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 الً أو  رب العالمين ذو الجالل واإلكرام والشكر هللانتوجه بالحمد 

وفي إنجاز هذا   لجامعيعلى أن وفقنا طيلة مشوارنا ا و آخراً 

  لمتواضع الذي نسأل اهللا أن يبارك لنا فيه .العمل ا

 *بوفارس عبد الرحمان* األستاذ األستاذ المشرفشكر ن ثم 

 ومتابعته لنا على رعايتهالذي كان لنا أخا أكثر مما كان لنا مشرفا 

  نا.لزما يم سهيل كل الذي حرص كل الحرص على أن يقوم بتو 

نشكر   كذلك *محمدي عليأ*ستاذ ألالى اكما نتقدم بالشكر 

 بدعاء أو كلمة بدعم أو  أو بعيد كل من ساهم معنا  من قريب 

ونخص بالشكر الصديق المساند لنا في هذا العمل *باعلي عبد 

  من يطلع على هذا العمل المتواضع ونتقدم بالشكر لكل الكبير* 
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أھدي ثمرة عملي ھدا إلى من قال  الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا.

واخفض لھما  جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمھما كما "فیھما هللا 

"ربیاني صغیرا  

 اآلیة 24/ اإلسراء 

من علماني الصمود والتحدي وإن العطر المنعش ال یصنع أبدا من  إلى

 الورود البالستیكیة

إلى والداي الكریمین الذین قاما بالكثیر من أجلي وتحقیق حلمھم أي الوصول 

 إلى ھذه المرحلة

ة عیني في ھذه الدنیا أخواتيرإلى ق  

 إلى األعز في ھذه الدنیا إخواني

قارب من بعید وقریبمن األھل واألوإلى كل   

إلى كل من یذكرھم القلب ولم   شریكتي في ھذا العمل مھدي نورة،إلى 

  ینطق لساني بأسمائھم
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عرفانا مني بالجمیل لكل ید رحیمة 

ھذه الثمرة  تامتدت إلي بالعون فكان
التي نتمنى أن تكون طیبة مباركة 

 إنشاء � .
إلى من ینطوي قلبي لذكرھا ألنھ ال یفي 

 بحقھا
فداھا إلى من القلب یھواھا و العمر 
. أمي و العین ترتاح لرؤیاھا ...

 الغالیة حفظھا �
فاح فكنت كما تمنى إلى من علمني الك

الطریق  -و الیسر من عند �–و یسر لي 
فكنت كما یرید فكان سبب عیشي و 
ینبوع الرحمة و الحنان ....أبي 

 الغالي
 شریك عمري  زوجي العزیزسندي والى 

لى من تقاسمت معھم دفء العائلة ا
 ....إخوتي و أخواتي

ل و ـــــــــكل األھالى 
 اربـــــــــــــاألق

إلى كل من أشرقت حیاتي لمعرفتھم  
 العمل تي في ھذاقیإلى رف

 خدیجة
إلى كل العزیز على القلب و لم یذكره 

 اللسان
 إلى كل ھؤالء أھدي ثمر ة جھدي .
 مھدي نورة                         
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 ملخص الدراسة:

هــدفت الدراســة الحالیــة الــى البحــث عــن عالقــة المنــاخ المدرســي بالســلوك العــدواني لــدى    

انطلقـــت الطـــالبتین مـــن فرضـــیة عامـــة ، عتالمیـــذ التعلـــیم المتوســـط ولمعالجـــة هـــذا الموضـــو 

لتعلـیم " هناك عالقة ارتباطیـة بـین المنـاخ المدرسـي والسـلوك العـدواني لـدى تالمیـذ ا مفادها

                                                                          المتوسط " .

علـــــى  داعتمـــــالا تـــــم لطبیعـــــة الدراســـــة كمـــــا المـــــنهج الوصـــــفي كونـــــه مناســـــبًا، واســـــتخدم    

والبعـد الثـاني  "المنـاخ المدرسـي"بعد  ،اسیة للدراسة تضم بعدین أساسیینساالستبیان كأداة أ

 تلمیــذ 140ا االســتبیان علــى عینــة تتكــون مــن وقــد طبــق هــذ ،الســلوك العــدواني المدرســي" "

تلمیـــذ فـــي  40مـــن كـــل المســـتویات بـــین ذكـــور وٕانـــاث،  تیلـــیالن بـــأدرارأدغـــا و بمتوســـطتي 

                                      یة . ساسفي دراسة أ تلمیذ100دراسة استطالعیة و

حساب كما تم  "  spss "عن طریقریغها ومعالجتها إحصائیًا تم جمع البیانات وتفقد و    

"ت" لدراسة قیمة  من متوسطات حسابیة وانحرافات معیاریة ، و األسالیب االحصائیة

"ف" لدراسة الفروق بین المتغیرات، ومعامل االرتباط "بیرسون" لدراسة العالقات، وقیمة 

                                                                            الفروق بین المجموعات.

                                                          وكانت نتائج الدراسة كالتالي: 

هو النمط السائد من أنماط المناخ المدرسي في مؤسسات التعلیم  عالقة التلمیذ بالمعلم -

.السائد من أنماط السلوك العدوانيالعدوان الجسدي هو النمط  كما أن المتوسط بأدرار  

تصورهم للمناخ المدرسي، ووجود فروق بین  جود فروق بین الذكور واإلناث فيعدم و  -

                                           الذكور واإلناث في مستوى السلوك العدواني.

 وجود عالقة بین المناخ المدرسي والسلوك العدواني لدى تالمیذ التعلیم المتوسط بـأدرار. -

المنـاخ المدرسـي، كمـا أنـه لـیس أن لیس لمتغیري "السـن، المسـتوى التعلیمـي" تـأثیر علـى  –

المســـتوى التعلیمـــي تـــأثیر فـــي  لمتغیـــر الســـن تـــأثیر فـــي مســـتوى الســـلوك العـــدواني، ولمتغیـــر

                                                               مستوى السلوك العدواني.
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  :الجداول قائمة

  الصفحة  الموضوع
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 مقدمة:

بل  ن رسالة المدرسة الیوم ال تقتصر على حشد المعلومات في رؤوس التالمیذإ   

 وانما رسالته تلقین المعلومات ، وكذلك المعلم لم تعدأصبحت المهمة تربویة أساسًا ،

نفسیًا واجتماعیًا ذلك ألن المناخ المدرسي  ورعایتهم أصبح مسؤوًال عن تربیة التالمیذ،

وبالتالي  التالمیذ واالخرین داخل المدرسة، یتضمن نوعیة وكیفیة معینة من العالقات بین

فق وأحیانًا بسوء بالتواحیانًا حتهم النفسیة وسلوكهم الذي یوصف أعلى صلها تأثیر 

والعالقات التي تقوم على أساس ،تتم على أساس الكراهیة  العالقات التي فمثالً  التوافق،

على أساس  والتي تقوم ،تختلف عن تلك التي تقوم على أساس العقاب واالنتقام ،التسامح

وكذلك العالقات ،خر تختلف عن عالقات االنكار والنفي واالهمال التفاهم واالعتراف باآل

وكل العالقات التي تقوم عن عالقات الحرمان واالحباط ،تلف التي تقوم على االشباع تخ

ظاهرة السلوك  الهمال، قد تؤدي الىعلى أساس سلبي كالعقاب واالحباط والنفي وا

العدواني داخل المدارس هذه األخیرة التي تعد من أهم القضایا أو المشكالت النفسیة التي 

الذي سمي بعصر  ما في هذا العصرشغلت العلماء والباحثون التربویون والنفسانیون السی

                                                         .     القلق والضغوطات واالحباطات

ا ما دفعنا للقیام هذ ولعل ،العدوانیة لقد أصبح الوسط المدرسي موطنًا لتولد السلوكات    

   .بالسلوك العدوانيمعرفة عالقة المناخ المدرسي ومحاولة   بدراستنا هذه

  : هي و ربع فصول نظریةمنها أ تضمنت دراستنا ستة فصول

وأسباب وأهداف  ،الدراسة إشكالیةیتضمن فصل تقدیم البحث و  ول:أل الفصل ا      

  .التي تناولت الدراسةالدراسات السابقة الدراسة وأهمیتها وفرضیاتها و 

 نواعهوأ ،وتطور مفهومه المدرسيعرض مفهوم المناخ وهو یتضمن  الفصل الثاني:      

  والنظریات المفسرة له. ،ومحدداته، وعوامله

 وأسبابهومظاهره ،، وأنواعه ،یحتوي على تعریف السلوك العدواني الفصل الثالث:      

   والنظریات المفسرة له.



  مقدمة  

 

 
2 

    یم المتوسط ویتضمن تعریف مرحلة التعل التعلیم المتوسط فصل الرابع:الفصل       

  و مشكالت التعلیم المتوسط.  ،وخصائصها وأهدافها هذه المرحلة،أهمیة و 

  اما الجانب التطبیقي لهذه الدراسة فقد تضمن فصلین :    

من تحد ید مكان وزمان الدراسة  جراءات المنهجیة للدراسةویتضمن االالفصل الخامس:   

یقة تفریغ نتائج ومواصفات عینة الدراسة والخصائص السیكو متریة ألدوات الدراسة مع طر 

  .الدراسة 

یحتوي على نتائج فرضیة  ،الدراسة: فصل عرض ومناقشة نتائج الفصل السادس      

ومناقشة هذه النتائج على ضوء الدراسات السابقة  ،الدراسة بعد المعالجة االحصائیة

  .والجانب النظري
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 : تمهید  

تستدعي الدراسة على الباحث  عامة شكالیةإبحث البد من وجود  بل الشروع في أيق   

جرائیة وفرضیات وأسباب الدراسة وأهمیتها وأهدافها وكذلك التعاریف اإل ،لها الحلان یجد 

مع التعقیب على هذه  ،سات السابقة التي تؤید هذه الدراسةالمصطلحات الدراسة والدر 

  الدراسات.   

      :شكالیة إلا - )1-1

 التلمیذ)(التي تعمل على بناء شخصیة الطفل  األوساط أهمتعتبر المدرسة من  

 المناخ المدرسي الذي ال أنكما  ،به الطفل ویتأثروهي عبارة عن مجتمع  صغیر یؤثر 

 إنسانیةوعالقات  أخالقیةالتي ال تحكمها قیم محددة  وأهدافو معاییر  ،بأحكامیتمیز 

ویسودها نظام تسلطي عنیف قد یكون هو السبب الرئیسي في تولید  ,أعضائهاتربط بین 

مشكلة ومن بین هذه المشكالت ،النفسیة والسلوكیة لدى التلمیذ مجموعة من المشكالت 

والتي شغلت علماء النفس وعلماء ،ارسنا الحدیثةانتشارا في مد أكثر أصبحتالعدوان التي 

 إلحاق إلىالسلوك الذي یؤدي  بأنهاالعلماء بحیث عرفها البعض من  ،التربیة واالجتماع

جسمیا  أوونقص القیمة اهانة إنفسیا على شكل  األذىوقد یكون  ،بالذات والغیر األذى

 أهمحد أ لسلوك العدوانياطرحنا للمناخ المدرسي و  یبینو  .على شكل الضرب و الركل

    .في الوسط التعلیمي اً انتشار  األكثرالنفسیة واالجتماعیة والتربویة المشكالت السلوكیة و 

هل توجد عالقة  :التالي وفق التساؤل العامة  اإلشكالیةمما سبق یمكننا طرح و 

  .؟ بأدرار تالمیذ التعلیم المتوسط دىلبین المناخ المدرسي و السلوك العدواني  ارتباطیة

 :العامة تساؤالت ثانویة وهي  اإلشكالیةوتتفرع عن هذه 

 ؟.بأدرار المناخ المدرسي سائد في مؤسسات التعلیم المتوسط أنماطأي من  - )1

 ؟.بأدرارالسلوك العدواني سائد لدى تالمیذ التعلیم المتوسط  أنماطأي من  - )2
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السلوك العدواني في مؤسسات  في مستوى واإلناثق بین الذكور و فر هل هناك  - )3

 ؟.بأدرار التعلیم المتوسط

 . ؟في مستوى  العدوان اللفظي واإلناثق بین الذكور و هل هناك فر  -أ 

 .؟في مستوى العدوان الجسدي واإلناثرق بین الذكور و هل هناك ف -ب  

  ؟.في مستوى العدوان الرمزي واإلناثق بین الذكور و هل هناك فر   -  ج

في تصورهم للمناخ المدرسي في مؤسسات  واإلناثق بین الذكور و هل هناك فر  - )4 

  ؟.بأدرار التعلیم المتوسط

 ؟.في تصورهم للعالقة بین التلمیذ والمعلم  اإلناثق بین الذكور و و هل هناك فر  -أ 

  ؟.في تصورهم للعالقة بین التلمیذ وزمالئه اإلناثق بین الذكور و و هل هناك فر  -ب

 واإلدارةتصورهم للعالقة بین التلمیذ  في واإلناثق بین الذكور و هل هناك فر  - ج

  ؟.المدرسیة

 التعلیم المتوسط في مدارسهل هناك عالقة بین المناخ المدرسي والسلوك العدواني  - )5

  ؟.بأدرار

  .  ؟العدوان اللفظي المناخ المدرسي وهل هناك عالقة  - أ

  . جسدي؟و العدوان ال المناخ المدرسيهل هناك عالقة بین  -  ب

 .؟و العدوان الرمزي المناخ المدرسيهل هنا عالقة بین  -  ج

في المناخ المدرسي  تأثیر  )المستوى التعلیمي، السن(هل للمتغیرات الشخصیة  - )6-1

 ؟.بأدرار السائد مؤسسات التعلیم المتوسط
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تاثیر في مستوى السلوك  )السن المستوى التعلیمي(هل للمتغیرات الشخصیة -) 2- 6 

  .؟العدواني

  :العامة الفرضیة -)1-2

توجد عالقة ارتباطیة بین المناخ المدرسي والسلوك العدواني لدى تالمیذ التعلیم        

  . بأدرارالمتوسط 

  :الفرضیات الجزئیة -  

  .بأدرارالمناخ المدرسي سائد في مؤسسات التعلیم المتوسط  أنماطهناك نمط من  –)1

  . بأدرارالسلوك العدواني سائد لدى تالمیذ التعلیم المتوسط  أنماطهناك نمط من  –)2

التعلیم  مؤسساتفي مستوى السلوك العدواني في  واإلناثتوجد فروق بین الذكور  -)3

  .بأدرارالمتوسط 

  .في مستوى العدوان اللفظي اإلناثتوجد فروق بین الذكور و  -أ 

  .في مستوى العدوان الجسدي  واإلناثتوجد فروق بین الذكور  - ب 

  .في مستوى العدوان الرمزي واإلناثتوجد فروق بین الذكور  -ج

في تصورهم للمناخ المدرسي في مؤسسات التعلیم  واإلناثتوجد فروق بین الذكور  -)4

  .بأدرارالمتوسط 

  .كور واالناث في تصورهم للعالقة بین التلمیذ والمعلمتوجد فروق بین الذ -أ

  .في تصورهم للعالقة بین التلمیذ وزمالئه  واإلناثتوجد فروق بین الذكور  -ب

  .المدرسیة واإلدارةفي تصورهم للعالقة بین التلمیذ  واإلناثتوجد فروق بین الذكور  -ج
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 هناك عالقة بین المناخ المدرسي والسلوك العدواني في مدارس التعلیم المتوسط -)5

  .بأدرار

 .و العدوان اللفظي المناخ المدرسي هناك عالقة بین-أ

  .و العدوان الجسدي  المناخ المدرسيهناك عالقة بین -ب

 .العدوان الرمزي و المناخ المدرسيهناك عالقة بین -ج

في المناخ المدرسي  تأثیر )يالمستوى التعلیم ،السن(للمتغیرات الشخصیة  -) 6-1

  . بأدرار ائد في مؤسسات التعلیم المتوسطالس

في مستوى السلوك  تأثیر  )المستوى التعلیمي ،السن (الشخصیةللمتغیرات  -)6-2

  العدواني.  

  :وعاختیار الموض أسباب-)1-3 

ته أما أسباب الدراسة الحالیة دوافع تدفع الباحث لدراسو  أسباببحث  أولكل عمل  أن    

 .فهي أسباب ذاتیة وأسباب موضوعیة

 :ذاتیة أسباب:1-3-1) 

 الموضوع.رغبتنا و میولنا الشخصي لدراسة  _ 

 .بمؤسسات التعلیم المتوسط بأدرارتنامي ظاهرة السلوك العدواني  – 

                                        العدواني.على السلوك  ثرأالمدرسي كان للمناخ  إذاما  معرفة –

  موضوعیة: بأسبا :)3-12- 

  .في حدود اطالعنا الحظنا قلة وجود دراسات لظاهرة العدوان في المناخ المدرسي  -
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  .العدوان استفحال والمدرسیة الحقیقیة المؤدیة لظاهرة  األسبابمعرفة  -

  :البحث أهمیة-)1-4

تتجلى اهمیة هده الدراسة في كونها تبحث في متغیرات المناخ المدرسي والتي قد یكون  

  .لدى تالمیذ التعلیم المتوسط لها عالقة بظهور السلوك العدواني 

  :البحث أهداف -)1-5

 أودور عوامل المناخ المدرسي في تولید السلوك العدواني في مدارسنا الحالیة  إبراز -

  . األساسیةفي مؤسسات التعلیمیة  باألحرى

  .اإلعدادیةالكشف عن العالقة بین المناخ المدرسي والسلوك العدواني في المدارس  -

   .محاولة الوصول لحلول لظاهرة العدوان المدرسي-

الف عینة الدراسة المختلفة باخت أفرادهناك اختالف في رؤیة  نكا إذاما  معرفة -

  الشخصیة.خصائصهم 

  :البحثلمتغیرات  اإلجرائیةالتعاریف -)1-6

خصائص یقصد بالمناخ المدرسي في دراستنا كل الظروف وال :المدرســـــيالمناخ  

البیئة المدرسیة في مدارس التعلیم  أوساطداخل  اإلنسانیةوالتفاعالت  والعالقات ةالفیزیقی

  المتوسط.

عوامل داخلیة وخارجیة  تضافر: هو عبارة عن استجابة تنشا نتیجة السلوك العدواني

  .وباآلخرینالضرر بالذات  إلحاق إلىالتعلیمیة وتؤدي هذه االستجابة  المؤسسةداخل 

علیم مرحلة الت اوالذین اجتازو  وٕاناث: هم مجوعة متعلمین ذكور  تالمیذ التعلیم المتوسط

  مرحلة المراهقة بخصائصها ومتغیراتها. إلى األولى االبتدائي وتخطوا مرحلة الطفولة
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    :الدراسات السابقة -)1-7

  )_الدراسات العربیة :1-7-1

 1991(دراسة الباحث موسى  )1

 ،مراهقا96لدى المراهقین على عینة مكونة منموضوع الدراسة حول العدوان یدور     

عدوانیة  أكثر اإلناثبینما  ،عدوانیة في بعض مظاهر العدوان أكثرالذكور  أنحیث تبین 

  ).23ص )،2014 ،بوشاشي (      .أخرىفي مظاهر 

 ):(2001 يدراسة صادق والمعضاد )2

السائدة في مدارس التعلیم العام  يالمدرسالمناخ  أنماطاستهدفت هذه الدراسة التعرف على 

تتعلق بسلوك المدیر كما یقاس من خالل  أبعادضمت  استبانةواستخدمت  ،بدولة قطر

كما یقاس  ،والبعد المتعلق بسلوك المعلمین اإلنسانیةوعلى العالقات  اإلنتاجالتركیز على 

وطبقت  ،من خالل عامل االلتزام ،وایضاوالبعد المتعلق بسلوك الجماعة  األلفةمن خالل 

) مدرسا اختیروا بطریقة عشوائیة من عدد من المدارس 1081الدراسة على ( أداة

المدارس القطریة تتمتع بمناخ  أنالنتائج  وأظهرت ،ي قطروالثانویة ف واإلعدادیةاالبتدائیة 

 األلفةفي سلوكه ودرجات  اإلنسانیةعائلي حیث ترتفع درجة تركیز المدیر على العالقات 

السمة  أنبینما تتوسط درجات التركیز على الروح المعنویة كما ظهر ،بین المدرسین 

بین المدرسات بینما تمیزت مدارس البنین  األلفةالغالبة لمدارس البنات ارتفاع درجات 

  )107ص  ,2011هندي,  (.ح بمناخ یقترب من المناخ المفتو 

   ):2005(المحارب دراسة )3

 ةالدیالو استهدفت التعرف على مدى وجود عالقة بین جوانب محددة من المعاملة     

الجانحة لدى طلبة المدارس المتوسطة والثانویة  تالسلوكیاوالمناخ المدرسي وبین ،القاسیة 

طالبا  6270عینة الدراسة المكونة من  أراءوجرى مسح  .في المدن السعودیة الرئیسیة 

قدرة على  األكثروالمدرسین هي  اإلدارةمعاملة  أنالنتائج  تواكتشفمن هذه المدارس 
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الدخول  ،التغیب عن المدرسة،على المدرسین  الكذب(الجانحة التالیة  تبالسلوكیاالتنبؤ 

تخریب  ،الجیران االحتفاظ بسكین داخل المدرسة أوالدمع  أو،في مشاجرات الطلبة 

  الهرب من المدرسة) . ،التدخین،الممتلكات العامة 

بالنسبة للهروب من البیت وسرقة  أهمیة األكثرهو  األبوكان العقاب النفسي من       

 األشیاءالحرائق وسرقة  إلشعالبالنسبة  أماعلى الوالدین  والكذبمن خارج البیت  أشیاء

  .)108ص2011هندي سنة ( البیت.من 

  2011)(دراسة صالح الهندي  )4

هدفت هذه الدراسة إلى تحدید خصائص المناخ المدرسي في المدارس األساسیة بمحافظة 

الزرقاء من وجهة نظر معلمي التربیة اإلسالمیة وطلبة الصف العاشر وعالقة ذلك 

) معلما 36وحجمها وتكونت عینة الدراسة من  المدرسةوجنس ،بمتغیرات مدیریة التربیة 

مدرسة  18یتوزعون على  األساسي ن الصف العاشر طالبا وطالبة م 324ومعلمة ومن 

اشتملت على  استبانةتم اختیارها بالطریقة العشوائیة ولبلوغ هدف الدراسة صمم الباحث 

فقرة موزعة على مجاالت خمسة وجرى التحقق من صدقها بعرضها على مجموعة  37

 وأظهرت "، خونباكر  ألفا "لة دباستخدام معا جرى حساب معامل ثباتهامن المحكمین كما 

 األساسیةیجابیة التي یتصف بها المناخ المدرسي للمدارس إلالخصائص ا أهم أنالنتائج 

هي على الترتیب الخصائص  اء من وجهة نظر المعلمین والطلبةفي محافظة الزرق

المدرسیة والعالقة بین  واإلدارةالمتعلقة بالعالقة بین الطلبة والمعلمین والعالقة بین الطلبة 

الخصائص السلبیة للمناخ فتمثلت في وجود مشكالت  أماالمدرسیة  واإلدارةالمعلمین 

  ).105صــــــــــ ,2011هندي ,( مدرسیة 

  .) بدون سنه ( عبد العزیز موسى يدراسة رشاد عل -)5

دراسة الفروق بین الجنسین في مستویات العدوان المختلفة  إلىهدفت هده الدراسة         

الغرفة  من طلبة الجامعة، ) طالبا40من ( العینة توتكون،والشباب  المراهقةفي مرحلتي 

بلغ المتوسط الحسابي ،)األزهرعة (جام التربیة بكلیة الجغرافیا ةشعب األولى
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في الغرفة الثانیة شعبة العلوم النفسیة بكلیة الدراسات  ) طالبة40و( ةسن 52,22ألعمارهم

حیث جمیع  ،سنة22،73 ألعمارهنمتوسط الحسابي الوبلغ ،)األزهر(جامعة  إلنسانیةا

لك بعد تطبیق استمارة ذو  ،اجتماعي منخفض ،مستوى اقتصادي إلىالعینة ینتمون  أفراد

مقیاس  األولىتم التطبیق على عینه الدراسة  ةاسالدر  أهدافولتحقیق  ،تناابیالجمع 

) وكذلك مقیاس العدوان لشباب من 1981العدوان للمراهقین (لمدیحه منصور سلیم سنة 

          الباحث. إعداد

 أكثرالذكور مرتفعي العدوان  أننتائج الدراسة على فئة شباب الجامعة  من ینتبو    

مرتفعات العدوان  اإلناثفي حین ان عدوانا من مرتفعات العدوان ومنخفضات العدوان 

  . )28ص  2013:.( بوشاشي عدوانا من الذكور منخفضي العدوان  أكثر

  : األجنبیةالدراسات  -) 1-7-2

    ):1981 (Rudolf Moos)لف موس(دو دراسة ر  )1

في الوالیات المتحدة في المدارس الثانویة وبعض على نطاق واسع  الدراسة أجرى       

خمسمائة  500من  أكثرطالب في  أالف) عشرة 10,000حیث قام بدراسة ( ،الكلیات

تساعد على  التي الدراسیةخصائص مناخ الفصول  إلىفصل دراسي واستطاع الوصل 

وقد بینت نتائج الدراسة بان ،عملیة التعلم  وٕاعاقةالقلق  إلىالتحصیل وتلك التي تؤدي 

 المؤسسةفي  اإلنسانیة تالتفاعالنمو الطلبة وتطورهم یرتبط ارتباطا شدیدا بنوعیة 

من هده الدراسة في التعامل مع  التعلیمةیستفید واضع الساسة  أنوقد اقترح ،التعلمیة 

  )19ص 2007(العتیبي :. كالعزلة السلبیة و الغیاب والتسرب  السلوكیةمشاكل الطلبة 

  : )1984(دراسة كونین وكیم والتي اوردها شتوني  )2

الهدف من هده الدراسة اثر سلوك المعلمین الودي في تعلیم تالمیذ االبتدائیة وتكیفهم      

ین یتولى تعلیمهم معلمون یستخدمون العقاب ذل الاطفاأل أنهده الدراسة  أظهرت إذ
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 باألطفالیظهرون سلوك عدوانیا وعدم االهتمام بالتعلم والموضوعات المدرسیة ومقارنة 

  )157ص  2010 :عز الدین ( . الدین یقوم بتعلیمهم معلمون متسامحون 

  ):1985 (دراسة الكور )3

 ةالدیمغرافیالعدوان الصفي وتأثیره بعدد من التغیرات  أنماطتحدید  إلىتهدف الدراسة 

العدوان الصفي السائد في  أنماطنتائج هده الدراسة تشخیصا في  أظهرتاالجتماعیة وقد 

  ).158ص 2010:عز الدین ( المرحلة االبتدائیة بشكل عام.

