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صدق اهلل اَعظرم
سورة اَُنحل

ب

إهداء
إلى من أهدتني طوعا وزرفت الدمع فرحا لترى فيني صورة لنجاحها
والدتي
إلى من أهداني كل معاني الكرام ليصنع مني معنى لآلباء
والدي
إلى تلكم الروضة التي نهلت منها أطيب الشذى فكان خير زاد في حياتي
أخوتي وأخواتي
إلى من تهدأ بتوأمتهم النفس ليكونوا لها روحا وتكون بهم ريحانا
أحبتي
إلى من أصطفتهم نفسي طواعية ليكونوا لها جب أسرار فما فاضت به يوما
أصدقائي األوفياء
إلى رايات العلم التي رفرفت في عالنا دائما
أساتذتي

أ

شكر وتقدير
الشكر أجزله أتقدم به لجامعة الرباط الوطني التي أتمنى أن تكون علما دافقا يرويالطالب والطالبات
كنيل بالدي األزرق واألبيض كما أتقدم بالشكر إلى معهد البحوث الجنائية واالجتماعية بالخرطوم
وعلى رأسهم
الدكتور اللواء شرطة  /عمر عبدهلل سليمان والدكتور أحمد حامد أبو سن والدكتور
عادل محمد عبد الرحيم والدكتور أماني عبداهلل علي
وأتقدم بخالص الشكر إلى جامعة أفريقيا العالمية وعلى رأسهم الدكتور عبداهلل محمد
عبداهلل عجبنا الذي كان حليما صبو ار باسما ومتابعا معي في كل خطوة .والى الدكتور
نصر الدين إدريس ودكتور محمد صالح في حسن إستقالبهم ومناقشتهم.
وأتقدم بالشكر إلى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والى الدكتور مصطفى أحمد صالح والدكتورة
وداد أحمد واألخت مآب حسين عبد الرحمن والعم أسامة عبد الحميد والصديقة سليمة محمد سبيل.

المستخلص
ب

تناولت الدراسة موضوع الضغوط النفسية وعالقتها بالسلوك العدوان لدى طالب جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أكثر الضغوط النفسية للطالب من حيث(:النوع -والمستوى
اإلقتصادي – ومكان السكن – والفصل الدراسي – واإلقامة الحالية – والمشاكل األسرية).
واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي باإلضافة إلى وسائل أخرى مثل المقابلة واإلستبيان والمالحظة
والمقاييس اإلحصائية.
وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها السمة العامة للضغوط النفسية لدى طالب جامعة السودان تتميز باإلنخفاض
 ،كما وضحت أنها ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للضغوط النفسية تبعا لمتغير(النوع – المستوى
اإلقتصادي – ومكان السكن – والفصل الدراسي – واإلقامة الحالية – المشاكل األسرية ) .وهناك عالقة
إرتباطية طردية بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني لدى طالب جامعة السودان (كلية الهندسة).
وأوصت الدراسة بمساندة ودعم األسرة ألبنائها وموازرتهم لتخطي الظروف الصعبة التي يواجهونها  ،واقامة
الندوات والمؤتمرات العامة التي تهتم بقضايا الشباب  ،وتوفير اإلخصائيين النفسيين في المؤسسات التعليمية
لمساعدة الطالب والطالبات على تخطي مشاكلهم وتحفيزهم المادي والمعنوي لترغيبهم في الدراسة.
وقامت بعدة مقترحات تتمثل في إجراء دراسة مقارنة بين الطالب والطالبات في الكليات المختلفة للتعرف
على تأثير الضغوط النفسية عليهم واجراء دراسة تقويمية للتعرف على السلبيات التي تنتج على السلوك
العدواني إتجاه الطالب تحت تأثير الضغوط النفسية وقيام سمنارات عامة للتوعية التربوية وتفعيل دور
المفاهيم والمضامين التربوية لتجنب أثارها وتصميم برامج إرشادية لخفض السلوك العدواني لدى الطالب.

Abstract
The study dealt with psychological stress and its relation to aggression behavior
among the students of Sudan University of Science and Technology.
This study aimed to identify the most psychological stress of students in terms of
(type - economic level - the place of residence - the classroom - the current residence
ج

- and family problems).
The descriptive analytical method was used in addition to other means such as
interview, questionnaire, observation and statistical measures.
The results showed that there were no statistically significant differences in
psychological pressure according to the variables (type, economic level, place of
residence, classroom, current residence, family problems). There is a direct
correlation between psychological stress and aggressive behavior among the students
of the University of Sudan (Faculty of Engineering).
The study recommended the support and support of the family to their children and
their coordination to overcome the difficult conditions they face, and the holding of
seminars and public conferences dealing with youth issues, and providing
psychologists in educational institutions to help students overcome their problems
and motivate them material and moral to encourage them to study.
And made a number of proposals is to conduct a comparative study between students
and students in different colleges to identify the impact of psychological pressure on
them and conduct an evaluation study to identify the negatives that result from the
aggressive behavior of students under the influence of psychological pressure and the
establishment of public seminars for educational awareness and activate the role of
concepts and educational
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1

الفصل األول
اإلطار العام للبحث
المقدمة:
أن الضغوط النفسية مثل معظم أنواع اإلضطرابات النفسية التي يتعرض لها الفرد وتعيق
تكيفه مع نفسه ومع المجتمع كما لها من تأثير خارجي وداخلي على حياته اليومية التي قد ينتج
عنها ضعف القدرة على إحداث اإلستجابة المناسبة للموقف وما يصاحب ذلك من اضطرابات
إنفعالية وفسيلوجية تؤثر سلبيا عليه في جانب من جوانب حياته وتختلف شدة الضغوط النفسية من
فرد إلى آخر وقد تزداد حدتها وقد يفقد الفرد قدرته على التوازن في المجال الحيوي والنفسي والجسمي
والسلوكي.
أن اإلنسان في هذا العصر يعيش في ضغوط بأشكالها وأنواعها المختلفة لذا سمي عصرنا بعصر
الضغوط ويسعى المجتمع جاهد اإلهتمام كما لهذه الفئة أهمية في بناء وتطوير المجتمعات في
المستقبل فيما يقوم به المجتمعات من جهود نحوهم أو ما تقوم به األسرة أو المدرسة من أساليب
الوقاية والرعاية لهؤالء الشباب والتي قد يشعرهم بالضغط النفسي وما قد يصاحبه من شعور بالمضايقة
والتوتر واألمر الذي من شأنه إحداث تأثي ار سلبيا عليه في جانب أو أكثر من جوانب حياته.
هذا وقد يتعرض الشباب لضغط اآلخرين محاوين صياغة حياتهم وعدم إحساسهم بالحرية المنوطة
بهم سواء عن أنفسهم أو مصائرهم كل هذه تمثل ضغوطا على الشباب تدفعهم إلى الوقوع في العديد
من المشكالت كالعزلة أو الوحدة أو الشعور باإلغتراب لذا تتمثل الضغوط اإلجتماعية مثل التفكك
األسري واهمال التربية والتعليم لدى الشباب مما يجعلهم يتجهون بسلوكهم العدواني خارج المنزل
بسبب توترهم داخل المنزل).الرفاعي نعيم2003،م).

مشكلة البحث:
1

أن تحديد مشكلة الضغوط النفسية تعتبر من الخطوات اإلجرائية األساسية ألي بحث فهي
كالعمود الفقري الذي يحدد مسارات خطوات البحث ككل فمشكلة البحث تواجه الباحث إلى صياغة
أهدافه وطرح تساؤالته وتوقع فرضياته واختيار أدواته البحثية وتطبيق أساليب إحصائية معينة فقد
تبلورت مشكلة البحث في إطارها العام من خالل مالحظتنا للضغوط النفسية التي يعانيها طلبه
الجامعة سواء كانت ضغوطات أسرية أواقتصادية أو نفسية بسبب الضغوط التي يعانون منها
وشعورهم بالقلق والملل والضجر وعدم ممارستهم للحياة العملية التي تهيئ األرضية المناسبة لنمو
عدد من اإلضطرابات النفسية التي قد يكون لها أثر سلبي على شخصية الطالب وتؤثر تأثير على
توافقه مع نفسه ومع البيئة المحيطة به فتنعدم عنده الصحة النفسية.
وتزداد الضغوط النفسية والمتطلبات اإلجتماعية واإلقتصادية على األفراد التي يمكن أن تعيق األفراد
على التكيف النفسي وعلى الت قدم في المجاالت الحياتية المختلفة وتعيق الرضا والسعادة في الحياة
وان تدفعهم لليأس واإلستسالم ومن هنا فإن دراسة الضغوط النفسية ومدى إنتشارها تشكل إحدى
الخطوط األساسية في تحديد األشخاص في المراحل العمرية المختلفة والمشاكل التي قد ينجم عنها
والتي قد تواجه الطلبة بالذات فكلما زادت الضغوطات صعوبة حول الفرد (الرفاعي نعيم ،
2003م)فإننا يمكننا أن نحدد مشكلة البجث في تساؤالت اإلجرائية فيما يلي:
-1ما السمة العامة المميزة للضغوط النفسية لدى طالب جامعة السودان للعلوم والتكنلولوجيا؟
-2هل توجد فروق في الضغوط النفسية للطلبة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا من حيث
النوع(ذكور-إناث) ؟
-3هل توجد عالقة بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لمتغير المستوى اإلقتصادي
لدى طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا؟
-4هل توجد فروق في الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا للحالة مكان السكن لدى
طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا؟
2

-5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لمتغير
الفصل الدراسي لدى طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا؟
-6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لحالة
اإلقامة الحالية لدى طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا؟
-5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية والمشاكل األسرية لدى طالب
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا؟
أهمية البحث:
تنبثق أهمية هذا البحث من توصيات عدد من البحوث والدراسات السابقة والتي أوصت بصورة
بحث ومعرفة الضغوط النفسية الشائعة لدى األفراد وخاصة لدى الطالب وهناك عدد كبيرمن األحداث
في حياتنا اليومية يمكن أن تعد مصدر للضغوط النفسية التي يتعرض لها الطالب فهناك أحداث
عامة تشكل ضغطا للنا س كلهم أومعظمهم كالحروب والكوارث  .وفي الوقت نفسه فهنالك ضغوطا
محددة أو معينة يعاني منها فرد أو أفراد قليلون فحياتنا مليئة باألحداث السلبية كالمرض أو الوفاة
أو اإليجابية المرغوبة كالزواج التي نشعر به أحيانا بمسؤولياتنا عنها أو كونها خارج إطار الضغوط
لدينا وظهور أثرها على الجانبين الجسمي والنفسي ولعل التغير والفقدان من أكثر أحداث الحياة
الضاغطة التي يتعرض لها األفراد في مختلف مجاالت الحياة سواء كان التغير مرغوب فيه أم غير
مرغوب فيه أو حدث التغير والفقدان نتيجة مسؤولية الفرد وأن الفرد غير مسؤول عنه وقد أثبتت
دراسات عديدة في أهمية الفقدان والتغير كأحداث ضاغطة تؤدي إلى إصابة الفرد باألمراض الجسمية
الخطيرة أو األمراض النفسية وهو ما يغني أن أهمية البحث تتجلى في اآلتي:
 -1معرفة السمة العامة للضغوط النفسية لدي طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
 -2معرفة على اكثر الضغوط النفسية التي يتعرض لها طالب جامعة السودان من حيث
النوع(ذكور-اناث)لدى طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
3

 -3معرفة العالقة بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لمتغير المستوى اإلقتصادي لدى
طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 -4معرفة الفروق في الضغوط النفسية تبعا للحالة مكان السكن لدى طالب جامعة السودان
للعلوم والتكنولوجيا .
 -5معرفة العالقة بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لمتغير الفصل الدراسي لدى
طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
 -6معرفة العالقة بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لحالة اإلقامة الحالية لدى طالب
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
 -5معرفة العالقة بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لحالة المشاكل األسرية لدى طالب
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
أهداف البحث :
 -1التعرف على السمة العامة للضغوط النفسية لدى طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
.
 -2التعرف على أكثر الضغوط النفسية للطلبة الجامعيين من حيث النوع (ذكور-اناث) لدى
طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
 -3التعرف على العالقة بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لمتغير المستوى اإلقتصادي
لدى طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 -4التعرف على الفروق بين الضغوط النفسية تبعا للحالة مكان السكن لدى طالب جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا .
 -5التعرف على العالقة بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لمتغير الفصل الدراسي
لدى طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
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 -6التعرف على العالقة بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لحالة اإلقامة الحالية لدى
طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
 -5التعرف على العالقة بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لحالة المشاكل األسرية
لدى طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
فروض البحث:
 -1توجد فروق فى السمة للضغوط النفسية لدى طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 -2توجد فروق بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني من حيث النوع (ذكور – إناث) لدى
طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
 -3توجد فروق بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لمتغير المستوى اإلقتصادي لدى
طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
 -4توجد فروق في الضغوط النفسية تبعا للحالة مكان السكن لدى طالب جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا.
 -5توجد فروق بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لحالة الفصل الدراسي لدى طالب
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
 -6توجد فروق بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لحالة اإلقامة الحالية لدى طالب
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
 -5توجد فروق بين الضغوط النفسية والسلوك العدواني تبعا لحالة المشاكل األسرية لدى طالب
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
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مصطلحات البحث:
 -1الضغط النفسي:
هو تفاعل ال نوعي للجسم تبعا إلتجاهات وتأثيرات جسمية أو نفسية تخل بحالة اإلستتباب كما
يشير المصطلح إلى حالة المرافقة لهذه اإلستجابة في الجهاز العصبي أو الجسم ككل.
 -2السلوك العدواني:
هو كل سلوك ينتج عنه إيذاء شخص أو إتالف لشي مثل الضرب أو األذى أو غير ذلك.
 -3الطالب الجامعي:
هو الشخص الذي يلتحق بالتعلم الجامعي بعد إجتيازه المرحلة الثانوية ويتراوح عمره ما بين
19سنة إلى 23سنة.
 -4السلوك:
هو اإلستجابات الحركية والغددية أي اإلستجابات الصادرة عن عضالت الكائن الحي أو عن
الغدد الوجودة في جسمه أو األفعال أو الحركات العضلية أو الغددية.
 -5العدوان:
هو حافز يستثيره اإلحباط أو تسببه اإلثارة الغريزية.
-6أشكال السلوك العدواني:
هو كيفية ظهور السلوك العدواني عند الطالب ومنها العدوان المادي واللفظي والسلبي(.أحمد
زكي1968،م).
-7العدوان المادي(الجسدي):
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ويشمل كل السلوكيات التي تمارس بإستخدام الحركة الجسدية في اإلعتداء على األخرين أو
األشياء األخرى مثل الضرب والرفس والرفع وغيرها.
 -8العدوان اللفظي:
ه و كل ما يتوقف على حدود الكالم وال تكون مشاركة الجسد الظاهرة فيه مثل شتم األخرين أو
وصفهم بصفات سيئة أو مناداته بما يكرهونه أو إتهاماتهم بالسوء أو مخاطبتهم بشكل صارخ.
-9العدوان الرمزي(السلبي):
ويشمل التصرف بشكل يعبر عن اإلحتقار لألخرين أو السخرية منهم أو يقود إلى توجيه اإلنتباه
إلى إهانة تلحق بهم(.أحمد ذكي1968 ،م).
حدود الدراسة:
المجال المكاني:
أختبار عينة من الطالب ذوي ضغوط نفسية ليتم مجتمع البحث في جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا بالخرطوم.
المجال الزماني:
تمت الدراسة من 2016م2018-م.
المجال البشري:
يتم إختيار عينة من الطالب ذوي الضغوط النفسية في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
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الفصل الثاني
االطار النظري والدراسات السابقة
المبحث األول :الضغوط النفسية
الضغوط النفسية:
يمر اإلنسان في حياته بالكثير من الضغوط واألزمات والشدائد والمشقات التي من شأنها أن
تؤثر سلبا في حياته نفسيا وفسيلوجيا إذا لم يتهيأ ويتعلم الطرق واألساليب لتقبلها وتعامل البناء معها
كما تظهر أهمية التسليم والقناعة بأنه ليس هناك مناص ومفر من مرور اإلنسان في مثل هذه
األزمات وانه من غير الممكن منعها من الحصول(محمد غانم،دسنة)
أما إستجابات األفراد لهذه الضغوط فإنها متفاوتة بحسب إختالف مجاالتهم واتجاهاتهم فبعض األفراد
قد يصاب بالحزن والتوتر عند التفكير بالق اررات المصيرية كالزواج والعمل وضغوطه المستمرة وبعض
األشخاص يؤمن بأن تعرض اإلنسان للضغوط من فترة إلى اخرى يجعله أكثر قدرة وكفاءة على
القيام بالمهام وانجازاتها وأكثر جرأءة على خوض التحديات والنجاح فيهاو بالتاليحصول الفرد على
الشعور الذي يتبع النجاح(غريغ ويلكسون2013،م).
تعريف الضغط النفسي:
لغة:
يورد(إبن منظور1996-م ) أن الضغط هو عصر الشي إلى الشي وضغطه ضغطا رحمه
إلى حائط أو نحوه ومنه ضغطة القبر أو يقال عصره وضيق عليه وقهره والضغطة  :الضيق ويقول
(محمد بن ابي بكر الرازي 1983م)ضغط ضغطه رحمه إلى حائط أو نحوه ومنها ضغطة القبر
بالفتح اما الضغطة بالضم فهي الشدة والمشقة ويقال اللهم أرفع عنا هذه الضغطة وفي الحديث
لتضغطن على باب الجنة اي تزحمون ومن حديث الحديبية ال يتخذن العرب انا أخذنا أي عص ار
وقه ار .
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إحتلفت تعريفات مصطلح الضغط النفسي بإختالف اإلتجاه والمحددات والمجاالت التي يعالجها كل
تعريف على حده فبعض التعريفات إعتمدت على التركيز على عامل المثير الخارجي وبعض اآلخر
إعتمد على معالجة اإلستجابات للمثيرات المختلفة وهناك تعريفات قامت أيضا على دراسة عامل
المثير واإلستجابة معا(.إبن منظور1996،م).
عرف معجم التحليل النفسي مصطلح الضغط النفسي على إنه :جميع العوامل الخارجية التي تضغط
على الحالة النفسية للفرد لدرجة تجعله في حالة من التوتر والقلق والتأثير السلبي في قدرته على
تحقيق التكامل والتوازن في شخصيته باإلضافة إلى فقدان اإلتزان اإلنفعالي عند مواجهة الفرد ام ار
ملحا يتوجب اإلستجابة الصحيحة له أو مطلبا ال يملك القدرة الكافية لتلبيته أو إنه يقع خارج حدود
إستطاعته كما عرف الكثير من العلماء مصطلح الضغوط النفسية ومنهم:
-1العالم ال زاروس:
هي مجموعة من المثيرات التي تصيب الفرد ومحصلة لإلستجابات المترتبة عليه باإلضافة
إلى مستوى الخطر الذي يقوم به الفرد بوضعه وتقديره للمثير واألساليب واإلستراتيجيات التي تساعد
على عملية التكيف مع كافة أشكال الضغوط والطرق الرفاعية التي تستدعي إستخدامها في الظروف
المختلفة.
-2العالم ولتر جملش:
هي التوقعات واألفكار المسبقة التي تتكون عند الفرد تجاه عجزه أو عدم قدرته على إظهار
اإلستجابات المناسبة للمثيرات التي يتعرض لها أو اآلثار الجانبية واألعراض التي تنتج من
األستجابات غير الصحيحة والخاطئة(.أحمد زكي1968،م).
-3العالم جميس كويك وجونتان كويك:
الضـ ـ ــغوط النفسـ ـ ــية هي اإلسـ ـ ــتجابات التي تشـ ـ ــمل حالة الالشـ ـ ــعور التي يمر بها الفرد حيث
تتطلب منه إستنزاف .
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*ومن الممكن تعريف الض ـ ـ ـ ـ ـ ــغوط النفس ـ ـ ـ ـ ـ ــية أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا على إنها مزيج من ثالثة عوامل وهي :البيئة
الخارجية التي يعيش فيها الفرد والمشاعر واألحاسيس السلبية التي تسيطر على الفرد باإلضافة إلى
مجموعة اإلســتجابات الجســمية والفيســلوجية الصــادرة عنه لتظهر بذلك الضــغوط النفســية عند تفاعل
هذه العوامل مع بعض ـ ـ ــها بطرق خاص ـ ـ ــة تنتج بدورها حاالت القلق واإلكتئاب والتوتر التي تس ـ ـ ــيطر
على ذات الفرد ونفسيته(.عبد الرحمن الطبري1994،م ).
الضغوط النفسية:
اليختلف اثنان على أن الحياة مليئة بالضغوط النفسية التي تعصف بهذا اإلنسان ويعتقد أن
الضغوط النفسية قد بدأت مع خلق اإلنسان وهي جزء من هذه الحياة ومع التقدم الحضارة والمدينة
ازدت المشاكل والضغوطات التي تواجه الفرد وأصبح التعامل معها مشكلة مع كل فرد وعامل سواء
كان رئيسيا أو مرؤوسا وتزداد المشكلة تعقيد في أن الضغوط ليس لها دواء شاق أو عالج ناجح
مثل كثير من األمراض النفسية مسؤولية عن أكثر من %50من حاالت الشكوى التي تصل إلى
عيادات األطباء(.الرفاعي نعيم2003،م).
أن الضغوط النفسية التي تواجه الفرد لها عالقة بكثير من األمراض العضوية والتي منها آآلم الرأس
والظهر والتهيج المعوي أو البطني والقرحة واألزمة والحساسية والحمى المفرطة كما أن لها عالقة
كبيرة في إرتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين .وتشير الجمعية األمريكية للقلب بهذا الصدد
إلى أن أحد أسباب الرئيسية لإلصابة بالجلطة الدموية وهي ضغوطات النفسية وقد سئل اإلمام
علي(رضى اهلل عنه)عن أقوى األشياء في هذه الدنيا حيث أجاب(أن هناك عشرة أشياء تعتبر األقوى
وهي الحيال الرواسي ثم الحديد بهذه الجبال ثم النارتذيب الحديد ثم الماء يطفئ النار).....إلى أن
وصل إلى أقوى شي في الدنيا ال وهو الهم وهو ما يعرف اآلن بالضغط النفسي ( .الرفاعي
نعيم2003،م).
أعراض الضغوط النفسية:
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تظهر األعراض على الفرد الذي يقع تحت وطأة الضغوط النفسية الكثير من األعراض وهي
كاآلتي:
 -1األعراض النفسية:
تشمل القلق الدائم والمستمر وفقدان القدرة على التركيز في الدراسة أو العمل واإلصابة
بإضطرابات الذاكرة والتشاؤم الدائم واألفكار السلبية .
وتشمل األعراض العاطفيةوهي الشعور الدائم بالوحدة والتغيرات المفاجئة في المزاج التي ال يمكن
تبريرها والعصب والتوتر من أبسط األمور والشعور بالنقص أو الدونية والشعور باإلكتئاب واإلنسحاب
وسرعة اإلستثارة والغضب واإلنفعال والحزن واإلحباط وسرعة البكاء وغيرها.
ومنها األعراض الذهنية التي تتمثل في الضعف العام في التركيزومواجهة الصعوبات في أداء
العمليات العقلية ونسيان وصعوبة في إتخاذ الق اررات وتزايد عدد األخطاء والعدوانيةTRIGGER-.
2016
 -2األعراض الجسمية:
هي ردات الفعل الفسيلوجية التي تستجيب لها الجسم للمثيرات المختلفة التي من شأنها أن تولد
حالة من اإلضطراب وعدم اإلستقرار ومنها إرتفاع عدد من نبضات القلب وزيادة قوة خفقانه وتشنج
العضالت المختلفة باإلضافة إلى آآلم المعدة والتعرق الشديد والمستمر وسرعة التنفس
وضيقه.واسهال ومغص وارق والتهاب في الجلدوعسر الهضم وآالم في العضالت وفقدان
الطاقةوغيرها.
 -3األعراض السلوكية:
والتي تظهر عند تعرض الفرد للضغوط كردة فعل للطاقة السلبية الكامنة ومحاولة تفريغها
بالحركات الجسمية والنمطية كهز الركبة وقضم األظافر باإلضافة إلى التدخين وغيرها من العالمات
والقاء األخطاء الشخصية على األخرين(.منى العامرية ،دسنة).
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أسباب الضغوط النفسية:
 -1تغيرات الحياة بشكل عام وعدم إنتظام الحياة يولد توت ار وانزعاجا.
 -2الضائقات المالية نجد أن اإلنسان يحتاج إلى المال من أجل تغطية متطلبات الحياة ولكن
عند عدم توفر هذا المال لسبب ما فإنه يشعر بالضغط النفسي.
 -3العمل يعتبر من أكثر األسباب التي تسبب الضغط النفسي للشخص حيث أن كل شخص
يحاول إبراز األفضل من أجل التثبيت في العمل أو التقدم فيه.
 -4المشاكل األسرية هي التي تحدث في األسرة سواء كانت بين الوالدين أو األخوان أو األخوات
تؤثر سلبا على الشخص( .سناء الدويكات 2015،م)
أنواع الضغوط النفسية:
تشكل الضغوط النفسية األساس الرئيسي التي تبني عليه بقية الضغوط األخرى وهو العامل
المشترك في جميع أنواع هذه الضغوط األخرى مثل:
 -1الضغوط اإلجتماعية
 -4الضغوط األسرية

