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ممخص البحث:

ييدف البحث الى :

 .1التعرف عمى التمرد النفسي والتفكير البلعلبلني والعنف لطبلب كمية التربية البدنية
وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية.

 .2التعرف عمى عبلقة االرتباط بين التمرد النفسي والتفكير البلعلبلني لطبلب كمية
التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية.

 .3التعرف عمى عبلقة االرتباط بين التمرد النفسي والتفكير البلعلبلني والعنف لطبلب
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية.

اما فروض البحث-:

 .1توجد عبلقة ارتباط دالة احصائيا بين التمرد النفسي واالفكار البلعلبلنية لطبلب كمية
التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية

 .2توجد عبلقة ارتباط دالة احصائيا بين التمرد النفسي واالفكار البلعلبلنية و العنف
لطبلب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية

وتالفت عينة البحث من طمبة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة

المستنصرية لمدراسات االولية الصباحية لمعام الدراسي ( .)2017-2016واعتمدت
الباحثتان المنيج الوصفي ذات العبلقات االرتباطية وتم استخدام ملياس التمرد النفسي

والذي يتكون من ( )39فلرة وملياس االفكار البلعلبلنية ويضم ( )52فلرة ،كذلك تم
استخدام ملياس العنف ويحتوي الملياس عمى ( )58فلرة وبعد التاكد مؤشرات صدق وثبات
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)SPSS( الملاييس المستخدمة واعتمدت الدراسة الحالية عمى استخدام الحليبةاالحصائي
. في معالجة البيانات

وبعد عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا ومن خبلل ما افرزتو نتائج البحث ظيرت

: لنا االستنتاجات التالية

 ظيرت عبلقة ارتباط دالة احصائيا بين التمرد النفسي واالفكار البلعلبلنية لطبلب.1
.كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية

 ظيرت عبلقة ارتباط دالة احصائيا بين التمرد النفسي واالفكار البلعلبلنية وملياس.2
.العنف لطبلب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية
Psychological rebellion and irrational thinking and their
relationship to the behavior of violence among students of the
College of Physical Education and Sports Sciences at the
University of Mustansiriya
Dr. Alaa Zuhair Mustafa
College of Physical Education
and Sports Sciences
University of Diyala

Dr. Zaineb Hasan Al-Jubori
College of Physical Education and
Sports Sciences
University of Almustansiria

Abstract :
The research aims to:
1. Recognize psychological rebellion, irrational thinking and
violence for students of the Faculty of Physical Education and
Sports Sciences at Mustansiriya University.
2. To identify the correlation between psychological rebellion and
irrational thinking for students of the Faculty of Physical
Education and Sports Sciences at Mustansiriya University.
3. Identify the correlation between psychological rebellion and
irrational thinking and violence for students of the Faculty of
Physical Education and Sports Sciences at Mustansiriya
University.
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The research hypotheses- :
1. There is a statistically significant correlation between
psychological rebellion and irrational ideas for students of the
Faculty of Physical Education and Sports Sciences at Mustansiriya
University
2. There is a statistically significant correlation between
psychological rebellion and irrational ideas and violence for
students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences
at Mustansiriya University
The research sample of the students of the Faculty of Physical
Education and Sports Sciences at the University of Mustansiriya for
preliminary studies morning for the academic year (2016-2017). In
addition, the scale of violence was used and the scale was (58)
paragraphs, and after confirming the indicators of the validity and
stability of the standards used and adopted the current study On the
use of a statistical packet (spss) in data processing.
After presenting the results, interpreting them and discussing
them, and through the results of the research, we found the following
conclusions:
1. Relationship of the relationship of a statistically significant
correlation between psychological rebellion and irrational ideas
for students of the Faculty of Physical Education and Sports
Sciences at Mustansiriya University.
2. There was a statistically significant correlation between
psychological rebellion and irrational ideas and the scale of
violence for students of the Faculty of Physical Education and
Sports Sciences at Mustansiriya University.

03

العدد ()62

مركز البحوث النفسية
 1-1المقدمة واىمية البحث-:

تعد مظاىر التمرد التي تنشأ في أوساط الشباب والمراىلين من اعلد المشكبلت

لؤلسر والمجتمعات  ،وتبدأ برفض أوامر الوالدين أو تلاليد األسرة السميمة  ،وعدم التليد بيا
عن تحد واصرار  ،ومن ثم التمرد عمى الحياة الدراسية في مدارسيم أوالً ثم الجامعة ثم
يأتي دور التمرد عمى اللانون والمجتمع والسمطة .

وان الظواىر والمشكبلت السموكية التي تظير عند بعض الطمبة تعد انحرافا عن أىداف
السياسة التعميمية لذا كان عمى الميتمين بالتربية والتعميم إن ينتبيوا لتمك المشكبلت  ،وان

يدرسوا أسبابيا وطرق عبلجيا حتى تصبح مخرجات التعميم متوافلة مع أىدافيا المحددة
في السياسة التعميمية.

وبما أن طمبة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة من شرائح المجتمع ويتاثرون

بالظروف الداخمية التي يمر بيا عراقنا العزيز والشريحة الواعية بالمخاطر الناجمة عن تمك

الظروف ،فأن ىناك مسؤولية تلع عمى عاتليم في مواجية تمك الظروف واألخطار
وتحمميا بالشكل الذي يضمن ليم الحفاظ عمى قدراتيم العلمية التي يسعون إلى تنميتيا من

خبلل اكتساب المعرفة وتلبل األفكار المتناقضة التي تؤىميم لتحمل مسؤولية قيادة المجتمع

المتطمع إلييم والمساىمة في حل مشكبلتو.

وتواجو المجتمعات البشرية والنامية تحديدا انتشار األفكار البلعلبلنية التي تعطل

سعييا الحثيث نحو البحث العممي وتعطيل استخدام أساليبو العممية،فالعلل البشري قد واجو
اتيامات عدة عمى أنو أداة محدودة في كشف الظواىر وعاجزة أحيانا في الوصول إلى

الحليلة.

وتعد مرحمة الشباب من المراحل التي تتعرض لمثل ىذه األفكار التي قد تصل أحياناً

إلى أزمات حادة تؤدي إلى اضطرابات سموكية تؤثر في بناء شخصياتيم وحفظ توازنيا،

وأن التغييرات الحضارية والتكنولوجية غالباً ما ينعكس تأثيرىا سمباً عمى الوضع النفسي

لمشباب.
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ومن المعروف أن الطمبة الجامعيين يشكمون العصب الرئيس في عممية التطوير

والتحديث في المجتمع كييئات عممية متخصصة يلف عمييا تنفيذ خطط التنمية اللومية
وألىمية ىذه الفئة يفترض أن يجري التعامل معيم بشكل يدل عمى دراية بتكوينيم النفسي

مما يدفعيم إلى العمل البناء بأقصى طاقة

فضبلً عن ذلك أنيم في مرحمة اإلعداد لمواقف اجتماعية وقيادية مستلبمية تتطمب

أن تكون شخصياتيم متزنة وخالية من االعتلادات الخاطئة واألفكار البلعلبلنية مما

ينبغي االستعداد ليا كي يمكن الحد من تأثيراتيا السمبية

واألساليب السمبية بما فييا االعتلاد باألفكار البلعلبلنية مما ينعكس سمبا عمى ضبط

سموكياتيم وخصائص شخصياتيم وأدائم وقدرتيم عمى االنجاز سواء أكان ذلك الضبط

داخميا أم خارجيا.

وانتشرت في االونة االخيرة وبشكل ممحوظ ثلافة العنف االجتماعي حيث يعتبر

سموكاً إيذائياً يلوم عمى إنكار اآلخر ويتم من خبلل استعمال العنف المفظي أو الجسدي

واالعتداء عمى اآلخرين والتطاول عمى اللانون بل وضربو عرض الحائط من أجل تحليق

مصالح شخصية غير مشروعة  ،و أخذت باالزدياد بشكل كبير في السنوات األخيرة

مايظل يجري منذ فترة ليست باللصيرة من تصاعد ألحداث يغمب عمى طابعيا الغرابة

عن واقع المجتمع العراقي  ،وربما يعود ذلك لمكثير من المستجدات التي ظمت تلذف بيا

رياح العنف السياسي الذي يسود الببلد التي اكتسحت في طريليا خصوصية المجتمع غير
عابئة بالحدود وغير مكترثة لمكثير من الموانع االجتماعية والثلافية التي تحفظ لممجتمعات

البشرية تميزىا .

وسنحاول أللاء الضوء عمى أنماط ىذه الظاىرة في ضوء األدبيات والدراسات التي

تناولت العنف في العديد من المجتمعات بما في ذلك المجتمعات العربية ومجتمعنا العراقي

عمى وجو الخصوص ،بالرغم من أن مثل ىذه الدراسات قميمة في العراق بحسب عمم
الباحثة وذلك ألسباب كثيرة ،لعل أىمياعدم وجود دراسات جادة لمثل ىذا الموضوع،

فضبلًعن ان العوامل األجتماعية التي قد تمنع من التبميغ عن تمك الحاالت ،كما أن
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الثلافة السائدة بصورة عامة التعد بعض جوانب العنف نوعاً من أنواع االساءة ،بل تعده

جزءاً من عممية مكممة لمتنشئة األجتماعية،

ومما سبق تمخص الباحثتان أىمية البحث الحالي بالمسوغات اآلتية:

لم تتناول الكثير من الدراسات السابلة العبلقة بين متغيري البحث الحالي مما يضفي نوعاً
من الحداثة والجدية واألولوية لمبحث.

