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 الت انتشار السلوك العدواين لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائيةد  ع  "م  
 يف مدينةمصراتة"

 د. عمر مصطفي النعاس                                                              
 كليةاآلداب/جامعة مصراتة                                                                 

 سالــمة أمحد الطـــالبأ.
 كلية الرتبية/جامعةمصراتة 

 املقدمة
 ؛ادلدرسة هي البيت الثاين للتلميذ الذذ  كوذ ف هيذال ات ذات اعتماايذة ه اتتذال التتايذذ          
هيهذذاك امذذا  متذذس ادلدرسذذة اةرأ اخلملذذبة ملن ادلوذذاف ادلراسذذه الذذذ  ك ذذ   هيذذال  لذذتمل إىل اهاإلضذذاهة 

ناذذا  ذذ  هذذال ناذذا كذذسي  الذذا ة بذذيتالك نشااذذة همذذد ملف اذذا  اةق ذذا   كالط ذذط قا ا ذذال نتذذ را ال
ظذذ نن ة بذذية سذذي ة شذذت  هذذ,ة الت  كذذ ك شلذذا ايذذ  سذذلبام الذذا  ذذدرار  ني ذذته  ه ة بذذه  نتذذم ره  

باطك شلا كذدنر حذ ذل  نإاشذاذل  ع همذش ادل ذااط الر بذية ناذن هذذ  هاةان شلا ملحببه  هاإلح
ادل ذذذااط البذذذل و المذذذدناينك نك ملذذذد هذذذال اذلاذذذ   الملذذذ ك, الذذذا الذذذذات ملن ا شذذذ كنك نك شذذذذ اذذذدة 
ملتوا  ارها الل ظي نالبدين نادلاا  ن د كوذ ف البذل و المذدناين اباتذ  ملن بذش اباتذ ك امذا ملف 

 (22ك4،،2ا  ع ادل حلة االهتداتية. )إكهاب البيتن ك لال المدكد ان اةمناط لدى اةق 

ن إةَّال ان ادليب ر ااتمام احلو  الا البالغني هاالضط اب ناد  الرض ج ارداا ةتحظ   ارهذام هذني 
ملةذ ا  اذا كملذدر اذذره  اذن سذل و ناذا كملذذدر اذن الط ذطك ه ذي اثذذط هذذ  احلذاالت ةملذ ه  همذذد  
الرضذذ ج ناالضذذط اهات هبذذبه اذذ ار  الط  ليَّذذةك لوذذن ارذذداا  ملذذدر اثذذط هذذذ  التملذذ  هات اذذن 

ا  د  و ف ا ب لة ناراسبة لمم   ناتطلَّبات الرم  الذ  رذ    ذا ناذا  تطلَّبذال هذذ  ادل حلذة الط ط هإ َّنَّ
ر المذذذذا  المذذذذتج الر بذذذذي   

ات هو كَّذذذذة ناة ماليَّذذذذة ناعتماايَّذذذذةك ذلذذذذذا  ذذذذذ  البذذذذل اي اذذذذن  –اذذذذن  غذذذذش 
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لم ذام صملذات  االةدها  ع ناف ق ط امنيَّ هاالضط اب. نان مثَّ نعه الا ادلمل  ذ  ملف كوذ ف ا
الرم  ن ط  ر الط  لة ليبهط اليال ام هة اذا  تذاج اذن سذل و اةق ذا  إىل  ذدش ط هبذبه تذذن   
ناد  ات اتال دلتطلَّبات الرم ك ملن اا  تاج إىل التااهذط ملن حذ َّ الت ذايس هبذبه اةبذاااال اذس 

 (.76ك5،،2يخليك)شالد شليط ال                                         لك ادلتطلَّبات.

إفَّ اثذذذشام اذذذن االضذذذط اهات االمذذذدناف نالت طذذذي  نالبوذذذا  نهذذذي ادل ذذذوتت الذذذ   بذذذب  ه إ ااعذذذام 
لألس ة نللممل  مني  د  وذ ف لذدى اثذش اذن اةق ذا   مبذشام كتراسذه اذس ال ذ,ة ال اريَّذة الذ  رذ    ذا 

هذذط هذذإفَّ اثذذشام اذذن الط ذذطك ناذذن مثَّ هإةَّذذال ال فذذ   ناذذ ها هال ذذذن  ملن ادلذذ أ ملن ادل اابذذةك نهادل ا
ادل ذذوتت الذذ   ملذذدر اذذن همذذش اةق ذذا  ال  وذذ ف اطلبذذام اذذن اطالذذه الرمذذ  نال  ربذذا  اذذس 
التط  ر ال ان   للط ط ناا كمل بال ان  طذ  ر اة مذاأ ملن ا لذي ملن اعتمذااي ناثذط هذذ  ادل ذوتت 

 (.87ك2،82)ش لة ملمحد  ىيك  نا ها هاالضط اب.     د كت ا   همضها لدرعة رون امها 

نادلدارس ع ادكرة امل ا ة اثط ملبله ادلدارس ع ليبيا  ماين ان اةت ذار اظذاه  البذل و المذدناين 
نإف ااةذذذت ب  بلذذذد احلذذذدنا ال ملذذذ ى ع المذذذدنافك بذذذش ملف ملنيذذذة هذذذذا البذذذل و  ومذذذن ع ا يذذذار 

ااات ع ادلدرسذة البلبية الراجتة ارال ال   طا  التتايذ نردا متاسك اةس ة نالمت ات هني اجلم
( إىل نع ا هذ ن  2،88هني التتايذ ملة به  نهيره  نهني ادلملمني. ن د   الت اراسة   س )

االة إحملاتيام ع ابت ى المرف هني الطلبة نالطالبات نملف ابت ى المرف لذدى الطلبذة ملالذا اذن 
تيذذذة كذذذ ى ابذذذت ى المرذذذف لذذذدى الطالبذذذات. ناذذذن شذذذت  اتحظذذذة الباحذذذ  لتتايذذذذ ادل حلذذذة االهتدا

الباحذذ  ملف البذذل و المذذدناين لتتايذذذ ادل حلذذة االهتداتيذذة ملاذذب, ارت ذذ ام ع ادلذذدارس ه ذذوط ناضذذ, 
ان همد ح ب الت  ك  ارتياذة حتميذة دلذا ك اعهذا التلميذذ اذن احباقذات اتوذ رة اذن البي ذة ا يطذة 

 هال ان رميش ملن ظل  ملن الاباالة. 
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الا ملمناط البل و المدناين ال اتمة لدى  تايذ نان هذا ادلرطلق  اات الباح  هإع ا  الب   
 ادل حلة االهتداتية مبدكرة امل ا ة.

