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ملخص البحث :
قیـاس مسـتوى السـلوك العـدائي لـدى هدف البحـث إلـى قیـاس مسـتوى الحرمـان العـاطفي، و 

طلبـة المرحلــة اإلعدادیــة. فضـال عــن التعــرف علـى العالقــة بــین درجـة الحرمــان العــاطفي والســلوك 

العدائي، والكشف عـن الفـرق فـي معامـل االرتبـاط تبعـا لمتغیـر الجـنس. شـمل البحـث عینـة مكونـة 

ي، اسـتخدم الباحثـان أداتـین ) طالبـا وطالبـة مـن طلبـة الصـفین الرابـع والخـامس اإلعـداد١٨٧من (

، بعـد أن جـرى يجاهزتین األولى لقیاس الحرمان من عاطفة األبوین والثانیة لقیاس السلوك العـدائ

التحقـــق مـــن صـــدقهما بطریقـــة الصـــدق الظـــاهري، وثباتهمـــا بطریقـــة إعـــادة التطبیـــق لـــألداة األولـــى 

التــائي لعینــة واحــدة ومعامــل ارتبــاط والتجزئــة النصــفیة لــألداة الثانیــة، واســتخدم الباحثــان االختبــار 

فــراد عینــة البحــث كــانوا یشــعرون بدرجــة متوســطة أبیرســون للتوصــل للنتــائج التــي أشــارت إلــى أن 

بالحرمان من عاطفة األبوین، كما بینت النتائج انتشار السلوك العدائي بدرجة متوسطة، وأظهرت 

). كمــا أشــارت ٠.٠٥یا عنــد مســتوى (إحصــائالنتــائج ارتبــاط متغیــري البحــث ارتباطــا موجبــا وداال

داللــة إحصــائیة فــي معامــل االرتبــاط تبعــا لمتغیــر الجــنس. وفــي  يالنتــائج الــى عــدم وجــود فــرق ذ

ضوء النتائج قدم الباحثان مجموعة من التوصیات والمقترحات.

Deprivation of Parental Emotions and its Relationship with
Aggressive Behavior in Teenagers

D. Qais M. Ali Mahasen A. AL-Bayatee
College of Education – University of Mosul

Abstract:
The research aimed at measuring the level of parents emotional

deprivation. and measuring the level of aggressive behavior in secondary

school pupils. As well as identifying the relationship between the degree

of parents emotional deprivation and aggressive behavior in the members

of the research sample. The research involved a sample of (187) pupils,

from fourth and fifth preparatory grades classes in Mosul, The researchers
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use two tools. The first to measure parents emotional deprivation, and the

second to measure aggressive behavior. After the checking was depended

on a face validity verified in a manner validity apparent. and endurance in

a re-application of the first tool and the retail mid-term of the second tool.

The researchers used (T test) for one sample and the Pearson correlation

coefficient. to analyze the results which indicated that the sample felt the

deprivation of parental affection to a middle degree. The results also

indicate the spread of a moderately aggressive behavior. The results

showed appositive link of research variables and statistically correlated at

the level of (0.05).and that there was no statistically difference in

correlation according to the variable of sex. In the light of the findings the

researchers presented a set of recommendations and proposals.

أھمیة البحث والحاجة الیھ:
تمنحـــه األســـرة مـــن إشـــباع الصـــحة النفســـیة قـــائم علـــى مـــاأســـاس أنیـــرى علمـــاء الـــنفس 

النفسـي المتكـون نتیجـة عالقـة الطفـل بوالدیـه رابطحاجات الطفل من حب وعطف وحمایـة، وان الـ

,Lewisحاجاته النفسیة (إشباعفي  األساسبصورة حمیمیة ودائمة هي  تحقیق ول ).1979:102

النمــو الســلیم للفــرد ینبغــي تــوافر مجموعــة مــن المقومــات النفســیة واالجتماعیــة والمعرفیــة، وبشــكل 

إذ إن خاص العالقات االجتماعیة السلیمة بین الفرد وبین مـن یحـیط  بـه وبدرجـة رئیسـة األبـوین. 

.حرمان الفرد من هذا المطلب سیعیق نموه النفسي والجسمي والعقلي واالجتماعي

وضوع الحرمان العاطفي من األبوین من األمور التي كانت ومـا زالـت مـن المواضـیع إن م

وثیـق الصـلة بــالفرد  االمهمـة التـي ال بـد مــن الوقـوف عنـدها، ودراســتها بعنایـة ألنهـا مرتبطـة ارتباطــ

المتعلقـــة ونمــوه الســلیم، ولكــي ینمــو الفــرد نمــوًا ســلیمًا ال بــد مــن تــوافر متطلبــات النمــو الضــروریة

مثـــل تحقیـــق ،ور الجوانـــب: الجســـمیة، العقلیـــة، االجتماعیـــة، االخالقیـــة واالنفعالیـــة لشخصـــیتهبتطـــ

وبشــكل خــاص التكامــل فــي النمــو، وامــتالك قــیم ســلوكیة عــن العــالم المحــیط تتســم بالموضــوعیة 

بینه من جهة وبین والدیه من جهـة أخـرى، إذ إن حرمـان الفـرد مـن هـذا االیجابیةالعالقة العاطفیة

.لب سیعیق نموه النفسي والجسمي والعقلي واالجتماعياطالم

 أنكلیهما، فالبد  أولحرمان من أحد الوالدین لنشأ الطفل في ظروف یتعرض فیها ما فإذا

 :١٩٩٤و الحرمـان. (القیسـي، أعلى نحو یعكس األثر الذي یسببه ذلك الغیـاب تهتتشكل شخصی
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ومـدى عالقـة بیئـتهم األطفالباط النفسي عند خاصیة االرتمهتمین فيعدد من البحث) ولقد ٦٩

، األطفـالن الروابط العائلیة السـلیمة دعمـت صـفات اجتماعیـة صـحیحة عنـد ألیجدوا العائلیة بها 

وعـدم قـدرتهم علـى التعـایش  انفسـیاألطفـالبینما كانت نتائج الحرمان من هـذا االرتبـاط اضـطراب 

  .)١٧ :١٩٩٥االجتماعي السلیم بعد الطفولة (رشید، 

فــالظروف والعوامــل األســریة وأســالیب التربیــة مــن أهــم العوامــل فــي تشــكیل شخصــیة الفــرد 

وسـلوكه ولعـل مـن أهـم تلــك العوامـل التفكـك والصـراع األسـري، إذ تشــیر العدیـد مـن الدراسـات إلــى 

أن التفكك األسري النـاتج عـن حـاالت الصـراع والطـالق والمـوت تـرتبط بدرجـة كبیـرة ودالـة بأنمـاط 

  ). ٩: ٢٠٠٠دوان والجناح. (العرفج، الع

حـــد كبیـــر علـــى طبیعـــة  إلـــىالكثیـــر مـــن ســـمات شخصـــیة الفـــرد وثباتهـــا تتوقـــف،  أن كمـــا

) لــذا فــإن الحرمــان مــن الجــو العــائلي لــه ١٠ :١٩٧٩عائلتــه (تــوم،  أفــراداالرتبــاط الــذي یخبــره مــع 

یوفـق  أنیصعب علیـه آثار حادة على نمو الطفل السلیم، حیث یصبح الطفل ساخطًا على العالم

یتولــد لدیــه  إذبالحرمــان یجعلــه غیــر مهــتم بأحــد، إحساســهبــین حاجاتــه ومتطلبــات المجتمــع، الن 

,Smithبالضیاع النفسي واالجتماعي (إحساس 1975: 252،(

مــن حــاالت اضــطرابات التعلــق التــي تــؤثر ســلبًا فــي نمــو  افالحرمــان مصــطلح یغطــي عــدد

قـد تحـدث رغـم أن هـذه الحـاالت ن االنفصال، والفقدان، والحرمان، ز بییمیلتالفرد ومن الضروري ا

یحدث دون تعرض الطفل للحرمان من العنایة والحب (هانت أنبشكل متزامن، فاالنفصال یمكن 

فقـدان الطفـل أحـد والدیـه والحرمـان، إذ أن الفقـدال بد من التفریـق بـین و  )،١٩٤ :١٩٨٨، وجینیفر

یأخـذ مكانهمـالـم یكـن هنـاك مـن  إذال عوامل الرعایة والحـب فیمـا بسبب الموت مما یجعله یفقد ك

یعني العیش في بیئة خالیة من الرعایة والحب فالحرمان أمافي تقدیم الرعایة واالهتمام الالزم له. 

