
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
٣٨١ 

  سالم صنهات المطيري ثـــــاسم الباح
دينامية العالقة بـين العـدوان والتوافـق النفـسي           ثــــعنوان البح

 لحـوادث  واالجتماعي وإنعكاسها على اإلسـتهداف    
  المرور لدى قائدي السيارات 

  عين شمس ةـــــــجامع
  اآلداب ةــــــــكلي
  علم النفس م ــــــــقس

  )م١٩٩٠(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
  )العلمية( األهمية النظرية -أ
إظهار العالقة بين التوافق النفسي واالجتماعي واالسـتهداف للحـوادث           -١

  .ريةالمرو
  .بين العدوانية واالستهداف للحوادث المروريةعالقة إظهار ال -٢
 بين الذكور واإلناث فـي كـل مـن التوافـق النفـسي              فروقإظهار ال  -٣

واالجتماعي والعدوانية وذلك لـدى مجموعـة المـستهدفين للحـوادث           
  .المرورية ومجموعة غير المستهدفين للحوادث المرورية

وع في الحوادث المرورية ، ونوعيـات  معرفة أكثر العوامل المسببة للوق   -٤
  . تلك الحوادث في دولة الكويت
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  )العملية( األهمية التطبيقية -ب
قد تفيد نتائج هذه الدراسة في معرفة الصفات النفـسية للـسائق غيـر               -١

المستهدف للحوادث، وهي بذلك تمهد إلجراء بعض االختبارات النفـسية     
 ولـو   –، ضـمانا    )خـصة ر(على الراغبين في استخراج إجازة للقيادة       

  . للتقليل من الوقوع في الحوادث المرورية–بدرجة معينة 
دراسة األسباب والعوامل النفسية المسببة لالستهداف للحـوادث وكثـرة           -٢

الحوادث المرورية في دولة الكويت قد تفيد في التوصل إلى عـدد مـن              
دراسة التوصيات ووضعها أمام المسئولين لالسترشاد بها فمثال قد تسفر ال

عن أن عامل السرعة المفرطة وتهور بعـض الـسائقين هـو الـسبب              
الرئيسي وراء الوقوع في حوادث مرورية وهنا يمكن التوصية بالتـشدد           

سـواء باسـتعمال    (في عقاب من يتجاوز السرعة القانونية من السائقين         
  ).أجهزة الرادار أو غيرها من الطرق

  منهج الدراسة
ج دون غيره على طبيعة الموضوع الـذي        يتوقف استخدام الباحث لمنه   

، يـستوجب   "من حيث التحديد والوضوح   "يتطرق له وباختالف الموضوعات     
وفي دراستنا الحاليـة، وتبعـاً للمـشكلة        . ذلك اختالفاً في المناهج المستعملة    

المطروحة، نرى أن المنهج الوصفي األرتباطي هو المنهج المالئـم لهـا ،             
على تقدير معامالت االرتباط بين متغيرات معينة،        أساساً   جويعتمد هذا المنه  

حيث أن موضوع البحث ينصب على دراسة العالقة بين حـوادث المـرور             
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ومتغيرات متعلقة بتوافق السائق وعدوانيته والمشكالت التي يعاني منها، ومن          
المعروف علمياً أن وجود ارتباط بين متغيرين ال يعني بالـضرورة وجـود             

ما أي أن أحدهما هو سبب اآلخر وذلك لصعوبة التحكم فـي   عالقة سببية بينه  
ؤثر في الظاهرة موضوع الدراسـة،      تبقية المتغيرات األخرى التي يمكن أن       

ومع ذلك فإن اكتشاف هذه العالقة االرتباطية بين متغيرين يمكن أن يفيد في             
 أو عملية التنبؤ حيث يمكن أن نتوقع أن األفراد الذين يعانون من سوء التوافق 

الذين لديهم مشكالت أو الذين يتميزون بالعدوانية مـن المحتمـل أن تكـون              
  .حوادثهم أكثر من غيرهم

  استنتاجات الدراسة
 تحقق الفرض األول، حيث أظهرت الدراسـة أن الفـروق بـين             -١

مجموعة المستهدفين وغير المستهدفين للحوادث كانت غير دالة إحصائياً في          
لتوافق الصحي، التوافـق االجتمـاعي، التوافـق        كل من التوافق المنزلى، ا    

  .االنفعالي، والتوافق العام
  : تحقق الفرض الثاني جزئيا، حيث أظهرت الدراسة انه-٢
بين مجموعـة   ) ٠,٥عند مستوى   ( توجد فروق ذات داللة إحصائية       -أ