  :) 2001 (دراسة ولش )4

استهدفت هده الدراسة التعرف على بعض العوامل الطالبیة والمدرسیة المرتبطة        

) مراهقا و مراهقة من مدارس منطقة 4640( مقیاساوقد طبقت ، المدرسیة تباالضطرابا

نوع الطلبة (مجموعة الرفاق) الدین یرتبط بهم  أنالنتائج   وأظهرت ، المتحدةفیالدلفیا 

المدرسة مقابل الدین یخالفون هده المعاییر و  وأنظمةالمراهق (من الدین یقدرون معاییر 

التغیرات التي تنبئ  أقوىوان ،ات العدوانیة یسلوكبال تنبئ) اقوى المتغیرات التي  األنظمة

ات المختلفة لقواعد السلوك في المدرسة هو مدى اقتناع الطلبة بهده القواعد. یبالسلوك

  .108) ص 2011هندي سنة (

  ) :2008( دراسة كوف )5

في المناخ المدرسي لمدارس المدن  اآلباءاستهدفت هده الدراسة معرفة وجهات نظر 

بالمعلمین  والثقةاألمان ، االیجابي وهيللمناخ  الرئیسیةمن حیث المكونات  ةاألمیركی

تقوم  إنسانیةاالنجاز وبیئة التوقعات العلمیة للتحصیل و ، االنسجام مع القواعد المتبعةو 

مجلس هیئات التعلیم في  أعدهي ذمن خالل  تحلیل التقریر ال ،واأللفةعلى االحترام 

حیث بلغ عدد ، ةتعلیمی) مقاطعة 100في ( اآلباء ءلآلرا أجراهالمدن حول المسح الذي 

) مدرسة تشتمل على جمیع الصفوف الدراسیة و تناولت 112) في (12,270( اآلباء

(هندي سلبیة أمجابیه هل هي ای أطفالهمفي المسح شعورهم نحو دراسة  اآلباءاستجابات 

  )108ص 2011:
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مشاركتهم في وهل تزید،وكیف تؤثر مشاركتهم بشكل عمیق في نشاطات المدرسیة  

بشكل جید حول البیئات  ااشعرو بشكل عام  اآلباء أنودلت نتائج المسح  ،تحصیل الطلبة

ن نسبة او  أمنة أطفالهممدرسة  أنمنهم  %75وذكر  أطفالهمالتعلمیة التي وفرتها مدارس 

رحلة مفي المرحلة المتوسطة واقلها في ال وأوسطهافي المرحلة االبتدائیة  أعالها األمان

منهم یثقون في  %84وان  ،المدرسة لدعم النشاطات فیها ازارو  %76الثانویة وان 

عن  اآلباءوعلى الجملة فان وجهات نظر باحترام وعدل  أطفالهم یعاملون وٕانهمالمعلمین 

على  التأكید أعادتوان نتائج التقریر  ،ةاالیجابیالمدرسة كانت متسقة حول المزید من 

 )108ص 2011(هندي : .اآلباءتوحد المدرسة والعالقات الشخصیة مع  أهمیة

  :دراسة اریون )6

لقد درس مجموعة من تالمیذ السنة الثالثة في المرحلة االبتدائیة من حیث سلوكهم       

وذلك باستجواب والدیهم  أخرالعدواني ذلك بان طلب من كل تلمیذ تقدیر تصرفات تلمیذ 

ثم حصل على تقدیر مدى العنف في البرامج من واجهة نظرهم واخبرا وجد ان االرتباط 

التي یفضلها التلمیذ  والسلوك العدواني  جالبرامتواه في ایجابي وبین مستوى العنف ومح

 2007:مشعان و الغول ( .ن مدة المشاهدة والسلوك العدوانيولم یجد ارتباط مهما بی

  )93ص 

  : على الدراسات السابقة التعقیب* 

بعد استعراض ومراجعة الدراسات السابقة التي تناولت المناخ المدرسي والسلوك العدواني 

  طالبتین ما یلي:لتبین ل

المتوسط ،الثانوي) كدراسة  دراسات تناولت كل شرائح التعلیم ( االبتدائي، هناك )1

  ).2008كوف () ودراسة 2001صادق والمعضادي (
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االناث) في مستوى  بعض الدراسات بحثت في الفروق بین الجنسین (الذكور،و 

ناث مثل دراسة العیسوي من اإل كثر عدواناً وتوصلت النتائج الى أن الذكور أ العدوان،

  .راسة عبد العزیز موسى (بدون سنة)) ود2000(

هدفت بعض الدراسات الى تحدید خصائص المناخ في المؤسسات كدراسة ردولف  )2

  .)2011) ودراسة صالح الهندي (1981موسى (ودراسة 

وهي  ،هدفت الى تحدید النمط السائد في مدارس التعلیم العامهناك دراسة واحدة  )3

  ) .2001المعضادي ( و دراسة صادق

  الموضوع.هذا  في افتقار البیئة المحلیة لدراسات )4

وعلیه ترى الباحثتین أن هدف الدراسة الحالیة وهي دراسة عالقة المناخ المدرسي  

یختلف عن هدف معظم الدراسات  ، بأدرار دواني في مدارس التعلیم المتوسطالسلوك العب

ت نظر االباء في المناخ ) التي هدفت الى معرفة وجها2008كوف (مثال دراسة السابقة 

سري بل في المناخ المدرسي من الجانب األ ن الدراسة الحالیة لم تبحثالمدرسي إال أ

تنسجم الدراسة الحالیة مع الدراسات نب العالئقي داخل الوسط المدرسي، و اهتمت بالجا

 للدراسة . أداةكاالستبانة السابقة في اتباعها المنهج الوصفي ،واستخدام 
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 :تمهید

معارفهم وكفاءاتهم  التالمیذتعتبر المدرسة المؤسسة التربویة التعلیمیة التي ینتمي فیها    

فهي بدورها مؤسسة اجتماعیة یتعامل فیها المتعلم ،لكونها مؤسسة تعلیمیة  باإلضافةوهي 

یة التعلم التي ن عملإثم ف ومن،ككل المدرسیة  واإلدارةاجتماعیا مع مدرسته وزمالئه 

ا الوسط االجتماعي ذبه أو بآخربشكل  تأثروتالمتعلم  وسلوكیاتتجري في المدرسة 

 تسوده. االجتماعیة التي اإلنسانیةوبالعالقات 

 میدان التربیة حدیثا خ المدرسي من المصطلحات التي عرفت فيالمنامصطلح ن إ   

جذب موضوع المناخ  االجتماعي, وقد,وعلم النفس  واستمدت كیانها من علم االجتماع

المدرسي انتباه العدید من الباحثین التربویین بسبب نتائج الدراسات والبحوث التي تؤكد 

 على نتائج  العملیة التعلیمیة ،ومن هذا المنطلق سنتعرف في هذا التأثیرفي  أهمیته

المناخ  المفهوم ومحدداتهذا  وتطورمفهومه  ،الفصل على ماهیة المناخ المدرسي

  النظریات المفسرة له.                                                           وأنواعه وكذاالمدرسي 

  :سيتعریف المناخ المدر  )2-1

وذلك الن المصطلح المناخ المدرسي هو  ،المدرسيفي تعریف المناخ  هناك صعوبة

العمل بهذه الوظیفة و  ،نظرة العاملین الشخصیة لوظیفتهم من أساسيمصطلح ینبع بشكل 

تختلف من شخص  األموروبالتالي فان مقیاس كل شخص لهذه  ،یعملون بها وللبیئة التي

  .خرآل

فقد یشیر المناخ المدرسي لنوعیة ونمط الحیاة في المدرسة، ویقوم على االشخاص   

الذین یملكون تجربة كافیة في الحیاة المدرسیة ، كما أن المناخ المدرسي قد یعكس 

المعاییر واألهداف والقیم والعالقات والممارسات التعلیمیة ، والتعلم واإلدارة والهیكل 

    ")P13:"cohen 2009یاة . (التنظیمي المدرج في الح

      :نستخلص مجموعة من التعاریف للمناخ المدرسي فنعرفه أنولكن یمكننا 
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هو انعكاس لخصائص البیئة الداخلیة للعمل في وعي وال وعي  المناخ المدرسي:. 1

بثبات نسبي  یتمیز ،العملمعین حول هذا  الفرد لبناء تصور یدفع مما ،فیهالعاملین 

  )28 ص 2009: بن دریدي(في هذه البیئة  وأدائهدرجة سلوكه  إلىویحدد 

  :) groftfhalpinكروفتو  هالبین(تعریف. 2

مة التعلیمیة و المنظ إلىالمناخ بالنسبة  إن لكوذ ،المناخ للمنظمة كالشخصیة للفرد إن"    

    ) 263ص2000:حجي(" للمدارس واإلنسانیةاالجتماعیة والنفسیة العالقات  یتضمن جو

  :litwin)(تعریف لیتوین .3

على تصورات جماعیة  من الخصائص التي یمكن قیاسها لبیئة العمل بناءمجموعة     

على  ثیرهاتأ أظهرتویعملون في هذه البیئة وهذه الخصائص قد  یعیشونالذین  لإلفراد

  )137ص 2004:بدران وآخرون(.سلوكهم

  :ویعرف أیضا.4

 اتجاهات تحدید والتي یمكن من خاللها ،المدرسةة في نوع المشاعر السائدأنه      

  )264ص 2003:( فتحي هارون.األفرادبین  اجتماعیةوانفعاالت وقیم وعالقات 

 ،أخرى مجموعة الخطط والخصائص والممیزات التي تمیز المدرسة عن انه:ویعرف.5 

المدرسیة من طلبة  فیها وعلى كیفیة النتاج النهائي للجماعات األفرادفي سلوك  وتؤثر

في نظام المؤسسیة والشخصیة  األبعادبین  للموازنةوهم یعملون  وٕاداریینمعلمین 

 ) 140ص2006:صالح (."اجتماعي في المدرسة

 :یعرفه العمیان .6

 ،الواحدالنظام االجتماعي الكلي لمجموعة العاملین في التنظیم  أواالجتماعیة  البیئة«بأنه 

السلوكیة والمعتقدات  واألنماط واألعرافالثقافة والقیم والعادات والتقالید  أنیعني  وهذا

واالقتصادیة  اإلنسانیة واألنشطةاالجتماعیة وطرق العمل المختلفة تؤثر على الفعالیات 

 .داخل المؤسسة
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 ):chmik(كمش یرى.7

وا قد یبد إذ ،المدرسةماعي النفسي السائد في هو الطابع االجت:المناخ المدرسي  أن

المعلمون من اجل و  التالمیذیتواجد فیها  أماكنبان المدارس عبارة عن للشخص العادي 

المدارس تختلف  نأوالحقیقة  ،البعضتختلف عن بعضها  فهي ال ولذلك ،الطلبةتعلیم 

االختالفات  غیرها وهذه یمیزها عني الذ وجوها ،طابعهامن حیث  ،ها البعضعن بعض

داخل المؤسسة كالعاملین والمعلمین والطلبة والطابع العام هو لإلفراد تبدو واضحة 

 2000:عبد المحسن العتیبي (.داخل المؤسسة األفرادحصیلة التفاعالت والعالقات بین 

  )16ص

ذلك المصطلح الذي یشیر  هو ،المدرسيالمناخ  نإ« التعاریف نستخلص من هذه  علیهو 

 وألنماط ،بموجب البناء التنظیمي للمدرسة ،المستهدفة والمخطط لهاإلى طبیعة المهمات 

وقیم العمل والعالقات  ،لى طبیعة االتصاالتوإ  ،المدرسیة والصفیة السائدة فیه اإلدارة

ما یحقق المدرسي ب أثیرهاتوبالوظیفي كما یحس بها  والرضا األمنلى مشاعر وإ ، السائدة

كي یعملوا بتناغم وفاعلیة لتحقیق  دافعتیهم وٕاثارة ،هذا المجتمع أفرادن وانتماء تضام

  )99 ص 2007:تعریبا (.تحقیقیها إلىالمقاصد التربویة التي تسعى المدرسة 

   :المدرسي المناخ تطور) 2-2

من الباحثین  المفاهیم التي لقیت اهتماما بالغاً من  ،المدرسي یعتبر مفهوم المناخ

من استخدم مصطلح المناخ  أول )1955سنة(  cornel) لكورن(وكان ،التربویین

ثم  ،في المدرسة اآلخریندوار وأ ألدوارهم األفراد إدراكنه نتاج أعندما وصفه ،المدرسي 

 قدم المتغیرات التي ینبغي بحثها غي الدراسات الخاصة بالمناخ المدرسي والتي تتمثل في:

  .األكادیمي باإلنجازب وارتباطها شخصیة الطال -1

 .الروح المعنویة للمعلمین في صنع القرار ورسم سیاسة المدرسة-2

 .والمعلمین عند معالجة المشاكل المدرسیة اإلدارةمدى التعاون بین -3
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مناخ المدرسي بوجه عام  یتعامل مفهوم ال نأ )tagere( جیرياتاعتبر ) 1968في عام(

 اآلتیةالبیئة من جوانبها  ویتضمن ،معینتنظیم  أو الصفة البیئیة لمؤسسة معینة مع

الجانب االجتماعي الخاص ، في المجموعة األفرادالجانب االجتماعي الخاص بوجود 

)عرف( اونز)المناخ المدرسي: 1970وفي عام ( ،والجماعات األفرادالعالقات بین  بأنماط

دركة المالسلوكیة  بعادباألفي داخل المدرسة ,كما یعبر عنها:  أفرادبیئة التفاعل بین  بأنه

 )14ص 2014 صولي: (.من قبل العاملین بالمدرسة 

  :محددات المناخ المدرسي )2-3

فیما  إیجازهابرز المتغیرات ذات العالقة بتحدید شكل المناخ المدرسي یمكن أمن لعل  

  یلي:

ف تتضمن مهام وظائ إلىتقسیم العمل بالمدرسة  إلى:ویشیر  الهیكل التنظیمي-1

یكون الهیكل التنظیمي  أنویجب  ،ویوضح العالقة بینها دوارومسؤولیات وسلطات وأ

ن لك فإوكذ ،لآلخرینللعمل بفاعلیة وقدرته على تكوین متبادلة مرضي  للمدرسة مرنا

الخصائص الوجدانیة لبیئة العمل تؤثر على نمط الحیاة داخل المدرسة وتتطور الذات 

  ویمارسها مع الوقت.نتیجة العالقات الفردیة التي یحس بها الفرد 

رسة فالمدرسة التي تتسم تصال داخل المدالمناخ المدرسة بنمط ا یتأثر االتصال:نمط -2

ن المدرسة یسودها مناخ غیر صحي في حین أ ،األسفل إلى األعلىسي من باتصال رأ

  یسودها مناخ جید. أفقيالتي یسودها مناخ 

على مدى االنجاز  والتقدم في العمل یستندكانت الترقیة  إذا :نجازإل من ا التأكدمدى -3

ییر اكانت المع أذا أماخلق مناخ مدرسي صحي  إلىلك یؤدي ذ فإن ،الفردالذي یقدمه 

خلق مناخ تنظیمي  لك یؤدي إلىاألساس في الترقیة فلن ذالشخصیة والمحاسبة هي 

  صحي . سيء وغیر
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ات دالعاملین والعالقة الوظیفیة بین وحاألفراد تؤثر العالقات بین :  اإلنسانیة العالقات-4

نمط المناخ السائد بالمدارس   على ،المدرسة وٕادارةالعاملین  األفرادالمدرسة والعالقة بین 

  التي یعملون بها.

العاملین  األفرادعلى مدى مشاركة  نوع المناخ المدرسي یتوقف القرار:ممارسة اتخاذ -5

 داخل المدرسة. اإلداریةمنهم في الشؤون  في عملیة اتخاذ ومدى االستفادة من ذوي الخبرة

 أدىالعاملین مرتفعة كلما  األفرادعند  كانت الروح المعنویة فكلما المعنویة:الروح -6

على المناخ المدرسي الذي یصبح صحیا بصورة  مما ینعكس أداءهمتحسین  إلىلك ذ

 مما لو كانت معنویاتهم منخفضة. أكثر

العاملین بضمانات وظیفیة معقولة األفراد درجة تمتع  تؤثر والمخاطرة: األمندرجة -7

لك باإلیجاب وكذ أدائهملك على لدیهم بالتالي ینعكس ذنوع من االستقرار النفسي  إلى

 على مناخ المدرسة.

العاملین  باألفرادالمدرسة  إدارةبمدى اهتمام  المدرسي لمناخا یتأثر باألفراد: االهتمام -8

ن المدارس التي تعمل على رفاهیة لك فإحاجیاتهم ودوافعهم ولذ إشباع إلىداخلها وسعیها 

( بدران .أداءهم لتحسینالعاملین بها یسودها مناخ صحي یشجع على العمل وبذل الجهد 

 )78 - 77 ص ص2004:وآخرون

ات طبیعة ثابتة في المدرسة ذوجیا المستخدمة التكنولكلما كانت تكنولوجیا العمل :-9

 المدرسيحد كبیر وبالتالي یكون المناخ  إلىالتقلیدیة  األجواءغیر متجددة فانه ستسود 

األفراد وهدم قبول  اإلبداعاتجانب قلة  إلى المرؤوسینفیها متجها نحو السلبیة في نظر 

  لتحمل المسؤولیة في انجاز المهمات.

العوامل البیئیة الخارجیة المتعلقة بالسیاسات التربویة العامة  إن الخارجیة: البیئة-10

به  یتأثرالمطبقة مما  والتأمیناتالتعلیمات  واألنظمةالمناطق التعلیمیة  مستوىعلى 

یات العاملون في المؤسسات التربویة له اثر على المناخ التربوي عموما وما یلیه من مستو 

                                                                                .تعلیمیة
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غیر  أوكان مركزیا  أن اإلدارة وأسلوب المدرسیة اإلدارةنمط  أنیمكن القول  وبناءًا علیه

والروح المعنویة  واإلبداعالتمیز  تأكیدمركزي وطبیعة المهام التي یتطلبها العمل ومدى 

العالقات السائدة بینهم ومدى الشفافیة والوضوح   السائدة بین العاملین ومستوى ونوعیة

 األمنوالعقاب ودرجة  المكافأة وأسلوباالنجاز ودعم جهود التدریب والتطویر  وتأكید

ا والنفسیة كله والعاطفیة االجتماعیةالحاجات  وٕاشباعوالمخاطرة وكفاءة ومرونة التنظیم 

ارتباطا عالیا  ي یرتبطد نوع ومستوى المناخ المدرسي والذن تحدیععوامل مسؤولة 

 .العاملین فیها والمنتفعین من خدماتها أهداف وأ ألهدافهالمدرسة وتحقیقها  بإنتاجیة

)103-102 ص ص2007: اتعریب ) 

عوامل المناخ المدرسي:-)2-4  

المناخ المدرسي وتحدد خاصیته " مجموعة عوامل تشكل بویز و فوكسلقد حدد "      

والتي هي حسب رایهما تتجلى فیما  ،وهي تنتج عن التفاعل بین محددات المناخ المدرسي

 یلي :

مؤمنین بأن  ،لهم قدرهم  أشخاصاباعتبارهم  أنفسهم إلىویعني نظرة الطالب ا) االحترام: 

وتراعى وتكون محل  إلیهاینصت والمواهب  األفكارن هذه و أ ومواهب أفكارالدیهم 

حیث من ،وشعورهم بنفس الشعور كذلك بالنسبة للمدرسین والمدیرین ، واألمر ،اعتبار 

الذات وهذا االحترام مرده  یتمتعون باحترام أفرادان تكون المدرسة مكانًا یضم المهم أ

یجابي ال ینقص من قدر أي فرد.كذلك حیث في المناخ اإل اآلخرون  

قوامه الشرف ن االخرین سیتعاملون معه بسلوك ة من یقین الفرد أوتنبع الثق ب) الثقة :

باإلضافة الى تنفیذ ما یقولون طبقًا لمعاییر السلوك المتعارف علیها وواجبات  ،واألمانة

 كل طرف من أطراف العملیة التفاعلیة . 

حیث ان من یتمتعون بالروح المعنویة العالیة یتسمون ج) الروح المعنویة العالیة : 

 بالتفاؤل ویكونون اكثر انتاجیة.
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ن یكون لكل منهم كما أنه ال یمكن أد) فرص المساهمة في عمل المدرسة ونشاطها: 

ن یكون في جوانب برامج المدرسة وعملیاتها التي تؤثر ائمًا تأثیر في العمل مثلما یود أد

ویكون على  ذ أن كل فرد یبحث جاهدًا عن الفرصة التي تتیح له ان یسهم بأفكارهإ ،فیه

لى أن یكون له صوت كون محل اعتبار حیث أن االفتقار إیقین من أن هذه األفكار ست

ن وت له في العمل المدرسي من شأنه أفي العمل المدرسي أو مجرد احساسه بأنه ال ص

مكانات ذلك الشخص.,ویحرم المدرسة من االستفادة من إیقلل من تقدیره لذاته   

 لى أن ینمي مهاراتهفكل طالب یحتاج إاألكادیمي واالجتماعي المستمر:  ه) النمو

اعتبارهم أعضاء متعاونین تجاهاته األكادیمیة الخاصة داخل نطاق المدرسة بومعلوماته وا

. في فریق  

حیث یتعین  ،زاء المدرسةوهذه الخاصیة تقاس بشعور الشخص إ التماسك (التضامن):و) 

فهم یرغبون في البقاء فیها أطول مدة ،أن یشعر األعضاء بأن المدرسة جزء من كیانهم 

 ممكنة وأن تتاح لهم الفرصة لممارسة تأثیرهم فیها بالتعاون مع اآلخرین . 

ن تقدم المشاریع التي تستهدف فالمدرسة كمؤسسة اجتماعیة علیها أ) تجدید المدرسة: د

ا یجب علیها أن تجدد نفسها ذاتیًا بمعنى أن تنمو وتتطور وتتغیر التطویر باستمرار كم

حیث بصفة وال تتبع قواعد جامدة أو تردد لوائح متفق علیها أو تجاهد في سبیل المسایرة 

ق العمل اذا ما كان هناك تجدید فانه سینظر الى التنوع باعتباره أمرًا مثیرًا لالهتمام یستح

الجدید باعتباره مصدرًا للتهدید وانما یحسبانه أمرًا تحدد لى من أجله ومن ثم ال ینظر إ

 دراسته وتحدد قیمته ومغزاه.

وللرعایة في المدرسة جوانب تمس المعلمین والمتعلمین وتتمثل بالنسبة ي) الرعایة: 

للمتعلمین في أن یشعر كل فرد أن هناك شخص أو أشخاٌص َاخرین یهتمون به ویهتم 

حتى لو اختلف معه بعضهم في ن یشعروا باهتمام الناظر بهم بهم وبالنسبة للمعلمین أ

یفهمونه ویقدرون ما  الرأي وبالمثل أن یشعر الناظر أن المعلمین أو على األقل معظمهم

 ص 2002.( نواس: یتعرض له من ضغوط ویعملون على معاونته قدر استطاعتهم

)22-20ص  
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همیة المناخ المدرسي :أ ( 2-5  

حد المتغیرات الوسیطة والتي بدورها المتغیرات أن المناخ المدرسي هو أ "لیكرت" یعتقد

ونسبة غیاب  ،درجات تحصیل الطلبة في االمتحانات المقننة ،كإنتاجیة المنظمةالتابعة 

 وتسرب الطلبة . 

ویلعب المناخ المدرسي دورا هاما في العملیة التعلیمیة والتأثیر على سلوك واتجاهات 

المناخ المدرسي ذ تؤید البحوث والدراسات المیدانیة العالقة الوثیقة بین وتحصیل الطلبة ا

 مدرسة ابتدائیةجریت على اثنتي عشرة كما بینت ذلك دراسة أ،ونتائج العملیة التعلیمیة 

فقد استخدم الباحثون : ،في وسط لندن  

حضور الطلبة.*  

سلوك الطلبة.*  

ومخرجات للعملیة التعلیمیة. *جداول ومواعید االختبارات كمتغیرات تابعة   

وانتظامهم في ن هناك اختالفات واضحة في سلوك الطلبة وحضورهم وأظهرت الدراسة بأ

ن ترد هذه االختالفات الى العوامل االقتصادیة واالجتماعیة وال یمكن أ ،المدارس المختلفة   

لى إنما ترد إ ،سةالمادیة كعمر المبنى المدرسي وحجم المدر و العوامل أو العرقیة للطلبة أ

لى وخلص الباحثون من ذلك إ ،اختالف المدارس في الخصائص والنواحي االجتماعیة 

ن المناخ المدرسي یعتبر عامال هاما في سلوك وتحصیل الطلبة .أ  

كما قام رودلف موس بدراسة على نطاق واسع في الوالیات المتحدة في المدارس     

كثر من خمسمائة فصل طالب في أحیث قام بدراسة عشرة االف  ،الثانویة وبعض الكلیات

اعد على لى خصائص مناخ الفصول الدراسیة التي تسواستطاع التوصل إ ،دراسي

ن تعلم . وقد بینت نتائج الدراسة بألى القلق واعاقة عملیة الالتحصیل وتلك التي تؤدي إ

ت االنسانیة في المؤسسة نمو الطلبة وتطورهم یرتبط ارتباطا شدیدا بنوعیة التفاعال

من هذه الدراسة في التعامل وقد اقترح ان یستفید واضعو السیاسات التعلیمیة ،التعلیمیة 

والتسرب . ،الغیاب  ،مع مشاكل الطلبة السلوكیة كالعزلة السلبیة   
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دراسة على عینة عشوائیة مكونة من الفین ومئتان وستة وعشرون مدرسة كما اجریت 

وذلك لمعرفة اثر كل من :  ،ابتدائیة بول ایة میتشجان بالوالیات المتحدة االمریكیة   

*متوسط المكانة االجتماعیة واالقتصادیة.     

*التركیبة االثنیة للمدرسة .   

*اثر المناخ المدرسي على تحصیل الطلبة.   

واالجتماعیة للطلبة والتركیبة االثنیة للمدرسة   قد بینت الدراسة ان المكانة االقتصادیةو   

ویعزى القسم االكبر  ،لها دور بسیط في االختالفات بین المدارس في مستوى التحصیل  

.من الفروق في التحصیل الى النواحي االجتماعیة في البیئة المدرسیة    

 ،عضائهالذي یتیح فرص النمو لكل عضو من أهو  يناخ المدرسي االیجابن المأ   

اخ المدرسي ما المنویسود العدل والثقة بین أفراده أ ،وتكون فیه الروح المعنویة عالیة

فضال عن ضعف مستوى  ،لى ارتفاع نسبة غیاب المعلمین السيء فهو الذي یؤدي إ

وكراهیة المعلمین لهم . ،تحصیل الطلبة   

ومما تقدم نستنتج الدور الحیوي الذي یلعبه المناخ المدرسي في التأثیر على سلوك الطلبة 

یدت العالقة الوثیقة بین تحصیل انت الدراسات والبحوث المیدانیة أذا كوإ  ،وتحصیلهم 

الطلبة ونموهم وبین المناخ المدرسي فهو عامال هاما في صحة المعلمین النفسیة 

.)20-18ص ص2007 :العتیبي  (.ة وادائهمنحو المدرسواتجاهاتهم   

  :هيمختلفة لمناخ المدرسة و  أنماطتوجد عدة  :المدرسي المناخ أنواع-)2-6

  :المناخ المفتوح-1

عالیة حیث نجد  معنویةبروح  أعضاؤهایسود المناخ المفتوح المدارس التي یتمتع 

المعلمین یعملون معا دون شكوى ویسود االحترام داخل المدرسة وهنا یسعى مدیر 

بال تعقیدات ویحفزهم على تحسین  إلیهمالموكلة  لألعمالزهم نجاتسهیل إ إلىالمدرسة 

المدرسة بالمرونة في المعاملة مع الطالب وتقل الرقابة الصفیة وتسعى  إدارةوتتسم  أدائهم



 الفصل الثاني:                                                                         المناخ المدرسي
 

 
25 

    .نجاز واجباته ووظیفتهالعاملین ویزداد التزام كل فرد بإحاجات  إشباع إلىلمدرسة ا إدارة

  )82ص 2004:وآخرون(بدران 

  المراقب: خالمنا-2

فهو یركز على  لإلفراد االجتماعیةمما یخدم الحاجات  أكثروهو المناخ الذي یخدم العمل 

 أن لكحاجات العاملین وذ إشباعولو على حساب  األولىالعمل وانجازه بالدرجة  أداء

االهتمام بالعمل وانجاز الواجبات ال یتیح فرصة لالهتمام بالعالقات بین العاملین.  