 مشكلة البحث:
 متذذس ادلدرسذذة اسسبذذة اعتماايذذة اةبث ذذت اذذن اغتمذذس لت  يذذق باكا ذذال نملهداهذذالك إ  كوتبذذذه     

درسذذذة ااشذذذط التلميذذذذ شتذلذذذا ادلم هذذذة نادل ذذذاهي  ناالجتاهذذذات نادلمذذذاكش البذذذل اية ادل ب هذذذة. ن ضذذذ  ادل
ملرن تها رلم اذة اذن ادلو ةذات الذ    ذ   الذا ابذدمل التوااذط هيمذا هيرهذاك لت  يذق ملهذدان الممليذة 
التمليميةك نكمتس ادلتمل  "التلميذ" ه  ا  ر اةساس ع المملية التمليميةك نالذ   دنر ح لال ه يذة 

لبذذل اية الذذ   ذذ   ادلو ةذذات اةشذذ ىك بذذش ملف همذذش التتايذذذ  ذذد  ملذذدر اذذره  همذذش ادل ذذااط ا
انف سذذش الممليذذة التمليميذذة الذذا نعههذذا الملذذ ي,ك ناذذن هذذني هذذذ  ادل ذذااط "البذذل و المذذدناين"ك 
نلل ذذد اذذن هذذذ  ادل ذذولة الذذا ادلملذذ  ملف كتمااذذط اذذس التلميذذذ اذذاحه هذذذا البذذل و هالط ك ذذة الذذ  

يطة هال نال   ذد  ذسا  كبتطيس شتذلا ام هة ال ا س الذ  كميش هيال هذا التلميذ نظ نهال البي ية ا 
دلثذذط هذذذ  البذذل اياتك هالتلميذذذ ارذذداا عذذا  إىل ادلدرسذذة ب كذذ   اذذ  ة هيضذذا ك هذذط عذذا  زلمذذتم 
هوثذش اذذن البذذل اياتك همرذذد  يذذا  التلميذذذ هذذ   سذذل و اذذدناين الهذذد نملف نرا  هذذذا البذذل و ملسذذباهام  

  اذ ت  ذا الذبتا شذت  ااارةك  د  و ف ملس كة ملن ة بية ملن اعتماايذة ملن ظذ نن اسذتثراتية اذال
      حذذ ب الت  كذذ  ناذذا  مذذ أ لذذال التلميذذذ شتذلذذا اذذن   نكذذس  ذذد كوذذ ف سذذببام ع سذذل اال المذذدناين هذذذا.

 (55ك9،،2) ا كا ال  هينك
ناذن شذذت  اسذذتطلس  ذا  هذذال الباحذذ  ايرذذا  االتذ ان الذذا ال,هيذذة الممليذة ناذذا تذذاهدةال الذذا ملرأ 

   ارد همش التتايذ ه توا  سلتل ةك  تر   هني المدناف ال ا س الحظن ملف البل و المدناين ارت
الل ظذيك نالمذدناف اجلبذد ك نالمذدناف ادلذاا ك نالمذذدناف تذ  الذذاتك امذا الحظذن ملف اثذط هذذذ  
البذذل ايات  ذذد   عذذس إىل الضذذغ قات الذذ  كتمذذ أ ذلذذا التلميذذذ ع البي ذذة الذذ  كمذذيش هيهذذاك اةاذذ  
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همذذش البذذل ايات المدناةيذذةك نهالتذذاأ هذذإف ا ذذولة الب ذذ   الذذذ  كذذسا  هذذال إىل   نذذة اماةا ذذال إىل
 هرا  الا اا  ا   تلخ  ع البسا  التاأ:

 اا هي ملمناط البل و المدناين اةاث  اةت ارام ارد  تايذ ادل حلة االهتداتية؟ .8
 هدن هذا الب   إىل: أهداف البحث:

  حلة االهتداتية.التم ن إىل ارعة اةت ار ملمناط البل و المدناين لدى  تايذ ادل .8
 التم ن إىل اظاه  البل و المدناين لدى  تايذ ادل حلة االهتداتية. .2
التم ن إىل االشتتن ع البل و المدناين ان حي  ةذ   اجلذر  لذدى  تايذذ ادل حلذة  .3

 االهتداتيةك
  ومن ملنية الب   اما   اها الباح  ع عاةبني: أمهية البحث:

 األمهية النظرية:
الب ذذ  ع   ذدًن همذش ادلمل اذات اذذن البذل و المذدناين لذدى  تايذذذ   ذد كبذااد هذذا .8

 ادل حلة االهتداتية.
  د  باه  ةتاتج هذا الب   ع إي ا  للمم هة الرظ كة ادلتمللة مب ض   الب  . .2

 األمهية التطبيقية:
  ومن االست ااة ان ةتاتج الب   ع ا  :

 لدى  تايذ ادل حلة االهتداتية.ع ام هة الم ااط ال   بتثش البل و المدناين  .8
 اي ية التمااط اس البل و المدناين لدى  تايذ ادل حلة االهتداتية. .2
  مدكط همش ظ اه  البل و المدناين لدى  تايذ ادل حلة االهتداتية. .3
ال يذذذا  هذذذسااج اتعيذذذة  بذذذااد الذذذا احلذذذد اذذذن البذذذل و المذذذدناين لذذذدى  تايذذذذ ادل حلذذذة  .4

 االهتداتية.
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  :فرضيات البحث
ك ذذ,أ هذذذا الب ذذ  ملف هرذذاو ه ن ذذام  ات االلذذة إحملذذاتية هذذني الذذذا ر ناإلةذذاث ع ابذذت ى       

 البل و المدناين:
   عد ه ن   ات االلة إحملاتية هني الذا ر ناإلةاث ع المدناف البدين. .8
   عد ه ن   ات االلة إحملاتية هني الذا ر ناإلةاث ع المدناف الل ظي. .2
 إحملاتية هني الذا ر ناإلةاث ع المدناف الا ادلمتلوات.  عد ه ن   ات االلة  .3
   عد ه ن   ات االلة إحملاتية هني الذا ر ناإلةاث ع المدناف ت  الذات. .4
 اا هي ةببة تي   ملمناط البل و المدناين لدى  تايذ ادل حلة االهتداتية. .5

