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  :ملخص
الباحثين في مجال علم النفس الرياضي  تحتل ظاهرة العدوان في الرياضة وفي المنافسات الرياضية مكانة واضحة من اهتمامات

نظرا ألن أسبابها متعددة الجوانب ومتشعبة الوجوه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يصعب تفسيرها من منظور واحد،فهي تحتـاج إلـى   
( ت التربويـة  المدخل التكاملي لدراسة مثل هذه الظاهرة التي أخذت في اآلونة األخيرة تنتشر في المجال الرياضي وحتى فـي المؤسسـا  

حتى أضحت تهدد األسس الخلقية والتربوية واالجتماعية واالنسانية، ومن هذا المنطلق أصبحت الحاجة ملحة إلـى  ) المدارس والثانويات 
الوقوف على أسباب السلوك العدواني، مما دفع الباحثين إلى تبني موضوع البحث بهدف تشخيص األسباب المؤثرة بشكل مباشر في ظهور 

العدوانيةعند األبناء في المؤسسات التربوية، كما يهدف هذا البحث إلى التعرف على العالقة بين كل من التنشـئة االجتماعيـة التـي    سمة 
احثين يتلقاها الطفل وسلوكه العدواني، إضافة إلى التعرف على تأثير هذه العالقة واختالفها باختالف المستوى الثقافي للوالدين، واستخدم الب

  .الوصفي االرتباطي لمناسبته لطبيعة الدراسة المنهج
بين سمة العدوانية عند األبناء والتنشئة االجتماعيـة  ) 0.05(أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى

صائية بين سـلوك العدوانيـة   ، بينما أظهرت النتائج وجود عالقة سلبية ذات داللة إح)العقاب الوالدي(التي تتسم بالضبط والضرب والشتم 
كما أشارت النتائج إلى أن العالقة ما بين متغيرات الدراسة تختلف ). التقبل الوالدي(لألبناء والتنشئة التي تتسم بالتقبل والحب ومنح الحرية 

  .باختالف المستوى الثقافي للوالدين
  .الدي، العدوانية، المستوى الثقافيالتنشئة االجتماعية، العقاب الوالدي، التقبل الو: الكلمات األساسية

Summary 
The phenomenon of violence in sport and competition has taken a great importance. Moreover, it 

has been the study of many Psychologists in the field of Psychology as far as Sport is concerned. This fact is 
due to many different factors. It can't be studied from one angle. But a deep study has to be done. Since 
the phenomenon has spread- in the recent years mainly in schools (primary and secondary school). It 
has become a treat for education, society and humanity as ail. This is why; we must find the secret and 
true causes of this violent behavior from one side and the relation that exists between social education 
of child and his violent behavior on the other side. To reach the influence that might be related to 
parents. 

The results have shown that the positive relation has a level of (0.05 between violence that 
the children show and their hard education, evidence and the punishment of parents. 

While, other results have shown the negative relation between the violent behavior of excessive 
children and free education, love of a parent which has a lot of to do with the parent's level of education. 

  :اإلشكالية وتحديد المشكل – 2
النفسـية، التربويـة،    إن ما تتضمنه التربية األسرية من المواضيع التي حظيت باهتمام العديد من الباحثين من مختلف الميـادين   

االجتماعية، وحتى الطبية، وكذا الدور األساسي الذي تلعبه في التطور النفسي واالجتماعي لألفراد بصفة عامة وبناء شخصـيتهم بصـفة   
  .خاصة

ـ     ان هذه الشخصية التي هي نتاج لتفاعل عدد معقد من محددات معقدة تجتهد البحوث حاليا إليجاد ميكانيزماتها، بحيث بعـدما ك
االهتمام منصبا في السابق على وظائف األسرة أي تأثير حجمها على سلوك األفراد، أو تأثير المستوى االجتماعي االقتصادي لهـا علـى   

 Schaeffer(أصبح في اآلونة األخيرة يتناول تأثير المعاملة الوالدية على سلوك الطفل ). McCarthyetal, 1990(ارتقاء شخصية أبنائهم 
1964, Rohner 1991, Perris 1994 (وعلى نموه السوي)Perris, 1994.(  

