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 مقدمة:
العدواين يسبب مشكالت كثرية على املستوي الفردي بل ومستوي اجلماعة أيضاً، حيث  أصبح السلوك

وميثل العدوان بشكل أو أبخر يتجه به الفرد معتمداً أو قاصداً ضد األخرين أو حيت ضد اجملتمع ككل، 
ئ اللفظية والبدنية واالنفعاالت اليت تسئ إىل الفرد إساءات اجتماعية، وقد تتنوع و العديد من املسا

اإلساءة كاإلساءة املادية كاإلحلاق الضرر ابملمتلكات العامة ووسائل املواصالت واألبنية املدرسية 
اصة أبفراد أخرين، والتفنن يف انتهاك القوانني وقيم وتقاليد ومتعلقاهتا واحلدائق العامة أو املمتلكات اخل

السلوك العدواين وخاصة بني املراهقني ويستمر حيت سن الرشد وينتج عن ذلك أضرار اجملتمع، ويزداد 
 جسيمة ألنفسهم وأسرهم واجملتمع.

 السلوك العدواين مؤشر هام للسلوك اإلجرامي وبعد ذلك ينتج عنها مشكالت أخري مثل 
اإلدمان والشخصية العدوانية اليت حتتاج الكثري من التكاليف املادية للعالج مما حيتاج إيل التدخل املبكر 

 للوقاية من هذا السلوك.
وخاصة يف مرحلة املراهقة  -إن السلوك العدواين ميثل مشكلة من أهم املشكالت االجتماعية 

، وغالبًا ما يصطدم بسلطة الكبار مما يؤدي إاثرة حيث يسعي املراهق إىل إثبات ذاته وأتكيد استقالليته
السلوك العدواين عنده، يعترب العدوان من املوضوعات اهلامة اليت حظيت جبل اهتمام علماء النفس 
ودراساهتم العديدة، ومرد ذلك إىل ظهور أشكال عديدة للسلوك العدواين اليت يقوم هبا الفرد ألسباب 

مرسي" أبن اإلنسان ال يعتدي على نفسه أو على غريه ظلمًا أو  لماخمتلفة ومتباينة، حيث يقول" ك
بطريقة عشوائية، بل يعتدي ألسباب كثرية، فالعدوان كأي سلوك أيتيه اإلنسان يرجع إىل أسباب بعضها 

وبعضها إجتماعي يرجع إىل ظروف نشأته وتكوينه  -يرجع إىل تكوين اإلنسان اجلسمي والنفسي -ذايت
إبراهيم  لزل واملدرسة، وبعضها يرجع إىل ظروف املوقف الذي يرتكب فيه العدوان. )كماوتربيته يف املن

 (5891:84مرسي، 
ومن أهم املشكالت اليت يتعرض هلا املراهق يف حياته اليومية هي عالقة املراهق ابلراشدين وعلى  

نية املراهق األويل إال وجه اخلصوص األابء، وكذلك مكافحته التدرجيية للتحرر واالستقالل، وتلك هي أم
ل والتدخل يف شئونه اخلاصة ابء الذين يطلبون منه تبعيه الطفأن املراهق يواجه املرة تلو األخري بتعنت األ

فاملنزل الصاحل يتعرف على اجتاهات املراهق وحاجته لالستقالل  صبح املنزل كقسم الشرطة وبناء عليهفي
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ات والتخطيط للمستقبل، فأحسن سياسة تتبع مع املراهق هي فيشجعه على حتمل املسئولية واختاذ القرار 
سياسة احرتام رغبته يف التحرر واالستقالل، دون إمهال رعايته وتوجيهه مما يساعد املراهق على النمو 

 (:10-108: 4::1والنضج واالتزان ) مصطفي فهمي، 
ين على الذات وعلى وتتميز مرحلة املراهقة الباكرة وهم الفئة موضوع هذا البحث ابلعدوا 

األخرين وعلى املمتلكات، ودراسة خصائص عملية النمو يف مرحلة املراهقة متثل أمهية كربي 
للمتخصصني يف التعامل مع أفراد هذه املرحلة مثل املدرسني واالخصائني بل وأابء املراهقني حيت 

 يستطيعوا تنشئتهم التنشئة االجتماعية السليمة.
ح أمهية إعداد مقياس للسلوك العدواين يف مرحلة املراهقة الباكرة وهم وبناء علي ما سبق يتض 

 طالب املرحلة اإلعدادية يتمتع خبصائص سيكومرتية من الصدق والثبات.
 -مشكلة الدراسة:

ن املالحظ يف عصران احلاضر أن سلوك املراهق العدواين أصبح قضية رئيسية تقلق األابء م
جملتمع، وهي مشكلة اجتماعية خطرية، فكل جيل يظهر سلوكا أسوء من واملعلمون والشرطة واحلكومة وا

اجليل السابق ويف العهود املاضية زاد إعداد املراهقني الذي يظهرون هذا السلوك يف سنوات املراهقة ورغم 
عدم توفر اإلحصاءات اليت تعرب عن تقدير معدالهتا بدقة بني املراهقني يف اجملتمع املصري، والدراسات 

سابقة تشري أن السلوك العدواين لدي املراهقني سلوك يستحق الدراسة ملساعدة املراهق على حتقيق ال
 التوافق النفسي مع ذاته ومع األخرين.

 ن مشكلة الدراسة احلالية يف حماولة اإلجابة على السؤال الرئيس التايل:ومن مث تكم 
ي طالب املرحلة اإلعدادية انبع من بيئتنا هل ميكن إعداد مقياس للسلوك العدواين متعدد األبعاد لد

 العربية ومالئم لثقافتنا يتمتع خبصائص سيكومرتية؟
 أهداف الدراسة: 

 :هتدف الدراسة احلالية إيل 
 .إعداد مقياس السلوك العدواين لدي طالب املرحلة اإلعدادية متعدد األبعاد 

 ه.التعرف على اخلصائص السيكومرتية للمقياس من حيث صدقه وثبات 
 أهمية الدراسة:

ف عن اخلصائص السيكومرتية شكجلانب اليت تتصدي لدراسته وهو الدد أمهية الدراسة احلالية يف احت
ملقياس السلوك العدواين لدي عينة من املراهقني يف املرحلة اإلعدادية ويتحدد هذا من خالل جانبيني 

 أحدمها نظري واألخر تطبيقي ويتضح ذلك فيما يلي:
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 نظرية:األهمية ال 
( اليت متثل فئة طالب املدارس 11912ترجع أمهية الدراسة احلالية أهنا تتناول املرحلة العمرية من سن )

الذات حملاكاة الغري للظهور واثبات  ماإلعدادية وهي مرحلة انتقالية من الطفولة إىل بداية املراهقة وحماولته
 العدواين لتحقيق ذلك. وقد يلجأ الطالب إيل السلوك

 همية الطبييقية:األ 
 الدراسة احلالية إىل إعداد مقياس تتوفر له جوانب الصالحية وميكن استخدامه يف  فهتد

 الربانمج اإلرشادي لتخفض حدة السلوك العدواين لدي املراهقني يف املرحلة اإلعدادية.
 الميذ استخدام املقياس مستقبال كأداة ميكن االستفادة منها يف تعديل السلوك العدواين لدي ت

 املرحلة اإلعدادية.