العــیش  آووالحنـان علــى الــرغم مــن تواجـد الوالــدین، ممــا یجعلــه یعــیش فـي حالــة اضــطراب نفســي، 

سـودها عالقـات تختلـف تمامـًا عـن العالقـات القائمـة فـي األسـرة  أو أن في أحـد المؤسسـات التـي ت

,Medinnusالفرد یعاني من نبذ أحد الوالدین وعدم تقدیم الرعایة له. ( 1976 :413،(

إن غالبیة الدراسات التي اهتمت بموضـوع الحرمـان تبنـت الـنمط الغربـي الـذي یعتمـد علـى 

مفهــوم الثقــة األساســیة الــذي طرحــه (اریكســون) یتضــمن االســرة الصــغیرة، بعــده الــنمط المثــالي، و 

القول بان العالقة مع شخص واحد ضروریة للنمو السـلیم، غیـر أن األطفـال فـي الثقافـات األخـرى 

یمكن أن یعهد برعایتهم إلى عدة أمهـات مرضـعات دون تعرضـهم ألیـة اضـطرابات أو ضـرر وقـد 

لبــدائل األمهــات كاألصــدقاء، ودعــم هــذا الــرأي توصــل (فرویــد) و(دان) إلــى أن هنــاك دورا ایجابیــا 

) أطفــال كــانوا قــد فقــدوا أبــویهم خــالل الحــرب، وظلــوا ســویة كجماعــة ٦بعــد دراســة أجریــت علــى (

بـالرغم مـن تـنقلهم إلـى عــدة معسـكرات لالجئـین، ولـم یواجهـوا أیــة معانـاة وانتهـى بهـم المطـاف بعــد 

طفـــال واجهـــوا بعـــض المشـــكالت االنفعالیـــة انتهـــاء الحـــرب إلـــى مؤسســـة تربویـــة، مـــع أن هـــؤالء األ
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ـــى إصـــابتهم بأیـــة  ـــدو مؤشـــرا واضـــحا عل ـــة فـــي المعســـكرات إال أنهـــم لـــم یب بســـبب تجـــاربهم المرعب

اضطرابات من النوع المتوقع، ولعل الذي حما هؤالء األطفال هو عامل الروابط القویـة التـي نمـت 

  ).١٢٨-١٢٧: ١٩٨٨بینهم.(هانت و جینیفر، 

أن المـــراهقین الـــذین كـــانوا یعیشـــون فـــي بیـــوت مفككـــة كـــانوا )(Badenكمـــا بینـــت دراســـة 

یعانون من المشكالت العاطفیة والسلوكیة والصحیة واالجتماعیة بدرجة أكبر مـن المـراهقین الـذین 

إن المراهـــق الـــذي یعـــیش فـــي بیـــت ،)١٨٥: ١٩٧٨كـــانوا یعیشـــون فـــي بیـــوت اعتیادیـــة (فهمـــي، 

لعالقـات االجتماعیـة الصـحیحة، لسـتیاء یفتقـر بدرجـة كبیـرة بالصراع والمشـاجرات واالجوهیتصف

مطالــب هــذه المرحلــةإشــباعجمیــع اهتماماتــه ورغباتــه، ونتیجــة لعــدم تهمــلو فــي مثــل هــذا البیــت 

سـعىوعنـدما ی،)١٦٠، ١٩٨٨، هرمـز و یوسـفالكثیر من االضطرابات السلوكیة (فانه سیعاني

عـــن التوافـــق  امراهقـــًا غیـــر متكیـــف عـــاجز صـــبحیثـــممـــن بإنكـــار جـــائر و واجـــهلیؤكـــد نفســـه فإنـــه ی

)،٢٢: ١٩٩٠االجتماعي مع اآلخرین (مصطفى، 

یعطـــي مؤشـــرًا أن الفــرد ســـیتعرض إلـــى حرمـــان مـــن الخبـــرة بـــويفالحرمــان مـــن العطـــف األ

,Spitzاالجتماعیة أو حدوث نقص فیها كما بینت بعض الدراسات مثـل دراسـة ( دراسـة ) و 1948

)Bowlby, ,Rea(اسـةودر  )1959 ,Wuit)، ودراسـة (1968 ,Dobbin)، ودراسـة (1976

,Khan)، ودراسة (1979 بینـت وقـع أثـر الحرمـان مـن أحـد الوالـدین علـى السـلوك ، التي)1981

) التــي بینــت ١٩٨٨دراســة (إبــراهیم، منهــا دراســات عربیــة كمــا أیــدت هــذا الــرأيالتكیفــي لألفــراد، 

تراجـع ) التـي بینـت١٩٨٦النفسي وكـذلك دراسـة (المریـدي، وفاة األب على التوافقل السلبيثراأل

التوافــــق ســــوء) التــــي بینــــت١٩٩٠، ودراســــة (الســــوداني، الســــلوك التكیفــــي للفــــرد فــــي حالــــة الیــــتم

االجتماعي والنفسي لألفـراد فاقـدي األب مقارنـة بـالمراهقین الـذین یعیشـون مـع والـدیهم، فقـد اتفقـت 

(سـلمان، لغیاب أحد الوالدین على السـلوك التكیفـي للفـرد. اأثر أن هناك  على هذه الدراسات جمیعاً 

)، فعنــدما یكـــون الوســـط المحـــیط بـــالمراهق غیـــر مناســـب إلشـــباع حاجاتـــه الجســـمیة أو ٧: ٢٠٠٢

النفسیة فانه یحس بالحرمان أو بالخطر أو بعدم االنتماء أو النبذ، وهذه األحاسیس تبـدأ بالتضـخم 

  ).٢٧: ١٩٨٧اهق وتصرفاته ومواقفه من اآلخرین. (فهیم، واالستفحال وتؤثر في سلوك المر 

وقــت بدایتــه  أوطــول مدتــه  أویقســم علمــاء الــنفس الحرمــان تقســیمات متباینــة تبعــًا لشــدته و 

,Bowlby) فقد قسمه (٧١، ١٩٩٤في حیاة الطفل (القیسي،  :هماأساسیتینفئتین  إلى) 1952

Partialالحرمـان الجزئـي  Deprivation   ان التـام الحرمـوComplete Deprivation. كمـا

وحرمــان طویــل حرمــان قصــیر المــدى) إلــى قســمه (یــارو إذشــمولیة أكثــرآخــر  اأن هنــاك تقســیم

المدى، أما آثار الحرمان على األبناء فتتحدد باالعتمـاد علـى متغیـرات أساسـیة منهـا: عمـر الفـرد، 

- ٢: ٢٠٠٢أو من كلیهما). (سلمان،طول فترة الحرمان ونوع الحرمان (حرمان من األب أو إالم

٤(  
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إن الطفـــل الـــذي ینشـــأ محرومـــا مـــن عطـــف وحنـــان أألم ال یســـتطیع أن ینمـــو وجـــدانیا فـــي 

المراهقــة، انــه یظــل یحــس بالحرمــان والحاجــة إلــى العطــف، وقــد انتبــه البــاحثون إلــى رجــال ونســاء 

العاطفیـة فـي طفـولتهم، إن یحسون بالعطش الوجداني وذلك ألنهـم لـم یجـدوا الرعایـة  ابالغین مازالو 

وأمهــات مســؤولین عــن رعایــة هــذا الحرمــان مــازال یالحقهــم حتــى بعــد أن صــاروا هــم أنفســهم آبــاءً 

  ).٢٩: ١٩٨٧أطفالهم. (فهیم،

ومع أن العدائیة تعد سلوكا مألوفا في كل المجتمعات تقریبا، إال أن هناك درجات من 

الدفاع عن حقوق اآلخرین وغیر ذلك، العدائیة بعضها مقبول ومبرر كالدفاع عن النفس و 

وبعضها غیر مقبول ویعد سلوكا هداما ومزعجا في كثیر من األحیان. من هذا المنطلق فقد 

انصب اهتمام الباحثین في مجالي علم النفس وعلم االجتماع على دراسة هذا السلوك، الن 

رتبة على السلوكیات األخرى النتائج المترتبة علیه تعد أكثر خطرا على المجتمع من النتائج المت

  ).١٨٥: ٢٠٠٠(یحیى،

ویعد السلوك العدائي من اخطر المشكالت االجتماعیة المستفحلة في العصر الحدیث، إذ 

أنها مشكلة مترامیة اإلبعاد، ألنها تجمع بین التأثیر النفسي واالجتماعي واالقتصادي على كل 

جدیر بالبحث والدراسة نظرا لتأثیره في )، وهو موضوع ٦٨٠: ٢٠٠٥من الفرد والمجتمع. (بخیت،

التفاعل االجتماعي بین اإلفراد وبین المجتمعات، فكثیر من المشكالت النفسیة واالجتماعیة التي 

یمر بها الفرد والمجتمع للسلوك العدائي دور كبیر فیها، مثل االنحرافات والجرائم واضطرابات 

ي الكبیر على الفرد والمجتمع إذ یمتد هذا التأثیر الشخصیة. كما أن للسلوك العدائي تأثیره السلب

إلى كافة المواقف والبیئات التي یعیش فیها الفرد العدائي.

وتمثل المدارس االعدادیة أماكن تزداد فیها المشكالت السلوكیة، وتشیر غالبیة الدراسات 

عض الطالب إلى أن أكثر هذه المشكالت انتشارا هي السلوك العدائي، إذ یؤدي إلى قیام ب

بارتكاب الممارسات العدائیة ألسباب متعددة منها: المنافسة مع األقران والقیود التي یفرضها 

النظام المدرسي ووجود عناصر اإلحباط وغیرها. ولما كانت الدراسة الحالیة تهتم بالمراهقین فان 

) ١٩ - ١٦وح بین (طلبة المرحلة اإلعدادیة یمثلون هذه المرحلة أفضل تمثیل، كون أعمارهم تترا

تعد من سنة على العموم، وهذه األعمار تمثل جزءا مهما من مرحلة المراهقة، والتي بدورها 

المراحل المهمة في حیاة اإلنسان، فهي تتمیز بتغیرات مختلفة (بیولوجیة، نفسیة، اجتماعیة). 

