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 ه هرمون التستستريون يف الدم وعالقت ىمستو

 بالسلوك العدواني وأثر ذلك يف التوافق الزواجي

 أ/ ميسون إسحق فؤاد

 مدرس مساعد بقسم علم النفس

 جامعة بني سويف-كلية اآلداب

 أ.د / هشام عبد احلميد تهامي

 أستاذ علم النفس الفسيولوجي

 جامعة بني سويف-اآلدابكلية 

 أ.د / نرمني عبد الوهاب أمحد

 أستاذ علم النفس اإلكلينيكي

 كلية اآلداب ــ جامعة بني سويف

 امللخص

هدفت الدراسة إلى توضيح العالقة بين مستوي هرمون التستستيرون في الدم والسلوك العدواني 

نت عينة الدراسة من  ؛بمختلف أبعاده وأثر ذلك في التوافق الزواجي ا من األزواج، وتراوح المدى 02)تكوَّ ( ثنائيًّ

نة من ) ِّ
( سنة، 25,2( سنة وانحراف معياري )02,20( سنة، بمتوسط حسابي )02: 02العمري ألفراد العي 

نة. واستخدمت الباحثة مقياس السلوك  ِّ
روط ال ُبدَّ من توافرها في أفراد العي 

ُّ
وكانت هناك مجموعة من الش

 وأشارت النتائج(. 0222)أمينة إبراهيم شلبي ( ومقياس التوافق الزواجي 0212للمتزوجين من إعداد الباحثة )

، تستستيرون والسلوك العدواني لدي المتزوجينعالقة طردية متوسطة بين مستوي هرمون ال إلى أنه توجد

 وأن السلوك العدواني ومستوي هرمون التستستيرون في الدم يمكنهم التنبؤ بالتوافق الزواجي.

: هرمون التستستيرون، السلوك العدواني، التوافق الزواجي.الكلمات المفتاحية  

***** 

 :مقدمة

راسة عل ِّ
اء وتأثير ذلك عل فرض ىتقوم هذه الد  مَّ دد الصَّ

ُ
لوك  ىعالقة الجهاز العصبي بالغ السُّ

اإلنساني؛ حيث يقوم الجهاز العصبي بمجموعة من الوظائف التي تهدف إلى تكامل الكائن الحي واملحافظة 

اته الحيويَّ   طلق عليه التكامل العصبي، ولكن يوجد نوع آخر منومثل هذا النوع من التكامل يُ  ،ةعلى عمليَّ

ة أخر  التكامل يتمُّ  دد  ، تعمل في تناسق مع الجهاز العصبي،ى من خالل مجموعة عضويَّ
ُ
وهي مجموعة الغ

حدِّ 
ُ
اء المنتشرة في أجزاء الجسم، والتي ت مَّ ق من حقَّ تل الكيميائي أو الهرموني، والذي يبالتكاُم  ىسمَّ ث ما يُ الصَّ

 ة التي تنتشر في جميع أجزاء الجسمخالل الدورة الدمويَّ 
ُ
دد من مواد كيميائيَّ ، حاملة معها ما ت

ُ
ة فرزه الغ

ِّ لتنظيم عمل الخاليا واألعضاء بما يُ 
 (.0221 القوي، عبدسامي )ي حيوية الكائن الحاتزان و ق حق 
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عكس العالقة بين المؤثرات تجدر اإلشارة أن الجهاز التناسلي من أكثر أجهزة الجسم التي ت

ة 0212، محمد زيعور ) السيكولوجية واألمراض السيكوسوماتية (. فللهرمونات دور كبير في حياة الفرد النفسيَّ

 والعقليَّ 
ُ
  من النساء قبل %02 حوالي صابة؛ إذ ت

َّ
وسرعة البكاء والقلق ر مث الشهري بنوبات من التوتُّ الط

ة خالل هذه زيادة ويرجع ذلك إلى  ؛(0222عكاشة، طارق عكاشة، و أحمد ) واالكتئاب إفراز الهرمونات الجنسيَّ

ة هذه األعراض تظهر الفترة، وقد    دويةنصح فيها تناول بعض األ عند بعض النساء لدرجة يُ بشدَّ
ُ
ِّ التي ت

 
من ل قل

 يمارس دوًرا  تركيز الهرمونات (.0212، محمد زيعور إفراز هذه الهرمونات )
ً

اال في التأثير على المزاج  فعَّ

لوك اإلنساني ظهور بعض االضطرابات  في ر في مستوى بعض الهرمونات قد يكون سبًبا رئيًساالتغيُّ و ، والسُّ

ة ة والعقليَّ  كثيرعلى  والهرمونات لها تأثير قوي   .كاالكتئاب والقلق النفسيَّ ِّ من الوظائف النفسيَّ
 
 رة؛ حيث تؤث

ة، والمشاعر  و  ،على األداء المعرفي، والخصائص النفسيَّ
َّ
 .(Mason, 2012) رةاكاالنفعاالت، والذ

كما يتضح أن مستويات هرمون التستستيرون في الدم لها أهمية خاصة في تنظيم السلوك العدواني، 

 في أثارة المناطق املخية المسؤول
ً
عن العدوان، وهناك  ةحيث يؤدي مستوي هرمون التستستيرون دورا هاما

أدلة على أن مستويات هرمون التستستيرون تكون أعلى في األفراد الذين يمارسون سلوكيات عدوانية مثل: 

السجناء الذين ارتكبوا جرائم عنيفة. كما أظهرت العديد من الدراسات الميدانية أيضا أن مستوي هرمون 

اب الرياضية، ولوحظ أن مستوي هرمون التستستيرون يرتفع خالل المراحل العدوانية في األلع

 يرونستالتست فرازإ يؤثر الذكور  عند. و (Menelaso,2019)التستستيرون يرتفع لدي المشاركين الفائزين 

 ,Ademir) واالكتئاب العدواني والسلوك ةالجنسي اإلثارة مثل ةالعصبي ةالسلوكي الوظائف على

Marcelo, Gustavo, & Alexandre, 2019.) 

ظيت عالقة هرمون التستستيرون بالعدوان باهتمام كبير من الباحثين لعقود متعددة، ولقد ح

والواقع أن قدرا كبيرا من هذا االهتمام انصب على استخدام النماذج الحيوانية، حيث بينت الدراسات التي 

على قيام  أجريت في هذا الصدد وجود ارتباط طردي قوي بين هذين المتغيرين، في حين لم يتفق الباحثون 

 بين أن العالقة Archer(. فقد أوضح ارشر 0212هذه العالقة على هذا النحو في حالة البشر )هبه سمير، 

 فان البشر ةحال في أما ،الحيوانات ةحال فية واضح ةراسخ العدواني والسلوكستستيرون الت هرمون مستوي 

 ةمجموع ارشر اجري لذا  العالقة، تلك توضيح اجل من وذلك والبحث للجدل أثاره و تعقيدا اكثر العالقة

 العدواني والسلوك الدم في ونتستيرالتس هرمون  مستوى  بين ةالعالق أن خاللها من أوضح ةبعدي تحليالت

 ةمستقل ةدراس (02) هما قدمت نتائج على التحليالت هذهواستندت  ة،ضعيف طردية ةارتباطي ةعالق هي

بين مستوي هرمون التستستيرون في الدم والسلوك العدواني،  العالقة في النظر إعادة جميعها إلى هدفت

 هوهذ(  ,23( و)  ,02) بين االرتباط معامالتت قيم وحاوتر فرد  (2652) عدد عينات تلك الدراسات إلى بلغو 

 طردية ة بين مستوي هرمون التستستيرون في الدم والسلوك العدواني عالقةالعالق أن على دلالقيم ت

 (Angela, Katherine & Starzk, .2001)ة ضعيف

 في والبيئية البيولوجية العوامل من كل دور والباحثين عن  العلماءعديد من  تأكيد من الرغم وعلى

ويتطلب  بالغموض ويتسم واضح غير العدواني للسلوك البيولوجي األساس زال فما تشكيل السلوك العدواني
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 .(Akhtar & Kushwaha, 2015)  العلمي البحث من المزيد

 سنوات خالل تقل رونيالتستست هرمون  مستويات نأ تبينفأما عن دور الهرمونات في التوافق الزواجي 

تشير الكثير من األبحاث إلى أن املحن . كما ((Mazur, Michalek, 1998 الطالق فترة خالل وتزداد الزواج

واالضطرابات الزوجية ترتبط بأمراض المناعة، وأمراض القلب، واألوعية الدموية، وزيادة بعض الهرمونات. 

النساء خاصة المطلقون أكثر تعرًضا لخطر االنتحار، والمشكالت النفسية، واألمراض الجسدية والعنف، ف

سوء عجز البدني والنفس ي، كذلك األطفال في األسر المطلقة أو ذات المطلقات فهن عرضة لالكتئاب، وال

الزواجي، فتظهر لديهم الكثير من المشكالت السلوكية كالعدوان والعنف والتسلط والقلق  التوافق

 (. 0215، ايمان محمدواالكتئاب )

 :رات الدِّراسةمربِّ

 يمكن عرضها على النحو التالي:تتمثَّل دواعي االهتمام بالدِّراسة الحالية في عدَّة نقاط 

واجي العنف ةلظاهر نفسه  الوقت في واملخيف الواسع االنتشار -1  أشكاله: عتنوُّ و  املجتمع في الزَّ

الت العنف األسري والجريمة داخل األسرة، زيادة معدَّ (، و واالجتماعي، والجنس ي ،والجسدي ،النفس ي)

فظي أو البدنيومعدَّ 
َّ
واجي والسعي الستكشاف مدى تأثير ذلك على التوافق الزَّ  .الت العدوان سواء الل

(Gottman, Wamson &Murray, 1999،)  الق.الذي قد ينتج عنه
َّ
 الط

الت  -2  ارتفاع معدَّ
َّ
الق القالط

َّ
ل الط في األلف  1,0مقابل  0213في األلف في عام  0,0: حيث بلغ معدَّ

الق في ا0216في عام 
َّ
ل للط لت أعلى معدَّ ة من )، كما سجَّ ِّ من  22لفئة العمريَّ

ة  22إلى أقل  سنة( في جمهوريَّ

ة. )الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء   (. 0212مصر العربيَّ

السلوك العدواني من الناحية الفسيولوجية والبيولوجية، وليس االقتصار على  لحاجة لدراسةا -3

الدراسات العربية حول طبيعة العالقة بين النواحي النفسية واالجتماعية فحسب هذا باإلضافة إلى ندرة 

 . والسلوك العدواني في الدم مستوى هرمون التستستيرون

 :مشكلة الدراسة

نشأت فكرة هذه الدراسة وتبلورت من خالل نتائج الدراسات التي تناولت أهمية دراسة بعض 

ته العديد من الدراسات المتغيرات النفسية وربطها بمستوى هرمون التستستيرون في الدم. وهو ما أوضح

مثل دراسات  والبحوث أيضا، وترجع هذه األهمية للدور الهام للهرمونات في زيادة معدالت السلوك العدواني

( ودراسة بيتر وميري Sherra, 2005ودراسة شيري ) (Rancho & Bernardo,1999)رانكو وبيرناردو 

( ودراسة سيسك (Peter, merry, marie, catherine, jean & david, 2000وماري وجين ودايفيد 

ا من الصراعات (Sisek, krizaj, & jukia, 2015وكريزاج وجوكا )
ً
. تلك المتغيرات التي تخلق محيط

والمشاكل داخل األسرة، والتي قد تهدد تماسك األسرة وترابطها. وأيضا نتيجة تعارض الكثير من الدراسات 
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 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس ي هو: حول مدى ارتباط الهرمون بتلك المتغيرات.

  إلى أي مدي يمكن أن يسهم مستوي هرمون التستستيرون في الدم والسلوك العدواني في التنبؤ

 بمستوي التوافق الزواجي؟

 أهداف الدراسة:

 :ما يليتتمثل أهداف الدراسة في
   وأثر ذلك في التوافق الزواجي.عالقة بين الهرمونات وبعض المتغيرات النفسية المن  للتحقق -1

جريت على الحيوانات إلى  -2
ُ
االمتداد بالنماذج النظرية المستمدة من الدراسات التجريبية التي أ

 مجال الدراسات اإلنسانية.