  ميكن أن توفر هذه الدراسة البياانت واملعلومات اليت ال غين عنها يف إعداد املقياس الذي
 يهدف إىل توفري الرعاية االجتماعية والنفسية للمراهقني يف مرحلة التعليم األعدادي.

 -مصبلحات الدراسة:

 وتتحدد فيما يلي:
  السلوك العدواينaggressive behavior: 

 تعددت أراء الباحثني حول تعريفات السلوك العدواين ومنها على سيبل املثال:
( أبنه يتضمن احتكاك قوي الفرد مع فرد أخر قد 11: 2002عرف مين طلعت رشاد ) ت

يكون جسمانيا يشمل نشاطات تدمريية مثل ) الضرب، العض، اخلربشة( أو لفظيا يشمل السب 
التهديد للغري وأكثر الطرق تعبريا عن السلوك العدواين هو االعتداء  والصياح ابأللفاظ البذيئة أو

 اجلسماين على األخرين.
ة، ويعرب و ا(" أبنه الشعور الداخلي ابلغضب واالستياء والعد13: 0::1ويعرفه ممدوح سالمة ) 

ل، كما ئ من هذا القبيإيقاع األذي وإحلاق الضرر، أو ش عنها ظاهراي يف صورة فعل أو سلوك يقصد به
يوجه أحيااًن إىل الذات ويظهر يف شكل عدوان لفظي أو بدين، كما يتخذ صورة التدمري أو إتالف 

 األشياء.
(" أبنه السلوك الظاهر واملالحظ 115: 1:88كما يعرفه حسن عبد الفتاح الفنجري )  

ن اإلحباط الذي الذي يهدف إىل إحلاق الضرر واألذي ابألخر أو الذات، ويعترب هذا السلوك تعويضاً ع
 يعانيه املعتدي.
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(" أبنه سلوك لفظي أو بدين مباشر أو غري مباشر، وميكن 32: 1:88وتعرفه هدي قناوي ) 
مالحظته وقياسه، ويؤدي إىل إحلاق الضرر أو األذي ابألخرين أو النفس، وتري أن اإلحباط يؤدي إىل 

 تدعيم هذا العدوان.
(" أبنه االستجابة اليت تعقب اإلحباط، ويراد به 35:: 1:80كما يعرفه فؤاد البهي السيد ) 

 إحلاق األذي بفرد أخر، أو حيت ابلفرد نفسه.
(" أبنه السلوك اهلجومي املنطوي على اإلكراه 8: 2005)ويعرفه حممد عبد اجلواد منسي  

 اجلانب ابألخرين، ابلفعل أو الكالم، وميكن أن يعينواإليذاء والذي يؤدي إيل احلاق االذي أو الدمار 
 السليب منه إحلاق األذي ابلذات".

يب، وقد يكون عدواانً بدنياً ضرر والتخر " أبنه سلوك يهدف إىل إحلاق الcraigويعرف " كريج  
 (cragi: 1983,p.267أو عدواانً لفظياً مباشراً أو غري مباشر" )

األشخاص " أبنه هو اعتداء بدين أو لفظي موجه حنو bee Helenكما يعرفه" يب هيلني  
 (helem bee 1983, p.412) واألشياء بغرض اإليذاء والضرر هلم". 

" أبنه سلوك ينجم عنه األذي والضرر الشخصي أو تدمري ممتلكاته banduraويعرفه " ابندروا  
( .bandura: 1973, p.8.) 

" أبنه غزيرة املقاتلة حيث يكون الغضب هو االنفعال "mc dougalكما يعرفه مكدوجال  
 (kaufman: 1970, p.190ذي يعرب عن هذه الغزيزة". )ال

وبناء على ما سبق ميكن تعريف ) السلوك العدواين( إجرائيًا وفقًا للمقياس الذي يستخدم يف  
الدراسة على النحو التايل أبنه" هو السلوك الظاهري الذي ميكن مالحظته وقياسه يقوم به املراهق بقصد 

أو املمتلكات أو الذات، وهو عكس قوانني السلوك املقبول إجتماعياً، وبناءاً إيذاء الغري أو األضرار هبم 
حنو الذات. البعد الثاين: العدوان حنو األخرين. عليه يتضمن املقياس األبعاد التالية البعد األول: العدوان 

ذه الدراسة عن البعد الثالث: العدوان حنو املمتلكات، ويتم التعرف على السلوك العدواين إجرائيًا يف ه
القياس املستخدم يف  ءهطريق الدرجة املرتفعة اليت حيصل عليها املراهق يف األبعاد والدرجة الكلية ألدا

 الدراسة ومقياس السلوك العدواين للمراهقني يف املرحلة اإلعدادية".
  طالب املرحلة اإلعداديةmiddle school students: 
 من بداية البلوغ إيل بداية النضجلة إىل مرحلة الرشد، وتبدأ عرف أبهنا مرحلة انتقالية من الطفو ت

تعرتيها جمموعة من التغريات املتداخلة نفسيا وانفعاليا واجتماعيا وجسمانيا وفسيولوجيا وجنسيا وعقليا 
مبا جيعل من هذه املرحلة طفرة يف منو املراهق، وتعرتيها عديد من األزمات واالحباطات والشعور 

العتداد ابلنفس، تتأثر مبراحل النمو السابقة للمراهق، وتؤثر بدورها يف تكوين املراهق قالل واتابالس
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املراهقة وحدة متكاملة مع ما قبلها وما بعدها من مراحل النمو إال وسلوكه يف املراحل التاليه له، فمرحلة 
ية تقابل املراحل أن بعض الدراسني يقسموهنا تقسيمًا اصطناعيًا بقصد الدراسة إىل ثالث مراحل فرع

 التعليمية املتتالية:
 ( سنة، وتقابل املرحلة اإلعدادية.15-12مرحلة املراهقة الباكرة من سن ) 
 ( سنة، وتقابل املرحلة الثانوية.13-14مرحلة املراهقة الوسطي من سن ) 

 ( سنة، وتقابل املرحلة اجلامعية.21-18مرحلة املراهقة املتأخرة من سن ) 

( سنة وتقابل مرحلة املراهقة الباكرة 11-12لدراسة تتبين املرحلة العمرية من )والباحث يف هذه ا
 وهم طالب املرحلة اإلعدادية.

