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DES IG N  G U IDE  
 

This PowerPoint 2007 template produces a 

36”x48” presentation poster. You can use it 

to create your research poster and save 

valuable time placing titles, subtitles, text, 

and graphics.  

 

We provide a series of online tutorials that 

will guide you through the poster design 

process and answer your poster production 

questions. To view our template tutorials, go 

online to PosterPresentations.com and click 

on HELP DESK. 

 

When you are ready to print your poster, go 

online to PosterPresentations.com 

 

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 
 

QU ICK  START  
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in 

and out to the level that is more 

comfortable to you.  

 Go to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the 

names of the authors, and the affiliated institutions. 

You can type or paste text into the provided boxes. 

The template will automatically adjust the size of 

your text to fit the title box. You can manually 

override this feature and change the size of your 

text.  

 

TIP: The font size of your title should be bigger than 

your name(s) and institution name(s). 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. 

You can insert a logo by dragging and dropping it 

from your desktop, copy and paste or by going to 

INSERT > PICTURES. Logos taken from web sites are 

likely to be low quality when printed. Zoom it at 

100% to see what the logo will look like on the final 

poster and make any necessary adjustments.   

 

TIP:  See if your school’s logo is available on our 

free poster templates page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from 

your desktop, copy and paste, or by going to INSERT 

> PICTURES. Resize images proportionally by holding 

down the SHIFT key and dragging one of the corner 

handles. For a professional-looking poster, do not 

distort your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% 

magnification. If they look good they will print well.  
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QU ICK  START ( con t . )  
 

How to change the template color 

theme 
You can easily change the color theme of your poster 

by going to the DESIGN menu, click on COLORS, and 

choose the color theme of your choice. You can also 

create your own color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your 

background by going to VIEW > SLIDE MASTER.  After 

you finish working on the master be sure to go to 

VIEW > NORMAL to continue working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a 

number of pre-formatted 

placeholders for headers and 

text blocks. You can add 

more blocks by copying and 

pasting the existing ones or 

by adding a text box from the 

HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much 

content you have to present. The default template 

text offers a good starting point. Follow the 

conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the 

INSERT menu and  

click on TABLE. A drop-down box will 

help you select rows and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or 

another PowerPoint document. A pasted table may 

need to be re-formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT 

SHAPE, TEXT BOX, Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs 

from Excel or Word. Some reformatting may be 

required depending on how the original document 

has been created. 

 

How to change the column 

configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select 

LAYOUT to see the column options available for this 

template. The poster columns can also be 

customized on the Master. VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and 

have finished your poster, save as PDF and the bars 

will not be included. You can also delete them by 

going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-

Setup to match the Page-Setup in PowerPoint before 

you create a PDF. You can also delete them from the 

Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For 

printing, save as PowerPoint or “Print-quality” PDF. 

 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go 

online to PosterPresentations.com and click on the 

“Order Your Poster” button. Choose the poster type 

the best suits your needs and submit your order. If 

you submit a PowerPoint document you will be 

receiving a PDF proof for your approval prior to 

printing. If your order is placed and paid for before 

noon, Pacific, Monday through Friday, your order will 

ship out that same day. Next day, Second day, Third 

day, and Free Ground services are offered. Go to 

PosterPresentations.com for more information. 

 

Student discounts are available on our Facebook 

page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the 

FB icon.  

© 2015 PosterPresentations.com 
    2117 Fourth Street , Unit C         
     Berkeley CA 94710 

    posterpresenter@gmail.com 

لها عالقة بتدني مستوى إن السلوك العدواني  

.التحصيل الدراسي  

إن السلوك العدواني لها آثار جانبية في البيئة 

 التعليمية

فاعلية الذات العالية يخفض السلوك العدواني إن 

.لدى الفرد  

إن فاعلية الذات يساعد الطلبة على االنجاز 

 األكاديمي

 إن السلوك العدواني يؤدي الى ضعف المستوى 

 التحصيلي

إن الذكاء الثقافي  العالي يخفض السلوك 

 العدواني لدى الطالب

 الخالصة

 أهداف البحث

:السؤال األول  نتائح  

األفريقيين  والسعوديين السلوك العدواني لدى طلبة ما مستوى  

الملك سعود؟جامعة ب  

األفريقيين وقد أظهرت النتائج أن مستوى العدوان لدى 

.والسعوديين جاء منخفضا  

 

السعوديين ؟ واألفريقيين فاعلية الذات لدى ما مستوى   

.مرتفعا لدى عينة الدراسة جاءت النتائج وقد   

 

السعوديين ؟الذكاء الثقافي لدى األفريقيين و مستوى ما   

.عينة الدراسة متوسطا لدى وقد جاءت النتائج   

 

 أوالتخصصتوجد فروق في العدوان تعزى للجنسية  هل 

 الدراسي؟

فروق ذات داللة إحصائية عدم وجود  النتائج أظهرت   

.تعزى للجنسية  أو للتخصص الدراسي  

 

توجد فروق في فاعلية الذات تعزى للجنسية والتخصص هل 

 الدراسي ؟

للجنسية فروق ذات داللة إحصائية تعزى وجود أظهرت النتائج 

وكانت النتائج في صالح األفريقيين وعدم وجود فروق تعزى  

.للتخصص   

 

