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The relationship between risk factors leading to anxiety 
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Abstract : 

 Aim of The Study Was To Examine The Relationship 

Between The Risk Factors That Lead To Anxiety and Their 

Relation To Aggression Among Adolescent Girls . The Sample 

Of The Study Consisted Of (100) Adolescent Girls , Ranging 

Between (14 – 17) Years With an Average Age of (15.02) Years 

, They Were Subjected To A Multiphasic Personality Inventory 

Adolescent , Acceptance / Rejection Scale , State –Trait Anxiety 

Inventory ,There is a statistically significant correlation between 

the degrees of negative self-esteem and the degrees of anxiety 

and aggression among adolescents. 

Keywords: Aggression – Peers – Family – Personality – 

Anxiety 

 المقدمة :

المراهقة هي فترة تطور حرجة لما يحدث بها من تغيرات اجتماعية وانفعالية  

وجسدية على الجسم ، وقد ينتج عنها بناء تصورات ذاتية سلبية ، وذلك نظرا  لتعرض 

عد القلق والعدوان من ي  اعات متعددة داخلية وخارجية ، والمراهق فيها إلى صر

اهقين ، وتحدد االنفعاالت الناتجة عن ذلك الجوانب الهامة للصحة العقلية لدى المر

بشكل كبير سلوك المراهقين ، فالقلق المتزايد قد يشارك في حدوث المشكالت 

واالضطرابات السلوكية واالنفعالية والعاطفية لدى المراهقين ، وهذه المشكالت 

 , Chung et al)واالضطرابات السلوكية غالبا  ما تنطوي على السلوك العدواني )

وجود  ( منChung et al , 2019)شونج وآخرون ، وهو ما أكدته دراسة 1, 2019

عالقة ارتباطية موجبة بين ارتفاع خطر اإلصابة بالقلق مع زيادة العدوانية خاصة 

 العدوان الغير مباشر )كالغضب( .

 عد اآلداه التي تهيئ النمو النفسي واإلجتماعيهذا اإلطار فإن البيئة األسرية ت  وفي  

لألبناء ، فهي تلعب دورا  أساسيا  في إكساب األبناء السلوك اإلجتماعي والتأكيد على 

مدى صحتهم النفسية ، حيث أن مدى االعتماد على النفس الذي يكشف عن الصحة أو 

الخلل في الشخصية يكون من خالل األسرة فهي التي تمنح أبنائها الشعور باألمن ، 

اهق السلوك اإلجتماعي ، والمعايير والخبرات كما تلعب دورا  في تعليم المر

اإلجتماعية في المواقف اإلجتماعية من خالل األدوار اإلجتماعية المختلفة التي تنمي 

روح اإلستقاللية واإلجتماعية عند المراهق والتي تجعله يثق في ذاته ، وفي قدرته 

هو ما يتحقق من خالل على اتخاذ قراراته بذاته ، وتكون لديه القدرة على التوافق ، و
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المحيط األسري الذي يعيش فيه ، كما أن البيئة األسرية التي يسودها المعاملة 

اإليجابية من احترام وتقدير وعطف تهيئ أبنائها من المراهقين إلى أن ينمو نموا  

إيجابيا  صحيحا  يتميز بالقدرة على التوافق مع نفسه ، ومع المجتمع الذي يعيش فيه ، 

كان يعيش في محيط يسوده العداء والصراع واإلحباط وعدم الوفاء ، فإن ذلك  أما إذا

وبالتالي فإن الجو األسري ، سوف يؤدي إلى خلق مشاعر القلق وعدم الطمأنينة 

المشحون بالصراعات والنزاعات بين الوالدين واألخوة قد يجعل المراهق يشعر بعدم 

ه ال يستطيع إقامة عالقات سوية مع تقدير الذات والذي يجعل انخفاضاألمان .. و

 ( .178، 3-1،  2013اآلخرين )مريم علي أحمد الفقيه ، 

( من 130، 2000)أرون بيك ،  اواتفقت في ذلك النظرية المعرفية وأشار إليه 

حيث أن الطريقة التي يفسر بها الشخص حالته قد تؤدي إلى التصاعد ، وبما أن 

لخطر فإنه سيقرأ قلقه كإشارة خطر ، ومن ثم تنشأ الشخص قد اعتاد أن يربط القلق با

 حلقة مؤلمة أخرى فالتفكير الذي يحتوي على معنى الخطر يولد قلقا  .

أن هذه السلوكيات السلبية الذاتية يمكن أن تعمم لتصل إلى  Hartupكما يرى  

قران ، كذلك أشارت بعض تيجة لإلفتقار إلى التفاعل مع األالوسط اإلجتماعي ن

مستويات القلق يرتبط بزيادة القبول اإلجتماعي من األقران ،  انخفاضوث إلى أن البح

لفة والتقبل المتبادلة ، واألواألفراد المتوافقون اجتماعيا  يقدرون العالقات الشخصية 

من اآلخرين كطريقة لإلبقاء على استقالليتهم وتحقيق أهدافهم ومعاييرهم )ديفيد جي . 

 .(326،  166،  2015د هللا عسكر ، دوبسن ، ترجمة : عبأ. دورزيس ، كيث إس . 

وتقدم العالقات والتفاعالت بين األقران أساس تطور المهارات المهمه )مثل  

التوكيدية ، والكفاءة اإلجتماعية ، واإليثار ، وترتبط بالسلوك التوافقي الحالي 

آلخر ، بمعاقبة أو والمستقبلي ، وغالبا  ما يخدم األقران كوسيط مراقب كٍل منهم ل

تجاهل المسالك غير المرغوبة والشاذة ، وتعزز القيم اإلجتماعية والثقافية المناسبة 

لدى الفرد ، والعديد من المسالك )مثل العدوانية( ، ربما تتشكل وتتعدل أثناء عرضها 

على األقران الذين يعدون نماذج ووسائط للتغيير المعرفي والسلوكي ، ولهذا فإن 

د القلقين المصاحبون ألقران غير قلقين ربما في الحقيقة ، يتشكلون ويسلكون األفرا

بشجاعة أكثر ، وبالمثل ، فإن القلقين الذين يصاحبون جماعات أقل تعرضا  لخطر 

القلق ربما يتشكلون بإتجاه السلوك القلق )ديفيد جي . أ. دورزيس ، كيث إس . دوبسن 

 ( .324،  2015، ترجمة : عبد هللا عسكر ، 

وإذا كان قبول األقران ي عد عامل وقاية يزيد من شعور المراهق بالقيمة والكفاية  

اإلجتماعية ، ويساعده على مواجهة ضغوط مرحلة المراهقة ، بل ويساعده في 

التغلب على اآلثار السلبية المترتبة على المشكالت األسرية ، فإن رفض األقران ، أو 

ينبئ   Risk Factorمراهق ي عد عامل خطورة عدم وجود صداقات في حياة ال
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بمجموعة من األعراض النفسية منها القلق اإلجتماعي وزيادة العدوانية والجناح 

واالكتئاب والوحدة النفسية والفشل الدراسي ، والمرفوضون من أقرانهم خبراتهم 

، ولهم تاريخ نفسي طويل من االنسحاب والقلق والعدوان  محدودة اإلجتماعية

م الثقة وعدم الكفاية ، ولذلك فهم يكونون صيغة دالتوجس من اآلخرين فيشعرون بعو

 ( .62،  2003سلبية تجاه الذات )عماد محمد مخيمر ، 

ويربط الباحثين بين مفهوم الذات في مرحلة المراهقة وبين النمو المعرفي  

في هذا الصدد والذي يرى أن المراهق يصل إلى  معتمدين في ذلك على آراء بياجية

 Ellis & Davis , 1982أكثر مستويات النمو المعرفي تعقيدا  ، فيرى أليس وديفيس 

أنه عندما يتقدم الفرد نحو مرحلة العمليات الصورية للتفكير ، وينظر إلى عمليات 

 , Eliss & Davisالتفكير لديه على أن لها تأثيرا  جوهريا  على مفهومه عن ذاته )

1982 , 699. ) 

 الدراسات السابقة : 

أوالً : دراسات تناولت تقدير الذات السلبي كعامل خطورة منبئ باضطرابات القلق 

 والعدوان :

بعنوان " العالقة بين    Tilindiene et al , 2014في  دراسة تيلينديني وآخرون 

رياضيين وغير الرياضيين في تقدير الذات والثقة بالذات والقلق لدى المراهقين ال

مدينة كاوناس " ، هدفت إلى تحديد العالقة بين احترام الذات والثقة بالذات والقلق لدى 

( طالب 126المراهقين الرياضيين وغير الرياضيين ، وتكونت عينة الدراسة من )

لتقييم  Filips( سنة ، واستخدمت أدوات هي اختبار فيليبز 16وكانت أعمارهم )

قلق التالميذ ، قائمة القلق ، وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات مستوى 

 داللة إحصائية بين تقدير الذات والقلق .

دراسة بعنوان " تأثير   Shaheen & Jahan , 2014وأجرى شاهين وجاهان 

تقدير الذات على تطوير السلوكيات العدوانية لدى عينة من المراهقين " . هدفت هذه 

إلى التعرف على تأثير تقدير الذات على تطور العدوان لدى المراهقين ، الدراسة 

إناث( من المدارس  100ذكور ،  100طالب ) 200تكونت عينة الدراسة من 

الثانوية ، استخدمت أدوات هي مقياس روزنبرغ لتقدير الذات ، مقياس بوس وبيري 

Buss & Perry , 1992 راسة إلى وجود لعدوان المراهقين ، خلصت نتائج الد

عالقة ارتباطية سالبة بين تقدير الذات والعدوان ، ووجود فروق بين الجنسين في 

 العدوان وتقدير الذات لصالح الذكور مقارنة باإلناث .

بدراسة بعنوان : العالقة بين تقدير   Manna et  al , 2016وقام مانا وآخرون 

: القابلية لإلصابة واألثار الناتجة لدى عينة إيطالية " . هدفت إلى  كتئابالذات واإل

كتئاب واضطرابات القلق ، وتكونت القة بين انخفاض تقدير الذات واإلالتحقق من الع
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( سنة ، 14 - 11طالب تراوحت أعمارهم ما بين ) 454عينة الدراسة من 

( ، ومقياس التقييم (MSCSواستخدمت أدوات هي مقياس مفهوم الذات متعدد األبعاد 

تقدير  انخفاض( ، خلصت نتائج الدراسة إلى أن (SAFAالنفسي لألطفال والمراهقين 

 الذات منبئ قوي بإرتفاع مستويات أعراض كٍل من القلق واالكتئاب .