وعلى الرغم من كثرة الدراسات المهتمة بالتأثير الممكن للمعاملة الوالدية على سلوك األبناء وبناء شخصيتهم، ورغـم انسـجام     
ات الوالدية في ظـروف اجتماعيـة   نتائج هذه الدراسات، إال أن عملية وضع ميكانيزم شامل لدراسة الشخصية من حيث هي نتاج للممارس

لتحديـد الشخصـية، ال   ) كما نتصورها في هذه الدراسة( ألن الطريقة األكثر مالءمة . معينة تبقى تحتاج إلى األخذ بتعدد جوانب الدراسة
انطالقـا مـن النظـرة    و. ثقافية، اجتماعية، بيولوجية ونفسـية : يأتي إال في إ طار نظري معقد يأخذ بعين االعتبار تفاعل متغيرات عديدة

تـه  الشمولية التفاعلية ذات التأثير في تحديد الشخصية، نقر بوجود أساس بيولوجي وراثي لكل فرد، يحدد البنية األولية التي تتحكم في قدرا
  .خاصة من جهة ومن أخرى يجب االهتمام بالظروف النفسية االجتماعية  التي تؤثر على سلوك الفرد بصفة عامة وسمات الشخصية بصفة

ألن الكشف عن هذه الظروف النفسية االجتماعية التي تتم في األسرة، ويكون للوالدين نصيب أكبر فيها تصبح ضرورة ملحـة،    
لنشـيط  إذا ما أقررنا بأثرها في إحداث الفروق الفردية بين األفراد المتساوين في إمكانيات التكوينية الوراثية مع عدم تجاهل الدور الفعال ا

وم به الفرد حسب قدراته في تشكيل خبراته الصادرة عن البيئة االجتماعية التي يتفاعل معها بطريقة تجعلها تشكل ظروف نفسـية  الذي يق
  .اجتماعية فريدة
  ؟)العدوانية ( هل هناك فعال عالقة ما بين الظروف النفسية التي تحيط بتنشئة األبناء وبين سماتهم الشخصية : وهنا نتساءل

 بالتنشـئة  تحـيط  التي االجتماعية النفسية الظروف المتغيرات، من نوعين بين_  الكلية العينة مستوى على_  تباطار يوجد هل  �
 األبناء؟ لدى العدوانية وسمة)  للوالدين الثقافي االجتماعي المستوى الوالدية، المعاملة( االجتماعية
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 التبـاين  تحليل أسلوب مثل التجريبي الضبط من نوع استخدام تم ما إذا ضوء في عنها الكشف يمكن التي العالقات أنواع هي ما �
 اتجاهين؟ في

  :فروض البحث ومتغيراته – 3
  :فروض البحث -3-1
يوجد ارتباط دال سالبا بين درجات سمة العدوانية والمعاملة الوالدية التي تتميز بالتقبل الوالدي، فـي  : الفرضية الجزئية األولى  -3-1-1

  .االرتباط يكون موجب دال إذا تميزت المعاملة الوالدية بالعقاب الوالدي حين هذه العالقة أو
يوجد ارتباط دال سالبا بين درجات سمة العدوانية لدى األبناء والمستوى االجتماعي، الثقافي المرتفع :الفرضية الجزئية الثانية  -3-1-2

  .ينللوالدين، بينما يصبح موجب إذا ما انخفض المستوى الثقافي للوالد
  :متغيرات البحث  -3-2

  :منخالل فروض البحث يتضح لنا متغيرات البحث والتي يمكن تحديدها فيما يلي  
تعتبر المعاملة الوالدية المتغيرة المستقلة األساسية في هذا البحث التي تبحث في قياس النتائج، أي هي العامل :المعاملة الوالديـة  -3-2-1

 ,De Landsheere G (، التي ال نستطيع قياسها مباشرة)construct(اس النواتج، وهي متغيرة متدخلة المستعمل والذي نريد من خالله قي
1976,P20-21(إال بعد تحديد المفهوم وجعله عملي.  

