽ ك ثبات أدكات الدراسة، ك كذا معرفة فيما إذا كاف ىناؾ 
مقياس الذكاء العاطفي، اختبار التكافق، ك : ارتباط بيف الدرجات المتحصل عمييا مف

 .استبياف االتجاه نحك العنف

 :معامل ألفا لكركنباخ* 

 .ك ذلؾ بيدؼ حساب ثبات أدكات الدراسة عف طريق االتساؽ الداخمي

 :Brown Spearmanمعادلة سبيرماف براكف * 

ك ذلؾ بيدؼ تصحيح طكؿ معامل الثبات، الذؼ تـ حسابو عف طريق التجزئة 
 .النصفية

 :Pourcentageالنسب المئكية * 
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ك ذلؾ بيدؼ تحديد خصائص عينة الدراسة األساسية مف حيث التكزيع عمى الكميات، 
 .الجنس، السف، ك المستكػ االقتصادؼ
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 :عرض نتائج الدراسة- أكال

 :عرض نتائج الفرضية األكلى- 1

نتكقع أف يحصل الطمبة الجامعيكف عمى درجات "تنص الفرضية األكلى عمى أنو 
 ".مرتفعة في االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي اإلجتماعي، ك الذكاء االنفعالي

لمتحقق مف صحة الفرضية تـ حساب المتكسط الحسابي، االنحراؼ المعيارؼ لكل 
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي، كما : مف متغير

لمعينة الكاحدة الختبار داللة الفرؽ بيف المتكسطيف الفرضي ك " ت"تـ استخداـ اختبار 
 :الحسابي ، ك قد جاءت النتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ التالي

االختبار التائي لمفرؽ بيف المتكسط الفرضي ك المتكسط : (36)جدؿ رقـ 
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء : الحسابي لدرجات

 االنفعالي

المتكسط  المتغيرات
 الحسابي 

المتكسط 
 الفرضي

االنحراؼ 
 المعياري 

مستكى  "ت"قيمة 
 الداللة

 0.000 42.234 6.116 32 43.81 البعد المعرفي

 0.000 15.549 3.738 24 26.65 البعد االنفعالي

 0.000 26.427 7.047 36 44.51 البعد السمككي

 0.000 37.349 12.891 93 115.02 المقياس ككل

 0.000 23.330 8.571 28 37.14 التكافق النفسي

 0.000 12.928 12.845 35 42.59 التكافق االجتماعي

 0.000 27.757 5.149 27 33.53 المعرفة االنفعالية
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 0.000 33.963 4.788 30 37.43 تنظيـ االنفعاالت

 0.000 27.836 7.489 39 48.53 التعاطف

 0.000 35.125 4.220 27 33.78 التكاصل االجتماعي

الذكاء االنفعالي 
 العاـ

153.19 123 16.841 39.195 0.000 

 :   يتضح مف الجدكؿ السابق النتائج التالية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسط الفرضي ك المتكسط الحسابي - 1
 .(أبعاده ك درجتو الكمية)في االتجاه نحك العنف 

بالنسبة لكل مف البعد المعرفي، البعد االنفعالي، البعد " ت" حيث بمغت قيمة 
، 15.549، 42.234: السمككي، ك الدرجة الكمية لبلتجاه نحك العنف عمى التكالي

ك ىذا يعني أف . 0.05 ك ىي دالة عند مستكػ داللة أقل مف 37.349، ك 26.427
 .أفراد العينة يتبنكف اتجاىات سمبية نحك العنف

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسط الفرضي ك المتكسط الحسابي - 2
 .في التكافق النفسي ك االجتماعي

بالنسبة لكل مف التكافق النفسي ك التكافق االجتماعي عمى " ت" حيث بمغت قيمة 
ك منو . 0.05 ك ىي دالة عند مستكػ داللة أقل مف 12.928 ك 23.330: التكالي

 .نستنتج أف أفراد العينة يتمتعكف بمستكػ جيد مف التكافق النفسي االجتماعي

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسط الفرضي ك المتكسط الحسابي - 3
 .(أبعاده ك درجتو الكمية)في الذكاء االنفعالي 

بالنسبة لكل مف المعرفة االنفعالية، تنظيـ االنفعاالت، " ت" حيث بمغت قيمة 
، 27.757: التعاطف، التكاصل االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي العاـ عمى التكالي
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 ك ىي دالة عند مستكػ داللة أقل مف 39.195، ك 35.126، 27.836، 33.963
 .ك منو نستنتج أف أفراد العينة يتمتعكف بمستكػ جيد مف الذكاء االنفعالي. 0.05

 :عرض نتائج الفرضية الثانية- 2

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات "     تنص الفرضية الثانية عمى أنو 
االتجاه نحك العنف، : درجات أفراد العينة مف الذككر ك اإلناث في كل مف متغير

 ".التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي

لمعينات المستقمة، ك " ت"   ك لمتحقق مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب اختبار 
 :النتائج مكضحة في الجدكؿ التالي

داللة الفركؽ بيف الذككر ك اإلناث في كل مف االتجاه نحك : (37)جدكؿ رقـ 
 العنف،    التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي

           العينة

  المتغيرات

قيمة  إناث ذككر
 "ت"

مستكى 
االنحراؼ  المتكسط الداللة

 المعياري 
االنحراؼ  المتكسط

 المعياري 

 0.05أقل مف  -4.75 5.74 44.94 6.27 42.32 البعد المعرفي

 0.05أقل مف  -5.84 3.48 27.50 3.77 25.54 البعد االنفعالي

 0.05أقل مف  -7.14 5.88 46.42 7.65 42.00 البعد السمككي

 0.05أقل مف  -8.05 10.72 118.90 13.72 109.89 المقياس ككل

 0.05أقل مف  6.33 8.14 35.06 8.36 39.88 التكافق النفسي

 0.05أقل مف  4.14 12.35 40.51 12.99 45.34 التكافق االجتماعي
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 غير داؿ -0.12 5.13 33.56 5.18 33.50 المعرفة االنفعالية

 0.05أقل مف  2.86 4.66 36.89 4.87 38.15 تنظيـ االنفعاالت

 0.05أقل مف  1.97 7.76 47.94 7.05 49.31 التعاطف

التكاصل 
 االجتماعي

 غير داؿ 0.29 4.25 33.73 4.18 33.84

الذكاء االنفعالي 
 العاـ

 غير داؿ 1.66 16.94 152.07 16.62 154.66

 :   يتضح مف الجدكؿ السابق النتائج التالية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات أفراد العينة مف الذككر ك - أ
 .اإلناث في متغير االتجاه نحك العنف

بالنسبة لكل مف البعد المعرفي، البعد االنفعالي، البعد " ت"   حيث بمغت قيمة 
، ك -8.05، ك -7.14، -5.84، -4.75: السمككي، ك الدرجة الكمية عمى التكالي
 . 0.05ىي دالة عند مستكػ داللة أقل مف 

   ك بالرجكع إلى المتكسطات الحسابية، نجد أف متكسطات درجات اإلناث قد بمغت 
 ك ىي أكبر مف متكسطات 118.90، ك 46.42، 27.50، 44.94: عمى التكالي

مما . 109.89، ك 42، 25.54، 42.32: درجات الذككر التي بمغت عمى التكالي
لمعينات المستقمة " ت"يعطي الدليل عمى أف الفركؽ التي ظيرت بعد حساب اختبار 

 .كفقا لمتغير الجنس ترجع لصالح اإلناث (األبعاد ك الدرجة الكمية)لبلتجاه نحك العنف 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات أفراد العينة مف الذككر ك - ب
 .اإلناث في متغير التكافق النفسي االجتماعي
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بالنسبة لكل مف التكافق النفسي، ك التكافق االجتماعي عمى " ت"   حيث بمغت قيمة 
 . 0.05، ك ىي دالة عند مستكػ داللة أقل مف 4.14، 6.33: التكالي

   ك بالرجكع إلى المتكسطات الحسابية، نجد أف متكسطات درجات الذككر قد بمغت 
 ك ىي أكبر مف متكسطات درجات اإلناث التي بمغت 45.34، 39.88: عمى التكالي
مما يعطي الدليل عمى أف الفركؽ التي ظيرت بعد . 40.51، 35.06: عمى التكالي

لمعينات المستقمة لمتغير التكافق النفسي ك االجتماعي كفقا لمتغير " ت"حساب اختبار 
 .الجنس ترجع لصالح الذككر

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات أفراد العينة مف الذككر ك - ج
اإلناث في بعد تنظيـ االنفعاالت ك بعد التعاطف، ك غيابيا في كل مف بعد المعرفة 

 .االنفعالية ك بعد التكاصل االجتماعي ك الذكاء االنفعالي العاـ

بالنسبة لكل مف بعد تنظيـ االنفعاالت ك التعاطف عمى " ت"   حيث بمغت قيمة 
في حيف بمغت قيمة . 0.05 ك ىي دالة عند مستكػ أقل مف 1.97، ك 2.86: التكالي

لكل مف بعد المعرفة االنفعالية ك بعد التكاصل االجتماعي ك الذكاء االنفعالي " ت"
 ك ىي دالة عند مستكػ داللة أكبر مف 1.66، ك 0.29، -0.12: العاـ عمى التكالي

0.05  . 

   ك مف خبلؿ المتكسطات الحسابية لمذككر عمى بعدؼ تنظيـ االنفعاالت ك التعاطف 
 ك ىي أكبر مف متكسطات درجات اإلناث التي بمغت 49.31 ك 38.15التي بمغت 

" ت"، ك ىذا يعني أف الفركؽ التي ظيرت بعد حساب اختبار 47.94 ك 36.89
 .لمعينات المستقمة ليذيف البعديف ترجع لصالح الذككر

   ك بالرجكع إلى المتكسطات الحسابية لمذككر عمى بعد المعرفة االنفعالية ك بعد 
، 33.50: التكاصل االجتماعي ك الذكاء االنفعالي العاـ التي بمغت عمى التكالي

، ك ىي مقاربة لممتكسطات الحسابية لئلناث التي بمغت عمى 154.66 ك 33.84
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، مما يدؿ عمى غياب الفركؽ في ىذه 152.07، ك 33.73، 33.56: التكالي
 .المتغيرات كفقا لمتغير الجنس

 :عرض نتائج الفرضية الثالثة- 3

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات "     تنص الفرضية الثالثة عمى أنو 
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي : درجات أفراد العينة في كل مف متغير

 ". االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي تعزى لمتغير السف

  ك لمتحقق مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب اختبار تحميل التبايف األحادؼ، ك 
 :النتائج مكضحة في الجدكؿ التالي

داللة الفركؽ في كل مف االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي : (38)جدكؿ رقـ 
 االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي تبعا لمتغير السف

درجات  مجمكع المربعات مصدر التبايف المتغيرات
 الحرية

مستكى  "ؼ"قيمة 
 الداللة

البعد 
 المعرفي

  2 270.190 بيف المجمكعات

3.652 

 

داخل  0.01
 المجمكعات

17570.239 475 

 477 17840.429 المجمكع الكمي

البعد 
 االنفعالي

  2 46.938 بيف المجمكعات

1.684 

 

داخل  غير داؿ
 المجمكعات

6620.478 475 

 477 6667.416 المجمكع الكمي
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البعد 
 السمككي

  2 8.439 بيف المجمكعات

0.085 

 

داخل  غير داؿ
 المجمكعات

23684.892 475 

 477 23693.331 المجمكع الكمي

المقياس 
 ككل

  2 74.470 بيف المجمكعات

0.223 

 

داخل  غير داؿ
 المجمكعات

79200.276 475 

 477 79274.747 المجمكع الكمي

التكافق 
 النفسي

  2 354.021 بيف المجمكعات

2.424 

 

داخل  غير داؿ
 المجمكعات

34691.728 475 

 477 35045.749 المجمكع الكمي

التكافق 
 االجتماعي

  2 655.924 بيف المجمكعات

1.996 

 

داخل  غير داؿ
 المجمكعات

78057.149 475 

 477 78713.073 المجمكع الكمي

المعرفة 
 االنفعالية

  2 66.107 بيف المجمكعات

1.248 

 

داخل  غير داؿ
 المجمكعات

12582.715 475 
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 477 12648.822 المجمكع الكمي

تنظيـ 
 االنفعاالت

  2 7.764 بيف المجمكعات

0.169 

 

داخل  غير داؿ
 المجمكعات

10931.977 475 

 477 10939.741 المجمكع الكمي

  2 136.503 بيف المجمكعات التعاطف

1.218 

 

داخل  غير داؿ
 المجمكعات

26620.392 475 

 477 26756.895 المجمكع الكمي

التكاصل 
 االجتماعي

  2 35.372 بيف المجمكعات

0.993 

 

داخل  غير داؿ
 المجمكعات

8460.563 475 

 477 8495.935 المجمكع الكمي

الذكاء 
االنفعالي 
 العاـ

  2 348.642 بيف المجمكعات

0.614 

 

داخل  غير داؿ
 المجمكعات

134947.650 475 

 477 135296.293 المجمكع الكمي

 :  يتضح مف الجدكؿ السابق النتائج التالية
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات أفراد العينة تبعا لمتغير - أ
السف في البعد المعرفي، ك غيابيا في كل مف البعد االنفعالي ك البعد السمككي ك 

 .االتجاه العاـ نحك العنف

، ك ىي دالة عند مستكػ 3.652: بالنسبة لمبعد المعرفي" ؼ"   حيث بمغت قيمة 
لكل مف البعد االنفعالي ك السمككي ك الدرجة الكمية " ؼ"في حيف بمغت قيمة . 0.01

 ك ىي دالة عند 0.223، ك 0.085، 1.684: لبلتجاه نحك العنف عمى التكالي
 .  0.05مستكػ داللة أكبر مف 

   ك منو نستنتج غياب الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية في متكسطات درجات أفراد 
العينة تعزػ لمتغير السف في كل مف البعد االنفعالي، البعد السمككي، ك الدرجة الكمية 

 .لبلتجاه نحك العنف

  في حيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في البعد المعرفي لبلتجاه نحك العنف 
لذا سنقـك بحساب المقارنة المتعددة باستخداـ اختبار شيفيو، ك . تعزػ لمتغير السف

 :تحصمنا عمى النتائج المبينة في الجدكؿ التالي

المعرفي  نتائج اختبار شيفيو لتحديد داللة الفركؽ في البعد: (39)جدكؿ رقـ 
 لبلتجاه نحك العنف حسب متغير السف

الفركؽ بيف  (j)   السف    (      i)السف 
 المتكسطات

(i-j) 