 حدود البحث:

ذ نالتلميذذذذات ع ادل حلذذذة احلذذذدنا الب ذذذ كة:   تملذذذ  هذذذذ  الدراسذذذة الذذذا ايرذذذة اذذذن التتايذذذ (8
 االهتداتية.
 احلدنا ادلواةية: ادارس ادل حلة االهتداتية مبدكرة امل ا ة. (2
 .2،85-2،84احلدنا ال ارية: الما  الدراسي  (3

 مصطلحات البحث:
هذ  اذط همذط اذداتي كهذذدن إىل إكذذا  ا شذ كن )إحلذا  الضذ ر  ذ ( ملن إكذذذا   السـلوك العـدواين:

الذاتك نكظه   لك ع المدناف الل ظي نالمذدناف ادلذاا  نالمذدناف الذا اةتذيا  نالمذدناف ادل عذال 
 (28ك 2،82ت  الذات )لي  ايا ك 

 التعريف اإلجرائي للسلوك العدواين:
ات ال  ك     ا التتايذ ان مل  ا  نملاما  نملهما  نال  ه  ابارة ان رلم اة ان البل اي       

ةبتد  اليها ان شت  الدرعذة الذ   ملذط اليهذا التتايذذ همذد  طبيذق ا يذاس للبذل و المذدناين 
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الذذيه  لت دكذذد ابذذت ى البذذل و المذذدناين. نهذذ  الدرعذذة الذذ   ملذذط اليهذذا التتايذذذ اذذن شذذت  
  طبيق ا ياس البل و المدناين اليه .

 تعريف اإلجرائي لتالميذ املرحلة االبتدائية:ال
هذذ  التتايذذذ الذذذكن كدرسذذ ف هادل حلذذة االهتداتيذذة اذذن الملذذف اةن  إىل الملذذف البذذااس نهذذ       

( سذذذرة هياذذذ   الذذذا 82إىل 6رلم اذذذة اذذذن الذذذذا ر ناإلةذذذاث  ذذذ,انح ملامذذذاره  ال اريذذذة اذذذا هذذذني )
ملاذذا الملذذ  ن الثتيذذة اةنىل هياذذ   همضذذه  ةظذذا  االات اةذذات ن لذذك اهتذذدا  اذذن الملذذف ال اهذذس 

 اليه  همش ملةظمة الت يي  اةش ى.
 الدراسات السابقة :

 متذذذس الدراسذذذات البذذذاه ة اذذذن ملهذذذ  ادلملذذذاار الذذذ  سذذذاادت الباحذذذ  ننعهتذذذال تذذذ  إعذذذ ا ات      
الب ذذ  ناشتيذذار الميرذذة ناةانات نالذذ  سذذاادر  الذذا ال يذذا  هدراسذذته ك ن ذذد اقلذذس الباحذذ  ع 

سذذة الذذا رلم اذذة اذذن الدراسذذات  ات المت ذذة هطبيمذذة هذذذ  الدراسذذة نهذذذ  الدراسذذات هذذذ  الدرا
نالتمذ ن  ( همرذ اف )المرذف لذدى التملذي  ادلت سذ 2،88هي: اراسة ساب ملمحد ابذم ا ال ذ س )

الا ابت ى المل ة الر بية لدى قلبة التملي  ادلت سذ  نالمت ذة هذني الذذا ر ناإلةذاث ع المرذف 
( همرذذذ اف اذذذدى هااليذذذة 5،،2دلت سذذذ (ك ناراسذذذة ب الذذذة املذذذط ا الطيذذذف )لذذذدى قلبذذذة التملذذذي  ا

اسذذذتخدا  ال سذذذ  ا سذذذل ب إرتذذذاا  لتخ ذذذيش البذذذل و المذذذدناين ع ليبيذذذاك ملاذذذا هذذذا ي الدراسذذذات 
( ع س ركاك همر اف   دك  الذات نات تال 2،83هواةت ا هية نهي اراسة تاكس ابد هللا رللي )

ثاان ان ا حلة التملي  اةساسي ناراسذة ابذل  حذ ب ملهذ  هالبل و المدناين لدى قلبة الملف ال
( ع هلبذذذطنيك همرذذذ اف هااليذذذة ه ةذذذااج ا ذذذ,ح لتخ يذذذف البذذذل و المذذذدناين لذذذدى 2،،2حطذذذه )

قذذتب الملذذف التاسذذذس اةساسذذيك ن ذذذد  ااذذت الباحثذذات همذذذ أ الدراسذذات الذذذ  حملذذلن اليهذذذا 
اةانات  –الميرذة  –ا: )اذلذدن نسيت  ال,اي  الا ادا ان الر اط ال تيبذة اذن اذط اراسذة نارهذ

الرتذذاتج( اذذس االلتذذ ا   ذذدر اإلاوذذاف هالتذذدرج ع المذذ أ اذذن اةحذذدث إىل اة ذذد ك ناذذن شذذت   –
ة ا  هذ  الدراسات ستم أ مله   نع   اال  ا  ننع   االشذتتن هيمذا ع ا ضذال هاإلضذاهة إىل 

 ة احي االست ااة ان الدراسات الباه ة نالب   احلاأ.
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 اسات اليت تناولت السلوك العدواين:أوال/ الدر 

 .2،88ليبياك دراسة سامل أمحد مسعود قوس,  -1
"المرذف لذدى قذتب التملذي  ادلت سذ  نات تذال هالملذ ة الر بذية". حيذ  هذدهت بعنوان         

هذ  الدراسة إىل التم ن الا ابذت ى المرذف لذدى قلبذة التملذي  ادلت سذ  نالتمذ ن الذا ابذت ى 
قلبذة نالمت ذة هذني المرذف نالملذ ة الر بذية نال ذ ن  هذني الذذا ر ناإلةذاث  المل ة الر بذية لذدكه 

( قالذذه نقالبذذة اذذن ا حلذذة 486ايرذذة الدراسذذة) ع المرذذف لذذدى قلبذذة التملذذي  ادلت سذذ . نااةذذت
اذذذن نيذذذس التخململذذذات مبذذذدارس  254ك ناذذذدا اإلةذذذاث 862التملذذذي  ادلت سذذذ ك ناذذذدا الذذذذا ر 