 دراسات سابقة:
من خالل الدراسة يف هذا املوضوع وجدت الباحثة عددًا من الدراسات السابقة اليت استخدمت 

عرض الباحثة تلك الدراسات العربية مقاييس السلوك العدواين لدي طالب املرحلة اإلعدادية، وسوف ت
واألجنبية السابقة حسب تسلسلها الزمين من القدمي إىل احلديث ألمهية هذا العرض املوجز يف حتديد 

 متغريات أداء البحث احلايل ويتضح من ذلك فيما يلي:
 ( هدفت5::1عالء جابر السيد عبود ) عن العالقة بني العدوان وبعض أساليب  للكشف

كما يدركها األبناء الصف الثاين اإلعدادي مبدارس اإلدارة الجتماعية لألابء واألمهات  التنشئة ا
( من 240( طالب وطالبة بواقع )530التعليمية ابحمللة الكربي، وتكونت عينة الدراسة من )

( من مدارس :11( من مدارس البنني فقط و )112( من اإلانث منهم )220الذكور و )
( من الريف ويقيمون به و 243ن مدارس مشرتكة من اجلنسني و )( م:21البنات فقط و )

الدراسة مقياس السلوك العدواين ) ( من احلضر ويقيمون به، واستخدام الباحث يف 211)
إعداد: مدحية منصور سليم( ومقياس أساليب التنشئة االجتماعية كما يدركها األبناء ) إعداد: 

االجتماعي االقتصادي ) إعداد: عبد السالم عبد الغفار اهلامي عبد العزيز( واستمارة املستوي 
وإبراهيم قشقوش(، وأسفرت نتائج الدراسة إيل وجود عالقة ارتباطية سالبة بني أساليب التنشئة 

 االجتماعية كما يدركها األبناء واملراهقون سواء يف الريف أو احلضر وسلوكهم العدواين.
 (هدفت إيل حتديد8::1مي حسن الغرابوي )  أساليب املعاملة الوالدية اليت تؤدي إىل زايدة

والكشف عن طبيعة الفروق بني اجلنسني  عند األبناء وتلك تعمل على ختفيفهالسلوك العدواين 
يف العدوانية، وكذلك دراسة كال من أساليب املعاملة الوالدية والعدوانية ابختالف املستوايت 

( تلميذ وتلميذة ابملرحلة 511ة الدراسة من )ة لألسرة، وتكونت عينياالجتماعية والثقاف
اإلعدادية مبحافظة اجليزة، واستخدمت الباحثة يف هذه الدراسة مقياس أراء األبناء يف معاملة 
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الوالدين، ومقياس العدوانية واستمارة املستوي االجتماعي الثقايف، وتوصلت نتائج الدراسة إيل 
ية وعالقتها ابلعدوانية لدي األبناء من اجلنسني يف وجود عالقة إرتباطية بني املعاملة الوالد

 سنة. 14-11املرحلة العمرية 

 جودبورج,kolbeins E(2001 هدفت للكشف عن أتثري بيئة األسرة على دوافع املراهقني )
لرؤية الربامج العنيفة وغري العنيفة يف التلفزيون، وأتثري رؤية الربامج العنيفة على سلوكهم العدواين 

( من :10( من املراهقني منهم )435ح، وتكونت عينة الدراسة من كلية قوامها )واجلان
سنة( مت اختيارهم بشكل  14( إىل )11( من اإلانث ترتاوح أعمارهم من )144الذكور و )

عشوائي من عشر مدارس عامة يف منطقة حضارية منها مخس مدارس من العاصمة ريكفيك 
reykjavik  ة ابيسلندا، واستخدام الباحث يف هذه الدراسة ومخس من الضواحي اجملاور

استبياان لقياس ) السلوك العدواين واجلانح( لدي املراهقني، وأسفرت نتائج الدراسة على أتثري 
بيئة األسرة على رؤية املراهقني إىل برامج العنف يف التليفزيون، كما أظهرت العالقة اإلجيابية بني 

ي واجلانح، حيث يظهر ويعم هذا او تليفزيون وسلوكه العدرؤية املراهق لربامج العنف يف ال
صيده االجتماعي يف التعامل مع زمالئه صبح جزءا من ر السلوك من املنزل إىل املدرسة وي

 واملعلمني.

 ( هدفت للكشف عن الفروق بني اجلنسني وبني امل2004مي حسن محدي ) راحل العمرية
( من املرحلة :22( بواقع )1251الدراسة من )العدواين، وتكونت عينة  املختلفة يف السلوك

( من املرحلة الثانوية ترتاوح أعمارهم من 5:1( من املرحلة االعدادية و )541االبتدائية و )
( عام من مدارس حمافظة اجليزة ومن مستوايت اجتماعية واقتصادية وثقافية 14إىل  8بني )

وك العدواين لدي األبناء من اجلنسني خمتلفة، واستخدم الباحث يف هذه الدراسة مقياس السل
إعداد الباحثة، ومن األساليب اإلحصائية أسلوب معمل االربتاط لبريسون، وأشارت تلك 
الدراسة إىل أن الذكور أكثر عدوانية اإلانث وأن من أهم العوامل اليت تساعد على القيام 

 ابلسلوك العدواين لدي الطالب هي ضعف تقدير الطالب للمسئولية.

 ( 2008ستفيز استفينا )اestefania ريات الوسيطة لألسرة وبيئة ثهدفت إىل الكشف عن التأ
الفصل وخصائص الفرد علي العنف املدرسي املضاد للمجتمع، وتكونت عينة الدراسة من 

ملدارس الثانوية يف ذكور يف ا %53سنة منهم  14 -11( مراهق ترتاوح أعمارهم من :111)
يا، واستخدم الباحث يف هذه الدراسة مقياس العنف املدرسي ومن ا أبسبانمدينة فالينسي

األساليب اإلحصائية برانمج املعادلة اهليكلية، وأسفرت نتائج تلك الدراسة وجود أتثريات 
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وسيطة على سلوك املراهقني العدواين يف املدرسة مثل مستوي التعاطف اإلجيايب للمراهق يف 
 الرمسية والسمعة االجتماعية للمراهق بني الرفاق.األسرة واجتاه الطالب حنو السلطة 

