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 ة:دممق
اجلماعة أيضا حيث يتجه  على املستوي الفردي بل ومستوي كثريةيسبب مشكالت   عدواينأصبح السلوك ال

ككل وميثل العدوان بشكل أو أبخر العديد من  به الفرد معتمد أو قاصدا ضد اآلخرين أو حىت ضد املتجمع
الفرد إساءات اجتماعية وقد تتنوع اإلساءة كاإلساءة املادية  إىل  تسئ اليتاالت اللفظية والبدنية واالنفع املساوئ 

 واملمتلكات اخلاصة ابملمتلكات العامة ووسائل املواصالت واألبنية املدرسية ومعلقاهتا واحلدائق العامة كإحلاق الضرر
ستمر يالعدواين وخاصة بني املراهقني و  لوكالس انتهاك القوانني وقيم وتقاليد اجملتمع ويزداديف  والتفنن أبفراد آخرين

 ألنفسهم وأسرهم واجملتمع. حىت سن الرشد وينتج عن ذك جسيمة
اإلدمان  عد ذلك ينتج عنها مشكالت أخري مثلبواين مؤشر هام للسلوك اإلجرامي و السلوك العد

التدخل املبكر للوقاية من هذا  إىلمن التكاليف املادية للعالج مما حيتاج  الكثريحتتاج اليت  العدوانية والشخصية
 . السلوك

الطفولة حيث يسعى  وخاصة يف مرحلة-املشكالت االجتماعيةأهم  السلوك العدواين ميثل مشكلة من أن
، مما يؤدي إاثرة السلوك العدواين عنده وغالبا ما يصطدم بسلطة الكبار استقالليته أتكيدإثبات ذاته وإىل  الطفل

ظهور إىل  ومرد ذلك، العديدةودراساهتم جبل اهتمام علماء النفس  حظيتاليت  وعات اهلـامةيعترب العدوان من املوض
 اإلنسانأن  حيث يقول "كمال مرسي"، يقوم هبا الفرد ألسباب خمتلفة ومتباينةاليت  العدواين أشكال عديدة للسلوك

تكوين إىل  يرجع-ذايتبعضها  أسبابإىل  اإلنسان يرجع أيتيه فالعدوان كأي سلوك، ال يعتدي ألسباب كثرية
عضها بيته يف املنزل واملدرسة و بتر وتكوينه و  ظروف نشأتهإىل  وبعضها اجتماعي يرجع، األسنان اجلسمي والنفسي
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 ابلراشدين وعلي وجه فطفالمية هي عالقة األيف حياته اليو  فطفالاملشكالت اليت يتعرض هلا األأهم  ومن
الطفل يواجه أن  هي أمنية الطفل األويل إال ية للتحرر واالستقالل وتلكرجيوكذلك مكافحته التداآلابء  اخلصوص

 منه تبعية الطفل والتدخل يف شئونه اخلاصة فيصبح املنزل كقسم الشرفطة الذين يطلبوناآلابء  األخرى بتعنت املرة تلو
املسئولية واختاذ  فيشجعه على حتمل لفاملنزل صاحل يتعرف على اجتاهات املراهق وحاجاته لالستقال عليهوبناء 

احرتام رغبته يف التحرر واالستقالل دون  سياسةهي  القرارات والتخطيط للمستقبل فأحسن سياسة تتبع مع الطفل
 (508-509: 5881 ،)مصطفي فهمي. نالنمو والنضج واالتزا إمهال رعايته وتوجيهه مما يساعد الطفل على

 وعلىاآلخرين  وتتميز مرحلة الطفولة املتأخرة وهم الفئة موضوع هذا البحث ابلعدواين على الذات وعلى
كربي املتخصصني يف التعامل مع أفراد هذه  أمهيةودراسة خصائص عملية النمو يف مرحلة الطفولة متثل ، املمتلكات

 االجتماعية السليمة. التنشئةحىت يستطيعوا تنشئتهم  فطفالاأل ئيني بل وآابءاملرحلة مثل املدرسني واألخصا
وهم فطالب املرحلة  إعداد مقياس للسلوك العدواين يف مرحلة الطفولة املتأخرة أمهيةوبناء على ما سبق يتضح 

 .والثباتيتمتع خبصائص سيكومرتية من الصدق  االبتدائية

 اسة:مشكلة الدر
واملعلمون والشرفطة اآلابء  قضية رئيسية تقلقأصبح  سلوك الطفل العدواينأن  احلاضر من املالحظ يف عصران

سلوكا أسوء من اجليل السابق وىف العهود املاضية زاد  ومشكلة اجتماعية خطرية فكل جيل يظهر واحلكومة واجملتمع،
السلوك العدواين لدي أن  ة تشريوالدراسات السابق، يف اجملتمع املصري فطفالاأل عدد عن تقدير معدالهتا بدقة بني

 .األخرينسلوك يستحق الدراسة ملساعدة الطفل على حتقيق التوافق النفسي مع ذاته ومع  فطفالاأل
 على السؤال الرئيسي التايل: جابةومن مث تكمن مشكلة الدراسة احلالية يف حماولة اإل

 العربيةمن بيئتنا  انبع االبتدائيةاملرحلة  لفطفالدي األ بعادللسلوك العدواين متعدد األ سهل ميكن إعداد مقيا
 ومالئم لثقافتنا يتمتع خبصائص سيكومرتية؟

 هدف الدراسة:
  إىلهتدف الدراسة احلالية: 