 أهمية الدراسة:

 :اآلتيمكن توضيح أهمية الدراسة الحالية على النحو ي

 ة النظريَّة:األهميَّ -أ
1-  

َّ
 بالحداثة والجديَّ سم توافر إطار نظري حول يت

ُ
ة ة في البحث حول األ  والبيولوجيةسس الفسيولوجيَّ

 ِّ
ة المفس  ة  هنظر إليه، والتي دوًما ما يُ لسلوك العدوانيرة لوالعوامل الهرمونيَّ من خالل الناحية النفسيَّ

ة فقط.  واالجتماعيَّ

ِّجين. -0
لوك العدواني للمتزو   إعداد مقياس السُّ

نة  -2 ِّ
راسة على عي  ِّ

ِّ إجراء الد 
 من المتزو 

 
رات وتفسيرها، ومعرفة الدور جين يتيح لنا ف ِّ

هم تلك المتغي 

ِّ ووجوب أن تتضمَّ  ،الهرموني بشكل واضح
نة على ذكور وإناث؛ لما لمتغي  ِّ

ة قصوى في ر النوع من أهميَّ ن العي 

راسات. ِّ
 مثل تلك الد 

0-  
ُّ
ة بدراسة باقي المتغ ة تهتمُّ القيام بدراسات مستقبليَّ  ىالباحثين عل حث ة واالجتماعيَّ رات النفسيَّ ِّ

ي 

ة.صبح لدينا إطار نظري شامل ومطبَّ وعالقتها بالهرمونات؛ حتى يُ  نات محليَّ ِّ
 ق على عي 

 ة:ة التطبيقيَّاألهميَّ -ب
راسة يمكن اإلفادة منها في املجال الميداني التطبيقي على النحو  من ِّ

خالل النتائج التي ستظهرها الد 

 التالي:

واجي واألسري إلى استخدام العالج واتجاهات جديدة للقائمين باإلرشاد الزَّ ات تقديم توصيَّ  -1

كعالج  تحت إشراف طبي؛ وجينم لدى الزَّ الهرموني؛ وذلك من خالل تعديل نسب تلك الهرمونات في الدَّ 

ر على توافقهما الزَّ للمشكالت التي ترجع إلى ممارستهما للسُّ  ِّ
 
 واجي.لوك العدواني، والذي قد يؤث

0-  ِّ
 
ِّ تقديم مؤش

ِّجين- جين بشكل عامرات يمكن اإلفادة منها عند عمل برامج لتوعية المتزو 
 والمتزو 



47:  74،  2222(، مارس 1(، ع )2مجلة الدراسات النفسية المعاصرة: مج )   
 

2 

 ٍ
ا بشكٍل خاص 

ً
 واجي.ور الهرمونات وتأثيرها على التوافق الزَّ عن د- حديث

ة وتأثيرها أثناء عمل البرامج المعنيَّ في املجال اإلكلينيكي يمكن  -2 رات الهرمونيَّ تقليل ب ةاإلفادة من التغيُّ

ِّ ممارسة 
لوك العدواني لدى المتزو   جين.السُّ

 :مفاهيم الدراسة واألطر النظرية املفسرة هلا

 أوال: هرمون التستستيرون: 

ة دد الجنسيَّ
ُ
فرز بواسطة الغ

ُ
دد  (1)هو أحد الهرمونات التي ت

ُ
لة في الخصيتين؛ ولهذه الغ ِّ

 
ة ممث كوريَّ

ُّ
الذ

ل في إفراز 
َّ
ة، وداخلي: يتمث ة، والحيوانات المنويَّ ل في تكوين الخاليا التناسليَّ

َّ
نوعان من اإلفراز؛ خارجي: يتمث

ة )أحمد عكاشة، وطارق عكاشة،  (. وهو هرمون أندروجيني مسئول عن ارتقاء 0222الهرمونات الجنسيَّ

ة )هبةسمير، الخصائص ا كوريَّ
ُّ
كورة 0212لذ

ُّ
(. وُيعدُّ هرمون التستستيرون أكثر ثالثة أنواع من هرمونات الذ

ة ويخضع إفرازه لضبط أحد هرمونات الجونادوتروفين ـ وهو أحد الهرمونات  (0)التي تفرزها الخصيتان فاعليَّ

دد الجن
ُ
ة، وهو الهرمون الحافز للغ خاميَّ ة النُّ دَّ

ُ
ة التي تفرزها الغ دد الجنسيَّ

ُ
ر في نمو الغ ِّ

 
ة؛ حيث ُيؤث سيَّ

ة لدى الجنسين(، ويبدأ إفراز هرمون التستستيرو عند بدء مرحلة  نونشاطها وفي إفراز الهرمونات الجنسيَّ

 نقص فيتامين ب )أحمد عكاشة، وطارق عكاشة، 
ً
ة  (.0222البلوغ، ويقلُّ إفرازه بتأثير نقص التغذية خاصَّ

  أن بعد ونستستيرتال هرمون  إنتاج تمُّ وي
ُ
  رسلت

ُ
ةالنُّ  ةدَّ الغ  والتي المهاد تحت ما ةمنطق إلى ةرسال خاميَّ

 
ُ
 ةنسب ةغالبيَّ  إنشاء يتمُّ  الذي المكان هو وهذا ،رونيالتستستهرمون  وإنتاج إلنشاء الخصيتين إلى شيرت

دد تنتج ذلك إلى باإلضافة ،الرجال عندفيه  رونستستيالت هرمون 
ُ
 هرمون  من ةصغير  ةكميَّ ة أيًضا الكظريَّ  الغ

 (.Simeon,2019) والنساء الرجال من كل في يرونستالتست

كور من 
ُّ
كور واإلناث نفس الهرمونات ولكن بنسب مختلفة؛ حيث ُينتج الذ

ُّ
مليجرام كلَّ  3: 5ويملك الذ

باب من هرمون التستستيرو
َّ
كور، أي ما مما  02:1، بينما تنتج اإلناث حوالينيوم في مرحلة الش

ُّ
ينتجه الذ

ة 222يقرب من دد األدريناليَّ
ُ
كور هرمون التستستيرون في الخصيتين، والغ

ُّ
، بينما (2)ميكروجرام، وينتج الذ

ة )(0)تنتج اإلناث هرمون التستستيرون في المبيضين دد األدريناليَّ
ُ
(. ويذكر معظم Mason,2012، والغ

 (.Klentze,2004تستيرون توجد في الخصية أو القضيب )األطباء أن أماكن وجود مستقبالت هرمون التس

 على النحو التالي: التستستيرون هرمون  وظائفويمكن توضيح 

ة الخصائص وظهور  التناسل أعضاء نمو -1  نمو و  ،الصوت ةخشون مثل ة:الثانويَّ  الجنسيَّ
َّ
 في عرالش

  :مثل ،الجسم مناطق بعض
َّ
 .الجلد وخشونة ،العضلي النمو ةوزياد ة،والعان ة،واللحي ،اربالش

                                                           

(1) Gonads or Sexual Glands. 

(2) Testicles. 

(3)Adrenal Glands. 

(4) Ovaries . 
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ة الحيوانات ةحيويَّ  يعمل على زيادة -0  األوعية ةسالم على ويحافظ لإلخصاب، وقابليتها المنويَّ

ة  . المنويَّ

ر -2 ِّ
 
ِّ ويُ  ،للمراهق االنفعاليالوجداني و  النمو في يؤث

 سمات ظهور  في سهمويُ ، الجنس ي الدافع ي قو 

ة ةالرجول كور  هرمونات تأثير أن إلى النظر نلفت أن دَّ بُ  الو  ،النفسيَّ
ُّ
 لعوامل يرجعة الشخصيَّ  بناء في ةالذ

ة ةشرطيَّ  ة نفسيَّ ة واجتماعيَّ ِّ  قد وتربويَّ
  أو األثر هذا متدع 

ُ
 (.0222)أحمد عكاشة، وطارق عكاشة،  ضعفهت

 في الدهون  توزيع على ةاملحافظ، و والعظام العضالت بناء :مثل الجسموظائف  عديد في ساهميُ  -0

 *(.Alana,2019) الحمراء مالدَّ  اتيَّ كر  نتاجإ على ةاملحافظو  ،الجسم

كور على مدار السنة، وكذلك على مدار اليوم؛ 
ُّ
ويختلف تركيز مستوى هرمون التستستيرون لدى الذ

مستوى في فصل الربيع فإنه يصبح أعلى ما يمكن خالل فصل الخريف والشهور األولى من  فبينما يكون أقلَّ 

ِّ (. وبدءً (Dabbs,1990 م صباًحا وينخفض مساءً ع تركيزه في الدَّ الشتاء، كما يرتف
ا ا تقريبً عاًم  22 ا من سن 

ِّ  %02من هرمون التستستيرون وحوالي  قلَّ أات فرز الرجال كميَّ يُ 
كور فوق سن 

ُّ
لديهم  اعاًم  52 من الذ

 ,Ademir, Marcelo, Gustavo, & Alexanderمن المعتاد من هرمون التستستيرون ) قلُّ أمستويات 

2019 
ُ
  ة، وتمَّ هذه الجوانب بالغة األهميَّ  عدُّ (. وت

َّ
ق باإلجراءات التي اتبعتها أخذها بعين االعتبار فيما يتعل

راسة. ِّ
 الد 

 ثانيًا: السلوك العدواني: 

لوك العدواني باهتمام كبير لدى علماء النفس في العصر الحديث نظًرا النتشاره بنسبة  يحظى السُّ

ائعة، وذلك مرتفعة بين م
َّ
ة الش لوكيَّ ما أصبح من المشكالت السُّ ة في املجتمعات ال سيَّ ختلف الفئات العمريَّ

ب أضراًرا على الفرد واملجتمع على  ِّ
سب 

ُ
ة وخيمة ت ا؛ لما له من نتائج سلبيَّ باعتباره سلوك غير مقبول اجتماعيًّ

ٍ سواء )سناء محمد، 
 (. 0223حد 

ِّ ويُ 
 صوب أو خرينآ آخر أو جماعة صوب أو فرد هيصدر  سلوك ي"أ :هبأن (0222) شوقيطريف  هفعر 

 أو حباطاإل  أو الغضب مواقف هملتأ ،مباشر غير مأ امباشر  اسلبيًّ  مأ كان ايجابيًّ إ اماديًّ  مأ كان الفظيًّ  هذات

 ِّ
ات عن فاعالد 

َّ
 ىذأ لحاقإ هعلي بنة ترتَّ معيَّ  مكاسب على الحصول  أو االنتقام الرغبة في أو والممتلكات الذ

  دةبصورة متعمَّ  نفس ي أو يماد أو بدني
َّ
 ".خراآل  رفبالط

ي هذا التعريف:  ِّ
رات تبن  ِّ

اهنة تعريف طريف شوقي، وسنعرض فيما يلي مبر  ى في دراستنا الرَّ  وسوف نتبنَّ

لوك العدواني على أنه سلوك يهدف  -1 يندرج هذا التعريف ضمن فئة التعريفات التي تتعامل مع السُّ

لوك إلى إلحاق  األذى باآلخر بشكل مقصود؛ ولكنه يختلف عن هذه الفئة من التعريفات في أنه لم يغفل السُّ

لوك العدواني االستجابي. ا على عدوان آخر، كما في حالة السُّ  العدواني الذي يحدث ردًّ

لوك العدوان -0 لوك العدواني؛ فهو يضمُّ السُّ ي يجمع هذا التعريف المظاهر واألشكال املختلفة للسُّ

فظي 
َّ
لوك العدواني الل ه نحو اآلخرين، والسُّ ات والموجَّ

َّ
ه نحو الذ لوك العدواني الموجَّ الفردي والجمعي، والسُّ
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لوك  لوك العدواني المباشر وغير المباشر، والسُّ لبي، والسُّ لوك العدواني اإليجابي والسَّ والبدني، والسُّ