يعد موضوع البحث الحالي من الموضوعات ذات األىمية في حاضر عالمنا الممئ

بالتناقضات والتغيرات السريعة ،والتعرض إلى األزمات والحروب مما يؤدي إلى نشوء
االعتلادات واألفكار الخاطئة لدى األفراد التي تؤثر عمى شخصياتيم وعدم استلرارىا.

تسميط الضوء عمى متغيرات التمرد النفسي واالفكار البلعلبلنية والعنف ،يمكن إن يسيم

بلدر ما في ممئ الفراغ أو إيجاد حيز في المكتبة النفسية واإلرشادية العراقية.

يمكن لممؤسسات الجامعية االستفادة من دراسة المتغيرات النفسية الثبلثة سوى من

المرشدين النفسانيين أو المسؤولين الجامعيين لغرض رعاية الطمبة نفسياً وتربوياً وعممياً.

يعد طمبة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة من الشرائح االجتماعية والرياضية الميمة
كونيم قادة المستلبل وىم من سيتولى ميمة قيادة المجتمع في المجال الرياضي

واالجتماعي.

 2-1مشكمة البحث:
يعتبر التمرد النفسي خط ار ييدد الفرد وكيانو ،وما ينشأ عنيا من اثار سمبية كعدم

اللدرة عمى التكيف وضعف مستوى االداء وانخفاض الدافعية لمعمل ،ان اسموب معالجة

التمرد ىي محاولة يبذليا الفرد ألعاده اتزانو النفسي والتكيف مع االحداث والسموك
االنساني ىو استجابة لممتغيرات والمثيرات المختمفة والتي يتشكل عمى ضوئيا سموك الفرد

وتفاعمو مع ذاتو ومع االخرين.

وتمعب األفكار دو ار ميما في اكتساب األفراد عددا من الخبرات واألساليب السمبية بما

فييا االعتلاد باألفكار البلعلبلنية مما ينعكس سمبا عمى ضبط سموكياتيم وخصائص

شخصياتيم وأدائم وقدرتيم عمى االنجاز سواء أكان ذلك الضبط داخميا أم خارجيا.
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ومن المعروف أن الطمبة الجامعيين يشكمون العصب الرئيس في عممية التطوير

والتحديث في المجتمع وألىمية ىذه الفئة يفترض أن يجري التعامل معيم بشكل يدل عمى
دراية بتكوينيم النفسي مما يدفعيم إلى العمل البناء بأقصى طاقاتيم

فضبلً عن ذلك أنيم في مرحمة اإلعداد لمواقف اجتماعية وقيادية مستلبمية تتطمب أن

تكون شخصياتيم متزنة وخالية من االعتلادات الخاطئة واألفكار البلعلبلنية مما ينبغي
االستعداد ليا كي يمكن الحد من تأثيراتيا السمبية

إن الخناق السياسي وتدىور الوضع االقتصادي لمدولة يزيد من حاالت التمرد النفسي وذلك

لزيادة الحاالت النفسية والعصبية لؤلفراد حيث يؤثر العنف في البناء النفسي واالجتماعي
لمفرد وتكوين مكانتو فالعوامل النفسية واالجتماعية التي تؤثر في الفرد (كالحب واالنتماء
واألمن والتشجيع واالحاسيس والرغبات والتعبير عن النفس وطبيعة الحياة النفسية التي

يعيشيا الفرد  ...الخ) .ىي التي تجعل شخصيتو ومكانتو عمى النمط الذي نبلحظو فيو

وتشير عدداً من الدراسات إلى العواقب االقتصادية الخطيرة لمعنف مما يودي إلى نشر
أجواء من الخوف  ،ولموقوف عمى طبيعة ىذه الظاىرة وآثارىا السمبية عمى المجتمع

ويعتبر العنف ظاىرة عدوانية تعاني منيا معظم المجتمعات  ،وذلك بسبب ما يصاحب

ىذا السموك من اعتداء جسدي او اعمال تخريبية او تدميرية .اما في المبلعب فيكون
سموك الرياضي العنيف شكبل من اشكال االنفعال الزائد والذي يظير عمى شكل المياجمة
بلصد الحاق االذى او الضرر باألخرين .ومن زاوية اخرى ينظر الى ىذه االفعال

والسموكيات عمى انيا سموكيات غير ملبولة رياضيا واجتماعيا وخمليا ألنيا تؤدي الى

تحطيم الليم التربوية والتنافسية الشريفة التي تعمل الرياضة عمى غرسيا لدى االفراد.

من ىنا جاء اختيار الباحثتان لموضوع تأثير الضغوط النفسية عمى سموك العنف الذي

يمجا اليو بعض الطبلب سواء كان ىذا الطالب رياضيا او غير رياضي واالسباب المؤدية

الى ىذا السموك وىل الرياضة تساىم في خفض مثل ىذا السموك؟
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وتكمن مشكمة البحث الحالي باإلجابة عن التساؤالت اآلتية :ما ىي األفكار البلعلبلنية

طبلبكمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة وما طبيعة العبلقة بين التمرد النفسي
واالفكار البلعلبلنية والعنف لدى عينة البحث ؟.

 3-1أىداف البحث ييدف البحث الى :

 .1التعرف عمى التمرد النفسي والتفكير البلعلبلني والعنف لطبلب كمية التربية البدنية
وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية

 .2التعرف عمى عبلقة االرتباط بين التمرد النفسي والتفكير البلعلبلني لطبلب كمية
التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية.

 .3التعرف عمى عبلقة االرتباط بين التمرد النفسي والتفكير البلعلبلني والعنف لطبلب
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية.

 4-1فروض البحث-:

 .1توجد عبلقة ارتباط دالة احصائيا بين التمرد النفسي واالفكار البلعلبلنية لطبلب
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية

 .2توجد عبلقة ارتباط دالة احصائيا بين التمرد النفسي واالفكار البلعلبلنية و العنف
لطبلب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية

 5-1مجاالت البحث :-
 1-5-1المجال البشري:

عينة من طمبة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية لمدراسات

االولية الصباحية لمعام الدراسي (.)2017-2016

 2-5-1المجال الزماني:

المدة من  2016\ 10 \ 20لغاية . 2017\ 2\ 20

 3-5-1المجال المكاني:

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية
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 6-1تحديد المصطمحات :

 1-6-1التمرد النفسي ( )Psychological reactance
عرفيا البلمي( )2001ىي إتباع الممنوع (المحظور) المتمثل بالرفض الذي يظيره الفرد
لكل ما ىو قائم من فكر ومبادئ وعادات وتلاليد ،وملاومة السمطة برموزىا المختمفة

(الوالدية ،التعميمية ،وأية سمطة في المجتمع) والميل إلى انتلادىا وتحدييا ،ولمتمرد صور

وأشكال مختمفة قد يكون مباشرا(صريحا) أو غير مباشر .

()1

2-6-1االفكار الالعقالنية  :عرفيا نمير ()1992بانيا تمك األفكار البلمنطلية ،يحكم
الفرد خبلليا عمى األحداث تتمثل باللبول المطمق ،والكفاية التامة ،وعدم التسامح ،وتعظيم
األمور والسمبية والحساسية الزائدة ،واالنيزامية ،واالتكالية ،والعجز والتخمص من الماضي
()2

واالىتمام الزائد باآلخرين.

 3 -6-1العنف :violence
عرفيا منصور،واخرون  " 2000ىو سموك أو فعل يتسم بالعدوانية ،يصدر عن

طرف قد يكون فرداً أو جماعة أو طبلة اجتماعية أو دولة ،بيدف استغبلل أو إخضاع
طرف آخر في أطار عبلقة قوة غير متكافئة ،مما يتسبب في إحداث إضرار مادية أو
()3

معنوية أو نفسية لفرد او جماعة أو طبلة اجتماعية".،

( )1البلمي  ،ابتسام العيبي عمي  ، 2001،أساليب المعاممة الوالدية وعبلقاتيا بالتمرد النفسي لدى
الشباب  ،رسالة ماجستير (غير منشورة)  ،كمية اآلداب  ،المستنصرية  ،العراق ،ص .16
( )2نمير حسن محمد ( .)1992العبلقة السببية بين األفكار البلعلبلنية واللمق العصابي ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب ،الجامعة المستنصرية.