  .) 17ص 2014 :(صولي

  المناخ المغلق:-3

ما العاملین التزا األفرادر هویعتبر نقیض المناخ المفتوح حیث یتسم العمل بالروتینیة ویظ

عالقات اجتماعیة داخل المدرسة  إقامةة وتقل فرص بسیطا بالمهام والواجبات الوظیفی

المدرسة ویقل مستوى رضا العاملین والمدیر هنا غیر قادر على  أداءوینخفض مستوى 

ویتولد الروتینیة  واألموربالرسمیات  االهتمامالقیادة والتخطیط ویزداد  أووالتوجیه  اإلدارة

تجاه  واإلدارةلدى العاملین وتزداد الشكوى من قبل كل من المعلمین  اإلحباطنوع من 

  )83ص  2004:وآخرونبدران (   .بعضها البعض

  :)األلفة(المألوف المناخ-4

العائلیة حیث یكون هناك  أو األسریةیسود المدرسة التي تتسم بهذا المناخ الروح       

واالهتمام بالحاجات االجتماعیة ویفضل االهتمام  العالقات االجتماعیة أعضائهابین 

في هذه الظروف الدور التوجیهي لمدیر المدرسة  ویقل ،األهدافوتحقیق  بالعمل واالنجاز

وتكون النتیجة  األسرةحد كبیر ویشعر الجمیع بجو  إلىل یسیرها ب األمور ال یعقدوهو 

ولما كان االهتمام  هدافاألوتحقیق  األداءبروز قیادات جدیدة وانخفاض الرضا عن 

                    .تكون متوسطة المعنویةوحدها فان الروح  االجتماعیةالحاجات  إشباعمنصبا على 

  )265ص 2004 :( حجي
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  :لوالديالمناخ ا-5

تتركز السلطة في مدیر  إذتتمیز المدرسة في ظل هذا المناخ بانعدام تفویض السلطة 

 أن عن ذالك وینجمة المدرس أعضاءالمدرسة مما یحول دون ظهور قیادات من بین 

یسود االنقسام والتحزب  كما ،واإلشرافمن سلطة التوجیه  أعلىسلطة الرقابة تكون 

نتیجة النخفاض األداء انخفاض الروح المعنویة  إلىیؤدي  مما ،المدرسة أعضاءصفوف 

   )  17ص2014 :صولي  (.وٕاهمال إشباع الحاجات 

 الذاتیة(مناخ الحكم الذاتي): اإلدارةمناخ -6

 وٕاشباع أعمالهملتنفیذ  األفرادویسود هذا المناخ الحریة شبه الكاملة التي یتمتع بها 

یسمح  األعضاءحاجتهم االجتماعیة وممارسة المدیر بقدر ضئیل من السیطرة على 

هنا بسهولة ویسر للتعاون الموجود بین  األعمالقیادیة بین الجماعة وتتمیز  إهمالبظهور 

مستوى  إلىالروتینیة والروح المعنویة مرتفعة وان كانت التصل  األعمالولقلة  األعضاء

  المناخ المفتوح.

 المناخ الموجه:-7

الحاجات االجتماعیة  إشباعب األول وعلى حساالعمل في المقام  بإنجازیهتم هذا المناخ 

یوجد متسع من الوقت لتكوین عالقات اجتماعیة بین العاملین  وان الجمیع بجهد وال

 إلىاخ المفتوح منه المنوهذا المناخ اقرب إلى  ماح المعنویة للجماعات مرتفعة نوعا والرو 

عد, ویصر یسمح بالخروج عن القوا المناخ المغلق ویقوم المدیر بالتوجیه المباشر حیث ال

 ،معهیهتم كثیرا بمشاعر العاملین  ولكنه ال ،یتم كل شيء بالطریقة التي یراها أنعلى 

 ص2008:( حمدان.مل (االهتمام بالمهمة ) ى انجاز العمنصب عل األولاالهتمام  نإل

40(  

  تحسین المناخ المدرسي:أسالیب  -)2-7

لك بهدف خلق لكل مؤسسة تربویة وذ أساسیةتحسین المناخ المدرسي هو وظیفة  نإ   

  جو مالئم لجمع الطاقم التربوي والتحسین یكون وفق نقاط هي كالتالي:
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توفیر تعلیمات مدرسیة واضحة ومنسقة وهذه التعلیمات یجب ان تكون مفهومة  -1

 تطبق بشكل منسق. أنالتعلیمات یجب  أنومعلنة للجمیع واالهم 

مرتبطة بحاجات المجتمع المدرسي  وبأنهاتمتاز التعلیمات المدرسیة بالمنطقیة  -2

 تعلیمات عادلة ومالئمة. أنهاعلى بحیث یدركها الطلبة والمعلمون 

لك توفرها لمین والطلبة وعلى المستویات وكذتوفر المدرسة قنوات اتصال بین المع -3

 .أنفسهمعلى قنوات اتصال فعالة بین المعلمین 

 التعلیمات والقیم المدرسیة. إلىمستند  دیمقراطيتتخذ القرارات في المدرسة بشكل  -4

وخاصة فیما یتعلق بالقضایا  ،الدیمقراطيشاور تتوفر المدرسة فرصا للتفاعل وال -5

عن وجهة نظرهم المتعلقة بنظام  یعبروا أنمن حق الطلبة والمعلمین  أن ،األساسیة

 ن.ومن الضروري ایالء وجهة النظر هذه واالهتمام والمراجعة المستمری ،المدرسة

المعلمین وباقي العاملین موجودون  أنیسود المدرسة جو من التعاون قائم على  -6

 .واألكادیمیةحاجاتهم الشخصیة  وإلشباعلمساعدة الطلبة 

 أيرعایة یشعر فیه الجمیع بالمساواة وال تشعر فیه  تتمتع المدرسة الفعالة بنظام -7

 من جماعة أخرىأو لدیهم امتیازات أكثر مفضلون  األفراد بأنهمجماعة من 

عمل للتعامل مع الطلبة الذین یظهرون یوجد في المدرسة نظام محدد ولجان  -8

 ،مشكالت سلوكیة متطرفة أو ینخرطون في المشكالت السلوكیة بشكل متكرر

المعلمین وتهدف هذه اللجان إلى مساعدة الطلبة على تحسین سلوكهم ومساعدة 

 2003: هارون  (. هؤالء الطلبة وتدریبهم على كیفیة التعامل والتكیف مع مثل

 .  265 )ص

  :العالقات االنسانیة )2-8

خذ منها البعد أنا ان نهناك مجموعة من االبعاد یتشكل منها المناخ المدرسي یمكن

 العالئقي .

هذه االخیرة  ،ویبدو هذا البعد في تكوین عالقات انسانیة بین االطراف التربویة التعلیمیة 

ن بین رضاهم مع تحقیق توزاتنشیط واقع االفراد في المؤسسةالتي یقصد بها عملیة 

النفسي وتحقیق االهداف المرغوبة والهدف الرئیسي للعالقات االنسانیة یتضمن ارضاء او 
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ورفع الروح المعنویة وتحسین ظروف اشباع الحاجات االنسانیة وما یرتبط بها من دوافع 

            .العمل والعالقات االنسانیة هي تفاعل وتفاهم وتعاون وتعاطف بین الجماعة 

 ) 12ص  2009: دعمس (

ولتحقیق اهداف العالقات االنسانیة البد من اسس ومبادئ تقوم علیها هذه العالقات 

 ویتجلى بعد العالقات في :

 دارة المدرسیة:     إلباعالقة التلمیذ -7-1

تعرف االدارة المدرسیة على انها مجموعة الجهود المنسقة التي یقوم بها مدیر المدرسة 

وغیرهم بغیة تحقیق االهداف التربویة داخل  مع جمیع العاملین معه من مدرسین وادا ریین

على المدرسة تحقیقا یتماشى مع ما تهدف الیه االمة من تربیة ابنائها تربیة صحیحة و 

 ) 21ص 2007: محمد حمدان (اساس سلیم . 

كما تعرف على انها مجموعة من العملیات واالنشطة الموجهة لتنظیم وادارة المدرسة 

        .بحیث تتداخل وتتكامل هذه العملیات فیما بینها لبلوغ االهداف المحددة للمدرسة 

 )283ص 2009: الفرج   (

اف التربویة منظم وهادف تتحقق من ورائه االهدویقصد باإلدارة المدرسیة كل نشاط 

ة واالدارة المدرسیة لیست غایة في حد ذاتها وانما هي وسیلة لتحقیق المنشودة من المدرس

المدرسیة الى تنظیم المدرسة وارساء حركة العمل اهداف العملیة التربویة وتهدف االدارة 

 ء.النشبها على اسس تمكنها من تحقیق رسالتها في تربیة 

صول عامة تهدي العمل في المدرسة وتوجهه دارة المدرسیة الحدیثة على أن أوتقوم اإل

ن یحقق على وعي بهذه األصول حتى یستطیع أن یكون على مدیر المدرسة أویبقى 

 2006 : الترتوري (لمدرسته بدرجة عالیة من الكفاءة.  الدور القیادي الذي یلعبه بالنسبة

  )21ص 

ن یعي ویقوم بدوره االنساني علیه ألى جانب وعي المدیر بدوره القیادي بالنسبة للمدرسة وإ 

المؤسسة هداف العاملین له اثر كبیر في تحقیق أ والطالب ومختلف فئاتمع المعلمین 
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فال بد  ،وتفهم الظروف...الخ ،مثلة ذلك تبادل التهاني والتعازي وتقدیم المساعداتومن أ

 ،لیه في بعض قضایاهم الخاصةیلجؤون إخا لهم أن مدیر المدرسة أ أن یشعر المعلمون

والبد أن یشعر طالبه أن المدیر أبا  ،ن یكون مدیر المدرسة عند حسن ظن زمالئهوأ

  ) 35ص  2009:الفرج (.حاسیسهم ویعینهم حانیا یقر ظروفهم ویستشعر أ

ط لإلدارة نماحیث هناك ثالث أ ماط القیادة فیهاوتتحدد عالقة التلمیذ باإلدارة المدرسیة بأن

صولي  (:نتاجیة وكفاءة المدرسین وسلوك وتحصیل التالمیذ وهي لها االثر البلیغ على إ

  ) . 20ص  2013-2014:

یقوم هذا النمط على أساس إشراك مدیر المدرسة للعاملین في  الدیمقراطیة :دارة إلا-1

بإفساح هدافها كما یقوم تحقق أفیما یخص المدرسة من األعمال التي القرارات  تخاذا

 ،شرافا عاما للحفزیر جهود العاملین ویمارس المدیر إوتقد،المجال للمبادأة واالبداع 

  ) 260ص   2005:العمیان  (.السلطة  ستخدامویعتمد أسلوب التأثیر بدال من ا

 للقیامن هناك حاجة ومكان :وهنا یفترض المدیر أ)التسلطیة(دارة البیروقراطیة إلا-2

عمال المدرسین طة التي تمنح للقائد الذي یفترض أنه مسؤول عن ضبط وٕادارة أبدور السل

 ص 2008:جاسم محمد (. و الوظیفیةالتنفیذیة أو الرسمیة أباإلدارة والتالمیذ وهي تقترن 

:124  ( 

امر والنواهي و لتي تتصف بالروتین والرسمیة واألدارة الكالسیكیة واویعتبر هذا النوع من اإل

 .نسانيوالجانب المادي قبل الجانب اإل ،من تركیزها على الفردكثر وتركز على المؤسسة أ

  .)  20ص  2014 :صولي (

دارة عدم التدخل التي هي عكس بإوتسمى كذلك : )الفوضویة(دارة التساهلیة إلا -3

فالمدیر هنا یترك للمدرسین وللعاملین االدارة التسلطیة التي یملك فیها المدیر زمام االمور 

وهنا یصبح المدیر یلعب  ،هدافاألككل "الحبل على غاربه " في اتخاذ القرارات وتحدید 

السلبیة والتسامح تجاه العاملین إلى درجة التخلي عن دوره في دور الوسیط ویتصف ب

المعلومات إذا طلبت منه عطاء یركز على إ ویأخذ ،والتأثیررشاد وفي اإلتخاذ القرارات ا

 ) 221ص   2004:المغربي  (.توجیه ن یتولى زمام المبادرة في البدال من أ
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  دارة المدرسیة :إلسباب اتباع النمط الدیمقراطي في ا*أ

درسة ویظهر مواهبهم فراد هیئة المهو الذي یوفر إطالق قدرات أ النمط الدیمقراطي - 1

 .و استعداداتهم

 .ة وتطبیقها على العمل في المدارسالدیمقراطیالتربویة  الفلسفةانتشار  -  2

الناس ن النفس وعلم االجتماع أظهرت نتائج الدراسات والبحوث في مجال علم أ - 3 

وطرق هداف في وضع األ اشتركواذا خاصة إ ،فضل وبفاعلیةالذین یعملون سویا بطریقة أ

 العمل 

التي تفرض على الجماعة من الخارج ن القیادة الجماعة أ ظهرت نتائج دینامیاتأ - 4 

نیة ذا كانت القیادة تعاو ین قیادات مضادة في هذه الجماعة أما إتساعد على وجود وتكو 

 تعدیا . قلأو نتاجا تنبع من الجماعة یكون الناس أكثر سعادة وإ 

دارة والمدرس ولما كانت العالقات بین اإل ،وثیقا التربیة ترتبط بالدیمقراطیة ارتباطا -5

ألسلوب الذي یسود هذه العالقات فإن الحاجة واضحة وبین المدرسة والمجتمع تتكیف با

لى خلق بیئة ة توفر االسلوب الدیمقراطي في اإلدارة المدرسیة الذي یحتاج إلى ضرور إ

ذكیاء الذین یشعرون من خالل االفراد األصالحة وطریقة ناجحة لتحقیق هذا االسلوب 

 بالمسؤولیة ویقدرونها .

ن البیئة التي تسمح بالتجریب والبحث تسمح للعملیة التربویة بالنمو أل الدیمقراطیة -6

فراد بحریة التعبیر عن آرائهم وأفكارهم والتعاون مع االخرین واالشتراك معهم من تهیئ لأل

 ویتحقق ذلك في المدرسة .جل المنفعة أ

 باألمنال تقوم وال تكون إ یة الوجود العالقة القویة بین الدمقراطیة والتربیة فالدیمقراط -7

 ) 147ص 2008:بو صعیلك واخرونأ (.واالستقرار
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  مدیر المدرسة الدیمقراطي : صفات *

لحدیثة الجیدة لما فیها من صفات إیجابیة دارة اارة الدیمقراطیة هي التي تمثل اإلدإلن اإ

  :خاصة ومنهان یتمتع بها المدیر یجب أ

 بإدارتهالدیمقراطیة فهو  بأسلوبالمدیر یمتلك وسیلة االتصال للعالقات االنسانیة  )1

ظهار العدالة وٕانصاف اآلخرین مع إمتفهم للدوافع البشریة والحاجات االنسانیة ویتوخى 

  روح المودة واالحترام ال التشدید وال التهدید.

ارته سریع یعبر عن جهود دداخل إنظام االتصال للعالقات االنسانیة یجعل المدیر  )2

م خارجها سلطات علیا سواء داخل المدرسة طالب ومعلمین أونشاط جمیع العاملین 

  ومجتمع محلي.

ین التدریسیة من خالل توجیهاته المدیر الدیمقراطي یتحمس آلراء وتجارب المعلم )3

  الدیمقراطي. شرافه وإ 

االقتناع واالمتناع ویعتمد  نفسهم بأنفسهم عن طریقالمدیر یدرب طالبه على حكم أ )4

  فالمعلم والمدیر معا موجهان للتالمیذ.  ،كثیرا على النوایا الحسنة للتالمیذ

بین مدرسته المدیر الدیمقراطي یضع برنامج فعال لتحقیق العالقات الناجحة  )5

  بناء المجتمع بأنشطة طالبهم. امج تعلیم الكبار وبرامج لتعریف أوالمجتمع, من خالل بر 

ول وهو قائد المدرسة وكثیر من نجاح األالمدیر الدیمقراطي في المدرسة هو الموجه  )6

  المدرسة یتوقف على قیادته الدیمقراطیة. 

الدیمقراطي هو الذي یواكب التطور المستمر في المجتمع من خالل دراسته المدیر  )7

وكل ذلك یحسن مستوى  ،للبحوث والدراسات الخاصة بالمواهب الثقافیة والحضاریة

  .ویجعله یشارك في وضع المناهج المدرسیة المتطورةمدرسیه وطالبه 

 )148ص  2008:واخرون صعیلك ابو(
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ن الممارســــــــات التــــــــي تطبقهــــــــا االدارة المدرســــــــیة ســــــــبق یمكننــــــــا أن نســــــــتنتج بــــــــأّمــــــــا م و 

فـــــــاإلدارة المدرســـــــیة الناجحـــــــة  ، موضـــــــوعتیها و قعیتهـــــــااو  تختلـــــــف مـــــــن حیـــــــث حـــــــدتها و

ـــــــذ  ـــــــي بـــــــالبرامج المدرســـــــیة التـــــــي تقـــــــدمها للتالمی ـــــــق إ،هـــــــي التـــــــي تعتن ن االهتمـــــــام بتطبی

نهــــــم حتــــــى إ ،علــــــى التالمیــــــذ سیشــــــعرهم بــــــاألمن والطمأنینــــــة القــــــوانین والتعلیمــــــات بعــــــدل

   )20:ص 2014 :صولي(والغرفة الصفیة . سیجدون متعة في المدرسة 

  بالمعلم: عالقة التلمیذ:7-2

تعتبر العالقة االیجابیة بین المعلم وطلبته من المكونات الرئیسیة في أي نظام فعال 

صفیة فعالة  دارةالصفیة ویدرك المعلمون الفعالون أن الخطوة االولى نحو تحقیق إلإلدارة 

من األوائل الذین ) 1971(یجابي داعم ویعتبر "حاییم جینوت" تتمثل في بناء مناخ إ

 ،الصفي ودور هذا التواصل في االنضباطهمیة التواصل بین المعلم والطلبة أ تحدثوا عن

فیة مالئمة لعملیة التعلم وتدعم ن من مهام المعلم بناء بیئة صشار "جینوت" إلى أوقد أ

  هدافها .  أ

تعتبر طبیعة العالقة التي تربط المعلم بطلبته من العوامل الهامة التي  ،لى ذلك إضافة إ و 

ن الطلبة وكلنا نعرف أ ،تحدد مدى اشباع الطلبة لحاجاتهم الشخصیة داخل غرفة الصف 

مع یقضون ثلث ساعات استیقاظهم الیومي منذ سن السادسة وحتى الثامنة عشرة 

داء الطلبة وتحدید شكل الحیاة في ییم أن المعلمین هم المسؤولون عن تقوأل ،المعلمین 

الغرفة الصفیة فانهم یمثلون شخصیات مهمة ذات تأثیر مباشر على حیاة الطلبة ونموهم 

ن یتركها على الضروري للمعلم حتى یكون ناجحا أن یفهم االثار التي یمكن له أ ومن

  یجابیة مرضیة .ثارًا إن یوظف هذا لیترك أوأ ،طلبته 

معلم االیجابیة مع طلبته على سلوك الطلبة بطریقة غیر مباشرة من خالل وتؤثر عالقة ال 

فالعالقة االیجابیة مع المعلم ،تأثیرها على اتجاهاتهم نحو المعلم ونحو المدرسة بشكل عام 

االیجابیة نحو المدرسة وتزید من احتماالت تعاونهم مع تساهم في تشكیل اتجاهات الطلبة 

ن وجد أ(1983) "رید" سنة جراهاأوفي دراسة  ،تباعهم للتعلیمات المدرسیة المعلم وا

دارة الصف عالقات إیجابیة مع الطلبة كانوا أكثر قدرة على إالمعلمین الذین امتلكوا 
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ن العالقة االیجابیة التي تربط الطلبة بمعلمهم وقایة من حدوث مشكالت االنضباط  أوال

 ،و تؤثر سلبا على عالقتهم الطیبة معهشكالت تغضبه أمتجعلهم یترددون في التورط في 

 فتحي هارون (.هم مفاتیح الطاعة " والفكرة الرئیسیة هنا هي " أن الحب هو أحد أ

  .) 270ص 2003:

بین المعلم والتلمیذ حیث تعمق مثل هذه من الضروري المحافظة على عالقة جیدة و 

العنیفة  یفتقدهما الطالب نتیجة االحداثالعالقة الشعور باألمان والطمأنینة اللذین 

  هم مظاهر هذه العالقة :   والمشكالت االسریة ومن أ

و رفضهم والسخریة منهم بالرغم من بعض عن إهانتهم أحجام تقبل التالمیذ واإل-1

  السلوكیات الخاطئة التي قد تبدر منهم .

  . تشجیع الصفات الحمیدة لدى التالمیذ وتعزیزها عن طریق توجیه الثناء والمدیح-2

  .هار التعاطف والحب واالحترام لهمظإ-3

ثابت في المدرسة مما یساعد التالمیذ على االحساس ببعض توفیر نظام تعلیم -4

  االستقرار واالمان .

  اهتمام التالمیذ وتقوي مشاركتهم.  بطریقة تثیرللحصة تحضیرا جیدا  التحضیر-5

  ایقاف التعلیق المستمر على السلوك الصفي السيء واستبداله بتعزیز السلوك الجید .-6

واالمتناع عن إهانة أو معاقبة التلمیذ  خطاء الكبیرةوجیه االنتقاد فقط عند ارتكاب األت-7

  و مقارنته مع تالمذة اخرین .أ

ل تشجیعه على القیام بشيء یحبه ویعتمد هذا على خراج التلمیذ من الصف بعدم إ-8

  خراج التلمیذ من الصف .هناك مفر من إ یكونعمر التلمیذ واحیانا ال 

   .لدیه الثقة بالنفسره بالسعادة والتقدیر وینمي نجاز التلمیذ االمر الذي یشعالثناء على إ-9

رساء قواعد االحترام المتبادل في التعامل مع الطالب مما یشعرهم بقبول المعلم لهم إ -10

  ویعزز ثقتهم بأنفسهم وبالمعلمین باعتبارهم معلمین .
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 نظمة المدرسة حتى في الظروفمن الضروري أن یتعرف التلمیذ على قوانین و أ -11

یضا وى فهذا یشعره أاالت الطوارئ القصال في حالصعبة و ضرورة المحافظة علیها إ

 .) 86ص  2010:العمایرة  (.باالستقرار والثبات 

  : عالقة التلمیذ بزمالئه :7-3

بطبیعة العالقات التي ن حیاة اي طالب في غرفة الصف وانتاجیته تتأثر بشكل مباشر أ 

نفسه عن ن یعزل الطالب أ،تربطه بباقي زمالئه فمن غیر الممكن ال عملیًا وال نظریًا 

یجابیة التي اإل و العداوة التي تربطه بزمالئه وتسهم العالقاتتأثیرات عالقات الصداقة أ

ة في تحسین اتجاهاتهم نحو وجودهم في الغرفة الصفیة وتعلمهم فیها تربط بین الطلب

شباع حاجاتهم للحب المعلم لطلبته في تطویر عالقات إیجابیة تعمل على إ فمساعدة

  خرى .بالتقبل والكفاءة من جهة أشعورهم واالنتماء وتعزز 

األمر من األ یجابیة بین الطلبة یقلل من شعورهم بالتهدید وعدمأن وجود عالقات إ    

دائهم وعالوة على ما سبق تسهم العالقات الودیة بین الطلبة الذي یحسن هو اآلخر من أ

الت حتماالت حدوث مشكهور صراعات بینهم وبالتالي تدني إفي تقلیل احتماالت ظ

  .)  282ص  2003:فتحي هارون (.االنضباط الناجمة عن التفاعل  االجتماعي

  العالقة بین المعلمین :: 7-4

الجید هو الذي یحرص على إقامة عالقات طیبة مع اآلخرین وخاصة مع المعلمین  المعلم

واقع  ن ذلك یعني وجود مناخ صحي وسلیم لسیر العملیة التعلیمیة ولكن لو نظرنا الىأل

فراد من هذا ان اقامة مثل هذه العالقات لیس أمرا سهال وأن المعلمین أ االمر لوجدنا

لتناقضات المجتمع الذي یعیشون فیه ویحملون معهم كل افكاره وعاداته وتقالیده وكل ا

ثر ومیولهم كل ذلك له ألى طبائعهم البشریة وصفاتهم الموجودة داخل المجتمع إضافة إ

  قة بین المعلمین .على طبیعة العال

  *العوامل المؤثرة على طبیعة العالقة بین المعلمین :

  العامل القبلي:.1
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ى الروابط التي تربط االنسان بل أنها أقوى من رابط الدین إذا ما تم قو القبیلة هي من أ  

  ثارتها .إ

ألنهم  أن عالقتهم ممیزةلى قبیلة واحدة ونالحظ داخل المدرسة أن المعلمین الذین ینتمون إ

ان هناك وجهات نظر مختلفة لى بعضهم بدافع من العامل القبلي حتى ولو كینجذبون إ

  مام العامل القبلي القوي .  فإن كل هذه الفوارق تتالشى أ فكار متباینةبینهم أو أ

بل لدیهم عالقات ولكن خرین ال یقیمون عالقات مع المعلمین اآلوال یعني هذا ان هؤالء 

لى العالقات المبنیة شیة وسطحیة في أغلب االحیان وال ترتقي أبدا إهذه العالقات هام

  على العامل القبلي .

  :ماكن التخرجأ-1

ثرًا علم وعاش فترة زمنیة طویلة فیه فإن هذا المكان سیترك أن المكان الذي تخرج منه المإ

منا ال عة وبین المعلم ومن واضحًا في نفس المعلم وتصبح هناك عالقة حمیمة بین الجام

  . یذكر أیام الجامعة وظروفها وأفراحها وأحزانها

ان وتقرب بینهم واحدة تربطهم عالقة ذلك المكجوا من جامعة ن المعلمین الذین تخر إ

  .  شوا ظروف ذلك المكان بكل تفاصیلهنهم عاویصبحوا متآلفین أكثر أل

بشكل عفوي لى بعضهم ن أصحاب الجامعة الواحدة یمیلون إن المعلمیومن هنا نجد أ 

  .جمل سنین عمرهمسحر المكان الذي جمعهم واحتضنهم ألى ذلك یدفعهم إ

  الفكري: االتجاه .3

ا المجتمع الذي یعیشون فیه وهذا أمر ال بد أن نذكره دائما وال فراد في هذهم أ المعلمون

مجتمعهم ر التي تحدث في فكاباألحداث واأل ذهاننا ولذلك فهم یتأثرونندعه یغیب عن أ

ذا ما ویمیلون إلى تبني وجهة نظر ما لهذا الفكر أو ذاك وال شك أن االنسان أي إنسان إ

تبنى وجهة نظر ما فانه یدافع عن وجهة النظر هذه بكل قواه ویرضى عمن یدافع عن 

  وجهة النظر هذه بكل قواه ویرضى عمن یؤید وجهة نظره ویغضب ممن یعارضها . 
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لى بعضم ویتآلفون وتكون بینهم تجدهم ینجذبون إفكارًا واحدة أالمعلمون الذین یحملون  

عالقة قویة بینما عالقتهم مع المعلمین الذین یخالفونهم في وجهة النظر تكاد تكون 

ن تكون دائما عالقات داخل المدرسة والتي تدعو أمعدومة مما یؤثر على طبیعة ال

داخل المجتمع ولكن هذا األمر في لسائدة فكار اقات طیبة بعیدًا عن الخالفات واألعال

  ن یتحقق . الواقع من الصعوبة بأي مكان أ

  دارة المدرسیة:.اإل4

في توجیه العالقات بین المعلمین فاإلدارة الناجحة دارة المدرسیة لها دور كبیر اإل    

لى المعلمین اقامة عالقات طیبة وذلك بالتودد إتستطیع التغلب على كل ما یمنع من 

حد وكذلك توثیق العالقات االجتماعیة بین لتهم معاملة واحدة دون تحیز ألي أومعام

كة االخرین المعلمین وتكوین لجنة خاصة داخل المدرسة وخارجها وتبادل الزیارات ومشار 

  حزانهم .أفراحهم و أفي 

ن االدارة المدرسیة تعمل على ولكن لألسف الشدید أن االمر الواقع الذي نشاهده أ   

جیدة مع دارة المدرسیة تحتفظ بعالقات العالقات بین المعلمین حیث نجد أن اإل خلخلة

دارة المدرسیة على الفئة المقربة من اإلبعض المعلمین وتهمل المعلمین االخرین وتحصل 

ن یكون عنصرًا داعمًا ت ال یحظى بها االخرون وهنا نجد أن مدیر المدرسة بدال أامتیازا

عوامل التفرقة وهذا لألسف هو األمر  علمین یصبح عامًال منللعالقات الطیبة بین الم

  ال من رحم اهللا .  الذي نشاهده في معظم مدارسنا إ

  المادي: . العامل5

القات مع الذین یعیشون معنا نفس الهموم ونفس ن نتحدث ونجلس ونعمل عنحن نحب أ

ن همومنا ومشاكلنا أال یشاركونا في شخاص المصاعب وال نستطیع أن نقیم عالقات مع أ

ال یعانون من المشاكل المعلمین الذین حباهم اهللا بوضع مادي جید بالتأكید هؤالء 

فجوة بین الفریقین تقلل من  والمصاعب التي یعیشها المعلمون االخرون وهذا االمر یخلق

  قامة عالقات جیدة بینهم .فرص إ
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ن هذه ع اآلخرین األغنیاء أللذلك نجد المعلمین األقل حظًا یتجنبون إقامة عالقات م

ن همومهم ومشاكلهم ال لمادي وظروفهم المعیشیة وتذكرهم أالعالقة تذكرهم بوضعهم ا

  تعني شیئًا لزمالئهم االخرین .

