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طلبة كلية التربية  التمرد النفسي والتفكير الالعقالني وعالقتهما بسلوك العنف لدى
 البدنية وعلوم الرياضة

 أ.م.د مؤيد عبد الرزاق حسو             أ.م.د زينب حسن فليح الجبوري
 الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 جامعة الموصل–كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 الكلمات المفتاحية: التمرد النفسي، سلوك العنف.

 ملخص البحث
 يمدد الاح  ال  

وي و  الرياضة يك تعرد التالرد النفسك والتفكير ال يق نك والعند ل  ب ك ية التراية الادنية -1
 الجاالعة الالستنصرية

تعرد ي هة االرتاا  اي  التالرد النفسك والتفكير ال يق نك ل  ب ك ية التراية الادنية وي و   -9
 الرياضة يك الجاالعة الالستنصرية.

ي هة االرتاا  اي  التالرد النفسك والتفكير ال يق نك والعند ل  ب ك ية التراية الادنية  تعرد-2
 ي و  الرياضة يك الجاالعة الالستنصرية.و 

 االا يرو  الاح : 
توجد ي هة ارتاا  دالة احصابيا اي  التالرد النفسك وااليكار ال يق نية ل  ب ك ية التراية الادنية  -1

 وي و  الرياضة يك الجاالعة الالستنصرية 
ق نية  و العند ل  ب ك ية توجد ي هة ارتاا  دالة احصابيا اي  التالرد النفسك وااليكار ال ي -9

 التراية الادنية وي و  الرياضة يك الجاالعة الالستنصرية .
ال    اة ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة يك الجاالعة الالستنصرية ل دراساع يينة الاح   وتثلفع     

الع هاع (. وايتالد الااح ا  الالنم  الوصفك ذاع 9017-9016االولية الصااحية ل عا  الدراسك  
( يقرة والقياس االيكار ال يق نية 22االرتاا ية وت  استخدا  القياس التالرد النفسك والذ  يتكو  ال   

 التثكد( يقرة واعد 58( يقرة، كذلك ت  استخدا  القياس العند ويحتو  الالقياس ي    59ويض   
خدا  الحقياةاالحصابك ال  راع صدق و ااع الالقاييس الالستخدالة وايتالدع الدراسة الحالية ي   است

 spss  يك العالجة الاياناع واعد ير  النتاب  وتفسيرها والناه تما وال  خ ل الا ايرزت  نتاب  الاح )
 :االتية ظمرع لنا االستنتاجاع

ظمرع ي هة ارتاا  دالة احصابيا اي  التالرد النفسك وااليكار ال يق نية  ل  ب ك ية التراية   -1
 ضة يك الجاالعة الالستنصرية.الادنية وي و  الريا

ظمرع ي هة ارتاا  دالة احصابيا اي  التالرد النفسك وااليكار ال يق نية  والقياس العند ل  ب -9
 ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة يك الجاالعة الالستنصرية.



332074-6032 :ISSN

 
 

58 
 

Dr. Zainab Hassan Fleih Al - Jubouri - Faculty of Physical Education and Sports 
Sciences - University of Mustansiriya 

Dr.Moayed Abdul Razzaq Hasso - Faculty of Physical Education and Sports 
Sciences - Mosul University 

Research Summary 
The research aims to: 
1 - Recognize the psychological rebellion and irrational thinking and violence to 
students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences at the University 
of Mustansiriya 
2 - To identify the correlation between psychological rebellion and irrational thinking 
for students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences at the 
University of Mustansiriya. 
3 - To identify the correlation between psychological rebellion and irrational thinking 
and violence for students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences 
at the University of Mustansiriya. 
The research hypotheses: - 
 1 - There is a significant correlation between the psychological rebellion and 
irrational ideas for students of the Faculty of Physical Education and Sports 
Sciences at the University of Mustansiriya 
2 - There is a significant correlation between the psychological rebellion and 
irrational ideas and violence for students of the Faculty of Physical Education and 
Sports Sciences at the University of Mustansiriya. 
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 The use of the 
statistical file (spss) in the processing of data and after the presentation of the 
results and interpretation and discussion and through the results of the search 
results we have the following conclusions: 
1- There was a significant correlation between psychological rebellion and irrational 
ideas for students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences at 
Mustansiriya University. 
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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. 

 المقدمة:-1
هقي  ال  ايقد الال ك ع لألسر تعد الظاهر التالرد التك تن ث يك أوسا  ال ااب والالرا     

وتادأ اري  أواالر الوالدي  أو تقاليد األسرة الس يالة ، ويد  التقيد اما ي  تحد  والالجتالعاع،
صرار ، وال     التالرد ي   الحياة الدراسية يك الدارسم  أوال     الجاالعة    يثتك دور التالرد  وا 

 ي   القانو  والالجتالي والس  ة . 
وا   الظواهر والال ك ع الس وكية التك تظمر يند اع  ال  اة تعد انحرايا ي  أهداد      

وا  يدرسوا  الال ك ع،السياسة التع يالية لذا كا  ي   الالمتالي  االتراية والتع ي  إ  ينتاموا لت ك 
أساااما و رق ي جما حت  تصاح الخرجاع التع ي  التوايقة الي أهدايما الالحددة يك السياسة 

 ع يالية.  الت
واالا أ    اة ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة ال   رابح الالجتالي ويتا رو  االظرود        

الداخ ية التك يالر اما يراهنا العزيز وال ريحة الوايية االالخا ر الناجالة ي  ت ك الظرود، يث  
ل كل الذ  هناك الس ولية تقي ي   ياتقم  يك الواجمة ت ك الظرود واألخ ار وتحال ما اا

يضال  لم  الحفاظ ي   هدراتم  العق ية التك يسعو  إل  تناليتما ال  خ ل اكتساب الالعرية وتقال 
األيكار الالتناهضة التك ت ه م  لتحالل الس ولية هيادة الالجتالي الالت  ي إليم  والالساهالة يك حل 

 ال ك ت .
ال يق نية التك تع ل سعيما تواج  الالجتالعاع الا رية والناالية تحديدا انت ار األيكار و      

يالعقل الا ر  هد واج  اتماالاع  الح ي  نحو الاح  الع الك وتع يل استخدا  أساليا  الع الية،
 يدة ي   أن  أداة الحدودة يك ك د الظواهر وياجزة أحيانا يك الوصول إل  الحقيقة.

