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إقرار الوشرف

َّ إػذاد ٕزٓ اىشعاىة اىَ٘عٍ٘ة  بـ  فككاالرتباك طاالالقي كعاقتي بكلاا ك ك قكا)َأشٖذ أ
 كك اخاقركك تاتاكك خا) ةاىطاىبةة اىَقذٍةةة ٍةةِ، (الكعككاقال عاكككاباط اككحاالكاتع ككحاال تاالا ككح

ابةِ  /ىيؼيً٘ اىصشفة فٜ جاٍؼة بغذاد/ ميٞة اىحشبٞة/ بئششافٜ، قذ جشت (الكعا كاالق 

ٛ   )ٍاجغةحٞش فةٜ    شةٖاد   ٕٜٗ جضء ٍةِ ٍحطيبةات ّٞةو   ، اىٖٞرٌ , (ػيةٌ اىةْ ظ اىحشبة٘

ِٔ ٗقؼث .ٗألجي

ابق  ع
االال ب ذاالكا  تااالكاكبقت
  ه حاع  نا   ات

ا.ا  ًءات ىاالكبقص  تاالكابقالفتةاُأتشحاهذهاالكت  كحاك ا   شح 
ا

االكاكبقتالال ب ذا        

ااااااااااااااااااااااااااااع ناالعاااع نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اع قناالكعا ااك شؤقناالكع ا حا
ا
ا
ا
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اإ تالتاالكقا تاالك غق 
فكاالرتبا طاالالقي عاقتي بلاا ك ك قكابـ )اشيد أني قد قرأت الرسالة الموسومة 

 كك اخاقركك تاتاكك خا) ةالمقدمــة مــن الطالبــ (الكاتع ككحاال تاالا ككحالكعككاقال عاكككاباط اككحا
جام ــة باــدادم قســم  –كميــة البربيــة/ لم مــوم ال ــر ة / ابــن الييــ م  إلــ ( الكعا ككاالق 

ال مــوم البربويـــة والن ســيةم وىـــي جـــزن مــن مبطمبـــات نيـــل شــيادة ماجســـبير  ـــي) مم 
 وق ت.  الن س البربوي( وقد وجدبيا  الحة من الناحية الماوية وألجمو

ابق  ع:ااااااا

اااااااا

اخالذ عبىد حوىدي أ.م.ا.الر م:اااااا

اااااااا

االكب ت خ:ااااااا

ا
ا
ا

ا



ٓ

اإ تالتاالكقا تاالكع اع
فكاالرتبا طاالالقي عاقتي بلاا ك ك قكابـ )اشيد أني قد قرأت الرسالة الموسومة 

 كك اخاقركك تاتاكك خا) ةالمقدمــة مــن الطالبــ (الكعككاقال عاكككاباط اككحاالكاتع ككحاال تاالا ككح
جام ــة باــدادم  –إلــ  مجمــس كميــة البربيــة/ لم مــوم ال ــر ة/ ابــن الييــ م ( الكعا ككاالق 

قسم ال موم البربوية والن سيةم وىي جزن من مبطمبات نيل شيادة ماجسـبير  ـي) مم 
 الن س البربوي( وقد وجدبيا  الحة من الناحية ال ممية وألجمو وق ت. 

ابق  ع:ااااااا

ااااااااا

ا.فتع ناق جتاالكاعااالق الر م:أ.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اااااااا

االكب ت خ:ااااااا

ا
ا

ا



 
 ٗ 

اإ تالتاكج حاالكا   شح

فككاالرتباكك طاطم نـا  مـ  الرسـالة الموســومة بــ)نشــيد أننـا انحـن أ اـان لجنـة المناقشـة 
المقدمــة مــن الطالبــة ،  (ال تاالا ككحالالقي ككعاقتي بككلاا ك كك قكاالكعككاقال عاكككاباط اككحاالكاتع ككحا

(   اخاقر تاتا خاالكعا االق ) ةاىَقذٍة ٍِ اىطاىب,ا(  اخاقر تاتا خاالكعا االق )

جاٍؼةة بغةةذاد, قغةةٌ اىؼيةةً٘ اىحشب٘ٝةةة   –ٍجيةةظ ميٞةةة اىحشبٞةة/ ىيؼيةةً٘ اىصةةشفة/ ابةةِ اىٖٞةةرٌ   إلـ 

وقـد ناقشـنا  ٗاىْ غٞة, ٕٜٗ جضء ٍِ ٍحطيبات ّٞو شةٖاد  ٍاجغةحٞش فةٜ)ػيٌ اىةْ ظ اىحشبة٘ٛ(     
( لنيـل زامبيـاأنيا جديرة بالقبول وببقدير) ووجدناىا الطالب  ي محبويابيا و يما لُو  القة بيا، 

 شيادة ماجسبير/ مم الن س البربوي.

ا
ابق  ع:اااااااااااااااااااااااااااااابق  ع:ااااااااااا

االر م:أ.ا.ف رلاجا تاجقاةا)تئ  ً (اااااااااااالر م:أ.ا. شعحاكت ماتذالب)ترقال(

ا

ابق  ع:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابق  ع:

ا    )ترقالاقاشتفً (اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالر م:أ.م.ا. ه حاع  نا   اتا)ترقال(ا.ا.ط كبااط بات عا.مالر م:أ

ا

اج اعحااغاالاا-صا تاالكت  كحاانا الاتا ااك  حاالكبتا ح/اك ع قماالكصتفح/الاناالكه ثم

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ابق  ع:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
االر م:أ.اا.اع ناالعاااع ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اج اعحااغاالااااااااااااااااااااااااااااااااااا–تا ااك  حاالكبتا ح/ك ع قماالكصتفح/االاناالكه ثماااااااااااااااااااااااااااا
االكب ت خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 الرحيمبسم الله الرحمن 

 محنانشكر وا
ٌٜ ٗػيٚ سبٜ اٗص ىذٛ ٗاُ اػَو صاىذًا اٗػْٜ اُ اشنش ّؼَحل اىحٜ اّؼَث ػي

 ..ّٜ جبث اىٞل ٗاّٜ ٍِ اىَغيَِٞٗأصيخ ىٜ رسٝحٜ ا آجشض

ٗاىصال  ٗاىغالً ػيٚ أششف اىخيق  َٝاُاىزٛ ٕذاّا ىإلعالً، ٗبصشّا باإل اىذَذ هلل

 اىقاعٌ "ٍذَذ" صيٚ اهلل ػيٞٔ ٗاىٔ ٗعيٌ اجَؼِٞ. بؼ٘خ سدَة ىيؼاىَِٞ أبَٜٗاىَشعيِٞ ٗاى

ىجَٞغ األعاجز  االفاضو فٜ ميٞة اىحشبٞة ىيؼيً٘ اىصشفة ابِ  ٗاالٍحْاُأجقذً باىشنش 

اىٖٞرٌ ٗاٗىٌٖ األعحار اىذمح٘س دغِ ادَذ دغِ ػَٞذ اىنيٞة ٗىألعاجز  االفاضو فٜ قغٌ 

س اىحٜ اىذمح٘س  عٖية دغِٞ قيْذٗىَباسمة اىؼيً٘ اىحشب٘ٝة ٗاىْ غٞة ػيٚ مو جٖ٘دٌٕ ا

٘س ّاجٜ اىْ٘اب اىشنش ٍ٘ص٘ه ىنو ٍِ اىذمحٗػيٚ ٕزٓ اىشعاىة  ششافج ضيث باإل

دٛ اىؼنٞيٜ ٗاىذمح٘س ىٞد ٍذَذ ػٞاػ ٗاىذمح٘س جباس ٗاجباس ػ٘د   ٗاىذمح٘س فاضو

ٜ اُ بَْاقشة ٕزٓ اىشعاىة ٗال ٝ ٘جْ ٗاألعاجز  االفاضو اػضاء ىجْة اىَْاقشة اىزِٝ ج ضي٘ا 

فٜ اعجو ػظٌٞ شنشٛ ٗػشفاّٜ ىنو األعاجز  اىزِٝ قذٍ٘ا ىٜ اىَغاػذ  ٗاىْصخ ٗاإلسشاد 

 اذْاء سدية اػذاد ٕزٓ اىشعاىة.

ٗاشنش جَٞغ افشاد اعشجٜ ٗاٗىٌٖ ٗاىذجٜ اطاه اهلل فٜ ػَشٕا ٗمو ٍِ عاػذّٜ 

 بجاّبٜ ٗدػا ىٜ باىح٘فٞق.ٗٗقف 

يٚ أداء سعاىحٜ ٗاُ ٝ٘فقْٜ ىَا ٝذبٔ ٗاخٞشًا اعاه اهلل اىؼيٜ اىقذٝش اُ ٝؼْْٜٞ ػ

ٗاسج٘ ٍِ اهلل اىؼيٜ  , ٗٝشضآ، ٗاُ ٝغاػذّٜ فٜ ػَو مو ٍا فٞٔ خٞش ىذْٜٝ ٗٗطْٜ

ٗاُ ٝجؼئ فٜ ٍٞضاُ دغْاجٜ، دٞد ٝ٘صُ , األػيٚ اُ ٝجؼو ػَيٜ خاىصا ى٘جٖٔ اىنشٌٝ 

 أٝذٌٖٝ ٗبأَٝاٌّٖ.ٍذاد اىؼيَاء بذً اىشٖذاء، ًٝ٘ جشٙ اىَؤٍِْٞ ٗاىَؤٍْات ٝغؼٚ ّ٘سٌٕ بِٞ 

 واخر دعىاًا اى الحوذ هلل رب العالويي.
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 ملسحخهصا
 الب رف  م  : ل ييدف البحث ا

  ك االربباط االخالقي لدى طمبة المرحمة اال دادية . .1
 السموك ال دواني لدى طمبة المرحمة اال دادية . .2
 ال دواني .بين  ك االربباط االخالقي والسموك االربباطية ال القة الب رف  م   .3
 مبايرحسب بال روق  ي ال القة االربباطية بين  ك االربباط االخالقي والسموك ال دواني  .4

 اناث ( . و الجنس ) ذكور ، 
الدراسة ال باحية (  ي مركز مدينة ) ال ف الرابع اال دادي بطمبةيبحدد البحث              
ب د أن بم بحديد مجبمع البحث المبم ل بطمبة  ،(2118 -2117انية لم ام الدراسي ) الديو 

( 1589بواقع ) ،( طالبا وطالبة4496) ز مدينة الديوانية والبالغ  ددىمالمرحمة الراب ة  ي مرك
( مدرسة إ دادية و انوية  31وشممت ) ،( طالبة من طمبة المدارس اال دادية2917طالبا و )
بمغ مجموع الطمبة  ي المدارس  اذ ،لمبنات ( مدرسة 19) ،( مدرسة لمبنين 12)منيا ، باحية

 ي حين بمغ  دد الطالبات  ي المدارس اال دادية لإلناث  ،ا( طالب567اال دادية لمذكور)
 ،بوزيع المبساويوقد بم اخبيار ال ينة بالطريقة الطبقية ال شوائية ذات ال ،( طالبة 899)

لكال الجنسين   حسبالراب ة المرحمة  بينطالب وطالبة موز ين ( 411وسحبت  ينة من )
ناث( وبنسبة )و )ذكور،   4مدارس لمذكور و 4مدارس منيا  8%( بم سحبيا  شوائيا من 9ا 

بوجب  م  الباح ة ولبحقيق أىداف البحث م طالبة 211 و طالب 211بواقع  ،مدارس لإلناث 
لقياس  ك االربباط بييئة مقياسين لقياس مبايرات البحث لذا قامت الباح ة بببني مقياس اجنبي 

ولارض قياس  ك االربباط م ( 2114،من )زيمدمان ( والمأخوذ2111،االخالقي  لـ)لباندورا
ببرجمة مقياس  ،آرائيم  بياناو  م  مجمو ة من المحكمين و االخالقي قامت الباح ة ب ر 

 ،) ك االربباط االخالقي ( والبحقق من  دق البرجمة بأسموب البرجمة والبرجمة ال كسية
وب ال ة  ،( مجاالت 4) بين(  قرة موز ة 32والمبكون من ) وكذلك  رض  قرات المقياس



 
 ٛ 

ولقياس السموك ال دواني   ،(  م  البوالي 1 ،2 ،3ار ض( بأوزان  ) ،مبردد ،بدائل )أوا ق
 .  قرة( 41( الذي يبكون من )2113،ببنت الباح ة  مقياس )الشمري 

سايكومبرية لممقياسين من ال دق بطريقبي ال دق بم البحقق من الخ ائص ال           
وطريقة  ،وال بات بطريقبي : االخببار وا  ادة االخببار  ،وال دق البنائي م الظاىري 
م الجة البيانات اح ائيا باالسب انة ببرنامج الحقيبة االح ائية لم موم  توبم ،ال اكرونباخ

 (t-test)و،( ل ينة واحدة  t-test خببار)ا ،اسب مال الوسائل اإلح ائية و  جبما يةاال
وبم البو ل ال   ،مربع كاي (  ،م امل اربباط بيرسون و  ،((z-test ،ل ينبين مسبقمبين ( 

 النبائج اآلبية: 
 . الي ان طمبة المرحمة اإل دادية لدييم  ك اربباط اخالقي -1
بسموك  دواني ان طمبة المرحمة اال دادية لدييم سموك  دواني مبوسط اي )يبمب ون  -2

 م بدل(.
ىناك  القة ذات داللة اح ائية بين مبايري  ك االربباط االخالقي والسموك أن  -3

ويمكن ب سير م ( 1.244ال دواني ، إذ بمات قيمة م امل االربباط بين المبايرين )
 ،وكذلك بين مباير الجنس) الذكور ،لم ينة ككلىذه النبيجة  بان ال القة دالة طردية 

 .األخالقيواالناث( بانو كمما زاد السموك ال دواني زاد  ك االربباط 
والسموك ال دواني لدى  األخالقيال بوجد  روق  ي ال القة بين مبايري  ك االربباط  -4

 اإلناث. و   ينة الذكور
 وقدمت الباح ة مجمو ة من البو يات والمقبرحات .

االبحث، بو ي الباح ة باآلبي:اسبنادًا إل  ما بم البو ل إليو من نبائج 
. االسب ادة من مقاييس البحث  ي الدراسات المسبقبمية لمكشف  ن مسبوى  ك االربباط 1

 األخالقي والسموك ال دواني لدى المراىقين  ي المرحمة المبوسطة. 
 . واع منيج لمادة البربية األخالقية من قبل المسؤولين  ي وزارة البربية.2
 لبدريب الطمبة  م  برامج ابط الذات. . اقامة دورات ا3

 



 
 ك 

يا خالل انجاز البحث إلبمام أبان البحوث والمقبرحات البي اسبقر إجر  ةقبرح الباح بو 
ااالسب ادة منيا والبي ببم ل باآلبي: 

  مل برنامج إرشادي لخ ض  ك االربباط األخالقي لدى طمبة المرحمة اال دادية. .1
 قي و القبو بالمسبوى االجبما ي واالقب ادي لألسرة.إجران دراسة ل ك االربباط األخال   .2
 إنجاز دراسة  ك االربباط األخالقي ب ورة الجسد.  .3
 اجران دراسة  ممية ل ك االربباط االخالقي و القبو باإلرىاب االلكبروني. .4
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 ثبث احملحىيات
 الكصفعح الكاقرككككقع

 أ الكع قالن.
اباالآل حاالكقتآ  ح.
 ج إ تالتاالكاشتف.

 ا الكقا تاالك غق .إ تالتا
 هك إ تالتاالكقا تاالكع اع.
 ق إ تالتاكج حاالكا   شح.

 زاال هكككاالء.
 ح .الراب  نشكتاقا

  ا-اط صاالكت  كحاا ك غحاالكعتا ح. ق با
اما-كااثاتاالكاعبق  ت.
 خا-نا ثاتاالكجاالقل.
اخاثاتاالرشك ل.
اخ ثاتاالكايعق.

 11-1 انفصم األول/ انحعريف بانبحث
 7-4 اشك حاالكاعثااا-
ا35-7 أها حاالكاعثا-
ا36 أهاالفاالكاعثا-
 36 عاقااالكاعثا-
 37-36 بعا ااالكاصط ع تا-

  



 
 ً 

 33-11 انفصم انثاني/ اإلطار اننظري ودراسات سابقة
 ;3-39اأقر:افكاالرتبا طاالالقي ع

 67-42  ظت  تافكاالرتبا طاالالقي ع:ث    :ا

ا49-42 الرجبا ت حاكألقيقالك ظت حاالكاعتف حا:اأقر

اا  اقتال"ا اكك"الكاتت االرجبا ت ح( االكاعتف ح  (2001)ث    :)الك ظت ح
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 مشكمة البحث:
أف فؾ االرتباط األخالقي ىو عممية معرفية ترتكز عمى األحكاـ السموكية الشخصية    

لمفرد, والتي يحصؿ عمييا نمطيًا ويتـ ذلؾ عف طريؽ اكتسابو لألعراؼ االجتماعية, واف ىذه 
 ,األسرة) و ترسخ لدى الفرد عبر البيئة االجتماعية التي تحيط بتميؿ إلى أف تاألعراؼ 

وقد تمنح ىذه البيئة لمفرد سموكًا ضد القيـ والقوانيف واألعراؼ ة(, األصدقاء, المدرس
إال أف ىذا السموؾ  يمقى قبواًل ضمف جماعة االجتماعية السائدة في المجتمع، أو المدرسة، 

 . Oberman,2016:p44))األقراف 
تدعـ مشكمة )معضمة( الحصوؿ عمى فيـ شامؿ لفؾ االرتباط  ىذه التناقضاتو 

في البيئة التي ممارسة الفرد  سموؾ فؾ االرتباط األخالقي يؤدي إلى مر الذي األخالقي، األ
, وىذا ىحيف يسمؾ الفرد سموؾ مغاير أو مخالؼ لذلؾ السموؾ في بيئة أخر يعيش فييا, وفي 

التي تعني ىنا أف الفرد لديو معتقدات مختمفة في فرد, يتـ تفسيره في ضوء العممية المعرفية لم
ىو  حوؿ مختمؼ المواقؼ واألشخاص, وىنا يكوف فؾ االرتباط األخالقيسياقات مختمفة 

أو االختالؼ مع اآلخريف ويمكف أف نصفو  وأمكياينـز دفاعي يستعممو الفرد  لممعارضة 
( Self awareness) مستوى منخفض مف الوعي بالذات وبأننعبر عنو 

(Baadura,1999:p12(وأشار ستروـ .)2005)Strom  بمفيوـ ينبغي أف يشعر الفرد
ؤدي حتى إذ لـ يسموكو خجؿ مف الايجابي لمذات, ولكف أحيانا يشعر الفرد مف تمقاء نفسو ب

 (. (Strom,2008:p29إلى اعتراض اآلخريف أو عدـ رضاىـ غير أخالقي ال وسموك
إف مفتاح تحديد نطور البموغ لدى الفرد ىو قدرتو عمى تقييـ ذاتو والتحكـ بيا 

لذا نرى إف لفؾ االرتباط االخالقي عالقة وباألفكار واالنفعاالت والسموكيات الذاتية لمفرد، 
النمو التي يحدث  فتراتمف  فترةوالتي تعتبر المراىقة  مرحمة وثيقة مع الذات وخصوصًا في

 فترةوىي  ،فييا التحوؿ البموغي وتصبح الممارسات التقييمية لمذات أكثر أىمية وفاعمية
ويمكف أف نفسر سبب حصوؿ فؾ االرتباط األخالقي لدى صعبة لمكثير مف المراىقيف 
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 أفلذا نرى . المراىقيف بأنو ناجـ مف أف معظـ المراىقيف غير قادريف عمى التعبير عف ذاتيـ
فؾ االرتباط األخالقي لدى طمبة المرحمة األعدادية ألنو ناجـ عف أف معظـ المراىقيف لـ 

 يصبحوا بعد قادريف عمى التعبير عف ذاتيـ وتقييميا والتحكـ بيا. 
(Bandura, 2001; Porari and Wood, 2010) 

 
 وىناؾ عالقة بيف فؾ االرتباط األخالقي وسموؾ التسمط حيث إشارت بعض الدراسات
إلى أف المراىقيف الذيف يمارسوف سموؾ التسمط عمى أقرانيـ كاف لدييـ مستوى عالي مف فؾ 

 ( .Pellegrini and Bartini: 2001االرتباط األخالقي )
 يمجأ الكثير مف المراىقيف إلى اضطياد اقرانيـ. وىذا يفسر لنا لماذا 

 
وتعد المراىقة مف المراحؿ الميمة في حياة الفرد وذلؾ لما تحممو مف مظاىر عدائية 
تشمؿ تكويف جوانب شخصية الفرد وسموكياتو التي يسمكيا إذ أف السموؾ ىو تمؾ األفعاؿ 

طويمة مف الزمف، وىذه األفعاؿ تكوف عمى أساس  أوالتي يقوـ بيا الشخص لمدة قصيرة 
ير االجتماعية فمف الناحية األخالقية،ال يرفض المراىؽ المعايير القيـ األخالقية والمعاي

مف يرشده ويدلو عمى  إلىاألخالقية بؿ عمى العكس ىو يكوف في حالة ضياع ويحتاج 
الطريؽ الصحيح، ولكنو في الوقت نفسو ال يقبؿ التعاطي معو بأسموب الفرض والتيديد، بؿ 

ة القضايا األخالقية يساعداف في تطوير تأميف جو مف التفاىـ ومنح الفرص لمناقش أف
أف فؾ االرتباط  .(29:ص1991الجانب األخالقي عند المراىؽ في اإلطار الصحيح )رزؽ،

رت اأشاألخالقي يحدث بشكؿ جماعي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية حيث 
الصؼ بعض في بعضيـ في  الزمالءيؤثر  (Gini,Pozzol&Bnssey,2013دراسة)

طمبة المرحمة اإلعدادية، حيث يؤثر لدى الجماعي فؾ االرتباط األخالقي في حدوث الدراسي 
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إذ أف أحدىـ يؤثر في اآلخر بطريقة تجعؿ فؾ ارتباطيـ , الزمالء في الصؼ الدراسي الواحد
 ويكوف حدوثو بشكؿ فردي قميؿ جدا, األخالقي كمجموعة أكبر مف حدوثو بشكؿ منفرد 

شارت دراسة) ( أف سموؾ التنمر لدى Menesini&Colleag,2003وا 
أكثر  األخالقي  لعواقب السموؾ وتبعياتوالمراىقيف)الطمبة المراحؿ اإلعدادية( يرتبط في الفيـ 

لذيف يكوف لدييـ سموؾ مف أف يكوف انعكاسا لمصراع في الميارات االجتماعية واف الطمبة ا
قت مع نتائج دراسة اتفمف فؾ االرتباط األخالقي وىذه ال ةلدييـ مستويات عالي التنمر ظيرت

دراسة باندورا أف االرتباط يكوف أكثر قوة بيف فؾ االرتباط األخالقي والتنمر لدى الطمبة 
المراىقيف حيث اف الطمبة المراىقيف الذيف لدييـ تنمر يظير لدييـ مستويات عالية جدا مف 

 (. Bandara,2002:p21فؾ االرتباط األخالقي )
(. أف السموؾ العدواني يحدث بصورة  Biorkgvist,et al,2000وأشارت دراسة )

كبيرة في مرحمة المراىقة )لدى الطمبة المراحؿ اإلعدادية( حيث يقوـ المراىقيف بسموؾ 
عدواني تجاه األفراد بشكؿ جماعي وفردي, واف الطمبة المراىقيف الذيف لدييـ سموؾ عدواني 

عي, واف نتائج ىذه الدراسة تتفؽ مع نتائج يمتازوف بدرجات عالية مف الذكاء االجتما
( والتي إشارات إف الطمبة الذيف لدييـ فؾ ارتباط أخالقي Banadura,et ai,1996دراسة)

 Banadura,etيكوف لدييـ سموؾ عدواني عالي ويتصرفوف بطريقة غير الئقة اجتماعيا )
ai,1996.) 

يمة الجذور ومتجددة وواسعة ويعد السموؾ العدواني مشكمة نفسية واجتماعية قد      
االنتشار وموجودة في المجتمعات المتقدمة والمتخمفة وفي شتى الثقافات والحضارات وفي 

، وتعد مرحمة المراىقة مرحمة حرجة في أكثر انتشارًا في فئات المراىقيفكؿ االعمار، لكنيا 
درسة او الصؼ حياة الفرد، وقد يسمؾ فييا المراىؽ سموكيات غير مرغوب فييا داخؿ الم

الدراسي او مع زمالئو او اساتذتو، وىذه السموكيات تؤدي الى عرقمة النمو النفسي 
واالجتماعي ،ومف ىذه السموكيات السموؾ العدواني الذي أصبح منتشرًا لدى الطمبة في 
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وتوصؿ بأندورا الى اف مف لدييـ مستوى مف فؾ االرتباط األخالقي ىـ  الوقت الحاضر،
 .Bandura et al)لعدوانية والسموؾ العدواني والتصرفات غير االجتماعية يميموف الى ا

 Barchiaa&Busseyمراىقًا استراليًا مف قبؿ  167، اذ أجريت دراسة عمى  (1996
أشير، وقد توصال الى اف المستوى العدواني لدى المراىقيف يكوف اعمى  8( لمدة  (2011

 .مف فؾ االرتباط األخالقي بكثير عند المراىقيف الذيف يظيروف مستوى
وقد وجدت الباحثة مف مالحظتيا وعمميا بوصفيا مرشدة تربوية في المدارس 
الحكومية في مركز مدينة الديوانية، ظواىر نفسية وسموكية سمبية، وىي ظواىر متعددة، 
ومنيا ظاىرة فؾ االرتباط األخالقي التي تظير بنحو واضح لدى الطمبة المراىقيف والسيما 

يمجأ بعض المراىقيف الى استخداـ آليات فؾ االرتباط في المرحمة اإلعدادية حيث اذ 
لقاء المـو عمى االخريف  األخالقي كالتبرير األخالقي والمغة التمطيفية وتوزيع المسؤولية وا 
وذلؾ لتبرير السموؾ غير اإلنساني وجعمو مقبواًل اجتماعيًا، اذ مف الممكف اف يكوف فؾ 

عممو الفرد لممعارضة او االختالؼ مع اآلخريف او االرتباط األخالقي ىو ميكانزيـ دفاعيا يست
 يمكف اف نصفو في بعض األحياف او نعبر عنو بأنو مستوى منخفض مف الوعي بالذات.                  

 في السؤاؿ اآلتي: البحثو تـ صياغة مشكمة 
ىؿ ىناؾ عالقة ذات داللة ارتباطية بيف متغير فؾ االرتباط األخالقي والسموؾ  -1

 ني لدى طمبة المرحمة اإلعدادية؟ العدوا
 

 أهمية البحث:
اف الخمؽ القوي السميـ ىو كالبنياف المتيف المتماسؾ الذي يقؼ شامخًا بوجو   

التيارات واالعاصير الكثيرة المغرية التي تمر بو،  ويجب اف تتعاوف كؿ مف االسرة والمدرسة 
والمجتمع عمى إقامة ذلؾ البناء في كؿ فرد وذلؾ عمى أسس تربوية رصينة لذلؾ تعمؿ كؿ 

تقدمة عمى توفير االرشاد والتوجيو الصحيح لمفرد في بيئات االسرة والمدرسة الدوؿ الراقية والم
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والمجتمع ، وأيضا تعمؿ عمى توفير العناية الصحية النفسية والجسمية والعناية االجتماعية 
لكؿ االفراد ، واف االسرة والمدرسة والمجتمع ىي عوامؿ بيئية ليا دور كبير وواضح في 

ألسرة ليا دور كبير في حياة الفرد، ألنيا توضع المبنات األولى في تكويف شخصية الفرد، فا
بناء شخصية الفرد لذلؾ تقع عمى االبويف مسؤولية كبيرة وخطيرة في تغذية شخصية الفرد 
بالغذاء النفسي الجيد ، فكمما كاف جو المنزؿ يتسـ باليدوء والصفاء والعطؼ واالحتراـ والثقة 

ليـ بالغذاء النفسي الذي يوفر الصحة النفسية  األفرادت شخصيات والتعاوف والعدؿ، كمما تغذ
عف االنحراؼ ويؤدي المستوى العممي لموالديف دورا كبيرا في ىذه الناحية الى جانب  ىـويبعد

المستوى االقتصادي واالجتماعي واألخالقي  والمدرسة ىي مجتمع صغير ينفذ خططًا تربوية 
محياة السوية في المجتمع الكبير، وبذلؾ سوؼ يستنير مرسومة تيدؼ الى اعداد الناشئ ل

قؿ الذوؽ بشتى الفنوف والنشاطات واليويات صالعقؿ وينمو عمى أساس منطقي مستقؿ، وي
 ويتكوف الخمؽ السميـ لمفرد.

ولممجتمع دور في تكويف شخصية الفرد، الف الفرد يعيش في وسط لو عادات    
روحية ومادية يكوف ليا تأثير كبير في ثقافتو  وتقاليد ونظـ سياسية واجتماعية وقيـ

شخصيتو بموف خاص فنالحظ اف أبناء األمـ التي تتمتع االجتماعية ،  ويعمؿ عمى تمويف 
بنظاـ ديمقراطي سميـ يشعروف بالعزة والكرامة والحرية اما أبناء األمـ التي الفت االستبداد 

( وضع اإلسالـ قواعد 97-84، ص2001فيشيع فييـ الذؿ والخنوع والتخاذؿ )عويضة ، 
ونظرية أخالقية متكاممة تقود الى الفضائؿ في أحسف ما يكوف عميو ، وىذا االمر ينبع مف 

األخالقية السميمة غاية رسالة اإلسالـ التي ىي رحمة لمعالميف ، وحدد اإلسالـ القيـ 
ا ، وبعد ىذا اليدي والفضائؿ النبيمة التي يجب عمى أي فرد او جماعة او مجتمع االلتزاـ بي

المحدد لمقيـ األخالقية يصبح واجبا عمى المفكريف والمصمحيف االجتياد في شرح وتفصيؿ 
تمؾ القواعد ودعوة الناس الى االلتزاـ بما شرعو اهلل تعالى لعباده وبما جاء في سيرة النبي 

 ( 117، ص2008الكريـ محمد )ص( . ) العبار: 
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ي الفكر اإلسالمي بالترتيب ىو القرآف الكريـ ثـ السنة النبوية اف مصدر القيـ األخالقية ف    
عمى مكاـر االخالؽ ودعا الناس الى الفضيمة والخير، بؿ اف األدياف اذ حث اإلسالـ 

ائد السابقة وارشاده الى االنساف مف العقالسماوية كميا كانت دعوة ىادفة الى تحرير 
مة أساس مف أسس تحقيؽ السعادة ، وىدؼ مف ، فالخمؽ الكريـ واالستقامة والفضيالفضائؿ

اىداؼ الرساالت اإلسالمية ، واف القرآف الكريـ يدعو الى مكاـر االخالؽ ويحث عمى 
في قمة األىداؼ بحد ذاتو الفضيمة والخير وينيى عف الشر، واإلسالـ يجعؿ حسف الخمؽ 

ينية ترفع قدر صاحبيا التي ينبغي اف يتنافس فييا االفراد ويجعؿ حسف الخمؽ لذاتو درجة د
عند اهلل ، ومف يقرأ السنة النبوية ويطمع عمى اخالؽ الرسوؿ )ص( فانو سيجد اف جميع 
اخالؽ الرسوؿ )ص(  منتقاة مف الديف ومبادئو ،  فقد كاف رسوؿ اهلل )ص( أعظـ أنموذج 

،  فمقد كاف  أخالقي يحتذى بو مثااًل واقعيًا يدركو الناس قبؿ البعثة النبوية الشريفة وبعدىا 
الرسوؿ قبؿ البعثة يمقب بػػػػ "الصادؽ األميف"  فالصدؽ واألمانة ىي الفضائؿ التي يمكف اف 
تحيي امة وليس فردًا، واف اهلل سبحانو) عز وجؿ ( وصؼ الرسوؿ األعظـ )ص( بقولو 

 (. 4تعالى :))وأنؾ لعمى خمؽ عظيـ(( سورة القمـ )
اف مفيوـ االخالؽ في نظر اإلسالـ ىي عبارة عف المبادئ والقواعد المنظمة                

لمسموؾ اإلنساني التي تنظـ حياة االنساف وتحدد عالقتو بغيره عمى نحو يحقؽ الغاية مف 
وجوده في ىذا العالـ عمى أكمؿ وجو ، وألجؿ الوصوؿ الى االىداؼ المرتجى وىو الحصوؿ 

فرد القوية التي تثبت في مواجية المصاعب واالخطار البد مف تطبيؽ عمى شخصية ال
، فاإلنساف أساس المجتمع ) مظاىري ةحالصحياألسس والقوانيف والقواعد األخالقية والتربوية 

 (   22، ص  2003
ومع التقدـ في العمر يتطور لدى األطفاؿ القدرة عمى التفكير األخالقي والحصوؿ    

ؾ األخالقي التي تساعدىـ عمى التمييز بيف الصح والخطأ وذلؾ بناء عمى عمى معايير السمو 
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ثقافتيـ وبيئتيـ التي يعيشوف فييا ، ومف دوف ىذه المعايير فاف حدوث السموؾ السيىء يكوف 
 ( (Bandura، 2002 أكثر احتمااًل لحدوثو الحقاً 

قي والحصوؿ عمى عمى التفكير األخال ةتقدـ بالعمر يتطور لدى األطفاؿ القدر الومع 
معايير السموؾ األخالقي والتي تساعدىـ في التميز بيف الصح والخطأ, وذلؾ بناء عمى 

يكوف  السيء ىذه المعايير فاف حدوث السموؾدوف ثقافتيـ وبيئتيـ التي يعيشوف فييا, ومف 
(. واف آليات التنظيـ الذاتي ال تعمؿ Bandura,2002:p15) أكثر احتماال لحدوثو الحقا

تحركات أو مناورات التقويـ االجتماعية التي مالـ يتـ تفعيميا وتنشيطيا وىناؾ العديد مف 
واف التنشيط  يمكف مف خالليا عزؿ العقوبات الذاتية األخالقية عف السموؾ اإلنساني،

كوف مرتبطة بأشخاص لدييـ االنتقائي لفؾ االرتباط والعقوبات الذاتية ىي أنماط مختمفة ت
 عايير األخالقية.نفس الم

ويرى )باندورا( أف المعايير األخالقية والمنطؽ األخالقي مرتبطاف بالسموؾ وعبر عده 
مشاركة بالسموؾ المطاؼ بالآليات يتـ مف خالليا التنظيـ الذاتي لمفرد والتي يتحدد في نياية 

جميع الحاالت مما يسمح لكؿ االستجابات والذي ينشط الضوابط الداخمية وفي األخالقي, 
السموكية السمبية بالحدوث ضمف نفس المجموعة في المعايير 

 . Bandura,2002:p102)األخالقية)
  واف األفراد ينخرطوف بالسموؾ األخالقي الذي يمنحيـ أحساس ايجابي بقيمة الذات

(Self - worth) , يؤدي إلى  ألف ذلؾ التي تنتيؾ معاييرىـ األخالقية يتجنبوف السموكيات و
 الشعور بالذنب والخجؿو  (Self - Condemnation)تدني الذات 

(.(Bandura,2002:p50   
ويمكف إعادة السموؾ األخالقي لمفرد عف طريؽ إعادة االنسانية إلى السموؾ المؤذي 

( وزمالئو مف McAlisterشجع ) والذي كاف بعيدًا عف القواعد األخالقية وعقاب الذات، ولقد
بيذا  اخالؿ أبحاثيـ إعادة االرتباط األخالقي لمفرد بدؿ المجوء إلى الوسائؿ العنيفة ولقد قامو 
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األمر عف طريؽ الحموؿ االجتماعية اإليجابية في النزاعات وبينوا كيؼ تستخدـ األفراد آليات 
فؾ االرتباط األخالقي التي تظير طرؽ تبرئة الذات المختمفة، فقد ساعد إعادة االرتباط 

 (McAlister & et.al, 2000)األخالقي لمطمبة في التقميؿ مف السموؾ العدواني لدييـ. 
االرتباط األخالقي لو عالقة وثيقة بالتواصؿ االجتماعي يبدو واضحًا جدًا نرى اف فؾ 

لدى الطمبة مف خالؿ تواصميـ االجتماعي عبر شبكة االنترنت، إف ظيور االنترنت كاف 
بداية لوسيمة جديدة واسعة االنتشار لفؾ االرتباط األخالقي وأيضا لفؾ ارتباط عقوبات الذات 

واني. حجـ االنترنت كنظاـ ال مركزي ىو الذي يتحدى التعميمات األخالقية عف السموؾ العد
ويستطيع أي شخص اف يشترؾ باالنترنت واف عدـ مسؤولية أي شخص عف أي نشر 

 يستطيع المتصيدوف في االنترنت استخداـ ىذه الوسيمة الحرة ألغراض تخريبية.
مف السيؿ  اف ضعؼ القيود والمعايير األخالقية ، جعؿ Rubin (1994)لقد وصؼ 

استعماؿ عمميات االنترنت بأغراض عدوانية والتصرؼ بعدوانية في العمميات الشخصية اذ 
نرى اف فؾ االرتباط األخالقي عبر االنترنت يكوف بصورة سموؾ عدواني يمثؿ ىذا السموؾ 
العدواني باإلساءة المفظية بصورة تعميقات سيئة او ساخرة، او اشاعات حاقدة، والتحقير 

ؿ وكؿ ذلؾ لو اثار مؤذية بأنواع مختمفة, فاإلساءة المفظية ليست مثؿ اإلساءة واالذال
الجسدية ال تترؾ ندوبًا او جروحًا او موتًا ، عمى الرغـ مف اف اإلساءة الجسدية ذات تأثير 
مباشر, وقد تكوف اثارىا النفسية واالجتماعية مدمرة، فمف الممكف إعادة بناء ما تيدـ 

تندمؿ لكف تحطيـ إحساس المرء بقيمتو الذاتية وسمعتو االجتماعية تكوف والجروح النفسية 
أف مثؿ ىذه الجروح النفسية قد مدمرة وينكـ عنيا جروح نفسية يطوؿ تأثيرىا إضافة إلى ذلؾ 

تتفاقـ وحتى تمتد إلى تغيير العالقات بيف األشخاص إلى حد أف السمعة المشوىة تحدد 
 ية. كيؼ يعامؿ الناس الشخصية الضح
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إف األشخاص الذيف يمارسوف فؾ االرتباط اآلخالقي ليـ عبر االنترنت يحاولوف دائمًا 
إقناع أنفسيـ أف سموكيـ ال يسبب األذى لغيرىـ، وأنيـ يمارسوف حقًا كفمو الدستور ليـ 

 (Snyder, 1980)بحريقة التعبير عف آرائيـ. 
 (Cricle, Grotpeter and Bigbee, 2002وأشارت نتائج دراسة قاـ بيا كؿ )

إلى أف ىنالؾ عالقة بيف السموؾ الذي يصدر مف طمبة المرحمة اإلعدادية وتواصميـ عبر 
عبر ما )شبكة االنترنت( مف حيث توظيؼ قابمياتيـ التواصمية سواء أكانت سمبية أـ إيجابية 

 يتمتعوف بو مف مستوى فؾ االرتباط اآلخالقي . 
والجنس عالقة وثيقة مع فؾ االرتباط االخالقي ,ففي دراسة واشارت البحوث الى اف لمعمر 

سنة , اذ  20-14طولية ,اجريت عمى عينة مف الطمبة المراىقيف الذيف تراوحت اعمارىـ مف 
وجد انو كمما ارتفع مستوى فؾ االرتباط االخالقي ازدادت احتمالية االنخراط في السموؾ 

مع االناث فاف الذكور مف اي عمر يظيروف  (,وبالمقارنةpaciello,etal,2008العدواني.)
 (.Bandura,etal,1996مستويات اعمى مف فؾ االرتباط االخالقي.)

شارات نتائج دراسة ) اف ىناؾ ارتباط فؾ االرتباط األخالقي  (Gini,etal 2014وا 
والتنمر، ووجدوا لالرتباطات األكثر قوة بيف حدوث فؾ االرتباط األخالقي ىي األكثر لدى 

دراسة بأندورا نتائج اىقيف مف فؾ االرتباط األخالقي عند األطفاؿ, وىو ما اتفقت عميو المر 
((Bandura,2002 وذلؾ الف أثار فؾ االرتباط في الذات األخالقية تحدث تدريجيًا وليس ،

فوريا اذ تصبح كؿ مف العقوبات الذاتية مف خالؿ فؾ االرتباط األخالقي مف السيولة 
وتشير الكثير مف ،أي يمكف التعرؼ عمييا بطرائؽ اكتشافيو بوقت ما،  اكتشافيا في وقت ما

لدى الطمبة  لى ارتباط السموؾ العدواني ارتباطًا إيجابيًا بفؾ االرتباط اآلخالقيإالدراسات 
ف مستوى فؾ االرتباط األخالقي لدى الذكور أعمى بكثير مف فؾ االرتباط  المراىقيف، وا 
 األخالقي لدى اإلناث وأيضًا إف حاالت العدواف لدى الذكور أعمى مف اإلناث. 

(Sungert and Tomas, 2014) 
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( طالب 500أجريت عمى )( Hymel - Rockeوأشارت دراسات أخرى قاـ بيا )
( سنة وكانت إجابات الطمبة عمى االستبانات بنسبة 15 - 8لبة وكانت أعمارىـ مف )وطا
%( 51%( إف العدواف ىو سموؾ طبيعي )بحسب آلية التبرير األخالقي( واتفقت نسبة )64)

إف الكبار في المدارس يجب أف يكونوا مسؤوليف عف توفير الحماية لمطمبة، واتفؽ منيـ  
الطالب الذيف يتعرضوف لممضايقات ىـ مف يجمبونيا  %( مف الطالب أف معظـ56)

 ألنفسيـ )آلية إلقاء المـو عمى الضحايا(.
فؾ االرتباط األخالقي والعدواف ىو األكثر  أفوىذه الدراسة ليست الوحيدة التي يظير 

حدوثًا بيف األطفاؿ والمراىقيف وعمى الرغـ مف اف الصورة النمطية التقميدية لمتنمر والعدواف  
لمدرسي بوصفو يصدر مف قبؿ شخص غير اجتماعي وغير مكتمؿ وغير كؼء ويمجأ الى ا

 األفرادعات والمشكالت التي تحدث بينة وبيف افي معالجة الصر  واإلكراهالسموؾ العدواني 
قد  التنمرالى  يمجئوفالدراسات واألبحاث الى اف بعض المراىقيف الذيف  أشارت إذ اآلخريف

 Brokgvist, Osterman, andيتميزوف بمستوى عاؿ مف الذكاء االجتماعي. )
Kankiainen, 2000, Sutton, Smith, &swettenham, 1999) واف السموؾ ,

العدواني ىو سموؾ مؤثر بحياة األفراد والجماعة وذلؾ لما يمحؽ األفراد مف األذى والضر 
ـ, واف السموؾ العدواني ىو إشارة إلى بعض مف جراء وقوع العدواف عمييـ وعمى ممتمكاتي

االستجابات او األنماط السموكية التي تعرؼ مف الواجية االجتماعية بأنيا مؤذية 
التي تؤدي إلى السموؾ العدواني ىي  األسباب أىـ(. واف مف 127: 2009وضار)العامري,

األسرة ىي  ورلوؾ( افاليزابيت ى) إشاراتولقد  األسرةالعوامؿ البيئية واالجتماعية ومنيا 
شكؿ نمط اتجاىاتو نحوه األفراد واألشياء والحياة بصورة عامة, واف تالبيئة األولى لمطفؿ 

يتوحد ويتقمص بإفراد األسرة حيث يميؿ إلى تقميدىـ ويتعمـ اف يتوافؽ مع الحياة حيث  الفرد
الذيف  األفرادف (. وا20: 2009يكتسب السموؾ الجيد والسموؾ العدواني مف األسرة)العامري,

, وذلؾ الف استخداـ اآلخريف تجاه عدوانييفتجعميـ  األغمبالمعاممة في  وءسيتعرضوف إلى 
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: 1981العدواف البدني تجاىيـ يرتبط بدرجة كبيرة بزيادة االستثارة العدوانية لدييـ) السيد, 
واف التسمط الذي يتعرض لو األفراد مف قبؿ الوالديف يؤدي إلى ظيور السموؾ  (.393

(. وكذلؾ الصراعات التي تحدث في داخؿ األسرة , 85: 1990العدواني لدييـ)محمود,
(. 1: 2003والمدرسة وبيف األصدقاء يكوف ليا دور كبير بظيور السموؾ العدواني)الطويؿ,

ألسرة ليا دور بظيور السموؾ العدواني مثؿ بعض إفراد واف بعض الثقافات التي تكوف في ا
يار ظاألسرة يشجعوف ابناىـ في استخداـ العنؼ والضرب اتجاه الشخص اآلخريف مف اجؿ ا

دور بظيور السموؾ  وقواىـ البدنية, وكذلؾ متابعة األفالـ العنؼ والقتاؿ يكوف ل
 لويكوف  األسرةي يسود في الجو الديمقراطي الذ وأيضا Zimbard,1975:p30).العدواني)

يسمحوف بفريد مف مظاىر الحرية والنشاط الديمقراطيوف  فاإلباءدور بظيور السموؾ العدواني 
وىناؾ الكثير مف األسباب التي  (.394: 2006لألبناء ومف بينيا الشجار والعدواف)العيسوي,

التسميط والتيديد مف تودي إلى السموؾ العدواني ومنيا عدـ توفر العدؿ بمعاممة األفراد, و 
مؿ بتدني الدخؿ االقتصادي لمفرد, ثالمدرسة والبيت, وكذلؾ األسباب االقتصادية والتي تت

وظروؼ السكف السيئة, واألسباب النفسية مثؿ الصراع النفسي والشعور بخيبة اآلمؿ والتوتر 
أىمية  وأتبرز (.2010الجو المنزلي لو دور عمى االنعكاس عمى نفسية الفرد)عز الديف,
 (1998)حسف الغرباوي, السموؾ العدواني بمجموعة مف الدراسات حيث أشارت نتائج دراسة

أشارت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف معاممة األب التي تتسـ بالتقبؿ 
والتسامح والمبالغة في الرعاية وأساليب معاممة االـ التي تتسـ بالتقبؿ واالستقاللية وبيف 
مستوى العدوانية لدى األبناء مف الجنسيف. كما توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف أساليب 

مة األب التي تتسـ بالرفض وأساليب معاممة األـ التي تتسـ بالتبعية والتحكـ واإلىماؿ معام
دراسة) الحسيف،  وأشارتوالرفض والتشدد وبيف مستوى العدوانية لدى األبناء مف الجنسيف. 