 ويمكن تعريف المعاملة بأنها كل ما يراه اآلباء ويتمسكون به من أساليب في معاملتهم لألبناء في مواقف حياتهم وكما يعبر عنها  
  ).1974السيد تركي مصطفى أحمد، ( األبناء 

وبمعنى آخر، أراء األبناء أو تعبيرهم عن الخبرة لتي تلقوا من خاللها معاملة والديهم، ومما يتمثل في الرأي الذي يحمله االبـن    
عاملـة الوالديـة، التقبـل    ونميز نوعين من الم) 18.،ص1995(فايز يوسف المجيد . في ذهنه ويدركه في شعوره عن معاملة أمه وأبيه له

  .الوالدي وهو يمتاز بالتقبل والحب والمنح للحرية والعقاب الوالدي ويتسم بالضرب والشتم والضبط
ثاني في هذه الدراسة ونقصد به مجموع الدرجات التي تتحصل عليهـا  ال متغير المستقلال وهو:المستوى االجتماعي الثقافي  -3-2-2

ع االجتماعي الثقافي للتلميذ، بحيث يكون وضع األسرة مرتفعا إذا ما تحصلت على درجات عالية، ويكـون  أسرة التلميذ على مقياس الوض
  .متوسطا إذا تحصلت على درجات متوسطة ومنخفضا إذا تحصلت على درجات منخفضة

كذلك متغيرة متدخلة والتـي ال   هي المتغيرة التابعة والتي نريد معرف مدى تأثرها بالمتغيرات المستقلة، وهي:سمة العدوانية  -3-2-3
  .نستطيع قياسها مباشرة إال بعد تحديد المفهوم وجعله عملي

ويمكن تعريف العدوانية بأنها سلوك يهدف إلى محاولة إصابة أو إحـداث ضـرر أو إيـذاء لشـخص آخـر محمـد حسـن          
العدائي الذي يعتبر غاية فـي حـد ذاتـه ويكـون     ويمكن التمييز بين نوعين مختلفين هامين من العدوان وهما العدوان ) . 1998(عالوي

مصحوب باالنفعال والغضب وهو الذي النهتم به في هذه الدراسة، وهناك العدوان الوسيلي الذي يعتبر كوسيلة لغاية معينة محمـد حسـن   
  ).1998(عالوي

  :منهج الدراسة   -4
دراسة متغيرات البحث على مستويين من العالقات لإلجابة على تساؤالت البحث، وضمان دراسة فروضه دراسة علمية يتطلب   

  .وتوظيف طريقة لجمع البيانات
يتعلق األمر بالكشف عن العالقات التي ترتبط بين متغيرات البحـث، ويناسـب هـذه الدراسـة     : المستوى األول من العالقات  

  .غيريناالرتباطية توظيف المنهج الوصفي الذي يقوم على كشف العالقات واالرتباطات بين مت
المسـتوى   -المعاملـة الوالديـة  ( يتعلق بدراسة العالقات بن سمة العدوانية ومتغيري الدراسـة  : المستوى الثاني من العالقات  

  ويناسب دراسة هذا المستوى من العالقات ) االجتماعي االقتصادي 
  .المنهج الوصفي االرتباطي

  :الدراسة االستطالعية -5
  :وهي كما يلي: عية أهداف الدراسة االستطال -5-1

 الدراسـة  فـي  ذلـك  لتفـادي  وصعوباته مشكالته وتحديد البحث خطوات على والتدرب األساسية الدراسة ميدان على التعرف �
  األساسية،

 فـي  البحث متغيرات قياس على وقدرتها صدقها حيث من السيكومترية خصائصها على والوقوف البحث أدوات وتجريب إعداد �
 الجزائرية، البيئة

 .لها العينة أفراد فهم وسهولة لغتها وسالمة لألداة المرفقة والبيانات التعليمات صالحية من التأكد �
  :صالحية وصدقية أدوات البحث -5-2

للتأكد من صالحية وصدقية أدوات البحث، بمعنى التأكد من صدق وثبات أدوات البحث استعمل الباحثون طرق متعددة ومتكاملة   
  :صدقها وكانت كما يلي وهذا حتى يتأكدا من