هد تصل أحيانا  إل   وتعد الرح ة ال ااب ال  الالراحل التك تتعر  لال ل هذه األيكار التك     
أزالاع حادة ت د  إل  اض راااع س وكية ت  ر يك اناء  خصياتم  وحفظ توازنما، وأ  

 التغييراع الحضارية والتكنولوجية غالاا  الا ينعكس تث يرها س اا  ي   الوضي النفسك ل  ااب.
والتحدي   وال  الالعرود أ  ال  اة الجاالعيي  ي ك و  العصب الربيس يك يال ية الت وير     

يك الالجتالي كميباع ي الية التخصصة يقد ي يما تنفيذ خ   التنالية القوالية وألهالية هذه الفبة 
يفتر  أ  يجر  التعاالل العم  ا كل يدل ي   دراية اتكوينم  النفسك الالا يديعم  إل  العالل 

ستقا ية يض   ي  ذلك أنم  يك الرح ة اإليداد لالواهد اجتالايية وهيادية ال الاناء اثهص   اهة
تت  ب أ  تكو   خصياتم   التزنة وخالية ال  االيتقاداع الخا بة واأليكار ال يق نية  الالا 
يناغك  االستعداد لما كك يالك  الحد ال  تث يراتما الس اية واألساليب الس اية االا ييما االيتقاد 
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  مباد  س وكياتم  وخصابص  خصياتم  وأااأليكار ال يق نية الالا ينعكس س اا ي   ضا
 وهدرتم  ي   االنجاز سواء أكا  ذلك الضا  داخ يا أ  خارجيا.

س وكا  إيذابيا  يقو   اذ يعد كل ال حوظ  قاية العند االجتالايكوانت رع يك االونة االخيرة وا      
ي   إنكار اآلخر ويت  ال  خ ل استعالال العند ال فظك أو الجسد  وااليتداء ي   اآلخري  
والت اول ي   القانو  ال وضرا  ير  الحاب  ال  أجل تحقيق الصالح  خصية غير 

 ال روية، وأخذع ااالزدياد ا كل كاير يك السنواع األخيرة
االقصيرة ال  تصايد ألحدا  يغ ب ي    ااعما الغرااة ي   الايظل يجر  النذ يترة ليسع     

واهي الالجتالي العراهك ، وراالا يعود ذلك ل ك ير ال  الالستجداع التك ظ ع تقذد اما رياح العند 
السياسك الذ  يسود الا د التك اكتسحع يك  ريقما خصوصية الالجتالي غير ياابة االحدود 

 ايية وال قايية التك تحفظ ل الجتالعاع الا رية تاليزها .وغير الكتر ة ل ك ير ال  الالواني االجتال
وسنحاول ألقاء الضوء ي   أنالا  هذه الظاهرة يك ضوء األداياع والدراساع التك تناولع        

العند يك العديد ال  الالجتالعاع االا يك ذلك الالجتالعاع العراية والجتالعنا العراهك ي   وج  
  وذلك ألسااب ييك العراق احسب ي   الااح  ساع ه ي ةاالرغ  ال  أ  ال ل هذه الدرا ،الخصوص

ي  ا  العواالل  يض    ،يد  وجود دراساع جادة لال ل هذا الالوضوس لعل أهالما ،ك يرة
أ  ال قاية السابدة اصورة ياالة التعد و  ،التك هد تالني ال  التا يل ي  ت ك الحاالع االجتالايية

ال تعده جزءا  ال  يال ية الكال ة  ل تن بة  ،اع  جوانب العند نويا  ال  أنواس االساءة
  .االجتالايية

 اآلتية: الحالي بالمسوغاتومما سبق يلخص الباحثان أهمية البحث      
لم تتناول الكثير من الدراسات السابقة العالقة بين متغيري البحث الحالي مما يضفي نوعاً من  -

 الحداثة والجدية واألولوية للبحث.

 الال كءيعد الوضوس الاح  الحالك ال  الالوضوياع ذاع األهالية يك حاضر يالالنا -
االتناهضاع والتغيراع السريعة، والتعر  إل  األزالاع والحروب الالا ي د  إل  ن وء االيتقاداع 

 األيراد التك ت  ر ي    خصياتم  ويد  استقرارها. الخا بة لدىواأليكار 
النفسك وااليكار ال يق نية والعند، يالك  إ  يسم  اقدر  تس ي  الضوء ي   التغيراع التالرد-

 الا يك ال ئ الفراغ أو إيجاد حيز يك الالكتاة النفسية واإلر ادية العراهية.
يالك  ل ال سساع الجاالعية االستفادة ال  دراسة الالتغيراع النفسية ال   ة سوى ال  الالر دي  -

 ل  اة نفسيا  وتراويا  وي اليا .النفسانيي  أو الالس ولي  الجاالعيي  لغر  رياية ا
كونم   الالمالةوالرياضية يعد   اة ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة ال  ال رابح االجتالايية  -

 هادة الالستقال وه  ال  سيتول  المالة هيادة الالجتالي يك الالجال الرياضك واالجتالايك.
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والا ين ث ينما ال  ا ار س اية ،التالرد النفسك خ را يمدد الفرد وكيان   يعد مشكلة البحث: أما
ا  اس وب العالجة  ،كعد  القدرة ي   التكيد وضعد الستوى االداء وانخفا  الدايعية ل عالل

التالرد هك الحاولة ياذلما الفرد ألياده اتزان  النفسك والتكيد الي االحدا  والس وك االنسانك هو 
والال يراع الالخت فة والتك يت كل ي   ضوبما س وك الفرد وتفاي   الي ذات  استجااة ل التغيراع 

 والي االخري .
دورا المالا يك اكتساب األيراد يددا ال  الخاراع واألساليب الس اية االا ييما  وت عب األيكار   

ينعكس س اا ي   ضا  س وكياتم  وخصابص  خصياتم   ال يق نية الالاااليتقاد ااأليكار 
وال  الالعرود أ  ال  اة  وهدرتم  ي   االنجاز سواء أكا  ذلك الضا  داخ يا أ  خارجيا.  موأداب

الجاالعيي  ي ك و  العصب الربيس يك يال ية الت وير والتحدي  يك الالجتالي وألهالية هذه الفبة 
يفتر  أ  يجر  التعاالل العم  ا كل يدل ي   دراية اتكوينم  النفسك الالا يديعم  إل  العالل 

ثهص   اهاتم  يض   ي  ذلك أنم  يك الرح ة اإليداد لالواهد اجتالايية وهيادية الستقا ية الاناء ا
 ال يق نية الالاوخالية ال  االيتقاداع الخا بة واأليكار   خصياتم  التزنةتت  ب أ  تكو  
 لما كك يالك  الحد ال  تث يراتما الس اية  يناغك االستعداد

االهتصاد  ل دولة يزيد ال  حاالع التالرد النفسك  إ  الخناق السياسك وتدهور الوضي       
وذلك لزيادة الحاالع النفسية والعصاية لأليراد حي  ي  ر العند يك الاناء النفسك واالجتالايك 
ل فرد وتكوي  الكانت  يالعواالل النفسية واالجتالايية التك ت  ر يك الفرد  كالحب واالنتالاء واألال  