وجود عالقة ارتباطية موجبة معنوية بيف السموؾ العدواني وبيف االنطواء واالتزاف,  (1996
ائج اف الذكور أكثر ميال" لمسموؾ العدواني في النمط االنبساط مف اإلناث, أظيرت النت
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وكانت أىـ النتائج أف أعمى نسبة انتشار لمسموؾ العدواني، ( 2000)الطويؿ , وأشارت 
%(, يميو مستوى السموؾ العدواني 79.8تمثمت في المستوى المنخفض الذي بمغت نسبتو  )

%( , 49,75لنسبة الكمية النتشػار السػموؾ العدواني )%(, وبمغت ا2.3المرتفع ونسبتو )
وىي نسبة مرتفعة. وأظيرت النتائج تفّوؽ الطالب في مسػتوى السػموؾ العدواني عمى 
الطالبات فضال عف وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مستويات التوافؽ النفسػي المدرسي 

د عالقػة ارتباطيػة بػيف التوافؽ ومستويات السموؾ العدواني لدى أفراد عينة الدراسة ، ووجو 
النفسي المدرسي والسموؾ العدواني، مما يعني أنو كمما زاد مستوى التوافػؽ النفسػي، انخفض 
مستوى السموؾ العدواني، وكمما قّؿ مستوى التوافؽ النفسي المدرسػي، ازداد مسػتوى السموؾ 

( وأظيرت النتائج أف ىناؾ فروقًا بيف الجنسيف لصالح 2000وأشارت)الناصر,  .العدواني
تكمف أىمية الدراسة و الذكور في ممارسة السموكيات المضادة لممجتمػع عمى ىػذه المجاالت, 

في أف الموضوع الذي تتصدى لدراستو  لو أىمية  مف الناحية النظرية والتطبيقية ، فمف 
دراسة واحدة مف أولى الدراسات في العراؽ والوطف العربي التي الجانب النظري تعد ىذه ال

تتصدى لموضوع فؾ االرتباط األخالقي وعالقتو بالسموؾ العدواني لدى عينة مف طمبة 
مف النتائج في وضع مجموعة مف التوصيات  واإلفادةالمرحمة اإلعدادية في العراؽ 

منيا في الحد مف تمؾ السموكيات ،  فادةاإلوالمقترحات التربوية لإلباء والمدرسيف حتى يمكف 
وىما مقياس فؾ االرتباط األخالقي ومقياس  أداتيف أعدادومف الجانب التطبيقي ، يشمؿ في 

المزيد  أجراءالسموؾ العدواني لدى طالب المرحمة اإلعدادية في العراؽ ، وقد تسيماف في 
برامج  أعدادسة اف تفيد في كما يمكف لنتائج الدرامف البحوث والدراسات في المستقبؿ, 

لإلباء والمدرسيف لفيـ كيفية حدوث فؾ االرتباط األخالقي لدى المراىقيف والعمؿ  إرشادية
 لتعديؿ السموؾ العدواني لدييـ. اإلرشاديعمى عدـ حدوثو لدييـ ،وأيضا وضع برامج التدخؿ 
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 البحث:  أهداف
 التعرؼ عمى : ييدؼ البحث إلى

 األخالقي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية.فؾ االرتباط  -1
 السموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة اإلعدادية. -2
لدى طمبة المرحمة  بيف فؾ االرتباط األخالقي والسموؾ العدوانياالرتباطية العالقة  -3

 .اإلعدادية
غير الفروؽ في العالقة االرتباطية بيف فؾ االرتباط األخالقي السموؾ العدواني بحسب مت -4

 .لدى طمبة المرحمة اإلعدادية الجنس )ذكور، اناث(
 

 حدود البحث:
"الدراسة الصباحية" في الصؼ الرابع  البحث عمى طمبة المرحمة اإلعدادية يتحدد

 ( مف كال الجنسيف )ذكور، واناث(.2018-2017مركز مدينة الديوانية لمعاـ الدراسي )
 

 تحديد المصطمحات :  
 ( وقد عرفو كؿ مف :Moral Disengagementفؾ االرتباط األخالقي )  

1- (Albert Bandura, 2001 بأنو العممية ذاتية التنظيـ والتي يتـ فييا فصؿ :)
(.   p.2771، (Bandura،2001السيطرة األخالقية عف السموؾ القابؿ لالنتقاد والمـو

2- (Obwrman,et al,2010 ىو عممية معرفية يستخدميا ) االفراد لتبرير وعقمنة
 Obwrman,et)السموؾ العدواني الذي يتناقض مع التفكير األخالقي ليـ

al,2010). 
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ألنيا تبنت نظريتو ( 2001واعتمدت الباحثة التعريؼ النظري لػ ) بأندورا، التعريف النظري:
 ومقياسو.
عف فقرات  ىو الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب مف جراء اجابتو: اإلجرائيالتعريف 

 المقياس المستخدـ في ىذا البحث.
 (: اذ عرف  (Aggressive Behaviorالسموك العدواني 

جاءت كممة العدواف مف الفعؿ )عدا( يقاؿ عدا فالف عددًا او عدوانًا أي ظممؾ ظممًا لغويًا:  -1
مجاوزة الشيء التعدي: الظالـ واصمو مف تجاوز الحد في الشيء. والعادي: جاوز فيو القدر.و

ىو الظمـ وتجاوز الحد.                                        لغة: الظمـ. االعتداء والتعدي والعدوان: الى غيره.
 (2573، ص2005)ابف منظور، 

نتائج مؤذية او تخريبية او السيطرة  يؤدي إلى(: بانو سموؾ Bandura، 1973)  بأندورا -2
ىذا السموؾ يتعامؿ معو المجتمع بوصفو عدوانًا ويحدد عمى االخريف جسميًا او لفضيًا و 

 بأندورا ثالثة معايير ليتـ في ضوئيا الحكـ عمى السموؾ انو عدوانيًا.
 خصائص السموؾ ذاتو )إىانة، خراب او تخريب(. -اوالً 
 شدة السموؾ. -ثانياً 
 خصائص كؿ مف الشخص المعتدي والشخص المعتدي عميو. -ثالثاً 

(Bandura,1973:p81) 
(: ىو انفعاؿ شديد يتميز بدرجة عالية مف النشاط في الجياز العصبي 2113الشمري، )-3

وييدؼ الى االضرار بالشخص نفسو او االخريف او مف الممتمكات وقد يأخذ شكال لفظيًا او 
 (.87، ص2003حركيًا او عقميًا بصورة مباشرة او غير مباشرة)الشمري، 

( الذي اعتمد في 2003ت الباحثة التعريؼ النظري لػ )الشمري، واعتمدالتعريف النظري: 
 .ائو عمى نظرية التعمـ االجتماعي ألنيا تبنت مقياسيابن

عف فقرات  أجابتوىو الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب مف جراء التعريف اإلجرائي: 
 المقياس المستخدـ في ىذا البحث.



 
 

 الفصل الثاني 
 

 إطار نظري ودراسات سابقة
 

 أواًل. فك االرتباط األخالقي
 ثانيًا. السموك العدواني 
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يتناول بيذا الفصل أطار نظري لمتغير البحث) فك االرتباط األخالقي, والسموك العدواني 
 ودراسات سابقة ليا عالقة بمتغيري البحث(

 فك االرتباط األخالقي:أوال: 
ال يقتصر عمى توضيح كيؼ يتصرؼ الناس بخمؽ  أفالفيـ الكامؿ لؤلخبلؽ يجب  أف   

يستعيدوا احتراـ ذاتيـ  إف بإمكانيـانساني , ومازاؿ  , لكف كيؼ يتصرفوف بشكؿ ال أنساني
بكثير مف  أسيؿ األخبلقية بالمبادئ, اف توضيح االلتزاـ  أنفسيـويشعروا بالرضا عف 

ويمكف تحقيؽ ىذا الخرؽ  ,تدوف فقداف احتراـ الذا األخبلقية المبادئالتناقض في خرؽ 
مف السموؾ  األخبلقيلعقاب الذات  األخبلقيمف خبلؿ فؾ االرتباط  األخبلقية لممبادئ

المعقدة وفي  األخبلقيةفي المشاكؿ  األخبلقيالضار ,لذلؾ نجد دائما يشار الى فؾ االرتباط 
تحؿ مف قبؿ الناس العادييف  األخبلقيةالمشاكؿ  أفونرى  الواسعة النطاؽ, اإلنسانية الفظائع

 ىوفي نطاؽ تنمية الذات يتبن .(Bandura,2014:p55) مف مختمؼ الميف والتخصصات
األفراد معاير الصواب والخطأ التي توجو وتردع السموؾ, حيث يقـو األفراد بسموؾ يمنحيـ 

معاييرىـ األخبلقية  معالرضا واإلحساس بقيمة الذات ويبتعدوف عف التصرؼ بطرؽ تتناقض 
  .(Bandura ,2014:p80) الف مثؿ ىذا السموؾ سوؼ يودي إلى إدانة الذات

فاإلرادة األخبلقية لمفرد يمارسيا مف خبلؿ تقييد عقاب الذات السمبي الذي يشكؿ خرقًا 
يتماشى مع معايير الفرد لمعايير المرء األخبلقية وتساند عقاب الذات اإليجابي الذي 

األخبلقية في مواجية اإلغراءات لمتصرؼ بطريقة سيئة وال إنسانية، ويمكف أف يختار األفراد 
التصرؼ بطريقة مغايرة مف خبلؿ استخداـ تأثير الذات أو التعمـ عمى القياـ بيذا الشيء، 

 ير الداخمية. ونجد أف عقاب الذات يعمؿ عمى الحفاظ عمى التصرؼ بما يتبلئـ مع المعاي
الجانب )تثبيطي, واستباقي( حيث يشير إف ممارسة اإلرادة األخبلقية ذات اتجاىيف: 

أما الجانب إنسانية, ال أو في االمتناع عف التصرؼ بطريقة وحشية : في قدرة الفرد التثبيطي
في العطؼ والشفقة والتعاطؼ مع  ويظير: يكوف متأصؿ في األخبلؽ اإلنسانية أالستباقي
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 كاف ذلؾ عمى حساب الشخص نفسوتى لو اآلخريف وبذؿ كؿ الجيود لمساعدتيـ حئب مصا
(Rotni, 1993.) 

, وفي حاالت الشجاعة األخبلقية االستباقيو يكوف األفراد أخبلقييف عمى حساب 
إنسانية , وتتضمف الشجاعة األخبلقية األعماؿ والبلالممارسات االجتماعية الراسخة الجائرة 

الحسنة والجيدة واالمتناع عف األعماؿ السيئة, لذلؾ ركزت النظريات األخبلقية عمى الجانب 
التثبيطي بشكؿ مكثؼ أكثر مف التركيز عمى الجانب 

المعايير األخبلقية سواء كانت مثؿ  أفو  .( pellegrin,&bartini,2002:p88)أالستباقي
الضمير , القوانيف األخبلقية, المبادئ والقيـ األخبلقية ال تعمؿ كمنظمات داخمية حثيثة 
لمسموؾ فعادة يواجو الناس الضغوطات لبلنخراط في النشاطات الضارة التي تعطي النتائج 

في ىذه النشاطات  ولبلنخراط لمعاييرىـ األخبلقية, رقاً خالمرغوب بيا لكنيا تشكؿ 
استثمارىا في أغراض  أووالسموكيات والعيش مع أنفسيـ ,عمييـ تجريد األخبلؽ مف أفعاليـ 

 .ذات قيمة
واف فؾ االرتباط األخبلقي يمكف الناس مف تسوية معاييرىـ األخبلقية ويستعيدوا 

التي يمتمكيا ة إحساسيـ باستقامة أخبلقيـ, وال يغير فؾ االرتباط األخبلقي المعايير األخبلقي
األفراد، بؿ أنو يوفر وسيمة ليـ لكي يتحايموا عمى المعايير األخبلقية بطريقة تجرد األخبلؽ 
مف السموؾ الضار ومسؤولياتيـ تجاىو، باإلضافة إلى أف ىؤالء األفراد يمتزموف مف جانب 

 أفإذ  .( Bandura ,2014,p:66)خبلقية في مختمؼ جوانب حياتيـ. آخر بمعاييرىـ األ
حسب النظاـ المدرسي السمطوي قد يكوف مقبواًل باالجتماعية  لؤلعراؼخرقًا  ما يمكف عده
محصوؿ عمى فيـ شامؿ لتناقضات تدعـ )مشكمة( او معضمة لوىذه ا .األصدقاءداخؿ دائرة 

معيف في بيئة معينة ما  ف الفرد )المراىؽ( قد يتصرؼ بنحو، وذلؾ الاألخبلقيلفؾ االرتباط 
ذلؾ يعتمد عمى العممية  المعرفية  أف :ويمكف القوؿ, أخرىس تمامًا في بيئة معاك وبنحو

 ختمفة في سياقات مختمفة حوؿ شتىلمفرد أي اف الفرد يمكف اف يعتنؽ  معتقدات م
والتي  (واف عدـ االتساؽ بيف المعتقدات المختمفة حالة مف الضغط )الشد النفسي. األشخاص
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وىناؾ الكثير مف  .بحثا عف العقبلنية مفةالمعتقدات المخت تحفز الفرد عمى التوفيؽ بيف تمؾ
او حتى تقديمو  األخبلقيلتحييد المؤثرات السيئة لمسموؾ غير  أتباعياالتي يمكف  اآلليات

و, وتخدـ ىذه التحوالت المعرفية وظيفة تخفيؼ النتائج نيوبالتالي عقبل أخبلقيكسموؾ 
 بأنوني وذلؾ مف خبلؿ تمثيؿ السموؾ معرفيا المعاقبة لمذات الناجمة عف السموؾ العدوا

 . (kiriakids,1957,p:572عمى المستوييف الشخصي واالجتماعي ) أخبلقيامقبوؿ ومبرر 
وتتجسد المنظومة األخبلقية في قدرة الفرد في منع نفسو مف ارتكاب األفعاؿ البل 

األخبلقية في نظرية  إنسانية والقدرة االستباقية لمتصرؼ بنحو انساني , وتتجذر المنظومة
ذاتية اجتماعية معرفية أوسع تشمؿ اليات متنوعة كآليات التنظيـ الذاتي االستباقية 
واالنعكاسية الذاتية التي تمتد جذورىا عميقًا في المعايير األخبلقية الشخصية المرتبطة 

طة وفعالة ما بالقوانيف الذاتية, وال تصبح آليات التنظيـ الذاتي الضابطة لمسموؾ األخبلقي نش
لـ يتـ تنشيطيا وىناؾ العديد مف أليات المناورة االجتماعية التعسفية التي يتـ عف طريقيا فؾ 
ارتباط القوانيف الذاتية بالسموؾ  )العدواني( البل انساني بطريقة انتقالية ,  ويمكف اف تركز 

يًا لتحويمو الى سموؾ عممية فؾ االرتباط األخبلقي عمى إعادة ىيكمة السموؾ البل انساني معرف
معتدؿ او قد يتـ ذلؾ عف طريؽ مجموعة مف استراتيجيات ىي التبرير األخبلقي، وتيذيب 
المغة وتثقيفيا، والمقارنة المفيدة، والغاء او التخمي عف الشعور بالسطوة )القوة( الذاتية عف 

و المـو الى طريؽ نشر او توزيع المسؤولية ، وتقميص االثار المؤدية ألفعاؿ الفرد وعز 
األشخاص الواقعييف تحت االضطياد ونزع اإلنسانية عنيـ. وتعمؿ الكثير مف حاالت 
السموؾ البل انساني عف طريؽ شبكة داعمة عف األنشطة وىي المؤسسات )القانونية( 
المشروعة التي تدار بواسطة افراد يسيموف في دعـ األنشطة التدميرية عف طريؽ تصنيؼ 

ر بالمسؤولية , وفي ضوء االليات الكثيرة لفؾ السيطرة األخبلقية فاف الوظائؼ ونشر الشعو 
الحياة المدنية المتحضرة تتطمب فضبل عف المعايير اإلنسانية الشخصية وسائؿ حماية تتبنى 
داخؿ األنظمة االجتماعية وتسيـ في دعـ السموؾ الرحيـ )العطوؼ( ونبذ 

 (Bandura,A,1999القسوة.)
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 :األخالقينظريات فك االرتباط ثانيا: 
 :(النظرية المعرفية االجتماعية لألخالق)أوال: 

المبادئ األخبلقية طرحت  ريات األخبلقية المتأصمة في شتىالعديد مف النظ أف
بيف الباحثيف في  أجماعو ،  وليس ىناؾ في صحة السموؾ او خطئ األحكاـ إصدارلغرض 

الذي كـ السموؾ األخبلقي لكؿ األشخاص النظريات األخبلقية الرئيسة حوؿ مبدأ عاـ يح
معظـ النظريات األخبلقية تسرد لنا نصؼ القصة  أفأخبلقية متنوعة, يعتمد عمى مبادئ 

عمى الجانب المعرفي  وأساسيفيي تركز بشكؿ رئيسي  , حوؿ تنظيـ السموؾ األخبلقي
المبدأ  مقترحيلؤلخبلؽ واستعماؿ الفكر األخبلقي ألبطاؿ السمطة، مثاؿ عمى ذلؾ فاف 

يات التي تحوؿ المعايير األخبلقية الى سموؾ لالعقبلني لدييـ الشيء القميؿ لمحديث عف اآل
ما اف العقبلنييف يفترضوف اف الناس يعمموف  إلىوىذا يعود (Guyer, 1998) .أخبلقي.
السموؾ األخبلقي محكوـ  فإف األخبلؽممزموف لمقياـ بو ، وطبقًا لنظرية  أنيـيعتقدوف 

ظر عف الظروؼ والعواقب بالواجب األخبلقي تجاه المبادئ األخبلقية المتبناة بغض الن
( ىو مف المنظريف األوائؿ لمطريقة العقبلنية كوسيمة  lmmanuel Kantكاف  ) و , السموكية

 أف Kantوكونو مف المعاصريف لمحتمية المعرفية أضاؼ  (Guyer,1998)الكتشاؼ الحؽ
عند  التحميؿ العقبلني لممفاىيـ األخبلقية ىو الطريقة الكتشاؼ المبادئ األساسية األخبلقية

 يجب عمى األفرادعف طريؽ العقؿ، فاإلرادة العقبلنية المستقمة  كشؼ المبدأ األخبلقي الرئيس
خبلقية , وفي ظؿ ىذه األدوف قيد أو شرطقبوليا كواجب يجب قبولو بنحو عاـ وتطبيقو مف 

كجزء مف واجبو تجاه  بوفأنيا تحدد ما يجب عمى المرء القياـ ، )الدكتاتورية األخبلقية(
ال تكذب" ىو مبدأ  أففمثبًل "يجب  جاوز كؿ أنواع التأثيرات األخرى،القواعد األخبلقية ويت

ال يوجد شيء مثؿ اإلرادة  إذ، سب ما يقولو العقؿ وفي كؿ الظروؼحب أتباعو يجب عاـ
، فعند إدارة ، فاإلرادة المستقمة ىي محض وىـالمستقمة المنيعة عف كؿ التأثيرات البيئية

المعضبلت )المشكبلت( األخبلقية ال يتشبث الناس بمعاييرىـ األخبلقية بغض النظر عف 
واستبعاد االرتباط األخبلقي العقؿ لتبرير النشاطات الضارة  الظروؼ، يستخدـ الناس في فؾ
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في  ةأنموذج العقبلنية األخبلقي Kohlberg (1984) , ولقد تبنىالمسؤولية الشخصية عنيـ
، واحتمت ىذه النظرية لمتطور المعرفي في نظرية بياجيو النظرية المتجذرهمرحمة تطوير 

، ولكف في ىي الرائجة حينيا عندما كانت نظرية بياجيو األخبلؽ البحوث التطويرية حوؿ
 تزايد كونيا اعتمدت عمى العقؿ فحسبلمنقد الم عرضة (Kohlberg)النياية أصبحت نظرية 

الذي يحدد السموؾ األخبلقي مقيدًا التفكير األخبلقي بالعدالة االجتماعية وفشؿ في اختيار 
السموؾ األخبلقي ىو تنوع تحدده الكثير  أف .قيلعمؿ األخبلالرابط بيف التفكير األخبلقي وا

معقد بعيدًا عف عقاب الذات بحيث يمكف  وانتقالي بنحوعامؿ مكاني، منيا مف العوامؿ، 
 ج األخبلقي ال تتنبأالمستويات المرتفعة لمنض إف. باألشكاؿ المصنفة ىرميا لتفكي توضيحو

التبريرات ميما كانت  أف إلىود وىذا يع, االلتزاـ القوي بالسموؾ اإلنسانيبالضرورة ب
ونرى انو بالفعؿ ة النشاطات الضارة وكذلؾ الحسنة, نطبقيا في خدم أفمستوياتيا يمكف 

، صحيح وذلؾ لتبرير الوسائؿ الضارةتستخدـ العدالة في فؾ االرتباط األخبلقي بشكؿ 
 ,Hursthouse). الفاضمة  األخبلؽوتعتمد بعض المفاىيـ األخبلقية عمى 

2012:p11)بالميؿ العاـ واالعتماد تمتاز الفاضمة  باألخبلؽشخصية الفرد التي تتسـ  واف
لسموكياتيما, وليذا فاف األفراد ذوي الشخصية الفاضمة يتمكنوف الفاضمة كمنيج في  األخبلؽ

بالسموؾ األخبلقي في شتئ الضر وؼ ويتبعوف السموكيات الجيدة الذي يتجمى بالفضيمة 
 تمسكوف بالسموؾ األخبلقي في شتىذوي الشخصية الفاضمة ي األفرادوليذا فاف األخبلقية, 

النظريات التي تستخدـ  أف .الذي يتحمى بالفضيمة األخبلقية الظروؼ ويتبعوف السموؾ الجيد
في السموؾ األخبلقي في المواقؼ ومجاالت الحياة  االميوؿ مع قوة الرفض تتوقع تناسقُا عالي

 (Bandura,1999:p39).بلحظياأكثر مف تمؾ التي ن
 أنيـوحتى  ,في ظؿ المغريات االجتماعية ويتصرؼ األشخاص الفاضموف بنحو مؤذ   

فعندما تستخدـ إيديولوجية ودينية، ميـ في خدمة وسائؿ العنؼ ألغراض يوظفوف فضائ
 األذى ىو شيء سيئ ألحاؽاف و ، ائؿ السيئة لغايات جيدة يظير ىنا صراع الفضائؿالوس

نظرية فك  أف .وىو شيء مقبوؿ أخبلقيا ,لكنو يحسف سعادة الناس, أخبلقياومستيجف 
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مكف متعددة ت  آلياتضمف الصراع بيف الفضيمة والضرر عف طريؽ  االرتباط األخالقي
عمى زاؿ فاضبًل, لذاتو عمى انو ما يحتفظ بنظرتولكنو  الفاضميف لمتصرؼ بنحو مؤذ األفراد

يرى و  .المختمفةالسموؾ في المواقؼ  د مف المحددات المؤثرة فيضائؿ تعالف أفمف رغـ ال
اف المنظريف ليذه الفكرة يعزوف  ،مف الزلؿميف ليسوا معصوميف الفاض األفراد أف األخبلقيوف

عممية التي تأتي مف تجارب قمة معرفتيـ الحكمة ال إلىالفاضميف  األفرادالسموؾ الضار عند 
إف  (Hursthousem 2012).    يـ المواقؼ الطرفية تسمى تقو اف ىذه العوامؿ ، و الحياة

ىذا المنيج يركز عمى شخصية الفرد وليس عمى المبادئ األخبلقية، فالفضائؿ التي تكوف 
) ، ونرى أف شخصية مغروسة في شخصية الفرد وتشمؿ )العدالة، والشرؼ، واألخبلص والكـر

العاـ العتماد األخبلؽ الفاضمة كمنيج في  الفرد التي تتسـ باألخبلؽ الفاضمة تمتاز بالميؿ
سموكياتيا، فميذا فإف األفراد ذوي الشخصية الفاضمة يتمسكوف بالسموؾ األخبلقي بشتى 

 الظروؼ ويتبعوف السموؾ الجيد الذي يتحمى بالفضيمة األخبلقية. 
اف النظريات التي تستخدـ الميوؿ مع قوة الرفض تتوقع تناسقُا عاليا في السموؾ 

 األخبلقي في المواقؼ ومجاالت الحياة أكثر مف تمؾ التي نبلحظيا.  
(Bandura, 1999)                                                     

يات االجتماعية, وحتى انيـ ويتصرؼ األشخاص الفاضموف بنحو مؤذ في ظؿ المغر        
يوظفوف فضائميـ في خدمة وسائؿ العنؼ ألغراض ايديولوجية ودينية ،  فعندما تستخدـ 
الوسائؿ السيئة لغايات جيدة يظير ىنا صراع الفضائؿ ، واف الحاؽ األذى ىو شيء سيئ 

فك نظرية ومستيجف اخبلقيًا , لكنو يحسف سعادة الناس, وىو شيء مقبوؿ أخبلقيا . اف 
توضح لنا باستخداـ الفرد آلليات  ضمف الصراع بيف الفضيمة والضرر االرتباط األخالقي

بنحو مؤذ لكنو يحتفظ بنظرتو لذاتو عمى انو الفرد عف طريقيا أف يتصرؼ  تمكفيمتعددة 
مازاؿ فاضبًل , عمى الرغـ مف اف الفضائؿ تعد مف المحددات المؤثرة في السموؾ في 

اف االفراد الفاضميف ليسوا معصوميف مف الزلؿ ، اف ويرى االخبلقيوف .  المختمفةالمواقؼ 
المنظريف ليذه الفكرة يعزوف السموؾ الضار عند االفراد الفاضميف الى قمة معرفتيـ الحكمة 
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العممية التي تأتي مف تجارب الحياة ، واف ىذه العوامؿ الطرفية تسمى تقويـ المواقؼ 
.(Hursthousem 2012)  

ضمنت الحكمة العممية والمعرفية عواقب محتممة لنشاطات معينة، حينيا تتبنى إذا ت   
االخبلؽ الفاضمة بعض الجوانب مف مبدأ العبرة بالنتيجة , اذ  يحكـ عمى صحة العمؿ 
بالنفع الذي ينتجو .  اف فؾ االرتباط األخبلقي ليس سمة مزاجية يمكف تقويميا بطريقة 

ذ اف اليات فؾ االرتباط األخبلقي تعمؿ في شتى مجاالت واحدة تبلئـ جميع الحاالت ،  ا
 . (Bandura. 2006)في مجاؿ النشاط  واضح الحياة لكنيا تتجمى بشكؿ بنحو 

يمكف تحقيؽ تنظيـ الذات األخبلقي عف طريؽ الفكر األخبلقي وحده فحسب او ال و   
تحقيؽ قوة اإلرادة المستقمة التي يستطيع بيا الفرد اف يتخطى جميع التأثيرات األخرى، عادة 
يتـ تجاوز المبادئ األخبلقية وذلؾ عف طريؽ العواطؼ والتحريض عمى المغريات والضغوط 

الذي ركز اكتساب االخبلؽ  Kantالمعاصر لػ  David Hume االجتماعية القسرية . اف
حط مف قوة العقؿ الذي قاؿ عنو انو "عبد قد ة يعف طريؽ الخبرة وليس مف البديي

 .(Denis, 2014)لمعواطؼ"
لقد اعتمد في نظريتو األخبلقية عمى االحساف ،  فمعظـ الناس ال يتبنوف و     

وف دائمًا المعايير األخبلقية أنفسيا التي تبنوىا. اف في المعايير األخبلقية األساسية او يعتنق
او حتى فؾ االرتباط  المعضبلت األخبلقية يكوف االفراد عرضة لتسوية معاييرىـ األخبلقية

اف تتناوؿ النظرية األخبلقية الشاممة  لذلؾ يجباألخبلقي بنحو كامؿ عف سموكيـ الضار, 
قية والتفكير عمى اكتساب المعايير األخبل جوانبيا, وىي الجانب األوؿ الذي ركزبكؿ 

بنحو رئيسي الجانب المعرفي لؤلخبلؽ ،  والجانب الثاني في ويتضمف وي تيحاألخبلقي 
النظرية األخبلقية يتناوؿ االليات التحفيزية وتنظيـ الذات, اذ يترجـ التفكير األخبلقي الى 

نظرية لمر بالفعؿ ىي سمة فعالة العمؿ األخبلقي . اف مواصفات االليات التي تربط التفكي
األخبلقية الشاممة وذلؾ ألنيا تركز عمى الحيز ,اذ تتـ ممارسة اإلرادة األخبلقية. وتعمؿ 
اليات تنظيـ الذات التي تحكـ االخبلؽ عف طريؽ عدة وظائؼ ثانوية رئيسة وتتضمف ىذه 
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مييا مف خبلؿ عبلقتيا الوظائؼ الفرعية مراقبة الذات األخبلقي المرتبطة بالسموؾ، والحكـ ع
بالمعايير الشخصية والظروؼ البيئية وردود الفعؿ تجاه تقويـ الذات الفعاؿ لمسموؾ الذي تـ 

 Bandura, 1991p.: 90)اصدار الحكـ بشأنو. )
اف يفكروا في ما يقوموف يجب عمى الناس  ولغرض ممارسة تأثير الذات في الناس   

اف عممية مراقبة الذات ىي ليست رقابة ميكانيكية بو والظروؼ التي يؤدوف فييا سموكيـ. 
عمى أداء الفرد والتأثيرات االجتماعية. اذ تؤثر المعتقدات والقيـ والتوجيات والظروؼ الحالية 
والميوؿ العاطفية في كيفية ادراؾ نشاطات الفرد والمساىميف االجتماعييف فييا وكيفية 

االجتماعية واألخبلؽ ، اذ تشمؿ األعراؼ  معالجتيا معرفيا. ويتـ التمييز بيف األعراؼ
االجتماعية القوانيف االجتماعية الخاصة بالسموؾ المقبوؿ في مجموعة معينة , اذ حصؿ 
 االجماع عمى ىذا السموؾ. وتتنوع المعايير العرفية بحسب الوقت والمكاف والبيئة الثقافية

(Turiel, 1983, p.11)ف يكوف مؤذيا جسديا , وتشمؿ االخبلؽ السموؾ الذي يمكف ا
خريف ويقمؿ مف قيمتيـ ويخرؽ حقوقيـ كثيرا , مع ونفسيا وىو السموؾ الذي يمحؽ الضرر باآل

ذلؾ تؤثر العوامؿ االجتماعية المتنوعة التي يعزى فييا النشاطات الضارة الى المجاؿ 
 .(Bandura, 1991, p.99)  األخبلقي التي تـ استبعادىا

بلقي اف رقابة الذات ىي الحيز الذي يتـ فيو بناء السموؾ نجد في فؾ االرتباط األخ 
الضار، مقمصًا خطاىا ومتعارضا مع ضررىا, يعتمد تأثير السموؾ لرقابة الذات عمى 
المعايير األخبلقية القابمة لممقارنة وتؤثر المعايير األخبلقية سواء حكـ عمى األفعاؿ كونيا 

 ,Bandura) رد في بناء المعايير األخبلقية صحيحة اـ خاطئة , ويفيد االفراد مف الموا
1986, p21) . 

اف األشخاص ذوي األىمية في حياة الفرد وما ىي رد فعميـ تجاه ما ىو صح او   
، فاف الفرد يتأثر بنحو خاص بردود األفعاؿ ىو ميـ جداً خطأ مف أفعاؿ يقـو بيا الفرد 

ؽ بيـ عاطفيًا. اف بناء المعايير التقويمية الصادرة مف ىؤالء االفراد الذيف يكوف متعم
الشخصية يمكف اف يتأثر بالقيـ التي يتـ تعمميا بنحو مباشر او رمزي ، ونرى ىذا التأثير 
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واضحا في اف المعايير األخبلقية لمفرد يكتسبيا عف طريؽ التربية التي يتمقاىا الفرد مف 
اة الفرد , ونرى االفراد األشخاص في بيئتيـ االجتماعية وكذلؾ مف الرموز المؤثرة في حي

يستجيبوف باستحساف لمذات عندما ينجزوف معاييرىـ الشخصية ولكف يكونوف منتقديف لمذات 
عندما يخرقوف تمؾ المعايير ،  ويجب اف نبلحظ اف الناس ال يتقبموف بنحو سمبي المعايير 

عمى العكس مف  األخبلقية الجاىزة ميما كانت التأثيرات االجتماعية التي تفرض عمييـ , فيـ
بنوف معاييرىـ األخبلقية عف طريؽ التأمؿ في مصادر متعددة لمتأثير تذلؾ نجد انيـ ي
 .(Bandura, 1986, p.16) المباشر او البديؿ 

، بما يعضوف بو االخريف أو يقوموف يتبنى الناس معايير مختمفة وعادة ال يمارسوف  
وتشمؿ ممارسة االخبلؽ كما ىائبل مف االنتقائية والنفاؽ حتى اف االفراد انفسيـ قد يمتزموف 

مختمفة ، مثاؿ عمى ذلؾ االفراد قد يتصرفوف بأخبلقية  في مواقؼبمعايير أخبلقية مختمفة 
في عبلقاتيـ االجتماعية وبعدوانية في عوائد ضريبة الدخؿ ،  اذف المعايير التي يتباىا 

بنيت اعتمادًا عمى راد ليست ىي نسخة طبؽ األصؿ لما تعمموه او نمذجوه , انما االف
ىي معمومات متعمقة انعكاسات مف مختمؼ المصادر ذات معمومات متعمقة باألخبلؽ، 

باألخبلؽ, في عممية التفكير األخبلقي يستخمص االفراد ويدمجوف المعمومات األخبلقية ذات 
 ( .(Bandura, 1991& leon, 1980يـ  الصمة في الحاالت التي تواجي

فالعوامؿ ذات األىمية القصوى في بعض الظروؼ قد ال تكوف كذلؾ في ظروؼ 
أخرى , فعند ارتكاب الفظائع عادة ما تتضمف المعضبلت األخبلقية غموضا كافيا لتوفير 

زيؿ فؾ ميمة تفسيرية إلنكار المسؤولية والقاء المـو عمى الضحايا وترتيب ظروؼ مخففة . وي
االرتباط األخبلقي القيود عف السموؾ الضار وردود أفعاؿ الذات المستنكرة عمى ذلؾ السموؾ 

ألغراض أخبلقية يعتمدونيا , ويمكف اف يكوف السموؾ المؤذي مفرحًا عندما يستغمو الجناة 
سمبوا اإلنسانية منيا، عندما يؤدي الخطأ الى تحقيؽ اليدؼ واألخبلؽ انفكت بنحو كامؿ لي
ـ ال يشعروف بالضجر مما يقوموف بو . اف االخبلؽ الوسائؿ التي استخدميا االفراد في فم
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 ,Lance Armstrong)قابمة لمتفكؾ بنحو سيؿ وفؾ االرتباط األخبلقي ليس مستديمًا 
sold, 2012) . 
تفسيرًا لممارسة السموؾ األخبلقي في الية   النظرية المعرفية االجتماعيةوتضع 
يمكف اف تأخذ ردود األفعاؿ الذاتية اشكااًل متعددة مثؿ تقويـ الذات عاطفيًا  تنظيـ الذات ,

دانة الذات  وسموكيًا, واثبات الذات واحتراـ الذات لمتصرؼ طبقًا لمعايير الفرد األخبلقية وا 
عند خرؽ تمؾ المعايير التي تتضمف جانب تقويـ الذات , ومشاعر الذنب واالسؼ لدى الفرد 

، اما في ما يتعمؽ بالسموؾ يقـو االفراد أنفسيـ بمكافأة الذات في ىي جانب عاطفي 
النشاطات التي يقوموف بيا ويستمتعوف بيا وتأنيب الذات اذا تـ عرقمة ىذه النشاطات التي 
يرغب بيا االفراد او عندما تفرض عمييـ نشاطات ال يرغبوف فييا, والرد ىو التأثير السموكي 

المعايير األخبلقية لـ تكف المبادئ او المعايير األخبلقية بحد  خرؽعنو الشائع والذي ينتج 
استعماؿ المرء العتبار الذات ليرتقي الى تمؾ المعايير التي تسيطر عمى  وذاتيا لكف ى

نظرة المرء  يحقؽالحافز وتنظيـ الذات في السموؾ األخبلقي . اف تحقيؽ المعايير األخبلقية 
يير يقود الى معاقبة الذات . اف ردود األفعاؿ الذاتية اإليجابية لمذات وخرؽ ىذه المعا

العاطفية تجاه أفعاؿ المرء تؤكد عمى الجانب العاـ في إدارة الحياة األخبلقية لممرء. اف 
االفراد يجب اف يعيشوا مع ذاتيـ، فيـ يناضموف لمحفاظ عمى نظرة الذات عمى انيا الئقة 

الى الذات أكثر تحطيمًا لممرء مف كره الذات , ويحترميا االخريف  ،  اذ ليست ىناؾ نظرة 
جؿ ميشي( ضرب لنا مثبًل لتأثير احتراـ اؿ الذات عمى سموؾ )نجد البلعب مثاؿ عمى ذلؾ 

المرء فقد تعرض البلعب إلى إصابة في كتفو منعتو مف رمي الكرة وكاف الماؿ المتبقي مف 
استحقاقو وفي خطوة غير متوقعة  ( مميوف دوالر فكاف مف31العقد الذي أبرمو مع النادي )

حالما أدركت أني رفض ىذا البلعب المبمغ وقاؿ )أنو الشيء الصحيح الذي يجب القياـ بو 
 لـ أكف أجني مالي شعرت باألسى( وقاؿ أف أحترامو لذاتو يعني الكثير لو أألكثر مف الماؿ. 

  (Kepner, 2011) . 
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ت يكونوف فييا عرضة لمعقاب عمنًا ليس مف الشائع اف يجد االفراد أنفسيـ في حاال
او ضمنًا , ألنيـ يعتنقوف معتقدات او يقوموف بنشاطات عدوىا ذات قيمة عالية لدييـ . نرى 
اف القيمة النسبية الثبات الذات ىي في اعتناؽ االفراد لمعاييرىـ األخبلقية واف النقد 

خبلقيًا ذا قيمة او ىجروا ىذا يا إذا كانوا يتبعوف منيجًا اليـ يحدد فماالجتماعي الذي يطو 
 المنيج.

وفي ظؿ التيديدات االجتماعية الشديدة نرى اف االفراد يمتنعوف بنحو شخصي عف 
القياـ بالسموؾ ذي القيمة لدييـ , ألنيـ يعاقبوف بنحو اجتماعي عمى السموؾ في الحاالت 

 الخطرة. 
 "))النظرية المعرفية االجتماعية(( لـ"البرت باندوراثانيًا: 

ترى النظرية المعرفية االجتماعية اف سموؾ االنساف ىو ناتج تفاعؿ التداخؿ بيف  
التي تؤثر فييـ . والقوى البيئية  الذي ينخرطوف فيو،التأثيرات الشخصية , وسموك االفراد 

وتتضمف المحددات الشخصية اليبات البيولوجية والتأثيرات النفسية الداخمية التي تتخذ شكؿ 
والمعتقدات، وانطباع الذات، والحاالت العاطفية، األىداؼ والتوجيات، والقيـ ، القدرات، 

 وتؤثر ىذه العوامؿ الشخصية الداخمية في كيفية ادراؾ االفراد لمبيئة وكيؼ يتصرفوف.
العامؿ الثاني الذي يسيـ ىو طبيعة السموؾ الذي يؤديو الفرد قد يكوف جسديًا، 

امبلت اليومية في الحياة يغير السموؾ الظروؼ البيئية وبدوره واجتماعيًا، وعاطفيًا. وفي المع
 .(Patterson, 1979) يتغير تبعًا لمظروؼ التي اوجدىا 

ير االفراد الى ردود أفعاؿ نمطية مف بيئتيـ االجتماعية بنحو مستقؿ يشويمكف اف        
مات الجسدية. فضبل عف ما يقولونو او يفعمونو اعتمادًا عمى العرؽ، والجنس، والعمر, والس

ردود األفعاؿ االجتماعية اعتمادًا عمى دورىـ االجتماعي ومكانتيـ ,  مختمؼعف اثارة 
والعامؿ الثالث الذي يسيـ في التفاعؿ ىو كثرة المؤثرات البيئية. فالبيئة ليست قوة متجانسة 

 تعمؿ باتجاه واحد عمى المخموقات.
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ثة أنواع مف البيئات: )المفروضة, بيف ثبل النظرية المعرفية االجتماعيةوتميز 
الناس  عمىوالمختارة , والمصنوعة( ، اذ تؤثر البيئة المادية والثقافية واالجتماعية المفروضة 

سواء أحبوىا اـ ال  ، ويكوف لؤلفراد سيطرة محددة عمى وجود البيئة ولدييـ الحرية في 
فحسب ال تأتي الى الوجود حتى يتـ  التعامؿ معيا وردة الفعؿ ازاءىا  ،  والبيئة ىي احتمالية

اختيارىا وتمثيميا عف طريؽ األفعاؿ التي يقـو بيا الناس , وىذا يشمؿ البيئة المختارة التي 
نعيشيا , عمى سبيؿ المثاؿ يعيش طمبة الكمية في بيئة الحـر الجامعي نفسيا، لكنيـ يختبروف 

لنشاطات البلصفية التي يشتركوف بيا بيئات مختمفة اعتمادًا عمى المنيج الذي يختارونو ، وا
واألصدقاء الذيف يختارونيـ داخؿ ىذه البيئة المحتممة يغتنـ بعض الناس الفرصة التي 
توافرىا ليـ ويفيدوف منيا في شتى األوجو ، اما بعضيـ االخر فيجدوف أنفسيـ مأخوذيف 

ي يواجيونيا , كما يقـو بنتائجيا المدمرة , وستؤثر ىذه الخيارات في المعضبلت األخبلقية الت
الناس بانشاء بيئات مادية وتكنولوجية واجتماعية جديدة لتحسيف ظروؼ حياتيـ  ،  ظروؼ 
يجاد بيئات  الحياة تعطينا كمًا واسعًا وىائبًل مف الخيارات والفرص لتعديؿ البيئات الموجودة وا 

المؤثرات المادية جديدة تتطمب زيادة مستويات اإلرادة الشخصية, فالبيئة غير محصورة ب
حدد مصادر يالقريبة. ودمج النظرية المعرفية االجتماعية مع نظرية الشبكة االجتماعية, اذ 

 وانماط المؤثرات الخارجية عبر شبكات اجتماعية واسعة. 
فضبل عف ذلؾ فأف التطورات الثورية في التكنولوجيا االلكترونية التي مكنت االنساف         

 حوؿ العالـ قد حوؿ طبيعة التواصؿ بالسرعة ومع تأثير االنساف.مف التواصؿ اآلني 
(Bandura, 2006, b)                                               

ويقضي الناس االف معظـ وقتيـ في بيئة رمزية مف العالـ االلكتروني , اذ تتجاوز         
نة والحدود الوطنية وتغير مفاىيمنا عف الحياة في العالـ االلكتروني الزمف والمسافة والمكا

ىذه األشياء. وسعت ىذه التكنولوجيا التحويمية بنحو كبير ممارسة اإلرادة الشخصية وقدرة 
الناس إليجاد بيئات شخصية. اذ عف طريؽ الشبكة الدولية لبلنترنت أصبح لدى الناس القدرة 

قدرًا معقواًل مف الحرية الختيار ارساؿ معموماتيـ ووجيات نظرىـ بضغطو زر واحد بما يوافر 
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يجاد بيئات رمزية يمكف نقميا عبر االنترنت لعدد ىائؿ مف الناس, كما اف الناس تمكنوا  وا 
االف مف تجاوز بيئاتيـ القريبة المباشرة عف طريؽ أدوات مصغرة السمكية تجعؿ البيئة 

 الرمزية محمولة وباإلمكاف تحقيقيا في أي وقت واي مكاف.
اف نظريات عمـ النفس التقميدية تبمورت في زمف يسبؽ الزمف االلكتروني الذي نعيشو 
فالناس يعيشوف في الحقبة االلكترونية وفي عالـ مختمؼ فالمعارؾ األخبلقية تشف عبر 
البمداف عف طريؽ اشخاص يممكوف معرفة واسعة باالنترنت ويشاركوف بمعمومات أخبلقية 

والبث عمى االنترنت وارساؿ الرسائؿ النصية مف دوف قيد  ذات صمة عف طريؽ المدونة،
  عمى األجيزة البلسمكية.

