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 ممخص ال
، وذلك من الشخصية لمطالب الريفيينمحددات العصابية كسمة من سمات  عمى التعرفبصفة رئيسية استيدف البحث 

انخفاض تقدير  –العدائية  –عمى مستوى سمة العصابية بأبعادىا )القمق  : التعرف التالية فرعيةال األهداف خالل تحقيق
 الب الريفيينالعوامل المرتبطة بسمة العصابية لمط :كل من  تحديدو ، المبحوثين  االكتئاب( لمطالب الريفيين –الذات 

رة، واخيراً من حيث النوع والحالة االجتماعية لألس الريفيينالفروق بين متوسطات سمة العصابية لمطالب ، المبحوثين
  .المبحوثين سمة العصابية لمطالب الريفيين فى في تفسير التباين الكمىممتغيرات المستقمة المدروسة ل االسيام النسبي

القري  من مدارس% 55طالبا وطالبة من طالب المرحمة الثانوية بنسبة 229وقد أجرى البحث عمى عينة طبقية قواميا 
الثانوية المشتركة( بمركز  ومدرسة العمة )مدرسة بمتاج الثانوية المشتركة، ومدرسة نشيل الثانوية المشتركة، وىيالمختارة 

. جمعت البيانات عن طريق المقابمة الشخصية باستخدام استمارة استبيان تم تصميميا وتقييميا قطور محافظة الغربية
واختبارىا واعدادىا في صورتيا النيائية ليذا الغرض. وتم تفريغيا وتحميميا احصائيا باستخدام جداول الحصر العددي 

أبرز تمخصت ر البسيط والمتعدد، واختبار "ت". وقد والنسب المئوية، ومعامل االرتباط البسيط )بيرسون(، ومعامل االنحدا
%( مستوى العصابية لدييم متوسط، كما تبين 8505) الطالب الريفيين المبحوثينان أربعة أخماس يمي:  فيماالنتائج 

وأن  ،نوجود عالقة ارتباطية متعددة بين المتغيرات المستقمة المدروسة التسعة مجتمعة وبين سمة العصابية لمطالب الريفيي
تبين أن أكثر ، كذلك %( من التباين الحادث في سمة العصابية لمطالب الريفيين3909ىذه المتغيرات مجتمعة تفسر نحو )

المتغيرات اسياما في تفسير التباين الحادث في سمة العصابية، مرتبة حسب أىميتيا ىي: أسموب االىمال، وأسموب 
%( من التباين الحادث في سمة العصابية لمطالب 38.6ت تفسر نحو )التشدد، وأسموب التفرقة، وأن ىذه المتغيرا

في متوسطات سمة العصابية لمطالب الريفيين وفقا  5.51تبين وجود فروق معنوية عند المستوى االحتمالي ، و الريفيين
األبناء ورعايتيم توعية األباء وكافة القائمين عمى تنشئة من أىم توصيات البحث كان و  لمنوع لصالح الطالب الذكور.

تقديم نماذج تكون ، و بأساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة وخطورتيا وكذلك الصحيحة التي يجب استخداميا مع األبناء
إجراء دراسات حول خفض سمة العصابية والنشاط الحركي الزائد ، بمثابة قدوة طيبة لمشباب من خالل وسائل االعالم

 وخاصة أبناء األقاليم وذلك لندرة األبحاث حوليم. في سن المراىقة لطالب المرحمة الثانوية ممن ىم
 القمق، العدائية، انخفاض تقدير الذات، االندفاع، االكتئاب.الشخصية، العصابية،  الكممات االسترشادية:

 
 المقدمة

 أكبريولد اإلنسان كوحدة بيولوجية تتفاعل مع وحدة 
أثناء  يظل ىذا التفاعل، البيئة المادية االجتماعية وىي

وفى كل لحظة يمكن وصف ىذا اإلنسان  ،رحمة الحياة

بالعديد من الصفات ولكن ليس ىناك شك في أن اإلنسان 
ال يولد بمثل ىذه الخصائص والصفات ولكن عبر رحمة 
الحياة تتشكل شخصيتو وتنمو وتتحد معالميا وبصماتيا 

 .(143ص: ،2514،)المصري وعامر
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وموضوع الشخصية من أكثر الموضوعات إثارة 
ن يفيم شخصيتو ألالىتمام إذ يسعى كل فرد إلى 

كما إن كل فرد يتفاعل مع  وشخصيات من يتعامل معيم،
سيم في ي نحو عمىو محيطو االجتماعي فيؤثر ويتأثر ب

 ،1985،الدرينيتحديد شخصيتو وشخصيات اآلخرين )
 .(395ص

سمية والعقمية مة الصفات الجمفالشخصية ىي ج
الخمقية التي تميز الشخص عن والمزاجية واالجتماعية و 

كما أنيا  (457، ص:1995،راجحييزا واضحًا )تمغيره 
كل االستعدادات والنزاعات والميول والغرائز والقوى 

كذلك كل  وىي والموروثة،البيولوجية الفطرية 
أنيا  أي الخبرة، من االستعدادات والميول المكتسبة

المصري الشخصية )مجموعة من السمات التي تشكل 
 .(145:ص ،2511،وعامر

والسمة ىي خصمة أو خاصية أو صفة ذات دوام 
فراد فتميز بعضيم عن ن يختمف فييا االأيمكن  ،نسبى
وقد تكون السمة  ،ن ىناك فروقا فردية فيياأ أيبعض 

وراثية ومكتسبة كما يمكن إن تكون كذلك جسمية أو 
)عبد  معرفية أو انفعالية أو متعمقة بمواقف اجتماعية،

 .(67ص ،1987،الخالق

السمة ىي تمك الصفة التي يتكرر ظيورىا كما أن 
بحيث تميز الشخصية عن غيرىا من الشخصيات وتكون 
ليا دور في توصيف سموك الفرد كالتوتر والقمق أو 

 كما إن السمة تميز الشخصية بمعنى ،االنتماء واالنفتاح
كما إن  ،(أنيا تكون انطباعات الشخصية )صاحب السمة

 ،2511)جالل، ،ليا دور في توجيو السموك وتحديده
 .(34:ص

تتأثر بالعديد من العوامل السيما والشخصية بسماتيا 
أساليب التنشئة االجتماعية التي يتبعيا الوالدين حيث 

ديد شخصية الفرد تمعب ىذه األساليب دورا أساسيا في تح
فقد يسود أسموب التقبل  وومستقبموسموكو في حاضره 

بينما قد يسود أسموب  ،انوالتسامح مشوبا بالحب والحن
الرفض أو النبذ والتشدد أو استخدام العقاب البدني 

أو قد يسود أسموب التساىل واإلىمال والتفرقة  ،والنفسي
السوية  فاألساليب ،في المعاممة ذبذبأسموب الت جدأو ن

تؤدى إلى خمق شخصيات سوية قادرة عمى التعامل 
ما األساليب أ ،والتواصل مع المجتمع بكل تحدياتو الراىنة
تتسم بالعدائية ، غير السوية تخمق شخصيات مرضية 

والقمق واالندفاع واالكتئاب وانخفاض تقدير الذات أو ما 
التي تتميز بعدم  وىىبية ايطمق عمييا الشخصيات العص

مثل ىذه الشخصيات ال تستطيع ، االتزان االنفعالي 
مواجو المستقبل بكل ما فيو من تحديات وصراعات 
باإلضافة إلى تأثيرىا السمبي عمى نفسيا وكل من يحيط 

 (15:،ص2513،)البغدادي،بيا

وال يقف األمر عمى األسرة وأساليبيا والعالقات 
األسرة االقتصادية  فرادىا بل وظروفأالقائمة بين 

التي تحيط بالفرد تساىم  واالنفعاليةواالجتماعية والثقافية 
وكونو  ،ووترتيب الفرد بين اخوت ،في تكوين شخصيتو

لك قد يؤثر في تكون الطابع العام لشخصيتو كل ذ وحيدا،
  (255، ص:1998ر ماى)

م أيضا تأثير في شخصية الفرد فانتقال الفرد يولمتعم
مجموعة من  يساىم في اكتسابور مراحل التعميم بع

 هالمعمومات والعموم التي تساعده في تكوين أفكار 
بالشكل  واستعداداتوومعتقداتو وذكائو  ومشاعره وقيمة

 ،1998،عامربالغة، )يؤثر في شخصيتو بصورة  الذي
 .(255: ص

 
 البحثيةالمشكمة 

ر مرحمة التعميم الثانوي حمقة ىامة في سمسمة عتبت
فيي فضال عن قياميا باستقبال  التعميمية،المراحل 

عداد الطالب بمواصمة تعميميم الجامعي والعالي ف يا إنوا 
 ذويتتحمل أيضا عبء إعداد العناصر البشرية من 

الميارات الفنية والتقنية الالزمة لتنفيذ خطوط التحول 
شباع حاجات ومتطمبات االجتماعي واالقتصا دي وا 

 (8:ص  ،1997،والقذافي ىالوقفلالتنمية، )ا

مرحمة المراىقة  الثانويوتقابل مرحمة التعميم 
ىذه المرحمة تعتمد عمى الظروف االجتماعية و  ،المتوسطة
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فقد يطول امرىا أو يقصر، وقد تتحول ىذه  السائدة،
فييا و ويواج الفترة إلى أزمة اجتماعية يعيشيا الفرد،

مصاعب وتحديات توافقية يتحتم عمى الفرد التغمب عمييا 
إلمكانية انتقالو انتقاال صحيحا  ضماناً بنجاح  واجتيازىا
حيث يتعذر عمى الفرد بدون  الرشد،إلى مرحمة وصحيا 

لنمو ذلك االنتقال الناجح التكيف مع متطمبات مرحمة ا
 (7: ص ،1985قشقوش،)التالية، 

( ان الشخصية 462، ص:2551عامود )ويشير 
 ىذه السمات تشكل المعالم تتألف من العديد من السمات

السمات سمة العصابية الرئيسية لمشخصية ومن أىم 
في درجاتيا المرتفعة ترتبط ببعض السمات السمبية  والتي

مثل القمق واالكتئاب والغضب والخجل واالرتباط 
 واالندفاعية والتوىم المرضى.