 .بعادمتعدد األ االبتدائيةاملرحة  أفطفاللدي  عدواينأعداد مقياس السلوك ال -5

 التعرف على اخلصائص السيكومرتية للمقياس من حيث صدقه وثباته. -2
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 ية الدراسة:أهم
اخلصائص السيكومرتية  تتصدي لدراسته وهو الكشف عناليت  الدراسة احلالية يف اجلانب أمهيةحتدد 

واألخر  نظريأحدمها  جانبنيخالل  ويتحدد هذا من االبتدائيةيف املرحلة  فطفالللسلوك العدواين لدي عينة من األ
 تطبيقي ويتضح ذلك فيما يلي:

 : النظرية يمهيةاأل-0
فئة من فطالب املدارس  متثلاليت  (51: 50تتناول املرحلة العمرية من سن )أهنا  حلاليةاالدراسة  أمهيةترجع 

إىل  فطفالبات الذات وقد يلجا األإثحملاكاة الغري ظهور و  وهي مرحلة انتقالية بني الطفولة واملراهقة وحماولتهم االبتدائية
 السلوك العدواين لتحقيق ذلك.

 ة:التطبيقي يمهيةاأل-2
يف الربانمج اإلرشادي  هاستخدامإعداد مقياس تتوافر له جوانب الصالحية وميكن إىل  هتدف الدراسة احلالية -أ

 .االبتدائية يف املرحلة فطفاللتخفض حدة السلوك العدواين لدي األ

تالميذ املرحلة  لدى عدواينتعديل السلوك اليف  املقياس مستقبال كأداة ميكن االستفادة منها استخدام -ب
 .االبتدائية

توفري إىل  الذي يهدف إعداد املقياسيف  ال غين عنهااليت  توفر هذه الدراسة البياانت واملعلوماتأن  ميكن -ج
 مرحلة التعليم االبتدائي.يف  فطفالالرعاية االجتماعية والنفسية لأل

 وحتدد يف ما يلي:: مصطلحات الدراسة
  Aggressive:العدوان

 : السلوك العدواين ومنها على سبيل املثال يفتعر تعددت أراء الباحتني حول 
أي ظلمة  فالن:على  كلمة العدوان مأخوذة من الفعل عدا، ويعدو، عدوا، عدوان، وقول فالن اعتدي

( تعرف مىن 850 ،5892، الوجيز ، املعجم150 ،5891، ، املعجم الوسيطالعربيةاحلد معه. )جممع اللغة  وجتاوز
: ة مثلييكون جسمانيا يشمل نشافطات تدمري قد  أخرمع فرد  احتكاك قوى الفرد يتضمنأبنه ( 15: 2002رشاد )

 شة( أو لفظيا يشمل السب أو الصياح ابأللفاظ البذيئة أو التهديد للغري وأكثر الطرقباخلر  القتل،، العض، )الضرب
 . على اآلخرين اجلسماينتعبريا عن العدوان هو االعتداء 
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ويعرب عنها ظاهراي ، والعداوة الشعور الداخلي ابلغضب واالستياءأبنه ( "13: 5880ويعرفه ممدوح سالمة )
الذات إىل  أحياانكما يوجه ،  من هذا القبيلشيء  أو الضرر، وإحلاقاألذى  يف صورة فعل أو سلوك يقصد به إيقاع
 كما يتخذ صورة التدمري أو إتالف األشياء. ويظهر يف شكل عدوان لفظي أو بدين،

إحلاق إىل  يهدف السلوك الظاهر أو املالحظ الذيأبنه ( "558: 5899الفنجري ) كما يعرفه حسن
 . الذي يعانيه املعتدي اإلحباط ويعترب هذا السلوك تعويضا عن، وابألخر أو الذات واألذى الضرر

وميكن مالحظته  أو بدىن مباشر أو غري مباشر، لفظيسلوك أبنه ( "32: 5899وتعرفه هدي قنأوي )
 . العدوانإىل  يؤدي اإلحباطأن  وتري، أو النفس ابألخريناألذى  احلاق الضرر أوإىل  يؤديو ، وقياسه

بفرد األذى  احلاق ويراد به، اإلحباطتعقب اليت  االستجابةأبنه ( "838: 5890كما يعرفه فؤاد السيد )
 ، أو حىت الفرد نفسه.أخر

إىل  والذي يؤدي واإليذاء اإلكراهي على السلوك اهلجومي املنطو أبنه ( "9: 2008ويعرفه حممد منسي )
 . ابلذاتاألذى  اجلانب السليب منه احلاق يعىن أنوميكن ، ابلفعل أو الكالم، ابألخرينأو الدمار األذى  احلاق

عدواان بدنيا  وقد يكون، احلاق الضرر والتخريبإىل  سلوك يهدفأبنه " Craig (1983: 267) ويعرفه 
 غري مباشر. أو عدواان لفظيا مباشرا أو

األشخاص واألشياء  هو اعتداء بدين أو لفظي موجه حنوأبنه "Bee Helen (1983: 412)  كما يعرفه 
 والضرر هلم. اإليذاءبغرض 

االنفعال الذي يعرب  غريزة املقاتلة حيث يكون الغضب هوأبنه " Kuafman (1790: 190) كما يعرفه 
 . عن هذه الغريزة

، األخرينأو ضد  سلوك يقوم به الفرد ضد نفسهأنه  ( على221-222: 2008ويعرفه مجال تفاحة )
احمليطني به، وبني  السوية بينه العالقةتفتت  إىلمما يؤدي ، أو الضرر بنفسه أو ابآلخريناألذى  ويرتتب عليه إحلاق