                                                           (Bandura, 2002, d)  
  

 التدخل بين التأثيرات االجتماعية وتأثيرات الذات  
فاعميًا تجاه االخبلؽ , فبعد تبني المعايير اتجاىيا ت النظرية المعرفية االجتماعيةتتبنى       

األخبلقية ينتج السموؾ اإلنساني مجموعتيف مف العواقب: النتائج االجتماعية وردود األفعاؿ 
 ,Bandura) لتقويـ الذات. وقد تعمؿ ىذه النتائج كتأثيرات مكممة او متناقضة في السموؾ

1986). 
 يختمؼ تنظيـ الذات لمسموؾ األخبلقيوفي ظؿ ظروؼ المعايير األخبلقية المشتركة، 

، وذلؾ الف السموؾ المقبوؿ اجتماعيًا ىو مصدر رضا الذات  االجتماعيةالضغوطات  عف
وتقدير الذات , ويكوف السموؾ مصدر عقاب اجتماعي اف كاف ىناؾ تأنيب الذات ، وفي 
ظؿ التنوع االجتماعي لممعايير األخبلقية ، يختار االفراد عمومًا اقرانًا مشابييف ليـ في 

الرفاؽ المتوافقيف يضمف اختيار ير متشابية . اف ومعاي أيضاً التفكير والذيف أيضا يتشاركوف 
تقدير الذات. ويقمؿ اختيار االقراف الصراع الشخصي داخؿ  فيممرء لالمساندة االجتماعية 

التعددية االجتماعية ، فالسموؾ بوجو عاـ ىو عرضو لمتأثيرات الخارجية في غياب المعايير 
معاييرىـ الشخصية لتتبلءـ مع  األخبلقي الداخمية التعويضية ، ويكيؼ الناس ذوو االلتزاـ
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صراعات ذات الثقؿ وبوجود  (Snyder & campben, 1982) أي حالة يرونيا مناسبة.
إغراء الجوائز األخبلقي األكبر لف يكوف ىناؾ نتائج مدمرة أكثر مف احتقار الذات، اذ كاف 

لتي ليس ليا أي قيمة ، فراد الضغوط االجتماعية أكبر مف رقابة الذات لؤلفعاؿ الشخصية اال
مع ذلؾ يجد الناس طرائؽ لمتخفيؼ مف كمؼ قيمة الذات  ، ويمتاز الناس بالميارة في 
التوصؿ الى التوافؽ في التفاوتات المربكة بيف المعايير الشخصية والسموؾ المتنافر عف 

 .(Germany,2010)طريؽ فؾ ارتباطيـ االخبلقي 
ف النتائج االجتماعية والذاتية عندما يعاقب االفراد نشأ نوع اخر مف الصراع بييو         

عمى نشاطات ذات قيمة عميا ليـ ، وىناؾ اشخاص يضحوف بحياتيـ مف اجؿ مبادئيـ مثؿ 
 (  الذي أوضح انو يفضؿ المخاطرة بحياتو عمى فقداف شرفو.الكسندر ىاممتونالمراىؽ  )

عمى انو سياسي مخادع، وفي مساجمتو مع منافسو السياسي )اروف بر( الذي ادانو 
 تمقى ىاممتوف جرحًا مميتًا دفاعًا عف شرفو ومات في اليـو الثاني.

(Freeman, 2001) 
( أسباب العبلقة المتناقضة بيف  لػػػ )باندورا النظرية المعرفية االجتماعيةوتناقش   

مدارؾ الفرد المعرفية وافعالو, اذ قامت تمؾ النظرية بوصؼ النظاـ المعرفي ذاتي التنظيـ 
 لمفرد وكيؼ يؤثر في قدرة الفرد عمى إطبلؽ االحكاـ والتحكـ بالذات وصوغ ردود األفعاؿ.

(Bandura et al; 1996, Bauman, 2010) 
الجتماعية التفاعؿ ذا االتجاىيف وسببو سموؾ االنساف , وتوضح النظرية المعرفية ا

   (Bandura, 2001)  وتتضمف عوامؿ شخصية ومعرفية واحداث تجري داخؿ بناء الفرد
                                                        . 

الناس  توافر النظرية االجتماعية اإلطار لفيـ السموؾ اإلنساني واألسباب التي تدفع 
الى التصرؼ بطرائؽ معينة طبقًا ألسموب الفرد المعرفي والتأثيرات البيئية والسيما إذا كاف 
التصرؼ مناقضًا لمعتقدات الفرد العامة ، فاإلنساف ال يتعمـ عف طريؽ التعميـ فحسب , وانما 

 عف طريؽ وسائؿ غير مباشرة مثؿ المبلحظة والتقميد.
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                                      Bandura, 1989)    &(Wood  
( فاف ىذه الدراسة 2001-1986وباستخدامنا لمنظرية المعرفية االجتماعية لباندورا )

تقـو استكشاؼ فؾ االرتباط األخبلقي او العمميات المعرفية المستغمة في تبرير وشرح السموؾ 
 الذي يتناقض مع المعتقدات األخبلقية لمفرد. 

وتوصمت الباحثة إف ىناؾ عبلقة بيف فؾ األرتباط األخبلقي والفكر والفعؿ 
 األخبلقييف.

يجب عمى اية نظرية شاممة لؤلخبلؽ اف تفسر كيؼ يتحكـ التفكير األخبلقي )التفكر 
األخبلقي( بالسموؾ األخبلقي بالتعاوف مع العوامؿ النفسية االجتماعية األخرى ,اذ تتبنى 

الجتماعية منظورًا تفاعميا لمظاىرة األخبلقية, وضمف ىذا اإلطار االدراكي النظرية المعرفية ا
فاف العوامؿ الشخصية مثؿ الفكر األخبلقي, وحدود األفعاؿ الذاتية االنفعالية متداخمة تؤثر 
بعضيا في بعض بكبل االتجاىيف , والتفكير األخبلقي ىو عممية تستخدـ فييا قواعد او 

لمحكـ عمى السموؾ. وتحتوي المواقؼ ذات التطبيقات األخبلقية الكثير معايير متعددة االبعاد 
مف المكونات الحاسمة ذات الصمة بصنع القرار التي يمكف يعتمد وزنيا او أىميتيا النسبية 
عمى المعايير التي تنتج مف خبلليا معالجتيا معرفيًا ومجمؿ االحداث المكونة لموقؼ 

الصفات العالمية مف الناحية الثقافية لممراحؿ التطورية )مأزؽ( أخبلقي معيف , وىناؾ بعض 
لمعايير السموؾ وموقع القدرة األخبلقية , وتتطمب نظرية االخبلؽ مفيومًا )ادراكًا( أوسع مف 
ذلؾ الذي توافره الطرائؽ او المقاربات العقبلنية في ضوء ميارات التفكير المجرد ,  ويتـ 

درجة األساسية بواسطة الممارسات المتواصمة لمتأثير تنظيـ وتحفيز السموؾ األخبلقي بال
التفاعمي الذاتي ، ولذلؾ فأف اليات التنظيـ الذاتي تمثؿ جزءا ال يتجزأ مف عممية فيـ القدرة 
األخبلقية في النظرية المعرفية االجتماعية , اال اف تطوير قدرات التنظيـ الذاتي ال يخمؽ 

يتـ تنشيطيا, وىناؾ  تعمؿ تأثيرات التنظيـ الذاتي ما لـآليو ثابتة لمسيطرة داخؿ الفرد وال 
العديد مف العمميات النفسية االجتماعية التي يتـ  تنشيط القواعد او الضوابط الذاتية لمسموؾ 
وفصميا عف السموؾ العدواني، كما أف اليات فؾ االرتباط األخبلقي ايضًا تؤدي دورًا مركزيًا 
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ة لؤلخبلؽ . اف لممنظومة األخبلقية اإلنسانية شأنا ميما في النظرية المعرفية االجتماعي
وغاية في التأثير عمى الصعيديف الفردي والجمعي , واف استعماؿ مجموع المعايير األخبلقية 
جزء ال يتجزأ مف عممية تحقيؽ الشعور باالستمرارية والمينية في حياة الفرد وتركيز الذات 

ثير المنظـ الذاتي يجعؿ االفراد يتصرفوف مثؿ دوارات لديو, وغياب المعايير الشخصية والتأ
الرياح الميكانيكية , النيـ يغيروف اتجاىيـ بما ينسجـ مع الظروؼ المحيطة في سياؽ معيف 
, ومف ىنا فاف ترسيخ منظومة خمفية مشتركة مسألة ميمة جدًا وحيوية لموظيفة اإلنسانية في 

فيدة عمى المستوى الشخصي اال انيا مفيدة أي مجتمع والكثير مف اشكاؿ السموؾ تكوف م
لؤلخريف او انيا تتداخؿ مع حقوقيـ وبدوف االتفاؽ عمى فقرات عامة او رموز عامة 
لممنظومة الخمقية فاف ذلؾ سيدفع االفراد الى اىماؿ بعضيـ بعضا واالضرار بمجتمعيـ 

االجتماعية لتكويف عندما تتعارض مع رغباتيـ الشخصية. وتقـو مجموعة األنظمة والقوانيف 
الدوافع او المحددات األخبلقية الجمعية فتؤثر في السموؾ االجتماعي , عمى أي حاؿ فأف 
القوانيف الخارجية تعد محددات او موانع ضعيفة نسبيًا , الف معظـ األفعاؿ العدوانية تمر مف 

تيديدًا خارجيًا  دوف اكتشافيا وتتحكـ االفراد باستمرار سموكيـ في الموقؼ ال حدود ليا تمثؿ
طفيفًا او تاثيرًا قميبًل ,  ولذلؾ فاف ممارسة الضغط الذاتي يجب اف يؤدي دورًا اساسيًا في 
تنظيـ السموؾ األخبلقي كما اف اليات التنظيـ الذاتية تمثؿ جزءا أساسيًا مف مفيـو المؤسسة 

 (Willam,etall,1991األخبلقية. )
 

 آليات فك االرتباط األخالقي
( عف طريقيا يفؾ الناس ثماني اليات نفسية, اجتماعيةاالرتباط األخبلقي )ولفؾ 

 ارتباط تنظيـ الذات األخبلقي بنحو انتقالي عف السموؾ الضار. 
(Oberman, 2010, parari & wood 2010) 

المجاؿ في عممية تنظيـ الذات األخبلقية ،   مجاالتوتعمؿ ىذه اآلليات في أربعة 
يقدس الناس الوسائؿ الضارة عف طريؽ استثمارىا في أغراض أخبلقية  (حيز السموكاألوؿ )
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واجتماعية ذات قيمة  ،  وتستخدـ الغايات الصادقة لتبرير الوسائؿ الضارة  ، أي اف السموؾ 
الضار قد يكوف طيبًا ، او متصفا باإليثار عف طريؽ المقارنة المبلئمة المفيدة ، فاالعتقاد 

منع معاناة إنسانية أكثر مما تسببيا يجعؿ السموؾ يبدو متصفًا باف سموؾ أحدىـ الضار سي
 باإليثار.  

المغة التمطيفية بأشكاليا أي انيا تغطي عمى السموؾ الضار وذلؾ باستخداـ لغة غير 
مؤذية مستبعديف اإلنسانية منيا ، اف االليات الثبلث في حيز السموؾ ذات تأثير كبير , 

, لكنيا تفؾ ارتباطيا عند التنفيذ ؾ االخبلؽ في الميمة الضارةألنيا تؤدي ميمتيف , فيي تشر 
اما في حيز اإلرادة ، فيتجنب الناس المسالة الشخصية لسموكيـ الضار عف طريؽ استبداؿ 
المسؤولية مع االخريف وتوزيعيا بنحو واسع حتى ال يتحمؿ أحدىـ المسؤولية , وىذا يبرئيـ 

في حيز النتيجة، فقد يتغاضى ويقمؿ ويشوه التأثيرات  مف المـو عمى الضرر الذي سببوه, أما
المؤذية ألفعاليـ , وطالما كانت النتائج الضارة بعيدة عف األنظار وبعيدة عف التفكير , لذا 
ليس ىناؾ مسألة أخبلقية لمجداؿ بشأنيا, ألنو لـ يتـ التفكير في الضرر الذي لحقوه , اما 

لئؾ الذيف أساؤا معاممتيـ مف تصنيفيـ لئلنسانية عف في حيز الضحية، فقد يستثنى الجناة أو 
طريؽ تجريدىـ مف الصفات اإلنسانية او ينسبوف الييـ صفات ال انسانية , اف فؾ االرتباط 
األخبلقي في حيز الضحية يمقي بالمـو عمى الضحايا , ألنيـ السبب في سوء المعاممة التي 

لجناة ، في مجاؿ تبرئة الذات الى أنفسيـ تعرضوا ليا او يعزونيا الى ظروؼ قاىرة بنظر ا
كأنيـ ضحايا اجبروا عمى التصرؼ ببل انسانية او اف الظروؼ اجبرتيـ ،  وعف طريؽ 
النظر ألنفسيـ عمى انيـ ضحايا، فقد يشعروف انيـ واثقيف بذاتيـ في أعماليـ العدوانية , 

قاب الذات األخبلقي حوؿ ىذه المجموعة مف االليات اما تضعؼ او تمغي القوة التنظيمية لع
الممارسات الضارة , واف فؾ االرتباط األخبلقي ال يغير المعايير األخبلقية ، اذ انيا توافر 
الوسائؿ ألولئؾ الذيف فكوا ارتباطيـ اخبلقيًا لكي يتحايموا عمى المعايير األخبلقية بطرائؽ 

جوانب أخرى مف  تجرد االخبلؽ مف السموؾ الضار ومسؤولياتيـ تجاىو ،  مع ذلؾ في
حياتيـ يمتزموف بمعاييرىـ األخبلقية . انيا التعميؽ االنتقائي لؤلخبلؽ لمنشاطات الضارة التي 
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تمكف الناس مف استعادة اعتبار الذات اإليجابي في اثناء قياميـ باألعماؿ الضارة. وفي ما 
 يمي توضيح لكؿ ىذه المجاالت:

 "المجال األول: المجال السموكي "حيز السموك
اف في المجاؿ السموكي لئلرادة األخبلقية، يتحوؿ السموؾ الضار الى سموؾ حسف ، 
وىذا التحوؿ يتطمب أكثر مف مكيدة القناع الذات لتقديس الوسائؿ المؤذية المستخدمة 
لتحقيؽ غايات ذات قيمة، وليعطي شرعية إضافية ليذه الغايات وذلؾ عف طريؽ تبرئة الذات 

 او ممتوية, ويشمؿ ىذا المجاؿ اآلليات اآلتية : واخفائيا في لغة منمقة
ويعني إعادة بناء اإلحساس بالسموؾ معرفيًا بنحو عاـ بيدؼ تحويمو التبرير األخالقي : -أ

مف سموؾ يعد ال أخبلقيا مف وجية نظر عامة الى سموؾ مشرؼ وذلؾ عف طريؽ تصديؽ 
وعقمنة الذات , ال يشترؾ الناس في سموؾ ضار حتى يجدوا تبريرا ألنفسيـ حوؿ أخبلقية 

تعطي شرعية لتمؾ الممارسات المؤذية مف خبلؿ افعاليـ. فالتبريرات االجتماعية واألخبلقية 
استثمارىا في غايات نبيمة , اذ تستخدـ الغايات النبيمة والقيمة لتبرير الوسائؿ المؤذية , اف 
األولوية األخبلقية تمكف الناس مف الحفاظ عمى احساسيـ بقيمة الذات حتى لو الحؽ األذى 

لتي يستخدمونيا لتحقيؽ غاياتيـ القيمة , واف باالخريف. فاألفراد يقدسوف الوسائؿ المؤذية ا
 ( .wood, 2014التبرير األخبلقي ىو أيضا إعادة بناء السموؾ البلأخبلقي  )

اف جميع آليات فؾ االرتباط األخبلقي تيدؼ الى تحويؿ السموؾ المؤذي الى              
وف باشراؾ االخبلؽ في انساني. اال اف التبرير األخبلقي يستخدـ وظيفتيف اف االفراد يقوم

الميمة ذات األىمية لكنيـ يفكوف ارتباطيـ اخبلقيًا عند تنفيذىا ، وليذا يعد التبرير األخبلقي 
 مف اقوى االليات النفسية لتحسيف النشاطات الضارة.

بسيطة  مخففةويعني استخداـ عبارات ممتوية او المغة التمطيفية "الوصف التمطيفي": -ب
او النشاط. فالمغة تمثؿ ادراكنا لؤلحداث وانماط التفكير التي يستند الييا لتقميؿ وطء السموؾ 
 الناس في افعاليـ.
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اف حجب االعماؿ المسيئة والضارة باستخداـ المغة التمطيفية ىو مف األسمحة المؤثرة. 
 مثاؿ عمى ذلؾ يتصرؼ الناس بعدوانية عندما تزيف ىذه االعتداءات بعناويف جميمة.

(Diener, Dineen, Andresen, Beamon and Fraser, 1975) 
عف طريؽ تحميؿ عميؽ عف استخداـ لغة البلمباالة  Gambino 1973لقد حدد   

وتشمؿ ىذه الطرائؽ استخداـ المغة -حدد , طرائؽ مختمفة الستخداـ التمطيؼ في المغة
تشكؿ المغة كؿ المنمقة والممتوية، كاستخداـ المبني لممجيوؿ مف دوف اإلشارة الى الفاعؿ . و 

ركف مف اركاف حياتنا، ويستخدـ القناع المغوي لمنشاطات الضارة شكؿ المغة الممتوية ، اذ 
 يستخدـ كثرة تمويو الحديث باستخداـ كممات كبيرة ولغة غير واضحة.

(lutz, 1987) 
وأستخداـ المبني لممجيوؿ دوف ذكر الفاعؿ ىو صيغة لغوية، ألعطاء إيحاء اف االعماؿ 

 ىي مف عمؿ قوى ليس ليا اسماء وليس افراد معينيف.  المضرة
(Bolinger, 1980) 

كيؼ اف الكممة الواحدة تؤثر  (Thibodeau and Brodotisky, 2011)ولقد وضح 
المشاكؿ المجتمعية،  بشكؿ كبير في نوع السياسات االجتماعية التي يفضميا الناس ألصبلح

 فمثبًل عند ارتفاع نسبة الجرائـ في المجتمع يشار الييا بشكؿ مجازي عمى انيا ))فيروس((
فالناس يفضموف تناوؿ االسباب الرئيسية ووضع وتطوير االجراءات الوقائية ليذه الجرائـ. 

 ويفضؿ الناس وضع قوانيف اكثر صرامة لمسؾ وسجف المجرميف. 
كيؼ يستخدـ المبني لممجيوؿ "لخمؽ عالـ روحي خيالي حيث تعطى  (Cambino)ويصؼ 

 االحداث الحياة ، ارادات دوافع وافعاؿ دوف اإلشارة الى مسؤولية االنساف عنيا".
(Cambino, 1973) 
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 المقارنة المالئمة "المقارنة المفيدة" -ج
طريؽ مقارنتو مع تشتمؿ ىذه االلية عمى جعؿ سموؾ الفرد يظير جيدًا ومستقيمًا عف 

سموؾ اخر مخيؼ وال انساني ، وتتـ تبرئة الذات باستخداـ المقارنة المبلئمة مع اعماؿ ال 
 انسانية  وىي االلية الثالثة الختفاء ذلؾ السموؾ في ىالة مف البراءة.

فمثبًل استخداـ مبدأ التناقض يمكف اف يحوؿ النشاطات العدوانية الى صالحة ،  
مسألة معينة ىي مقارنة مبلئمة والتي يمكف اف تجعؿ اىوف الشريف ليس أيضا إعادة تشكيؿ 

 ( .(Nisbett and Ross 1980مقبواًل فحسب وانما مقبوؿ اخبلقيًا. 
 المجال الثاني )حيز اإلرادة(: )وىو يحجب المسؤولية الشخصية وىو يشمل(

مسؤولية الكاممة تعني عدـ االعتراؼ او تحمؿ الإزاحة المسؤولية )ترحيل المسؤولية(.-أ
عف السموؾ غير أخبلقي وذلؾ بوضع المـو عمى قوانيف او جيات عميا, وتعمؿ ىذه االلية 
"إزاحة المسؤولية" عف طريؽ إعاقة او تقميؿ دور أحدىـ بالنيابة )وكالة عف الغير( في 
التسبب باألذى فالناس يتصرفوف بطرؽ تمكنيـ مف النكراف إذا قبمت السمطة الشرعية 

 ولية المترتبة عمى سموكيـ.المسؤ 
 (Kelman &, Hamilton, 1989 milgram-1974)                          
اما في إزاحة المسؤولية، وألنيـ ليسوا وكبلء حقيقيوف عف أعماليـ، ليذا لـ يظيروا ردود  

أفعاؿ تتعمؽ بإدانة الذات , اف اعفاء الذات مف االعماؿ اال إنسانية عف طريؽ إزاحة 
(  ، وأشارت الدراسات Andrus, 1969لمسؤولية ىي مف أكثر االعماؿ البل انسانية  )ا

النفسية الشييرة لمعالـ ستانمي ميمكراـ حوؿ فؾ االرتباط األخبلقي مف خبلؿ إزاحة المسؤولية 
اف السمطات تسمح بشكؿ صريح النشاطات المؤذية ويتحمموف مسؤولية أي ضرر سببو 

 (Stanley Milgram 1974)                  اتباعيـ.
 نشر او توزيع المسؤولية: -ب
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وتعني توزيع المسؤولية عف السموؾ غير األخبلقي بيف االفراد مما يضع عمى الفرد 
جزء مف المسؤولية وليس كميا ، اف االفراد يتصرفوف بوحشية وعدوانية اذا كانوا ضمف 

اف  (Bandura 1973)باندورا مسؤولية جماعية اكثر مف التصرؼ بشكؿ منفرد ، ويرى 
العمؿ الجماعي ىو شكؿ مف اشكاؿ فؾ االرتباط األخبلقي مف خبلؿ توزيع المسؤولية حيث 
يضيؼ العمؿ الجماعي غطاء شرعيًا لموسائؿ الضارة خاصة إذا كاف مدعومًا بالتبريرات 

يمكف المبنية عمى أسس اذ اف التورط في عمؿ مجموعة التي تميبيا العواطؼ المتصاعدة 
، اذ يميؿ االفراد الى التصرؼ بنحو متيور في حاالت االثارة   اف يتجاوز الضبط اإلدراكي

القصوى مف دوف اف يفكروا بعواقب افعاليـ، كما تعطي األفعاؿ الجمعية احساسًا بإخفاء 
اليوية وطالما يشعر الفرد انو غير معروؼ، فانو ال يحتاج اف يقمؽ تجاه النتائج المترتبة 

فنرى االفراد يتصرفوف ببل انسانية  أكثر عندما تتوزع المسؤولية اف التورط في  افعالو.عمى 
العمؿ الجمعي ال يمغي بنحو كامؿ إدراؾ الذات , الف االفراد يتكافحوف مف اجؿ تقويـ الذات  

(zimbardo, 1969.) 
 

ىو ج سموؾ ما تقميؿ أو إىماؿ العواقب أو نتائيتمثؿ في  المجال الثالث "حيز النتيجة": 
المؤذية او اىماؿ العواقب النتائج( عف طريؽ  النتائجيشمؿ التغاضي , التشويو , وانكار 

تبرير السموؾ السمبي بإضفاء صبغة إيجابية عمى السموؾ واىماؿ نتائجو السيئة. وتعمؿ ىذه 
الضارة  النتائجالطرائؽ لفؾ ضبط االرتباط األخبلقي عف طريؽ تقميؿ، تغاضي ومعارضة 

ألعماؿ الفرد , فعندما يمارس الناس النشاطات التي تؤذي االخريف، فانيـ يتجنبوف مواجية 
الضرر الذي سببوه او التقميؿ منو. اذ انيـ يميموف بوجو خاص لمتقميؿ مف األذى الذي سببوه 

 .maynatt and Herman, 1975) عندما يعمموف وحدىـ وتجنب المسؤولية بسيولة )
يؿ أي التقميؿ مف األذى بنتيجة، فاف دليؿ الضرر يمكف تكذيبو. فاف لـ يأت التقم 

وطالما تـ تجاىؿ، وتقميؿ ومعارضة النتائج الضارة لسموؾ أحدىـ، فميس ىناؾ سبب لتفعيؿ 
رقابة الذات, مف السيؿ اف نؤذي االخريف عندما يكوف عذابيـ غير مرئي، عندما تكوف 
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تأثيراتيا , ألنو عندما يسمع ويرى الناس المعاناة  النشاطات المدمرة ماديا وزمنيًا بعيدة عف
 التي سببوىا لبلخريف ىذا سيوقظ األلـ لدييـ وتصبح رقابة الذات عائقًا اماـ أولئؾ الناس

(Bandura, 1992) يكوف الناس اقؿ التزامًا باألوامر الصادرة  في حالة تنفيذىـ نشاطات ,
( عندما يتأثر الناس milgram, 1974)مؤذية , وعندما يصبح االلـ واضحًا ومشخصًا 

اجتماعيًا لمتصرؼ عمى نحو عقابي، سيتذكروف اف األذى الذي الحقوه اقؿ وطأة مف الفعؿ 
 نفسو. 

(arsen, Coleman, Forbes & Johnson, 1972) 
 المجال الرابع  "حيز الضحية" ويشمل

سمات او خصائص فاء سمب إنسانية الضحية بإض عف طريؽالتجرد من اإلنسانية: -أ
 دونية تحت المستوى المقبوؿ لئلنسانية عمى الضحية.

وتعمؿ المجموعة األخيرة مف ممارسات فؾ االرتباط األخبلقي عمى ضحايا 
الممارسات المؤذية والضارة ، يعتمد ىنا تأنيب الذات األخبلقي مف الممارسات الضارة عمى 

وإلدراؾ االخر عمى انو انساف حساس لديو كيفية عد المجرميف لمناس الذيف اساؤوا معاممتيـ 
الحاجات األساسية أنفسيا التي تحتاج الييا انت ويوقظ فينا التعاطؼ والشفقة لمحنة االخريف 

، اذ اف مف الصعب اف  (Bandura, 1992) عف طريؽ اإلحساس بإنسانيتنا المشتركة  
دان ة الذات , لكف مف السيؿ نسبب المعاناة لؤلشخاص االنسانييف مف دوف المرور بمحنة وا 

القياـ بذلؾ مف دوف الشعور بالذنب إذا انزلوا الى الحضيض ،  فينا فؾ االرتباط األخبلقي 
يتـ عف طريؽ نزع الصفات اإلنسانية عف الضحية او الضحايا بعد عدىـ ال انسانييف ، لـ 

خاص مف يعد ينظر إلييـ كأشخاص يممكوف مشاعر، وآماال، ومخاوؼ، اذ ينظر إلييـ كأش
دوف عقؿ  ، إذا جرد الفرد عدوه مف اإلنسانية ال يضعؼ ادانة الذات ولكف يمكف التخمص 

، فيصؼ الفرد اعداءه انيـ   مف ادانة الذات عف طريؽ نسب الصفات البل انسانية لعدوه
 أصبحوا مجرديف مف االنسانية .

 (Gibson and Haritos-fatouros, 1986)                                           
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أوضحت الدراسات التجريبية اف الناس الميتميف لشعور االخريف عندما أعطوا سمطة 
تأديبية فانيـ عامموا االفراد المجرديف مف اإلنسانية بقسوة أكثر مف ذوي الطابع الشخصي او 

نادرًا ما يعبر مف ىـ في السمطة اذ  (Bandura et al, 1975) ممف ذوو صفات إنسانية
ممف يتحمموف المسؤولية الشخصية ألعماليـ مع افراد انسانييف عف تبريرات تبرئة الذات 
وتنصموا بانتظاـ مف السموؾ المؤذي. عمى النقيض عندما يجرد االفراد مف انسانيتيـ 

ويأبوف اف ويعاقبوف بنحو جمعي، يعبر ذوو السمطة عف تبريرات تبرئيـ لمسموؾ المؤذي 
يشجبوا استخدامو , وىذه الحالة خاصة إذا كانت العقوبات تطبؽ بنحو خاطئ بشدة متزايدة 

( , ويمكف لمغرباء اف يكونوا (Hersh, 2004بحيث تضعؼ وال تطور أداء الضحية 
متجرديف مف اإلنسانية بسيولة أكبر مف المعارؼ فضبل عف الممارسات االجتماعية التي 

جموعات معروفة وغير معروفة ينتج عنيا التغريب الذي يشجع التجرد تقسـ الناس عمى م
مف اإلنسانية ، وعندما يصنؼ الناس سيتـ معاممتيـ في ضوء المجاميع النمطية وليس 

 سماتيـ الشخصية.
ويجب اف نفرؽ بيف تبدد الشخصية والتجرد مف اإلنسانية ,  فمصطمح التجرد مف 

ردوف مف االنسانية ويستبدلوف بأخرى مف دوف البل اإلنسانية يشير الى اف االخريف يج
يشير الى اف االخريف يعامموف باالنعزاؿ العاطفي وقمة  الشخصيةانسانية , في حيف تبدد 

مراعاتيـ ألنفسيـ بصفتيـ اشخاصًا ، فمثبًل في مجاالت العمؿ التي يغطييا الروتيف القاتؿ ، 
مباالة والتجرد مف الشخصية الى درجة حوؿ الموظفوف حالة مف البلف السيؿ جدًا اف يوم

  (Bandura et al, 1975)يعامموف الناس فييا كأشياء. 
متبلزمة االحتراؽ النفسي والتي تتضمف تبدد   (Maslach, 1982)ولقد حدد 

 الشخصية، األجياد العاطفي، االحساس بتحقيؽ انجاز دوف المطموب في العمؿ والتيكـ.
 او الضحايا :القاء الموم عمى الضحية  -ب

اف القاء المـو عمى أولئؾ الذيف تعرضوا لسوء المعاممة ىي احدى الوسائؿ األخرى       
التي تعمؿ ضمف حيز الضحية والتي تخدـ أغراض تبرئة الذات ، ويستطيع الفرد عف طريؽ 
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سمسمة االحداث مع خصومة اف يختار مف سمسمة االحداث التي حصمت مع خصمو عمبل 
عف طريؽ تصوير عمؿ خصومة انو بداية االستفزاز لو. ثـ بعد ذلؾ يمـو الفرد  دفاعيًا وذلؾ

خصومة , ألنيـ جمبوا المعاناة ألنفسيـ بسبب سموكيـ العدواني والمحرض , وليذا فيـ 
فينا الفرد يقـو بتبرئة الذات ويمكف تحقيقيا عف طريؽ النظر الى سموؾ  يستحقوف العقوبة ،

ؼ قاىرة وليس عمبًل فرديًا ذاتيًا, يحوؿ القاء المـو الخارجي ذات الضار لو بانو نتيجة ظرو 
المجـر إلى ضحية، ينظر الى سموكو انو خاٍؿ مف األخطاء وتحوؿ الى اعماؿ ال إنسانية 
عف طريؽ االستفزازات. إف وضع المـو عمى االخريف او عمى الظروؼ القاىرة ال يعتبر 

كف تجعؿ مف االنتقاـ يبدو مثؿ استقامة الذات. وفي اعذارًا عف اعماؿ الفرد البلإنسانية ول
ىذا المجاؿ يتـ اسناد او عزو المسؤولية عف السموؾ غير األخبلقي الى الضحية نفسيا 

 وذلؾ بوصفيا ىي المسؤولة عف اثارة السموؾ غير األخبلقي لدى الجاني
(Bandura, 2001; obermann, 2010, panar, wood, 2010) 

لمـو عف إزاحة المسؤولية وذلؾ مف حيث مف ىو المسؤوؿ عف األذى ويختمؼ القاء ا 
، يمقي المـو  فاف فؾ االرتباط األخبلقي في عممية الضبط األخبلقي في مسألة القاء المـو
عمى الضحايا وذلؾ ألنيـ جمبوا سوء المعاممة ألنفسيـ , وىذا األسموب مف تبرئة الذات 

. اما في  آلية إزاحة المسؤولية فقد يمقي الجناة المـو لسموكيـ يجعؿ الضحايا يستحقوف المـو
أصدر األوامر ىـ جديروف الضار عمى سمسمة المراجع الذيف أصدروا ليـ األوامر فمف 

. اف سوء المعاممة التي يبلـ عمييا الضحايا يمكف اف يكوف ليا اثار مدمرة لئلنساف بالمـو
ستحؽ المـو ىـ الجناة وليس الضحايا, أكثر مف القسوة التي يعترؼ بيا الجناة. اف مف ي

ولكف عندما يبلـ الضحايا عمى محنتيـ، سيؤمنوف في النياية بسماتيـ المينية ، واف رؤية 
 الضحايا يعانوف مف سوء المعاممة التي تجعميـ مسؤوليف تؤدي بالمراقبيف االنتقاص منيـ

(lerner & miller, 1978 ؿ معًا عمى المستوييف ، اف آليات فؾ االرتباط األخبلقي تعم
الفردي واالجتماعي وتعمؿ ىذه االليات في مجاالت عدة مف النشاطات التي يرتكب فييا 
الناس أشياء مؤذية ، وىذا التنوع يبرىف عمى تغمغؿ الطرائؽ المتنوعة التي يتبعيا الناس 
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ات أخبلقية ليبرئوا أنفسيـ مف العقوبات األخبلقية الذاتية والتجاوزات في مجمميا ليست ىفو 
فحسب،  اف فؾ االرتباط األخبلقي لؤلخبلؽ يتطمب بناء تحرير الذات بصورة مقنعة، 
بعضيا يكوف مدمجًا ضمف ممارسات النظـ االجتماعية، اف تحميبلت االرتباط األخبلقي في 
ارتكاب االعماؿ البلإنسانية ىي شيء غير مرحب بو خشية اف يكوف تفسير أي سموؾ 

، ممقوتيف  تبرير لو  ، وىذا يتطبؽ عمى مف يجسدوف القسوة كونيـ اشراراً عدواني ىو بمنزلة 
ىناؾ اختبلؼ واضح بيف التفسيرات العممية حوؿ كيفية فؾ ارتباط عقوبات الذات األخبلقية 
عف السموؾ البلإنسانية واالحكاـ التقويمية او التقديرية لذلؾ السموؾ . اف توضيح االليات 

ؾ االرتباط األخبلقي لف يكوف عذرًا او غضبًا لمطرؼ عف ىذا السموؾ النفسية االجتماعية لف
الذي يجري تحميمو انما المعرفة العممية تعرفنا بكيفية منع والعمؿ ضد وقؼ الممارسات 

  األخبلقية في ما يتعمؽ بارتكاب االعماؿ البلإنسانية.
 

 الجوانب التطورية لفك االرتباط األخالقي:
االرتباط األخبلقي لدى الفرد منذ مرحمة الطفولة حيث ففي ىذه يبدأ تطور فؾ 

المرحمة فاف األطفاؿ مف خبلؿ العمميات التي يمروف بيا تتشكؿ مسارات حياتيـ. وفي 
الدراسة التطويرية لفؾ االرتباط األخبلقي تقاس االليات المتنوعة باستخداـ لغة مادية 

 يحصموف عمييا في طفولتيـ.
(Bandura, Bar baranelli, caprara and postoreilli, 1996) 

باعتبارىا التزامًا اجتماعيًا لحماية اصدقائيـ  مشاكستيـحيث تبرأ التبريرات األخبلقية لؤلطفاؿ 
او المحافظة عمى احتراـ اقرانيـ في المجموعة او العائمة. فمثبًل تبرأ المقارنة المبلئمة 

بلؿ مقارنتيـ مع مخالفات أكبر في المجتمع السرقات، االعتداء وتدمير الممتمكات مف خ
 بشكؿ عاـ. يشار الى التعتيـ عمى إساءة المعاممة باعتبارىا تمقيف الضحية ))درسًا((.

يوجو ليـ المـو عمى ال اما في الية إزاحة المسؤولية، يرى األطفاؿ انو يجب اف 
الظروؼ السيئة او  تصرؼ عدواني اذا كانوا تعرضوا لمضغط لمقياـ بو مف قبؿ االخريف او
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اما في آلية توزيع او نشر المسؤولية فانيـ يروف انو يجب اف يبلـ طفؿ واحد عمى -القاىرة
المشكمة التي سببتيا المجموعة. اما في ما يتعمؽ بآلية تقميؿ وتشويو النتائج، يدعي األطفاؿ 

 اج.الضربات الجسدية، الشتـ والمضايقة ىي أشياء غير مؤذية او ىي طريقة لممز 
، يقاؿ اف الضحايا ىي مف تجمب المعاممة السيئة ألنفسيا مف  اما في القاء المـو

االخريف يجب اف  أفخبلؿ تصرفيـ الغبي. اما في التجرد مف اإلنسانية، يدعي األطفاؿ 
يعامموا بشكؿ قاسي ألنيـ يفتقروف الى االحاسيس او يستحقوف اف يعامموا وكأنيـ ليسوا مف 

 البشر.
االرتباط األخبلقي المقنع قيمة وظيفية لمجناة وذلؾ عف طريؽ تبرأت أنفسيـ واف لفؾ 

 مف األذى الذي الحقوه باألخريف ويستطيعوف ابعاد اإلدانة االجتماعية.
ونرى بالفعؿ يتعمـ األطفاؿ في عمر مبكرة انيـ يستطيعوف تقميؿ وحتى اليروب مف 

 المـو عمى االخريف.العقوبة االجتماعية جراء اخطائيـ مف خبلؿ تحويؿ 
(Bandura and walters, 1959; Darley, Klosson and zannd, 1978; 
sears, maccoby and Levin, 1957) 
ومع تطور المعايير األخبلقية لؤلطفاؿ يتعمـ األطفاؿ انيـ عمييـ اف يعيشوا مع 

السموؾ مع أنفسيـ وليس مع تقسيمات االخريف. وىذا بشبر الى التحوؿ التطوري في تنظيـ 
 العقاب االجتماعي الى عقاب الذات.

 (Bussey and Bandura, 1992) 
عمييـ اف يقنعوا أنفسيـ ببرائة أنفسيـ ألبطاؿ عقاب الذات السمبي. إذا استخدموا عف ف
 .وسائؿ تبرئة مف خبلؿ التبلعب بياقصد 

تنظيـ الذات، فيي رغـ اف اليات فؾ االرتباط األخبلقي المتنوعة تعمؿ بتناغـ في عممية 
 تختمؼ بشكؿ تطوري في مدى استخداـ األطفاؿ ليا.

(Bandura et al, 1996) 
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اذ اف تفسير السموؾ الضار مف خبلؿ اليات فؾ االرتباط األخبلقي يخدـ أغراض 
ذات قيمة فمثبًل التخمي عف المسؤولية جراء التأثيرات الضارة عف طريؽ القاء المـو عمى 

يمة أولئؾ الذيف اسيء معاممتيـ وىي مف أكثر األساليب استخدامًا االخريف وتقميؿ مف ق
لتبرئة الذات. وكذلؾ إخفاء او التعتيـ عمى النشاطات الضارة عف طريؽ المقارنة المبلئمة او 

 المفيدة مع موقؼ أسوأ او استخداـ لغة تمطيفية او ممتوية يتطمب ميارة معرفية عالية.
ط األخبلقي يتحوؿ مف تحييد التأنيب االجتماعي اف اف التقدـ التطوري لفؾ االرتبا

 تحييد تأنيب الذات.
وفي مرحمة المراىقة يصبح األوالد أكثر سطحية مف البنات في كؿ اشكاؿ فؾ 

بسبب بالنسبة لمذكور فؾ االرتباط األخبلقي قد يزداد بشكؿ كبير أف االرتباط األخبلقي. 
ت أساليب العدواف، دلنسبة لمذكور، ولقد تعدإعطاء الصبغة االجتماعية لمعنؼ الجنسي. با

 بغض النظر عنيا اجتماعيًا واستغمت بقيمة وظيفية.
(Bandura, 1973; Bussey and Bandura, 1999) 
وىذا جعؿ االمر سيبًل لمذكور إلعطاء أعماليـ المؤذية صيغة شرعية. كما اف 

 لتبريرات تبرئيـ. الذكور يشتركوف بشكؿ كبير في سموؾ عنيؼ لذا فيـ بحاجة أكبر
اليات فؾ االرتباط األخبلقي فمثبًل إعادة تفسير االعماؿ الضارة ونرى ذلؾ في تفسير 

السموؾ وتشويو الضحايا عف طريؽ المقاء المـو عمييـ  حيزعمى انيا تخدـ غايات جيدة في 
 تعتبر مف اقوى المؤثرات. التيالضحية  حيزاو التقميؿ مف قيمتيـ في 

(Bandura, et al, 1996) 
وكذلؾ تعتيـ المسؤولية وتقميؿ التأثيرات الضارة ىي مف المؤشرات الميمة أيضا ولكف 

 بمستوى اقؿ.
كما اف فؾ االرتباط األخبلقي يكوف كبيرًا كمما زاد التورط في السموؾ العدواني والغير 

 اجتماعي.
(Bandura, et al, 1996; kwak and Bandura, 1998) 
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ألخبلقي في اسبقية في الجنوح بعدما سيطرنا عمى السموؾ الغير يحافظ فؾ االرتباط ا
قانوني )السموؾ العدواني( السابؽ وعوامؿ أخرى والتي يكف اف تساىـ في النشاطات العدوانية 
وىي مثؿ الكفاءة االكاديمية المحسوسة، الكفاءة االجتماعية، الكفاءة في مقاومة ضغوط 

 وانية.االقراف لبلشتراؾ في النشاطات العد
(Bandura, caprara, Barbaranelli, Pastorelli and Regalia, 2001) 

االقتصادي. اظير الدليؿ -اف فؾ االرتباط األخبلقي غير مرتبط بالوضع االجتماعي
الترابطي اف مثؿ ىذه الممارسات العدوانية تحصؿ بغض النظر عف العمر، الجنس، العرؽ، 

 ة واالنتماء الديني.الطبقة االجتماعية ومستوى العدواني
(Elliot and Rhinehart, 1995) 
اف التقميؿ مف الذنب المتوقع نتيجة السموؾ الضار ىي عممية إزالة التثبيط وتشير 
عممية إزالة التثبيط الى اضعاؼ القيود عف السموؾ الضار. عندما تقدس الوسائؿ الضارة 

المذنبوف ليشعروا بالذنب او الحاجة ألنيا تخدـ اعراض ذات قيمة لف تكوف ىناؾ داعي لدى 
الى اصبلح الضرر الذي سببوه. عمى العكس تمامًا، فيـ فخوريف انيـ قاموا بيذا العمؿ 
وعندما يتـ تجاىؿ األذى لف يكوف ىناؾ معضمة أخبلقية تبلحقيـ وال يحتاجوف الى معاقبة 

 الذات.
االرتباط األخبلقي عمى  وتعمؿ العممية الثانية إلزالة التثبيط مف خبلؿ تأثيرات فؾ

 السموؾ االجتماعي اإليجابي وعمى المناخ العاطفي واالجتماعي الذي تخمفو.
تمتاز االجتماعية اإليجابية بصفات مثؿ التعاوف، المساعدة، والمشاركة كما انيا 
تؤدي الى التعاطؼ مع محف االخريف وتدفعنا الى مواساتيـ وقت الشدائد. اف االفراد الذيف 

ف باجتماعية إيجابية يخمقوف جوًا اجتماعيًا دافئًا. بينما الذيف يتصرفوف بعدوانية يتصرفو 
 سرعاف ما ينسبوف النوايا العدوانية لؤلخريف وينشروف العدواف أينما حموا.