لتعاير ي  النفس و ايعة الحياة النفسية التك يعي ما الفرد ... والت جيي واالحاسيس والرغااع وا
ال  الدراساع  ةلنال  الذ  ن حظ  يي  وت ير يدالخ(. هك التك تجعل  خصيت  والكانت  ي   ا

ول وهود ي    الخود،إل  العواهب االهتصادية الخ يرة ل عند الالا يود  إل  ن ر أجواء ال  
 .ة ي   الالجتالي ايعة هذه الظاهرة وآ ارها الس اي

وذلك اساب الا يصاحب هذا  الالجتالعاع،العند ظاهرة يدوانية تعانك النما العظ   دويع    
الس وك ال  ايتداء جسد  او ايالال تخرياية او تداليرية. االا يك الال يب ييكو  س وك 
الرياضك العنيد  ك  ال  ا كال االنفعال الزابد والذ  يظمر ي    كل الالماجالة اقصد الحاق 

ي   انما  االذى او الضرر ااألخري . وال  زاوية اخرى ينظر ال  هذه االيعال والس وكياع
س وكياع غير القاولة رياضيا واجتالاييا وخ قيا ألنما ت د  ال  تح ي  القي  التراوية والتنايسية 

 ال ريفة التك تعالل الرياضة ي   غرسما لدى االيراد. 
  لالوضوس تث ير الضغو  النفسية ي   س وك العند الذ  ي جا يال  هنا جاء اختيار الااح       

كا  هذا ال الب رياضيا او غير رياضك واالسااب الال دية ال  هذا  الي  اع  ال  ب سواء
 الس وك وهل الرياضة تساه  يك خف  ال ل هذا الس وك؟  
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  ب وتكال  ال ك ة الاح  الحالك ااإلجااة ي  التسا الع اآلتية: الا األيكار ال يق نية      
لع هة اي  التالرد النفسك وااليكار التراية الادنية وي و  الرياضة يك الجاالعة والا  ايعة ا ةك ي

تعرد التالرد النفسك والتفكير ال يق نك وهدد الاح   الاح ؟ال يق نية والعند لدى يينة 
 والعند ل  ب ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة يك الجاالعة الالستنصرية.

ل  ب ك ية التراية الادنية تعرد ي هة االرتاا  اي  التالرد النفسك والتفكير ال يق نك و    
تعرد ي هة االرتاا  اي  التالرد النفسك والتفكير و  وي و  الرياضة يك الجاالعة الالستنصرية.

 ال يق نك والعند ل  ب ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة يك الجاالعة الالستنصرية.
فسك وااليكار ال يق نية ي هة ارتاا  دالة احصابيا اي  التالرد الن توجديالبحث: فروض  أما

توجد ي هة ارتاا  دالة ، و ل  ب ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة يك الجاالعة الالستنصرية
ك ية التراية الادنية وي و   ال يق نية والعند ل  باحصابيا اي  التالرد النفسك وااليكار 

 الرياضة يك الجاالعة الالستنصرية.
 :المصطلحاتتحديد 

 ( psychological reactanceالتمرد النفسي ) 
إتااس الالالنوس  الالحظور( الالتال ل االري  الذ  يظمره الفرد لكل الا  ( هك9001يريما ال الك 

هو هاب  ال  يكر والاادئ وياداع وتقاليد، والقاوالة الس  ة ارالوزها الالخت فة  الوالدية، التع يالية، 
وأية س  ة يك الالجتالي( والاليل إل  انتقادها وتحديما، ول تالرد صور وأ كال الخت فة هد يكو  

  (16: 9001 ال الك:  أو غير الاا ر .صريحا(  الاا را 
 ته الميدانية  :امنهجية البحث واجراء  -2
 منهجية البحث:2-1

الالنم  الوصفك ذاع الع هاع االرتاا ية التك تعنك استقصاء الع هاع  الااح ا ايتالد       
حت  يزداد التاصر  الاح ، وذلكالالوجودة اي  الحقابق التك أالك  جالعما ي  الظاهرة الوضوية 

 امذه الظواهر والنفاذ يك تقديرها .
 مجتمع البحث وعينته: 2-2

ي تالل الجتالي الاح  الحالك   ب ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة يك الجاالعة      
( ، 9017-9016الالرح ة ال انية ال  الدراساع األولية الصااحية ل عا  الدراسك   ،الالستنصرية

يق .  ا  (  الا80(  الاا  االا يينة الاح  يقد ا ل حجالما  190س الك ك ل   اة  حي  ا ل الالجالو 
 (%22،2و ك ع يينة الاح  نساة  
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 ادوات البحث: -2-3
اعد أ  أ  ي الااح ا  ي   األداياع واال ر النظرية التك تناولع التغيراع الاح  ت  استخدا      

  العاالر :  ( يقرة ال  احد الاحو  الال اامة،22القياس التالرد النفسك والذ  يتكو  ال   
ال أادا(.  -نادرا -أحيانا -غالاا -( ادابل وهك  دابالا5: وتتكو  ادابل االجااة ال   (9012

والذ  استخدالت   (1287ذلك ت  استخدا  القياس االيكار ال يق نية  الريحانك،ك
( ي   الايبية العراهية. والذ   اق  ي   ال  اة يك الجاالعة األردنية ويض  9001دراسة الراو ،
كذلك ت   (1287 الريحانك:  ( يقرة، ولمذا الالقياس ادي ي  لإلجااة هالا نع ، ال(59الالقياس  
ويحتو  الالقياس ي   ( 9002  حالزة:  ياس العند الذ  ايده يرحا  الحالد حالزةاستخدا  الق

االيل ل ري  ،االيل ل الوايقة،اوايق،االا ادابل الالقياس يمك خالسة ادابل  اوايق ا دة ،( يقرة 58 
( وت ير ارتفاس درجة الالقياس ال  1،9،2،4،5اري  ا دة ( وتحسب درجة الادابل كاالتك :  ،

 ال الب واعكس  ت ير انخفا  درجة الالقياس ال  انخفا  العند لدي . ارتفاس العند يند
 التجربة االستطالعية :3-4

لغر  التثكد ال  وضوح تع يالاع الالقاييس ويقرات  والدى يمالما ال  هال أيراد العينة      
ع هناك والتعرد ييالا إذا كان وكذلك ضا   ريقة الت ايق الس يالة، الال الولة االاح  الحالك،

  يند ت ايقم  لألداة اصيغتما النمابية، لذا يالل الااح ا  تجراة يصعوااع أخرى تواج  الااح 
(  الب ال  الالرح ة ال انية خارج يينة الاح  90است  يية وت  ت ايقما ي   يينة  ال ع 

وتع يالات  واضحة  الالقاييساألساسية  ويند ت ايق األداة ي   أيراد العينة ظمر أ  يقراع 
كا  العدل زال  االجااة لالقياس و  اع التك أاداها أيراد العينة،وذلك ال  خ ل اإلجاا ة،والفموال