المستهدفين وغير المستهدفين للحوادث في كل من الهيوجية، العدوان اللفظي          
  .لصالح مجموعة المستهدفين للحوادث) عية للعدوانكأبعاد فر(
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين فـي بـاقي             -ب
الهجوم الجسدي، العدوان غير المباشـر، الـسلبية،        (األبعاد الفرعية للعدوان    

  ).االستياء، الشك، األحساس بالذنب، الدرجة الكلية
راسة وجود ارتباط موجب     تحقق الفرض الثالث، حيث أظهرت الد      -٣

دال إحصائيا بين بعض أبعاد التوافق وبعض أبعاد العدوانية لدى كـل مـن              
  :مجموعة المستهدفين وغير المستهدفين للحوادث كما يلي

 ارتباط سوء التوافق المنزلي بكل مـن العـدوان غيـر المباشـر،              -أ
) لمستهدفينفي مجموعة ا(الهيوجية، اإلحساس بالذنب والدرجة الكلية للعدوان     

وارتبط بكل من العدوان المباشر، الهيوجية، االستياء، الشك والريبة، الدرجة          
  ).في مجموعة غير المستهدفين(الكلية للعدوان 

 ارتبط سوء التوافق الصحي بكل من الهيوجية، الشك، اإلحـساس           -ب
وارتبط بكل مـن الـسلبية      ) في مجموعة المستهدفين  (بالذنب، الدرجة الكلية    

  .تياء والشك والعدوان اللفظي واإلحساس بالذنبواالس
ارتبـاط  ( ارتبط سوء التوافق االجتماعي بالعدوان اللفظـي فقـط           -ج

وذلك في مجموعة المستهدفين للحوادث في حين ارتبط ايجابيا بكـل           ) سالب
من الهيوجية واالستياء، والدرجة الكليـة للعـدوان فـي مجموعـة غيـر              

  .المستهدفين
وافق االنفعالي بجميع أبعاد العدوانية عـدا الـسلبية         ارتبط سوء الت   -د

في حين ارتـبط بجميـع أبعـاد        ) في مجموعة المستهدفين  (والعدوان اللفظي   
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فـي مجموعـة غيـر      (العدوانية عدا العدوان غير المباشر والعدوان اللفظي        
  ).المستهدفين
ارتبط سوء التوافق العام بجميع أبعاد العدوانيـة عـدا الـسلبية             -هـ

في حين ارتـبط بجميـع أبعـاد        ) في مجموعة المستهدفين  (عدوان اللفظي   وال
في مجموعة غير   (العدوانية عدا السلبية والعدوان اللفظي واإلحساس بالذنب        

  ).المستهدفين
 لم يتحقق الفرض الرابع بالنسبة لمجموعة المستهدفين للحوادث حيـث،           -٤

ي كـل مـن سـوء       وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث ف        
  .التوافق المنزلي وسوء التوافق االنفعالي وسوء التوافق العام لصالح اإلناث

في حين تحقق هذا الفرض بالنسبة لمجموعة غير المستهدفين للحوادث          
حيث ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في جميع أبعاد             

  .سوء التوافق وكذلك الدرجة الكلية
 الفرض الخامس بالنسبة لمجموعة المستهدفين للحوادث، حيـث         لم يتحقق -٥

ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في كل من الهيوجيـة             
  .والدرجة الكلية للعدوان لصالح اإلناث

في حين تحقق هذا الفرض بالنسبة لمجموعة غير المستهدفين للحوادث،       
 الذكور واإلناث في جميع أبعاد      حيث ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين       

  .العدوانية وكذلك الدرجة الكلية
ال يوجد تأثير لتفاعـل     "لم يتحقق الفرض السادس والذي ينص على أنه          -٦

 ".بين االستهداف للحوادث والجنس على درجات التوافق والعدوانية
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حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين األناث المستهدفات للحوادث          
 غير المستهدفات في كل من واإلناث 

 . سوء التوافق المنزلي-أ

  .سوء التوافق االجتماعي-ب
   سوء التوافق االنفعالي-ج
   سوء التوافق العام-د

  )كبعد من أبعاد العدوانية( السلبية -هـ
  )كبعد من أبعاد العدوانية( الهيوجية -و
  )كبعد من أبعاد العدوانية( العدوان اللفظي -ز
  . للعدوان الدرجة الكلية-ي

  .وذلك لصالح اإلناث المستهدفات للحوادث
الذكور المستهدفين للحوادث   ب ةبينما تحقق هذا الفرض مقارن    

  .والذكور غير المستهدفين لها في كل من التوافق والعدوانية
حيث ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بينهما في أي بعـد            

ك في أبعاد   من أبعاد سوء التوافق أو في الدرجة الكلية وكذل        
  .العدوانية والدرجة الكلية للعدوانية

  
  
  
  