حبثذذذة ا يذذذاس المرذذف الطذذذتز اذذذن إاذذذداا  ا كذذذا  ذذذىي    قذذ اهل ك ناسذذذتخد  الباحذذذ  ع ملانات 
(. امذذا   اذذط الب ذذ  7،،2(. نا يذذاس الملذذ ة الر بذذية اذذن إاذذداا  ا كذذا  ذذىي    )7،،2)

اىل نعذذذد هذذذ ن  االذذذة إحملذذذاتيام هذذذني ات سذذذ  الميرذذذة نات سذذذ  الرظذذذ   للم يذذذاس لملذذذا  ادلت سذذذ  
  ادلت سذذذ  اذذذرخ ش. ننعذذذ ا الرظذذذ   ناذذذن  لذذذك كتبذذذني ملف ابذذذت ى المرذذذف لذذذدى قذذذتب التملذذذي

ابت ى اا  الميرة الدراسة ع المل ة الر بية نهق ارعات ا ياس المل ة الر بذية. امذا ااةذت 
هرذذاو ات ذذة هذذني المرذذف نالملذذ ة الر بذذيةك هولمذذا  اا المرذذف ال ضذذت الملذذ ة لذذدى الطذذتب 

لطلبذذذذة نالمذذذذا ار  مذذذذت الملذذذذ ة الر بذذذذية  ذذذذ ي  سذذذذلبام نالموذذذذ  نكبذذذذدن ملف ردكذذذذد المت ذذذذات هذذذذني ا
نالطالبذذات همبذذت ى المرذذف لذذدى الطلبذذة ملالذذا اذذن ابذذت ى المرذذف لذذدى الطالبذذات هذذال ب  اذذن 

 ال اأ ابت ى المرف لدى ايرة الدراسة.

 .5،،2ليبياك دراسة غزالة الطيف,  -2
"ادى المرف نادى هاالية استخدا  ال س  ا سل ب إرتاا  لتخ ذيش البذل و بعنوان         

إىل ام هذة اذدى إاواةيذة  طبيذق ه ةذااج إرتذاا  اذن ق كذق ال سذ  ع  الدراسة المدناين". نردن
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 لميذذام  48)عينـة خت يش البذل و المذدناين لتتايذذ احلل ذة اةنىل اذن التملذي  اةساسذي. نااةذت 
إةذذذذذذاث. ناسذذذذذذتخد  هالدراسذذذذذذة ملاناتك ا يذذذذذذاس البذذذذذذل و المذذذذذذدناين  23 اذذذذذذ ر ن 24ن لميذذذذذذذة(ك 

دناين لألق ذذا ك نالسةذذااج اإلرتذذاا  هال سذذ . ن ملذذلت لألق ذذا ك ناسذذتمارة اتحظذذة البذذل و المذذ
اذذد   نعذذد هذذ ن   ات االلذذة إحملذذاتية هذذني التطبي ذذني ال بلذذي نالبمذذد  للمام اذذة  الدراسذذة اىل

الضاهطة ال  ب  تم أ للسةذااج اإلرتذاا  هال سذ ك هيرمذا   عذد هذ ن   ات االلذة إحملذاتية هذني 
بيذذذذة اةنىل )رلم اذذذذة ال سذذذذ  احلذذذذ  لملذذذذا  التطبيذذذذق التطبي ذذذذني ال بلذذذذي نالبمذذذذد  للمام اذذذذة التا ك

البمذذد (. ن  عذذد هذذ ن   ات االلذذة إحملذذاتية هذذني الذذذا ر ناإلةذذاث غمذذ ا  ال سذذ  احلذذ  ادل عذذال 
لملا  اإلةاث همد  طبيق السةااج اإلرتاا ك هيرما ب  ظه  ه ن   ات االلة إحملاتية هيما هني 

الربذبة غم اذة ال سذ  ادل عذال ه ذد نعذدت هذذ ن   ات الذذا ر ناإلةذاث غم اذة ال سذ  احلذ ك ملاذا ه
 االلة إحملاتية هني الذا ر ناإلةاث لملا  اإلةاث همد  طبيق السةااج اإلرتاا  هال س .

 .2013دراسة جملي سوريا  -3
"  ذذدك  الذذذات نات تذذال هالبذذل و المذذدناين لذذدى قلبذذة الملذذف الثذذاان اذذن ا حلذذة بعنــوان         

هذذذدن الدراسذذذة إىل الو ذذذف اذذذن قبيمذذذة المت ذذذة هذذذني   ذذذدك  الذذذذات التملذذذي  اةساسذذذي." حيذذذ  
( اذدارس 6نالبل و المدناين لدى قلبة الملف الثاان ان ا حلة التملي  اةساسي. نع اشتيذار )

( اذذدارس اذذن سذذ ار اذذن اذذدارس رلتمذذس الب ذذ  اةاذذليك نع اشتيذذار 6اذذن ادك كذذة اذذمد  ن )
( قالبام اذن اذ  ن ادلذدارس ،24ة الب   )( قالبام ان اط افك نهذلك هلد رلم   اير،2)

  اذلت هذذ  الدراسذة وادلختارة. ن ذد اسذتخد  ا يذاس   ذدك  الذذات نا يذاس البذل و المذدناين. 
إىل ملف   ذذدك  الذذذات المذذاتلي ن  ذذدك  الذذذات ادلدرسذذي ارب ذذات للبذذل و المذذدناين نملتذذارت الرتذذاتج 

تربذذس هالبذذل و المذذدناين اذذن   ذذدك  الذذذات إىل ملف   ذذدك  الذذذات المذذاتلي كمتذذس ملاثذذ  إسذذهااام ع ال
 ادلدرسي.