  .العامل النفسي:6

ما نشاهد شخصًا ما ألول مرة نجد أننا نشعر بارتیاح إلى حیان عندفي كثیر من اال     

كل شيء فال نعرف قبیلته وال أفكاره ومع ذلك تجدنا  عنهننا نجهل هذا الشخص مع أ

ى نحس خر فمنذ الوهلة االولننجذب إلیه بسرعة وفي أحیان اخرى نشاهد شخصًا آل

  ننا نجهل كل شيء عنه .بالنفور منه وتتنافر أرواحنا مع أ

معلمین عالقتهم وطیدة نفسهم فنجد الیحدث داخل المدرسة بین المعلمین أوهذا االمر  

ي بینهم سباب محددة لذلك ویكون السبب حینئذ التوافق النفسیزة مع أنه لیس هناك أومم

و ال أسباب واضحة لذلك وما هو خرین عالقتهم ضعیفة للغایة وفي المقابل نجد معلمین آ

ال العامل النفسي وعدم التوافق النفسي وهذا االمر مصداقا لحدیث النبي صلى اهللا علیه إ

  د مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف ".وسلم :" االرواح جنو 

ومن هنا فان هناك عوامل كثیرة تحدد عالقة المعلمین وان طبیعة العالقة بینهم    

  خاضعة لهذا العامل او ذاك . 

بل هو أمر في غایة الصعوبة قامة عالقة جیدة بین المعلمین لیس باألمر السهل وإ     

باین بین المعلمین ویقع ن تقلل من عوامل االختالف والتمن شانها أإال إذا قمنا بإجراءات 

  .) 100-97ص ص  2004:زكي عقل (.كبر على عاتق االدارة الجهد األ

تناولت المناخ  دة نظریاتع هناك :المدرسيات المفسرة للمناخ النظری )2-9

 المدرسي وهي:                 

  نظریة النظم االجتماعیة:-1

من  وهي ،والمخرجات)بنظریة المدخالت  andarson(اندرسون أمثالیسمیها البعض 

النماذج التي حظیت باهتمام الباحثین في مجال التفاعل النشط داخل المؤسسات التعلیمیة 
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المقررات  ،نها مصنع یحول المدخالت والمتمثلة في المناهجوفیها ینظر للمدرسة على أ

 ما یتعلقوكل ، المواد التعلیمیة، التعلیمیةالوسائل  ،العالقات ،المدرس ،الوقت ،ةالدراسی

التعلم لدى المتعلم  حداثظام التعلیمي هي إ(المخرجات في الن،ات مخرج إلى ،بالمدرسة

افتراض  إلىویستند هذا التحول ،ونمو شخصیته واكتساب المفاهیم والقیم المرغوب فیها)

قصور في  إلى إرجاعههناك عالقة خطیة بین المدخالت والمخرجات یمكن  أن مؤداه

تكامل بعض المدخالت المدرسیة یخلق مناخا  أنالمدخالت وفي ضوء هذا یفترض 

  تعطي فیه المدرسة مخرجات موجبة.

  التفاعلي:نظریة االتجاه التبادلي -2

المعلمین  أسرةبین  االجتماعیةنظام من العالقات  أنهاوفیه ینظر الى المدرسة على 

ینظر  وفیه، التربویة األهدافرجة انجاز على د طالب و الرفاق وتؤثر هذه العالقاتوال

 ،وتوقعاتها ومعاییرهانه داللة للعملیات االجتماعیة المدرسیة سلوك الطالب على أ إلى

النتائج  تختلف في انهالمدرسة في بیئتها االجتماعیة فإ التي تختلف فیها وبالدرجة

ول صفاعلي بین الفرد والبیئة یمكن الو هذا االتجاه التبادلي الت ومن ،تحققهاالتعلیمیة التي 

 وصف للمدرسة ومناخها كما یتصوره ویدركه كل من الطالب والمعلم وكذالك أفضلى عل

  .)28ص 2014 :صولي  (وصف لمناخ الفصل الدراسي.   أفضل

  نظریة تعدیل السلوك:-3

 رأى) الذي سكنر(وقد ارتبطت ھذه النظریة  ،بنظریة التعزیز االیجابي أیضاوتسمى 

وذلك من خالل تقدیم حافز ، من خالل التعزیز االیجابي اإلنسانيتعدیل السلوك  إمكانیة

فالعقاب  ،هذه النظریة العقاب كتعزیز سلبي للسلوك وألتشجعایجابي مقابل سلوك جید 

وترك العمل وهناك  زیادة نسبة الغیاب والتعارض إلىیخفض الروح المعنویة مما یؤدي 

أن یكون على ،(التعزیز السلبي)یكون دافع الفرد للعمل هو تجنب العقاب  أنفرق بین 

وتشمل الحوافز االیجابي في هذا الصدد المكافأة والمدیح وهي  فعه( التعزیز االیجابي )دا

حتى یتكرر  ،وتشجع الرد علیه اإلدارةتؤدي لدعم وتكرار السلوك االیجابي الذي ترغیه 

المسار  إلىحصوله على الحافز المرغوب وهكذا یمكن للمدیر تعدیل سلوك العامل 

  المطلوب .
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 ي اإلدارة في منظماتهاتراع أناالیجابي یتعین  التعزیزمن نظریة  اإلفادةوحتى یمكن 

  یلي:

 .)وطبیعة العمل وتوقیته األداء(حجم ونوعیة السلوك المرغوب فیه معاییرتحدید -ا

 تحدید الحوافز الداعمة للسلوك المرغوب.-ب

 جعل الحافز نتیجة مباشرة لهذا السلوك.   -ت

 غط:   الض نظریة الحاجة-4

االستثارة المعقدة التي تضغط على الفرد  بأنهاالبیئة النفسیة  في نظریتهسیترن دد ح

ال البیئة لیست عبارة عن استثارة بسیطة بل معقدة  إنوتكون سلوكه االستجابي بمعنى 

في تشكیل سلوكه االستجابي وتتمثل فروض  في الضغط الذي یؤثر على الفرد تتمثل

  :ما یليالنظریة في 

ما دالة للعالقة المتبادلة بین الفرد والبیئة أي انه محصلة التفاعل أو فة السلوك وظی -ا

 الخصائص الشخصیة للفرد وخصائص البیئة. بین

بر عن أن السلوك هو المعیستدل على الشخصیة من خالل سلوكه أي  إن یمكن -ب

 الشخص.

السلوك النفسي للبیئة یتحدد بواسطة المدرك السلوكي ویضیف بان هناك ضغوطا  -ت

وطا آو المحیط الذي یعیش فیه ونوجد ضغ األحداثالفرد عن  رأيفردیة تعبر عن 

ص 2004:اخرونبدران و األفراد الذین یشتركون محیطا محدودا.( مشتركة تدرك من قبل 

  .) 90-89ص 

 خالصة:

تعد المدرسة من أهم بیئات التفاعل االجتماعي للتالمیذ حیث تلعب دورًا أساسیًا في      

تشكیل شخصیاتهم وتحدید مستقبلهم وهي إحدى المؤسسات الفعالة لتعزیز األنماط 

السلوكیة المقبولة وتشجیع القیم واالتجاهات النفسیة االیجابیة وتنمیة االبداع واألفكار 
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سلوكات السلبیة وال یتحقق هذا الدور إال بوجود مناخ مدرسي البناءة والقضاء على ال

ایجابي متمیز وداعم لكل فرد المدرسة فبوجود البیئة اآلمنة والمالئمة للعملیة التعلیمیة 

والتربویة ولكافة أفراد المدرسة بما فیهم التلمیذ من شأنها أن تؤدي الى تطور المدرسة 

   كالت النفسیة والسلوكیة.وتسهم في التخفیف من العدید من المش

  

  

  

  

  



                  

 الفصل الثالث                                                        السلوك العدواني

 

 
41 

 :السلوك العدواني. الفصل الثالث

  تمهید                                

  تعریف السلوك العدواني. -)3-1

        مفاهیم أخرى قریبة من مصطلح العدوان. -)3-2

 أنواع السلوك العدواني . -  )3-3

 مظاهر السلوك العدواني. -)3-4

 أسباب السلوك العدواني . -)3-5

 النظریات المفسرة للسلوك العدواني. -)3-6

 عالج السلوك العدواني.-)3-7

خالصة         



     الفصل الثالث                السلوك العدواني  

 

 
42 

  تمهید:

وقد ساهم هذا التطور في توفیر  ،ن االنسان یعیش في عصر التطور التكنولوجيأرغم 

 للفرد لم تحقق هذه الوسائل الصحة النفسیة المطلقة االكثیر من وسائل الراحة للفرد اال انه

 ،ومن هذه المشكالت ،بل ساهمت في الكثیر من المشكالت النفسیة والسلوكیة واالنفعالیة

السلوك العدواني وهو سلوك عرف منذ عرف االنسان سواء في عالقته بالطبیعة او في 

وهو معروف في سلوك الطفل وفي سلوك الراشد وفي سلوك االنسان عالقته مع غیره 

هناك دراجات من العدوانیة بعضها مقبول كالدفاع عن النفس  أن إال ،السوي والمریض

الكثیر من الباحثین  غیر مقبول ویعتبر مشكلة تهدد المجتمع ولهذا اهتم األخروبعضها 

  الحلول المناسبة لها. وٕایجادفي دراسة هذه الظاهرة والعمل على القضاء علیها 

مشكلة وذلك من خالل تعریف اهللا سوف نتحدث عن هذه ال إنشاءومن خالل هذا الفصل 

ومظاهر هذا  وأهداف أنواعوعن  ,التي تؤدي للعدوان األسباب أهموعن  ،العدواني السلوك

 واهم التفسیرات وطرق عالج هذا السلوك. ,السلوك

  تعریف السلوك العدواني:-)3-1

  ).8: ص2010عز الدین،  (.دالظلم وتجاوز الحلغة: 

 :اصطالحا 

باآلخرین أو تخریب  األذى إیقاع یشمل و رمزیاأو  ولفظیا، العدوان جسدیا وقد یكون

أو السیطرة على اآلخرین جسمیا ولفظیًا ویجب التفریق بین العدوان وتوكید ، الممتلكات

 الذات .

وقد یكون ، هموققحاء مشاعر اآلخرین و ذقوق دون إیحوهو أسلوب یطالب فیه الفرد ب

  )163ص 2003 :كوافحة و عبد العزیز (.الذاتالعدوان مباشرًا أو غیر مباشرًا أو نحو 

موجه نحو الذات أو نحو شخص أو اخلي بالغصب والعداوة والكراهیة ویقصد به شعور د

والمشاعر العدائیة تستخدم كإشارة إلى االتجاه الذي یقف خلف السلوك، أو  ،موقف ما
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المشاعر العدائیة فالعداوة استجابة اتجاهیة تنطوي عن  المكون االنفعالي االتجاه

 )32_31:ص 2006ابو ریاح و مطاوع  (. والتقویمات السلبیة لألشخاص واألحداث

: هو سلوك یهدف إلى إحداث نتائج تجریبیة، أو مكروهة أو السیطرة تعریف ألبرت باندورا

من خالل القوة الجسدیة أو اللفظیة على اآلخرین .وهذا السلوك ُیعرف اجتماعیًا على انه 

  )9ص:2010عز الدین،  (.عدواني

بأنه استجابة انفعالیة مشوشة ینتج عنها السلوك :بدائرة معارف علم النفس  :ویعرفه جازي

تدمیري موجه صدر الفرد أو اتجاه الفرد نفسه نتیجة اإلحباطات أو بدافع من ثورة وكره 

  )54،ص 2003الحربي،   (.األشیاءاو  شدید نحو الذات

عالیة متعلمة تتحول مع نمو الطفل وبخاصة في سنته الثانیة فانیعرفه سیـزر: انه استجابة 

 .ارتباطًا شرطیا بإشباع الحاجات وظیفي الرتباطهاإلى عدوان 

العدوانیة بأنها استعداد استداللي للسلوك العدواني ظاهر بصفة دائما  ویعرفه سیبلغ:

تتداو له كثیر من  نسبیا، فالدرجة العالیة من العدوانیة یملكها مثال ذلك الشخص الذي

المواقف ذات طبیعة عدوانیة، أو تملك صفات مثیرات التنبیه السلوك العدواني، فالشخص 

الذي یمتلك درجة عالیة من سمة العدوانیة یمیل إلى إدراك مواقف معینة على أنها مثیرة 

  ).296ص 2002رضوان (.للعدوانیة، أو ممهدة له، ویستجیب بطریقة عدوانیة

مالئمة الخبرات السابقة للفرد مع  :بأنه السلوك الذي ینشا عن حالة عدمكیـلي یعرفه

وٕاذا دامت هذه الحالة فإنه یتكون لدى الفرد إحباط ینتج من  ،الخبرات والحوادث الحالیة

غیرات حتى تصبح هذه الت شأنها أن تحدث تغیرات في الواقع إجرائه سلوكا عدوانیة من

  ).270،،ص2009سعد،أأبو (لدى الفردللخبرات والمفاهیم التي  مالئمة

تالي وبال آخر أو إتالف لشيء ما  الشخص إیذاءكل سلوك ینتج عنه  هو :تعریف فیشاخ

                .األشیاءأشكال العدوان الموجه نحو  من هو شكل فالسلوك التجریبي

أو مكروهة أو السیطرة ، تجریبیة: هو سلوك یهدف إلى إحداث نتائج باندورا ألبرتتعریف 

من خالل القوة الجسدیة أو اللفظیة على اآلخرین .وهذا السلوك ُیعرف اجتماعیًا على انه 

  عدواني.
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بأنه السلوك الذي یؤدي إلى إلحاق األذى باآلخرین سواء كان نفسیًا  آخرونویعرفه 

  ).9،ص2010عز الدین (.أو جسدیا كالضرب والعراك، الشتم كاإلهانة أو

  )_مفاهیم اخرى قریبة من مصطلح العدوان:3-2

یقصد به أحد وسائل التغییر عن النزاعات العدوانیة فیجب أن نمیز بین العنف العنف :

 ،والقوة، فالقوة عبارة عن عدوان مضبوط محكم ومحدد في الشدة له اتجاهه وهدفه الخاص

بتطرقه وأنماطه غیر المنطقیة، ومن  ویتمیزیمكن التنبؤ بمجراه أو بدایته  أما العنف فال

ف یسلوك العنالهنا یمكن أن یتضح أو یختفي الهدف والمؤثر الذي فجر هذا العنف ف

  عادة ما تكون دوافعه ضعیفة إن لم تكن معدومة فهو سلوك تلقائي متكرر لمطابع الثروة.

والعدوانیة ، كمحركأي انه حلقة تربط بین العدائیة ، به ما یواجه العدائیة ویقصد العدائیة:

وقد یكون رغبة في إیذاء ، األذى بالغیر أو بالذات إیقاعویتضمن الرغبة في  كسلوك فعل

أو الرغبة في إیذاء الذات تعبیرًا عن الخضوع ، اآلخرین لتأكد الذات " السادیة"

  المازوجیة"."

ویتضمن الغضب والكراهیة والحقد والشك ، ویقصد به أیضًا مایحرك العدوان وینشطه

 2002:رضوان (الخفي أور مایسمى بالعدوان المضموهو  باالضطهادواإلحساس 

  .)296ص

: اإلرهاب كلمة حدیثة في اللغة العربیة وهي كلمة مشتقة اقرها المجمع اللغوي اإلرهاب

  . رهاوجدَ 

وأرهب أطال ، خوفه" رهب" بمعنى خاف وكلمة إرهاب هي مصدر الفعل أرهب بمعنى  

  أي ألن ترهب خیر من أن ترحم.، ویقال رهبوت خیر من رحموت كمه أو طال كمه

أیضًا فیما یتعلق  كما ورد به ،سلطته إلقامةواإلرهابي في المنجد من یلجأ غلى اإلرهاب 

والعنف تعمد إلیه حكومات أو  انه من الحكم یقوم على اإلرهاب  ،لحكم اإلرهابي با

  جماعات ثوریة.
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أي أنك ترید الوصول غلة ، معناها ناتجة عن تعرقل السلوك الهادف إحباطكلمة : اإلحباط

  الشيء ولكنك تجد صعوبة في ذلك.

الفرد عند ما یحول أمرا أو أخر بینه وبین تحقیق ما هو الحالة التي یشعر بها حباط إلاو 

سواء أكانت هذه ، الموصولة إلى هدف معین االستجابة ُأعیقتترید. ویحدث هذا ما 

 الكفاءة.ا یحدث في حالة اإلحساس بعدم ماإلعاقة داخلیة نابعة من الفرد نفسه " مثل

  )101، 100ص:ص 2001العقاد،  (.یحوالن أحیانًا دون تحقیق أهداف الفرد

كالحب و الكره و الحزن  و الفرح عند  ع المشاعر األساسیةالغضب نوع من أنوا الغضب:

 دث عندما یشعر اإلنسان بأن احدهم یعیق أوحنسان یإإنه شعور یعرفه كل  اإلنسان

 هناك من یهدد له قیمه . أنأو عندما یشعر ، یعترض تحقیق أهدافه

وقد تظل هذه الحالة داخلیة أو قد تتحول إلى ، هو حالة انفعالیة داخلیة یعیشها اإلنسان

أو باالعتداء ، أي عندما نعبر عن مشاعر الغضب بالكالم، تصبح عدواناً  وعندئذسلوك 

التعبیر  وأشكال حیرة الغضبو  تقریبًا نتحدث هنا عن العدوان ي فإنناالجسدي أو الرمز 

ویمكن للغضب أن یكون ضمن  ,عنه غیر متطابقة تقریبًا بین شعوب األرض كافة 

  )295 ص: 2002رضوان  (ظروف معینة شرطًا للسلوك العدواني

  السلوك العدواني: أنواع)_3-3

  ي:العدوانهناك أنواع عدیدة من السلوك 

 االعتداءویتمثل بلجوء الطفل المعتدي إلى استخدام األلفاظ السیئة في العدوان اللفظي:-1

تنابز باأللقاب أو النكت الالذعة أو ومن صور السب والشتائم وال ،اآلخرینعلى األطفال 

 . لتهدیدأو اللوم و االسخریة 

أنه مجموع الشتائم واإلهانات ، التي غالبًا ما تستخدم لتخویف اآلخر ، ویعرف أیضًا" 

 )  " P08  2012  : " leclerc( ویمكن أن تخلق التوتر والزعر في نفس اآلخر .
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الملتویة ویتمثل بلجوء الطفل المعتدي إلى استخدام األسالیب المباشر:العدوان -2

منهم تجنب لمواجهة المعتدي علیه نظرًا  االنتقامأو ، إیذاؤهمعلى اآلخرین المراد  لالعتداء

فیطلب من شخص آخر توجیه  أو غیر ذلك من األسباب، لقوته الجسدیة أو خوفا منه

  البدنیة. واالعتداءاتالشخص سواء بالتعبیرات اللفظیة  االعتداء لهذا

وهو یتمثل بقیام الطفل المعتدي بنشاط یهدف من ورائه استقراء  العدوان اإلشاري:-3

التهدید ، صور عدیدة من تحریك اللسان یأخذو ، بهواالستهزاء الخصم أو السخریة منه 

  تحریك الید بشكل مثیر.، باإلشارات

والضرر  األذىویتمثل هذا النوع من العدوان بقیام الطفل بإلحاق الذات:العدوان نحو -4

ضرب  أوجرح الجسم ، شد الشعر(مثل  البدني لالعتداءما صورًا  یأخذ وهو .بنفسه

أنه ال أحد ، مثل أنه ُمهمل ممن حولهتردید عبارات  (مثل  االعتداء  اللفظيأو )،الرأس

أو قیامه بتصرفات  وأفعال تسبب له اإلهانة واالستهزاء من اآلخرین من  )یحبه....الخ.

  )94ص :2007ربیع و الغول، ،  (.الزمالء أو المعلمین

 نحو أو ویقصد به السلوك الجسدي المؤدي الموجه نحو الذاتالعدوان الجسدي :-5

ومن األمثلة عن ذلك :  إلیذاء أو إلى خلق الشعور بالخوفویهدف إلى ا، اآلخرین

ات ترافق غالبًا نوبات یالضرب والدفع والركل وشد الشعر والعض...الخ. وهذه السلوك

  الغضب الشدید.

 لتهدیدوا الذي یوافق الغضب والشتم والسخریةحدود الكالم  ف عندویقالعدوان اللفظي :-6

موجهًا للذات وهو كذلك یمكن أن یكون ، وذلك من أجل اإلیذاء أو خلق جو من الخوف

  )162، ص2010:ىییح (أو اآلخرین

أو توجیه ، ویشمل التعبیر بطرق غیر لفظیة عن احتقار اآلخرینالعدوان الرمزي :-7

 ص2003 :عبد العزیزو كوافحة  (خرینوتحقیر آل ازدراءاإلهانة لهم مثال: النظر بطریقة 

163(  
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بصورة عابرة  العدوانياألطفال یستخدم السلوك  ونجد بعضعدوان الخالف والمنافسة:-8

والغیرة والتحدي أثناء أو المنافسة ، ووقتیة نتیجة الخالف الذي ینشأ عادة أثناء اللعب

ومثل هذا السلوك العابر ینتهي عادة بالزعل  ، االجتماعیةقف اأو بعض المو ، الحراسة

ة ثم یعودان إلى ممارسة فترة وجیز  ن بعضها البعضعبین الطرفین وابتعاد الطفلین 

  سلوكیاتهما االجتماعیة السابقة.

یستهدف الطفل في عداوته إیذاء شخص معین بذاته ربما یكون  وقدالعدوان الفردي: -9

  أو شقیقًا أو أي طرف أخر بعینه. ،صدیقا له

یوجه الطفل سلوكه العدواني ضد شخص أو أكثر كان یوجه  وقد العدوان الجمعي: -10

ون استبعاد هذا الطفل ویحاول، عدوانه على مجموعة من األطفال ینهكون في نشاط معین

وقد یوجه الطفل عدوانه أیضًا على عدة  ،فیقترب منهم ویوجه عدوانه ضدهم ، من بینهم

أو أكثر في توجیه العدوان ضد  وربما یشترك في ذلك طفل واحد،  أشخاصممتلكات أو 

  شخص واحد أو عدة أشخاص أو ممتلكات.

كان قد أغصبه ، یستخدم الطفل سلوك العدوان انتقامًا للطفل أخر العدوان العدائي: -11

حقه بهذه  أخدومعنى ذلك  فإن مثل هذا الطفل یكون قد عقد النیة على  في وقت سابق

  الطریقة.

كال من العدوان  أن ماكوبيولیفن و  سیزریرى كل من  العدوان المقصود : -12

 :ملحم (.شكال العدوان المقصودأوالعدوان العدائي هما شكالن واضحان من  سیليالو 

 ).154_152ص ص , 2007

  _مظاهر السلوك العدواني في المدرسة: )3-4

  مظاهر السلوك العدواني في المدرسة فیما یلي : توفیق,قد حدد محمد نجیب 

  واالمتناع عن الدرس . اإلضرابا)_

  والتحطیم. اإلتالفب)_
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  اق والمدرسین.ج)_ العدوان على الرف

  فیما یلي : اإلعدادیةویحدد عبد المنعم ابو حشیش مظاهر السلوك العدواني في المرحلة 

  ا)_ عدوانیة مرتدة للتلمیذ .

  ب)_ عدوانیة في عالقة التلمیذ بمدرسته .

  زمالئه .ج)_ عدوانیة التلمیذ على 

  المدرسي . األثاثد)_عدوانیة على 

  . باإلداریینه)_ عدوانیة في عالقة التلمیذ 

  و)_عدوانیة في عالقة التلمیذ بالعمال .

  )56_55ص ص :2001الصایغ , (.ز)_ عدوانیة في عالقة التلمیذ بالمجتمع

  أسباب السلوك العدواني :)_3-5

  االسباب البیئیة :)_1-

  األمور ألبنائهم على السلوك العدواني.تشجیع بعض أولیاء  -أ

  .ما یالقیه الطفل من تسلط أو تهدید من المدرسة أو البیت -ب

  . بناء في البیتاألعدم توفر العدل في معاملة  -ج

  .الكراهیة من قبل الوالدین -د

  .الصورة السلبیة لألبوین في نظرتهم لسلوك الطفل -و

  .فشل الطفل في حیات األسرة -ي

الوالد عن المنزل لفترة طویلة یجعل الطفل یتمرد على أمه وبتالي یصبح غیاب  -ه

  .عدوانیا
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  أسباب مدرسیــة :)_ 2-

  .قلة العدل في معاملة الطفل في المدرسة -ا

عدم الدقة في توزیع الطالب على الصفوف حسب الفروق الفردیة وحسب  -ب

  .سلوكیاتهم

  الرسوب.فشل الطفل في حیاته المدرسیة وخاصة تكرار  -ج

  .عدم تقدیم الخدمات اإلرشادیة لحل مشاكل الطفل االجتماعیة

  .عدم وجود برنامج لقضاء الفراغ وامتصاص السلوك العدواني -ه

  .شعور الطفل بكراهیة المعلم له -و

  .ضعف شخصیة بعض المدرسین -ع

  .تأكد الطفل من عدم عقابه من قبل أي فرد في المدرسة -ك

  .د كبیرة من الطلبةازدحام الصفوف بأعدا -ي

  أسباب نفسیة تتمثل في : )_3-

  .صراع نفسي ال شعوري لدي الطفل -أ

الدراسي واإلخفاق في حب األبوین والمدرسین  لتأخركاالشعور بالخیبة االجتماعیة  -ب

  .له

ص 2008: بطرس حافظ (توتر الجو المنزلي وانعكاس ذلك على نفسیة الطفل -ج

   )250_249ص

  أسباب اجتماعیة: )_4-

  المشاكل األسریة مثل تشدد األب، الرفض من األسرة، كثیرة الخالفات بداخلها . -أ

  .المستوى الثقافي لألسرة -ب
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 .عدم إشباع حاجات الطفل األساسیة  -ج

  .تقمص األدوار التي یشاهدها في التلفاز -د

  .عدم قدرة الطفل على تكوین عالقات اجتماعیة صحیحة -ه

  )249ص2008: حافظ بطرس  (.الحرمان االجتماعي والقهر النفسي -ي

  أسباب ذاتیة:)_ 5-

  .التسلط حب السیطرة و -أ

  .ضعف الوازع الدیني لدى الطفل -ب

  .الطفل من بعض األمراض النفسیة ةمعانا -ج

  .إحساس الطفل بالنقص النفسي أو الدراسي فیعوض عن ذلك بالعدوان -د

  أسباب اقتصادیة: -)6

 .تدني مستوي الدخل االقتصادي لألسرة  - أ

 .شعور الطفل بالجوع وعدم مقدرته على الشراء  - ب

 .ظروف السكن البیئیة  - ت

عدم قدرة األسرة على توفیر المصروف الیومي البنها الطفل بسبب الظروف   - ث

 .االقتصادیة  التي یعیشها

  ). 250ص  :2008حافظ بطرس  (.حالة الضغط والمعاناة التي یعشها المعلمون  -  ج

  تأثیر وسائل األعالم من خالل : -)7

تقلید السلوك العدواني لذا اآلخرین من خالل مشاهدة أفالم العنف والرعب بجمیع   - أ

 أنواعها على شاشة التلفاز والكمبیوتر .