 -2ضغوط العمل  -3الضغوط اإلقتصادية
-5الضغوط الدراسية

 -6الضغوط العاطفية

أن القاسم المشترك الذي يجمع كل هذه الضغوط هو الجانب النفسي ففي الضغوط الناجمة عن
إرهاق العمل ومتابعة الصناعة أولى نتائجها الجوانب النفسية المتمثلة في حاالت التعب والملل اللذان
يؤديان إلى القلق النفسي حسب شدة أو ضعف الضغط الواقع على الفرد والنتائج سيكون التأثير
على كمية اإلنتاج ونوعيته في ساعات العمل مما يؤدي إلى تدهور صحة الفرد الجسدية والنفسية.
أما الضغوط اإلقتصادية فلها الدور األعظم في تشتيت جهد اإلنسان وضعف قدرته على التركيز
والتفكير وخاصة عندما تضعف به األزمات المالية أو الخسارة أو فقدان العمل بشكل نهائي إذا ما
كان مصدر رزقه فينعكس ذلك على حالته النفسية وينجم عن ذلك عدم قدرته على مسيرة الحياة.
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وتعد الضغوط اإلجتماع ية في الحجز األساسي في التماسك اإلجتماعي والتفاعل بين أفراد المجتمع
فمعيار المجتمع يحتكم على الفرد اإللتزام الكامل بها والخروج عنها ويعد خروجا على العرف والعادات
والتقاليد اإلجتماعية.
أما الضغوط األسرية فهي تشكل بعواملها التربوية ضغطا شديدا على رب األسرة وأث ار على التنشئة
األسرية  .فمعظم األسر التي يحكمها سلوك تربوي متعلم ينتج عنه إلتزام فإذا إختل هذا اإللتزام في
تكوين األسرة وتفتتت معايير الضبط نتج عنه تفكك في األسرة وتواجهها صعوبات مثل الصعوبات
الدراسية على طالب المدرسة أوالجامعة في مختلف المراحل الدراسية المختلفة ضغطا شديدا في
حالة عدم إستجابة الطالب للوائح المدرسة أو المعهد أو الكلية فهو مطالب بأن يحقق النجاح في
الدراسة إلرضاء طموحاته الشخصية والذاتية أوال ورد الجميل ألسرته التي خصصت من دخلها
المادي كنفقات الدراسة ثانيا فضال عن المؤسسة التعليمية التي تصرفت األموال المتمثلة في
مستلزمات الدراسة كتوفير المدرسين المتخصصين واإلحتياجات المادية والعلمية في العملية
التعليمية(.الرفاعي نعيم2003،م).
أما الضغوط العاطفية بكل نواحيها النفسية واإلنفعالية فإنها تمثل لبني البشر واحدة من مستلزمات
وجوده اإلنساني  ،فالعاطفة لدى اإلنسان غريزة إختصها اهلل عند البشر دون باقي المخلوقات فعندما
يعاق اإلنسان في طلب الزواج واإلستقرار العائلي بسبب الحاجة اإلقتصادية أو عدم اإلتفاق مع
شريك الحياة وتتعثر جهوده في اإلستقرار الزواجي يشكل ذلك ضغطا عاطفيا وتكون نتائجه نفسية
مما يجعله يرتبك في حياته اليومية وتعامله مع عمله أيضا إلى أن يجد الحل في التوصيل إلى
تسوية مشاكله( .الرفاعي نعيم2003،م).
األشكال التي تخفف الضغوط:
 -1كن واقعيا:
كن واقعيا وال تحمل نفسك فوق طاقتها من أعباء أو مسؤوليات وتعامل مع مشاكلها بعقالنية
وفعالية وعقل واع.
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 -2أعمل شيئا واحدا في وقت واحد:
إنجاز المهام يعطي شعو ار رائعا بالرضا فأفعل شيئا واحدا في وقت واحد فإنشغالك بأكثر من عمل
في وقت واحد يعسوق اإلنجاز ويوقعك في حالة من الضغط والتوتر .
 -3كن مرنا:
كن مرنا في تقابل مع األخرين في منتصف الطرق وغيره فالمجادلة والعناد تزيد من حدة الشعور
بالضغط فإذا كنت على حق تمسك بموقفك ولكن أفعل ذلك بهدوء وعقالنية ومرونة.
 -4تقبل اإلنتقادات بصدر واسع:
عندما ال يجاريك شخص اخر تتعامل معه(صديقك-أخوك-ابوك أوغيرذلك)فحاول أال تشعر
باإلحباط أو خيبة األمل بل تقبل كل ردود األفعال وأغرس على قبول اإلنتقادات
بصدرواسعومنشرح(.حازم وأخرون2010،م).
 -5التخفي شعورك بالضغط والتوتر:
ال تحاول إخفاء شعورك بالضغط أو التوتر إنما إعترف بحقيقة مشاعرك وانك قادر على
مواجهتها واذا شعرت بحاجة إلى بكاء فال بأس ما دامت الدموع تحقق من الضغط النفسي.
 -6ال تتذكر التجارب الماضية أو الفاشلة:
أترك الماضي وراءك عندما تتذكر تجاربك الماضية أو الفاشلة مرربها وفكر بأشياء أخرى
إيجابية.
 -7إبتسم!
إبتسم فالضحك يزيد من تدفق الذي ينتج من المشاعر الهادئة.
 -8تحدث بصوت معتدل:

15

أخفض صوتك فإذا كنت معتاد على التحدث بصوت عالي تحدث بصوت معتدل ومتزن فإن هذا
سيقلل كثير من ضغوطك النفسية.
 -9تحكم نفسك ومشاعرك:
قلل من الضغوط النفسية عن طريق التحكم بنفسك ومشاعرك وردود أفعالك.
 -11سعادتك بيدك:
تحرك ببطء وتنفس بعمق وابتعد عن التفكير بأنك أسير الضغوط النفسية والتوترات وانما سعادتك
بيدك أن أردت فقط حسم القرار فأصبح سعيدا ومتفائال.
 -11إستمتع بحواسك:
مثل حاسة الشم وأحضر وردة وأقوم بإستنشاقها يعني تركيز حاسة واحدة فقط يعمل على
هدوء األعصاب ويوقف التوتر(.حازم واخرون2010،م).
-12كن تلقائيا:
كن صادقا مع نفسك وال تحاول الظهور في صورة مثالية وانما كن واقعيا على طبيعتك.
-13كن مستعدا:
خطط لمستقبلك ون ظم وقتك وأعمالك ورتب أولوياتك وذلك يحميك يحميك من اإلحساس
بالضغط بسبب ضيق الوقت في اللحظات األخيرة واستخدم شعار(كن مستعدا).
 -14أحرص على العبادة:
الخشوع والتركيز في الصالة والحرص عليها يصل إلى مرحلة من التحكم في النفس والتأثير
على اإلف ارزات الداخلية في المخ حيث يوازن إفراز الخاليا المختصة بالحزن مع إفراز الخاليا
المختصة بالفرح في حالة الخشوع ويتحقق لك اإلتزان المطلوب.
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-15عليك بالدعاء:
حلق لنفسك بالدعاء فاهلل تعالى يكشف الصدر ويخيب المضطر .
-16التدليك يساعدك على اإلسترخاء:
يعتبر التدليك عامال مساعدا لتخفيف من التوتر والقلق وجرب ذلك اثناء ممارسة الوضوء أو
اإلستحمام فقد أثبتت التجارب العلمية أن التدليك ما بين أصابع القدمين واليدين في حالة الوضوء
يؤدي إلى اإلرتخاء الذاتي في األعصاب( .حازم وأخرون2010 ،م).
عالمات الضغوط النفسية:
أن التطورات التكنولوجية قد زادت عن مشاغل الحياة اليومية وأعبائها يتضاءل وقت الفراغ
وانحسر إذ أننا نجد رجال األعمال مرتدين ألبسة السباحة على الشاطئ في يوم مشمس يتمشون وهم
يحملون أجهزة الهاتف النقالة ويخططون ألعمال ولقاءات اليوم التالي ولم يعد هناك وقت للراحة أما
أعراض وعالمات التعرض للضغوط النفسية فهي عالمات عضوية وعالمات
وهي متنوعة منها حموضة المعدة -الغثيان  -ألم بطني -تشنجات  -إمساك  -فقدان الشهية -
أرق -كوابيس – أحالم مزعجة – ألم في الظهر والكتفين – تسرع في دقات القلب .
العالمات النفسية:
تتمثل في الضيق – الكآبة -فرط التهيج -فقدان الصبر -الغضب –صعوبة الكالم – الملل والضجر
– اإلنهاك – ضغط التركيز( .الرفاعي النعيم2003 ،م).
مصادر الضغوط النفسية:
قد تنشأ الضغوط من داخل الشخص نفسه وتسمى ضغوط داخلية أو تكون ضغوط من
المحيط الخارجي وتسمى ضغوط خارجية مثل المدرسة أو الجامعة أو العمل أو غير ذلك أو تكون
في العالقة مع األصدقاء أو الرفاق واإلختالف معهم في الرأي أو موت شخص عزيز أو التعرض
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لموقف صادم مفاجئ وعلى العموم فإن هذه الضغوط سواء كانت داخلية المنشأ نتيجة اإلنفعاالت
أو غحتباسات الحالة النفسية وعدم قدرة الفرد على البوح بها وكبتها أو ضغوط خارجية المنشأ متمثلة
في أحداث الحياة فإنها تعد إستجابات لتغيرات بيئية فأحداث الحياة اليومية تحمل معها ضغوطا
يدركها اإلنسان عندما يساير بإستمرار المواقف المختلفة في العمل أو التعامالت مع الناس أو
المشكالت التي ال يجد لها حلوال مناسبة(.حسين فايد2001،م).
فإن تسارع أحداث الحياة ومتطلباتها وهي تحتاج إلى درجة أعلى من المسايرة لغرض التوافق النفسي
وربما يفشل هذه الموازنة الصعبة فحتى اسع البشر في تواجههم الكثر من خيبة األمل والصراعات
واإلحباط واألنواع المختلفة من الضغوط اليومية ولكن عدد قليل منه نسبيا هم الذين يواجهون
الظروف القاسية.
يتعرض اإلنسان للضغوط المختلفة بإستمرار ويستطيع أن يعيد توازنه بشكل سريع حال إنتهاء
المواقف الضاغطة أو مدى قدرته على المواجهة والمطاولة في التحمل فالشخصية اإلنسانية ذات
خصائص تشكل عبئا عن أنماط معينة في الشخصيات في حين تستطيع أنماط أخرى تحملها ومن
ثم تصرفها بالشكل الذي ال يترك أثر لدى الفرد وأيضا تتدخل المكونات البيلوجية في قدرة التحمل
وقدرة أجهزة الفرد البدنية.
وقد أشارت نواحي التقدم التي تربط بين الضغوط النفسية والمرض البدني مجموعة من األبحاث عن
ضغوط الحياة لدى المراهقين وقد دعمت البحوث الحديثة العالقة بين ضغوط الحياة العظمى وكل
من اإلكتئاب واإلنتحار وتقدير الذات المخفض والسلوك المضاد للمجتمع واألداء المدرسي الضعيف
وتلخيصا فإن المجموعة المتنامية من األدلة تدعم الدور السببي للضغوط والمصادر اإلجتماعية في
أداء المراهقين في حين أن هذا القسم ينظر في مصادر ملموسة خاصة يضغط المراهقين فإنه من
المهم مالحظة أن القلق قد ينشأ لدى المراهقين بسبب مخاوف عامة واهتمامات مجددة وقد وحدت
محاوالت عديدة لتصنيف مدى األحداث الضاغطة التي يواجهها المراهقون وقد تمثلت الفئات الناتجة
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من الميدان الذي يحدث فيه العامل الضاغط أو التكرار النسبي لحدوثه واألمثلة الخاصة باألول
وتشمل إهتمامات الطالب التي تقع في ثالث فئات وهي:
-1التحصيل (النجاح األكاديمي في اإلمتحانات وايجاد عمل جيد وايجاد شريك مناسب).
-2العالقات وتشمل األسرة األصدقاء والرفاق.
القضايا الغيرية مثل الحرب النووية والفقر في العالم التالث والقضايا المتعلقة بالمساواة بين
الجنسين(.حسين فايد2001 ،م).
و المصادر تتمثل في اآلتي:
-1المهام التطورية:
صورت المهام التطورية سابقا كمهام إلزامية ويكون تقريرها ضروريا للتقدم للمرحلة التطورية
التالية بينما ينظر إاليها اآلن كتحديات وحواجزأو أزمات عادية ناشئة من تغيرات إجتماعية وبيلوجية
إلعداد المراهق لمرحلة الرشد ويجب على الشباب أن يتكيفوا مع التغيرات في الجامعة وتغير وضع
الجسم وزيادة اإلنفصال عن األسرة وزيادة اإلتصال بالرفاق والتغيرات في المسؤوليات المالية
والتوقعات األكاديمية وتحويل القيم والمعايير الشخصية ومدركات الهوية فإن هذه العراض المتعلقة
بالضغط قد تكون إشارة إلى توتر بيلوجي وأجتماعي ناشئ من الشخص المفرط للمهام التطورية
الشخصية اإلجتماعية والنمو الجنسي المتقدم الذي يحدث قبل اإلستقالل اإلقتصادي والنفسي قد
يكون أيضا متحديا بالنسبة للمراهق.
-2البلوغ:
نقص متوسط العمر الذي يخبر البلوغ من  16-13سنه خالل القرن العشرين ويحدث تغير في
صوتهم حوالي  18-14سنه ويرجع ذلك ال تحسين في الوضع الغذائي للمراهقين ألسباب عديدة:
 -1تحديث تغيرات فسيلوجيه هائله
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 -2التغير الفردي قد تكون عواقب نفسية داله ألولئك المبكرين او المتأخرين في فترة البلوغ
 -3ان نواحي متكاملة من الرفاهية النفسية مثل تقدير الذات ومفهوم الذات وقد تتأثر بعمق
النضج البدني(.حسين فايد2001،م).
 -3اإلنتقاالت:
يشمل التقدم من الطفولة الي الرشد إنتقاالت تتطورية متعددة قد تكون هذه اإلنتقاالت بيولوجية
او اجتماعية او نفسية بطبيعتها يمكن ان تكون مربكة او مزعجة لكثير من المراهقين او تكون
انتقاالت المدرسية ضاغطه بصفه خاصه تناقصات ملموسه بين األمن النسبي للمدرسة اإلبتدائية
والجو االكثر غموضا وانفصاال للمدرسة الثانوية علي نحو حديث الفت المغيرة والمتنوعة بشكل
متزايد إلنتقاالت المراهقين المعاصيرين كثي ار من االنتباه .
 -4العالقات :
 األسرة :
ان التأثير الشامل ألسرة علي النمو النفسي والبدني للمراهق قد تلقي كثي ار من المساندة اإلمبريقية
قد تقرر ان الضغوط األسرية او المتعلقة بالرفاق علي صحته كما وقد ذكر من قبل قد يمتد تأثيرها
إلى عمليات بلوغ تشكل إستجابات للضغط وفي العقود الحديثة خضعن أبنية األسرة لتغيرات أساسية
بسبب التطورات اإلجتماعية واإلقتصادية بالرغم من أن العالقات األسرية تتباين وتتنوع إعتماد على
الخلفية الثقافية وسلوك الراشدين والعمر والطبقة اإلجتماعية فإن صراعات معينة حينما تقع تهتم
عادة بقضايا تافهة نسبيا وقد تشمل تلك القضايا على الصراعات واألنظمة الروتينية والعالقات
والنشاطات الشخصية والعمل المنزلي ووقت النوم وحظر التجول ورغم إصطناع الكثير من
المجادالت أو المناقشات فإن اإلختالفات يمكن أن تثبت إنها ضاغطة بالنسبة للمراهقين والوالدين
إلى حد سواء وقد تتحول إلى صراعات أكثر خطورة وقد يسهل اإلنتقال من المراهقة المبكرة إلى
المراهقة المتأخرة إستياء متناميا من القيود والقواعد الوالدية بصفة خاصة لدى األوالد وقد يحرص
التشبث الجامد ألعضاء األسرة بإعتقادات معينة على الغضب واإلحباط لدى المراهقين الذين يبحثون
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عن مزيد من اإلستقالل النفسي والفيزيقي .وعالوة على ذلك فإن التقارير الوالدية للضغط المدرك
أعراضه النفسية قد تبينت إنها تؤثر في التوافق السلوكي واإلنفعالي لدى المراهين(.حسين
فايد2001،م).
 الرفاق:
إن جماعات الرفاق من المراهقين يكونوا مؤثرين بدرجة مرتفعة في تحديد المصادر والنتائج في
إحداث الحياة الضاغطة بالنسبة للشباب بالرغم من تقديم المساندة اإلجتماعية من خاللهم إال أن
عالقات الرفاق قد ثبت إنها ضاغطة أيضا وبصفة خاصة لدى البنات الصغيرات وتبزغ عصابات
في أول المراهقة تتجه نحو اإلنفجار من الظلم اإلجتماعي وتوضع أهمية كبيرة على قضايا الوالء
والسرية والثقة حيث يؤدي الهفوات أو إخراج األسرار إلى إنتزاع الفرد من الجماعة واإلبتعاد عنها
باألمر الذي يسبب كثير من األسى واإلغتراب الكامن.
وعالوة من ذلك نجد أن المؤسسة التعليمية تسبب ضغطا داال للطالب وكذلك الوقوع عواقب هامة
لتوقعاتهم بالنسبة للنمو الشخصي والمهني ونجد أن العوامل الضاغطة في الجامعة تشمل اإلهتمامات
بالنسبة للدرجات والمحاضرين والعمل المنزلي والفهم والعزلة واإلنزعاج العام بالنسبة للمستقبل ويشكل
أكثر

تحديدا

وتشمل

الدروس

غير

الواضحة

والمحاضرين

المرضى

واختبارات

الفصل(التيرم)واإلمتحانات العامة والخاصة وبالفهم والخوف من فقد األصدقاء والشكوك غير المبررة
وشحنة العمل المفرطة.
فهذا ذلك فإن الضغط الوالدي إتجاه التحصيل الدراسي قد يمتزج من ضغوط معينة ناتجة من البيئة
الدراسية نفسها توجد صفات كثيرة مسببة لألسى تشمل المتطلبات األكاديمية المتزايدة في تكوين
صداقات جديدة والعالقات األكثر رسمية واألقل إيجابية مع المحاضرين المتعددين والتعرض المتزايد
للنشاط الجنسي واإلنفصال عن الوالدين والتعليم المختلط وعوامل أخرى تثبت إنها متحدية
للمراهقين(.حسين فايد2001،م).
 -5الطالق:
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توصف الضغوط الالمعيارية بإعتبارها أحداثا ضاغطة غير متوقعة أو غير عادية وتشمل خبرة
عدم اإلتساق األسري  ،والطالق أو اإلنفصال الزواجي  .واذا ما وضعنا في اإلعتبار معدالت
الطالق المرتفع في أورباوالواليات المتحدة  ،فإنه قد يكون من غير الالئق تصنيف الطالق كحدث
غير معياري.في الوقت الحالي ،نجد أن معدل الطالق في أوربا وأمريكا يعادل نسبة واحد من كل
ثالث زيجات .وقد كشفت دراسات عديدة عن وجود إرتباط بين الطالق الوالدي ونتائج الصحة العقلية
السلبية لدى الصغار.
وقد قرر زيل وزمالؤه أن أألطفال ذوي الوالدين المطلقين يحتمل أن يلجئوا إلى الخدمات النفسية
ضعف لجوء األطفال من منازل بهاوالدين غير منفصلين .وقد حصل األطفال المراهقون والذين من
أسر ذات أم مطلقة وحيدة أو أسر بها زوج أم أو زوجة أب على درجة أدنى بشكل متسق في
مؤشرات السلوك التكيفي والكفاية والتعليم .كما أن األطفال من األسر المطلقة أكثر إحتماال أيضا
من أن يعانون من المرض النفسي ،والسلوك المتسم بالمشاكل والجناح  ،والقلق  ،اإلكتئاب  ،والنشاط
المفرط  ،واإلعتمادية  ،وعدم اإلنتباه  ،والتحصيل الدراسي المنخفض ( حسين فايد 2001 ،م ) .
وباإلضافة إلى الطالق  ،فإن هناك عوامال أخرى كثيرة قد تكون مسئولة عن النتائج السلبية لدى
األبناء وقد تشتمل هذه العوامل على الصراع الوالدي  ،والطبقة اإلجتماعية  ،والعمر وقت اإلنهيار
بين الوالدين.
 -6سمات الوالدين:
تلقى دور سمات الوالدين في الضغوط لدى المراهقين كثي ار من اإلنتباه  .ففي إحدى الدراسات
تبين أن اإلنتحار مرتبط بشكل مباشر بمستوى التعسف الوالدي  .كما تتمثل سمات الوالدين في
التعسف الموجه للطفل ،والفقر وشرب الوالدين للكحوليات ،والسجل اإلجرامي للوالد.
 -7البطالة:
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يتفق كثير من الباحثين على أن الزيادة في بطالة الشباب تمثل مصد ار قويا للضغط  .ففي عام
 1995م،عانى حوالي ثالثة ماليين شاب تقريبا في بريطانيا من البطالة  ،وقد كان القلق والشك
شائعان لدى هؤالء الشباب في ذلك الوقت.
فالشاب العاطل يواجه عدم إشباع إقتصادي  ،وتضيع عليه الفرصة للوصول إلى المكانة واإلحترام
والدخل .وهكذا فإن الشباب الذين يفشلون في إيجاد وظائف قد يصبحون محيطين ساخطين وغاضبين
ضد المجتمع الذي سد هذا المدخل لهم.
وقد إتضح وجود صلة بين بطالة الشباب وسوء التوافق النفسي والشعور بالعزلة اإلجتماعية ألن
الشباب يشعرون بعدم األمان المادي كما يشعر بعدم الثقة في قدراته.
والصعوبة في إيجاد عمل أولى قد يفاقم عملية تكوين الهوية ويزيد إمكانية النتائج السلبية ويعوق
تكوين التقدير اإليجابي للذات  .كما أن اإلعتماد على الوالدين لفترة طويلة قد يؤدي إلى تأسيس
عالقات طويلة المدى ويكون أكثر صعوبة( .حسين فايد2001 ،م).
 -8السياق اإلجتماعي :
قد تشمل الضغوط الالمعيارية كذلك صفات أكثر عمومية وعواقب خاصة بالبيئة الكبيرة والتي
يكون المراهقون جزءا منها  .وهؤالء قد يشملون عضوية مجموعة اقلية  ،ووضع إجتماعي لفئة معينة
 ،ويكون لديهم والدان عاطالن ،وفقر ،وعدم إتساق في العالقة مع الجيران  ،والتحرك إلى مناطق
جديدة  .وهذه االمور تؤثر في توتر المراهق النامي بشكل مستمر وتجعله يشعر بضغط مزمن.
 -9المشاحنات اليومية:
تشمل المشاحنات اليومية عامال هاما في حدوث اإلضطرابات النفسية لدى المراهقين كما لوحظ
أن تلك المشاحنات اليومية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في توافق الشباب إذا ما خبرت بطريقة
تراكمية وقد تشمل المشاحنات اليومية الخالفات بين الوالد والمراهق  ،والضغط األكاديمي  ،والضغط
الوالدي  ،وضغط الرفاق  ،واألهداف المهنية والتعليمية واإلنزعاجات الخاصة بتحديد المواعيد
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واللقاءات أو الشئون المالية  .ويبدو أن المراهقين مقارنة بأحداث الحياة  .وعالوة على ما سبق ،
فقد إتضح أن المشاحنات المستمرة في نطاق العالقات األسرية والمدرسة تتالزم بشكل مرتفع مع
اإلكتئاب والقلق لدى الشباب( .حسين فايد2001 ،م).
هنالك إتجاهين في التغيرات التي ربما تواجهنا في الحياة اليومية والتي تسبب ضغوطا نفسية تتمثل
في اآلتي:
 -1التغيرات السلبية:
تحدث بوفاة شخص عزيز أو نهاية الحياة الزوجية بالطالق أو الفشل في الدراسة أو غير ذلك
من أنواع الفشل والخسارة الشديدة أو عدم القدرة على الحصول على وظيفة مناسبة أو إستحالة القبول
في أحد المؤسسات األكاديمية للحصول على شهادة دراسية مناسبة إلى غير ذلك من األمور.
كما أن هنالك ضغوطا نفسية قد تكون نتيجة مضايقات يومية متكررة نواجهها في حياتنا اليومية
كأداء أعمالنا اليومية الروتينية أو مواجهة إختناقات المرورية ومدى السعادة من عدمها.
 -2التغيرات اإليجابية:
قد تط أر علينا في حياتنا اليومية قد تسبب أيضا ضغطا نفسيا ينعكس أثره على سلوكنا في
حياتنا اليومية ومن تلك التغيرات اإليجابية خبر الزواج الذي يعده الجميع من األخبار السارة والسعيدة
إال أن هذا غالبا ما يكون مرتبط بنوع من الضغوط النفسية التي تؤثر بدون شك على إسلوب حياتنا
وطريقة تعاملنا مع األخرين.
ونحن في عصر السرعة هنالك مقولة تترددلتصف العصر الذي يتجاوز فيه اإلنسان معضلة الزمان
والمكان وأصبح ينتقل بين القارات المتباعدة في وقت أقل مما كانينتقل به األخرون في الماضي بين
المدن المتجاورة فنجد أن الساعة في الواحدة ما كان يعجز الناس عن إنجازه في األوقات المتطاولة
وكان ينبغي لذلك أن يجعله أكثر متعة وأقل توت ار إال ما جرى على عكس ذلك.
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فقد جعل ذلك من اإلنسان كائنا يلهث طوال الوقت خلق أهدافه الحقيقية أو المتخيلة وأوقعه في
شبكة من األحداث التي تستنفد طاقته وتفسد متعته وتجعله عرضة أكثر للقلق والتوتر واإلضطراب
الجسدي والنفسي(عادل محمد 2005،م).
السمات الشخصية اإلنفعالية لدى حاالت الضغوط النفسية:
معظم أصحاب الضغط يعانون من وجل في أنشطتهم اإلجتماعية ولوحظ إنهم يميلون للشعور
وعدم اإلرتياح ويركنون لإلستسالم في حضور األخرين واألوساط اإلجتماعية إلى جانب إنهم
متخوفين دائما ويعانون من إنهيار الثقة بأنفسهم مع وجود قلق وكبت وصراع يالزمهم.
وهنالك عوامل إنفعالية من شأنها أن تؤدي إلى أمراض سيكوسوماتية يمكن غيجازها بأن الحرمان
من العناية والحب والعطف مع وجود رغبة المريض الملحة في الحصول عليها ما عدا النزعات
العدوانية والثورة ضد السلطة والتذمر من العمل ومحاولة تجنب المسؤولية والصراع العنيف بمواجهة
معضلة وجدانية ال يمكن حلها وال تجنبها كما أن عدم النضج اإلنفعالي من شأنه أن يزيد من حدة
الضغط النفسي(.عطوف محمد1986،م).
النشاط الرياضي والضغط النفسي:
للنشاط الرياضي فائدة ملحوظة في تطوير مقدرة الفرد على تحمل الضغوط النفسية إلنخفاض
مستوى التوتر بعد القيام بالنشاط الرياضي لدى مرضى اإلكتئاب لتحسين الحالة المزاجية وكذلك
عند الذين يعانون من القلق واضطراب النوم لحاجة الجسم وخاصة الجهاز العصبي والعضلي للراحة
بعد الجهد وحرق الطاقة.
تساعد الرياضة المنتظمة أيضا على تخفيف التوتر النفسي وتقلل من أثار الضارة الناتجة عن زيادة
إفراز الهرمون األدرينالينوالذي يؤدي إف ارزه إلى تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم مما ال شك
فيه أن القلق والتوتر واإلضطرابات النفسية لها تأثير عام على الجسم وبمزاولة الرياضة اليومية
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وبأسلوب يضمن إفراز هرمون (األندورفين)والذي يشبه مادة(المورفين)وبذلك يشعر اإلنسان بالراحة
والهدوء.
أن فائدة األنشطة البدنية ال تتوقف عند الناحية الصحية وتطويرها فحسب،بل تتعدى ذلك إلى اإلرتقاء
بالحالة النفسية وزيادة اللياقة البدنية في الجهاز العضلي من ناحية صفتي التحمل والقوة والى جانب
تنمية صفة التحمل الدوري التنفسي والتي تعني رفع اللياقة وهذه يمكن أن يتم خالل عمل التمرينات
األوكسجينية(التمرينات الهوائية).
ويشير بينس1992م إ لى أن المشي يعتبر من األنشطة البدنية المهمة لألفراد المبتدئين وله العديد
من الفوائد أهمها:
 -1تخليص الفرد من الهموم الكثيرة والضغوطات النفسية.
 -2يساعد المشي على الخلود للنوم بسرعة.
 -3يعتبر المشي عنص ار مهما في تقليل اآلم الطمث عند السيدات.
 -4يعتبر المشي أحد العوامل الرئيسية في الحياة الممتعة والمتحررة من ضغوط العمل
وغيرها(.عطوف محمد1968،م).
الضغوط النفسية والوقاية منها:
تعتبر الشخصية المتزنة والمتمتعة بالصحة النفسية إذا تكاملت جوانبها وانتظمت في كيانها
النفسي متضامن ال تنهكه الصراعات التي قد تدب داخل هذا الكيان  .أما إذا تعرضت الشخصية
ألختالف وعدم إختالف كامل مكوناتها تعرضت لصراعات موصولة واحباطات متعددة.
أدى هذا إلى سوء توافقها الشخصي واإلجتماعي وبدت عليها مظاهر اإلضطراب والشذوذ
واإلنحراف.والضغط النفسي جزء ال يتج أز من حياتنا اليومية في هذا العصر وهذا يعني أن الضغوط
النفسية ال تتراكم في نفس اإلنسان وشخصيته فالكثير من يعاني من تأثيراته المباشرة كما ويظهر
في عالقات وأعراض نفسية وعضوية متنوعة والبعض اآلخر يبقى خفيا ال يظهر إال عندما يتعرض
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الشخص ألثاره والبعض اآلخر يبقى خفيا ال يظهر إال عندما يتعرض الشخص ألثارة المخربة
والمتعثرة بشكل تدريجي فهو يؤثر على نفسية الشخص وأجهزة الجسم نتيجة تعرض الشخص للقلق
واإلحباط الذي قد يجد الطبيب صعوبة في كشف أسباب إرتفاع الضغط الشرياني أو الصداع أو
آالم الظهر مع ما يرافق ذلك من أعراض نفسية مثل فرط التهيج وضعف التركيز والعصبية(.يومية
سياسية2015،م).
ومن ناحية أخرى نجد هناك مواقف تخلق الضغط النفسي:
 -1العالقة األسرية المضطربة:
أن العالقة اإلجتماعية أو األسرية المضطربة تخلق ضغطا نفسيا على الشخص وقد يستحوذ
على كامل الشخصية وتصبح القضيةاألولى في حياة الفرد.
 -2عدم القدرة على اإلسترخاء:
أن اإللحاح على إنجاز وأداء عمل ما تم التصدي لعمل آخر من غير أن تترك لنفسك فرصة
للراحة وتهدئة للذهن واسترخاء للجسم معناه إطالة الضغط وزيادة التوتر وامداده يزحم وينهك
الشخص.
 -3التوترات اإلنفعالية والغضب:
أ ن كبت الحاالت اإلنفعالية المستمر وعدم التعبير عن معناه لتحويل أثارها لتحويل أثارها إلى
داخل العضوية وتبقى في الداخل بشكل دينامي أيضا .وأن هذه التراكمات لإلنفعاالت المكبوتة سوف
تحدث إضطرابا في أي عضو ضعيف عند الشخص أو ذي اإلستعداد لإلصابة بالمرض ويفضل
دوما تحرير هذه المشاعر وتبريرها بأسلوب مناسب.
 -4سلوكية اإلتقان والكمال في الحياة:
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أن بعض األشخاص يشعرون دوما بالفشل واإلحباط بسبب عدم عثورهم على الشخص الكامل
المتقن إذا من المستحيل أن يكون اإلنسان كامال بالصورة المثالية  .فالفرد يفشل في التعامل مع
الفشل واإلحباط يكون دوما حبيس المشاعر الضغط والتوتر ورفض الذات.
-5الميل نحو التنافس المفرط:
أن الميل التنافسي الصحي الذي ال إفراط فيه ظاهرة سوية عند اإلنسان ولكن التنافس المستمر
واتخاذه اسلوبا في الحياة هدفا لكل أنشطة الفرد ويعتبر باعثا على الضغط النفسي.
-6الصالبة في السلوك:
أن عدم الثقة في التعامل مع الناس ومواجهة المواقف يعني البحث عما يزعج ويتعب في
حين أن المرونة في السلوك والتصرف يترك الشخصية حريتها ونموها سوي.
-7فقدان الصبر والتحمل:
أن اإللتزام بالجدية المطلقة والنسبية في عالقاتك مع اآلخرين ينمي الضغط وسلوك اإلشارة
واذا كان الشخص عجوال وغير صبور ويتوقع من اآلخرين أعمال بسرية فإنه من اإلضطرابات عند
ذلك شخصية مهيأة إلستعداد مسبق للوقوع في اإلضطراب وهكذا تكون حادثة مثل وفاة شخص
عزيز ،خسارة صدمة عاطفية بمثابة المثير الضاغط واألخير الذي ظهر بعده األعراضعلى شكل
تاذر أو زملة مرضية( .يومية سياسية2015 ،م).
الضغوط النفسية من مظور إسالمي:
تمثل الضغوط النفسية كل الصعوبات والمشاق والتحديات التي تعترض على سبيل الفرد في
حياته وتشمل كل نواحي الفرد اإلجتماعية واإلقتصادية والعاطفية والعلمية وتدخل فيها الحاجات