( ) 3منصور،عبد المجيد،و الشربيني ،زكريا، ٣٠٠٢ ،سموك اإلنسان بين الجريمة العدوان –
اإلرىاب  .اللاى رة  :دا رالفك رالعربي  .ص . 21
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-2الدراسات النظرية

 1-2التمرد النفسي ): (psychological Reactance
1-1-2مفيوم التمرد النفسي:

لم يحظ مفيوم التمرد باىتمام عمماء النفس إال مؤخ اًر  ،وأصبح ىدفاً لؤلبحاث ،

إذ بدأ التأكيد عمى ضرورة التمييز بين االستلبللية (البلمباالة لمتوقعات المعيارية لؤلفراد
()1

ضمن المجموعة الواحدة)  ،والتمرد ( الرفض المباشر لتمك التوقعات )

حيث تتفاوت

سموكيات المراىلين إزاء الموقف واألشياء  ،فنمحظ التضاد في سموكيات مزدوجة أو متعددة

 ،فيم من جية يشعرون بأنيم قد أصبحوا كبا اًر ويفيمون كل شيء وىم ليسوا بحاجة ألمر
من الوالدين أو إلى سماع نصائحيم  ،ومن جية أخرى ما يزالون يعتمدون عمى الوالدين

اقتصادياً  ،ووجود الفواصل الفكرية والثلافية والنظرة إلى العالم بينيم وبين الكبار إلى
الدرجة التي تساعد عمى نشوء االختبلفات وعدم االنسجام  ،فيم يرون أنفسيم بأنيم من
أنصار الجديد فيرفضون العادات الموروثة وتتغير نظرتيم إلى الكبار فتصبح سمبية ويرون
()2

بأن الكبار يتلصدون الخبلف لذا من حليم أن يخالفوىم ويتمردوا عمييم.

ويشير العيسوي ( )1990إلى أن انتشار ظاىرة التمرد والعنف أكثر ما تكون لدى

الشباب وتوجو نحو مراكز السمطة بالنسبة ليم سواء في البيت أو الجامعة أو األندية،
ويميل الشباب في الغالب إلى ممارسة سموك التمرد والعنف إلثبات ذاتو وال سيما عندما
يتعرض لئلىانة والنلد والتجريح فيو يصاب بما يسمى (بحمى االندفاع والتسرع) لذلك فيو

ال يراعي الضوابط االجتماعية واألخبلقية في سموكو.

()3

( ) 1البلمي  ،ابتسام العيبي عمي  ، 2001 ،مصدر سبق ذكر ،ص . 25
( ) 2اللائمي  ،عمي ، 2005 ،

توجيو الم راى لين :الشباب واليروب من ال والدين والمربين

لماذا وكيف ؟ منتديات الحصن النفسي  ،مركز الد راسات النفسية  ،المجمد  ، 10العدد
(  ، ) 40دار النببلء  ،بيروت.ص . 3

( ) 3عيسوي،عبد الرحمن ، 1999 :اللياس والتجريب في عمم النفس والتربية،دار المعرفة
الجامعية ،اإلسكندرية،مصر  .ص 9
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ويسعى األبناء المراىلون دائماً نحو المزيد من الحرية والسمطة والتحرر الكامل

فيما بعد من سمطة الوالدين  ،فلد يلومون بأعمال مثل اإلساءة لمغير وخرق النظام
واللانون ،والغمظة في التعامل مع غيرىم أو الوقاحة في تصرفيم معيم  ،وقد يرتكبون

أخطاء ويسيئون التصرف عن عمد عمى الرغم من أنيم يعرفون الصواب وقادرون عمى
ً
()1
التصرف الحسن.
 1-1-1-2أسباب التمرد النفسي:

()2

 .1الحرمان األسري المتمثل بفلدان أحد الوالدين أو كمييما.

 .2أساليب المعاممة الوالدية والتنشئة االجتماعية التي تؤكد عمى أنماء الذاتية الفردية
كونيا نوعا من الرجولة المطموبة عمى حساب الليم الوطنية األخبلقية

 .3أساليب التنشئة االجتماعية التي أصبحت أقل فاعمية في عيد التغيير االجتماعي
السريع مما أدى بالنتيجة إلى تزايد الفجوات في المعايير األساسية بين الشباب

والكبار

 .4تحليق ما يعرف باسم (الفطام النفسي) الرغبة في التحرر من قيود وسمطة الوالدين
وذلك ليعبر عن شعوره باللوة والسيطرة

 .5تحليق االستلبلل العاطفي الذي ىو غاية التطور النفسي وسمة النضج واكتمال
النمو

 .6طريق إلثبات شخصياتيم السيما أذا كان قد تلدم في درجات التعميم والمركز
االجتماعي بينما أسرىم كان نصيبيا من الدراسة محدودا ومراكزىا االجتماعية أقل

من طموحيم
( ) 1عدس  ،محمد عبد الرحيم  ، 2000 ،تربية الم راىلين  ،ط  ، 1دار الفكر لمطباعة والنشر
والتوزيع  ،عمان  ،األردن،ص 3
() 2

المطارنة  ،خولة محمد زايد ، 1995 ،

العبلقة بين الضغوط النفسية والتمرد لدى

الم راىلين  ،رسالة ماجستير (غير منشورة)  ،كمية العموم التربوية  ،جامعة مؤتة  ،األردن
.ص . 8
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 .7الليود التي تفرضيا الجامعة والتي تحول بين المراىق الشاب وبين تطمعو إلى
التحرر وقد تكون ثورة الشباب عمى أساتذتيم عمى شكل اندفاع في الكبلم لمعارضة

آرائيم

 .8غياب التوجيو السميم واللدوة الصحيحة ،ومعاممة الشاب عمى أنو طفل ،وكثرة الليود
االجتماعية ،واالنبيار بالنمط الغربي ،واإلىمال واللير والتجاىل والحرمان ،

واإلعبلم الذي تعج برامجو بمثيرات تدعو الفرد لمتمرد

 .9ضعف المستوى االقتصادي واالجتماعي ،وقمة إشباع الحاجات والميول

 2-1-2وصف مفيوم األفكار العقالنية – الالعقالنية وتفسيره:

ُيعد ىذا المفيوم من المفاىيم التي أثارت جدالً ونلاشاً ُموسعاً بين جميور
المفكرين ،والفبلسفة ،وعمماء النفس ،حيث ُيعد من المفاىيم التي ليا عمر طويل جداً،
ويعود بجذوره إلى آراء الفبلسفة في الحضارة اليونانية اللديمة ،لكنو كمفيوم عممي لو تاريخ

قصير جداً ،إذ ُيعد ألبرت إليس من أوائل الذين أدخموه إلى التراث السيكولوجي ،وأصبح
وفسره باعتباره أحد المكونات
لو معنى وداللة عممية .وقد وصف إليس ىذا المفيوم ّ
األساسية لمشخصية ،حيث ظير ىذا الوصف بجبلء في نظريتو التي أسماىا "نظرية

العبلج العلبلني االنفعالي السموكي".

وتعبر ىذه النظرية عن طريلة إرشادية ،تيدف إلى مساعدة الفرد في تعديل أفكاره

البلعلبلنية المسببة لبلضطرابات االنفعالية لديو إلى أفكار علبلنية تحلق لو
مستوى مناسباً
ً
من الصحة النفسية .
حدد إليس ) (Ellisاألساس المعرفي لمسموك في معادلة تدعى
وفي ىذا السياق ّ
) ،(ABCحيث يلوم العبلج العلبلني االنفعالي السموكي عمى إقناع الفرد بأن النتائج
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االنفعالية غير المرغوبة ) (Emotional Consequenceليست نتيجة حتمية لمحدث

) ،(ACTبل نتاج األفكار أو االعتلادات الخاطئة التي يتبناىا الفرد

(.(1

 3-1-3العنف

اصبح العنف مبلزماً لموجود االنساني  ،بل ىو مكون لموجود البشري  ،فالعنف

اضحى محدداً لمعبلقة بين االنسان واالخرين  ،وتكاد ال تكون ىناك عبلقة االنسان بغيره

خالية من العنف  ،فالعنف تطاول باللوة عمى حق الفرد االخر في الوجود سواء أكان ىذا

العنف سياسياً ام اجتماعياً  ،ام اقتصادياً  ،ام شخصياً .)2( .
 1-3-1-2تعريف العنف :

()3
عرفيا ابراىيم ( كل سموك فعمي او قولي يتضمن استعمال لملوة او تيديداً

باستعماليا أللحاق االذى والضرر بالذات او االخرين واتبلف الممتمكات لتحليق اىداف

معينة .

اما رضوان ( )2002فلد عرف العنف  :فعل جسدي او حادث يمحق منو االذى بشخص
()4

اخر باستعمال ادوات بلصد الحاق االلم او الجراح الجسدية باألخر .

 2-3-1-2اشكال العنف :

يصنف العنف حسب مصدرة الى :
 .1العنف كسموك غريزي  :وىو سموك فطري غير مكتسب ويستمد اصولو من حاجات
االنسان البيولوجية .

(1) Ellis, A. (1994). Rational Emotive Behavior Therapy in the

Treatment of Stress. British Journal of Guidance and 9 Counseling
.p, 22.