 Mikulaskova & Adamkovieوفي دراسة قام بها ميكوالسكوفا و أدامكوفي  

ير الذات والعدوان لدى عينة من الفقراء " . هدفت بعنوان " العالقة بين تقد 2018 ,

إلى التحقق من وجود فرق في تقدير الذات والعدوان بين الفقراء وغير الفقراء ، 

 – 25إمرأة( ، وتراوحت أعمارهم ما بين ) 48عامال  ) 86تكونت عينة الدراسة من 

ياس روزنبرغ مق –( سنة ، واستخدمت أدوات هي استمارة البيانات الديمجرافية 59

، وخلصت  Buss-Perry , 1992لتقدير الذات ، استبيان تقييم الذات لبوس وبيري 

تقدير الذات يرتبط بإرتفاع العدوانية ، وأن الفقر ليس  انخفاضنتائج الدراسة إلى أن 

 تقدير الذات والعدوان . انخفاضمؤشرا  على 

ً : دراسات تناولت التهيؤ المعرفي السلبي كعامل  خطورة منبئ باضطرابات ثانيا

 القلق والعدوان:

بدراساة بعناوان "  Calvete & Cardenoso , 2005 قاام كالفات وكاردينساو 

الفروق بين الجنسين في المتغيرات المعرفية لكٍل من االكتئاب ومشكالت السالوك لادى 

الماااراهقين " ، وهااادفت إلاااى تحدياااد المتغيااارات المعرفياااة التاااي تتوساااط الفاااروق باااين 

الجنسين في كٍل من االكتئاب والقلق ، واهتمت بدراسة األفكاار الالعقالنياة ، وتكونات 

كتئااااب ، نيا وتاام اساااتخدام مقياااس القلااق واإلق ومراهقااة مااان أساابا( مراهاا856ماان )

ومقياس األفكار الالعقالنية ، وخلصت إلى إظهار المراهقات اإلناث درجاة عالياة مان 

القلااق حااول تفساايرهم وإدراكهاام لتقياايمهم ماان قباال أشااخا  آخاارين ، كمااا أن األفكااار 

 كتئاب . فعا  وهي خصائص اإلولوم ذات مرت الذاتية لهم تعكس تقييم ذات سلبي وفشال  

دراساة بعناوان " الغضاب والعادوان  Fives et al , 2011وأجارى فيفاز وآخارون 

والمعتقاادات الالعقالنيااة لاادى المااراهقين " . هاادفت إلااى دراسااة العالقااة بااين الغضااب 

مراهاق ، واساتخدمت  135والعدوان والمعتقدات الالعقالنية ، علاى عيناة مكوناة مان 

ة البيانااات الديمجرافيااة ، مقياااس المعتقاادات الالعقالنيااة لألطفااال أدوات هااي اسااتمار

والمراهقين ، مقياس العدوان ، مقياس تقييم األقران ، وخلصات نتاائج الدراساة إلاى أن 

النوع ، الغضب ، المعتقدات الالعقالنية ، وعدم التسامح ينبئ بالعادوان الجسادي ، أماا 

 الغضب بمفرده ينبئ بالعدوان اللفظي .

بعناوان "  Buschmann et al , 2017وفاي دراساة قاام بهاا بشامان وآخارون  

كتئااب " . المنطقياة التاي تتنباأ باالقلق واإل العالقة بين األفكار التلقائية والمعتقدات غيار

هاادفت إلااى تقااديم أدلااة تجريبيااة حااول العالقااة بااين المعتقاادات غياار العقالنيااة واألفكااار 
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 542كتئاااب والقلااق ، وتكوناات عينااة الدراسااة ماان اإللتلقائيااة كعواماال خطااورة منبئااة با

مشاارك  50( سنة ، و 29 – 18طالب تراوحت أعمارهم ما بين ) 480مشارك منهم 

مشاركين تراوحت أعمارهم ما باين  7( سنة ، و 49 – 30عمارهم ما بين )أتراوحت 

( ساانة ، واساااتخدمت أدوات هاااي مقيااااس المعتقااادات واالتجاهاااات النساااخة 60 – 50)

مختصرة ، مقياس اإلكتئاب والقلق والضغوط ، اساتبيان األفكاار التلقائياة ، وخلصات ال

نتائج الدراسة إلى أن المعتقدات غير العقالنية ترتبط بزيادة فاي األفكاار التلقائياة القلقاة 

كتئاااب ، وأن بااالقلق واإل، وأن المعتقاادات الالعقالنيااة ت عااد عاماال مااؤثر فااي اإلصااابة 

النية ت عد عامل أساسي ، يليه األفكار التلقائية كعامل خطاورة منبائ المعتقدات الغير عق

 بكٍل من القلق واإلكتئاب .

ً : درسات تناولت تأثير قبول ورفض األقران كعامل خطورة منبئ باضطرابات  ثالثا

 القلق والعدوان :

دراسااة بعنااوان " القلااق ،   et al Matos  2003 ,وأجاارى ماااتوس وآخاارون  

، عالقااات األقااران ، أثناااء المراهقااة : ماان تقييمااات المااواطنين البرتغاااليين  كتئاااباإل

كشااف تباينااة لألطفااال " ، بهاادف مللساالوك الصااحي فااي الماادارس وكشااف األعمااار ال

كتئاااب ، وكشااف االرتباااط بااين العالقااات اإليجابيااة مااع العالقااة بااين مشاااعر القلااق واإل

مار الماراهقين ، لتقيايم االختالفاات فاي فاي ع –كتئاب في المدارس ألقران والقلق واإلا

العمر والجنس فيما سبق ذكاره مان أهاداف ، وأجريات الدراساة علاى عيناة مكوناة مان 

( سانة مان 17 -10) ية الذين تتراوح أعمارهم بين( من طالب المدارس الثانو6903)

( مدرسة ، واساتخدمت أدوات هاي اساتبيان السالوك الصاحي لألطفاال فاي عمار 191)

رحلااة ، وخلصاات النتااائج إلااى أن ارتفاااع القلااق واالكتئاااب فااى م(HBSC)  المدرسااة

 فتقار لعالقات األقران والصحة . المراهقة كان مرتبطا  مع اإل

بعناوان  Goldstein & Tisak , 2006في دراسة قاام بهاا جولدساتين و تيسااك و 

العاادوان " تااأثير المفاااهيم المبكاارة للمااراهقين حااول ساالطة الوالاادين واالصاادقاء علااى 

العالئقااي " . هاادفت إلااى مقارنااة معتقاادات المااراهقين المبكاارة حااول ساالطة الوالاادين 

واألصدقاء نحو العدوان الجسدي والسلوكيات الشخصية ، وتكونات عيناة الدراساة مان 

مراهق ، واستخدمت أدوات هي المقابلة ، وخلصت نتاائج الدراساة إلاى أن تقيايم  100

أشاار إلااى أن السالطة األبوياة كاناات أكثار قباوال  فيمااا  قباول سالطة الوالاادين واألصادقاء

يتعلااق باإلعتااداء الجساادي تليهااا األلفاااظ أي العاادوان الغياار مباشاار ، تليهااا الساالوكيات 

الشخصية ، وكان أقلها قبوال  الرفض أو االساتبعاد ، ولام يفرقاوا باين العادوان الجسادي 

ن حياث العادوان )الجسادي ، والغير مباشر ، وكان تقرير المشاركين عان األصادقاء ما

الغير مباشر( كانت فكره مقبولة وأكثر انتشارا  عن أن سلطة األصادقاء تتضامن تحدياد 

السااالوكيات الشخصاااية أو الااارفض واالساااتبعاد ، وكاااان رفاااض أو اساااتبعاد صاااديق 
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األصاادقاء أكثاار قبااوال  منهااا ، كمااا أشااارت النتااائج أن المااراهقين كااانوا أكثاار اسااتخداما  

ألخالقية عند شرح معتقداتهم حول العدوان غير المباشر ساواء )اللفظاي أو للمبررات ا

 الرفض واإلقصاء( مقارنة بالسلوكيات الشخصية .

بدراسااة بعنااوان " القلااق   Puklek & Berce , 2012ليااك و بياارس وكوقااام ب 

االجتماااعي ، والقبااول االجتماااعي واألكاااديمي وصااورة الااذات لاادى طااالب الماادارس 

ثانويااة( ، بهاادف معرفااة كيااف ياارتبط القلااق االجتماااعي بااالقبول بااين زمااالء العليااا )ال

الدراسااة ، الكفاااءة الذاتيااة األكاديميااة ، واألداء األكاااديمي لاادى طااالب الماادارس العليااا 

( طالاب تراوحات أعماارهم ماا باين 277السلوفينية ، وأجريت على عينة مكوناة مان )

القلاااق االجتمااااعي للماااراهقين ، ( سااانة ، واساااتخدمت أدوات هاااي مقيااااس 17 -16)

االختبار السوسيومتري ، تقنية التخمين ، مقياس الكفااءة الذاتياة األكاديمياة ، وخلصات 

النتائج إلى أن أكثر الطالب القلقين اجتماعياا   أظهاروا درجاات منخفضاة مان االرتيااح 

كاان  في الفصول الدراسية  ، ودرجات منخفضة من القبول من قبل زمالئهم ، وأخيرا  

 .الكفاءة الذاتية األكاديمية  انخفاضالقلق االجتماعي المرتفع مرتبط ب

كانات بعناوان " تاأثير القباول   Iqbal et al , 2016أماا دراساة إقباال وآخارون  

والاارفض ماان مجموعااة األقااران علااى الضااغط الماادرك لاادى عينااة كبيااره ماان طااالب 

الجامعة " . وهدفت إلى فحص العالقة بين الضاغط المادرك و العالقاات ماع األقاران ، 

ذكاور( وتراوحات  100إنااث ،  100( طالب مانهم )200وتكونت عينة الدراسة من )

( سنه ، واساتخدمت أدوات هاي مقيااس الضاغط المادرك ، 19 – 17أعمارهم ما بين )

مقياس مؤشر العالقة بين األقران ، وخلصت نتاائج الدراساة إلاى وجاود عالقاة موجباة 

بااين الضااغط الماادرك ورفااض األقااران ، وعالقااة ساالبية بااين الضااغط الماادرك وقبااول 

 األقران .

ات التفاعلياة التاأثيربدراساة بعناوان "  Winer et al 2016 , وآخارون وقام وينار 

كتئااب وقلاق الشاباب : فاي إماعية وتوقيت البلوغ المبكار علاى جتللضغوط النفسية واإل

سااياق كااٍل ماان البيئااة األساارية واألقااران "  ، هاادفت إلااى معرفااة تااأثير توقياات البلااوغ 

كتئااب فاي ساياقين نفسايين اجتمااعيين متميازين : مان واإل المدرك على أعراض القلاق

( طالااب تراوحاات 206األساارية ، عالقااات األقااران( ، وتكوناات ماان )حيااث )البيئااة 

( سانة 38( من آبائهم وبلغ متوسط أعمارهم )412( سنة ، )17 – 8أعمارهم ما بين )

، واستخدمت أدوات هي اساتمارة البياناات الديموجرافياة ، تقريار الوالادين لفتارة بلاوغ 

كلة األقاااران لنقااااط القاااوة طفلهااام بالنسااابة ألقااارانهم مااان نفاااس الجااانس ، اساااتبيان مشااا

( ، قااوة الضاابط الااذاتي كمقياااس فرعااي ماان المقاااييس المتعااددة SDQوالصااعوبات )

( ، RCADS، مقيااس القلاق واالكتئااب نساخة األطفاال ) MAPS)لمقياس الوالادين )

وخلصاات نتااائج الدراسااة إلااى ارتباااط الضااغوط األساارية بكااٍل ماان فتاارة البلااوغ المبكاار 
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فترة البلوغ المبكار ومشاكالت األقاران مرتبطاة بشاكل كبيار  ومشكالت األقران فكانت

 بظهور أعراض القلق واالكتئاب لدى الطالب .