 وكـذا  النصـفية  التجزئـة  طريق عن االستخبار هذا ثبات حساب ثم الوالدين معاملة في األبناء آراء) 1965(شيفر الستخبار بالنسبة �
 هـذه  صـدق  من للتأكد الباحثين استعمل حين في مقبول، ثبات ثابت االستخبار بأن النتائج أوضحت وقد كرونباخ، معادلة باستعمال

 .األداة هذه صدق النتائج أثبتت وقد الخارجي بالمحك المرتبط لصدق وكذلك الذاتي الصدق داةاأل
 ، التطبيـق  وإعادة التطبيق طريق عن المقياس هذا ثبات حساب تم حيث الباحثين، بناء من الثقافي االجتماعي الوضع لمقياس بالنسبة �

 هـذا  صدق من للتأكد الباحثين استعمل حين في. مقبول ثبات ثابت مقياسال بأن النتائج أوضحت وقد كرونباخ معادلة خالل من وكذا
 .األداة هذه صدق النتائج أثبتت وقد الخارجي، بالمحك المرتبط والصدق الذاتي، الصدق المقياس،

  :العينة  -6
عبير عنها، كذلك التعبيـر  عند اختيار العينة ركز الباحثون اهتمامهم على أن تشمل األفراد الذين يستطيعون وصف خبراتهم والت  

عن آرائهم في معاملة أوليائهم وكذلك وصف الظروف االجتماعية التي صاحبت تنشئتهم االجتماعية اعتمادا على خلفيتهم العلمية، بمعنـى  
ي األعمار الصغيرة أدق اعتمادا على مستواهم التعليمي، ألنه مما ينبغي مالحظته هو أنه هناك العديد من األدلة التي توضح أن التالميذ ذو
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د ال يمكن االعتماد عليهم في تقاريرهم اللفظية إذ أن النتائج  والتي يمكن الحصول عليها في تقاريرهم ال تكون صالحة وواضحة التمايز عب
  ).143.،ص1980(الحليم محمود السيد

 :الدراسة عليها تقام التي العينة •
ربية البدنية والرياضية في الثانوية من جهة ومن جهة أخرى التالميذ الـذين  روعي في أخذ العنة أن التالميذ الذين يمارسون الت

وكان االختيار موجـه ومقصـود،   . تلميذا مقسمين بالتساوي) 60(يمارسون الرياضة في الجمعيات والنوادي المحلية وهم في المجموع 
  .بمعنى العينة العمدية

  :األدوات اإلحصائية -7
الوصفية مثل المتوسط الحسابي، التباين، االنحراف المعياري، وعلى الرغم من بساطتها إال أنهـا   استعمل الباحثون اإلحصائيات

  .تعتبر مهمة عند القيام بعمليات االرتباط والمقارنة ما بين المتوسطات الحسابية، أو تحليل التباين في اتجاهين
  :عرض النتائج ومناقشتها -8
  : درجات سمة العدوانيةالعالقة بين المعاملة الوالدية و -8-1

  :في هذه المرحلة قام الباحثون بعرض نتائج االرتباط ما بين المعاملة الوالدية وسمة العدوانية، النتائج المتحصل عليها تتلخص فيما يلي
  األمهات  اآلباء  عدد البنود  المقاييس الفرعية  األبعاد

  االرتباط  االرتباط

  0,77-***  0,49-***  16  التقبل  التقبل مقابل النبذ

  0,39-*** 0,41-***  16  االندماج الموجب
  0,44-***  0,54-***  16  التمركز حول الطفل

  0,85-***  0,78-***  08  الضبط العدواني  التحكم السيكولوجي
  0,55-***  0,30-***  16  الضبط من خالل الشعور بالذنب

  0,63-***  0,35-***  08  تلقين القلق

االستقالل المتطرف 
  ابل التقيدمق

  0,69-***  0,72-***  08  االستقالل المتطرف
  0,46-***  0,51-***  08  عدم التمسك الشديد بالتأديب

  0,13-***  0,53-***  08  الضبط
  :من خالل الجدول لوحظ أن هناك ارتباطات موجبة وأخرى سالبة ما بين هذين المتغيرين وبصفة أدق نرى 