بها وقد وصفها بعض علماء النفس بأنها مرحلة صراع نفسي یمر،)٢٥: ١٩٨١(القاضي، 

، ولكي یجتاز المراهق هذه المرحلة بسالم ویتمكن من تلبیة مطالبها، یحتاج إلى الشعور الفرد

باألمان، وذلك من خالل تقبله من قبل األفراد المحیطین به وأن یشعر بأنه فرد مرغوب به إذ 

انخفاض مستوى الشعور باألمن هو أحد األسباب المؤدیة إلى الشخصیة المضطربة ، أنتبین 

)Benjamin, 1982: ). وقد یحدث أن یتعرض المراهق للحرمان من أحد الوالدین أو 137
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كلیهما بسبب التفكك أو التصدع األسري نتیجة الموت أو الطالق أو الهجر ، أو النزاع العائلي، 

للمراهق، يأو الغیاب الطویل ألحد الوالدین، أو كلیهما، فیترك ذلك أثرًا خطیرًا في الجانب النفس

مما ،)١٣٩: ١٩٩٧،حمزةفي إشباع حاجته إلى الحب والمودة واالنتماء ( اإذ یسبب له ذلك نقص

یؤدي به إلى سوء في التكیف، وعدم تقبل الذات، وكذلك تبدو علیه أنماط سلوكیة غیر مرغوبة 

).Khan,1981:123-125كالسلوك العدائي، والتمرد، وعدم االنصیاع إلى النظم االجتماعیة (

جد أن الحرمان العاطفي من أحد الوالدین ال یؤثر على النمو النفسي والذهني حسب وٕانما قد و و 

یترك آثار ال تمحو على التكیف والتوافق االجتماعي للمراهق، وٕان من الصعب أن یصبح 

,Flakالمحروم شخصًا راشدًا متكیفًا في المستقبل ( 1983: 455.(

فسیة إلى أن المحرومین من الوالدین أكثر وتشیر بعض األدبیات في مجال البحوث الن

)، و(القماح ١٩٦٦عدوانیة من العادیین، وهذا ما توصلت إلیه دراسات كل من:  (بیاجیه 

). بینما أظهرت نتائج أخرى ١٩٩٣)، و(الشندویلي ١٩٩٢)، و(شریف ١٩٨٩)، و(زیور ١٩٨٣

ا توصلت إلیه دراسات كل عدم وجود عالقة بین الحرمان من األبوین والسلوك العدائي، وهذا م

- ٤٧هـ :١٤٢٥). (عریشي،١٩٨٠هـ)، و(الكردي ١٤٠٩)، و(المصري ١٩٦٣من (هیثرنجتون 

٤٨(  

على حد علم –والجدیر بالمالحظة أن غالبیة األبحاث المنجزة التي أجریت في العراق 

مرض، لكن شملت فاقدي الوالدین أو احدهما ألسباب الوفاة أو الفقد أو الفراق أو ال-الباحثین

أهمیة البحث الحالي تتجلى في كونه یبحث في موضوع الحرمان العاطفي من األبوین ولیس 

الحرمان منهما. إذ یرى الباحثان أن فقد أحد الوالدین أو كالهما قد الیسبب في حاالت معینة 

ن حرمانا عاطفیا إذا حظي الطفل برعایة جیدة من بعض المقربین، لكن شعور المراهق  بالحرما

من عاطفة األبوین رغم وجودهما بسبب سوء العالقة أو بسب استخدام أسالیب معاملة والدیة 

یكون -حسب رأي الباحثین–سیئة، یعد حرمانا حقیقیا من العاطفة، و األثر السلبي لهذه الحالة 

اكبر في نفس المراهق من األثر المترتب على فقد الوالدین أو احدهما.
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أھداف البحث:
البحث الحالي إلى:یهدف 

قیاس مستوى الحرمان العاطفي لدى أفراد عینة البحث من طلبة المرحلة اإلعدادیة..١

قیاس مستوى السلوك العدائي لدى أفراد عینة البحث..٢

التعرف الى العالقة بین درجة الحرمان العاطفي والسلوك العدائي لدى أفراد عینة البحث.  .٣

الحرمان العاطفي والسلوك العدائي لدى افراد عینة البحث التعرف الى الفرق في العالقة بین.٤

إناث)..-وفقًا لمتغیر الجنس (ذكور 

حدود البحث:
تشمل حدود البحث جمیع طلبة المرحلة اإلعدادیة المستمرین بالدوام في المدارس اإلعدادیة 

  .٢٠٠٨/٢٠٠٩والثانویة النهاریة في محافظة نینوى العام الدراسي 

طلحات:تحدید المص
Emotionalالحرمان العاطفيأوال:  Deprivation:

ه كل من:عرف

-)Rogers,1980(:رفض وفقدان الحب والعطف واالتصالتعرض الفرد لمشاعر ال

,Paul(شعور بالخوف وعدم األمانوال بویةاالجتماعي وفقدان الثقة والرعایة األ 1980:

2821.(

یما أمه لدرجة أن التقمص أو التوحد بوجود عزل الطفل عن والدیه وال س) ١٩٨٨(دسوقي -

األم ال یتم، ونتیجة لذلك فإن نمو الشخصیة یفسد ویعاني انحرافات مبكرة في نمو الشخصیة 

  ).٨: ١٩٨٨(دسوقي، 

-)Barker, بأنه الحرمان الذي یعاني منه األطفال في وقت الحرمان العاطفي الحاد )1989

في مرحلة طفولتهم مما یؤدي إلى فقدان األطفال مبكر من حیاتهم أو یستمر فترات طویلة

,Barkerالقدرة على تشكیل عالقات عاطفیة مریحة أو مرضیة وتوكیدها ( 1989: 4.(

نقص في كفایة الدفء والمودة واالهتمام خاصة من جانب األم أو ) ١٩٩٢جابر وكفافي، (-

مًا  عند االنفصال عن من یقوم مقامها أثناء سنوات الطفولة األولى وهي حالة تحدث عمو 

األم، وحال تجاهل الطفل أو إساءة معاملته أو في إیداع الطفل في مؤسسة (جابر وكفافي، 

٢٠١: ١٩٩٢.(  

شعور الفرد بنقص في كفایة الدفء اإلجرائي للحرمان من عاطفة األبوین فهو:التعریف أما -

الدرجة بوالذي یستدل علیههقة سنوات الطفولة والمراأثناءوالمودة واالهتمام من قبل الوالدین 
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بعد استجابته على مقیاس الحرمان العاطفي عینةال أفرادالتي یحصل علیها كل فرد من 

المستخدم في هذا البحث.

Aggressionالسلوك العدائي  :ثانیا behavior:
عرفه كل من:

حاق األذى ) بأنه نشاط هدام أو تخریبي من أي نوع یقوم به الفرد إلل١٩٨٤(هلجارد -

الشخصي باآلخرین، إما عن طریق اإلیذاء البدني أو عن طریق االستهزاء والسخریة 

  )١٧هـ:١٤١٢والضحك. (الغصون،

-)Bus & Perry ) أفعال ومشاعر عدائیة ، وهو حافز یستثیره اإلحباط أو تسببه 1992

إلى الهدم  اإلثارة الغریزیة. وهو كل فعل یتسم بالعداء تجاه الموضوع أو الذات، ویهدف

  ).١٥: ١٩٧٧والتدمیر.(عاقل، 

-)Reber,1995( أنماط من األفعال واالستجابات المؤذیة المكتسبة التي جرى تعلمها من

خالل مشاهدة اآلخرین ومحاكاتهم أو تقلیدهم ما یؤدي إلى تدعیم هذا السلوك. 

)Reber,1995:18(.

-)Coie & Dodge اق األذى أو الضرر ) بأنه السلوك الذي یهدف إلى إلح1998

Coieباآلخر( & Dodge, 1998: 781.(

) بأنه أي سلوك یعبر عنه بأي رد فعل یهدف إلى إیقاع األذى أو األلم ٢٠٠٠(یحیى -

: ٢٠٠٠بالذات أو اآلخرین، أو إلى تخریب ممتلكات الذات أو ممتلكات اآلخرین (یحیى،

١٨٥.(  

ت المادیة أو المعنویة غیر المقبولة أنماط من االستجاباوالسلوك العدائي إجرائیا هو:-

والمؤذیة التي یوجهها الفرد للداخل (الذات) أو للخارج (البیئة المحیطة بكل ما تحتویه). 

ویمكن االستدالل علیها من خالل الدرجة التي یحصل علیها بعد استجابته على مقیاس 

السلوك العدائي المعتمد في هذا البحث. 

الدراسات السابقة:
):١٩٨٣ة نصر (دراس

أجریت الدراسة في مصر، ومن أهدافها معرفة األسالیب التي یتبعها الوالدان في التربیة 

) طالب من الصف الثاني الثانوي ٥٠٥وعالقتها بالسلوك العدائي لدى أبنائهم. شملت الدراسة (

بویة في (یقابل الصف الخامس اإلعدادي في العراق)، استخدمت الباحثة استبیان االتجاهات األ

التنشئة فضال عن بیانات ومعلومات شخصیة واجتماعیة، واستخدمت الباحثة معامل االرتباط 
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وسیلة إحصائیة. وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیه موجبة بین أسلوبي التسلط والتفریق وبین 

التقبل من العدوان لدى إفراد عینة البحث وبینت النتائج وجود عالقة ارتباطیه سالبة بین اتجاه

  ).١٩٨٣الوالدین والعدوان لدى األبناء. (نصر 

):١٩٨٥دراسة زكي (
تحدید المشكالت السلوكیة التي یعاني منها أجریت الدراسة في مصر ومن أهدافها 

الذین یقیمون مع والدیهم، وذلك باالعتماد على وجهة باألطفالالمحرومین ومقارنتهم األطفال

من الذین یعیشون مع آبائهم، و تلمیذا) ٤٨كونت عینة الدراسة من (والمعلمات. تاألمهاتنظر 

) تلمیذًا من الذین یعیشون مع األم البدیلة.١٣) تلمیذًا من الذین یعیشون مع أمهاتهم ومن (٢٣(

استخدم الباحث مقیاس المشكالت السلوكیة والذي أعده الباحث والمتكون من المجاالت التالیة 

بوصفها المتوسطاتو مربع كاي. و تحلیل التباین. استخدملخیال، االكتئاب). (الخوف، االنفعال، ا

المحرومین وغیر المحرومین على األطفالاتفاق للتوصل إلى النتائج التي بینت وسائل احصائیة

، ثم االنفعال الدائم، وبعدها األولحتل الخوف من المعلمین الترتیب إ إذترتیب نفس المشكالت، 