( )2عبد الرحمن التميمي ( -:)2003
( )3حسين توفيق ابراىيم( -:)1999ظاىرة العنف السياسي في النظم العربية  ،مركز دراسات الموحدة
العربية  ،سمسمة اطروحات الدكتوراه ( )17ط ، 2بيروت  ،لبنان  ،ص45

( )4سامر جميل رضوان  :الصحة النفسية  ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة  ،ط ،عمان االردن ،
ص276
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 .2العنف كسموك مكتسب  :وىو سموك يكتسب ويتشكل نتيجة لظيور دور البيئة

وعوامل المجتمعية  ،فضبلً عن العوامل الذاتية الفردية التي تتمثل في اللدرات
والفروق النفسية لؤلفراد (.) 1

وبحسب وضوحو يصنف الى :

اوالً -العنف الملنع  :ويظير عندما ال يتمكن االنسان من تحمل المسؤولية ويزداد لسببين
ىما :

أ .ازدياد حدة اللمع المفروض من الخارج

ب .ازدياد احساس الفرد بالعجز عن التصدي لؤلخر

ثانياً – العنف الرمزي  :وىو سموك جانح ييدف الى خرق اللوانين  ،فضبلً عن كونو حالة
انحراف فعمي ويتجسد في فعل ونتائجو معينو

()2

ويصنف العنف بحسب مصدر تشريعو الى :

 -1العنف الرسمي الحكومي  :ويطمق عمية العنف ضد المواطنين ويمثل انموذج لعنف
الدولة ومؤسسا تيا السياسية واالقتصادية والثلافية في عدم تحليليا إلشباع الحاجات
االنسانية ومن انواعو

أ -العنف االقتصادي لمدولة  :والمتمثل باالرتفاع المستمر لؤلسعار وتدني الخدمات

التعميمية  ،والعبلجية  ،والسكانية  ،والتموينية  ،فضبلً عن انتشار البطالة وارتفاع معدالتيا
بشكل عام والتي تسيم في تراكم االحباطات الحياتية اليومية .

ب -عنف العممية التربوية  :وىو نمط العنف المتمثل في عنف اللائمين بالعممية التربوية
والوسائل المستعممة في مواجية االبناء والتبلميذ  ،فالعممية التربوية تلوم مبادئيا االساسية
عمى الطاعة واالنصياع التام كما يعتلد البعض  ،ويشترك في ىذا النوع عنف العممية

( )1قناوي ( )1996مصدر سبق ذكرة  ،ص307

( )2مصطفى حجازي (  :)1978التخمف االجتماعي مدخل الى سيكولوجيو االنسانالمليور  ،معيد
االنماء العربي  ،ط ،1بيروت لبنان  ،ص.256
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التعممية  ،فالنظام التعميمي غالباً ما يتلوم عمى عممية التملين اساساً ومن ثم يجد بشكل
واضح من تنمية اللدرات االبتكارية واالبداعية لدى االطفال والشباب .

 -2العنف الغير الرسمي :ويطمق عمية ايضاً بعنف المواطنين ضد النظام وىو انموذج
يتكون من ردة فعل االخر عمى اشكال العنف الرسمي والموجو من قبل الطرف االقوى ،

فضبلً عن كونو رد فعل لبعض افراد المجتمع وتعبيرىم عن رفض الواقع المجتمعي الذي
يلود االنسان الحمم والمستلبل (.) 1

ويصنف بحسب اتجاىو الى:

أ -العنف الموجة الى االخر  :ويتمثل بأشراك الشباب في الجماعات المتطرفة بحثاً عن
اليوية بغية تحليق واشباع الحاجة الى االنتماء والوالء تحت قيادة قائد لمجماعة الذي يمثل

شكبلً من اشكال السمطة والذي يعد من ابرز نماذج العنف الموجو نحو االخر ومن انواعو

عنف الحوارات العالمية  :ويعد عنفاً فكرياً سواء عنف الحوار المكتوب او الشفيي  ،فيويعبر عن تعطيل االليات اللمية والمنطلية والتمبث ان تكون مجرد انفعاالت سطحية

وينسحب عن الحوار الختبلف الفكرة التي تم رفضيا ثم رفض الشخص اللائل بيا والتيجم

عمية ووضعة في مكانو مضادة .

عنف الكبار مع الصغار  :ويتمثل بعنف الوالدين مع االبناء حين قياميم بمياميمالتربوية  ،فعممية التربية

تأخذ الغالب شكل احادي الجانب والذي يتمثل في فرض

االنصياع بشتى الطرق ألوامر االباء دون نلاش او حوار.

ب -العنف الموجة الى الذات ومن ابرز نماذجو :

-1عنف ادمان المخدرات الذي سعد احد نماذج العنف الفردي .

( )1شادية عمي قناوي ( : )1996تفسير سموك العنف في المجتمع المصري رؤية سوسولوجية  ،مجمة
المجتمع ،المجمد الخامس  ،العدد الثامن ص .59
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-2عنف انتشار االمراض النفسية والعصبية الناتج من معاناه االنسان من تمك االمراض ،
وفيو يمجأ الفرد الى توجيو العنف الى ذاتو والى االخر (.) 1

 3-4-1-2العنف بالرياضة :

في البداية البد من وضع تعريف لمعنف الرياضي ويلصد بو االعمال والممارسات

الموجو ضد المنظمات او الييئات الرياضية او االفراد او المجموعات الخاضعة تحت
() 2

سيطرتيا

.ان العنف في الرياضة عمى المستوى االجمالي وانشطتيا تعد اىم المؤشرات

اليامة التي يحكم من خبلليا عمى مستوى التلدم الثلافي لمجتمع ما ،فالرياضة ظاىرة

اجتماعية ثلافية متداخمة بشكل عضوي( .)3ويرى المتخصصون في المجال الرياضي ان
العنف في الرياضة لو عدة اسباب منيا :

سمات شخصية  :ىناك بعض البلعبين يتميزون بالسموك العدوانية نتيجة تكوينيم

الشخصي فيناك بعض سمات الشخصية التي تميز البلعبين بالعدوان و العنف وزيادة

االنفعال والغضب وينتج عن ذلك اضطراب في شخصية ىؤالء البلعبين اما يجعميم اكثر
عدوانا من غيرىم

المنافسة الرياضية  :تختمف المنافسات الرياضية من حيث شدتيا فمنيا المنافسات التي
تتميز بالصعوبة وأخرى تتميز بالسيولة ويتوقف اداء البلعب عمى مدى تلبمو لمفوز او

اليزيمة

المعب عمى ارض الفريق  :يتم توثيق مزايا المعب عمى ارض الفريق في المنافسات
الرياضية الى حد ما قوة واتساق مزايا المعب عمى ارض الفريق قد جعمتيا ظاىرة عامة في

الرياضة اليوم .
( )1عطا اهلل فؤاد الخالدي (: )2008ارشاد المجموعات الخاصة  ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ط ،1عمان
االردن  ،ص.232
( )2عبيد بن عبد اهلل العميري ( ) 2003ضغوط العمل عند المعممين (دراسة ميدانية )  ،مجمة كمية
اآلداب  ،جامعة الممك سعود  ،الرياض العدد الثاني  ،المجمد السادس عشر  ،ص .115

( )3حسين توفيق ابراىيم ( )1999ظاىرة العنف السياسي في النظم العربية  ،مركز دراسات الوحدة
العربية  ،سمسة اطروحات الدكتوراه  ،العدد ( )17ط ، 2بيروت  ،لبنان  ،ص . 45
33

العدد ()62

مركز البحوث النفسية

وسائل االعالم  :قد تساىم وسائل االعبلم في بعض االحيان في زيادة السموك العدواني
لدى بعض البلعبين من كثرة الشحن النفسي الزائد الذي يتم سواء في الصحافة او االذاعة
والتمفزيون من خبلل ما يكتب قبل المنافسات التي يطمق عمييا انيا ىامة او مصيرية

والصحافة بيذا المعنى ليا تأثير مباشر عمى ظيور ىذا السموك عمى بعض البلعبين .

الجماىير  :تساىم الجماىير بنسبة كبيرة في التأثير عمى سموك البلعبين ويتم ذلك من
خبلل تشجيع  ،فاذا كان ىذا التشجيع ايجابي ينتلل اثره بسموك البلعبين لئليجابية أما اذا
كان ىذا التشجيع سمبي فينتلل اثرة عمى سموك البلعبين بالسمبية والتي تكون أحدى

صورىا العدوان تجاه النفس او الغير أو االدوات .

االنجاز  :ويعني داف لئلنجاز اعتباره حرص الفرد عمى تحليق االشياء التي يراىا
االخرون صعبة واالنجاز قد يصل بالبلعب عمى مرحمة العدوان عندما يستخدم البلعب
طرق غير مشروعة مثل مخالفة اللوانين أو أصابو العب زميمو او تمثيل االصابة ويمكن

ان نطمق عمى ذلك باإلنجاز العدواني الفوز او اليزيمة أظيرت بعض الدراسات ان
البلعب او الفريق الميزوم يمجأ الى العدوان الرياضي بدرجة أكبر من البلعب او الفريق

الفائز .