 الموجـب  االنـدماج  الطفـل،  حول التمركز فيه بما النبذ التقبل، بعد مقاييس وكل لمرتفعةا العدوانية درجات بين سالب ارتباط �
 ).0,77(األم عند التقبل مقياس في قمتها إلى تصل العالقة هذه درجة أن كذلك نالحظ. والتقبل

ة التقبل والتفهم من الوالـدين ومحاولـة   من خالل هذا اتضح أن درجات العدوانية ترتبط ارتباطا سالبا بالمعاملة الوالدية التي تتسم بحرار
  .التقرب من األبناء ومنحهم الحنان والحب والتشجيع، وقضاء بعض الوقت معهم لالستماع إلى آرائهم ونصحهم بطريقة موضوعية

 والموضـحة  الثالثة المقاييس جميع في للوالدين السيكولوجي والتحكم المرتفعة العدوانية درجات بين دالة موجبة ارتباطات هناك �
 :وهي 01 رقم الجدول في
 مقيـاس  فـي  قمته إلى يصل االرتباط هذا أن ونالحظ القلق وتلقين بالذنب، الشعور خالل من والضبط العدواني، الضبط مقياس �

 على مفروضال السيكولوجي التحكم في الوالدية المعاملة ارتفعت كلما أنه يعني هذا كل ،)0,85( األمهات) 0,78(  اآلباء العدواني الضبط
 كلمـا  أنـه  بمعنى األبناء، عند العدوانية درجات انخفضت كلما معاملة هذه انخفضت كلما والعكس عدوانيتهم درجات ازدادت كلما األبناء

 :مثل األم أو األب تصرفات ازدادت
ا يفعله من أجله والـده، أو أنـه   إعادة الكالم معه مرارا عن األعمال السيئة التي ارتكبها، أو شعاره بأنه ال يقدر المواقف وكل م

غير شاكر للمعروف الذي يقدمانه له، ارتفعت درجات العدوانية لديه، وكلما انخفضت الرقابة النفسية انخفضت درجات العدوانية، األمـر  
  .لدى األبناءالذي يشير إلى أن االستقاللية السيكولوجية والتي تمثل القطب الثاني من هذا البعد تؤدي إلى انخفاض العدوانية 

  :التقييد، ودرجات العدوانية يتغير من مقياس آلخر وذلك كاآلتي –إن االرتباط بين المعاملة الوالدية في بعد االستقالل المتطرف 
في المقياسين األولين، االستقالل المتطرف وعدم التمسك الشديد بالتأديب، نالحظ ارتباطا سالبا وداال بالعدوانية، وهـذا يـدل أن   

ارتفعت استقاللية اآلباء واألمهات نحو أبنائهم، كلما انخفضت درجة العدوانية عند هؤالء األبناء، والعكس كلما ازداد التمسك الشـديد   كلما
  .بالتأديب والرقابة، كلما ازدادت درجات العدوانية

د األبناء إذا كان من طرف األب فقط، في المقياس الثالث، وهو الضبط، نالحظ ارتباطا داال موجبا بينه وبين درجات العدوانية عن
أما فيما يخص األمهات، نالحظ أيضا ارتباطا موجبا ولكن ليست له داللة معنوية، إذن ال توجد عالقة بين معاملة األمهات فيما يخص هذا 

  .هاتالمقياس وسمة العدوانية، كل هذا يوحي بأن األبناء يتأثرون بمعاملة الوالد والتي تتسم بالضبط دون األم
من خالل هذه النتائج اتضح أن درجة العدوانية في هذا البعد ترتبط ارتباطا سالبا دال بالمعاملة التي تتسم بإعطاء حرية التصرف 

  .للطفل وإتاحة له فرصة أخذ المبادرة وعدم التمسك الشديد في تأديبه والتمسك به كوسيلة إلصالحه وإرشاده لطرق الصواب
  :وى الثقافي للوالدين ودرجات العدوانية لدى األبناء العالقة بين المست -8-2

يوجد ارتباط دال سالبا بين درجات سمة العدوانية لدى : في هذه الفقرة حاول الباحثون التحقق من الفرضية الجزئية الثانية، وهي   
  .ما انخفض المستوى الثقافي لدى الوالدين ذا’األبناء والمستوى االجتماعي الثقافي المرتفع للوالدين، بينما هذا االرتباط يصبح موجب 