لوك العدوان ش ي واالستجابي، والسُّ ش ي، الذي يهدف الفرد من خالله إلى الحصول على العدواني التحرُّ ي التحرُّ

نة. ِّ
 مكاسب معي 

لوك العدواني وكثير من المفاهيم المرتبطة به، مثل  -2  واضًحا بين السُّ
ً

يفصل هذا التعريف فصال

لوك العدواني في بعض التعريفات )نرمين عبد الوهاب، سحر  مفهوم العنف الذي يتداخل مع مفهوم السُّ

 .(0210حسن، 

 اهلرمونات والسلوك العدواني: 

أشارت بعض الدالئل إلى أثر بعض الهرمونات في السلوك العدواني ومنها تحديدا هرمون التستستيرون 

)هرمون الذكورة( فالحقن بالتستستيرون يؤدي لزيادة السلوك العدواني لدي الحيوانات وتوجد كذلك نتائج 

إلى أن مستويات التستستيرون التي تفرز طبيعيا اعلى بصوره  مماثله لدى األنسان حيث توصل دابس وزمالؤه

جوهريه لدي السجناء الذين ارتكبوا جرائم عنف من السجناء األخرين الذين ارتكبوا جرائم غير عنيفة 

(. وعلى الرغم من أن بعض الدراسات الحظت ارتفاع مستويات 0221، عبد اللطيف محمد ،معتز السيد)

الشباب الصغار الذين ارتكبوا أفعال مضاد للمجتمع أال أن دراسات أخرى لم تجد  هرمون التستستيرون في

 مثل هذه 

 (.0222ابو شعيشع، السيد النتيجة في أفراد مشابهين من األطفال والشباب )

 

 

لوك  رة للعالقة بين هرمون التستستيرون والسُّ ِّ
ة المفس  وهناك مجموعة من النماذج النظريَّ

 ا على النحو التالي: العدواني يمكن عرضه

لوك العدواني -1 ة الوسيطة بين هرمون التستستيرون والسُّ  : نموذج األليات العصبيَّ

لوك العدواني إلى قسمين األول: يهتمُّ بالدور الذي تؤديه  ت بتفسير السُّ تنقسم البحوث التي اهتمَّ

لوك العدواني، والثاني: فيهتمُّ بالطريقة وال لوك الهرمونات في إحداث السُّ ر بها الدماغ على السُّ ِّ
 
ة التي يؤث كيفيَّ

ر  لوك العدواني والجمع بينهما لتقديم تصوُّ العدواني، ويعتمد النموذج على هذين المنحيين في دراسة السُّ

لوك العدواني لدى البشر؛  ط العالقة بين هرمون التستستيرون والسُّ ة التي تتوسَّ ح األنظمة العصبيَّ ِّ
يوض 

نموذج في تفسير العالقة بين هرمون التستستيرون والعدوان على الدور الذي تؤديه حيث يعتمد هذا ال

ر على العدوان من خالل  ِّ
 
ة في إحداث هذه العالقة؛ حيث يقترح أن هرمون التستستيرون يؤث األليات العصبيَّ

حاء الجبهي المحجري  ِّ
 
ات؛(1)الل

َّ
ِّ مسئولة بشكل أساس ي عن تنظيم الذ

حيث أشارت  ، وهي منطقة في املخ 

                                                           

(1) Orbit Frontal Cortex 
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لوك العدواني هو هرمون التستستيرون الذي يزيد من  جريت في هذا السياق إلى أن سبب السُّ
ُ
راسات التي أ ِّ

الد 

ات 
َّ
ة بتنظيم الذ ة الخاصَّ وائر العصبيَّ ة بسبب نقص نشاط مجموعة الدَّ ات العدوانيَّ لوكيَّ زعة الرتكاب السُّ

َّ
الن

م في االندفاعات )
ُّ
 (.Mehta & Beer,2009والتحك

 : يشتمل على يمكن توضحيهما على النحو التالي:(1)النموذج الحيوي االجتماعي -2

لوك العداوني؛  -أ ة لهرمون التستستيرون على السُّ المنحى األساس ي: يقوم على وصف التأثيرات السببيَّ

بات 
ُّ
ل تقل ِّ

 
كور تمث

ُّ
قصيرة المدى حيث ُيشير إلى أن معظم قياسات مستوى هرمون التستستيرون لدى الذ

كور 
ُّ
ح أصحاب هذا المنحى أن الذ ِّ

ًدا من ذي قبل، ويوض  ز له والذي يكون محدَّ ِّ
حول مستواه األساس ي الممي 

نة من حياتهم يميلون ألن يكونوا  ِّ
الذين لديهم ارتفاع نسبي  في مستوى هرمون التستستيرون في فترة معي 

ا، وهؤالء مرتفعو مرتفعين في الهرمون ذاته في معظم أوقات حياتهم، وه ًدا جينيًّ سق مع كونه هرموًنا محدَّ
َّ
ذا يت

ة. ات العدوانيَّ لوكيَّ  هرمون التستستيرون يميلون نحو السيطرة على اآلخرين واقتراف السُّ

ة بين مستوى هرمون (0)المنحى التبادلي الدينامي -ب : يفترض هذا المنحى أن هناك عالقة تفاعليَّ

راسات إلى أن هرمون  ِّ
شير نتائج بعض الد 

ُ
التستستيرون وحالة المنافسة التي يكون عليها الفرد؛ حيث ت

الق،
َّ
ة والط واجيَّ واج، ويزداد في فترة االختالالت الزَّ ويمكن  التستستيرون يقلُّ في فترة االرتباط العاطفي والزَّ

مة للفرد، وأكثر  ِّ
ة آمنة ومدع  تفسير هذه النتيجة على النحو التالي، ويعدُّ االرتباط العاطفي والزيجات الطبيعيَّ

ة التي  سعادة ورضا عن الحياة مقارنة بحياة األشخاص غير المرتبطين؛ حيث يفتقدون للمساندة االجتماعيَّ

 تت
 
مها شريك الحياة، وقد يتعرَّضون لمواقف ِّ

ب منهم أن يسلكوا بشكل دفاعي أكثر من غيرهم، وهذه يقد 
َّ
طل

المواقف التي يرتفع فيها مستوى هرمون التستستيرون وفًقا للنموذج التبادلي، ووفًقا له فإن تدعيم شريك 

الحياة ُيبعد الفرد عن سياق التنافس؛ لذا ينخفض مستوى هرمون التستستيرون في فترة االرتباط العاطفي 

واج، أ ة، ومواقف والزَّ ة، ومواجهات، واختالالت زواجيَّ الق وما يسبقها من مناقشات حادَّ
َّ
ما في فترة الط

ة، هذه المواقف ترتبط بارتفاع مستوى هرمون التستستيرون كسبب ونتيجة في آن واحد   & Mazurتنافسيَّ

Booth,1998).) 

 ثالثا: التوافق الزواجي:

ة التي أصبحت  رات االجتماعيَّ ا جاء مع ظهور التغيُّ واجي اتجاًها عالميًّ ُيعدُّ االهتمام بدراسة التوافق الزَّ

واجي التي  وجين؛ الحتواء مشكالت سوء التوافق الزَّ نه من سمات الزَّ ة، وما تتضمَّ ز على الجوانب النفسيَّ ِّ
 
رك

ُ
ت

ة دراسة موضوع بدأت تظهر في املجتمعات المعاصرة التي أخذت بأسب ضح أهميَّ اب التنمية والتحديث، وتتَّ

لبي على املجتمع من خالل  ي إلى التأثير السَّ ِّ
واجي مع كثرة انتشاره، فإن ذلك االنتشار سيؤد  سوء التوافق الزَّ

د استقرا ِّ
ا ينتج عنه كثير من المشكالت وُيهد  نه من أطفال ومراهقين، ممَّ ر عدم استقرار األسرة فيه بما تتضمَّ

رات 0222املجتمع ) سناء محمد،  ة يمكن أن تخلق كثير من التوتُّ راعات في الحياة الزوجيَّ ِّ
زاعات والص  ِّ

 
(. فالن

                                                           

(1) Biosocial model 

(2) Dynamic reciprocal model 
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ي إلى اضطرابات  ِّ
بين الزوجين، والتي قد تمتدُّ أيًضا لتشمل جميع أفراد األسرة، وعلى المدى البعيد تؤد 

ة لجميع األفراد  ة وجسديَّ  (.Joshi & Thingujam, 2009)نفسيَّ

 حالة وجدانيَّ " :بأنه واجيالزَّ  للتوافق اتعريًف  (1222) هالل عبد ومحمد شوقي طريف موقدَّ 
ُ
 إلى شيرة ت

 التعبير :منها ،ةعدَّ  جوانب في وجينالزَّ  المتبادلة بين محصلة للتفاعالت ويعتبر ،ةوجيَّ العالقة الزَّ  لتقبُّ  مدى

ِّ ه، واحترام ،اآلخر ة للطرفالوجدانيَّ  المشاعر عن
 
 ه،العالقة مع استمرار على الحرص بداءإو يه، قة فوالث

 ،ةالميزانيَّ  نفاقإ هوجأو  طفالتنشئة األ  ساليبأ على واالتفاق فكارواأل  والعادات القيم في همع هوالتشاب

  ضافة إلىإ
ُّ
 (.0210ة" )سمية محمد،العالق في الجنس ي شباعباإل  عور الش

واجي أو في خلق  وج والزوجة، سواء في تدعيم التوافق الزَّ ٍ من الزَّ
ة كل  ة بشخصيَّ ر العالقة الزوجيَّ

َّ
وتتأث

ر بدرجة اختالفهما االنفعالي أمام المواقف واألحداث 
َّ
د العالقة، كما تتأث ِّ

ر الذي ُيهد  راع والتوتُّ ِّ
نوع من الص 

ة  التي تمرُّ عليهما، وبدرجة اإلحساس بالقلق وعدم بات الجديدة للحياة الزوجيَّ
َّ
ف مع المتطل ة للتكيُّ القابليَّ

وجين 0220)داليا مؤمن، ع كال الزَّ ة فإن تمتُّ ة النفسيَّ واج من عوامل تنمية الصحَّ (. وإذا كان التوافق في الزَّ

واج و  واجي؛ فالتأثير متبادل بين التوافق في الزَّ ة من عوامل توافقهما الزَّ ة النفسيَّ ة، بالصحَّ ة النفسيَّ الصحَّ

ة شرط أساس ي  لقيام األسرة الصالحة )سمية  ة النفسيَّ ع الزوجين بالصحَّ فق خبراء األسرة على أن تمتُّ ويتَّ

ن النضج االنفعالي من 0210محمد، واجي، ويتكوَّ ا بالتوافق الزَّ  يرتبط إيجابيًّ
ً

ضج االنفعالي مثال (؛ فنجد أن النُّ

ها:  ة، أهمُّ
َّ
نات مستقل ِّ

القدرة على التعامل مع ضغوط الحياة، والقدرة على التعامل مع الغضب، مكو 

ات، 
َّ
ة، وعدم التمركز حول الذ ات، والنضج العقلي والمسئوليَّ

َّ
لطة، وضبط الذ ة مع السُّ والعالقات الصحيَّ

 (.(Buss,2016وعدم التمركز املجتمعي، والتواصل االجتماعي، والتوازن االجتماعي  

 

 قة: الدراسات الساب

راسات السابقة إلو  ِّ
 :ىيمكن تقسيم الد 

 أوال: دراسات تناولت العالقة بين هرمون التستستيرون والسُّلوك العدواني.
لوك  Yi-Zhen,(2009)هدفت دراسة يي ـ زن  الستكشاف العالقة بين هرمون التستستيرون والسُّ

نة من المراهقين من طالب المدارس، وكان عددهم) ِّ
( طالًبا، تمَّ تقسيمهم إلى مجموعتين: 02العدواني لدى عي 

نت من) لوك العدواني، واملجموعة 02املجموعة األولى تكوَّ ( طالًبا حصلوا على درجة مرتفعة على مقياس السُّ

نت من ) الثانية دت نتائج 02تكوَّ
َّ
لوك العدواني، وأك ( طالًبا حصلوا على درجة منخفضة على مقياس السُّ