عينة الذات لدى وفاعلية توجد عالقة ارتباطية بين العدوان هل 

 الدراسة عند مستوى الداللة؟ 

الذاتالنتائج وجود عالقة ايجابية بين العدوان وفاعلية أسفرت   

 

عينة لدى والذكاء الثقافي توجد عالقة ارتباطية بين العدوان هل 

 الدراسة؟

النتائج وجود عالقة ايجابية بين العدوان والذكاء أسفرت 

 الثقافي

للجنسية والتخصص الذكاء الثقافي تعزى هل توجد فروق في 

 الدراسي ؟

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنسية أظهرت 

وعدم وجود فروق تعزى  األفريقيين  في صالح وكانت النتائج 

  للتخصص

 منهجية العمل

 :منهج الدراسة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي 

 .والتحليلي لتناسبه مع طبيعة الدراسة الحالية

 :مجتمع الدراسة 

تكونت مجتمع الدراسة  من الطلبة المنتظمين في جامعة الملك 

 طالبا عشوائيا من الطلبة  200وتم اخيار  2027سعود لعام 

 .كعينة للدراسة الحالية األفريقيين والسعوديين 

 :قام الباحث ببناء استبيان متكون من ثالثة أقسام

يقيس فاعلية الذات : يقيس العدوان والثاني: القسم  األول 

لذكاء الثقافيايقيس : والثالث   

  العدوانيمقياس السلوك : أوال

فالسلوك العدوني معتمدا على قام الباحث ببناء مقياس 

الدراسات السابقة  ويتناول المقياس العدوان اللفظي والعدوان 

 الجسدي والعدوان المعنوي

مقياس فاعلية الذات: ثانيا  

قام الباحث ببناء مقياس فاعلية الذات اعتمادا على مقياس 

وعجوة ( 2014)والقريشي ( 2013محمد علي عودة 

  :وقسم المقياس الى ثالثة أقسام (.. 1993)

وهي شعور الفرد بقدرته على حل : فاعلية الذات العامة -1

مشكالته التي تواجهه في الحياة اليومية بنجاح وتفاؤله 

.بهاما يقوم االيجابي تجاه   

تتضمن شعور الفرد بقدرته على :فاعلية الذات االجتماعية  -2

.النجاح في حل مشكالته المتعلق بحياته االجتماعية   

شعور الفرد بقدرته على تتضمن : األكاديميةفاعلية الذات  -3

.حل مشكالته المتعلقة بالعملية التعليمية  

.فقرة 25وفي ضوء االجراء السابق تم الحصول على   

 

:الثقافيالذكاء مقياس   

قام الباحث ببناء مقياس الذكاء الثقافي اعتمادا على مقياس 

وتتكون المقياس (... 2011)وعبد الوهاب ( 2017)مني كاظم 

  :من أربعة أقسام 

المعرفيما وراء البعد  -1  

البعد المعرفي -2  

السلوك -3  

الدافعي الذكاء الثقافي -4  

  .فقرة20السابق تم الحصول على اإلجراءات وفي ضوء 

 اإلستنتاج النتائج

هدفت هذه الدراسة  التعرف عن عالقة بين العدوان 

الطلبة عينة من وفاعلية الذات والذكاء الثقافي لدى 

وتكونت األفريقيين والسعوديين بجامعة الملك سعود، 

وأظهرت نتائج  ،،طالبا  ( 200) عينة الدراسة من 

ايجابية  بين العدوان وفاعلية الدراسة أن هناك عالقة 

الذات كما أظهر أن هناك عالقة ايجابية بين الذكاء 

وقد أظهرت نتائج الدراسة الثقافي والسلوك العدواني، 

حيث أشار أن فاعلية  وجود فروق ذات داللة إحصائية 

الذات والذكاء الثقافي لدى الطلبة األفريقيين أكثر من 

السعوديين  ، وأظهر عدم وجود فروق في العدوان 

  تعزى للجنسية 

 

 المراجع
العرود محمد عبد السالم . دوافعه وآثاره من منظور تربوي اسالمي 

اليرموكرسالة ماجستير جامعة  2005سليمان   

مكتبة  2008األسباب والمعالجة لمحمود سعيد الخولي : الدرسيالعنف  

  .نجلوا المصرية األ

نظريات التعلم . مكي وآخرون. ساطي  1994فتحي . عصام عبد اللطيف

دار الشروق  2006 الزعولعماد عبد الرحيم    

مجلة بحوث التجارة  –السلوك العدواني وعالقته التخصص والجنس  10

  2013سنة  2عدد  27مجلد . مصر  –المعاصرة 

:  السلوك العدواني وعالقته بالمستوى االقتصادي االجتماعي لدى الطلبة

 الجالد، ربا أحمد علي

عمان العربية ماجستيرجامعةرسالة 2012ا  

ربحي مصطفى عليان دار اليازوري للنشر والتوزيع  -الجامعي العنف 

2014الطبعة األولى   

.  دراسة مقارنة: فاعلية الذات وفق التمايز النفسي لدى طلبة الجامعة 

سنة  102عدد. محمد علي عودة. العراق-مجلة العلوم التربوية النفسية

2013 

مجلة العلوم .  الحامعةالتفكير الزعبي وعالقته بفاعلية الذات لدى طلبة 

105عدد 2014القريشي ، علي تركي نافل . العراق-التربوية النفسية   

Bandura , A. O'leary ,A.C.B.J. Gautheier & D.Gossard 

(1987). perceived self-Efficacy & pain control: opioid 

& Nonopioid mechanisma. journal of personality and 

social paychology, Vol(53) No. (3) :PP. (563-571). 