( دهيقة. و العدل زال  االجااة ي   القياس االيكار 19-8التالرد النفسك هد تراوح الااي  
( دهيقة. و العدل زال  االجااة ي   القياس العند هد تراوح 19-10الااي   ال يق نية تراوح

 قة.( دهي10-8الااي  
 مؤشرات صدق وثبات المقاييس المستخدمة: 9-5
 الصدق الظاهري:   2-5-1
اعر  التغيراع الدراسة   الالقاييس ال   ة ( ي   الجالوية ال  الخاراء يك  الااح ا ها     

اختصاص ي   النفس وي   النفس الرياضك  واالختاار والقياس لالعرية آرابم  حول ص حية 
 .(%80الالقياس وهد حققع  الالقاييس نساة هاول  
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 الثبات: )طريقة اعادة االختبار(: 2-5-2
ا ريقة ايادة االختاار ي   يينة ال  خارج  الااح ا ة ال ااع ها  لغر  التحقق ال  درج    

وت  ايادة التجراة اعد الضك اساويا  ي   االختاار االول وهد  ا  (  الا90يينة الاح  ا غع  
( االا العاالل ال ااع لالقياس االيكار 0،87ا غع العاالل ال ااع لالقياس التالرد النفسك  

( وهك العاالل  ااع 0،87ا غع العاالل ال ااع لالقياس العند ( كالا 0،85ا غع   ال يق نية يقد
 الرتفعة يالك  الو وق اما ي اليا  .

 
 االساليب االحصائية: 2-6-3

  .( يك العالجة الاياناعspssاالحصابك   ايتالدع الدراسة الحالية ي   استخدا  الحقياة
 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:  -2
 عرض النتائج:3-1
لنتاب  الاح  التك ت  التوصل إليما يك ضوء أهداي ، وسيت  يرضما ويقا  ييالا ي ك ير   

 لتس سل أهداد الاح  وكالا يثتك:
والقياس العند  األيكار ال يق نية تعرد القياس التالرد والقياس االول:المدد -2-1-1 

 ل  ب ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة يك الجاالعة الالستنصرية . 
 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط لمقياس التمرد ومقياس (1جدول )

 ومقياس العنف لعينة البحث األفكار الالعقالنية

 الوسيط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات

 117 5.29 139.44 مقياس التمرد النفسي
 28 5.32 33.34 مقياس األفكار الالعقالنية

 119 16.32 166.39 مقياس العنف
       

( والذ  ياي  الالتوس  الحسااك واالنحراد الالعيار  والوسي  لالقياس التالرد 1ال  خ ل الجدول  
( ، 5.92( اانحراد العيار  القداره    102.44النفسك حي  ا ل الالتوس  الحسااك الذ  ا ل  

يينة الاح  الحالك لديم  تالرد نفسك يكاد (، وهذا يدل ي   أ  أيراد  117وا غع هيالة الوسي   
ا ل الالتوس  الحسااك األيكار ال يق نية يقد  ( االا القياس1يكو  القاوال كالا الني  يك الجدول  

(، وهذا يدل  98( ، كالا حساع هيالة  الوسي   5.29( اانحراد العيار  القداره    22.04 
 نية .ي   أ  أيراد يينة الاح  الحالك لديم  ايكار اليق 
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 التوس  أيراد العينة واالنحراد الالعيار  والوسي  والذ  ياي ( 1ن حظ ال  خ ل الجدول  و     
اانحراد العيار  القداره  (166.02الحسااك   هيالة الالتوس لالقياس العند حي  ا غع 

، وهذا يدل ي   أ  أيراد يينة الاح  الحالك لديم  (112والاالغة  وهيالة الوسي   (،16.29 
 يند.

اي  القياس التالرد النفسك وااليكار وهو تعرد ي هة االرتاا   للهدف الثاني تحقيقا 4-1-2
واستخرج   الب،يقد ت  تح يل اإلجاااع وحساب الدرجاع الك ية لكل الاح   ال يق نية لعينة

الالتوس  الحسااك واالنحراد الالعيار  وهيالة  ر( الالحسواة والجدولية وكالا الاي  يك الجدول 
 9.) 

البحث  الالعقالنية لعينةعالقة االرتباط بين مقياس التمرد النفسي واالفكار  يبين (2جدول )
 لعينة البحث

ي هة االرتاا  اي  القياس التالرد النفسك  (  والذ  ياي 9ن حظ ال  خ ل الجدول          
هيالة  الالتوس  الحسااك لالقياس التالرد النفسك ا  وااليكار ال يق نية  لعينة الاح  

االيكار ال يق نية  يقد ا غع  هيالة  ( ،االا القياس  6،98( اانحراد العيار  القداره  102،98 
(  و ا غع هيالة  ر(  الالحسواة 9،07( اانحراد العيار  القداره  24،87الالتوس  الحسااك  

(يند الستوى 72( ودرجة حرية   3،95( وهك اكار ال  القيالة  الجدولية والاالغة    06،2 
التالرد النفسك وااليكار ( وهذا يدل ي   وجود ي هة ارتاا  العنوية اي   %0،05الداللة  

 ( .9ال يق نية كالا الوضح يك الجدول  
اي  القياس التالرد النفسك تعرد ي   ي هة االرتاا  وهو تحقيقا للهدف الثالث   3-1-3

يقد ت  تح يل اإلجاااع وحساب الدرجاع وااليكار ال يق نية والقياس العند  لعينة الاح  
الحسااك واالنحراد الالعيار  وهيالة  ر( الالحسواة الك ية لكل  الب ، واستخرج الالتوس  

 (.2والجدولية وكالا الاي  يك الجدول  
 
 
 
 

الوسط     المتغيرات
 الحسابي

االنحراف     
 المعياري

قيمة )ر( 
 المحسوبة

قيمة )ر( 
 مستوى الداللة الجدولية

 6،98 102،98 التمرد النفسي مقياس
 دالة احصائيا 3،95 06،9

 9،07 34،87 مقياس واالفكار الالعقالنية



332074-6032 :ISSN

 
 

66 
 

 يبين عالقة االرتباط بين التمرد النفسي االفكار الالعقالنية والعنف لعينة البحث (3جدول )

 
العند  العند وس وك( الع هة االرتاا  اي  القياس التالرد النفسك والقياس 2ياي  الجدول       
 ا  الفروق كانع دالة العنويا  اي  التغيراع الاح  جاليعا اليراد يينة الدراسة. نجد
 مناقشة النتائج: 3-2

( ا  التالرد النفسك هد ظمر لدى ايراد العينة ا كل العقول  1نجد ال  خ ل الجدول          
اي    اة الجاالعة والذي  يعتارو  ال   رابح الالجتالي األك ر يعزوها الااح ا    ا  هذه الظاهرة 

ايتقاد ينما احسب  قاية واك ر تث را  االظرود الحالية التك يالر اما يراهنا العزيز والتك نتجع 
الااح ا  اثنما ال  الال  راع االيتيادية لدى ال الب الجاالعك العراهك ، ياالرغ  ال  سوء 
األوضاس  األالنية ،والنفسية ، واالجتالايية ، واالهتصادية ، والسياسية( التك يعي ما ال الب ، 

روهة الجاالعة جع ت  الت اعا  االظاهر الحياة ،وأصاح التالرد خارة ايتيادية يتث ر س وك  اما داخل أ
( ، 9009وهذه النتيجة  تتفق الي النتاب  التك توص ع أليما دراسة  الستيد، احدود الالعقول 

(  يك أ    اة الجاالعة  لديم  تالرد 9008( ، ودراسة  يياش،9006ودراسة  الزند، وآخرو ، 
 نفسك يالك نتيجة الظرود الالحي ة ام .