 ( 200دونوفان: )Donovanط العدوان اللفظي والدخل األسري اليل امن. هدفت إىل حت
املنخفض واليت تضر ابملراحل النمائية لألفراد خاصة يف وقت مبكر خالل مرحلة املراهقة، 

للذكور ابملدارس  %4118بنسبة ( من املراهقني واملراهقات 521وتكونت عينة الدراسة من )
 1املتوسطة يف البلدان املنخفضة الدخل، واستخدم الباحث مجع بياانت طولية على مدي 

م جتاه ي لالظلتقييم الذايت للعدوان اللفسنوات ابستخدام تصميم اختبار املسح املتعدد وتقرير ا
واملراهق، وتقرير اجلنوح الذايت  أبنائها املراهقني، كما مت استخدام مقياس االكتئاب رينولد للطفل

واستبيان روزنربج الحرتام الذات، واستبيان تقدير اخلربات االجتماعية واملنقحة، ومت استخدام 
أسلوب حتليل التباين إحصائياً، أثبتت نتائج الدراسة أن العدوان اللفظي واخنفاض الدخل 

 ع عرب سنوات املراهقة املبكرة.األسري املنخفض كأمناط أكثر ضرراً على املراهقني ابجملتم

 ( هدفت إىل التعرف على مدي فاعلية برانمج عالجي 2002مين كامل عبد هللا حممود )
مقرتح لتعديل السلوك العدواين لدي عينة من تالميذ املرحلة اإلعدادية املهنية، وتكونت عينة 

ة اخلليفة واملقطم مبحافظة تلميذ من املدرسة اإلعدادية املهنية ابحللمية إبدار  200الدراسة من 
تلميذ. ممن حصلوا على درجات  50عاماً، مث اختيار  14-1114القاهرة، تراوحت أعمارهم 

مرتفعة يف مقياس السلوك العدواين واستمارة مالحظة السلوك العدواين اخلاصة ابملعلمني 
د. اجملموعة دواألخصائني االجتماعيني، مث مت تقسيمهم إىل أربعة جمموعات متساوية يف الع

 اجملموعة التجريبية الثانية تتلقىالعالج بفنية حل املشكالت االجتماعية.  تتلقى التجريبية األوىل
العالج بفنية التعلم ابلنموذج. واجملموعة التجريبية الثالثة تتلقي العالج بدمج الفنيتني معا أما 

حثة مقياس السلوك العدواين اجملموعة الضابطة ال تتلقي أي نوع من العالج، واستخدمت البا
إعداد معتز سيد عبد هللا وصاحل عبد هللا أبو عباه، واختبار الذكاء املصور إعداد أمحد ذكي 
صاحل، ومقياس املستوي االجتماعي إعداد عبد العزيز الشخص، استمارة مالحظة السلوك 

قابالت احلرة، واستمارة العدواين اخلاصة ابملعلمني واالخصائيني االجتماعيني إعداد الباحثة، امل
دراسة احلالة للمراهقني إعداد أمال عبد السميع ابظه، واختبار رسم األسرة إعداد نرنر وكوفمان 

فاعلية الربانمج العالجي بفنياته الربانمج العالجي إعداد الباحثة، وتوصلت نتائج الدراسة إيل 
 ملرحلة اإلعدادية املهنية.املختلفة يف تعديل السلوك العدواين لدي عينة من تالميذ ا

 ( هدفت إىل تصميم برانمج إرشادي لتخفيف االجتاه 2001عصام حممود حممد اثبت )
كز الشباب وقياس مدي فاعليته، وتكونت عينة ا العدواين لدي املراهقني الذكور من أعضاء مر 
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سيمهم إىل عاما ومت تق 18إيل  14( مراهق من الذكور يف املرحلة العمرية من 10الدراسة من )
جمموعتني ضابطة وجتريبية ومتت جمانسة أفراد العينتني من حيث العمر الزمين، احلالة التعليمية 
وظيفة األابء وعدد أفراد األسرة ومدي العضوية مبراكز الشباب، واستخدام الباحث السلوك 

وتوصلت  العدواين ألعضاء مراكز الشباب إعداد الباحث، والربانمج اإلرشادي إعداد الباحث.
نتائج الدراسة إيل فاعلية الربانمج اإلرشادي الذي يضم أنشطة متنوعة دينية، رايضية، ثقافية 
ابستخدام املناقشة اجلماعية واحملاضرات والندوات وإعداد جمالت احلائط والرحالت الرتفيهية يف 

 تعديل السلوك العدواين لدي املراهقني.

 ( هدفت إيل2005حممد عبد اجلواد منسي ) تعديل السلوك العدواين لدي عينة من املراهقني 
اللقطاء ابملؤسسة اإليوائية ابستخدام برانمج إرشادي للتوجيه النفسي، وتكونت عينة الدراسة 

 14-12طالبًا ممن يدرسون يف املرحلة الثانية للتعليم األساسي يف الفئة العمرية من  12من 
طالب،  4طالب وجمموعة ضابطة عددهم  4عاماً، قسمت إىل جمموعة جتريبية عددها 

واستخدم الباحث مقياس السلوك العدواين إعداد الباحث، واستمارة املالحظة السلوكية إعداد 
لية الربانمج اإلرشادي ابستخدام مهارات حل اعباحث، توصلت نتائج الدراسة إىل فال

 .املراهقني اللقطاءاملشكالت يف تعديل السلوك العدواين لدي عينة من 

 ( هدفت إيل معرفة مدي فاعلية الربانمج العالجي املعريف 2003حامد سليمان علي املغازي )
العدوان اللفظي( جتاه املعلمني يف  -السلوكي يف تعديل اجتاهات الطالب ) العدوان البدين

 14-11طالب وطالبة ترتاوح أعمارهم ما بني  50املرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من 
ضابطة، واستخدم الباحث مقياس  20جتريبية و  20مت تقسيمهم إىل جمموعتني سنة، 

اجتاهات الطالب )العدوان البدي والعدوان اللفظي( جتاه املعلمني إعداد الباحث، ومقياس 
، والربانمج املعريف السلوكي ي لألسرة إعداد عبد العزيز الشخصاملستوي االجتماعي االقتصاد

نتائج الدراسة إىل فاعلية اإلرشاد املعريف السلوكي يف تعديل اجتاهات إعداد الباحث، وتوصلت 
 الطالب اجتاه املعلمني يف املرحلة الثانوية"..

 ( .2003اجنيال، دين وأخرون)et la, dean  بدراسة هدفت إيل اختيار فعالية برانمج إلدارة
طفال واملراهقني، السلوك العدواين لدي الطفل واملراهق، وتكونت الدراسة من عدد من األ

املتوسط واستخدمت مقياس السلوك العدواين، وأسفرت نتائج الدراسة إىل فعالية برانمج إدارة 
 السلوك يف خفض السلوك العدواين لدي الطفل واملراهق.