دراسة بعنوان " التحليل النفسي  Abrio et al , 2019وأجرى أبريو وآخرون  

اإلجتماعي للعدوان العالئقي لدى عينة من المراهقين المكسيكيين على أساس الجنس 

ى تحديد المتغيرات التي تنبئ بالعدوان العالئقي المرتبطة بالبيئة والعمر " . هدفت إل

الفردية واألسرية والمدرسية لدى عينة من المراهقين المكسيكيين حسب الجنس 

مراهقا  من الذكور واإلناث تراوحت  8115والعمر ، وتكونت عينة الدراسة من 

أدوات هي مقياس  ( سنة ، واستخدمت16 –14( سنة ، )13 – 11أعمارهم ما بين)

سلوك العدوان العالئقي ، خلصت النتائج إلى أن التصور الذاتي اإلجتماعي ، السمعة 

ة ، والتواصل السيئ مع اإلجتماعية والضيق النفسي والتمرد على السلطة المدرسي

 بالعدوان العالئق لدى المراهقين . ئاألم أنب

ً : دراسات تناولت المشكالت األسرية كعامل خ طورة منبئ باضطرابات القلق رابعا

 والعدوان :

اء دراسة بعنوان " األد Henneberger , 2016أجرى هينبيرجر وآخرون  

عالية الخطورة لتطوير السلوك العدواني : دراسة  األسري لدى عينة من المراهقين

دراسة العالقة الطولية بين تماسك األسرة ومراقبة ى هدفت إلاألثر حسب العرق " . 

طالب من طالب  1232الوالدين ، والعدوان الجسدي ، وتكونت عينة الدراسة من 

% 15أفريقي ، % أمريكيين من أصل 70% ذكور ، 65المدارس المتوسطة فكان )

قياس ستخدمت أدوات هي مقياس المشكالت السلوكية ، مامن أصل أسباني( . و

تسبرغ للشباب ، وخلصت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود قات األسرية ، مسح بالعال

ارتباط سلبي بين التماسك األسري والعدوان الجسدي بالنسبة للشباب األسباني 

وارتباط سلبي بين التماسك األسري والعدوان الجسدي ، وأن المراقبة الوالدية أيضا  

 شباب األمريكي من أصل أفريقي فقط .ارتبطت سلبيا  بالعدوان الجسدي لدى ال

بدراسة بعنوان " الصراع األسري  Tanake  et al , 2010وقام تاناكا وآخرون  

وعدوان األطفال : دور قلق األطفال " . هدفت إلى معرفة دور القلق كمتغير وسيط 

ابن لهذه  50بين الصراع والمشكالت األسرية والعدوان ، وتكونت عينة الدراسة من 

ستخدمت أدوات هي التقرير ا( عام ، و13 – 7أعمارهم ما بين )سر تراوحت األ

باء ، مقياس التقرير الذاتي لقلق صراع األسري والسلوك العدواني لآلالذاتي لل

ألطفال ، مقياس تقييم الوالدين المعدل للعدوان التفاعلي واالستباقي ، مقياس قلق ا

، خلصت نتائج الدراسة إلى أن الصراعات األطفال المنقح ، مقياس البيئة األسرية 

والمشكالت األسرية ترتبط بزيادة ردود الفعل العدوانية عند األبناء الذين يعانون من 

قلق شديد ، وكانت هذه العالقة موجودة حتى بعد السيطرة على العدوان التفاعلي 
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عدوان والعمر ، وتشير هذه النتائج إلى أن القلق لدى األبناء هو عامل خطر لل

االستباقي خاصة مع زيادة مستويات الصراعات والمشكالت األسرية ، وهذه 

ومنها ، التأثيرات تكون أكثر وضوحا  في سياق عوامل الخطر األسرية التالية 

 جتماعية والديموغرافية كالدخل المنخفض أو العدد الكبير من األشقاء( . )اإل

 والعدوان :خامساً : دراسات تناولت العالقة بين القلق 

بدراسة بعنوان " العالقة بين القلق اإلجتماعي  Brother , 2018زر وقام بر 

ة بين قالعال موالعدوان العالئقي التفاعلي : تأثير اجترار الغضب " . هدفت إلى تقيي

والعدوان العالئقي التفاعلي لدى المراهقين ، وتكونت عينة الدراسة  جتماعيالقلق اإل

( سنة ، واستخدمت أدوات هي 17 – 14طالب تراوحت أعمارهم ما بين ) 105من 

استمارة البيانات الديمجرافية ، مقياس القلق اإلجتماعي للمراهقين ، مقياس ضغوط 

اهقين سمة لألطفال والمرحالة وقياس الغضب ، مقياس تعبير الغضب األقران ، م

الدراسة إلى أن  كتئاب األقران لألطفال ، وخلصت نتائجإ)الطبعة الثانية( ، مقياس 

 نخراط في العدوان العالئقي التفاعلي .ن اجتماعيا  لديهم ميول لإلوالمراهقون القلق

بعنوان " العالقة بين  Chung et al , 2019في دراسة قام بها شونج وآخرون  

العدوان لدى عينة من المراهقين : دراسة مستعرضة " . هدفت إلى التحقيق القلق و

في العالقة بين وضوح القلق والسلوك العدواني لدى المراهقين ، وتكونت عينة 

مراهق ، واستخدمت أدوات هي مقياس قلق األطفال ، استبيان  1933الدراسة من 

العدواني بدرجة كبيرة مع العدوان ، وخلصت نتائج الدراسة إلى ارتباط السلوك 

ارتفاع درجات القلق ، وكان العدوان الغير مباشر )كالغضب والعداء( يرتبط ارتباطا  

 وثيقا  بالقلق أكثر من العدوان المباشر .

 التعليق على الدراسات السابقة :

 أوضحت الدراسات السابقة ما يلي :

وركز عدد آخر على أن هناك عالقة بين تقدير الذات المنخفض والعدوان ،  .1

 ارتباط تقدير الذات المنخفض بالقلق .

ن األفكار الالعقالنية والتوقعات السلبية نحو الذات تمثل عامل خطورة للتنبؤ أ .2

 بالقلق والعدوان .

لم تهتم الدراسات العربية بالتأثير المشترك بين الرفض من األقران كعامل خطورة  .3

اطية بينهم ، وإنه كلما تعرض المراهق للرفض منبئ بالقلق والعدوان والعالقة االرتب

 من قبل جماعة األقران ، كلما زادت لديه أعراض كٍل من القلق والعدوان .

 إن المشكالت األسرية لها تأثير على النمو االنفعالي والسلوكي لألبناء . .4

اهتمت الدراسات السابقة بدراسة تقدير الذات والعدوان ، أو التهيؤ المعرفي  .5

السلبي والعدوان ، أو التأثير السلبي لألقران والرفض من األقران والعدوان ، أو 
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المشكالت األسرية والعدوان على الرغم من أنها أشارت إلى أن التوقعات السلبية 

ي شعور الفرد بتقدير منخفض نحو ذاته وتكرار واألفكار الالعقالنية هي التي تسهم ف

ي ظل وجود هذه التوقعات السلبية واألفكار الالعقالنية بالرفض من األقران ف

 سهم في تطور العدوان .تصراعات ومشكالت أسرية 

لم تهتم الدراسات السابقة بدراسة مدى إمكانية التنبؤ بالعدوان من عوامل الخطورة  .6

لسلبي ، التهيؤ المعرفي السلبي ، التأثير السلبي لألقران والرفض التالية )تقدير الذات ا

من األقران ، المشكالت األسرية ، لذلك فإن الدراسة الحالية تسهم في دراسة التأثير 

المشترك لهم في التنبؤ ، وكذلك سيتم التعرف على أكثر العوامل المتداخلة والتي تنبئ 

 بالعدوان .

  مصطلحات الدراسة :

 الخطورة   عواملRisk Factors : 

يقصد بها " الخصائص والمتغيرات أو األخطار التي إذا ظهرت لدى فرد ماا ساوف تارجح 

 & .Mrazek , P.J)إصاابته باالضاطراب أكثار مان أي شاخص مان مجماوع الساكان " 

Haggerty , 1994 ,6) . 

والبيئياة التاي مان شاأنها أن ترفاع مان قابلياة  جتماعياةد بها " تلك العوامل النفسية واإلويقص

اإلصااابة بااالمرض النفسااي وزيااادة المعاناااة عنااد مواجهااة حاادث معااين أو مشااكلة معينااة " 

 ( .  18، 2006)عماد محمد مخيمر ، وهبه محمد علي ، 

 تقدير الذات Self-Esteem : 

ى أهميتهاا ، ويشاير التقادير ي عد تقدير الذات بمثابة تقييم الفرد لذاته بشكل عام فيما يتعلق بمد

ذاتاه علاى أناه اإليجابي للذات إلى قبول الفرد لذاته وإعجابه بها على ما هي علياه وإدراكاه ل

حترام اآلخارين ، أماا التقادير السالبي للاذات فيشاير إلاى عادم قباول إشخص ذو قيمة جدير با

خرين )رونالاد ب . الفرد لنفسه ، وتقليله من شأنها وشعوره بالنقص عند مقارنته لنفساه بااآل

( ، كما يشير التقادير السالبي للاذات إلاى عادم 3، 1989رونر ، ترجمة : ممدوحة سالمة ، 

قبااول الماارء لنفسااه وخيبااة أملااه فيهااا وتقليلااه ماان شااأنها وشااعوره بااالنقص عنااد مقارنتااه 

د باآلخرين ، وغالبا  ما يرى الفرد نفسه في هذه الحالة علاى أناه لايس لاه قيماة أو أهمياة )عبا

 ( .59،  1996هللا عسكر ، 

  التهيؤ المعرفي Cognitive Readiness  : 

( بأناه " االساتعداد العقلاي ، وماا يشامله مان )المهاارات ، 2002يعرفه موريسون وفليتشر)

 , Morrison & Fletcherالمعرفااة ، القاادرات ، الاادوافع ، الخصااائص الشخصااية( )

2002 , 1. ) 

  رفض األقرانPeer Rejection : 
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دراك الفاارد أن أقرانااه ال إيعاارف عماااد مخيماار رفااض األقااران بأنااه " يعباار عاان         

انتمائااااه إلاااايهم " )عماااااد يتقبلونااااه وال يهتمااااون بااااه وال يقدرونااااه ، وال يرغبااااون فااااي 

 ( .78، 2003مخيمر،

  المشكالت األسريةFamily problems : 

العالقاات األسارية نتيجاة ( بأنها "حالة من اختالل نساق 2015تعرفها )زيزيت مصطفى ، 

تفاعل عوامل داخلية وخارجية لعضو أو أكثار مان األسارة بماا ياؤدي إلاى ظهاور الصاراع 

 بين الزوجين ، وتهديد بقاء واستمرار الحياة األسرية .