یة، ئكانت العداظهرت في سلوك األطفالالمشكالت التي  وأهملخیال واالكتئاب. االنغماس في ا

  ).١٩٨٥(زكي، .واألنانیة

):١٩٩٠دراسة الكامل وسلیمان (
أجریت الدراسة في مصر وهدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین السلوك العدائي 

بناء، شمل البحث عینة مكونة من واالتجاهات األبویة في التنشئة االجتماعیة كما یدركها األ

) سنة. استخدم الباحثان مقیاس (بورج) ٣٥- ١٧) طالبا وطالبة، تراوحت أعمارهم بین (٢٩٩(

للسلوك العدائي ومقیاس االتجاهات األبویة في أسالیب التنشئة االجتماعیة. استخدم الباحثان 

رت النتائج وجود عالقة ارتباطیه معامل ارتباط بیرسون واالختبار التائي لعینتین مستقلتین. أظه

االجتماعیة، كما لم موجبة بین السلوك العدائي وبین كل من أسلوبي التسلط واإلهمال في التنشئة 

  ).١٩٩٠یظهر فرقا بین الذكور واإلناث في السلوك العدواني. (الكامل وسلیمان، 

):١٩٩٤(دراسة القیسي 
قارنة في مفهوم الذات بین المراهقین المأجریت الدراسة في العراق، ومن أهدافها 

) طالب ٣٠٠. بلغ حجم عینة الدراسة (آبائهمالذین یعیشون مع واقرأنهمالمحرومین من األب 

) طالبة وطالبة منن توفى ١٢٠الشهداء، و(أبناءوطالبة من  ا) طالب١٢٠( إلىوطالبة مقسمین 

یشون مع آبائهم، تم  اختیارهم ) طالب وطالبة من الذین یع٦٠آبائهم في ظروف اعتیادیة، و(
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) سنة.١٥-١٢التي تقع بین (األعماربطریقة عشوائیة من المدارس المتوسطة، وشملت العینة 

االختبار التائي استخدم الباحث ) فقرة، ٩٢قام الباحث ببناء مقیاس لمفهوم الذات، وقد تكون من (

مفهوم  أن أظهرت النتائجقیاس. صدق المإلیجادمعامل االرتباط بیرسون و  لعینتین مستقلتین

وبفارق ذي داللة معنویة. اآلباءمن الطلبة المحرومین من  اعليالذات للطلبة غیر المحرومین 

  .)١٩٩٤ ،القیسي(

):١٩٩٥دراسة محمود (
أجریت الدراسة في العراق وهدفت إلى التعرف الى أسالیب التنشئة االجتماعیة التي 

) مراهقا من طلبة ٦٨المراهقون أنفسهم،تألفت عینة الدراسة من (یستخدمها الوالدین كما یدركها

المرحلة المتوسطة في محافظة نینوى صنفوا إلى مجموعتین األولى مجموعة المراهقین العدوانیین 

والثانیة مجموعة المراهقین العادیین، استخدم الباحث أداتین األولى للكشف عن السلوك العدائي 

والثانیة لمعرفة أسالیب التنشئة االجتماعیة التي یستخدمها اآلباء. استخدم لدى أفراد عینة البحث 

الباحث االختبار التائي ومعامل ارتباط بیرسون بوصفها وسائل احصائیة للتوصل إلى النتائج التي 

أظهرت انتشار استخدام اآلباء واألمهات ألسلوب الحزم مع المراهقین العدائیین وغي العدائیین، 

ت النتائج استخدام اآلباء لألسلوب التسلطي وٕاهمال األمهات حسب رأي المراهقین كما أظهر 

  ).١٩٩٥العدائیین. (محمود 

):١٩٩٥دراسة العاني (
وقلق االنفصال األسريالتعرف على دور الدفء أجریت الدراسة في العراق ومن أهدافها 

في  األطفالمن مجموعة من وعالقتهما بالتوافق النفسي واالجتماعي. تألفت عینة الدراسة 

استخدم ثالثة مقاییس ، مقیاس الدفء و ) طفل، ٢٠٧المرحلة االبتدائیة، فقد بلغ عددهم (

 و معامل بیرسوناستخدم الباحث ، قلق االنفصال، مقیاس التوافق االجتماعي.األسري

تأثیر  إلىیعود معظم قلق االنفصال  أن إلى الدراسة تتوصل.االختبار التائي لعینتین مستقلتین

 إدراكبین مستوى إحصائیةوجود عالقة عكسیة ذات داللة األسري، فضال عن مكونات الدفء 

  .)١٩٩٥ ،العاني(الطفل لطبیعة العالقة بین األم واألب وقلق االنفصال.

):٢٠٠١دراسة مسلم (
ري جرت هذه الدراسة في الكویت وهدفت إلى معرفة أثر كل من األب وٕاالم والجو األس

على جنوح األحداث شملت الدراسة جمیع األحداث المتواجدین في مؤسسات الرعایة االجتماعیة 

)، وقد صمم الباحث أداة لتحقیق هدف هذه ٩٩التابعة لوزارة الشؤون االجتماعیة البالغ عددهم (
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ى أن الدراسة، وجرى استخدام التباین األحادي ومعمل دنكن واالختبار التائي وتوصلت الدراسة إل

العالقات بین الوالدین لها تأثیر على حمایة سلوك الحدث من االنحراف، إذ تبین أن األحداث 

الذین یعیشون في ظل عالقات أسریة مستقرة ال یتعرضون لالنحراف مثل األحداث الذین یعیشون 

داث في جو اسري یشوبه التوتر بسبب طالق الوالدین أو فقد احدهما. كما بینت النتائج أن األح

الذین یعیشون مع والدیهم أقل عرضة لالنحراف من األحداث الذین یعیشون مع األب واألم 

  ). ٢٠٠١البدیلة أو إالم واألب البدیل أو مع واحد من األبوین أو مع األقارب اآلخرین. (مسلم، 

):٢٠٠٢دراسة سلمان (
حصائیة في اإللة دالالفروق ذات أجریت الدراسة في العراق،  ومن أهدافها الكشف عن ال

، درجة الحرمان بین المراهقین المحرومین من األبوین والمراهقین الذین یعیشون مع والدیهم

مفهوم الذاتوالتعرف على العالقة بین الحرمان من عاطفة األبوین من جهة وبین كل من

لة ) طالب وطالبة من طلبة المرح٥٠٠، وشمل البحث عینة مكونة من (التوافق االجتماعيو 

المتوسطة، وقد قامت الباحثة ببناء أداة لقیاس الحرمان من عاطفة األبوین فضال عن استخدامها 

. وقد استخدمت الباحثة معامل ارتباط بیرسون مقیاس التوافق االجتماعي و مقیاس مفهوم الذاتل

تائج التي بینت  واالختبار التائي لعینة واحدة ولعینتین وتحلیل التباین األحادي والثنائي للتوصل للن

المحرومین من أحد الوالدین یعانون من الحرمان العاطفي الشدید ، ومن تكوین مفهوم األبناء أن

، ومن سوء التوافق االجتماعي، قیاسًا بأقرانهم الذین یعیشون مع أنفسهمذات ضعیف تجاه 

  ).٢٠٠٢(سلمان،والدیهم.

):٢٠٠٥دراسة خلیل (
فت إلى معرفة العالقة بین درجة السلوك العدائي ودرجة هدو أجریت الدراسة في فلسطین، 

كل من تقدیر الذات، وتوكید الذات، بالنسبة(الجنس/التخصص/حجم األسرة) وقد تكونت عینة 

) طالبة، وقد تم أخذها من ثماني ٢٠٠) طالبا، (٢٠٠) طالبا وطالب، (٤٠٠الدراسة من (

م ، وقد صمم ٢٠٠٥- ٢٠٠٤الدراسي مدارس بطریقة عشوائیة من مدارس محافظة غزة للعام

الباحث ثالثة مقاییس هي مقیاس السلوك العدائي، مقیاس تقدیر الذات، مقیاس توكید الذات، وقد 

أسفرت نتائج الدراسة عن أنه توجد عالقة عكسیة سالبة بین الدرجة الكلیة للسلوك العدائي ودرجة 

عالقة عكسیة سالبة بین درجة العدوان كل من تقدیر الذات وتوكید الذات، كما أسفرت عن وجود 

على الذات ودرجة كل من تقدیر الذات وتوكید الذات، كما توجد عالقة عكسیة سالبة بین درجة 

العدوان على اآلخرین ودرجة توكید الذات، توجد عالقة طردیة موجبة بین درجة تقدیر الذات 

الذكور واإلناث في الدرجة الكلیة ودرجة توكید الذات، كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین
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للسلوك العدائي، ودرجة العدوان على اآلخرین، ودرجة العدوان على الممتلكات وكانت لصالح 

الذكور، كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تقدیر الذات ودرجة توكید الذات وكانت 

  .)٢٠٠٥(خلیل، هذه الفروق لصالح الذكور.

Khanخان  دراسة (1981):
درجات التوافق بین المراهقین معرفة الفروق في استهدفت أجریت الدراسة في الهند، و 

المحرومین من الوالدین، والمراهقین االعتیادیین غیر المحرومین منهم. تكونت عینة الدراسة من 

و ) سنة ١٤.٥( أعمارهم) طالبًا محرومًا من الوالدین من الصف التاسع والعاشر ومتوسط ٥٠(

) سنة وتم ضبط المتغیرات اآلتیة: ١٣.٥( أعمارهم) طالبًا من غیر المحرومین، ومتوسط ٥٠(

للتوافق والتي تحتوي على Mitteilالعمر، الجنس، الذكاء، الصف. استخدم الباحث قائمة میتال 

لي والتوافق االجتماعي والتوافق االنفعااألسريمجاالت: التوافق أربعة) سؤاًال وتتكون مع ٨٠(

وجود ، للتوصل للنتائج التي أظهرت والتوافق المدرسي. استخدم االختبار التائي لعینتین مستقلتین

، والتوافق االجتماعي والتوافق االنفعالي بین المحرومین وغیر األسريفروق معنویة في التوافق 

,Khan)ولصالح الطلبة غیر المحرومین من الوالدین. المحرومین من الوالدین.  1981).