درجة االحتكاك البدني  :اظيرت بعض الدراسات ان زيادة تكرار االحتكاك في االنشطة
الرياضية ينتج عنيا مزيد من السموك العدواني بين البلعبين .

الحالة التدريبية لالعب  :اشارة بعض الدراسات ان البلعبين الذين يتميزون بحالة تدريبية
عالية و الذين يتميزون بارتفاع المياقة البدنية والميارية والنفسية يظيرون قدر قميل من

السموك العدواني والعكس صحيح (.)1

 -3منيجية البحث واجراءتو الميدانية :
1-3منيجية البحث

( )1السموك العدواني لدى الشباب ودور االسموب النفسي التربوي في عبلجو  ،موقع الدراسات النفسية،
 /شبكة االنترنيت .
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اعتمدت الباحثتان المنيج الوصفي ذات العبلقات االرتباطية التي تعني استلصاء

العبلقات الموجودة بين الحلائق التي أمكن جمعيا عن الظاىرة موضوعة البحث ،وذلك
حتى يزداد التبصر بيذه الظواىر والنفاذ في تلديرىا .

 2-3مجتمع البحث وعينتو:

يشتمل مجتمع البحث الحالي طبلب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة
المستنصرية ،المرحمة الثانية من الدراسات األولية الصباحية لمعام الدراسي (-2016

 ، )2017حيث بمغ المجموع الكمي لمطمبة ( )120طالباً اما عينة البحث فلد بمغ حجميا

( )80طالب فلط .وشكمت عينة البحث نسبة ()%3333
 -3-3ادوات البحث:

بعد أن أطمعت الباحثتان عمى األدبيات واالطر النظرية التي تناولت متغيرات البحث

تم استخدام ملياس التمرد النفسي والذي يتكون من ( )39فلرة من احد البحوث
المشابية:،

()1

وتتكون بدائل االجابة من ( )5بدائل وىي( دائما -غالبا -أحيانا -ناد ار -ال

أبدا) .كذلك تم استخدام ملياس االفكار البلعلبلنية (الريحاني)1987،والذي استخدمتو

دراسة(الراوي )2001،عمى البيئية العراقية .والذي طبلو عمى الطمبة في الجامعة األردنية
()2

ويضم الملياس ( )52فلرة ،وليذا الملياس بديمين لئلجابة ىما(نعم ،ال)

كذلك تم

استخدام ملياس العنف الذي اعده فرحان محمد حمزة()3ويحتوي الملياس عمى ( )58فلرة،
اما بدائل الملياس فيي خمسة بدائل (اوافق بشدة،اوافق،اميل لمموافلة،اميل لمرفض ،ارفض

بشدة ) وتحسب درجة البدائل كاالتي  )132333435( :وتشير ارتفاع درجة الملياس الى

( ) 1عمي محسن ياس العامري :التمرد النفسي والتفكير المزدوج وعبلقتيما بالعنف لدى طمبة الجامعة
أطروحة دكتوراىكمية التربية  /الجامعة المستنصرية اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي2013م
( )2الريحاني ،سميمان وحمدي ،نزيو .)1987( .العبلقة بين العوامل المرتبطة بالطالب والتكيف
عمان ،األردن.
األكاديمي .مجمة دراسات ،المجمد ( ،)14العدد ( ،)5الجامعة األردنيةّ ،
( )3فرحان محمد حمزة ( :)2009السموك العدواني الجمعي وعبلقتو بالتعصب والتسييل
االجتماعي،اطروحة دكتوراه غير منشورة جامعة بغداد،قسم العموم النفسية
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ارتفاع العنف عند الطالب وبعكسو تشير انخفاض درجة الملياس الى انخفاض العنف

لديو.

4-3التجربة االستطالعية :
لغرض التأكد من وضوح تعميمات الملاييس وفلراتو ومدى فيميا من قبل أفراد العينة

المشمولة بالبحث الحالي،وكذلك ضبط طريلة التطبيق السميمة،والتعرف فيما إذا كانت

ىناك صعوبات أخرى تواجو الباحثتان عند تطبيليم لؤلداة بصيغتيا النيائية ،لذا عممت

الباحثتان تجربة استطبلعية وتم تطبيليا عمى عينة شممت( )20طالب من المرحمة الثانية
خارج عينة البحث األساسية

وعند تطبيق األداة عمى أفراد العينة ظير أن فلرات

الملياييس وتعميماتو واضحة ومفيومة،وذلك من خبلل اإلجابات التي أبداىا أفراد العينة،وقد
كان معدل زمن االجابة لملياس التمرد النفسي قد تراوح مابين( )12-8دقيلة .و معدل

زمن االجابة عمى ملياس االفكار البلعلبلنية تراوح مابين( )12-10دقيلة .و معدل زمن

االجابة عمى ملياس العنف قد تراوح مابين( )10-8دقيلة.
 5-3مؤشرات صدق وثبات المقاييس المستخدمة:
 1-5-3الصدق الظاىري:

قامت الباحثتان بعرض متغيرات الدراسة ( الملاييس الثبلثة ) عمى مجموعة من

الخبراء في اختصاص عمم النفس وعمم النفس الرياضي واالختبار واللياس لمعرفة آرائيم

حول صبلحية الملياس وقد حللت الملاييس نسبة قبول ()%80

( )

( )الخبراء -أ .د عمي يوسف .كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  .جامعة بغداد  .اختصاص عمم
النفس الرياضي -أ .د سعاد سبتي .كمية التربية البدنية وعموم الرياضة لمبنات  .الجامعة بغداد.
اختصاص عمم النفس أ .م.د ابتياج رفعت .كمية التربية .الجامعة المستنصرية  .اختصاص عمم
النفس الرياضي -أ .م .د غادة محمود .كمية التربية البدنية وعموم الرياضة .الجامعة المستنصرية.
اختصاص اختبار وقياس -م .د رياض مزىر .كمية التربية البدنية وعموم الرياضة لمبنات  .الجامعة
المستنصرية اختصاص اختبار وقياس
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 2-5-3الثبات( :طريقة اعادة االختبار)

لغرض التحلق من درجة الثبات قامت الباحثتان بطريلة اعادة االختبار عمى عينة

من خارج عينة البحث بمغت ( )20طالب وتم اعادة التجربة بعد مضي اسبوعان عمى
االختبار االول وقد بمغت معامل الثبات لملياس التمرد النفسي ( )0387اما معامل الثبات

لملياس االفكار البلعلبلنية

فلد بمغت ( )0385كما بمغت معامل الثبات لملياس

العنف( )0387وىي معامل ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بيا عممياً .
 3-5-3االساليب االحصائية:

اعتمدت الدراسة الحالية عمى استخدام الحليبةاالحصائي ( )spssفي معالجة

البيانات وذلك من خبلل االساليب التالية :
 -1الوسط الحسابي
 -4اختبار()t-test

 -2االنحراف المعياري

 -3معامل االرتباط البسيط بيرسون

 -4عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا:
1-4عرض النتائج

فيما يمي عرضا لنتائج البحث التي تم التوصل إلييا في ضوء أىدافو ،وسيتم
عرضيا وفلا لتسمسل أىداف البحث وكما يأتي:

ملياس التمرد وملياس األفكار البلعلبلنية

-1-1-4اليدف االول  :التعرف عمى

وملياس العنف لطبلب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في الجامعة المستنصرية .
جدول ()1

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط لمقياس التمرد ومقياس األفكار
الالعقالنية ومقياس العنف لعينة البحث

المتغيرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسيط

ملياس التمرد النفسي

109.44

5.29

117

ملياس األفكار البلعلبلنية

33.04

5.32

28

ملياس العنف

166.09

16.32

119
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من خبلل الجدول ( )1والذي يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط

لملياس التمرد النفسي حيث بمغ المتوسط الحسابي الذي بمغ ( ) 109.44بانحراف معياري
ملداره (  ، )5.29وبمغت قيمة الوسيط ( ،)117وىذا يدل عمى أن أفراد عينة البحث
الحالي لدييم تمرد نفسي يكاد يكون ملبوال كما منين في الجدول ( )1اما ملياس األفكار

البلعلبلنية فلد بمغ المتوسط الحسابي ( )33.04بانحراف معياري ملداره (  ، )5.32كما

حسبت قيمة الوسيط ( ،) 28وىذا يدل عمى أن أفراد عينة البحث الحالي لدييم افكار

العلبلنية .

ونبلحظ من خبلل الجدول ( )1والذي يبين متوسط أفراد العينة واالنحراف المعياري
المتوسط الحسابي ( ) 166.09بانحراف

والوسيط لملياس العنف حيث بمغت قيمة

معياري ملداره (  ، )16.32وقيمة الوسيط والبالغة ( ،) 119وىذا يدل عمى أن أفراد
عينة البحث الحالي لدييم عنف.