(Raush, Barry, Hertel and swain, 1974) 
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في مقتبؿ عمره نحو الطرؽ الغير اجتماعية. فمقد  الفرداف العبلقات المتأزمة تقود 
اف السموؾ المتنافر يثير رفض  (Patterson and Bank 1989)اظير بحث قاـ بو 

 االقراف لو والذي بدوره يزيد احتمالية الجاذبية لؤلفراد الغير اجتماعييف.
ا المـو في النزاعات والخبلفات يبرأوف أنفسيـ مف المسؤولية ويحولو   اذف اف الناس

عمى المذيف اسيء معاممتيـ، وعند فعميـ ىذا الشيء سينتابيـ إحساس باالستقامة االجتماعية 
وصبلح الذات وعادة ما يفكر الناس بكراىية وعدوانية جراء موقؼ معيف لكنيـ ال يتصرفوف 
وفؽ مشاعرىـ. ومع ذلؾ عندما تتحرر ىذه المشاعر مف عقاب الذات األخبلقي، يكونوف 

 ضة لمتصرؼ وفؽ امتعاضيـ.أكثر عر 
اف التجرد مف اإلنسانية يضعؼ قيود الذات األخبلقية عف طريؽ تفويض االجتماعية 
اإليجابية حيث يخفض التعاطؼ مع معاناة االخريف واستثناء معدومي القيمة مف مفيوـ 
 اإلنسانية. كفاءة الذات المدركة لمتعاطؼ ال يحد فقط مف السموؾ البلإنساني ولكنو يعزز

 السموؾ اإلنساني االجتماعي اإليجابي.
(Bandura, caprara, Barbaranelli, Pastorelli and Regalia, 2003) 
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 :          السموك العدواني 
تشغؿ ظاىرة العدواف اىتماـ الباحثيف في مجاالت العمـو االنسانية بصفة               

عاني مف مظاىر العنؼ والعدواف , كاف عامة وعمـ النفس بصفة خاصة , ولما كاف عالمنا ي
يتحتـ عمى الباحثيف الغوص في اعماؽ ىذه الظواىر وقد اختمفت وجيات النظر في شرح 
وتفسير السموؾ العدواني وكاف مف نتيجة ذلؾ لـ تخرج عف اتجاىات رئيسية ,اما قوة فطرية 

مـ االجتماعي . )ابو استعدادية او مثيرات خارجية او ارتباطات شرطية مقرونة بنماذج التع
يستخدـ مصطمح العدواف عادة لئلشارة الى بعض االستجابات او و( 5, ص3996قورة ,

االنماط السموكية التي تعرؼ مف الوجية االجتماعية بانيا مؤذية او ضارة او ىدامة 
كاالعتداء عمى ممكيات االخريف والسخرية والدفع او العض او القرص او الرفس .....,ويعد 

 (337,ص9009واف استجابة عامة لئلحباط وفيو يعبر الطفؿ عف غضبو.)العامري ,العد
اف دراسة وابحاث اولويز في ىذا الموضوع عمقت فيـ ىذه الظاىرة واكدت اف ما            

رصد مف تصرفات عدوانية في الطفولة وجدت في مرحمة المراىقة ,ونفس الشيء تـ اثباتو 
وزوف سف الثبلثيف ,حيث تأكد وجود نفس ردود الفعؿ العدوانية بالنسبة ألفراد راشديف يتجا

(, ىناؾ اسباب بيئية olweus,&,limber,2010سنة ) 35المبلحظة عندىـ سابقا في سف 
تؤدي الى حدوث السموؾ العدواني مثؿ عدـ توفر العدؿ في معاممة االبناء في البيت 

الوالديف عف المنزؿ ,وىناؾ اسباب ,والتسمط والتيديد مف المدرسة او البيت وغياب احد 
مدرسية مثؿ قمة العدؿ في معاممة الطالب في المدرسة , وعدـ الدقة في توزيع الطبلب عمى 
الصفوؼ حسب الفروؽ الفردية وحسب سموكياتيـ , وفشؿ الطالب في حياتو المدرسية 

وؾ وخاصة تكرار الرسوب , وعدـ وجود برنامج لقضاء اوقات الفراغ وامتصاص السم
العدواني وضعؼ شخصية بعض المدرسيف , وتأكد الطالب مف عدـ عقابو مف قبؿ اي فرد 
في المدرسة , وىناؾ اسباب نفسية تتمثؿ في صراع نفسي الشعوري لدى الطالب, او 
الشعور بالخيبة االجتماعية كالتأخر الدراسي ,واالخفاؽ, او ترجع الى توتر الجو المنزلي 

( ومف االسباب االخرى التي تؤدي الى 9030الطالب.)عز الديف ,وانعكاس ذلؾ عمى نفسية 
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اكتساب المراىقيف لمسموؾ العدواني ىي مجموعة الرفاؽ, اذ اف مجموعة الرفاؽ ليا تأثير 
كبير في اكتساب السموؾ العدواني ,اذ يزداد تأثير مجموعة الرفاؽ عمى الفرد كمما تقدـ في 

, 9005مراىقة اقوى مف تأثير الوالديف عميو .)المييبي ,العمر, اذ يصبح تأثيرىا في مرحمة ال
اف متناولي المخدرات وخصوصا بعد انتشاره بيف طمبة المدارس وأشارت األدبيات ( , 30ص

, ىـ اكثر الناس ممارسة لمعدواف بسبب تأثير الميموسات عمى الدماغ والذي مف شانو اف 
واندفاعو نحو العنؼ والعدواف. )كماؿ يقمؿ مف قدرة الفرد عمى السيطرة عمى انفعاالتو 

(, ونجد اف تأثير السموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة االعدادية يتمثؿ في 775, ص3989,
عدة مجاالت , ففي المجاؿ السموكي يتمثؿ ىذا التأثير بالعصبية الزائدة وعدـ البلمباالة وعدـ 

ضارة باإلضافة الى عنؼ كبلمي القدرة عمى التركيز , وتشتت االنتباه والقياـ بسموكيات 
مبالغ فيو , اما في المجاؿ التعميمي فنجد تدني التحصيؿ الدراسي  ,وعدـ المشاركة في 
االنشطة المدرسية ,فيذه التأثيرات مجتمعة تؤدي بالطمبة الى عدـ التكيؼ مع انفسيـ ومع 

 (959-953,ص9008المجتمع, وبالتالي يؤدي ذلؾ الى السموؾ العدواني.)بطرس,
 اشكال وصور ومظاىر السموك العدواني: تتمثل عن طريق:

 السموؾ العدواني المفظي واالشاري, والرمزي ,والمادي. -3
 العدواف الفردي او الجمعي. -9
 عدواف موجو نحو الذات , ويتخذ صور متعددة كمطـ الوجو ,او ضرب الراس . -1
 عدواف مباشر او غير مباشر. -4
 المعمـ واالنظمة والقوانيف المدرسية .االىماؿ المتعمد لنصالح وتعميمات  -5
الخروج المتكرر مف الصؼ دوف استئذاف, وعدـ االلتزاـ بقوانيف وقرارات  -6

 ( 9009المعمـ.)المجذوب واخروف ,
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     ثانيا: النظريات المفسرة لمسموك العدواني:
تعددت النظريات التي فسرت السموؾ العدواني , وحاوؿ كؿ منظر تفسير ىذا            

السموؾ مف وجية نظره، انطبلقًا مف خبراتو وخمفياتو الفكرية واألكاديمية، فمنيـ مف عد 
العدواف سموكاف فطريًا يولد بو االنساف ويأتيو بحكـ تكوينو الفسيولوجي والبيولوجي، في حيف 

 االخر سموكا مكتسبًا يتعممو االنساف مف البيئة التي يعيش فييا. عده بعضيـ
(9007)المصري،    

تباينت اآلراء والنظريات المفسرة لمسموؾ العدواني , اذ اختمؼ العمماء في تفسير          
السموؾ العدواني بحسب فمسفة كؿ عالـ وخمفيتو العممية، فمنيـ مف فسر السموؾ العدواني 

كية مكتسب ومتعمـ، ومنيـ مف فسر السموؾ وارجعو الى الجانب الفسيولوجي مف ناحية سمو 
 ، ومنيـ فسره تفسيرًا اجتماعيًا . واف اىـ النظريات التي فسرت السموؾ العدواني ىي كاالتي:

 
 أواًل: نظرية التحميل النفسي:   

أشار فرويد الى اف العدواف ىو غريزة فطرية , واف الغرائز ىي قوة دافعة لمشخصية ,      
وىي تحدد االتجاه الذي يأخذ السموؾ، وافتراض اف االنساف يولد ولديو صراع بيف غريزتيف 
الحياة والموت , وأشار فرويد الى اف غريزة العدواف ىي قوة داخؿ الفرد تعمؿ بصورة دائمة 

 (9007تدمير الفرد لنفسو ، اذ اف قوى غرائز الحياة تعوؽ ىذه الرغبة. )الزبيدي: محاولة 
ويرى فرويد اف اإلحباط الذي يمر بو االنساف سببو الحيمولة دوف الوصوؿ الى اليدؼ مما 
يجعمو يندفع غاضبًا متجيًا الى العدواف عمى  المصدر الذي كاف السبب في فشمو فاذا 

ف خوفو مف العقاب في المستقبؿ يمكف اف يكوف العامؿ في كبح عوقب نتيجة عدوانو، فأ
جماح غضبو فيكؼ مبدئيًا عف العدواف، ولكف ىذا ال يعني ابدًا اف كبت الغضب قد وقفت 
اثاره عند السموؾ الخارجي، بؿ اف اثاره تبقى في الخبرة التي يختزنيا ذلؾ الفرد )جابر، 

رية داخؿ االنساف، فبل بد مف التعبير عنو ( , والف العدواف طاقة ال شعو 119، ص9004
د مع حسموكيًا ، واما يكوف عدوانًا خياليًا وذلؾ عف طريؽ مشاىدة أفبلـ العنؼ والجريمة والتو 
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ويرى مكدوجؿ الذي يعد اوؿ مؤيدي ىذه  (9009)محاديف، النواسية،  شخصيات المعتديف.
المقاتمة حيف يكوف الغضب ىو  النظرية يرى اف العدواف ىو غريزة فطرية ويعرفو بغريزة

 (36، ص9004االنفعاؿ الذي يمكف ورائيا . ) معمرية وماحي ، 
 

 اما بالنسبة الى بعض المحدثين في التحميل النفسي مثل:
( فاف نظريتو تدور حوؿ تأثير العاىات والنقص في 3917-3870الفريد آدلر )      

الشخصية وتوجيو الميوؿ وتشكيؿ أسموب التركيب الجسمي ودور الوراثة والبيئة في تكويف 
الحياة، وقاؿ بوجود دافع لمعدواف لمتغمب عمى معوقات وضغوط البيئة ، يعد آدلر العدواف 
بأنو رغبة لدى الفرد في ممارسة القوة عمى اآلخريف , وأف العنؼ الذي ينجـ عف العدواف ىو 

، 3986ارة، ( )عم93، ص3989استجابة تعويضية عف اإلحساس بالنقص. )غيث، 
 (394ص

وفسر آدلر العدواف بأنو إحساس بالكره نحو مشاعر العجز وعدـ القدرة عمى تحقيؽ االشباع، 
واف العدواف يمكف اف يتحوؿ بطرائؽ عديدة عندما ال يستطيع الفرد توجيو لمموضوع األساسي 

، 9005مثبًل يتحوؿ الى دافع آخر او ىدؼ آخر او ربما تحويمو نحو الذات . )الغامدي، 
 (364، ص3969( )ىوؿ وج ، 9ص
( : ال تتفؽ مع فرويد بالرأي , فيي بخبلفو ترى اف 3951-3885)كاريف ىورناي ) 

العدواف ال يولد مع الطفؿ , ولكنو وسيمة يحاوؿ عف طريقيا الفرد حماية نفسو وتوفير االمف 
ميؿ الى لو ، واف الشخص العدواني ال يحمؿ اتجاىات إيجابية نحو االخريف، فيو ي

استغبلليـ لمصمحتو الشخصية ويشعر بأنو مف الصعب كبحو، وأف ينظر اليو االخروف عمى 
 (49-18، ص3999انو سيد . )العزة وجودت، 

وتشير ىورني اف الناس العدوانييف يعيشوف في عالـ يروف أف كؿ عدائي يكوف أكثر        
راوة والشراسة ىي أعظـ الفضائؿ وأف مكرًا ىو أكثر صبلحية لمبقاء، وأف التفوؽ والقوة والض

 (  .                                               304، ص3981دافعيـ ىو تخفيؼ مدة القمؽ األساسي )ىوؿ وج، 
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  النظرية البيولوجية:-0
يرى أصحاب ىذه النظرية العدواف بانو ناتج عف بعض األسباب الجسمية الداخمية وال      

سيما منطقة الفص الجبيي في المخ كونيا المسؤولة عف ظيور السموؾ العدواني عند 
االنساف , ولقد تـ التأكد مف ذلؾ عف طريؽ استئصاؿ بعض التوصيبلت العصبية في ىذه 

لؾ الى خفض التوتر والغضب وتقميؿ الميؿ لمعنؼ )الزبيري، المنطقة عف المخ , وأدى ذ
( ، اذ يرى المفسروف ليذه النظرية اف سبب العدواف ىو بيولوجي في تكويف  59، ص9006

الشخص أساسًا , ويرى بعضيـ اختبلفًا في بناء المجرميف الجسماني عف غيرىـ مف عامة 
فيقترب بيـ مف الحيوانات فيجعميـ يميموف الناس , وىذا االختبلؼ يميؿ بيـ ناحية البدائية 

ومف أشير التجارب والدراسات ،   (95، ص9006)عبد العظيـ ، مرشد،  لمشراسة والعنؼ
 Smith king and Hoebel) التي أجريت في ىذا الشأف ىي تجربة سميث وكنج وىوبؿ

1970) . 
 Johnات جوف فميف اذ أجريت ىذه الدراسات واألبحاث عمى الجرذاف البرية ودراس      
Flynn  وزمبلئو في جامعة بيؿ، وىذه الدراسات والتجارب بينت بنحو ال مجاؿ لمشؾ فيو

، 3991أىمية العوامؿ البيولوجية والسيما منطقة اليايبوثبلموس في سموؾ العدواف. )عدس، 
 (374-371، ص3981( )دافيدوؼ، 101ص

مف العالـ الخارجي بما قد يؤدي الى  وتضيؼ ىذه الدراسات انو عندما تصؿ أي إشارة      
تيديد حياة االنساف او يؤدي بو الى احباط فاف القشرة المخية تحرر الغدة اليايبوثبلموسية 
مف قيودىا فتبدأ عمميا ، فيغضب االنساف ويسمؾ سموكو العدواني  وتشير نتائج التجارب 

ة انو عند قطع االتصاؿ التي أجريت عمى عبلقة القشرة المخية بالغدة اليايبوثبلموسي
العضوي القائـ بيف القشرة المخية وىذه الغدة فاف الكائف الحي يصبح عصبيًا عدوانيًا. 

 (   375، ص3983)السيد، 
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واف أي خمؿ في اليرمونات لو عبلقة بحصوؿ العدواف , اذ اشارت الدراسات الى اف         
البروجيستوف لدى االناث , تزيد مف زيادة ىرموف التستوسيتروف لدى الذكور، ونقص ىرموف 

 القابمية لبلستثارة ومف ثـ العدواف لدييـ ومف ىذه الدراسات :  
(seward, 1945)    ماكميف ودايمي(maclenn& Daily) 1969 الكسرسبيستر 

 lagerspeter and Talo 1967):) (Klein, 1982, P:249)وتالو  
زيادة ىرموف الذكورة التستوستيروف وبيف العدواف وأكدت دراسات أخرى اف ىنالؾ ارتباطًا بيف 

والسيما في حالة االغتصاب الجنسي ، ولمنظرية البيولوجية براىيف جراحية تحاوؿ الربط بيف 
اثارة مناطؽ معينة مف الدماغ وبيف استجابة العدواف , اذ لوحظ اف الجانب الخارجي لممياد 

واع االنفعاؿ، واف االثارة لمنطقة معينة اطمؽ عددا مف اشكاؿ العدواف المصاحب لشتى أن
ىي الحزمة االنسية لمدماغ اطمقت استجابة عدوانية شرسة جدا في حيوانات التجارب بخبلؼ 

التي تحدث استجابات اقؿ  Greyاثارة المنطقة المحيطة بالبطيف في المادة الرمادية 
)عبد العظيـ، مرشد   ليا دور في كبح العدواف Amygdalaعدوانية، كما الحظ اف الموزة 

 (.96، ص9006,
اف أصحاب ىذه النظرية يروف اف العدواف أساسو بيولوجي وىو يحدث نتيجة خمؿ     

فسيولوجي في النظاـ العصبي , اذ يؤدي ىذا الخمؿ الى اضطرابات وظيفية في الشحنات 
 (.315، ص9009الكيرو عصبية عند االنساف ) المفتي، 

 النظرية االيثولوجية:-2  
اف أصحاب ىذه النظرية ىـ جماعة ينتموف الى فرع مف فروع عمـ الحياة يسمى       

(Ethnology)  وىو فرع مف فروع مف عمـ الحياة يدرس الحيواف في بيئتو الطبيعية عف ,
، ومف أبرز أصحاب النظرية االيثولوجية   طريؽ عبلقتو بالحيوانات األخرى وبالبيئة المادية

وقد حاز عمى جائزة  (Ethologist)ايثولوجي وىو عالـ في السموؾ الحيواني ىو كونراد 
ألبحاثو الرائدة في السموؾ الحيواني , لقد ألؼ كتابًا عف السموؾ اإلنساني ,  3966نوبؿ عاـ 
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ونظريتو في العدواف مقتصرة عمى السموؾ الموجو ضد أعضاء مف النوع نفسو الذي ينتمي 
 ( .3989،413( )العزاوي، 764، ص3989 اليو الكائف الحي )كماؿ،

 (Berk, 1989, P.25)  ويرى لورنز السموؾ العدواني بانو استعداد فطري ناجـ عف
عمميات االنتقاء الطبيعي وىذا معناه اف الطبيعة اختارت األنواع األقوى واالصمح، تمؾ 

اف البقاء لؤلقوى  األنواع ىي التي تكوف قادرة عمى مقاومة األعضاء مف النوع نفسو، وطالما
واالصمح، فاف فرص العدواف تزداد بيدؼ المحافظة عمى البقاء، ليذا السبب يشيع العدواف 

 ( 9003،147بيف أعضاء النوع الواحد )حسف، 
اف أصحاب ىذه النظرية يعتقدوف اف الميؿ الى العدواف والرغبة في المقاتمة ىو فطري       

يولد مزودًا برغبة في العدواف والمقاتمة، وتكوف ىذه  غريزي، واف االنساف بحسب ذلؾ الرأي
الرغبة مصاحبة لعممية النمو لديو وخاضعة الى حد كبير لدرجة النضج ومتأثرة في طريقة 

 (.78، 3977التعبير عنيا بنوع الثقافة واألسموب الذي تربى عميو الفرد )فيمي ومحمد، 
 نظرية التعمم االجتماعي -2

يعد العالـ ألبرت باندورا ىو المؤسس الحقيقي لنظرية التعمـ االجتماعي ويرى باندورا اف      
السموؾ االجتماعي ىو سموؾ متعمـ يتـ عف طريؽ المبلحظة والتقميد والتعزيز لؤلشخاص 
الميميف في حياة الطفؿ مثؿ الوالديف واالقراف والمدرسة ووسائؿ االعبلـ عف طريؽ تنشئتو 

( ،  ويرى باندورا اف السموؾ العدواني ىو 377-341، ص3991عية )حافظ وقاسـ،االجتما
سموؾ يتعممو الفرد عف طريؽ نمذجة سموؾ االخريف، فيو يرى اف السموؾ العدواني كأي 

 (Bandura & Ross, 1963)سموؾ اخر يمكف تعممو عف طريؽ مبلحظة سموؾ االخريف 
سواء كانت ىذه النماذج حية اـ متمفزة اـ عف , او عف طريؽ تقميد سموؾ نماذج عدوانية 

 طريؽ تعزيز ىذا السموؾ مباشرة.
ترى نظرية التعمـ االجتماعي اف السموؾ العدواني يكتسب مف خبلؿ مشاىدة النماذج سواء 
كانت نماذج حية كمبلحظة شخص يمارس سموكا عدوانيا او نماذج حية كمبلحظة شخص 
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ية مثؿ المثيرات المفظية في التمفزيوف او غيرىا مف يمارس سموكا عدوانيا او نماذج رمز 
 (96, ص3977وسائؿ االتصاؿ الجماىيري.)عباس , 

ويؤكد بأندورا اف األطفاؿ يتعمموف السموؾ العدواني عف طريؽ المبلحظة والتقمد فيـ         
يبلحظوف ويقمدوف نماذج العدواف  ويتعممونيا عف طريؽ تقميد سموؾ الكبار, والدييـ 

( ,ولقد ركز باندورا في ىذه النظرية عمى 57, ص9001مدرسيـ ورفاقيـ . )الحزمي , و 
المبلحظة والتقميد, اي اف الفرد يقـو بمبلحظة نموذج معيف ثـ تقميد سموكو, وحتى النماذج 
المتمفزة وكؿ وسائؿ االعبلـ ومف ثـ يقوموف بتقميدىا، ومف الممكف جدا اف يزداد احتماؿ 

العدواني، في حالة اذا عوقب الطفؿ عمى السموؾ المقمد فانو ال يميؿ الى  ممارستيـ لمسموؾ
( . واف االفراد ال يرثوف االستعداد 389، 9001تقميده مرة أخرى والعكس صحيح )يحيى، 

لممارسة العنؼ , انما العدواف متعمـ مف خبلؿ عممية نمذجة السموؾ ويوضح باندورا اف 
العدواف يمكف اف يتعزز النو قد يعمؿ عمى خفض التوتر العديد مف االفراد يعتقدوف اف 

 (98,ص9008والقمؽ.)الحنكاوي , 
وتتمخص فكرة المبلحظة والتقميد باف البيئة المحيطة تقدـ لمفرد أنموذجات عديدة مف         

 السموؾ والتي يقـو الفرد بدوره بتقميدىا وىي تمر بالمراحؿ االتية:
 وة االجتماعية( او االنتباه.مبلحظة سموؾ االخريف )القد-3
 ما تـ مبلحظتو. (Remembering)تذكر -9
 لما تـ تذكره. (Motor skill)المبلحظة عف طريؽ الميارة الحركية  (Recall)استعادة -1
، 9000( المباشر او غير المباشر. )الشيباني، (Rein Fomentالتعزيز او التدعيـ -4

66) 
طريؽ المبلحظة والتقميد مف وجية نظر بأندورا ,  اف معظـ السموؾ العدواني متعمـ عف

 وىناؾ عدة مصادر يمكف عف طريقيا تعمـ السموؾ العدواني.
 التأثير االسري االقراف، النماذج الرمزية كالتمفاز.-
 اكتساب السموؾ العدواني مف الخبرات السابقة.-
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العدوانية الصريحة في أي التعميـ المباشر لممسالؾ العدوانية كاالثارة المباشرة باألفعاؿ -
 وقت.

 تأكيد ىذا السموؾ عف طريؽ التعزيز والمكافأة.-
االثارة اما باليجـو الجسمي بالتيديد او االىانات او إعاقة سموؾ موجو نحو ىدؼ العقاب -

 (945، 9008قد يؤدي الى زيادة العدواف. )بطرس، 
رية التعمـ بالمبلحظة او نظرية وتعرؼ نظرية التعمـ االجتماعي بأسماء أخرى مثؿ نظ       

التعمـ بالنمذجة، وىي مف النظريات التوفيقية . ألنيا حمقة وصؿ بيف النظريات السموكية 
والنظريات المعرفية ,  ففي التعمـ االجتماعي يتـ استخداـ كؿ مف التعزيز الخارجي والتعبير 

 ( 9009الداخمي لمتعمـ. )أبو شعيرة وغباري , 
 الباحثة عمى نظرية التعمـ االجتماعي لػ بأندورا في السموؾ العدواني.                                           واعتمدت        

 نظرية العدوان الناتج عن اإلحباط -2
ىي مف أشير النظريات التي حاولت تفسير السموؾ العدواني , ومف أشير منظري         

، وىوبرت Doob، نيؿ ميمر )وبعد ذلؾ كؿ مف لونارد دوب ىذه النظرية ىـ جوف دوالرد
( , ولقد قدـ كؿ مف دوالرد ميمر اوؿ كتاب ليا سنة sears، وروبرت سيرز mowrer  ماور

, وكاف بعنواف )اإلحباط والعدواف(، وفيو قاما بتحميؿ رأي فرويد القاضي بأف اإلحباط 3919
و الحالة التي تحدث لمفرد عندما يعاؽ اشباع أي يقود الى العدواف، ولقد عرفا اإلحباط بأنو ى

ىدؼ لديو او ىو األثر النفسي المؤلـ المترتب عمى عدـ الوصوؿ الى تحقيؽ اليدؼ , ولقد 
عرفا العدواف بأنو أي تصرؼ يترتب عميو ضرر او أذى لمذات او لآلخريف او الوسط 

 .                                     (Goldstein, 1994, P:769)( 630-609، 3998المحيط . )عبدالرحمف، 
لقد انصب اىتماـ ىؤالء العمماء عمى الجوانب االجتماعية لمسموؾ اإلنساني , لقد           

ناشد دوالرد ومساعدة فرض اإلحباط والعدواف , وفيو يقوؿ دوالرد نحف نفترض اف السموؾ 
س صحيح ، اذ اف حدوث اإلحباط العدواني يسبقو دائمًا حدوث احباط عند الفرد والعك

سيؤدي الى السموؾ العدواني، وتساعدنا مبلحظاتنا اليومية عمى افتراض انو يمكف ارجاع 
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السموؾ العدائي في صوره المختمفة الى أنواع مف االحباطات، ومف الواضح انو حيثما حدث 
ده الى بعض احباط فيناؾ سموؾ عدائي في صورة ما ودرجة ما ، ولقد توصؿ دوالرد ومساع

 االستنتاجات في دراساتيـ عف العبلقة بيف اإلحباط والعدواف , وىي :
اف شدة الرغبة في السموؾ العدواني تختمؼ باختبلؼ كمية اإلحباط الذي يواجيو الفرد، -3

 ويعد االختبلؼ في كمية اإلحباط دالة لثبلثة:
 شدة الرغبة في االستجابة المحيطة.-أ

 االستجابة المحيطة.مدى التخيؿ او إعاقة -ب
 عدد المرات التي أحبطت فييا االستجابة.-ج
يرى أصحاب ىذه النظرية اف الرغبة في العمؿ العدائي تزداد شدة ضد ما يدركو الفرد -9

عمى انو مصدر إلحباطو، ويقؿ ميؿ الفرد لؤلعماؿ غير العدائية حياؿ ما يدركو الفرد انو 
 مصدر احباط.

ي الموافؽ االحباطية يعد بمنزلة احباط اخر يؤدي الى ازدياد اف كؼ السموؾ العدائي ف-1
ميؿ الفرد لمسموؾ العدائي ضد مصدر اإلحباط األساسي، وكذلؾ ضد عوامؿ الكؼ التي 

 تحوؿ دونو والسموؾ العدائي.
اف استجابة الفرد لمعداء ضد مصدر احباطو تعد بمنزلة تفريغ لطاقتو النفسية، واف -4

تجابة الوحيدة الممكنة لئلحباط , وىو يتوقؼ عمى عدة متغيرات , ىي: العدواف ىو ليس االس
تبرير التوقعات ومدى شدة الرغبة في اليدؼ ويزداد اإلحباط مرارة حيف يقـو الفرد توقعات 
وآمااًل بعيدة ليا ما يبررىا، لكنو يمنع مف تحقيقيا، فاإلحباط يصؿ الى قمتو حيف ينطوي 

حقيؽ ىدؼ لو أىميتو او امد طاؿ انتظار تحقيقو .  )سبلمة، عمى تبرير لتوقعات تتعمؽ بت
 (9030( المشار اليو )في عز الديف، 3994

يؤكد عدد كبير مف عمماء :  Emotional Aggressionنظرية العدوان االنفعالي  -2
عمـ النفس االجتماعي وجود نوع مف العدواف ىدفو األساسي ىو االيذاء , وىذا النوع يسمى 

 Angry, والعدواف الغاضب  Hostility Aggressionاألحياف بالعدواف العدائي في معظـ 
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Aggression  , وفكرة العدواف االنفعالي تخبرنا باف العدواف يمكف اف يكوف ممتعًا, الف
ىناؾ بعض األشخاص الذيف يجدوف استمتاعًا في إيذاء االخريف فضبل عف منافع أخرى فيـ 

ويوضحوف انيـ اقوياء وذوو أىمية وانيـ يكتسبوف المكانة يستطيعوف اثبات رجولتيـ 
 االجتماعية.
اف ىذا الصنؼ يعززه عدد مف الدوافع واألسباب , واحد ىذه الدوافع اف ىؤالء          

العدوانييف يريدوف اف يبينوا لمعالـ وربما ألنفسيـ انيـ أقوياء ,  وال بد اف يحظوا باألىمية 
لي واالنتباه , وطبقًا ليذا االنموذج في تفسير العدواف االنفعالي فمعظـ اعماؿ العدواف االنفعا

تظير مف دوف تفكير او التركيز. وفي ىذه النظرية العدواف غير المتسـ نسبيًا بالتفكير وىو 
 ( .337، 9003الخط األساسي التي ترتكز عمييا ىذه النظرية )العقاد، 

 النظرية السموكية: -1
يرى السموكيوف اف العدواف شأنو شأف أي سموؾ يمكف اكتشافو ويمكف تعديمو وفقًا          

لقوانيف التعمـ، ولذلؾ ركزت بحوث ودراسات السموكييف في دراستيـ لمعدواف عمى حقيقة 
يؤمنوف بيا , وىي اف السموؾ برمتو متعمـ مف البيئة, ومف ثـ فاف الخبرات المختمفة التي 
اكتسب منيا شخص ما السموؾ العدواني قد تـ تدعيميا بما يعزز لدى الشخص ظيور 

ما تعرض لموقؼ محبط، وانطمؽ السموكيوف الى مجموعة مف التجارب االستجابة العدوانية كم
التي أجريت بداية عمى يد رائد السموكية )جوف واطسوف(, اذ اثبت اف الفوبيا بأنواعيا بعممية 
تعمـ ومف ثـ يمكف عبلجيا وفقا لمعبلج السموكي الذي يستند الى ىدـ أنموذج مف التعمـ غير 

عادة بناء أنموذج تعم (  ، اذ يرى السموكيوف اف 941، 9008ـ جديد سوي )بطرس، سوي وا 
، 9006العدواف شػأنو شأف أي سموؾ يمكف اكتشافو وتعديمو وفقًا لقوانيف التعمـ )الفسفوس، 

93 ) 
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 :التعزيزنظرية التعمم بالتوقع وقيمة  -1
رى ىي احدى نظريات التعمـ التي فسرت السموؾ العدواني بانو سموؾ متعمـ , وي     

 وىو صاحب ىذه النظرية أربعة مفاىيـ لتفسير السموؾ: )جوليان رونز(
 امكاف حدوث السموؾ.-3
 التوقع.-9
 قيمة التعزيز.-1
 الموقؼ النفسي.-4

وبيذه المفاىيـ فاف ىذه النظرية تفسر السموؾ العدواني كاالتي في موقؼ معيف , فاف        
إمكانية حدوث سموؾ عدواني معيف يعتمد عمى )توقع( الشخص العدواني بانو بسموكو 
العدواني ىذا فانو سوؼ يحصؿ عمى شيء يرغب فيو ماديًا او معنويًا، واف ىذا الشيء الذي 

كوف مفضبل لديو )قيمة التعزيز( في ىذا الموقؼ النفسي أكثر مف أي سوؼ يحصؿ عميو ي
 ( .                                 38-37، 9009شيء اخر يمكف اف يحصؿ عميو )معمرية و الجعفري، 

واعتمدت الباحثة نظرية التعمـ االجتماعي التي يعد العالـ "باندورا" المؤسس ليا ,          
ركز عمى مبدأ تعزيز السموؾ واثباتو عف طريؽ التقميد والمحاكاة ، ويشير وىذه النظرية ت

أصحاب ىذه النظرية الى اف االفراد يتعمموف بنحو مستمر العدواف عف طريؽ خبراتيـ في 
اسرة معينة وثقافة معينة , ويؤكدوف اف السموؾ العدواني ىو سموؾ متعمـ ومكتسب وليس 

د يتعمموف باستمرار, فالخبرة تؤدي دورًا كبيرًا في االرتقاء ومنعو سموكًا فطريًا ، وبما اف االفرا
, ومف ىنا فإف الثقافة واالسرة والمدرسة والمجتمع أيضا ليا دور كبير في تحديد مستويات 
العدواف التي تؤثر في أنماط الدروس التي يتعمميا الفرد، وبالتالي فاف معظـ السموؾ 

ومية يتـ عف طريؽ التعمـ عف طريؽ عممية التطبيع العدواني لبلفراد في حياتيـ الي
االجتماعي الذي قد يؤدي الى تعمـ السموؾ العدواني إذا كاف الفرد مييأ نفسيًا واجتماعيًا 

 لمعدواف.
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وترى الباحثة اف االنساف يتعمـ العدواف عف طريؽ النمذجة ,  فمثبًل األطفاؿ 
ييـ ومعممييـ وزمبلئيـ , وأيضا لوسائؿ والمراىقوف يتأثروف بدرجة كبيرة بسموكيات والد

االعبلـ , وشبكات التواصؿ االجتماعي واالنترنت أيضا ليا دور كبير في حدوث السموؾ 
العدواني لدى المراىقيف عف طريؽ تقميدىـ األنموذج الذي يشاىدونو في التمفاز ومواقع 

 التواصؿ االجتماعي االنترنت.
 

 :التي فسرت السموك العدواني النظريات السابقةبين واالختالف  أوجو الشبوثانيا: 
خر وذلؾ , ولكنو يختمؼ مف شخص آل األفراداف االستعداد لمسموؾ العدواني موجود لدى -3

 تبعًا لعوامؿ داخمية وخارجية.
أىمية أساليب التنشئة االجتماعية والخبرات التي يمر بيا الفرد والعوامؿ البيئية في خمؽ -9

 لدى الفرد.السموؾ العدواني 
 اف السموؾ لو دوافع وعوامؿ وبواعث تنظمو وتحدد نوعو.-1
 ترجع نظرية )التحميؿ النفسي( ىذا السموؾ العدواني الى دوافع فطرية أولية. -4
اف النظريات البيولوجية ترجع لسموؾ العدواني الى العوامؿ الوراثية واضطرابات وظيفية  -5

 وعامؿ الوراثة.الدماغ، واختبلؼ عدد الكروموسومات، 
وبالتالي فاف الفرد يتعمـ , اما النظرية السموكية فترجع لعدواف الى انو مكتسب ومتعمـ  -6

نموذج الذي امامو كالوالديف او مشاىدة األ ف البيئة التي يعيش فييا عف طريؽالعدواف م
 المربيف.

بيئة المحيطة الىذا السموؾ ىو سموؾ متعمـ مف اف اما نظرية التعمـ االجتماعي فنرى  -7
فر مجموعة مف الشروط والعوامؿ التي تساعد عمى اكتساب اتو بالفرد وذلؾ عف طريؽ 

 ىذا السموؾ مثؿ التقميد والمحاكاة والتعزيز.
العدواف( الى مؤثرات خارجية كشرط خارجي الستشارة الدوافع –وترجع نظرية )اإلحباط  -8

 الفطرية حيث يحدث السموؾ العدواني.
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 اإلفادة من النظريات:جوانب 

را( عمى اف العدواف متعمـ عف جاء تفسير السموؾ العدواني عمى وفؽ نظرية )باندو      
عد العوامؿ البيئية ليا دور في تعمـ السموؾ العدواني وىو بيذا ي ,المبلحظة والتقميد طريؽ

تأثير في ت المعرفية في اللمعمميا إنكارهوىي موجودة خارج الفرد وليس بداخمو مع عدـ 
العدواني يظير لدى بعض  في حيف اف نظرية العدواف االنفعالي ترى اف السموؾالسموؾ, 

الذي ترتكز عميو ىذه النظرية، اذ اف ىناؾ  يوىو الخط األساس ,دوف تفكيراألشخاص مف 
بعض األشخاص يجدوف استمتاعًا في إيذاء االخريف وإلثبات رجولتيـ واكتساب المكانة 

نوع مف العدواف مع استمرار ويظير ىذا ال, سيما طبقة الشباب المراىقيف الو االجتماعية 
اما النظرية السموكية فترى اف السموؾ متعمـ مف البيئة ويستمر اذا تـ تيـ عمى عدوانيـ, مكافأ

وىي بيذا تتفؽ الى حد ما مع نظرية )باوندرا( عمى اف السموؾ العدواني , تدعيمو وتعزيزه 
 ىو سموؾ متعمـ.

 
 وال: الدراسات العربية (: أ) : الدراسات السابقةخامسا

حسب عمـ بال توجد دراسة عراقية او عربية :  األخالقي: دراسات تتعمق بفك االرتباط "والأ
 . األخبلقييخص متغير فؾ االرتباط الباحثة فيما 

 
 ثانيا": الدراسات األجنبية:

 اوال: فيما يتعمق بفك االرتباط االخالقي: 
دراسة )ديتريتوتربفينووسوتينزر( )فك االرتباط في عممية صنع القرار األخالقي  -7

, تناولت الدراسة مسببات ونتائج فؾ االرتباط األخبلقي دراسة في المسببات والنتائج(
ذلؾ باختبار صحة الفرضيات عف طريؽ ثبلث حـز مف البيانات االستطبلعية المتعمقة 



 - 22 - نظري ودراسات سابقة أطار       الفصل الثاني   

 
 

عية األولية لمتخصصات التجارية والتربوية. ويرى ( طالب في الدراسة الجام107بػ)
الباحثوف اف ىناؾ ستة فروقات فردية  تزيد او تقمؿ مف فؾ االرتباط األخبلقي , ويمكف 
تعريفيا كمجموعة مف االليات المعرفية التي تثبط العمميات األخبلقية المنظمة ذاتيًا, 

قرارات غير صالحة مف دوف الشعور  بالتالي تساعد عمى تفسير لماذا يقـو االفراد باتخاذ
النتائج أربع فرضيات لمفروؽ  أكدت( . وقد 3986بالذنب او تقدير الذات )نيوورا، 

الفردية , منيا اف التعاطؼ والعمومية األخبلقية يرتبطاف بعبلقة سمبية )عكسية( مع فؾ 
يع وليد المصادفة االرتباط األخبلقي , في حيف اف السخرية المرتبطة بالسمة الذاتية والتوق

لمتمحور والسيطرة يرتبطاف بنحو إيجابي بعممية فؾ االرتباط األخبلقي, كما افترض 
الباحثوف ووجدوا اف فؾ االرتباط األخبلقي يرتبط بعبلقة إيجابية بعممية صنع القرار 

 الفرو قاتاألخبلقي كما يفترضوف باف فؾ االرتباط األخبلقي يؤدي دورًا وسيطًا بيف 
ة والقرارات البلأخبلقية وتدعـ نتائج الدراسة تمؾ الفرضيات بنحو جزئي وقدـ الفردي

المؤلفوف أيضا" اقتراحات وتوصيات لدراسات مستقبمية مماثمة.)ديتريت واخروف, 
3999). 

 
( )التعاطف كوسيط بين سموك التنمر عند المراىقين وفك االرتباط 0272)زيمدمان, -1

 المقبولية االجتماعية(. األخالقي بعد فرض السيطرة من اجل
ىدفت الدراسة الى تقويـ تأثير التعاطؼ عمى االرتباط بيف سموؾ التنمر عند المراىقيف وفؾ 
االرتباط األخبلقي بعد فرض السيطرة مف اجؿ المقبولية االجتماعية )مثؿ تحيز 

ي طالبًا في المرحمة السابعة والثامنة مف المدارس المتوسطة ف 676االستجابة(.شارؾ 
.أظيرت النتائج اف المستجيبيف 9031الضواحي في جنوب شرؽ مشيغاف في خريؼ عاـ 

مف )أ( الذكور كانوا اكثر مف االناث في االشتراؾ بأشكاؿ مختمفة مف سموكيات التنمر 
التقميدي مثؿ التنمر الجسدي، والمفظي واالجتماعي , و )ب( اشارت النتائج الى اف معدالت 

سدي وفؾ االرتباط األخبلقي. المستجيبات مف االناث )أ( كانوا عرضة عالية مف االيذاء الج
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لؤلذى االجتماعي , و )ب( ذوو معدالت عالية مف االستجابات التعاطفية. طمبة المرحمة 
الثامنة كانوا اكثر احتماال في التعرض ليذا السموؾ مف المرحمة السابعة اذ اشارت الدراسة 

أنواع التنمر التقميدي مثؿ التنمر الجسدي، المفظي الى )أ( انيـ يشتركوف في جميع 
االجتماعي و )ب( اظيروا معدالت عالية مف فؾ االرتباط األخبلقي في حيف اظير طمبة 
المرحمة السابعة مستويات عالية مف المقبولية االجتماعية اكثر مف طمبة المرحمة الثامنة. 

التنمر الجسدي وااللكتروني فضبل عف ظير التأثير الرئيسي لمعرقية في تقارير تتحدث عف 
الى تقارير عف التعاطؼ، مع ذلؾ انخفضت األىمية المعنوية لمعرقية لكبل النوعيف مف 
التنمر حالما يتـ اضافتيـ الى انموذج االنحدار, وبالتالي لـ يعد اسياما معنويا في انموذج 

ؿ )أ( اشتراكيـ في جميع أنواع  المشاركيف الذيف استجابوا بطريقة مقبولة اجتماعيًا كانوا اقؿ
التنمر واالذى , )ب( معتقدات فؾ االرتباط األخبلقي مقارنة مع أولئؾ الذيف يبدوف معدال" 
مف فؾ االرتباط األخبلقي كانوا اكثر احتمااًل بالمشاركة في كؿ اشكاؿ التنمر المفظي، 

ستوى منخفضا مف فؾ واالجتماعي، والجسدي وااللكتروني مقارنة مع أولئؾ الذيف حققوا م
االرتباط األخبلقي.اف تأثيرات المقبولية االجتماعي عمى فؾ االرتباط األخبلقي وكؿ نماذج 
سموؾ التنمر يعتمد عمى مجموعة التعاطؼ منخفض، ومتوسط، ومرتفع مف المشاركيف ,في 
حيف التأثير الرئيسي مف التعاطؼ كاف ذا أىمية معنوية احصائيًا لكؿ أنواع التنمر، 
فينخفض أثر فؾ االرتباط األخبلقي كاف اقوى لذلؾ العبلقة بيف التعاطؼ وفؾ االرتباط 
األخبلقي تخمميا المقبولية االجتماعية بنحو كبير. وبعيدا عف التنمر المفظي، لمتعاطؼ تأثير 
متناقض في اتجاه العبلقة بيف فؾ االرتباط األخبلقي وبقية متغيرات التنمر )الجسدية، 

ة، وااللكترونية( , وىذا يعني انو كمما ازداد التعاطؼ قؿ فؾ االرتباط األخبلقي واالجتماعي
واالشتراؾ في سموؾ التنمر وكمما قؿ التعاطؼ ازداد فؾ االرتباط األخبلقي واالشتراؾ في 

 (9031سموؾ التنمر.)زيمدماف ,
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 ثانيا: فيما يتعمق بدراسات السموك العدواني:
 العدواني :دراسات تتعمق بالسموك ال
الوالدية وعالقتيا العدوانية لدى أبناء من  (: المعاممة7111دراسة )حسن الغرباوي, -1

وىدفت الدراسة الى تحديد أساليب المعاممة التي تؤدي الجنسين في المرحمة اإلعدادية.
( تمميذًا وتمميذة تراوحت 431الى زيادة السموؾ العدواني.وتكونت عينة الدراسة مف )

 سنة(. 35-33بيف )أعمارىـ ما 
استعانت الباحثة باألدوات االتية: مقياس اراء األبناء في معاممة الوالديف , واستمارة 

الدراسة  أشارتتحديد المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي, ومقياس العدوانية. وقد 
بيف معاممة االب التي تتسـ بالتقبؿ والتسامح  إحصائياوجود عبلقة ارتباطية دالة  إلى

والمبالغة في الرعاية وأساليب معاممة االـ التي تتسـ بالتقبؿ واالستقبللية وبيف مستوى 
العدوانية لدى األبناء مف الجنسيف. كما توجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف أساليب معاممة 

تتسـ بالتبعية والتحكـ واإلىماؿ االب التي تتسـ بالرفض وأساليب معاممة االـ التي 
 والرفض والتشدد وبيف مستوى العدوانية لدى األبناء مف الجنسيف.