,Banduraدراسة باندورا   (1986):
أجریت الدراسة في الوالیات المتحدة األمریكیة، وهدفت إلى معرفة نوع العالقة العاطفیة 

) ٢٦) مراهقا ومراهقة، (٧٨بین اإلباء وأبنائهم المراهقین ذوي المیول العدائیة، شملت الدراسة (

حثون أسلوب المقابلة لجمع المعلومات من منهم اظهروا سلوكا مضادا للمجتمع، استخدم البا

اآلباء، أظهرت النتائج أن المراهقین ذوي السلوك المضاد للمجتمع كانوا یفتقرون لألمن في 

عالقتهم العاطفیة مع الوالدین، كما بینت النتائج إن إباء المراهقین العدائیین یلجئون باستمرار 

,Bandura)الحقوق في تعاملهم مع أبنائهم. للتهكم والسخریة والعقاب البدني والحرمان من 

1986).
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مؤشرات عن الدراسات السابقة:
من التوصل إلى المؤشرات اآلتیة: اعلى الدراسات السابقة تمكنینبعد إطالع الباحث

.إن نوع العالقة التي تربط األبناء بآبائهم تؤثر مباشرة بخصائص األبناء النفسیة

ة بین أسالیب التنشئة االجتماعیة غیر الصحیحة مثل (التسلط، وجود عالقة ارتباطیه موجب

اإلهمال، التدلیل، العقاب البدني المفرد) التي یستخدمها اإلباء وبین السلوكیات السلبیة عند 

أبنائهم.

 إن الحرمان من األبوین أو من احدهما له آثار سلبیة على سلوك األبناء وتوافقهم النفسي

واالجتماعي.

 الدراسات السابقة افترضت أن فاقد الوالدین أو أحدهما یكون محروما من العاطفة إن بعض

الوالدیة، وقد استخدمت للكشف عن ذلك أدوات تضمنت فقرات تعبر عن مشاعر الفرد تجاه 

الوالدین أو تجاه احدهما، وهذه المشاعر الیمكن اإلحساس بها إذا لم یكن الفرد أصال یعیش 

مع والدیه

لبحث:إجراءات ا
أوال: مجتمع البحث

األدبي  ابفرعیهالمرحلة اإلعدادیة بةالمجتمع األصلي في هذه الدراسة یتكّون من طل

، للعام الدراسي في محافظة نینوىاإلعدادیة والثانویةفي المدارس داومینوالعلمي والم

) طالبا وطالبة.٣١٥٠٤والبالغ عددهم (،٢٠٠٨/٢٠٠٩

عینة البحث:ثانیا: 
الصفین الرابع والخامس بفرعیهما من الطلبة المسجلین فيسحبت لبحث الحالي عینة ا

اعدادیات اختیار أربع وجرى ،في مدینة الموصلالثانویة اإلعدادیةالمدارسالعلمي واألدبي في

جرىبعد ذلك المدارس اإلعدادیة والثانویة اثنتان للبنین واثنتان للبنات من مجموع بشكل عشوائي 

.الصفوفبشكل عشوائي وبما یحقق العدد المطلوب من هذه لشعب من كل إعدادیةااختیار 

وجرى اختیار الطلبة الذین تحمل أسماءهم أرقاما زوجیة في قوائم األسماء التي أخذها الباحثان 

.واألدبيعلميال للفرعینوطالبة) طالباً ١٩٢العینة ( أفرادوبلغ عدد من إدارات المدارس  

  . ذلكوضح ) ی١الجدول (و 
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  )١جدول (ال

أسماء المدارس اإلعدادیة وأعداد أفراد العینة التي اختیرت لتطبیق أداتي البحثیوضح 

الصفاسم المدرسة
الفرع

المجموع
األدبيالعلمي

إعدادیة ساریة للبنین
١٢١٢٢٤الرابع

١٤١٢٢٦الخامس

إعدادیة الیرموك للبنین
١٣١٣٢٦الرابع

١٢١٤٢٦سالخام

إعدادیة أم المؤمنین 

عائشة للبنات

١٠١٠٢٠الرابع

١٢١٣٢٥الخامس

إعدادیة میسلون للبنات
١٤١٠٢٤الرابع

١١١٠٢١الخامس

٩٨٩٤١٩٢المجموع

ثالثا: أداتا البحث:
مقیاس الحرمان من عاطفة األبوین:-١

)، یتكـون ٢٠٠٢ن، الذي بنته (سـلمان استخدم الباحثان مقیاس الحرمان من عاطفة األبوی

) فقــرة یجــاب علیهــا باختیــار واحــد مــن البــدائل اآلتیــة: (تنطـــبق ٣٨المقیــاس بصــورته األولیــة مــن (

) باسـتخراج الصـدق بطریقتـي الصـدق ٢٠٠٢. وقد قامت (سلمان علي)،  قعلي، متردد، ال تنطب

حسـاب معـامالت االرتبـاط بـین كـل الظاهري والقوة التمییزیة وبطریقة االتساق الداخلي عن طریق

فقرة والدرجة الكلیة للمقیاس. أما الثبات فقد استخرجته بطریقتـي التجزئـة النصـفیة وتحلیـل التبـاین. 

وفي الدراسة الحالیة قام الباحثان باسـتخراج الصـدق الظـاهري بعـد عـرض المقیـاس علـى مجموعـة 

، ١٥، ١٢،١٣، ٦، ٤، ٢الفقـرات: ( ، وقـد قـام الباحثـان بتعـدیل*من المحكمـین ذوي االختصـاص

اسماء السادة المحكنین واختصاصاتهم ومكان عملهم:*

تربیة/جامعة الموصلا.م.د.فاتح ابلحد فتوحي              علم النفس التربوي             كلیة ال.١

ا.م.د.كامل عبد الحمید عباس        علم النفس التربوي             كلیة التربیة/جامعة الموصل.٢

أ.م.د.خالد خیر الدین                علم النفس التربوي             كلیة التربیة/جامعة الموصل.٣

كلیة التربیة/جامعة الموصلا.م.د.صبیحة یاسر مكطوف         علم النفس التربوي       .٤

ا.م.د.سمیر یونس محمود            علم النفس التربوي             كلیة التربیة/جامعة الموصل.٥

ا.م.د.اسامة حامد محمد             علم النفس التربوي             كلیة التربیة/جامعة الموصل .٦

لتربوي             كلیة التربیة/جامعة الموصلم.د. علي سلیمان حسین             علم النفس ا.٧
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) لعـدم اتفــاق ٥)، بنـاءا علـى اقتراحـات المحكمـین، وجــرى حـذف الفقـرة (٣٤، ٢٥، ٢٣، ١٨، ١٧

%) مـــن المحكمـــین. وبـــذلك أصـــبح عـــدد فقـــرات مقیـــاس الحرمـــان مـــن عاطفـــة األبـــوین ٨٠نســـبة (

طبــق المقیــاس علــى ). وقــام الباحثــان بحســاب الثبــات بطریقــة اإلعــادة إذ ١) فقــرة، (الملحــق ٣٧(

) طالبـا وطالبـة مـن خـارج عینـة الدراسـة األساسـیة ومـن نفـس المـدارس التـي ٣٨عینة مكونة مـن (

) یــوم، وباســتخدام معامــل ارتبــاط بیرســون بلــغ ١٦اختیــرت لتطبیــق البحــث. وأعیــد التطبیــق بعــد (

  ).٠.٧٦الثبات بهذه الطریقة (

مقیاس السلوك العدائي:-٢
)، یتكون المقیاس من ٢٠٠٥س السلوك العدائي. الذي بناه (اللهیبي استخدم الباحثان مقیا

ـــى حـــد مـــا، نـــادراً ) فقـــرة یجـــاب علیهـــا باختیـــار واحـــد مـــن البـــدائل اآلتیـــة: (٥٦( )، وقـــام كثیـــرًا، إل

) باســتخراج صــدق المقیــاس بطرائــق: الصــدق الظــاهري والقــوة التمییزیــة والصــدق ٢٠٠٥(اللهیبــي

یقــة إعــادة التطبیــق.وفي الدراســة الحالیــة قــام الباحثــان باســتخراج البنــائي، كمــا حســب الثبــات بطر 

الصــدق الظــاهري بعــد عــرض المقیــاس علــى المحكمــین، وبنــاءا علــى آراء المحكمــین قــام الباحثــان 

، ٤٤، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٦، ٢٧، ٢٥، ١٤، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٣، ٢(بتعــدیل الفقــرات: 

یقة التجزئة النصفیة، إذ قسـمت الفقـرات إلـى قسـمین الثبات بطر  ج) واستخر ٢(الملحق  .)٥٤، ٤٩

األول یظم الفقرات ذات التسلسل الفردي والثاني یظم الفقرات ذات التسلسل الزوجـي، وبلـغ معامـل 

) وعنـد تصـحیح هـذه القیمـة باسـتخدام ٠.٥٨ارتباط (بیرسون) بین الدرجات على جزئي المقیـاس (

) وتعد هذه القیمة مقبولة في األبحاث النفسیة.٠.٧٣س (معادلة (سبیرمان براون) بلغ ثبات المقیا

تطبیق األداتین میدانیا:-٣
، بعــد أن حصــل الباحثــان علــى كتــاب ٢٠٠٩جــرى تطبیــق البحــث میــدانیا فــي شــهر نیســان 