مشاهدة المجازر المروعة والحروب المدمرة التي تحدثها التكنولوجیا العسكریة للدول   - ب

 .االستعماریة كما یحدث الیوم في فلسطین والعراق ولبنان 
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 :تدعیم العدوان  -)8

تدعیم العدوان قد یكون سببًا أیضا تعلمه قالوا: الذي یرضخ لمطالب طفله الذي تنتابه 

هو في الواقع یدعم سلوك الغضب حیث یشجع هذا الطفل  نوبة من نوبات الغضب إنما

حافظ بطرس  (، وتحقیق غایته على اللجوء إلى هدا السلوك للحصول على مطالبه

  ).250ص:2008

لك یوجد هناك من اآلباء من یدعم السلوك العدواني لذا الطفل وذلك عندما یرضى كذ

  على هذا السلوك أو ینصح به.

  الزائدة :التدلیل والحمایة  -)9

الطفل المدلل هو الطفل الذي  تعلم الحصول على طلباته دون شرط أو قید من جانب  

غیر أن األمر یختلف  ،األم أو األب أو اإلخوة وهذا الدالل قد یكون ممكنا داخل األسرة

عندما یخرج الطفل إلى البیئة الخارجیة حیث غالبا ما یصطدم مع زمالئه في المدرسة 

أهداف مثلیة یریدون كذلك م نفس الظروف ولهم نفس الرغبات والتطلعات و الذین یكون له

لذا  فهو لن یحصل منهم على ما یرید بسهولة التي كان یحصل علیها  في ، تحقیقها

  المنزل مما یدفعه في غالب األحیان إلى اللجوء إلى السلوك العدواني .

  العاطفي : الحرمان  -)10

 ,یكون من أقوى عوامل السلوك العدواني لذا كثیرا من األطفالالحرمان العاطفي كثیرًا ما 

فالحرمان من عطف اآلباء، وحبهم جعل األطفال أكثر من غیرهم میًال إلى العدوان في 

كل مواقف الحیاة بما فیها ذلك مجاالت اللعب، كما أن ضعف معلومات الولدین عن 

لى إشباع حاجات تحتاج إ خصائص النمو التي یمر بها أبناءهم وما یحتاجونهم من

قد تكون من أسباب توتر العالقة ما بین اآلباء و األبناء مما  خاصة في مرحلة المراهقة

یدفع األبناء إلى القیام ببعض السلوكیات، ومن ضمنها العنف للفت االنتباه لما یعانونه 

اآلباء لدى فان عالقة ،من مشاكل ولتعبیر أیضا عن دواتهم المكتوبة في هده األسرة 

  ).98-97 ص ، ص2007الغول،  ربیع و (.بأبنائهم عالقة هامة وحساسة
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حیث یشعر الطفل بحب ورعایة والده ویرى فیها مصدر إلشباع حاجاته من حب وحنان 

  .ودفئ عاطفي وحمایة وأمن

  حدوث تغیرات في حیاة الطفل : - ) 11

كذلك یحدث العدوان عند الطفل عندما یحدث تغیر جوهري في حیاته مثل مرحلة الفطام، 

ومرحلة الذهاب إلى المدرسة أو االنتقال من مدرسة إلى أخرى أوتغیر مكان جلوسه داخل 

  الفصل .

  الشعور بالنقص :- ) 12

هناك من الوالدین أو المعلمین من یحاول إثارة مشاعر النقص والعدوانیة لذا األطفال 

لخ . التحصیلي ....امثل الغباء أو قلة الذكاء أو بانخفاض مستواه ،بمعایرته بعیب ما 

وقد یتعمد ذلك أمام أخواته أو زمالئه في المدرسة مما یشعر الطفل بالدونیة  ویزرع في 

بالنقص، وعدم الكفاءة مما یدفع به في كثیر من األحیان في محاولة  نفسه بدور الشعور

  لتجاوز هذا العیب باالعتداء على زمالئه أو إخوته. 

  : وضع األسرة -)13

األول لشخصیة الطفل وتشكیل  اءبنبما أن األسرة هي المؤسسة االجتماعیة األولى وهي ال

فیها العالقات المتوترة بین األبناء،  فان األسرة هي التي تسود،سلوكه في المجتمع علیه 

أو بین األبوین نجد أبنائها على الغالب متوترین وتسهل استثارتهم األنفة ألسباب، كما أن 

انخفاض المستوى الثقافي لألسرة قد یكون سببًا في زیادة اتجاه األبناء نحو سلوكیات غیر 

ر على األسرة المفككة بل ولیس األمر مقصو  ،مرغوبة ومن ضمنها االعتداء على الغیر

إن بعض األسر المستقرة اجتماعیًا، كذلك قد تخرج للمجتمع إفرادًا غیر سویین فقد تكون 

األدوار  المعاییرعملیة التنشئة االجتماعیة في هاته األسرة خاطئة ینقصها تعلیم 

عایة ة مثل التسلط والقسوة والر بأو تقوم على اتجاهات والدیه سال االجتماعیة السلیمة

  الزائدة  والتدلیل واإلهمال والتفرقة في المعاملة .
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  التقلید والمحاكاة : -)14

العدوان كأي استجابة سلوك متعلم والطفل غالبًا ما یقلد اآلخرین في سلوكیاتهم وخصوصًا 

الكبار منهم، ومن  هاته السلوكیات العدوان فعن طریق مشاهدتهم لنماذج العدوانیة یتعلم 

  إذا ُلحظ أن النموذج یكافأ على تصرفه العدواني و ال یتعرض للعقاب .منها وخاصة 

ومن العوامل التي تؤدي إلى تعزیز و استمرار السلوك العدواني، تساهل الوالدین تجاه 

السلوك العدواني أو كدعمه إیجابا حتى یؤدي العدوان إلى خفض إثارة الغضب والكراهیة 

أساسیا للعدوان أمام  انموذجأن یكون اآلباء أنفسهم   أو المعتدي على أهدافها التي حددها

  .صول اعتداء بینهم وصراعات مستمرةوهذا لح ،الطفل وذلك بتورطهم في هذا السلوك

  التعرض المستمر لإلحباط : -)15

سباب سلوك العدوان عند الطفل حیث أن إعادة إشباع الرغبات أیعد اإلحباط أحد 

ة عند الطفل تثیر لدیه في أغلب األحیان شعور باإلحباط ، والحاجات الغریزیالسیكولوجیة

  الذي یتعرض له الطفل.

حیث نالحظ أن معظم مشاجرات الطفل ما قبل المدرسة تنشأ بسبب صراع على 

الغول،  و یعرب (رتقل عادة مع تقدم الطفل في العم الممتلكات ولكن هاته المشاجرات

  )97-95ص ص  :2007

  أسباب اجتماعیة: -)16

غالبًا ما یكون السبب في الغضب الذي نتعرض له وفقدان األعصاب كما یقولون النقاش 

وقد أكد  ،مع شخص أخر، أي هو تفاعل اجتماعي مما یسبب اإلحباط للشخص األول

العلماء في هذا المجال أن اإلحباط هو السبب المباشر في حدوث العدوان ومع أن 

دعي فرضیة اإلحباط هو السبب المباشر في ت العلماء قد طرحوا فرضیة في هدا السیاق

حدوث العدوان، ومع أن العلماء قد طرحوا فرضیة في هدا السیاق ندعي فرضیة اإلحباط 

العدوان إال أن اإلحباط لیس األعمال واحد فقط وهو لیس العامل األهم بل هناك عوامل 

كذلك فإن ،إلحباط أهم منه فشعور المرء بالظلم یثیر لدیه مشاعر العداوة أكثر من ا
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تعرض اإلنسان إلى إهانات لفظیة أو جسمیة یثیر عند الشخص الثاني ردة الفعل معاكسة 

التي قد انتهى بسهولة .كذلك فان التعرض للعدوان في وسائل اإلعالم التلفزیون والسینما 

وغیرها یزید من احتماالت حدوث العدوان عند المشاهدین من خالل المالحظة والتقلید 

  .)216-215 ص ص:2004واخرون،  :  ويلریماا(

  :لعدوان ل التفسیریةالعامة النظریات  -)3-6

  :عدوان لل/ التفسیرات التحلیلیة 1

من مؤسسي هذه النظریة الذي ینسب العدوان الى تلك الدوافع الغریزیة  یعتبر "فروید"

  .كمظهر لغریزة الحیاةاالولیة االساسیة ،فالعدوان مظهر لغریزة الموت في مقابل اللیبدو 

كما یرى "فروید" ان الحیاة كفاح بین غریزة الحیاة ودافعها الحب والجنس وهي مهمة من  

تعمل دائما من  واالنتحار التياجل البقاء ،وبین غریزة الموت ودافعها العدوان والتدمیر 

اعتبر ایضا اجل تدمیر الذات وتقوم بتوجیه العدوان المباشر خارجا نحو تدمیر االخرین .و 

على غیره تصریفا طبیعیا لطاقة العدوان الداخلیة التي تنبهه  عدوان االنسان على نفسه أو

  .وتلح في طلب االشباع وال تهدأ على نفسه أو على غیره 

ثم أدرك ، أن العدوان یكون موجها إلى حد كبیر للخارجمر األفي بدایة قد ادرك "فروید" و  

عند أقصى مدى إلى منتهیا نحو متزاید للداخل أن العدوان یكون موجها على بعد ذلك 

 و ضغط مستمر یتطلب التفریغ، نشأ داخليمإلى العدوان باعتباره   نظر.كما  الموت

حتى اذا لم توجد احباطات وهناك نجد أن الحاجة الى تنفیس العدوان قد تتغلب على 

  )213-212ص  ص 2007د:قای(. عادة تكبحهالتي  الضوابط الدفاعیة

،حیث نجد أن  للعدوان الفرویدیة هذه النظریة المؤیدة أو الرافضة ل اآلراءت ددوقد تع  

خرین اآل قد اتفق مع فروید في كون العدوان غریزي یمكن توجیهه اتجاه النفس أو" أدلر "

وأن الطاقة العدوانیة یمكن توجیهها من خالل عدد من النشاطات مثل االبتكار الفني 

والكتابي. ولكنه یختلف معه فیما یخص أهمیة الجنس حیث سماها ارادة القوة التي حلت 
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محل الحافز العدواني ثم تخلى عنها مفضال الكفاح في سبیل التفوق واعتبر الهدف 

    .ن عدوانیا وأن یكون قویا وأن یكون متفوقا أن یكو  لإلنسانالنهائي 

مركزیا في  مثل شقافي كون أن العدوان ی فروید" مع  نكالی النيیم " اتفقتو قد   

   .بدى األیستمر إلسالحیاة والذي 

المتولد من  العمیق عجزضد الع افأن العدوان باعتباره د )1956( سولیفان"ویرى "    

  )79-71) ص ص2012/2013(بوشاشي:(.قالقلبرة  خ

  التعقیب على النظریة:

النفسیین مع  المحللینواتفاق ، للعدوان باعتباره دافعا غریزیا فرویدبالرغم من تفسیر / 1

أن هده النظرة التحلیلیة للعدوان هي نظریة غریزیة تنطوي   إالفروید في تفسیره للعدوان 

  حیوانیة ُتغفل الكیف لحساب الكم . احتوائیةعلى 

ت تلك ذففي حین أخ، التحلیلیة تفسیرا للتباین في السلوك العدواني النماذج/لم تقدم 2

العدوانیة ولخبرات التنشئة  ،النماذج التحلیلیة صالحیة النظر في التبیان لقوة الغریزة 

لكنها لم تقدم تفسیرًا منهجیًا للعوامل السابقة  ،االجتماعیة  للطفل ولقوة العوامل القامعة

  .لعدوانط لاالحبا التي تؤثر  في العدوان وقد أبقت على نظریة

للعدوان باعتباره دافع غریزي إلى انشقاق في اال راء التحلیلیة "  فروید"/أدت نظریة 3

ي یرفض بینما الثان ،فرویداحدها یتفق مع  یةحیث أصبح هناك اتجاهات تحلیل، األخرى

بهما معا  ألخذابل یجب ، تلك النظریة . والحقیقة أنه ال یجب التحیز ألحد االتجاهات

لدافعیة في فهم الدراسة والخاصة با فرویدحیث قد تساعد نماذج العدوان المتفقة مع 

العمیقة التدمیریة في الدافعیة البشریة ومركزیتها في تشكیل الذات آما النماذج الرافضة 

فقد تساهم في فهم السیاق الذاتي تنشأ في سیاقه  ،والخاصة بغیر الدافعیة فرویدلرأي 

  ).214ص  2004:قاید (.التدمریة

  :لعدوانل حباطاإلیةفرص-2
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یوصف اإلحباط بأنه شعور ذاتي یمر به الفرد عندما یواجه عائق ما یحول دون تحقیق 

تم یؤدي غالبا إلى هدف مرغوب أو نتیجة یتطلع إلیها وٕاحباط یؤدي إلى الغضب ومن 

  العدوان .

وقد أقترح هؤالء ، وزمالؤه ،جوهاندوالرد"كل من " 1939عام  تجاهاالوقد تزعم هدا 

  :العلماء نظریة حول العالقات  بین اإلحباط و العدوان تشیر في مجملها إلى ما یلي 

   .ضمني أو را وجد اإلحباط وقع العدوان بمعنى أن اإلحباط یؤدي إلى العدوان مباشإذ-1

  .إدا وقع العدوان وجد اإلحباط بمعنى أن العدوان دائما یسبقه اإلحباط  -ب/

أن اإلحباط ما هو إال تحریض أو دافع اإلصابة  بألم كما ذهب البعض إلى  أن -ج/

لكن أیضا في الموقف  ،اإلحباط ینتج عدوانا لیس فقط في ردود األفعال قصیرة المدى

طویلة المدى حیث تعتبر الصعوبة االقتصادیة أو البطالة المفروضة شرطیا إحباطیا 

  .یؤدي إلى عدوان متزاید

الموقف اإلحباطي ویشمل العدوان ي فن من أشهر االستجابات التي تثار فالعدوا     

نه ایحبط الفرد عدو  البدني واللفظي  حیت یتجه العدوان غالبا نحو مصدر اإلحباط فعندما

ویحدث ذلك بهدف إزالة المصدر أو التغلب  ،إلى الموضوع الذي یدركه كمصدر إلحباطه

 علیه أو كرد فعل انفعالي للضیق والتوتر المصاحب لإلحباط .

االستنتاجات من دراستهم عن العالقة بین إلى بعض  ریةظنكما توصل رواد هذه ال 

لنفسیة المحددة لهده العالقة اعتبارها بمثابة األسس اوالتي یمكن ، اإلحباط و العدوان

  :وهي

تختلف شدة الرغبة في السلوك العدواني باختالف كمیة اإلحباط الذي یواجهه الفرد  -/1

  حباط دالة لثالثة عواملویعتبر االختالف في كمیة اإل

  ستجابة المحیطیة.شدة الرغبة في اال-

  ) 245ص :2008حافظ بطرس  (.مدى التدخل أو إعاقة االستجابة المحیطیة -
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  .عدد المرات التي أحبطت فیها االستجابة -

تزداد شدة الرغبة في العمل غیر العدائیة حیال ما یدركه الفرد على أنه مصدر -/2

  .إحباطه

یؤدي إلى یعتبر كف السلوك  العدائي في الموقف اإلحباطیة بمثابة إحباط أخرى  -/3

ازدیاد السلوك العدائي مند مصدر اإلحباط األساسي وكذلك ضد عوامل الكف التي تحول 

  دونه والسلوك العدائي.

أن العدواني َّ إال، على الرغم من أن الموقف اإلحباطي ینطوي  على عقاب للذات-/4

وال إدا تغلب على ما یكف توجیهه وظهوره ضد الذات. َّ الموجه ضد الذات ال یظهر إال

إذا وجهت أسالیب السلوك العدائیة األخرى الموجهة ضد مصدر اإلحباط َّ یحدث هذا إال

  .)245ص 2008: حافظ بطرس (.األ صلي عوامل كف قویة 

  :على هده النظریة مایليذ خیؤ  و

  فعال العدائیة یمكن أن تحدث بدون إحباط مسبق. األقد تبین أن ردود -

كذلك فأن العدوان رغم أنه لیس ، تتجه للتقلید والمالحظةقد تحدث االستجابات العدوانیة -

ومدى ، الستجابة الوحیدة الممكنة  لإلحباط یتوقف على عدة متغیرات هي تبریر التوقعات

زداد اإلحباط مرارة حین یقیم الفرد توقعات وأمال بعیدة لها ما ی شدة الرغبة في الهدف إذ

  یبرر لكنه ُیمنع من تحقیقها . 

صل إلى ذروته حین ینطوي على تبریر لتوقعات تتعلق بتحقیق هدف له ی فاإلحباطي

 ).245ص  2008 :حافظ بطرس (.أهمیة أو أمال طال انتظار تحقیقه

  : النقد

  تجدر اإلشارة هنا إلى انه قد أثیرت عدة تحفظات إزاء تلك النظریة منها: 
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ألن سلوكًا آخر ، ذلك إن اإلحباطات ال تؤدي دائما إلى العدوان ولكنها تنحو نحو -/1

  مثل المطاوعة قد  یتعارض معها مع التغبیر عنها .

اشتراك هذه النظریة مع النظریات الغرائز في تحدیدها لضروب السلوك العدواني من -/2

وهدا اقتراض ال یساعد على تفسیر التباین الشدید بین ، خالل افتراض قوى داخل الفرد

  لضروب المختلفة من السلوك العدواني المواقف ونوعیات األشخاص وبتالي ا

إن اإلنسان یمكن أن یعالج مواقف اإلحباط ویقوم دربة وتشكل السلوك  اإلحباطي -/3

، الذي یلي تلك  المواقف ویستطیع اإلنسان أن یكتشف خبرات تنشئة اجتماعیة خاصة

إلى ویحدد المدى الذي أدت إلیه الفروق في درجة اإلحباط الناتج من هده الخبرات 

الفروق في درجة اإلحباط الناتج في هده الخبرات إلى الفروق الفردیة في اتجاهات و 

  أشكال السلوك العدواني .

عن  تكما أن اإلحباط لیس السبب الوحید للغضب والعدوان ففي مقابالت أجری-/4

خبرات الناس الحیاتیة الفعلیة فیما یتعلق بالغضب فقد قرروا أنهم یصبحون غاضبین 

بمجموعة من األسباب منها جرح كرامتهم و انخفاض تقدیر الذات واستهالك اآلخرین 

  .للمعاییر االجتماعیة المقبولة 

 الحرمان النسبي:  ضفر 

عن نظریة اإلحباط العدوان  جیسي دامیسن"یتزعم هدا االتجاه الذي طور مفهوم "   

یعني التفاوت المدرك بین توقعات الناس  تدجور"ومفهوم الحرمان النسبي كما عرفه "

وبین قدرا ، القیمة '' السلع وظروف الحیاة التي یعتقدون بأنهم یستحقونها على نحو مشروع

  تفاظ بها تهم مقدار تلك السلع والظروف التي یعتقدون بأنهم قادرون على تحصیلها و االح

ویعرف المدخل االجتماعي الحرمان النسبي باعتباره یشیر إلى الفجوة بین انجاز     

األفراد والجماعات أو التنظیمات األدوار لمكلفي بها من قبل المجتمع.  وبین المكافئات 

  .)215ص 2004:قاید  (. التي یحصلون علیها نتیجة ألداء هذه المهام أو األدوار.
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الحرمان النسبي من العروض المهمة لتفسیر ظاهرة العدوان اإلشباع ویعتبر مفهوم 

ومن شأن إشباع هذه الفجوة إضافة ، وبین المستویات الواقعیة التي تحققت بالفعل، توقعاته

إلى شعور الفرد بالحرمان في إشباع الحاجات األساسیة أن یشعر الفرد بالتوتر الذي 

ومثل هذا الغضب  ،اإلطار المحیط بالفرد یؤدي إلى الغضب بسبب عدم التوازن في 

یدفع إلى قدر واضح من العدوانیة  وذلك حینما توجد الفرصة المالئمة التي تنطلق فیها 

  والغضب تعبیرا عن حالة اإلحباط التي یعیشها األفراد .، العدوانیة

راء ووفقا لغرض الحرمان النسبي نجد أن نسبة كبیرة من المنخرطین في العدوان من الفق

وفرض اإلشباع المتدنیة لحاجیاتهم یولد لدیهم ، وذلك إن الحرمان النسبي الذي یلمسونه

  قدرا متفاقما من اإلحباط والشعور بالظلم االجتماعي

  :النقد 

من أكثر الفروض الحدیثة التي  ''جور'' یتضح من خالل العرض السابق إن فرض 

واألوضاع االجتماعیة لتفسیر القوى المحركة تناولت شبكة العالقات بین العوامل النفسیة 

والعوامل النفسیة من ، '' بین مفهوم الحرمان كعامل اجتماعي منجورللعدوان ''وقد ربط ''

خالل المفاهیم السخط و اإلحباط تلك التي تؤدي إلى العدوانیة وهذا ما أشار إلیه كل من 

 النموذجلعدوان من خالل هدا '' العالقة بین الحرمان واجوروقد أوضح ''ملیرودوالر د

  ).218-217ص ص :2004قاید، (''عدوان''-''خوفه''-''حرمان''

  : نظریة التعلیم االجتماعي

ترى نظریة التعلیم االجتماعي إن المبدأ األساسي الذي یحكم نشأة و استمرار العدید من  

سلوكیاتنا إن كل سلوك یتم تدعیمه في الماضي أو الحاضر یستمر في المستقبل وخاصة 

 والتدعیم قد یكون ذاتیا أو اجتماعیا .، في الموقف المشابهة

الذي  ألبرتباتورا لیم االجتماعي وعلى رأسهمووفقا للمبدأ السابق یسیر أنصار نظریة التع

وضع نظریة للعدوان إلى أن سلوك اجتماعي متعلم مثل غیره من أنواع السلوكیات 

ا'' العدوان باعتباره مدى واسع من السلوك یتم بنائه لدى اإلنسان باندور'' األخرى ویصفه
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وتوقفه إشكاال ، العدوانیةنتیجة الخبرة السابقة التي یكتسب فیها الشخص االستجابات 

واالستحسان و ، وتلقى المكافئة  غیر المادیة كالمركز االجتماعي، متنوعة من التدعیم

  ).218-217ص ص2004:قاید (التخلص من األسى والعدالة العقابیة

ا'' أو زمالؤه تبین لهم أن مجموعة األطفال باندوروفي إحدى الدراسات التي أجراها ''    

  .    ات عدوانیة أكثر من المجموعة األخرى یالعدوان في فیلم قد أطهرت سلوكالتي شاهدت 

وتشمل نظریة التعلم بالمالحظة على تحلیل المتغیرات الثالثة ذات العالقة بالسلوك 

وتقسیمها وهي المثیرات السابقة أي كل ما یحدث قبل السلوك من أحداث والعملیات ومن 

والمثیرات الالحقة ؛أي كل ما یحدث بعد ،و یفكر به الشخص أو یشعر به أ ما یدركهكل 

  السلوك .