(: عالقة السموك العدواني بأنماط الشخصية عند طمبة 7112دراسة) الحسين،  -2
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى درجة السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس المتوسطة.

ذلؾ التعرؼ عمى أنماط الشخصية بحسب مقياس ايزنؾ , الصؼ الثالث المتوسط، ك
والتعرؼ عمى العبلقة بيف السموؾ العدواني وانماط الشخصية. اقتصرت الدراسة عمى 
طمبة الصؼ الثالث المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية في مركز محافظة بغداد، 

، مقياس السموؾ العدواني، ( طالبًا وطالبة . طبؽ الباحث اداتيف547وتكونت العينة مف )
وقائمة ايزؾ لمشخصية. ولغرض تحميؿ النتائج استخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية 

 )المتوسط الحسابي، معامؿ ارتباط بيرسوف(.وتوصؿ الباحث الى نتائج االتية:
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*وجود أنماط شخصية أربعة وىي النمط االنبساطي العصابي, والنمط االنبساطي 
 النطوائي العصابي, والنمط االنطوائي االتزاني.االتزاني, والنمط ا

( درجة, وىي اقؿ 395. 54*المتوسط الحسابي لمسموؾ العدواني لعمـو عينة البحث )
 ( درجة.344مف المتوسط النظري لممقياس البالغ )

 *وجود عبلقة ارتباطية موجبة معنوية بيف السموؾ العدواني وبيف االنطواء واالتزاف.
اف الذكور أكثر ميبل" لمسموؾ العدواني في النمط االنبساط مف االناث  *أظيرت النتائج

 (.144، ص9009)الموسوي واخروف، 
 

(السموك العدواني لممراىق العراقي وعالقتو بجنسو وعمره 7112دراسة) الحمو،  -3
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى درجة السموؾ والضغوط النفسية التي يتعرض ليا.

اىؽ العراقي، والتعرؼ عمى الفروؽ في السموؾ العدواني عند المراىؽ العدواني لدى المر 
العراقي تبعًا لمتغيري العمر والجنس، التعرؼ عمى مستوى الضغوط النفسية التي يتعرض 
ليا المراىؽ,والتعرؼ عمى العبلقة بيف السموؾ العدواني وجنس المراىؽ وعمره والضغوط 

( طالبًا 475اسة عمى العينة البالغ عددىا )النفسية التي يتعرض ليا. اقتصرت الدر 
( مدرسة ثانوية كعينة لمدراسة وتتراوح 98وطالبة اختيروا بالطريقة العشوائية مف )

(. طبؽ الباحث اداتيف ىما )مقياس السموؾ العدواني , 37-35-31أعمارىـ بيف )
إلحصائية ومقياس الضغوط النفسية(. ولغرض تحميؿ النتائج استخدـ الباحث الوسائؿ ا

 )االختبار التائي لعينة مستقمة، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، وتحميؿ التبايف، واختبار
.متوسط السموؾ اآلتيةالشخصية لممقارنات البعدية المتعددة(. وتوصؿ الباحث الى النتائج 

( درجة وىو اعمى مف المتوسط النظري 56. 341العدواني ألفراد العينة عمومًا )
( درجة.وىنالؾ فروؽ معنوية في السموؾ العدواني بيف الذكور 51لممقياس البالغ )

. 545لصالح الذكور.ومتوسط درجة الضغوط النفسية ألفراد العينة عمومًا ) واالناث
( درجة.العبلقة 339. 5( درجة , وىو اعمى مف المتوسط النظري لممقياس البالغ )351
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(. 146، 9009بيف السموؾ العدواني والضغوط النفسية ذات داللة معنوية )الموسوي، 
وتوصؿ الباحث الى النتائج االتية:توجد عبلقة ارتباطية بيف مركز الضبط الخارجي 
والسموؾ العدواني لطمبة الصؼ العاشر األساسي. وتوجد فروؽ ذات داللة بيف الجنسيف 

عدواني لصالح الذكور. وال توجد فروؽ ذات داللة بيف )ذكورَا واناثًا( في السموؾ ال
 (.985-959، ص9009الجنسيف في مركز الضبط )داخمي، وخارجي( )يعقوب، 

( وىي بعنوان: "التوافق النفسي المدرسي وعالقتـو بالسـموك 0222دراسة )الطويل ,  -4
ى التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة ال". العدواني لدى طمبة المرحمة الثانوية بمحافظة غزة

عمى أكثر مستويات التوافؽ النفسي المدرسػي، ومسػتويات السموؾ العدواني بيف الطمبة, 
والكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف التوافػؽ النفسػي المدرسػي والسموؾ العدواني لدى أفراد 

( طالػب وطالبة، ومتوسط أعمارىـ 800عينة الدراسة. وكانت عينة الدراسة مكونػة مػف )
( عامًا. واستخدـ الباحث األدوات االتية: مقياس التوافؽ النفسػي المدرسي مف إعداد 37)

الباحث، ومقياس السموؾ العدواني مف إعداد الباحث. وكانت أىـ النتائج أف أعمى نسبة 
%(, 79.8انتشار لمسموؾ العدواني، تمثمت في المستوى المنخفض الذي بمغت نسبتو  )

%(, وبمغت النسبة الكمية النتشػار 9.1واني المرتفع ونسبتو )يميو مستوى السموؾ العد
%( , وىي نسبة مرتفعة. وأظيرت النتائج تفّوؽ الطبلب في 49,75السػموؾ العدواني )

مسػتوى السػموؾ العدواني عمى الطالبات فضبل عف وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف 
دواني لدى أفراد عينة الدراسة ، مستويات التوافؽ النفسػي المدرسي ومستويات السموؾ الع

ووجود عبلقػة ارتباطيػة بػيف التوافؽ النفسي المدرسي والسموؾ العدواني، مما يعني أنو 
كمما زاد مستوى التوافػؽ النفسػي، انخفض مستوى السموؾ العدواني، وكمما قّؿ مستوى 

 .التوافؽ النفسي المدرسػي، ازداد مسػتوى السموؾ العدواني
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: وىي بعنوان: "أساليب التنشئة الوالدية وعالقتيا بالسـموك (0222)القططي, دراسة -2
 العدواني لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في محافظات جنوب غزة" .

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف بعض أساليب التنشئة الوالدية كمػا يػدركيا 
الجنسيف في إدراؾ أساليب التنشئة الوالدية األبناء وسموكيـ العدواني، ومعرفة الفروؽ بيف 

( فرد نصفيـ ذكور 500وفي مستوى السموؾ العدواني. وكانت عينة الدراسة مكّونة مف )
والنصػؼ اآلخر إناث، في مدارس وكالة الغوث بمحافظتي رفح وخانيونس، تراوحت أعمارىـ 

الدية , ومقياس مستوى ( عاما". استخدـ الباحث مقياس أساليب التنشئة الو 35 – 31بيف )
السموؾ العدواني مف إعداد الباحث. وكانت أىـ النتائج أف ىناؾ فروقا دالة إحصائيا في 
إدراؾ أساليب التنشئة الوالدية بػيف الذكور واإلناث, وكانت ىذه الفروؽ لصالح الذكور في 

معاممة األب،  أساليب التساىؿ وعدـ االتساؽ، لصالح اإلناث في أسموب التقييد بالنسبة الى
أما بالنسبة الى التنشئة فكانت الفروؽ دالّػة لصػالح الذكور في أسموب التساىؿ، لصالح 
اإلناث في أسموب التقبؿ واالستحواذ. ووجود فػروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى السموؾ 
 العدواني بيف الجنسيف لصالح الذكور، وتوجد عبلقة موجبػة بيف أسموب التساىؿ والسموؾ
العدواني وعبلقة دالة سالبة بيف أساليب االندماج االيجابي والتقبؿ والتقيد واالستحواذ وبيف 
السموؾ العدواني، وتوجد فروؽ دالة بيف مجموعات السموؾ العػدواني الثبلثة )منخفض , 

 متوسط , مرتفع( تعزى الختبلؼ أساليب التنشئة الوالدية لكؿ مف األب واألـ.
 

( : "مظاىر السموك العدواني لدى طمبة المـدارس الثانوية في 0222دراسة )الناصر,  -6
ىدفت ىذه الدراسة الى التعّرؼ عمى مظاىر السموؾ العدواني لدى طمبة ". دولة الكويت

( 3348( طالبًا وطالبة, )9185المدارس الثانوية في الكويت، وكانت العينة مكونة مف )
ة موّزعة بيف خمس محافظات تعميمية في دولة الكويت, واستخدـ ( طالب3917طالبًا ،  و)

مقياس السموؾ المضاد لممجتمع الذي اشتمؿ عمى ثمانية مجاالت )السرقة، والتخريب، 
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ورفض المحيط االجتماعي، والعدائية، وتوكيد الذات، وتدمير الذات، والوقاحة، واالستيتار 
وأظيرت النتائج أف ىناؾ فروقًا بيف الجنسيف  األكاديمي، والتيرب مف الكبار وتحاشييـ( .

 لصالح الذكور في ممارسة السموكيات المضادة لممجتمػع عمى ىػذه المجاالت .
(مركز الضبط وعالقتو بالسموك العدواني لدى طمبة الصف 0220دراسة) يعقوب،  -1

 العاشر األساسي في مدينة اربد في األردن
ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف مركز الضبط والسموؾ العدواني لدى طمبة 
الصؼ العاشر األساسي في مدينة اربد. اقتصرت الدراسة عؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي 

( 380( طالبًا وطالبة , منيـ )160في مدارس مديرية تربية اربد األولى , وتكونت العينة )
اناثا", تـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية.اعتمد الباحث مقياس السموؾ ( 380ذكورا" و)

, وقاـ الباحث باستخراج الصدؽ ,اذ استخدـ صدؽ  3995العدواني الذي اعده المخبلفي 
المحتوى والثبات بطريقة إعادة االختبار واالتساؽ الداخمي وفؽ معادلة الفا كرونباخ ولغرض 

احث الوسائؿ اإلحصائية )معامؿ ارتباط بيرسوف، وتحميؿ البيانات تحميؿ النتائج استخدـ الب
 (.spssعف طريؽ برنامج التحميؿ االحصائي

( السموك العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة في مدينة 0222دراسة) الشمري،  -1 
 بغداد

 ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى درجة السموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة ,
والتعرؼ عمى الفروؽ في درجات السموؾ العدواني تبعًا لممتغيرات االتية: الجنس )ذكور، 
واناث( التحصيؿ الدراسي لموالديف، والدخؿ الشيري ألسر الطمبة. اعدت الباحثة مقياس 
السموؾ العدواني , وبعد استخراج الصدؽ )الظاىري ( توصمت الباحثة الى النتائج االتية: 

في مدينة  اط السموؾ العدواني لدى الطبلب والطالبات بالمرحمة المتوسطةتختمؼ بعض أنم
. 3بغداد باختبلؼ متغيرات )الجنس، والصؼ الدراسي(,اذ وجدت فروؽ دالة عند مستوى 

 عمى بعد القساوة لصالح الذكور. واإلناثالمجموعتيف مف الذكور  أفرادبيف متوسطات 
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واني وعالقتو بأساليب المعاممة الوالدية لدى ("السموك العد0222دراسة) الحميدي،  -9
 عينة من طمبة المرحمة اإلعدادية بدولة قطر"

ىدؼ البحث الى التعرؼ عمى العبلقة بيف السموؾ العدواني وأساليب المعاممة الوالدية لدى 
طمبة المرحمة اإلعدادية بدولة قطر، أجريت الدراسة عمى عينة مف طبلب وطالبات المرحمة 

( طالبًا وطالبة, اختيروا بطريقة عشوائية ممف ينتموف الى 814ية بدولة قطر قواميا )اإلعداد
( عاما". قامت الباحثة بإعداد اداتي البحث 35-31الجنسية القطرية , وتتراوح أعمارىـ بيف )

: مقياس السموؾ العدواني، ومقياس أساليب المعاممة الوالدية ولغرض تحميؿ النتائج 
الوسائؿ اإلحصائية )التحميؿ العاممي، ومعامبلت االرتباط، وتحميؿ  استخدمت الباحثة

 التبايف، واالختبار التائي(.
(نمو االحكام الخمقية وعالقتو بالسموك العدواني لدى عينة  0222دراسة )عريشي،  -72

من نزالء مؤسسة التربية النموذجية والتعميم العام في مرحمة المراىقة بمنطقة مكة 
 المكرمة.

دفت الدراسة الى الكشؼ عف نمو االحكاـ الخمقية وعبلقتو بالسموؾ العدواني. اقتصرت ى
( طالبًا مف طبلب التعميـ العاـ الذيف 80( لقيطًا و)16طالبًا منيـ ) 336العينة عمى 

( عامًا، التي تمثؿ 90-35يتمتعوف بالعيش مع اسرىـ الذيف يقعوف في الفئة العمرية مف )
والمرحمة الثانوية بمنطقة مكة المكرمة . استخدـ الباحث مقياس السموؾ المرحمة المتوسطة 

, واستخراج  3999عاـ  m. perryومارس بيري  A.Bussالعدواني الذي اعده ارنولد بص 
الصدؽ العاممي، صدؽ المحكميف, وتـ حساب ثبات االختبار بثبلث طرائؽ ىي التجزئة 

عادة االختبار. ولغرض تحميؿ النتائج النصفية , واالتساؽ الداخمي بمعادلة الفا كرونباخ، وا 
(, واختبار ماف ونتي، ومعامؿ ارتباط t- testاستخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية )اختبار 

 بيرسوف(.
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( : وىي بعنوان "التوافق النفسي المدرسي وعالقتـو بالسـموك 0222دراسة الطيار ) -77
 ". بمحافظة غزةالعدواني لدى طمبة المرحمة الثانوية 

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العوامؿ االجتماعية المؤدية لمعنؼ لدى طبلب 
المرحمة الثانوية. استخدـ الباحث في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي، وطّبؽ استبانة 
عمى عينة مػف طبلب المرحمة الثانوية بمدارس شرؽ الرياض، اذ تكّونت عينة الدراسة مػف 

ردًا ، وشممت سبعة محاور لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عف تساؤالتيا ، كما ( فػ96)
طّبؽ الباحث استمارة المقابمة الشخصية عف"العوامؿ االجتماعية المؤدية لمعنؼ لدى طبلب 
المرحمة الثانوية "عمى عينة مف المدراء والوكبلء والمعمميف والمرشديف الطبلب في المدارس 

ؿ البحػث إلػى مجموعة مف النتائج، مف أىميا: أفاد الطبلب بوجود أنماط انفسيا . لقد توصّ 
سائدة نوعًا ما في العنؼ المدرسي وأبرزىا "الصراخ ورفع الصوت" , وأفاد المدراء والوكبلء 
والمعمموف والمرشدوف بأنماط العنؼ األكثر شيوعًا بيف الطبلب "الجدؿ الكبلمي الذي يؤدي 

ى الطبلب بوجود دور متوسط لمتنشئة األسرية في العنؼ المدرسي، إلى العنؼ" . وقد أدل
وأىميا "انعداـ الرقابة الوالدية". وأدلػى المػدراء والوكبلء والمعمموف والمرشدوف بأىـ دور 
لمتنشئة األسرية في العنؼ المدرسي وىو "عدـ اىتماـ األسرة بالتربية" . وقد أفاد الطبلب 

القتصادي لؤلسرة في العنػؼ المدرسي، وفي مقدمتو "الفوارؽ بوجود دور متوسط لممستوى ا
االقتصادية والمعيشية بيف طبلب المػدارس". وأفػاد المػدراء والوكبلء والمعمموف والمرشدوف 
بأىـ دور لممستوى االقتصادي لؤلسرة في العنؼ المدرسي كاف يتمثؿ "بارتفاع العنؼ عند 

 الدخؿ لعدـ مباالتو بما يحػدث ليـ" .األطفاؿ الذيف ينتموف إلى اسر قميمة 
( : وىي بعنوان : "التقدير االجتماعي والسموك العدواني 0222دراسة ) بو شاللق,  -70

 ". لدى المراىق
ىدفت إلى دراسة العبلقة بيف عدـ إشباع الحاجة إلى التقدير االجتماعي وظيور 

ىؽ ومراىقة، ممف صنفوا بأنيـ ( مرا900السموؾ العدواني لدى المراىؽ. تكونت العينة مف )
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سنة.  37  -31عاصمة جنوب الجزائر، وتتراوح أعمارىـ بيف  –عدوانيوف مف مدينة ورقمة 
 :واستخدـ مقياس العيسوي لتحديد العدواف، وكانت النتائج عمى النحو اآلتي

وجود ارتباط ايجابي داؿ إحصائيا" بيف عدـ إشباع الحاجة إلى التقدير االجتماعي   
سموؾ العدواني لدى أفراد العينة مف المراىقيف العدوانييف، ووجود ارتباط ايجابي بيف عدـ وال

إشباع الحاجة إلى التقدير االجتماعي والسموؾ العدواني لدى المراىقات العدوانيات ، ووجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية في السموؾ العدواني بيف المراىقات والمراىقيف غير المشبعات 

 إلى التقدير االجتماعي، وبينت الدراسة أف الذكور أكثر عدوانا" مف اإلناث . لحاجتيـ
    دراسات أجنبيةثانيا: 

 "دور السموك العدواني المبكر في تكرار الجنوح"( (Hakan,1989ـ دراسة ىاكان7
ىدفت الدراسة إلى وصؼ ومعرفة العبلقػة بػيف السػموؾ العػدواني فػي مرحمػة عمريػة مبكػرة مػف 
عمر المدرسػة والنشػاطات الجنحيػة البلحقػة . تػـ اختيػار العينػة بطريقػة عشػوائية مػف المجتمػع 

مراىقػػػات، وكانػػػت  530مراىقػػػا و 537مراىقػػػًا ومراىقػػػًة,  3790السػػػويدي وبمػػػغ عػػػدد أفرادىػػػا 
 96إلػػى  30اذ تػػـ متابعػػة الطمبػػة مػػف الطفولػػة المتػػأخرة وحتػػى البمػػوغ أي مػػف )الدراسػػة طوليػػة 

عامػػًا( ،األداة التػػي اسػػتخدميا الباحػػث كانػػت تقػػديرات المعمػػـ فػػي قيػػاس السػػموؾ العػػدواني لػػدى 
( عامًا وأف الجنحة التي تعػرؼ عمػى أنيػا انتيػاؾ مسػجؿ لمقػانوف 31ػ 30الفئات العمرية مف )

عامػػًا .تشػػير النتػػائج التػػي توصػػؿ إلييػػا الباحػػث إلػػى وجػػود عبلقػػة  96تػػـ تغطيتيػػا إلػػى عمػػر 
( عامػػًا وجنػػوح الكبػػار 31ػػػ 30ارتباطيػػة قويػػة بػػيف السػػموؾ العػػدواني لػػدى الفئػػات العمريػػة مػػف )

لدى الفتياف فضبل عف أف أكثر الجػانحيف ىػـ مػف الفتيػاف الػذيف يعػانوف مػف السػموؾ العػدواني 
العدائيػة المرتفعػة سػمة لمفتيػاف الػذيف ارتكبػوا الحقػًا جػرائـ  في وقت مبكر ، وقد كانت معػدالت

عنػػػؼ وتخريػػػب لمممكيػػػة العامػػػة ، لػػػـ يكػػػف لمسػػػموؾ العػػػدواني مؤشػػػر تنبػػػؤي لمجريمػػػة البلحقػػػة 
عامًا ،وأشػارت النتػائج أيضػًا الػى أف العبلقػة بػيف  31بالنسبة الى الفتيات لحيف بموغيف عمر 

 قمة عػػػػػػػػف الػػػػػػػػذكاء والتربيػػػػػػػػة العائميػػػػػػػػة.العدائيػػػػػػػػة والجريمػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى حػػػػػػػػٍد كبيػػػػػػػػر مسػػػػػػػػت
Hakan,1989,P:710-718) ) 
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("العالقـة بـين الضـغوط النفسـية والفسـمجية ،والسـموك (Felson,1992ـ دراسة فيمسون 0
 العدواني المفظي "

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الضػغوط النفسػية والسػموؾ العػدواني. اقتصػرت العينػة   
فػػي مقػػاطعتي ألبػػاني  3886( عامػػًا وبمػػغ عػػددىـ 39ػػػ 37عمػػى عينػػة تقػػع فػػي الفئػػة العمريػػة )

ونيويػػػورؾ، األداة التػػػي اسػػػتخدميا الباحػػػث ىػػػي مقػػػاييس التقريػػػر الذاتي،والوسػػػيمة اإلحصػػػائية 
تحميػؿ البيانػات ىػي معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف . أظيػرت النتػائج أف ىنػاؾ عبلقػة المستخدمة في 

بػػيف الضػػغوط النفسػػية والعمػػر والسػػموؾ العػػدواني والتػػي أكػػدت أف العمػػر األكثػػر عدوانيػػة ىػػو 
 (13،ص9001سنة .)الشمري، 37سنة  31سنة ثـ 35عمر 

  ,Garrido, Taussig), دراسة جريدو، وتوسنج، وكميان، و رافيـف -2
(Culhane : &Raviv, 2001  المشكالت التي تتوسط ما بين شدة التعسـف "

 الجسـدي الواقع عمى اليافعين والسموك العدواني لدييم
ىدفت الدراسة إلى فحص العبلقة التي تتوسط شّدة االنتياؾ الجسدي الػذي يتعّرض لو   

-11 مف اليافعيف مف سف  940اليافعوف وسموكيـ العدواني اذ أخضعت عينة مقدارىا  
 34سنة, والذيف سجمت إساءات وانتياكات بحقيـ فضبل عف مّقدمي الرعاية ليـ لمدة 9

لناتجة عف تحميؿ االرتباط الثنائي بأف مقّدمي الرعاية واليػافعيف شيرًا. أظيرت نتائج الدراسة ا
لدييـ مشكبلت في االنتباه , وىذه التصّرفات تتوسط العبلقة بيف شّدة االنتياكات والسموؾ 
العدواني , وىذه االرتباطات كانت ذات داللة إحصائية حتى بعد القياـ بضبط بعض 

ومتغيرات أخرى مثؿ شّدة بعض أنواع سوء المعاممة  متغيرات الدراسة مثؿ الجنس , والعمر,
الدراسة أيضًا مناقشة تأثير االنتياكات الجسدية التي يتعرض ليا عينة  في األخرى. ولقد تـ

 الدراسة فضبل عف بعض النتائج المتعمقة بالسموؾ العدواني التي يظيرىا ىؤالء اليافعوف .
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 :   مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة
ال توجػػد دراسػػة عربيػػة او محميػػة فيمػػا يخػػص فػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ بفػػؾ االرتبػػاط االخبلقػػي : . أ

فػػي ضػػوء مػػا تقػػدـ مػػف اسػػتعراض لمدراسػػات االرتبػػاط االخبلقػػي, فقػػط دراسػػات اجنبيػػة .
 السابقة نوضحيا ضمف المحاور اآلتية:

,    (التعرؼ عمى المسببات لفػؾ االرتبػاط االخبلقػي  : ىدفت دراسة ) ديتريت االىداؼ -3 
(الى تقػويـ تػأثير التعػاطؼ عمػى االرتبػاط بػيف سػموؾ 9031ونتائجو, وىدفت دراسة )زيمدماف ,

 التعرؼ عمى :ىدفتالتنمر عند المراىقيف وفؾ االرتباط االخبلقي . اما الدراسة الحالية 
 ادية .فؾ االرتباط االخبلقي لدى طمبة المرحمة االعد 
 . السموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة االعدادية 
  بيف فؾ االرتباط االخبلقي والسموؾ العدواني .االرتباطية العبلقة 
  الفروؽ في العبلقة االرتباطية بيف فؾ االرتباط االخبلقػي والسػموؾ العػدواني حسػب

 تغير الجنس ) ذكور ، اناث ( . 
طالػب فػي المرحمػة الجامعيػة لمتخصصػات  107العينة : بمغت عينة دراسة ديترويػت , -9

طالػػب وطالبػة (فػػي المرحمػػة  676) 9031التجاريػة والتربويػػة ,وبمغػت دراسػػة زيمػدماف ,
 السابعة والثامنة مف المدارس المتوسطة , 

( طالػػػػب وطالبػػػػة  400وبمغػػػػت عينػػػػة البحػػػػث االساسػػػػية فػػػػي الدراسػػػػة الحاليػػػػة )       
 طالبة لطمبة الرابع االعدادي. 900طالب و 900وبواقع 

( والمأخوذة مػف 9003األدوات: تبنت الباحثة مقياس فؾ االرتباط االخبلقي لػ )باندورا,-2
ثػػػػة بػػػػدائؿ )اوافػػػػؽ, فقػػػػرة بأربعػػػػة مجػػػػاالت وبثبل 19(.والمتكػػػػوف مػػػػف 9034)زيمػػػػدماف ,

 .( عمى التوالي3,  9,  1متردد, ارفض( وبأوزاف )
 :ب ـ فيما يتعمق بالسموك العدواني 

لقػػد اتفقػػت الدراسػػات السػػابقة فػػي بعػػض اىػػدافيا واختمفػػت فػػي الػػبعض االخػػر ,  :االىػػداؼ ػػػػ 3
ىػدفت بعػػض الدراسػات إلػػى قيػػاس درجػة السػػموؾ العػدواني والتعػػرؼ عمػػى الفػروؽ فػػي السػػموؾ 
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( ودراسػػػػة 9001العػػػػدواني عنػػػػد المػػػػراىقيف تبعػػػػًا لمتغيػػػػري الجػػػػنس والعمػػػػر كدراسػػػػة) الشػػػػمري،
( أما أغمب الدراسات فقد ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقػة بػيف السػموؾ العػدواني 3996)الحمو،

( والتػػي ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى عبلقػػة السػػموؾ 3996ومتغيػػرات أخػػرى كدراسػػة )الحسػػيف ،
( والتػػي ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة 3996ة و)دراسػػة الحمػػو،العػػدواني بأنمػػاط الشخصػػي

, الػػػػى تحديػػػػد اسػػػػاليب 3998دراسػػػػة الغربػػػػاوي   بػػػػيف السػػػػموؾ العػػػػدواني والضػػػػغوط النفسػػػػية ،
وىػػػػػػػػػػػػػػػػدفت المعاممػػػػػػػػػػػػػػػػة الوالديػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػػػؤدي الػػػػػػػػػػػػػػػػى زيػػػػػػػػػػػػػػػػادة السػػػػػػػػػػػػػػػػموؾ العػػػػػػػػػػػػػػػػدواني, 

موؾ العػػػدواني ( إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى العبلقػػػة بػػػيف السػػػFelson,1992()3996دراسػػػتي)الحمو،
,التعػػػػرؼ الػػػػى اكثػػػػر مسػػػػتويات التوافػػػػؽ  9000, وىػػػػدفت دراسػػػػة الطويػػػػؿ ,والضػػػػغوط النفسػػػػية

, 9000النفسػػي المدرسػػي ومسػػتويات السػػموؾ العػػدواني بػػيف الطمبػػة , وىػػدفت دراسػػة القططػػي 
معرفػػة العبلقػػػة بػػػيف بعػػض اسػػػاليب التنشػػػئة الوالديػػة كمػػػا يػػػدركيا االبنػػاء وسػػػموكيـ العػػػدواني , 

, التعػػػرؼ الػػػى مظػػػاىر السػػػموؾ العػػػدواني لػػػدى طمبػػػة المػػػدارس 9000دراسػػػة الناصػػػر,وىػػػدفت 
( إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى العبلقػػػة بػػػيف السػػػموؾ العػػػدواني 9009وىػػػدفت دراسػػػة) يعقػػػوب،الثانويػػػة , 

( إلػى التعػرؼ عمػى عبلقػة السػموؾ العػدواني 9004ومركز الضبط ،وىػدفت دراسػة )الحميػدي،
( إلػػى التعػػرؼ عمػػى عبلقػػة نمػػو 9005ت دراسػػة )عريشػػي،بأسػػاليب المعاممػػة الػػو الديػػة وىػػدف

, التعػػػػرؼ الػػػػى العوامػػػػػؿ 9005, وىػػػػدفت دراسػػػػة الطيػػػػػاراألحكػػػػاـ الخمقيػػػػة بالسػػػػموؾ العػػػػػدواني
, 9006,  وىػػدفت دراسػػة ابػػو شػػبللؽ،االجتماعيػػة المؤديػػة لمعنػػؼ لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة 

وىػػدفت العبلقػػة بػػيف عػػدـ اشػػباع الحاجػػة الػػى التقػػدير االجتمػػاعي وظيػػور السػػموؾ العػػدواني , 
( إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى عبلقػػػػة السػػػػموؾ العػػػػدواني بتقػػػػدير الػػػػذات وتوكيػػػػد 9007دراسػػػػة )خميػػػػؿ ،

واني ( إلػػػػى معرفػػػػة العبلقػػػػة بػػػػيف السػػػػموؾ العػػػػدHakan,1989ات بينمػػػػا ىػػػػدفت دراسػػػػة )3الػػػػذ
التعػػػرؼ عمػػػى العبلقػػػة بػػػيف  (9008فػػػي المسػػػتقبؿ , وىػػػدفت دراسػػػة) لطفػػػي ,المبكػػػر والجنػػػوح 

 .واني لدى طمبة المرحمة االعداديةالعزلة االجتماعية والسموؾ العد
ػػػػ 336تبػػػايف حجػػػـ العينػػػات بمػػػا يتناسػػػب ومجتمػػػع الدراسػػػة ، وقػػػد تراوحػػػت بػػػيف) :العينـــة ــــــ 0

نػػػاث عػػػدا دراسػػػة )عريشػػػي ،3790 ( 9005( وكانػػػت اغمػػػب الدراسػػػات عينتيػػػا تضػػػـ ذكػػػورًا وا 
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نمػػػا Felson,1992كانػػػت مقتصػػػرة عمػػػى الػػػذكور فقػػػط أمػػػا دراسػػػة) ( لػػػـ تػػػذكر العينػػػة كعػػػدد وا 
( عامػػًا. وكانػػت عينػػة أغمػػب الدراسػػات مػػف  39ػػػ 39ذكػػرت الفئػػات العمريػػة حيػػث تتػػراوح مػػف) 

 طبلب المرحمة الثانوية )المتوسطة واإلعدادية (.
 

( طالبػًا وطالبػة مػف طمبػة المرحمػة اإلعداديػة لمصػؼ 400أما الدراسة الحالية فقد بمغ حجػـ العينػة )
 الرابع االعدادي .

ـــ 2 اسػػتخدمت الدراسػػات السػػابقة أدوات مختمفػػة لتحقيػػؽ اىػػدافيا بعضػػيا اسػػتخدمت : االدواتـ
( ودراسػػػة )الحمػػػو 3996( ودراسػػػة )الحسػػػيف ، 9009مقػػػاييس جػػػاىزة مثػػػؿ دراسػػػة )يعقػػػوب، 

بينمػػػػا قامػػػػت دراسػػػػات (  9006ودراس )ابػػػػو شػػػػبللؽ ,(  9005( ودراسػػػػة )عريشػػػػي ،3996،
 )خميػػػؿ ،(ودراسػػػة 9000القططي)دراسػػػةأخػػػرى ببنػػػاء مقػػػاييس لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ دراسػػػتيا مثػػػؿ 

 .( 9008)لطفي, ودراسة  ( 9004( ودراسة ) ألحميدي ،9001( ودراسة )ألشمري ،9007
فقػرة بثبلثػة  (40)( والمتكػوف مػف 9001اما الدراسػة الحاليػة اسػتخدمت الباحثػة مقيػاس ) الشػمري ,

 ( عمى التوالي  3, 9, 1اف )وبأوز , ال تنطبؽ عمي( بؽ عمي دائما , تنطبؽ عمي احيانابدائؿ )تنط
. أىػدافيامختمفػة بػاختبلؼ  إحصائية: استخدمت الدراسات السابقة وسائؿ  إحصائيةالوسائل االــ 2
فقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة  spss اإلحصػػائيةفػػي الدراسػػة الحاليػػة فقػػد اسػػتخدمت الباحػػث الحقيبػػة  إمػػا

 الفاكرونباخ.  ومعادلةمعامؿ ارتباط بيرسوف , واالختبار التائي لعينة واحدة ,ولعينتيف مستقمتيف , 
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جراءاته       الفصؿ الثالث         - 47 - منهجية البحث وا 
جراءاته، بدأ بوصؼ      تسعى الباحثة في الفصؿ الثالث إلى عرض منهجية البحث وا 

المتطمبات األساسية التي استندت إليها المجتمع وعينة البحث، والخطوات المتبعة في تحقيؽ 
في تبني ومقياس فؾ االرتباط األخالقي، و مقياس السموؾ العدواني، واستخراج الخصائص 
السايكومترية المالئمة لممقياسيف، فضال عف تحديد الوسائؿ اإلحصائية المناسبة المستخدمة 

 في تحميؿ البيانات.
 أوال" : منهجية البحث: 
اعتمدت الباحثة منهج البحث الوصفي ,والدراسات االرتباطية ، كونه أكثر المناهج مالءمة   

في دراسة العالقات االرتباطية بيف المتغيرات، اذ يعممعمى دراسة الظاهرة كما هي في الواقع، 
ويهتـ بوصفها وصفا دقيقا، ويعبرعنها تعبيرا بصورة كمية وكيفية وتحديد العالقات بيف 

 (. 407, ص 0222)ممحـ , أخرى، أو بينها وبيف ظاهرة عناصرها
 ثانيا: مجتمع البحث

اف مجتمع البحث هو المجموعة الكمية ذات العناصر الكمية التي يسعى الباحث دراستها   
. وعميه (۲۵۹: ۲۹۹۱واعماـ عميها النتائج ذات العالقة بالمشكمة عميها )عودة وممكاوي، 

/الصؼ الرابع لمدراسة الصباحية في مركز اإلعداديةرس حدد مجتمع البحث بطمبة المدا
( طالبا وطالبة، إذ 7744، البالغ عددهـ )(۱1۲2 - ۱1۲2مدينة الديوانية، لمعاـ الدراسي )
مف حجـ المجتمع، ( %47طالبا وطالبة بنسبة بمغت )( 222۱بمغ عدد طمبة الفرع العممي )

%(، أما بالنسبة الى 14وطالبة بنسبة ) ( طالبا714في حيف بمغ عدد طمبة الفرع األدبي )
%( 46طالبا ونسبة اإلناث )( ۲۵2۹بواقع )( 2۵%متغير الجنس فقد بمغت نسبة الذكور )

( يوضح مجتمع البحث الكمي، مف حيث المدارس موزعة 1طالبة، وجدوؿ )( ۱۹12بواقع )
 بحسب التخصص والجنس.

 
 



جراءاته       الفصؿ الثالث         - 46 - منهجية البحث وا 
 (1جدول )

 مجتمع البحث موزعة المدارس بحسب التخصص والجنس 
 المجموع التخصص مدارس البنين المجموع التخصص مدارس البنات ت

 انساني عممي أنساني عممي
 44 41 44 الجمهورية إعدادية 144 42 164 صنعاء إعدادية 1
 172 - 172 ابف النفيس إعدادية 140 - 140 العروبة إعدادية 2
 44 - 44 تراب أبي إعدادية 046 44 004 دمشؽ إعدادية 3
 142 62 112 الجواهري إعدادية 141 - 141 قتيبة إعدادية 4
 114 72 44 الثقميف إعدادية 014 42 164 الطميعة إعدادية 5
 141 - 141 الزيتوف إعدادية 076 42 146 ميسموف إعدادية 6
 166 - 166 التفوؽ إعدادية 144 77 177 الرباب إعدادية 7
 144 - 144 الغدير إعدادية 144 04 146 الفردوس إعدادية 8
 120 14 46 الديوانية إعدادية 114 47 47 الديوانية إعدادية 9
 024 - 024 المركزية اإلعدادية 072 47 024 الحوراء إعدادية 11
 124 42 74 الكرامة إعدادية 144 47 176 النور إعدادية 11
 102 - 102 المتميزيفثانوية  44 72 74 السرور إعدادية 12
     170 42 110 الكوثر إعدادية 13
     101 72 41 ثانوية بمقيس 14
     11 07 44 ثانوية الفاضالت 15
     47 01 64 ثانوية السنبمة 16
ثانوية الجنائف  17

 المعمقة
44 - 44     

     121 - 121 ثانوية المتميزات 18
 1644 144 1441 المجموع 0424 614 0441 المجموع

  7744   المجموع الكمي

( بموجب كتاب 2118-2117*تم الحصول عمى أعداد طمبة المدارس لمعام الدراسي )
 (1تسهيل مهمة الى مديرية تربية القادسية شعبة التخطيط . ممحق)
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 ثالثا": عينة البحث.
الباحثة بسحب عينتها، عمى وفؽ طرائؽ منهجية  بعد أف تـ تحديد مجتمع البحث قامت  

وعممية، يمكف لها أف تمثؿ المجتمع تمثيال مناسبة. وحتى تكوف العينة ممثمة لمجتمعها، 
عمدت الباحثة إلى اختيار عينتها بالطريقة الطبقية العشوائية، ذات األسموب المتساوي، وبمغ 

%(، اذ تـ سحبها عشوائية مف 4( طالب وطالبة مف مجتمع البحث بنسبة )722حجمها )
( ۱11طالب ، و)( ۱11( مدارس إناث، بواقع )7( مدارس ذكور و)7مدارس منها )( 2)

 يوضح تفاصيالت عينة البحث األساسية.( ۱طالبة، وجدوؿ )
 (2جدول )

 عينة البحث األساسية موزعة بحسب الجنس.

 العينة الذكورمدارس  العينة اإلناثمدارس  ت
 62 الجمهورية إعدادية 62 دمشؽ إعدادية 1
 62 الثقميف إعدادية 62 ميسموف إعدادية 2
 62 الجواهريإعدادية  62 الديوانية إعدادية 3
 62 الديوانية إعدادية 62 الفردوس إعدادية 4

 211 المجموع 211 المجموع
 411 المجموع الكمي

 
 رابعا": أداتا البحث

لغػػػػرض تحقيػػػػؽ أهػػػػداؼ البحػػػػث البػػػػد مػػػػف وجػػػػود أداتػػػػيف يتػػػػوفر فيهمػػػػا الصػػػػدؽ والثبػػػػات      
وتعػػد أداتػػا البحػػث طريقػػة موضػػوعية ومقننػػة لقيػػاس المتغيػػريف البحػػث , وأف اختيػػار والتمييػػز, 

 .((Anastasi,1976:P15األداة يكوف لها أهمية في معرفة الخصائص التي يراد قياسها



جراءاته       الفصؿ الثالث         - 44 - منهجية البحث وا 
كػػػؿ أداس  سػػػوؼ يقػػػـو الباحثػػػة فػػػي استعراضػػػها عمػػػى النحػػػو فػػػاف الخطػػػوات الخاصػػػة فػػػي 

 التالي:
 أوال: مقياس فك االرتباط األخالقي : 

بعػػػد أف اطمػػػع الباحثػػػة عمػػػى الدراسػػػات السػػػابقة األجنبيػػػة ذات العالقػػػة فػػػي موضػػػوع البحػػػث   
وأهدافػػػه ولعػػػدـ وجػػػػود أداة مناسػػػبة لقيػػػػاس فػػػؾ االرتبػػػاط األخالقػػػػي  بشػػػكؿ عػػػػاـ ولػػػدى طمبػػػػة 
اإلعدادية لجات الباحث إلى مراسمة مكتبات أجنبية, وبذلؾ حصؿ الباحثة عمػى كتػب وبحػوث 
تناولػػػػػػت فػػػػػػؾ االرتبػػػػػػاط األخالقػػػػػػي. وحصػػػػػػؿ الباحثػػػػػػة عمػػػػػػى مقيػػػػػػاس مناسػػػػػػب لفػػػػػػؾ االرتبػػػػػػاط 

 (Amy( لمباحثػة)Marian University( مػف جامعػة )MoralDisengagementاألخالقي)
بانػه العمميػة لفػؾ االرتبػاط األخالقػي:   Bandura(2001والػذي تبنػا تعريػؼ ونظريػة بانػدورا)

ذاتيػػػػػػة التنظػػػػػػيـ والتػػػػػػي يػػػػػػتـ فيهػػػػػػا فصػػػػػػؿ السػػػػػػيطرة األخالقيػػػػػػة عػػػػػػف السػػػػػػموؾ القابػػػػػػؿ لالنتقػػػػػػاد 
(.  ويشمؿ مجاالت أربعة وهي:p2771 ، .(Bandura:2001والمـو

 المجال األول: المجال السموكي "حيز السموك"
خالقيػة، يتحػوؿ السػموؾ الضػار الػى سػموؾ حسػف ، وهػذا أف في المجاؿ السموكي لػررادة األ  

التحػػوؿ يتطمػػػب أكثػػػر مػػػف مكيػػدة إلقنػػػاع الػػػذات لتقػػػديس الوسػػائؿ المؤذيػػػة المسػػػتخدمة لتحقيػػػؽ 
غايػػػات ذات قيمػػػػة، وليعطػػػػي شػػػػرعية إضػػػافية لهػػػػذس الغايػػػػات وذلػػػػؾ عػػػف طريػػػػؽ تبرئػػػػة الػػػػذات 

خفائها في لغة منمقة او ممتوية) )التبرير المجػاؿ الليػات التيػة(. ويشمؿ هػذا wood,2014وا 
 .  (المقارنة المالئمة ,المغة التمطيفية األخالقي,

 المجال الثاني )حيز اإلرادة(:
إزاحة المسؤولية, نشر او توزيع المسؤولية.  :)وهو يحجب المسؤولية الشخصية وهو يشمؿ

Stanley& Milgram 1974)                                                           
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 المجال الثالث "حيز النتيجة": 

يتمثؿ في إساءة تمثيؿ العواقب المؤذية لسموؾ ما هو يشمؿ التغاضي , التشويه ,      
نكار التاثيرات المؤذية أو إهماؿ العواقب النتائج( عف طريؽ تبرير السموؾ السمبي بإضفاء  وا 
هماؿ نتائجه السيئة. وتعمؿ هذس الطرائؽ لفؾ ضبط االرتباط  صبغة إيجابية عمى السموؾ وا 
األخالقي عف طريؽ تقميؿ، تغاضي ومعارضة التاثيرات الضارة ألعماؿ الفرد , فعندما 
يمارس الناس النشاطات التي تؤذي الخريف، فانهـ يتجنبوف مواجهة الضرر الذي سببوس او 

نهـ يميموف بوجه خاص لمتقميؿ مف األذى الذي سببوس عندما يعمموف وحدهـ التقميؿ منه. إذ أ
                  (maynatt and Herman, 1975)وتجنب المسؤولية بسهولة.        

                                                     
 المجال الرابع  "حيز الضحية": 

ؽ الضرر المؤذي اتجاس ااألخالقي مف اجؿ الح ممارسة فؾ االرتباطوهو عممية    
 .(Bandura, 2001 )ويشمؿ )التجرد مف اإلنسانية, ألقاء المـو عمى الضحية( ,الضحايا
فقرة مصاغة بصورة عبارات تقريرية , وأماـ كؿ فقرة ثالثة بدائؿ ( 2۱يتكوف مف ) والمقياس

  .( عمى التوالي 1,  0, 4آالتية ) هي )أوافؽ , ال اوافؽ وال ارفض , ارفض (، تعتمد األوزاف
 ترجمة المقياس فك االرتباط األخالقي:خامسا: 

ولقد قاـ الباحثة في عدة خطوات في ترجمة المقياس إلػى المغػة العربيػة, سػوؼ تػذكر الحقنػا    
 .  (4)(0ضمف إجراءات صدؽ المقياس كما في الممحؽ رقـ )

 صالحية فقرات المقياس:: سادسا 
لغرض التحقؽ مف مدى في صالح فقرات المقياس وبدائمه ومعرفة مدى مناسبته لعينة     

( محكميف  مف األساتذة المختصيف في العمـو التربوية 12البحث , عرض المقياس عمى )
( يوضح ذلؾ. وبعد تحميؿ آرائهـ وفقا لمنسبة المئوية،وقد اعتمدت 4والنفسية، وممحؽ )

وؽ مف أراء المحكميف معيارًا لمداللة عمى الصدؽ الظاهري % فما ف42الباحثة نسبة 
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( تعد الفقرة مقبولة, إذ أشار بمـو انه اذا 12( محكميف مف مجموع )4لممقياس , فاذا وافؽ )

%( أو أكثر يمكف الشعور باالرتياح مف حيث  الصدؽ 46حصؿ مقياس عمى نسبة اتفاؽ )
مقبولة مع  ياس فؾ االرتباط األخالقي( . واتضح أف جميع فقرات مق104, ص1444)بمـو 

, وعدـ صالح البدائؿ باتفاؽ جميع المحكميف وأصبحت البدائؿ بالنحو بعض التعديالت
 ,(6( وممحؽ)7ممحؽ)(،1, 0,  4التي: )موافؽ ، متردد ، غير موافؽ ( وتاخذ األوزاف )

تبيف اف قيمة مربع ( يوضح النسبة المئوية المقبولة لكؿ فقرة مف المقياس, وقد 4وجدوؿ )
( عند مستوى داللة 4,47كاي المحسوبة لجميع الفقرات اكبر مف القيمة الجد ولية  البالغة )

 (.1( بدرجة حرية )2,26)
 (3جدول )

 آراء المحكمين بمدى صالح فقرات فك االرتباط األخالقي .