مستكى  الخطأ المعياري 
 الداللة

 22-21 سنة    20- 18
 سنة

  سنة فأكثر23                

0.32444 

1.78384* 

0.66677 
0.70177 

 غير داؿ

0.04 
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 20- 18 سنة     21-22
 سنة

  سنة فأكثر23                 

0.32444- 

1.45939 

0.66677 
0.68254 

 غير داؿ

 غير داؿ

 20- 18 سنة فأكثر    23
 سنة

  سنة 22- 21                

1.78384*- 

1.45939- 

0.70177 
0.68254 

0.04 

 غير داؿ

ك مجمكعة  ( سنة20-18)   يبلحع مف خبلؿ الجدكؿ أف ىناؾ فركقا بيف مجمكعة 
 ك ىي قيمة دالة عند 1.783، حيث بمغت قيمة المتكسط الفارقي ( سنة فأكثر23)

، ك ىذا مؤشر كاضح عمى أف ىناؾ فركقا دالة إحصائيا بيف 0.05مستكػ أقل مف 
الطمبة الجامعييف في البعد المعرفي لبلتجاه نحك العنف تعزػ لمتغير السف لصالح 

 . سنة20- 18الفئة 

غياب الفركؽ الدالة إحصائيا في متكسط درجات أفراد العينة في متغير التكافق - ب
 .النفسي االجتماعي تبعا لمتغير السف

بالنسبة لكل مف التكافق النفسي، ك التكافق االجتماعي عمى " ؼ"   حيث بمغت قيمة 
 . 0.05، ك ىي دالة عند مستكػ داللة أكبر مف 1.996، 2.424: التكالي

   مما يعطي الدليل عمى عدـ كجكد الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية في متكسطات 
 .درجات أفراد العينة في كل مف متغير التكافق النفسي ك االجتماعي كفقا لمتغير السف

غياب الفركؽ الدالة إحصائيا في متكسط درجات أفراد العينة في أبعاد الذكاء - ج
 .االنفعالي ك الذكاء االنفعالي العاـ تبعا لمتغير السف

بالنسبة لكل مف المعرفة االنفعالية، تنظيـ االنفعاالت، " ؼ"حيث بمغت قيـ    
، 1.248: التعاطف، التكاصل االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي العاـ عمى التكالي



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

، ك ىي دالة عند مستكػ داللة أكبر مف 0.614، ك 0.993، 1.218، 0.169
0.05. 

   مما يعطي الدليل عمى عدـ كجكد الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية في متكسطات 
 .درجات أفراد العينة في الذكاء االنفعالي ك أبعاده كفقا لمتغير السف

 :عرض نتائج الفرضية الرابعة- 4

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات "     تنص الفرضية الرابعة عمى أنو 
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي : درجات أفراد العينة في كل مف متغير

 ". االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي تعزى لمتغير التخصص العممي

لمعينات المستقمة، ك النتائج " ت"  ك لمتحقق مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب اختبار 
 :مكضحة في الجدكؿ التالي

داللة الفركؽ في كل مف االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي : (40)جدكؿ رقـ 
 االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي تبعا لمتغير التخصص العممي

     العينة

  المتغيرات

مستكى  "ت"قيمة  الكميات االنسانية الكميات العممية
االنحراؼ  المتكسط الداللة

 المعياري 
االنحراؼ  المتكسط

 المعياري 

 غير داؿ 1.251 6.24 44.19 6.00 43.49 البعد المعرفي

 0.05 1.964 3.52 27.02 3.88 26.35 البعد االنفعالي

 غير داؿ -0.809 6.80 44.23 7.24 44.75 البعد السمككي

 غير داؿ 0.763 12.44 115.61 13.25 114.61 المقياس ككل

 غير داؿ -3.068 8.66 38.08 8.35 38.22 التكافق النفسي



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 غير داؿ -1.079 12.89 41.89 12.72 43.17 التكافق االجتماعي

 غير داؿ 0.818 5.19 33.75 5.11 33.36 المعرفة االنفعالية

 غير داؿ -0.612 4.66 37.29 4.89 37.56 تنظيـ االنفعاالت

 0.01 -2.388 7.77 47.63 7.17 49.27 التعاطف

التكاصل 
 االجتماعي

 غير داؿ -1.036 4.36 33.56 4.10 33.96

الذكاء االنفعالي 
 العاـ

 غير داؿ -1.106 17.16 152.25 16.56 153.96

 :   يتضح مف الجدكؿ السابق النتائج التالية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات أفراد العينة في البعد - أ
االنفعالي، ك غيابيا في كل مف البعد المعرفي، البعد السمككي، ك االتجاه نحك العنف 

 .تبعا لمتغير التخصص العممي

،  ك ىي دالة عند مستكػ 1.946: بالنسبة لمبعد االنفعالي" ت"   حيث بمغت قيمة 
لكل مف البعد المعرفي ك البعد السمككي ك الدرجة " ت"في حيف بمغت قيمة . 0.05

 ك ىي دالة 0.763، ك -0.809، 1.251: الكمية لبلتجاه نحك العنف عمى التكالي
 .  0.05عند مستكػ داللة أكبر مف 

   ك مف خبلؿ المتكسط الحسابي لطمبة الكميات االنسانية عمى البعد االنفعالي الذؼ 
 ، 26.35 ك ىك أكبر مف متكسط درجات طمبة الكميات العممية الذؼ بمغ 27.02بمغ 

لمعينات المستقمة ترجع " ت"ك ىذا يعني أف الفركؽ التي ظيرت بعد حساب اختبار 
 .لصالح طمبة الكميات االنسانية



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

   ك بالرجكع إلى المتكسطات الحسابية لطمبة الكميات العممية عمى البعد المعرفي ك 
، 43.49: البعد السمككي ك الدرجة الكمية لبلتجاه نحك العنف التي بمغت عمى التكالي

، ك ىي مقاربة لممتكسطات الحسابية لطمبة الكميات االنسانية 114.61 ك 44.75
، مما يدؿ عمى غياب الفركؽ 115.61، ك 44.23، 44.19: التي بمغت عمى التكالي

 .في ىذه المتغيرات كفقا لمتغير التخصص العممي

غياب الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية في متكسط درجات أفراد العينة في متغير - ب
 .التكافق النفسي االجتماعي تبعا لمتغير التخصص العممي

بالنسبة لكل مف التكافق النفسي، ك التكافق االجتماعي عمى " ت"   حيث بمغت قيمة 
 . 0.05، ك ىي دالة عند مستكػ داللة أكبر مف -1.079، -3.068: التكالي

   ك بالرجكع إلى المتكسطات الحسابية، نجد أف متكسطات درجات طمبة الكميات 
 ك ىي مقاربة لممتكسطات الحسابية 43.17، 38.22: العممية قد بمغت عمى التكالي

مما يدؿ عمى . 41.89، 38.02: لطمبة الكميات االنسانية التي بمغت عمى التكالي
 .غياب الفركؽ في التكافق النفسي االجتماعي كفقا لمتغير التخصص العممي

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات أفراد العينة في بعد - ج
التعاطف، ك غيابيا في كل مف بعد المعرفة االنفعالية ك تنظيـ االنفعاالت ك بعد 

 .التكاصل االجتماعي ك الذكاء االنفعالي العاـ تبعا لمتغير التخصص العممي

، ك ىي دالة عند مستكػ -2.388بالنسبة لبعد التعاطف " ت"   حيث بمغت قيمة 
لكل مف بعد المعرفة االنفعالية ك بعد تنظيـ " ت"في حيف بمغت قيمة . 0.01

، 0.818: االنفعاالت ك بعد التكاصل االجتماعي ك الذكاء االنفعالي العاـ عمى التكالي
 .  0.05ك ىي دالة عند مستكػ داللة أكبر مف - 1.106ك - 1.036، -0.612

   ك مف خبلؿ المتكسط الحسابي لطمبة الكميات العممية عمى بعد التعاطف الذؼ بمغ 
، ك 47.63 ك ىك أكبر مف متكسط درجات طمبة الكميات االنسانية الذؼ بمغ 49.27



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

لمعينات المستقمة في بعد " ت"ىذا يعني أف الفركؽ التي ظيرت بعد حساب اختبار 
 .التعاطف ترجع لصالح طمبة الكميات العممية

   ك بالرجكع إلى المتكسطات الحسابية لطمبة الكميات العممية عمى بعد المعرفة 
االنفعالية ك بعد تنظيـ االنفعاالت ك بعد التكاصل االجتماعي ك الذكاء االنفعالي العاـ 

، ك ىي مقاربة 153.96 ك 33.96، 37.56، 33.36: التي بمغت عمى التكالي
، 33.75: لممتكسطات الحسابية لطمبة العمـك االنسانية التي بمغت عمى التكالي

، مما يدؿ عمى غياب الفركؽ في ىذه المتغيرات كفقا 152.25 ك 33.56، 37.29
 .لمتغير التخصص العممي

 :عرض نتائج الفرضية الخامسة- 5

تكجد عبلقة ارتباطية بيف التكافق النفسي "     تنص الفرضية الخامسة عمى أنو 
 ".االجتماعي ك االتجاه نحك العنف

بيف الدرجات " بيرسكف "  ك لمتحقق مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب معامل االرتباط 
التي تحصل عمييا أفراد عينة الدراسة عمى مقياس التكافق النفسي االجتماعي ك بيف 

الدرجات التي تحصمكا عمييا عمى مقياس االتجاه نحك العنف، ك بعد المعالجة تحصمنا 
 :عمى النتائج المكضحة في الجدكؿ التالي

 

 

معامل االرتباط بيف درجات أفراد العينة عمى مقياس التكافق : (41)جدكؿ رقـ 
 النفسي االجتماعي ك درجاتيـ عمى مقياس االتجاىات نحك العنف

 مستكى الداللة قيمة معامل االرتباط المتغيرات

 غير داؿ -0.043 البعد المعرفي/ التكافق النفسي



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 غير داؿ 0.031 البعد االنفعالي/ التكافق النفسي

 0.01 0.201 البعد السمككي/ التكافق النفسي

 0.05 0.099 االتجاه نحك العنف/ التكافق النفسي

 0.01 0.121 البعد المعرفي/ التكافق االجتماعي

 غير داؿ -0.052 البعد االنفعالي/ التكافق االجتماعي

 غير داؿ 0.053 البعد السمككي/ التكافق االجتماعي

االتجاه نحك / التكافق االجتماعي
 العنف

 غير داؿ -0.045

 :   يتضح مف الجدكؿ السابق النتائج التالية

كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف التكافق النفسي لمطمبة ك بيف البعد السمككي ك - 
عمى " بيرسكف "الدرجة الكمية لبلتجاه نحك العنف، حيث بمغت قيـ معامبلت االرتباط 

 مما يعكس 0.05 ك 0.01ك ىي دالة عند مستكػ . 0.099 ك 0.201: التكالي
كجكد ارتباط مكجب بيف الدرجات المتحصل عمييا مف مقياس التكافق النفسي ك 

الدرجة الكمية ك البعد )الدرجات المتحصل عمييا مف مقياس االتجاه نحك العنف 
 .(السمككي

كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف التكافق االجتماعي لمطمبة ك بيف البعد المعرفي - 
 ك ىي دالة 0.121" بيرسكف "لبلتجاه نحك العنف، حيث بمغت قيمة معامل االرتباط 

 مما يعكس كجكد ارتباط مكجب بيف الدرجات 0.01إحصائيا عند مستكػ داللة 
 .المتحصل عمييا مف مقياس التكافق االجتماعي ك البعد المعرفي لبلتجاه نحك العنف



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

عدـ كجكد عبلقة ارتباطية بيف التكافق النفسي لمطمبة ك بيف البعد المعرفي ك البعد -  
:  لبلتجاه نحك العنف، حيث بمغت قيـ معامل االرتباط عمى الترتيبؼاالنفعاؿ
 .0.05 ك ىي دالة عند مستكػ داللة أكبر مف 0.031ك - 0.043

عدـ كجكد عبلقة ارتباطية بيف التكافق االجتماعي لمطمبة ك بيف االتجاه نحك العنف - 
، حيث بمغت قيـ معامل االرتباط عمى (الدرجة الكمية ك البعديف االنفعالي ك السمككي)

ك ىي دالة عند مستكػ داللة أكبر مف - 0.045، ك 0.053، -0.052: الترتيب
0.05. 

 : عرض نتائج الفرضية السادسة- 6

تكجد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء االنفعالي ك "   تنص الفرضية السادسة عمى أنو 
 ".االتجاه نحك العنف

بيف الدرجات " بيرسكف "  ك لمتحقق مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب معامل االرتباط 
التي تحصل عمييا أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الذكاء االنفعالي ك بيف الدرجات 
التي تحصمكا عمييا عمى مقياس االتجاه نحك العنف، ك بعد المعالجة تحصمنا عمى 

 :النتائج المكضحة في الجدكؿ التالي

معامل االرتباط بيف درجات أفراد العينة عمى مقياس الذكاء : (42)جدكؿ رقـ 
 االنفعالي ك درجاتيـ عمى مقياس االتجاىات نحك العنف

 مستكى الداللة قيمة معامل االرتباط المتغيرات

 غير داؿ 0.046 المككف المعرفي/ الذكاء االنفعالي

 غير داؿ -0.017 المككف االنفعالي/ الذكاء االنفعالي 

 غير داؿ 0.083 المككف السمككي/ الذكاء االنفعالي 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

االتجاه نحك / الذكاء االنفعالي 
 العنف

 غير داؿ 0.064

  يتضح مف الجدكؿ السابق عدـ كجكد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء االنفعالي ك االتجاه 
، 0.046حيث بمغت قيـ معامل االرتباط  (الدرجة الكمية ك األبعاد)نحك العنف 

 .0.05 ك ىي دالة عند مستكػ أكبر مف 0.064، ك 0.083، -0.017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 تفسير ك مناقشة نتائج الدراسة: ثانيا

 

 

 تفسير ك مناقشة نتائج الفرضية األكلى- 1

 تفسير ك مناقشة نتائج الفرضية الثانية- 2

 تفسير ك مناقشة نتائج الفرضية الثالثة- 3

 تفسير ك مناقشة نتائج الفرضية الرابعة- 4

 تفسير ك مناقشة نتائج الفرضية الخامسة- 5

 تفسير ك مناقشة نتائج الفرضية السادسة- 6

 

 

 

 

 

 

 

 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 :تفسير ك مناقشة النتائج: ثانيا

 ك نصيا: تفسير ك مناقشة نتائج الفرضية األكلى- 1

نتكقع أف يحصل الطمبة الجامعيكف عمى درجات مرتفعة في االتجاه نحك العنف،    " 
 ".التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي

 :تبيف ما يمي (36)   ك مف خبلؿ النتائج المتحصل عمييا في الجدكؿ رقـ 

 : يتبنى طمبة جامعة باتنة اتجاىات سمبية نحك العنف- أ

لمعينة الكاحدة كجكد فركؽ  (ت)  أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخداـ اختبار 
عمى  (ت)دالة إحصائيا بيف المتكسط الحسابي ك المتكسط الفرضي، حيث بمغت قيـ 

، 37.349: عمى التكالي (معرفي، انفعالي، سمككي)االتجاه نحك العنف بأبعاده الثبلثة 
 ك ىي قيـ دالة إحصائيا عند مستكػ داللة أقل مف 26.427، 15.549، 42.234

، ك تكضح لنا ىذه النتيجة أف طمبة جامعة باتنة يتبنكف اتجاىات سمبية نحك (0.05)
 .(حيث كمما ارتفعت الدرجة كانت االتجاىات نحك العنف سمبية)العنف 

، (2008الشرجبي، )، (2008حامد، ):   تتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل مف
 (.2013الرياحي، )، (2013شاىيف، )، (2011الركاشدة، )

  ك يمكف تفسير ىذه النتيجة بككف الطالب الجامعي نظرا لما يحممو مف كعي ك تعميـ 
يرفض في داخمو العنف الذؼ ال يرقى إلى مستكػ الطالب الذؼ يتسمح بالمعرفة ك ىك 
نمكذج يقتدػ بو في حل الصراعات ك ذلؾ مف خبلؿ طرح ك تبني الحكار اليادؼ، 

حيث تزيد المرحمة الجامعية مف عبلقات الطالب، فتتاح لو فرص التعرؼ عمى طبلب 
مف مناطق أخرػ مما يزيد مف عبلقاتو االجتماعية  مف خبلؿ تعرفو عمى بيئات 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

مختمفة مف داخل الكطف ك خارجو ك تصبح لغة الحكار ىي المغة التي تناسب مستكاه 
 .التعميمي ك مرحمة النضج المعرفي التي يمر بيا

  ك كذلؾ تساىـ التنشئة االجتماعية في أف يتبنى الطمبة اتجاىات سمبية نحك العنف، 
فاإلسبلـ ينبذ . حيث ينحدر أفراد العينة مف مجتمع يتجذر اإلسبلـ في حياة أفراده

العنف ك يدعك إلى الرفق ك التسامح ك مقابمة السيئة بالحسنة يقكؿ رسكؿ هللا صمى هللا 
اتق هللا حيثما كنت ك اتبع السيئة الحسنة تمحيا ك خالق الناس بخمق : "عميو ك سمـ

 ".حسف

 :يتمتع طمبة جامعة باتنة بمستكى مرتفع مف التكافق النفسي االجتماعي- ب

لمعينة الكاحدة كجكد فركؽ  (ت)   أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخداـ اختبار 
عمى  (ت)دالة إحصائيا بيف المتكسط الفرضي ك المتكسط الحسابي، حيث بمغت قيـ 

 ك ىي قيـ دالة إحصائيا عند مستكػ داللة أقل مف 12.928، 23.330: التكالي
، ك تكضح لنا ىذه النتيجة أف طمبة جامعة باتنة يتمتعكف بمستكػ إيجابي مف (0.05)

 .التكافق النفسي االجتماعي

، (2010بركات، )، (2009حبايب ك مرؽ، ):    تتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل مف
 (.2013العبيدؼ، )، (2012عبد الرحمف، )، (2011عقيبلف، )

النفسي ك )   تفسر ىذه النتيجة ىذا الفرض بأف التكافق يتسـ باإليجابية في بعديو 
بأنو ال تكجد مشكبلت لدػ الطبلب في عبلقتيـ مع بعضيـ البعض ك  (االجتماعي

ىي عبلقة طيبة، حيث يقضكف أكقات فراغيـ مع بعضيـ ك كل كاحد منيـ يككف 
محبكبا لدييـ ك لو صداقات قكية معيـ، ك كذلؾ فإف الطبلب عادة ما ينتمكف 

لجمعيات ك تنظيمات أك فرؽ رياضية ك يشترككف في تنظيـ الرحبلت كالحفبلت ك 
 .أحيانا الندكات ك الممتقيات مما يعمق العبلقات بينيـ نتيجة ليذا التمازج ك االنصيار
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   ك قد يساىـ تكفر بعض السمات اإليجابية لدػ الطمبة في ارتفاع مستكػ التكافق 
النفسي االجتماعي، مما يساعدىـ عمى التحمل ك القدرة عمى مكاجية الضغكط، عف 

طريق ما يمتمككنو مف قدرات، خاصة ك أف كصكؿ الطمبة إلى المرحمة الجامعية يعتبر 
. نقمة نكعية في حياتيـ، تساعدىـ عمى تقييـ ك مكاجية المشكبلت الميددة لتكافقيـ
فالجامعة مؤسسة أكاديمية تعيش فييا فئة شبانية متعممة ذات تنكع اجتماعي، 

اقتصادؼ، ك ثقافي تتمتع بحيكية نابضة في الطمكح العممي ك التحصيل عمى المعارؼ 
األكاديمية ك الثقافية ك التطمع إلى المستقبل ك تككيف الييكل االجتماعي، مما يمنحيـ 

قدرا مف الثقة بالنفس، ك قدرا مف الحرية التي لـ يعتدكىا خبلؿ المراحل التعميمية 
السابقة، األمر الذؼ قد يساىـ في بناء شخصياتيـ ك رفع مستكػ التكافق النفسي 

 .االجتماعي لدييـ

 :يتمتع طمبة جامعة باتنة بمستكى إيجابي مف الذكاء االنفعالي- ج

لمعينة الكاحدة كجكد فركؽ  (ت)   أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخداـ اختبار 
عمى  (ت)دالة إحصائيا بيف المتكسط الفرضي ك المتكسط الحسابي، حيث بمغت قيـ 

المعرفة االنفعالية، تنظيـ االنفعاالت، التعاطف، ك )مقياس الذكاء االنفعالي ك أبعاده 
، 27.836، 33.963، 27.757، 39.195: عمى التكالي (التكاصل االجتماعي

، ك تكضح لنا (0.05) ك ىي قيـ دالة إحصائيا عند مستكػ داللة أقل مف 35.125
 .ىذه النتيجة أف طمبة جامعة باتنة يتمتعكف بمستكػ إيجابي مف الذكاء االنفعالي

بقيعي، )، (2009خميل، )، (2009قشطة، ):   تتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل مف
 (.2013أبك عمشة، )، (2011

  ك يمكف تفسير ىذه النتيجة بأساليب التنشئة االجتماعية الجيدة المتبعة مع الطمبة، إذ 
أف الذكاء االنفعالي يتأثر باإلطار الثقافي الذؼ يحيط بالفرد ك أنماط التربية األسرية 
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ك كذلؾ . التي ليا أثر مباشر عمى إدراؾ الفرد إلنفعاالتو الذاتية ك انفعاالت اآلخريف
فإف طبيعة الطمبة الجامعييف النمائية التي تنطكؼ عمى إدراؾ االنفعاالت بدقة ك تقييميا 
ك قدرتيـ عمى التعرؼ إلى كجداف اآلخريف ك حالتيـ الكجدانية ك قدرتيـ عمى تنظيـ 
انفعاالتيـ، حيث تعتبر المرحمة الجامعية مرحمة انفجار معرفي انفعالي لدػ الطالب 

الجامعي ك طبيعة البيئة التي يعيش فييا مف أسرة ك جامعة تدعـ تنمية الجانب 
أبكعمشة، )الكجداني لدػ الطالب ك تحثو عمى مراعاة الجانب الكجداني لدػ اآلخريف 

2013) 

  ك كذلؾ فإف الجامعة بيئة اجتماعية يسكدىا التعاطف ك الحكار ك التكاصل 
االجتماعي، مما يمنح الطمبة القدرة عمى اكتشاؼ مشاعر ك أحاسيس أصدقائيـ، ك 

ك مجاممة األصدقاء ك التعامل معيـ بيدكء، ك . فيـ مشاعر األفراد المحيطيف بيـ
ك كذلؾ فإف تكقعات . لدييـ القدرة عمى بناء الصداقات ك التكاصل مع اآلخريف

المجتمع مف ىذه الفئة مف الطمبة الجامعييف قد تدفعيـ لمتصرؼ بما يتناسب ك ىذه 
التكقعات، فالمجتمع يتكقع مف طمبة الجامعة التعامل الرزيف ك المتعاطف ك الذؼ يقدـ 

 (.2013العمكاف، )المساعدة لآلخريف 

  ك يعد الطمبة الجامعييف مف الشرائج االجتماعية الكاعية ك المثقفة ك القادرة عمى 
مكاجية مشكبلت الحياة ك التمكف مف حميا ك السيطرة في تنظيـ انفعاالتيـ، نتيجة 
تمتعيـ بمركنة عقمية تجعل عبلقاتيـ ك تصرفاتيـ مقبكلة ك منظمة لمكصكؿ إلى 

الرضا عف أنفسيـ ك عف حياتيـ مف خبلؿ معرفتيـ بطرؽ تنظيـ االنفعاالت لتحقيق 
 .أىدافيـ
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة مف الذككر ك   " 
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء : اإلناث في كل مف متغير

 ".االنفعالي

 :تبيف ما يمي (37)   ك مف خبلؿ النتائج المتحصل عمييا في الجدكؿ رقـ 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة مف الذككر ك - أ
 :اإلناث في متغير االتجاه نحك العنف لصالح عينة اإلناث

لمعينات المستقمة كجكد  (ت)  أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخداـ اختبار 
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر ك اإلناث في االتجاه نحك العنف، حيث كانت 

، ك تكضح لنا ىذه النتيجة أف (0.05)دالة عند مستكػ داللة أقل مف  (ت)قيـ 
 .الطالبات يتبنيف اتجاىات سمبية نحك العنف أكثر مف الطمبة

التي أشارت إلى  (2010المقالح، )   تتفق ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة 
كجكد فركؽ بيف الذككر ك اإلناث في االتجاه نحك العنف لصالح اإلناث، ك تختمف مع 

عبد هللا ك أبك فخيذة، )، (2008الشرجبي، )، (2002العاجز، ): دراسة كل مف
التي أشارت إلى  (2014الحداد، )، (2013الرياحي، )، (2013شاىيف، )، (2009

 .كجكد فركؽ في االتجاه نحك العنف لصالح الذككر

   ك يمكف تفسير الفركؽ التي ظيرت بيف الجنسيف في االتجاه نحك العنف إلى التربية 
الذككرية في مجتمعنا ك مدػ تأثير السمطكية في األسرة ك انعكاساتيا عمى الشباب، ك 
كذلؾ فإف طبيعة األنثى التي ال تميل إلى العنف بحكـ تككينيا ك بنائيا الفيزيكلكجي، 
عمى خبلؼ الذككر الذيف يميمكف إلى العنف بحكـ طبيعتيـ ك فطرتيـ، ك لو عبلقة 

ك قد يرجع ذلؾ إلى إقباؿ . بالعادات ك التقاليد التي تفرض عمى البنت اليدكء ك الحياء
الذككر أكثر مف اإلناث عمى كسائل اإلعبلـ ك األفبلـ التي تميل إلى إظيار القكة لدػ 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

الرجل كأفبلـ العصابة ك المصارعة عمى عكس اإلناث المكاتي يقبمف عمى األفبلـ 
 .الركمانسية ك االجتماعية مما يقمل مف تأثير كسائل اإلعبلـ عمييف

  ك كذلؾ فإف اليرمكنات المسؤكلة عف السمكؾ العنيف أكثر عند الذككر مما يجعميـ 
عكامل تشجع عمى  (2009)ك قد ذكرت أماني حسف . يتبنكف العنف أكثر مف اإلناث
 :ظيكر العنف بيف الذككر منيا

فيناؾ ثقافات مشجعة لمعنف ك خصكصا بيف الذككر، فالكالديف : العكامل الثقافية* 
يشجعاف األكالد عمى العنف، ك ال يتقبل مف الكلد الضعف ك البكاء ك لكف يتقبمكنو مف 
 .األنثى، لذلؾ نتعجب لك رأينا إناثا يتشاجرف بينما الطبيعي أف نرػ الذككر يتشاجركف 

حيث يتـ تربية الطفل عمى القكة ك الخشكنة ك الرجكلة ك : التنشئة االجتماعية* 
حسف، ) (المي يضربؾ اضربو)تحمل المسؤكلية ك رد العدكاف مف خبلؿ مقكلة 

2009.) 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة مف الذككر - ب
 : النفسي االجتماعي لصالح الذككرؽك اإلناث في متغير التكاؼ

لمعينات المستقمة كجكد  (ت)   أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخداـ اختبار 
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر ك اإلناث في التكافق النفسي االجتماعي حيث 

 ك ىي دالة عند مستكػ داللة أقل مف 4.14، 6.33: عمى التكالي (ت)بمغت قيـ 
 .، ك تكضح لنا ىذه النتيجة أف الذككر أكثر تكافقا مف اإلناث(0.05)

التي أشارت إلى أف اإلناث أكثر  (1980حافع، )   تتفق ىذه النتيجة مع دراسة 
التي كجدت فركؽ  (2010دخاف ك الحجر، )اغترابا مف الذككر، ك تختمف مع دراسة 

 .في مستكػ الضغكط النفسية لصالح الذككر
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  ك يمكف تفسير ىذه النتيجة بالتعميـ المختمط الذؼ قد يساىـ في اتزاف سمكؾ الطمبة 
الذككر، فضبل عف أف حرية الخركج لمطمبة في أكقات الفراغ أكثر مف الطالبات المكاتي 

ك . يمكثف في منازليف ك يقضيف كقتا أطكؿ في الدراسة ك في البيت أكثر مف الذككر
أف التكافق النفسي لدػ الذككر أكثر منو لدػ اإلناث ألف " مدحت عبد الحميد"يفسر 

التركيبة النفسية لمذكر تختمف عف التركيبة النفسية لؤلنثى، أؼ أف السمات الشخصية 
لؤلنثى مثل الصبلبة النفسية ك االستقبللية ك امتبلؾ الحرية، ك كذلؾ فالذككر أكثر 
احتكاكا باألكساط االجتماعية ك االنخراط في الجماعات ذات األىداؼ المختمفة مما 

ك األنثى أكثر حساسية في مكاجية . يؤىميـ ألف يككنكا أكثر تكافقا مف اإلناث
المشكبلت ك الصدمات ك أقل قدرة عمى تحمل الضغكط ك عكاطفيا تحتل الجانب 