لوك العدواني. ة بين مستوى هرمون التستستيرون والسُّ ة طرديَّ راسة على وجود عالقة ارتباطيَّ ِّ
 الد 

 ,Chichinadze شيشنادز، ودومينادز، ماتيتاشفيل، وشيشنادز، والزاراشفيل من كل   كما قام

domianidze, matitaishvili, chichinadze, & lazarashvili (2010) الكشف  لىإ هدفت ةبدراس

لوك وبين مالدَّ  في التستستيرون هرمون  مستوى  بين ةالعالق عن  ولىاأل  نتتكوَّ  مجموعتينلدى  العدواني السُّ



 مستوى هرمون التستستيرون في الدم وعالقته بالسلوك العدواني وأثر ذلك في التوافق الزواجي 
 

 ةاملجموعت نوتكوَّ  ة،سن 2115وكان متوسط أعمارهم  ،القتلمثل  ةخطير  جرائم قد ارتكبوا اسجينً  (02) من

 لتوتوصَّ  ؛0,20رقة، وكان متوسط أعمارهم كالسَّ أقلَّ خطورة  جرائم ارتكبواقد  اسجينً  (02) من ةالثاني

راسة نتائج ِّ
 ةمقارن مرتكبي الجرائم األكثر خطورة جناءالسُّ  عندمرتفع  يرونستالتست هرمون مستوى  نأ لىإ الد 

 مرتكبي الجرائم األقلَّ خطورة. جناءبالسُّ 

(  Platje, Popma,) &Vermeiren 2015 جي، وبوبما، وفيرمرينتوتجدر اإلشارة إلى أن دراسة بال

دت على 
َّ
لوك يرونستالتست هرمون  بين ةالعالققد أك نت العدواني والسُّ نة؛ حيث تكوَّ ِّ

راسة من عي  ِّ
( 022) الد 

كور  من
ُّ
 نتائجأوضحت و سنة،  02: 12أنثى(، وتراوحت أعمارهم بين 110)ذكر(،  102بواقع ) ناثواإل  الذ

ة  راسة أن هناك عالقة طرديَّ ِّ
م  يرونستالتست هرمون مستوى  بينالد  لوكفي الدَّ ؛ حيث إن زيادة العدواني والسُّ

م  ونتستيرالتس هرمون  مستوى  لوك فيزيادة  هيصاحبفي الدَّ أنه ال ، كما أوضحت النتائج ـ أيًضا ـ العدواني السُّ

لوك  كور واإلناث في شكل العالقة بين مستوى هرمون التستستيرون والسُّ
ُّ
توجد فروق ذات داللة بين الذ

 العدواني.

راسات من الرغم وعلى ِّ
 في التستستيرون هرمون  مستوى  بين ةعالق وجود لىإ شارتأ التي ةالسابق الد 

لوك مالدَّ  مستوى  بين ةالعالق فحص ىإل هدفالتي ت ternr (1994)تيرنر ة دراس نأ إال ،العدواني والسُّ

م  التستستيرونهرمون  لوك و في الدَّ  ولىأل ا ةاملجموع راعمأ تبلغ المراهقين من ةمجموع لدى يالعدوانالسُّ

وتمَّ قياس مستوى هرمون التستستيرون من خالل  ة،سن 15و 12 ةالثاني ةاملجموعوأعمار  ة،سن 12و10

م، قد  ةأنه يوجد عالقة  لىإت لتوصَّ تحليل الدَّ ة ارتباطيَّ م  رونيالتستست هرمون  مستوى  بين طرديَّ في الدَّ

لوك و  ضح أنه ال يوجد  حين في ،ولىاأل  ةاملجموع لدى يالعدوانالسُّ ِّ  هذين بين ارتباطاتَّ
 فرادأ لدى رينالمتغي 

 (.Archer, Graham, Davies,2005) ةالثاني ةاملجموع

إلى  QConnor, Archer, Hair, & Wu (2002) ووي ،وهاير ،وارتشر ،أوكونور  وهدفت دراسة

لوك  من كل على خارجيال يرونستالتست هرمون  تناول  ثيرأت فحص ة ةوالحال يالعدوانالسُّ نة  لدى المزاجيَّ ِّ
عي 

  ولىاأل  :مجموعتين على اعشوائيًّ  توزيعهم تمَّ  ا،ذكرً  (22) من ةنمكوَّ 
ُ
ِّ ق
 هرمون  من جرام/ نانومل 022 لها مد 

ل جرعة أ يرونستالتست   ةالثانياملجموعة و  ،سابيعأ ة ثمانلمدَّ و  اسبوعيًّ بمعدَّ
ُ
ِّ ق
 كلوريد من ملجرام 022 لها مد 

لوك تقييم تمَّ  وقد ،سابيعأ ثمانة لمدَّ ـ أيًضا ـ  الصوديوم ة ةوالحال العدواني السُّ  في املجموعتين لدى المزاجيَّ

راسة ةبداي ِّ
راسة ةنهاي في، وتقيمهم أيًضا سابيعأ ةربعأ مرور وبعد ،الد  ِّ

 وجود عدم، وأوضحت النتائج الد 

لوك  في راتتغيُّ  ة ةالحالفي  وأ دوانيالعمستوى السُّ راسة مجموعتي لدى المزاجيَّ ِّ
ال يوجد  هنأ يعني، وهذا الد 

لوك على التستستيرون هرمون ل ثيرأت ة. العدواني السُّ  أو الحالة المزاجيَّ

 ,Coccaro وجيراكيوتي ،وكاسكو ،ومينار ،وبيريسفورد ،كوكار من كل   ى جر وفي السياق نفسه أ

Beresford, Minar, Kaskow, & Geracioti (2007) هرمون  بين ةالعالق ستكشافة ال دراس 

ٍ  رونيالتستست
لوك  من وكل  نة واالندفاعيَّ  يالعدوانالسُّ ِّ

نت العي   من تاريخ لديهما ذكرً  (21) منة؛ حيث تكوَّ

ة،   ةالشخصي وأ ة،السيكوباتيَّ  ةالشخصي وأ ة،الحديَّ  ةالشخصيَّ  اضطرابات :مثلاضطرابات الشخصيَّ

اء لكنهمة؛ و الهستيريَّ  ةالشخصي وأ ة،الوسواسيَّ  ِّ  مواد يأ يتعاطون  وال اجسميًّ  أصحَّ
 أالتة، وتمَّ ر مخد 

ُّ
 من دك
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ِّ  المواد لفحص بول ال تحليل طريق عن ذلك
راسة إلت وتوصَّ ة، ر املخد  ِّ

ة  لىالد 
َّ
ة دال أنه ال يوجد عالقة ارتباطيَّ

ٍ  رونيالتستست هرمون  مستوى  بين
لوك  من وكل   ة.واالندفاعيَّ  يالعدوانالسُّ

 دراسات تناولت العالقة بين متغيِّرات الدِّراسة والتوافق الزَّواجي. ثانًيا: 
ٍ من جولي، وشوماخر، وكينيث 

شير دراسة كل 
ُ
إلى  Julie, Schumacher, & Kenneth  (2005)ت

ِّ األ على منهم واحد زواجاأل  من 02: 12من يقرب ما هنأ
ا يمارس قل 

ً
 ضحيتَّ ، أيًضا خراآل  هتجا اعدوانيًّ  سلوك

 خاصَّ  زواجاأل  بين العنف انتشار
ً
ِّ ة

ا جينالمتزو 
ً
راسة وفي ،اسنًّ  صغرواأل  حديث ِّ

ت طوليَّ ال هذه الد  ة التي استمرَّ

نةفيها  نتتكوَّ ، والتي سنوات ثالث ِّ
راسة عي  ِّ

ِّ  زواجاأل  من (520) من الد 
ا جينالمتزو 

ً
 زواجهم على مرَّ  حيث ؛حديث

نة متوسطوكان  ،عام ِّ
نة و  ،جامعي تعليمي مستوى الو  ،2,00 أعمار العي  ِّ

 وظائف في يعملون جميع أفراد العي 

راسة دواتة، أما عن أمختلف ِّ
ة ،العمر سؤال عنل ةوليَّ األ  البيانات استمارة على ملتتشفقد ا الد   ،والجنسيَّ

 مقياس علىاألدوات ـ أيًضا ـ  ملتتشا كما ة.والوظيف ،طفالاأل  وعدد ،واجالزَّ  ةومدَّ ، التعليمي والمستوى 

لوك ومقياس locke & Wallace, .1959 ووالس ،لوك عدادإ MATواجيالزَّ  التوافق  البدنيالعدوان  السُّ

لوك  ومقياس ة،الحيا لشريك فظي يالعدوانالسُّ
َّ
 المرات عدد عن شريك كل هاؤ يمل ةذاتيَّ  اريرتق وهناك ،الل

  البدني العدوان شكالأ من شكلأي  وأ اتسلوكيَّ  وأ فاتبتصرُّ  هحيات شريك فيها يقوم التي
َّ
يه، عل فظيوالل

اتيَّ  هذه التقارير ةكتاب يتمُّ و 
َّ
 ثمَّ  ،واجالزَّ  من ول األ  العام بعد األول  التقرير ةكتاب تمَّ  حيث سنوي؛ بشكل ةالذ

 مرَّ  التقرير ةكتاب
ً
 تلك تجميع مَّ يت نأ بعد .الزواج من الثالث العام في ثمَّ  ،واجالزَّ  من الثاني العام بعد خرى أ ة

 وأشارت النتائج إلى:  ،البيانات لتلك المسار تحليليتمُّ  والبيانات المعلومات

فظي العدوان نأ -1
َّ
ِّ  من الشريكين لدى الل

 
ؤ يمكنها التي ةالقويَّ  راتالمؤش  .واجيالزَّ  بالتوافق التنبُّ

فظي العدوان ثيرأت نأ -2
َّ
 في العدوان نأ ضحاتَّ  حيث ؛واجالزَّ  من ولىاأل  ةالسن في يكون  ما كثرأ كان الل

 .واجالزَّ  سنين بباقي ةمقارن واجيالزَّ  التوافق على ةهميَّ األ  بالغ ثرأ هل يكون  واجالزَّ  ةبداي

  اتسلوكيَّ  ةبممارس زوجينال حدأ قيامأن  -3
َّ
فظي بالعدوان سمتت

َّ
  الل

ُ
ِّ ت

 تلك ظهور  من لعج 

لوكيَّ  ه إليه؛ أ خراآل  الشريك على اتالسُّ ِّ فعل على العدوان الموجَّ
فظي العدوان نإ يكرد 

َّ
 وجينالزَّ  حدأ عند الل

 ِّ
 
ؤ على قوي  رمؤش فظي العدوان سيمارس خراآل  الشريك نأب التنبُّ

َّ
 .الل

واج  ولىاأل  ةالسن في البدني للعدوان وجالزَّ  ةممارسأيًضا  -4 ِّ من الزَّ
 
ؤ على قوي  رمؤش  بالعدوان التنبُّ

ٍ  لىإ ةوجالزَّ  عدوان يكون  قد ةهذه الحال مثل في هنأل  ا؛صحيًح  ليس والعكس ة،الزوج عند البدني
 كبير حد 

 .النفس عن كدفاع

وجال لدى البدني العدوانأيًضا   -5 ؤ هيمكن زَّ فظي بالعدوان التنبُّ
َّ
فظي والعدوان ،وجاتالزَّ  لدى الل

َّ
 الل

ؤ يستطيع قد وجاتالزَّ  لدى فظي العدوان ولكن ؛زواجاأل  لدى البدني بالعدوان التنبُّ
َّ
يكن لديه  لم زواجلل  الل

ة ؤيَّ  التوافق بسوء ةؤيَّ التنبُّ  ةالقدر  هلدي البدني العدوان؛ ولكن وجاتالزَّ  لدى البدني بالعدوان القدرة التنبُّ



 مستوى هرمون التستستيرون في الدم وعالقته بالسلوك العدواني وأثر ذلك في التوافق الزواجي 
 

 .واجيالزَّ 

 التوافق بسوء اوعالقته واجيالزَّ  العنف شكال)أ ول ح (0216) الشيخ حاجوقامت دراسة سمية 

فةالمع ةالزوج لدى واجيالزَّ   العنف شكالأ بين ةالعالقت إلى الكشف عن هدفحيث  (؛الجزائري  املجتمع في نَّ

متو  واجيالزَّ  التوافق 0222 بوقطاية مقياس مااستخدتمَّ  ذلك ولتحقيق ؛واجيالزَّ  التوافق وسوء ِّ
 ةقائم ُصم 

راسة تساؤالتوصيغت  ،واجيالزَّ  العنف شكالأ لرصد ِّ
 كثرألا يواجالزَّ  العنف شكل ما" :التالي النحو على الد 

ِّ  مفردات بين اانتشارً 
راسةنة عي  ِّ

نة مفردات بين يواجالزَّ العنف  شكالأ مستوى  ما"و  ة"؟الحالي الد  ِّ
 عي 

راسة ِّ
ة ةعالق توجد هل"؟ "و الد    ارتباطيَّ

َّ
 ةالزوج لدى واجيالزَّ  التوافق وسوء يواجالزَّ  العنف شكالأ بين ةدال

نة مفردات بين اانتشارً  كثرأ الجنس ي العنف نعن: أ نتائجال وأسفرت ؟"،فةالمعنَّ  ِّ
راسة عي  ِّ

 هناك نأو  ،الد 

ة ةعالق ة  ارتباطيَّ ة طرديَّ
َّ
 .واجيالزَّ  التوافق وسوء واجيالزَّ  العنف شكالأ بيندال

 فروض الدراسة: 

  يمكن أن يسهم مستوي هرمون التستستيرون في الدم والسلوك العدواني في التنبؤ بمستوي التوافق

 الزواجي.