 .2002دراسة أبو حطب, فلسطني,  -4
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همرذذذذ اف "هااليذذذذة ه ةذذذذااج ا ذذذذ,ح لتخ يذذذذف البذذذذل و المذذذذدناين لذذذذدى قذذذذتب الملذذذذف التاسذذذذس      
اةساسي". نحي  ردن الدراسة إىل است ملا  ادى هاالية ه ةااج ع ش ش البذل و المذدناين 

البل و المدناين ن ياسال ارد ايرذة اذن الطلبذة.   نكذد الطذتب هذبمش ن لك ان شت    خي  
ملسذذذاليه التر ذذذي  ب التمبذذذش اذذذن الذذذذات شلارسذذذة همذذذش اةلمذذذاب ال كاضذذذية  لتميذذذره  الذذذا خت يذذذف 

( قالذهك  و ةذت 89نااةذت الميرذة ) البل و المدناين نالمل ااات الر بية ال   م,أ ق ك ه .
( قالهك ن ذد اشتذار الباحذ  82نرلم اة ضاهطة اط ارهما ) ايرة الدراسة ان رلم اة جت كبيةك

 قاله ان ادرسة هن سهيت اإلادااكةك هرا  الا ملالا ارعات. 89الميرة ان همللني   ااهما 
ناسذذذتخد  اةانات الباحذذذ  ا يذذذاس البذذذل و المذذذدناين )إاذذذداا ملهذذذ  حطذذذه(. نه ةذذذااج إرتذذذاا  

اذد  نعذ ا هذ ن   ات االلذة إحملذاتية هذني ا ,ح )إاذداا ملهذ  حطذه(. نملظهذ ت ةتذاتج الدراسذة 
مله اا اغم اة التا كبية نملهذ اا اغم اذة الضذاهطة ع ات سذطات الذدرعات لوذط اذن اغمذ اتني ع 

 ا ياس البل و المدناين ال بلي. لملا  اغم اة التا كبية.
 بذذش ن ذذد اسذذت اا الباحذذ  اذذن الدراسذذات البذذاه ة ع  دكذذد ايرذذة الب ذذ  ناذذيابة ا ذذولتال. ن 

 الرتاتج ال    اط إليها الب  .

 إجراءات البحث :
كتضذذذمن هذذذذا ال ملذذذط ا ضذذذام إلعذذذ ا ات الب ذذذ ك هيبذذذدمل اذذذن شذذذت  اذذذرهج الب ذذذ ك ن دكذذذد      

رلتممذذالك نايرتذذال نناذذف ةاا ذذالك ناي يذذة اسذذتخ اج اذذد ها نيبارذذاك ناي يذذة التطبيذذق الرهذذاتي ةااة 
حملذذذاتية الذذذ  ع اسذذذتخدااها دلماجلذذذة البياةذذذات الب ذذذ  الذذذا الميرذذذةك امذذذا كبذذذتم أ اةسذذذاليه اإل
 نال ا   إىل ةتاتج الب  ك نهيما كلي ا ضام لذلك:

"ملسذذذذذل ب اذذذذذرظ  ملن شطذذذذذة  بذذذذذترد إىل رلم اذذذذذة اذذذذذن اةسذذذذذ  نال  ااذذذذذد  أواًل: مـــــنبح البحـــــث:
ناخلطذذ ات   يذذد ع   يذذق ملهذذدان الب ذذ  هاختذذا   ار ذذ  الميذذام كتميذذ  امذذس ادلمل اذذات نال  ذذاتس 

 (.84ك2،88)ملت ن للةك                  .ادلتحظة الملمية ادل ض اية نادلرظمة"ان ق كق 
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"هذ  اذرهج كمذن هالدراسذات الذ  رذت   :ن د استخد  الباح  ادلذرهج ال اذ ي ع الدراسذة احلاليذة
امس ن لخي  احل اتق ادل  بطة هطبيمة نه ضس نااة ان الراس ملن ادا اذن اةتذيا  ملن الظذ نن 

 ( 5،،85722)شالد شليطك                                       ان اةحداث".ملن سلبلة 
"هذذ  اذذط اةهذذ اا الذذذكن  ملذذ ف هياةذذات الظذذاه ة الذذ   ذذت الدراسذذةك ههذذ   ثانيــاً: جمتمــب البحــث:

 (84ك2،88)ملت ن للةك رلم   نحدات الب   ال  ك اا ارها احلمل   الا البياةات"     
( اذذن 8637ب ذذ  ع هذذذ  الدراسذذة اذذن  تايذذذ ن لميذذذات هلذذد اذذداه  )ن ذذد  وذذ ف رلتمذذس ال 

امذذا   2،85 – 2،84ا حلذذة التملذذي  اةساسذذي ال ا ذذس ع ةطذذا  ادكرذذة املذذ ا ة للمذذا  الدراسذذي 
 (8ه  ا ار ع اجلدن  ر   )

 
 اس  ادلدرسة

 ادا الطلبة

 إةاث  ا ر
 ،86 ،85 اجل ك ة 

 893 864 قار  هن  كاا
 832 8،9 ملس ا ال اا 
 65 389 تهدا  ليبيا

 83 97 ال ها 
 822 843 تهدا  ال ايلة

 955 682 اغم  

 و ةذذذت ايرذذذة الب ذذذ  اذذذن رلم اذذذة اذذذن التتايذذذذ نالتلميذذذذات اذذذن ادل حلذذذة  ثالثـــاً: عينـــة ا تمـــب:
(  لميذذذذ 78(  لميذذذذ ن لميذذذذة اذذذره  )856االهتداتيذذذةك ع اشتيذذذاره  ه ذذذوط ا ذذذ اتيك ن  ذذذمط )

 ( ك ض, ايرة الب  :2(  لميذة. ناجلدن  ا   ر   )78ن)
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 اس  ادلدرسة

 ادا الطلبة

 إةاث  ا ر
 82 84 اجل ك ة 

 ،8 82  كااقار  هن 
 82 83 ملس ا ال اا 
 83 84 تهدا  ليبيا

 85 82 ال ها 
 86 83 تهدا  ال ايلة

 78 78 اغم  
 وصف العينة وكيفية اختيارها:

اسذذتخد  الباحذذ  الط ك ذذة الم ذذ اتية ع اشتيذذار الميرذذة لو َّنذذا ملهضذذط الطذذ   إ  روذذن اذذن شتذلذذا 
( 78(  لميذذام ن لميذذذة اذذره  )856الميرذذةك )جترذه الت يذذ  ناحلملذ   الذذا ةتذذاتج ا ي  ذة ن لذذت 

(  لميذة ع اشتياره  هط ك ة ا  اتية اذن اغتمذس اةاذليك نمتثذط هذذ  الميرذة رلتمذس 78 لميذ ن)
الب ذذذ ك نهمذذذد  لذذذك ع  ذذذ ا ة االسذذذتبياف للتتايذذذذ ناإلعاهذذذة مبذذذا كتماتذذذا اذذذس اذذذا ك  لذذذ ف ن لذذذك 