ك العادات ك التقاليد التي تقيد احتكاؾ األنثى ك تضيق . األىـ في تكجيو سمككيا
 .دائرتيا االجتماعية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة مف الذككر ك - ج
اإلناث في بعدي تنظيـ االنفعاالت ك التعاطف لصالح عينة الذككر ك غيابيا في 

 :الدرجة الكمية ك بعدي المعرفة االنفعالية ك التكاصل االجتماعي

لمعينات المستقمة كجكد  (ت)   أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخداـ اختبار 
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر ك اإلناث في بعدؼ تنظيـ االنفعاالت ك 

 ك ىي قيـ دالة عند 1.97، 2.86: عمى التكالي (ت)التعاطف حيث بمغت قيـ 
، مما يشير إلى أف الذككر يتمتعكف بمستكػ أعمى في (0.05)مستكػ داللة أقل مف 

 .ىذيف البعديف مف اإلناث

التي أظيرت عدـ كجكد  (2008المصدر، )   تختمف ىذه النتيجة جزئيا مع دراسة 
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر ك اإلناث في بعدؼ تنظيـ االنفعاالت ك 

العمكاف، )، (2011عبيد ك خميل، ): التعاطف، ك تختمف أيضا مع دراسة كل مف
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التي أشارت إلى كجكد فركؽ في الذكاء االنفعالي لصالح اإلناث، كما تختمف  (2011
أبك عمشة، )، (2011المممي، )، (2002عجكة، )، (2001ليندؼ، ): مع دراسة

 .التي تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في الذكاء االنفعالي (2013

  ك في ظل تناقض الدراسات السابقة ك عدـ حسميا لمسألة الفركؽ تبعا لمتغير النكع 
ك تأرجح نتائج الدراسة الحالية بيف كجكد فركؽ لصالح الذككر بالنسبة  (أنثى/ ذكر)

لتنظيـ االنفعاالت ك التعاطف، ك عدـ كجكدىا في بعدؼ المعرفة االنفعالية ك التكاصل 
االجتماعي ك الدرجة الكمية لمقياس الذكاء االنفعالي، فإنو مف الصعب تفسير ىذه 

 .النتيجة بشكل كمي

  فيمكف تفسير ارتفاع بعدؼ تنظيـ االنفعاالت ك التعاطف عند الذككر عنو عند 
اإلناث إلى قدرة الذككر عمى تحقيق التكازف العاطفي ك كبح جماح االفراط في 

االنفعاؿ، ك قدرتيـ عمى إدراؾ انفعاالت اآلخريف ك فيـ مشاعرىـ، فالطالب لو فرصة 
أكبر في التعامل مع مكاقف الحياة العامة ك التعميمية، ك العتبار الذكر ىك القائد في 

بعض المكاقف ك المدير لبعض تجمعات الشباب لذلؾ نجدىـ أكثر تنظيما النفعاالتيـ، 
فالذكر أقدر عمى تنظيـ تمؾ االنفعاالت بالشكل الصحيح ك بطبيعة اإلناث النفسية 
المرىفة قد يكجد عندىف نكع مف التسيب في تنظيـ بعض االنفعاالت فيككف الذكر 

شخص متعاكف، يساىـ في حل المشكبلت الجماعية ك يكتشف أيضا تمؾ المشكمة، ك 
 .ىك قادر عمى حميا

  ك لقد أشارت دراسة جكلماف إلى أف االذكاء االنفعالي مرتفع لدػ الذككر ألف ليـ 
 : بعض االىتمامات ك ىي

 .منتج.               * قادر عمى التنبؤ.                  * أنو طمكح* 

 .شديد الحساسية* لطيف                         .                       * عنيد* 
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 .صريح.                   * غير منحاز.                       * كتـك* 

 تحمل المسؤكلية.                          * مرح.            * متكازف اجتماعيا* 

 التكافق الشخصي ك االجتماعي.          * قدرة عالية عمى االلتزاـ بالقضايا* 

 .ال يميل إلى االستغراؽ في القمق.       * يميل ألف يككف شخصية اقتصادية* 

   ك كذلؾ فإف المجتمعات العربية تكمف الرجاؿ بالمسؤكليات الحياتية ك األسرية ألف 
الذككر لدييـ مقدرة أكثر مف اإلناث عمى ضبط أنفسيـ بشكل يزيد لدييـ التحكـ في 
مشاعرىـ بصكرة تجعميـ في اتزاف ك استقرار، ك بالتالي يشعر الطبلب بإنجازاتيـ 

 . المتاحة لطبيعة جنسيـ

  فالذكاء االنفعالي مكتسب ك ليس متعمـ ك ذلؾ بكاسطة التدريب ك التعمـ ك بمساعدة 
مؤسسات المجتمع عمكما، فالمجتمعات العربية تسمح لئلناث بالتعبير عف أنفسيف 
سكاء في حالة الفرح أك الحزف مما يجعل لدييف الطبلقة المغكية ك التعبير الكجداني 

عكس الذكر الذؼ يحد المجتمع مف تعبيره عمى انفعاالتو باعتبار ذلؾ ضعفا منو سكاء 
كانت انفعاالت سارة أك محزنة، ك لكنو ينمي الجانب الكجداني لديو مف خبلؿ قدرتو 
عمى تحمل الضغكط ك تعرضو لمكاقف متنكعة تتطمب ميارات اجتماعية ك انفعالية 

 .مما يجعمو أكثر إدراكا ك فيما لجكانب النقص تجاه ظيكر انفعاالتو بشكل الئق

  ك يفسر الباحث غياب الفركؽ بيف الجنسيف في بعدؼ المعرفة االنفعالية ك التكاصل 
االجتماعي إلى تساكؼ المستكػ الدراسي الذؼ يحتمو الطمبة، ك إلى أف التعرؼ عمى 
االنفعاالت ال يحتاج إلى قدرة فيزيكلكجية مميزة أك ميارة معينة، زيادة عمى ذلؾ كمما 
زاد التحصيل العممي لمفرد كمما كاف أكثر كعيا بذاتو ك زاد مستكػ المعرفة بميارات 

 . الذكاء االنفعالي



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 ك نصيا: تفسير ك مناقشة نتائج الفرضية الثالثة- 3

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة في كل مف   " 
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي تعزى : متغير

 ".لمتغير السف

 :تبيف ما يمي (39)ك  (38)  ك مف خبلؿ النتائج المتحصل عمييا في الجدكليف رقـ 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة تبعا لمتغير - أ
 سنة، ك غيابيا 20-18السف في البعد المعرفي لبلتجاه نحك العنف لصالح الفئة 

 .في كل مف البعد االنفعالي ك السمككي ك الدرجة الكمية لبلتجاه نحك العنف

 (ؼ)   أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ 
 ك 3.652 (ؼ)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في البعد المعرفي حيث بمغت قيمة 

مما يشير إلى  كجكد فركؽ في ىذا  (0.05)ىي قيمة دالة عند مستكػ داللة أقل مف 
 . سنة20- 18البعد لصالح الفئة العمرية 

التي أظيرت عدـ  (2009عبد هللا ك أبك فخيذة، )   ك تختمف ىذه النتيجة مع دراسة 
كجكد فركؽ نحك العنف ك أبعاده تعزػ إلى السنة الدراسية لمطالب، ك تتفق مع دراسة 

 سنة ك الفئة 19- 18التي بينت كجكد فركؽ بيف الفئة العمرية  (2010المقالح، )
ك تختمف مع دراسة .  سنة فأقل19- 18 سنة فأكثر لصالح فئة 20العمرية 

التي أسفرت عف كجكد فركؽ بيف طمبة السنة األكلى ك الثانية مف  (2007الحكامدة، )
جية ك طمبة السنة الثالثة ك الرابعة مف جية أخرػ مف حيث العنف لصالح طمبة 

 . السنة األكلى ك الثانية أؼ أف طمبة السنة األكلى ك الثانية أكثر عنفا

- 18  ك قد يعزػ كجكد الفركؽ في الدراسة الحالية تبعا لمتغير السف لصالح الفئة 
 سنة إلى دخكؿ الطالب لمرحمة تعميمية جديدة يحمل عنيا صكرة مثالية في ذىنو 20



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

ك مف ثـ إبراز ىذه المثالية في سمككو مف خبلؿ تبني تصكرات ك معتقدات سمبية نحك 
 .العنف

   ك يفسر الباحث غياب الفركؽ في البعديف االنفعالي ك السمككي ك الدرجة الكمية 
لبلتجاه نحك العنف تبعا لمتغير السف إلى ككف جميع أفراد عينة الدراسة ذكك مستكػ 
تعميمي مرتفع، فيـ يمثمكف نخبة المجتمع الذؼ يتكقع منيـ ردكد فعل مضادة لمعنف 
مما يجعميـ يتبنكف سمككات مقبكلة اجتماعيا كاالنتماء إلى جمعيات مكافحة اآلفات  
االجتماعية ك تنظيـ ممتقيات طبلبية في الجامعات ك أماكف إقامة الطمبة لمعالجة ىذه 

 .الظكاىر الخطيرة ك الغريبة عف مجتمعنا ك مبادغ ديننا الحنيف

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في متكسطات درجات أفراد العينة في متغير - ب
 :التكافق النفسي االجتماعي تبعا لمتغير السف

عدـ  (ؼ)   أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكافق النفسي االجتماعي تبعا لمتغير السف، 

 ك ىي قيـ دالة عند مستكػ 1.996، 2.424: عمى التكالي (ؼ)حيث بمغت قيـ 
 (.0.05)داللة أكبر مف 

   تتفق نتائج ىذه الدراسة مع ما تكصمت إليو بعض الدراسات السابقة التي تناكلت 
 العمرية في التكافق النفسي االجتماعي، ك التي أسفرت  عف عدـ تالفركؽ بيف الفئا

: ك مف بيف ىذه الدراسات  يمكف ذكر دراسة. كجكد فركؽ في التكافق تبعا لمتغير السف
 (.2013العبيدؼ، )، (2011عقيبلف، )، (2000شككت، )

  ك يفسر ذلؾ بالتقارب الكبير بيف الطبلب في العمر، ك لذلؾ لـ يكف لو دكر بيف 
 .جميع الطمبة كي يشكل فارقا بينيـ



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

   فالطمبة بشكل عاـ لدييـ ميارات مرتفعة في التكافق النفسي االجتماعي، الذؼ 
ييدؼ إلى تماسؾ الشخصية ك كحدتيا، ك لدييـ ميارات تقبل أنفسيـ ك تقبل اآلخريف 

ليـ، بحيث يترتب عمى ىذا كمو شعكرىـ بالسعادة ك الراحة النفسية، كما يدؿ عمى 
قدرتيـ عمى مكاجية األزمات التي تطرأ عمييـ، مع الشعكر اإليجابي بالكفاية ك 

 .السعادة، مما يسمح ليـ بالتصرؼ بكفاءة ك نجاح

   فالطمبة يعيشكف في بيئة جامعية تسكدىا نفس القيـ ك الظركؼ البيداغكجية ك 
الخدمات االجتماعية ك بالتالي سيككنكف في مستكػ كاحد مف التكافق النفسي 

 .االجتماعي

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في متكسطات درجات أفراد العينة في متغير - ج
 :الذكاء االنفعالي تبعا لمتغير السف

 (ؼ) أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ    
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي تبعا لمتغير السف، حيث 

 (.0.05)كميا دالة عند مستكػ داللة أكبر مف  (ؼ)كانت قيـ 

التي أسفرت عف  (2001السمادكني، )  ك تختمف نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 
التي  (2002عجكة، )كجكد تبايف في الذكاء االنفعالي كفقا لسنكات الخبرة، ك دراسة 

أشارت إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعات العمرية لصالح األكبر سنا، ك 
التي أشارت إلى كجكد فركؽ في الذكاء االنفعالي لصالح  (2009خميل، )دراسة 

التي بينت  (2009نكر اليي، ): ك تتفق مع دراسة كل مف. طالبات المرحمة الرابعة
عدـ كجكد فركؽ بيف طالبات التعميـ الثانكؼ ك الجامعي في الذكاء االنفعالي، ك دراسة 

التي أسفرت نتائجيا عف عدـ كجكد فركؽ تبعا لمتغير المستكػ  (2009القاسـ، )
 .الدراسي



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

  ك يمكف تفسير ىذه النتيجة بأف المجمكعات الفرعية الخاصة بالسف متقاربة، ك إذا 
كاف التراث النظرؼ يشير إلى أف الذكاء االنفعالي يرتبط بالتقدـ في العمر، فيزيد مع 
التقدـ في السف، ك لكف يمكف إرجاع عدـ كجكد فركؽ بيف الطمبة عمى الرغـ مف 

اختبلؼ المستكيات العمرية لدييـ إلى تقاربيـ في المستكػ العمرؼ ك الفركؽ في الذكاء 
القاسـ، )االنفعالي ال يمكف ظيكرىا بسيكلة في حالة المستكيات العمرية المتقاربة 

2011.) 