بدراسة اإلنسان في تفاعله مع اآلخرین و أعطى اهتماما بالغا  "األبرت باندور وأهتم" 

من خالل السیاق إال  تفهم ال اباندور للنظریة االجتماعیة والشخصیة في تصور 

والسلوك عند تشكل بالمالحظة أي مالحظة سلوك  ،االجتماعي والتفاعل االجتماعي

اآلخرین ومن المالمح البارزة في نظریة التعلیم االجتماعي الدور الواضح الذي یولیه 

   التفكیر. ،التخیل، التذكر، تنظیم السلوك عن طریق العملیات المعرفیة  مثل االنتباه

ان له القدرة على توقع النتائج لى التأثیر في اكتساب السلوك وأن اإلنسعحیث لها القدرة 

 )244 ص2008:حافظ بطرس (قبل 

وتتخلص وجهة نظر  حدوثها ویؤثر هذا التوقع المقصود أو المتخیل في توجیه السلوك

  .في تفسیر العدوان اباندور 

معظم السلوك العدواني متعلم من خالل المالحظة والتقلید حیث یتعلم األطفال السلوك   

  :وأمثلة من السلوك العدواني منها العدواني بمالحظة نماذج

  اكتساب السلوك العدواني من الخبرات السابقة  -

 ص 2008: حافظ بطرس (. النماذج الرمزیة كالتلیفزیون، األقران،التأثیر األسري -

244(. 
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 العدوانیة الصریحة في أيالتعلیم المباشر للمسالك العدوانیة كاإلثارة المباشرة لألفعال -

  .وقت

  .تأكید هدا السلوك من خالل التعزیز والمكافأة-

أثارة الطفل أما الهجوم الجسمي بالتهدیدات أو اإلهانة  أو إعاقة سلوك موجه نحو هدف -

  .ي إلى العدوانأو تقلیل التعزیز أو إنهائه قد یؤد

  .)244 ص2008: حافظ بطرس (العقاب قد یؤدي إلى زیادة العدوان-

  النقد :

برغم من اإلسهامات التي قدمتها نظریة التعلیم االجتماعي التي قدمتها نظریة التعلیم 

  االجتماعي في تسیر العدوان إال انه یؤخذ علیها بعض األمور منها :

" في تعلیم العدوان ال یختلف كثیرا عن اباندور إن مفهوم النموذج الذي نادي به  "  - أ

هدد المفهوم بدقة كما فعل فرویدا ثناء   "ا"باندور المفهوم الفرویدي بالمعتدي كما لم یعالج 

 الدفاع.زمات ینتناوله لمیكا

فرازیك قد ینشأ العدوان دون وجود إحباط أو مكافئات معینة وهدا ما أطلق علیه "  -  ب

ن ي یصف تصرفات عدوانیة ال تنشأ مالمعتاد الذمفهوم العدوان  1989عام "

 .اإلحباط وغیر متصلة بغرض بلوغ أهداف معینة أو الحصول على مكافئات معینة

  )219 ص:2004قاید (

  :عالج السلوك العدواني -)3-7

  :تشخیص السلوك العدواني -1

المهتمون  تعتبر عملیة قیاس السلوك العدواني من أحد الصعوبات التي یواجهها    

بدراسة هدا السلوك. ألن هدا السلوك معقد إلى درجة كبیرة ولعدم وجود تعریف إجرائي 

التي یدرس  النظریةتبعا لدلك فطرق القیاس مختلفة وهي دون شك تعتمد على  ،محدد له

  قیاس السلوك العدواني : قمن طر و  قهااسیالباحث سلوك العدوان في 
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  .المالحظة المباشرة -أ

  .السلوك من خالل نتائجهقیاس  -ب

  .المقابلة السلوكیة -ج

  .تقریر األقران -د

  .ختیار الشخصیةا -ه

  )166ص 2010:یحياحمد  (تقدیر المعلمین قوائم التقدیر -و

  :من الممكن اكتشاف المیول العدواني عند الطفل

  .عب والرسملمالحظة أثناء ممارسة النشاط الحركي كال -1

  .ومالحظة إسقاطاته االنفعالیةیعرض مجموعات من الصور علیه  -2

  .في الموقف المختلف أقرائهمن  اآلخرینمالحظة تفاعله مع  -3

ویمكن القول أن الطفل العدواني هو الذي یضایق أو یخیف أو یهدد أو یؤدي اآلخرین 

بحیث یخیف  غیره من ، الذین ال یتمتعون بنفس الدرجة و القوة التي یتمتع هو بها

 ،الصوتیة العالیة بنبرته في الحي.  فیجبر غیره على ما یریده هو األطفال بالمدرسة أو

ن خوف الضحیة فیسیطرون ینیاو ائما ما یستغل معظم األطفال العدواستخدام التهدید. فد

  التهدیدیة  ألفاظهم علیها من خالل حالة الخوف ویذكرونها دائما من خالل إرشاداتهم و

  ویمكن أن یتمثل في العناصر التالیة .إن السلوك  العدواني ینشأ بدافع الشر 

  .الرغبة المبدئیة في اإلیذاء  -1

  .الفعل عملیا بإیقاعاإلیذاء التعبیر عن الرغبة في  -2

  .توظیف القوة النفسیة والجسدیة بالتعدي العلني على األضعف -3

  .الفعلي بشكل دائم األذىتكرار حدوث إیقاع  -4

.لآلخرین النفسي الشخصي عند تنفیذ األذىتحقیق درجة عالیة من االستمتاع  - 5  

  .)136-135ص ص 2008 : الجعافرة(

  :عالج السلوك العدواني) 3-8

  دور المرشد التربوي في عالج مشكلة العدوان : -1
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إن دراسة أسباب هاته الظاهرة الخطیرة ومسؤولیة وضع الحلول الناجحة ال یمكن حصرها 

بل یجب أن تشارك جهات عدیدة الرسمیة منها  ،بجهة واحدة فقط وشخص واحد فقط

واألهلیة في هدا األمر كما أن معرفة أسباب  العدوان یساعد المؤسسات التربویة 

ودور المرشد التربوي في عالج النحرافي السیطرة على هذا السلوك ا واالجتماعیة على

  هاته المشكلة یمكن أن یتمثل بما یلي :

جل تحدید أسباب السلوك ألسلوك العدواني تحت المراقبة من ینبغي وضع الطفل ذي ا -

ودوافعه فقد یكون التخلص من األسباب التي ذكرناها أعاله سببا في إیقاف السلوك 

  .الستمرار بالمراقبة لمعرفة السببالعدواني عند الطفل وعندما نفشل فان علینا ا

واني بأنواعه المختلفة فاذا كان معرفة النتائج التي یحصل علیها الطفل من السلوك العد -

عبد الوهاب و  (.األمان فعلینا أن نقوم بتوفیرها له دون لجوئه إلى االعتداء على اآلخرین

  )108-106ص  2001 :أبو حمیدان

حث الوالدین على ضرورة تشجیع أبنائهم على استثمار ما لدیهم من قدرات ومهارات  -

  فیما ینفعهم ویفیدهم . مختلفة وتنمیة هاته القدرات لیستخدموها

المدرسین وٕادارة المدرسة إلى ضرورة تطویر األسلوب العقابي داخل المدرسة  حث -

  .ى العدوان لذا الطالبواالبتعاد على األسالیب التي تنمي االتجاهات نحو 

عقد ندوات توعیة للتلمیذ تساهم في إرشادهم نحوى اآلثار السلبیة الناتجة عن مصاحبة  -

تقلید النماذج السیئة في االعتداء على اآلخرین واستقطاب  دقاء السوء أوومرافقة أص

  .رة في نفوس الشباب في هدا السلوكالشخصیات المؤث

تقدیم النصح واإلرشاد للجهات ذات العالقة بضرورة االهتمام باألطفال أو المراهقین أو  -

ذلك عن طریق فتح النوادي مساعدتهم على التغبیر عن ذاتهم وتفریغ انفعاالتهم المكبوتة و 

المختلفة الریاضیة والثقافیة واالجتماعیة لهم بدال من تركهم لرفاق السوء في الشوارع 

  یتعلمون منهم السلوكیات غیر المرغوبة والعفویة .

حث إدارة المؤسسة إلى ضرورة التوسع في االستفادة من المباني المدرسیة من حیث  -

وبعد الیوم الدراسي ، طالب في أوقات اإلجازات الرسمیةالمالعب والتجهیزات وفتحها لل

  حتى تكون بمثابة التفریغ لألنشطة الطالب .
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  إلى ضرورة استیعاب مشاكل الطالب وتفهم احتیاجاتهم.م توجیه المعل -

عقد الدورات اإلرشادیة ألولیاء األمور من اآلباء واألمهات دون المستوى التعلیمي  -

یط لتوعیتهم بخصائص النمو ومراحلها عند األبناء وفهم والدخل االقتصادي البس

وٕاتباع األسالیب التربویة في معالجة أسس التعامل وحثهم على متابعتهم متطلباتهم و 

  مشكلة األبناء .

القیام بدراسة تربویة عن أسباب العدوان الطالب واالستفادة من نتائج هذه الدراسات في  -

  ).100_99ص ص2007 :الغول وربیع  (.اآلخرینوضع الحلول لهذه الظاهرة 

  :العالج السلوكي -2-

ویقوم هذا العالج على إحداث تغیر في بیئة الفرد من خالل التحكم لمثیرات  العدوان 

القبلیة والبعدیة بتوظیف برامج التعدیل السلوكي المناسبة ویمكن في هاته البرامج استخدام 

  المبادئ التالیة:

  : ات العقاب السلبياستخدام إجراء -أ

ویتمثل ذلك في حرمان الطالب من  المعززات أو االمتیازات أو الحرمان من اللعب عندما 

یمارس السلوك العدواني أو اللجوء إلى استخدام إجراءات العزل واإلقصاء عن طریق نقل 

  الطفل من البیئة المعززة إلى بیئة غیر معززة .

  التفاضلي :استخدام إجراءات التعزیز  -ب

ات االجتماعیة واالیجابیة أو االستجابات التي یكون یوفي هذا اإلجراء یتم تعزیز السلوك

  باتجاه السلوك الجید وتجاهل السلوك العدواني وعدم تعزیزه .

  التصحیح الزائد للسلوك العدواني : -ج

عندما ویتم هذا من خالل إجراءات مثل :الطلب من الطفل إعادة ممتلكات اآلخرین 

یأخذها منهم بالقوة واالعتذار منهم عن هذا السلوك، الطلب من الطفل  طلب الصفح و 

السماح من اآلخرین عندما یتصرف بعدوانیة اتجاههم . والتحدید اللفظي بضرورة عدم 

  تكرار مثل هذا الفعل العدواني .

  الممارسة السلبیة: -د
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ي قام به لذا الفرد على نحو یجعله یكف وفیها یطلب من الفرد تكرار السلوك العدواني الذ

  عن مثل هاته السلوكیات الحقا.

  

  

  :جة ولعب األدوارذالعالج من خالل النم -و

في هذا النوع یتم تعریض الطفل إلى نوعین من النماذج إحداهما یمارس سلوكیات 

 وأخرى یمارس سلوكیات اجتماعیة ویعزز علیها والهدف من، عدوانیة یعاقب علیها بشدة

وتشجیع السلوك االجتماعي لذا الطفل كما یمكن تعزیز الطفل ، ذلك كف السلوك العدواني

  وتشجیعه على لعب األدوار من اجل استمرار إجابات غیر عدوانیة .

  العالج النفسي : -ي

لكن  ،ترى نظریة التحلیل النفسي عدم إمكانیة ضبط أو تغییر الدافع العدواني لدى األفراد

وعلیه یمكن  ،یمكن تعلیمهم تحویل هاته الطاقة  وتفریغها في أنشطة اجتماعیة مقبولة

استخدام وسائل متعددة لتفریغ طاقة العدوان لذا الطفل عن طریق استخدام اللعب والرسوم 

 :أبو اسعد (. والكتابة والتمارین الریاضیة والموسیقى وغیرها من األنشطة المحببة األخرى

  ).275-273ص ص2009

  طرق الوقایة من السلوك العدواني :  - 9-3-

  :نها المساعدة في الخدمة السلوك العدواني لذا الطفلأاألسالیب الوقایة التي من ش -1

 إعطاء المدرسة األولویة للتربیة األخالقیة . -

تنشئة األطفال منذ مرحلة االبتدائیة على التعبیر الشفوي والكتابي من اجل عرض  -

  .ناب الوقوع في الغموض وسوء الفهمبوضوح واجت أفكارهم

لمیة واإلداریة والرجاحة اختیار اإلداریین على أسس واضحة تجمع بین الكفایة الع -

 .الخلقیة

 التقلیل من الطالب في الصف لمتابعة حل مشاكلهم . -

 تربیة التالمیذ على العمل التشاركي المبني على مبدأ التفاوض. -

 الزوجیة أمام األبناء. تجنب النزعات والخالفات -
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 توفر العدل بین األوالد . -

حافظ  (.أن یساهم اإلعالم في محاربة هاته الظاهرة من خالل ما یعرض من برامج

 .)253-252 ص ص 2008 :بطرس

االهتمام بالخصائص النمائیة في المراحل المختلفة وتوجیه طاقات التالمیذ واهتماماتهم  -

 إلى الجوانب النافعة.

التالمیذ للسلوك المسموح به وغیر المسموح به أو شرح تعلیمات النظام المدرسي توعیة  -

 ونظام العقوبات لهم منذ بدایة العام الدراسي .

اكتشاف التالمیذ ذوي الشخصیات القیادیة وتدریبهم على برامج خاصة لحل النزاعات  -

ل مشكالتهم دون اللجوء إلى العدوان لكي یقوم هؤالء التالمیذ بتوعیة زمالئهم ح

دراسة أسباب حالة التأخر عن الطابور  وصراعاتهم عن الطریق الحوار والتفاهم والتفاوض

الصباحي ومناقشتها مع التالمیذ المتأخرین وتجنب عزلهم عن زمالئهم أو عقابهم قبل 

بحث األسباب معهم ولیكن ذلك في الفرض ولیس بحرمانهم من الحصة األولى وأجزاء 

 منها.

بتشكیل اللجان اإلرشادیة المدرسیة لتقوم بتأدیة دورها طبقا ورد في الئحة االهتمام  -

التالمیذ فرصة تحمل المسؤولیة  و التدرب على الحیات  نتجتشكیلها حیث أن هذا ی

االجتماعیة المنظمة والحمایة الجامعیة الدیمقراطیة بجانب امتصاص طاقاتهم فیما یفیدهم 

  ویشغل وقت فراغهم .

التالمیذ الراسبین والمتأخرین دراسیا وعقد اجتماعات دوریة لهم شهریا على االهتمام ب-

أو مادة الرسوب ویمكن أن یحضرها مدرسو مواد الرسوب و أولیاء  ،مستوى التصنیف

  األمور لبحث األسباب  وٕایجاد الحلول ومباشرة تنفیذ هذا العالج .

هذا  ایة وتوعیة لمواجهةعداد برامج حمحصر التالمیذ أصحاب السلوك العدواني وإ -

  السلوك على أن ُیشركوا في إعداد و تنفیذ هذه البرامج .

عقد ندوات توعیة التالمیذ تساهم في إرشاد التالمیذ  نحوا مضار مصادقة رفقاء السوء  -

  والدین لدیهم سلوكیات مرفوضة من قبل المجتمع .



     الفصل الثالث                السلوك العدواني  

 

 
67 

تعالج السلوك العدواني لتقلیل إجراء دراسات تحلیلیة حول وضع الحلول المناسبة التي  -

  .ر هده المشكلةاثأحجم و 

أو  ،عقد لقاءات دوریة للعلمین لبحث موضوع العدوان سواء داخل غرفة الصف -

وٕاشراكهم في مواجهة ومعالجة هدا السلوك وتدریبهم على  أراءهمالمدرسة واالستماع إلى 

  ).27ص 2009سعد ا أبو (.كیفیة التعامل معه 

ت أو ندوات أو دورات إرشادیة لألولیاء األمور لتوعیتهم بخصائص النمو عقد اجتماعا -

وحثهم على متابعتهم ، ومراحلها عند األبناء وفهم متطلباتهم وأسس التعامل معهم

  ومساعدتهم في تعریف أبنائهم وكیفیة اختیار األصدقاء.

 واستخدام األسالیب التربویة في معالجة مشكالت األبناء.

توجیه األهل الختیار البرامج التلیفزیونیة المناسبة لعمر الطفل وقیم المجتمع وانتقاء -

 :سعدا أبو  ( .التعلیمیة و التربویة أثناء شراء الهدایا و اللعب األغراضاأللعاب ذات 

  ).273ص2009

الجو  توفیر عالقات قوامها المحبة واأللفة واإلخاء و المساواة والتسامح والتعاون و توفیر-

  .الحنان واألمن والطمأنینة والثقةو  بالدفءاألسري السلیم المليء 

 :الجعافرة  (.والنفسیة وٕاثبات وجوده بصفة خاصةإشباع حاجات الطفل الجسمیة -

  ).138-137ص2008

الوقوف على أسباب العدوان لذا الطفل بهدوء دون نبذ أو توبیخا أو عقاب بدني أو -

ویزداد عنادا و غضبا و عدوانیة وتدمیرا. فُیظهر الطاعة خوفا نفسي كي ال یحتج الطفل 

في حین أنه یسلك السلوك غیر المرغوب فیه حینما تتاح له الفرصة ویظل ، من العقاب

 ).242م ص2006وملمان  (.بذلك متطرفا في انفعاالته

وتوفیر فرص النجاح وتعویده ، تجنب الطفل خبرات الفشل واإلحباط كلما أمكن ذلك-

  ألعمال التي تناسب مع قدراته وٕامكانیاته ومرحلة نموه.ا
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كي ال  ،رغبات التالمیذ كلها في الحال ولكن إرجاء بعضها إلى الوقت الحق عدم توفیر-

فالحیاة لن تعطیه كل ما ، یتعود على أسلوب البكاء والغضب حینما یرید تحقیق رغباته

  یرید في المستقبل .

أوال على ضبط النفس والتحكم في ثورات الغضب و كذلك على اإلباء أن یدبروا أنفسهم 

في كل عاداتهم وتقالیدهم واتجاهاتهم فالطفل یقلد والدیه وكل من حوله ویكون صحیفة 

  سلوك الكبار الذین یتقمص   شخصیتهم ویعمل على تقلیدهم.

عدم اإلكثار من التدخل في حریة الطفل وأنشطته أو تحدید حركته أو إجباره على -

  ).242م ص2006شفیر وملمان (.طاعة العمیاء دون تذكیر أو نقد أو مناقشةال

 خالصة:

  صورا  ذخیأبهم و  اإلضرارالغیر او  إیذاءبقصد  ،ن العدوان سلوك عمديأخالصة القول 

ن من یمارس هذه الممارسات أو ،واللفظي والرمزي وغیره  منها البدني،متعددة  وأشكاال

ومعتقدات غیر عقالنیة  بأفكارالعدوانیة السلبیة یتسمون بانعدام الرشد والعقالنیة ویتمیزون 

  .تدعم لدیهم ممارسة هذا السلوك

أنواع  عن تحدثناوبعد ذلك  ،لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى مفهوم السلوك العدواني

النظریات  اهممع عرض  الى هذا السلوك ، هم االسباب التي تؤديوأ مظاهرهو العدوان 

 .الى  التشخیص و العالجوبعد ذلك تم التطرق  ،المفسرة للعدوان
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  تمهید:

أنها هي المرحلة التي تعلیم ، حیث هم مراحل التعتبر مرحلة التعلیم المتوسط من أ    

فترة المراهقة بكل تغیراتها، وهذا ما یجعلها محل تركیز الجمیع ،وما دفعنا  تزاول بدایة

، یتضمن التعریف بالمرحلة لتضمین موضوع دراستنا فصًال موجزًا عن هذه المرحلة

      وخصائصها.

  :      التعلیم المتوسطمرحلة ) مفهوم 4-1 

المرحلة المتوسطة ما بین المرحلة االبتدائیة التي تمثل بدایة سلم التعلیم العام هي     

  .سنة  )15-12والمرحلة الثانویة التي تمثل نهایته، وهي الفترة من(

                                )242:ص2002(الطیطي، 

یمنح في ویمنح التعلیم المتوسط لمدة أربع سنوات في المتوسطات، ویمكن أن     

    من القانون التوجیهي)50بیة والتعلیم المعتمدة .(المادة المؤسسات الخاصة للتر 

تتوج نهایة التمدرس في التعلیم المتوسط بامتحان نهائي یخول الحق في الحصول     

على شهادة تدعى "شهادة التعلیم المتوسط " ، وتحدد كیفیات منح شهادة التعلیم المتوسط 

  من القانون التوجیهي)   51.(المادة  عن طریق التنظیم

  ) تطور مرحلة التعلیم المتوسط :4-2

  ) التعلیم المتوسط قدیمًا :4-2-1

التعلیم التقني، والتعلیم الفالحي، والتعلیم  كان التعلیم المتوسط في القدیم یتكون من  

المتوسط العام ، وباجتیاز التالمیذ الطور االبتدائي ،علیهم أن یتوجهوا إلى أحد 

   اإلكمالیات التالیة :  

  .أربع سنوات ، وتنتهي باجتیاز شهادة األهلیة ومدة الدراسة فیه كمالیة التعلیم العام:إ* 
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ومدة الدراسة فیه ثالث سنوات، وینتهي بشهادة الكفاءة المهنیة. كمالیة التعلیم التقني: إ* 

ومدة الدراسة فیه ثالث سنوات ، وینتهي بشهادة الكفاءة كمالیة التعلیم الفالحي: إ* 

  الفالحیة.

  ) التعلیم المتوسط حدیثًا:4-2-2

وفي األوقات بحیث أصبح هذا  أصبح التعلیم المتوسط حدیثًا، أكثر كثافة في البرامج ،   

التعلیم لمدة أربع سنوات بدًال من ثالث سنوات ،وتعتبر السنة الرابعة متوسط مفترق 

 ) 2010،21:.(عدليالطرق بحیث یتم فیها تقریر مصیر التالمیذ

  ) مراحل التعلیم المتوسط :4-3

للتعلیم اإللزامي، وال یمكن أخذه من زاویة أنه  یشكل التعلیم المتوسط الطور اآلخر   

یمثل إطارًا تحضیریًا نحو الثانوي، بل بالعكس فهو یهدف إلى الوصول بالمتعلم إلى 

بمعنى تناولها في ظرف  اكتساب قاعدة من المعارف والكفاءات غیر قابلة لالنضغاط 

دراسته بعد المرحلة زمني وجیز وقسطًا من الثقافة والتأهیل ُیمكنه إما من مواصلة 

اإللزامیة أو االندماج في الحیاة في الحیاة العملیة . وتتوزع السنوات األربع في التعلیم 

  المتوسط حسب مراحل ثالث متعاقبة هي كاآلتي :  

، ذلك أن العملیة االنتقالیة من االبتدائي  مدتها سنة واحدة) المرحلة األولى :4-3-1

إلى المتوسط تشكل تغیرًا جذریًا بالنسبة للتلمیذ بسبب ما یحدث من تحول في طرائق 

العمل وتعدد األساتذة ، باإلضافة إلى أن إدخال اللغة األجنبیة الثانیة یتم بدءًا من هذا 

  الطور.

تها سنتان ویتم تفعیلها خالل السنتین أو فترة التدعیم ، ومد) المرحلة الثانیة :4-3-2

الدراسیتین الثانیة والثالثة حیث یتم التركیز على تعزیز التعلمات وتناولها بعمق . تعد هذه 

ینتظر  مثلما ،المرحلة أساسیة للغایة في اكتساب وتنمیة الكفاءات المدرسیة أو العرضیة

مجال الثقافي والعلمي أن یرتقي المتعلم في هذا الطور إلى مستویات أعلى في ال

  والتكنولوجي .
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أو فترة تعزیز التعلم والتوجیه ، التدوم هذه المرحلة إال سنة ) المرحلة الثالثة :4-3-3

واحدة لكنها تسمح إلى جانب ضمانها تنمیة التعلمات وٕاثباتها ، اكتساب الكفاءات 

تعلم إلى الوجهة المسطرة في المنهاج وكذا الكفاءات األخرى العرضیة وذلك بتحضیر الم

یأخذها فیما بعد التعلم اإللزامي. ومثلما هو معروف تختم مرحلة التعلیم اإللزامي التي 

   ) 214ص2009(بن بوزید:بامتحان شهادة التعلیم المتوسط . 

  توسط:المتالمیذ مرحلة التعلیم  وممیزات خصائص) 4-4 

المراهقة المبكرة مرحلة تتمیز إن المرحلة التي یمر بها هؤالء التالمیذ ، هي مرحلة   

تغیر والتحول، وتوصف بأنها مرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة بسرعة ال

النضج في كافة مظاهر وجوانب الشخصیة، إن هذه المرحلة مرحلة حرجة في حیاة  

الفرد، ولذا فإن لهذه المرحلة انعكاساتها على شخصیة التلمیذ كلها ،وتظهر هذه 

اسات في شكل خصائص وممیزات تمیز التلمیذ في هذه المرحلة، وفیما یلي  االنعك

   تفصیل هذه  الخصائص:

معظم البنات یكملن طفرة النمو عند بدایة هذه الفترة، أما طفرة النمو عند البنین فال . 1

 تكتمل عادًة قبل الصف الثاني المتوسط .   

) 10) سم في سنة واحدة، وتزداد أوزانهم (15یزداد طول القامة عند بعض األوالد ( .2

 كغ كذلك، وقد یوجد تفاوت بین األفراد.    

تصل البنات إلى مرحلة البلوغ وكذلك األوالد في هذه المرحلة ، ولذا تصبح  .3

 الخصائص الجنسیة الثانویة أكثر وضوحًا. 

مرحلة التحكم في حركاته، وال تكون دقیقة ومحددة ، ال یستطیع الطالب في هذه ال .4

ویبدأ باالهتمام بمظهره ، ویشعر بالتعب بعد أي مجهود ویبدو علیه المیل للكسل والخمول 

  والنوم بعكس الطالب بالمرحلة االبتدائیة. 

یهتم الطالب في هذه المرحلة برأي اآلخرین فیه وقد یثق الطالب بأصدقائه ویودعهم  .5

 أكثر من والدیه. أسراره
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 ىیزداد شعور المراهق بذاته وحساسیته لها ویصبح سریع التقلب انفعالیًا وال یثبت عل. 6

 )244: 2002(الطیطي وآخرون ،حال. 

یتأثر المراهق بشكل خاص بأقرانه ، ویسعى إلیجاد مكانة لنفسه بینهم ، فیتعرف من . 7

االجتماعیة من خالل اضطالعه بدور إلى نقاط قوته وضعفه وتبرز امكاناته خاللهم 

 قیادي في الجماعة .

نهم ال یتمكنون من القیام ألیشعر التالمیذ المراهقین بعدم الثقة بالنفس ،وذلك . 8

ن توقعات الكبار ألبالمهمات التي یطلبها الراشدون منهم ، معلمین كانوا أم أهل ،وذلك 

  عادة تكون أعلى من قدرات المراهقین .

یدرك التالمیذ في هذه المرحلة المفاهیم المجردة بدرجة كبیرة وعلیه فهم على إدراك . 9

بالمفاهیم والقیم األخالقیة ، كالخیر والشر ، الفضیلة والرذیلة ، العدالة والدیمقراطیة إدراكًا 

  . جیدًا حیث تصبح هذه المفاهیم ذات معنى بالنسبة لهم 

              لقدرة على التذكر واالنتباه والتخیل.تزداد لدى تالمیذ هذه المرحلة ا .10

یعاني بعض التالمیذ المراهقین من توترات نفسیة نتیجة عدم التوازن .11

                                           )87-86ص ص 2011(سوفي: البیولوجي ویحس المراهق باإلرهاق .

          خالصة: 

ألن كل  ،ي مرحلة من مراحل التعلیمأنه ال یمكننا إهمال أخیر نستنتج ألوفي ا    

مرحلة مكملة لألخرى إال أن مرحلة التعلیم المتوسط هي أكثر حساسیة من غیرها 

ا ولهذا تحدثنا في لك یجب مراعاتهالتلمیذ یمر بفترة حرجة من حیاته لذ وذلك إلنّ 

                           .في هذه المرحلة لمتعلماخصائص  هذا الفصل عن أهم
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 الفصل الخامس: اإلجراءات المنهجیة العامة.      

    تمهید 

) الدراسة االستطالعیة.    5-1                  

                  

) الدراسة األساسیة.5-2                  
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 :تمهید

 للمذكرة نتطرق الى الجانب األهم د االنتهاء من الجانب النظري بع    

تم في هذا الفصل لالجراءات المنهجیة سینب التطبیقي من الدراسة و الجا

تم فیها ضبط عینة الدراسة سیعرض الدراسة االستطالعیة التي  للدراسة

وتحدید مواصفات هذه العینة باإلضافة الى ضبط أدوات الدراسة والدراسة 

سیتم فیها وصف أدوات الدراسة وطریقة تطبیق هذه األدوات  التي ساسیةألا

  وطریقة التصحیح.

 الدراسة االستطالعیة: )5-1 

     الهدف من الدراسة االستطالعیة:) 5-1-1 

  .* تحدید عینة الدراسة   

   التاكد من صدق وثبات مقیاس الدراسة.*    

  ) مكان ومدة الدراسة:5-1-2

    الزماني:طار إلا- أ  

وذلك من الفترة  2015/2016تمت دراستنا الحالیة خالل الموسم الدراسي  

  20/2/2016الى غایة  10/2/2016الممتدة بین 

  :المكاني اإلطار - ب

ومتوسطة  ،دغاموالي علي الشریف بأ العالمة تمت الدراسة بمتوسطة    

  .   بأدرارالشهید الهاشمي معمر القدیمة بتیلیالن 
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  مواصفات عینة الدراسة:  ) 5-1-3 

  حیث الجنس: من* 

   :) یوضح توزیع العینة من حیث الجنس1الجدول رقم (

  الجنس العدد النسبة

 ذكر 20 50%

 انثى 20 50%

 المجموع 40 100%

 خذ عینة متساویة العدد بین) أنه تم أ1من خالل الجدول رقم (نالحظ   

كذلك والعدد  %50بنسبة  ناثإ 20و %50بنسبة  ذكور 20ناث  إلالذكور وا

  . %100تلمیذ بنسبة  40اإلجمالي للعینة 

  المستوى :* من حیث 

  ) یوضح توزیع العینة من حیث المستوى:2الجدول رقم (

 المستوى      العدد          النسبة

  متوسط االولى      10 25%

 متوسط الثانیة       10 %25

 متوسط  الثالثة      10 25%

  متوسطالرابعة      10 25%

 المجموع         40 100%

 10عینة مكونة من نه تم االعتماد على أ) 2من خالل الجدول رقم (نالحظ   

ذ من مستوى أولى متوسط ، ونفس عدد التالمی %25وهو ما یقدر ب تالمیذ 

تلمیذ بنسبة  40بنفس النسبة أخذ من باقي المستویات والعدد اإلجمالي للعینة 

100%.   
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  *من حیث المستوى :

 ) یوضح توزیع العینة من حیث السن:3قم (ر الجدول 

 

  

  

  

لتالمیذ الذین بلغ سنهم بین ا أن عدد )3نالحظ من خالل الجدول رقم ( 

وعدد التالمیذ الذین سنهم من  ، 82,5  %بنسبةتلمیذ   33 سنة ) 11-13(

والیوجد في العینة تلمیذ بلغ  ،17,5%  تالمیذ،أي بنسبة 07 سنة )14-16(

   .  100% بنسبة تلمیذ 40االجمالیةاو أكثر والعینة  17عمره 

  طریقة المعاینة:ب. 