 ( هدفت إيل فاعلية برانمج يوظف أسلوب العالج الواقعي يف 2001إميان لطفي إبراهيم )
السلوك االنطوائي( لدي الطفل  -وكية ) السلوك العدواينختفيف حدة االضطراابت السل
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( من الصف 4( من الصف الرابع و )4( تالميذ )10الكفيف، وتكونت عينة الدراسة من )
سنة، ومتت جمانسة أفراد العينة يف اجلنس، والعمر  11-:اخلامس ترتاوح أعمارهم ما بني 

سرة وحدة اإلبصار، واستخدمت من الزمين، واملستوي االقتصادي االجتماعي الثقايف لأل
وسلوك االنطواء لألطفال املكفوفني مقياس االضطراابت السلوكية لقياس السلوك العدواين، 

إعداد الباحثة والربانمج اإلرشادي املستخدم ألسلوب العالج ابلواقع إعداد الباحثة ومن 
صلت نتائج الدراسة إىل األساليب اإلحصائية يف تلك الدراسة أسلوب اختبار ويلكوكسون، وتو 

 -فاعلية برانمج العالج ابلواقع يف خفض حدة االضطراابت السلوكية ) السلوك العدواين
 السلوك االنطوائي( لدي الطفل الكفيف يف املرحلة االبتدائية.

 إجراءات الدراسة:
 :منهج الدراسة 

 تتخذ الباحثة املنهج الوصفي السيكومرتي منهجاً للدراسة.
 عينة الدراسة: 

( مراهقًا من طالب املرحلة اإلعدادية املشرتكة من مدارس إدارة كرداسة 140تتكون عينة الدراسة من )
التعليمية مبحافظة اجليزة، ومت اختيارهم بشكل عشوائي لتطبيق املقياس عليهم، ترتاوح أعمارهم الزمنية 

 ( سنة من الصف األول اإلعدادي.12-11)
  ات إعداد املقياس واليت تتحدد يف األيت:سوف تعرض الباحثة فيما يلي خطو 

 أواًل: خطوات إعداد املقياس:
 قامت الباحثة إبتباع اخلطوات األتية يف بناء مقياس السلوك العدواين للمراهقني:

  السلوك الظاهري الذي ميكن حتديد التعريف اإلجرائي للسلوك العدواين يف املقياس أبنه" هو
ق بقصد إيذاء الذات أو الغري أو الضرر هبم أو املمتلكات وهو وقياسه يقوم به املراه مالحظته

عكس قوانني السلوك املقبول اجتماعياً، ويتم التعرف على السلوك العدواين إجرائيًا يف هذه 
الدراسة عن طريق الدرجة املرتفعة اليت حيصل عليها املراهق يف األبعاد والدرجة الكلية ألداة 

 ة وهو مقياس السلوك العدواين للمراهقني يف املرحلة اإلعدادية.القياس املستخدم يف الدراس
 :حتديد أبعاد املقياس 

يف ضوء التعريف اإلجرائي للسلوك العدواين للمراهقني بعد االطالع على ما كتب عن السلوك و 
 العدواين والدراسات السابقة، متكنت الباحثة من حتديد أبعاد املقياس، وهي كما مبني يف اجلدول التايل:
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 (4جدول)
 أبعاد مقياس السلوك العدواين بصورته األولية

 عباراتهعدد  بيان البعد رقم البعد
 20 العدوان حنو الذات البعد األول
 20 و األخرينالعدوان حن البعد الثاين

 20 العدوان حنو املمتلكات البعد الثالث
 وقد مت تعريف كل بعد من األبعاد السابقة تعريفاً إجرائياً يف مقياس السلوك العدواين للمراهقني كما يلي:

 :self toward aggressionالعدوان حنو الذات  -أ
" هو سلوك يقوم به املراهق أو املراهقة إليذاء ذاته وكينونته بصورة معنوية أو مادية كأسلوب من معاقبة 
الذات على قصورها وإخفاقها يف حتقيق األهداف املنشودة وإشباع احلاجات النفسية مثل حتقري شأن 

نية والنقص، وإيذاء اجلسم الذات، التعصب لبعض األفكار اخلاطئة، تعذيب النفس، الشعور ابلدو 
 وإقحامة يف املهالك واملخاطر غري املناسبة لقدرة الشخص" ويتضمن العبارات األتية:

1 ،5 ،3 ،10 ،11 ،14 ،1: ،22 ،24 ،28 ،11 ،15 ،13 ،50 ،51 ،54 ،5: ،42 ،
44 ،48. 
 :aggression towards othersالعدوان حنو األخرين  -ب

 بصورة معنوية أو مادية مثل الضرب والشتيمة." اآلخرينإليذاء  أو املراهقة " هو سلوك يقوم به املراهق
 ،51، 18، 14، 12، :2، 24، 21، 20، 13، 15، 11، 8، 4، 2ويتضمن العبارات األتية: 

55 53 ،40 ،41 ،44 ،4:. 
 :aggression towards propertyالعدوان حنو املمتلكات  -ج

راهق أو املراهقة لتخريب املمتلكات العامة وكذلك " هو ذلك السلوك الذي يقوم به امل
ملصقات على اجلدران، تقطيع جلد كراسي سيارات  وضع املمتلكات اخلاصة مثل الرسوم فوق احلوائط،

 النقل العام والقطارات وغري ذلك من وسائل وأساليب تشويه البيئة".
 ،52، :1، 14، 11، 10، 23، 25، 21، 18، 14، 12، :، 4، 1ويتضمن العبارات األتية: 

54 58 ،41 ،45 ،43 ،40. 
 :صياغة عبارات املقياس 

وقد قامت الباحثة بصياغة العبارات اخلاصة بكل بعد صياغة واضحة بعيدًا عن التعقيد واإلطالة لكي 
عبارة. ومت فحص عبارات  40تتناسب مع مستوي إدراك وفهم الطالب يف املرحلة االعدادية وعددها 
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ب جلنة اإلشراف على الدراسة، وذلك يف ضوء التعريف اإلجرائي للسلوك العدواين املقياس من جان
 للمراهقني واألبعاد اليت يتناوهلا.