والرغبات زكل ما تشتهيه النفس ويقول تعالىزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة واألنعام والحرث ذلك
متاع الحياة الدنيا وهللا عنده حسن المآبفهذه الشهوات واللذات المحببة لإلنسان تعتبر
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بمثابة دافع فطري متمكنة في القلب ومتعمقة في النفس وتمثل قمة ما يسعى إليه اإلنسان لتحقيقه
في هذه الحياة فيكون اإلندفاع لتحقيقها شديد من غير تعقل وتدبر لدى الكثير من الناس وقد زينت
للناس ألنها تمثل متاع الحياة الدنيا وبهجتها واضطراها إال إنها في ذات الوقت تمثل موضع اإلبتالء
واإلختبار واإلمتحان لبني البشر فهي من مشتهيات النفوس التي تسوق اإلنغماس بوعوده المغرية
والخادعة ويجعلها فيما يضل به الناس عن الصراط المستقيم.
ويذكر(سيد قطب)المذكور في (خليفةمحمد)أن اإلستغراق ففي شهوات الدنيا ورغائب النفوس ودوافع
الميول الفطرية وهو الذي يشغل القلب عن التبصير واإلعتبار يدفع الناس إلى الغرق في لجة الملذات
القريبة المحسوسة ويحجب عنهم ماهو أرفع وأعلى ويغلط الحس فيخدمه متعة التطلع إلى ما وراء
اللذة القريبة ومتعة اإلهتمام الكبيرة الالئقة بدور اإلنسان العظيم في هذه األرض(.خليفة
محمد2013،م).
ويقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم (:حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره)وفي رواية أخرى
يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم(:المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف في كل خير
وإحرص على ما ينفعك وإستعن باهلل وال تعجزوانا اصابك شي ف ال تق ل لو فعلت كذا وكذاولكن ق ل:قدر
اهلل ما شاء فعل ف إن لو تفتح عمل الشيطان).
من كل ما تقدم ذكره ال بد لإلنسان أن يتنازل من األشياء التي تكلفه بذل مجهودات أكثر من طاقته
والتي سوف تجلب له الكثير من المخاطر التي تدخله في دائرة الضغوط النفسية وبالتالي سببا
للمرض النفسي(.خليفة محمد2013،م).
طرق وعالج الضغوط النفسية:
أوال:الطرق:
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 -1زيادة اإليمان باهلل تعالى واإللتزام بتأدية الصالة في وقتها وقراءة القران فهذا يساعد على
اإلسترخاء وعدم التفكير باألمورالسلبية وتقبل األمور بأن كل شي بيد اهلل تعالى ما على
الشخص إال األخذ في األسباب.
 -2تغيير طريقة التفكيربالضغط النفسي وبمسببه فالتفكير والتركيز بطريقة إيجابية والتركيز على
اإليجابيات أمر من شأنه أن يعبر من تأثير الضغط النفسي وعالجه.
 -3المحافظة على التواصل مع الناس وبناء العالقات اإلجتماعية فالجلوس مع الناس والتحدث
معهم يساعد من خروج الشخص من دائرة الضغط النفسي(.لينا الساعاتي2014،م).
ثانيا:العالج:
هنالك نصائح يمكن إتباعها للتخلص من الضغط النفسي والتخفيف من حدته ومنها-:
 -1معرفة أكثر مما يسبب الضغط النفسي ومحاولة تغييره أو تغيير من يتعامل معه الشخص
أو تقبله  .فإن كان العمل هو ما يسبب الضغط النفسي وكان الشخص غير قادر على تغيير
هذه الوظيفة فيمكن عندها تغيير األفكار السلبية عن هذا العمل ومن الممكن إضافة بعض
األمور التي قد تجعل العمل مكانا مفضال بحيث يصبح من الممكن تقبل العمل واكتساب
األفكار اإليجابية.
 -2أخذ نفس عميق عند الشعور بالضغط فالنفس العميق وتمارين اإلسترخاء لها القدرة على
خفض التوتر وتنظيم ضربات القلب وتدفق الدم.
 -3التحدث إلى شخص موقوف عن األمور والمشاكل أو التفريغ عنها في الكتابة في تفريغ
المشاعر واألحاسيس السلبية له دور كبير في تخفيف أعراض الضغط النفسي أما كبت
المشاعر أو المخاوف فإنه يؤدي إلى مفاقمة األعراض المتعلقة بالضغط النفسي وقد تؤدي
إلى مشاكل صحية أكبر.
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 -4ممارسة التمارين الرياضية فتحريك العضالت والتعرق وممارسة الرياضة لها أثر كبير في
تخفيف من التوتر والقلق والضغط النفسي فمجرد المشي مدة نصف ساعة يؤدي إلى تحسين
المزاج والنفسية.
 -5مراجعة الطبيب واجراء الفحوصات الدورية تعمل على التأكد من خلو الفرد من األمراض
ومعرفة إن كانت األعراض التي يشعر بها الفرد بأنها أعراض ناتجة عن ضغوطات الحياة
اليومية وهذا بحد ذاته يمكن ان يكون سببا للتخفيف عن القلق.
 -6تجنب التدخين وتعاطي الكحول والحرص على تقليل الكافيين.
 -5الضحك يساعد على إفراز هرمون التستوستيرون وهو هرمون السعادة ويساعد على اإلسترخاء
ويحسن تدفق الدم في األوعية الدموية ويحسن المزاج.
 -8الحرص على تناول غذاء صحي متنوع ومتوازن.
 -9الحرص على زيادة الوقت المخصص للراحة والترفيه والتفكير بالعطالت وعمل تغيير للروتين
اليومي .فاألشخاص الذين يعانون من الضغوطات النفسية يحتاجون إلى قسط أكبر من
الراحة والترفيه عن النفس أكثر من غيرهم لذلك يجب إيجاد جو من اإلسترخاء واسعاد النفس
بعيدا عن جو الضغوطات النفسية(.لينا الساعاتي.)2014،

31

المبحث الثاني
السلوك العدواني
مقدمة:
كلمة سلوك معناها العام تتضمن كل نشاط يقوم به الكائن الحي وكذلك كل حركة تصدر
عن األشياء فبحث الحيوان عن الطعام نوع من أنواع السلوك وانشغال الطفل في اللعب نوع أخر
من السلوك أي أن مدلول كلمة سلوك تتضمن كل ما يقوم به اإلنسان من أعمال ونشاط تكون
صادرة عن بواعث أو دوافع داخلية .
وهكذا يشمل السلوك ناحية موضوعية خارجية وأخرى باطنية ذاتية أي أن لكل سلوك إنساني أهدافا
يسعى إلى تحقيقها  ،والسلوك العدواني هو مظهر سلوكي للتنفيس واإلسقاط لما يعانيه الطفل من
متأزمات إنفعالية حادة حيث يميل بعض الطالب إلى سلوك تخريبي أو عدواني نحو اآلخر ينفي
أشخاصهم أو أمتعتهم في المنزل أو المدرسة أو المجتمع أو غير ذلك ،ولكن من أين يأتينا العدوان؟
الفرد حين يصبح ناضجا يستشعر عدد من اإلنفعاالت منها البغض والكره والحب والنفور والميل
وهذه اإلنفعاالت تصبح جزء من كيانه فالشخص المتكامل بوسعه يستشعر مختلف اإلنفعاالت في
أوقاتها المالئمة والقدرة على إستشعار العدوان من مقومات الشخصية لكنه يكون خط ار عندما يتحول
إلى سلوك تخريبي أو عدواني نحو األخرين في أشخاصهم أو أمتعتهم فإن السلوك العدواني يرجع
في الغالب إلى التكوين النفسي المرتبط بمشاعر الطفولة واتجاهاتها(.سوسن شاكر2006،م).
ينبئنا علم الحياة أن العدوان أساس لدى كل كائن حي أي أن العدوان وثيق الصلة بالغريزة لدى
البشر والحيوانات  ،مما الشك فيه أن السلوك العدواني لدى الطلبة أصبح حقيقة واقعية موجودة في
معظم دول العالم وهي تشغل كافة العاملين في ميدان التربية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ،
وتأخذ من إدارات الجامعة الوقت الكثير وتترك آثار سلبية على العملية التعليمية لذا فهي تحتاج إلى
تضافر الجهود المشتركة سواء على صعيد المؤسسات الحكومية أومؤسسات المجتمع المدني خاصة
لكونها ظاهرة إجتماعية بالدرجة األولى وانعكاساتها السلبية تؤثر على المجتمع بأسرة  .وال بد في
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هذا الجانب من التعامل بحذر ودراية ودراسة واقع الطالب العدواني دراسة دقيقة واقعية اإلطالع على
كافة الظروف البيئية المحيطة بحياته األسرية ألن الطالب مهما كان جسمه وشخصيته فهو إنسان
أتى إلى المدرسة وال نعرف ماذا أتى به؟؟وماذا وراءه؟؟ فقد يكون وراءه أسرة مضطربة بسبب فقدان
عائلها أو إستشهاده أو إعتقاله أو هجرة أوظروف إقتصادية أو حياتية أو طالق وقد يكون وراءه
أسرة تهتم به وتدهلل فطلباتها أوامر وأفعاله مقبولة ومستحبة وهو في كل هذه األحوال مجني عليه
ويحتاج إلى األخذ بيده وعلى البيئة التربوية التعليمية أن تقدم له صيانة الشخصية الالزمة وتعدل
من إتجاهاته وتعيد له توازنه بإيجاد جو مدرسي واجتماعي سليم حتى يمكن أن يصبح طالبا منتجا
يستطيع أن يستفيد من البرامج التي تقدمها له المدرسة أو الجامعة الجهود التي تبذلها له  ،وبالتالي
تصبح له منتجة وتكون بذلك قد أدت األمانة وتصبح المدرسة صانعة رجال تؤدي وظيفتها كما أراد
لها المجتمع.
ولألهمية في مواجهة هذا السلوك العدواني يمكن اإلستفادة من ما ورد في هذا الدليل في التعامل مع
الطلبة من خالل تضافر الجهود المشتركة بين اإلدارات والهيئات التدريسية والمرشدين التربويين حتى
يتحقق األهداف وتتمكن معا من أداء عمل نحمي به هذا الجيل ونخدم بها الوطن(.سوسن
شاكر2006،م).
العدوان سلوك مقصود يستهدف إلحاق الضرر أو األذى بالغير وقد ينتج عن العدوان أذى يصيب
إنسانا أو حيوانا كما قد ينتج عنه تحطيم األشياء أو الممتلكات ويكون الدافع وراء العدوان دافعا ذاتيا
ويمكن القول :أن سلوك العدوان يظهر غالبا لدى جميع األفرادوبدرجات متفاوتة برغم أن ظهور
السلوك العدواني لدى اإلنسان يعد دليال على إنه لم ينضج بعد الدرجة الكافية التي تجعله ينجح في
تنمية الضبط الداخلي الالزم للتوافق المقبول مع نظم المجتمع وأعرافه وقيمه وانه عجز عن تحقيق
التكيف والمؤامة المطلوبة للعيش في المجتمع وانه لم يتعلم بالدرجة الكافية أنماط السلوك الالزمة
لتحقيق مثل هذا التكيف والتوافق.
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فإننا ال ينبغي أن ننزعج عندما تشهد بعض أطفالنا ينزعون نحو السلوك العدواني ويرى البعض أن
وجود بعض العدوان لدى الناشئة في مرحلة الطفولة والمراهقة دليل النشاط والحيوية بل إنه أمر
سوي ومقبول ويرى آخرون أن اإلنسان لم يستطيع أن يحقق سيطرته الحالية وال حتى أن يبق على
قيد الحياة كالجنس مالم يهبه اهلل قد ار كبي ار من العدوان قد يكون ظهور العدوان راجعا إلى عدم
إكتمال الن ضج العقلي واإلنفعالي لدى من يأتي بهذا السلوك لذلك فإن السلوك العدواني من طفل
صغير على غيرهمن األطفال وتجاه المحيطين به من أفراد األسرة يأخذ في التضاؤل واإلنطفاء كلما
كبر الطفل توفر له المزيد من فرص النمو في جوانب شخصيته المختلفة في النواحي الجسمية حيث
يكسب قد ار من الثقة في قدراته العقلية في اإلدراك والتفكير والتخيل وكلما توفر له المزيد من فرص
النمو اإلنفعالي أضبح أكثر إتزانا واستق ار ار في إنفعاالته.
وهكذا يمكننا القول بعدما تم ذكره أنفا بأن السلوك العدواني يرجع إلى إنه سلوك يؤدي إلى الصدام
مع اآلخرين فهو ال يعترف برغبات اآلخرين وال بحقوقهم ولذلك فإنه سلوك يدل على سوء التكيف
فالسلوك العدواني يضر بكائنات أخرى بما في ذلك اإلنسان والحيوان( .سوسن شاكر2006،م).
مفهوم السلوك العدواني:
العدوان نظريا من عدا  :عدا الرجل والفرس وغيره يعدو عدوا وعدوا وعدوانا وتعداء وعدى.ويقصد
به التجاوز ومجاوزة الشي إلى غيره ( .أحمد زكي1968،م).

التعريف اإلجرائي:
يقصد بالسلوك العدواني في هذه الدراسة كل فعل فيه ايذاء للذات أو الغير ويتضمن هذا
القول أو الفعل عدوانا موجها للذات  ،للزمالء  ،األمهات وتقاس من خالل اإلستبيانات والمالحظة
.
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العدوان في اللغة:
الظلم وتجاوز الحد.
العدوان في اإلصطالح:
هو سلوك يهدف إلى إحداث نتائج تخريبية أو مكروهة أو إلى السيطرة من خالل القوة
الجسدية أو اللفظية على اآلخرين وهذا السلوك يعرف إجتماعيا غلى إنه عدواني.
تعريف سيزار للعدوان:
هو إستجابة إنفعالية متعلمة تتحول مع نمو الطفل خاصة في سنته الثانية إلى عدوان وظيفيا
إرتباطها إرتباطا شرطيا بإشباع الحاجات.
تعريف كيلي:
العدوان هو سلوك ينشأ عن حالة عدم مالئمة الخبرات السابقة للفرد مع الخبرات والحوادث
الحالية واذا دامت هذه الحالة فإنه يتكون لدى الفرد إحباط ينتج من ج ارئه سلوكات عدوانية من شأنها
تحدث تغيرات في الواقع حتى تصبح هذه التغيرات مالئمة للخبرات والمفاهيم التي لدى الفرد(.أحمد
زكي1968،م).

العدوان عند فرويد:
هو نتيجة وجود غريزة فطرية وهي مسئولة عن هذا السلوك وأن العدوان رد فعل طبيعي لما
يواجه الفرد من إحباطات.

35

ويعرفه آخرون بأنه السلوك الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر واألذى باألخرين سواء كان نفسيا كاإلهانة
و الشتم أو جسديا كالضرب والعراك أو هو مظهر سلوكي للتنفيس اإلنفعالي أو اإلسقاط لما يعانيه
الطالب من أزمات أنفعالية حادة حيث يميل بعض الطالب إلى سلوك تخريبي أو عدواني نحو
األخرين سواء في أشخاصهم أو أمتعتهم في المنزل أو في المدرسة أو في الجامعة رد فعل غريزي
يتهذب بالتعلم ويكون دافعه واحد أو أكثر من أنواع األلم الجسدي والنفسي(.سوسن شاكر2006 ،م).
كما يفسره علماء النفس اآلخرين على إنه رد فعل للحرمان الطفل من إشباع حاجاته من أمن وتقبل
ورعاية واشراف أو تفريط في اإلشباع.
تعريف العنف:
هنالك تعريفات كثيرة في العديد من األدبيات المعاصرة التي حاولت أن تكشف عن مفهوم
العنف من جوانب مختلفة.
عرف جميل في معجمه الشهير العنف على إنه فعل مضاد للرفق ومرادف للشدة والقسوة والشخص
العنيف هو التمصف بالعنيف والعنيف من الميول والهوى الشديد التي تتقهقر أمامه اإلرادة وتزداد
صورته حتى تجعله مسيط ار على جميع جوانب النفي والعنيف من الرجال هو الذي ال يعامل غيره
بال رفق وال تعرف له الرحمة سبيال إلى قلبه (.جميل صليبه1982،م).
وعند فرويد العنف هو نزوع فطري غريزي متجذر في الطبيعة البشرية.
وعند د .شاكرهو سلوك أو فعل إنساني يتسم بالقوة واإلكراه والعدوانية صادر عن طرق قد يكون فرد
أو جماعة أو دولة موجهة ضد اآلخر يهدف إخضاعه أو إستغالله في إطار عالة قوة غير متكافئة
مما يتسبب في إحداث إضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة أو طبقة إجتماعية أو دولة أخرى،ولذا
يوضح أن العنف له معنى واحد ال يختلف في إيذاء الشخص والحاق الضرر به ويغرس العنف
في نفس الطفل منذ صغره بما يؤكد على إتجاهنا في هذا التقرير بأن العنف سلوك يكتسب وينشأ
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مع الطفل خطوة بخطوة ليصل إلى ذورته في فترة الشباب والمراهقة وهذا سلوك من السلوك التي
يتعلمه الشخص بمرور الوقت كن من السهل تغييرها.
العالقة بين العنف والعدوان:
يمكننا المقارنة بين العنف والعدوان حيث أن العنف نوع أو شكل من أشكال العدوان ويقتصر على
الجانب المادي المباشر المعتمد من العدوان فقط.فالعنف يعرف بأنه سلوك يستهدف إلحاق الضرر
واألذى بالنفس واآلخرين أو ممتكاتهم.
ولذا يعتبر العدوان أشمل وأعم من مجرد العنف فكل عنف هو عدوان وليس العكس صحيحا ،
فالعدوان تعريفا هو كل سلوك يصدره ردا أو جماعة صوب أخر أو آخرين أو ذاته سواء كان لفظيا
أو ماديا أو إيجابيا أو سلبيا مباش ار أو غير مباشر أمله مواقف مختلفة يترتب عليه إلحاق األذى
البدني أو مادي أو نفسي متعمد على الطرف األخر(.جميل صليبة1982،م).
مظاهر السلوك العدواني:
 -1يبدأ السلوك العدواني بنوبة مصحوبة بالغضب أو اإلحباط ويصاحب ذلك مشاعر الخجل
والخوف.
 -2تزايد نوبات السلوك العدواني نتيجة للضغوط النفسية المتواصلة أو المتكررة في البيئة.
 -3اإلعتداء على األقران إنتقاما أو بغرض اإلزعاج بإستخدام اليدينأو األظافر أو الرأس.
 -4األعتداء على ممتلكات الغير واإلحتفاظ بها واخفائها بمدة من الزمن بغرض من اإلزعاج.
 -5يتسم الشخص في حياته اليومية بكثرة من الحركة وعدم أخذ الحيطة إلحتماالت األذى
واإليذاء.
 -6عدم القدرة على قبول التصحيح.
 -5مشاكسة غيره وعدم اإلمتثال للتعليمات وعدم التعاون والترقب والحذر والتهديد اللفظي وغير
اللفظي.
 -8سرعة الغضب واإلنفعال وسرعة الضجيج واإلمتعاض والغضب .
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 -9توجيه الشتائم واأللفاظ النابية.
 -10إحداث الفوضى في الصف عن طريق الضحك والكالم واللعب وعدم اإلنتباه.
 -11اإلحتكاكات بالمعلمين وعدم إحترامهم والتهريج المفرط.
 -12إستخدام المفرقات النارية سواء داخل الجامعة أم خارجها.
 -13عدم اإلنتظام في الجامعة ومقاطعة المحاضر أثناء الشرح(.زياب البدنية2002 ،م)
أشكال العدوان:
يمكن تصنيف العدوان إلى أشكال مختلفة وأن كان هناك تداخل مع بعضها البعض أهمها:
أشكال العدوان من الناحية الشرعية إلى ثالثة أنواع:
-1عدوان إجتماعي:
ويشمل األفعال العدوانية التي يظلم بها اإلنسان ذاته أو غيره وتؤدي إلى فساد المجتمع وهي
أفعال التي فيها تعد على الكليات الخمسة وهي النفس والمال والعرض والدين والعقل.
-2عدوان إلزام:
وتشمل األفعال التي يجب على الشخص القيام بها لرد الظلم والدفاع عن الوطن والدين.
 -3عدوان المباح:
ويشمل األفعال التي يحق لإلنسان األتيان بها قصاصا فمن إعتدى عليه في نفسه أو عرضه
أو ماله أو دينه أو وطنه.
*حسب اإلسلوب:
-1عدوان لفظي:
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عندما يبدأ الفرد بالكالم فقد يظهر نزوعه نحو العنف بصورة الصياح أو القول أو يرتبط
السلوك العنيف مع القول البذئ الذي غالبا ما يشمل السباب أو الشتائم أو إستخدام كلمات أو جمل
التهديد(.زياب البدنية2002،م).
-2عدوان تعبيري إشاري:
يستخدم بعض الناس اإلشارات مثل إخراج اللسان أو حركة فيضة اليد على اليد أو غير
ذلك.
-3عدوان جسدي:
يستفيد بعض الناس من قسوة أجسامهم وضخامتها في إلقاء أنفسهم أو صدم أنفسهم ببعض
الناس ويستخدم البعض كأدوات فاعلة في السلوك العدواني وقد يكون لألظافر أو األرجل أو األسنان
أدوار مفيدة للغاية في كسب المعركة وربما أفادت الرأس في توجيه بعض العقوبات.
والمضايقة تعتبر واحدة من صور العدوان التي تؤدي في الغالب إلى شجار وتكون أحيانا
عن طريق السخرية.
-4التقليل من الشأن:
البلطجة والتنمر يكون الفرد المهاجم لديه تلذذ بمشاهدة معاناة الضحية وقد يسبب للضحية
بعض اآلالم منها الجسدية ومنها شد الشعر أو األذى أو تمزيق المالبس أوالقرص(.زياب
البدنية2002،م).
*حسب الوجه(اإلستقبال):
-1عدوان مباشر:
يقال للعدوان إنه مباشر إذا وجه الفرد مباشرة إلى الشخص مصدر اإلحباط وذلك بإستخدام
القوة الجسمية أو التعبي ارت اللفظية وغيرها.
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-2عدوان غير مباشر:
ربما يفشل الفرد في توجيه العدوان مباشرة إلى مصدره األصلي خوفا من العقاب أو نتيجة
اإلحساس بعدم الندبة فيحوله إلى شخص آخر أو شي آخر(صديق-خادم-ممتلكات)تربطه صلة
بالمصدر األصلي إلى ما يعرف بكبش الفداء.كما أن هذا العدوان قد يكونكامنا غالبا ما يحدث من
قبل األفراد األذكياء حيث يتصفون بحبهم للمعارضة أو إيذاء األخرين أو سخريتهم منهم أو تحريض
األخرين للقيام بأعمال غير مرغوبة إجتماعية.