النسبة  آراء المحكمين الفقرات أرقام المجاالت 
 المئوية

مستوى 
 غير الموافقين الموافقون الداللة

الحيز  
 السموكي

 دالة 111% - 11 7،6،4،2،1

 دالة 91% 1 9 11،11،9،5  
 دالة 91% 1 9 12, 8, 3  
التبرير  

 األخالقي
 دالة 111% - 11 17،16،15،14،13

 دالة 91% 1 9 18،19،21  
 دالة %111 - 11 24،23،22،21 النتيجة 
 دالة %111 - 11 31،29،28،27 الضحية 
 دالة 91% 1 9 32،31،26،25  
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 التجربة االستطالعية:: سابعا
قامػت الباحثػػة فػػي أجػػراء التجربػة االسػػتطالعية مػػف اجػػؿ التاكػػد مػف فهػػـ فقػػرات المقيػػاس مػػف    

قبػػػػؿ المسػػػػتجيبيف,  ووضػػػػوح التعميمػػػػات الػػػػواردة فػػػػي المقيػػػػاس ومعرفػػػػة الوقػػػػت الػػػػذي يسػػػػتغرقه 
المسػػتجيب فػػي اإلجابػػة, وتػػـ أعػػداد التعميمػػات باسػػموب واضػػح وسػػهؿ الفهػػـ بحيػػث يتناسػػب مػػع 

, وشػػػممت هػػػذا المعمومػػػات كيػػػؼ يقػػـو المسػػػتجيب فػػػي اإلجابػػػة عمػػػى فقػػػرات مسػػتوى المسػػػتجيبيف
المقياس, واختيار البدائؿ الذي يتناسب مع اإلجابة التي يختارها المستجيب, وأف تشػمؿ اإلجابػة 
جميػػػع فقػػػرات المقيػػػاس وتكػػػوف فػػػي دقػػػة عمميػػػة متناهيػػػة, وقػػػاـ الباحػػػث فػػػي إخفػػػاء الهػػػدؼ مػػػف 

جيب عنػػػد اإلجابػػػة عمػػػى فقػػػرات المقيػػػاس, وتػػػـ وضػػػع مثػػػاؿ االختبػػػار مػػػف اجػػػؿ ال يتػػػاثر المسػػػت
توضيحي عمى كيػؼ يػتـ اإلجابػة عمػى فقػرات المقيػاس واختيػار البػديؿ المناسػبة, وتمػت اإلشػارة 

وتػػػـ  حتػػػاج مػػػف المسػػػتجيب أف يػػػذكر االسػػػـ أف المقيػػػاس معػػػد مػػػف اجػػػؿ البحػػػث العممػػػي, وال ي
( أنثػى 42( طالػب وطالبػة بواقػع )62التطبيؽ المقياس عمػى عينػة عشػوائية والتػي تكونػت مػف )

( ذكر مف طمبػة المراحػؿ اإلعداديػة فػي مػدارس مدينػة القادسػية, وأظهػرت نتػائج التجربػة 42و )
 االستطالعية :

 أف التعميمات كانت واضحة ومفهومة مف قبؿ المستجيبيف  .1
 لترجمة والمعنى الفقرات واضحة مف حيث ا .0
 ( دقيقة .4-6الوقت المستغرؽ لمدى االستجابة يتراوح بيف ) 

 :اإلجراءات اإلحصائية لتحميل الفقرات: ثامنا
 أ ــــ عينة التحميل اإلحصائي :   
يجػػاد القػػوة التميزيػػة لمفقػػرات واسػػتبعاد الفقػػرات الغيػػر      لغػػرض التحميػػؿ اإلحصػػائي لمفقػػرات, وا 

مميػػزة والبقػػاء عمػػى الفقػػرات المميػػزة ,طبػػؽ الباحػػث هػػذا البحػػث عمػػى عينػػة التحميػػؿ اإلحصػػائي 
 ( طالب وطالبة مف مراحؿ اإلعدادية في مدارس مدينة القادسية.722(والتي بمغ عددها
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 القوة التمييزية:ب ــ 

لمحساب القػوة التميزيػة لمفقػرات مقيػاس فػؾ االرتبػاط االخالقػي, مػف اجػؿ اسػتبعاد الفقػرات الغيػر 
بقػػاء الفقػػرات المميػػزة  بػػيف المسػػتجيبيف طبػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة التحميػػؿ اإلحصػػائي  مميػػزة وا 

 باستخداـ أسموب المجموعتيف المتطرفتيف,  نتبع الخطوات التالية :
 طاء درجة إلى كؿ فقرة مف فقرات المقياس * تـ أع

 ( استمارة 722* تحديد الدرجة الكمية إلى كؿ استمارة مف االستمارات التي بمغ عددها )
 * ترتيب االستمارات مف أعمى درجة إلى أوطا درجة

طالب ( ۲12مف اإلجابات التي تمثؿ الدرجات العميا البالغة ) %(۱2ثـ اختيار نسبة ) *
(؛ وسحبت 46-47أعمى وأدنى درجة بالمجموعة العميا قد تراوحت بيف ) وطالبات،وأف

طالب وطالبات ايضا"، وأف ( ۲12مف اإلجابات التي تمثؿ الدرجات الدنيا والبالغة ) ۱2%
( لتمثيؿ المجموعتيف الطرفيتيف 70-44أعمى وأدنى درجة بالمجموعة الدنيا قد تراوحت بيف )

( طالبا وطالبة، وهذس النسبة يمكف اعتمادها، في تقديـ 722مف حجـ عينة التمييز البالغة )
 مجموعتيف باكبر حجـ وأقصى تبايف ممكنيف.

الختبػػػػػػار داللػػػػػػة الفػػػػػػروؽ بػػػػػػيف أوسػػػػػػاط (t.test)*طبػػػػػػؽ االختبػػػػػػار التػػػػػػائي لمعينتػػػػػػيف مسػػػػػػتقمتيف 
المجموعتيف, وعدت القيمة التائية مؤشرا لتميز كؿ فقرة مف خمؿ مقارنتها فػي القيمػة الجػد وليػة, 
ولقػػد عػػدت الفقػػرات التػػي حصػػمت عمػػى قيمػػة تائيػػة محسػػوبة أعمػػى مػػف القيمػػة الجدولػػة والبالغػػة 

( 017( ودرجػػة حريػػة )2,26( فقػػرات مميػػزة لكونهػػا ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى )1,44)
ومقارنة القيمة التائية المحسوبة لكؿ فقرة مع القيمة الجد ولية تبػيف أف جميػع فقػرات مقيػاس فػؾ 

 ( يوضح ذلؾ.7جدوؿ ) االرتباط األخالقي دالة كانت مميزة.
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 (4جدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس فك االرتباط األخالقي بأسموب العينتين الطرفيتين.

 Tقيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا الفقرات
 المحسوبة

مستوى 
الدالة 
1,15 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 5,683 1,746 1,675 1,737 2,251 1
 دالة 8,162 1.615 1,768 1,676 2,481 2
 دالة 7,837 1,766 1,638 1,778 2,463 3
 دالة 8,184 1,678 1,731 1,616 2,444 4
 دالة 8,771 1,628 1,583 1,775 2,425 5
 دالة 13،876 1,699 1,657 1,488 2,796 6
 دالة 6،659 1,783 1,851 1,662 2,519 7
 دالة 4،741 1,725 1,657 1,766 2,138 8
 دالة 8،666 1،791 2،192 1،449 2,852 9
 دالة 8،425 1،783 1،851 1،711 2,713      11
 دالة 8,818 1،765 1،648 1,764 2،564 11
 دالة 8,729 1,667 2،175 1،449 2،851 12
 دالة 8،838 1،733 2،148 1،382 2،851 13
14 2،935 1،247 2،155         

1,718 
 دالة 12,186

 دالة 15،951 1،699 1،814 1،231 2،944 15
 دالة 13،156 1،618 2،119 1،315 2،888 16
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 دالة 5،826 1،659 2،296 1،441 2،741 17
 دالة 7،151 1،531 2،183 1،589 2،629 18
 دالة 3،189 1،712 1،916 1،697 2،213 19
 دالة 6،244 1،748 2،111 1،568 2،564 21
 دالة 7،197 1،679 2،121 1،561 2،722 21
 دالة 9،549 1،619 1،759 1،611 2،546 22
 دالة 7،711 1,723 2،111 1،653 2،722 23
 دالة 12،475 1،641 2،111 1،371 2،887 24
 دالة 9،396 1،719 2،121 1،412 2،871 25
 دالة 4،857 1،715 1،953 1،656 2،417 26
 دالة 9،986 1،673 1،564 1،742 2،527 27
 دالة 7،153 1،6511 1،768 1،699 2،425 28
 دالة 8،517 1،667 1،722 1،753 2،546 29
 دالة 8،213 1،6516 1،685 1،641 2،4173 31
 دالة 3،346 1،649 1،917 1،652 2،213 31
 دالة 7،379 1،582 1،814 1،712 2,463 32

 
 االتساق الداخمي.طريقة جــ :
 Immediate Criterionتمثػػؿ الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس بمثابػػة قياسػػات محكيػػة أنيػػة      

Measures   مف خالؿ ارتباطها بدرجػة األفػراد عمػى الفقػرات ومػف ثػـ فػاف ارتبػاط درجػة الفقػرة
بالدرجػػة الكميػػػة لممقيػػػاس يعنػػػي أف الفقػػػرة تقػػػيس المفهػػػـو نفسػػػه الػػػذي تقيسػػػه الدرجػػػة الكميػػػة وفػػػي 

 (.Lindauist,1957:p.286ضوء هذا المؤشر يتـ اإلبقاء عمى الفقرات)
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 لكمية لممقياس.عالقة ارتباط درجة الفقرة بالدرجة ا -1

يقـو هذا األسموب عمى إيجاد العالقة االرتباطية بيف درجة افراد عينة البحث عمى كؿ فقرة 
مف فقرات المقياس ودرجتهـ الكمية التي يحصموف عميها عند اجابتهـ عف جميع فقرات 

ت المقياس، وعمية يتـ اإلبقاء عمى الفقرات ذات معامؿ االرتباط المميزة وحذؼ الفقرات ذا
وبناء عمى ذلؾ استخدـ معامؿ (. ۱2, ص۱111معامؿ االرتباط غير المميزة )عالـ، 

ارتباط بيرسوف الستخراج العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة 
( استمارة وهي االستمارات انفسها التي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي، وعند 722الكمية لػ )

( ودرجة حرية 2،26عند مستوى داللة)( 1,1۹2االرتباط الجدولية البالغة )مقارنتها بقيمة 
يوضح كؿ مف ( ۵، نجد أف جميع فقرات المقياس دالة احصائية. والجدوؿ )(2۹2)

 معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس.
 (5جدول )

 س فك االرتباط االخالقيمعامالت االرتباط  بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمقيا قيم 

 الداللة معامل االرتباط الفقرات الدالة معامل االرتباط الفقرات
 دالة 1,299 17 دالة 1،325 1
 دالة 1,321 18 دالة 1،419 2
 دالة 1,356 19 دالة 1،493 3
 دالة 1,394 21 دالة 1،411 4
 دالة 1،367 21 دالة 1،551 5
 دالة 1،388 22 دالة 1،545 6
 دالة 1،328 23 دالة 1،516 7
 دالة 1،481 24 دالة 1،319 8
 دالة 1،391 25 دالة 1،411 9
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 دالة 1،254 26 دالة 1،491 11
 دالة 1،562 27 دالة 1،492 11
 دالة 1،425 28 دالة 1،425 12
 دالة 1،449 29 دالة 1،463 13
 دالة 1،431 31 دالة 1،553 14
 دالة 1،391 31 دالة 1،588 15
 دالة 1،359 32 دالة 1،478 16

 
 عالقة ارتباط  درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي إليه: -2

يعمد هذا األسموب إلى إيجاد العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فترة والدرجة الكمية لممجاؿ 
، اتضح اف Pearson Correlationالذي تنتمي إليه، وباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف 

 "االرتباط المحسوبة لكؿ مجاؿ في مقياس فؾ االرتباط االخالقي دالة إحصائيا قيـ معامؿ
إذ تبمغ القيمة الجدولية لمعامؿ االرتباط (,2۹2( ودرجة حرية )2,26عند مستوى داللة )

 (  يوضح ذلؾ .4(، وبهذا تقبؿ جميع الفقرات , عمى وفقوجدوؿ )2,244)
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 (6جدول )

قرات والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي اليه لمقياس فك معامالت االرتباط بين درجة الف
 االرتباط االخالقي 

رقم 
 المجال

ارقام  عدد الفقرات المجال
 الفقرات 

قيم معامل ارتباط 
الفقرات بالدرجة 
 الكمية لممجال 

الداللة 
1,15 

 دالة 1,411 1 12 السموكي 1
 دالة 1,487 2
 دالة 1,539 3
 دالة  1,469 4
 دالة 1,631 5
 دالة 1,624 6
 دالة 1,531 7
 دالة 1,414 8
 دالة 1,424 9
 دالة 1,581 11
 دالة 1,657 11
 دالة 1,562 12

 دالة 1,524 13  8 االرادة 2
 دالة 1,713 14  
 دالة 1,753 15 
 دالة 1,644 16  
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 دالة 1,562 17  
 دالة  1,563 18 
 دالة 1,513 19  
 دالة 1,524 21 

 دالة  1,632 21 4 النتيجة 3
 دالة 1,511 22
 دالة 1,661 23
 دالة 1,647 24

 دالة 1.517 25 8 الضحية    4
 دالة 1.525 26
 دالة 1.683 27
 دالة 1.614 28
 دالة 1.623 29
 دالة 1.591 31
 دالة 1.558 31
 دالة 1.594 32

 
 عالقة ارتباط درجة المجال بالدرجة الكمية لممقياس : -3

إليجاد العالقة االرتباطية بيف درجات افراد عينة البحث لمتحميؿ االحصائي عمى كؿ مجاؿ 
والدرجة الكمية لكؿ مقياس عمى حدة، استخدمت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف، وتبيف أّف 
معامالت االرتباط المحسوبة لكؿ مجاؿ بالدرجة الكمية لمقياسها دالة إحصائيًا عند مقارنتها 
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(، وكما مبيف في 444( ودرجة حرية)2،26( عند مستوى دالة )2,244الجدولية ) بالقيمة
 (.4جدوؿ )

 (7جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة المجال والدرجة الكمية لمقياس فك االرتباط االخالقي 

 الضحية النتيجة اإلرادة السموكي األخالقي المجاالت
     1 األخالقي
    1 1,887 السموكي
   1 1,462 1,719 اإلرادة
  1 1,431 1,425 1،638 تأثيرات
 1 1,375 1,318 1,594 1،763 الضحية

 
 : الخصائص السايكومترية لممقياس : تاسعا

: أف مفهػػـو الصػػدؽ فػػي السػػؤاؿ, لمعرفػػة هػػؿ أف المقيػػاس يقػػيس الظػػاهر  ــــ صــدق المقيــاس1
التػػػػػػػػػػػي اعػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف اجمهػػػػػػػػػػػا, ألف الصػػػػػػػػػػػدؽ يعػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػرط األوؿ والمهػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػالحية 

 (.ويتحقؽ صدؽ هذا المقياس مف خمؿ :44:ص0227المقياس)الهويدي,
 أ ـــــ صدق الترجمة : 

بعػد أنػتـ االطػالع عمػى النسػخة األصػمية إلػى األداة فػي صػيغتها االنكميزيػة وقػاـ الباحػػث      
في تباع الخطوات الخاصة في ترجمة المقياس مف اجػؿ الوصػوؿ إلػى ترجمػة سػهمة وواضػحة 

 وميسرة 
تػػتالءـ مػػع البيئػػة العراقيػػة, وتعػػد عمميػػة ترجمػػت المقيػػاس مػػف أهػػـ الصػػعوبات التػػي تواجػػه أي 

 ي مدى صدؽ الترجمة التي يقـو بها عند قياـ في نقؿ المقياس مف بيئة إلى أخرى.بحث ف
 (7:ص0224)هامبمتوف, واخروف,                                             
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مػػف المغػة االنكميزيػػة إلػػى المغػػة  فػػؾ االرتبػاط االخالقػػيعمػػى ترجمػة مقيػػاس  ةالباحثػػ توعممػ   

ؿ مجموعػة مختصػيف فػي المغػة االنكميزيػة ومختصػيف فػي العمػـو العربية وذلػؾ بترجمتػه مػف قبػ
( وتػػـ جمػػع وتوحيػػد الترجمػػات إلػػى 4التربويػػة والنفسػػية )طرائػػؽ تػػدريس المغػػة االنكميزيػػة()ممحؽ

فقرات المقياس اإلرهػاؽ مػع مراعػاة حفػظ الفقػرات عمػى مضػمونها األصػمي ومحتواهػا  النفسػي 
االنكميزيػػة وعػػرض المقيػػاس بصػػيغته األوليػػة)قبؿ  ثػػـ أعيػػدس ترجمػػة بصػػيغة األخيػػرة إلػػى المغػػة

الترجمػػة( والنسػػخة المستخمصػػة مػػف الترجمػػة عمػػى خبيػػر فػػي المغػػة االنكميزيػػة، وتبػػيف أف نسػػبة 
%( ونظػػػػر إلػػػػى نسػػػػبة التطػػػػابؽ العاليػػػػة عػػػػد المقيػػػػاس ذا صػػػػدؽ ترجمػػػػة عػػػػالي, 46التطػػػػابؽ )

 النكميزية. ( يذكر أسماء المحكميف والمختصيف في المغة ا7والممحؽ رقـ )
 ب ــ الصدق الظاهري :

أف أفضؿ طريقة لمعرفة  الصدؽ الظاهري: هي عرض الباحث  فقرات المقياس بصػورته     
األولية قبؿ تطبيقه عمى مجموعػة مػف المحكمػيف والخبػراء المختصػوف فػي التربيػة وعمػـ الػنفس 

ي قيػاس الخاصػية و الذيف يتصفوف بخبرة تمكنهـ مف الحكػـ عمػى صػالحية فقػرات االختبػار فػ
المػػراد قياسػػػها ، بحيػػػث تجعػػػؿ الباحػػث مطمئنػػػًا إلػػػى آرائهػػػـ وياخػػذ باألحكػػػاـ التػػػي يتفػػػؽ عميهػػػا 

(.وقػػػد تحقػػػؽ هػػػذا النػػػوع مػػػف 046:ص 0212%( فػػػاكثر )الكبيسػػػي ،42معظمهػػػـ أو بنسػػػبة )
الصػػدؽ فػػي المقيػػاس الحػػالي وذلػػؾ عنػػدما عػػرض معيػػار المقيػػاس وفقراتػػه عمػػى مجموعػػة مػػف 

 متخصصيف في ميداف عمـ النفس. كما ذكر سابقًا.المحكميف ال
 الصدق البناء : -جـ 

يعد هذا النوع مف الصدؽ بانه أكثر أنواع الصدؽ تمثيال" لمفهوـ الصدؽ، لهذا يسمى 
بصدؽ المفهوـ أو صدؽ التكويف الفرضي، ويقـو عمى تحميؿ درجات المقياس استنادا إلى 

( 44, 1447البناء النفسي لمخاصية المراد قياسها، أو في ضوء مفهـو نفسي معيف )ربيع ، 
مدى تمثيؿ درجة الفرد في المقياس لسمة نفسية يفترض ويتضح صدؽ البناء في 

لمقياس تحققت منه وجودها.ويوجد أكثر مف مؤشر يبرهف عمى وجود الصدؽ في بناء ا
اذ تحققت الباحثة مف مدى قدرة الفقرات عمى التمييز بيف األفراد الذيف الباحثة سابقًا, 



جراءاته       الفصؿ الثالث         - 42 - منهجية البحث وا 
يف الطرفيتينعف طريؽ إيجاد يمتمكوف سمة ما، والذيف ال يمتمكونها باسموب المجموعت

معامالت التمييز لفقرات المقياس، وهذا يعد مؤشرا داال عمى صدؽ البناء، والتحقؽ باسموب 
التجانس الداخمي مف ايجاد العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس بالدرجة 

عف إيجاد العالقة  الكمية، وعالقة درجة الفقرة بدرجة المجاؿ الذي تنتمي إليه، فضال
 االرتباطية بيف درجة كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لممقياس.

 االرتباط االخالقي: لمقياس فك": الثبات 2
ويقصد بثبات المقياس باف يعطي المقياس قياسات ثابتة يحافظ الفرد فيها عمى موقعه في 

ات االختبار مجموعته عند تكرار تطبيؽ االختبار. ويوجد أكثر مف اسموب لمتحقؽ مف ثب
 (وقد استخرج الثبات لممقياس باسموبيف هما:44:1440)أبو زينة: 

 (. Retest-Testواعادة االختبار ) -اختبار *
يسمى معامؿ الثبات وفقا لهذس الطريقة بمعامؿ االستقرار، اذ يعتمد في هذس الطريقة عمى  

إعادة تطبيؽ االختبار عمى العينة نفسها، وفي ظؿ الظروؼ انفسها التي سبؽ إجراء 
( ۱۵2: ۱11۹االختبار فيها، ثـ يحسب معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف )الزاممي وآخروف، 

طالب وطالبة مف ( ۲11قت الباحثة المقياس عمى عينة مكونة مف )وعمى هذا األساس طب
طمبة المرحمة االعدادية في مركز مدينة القادسية، تـ اختيارها بطريقة عشوائية مف مدرسة 

 اعدادية و الجواهري  لمبنيف واعدادية دمشؽ  لمبنات بالتساوي.
ناسبة تـ إعادة ( يوما" مف تطبيؽ المقياس بوصفها مدة زمنية م16وبعد مرور )

تطبيؽ المقياس مرة أخرى عمى األفراد أنفسهـ، وبعدما تـ تصحيح التطبيقيف حصؿ كؿ أفراد 
المجموعة عمى درجتيف، ليتسنى لمباحثة عف طريقها استخراج معامؿ الثبات، وباستخداـ 

اتضح أف معامؿ االرتباط  Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف 
 (.2,44تطبيقيف لفؾ االرتباط األخالقي )بيف ال
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 الفا كرونباخ  معادلة.  *
الثبات بهذس الطريقة يشير إلى اتساؽ أداء الفرد مف فقرة إلى أخرى، ويعتمد عمى االنحراؼ  

المعياري لممقياس واالنحراؼ المعياري لمفقرات المفردة , ويتـ ذلؾ عف طريؽ تجزئة المقياس 
إلى عدت اجزاء ممكنة. وحساب متوسط معامؿ ثبات التجزئات. ويسمى معامؿ الثبات 

يجاد الثبات (21: ۲۹2۹الطريقة بمعامؿ التجانس )ثورندايؾ وهيجف، المستخرج بهذس  ، وا 
( استمارة عشوائية مف استجابات األفراد عمى 122بهذس الطريقة عمدت الباحثة إلى سحب )

عينة التحميؿ االحصائي ، وبعدما استعممت معادلة الفا كرونباخ، اتضح أف معامؿ الثبات 
(, وهذا ما يعني أف مؤشر الثبات بطريقة االتساؽ 2,46لمقياس فؾ االرتباط األخالقي)

 الداخمي لممقياس جيد.
 

 وصف المقياس.: عاشرا
بعد اتباع الخطوات المستخدمة في تبني مقياس فؾ االرتباط االخالقي، اتضح أف المقياس   

اليات يحدث فيها فؾ  ( فقرة موزعة بيناربعة مجاالت،بثماني40بصيغته النهائية يتكوف مف )
( فقرة، والمجاؿ الثاني 10-1االرتباط االخالقي.  يتضمف المجاؿ األوؿ السموكي مف )

(فقرة ، في المجاؿ الثالث الذي يتمثاللتاثيرات يتكوف مف 02-14االرادة, ويتكوف أيضا مف )
بدائؿ  ( فقرة,ووضع أماـ كؿ فقرةثالثة40-06( فقرة,  والمجاؿ الرابع الضحية مف)01-07)

(  ۲-۱-2متدرجة لرجابة ) موافؽ، متردد، غيرموافؽ( تعطى لها عند التصحيح الدرجات )
(، 40(، وأدنى درجة )44عمى التوالي , وبذلؾ تكوف أعمى درجة كمية محتممة لممقياس )

( يتضمف المقياس بصيغته 4( درجة , والممحؽ )47وبهذا يكوف الوسط الفرضي لممقياس )
 النهائية.
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 المؤشرات اإلحصائية: : عشر احد

أشارت أدبيات القياس النفسي الى أف المؤشرات اإلحصائية التي ينبغي أف يتصؼ بها 
المقياس تتمثؿ في التعرؼ عمى طبيعة التوزيع االعتدالي، الذي يمكف التعرؼ عميه عف 
طريؽ مجموعة مف المؤشرات , أهمها الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري، فاألوؿ يمثؿ 

عمى عددها، والثاني يعبر عف مقدار انحراؼ الدرجات مف  مجموع قيـ الدرجات مقسومة
الوسط الحسابي , وكمما اقتربت درجة االنحراؼ مف الصفر، دؿ عمى وجود تقارب بيف قيـ 

( فضال عف كؿ مف االلتواء والتفرطح يعداف 144:1444درجات التوزيع)البياتي واثناسيوس،
تركيز التكرارات عند القيـ المختمفة لمتوزيع  مؤشريالتوزيع االعتدالي , فاألوؿ يشير إلى درجة

, والثاني يشير إلى مدى تركيز التكرارات في منطقة ما لمتوزيع االعتدالي )عودة والخميمي، 
وهو األمر الذي دفع الباحثة إلى حساب المؤشرات اإلحصائية لكال ( , 2۲, ص۲۹22

ائج التعميؽ إليجاد الشكؿ وتتطمب الركوف إلى نت( 2المقياسيف كما هو موضح في جدوؿ )
                        (.۲البياني لتوزيع درجات المقياس، وكما موضح في الشكؿ )
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 (8جدول)

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس فك االرتباط األخالقي.

 القيمة اإلحصائيةالوسائل 
 41،246 الوسط الحسابي

 42،22 الوسيط
 42،22 المنواؿ
 4،6464 المعيارياالنحراؼ 

 2،212- االلتواء
 2،214 التفرطح
 70،22 اقؿ قيمة
 47،22 اعمى قيمة

 

 
 ( التوزيع أالعتدالي لمقياس فؾ االرتباط األخالقي1الشكؿ )
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 ثانيا: السموك العدواني:

بعد اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة  العربية واالنجميزية ذات العالقة بموضوع    
وأهداؼ ولعد وجود أداة مناسبة لقياس السموؾ العدواني لدى طمبة المراحؿ االعدادية  البحث 

الى تبني مقياس السموؾ  لجئت الباحثة  إلى تبني مقياس  مناسب عمى عينة هذا البحث,
(. وبعد االطالع 6( فقرة , ممحؽ )72( اذ يتكوف المقياس مف )0224العدواني لػ)الشمري،
(، 0224ة لمسموؾ العدواني حددت الباحثة التعريؼ النظري لػ)الشمري،عمى األدبيات النظري

لى جوار الدراسات  باعتماد نظرية التعمـ االجتماعي, ففي ضوء الفكرة العامة لمنظرية، وا 
نفعاؿ شديد يتميز بدرجة عالية مف ا النفسية في مجاؿ السموؾ العدواني، وقد عرفت بانها

ؼ الى االضرار بالشخص نفسه وباألخريف او بالممتمكات النشاط في الجهاز العصبي , ويهد
( والذي 0224وقد ياخذ شكال لفظيااوحركيا او عقميا بصورة مباشرة او غير مباشرة )لطفي،

( فقرة بثالثة بدائؿ.وقد اعتمدت الباحثة في تحديد بدائمه عمى طريقة ليكرت  72يتكوف مف ) 
(Likert( ذات البدائؿ المتدرجة الثالثية ) تنطبؽ عمَي دائما"، تنطبؽ عمَي أحيانا"، ال تنطبؽ

 (.6عمى التوالي كما موضح في ممحؽ )( ۲-۱-2عمَي ( , وتعطى لها األوزاف )
 :مقياس السموك العدواني  صالح الفقراتأوال: 

ولمعرفة مدى صالح الفقرات لقياس ما وضعت مف أجمه، تـ عرض فقرات المقياس 
(، لبياف آرائهـ 4في العمـو التربوية والنفسية , ممحؽ ) ( محكميف مف المختصيف12عمى )

بشاف صالح الفقرات، وتعميمات المقياس وطريقة تصحيحه، وبدائؿ الفقرات وأوزانها، أو 
 حذؼ أو إضافة فقرات أخرى، أو أي تعديؿ ومقترح، بما يجعؿ المقياس مالئمة لعينة هذا

هـ، تـ تعديؿ صوغ بعض الفقرات، ثـ وفي ضوء آراء السادة المحكميف ومالحظاتالبحث, 
خضعت جميع الراء لمتحميؿ اإلحصائي باستعماؿ النسبة المئوية، والذي اتضح عف طريقه 

 يوضح ذلؾ.( ۹أف جميع الفقرات عدت صالحة , وجدوؿ )
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 (9جدول )

 فقرات مقياس السموك العدواني. ية  النسبة المئوية في آراء المحكمين لبيان صالح

النسبة  اراء المحكمين الفقرات أرقام
 المئوية

مستوى الداللة 
المعار  الموافقون (1،15)

 ضون
 دالة 111 - 11 1،2،3

4،5،6،11،12،
14 

 دالة 81% 2 8

 دالة 61% 4 6 7
 دالة 91%  1 9 8،11،9،15

 دالة 71% 3 7 13
27،26،21،19

،16 
 دالة 111% - 11

29،24،28،23
،21،18،17 

 دالة 91% 1 9

 دالة 61% 4 6 22
 دالة 81% 2 8 31،25

 
 التجربة االستطالعية:ثانيا: 

قامػت الباحثػػة فػػي أجػػراء التجربػة االسػػتطالعية مػػف اجػػؿ التاكػػد مػف فهػػـ فقػػرات المقيػػاس مػػف    
قبػػػػؿ المسػػػػتجيبيف,  ووضػػػػوح التعميمػػػػات الػػػػواردة فػػػػي المقيػػػػاس ومعرفػػػػة الوقػػػػت الػػػػذي يسػػػػتغرقه 
المسػػتجيب فػػي اإلجابػػة, وتػػـ أعػػداد التعميمػػات باسػػموب واضػػح وسػػهؿ الفهػػـ بحيػػث يتناسػػب مػػع 
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, وشػػػممت هػػػذا المعمومػػػات كيػػػؼ يقػػـو المسػػػتجيب فػػػي اإلجابػػػة عمػػػى فقػػػرات مسػػتوى المسػػػتجيبيف

المقياس, واختيار البدائؿ الذي يتناسب مع اإلجابة التي يختارها المستجيب, وأف تشػمؿ اإلجابػة 
جميػػػع فقػػػرات المقيػػػاس وتكػػػوف فػػػي دقػػػة عمميػػػة متناهيػػػة, وقػػػاـ الباحػػػث فػػػي إخفػػػاء الهػػػدؼ مػػػف 

جيب عنػػػد اإلجابػػػة عمػػػى فقػػػرات المقيػػػاس, وتػػػـ وضػػػع مثػػػاؿ االختبػػػار مػػػف اجػػػؿ ال يتػػػاثر المسػػػت
توضيحي عمى كيػؼ يػتـ اإلجابػة عمػى فقػرات المقيػاس واختيػار البػديؿ المناسػبة, وتمػت اإلشػارة 
أف المقيػػاس معػػد مػػف اجػػؿ البحػػث العممػػي, وال يحتػػاج مػػف المسػػتجيب أف يػػذكر االسػػـ كمػػا فػػي 

( طالػػب وطالبػػة 42ة والتػػي تكونػػت مػػف )( وتػػـ التطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة عشػػوائي4الممحػػؽ )
( ذكػػػػر مػػػػف طمبػػػػة المراحػػػػؿ اإلعداديػػػػة فػػػػي مػػػػدارس مدينػػػػة القادسػػػػية, 42( أنثػػػػى و )42بواقػػػػع )

 وأظهرت نتائج التجربة االستطالعية :
 أف التعميمات كانت واضحة ومفهومة مف قبؿ المستجيبيف  .1
 الفقرات واضحة مف حيث الترجمة والمعنى  .0
 ( دقيقة .4-6لمدى االستجابة يتراوح بيف )الوقت المستغرؽ ػػ 4 

 التحميل اإلحصائي لمفقرات:ثالثا: 
تعد عممية التحميؿ اإلحصائي لمفقرات ضرورية لمكشؼ عما إذا كانت الفقرات قادرة عمى  

التمييز بيف األفراد أـ غير قادرة، وهو األمر الذي تطمب تطبيؽ المقياس عمى عينة مف 
 المرحمة اإلعدادية( طالب وطالبة مف مدارس مركز مدينة 722مجتمع البحث، التي بمغت )

(. 0العينة نفسها التي طبؽ عميها المقياس األوؿ، كما موضح في جدوؿ )، وهي اإلعدادية
وقد حممت فقرات المقياس عمى وفؽ األساليب المتبعة في حساب القوة التميزية واالتساؽ 

 الداخمي وكاالتي.
 القوة التمييزية لمفقرات بأسموب المجموعتين الطرفيتين: -أ 

بعاد غير المميزة، تـ حساب القوة التمييزية بهدؼ اإلبقاء عمى الفقرات المميزة واست
لمفقرات باسموب المجموعتيف الطرفيتيف تـ تحميؿ استجابات العينة عمى الفقرات عمى وفؽ 

 هذا األسموب باعتماد الخطوات التية:
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 تصحيح االستجابات وجمعها إليجاد الدرجة الكمية لكؿ استمارة. -1
 ستجيب لكؿ استمارة تنازليا".ترتيب الدرجات الكمية التي حصؿ عميها الم -0
مف %( ۱2مف اإلجابات التي تمثؿ الدرجات العميا، و )%( ۱2تـ تحديد نسبة ) -4

اإلجابات التي تمثؿ الدرجات الدنيا، لتمثيؿ المجموعتيف الطرفيتيف، ولكوف عينة 
( طالب وطالبة، لهذا كاف عدد استمارات أفراد 722التحميؿ اإلحصائي مؤلفة مف )

( درجة، وأما 47-117استمارات تراوحت درجاتهما بيف )( ۲12عميا )المجموعة ال
استمارات ايضا، تراوحت درجاتهما بيف ( ۲12استمارات المجموعة الدنيا فكانت )

( درجة، وقد توزعت هذس الدرجات بنحو يقترب مف التوزيع الطبيعي، وكما 44-74)
 (.۱موضح في شكؿ )

عميا ودنيا، لجات إلى تطبيؽ  رفيتافوبعدما أصبحت لدى الباحثة مجموعتاف ط -7
(لعنتيف مستقمتيف، الختبار داللة الفروؽ بينهما عمى كؿ t - testاالختبار التائي ) 

فقرة في المقياس، وباعتماد القيمة التائية المحسوبة مؤشرا" لتمييز كؿ فقرة عف طريؽ 
(، 017رية )(، بدرجة ح2,26(عند مستوى داللة )1،44مقارنتها بالقيمة الجدولية )

 يوضح ذلؾ.( ۲1( فقرة مميزة، وجدوؿ )72ظهر أف جميع فقرات المقياس البالغة )
 (11جدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس السموك العدواني بأسموب المجموعتين الطرفيتين

 tقيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت
 المحسوبة

مستوى 
الدالة 
1،15 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة  12,663 1,333 1,111 1,718 2,155 1
 دالة 13,137 1,291 1,1119 1,712 2,146 2
 دالة 13,121 1,319 1,192 1,752 2,111 3
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 دالة 13,991 1,296 1.183 1,673 2,164 4
 دالة 11,743 1,388 1,174 1,721 2,155 5
 دالة 11,957 1,371 1,129 1,796 2,137 6
 دالة 12,133 1,347 1,111 1,748 2,111 7
 دالة 14،162 1,427 1,138 1,671 2،287 8
 دالة 15،878 1,414 1،213 1,668 2,398 9
 دالة 12,291 1,513 1,213 1,671 2,416 11
 دالة 11,436 1،555 1،416 1،713 2،425 11
 دالة 11،269 1,637 1،621 1،648 2،518 12
 دالة 11،423 1,594 1,398 1,665 3،379 13
 دالة 11،657 1,539 1,371 1,719 2،379 14
 دالة 12،521 1,611 1،351 1،658 2،425 15
 دالة 9,221 1,622 1،379 1,731 2،231 16
 دالة 6،946 1,727 1،777 1,712 2،453 17
 دالة 7،199 1,689 1،694 1,746 2،388 18
 دالة 8,131 1,584 1,435 1,729 2,166 19
 دالة 5,721 1,693 1,621 1,778 2,199 21
 دالة 9,128 1,552 1,351 1,771 2,175 21
 دالة 8,841 1,522 1,268 1,776 2,164 22
 دالة 11,359 1,611 1,453 1,657 2,342 23
 دالة 8,765 1,551 1,425 1,712 2,185 24
 دالة 9,499 1,547 1,287 1,791 2,166 25
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 دالة 12،383 1,557 1,3148 1,636 2,314 26
 دالة 12،246 1,493 1,287 1,718 2,314 27
 دالة 7,178 1,557 1,3148 1,821 2,111 28
 دالة 8,198 1,646 1،453 1،774 2،251 29
 دالة 11،474 1،427 1،213 1،751 2،157 31
 دالة 14،287 1،382 1،175 1،765 2،351 31
 دالة 12،357 1،415 1،148 1،833 2،251 32
 دالة 9,549 1،231 1،155 1،814 2،833 33
 دالة 3،123 1,699 2،574 1،449 2،824 34
 دالة 2،655 1،729 2،472 1،596 2،713 35
 دالة 3،517 1,841 1,963 1،861 2،371 36
 دالة 5،421 1,736 2،417 1،428 2،851 37
 دالة 5،117 1،783 2،277 1،553 2،741 38
 دالة 4،933 1,713 2،511 1،379 2،879 39
 دالة 3,268 1,811 2،453 1,495 2،751 41

 
 اسموب االتساق الداخمي )بأسموب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس( : -ب

لمعرفة ما إذا كانت الفقرات تسير في االتجاس نفسه الذي يسير فيه المقياس 
( تـ حساب عالقة درجة كؿ فقرة بالدرجة الكمية Stanelly&Hopkins,1972:111كمه.)

لمقياس السموؾ العدواني، باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف، وباستعماؿ البيانات انفسها 
(، اتضح  اف جميع الفقرات دالة 11لعينة التحميؿ اإلحصائي الموضح في الجدوؿ )
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سوبة لمعامؿ االرتباط بالقيمة الجدولية الحرجة عند مستوى إحصائيا"، عند مقارنة القيمة المح

 ( يوضح ذلؾ.11(، وجدوؿ )2,244( البالغة )444( ودرجة حرية )2,26داللة )
 (11جدول )

 . معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس السموك العدواني

عالقة درجة الفقرة  ت
بالدرجة الكمية 

 لممقياس

مستوى 
 (1,15الداللة)

عالقة درجة الفقرة  ت
 بالدرجة الكمية لممقياس

مستوى 
 (1,15الداللة)

 دالة 1،464 21 دالة 1,557 1
 دالة 1،457 22 دالة 1،534 2
 دالة 1،476 23 دالة 1،547 3
 دالة 1،419 24 دالة 1،575 4
 دالة 1،447 25 دالة 1،538 5
 دالة 1،519 26 دالة 1،517 6
 دالة 1،514 27 دالة 1،571 7
 دالة 1،386 28 دالة 1،421 8
 دالة 1،395 29 دالة 1،433 9
 دالة 1،513 31 دالة 1،542 11
 دالة 1،562 31 دالة 1،483 11
 دالة 1،534 32 دالة 1،494 12
 دالة 1،465 33 دالة 1،515 13
 دالة 1،211 34 دالة 1،521 14
 دالة 1،273 35 دالة 1،516 15
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 دالة 1،249 36 دالة 1،448 16
 دالة 1،275 37 دالة 1،368 17
 دالة 1،258 38 دالة 1،382 18
 دالة 1،267 39 دالة 1،413 19
 دالة 1،227 41 دالة 1،332 21

 
 الخصائص السايكو مترية لممقياس: رابعا:

المؤشريف تحققت الباحثة مف الخصائص السايكومترية لمقياس السموؾ العدواني، عف طريؽ 
 التييف:

 ( :Validity Indexesأواًل: مؤشرات الصدق )
لتضمف الباحثة أف مقياس السموؾ العدواني يمكف استخدامه في بحثها ، كاف البد مف 
إجراء مراجعة معمقة لرجراءات التي اتبعتها في بناء المقياس مف اجؿ التحقؽ مف دالالت 

 نوعيف مف الصدؽ هما:صدقه، وقد تحققت الباحثة مف ذلؾ وفؽ 
 (:Face validityالصدق الظاهري )-1

بعد تحديد التعريؼ الدقيؽ والواضح لمفهـو السموؾ العدواني، ومدى تغطية الفقرات 
لمتعريؼ، تـ عرض المقياس في مجموعة مف المحكميف االختصاصييف في مجاؿ العموـ 

ت ومدى مالءمتها لمجتمع (، لبياف آرائهـ بشاف صالح الفقرا4التربوية والنفسية ممحؽ)
البحث، فضالعف مدى مالءمة بدائؿ الفقرات وأوزانها، أو حذؼ أو إضافة فقرات أخرى أو 

 أي تعديؿ مقترح، بما يجعؿ المقياس مالئما لعينة البحث .
 (:Construct Validityصدق البناء ) -2

توافر هذا النوع مف الصدؽ عف طريؽ إخضاع بيانات عينة التحميؿ اإلحصائي 
لفقرات لحساب القوة التمييزية لها، وكاف ذلؾ عمى وفؽ المجموعتيف الطرفيتيف لمعرفة مدى 



جراءاته       الفصؿ الثالث         - 120 - منهجية البحث وا 
، واالتساؽ الداخمي (۲2قدرة الفقرات عمى التمييز بيف األفراد، وكما موضح في جدوؿ )

 (.۲2فقرة والدرجة الكمية لممقياس، وكما موضح في جدوؿ ) إليجاد العالقة بيف درجة كؿ
 Reliability Indexesثانيا: مؤشرات الثبات 

يعد الثبات مف الخصائص السايكومترية الواجب توافرها في بناء المقاييس التربوية 
والنفسية، لما له مف دالالت أو مؤشرات في معرفة مدى اتساؽ نتائج المقياس، إذ توجد 

دة أساليب تمكف الباحثة لموصوؿ لهذس المؤشرات، ولحساب معامؿ تقدير الثبات هناؾ ع
 لمقياس السموؾ العدواني قامت الباحثة باستخداـ ثالث طرائؽ هي:

 إعادة االختبار: -االختبار -1
طالب ( ۲11لحساب الثبات بهذس الطريقة، تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة بمغ عددها )

ة الجواهري لمبنيف واعدادية دمشؽ لمبنات بالتساوي، وبعد مرور وطالبة مف مدرسة اعدادي
( يوما مف تطبيؽ االختبار األوؿ، تـ إعادة تطبيؽ االختبار مرة أخرى عمى العينة 16)

نفسها، وبعدما حصؿ كؿ فرد مف أفراد العينة عمى درجتيف تـ حساب معامؿ االرتباط بيف 
 Person Correlationمؿ ارتباط بيرسوف درجات الطمبة في التطبيقيف، باستخداـ معا

Coefficient  لمتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف التطبيؽ األوؿ والثاني، والذي اظهر اف
 (وتعد هذس القيمة مؤشرا جيدا" عمى استقرار استجابات الطمبة. 2,47معامؿ الثبات هو )

 الفا كرونباخ : معادلة-2
خدمة لمحصوؿ عمى االتساؽ الداخمي لمعامؿ يعد معامؿ الفا كرونباخ احد الطرائؽ المست

( استمارة عشوائية مف 122الثبات، وإليجاد الثبات بهذس الطريقة عمدت الباحثة إلى سحب )
استجابات األفراد عمى عينة التحميؿ االحصائي، وبعد تصحيح المقياس اتضح أف القيمة 

قا لما يراها عيسوي اذ اشار درجة وهو معامؿ ثبات جيد وف( 1,22التقديرية لمعامؿ الثبات )
فاكثر، فاف ذلؾ يعد ( 1,21الى اف معامؿ االرتباط بيف التطبيؽ األوؿ والثاني اذ كاف )

 (. 64, 1446مؤشرا جيدا" لثبات االختبار )عيسوي، 
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 وصف مقياس السموك العدواني بصيغته النهائية.خامسا: 

( فقرة، صيغت اجمعها باسموب 72)يتكوف مقياس السموؾ العدواني بصيغته النهائية مف   
العبارات التقريرية، ووضع أماـ كؿ فقرة ثالث بدائؿ متدرجة لرجابة ) تنطبؽ عمَي دائما", 

، وبذلؾ ( ۲-۱-2تنطبؽ عمَي أحيانا", ال تنطبؽ عمَي(، تعطى لها عند التصحيح الدرجات )
بهذا يكوف الوسط (، و 72، وأدنى درجة )(۲۱1تبمغ أعمى درجة كمية محتممة لممقياس )

 ( يتضمف المقياس بصيغته النهائية.4درجة، والممحؽ )( 21الفرضي لممقياس )
 المؤشرات اإلحصائية. سادسا:

 أف المؤشرات اإلحصائية التي ينبغي أف يتصؼ بها إلىأشارت أدبيات القياس النفسي    
طريؽ مجموعة  ، ويمكف التعرؼ عميه عفأالعتداليتتمثؿ في التعرؼ عمى طبيعة التوزيع 

( , وتتطمب الركوف إلى نتائج التطبيؽ إليجاد الشكؿ 10مف المؤشرات، موضح في جدوؿ )
 (.۱البياني لتوزيع درجات المقياس، وكما موضح في الشكؿ )

 (12جدول)
 المؤشرات اإلحصائية لمقياس السموك العدواني.