ال عور  الس وليةاالالجتالي يع يما تقي  لواييةال رابح اواالا ا  يينة الدراسة هك ال       
الس وليتم  يك الواجمة ت ك الظرود واألخ ار وتحال ما لالخا ر الناجالة ي  ت ك الظرود، و اا

اال كل الذ  يضال  لم  الحفاظ ي   هدراتم  العق ية التك يسعو  إل  تناليتما ال  خ ل اكتساب 
لتحالل الس ولية هيادة الالجتالي الالت  ي إليم  الالعرية وتقال األيكار الالتناهضة التك ت ه م  

والالساهالة يك حل ال ك ت ، ي  اة الجاالعة يعارو  ي   الوحاتم  التفاي ي  الي الالجتالي ال  
 أجل اناب  وتقدال .

االا القياس التفكير ال يق نك يال  خ ل هيالة االوسا  الحسااية لعينة الاح  نجد ا         
 ويرى الااح ا  إ يحال ما   ب الجاالعة ال  يينة الاح  هناك اع  االيكار ال يق نية 

 الالعريية الحركة لنويية تاع ا العا  حيات  نال  يق نك ا ايعت  ي كل  ال الب الجاالعك كاب 
 أل  العالجت  ل الواهد، يك يستخدالما التك والالعريية االستداللية أساليا  حسباو  التك، واإلدراكية

 ا كل يعتالد س ي  واهي إل  الالرير الواهي وتغيير ال  ب يعي ما التك األخ اء ال  الك ير تغيير

 العنف االفكار الالعقالنية التمرد النفسي المقاييس
   1 التمرد النفسي

  1 3.134 الالعقالنيةاالفكار 
 1 3.352- 3.153 سلوك العنف
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 اساب تن ا االيكار ال يق نية  اذالتغيير  هذا يك يستخدالون  الذ  ر التفك س وبا ي   أساسك
ضغو اع  الحياة والدراسة والالواهد الحياتية   نات  وهو والترد  سكء واهي ال  ه الء يعي   الا

 تعديل األهل يك أو تغيير ال  اد ال كا  هنا وال  والخاراع السيبة الناتجة ي  االسرة والالجتالي 
 الواهي. هذا لتغيير بيستخدالما ال   التك  وأنالا  التفكير أساليب
اذ  تفكيره يك الن قي ا وال اليق ني ا أو ،تفكيره يك والن قي ا يق ني ا يكو  أ  إالا ياإلنسا         

 الذاع ولو  واالكتباب الغضبو العدوانية  ال ل الفرد لتوايق االنساة الال ك ع ال  العديد يوِلد
 اإلحاا اع. تحالل ي   القدرة ويد 
أ  األيراد الذي  يالتازو  االتفكير ال يق نك يتصفو  اثيكار جاالدة ويالي و  إل  التعصب "     

والتس  ية ويد  التساالح والعدوا  ويكونوا النغ قي  ي   انفسم ، نتيجة تعاال م  الي يكرة واحدة 
 وضعد  قايتم ، كالا ا  يم ألنم  يروا يك هذه الفكرة هيالة هصوى وهد يكو  هذا نتيجة لعد  

ي عرو  أن  ليس االقدوره أ  يتعايش الي أيكار اآلخري ، وال يجدو  اي  أيكاره  وأيكار اآلخري  
أ  وج  ال  أوج  التواصل وااللتقاء، كالا ال توجد لديم  الساحة الرنة ال  التفكير تتيح لم  أ  

  (114: 9000  رتيب: يتقا وا أو يختاروا ال  هذه األيكار .
 يك القياس العند ويالك  تفسير هذه النتيجة يال   وحص ع يينة الدراسة ي   وس  حسااك     

 األسرة يك االتس    تتا ر الجتالعنا يك الذكورية التراية إل  يينة الدراسة ال  الذكور يق  و
ال ااب احك  ك رة اخت   الذكور اثيراد الالجتالي يجع م  أك ر  دة ،يض    ي   وينعكس ذلك

لك يالك  تفسيره اا  الذكور يالتازو  االقوة الجسالانية ، وا   قاية الالجتالي العراك ا كل ي  ذ
وجاءع   يا  والعراهك ا كل خاص تالجد التراية التك تحفز القوة يند الذكور وا  يكونوا ينيفي ،

(  9008: ودراسة  يياش (9006 الغرااو :  هذه النتيجة الت ااقة الي الا توص ع إلي  دراسة
االنساة لفرضية الاح  االول  والتك تنص ي   وجود ي هة ارتاا  اي  القياس التالرد االا 

 (9النفسك والتفكير ال يق نك والالاينة يك الجدول  
يد   تالكي  الفرد ال  التوايق الس ي  الي ايبت  الالعقدة  يرى الااح ا   أ  التالرد النفسك هوو      

التفكير   أ  يق نك يك تعاال   الي الايبة الالحي ة ا  والدابالة التغير، وي جا ال  التفكير ال
 ال  الزيد إل  وت د  ل الوهد ال بالة وجدانية حاالع الغالب يك  الا يصاحاال يق نك غالاا 

األيكار  وتكو  ، واالض راااع التوايق الي سوء غير الانَّاءه والعالل والخارة االنفعالك الت ن 
 حيات  يك والنجاح السعادة ل  تحِققال وحي  ل  الب العاالة األهداد الي تتفق حينالا ال اليق نية
 ال عور واالتالك واالنسحاب االمزيالة صاحاما ي   َوتحك  الواهي الي تتفق وال ، االجتالايية
 الالا يود  ال  التالرد النفسك  . والالعاناة االنقص
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إل  إ  Bhatnagar، 2003)  ( Jbeard )  وهد أ ارع دراساع يديدة النما دراسة       
وأكدع هذه ل ال اكل التك تواج  الفرد، إل  يد  الوصول ال  ح ول التفكير ال يق نك ي د 
 س حية اثساليب الال ك ع الي التعاالل إل  التفكير ال يق نك ي د  الدراساع أيضا إل  إ 