 -املنهج واإلجراءات: 

 أوال: منهج الدراسة: 

بين استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي االرتباطي؛ وذلك لتحقق من وجود عالقة ارتباطية 

 في الدم والسلوك العدواني.  نمستوي هرمون التستستيرو

 ثانًيا: عيِّنة الدِّراسة:
نات يمكن توضيحها على النحو التالي:  ِّ

راسة الحالية ثالث عي  ِّ
نت الد   تضمَّ

نت من  -1 ة: تكوَّ راسة االستطالعيَّ ِّ
نة الد  ِّ

 ( زوج12)عي 
ً
( 02: 02تراوحت أعمارهم من )و  ،( زوجة12و) ا

( أطفال، وُعرِّض 2:1)من ولديهم  ،)جامعي( مستواهم التعليميو سنوات، ( 12:2واج من )ة الزَّ سنة، ومدَّ 

لوكيَّ مفتوح  ينصُّ على:  سؤال  عليهم   ات العدوانيَّ في رأيك ما أكثر السُّ
َّ
ِّ ة الش

جين؟ من فضلك ائعة بين المتزو 

. وقد استفادت الباحثة كثيًرا من استجابات أفراد ةشرح رأيك بالتفصيل مع ذكر أمثلة أو مواقف حياتيَّ ا

ة في  نة االستطالعيَّ ِّ
ِّجين ة لمقياسإعداد الصورة المبدئيَّ العي 

لوك العدواني للمتزو   ه. وفي صياغة بنود ،السُّ

نت من ) -0 ة للدوات: تكوَّ ة القياسيَّ ق من الكفاءة النفسيَّ نة التحقُّ ِّ
 و)15عي 

ً
( زوجة، 15( زوجا

( سنة، 53,2( سنة، وانحراف معياري )26,22( سنة، بمتوسط حسابي )02: 02رهم من )وتراوحت أعما

راسة. ِّ
ة ألدوات الد  ة القياسيَّ نة في حساب كفاءة الخصائص النفسيَّ ِّ

مت تلك العي   واسُتخدِّ

نت من  -2 ة: تكوَّ راسة األساسيَّ ِّ
نة الد  ِّ

ِّ 02)عي 
ا من األزواج، وتراوح المدى العمري ألفراد العي  نة من ( ثنائيًّ

نة على )25,2( سنة وانحراف معياري )02,20( سنة، بمتوسط حسابي )02: 02) ِّ
( 12( سنة، واشتملت العي 
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ات من األزواج من المسلمين، و) ي التكافؤ فيما بين أفراد 12ثنائيَّ ات من األزواج المسيحيين. وُروعِّ ( ثنائيَّ

ألسرة( والمستوى التعليمي والمنهي، ويمكن العينة في المستوى االجتماعي واالقتصادي )من خالل دخل ا

 للمستوى التعليمي، ودخل األسرة والمهنة من خالل الجدول التالي:
ً
نة تبعا ِّ

 توضيح توزيع أفراد العي 

 (. توزيع أفراد العيِّنة تبعًا للمستوى التعليمي، ودخل األسرة، واملهنة.1جدول. )

رات  ِّ
المتغي 

ة افيَّ  الديمغر

 المهنة دخل األسرة المستوى التعليمي

 جامعي
دراسات 

 ُعليا

: 1111من 

0111 

: 0111من 

0111 

موظف 

 إداري 
ِّس

 مدر 
أعمال 

ة  حرَّ

  22 العدد
ً
  25 أفراد 0 أفراد 2 فردا

ً
  10 فردا

ً
  02 فردا

ً
 أفراد 2 فردا

 %2,6 %2,50 %22 %22 %12 %2,10 %2,36 النسبة

روط ال ُبدَّ من توافرها في 
ُّ
نة يمكن عرضها على النحو التالي:وهناك مجموعة من الش ِّ

 أفراد العي 

وجات.  02سنة، وال يزيد عن  02العمر: ال يقلَّ العمر عن  -1  سنة للزواج والزَّ

واج: ال تقلَّ عن  -0 ة الزَّ  سنوات زواج. 12سنوات وال تزيد عن  2ُمدَّ

2-  ِّ
واج: للزوجات من سن  ِّ  02: 02السنُّ عند الزَّ

 ة.سن 22: 02سنة، وللزواج من سن 

 واحًدا. -0
ً

ِّ طفال
 عدد األطفال: أن يكون لديهم على األقل 

عدم أو اإلصابة بمرض البروستاتا بالنسبة للزواج، و  ،ة المزمنةعدم اإلصابة باألمراض الجسميَّ  -2

وجات حموجود أورام بالرَّ   . بالنسبة للزَّ

ةة األمراض النفسيَّ االضطرابات و صابة بوجود تاريخ سابق لإل عدم  -5  . أو العصبيَّ

6-  ِّ
 التدخين، و رات و عدم تعاطي املخد 

ُ
ة عقاقير وتناول أيَّ والمنشطات الجنسية،  ،اترب الكحوليَّ ش

ة أشهر سابقة على التطبيق. ة، وعدم استخدام موانع حملنفسيَّ  ة ستَّ  لمدَّ

3-  ِّ
وال تقوم  ،التطبيقفترة عدم وجود حمل أثناء ، و سنة 10البلوغ عند  بالنسبة لإلناث؛ تحديد سن 

نة الدَّ مع  ،ةضاعة الطبيعيَّ ة الرَّ بعمليَّ  ِّ
م وإجراء تطبيق االختبارات في توقيت الدورة مراعاة عدم سحب عي 

 .وفترة التبويض ةالشهريَّ 

نة الدَّ  تمَّ  -2 ِّ
نة (1)مساءً م توحيد ميعاد سحب عي  ِّ

بدأت في  ةوخالل فترة زمنيَّ  ،بالنسبة لجميع أفراد العي 

  نظًراربيع حتى آخره؛ فصل البداية 
ُّ
ةرات الر مستوى الهرمونات بالتغيُّ لتأث  .ُمناخيَّ

ة، والتي  نة من خالل مقابلة البيانات األوليَّ ِّ
روط في أفراد العي 

ُّ
دت الباحثة من توافر هذه الش

َّ
وقد تأك

                                                           

نة الدَّ  تمَّ  (1) ِّ
نة بأشغالهم صباًح نظرً  ؛م مساءً توحيد ميعاد سحب عي  ِّ

، وعدم موافقتهم على إجراء اا الرتباط جميع أفراد العي 

 المقابلة صباًحا.
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ل في: العمر، المستوى التعليمي، السن  عند الزواج، مدة الزواج حتى اآلن، 
َّ
شملت مجموعة من األسئلة تتمث

ة؟ هل عدد األ  طفال، هل تعاني من أي أمراض مزمنة؟ وما هي؟ هل سبق أن عانيت  من أي اضطرابات نفسيَّ

ن؟ ِّ
 
رات؟ وما نوعها؟، هل أنت مدخ ِّ

 تتعاطى املخد 

ة اآلن؟ هل  ِّين  بفترة الدورة الشهريَّ
ِّ البلوغ؟ هل تمر 

ل في: تحديد سن 
َّ
ة بالزوجة، تتمث وهناك أسئلة خاصَّ

صبتي بأورام في الرحم؟ وما نوعها؟ هل تستخدمين اآلن أحد موانع الحمل؟ وما نوعها؟ هل أنتِّ حامل اآلن؟ 
ُ
أ

ة اآلن؟  ضاعة الطبيعيَّ ة الرَّ  هل تقومين بعمليَّ

 أداوت الدِّراسة: ثالًثا:

 (.9102مقياس السُّلوك العدواني للمتزوِّجين: إعداد الباحثة ) -أ
لوك العدواني. على االطالع -1  بعض مقاييس السُّ

ِّ ة المقاييس صُ ضح أن معظم أو غالبيَّ اتَّ  ؛العلمي السابقاإلنتاج بعد االطالع على 
نة األطفال م  ِّ

مت لعي 

 
َّ
ِّ باب: مثل مقياس والمراهقين والش

 
لوك العدواني لمرحلة المراهقة المبك رة إعداد الطاهرة المغربي عام السُّ

0222 
َّ
لوك العدواني والعدائي للمراهقين والش ، 0222عام باظه باب إعداد آمال عبد السميع م، ومقياس السُّ

 
َّ
لوك العدواني للش الباحثة  رأتلذلك  .0212عام  محمدسمير  ةباب )طالب الجامعة( إعداد هبومقياس السُّ

راسةأنه من الضروري إعداد مقياس للسُّ  ِّ
نة الد  ِّ

 .لوك العدواني تتناسب بنوده مع طبيعة عي 

راسة االستطالعيَّ  -2 ِّ
 :ةالد 

لوكيَّ مفتوح: سؤال  على تحتوي  صحيفةقامت الباحثة بإعداد  ة ات العدوانيَّ )في رأيك ما أكثر السُّ

 
َّ
ِّ الش

توزيع هذه  وتمَّ  ة(.بالتفصيل مع ذكر أمثلة أو مواقف حياتيَّ شرح رأيك اجين؟ من فضلك ائعة بين المتزو 

نة االستطالعيَّ  علىاالستمارة  ِّ
راسة االستطالعيَّ  توقد استفاد ،ةالعي  ِّ

ة كثيًرا في إعداد الصورة الباحثة من الد 

 ة للمقياس، وفي صياغة البنود.المبدئيَّ 

 تمَّ و : ة للمقياسالصورة المبدئيَّ  -3
ُ
 ت التالية: طواذلك من خالل الخ

لوك التعريف اإلجرائي للسُّ  على تحديد أربعة أبعاد للمقياس بناءً  تحديد أبعاد المقياس: حيث تمَّ  -أ

راسة االستطالعيَّ ما توصَّ  وعلىالعدواني،  ِّ
 اة، وما لت إليه الباحثة من نتائج من خالل الد 

َّ
لعت عليه من ط

 ِّ
راسةبحوث ودراسات سابقة وثيقة الص  ِّ

  :هذه األبعاد هيكانت و  ،لة بموضوع الد 
َّ
العدوان ، و فظي)العدوان الل

 الغضب(.ة، وُبعد العدائيَّ بدني، وُبعد ال

حيث منهم بندان معكوسان؛  بنًدا؛ 23ة من ن المقياس في صورته المبدئيَّ فقرات: تكوَّ الصياغة  -ب