 حلة.لملم هة   ا ة نهه  المبارات لدى  تايذ هذ  ادل  

 مربرات اختيار العينة:
 ع اشتيار هذ  الميرة لألسباب ا  ية:

 سه لة ال ا   إىل مله اا الميرة ن طبي ها اليه . -8
 اد  مله اا الميرة ع اا كور ف ان ملمناط البل و المدناين. -2
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 رابعاً: أداة البحث:
 تايذذ ادل حلذة  اذلدن ال تيبي اذن الب ذ  احلذاأ هذ  التمذ ن الذا ملمنذاط البذل و المذدناين لذدى

االهتداتيذذة ع ةطذذا  ادكرذذة املذذ ا ةك ناذذن ملعذذط   يذذق هذذذا اذلذذدن اذذن الضذذ نر  اسذذتخدا  اةااة 
ادلتتمذذذذة للم يذذذذاسك نل يذذذذاس ملمنذذذذاط البذذذذل و المذذذذدناين ن ذذذذد اسذذذذتخد  الباحذذذذ ك ا يذذذذاس البذذذذل و 

 المدناين ان إاداا آاا  ابد البميس ملهاظة .
 وصف األداة:

ه  ة ع حذن ه ذ ة  42إاداا آاا  ابد البميس ملهاظةك كتو ف ان  ا ياس البل و المدناين ان
ةَّنا او رة ع البمد الثال  ن و ف ادل ياس ان يتث ملهمااك البمد اةن : المدناف ادلذاا ك البمذد 

 الثاين: البل و المدناين الل ظيك البمد الثال : البل و المدناين بش ادلبات .
 تكييف املقياس وصدقه:

ك ملف كوذذذ ف ادل يذذذاس  ذذذاارام الذذذا  يذذذاس اذذذا نضذذذس اذذذن ملعلذذذالك ن ذذذد ااتمذذذد الملذذذد  نك ملذذذد هذذذذل
الظاه   املد  للم يذاسك نع  وييذف ادل يذاس الذا البي ذة الليبيذة مبذدارس ادل حلذة االهتداتيذة سذرة 

(2،85.) 
 صدق املقياس:

 ع اذذ أ ادل يذذاس الذذا رلم اذذة اذذذن ا ومذذني اذذن  بذذط الباحذذذ   ع رلذذا  ال,هيذذة نالذذ  الذذذر  ك
لل وذ  الذا اذتحية ادل يذاس نه ذ  ال  ذ ات نات اتهذا ن دكذد المبذارات الغااضذة نالمبذارات 

 الغش اتتمة للبي ة الليبية.
 ثبات املقياس:

ع اذذ أ ادل يذذاس الذذا رلم اذذة اذذن ا ومذذني إلفذذاا امااذذط يبذذات ادل يذذاسك ع اسذذتخدا  ملسذذل ب 
نهذ   93.،ا رةبذاج" ننعذد ملف الثبذات كبذان  التا تة الرمل ية نالتراسق الداشلي "امااط الذف  

 امااط يبات رون ال ي   هال.
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 خامساً: تطبيق األداة:
 ذا  الباحذذ  ه ذ ا ة االسذذتبياف للتتايذذ ناإلعاهذذة مبذذا كتماتذا اذذس اذا ك  لذذ ف ن لذك لملذذم هة  ذذ ا ة 

 نهه  المبارات لدى التتايذ.
 سادساً: األساليب اإلحصائية:

 ك نامااط االر باط هشس فك نالربه.T.testحملاتية ع استخدا  اةساليه اإل
 :عرض النتائح وتفسريها 

 ا  الباح  ع هذا ال ملط هم أ الرتاتج ال    اط إليها هذا الب  ك ن لك ان شت  ا أ  
اذذط هذذ أ اذذن ال ذذ نأ نادلماجلذذات اإلحملذذاتية ذلذذذ  ال ذذ نأ الذذ  ملع كذذت للت  ذذق اذذن اذذ تها 

الرتذذاتج ع ضذذ   البذذاب الرظذذ   نةظ كذذات البذذل و المذذدناين نملكضذذام ع هاإلضذذاهة إىل ارا  ذذة هذذذ  
 ض   الدراسات الباه ةك اما  ضمن هذا ال ملط  مليق الباح  الا الرتاتج.

 أواًل: عرض النتائح وتفسريها:
 نرون   مليط  لك الا الر   ا  :

ذا ر ع ةتياة ال  أ اةن :  كذر  هذذا ال ذ أ الذا )هذط جتذد هذ ن  هذني اإلةذاث نالذ (8
 (T.testالمذذذذدناف البذذذذدين(ك للت  ذذذذق اذذذذن اذذذذ ة هذذذذذا ال ذذذذ أ ع اسذذذذتخدا  اشتبذذذذار )

للداللذذذة الذذذا ال ذذذ ن  هذذذني ات سذذذطات اإلةذذذاثك نالذذذذا رك الذذذا البمذذذد المذذذدناين البذذذدين 
 ( ك ض, ك ض,  لك:4ناجلدن  ر   )

 الداللة  يمة ت االت ان ادلت س  المدا اجلر   ادلتغشات

8 
 إةاث
 

  ا ر

78 
 

78 

22.28 
 

24.83 

8،.45 
 

7.57 

 
25.64 

 
،.76 
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نان اجلدن  الباهق رون ال    ملةال ال   عد ه ن  االة إحملاتيام ع اةهماا   ال  اية نالدرعة 
 الولية للمدا هني اإلةاثك نالذا ر.

نك ب  الباح  هذ  الرتياة ه ف ادلدرسة كو ف ذلا ض اه  ن  اةني  د ان شلارسة المرف البدين 
ن ما ه اليال ه دة )هدين ملن ل ظي( ان الدرعة اةنىل ملن الدرعة الثاةية شلا كسا  إىل ال اأ 

 امدالت هذا الرم  ان المرف.