  ك نصيا:تفسير ك مناقشة نتائج الفرضية الرابعة- 4

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة في كل مف   " 
االتجاه نحك العنف، التكافق النفسي االجتماعي، ك الذكاء االنفعالي تعزى : متغير

 ".لمتغير التخصص العممي

 :تبيف ما يمي (40)   ك مف خبلؿ النتائج المتحصل عمييا في الجدكؿ رقـ 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد العينة تبعا لمتغير - أ
التخصص العممي في البعد االنفعالي، ك غيابيا في كل مف البعد المعرفي ك 

 .السمككي ك الدرجة الكمية لبلتجاه نحك العنف

لمعينات المستقمة كجكد  (ت)  أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخداـ اختبار 
فركؽ دالة إحصائيا في البعد االنفعالي تبعا لمتغير التخصص العممي، حيث بمغت 

، مما يشير إلى كجكد فركؽ (0.05) ك ىي دالة عند مستكػ داللة 1.946 (ت)قيمة 
ك لـ تظير نتائج التحميل اإلحصائي . في ىذا البعد لصالح طمية الكميات االنسانية

كجكد فركؽ في الدرجة الكمية لبلتجاه نحك العنف ك البعديف المعرفي ك السمككي حيث 
 .غير دالة إحصائيا (ت)كانت قيـ 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

عبد هللا ك أبك فخيدة، ):   ك تتفق نتائج ىذه الدراسة جزئيا مع نتائج دراسة كل مف
التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ في االتجاه نحك  (2013الرياحي، )، (2009

ك تختمف مع نتائج دراسة  (انساني/ عممي)العنف تبعا لمتغير التخصص العممي 
 .التي أشارت إلى ارتفاع درجة العنف بيف طمبة الكميات االنسانية (2007الحكامدة، )

  ك يمكف تفسير ىذه النتيجة بككف الجامعة مؤسسة أكاديمية تعيش فييا فئة شبانية 
متعممة، تتمتع بحيكية نابضة في الطمكح العممي ك التطمع إلى المستقبل مما يجعميا 
تتبنى اتجاىات سمبية نحك العنف بغض النظر عف الكمية التي ينتمي إلييا الطالب 

فكل كميات الجامعة ليا رسالة كاحدة ىي التحصيل العممي ك تككيف الطالب لبناء )
 .(مستقبمو

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في متكسطات درجات أفراد العينة في التكافق - ب
 :النفسي االجتماعي تبعا لمتغير التخصص العممي

لمعينات المستقمة عدـ كجكد  (ت)   أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخداـ اختبار 
فركؽ دالة إحصائيا في التكافق النفسي االجتماعي تبعا لمتغير التخصص العممي، 

ك ىي قيـ دالة عند مستكػ - 1.079، -3.068: عمى التكالي (ت)حيث بمغت قيـ 
 (.0.05)داللة أكبر مف

   تتفق نتائج ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة التي تكصمت إلى عدـ كجكد 
بركات، ): ك ذلؾ كدراسة (انسانية/ عممية)فركؽ في التكافق تبعا لمتغير الكمية 

 (.2013العبيدؼ، )، (2011عقيبلف، )، (2006

بصكرة  (البيئة الجامعية بكل ما فييا)   ك قد يرجع ذلؾ إلى تشابو الجك الجامعي 
كما أف . عامة بالنسبة لمطمبة مف االختصاصات المختمفة بالرغـ مف اختبلؼ المناىج



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

التخصص الدراسي يدعـ التكافق النفسي ك ال يقمل منو ألف اختيار الطالب لمتخصص 
 .يككف عادة بناء عمى ميكلو ك اتجاىاتو

  كما أف المناىج الدراسية التي تقدـ لمطبلب بتخصصاتيـ المختمفة قد ال تعطي 
الفرصة لظيكر الطاقات الكامنة لدػ الطبلب ك تنميتيا ألف المدة الزمنية التي يقضييا 
الطالب في ىذه التخصصات تعتبر محدكدة نكعا ما ك قد ال يتمكف مف خبلليا الطالب 

 .مف تنمية أساليب تكافق بالصكرة المطمكبة

عدـ كجكد فركؽ بيف القسميف " أف  (2002)  ك قد أكضحت ميرفت أبك العينيف 
العممي ك األدبي قد يرجع إلى طبيعة المكاد التي تدرس ك التي ال تتيح فرص لظيكر 
فركؽ كاضحة بيف التخصصيف العممي ك األدبي، حيث أف أغمب المناىج تعتمد عمى 

 (.2008المفرجي، الشيرؼ، )التحصيل ك التذكر فقط دكف إتاحة فرص لمتمييز 

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في متكسطات درجات أفراد العينة في بعد التعاطف، - ج
ك غيابيا في كل مف بعد المعرفة االنفعالية، تنظيـ االنفعاالت، ك التكاصل 

 :االجتماعي ك الذكاء االنفعالي العاـ تبعا لمتغير التخصص العممي

لمعينات المستقمة كجكد  (ت)  أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخداـ اختبار 
فركؽ دالة إحصائيا في بعد التعاطف تبعا لمتغير التخصص العممي، حيث بمغت قيمة 

، مما يشير إلى كجكد (0.01)ك ىي قيمة دالة عند مستكػ داللة - 2.388 (ت)
فركؽ في بعد التعاطف لصالح طمبة الكميات العممية، في حيف أسفرت المعالجة 

اإلحصائية عف عدـ كجكد فركؽ في الدرجة الكمية لمذكاء االنفعالي ك بعد المعرفة 
دالة  (ت)االنفعالية، بعد تنظيـ االنفعاالت، ك بعد التكاصل االجتماعي حيث كانت قيـ 

 (.0.05)عند مستكػ داللة أكبر مف 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

   تتفق نتائج ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة التي تناكلت الفركؽ في الذكاء 
السمادكني، ): ك ذلؾ كدراسة (انساني/ عممي)االنفعالي تبعا لمتغير التخصص العممي 

القاسـ، )، (2009قشطة، )، (2009نكر اليي، )، (2002عجكة، )، (2001
 (.2013أبك عمشة، )، (2012القاضي، )، (2011

   يعزك الباحث ارتفاع بعد التعاطف عند طمبة الكميات العممية عنو عند طمبة الكميات 
االنسانية إلى ككف الكميات العممية تستقبل عادة الطمبة المتفكقيف الذيف يتميزكف 
بميارات معرفية، اجتماعية ك انفعالية عكس الطمبة الذيف يكجيكف إلى الكميات 

 .االنسانية ك ىـ عادة مف المستكيات المتكسطة ك الرتب األخيرة

  ك يفسر الباحث غياب الفركؽ في الدرجة الكمية ك باقي أبعاد الذكاء االنفعالي 
باالستناد إلى الخصائص الشخصية لمطالب ك التي برزت مف خبلؿ الثقافة الجامعية 
ك التي تعتبر متشابية إلى حد كبير بيف طمبة الكميات العممية ك الكميات االنسانية، 
كما أف ىذه األبعاد ال تحتاج إلى الممارسات الجماعية فمف الممكف مف خبلؿ الفرد 

 . نفسو أف يعرؼ مدػ معرفتو النفعاالتو ك قدرتو عمى تنظيميا التنظيـ الصحيح

  ك أيضا فإف عدـ كجكد فركؽ كفقا لمتغير التخصص العممي عمى مقياس الذكاء 
االنفعالي ك أبعاده الفرعية تدؿ عمى أف الذكاء االنفعالي محل القياس يعتبر كسمة ك 

لذا فإف سمات الشخصية ال تختمف كفقا لمتخصص، ألف التخصص الدراسي ال 
يفترض بأف الطمبة الذيف يدرسكف شعبة ما ذكك سمات تختمف عف طمبة تخصص 

القاسـ، )آخر، بل ىذا يتكقف عمى سمات الشخصية الخاصة بكل طالب دكف اآلخر 
2011.) 

  ك كذلؾ تساىـ التنشئة االجتماعية في غياب الفركؽ في الذكاء االنفعالي كفقا 
لمتخصص حيث ينحدر أفراد العينة مف مجتمع يتجذر اإلسبلـ في حياة أفراده، 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

فاإلسبلـ يدعكنا إلى ضبط النفس ك كظـ الغيع ك التعاطف مع اآلخريف في السراء ك 
الضراء، ك حسف اإلصغاء ك قيـ االحتراـ، ك ىي كميا قيـ أخبلقية غرستيا مؤسسات 

 .التنشئة االجتماعية بغض النظر عف التخصص

  ك نصيا:تفسير ك مناقشة نتائج الفرضية الخامسة- 5

 ".تكجد عبلقة ارتباطية بيف التكافق النفسي االجتماعي ك االتجاه نحك العنف  "

أف ىناؾ عبلقة  (بيرسكف )   أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخداـ معامل ارتباط 
ارتباطية مكجبة بيف التكافق النفسي ك البعد السمككي ك الدرجة الكمية لبلتجاه نجك 

ك ىي قيـ . 0.09، 0.02: العنف، حيث بمغت قيـ معامل االرتباط بينيما عمى التكالي
، كما أظيرت المعالجة (0.05)ك  (0.01)دالة إحصائيا عند مستكيي داللة 

اإلحصائية كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف التكافق االجتماعي ك البعد المعرفي 
 ك ىي دالة إحصائيا عند مستكػ 0.12 (ر)لبلتجاه نحك العنف، حيث بمغت قيمة 

، ك تكضح لنا ىذه النتيجة أنو كمما زاد التكافق النفسي االجتماعي تبنى (0.01)داللة 
 .الطالب اتجاىات سمبية نحك العنف

  تتفق نتائج ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة التي أشارت إلى كجكد عبلقة 
تقدير الذات، التكافق )ارتباطية بيف االتجاه نحك العنف ك بعض المتغيرات السيككلكجية 

حامد، )، (2006الؿ، : )، كدراسة(الدراسي، التحصيل الدراسي، ك دافعية اإلنجاز
 (.2009الخطابي، )، (2008

" صبرة دمحم عمي"  ك يمكف تفسير ىذه النتيجة في ضكء تعريف التكافق، حيث تشير 
التكازف بيف الكظائف المختمفة مما يترتب عميو أف تقـك األجيزة النفسية "إلى أنو 

بكظائفيا بدكف صراعات شديدة ك تحقق السعادة في النفس ك إشباع الدكافع ك 
الحاجات الداخمية األكلية ك الحاجات الثانكية ك يعبر عف سمـ داخمي حيث ال صراع 
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(. 127- 126، ص ص 2005عمي، )" داخمي ك ىك ما يحقق األمف النفسي
فالعنف ينتج عادة عف مكاقف محبطة ك نتيجة لحاجات غير مشبعة، ك لكف الشخص 
 .المتكافق مشبع لحاجاتو ك يسعى أيضا لتحقيقيا ك ىك ما يجعمو في منأػ عف العنف

  ك نصيا:تفسير ك مناقشة نتائج الفرضية السادسة -6

 ".تكجد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء االنفعالي ك االتجاه نحك العنف  "

عدـ كجكد  (بيرسكف )   أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخداـ معامل ارتباط 
دالة  (ر)عبلقة ارتباطية بيف الذكاء االنفعالي ك االتجاه نحك العنف، حيث كانت قيـ 

 (.0.05)عند مستكػ داللة أكبر مف 

  ك تختمف نتائج ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة التي أشارت إلى كجكد عبلقة 
التي أسفرت  (2005فرج، )ارتباطية بيف الذكاء االنفعالي ك السمكؾ العدكاني، كدراسة 

 .عف ارتفاع مشاعر الغضب ك العدكاف لدػ أصحاب الذكاء االنفعالي المنخفض

  خالفت ىذه النتيجة نتائج الدراسات السابقة ك التراث السيككلكجي الذؼ أكد عمى 
أىمية الذكاء االنفعالي، حيث يؤكد منسي أف التحديات التي يعيشيا االنساف ك الطبيعة 
االنسانية متأثرة بالعكاطف فمشاعرنا تؤثر في كل كبيرة ك صغيرة في حياتنا أكثر مف 

تأثير التفكير ك ذلؾ عندما يتعمق األمر بمصائرنا ك أفعالنا، ك يؤكد أيضا أف المشاعر 
ضركرية لمتفكير ك التفكير ميـ لممشاعر إذا تجاكزت المشاعر ذركة التكازف في ىذه 

(. 2005فراج، )الحالة يتغمب العقل العاطفي عمى المكقف ك يكتسح العقل المنطقي 
ك ليس لدػ الباحث أية معمكمات تدعـ النتيجة الحالية لذا نقترح إجراء دراسات أخرػ 

 .في البيئة محل دراستنا لتدعيـ أك دحض ىذه النتيجة
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 :(تكصيات ك اقتراحات+ استنتاج )خاتمة 

   العنف مف الظكاىر الخطيرة ك التي تزداد يكما بعد يـك في كافة أقطار العالـ ك في 
ك ذلؾ لعدة أسباب أىميا اتساع الفجكة  (...األسرة، المدرسة، الجامعة)كافة األماكف 

القائمة بيف فئات المجتمع المختمفة ك انتشار كسائل اإلعبلـ ك تطكر كسائل 
االتصاالت في نشر صكر العنف، ك كذلؾ زيادة اإلقباؿ عمى شبكات التكاصل 

ك لمعنف صكر متعددة كالعنف الجنسي، العنف األسرؼ، ك العنف ... االجتماعي
 .الطبلبي

  ك قد تـ إبراز اتجاىات طمبة جامعة باتنة نحك العنف ك عبلقتيا ببعض المتغيرات 
، ك دراسة ىذه المتغيرات (التكافق النفسي االجتماعي، الذكاء االنفعالي)السيككلكجية 

 .الجنس، السف، ك التخصص العممي: في ضكء المتغيرات الديمغرافية التالية

 ك مف خبلؿ الدراسة الميدانية لعينة مف الطمبة الجامعييف، ك باستخداـ المنيج 
الكصفي االرتباطي المقارف تـ تقسيـ العينة األساسية إلى عينات فرعية مف أجل إجراء 

المقارنات ك فحص أثر المتغيرات السالفة الذكر عمى االتجاه نحك العنف فكشفت 
 :الدراسة عف النتائج التالية

 .تتسـ اتجاىات طمبة جامعة باتنة نحك العنف بالسمبية- 1

يتمتع طمبة جامعة باتنة بمستكػ جيد مف التكافق النفسي االجتماعي ك الذكاء - 2
 .االنفعالي

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في متكسطات درجات أفراد العينة مف الذككر ك اإلناث - 3
 .في متغير االتجاه نحك العنف لصالح اإلناث

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في متكسطات درجات أفراد العينة مف الذككر ك اإلناث - 4
 .في متغير التكافق النفسي االجتماعي لصالح الذككر
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كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزػ لمتغير الجنس في بعدؼ تنظيـ االنفعاالت ك - 5
 .التعاطف لصالح الذككر

كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزػ لمتغير السف في المككف المعرفي لبلتجاه لصالح - 6
 سنة، ك كجكد فركؽ في المككف االنفعالي لصالح طمبة الكميات 20- 18الفئة 

 .االنسانية

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في متغير التكافق النفسي االجتماعي تعزػ - 7
 .لمتغيرؼ السف ك التخصص العممي

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في متغير الذكاء االنفعالي تعزػ لمتغير السف، ك - 8
 .كجكد فركؽ في بعد التعاطف لصالح طمبة الكميات العممية

كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف التكافق النفسي االجتماعي ك االتجاه نحك - 9
 .العنف

 . عدـ كجكد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء االنفعالي ك االتجاه نحك العنف- 10

 :   ك بناء عمى ىذه النتائج يمكف إدراج مجمكعة مف التكصيات ك االقتراحات

 .ضركرة الكعي بحقيقة ىذه الظاىرة ك مخاطرىا عمى األفراد ك المجتمعات- 

تنمية االتجاىات السمبية أكثر لدػ الذككر مف خبلؿ تحسيسيـ بعكاقب العنف، ك - 
 .إعادة النظر في التنشئة االجتماعية

تنمية ميارات الذكاء االنفعالي أكثر لدػ الطالبات ك تزكيدىف بأساليب التكافق - 
 .السميـ

 .إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ المكضكع ك عمى جميع الفئات- 

 .فحص أثر متغيرات ديمغرافية أخرػ في اتجاىات الطمبة نحك العنف- 
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تدعيـ الجامعة باألخصائييف النفسانييف ك االجتماعييف الذيف يساىمكف في الحد مف - 
 .ىذه الظاىرة

إجراء دراسات أخرػ لتدعيـ أك دحض العبلقة بيف الذكاء االنفعالي ك االتجاه نحك - 
 .العنف

تنشيط البحث العممي، ك ىذا بتنظيـ برامج ك ممتقيات عممية حكؿ العنف، يتـ فييا - 
 .(الحكار ك االتصاؿ)التطرؽ إلى األسس السميمة لمتفاعل االجتماعي 

االبتعاد أك التقميل مف االحتكاؾ بكسائل االعبلـ ك االتصاؿ التي تيدؼ إلى الغزك - 
 .الثقافي ك التقميد العمى

 .إجراء دراسة حكؿ اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك العنف الطبلبي- 

دراسة عبلقة متغيرات سيككلكجية أخرػ لـ تتطرؽ إلييا الدراسة باالتجاه نحك - 
 .العنف
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 01: الممحق رقـ

 اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك العنف: االستبياف المفتكح حكؿ

     تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشف عف طبيعة العبلقة بيف العنف ك بعض المتغيرات 
السيككلكجية، ك لعدـ تكفر أداة قياس، فيذا ما استدعاني لبناء أداة تكشف عف طبيعة 

فأكد أف تساعدني برأيؾ في ىذا المكضكع مف خبلؿ . اتجاىات الطمبة نحك العنف
 : اإلجابة عمى األسئمة التالية

 :  التخصص:                             السف:                    الجنس

 ماذا تعرؼ عف العنف؟- 1س 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................  