*حسب الضحية:
-1عدوان فردي:
يوجه الفرد مستهدفا إيذاء شخصا بذاته سواء كان طفال أو صديقه أو أخيه أو غيره أو كبي ار
كالخادمة أو غيرها.
-2عدوان جمعي:
يوجه الفرد هذا العدوان ضد شخص أو أكثر من شخص مثل الشخص الغريب الذي يقترب
من مجموعة من األفراد المنهمكين في عمل ما عند رغبتهم في إستبعاده ويكون ذلك دون إتفاق
سابق بينهم وأحيانا يوجه العدوان الجمعي إلى الكبار وممتكاتهم كمقاعدهم أو أدواتهم عقابا وحينما
تجد مجموعة من األفراد فيها طفال تلمس فيه ضعفا فقد تأخذ فريسه لعدوانيته.
-3عدوان نحو الذات:
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إن العدوانية عند بعض األشخاص المضطربين سلوكيا قد توجه نحو ذاتهم وتهدف إلى ايذاء
النفس وايقاع األذى بها.
وتتخذ صورة إيذاء النفس أشكاال مختلفة مثل تمزيق مالبس الفرد أو كتبه أو كراسته أو لطم الوجه
أو شد الشعر أو ضرب الرأس بالحائط أو السرير أو جرح الجسم باألظافر أو عضها أو حرق أجزاء
من الجسم أو كيها بالعار أو السجاير(.سوسن شاكر2006،م).
-4عدوان عشوائي:
قد يكون السلوك العدواني أهوجا وطائشا ذا دوافع غامضة غير مفهومة وأهدافه مشوشة وغير
واضحة لضرر من الفرد نتيجة عدم شعوره بالخجل واإلحساس بالذنب الذي ينطوي على أعراض
سيكوباتية في شخصية الفرد مثل الفرد الذي يقف أمام بيته مثال ويضرب كل من يمر عليه من
األشخاص بدون سبب وربما جرى خلف طفل المعتدي عليه مسافة ليست قليلة وقد يمزق نيابة أو
يأخذ ما معه فيعود فيكدر هذا مع كل شخص يمر أمامه وربما تحايل عليه األشخاص أما بالكالم
أو بالبعد عن المكان الذي يقف فيه هذا الشخص.
األسرة وتدعيم نزعة السلوك العدواني:
يكتسب الفرد الميل للعدوان من األسرة بفعل العوامل التالية:
 -1شعور الفرد منذ صغره بأنه غير مرغوب فيه من والديه وانه يعيش في جوء أسري عدائي
بالنسبة للمعاملة الوالدية له.
 -2الحياة المنزلية التي يسودها شي دائم بين األبوين على مرأي ومسمع من الفرد.
ويلعب األباء دور كبي ار في إكتساب األطفال السلوك العدواني من خالل محاكاة أو تقليد األبناء
لإلستجابات العدوانية التي تصدر عن األباء  ،فالطفل الذي يشاهد أباه يحطم األشياء من حوله
عندما ينتابه الغضب يقوم بتقليد هذا السلوك .ويعتقد باندو ار أن األباء الذين يتسمون بالغلظة والقسوة
مع أبائهم يتعلم أبناؤهم السلوك العدواني كما توصل أيضا أن األباء الذين يشجعون أبنائهم على
41

المشاجرة مع األخرين وعل اإلنتقام ممن يعتدي عليهم وعلى الحصول على مطالبهم بالقوة والعنف
كانت درجة العدوانية لديهم أكبر من درجة العدوانية عند اآلباء على السلوك العدواني بأي شكل من
األشكال.
وتؤكد (ليلى عبد العظيم)أن إسلوب تربية األفراد الذين يتسم سلوكهم بالعدوانية يتميز بالقسوة والشدة
المتناهية والمعارضة لرغباتهم بالمنع والقهر واإلجبار وتحملهم من المسؤوليات أكثر مما يحتملون
مما يطيقون  .كما أكدت دراسة أخرى أن العدوانية لدى األطفال ترتبط إيجابيا بشدة القسوة في
العقاب والرفض وعدم التقبل وعدم الرضا من جانب األم عن السلوكيات التي تصدر من
األبناء(.سوسن شاكر2006،م).

الفرق بين الجنسين من حيث العدوان:
تفيد اإلخصائية حنان أن هناك فروقا بين الجنسين فتقول(أثبتت بعض الدراسات أن األفراد
الذكور يميلون الى العنف ويكونون أكثر عدوانية من اإلناث) ويرى الباحثون أن السبب في ذلك
ليس التركيب البيلوجي أو البيئي بل بعزوف أكثر مما يسمحون به اإلناث ويعتبرونه نوعا من الرجولة
ويعزز األباء واألمهات ال شعوريا في هذا النوع من السلوك  .كما يكثر التسامح مع عدوان الولد ،
وأحيانا يشجع عليه مما يدعم العدوان عند الذكور فقد تبين في كثير من الدراسات أن األمهات أقل
تسامحا مع عدوان بناتهن ألن العدوان ال يتفق مع النمط السلوكي األنثوي حسب الثقافة.ولوحظأن
شجار البنات وعدوانهن في الغالب يكون لفظيا وكالميا يدور حول موضوعات محددة(عتاب-غيرة-
تفاخر)كما قد يتجه عدوانهن نحو أنفسهن وذلك من خالل ممارسة العتاب الذاتي والتضحية بينما
يكون عدوانية الذكور فيزيقيا يدور حول الملكية وانتزاعها والقيادة ومالفة تعاليمها تتخذ شكل من
الهجوم الجسدي ويتجه هذا الهجوم خاصة نحو الصبيان األخرين(.سوسن شاكر2006،م).
األسس النفسية للسلوك العدواني:
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السلوك اإلنساني محكوم بنمطين من الدوافع التي توجه الفرد للتصرف على نحو محدد من
أجل إشباع حاجات معينة أو لتحقيق هدف معين أولهما دوافع أولية تتعلق بالبقاء وتضم دوافع حفظ
الذات وهي(دوافع فيسلوجية ترتبط بالحاجات الجسمية).ودوافع حفظ النوع المتمثلة بدافعي الجنس
واألمومة وثانيهما دوافع ثانوية تكتسب أثناء مسيرة التنشئة اإلجتماعية للفرد عن طريق التعلم ومن
بينها دافع التملك والتنافس والسيطرة والتجمع وترتبط هذه الدوافع بصورة عضوية أساسية بإنفعاالت
الغضب والخوف والكره والحسد والخجل واإلعجاب بالنفس وغيرها .إذا حدث في الجسم حالة من
التوتر واإلضطراب تتزايد حده كلما إشتد الدافع ثم أشبع أو أعيق عن اإلشباع فقد تكون قدرات الفرد
وعاداته المألوفة غير مواتية إلشباع حاجاته وتلبية رغباته ودوافعه ألسباب ذاتية ناتجة عن عوائق
شخصية كالعاهات واإلشكاليات النفسية التي تؤثر على قدراته أو خارجية ناتجة عن ظروف بيئية
كالعوامل المادية واإلجتماعية واإلقتصادية.أن دافع حب السيطرة عند الفرد مثال يتطور ليصبح ميال
إلى العدوان والعنف في خمسة مراحل أولها الشعور بقلة رعاية الوالدين لألبناء وربما ترك الطفل
عدوانيا بسبب فقدانه رعاية األب وعطفه أو نتيجة مشاهدته أشكاال لنزاع بين الوالدين كما يصبح
الطفل المفرط الحركة إلى حد يجعله مصدر إزعاج سلوكي وهو في سن الثالثة قد يتعرض الطفل
في هذه المرحلة إلى صور شتى من التعسف واإليذاء الجسدي وربما يصل األمر التعرض إلى
التحرش الجنسي(.سوسن شاكر2006،م).
ويستدعى ذلك اإلهتمام بضرورة تعزيز مؤسسة الزواج وضرورة توفير الرعاية الجسدية والروحية
لألبناء وفي المرحلة الثانية من مراحل تحول دافع السيطرة عند األطفال إلى سلوك عدواني تبرز
صورة اإلنضمام إلى سلة تلبي حاجتهم لإلنتماء وفي المرحلة الثالثة تبرز صورة اإلنضمام إلى
مجموعة الرفاق فاسدة ومن هنا برزت الحاجة للتدريب األطفال على تنمية عالقات سوية باألخرين
أساسها قيم التعاون والصداقة بدال من قيم السيطرة والتنافس  .وفي المرحلة الرابعة يقوم األطفال
ببعض أعمال السلوك العدواني والعنف البسيطة التي تتطور إلى جرائم وتتحول مجموعة الرفاق إلى
عصابات وخامس هذه المراحل تحول السلوك العدواني والميل إلى العنف وربما إلى اإلجرام إلى
سمات تصطبغ بها شخصيات األطفال ويعتبر إنفعال الغضب إيجابيا من حيث إنه ضروري للدفاع
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عن الذات أو يمنح الفرد طاقة كبيرة تمكنه من القيام بمجهود عضلي كبير ويدفعه للقيام ببعض
النشاطات التي من شأنها أن تزيل العقبات التي تعترض سبيله أو تهدده بالخطر ولكنه يظهر أحيانا
بشكل يتجاوز الحد الطبيعي وفي مواقف عادية ال تبرر من وجوده  .وفي ظروف يصعب التحكم
فيها فينجم عنه في هذه الحالة مساوئ عديدة تلحق بالمرء ضر ار شديد أو إنفعال العضب قابل
للتحويل فغضب الطفل من والديه قد يدعوه لإلنتقام من أحد أخوانه أو رفاقه أو لضرب حيوان أليف
ألنه ال يستطيع أن يوجه غضبه نحو والديه ويبدو الطفل حينئذ عدوانيا مياال للعنف في تعامله مع
اآلخرين وشعور الطفل بالتهديد المحدق بمركزه اإلجتماعي وأهدافه وكذلك الخوف من الشعور بالذنب
أو من عقاب متوقع والتعرض لخبرات مؤلمة متشابهة لخبرات سبق تعرضها يجعله في حالة قلق
تكون عادة مصحوبة ببعض األعراض البدنية كتصبب العرق بإستمرار واضطرابات المعدة واألمعاء
والصدع وسرعة خفقان القلب وبرودة األطراف فضال عن األرق والضيق واإلكتئاب وعدم القدرة على
التركيز الذهني.
ويعتبر القلق من العصر الذي يعيش فيه الناس على عتبات القرن الحادي والعشرين ويشكل سببا
مباش ار لحاالت الميل إلى العنف والسلوك العدواني وينتج القلق عن اإلحباط وللتعرض للتهديد باإليذاء
الجسدي والتعرض لتهديد تقدير الذات ويحاول الفرد أن يتوافق مع حالة القلق بأساليب مباشرة
كتعاطي المخدرات وتبدو مظاهر الغضب واضحة عند الفرد أول األمر حيث يتمرد على القيود التي
تحد من حركته الجسمية ثم يشعر بالعجز عن أهدافه و رغباته  ،ثم يشعر بالحرمان من حب والديه
وعطفهما ثم يشعر بالتهديد سواء في نطاق األسرة أو في المجتمع الذي يعيش فيه ويدفع الغضب
إ لى ظهور حاالت العناد والمشاكسة مما يستدعي في إستخدام العقاب من قبل الوالدين فيزيد ذلك
متدرجة غضب الفرد ومشاكسته وتتجلى لدى الفرد مرحلتي الطفولة والمراهقة أربع صور للعنف
ويخدم كل منها حاجة معينة وهي الميول العدوانية في مرحلة الطفولة واإلنضمام للعصابات والسرقة
وممارسة التحرش الجنسي .أما الميول العدوانية فتظهر كقيمة عند األطفال وذلك من خالل األلعاب
الخشنة التي يمارسونها وذلك لتحقيق ثالثة أهداف هي :تكوين روابط إجتماعية مع األخرين واختيار
األصدقاء وتنمية المهارات عندهم ،وفرض سيطرة الشخصية على األخرين ضمن مجتمع الرفاق واذا
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إستمرت هذه القيمة بالتنامي من دون تنظيم فإنها تتحول إلى نزعة للمشاجرة التي تعتبر الخطوة
األولى للسلوك العدواني المناهض للمجتمع وانما العنف على مستوىالعصابة يتكون نتيجة البحث
عن السلطة والكسب المادي السريع والدفاع عن النفس وحب المغامرة  .أما السرقات فتتزايد نسبتها
عند الشباب من ذوي الفئة( 19-15سنة)إذ تمثل لهم وسيلة مختصرة للوصول إلى ما يبتغونه من
مال وأما التحرش الجنسي فيمثل تعبي ار عن دوافع حب السيطرة وتقدير الذات(.سوسن
شاكر2006،م).
ويخدم العنف عند الشباب ستة أهداف شخصية أساسية وهي:
 -1تحقيق مكانة إجتماعية مهيبة عند األقران وتوفير وضع مالي مطمئن.
 -2تعزيز الهوية اإلجتماعية بحيث يحسب له األخرون حسابا.
 -3فرض السيطرة اإلجتماعية واكتساب القوة والنفوذ.
 -4تحقيق العدالة اإلجتماعية بالقوة وبصورة فظة.
 -5تحدي السلطة القائمة.
 -6التعبير عن حب المغامرة وهي بدورها وسيلة للتحقيق الهوية اإلجتماعية.
يشكل الميل للعنف عند اإلناث رفضا للعنف الموجه ضدهن من الرجال وتعبي ار عن الحاجة لحماية
الذات من األخرين ذكو ار واناثا ويكون لألدوات المستخدمة أعمال العنف (من عصى أو سكاكين أو
أسلحة)والمشروبات الروحية التي يتعاطاها الفرد وكذلك طبيعة ميول ودوافع وأمزجة المتفرجين على
أعمال العنف أثر في مفهوم الذات ألاعمال العنف وما يتبعه من نتائج ويعتبر تلبية الحاجات
النفسية واإلجتماعية للفرد أهم مصادر الدوافع العدوانية والميل إلى العنف فضال عن وسائل اإلعالم
المختلفة وبخاصة التلفزيون والسينما وألعاب الفيديو وشبكة اإلنترنت دو ار كبي ار في نشر ثقافة العنف
وبث الروح العدوانية في نفوس الشباب فأفالم المصارعة مثال تمجد إستخدام العنف والقدرة على
تحويل المصارعين إلى أبطأ فأصبح المصارع جيسي فنتو ار حاكما لوالية منيستونا ورشح المصارع
هلك هوجان نفسه منصب الرئاسة في الواليات المتحدة األمريكية( .سوسن شاكر2006،م).
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األسس الفيسلوجية للسلوك العدواني:
ال يمكن فهم كثير من جوانب السلوك اإلنساني إال بمساعدة بعض المعلومات التشريحية
لجسم اإلنسان ففي الجسم جهازان يساهمان بتحديد قدرة الفرد على إدراك البيئة المحيطة به والتكيف
مع ظروفه ا كما يقومان بعمليات التنظيم والتنسيق لألنشطة الجسمية المختلفة مما يساعد الجسم
على اإلحتفاظ بحالة اإلتزان الحيوي بحيث يقوم بالوظائف المختلفة بطريقة مالئمة بإستمرار أولهما:
الجهاز العصبي الذي يختص بإستقبال المعلومات وفهمها والتوقيف بينها وارسال األوامر إلى أجزاء
الجسم المختلفة عن طريق رسائل كهربائية تأخذ شكال لنبضات العصبية للقيام باإلستجابات المالئمة
واألخر هو جهاز الغدد الصماء ويختص بإرسال واستقبال رسائل كيماوية عن طريق الدم لتنظيم
نشاط الخاليا في أجزاء الجسم المختلفة.
ويقوم الجهاز العصبي بضبط جميع الوظائف البدنية الهامة لحياة اإلنسان كدورة الدموية وعمليات
التنفس والهضم ودقات القلب وغيرها وال يمكن لإلنسان أن يحس بدوافعه أو بما يجري حوله أو أن
يقوم بعمليات اإلدراك والتذكر والتخيل والفهم والتفكير دون اإلستعانة بالجهاز العصبي وهو الجهاز
الذي يجعل أجزاء الجسم ا لمختلفة تعمل معا في تآلف وفي وحدة منظمة متكاملة وتضم الجملة
اإلرادية فيه األعصاب التي تستقبل المعلومات الحسية من الجلد والعضالت والمفاصل وسائر مناطق
اإلستقبال الحسي األخرى وتنقلها إلى الجهاز العصبي المركزي ليجري تحليلها في الدماغ وتجعل
اإلنسان يحس باأللم والضيق واإلختالفات في درجات الح اررة ويتحكم هذا النظام بالغدد والقلب
واألوعية الدموية والغشاء المبطن للمعدة واألمعاء(.سوسن شاكر2006،م).
يوجد في جسم اإلنسان ثالثة أنواع من الغدد أولهما غدد داخلية ال قنوية تصب إف ارزاتها في الدم
بصورة مباشرة ومن ثم تنتقل لهذه اإلف ارزات خالل فترة زمنية تبلغ 15ثانية إلى كافة إنسجة الجسم
ومن األمثلة عليها الغدة النخامية والغدة الدرقية والغدة النخامية هي الغدة الوحيدة التي ترتبط بالدماغ
إرتباطا وثيقا فهي مرتبطة بالمهاد الذي يتحكم في السلوك وفي عدد كبير من الوظائف الحيوية
للجسم وتؤثر في إف ارزات الغدة النخامية في الغدد الصماء األخرى الموجودة في الجسم أما الغدة
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الدرقية فتفرز هرمون الدرفين أو النيروكسين الذي يقوم بتنظيم معدل سرعة عملية األيض فيؤدي
ضعفها إلى جعل اإلنسان مياال إلى الكسل وسرعة التعب ،والميل إلى النوم مع الشعور بالذنب .
وثان يهما غدد خارجية قنوية اإلفراز ذات قنوات خاصة لنقل اإلف ارزات لمساعدة القيام باألنشطة
الحيوية المختلفة ومن أمثلتها الغدة اللعابية والغدة الدمعية والغدة العرقية .وثالثهما غدد مشتركة
داخلية وخارجية بمعنى إنها تفرز داخلية ال قنوية واف ارزات خارجية قنوية ومن أمثلتها غدة البنكرياس
والغدد الجنسية تشكل لغدد الصماء جهاز آخر لضبط وتنظيم أنشطة الجسم المختلفة وذلك عن
طريق إفراز مواد كيماوية معينة إصطلح عن تسميتها هرمونات وهو مصطلح يعني مواد منشطة
وتكون مسؤولة عن مستوى النشاط العام لدى الفرد وعن سرعة تهيؤ األعصاب والعضالت لإلستجابة
فضال عن مسؤليتها عن اإلتزان اإلنفعالي وسرعة النمو الحسي والجنسي.وتفرز بعض الغدد الصماء
هرمون واحد بينما يفرز اآلخر أكثر من هرمون وقد عرف من هذه الهرمونات حتى اآلن سبعة
وعشرون هرمون .ومن هذه الهرمونات نوعا يتميز كل منهما بتأثر معين من السلوك وتؤثر بعض
الهرمونات على أعضاء محددة من الجسم بصورة مباشرة بينما يؤثر بعض اآلخر على أعضاء
الجسم بصورة غير مباشرة.
وتجدر اإلشارة إلى سيالة عصبية توجد في الخاليا العصبية في الدماغ والنخاع الشوكي وهي تلعب
دو ار أساسيا في تنظيم المزاج وضبط عمليات األكل والنوم واإلستثارةواأللم واألحالم وتفرز الغدة
الدرقية هرمون الدرقية الذي يقوم بتنظيم عملية األيض فيؤدي ضعفها إلى جعل اإلنسان مياال للكسل
والنوم مع الشعور بالتعب كما يعتبر األدرينالين ةالنو أدرينالين هرموني الطوارئ اللذان يعدان للجسم
أما للقتال أو الفرار ويلعب هاذان الهرمونات اللذان تفرزهما الغدة الكظرية دو ار رئيسيا في التحكم
بردود الفعل للضغوط التي يتعرض لها الفرد.
يقوم كل من يتعرض ألعمال تتصف بالعدوانية والعنف بإستيعابها ثم تطويرها ونقلها إلى األخرين
واألطفال هم الفئة الضعيفة التي تمارس العنف والسلوك العدواني ضدهم أكثر م غيرهم يستوعبون
أعمال العنف والسلوك العدواني يجمعونها إلى أن تحين لهم الفرصة لممارستها مع اآلخرين(.سوسن
شاكر2006،م).
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النظريات المفسرة للعدوان:
تعددت النظريات المفسرة للسلوك العدواني نتيجة لتعدد أشكال العدوان ودوافعه وستعرض هنا
بعض هذه النطريات أهمها:
-1نظرية التحليل النفسي:
يرى فرويد أن العدوانية واحدة من الغرائز التي يمكن أن تتجه ضد العالم الخارجي أو ضد
العالم أو ضد الذات وهي تخدم في كثير من األحوال ذات الفرد ويمكن تقسيم محاوالت فرويد لتفسير
العدوان إلى ثالثة مراحل في كل مرحلة جديدة أضاف شيئا جديدا دون رفض التأكيدات األولى.
المرحلة األولى1915م:
رأى فرويد أن العدوان كمكون للجنسية الذكرية السوية التي تسعى إلى تحقيق هدفها للتوحد
مع الشي الجنسي (أن جنسية معطم الكائنات البشرية من الذكور تحتوى على عنصر العدوانية وهي
رغبة لإلخضاع والداللة البيلوجية لها بيد إنها تتمثل في الحاجة إلى التغلب على مقاومة الشي
الجنسي بوسائل تختلف عن عملية التغزل وخطب الود).
والسادية كانت المكون العدواني للغريزة الجنسية التي أصبحت مستقلة ومبالغا فيها وهكذا فالصياغة
األولى لمفاهيم العدوان عند فرويد كانت قوة تدعم الغريزة الجنسية عندما يتدخل شي ما في الطريق
لمنع اإلتصال المرغوب والتوحد مع الشي ووظيفة العدوان هذه ترادف التغلب على العقبة
الجنسية(.شفير وميلمان1969،م).
المرحلة الثانية1915م:
في هذه المرحلة تقدم تفكير فرويد عن الغرائز في كتابها(الغرائز وتقلباتها) الذي أصدره عام
1915م حيث ميز بين مجموعتين من الغرائزهما(األنا وغرائز حفظ الذات والغرائز الجنسية)والمشاعر
التي إستثارتها أعصاب التحول أقنعت فرويد بأنه عند جذور كل هذه الوجدانيات نجد هنالك صراعا
بين مزاعم الجنسية ومزاعم األنا(مطالب األنا ومطالب الجنسية)وأحياء وتجنب السخط وهي األهداف
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الوحيدة ل ألنا.فاألنا تكن وتتابع بهدف تدمير األشياء التي تمثل مصدر للمشاعر الساخطة عليها
دون أن تأخذ في الحسبان إذا ما كانت إحباطا لإلشباع الجنسي أو إشباع إحتياجات حفظ
الذات.والواقع إننا يمكن أن نؤكد على النموذج األصلي الحقيقي لعالقة الكراهية ليست مأخوذة عن
الحياة ا لجنسية ولكن من كفاح الرفض البدائي لألنا النرجسية للعالم الخارجي بفيض المثيرات لديه
كما الحظ فرويد بعد ذلك أن الشخصيات النرجسية يخصصون معظم جهدهم للحفاظ على الذات
واألنا لديهم قدر كبير من العدوان رهن إشارتها.
المرحلة الثالثة1921م:
بدأت هذه المرحلة مع بدء ظهور كتاب فرويد(ما وراء مبدأ اللذة)حيث أعاد فرويد تصنيف
الغرائز فقد أصبح الصراع ليس بين غرائز األنا وغرائز الجنسية ولكن بين غرائز الحياة وغرائز
الموت فغرائز الحياة دافعها الحب والجنس التي تعمل من أجل الحفاظ على الفرد وبين غرائز الموت
ودافعها العدوان والتدمير وهي غريزة تحارب دائما من أجل تدمير الذات وتقوم بتوجيه العدوان
المباشر خارجا عن تدمير األخرين وان لم ينفذ نحو موضوع خارجي فسوف يرد ضد الكائن نفسه
بدافع تدميرالذات(.شفير وميلمان1969،م).
-2النظرية السلوكية:
يرى السلوكيون أن العدوان شأنه شأن سلوك يمكن إكتشافه ويمكن تعديله وفقا لقوانين التعلم ولذلك
ركزت بحوث ودراسات السلوكيين في دراستهم للعدوان على حقيقة يؤمنون بها وهي أن السلوك برمته
متعلم من البيئة ومن الخبرات المختلفة التي إكتسب منها شخص ما السلوك العدواني قد تم تدعيمها
بما يعزز لدى الشخص ظهور اإلستجابة العدوانية كلما تعرض لموقف محيط وانطلق السلوكيون
إلى مجموعة من التجارب التي أجريت بداية على يد رائد السلوكية (جون واطسون) حيث أثبت أن
الفوبيا بأنواعها مكتسبة بعملية تعلم ومن ثم يمكن عالجها وفق للعالج السلوكي الذي يستند على
هدم نموذج من التعلم غير سوي واعادة بناء نموذج تعلم جديد سوي.
-3نظرية التعلم اإلجتماعي:
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يعرف أصحاب نظرية التعلم اإلجتماعي السلوك العدواني بأنه سلوك متعلم على األغلب
ويعزون ذلك إلى أن الفرد يتعلم الكثير من أنماطه السلوكية عن طريق مشاهدتها عند غيره وخاصة
لدى األفراد حيث يتعلمون سلوك العدوان عن طريق مالحظة نماذج العدوان عند والديهم ومدرسيهم
وأصدقائهم ومن النماذج ومن ثم يقومون بتقليدها فإذا عوقب الفرد على السلوك المقلد فإنه ال يميل
في المرات القادمة لتقليده أما إذا كوفئ عليه فيزداد عدد مرات التقليد لهذا العدوان.
ويميز باندو ار بين إكتساب الفرد للسلوك وتأديتيه له فإكتساب الشخص للسلوك يعني بالضرورة إنه
سيؤديه إذا أن تأديته لسلوك النموذج تتوقف بشكل مباشر على توقعاته من نتائج التقليد وعلى نتائج
السلوك  ،فإذا توقع أن تقليده لسلوك النموذج سيعود عليه بنتائج إيجابية فإن إحتماالت تقليده لذلك
السلوك تصبح أكبر(.شفير وميلمان1969،م).
ويعد ألبرت باندو ار واضع أسس نظرية التعلم اإلجتماعي أو ما يعرف أيضا بالتعلم من خالل
المالحظة من أشهر الباحثين الذين أوضحوا تجريبا األثر البالغ لمشاهدة النماذج العدوانية على
مستوى السلوك العدواني لدى المالحظ وكثير جدا هي السلوكيات التي يتعلمها اإلنسان من خالل
مالحظتها عند األخرين والتعلم بالمالحظة يحدث عفويا في أغلب األحيان فالمالحظة علمية حتمية
 .وفي إحدى الدراسات التي أجراها باندو ار وزمالئه تبين لهم أن مجموعة من األفراد التي شاهدت
العدوان في فيلم قد أظهرت سلوكات عدوانية أكثر من المجموعة األخرى التي شاهدت فيلما محايدا.
وتشتمل نظرية التعلم بالمالحظة على تحليل المتغيرات الثالثة ذات العالقة بالسلوك وتقييمها وهي
المثيرات السابقة أي ما حدث قبل السلوك من أحداث والعمليات المعرفية وهي كل ما يدركه الشخص
أو يشعر به أو تفكر به والمثيرات الالحقة أي كل ما يحدث بعد السلوك.
واهتم ألبرت باندو ار بدراسة اإلنسان في تفاعله مع األخرين وأعطى إهتماما بالغا بالنظرة اإلجتماعية
والشخصية في تصور باندو ار ال تفهم إال من خالل السياق اإلجتماعي والتفاعل اإلجتماعي والسلوك
عنده يتشكل بالمالحظة أي مالحظة للسلوك األخرين ومن المالمح البارزة في نظرية التعلم
اإلجتماعي الدور الواضح الذي يوليه تنظيم السلوك عن طريق العمليات المعرفية مثل اإلنتباه والتذكر
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والتخيل والتفكير حيث لها القدرة على التأثير في إكتساب السلوك وأن اإلنسان له القدرة على توقع
النتائج قبل حدوثها ويؤثر هذا التوقع المقصود أو المتخيل في توجيه السلوك(.شفير
وميلمان1969،م).
وتتلخص وجهة نظر باندو ار في تفسير السلوك العدواني باألتي:
معظم السلوك العدواني متعلم من خالل المالحظة والتقليد حيث يتعلم األطفال السلوك العدواني
بمالحظة نماذج وامثلة على السلوك العدواني يقدمها أفراد األسرة واألصدقاء واألفراد الراشدون في
بيئة الفرد وهناك عدة مصادر يتعلم من خاللها الفرد بالمالحظة السلوك العدواني ومنها:
 -1التأثير األسري-األقران-النماذج الرمزية كالتلفزيون.
 -2إكتساب السلوك العدواني من الخبرات السابقة.
 -3التعلم المباشر للمسالك العدوانية كاإلشارة المباشرة لألفعال العدوانية الصريحة في أي وقت.
 -4تأكيد هذا السلوك من خالل التعزيز والمكافأت.
 -5إثارة الفرد أما بالهجوم الجسمي أو بالتهديد أو باإلهانات أو إعاقة سلوك موجه نحو هدف
أو تقلياللتعزيز أو إنهائه قد يؤدي إلى العدوان.
 -6العقاب قد يؤدي إلى زيادة العدوان.
-4نظرية اإلحباط:
ومن أشهر علماء هذه النظرية نيل ميللر وروبرت سيزار وجون دوالرد وغيرهم وينصب إهتمام
هؤالء العلماء على الجوانب اإلجتماعية للسلوك اإلنساني وقد عرضت أول صورة لهذه النظرية عن
فرض مفادة وجود إرتباط بين اإلحباط والعدوان كإستجابة كما يتمثل جوهر النظرية في اآلتي:
 -1كل اإلحباطات تزيد من إحتماالت رد الفعل العدواني.
 -2كل العدوان يفترض مسبقا وجود إحباط سابق.
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العدوان من أشهر اإلستجابات التي تثار في الموقف اإلحباطي ويشمل العدوان البدني واللفظي حيث
يتجه العدوان غالبا نحو مصدر اإلحباط فعندما يحبط الفرد عدوانه إلى موضوع الذي يدركه كمصدر
إلحباطه ويحدث ذلك بهدف إزالة المصدر أو التغلب عليه أو كرد فعل إنفعالي للضيق والتوتر
المصاحب لإلحباط كما توصل رواد هذه النظرية إلى بعض اإلستنتاجات من دراستهم عن العالقة
بين اإلحباط والعدوان والتي يمكن إعتبارها بمثابة األسس النفسية المحددة للعالقة وهي:
 -1تختلف شدة الرغبة في السلوك العدواني بإختالف في كمية اإلحباط الذي يواجهه الفرد ويعتبر
اإلختالف في كمية اإلحباط دالة لثالثة عوامل وهي:
أ -شدة الرغبة في اإلستجابة المحيطة.
ب -مدى التدخل أو إعاقة اإلستجابة المحيطة.
ج-عدد مرات التي أحبطت فيها اإلستجابة.
 -2تتزايد شدة الرغبة في العمل العدائي ضد ما يدركه الفرد على إنه مصدر إلحباطه ويقل ميل
الفرد لألعمال غير العدائية حيال ما يدركه الفرد على إنه مصدر إحباطه.
 -3يعتبر كف السلوك العدائي ضد مصدر اإلحباط األساسي وكذلك ضد عوامل الكف التي
تحول دونه بالسلوك العدواني(.شفير وميلمان1969،م).
 -4على الرغم من أن الموقف اإلحباطي ينطوي على عقاب للذات إال أن العدوان الموجه ضد
ال ذات ال يظهر إال إذا تغلب على ما يكف توجيهه وظهوره ضد الذات وال يحدث هذا إال إذا
واجهت أساليب السلوك العدائية األخرى الموجهة ضد مصدر اإلحباط األصلي عوامل كف
قوية.
ويؤخذ على هذه النظرية ما يلي:
-1قد تبين أن ردود األفعال العدائية يمكن أن تحدث بدون إحباط مسبق.
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-2قد تحدث اإلستجابات العدوانية نتيجة للتقليد والمالحظة كذلك فإن العدوان رغم إنه ليس لإلستجابة
الوحيدة الممكنة لإلحباط يتوقف على عدة متغيرات هي تبرير التوقعات ومدى شدة الرغبة في
الهدف.إذ يزداد اإلحباط م اررة بقيام الفرد على توقعات وآمال بعيدة لها ما يبررها لكنه يمنع من
تحقيقها.فاإلحباط يصل إلى ذورته حيث ينطوي على تبرير لتوقعات تتعلق بتحقيق هدف له أهميته
أو أمل طال إنتظار تحقيقه.
-5نظرية العدوان اإلنفعالي:
وهي من النظريات المعرفية التي ترى أن العدوان يمكن أن يكون ممتعا حيث أن هناك بعض
األشخاص يجدون إستمتاعا في إيذاء األخرين باإلضافة إلى منافع أخرى فهم يستطيعون إثبات
رجولتهم ويوضحون إنهم أقوياء وذو أهمية وانهم يكتسبون المكانة اإلجتماعية لذلك فهم يرون أن
العدوان يكون مجزيا مرضيا ومع إستمرار مكافأتهم على عدوانهم يجدون في العدوان متعة لهم فهم
يؤذون األخرين حتى إذا لم تتم آثارهم إنفعاليا فإذا أصابهم ضجر كانوا غير سعداءفمن الممكن أن
يخرجوا في مرح عدواني.
فإن هذا الصنف يعززه عدد من الدوافع واألسباب وأحد هذه الدوافع أن هؤالء العدوانيين يريدون أن
يبينوا للعالم وربما ألنفسهم أنهم أقوياء وال بد أن يحظوا باألهمية واإلنتباه فقد أكدت الدراسات التي
أجريت على العصابات العنيفة من الجانحين المراهقين بأن هؤالء يمكن أن يهاجموا األخرين غالبا
ألي سبب بل من أجل المتعة التي يحصلون عليها من إنزال األلم باألخرين باإلضافة إلى تحقيق
اإلحساس بالقوة والضبط والسيطرة.
وطبقا لهذا النموذج في تفسير العدوان اإلنفعالي فمعظم أعمال العدوان اإلنفعالي تظهر بدون تفكير.
فالتركيز في هذه النظرية على العدوان غير متسم نسبيا بالتفكير ويعني هذا خط األساس التي
ترتكز عليها هذه النظرية ،ومن المؤكد أن األفكار لها تأثير كبير على السلوك األنفعالي  ،فاألشخاص
المثارين يتأثرون بما يعتبرونه سبب أثارتهم وأيضا بكيفية تفسيرهم لحالتهم اإلنفعالية.
-6نظرية العدوان اإلبداعي لباخ:
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تبنى باخ وجهة نظر هامة وابتكارية وذو فعالية عن طريق التعامل مع العالقات اإلنسانية
المضطربة فالعدوان اإلبداعي وفقا لتطور باخ هو بإختصار شديد نظام عالج نفسي وهو طريقة
تعليم ذاتي مصمم لتحسين مهارات الناس جذريا للحفاظ على العالقات السوية مع األخرين.
والنظام العالجي عن طريق العدوان اإلبداعي والطرق التعليمية يركز على صيغ العدوان البشري
المباشر وغير المباشر السلبي الموجه نحو الذات ونحو األخرين فرديا أو جماعيا.
فالعدوان اإلبداعي شكل من أشكال العالج الذي يؤدي إلى تفسير المشاعر واإلتجاهات واألعمال
العدوانية الصريحة المستترة بطرق إعادة التدريب المباشر وأساليب العدوان المبدع فيقدم طقوسا
وتمارين تدريبية تقلل من التأثيرات المؤذية من العدوان في الوقت التي ترفع فيه من التأثيرات البناءة
إلى الحد األقصى.
ويرفض العدوان اإلبداعي فكرة أن العدوان هو في األساس ميكانيزم ضد عوامل الضيق مثل الخوف
أو الشعور بالنقص أو اإلحباط ويركز إهتمام بالغ على اإلنتفاع بالطاقة العدوانية البناءة فمن المسلم
به أن العدوان اإلنساني سواء كان فطريا أو مكتسبا يثار بسهولة نسبية بمجرد إثارته فإن صيغ
التعبير عن العدوان وتوجيهه هي من الطرق التي تتحكم بفاعلية أو على األقل تخفض إلى حد
أقصى الصيغ البناءة أو المؤثرة للعدوان التي يمكن أن تؤدي للنمو(.شفير وميلمان1969،م).
وبتحقيق توجيه المسار عن طريق سلسلة طقوس عدائية واضحة البناء وتدريبات التأثير .وفي الوقت
الذي نجد فيه أن مبادئ العدوان اإلبداعي يمكن أن يتم تعلمها ذاتيا عن طريق إستخدام الكتب
اإلرشادية واسلوب لعب الرمي التنفيسي الموجه نحو إطالق العدوان الذي يستطيع من خالله األطفال
الصغار األسوياء أن يعبروا ببهجة عن غضبهم الشديد الذي كان متراكما بصورة مستترة.
أن التنفيس عن العدوان مثل تشجيع المواجهة الصريحة والواضحة والنافذة أدت إلى إنخفاض التوتر
بين أفراد الجماعة بصورة لها داللة ليس هذا فحسب ولكنه زاد أيضا من عواطف األفراد نحو بعضهم
البعض.
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وأخي ار فالعدوان اإلبداعي يتضمن الفهم الكامل لكل من المستويات الظاهرة والمستترة للعدوان البشري
كما يسهم في الوقاية من سوء إدارة وتدبر العدوان المدمر لهذا يستخدمه كثير من المعالجيين كمنحى
فعال في التدريب والعمل اإلكلينكي مع األفراد العدوانيين(.شفير وميلمان1969،م).
أشكال السلوك العدواني:
 -1إعتداء طالب على طالب
 -2إعتداء طالب على اإلدارة
 -3إعتداء طالب على معلم
 -4إعتداء طالب على ممتلكات الجامعة
 -5إعتداء المعلم على طالب
مظاهر السلوك العدواني:
 -1إحداث فوضى في القاعة عن طريق الضحكوالكالم واللعب وعدم اإلنتباه.
 -2التهرج في القاعة.
 -3اإلحتكاك بالمعلمين وعدم إحترامهم.
 -4العناد والتحدي
 -5التدافع الحاد والقوي بين الطالب أثناء الخروج من القاعة.
 -6اإليماءات والحركات التي يقوم بها الطالب والتي تبطن في داخلها سلوكا عدوانيا.
 -5تخريب أثاث الجامعة ومقاعدها والجدران ودورات المياه.
 -8إشهار السالح األبيض أو التهديد بإستعماله .
 -9إستخدام المفرقات النارية سواء داخل الجامعة أم خارجها.
 -10اإلهمال المعتمد لنصائح وتعليمات المعلم واألنظمة وقوانين الجامعة.
 -11عدم اإلنتظام في الجامعة ومقاطعة المعلم أثناء الشرح.
 -12إستعمال األلفاظ البذيئة واحداث أصوات مزعجة في القاعة.
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 -13اإلعتداء على الزمالء.
 -14الخروج المتكرر من القاعة دون إستئذان.
 -15التحدث بصوت مرتفع.
أسباب السلوك العدواني:
أ-أسباب بيئية:
 -1تشجيع بعض أولياء األمور ألبناءهم على السلوك العدواني.
 -2مايالقيه الطالب من تسلط أو تهديد من الجامعة أو المنزل .
 -3عدم توفر العدل في معاملة األبناء في المنزل.
 -4الكراهية من قبل الوالدين.
 -5الصورة السلبية لألبوين في نظرتهم لسلوك الفرد.
 -6فشل الطالب في الحياة األسرية.
 -5غياب الوالد من المنزل لفترة طويلة يجعل الفرد يتمرد على أمه وبالتالي يصبح عدوانيا.
ب-أسباب مدرسية:
 -1قلة العدل في معاملة الطالب في المدرسة.
 -2عدم الدقة في توزيع الطالب على الصفوف حسب الفروق الفردية وحسب سلوكياتهم
(يمكن أن يجتمع أكثر من مشاكس في صف واحد).
 -3فشل الطالب في حياته المدرسية وخاصة تكرار الرسوب.
 -4عدم تقديم الخدمات اإلرشادية لحل مشاكل الطالب اإلجتماعية.
-5عدم وجود برامج لقضاء الفراغ وامتصاص السلوك العدواني.
-6تأكد الطالب من عدم عقابه من قبل أي فرد في المدرسة.
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-5ضعف شخصية بعض المدرسين.
-8شعور الطالب بكراهية المعلمين له.
ج-أسباب نفسية:
 -1صراع نفسي ال شعوري لدى الطالب.
 -2الشعور بالخيبة اإلجتماعية كالتأخر الدراسي واإلخفاق في حب األبوين أو المعلمين له.
 -3توتر الجو المنزلي وانعكاس ذلك على نفسية الطالب.
د-أسباب إجتماعية:
 -1المشاكل األسرية مثل تشدد األب الرفض من األسرة وكثرة الخالفات بداخلها.
 -2المستوى الثقافي لألسرة.
 -3عدم إشباع حاجات الطالب األساسية.
 -4تقمص األدوار التي يشاهدها الطالب في التلفاز.
 -5عدم قدرة الطالب على تكوين عالقات إجتماعية صحيحة.
 -6الحرمات اإلجتماعي والقهر النفسي.
هـ -أسباب ذاتية:
 -1حب السيطرة والتسلط.
 -2ضعف الوازع الديني لدى الطالب.
 -3معاناة الطالب من بعض األمراض النفسية.
 -4إحساس الطالب بالنقص النفسي أو الدراسي فيعوض عن ذلك بالعدوان.
و-أسباب إقتصادية:
 -1تدني مستوى الدخل اإلقتصادي لألسرة.
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 -2شعور الطالب بالجوع وعدم مقدرته على الشراء.
 -3ظروف السكن السيئة.
 -4عدم قدرة األسرة على توفير المصروف اليومي إلبنها الطالب بسبب الظروف اإلقتصادية
التي يعيشها.
 -5حالة الضغط والمعاناة التي يعيشها المعلمون.
ز-أسباب سياسية:
 -1ممارسات جنود اإلحتالل المتمثلة بضرب الطالب الكبار وايذائهم خالل سنوات اإلحتالل.
 -2تدمير قوات اإلحتالل للمنازل وهدمها أحيانا فوق رؤوس ساكنيها أمام أعين الطالب بصورة
وحشية.
 -3مداهمات جيش اإلحتالل للبيوت ليل ونهار واإلعتداء على ساكنيها.
 -4تعرض عدد كبير من الشباب واألطفال والمقاومين لإلستشهاد على يد جنود اإلحتالل من
خالل القصف الجوي والقصف العشوائي من قبل الدبابات.
ك  -تأثير وسائل اإلعالم من خالل:
 -1تقليد السلوك العدواني لدى األخرين من خالل مشاهدة أفالم العنف والرعب بجميع أنواعها
على شاشة التلفاز والكمبيوتر.
 -2مشاهدة الصور التي يتعرض لها المظاهر من ضرب واهانة واعتقال.
 -3مشاهدة األفالم المرعبة والحروب المدمرة التي تحدثها التكنولوجيا العسكرية للدول
اإلستعمارية ،كما يحدث اليوم في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها.
تأثير السلوك العدواني على الطالب:
أ-في المجال السلوكي:
-1عدم الالمباالة