 شتمل البُ ا
َّ
عد ، وبُ ابنًد  (15) على ةدائيَّ عد الع، وبُ ابنًد  (10) على عد البدني، والبُ ابنًد  (10على )فظي عد الل

ي فيها أن تكون صياغة ، ابنًد  (15) على الغضب   الفقراتُروعِّ
 
  ،همواضحة وسهلة الف

ُ
ِّ وت

عد الذي ر عن البُ عب 

 ، ويعرض الجدول التالي توزيع البنود في األبعاد املختلفة للمقياس:تقيسه
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 (. توزيع بنود مقياس السُّلوك العدواني للمتزوِّجني2جدول. )

 البنود عدالبُ 

 البُ 
َّ
 02-43-33-34-31-20-22-20-21-10-10-11-4-2 فظيعد الل

 00-04-49-43-41-33-23-12-14-9-3-2 عد البدنيالبُ 

 02-01-40-42-40-41-30-32-30-32-23-11-0-0-3-1 عد الغضببُ 

 03-00-03-01-44-42-39-31-29-24-22-21-19-13-13-12 ةعد العدائيَّ بُ 

ِّ  ىعل العرض-ج
 
ًمامين: املحك ِّ

 
نة من اثني عشر محك من أساتذة  تمَّ عرض المقياس على لجنة مكوَّ

مت بعض  ِّ
د 
ُ
ة، وق غويَّ

ُّ
ب منهم الحكم على مدى مالءمة البنود، وضوحها وسالمتها الل لِّ

ُ
ص؛ حيث ط التخصُّ

تخدمت الدراسة المقترحات منهم، وتعديل بعض المصطلحات التي قامت الباحثة بالنظر إليها وإجرائها، واس

 معادلة كوبر في حساب نسب االتفاق، وتنص المعادلة على:

 نسبة االتفاق لكل بند = عدد مرات االتفاق على كل بند

ــــــــــــــ                                                     ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ      ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ  122  ×     ــــ

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق                                    

مين على بنود المقياس تراوحت من ) ِّ
 
سب اتفاق املحك (؛ لذا لم يتمَّ %122: %2,32وأتضح أن نِّ

ل في: تغير كلمة )أضرب( في استبعاد أي بند، ولكن قمنا 
َّ
مين، وتتمث ِّ

 
بتعديل بعض البنود تبًعا لتعديالت املحك

ة؛ حتى تكون  ة إلى الجمل الفعليَّ ا(، وتغير شكل بعض البنود من الُجمل اإلسميَّ بعض البنود إلى )اعتدي بدنيًّ

 أكثر وضوًحا ومالءمة.

ة للمقياس:  -4 ة القياسيَّ  الكفاءة النفسيَّ

 ياس )صدق المضمون( :أوًلا: صدق المق

هناك مصادر مختلفة لمقارنة مضمون االختبار بتعريفات املجال وعناصره، ومنها ما تمَّ استخدامه في 

ق من صدق المقياس تمَّ عرُضه  ة: وللتحقُّ صون في الجامعات واألقسام العلميَّ راسة وهم المتخصُّ ِّ
هذه الد 

ًما من المتخ ِّ
 
نة من اثني عشر محك صين؛ حيث كانت نسب االتفاق بينهم على بنود المقياس على لجنة مكوَّ ِّ

ص 

 (.%122: %2,32تراوحت من )

 ثانًيا: ثبات المقياس:
                                                           

  َّتتوج 
ُّ
ِّ ه الباحثة بالش

 
 وهم: ،مينكر والتقدير للمحك

و أ.د أحمد خيري حافظ، و أ.د حسن علي حسن مسلم، و أ.د عبد الفتاح محمد  أ.د طريف شوقي فرج، ) :ادة األساتذةالسَّ 

دويدار، و أ.د خالد محمود عبد الوهاب، و أ.د بشري إسماعيل، و أ.د توفيق سعد، , أ.د هناء أحمد محمد شويخ، و د. 

 .و د. أحمد محمود موس ى( د. السعيد عبد الصالحين، صفاء إسماعيل، و د. خالد أحمد جالل، و
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ة، وطريقة  تمَّ حساب ثبات المقياس بثالث طرق، هي: )طريقة ألفا كرونباخ، وطريقة القسمة النصفيَّ

ة أخرى ع نة بعد مرور إعادة االختبار من خالل تطبيق المقياس، ثم إعادة تطبيقه مرَّ ِّ
لى نفس العي 

ة، ويمكن عرض معامالت الثبات على  ة القياسيَّ نة فحص الخصائص النفسيَّ ِّ
أسبوعين(، وتمَّ التطبيق على عي 

 النحو التالي:

 السُّلوك العدواني للمتزوجني (. معامالت ثبات مقياس3جدول. )

قيمة  الطريقة

 المعامل

 ,90 ألفا كرونباخ

 ,00 القسمة النصفية

 ,03 إعادة االختبار 

سم 
َّ
ِّجين تت

لوك العدواني للمتزو  ة بمقياس السُّ ضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات الخاصَّ يتَّ

بات المرتفع.
َّ
 بالث

 

 ثالًثا: االتساق الداخلي:
ة للمقياس، ثمَّ ارتباط درجة  ليَّ

ُ
تمَّ حساب االتساق الداخلي من خالل ارتباط درجة البند بالدرجة الك

ة للمقياس، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:  ليَّ
ُ
ة بالدرجة الك  األبعاد الفرعيَّ

ح الجدول التالي معامالت االرت -1 ِّ
ة للمقياس: ويوض  ليَّ

ُ
 باط:ارتباط درجة البند بالدرجة الك

 (. معامالت ارتباط البند بالدرجة الُكليَّة للمقياس.4جدول. )

 البند
معامل ارتباط البند 

ة ليَّ
ُ
 بالدرجة الك

 البند
معامل ارتباط البند 

ة ليَّ
ُ
 بالدرجة الك

 البند
معامل ارتباط البند 

ة ليَّ
ُ
 بالدرجة الك

1 24,1 2 24,1 3 24,1 

4 33,1 0 32,1 2 22,1 

3 24,1 0 00,1 9 09,1 

11 21,1 11 22,1 12 33,1 

13 32,1 14 32,1 10 21,1 

12 33,1 13 33,1 10 30,1 

19 31,1 21 21,1 21 22,1 

22 21,1 23 24,1 24 24,1 
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20 20,1 22 09,1 23 31,1 

20 30,1 29 33,1 31 29,1 

31 24,1 32 20,1 33 20,1 

34 21,1 30 21,1 32 32,1 

33 31,1 30 32,1 39 39,1 

41 09,1 41 22,1 42 31,1 

43 31,1 44 24,1 40 22,1 

42 23,1 43 09,1 40 33,1 

49 09,1 01 31,1 01 24,1 

02 33,1 03 24,1 04 21,1 

00 21,1 02 24,1 03 20,1 

00 33,1 

سم جميعها بدرجة 
َّ
ة للمقياس تت ليَّ

ُ
وُيالحظ من خالل الجدول السابق أن ارتباطات البنود بالدرجة الك

بات.
َّ
 مقبولة من الث

ة للمقياس:  -2 ليَّ
ُ
ة بالدرجة الك  ارتباط درجة األبعاد الفرعيَّ

 يمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي:

 (. معامالت ارتباط األبعاد الفرعيَّة5)جدول. 

 بالدرجة الُكليَّة للمقياس.

 البُ  عدالبُ 
َّ
 ةعد العدائيَّ بُ  عد الغضببُ  عد البدنيالبُ  فظيعد الل

 30,2 33,2 62,2 30,2 معامالت االرتباط

ة. ليَّ
ُ
ة والدرجة الك  وُيالحظ من الجدول السابق أن االرتباط كان مرتفًعا بين درجة األبعاد الفرعيَّ

 الصورة النهائيَّة للمقياس: -5

ة من ) ن المقياس في صورته النهائيَّ ِّعت هذه 23تكوَّ
ابق ذكُرها، وُوز  ( بنًدا بعد إجراء التعديالت السَّ

ة(، وكان  فظي، وُبعد البدني، وُبعد الغضب، وُبعد العدائيَّ
َّ
ة، هي: )ُبعد العدوان الل البنود على أربعة أبعاد فرعيَّ

 =1= االختيار يتمُّ من خالل خمسة بدائل، هي: )نادًرا
ً

مع مراعاة (، 2، دائًما=0، غالًبا=2، أحياًنا=0، قليال

 تكون وبذلك  .البةعكس مفتاح التصحيح بالنسبة للعبارات السَّ 
ُ
، درجة (022) ة للمقياسليَّ الدرجة الك

ة وهي مجموع الدرجات التي يحصل عليها المشارك،  ليَّ
ُ
ونستخرج من المقياس درجتين إحداهما الدرجة الك

ة للبعاد األربعة، وتمَّ تصميم صورتين متكافئتين من  وتدلُّ على مستوى سلوكه العدواني، والدرجات الفرعيَّ
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وجة من أجل تيسير االستجابة على المشاركين؛ وحتى  ة بالزَّ وج، واألخرى خاصَّ ة بالزَّ المقياس إحداهما خاصَّ

 تتناسب بنود المقياس مع جنس المشارك. 

 (.9112)إعداد أمينة إبراهيم شلبي  مقياس التوافق الزَّواجي: -ب

نة تقنين قوامها تطبيقه بصورة أوليَّ  ، وتمَّ (عبارة121)ة من ن المقياس في صورته األوليَّ تكوَّ  ِّ
ة على عي 

022 (113  
ُّ
ِّ من اإلناث( من طلبة المستوى الرابع للمرحلة الجامعيَّ  112كور، من الذ

ليا من راسات العُ ة والد 

ٍ ة صات أكاديميَّ تخصُّ 
وقد تراوحت أعمار ، أدنى مختلفة، ووظائف مختلفة من مستوى التعليم الجامعي كحد 

 
ُّ
قامت الباحثة ولحساب الثبات ، 02,11سنة وانحراف معياري  22,22سنة بمتوسط  22-00كور من الذ

 62)ة من ن المقياس في صورته النهائيَّ تكوَّ ، و 305,2بلغ معامل ألفا حيث بحساب معامل آلفا كرونباخ 

على تدريج خماس ي لإلجابة لكل  المشاركحيث يستجيب  للمشاركين؛واجي ، تقيس مستوى التوافق الزَّ (مفردة

درجات( إلى نادًرا )درجة واحدة(، مع مراعاة عكس مفتاح التصحيح  2ج اإلجابة فيها من دائًما )فتتدرَّ  ؛مفردة

 و البة، بالنسبة للعبارات السَّ 
ُ
 تفسير الدرجات على المقياس، وقد تمَّ درجة (222) ة للمقياسليَّ الدرجة الك

الدرجة  بينما تدلُّ  ؛واجيالدرجة المرتفعة على مستوى عاٍل من التوافق الزَّ  تدلُّ حيث : على النحو التالي

 (.0222، أمينة إبراهيم) المنخفضة على العكس

عينة التحقق من  ولحساب ثبات عينة الدراسة الحالية: تم تطبيق مقياس التوافق الزواجي على

الكفاءة النفسية القياسية للدوات. وتم قياس الثبات من خالل ثالث طرق هما: )طريقة ألفا كرونباخ، طريقة 

 القسمة النصفية، طريقة إعادة االختبار. ويمكن عرض معامالت الثبات من خالل الجدول التالي:

 والتوافق الزواجي(. معامالت الثبات ملقاييس القلق واالكتئاب 6جدول. )

 الطريقة 

 المقياس 

ألفا 

 كرونباخ

القسمة 

 النصفية

إعادة 

 االختبار

افق الزواجي  ,93 ,92 ,90 التو

 رابًعا: إجراءات الدراسة:

استغرقت الباحثة حوالي ثالثة أشهر في تجهيز األدوات وإجراء التعديالت الالزمة، والتحقق من  -1

يمكنها بدء التطبيق. وتم اختيار العينة األساسية بناًء على شروط  الكفاءة النفسية القياسية للدوات حتى

اختيار العينة. واستغرق تطبيق أدوات الدراسة حوالي ثالثة أشهر خالل فصل الربيع حيث بدأ التطبيق في 

 بدايته حتى وأواخره نظرا لتأثير الحالة المناخية على إفراز الهرمونات.