 :التالية النتائج أظهرت والتي لآلباء الثقافية للمستويات بالنسبة العدوانية درجات مقارنة �
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  .تحليل التباين لدرجات العدوانية بين المستويات الثقافية لآلباء:  02جدول رقم 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بصفة عامة هذه النتائج توضح ما يلي
ذات داللـة إحصـائية   " ف("العدوانية عندما يتغير المستوى الثقافي لآلباء والتحليل اإلحصائي يبين ذلك هناك فروق في درجات  

لكن هل كلما يرتفع الثقافي لآلباء تنخفض درجات العدوانية عند األبناء؟ أين يظهـر هـذا   ) 0,05معنوية في المستوى مستوى االستداللي 
  التغير

  :هذا ما سنتطرق له اآلن بشكل ملحوظ؟) في درجة العدوانية( 
  :أين أتت النتائج بالشكل اآلتي) مثنى مثنى ( مقارنة درجة العدوانية حسب مختلف المستويات الثقافية لآلباء

  .الفروق بين تباينات والمتوسطات الحسابية لدرجات العدوانية بين مختلف المستويات الثقافية لآلباء:  03جدول رقم 
  درجات العدوانية

  الثقافيالمستوى 
  "ت"قيمة  "ف"قيمة   المستويات الثقافية

  0,36 30 ,2***  2-1  درجات العدوانية لدى األبناء
1-3  2,17  ***4,39  
2-3  1,60  ***6,06  

  2= ، ف α  =0,05: المستوى االستداللي
α =0,01<=   2,60=ف  

  :من خاللها نرى ما يلي
 الثقـافي  بالمستوى العدوانية درجات تتأثر آخر، بمعنى. ما نوعا مرتفعة نيةالعدوا درجة والمتوسط، األدنى الثقافي المستوى  في �

 ال المتوسـطات  بين المقارنة عند لكن المجموعتين تباينات بين الكبير االختالف يتضح اإلحصائي التحليل خالل ومن واألدنى، المتوسط
 ).أقل أو 0,05االستداللي المستوى في معنوية داللة لها ليس" ت( " االختالف هذا نجد
 بـين  العدوانيـة  درجات تتغير أخرى، بعبارة المتوسط، لثقافي المستوى من ابتداء واضحا العدوانية درجة في االختالف يظهر �

 .األعلى التعليمي المستوى في أقلها إلى وتصل واألعلى المتوسط المستويين،
 :التالية النتائج الن أفرزت لألمهات التعليمية المستويات في العدوانية درجة مقارنة �

  .لألمهات الثقافية المستويات بين العدوانية درجات في التباين تحليل :04 رقم جدول
  درجات العدوانية         

  المستوى الثقافي
  القيمة الفائية  التباين  المعدل   العدد

  0,34  63,89  87,16  06  المستوى األدنى

  20,12  87,43  19  المستوى المتوسط

  41,15 86,59  05  المستوى ال

  3= ف  =>α  =0,05: المستوى االستداللي
α =0,01<=   4,60=ف 

  : بصفة عامة هذه النتائج توضح ما يلي
 دالـة  ليسـت " ف(" ذلك بين اإلحصائي التحليل لألمهات، الثقافي المستوى يتغير لما األبناء لدى العدوانية درجات في فروق هناك ليس  •

 وإذا تتغيـر؟  ،أم ثابتـة  العدوانيـة  درجة تبقى ألمهات الثقافي المستوى يرتفع لما هل لكن ،)أقل أو 0,05ستداللياال المستوى في معنويا
 .اآلن له سنتطرق ما هذا ملحوظ؟ بشكل) العدوانية درجة في(التغير هذا يظهر فأين تغيرت،

 :التالية النتائج  لنا قدمت ،)مثنى مثنى( لألمهات الثقافية المستويات حسب األبناء لدى العدوانية درجات مقارنة •
 .الفروق بين التباينات والمتوسطات الحسابية لدرجات العدوانية بين مختلف المستويات الثقافية لألمهات: 05جدول رقم 