 :وصف املقياس 
يهدف املقياس إىل قياس السلوك العدواين اببعاده الثالثة )العدوان حنو الذات، العدوان حنو األخرين، 

لمراهقني من طالب املرحلة اإلعدادية، وقد بلغ إمجايل والعدوان حنو املمتلكات(، والدرجة الكلية ل
 ( عبارة مقسمة على ثالثة أبعاد ابلتساوي.40عبارات املقياس )

 :تعليمات املقياس 
قامت الباحثة بوضع التعليمات املالئمة للمقياس، وقد راعت الباحثة يف تلك التعليمات أن تكون 

املقياس دون إضافة لمفحوص كما دونت يف صحيفة مبسطة وواضحة ومقننة؛ حبيث تعطي التعليمات ل
أو تغيري، وقد مت تكليف املفحوص بوضع عالمة ) ( أما االختيار املناسب لكل عبارة أسفل البدائل 

 التالية، وهي ) حيدث دائماً، حيدث أحياانً، حيدث اندراً(.
 :طريقة إجراء وتصحيح املقياس 

فحوص ابالختبار بني مدرج ثالثي لإلجابة )حيدث ليس هناك وقت حمدد لإلجابة، حيث يقوم امل
" حيدث ، و1ات كما يلي:" حيدث دائماً" =حيدث اندراً( واعطت الدرج -حيدث أحياانً  -دائماً 

لعبارات املوجبة، مث لإلجابة عن عبارات املقياس والعكس صحيح ل 1، و " حيدث اندراً= 2أحياانً" = 
أبعاد املقياس، ومجيع عبارات املقياس للحصول على  درجات كل بعد للحصول على جتمع بعد ذلك

على األبعاد، واملقياس، كلما كان السلوك العدواين الدرجة الكلية، وكلما ارتفعت درجات املفحوص 
 مرتفعاً، والعكس صحيح.

 اثنياً: التحقق من صدق وثبات مقياس السلوك العدواين:
 :خطوات تقنني مقياس السلوك العدواين- 

( فرد من أفراد العينة ومت حساب معامالت 140حثة عمليات تقنني السلوك العدواين على )أجرت البا
 الصدق والثبات ملقياس السلوك العدواين الطرق األتية:

 :صدق املقياس 
 للتحقق من صدق املقياس مت استخدام صدق طريقة املقارنة الطرفية، وصدق االتساق الداخلي.

 :صدق املقارنة الطرفية 
أهم الطرق اليت تستخدم لبيان صدق املقياس وتقوم على حساب داللة الفروق بني متوسطات وهي من 

درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس السلوك العدواين ومتوسطات درجات األفراد ذوي 
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الدرجات املنخفضة على نفس املقياس، وعندما تصبح لتلك الفروق داللة احصائية واضحة فهذا يشري 
إيل صدق املقياس وقام الباحث حبساب الفروق لكل بعد مث قام حبساب الفروق للمقياس ككل كما 

 يلي:
 البعد األول: العدوان حنو الذات:

 (3جدول)
جدول ت لبيان داللة الفروق بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واملرتفعة يف 

 (11البعد األول ) العدوان حنو الذات( )ن=
 مستوي الداللة ت ف ع م العدد أفراد العينة

 0101 1:1135** 211225 2100000 2410000 50 ذوي الدرجات املنخفضة
    5104222 1:13000 50 ذوي الدرجات املرتفعة

احصائيا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات  دالة ( وجود فروق1يتضح من جدول )
د ذوي الدرجات املرتفعة على البعد األول من مقياس السلوك املنخفضة ومتوسطات درجات األفرا

 العدواين.

 
 (4شكل )

يوضح األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واألفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد األول من 
 مقياس السلوك العدواين
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 البعد الثاين: العدوان حنو األخرين:
 (1جدول)

توسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واملرتفعة يف جدول ت لبيان داللة الفروق بني م
 (11البعد الثاين ) العدوان حنو األخرين( ) ن=

 مستوي الداللة ت ف ع م العدد أفراد العينة
 0101 211840** 101511 1121183 2214240 50 ذوي الدرجات املنخفضة

 5103:44 1311400 50 ذوي الدرجات املرتفعة
 ( وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات5دول )يتضح من ج

املنخفضة ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثاين من مقياس السلوك 
 العدواين.

 
 (5شكل )

من  يوضح األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واألفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثاين
 مقياس السلوك العدواين
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 البعد الثالث: العدوان حنو املمتلكات:
 (2جدول)

جدول ت لبيان داللة الفروق بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واملرتفعة يف 
 (11البعد الثالث ) العدوان حنو املمتلكات( ) ن=

 مستوي الداللة ت ف ع م العدد أفراد العينة
 0101 :211:8** 441:30 343410 2013340 50 املنخفضة ذوي الدرجات

 5181555 1313240 50 ذوي الدرجات املرتفعة
( وجود فروق دالة احصائيا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات 4يتضح من جدول )

ك املنخفضة ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثالث من مقياس السلو 
 العدواين.

 
 (3شكل )

يوضح األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واألفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثالث من 
 مقياس السلوك العدواين
ات ة على مقياس السلوك العدواين ودرجإجياد الفروق للدرجات الكلية لألفراد ذوي الدرجات املنخفض

 ملقياس.األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على نفس ا
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 (6جدول )
جدول )ت( لبيان داللة الفروق بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واملرتفعة 

 (11على أبعاد مقياس السلوك العدواين )ن=
 مستوي الداللة ت ف ع م العدد أفراد العينة

 0101 201340** :51184 1104151 3110000 50 ذوي الدرجات املنخفضة
 12154545 11111000 50 املرتفعة ذوي الدرجات

( وجود فروق دالة احصائيا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات 4) يتضح من جدول
 املنخفضة ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس السلوك العدواين.

 

 
 (1شكل )

نخفضة على مقياس السلوك العدواين يوضح الفروق للدرجات الكلية لألفراد ذوي احلاجات امل
 الدرجات املرتفعة على نفس املقياس ذوي ودرجات األفراد

ومن خالل الفروق اليت وتصل إليها الباحث يف كل بعد على حده ويف جمموع درجات األفراد للمقياس  
 ككل يتضح من ذلك تصدق املقياس.

  :صدق االتساق الداخليinternal conistency validity 
إجياد التجانس الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بني درجات األفراد على كل  مت

 عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه.
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 (7جدول)
 (461االتساق الداخلي لعبارات مقياس السلوك العدواين )ن=

 تلكاتالعدوان حنو املم العدوان حنو األخرين العدوان حنو الذات
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 138*. 1 132** 1 .**585 
2 .234** 2 11:. 2 .**581 
1 530**. 1 130*. 1 **1:2. 
5 .424** 5 .144* 5 **411. 
4 .448** 4 .4420** 4 **582. 
4 .553** 4 .425** 4 **44:. 
3 .415** 3 .531** 3 401**. 
8 .411** 8 .430** 8 **441. 
: .41:** : .424** : **432. 