بية كغيرىا من السمات تتأثر بمجموعة من والعصا
العوامل يأتي عمى رأسيا أساليب التنشئة االجتماعية 
حيث تؤثر األسرة بصورة بالغة في تشكيل شخصية الطفل 
ثم المراىق، كما تؤثر ظروف األسرة االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية واالنفعالية التي تحيط باإلنسان، 

لى كونو وحيدا كل ذلك يؤثر في وكذا ترتيبو بين إخوتو  وا 
 ،1998تكوين الطابع العام لمشخصية، )ماىر، 

 (.25ص:

ونظرًا لندرة الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة 
عمى سمة العصابية بوحو عام وعمى سمة العصابية 

كانت و لمطالب الريفيين في المرحمة الثانوية بوجو خاص، 
العوامل  التعرف عمىالتي تسعى إلى الدراسة الحالية 

الشخصيات المرضية لمعصابية كسمة من سمات المحددة 
ووضع الخطط والبرامج الموجية ليم من اجل تطوير 
سماتيم الشخصية وتوجيو أسرىم الستثمار عالقاتيم 
واستعداداتيم الكامنة في مسارىا الصحيح وتحقيق 
الصحة النفسية ليم وانعكاسيا عمى األجيال المستقبمية 

 ثم عمى المجتمع ككل. ومن
 

 أىداف الدراسة 

محددات  عمى التعرفاستيدف البحث بصفة رئيسية 
العصابية كسمة من سمات الشخصية لمطالب الريفيين 

 فرعيةال األهداف ، وذلك من خالل تحقيقبمحافظة الغربية

 التالية:
التعرف عمى مستوى سمة العصابية بأبعادىا )القمق  -1

االكتئاب(  –انخفاض تقدير الذات  –العدائية  –
 المبحوثين. لمطالب الريفيين

العوامل المرتبطة بسمة العصابية لمطالب  تحديد -2
 .المبحوثين الريفيين

تحديد الفروق بين متوسطات سمة العصابية لمطالب  -3
والحالة  النوع،عمى أساس المبحوثين  الريفيين

  .لألسرة االجتماعية
تحديد العالقات االنحدارية بين المتغيرات المستقمة  -4

المدروسة ودرجة ظيور سمة العصابية لمطالب 
 .المبحوثين الريفيين

 

 اإلطار النظري واالستعراض المرجعً:

الشخصيييية ىيييي التنظييييم المتكاميييل لمخصيييائص التيييي 
اآلخييرين وىييي تشييمل يتميييز بيييا الفييرد ويعبيير بيييا أمييام 

الخصيييائص الطبيعيييية والمكتسيييبة مييين اليييدوافع والمييييول 
والمثل واآلراء والمعتقدات والتي تتضيح فيي عالقيات الفيرد 

كيفية تعنى الشخصية  ، كما أنمع البيئة التي يعيش فييا
 إلييىاألخييرين، وكيفييية تفيمييو ونظرتييو  عمييىتييأثير الفييرد 

الداخميييية نفسيييو، وأخييييرا الييينمط اليييذي تتمييييز بيييو سيييماتو 
 .(275، ص :1997والخارجية. )الحناوي وسمطان، 

مجموعيييية الصييييفات الجسييييمية كمييييا ان السييييمة ىييييي 
والمعرفية والمزاجية والخمقية واالجتماعية، التي تظير في 
سموك الفرد بصورة نسبية، وتمييزه عين غييره مين األفيراد، 
ويمكيين التعييرف عمييييا ميين المظيياىر السييموكية المختمفيية 

 .(61-65، ص ص: 2514،ويج الح، )لمفرد"

ىي الصفة ىي أحد أبعاد الشخصية و العصابية وسمة 
المجردة التي تميز األعصبة، والعصاب ىو االضطراب 
الحقيقي أو الحالة العيانية لمشخص المكروب والدرجات 
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المرتفعة عمى بعد العصابية تشير الى عمم الثبات 
االنفعالي والتقمب ورد لمفعل االنفعالي المفرط، أي أن 
المرتفعين في ىذا البعد يميمون إلى المبالغة في 

تيم ولدييم صعوبة في العودة الى الحالة السوية استجاب
بعد مرورىم بالخبرات االنفعالية، ويصف كوستا و ماکري 

Costa  &McCrae  الشخص العصبي بأنو شخص
لديو خبرات غضب عالية واشمئزاز وحزن وارتباك 
وانفعاالت سالبة، وان عامل العصابية يتشابو مع عدم 

ن يقعون عند طرف بعد االتزان االنفعالي فاألفراد الذي
العصابية يميمون لمتعرض لمقمق ويسيل استثارتيم 
ويحتمل أن يشكوا من الصداع واالرق وفقدان الشيية، 
كما انيا عامل ثنائي القطب يقابل بين مظاىر من 

االنفعالي وبين اختالل ىذا  الثباتو أالتوافق والنضج 
 صابةلإلالتوافق، والعصابية ليست العصاب بل االستعداد 

بو عند توفر شروط االنعصاب، أي عندما يتعرض 
)جابر،  ،اإلنسان لضغوط ومواقف حياتية عصبية 

 .(335، ص 1995
وال شكككن ان ظ كككور سكككيت السكككمد ٌتككك  ر  الع ٌككك  مكككن 

التربييية الضيياغطة المتزمتيية وتسييمط العوامككم مككن أسم ككا 
وقسييوة وصييرامة القييائمين عمييى تربييية الطييالب، والصييحبة 

األسييرة عمييى النييواحي الدراسييية فحسييب،  السيييئة، وتركيييز
ونبذ الرياضة والنشاط الترفييي، وقمة األصدقاء، وضيعف 
المسيييتوي االقتصيييادي واالجتمييياعي، والعاىيييات الجسيييمية 
وضآلة وتأخر النمو الجسمي، والتأخر الدراسيي، والوضيع 
الخييياص ليييبعض الطيييالب وخطيييأ الواليييدين فيييي تيييوجيييم، 

، ص 2517الدسوقي ،ونقص إشباع الحاجات والميول، )
 (.155-148ص: 

 

 مفاهيم الدراسة

تشير في درجاتيا المقبولة العصابية  :العصابية سمة-1
إلى الثبات االنفعالي واالنتظام االنفعالي لمفرد بشكل 
عام، وىي بالتالي سمة من سمات الشخصية 
السوية، أما ىذه السمة في درجاتيا المرتفعة فترتبط 
ببعض السمات السمبية مثل القمق واالكتئاب والغضب 

والخجل واالرتباك واالندفاعية والتوىم المرضي 
ألشخاص العصابيون الذين يتسمون بدرجة عالية وا

، نفسيةعرضة لألمراض ال أكثرمن ىذه السمة ىم 
ل الدرجة المنخفضة في دوأكثر تأثرا بالضغوط، بينما ت

عمى االستقرار االنفعالي والقدرة عمى  ىذه السمة
 (.74:ص ،2514)الحويج ، ،مقاومة الضغوط

الييينمط الثابيييت نسيييبيا اليييذي تتخيييذه  ىيييي :الشخصيييية-2
اسيييتجابات الفيييرد الداخميييية والخارجيييية بحييييث تكيييون 

بييذاتيا تختمييف  متميييزةتنظيمييا متميييزا فكييل فييرد وحييده 
عن غيرىا ولكنو يشترك في نفس الوقت مع غيره في 
المحييددات العاميية لمسييموك كالبنييية الجسييمية والعوامييل 

ئة المحيطية الوراثية والتكوين الفسيولوجي وتأثره بالبي
بييو، كييل ىييذه العناصيير تتفاعييل بعضيييا مييع الييبعض 

نحييو أو أخيير لكييي تكييون شخصييية الفييرد  عمييىاألخيير 
 .(395، ص: 1985،الدريني ) ،المتميزة الفريدة

القميييق: ىيييو شيييعور غيييامض غيييير سيييار مصيييحوب -3  
بييييالتوجس، والخييييوف، والتييييوتر ترافقييييو عييييادة بعييييض 

الجيياز نشياط االحساسات الجسمية خاصة زيادة فيي 
يييأتي فييي نوبييات تتكييرر فييي  الييذيالعصييبي الييالإرادي 