  ما ىي أنكاع العنف التي تكجد في الكسط الجامعي؟– 2س 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

............ 

ما ىك رأيؾ في الشخص العنيف؟- 3س   
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................  

ما ىي أىـ صفات ك خصائص الشخص العنيف؟- 4س   
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................  

كيف يؤثر العنف في المجتمع؟- 5س   
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................  
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02: الممحق رقـ  

 الصكرة األكلية لمقياس االتجاىات نحك العنف

- برغكتي تكفيق–إعداد   

 :التعميمات

: أخي الطالب، أختي الطالبة

   فيما يمي مجمكعة مف العبارات التي تصف المكاقف ك التصكرات المختمفة حكؿ 
. مكضكع العنف، فقد تتفق مع بعض ىذه المكاقف ك قد تختمف مع بعضيا اآلخر

 مف عدد مف العبارات ك المطمكب أف تقرأ كل عبارة بدقة تامة ك المقياسيتككف ىذا * 
غير )، (حيادؼ )، (مكافق)، (مكافق جدا)أف تجيب عنيا، ك لكل عبارة خمس إجابات 

أماـ اإلجابة التي تعبر عف  (x)، ك عميؾ كضع عبلمة (غير مكافق جدا)، (مكافق
. رأيؾ

. المطمكب أف تككف إجابتؾ معبرة عما تشعر بو، أك تقـك بو مف استجابات* 

ال تكجد إجابة صحيحة أك إجابة خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ىي التي تنطبق * 
. عميؾ

. أجب عف كل العبارات، ك ال تترؾ عبارة بدكف إجابة عمييا* 

 التي ستدلكف بيا لف تستخدـ في غير أغراض البحث اإلجابات    مع التأكيد أف كل 
.    العممي

 ال تقيس تقيس العبػػػػػػػػػارات الرقـ المحكر

   .أسٜ أْ اٌؼٕف ٠شزذ اٌّدزّغ 01 

   .أسٜ أْ اٌؼٕف صٍٛن ِؼبد ٌٍّدزّغ 02
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: المحكر األكؿ

 المككف المعرفي

   .اٌشخض اٌؼ١ٕف أضبْ غ١ش صٛٞ 03

   .أسٜ أْ اٌؼٕف ٠ؤدٞ إٌٝ أزٙبن حمٛق ا٢خش٠ٓ 04

   .ِٓ ٠حزشَ د٠ٕٗ ال ٠زؼذٜ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ 05

   .أػزمذ أْ اٌؼٕف صٍٛن حؼبسٞ 06

   .أسٜ أْ اٌؼٕف رؼذٞ ػٍٝ أػشاع إٌبس 07

   .أػزمذ أْ ِّبسصخ اٌؼٕف ٌٗ ِجشسارٗ 08

   .اٌؼٕف ِٓ األِٛس اٌزٟ ٠حشِٙب اٌذ٠ٓ 09

   .ال ٠دذ ِّبسس اٌؼٕف طؼٛثبد فٟ ِٛاخٙخ ِشىالرٗ 10

   .أػزمذ أْ اٌؼٕف ٠ٍحك اٌؼشس ثب٢خش٠ٓ 11

   .اٌشخض اٌؼ١ٕف شخض غ١ش ِزٛافك 12

   .أػزجش ِّبسصخ اٌؼٕف اخز١بس شخظٟ ٌىً فشد 13

   .أػزمذ أْ اٌؼٕف صٍٛن رزٌٛذ ػٕٗ أػشاس صٍج١خ 14

   .ِٓ اٌضًٙ اٌزؼبًِ ِغ اٌشخض اٌؼ١ٕف 15

   .أسٜ أْ اٌؼٕف خشٚج ػٓ ل١ُ اٌّدزّغ ٚ ِؼب١٠شٖ 16

   .أسٜ أْ اٌؼٕف صٍٛن شبر 17

   .أسٜ أْ اٌؼٕف ٠ٌٛذ اٌحمذ ٚ اٌىشا١٘خ 18

   .أػزمذ أْ اٌشخض اٌؼ١ٕف ال ٠ضزط١غ ِٛاخٙخ اٌظؼبة 19

   .أخطبس اٌؼٕف ػٍٝ اٌّدزّغ ِجبٌغ ف١ٙب 20

   .أسٜ أْ اٌشخض اٌؼ١ٕف غ١ش لبدس ػٍٝ اٌزٛافك ِغ رارٗ 21

.................................. .................................................................:مبلحظات كاقتراحات

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
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   .أشؼش ثبٌٕفٛس اردبٖ اٌشخض اٌؼ١ٕف 22

   .أشؼش أْ اٌؼٕف ال ٠دٍت إال اٌّشبوً ٌظبحجٗ 23

   .أشؼش أْ اٌشخض اٌؼ١ٕف ٠ؼ١ش ػغٛؽبد 24

   .ِّبسصخ اٌؼٕف ٠شؼش طبحجٗ ثبٌمٛح 25

   .أشؼش ثبألصف ػٕذِب أصّغ ػٓ شخض ٠ّبسس اٌؼٕف 26

   .ال ٠شؼش اٌشخض اٌؼ١ٕف ثبٌٕذَ 27

   .أشؼش أْ اٌشخض اٌؼ١ٕف ٠ؼبٟٔ ِشبوً فٟ ح١برٗ 28

   .٠ؤصفٕٟ اصزثّبس ؽبلخ اٌفشد فٟ اٌؼٕف 29

   .اٌشخض اٌؼ١ٕف ال ٠فىش إال فٟ سغجبرٗ ٚ ِظبٌحٗ 30

   .أشفك ػٍٝ اٌشخض اٌؼ١ٕف 31

   .أشؼش ثبٌؼ١ك ػٕذِب أصّغ ػجبساد ص١ئخ 32

   .أصزّزغ ػٕذِب ٠زشبخش ا٢خشْٚ 33

   .افزؼبي اٌّمبٌت اٌّزػدخ أِش ِضً 34

   .ال ٠ؼب٠مٕٟ إثبسح إشبػخ ص١ئخ حٛي ا٢خش٠ٓ 35

   .ثؼغ ا٢شخبص ٠ضزحمْٛ أْ رضٟء إ١ٌُٙ 36

   .أشؼش أْ اٌشخض اٌؼ١ٕف ػح١خ 37

   .أخشٝ أْ ٠زداد أزشبس اٌؼٕف 38

   .أشؼش أْ اٌؼٕف ِفىه ٌٍّدزّغ 39

   .أشؼش أْ اٌؼٕف ِخبؽشح 40

   .أخشٝ أْ ٠ذفغ اإلحجبؽ اٌفشد إٌٝ ِّبسصخ اٌؼٕف 41

   .إْ ِٓ ٠ّبسس اٌؼٕف ٠ؤرٞ ا٢خش٠ٓ 42

.................................. .................................................................:مبلحظات كاقتراحات



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

: المحكر الثالث
 المككف السمككي

   .أفؼً أْ ٠ىْٛ أطذلبئٟ ِّٓ ٠ّبسس اٌؼٕف 43

   .ال ػشس ػٍٝ اإلؽالق أْ ٠ٍدأ اٌفشد إٌٝ اٌؼٕف ألخز حمٗ 44

   .أدخً فٟ ِٕبلشبد حبدح ِغ اٌز٠ٓ ٠خزٍفْٛ ِؼٟ فٟ اٌشأٞ 45

   .٠دت أْ رضبُ٘ ٚصبئً اإلػالَ فٟ اٌزحز٠ش ِٓ ػٛالت اٌؼٕف 46

   .ٌىٟ أدافغ ػٓ ِٛلفٟ ألَٛ ثبٌٙدَٛ أٚال ػٍٝ ِٓ ٠ٛاخٕٟٙ 47

   .أفؼً أْ أصزخذَ اٌؼشة ٌٍشد ػٍٝ ِٓ ٠ضزفزٟٔ 48

   .أػزمذ أْ اٌطش٠مخ اٌد١ذح ٌشد االػزجبس ٟ٘ اٌّؼبسثخ 49

   .أػزجش ٔفضٟ شخظ١خ ػ١ٕفخ 50

   .١ٌش ِٓ ٚاخجٟ أْ أصبُ٘ فٟ اٌزحز٠ش ِٓ ػٛالت اٌؼٕف 51

   .أػزمذ أْ اٌطش٠مخ اٌد١ذح ٌشد االػزجبس ٟ٘ اٌشزُ 52

   .أحزمش أفىبس ا٢خش٠ٓ ٚ أػزجش٘ب ربفٙخ 53

   .ِٓ ٠ضجٕٟ أخشذ ِشبػشٖ ثطش٠مخ ِّبثٍخ 54

   .أسٜ أْ اٌؼشة ٚص١ٍخ أفشع ف١ٙب احزشاِٟ 55

   .أسصُ اٌز٠ٓ أخزٍف ِؼُٙ ثأشىبي وبس٠ىبر١ش٠خ 56

   .أصزخذَ األٌفبظ غ١ش اٌّٙزثخ 57

   .أٌدأ ٌٍزىض١ش ػٕذ االخزالف فٟ اٌشأٞ ِغ ا٢خش٠ٓ 58

   .ِٓ ٠ّبسس اٌؼٕف ال ٠ضزحك اٌؼمٛثخ 59

   .لذ أِبسس اٌؼٕف إرا اػطشرٕٟ اٌظشٚف 60

   .لذ أٔزّٟ إٌٝ خّؼ١خ ٌّحبسثخ اٌؼٕف 61

   .أصزٙزئ ِٓ اٌز٠ٓ أخزٍف ِؼُٙ 62

   .رزضُ ػاللبرٟ ثبٌزٛرش فٟ أغٍت األٚلبد 63
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03: الممحق رقـ  

 طمب تحكيـ مقياس االتجاىات نحك العنف بعد عرضو عمى المشرؼ

- برغكتي تكفيق–إعداد   

 قسـ العمـك االجتماعية

بسكرة- جامعة دمحم خيضر   

 طمب تحكيـ المقياس: المكضكع

 :أستاذؼ الفاضل، أستاذتي الفاضمة

 ..   بعد التحية الطيبة ك السبلـ

     في إطار التحضير إلنجاز أطركحة لنيل شيادة دكتكراه العمـك في عمـ النفس 
عبلقة بعض المتغيرات السيككلكجية باتجاىات الطمبة : "اإلجتماعي، تحت عنكاف

دراسة ميدانية بجامعة الحاج لخضر باتنة، نتقدـ إلى " الجامعييف نحك ظاىرة العنف
بندا تنتمي إلى مككنات  (57)سيادتكـ بفقرات مقياس االتجاه نحك العنف، المتككف مف 

          :االتجاه الثبلث كالتالي

بندا تتعمق بمعتقدات الطالب ك أفكاره ك  (17)ك يتضمف : المككف المعرفي- 1
 .تصكراتو عف مكضكع العنف

بندا تعبر عف انفعاالت ك مشاعر الطمبة  (21) ك يتضمف :المككف االنفعالي- 2
 .اتجاه مكضكع العنف

بندا تمثل استعداد الطالب لمقياـ بأفعاؿ ك  (19)ك يتضمف : المككف السمككي- 3
 .سمككات ايجابية أك سمبية اتجاه ظاىرة العنف
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ك يتمثل .  ك عميو نرجك منكـ تقكيـ ىذه األداة ك تعديميا إف تطمب األمر ذلؾ  
 :المطمكب فيما يمي

 .كضكح التعميمات- 

 .كفاية البنكد- 

 .انتماء البنكد لممحاكر المحددة- 

 .سبلمة الصياغة المغكية لمبنكد- 

 .اقتراح بنكد مبلئمة لمدراسة- 

 :بيانات األستاذ المحكـ

      ..........................................................................................:اسـ كلقػػػػب األستاذ

.................................................:القسـ....................................................... :الجامعة  

  ...........................................:التخصص........................................... :الدرجة العممية

 :التعميمات- 1

 :أخي الطالب، أختي الطالبة

   فيما يمي مجمكعة مف العبارات التي تصف المكاقف ك التصكرات المختمفة حكؿ 
 .مكضكع العنف، فقد تتفق مع بعض ىذه المكاقف ك قد تختمف مع بعضيا اآلخر

يتككف ىذا المقياس مف عدد مف العبارات ك المطمكب أف تقرأ كل عبارة بدقة تامة ك * 
غير )، (حيادؼ )، (مكافق)، (مكافق جدا)أف تجيب عنيا، ك لكل عبارة خمس إجابات 

أماـ اإلجابة التي تعبر عف ( x )، ك عميؾ كضع عبلمة(غير مكافق جدا)، (مكافق
 .رأيؾ

 .المطمكب أف تككف إجابتؾ معبرة عما تشعر بو، أك تقـك بو مف استجابات* 
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ال تكجد إجابة صحيحة أك إجابة خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ىي التي تنطبق * 
 .عميؾ