كماا تعارف المشاكالت األساارية مان منظاور العااالج األساري علاى أنهااا تتمثال فاي ضااعف 

ة السااوية وانتشااار التااوتر إلااى المناقشااات األسااري األدوار داخاال النسااق األسااري واإلفتقااار

ناادماج بااين أعضاااء األساارة باإلضااافة إلااى العالقااات المشااوهة ، وعاادم وجااود وضااعف اإل

الجسامي والعااطفي ، واتساام هاذه اعتمادية متبادلة داخال هاذا النساق باإلضاافة إلاى التباعاد 

وماا يترتاب ، رتبااك ، وانتشاار الفوضاى ، والتنااقض واإلسر بعدم وجود حدود لاألدوار األ

 52،  2015على هذا كله من حالة من عدم التوازن األساري . )زيزيات مصاطفى عباده ، 

- 53. ) 

ومما سبق يمكن للباحثة تعريف المشكالت األسرية بأنها " حالة من عادم التاوازن األساري 

تفاعال عوامال داخلياة أو خارجياة لعضاو  الناشئة عن اختالل نسق العالقات األسرية نتيجاة

أو أكثر داخل األسرة ، تتمثل في ضعف األدوار واإلفتقاار إلاى المناقشاات األسارية الساوية 

ناادماج واإلفتقااار إلااى تحديااد األدوار ، اإل، وانتشااار التااوتر والعالقااات المشااوهة ، وضااعف 

ظهااور الصااراع بااين  والتباعااد الجساامي والعاااطفي والتناااقض واإلرتباااك ، بمااا يااؤدي إلااى

 أفرادها )كالزوجين( ، وتهديد بقاء واستمرار الحياة األسرية " .                                          

  القلقAnxiety : 

( القلق بأنه " االنزعااج وقاد قلاق 1967يعرف )محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، 

و أقلقاه غياره " )محماد بان أباي بكار بان عباد  من باب طرب فهو قلق يقاال باات فاالن قلقاا  

 ( .549،  1967القادر الرازي ، 

( القلق بأنه " حالة من الخوف الغامض الشديد , Freud 1989 ويعرف )سيجموند فرويد

فرويد ،  الذي يمتلك اإلنسان ويسبب له كثيرا   من الكدر والضيق واأللم " )سيجموند

 ( .  13،  1989ترجمة : سيد عثمان نجاتي ، 

  : العدوان 

 , Jia et al , 2016)يعرف بأنه " سلوك يقصد به إيقاع اإليذاء أو الضرر بشخص آخر)

  : )العدوان العالئقي )التفاعلي 

ساالوك أو فعاال يقصااد بااه اإلضاارار بالساامعه اإلجتماعيااة أو الوضااع اإلجتماااعي للضااحايا 

 ( .Abrio et al , 2019 , 88عة األصدقاء )وعزلهم عن جما
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  المراهقةAdolescent : 

يعرفها معجم علم النفس والتربية بأنها " الفترة من بلاوغ الحلام إلاى سان الرشاد " )فاؤاد أباو 

 ( .9،  1984حطب ، محمد سيف الدين فهمي ، 

( المراهقة  بأنها " الفترة التي تقع باين مرحلاة 2003ويعرف لطفي عبد العزيز الشربيني )

( سنة ، وتتمياز بحادوث تغييارات 20 -13الطفولة والنضج ، وتمتد في الفترة الزمنية بين )

بدنيااة ونفسااية واجتماعيااة ، وقااد تحاادث خاللهااا بعااض االضااطرابات النفسااية والساالوكية ، 

،  Adolescent Psychiatryيهااتم بالطااب النفسااي للمااراهقين وهناااك تخصااص مسااتقل 

وعااالج المشااكالت التااي تحاادث خااالل مرحلااة المراهقااة )لطفااي عبااد العزيااز الشااربيني ، 

2003  ،4. ) 

 أهمية الدراسة : 

تتضاح أهمياة الدراساة فااي أهمياة متغيراتهاا مان حيااث التعارف علاى عوامال الخطااورة  

ارتباطها بحدوث العادوان ، فاإن سالوك العناف ال يحادث المنبئة باضطرابات القلق ، ومدى 

بمعاازل عاان البيئااة ، فهااو نتيجااة للتفاعاال بااين الفاارد ، األساارة ، مجموعااة األقااران ، البيئااة 

المدرسية ، المجتمع ، الثقافة ، فالعوامال الفردياة تحادد سامة المشااركة فاي موقاف العناف ، 

مان خاالل اكتسااب نماوذج العناف مان والعوامل األسرية قد تؤثر في تشكيل سالوك العناف 

جتماعياة تشامل أيضاا  األقاران والمدرساة ، اإل ء أو مقادمي الرعاياة ، والبيئاة اإلخوة واآلباا

وقااد يااؤثر المنااار المدرسااي إذا كااان مؤياادا  لهااذه الساالوكيات ، باإلضااافة إلااى تااأثير جماعااة 

الثقافاة فاي تشاكيل الاوعي األقران على الفرد إذا كانت تدعم سلوك العنف ، وأخيرا  قد تسهم 

الذاتي )المكون المعرفي( للفرد من خالل المعايير والمعتقدات التي تقدمها لاه ، والتاي تادعم 

ن جميااع أدتااه نظريااة الانظم البيئيااة ماان حيااث أو تمناع ساالوك العنااف والعاادوان ، وهاو مااا أك

لتشامل جمياع األفراد جزء مان عالقاة مترابطاة األنظماة تحادد موقاع الفارد فيهاا ، ثام تنتقال 

النظم التي تؤثر على الفرد ، والتي ينتج عن تفاعل الفرد معها سمة سالوكه ، ووفقاا  لنظرياة 

 .د جزء ال يتجزأ من شبكة اجتماعيةفإن الفر Bronfenbrenner , 1997برونفينبرينير 

يكتسب من البيئة نتيجة التفاعل المعقد بين الفرد وبين عدد من  العدوانكما أن 

العوامل والمتغيرات ، ومن أجل تطوير وتنفيذ برامج تدخل فعالة للوقاية والتدخل ، 

 عدوانية سلوكيات الالجتماعية التي تنشئ وتطور علينا أن نهتم بدراسة البيئة اإل يجب

البيئية المتعددة التي تؤثر على األفراد ليست اإليذاء ، كما أن فكرة التأثيرات سلوك  و

فكرة جديدة ، لقد كتب الكثير عن العالقة التفاعلية المتبادلة بين الفرد ، األسرة ، 

 Burstyn  2001األقران ، المدرسة ، المجتمع ، ومنها دراسة )بورستين وآخرون 

لمتبادل بين ( ، والتي توضح هذا التفاعل ا, Garbarino 2001( ،)جاربارينوا ,

 .األفراد المشاركين في  مواقف التنمر سواء متنمرين أو ضحايا 
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من أنه عندما ينشأ الفرد في محيط يسوده  Ucus , 2017وهو ما أكدته دراسة أوكس 

الصراع العائلي والمشكالت األسرية والسلبية والعدائية ، وفي بعض الحاالت 

السلوكيات العنيفة مع أفرادها ، وينتج عن ذلك مشاكل التكيف عند أبنائها مع زيادة في 

كتئاب ، السلوك العدواني لديهم ، والذي بدوره يصاحبه عدد من المشاكل منها )اال

االنسحاب ، القلق ، الدونية ، والوعي الذاتي السلبي ، الخجل ، فرط الحساسية ، 

 ( .Ucus et al , 2017 , 3 -4والشكاوى الجسدية( )

وفي ضوء ما سبق رغبت الباحثة في دراسة تأثير عوامل الخطورة المنبئة  

لبي ، تأثير األقران تقدير الذات ، التهيؤ المعرفي الس انخفاضباضطرابات القلق من )

، قبول ورفض األقران ، المشكالت األسرية( في التنبؤ بالعدوان والعالقة بينهم 

لإلستفادة منها في وضع وتصميم البرامج الوقائية التي تساعد المراهق في مواجهة 

السلوكيات العدوانية ، وخفض تأثيرها على تطوير االعتالل المشترك الضطرابات 

 .القلق والعدوان 

 أهداف الدراسة :

التعرف على طبيعة العالقة بين عوامل الخطورة من )تقدير الذات السلبي ، التهيؤ  .1

المعرفي السلبي ، تأثير وقبول ورفض األقران ، المشكالت األسرية( والقلق 

 والعدوان لدى المراهقات .

التهيااؤ معرفااة ماادى إمكانيااة التنبااؤ بااالقلق والعاادوان ماان تقاادير الااذات الساالبي ،  .2

 المعرفي السلبي ، تأثير وقبول ورفض األقران ، المشكالت األسرية لدى المراهقات .

معرفة دور التأثير المشترك لتقدير الذات السالبي ، التهياؤ المعرفاي السالبي ، تاأثير  .3

وقبااول ورفااض األقااران ، المشاااكالت األساارية علااى حااادوث القلااق و العااداون لااادى 

 المراهقات .

متغياارات الدراسااة الحاليااة ماان )تقاادير الااذات الساالبي ، والتهيااؤ معرفااة ماادى تشاابع  .4

وقباااول ورفاااض األقاااران والمشاااكالت المعرفاااي السااالبي ، والتاااأثير السااالبي لألقاااران 

 . سرية والقلق والعدوان(األ

 مشكلة الدراسة :

 تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤالت األتية : 

)تقادير الاذات السالبي ، والتهياؤ  هل توجد عالقة ارتباطية بين عوامل الخطورة من .1

المعرفااي الساالبي ، والتااأثير الساالبي لألقااران ورفااض األقااران ، المشااكالت األساارية( 

 والقلق والعدوان لدى المراهقات ؟ 

هااال يمكااان التنباااؤ بارتفااااع متوساااطات درجاااات القلاااق و العااادوان لااادى عيناااة مااان  .2

التهياؤ المعرفاي السالبي ، المراهقات من عوامل الخطورة من )تقدير الذات السالبي ، و

 والتأثير السلبي لألقران وقبول ورفض األقران ، المشكالت األسرية( ؟ 
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هل تتشبع متغيارات الدراساة الحالياة مان )تقادير الاذات السالبي ، والتهياؤ المعرفاي  .3

السااالبي لإلصاااابة ، والتاااأثير السااالبي لألقاااران وقباااول ورفاااض األقاااران ، المشاااكالت 

 دوان( ؟األسرية ، القلق ، الع

 فروض الدراسة : 

توجااد عالقااة ارتباطيااة موجبااة بااين عواماال الخطااورة ماان )تقاادير الااذات الساالبي ،  .1

التهياااؤ المعرفاااي السااالبي ، التاااأثير السااالبي لألقاااران ، المشاااكالت األسااارية( والقلاااق 

 والعدوان لدى المراهقات.  

متوسطات درجات القلق و العادوان لادى عيناة مان المراهقاات  رتفاعإيمكن التنبؤ ب .2

ماان عواماال الخطااورة ماان )تقاادير الااذات الساالبي ، والتااأثير الساالبي لألقااران ، رفااض 

 . األقران ، المشكالت األسرية(

تتشبع متغيرات الدراسة الحالية من )تقدير الاذات السالبي ، التهياؤ المعرفاي السالبي  .3

، قبااول و رفااض األقااران ، المشااكالت األساارية ، القلااق ،  ، التااأثير الساالبي لألقااران

 العدوان( في مجموعة من العوامل تستقل فيها هذه المتغيرات أكثر مما تتداخل .

 . استخدمت الباحثة المنهج الوصفيمنهج الدراسة : 

 عينة الدراسة : 

( طالبااة ماان المراهقااات ، واسااتبعدت 150تكوناات عينااة الدراسااة فااي البدايااة ماان ) 

( ألن متوسااط 25( لعاادم اسااتكمال عبااارات المقاااييس ، كمااا اسااتبعدت )25الباحثااة )

أعماارهم كااان أعلااى ماان متوسااط األعمااار فاي عينااة الدراسااة ، واسااتقرت العينااة علااى 

( بمتوساط عماري 17 -14)باين ( طالبة من المراهقات ، تراوحات أعماارهم ماا 100)

، وقااد تاام تطبيااق أدوات  (48,0( ساانة ماان اإلناااث ، وانحااراف معياااري قاادره )15,2)

، وعيناة 2019في العام الدراساي الدراسة على طالب مدرسة السادات الثانوية للبنات 

الدراسة أبناء لوالدين يعيشان معا  وليس بينهم من انفصاال ألساباب الطاالق أو الوفااة ، 

أن طااالب العينااة يعاادون عينااة غياار إكلينيكيااة حيااث لاام يتعاارض أي ماانهم ألي  كمااا

 تشخيص سيكاتري . 