لغرض زیارة المدارس المحـددة وتطبیـق األداتـین علـى أفـراد عینـة البحـث. وقـد نظـم *تسهیل مهمة

ات اإلجابــة وتضـــمنت تعریــف المســـتجیبین بطریقــة اإلجابـــة، وأن الغایــة مـــن الباحثــان ورقــة تعلیمـــ

األداتــین هــي ألغــراض البحــث العلمــي، وأنــه لــیس هنــاك إجابــة صــحیحة أو خاطئــة  نتطبیــق هــاتی

.وٕانما كل فرد یجیب حسبما یرى إن البدیل یعبر عن رأیه

  ٤/١١/٢٠٠٨) بتاریخ ٣٨٣٤٢العدد ( *كتاب المدیریة العامة لتربیة محافظة نینوى ذي
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:تصحیح اإلجابات -٤
تصــحیح تفریــغ البیانــات، ولغــرض بــإجراء  انقــام الباحثــتطبیــق أداتــي البحــث جــرىبعــد أن 

) للبدائل (تنطـبق علي، ١، ٢، ٣أعطیت األوزان: (استمارات مقیاس الحرمان من عاطفة األبوین

)، وبذلك ستكون الدرجة المتوقع أن ١٠٨: ٢٠٠٢علي) على التوالي، (سلمان،  قمتردد، ال تنطب

كثیـرًا، إلـى حـد س األوزان للبـدائل () درجـة. وأعطیـت نفـ١١١-٣٧یحصل علیها المستجیب بـین (

ـــــــى مقیـــــــاس الســـــــلوك العـــــــدائي، مـــــــا، نـــــــادراً  ـــــــى التـــــــوالي إلجابـــــــات أفـــــــراد عینـــــــة البحـــــــث عل ) عل

). وقد استبعد الباحثـان ١٦٨-٥٦)، وبذلك تتراوح درجات المستجیبین بین (٩٠: ٢٠٠٥(اللهیبي،

بــة علــى جمیــع فقــرات ) اســتمارات بســبب عــدم اكمــال المفحوصــین االجا٥أثنــاء عملیــة التصــحیح (

) استمارة.١٨٧المقیاسین، وبذلك یصبح عدد االستمارات التي ستدخل المعالجات االحصائیة (

رابعا: الوسائل اإلحصائیة:
لغرض تحلیل البیانات احصائیا استخدم الباحثان الوسائل االحصائیة التالیة:

.النسب المئویة لمعرفة مدى اتفاق الخبراء على أداتي البحث

عامـــل ارتبـــاط بیرســـون إلیجـــاد ثبـــات مقیـــاس الســـلوك العـــدائي. وللكشـــف عـــن العالقـــة بـــین م

متغیري البحث،

 االختبـــار التـــائي لعینتـــین مســـتقلتین للكشـــف عـــن الفـــروق بـــین أفـــراد عینـــة البحـــث فـــي متغیـــر

السلوك العدائي.

.االختبار التائي لمعرفة معنویة معامل االرتباط

لفرق بین معاملي االرتباط لمتغیري البحث تبعا لمتغیر الجنس،االختبار الزائي للكشف عن ا

في معالجة البیانات.(spss)وقد استعان الباحثان بالحقیبة اإلحصائیة االلكترونیة 

نتائج البحث:
سیجري عرض النتائج على وفق األهداف الموضوعة لهذا البحث وكما یأتي:

ــــالهــــدف األول ــــة : قیــــاس مســــتوى الحرمــــان العــــاطفي ل ــــة البحــــث مــــن طلبــــة المرحل دى أفــــراد عین

اســتمارة تبــین أن المتوســط الحســابي إلفــراد عینــة البحــث )١٨٧اإلعدادیــة. بعــد تفریــغ البیانــات لـــ (

) ١٩.٧٠٩) وبـانحراف معیـاري قـدره (٧٦.٠٢٣على مقیاس الحرمان من عاطفة األبوین قد بلغ (

)، ٢)، الجـــــدول(٧٤یـــــاس البـــــالغ (وعنـــــد مقارنـــــة المتوســـــط المتحقـــــق مـــــع المتوســـــط النظـــــري للمق

وباستخدام االختبار التائي لعینة واحدة یتبین أن الفرق بین المتوسطین لیس ذا داللة إحصائیة.

  )٢الجدول (

على مقیاس قیمة االختبار التائي بین المتوسط الحسابي والمتوسط النظري ألفراد عینة البحث
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الحرمان من عاطفة األبوین

عدد أفراد 

حثعینة الب

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

النظري

الداللةالقیمة التائیة

عند 

٠.٠٥  
الجدولیةالمحسوبة

غیر دالة١٨٧٧٦.٠٢٣١٩.٧٠٩٧٤١.٥٤٧١.٩٦

ویرى الباحثان أن المتوسط الحسابي ألفراد عینة البحـث أعلـى مـن المتوقـع خصوصـا وأن 

صــلت إلــى أن المــراهقین الــذین یعیشــون مــع آبــائهم كانــت درجــاتهم الدراســات الســابقة المشــابهة تو 

). ١٣١: ٢٠٠٢علـــى المقـــاییس المســـتخدمة أدنـــى مـــن المتوســـط بمســـتوى دال إحصـــائیا (ســـلمان،

وهــذا یشــیر إلــى أن أفـــراد عینــة البحــث الحـــالي یعــانون مــن الحرمــان مـــن عاطفــة األبــوین بدرجـــة 

النتیجـة هـو أن عالقـة افـراد عینـة البحـث  العاطفیـة متوسطة، ویعتقد الباحثان أن السـبب فـي هـذه 

بوالـــدیهم التتســـم باالســـتقرار الطبیعـــي، وقـــد اختلفـــت هـــذه النتیجـــة مـــع مـــا توصـــلت الیـــه الدراســـات 

السابقة، التي بینت عدم شعور المراهقین الذین یعیشون مع والدیهم بالحرمان من عاطفة االبوین.

دائي لدى أفراد عینة البحث.: قیاس مستوى السلوك العالهدف الثاني

لتحقیــق هــذا الهــدف جــرى حســاب المتوســط الحســابي الســتجابات أفــراد عینــة البحــث علــى 

)، وعنـد مقارنـة ٣٢.٠١٢) وبانحراف معیاري قـدره (١١٥.٦٣٨مقیاس السلوك العدائي، وقد بلغ (

دام االختبـار )، وباسـتخ٣) الجـدول (١١٢المتوسط المتحقق مع المتوسط النظري للمقیـاس البـالغ (

التائي لعینة واحدة یتبین أن الفرق بین المتوسطین لیس ذا داللة إحصائیة.

  )٣الجدول (

على  قیمة االختبار التائي بین المتوسط الحسابي والمتوسط النظري ألفراد عینة البحث

مقیاس السلوك العدائي

عدد أفراد 

عینة البحث

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط

النظري

الداللةالقیمة التائیة

عند 

٠.٠٥  
الجدولیةالمحسوبة

غیر دالة١٨٧١١٥.٦٣٨٣٢.٠١٢١١٢١.٥٥٤١.٩٦

ویتبـــین مـــن ذلـــك أن أفـــراد عینـــة البحـــث یمارســـون أنماطـــا مـــن الســـلوك العـــدائي وبدرجـــة 

ثــان هــذه )، ویعــزو الباح٢٠٠٥متوســطة.واتفقت هــذه النتیجــة مــع مــا توصــلت إلیــه دراســة خلیــل (

النتیجة إلى تأثیر الظـروف السیاسـیة واالمنیـة واالقتصـادیة واالجتماعیـة المضـطربة التـي فرضـتها 

التغیرات التي حصلت في المجتمع العراقي في السنوات األخیرة.
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: التعــرف الــى العالقــة بــین الحرمــان العــاطفي والســلوك العــدائي لــدى أفــراد عینــة الهــدف الثالــث-

البحث.

لباحثــان معامــل ارتبــاط بیرســون للكشــف عــن العالقــة بــین متغیــري البحــث، وتبــین اسـتخدم ا

) وهـــي تشـــیر إلـــى وجـــود عالقـــة موجبـــة بـــین ٠.٣٧٩أن قیمـــة معامـــل ارتبـــاط بیرســـون قـــد بلغـــت (

متغیــري البحــث، ولغــرض التحقــق مــن معنویــة معامــل االرتبــاط اســتخدم الباحثــان االختبــار التــائي 

) وهي أكبـر مـن نظیرتهـا الجدولیـة عنـد ٢.١١١یمة التائیة المحسوبة (الختبار ذلك، وقد بلغت الق

)، أي أن قیمــة معامــل االرتبــاط ذات داللــة ٤)، الجــدول(١.٩٦) والبالغــة (٠.٠٥مســتوى معنویــة (

إحصائیة.