ضيق النفس أو الشعور بتسرع في ضربات القميب أو 
 ( 28، ص:2515)ياسين ، الصداع،

عبارة عن شيعور داخميي لمفيرد بالغضيب  العدائية: ىي-4
والكييره نحييو ذاتييو أو أي فييرد أخيير أو موقييف مييا ويييتم 

أي فعييل التعبييير عنيييا ظاىريييا فييي صييورة عييدوان أو 
 (.22، ص:2515صابر، )تخريبي، 

يشييير إلييى عييدم  سييمبيتقييدير  تقييدير الييذات: انخفيياض-5
قبيييول الفيييرد لنفسيييو وشيييعوره بيييالنقص عنيييد مقارنتيييو 

  (.22، ص:2515صابر، )لألخرين، 
سلون ٌقوم صكاب   نتٌجكد نك ون تنتا ك   وس :االنيدفاع-6

 التصرف   فعام تلقائٌد  ون التفككر  العوابكو و ون 

لسييعي وراء فكييرة جديييدة مغرييية كا ، ككالنف أي تبكككم 
 (net) .فييا،دون التدقيق 

يقصد بو اضطراب خارجي أو وجداني يتميز  االكتئاب:-7
بانحرافييات مزاجييية تفييوق التقمبييات المزاجييية األخييرى، 

 ،2512)أمينييييييية (، وتعرفيييييييو 5:، ص2551فايييييييد،)
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( بأنيييو يقصيييد بيييو االضيييطراب النفسيييي اليييذى 52ص:
 والحيوادث،يعانى منو الفرد نتيجة العديد من األزميات 

ويتمييييز بميييزاج متقميييب باسيييتمرار وفقيييدان األميييل فيييي 
 الحياة.

 النظرية التي تستند إلييا الدراسة
والمجيال، السيمات  نظريتي إلىتستند الدراسة الحالية 

تعتمييييد فييييي تفسييييير الشخصييييية عمييييى  حيييييث أن األولييييى
خصائص األفيراد التيي تصيف فروقيًا بيينيم، حييث ان لكيل 
شخصية نمطيا الفريد من السمات وان ىذه السمات تقوم 

، 2515بيييدور كبيييير فيييي تحدييييد سيييموك الفيييرد، )زنييياتي، 
 (.76ص:

ويعييد ايزنييك ميين أبييرز ميين أسيييموا فييي ىييذه النظرييية 
كبير منظميا لمشخصيية، وكيان الجانيب األ  حيث قيدم وصيفاً 

مييين اىتماميييو موجييييًا إليييى األبعييياد الرئيسيييية لمشخصيييية، 
فتوصل إلى إمكانية وصيف الشخصيية عميى أسياس ثالثية 
عواميييل أو أبعييياد ثنائيييية القطيييب وىيييي العصيييابية مقابيييل 
االتييييزان، واالنبسيييياط مقابييييل االنطييييواء، والذىانييييية مقابييييل 

 (.193السنة، ص:  الالذىانية، )عبد اهلل غير مبين

أما نظرية المجال فتفسر شخصييات األفيراد فيي ضيوء 
سموكيم الذي ييرتبط بعيدد مين المتغييرات، بحييث ال يمكين 
فيم ىذا السموك دون النظر إلى التداخل المستمر لمعوامل 

لمفييييييييييييييرد، البيولوجييييييييييييييية والنفسييييييييييييييية واالجتماعييييييييييييييية 
 .(28،ص:1992)قناوى،

 
 ال راسات السا قد 

ذات  ضوء الدراسات التي امكن لمباحثة االطالع في
فمقد الحظت الباحثة ما يمى: الصمة بموضوع الدراسة 

اقتصار بعض الدراسات عمى أسموب او أسموبين من 
( ، 2551أساليب التنشئة االجتماعية كدراسة البغدادي )

اختالف فئة البحث لبعض الدراسات ما بين مكفوفين 
(، أو جانحين 2556تو )وغير مكفوفين كدراسة شحا
(، اقتصار بعض 2514) وغير جانحين كدراسة الحويج

شخصية لم السمات الفرعيةمن سمة الدراسات عمى 

(  حيث تناولت السموك التوكيدي، 2514كدراسة حواس )
أو تناول بعض مشكالت ىذه الفئة كدراسة عزام 

مع ىذه الدراسة وىما  ثالث دراسات(، اتفاق 2515)
(، ( ، 2552(، ودراسة الخريبي )2551)دراسة جالل 
ولكن كل ىذه الدراسات اقتصرت ( 2511وأبو أحمد )

عمى طالب المناطق الحضرية فقط ، ولم يتناول أي منيا 
فالطالب الريفيين كانوا بعيدين عن الطالب الريفيين ، 

اليدوء من االتصاف بتمك الصفات لما يتميز بو الريف 
خيرة لوحظ تغير واضح في والبساطة ولكن في اآلونة األ

سمات الطالب الريفيين وظيور العديد من الشخصيات 
 .التي تتسم بالسمات المرضية كالشخصية العصابية

 
 Hypothesisالفروض البحثية 

بين المتغيرات المستقمة ارتباطية  توجد عالقة-1
المدروسة وىي: عدد اإلخوة، وعدد سنوات تعميم 
األب، وعدد سنوات تعميم األم، والتماسك األسرى، 
والوعي العام، والتعرض لوسائل االعالم، وأساليب 
التنشئة االجتماعية غير السوية )التشدد، والتفرقة، 

الريفيين واإلىمال( وسمة العصابية لمطالب 
 .المبحوثين

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات سمة توجد -2
عند تصنيفيم  المبحوثين العصابية لمطالب الريفيين

 .عمى أساس النوع، والحالة االجتماعية
عدد اإلخوة، وعدد سنوات تعميم األب،  يسيم كل من :-3

وعدد سنوات تعميم األم، والتماسك األسرى، والوعي 
العام، والتعرض لوسائل االعالم، وأساليب التنشئة 
 االجتماعية غير السوية )التشدد، والتفرقة، واإلىمال(
إسيامًا معنويًا فريدًا في تفسير التباين الحادث في 

  .المبحوثين يينسمة العصابية لمطالب الريف
 " وسوف يتم اختبار الفروض في صورتيا الصفرية"     

 
 الطريقة البحثية

 منطقة الدراسة أواًل:
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اختير ريف مركز قطور محافظة الغربية كمجال 
لقرب مركز قطور من محل جغرافي إلجراء ىذه الدراسة 

سكن الباحثة وتسييال لعممية جمع البيانات، كما أنو 
دراسة الظواىر والمشكالت البيئية  يمثل إسيامًا في

المحيطة بيا، وكذلك تأصياًل لمبدأ خدمة البحث لمبيئة 
( قرية رئيسية 35والمجتمع المحيط. ويضم مركز قطور )

( ما بين قرى تابعة، وكفور، وتم اختيار 257)أم( و)
بالطريقة العشوائية البسيطة لتمثل  (ثالث قري رئيسية )أم

وقرية  ،قرية نشيل رية بمتاج،ريف مركز قطور فكانت ق
 العمة.

 
 عينة وطريقة اختيار الشاممة الدراسة ثانيًا: 

تحددت شاممة الدراسة في جميع الطالب )ذكور 
ناث( المقيدين بالفرقتين األولى والثانية بالمدارس  وا 

طالب  456المختارة فبمغت الثانوية العامة بالقرى 
 وطالبة.

% من 55ثم اختيرت عينة عشوائية طبقية بنسبة  
المختارة  )الذكور واالناث( من كل مدرسة بالقرىالطالب 

موزعة طالب وطالبة 229حجم العينة المختارة  فبمغ
طالبة من مدرسة بمتاج  67و ،طالب 49)كالتالي 

طالبة من مدرسة  42و ،طالب 28 ،الثانوية المشتركة
طالبة من  29و ،طالب 14 ،نشيل الثانوية المشتركة

 ثالثتم استبعاد و  ،مدرسة العمة الثانوية المشتركة(
 226صالحيتيم فبمغ حجم العينة إجماال  ملعداستمارات 

 طالب وطالبة.
 

 أسموب جمع البياناتثالثًا: 
وفقًا لطبيعة وأىداف الدراسة أستخدم االستبيان 
بالمقابمة الشخصية في جمع البيانات، وقد أعد متسقاً 
مع أىداف الدراسة ومناسبًا لممستوى التعميمي والثقافي 

، وقد مرت استمارة الريفيينوالخمفية االجتماعية لمطالب 
االستبيان بعدة مراحل بدءًا بإجراء الصحة الظاىرية 

رة بعرضيا عمى مجموعة من الخبراء في ىذا لالستما
جراء التعديالت المطموبة، ثم إجراء اختبار  المجال وا 
مبدئي لالستمارة عمى عينة من طالب المدارس الثانوية 

قواميا محل إقامة الباحثة  مركز طنطا بقرية نواجالعامة 
( طالبًا، ثم إجراء الثبات والصدق البنائي لممقياس 35)

ت المطموبة، وأصبحت االستمارة في وعمل التعديال
 صورتيا النيائية.