 يد  واالتالك العما التعاالل يك والالاالغة الال ك ع هذه اتضخي  ذلك كا  سواء وخا بة،
تااس لما، القني حل إل  الوصول  إل  الوصول يد  واالتالك الما، التعاالل يك س اية أساليب وا 

وجود ي هة ارتاا  دالة احصابيا اي  االا الفرضية الاح  ال انية  يت ير ال   لما، الناسب حل
 (2 العرو  االجدول  التالرد النفسك االيكار ال يق نية وس وك العند احسب الا

 الحاالع وازدياد الحالة االنفعالية  يك  التدهور يجد الااح ا  ا  التالرد النفسك يود        
 تحي  التك الصعاة الالواهد ال  نا ب ا والعق ك ويكو   النفسك واالض راب كالكآاة الالرضية
 االعجز إلي  يوحك والذ  الالواهد، ت ك اتجاه تنتاب الفرد الذ  اليثس حالة ي  ا  وناجال  االفرد
 ال الب يجعل والذ  ل حياة او ال يق نك، الس اك االتفكير ين  يعار الا وهذا اتجاهما، والف ل
 نم  يك وت ا ال ا تعاسة أك ر ويجع   هات ، الظ   االنظار حيات  والستقا   وال  حيات  إل  ينظر
الالتكررة  الالا ي د  الالا يود  ال  ال جوء  ال  س وك  العند نتيجة التعر  لضغو اع يكيره 

اذا ل  يست ي الفرد القاوالة االض راااع يان  ي جا ال  العند يإل  االن واء ويقدا  ال قة االنفس "
هذه العال ية  دالالواجمة ويقا لنال   خصيت  وتعيجد يك هذا الس وك وسي ة هروب ال   اذ

دها تحررا لنفس  ولو ال عورية هد ي جا اليما الاع  ل تخ ص ال   عوره  االضيق والتوتر وهد يج
 .  اكة االنترنيع( ال هتا ال  االض راااع الالس  ة ي ي  والتك هد ت كل يابا ال ي يق "

والخ صة نجد أ  العند اكل انواي  النت ر وا كل كاير اساب القي  ال قايية والتق يدية التك 
أه  الفاتيح اإلنسا  الصحيح هو أ  يحالل نفسا  صحيحة خالية  االجتالايية وا  تكرسما التن بة 

ال  العقد أو األالرا  واالض راااع النفسية والتك لما أك ر اآل ار الس اية ي   أسرت  والجتالع  
 وي   نتاج  ونجاح  يك الحياة.

 الخاتمة:-4
ا  دالة احصابيا ي هة ارتااالتية ال  خ ل الا ايرزت  نتاب  الاح  ظمرع لنا االستنتاجاع     

ي هة ارتاا  و  ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة. ال يق نية ل  باي  التالرد النفسك وااليكار 
العند ل  ب ك ية التراية الادنية  ال يق نية والقياسدالة احصابيا اي  التالرد النفسك وااليكار 

 وي و  الرياضة.
تفعيل دور الراكز اإلر اد النفسك يك ايك ضوء نتاب  الاح  الحالك يوصك الااح ا      

اعيدا   ا  وحضاري ا  ي الي ا  ضرورة جعل الجاالعاع الركز و  الجاالعاع كاية واث راد كوادر التخصصة.
ي  التوجماع الحزاية وال ابفية والني العالل السياسك والحزاك اكل إ كال  داخل الحر  
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هاالة الندواع والالحاضراع ال  خ ل و  الجاالعك. ل تصد  لاع   ،اإلر اد الوهابك استراتيجيةا 
الس وكياع غير الالرغوب ييما والنما التالرد النفسك الس اك التك هد ت د  إل  زيزية األال  

ح  الال سساع الجاالعية االهتالا  ااألن  ة والاراال  االجتالايية و  واالستقرار داخل الجاالعة.
ح  الراكز و  اضية ال  اجل تعاليق روح التعاو  والتساالح والتآخك اي  ال  اة.وال قايية والري

الصحيح لدى ال  اة ال  خ ل الندواع  هوتعزيز اإلر اد النفسك يك الك ياع ي   تنالية التفكير 
 اإلر ادية .

ويقترح الااح ا  إجراء دراساع ال اامة ي   جاالعاع يراهية أخرى ويقد القارنة اي  نتاب      
جراء الدراسة نفسما ل التغيراع ال   ة وت ايقما ي   و الدراسة الحالية ونتاب  ت ك الدراساع.  ا 

  ارناال  إر اد  لخفوايداد ييناع اخرى والقارنة نتاب  الدراسة الحالية ونتاب  ت ك الدراساع. 
ظاهرة التالرد النفسك الس اك ل  ب ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة ال  خ ل االستفادة ال  

إجراء ارناال  إر اد  لخف  ظاهرة العند ل  ب الجاالعة ال  خ ل وايداد  الدراسة الحالية.
 االستفادة ال  الدراسة الحالية.

 :والمراجع المصادر
 ، أساليب الالعاال ة الوالدية وي هاتما االتالرد النفسك لدى   ، 9001ال الك ، ااتسا  العياك ي ك

 .ال ااب ، رسالة الاجستير  غير الن ورة( ، ك ية اآلداب ، الالستنصرية ، العراق 
   ي ك الحس  ياس العاالر : التالرد النفسك والتفكير الالزدوج وي هتمالا االعند لدى    اة الجاالعة

  9012الالستنصرية اإلر اد النفسك والتوجي  التراو أ روحة دكتوراهك ية التراية / الجاالعة 
   . الع هة اي  العواالل الالرتا ة اال الب والتكيد 1287الريحانك، س يالا  وحالد ، نزي .)

 (، الجاالعة األردنية، ياّلا ، األرد .5(، العدد  14األكاديالك. الج ة دراساع، الالج د  
   عك وي هت  االتعصب والتسميل (: الس وك العدوانك الجال9002يرحا  الحالد حالزة

 هس  الع و  النفسية،ا روحة دكتوراه غير الن ورة جاالعة اغداد،االجتالايك
   .الع هة اي  األيكار ال يق نية والق ق االجتالايك لدى يينة ال    اة 9000رتيب، ناديا .)