تم والسب والكالم أو يف الش(، والعرقلة والضرب واملشاجرة )العدواين البدين واخلنق، ويتمثل هذا العدوان يف العض
( األاننية) أو يف حب التملك واالستحواذ على األشياء( والصراخ )العدوان اللفظي األخرىحاجات  خذأاملستفز و 

األصابع وممارسة األلعاب ومتزيق  واملدرسني )العناد( وممارسة بعض العادات الشاذة مثل فركاآلابء  وال يهتم براي
العنف وممارسة األلعاب العنيفة وتعذيب احليواانت والطيور  وأفالممتع برؤية الدوم والت( املالبس )العدوان على الذات

 السيارات )االجتاه حنو العدوان (. ورمى احلجارة واجلري وراء
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الذي الظاهري  السلوك نهالدراسة احلالية أبيف Aggressive  ناء على ما سبق تعرف الباحثة العدوانبو 
األضرار هبم أو املمتلكات أو الذات وهو العكس قوانني  وإيذاء الغري أ املراهق بقصد ميكن مالحظته وقياسه يقوم به

  السلوك املقبول اجتماعيا.

 دراسات سابقة:
استخدمت مقاييس  اليتهذا املوضوع وجدت الباحثة عددا من الدراسات السابقة يف  من خالل الدراسة

واألجنبية السابقة  العربيةتلك الدراسات  سوف تعرض الباحثةو ، االبتدائيةاملرحلة  أفطفالالسلوك العدواين لدي 
البحث احلايل  أداءحتديد متغريات يف  هذا العرض املوجز مهيةاحلديث ألإىل  حسب تسلسها الزمىن من القدمي

 ويتضح من ذلك فيما يلي.
شئة االجتماعية التن أساليب بني العدوان وبعض عالقة( بدراسة هدفت للكشف عن ال5888وقام عالء عبود ) -5

وتكونت ، الكربىالتعليمية ابحمللة  اإلدارةمبدارس  عدادياإلالصف الثاين األنباء  كما يدركها  واألمهات ابءلآل
( من 512منهم )اإلانث  ( من220( من الذكور و)210وفطالبة بواقع ) ( فطالب830) عينة الدراسة من

( من 213و) سنينمن مدارس مشرتكة من اجل (258ط و)( من مدارس البنات فق558فقط و) مدارس البنني
 عدواينالدراسة مقياس السلوك ال يف الباحث استخدام( من احلضر ويقيمون به، و 251ويقيمون به و) الريف
)إعداد: اهلامي عبد األنباء  االجتماعية كما يدركها التنشئة أساليبومقياس ( مدحية منصور سليم: )إعداد

 وأسفرت(، قشقوش إبراهيمعبد السالم عبد الغفار و : االقتصادي )إعداد جتماعياال العزيز( واستمارة املستوى
األنباء واملراهقون  يدركها التنشئة االجتماعية كما أساليبية سالبة بني ارتبافط ةالقعوجود إىل  نتائج الدراسة

 ف أو احلضر وسلوكهم العدواين.يسواء يف الر 

زايدة السلوك إىل  تؤدي اليتاملعاملة الوالدية  أساليبحتديد  إىل ( بدراسة هدفت5889) الغرابوي ميوقامت  -2
وكذلك ، العدوانيةيف  فطبيعة الفروق بني اجلنسني وتلك تعمل على ختفيفه والكشف عناء نباأل العدواين عند
ينة وتكونت ع، سرةلأل الثقافةف املستوايت االجتماعية و الوالعدوانية ابخت املعاملة الوالدية أساليبدراسة من 
الدراسة  واستخدمت الباحثة يف هذه، ة مبحافظة اجليزةعدادي( تلميذ وتلميذة ابملرحلة اإل851) الدراسة من

، وتوصلت نتائج الثقايفاالجتماعي  مقياس العدوانية استمارة املستوى، يف معاملة الوالديناألنباء  راءآمقياس 
املرحلة يف  من اجلنسنياألنباء  ابلعدوانية لدى عالقتهاية و الوالد ية بني املعاملةارتبافط عالقةوجود إىل  الدراسة
 سنة. 51-55العمرية 
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دوافع املراهقني لرؤية  على سرةبيئة األ أتثريدراسة هدفت للكشف عن Kolbeins (2003)  جري جوبورجأو  -1
 وتكونت، واين واجلانحالعنيفة على سلوكهم العد رؤية الربامج أتثريو، التليفزيونالربامج العنيفة وغري العنيفة يف 

 ترتاوحاإلانث  ( من111( من الذكور و)108من املراهقني منهم )( 138) عينة من الدراسة من كلية قوامها
ية منها ر حضا سنة( مت اختيارهم بشكل عشوائي من عشر مدارس عامة يف منطقة 51)إىل  (55من ) أعمارهم

اجملأورة ابيسلندا، واستخدم الباحث  ضواحيومخس من ال Reykjavik كفيكيمخس مدارس من العاصمة ر 
بني  جيابيةاإل العالقة أظهرتكما ،  لدى املراهقني( واجلانح يف هذه الدراسة استبياان لقياس )السلوك العدواين

 بني رؤية املراهق لربامج العنف يف جيابيةاإل العالقة أظهرتكما ،  ونييف التليفز  ملراهق لربامج العنفرؤية ا
املدرسة ويصبح جزءا من  إىلحيث يظهر ويعم هذا السلوك من املنزل ، واجلانح عدواينوسلوكه الالتليفزيون 

 رصيده االجتماعي يف التعامل مع زمالئه واملعلمني.