تلمیذ من مستوى  20خذ وذلك بأطبقیة ،تم اختیار العینة بطریقة عشوائیة    

 تلمیذ من الثالثة والرابعة بمتوسطة تیلیالن 20االولى والثانیة بمتوسطة ادغا و

  . بأدرار

  دوات الدراسة :وصف أ) 5-1-4

   اعتمدنا في الدراسة االستطالعیة على:      

  االول: مقیاس المناخ المدرسي.المقیاس 

  .المقیاس الثاني: مقیاس السلوك العدواني 

  

  

 السن العدد النسبة

 سنة)13إلى11من ( 33 82,5%

 سنة)16-14من ( 7 17,5%

 فمافوق)17(   / /

 المجموع 40 100%
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  ( مقیاس المناخ المدرسي)ول: وصف المقیاس األ 

تم بناء هذا المقیاس اعتمادًا على مقیاس المناخ المدرسي في دراسة     

، ویحتوي المقیاس على ثالثة أبعاد )،2013/2014"صولي إیمان " سنة (

بعد عالقة التلمیذ بالمعلم ،والثاني بعد عالقة التلمیذ بزمالئه،  البعد األول

ع وثالث بعد یضم عالقة التلمیذ باإلدارة المدرسیة ، ویحتوي كل بعد على سب

      فقرات .

  وصف المقیاس الثاني:مقیاس السلوك العدواني:

 تم إعداد المقیاس من طرف الطالبتین ، ویضم المقیاس ثالثة أبعاد ،في كل  

بعد سبع فقرات ، ویضم البعد األول فقرات العدوان اللفظي، والثاني یحتوي 

 على فقرات العدوان الجسدي، وثالث بعد للعدوان الرمزي. 

    :دوات الدراسةلخصائص السیكومتریة ألا)5-1-5 

  لمقیاس المناخ المدرسي : )1

حیث تم لقد تم حساب الصدق بطریقة صدق المحكمین  : الصدقا)      

وكانت نتائج التحكیم كما  *اس على مجموعة من المحكمینعرض هذا المقی

  یلي:

في  كاالتي موضح ) تعدیل بعض العبارات وتبسیطها وكان التعدیل1     

  ):4رقم ( الجدول

                                                           
 األستاذة:كوبي مخلوف وردة .       *

   األستاذة:ابا الشیخ أسماء.    

  األستاذة :عبید زرزورة.    

 األستاذ: سماني مراد.     

   علي.     األستاذ:أمحمدي     
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 العبارات قبل التعدیل العبارات بعد التعدیل

یساعدني استعمال االساتذة للوسائل  -2

 الدروس.التوضیحیة (االمثلة) على فهم 

یساعدني استعمال االساتذة للوسائل  -2

 التعلیمیة على فهم الدروس.

 یرغب زمالئي في التعامل معي. -11 یرغب زمالئي في التعامل معي دراسیًا. -11

یساعدني زمالئي على حل مشكالتي  -13

 المدرسیة.

یساعدني زمالئي على حل  -13

 مشكالتي.

 مدیر المدرسة والعاملین فیها.اقدر  -19 اقدر مدیر المدرسة. -19

: والذي یتضمن عالقة الفقرات باألبعاد وعالقة ) صدق االتساق الداخلي2 

    بعاد بالبعد الكلي.األبعاد ببعضها وعالقة األ

  البعد األول لمقیاس المناخ المدرسي:

  :نتائج بعد عالقة التلمیذ بالمعلم ) یوضح5الجدول رقم (

 الفقرات االرتباطمعامل  مستوى الداللة

 01 **0.524  0.01دال عند 

 02 0.298 غیر دال

 03 **0.556 0.01دال عند 

 04 **0.430 0.01دال عند 

 05 0.079 غیر دال

 06 **0.425 0.01دال عند 

 07 **0.622 0.01دال عند 

دالة  )7,6,4,3,1(ان العبا رات رقم )5( نالحظ من خالل الجدول رقم  

     .غیر دالة 5,2والعباراتان رقم  0.01عند
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  البعد الثاني لمقیاس المناخ المدرسي:

  :یوضح نتائج بعد عالقة التلمیذ بزمالئه): 6الجدول رقم (

  الفقرات معامل االرتباط  مستوى الداللة

 01 **0.554 0.01دال عند

 02 0.276 غیر دال

 03 **0.713 0.01دال عند 

 04 **0.682 0.01دال عند 

 05 **0.575 0.01دال عند 

 06 **0.659 0.01دال عند 

 07 **0.432 0.01دال عند 

   0.01دالة عند عبارات الن معظم أ) 06(نالحظ من خالل الجدول رقم  

  .غیر دالة 02ما عدا العبارة رقم 

  البعد الثالث لمقیاس المناخ المدرسي :

  یوضح نتائج بعد عالقة التلمیذ باالدارة المدرسیة: )7(الجدول التالي رقم 

  الفقرات معامل االرتباط مستوى الداللة

 01 **0.613 0.01دال عند

 02 0.308 غیر دال

 03 **0.546 0.01دال عند 

 04 **0.623 0.01دال عند 

 05 **0.508 0.01دال عند 

 06 **0.468 0.01دال عند 

 07 **0.504 0.01دال عند 
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 0.01) أن كل عبارات هذا البعد دالة عند 7من خالل الجدول رقم ( نالحظ

  باستثناء العبارة الثانیة غیر دالة.

  یوضح نتائج عالقة ابعاد المناخ المدرسي بالمقیاس ككل: )8(الجدول رقم

  البعد معامل االرتباط مستوى الداللة

 عالقة التلمیذ بالمعلم  **0.562 0.01

 التلمیذ بالزمالءعالقة **0.845 0.01

 عالقة التلمیذ باالدارة  **0.639 0.01

 0.01بعاد الثالثة للمناخ دالة عند ) أن األ8من خالل الجدول رقم ( نالحظ

  و تتوافق مع المقیاس ككل.یدل على أن أبعاد المقیاس لها عالقة أ وهذا

بطریقة تم التاكد من ثبات المقیاس  :الثبات لمقیاس المناخ المدرسي - ب 

موضحة في  وكانت النتائج كالتالي التناسق الداخلي وطریقة التجزئة النصفیة

  :)9الجدول رقم (

 المتغیر البعد العباراتعدد الداخليالتناسق  التجزئة النصفیة

  العالقة مع المعلم  07 0.64 0.51

 المناخ

 المدرسي

 مع الزمالءالعالقة 07 0.72 0.67

 مع االدارةالعالقة  07 0.69 0.47

 المناخ ككل 21 0.76 0.55

 نتیجة الثبات بكلى الطریقتین عالیةأن  )9نالحظ من خالل الجدول رقم ( 

   - وهذا دلیل على مدى ثبات وصحة المقیاس.

   مقیاس السلوك العدواني:

طریقة صدق لقد تم حساب صدق هذا المقیاس ایضًا ب : الصدق-أ   

المقیاس على نفس المجموعة من المحكمین المحكمین حیث تم عرض هذا 

  التي عرض علیها المقیاس االول وكانت نتائج التحكیم كما یلي:
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  : )10(تعدیل بعض العبارات وكان التعدیل كاالتي في الجدول رقم  -1

 العبارات قبل التعدیل العبارات بعد التعدیل

یمكن ان اسب االشخاص دون سبب معقول  -22

  احیانًا.

یمكن ان اسب االشخاص دون سبب  -22

 معقول.

اتحدث مع اساتذتي بنبرة صوت حادة - 28

 احیانًا.

اتحدث مع اساتذتي بنبرة صوت  - 28

 حادة.

في الغالب ادخل في عراك مع الشخص  -31

 الذي اغضب منه.

 اضرب الشخص الذي اغضب منه. - 31

اقوم بهز كتفي عندما یكلفني االستاذ بالقیام  – 36

 بامر ال ارغب فیه.

اقوم بهز كتفي عندما یكلفني  - 36

 االستاذ بالقیام بامر ما.

وعالقة ) صدق االتساق الداخلي: والذي یتضمن عالقة الفقرات باالبعاد2(   

  االبعاد ببعضها وعالقة االبعاد بالبعد الكلي. 

  السلوك العدواني :البعد االول لمقیاس 

    )11( :الجدول التالي رقم یوضح نتائج بعد العدوان اللفظي : 

 الفقرات معامل االرتباط مستوى الداللة

 01 0.047 -  غیر دال

 02 *0.314 0.05دال عند 

 03 **0.671 0.01دال عند 

 04 **0.573 0.01دال عند 

 05 **0.796 0.01دال عند 

 06 **0.742 0.01دال عند 

 07 **0.758 0.01دال عند 

 دالة والعبارة    غیر) 1) أن العبارة رقم (11نالحظ من خالل الجدول رقم ( 

  .0,01) دالة عند 3،4،5،6،7رقم(والعبارات  0,05الثانیة دالة عند 
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یوضح نتائج بعد العدوان الجسدي : الثاني لمقیاس السلوك العدواني البعد

  ):12(الجدول رقم 

 0,01دالة عند  ) أن كل عبارات البعد12نالحظ من خالل الجدول رقم (  

  ).2باستثناء العبارة رقم(

  البعد الثالث لمقیاس السلوك العدواني :

     ):13(الجدول رقم یوضح نتائج بعد العدوان الرمزي :

 الفقرات معامل االرتباط مستوى الداللة

 01 **0.555  0.01دال عند 

 02 **0.646 0.01دال عند 

 03 **0.663 0.01دال عند 

 04 **0.538 0.01دال عند 

 05 **0.670 0.01دال عند 

 06 *0.379 0.05دال عند 

 07 **0.596 0.01دال عند 

 الفقرات معامل االرتباط الداللةمستوى 

 01 **0.642  0.01دال عند 

 02 *0.343 0.05دال عند 

 03 **0.745 0.01دال عند 

 04 **0.654 0.01دال عند 

 05 **0.729 0.01دال عند 

 06 **0.719 0.01دال عند 

 07 **0.572 0.01دال عند 
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ان كل عبارات البعد الثالث للسلوك  )13رقم ( نالحظ من خالل الجدول 

  وهذا یدل على مدى توافق العبارات مع البعد. 0,01عند  العدواني دالة

  :)14( الجدول رقم ككل : یوضح عالقة ابعاد السلوك العدواني بالمقیاس

 البعد معامل االرتباط مستوى الداللة

 العدوان اللفظي **0.847 0.01

 العدوان الجسدي  **0.870 0.01

 العدوان الرمزي **0.823 0.01

ان كل ابعاد السلوك العدواني دالة عند  )14رقم( نالحظ من خالل الجدول 

وبمعامل ارتباط عالي وهذا یدل على ان على مدى ترابط االبعاد 0.01

  بالمقیاس ومدى صدق المقیاس.

  ) الثبات لمقیاس السلوك العدواني:ب(  

لتجزئة كد من ثبات المقیاس بطریقة التناسق الداخلي وطریقة اتم التأ   

    : )15( موضحة في الجدول رقملتالي النصفیة وكانت النتائج كا

التجزئة  

 النصفیة

 المتغیر البعد العباراتعدد  الداخليالتناسق 

  العدوان اللفظي 07 0.16 0.01

السلوك 

 العدواني 
 الجسديالعدوان  07 0.75 0.68

 العدوان الرمزي 07 0.72 0.56

 السلوك ككل 21 0.84 0.41
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بطریقة التناسق الداخلي عالیة وبطریقة التجزئة لقد كانت نتیجة الثبات  

  النصفیة نتیجة مقبولة وهذا یدل على مدى ثبات مقیاس السلوك العدواني .

*تم حساب الثبات لالستبیان ككل بطریقة التناسق الداخلي و التجزئة النصفیة 

  :)16في الجدول رقم( كالتالي موضحة وكانت النتیجة

 التناسق التجزئة النصفیة 

 لداخليا

 عدد

 العبارات

 المتغیر البعد

االستبیان  42 0.62 0.56

 ككل

المناخ المدرسي 

 والسلوك العدواني

وهذا ان نتیجة ثبات االستبیان نتجة مقبولة )16رقم (یتبین من خالل الجدول  

  یدل على ثبات االستبیان .

   ساسیة :الدراسة األ) 5-2( 

  والمكاني طار الزمانياإل)2-1- 5  

  اإلطار الزماني:. 1

وذلك خالل 2015/2016الحالیة خالل الموسم الدراسي الدراسة  تمت     

  15/03/2016لى غایة إ 25/02/2016الفترة الممتدة من 

  طار المكاني :اإل. 2

دغا ومتوسطة وسطة العالمة موالي علي الشریف بأتمت الدراسة بمت     

  . بأدرار الشهید الهاشمي معمر القدیمة بتیلیالن
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  :مواصفات عینة الدراسة  )5-2-2 

  : مواصفات العینة 

  * من حیث الجنس :

  :)17( : الجدول رقم توزیع العینة من حیث الجنسیوضح  

 الجنس العدد النسبة

  ذكر 40 40%

 انثى 60 60%

 المجموع 100 100%

مكونة من عینة نه تم االعتماد على ) أ17رقم ( نالحظ من خالل الجدول 

      .  60 %أنثى بنسبة 60،و 40%ذكر  40تلمیذ،  100

 :توزیع العینة من حیث المستوى التعلیميیوضح  * من حیث المستوى :

  ):18(الجدول رقم 

 المستوى العدد  النسبة 

 االولى متوسط 20 20%

 الثانیة متوسط 20 20%

 الثالثة متوسط 30 30%

 الرابعة متوسط 30 30%

 المجموع 100 100%

تلمیذ من  20عتماد على اخذ نه تم االأ) 18رقم ( نالحظ من خالل الجدول

بنفس تلمیذ من مستوى السنة الثانیة  20،و 20 %بنسبة مستوى السنة االولى

من  تلمیذ30و،30%بنسبة من مستوى الثالثة  30تلمیذ و النسبة السابقة،

   ممثلة بین الذكور واإلناث في كل المستویات. بنفس النسبة، وى الرابعةمست
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  ) یوضح توزیع العینة من حیث السن:19(الجدول رقم من حیث السن:* 

 السن العدد النسبة

  سنة)11-13( 44 44,0%

 سنة) 14-16( 54 54,0%

 فما فوق) 17( 2 2,0%

 المجموع 100 100%

-11من  أن عدد التالمیذ الذین سنهم )19نالحظ من خالل الجدول رقم (  

 تلمیذ 54سنة  16-14ومن،44%تلمیذ بنسبة44سنة في العینة یساوي13

   . 100فما فوق تلمیذین ومجموع العینة  17ومن ،54 %بنسبة

  طریقة المعاینة : - ب

قسام من كل العینة بطریقة عشوائیة طبقیة،حیث أخذنا أربع أ تم اختیار   

  .  )17(مقسمة كما ذكرنا سابقًا في الجدول رقممستوى دراسي قسم 

  وصف ادوات الدراسة :) 5-2-3

 دوات الدراسة االستطالعیة . ساسیة على نفس أاعتمدنا في الدراسة األ 

           ) األسالیب اإلحصائیة المستخدمة:5-2-4

مل بعد الحصول على الترخیص من االدارة تم الشروع مباشرة في الع        

المتمثلة دوات الدراسة صالحیة أو صحة أكد من وكانت البدایة التأالمیداني ،

وذلك بحساب الخصائص  لمناخ المدرسي والسلوك العدواني ،في مقیاسي ا

وبعد التأكد منها  بعد ضبط عینة الدراسة ،السیكومتریة من صدق وثبات و 

على عات الدرس ،ع االستبیانات داخل قانا في التطبیق وكان التطبیق بتوزیبدأ

بمتوسطتي التالمیذ في االربع مستویات االولى والثانیة والثالثة والرابعة متوسط 

ثم جمعت  ،كیفیة االجابةلتوضیح الوالقیام بالشرح و ادغا وتیلیالن بأدرار،

   .                  االستبیانات كاملة وتم الشروع في عملیة التصحیح
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لمناخ المدرسي ومقیاس السلوك العدواني من و یتكون المقیاسین مقیاس ا

ویتم  3إلى  1ویتم التنقیط فیها وفقًا لسلم متدرج من ثالث بدائل لإلجابة 

                               ):20التصحیح كما هو مبین في الجدول رقم(

                          

       

  

  

وكانت "spssوتم التفریغ باالستعانة ببرنامج الحزمة االحصائیة االجتماعیة "

ة ثم إدخال نتائج الدراس ،لمقیاسینبدایة التفریغ بإدخال متغیرات الدراسة ل

وتم  للمقیاسینباإلضافة إلى مجموع أبعاد المقیاسین مع المجموع الكلي 

لدراسة العالقات بین متغیرات الدراسة  "بیرسون"معامل االرتباط حساب 

لدراسة الفروق بین المتغیرات وحساب قیمة  ،test.tوحساب قیمة 

كما تم حساب المتوسطات الحسابیة  ،ق بین المجموعاتلدراسة الفرو "فیشر"

     واالنحرافات المعیاریة .

 

  االجابة  الدرجة

 بدرجة كبیرة  درجات 3

 بدرجة متوسطة درجتان

 بدرجة ضعیفة درجة واحدة
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بعد ضبط الطالبتین لإلجراءات المنهجیة العامة وتفریغ البیانات ومعالجتها احصائیًا  

  شرعتا في عرض النتائج وهي كاآلتي:  

  نتائج الفرضیات: وتحلیل ) عرض6-1 

  ) نتائج الفرضیة الجزئیة األولى:6-1-1 

  ائدة في مؤسسات التعلیم المتوسط."أنماط المناخ المدرسي الس 

واالنحرافات   بالنسبة للعالقة بین التلمیذ والمعلم فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة  

على أساس المتوسط  )2(هذا البعد ومقارنتها بالدرجة الوسیطیة ل العامة  المعیاریة

ظاهرة بدرجة كبیرة ,المتوسط أصغر من ) یعني وجود ال2من الوسیط (أكبر الحسابي 

  ) وجود الظاهرة بدرجة متوسطة2الوسیط وجود الظاهرة بدرجة ضعیفة والمتوسط یساوي (

   یوضح ذلك: )21والجدول(

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي اباتاالستجمج     العبارات

 522, 0 2,30 230اشعر ان االساتذة عادلون في المعاملة مع التالمیذ  -

للوسائل التوضیحیة على فهم  یساعدني استعمال االساتذة -

الدروس.
268 2,68 0,548 

 0,726 2,28 228.یشجعني اساتذتي على التعبیر  عن رایي -

 0,71 2,47 247یشجعني األساتذة على طرح األسئلة. -

 0,484 2,78 278بأساتذتي . رعالقة احترام وتقدی تربطني -

 0,626 2.46 246اساتذتي على زیادة ثقتي بنفسي . یساعدني -

 0,575 2,65 265لى نصیحة.إ ینصحني اساتذتي كلما احتجت -

2 المتوسط الحسابي العام 50,  0,33 
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عالقة التلمیذ ) ان المتوسط الحسابي العام  لبعد 21نالحظ من خالل الجدول رقم (

الظواهر في هذا البعد متوفرة بدرجة كبیرة في  وبالتالي فإن 2بالمعلم أكبر من الوسیط 

  .                                        مؤسسات التعلیم المتوسط

وبالنسبة للعالقة بین التلمیذ والمعلم: فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات   

                       ) یوضح ذلك: 22المعیاریة لفقرات البعد والجدول التالي رقم (

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي مج االستجابات  العبارات

اشعر باالرتیاح مع زمالئي في المدرسة . -  1755 17,55 2,350 

اشترك مع زمالئي في انجاز النشاط المدرسي  -  240 2,40 0,636 

یسال عني زمالئي عندما اتغیب. -  236 2,36 0,732 

دراسیًا. معي زمالئي في التعاملیرغب  -  209 2,09 0,842 

یحب التالمیذ في مدرستنا التعاون مع بعضهم  -

 البعض.
202 2,02 0,696 

على حل مشكالتي المدرسیة  یساعدني زمالئي -  210 2,10 0,674 

هناك ثقة متبادلة بیني وبین زمالئي. -  183 1,83 0,711 

 0,42 2,12 المتوسط الحسابي العام 

لبعد عالقة التلمیذ ) أن المتوسط الحسابي العام  22نالحظ من خالل الجدول رقم(    

وهذا یعني أن ظواهر هذا البعد متوفرة بدرجة كبیرة في  2بالزمالء أكبر من الوسیط 

     .علیم المتوسط مؤسسات الت
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المتوسطات فقد تم كذلك حساب أما بالنسبة للعالقة بین التلمیذ واإلدارة المدرسیة    

  ) یوضح النتائج:23الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات هذا البعد والجدول رقم (

مجموع  العبارات

 االستجابات

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف المعیاري

یساعدني مدیر المدرسة على حل مشكالتي المدرسیة.  -    213 2,13 0,706 

تطبق القوانین في مدرستنا على جمیع التالمیذ بالعدل  -

 والمساواة .
1490 14,90 2,997 

یقدم لي مدیر مدرستنا النصح والمشورة. -  174 1,74 0,774 

اتوصل مع ادارة المدرسة عند الحاجة. -  213 2,13 0,787 

اقدر مدیر المدرسة. -    213 2,13 0,734 

صباح عند باب المدرسة. یستقبلنا المدیر كل -  239 2,39 0,680 

یتفاعل المراقبون في مدرستنا مع جمیع التالمیذ. -  269 2,69 0,563 

 0,41 2,15 المتوسط الحسابي العام

) أن المتوسط الحسابي لبعد عالقة التلمیذ باإلدارة 23(نالحظ من خالل الجدول رقم     

هذا البعد موجودة بدرجة كبیرة وهذا دلیل أن الظواهر في  2أكبر من الوسیط المدرسیة 

  .ؤسسات التعلیم المتوسط في م

مع  امةالع الحسابیة  متوسطاتالمن خالل عرضنا لنتائج الفرضیة األولى ومقارنة    

هو  بعد عالقة التلمیذ بالمعلمل العام  متوسطالنستنتج أن  واالنحرافات المعیاریة، الوسیط

داللة على أن نمط  وهذا ، 2,50الحسابیة العامة ویقدر ب متوسطاتالبین  قیمة  أكبر

     التلمیذ والمعلم. المناخ المدرسي السائد في مؤسسات التعلیم المتوسط هو نمط العالقة بین
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  نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة: )6-1-2

في مؤسسات العلیم المتوسط" لسائدة"أنماط السلوك العدواني ا   

 هذا لالعام واالنحراف المعیاري  لعدوان اللفظي فقد تم حساب المتوسط الحسابيبالنسبة ل   

لى أساس المتوسط الحسابي أكبر من الوسیط ) ع2بالدرجة الوسیطیة ( تهالبعد ومقارن

ود بدرجة كبیرة ،المتوسط الحسابي أصغر من الوسیط وج ) یعني وجود الظاهرة2(

) وجود الظاهرة بدرجة متوسطة والجدول 2الظاهرة بدرجة ضعیفة ، والمتوسط یساوي (

 :یوضح ذالك24 رقم 

الحسابي المتوسط مجموع االستجابات العبارات  االنحراف المعیاري 

 0,747 2,26 226ل   یمكن ان اسب االشخاص دون سبب معقو  -

عندما یزعجني االشخاص االخرون اخبرهم برایي  -

فیهم بصراحة. 
1507 15,07 2,879 

 6,352 47,53 4753استخدم االلفاظ غیر الالئقة. -

 0,615 1,31 131منه. سأنتقماذا ضایقني احد اخبره انني  -  

   حینما اختلف مع اصدقائي اشن علیهم هجومًا  -

لفظیًا. 
226 2,26 0,747 

عندما اغضب فإنني اتلفظ بعبارات غیر  - 

الئقة.
130 1,30 0,577 

اتحدث مع اساتذتي بنبرة صوت حادة  - 

احیانًا.
145 1,45 0,702 

 0,36 1,49 المتوسط الحسابي العام
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 العدوان اللفظيلبعد  المتوسط الحسابي العام نأ) 24نالحظ من خالل الجدول رقم (   

في ضعیفة بدرجة  موجود العدوان اللفظي) ، وهذا یعني أن 2من الوسیط ( صغرأ

.مؤسسات التعلیم المتوسط   

لبعد العدوان الجسدي: فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات  بالنسبة و   

  :) یوضح ذلك25رقم (المعیاریة لفقرات هذا البعد والجدول 

 أصغر من الوسیط المتوسط الحسابي العام ن)، أ25نالحظ من خالل الجدول رقم (  

  .ضعیفة في مؤسسات التعلیم المتوسط بدرجة  ) وبالتالي فإن العدوان الجسدي موجود2(

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة تم حساب المتوسطات  :بالنسبة لبعد العدوان الرمزي  

       ) یوضح ذلك:26والجدول رقم (لفقرات البعد 

مجموع العبارات

االستجابات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف المعیاري

 0,673 1,46 146اشترك في العراك اكثر من االشخاص االخرین. -

    لدي رغبة في ضرب شخص اخر بین الحین  -

والحین.
146 1,46 0,688 

اغضب   في الغالب ادخل في عراك مع الشخص الذي  -

منه.
124 1,24 0,515 

 2,588 10,48 1048اضرب الشخص الذي ضربني. -  

 0,634 1,39 139عندما یسیئ لي أي شخص ارد علیه بالضرب. -

شخص     اشعر بالرغبة في االشتباك باألیادي مع أي  -

    اخر.
144 1,44 0,671 

 0,731 1,54 154اؤمن بمبدأ الهجوم خیر وسیلة. - 

الحسابي العام المتوسط  1,59 0,42 



عرض ومناقشة نتائج الدراسة                                     الفصل السادس       

 

 
95 

الوسیط ر من د أصغعبلل العام الحسابي، أن المتوسط )26نالحظ من الجدول رقم (     

ضعیفة في مؤسسات التعلیم موجود بدرجة العدوان الرمزي ) وهذا دلیل على أن 2(

  .المتوسط

مع  الحسابیة العامة  المتوسطاتمن خالل عرضنا لنتائج الفرضیة الثانیة ، ومقارنة 

لبعد العدوان الجسدي،  المتوسط الحسابي العام، نستنتج أن  واالنحرافات المعیاریة الوسیط

العدوان داللة على أن  وهذا، 1,59وقدر ب  هو أكبر قیمة مقارنة بالبعدین االخرین

    الجسدي هو النمط السائد من أنماط السلوك العدواني في مؤسسات التعلیم المتوسط . 

  نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة:) 6-1-3

المعیاري االنحراف المتوسط الحسابي مج االستجابات العبارات  

 0,695 2,32 232اقوم بهز كتفي عندما یكلفني االستاذ بالقیام بأمر ما. -

 0,700 1,57 157انظر الى زمالئي نظرة احتقار. -  

 0,717 1,48 148زمالئي. اقوم بحركات للسخریة من اساتذتي امام  -

 2,991 11,19 1119شخص اخر. مع زمیلي على تهامزألاستخدم االشارات  -

 0,642 1,35 135اجحظ عیناي واخرج لساني كلما استدار االستاذ عني. -

,0  1,19 119عندما اغضب تتغیر مالمحي. -   486 

 0,557 1,25 125اعبر عن الملل بالقیام بحركات تزعج االخرین. -

 0,36 1,46 المتوسط الحسابي العام 

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائیة

االنحراف  قیمة "ت"

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 المتغیر العینة العدد

دال عند 

0,05 

العدوان  ذكور 40 11,30 3,10 2,45 0,01

 اللفظي
 اناث 60 9,93 2,02
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  الجدول رقم (27): یوضح الفرق بین الذكور واالناث في مستوى العدوان اللفظي:

وهي قیمة دالة احصائیًا  2,45ان قیمة "ت" قد بلغت  )27(نالحظ من خالل الجدول 

 0.01كبر من الداللة االحصائیة أ 0.05ن مستوى الداللة إل 0.05عند مستوى الداللة 

   وعلیه یمكننا القول بوجود فرق بین الذكور واالناث في مستوى العدوان اللفظي .

 الجدول رقم(28) : یوضح الفرق بین الذكور واالناث في مستوى العدوان الجسدي:

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائیة

االنحراف  قیمة "ت"

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 المتغیر العینة العدد

دال عند 

0,01 

العدوان  ذكور 40 12,38 3,28 3,22 0,00

 الجسدي
 اناث 60 10,40 2,50

احصائیًا وهي قیمة دالة  3,22ان قیمة "ت" بلغت  )28(الجدول رقم نالحظ من خالل   

یمكننا  هوعلی 0,00كبر من الداللة االحصائیة أ 0,01ن مستوى الداللة إل 0.01عند 

  ناث في مستوى العدوان الجسدي. إلالقول بوجود فرق بین الذكور وا

 الجدول رقم (29): یوضح الفرق بین الذكور واالناث في مستوى العدوان الرمزي:

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائیة

االنحراف  قیمة "ت"

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 المتغیر العینة العدد 

غیر دال 

0,05عند   

العدوان  ذكور  40 10,73 2,65 1,60 0,11

 الرمزي
 اناث  60 9,88 2,45

وهي قیمة غیر  1,60ان قیمة "ت" قد بلغت  )29(نالحظ من خالل الجدول رقم     

یمكننا  وعلیه 0,05كبر من مستوى الداللة أ 0,11ن الداللة االحصائیة إل دالة احصائیاً 

  القول بعدم وجود فرق بین الذكور واالناث في مستوى العدوان الرمزي.

العدواني اناث في مستوى السلوك  - یوضح الفرق بین الجنسین ذكور: )30( الجدول رقم

  بمؤسسات التعلیم المتوسط.
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  وهي قیمة دالة 3,03ان قیمة "ت" قد بلغت  )30(نالحظ من خالل الجدول رقم 

كبر من الداللة أ 0,01الن مستوى الداللة  ، 0,01عند مستوى الداللة احصائیًا 

وعلیه یمكننا القول بوجود فرق بین الذكور واالناث في مستوى السلوك  0,00االحصائیة 

  العدواني.

 6-1-4) نتائج الفرضیة الجزئیةالرابعة :        

  الجدول رقم (31): یوضح الفرق بین الذكور واالناث في تصورهم للعالقة بین التلمیذ  

  لم:والمع

وهي قیمة دالة  -1,63ان قیمة "ت" قد بلغت  )31رقم ( نالحظ من خالل الجدول 

كبر من الداللة االحصائیة أالن مستوى الداللة ، 0,01احصائیًا عند مستوى الداللة 

في تصورهم للعالقة بین التلمیذ  وعلیه یمكننا القول بوجود فرق بین الذكور واالناث 0,00

   والمعلم .

 

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائیة

االنحراف  قیمة "ت"

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 المتغیر العینة العدد

دال عند 

0,01 

السلوك  ذكور 40 34,40 7,26 3,03 0,00

 العدواني

 اناث 60 30,22 5,92

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائیة

االنحراف  قیمة" ت"

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 المتغیر العینة العدد

عالقة  ذكور

التلمیذ 

 بالمعلم

دال عند 

0,01 

0,00 1,63  -  2,44 17,08 40 

 اناث 60 17,87 2,25
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الجدول رقم (32): یوضح الفرق بین الذكور واالناث في تصورهم للعالقة بین التلمیذ 

    :وزمالئه

دالة وهي قیمة غیر  -0,06ان قیمة "ت" قد بلغت  )32( نالحظ من خالل الجدول رقم

 0,05 مستوى الداللة كبر منأ 0,94االحصائیة  ألن الداللة ، 0,05احصائیًا عند 

الذكور واالناث في تصورهم للعالقة بین التلمیذ یمكننا القول بعدم وجود فرق بین  وعلیه،

  وزمالئه .

تصورهم للعالقة بین التلمیذ  یوضح الفرق بین الذكور واالناث في:)33(الجدول رقم     

  دارة :واإل

 قیمة غیر دالة وهي – 0,057ان قیمة "ت" بلغت  )33( نالحظ من خالل الجدول رقم 

وعلیه یمكننا القول   0,05كبر من مستوى الداللةأ 0,95حصائیًا الن الداللة االحصائیةإ

دارة المدرسیة في إلیوجد فرق بین الذكور واالناث في تصورهم للعالقة بین التلمیذ واانه ال 

  مؤسسات التعلیم المتوسط.

 

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائیة

االنحراف  قیمة "ت"

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 المتغیر العینة العدد

غیر دالة 

0,05عند   

0,94 0,06  - عالقة  ذكور 40 14,88 2,85 

التلمیذ 

 بالزمالء

 اناث 60 14,92 3,11

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائیة

االنحراف  قیمة "ت"

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 المتغیر  العینة العدد

غیر دال 

عند 

0,05 

0,95 0,057  - عالقة  ذكور 40 15,05 2,80 

التلمیذ 

باإلدارة 

 المدرسیة

 اناث 60 15,08 2,95
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یوضح الفرق بین الذكور واالناث في تصورهم للمناخ المدرسي في :  )43الجدول رقم (

  مؤسسات التعلیم المتوسط:

الداللة  مستوى الداللة

 االحصائیة

 االنحراف قیمة "ت"

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 المتغیر العینة العدد

عند  غیر دال

0.05 

0.51 0,65- المناخ  ذكور 40 47,03 6,036 

 اناث 60 47,87 6,583 المدرسي

 حصائیاا دالة قیمة غیر وهي0.65ان قیمة "ت" قد بلغت  )34(نالحظ من خالل الجدول

ان لیس هناك  نقول منهو  0,05الداللة ر من مستوى اكب 0,51الن الداللة االحصائیة 

  .في مؤسسات التعلیم المتوسط ناث في تصورهم للمناخ المدرسي إلفرق بین الذكور وا

  6-1-5) نتائج الفرضیة الجزئیة الخامسة:: 

 الجدول رقم (35): یوضح العالقة بین المناخ المدرسي والعدوان اللفظي: 

 المتغیرات العینة قیمة "ر"  الداللة االحصائیة مستوى الداللة 

0.01دال عند   0,00 0,26 -  المناخ المدرسي 100 

 العدوان اللفظي

وهي قیمة دالة  -0,26ان قیمة " ر" قد بلغت  )35رقم ( نالحظ من خالل الجدول  

االحصائیة   كبر من الداللةأ 0,0الداللة  الن مستوى،0,01احصائیًا عند مستوى الداللة 

  ارتباطیة بین المناخ المدرسي والعدوان اللفظي .وعلیه یمكننا القول بوجود عالقة  0,00

 الجدول رقم(36): یوضح العالقة بین المناخ المدرسي والعدوان الجسدي:

 المتغیرات العینة قیمة "ر" الداللة اإلحصائیة مستوى الداللة

0,01دال عند   0,00 0,29 -  المناخ 100 

 المدرسي 

العدوان 

 الجسدي
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وهي قیمة  -0,29ان قیمة " ر" قد بلغت  )36رقم ( نالحظ من خالل الجدول         

الداللة كبر من أ 0,01الن مستوى الداللة ، 0,01دالة احصائیًا عند مستوى الداللة 

 وعلیه نستطیع القول بوجود عالقة ارتباطیة بین المناخ المدرسي 0,00االحصائیة 

  والعدوان الجسدي .

  الجدول رقم(37): یوضح العالقة بین المناخ المدرسي والعدوان الرمزي:

 المتغیرات العینة قیمة "ر" الداللة االحصائیة مستوى الداللة

غیر دال عند 

0,05 

0,08 0,17 -  المناخ المدرسي 100 

 العدوان الرمزي

وهي قیمة غیر دالة  -0,17ان قیمة " ر" بلغت  )37رقم ( نالحظ من خالل الجدول 

 0,05اكبر من مستوى الداللة  0,08الن الداللة االحصائیة  ، 0,05عند احصائیًا 

  وعلیه یمكننا القول بعدم وجود عالقة ارتباطیة بین المناخ المدرسي والعدوان الرمزي .

 الجدول رقم(38): یوضح العالقة بین المناخ المدرسي والسلوك العدواني:

 المتغیرات العینة قیمة "ر" الداللة االحصائیة مستوى الداللة

0,01دال عند   0,00 0,29 -  المناخ المدرسي 100 

 السلوك العدواني

وهي قیمة دالة  -0,29ان قیمة " ر" قد بلغت  )38رقم ( نالحظ من خالل الجدول   

 ، 0,00اكبر من الداللة االحصائیة  0,01الن مستوى الداللة  ، 0,01احصائیًا عند 

وعلیه نستطیع القول بوجود عالقة بین المناخ المدرسي والسلوك العدواني في مؤسسات 

 تعلیم المتوسط ال
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    (6-1-6) نتائج الفرضیة الجزئیة السادسة :     

الجدول رقم(39) :یوضح اثر المتغیرات الشخصیة ( السن ، المستوى التعلیمي ) على 

 المناخ المدرسي :

مستوى 

 الداللة 

الداللة 

 االحصائیة 

درجة  قیمة "ف"

الحریة 

 "دح"

المتوسط 

 الحسابي

مجموع 

 المربعات

 المتغیر المجموعات

         

غیر     

دال عند 

0,05 

           

  0,06  

         

     

2,88 

بین  224,262 112,13 2

 المجموعات

السن   

داخل  3770,64 38,87 97

 المجموعات

 المناخ ككل  3994,91 / 99

         

غیر     

دال عند 

0,05 

           

   0,39  

         

    

1,003 

بین  121,36 40,45 3

 المجموعات

داخل  3873,55 40,34 96

 المجموعات

 المناخ ككل 3994,91 / 99

وهي قیمة غیر  2,88" ف" قد بلغت  ) ان قیمة39( نالحظ من خالل الجدول رقم )1

أصغر من الداللة    0,05ألن مستوى الداللة  0,05احصائیًا عند مستوى الداللة  دالة

 المناخ المدرسي ل بانه لیس لمتغیر السن تأثیر فيوعلیه یمكن القو  0,06 حصائیةاإل

  .السائد في مؤسسات التعلیم المتوسط 

وهي قیمة غیر  1,003ان قیمة "ف" قد بلغت  لككذ نالحظ) 39رقم (من الجدول  )2

اصغر من الداللة  0,05الن مستوى الداللة  ، 0,05دالة احصائیًا عند مستوى الداللة 

 متغیر المستوى التعلیمي تأثیر فيوعلیه یمكننا القول بانه لیس ل ، 0,39االحصائیة 

 .السائد في مؤسسات التعلیم المتوسط المناخ المدرسي 
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لیمي ) في المستوى التع ،یوضح اثر المتغیرات الشخصیة ( السن   : )40(الجدول رقم 

 :مستوى السلوك العدواني

وهي قیمة غیر دالة  0,98ان قیمة " ف" بلغت ) 40نالحظ من خالل الجدول رقم ( )1

 0,37اصغر من الداللة االحصائیة  0,05, ألن مستوى الداللة  0,05احصائیًا عند 

    وعلیه نستطیع القول انه لیس لمتغیر السن تأثیر في مستوى السلوك العدواني . ،

وهي قیمة دالة  3,09) ان قیمة " ف" قد بلغت 40لك من الجدول (ونالحظ كذ )2 

اكبر من الداللة  0,05ألن مستوى الداللة  ، 0,05ئیًا عند مستوى الداللة احصا

ن لمتغیر المستوى التعلیمي تأثیر في مستوى وعلیه یمكننا القول ا ، 0,03االحصائیة 

  ني لدى تالمیذ التعلیم المتوسط .السلوك العدوا

  

  

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائیة

درجة  قیمة "ف"

الحریة " 

 دح "

المتوسط 

 الحسابي

مجموع 

 المربعات

 المتغیر المجموعات

           

غیر دال   

0,05عند   

           

  0,37  

           

  0,98  

بین  90,26 45,13 2

 المجموعات

           

السن    

 

 

داخل  4461,52 45,99 97

 المجموعات

السلوك  4551,79 / 99

 العدواني ككل

           

           

دال عند    

0,05 

 

 

0,03 

           

          

3,09     

           

      

بین  401,71 133,90 3

 المجموعات

داخل  4150,07 43,23 96

 المجموعات

السلوك   4551,79 / 99

العدواني 

 ككل
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 :مناقشة نتائج فرضیات الدراسة)6-2-6

  بعد عرض نتائج الدراسة وتحلیلها یمكننا مناقشتها على النحو التالي :

  )مناقشة الفرضیة العامة:6-2-1

للفرضیة العامة والتي مفادها "توجد عالقة ارتباطیه بین المناخ المدرسي والسلوك  بالنسبة

نظرا لقلة الدراسات التي تؤید هذه الدراسة أو  العدواني لدى تالمیذ التعلیم المتوسط".

باألحرى لم یحالفنا الحظ بتدعیم دراستنا الحالیة بدراسات سابقة قویة تحقق هدا االرتباط 

) والتي كان الهدف منها 1984دراسة كونین وكیم ( ،على دراستین  لدلك اعتمدنا،

التعرف على اثر سلوك المعلمین في تعلیم تالمیذ االبتدائیة وتكیفهم وكانت نتائج هذه 

الدراسة إن األطفال الذین یتعلمون من معلمون یستخدمون العقاب یظهرون سلوك عدوانیا 

من خالل هذه الدراسة و ون متسامحون . على عكس األطفال الذین یتعلمون من معلم

توصلنا إلى أن هناك عالقة ارتباطیه بین المناخ المدرسي والسلوك العدواني الذي یتبین 

من خالل سلوك المعلمین وتعاملهم مع التالمیذ بحیث توضح في األخیر وجود سلوك 

نتجنه من هذا ما است ،عدواني من طرف تالمیذ المعلمین الذین یظهرون سلوك عدواني 

  خالل هذه الدراسة وذلك على حسب وجهة نظرنا.

) التي هدفت إلى التعرف على عالقة المعاملة 2005أما بالنسبة لدراسة المحارب ( 

الوالدیة القاسیة والمناخ المدرسي وبین السلوكیات الجانحة لدى طلبة المدارس المتوسطة 

سین هي األكثر قدرة على التنبؤ والثانویة وكانت النتائج أن معاملة اإلدارة والمدر 

بالسلوكیات الجانحة (الكذب ,المشاجرة ,االحتفاظ بسكین داخل المدرسة ,التخریب 

نه توجد عالقة ارتباطیه بین المناخ المدرسي أ...............الخ).یتضح من خالل هذا 

والمدرسین والسلوك العدواني. توصلنا إلى هذه النتیجة بناءا على نتائج معاملة اإلدارة 

و الغیر محببة من طرف التالمیذ من شئنها أن تجعل التلمیذ أ(المناخ المدرسي) القاسیة 

یقوم بتصرفات عدوانیة وغیر عقالنیة وبالتالي نقول انه یوجد خیط رفیع یربط بین المناخ 

المدرسي و السلوك العدواني .كما توصلت النتائج االحصائیة الى وجود عالقة بین المناخ 

  .0،01وهي قیمة دالة عند  -0،29مدرسي والسلوك العدواني حیث بلغت قیمة "ر" ال
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جمعنا بعض المعلومات التي استنتجنا من ،ومن خالل مشوار بحثنا في هذه الدراسة 

لك إذا كان المناخ ذ,و  خاللها وجود عالقة بین المناخ المدرسي والسلوك العدواني

المدرسي یسوده التسامح والتعاون والتفاعل واألمن والتكامل بین أطراف المجتمع المدرسي 

,ویسعى كل عضو من أعضاء هذا المجتمع إلى تحقیق الصحة النفسیة والمدرسیة 

بحیث یكون مناخ مالئم ،للتالمیذ بشكل خاص والمعلمین واإلداریین والعاملین بشكل عام 

حد األسباب المهمة التي تؤدي إلى السلوك أالتعلیم فإننا نكون بهذا قد قضینا على لتعلم و 

  ة السلوك العدواني .األسباب المدرسیة وبهذا تقل نسب العدواني وهي

  مناقشة الفرضیات الجزئیة: )6-2-2( 

القائلة "هناك نمط من أنماط المناخ المدرسي سائد في مؤسسات التعلیم  :الفرضیة األولى

ل تصب في نفس صلب موضوعنا هذا بشكفي بیئتنا المتوسط ". لم نجد دراسات سابقة 

دراستنا لهذه الفرضیة دراسة صادق والمعضادي  تدعیم خاص إال إننا اعتمدنا في

ي مدارس لمناخ المدرسي السائدة ف) استهدفت هذه الدراسة التعرف على أنماط ا2001(

وأظهرت النتائج أن المدارس القطریة تتمتع بمناخ عائلي حیث  ,التعلیم العام بدولة قطر

ترتفع درجة تركیز المدیر على العالقات اإلنسانیة في سلوكه ودرجات األلفة بین 

السائد في المدرسین بینما تتوسط درجات التركیز على الروح المعنویة .بمعنى أن النمط 

هذه الدراسة على (حسب رأیینا ) هو التفاعل والعالقات اإلنسانیة . وكانت نتائج الدراسة 

االحصائیة تشیر الى وجود نمط سائد في المناخ المدرسي بمؤسسات التعلیم المتوسط 

  .2،50وهو عالقة التلمیذ بالمعلم بحیث بلغت قیمة ب 

ط السلوك العدواني سائد لدى تالمیذ التعلیم تقول "هناك نمط من أنما: الفرضیة الثانیة

المتوسط". لم نتوصل إلى دراسة سابقة  تبحث في أنماط السلوك العدواني السائد لدى 

.أما بالنسبة للتراث األدبي فإننا توصلنا إلى أن النمط السائد لدى  تالمیذ التعلیم المتوسط

النوع من  نجد التلمیذ یستعمل هذا مزي بحیثتالمیذ التعلیم المتوسط العدوان اللفظي والر 

لك بتلفظه بألفاظ غیر عقالنیة وال وجود لالحترام ذو  ،یرالعدوان حتى مع المعلم والمد

والتقدیر .اما النتائج التي توصلت إلیها الدراسة اإلحصائیة هي ان النمط السائد من انماط 
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بحیث قدرة قیمته ب      السلوك العدواني مؤسسات التعلیم المتوسط هو العدوان الجسدي 

1،59  

تقول "توجد فوق بین الذكور واإلناث في مستوى السلوك العدواني في  :الفرضیة الثالثة

مؤسسات التعلیم المتوسط ".اعتمدنا على ثالث دراسات لتدعیم هذه الفرضیة وهي دراسة 

سین في رشا علي عبد العزیز موسى (بدون سنة) والتي هدفت إلى دراسة الفروق بین الجن

وبینت نتائج الدراسة أن الذكور ، الشبابمستویات العدوان المختلفة في مرحلتي المراهقة و 

.أي أن الذكور أكثر عدوانیة من  مرتفعي العدوان في حین أن اإلناث منخفضي العدوان

اإلناث وهدا ما وجدنه أثناء االستكشاف عند جمع المعلومات أن الذكور أكثر عرضة 

.أما  العدواني من اإلناث بجمیع أنواعه خاصة الجسدي و هذا لعدة أسباب للقیام بالسلوك

)التي اهتمت بالتعرف على مدى انتشار النزعات 2000دراسة عبد الرحمان عیسوي (

العدوانیة وعن مدى ارتباطها بمتغیرات السن والمستوى التعلیمي والجنس وعما إذا كانت 

یل هذه  النزعة العدوانیة في نفوس الشباب وتوصلت الدراسة الجامعیة ترتبط بزیادة أو بتقل

النتائج إلى أن الذكور أكثر عدوانا من اإلناث أو أكثر قبوال للفكر العدواني وٕانهم یتصفون 

كما أن صغار السن یبدون أكثر قبوال ، والعدوان الفكري أكثر من اإلناث بالعدوان اللفظي

) یدور 1991سة أخرى للباحث موسى لألفكار العدوانیة عن كبار السن .وهناك درا

موضوع الدراسة حول العدوان لدى المراهقین حیث تبین أن الذكور أكثر عدوانیة في 

  بعض مظاهر العدوان بینما اإلناث أكثر عدوانیة في مظاهر أخرى .

حیث قدرت قیمة" ت" ب  وبعد المعالجة اإلحصائیة جاءت نتائج الفرضیة دالة إحصائیاً 

  . 0,01دالة عند  وهي قیمة 3,03

:والتي تنص "توجد فروق بین الذكور واإلناث في تصورهم للمناخ  الفرضیة الرابعة

.لم نتمكن من الوصول إلى دراسات سابقة تؤید  المدرسي في مؤسسات التعلیم المتوسط"

نماط المناخ أدراسة صادق والمعضادي هدفت الى تحدید  أنَّ  إالَّ هذه الفرضیة تمامًا 

المدرسي السائدة في مدارس التعلیم العام وتوصلت النتائج الى أن المدارس القطریة تتمتع 
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بمناخ عائلي حیث ترتفع درجات األلفة في مدارس البنات بینما تتمیز مدارس البنین 

  بمناخ مفتوح.

"ت"   وبعد المعالجة اإلحصائیة جاءت النتائج غیر دالة إحصائیا حیث كانت قیمة     

  0,05وهي قیمة غیر دالة عند  -0,65

  المدرسي والسلوك العدواني". المناحهناك عالقة بین  :تتضمن" الفرضیة الخامسة

بالنسبة لدراسات التي تؤید هذه الفرضیة تم عرضها سابقا في الفرضیة العامة ,وكانت 

ث قیمة "ر" بحی 0,01نتائج هذه الفرضیة بعد المعالجة اإلحصائیة دالة إحصائیا عند 

0,29- .  

,المستوى التعلیمي) تأثیر  :التي تتضمن" للمتغیرات الشخصیة(السن الفرضیة السادسة

  على المناخ المدرسي ومستوى السلوك العدواني في مؤسسات التعلیم المتوسط.

أما تأثیر المتغیرات الشخصیة في مستوى السلوك العدواني فقد دعمنا هذه الفرضیة بدراسة 

) اهتمت هذه الدراسة بالتعرف على مدى انتشار النزعات 2000ان عیسوي (عبد الرحم

وعما إذا كانت ،العدوانیة وعن مدى ارتباطها بمتغیرات السن والمستوى التعلیمي والجنس 

الدراسة الجامعیة ترتبط بزیادة أو بتقلیل هذه النزعة العدوانیة في نفوس الشباب وتوصلت 

  دون أكثر قبوال لألفكار العدوانیة عن كبار السن .النتائج إلى أن صغار السن یب

أما بالنسبة لتأثیر المتغیرات الشخصیة على المناخ المدرسي فإننا لم نتمكن من تدعیم 

لكن بعد المعالجة اإلحصائیة ،هذه الفرضیة بدراسة سابقة وذلك یمكن لقلة الدراسات 

وى المناخ المدرسي جاءت توصلت الدراسة إلى أن نتیجة تأثیر متغیر السن على مست

وكانت نتیجة تأثیر المستوى التعلیمي على المناخ  2,88وقیمة "ف"  0,05غیر دالة عند 

ونتیجة تأثیر ، 1,003حیث بلغت قیمة "ف" 0,05المدرسي غیر دالة إحصائیا عند 

حیث بلغت قیمة "ف"  0,05متغیر السن على السلوك العدواني غیر دالة إحصائیا عند 

وجاءت نتیجة المستوى التعلیمي على مستوى السلوك العدواني دالة إحصائیا عند  0,98

  .3,09حیث بلغت قیمة "ف" 0,05
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  التوصیات واالقتراحات

في ضوء ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج، ستقوم الطالبتین بتقدیم التوصیات     

التي من شأنها تحسین المناخ المدرسي في المدارس وخاصة مدارس التعلیم 

المتوسط، وتقلل من مستوى السلوك العدواني لدى التالمیذ، وبناءًا علیه توصي 

  الطالبتین بما یلي:

أكثر  إعطاء اهتمام أكثر من قبل المدراء والمدرسین، لتوفیر مناخ مدرسي *

وخاصة لتالمیذ المتوسط،  نظرًا لما یحمله تالمیذ هذه المرحلة  ،مالئمة للتالمیذ

   وذلك باتباع ما یلي:  من خصائص ومتغیرات فترة المراهقة

عن الرأي ، ومنحهم حریة التعبیر مراعاة الجانب اإلنساني عند التالمیذ *

  وٕاعطائهم فرص متساویة للمشاركة في النشاطات المدرسیة.

التعاون فیما ، دون أن یؤثر ذلك على اإلیجابي بین التالمیذ التنافس تشجیع* 

   بینهم . 

   تقبل مشاعر التالمیذ وتكوین عالقات ودیة معهم وتقدیم المساعدة الالزمة لهم. *

  واالحترام المتبادل.توفیر جو مدرسي ایجابي، یسوده الحب  *

ومن أجل الحد من مشكلة السلوك العدواني لدى تالمیذ المدارس، البد من تظافر 

الجهود المشتركة ما بین االدارات المدرسیة والهیئات التدریسیة والمرشدین التربویین 

  ،وهذا یقتضي من الجمیع تنفیذ المهام الملقاة على عاتقه، ویتم هذا باتباع ما یلي:

برنامج متكامل لإلرشاد النفسي واالجتماعي داخل المدارس، یقوم على وضع  *

   تنفیذه فریق متخصص داخل كل مدرسة.

جل ، من أتنشئة التالمیذ منذ المرحلة االبتدائیة على التعبیر الشفوي والكتابي* 

  .رهم بوضوحاعرض أفك
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       .لمتابعة حل مشاكلهم ،التقلیل من عدد الطالب في الصف*  

  . لیتمكن من اكتشاف حاالت العدوان المبكرة ،تعیین مرشد تربوي في كل مدرسة*  

إلشراف علیها، عدادها وتنفیذها وا، وٕاشراك الطالب في إنشطة الالصفیة* االهتمام باأل 

  لهم. محبباً  متصاص طاقتهم و جعل المدرسة مكاناً ال

قد والشكوى نعاد عن الواالبت ،ضرورة تحاشي استعمال الكلمات والتصرفات المحبطة*  

  .من التالمیذ

  .والتحلي بالصبر والحكمة في التعامل ،تجنب لوم الطالب العدواني أمام زمالئه*  

مكانیاته تحسیسه بإ، و یجابي في سلوك الطالب العدوانيإظهار وتأكید الجانب اإل*  

  .والبحث عن جوانب القوة فیه ،وقدراته

، وعدم التفریق بینهم، وأن یكون هذا مبدأ عام في التعامل مع التالمیذ الةتوخي العد*  

طراف العمل داخل المدرسة وعدم اللجوء الى المقارنة والمفاضلة بین ینفذه جمیع أ

  .التالمیذ
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