-2عصبية زائدة
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-3مخاوف غير مبررة

-4مشاكل إنضباطية
 -5السرقات

-5عدم القدرة على التركيز -6تشتت اإلنتباه
 -9القيام بسلوكيات ضارة

-8الكذب

-10تحطيم األثاث والممتلكات في المدرسة
-12إشعال النيران واستخدام المفرقات النارية

-11عنف كالمي مبالغ فيه
 -13التنكيل بالحيوانات

ب-في المجال التعليمي:
-1تدني التحصيل الدراسي .

-2عدم المشاركة في األنشطة المدرسية .

-3التسرب من المدرسة -4 .التأخر عن الطابور الصباحي .
-5الغياب المتكرر عن المدرسة .
ج-في المجال اإلجتماعي:
-1العزلة اإلجتماعية

-2عدم المشاركة في األنشطة اإلجتماعية

-3التعطيل عن سير األنشطة الجماعية
د-في المجال اإلنفعالي:
 -1اإلكتئاب

-2توتر دائم

-3رد فعل سريع

 -4إنخفاض مستوى الثقة بالنفس -5المزاجية
-6الشعور بالخوف

-5إنعدام اإلستقرار بالنفس

طرق الوقاية من السلوك العدواني:
 -1إعطاء المدرسة األولوية للتربية األخالقية.
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 -2تنشئة الطالب منذ المرحلة اإلبتدائية على التعبير الشفوي والكتابي من أجل عرض
أفكارهم بوضوح واجتناب الوقوع في الغموض وسوء الفهم.
 -3إختبار اإلداريين على أسس واضحة تجمع بين الكفاية العلمية واإلدارية الدرجة
الخلقية.
 -4إختبار المعلمين األكفاء والمؤهلين لتأدية الرسالة التربوية بأكمل وجه.
 -5التقليل من عدد الطالب في الصف لمتابعة حل مشاكلهم.
 -6تربية الطلبة على العمل التشاركي المبني على مبدأ التفاوض.
 -5إغالق أبواب المدرسة لمراقبة الداخلين والخارجين من والى المدرسة.
 -8تعيين مرشد تربوي في كل مدرسة يتمكن من إكتشاف حاالت العدوان المبكرة.
 -9تجنب الممارسات واإلتجاهات الخاطئة في تنشئة األبناء.
 -10التقليل من مشاهدة األبناء العنف المتلفز.
 -11العمل على تنمية الشعور بالسعادة لدى األبناء.
 -12تجنب النزاعات والخالفات الزوجية أمام األبناء.
-13توفر العدل بين األبناء.
 -14العمل على إعطاء اإلبن مجال من النشاط الجسمي وغيره من البدائل.
 -15أن يساهم اإلعالم في محاربة هذه الظاهرة من خالل ما بعرض من برامج.
الحلول المقترحة لكيفية تفادي السلوك العدواني:
من أجل الحد من مشكلة السلوك العدواني لدى طلبة المدارس البد أن تضافر الجهود
المشتركة ما بين اإلدارات المدرسية وهيئاتها التدريسية والمرشدين التربويين واألهالي وهذا يقتضي
من الجميع تنفيذ المهام التالية:
أ -مهام تقع مسؤولية تنفيذها على إدرات المدارس:
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 -1إدارات المدارس يجب أن تضع في إعتبارها األمانة الملقاة على عاتقها لكونها مسؤولة عن
تحقيق األهداف التربوية وال يمكنها حمل األمانة بمفردها  ،وانما يقع عليها عبء القيادة التي
يجب أن تكون ديقراطية يتخمل فيها جميع أطراف العملية التربوية مسئولياتهم حسب األدوار
المرسومة لتحيق مبدأ التربية مسؤولية مشتركة.
-2التعرف على خصائص وسمات النمو لكل مرحلة عمرية.
-3التعرف على الحاجات النفسية واإلجتماعية والروحية واألساسية لكل مرحلة عمرية واشباعها
باألساليب والبرامج التربوية المناسبة.
-4اإلهتمام باألنشطة الالصفية واشتراك الطالب في إعدادها وتنفيذها واإلشراف عليها إلمتصاص
طاقاتهم وجعل المدرسة مكانا وحيالهم.
 -5حث الطالب على اإلهتمام بطابور الصباح لتأكيد الوالء واإلنتماء للوطن.
-6إعتماد القدرة الحسنة في التعامل مع الطالب والبعد عن كثرة النصائح واستبدالها باألفعال
واألقوال.
 -5ضرورة معرفة ما وراء سلوك الطالب العدواني فيما إذا كان للفت اإلنتباه والتسلط واإلنتقام أو
إظهار الضعف في سبيل الحصول على الشفقة فكل حالة لها طريقة خاصة للتعامل معها.
-8توخي العدالة في التعامل مع الطالب وعدم التفريق بينهم في التعامل مع المواقف  .وأن يكون
هذا المبدأ عاما ينفذه جميع أطراف العمل داخل المدرسة وعدم اللجوء إلى المقارنة والمفاضلة
بين الطلبة.
-9اإلهتمام بزيارة الصفوف بين فترة وأخرى.
-10إظهار المحبة بين الطالب بالكلمة الطيبة والقبول مع البشاشة وتحسين نبرة الصوت بالصوت
اللين .ونتذكر دائما حديث الرسول(صلى اهلل عليه وسلم )(:تبسمك في وجه أخيك صدقة).
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-11ضرورة تحاشي إستعمال الكلمات والتصرفات المحيطة واإلبتعاد عن النقد والشكوى من الطالب
واللوم .مع ذكر األخطاء الماضية والمتكررة إن وجدت .
 -12تجنب الكالم في مواقف الصراع والخالف والغضب  ،فالسكون هو األمثل لحين أن تستعيد
هدوئك.
-13البد من تنفيذ جلسات مصارحة بين الطالب ومدرسيهم وبينهم وبين إدرات المدرسة – وليكن
ذلك من خالل يوم واحد في اإلسبوع أو من خالل حقالت الفصول –األيام المفتوحة-وهذه
األنشطة تزيل الخوف والحساسية في التعامل وتقوي الرابطة – األيام المفتوحة تزيد من ربط
المنزل من المدرسة وتشرك ولي األمر في أمور تهم ولده وتدفع العملية التربوية إلى األمام.
 -14الود في التعامل مع الطالب وكلمات التشجيع تبني شعو ار بتحقيق الذات فعلينا أن نكون
كرماء بها.
 -15ليس عيبا أن نعترف بأخطائنا وتقصيرنا لو أمام أنفسنا فاإلعتراف بالخطأ يقودنا إلى الصواب
وتقويم النفس.
-16تجنب اإلحباط المكرر للطالب وعدم اإلستهزاء به أمام زمالئه ألنه يخلق لديه اإلستعداد
للسلوك العدواني.
-15تجنب فرض قيود بدون مبرر على الطالب في مرحلة المراهقة وتوضيح وشرح األسباب في
حالة فرض نظم إلصدار تعليمات جديدة على الطالب ألنهم في هذه المرحلة يكرهون السلطة
ويقاومونها وعلينا أن نشعرهم بأننا نعمل لصالحهم.
 -18أن مغاالة الشدة في التعامل مع الطالب أو التهاون أو التساهل كالهما يدفع الطالب إلى
السلوك العدواني والشعب والبديل األمثل هو اإلعتدال في التعامل والعدل مع التحلي بالحكمة
والصبر وحسن التصرف.
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-19زيارة التعاون بين المنزل والمدرسة من خالل تفعيل مجالس اآلباء والمعلمين وممارسة دورها
العفلي المرسوم في الئحة تشكيلها ليتحمل اآلباء مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وتطبيقا لمبدأ التربية
مسؤولية مشتركة(.شفير وميلمان 1969م).
ب – مهام يراعي تنفيذها من قبل الهيئة التدريسية :
 -1زيادة وعي المعلمين واهداف مهنتهم التي تضع للطالب رأس القيم وتنظر إليه كغاية رئيسية
والى التعليم كوسيلة من أجل بناء الطالب وتطويره وبالتالي تطوير المجتمع.
-2فهم خصائص وسمات وحاجات كل مرحلة عمرية قبل التعامل مع الطالب.
 -3شرح الدرس بشكل مبسط وبإسلوب يناسب مستوى الطالب مع مراعاة الفروق الفردية واعتماد
إسلوب التشجيع واإلثارة اإليجابية وعدم تكليفهم بما ال يستطاع وخلق رابطة محببة بين الطالب
والمادة.
-4البعد من الملل في التدريس بعض المواد والبعد عن الجلسة التقليدية في الصف.
-5عدم المزاح مع الطالب وعدم التدخين أمامهم أو في الساحات واظهار اإلحترام لجميع المدرسين
الزمالء في غيابهم.
 -6التأكد من صدق المعلومة قبل إعالمها للطالب والطالبة والتحري عن كل ما يصل إلى اإلدارة
أو المدرس من معلومات ضد أحد الطالب.
-5تجنب لوم الطالب العدواني أمام زمالئه والتحلي بالصبر والحكمة في التعامل معه وتفسير
الموقف بإس لوب مقبول والبعد عن إهانة الطالب ومناقشة الموقف معه على إنفراد بعيدا عن
زمالئه.
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 -8إشراك الطالب العدواني في أعمال تمتص طاقته وتجعله يشعر بأهميته وعدم إهماله والتعامل
معه كإبن له ظروف خاصة ويحتاج إلى األخذ بيده وتوفير جو المساندة له واحساسه بالحب
والعطف وتقدير الذات.
-9إظهار تأكيد الجانب اإليجابي في سلوك الطالب العدواني واحساسه بإمكانياته وقدراته والبحث
عن جوانب القوة فيه.
 -10إحترام ذات الطالب وقدراته وحركاته وكل ما يصدر عنه ومحاولة اإلستفسار منه بطريقة
مقبولة عن ما قد يراه المدرس غير مناسب نظ ار للتغيرات التي تعتري الطالب بشكل مفاجئ في
مرحلة المراهقة خاصة تسبب له إرباكا في حركاته وتصرفاته.
 -11إظهار اإلهتمام بكل ما يفضح عنه الطالب واعطائه فرصة كاملة للحديث واإلستماع إليه
دون ضجر أو ملل أو إستخفاف ثم إجابته بإسلوب مناسب.
-12كافئ الطالب إذا جاد وأسأله عن السبب في لطف وحنان إذا أخفق فلعل هناك عذ ار وأن يكون
ذلك منفردا .
 -13تحاشي المقارنة بين الطالب بعضهم البعض وأعمل على تدريب الطالب العدواني على فهم
نفسه وحل مشاكله بإسلوب واقعي وأجعل حديثك مع الطالب العدواني دائما على إنفراد .
 -14دع الطالب يعبر عن رأيه بكل حرية وعلمه إحترام رأي األخرين بإسلوب أبوي منفردا.
 -15عدم اللجوء إلى إسلوب طرد الطالب من الصف أثناء الحصة مهما كانت األسباب ويجب
تفهم ظروفه أسباب ظروفه وفهم أسباب الموقف الذي حدث منه ومعالجته معه بعد الحصة
بحكمة وصبر لخلق عالقة أبوية بين الطالب والمعلم واإلستعانة بالمرشد التربوي عند فشل كل
محاوالته ويحول الطالب بكتاب رسمي من المعلم إلى المرشد التربوي تنظيما للعمل.
 -16أساله إذا غاب أو ظهر عليه عالمات تغيير في المظهر أو السلوك فهذا بقربه منك.
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 -15قلل من الكالم في الموقف السلبي للطالب وأظهر تقديرك للطالب نفسه في الموقف اإليجابي
وليس لتصرفه أو سلوكه فقط فهذا يدفعه إلى الحرص على فعل السلوك اإليجابي.
-18كن بشوشا مع الطالب وال تسخر منه إذا كان ذو عاهة أو صاحب ألزمة.
-19األفضل أن يناقش الطالب الراسب من مدرسة عن أسباب رسوبه سواء في مادة أوأكثر لبيان
العالج .
 -20مراعاة الدقة في توزيع الطالب على الصفوف حسب فروقهم الفردية.
-21أن يضع كل معلم لطالبه الئحة العقاب والثواب يقراها على كل طالب في بداية العام الدراسي
ويشتركون الطلبة في وضع بنودها ويقرونها يكون العقاب العقاب تربويا إذا إقتضت الحاجة أن
يكون الثواب على كل عمل إيجابي.
-22أن يلجأ كل معلم إلى إعداد قوائم شرف الطالب المتفوقين في مادته وأخرى للطالب المنتظمين
وغيرها للطالب المثاليين في الجلوس والمناقشة واآلداب مثال وذلك شهريا وبهذا يصبح معظم
طالب الصف له سلوك إيجابي نحو األفضل.
ج -مهام يقع مسؤولية تنفيذها على المرشدين التربويين:
-1لكثيف المقابالت اإلرشادية لهؤالء الطالب وعرفة أسباب المشكلة والعمل على تالقيها.
-2توجيه الطالب وارشادهم وتوعيتهملمفهوم السلوك العدواني وأشكاله ومظاهره وأسبابه لتجنبيهم
السلوكيات التي تسبب إلحاق األذى باألخرين وتدريبهم على معالجة السلوك العدواني من خالل
تنمية التفكير اإلبداعي لديهم من خالل:
-1حصص التوجيه الجمعي