املختلفة يف  العمريةاملراحل  نيبت للكشف عن الفروق بني اجلنسني و ( بدراسة هدف2001مي محدي ) وأجرت -8
( من املرحلة 811و) االبتدائية( من املرحلة 228بواقع ) (5821الدراسة من ) نةعيوتكونت ، السلوك العدواين

 ( عام من مدارس حمافظة اجليزة51إىل  9وأعمارهم من بني ) ترتاوحاملرحلة الثانوية  ( من885ة و)عدادياإل
 عدواينوك المقياس السل واستخدم الباحث يف هذه الدراسة، خمتلفة ةقافيثومن مستوايت اجتماعية واقتصادية و 

نتائج ، لبريسون رتباطاإلحصائية أسلوب معامل اال ساليبومن األ، من اجلنسني إعداد الباحثةاألنباء  لدي
على  تساعداليت  العواملأهم  ن منإو اإلانث  عدوانية من أكثرالذكور  نأإىل  الدراسة وأشارت تلك الدراسة

 لطالب للمسئولية.ضعف تقدير اهي  لدى الطالب عدواينال القيام ابلسلوك

مرحلة الطفولة املتأخرة  يفاء نباأل الطالق العافطفي كما يدركه: ( بعنوان2001أجرت رانيا مرتضي حممد ) -1
وبني اء نباأل الطالق العافطفي كما يدركه الكشف العالقة بنيإىل  هدفت هذه الدراسة، وعالقته ابلعدوانية

 لديهم. عدواينالسلوك ال

 :سادسا: حدود الدراسة
 حدد الدراسة احلالية مبا يلي:تت

 : املنهج املستخدم (0

 .التجرييبالدراسة احلالية املنهج يف  تستخدم الباحثة
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يعانون من السلوك  ( تلميذ من الذين20تتكون عينة الدراسة احلالية من عينة قوامها ) :عينة الدراسة (2
 .االبتدائيةالعدواين من تالميذ املرحلة 

  :اآليتيف  حتددواليت  خطوات إعداد املقياس يليسوف تعرض الباحثة فيما 
 خطوات إعداد املقياس

 : فطفالقامت الباحثة ابتباع اخلطوات اآلتية يف بناء مقياس السلوك العدواين لأل

 الظاهري السلوكأبنه الدراسة احلالية يف  Aggressive: أوال: حتديد التعريف اإلجرائي للعدوان
املمتلكات أو الذات وهو عكس  أوالغري أو األضرار هبم إيذاء  ه املراهق بقصدميكن مالحظته وقياسه يقوم بالذي 

 قوانني السلوك املقبول اجتماعيا.

 : املقياس أبعادحتديد : ثانيا
 عدواينالسلوك ال عن كتبما  على  االفطالعبعد  فطفالاإلجرائي للسلوك العدواين لأل تعريفويف ضوء ال
 يف اجلدول التايل: وهي كما مبني، املقياس أبعادمن حتديد  متكنت الباحثة، والدراسات السابقة

 (0) جدول
 بصورته األولية عدواينمقياس السلوك ال أبعاد

 عدد عباراته بيان البعد رقم البعد
رانققة مع األالالع البعد األول  15 

الثاينالبعد   58 مشكالت تتعلق ابلنظام داخل الفصل 
يةاملشكالت األكادمي البعد الثالث  51 
 53 عدم احلفاظ على املمتلكات البعد الرابع
 51 التفاعل األسرى البعد اخلامس

 صياغة عبارات املقياس: ثالثا
 لكيواإلفطالة  وقد قامت الباحثة بصياغة العبارات اخلاصة بكل بعد صياغة واضحة بعيدا عن التعقيد

ومت فحص عبارات املقياس من . عبارة 81عددها و  االبتدائيةاملرحلة يف  فطفالتتناسب مع مستوى إدراك وفهم األ
اليت  بعادواأل فطفاللأل عدواينللسلوك ال اإلجرائيالتعريف  ضوءيف  وذلك، جانب جلنة اإلشراف على الدراسة

 .يتناوهلا
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 رابعا: وصف املقياس
: الثاينلبعد ا-ة مع األقرانالقه اخلمسة )البعد األول العبعادأب عدواينقياس السلوك الإىل  يهدف املقياس

عدم احلفاظ على : البعد الرابع املشكالت األكادميية،: البعد الثالث، مشكالت تتعلق ابلنظام داخل الفصل
 إمجايلوقد بلغ ، االبتدائيةاملرحلة  أفطفالمن  فطفاللأل والدرجة الكلية( التفاعل األسرى: البعد اخلامس، املمتلكات

 غري متساوية. أبعادسة مقسمة على مخ ( عبارة81عبارات املقياس )
 (2) جدول

 السلوك العدواين مقياس أبعاديف  جدول يوضح العبارات السالبة واملوجبةيلي  فيما
ةاملوجب تالعبارارقم  البعد  رقم العبارات السالبة 

ة مع األقرانقالعال  2 5-1-8-1-1-3-9-8-50-55-52-51-58-51-51-
53-59-20-25-22-21-28-21-21-23-29-28-15  

فصلتعلق ابلنظام داخل التالت كمش  8-58  5-2-1-8-1-1-3-9-50-55-52-51-51  
األكادمييةاملشكالت   51-58  5-2-1-8-1-1-3-9-8-50-55-52-51  

لكاتتم احلفاظ على املمدع  51-53  5-2-1-8-1-1-3-9-8-50-55-52-51-58-51  
اعل األسرىتفال  51-51  5-2-1-8-1-1-3-9-8-50-55-52-51-58  

عبارة 98العبارات السالبة                      عبارات  8العبارات املوجبة               عبارة 81           اجملموع  
 تعليمات املقياس: خامسا