 

 البحثية وكيفية قياسيا رابعًا: المتغيرات
 لمطالب الريفيين وتتمثل في: المتغيرات المستقمة-
ذكرًا أو أنثى، وأعطيت  الطالبويقصد بو كون : النوع-1

 ( درجة عمى الترتيب.1،2أرقام ترميزية )
اإلخوة واألخوات لدى ويقصد بو عدد : اإلخوة عدد-2

 المبحوث، ويعبر عنو بقيمة رقمية مطمقة.
ويقصد بو ما إذا كان األب : االجتماعية لألسرةالحالة -3

منفصالن عن بعضيما واألم يعيشون معا أم إذا كانا 
أو السجن أو غير ذلك، وأعطيت البعض بالطالق 
 ( درجة عمى الترتيب.1،2أرقاما ترميزية )

ويقصد بيا عدد : التعميم لألب واألمعدد سنوات -4
بنجاح خالل مراحل األم( األب/أتميا ) السنوات التي

التعميم الرسمي كمؤشر رقمي لقياس ىذا المتغير، 
حيث ُأعطيت درجة واحدة لكل سنة أتميا المبحوث 

( درجة ومن يقرأ 1أعطى ) األميبنجاح، عمما بأن 
 ( درجات.4أعطى )ويكتب 

ويقصد بو مدى الترابط بين أفراد  :التماسك األسرى-5
األسرة ومدى استعداد كل منيم لمساعدة اآلخر، 
وتعاونيم لمواجية المشاكل المختمفة التي تعترض 

عمى مقياس مبحوثين الاألسرة، وكانت استجابة 
رباعي مكون من )دائما، أحيانا، نادرا، ال(، من 

وأعطيت ، عبارات( إيجابية5عبارات( منيا)9خالل)
 ،( درجة عمى الترتيب1، 2، 3، 4الدرجات )ليا 
، 2، 1سمبية وأعطيت ليا الدرجات ) (عبارات 4و)
( درجة عمى الترتيب وتم جمع الدرجات التي 4، 3

البنود السابقة لتعبر عن  فى المبحوثحصل عمييا 
ثم قدرت درجة ثبات المقياس  .التماسك األسري

قيمة ( وىي 50654باستخدام معامل )ألفا( فكانت )
، وتراوحت القيم النظرية ما تدل عمى ثبات المقياس

 درجة(.36-9بين )
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الطالب الريفيين ويقصد بو مدى إلمام : الوعي العام-6
ببعض األمور العامة، وتم قياسو من  المبحوثين

عمى  المبحوثينعبارات، وكانت استجابة 15خالل 
ال يعرف(،  –مقياس ثنائي مكون من )يعرف 

( درجة عمى الترتيب، وبجمع 1،2) وأعطيت الدرجات
االستجابات  في مبحوثالالدرجات التي حصل عمييا 

وتراوحت ، السابقة يكون الناتج معبرًا عن الوعي العام
 درجة(.25-15القيم النظرية ما بين )

ويقصد بيا مدي مواظبة : التعرض لوسائل االعالم-7
في مشاىدة التميفزيون، واالطالع عمى الطالب 
االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي، صفحات 

وكذلك في قراءة الكتب والصحف والمجالت، واختصت 
 ( وتم قياسيا من خالل3س-1بيا األسئمة من )س

استجابة المبحوثين عمى مقياس ثالثي لعدد 
الساعات التي يقضييا المبحوث في تصفح االنترنت 
، ومتابعة التميفزيون، وقراءة الكتب والصحف 

وىى )أقل من ساعة ، ومن ساعة إلى  والمجالت
ساعتين، وثالث ساعات فأكثر كل يوم( وأعطيت 

( عمى الترتيب،  وبجمع الدرجات 3، 2، 1الدرجات )
التي حصل عمييا الطالب في االستجابات السابقة 

،  يكون الناتج معبرا عن التعرض لوسائل االعالم
  .درجة(9-3وتراوحت القيم النظرية ما بين )

 
 التنشئة االجتماعية غير السوية أساليب-
ويقصد بو شعور األبناء بتمسك الوالدين : التشدد -3

بضرورة تصرفو بطريقة معينو ال يخرج عنيا، 
واتباعيم أنواع  ،واالعتقاد بأىمية عقابو إلصالحو

وكانت استجابة المبحوثين عمى  شديدة من العقاب،
، أحيانا، نادرا، ال(، كثيرا  مقياس رباعي مكون من )

( اتعبار 15) منياعبارة  خمسة عشرمن خالل 
( درجة 1، 2، 3، 4وأعطيت ليا الدرجات ) ،إيجابية

وأعطيت ليا  ،عبارات( سمبية 5عمى الترتيب، و)
( درجة عمى الترتيب وتم جمع 4، 3، 2، 1الدرجات )

في البنود  مبحوثالالدرجات التي حصل عمييا 
السابقة لتعبر عن مدى تشدد الوالدين في معاممة 

األبناء كأسموب من أساليب التنشئة. ثم قدرت درجة 
ثبات المقياس باستخدام معامل )ألفا( فكانت 

، وتراوحت تدل عمى ثبات المقياس( وىي 5.711)
 درجة(. 65-15القيم النظرية ما بين )

ويقاس بمدى شعور األبناء بتمييز الوالدين التفرقة: -2
، وكانت استجابة شيءليم في المعاممة وفى كل 

، كثيراً المبحوثين عمى مقياس رباعي مكون من )
خمسة عشر عبارة  خالل أحيانا، نادرا، ال(، من

 4وأعطيت ليا الدرجات ) إيجابية،عبارات( 15منيا)
، سمبية( عبارات5( درجة عمى الترتيب، و)1، 2، 3،

( درجة عمى 4، 3، 2، 1وأعطيت ليا الدرجات )
 الترتيب وتم جمع الدرجات التي حصل عمييا

مدى اتباع في البنود السابقة لتعبر عن  المبحوث
ثم قدرت  ألسموب التفرقة في تنشئة األبناء. الوالدين

درجة ثبات المقياس باستخدام معامل )ألفا( فكانت 
، ت المقياسقيمة تدل عمى ثبا( وىي 5.725)

 درجة(.65-15وتراوحت القيم النظرية ما بين )
ويقصد بو شعور األبناء بان والدييم ال اإلىمال: -3

ييتمان بمعرفة أحواليم واخبارىم وكل ما يتعمق 
وكانت استجابة  وتوجييييم،وعدم مساعدتيم  بشأنيم

، كثيراً المبحوثين عمى مقياس رباعي مكون من )
 منياعبارة  خمسة عشرة خالل أحيانا، نادرا، ال(، من

، 3، 4وأعطيت ليا الدرجات ) إيجابية،عبارات(  8)
 سمبية،عبارات( 7( درجة عمى الترتيب، و)1، 2

( درجة عمى 4، 3، 2، 1وأعطيت ليا الدرجات )
الطالب الترتيب وتم جمع الدرجات التي حصل عمييا 

الوالدين مدى إىمال البنود السابقة لتعبر عن  في
كأسموب من أساليب التنشئة االجتماعية. ثم لألبناء 

قدرت درجة ثبات المقياس باستخدام معامل )ألفا( 
، قيمة تدل عمى ثبات المقياس( وىي 5.792فكانت )

 درجة(.65-15وتراوحت القيم النظرية ما بين )
 
 )سمة العصابية( المتغير التابع-

المعبرة  الكبرى الخمسة عوامل الشخصية أحدىي 
وتتكون من مجموعة من السمات عن سمات الشخصية 
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المتمثمة في القمق والعدائية واالكتئاب واالندفاع وكذلك 
انخفاض تقدير الذات مع إحساسو بالضغط المستمر، 

بالعجز واليأس واالتكال وعدم القدرة  فردوبالتالي يشعر ال
عمى اتخاذ القرارات في المواقف المختمفة، ويقابمو 

، وتم ستقرار العاطفي واليدوء واالسترخاء والتوافقاال
قياسو بخمسة سمات فرعية ىي )القمق، العدائية، 
انخفاض تقدير الذات، االندفاع، االكتئاب( وفيما يمى 

 وصفًا ليذه السمات عمى النحو التالي:
انفعال مركب من الخوف وتوقع الشر  وويقصد ب: القمق-أ

وكانت استجابة  ،فردوالخطر أو العقاب يصاحب ال
ا، كثيرً المبحوثين عمى مقياس رباعي مكون من )

عبارات( 5أحيانا، نادرا، ال(، من سبع عبارات منيا)
( درجة 1، 2، 3، 4إيجابية، وأعطيت ليا الدرجات )

عبارة( سمبية، وأعطيت ليا 2عمى الترتيب، و)
( درجة عمى الترتيب وتم جمع 4، 3، 2، 1الدرجات )

البنود  فى مبحوثالالدرجات التي حصل عمييا 
الطالب الريفيين السابقة لتعبر عن مدى قمق 

ثم قدرت درجة ثبات المقياس باستخدام  .المبحوثين
قيمة تدل عمى وىي ( 5.542معامل )ألفا( فكانت )

-7وتراوحت القيم النظرية ما بين )، ثبات المقياس
( 18.8، ويبمغ متوسط ىذا األسموب )درجة(28

( درجة لمطالب 3.7درجة بانحراف معياري وقدره )
 الريفيين.