 .أجب عف كل العبارات، ك ال تترؾ عبارة بدكف إجابة عمييا* 

    مع التأكيد أف كل اإلجابات التي ستدلكف بيا لف تستخدـ في غير أغراض البحث 
 .   العممي

 

 

 التعميمات

 ماذا تقترح؟ غير كاضحة كاضحة

   

 :البدائل- 2

 :الخماسي عمى النحك التالي" ليكرت"ستككف البدائل بمقياس 

 .مكافق جدا، مكافق، حيادؼ، غير مكافق، غير مكافق جدا- 

 

 

 عدد البدائل

 ماذا تقترح؟ غير مناسب مناسب

   

 :انتماء البنكد لممحاكر المحددة- 3

 ال تقيس تقيس العبػػػػػػػػػارات الرقـ المحكر

   .العنف يشتت المجتمع 01 
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 :المحكر األكؿ

 المككف المعرفي

   .العنف سمكؾ مضاد لممجتمع 02

   .الشخص العنيف انساف غير سكؼ  03

   .العنف يؤدؼ إلى انتياؾ حقكؽ اآلخريف 04

   .مف يحتـر دينو ال يتعدػ عمى اآلخريف 05

   .العنف تعدؼ عمى أعراض الناس 06

   .لمعنف أسباب ك مبررات 07

   .العنف مف األمكر التي يحرميا الديف 08

   .ال يجد ممارس العنف صعكبات في مكاجية مشكبلتو 09

   .الشخص العنيف شخص غير متكافق 10

   .أعتبر ممارسة العنف اختيار شخصي لكل فرد 11

   .العنف سمكؾ تتكلد عنو أضرار سمبية 12

   .مف السيل التعامل مع الشخص العنيف 13

   .العنف خركج عف قيـ المجتمع ك معاييره 14

   .يكلد العنف الحقد ك الكراىية بيف أفراد المجتمع 15

   .أعتقد أف الشخص العنيف ال يستطيع مكاجية الصعاب 16

   .أرػ أف الشخص العنيف غير قادر عمى التكافق مع ذاتو 17

 ...................................................................................................:مبلحظات كاقتراحات
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   .أنفر مف الشخص العنيف 18 
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: المحكر الثاني
 المككف االنفعالي

   .يجمب إال المشاكل لصاحبو العنف ال 19

   .الشخص العنيف يعيش ضغكطات 20

   .ممارسة العنف يشعر صاحبو بالقكة 21

   .أتأسف عندما أسمع عف شخص يمارس العنف 22

   .الشخص العنيف ال يؤنبو الضمير 23

   .أشعر أف الشخص العنيف يعاني مشاكل في حياتو 24

   .يؤسفني استثمار طاقة الفرد في العنف 25

   .الشخص العنيف ال يفكر إال في رغباتو ك مصالحو 26

   .الشخص العنيف محل شفقة 27

   .أشعر بالضيق عندما أسمع عبارات سيئة 28

   .أستمتع عندما يتشاجر اآلخركف  29

   .افتعاؿ المقالب المزعجة أمر مسل 30

   .ال يضايقني إثارة إشاعة سيئة حكؿ اآلخريف 31

   . يستحقكف أف تسيء إلييـاألشخاصبعض  32

   .أشعر أف الشخص العنيف ضحية مجتمع 33

   .انتشار العنف أمر مقمق 34

   .أشعر أف العنف مفكؾ لممجتمع 35

   .أشعر أف العنف مخاطرة 36

   .يدفع اإلحباط الفرد إلى ممارسة العنف 37
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   .إْ ِٓ ٠ّبسس اٌؼٕف ٠ؤرٞ ا٢خش٠ٓ 38
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: المحكر الثالث
 المككف السمككي

   .أفضل أف يككف أصدقائي ممف يمارس العنف 39

ال ضرر عمى اإلطبلؽ أف يمجأ الفرد إلى العنف ألخذ  40
 .حقو

  

أدخل في مناقشات حادة مع الذيف يختمفكف معي في  41
 .الرأؼ

  

   .لكي أدافع عف مكقفي أقكـ باليجـك أكال عمى مف يكاجيني 42

   .أفضل أف أستخدـ الضرب لمرد عمى مف يستفزني 43

   .أعتقد أف الطريقة الجيدة لرد االعتبار ىي المشاجرة 44

   .أعتبر نفسي شخص عنيف 45

   .ليس مف كاجبي أف أساىـ في التحذير مف عكاقب العنف 46

   .أعتقد أف الطريقة الجيدة لرد االعتبار ىي الشتـ 47

   .أحتقر أفكار اآلخريف ك أعتبرىا تافية 48

   .مف يسبني أجرح مشاعره بطريقة مماثمة 49

   .أرػ أف العنف كسيمة أفرض فييا احترامي 50

   .أستخدـ األلفاظ غير الميذبة 51

   .ألجأ لمتكسير عند االختبلؼ في الرأؼ مع اآلخريف 52

   .مف يمارس العنف ال يستحق العقكبة 53
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   .قد أمارس العنف إذا اضطرتني الظركؼ 54

   .قد أنتمي إلى جمعية لمحاربة العنف 55

   . مف الذيف أختمف معيـأستيزغ  56

   .تتسـ عبلقاتي بالتكتر في أغمب األكقات 57
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 04: ممحق رقـ

 مقياس االتجاىات نحك العنف

 الصكرة األكلية بعد التحكيـ

 مقياس اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك العنف

 برغكتي تكفيق: إعداد

 :التعميمات

 :أخي الطالب، أختي الطالبة

فيما يمي مجمكعة مف العبارات التي تصف المكاقف ك التصكرات المختمفة حكؿ    
. مكضكع العنف، فقد تتفق مع بعض ىذه العبارات ك قد تختمف مع بعضيا اآلخر

 مف عدد مف العبارات ك المطمكب أف تقرأ كل عبارة بدقة تامة ك المقياسيتككف ىذا * 
غير )، (حيادؼ )، (مكافق)، (مكافق جدا)أف تجيب عنيا، ك لكل عبارة خمس إجابات 

أماـ اإلجابة التي تعبر عف  (x)، ك عميؾ كضع عبلمة (غير مكافق جدا)، (مكافق
. رأيؾ

. المطمكب أف تككف إجابتؾ معبرة عما تشعر بو، أك تقـك بو مف استجابات* 

تكجد إجابة صحيحة أك إجابة خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ىي التي تنطبق ال * 
. عميؾ

. يرجى اإلجابة عف كل العبارات، ك عدـ ترؾ عبارة بدكف إجابة عمييا* 

 التي سكؼ تقدمكنيا سرية ك ال تستعمل إال في أغراض اإلجاباتمع التأكيد أف كل * 
.    البحث العممي

نشكر لكـ حسف تعاكنكـ 
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مكافق  العبػػػػػػػػػارات الرقـ
 جدا

غير  حيادي مكافق
 مكافق

غير 
 مكافق جدا

      .العنف يسيء لممجتمع 01

      .الشخص العنيف غير سكؼ  02

      .العنف يؤدؼ إلى انتياؾ حقكؽ اآلخريف 03

      .مف يحتـر دينو ال يتعدػ عمى اآلخريف 04

      .العنف اعتداء عمى أعراض الناس 05

      .أعتقد أنو عمى رجاؿ الديف تحريـ العنف 06

      .أرػ أف العنف يساعد عمى حل المشكبلت 07

      .الشخص العنيف غير منسجـ مع نفسو 08

      .أعتبر ممارسة العنف اختيار شخصي لكل فرد 09

      .العنف سمكؾ تنتج عنو أضرار سمبية 10

      .مف الصعب التعامل مع الشخص العنيف 11

      .العنف خركج عف قيـ المجتمع 12

      .العنف يسبب الحقد ك الكراىية 13

أرػ أف الشخص العنيف شخص يحل مشكبلتو عف  14
 .طريق العنف

     

      .الشخص الذؼ يمارس العنف غير متكافق نفسيا 15

      .أنفر مف الشخص العنيف 16

      .العنف يمنح صاحبو شعكرا بالقكة 17
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      .أتأسف عمى األشخاص الذيف يمارسكف العنف 18

      .أشعر أف الشخص العنيف يعاني مشاكل نفسية 19

      .يؤسفني استثمار طاقة الفرد في العنف 20

أشعر أف الشخص العنيف أناني يفضل مصالحو  21
 .الشخصية

     

      .أشعر بالشفقة عمى الشخص العنيف 22

      .يضايقني سماع العبارات السيئة 23

      .أجد متعة في مشاىدة أفبلـ العنف 24

      .افتعاؿ المقالب المزعجة يسميني 25

      .ال يضايقني إثارة إشاعة سيئة حكؿ اآلخريف 26

      .بعض األشخاص يستحقكف أف تسيء إلييـ 27

      .أشعر أف الشخص العنيف ضحية اآلخريف 28

      .انتشار العنف أمر مقمق 29

      .يمجأ الفرد إلى العنف ألخذ حقو 30

      .أحتقر األشخاص الذيف يختمفكف معي في الرأؼ 31

لكي أدافع عف مكقفي أقـك أكال باليجكـ عمى مف  32
. يكاجيني

     

     . أستخدـ الضرب لمرد عمى مف يستفزني 33

     . العنف طريقة مناسبة لرد االعتبار 34

     . أنا شخص عنيف 35
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     . مكاجية العنف مسؤكلية فردية ك اجتماعية 36

     . الشتـ كسيمة جيدة لرد االعتبار 37

     . عندما ال تعجبني فكرة ما فإنني أعبر عف تفاىتيا 38

     . أجرح  مشاعر مف يسبني بأسمكب مماثل 39

     . بالعنف أفرض احترامي 40

     . أستخدـ األلفاظ غير الميذبة 41

     . ألجأ لمتكسير عند االختبلؼ في الرأؼ مع اآلخريف 42

     . أمارس العنف إذا اضطرتني الظركؼ 43

     . ال مانع مف االنتماء إلى جمعية لمحاربة العنف 44

     .  مف الذيف أختمف معيـأستيزغ  45

     . تتسـ عبلقاتي بالتكتر في أغمب األحياف 46

 

 

 

 

 

 

 

 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

 05: ممحق رقـ

 مقياس االتجاىات نحك العنف

 الصكرة النيائية

: التعميمات

: أخي الطالب، أختي الطالبة

   فيما يمي مجمكعة مف العبارات التي تصف المكاقف ك التصكرات المختمفة حكؿ 
. مكضكع العنف، فقد تتفق مع بعض ىذه العبارات ك قد تختمف مع بعضيا اآلخر

 مف عدد مف العبارات ك المطمكب أف تقرأ كل عبارة بدقة تامة ك المقياسيتككف ىذا * 
غير )، (حيادؼ )، (مكافق)، (مكافق جدا)أف تجيب عنيا، ك لكل عبارة خمس إجابات 

أماـ اإلجابة التي تعبر عف  (x)، ك عميؾ كضع عبلمة (غير مكافق جدا)، (مكافق
. رأيؾ

. المطمكب أف تككف إجابتؾ معبرة عما تشعر بو، أك تقـك بو مف استجابات* 

ال تكجد إجابة صحيحة أك إجابة خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ىي التي تنطبق * 
. عميؾ

. يرجى اإلجابة عف كل العبارات، ك عدـ ترؾ عبارة بدكف إجابة عمييا* 

مع التأكيد أف كل اإلجابات التي سكؼ تقدمكنيا سرية ك ال تستعمل إال في أغراض * 
.    البحث العممي

 نشكر لكـ حسف تعاكنكـ
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مكافق  العبػػػػػػػػػارات الرقـ
 جدا

غير  حيادي مكافق
 مكافق

غير 
 مكافق جدا

      .الشخص العنيف غير سكؼ  01

      .يؤسفني استثمار طاقة الفرد في العنف 02

لكي أدافع عف مكقفي أقـك أكال باليجكـ عمى مف  03
. يكاجيني

     

      .العنف يؤدؼ إلى انتياؾ حقكؽ اآلخريف 04

      .أشعر بالشفقة عمى الشخص العنيف 05

      .أستخدـ الضرب لمرد عمى مف يستفزني 06

      .مف يحتـر دينو ال يتعدػ عمى اآلخريف 07

أشعر أف الشخص العنيف أناني يفضل مصالحو  08
 .الشخصية

     

      .العنف طريقة مناسبة لرد االعتبار 09

      .العنف اعتداء عمى أعراض الناس 10

      .أجد متعة في مشاىدة أفبلـ العنف 11

     . أنا شخص عنيف 12

     . أرػ أف العنف يساعد عمى حل المشكبلت 13

      .افتعاؿ المقالب المزعجة يسميني 14

     . الشتـ كسيمة جيدة لرد االعتبار 15

      .الشخص العنيف غير منسجـ مع نفسو 16
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      .ال يضايقني إثارة إشاعة سيئة حكؿ اآلخريف 17

     . عندما ال تعجبني فكرة ما فإنني أعبر عف تفاىتيا 18

      .العنف سمكؾ تنتج عنو أضرار سمبية 19

      .بعض األشخاص يستحقكف أف تسيء إلييـ 20

     . أجرح  مشاعر مف يسبني بأسمكب مماثل 21

      .مف الصعب التعامل مع الشخص العنيف 22

      .أشعر أف الشخص العنيف ضحية اآلخريف 23

     . بالعنف أفرض احترامي 24

     . العنف خركج عف قيـ المجتمع 25

     . ألجأ لمتكسير عند االختبلؼ في الرأؼ مع اآلخريف 26

     . العنف يسبب الحقد ك الكراىية 27

     . أمارس العنف إذا اضطرتني الظركؼ 28

     . الشخص الذؼ يمارس العنف غير متكافق نفسيا 29

     .  مف الذيف أختمف معيـأستيزغ  30

     . تتسـ عبلقاتي بالتكتر في أغمب األحياف 31
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 06: ممحق رقـ

 النفسي االجتماعي التكافق اختبار

  بل.ـ.كىي: إعداد السيككلكجي األمريكي

 دمحم عثماف نجاتي: تعريب السيككلكجي المصري 

:تعميمات  

، ك عندما تككف  ىك كصف سمككؾ كمشاعرؾ اتجاه نفسؾاالختباراليدؼ مف ىذا   
 .في المكاقف االجتماعية

المطمكب أف تككف إجابتؾ معبرة عما تشعر بو، أك تقـك بو مف استجابات في * 
. المكاقف المختمفة التي تعبر عنيا ىذه األسئمة

. إجابة خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ىي التي تنطبق عميؾ ال تكجد إجابة صحيحة ك* 