 القيمة الوسط الحسابي
 41،140 المتوسط الحسابي

 42،622 الوسيط
 42 المنواؿ

 16،404 االنحراؼ المعياري
 2,244 االلتواء
 -2،141 التفريح
 74 اقؿ قيمة
 117 اعمى قيمة
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 (2الشكل )

 لعينة مقياس السموك العدواني . أالعتداليالتوزيع 
 التطبيق النهائي ألداتا البحث.سابعا: 

اداة السموؾ العدواني،  وتبنيبعد أف تـ تبني اداة فؾ االرتباط األخالقي لمبحث، 
والتاكد مف الخصائص السايكومترية لهما، وبهدؼ تحقيؽ أهداؼ هذا البحث طبقت الباحثة 

، (۱األداتيف بصيغتها النهائية معا عمى عينة البحث األساسية المشار إليها في جدوؿ )
ة لمركز (طالب وطالبة مف طمبة المرحمة االعدادية لمديرية تربية الديواني722والبالغة )

 (.06/7/0214 -01/0/0214المدينة، عمى وفؽ اإلجراءات وذلؾ لممدة الواقعة بيف )
 : الوسائل اإلحصائية. ثامناً 

اعتمدت الباحثة عمى وسائؿ إحصائية عدة، في تحميؿ بيانات عينة البحث، وذلؾ باستعماؿ 
، Statistical Package For Social Scienceالحقيبة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 

 والوسائؿ اإلحصائية هي:
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الستخراج اتفاؽ آراء المحكميف لمقياس فؾ االرتباط  : Ch - Squareمربع كاي. 1

 االخالقي والسموؾ والعدواني.
الستخراج القوة التمييزية لممقياسيف  (لعينتين مستقمتين: T - Testاالختبار التائي ) . 2

 بإيجاد داللة الفروؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا.
إليجاد معامالت  :Pearson Correlation Coefficient. معامل ارتباط بيرسون 3 

ارتباط درجات الفقرات بالدرجة الكمية ، وكذلؾ في معرفة عالقة درجة الفقرة بدرجة المجاؿ 
يه، ودرجة المجاؿ بالدرجة الكمية كذلؾ في استخراج معامؿ الثبات بطريقة الذي تنتمي إل

 إعادة االختبار والعالقة بيف المتغيريف.
الستخراج الثبات  :(( Alpha Croanbach Formula. معادلة ألفا كرونباخ4 

 لممقياسيف.
الحسابي لدرجات ( لعينة واحدة: الختيار الفرؽ بيف المتوسط T.test.االختبار التائي )6

 العينة عمى مقياسي البحث والمتوسط الفرضي لها.
( لمعرفة داللة الفروؽ في العالقة االرتباطية بيف فؾ االرتباط Z-Test . االختبار الزائي)4

 والسموؾ العدواني عمى وفؽ متغير الجنس . األخالقي
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عرضا لنتائج البحث عمى وفق تسمسل األىداف المرسومة لو، مع  يتضمن الفصل
الدراسات إلطار النظري، ومناقشتيا في ضوء وضع التفسير المناسب لكل نتيجة عمى وفق ا

النتائج يتم وضع عدد من االستنتاجات، التي في ضوئيا تقدم الباحثة  السابقة، عن طريق
 جممة من التوصيات والمقترحات، وعميو يتم استعراض ىذا الفصل عمى النحو اآلتي:

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها.
 .اإلعداديةالهدف األول: التعرف عمى فك االرتباط األخالقي لدى طمبة المرحمة  

اعتمدت الباحثة في تحقيق ىذا اليدف عمى حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
وطالبة عمى مقياس  ( طالب044الفرضي، الستجابات أفراد العينة البالغ عددىم )والمتوسط 

لعينة واحدة لحساب داللة الفرق testt-فك االرتباط األخالقي، وقد استعمل االختبار التائي
( درجة، وبمغ المتوسط المحسوب 40، وقد اتضح أن الوسط الفرضي )بين المتوسطين

وباختبار الفرق بين المتوسطين، اتضح أن القيمة 0(9،9،،بانحراف معياري قدره)( 170,17)
وجدول (،4049ومستوى داللة)( 933(، عند درجة حرية )60،٬04التائية المحسوبة تساوي )

 ( يوضح ذلك.63)
 (63)جدول

ة والجدولية لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي المحسوب القيمة التائية
 .األخالقي لمقياس فك االرتباط

افراد عينة 
 البحث

عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 الفرضي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  هالقيمة التائي
 الجدولية المحسوبة داللة

 دالة 60،1 600101 07،7، 160017 10 33 000

 
، إذ بمغت القيمة التائية وتشير النتيجة في الجدول انف الذكر إلى وجود فرق دال إحصائيا

وىي أكبر من القيمة الجدولية البالغة  0  (60،٬04) مقياس فك االرتباط األخالقيالمحسوبة ل



 - 601 -       عرض نتائج وتفسيرها ومناقشتها        الرابعالفصل  

 
 

فك االرتباط األخالقي؛ مستوى عالي من  ا يشير إلى امتالك عينة البحثدرجة، وىذ(60،44)
ن فك االرتباط األخالقي يتأثر بعممية عمى وفق اإلطار النظري، اذ اوىذه النتيجة تأتي 

 "عن طريقمعرفية ترتكز عمى االحكام السموكية الشخصية لمفرد التي يحصل عمييا نمطيا
الفرد عبر سس لدى االجتماعية تميل إلى أن تؤ  االعرافوىذه  0االجتماعية لألعرافاكتسابو 

البيئة االجتماعية المحيطة بو والسيما زمالئو في المدرسة او في الشارع ، وقد تمنح ىذه 
لمجتمع او المدرسة، اال انيا القيم والقوانين االجتماعية الدارجة في اضد  االبيئة لمفرد سموك

م وىذه التناقضات عمى مستوى الحك( oberman،2016،)األقران ضمن جماعة يمقى قبوالً 
ضي 0 األمر الذي يفاألزمة التواضعية مع زمالئونوع من الخمقي لمفرد تؤدي بو إلى الوقوع في 

في حين يسمك بصورة مخالفة  0معينة ةموك فك االرتباط األخالقي في بيئبو إلى ممارسة س
أن الفرد  التي تعني ىنا ي ضوء العمميات االدراكية لمفردسر ففوىذا ما ي. لذلك في بيئة اخرى 

وألفراد متنوعين ايضا، من الممكن ان  منوعة صدر عنو في سياقات لديو معتقدات مختمفة ت
ممعارضة او االختالف مع االخرين، او انو يكون من يستعممو الفرد ل انزم دفاعيييكون ميكا

 0(Bandura،1999من الوعي بالذات ) بمستوى منخفضبعض األحيان بوصفو يعبر عنو 
(Selt -qwareness ).االخالقي بأنو ناجم عن أن االرتباط ك وفي الغالب يتم تفسير ف

 572يميا والتحكم بيا )قادرين عمى التعبير عن الذات وتقو معظم المراىقين لم يصبحوا بعد 
:2001 0Pornari&Bondaur. ) 

بان االفراد ينفصمون احيانا عن مسؤولياتيم األخالقية، وال يعني انو  73۹3بأندوراواكد 
فاألفراد .دائما سموكيم غير اخالقي ييرىم المعتادة، فانيم ال يعَدونحتى لو انتيك االفراد معا

وكمما تصرفوا بطريقة غيرعادلة  0  انفسيم عمى أنيا أخالقية وعادلة الى يحبون أن ينظروا
سر سموكيم ىذه االعتقادات ات او االفتراضات التي تبرر او تفالمعتقد يستشيدون بسمسمة من

شعب  أنيمافتراض وك غير األخالقي ليؤالء األفراد مع او االفتراضات التوفيق بين السم
 (.6،94،اخالقي والحد من اي شعور من التنافر )باندورا
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 االعدادية.الهدف الثاني: التعرف عمى السموك العدواني لدى طمبة المرحمة 
لمقياس السموك واالنحراف المعياري لعينة البحث بعد حساب المتوسط الحسابي والفرضي   

 االستعانة باالختبار التائي العدواني. عن طريق تحميل استجابات الطمبة، و 
(t-test) لعينة واحدة من أجل حساب الفرق بين المتوسطين، اتضح أن المتوسط الحسابي

درجة، ( 80، وقد بمغ المتوسط الفرضي )(15,929وانحرافو المعياري )( 96.648)لممقياس
ومستوى داللة ( 399( عند درجة حرية )6،044أن القيمة التائية المحسوبة ىي )تبين وقد 

 يوضح ذلك. دول التاليوالج.(60،44)من القيمة الجدولية  وىي اصغر0( 4049)
 (60جدول )

القيمة التائية المحسوبة والجدولية لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي 
 السموك العدواني.لمقياس 

افراد 
 العينة

عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 الفرضي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  هالقيمة التائي
 الجدولية المحسوبة داللة

 دالةغير  60،10 60010 ،670،3 160613 10 00 000

إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية، إذ كانت القيمة  (60) تشير النتيجة في جدول
درجة، وىذا يدل (60،44)لية البالغة( المقياس اقل من القيمة الجدو 6،044التائية المحسوبة )

عمى أن طمبة المرحمة االعدادية لدييم سموك عدواني متوسط اي )يتمتعون بسموك عدواني 
نحو الناس معتدل(. ويمكن تفسير النتيجة الحالية بان الشخصية العدوانية التي تتميز بالعداء 

يا تتحرك ولكن0 ، لدييا أيضا الرغبة في التعاطف والنزوع لالنعزال ومحاولة السيطرة عمييم
ويرى ميمر أن (. 643ص ،73۹1بحسب االتجاه األقوى الذي يحدد مجمل نشاطيا )عباس ،

خر، وان لإلحباط نتائج اخرى إحباط آ كف السموك العدائي في المواقف االحباطية بمنزلة
النكوص او التثبيت عمى أنماط سموكية و فتور المشاعر، و العدوان مثل االنسحاب،  فضال عن

وىذه النتيجة جاءت متفقة مع دراسة )الشمري، (.464ص، 733۹الرحمن، معينة )عبد 
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 ، ولم تتفق ىذه النتيجة مع دراسةفي السموك العدواني( 7333، ودراسة الحسين (9,,1
 (4،،6)الحمو، 

العالقة االرتباطية بين فك االرتباط األخالقي والسموك العدواني  الهدف الثالث: التعرف عمى
 المرحمة االعدادية.لمتغير الجنس لدى طمبة  "تبعا

قياسين عمى جمعت البيانات التي تم الحصول عمييا من تطبيق الم لتحقيق ىذا اليدف
 Pearsonوطالبة،. وباستخدام معامل ارتباط بيرسون  ( طالب044عينة بمغت )
Correlation ( 40800بمغت قيمة المعامل)(،4049داللة)توى ، وىي دالة احصائية عند مس 

أكبر من القيمة الجدولية لمعامل االرتباط وىي ( ،9.46وبعد استخراج القيمة التائية وكانت )
إحصائية بين  ، وىذا يعني وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة(93۹عند درجة حرية )(9،،6)

 يوضح ذلك. (69) ، والجدولمتغيرات البحث
 (67جدول )

والجدولية لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي القيمة التائية المحسوبة 
 فك االرتباط االخالقي. لمقياس

عدد  العينة
 الفقرات

قيمة معامل االرتباط بين 
 فك االرتباط االخالقي
 والسموك العدواني

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة  0007داللة

 دالة  30137 00313 300 الذكور

 دالة 60،10 30310 00331 300 االناث

 دالة  ،7006 00300 000 ككل  العينة

وتشير النتيجة في الجدول اعاله الى أن ىناك عالقة ذات دالة احصائية بين متغيري 
فك االرتباط األخالقي والسموك العدواني، اذ بمغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين 
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فك االرتباط ما زاد كم أنو أي 0نوع العالقة بينيما طردية الى انوتشير ىذه النتيجة (، 40800)
 السموك العدواني. زاد األخالقي 
 
: التعرف عمى الفروق ذات الداللة االحصائية في العالقة االرتباطية بين فك الرابعالهدف 

 االرتباط األخالقي والسموك العدواني0 تبعا لمتغير الجنس )ذكور0 إناث(.
إلى النتائج المرجوة من ىذا اليدف المتضمنة معرفة داللة الفرق في غرض الوصول ل

لمتغير الجنس )ذكور،  "وك العدواني تبعامالعالقة االرتباطية بين فك االرتباط األخالقي والس
ناث( ، استخدمت الباحثة االختبار الزائيو  لعينتين مستقمتين أليجاد الفروق في معامالت  ا 

 ( يوضح ذلك.64تين، وجدول )لعينتين مستقم االرتباط 
 (61)جدول

القيمة الزائية الداللة الفروق في معامالت االرتباط بين فك االرتباط األخالقي والسموك 
 الجنس العدواني تبعا لمتغير

 المقارنات
فئات 
 العينة

 
 العدد

قيمة معامل 
االرتباط بين 
فك االرتباط 
االخالقي 
والسموك 
 العدواني

قيمة 
فيشر 

المعيارية 
 المقابمة

 القيمة الزائية

مستوى 
 الجدولية المحسوبة 0007داللة

 ،0031 00313 300 الذكور الجنس
 غير دالة 60،10 00311

 00330 00331 300 االناث 

إن معامل االرتباط االيجابي بين فك االرتباط  وتتضح من الجدول أنف الذكر بالرغم
اال (،40884)أقوى مما ىو عميو عند اإلناث(،40843الذكور)األخالقي والسموك العدواني عند 
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أقل من القيمة ( 09۹1,انو ليس ىناك فرق معنوي بينيما، اذ كانت القيمة الزائية المحسوبة )
االرتباطية بين وقد يرجع ذلك إلى أن وجود العالقة . (4.49) عند مستوی (60،4)الجدولية

ناث( جاءت نتيجة الو  المتغيرين )ذكور0 مستوى المتوسط والمعتدل لمسموك العدواني، فالعالقة ا 
 ف واحد ومن مرحمة عمرية واحدة طردية الناجمة عن وجود الجميع في مدرسة واحدة وصال

 يمبعضمع  يخمق تقارب في األفكار والمشاعر والميول وينعكس ذلك بمشاركة وتعاون بعضيم
وأفراد ىذه الزمرة يقضون 0 أو الشمة  باألقرانفيما بينيم صداقات تعرف  اذ يمثمون األخر0
 المرحمة الدراسية ونون من نفس الجنس والعمر وفيوىؤالء األصدقاء يك وقاتيم معامعظم أ

ويتعايشون بتقارب انفسيا األفكار األخالقية انفسيا ويتقاسمون الصف والمدرسة  نفسيا  وفي
إلى حد كبير في العديد من  وأفضل األصدقاء ىم الذين يتشابيون 0  فيما بينيم جداً قوي 

(. وكذلك يمكن أن تفسر بخوفيم من العقاب في Cobb,2001,P,34ومواقفيم.) تصرفاتيم
وان. دعن الع مبدئيا يكفونماح غضبيم فالمستقبل أن يكون العامل في كبح ج  

 ، ودراسة( 1,,1النتيجة مع دراسة )يعقوب ، ولم تتفق ىذه( ،88،ص8440)جابر،
بين في الفروق (8444،ودراسة )خميل ،(8440،الحميدي)، ودراسة (9,,1الشمري، )

 لصالح الذكور.الجنسين في السموك العدواني 
 

 : النتائج
 في ضوء ما تم التوصل إليو من نتائج في ىذا البحث يمكن تمخيص واستنتاج اآلتي:

 فك االرتباط األخالقي.  بة المرحمة االعدادية امتالكيمإن الغالب عمى طم .6
 .متوسطسموك عدواني  طمبة المرحمة االعدادية  لدى. 1
 . ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيري فك االرتباط األخالقي والسموك العدواني،3
 السموك العدواني. زاد فك االرتباط األخالقيكمما زاد ن العالقة طردية لمعينة ككل. و وا
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 التىصيات:
 باآلتي: ةوصي الباحثمن نتائج البحث، تتم التوصل إليو إلى ما  استناداً 

. االستفادة من مقاييس البحث في الدراسات المستقبمية لمكشف عن مستوى فك االرتباط 6
 األخالقي والسموك العدواني لدى المراىقين في المرحمة المتوسطة. 

 . وضع منيج لمادة التربية األخالقية من قبل المسؤولين في وزارة التربية.8
 ة دورات التدريب الطمبة عمى برامج ضبط الذات. . اقام3
 

 املقرتحات: 
يا خالل انجاز البحث إلتمام االستفادة أتاء البحوث والمقترحات التي استقر إجر  ةقترح الباحثت

 منيا والتي تتمثل باآلتي: 
 لخفض فك االرتباط األخالقي لدى طمبة المرحمة االعدادية. إرشاديعمل برنامج  .6
 االجتماعي واالقتصادي لألسرة.وعالقتو بالمستوى إجراء دراسة لفك االرتباط األخالقي    .8
 دراسة فك االرتباط األخالقي بصورة الجسد. إنجاز  .3
 اجراء دراسة عممية لفك االرتباط االخالقي وعالقتو باإلرىاب االلكتروني. .0



 

 

 

 

 
 

 املصادر واملراجع
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 .القرآن الكريم 
 العربية: المصادر
 ( 1987إبراىيم, عبد الستار ،)أسس عمم النفس، دار المريخ لمنشر. 
 ( لسان العرب1956ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم ),  المجمد الحادي

 عشر، لبنان، دار بيروت لمطباعة. ىيام محمد رزق، دار القمم عد والنشر.
 ( سيكولوجيا النمو 2009أبو شعيرة وغباري ،)بين الطفولة والمراىقة،  اإلنساني

 .األردن، مكتبة المجتمع العربي، عمان، 1ط

 جمعي من خالل  أرشاد( فاعمية برنامج 2007طة، سيام ونجوى لشيخ )يابو ع
الزميالت في خفض سموك العزلة لدى طالبات الصف الثامن أساسي، مجمة العموم 

 .4(، العدد 8التربوية والنفسية، مجمد )
 رة لمنشر ي، دار المس1( االرشاد المدرسي ط2009عبد المطيف أبو اسعد ) ،احمد

 والتوزيع، عمان.
 ( ،فن التعامل مع شخصية القا2015آمال البارودي ،) ئد الصغير، المجموعة

 العربية لمتدريب والنشر.

 دار الميسرة لمنشر 1( المشكالت النفسية وعالجيا، ط2008حافظ ) ,بطرس ،
 والتوزيع، عمان، األردن.

 ( التقدير االجتماعي والسموك العدواني لدى المراىقات. 2006ق، نادية )لبوشال
 .5ط مجمة دراسات عربية في عمم النفس،

 (،اإلحصاء الوصفي 1977لجبار توفيق وزكريا أثناسيوس،)البياتي، عبد ا
 واالستداللي في التربية وعمم النفس،دار الكتب لمطباعة والنشر ،جامعة البصرة .

 ( درجة مظاىر وأسباب السموك العدواني 2012تياني محمد عبد القادر الصالح )
الضفة  لدى طمبة المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظات شمال

الغربية وطرق عالجيا من وجية نظر المعممين. رسالة ماجستير جامعة النجاح 
 الوطنية كمية الدراسات العميا.

 ( ،القياس والتقويم في عمم النفس 1989ثورندايك، روبرت وىيجن، إليزابيث ،)
والتربية، ترجمة الكيالني، عبد اهلل زيد وعدس، عبد الرحمن، مركز الكتاب 

 ن. االردني،عما
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 ( العوامل المؤثرة في طبيعة التنشئة االسرية لألبناء، 2000جابر، نصر الدين )
 .3(، العدد 16مجمة جامعة دمشق المجمد )

 (  .دراسة العنف االسري وعالقتو 2012الجابري، جنار عبد القادر احمد )
، كمية التربية، جامعة كركوك، مجمة بالسموك العدواني لدى طمبة المرحمة اإلعدادية

 .2013، السنة 2كركوك لمدراسات األنسانية، المجمد  السابع، العدد 
 التربية والقيم التربوية( مجمة البحوث النفسية 1981عمي حسين ) ،الجابري( )

 والتربوية العدد الثاني بغداد.
 خالقية في الدراسات الفمسفية األ) رسالة ماجستير(:2012) ،ةجمول خد،معمر

 .(،الفكر المغاربي المعاصر
 ( برنامج ارشادي مقترح لخفض السموك العدواني لدى 1993حافظ وقاسم، نادر .)

االطفال في ضوء بعض المتغيرات، مجمة االرشاد النفسي، مركز االرشاد النفسي، 
 كمية التربية، جامعة عين شمس، القاىرة، مصر. 

 ( س2001حسن، محمود شمال ،)الفرد في المجتمع، دار االفاق  يكولوجيةا
 العربية.

 ( .)( دراسة لمسموك العدواني وعالقتو 2004الحميدي، )فاطمة مبارك حمد
بأساليب المعاممة الوالدية لدى عينة من طمبة المرحمة اإلعدادية بدولة قطر. رسالة 

مجمة  ماجستير، قسم الصحة النفسية، كمية التربية، جامعة عين الشمس، القاىرة.
 (.35(، العدد )13ركز البحوث التربوية، السنة )م

 مكتبة مدبولي، دار ابن 1الموسوعة الفمسفية، ط ،ت(-الحنفي، عبد المنعم )ب ،
 زيدون.

 ( العزلة االجتماعية وعالقتيا بالسموك 2008لبنى ىاشم لطفي احمد ) ،الحنكاوي
ل، رسالة العدواني لدى طمبة المرحمة اإلعدادية. كمية التربية جامعة الموص

 .، كمية التربية، جامعة الموصلماجستير
 ( مظاىر السموك العدواني وعالقتيا 2003خميفة، عبد المطيف، اليولي، احمد )

ببعض المتغيرات النفسية لدى عينة من طالب جامعة الكويت، مجمة دراسات 
 (.99-94(، ص ص )3) 2عربية في عمم النفس، 
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 (السموك2006خميل ،جواد محمد الشيخ،)  العدواني وعالقتو بتقدير الذات وتوكيد
الذات لدى طمبة المرحمة الثانوية بمحافظة غزة،رسالةدكتوراه،معيد البحوث 

 والدراسات العربية، القاىرة.
  ،دار أسامة لمنشر والتوزيع.  ،، كتاب المعمم الناجح2009د. عبد اهلل العامري

 األردن.-عمان
  (، مدخل عمم النفس، دار المريخ، 1983) ، لندال، ترجمة سيد الطوابفدافيدو

 الرياض. 

 ( المراىق واالنحراف، دار القمم لمطباعة والنشر 2016رزق، ىيام محمود ،)
 والتوزيع، بيروت، لبنان. 

 ( العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية 2007الزبيدي، عبد المعين بن عمر )
الثانوية )دراسة مقارنة(.  لدى الطمبة العنيفين وغير العنيفين في مدارس المرحمة

 األردن.-مؤتة، عمان ةرسالة ماجستير غير منشورة، جامع
 العدوان عند األطفال أسباب عالجو مجمة ودراسات  ،(2006ي، بتول بناي )ر الزبي

 (.1(، العدد )1السنة )البصرة، 
 ( سيكولوجية العدوان في عالم 2003( الطويل، عزت )2005الزعبي، احمد ،)

 . (72العدد )-17النفس المطمئنة( السنة ) متغير )مجمة

 ( ،الزوبعي، عبد الجميل 2001الزوبعي وآخرون ،)(: 1981وآخرون، ) إبراىيم
االختبارات والمقاييس، وزارة التعميم العالي والبحث العممي، جامعة الموصل، 

 العراق.

 ( أسباب جنوح 1987سالمة، محمد ومحمد غباري )المكتب الجامعي  األحداث
 ديث.الح

 ( عمم النفس االجتماعي، ط1981السيد، فؤاد البيي ،)دار الفكر العربي، 3 ،
 القاىرة.

 ( عمم االجتماع الجنائي، دار اإلصالح السعودية.1984شتا، السيد عمي ) 
 ( السموك العدواني لدى طمبة المرحمة 2003الشمري ،أحالم جبار عبداهلل ،)

 .،جامعة بغدادالمتوسطة في مدينة بغداد ،رسالة ماجستير 
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 ( التوافق النفسي المدرسي وعالقتو بالسموك العدواني لدى 2000الطويل، محمد )
طمبة المرحمة الثانوية بمحافظة غزة. رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية التربية، 

 البرنامج المشترك جامعة األقصى وعين شمس غزة فمسطين.
 ( العوامل 2005الطيار، فيد عمي عبد العزيز .) االجتماعية المؤدية لمعنف لدى

طالب المرحمة الثانوية. رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة نايف العربية لمعموم 
 األمنية، السعودية، الرياض. 

  ( مبادئ القياس والتقويم في التربية ،  2003الظاىر ، زكريا محمد ، وآخرون : )
 0، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردن  1ط

 ( ،مبادئ القياس والتقويم في التربية، ط2000الظاىر، زكريا محمد، وآخرون ،)1 ،
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، االردن.

 ( ،القيم االسالمية بين الفكرين االسالمي والغربي 2008العبار، موزة احمد راشد ،)
 ، الجيزة، الدار العالمية لمنشر والتوزيع.1في عصر العولمة، ط

 1(،الشخصية في ضوء التحميل النفسي ،ط1982اس ،فيصل )عب. 

 ( نظريات الشخصية في ضوء التحميل النفسي، 1998عبد الرحمن، محمد السيد )
 ، دار انباء لمطباعة والنشر، القاىرة. 1ط

 ( المدخل الى عمم النفس، ط1993عدس، عبد الرحمن ومحي الدين توق )دار 1 ،
 األردن.الفكر لمطباعة والنشر، عمان، 

 ( نمو االحكام الخمقية وعالقتو بالسموك 2005عريشي، صديق بن محمد احمد ،)
العدواني لدى عينة من نزالء مؤسسة التربية النموذجية والتعميم العام في مرحمة 

 المراىقة بمنطقة مكة المكرمة، رسالة ماجستير، جامعة ام القرى، مكة المكرمة. 

 ( .السموك 2010عز الدين، خالد ) العدواني عند األطفال، دار أسامة لمنشر
 .عمان، األردن، والتوزيع

 ( األسس النفسية لمعدوان البشري مع دراسة 1989العزاوي، محمد الياس بكر ،)
تحميمية لنموذج العدوان اإليراني عمى العراق، مجمة آداب المستنصرية، العدد 

(17.) 
 ( ن1999العزة، سعيد حسني وجودت عزت عبد اليادي ) ظريات االرشاد والعالج

 النفسي.
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 ( سيكولوجية العدوان وترويقيا دار غريب 2001عصام عبد المطيف ) ،العقاد
 لمطباعة، بيروت، لبنان.

 (تقويم التعمم ،ط2005عالم،رجاء محمود،)دار المسيرة لمنشر والتوزيع، األردن.1، 

 ( القياس والتقويم التربوي والنف 2000عالم، صالح الدين محمود :) سي أساسياتو
 وتوجياتو المعاصرة، القاىرة، دار الفكر العربي . 

 ( القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو 2000عالم، صالح الدين محمود ،)
 وتوجياتو المعاصرة، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر. 

 ( مدخل الى الطب النفسي، ط1986عمارة، الزين عباس )دار الثقافة، 1 ،
 نان.لب-بيروت

 ( برامج عالجية لخفض مستوى السموك العدواني لدى 2008عمارة، محمد )
 المراىقين، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر.

 ( االبداع االنفعالي وعالقتو 2010عمر، بشرى خطاب وزيدان، ربيعة مانع ،)
ببعض المتغيرات لدى طمبة الجامعة، مجمة الدراسات التاريخية والحضارية، مجمد 

 (. 13(، العدد )6)

  ( اإلحصاء لمباحث في  1988عودة ، احمد سميمان والخميمي ، خميل يوسف : )
 .، دار الفكر لمتوزيع والنشر ، عمان ، األردن 1طالتربية والعموم اإلنسانية ، 

 ( اإلحصاء لمباحث في 1988عودة، احمد سميمان والخميمي، خميل يوسف :)
 ، دار الفكر لمتوزيع والنشر، عمان، االردن. 1التربية والعموم اإلنسانية، ط

 ( اساسيات البحث العممي في 1993عودة، احمد سميمان وممكاوي، فتحي حسن ،)
 ، مكتبة الكناني، االردن. 1ية والعموم االنسانية، طالترب

 ( عمم النفس الشخصية، دار الكتب العممية، 2001عويطة، كامل محمد محمد ،)
 بيروت، لبنان. 

 ( تفاعل الجماعات البشرية، الدار الجامعية، 2006العيسوي، عبد الرحمن )أ
 مصر.

 ( مقدمة في عمم النفس الح2006العيسوي، عبد الرحمن )ديث، الدار الجامعية، ب
 اإلسكندرية.

 ( محاضرات في عمم النفس "نظرية 2005الغامدي، حسين عبد الفتاح )في  ادلر
 النفس، المممكة العربية السعودية. عممعمم النفس الفردي" جامعة ام القرى، قسم 
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  ،( السموك العدواني دراسة مقارنة بين الذكور واالناث 2006حسن ) فيالغرباوي
سنة(. رسالة دكتوراه، معيد الدراسات العميا لمطفولة،  16-8مة العمرية )في المرح

 جامعة عين الشمس، القاىرة، مصر.
  ،( المعاممة الوالدية وعالقتيا 1998حسن حمدي عبد الحميم ) فيالغرباوي

( سنة. رسالة 5-11بالعدوان لدى األبناء من الجنسين في المرحمة العمرية من )
 ة، جامعة عين الشمس، القاىرة، مصر.ماجستير، غير منشور 

 ( قاموس عمم االجتماع، الييئة المصرية العامة 1989غيث، محمد عاطف )
 لمكتاب، كمية اآلداب، جامعة اإلسكندرية.

 ( ،القياس النفسي، دار الفكر العربي، القاىرة. 1980فرج، صفوت ،) 

 ( دراسات ( عمم النفس االجتماعي )1977فيمي، مصطفى ومحمد عمي القطان(
 نظرية وتطبيقات عممية(( مكتبة الخانجي، القاىرة.

 ( أساليب التنشئة الوالدية وعالقتيا بالسموك العدواني لدى 2000القططي، وليد .)
طمبة المرحمة األساسية العميا في محافظات غزة. رسالة ماجستير، غير منشورة، 

ية بغزة وجامعة عين برنامج الدراسات العميا المشترك بين كمية التربية الحكوم
 شمس، مصر.

 ( ،النفس. أنفعاالتيا وأمراضيا وعالجيا، ط1989كمال، عمي ،)4. 

 ،العدائية وعالقتيا بأساليب التنشئة االجتماعية  (،2005) المييبي، زكريا عبد احمد
لدى طمبة المرحمة اإلعدادية، رسالة ماجستير، جامعة تكريت. عالء الدين كفافي 

 .1430، 1سيكولوجية الطفولة والمراىقة ط 2009
  السموك االجتماعي وديناميكية، محاولة 1996مجدي احمد محمد عبد اهلل ،

 ة.تفسيرية، دار المعرفة الجامعي
 (. السموك العدواني وأثره عمى 2009) عبد المطيف أسعد المجذوب، احمد

التحصيل العممي لطمبة المدارس الحكومية. رسالة ماجستير، غير منشورة، 
 الرياض، المممكة العربية السعودية.

 ( تعديل السموك نظريًا وارشاديًا، دار 2009محادين، حسين طو، النوايسة، اديب )
 لتوزيع، رام اهلل، فمسطين.الشروق لمنشر وا
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 ( ،ديناميات السموك العدواني واالنحراف السايكوياتي 2004محمد، محمود مندور )
لدى االحداث الناجحين والمترسبين في التعميم، مجمة كمية التربية، جامعة 

 (.56المنصورة، العدد )
 ( إثر سمطة المجرب عمى ظيور االستجابة العدوان1990محمود، محمد ميدي ) ية

(، 18عند االفراد وعالقة ذلك بسماتيم الشخصية )مجمة عموم االجتماعية( مجمد )
 (.1العدد )

 ( .فاعمية برنامج مقترح بالمعب في خفض حدة السموك 2007المصري، نسرين )
العدواني لدى أطفال الرياض بمحافظة غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 

 معة األقصى وعين شمس، غزة.التربية، البرنامج المشترك بين جا
  دار 2، ط)تربية الطفل في اإلسالم(، ترجمة لجنة اليدى(، 1993، )مظاىري ،

 .البالغة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان
 ( ابعاد السموك العدواني وعالقتيا بأزمة اليوية لدى 2004ماحي )و  معمرية

أكتوبر نوفمبر  4ية، العدد الشباب الجامعي، مجمة شبكة العموم النفسية العرب
 (.2004وسبتمبر، 

 السموك العدواني في الجامعة ودور 2009الجعفري وآخرون، ، بشير و معمرية ،
 .2009، 1ية، طصر التربية في مواجيتو الناشر المكتبة الع

 فاعمية برنامج مقترح باأللعاب 2002 سعيد عبد اهلل محمد المفتي، بيرفان ،
ما قبل المدرسة، مجمة التربية  أطفالك العدواني لدى التعاونية في تقميل السمو 

 .2002الرياضية، المجمد الحادي عشر، العدد الرابع، 

 ( اإلرشاد والعالج النفسي األسس النظرية والتطبيقية, 2001ممحم، سامي محمد :)
 , دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة, عمان, األردن.1كمية العموم التربوية, ط

  ،دار الفكر، األردن.1( عمم النفس النمو، ط2004سامي، )ممحم ، 
 ( ،البيبموغرافيا العربية الفمسفية 2003الموسوي، عبد اهلل حسن وآخرون ،)

 ))بيبموغرافيا لمعموم التربية والتقنية((، بيت الحكمة، بغداد. 

  المياحي، جعفر عبد الكاظم/ الركابي، صبري عبد اهلل كاظم، السموك العدواني
لمفمسفة والمسانيات والعموم االجتماعية  الراكى طمبة المرحمة اإلعدادية. مجمة لد

 .2013العدد الثاني عشر السنة الخامسة 
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  ،تعديل السموك العدواني لألطفال  (:2006) ،ناجي عبد العظيم سعيدمرشد
دليل لإلباء واالميات، مكتبة زىراء الشرق  :العاديين وذوي االحتياجات الخاصة

 .مصر
 (. مظاىر السموك العدواني لدى طمبة المدارس 2000) عبد الرحمن الناصر، فيد

 االجتماعية، والعموم اآلداب حوليات ،)دراسة استطالعية( الثانوية في دولة الكويت
 .الكويت جامعة العربي، النشر مجمس ،20 حولية ،146 رسالة الكويت، جامعة

 ( صراعاتنا الباطنية، دار 1988ىورني، كارين، ترجمة عبد الودود العمي ،)
 الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق. 

  نظريات الشخصية،  ،(1969)وآخرين،ىول. ك، ج ليندزي، ترجمة فرج احمد فرج
 القاىرة.

 دار الفكر  ،1(، ط2003) ، االضطرابات السموكية واالنفعالية،يحيى، خولة احمد
 لمطباعة والنشر، عمان، األردن.

 (براىيم فالح أجميعان (،مركز الضبط وعالقتو 2002يعقوب ،نافذ نايف رشيد وا 
بالسموك العدواني لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مدينة أربد في األردن 

 (.31(،العدد)1،مجمة كمية التربية، جامعة طنطا، المجمد)
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 كتاب تسييل ميمة
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 ( 2ممحق )
 مقياسفك االرتباط األخالقي والمترجم الى المغة العربية

المشكالت أو ادناه سمسمة من العبارات العامة التي تبين معتقداتك وآرائك بشان شتى  
(  العبارة كي تبين فيما االزمات التي ربما واجيتيا أو لم تواجييا سابقًا ، الرجاء ضع عالمة )
 إذا كنت توافق أو ترفض أو ال توافق وال ترفض أيا من تمك العبارات .

 أوافق العبارات ت
ال أوافق 
 وال أرفض

 أرفض

    يحق لك أن تقاتل لتحمي أصدقاءك  1
    شخص ما بشدة ىو نوع من المزاح ليس إالصفع أو دفع   2
الحاق الضرر بمقتنيات شخص ما ليس ذنبًا كبيرًا مقارنة   3

بما يقوم بو اآلخرون من ضرب اشخاص ما بنحو أسوأ 
 بكثير .

   

الطفل في المجموعة )الشمة( ال يحب أن ُيالم بسبب   4
 مشكالت تسببيا المجموعة .

   

ظروف سيئة فال يجب أن  إذا كان األطفال يعيشون تحت  5
 ُيالموا عمى السموك العدواني .

   

ال بأس في أطالق األكاذيب الصغيرة ألنيا في الواقع ال   6
 تسبب أي أذى .

   

    يستحق بعض األشخاص أن يعامموا كالحيوانات .  7
إذا تقاتل األطفال أو أساؤوا التصرف في المدارس ، فأنو   8

 ذنب معمميم 
   

    تضرب من يسيء لعائمتك بالقول .يحق لك أن   9
ضرب زمالء الدراسة البغيضين أو المزعجين ىو لتمقينيم   11

 درسًا فحسب.
   

   سرقة نقود أحدىم ليس شيئًا خطيرًا مقارنة بما يقوم بو   11
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 اآلخرون من سرقة أموال طائمة .
الطفل الذي يقترح كسر القوانين فحسب ال يجب أن ُيالم   12

 آخرون بالمضي قدمًا وكسروىا فعاًل .إذا قام أطفال 
   

إذا لم يتم ضبط األطفال ، فال ينبغي أن يالمون إذا ما   13
 أساؤوا التصرف .

   

ال يمانع األطفال أن ُيشاكسوا , ألن ذلك يظير االىتمام   14
 بيم .

   

    .معاممة الشخص الذي يتصرف بحقارة ال بأس في إساءة  15
أين يتركون اشياءىم إذا كان األشخاص ال ييتمون   16

 فالذنب ذنبيم إذا تعرضت لمسرقة .
   

يحُق لك أن تقاتل عندما يتعرض شرف مجموعتك   17
 )شمتك( لمتيديد .

   

    أخذ دّراجة أحدىم من دون أذنو ال يعدو كونو استعارة .  18
    ال بأس في إىانة أحد زمالء الدراسة ألن ضربو اسوأ .  19
بشيء مؤذ فميس عداًل القاء إذا قررت المجموعة القيام   21

 الموم عمى أحد األطفال فييا .
   

ال يمكن أن يالم األطفال عمى استخدام الكممات النابية   21
 طالما أن جميع اصدقائيم يفعمون ذلك .

   

    مضايقة أو إزعاج شخص ما ال يعني في الواقع إيذاءه .  22
    .و المزعج ال يستحق أن يعامل كبشرالشخص البغيض أ  23
األطفال الذين يعاممون بشكل سيئ غالبًا ما يقومون   24

 بأشياء تجعميم يستحقون ذلك .
   

    ال بأس في الكذب لحماية أصدقائك من المشكالت .  25
    ليس سيئًا أن نشعر باالنتعاش مرة واحدة لوىمة .  26
   مقارنة باألشياء غير الشرعية التي يقوم بيا الناس فأن   27
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من دون دفع ثمنو ال يعد شيئًا أخذ شيء ما من محل 
 خطرًا أو جادًا .

ليس من العدل القاء الموم عمى طفل , ألنو مسؤول عن   28
 جزء صغير جدًا من أذى تسببو المجموعة .

   

ال يمكن أن يالم األطفال عمى سوء التصرف إذا كان   29
 أصدقاؤىم يدفعونيم لذلك )يضغطون عمييم( .

   

    األطفال ال يؤذي أحدًا .تبادل االىانات بين   31
بعض األشخاص يجب أن يعامموا بفضاضة أو خشونة ,   31

 ألنيم ال مشاعر ليم  كي تؤذى .
   

ال يمكن أن يالم األطفال عمى سوء التصرف إذا كان   32
 والدييم يغطون عمييم كثيرًا .
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 جامعة بغداد
 كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثم

 قسم العموم التربوية والنفسية 
 الدراسات العميا/الماجستير

 (3عمم النفس التربوي                        ممحق )
 استبانة صدق الترجمة                                     

 االستاذ                ............................................  المحترم.
فك االرتباط االخالقي وعالقتو بالسموك العدواني لدى طمبة راء الدراسة الموسومة )تروم الباحثة اج

(.وقد تضمنت الدراسة استخدام مقياس فك االرتباط االخالقي , ولعدم توافر المرحمة االعدادية
فك االرتباط مقياس مالئم لعينة البحث  في البيئة العراقية والعربية ,حصمت الباحثة عمى مقياس 

ومن  Wayne State University( من جامعة  (Moral Disengagement القي االخ
( ترجمة المقياس واستخراج صدق الترجمة لو .سوف Amy Zelidman اعداد) امي زيمدمان

بانو  (2111, )بأندوراتستخرج الباحثة الخصائص السايكومترية لممقياس, واعتمدت الباحثة تعريف 
 (.2194نفصل عبرىا الضبط الخمقي عن سموك الموم )زيمدمان  ,عممية منظمة ذاتيا يمكن ان ي

( واي 2(و)1فقرات المقياس وتأشير االصوب لكمتا الترجمتين ) ترجمة يرجى تفضمكم بمراجعة
الفقرات بما يجعميا تعبر عن المعنى النفسي االقرب منو الى الترجمة الحرفية  تعديل مقترح لترصين

 , الستخراج صدق الترجمة , مع جزيل الشكر.....
 

 المشرف                                                                    الطالبة         
 سندس خضير عباس                               أ.م .د .سيمة حسين قمندر                    
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 ( Moral Disengagementمقياس )فك االرتباط االخالقي , 
(:أ.م .د. 9الترجمة) الفقرة االصمية ت

 قاسم سممان حسين
أ.م. د. ابتسام حسين 

 فياض

 (:2)الترجمة 
م. وسن ناصر 

 محمد
 أ. د. ناجي محمود 

 

صالح
 ة 

غير 
صالح

 ة 

 تعديل

1 It is alright to 

fight to protect 

your friends 
يحق لك أن تقاتل 
 لتحمي أصدقاؤك

من الجيد ان تقاتل 
 لحماية اصدقاؤك

   

2 Slapping and 

shoving 

someone is just 

a way of joking 

صفع أو دفع شخص 
بشدة ىو نوع من ما 

 المزاح ليس إال

الصفع والدفع بقوة 
ىو الوسيمة الوحيدة 

 لممزاح

   

3 Damaging 

property is no 

big deal when 

you consider 

that others are 
beating people 

up or worse 

الحاق الضرر 
بمقتنيات شخص ما 

ليس ذنبًا كبيرًا مقارنة 
بما يقوم بو اآلخرون 

اشخاص من ضرب 
ما بشكل أسوأ بكثير 

. 

تدمير الممتمكات او 
اتالف الممتمكات 
ىي ليست صفقة 

كبيرة  تعكس ضرب 
الناس االخرين 

ويعرضونيم لما ىو 
 اسوأ

   

4 A kid in a gang 

should not be 

blamed for the 

trouble the 

gang causes 

الطفل في المجموعة 
)الشمة( ال يحب أن 
ُيالم بسبب مشكالت 

 تسببيا المجموعة 

ال ينبغي الرد عمى 
الطفل بالموم ردا 
عمى المشكمة او 

المعضمة التي 
 ارتكبيا

   

5 . If kids are 

living under 

bad conditions 

they cannot be 

إذا كان األطفال 
عيشون تحت ظروف ي

سيئة فال يجب أن 

اذا كان االطفال 
يعيشون تحت 

ظروف سيئة ال 
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blamed for 

behaving 

aggressively 

 

ُيالموا عمى السموك 
 العدواني 

يمكن القاء الموم 
عمييم لسموكيم 

 العدواني
6 . It is okay to 

tell small lies 

because they 

don't really do 

any harm 

ال بأس في إطالق 
األكاذيب الصغيرة 

في الواقع ال ألنيا 
 تسبب أي أذى

ال بأس ان اقول 
كذبة صغيرة, ألنيا 

ال تسبب ادنى 
 ضرر. 