10 .415** 10 .454** 10 .440** 
11 .421** 11 .452** 11 .441** 
12 511**. 12 401** 12 **300 
11 110 11 284** 11 **412 
15 114 15 44:** 15 **412 
14 11: 14 548** 14 **404 
14 405** 14 442** 14 **405 
13 50:** 13 452** 13 **485 
18 412** 18 481** 18 **411 
1: 448** 1: 4:5** 1: **414 
20 513** 20 110** 20 **114 

 (0101(   ** دال عند مستوي داللة )0104* دال عند مستوي داللة )
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(، 0101توي داللة )دالة إحصائيًا عند مس ( أن قيم معامالت االرتباط3) يتضح من جدول
( وسوف يتم حذف العبارات اليت معامل ارتباطها ابلبعد اخلاص هبا غري دال إحصائياً وهي 0104)
( ومل يتم حذف أي 2( يف البعد األول، أما يف البعد الثاين يتم حذف العبارة رقم )11، 15، 14)

مت إجياد التجانس اخلارجي  عبارة. مث 44عبارة يف البعد الثالث وابلتايل تصبح عبارات املقياس 
للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بني درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد والدرجة 

 الكلية للمقياس.
 (8جدول)

 (461معامالت صدق االتساق الداخلي ألبعاد املقياس والدرجة الكلية ن= )
 معامل االرتباط األبعاد

 **14:. العدوان حنو الذات
 **13:. عدوان حنو األخرينال

 **:5:. العدوان حنو املمتلكات
 (0101(   ** دال عند مستوي داللة )0104* دال عند مستوي داللة )

( أن مجيع قيم معامالت صدق االتساق الداخلي ألبعاد املقياس والدرجة 8) تضح من اجلدول
 (.0101الكلية دالة إحصائيا عند مستوي داللة )

 املقياس.وهذا يؤكد صدق 
 :ثبات املقياس 

 وطريقة التجزئة النصفية. كرونباخ،  -مت استخدام طريقة ألفا حلساب ثبات املقياس
  طريقة ألفا كرونباخcronbach alpha: 

ار مسة واحدة تعتمد معادلة ألفا كرونباخ على تباينات أسئلة االختبار، وتشرتط أن تقيس بنود االختب
 امل الثبات لكل بعد على إنفراد.حث حبساب معفقط، ولذلك قام البا
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 (9جدول)
 (461كرونباخ )ن=  -قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا

 قيمة ألفا األبعاد
 01301 العدوان حنو الذات
 013:8 العدوان حنو األخرين

 01835 العدوان حنو املمتلكات
 01:25 الدرجة الكلية

 ا جيعلنا نثق يف ثبات املقياس.أن مجيع معامالت ألفا مرتفعة، مم (:يتضح من جدول )
 :طريقة الطجزئة النصفية 

 (41جدول)
حياول الباحث قياس قيم معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ملقياس السلوك العدواين وهنا 

 لكل بعد بعد تقسيم فقراته لقسمني معامل االرتباط
 (461)ن=

 معامل التجزئة النصفية األبعاد
 ::0.4 العدوان حنو الذات

 01311 العدوان حنو األخرين
 :0180 العدوان خنو املمتلكات

 01:04 الدرجة الكلية
( أن مجيع قيم التجزئة النصفية مرتفعة مما جيعلنا نثق يف ثبات املقياس وهذا يعين 10يتضح من جدول )

 أن املقياس صاحل للتطبيق على عينة الدراسة.
 -األساليب اإلحصائية للمقياس: -1

ت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية يف حتليل البياانت إلعداد وتصميم مقياس السلوك استخدم
 السلوك العدواين لدي املراهقني، والتحقق من صحة أو بطالن فروض الدراسة، وهي:

للتحقق من صدق  coefficient of person correlationمعامل ارتباط  بريسون  -1
 السلوك العدواين للمراهقني. االتساق الداخلي حلساب صدق مقياس

حلساب الثبات بطريقة التجزئة  brown & spearmanبراون  -معامل ارتباط سيربمان -2
 النصفية ملقياس السلوك العدواين للمراهقني.
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حلساب ثبات مقياس السلوك  cronbachs alpha coefficientكرونباخ   -معامل ألفا -1
 العدواين للمراهقني.

 خطوات املقياس: -2
 لباحثة خطوات الدراسة فيما يلي:حددت ا
 .وضع بنود املقياس حتت كل بعد من األبعاد 
 .إختيار عينة عشوائية من الطالب املراهقني ابملرحلة االعدادية 

 .تطبيق املقياس بصورته األولية على عينة الدراسة 

 ب األيل.سابياانت متهيداً إلدخاهلا إىل احلرصد االستجاابت من ال 

  إحصائياً وفقاً لألساليب اإلحصائية احملددة.معاجلة البياانت 

 .كتابة نتائج التحليل اإلحصائي لصدق وثبات املقياس 

  التوصل إيل الصورة الثانية ) الصياغة النهائية( ملقياس السلوك العدواين لدي طالب املرحلة
 اإلعدادية من املراهقني.

 نتائج املقياس: -6
س يتمتع بصدق االتساق الداخلي واملقارنة الطرفية وكذلك الثبات توصلت نتائج الدراسة احلالية إيل مقيا

بطريقي ألفا كروبناخ، والتجزئة النصفية وأظهر ثبات مرتفع وثبات مقبول على طالب املرحلة اإلعدادية 
والبحوث الرتبوية والنفسية اليت تتناول قياس السلوك العدواين لدي طالب ميكن استخدامة يف الدراسات 

اإلعدادية لتقدمي اخلدمات النفسية اإلرشادية والعالجية من أجل حتقيق الصحة النفسية والتوافق املرحلة 
 االجتماعي لديهم.
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 (1ملحق )
 طريقة تصحيح مقياس السلوك العدواين للمراهقني

 م
 العدوان حنو املمتلكات العدوان حنو األخرين العدوان حنو الذات

 ر الدرجةتقدي تقدير الدرجة تقدير الدرجة
 ابداً  أحيانً  دائماً  أبداً  أحيانً  دائماً  أبداً  أحيانً  دائماً 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
5 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
8 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
: 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
10 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
11 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
12 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
11 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
15 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
14 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
14 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
13 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
18 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
1: 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
20 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

 الدرجة الكلية للبعد= الدرجة الكلية للبعد= الكلية للبعد= الدرجة
 الدرجة الكلية على املقياس=
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 (2ملحق)
 " مقياس السلوك العدواين يف صورته النهائية للمراهقني يف املرحلة اإلعدادية"