  )٤جدول (ال

بین متغیري البحثمعامل ارتباط بیرسوناالختبار التائي لمعنویة 

عینة أفرادعدد 

البحث

امل قیمة مع

االرتباط

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة

مستوى داللة 

  )٠.٠٥عند (

  دالة  ١.٩٦  ٢.١١١  ٠.٣٧٩  ١٨٧

وتشیر هذه النتیجة إلى أن هناك عالقة ارتباطیه موجبة بین الحرمان من عاطفة األبـوین  

توصلت إلیه دراسات كـل مـن والسلوك العدائي لدى أفراد عینة البحث، واتفقت هذه النتیجة مع ما 

,Bandura)) ، و ٢٠٠١)، ومسلم (١٩٩٥)، ومحمود (١٩٨٣نصر ( ویعـزو الباحثـان (1986

هذه النتیجة إلى أن األبناء اذا عانوا من اضطراب العالقـة بیـنهم وبـین آبـائهم یـؤدي إلـى الحرمـان 

منحرفـة، فضـال عـن العاطفي ومن ثم تنعكس هـذه النتیجـة علـى األبنـاء فیظهـرون أنماطـا سـلوكیة 

أن العدیــد مــن الدراســات الســابقة وجــدت أن الحرمــان مــن عاطفــة االبــوین مقتــرن بأنمــاط ســلوكیة 

منحرفة أو غیر مقبولة، والسلوك العـدائي أحـد هـذه األنمـاط السـلوكیة السـلبیة التـي یلجـأ الفـرد الـى 

استخدامها للتعبیر عن مشاعره تجاه االخرین

الفــرق فــي العالقــة بــین الحرمــان العــاطفي والســلوك العــدائي لــدى التعــرف الــىالهــدف الرابــع: -

إناث).-عینة البحث تبعا لمتغیر الجنس (ذكور أفراد 

تحقیق هذا الهـدف لجـأ الباحثـان الـى اسـتخراج القیمـة المعیاریـة لمعـاملي االرتبـاط لغرض 

الزائیـة لداللـة الفـرق بین متغیري البحث لمجموعتي الذكور واالناث، وقام الباحثـان بحسـاب القیمـة

ـــد بلغـــت ( ـــاط وق ـــین معـــاملي االرتب ـــة هـــذه القیمـــة بنظیرتهـــا ٥)، الجـــدول (١.٩٠٢ب ـــد مقارن )، وعن
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) یتبـین أن القیمـة الزائیـة المحسـوبة اصـغر ١.٩٦) والبالغـة (٠.٠٥الجدولیة عند مستوى معنویة (

من نظیرتها الجدولیة 

  )٥الجدول (

تبعًا لمتغیر الجنسالفروق المعنویة بین متغیري البحث

  العددالجنس
قیمة معامل 

االرتباط

الدرجة المعیاریة 

لمعامل االرتباط

مستوى القیمة الزائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

١٠٢٠.٣٨٤٠.٣٩٣ذكور
٠.٠٥  ١.٩٦  ١.٩٠٢  

٨٨٠.١١٤٠.١١٥إناث

لي االرتبـاط المحسـوبین، وتشیر هذه النتیجة الى عدم وجود فـرق دال احصـائیا بـین معـام

وبمعنى آخر ان قوة العالقـة االرتباطیـة بـین الحرمـان مـن عاطفـة االبـوین والسـلوك العـدائي كانـت 

متســاویة عنــد مجمــوعتي الــذكور واالنــاث. ویعتقــد الباحثــان ان ســبب عــدم وجــود فــرق معنــوي بــین 

الیب التنشــئة االجتماعیــة معــاملي االرتبــاط یعــود الــى تســاوي الخبــرات االجتماعیــة المتأتیــة مــن أســ

والتي تؤثر بشكل واضح على العالقات العاطفیة بین األبناء وآباءهم. 

التوصیات والمقترحات:
في ضوء نتائج البحث یقدم الباحثان التوصیات والمقترحات اآلتیة:

التوصیات:
ة مــن خــالل زیــادة اهتمــام اآلبــاء والمدرســین بــالمراهقین عمومــا وطلبــة المرحلــة الثانویــة خاصــ

توطید العالقة العاطفیة بهم.

 ضــرورة ســعي اآلبــاء لكســب ثقــة األبنــاء ممــا یســاعد علــى االطــالع علــى مشــكالتهم وهمــومهم

لیكونوا عامال ایجابیا في حیاة أبنائهم.

 استخدام البرامج التربویة للتغلب على ظاهرة السلوك العدواني وضرورة تعاون اآلباء والهیئـات

  ق ذلك.التدریسیة لتحقی
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المقترحات:
إجراء دراسات تهدف إلى التعرف على:

الفروق في الحرمان من عاطفة الوالدین عند المراهقین تبعا لمتغیر جنس المراهق

.العالقة بین الحرمان من عاطفة الوالدین وبین مستوى التحصیل

.أثر برنامج تربوي في التخفیف من حدة الشعور بالحرمان من عاطفة الوالدین

المصادر:
). فاعلیة برنامج إرشادي سلوكي فـي خفـض السـلوك العـدواني ٢٠٠٥بخیت، ماجدة هاشم. (.١

، ص المــؤتمر الســنوي الثــاني عشــر لإلرشــاد النفســي. المجلــد األوللــدى األطفــال الصــم. 

)، مركز اإلرشاد النفسي، كلیة التربیة، جامعة عین شمس ٧١٤-٦٧٧(

، ترجمــة اســحق رمــزي، دار المعــارف، الیومیــةاألطفــالمشــكالت  .)١٩٧٩جــالس (و تــوم، د.٢

   .القاهرة

، ٢، جمعجم علم النفس والطب النفسـي .)١٩٩٢جابر، عبد الحمید وكفافي، عالء الـدین (.٣

.دار النهضة، القاهرة

، مجلـة علـم الـنفسبالفقـدان، األبناءالتنشئة الوالدیة وشعور  .)١٩٩٧حمزة، جمال مختار (.٤

  اب.الهیئة المصریة العامة للكت

الســلوك العــدواني وعالقتــه بتقــدیر الــذات وتوكیــد الــذات لــدى طلبــة  ).٢٠٠٥خلیــل، جــواد (.٥

http://www.minshawi.com/node/128ة.  المرحلة الثانویة بمحافظة غز 

.، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرةذخیرة علم النفس .)١٩٨٨دسوقي، كمال (.٦

ــ): ١٩٩٥رشــید، أزهــار هــادي(.٧ ــى الصــحة النفســیة دور الدول ــة وٕاثرهمــا عل ة واألســر البدیل

.الجامعة المستنصریة/، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة اآلدابلألیتام

المشــــكالت التــــي یعــــاني منهــــا أطفــــال المرحلــــة االبتدائیــــة  .)١٩٨٥زكـــي، عــــزة حســــین (.٨

، جامعـة ، معهـد الدراسـات العلیـا للطفولـةالمحرومین وغیر المحرومین من الرعایـة األسـریة

عین شمس، القاهرة. 

الحرمـــان العـــاطفي مـــن األبـــوین وعالقتـــه بمفهـــوم الـــذات ) ٢٠٠٢ســـلمان، فاطمـــة احمـــد.(.٩

. رسالة ماجستیر غیر منشورة. كلیة التربیة للبنات/ جامعة بغداد.والتوافق االجتماعي

فیــه وعالقتــه األســريقلــق االنفصــال ودور الــدفء  .)١٩٩٥العــاني، عــالء الــدین جمیــل (.١٠

.الجامعة المستنصریةب/ دكتوراه غیر منشورة. كلیة اآلداأطروحة،  التوافقب
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فاعلیة التدریب علـى الضـبط الـذاتي فـي خفـض ) ٢٠٠٠العرفج، حنان احمد عبد الـرحمن (.١١

السلوك العدواني لدى عینة من التلمیذات في الصفین الخامس والسادس االبتدائي بمدینة 

ة. كلیة التربیة/ جامعة الملك سعود. ، رسالة ماجستیر غیر منشور الریاض

نمـــو األحكـــام الخلقیـــة وعالقتـــه بالســـلوك هــــ). ١٤٢٥عریشـــي، صـــدیق بـــن احمـــد محمـــد.(.١٢

العدواني لدى عینة من نزالء مؤسسة التربیة النموذجیة والتعلیم العام في مرحلة المراهقـة 

أم القــرى. مكــة . رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة. كلیــة التربیــة/ جامعــةبمنطقــة مكــة المكرمــة

المكرمة.

) السـلوك العـدواني لـدى أطفـال مـا قبـل المدرسـة وعالقتـه هـ١٤١٢الغصون، منیرة صالح (.١٣

. رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة كلیـة بأسالیب المعاملة الوالدیة والذكاء فـي منطقـة الریـاض

التربیة للبنات/ جامعة الملك سعود، الریاض.

، مكتبــة التكیــفســیكولوجیةیة، دراســات فــي الصــحة النفســ .)١٩٧٨( فهمــي، مصــطفى .١٤

الخانجي، القاهرة.

. دار الثقافة. القاهرة.٢. طالمشاكل النفسیة للمراهق). ١٩٨٧فهیم، كلیر. (.١٥

، دار المـریخ للنشـر، النفسي والتوجیه التربـوياإلرشاد): ١٩٨١القاضي، یوسف وآخرون (.١٦

الریاض.

بین مفهوم الذات وبعض سمات الشخصیة العالقة ): ١٩٩٤(القیسي، طالب ناصر حسین..١٧

نشـورة. كلیـة م، رسـالة دكتـوراه غیـر اآلبـاءعند المراهقین المحرومین وغیر المحرومین مـن 

جامعة بغداد،/التربیة

السلوك العدواني وٕادراك األبناء لالتجاهات ). ١٩٩٠الكامل، حسنین، وسلیمان علي السـید.(.١٨

. الجمعیـة المصـریة للدراسـات النفسـیة، الجـزء تنبؤیـةالوالدیة في التنشئة االجتماعیة دراسة 

الثاني. 

العدائیة وعالقتهـا بأسـالیب التنشـئة االجتماعیـة لـدى ). ٢٠٠٥اللهیبي،  زكریا عبد أحمـد،(.١٩

. رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة/ جامعة تكریتطلبة المرحلة اإلعدادیة

ألبویــة الســائدة لــدى المــراهقین العــدوانیین ). أســالیب التنشــئة ا١٩٩٥محمــود، ســمیر یــونس.(.٢٠

. ١٨. كلیــة التربیــة/ جامعــة الموصــل. العــدد مجلــة التربیــة والعلــموأقــرانهم غیــر العــدوانیین. 