-2اإلرشاد الجمعي

-4التعاون مع مدير المدرسة

-5التعاون مع الهيئة المدرسية

 -6مقابالت أولياء أمور الطالب
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-3المقابالت الفردية

-3التركيز على البرامج الوقائية التي تحد من السلوك العدواني.
-4اإلهتمام بالخصائص النمائية في المراحل المختلفة وتوجيه طاقات الطالب واهتمامهم إلى
الجوانب النافعة.
-5توعية الطالب للسلوك المسموح به وغير المسموح به وشرح تعليمات نظام المدرس ونظام
العقوبات لهم منذ بداية العام الدراسي.
-6تدريب الطالب على حل الصراع عن طريق الحوار والتفاهم والتفاوض وليس عن طريق العنف
والعدوان.
-5إكتشاف الطالب ذوي الشخصيات القيادية وتدريبهم على برامج خاصة لحل الصراع دون اللجوء
إلى العدوان لكي يقوم هؤالء الطالب بتوعية زمالئهم األخرين على كيفية حل مشكالتهم
وصراعاتهم عن طريق الحوار والتفاهم والتفاوض.
-8إشتراك الطالب العدواني في مشاهد يرى من خاللها األخرين الذين يمارسون سلوكا وديا مقبوال.
 -9تعزيز الجانب الديني الذي يرشد الطالب إلى التوافق عن ممارسة السلوك العدواني.
-10مراقبة الطلبة داخل المدرسة وتوجيه سلوكهم نحو األفضل.
-11دراسة أسباب حاالت التأخر عن الطابور الصباحي ومناقشتها مع الطالب المتأخرين وتجنب
عزلهم عن زمالئهم أو عقابهم قبل بحث األسباب معهم ليكن ذلك في الفرص وليس بحرماتهم
من الحصة األولى أوجزء منها.
-12اإلهتمام بتشكيل اللجان اإلرشادية الطالبية لتقوم بتأدية دورها طبقا لما ورد في الئحة تشكيلها
حيث أن هذا يتيح للطلبة فرصة تحمل المسؤولية والتدريب على الحياة اإلجتماعية المنظمة
والحياة الجامعية الديمقراطية بجانب إمتصاص طاقاتهم فيما يفيدهم ويشتغل وقت فراغهم.
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 -13اإلهتمام بالطالب الراسبين والمتأخرين دراسيا وعقد إجتماعات دورية لهم شهريا على مستوى
الصف أو مادة الرسوب ويمكن أن يحضرها مدرسوا مواد الرسوب وأولياء األمور لبحث األسباب
وايجاد الحلول ومباشرة تنفيذها للعالج.
 -14حصر الطالب أصحاب السلوك العدواني واعداد برامج جماعية وتوعوية لمواجهة هذا السلوك
على أن يشتركوا في إعداد وتنفيذ هذه الب ارمج.
 -15عقد ندوات توعوية للطلبة تساهم في إرشاد الطالب نحو مضار مصادقة رفقاء السوء الذين
لديهم سلوكيات مرفوضة من قبل المجتمع.
 -16إجراء دراسات تحليلية حول وضع الحلول المناسبة التي تعالج السلوك العدواني لتقليل حجم
وآثار هذه المشكلة.
-15عقد لقاءات دورية مع مدير المدرسة لمناقشة موضوع السلوك العدواني وكيفية العمل المشترك
لمواجهته والحد منه.
 -18عقد إجتماعات دورية للمعلمين لبحث موضوع العدوان سواء داخل غرف الصف أو في
المدرسة واإلستماع إلى آرائهم واشراكهم في مواجهة ومعالجة هذا السلوك وتدريبهم على كيفية
التعامل معه.
-19عقد إجتماعات أو ندوات أو دورات تدريبية إرشادية لألولياء األمورلتوعيتهم بخصائص النمو
ومراحلها عند األبناء وفهم متطلباتهم وأسس التعامل معهم وحثهم على متابعتهم ومساعدتهم في
تعريف أبنائهم كيفية إختيار األصدقاء واستخدام األساليب التربوية في معالجة مشكالت األبناء.
-20توجيه األهل إلختيار البرامج التلفزيونية المناسبة لعمر الطفل وقيم المجتمع وانتقاء األلعاب
ذات األغراض التعليمية أثناء شراء الهدايا واللعب.
د-مهام تقع مسؤولية تنفيذها على األسرة:
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-1تنمية وتطوير الوعي التربوي على مستوى األسرة ويتم ذلك من خالل حضور اإلجتماعات
والندوات والدورات التثقيفية المختلفة والبرامج الموجهة عن طريق وسائل اإلعالم.
 -2زيارة أولياء األمور إلى المدرسة بين فترة وأخرى لإلطالع على سلوك أبنائهم والتنسيق مع اإلدارة
والمرشد التربوي في كيفية العامل المشترك لمعالجة السلوك العدواني لألبنائهم.
-3أن يراعي أولياء الطلبة اإلعتبارات التالية:
-1ضرورة تحديد السلوك اإلجتماعي السي الذي يلزم تعديله أم ال.
-2أهمية فتح الحوار الهادئ مع الطالب المتصف بالسلوك العدواني واحالل نموذج من
السلوك البديل الذي يكون معارضا للسلوك الخاطئ ليكون هدفا جديا للطالب(من خالل ربطه
بنظام الحوافز والمكافأة).
-3ضرورة تزظيف التدعيم النفسي واإلجتماعي إلحداث التغيير اإليجابي .
 -4إذا كان البد أن تمارس العقاب فيجب أن يكون سريعا وفوريا ومصحوبا يوصف السلوك
البديل.
 -5القيام بتدريب الطفل على التخلص من أوجه القصور التي قد تكون السبب المباشر أو
غير المباشر
 -6في حدوث السلوك العدواني مثل تدريبه على إكتساب ما ينقصه من المهارات اإلجتماعية
وعلى إستخدام اللغة بدال من الهجوم الجسماني وعلى تحمل اإلحباط وعلى تأجيل التعبير
عن اإلنفعاالت وعلى التفوق في الدراسة.
-6عدم اإلسراف في إسلوب العقاب أو التهجم اللفظي فهذه األنماط من السلوك ترسم نموذجا
عدوانيا يجعل من المستحيل التغلب على مشكلة السلوك العدواني لديه قد يؤدي هذه القدوة
الفظة التي يخلقها العقاب إلى نتائج عكسية(شفير وميلمان1969،م).
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المبحث الثالث
الدراسات السابقة
أوال :الدراسات العربية:
-1دراسةالقيسي2114م:
بعنوان مستوى الضغوط الجامعية التي يواجهها طالب الجامعة في مدينة بغداد وهدفت
الدراسة إلى معرفة مستوى الضغوط الجامعية التي يواجهها الطلبة الجامعة في مدينة بغداد فضال
عن مستوى العنف الجامعي الموجه نحو الطالب في هذه المرحلة والفروق اإلحصائية في النوع
والصف وطبقت على عينة مكونة من  400طالب وطالبة داخل المرحلة الدراسية في الجامعة
وأظهرت النتائج أن الطلبة عامة يعانون من ضغوط نفسية وتوصلت إلى وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين متغيري الضغوط النفسية والعنف الجامعي ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين
الذكور واإلناث أي أن الذكور أكثر ضغوطا من أقرانهم اإلناث.
-2دراسة الحجاز ودخان2115م:
هذفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الضغط النفسي ومصادره لدى طالب الجامعة
اإلسالمية فضال عن تأثير بعض المتغيرات على الضغط النفسي لدى الطالب واستخدمت الباحثة
المنهج الوصفي وبلغت عينة الدراسة من 541طالب وطالبة وهي تمثل %4من مجتمع الدراسة
البالغ 15441طالب وطالبة وقد أستخدم الباحثات إستبانة الضغط النفسي .وتوصلت إلى أن مستوى
الضغط النفسي لدى الطالب  62.05كما بينت الدراسة وجود فروق ذي داللة إحصائية بين الطالب
في مستوى الضغط النفسي مع المرحلة الدراسية وضغوط بنية الجامعة وتعزى مستوى الجامعى
لصالح المستوى الرابع كما بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب في مستوى
الضغط النفسي من حيث النوع.
-3دراسة النادر 2114م:
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هدفت الدراسة الى تعرف مصادر الضغط النفسي لدى طالب كلية التربية وعالقتها بكل من
النوع والمستوى الدراسي واستخدم الباحث المنهج الوصفى وتكونت العينة من  198طالب وطالبة
منهم 111طالب و85طالبة وتكون المقياس من 52فقرة موزعة إلى 5أبعاد (ضغوط حياة-أسرية-
إقتصادية-الجامعية -أجتماعية) وتوصلت إلى وجود فروق بين طالب كلية التربية من حيث النوع
والمستوى الدراسي.
-4دراسة تون وكول1988م:
هدفت هذه الدراسة إلى العالقة بين الضغوط النفسية ووجهة الضبط بين طالب جامعة عين
الشمس وقد إستخدمت للدراسة إستبانة الضغط النفسي لمدى معرفة وجهة الضبط بين الطالب
واستخدم الباحث المنهج الوصفي دوتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الطالب ذوي الضبط الداخلي
تنخفض لديهم الضغوط النفسية وانه توجد الضغوط بصورة أكبر عند اإلناث وكذلك لديهم ضغوط
الجامعية بصورة أكبرفي حياة الطالبات.
-5دراسة جوتلب1989م:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين الضغط النفسي وتقدير الذات لدى الطالب على
عينة مكونة من  450طالب وطالبة في والية اريزونا األمريكية واستخدم الباحث المنهج الوصفي
وبينت النتائج أن هنالك إرتباط ذات داللة إيجابية بين الضغط النفسي وتقدير الذات فالطالب الذين
لديهم ضغط نفسي مرتفع أظهروا تقدير متدني لذواتهم.
تناولت الدراسات السابقة الضغوط للطالب وعالقتها بمتغيرات متباينة لطالب في جامعات مختلفة
وهدفت إلى التعرف على العالقة بين الضغوط النفسية والمتغيرات األخرى  ،وأظهرت بعض الدراسات
وجود فروق بينهما من حيث النوع والفصل الدراسي غير أن دراسات أخرى لم تظهر فيها هذه الفروق
واستخدمت المنهج الوصفي .
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إستخلصت الدراسة أن هنالك داللة إحصائية للطالب الذين يعانون من ضغوط نفسية سواء كانت
إقتصادية أو إجتماعية أو أسرية .
وتوصلت الباحثة أن هنالك داللة إيجابية بين الضغوط النمفسية والعنف الجامعي  ،وترى الباحثة
أن الذكور أكثر عنفا من اإلناث.
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الفصل الثالث
منهج البحث واالجراءات التطبيقية
تمهيد:
سوف تتناول الباحثة في هذا الفصل منهجية البحث ،حيث توضح الباحثة المنهج المستخدم
ووصف لمجتمع وعينة البحث واالدوات المستخدمة واجراءات الصدق والثبات ،ثم اإلسلوب
االحصائي الذي أستخدم في هذا البحث.
منهج البحث :
المنهج الذي إستخدمته الباحثة في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي الذي تراه الباحثة إنه
المنهج المناسب لدراسته فهو يوصف ويوجد العالقات والفروقات بين المتغيرات المختلفة في دراستة.
وهو النهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر
عنها كيفيا بوصفها وبيان خصائصها وكيا بإعطائها وصفا رقميا من خالل أرقام وجداول توضح
مقدار هذه الظاهرة أو درجة إرتباطها مه الظواهر األخرى(.مصطفى غنيم2008،م).
مجتمعالبحث :
إن مجتمع هذا البحث يتكون من طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا من الذكور واالناث.
عينةالبحث
عينة الدراسة فقد تم إختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمع البحث  ،حيث قامت
الباحثةبتوزيع إستبيانات الدراسة علي ( )245فرداً من طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
بقسم هندسة اإللكترونيات  ،حيث أعادوا االستبيانات بعد ملئها بكل المعلومات المطلوبة  ،فقد بلغ
حجم العينة ( )120فرداً.
توصيف عينة البحث
75

جدول)(1/3
جدول يوضح توصيف العينة حسب النوع
النوع

النسبة المئوية%

التكرار

ذكور

62.5

75

إناث

37.5

45

العينة الكلية

100.0

120

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية برنامج 2015Excelم.

جدولرقم)(2/3
جدول يوضح توصيف العينة حسب المستوي اإلقتصادي
المستوي اإلقتصادي

النسبة المئوية%

التكرار

عالي

10.0

12

متوسط

75.8

91

متدني

14.2

17

العينة الكلية

100.0

120

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية برنامج 2015Excelم.
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جدولرقم)(3/3
جدول يوضح توصيف العينة حسب متغير مكان السكن
مكان السكن

النسبة المئوية%

التكرار

مدينة

80.8

97

قرية

19.2

23

العينة الكلية

100.0

120

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية برنامج 2015Excelم.

جدولرقم)(4/3
جدول يوضح توصيف العينة حسب متغير الفصل الدراسي
الفصل الدراسي

النسبة المئوية%

التكرار

االول

50.0

60

الرابع

50.0

60

العينة الكلية

100.0

120

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية برنامج 2015Excelم.
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جدولرقم)(5/3
جدول يوضح توصيف العينة حسب متغيراإلقامة الحالية
اإلقامة الحالية

النسبة المئوية %

التكرار

مع األب

65.8

79

مع األم

10.8

13

ال يوجد

23.4

28

العينة الكلية

100.0

120

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية برنامج 2015Excelم.

جدولرقم )(6/3
جدول يوضح توصيف العينة حسب متغيرالمشاكل األسرية
المشاكل األسرية

النسبة المئوية %

التكرار

كثيرة

15.8

19

بسيطة

36.7

44

التوجد

47.5

57

العينة الكلية

100.0

120

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية برنامج 2015Excelم.
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أدوات البحث :
إستخدمت الباحثة مقياسالضغوط النفسية وعالقتها بالسلوك العدواني لدي طالب جامعة السودان
للعلوم والتكنولوجيا قسم هندسة اإللكترونيات.
صياغة عبارات المقياس :
العداد هذا المقياس إتبعت الباحثة الخطوات االتية:
 -1اإلطالع علي الدراسات والكتابات النظرية الخاصة (بموضوع البحث).
 -2اإلطالع علي بعض مقاييس(موضوع البحث).
 -3اإلستعانة ببعض فقرات هذه المقاييس وصياغة بنودها بحيث تكون سهلة يستطيع المفحوص
فهمها بصورة صحيحة بدون غموض .
خطوات بناء المقياس :
أوالً:وصف مقياس الضغوط النفسية في صورتة االولية:
يتكون مقياس الضغوط النفسية قبل التحكيم من ( )62عبارة مقسمة علي بعدين البعد النفسي والبعد
اإلجتماعي ،ولالجابة علي المقياس يوجد أمام كل عبارة ( )5إجابات متدرجة علي حسب طريقة
ليكرت .
( دائماً،غالباً  ،أحياناً ،ناد اًر،أبداً) وتقدر درجاتها ( )1-2-3-4-5للعبارات الموجبة و(-3-2-1
 )5-4للعبارات السالبة وعليه تكون الدرجة العظمي لكل بعد ( )310درجة والدرجة الدنيا للمقياس
( )62درجة وتشير الدرجة العظمي لالتجاه االيجابي والدرجة الدنيا لالتجاه السلبي.
الصدق الظاهري
للتحقق من الصدق الظاهري للمقياس قامت الباحثة بعرض المقياس علي عدد من المحكميين،
واستناداً علي رأي المحكمين فقد قامت الباحثة بالتعديالت الالزمة وحذف بند من بنود المقياس
ليصبح عدد البنود ( )26بدالً من ( )62بند.
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جدول ()7/3يوضح البنود او العبارات التي تم تعديلها
الرقم

العبارة بعد التعديل

العبارة قبل التعديل

-1

مزاجي متقلب بإستمرار.

مزاجي متقلب .

-2

أجل عمل اليوم إلى الغد.

أؤجل عمل اليوم إلى الغد.

-3

إقترح الحلول الواقععية لمواجهة إقترح
المواقف المحيطة.

-4

الحلول

الواقعية

لمواجهة

المواقف

المحيطة.

أعرض مشكلتي على مدرس الفصل أعرض مشكلتي على مدرس الفصل حتى أجد
الفصل حتى أجد لها حال.

-5

لها حال

المعلم ال يمنحني الدرجة الكافية التي األستاذ ال يمنحني الدرجة الكافية التي إستحقها.
إستحقها.
المصدر :إعداد الباحثة

جدول ()8/3
جدول يوضح البنود او العبارات التي تم تعديلها
رقم العبارة
1

العبارة بعد التعديل

العبارة قبل التعديل
أصرخ وأصيح بصوت مرتفع

أرفع صوتي في وجه األخرين

مع األخرين
ال أجد من أستطيع التحدث

2

ينفر األخرين من مشاركتي في آرائي

معه في آرائي ومشاكلي

ومشاكلي

الخاصة
3

أشتم وألعن زمالئي بدون مبرر

-4

أخالف زمالئي وعدم مشاركتهم

-5
-6

أشتم وألعن زمالئي
أخالف زمالئي وعدم مشاركتهم في آرائهم
بصورة عنيفة.

أعطي أصدقائي أوامر بشكل

إتنمر على من هم أحسن مني

تنمري

أهين أصدقائي عن قصد

أتعمد اإلهانة وأكررها
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أذكر زميلي بأخطاء ماضية

-5

بإستمرار

-8
-9

عنيد وال يمكن إقناعي
أداء مهمة معينة.
أنعت زمالئي بأسماء معينة

أخالف قوانين الجامعة عن قصد

الجامعة

-12

أتذمر حينما أفشل في أداء مهمة معينة
أنعت زمالئي بأسماء ال يحبونها

أرفض اإلنصياع ألوامر

-11

أرفس أو أضرب األخرين

إستخدم العنف مع األخرين

أشعر بالملل واإلجهاد في كثير

أشعر بالملل واإلجهاد

من األحيان
أتعاثمل بخشونة مفرطة مع

-14
-15

أشعر بأني عنيد وال يمكن إقناعي

كثير من التذمر إذغ فشلت في

-10

-13

أذكر زميلي بأخطاء ماضية

أتعامل بخشونة مفرطة مع األخرين

األخرين
إستعمل اآلالت الحادة مثل

أحاول إيذاء األخرين

الموس والمقص إليذاءاألخرين

-16

أشعر بأني وحيدا

أشعر بأنني دائما وحيدا

المصدر :إعداد الباحثة

وصف مقياسالضغوط النفسية في صورته النهائية :
أصبح المقياس في صورته النهائية يتكون المقياس من ( )24عبارة  ،ولالجابة علي المقياس
يوجد أمام كل عبارة ( )5إجابات متدرجة علي حسب طريقة ليكرت ( دائماً،غالباً  ،أحياناً ،ناد اًر،أبداً)
وتقدر درجاتها ( )1-2-3-4-5للعبارات الموجبة و( )5-4-3-2-1للعبارات السالبة وعليه تكون
الدرجة العظمي الكلية لمقياس الضغوط النفسية للبعدين النفسي واالجتماعي ( )120درجة والدرجة
الدنيا للمقياس ( )24درجة وتشير الدرجة العظمي لالتجاه االيجابي والدرجة الدنيا لالتجاه السلبي.
ثانياً:وصف مقياس السلوك العدواني في صورتة االولية:
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يتكون مقياس السلوك العدواني قبل التحكيم من ( )58عبارة مقسمة علي ثالثة أبعاد البعد
اللفظي والبعد الجسدي و البعد النفسي ،ولالجابة علي المقياس يوجد أمام كل عبارة ( )3إجابات
متدرجة علي حسب طريقة ليكرت ( يحدث بإستمرار ،أحياناً ،اليحدث) وتقدر درجاتها ()1-2-3
للعبارات الموجبة و( )3-2-1للعبارات السالبة وعليه تكون الدرجة العظمي لكل بعد ( )154درجة
والدرجة الدنيا للمقياس ( )58درجة وتشير الدرجة العظمي لالتجاه االيجابي والدرجة الدنيا لالتجاه
السلبي.
وصف مقياسالسلوك العدواني في صورتة النهائية :
أصبح مقياس السلوك العدواني في صورته النهائية يتكون من ( )35عبارة ،ولالجابة علي
المقياس يوجد أمام كل عبارة ( )3إجابات متدرجة علي حسب طريقة ليكرت ( يحدث بإستمرار،
أحياناً ،اليحدث) وتقدر درجاتها ( )1-2-3للعبارات الموجبة و( )3-2-1للعبارات السالبة وعليه
تكون الدرجة العظمي لكل بعد ( )39درجة والدرجة الدنيا للمقياس ( )13درجة وتشير الدرجة
العظمي لالتجاه االيجابي والدرجة الدنيا لالتجاه السلبي ،وتكون الدرجة العظمي الكلية لمقياس
السلوك العدواني بإبعاده الثالث ( )111درجة والدرجة الدنيا للمقياس ( )35درجة.
الخصائص السايكومترية للمقياس :
لمعرفة الخصائص القياسية للفقرات بالمقياس بمجتمع البحث الحالي ،قامت الباحثة بتطبيق صورة
المقياس المعدلة بتوجيهات المحكمين والمكونة من ( )39فقرة على عينة أولية حجمها ( )40مفحوصا تم
اختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث الحالي ،وبعد تصحيح االستجابات قامت الباحثة برصد الدرجات
وادخالها في الحاسب األلى ،ومن ثم تم اآلتي:
صدق االتساق الداخلي للفقرات :
لمعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية بالمقياس بمجتمع البحث الحالي ،تم حساب
معامل إرتباط بيرسون بين درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس الفرعي الذي تقع تحته الفقرة
المعنية ،والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء:
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جدول رقم (  ) 9/3يوضح معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية بالمقياس بمجتمع البحث
الحالي (ن =)41
السلوك العدواني
العدوان اللفظي

العدوان الجسدي

العدوان النفسي

البند

اإلرتباط

البند

اإلرتباط

البند

اإلرتباط

1

.482

1

.459

1

.721

2

.710

2

.577

2

.454

3

.668

3

.557

3

.671

4

.256

4

.561

4

.534

5

.718

5

.758

5

.541

6

.311

6

.609

6

.624

7

.642

7

.353

7

.525

8

.695

8

.513

8

.745

9

.324

9

.612

9

.539

10

.720

10

.523

10

.262

11

.321

11

.634

11

.726

12

.637

12

.456

12

.332

13

.702

13

.415

13

.742

يالحظ من الجدول السابق أن معامالت ارتباطات جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى (،)0.05وان جميع
الفقرات تتمتع بصدق إتساق داخلي قوي.
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معامالت الثبات للمقياس:
لمعرفة الثبات للدرجة الكلية للمقياس في صورته النهائية المكونة من ( )39فقرة في مجتمع
فبينت
البحث الحالي ،قامت الباحثة بتطبيق معادلة التجزئة النصفية على بيانات العينة األوليةّ ،
نتائج هذا اإلجراء النتائج المعروضة بالجدول التالى:

جدول رقم ( )11/3يوضح نتائج معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية بمقياس بمجتمع
البحث الحالي
المقاييس الفرعية

عدد
الفق ارت

الخصائص السايكومترية
(ألفا كرونباخ)

س .ب

العدوان اللفظي

13

.625

.770

العدوان الجسدي

13

.659

.794

العدوان النفسي

13

.757

.862

السلوك العدواني

39

.772

.871

الصدق الظاهري
للتحقق من الصدق الظاهري للمقياس قامت الباحثة بعرض المقياس علي عدد من المحكميين،
واستناداً علي رأي المحكمين فقد قامت الباحثة بالتعديالت الالزمة وحذف بند من بنود المقياس
ال من ( )58بند.
ليصبح عدد البنود ( )39بد ً
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الشروط السيكومترية (قيم الثبات والصدق) لمقياس الضغوط النفسية
الدراسة االستطالعية :قامت الباحثة بتوزيع ( )30إستبانة علي مجتمع العينة لمعرفة صدق وثبات
المقياس وتم جمع ( )30إستبانة  ،وكانت النتائج إليجاد االتساق الداخلي لعبارات المقياس كاالتي:
جدول ()11/ 3
جدول يوضح االتساق الداخلي لعبارات المقياس
رقم

قيمة

رقم

قيمة

رقم

قيمة

رقم

قيمة

البند

االرتباط

البند

االرتباط

البند االرتباط

1

0.677

2

0.627

3

0.348

4

0.632

5

0.543

6

0.446

7

0.241

8

0.244

9

0.617

10

0.537

0.560 11

0.520 12

13

0.359

14

0.593

15

0.520

0.240 16

0.476 17

18

0.639

19

0.454

20

0.186

0.372 21

0.331 22

23

0.419

24

0.285

25

0.449

0.623 26

0.399 27

28

0.418

29

0.334

30

0.363

0.242 31

0.145 32

33

0.227

34

0.349

35

0.329

0.419 36

0.276 37

38

0.340

39

0.395

البند االرتباط البند االرتباط

رقم

قيمة

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية برنامج 2015Excelم.