 إعداد الباحثة/ أمرية عبد احلافظ حممد حسن
 -بيانت أولية:

 

 

 

 -تعليمات املقياس: 
 الطالب/ الطالبة/.................. عزيزي

 حتية طيبة وبعد،،،،،
أمامك جمموعة من العبارات اليت تتعلق ببعض املشكالت اليت تواجه طالب املرحلة اإلعدادية، واليت 
يتفاوت الشعور هبا والتعبري عنها، وأرجو من حضراتكم قراءة كل عبارة بدقة وإبداء الرأي فيها أبمانة 

 وموضوعية.
 فإذا  ( كانت العبارة تنطبق دائماً فضع عالمة.ًحتت خانة دائما ) 
 ( إذا كانت العبارة تنطبق عليك أحياان فضع عالمة.ًحتت خانة أحياان ) 

 ( إذا كانت العبارة تنطبق عليكم اندراً فضع عالمة.ًحتت خانة اندرا ) 

إجاابتك كلها صحيحة طاملا  وأعلم عزيزي الطالب أبنه ال توجد إجابة صحيحة وأخري خاطئة بل تعترب
 أهنا تعرب عنك.
كل بياانتك واستجاابتك على هذه االستمارة حماطة بكامل السرية لذا يرجي منك  -ملحوظة هامة:

 عدم ترك أي بياانت فارغة، واإلجابة عنها جبدية.
 ونشكرك على حسن التعاون معنا،،،

 ندراً  أحيانً  دائماً  العبارات م
    وابً ال غالباً افضل أن أكون مغل 1
إذا ألقي جاري بعض املخلفات القمامة أمام منزيل فإنين أسبه  2

 بشدة
   

استخدم قلمي للكتابة على حائط الصف أو الطاولة اليت أجلس  1
 عليها

   

    أعرب عن غضيب أبن أضرب يدي بعنف على املائدة 5

 االسم:..............................النوع:                  ذكر)    (     أنثي )    (
 ..........................-................... املدرسة:-السن:
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 ندراً  أحيانً  دائماً  العبارات م
    أتعمد ختريب صنابري املياة ابملدرسة 4
    وصراخي عندما أغضب.أرفع صويت  4
    إذا أهانين شخص أو أهان أسريت فإنين أتشاجر معه. 3
    أجلأ إىل كسر اباب حجريت عندما يصعب على فتحه 8
    عندما أغضب أتعمد يف جرح جسمي أبي أداء حاده :

    إذا كان مبقدريت استخدام يدي يف الشجار فإنين ال أتردد يف ذلك 10
    أقوم بتمزيق كتيب وأدوايت املدرسيةعندما أغضب  11
    عندما أغضب قد أتفوه إبلفاظ غري الئقة 12
    أفضل أن أرد اإلساءة إبساءة أكرب منها 11
    عندما أغضب فإنين أحطم أي شيئ يكون أمامي 15
    أرغب يف تناول املكوالت احلريقة بكثرة 14
    أضربه إذا وشي أحد زمالئي عين ألستاذي فإنين 14
    أحطم أدوات زميلي عند الغضب 13
    عندما أشعر ابلتوتر، فإين أقضم أظفاري بشدة حيت تدمر. 18
    إذا داس زميل يل على قدمي أثناء الطابور فإنين أدفعه بقوة :1
    عندما أغضب أمزق مالبس أخويت 20
    عندما أشعر ابلغضب أعض يدي 21
    ايت فإنين أسبهإذا ضايقين أحد أخو  22
    أسعي حنو ختريب األشياء اليت تعجبين وال أستطيع إمتالكها 21
    إذا ضربين أحد والدي، فإنين أمزق مالبسي وأضرب نفسي 25
قذف الفريق للمنافس ابحلجارة واحلصي أثناء إقامة  يف أجد متعه 24

 مبارايت بني فصول املدرسة
   

    عندما يشتد اخلالف بيننا أقوم بتقطيع مالبس زمالئي 24
    أشعر أبمل إذا رأيت دماء تسيل 23
    أشعر بسعادة يف التشاجر مع زمالئي وضرهبم 28
    عندما أستعري كتاب من املكتبة أعيده ممزق :2
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 ندراً  أحيانً  دائماً  العبارات م
    أشعر ابلكراهية حنو نفسي 10
    أضرب من يسيئ إىل ويضايفين من زمالئي 11
    امة يف وسط الطريق ملضايقة املارةعندما أغضب ألقي القم 12
    ينبغي أن أكون قوايً حيت أبطش مبن يكيدون يل  11
    أتعمد رفع صويت أمام والدي 15
    أميل إيل إتالف وتقطيع كراسي املواصالت العامة 14
أحب أن أشرتك يف مناقشات حادة مع الذين خيتلفون معي يف  14

 الرأي
   

    لتيار الكهرابئي أثناء مذاكرة أخوايتأميل إيل قطع ا 13
    أتعمد الوقوف يف عرض الطريق ملضايقة املارة 18
    أشعر مبتعه يف تعذيب احليواانت :1
    أشعر ابلضيق عندما ال أشتم أحداً أو أتشاجر معه 50
أشعر ابلرغبة رغبيت يف إيذاء األخرين عندما أمارس األلعاب  51

 الرايضية
   

    ترب نفسي شخصاً عدوانياً أع 52
    أجد متعة يف رفع صوت الراديو أو التليفاز ملضايقة جرياين 51
    أجد نفسي أعبث أبدوات املدرسة على نوافذ وأبواب منازل جرياين 55
    عندما أكفر يف أحوايل السيئة، فأنين أكره احلياة 54
    املعلم عن الشرحأقوم إبخفاء الطباشري وأدوات السبورة إلعاقة  54
    أحب ختريب األشياء اليت ال تعجبين 53
أميل إيل تقليد مشاهد العنف يف األفالم، رغم ما تسببه يل من  58

 ضرر 
   

    إذا أهانين زميلي فإنين أخفي حقيبته عنه حيت أضايقه :5
أشعر بسعادة عند كتابة عبارات أو رسم صور على احلوائط تغضب  40

 خراجلنس األ
   

    عندما أغضب أقوم إبيذاء نفسي  41
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 ندراً  أحيانً  دائماً  العبارات م
    أميل إيل إحراج املدرس بكثرة األسئلة ملقاطعته ومضايقته 42
    أجد متعة يف إغالق األبواب والنوافذ بقوة 41
    أكره نفسي عندما يتشاجر مدرسي معي 45
    ال يهمين أن أقول كالماً جيرح شعور األخرين 44
    نظافة فصليال أحافظ على  44
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