تكون مبسطة  نتلك التعليمات أيف  وقد راعت الباحثة، قامت الباحثة بوضع التعليمات املالئمة للمقياس
، وقد مت املقياس دون إضافة أو تغيري صحيفةيف  للمفحوص كما دونت حبيث تعطى التعليمات ؛وواضحة ومقننة

، )حيدث كثرياوهي  ،املناسب لكل عبارة أسفل البدائل التالية أما االختيار( √)ة المتكليف املفحوص بوضع ع
 حيدث اندرا(. ،أحياانحيدث 

 : سادسا: طريقة إجراء وتصحيح املقياس
-اكثري )حيدث   جابةلإلثالثي  بني مدرج ختبارم املفحوص ابالحيث يقو  جابةليس هناك وقت حمدد لإل

عن  جابةلإل 5" = ادر ان"حيدث ، 2=  "أحياانو" حيدث ، 1=اندرا( وأعطت "حيدث دائما" حيدث-أحياان حيدث
، املقياس أبعادعلى  مث جتمع بعد ذلك درجات كل بعد للحصول املقياس والعكس صحيح للعبارات املوجبة، عبارات
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كلما   ،واملقياس، بعاداألعلى  وكما ارتفعت درجات املفحوص، الدرجة الكليةعلى  للحصول عبارات املقياسومجيع 
 والعكس صحيح.، اكان السلوك العدواين مرتفع

 االبتدائيةاملرحلة  طاا أل عدوانيصدق وثبات مقياس السلوك ال: سابعا
تقنني السلوك  أجرت الباحثة عمليات: ائيةاالبتداملرحلة  فطفالخطوات تقنني مقياس السلوك العدواين أل

 ملقياس والثباتمعامالت الصدق  ( فرد من أفراد العينة ومت حساب88على ) االبتدائيةاملرحلة  فطفالأل عدواينال
 ق اآلتية:ر ائية ابلطدبتاملرحلة اال فطفالأل السلوك العدواين

 : صدق املقياس-أ
 .مييزي وصدق البناء التكويينالصدق الت استخدامللتحقق من صدق املقياس مت 

 : الصدق التمييزي-0
بني متوسطات  الفروقداللة  تستخدم لبيان صدق املقياس وتقوم على حساباليت  الطرقأهم  وهي من

ومتوسطات درجات  االبتدائيةاملرحلة  فطفالدرجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس السلوك العدواين أل
 إحصائية واضحة فهذا يشريداللة  وعندما تصبح لتلك الفروق املنخفضة على نفس املقياساألفراد ذوي الدرجات 

 الباحث حبساب الفروق لكل بعد مث قام حبساب الفروق للمقياس ككل كما يلي: صدق املقياس وقامإىل 
 (3جدول )

 االبتدائيةاملرحلة  طفالألقياس السلوك العدواين لم أبعادة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة على اللد
 (26=)ن( ذوي الدرجات املرتفعة-)ذوي الدرجات املنخفضة وفقا للنوع

املقياس أبعاد  العدد اجملموعات 
متوسط 
 الرتب

 جمموع
 الرتب

u قيمة     
مستوى 
 الداللة

قة معمشكالت تتعلق ابلعال  
فرانألا  

 501.10 50.11 50 جتريبية
-0.018  غري دالة 

08.105 50.81 50 ضابطة  
ام داخلظمشكالت تتعلق ابلن  
 الفصل

 520.10 52.01 50 جتريبية
-5.580  غري دالة 

 98.10 9.81 50 ضابطة
األكادمييةاملشكالت   
 

 558.10 55.81 50 جتريبية
-5.513  غري دالة 

 80.10 8.01 50 ضابطة

 عدم احلفاظ على املمتلكات
 552.10 55.21 50 جتريبية

-0.185 ةغري دال   
 83.10 8.31 50 ضابطة
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ريمشكالت تتعلق ابلتفاعل األس  
 501.10 50.11 50 جتريبية

-0.520  غري دالة 
 501.10 50.11 50 ضابطة

 الدرجة الكلية للمقياس
 555.10 55.51 50 جتريبية

-0.888  غري دالة 
 89.10 8.91 50 ضابطة

 (α 0.05>( دال عند املستوي )**)                                ( α 0.01>) ( دال عند*)
ومتوسطات رتب  بيةيرتب درجات أفراد اجملموعة التجر  وجود فروق بني متوسطاتإىل  توصلت الباحثة

 االبتدائيةاملرحلة  فطفالأل عدواينالسلوك ال مقياس أبعادعلى  القبليدرجات أفراد اجملموعة الضابطة يف القياس 
 والدرجة الكلية.

 
 (0) شكل

 طفالأل عدوايناملنخفضة على مقياس السلوك الذوي الدرجات  وضح الفروق بني متوسطات درجات األفرادي
 .نفس املقياس يعلالدرجات املرتفعة  ذويودرجات األفراد  االبتدائيةاملرحلة 

األفراد للمقياس   ومن خالل الفروق اليت توصلت إليها الباحثة يف كل بعد على حده ويف جمموع درجات
 . ل ينضح من ذلك صدق املقياسكك

 صدق البناء التكويين:-2
 إليه. تنتميالذي  بني درجات األفراد على العبارة والدرجة الكلية للبعد رتباطمت حساب معامل اال
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 (5) جدول
 (55ن=) االبتدائيةاملرحلة  طفالملقياس السلوك العدواين أل بعادبني العبارات واأل رتبا معامالت اال

ابلعالقة  لقعتتمشكالت 
 نمع األقرا

 