ةتياة ال  أ الثاين: كر  هذا ال  أ الا )هط   عد ه ن  هني اإلةاث نالذا ر ع ادناف  (2
للداللة الا ال  ن   ((T.testادلمتلوات(ك للت  ق ان ا ة هذا ال  أ ع استخدا  اشتبار 

 ( ك ض,  لك:5هني ات سطات اإلةاثك نالذا رك الا البمد المدناين ناجلدن  ر   )
 الداللة  يمة ت االت ان ادلت س  المدا اجلر   ادلتغشات

2 
 إةاث
 

  ا ر

78 
 

78 

5.8 
 

6.69 

4.2 
 

3.47 

 
28.85 

 
،.89 

ناذن اجلذذدن  البذذاهق روذذن ال ذ   ملف ال   عذذد هذذ ن  االذذة إحملذاتيام ع اةهمذذاا ال  ايذذة نالدرعذذة   
 الولية للمدا هني اإلةاث نالذا ر.

الا ادلمتلوات المااة نشااذة شلتلوذات ادلدرسذة  ليذط عذدام سذ ا   نك ى الباح  ملف اإلاتدا     
 ان  بط التتايذ ملن التلميذات ن لك  د كو ف هببه ش هه  ان املمني ادلدرسة ذل .

ةتياة ال  أ الثال : كر  هذا ال  أ الا )هذط   عذد هذ ن  هذني اإلةذاث نالذذا ر ع المذدناف   (3
للداللذة الذا ال ذ ن  هذني  (T.test)تخدا  اشتبذار الذا (ك للت  ق ان ا ة هذا ال  أ ع اسذ

 ( ك ض,  لك:6ات سطات اإلةاث نالذا ر الا البمد المدناين ناجلدن  ر   )
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 الداللة  يمة ت االت ان ادلت س  المدا اجلر   ادلتغشات

3 
 إةاث
 

  ا ر

78 
 

78 

25.33 
 

3،.48 

88.42 
 

8،.77 

 
22.43 

 
،.،،4 

ناذذذذن اجلذذذذدن  البذذذذاهق روذذذذن ال ذذذذ   ملف ك عذذذذد هذذذذ ن   ات االلذذذذة إحملذذذذاتية ع اةهمذذذذاا ال  ايذذذذة  
 نالدرعة الولية لدى الذا ر ملالا ان اإلةاث.

ك بذذ  الباحذذ  هذذذذ  الرتياذذة ه َّنذذا   عذذذس إىل احلالذذة الر بذذذية نالضذذغ قات الذذ  رذذذ   ذذا التتايذذذذك 
حباط اثذط ادلملذ  ملن ال الذدكن هإةذال  ذد ك عهذال همرداا ال كبتطيس التلميذ   عيال المدناف دلملدر اإل

( اف الوبذذذذت ارذذذذد ،2،8امذذذذا كذذذذ ى شالذذذذد اذذذذ  الذذذذدكن ) لر بال نكو ف هذلك المدناف الذا .
 االق ا  ك لد لدكه  المدناف ت  الذات .

ةتياذذة ال ذذ أ ال اهذذس: كذذر  هذذذا ال ذذ أ الذذا )هذذط   عذذد هذذ ن  هذذني اإلةذذاث نالذذذا ر ع المذذدناف  (4
للداللذذذة الذذذا ال ذذذ ن  هذذذني  (T.testاذذذن اذذذ ة هذذذذا ال ذذذ أ ع اسذذذتخدا  )الل ظذذذي(ك للت  ذذذق 

 ( ك ض,  لك:7ات سطات الذا رك ناإلةاثك الا البمد المدناين ناجلدن  ر   )
 الداللة  يمة ت االت ان ادلت س  المدا اجلر   ادلتغشات

4 
 إةاث
 

  ا ر

78 
 

78 

88.34 
 

24.86 

88.،9 
 

9.52 

 
84.8، 

 
،.،،8 

ناذذن اجلذذدن  البذذاهق روذذن ال ذذ   ملةذذال ك عذذد هذذ ن  االذذة إحملذذاتيام ع اةهمذذاا ال  ايذذة نالدرعذذة   
 الولية لدى الذا ر ملالا ان اإلةاث.
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ك بذ  الباحذ  هذذذ  الرتياذة إىل   ضذذيط الذذا ر الذا اإلةذذاث ع اغتمذس ن م كذذ  ال الذدكن لبذذل و  
اإلاذذت   متذذس من  عذذام للبذذل و المذذدناين الط ذط المذذدناين هاإلضذذاهة إىل ا ذذاهدة المرذذف ع نسذذاتط 

( ،،،2الذذذ   ذذان  اةق ذذا  نشااذذة الذذذا ر   ليذذد . امذذا ك اذذد ابذذد الذذ محن زلمذذد الميبذذ   )
 الا ملف ا اهدة المرف ان نساتط اإلات  كوبه االق ا  البل و المدناين.

إلةاث نالذا ر ملاا لت دكد ه ن  المدناف هني الذا ر ناإلةاث ه وط الي )هط   عد ه ن  هني ا
للداللة  (T.testع المدناف ه وط الي(ك للت  ق ان ا ة هذا ال  أ ع استخدا  اشتبار )

( 8الذذذا ال ذذذ ن  هذذذني ات سذذذطات اإلةذذذاث نالذذذذا ر الذذذا البمذذذد المذذذدناين الولذذذيك ناجلذذذدن  ر ذذذ  )
 ك ض,  لك:

 الداللة  يمة ت االت ان ادلت س  المدا اجلر   ادلتغشات

5 
 إةاث
 

  ا ر

78 
 

78 

78.78 
 

86.87 

33.23 
 

26.72 

 
،.24 

 
،،3. 

ناذذذن اجلذذذدن  البذذذاهق روذذذن ال ذذذ   ملةذذذال   عذذذد هذذذ ن   ات االلذذذة إحملذذذاتية ع اةهمذذذاا ال  ايذذذة   
 نالدرعة الولية للمدا هني اإلةاث نالذا ر.