 
 
 
  

درجات            
  العدوانية

  المستوى الثقافي

  القيمة الفائية  التباين  معدل ال  العدد

  4,04**  23,20  91,02  07  المستوى األدنى

  21,83  85,62  18  المستوى المتوسط

  50,40 85,17  05  المستوى ال

  3= ف  =>α  =0,05: المستوى االستداللي
α =0,01<=   4,60=ف 
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  درجات العدوانية
  المستوى الثقافي

  "ت"قيمة  "ف"قيمة   المستويات الثقافية لألمهات

  2,21*** 2,04***  2-1  درجات العدوانية لدى األبناء
1-3  1,55  0,90  
2-3  3,17  0,45  

  :من خالل النتائج نالحظ ما يلي
 لهـا " ت("ذلـك  يؤكد اإلحصائي التحليل والمتوسط، األدنى الثقافي المستوى بين ما واضح بشكل العدوانية درجات في االختالف يالحظ •

 ).0,05 االستداللي المستوى في معنوية داللة
 شديدة اختالفات وجود من الرغم على" ت" داللة لعدم واألعلى المتوسط الثقافي المستوى بين ما العدوانية درجات في االختالف يظهر لم •

 المتوسـط  الثقافي المستوى في العدوانية درجات ترتفع أخرى، وبصفة. تنعدم جمعهما عند لكن المجموعتين داخل التباينات بين ما التمايز
 .لألمهات الثقافية المستويات باقي في وتنخفض

  :خاتمة
  :كخاتمة لهذه الدراسة نستطيع قول ما يلي  
 .معا واألمهات اآلباء لمعاملة بالنسبة) النبذ -التقبل(  ببعد سالبا ارتباطا العدوانية درجة ترتبط )1
 .معا واألمهات لآلباء بالنسبة موجبا ارتباطا السيكولوجي التحكم ببعد العدوانية درجة ترتبط )2
 وهمـا  واألمهات، اآلباء معاملة في بالتأديب الشديد التمسك وعدم المتطرف االستقالل مقياس من بكل سالبا ارتباطا العدوانية درجة ترتبط )3

 معاملة في الضبط بمقياس موجبا ارتباطا ترتبط فإنها) التقييد( اآلخر للقطب بالنسبة بينما ،)المتطرف االستقالل(  الموجب القطب يمثالن
 .فقط اآلباء

 .تنخفض حيث لآلباء بالنسبة واألعلى المتوسط الثقافي بالمستوى العدوانية درجة تأثرت )4
 .والمتوسط األدنى الثقافي المستوى بين ما العدوانية درجات في التغير يظهر )5

ية الـدنيا فـي   بصفة عامة، إن نتائج هذا البحث تشير إلى أن التراث الثقافي االجتماعي للمستويات االقتصادية االجتماعية الثقاف  
ن هذا الجزائر يميل إلى تأكيد أساليب معاملة األبناء التي تعتمد على الضبط والقهر والعقاب، ال على التقبل والتفهم والتجاوب وأنه يترتب ع

االجتماعي الثقافي  ارتفاع درجات سمة العدوانية ،في حين أن ارتفاع المستوى -في المستويات االجتماعية الثقافية الدنيا -النمط من المعاملة
  .لألسرة يمكن من سيادة األساليب التي تؤكد على التقبل والتفهم وبالتالي يرتبط بانخفاض درجات سمة العدوانية

وعلى ضوء هذه النتائج يمكن القول  بأن الظروف االجتماعية الثقافية االقتصادية تمثل الظروف العامة التي تعيش في إطارهـا    
حليل التباين عن  عالقتها بدرجات سمة العدوانية لدى األبناء ويمكن إلى حد كبير تفسير ارتباط درجاتسمة العدوانية األسرة، والذي كشف ت

المنخفضة بارتفاع المستوى االجتماعي الثقافي االقتصادي لألسرة على أساس توفر مستوى أكبر من الوعي باألساليب التربوية المالئمـة  
انخفاض المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي إلى حد تزيد معه خبرات اإلحباط واالنعصاب ممـا يـؤدي    لمعاملة األبناء، ما لم يصل
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