 مشكالت تتعلق
 صلفابلنظام داخل ال
 

 املشكالت األكادميية
 اظ عليفعدم احل
 تلكاتاملم

ابلتفاعل  مشكالت تتعلق
 األسري

 رقم العبارة
معمل 
 االرتبا 

 رقم العبارة
معمل 
 االرتبا 

 رقم العبارة
معمل 
 االرتبا 

 رقم العبارة
معمل 
 االرتبا 

 رقم العبارة
معمل 

 رتبا اال
5 0.983** 5 0.159** 5 0.955** 5 0.913** 5 0.991** 
2 0.801** 2 0.915** 2 0.381** 2 0.981** 2 0.931** 
1 0.808** 1 0.910** 1 0.911** 1 0.911** 1 0.931** 
8 0.852** 8 0.980** 8 0.981** 8 0.938** 8 0.809** 
1 0.851** 1 0.111** 1 0.912** 1 0.991** 1 0.821** 
1 0.981** 1 0.983** 1 0.929** 1 0.809** 1 0.918** 
3 0.808** 3 0.821** 3 0.328** 3 0.998** 3 0.111** 
9 0.805** 9 0.981** 9 0.181** 9 0.991** 9 0.199** 
8 0.981** 8 0.931** 8 0.193** 8 0.150** 8 0.801** 
50 0.991** 50 0.311**   50 0.111** 50 0.939** 
55 0.931**     55 0.930**   
52 0.591         
51 0.512         

 (α0.05≥( دال عند مستوي )**)                                ( α.0.0≥)*( دال عند )
داللة  ومستوى (0.05)داللة  دالة إحصائيا عند مستوى رتباطالت االمقيم معاأن  (8يتضح من جدول )

 . ها غري دالارتبافطالعبارات اليت وسيتم حذف (، 0.01)
 . للمقياس بني درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية رتباطمث حساب معامل اال
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 (6جدول)
 55ن =  االبتدائيةاملرحلة  طفالأل عدواينال كملقياس السلو  بعادبني العبارات واأل رتبا ت االالمعام

بعاداأل  معامل االرتبا  
تتعلق ابلعالقة مع األقران مشكالت  0.813**  

**0.812 مشكالت تتعلق ابلنظام داخل الفصل  
**0.821 املشكالت األكادميية  

**0.811 عدم احلفاظ على املمتلكات  
**0.831 مشكالت تتعلق ابلتفاعل األسري  

 (α0.05≥*( دال عند مستوي )*)                      ( α0.01≥(.)*( دال عند )0.05)
وهذا يؤكد  ةاللدالة إحصائيا عند مستوي دط فطاالرتبامجيع قيم معامالت أن  (1من جدول ) حيتض

 . التماسك الداخلي للمقياس
 : ثبات املقياس-ب

 كرونباخ، وفطريقة التجزئة النصفية.-فطريقة ألفا استخداماملقياس مت  ثباتحلساب 
، مسة واحدة فقط ختبارتقيس بنود االأن وتشرتط  ،ختبارتعتمد معادلة ألفا كرونباخ على تباينات أسئلة اال

 .انفرادلكل بعد على  الثباتولذلك قامت الباحثة حبساب معامل 
فقراته لقسمني  لكل بعد تعد تقسيم رتباطالباحثة قياس معامل اال فتحاولالتجزئة النصفية  فطريقةأما يف 

مث إدخال ( عدد عبارات البعد فردي إذا كان متساوينيغري -زوجيإذا كان عدد عبارات البعد  متساويني)قسمني 
 .نأو لسبريمان بر  يح للتجزئة النصفيةيف معادلة التصح رتباطمعامل اال
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 (5جدول )
 (55باخ وطريقة التجزئة النصفية )ن = نكرو -ألفا طريقةقيم معامالت الثبات ب

 عدد العبارات بعاداأل
معامل الثبات بطريقة 

 ألفا كرونباخ
ريقة التجزئة معامل الثبات بط
 النصفية

 0.805 0.815 51 رانقاأل عة مقمشكالت تتعلق ابلعال
 0.851 0.823 50 ل الفصلخدا ملنظااب قمشكالت تتعل

 0.328 0.858 8 األكادمييةاملشكالت 
 0.981 0.812 55 املمتلكات لىاظ عفاحل معد

 0.998 0.889 50 ىر لتفاعل األساب قكالت تتعلشم
 0.838 0.899 11 يةة الكلجالدر 

بطريقة التجزئة  الثباتوكذلك قيم معامالت ، مجيع قيم معامالت ألفا مرتفعةأن  (1يتضح من جدول )
 . ثبات املقياسيف  قثالنصفية مما جيعلنا ن

 : اإلحصائية للمقياس سالي األ
العدواين لدي  وكاإلحصائية التالية يف حتليل إلعداد وتصميم مقياس السل ساليباستخدمت الباحثة األ

 ن فروض الدراسة وهي:والتحقق من صحة أو بطال، فطفالاأل
الداخلي  االتساق للتحقق من صدق coefficient of person correlation بريسون ارتباطمعامل  -5

 .فطفالحلساب صدق مقياس السلوك العدواين لأل

التجزئة النصفية ملقياس بطريقة  الثباتحلساب  spearman & beown براون-اط سبريمانبتمعامل إر  -2
 . فطفالالسلوك العدواين لأل

السلوك العدواين  مقياس ثباتحلساب  Cronbachs Alpha Coefficient كرومباخ-معامل ألفا -1
 . فطفاللأل