 أدوات الدراسة : 

 استخدمت الباحثة األدوات اآلتية للتحقق من صدق فروض الدراسة : 

 استمارة بيانات عامة )إعداد الباحثة( :.أ

تتضمن هذه االستمارة بيانات مختلفة مثل السن ، وحجام األسارة ، وترتياب المايالد  

، ومحل اإلقامة ، ودرجة تعلايم األب ومهنتاه ، ودرجاة تعلايم األم ومهنتهاا والظاروف 

األسرية ، وغيرها من البيانات التي استخدمتها الباحثة بهدف اختبار العينة وضابطها ، 

ض الدراسة ، وبهادف تحقياق أكبار قادر مان التجاانس باين وفقا  للشروط التي تفي بفرو

 أفراد العينة . 
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 ( :MPI-Aبرنامج اختبار الشخصية المتعدد األوجه للمراهقين ).ب

، تعريب : عبد هللا السايد  Butcher et al , 1992 l) من إعداد )بوتشر وآخرون  

( ، ويهادف برناامج االختباار إلاى التقيايم اإلكلينيكاي كاأداة تقادم صاورة 2016عسكر )

متكاملة عن الجوانب المتعاددة فاي شخصاية المفحاو  فيماا يتعلاق بالصاحة العاماة أو 

الحالة الصحية البدنية ، والعادات والعالقات األسارية والسالوك المدرساي واالتجاهاات 

سااية واالجتماعيااة والنزعااات السااادية والمازوخيااة وكااذلك المظاااهر الذهانيااة ماان الجن

هاااالوس وهاااواجس والمخااااوف المرضاااية واألفعاااال القهرياااة والوسواساااية والقلاااق 

عباارة يجياب عنهاا  478واالكتئاب والهاوس والادور الجنساي وغيرهاا ، ويتكاون مان 

 المفحو  بـ )نعم( أو بـ )ال( وفيما يلي عرض لمحتواه :

 التي يتضمنها االختبار ، منها : واستخدمت الباحثة عدد من المقاييس الفرعية

 مقاييس المحتوى : 

 : تقدير الاذات  انخفاضمقياس ، عبارة  21: ويتكون من  A-ANXمقياس القلق  

A- LSE مقياس المشكالت األسرية ، عبارة  18ويتكون منA-Fam  ويتكاون مان :

 .عبارة  35
 التي كانت في مقياس الراشدين( :  –المقاييس التكميلية )المقاييس الفرعية التقليدية 

 عبارة  35: ويتكون من  A-Anxietyمقياس القلق  

 مقياس مكونات المحتوى :

مقيااااس ،  عباااارات 3: ويتكاااون مااان  A-con3مقيااااس التاااأثير السااالبي لألقاااران  

 عبارات  8ويتكون من  A-sch2 : االتجاهات السلبية 

 ، وهي :  PSY-5المقاييس الخمس الضطراب الشخصية

ويشاااير ارتفااااع الدرجاااة   .عبااارة  20: ويتكاااون مااان  AGGRمقياااس العدوانياااة  

إلى ارتفاع مستوى االضطراب لدرجاة تحتااج  65المعيارية للمستوى االكلينيكي فوق 

إلى تدخل ارشادي أو عالجي أو تدقيق التشخيص من خالل المالحظة المباشرة وجمع 

المعلومات من المحيطاين والمقابلاة اإلكلينيكياة الدقيقاة ، أماا ارتفااع الدرجاة المعيارياة 

درجاة وهاذا المساتوى البيئاي يكشاف عان  (64– 55)ماا قبال االكلينيكاي مان لمستوى 

وجود مظاهر وأعراض الضاطرابات نفساية تكاون شاائعة فاي العيناة غيار اإلكلينيكياة 

لطبيعة مرحلة المراهقة وال ت عد داللة تشخيصية قاطعة إال بعاد التأكاد مان  وتعود غالبا  

والتركيز على ما تكشاف عناه قاوائم التحليال الفحص اإلكلينيكي والمالحظات السلوكية 

حاين وقاوع الادرجات فاي  من مظاهر وأعراض لكل عبارة من عبارات المقياس ، في

يكشف عن وجود مظااهر وأعاراض نفساية تكاون شاائعة لادى ( 54 – 40) المدى بين

العاديين وتعود غالبا  لطبيعة مرحلاة المراهقاة وال ت عاد داللاة تشخيصاية قاطعاة ولكنهاا 

عااد مؤشاار تنبااؤي يجااب أخااذها فااي االعتبااار مااع التركيااز علااى مااا تكشااف عنااه قااوائم ت  
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التحليل من مظاهر وأعراض لكل عبارة من عبارات المقياس ، ولكن وقوع الادرجات 

فاراد عيناة المجتماع أدون مستوى درجة معيارية وهذا المدى يكاون شاائعا  لادى معظام 

ة ، وتم حساب ثبات االختباار بطريقاة إعاادة غير اإلكلينيكية وليست له دالالت إكلينيكي

مراهقاااة ، ( 66)مراهاااق و ( 87)شاااهور لعيناااة قااادرها  3االختباااار بفاصااال زمناااي 

 ,89( و )0 ,51وتراوحت معامالت الثبات لكال مقيااس مان المقااييس األساساية باين )

( ، كمااا تراوحاات معااامالت الثبااات لكاال مقياااس ماان المقاااييس الفرعيااة والمقاااييس 0

( ، كذلك تراوحت معاامالت الثباات 0 ,89( و )0 ,76الجديدة الشخصية بين )الخمس 

( ،وجميعهااا تشااير إلااى 0 ,93( و )0 ,72لكاال مقياااس ماان مقاااييس المحتااوى بااين  )

( ، أمااا صاادق المقاااييس األساسااية اإلكلينيكيااة فقااد تاام 01,0مسااتويات دالااة فيمااا وراء )

  . استخدام الصدق العاملي

 ( : 2002األقران : إعداد / عماد مخيمر )استبيان قبول ورفض .ج

 في الدراسة الحالية : إعادة حساب ثبات المقياس

قامت الباحثة بإعادة حساب ثبات مقيااس قباول ورفاض األقاران علاى عيناة مكوناة  

   :هقة ، من غير أفراد عينة الدراسة( طالبة من طالبات مرحلة المرا100من )
  ثبات المقياس :

 كرونباخ :معامل ثبات ألفا  -

تم حساب معامالت الثبات لمفردات المقياس باستخدام معامل ألفاا كرونباار علاى عيناة 

( طالباة مان طالباات مرحلاة المراهقاة ، الاذين تتاراوح أعماارهم ماا باين 100قوامهاا )

( سنة ، ويمكن توضيح معامالت الثبات كماا هاو موضاح فاي الجادول رقام 17 – 14)

(1: )      
 (1جدول رقم )  

 (100يوضح معامالت ثبات أبعاد مقياس قبول ورفض األقران بطريقة ألفا كرونباخ ) ن = 

 ألفا كرونباخ األبعاد م

 933,0 القبول 1

 899,0 الرفض 2

 ما يلي :( 1يتضح من الجدول السابق رقم )

( ، وهااي قاايم 899,0( و )933,0أن قااي م معااامالت ثبااات األبعاااد تتااراوح مااا بااين ) 

 مما يدل على تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات . ثبات مرتفعة

 قائمة قلق حالة / سمة : .4

 إعادة حساب ثبات القائمة في الدراسة الحالية :

قلااق حالاة وسامة علاى عيناة مكوناة ماان القامات الباحثاة بإعاادة حسااب ثباات قائماة  

 ( طالبة من طالبات مرحلة المراهقة ، من غير أفراد عينة الدراسة : 100)
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 ثبات المقياس : 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ : -
علاى عيناة  تم حساب معامالت الثبات لمفردات المقياس باستخدام معامل ألفاا كرونباار

( طالبة من طالبات مرحلاة المراهقاة ، مان غيار 100( عينة مكونة من )100قوامها )

( ساانة ، ويمكاان 17 – 14أفااراد عينااة الدراسااة ، الااذين تتااراوح أعمااارهم مااا بااين )

 ( :2توضيح معامالت الثبات كما هو موضح في الجدول رقم )

 (2جدول رقم )

 (100الة وسمة بطريقة ألفا كرونباخ )ن = يوضح معامالت ثبات مقياسي قائمة قلق ح

 ألفا كرونباخ المقاييس م

 889,0 حالة القلق 1

 897,0 سمة القلق 2

  ( :2يتضح من الجدول السابق رقم )
( ، وهي قيم 897,0( و )889,0أن قي م معامالت ثبات المقياسين تتراوح ما بين )

 عالية من الثبات .ثبات مرتفعة مما يدل على تمتع المقياس بدرجة 

 نتائج الدراسة ومناقشتها :

 :   األول الفرض نتائج

ً  دال موجب ارتباط يوجد. أ  القلدق ودرجدات السدلبي الدذات تقددير درجات بين إحصائيا

 .المراهقات لدى والعدوان

 بطريقااة االرتباااط معاماال بحساااب الباحثااة قاماات ، الفاارض هااذا صااحة ماان وللتحقااق

 الاذات تقادير وباين ، القلاق فاي ودرجااتهم للمراهقاات السالبي الذات تقدير بين بيرسون

 : التالي الجدول من يتضح كما ، العدوان في ودرجاتهم للمراهقات السلبي

 (3جدول )

يوضح معامالت االرتباط بين درجات )تقدير الذات السلبي( كعامل خطورة منبئ بالقلق 

 (100ودرجات العدوان لدى عينة من المراهقات )ن=

  ( ما يلي :3رقم ) السابق الجدول من ويتضح
 ،  المراهقاات لادى القلاق و  السلبي الذات تقدير بين إحصائيا   دال موجب ارتباط وجود

 لاادى كتئاااباإل و الساالبي الااذات تقاادير بااين إحصااائيا   دال موجااب ارتباااط وجااود وأيضااا  

 1993، وهذه النتيجة تتفاق ماع ماا توصالت إلياه دراساة )شيسالو وآخارون  المراهقات

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط المتغير التابع المتغير المستقل

تقدير الذات 

 السلبي

 01,0 69,0 القلق

 01,0 46,0 العدوان
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Sheslow et al , 2010( ، ودراساة )أوباا وآخارون  (Uba et al , ، ودراساة

مان حياث وجاود عالقاة عكساية باين تقادير  , Jaeku et al)   2013)جااكي وآخارون

 الذات والعدوان ، كما أن المكتئبون كانوا أكثر قلقا  . 