بعنف وانفعال مع  طالبويقصد بيا تعامل الالعدائية: -ب
كل ما يحيط بو، وكانت استجابة المبحوثين عمى 

، أحيانا، نادرا، ال(، كثيراً مقياس رباعي مكون من )
عبارات( إيجابية، 5عبارات منيا)سبع  من خالل

( درجة عمى 1، 2، 4،3وأعطيت ليا الدرجات )
، وأعطيت ليا الدرجات ( سمبيةعبارة2الترتيب، و)

( درجة عمى الترتيب وتم جمع الدرجات 4، 3، 2، 1)
التي حصل عمييا المبحوث في البنود السابقة لتعبر 

. ثم الطالب الريفيين المبحوثينعن مدى عدائية 
قدرت درجة ثبات المقياس باستخدام معامل )ألفا( 

، قيمة تدل عمى ثبات المقياس( وىي 5.55فكانت )
، ويبمغ  درجة(28-7لقيم النظرية ما بين )وتراوحت ا

( درجة بانحراف معياري 15.4متوسط ىذا األسموب )
 ( درجة لمطالب الريفيين.3.7وقدره )

: ويقصد بو مقدار الصورة التي انخفاض تقدير الذات-ج
فييا نفسو مع عدم قدرتو عمى انجاز أي  فرديرى ال

شيء، وكانت استجابة المبحوثين عمى مقياس 
 ، أحيانا، نادرا، ال(، من خاللكثيراً رباعي مكون من )

عبارات( إيجابية، وأعطيت ليا 4منيا) عباراتسبع 
( درجة عمى الترتيب، 1، 2، 3، 4الدرجات )

، 2، 1عبارات( سمبية، وأعطيت ليا الدرجات )3و)
( درجة عمى الترتيب وتم جمع الدرجات التي 4، 3

حصل عمييا المبحوث في البنود السابقة لتعبر عن 
انخفاض تقدير الذات لمطالب الريفيين. ثم قدرت 
درجة ثبات المقياس باستخدام معامل )ألفا( فكانت 

، قيمة تدل عمى ثبات المقياسوىي  (5.75)
، ويبمغ درجة(28-7وتراوحت القيم النظرية ما بين )

( درجة بانحراف معياري 13.9متوسط ىذا األسموب )
 ( درجة لمطالب الريفيين.4.2وقدره )

بأداء األعمال بسرعة  فردويقصد بو قيام ال االندفاع:-د
دون التخطيط ليا مسبقًا، وكانت استجابة المبحوثين 

، أحيانا، نادرا، كثيراً عمى مقياس رباعي مكون من )
، عبارات( إيجابية5منيا) عباراتثماني  ال(، من خالل

( درجة عمى 1، 2، 3، 4وأعطيت ليا الدرجات )
وأعطيت ليا الدرجات  عبارات( سمبية،3الترتيب، و)

( درجة عمى الترتيب وتم جمع الدرجات 4، 3، 2 ،1)
التي حصل عمييا المبحوث في البنود السابقة لتعبر 

ثم قدرت  .الطالب الريفيين المبحوثينعن اندفاع 
درجة ثبات المقياس باستخدام معامل )ألفا( فكانت 

، قيمة تدل عمى ثبات المقياس( وىي 5.652)
، ويبمغ درجة(28-7)وتراوحت القيم النظرية ما بين 

( درجة بانحراف معياري 18.8متوسط ىذا األسموب )
 ( درجة لمطالب الريفيين.4.1وقدره )

 فردويقصد بو إحساس وشعور يعتري ال االكتئاب:-ه
يحس من خاللو بمشاعر سمبية وفقدان الحماس 
وعدم االكتراث، وكانت استجابة المبحوثين عمى 

يانا، نادرا، ال(، ، أحكثيراً مقياس رباعي مكون من )
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عبارات( إيجابية، 5عبارات منيا)ثماني  من خالل
( درجة عمى 1، 2، 3، 4وأعطيت ليا الدرجات )

عبارات( سمبية، وأعطيت ليا الدرجات 3الترتيب، و)
( درجة عمى الترتيب وتم جمع الدرجات 4، 3، 2، 1)

التي حصل عمييا المبحوث في البنود السابقة لتعبر 
. ثم قدرت الطالب الريفيين المبحوثينعن اكتئاب 

درجة ثبات المقياس باستخدام معامل )ألفا( فكانت 
، وىي قيمة تدل عمى ثبات المقياس( 5.652)

، ويبمغ درجة(28-7وتراوحت القيم النظرية ما بين )
( درجة بانحراف معياري 25.2متوسط ىذا األسموب )

 ( درجة لمطالب الريفيين.4.1وقدره )
 

 اإلحصائيةاألساليب 
تم تحميل البيانات إحصائيا باستخدام المتوسط 
الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل االرتباط البسيط 

، ومعامل االنحدار الجزئي المعياري، واختبار سون()بير 
 )ت( لمفروق بين المتوسطات.

 
 البحثيةنتائج ال

 الريفيينالمتغيرات المستقمة لمطالب وصف  أواًل:
ما يزيد عمى ثالثة ( : أن 1جدول ) توضح بيانات

%(، من 6105) الطالب الريفيين المبحوثينأخماس 
  الطالب الريفيين المبحوثين ما يزيد عن نصف، االناث

 ،فرد( 3)أقل من  قميل%( عدد اإلخوة لدييم 53099)
الطالب الريفيين وأن ما يزيد عن أربعة أخماس 

واألم %( يعيشون في وجود األب 88094) المبحوثين
الطالب الريفيين ان ما يقرب من نصف أباء  ،معا

، في  م متوسطي%( مستوى تعمي44.69) المبحوثين
الطالب الريفيين ان ما يزيد عن نصف أميات  حين

وأن ما ،  متوسطين %( مستوى تعمي55.88)المبحوثين
 الطالب الريفيين المبحوثينيزيد عمى نصف 

 - 28قوى)%( مستوى التماسك األسري لدييم 56064)
الطالب الريفيين و ما يزيد عمى نصف درجة(، 36

 توسطمستوى الوعي العام لدييم م (52.7)المبحوثين

أن ما يقرب من أربعة أخماس  و، درجة( 17 - 14)
%( تعرضيم 79065) الطالب الريفيين المبحوثين

ما يزيد عن و  ،درجة( 7- 5لوسائل االعالم متوسط )
الفئة %( في 6406) الطالب الريفيين المبحوثينثمثي 

درجة( من استخدام والدييم ألسموب  45-35) ةالمتوسط
الطالب الريفيين وأن ما يقرب من خمسي  ،التشدد

-35) في الفئة المتوسطة %(39038) المبحوثين
درجة( من استخدام والدييم ألسموب التفرقة، في حين 45

 الطالب الريفيين المبحوثينب من نصف ُوجد أن ما يقر 
درجة( من 45-35%( في الفئة المتوسطة )48067)

  استخدام والدييم ألسموب اإلىمال.
 

ثانيًا: مستوى سمة العصابية بأبعادىا الخمسة 
جماالً  المدروسة  وا 

 أبعاد سمة العصابية-أ
تم قياس سمة العصابية بخمس أبعاد فرعية ىي 

وانخفاض تقدير الذات، واالندفاع، )القمق، والعدائية، 
 واالكتئاب(

 وفيما يمى وصف ليذه األبعاد كما ىو معروض بجدول
 ( ومنو يتضح ما يمى:2)
%( مييين الطيييالب اليييريفيين المبحيييوثين فيييي 907أن ) -1

الفئة المنخفضة من القمق كبعد مين أبعياد العصيابية 
%( مييين 6703درجييية( ، بينميييا وجيييد أن ) 13 -7)

لمبحييوثين  فييي الفئيية المتوسييطة الطييالب الييريفيين ا
%( ميييييين 23درجيييييية( ، فييييييي حييييييين أن ) 14-21)

الطيييالب اليييريفيين المبحيييوثين  فيييي الفئييية المرتفعييية 
 درجة(. 22-28)

%( ميين الطييالب الييريفيين المبحييوثين فييي 2808أن ) -2
الفئيييية المنخفضيييية ميييين العدائييييية كبعييييد ميييين أبعيييياد 

درجيييييييية( ، بينمييييييييا وجييييييييد أن  13 -7العصييييييييابية )
الب اليييريفيين المبحيييوثين  فيييي %( مييين الطييي7504)

درجييية(، فيييي حيييين أن  21-14الفئييية المتوسيييطة )
%( من الطالب اليريفيين المبحيوثين فيي الفئية 508)

 (. 28 -22المرتفعة )
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%( مييين المبحيييوثين اليييريفيين فيييي الفئييية 4807أن ) -3
المنخفضة من انخفاض تقدير الذات كبعد مين أبعياد 

درجيييييييية(، بينمييييييييا وجييييييييد أن  13 -7العصييييييييابية )
%( مييين الطيييالب اليييريفيين المبحيييوثين  فيييي 4609)

درجييية(، فيييي حيييين أن  21-14الفئييية المتوسيييطة )
%( مييييين المبحيييييوثين اليييييريفيين  فيييييي الفئييييية 404)

 درجة(.  28 -22المرتفعة )
 

 
 

 .وفقا لممتغيرات المستقمة الطالب الريفيين المبحوثينتوزيع  :(1جدول )
 المتغٌرات
 الشخصٌد