 2-1-4تحقيقا لميدف الثاني وىو التعرف عمى عبلقة االرتباط بين ملياس التمرد
النفسي واالفكار البلعلبلنية لعينة البحث فلد تم تحميل اإلجابات وحساب الدرجات الكمية
لكل طالب  ،واستخرج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ر) المحسوبة

والجدولية وكما مبين في الجدول (.)2

جدول ()2

يبين عالقة االرتباط بين مقياس التمرد النفسي واالفكار الالعقالنية لعينة البحث لعينة
البحث

المتغيرات
ملياس التمرد
النفسي
ملياس واالفكار
البلعلبلنية

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

102,98

6,98

34387

9,07

قيمة (ر)

المحسوبة

069،
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نبلحظ من خبلل الجدول ( )2والذي يبين عبلقة االرتباط بين ملياس التمرد

النفسي واالفكار البلعلبلنية لعينة البحث ان قيمة المتوسط الحسابي لملياس التمرد
النفسي ( )102,98بانحراف معياري ملداره (، )6,98اما ملياس االفكار البلعلبلنية فلد
بمغت قيمة المتوسط الحسابي ( )34387بانحراف معياري ملداره ( )9,07و بمغت قيمة

(ر) المحسوبة ( ) 9،06وىي اكبر من الليمة الجدولية والبالغة ( ) 3,95ودرجة حرية

()79عند مستوى الداللة ( )%0305وىذا يدل عمى وجود عبلقة ارتباط معنوية بين التمرد
النفسي واالفكار البلعلبلنية كما موضح في الجدول (. )2

 3-1-4تحقيقا لميدف الثالث وىو التعرف عمى عبلقة االرتباط بين ملياس التمرد
النفسي واالفكار البلعلبلنية وملياس العنف لعينة البحث فلد تم تحميل اإلجابات وحساب

الدرجات الكمية لكل طالب  ،واستخرج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ر)

المحسوبة والجدولية وكما مبين في الجدول (.)3

جدول ()3

يبين عالقة االرتباط بين التمرد النفسي االفكار الالعقالنية والعنف لعينة البحث
االفكار

المقاييس

التمرد النفسي

التمرد النفسي

1

االفكار البلعلبلنية

0.134

1

سموك العنف

0.153

0.052-

الالعقالنية

العنف

1

يبين الجدول ( )3العبلقة االرتباط بين ملياس التمرد النفسي وملياس العنف وسموك

العنف نجد ان الفروق كانت دالة معنوياً بين متغيرات البحث جميعا الفراد عينة الدراسة.

 2-4مناقشة النتائج:

نجد من خبلل الجدول ( )1ان التمرد النفسي قد ظير لدى افراد العينة بشكل معلول

تعزوىا الباحثتان

ان ىذه الظاىرة بين طمبة الجامعة والذين يعتبرون من شرائح المجتمع

األكثر ثلافة واكثر تأث اًر بالظروف الحالية التي يمر بيا عراقنا العزيز والتي نتجت عنيا

33

العدد ()62

مركز البحوث النفسية

بحسب اعتلاد الباحثتان بأنيا من المؤشرات االعتيادية لدى الطالب الجامعي العراقي ،

فبالرغم من سوء األوضاع (األمنية ،والنفسية  ،واالجتماعية  ،واالقتصادية  ،والسياسية)
التي يعيشيا الطالب  ،جعمتو متشبعاً بمظاىر الحياة ،وأصبح التمرد خبرة اعتيادية يتأثر
سموكو بيا داخل أروقة الجامعة بحدود المعلول وىذه النتيجة تتفق مع النتائج التي

توصمت ألييا دراسة (الستيد ، )2002،ودراسة (الزند ،وآخرون ، )2006 ،ودراسة

(عياش )2008،في أن طمبة الجامعة لدييم تمرد نفسي عالي نتيجة الظروف المحيطة
بيم.

وبما ان عينة الدراسة ىي من الشرائح الواعية بالمجتمع فعمييا تلع مسوولية الشعور

بالمخاطر الناجمة عن تمك الظروف ،و مسؤوليتيم في مواجية تمك الظروف واألخطار
وتحمميا بالشكل الذي يضمن ليم الحفاظ عمى قدراتيم العلمية التي يسعون إلى تنميتيا من

خبلل اكتساب المعرفة وتلبل األفكار المتناقضة التي تؤىميم لتحمل مسؤولية قيادة المجتمع

المتطمع إلييم والمساىمة في حل مشكبلتو ،فطمبة الجامعة يعبرون عن طموحاتيم
متفاعمين مع المجتمع من أجل بنائو وتلدمو.

اما ملياس التفكير البلعلبلني فمن خبلل قيمة االوساط الحسابية لعينة البحث نجد

ان ىناك بعض االفكار البلعلبلنية يحمميا طبلب الجامعة من عينة البحث وترى

تبعا لنوعية
الباحثتان إن الطالب الجامعي كائن علبلني بطبيعتو يشكل نمط حياتو العام ً
الحركة المعرفية واإلدراكية التي،وحسب أساليبو االستداللية والمعرفية التي يستخدميا في
معالجتو لممواقف،ألن تغيير الكثير من األخطاء التي يعيشيا الطبلب وتغيير الواقع المرير

إلى واقع سميم يعتمد بشكل أساسي عمى األسموب التفكيري الذي يستخدمونو في ىذا
التغيير حيث تنشا االفكار البلعلبلنية بسبب مايعيشو ىؤالء من واقع سيء ومتردي وىو
ناتج ضغوطات الحياة والدراسة والمواقف الحياتية والخبرات السيئة الناتجة عن االسرة

والمجتمع ومن ىنا كان البد من تغيي أر وعمى األقل تعديل أساليب وأنماط التفكير التي
يستخدميا الطبلب لتغيير ىذا الواقع.
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منطليا
علبلنيا وال
ومنطليا في تفكيره ،أو ال
علبلنيا
فاإلنسان إما أن يكون
ً
ً
ً
ً
في تفكيره حيث يولِد العديد من المشكبلت بالنسبة لتوافق الفرد مثل العدوانية والغضب
واالكتئاب ولوم الذات وعدم اللدرة عمى تحمل اإلحباطات .

"أن األفراد الذين يمتازون بالتفكير البلعلبلني يتصفون بأفكار جامدة ويميمون

إلى التعصب والتسمطية وعدم التسامح والعدوان ويكونوا منغملين عمى انفسيم ،نتيجة

تعامميم مع فكرة واحدة ألنيم يروا في ىذه الفكرة قيمة قصوى وقد يكون ىذا نتيجة لعدم

إطبلعيم وضعف ثلافتيم ،كما يشعرون أنو ليس بملدوره أن يتعايش مع أفكار اآلخرين،
وال يجدون بين أفكارىم وأفكار اآلخرين أي وجو من أوجو التواصل وااللتلاء ،كما ال توجد
()1

لدييم مساحة مرنة من التفكير تتيح ليم أن يتلبموا أو يختاروا من ىذه األفكار .

وحصمت عينة الدراسة عمى وسطا حسابيا عاليا في ملياس العنف ويمكن

تفسير ىذه النتيجة إلى عينة الدراسة من الذكور فلط والتربية الذكورية في مجتمعنا تتاثر
بالتسمط في األسرة وينعكس ذلك عمى الشباب بحكم كثرة اختبلط الذكور بأفراد المجتمع

يجعميم أكثر شدة ،فضبلً عن ذلك يمكن تفسيره بان الذكور يمتازون باللوة الجسمانية ،

وان ثلافة المجتمع العربي بشكل عام والعراقي بشكل خاص تمجد التربية التي تحفز اللوة

عند الذكور وان يكونوا عنيفين ،وجاءت ىذه النتيجة متطابلة مع ما توصمت إليو دراسة

(الغرباوي،٣٠٠٢السموك )2().ودراسة (عياش) 2008،

()3

اما بالنسبة لفرضية البحث االولى والتي تنص عمى وجود عبلقة ارتباط بين ملياس التمرد

النفسي والتفكير البلعلبلني والمبينة في الجدول ()2
( )1رتيب ،ناديا .)2000( .العبلقة بين األفكار البلعلبلنية واللمق االجتماعي لدى عينة من طمبة السنة
الثالثة في جامعة دمشق .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق ،دمشق ،سوريا.ص114

( )2الغرباوي ،ميحسن ،2006،السموك العدواني دراسة ملارنة بين الذكور واإلناث ،أطروحة دكتوراه
اللاىرة معيد الدراسات العميا لمطفولة ،جامعة عين شمس اللاىرة .
( )3عياش ،ليث محمد  ، 2008،سموك العنف وعبلقتو بالشعور بالندم واألحكام الخملية لدى طمبة
الجامعة،أطروحة دكتوراه غير منشورة،جامعة بغداد ،كمية التربية/ابن الييثم.
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حيث ترى الباحثتان أن التمرد النفسي ىوعدم تمكين الفرد من التوافق السميم مع

بيئتو المعلدة والدائمة التغير ،ويمجا الى التفكير البلعلبلني في تعاممو مع البيئة المحيطة
بو أن التفكير البلعلبلني غالبا مايصاحبو في الغالب حاال توجد انية مبلئمة لمموقف
وتؤدي إلى مزيد من التشنج االنفعالي والخبرة والعمل غير َّ
البناءه مع سوء التوافق

واالضطرابات ،وتكون األفكار العلبلنية حينما التتفق معا ألىداف العامة لمطالب وحين
ال ِ
تحللمو السعادة والنجاح في حياتو االجتماعية ،والتتفق مع الواقع َوتحكم عمى صاحبيا
باليزيمة واالنسحاب وبالتالي الشعور بالنلص والمعاناة مما يودي الى التمرد النفسي .
وقد أشارت دراسات عديدة منيا دراسة

(Bhatnagar, 2003) ( Jbeard,

) 2003إلى إن التفكير البلعلبلني يؤدي إلى عدم الوصول الى حمول لممشاكل التي
تواجو الفرد،وأكدت ىذه الدراسات أيضا إلى إن التفكير البلعلبلني يؤدي إلى التعامل مع

المشكبلت بأساليب سطحية وخاطئة ،سواء كان ذلك بتضخيم ىذه المشكبلت والمبالغة في

التعامل معيا وبالتالي عدم الوصول إلى حل ملنع ليا ،واتباع أساليب سمبية في التعامل
ميا ،وبالتالي عدم الوصول إلى ما يناسبيا .