 وريا.السنة ال ال ة يك جاالعة دال ق. رسالة الاجستير غير الن ورة، جاالعة دال ق، دال ق، س
 ، أ روحة  واإلنا ، الذكور اي  القارنة دراسة العدوانك  الس وك ، ٦٠٠٢ ، حس  الك الغرااو 

 . الس القاهرة  يي  جاالعة ل  فولة،  الع يا الدراساع العمد القاهرة دكتوراه
 ، س وك العند وي هت  اال عور االند  واألحكا  الخ قية لدى   اة  9008يياش،لي  الحالد ،

 ة دكتوراه غير الن ورة،جاالعة اغداد ،ك ية التراية/اا  المي  .الجاالعة،أ روح
 ينياع الوجمة االض راااع النفسية /  اكة االنترنيع الوهي النتدياع اصدهاء الج ة االاتساالة.  
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  القياس التالرد النفسك ( 
 تن اق ي ك الفقرات ت

 
غال دابالا  

 اا 
 ال أادا  نادرا  أحيانا 

      اري  األ ياء الالقدالة لك ال  اآلخري .  1
او  ا . أ عر اسعادة يندالا اجار اآلخري  القيا  اعالل ال يرغ 2       
و  النك أ عر ااالستياء الال  ه  يك الوهي الس  ة يندالا ي  ا 3

 يال   ال يتفق الي اليولك ورغااتك.
     

ة ال  استعالل كل الوسابل ل حصول ي   ال الاك الالريوض 4
  اآلخري .   

     

      أهو  اث   كء لحالاية حريتك يك حالة تمديدها. 5
      أح  أصدهابك التالرد ي   األنظالة والقواني . 6
استنكر كل ال  يعالل ي   التق يل ال   ثنك .  7       
ال   النعنك والد ّ أصر ي   الرايقة أصدهابك الالقراي  إذ  8

 الرايقتم .
     

ال  الصعب تغيير هناياتك يندالا أكو  يك حوار الي  9
 اآلخري .

     

 استالتي ار ية  خص الا وهو يقو  اعالل  كء يسكء 13
 لآلخري   

     

      اري  القيا  ااإليالال التك تكو  يكس رغااتك. 11
أدارة  ي  اري  السايدة اآلخري  الذي  ال يالت كو  الالمارة  12

 أالور الحياة.
     

      أخالد أراء اآلخري  لتثكيد ذاتك. 13
      اري  االلتزا  انصابح اآلخري  و اهتراحاتم . 14
      إننك غير التعاو  الي اآلخري . 15
      أتحفظ ارأيك يند النقاش الي اآلخري . 16
      أتصدى لال  يعتقد ان  ي   حق. 17
اآلخري  القيا  اإيالال الضادة ل الجتالي.أحاول إهناس  18       
االتا.أيضل التعاير ي  الا ايتقده صحيحا  ي   أ  أكو  ص 19       
      اري  تقال ح ول ال اك ك ال  هال اآلخري . 23
      ي كد اآلخرو  ي   أنك ينيد يندالا نتناهش. 21
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      ايد نفسك النايسا  ينيدا  ألصدهابك. 22
الوسابل لتحقيق أهدايك. أالارس جاليي 23       
      أهاو  ا دة تدخل أه ك يك اختيار  ريك حياتك. 24
ري .أالارس هواياتك يك وهع يراغك دو  االهتالا  اآراء اآلخ 25       
        استخد  القوة السترجاس حقك الالس وب. 26
      اغضب أذا أجارع ي   االيتذار ال   خص أساء إلّك. 27
.اهت  يك جعل الع هة جيدة الي الذي  ايالل العم .ال  28       
. أحر  زال بك يك حال إصدار هانو  ليس يك صالحنا 29       
ارتد  الال اس التك أرغاما.   33       
 أ عر االسعادة يند إهنايك اآلخري  االالارسة إيالال غير 31

 القاولة اجتالاييا . 
     

       أخالد تع يالاع الزى الالوحد. 32
لالوجودة يك اري  األلتز  االا يكتب ي   ال يتاع التحذيرية ا 33

 األالاك  العاالة .  
     

         أاليل إل  األخذ انصابح اآلخري . 34
       أحر  زال بك ي   الغياب الجالايك ال  الالحاضرة. 35
      اهني زال بك االخالفة الز  الالوحد.  36
      أ جي زال بك يك إ ارة الفوض  داخل هاية االالتحا .    37
      أ ال  االال ل  كل الالنوس الرغوب(.  38
. أنا الستعد لفعل أ   كء يك حال  عور  االغا  39       
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 القياس األيكار ال يق نية
 ال نعم الفقرات ت
ال  احتالال حدو  .أ ال  اا  الخود ال  إالكانية حدو  أالر الكروه ال يق ل  1    
   أري  التعاالل الي الجنس األخر ي   أساس الالساواة. 2
   أيضل التالسك اثيكار  ورغااتك ال خصية حت  وا  كانع سااا يك ري  اآلخري  لك. 3
   ال أيتقد أ  اليل الفرد ل الداياة والالزاح يق ل ال  احترا  الناس ل . 4
يعتاره الحل الال الك لالا يواجم  ال  ال ك ع.ال  العا  أ  يصر الفرد ي   إيجاد الا  5    
   غالاا الا ت رهنك ال ك ع اآلخري  وتحرالنك ال  ال عور االسعادة. 6
   أري  اا  أكو  خاضعا لتث ير الالاضك. 7
   ال يالك  أ  أتصور نفسك دو  السايدة ال  ه  أهوى النك. 8
تجناما واالاتعاد ينما.أ ال  اضرورة الواجمة الصعوااع اكل الا است يي ادال ال   9    
   يجب أ  يكو  ال خص حذرا ويقظا  ال  إالكانية حدو  الالخا ر. 13
   أ ال  اا  الحظ ي عب دورا كايرا يك ال ك ع الناس وتعاستم . 11
   أ ال  أ  يد  هدرة الفرد ي   الوصول إل  الكالال ييالا يعالل ال يق ل ال  هيالت . 12
اسة.وي سفت  يك الحياة ت عب دورا كايرا يك  عوره االسعادة أو التعأ ال  اا  أيكار الفرد  13    
إلصرار ال  الالن ق أ  يفكر الفرد يك أك ر ال  حل لال ك ت  وا  يقال االا هو يال ك والالك  ادال ال  ا 14

 ي   الاح  يالا يعتار ح   ال اليا .
  