المتغٌرات  % الع   الفئات
 الشخصٌد

 % الع   الفئات

 النوع
 
 

 13.3 37 يكور

 الوعً العام

 31.1 13  رجد(31-33منخفض)

 33,7 333  رجد( 37-33متوسط ) 33.3 313 إناث

 13 77  رجد( 33-33مرتفع ) 333 333 المجموع
 333 333 المجموع

 عدد االخوة
 

 31.33 333 فر (1من  أبم) بلٌم

التعرض 
لوسائم 
 اإلعالم

 33,31 33  رجد(3-1منخفض)

 73,33 333  رجد( 7-3متوسط ) 33.33 33 فر (3-1متوسط )
 

 3.33 33 فر  ف ك ر( 3 )ك ٌر

 7.52 17  رجد( 3-3مرتفع )

 333 333 المجموع 333 333 المجموع
الحالة 

االجتماعية 
 لألسرة

 33.33 333 معا وجو  األو واألم

 التش  

 13,1 71  رجد( 33-33منخفض )

 33,3 333  رجد( 33-13متوسط ) 33.33 33 انفصام األو عن األم
 1,3 7  رجد( 33-33مرتفع )

 333 333 المجموع 333 333 المجموع

عدد سنوات 
 تعميم األب

 8منخفض )أقل من 
 سنوات  (

43 19.53 

 التفربد

 33,33 313  رجد( 33-33منخفض )

 13,13 33  رجد( 33-13متوسط ) 44.69 151 سنة ( 14-8متوسط ) 

 3.33 3  رجد( 33-33مرتفع ) 36.28 82 سنة فأكثر( 15مرتفع )

 333 333 المجموع 155 226 المجموع

عدد سنوات 
 تعميم األم

 8منخفض)أقل من 
 سنوات  (

    رجد( 33-33منخفض ) اإلسمام 19.53 43

 33,37 333  رجد( 33-13متوسط ) 55.88 115 سنة ( 14-8متوسط ) 

 3,33 3  رجد( 33-33مرتفع ) 35.59 68 سنة فأكثر( 15مرتفع)
 333 333 المجموع 155 226 المجموع

التماسك 
 األسرى

  3.13 1  رجد( 37-3ضعٌف )
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 33.33 33  رجد( 37-33متوسط ) 

 33.33 333  رجد( 13 – 33بوي ) 

 333 333 المجموع 

 .ألبعاد سمة العصابيةوفقًا  الطالب الريفيين المبحوثينتوزيع  :(2جدول )

 % العدد الفئييات أبعاد سمة العصابية

 
 القمق
 

 907 22 درجة( 13-7منخفض )

 6703 152 درجة( 21-14متوسط )

 23 52 درجة(28-22مرتفع )

 155 226 المجموع

 
 العدائية

 2808 65 درجة( 13-7منخفض )

 7504 159 درجة( 21-14متوسط )

 508 2 درجة(28-22مرتفع )

 155 226 المجموع

 
 انخفاض تقدير الذات

 4807 115 درجة( 13-7منخفض )

 4609 156 درجة( 21-14متوسط )

 404 15 درجة(28-22مرتفع )

 155 226 المجموع

 
 االندفاع

 2206 51 درجة( 15-8منخفض )

 7508 165 درجة( 24-16)متوسط 

 606  درجة(32-25مرتفع )

 155 226 المجموع

 1208 29 درجة( 15-8منخفض ) االكتئاب

 7206 164 درجة( 24-16متوسط )

 1406 33 درجة(32-25مرتفع )

 155 226 المجموع

 
%( ميين الطييالب الييريفيين المبحييوثين فييي 2206أن ) -4

الفئيييية المنخفضيييية ميييين االنييييدفاع كبعييييد ميييين أبعيييياد 
درجيييييييية( ، بينمييييييييا وجييييييييد أن  15 -8العصييييييييابية )

%( مييين الطيييالب اليييريفيين المبحيييوثين  فيييي 7508)
درجييية(، فيييي حيييين أن  24-16الفئييية المتوسيييطة )
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%( من الطالب الريفيين المبحوثين  في الفئية 606)
 درجة( . 32 -25المرتفعة )

ين المبحييوثين فييي %( ميين الطييالب الييريفي1208أن ) -5
الفئيييية المنخفضيييية ميييين االكتئيييياب كبعييييد ميييين أبعيييياد 

درجيييييييية( ، بينمييييييييا وجييييييييد أن  15 -8العصييييييييابية )
%( مييين الطيييالب اليييريفيين المبحيييوثين  فيييي 7206)

درجييية( ، فيييي حيييين أن  24-16الفئييية المتوسيييطة )
%( من الطالب الريفيين المبحوثين  في الفئية 406)

 درجة(. 32 -25المرتفعة )

الغالبيية العظميى مين  نأ النتيائج السيابقةمن يتضح و 
الطالب الريفيين المبحوثين وقعوا في الفئة المتوسطة من 

%، 7504%،6703اتصيييافيم بسيييمة العصيييابية بنسيييب )
 %( عمى الترتيب. %72،6، %75،8، 4609

 
 سمة العصابية إجمااًل  - ب

تبييين النتييائج البحثييية أن القيييم النظرييية المعبييرة عيين 
-37اًل لمطالب الريفيين تتراوح بين )سمة العصابية إجما

 ف( درجيية وانحييرا8703( درجيية، بمتوسييط حسييابي )145
( درجة ، ويتضح من بيانيات جيدول 1309معياري وقدرة )

%( ميين الطييالب الييريفيين المبحييوثين فييي 1703( أن )3)
درجييييية( مييييين العصيييييابية   73 -37الفئييييية المنخفضييييية )

%( ميين الطييالب الييريفيين 8505إجمييااًل، بينمييا وجييد أن )
درجيية(، فييي  111-74المبحييوثين فييي الفئيية المتوسييطة )

ثين اليييريفيين  فيييي الفئييية %( مييين المبحيييو 202حيييين أن )
درجييية( .  وتشيييير نتيييائج نفيييس  148 -112المرتفعيييةً )

الجيدول ان مييا يزييد عيين أربعية أخميياس الطيالب الييريفيين 
 %( مستوى العصابية لدييم متوسط.8505المبحوثين )

 

ثانيًا: العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقمة 
 المدروسة وبين سمة العصابية

ل المرتبطة بسمة العصابية تم صياغة لتحديد العوام 
الفرض البحثي األول، ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم 

ال توجد عالقة  صياغة الفرض اإلحصائي الصفري التالي"
ارتباطية بين المتغيرات المستقمة المدروسة وىي: عدد 
اإلخوة، وعدد سنوات تعميم األب، وعدد سنوات تعميم األم، 

وعي العام، والتعرض لوسائل والتماسك األسرى، وال
االعالم، وأساليب التنشئة االجتماعية غير السوية 
)التشدد، والتفرقة، واإلىمال( وسمة العصابية لمطالب 

 ".المبحوثين 

( وجود عالقة ارتباطية 4توضح بيانات جدول ) 
بين سمة 5.51طردية ومعنوية عند المستوى االحتمالي 

رقة، واإلىمال من أساليب ، والتفالعصابية وكال من التشدد
حيث بمغت قيم معامل االرتباط لكل  ،التنشئة غير السوية
( درجة 5.549، 5.524، 5.448منيم عمى الترتيب )

عمى الترتيب، في حين كانت العالقة ارتباطية عكسية 
بين سمة  5.51ومعنوية عند المستوى االحتمالي 

ل يييية معاميييييت قيميييبمغحيث العصابية والتماسك األسرى، 
( درجة، وكانت العالقة ارتباطية 5.359-اط )ييياالرتب

بين  5.55عكسية ومعنوية عند المستوى االحتمالي 
بمغت قيمة معامل حيث سمة العصابية وعدد االخوة، 

( درجة، بينما لم يتضح وجود عالقة 5.131 -االرتباط )
ارتباطية ومعنوية عند أي مستوى احتمالي بين سمة 

عصابية وعدد سنوات تعميم األب، وعدد سنوات تعميم ال
األم، والوعى العام، والتعرض لوسائل االعالم حيث بمغت 

-، 50522، 5.556-قيم معامل االرتباط لكل منيم )
( عمى الترتيب، وبذلك يمكن رفض 50556-، 50122

 الفرض اإلحصائي جزئيا وقبول الفرض البحثي األول.
 