. أجب عف كل العبارات، كال تترؾ عبارة بدكف اإلجابة عمييا* 

 الرقـ العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات كثيرا قميبل ال

 التكافق النفسي

أشعر بالخكؼ إذا اضطررت إلى مقابمة الطبيب بسبب مرض    
.ما  

01 

.تمر عمي فترات أشعر فييا بالضيق ك الضجر     02 

.أصاب بالخكؼ غير المبرر مف مقابمة األطباء     03 

.األصكات غير الطبيعية تثير اليمع في نفسي     04 

.دائما ما أشعر بالحزف الشديد     05 
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.إحساسي بالنقص دائما عالي     06 

.أشعر بالكحدة حتى ك لك كنت مع الناس     07 

.أنا سريع البكاء     08 

.يؤلمني أف الناس دائما يعممكف ما يدكر في ذىني     09 

.أخاؼ مف رؤية الثعباف أك حتى التفكير فيو     10 

.أغضب بعنف     11 

.أتسرع في أحكامي عمى اآلخريف     12 

.أخاؼ مف النـك كحدؼ     13 

.كل الناس يركزكف عمى تحركاتي     14 

أصاب بالفشل دكف أف يككف ذلؾ راجعا إلى أخطاء كقعت مني    
.شخصيا  

15 

.يثير البرؽ ك الرعد الخكؼ في نفسي     16 

.أعتقد أف االقتراب مف اآلخريف ليس لو قيمة     17 

.تضعف ىمتي بسيكلة     18 

.أشعر بالنفكر مف اآلخريف     19 

يراكدني شعكر بالخكؼ مف أني سأسقط أك أقفز حينما أككف في    
.مكاف مرتفع  

20 

.أشعر بالتعاسة     21 

.أبغض نفسي دائما     22 

.أجتيد   دائما في خدمة المجتمع     23 
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.يراكدني الشعكر بالنقص     24 

.دائما يتحاشى الناس مقابمتي     25 

.يجرح شعكرؼ بسيكلة     26 

.ؼ ك يركزكف عميفأشعر كأف الناس يبلحظكف      27 

.يضايقني شعكر مف أف الناس يقرؤكف أفكارؼ      28 

 التكافق االجتماعي

 01 .ىل تشعر بالضيق لمجرد كجكدؾ مع جماعة مف الناس   

 02 .إذا كنت في حفمة ما، ىل تستطيع مقابمة أشخاص ىاميف فييا   

ىل تتجنب أف تتكلى مسؤكلية تقديـ الناس إلى بعضيـ البعض    
 .في الحفبلت

03 

ىل تجد صعكبة كبيرة في أف تقكؿ شيئا أثناء كجكدؾ مع    
 .جماعة ما

04 

 05 .ىل تجد صعكبة في إثارة المرح في حفمة ما   

ىل تشعر بالحرج في أف تدخل إلى اجتماع عاـ بعد أف يككف    
 .خذ مكانوأكل كاحد قد 

06 

ىل تجد صعكبة في الكقكؼ أماـ اآلخريف لتتكمـ في مكضكع    
 .ما

07 

 ىل تجد صعكبة في أف تتحدث مع ،عندما تككف في حافمة   
 .الركاب

08 

 09 .ىل يصعب عميؾ أف تطمب مف اآلخريف أف يساعدكؾ   

ىل يصعب عميؾ التعبير عف رأيؾ في نقاش مع أشخاص ال     10 
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 . تعرفيـ

ىل ترتبؾ إذا اضطررت إلى اقتراح فكرة لتبدأ بيا المناقشة مع    
 .مجمكعة مف الناس

11 

ىل تتجنب أف تككف مسؤكال عمى أفراد آخريف أك تشرؼ عمى    
 .أعماليـ

12 

ىل تجد صعكبة في بدء الحديث مع شخص تعرفت عميو ألكؿ    
 . مرة

13 

ىل تجد صعكبة في اإلجابة عف سؤاؿ ما أماـ اآلخريف حتى ك    
 .لك كنت تعرؼ اإلجابة عنو

14 

ىل تجد صعكبة في أف تككف عبلقات صداقة مع أفراد مف    
 .الجنس األخر

15 

إذا كنت ضيفا في حفمة عشاء ىامة، ىل تجد صعكبة في أف    
 .تطمب مف الذيف معؾ أف يناكلكؾ بعض األشياء فكؽ المائدة

16 

 17 .ىل تتجنب الظيكر في تجمعات عامة   

 18 .ىل تجد صعكبة في التحدث أماـ الجماىير   

ىل تشعر بالحرج في الحفبلت العامة التي تضطر فييا إلى    
 .االختبلط بأفراد مف الجنس اآلخر

19 

إذا أردت شيئا مف شخص ال تعرفو جيدا، ىل تفضل أف تكتب    
 .لو بذلؾ عمى أف تذىب إليو لتطمب منو ما تريده شخصيا

20 

ىل ترتبؾ عندما تكجد مع أشخاص تككف شديد اإلعجاب بيـ    
 .كلكنؾ ال تعرفيـ معرفة جيدة

21 

ىل تتجنب أف تتكلى الرئاسة في بعض األعماؿ أك الميمات    
 .االجتماعية

22 
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 23 .ىل تقكـ مرات بعبكر الطريق لتتجنب مقابمة شخص ما   

إذا حضرت إلى اجتماع ما متأخرا ىل تفضل الكقكؼ أك    
 .مغادرة االجتماع عمى الجمكس في مقعد أمامي

24 

 25 .ىل يصعب عميؾ أف تكسب أصدقاء جددا   

 26 .ىل تككف ميمشا كمنعزال في الحفبلت العامة   

ىل تميل إلى أف يككف لديؾ عدد قميل مف األصدقاء المقربيف    
جدا أكثر مما تميل إلى أف تعرؼ عددا كبيرا مف األفراد معرفة 

 .سطحية

27 

ىل تشعر بالحرج إذا  عندما تككف مع مجمكعة مف األفراد،   
 .كنت مضطرا إلى االستئذاف لبلنصراؼ

28 

ىل تميل إلى البقاء في مؤخرة الصفكؼ أك عمى اليامش في    
 .الحفبلت االجتماعية

29 

 30 .ىل يزعجؾ أف يناديؾ شخص ما لمتحدث في اجتماع ىاـ   

 31 .ىل تجد صعكبة في أف تبدأ الحديث مع شخص غريب   

ىل تفضل عدـ المشاركة في الميرجانات كالحفبلت العامة    
 .المبيجة

32 

 33 .ىل ترتبؾ عندما تقـك بالتسميع أك باإللقاء أماـ جماعة ما   

 34 .ىل تتردد في إلقاء كممة أك خطاب أماـ اآلخريف   

 مف جماعة بيا يكجد ما حجرة إلى منفردا الدخكؿ في تتردد ىل   
 .يتحدثكف  األفراد

35 
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07: ممحق رقـ  

 مقياس الذكاء االنفعالي

أحمد العمكاف: إعداد  

:   تعميمات  

   فيما يمي مجمكعة مف السمككيات الحياتية التي يتفاعل بيا كل منا مع أحداث الحياة 
.         المختمفة ك التي تعتبر ميارات ك فنكف الحياة التي يفضميا كل منا بدرجة ما  

.اقرأ كل عبارة بدقة ك حدد االختيار المناسب*   

.يرجى اإلجابة عف كل العبارات، ك عدـ ترؾ عبارة بدكف إجابة عمييا*   

ال تكجد إجابة صحيحة أك إجابة خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ىي التي تنطبق * 
 .عميؾ

 الرقـ العػبػػػػػػػػػػػػػػػػػارات دائما عادة أحيانا نادرا أبدا

.أستمتع عند قيامي بانجاز ميمة ما       01 

.يسيل عمي التعبير عف مشاعرؼ تجاه اآلخريف       02 

.أستطيع إدراؾ مشاعرؼ الصادقة       03 

.أستطيع إنجاز أعمالي بنشاط ك تركيز عالي       04 

.أتحمى بالصبر إذا لـ أحقق نتائج سريعة       05 

.أستطيع تحقيق النجاح تحت الضغكط       06 

.أعتبر نفسي مسؤكال عف مشاعرؼ        07 

.أنا حساس لما يحتاجو اآلخركف        08 
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.لدؼ القدرة عمى اكتشاؼ أحاسيس أصدقائي       09 

.أنا شخص متعاكف        10 

.يصعب عمي التحدث مع الغرباء       11 

.لدؼ القدرة في التأثير عمى اآلخريف       12 

.بناء الصداقات أمر ميـ بالنسبة لي       13 

.أفيـ مشاعر األفراد المحيطيف بي جيدا       14 

.أستطيع إدراؾ مشاعر اآلخريف دكف أف يخبركني بيا       15 

.أستطيع أف أتحدث بسيكلة عف مشاعرؼ        16 

.أتحكـ في مشاعرؼ الخاصة، لكي يككف عممي كما أريد       17 

.أغضب بسيكلة       18 

.أدرؾ أف لدؼ مشاعر رقيقة       19 

.لدػ القدرة عمى معرفة صفاتي اإليجابية       20 

.لدؼ فيـ جيد لبلنفعاالت       21 

.لدؼ فيـ حقيقي بما أشعر       22 

.أدرؾ مشاعرؼ في تعاممي مع اآلخريف بدقة كما ىي فعبل       23 

.أستطيع أف أنحي عكاطفي جيدا عندما أقـك بإنجاز أعمالي       24 

عندما أقرر إنجاز أعمالي فإنني أبدأ بالعقبات التي تحكؿ بيني ك      
.بينيا  

25 

.أعتبر نفسي مكضع ثقة مف اآلخريف       26 

.لدؼ قدرة في التأثير عمى اآلخريف       27 
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.أشعر أنني طيب مع اآلخريف       28 

.أجامل اآلخريف عندما يستحقكف ذلؾ       29 

.لدؼ القدرة عمى معرفة انفعاالت أصدقائي مف سمككاتيـ       30 

.أتأثر بردكد أفعاؿ اآلخريف       31 

.أتصف باليدكء في تعاممي مع اآلخريف       32 

.أستطيع اإلحساس بنبض الجماعة ك المشاعر غير المنطكقة       33 

لدػ القدرة عمى االنتباه لممؤشرات الدقيقة التي تدؿ عمى مشاعر      
.الشخص اآلخر  

34 

.أستطيع احتكاء مشاعر اإلجياد التي تعكؽ أداء أعمالي       35 

.لدؼ القدرة عمى معرفة فيما إذا كاف أحد أصدقائي غير سعيد       36 

.أحاكؿ فيـ أصدقائي مف خبلؿ تفيـ رؤيتيـ لؤلشياء       37 

.أغضب مف األسئمة المحرجة المكجية مف اآلخريف       38 

لدؼ القدرة عمى فيـ اإلشارات االجتماعية التي تصدر مف      
.                                                      اآلخريف  

39 

.أستمتع بصحبة األشخاص اآلخريف       40 

.أستطيع مشاركة اآلخريف في أحاديث تخصيـ       41 
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 08: ممحق رقـ

 قائمة األساتذة المحكميف لمقياس اإلتجاىات نحك العنف

 االختصاص الجامعة الدرجة العممية اسـ األستاذ

 اإلرشاد النفسي جامعة باتنة دكتكراه يكسفي حدة

 إرشاد ك صحة نفسية 02جامعة الجزائر  دكتكراه إبراىيمي شبمي

 عمـ النفس العيادؼ جامعة دمشق دكتكراه سامر جميل رضكاف

 صحة نفسية جامعة المجمعة دكتكراه آؿ رشكد سعد بف دمحم 

 عمـك التربية جامعة باتنة دكتكراه بف عمي راجية

 عمـ النفس العيادؼ جامعة باتنة دكتكراه جار هللا سميماف

 عمـ النفس جامعة العراؽ دكتكراه السامرائي صادؽ

 إرشاد ك عبلج نفسي جامعة الدماـ دكتكراه المطكع عبد العزيز

 صحة نفسية جامعة الخميل دكتكراه كتمك حسف دمحم

 عمـ النفس جامعة بسكرة دكتكراه رابحي إسماعيل

 
 

 

 

 

 

 



 عالقت بعض المتغيراث السيكولوجيت باتجاهاث الطلبت الجامعيين نحو ظاهرة العنف

 

:ممخص  

لقد كاف ىدؼ الدراسة الحالية ىك معرفة عبلقة بعض المتغيرات السيككلكجية   
باتجاىات الطمبة الجامعييف نحك العنف، فضبل عف التعرؼ  (التكافق، الذكاء االنفعالي)

. عمى الفركؽ في ىذه المتغيرات في ضكء متغيرات الجنس، السف، التخصص العممي
االتجاىات، : ك قد تناكلنا في الجانب النظرؼ ك في أربعة فصكؿ متغيرات الدراسة

.                                                   العنف، التكافق، الذكاء االنفعالي  

  لقد قسـ الجانب الميداني إلى فصميف، فالفصل األكؿ تضمف منيج الدراسة، تحديد 
 طالبا، ك التعريف بأدكات الدراسة، ك 478خصائص عينة الدراسة ك التي اشتممت 

أما . األساليب اإلحصائية المستخدمة لئلجابة عمى تساؤالت ك فرضيات الدراسة
ك بينت . الفصل الثاني فاشتمل عرض ك تفسير ك مناقشة النتائج المتكصل إلييا

الدراسة أف اتجاىات طمبة جامعة باتنة نحك العنف تتسـ بالسمبية، إضافة إلى كجكد 
.                              عبلقة دالة إحصائيا بيف التكافق ك االتجاه نحك العنف  

. االتجاىات، العنف، التكافق النفسي االجتماعي، الذكاء االنفعالي:الكممات المفتاحية  

  
Résumé  

    L’objectif de cette étude est de connaitre la relation entre les attitudes des étudiants vers 
la violence et l’adaptation psychosociale et l’intelligence émotionnelle. Nous avons traité la 
partie théorique et en quatre chapitres les variable de l’étude : les attitudes, la violence, 
l’adaptation psychosociale, l’intelligence émotionnelle. 

   La partie pratique a été divisée en deux chapitres ; le premier contient la méthode de 
l’étude, les caractéristique de l’échantillon de l’étude qui contient 478 étudiants, la 
définition par les outils qui été utilisée, et les formules statistiques qui on été utilisé aussi 
pour répondre aux questions et aux hypothèses de l’étude. Le deuxième chapitre concerne 
la présentation, l’explication, et la discussion des résultats.  

   L’étude a montrée que les attitudes des étudiants de l'université de Batna vers la 
violence sont négatives et qu’il existe corrélation positive entre l’adaptation et l’attitude 
vers la violence.                 

Mots clé : les attitudes, la violence, l’adaptation  psychosociale, l’intelligence émotionnelle  

 