 : تاسعا: خطوات املقياس
 :يليحددت الباحثة خطوات الدراسة فيما 

 .بعادوضع بنود املقياس حتت كل بعد من األ -5

 .االبتدائيةابملرحلة  فطفالية من األعينة عشوائ اختيار -2
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 .عينة الدراسةعلى  تطبيق املقياس بصورته األولية -1

 .احلاسب اآليلإىل  متهيدا إلدخاهلا البياانتمن  االستجاابترصد   -8

 .اإلحصائية احملددة ساليبمعاجلة البياانت إحصائيا وفقا لأل  -1

 .كتابة نتائج التحليل اإلحصائي لصدق وثبات املقياس   -1

من  االبتدائيةفطالب املرحلة  ملقياس السلوك العدواين لدي( الصورة الثانية )الصياغة النهائيةإىل  وصلالت  -3
 . فطفالاأل

 عاشرا: نتائج املقياس:
 مقبول ثباتالطرفية و  الداخلي واملقارنة االتساقمقياس يتمتع بصدق إىل  توصلت نتائج الدراسة احلالية

والنفسية اليت تتناول قياس السلوك  الرتبوية ه يف الدراسات والبحوثاستخدامميكن  االبتدائيةفطالب املرحلة على 
اخلدمات النفسية اإلرشادية العالجية من اجل حتقيق الصحة النفسية  لتقدمي االبتدائيةالعدواين لدي فطالب املرحلة 

 والتوافق االجتماعي
 لديهم.
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 (1ملحق )
 االبتدائيةاملرحلة  طفالأل عدواينمقياس السلوك ال

  .........................السيد األستاذ الدكتور
 حتية فطيبة وبعد،،،،،،،،،

لتعديل  سلوكيإرشاد  فاعلية برانمج"حبث ماجستري بعنوان  اهلاديجودة عبد  السباعي أماين: جترى الباحثة
األسر املفككة " حتت إشراف األستاذة يف  االبتدائية ة من فطالب املرحلةسلوكيا لدى عين نيباملضطر  فطفالسلوك األ

 دكتورةجامعة عني مشس ،وال الرتبيةبكلية  النفسيالصحة النفسية واإلرشاد  أستاذة إبراهيمورة: فيوليت فؤاد تالدك
للسلوك  إعداد مقياسجامعة عني مشس و تستلزم الدراسة  الرتبيةمدرس الصحة النفسية بكلية  إبراهيم إميان لطفى

، اجتماعي)بعد  بعادجمموعة من األ ويتكون هذا املقياس من، األسر املفككةيف  فطفاللتعديل سلوك األ عدواينال
رئيسية وبرجاء التكرم  أبعادمفردات هذا املقياس موزعة على  أرفق لسيادتكمأن  ويسرين( اكادمييعد بو ، وبعد نفسى

تندرج ضمنه وكذلك مراجعة صياغة العبارات ووضوحها وذلك الذي  فردات ابلبعدامل ارتباطحول مدى  أيإببداء الر 
ترونه الذي  التعديل تعرب عن رأيكم مع التكرم إبدخالاليت  اخلانةيف  بوضع عالمة )صح( أمام كل عبارة ابلتكرمي

 بعادبعد من األ كلإىل   ميكن إضافتها تتطلب ذلك وإضافة ما تقرتحونه من عباراتاليت  ا على العباراتمالز 
 الرئيسية.

 ا حلسن تعاونكم،،،ر وشك
 جودة السباعي أماين: الباحثة
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 رانقمع األ العالقة: البعد األو 
 اندرا أحياان كثريا العبارات م
    يدوروا عليها. همخيىب حاجات زمالءه ويرتك 5
    م األصغر منه.رت حي 2
    ران يف الفصل.قل األدجيا 1
    زاج.يبدو حاد امل 8
    ه مع زمالئهثيئة يف حديذلفاظ بأخدم تيس 1
    ه.ئة بزمالئعالقته سي 1
    محيمني داخل الفصل. أصدقاءليس له  3
    والعناد. التحديفيه الكثري من  أبسلوب اقرأنهيتعامل مع  9
    .يكرهوهنا أبمساءينادى أقرانه  8
    م.ه انتقاما منهئالخيطف سندوتشات زم 50
    وة.عنزمالئه  أدوات أيخذ 55
    .أقرانهر من خما ما يسئدا 52
    .أمامهفطفل يقف  أيينهال ابلسب على  51
    م الشجار مع األفطفال األخرين.ئدا 58
    شكل مستمر.بنمر ابآلخرين تي 51
    ين.يتعمد احلاق األذى ابألفطفال األخر  51
    .ابلكراسيفصل ئه داخل اليقدف زمال 53
    سة.يف الفصل ابملدر  مالئهيتشاجر مع ز  59
    أخر لزمالئي. أبي شيء أوالرجل  أوسواء ابليد  بيندفع إىل الضر  58
    ءة.ساإ أي يوجه حياول فطعن أو وخد زميله دون أن- 20
    سة ابلنسبة يل مصارعة زمالئه.ابملدر  راغالف أوقاتيفضل يف - 25
    .جسمانية ةميذ األقل قو الالت عابليد م املشاجرةصل يف- 22
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    منها. أبقوىساءة البدنية إليرد ا- 21
    ساءة اللفظية إبساءة بدنية.إليرد ا- 28
    يصرخ ألسباب اتفهة.- 21
    تصرف. ه على كلسيوجه اللوم والنقد لنف- 21