  ).٢٥٦-٢٣٦ص(

). تــأثیر عالقــة الوالــدین باألبنــاء علــى جنــوح األحــداث، دراســة ٢٠٠١المســلم، بســامة خالــد. (.٢١

) الكویت١٠١-٧١ص( ١العدد  ٢٩. مجلد مجلة العلوم االجتماعیةمیدانیة مقارنة. 
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معاملــة الوالــدین وعالقتهمــا بتقــدیر الــذات لــدى ): ١٩٩٠مصــطفى، یوســف احمــد صــالح (.٢٢

 اآلداب/كلیـة . رسالة ماجستیر غیر منشورة،اآلخرینوأقرانهمالشهداء أبناءالمراهقین من 

جامعة بغداد. 

القتهـا بالتنشـئة االجتماعیـة الشخصـیة العدوانیـة وع). ١٩٨٣نصر، سـمیحة عبـد الغنـي. (.٢٣

.وبعض سمات الوالدیة في التنشئة وارتباطها بعدوانیة األبنـاء وبعـض سـماتهم الشخصـیة

رسالة ماجستیر غیر منشورة. كلیة اآلداب/ جامعة عین شمس. 

، ترجمــةنمــو شخصــیة الفــرد والخبــرة االجتماعیــة): ١٩٨٨هیلــین (جینیفــر هانــت، ســوینا و .٢٤

دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد.قیس النوري، ومراجعة

(طفولـة ومراهقـة)، دار علـم الـنفس التكـویني): ١٩٨٨( إبـراهیمصباح حنا ویوسـف ،هرمز.٢٥

الكتاب، الموصل. 

دار الفكــر للطباعـــة  ١. طاالضــطرابات الســـلوكیة واالنفعالیـــة) ٢٠٠٠یحیــى، خولــة احمـــد (.٢٦

والنشر والتوزیع. عمان.
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  )١الملحق (

ن من عاطفة األبوین بصورتها النهائیةفقرات مقیاس الحرما

التنطبق 

علي
ــتردد م

تنطبق 

علي
ت  الفقرات

.عاد  والدّي عنيبتأشعر بأ ١.

.یشاركني والدّي في مناقشة مختلف المواضیعال  ٢.

.یلومني  والدّي امام أصدقائي ومعارفي ٣.

.عندما یكون  والدّي مع بعضهمااأكون سعیدال  ٤.

.والديّ عجیدة ملیستقتيعال ٥.

.یسود االحترام بیني وبین والديّ ال  ٦.

.نافع ألسرتيغیرأنني شخص ٧.

.أشعر بان الحیاة عبء ثقیل عليّ  ٨.

.نًا في عائلتيألي شلیسأشعر بان ٩.

.لیس كما ارید اناو أشعر انني أعیش كما یرید والدّي  ١٠.

.اتخاذ قراراتيیشاركني والدّي فيال  ١١.

أخطئ.یسامحني  والدّي عندما ال  ١٢.

.اشعر بالقلق على مستقبلي العائلي ١٣.

.أستمتع عندما أناقش أفكاري مع والديّ ال  ١٤.

.أشعر باني ُمهمل من قبل عائلتي ١٥.

.بعمل ناجحأقومیشجعني والدّي عندما ال  ١٦.

.احنات بین والديّ أتأثر من كثرة الخالفات والمشال  ١٧.

.یشاركني والدّي في حل مشاكليال  ١٨.

.مع أحد الوالدینأكونأنیضایقني  ١٩.

.أشعر بالسعادة عندما یمدحني والدّي على عمل اقوم بهال  ٢٠.

.یفرق  والدّي في المعاملة بیني وبین اخوتي ٢١.

.الديّ الهروب من البیت نتیجة سوء معاملة و فكرةراودنيت ٢٢.

.نياأشعر ان  والدّي ال یحب ٢٣.

.باآلخرینيیسمح  والدّي باختالطال  ٢٤.

.والدّي ال یثقان بيّ  ٢٥.

.ال یشاركني  والدّي أفراحي وأحزاني ٢٦.

.یرغمني  والدّي على القیام باعمال ال ارید القیام بها ٢٧.

.أشعر باني غیر محظوظ في أسرتي ٢٨.

.بان  والدّي غیر منصفین معيأشعر ٢٩.

.أشعر بان مصیري مجهول ضمن أسرتي ٣٠.

.أتمنى ان یكون  والدّي كآباء زمالئي ٣١.

.ال أشعر باالطمئنان مع والديّ  ٣٢.

.ال یهتم  والدّي بمستوى الدراسي ٣٣.

.ال یعرف  والدّي عني الكثیر ٣٤.

.مأشعر ان االخرین أفضل مني في أسره ٣٥.

.أشعر بالخوف من المجهول بوجودي في أسرتي ٣٦.

.أشعر بالخوف من المستقبل ٣٧.
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  )٢الملحق (

فقرات مقیاس السلوك ألعدائي بصورته النهائیة

التنطبق 

 علي
ــتردد م

تنطبق 

علي
ت  الفقرات

اآلخرین.زاشعر بالمیل الستفزا ١.

الهم.أسر في داخلي عندما یقع اآلخرون في شر أعم ٢.

أرغب في إزعاج المدرسین. ٣.

أدافع عن حقوقي ولو بأستخدام العنف الجسدي. ٤.

اتصف بالخشونة في التعامل مع زمالئي. ٥.

یقال عني إنني سریع الغضب. ٦.

أطلق تهدیدات ال أقصد تنفیذها فعًال.  ٧.

انتقد الطلبة على أخطائهم.  ٨.

أخبرهم.أخذ حاجات الطالب دون أن ٩.

عندما أغضب أتلفظ ألفاظًا ال ترضي اآلخرین. ١٠.

أشعر بعدم قدرتي على ضبط غضبي على اآلخرین. ١١.

اشعر بأن اآلخرین یحاولون إثارة غضبي أو إهانتي. ١٢.

أتحدث بصوت عال بوجه اآلخرین لتحقیق إغراضي. ١٣.

أتضایق عندما یتخطى دوري أحد.  ١٤.

أو اشتمه في حالة رسوبي. اهَدد المدرس  ١٥.

بإقامة عالقة مع الطلبة الذین اكرههم.بال ارغ ١٦.

أجد نفسي في مشاكل مع اآلخرین باستمرار. ١٧.

ال أستطیع أن اكبح غضبي عن الناس الذین ال أحبهم. ١٨.

الجأ أحیانا إلى ضرب زمالئي. ١٩.

عندما اخرج من الصف أغلق الباب بعنف وقوة. ٢٠.

أحاول كسر الكهربائیات أو المصابیح في المدرسة. ٢١.

الجأ إلى السخریة و االستهزاء باآلخرین من زمالئي. ٢٢.

أنا حاد الطبع بصورة اكبر مما یعرفه اآلخرین عني. ٢٣.

أتدافع أثناء االصطفاف حتى أتقدم على زمالئي. ٢٤.

انثر الحبر أو الصبغ أو الماء على اآلخرین. ٢٥.

عر أن اآلخرین هم مصدر المخالفات.اش ٢٦.

أقوم بضرب الشخص الذي یمس كرامتي. ٢٧.

أرد على انتقادات اآلخرین بالشتم. ٢٨.

عندما أشعر بأن أحدًا أخطْا أواجهه بشدة. ٢٩.

أرفع صوتي عندما أناقش اآلخرین. ٣٠.

النقد أو اللوم یجرحان شعوري إلى حد كبیر. ٣١.

أي شخص یتعرض رغباتي.أكون قاسیًا مع  ٣٢.



الحرمان من عاطفة األبوین وعالقته بالسلوك العدائي لدى المراهقین

٧٩

التنطبق 

 علي
ــتردد م

تنطبق 

علي
ت  الفقرات

أصفع أي شخص یحاول إثارتي. ٣٣.

أقوم بإتالف حاجیات الذین اكرههم. ٣٤.

عندما یفرض علي شخص أمرًا ما فأني أفعل عكس ما یرید. ٣٥.

أمیل إلى رمي الطباشیر أو غیره على زمالئي. ٣٦.

أضطر إلى دفع اآلخرین عند االزدحام إلفساح المجال لي. ٣٧.

ن یضایقني یستحق مني ضربة على وجهه.م ٣٨.

ال أتردد عندما أتعارك مع اآلخرین. ٣٩.

أتعرض للعقاب دون سبب. ٤٠.

یتملكني شعور بأن زمالئي یهزؤون مني. ٤١.

استعیر األشیاء من زمالئي وال أعیدها إلیهم. ٤٢.

الخ ٠٠سلة مهمالت ٠٠٠أضرب برجلي ما أجد بطریقي حجارة  ٤٣.

الناس الذین یظهرون صداقة أكثر مما أتوقع.نحذر مأت ٤٤.

ال ألوم أي شخص یحاول أن یحصل لنفسه على ما یمكن أن تقع علیة 

یداه في هذا العالم.
٤٥.

اعتقد بان الثقة المطلقة باآلخرین غیر صحیحة. ٤٦.

اشعر بكراهیة لنفسي. ٤٧.

ني.أخالف المبادئ المألوفة لكي أفوز على شخص یعارض ٤٨.

أنا اعرف أن اآلخرین یتحدثون عني بسوء من ورائي. ٤٩.

أنا.ااشعر باأللم عندما أجد شخصًا ما یملك أشیاء ال املكه ٥٠.

اشعر باالرتیاح عندما الحق األذى باآلخرین. ٥١.

المهم ان اشبع حاجاتي ولو على حساب اآلخرین. ٥٢.

اتهم الطالب بأفعال لم یقوموا بها. ٥٣.

اضرب بعنف على المنضدة تعبیرًا عن غضبي. ٥٤.

اشعر برغبة في االشتباك باألیدي مع أي شخص. ٥٥.

أزعج طالب صفي أثناء المحاضرة و بعدها. ٥٦.