نالحظ من الجدول أعاله والذي يوضح معامالت االرتباط لكل البنود في المقياس بالدرجة الكلية
وجود بنود ضعيفة وتتمثل في البندان ( ) 32-20لذلك تم حذفهما من المقياس حتي ال يؤثران في
ثبات المقياس لتصبح عدد بنود المقياس ( )37بدالً عن ( )39بندا ،عليه يصبح معامل ثبات
المقياس بطريقة معامل الفا كرونباخ( )Cronbach,s Alphaكان ( )88%وهذا يوضح أن معامل
الثبات (مرتفع) ويالحظ ان معامل الصدق الذاتي كان ( )94%وهو يعتبر معامل صدق عالي مما
يدل علي أن المقياس يتمتع بدرجة صدق وثبات عاليتين.
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إجراءات البحث التطبيقية
إتبعت الباحثة الخطوات التالية في تنفيذ إجراءات الدراسة الميدانية:
اوًال :قامت الباحثة بتحديد المشكلة التي يسعي البحث لتنفيذ الخطوات المناسبة لها.
ثانيا :تم جمع المعلومات ذات الصلة بموضوع البحث ،كما تم جمع الدراسات السابقة والبحوث
ً
المتعلقة بموضوع البحث ،مما توفر من دراسات عربية واجنبية.

ثالثًا :تم إختيار أدوات البحث وتنفيذها والتاكد من صالحيتها لالستخدام في البيئة السودانية
ومالءمتها لعينة البحث.
رابعاً :حددت الباحثة مجتمع العينة الممثلة له.
خامسا :تم تفريغ االدوات وتجميعها وتحويل تلك االستجابات الي ارقام كمية الجراء التحليل
االحصائي عليها.
سادسا :قامت الباحثة باجراء التحليالت االحصائية الالزمة علي تلك البيانات ،وذلك إلختبار فروض
البحث ،وتقديم النتائج واقتراح التوصيات في ضوء النتائج التي سيخرج بها البحث.
االساليب االحصائية
تم إستخدم حزمة البرامج االحصائية للعلوم اإلجتماعية SPSSوكانت التحليالت كاالتي:
 اإلحصاءات الوصفية المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري. إختبار ( ) tلعينتين مستقلتين وذلك لمعرفة الداللة االحصائية للفرق بين متوسطات درجات افرادالعينة للمتغيرات المختلفة.
 إختبار(  ) fالكثر من عينتين وذلك لمعرفة الداللة االحصائية للفرق بين عدة متوسطات درجاتافراد العينة للمتغيرات المختلفة (جدول تحليل التباين).
 إختبار (مربع كاي) لالستقاللية واختبار جودة المطابقة. معامل ارتباط بيرسون العزمي. -إختبار الفاكرونباخ ( )Cronbach,s Alphaلحساب معامل الثبات الدوات البحث.
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87

88

الفصل الرابع
عرض ومناقشة وتفسير النتائج
تمهيد
سوف تقوم الباحثة في هذا الفصل بعرض النتائج في ضوء الفروض التي قامت عليها الدراسة
لالجابة علي االسئلة التي تحاول الدراسة االجابة عليها.

المتغيرات

حجم

المتوسط الوسط

العينة المحكي
الضغوط النفسية

120

24

الضغوط االجتماعية

120

24

الضغوط ككل

120

48

االستنـت ــاج

االنحراف

قيمة

درجة

القيمة

الحسابي المعياري

(ت)

الحرية

االحتمالية
دالة احصائيا ً
ومنخفضة

22.7917

3.64356

-3.633-

119

.000

22.2917

3.17129

-5.901-

119

دالة احصائيا ً
.000
ومنخفضة

45.0833

5.90625

-5.410-

119

دالة احصائيا ً
.000
ومنخفضة

جدول رقم (  ) 9/4يوضح إختبار (ت) لمجتمع واحد لمعرفة السمة المميزة للضغوط النفسية

يالحظ من الجدول أعاله أن السمة العامة للضغوط النفسية تتسم باإلنخفاض ويالحظ أن هذه السمة
إختلفت مع دراسة جنكنز 1991م التي تهدف إلى التعرف في مصادر العمل لدى الطالب من عينة
مكونة عدد من الطالب وتوصلت إلى أن عبء العمل وزيادته وعدم وجود حواجز من أهم مصادر
الضغوط الن فسية.وأيضا إختلفت مع تعريف معجم التحليل النفسي للضغط النفسي على إنه جميع
العوامل الداخلية والخارجية تؤثر على حالة النفسية للفرد لدرجة تجعله يعيش في حالة من التوتر
والقلق والتأثير السلبي في قدرته  ،وتعزى الباحثة أن الفرد يخلق في قدرته نوع من التحقيق في
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التك امل والتوازن في شخصيته باإلضافة إلى اإلتزان اإلنفعالي أم ار يتطلب من الفرد اإلستجابة
الصحيحة حتى يصل إلى نوع من التكيف والتوازن مع ضغوطفي حياته اليومية.
أما الضغوط اإلجتماعية أيضا تتسم باإلنخفاض وترى الباحثة أن هذه السمة إختلفت مع دراسة
باندو ار  1935م التي أجراها في عدم قدرة الفرد على تزويده المعايير اإلجتماعية التي تكثر من
الضغوطات ويرى أيضا التنشئة اإلجتماعية للفرد تزيد من ضغوطاته النفسية النه تكسب سلوك
األخرين من حوله.
أما الضغوط ككل (النفسية واإلجتماعية) تتسم باإلنخفاض وتعزى الباحثة أن هؤالء الطالب ال
يتأثرون بمشاكل األخرين من حولهم وال يشعرون بالخوف والضغط في الجامعة باإلضافة إلى إنهم
ال يفكرون في الهروب من األماكن التي يواجهون فيها مشكالت .وأيضا تكون الضغوط لها أسباب
بشكل عام وعدم إنتظام الحياة يولد توت ار وازعاجا.
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جدول رقم ( )2/4يوضح إختبار بيرسون لمعرفة العالقة بين الضغوط النفسية و السلوك العدواني
القيمة االرتباطية

المتغير
العدوان

العدوان

العدوان

السلوك

األبعاد

اللفظي

الجسدي

النفسي

العدواني

الضغوط النفسية

**.581

**.523

**.617

**.649

.509

.549

.518

.590

الضغوط

**

االجتماعية
الضغوط ككل

**.558

**

**.561

**

**.594

**

**.643

النتيجة
توجد عالقة إرتباطية طردية بين
المتغيرين
توجد عالقة إرتباطية طردية بين
المتغيرين
توجد عالقة إرتباطية طردية بين
المتغيرين

من الجدول أعاله يالحظ:
كلما زادت الضغوط النفسية أو الذاتية زاد العدوان اللفظي وترى الباحثة أن اإلنسان يمر في
حياته بالكثير من الضغوط واألزمات النفسية التي تؤثر سلبا عليه نفسيا وفسيلوجيا وغيرها واستجابة
األفراد لهذه الضغوط متفاوتة بإختالف مجاالتهم واتجاهاتهم فبعض األفراد يشعرون بالحزن والتعاسة
ويلجأون الى سلوك عدواني لفظي مثل اإلساءة واأللفاظ البذيئة والصراخ على غيرهم.
وتعتقد الباحثة أن المشاكل األسرية واأللفاظ المتداولة بين أفراد األسرة قد تؤثر في إختيار الفرد
أللفاظه.
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اإلنسان ملئية بالتعقيدات فإذا زادت أصبح الفرد فريسة سهلة للتوتر والضغط النفسي فنجده يعاني
من األرق والتعب وفقد السيطرة على نفسه فإنه يرتكب سلوك عدواني جسدي مثل الضرب والرفس
والخنق وغيرها .تجاه األخرين وخاصة إذا كانت بنيته الجسمانية قوية .
تتمثل في تغيرات الحياة بشكل عام وعدم إنتظامها يولد توت ار وازعاجا لدى الفرد وأيضا الضائقات
المالية وحاجة الفرد إلى المال التي تتمثل في عدم تلبية رغباته و إشباعها يسبب له ضغط نفسي
ويشعر بعدوان نفسي في داخله يتمثل في كرهه للحياة والتعامل معها بحالة من الشدة والتعصب
يتوهم بغض االخرين له ويصعب لديه تكوين صداقات.
تعني الضغوط النفسية الشعور باإلختناق والضيق وعدم رغبة العيش في الحياة وهذه الضغوط تتمثل
في المعاناة واإلضطهاد وتعتبر حالة من الحاالت التي يشعر بها الفرد بسوء التكيف والقلق تجاه
ذاته ويحدث له خلل في التوازن النفسي واضطراب في السلوك(سلوك عدواني)وهو شكل من أشكال
السلوك يتمثل في رغبة الفرد في اإلعتداء على األخرين وايذائهم والسخرية منهم.
وهنالك صعوبات تواجه الفرد نحو مجتمعه حيث تشكل بيئته عنصر مهم في إختيار ألفاظه فالفرد
الذي ينشأ في بيئات ذات وازع ديني ضعيف يستخدم ألفاظ سيئة مما يجعله يجد صعوبة في
التعامل مع األخرين وبالتالي يسبب له ضغوط إجتماعية وعندما يواجه مجتمعات تختلف عن
مجتمعه مثل الجامعة حيث يجد صعوبة في التحدث أمام زمالئه أو صعوبة التعامل معهم .وهذه
األمور تؤثر في نفسية الفرد بشكل مستمر ألنها تسبب له كثير من المضايقات اإلجتماعية.مثل
اإلس اءات والنعت باأللفاظ السيئة والبذيئة.
أن عدم مقدرة الفرد في الشعور بالسعادة والتوافق مع ذاته تجاه األخرين يعد ذلك من أعراض
اإلعتالل النفسي .يتمثل في عدم قدرته على التركيز واإلنتباه يجعل للفرد صعوبة في خلق عالقات
إجتماعية يؤدي ذلك إلى عدوان جسدي مثل العض أو الطعن باآلالت حادة مثل السكين والمقص
وغيره.
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إذا حدث خلل أومشكلة في عالقة الفرد مع مجتمعه أو بيئته أو محيطه الخارجي

يشعر الفرد

بالضيق ويسبب له ضغوط في مجتمعه ويشعر بإنه عديم األهمية لدى األخرين ويتجنب األصدقاء
في حياته سواء كان في الجامعة أو البيئة و يفضل اإلبتعاد عن األخرين ويسبب له عزلة إجتماعية.
مما يجعله عرضة لإلنطواء .
تعتبر هذه الضغوط من بين أحد األسباب التي تسهم وتتدخل في نشوء وتكوين سلوك عدواني ،
حيث أن البيئة والظروف اإلجتماعية المحيطة بالفرد لها تأثير قوي وبالغ نحو الفرد بحيث كلما كانت
التنشئة اإلجتماعية سالبة فإنها تزرع للفرد ضغوط إجتماعية تتم في سياقات يعزز فيها سلوك عدواني
مباشر تسود فيها النماذج العدوانية.
كثير من الناس يعانون من ضغوط الحياة ومشاكلها فإنعكس ذلك سلبا عليهم فأصبحت تشكل عائقا
في اإلبداع والتطور الذاتي وهذه المعاناة تجعل الفرد يشعر بالعجز عن تحقيق ذاته وأهدافه (بالتالي
غيرة تجاه األخرين) ويميل إلى السخرية منهم وخاصة الذين يعانون من إختالف لهجات لفظية
وكذلك مخالفتهم الرأي دون سبب وتعمد األهانة وتكرارها أو تذكيرهم بأخطاء ماضية.
بعض األفراد تواجههم متاعب في حياتهم بسبب المستوى األكاديمي المتدني أو المستوى اإلقتصادي
أو مشاكل السكن أو المواصالت فيسبب ذلك تغيير في مزاجهم فال يستطيعون السيطرة على
أعصابهم فيلجأوون إلى سلوك عدواني جسدي مثل الضرب أوالرفس أوخنق األخرين أواستعمال
األدوات الحادة وغيرها تسبب لألخرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك يسبب له نوع من السعادة
وارضاء الذات.
إتفقت الباحثة مع دراسة مجدي حبيب 1990م التي تناولت ضغط الواجبات المدرسية لدى التالميذ
ومدى إنعكاسها على مهنة التدريس والمعلم.
ووجدت إرتباط سالب وعند مقارنتها بالواجبات الجامعية ومدى إنعكاسها على مهنة التدريس واألستاذ
الجامعي كذلك وجد إرتباط سالب حيث يشعر كثير من الطالب أن األستاذ ال يمنحهم الدرجة التي
يستحقونها وبالتالي يحصلون على تقدير متدني وهذه الضغوط تمثلت في عدوان نفسي للطالب مثل
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كره المادة أو األستاذ وكره للمتفوقين .فيشعر بأن حياته غير ذات قيمة أو هدف ويميل إلى العزلة
ويستقبل أيام العطلة بملل شديد.
الفرد بطبعه كائن إجتماعي وال يحب العزلة ويشارك األخرين من حوله سواء كان في الجامعة أو
البيئة التي يعيش فيها فإذا فقد األخرين من حوله يشعر بأنه غريب عن الناس وغير متوافق معهم
فأنه يسلك سلوك عدواني مثل كثرة الشجار بين أخوته وأصدقائه أو تخريب ممتلكاته أو ممتلكات
الغير أو يجبر األخرين على أفعال تخريبية أو يرفض اإلنصياع ألوامر عامة مثل (أسرية-جامعية-
رؤسائه).
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الفرض الثالث
جدول رقم ( )3/4يوضح إختبار (ت) لعينتين غير متساويتين في الحجم لمعرفة الفروق في
متغير النوع
المتغيـر مجموعتي
المقارنة

حجم
العينة

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ذكور

75

22.7067

3.59720

ط النفسية

إناث

45

22.9333

3.75621

االجتماعية

ذكور

75

22.3600

3.16501

إناث

45

22.1778

3.21424

ذكور

75

45.0667

5.87789

إناث

45

45.1111

6.01975

وط ككل

قيمة
(ت)

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

االستنتـــــــاج
التوجد فروق في متغير النوع

-.329-

118

.743

التوجد فروق في متغير النوع
118

.304

.762

التوجد فروق في متغير النوع
-.040-

118

.968

يالحظ من الجدول أعاله التوجد فروق في متغير النوع وترى الباحثة أن هذة السمة إختلفت مع
دراسة عباس متولى 2000م التي تهدف إلى التعرف على الفروق الفردية في الضغوط النفسية بين
الطالب والطالبات تبعا للنوع وتوصلت إلى أن الطالب مرتفعى الضغوط النفسية وهم يميلون إلى
نوع من العصاب واإلبتعاد عن الصحة النفسية يشعرون بالتوتر واإلنفعال والشك والتردد واإلحساس
بالنقص والدونية وعدم الكفاءة في أداء اعمالهم وتكون عالقاتهم برؤساهم وزمالئهم سلبية.
وأيضا ترى الباحثة أن هذه السمة أختلفت مع دراسة هبة إبراهيم 2010م التي تهدف إلى التعرف
في الفروق المعنوية بين الطالب والطالبات في الضغوط الدراسية ووجهة الضبط والرضا الدراسي
وتوصلت نتائجها توجد فروق بين الطالب والطالبات تبعا للنوع  .بينما بينت أنها توجد فروق معنوية
بين الجنسين في الضغوط لصالح اإلناث.

جدول رقم ( )4/4يوضح إختبار ((أنوفا)) تحليل التباين االحادى
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لمعرفة الفروق في لمعرفة الفروق في متغير المستوى االقتصادي

المتغير

االحتم
مصدر مجموع درجة متوسط
التباين المربعات الحرية المربعات قيمة (ف) الية
بين المربعات

الضغوط النفسية
الضغوط
االجتماعية
الضغوط ككل

2.978

1.489

2

.110

داخل المربعات

1576.814

117

المجموع

1579.792

119

بين المربعات

15.495

2

7.748

داخل المربعات

1181.296

117

المجموع

1196.792

119

بين المربعات

13.477

.767

13.534

.895

2

.467

10.097

6.767
.191

داخل المربعات

4137.633

117

المجموع

4151.167

119

.826

35.364

النتيجة
ال توجد فروق في متغير
المستوى االقتصادي
ال توجد فروق في متغير
المستوى االقتصادي
ال توجد فروق في متغير
المستوى االقتصادي

يالحظ من الجدول أعاله ال توجد فروق في متغير المستوى اإلقتصادي وترى الباحثة أن الظروف
اإلقتصادية لها الدور األعظم في أهمية جهد اإلنسان فعندما تضغف حالة الفرد اإلقتصادية فإنه
يشعر بأزمة مالية وتضعف قدرته ويفقد عمله بشكل نهائي  .فينعكس ذلك على حالته النفسية وينجم
عن ذلك عدم قدرته على مسايرة الحياة بشكل طبيعي النها تجعله يعيش في حالة من الضغط
النفسي  .وتعزى الباحثة في دراستها أن هوالء الطالب يوفرون لهم مصاريفهم والقدرة على شراء
كتبهم الدراسية حتى ال يمذقونها ويحافظون عليها حتى يستفيد غيرهم.
وتتفق الباحثة مع عدد من الباحثين أن الفقر والبطالة هما مصدران قويان للضغوط النفسية .

جدول رقم ()5/4يوضح إختبار (ت) لعينتين غير متساويتين في الحجم لمعرفة الفروق في
متغير السكن
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-

المتغيـر مجموعتي
المقارنة

حجم
العينة

االنحراف
المعياري

الوسط
الحسابي

مدينة

97

22.9794

3.75549

ط النفسية

قرية

23

22.0000

3.07482

االجتماعية

مدينة

97

22.5155

3.36376

قرية

23

21.3478

1.96813

مدينة

97

45.4948

6.19665

قرية

23

43.3478

4.15177

ط ككل

قيمة
(ت)

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

االستنتـــــــاج
التوجد فروق في متغير السكن

1.161

118

.248

التوجد فروق في متغير السكن
1.598

118

.113

التوجد فروق في متغير السكن
1.577

118

.117

هذا الجدول يوضح:
ال توجد فروق في متغير السكن (المدن والقرى) وترى الباحثة أن الحياة في القرى تختلف عن الحياة
في المدن  ،في أن القرى أكثر تماسكا وارتباطا بأسرها على خالف المدن ،وأكثر معرفة وتداخل
بأفرادها التي تقل فيها الضغوط والمشاكل فيها بالنسبة للمدن التي تنتشر فيها حب السيطرة والغيرة
والمنافسة بين ابنائها  .وهنالك أيضا توجد ضغوط متعلقة بالسكن مثل ضيق المسكن وقلة إنعدام
الخصوصية وازدحام األفراد فيها.

جدول رقم ( )6/4يوضح إختبار (ت) لعينتين غير متساويتين في الحجم لمعرفة الفروق في
متغير الصف
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المتغيـر مجموعتي
المقارنة

حجم
العينة

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

أولى

60

22.9833

3.42222

ط النفسية

رابعه

60

22.6000

3.87167

االجتماعية

أولى

60

22.1167

3.36024

رابعه

60

22.4667

2.98849

أولى

60

45.1000

6.04979

رابعه

60

45.0667

5.81018

ط ككل

قيمة
(ت)

درجة
الحرية

االستنتـــــــاج

القيمة
االحتمالية

ال توجد فروق في متغير الصف
118

.575

.567

ال توجد فروق في متغير الصف
-.603-

118

.548

ال توجد فروق في متغير الصف
118

.031

.975

هذا الجدول يوضح ال توجد فروق في متغير الصف وترى الباحثة الطالب في سنة أولى أكثر
عدائية من رابعة ألن الطالب في السنة الدراسية األولى يمرون بفترة المراهقة والسيطرة على النفس
أو بسبب عدم الرغبة في الدراسة أو بسبب أو الطالب للمادة أو لألستاذ أو غير ذلك بالنسبة للطالب
في السنة الرابعة يكون في أكثر حماس ورفاهية واحساسه بنيله على درجة البكاليورس والتخرج.
وترى الباحثة في رأيها أن هؤالء الطالب يتميزون بفوضى وتهرج وضحك في القاعة والتحدث
بصوت مرتفع وعدم إحترامهم لمعلمهم تتمثل في خروجهم المتكرر من القاعة بدون إستئذان ولديهم
عناد وتحدى واإلصرار في ارائهم جميعا تخلق للطالب نوع من الضغوط النفسية واإلجتماعية
ونتيجتها تدنى تحصيل الطالب الدراسي وتسربه وغيابه من الجامعة.
وتتفق الباحثة مع دراسة البكور 1985م في تحديد أنماط العدوان الصفي وتأثيره بعدد من المتغيرات
اإلجتماعية والديمغرافية  .مثل سوء عالقة الطالب بأحد أصدقائه أو معلميه .والخوف من األسئلة
التي توجه له.

جدول رقم ( )7/4يوضح إختبار ((أنوفا)) تحليل التباين االحادى
لمعرفة الفروق في لمعرفة الفروق في متغير االقامة الحالية
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المتغير

االحتم
مصدر مجموع درجة متوسط
التباين المربعات الحرية المربعات قيمة (ف) الية
بين المربعات

الضغوط النفسية
الضغوط
االجتماعية
الضغوط ككل

21.447

10.723

2

.805

داخل المربعات

1558.345

117

المجموع

1579.792

119

بين المربعات

22.966

2

11.483

داخل المربعات

1173.826

117

المجموع

1196.792

119

بين المربعات

13.319

1.145

78.329

.449

2

.322

10.033

39.165
1.125

داخل المربعات

4072.837

117

المجموع

4151.167

119

34.811

.328

النتيجة
ال توجد فروق في متغير
االقامة الحالية
ال توجد فروق في متغير
االقامة الحالية
ال توجد فروق في متغير
االقامة الحالية

الجدول أعاله يالحظ فيه ال توجد فروق في اإلقامة الحالية وترى الباحثة أن هؤالء الطالب تختلف
ظروفهم من فرد إلى إلى أخر فمنهم من يقيم مع أبويه ومنهم من يقيم مع أبيه أو أمه ومنهم من
يقيم مع اصدقائه (الداخلية) وترى الباحثة أن الطالب من يقيم مع أحد أبويه أو ال يقيم بسبب موت
أو إنفصال أو طالق أحد األبوين وتتفق الباحثة مع دراسة زويل أن الطالب ذوي الوالدين المطلقين
أو المنفصلين فإنهم يلجئوا إلى خدمات نفسية وقد حصل الطالب المراهقون من أسر ذات أم مطلقة
أو وحيدة لديهم ضغوطات نفسية وسلوك متسم بالمشاكل والجناح والقلق واإلكتئاب والنشاط المفرط
واإلعتمادية وعدم اإلنتباه والتحصيل الدراسي المنخفض باإلضافة إلى الطالق فهنالك عوامل أخرى
كثيرة قد تكون مسئولة عن النتائج السلبية لدى األبناء وتشتمل على الصراع الوالدي والطبقة
اإلجتماعية بين والوالدين.
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جدول رقم ( )8/4يوضح إختبار ((أنوفا)) تحليل التباين االحادى
لمعرفة الفروق في لمعرفة الفروق في متغير المشاكل االسرية
االحتم
مصدر مجموع درجة متوسط
التباين المربعات الحرية المربعات قيمة (ف) الية

المتغير

بين المربعات

الضغوط النفسية
الضغوط

الضغوط ككل

2

داخل المربعات

1549.313

117

المجموع

1579.792

119

بين المربعات

االجتماعية

30.479

15.240
1.151

8.360

2

4.180

داخل المربعات

1188.432

117

المجموع

1196.792

119

بين المربعات

13.242

.412

70.547

.320

2

.664

10.158

35.273
1.011

داخل المربعات

4080.620

117

المجموع

4151.167

119

34.877

.367

النتيجة
ال توجد فروق في متغير
المشاكل االسرية
ال توجد فروق في متغير
المشاكل االسرية
ال توجد فروق في متغير
المشاكل االسرية

من الجدول أعاله يالحظ فيه ال توجد فروق في متغير المشاكل األسرية وترى الباحثة أن
المشاكل األسرية مليئة بين األسر التي تخلق بعواملها ضغوط نفسية بعوامها التربوية ضغطا شديدا
على رب األسرة وأث ار على التنشئة األسرية فمعظم األسر يحكمها سلوك تربوي متعلم ينتج عنه
إلتزام فإذا إختل هذا اإللتزام في تكوين األسرة وتشتت معايير الضبط نتج عنه تفكك في األسرة
وتواجهها صعوبات مثل الصعوبات الدراسية على طالب الجامعة أو المعهد أو الكلية وتواجه الطالب
ضغوطات شديدة في حالة عدم إستجابة الطالب للوائح الجامعية فهو مطالب بأن يحقق النجاح في
الدراسة إلرضاء طموحاته الشخصية والذاتية ورد الجميل لألسرته حتى تجده طالبا ناجحا ومتفوقا.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات والمقترحات
النتائج:
 -1السمة العامة للضغوط النفسية لدي طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
(كلية الهندسة) تتميز باإلنخفاض.
 -2ال توجد فروق ذاتداللة إحصائية في الضغوط النفسية لدي طالب جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا (كلية الهندسة) تبعاً لمتغير النوع.
 -3ال توجد فروق ذاتداللة إحصائية في الضغوط النفسية لدي طالب جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا (كلية الهندسة) تبعاً لمتغير المستوي اإلقتصادي.
 -4ال توجد فروق ذاتداللة إحصائية في الضغوط النفسية لدي طالب جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا (كلية الهندسة) تبعاً لمتغير مكان السكن.
 -5توجد فروق ذاتداللة إحصائية في الضغوط النفسية لدي طالب جامعة السودان
للعلوم والتكنولوجيا (كلية الهندسة) تبعاً لمتغير الفصل الدراسي لصالح طالب
الفصل الرابع بمتوسط ( )2.79وانحراف معياري (.)0.39
 -6ال توجد فروق ذاتداللة إحصائية في الضغوط النفسية لدي طالب جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا(كلية الهندسة) تبعاً لمتغير اإلقامة الحالية.
 -7ال توجد فروق ذاتداللة إحصائية في الضغوط النفسية لدي طالب جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا(كلية الهندسة) تبعاً لمتغير المشاكل االسرية .
 -8توجد عالقة إرتباطية طردية ذات دالله إحصائية بين الضغوط لنفسية والسلوك
العدوانى لدى طالب جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ( كلية الهندسة ) .