ه ذوط اذذا  اذذط  لذك الم ااذذط البذذاه ة  ذرمو  الذذا ال  ن ذذات ع الدرعذة الوليذذة نهالتذذاأ روذذن  
اف االسذ ة  (9،،2  بش هذ  ال  ن  ع ض   اا ملت ةا إليال ساه ام. نك    اثماف الي ملايمن )

 .ال   تمتس هالمل ة الر بية ال  ماىن المدناف 
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يرة نلإلعاهة الا هذا التبذال  كذت  حبذاب ال هيذس اا ا دار تي   البل و المدناين لدى مله اا الم (5
اةالذذا ن دكذذد الميرذذة الذذ    اهذذط ال هيذذس اةالذذا ن دكذذد اذذدا اةهذذ اا نةبذذبته  الذذ  جتذذان ت ال هيذذس 

 ( ك ض, اجل   هذا .9اةالا ناجلدن  ر   )
 

 ادلتغشات
 ال يمة الولية )ت( الذا ر اإلةاث

 % و % و % و

 25.64 ،4 3،.24 89 26.92 28 هدين
 28.85 33 24.3 89 87.9 84 شلتلوات
 22.43 35 25.6 ،2 89.2 85 الذا 
 ،84.8 22 28.7 87 89.2 85 الل ظي
 24.، 38 25.64 ،2 7،.23 89 الولي

 ثانياً: التوصيات:
 كت عال الباح  املة ان الت ايات رون إناذلا ع ا  :

ه سذذل ب المذذي ناذذا   اذذط إليذذال المذذا  الذذر   ناذذا اسذذتمما  ملسذذل ب التم كذذ  نالم ذذاب  -8
 كتراسه اس ملاماره .

   هش ن م ك  اةشملاتي الر بي ناالعتمااي ع ادلدارس لت هش اإلرتاا الر بي ذل . -2
 ا اااة ال  ن  ال  اكة هني التتايذ.  -3
   ايس التتايذ الذكن كماة ف ان البل و المدناين الا  كااة الث ة ه ة به . -4
 ااج   هيال الستغت  ملن ات ال  ا  نإ احة ال  اة ذل  للتمبش ان ملهواره .إاداا ه   -5
ضذذذذ نرة  مذذذذانف اةشملذذذذاتيني اذذذذس البذذذذاحثنيك نزلانلذذذذة إ رذذذذااه  هضذذذذ نرة السةذذذذااج نملنيتذذذذال  -6

 للط ط.
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  اية اةسذ ة ه نيذة  غيذش ملسذاليه التمااذط اذس اةهرذا  نإاطذا  اةهرذا  ه اذام للتمبذش اذن  -7
 آراته .

 املقرتحات:ثالثاً: 

 إاداا ه ةااج لتمدكط البل و المدناين. -8
إاذذداا اراسذذة ا ارةذذة هذذني البذذل و المذذدناين  بذذط حذذ ب الت  كذذ  نالبذذل و المذذدناين همذذد  -2

 ح ب الت  ك .
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 املصادر واملراجب 

 أواًل: القرآن الكرمي

 ثانياً: الكتب

لألق ذا  ناي يذة اتعهذاك (. ادل ذوتت البذل اية نالر بذية 2،88ملت ن سمد للة ) .8
 ك اار ال و  اجلااميك اإلسوردركةك امل .8ط

(. ا يذذاس البذذل و المذذدناين لذذدى  ن  اإلاا ذذات الببذذيطةك 4،،2إكهذذاب البذذيتن  ) .2
 اار ال ه ا ك ال كاأك ادلملوة الم هية البم اكة.

(  مذذذذدكط نهرذذذذا  سذذذذل و اةق ذذذذا ك اار ادلبذذذذشة للر ذذذذ  2،82هطذذذذ س حذذذذاهظ هطذذذذ س ) .3
 ك امافك اةراف.2نالطبااةك طنالت  كس 

(. ادل ذذذوتت البذذذل اية لذذذدى اةق ذذذا ك اار الوتذذذاب 5،،2شالذذذد شليذذذط ال ذذذيخلي ) .4
 اجلااميك المنيك اإلاارات الم هية ادلت دة.

(. البل و المدناين ارد اةق ا ك اار ملسااة للر ذ  نالت  كذسك ،2،8شالد ا  الدكن ) .5
 امافك اةراف.

ك اار ال وذذذذ ك 6االضذذذذط اهات البذذذذل اية ناالة ماليذذذذةك ط(. 2،82ش لذذذذة ملمحذذذذد  ذذذذىي ) .6
 امافك اةراف.

(. ادل ذذذذذوتت الر بذذذذذية ارذذذذذد اةق ذذذذذا ك اار ال وذذذذذ  المذذذذذ زك 9،،2 ا كذذذذذا ال ذذذذذ هين ) .7
 ال اه ةك امل .

 (. سلتار ال اا سك الدار الم هية للوتابك ادركدك إسباةيا.8984الطاه  ملمحد ال ان  ) .8
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(. اذذذتج المرذذذف ادلدرسذذذي نادل ذذذااط البذذذل ايةك ،،،2ابذذذد الذذذ محن زلمذذذد الميبذذذ   ) .9
 االسوردركةك امل .

( اةسذذذذذذباب الر بذذذذذذية 2(. ع الملذذذذذذ ة الر بذذذذذذية )9،،2اثمذذذذذذاف الذذذذذذي ملاذذذذذذيمن ) .،8
  لتضط اهات المملااهيةك ار  رات عاامة ا  هك اخلم ك ليبيا.

(. سذل و المرذف نات تذال هال ذم ر هالرذد ك اار الملذ ا  9،،2لي  زلمذد ايذا  ) .88
 كسك اماف اةراف.للر   نالت   

(. سلتذذذار الملذذذ احك اار ناوتبذذذة 8988زلمذذذد هذذذن ملز هوذذذ  ابذذذد ال ذذذاار الذذذ ا   ) .82
 اذلت ك هشنتك لبراف.

 ثالثاً: الرسائل العلمية

(. البذل و المذدناين ناةمواسذال الذا الت ملذيط 5،،2آاا  ة ر  ا تاح محاا ال تح ) .8
راسذذذات المليذذذا عاامذذذة الدراسذذذي للطذذذتبك رسذذذالة ااعبذذذتش بذذذش ار ذذذ رك ملاااريذذذة الد

 امل ا ة.
(. اذذدى هااليذذة اسذذتخدا  ال سذذ  اسةذذااج 2،85 – 2،84ب الذذة املذذط ا الطيذذف ) .2

اتعذذي إرتذذاا  ع خت ذذيش البذذل و المذذدناين لتتايذذذ احلل ذذة اةنىل اذذن ا حلذذة التملذذي  
 ملات ه . 87اةساسي ه مبية امل ا ة. ااعبتش بش ار  رةك الية ا اابك عاامة 

(. المرذذذف لذذذدى قذذذتب التملذذذي  ادلت سذذذ  نات تذذذال 2،88 ا  ذذذ س )سذذذاب ملمحذذذد ابذذذم .3
 هالمل ة الر بية. رسالة ااعبتش بش ار  ر.

 