   ال  غير الحق أ  يسعد ال خص وهو يرى غيره يتعذب. 15
التغيير. ايتقد أ  اإللحاح ي   التالسك االالاضك هو يذر يستخدال  الاع  لتارير يد  هدرتم  ي   16    
   يجب أ  يقال اإلنسا  ااألالر الواهي إذا ل  يك  هادرا ي   تغييره. 17
   اع  الناس الجاولو  ي   ال ر والخسة والنذالة وال  الواجب االاتعاد ينم  واحتقاره . 18
.ال هيالة لك إذا ل  أنجز األيالال الالوك ة إلك ا كل يتصد االكالال المالا كانع الظرود أ عر اا  19    
   أ ال  اا  رضا جاليي الناس غاية ال تدرك. 23
ا.إ  تعاالل الرجل الي الالرأة ال  الن  ق تفوه  ي يما يضر االع هة التك يجب أ  تقو  اينمال 21    
إذا أك ر ال  الالرح والالزاح.يفقد الفرد هيات  واحترا  الناس ل   22    
   ال يالك  ل فرد أ  يتخ ص ال  تث ير الالاضك حت  وا  حاول ذلك. 23
جدية.أ ال  اا  ال خص الالن قك يجب أ  يتصرد اعفوية ادال  ال  أ  يقيد نفس  االرسالية وال 24    
   أيتقد أ  ال  الحكالة أ  يتعاالل الرجل الي الالرأة ي   أساس الالساواة. 25
   ال  العيب ي   الرجل أ  يكو  تااعا ل الرأة. 26
    ع.أ عر ااض راب  ديد حي  اي ل يك إيجاد الحل الذ  ايتاره ح   ال اليا   لالا أواج  ال  ال ك 27
.ايتقد أ  السعادة هك يك الحياة السم ة التك تخ و ال  تحالل الالسبولية و الواجمة الصعوااع 28    
ي ذ  اآلخري  ويسكء إليم . ال أتردد يك لو  و يقاب ال  29    
   أ عر االضعد حي  أكو  وحيدا يك الواجمة السبولياتك. 33
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   يسرنك أ  أواج  اع  الالصايب والالسبولياع التك ت عرنك االتحد . 31
   ينتاانك خود  ديد ال  الجرد التفكير اإالكانية وهوس الحواد  والكوار . 32
اإلنسا  غالاا الا تقد ضد تحقيق  لسعادت . أ ال  اا  الظرود الخارجة ي  إرادة 33    
   أ ال  اا  كل الا يتالن  الالرء يدرك . 34
   أتخود دابالا ال  أ  تسير األالور ي   غير الا أريد. 35
   أ ال  اا  هيالة الفرد ترتا  االقدار الا ينجز ال  أيالال حت  وا  ل  تتصد االكالال. 36
األيالال ال ريرة حت  أتاي  األسااب.أيضل االالتناس ي  العاهاة الرتكاك  37    
   أيضل االيتالاد ي   نفسك يك ك ير ال  األالور رغ  إالكانية الف ل ييما. 38
عانو  ال  غير الحق أ  يحر  الفرد نفس  ال  السعادة إذا  عر اثن  غير هادر ي   إسعاد غيره الال  ي 39

 ال قاء.
  

القاول ال  هال اآلخري .يزيجنك أ  يصدر ينك أ  س وك يجع نك غير  43    
   إ  ال خص الذ  ال يكو  جديا ورساليا يك تعاال   الي اآلخري  ال يستحق احتراالم . 41
   أيتقد أ  هناك حل ال الك لكل ال ك ة الاد ال  الوصول إلي . 42
   يجب أ  ال يسالح ال خص لال ك ع اآلخري  أ  تالنع  ال  ال عور االسعادة. 43
   أ ال  اا  الاضك اإلنسا  يقرر س وك  يك الحاضر والالستقال.  44
   ال  الال سد أ  يكو  اإلنسا  تااعا لآلخري  والعتالدا ي يم . 45
   أيضل تجنب الصعوااع ادال ال  الواجمتما. 46
   يجب أ  ال ي غل ال خص نفس  يك التفكير اإالكانية حدو  الكوار  والالخا ر. 47
هادر ي   تحقيق سعادت  انفس .أ ال  اا  كل  خص  48    
   ال است يي أ  اهال نتاب  أيالال تثتك ي   غير الا أتوهي. 49
   أيضل السعك وراء إص ح الالسيبي  ادال  ال  العاهاتم  أو لوالم . 53
   أ ال  اا  كل  خص يجب أ  يسع  دابالا إل  تحقيق أهداي  اثهص  الا يالك  ال  الكالال. 51
االتضحية االصالحك ورغااتك يك سايل رضا وحب اآلخري .ال أتردد أادا  52    
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  القياس العند( 
ت   تنطبق علي الفقرات 

 
 ال أبدا  نادرا   أحيانا  غالاا دابالا  

اية أهو  االرد ي   أستاذ  إذا ها  اتوايخك إالا  زال بك داخل ه 1
 الالحاضرة. 

     

      أي  يد  اقوة يند  عور  االظ  . 2
      ي يرنك أس وب األستاذ الدكتاتور  داخل الالحاضرة. 3
      أتثل  يند ي  ك يك االالتحا . 4
      إذا ي  ع يك االالتحا  أاادر إل  اإلساءة إل  أستاذ الالادة. 5
.اضرب راسك اقوة يندالا أتعر  إل  االهانة ال  هال اآلخري  6       
      اغضب ال  اإلهالال والتماليش ال  هال اع  زال بك.    7
      اضرب زجاج النوايذ ألح الما ايد  يندالا ا عر االظ  . 8
ل  اة.احت  يندالا يقو  اع  التدريسيي  االتحيز إل  اع  ا 9       
      اضرب الا الوجود إالاالك يندالا الست يي الرد ي   اآلخري . 13
زالي تك إل  التحرش ال  هال اآلخري .أتدخل يند تعر   11       
      اري  ال عا  وال راب يندالا ا عر االظ  . 12
      تتس  ي هاتك الي اع  التدريسيي  االجفاء.   13
      إلجاء إل  الحاوب الالخدرة يند  عور  ااالهانة. 14
      أرد اصوع الرتفي ي   األستاذ داخل الالحاضرة.    15
      إاليل إل  تالزيق ستابر  ااايك الصد.     16
      أغ ق الااب اقوة  إذا أخرجنك األستاذ ال  القاية. 17
      أح   الالقعد ايد  يندالا ا عر االف ل. 18
      أالارس الس وك الفوضو  داخل القاية االالتحانية. 19
      إاليل إل  ه د الورود اقصد تخريب الحدابق الجاالعة.   23
      أتعالد إحراج التدريسك ااألسب ة داخل الالحاضرة. 21
      أاليل إل  رالك النفاياع خارج الالكا  الالخصص لما.   22
      اكره اع  الالواد الدراسية اساب كره التدريسك. 23
      ايا  االالت كاع الجاالعية. 24
      أهو  ات وي  سالعة اع  التدريسيي  انتقاالا  النم . 25
      اكتب ي   الالقعد الدراسك هال االالتحا . 26
      إاليل إل  التصاد  الي اع  التدريسيي . 27
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      أحاول إت د الالقايد الدراسية. 28
      والتس   ي   زال بك. السي رة إل  إاليل 29
      إاليل إل  كتااة الغش ي   جدار القاية. 33
والالذهب.أضايق ال  يخالفنك يك العقيدة  31       
      أحاول تخريب كمراابياع الصد 32
      ا عر االسعادة يندالا اسخر ال  اآلخري . 33
      أ ارك زال بك يك تخريب األ ا  الجاالعك. 34