 ر الزوجين مًعا.التطبيق تم بطريقة جمعية في حضو  -0

 دقيقة في تطبيق االختبارات وسحب عينة الدم. 12استغرق زمن التطبيق حوالي  -2

تقديم االختبارات: بداية تم شرح فكرة عامة عن موضوع الدراسة وطمأنة المشاركين بان بياناتهم  -0
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يق االختبارات ال تستخدم إال للغرض العلمي فقط مع االلتزام بالسرية والخصوصية. وبعد االنتهاء من تطب

للتحاليل الطبية بمحافظة بني  (1)يتم سحب عينة الدم من كل مشارك بواسطة أحد العاملين بمعمل املختبر

( مليميتر، يتم تحليلها لقياس المستوى الكلي لهرمون 2سويف، وكان مقدار عينة الدم حوالي )

التستستيرون. وتجدر اإلشارة انه تم تثبيت ميعاد سحب عينة الدم من الساعة السادسة حتى التاسعة 

، لذا وجب تثبيت توقيت سحب عينة الدم من مساءا )نظرا الن مستوى الهرمونات يتنوع على مدار اليوم

جميع أفراد العينة، وتم اختيار هذه الفترة المسائية نظرا الن غالبية أفراد العينة عاملين بمجاالت ووظائف 

مختلفة ولن يتوفر لديهم وقت للتطبيق في الفترة الصباحية، كما روعي أن يتم تطبيق المقاييس في نفس وقت 

لتغلب على مشكلة عدم استطاعت الباحثة من عمل قياسات عديدة لتحديد  سحب عينة الدم، وذلك

 مستوي الهرمون في الدم نظرا الرتفاع التكلفة المادية لتحاليل الهرمونات.   

تم الحصول على نتائج تحليل الهرمون لجميع أفراد العينة من معمل التحاليل، مع تحديد نسبة  -2

 الهرمون لكل مشارك.

 الصعاب التي واجهت الباحثة في أثناء التطبيق منها:  وهناك مجموعة من

 صعوبة الحصول على عدد أكبر من العينة األساسية مع مراعاة كافة شروط اختيار العينة. -1

 ارتفاع التكلفة المادية لتحليل الهرمونات. -0

 خامًسا: التحليل اإلحصائي

 لتوضيح طبيعة توزيع العينة تم استخدام معامالت االلتواء والتفلطح.    -أ

الختبار فرض الدراسة استخدمت الباحثة مجموعة من التحليالت اإلحصائية باستخدام الحزمة -ب

معامالت االرتباط بيرسون، ( وتمثلت األساليب المستخدمة في SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )برنامج 

  االنحدار التدريجي المتعدد.ومعامل 

 نتائج الدراسة:

يمكننا توضيح التحليالت اإلحصائية التي أجريت لتحديد طبيعة توزيع البيانات، من خالل الجدول 

 التالي:

(. قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية ومعامالت االلتواء والتفلطح ملتغريات 7جدول. ) 

 (44الدراسة لدي العينة األساسية )ن=

                                                           

معمل املختبر للتحاليل الطبية واحد من أهم المعامل الطبية الموجودة في جمهورية مصرية العربية، والمشهود له  (1)

بالدقة والجودة في مجال التحاليل الطبية، كما أنه من أفضل المعامل تعاونا مع جامعة بني سويف، حيث أنه يقدم 

 تدريس، وخصومات لخدمة البحث العلمي. خصم خاص بأعضاء هيئة ال
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المتوسط  المتغيرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

معامل 

 االلتواء

معامل 

 التفلطح

 ,13- ,92 30,1 92,1 مستوي هرمون التستستيرون 

 30,1- ,33- 19,42 00,139 الدرجة الكلية للسلوك العدواني

 ,94- ,14 41,14 30,34 بعد العدوان اللفظي

 00,1- ,119 22,12 22,33 بعد العدوان البدني

 ,29- ,40 34,12 10,30 بعد الغضب

 ,33 ,12- 29,14 01,32 بعد العدائية

ويتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االلتواء والتفلطح، لمتغيرات الدراسة تتبع توزيًعا غير 

ضل استخدام اإلحصاء الالمعلمي في إجراء التحليالت اإلحصائية. ;اعتدالي
 
 لذا ُيف

 ويمكن عرض النتائج على النحو التالي: 

ينص الفرض الرئيس ي للدراسة على أنه يمكن أن يسهم مستوى هرمون التستستيرون والسلوك 

العدواني في التنبؤ بمستوى التوافق الزواجي لدي المتزوجين. وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام 

هام النسبي لتلك المتغيرات المستقلة )مستوى تحليل االنحدار التدريجي; وذلك للكشف عن حجم اإلس

هرمون التستستيرون، والسلوك العدواني( في تشكيل المتغير التابع )التوافق الزواجي(. وسيتم حساب حجم 

 إسهام المتغيرات المستقلة المنبئة في تشكيل التوافق الزواجي لدى المتزوجين.

افق حجم إسهام مستوي هرمون التستستيرون في الدم، و -1 السلوك العدواني في التنبؤ بالتو

  الزواجي:

معامالت االرتباط بين التوافق الزواجي وكل من مستوى هرمون التستستيرون في الدم، والسلوك -أ

 العدواني:

 -يمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي: 

تريون يف (. مصفوفة االرتباطات بني التوافق الزواجي وكل من مستوي هرمون التستس8جدول. )

 (44الدم، والسلوك العدواني لدى املتزوجني: )ن=

 

 المتغيرات
 معامالت االرتباط

افق الزواجي  السلوك العدواني مستوي هرمون التستستيرون التو

افق الزواجي    1 التو

  1 * ,30- مستوي هرمون التستستيرون
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 1 **,31 **,32- السلوك العدواني

  ,22*دال عند                                 ,21دال عند  **                         

ويشير الجدول السابق إلى أنه توجد عالقة عكسية ضعيفة بين التوافق الزواجي ومستوي هرمون 

التستستيرون في الدم، وعالقة عكسية متوسطة بين التوافق الزواجي والسلوك العدواني، وعالقة طردية 

 التستستيرون والسلوك العدواني لدي المتزوجين. متوسطة بين مستوي هرمون 

مى -ب نتائج تحليل االنحدار التدريجي: تم استخدام تحليل االنحدار التدريجي المتعدد، والذي ُيس 

أحياًنا )خطوة خطوة( ; وذلك للتحكم في عدد المتغيرات التي تدخل في معادلة االنحدار، ويهدف إلى إيجاد 

ا به، ويتم ذلك تدريجًيا، ويمكن عرض النتائج  عالقة بين المتغير التابع
ً
والمتغيرات المستقلة األكثر ارتباط

 من خالل الجدول التالي:

 

 

 (. حتليل االحندار التدرجيي ملتغريات الدراسة كمتغريات منبئة بالتوافق الزواجي9اجلدول. )

 (44لدي املتزوجني)ن=

المتغيرات 

 الُمنبئة

بع
تا
ر ال

غي
مت
ال

 
االرتباط 

عدد المت

 )ر(

مربع 

االرتباط 

المتعدد 

 (2)ر

اإلسهام 

في مربع 

االرتباط 

 المتعدد

داللة معادلة 

معامل  االنحدار

 االنحدار

داللة معامالت 

 االنحدار

القيمة 

 الثابتة

قيمة 

 )ف(

داللة 

 )ف(

قيمة 

 )ت(

داللة 

 )ت(
 

السلوك 

 العدواني

ق 
اف
ــو
ـــــــــــــ
ـتـــــ
الـ

جي
وا ز

ـــــــــــــ
لـــــــ
ا

 

332,1 213,1 213,1 22,03 
** 

111, 
-03,1 -09,3 

** 

111, 
92,240 

السلوك 

العدواني + 

مستوي هرمون 

 التستستيرون

041,1 313,1 
213,1 

12,03 
** 

111, 

-21,1 -94,3 
** 

111, 

39,333 

-00,2 4,01- 
** 

,111 114,1 

 -إلى:  ويشير الجدول السابق
يمكنهم التنبؤ بالتوافق الزواجي لدي  ومستوي هرمون التستستيرون في الدم السلوك العدواني،أن  -

 المتزوجين.

مما يشير إلى داللة تأثير المتغيرات المستقلة )المنبئة( في  221,2أن قيمة "ف" دالة عن مستوي  -
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 التوافق الزواجي.

في تفسير تباين التوافق  %6,62بنسبة السلوك العدواني، ومستوي هرمون التستستيرون  أسهم -

في تفسير تباين التوافق  %2,52الزواجي لدي المتزوجين، حيث أسهم متغير السلوك العدواني بنسبة 

في  %0,12الزواجي، وقد تال المتغير في التأثير متغير مستوي هرمون التستستيرون في الدم حيث أسهم بنسبة 

 تفسير تباين التوافق الزواجي.

 -من خالل الجدول السابق نستطيع أن نصيغ معادلة االنحدار كالتالي: 

المتغير التابع = القيمة الثابتة+ )معامل االنحدار األول( المتغير األول+ )معامل االنحدار الثاني( 

 المتغير الثاني.

 مستوي هرمون التستستيرون(. ×33,0-السلوك العدواني( + ) ×51,1-+ )62,226 =التوافق الزواجي

 

 مناقشة النتائج

أن يسهم  الذي ينص على أنه يمكن الرئيس ييتضح من العرض السابق للنتائج أن فرض الدراسة 

قد مستوى هرمون التستستيرون والسلوك العدواني في التنبؤ بمستوى التوافق الزواجي لدي المتزوجين. 

ح أن السلوك العدواني ومستوي هرمون التستستيرون يمكنهم التنبؤ بالتوافق الزواجي، كما تحقق حيث أتض

عالقة عكسية ضعيفة بين التوافق الزواجي ومستوي هرمون التستستيرون في الدم، هناك  أنأظهرت النتائج 

ن مستوي وعالقة عكسية متوسطة بين التوافق الزواجي والسلوك العدواني، وعالقة طردية متوسطة بي

 هرمون التستستيرون والسلوك العدواني لدي المتزوجين.

طردية قد تكون  مع بعض نتائج الدراسات السابقة التي أوضحت أن هناك عالقة هذه النتائجوتتسق 

وهذ يشير إلى احتمالية متوسطة أو ضعيفة بين مستوي هرمون التستستيرون في الدم والسلوك العدواني، 

وتمثلت هذه ي هرمون التستستيرون في الدم زادت ممارسة السلوكيات العدوانية. أنه كلما ارتفع مستو 

 Yi-Zhenزن، وجين -(، ودراسة كل من يي1225) Reddon، وريدون Brooksالدراسات في دراسة بروكس 

& Jun, (2009)ودراسة سيسك وأخرون ،sisek, et.,al,  (2015)ودراسة بالتجي، وأخرون ،Platje, 

et.,al  (2015)  وتؤكد الدراسات الحديثة أن هرمون التستستيرون له دور أكثر دقة وتعقيدا في سلوكيات .

(. Robyn,2015القادة التي تميل إلى زيادة دوافع الفرد وقدرته على اكتساب الوضع االجتماعي والدفاع عنه )

تي تحتوي على نسبة فقد لوحظ أن األشخاص الذين يتناولون المنشطات والمنشطات الذكورية خصوصا وال

مرتفعة من هرمون التستستيرون، ظهرت عليهم العديد من أعراض الغضب الشديد والعدوان البدني، كما 

تبين أيضا أن هرمون التستستيرون يحتل مكانة قوية عند األشخاص الذين يمارسون ألعاب القوة والقتال، 

تبين أن األشخاص الذين يتلقون عالج  وفي بعض الدراسات التي نشرت في مجال علم النفس البيولوجي

يتضمن على نسبة من هرمون التستستيرون لديهم المزيد من العدوان والتهديدات واتضح ذلك من خالل 
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استجابتهم على اختبار التعرف على الوجوه مقارنة مع أولئك الذين ال يتلقون هذا العالج، كما أظهرت النتائج 

نشيط المراكز الموجودة في الدماغ التي تتصور وتشكل العدوان أن هرمون التستستيرون يعمل على ت

(Simeno, 2019.) 