حيث أشارت إلاى أن تقادير الاذات الغيار مساتقر  Lee , 2014كما تتفق مع دراسة لي 

كاااان يااارتبط بدرجاااة كبيااارة بالسااالوكيات العدوانياااة ، وكلماااا كاااان تقااادير الفااارد لذاتاااه 

زاد احتماااال تفاعلاااه بعناااف وعدوانياااة ماااع األحاااداث اليومياااة المااانخفض أكثااار ثباتاااا  ، 

تقدير الذات شاعورا  بالتهدياد والقلاق وإنعادام  انخفاضوالمواقف الحياتية ، حيث يعكس 

   ( .Lee , 2014 ,1087األمن )
ب. " يوجد ارتباط موجب دال إحصائياً بين درجات التهيؤ المعرفي السلبي لإلصابة 

 اهقات " .ودرجات العدوان لدى المر

وللتحقااق ماان صااحة هااذا الفاارض ، قاماات الباحثااة بحساااب معاماال االرتباااط بطريقااة 

بيرسون بين التهيؤ المعرفي السلبي لإلصابة للمراهقات ودرجااتهم فاي العادوان ، كماا 

   :يتضح من الجدول التالي 

 ( 4جدول )

يوضح معامالت االرتباط بين درجات )التهيؤ المعرفي السلبي لإلصابة( كعامل 

 ( 100خطورة منبئ بالقلق ودرجات العدوان لدى عينة من المراهقات )ن=

 ( ما يلي :4رقم ) الجدول السابقويتضح من 

وجود ارتباط موجب دال إحصائيا  بين التهيؤ المعرفي السلبي لإلصابة والعدوان لادى  

 & Calvete وكاردينساو المراهقات ، وهذه النتيجة تتفق مع ماا توصالت إلياه كالفات

Cardenoso (2005) عالياة حصلوا على درجة اإلناث المراهقات أظهرت أن حيث 

 األفكاار أن كماا ، آخارين أشاخا  قبال من لتقييمهم وإدراكهم تفسيرهم حول القلق من

 وآخارون مرتفعاا  ، ودراساة فيفاز ذات ولاوم وفشاال   سالبي ذات تقييم تعكس لهم الذاتية

Fives et al ,2011ينبائ التساامح وعادم ، الالعقالنياة حيث أوضاحت أن المعتقادات 

 اللفظي . بالعدوان ينبئ بمفرده الغضب أما ، الجسدي بالعدوان

( بأناه عنادما يواجاه 2008وقد فسر ذلك )عباد الساتار إباراهيم ، عباد هللا عساكر ،  

الفاارد أي موقااف أو شااخص فإنااه ينظاار إلااى كاال منهمااا ويتعاماال مااع كاال منهمااا وفااق 

د أو الطمأنينااة ، بالساالم أو العااداء ، بالحااب أو يامعتقداتاه وأفكاااره عنهماا فيشااعر بالتهد

 المتغير المستقل

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط

  االكتئاب القلق

 01,0 39,0 37,0 التهيؤ المعرفي السلبي 
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 عبااد)، باإلقبااال أو اإلحجااام حسااب مااا تمليااه عليااه أفكاااره ووجهااات نظااره الكراهيااة 

 . (301،  300- 299، 2008،  عسكر هللا عبد ، إبراهيم الستار

يوجد ارتباط موجب دال إحصائياً بين درجات التأثير السلبي لألقران ودرجات .ج

 . العدوان لدى المراهقات "
 بطريقاة االرتبااط معامال بحسااب الباحثاة قامات ، الفارض هاذا صحة من وللتحقق 

 مان يتضح كما ، في العدوان ودرجاتهم للمراهقات لألقران السلبي التأثير بين بيرسون

 : التالي الجدول

 ( 5جدول )

يوضح معامالت االرتباط بين درجات )التأثير السلبي لألقران( كعامل خطورة منبئ 

 ( 100بالقلق ودرجات العدوان لدى عينة من المراهقات )ن=

 ( ما يلي :5رقم ) ويتضح من الجدول السابق

وجود ارتباط موجب دال إحصائيا  بين التأثير السالبي لألقاران والعادوان لادى 

 مان Duckودك  Argyleأرجايال إلياه  أشاار المراهقات ، وهاذه النتيجاة تتفاق ماع ماا

اقتران افتقاد القدر المناسب والمالئام مان األقاران بالعدياد مان مظااهر اخاتالل الصاحة 

النفساية والجسامية ، ففيمااا يتصال بالصااحة النفساية يتباين أن األشااخا  الاذين يفتقاادون 

القلاق ومشااعر الملال  منها لإلصابة باضطرابات نفسية األقران يكونون أكثر استهدافا   

لااذات كمااا يعااانون ماان التااوتر والخجاال الشااديد والعجااز عاان تقاادير ا انخفاااضوالسااأم و

التصرف الكفء عندما تضطرهم الظروف إلى التفاعل مع اآلخارين )أساامة ساعد أباو 

 . (42-41،  1993 سريع ،

مان  Prinsten & Greca  , 2004وأتفقت مع ذلك دراسة برستين وجريكا 

لااى تطااوير الساالوكيات أن الاارفض ماان قباال األقااران فااي مرحلااة الطفولااة قااد يااؤدي إ

الخارجية الخطرة في سان المراهقاة مثال التغياب عان المدرساة ، التسارب المدرساي ، 

والمشاااركة مااع أقاارانهم المنحاارفين ، وأن القبااول ماان األقااران يخفااف ماان الساالوكيات 

العنيفة ، حيث أن الرفض من األقران قد يمثل بيئة ضاغطة ومجهادة ، مماا ياؤدي إلاى 

دوانية ، وعادم التنظايم اإلنفعاالي وزياادة فاي تعزياز ساوء التكياف تطوير استعدادات ع

جتمااعي لتفضايل اإلوالسلوك العدواني لديه ، في حين توصالت نتائجهاا إلاى أن تاأثير ا

والقبول من األقران غير طبيعة العالقة باين عادوان الطفولاة واساتمراره فاي المراهقاة 

 ( .Prinstein & Greca , 2004 , 103في ظل القبول من األقران )

 المتغير المستقل
 قيمة معامل االرتباط

 مستوى الداللة
 العدوان القلق

 01,0 43,0 38,0 التأثير السلبي لألقران
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أن الماراهقين ذوي  Tanaka et al , 2010كماا أشاارت تاناكاا وآخارون 

العاادوان التفاااعلي كاناات لااديهم مشااكالت فااي التكيااف والتوافااق مااع األقااران ، وكاناات 

 . (Tanaka et al , 2010 , 2129)مؤشرا  على القلق اإلجتماعي 

مان أن  , Fite et al 2014 وآخارون وهاو ماا يتفاق ماع ماا خلصات إلياه دراساة فيات

المراهقااون الااذين لااديهم مسااتويات عاليااة ماان العاادوان التفاااعلي كااانوا أكثاار عرضااة 

إلظهااار مشاااكل داخليااة مرتفعااة فااي مرحلااة المراهقااة المتااأخرة حتااى عنااد الااتحكم فااي 

رتباطياة ظهارت لادى وجاودة مسابقا  . و هاذه العالقاة االمستويات القلق أو اإلكتئاب الم

ن لااديهم مسااتويات عاليااة ماان رفااض األقااران أو ضااعف التواصاال مااع المااراهقين الااذي

 الوالدين .

مان أن اإلنفتااح  Zhang & Ling , 2018وأيضاا  ماع دراساة زاناج وليانج 

الشخصااي فااي إقامااة عالقااات إجتماعيااة )الشااعبية اإلجتماعيااة( ياارتبط ارتباااط ساالبي 

 بالعدوان التفاعلي .

شكالت األسرية ودرجات العدوان لدى يوجد ارتباط موجب دال إحصائياً بين الم.د

 . المراهقات "
وللتحقق من صحة هذا الفرض ، قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بطريقة  

بيرسون بين المشكالت األسرية للمراهقات ودرجاتهم في العدوان ، كما يتضح من 

 الجدول التالي :

 ( 6جدول )

يوضح معامالت االرتباط بين درجات )التأثير السلبي لألقران( كعامل خطورة منبئ 

 ( 100بالقلق ودرجات العدوان لدى عينة من المراهقات )ن=

 
 

 ( ما يلي : 6رقم ) ويتضح من الجدول السابق

وجاااود ارتبااااط موجاااب دال إحصاااائيا  باااين المشاااكالت األسااارية والعااادوان لااادى   

 Tanaka et al , 2010وآخارونالمراهقات ، وهاو ماا يتفاق ماع ماا أشاار إلياه تاناكاا 

من أن الشباب الذين عانوا من سوء معاملة الوالدين في مرحلاة الطفولاة المبكارة كاانوا 

أكثر عرضة لتطوير أعراض القلق والعدوان في مرحلاة المراهقاة ، كماا ظهارت هاذه 

األعااراض علااى األساار المفتقاارة  للتكيااف ، وأن األعااراض المبكاارة للعاادوان كاناات 

اإلجتماعي مع التقدم في العمر ، وبالتالي فإن  مرتبطة بإرتفاع معدالت القلق والرهاب

القلاااق والعااادوان عناااد اآلبنااااء أكثااار حااادوثا  فاااي ساااياق الصاااراع العاااائلي والمشاااكالت 

 .  (Tanaka et al , 2010 ,2129 – 2130)   األسرية

 المتغير المستقل
 قيمة معامل االرتباط

 مستوى الداللة
 العدوان القلق

 01,0 70,0 57,0 المشكالت األسرية
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وهو ما يتفق أيضا  مع النظرية اإلجتماعية والتي تفترض أن تطور السالوكيات العنيفاة 

يحادث ماع الاروابط اإلجتماعياة الضاعيفة كالصاراعات األسارية ، وأن من المرجح أن 

العالقااات بااين أفااراد األساارة تااؤثر علااى ساالوكيات أفرادهااا عنااد تفاااعلهم مااع اآلخاارين 

خارجها ، كما أن الساياق األساري لاه تاأثير كبيار علاى تطاور السالوكيات العنيفاة لادى 

 . (Lorena et al , 2011 , 1040 , 1042المراهقين عن تأثيرات األقران )

 نتائج الفرض الثاني : 

رتفاع متوسطات القلق من التقدير السلبي للذات و رفض األقران إيمكن التنبؤ ب "

رتفاع متوسطات العدوان من المشكالت إالتنبؤ ب والمشكالت األسرية ، كما يمكن

  .األسرية و التأثير السلبي لألقران ، والقلق
وللتحقااق ماان صااحة هااذا الفاارض ، قاماات الباحثااة بحساااب معاماال االرتباااط باسااتخدام 

أسلوب تحليال االنحادار المتعادد الخطاوات لمعرفاة تاأثير تقادير الاذات السالبي ورفاض 

األقااران والمشااكالت األساارية علااى القلااق لاادى المراهقااات ، كمااا يتضااح ماان الجاادول 

 التالي : 

 ( 7جدول )

غيرات المستقلة )تقدير الذات السلبي ، ورفض األقران ، يوضح تحليل تباين المت

 والمشكالت األسرية( على المتغير التابع )القلق(
مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداللة

 87,4917 1 872,4917 االنحدار

62,86 

دالة عند 

01,0 

 

 77,56 98 838,5563 البواقي

 - 99 71,10481 المجموع

 05,2814 2 11,5628 االنحدار

239,56 

 دالة عند

01,0 

 

 

 037,50 97 600,4853 البواقي

 المجموع
71,10481 99 - 

 77,2009 3 319,6029 االنحدار

33,43 

دالة عند 

01,0 

 

 379,46 96 391,4452 البواقي

 - 99 71,10481 المجموع

 ( ما يلي :7السابق رقم )يتضح من الجدول 
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( للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع 01,0وجود تأثير دال إحصائيا  عند مستوى )

ورفض األقران ، تقدير الذات السلبي ،  معرفة تأثير وذلك في حالة. )القلق( 

( فكانت القلقوهو )، على المتغير التابع  ةكمتغيرات مستقل والمشكالت األسرية

  ( على النحو التالي :7كما هي موضحة في الجدول رقم )النتيجة 
 (8جدول رقم )

يوضح تحليل االنحدار المتعدد الخطوات لتقدير الذات السلبي ، ورفض األقران ، 

 والمشكالت األسرية كمتغيرات مستقله على المتغير التابع )القلق( لدى المراهقات 
المتغير 

 التابع

المتغيرات 

 المستقلة

االرتباط 

المتعدد     

R 

نسبة 

المساهمة 

R2 

قيمة المعامل 

 البائي

B 

 قيمة بيتا

Beta 
 مستوى الداللة " Zقيمة "

 

 القلق

تقدير الذات 

 السلبي
69,0 46,0 50,0 69,0 991, 5 

دالة عند 

01,0 

 

 48,0 26,0 - 56,0 76,0 رفض األقران
- 941, 

2 

عند  دالة

01,0 

 

المشكالت 

 األسرية
73,0 53,0 40,0 53,0 435, 4 

عند  دالة

01,0 

 

  6 ,486قيمة الثابت العام = 

 ( ما يلي :8يتضح من الجدول السابق رقم )

  ، يمكن التنبؤ بالقلق في المراهقة من تقدير الذات السلبي ، ورفض األقران

 والمشكالت األسرية . 