اما الفرضية الثالثة فتشير الى وجود عبلقة ارتباط دالة احصائيا بين التمرد النفسي االفكار

البلعلبلنية وسموك العنف بحسب مامعروض بالجدول ()3

تجد الباحثتان ان التمرد النفسي يودي التدىور في الحالة االنفعالية وازدياد الحاالت

ناشئا من المواقف الصعبة التي
المرضية كالكآبة واالضطراب النفسي والعلمي ويكون
ً
تحيط بالفرد وناجم عن حالة اليأس الذي تنتاب الفرد اتجاىت لك المواقف،والذي يوحي

إليو بالعجز والفشل اتجاىيا ،وىذا ما يعبر عنو بالتفكير السمبي لمحياة او البلعلبلني،
والذي يجعل الطالب ينظر إلى حياتو والى حياتو ومستلبمو بمنظار مظمم قاتم،ويجعمو أكثر

وتشاؤما في نيج تفكيره مما يودي الى المجوء الى سموك العنف نتيجة التعرض
تعاسة
ً
لضغوطات المتكررة مما يؤدي إلى االنطواء وفلدان الثلة بالنفس "اذا لم يستطع الفرد
ملاومة االضطرابات فانو يمجا الى العنف حيث يجد في ىذا السموك وسيمة ىروب من
المواجية وفلا لنمط شخصيتو وتعتبر ىذه العممية الشعورية قد يمجا الييا البعض لمتخمص
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من شعورىم بالضيق والتوتر وقد يجدىا تحر ار لنفسو ولو مؤقتا من االضطرابات المسمطة

عميو والتي قد تشكل عبئا ال يطيلو"(.)1والخبلصة نجد أن العنف بكل انواعو منتشر
وبشكل كبير بسبب الليم الثلافية والتلميدية التي تكرسيا التنشئة االجتماعية وان أىم

مفاتيح اإلنسان الصحيح ىو أن يحمل نفساً صحيحة خالية من العلد أو األمراض
واالضطرابات النفسية والتي ليا أكثر اآلثار السمبية عمى أسرتو ومجتمعو وعمى نتاجو

ونجاحو في الحياة.

 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:

من خالل ما افرزتو نتائج البحث ظيرت لنا االستنتاجات التالية :
 .1ظيرت عبلقة ارتباط دالة احصائيا بين التمرد النفسي واالفكار البلعلبلنية لطبلب
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة.

 .2ظيرت عبلقة ارتباط دالة احصائيا بين التمرد النفسي واالفكار البلعلبلنية وملياس
العنف لطبلب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة.

 2-5التوصيات :

في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثتان بما يمي -:
 .1تفعيل دور مراكز اإلرشاد النفسي في الجامعات كافة وبأشراف كوادر متخصصة.

 .2ضرورة جعل الجامعات مركز عممي وحضاري بعيداً عن التوجيات الحزبية والطائفية
ومنع العمل السياسي والحزبي بكل إشكالو داخل الحرم الجامعي.

 .3إقامة الندوات والمحاضرات من خبلل إستراتيجية اإلرشاد الوقائي ،لمتصدي لبعض
السموكيات غير المرغوب فييا ومنيا التمرد النفسي السمبي التي قد تؤدي إلى زعزعة

األمن واالستلرار داخل الجامعة.

( )1فنيات موجية االضطرابات النفسية  /شبكة االنترنيت موقع منتديات اصدقاء مجمة االبتسامة .
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 )1حث المؤسسات الجامعية االىتمام باألنشطة والبرامج االجتماعية والثلافية والرياضية
من اجل تعميق روح التعاون والتسامح والتآخي بين الطمبة.

 )2حث مراكز اإلرشاد النفسي في الكميات عمى تنمية وتعزيز التفكير الصحيح لدى
الطمبة من خبلل الندوات اإلرشادية .

وتقترح الباحثتان مايمي-:

 .1إجراء دراسات مشابية عمى جامعات عراقية أخرى وعلد ملارنة بين نتائج الدراسة
الحالية ونتائج تمك الدراسات.

 .2إجراء الدراسة نفسيا لممتغيرات الثبلثة وتطبيليا عمى عينات اخرى وملارنة نتائج
الدراسة الحالية ونتائج تمك الدراسات.

 .3إجراء برنامج إرشادي لخفض ظاىرة التمرد النفسي السمبي لطبلب كمية التربية
البدنية وعموم الرياضة من خبلل االستفادة من الدراسة الحالية.

 .4إجراء برنامج إرشادي لخفض ظاىرة العنف لطبلب الجامعة من خبلل االستفادة من
الدراسة الحالية.

المصادر:
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عينة من طمبة السنة الثالثة في جامعة دمشق .رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة دمشق ،دمشق ،سوريا.
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ممحق ()1

(مقياس التمرد النفسي)
ت

الفقرات

دائماً

1

ارفض األشياء الملدمة لي من اآلخرين.

2

أشعر بسعادة عندما اجبر اآلخرين الليام بعمل ال
يرغبون بو.
أشعر باالستياء ممن ىم في موقع السمطة عندما يطمبون
مني عمبلً ال يتفق مع ميولي ورغباتي.
استعمل كل الوسائل لمحصول عمى مطالبي المرفوضة
من اآلخرين.
أقوم بأي شيء لحماية حريتي في حالة تيديدىا.

6

أحث أصدقائي التمرد عمى األنظمة واللوانين.

3
4
5
7
8
9
10
11

استنكر كل من يعمل عمى التلميل من شأني .
الدي من
أصر عمى مرافلة أصدقائي الملربين إذ منعني و ّ
مرافلتيم.
من الصعب تغيير قناعاتي عندما أكون في حوار مع
اآلخرين.
استمتع برؤية شخص ما وىو يلوم بعمل شيء يسيء
لآلخرين
ارفض الليام باإلعمال التي تكون عكس رغباتي.

12

ارفض مساعدة اآلخرين الذين ال يمتمكون الميارة عمى
أدارة أمور الحياة.
أخالف أراء اآلخرين لتأكيد ذاتي.

14

ارفض االلتزام بنصائح اآلخرين و اقتراحاتيم.

15

إنني غير متعاون مع اآلخرين.

16

أتحفظ برأيي عند النلاش مع اآلخرين.

17

أتصدى لمن يعتلد انو عمى حق.

18

أحاول إقناع اآلخرين الليام بإعمال مضادة لممجتمع.

13
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ت

الفقرات

19

أفضل التعبير عن ما اعتلده صحيحاً عمى أن أكون
صامتا.
ارفض تلبل حمول مشاكمي من قبل اآلخرين.

21

يؤكد اآلخرون عمى أني عنيد عندما نتناقش.

22

اعد نفسي منافساً عنيداً ألصدقائي.

23

أمارس جميع الوسائل لتحليق أىدافي.

24

أقاوم بشدة تدخل أىمي في اختيار شريك حياتي.

25

أمارس ىواياتي في وقت فراغي دون االىتمام بآراء
اآلخرين.
استخدم اللوة السترجاع حلي المسموب.

27
28

إلي.
اغضب أذا أجبرت عمى االعتذار من شخص أساء ّ
ال اىتم في جعل العبلقة جيدة مع الذين اعمل معيم..

29

أحرض زمبلئي في حال إصدار قانون ليس في
صالحنا.
ارتدي المبلبس التي أرغبيا.

31

أشعر بالسعادة عند إقناعي اآلخرين بممارسة إعمال
غير ملبولة اجتماعياً.
أخالف تعميمات الزى الموحد.

33

ارفض األلتزم بما يكتب عمى البلفتات التحذيرية
الموجودة في األماكن العامة .
أميل إلى األخذ بنصائح اآلخرين.

35

أحرض زمبلئي عمى الغياب الجماعي من المحاضرة.

36

اقنع زمبلئي بمخالفة الزي الموحد.