   

7 . Some people 

deserve to be 

treated like 

animals 

يستحق بعض 
األشخاص أن يعامموا 

 كالحيوانات

بعض الناس 
يستحقون معاممتيم 

 مثل الحيوانات

   

8 . If kids fight 

and misbehave 

in school, it is 

their teacher's 

fault 

إذا تقاتل األطفال أو 
أساؤوا التصرف في 
المدارس ، فأنو ذنب 

 معمميم

اذا تقاتل االطفال 
بأذى في المدرسة 
 فالخمل في معممييم

   

9 It is alright to 

beat someone 

who bad 

mouths your 

family 

يحق لك أن تضرب 
من يسيء لعائمتك 

 بالقول

بأس من ىزيمة ال 
شخص ما الذي ىو 

يسيء بالقول 
 لعائمتك

   

10 To hit 

obnoxious or 

annoying 

classmates is 

just giving 

them "a 

lesson." 

ضرب زمالء الدراسة 
البغيضين أو 

المزعجين ىولتمقينيم 
 درسًا فحسب

الضرب البغيض ألي 
زميل صف او زميل 
مدرسة فانو مجرد 

 اعطاء عبرة

   

11 Stealing some 

money is not 

too serious 

compared to 

سرقة نقود أحدىم 
ليس شيئًا خطيرًا 

مقارنة بما يقوم بو 

سرقة بعض المال 
او مبمغ بسيط ىو 
ليس خطير مقارنة 
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those who steal 

a lot 
of money 

اآلخرون من سرقة 
 أموال طائمة

بالذين يسرقون 
 امواال كثيرة

12 A kid who only 

suggests 

breaking rules 

should not be 

blamed if other 

kids 
go ahead and 

do it 

الطفل الذي يقترح 
كسر القوانين فحسب 
ال يجب أن ُيالم إذا 
قام أطفال آخرون 

بالمضي قدمًا 
 وكسروىا فعالً 

الطفل الذي يظير 
كسر القوانين ال 

يجب  ايالمو فحسب 
اذا كان االطفال 

ومون االخرون يق
بذلك والمضي قدما 
معو والقيامبالسموك 

 نفسو.

   

13 If kids are not 

disciplined they 

should not be 

blamed for 

misbehaving 

إذا لم يتم ضبط 
األطفال ، فال ينبغي 

أن يالموا إذا ما 
 أساؤوا التصرف

اذا لم يتم تأديب 
االطفال فيجب عدم 

 ايالميم الخطائيم

   

14 Children do not 

mind being 

teased because 

it shows 

interest in them 

ال يمانع األطفال أن 
ُيشاكسوا , ألن ذلك 
 يظير االىتمام بيم

ال تمانع االطفال 
كونيم يشاىدون 

مشيدا مثير يظير 
 اىتماميم بالمشيد 

   

15 It is okay to 

treat somebody 

badly who 

behaved like a 

"worm." 

بأس في إساءة ال 
معاممة الشخص الذي 

 يتصرف بحقارة

الباس من العناية 
بشخص ما اساء 

التصرف ,فيو يشبو 
 الدودة .

   

16 If people are 

careless where 

they leave their 

things it is their 

own fault if it 

gets stolen 

إذا كان األشخاص ال 
ييتمون أين يتركون 

اشياءىم فالذنب 
يم إذا تعرضت ذنب

اذا كان االشخاص 
ال يبالون حيث 

يتركون اشياءىم 
الخاصة بيم اينما 
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كان فيو خطأ منيم  لمسرقة 
وان تعرضت الى 

 السرقة
17 . It is alright to 

fight when your 

group's honor 

is threatened 

يحُق لك أن تقاتل 
عندما يتعرض شرف 

مجموعتك )شمتك( 
 لمتيديد

مقاتمة ال باس من 
مجموعة عندما 
يتعرض شرف 
المجموعة من 
االصدقاء الى 

 التيديد.

   

18 . Taking 

someone's 

bicycle without 

their 

permission is 

just 

"borrowing it." 

أخذ درّاجة أحدىم من 
دون أذنو ال يعدو 

 كونو استعارة

عند اخذ شخص ما 
الدراجة  الخاصة بك 
من دون اذنك فيو 

 استعارةليس مجرد 

   

19 It is okay to 

insult a 

classmate 

because beating 

him/her is 

worse 

178 
 

ال بأس في أىانةأحد 
زمالء الدراسة ألن 

 ضربو اسوأ

ال باس في اىانة 
زميل لك في الصف 
, ألنو ضرب زميل 
 او زميمة فيو سيئ

   

20 . If a group 

decides 

together to do 

something 

harmful it is 

unfair to blame 

a 
single kid in the 

group for it. 

إذا قررت المجموعة 
القيام بشيء مؤذ 
فميس عداًل القاء 

الموم عمى أحد 
 األطفال فييا

اذا قررت مجموعة 
العمل معا لشيء 

مؤذ فمن غير 
العادل ان تموم طفال 

واحدا  في ىذه 
 المجموعة .
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21 . Kids cannot 

be blamed for 

using bad 

words when all 

their friends do 

it 

ال يمكن أن يالم 
األطفال عمى استخدام 
الكممات النابية طالما 
أن جميع اصدقائيم 

 يفعمون ذلك

ال يمكن ايالم الطفل 
, ألنو استخدم 

كممات سيئة عندما 
يستخدم جميع 

 االطفال تمك الكممات

   

22 . Teasing 

someone does 

not really hurt 

them 

مضايقة أو أزعاج 
شخص ما ال يعني 

 في الواقع إيذاءه

اغاضة احدىم ال 
 يؤذييم حقا 

   

23 . Someone who 

is obnoxious or 

annoying does 

not deserve to 

be treated 

like a human 

being 

الشخص البغيض أو 
المزعج ال يستحق أن 

 يعامل كبشر

الشخص البغيض او 
ج ال يستحق المزع

 ان يعامل بإنسانية 

   

24 . Kids who get 

mistreated 

usually do 

things to 

deserve it 

األطفال الذين 
يعاممون بنحو سيئ 

غالبًا ما يقومون 
بأشياء تجعميم 
 يستحقون ذلك

االطفال المذين 
يتعرضون لسوء 

المعاممة عادة ما 
يفعمون شيئا 
 يستحق ذلك

   

25 It is alright to 

lie to keep your 

friends out of 

trouble 

ال بأس في الكذب 
لحماية أصدقائك من 

 المشكالت

ال باس من الكذب 
لمحفاظ او لبقاء 

 االصدقاء

   

26 It is not a bad 

thing to "get 

high" once in a 

while 

ليس سيئًا أن نشعر 
باالنتعاش مرة واحدة 

 لوىمة

ليس من السيئ 
انتعش ولو لمرة 

 واحدة 

   

27 Compared to 

the illegal 

things people 

مقارنة باألشياء غير 
الشرعية التي يقوم 

مقارنة باألشياء 
غير الشرعية 
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do, taking 

something from 

a store 

without paying 

for it is not very 

serious 

 

بيا الناس فأن أخذ 
شيء ما من محل 

من دون دفع ثمنو ال 
خطرًا أو يعد شيئًا 

 جاداً 

فالناس يفعمون 
بأخذ شيء من 

المتجر من دون 
دفع مبمغ ألنيا 

 ليست خطيرة جدا.
28 It is unfair to 

blame a child 

who had only a 

small part in 

the harm 

caused 

by a group 

 

ليس من العدل القاء 
الموم عمى طفل , 
جزء  ألنو مسؤول عن

صغير جدًا من أذى 
 تسببو المجموعة

من غير العدل ايالم 
الطفل الذي الذي 

سبب جزءا صغيرا" 
من االذى الى 

 المجموعة 

   

29 . Kids cannot 

be blamed for 

misbehaving if 

their friends 

pressured them 

to 

do it 

 

ال يمكن أن يالم 
األطفال عمى سوء 
التصرف إذا كان 

يدفعونيم أصدقاءىم 
لذلك )يضغطون 

 عمييم(

اليمكن ايالم الطفل 
الفاسق ذي السموك 

السيئ اذا  اجبره 
اصدقاؤه عمى فعل 
 ذلك )ضغطوا عميو(

   

30 Insults among 

children do not 

hurt anyone 
تبادل االىانات بين 

 األطفال ال يؤذي أحداً 
الشتائم بين االطفال 

 ال تؤذي احدىم
   

31 . Some people 

have to be 

treated roughly 

because they 

lack feelings 

that 

can be hurt 

بعض األشخاص 
يجب أن يعامموا 

بفضاضة أو خشونة, 
ألنيم ال مشاعر كي 

 تؤذى

بعض الناس يجب 
ان يعامموا بقسوة, 
النيم يفتقرون الى 
الى المشاعر التي 
 يمكن ان تضر   

   

32 . Children are 

not at fault for 

misbehaving if 

ال يمكن أن يالم 
األطفال عمى سوء 

ال يمكن لألطفال ان 
يكونوا عمى خطأ 
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their parents 

pressure them 

too 

much 
 

التصرف إذا كان 
والدييم يضغطون 

 عمييم كثيراً 

لسوء التصرف اذا 
ضغط  والدييم 

 عمييم كثيرا"
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 (4ممحق)
 فك االرتباط األخالقي بصورتو األولية مقياس

 جامعة بغداد
 كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثم

 قسم العموم التربوية والنفسية
 الدراسات العميا/الماجستير 

 عمم النفس التربوي
 

(      Moral Disengagementآراء السادة المحكمين في مقياس) فك االرتباط االخالقي ,
 بصورتو االولية

 االستاذ ........................................المحترم 
 تحية طيبة :

فك االرتباط االخالقي وعالقتو بالسموك العدواني لدى (تروم الباحثة اجراء الدراسة الموسومة بـ 
. التي تتطمب توافر مقياس لقياس متغير )فك االرتباط االخالقي طمبة المرحمة االعدادية(

(Moral Disengagement فقد تبنت الباحثة مقياس فك االرتباط االخالقي, اعداد ) ايمي ,
: بانو عممية منظمة ذاتيا يمكن ان  2119بأندورا , ( , الذي عرفوAmy Zelidman زيمدمان

 (.2194ينفصل عبرىا الضبط الخمقي عن سموك الموم)زيمدمان,
 1,   2,  3وتأخذ االوزان ) ,  أرفض ()أوافق ,ال أوافق وال أرفضويتضمن المقياس البدائل 

 ( فقرة.32(عمى التوالي , يتكون من )
قامت الباحثة بتعريب وتكييف المقياس عمى وفق البيئة العراقية ,عبر ترجمتو وعرضو عمى عدد 
 من الخبراء المتخصصين في المغة االنجميزية وعمم النفس لغرض التحقق من صدق الترجمة .

و من خبرة ودراية عممية في مجال تخصصكم ,تتوجو الباحثة اليكم لالستعانة ونظرا لما تتمتعون ب
بآرائكم ومقترحاتكم ,اذ تضع بين ايديكم مجاالت وفقرات المقياس, فضال منكم الحكم عمى مدى 

 مالءمة المقياس وصالح فقراتو ,والبدائل المستعممة في االجابة واوزانيا. مع وافر التقدير 
 الباحثة                                    المشرفة         

 أ.م .د. سيمة حسين قمندر                                      سندس خضير عباس
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 التعديل غير صالحة صالحة العبارات ت
    يحق لك ان تقاتل لحماية أصدقائك. 9
صفع ودفع شخص ما بشدة ىو نوع من المزاح  2

 ليس إال
   

الضرر بمقتنيات شخص ما ليس ذنبًا كبيرًا الحاق  3
مقارنة بما يقوم بو اآلخرون من ضرب اشخاص 

 ما بنحو أسوأ بكثير .

   

الطفل في المجموعة )الشمة( ال يحب أن ُيالم  4
 بسبب مشكالت تسببيا المجموعة .

   

إذا كان األطفال يعيشون تحت ظروف سيئة ال  5
 العدواني .يمكن القاء الموم عمييم لسموكيم 

   

أطالق األكاذيب الصغيرة البأس بيا , ألنيا في   6
 الواقع ال تسبب أي أذى .

   

يستحق بعض األشخاص أن يعامموا كالحيوانات  7
. 

   

ارى انو إذا تشاجر األطفال أو أساؤوا التصرف  8
 في المدارس ، فالخمل في المعمم.

   

    لعائمتك  .يحق لك أن تضرب من يسيء بالقول  9
ضرب زمالء الدراسة  المزعجين  لتمقينيم درسًا  91

 او عبرة فحسب .
   

سرقة نقود أحدىم ليس شيئًا خطيرًا مقارنة بما  99
 يقوم بو اآلخرون من سرقة أموال طائمة .

   

الطفل الذي يقترح مخالفة القوانين ال يالم  إذا قام  92
 االخرون بالسموك نفسو.
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انو إذا لم يتم ضبط األطفال ، ينبغي تجنب ارى  93
 لوميم  إذا أساؤوا التصرف .

   

اعتقد ان األطفال ال يتضايقون في الممازحة ,  94
 ألنيا تظير اىتمام االخرين بيم.

   

اجد من الجيد إساءة معاممة الشخص الذي  95
 يتصرف  )بحقارة (.

   

ارى انو إذا كان األشخاص غير ميتمين أين   96
يتركون اشياءىم , فالذنب ذنبيم إذا تعرضت 

 لمسرقة .

   

ارى انو يحُق لك أن تقاتل عندما يتعرض رئيس   97
 مجموعتك )شمتك( لمتيديد .

   

اجد ان أخذ دّراجة أحدىم من دون أذنو ال يعدو  98
 كونو استعارة .

   

الدراسة  شيء جيد , ألن  اجد إىانة أحد زمالء 99
 ضربو يكون اسوأ.

   

ارى انو إذا قررت المجموعة القيام بسموك مؤذ,  21
 فميس عدال  القاء الموم عمى أحد األطفال فييا .

   

ارى ان األطفال ال يالمون عمى استعمال االلفاظ  29
 السيئة طالما ان اصدقاءىم جميعا يفعمون ذلك .

   

مع شخص ما ال يعني في الواقع اعتقد ان المزاح  22
 إيذاءه .

   

ارى ان الشخص البغيض أو المزعج ال يستحق  23
 ان تعاممو  كبشر .

   

اعتقد ان األطفال الذين يعاممون بنحو سيئ,  24
 يقومون بتصرفات تجعميم يستحقون ذلك .
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ارى ان الكذب البأس بو لحماية أصدقائك من  25
 المشكالت .

   

ادرك ان الشعور باالنتعاش مرة واحدة لوىمة امر   26
 حسن .

   

ارى انو مقارنة باألشياء غير الشرعية التي يقوم  27
بيا الناس, فأن أخذ شيء ما من محل دون دفع 

 ثمنو يعد شيئًا غير خطرًا أو جادًا .

   

افيم انو من الظمم القاء الموم عمى طفل , ألنو   28
مسؤول عن جزء صغير جدًا من أذى تسببو 

 المجموعة .

   

ارى من الطبيعي ان يتصرف االطفال بسوء, إذا  29
كان أصدقاؤىم يدفعونيم لذلك )يضغطون عمييم( 

. 

   

ارى ان تبادل االىانات بين األطفال ال يؤذي  31
 أحدا.

   

بعض األشخاص يجب أن يعامموا اجد ان  39
بفضاضة أو خشونة لغياب مشاعرىم التي 

 تشعرىم باألذى .

   

اعتقد انو من الطبيعي ان يتصرف االطفال   32
 بسوء , إذا كان والدييم يضغطون عمييم مرارا.
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 (5) محمق
 األخالقيالفقرات قبل التعديل وبعده لمقياس فك االرتباط                     

رقم 
 الفقرة

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل

 يحق لي أن اقاتل لحماية أصدقائي. يحق لك ان تقاتل لحماية أصدقائك. 9

2 
صفع ودفع شخص ما بشدة ىو نوع من 

 المزاح ليس إال.
صفع ودفع شخص ما بشدة ىو نوع من المزاح 

 ليس إال

3 
ذنبًا الحاق الضرر بمقتنيات شخص ما ليس 

كبيرًا مقارنة بما يقوم بو اآلخرون من ضرب 
 بكثير  أأسو  نحواشخاص ما ب

الحاق الضرر بمقتنيات شخص ما ليس ذنبًا كبيرًا 
مقارنة بما يقوم بو اآلخرون من ضرب اشخاص 

 بكثيرأ أسو  نحوما ب

4 
الطفل في المجموعة )الشمة( ال يحب أن ُيالم 

 تسببيا المجموعة . تبسبب مشكال
الطفل في المجموعة )الشمة( يكره أن ُيالم بسبب 

 تسببيا المجموعة . تمشكال

5 
ظروف سيئة ال  فيإذا كان األطفال يعيشون 

 يمكن القاء الموم عمييم لسموكيم العدواني .
ظروف سيئة يصعب  في إذا كان األطفال يعيشون

 القاء الموم عمييم لسموكيم العدواني .

6 
الصغيرة البأس بيا , ألنيا طالق األكاذيب ا

 في الواقع ال تسبب أي أذى .
طالق األكاذيب الصغيرة مقبولة الى حد ما, ألنيا ا

 في الواقع ال تسبب أي أذى .

7 
يستحق بعض األشخاص أن يعامموا 

 كالحيوانات .
 يستحق بعض األشخاص أن يعامموا دون البشر .

8 
وا التصرف في ؤ إذا تقاتل األطفال أو أسا
 المدارس ، فأنو ذنب معمميم

وا التصرف في ؤ ارى انو إذا تشاجر األطفال أو أسا
 المدارس ، فالخمل في المعمم.

 يحق لك أن تضرب من يسيء بالقول لعائمتك   لك أن تضرب من يسيء بالقول لعائمتك   يحق 9

91 
ضرب زمالء الدراسة البغيضين أو المزعجين 

 فحسب ىو لتمقينيم درساً 
ضرب زمالء الدراسة  المزعجين لتمقينيم درسًا او 

 .فحسبعبرة 

99 
سرقة نقود أحدىم ليس شيئًا خطيرًا مقارنة بما 

 .يقوم بو اآلخرون من سرقة أموال طائمة
سرقة نقود أحدىم ليس شيئًا خطيرًا مقارنة بما يقوم 

 بو اآلخرون من سرقة أموال طائمة .

92 
وانين ال يالم  الطفل الذي يقترح مخالفة الق 

 .نفسو السموكبإذا قام االخرون
اجد ان الطفل الذي يقترح مخالفة القوانين يصعب 

 .نفسو السموكبتوجيو الموم اليو إذا قام االخرون
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93 
إذا لم يتم ضبط األطفال ، فال ينبغي أن 

 .وا التصرفؤ إذا ما أسا ايالمو 
ارى انو إذا لم يتم ضبط األطفال ، ينبغي تجنب 

 وا التصرف.ؤ إذا أسالوميم 

94 
ال يمانع األطفال أن ُيشاكسوا ألن ذلك يظير 

 االىتمام بيم
اعتقد برغبة األطفال في الممازحة ألنيا تظير 

 اىتمام االخرين بيم.

95 
ال بأس في إساءة معاممة الشخص الذي 

 يتصرف بحقارة
اجد من الوجوب إساءة معاممة الشخص الذي 

 حقارة (.يتصرف عمى نحو غير انساني )

96 
ارى انو إذا كان األشخاص غير ميتمين أين 
يتركون اشياءىم , فالذنب ذنبيم إذا تعرضت 

 لمسرقة .

ارى انو إذا كان األشخاص غير ميتمين أين 
يتركون اشياءىم , فالذنب ذنبيم إذا تعرضت 

 لمسرقة .

97 
ارى انو يحُق لك أن تقاتل عندما يتعرض 

 لمتيديدرئيس مجموعتك )شمتك( 

ارى انو يحُق لك أن تقاتل عندما يتعرض رئيس 
 مجموعتك )شمتك( لمتيديد .

98 
أخذ دّراجة أحدىم دون أذنو ال يعدو كونو 

 استعارة

اجد ان أخذ دّراجة أحدىم دون أذنو ال يعتبر 
 استعارة

99 
ال بأس في أىانو أحد زمالء الدراسة ألن 

 أضربو اسو 

, ألن  ا"جيد ئا"شي اجد إىانة أحد زمالء الدراسة 
 .أضربو يكون اسو 

21 
ارى انو إذا قررت المجموعة القيام بسموك 

القاء الموم عمى أحد   "مؤذ, فميس عدال
 األطفال فييا

ارى انو إذا قررت المجموعة القيام بسموك مؤذ, 
فيكون من غير العدل القاء الموم عمى أحد 

 األطفال فييا .

29 
عمى استخدام ال يمكن أن يالم األطفال 

الكممات النابية طالما أن جميع اصدقائيم 
 يفعمون ذلك

ارى تجنب لوم األطفال عمى استعمال االلفاظ 
 يفعمون ذلك . "السيئة طالما اصدقائيم جميعا

22 
مضايقة أو إزعاج شخص ما ال يعني في 

 الواقع إيذائو

اعتقد ان المزاح مع شخص ما ال يعني في الواقع 
 إيذائو .

23 
شخص البغيض أو المزعج ال يستحق أن ال

 يعامل كبشر

ارى ان الشخص البغيض أو المزعج يفقد حق  أن 
 تعاممو بوصفو بشر .

24 
,  يئاعتقد ان األطفال الذين يعاممون نحو س
 يقومون بتصرفات تجعميم يستحقون ذلك

,  ئاعتقد ان األطفال الذين يعاممون نحو سي
 يقومون بتصرفات تجعميم يستحقون ذلك.

25 
ارى ان من الطبيعي ان يتصرف االطفال 
بسوء , إذا كان أصدقائيم يدفعونيم لذلك 

ارى ان الكذب مقبول الى حد ما  لحماية 
 أصدقائك من المشاكل
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 )يضغطون عمييم(

26 
ليس سيئًا أن نشعر باالنتعاش مرة واحدة 

 لوىمة

باالنتعاش مرة واحدة لوىمة  امر ادرك ان الشعور 
 حسن .

27 
مقارنة باألشياء غير الشرعية التي يقوم بيا 

 من دون ما من محل شيئا ن أخذ االناس ف
 دفع ثمنو ال يعد شيئًا خطرًا أو جادا

ارى انو مقارنة باألشياء غير الشرعية التي يقوم 
دون من ما من محل  ئابيا الناس, فأن أخذ شي

 شيئًا غير خطرًا أو جادًا .دفع ثمنو يعد 

28 
ألنو , ليس من العدل القاء الموم عمى طفل 

مسؤول عن جزء صغير جدًا من أذى تسببو 
 المجموعة

ألنو  ,افيم انو من الظمم القاء الموم عمى طفل
مسؤول عن جزء صغير جدًا من أذى تسببو 

 المجموعة .

29 
ال يمكن أن يالم األطفال عمى سوء التصرف 

ىم يدفعونيم لذلك )يضغطون ؤ ن أصدقاإذا كا
 عمييم(

ارى من الطبيعي ان يتصرف االطفال بسوء , إذا 
ىم يدفعونيم لذلك )يضغطون عمييم( ؤ كان أصدقا

. 

 تبادل االىانات بين األطفال ال يؤذي أحداً  31
ارى ان تبادل االىانات بين األطفال غير مؤذ 

 ألحد ما .

39 
يعامموا اجد ان بعض األشخاص يجب أن 

بفضاضة أو خشونة لغياب مشاعرىم التي 
 تشعرىم باألذى

اجد ان بعض األشخاص يجب أن يعامموا 
بفضاضة أو خشونة لغياب مشاعرىم التي تشعرىم 

 باألذى

32 
ال يمكن أن يالم األطفال عمى سوء التصرف 

 إذا كان والدييم يضغطون عمييم كثيراً 

بسوء  اعتقد انو من الطبيعي ان يتصرف االطفال
 .", إذا كان والدييم يضغطون عمييم مرارا
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 (6ممحق)

 لمقياسي فك االرتباط األخالقي والسموك العدواني أسماء السادة الخبراء والمحكمين
 مكان العمل التخصص المقب االسم ت

ابن لمعموم الصرفة / كمية التربية  عمم النفس التربوي أستاذ إبراىيم عميد. إسماعيل  9
 جامعة بغداد /-الييثم 

ابن لمعموم الصرفة / كمية التربية  عمم النفس العام أستاذ د. ناجي محمود النواب 2
 جامعة بغداد /الييثم 

كمية التربية لمعموم الصرفة / ابن  عمم النفس التربوي استاذ د. فاضل جبار جودة  3
 الييثم /جامعة بغداد

تربية لمعموم الصرفة / ابن كمية ال التربوي عمم النفس أستاذ مساعد عفاف زياد واديد.  4
 جامعة بغداد الييثم/ 

جبار وادي باىض د.  5
 العكيمي

لمعموم الصرفة / ابن كمية التربية  ارشاد تربوي أستاذ مساعد
 الييثم /جامعة بغداد

كمية التربية لمعموم الصرفة / ابن  عمم نفس تربوي استاذ مساعد د. ليث محمد عياش  6
 /جامعة بغدادالييثم 

د. نبيل عبد الغفور   7
 السامرائي

 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية  قياس وتقويم أستاذ مساعد

كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن  عمم نفس تربوي استاذ مساعد د. طالب عمي مطمب  8
 الييثم جامعة بغداد

الجامعة المستنصرية / كمية التربية  عمم النفس التربوي استاذ مساعد  د. اسراء حسن عمي  9
 االساسية

كمية التربية لمعموم الصرفة ابن  عمم نفس تربوي مدرس عمار عبد عمي حسند.  91
 الييثم /جامعة بغداد
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 (7ممحق )
 فقرات فك االرتباط األخالقي بصورتو النيائية مقياس

 جامعة بغداد
 كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثم

 العموم التربوية والنفسيةقسم 
 الدراسات العميا/الماجستير 

 عمم النفس التربوي
 عزيزتي الطالبة...............
 عزيزي الطالب ............... 

أو االزمات  بشان شتى المشكالتك ءمن العبارات  التي تبين معتقداتك وآرا مجموعة اهادانفي  
ضع فاذا كانت االجابة )موافق( , يرجى التفضل بو  أو لم تواجييا ،سابقا التي ربما واجيتيا 

 . ترك أية فقرة  من دون تفعل ذلك مع جميع الفقرات بديل )موافق (و ال مامأ(√)عالمة 

 .(موافق( تحت البديل )√)فضع عالمة  بين انك موافقاذا كانت الفقرة تمثال:

 متردد اوافق فقرات ال ت
ال  

 اوافق

     أصدقائي.يحق لي أن اقاتل لحماية  9

 شكرا لتعاونكم
 
 

 الباحثة
 سندس خضير عباس
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 الاوافق متردد اوافق الفقرات ت
    يحق لي أن اقاتل لحماية أصدقائي. 9
صفع ودفع شخص ما بشدة ىو نوع من المزاح ليس  2

 إال
   

الحاق الضرر بمقتنيات شخص ما ليس ذنبًا كبيرًا  3
ضرب اشخاص ما مقارنة بما يقوم بو اآلخرون من 

 أسوأ بكثير .

   

الطالب في المجموعة )الشمة( يكره أن ُيالم بسبب  4
 مشكالت تسببيا  المجموعة .

   

إذا كان الطمبة يعيشون تحت ظروف سيئة يصعب  5
 القاء الموم عمييم لسموكيم العدواني .

   

أطالق األكاذيب الصغيرة مقبولة الى حد ما, ألنيا   6
 في الواقع ال تسبب أي أذى .

   

    يستحق بعض األشخاص أن يعامموا دون البشر . 7
ارى انو إذا تشاجر الطمبة أو أساؤوا التصرف في  8

 المدارس ، فالخمل في المعمم.
   

    يحق لك أن تضرب من يسيء بالقول لعائمتك. 9
زمالء الدراسة  المزعجين  لتمقينيم درسًا او  ضرب 91

 عبرة فحسب .
   

سرقة نقود أحدىم ليس شيئًا خطيرًا مقارنة بما يقوم  99
 بو اآلخرون من سرقة أموال طائمة.

   

اجد ان الطالب الذي يقترح مخالفة القوانين يصعب  92
 توجيو الموم اليو إذا قام االخرون بالسموك.

   

   ارى انو إذا لم يتم ضبط الطمبة ، ينبغي تجنب لوميم   93
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 إذا أساؤوا التصرف.
اعتقد برغبة الطمبة في الممازحة ألنيا تظير اىتمام   94

 االخرين بيم.
   

اجد من الوجوب إساءة معاممة الشخص الذي  95
 يتصرف عمى نحو غير انساني )حقارة (.

   

ميتمين أين يتركون ارى انو إذا كان األشخاص غير  96
 اشياءىم , فالذنب ذنبيم إذا تعرضت لمسرقة .

   

ارى انو يحُق لك أن تقاتل عندما يتعرض رئيس   97
 مجموعتك )شمتك( لمتيديد .

   

اجد ان أخذ درّاجة أحدىم من دون أذنو ال يعَد  98
 استعارة .

   

اجد ان إىانة أحد زمالء الدراسة  شيء جيد , ألن  99
 يكون اسوأ.ضربو 

   

ارى انو إذا قررت المجموعة القيام بسموك مؤذ,  21
فيكون من غير العدل القاء الموم عمى أحد الطمبة 

 فييا .

   

ارى تجنب لوم الطمبة عمى استعمال االلفاظ السيئة  29
 طالما اصدقاؤىم جميعا يفعمون ذلك .

   

اعتقد ان المزاح مع شخص ما ال يعني في الواقع  22
 إيذاءه.

   

ارى ان الشخص البغيض أو المزعج يفقد حق  أن  23
 تعاممو بوصفو بشرا" .

   

اعتقد ان الطمبة الذين يعاممون بنحو سيئ ,  24
 يقومون بتصرفات تجعميم يستحقون ذلك .

   

   ارى ان الكذب مقبول الى حد ما  لحماية أصدقائك  25
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 من المشكالت.
ادرك ان الشعور باالنتعاش مرة واحدة لوىمة  امر   26

 حسن.
   

ارى انو مقارنة باألشياء غير الشرعية التي يقوم بيا  27
الناس, فأن أخذ شيء ما من محل دون دفع ثمنو 

 يعد شيئًا غير خطر أو جاد .

   

افيم انو من الظمم القاء الموم عمى الطالب ألنو   28
مسؤول عن جزء صغير جدًا من أذى تسببو 

 المجموعة .

   

ارى من الطبيعي ان يتصرف الطمبة بسوء , إذا كان  29
 أصدقاؤىم يدفعونيم لذلك )يضغطون عمييم( .

   

ارى ان تبادل االىانات بين الطمبة غير مؤذ ألحد ما  31
. 

   

ان بعض األشخاص يجب أن يعامموا بفضاضة اجد  39
 أو خشونة لغياب مشاعرىم التي تشعرىم باألذى .

   

اعتقد انو من الطبيعي ان يتصرف الطمبة بسوء ,   32
 إذا كان والدييم يضغطون عمييم مرارا".
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 (8ممحق )
 مقياس السموك العدواني بصورتو األولية

 بغداد جامعة
 لمعموم الصرفة / ابن الييثم كمية التربية

 قسم العموم التربوية والنفسية

 الدراسات العميا/الماجستير
(                                                  Aggression Behaviorالسموك العدواني )السادة المحكمين في مقياسآراء 

 )بصورتو االولية( 
 .........المحترم.االستاذ  ..............................

بالسموك العدواني لدى طمبة  فك االرتباط االخالقي وعالقتو تروم الباحثة إجراء البحث الموسوم )
ولغرض تحقيق ىدف البحث حصمت الباحثة عمى مقياس السموك العدواني  .(المرحمة اإلعدادية

( ونظرًا لما تتمتعون بو من خبرة ودراية ومكانة عممية ولما آلرائكم من 2113)الشمري ، لذي اعدها
مقياس السموك العدواني  كمدور فعال في تصويب وتطوير البحث ، لذا تضع الباحثة بين أيدي

 أرائكم ومقترحاتكم لتغيير أو تعديل ما ترونو مناسبًا من فقراتو بما يخدم ىدفوبيانعميو   لالطالع
أحد ثالثة بدائل  عن طريق( وتكون اإلجابة  عميو فقرة41البحث عمما أن المقياس يتكون من )

 .( 9, 2, 3)عمى التوالي بأوزان(ال تنطبق عمي, تنطبق عمي أحيانَا ,تنطبق عمي دائماَ ىي )
لمقياس السموك العدواني عمى وفق نظرية ( 2113واعتمد ت الباحثة عمى تعريف )الشمري ,

)بأنو انفعال شديد يتميز بدرجة عالية من النشاط في الجياز العصبي الجتماعي التعمم ا
سموك لفظي أو  صورةوييدفإلى األضراربالشخص نفسو أو باآلخرين أو بالممتمكات وقد يأخذ 

 .(2118لطفي ,. )حركي أو عقمي بصورة مباشرة أو غير مباشرة(
 مع خالص شكري وامتناني لجيودك وتعاونك

 الباحثة                                                              ةالمشرف 
 خضير عباسسندس                                      أ.م .د.سيمة حسين قمندر
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 فقرات المقياس ت
صالح

 ة
غير 

 صالحة
المالحظا

 ت
    أحسم خالفاتي مع الطمبة عن طريق القوة البدنية ـ9
    عمى الزجاج والمصابيح نوعًا من التسميةأعد التيديف  ـ2

 ـ3
عند االزدحام أضطر إلى استخدام يدي أو ذراعي حتى أخرج 

    بسيولة

    ال أتردد في استخدام القوة البدنية لمحصول عمى ما أحتاج اليو ـ4
    أميل إلى رمي الطباشير أو غيره عمى الزمالء ـ5

غالبًا ما تتطور إلى إتالف مشاجراتي مع الطمبة اآلخرين  ـ6
 حاجاتيم

   

    أرد عمى مضايقات اآلخرين بالضرب ـ7
    أميل إلى العبث بحاجات اآلخرين ولوازميم ـ8

عندما أتوقع أن أحد الناس يريد المشاجرة معي أبادره بالضرب  ـ9
    العنيف

أميل إلى الكتابة والحفر عمى الرحالت أو الجدران عندما أشعر  ـ91
    بالممل

 ـ99
أميل إلى تغيير مالمح بعض الصور الموجودة في الكتب 

    المدرسية أو تمزيقيا

    الجأ لمضرب العنيف ليخافني القوي ـ92
    أستخدم الضرب والركل شكاًل من أشكال المزاح ـ93
    الجأ لضرب من يمومني عندما أكون منفعال" ـ94
    عندما أغضبأحطم األشياء التي بقربي  ـ95

ال أتردد في مياجمة كل ما يمت بصمة لمشخص مصدر المشكمة  ـ96
 لي

   

    أقوم بإتالف حاجات اآلخرين الذيَن أكرىيم ـ97
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98
- 

    أغمق األبواب بعنف عندما أنفعل

أكون قاسيًا مَع أي شخص يعترض أو يحول دون تحقيق  ـ99
    رغباتي

 ـ21
المجوء إلى طمب المعونة من أواجو خصومي بنفسي من دون 

 اآلخرين
   

    عندما يضايقني أحد أميل إلى سبو وشتمو ـ29
    أميل إلى استعمال كممات قاسية مع الطمبة ليخافوني ـ22
    الجأ إلى تيديد الطمبة أذا كان ذلك يخيفيم ـ23
    أطمق الشائعات عمى الخصوم , ألنيا تنفع أكثر من الضرب ـ24
    أخطاء وعيوب الطمبة الذين يدعوَن التفوق أفضح ـ25
    انتقم من أعدائي بإثارة الشغب والفتنة بينيم ـ26
    أستخدم الحيمة , ألنيا تعود عمي بفوائد كثيرة  ـ27
    أميل إلى أن استييَن باآلخرينَ  ـ28
    أحاول التقميل من شأن اآلخرين الذيَن يشعرونني باإلىانة. ـ29
    مانع لدي من حل مشكالتي بطريقة الصراخ مع اآلخرينَ ال  ـ31
    انتقد اآلخريَن عمى أخطائيم بشدة  ـ39
عندما يتحدث أحد بسوء عني أرد عميو بصورة أعنف أمام  ـ32

 الزمالء  
   

    أتطاول عمى اآلخريَن الذيَن يحاولوَن التقميل من شأني ـ33
    صراعي مَع اآلخرين يتطمب تشويو سمعتيم  ـ34
    استيزئ بمن يرد لي طمبًا  ـ35
    عندما أشعر بأَن أحد قد ظممني أوجيو بشدة  ـ36
    أحاول إلصاق التيم بالذيَن أشعر بأنيم أفضل مني لإليقاع بيم  ـ37
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    أرد عمى انتقادات اآلخريَن بالشتم ـ38
    أحاول تأويل أقاويل اآلخريَن إللحاق الضرر بيم  ـ39
أحاول أن أسخر ببعض الكممات من اآلخرين ليكونوا موضع  ـ41

 سخرية
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 (9ممحق )
 مقياس السموك العدواني بصورتو النيائية

 عزيزتي الطالبة ....
 عزيزي الطالب ....

يتألف المقياس الذي بيَن يديَك من مجموعة من العبارات التي تصف مشاعرَك وصفاتك في أمور  
نما  مختمفة تواجييا في المدرسة وخارجيا وتتخذ منيا موقفًا معينًا ، وىي ليست امتحانًا مدرسيًا وا 

أن تجيب يقصد بيا معرفة ما تشعر بو تجاه تمك الصفات ، المطموب منَك قراءة كل عبارة بدقة و 
عنيا بصراحة كما تشعر أنت، وأَن إجابتك سوَف تخدم البحث العممي وكمما كانت اإلجابة أكثر 

 ولك جزيل الشكر والتقديرصراحة وصدقًا تقدم خدمة أكبر لمبحث العممي . 
 أحسم خالفاتي مع الطمبة عن طريق القوة البدنية

 تحت البديل )تنطبق عمي دائمًا(، ىكذا (√اذا كانت الفقرة أعاله تنطبق عميك بشدة فضع عالمة )

 فقرات المقياس ت
تنطبق 

 عمي دائماً 
تنطبق 

 عمي أحياناً 
ال تنطبق 

 عمي
1
- 

     أحسم خالفاتي مع الطمبة عن طريق القوة البدنية
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 فقراتال ت

تنطبق 
عمي 
 دائما

تنطبق 
عمي 

 احيانا 

ال تنطبق 
 عمي

    القوة البدنية أحسم خالفاتي مع الطمبة عن طريق ـ1

    أعد التيديف عمى الزجاج والمصابيح نوعًا من التسمية ـ2

    أضطر إلى استخدام يدي أو ذراعي عند االزدحام حتى أخرج بسيولة ـ3

    اليو دون تردد لمحصول عمى ما أحتاجمن استعمل القوة البدنية  ـ4

    أميل إلى رمي الطباشير أو غيره عمى الزمالء ـ5

    أتشاجر مع الطمبة االخرين عمى نحو يتطور الى إتالف حاجاتيم. ـ6

    أرد عمى مضايقات اآلخرين بالضرب ـ7

    أميل إلى العبث بحاجات اآلخرين ولوازميم ـ8

 ـ9
اجد اني عندما أتوقع أن أحد الناس يريد المشاجرة معي أبادره 

 بالضرب العنيف
   

 ـ11
عمى الرحالت أو الجدران عندما أشعر أميل إلى الكتابة والحفر 

 بالممل
   

 ـ11
أميل إلى تغيير مالمح بعض الصور الموجودة في الكتب المدرسية 

 أو تمزيقيا
   

    الجأ لمضرب العنيف ليخافني القوي ـ12

    أستخدم الضرب والركل شكاًل من أشكال المزاح ـ13

    الجأ لضرب من يمومني عندما أكون منفعال ـ14

    أحطم األشياء التي بقربي عندما أغضب ـ15

 ـ16
دون تردد في  كل ما يمت بصمة لمشخص مصدر من أىاجم 

 المشكمة لي
   

    أقوم بإتالف حاجات اآلخرين الذيَن أكرىيم ـ17

    أغمق األبواب بعنف عندما أنفعل 18

    أكون قاسيًا مَع أي شخص يعترض أو يحول دون تحقيق رغباتي 19
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دون المجوء إلى طمب المعونة من من أواجو خصومي بنفسي  21
 اآلخرين

   

    اجد اني عندما يضايقني أحد أميل إلى سبو وشتمو 21

    نيفو أميل إلى استعمال كممات قاسية مع الطمبة ليخا 22

    الجأ إلى تيديد الطمبة أذا كان ذلك يخيفيم 23

    تنفع أكثر من الضرب اأطمق الشائعات عمى الخصوم ألني ـ24

    أفضح أخطاء وعيوب الطمبة الذين يدعوَن التفوق ـ25

    انتقم من أعدائي بإثارة الشغب والفتنة بينيم ـ26

    ألنيا تعود عمي بفوائد كثيرة , أستخدم الحيمة  ـ27

    أميل إلى أن استييَن باآلخرينَ  ـ28

    الذيَن يشعرونني باإلىانة.أحاول التقميل من شأن اآلخرين  ـ29

    مع اآلخريَن بالصراخ. كالتيأحل مش ـ31

    انتقد اآلخريَن عمى أخطائيم بشدة  ـ31

    أرد بعنف وامام االخرين عمى من  يتحدث بسوء عني.  ـ32

    أتطاول عمى اآلخريَن الذيَن يحاولوَن التقميل من شأني ـ33

    ارى ان صراعي مَع اآلخرين يتطمب تشويو سمعتيم  ـ34

    استيزئ بمن يرد لي طمبًا  ـ35

    أواجو بشدة كل فرد يشعرني بالظمم .  ـ36

    أحاول إلصاق التيم بالذيَن أشعر بأنيم أفضل مني لإليقاع بيم  ـ37

    أرد عمى انتقادات اآلخريَن بالشتم ـ38

    أحاول تأويل أقاويل اآلخريَن إللحاق الضرر بيم  ـ39

    أحاول أن أسخر ببعض الكممات من اآلخرين ليكونوا موضع سخرية ـ41

 
 
 

 



 
A 

Abstract 

The current search aims to identify: 

Decentralization of middle school students. 

Aggressive behavior among middle school students. 

The direction and strength of the relationship between moral disengagement 

and aggressive behavior. 

Differences in the correlation between moral disengagement and aggressive 

behavior according to gender change (males, females). 

         The current research is determined by the students of the fourth grade 

of the middle school (the morning study) in the center of Diwaniya city for 

the academic year (2017-2018), after it was determined the research 

community represented by the students of the fourth stage in the center of 

Diwaniya city (4496) (12) schools for boys and (19) girls' schools. The total 

number of students in middle school for males reached (567) students. The 

number of female students in junior high schools for females was 899. The 

sample was selected by random stratified method Equal distribution, pulled a 

sample of (400) students distributed fourth stage only for both sexes (males, 

females) and by (9%) were pulled at random from eight schools, including 

four schools for males and 4 schools for females by 200 students and 200 

female students. 

          In order to achieve the objectives of the current research, the 

researcher has to prepare two measures to measure the variables of research. 

Therefore, the researcher adopted a foreign scale to measure the moral 

decoupling of Labandora (2001) and from the (Zeldman, 2014). In order to 

measure the moral decoupling, the researcher presented it to a group of 

arbitrators, (32) divided into (4) areas, and three alternatives (I disagree, 

reluctant, reject) weights (3, 2, 1). ) Respectively, and to measure the 

aggressive behavior adopted researcher scale (Shammari, 2003) The one who 

consists of (40) 



 
B 

 

The statistical characteristics of the two measures of truthfulness were 

verified by the methods of honesty and virtual honesty, and the stability of 

the methods of: test and retest, and the method of Vkronbach. The statistical 

data were processed using the statistical pouch program and the use of 

statistical means, t-test for one sample, -test) for two independent samples (z-

test), Pearson correlation coefficient, square kay), and the following results 

were obtained: 

1- Students in middle school have a moral disconnection. 

2. The middle school students have average aggressive behavior (moderate 

aggressive behavior). 

The correlation between the two variables (0,244) is statistically significant. 

The result can be explained by the fact that the relationship is a positive 

function of the sample as a whole, as well as between the sex variable (males 

and females) The aggressive increased moral disconnection. 

4 - There are no differences in the relationship between the variables of 

moral disengagement and aggressive behavior in the male sample 

5 - There are no differences in the relationship between the variables of 

moral disengagement and aggressive behavior in the female sample. 

          The researcher presented a set of recommendations and suggestions. 
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