 .(: توزيع الطالب الريفيين المبحوثين وفقا لسمة العصابية إجماالً 3جدول )
 أفراد العينة البحثية

 
 العصابية

 ريفيينال

 % العدد
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 1703 39 درجة(73 -37منخفض )

 8505 182 درجة(111-74متوسط )

 202 5 درجة(148-112مرتفع )

 155 226 المجموع

 .طالب الريفيينوبين سمة العصابية لم (: قيم معامل االرتباط البسيط بين المتغيرات المستقمة المدروسة4جدول )

 معامالت االرتباط البسيط )بيرسون( المتغيرات المستقمة

 *5131- عدد اإلخوة

 5.556- عدد سنوات تعميم األب

 5.522 عدد سنوات تعميم األم

 **5.359- التماسك األسرى 

 5.112- الوعي العام

 5.556 التعرض لوسائل االعالم

 **5.448 التشدد

 **5.524 التفرقة 

 **5.549 اإلىمال

   5.55 يةمعنو مستوى *            5.51 يةمعنو مستوى **      
 

الفروق بين متوسطات سمة العصابية بين ثالثًا: 
والحالة  النوع، المبحوثين من حيثالطالب 

  ةسر ألل االجتماعية
لتحديد الفروق بين متوسطات سمة العصابية بين 

 االجتماعية النوع، والحالةالطالب المبحوثين من حيث 
تم صياغة الفرض البحثي الثاني، ولمتأكد من  ،لألسرة

صحة ىذا الفرض تم صياغة الفرض اإلحصائي الصفري 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ال توجد  التالي"

عند تصنيفيم عمى  سمة العصابية لمطالب الريفيين
"، والختبار صحة لألسرة أساس النوع، والحالة االجتماعية

ىذا الفرض تم استخدام اختبار )ت( الختبار متوسطات 

عند  ريفيينالفروق في سمة العصابية لمطالب ال
 .لألسرة االجتماعيةعمى أساس النوع، والحالة  تصنيفيم

 ( وفقا لنتائج اختبار "ت" أن قيمة5) يوضح جدول
المتوسط الحسابي لسمة العصابية لمطالب الذكور بمغ 

مقابل  (12.5( درجة بانحراف معياري قدره )89.86)
 ( درجة بانحراف معياري85.25متوسط حسابي قدره )

وبمغت قيمة "ت" المحسوبة  ،( لمطالب االناث14.5قدره)
( وىي 2.441ق بين المتوسطين )والختبار معنوية الفر 

الذي  األمر، 5.51قيمة معنوية عند المستوى االحتمالي 
الطالب سمة العصابية بين  يعنى وجود فروق في

 .الذكورلصالح عمى أساس النوع  الريفيين المبحوثين
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ويوضح نفس الجدول أن قيمة المتوسط الحسابي 
يعيشون مع األب الذين  يينلمطالب الريفلسمة العصابية 

( درجة بانحراف معياري قدره 86.4بمغ ) واألم معا
( درجة 92.54مقابل متوسط حسابي قدره ) (13.9)

الذين ( لمطالب الريفيين 13.3بانحراف معياري قدره)
قيمة "ت" المحسوبة  أمياتيم، وبمغتانفصل آبائيم عن 

( 1.196-الختبار معنوية الفروق بين المتوسطين )
، األمر احتماليمستوى أي معنوية عند غير وىي قيمة 

وجود فروق في سمة العصابية بين  يعنى عدمالذي 
 حالةعمى أساس ال الطالب الريفيين المبحوثين

وبذلك يمكن رفض الفرض اإلحصائي  .لألسرة االجتماعية
 .الثانيجزئيا وقبول الفرض البحثي 

 
 النوع،(: نتائج اختبار "ت" لمعنوية الفروق في سمة العصابية لمطالب الريفيين عند تصنيفيم عمى أساس 5) جدول

 لألسرة والحالة االجتماعية
المتغيرات المستقمة 

 النوعية
 قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعات

 النوع
 12.5 89.86 ذكر

2.441** 
 14.5 85.25 أنثى

الحالة االجتماعية 
 لألسرة

 13.9 86.4 وجود األب واألم معا
-1.196 

 13.3 92.54 انفصال األب عن األم
  5.51 يةمعنو مستوى ** 
 

 االسيام النسبي لممتغيرات المستقمة المدروسة رابعًا:
 سمة العصابيةتفسير التباين الكمى ل في

 لمطالب الريفيين
لتحديد اإلسيام المعنوي لممتغيرات المستقمة 
المدروسة في سمة العصابية لمطالب الريفيين تم صياغة 

، ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم ثالثالفرض البحثي ال
صياغة الفرض اإلحصائي الصفري التالي ال يسيم كل 

عدد اإلخوة، وعدد سنوات تعميم األب، وعدد سنوات من :
سك األسرى، والوعي العام، والتعرض تعميم األم، والتما

لوسائل االعالم، وأساليب التنشئة االجتماعية غير 
إسيامًا معنويًا فريداً  السوية )التشدد، والتفرقة، واإلىمال(

في تفسير التباين الحادث في سمة العصابية لمطالب 
الريفيين والختبار صحة ىذا الفرض والتعرف عمي 

ك المتغيرات في تفسير التباين اإلسيام المعنوي الفريد لتم
تحميل  استخدامفي سمة العصابية لمطالب الريفيين تم 

حيث أشارت ،  step-wiseالمتعدد الصاعد االنحدار 
(  عن معنوية ىذا النموذج حتى الخطوة 6نتائج جدول )

وىى  46.553المحسوبة   Fالثالثة، وبمغت قيمة 
االرتباط ، وبمغت قيمة معامل 5.51معنوية عند مستوى 

 R2 5.386، وقيمة معامل التحديد 5.621المتعدد 
وىذا يفيد بأن المتغيرات المستقمة الثالثة المؤثرة تبمغ 
نسبة مساىمتيا مجتمعة في تفسير التباين الكمى لسمة 

% إلى 35.2%، يرجع 38.6العصابية لمطالب الريفيين 
% إلى أسموب 5.7أسموب اإلىمال كمتغير مستقل ، 

يسموب التشدد. وبالتالي يمكن أ % إلى 2.7التفرقة ، 
  فرض اإلحصائي الثالث جزئيا.رفض ال

 
 مناقشة النتائج 

تبين وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية عند  -1
بين سمة العصابية وكال 5.51المستوى االحتمالي 

من التشدد، والتفرقة، واإلىمال من أساليب التنشئة 
في حين كانت العالقة ارتباطية  السوية،غير 

 5.51عكسية ومعنوية عند المستوى االحتمالي 
بين سمة العصابية والتماسك األسرى، وكانت 
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العالقة ارتباطية عكسية ومعنوية عند المستوى 
 بين سمة العصابية وعدد االخوة. 5.55االحتمالي 

تبين أن أكثر المتغيرات اسياما في تفسير التباين  -2
سمة العصابية، مرتبة حسب أىميتيا الحادث في 

أخيراً ، و التفرقةأسموب ثم ىي: أسموب االىمال، 
، وأن ىذه المتغيرات تفسر نحو شددأسموب الت

%( من التباين الحادث في سمة العصابية 38.6)
 المبحوثين. لمطالب الريفيين

تبين وجود فروق معنوية عند المستوى االحتمالي   -3
ابية لمطالب في متوسطات سمة العص 5.51

وفقا لمنوع لصالح الطالب المبحوثين  الريفيين
الذكور، كما تبين عدم وجود فروق معنوية في 
متوسطات سمة العصابية لمطالب الريفيين 

 من حيث الحالة االجتماعية.المبحوثين 
 

 

 .سمة العصابية لمطالب الريفيينفي تفسير التباين الكمى لاألىمية النسبية لممتغيرات المستقمة المؤثرة  :(6جدول )

المتغٌرات  خطوات التبلٌم 
 المؤ رن

بٌم معامم 
االرت اط المتع   

R 

معامم 

 R2التب ٌ 
للت اٌن  %

المفسر فً 
 المتغٌر التا ع

Fالخت ار المعنوٌد 

 **460553 13.3 3.133 5.549 اإلسمام الخطون األولى

 **62.396 3.7 3.133 5.599 التفربد الخطون ال انٌد

 **96.843 3.7 3.133 5.621 التش    دالخطون ال ا

   5.51 يةمعنو مستوى **                                           جمعت وبس ت من  ٌانات ال راسد المٌ انٌد  
 

 أن سمة العصابيةالدراسة تبين  وفى ضوء نتائج
الوالدين  استخداملمطالب الريفيين تزداد بزيادة  إجماالً 

اإلىمال، ) التنشئة االجتماعية غير السوية ألساليب
وىذا ما أكدتو دراسة فونتيس واخرون ،(والتفرقة ،التشدد

( من ارتفاع مستوى العدائية لدى أبناء العائالت 2515)
أمر طبيعي ويتفق مع وىذا  ،االستبدادية والسمطوية

حيث ان استخدام مثل ىذه األساليب مع  الواقع الفعمي
األبناء يؤدى إلى خمق جيل يتسم بسمات شخصية 
مرضية تعانى من القمق واالكتئاب والعدائية واالندفاع 
األمر الذى ينعكس أثره عمى جيل بأكممو في كافة مناشط 

، كما السمبية عمى المجتمع ككل آثاره ومن ثم لو الحياة
أوضحت النتائج أن سمة العصابية تقل بزيادة عدد 

والتي ما  االخوة والتماسك األسرى وذلك ألن كثرة األخوة
 باإلضافة إلى تماسكيمزالت سمة تميز المجتمع الريفي، 

في مواجية أية ضغوط  يمثل خط دفاعي قوىاألسرى 

وينعكس أثرىا عمى األبناء من خالل أساليب يم تواجي
 التنشئة االجتماعية غير السوية. 

كما توضح النتائج وجود فروق بين الذكور واالناث 
في سمة العصابية لصالح الذكور وربما يرجع ذلك إلى 
تحمميم المسئولية مع والدييم في مواجية متطمبات 

عالم من وسائل االالحياة باإلضافة إلى كثرة المعروض 
عن نظم الحياة الحديثة وكثرة تطمعات ىذه الفئة في 
الوصول سريعا إلى تمك المتطمبات والطموح الواسع الذي 

 يعرضيم إلى تمك السمات المرضية.
 