23 
مع  ة يف، التعاملانبي أوة باظ وعبارات غري حمبو فاستخدم أل -

 .زمالئي
   

    ليه.إلفظيا  أسأتذا إ ئياعتذارا لزمال أقدمال  - 29
    منه إساءة. أبكثربلفظ غري مرغوب أرد  زميلي أساءإذا  - 28
    أبدو أان مندفع إىل التحقري اللفظي والسخرية من الزمالء.- 10
    مبشاجرة اآلخرين.ال أتقبل اهلزمية يف األلعاب الرايضية وأقوم - 15

 مشكالت تتعلق بالنظام داخل الاصل: الثانيالبعد 
 اندرا قليال كثريا العبارات م
يشتم يف سره ملا حد كبري يزعلنه.ساعات  5     
.الدراسيينط من على سور املدرسة يف أثناء اليوم  2     
مش سامع. سيعمل نفملا حد بينادى على داخل الفصل اب 1     
إذا خرج املدرس من الفصل. عايلىن بصوت أغبل و أفط 8     
.عايلاملدرس أهانه ممكن أرد عليه بصوت  لو 1     
.يللو املدرس فطلب مىن واجب صعب أخلى أخواي حيله  1     
حيطان الفصل. لىع زميليأكتب أمسى واسم  3     
    ابعمل مقالب كثري يف املدرسني. 9
ا للمدرس على فطول.هل أديصفإذا لقيت حاجة يف ال 8     
يثري الفوضى. الضوضاء واجللبة يف الفصل مما كثري  - 50     
دائبة داخل الفصل دون سبب مقنع. حركة - 55     
يتجاهل أوامر وتعليمات املعلم. - 52     



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس السلوك العدواين

 2105، يناير 56جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد                                             (655 (

املوجودة ابلفصل. جميشى فوق األدرا  عادة ما- 51     
يعاقب. يقول احلق حىت لو ها 58     

 املشكالت األكادميية: البعد الثالث
 اندرا أحياان كثريا العبارات م
    حيب يتكلم كثري واملدرس بيشرح ملضايقته. 5
.براحيتأبقول يف البيت أىن معنديش واجب علشان ألعب  2     
أرمى الكتب والكراسات على األرض.ملا أزهق من املذاكرة  1     
قدامى. اللياالمتحان أسال لو فيه سؤال مش عارفه يف  8     
اء شرح املعلم.ثنا ما يبدو شارد الذهن أبغال 1     
منخفض. الدراسيحتصيله  1     
    مهاراته األكادميية ضعيفة. 3
أدواته املدرسية معه إىل الفصل. ا ما ينسى إحضاربغال 9     
ة حمدودة يف األنشطة األكادميية.يشارك بصور  8     
ا.دالفصل يكاد يكون حمدو ل انتباهه للمعلم يف معد 50     
واحلماس الالزم للدراسة. يفتقد الدافعية 55     
.ئهمن زمال املدرسيينقل الواجب  52     
    ينفذ ما يطلب منه. 51
ة يف املسابقات بشرف.زمييتقبل اهل 58     
    يقظ يف الفصل. 51
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 متلكاتعدم احلااظ على امل: البعد الرابع
 اندرا أحياان كثريا العبارات م
    يشخبط على احلوائط. 5
ري ما يعرفوا لضايقتهم.غمن الشنطة من  زمالئيخيذ حاجات  2     
.وكتيب كراسايتحيب أشخبط يف   1     
املدرسة. وشنطىت على األرض أول ما أرجع من ىيرمى هدوم 8     
ضايقتهم.وأخوتى ملوماما جرايد وجمالت اباب  يقطع 1     
داخل الفصل.ة عادة ما ميزق اللوحات املوجود 1     
بعنف. األدراج عيتعامل م ما اثري ك 3     
يسهم يف تكسري النوافذ. ا ماثري ك 9     
األشجار من الفناء. عل اقتالاو عادة ما حي 8     
ابملدرسة. املياهصنابري  عنز  ىا ما يعمل علبغال 50     
نة املستخدمة لتجميل الفصل.زيال عقطي 55     
زقة.كتبه وكراساته ممن  ما تكو  ابالغ 52     
زمالئه مبوس. بحقائميزق  51     
زمالئه.بس مال يق متز انايتعمد أحي 58     
ريى من األفطفال.غممتلكات  ريول تدمحيا 51     
متلكاته اخلاصة.يهتم مب 51     
.مالنظاو النظافة  بحي 53     
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 التااعل األسرى: عد اخلامسالب
 اندرا أحياان كثريا العبارات م
    ما أحش أخد أوامر من أحد. 5
بدال مىن.احاجة أهتم أخوتى علشان يتعاقب و  ملا أكسر 2     
    ملا أخواي يرفض يلعبين بلعبته بكسرها له. 1
    أخرج من البيت من غري أذن ماما وأخليها تدور على. 8
قوقي ابلقوة داخل البيت.حأحصل على  1     
    أميل إىل تدبري خدع أو مكائد اآلخرين. 1
    أقول بعض النكات والفكاهة بقصد السخرية. 3
    ال أثق يف احمليطني. 9
    أتضايق من عادات احمليطني يب. 8
    أحاول إيقاع الضرر ابحمليطني يب حبيث ال يشعر يب أحد. 50
ملا حد كبري يزعلىن.ساعات شتم يف سرى  55     
    يضرب كثري علشان أمسع الكالم. 52
    أبعمل ضوضاء يف البيت ملا يكون شخص انئم ملضايقته. 51
ة أيب وأمي.يكون عندان ضيوف يف البيت ملضايق وإزعاج ملاشقاوة  أحب أعمل 58     
    يراعي شعور اآلخرين. 51
.األخطاءخيشى ارتكاب  51     
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