37

أشجع زمبلئي في إثارة الفوضى داخل قاعة االمتحان.

38

أؤمن بالمثل (كل ممنوع مرغوب).

39

أنا مستعد لفعل أي شيء في حال شعوري بالغبن.

20

26

30

32

34

32
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ممحق ()2

مقياس األفكار الالعقالنية
الفلرات

ت
1

أؤمن بان الخوف من إمكانية حدوث أمر مكروه ال يلمل من احتمال حدوثو.

2

أرفض التعامل مع الجنس األخر عمى أساس المساواة.

3

أفضل التمسك بأفكاري ورغباتي الشخصية حتى وان كانت سببا في رفض
اآلخرين لي.

4

ال أعتلد أن ميل الفرد لممداعبة والمزاح يلمل من احترام الناس لو.

5

من العبث أن يصر الفرد عمى إيجاد ما يعتبره الحل المثالي لما يواجيو من
مشكبلت.

6

غالبا ما تؤرقني مشكبلت اآلخرين وتحرمني من الشعور بالسعادة.

7

أرفض بان أكون خاضعا لتأثير الماضي.

8

ال يمكن أن أتصور نفسي دون مساعدة من ىم أقوى مني.

9

أؤمن بضرورة مواجية الصعوبات بكل ما استطيع بدال من تجنبيا واالبتعاد

عنيا.

 10يجب أن يكون الشخص حذ ار ويلظاً من إمكانية حدوث المخاطر.
 11أؤمن بان الحظ يمعب دو ار كبي ار في مشكبلت الناس وتعاستيم.

 12أؤمن أن عدم قدرة الفرد عمى الوصول إلى الكمال فيما يعمل ال يلمل من قيمتو.
 13أؤمن بان أفكار الفرد وفمسفتو في الحياة تمعب دو ار كبي ار في شعوره بالسعادة أو
التعاسة.
 14من المنطق أن يفكر الفرد في أكثر من حل لمشكبلتو وان يلبل بما ىو عممي
وممكن بدال من اإلصرار عمى البحث عما يعتبر حبلً مثالياً.

 15من غير الحق أن يسعد الشخص وىو يرى غيره يتعذب.

 16اعتلد أن اإللحاح عمى التمسك بالماضي ىو عذر يستخدمو البعض لتبرير عدم
قدرتيم عمى التغيير.

 17يجب أن يلبل اإلنسان باألمر الواقع إذا لم يكن قاد ار عمى تغييره.
 18بعض الناس مجبولون عمى الشر والخسة والنذالة ومن الواجب االبتعاد عنيم
واحتلارىم.
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 19أشعر بان ال قيمة لي إذا لم أنجز األعمال الموكمة إلي بشكل يتصف بالكمال
ميما كانت الظروف.

 20أؤمن بان رضا جميع الناس غاية ال تدرك.
 21إن تعامل الرجل مع المرأة من منطمق تفوقو عمييا يضر بالعبلقة التي يجب أن
تلوم بينيما.
 22يفلد الفرد ىيبتو واحترام الناس لو إذا أكثر من المرح والمزاح.
 23ال يمكن لمفرد أن يتخمص من تأثير الماضي حتى وان حاول ذلك.
 24أؤمن بان الشخص المنطلي يجب أن يتصرف بعفوية بدالً من أن يليد نفسو
بالرسمية والجدية.

 25أعتلد أن من الحكمة أن يتعامل الرجل مع المرأة عمى أساس المساواة.
 26من العيب عمى الرجل أن يكون تابعا لممرأة.
 27أشعر باضطراب شديد حين افشل في إيجاد الحل الذي اعتبره حبلً مثالياً لما
أواجو من مشكبلت.

 28اعتلد أن السعادة ىي في الحياة السيمة التي تخمو من تحمل المسئولية و مواجية
الصعوبات.
 29ال أتردد في لوم و علاب من يؤذي اآلخرين ويسيء إلييم.
 30أشعر بالضعف حين أكون وحيدا في مواجية مسئولياتي.
 31يسرني أن أواجو بعض المصاعب والمسئوليات التي تشعرني بالتحدي.
 32ينتابني خوف شديد من مجرد التفكير بإمكانية وقوع الحوادث والكوارث.
 33أؤمن بان الظروف الخارجة عن إرادة اإلنسان غالبا ما تلف ضد تحليلو
لسعادتو.

 34أؤمن بان كل ما يتمنى المرء يدركو.
 35أتخوف دائما من أن تسير األمور عمى غير ما أريد.
 36أؤمن بان قيمة الفرد ترتبط بملدار ما ينجز من أعمال حتى وان لم تتصف
بالكمال.
 37أفضل االمتناع عن معاقبة مرتكبي األعمال الشريرة حتى أتبين األسباب.
 38أفضل االعتماد عمى نفسي في كثير من األمور رغم إمكانية الفشل فييا.
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 39من غير الحق أن يحرم الفرد نفسو من السعادة إذا شعر بأنو غير قادر عمى
إسعاد غيره ممن يعانون الشلاء.

 40يزعجني أن يصدر عني أي سموك يجعمني غير ملبول من قبل اآلخرين.
 41إن الشخص الذي ال يكون جديا ورسميا في تعاممو مع اآلخرين ال يستحق
احتراميم.
 42أعتلد أن ىناك حل مثالي لكل مشكمة البد من الوصول إليو.
 43يجب أن ال يسمح الشخص لمشكبلت اآلخرين أن تمنعو من الشعور بالسعادة.
 44أؤمن بان ماضي اإلنسان يلرر سموكو في الحاضر والمستلبل.
 45من المؤسف أن يكون اإلنسان تابعا لآلخرين ومعتمدا عمييم.
 46أفضل تجنب الصعوبات بدال من مواجيتيا.
 47يجب أن ال يشغل الشخص نفسو في التفكير بإمكانية حدوث الكوارث والمخاطر.
 48أؤمن بان كل شخص قادر عمى تحليق سعادتو بنفسو.
 49ال استطيع أن اقبل نتائج أعمال تأتي عمى غير ما أتوقع.
 50أفضل السعي وراء إصبلح المسيئين بدالً من معاقبتيم أو لوميم.

 51أؤمن بان كل شخص يجب أن يسعى دائما إلى تحليق أىدافو بأقصى ما يمكن
من الكمال.
 52ال أتردد أبدا بالتضحية بمصالحي ورغباتي في سبيل رضا وحب اآلخرين.
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1

الفقرات
أقوم بالرد عمى أستاذي إذا قام بتوبيخي إمام زمبلئي
داخل قاعة المحاضرة.

2

أعض يدي بلوة عند شعوري بالظمم.

3

يثيرني أسموب األستاذ الدكتاتوري داخل المحاضرة.

4

أتألم عند فشمي في االمتحان.

5

إذا فشمت في االمتحان أبادر إلى اإلساءة إلى أستاذ

6

اضرب راسي بلوة عندما أتعرض إلى االىانة من قبل

المادة.

اآلخرين.
7

اغضب من اإلىمال والتيميش من قبل بعض زمبلئي.

8

اضرب زجاج النوافذ ألحطميا بيدي عندما اشعر

9

احتج عندما يلوم بعض التدريسيين بالتحيز إلى بعض

بالظمم.

الطمبة.
10

اضرب ما موجود إمامي عندما الستطيع الرد عمى
اآلخرين.

11

أتدخل عند تعرض زميمتي إلى التحرش من قبل
اآلخرين.

12

ارفض الطعام والشراب عندما اشعر بالظمم.

13

تتسم عبلقاتي مع بعض التدريسيين بالجفاء.

14

إلجاء إلى الحبوب المخدرة عند شعوري باالىانة.

15

أرد بصوت مرتفع عمى األستاذ داخل المحاضرة.

16

إميل إلى تمزيق ستائر شبابيك الصف.

30
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17

أغمق الباب بلوة إذا أخرجني األستاذ من اللاعة.

18

أحطم الملعد بيدي عندما اشعر بالفشل.

19

أمارس السموك الفوضوي داخل اللاعة االمتحانية.

20

إميل إلى قطف الورود بلصد تخريب الحدائق الجامعة.

21

أتعمد إحراج التدريسي باألسئمة داخل المحاضرة.

22

أميل إلى رمي النفايات خارج المكان المخصص ليا.

23

اكره بعض المواد الدراسية بسبب كره التدريسي.

24

اعبث بممتمكات الجامعية.

25

أقوم بتشويو سمعة بعض التدريسيين انتلاماً منيم.

26

اكتب عمى الملعد الدراسي قبل االمتحان.

27

إميل إلى التصادم مع بعض التدريسيين.

28

أحاول إتبلف الملاعد الدراسية.

29

إميئللىالسيطرةوالتسمط عمى زمبلئي.

30

إميل إلى كتابة الغش عمى جدار اللاعة.

31

أضايق من يخالفني في العليدة والمذىب.

32

أحاول تخريب كيربائيات الصف

33

اشعر بالسعادة عندما اسخر من اآلخرين.

34

أشارك زمبلئي في تخريب األثاث الجامعي.
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