  .أن تقدير الذات السلبي ، ورفض األقران ، والمشكالت األسرية مؤثر على القلق 

كما قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط باستخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد 

الخطوات لمعرفة تأثير المشكالت األسرية والتأثير السلبي لألقران على العدوان لدى 

 ول التالي : المراهقات ، كما يتضح من الجد

 ( 9جدول )

، والمشكالت  يوضح تحليل تباين المتغيرات المستقلة )من تقدير الذات السلبي

 على المتغير التابع )العدوان( ، األسرية(

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة )ف(

 908,4799 1 908,4799 االنحدار
071,95 

 01,0عند دالة 
 488,50 98 802,4947 البواقي 
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 - 99 710,9747 المجموع
 914,2597 2 829,5195 االنحدار

361,55 
 01,0 دالة عند
 
 

 927,46 97 881,4551 البواقي
 - 99 710,9747 المجموع

 ( ما يلي :9يتضح من الجدول السابق رقم )

( للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع 01,0وجود تأثير دال إحصائيا  )عند مستوى 

 . )العدوان( 

وذلاااك فاااي حالاااة معرفاااة مااادى تاااأثير المشاااكالت األسااارية والتاااأثير السااالبي لألقاااران  

كمتغيرات مستقلة على المتغير التابع وهو )العدوان( فكانت النتيجة كماا هاي موضاحة 

 على النحو التالي :   (9)في الجدول رقم 

 (10جدول رقم )

ح االنحدار المتعدد الخطوات تحليل تأثير المشكالت األسرية والتأثير السلبي يوض

لألقران كمتغيرات مستقله على المتغير التابع )العدوان(  لدى المراهقات من أفراد 

 (100عينة الدراسة )ن = 

المتغير 

 التابع
 المتغيرات المستقلة

االرتباط 

المتعدد     

R 

نسبة 

المساهمة 

R2 

المعامل قيمة 

 البائي

B 

 قيمة بيتا

Beta 

قيمة 

"Z" 

مستوى 

 الداللة

 

 العدوان

 8 ,510 63,0 69,0 49,0 70,0 المشكالت األسرية
دالة عند 

01,0 

التأثير السلبي 

 لألقران
73,0 653,0 21,0 21,0 905, 2 

دالة عند 

01,0 

 3 ,576قيمة الثابت العام = 

 يلي :( ما 10يتضح من الجدول السابق رقم ) 

  يمكن التنبؤ بالعدوان في المراهقة من تأثير المشكالت األسرية والتأثير السلبي

 لألقران كعوامل خطورة منبئة بالقلق .

  أن تأثير المشكالت األسرية والتأثير السلبي لألقران كعوامل خطورة منبئة بالقلق

 .  مؤثر على العدوان

كما قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط باستخدام أسلوب تحليل االنحدار       

المتعدد الخطوات لمعرفة تأثير القلق على العدوان لدى المراهقات ، كما يتضح من 

 الجدول التالي : 
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 ( 11جدول )

 على المتغير التابع )العدوان( ، يوضح تحليل تباين المتغير المستقل )القلق(

 مجموع المربعات التباينمصدر 
درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة )ف(

 452,4083 1 452,4083 االنحدار

650,70 
 01,0دالة عند 

 
 799,57 98 258,5664 البواقي

 - 99 710,9747 المجموع

 ( ما يلي :11يتضح من الجدول السابق رقم )

( للمتغير المستقل على المتغير التابع 01,0وجود تأثير دال إحصائيا  )عند مستوى 

وذلك في حالة معرفة مدى تأثير القلق كمتغير مستقل على المتغير التابع   .)العدوان(

على النحو  (12)وهو )العدوان( فكانت النتيجة كما هي موضحة في الجدول رقم 

 التالي :  

 (12جدول رقم )

المتعدد الخطوات تحليل تأثير القلق كمتغير مستقل على المتغير  نحداريوضح اإل

 (100التابع )العدوان( لدى المراهقات من أفراد عينة الدراسة )ن = 

المتغير 

 التابع

المتغيرات 

 المستقلة

االرتباط 

المتعدد     

R 

نسبة 

المساهمة 

R2 

قيمة 

المعامل 

 البائي

B 

 قيمة بيتا

Beta 

قيمة 

"z " 

مستوى 

 الداللة

 

 العدوان
 8 ,41 65,0 42,0 42,0 65,0 القلق

دالة عند 

01,0 

 19 ,787قيمة الثابت العام = 

 ( ما يلي :12يتضح من الجدول السابق رقم ) 

 . يمكن التنبؤ بالعدوان في المراهقة من القلق 

 أن القلق مؤثر على العدوان  . 

مان  , Mc Donald 2013)وهو ما يتفق ماع ماا أشاارت إلياه دراساة )ماكدونالاد      

 أن تقدير الذات السلبي عامل خطورة منبئ باضطرابات القلق .

كااذلك إتفقاات هااذه النتيجااة مااع مااا أشااارات إليااه الدراسااات السااابقة ماان أن تقاادير الااذات 

دراسااة )مانااا الساالبي منباائ قااوي بارتفاااع مسااتويات أعااراض كااٍل ماان القلااق ومنهااا 

 ( . , Manna et al 2016وآخرون 

( دراسااة , Sowislo & Orth 2012وفااي ذلااك أجاارى )سويساالو وأورز 

دراسااة حااول القلااق وتقاادير الااذات علااى عينااات ماان أعمااار مختلفااة ماان  18لمراجعااة 

مرحلااة الطفولااة حتااى مرحلااة المراهقااة وكشاافت النتااائج عاان أن العالقااة كاناات تبادليااة 
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حيث أن كال  من تقادير الاذات والقلاق ياؤثران علاى بعضاهما الابعض بطارق متقارباة ، 

 انخفااضمان حياث أن  Tuijl , (Van 2017وهو ما أكدت عليه دراساة )فاان توجال 

 كتئاب والقلق .ترك بين كٍل من اإلتقدير الذات ي عد عامل مش

ألقاران أن العالقة بين قبول ورفاض ا Ladd , 2006كما أشارت دراسة الد 

إياذاء  –الاود  –والتكيف النفساي الالحاق كانات تنبؤياة حتاى عنادما قورنات )بالصاداقة 

األقران( ، وكانت أشكال سوء التكيف أكثر خطورة على تطاوير المشااكل الخارجياة ، 

ألن األطفااال ذوي الساالوكيات العدوانيااة فااي كثياار ماان األحيااان تعرضااوا للاارفض ماان 

المعاملاة مان قبال األقاران ، االساتبعاد مان األنشاطة ، أقرانهم على سبيل المثال )ساوء 

العزلة عن األقران( ، وهو ما يعازز تطاوير الشاعور باالقلق والسالوك العادواني خاالل 

المراحاال الالحقااة ، ومنهااا المراهقااة ، كمااا أن القبااول ماان جماعااة األقااران ينظاار إليااه 

، حيث أن الرفض مان  سنوات( 9 - 6)جتماعية قوية خالل الفترة من إبإعتباره حاجة 

جماعة األقاران يسااهم فاي التنباؤ بعادم التوافاق ، ومان المارجح أن األطفاال ذوي نماط 

عاادم الااتحكم االنفعااالي أو الساالوكي ماان )غضااب ، اندفاعيااة ، تشااتت االنتباااه ، فاارط 

النشاط .. وغيرها( يكون لديهم ميول للتفاعل العنيف عندما تواجه مشااكل ماع األقاران 

 . (Ladd , 2006 , 822-824)أو االستبعاد( مثل )الرفض 

كمااا أشااارت إلااى أن الصااراع األسااري ، وعاادم وجااود تماسااك أسااري أنباائ 

األبناء ، في حين أن األبناء الذين اتسمت بيئتهم األسارية ى بتطوير السلوك العدواني لد

ل باإليجابية ، وعدد أقل مان النزاعاات العائلياة ، واتسامت بالتماساك األساري كانات أقا

مستويات العادوان لادى آبنائهاا حتاى  انخفضتعرضة لتطوير السلوكيات العدوانية ، و

عندما كان لاديهم معتقادات عدوانياة عالياة أو إدراك معاادي ، وأن األبنااء الاذين نشاأوا 

فااي بيئااات ترفيهيااة كااانوا أقاال عرضااة لتطااوير الساالوك العاادواني ، باإلضااافة إلااى أن 

عتااداءات والمسااتخدمة للعقاااب الباادني ، واإل المتساالطة( –األساااليب الوالديااة )المعاديااة 

اللفظياااة ، االساااتراتيجيات العقابياااة الغيااار منطقياااة ، العدائياااة ، فااارط الرقاباااة األبوياااة 

مسااتويات دفء الوالاادين هااي مساااهمة بشااكل كبياار فااي تطااوير الساالوكيات  انخفاااضو

ماان والااد واحااد كاناات العدوانيااة لاادى األبناااء ، وأن األبناااء الااذين يعيشااون فااي عائلااة 

درجاتهم مرتفعة فاي العادوان عان األبنااء الاذين يعيشاون فاي أسار مكتملاة ، وأن أبنااء 

العااادوان عااان ذوي بأنبئاااوا بدرجاااة أعلاااى  األبااااء ذوي المساااتوى التعليماااي المااانخفض

العادوان لادى  انخفااضالمستوى التعليمي المرتفع ، كما ارتابط دخال األسارة المرتفاع ب

 Ucus et وآخرون وهو ما أكدته دراسة أوكس.  Jia et al , 2016 , 1-2)األبناء )

al , 2017  ماان أن الصااراعات والمشااكالت األساارية تنباائ بالساالوكيات الداخليااة

 والخارجية لألبناء .
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  نتائج الفرض الثالث :

  تتشددبع متغيددرات الدراسددة الحاليددة مددن تقدددير الددذات السددلبي ، والتهيددؤ المعرفددي

والتدددأثير السدددلبي لألقدددران وقبدددول ورفدددض األقدددران والمشدددكالت السدددلبي لإلصدددابة ، 

األسددرية و القلددق و العدددوان فددي مجموعددة مددن العوامددل تسددتقل فيهددا هددذ  المتغيددرات 

 أكثر مما تتداخل .

وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة التحليل العاملي االستكشاافي بطريقاة 

ة فااريمكس لكاايزر ، وأسافر التحليال عان المكونات األساسية وتادوير المحااور بطريقا

%  23,69وجاود ثااالث عواماال تتشابع عليهااا عواماال الخطاورة بنساابة تباااين مقاادارها 

 ويمكن توضيحها في الجدول التالي :
 (13جدول رقم )

يوضح نتائج التحليل العاملي لمتغيرات الدراسة من تقدير الذات السلبي ، والتهيؤ  

وقبول ورفض األقران والقلق و  المعرفي السلبي لإلصابة ، والتأثير السلبي لألقران

 كتئاباإل

 عوامل الخطورة
 تشبعات العوامل بعد التدوير

1 2 3 
   80,0 تقدير الذات

   56,0 التأثير السلبي لألقران

 85,0  85,0 قبول األقران

 91,0  63,0 رفض األقران

   62,0 االتجاهات السلبية

   77,0 المشكالت األسرية

  95,0  قلق الحالة

  96,0  قلق السمة

   81,0 العدوان

   83,0 قلق المحتوى

   ,88 القلق التكميلي

 67,1 89,1 061,4 الجذر الكامن

 15,15 17,17 36,92 نسبة التباين

 : يلي ما (13رقم ) السابق الجدول من يتضح

يتشبع العامل األول بكٍل من تقدير الذات السلبي ، التأثير السلبي لألقران ،  .1

االتجاهات السلبية ، المشكالت األسرية ، العدوان ، قلق المحتوى ، القلق التكميلي ، 

اإلرتباطي الكلي بجذر كامن ( من التباين 36,92وقد استحوذ هذا العامل على )

 جتماعية .يته بعامل االضطرابات النفسية اإل( ، ويمكن تسم4,06)
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يتشبع العامل الثاني بكٍل من قلق الحالة ، وقلق السمة ، وقد استحوذ هذا العامل  .2

( ، ويمكن تسميته 89,1( من التباين اإلرتباطي الكلي بجذ كامن )17,17على )

 .بعامل قلق الحالة والسمة 

يتشبع العامل الثالث بكٍل من القبول والرفض من األقران ، وقد استحوذ هذا العامل  .3

( ، ويمكن تسميته بعامل 67,1رتباطي بجذر كامن )( من التباين اإل15,15على )

 القبول مقابل الرفض .

من أن تقدير الذات  Wang et al , 2013 وآخرون ويتفق ذلك مع ما أوضحه ونج

يعكس مستوى وضع الشخص وقبوله في مجموعته اإلجتماعية ، وأن تقدير الذات 

يرتبط بشكل كبير بمستوى الصحة النفسية والتكيف ، وأن العدوان يزيد من خطر 

تدني تقدير الذات لدى المراهقين ، وهو ما يعكس أهمية فهم العالقة بين تقدير الذات 

تؤثر على صحة المراهقين ، مما يؤدي إلى تطوير  والعدوان كقضية مهمة

 ( .Wang et al , 2013 , 222استراتيجيات لتحسين تقدير الذات )

أنه على الرغم من ارتفاع  Sing et al , 2017 وآخرون وأوضحت سينج 

خالل فترة المراهقة  انخفضتمستويات تقدير الذات في مرحلة الطفولة ، إال أنها 

تقدير الذات خاصة لدى الفتيات  انخفاضمراهقة مرحلة يشيع فيها لذلك فإن فترة ال

نتيجة  لعدة أسباب منها مخاوفهم من مظاهر النمو وشعورهم بالقلق بشأن المظهر 

((Singh et al , 2017 , 1 ( تافرات 1999، ويرجع ذلك لما اقترحه بيك ، )

رة مشاعر الغضب ، دورا  مهما في إثا تلعب ( أن األفكار1977( ، وإيليس )2007)

وأثبت الباحثون أن التحيزات العدائية على سبيل المثال )الكفاءة الذاتية ، التوقعات ، 

تقييم النتائج( تتعلق برد الفعل والعدوان االستباقي لألطفال والمراهقين ، حيث أن 

 المعتقدات الغير عقالنية والتشوهات المعرفية ترتبط إيجابيا  بالغضب عند البالغين ،

وأن الغضب يرتبط بالسلوك العدواني وغيره من السلوكيات العنيفة ، والتجارب 

نفعالية السلبية من غضب قد ال ترتبط بالضرورة بردود عدائية ، ويتوقف ذلك على اال

النية ، ووفقا  زيادة التأثير السلبي المتصاعد الناتج عن المعتقدات واإلدراكات الغير عق

ربة الغضب تزداد كلما زاد احتمال حدوث السلوكي فإن تج لنظرية العالج االنفعالي

عواقب سلوكية مثل زيادة العدوان ، فوجود اإلدراكات السلبية  واألفكار غير 

العقالنية المتعلقة بعدم التسامح والتعصب واإلحباط تؤدي إلى الغضب والذي يؤدي 

 .  Fives et al , 2011 , 200)بدوره إلى السلوك العدواني )

ما أن األفراد ذوي تقدير الذات غير المستقر لديهم حساسية لتهديدات األنا ، ك 

ويتعاملون مع مثل هذه التهديدات من خالل اإلفراط في الغضب والعداء ، وفي هذا 

اإلطار وجد أن المراهقين النرجسيين يصبحوا أكثر تحفزا  للرد العدواني عندما 

االستقرار في تقدير الذات قد يكون له عالقة يستفزهم أقرانهم ، وهو ما يفسر أن عدم 
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 . ,Lee , 2014) ارتباطية أقوى مع العدوان التفاعلي مقارنة بالعدوان االستباقي 

(1078 

 كان األقران من الرفض أن حيث من Ladd , 2006 الد دراسة أكدته ما وهو 

 بناء على القدرة في التوافق سوء أنبئ كما ، العدواني بالسلوك منبئ خطورة عامل

 جيفارا دراسة ذلك مع اتفقتو . اإلنسحابي أو العدواني بالسلوك العالقات

 مراحل في األقران من الرفض أن من   Guevara & Becerra , 2012وبيكيرا

 حياتهم خالل سلبية فعل ردود في األطفال انخراط في يتسبب قد األولى الطفولة

 هذه في األقران لجماعة نتماءلإل المتزايدة والحاجة ، الالحقة المراحل في جتماعيةاإل

 اإلجتماعي التكيف وسوء ، متوافقة الغير السلوكيات تطوير في تسهم قد الفترة

(Guevara & Becerra , 2012 , 62)  ودراسة لي ،Lee , 2014  من أن

وتحيز العدائية واإلسناد ردا  على استفزاز األقران ،  العدوان التفاعلي ارتبط باإلندفاع

العواقب اإليجابية سوف تنجم عن  أما العدوان االستباقي ارتبط باالعتقاد بأن

 .  Lee , 2014 , 1082السلوكيات العدوانية )أي تحيز االستجابة( )

 من يةالعدوان السلوكيات تطوير من وقائي عامل األقران قبول ي عد سبق لما ووفقا  

 السلوكيات ذوي فاألطفال ، التكيف سوء عن الناشئة المسارات وقف أو خفض خالل

 من أكبر فر  لديهم يكون قد أقرانهم مع إيجابية لتجارب يعرضون الذين العدوانية

 في تساعدهم إيجابية جتماعيةإ فعل ردود تلقي خالل من أقرانهم من المرفوضين

 خالل من السلبية المعرفية التحيزات وعالج ، اإلنفعالي التنظيم مهارات تطوير

 لممارسة فرصة يوفر ما وهو ، التكيفية االجتماعية للتفاعالت المتكرر التعرض

 إلى الوصول في زيادة األقران قبول يوفر كما ، المناسبة الشخصية السلوكيات

 الحاالت وتنظيم ، الغضب إدارة في تفيدهم التي األصدقاء دعم من عالية مستويات

 ( .Prinstein & La Gareca , 2004 , 104) العدوانية وخفض السلبية اإلنفعالية

كما أشارت الدراسات إلى أن دعم األسرة الجيد يزيد من تقدير المراهقين لذاتهم ، 

 ويقلل من عدوان المراهقين ، ويخفف من العالقة بين عدوان المراهقين وتقدير الذات 

(Wang et al , 2013 , 222). 

باإلضافة لذلك فإن األطفال الذين ال يدركون دفء الوالدين لديهم أعلى ميول  

لتطوير المشاكل مثل تدني تقدير الذات ، وعدم الثبات اإلنفعالي ، وعدم القدرة على 

التحكم اإلنفعالي في مرحلة المراهقة ، وعندما ينشأ الطفل في محيط يسوده الصراع 

لسلوكيات عائلي والمشكالت األسرية والسلبية والعدائية ، وفي بعض الحاالت اال

نتج عن ذلك مشاكل التكيف عند أبنائها مع زيادة في السلوك العنيفة مع أفرادها ، وي

العدواني لديهم ، والذي بدوره يصاحبه عدد من المشاكل منها )االكتئاب ، االنسحاب 

اتي السلبي ، الخجل ، فرط الحساسية ، والشكاوى ، القلق ، الدونية ، والوعي الذ
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 األبناء أن حيث من Jia et al , 2016 وآخرون جيا دراسة، وهوما أكدته  الجسدية(

 كانوا والتسلط العدوانية واألنماط األسرية والمشكالت بالنزاعات أسرهم اتسمت الذين

الديه يلعب دورا  نخراط  في السلوك العدواني ، فارتباط الطفل بوعرضه لإل أكثر

رئيسيا  في التنمية اإلجتماعية ، ويؤثر على السلوك اإلجتماعي للطفل ، ويؤثر إيجابيا  

على عالقات األقران والعالقات العاطفية ، لذلك فإن البيئة األسرية لها دور هام في 

 ، وهو ما أكدته دراسة Ucus, 2017, 1 , 3 – 4)النمو النفسي واإلجتماعي للطفل )

 من قلل األسري التماسك أن حيث من Martinez et al , 2010 وآخرون مارتنيز

 العنيفة السلوكيات من تزيد األسرية والمشكالت التفكك أن أي ، العنف خطر

 كالعدوان .

إلى أنه كلما كانت  Zhang et al , 2018كما خلصت دراسة تشانج وآخرون  

عليها اإلنفصال كغياب اآلباء عام أو أكثر  العالقات بين اآلباء واألبناء متوترة ويغلب

عن المنزل ، والذين بالكاد يتصلون بهم ، كانت درجة القلق اإلجتماعي لدى أبنائهم 

 مرتفعة ، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع في السلوك العدواني والهجومي للطالب . 

 أوجه االستفادة من الدراسة الحالية :

الخاطئة التاي تثيار مشااعر الغضاب ، وذلاك مان  يجب تصويب األفكار الالعقالنية .1

 . خالل تدريب المراهقات على استراتيجيات التحيز اإليجابي

يجاااب توعياااة الطاااالب بخصاااائص النمااااذج المحبوباااة وتااادريبهم علاااى المهاااارات  .2

 االجتماعية الالزمة للتفاعل االجتماعي مع اآلخرين خاصة في مرحلة المراهقة .

نفعاالي ، التحكم االوانية على مهارات القيادة الفعالة ، وتدريب ذوي السلوكيات العد .3

 .والمشاركة في األنشطة اإلجتماعية ، وحسهم على مساعدة اآلخرين 

 المشكالت البحثية التي تثيرها الدراسة الحالية :

القبول والرفض الوالدي وقبول األقران كعوامل خطورة منبئة بالعادوان لادى عيناة  .1

 .  من المراهقين 

ئااااة بالعاااادوان العالئقااااي يااااة برنااااامج وقااااائي لخفااااض عواماااال الخطااااورة المنبفعال .2

 .)التفاعلي(
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