Rogers, C.R. (1951). client-centred therapy; Boston : 

Houghtonmifflin company. 

 شكر وتقدير

علم النفس –كلية التربية  –جامعة الملك سعود   

محمد سعيد بشير سيسي: الباحث    

هشام حنفي العسلي :اشراف الدكتور  

 

سعودطلبةجامعةامللك السلوك العدواني وعالقته باملستوى االقتصادي لدى   

 عمادة البحث العلمي

 عمادة إلى بالشكر  الباحثين يتقدم"
 سعود امللك جامعة في العلمي البحث

 املشروع هذا وتمويل دعم على
 من (URSP-3-17-50) رقم البحثي
 طلبة أبحاث دعم برنامج خالل

 ".البكالوريوس

 مقدمة
في محورا لالهتمام من قبل جميع المجتمعات البشرية تمثل الجامعات 

ألنها المسؤولة عن اعداد  كوادر المجتمع في شتى ميادينه  عصرنا الراهن 
ومختلف التخصصات العلمية واالنسانية والطبية ،    

وإذا نظرنا إلى المرحلة العمرية للطلبة الملتحقين بالدراسات في . 
الجامعات، نجد أنها تكون في بداية بلوغ الطالب لسن الرشد، وهذا 

يجعله يتصرف بعقالنية  معتمدا على نفسه، وبالتالي فإن أي سلوك  يقوم 
به هذا الطالب ينبغي أن يكون ناضجا مبنيا على دراسة متعمقة من كافة 

الحربي سند بن } المعطيات حتى ينسجم السلوك مع الموقف المعنى  
 {  2014الفي

أما إذا حدث العكس وتفشت السلوكيات العدوانية في داخل البيئات 
التعليمية فإن ذلك يّنم عن سوء التوافق لدى الطلبة وبالتالي يتطلب 

.التقصي والبحث من قبل الباحثين لمحاولة معرفة سببه   
ومع أن الجامعة تعد بيئة غير مناسبة إلفراز العدوان، إال أنه لوحظ في  

}    الجامعاتالسنوات االخيرة بروز أشكال مختلفة من العدوان بين  طلبة 
.{2012الجالد ربا أحمد   

ومن المتغيرات التي من المحتمل أن تكون لها عالقة  مع السلوك 
العدواني ويؤثر في رفعها أو خفضها هو متغير فاعلية الذات والذكاء 
الثقافي ،وقد حظي هذان المفهومان  اهتماما البأس به من الباحثين 

ويالحظ المتتبع لألدبيات المتصلة بمتغير فاعلية الذات , النفسانيين
يالحظ مدى ارتباطه بعدد كبير من المتغيرات النفسية واالجتماعية ، األمر 

محمد علي )الذي أعطاه معلما واضحا على أهمية وحيوية هذا المتغير 
{ 2013عودة   

وترتبط فاعلية الذات باالعتقادات التفاؤلية لدى الفرد على قدرته بأنه 
وقد أشارت بعض ،،يستطيع التعامل مع أشكال مختلفة من الضغوط 

الباحثين أن الذين يتمتعون بمستوى عالية من الكفاءة الذاتية يستجيبون 
  2013محمد علي عودة} بشكل أفضل في المواقف الضاغطة من غيرهم

} 
 

  
هذا البحث إلى التعرف عن العالقة بين تهدف  -

.العدوان وفاعلية الذات والذكاء الثقافي لدى الطلبة    
إلى التعرف على مدى تأثير فاعلية الذات وتهدف  -

.والذكاء الثقافي على خفض أو رفع السلوك العدواني  
العدوان أيضا إلى الحيلولة دون تسرب وتهدف  -

-. لدى طلبة الجامعةوخاصة   
إلى التعّرف على آثار العدوان السلبي لدى وتهدف  -

.  الدراسيالطلبة وخاصة على  مستوى تحصيله 

إلى التعرف على أشكال ومظاهر العدوان تهدف 

األكثر انتشارا لدى طلبة الجامعة وعالقتها ببعض 

لعينة الدراسة مثل البلد  الخصائص النوعية 
.والتخصص   

الطلبة الى مقارنة السلوك العدواني بين تهدف -
األجانب األفريقيينوالطلبة السعوديين   

في العدوان و إلى التعرف على داللة الفروق هدف ت -

وفق الذات والذكاء الثقافي  لدى العينة فاعلية 
.متغيرات التخصص والعمر والجنس  

 

http://www.facebook.com/pages/PosterPresentationscom/217914411419?v=app_4949752878&ref=ts