 المقترحات
 وفى ضوء النتائج السابقة تقترح الدراسة ما يمى:

توعية األباء وكافة القائمين عمى تنشئة األبناء  -1
التنشئة االجتماعية الخاطئة ورعايتيم بأساليب 

وخطورتيا وكذلك الصحيحة التي يجب استخداميا 
 .مع األبناء
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تقديم نماذج تكون بمثابة قدوة طيبة لمشباب من  -2
 خالل وسائل االعالم.

إعداد مكاتب لمتوجيو واإلرشاد النفسي واالجتماعي  -3
في كافة المؤسسات التعميمية المختمفة لتوجيو 

 وحماية ىذه الفئة.
إجراء دراسات حول خفض سمة العصابية والنشاط  -4

الحركي الزائد لطالب المرحمة الثانوية ممن ىم في 
وذلك لندرة  ريفوخاصة أبناء ال سن المراىقة.
 األبحاث حوليم.

 

 المراجع
 أساليب: المعبود عبد محمد أسماء أحمد، أبو -1

دراك الوالدية المعاممة  عمى وأثرىا ليا المراىقين وا 
 رسالة والشخصية، المعرفية المتغيرات بعض

 .2511 طنطا، جامعة األداب، كمية ماجستير،
عالقتيا  الوالدية المعاممة أمينة، دريبين: أساليب -2

بظيور االكتئاب عند المراىقين، قسم العموم 
االجتماعية، معيد العموم اإلنسانية والجزائرية، 

 .2512جامعة العقيد أكمى محند أولحاج، الجزائر،
البغدادي، نبيل محمد عبد العزيز: القبول/ الرفض  -3

الوالدي كما يدركو األبناء وعالقتو ببعض سمات 
الشخصية لدى المراىقين والمراىقات، رسالة 
ماجستير، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية، 
معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عين شمس، 

2551. 
 أساليب بين العالقة: اليادي عمى أحمد الحويج، -4

 لدى الشخصية السمات وبعض الوالدية المعاممة
 بالمجتمع الجانحين وغير الجانحين من عينة

 طنطا، جامعة األداب، كمية دكتوراه، رسالة الميبي،
2514. 

: سمطان سعيد محمد صالح، محمد الحناوي، -5
 .1997 اإلسكندرية، التنظيمي، السموك

 المعاممة أساليب: أحمد فاروق ىالة الخريبي، -6
 وعالقتيا الجنسين من األبناء يدركيا كما الوالدية

 17 – 14) العمرية المرحمة في االنفعالي باالتزان
 النفسية الدراسات قسم ، دكتوراه، رسالة ،("سنة

 جامعة لمطفولة، العميا الدراسات معيد واالجتماعية،
 .2551 شمس، عين

الدريني، حسين عبد العزيز: المدخل إلى عمم  -7
النفس، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاىرة، 

1985. 
سيكولوجية النمو من : مجدي محمد، الدسوقي -8

الميالد إلى المراىقة، مكتبة األنجمو، القاىرة 
،2517. 

الفالوقى، محمد، رمضان القذافي: التعميم الثانوي  -9
البالد العربية، المكتب الجامعي الحديث،  في

 .1997الطبعة الثانية،  اإلسكندرية،
المصري، إيياب عيسى، طارق عبد الرؤوف  -15

عامر: السموك التنظيمي وسموك المنظمة، 
 .2514المؤسسة العربية لمعموم والثقافة، 

 البناء– جابر، عبد الحميد: نظريات الشخصية -11
 دار التقويم،-البحث طرق-النمو– الديناميات
 .1995المعارف، دار النيضة،

أصول عمم النفس، دار أحمد عزت:  راجح، -12
 .1995،المعارف

 األفراد سموك التنظيمي السموك: ربيع محمد زناتي، -13
 المتنبي، مكتبة المنظمات، في والجماعات
 .2515 السعودية،

 أساليب بين العالقة: جاد رضا محمد حواس، -14
 تالميذ لدى التوكيدي والسموك الوالدية المعاممة
 خدمة قسم ماجستير، رسالة اإلعدادية، المرحمة
 حموان جامعة االجتماعية، الخدمة كمية الفرد،

،2514. 
جالل، شفاء أحمد حسين: العالقة بين أساليب  -15

المعاممة الوالدية وبعض السمات الشخصية لدى 
طمبة وطالبات المرحمة الثانوية دراسة نفسية 
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مقارنة، رسالة ماجستير، كمية األداب، جامعة 
  .2551المنيا، 

 البناء– عبد الحميد: نظريات الشخصيةجابر،  -16
 دار التقويم-البحث طرق-النمو– الديناميات
 .1995المعارف، دار النيضة،

 المعاممة أساليب: محمد السيد محمد أيمن شحاتو، -17
 بتقدير وعالقتيا األبناء يدركيا كما الوالدية

 رسالة المكفوفين، من عينة لدي الشخصية
 واالجتماعية، النفسية الدراسات قسم ماجستير،

 شمس، عين جامعة لمطفولة، العميا الدراسات معيد
2556. 

: أساليب التنشئة االجتماعية فتحيصابر، زينب  -18
وعالقتيا بكل من الغيرة وتقدير الذات في مرحمة 
الطفولة المتأخرة، رسالة ماجستير، قسم عمم 

 .2515النفس، كمية األداب، جامعة حموان،
بدر الدين: عمم النفس في القرن العشرين،  عامود، -19

 .2551منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،
عزام، سارة سيد زغمول: أساليب التنشئة  -25

االجتماعية وعالقتيا ببعض المشكالت النفسية 
لدى المراىقين من طالب المرحمة الثانوية، رسالة 

جامعة  األداب،كمية  النفس،ماجستير، قسم عمم 
 .2515حموان،

عبد الخالق، أحمد محمد: األبعاد األساسية  -21
 .1987لمشخصية، الطبعة الرابعة 

 العام النفس عمم: محمد أحمد مجدي اهلل، عبد -22
 المعرفة دار وجوانبو، اإلنساني السموك في دراسة

 .اإلسكندرية الجامعية،
فايد، حسين: العدوان واالكتئاب في العصر  -23

حموان، الطبعة الحديث، النظرية التكاممية، جامعة 
 .2551االولى،

مكتبة  المراىقة،سيكولوجية  إبراىيم، قشقوش، -24
 .1985األنجمو المصرية، القاىرة،

، ىدى: سيكولوجية المراىقة، مكتبة األنجمو قناوي -25
 .1992المصرية، القاىرة،

ماىر، أحمد: السموك التنظيمي مدخل بناء  -26
 .1998الميارات، الدار الجامعية، 

ياسين، سيى إبراىيم: الكفاءة اليسكومترية  -27
لمقياس بيك لمقمق عمى عينات من األسوياء 
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ABSTRACT: The research aims mainly at identifying the determinants of neuroticism 

as a characteristic of rural students in Gharbia governorate through achieving the 

following sub-goals ; identifying the respondent rural students’ level of the neurotic trait 

with its dimensions (anxiety - hostility - low self-esteem – depression) , determining the 

factors associated with the neurotic trait of respondent rural students, and the 

differences between the averages of the neurotic trait of respondent rural students in 

terms of gender and the social status of the family, and finally  the relative contribution 

of  independent  variables in explain  of total  variance of the neurotic feature of the 

respondent rural students. The research was conducted on a stratified sample of 229 

high school students representing (50%) of the selected villages' schools (Beltag 

Secondary School, Nashi Secondary School, and El-Emma Secondary School) in Qutour 

district, Gharbia Governorate. Data were collected through a personal interview using a 

questionnaire form that was designed, evaluated, tested and finalized for this purpose. 

The data were unpacked and statistically analyzed using numerical inventory tables, 

percentages, simple correlation coefficient (Pearson), simple and multiple regression 

coefficient, and "T-test". The most prominent results are summarized as follows:  

Four fifths of rural students (80.5%) had moderate level of neuroticism, and it was found 

that there is a multiple correlation between the nine independent studied variables 

together and the trait of neuroticism for the respondent rural students, and that these 

variables together explain about (39.9%) of the variance in the trait of neuroticism for the 

respondent rural students, it was also found that the variables that contribute most to the 

explanation of the variance in the trait of neuroticism, arranged according to their 

importance, are: the negligence style, the militancy style, and the differentiation style, 

and that these variables explain about (38.6%) of the variation in the neurotic trait of the 

respondent rural students, There were significant differences at a probability level of( 

0.01) in the neurotic trait averages of respondent rural students by gender in favor of 

male students. One of the most important recommendations of the research is to educate 
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parents and all those responsible for raising children and caring for them about the 

wrong and dangerous methods of social upbringing, as well as the correct methods that 

must be used with children, and to provide models that serve as a good example for 

young people through the media; to conduct studies on reducing the trait of neuroticism 

and the excessive movement of high school students who are  in their teens, especially 

those from the rural areas, due to the scarcity of research on them. 

Key words: Nervousness, Personality, Anxiety, Hostility, Low Self-esteem, Impulsivity, 

Depression. 
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