 ,Archerكما تختلف نتائج الدراسة الحالية أيضا مع ما توصلت إليه دراسة كل من ارتشر، وأخرون 

et., al  (1998)  من نتائج، حيث أظهرت عدم وجود عالقة ارتباطية بين مستوي هرمون التستستيرون

والسلوك العدواني، أال أن الدراسة الحالية أظهرت أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة بين مستوي هرمون 

 .التستستيرون في الدم والسلوك العدواني

لوك العدواني هي أن استعداد المرأة لالستجابة ومن أهم األدلة التي تشير إلى وجود أسس هرمونية للس

العدوانية يرتفع بشكل دال أثناء الدورة الحيضية، وهي فتره تحدث فيها اختالالت هرمونية كما هو معروف، 

منهن  %50فقد تبين على سبيل المثال في أحد البحوث التي أجريت على سجينات من ارتكبن جرائم عنف أن 

 (.0220ارتكاب هذه الجرائم )طريف شوقي، كنا في فترة الطمث وقت 

ومن خالل نتائج الدراسة الحالية يمكن القول أن لمستوي هرمون التستستيرون في الدم أهمية بالغة 

في عالقته بالسلوك العدواني، سواء لدي الذكور واإلناث، وهذا ما توصلت إليه نتائج دراسة مارتن، 

حيث هدفت الستكشاف ؛ Martin, Azurmendi, & Sagastizabel  (2011)وازورميند، وسجاستزابل 

الدور التنبؤي الذي تلعبه كل من االندروجينات، والغضب، واالندفاعية، والتفاعل بينهم في تشكيل السلوك 

( من أطفال 22العدواني بأبعاده املختلفة )اللفظي، والبدني، وغير المباشر( وذلك على عينة مكونة من)

( من اإلناث. وتمثلت أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة 05( من الذكور، و)00بواقع ) المدارس االبتدائية،

يعد األندروجين من أكثر العوامل المنبئة بالسلوك العدواني أهمية لدى كل من الذكور واإلناث  -في ما يلي:

امال بيولوجيا تنبؤيا مهما مقارنه بين المتغيرات النفسية المنوطة بها الدراسة، فهرمون التستستيرون يعد ع

في مرحله ما قبل البلوغ، واستقرت أيضا عن عدم وجود تأثير  بمختلف أبعادهفي تشكيل السلوك العدواني 

لالندفاعية على السلوك العدواني سواء تم دراستها بشكل منفصل أو في تفاعلها مع مستوى هرمون 

ضب كحالة وكسمة على السلوك العدواني لدي التستستيرون لدي عينة الدراسة، وعدم وجود تأثير للغ

 عينة الدراسة.

كما تشير النتائج أيضا إلى وجود عالقة عكسية متوسطة بين التوافق الزواجي والسلوك العدواني، 

وهذا يشير إلى أنه كلما مارس الشخص سلوكيات العدوانية يكون توافقه الزواجي مضطربا، والعكس صحيح، 

و  Julie, et al, (2005)تائج بعض الدراسات السابقة مثل: دراسة جولي، وأخرون وتتسق هذه النتائج مع ن

(، حيث توصلت تلك الدراسة إلي أن 0216ودراسة سمية حاج الشيخ ) Karin, (2007)دراسة كارين 

فظي العدوان نممارسة السلوك العدواني بين الزوجين يؤثر بشكل واضح على توافقهم الزواجي، وأ
َّ
 لدى الل

ِّ  من شريكينال
 
ؤ يمكنها التي ةالقويَّ  راتالمؤش  اتسلوكيَّ  ةبممارس زوجينال حدأ قيام، و واجيالزَّ  بالتوافق التنبُّ

 
َّ
فظي بالعدوان سمتت

َّ
  الل

ُ
ِّ ت

لوكيَّ  تلك ظهور  من لعج  ه  خراآل  الشريك على اتالسُّ ِّ فعل على العدوان الموجَّ
كرد 
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فظي العدوان نإ يإليه؛ أ
َّ
ِّ  وجينالزَّ  حدأ عند الل

 
ؤ على قوي  رمؤش  العدوان سيمارس خراآل  الشريك نأب التنبُّ

فظي
َّ
وجال لدى البدني العدوان. أيًضا الل ؤ هيمكن زَّ فظي بالعدوان التنبُّ

َّ
فظي والعدوان ،وجاتالزَّ  لدى الل

َّ
 الل

ؤ يستطيع قد وجاتالزَّ  لدى فظي العدوان ولكن ؛زواجاأل  لدى البدني بالعدوان التنبُّ
َّ
يكن لديه  لم زواجلل  الل

ة ؤيَّ  التوافق بسوء ةؤيَّ التنبُّ  ةالقدر  هلدي البدني العدوان؛ ولكن وجاتالزَّ  لدى البدني بالعدوان القدرة التنبُّ

 .واجيالزَّ 

بين مستوي هرمون التستستيرون والسلوك العدواني تظل  ةالعالق نوتوصل العديد من الباحثين إلى أ

 المكان تكون  عندما وأ ،غيرهم مع الذكور  فيها يتنافس التي المواقف في ساس يأ بشكل تحدثارتباطية قائمة و 

، أي أن عامل المنافسة أو الدفاع عن المكانة شرط أساس ي ما بطريقه تحدي موضع في للفرد ةاالجتماعي

(، كما أظهرت الدراسات التي أجريت علي القردة أن (Andrew,2009لخلق تلك العالقة بين المتغيرين 

العالقات بين مستويات هرمون التستستيرون والسلوك العدواني والسيطرة االجتماعية تعتمد بشكل 

 ,Rowe, Maughan)أساس ي علي السياق االجتماعي وتظهر فقط في ظل ظروف العرقلة االجتماعية 

Worthman, Costello, & Angold, 2004ناء على ذلك يمكن توضيح دور العالقة بين مستوي (. وب

هرمون التستستيرون والسلوك العدواني وأثر ذلك علي التوافق الزواجي، فمن مظاهر سوء التوافق الزواجي 

الخالفات والمشاحنات بين الزوجين، مثل هذه الموافق يظهر فيها عامل المنافسة والصراع والحفاظ على 

ا قد يظهر دور هرمون التستستيرون في زيادة ممارسة السلوك العدواني بين الزوجين المكانة االجتماعية، وهن

ن  وزيادة الخالفات والمشاحنات بينهما، أو قد يزيد مستوي هرمون التستستيرون أثناء تلك األوقات، حيث  بيَّ
 
ت

الق ل فترة المشاكل واالختالالت الزواجية، وخالأن مستويات هرمون التستستيرون تزداد خالل فترة 
َّ
الط

Mazur, Michalek, 1998)). 

وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة الحالية توصلت إلى أن هناك عالقة عكسية ضعيفة بين مستوي هرمون 

التستستيرون والتوافق الزواجي، حيث يشير ذلك إلى احتمالية أنه كلما ارتفع مستوي هرمون التستستيرون 

ع ذلك إلى العالقة الطردية القائمة بين مستوي هرمون التستستيرون يضطرب التوافق الزواجي، فقد يرج

والسلوك العدواني، حيث كلما ارتفع مستوي هرمون التستستيرون زادت ممارسة السلوكيات العدوانية مما 

 يؤدي ذلك إلى سوء التوافق الزواجي.

تيرون، وقد يصاحب وبناًء على ما تقدم يمكن اعتبار الشخص ذو مستوي مرتفع من هرمون التستس

ذلك ممارسة السلوكيات العدوانية، قد يضطرب توافقه الزواجي، أي أن مستوي هرمون التستستيرون 

 وعالقته بالسلوك العدواني من المؤشرات الهامة في التنبؤ بالتوافق الزواجي.  

 ع: قائمة املراج

 المصرية. األنجلو( القاهرة: مكتبة 11، ط)علم النفس الفسيولوجي(. 0222) عكاشة طارق عكاشة،  أحمد

، القاهرة: مكتبة 0، طمقياس السلوك العدواني والعدائي للمراهقين والشباب(. 0222آمال عبد السميع )

 األنجلو المصرية.
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(. نمط السلوك أ/ب وعالقته بالتوافق الزواجي لدى الجنسين. المؤتمر الخامس 0222أمنية إبراهيم شلبي )

. نشر في مجلة الجمعية المصرية 0222فبراير  0-0لم النفس في مصر والسابع عشر العربي، والعشرون لع

 .152-112(، 50)12للدراسات النفسية، 

(. فاعلية برنامج إرشادي تأهيلي لتنمية التوافق الزواجي لدى عينة من 0215إيمان محمد عبد الملك، )

 ، كلية اآلداب، جامعة بني سويف.غير منشورة(رسالة دكتوراه )المقبلين على الزواج من الجنسين، 

 ، القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.1، طاألسرة والعالج األسري (. 0220داليا مؤمن )

 (. علم النفس العصبي: األسس وطرق التقييم، األمارات: دار العين للنشر.0221)عبد القوي سامي 

عالقتها بسوء التوافق الزواجي لدي الزوجة المعنفة في (. أشكال العنف الزواجي و 0216سمية حاج الشيخ )

 املجتمع الجزائري، رسالة دكتوراه)غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة محمد خيضر، الجزائر.
القاهرة: عالم الكتب للنشر والشباب،  األطفالمشكلة العنف والعدوان لدي (. 0223) سليمان سناء محمد

 والتوزيع والطباعة.

 القاهرة: مكتبة كلية العلوم.  النفسية والعصبية. للمراضالبيوكيميائية  األسس(. 0222) أبو شعيشع السيد

(. املحددات النفسية والنفسية االجتماعية للسلوك العدواني في 0222الطاهرة محمود محمد المغربي )

 ، كلية األدب، جامعة القاهرة.ة(رسالة دكتوراه )غير منشور مرحلة المراهقة المبكرة: دراسة لعالقات التفاعل، 

القاهرة: المركز القومي  ،"دراسة نفسية استكشافية العنف في األسرة المصرية(. 0222) شوقي طريف

 للبحوث االجتماعية والجنائية، قسم المعاملة الجنائية.

، القاهرة: علم النفس االجتماعي المعاصر في:العدوان دينامياته وسبل مواجهته، (. 0220)شوقي طريف 

 ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع.  

 لبنان: دار الفكر العربي. أبحاثه(،-حقول علم النفس الفزيولوجي )أعالمه(. 0212محمد زيعور)

 ، القاهرة: دار غريب. علم النفس االجتماعي(. 0221معتز السيد عبد الله وعبد اللطيف محمد خليفة )

مجلة دراسات (. أبعاد السلوك العدواني: دراسة عامليه مقارنة، 1222معتز عبد الله، وصالح أبو عباة )
 .232-201، 2، نفسية

(. سمات النمط الفصامي كمنبئات بالسلوك 0210نرمين عبد الوهاب أحمد وسحر حسن إبراهيم )

 . 12-10(، 12)2 اسات النفسية،حوليات مركز البحوث والدر العدواني والعدائية لدي طالب الجامعة، 

(. مستوى هرمون التستستيرون في الدم وعالقته بالسلوك العدواني 0212) شريف هبه سمير محمد محمود

 كلية اآلداب، جامعة القاهرة. رسالة ماجستير )غير منشورة(.لدى الذكور، 
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Abstract: 

The study aimed to clarify the relationship between the level of testosterone in 

the blood and aggressive behavior and the effect of this on Marital Adjustment; the 

study sample consisted of (20) couples, and the age range of the sample ranged 

from (25:40) years, with an average (25,32) A year and a standard deviation (56,3) 

years, and there was a set of conditions that must be met by members of the 

sample. The researcher used the aggressive behavior scale for married couples 

prepared by the researcher (2019) and the Marital Adjustment measure (2009). The 

results indicated that there is an average direct relationship between the level of 

testosterone and the aggressive behavior of married couples, and that aggressive 

behavior and the level of testosterone in the blood can predict Marital Adjustment. 

 

Key words: testosterone, aggressive behavior, Marital Adjustment. 
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