التوصيات:
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بعد إستعراض الباحثة لنتائج الدراسة توصي الباحثة باالتي:
 -1بدراسة اوسع واشمل من هذه الدراسة.
 -2توفير أماكن لقضاء أوقات الفراغ للطلبة والطالبات.
 -3مساندة ودعم األسرة ألبناها ومؤازرتهم لتخطي الظروف الصعبة التي يواجهونها.
 -4محاولة القضاء على النظرة السلبية لألنثى ومنحها كافة الحقوق.
 -5التحقيق من حدة الضغوط النفسية التي يتعرض لها الشباب على كافة األصعدة
(األسرية-اإلقتصادية-الدراسية).
 -6إقامة الندوات والمؤتمرات العامة التي تهتم بقضايا الشباب.
 -5توفير اإلخصائيين النفسيين في المؤسسات التعليمية لمساعدة الطالب والطالبات
على تخطى مشاكلهم.
 -8العمل على تحسين بيئة الدراسة لدى الطالب من إضاءة وتهوية وتكييف وتقليل
الضوضاء.
 -9التحفيز المادي والمعنوي للطالب للترغيب في الدراسة.
 -10العمليات بقيام الكشف الدوري(الشهري)للطالب الجامعيين أثناء دراستهم.
 -11على الجامعة العمل على تنمية وتطوير الوعي التربوي على مستوى األسرة من
خالل حضور اإلجتماعات والندوات التثقيفية المختلفة .وتعمل على على التدعيم
النفسي واإلجتماعي إلحداث التغيير اإليجابي على أبنائهم.
المقترحات:
 -1إجراء دراسة تخص األسباب التي تسبب الضغوط النفسية لكال من الجنسيين والمقارنة
بينهما.
-2إجراء دراسة مقارنة بين الطلبة والطالبات في الكليات المختلفة والتعرف على تأثير الضغوط
النفسية عليهم.
-3إجراء دراسة تتناول الضغوط النفسية وعالقتها ببغض اإلضطرابات النفسية.
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-4إجراء دراسة متشابهة للبحث الحالي على أن تأخذ في اإلعتبار متغيرات غير متغيرات هذا
البحث.
-5إعداد دراسة تقويمية للتعرف على السلبيات التي تنتج عن السلوك العدواني إتجاه الطالب
تحت تأثير الضغوط النفسية.
 -6قيام سمنارات عامة للتوعية التربوية وتفعيل دور المفاهيم والمضامين التربوية لتجنب أثارها
النفسية.
-5إجراء دراسات أخرى في الضغوط النفسية وعالقتها بمتغيرات أخرى.
-8تصميم برامج إرشادية لخفض السلوك العدواني لدى الطالب.

المصادر و المراجع والمالحق
المصادر:
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 -1القران الكريم .
 -2السنة النبوية .
المراجع :
أوال  :المراجع العربية:
 -1الرفاعي نعيم  ،الصحة النفسية دراسة في سيكلوجية التكيف  ،ط ، 9دمشق ،سوريا2003،م.
 -2أحمد زكي بدوي  ،معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعية  ،بيروت  ،مكتبة لبنان 1968 ،م.
 -3محمد غانم  ،كيف نواجه الضغوط النفسية  ،د سنة  ،د طبعة .
 -4غريغ ويلكسون  ،الضغط النفسي  ،المملكة العربية السعودية  ،الرياض  ،ط2013 ، 1م.
 -5إبن منظور  ،لسان العرب  ،دار العرب  ،القاهرة 1996 ،م.
 -6عبد الرحمن الطريري  ،الضغط النفسي مفهومه وتشخيصه وطرق عالجه ومقاومته  ،ط1
1994 ،م.
 -5منى العامرية  ،أبعاد مفهوم الذات لدى العامالت وغير العامالت وعالقته بمستوى الضغوط
النفسية والتوافق األسري  ،دن طبعة  ،دن سنة.
 -8سناء الدويكات  ،الضغط النفسي أسبابه وعالجه  ،القاهرة2015 ،م.
 -9حازم وأخرون  ،النهار  ،الرياضة والصحة في حياتنا  ،عمان  ،األردن 2010،م.
 -10حسين فايد  ،علم النفس العام  ،رؤية معاصرة  ،مجلة طبية للنشر والتوزيع2001،م.
 -11ليلى العاجب ،كيف تتخلص من عقدة النقص ،النمسا2015 ،م .
 -12عطوف محمد ياسين  ،علم النفس العيادي واإلكلينكي  ،ط ،2دار العلم للماليين  ،بيروت
 ،لبنان 1986 ،م.
 -13الضغوط النفسية واسبابها والوقاية منها  ،يومية سياسية تصدر من مؤسسة الوحدة للصحافة
والطبع والنشر ،العدد2015 ، 3518م.
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 -14سيد قطب إبراهيم حسن  ،الضغوط النفسية وطرق التعامل معها  ،اإلعجاز العلمي في
القران الكريم 2009 ،م .
 -15محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  ،مختار الصحاح  ،مركز تحقيق التراث القاهرة
 :دار الكتب المصرية 2002 ،م.
 -16لينا الساعاتي  ،تخلص من الضغط النفسي ،السعودية 2014 ،م.
 -15سوسن شاكر  ،مشكالت األطفال النفسية وأساليب المساعدة منها  ،ط ، 1دار رسالن ،
2006م.
 -18جميل صليبة  ،معجم الفلسفي  ،بيروت  ،دار الكتاب اللبناني 1982 ،م.
 -19زياب البدينة  ،سوء معاملة األطفال  ،مجلة الفكر الشرطي  ،المجلد  ، 11العدد،11
الشارقة2002،م.
 -20شفير ويلميان  ،مشكالت األطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيها  ،ترجمة نسيبة داؤود
ونزيه حمدي  ،ط ، 1الجامعة األردنية  ،عمان 1969 ،م.
 -21مصطفى غنيم  ،أساليب البحث العلمي واألسس النظرية والتطبيقية ،ط ،2دار الصفاء
للنشر والتوزيع ،القاهرة2008 ،م.

ثانيا  :المراجع األجنبية:
1-stress management , mayo clinic ,EGYPT 2016
2-stress symptoms , effect on your body and behavior , American 2016
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ثالثاً  :الرسائل الجامعية.
-1عادل محمد عبد الرحيم  ،رسالة ماجستير ،اإلنتباه والضغوط النفسية  ،السودان2005 ،م.
 -2القيسي شفيق توفيق  ،المدرسية لدى طالب المرحلة المتوسطة وعالقتها بالفسق المدرسي ،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة بغداد  ،كلية التربية 2004 ،م .
-3هيثم محمد وأخرون  ،مصادر الضغط النفسي لدى طلبة كلية التربية الرياضية وعالقتها ببعض
المتغيرات  ،العدد ،41ط2014 ، 1م .
 .4بشيبراهيم الحجاز ونبيل كامل دخان ،الضغوط النفسية وعالقتها بالصالبة النفسية لدى طلبة
الكلية اإلسالمية ،مجلة الجامعة اإلسالمية  ،المجلد الرابع عشر  ،العدد " ، "2غزة 2006 ،م.
 .5حسين طه  ،استرات يجيات إدارة الضغوط التربوية النفسية  ،الطبعة األولى  ،دار الفكر للنشر
والتوزيع  ،عمان2012 ،م.

المالحــــــق
ملحق رقم ()1
جامعة الرباط الوطني
مقياس بحث لنيل درجة الماجستير في علم النفس الجنائي
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بعنوان الضغوط النفسية وعالقتها بالسلوك العدواني
عند ملء االستمارة يجب مراعاة التالي :
 -1ضع عالمة (√) أو ( × ) أمام االجابة التي تراها مناسبة
 -2الرجاء االجابة على جميع االسئلة .
البيانات االولية :
النوع :

أنثى

ذكر

المستوى االكاديمي  :ممتاز

جيد جدا

جيد

المستوى االقتصادي  :عالي

متوسط

متدني

مدينة

مكان السكن :
السنة الدراسية :

قرية
ثانية

ثالثة

أولى

اإلقامة الحالية  :مع االبوين

األم فقط

األب فقط

المستوى التعليمي  :أمي

أبتدائي

المشاكل االسرية :

ضعيف

كثيرة

رابعة
ال يوجد

ثانوي

بسيطة

جامعي

ال توجد

مقياس الضغوط النفسية
الرقم

العبارة

1

أشعر بالحزن والتعاسة

2

أشعر بالتوتر أو الضغط النفسي

3

أشعر أن حدثا مزعجاً ينتظرني

البعد النفسي
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دائماً

غالباً

أحياناً

ناد ارً

أبداً

4

تواجهي متاعب يومية بسيطة

5

مزاجي متقلب باستمرار

6

أجد نفسي أفكر في الخوف من أصابني بمرض
معدي

5

أموري تسير على النحو الذي أريده

8

أستطيع السيطرة على توتر أعصابي

9

أخاف من االمراض غير قابلة للشفاء

10

أشعر بأن طموحاتي قد تتوقف

11

أجل عمل اليوم الى الغد

12

ينتابني الخوف والقلق عند قرب موعد االمتحانات

13

أعاني من الشعور بالذنب بدون سبب

14

أشعر بأنني غريب عن الناس

15

أشعر باالحباط وعدم الرغبة في الحياة

16

استرجع الماضي عندما تواجهني مشكلة معينة

15

أغمض عيني بشدة عندما أتعرض لموقف ضاغط

18
19
20
21
22

عندما تواجهني مشكلة ألجأ الى التفكير بالنتائج
االيجابية

أحاول أن أكتب عن الضغط النفسي الذي يواجهني
أرتب أفكاري عند التفكير في الموقف الضاغط
علي نفسياً

أمتنع عن االكل والشرب في حالة وجود مشكلة ما
أفكر في إيذاء نفسي عندما احصل على درجات
منخفضة

23

أشعر بالعجز والضيق عندا تواجهني أي صعوبات

24

أسعى بجد حتى أجد حل ألي مشكلة تواجهني

25

أنظر الى جوانب الضعف وأحاول تقويتها

26

أقف صامتاً أمام أي موقف ضاغط أتعرض له
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25
28
29
30

أفضل النوم لفترة طويلة عندما تواجهني أي
صعوبات

أتوضأ وأصلي عندما أكون متوت اًر نفسياً
أنا غير قادر على تنظيم الوقت

أمارس بعض االنشطة الرياضية عندما
أتعرض لموقف ضاغط

31

أحاول تنمية قدراتي حتى أوجه المشكلة بثقة

32

ال أعرف كيف أدرس

33

أعاني من كثرة الشجار مع اخوتي واصدقائي

34

ال يهتم والداي بدراستي

35

أخاف من المعلم

36

أعاني من األرق

35

مصروفي اليومي ال يكفيني

البعد االجتماعي
الرقم

العبارة

1

أقترح الحلول الواقععية لمواجهة المواقف المحيطة

2

أقوم بالبكاء عندما أتعرض الي مشكلة داخل الجامعة

3

أطلب المساعدة من أسرتي في حل مشاكلي

4

أعرض مشكلتي على مدرس الفصل الفصل حتى أجد
لها حالً
108

دائماً غالباً أحياناً

ناد ارً

أبداً

5
6
5
8
9

أبحث عن أي شخص تعرض لمشكلة مثل مشكلتي
لكي أتعلم حلها

أفكر في الهروب من المكان الذي تواجهني فيه
مشكالتي

أضع في االعتبار ان الحياة مليئة بالمشاكل المشابهة
لمشكلتي

أفضل االبتعاد عن المنزل عندما أفعل شئ خطأ
أصرخ في وجه أي شخص يواجهني عندما أتعرض
لمشكلة ما

10

أشعر باالضيق عند ركوبي وسائل النقل المختلفة

11

هنالك مواقف ال أستطيع أن اكون فيها على طبيعتي

12

أشعر أنني ال أسنطيع أن أثبت وجهة نظري الشخصية

13

أشعر بالضيق بسبب أنانية زمالئي في الجامعة

14

أعاني من قلة االصدقاء في الجامعة

15
16

أشعر بالخوف والضغط في الجامعة  ،خوفا من عدم
تمكني من العودة الى المنزل
أشعر بالغضب والضيق بسبب تعرضي الزمالئي داخل
الجامعة

15

أشعر بالضيق والضغط عند التعامل مع الجنس االخر

18

أشعر بأنني عديم االهمية

19

أتأثر بمشاكل اآلحرين من حولي

20

ألجأ الى الكذب لمحاولة التوافق مع مشاكلي

21

مدير الجامعة ال يمنحني التقدير الذي استحقه

22
23

ال أجد تعاوناً كافيا من أصدقائي

المعلم ال يمنحني الدرجة الكافية التي استحقها

24

ال أجد اهتمام من االخرين

25

توجهي السياسي يسبب لي مشكلة
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مقياس السلوك العدواني
يحدث

الرقم

العبارة

1

أصرخ وأصيح بصوت مرتفع مع االخرين

2

أبكي وأغضب

3

أسئ أصدقائي

باستمرار
البعد اللفظي

4

ال أجد من أستطيع التحدث معه في آرائي
ومشاكلي الخاصة

5

أنبذ اآلخرين

6

أشتتم ,العن زمالئي بدون مبرر

5

أخالف زمالئي وعدم مشارمتهم

8

أمزح بعنف مع زمالئي

9

أخرب ممتالك الجامعة البسط االسباب

10

أجبر زمالئي على فعل االشياء

11

اعطي أصدقائي أوامر بشكل تنمري

12

أتعمد االهانة وأكررها

13

أذكر زميلي بأخطاء ماضية باستمرار

14

عنيد ال يمكن اقناعي

15

إدارة الجامعة أعطتني تنبيه لسؤ ألفاظي

16

كثير من التذمر إذا فشلت في أداء مهمة معينة

15

أنعت زمالئي بسماء معينة

18

أرفض االنصياع الوامر الجامعة

البعد الجسدي
111

أحيانا

ال يحدث

الرقم

يحدث

العبارة

باستمرار
البعد الجسدي

1

أدفع أو أخمش أو أقرص اآلخرين

2

أشد شعر اآلخرين أو آذانهم

3

أرفس او اضرب االخرين

4

أحاول خنق االخرين

5

استعمل اشياء حادة مثل السكين ضد االخرين

6

ارمي االشياء على االخرين

5

امزق او اشد او امضغ مالبس االخرين

8

أضرب االشياء بقدمي

9

اسبب االذى لالخرين بطريقة غير مباشرة

10

أشعر بالملل واالجهاد في كثير من االحيان

11

اجد صعوبة كبيرة في ان اركز ذهني في عمل معين

12

ابصق على االخرين

13

ارمي بنفسي على االرض

14

اتحدى واستنعرض العضالت

15

اضع دبوس في يدي الطعن زمالئي دون علمهم

16

اضائق االخرين عند الدخول والخروج من القاعة

15

استعمل االالات الحادة كالمقص والموس اليذاء االخرين

18

أتعاتمل بخشونة مفرطة مع االخرين

19

اكسر االشياء عند الغضب

20

امزق الدفاتر والكتب وممتلكات زمالئي عند الغضب

21

أشعر بسعادة عندما أضرب أصدقائي

البعد النفسي
112

أحياناً

ال يحدث

الرقم

يحدث

العبارة

باستمرار

1

أبغض االخرين

2

أشعر بأنني غير قادر على االنتماء لجماعة ما

3

أشعر بانني ال يوجد لي صديق يهتم بمشاكلي

4

أضرب واغلق االوباب بعنف

5

امزق مجالت وقصص االخرين

6

اشعر بانني دائما وحيدا

5

يصعب لي تكوين صداقات

8

ال يوجد في حياتي حتى االن شخص استطيع االنتماء

9

ناد ار ما اشعر بالحب من جانب المحيطين بي

10

اشعر ان االخرين يجتنبونني

11

كثير ما استغرق في احالم اليقظة

12

اشعر باني ال استطيع اصارح شخصا بكل ما يدور في

13

اعتقد ان الحب الصادق قد اصبح عملة نادرة

14

أشعر ان حياتي الحالية غير ذات قيمة او هدف

15

أشعر بالعزلة عمن حولي رغم وجودي بينهم

16

أخرب ممتلكاتي

15

أبصق على االخرين

18

اكسر الشبابيك واالبواب

19

استقبل ايام العطلة بملل شديد

اليه

ذهني

الملحق رقم ()2
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أحياناً

ال

يحدث

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة الرباط الوطني
مقياس بحث لنيل درجة الماجستير في علم النفس الجنائي
بعنوان الضغوط النفسية وعالقتها بالسلوك العدواني
عند ملء االستمارة يجب مراعاة التالي :
 -1ضع عالمة (√) أو ( × ) أمام االجابة التي تراها مناسبة
 -2الرجاء االجابة على جميع االسئلة .
البيانات االولية :
النوع :

أنثى

ذكر

المستوى االقتصادي  :عالي
مكان السكن :

الفصل الدراسي  :أولى
اإلقامة الحالية  :مع االبوين
المشاكل االسرية :

متوسط

مدينة

كثيرة

متدني

قرية
ثالثة

ثانية
األم فقط
بسيطة

األب فقط
ال توجد

مقياس الضغوط النفسية
114

رابعة
ال يوجد

العبارة

الرقم

البعد النفسي
1
2

أشعر أن حدثا مزعجاً ينتظرني

مزاجي متقلب

3

أخاف من االمراض غير قابلة للشفاء

4

أؤجل عمل اليوم الى الغد

5

أشعر بأنني غريب عن الناس

6
5
8
9

عندما تواجهني مشكلة ألجأ الى التفكير بالنتائج

االيجابية

أحاول أن أكتب عن الضغط النفسي الذي يواجهني
أرتب أفكاري عند التفكير في الموقف الضاغط

علي نفسياً

أفضل النوم لفترة طويلة عندما تواجهني أي

صعوبات

10
11

أتوضأ وأصلي عندما أكون متوت اًر نفسياً
أنا غير قادر على تنظيم الوقت

12

أحاول تنمية قدراتي حتى أوجه المشكلة بثقة

13

مصروفي اليومي ال يكفيني

115

دائماً

غالباً

أحياناً

ناد ارً

أبداً

البعد االجتماعي
الرقم

العبارة

-1

أقترح الحلول الواقعية لمواجهة المواقف المحيطة

2

أطلب المساعدة من أسرتي في حل مشاكلي

3

أعرض مشكلتي على مدرس الفصل حتى أجد لها حالً

4

أفضل االبتعاد عن المنزل عندما أفعل شئ خطأ

5

أصرخ في وجه أي شخص يواجهني عندما أتعرض
لمشكلة ما

6

أشعر بالضيق عند ركوبي وسائل النقل المختلفة

5

هنالك مواقف ال أستطيع أن اكون فيها على طبيعتي

8

أشعر أنني ال أستطيع أن أثبت وجهة نظري الشخصية

9

أشعر بالضيق بسبب أنانية زمالئي في الجامعة

10

أعاني من قلة االصدقاء في الجامعة

11

أتأثر بمشاكل اآلحرين من حولي

12

ألجأ الى الكذب لمحاولة التوافق مع مشاكلي

13

االستاذ ال يمنحني الدرجة الكافية التي استحقها

116

دائماً غالباً أحياناً

ناد ارً

أبداً

مقياس السلوك العدواني
يحدث

الرقم

العبارة

1

أرفع صوتي في وجه االخرين

2

أسئ أصدقائي

3

ينفر االخرين من مشاركتي في آرائي ومشاكلي

4

أشتتم ,العن زمالئي

باستمرار
البعد اللفظي

5

أخالف زمالئي وعدم مشاركتهم في آرائهم
بصروة عنيفة

6

أمزح بعنف مع زمالئي

5

أتنمر على من هم أحسن مني

8

أهين أصدقائي عن قصد

9

أذكر زميلي بأخطاء ماضية

10

أشعر بانني عنيد وال يمكن اقناعي

11

أتذمر حينما أفشل في أداء مهمة معينة

12

أنعت زمالئي بأسماء ال يحبونها

13

أخالف أوامر الجامعة عن قصد

البعد الجسدي
117

أحيانا

ال يحدث

يحدث

الرقم

العبارة

1

استخدم العنف مع االخرين

2

أحاول خنق االخرين

3

باستمرار

استعمل اشياء حادة مثل السكين والمقص ضد
االخرين

4

ارمي االشياء على االخرين

5

أضرب االشياء بقدمي

6

أشعر بالملل واالجهاد

5

اجد صعوبة كبيرة في ان اركز ذهني في عمل معين

8

ابصق على االخرين

9

اضع دبوس في يدي الطعن زمالئي دون علمهم

10

اضايق االخرين عند الدخول والخروج من القاعة

11

أحاول ايذاء االخرين

12

أتعامل بخشونة مفرطة مع االخرين

13

اكسر االشياء عند الغضب

البعد النفسي
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أحياناً

ال يحدث

يحدث

الرقم

العبارة

1

أبغض االخرين

2

أشعر بأنني غير قادر على االنتماء لجماعة ما

3

أشعر بانني ال يوجد لي صديق يهتم بمشاكلي

4

أضرب واغلق االبواب بعنف

5

اشعر بانني وحيدا

6

يصعب لي تكوين صداقات

5

اشعر ان االخرين يتجنبونني

8

باستمرار

اشعر باني ال استطيع اصارح شخصا بكل ما يدور في
ذهني

9

اعتقد ان الحب الصادق قد اصبح عملة نادرة

10

أشعر ان حياتي الحالية غير ذات قيمة او هدف

11

أشعر بالعزلة عمن حولي رغم وجودي بينهم

12

أخرب ممتلكاتي

13

استقبل ايام العطلة بملل شديد

مقياس السلوك العدواني

119

أحياناً

ال يحدث

يحدث

الرقم

العبارة

1

أرفع صوتي في وجه االخرين

2

أسئ أصدقائي

3

ينفر االخرين من مشاركتي في آرائي ومشاكلي

4

أشتتم ,العن زمالئي

باستمرار
البعد اللفظي

5

أخالف زمالئي وعدم مشاركتهم في آرائهم
بصروة عنيفة

6

أمزح بعنف مع زمالئي

5

أتنمر على من هم أحسن مني

8

أهين أصدقائي عن قصد

9

أذكر زميلي بأخطاء ماضية

10

أشعر بانني عنيد وال يمكن اقناعي

11

أتذمر حينما أفشل في أداء مهمة معينة

12

أنعت زمالئي بأسماء ال يحبونها

13

أخالف أوامر الجامعة عن قصد

البعد الجسدي

120

أحيانا

ال يحدث

الرقم

يحدث

العبارة

باستمرار

1

استخدم العنف مع االخرين

2

أحاول خنق االخرين

3

استعمل اشياء حادة مثل السكين والمقص ضد

4

ارمي االشياء على االخرين

5

أضرب االشياء بقدمي

6

أشعر بالملل واالجهاد

5

اجد صعوبة كبيرة في ان اركز ذهني في عمل معين

8

ابصق على االخرين

9

اضع دبوس في يدي الطعن زمالئي دون علمهم

10

اضايق االخرين عند الدخول والخروج من القاعة

11

أحاول ايذاء االخرين

12

أتعامل بخشونة مفرطة مع االخرين

13

اكسر االشياء عند الغضب

االخرين

البعد النفسي

121

أحياناً

ال يحدث

الرقم

يحدث

العبارة

باستمرار

1

أبغض االخرين

2

أشعر بأنني غير قادر على االنتماء لجماعة ما

3

أشعر بانني ال يوجد لي صديق يهتم بمشاكلي

4

أضرب واغلق االبواب بعنف

5

اشعر بانني وحيدا

6

يصعب لي تكوين صداقات

5

اشعر ان االخرين يتجنبونني

8

اشعر باني ال استطيع اصارح شخصا بكل ما يدور في

9

اعتقد ان الحب الصادق قد اصبح عملة نادرة

10

أشعر ان حياتي الحالية غير ذات قيمة او هدف

11

أشعر بالعزلة عمن حولي رغم وجودي بينهم

12

أخرب ممتلكاتي

13

استقبل ايام العطلة بملل شديد

ذهني

مقياس السلوك العدواني
122

أحياناً

ال يحدث

الرقم

يحدث

العبارة

باستمرار
البعد اللفظي

1

أرفع صوتي في وجه االخرين

2

أسئ أصدقائي

3

ينفر االخرين من مشاركتي في آرائي ومشاكلي

4

أشتتم ,العن زمالئي

5

أخالف زمالئي وعدم مشاركتهم في آرائهم
بصروة عنيفة

6

أمزح بعنف مع زمالئي

5

أتنمر على من هم أحسن مني

8

أهين أصدقائي عن قصد

9

أذكر زميلي بأخطاء ماضية

10

أشعر بانني عنيد وال يمكن اقناعي

11

أتذمر حينما أفشل في أداء مهمة معينة

12

أنعت زمالئي بأسماء ال يحبونها

13

أخالف أوامر الجامعة عن قصد

البعد الجسدي

123

أحيانا

ال يحدث

الرقم

يحدث

العبارة

باستمرار

1

استخدم العنف مع االخرين

2

أحاول خنق االخرين

3

استعمل اشياء حادة مثل السكين والمقص ضد

4

ارمي االشياء على االخرين

5

أضرب االشياء بقدمي

6

أشعر بالملل واالجهاد

5

اجد صعوبة كبيرة في ان اركز ذهني في عمل معين

8

ابصق على االخرين

9

اضع دبوس في يدي الطعن زمالئي دون علمهم

10

اضايق االخرين عند الدخول والخروج من القاعة

11

أحاول ايذاء االخرين

12

أتعامل بخشونة مفرطة مع االخرين

13

اكسر االشياء عند الغضب

االخرين

البعد النفسي

124

أحياناً

ال يحدث

الرقم

يحدث

العبارة

باستمرار

1

أبغض االخرين

2

أشعر بأنني غير قادر على االنتماء لجماعة ما

3

أشعر بانني ال يوجد لي صديق يهتم بمشاكلي

4

أضرب واغلق االبواب بعنف

5

اشعر بانني وحيدا

6

يصعب لي تكوين صداقات

5

اشعر ان االخرين يتجنبونني

8

اشعر باني ال استطيع اصارح شخصا بكل ما يدور في

9

اعتقد ان الحب الصادق قد اصبح عملة نادرة

10

أشعر ان حياتي الحالية غير ذات قيمة او هدف

11

أشعر بالعزلة عمن حولي رغم وجودي بينهم

12

أخرب ممتلكاتي

13

استقبل ايام العطلة بملل شديد

ذهني

الملحق رقم ()3
125

أحياناً

ال يحدث

أسماء المحكمين
الجامعة

االسم

التخصص

1

د .عادل محمد عبد الرحيم

جامعة الرباط الوطني

قسم علم النفس

2

د .أحمد حامد أبو سن

جامعة الرباط الوطني

قسم علم النفس

3

د.نصر الدين أحمد إدريس

جامعة أفريقيا العالمية

قسم علم النفس

4

د .محمد صالح عوض

جامعة أفريقيا العالمية

قسم علم النفس

5

د .أماني عبدهلل علي

جامعة الرباط الوطني

قسم علم النفس
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