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ال ثذ يل وأًب أخطى خطىاتً األخريح يف احلٍبح اجلبهعٍخ هي وقفخ أعىد 

هبب إىل أعىام قضٍتهب يف سحبة اجلبهعخ هع أسبتزتً الكشام، الزٌي قذهىا 

ثزلك جهىداً كجريح يف ثنبء جٍل الغذ، لتُجعث األهخ هي  يل الكثري ثبرلني

جذٌذ... محلىا أقذس سسبلخ يف احلٍبح...إىل الزٌي ههذوا يل طشٌق العلن 

وادلعشفخ... إىل مجٍع أسبتزتً األفبضل يف كلٍخ اَداة عوىهبً وقسن علن 

ششاف اجلشميخ على وجه اخلصىص، وأخض ثبلزكش الذكتىس عوش الشميبوي لتفضله ثبإل

، على هزا الجحث، الزي لىال ًصبئحه وتىجٍهبته وإسشبداته هب كبى هزا لٍتن

 كوب وأتقذم ثبلشكش اىل الذكتىسح وفبء اخلطٍت .

 إىل هؤالء أهذي هزا اجلهذ ادلتىاضع
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 الممخص
 

مى االحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية وعبلقتيا رؼ ععالت الى ىدفت الدراسة
ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة  سموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـلبال
واختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية  االرتباطيلالو في باستخداـ المنيج   الباحثة تقام

 ؿ ثباتلمعاموطالبةل وكانت الدرجة الكمية  ( طالب400ونت عينة الدراسة مف )العنقوديةل حيث تك
ل السموؾ العدوانيلمستوى ( 0.93ل و)(0.92األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية )

وىذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسةل وتبيف أف مستوى األحداث 
مستوى السموؾ (ل وأف 2.78ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية جاءت بدرجة متوسطة )

 (.1.54العدواني جاء بدرجة منخفضة )
وأظيرت النتائج أنو توجد عبلقة طردية ذات داللو إح ائية بيف االحداث ال ادمة الناجمة عف 
االنتياكات اإلسرائيمية والسموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ. وتبيف 

وؽ ل الح الذكورل ولمتغير السكف وكانت الفروؽ بيف سكاف وجود فروؽ لمتغير الجنس وكانت الفر 
القرية والمدينة ل الح سكاف القريةل وبيف سكاف المخيمات والمدينة ل الح سكاف المخيماتل ولمتغير 

وكانت الفروؽ في مجاؿ وسائؿ اإلعبلـ بيف ال ؼ العاشر والحادي عشر ل الح  لال ؼ الحالي
الثاني عشر ل الح الحادي عشر. وفي مجاؿ الفقداف كانت الحادي عشرل وبيف الحادي عشر و 

الفروؽ بيف العاشر والثاني عشر ل الح الثاني عشرل وبيف الحادي عشر والثاني عشر ل الح الثاني 
وتبيف عدـ وجود فروؽ دالة إح ائيًا في مستوى  عشر. ولـ تظير فروؽ لمتغير الترتيب االسريل

تياكات اإلسرائيمية يعزى لمتغير الترتيب األسريل وكذلؾ لممجاالتل األحداث ال ادمة الناجمة عف االن
بينما تبيف وجود فروؽ لمتغير الجنسل وكذلؾ لمجاؿ العدواف الموجو نحو االخريف. وكانت الفروؽ 
ل الح الذكورل وأظيرت ايضًا فروؽ لمتغير السكفل وكانت الفروؽ بيف المدينة والقرية ل الح 

وجود فروؽ في الترتيب االسريل وكانت  ل وأظيرتة والمخيـ ل الح المدينةالمدينةل وبيف المدين
الفروؽ في مجاؿ العدواف الموجو نحو االخريف بيف األوؿ واألخير ل الح األخيرل وبيف األوسط 
واألخير ل الح األخير. وفي الدرجة الكمية كانت الفروؽ بيف األوؿ واألخير ل الح األخير. وفي 

العمؿ عمى اعداد برامج تدريبية مف اجؿ مواجية األحداث  الباحثةو ي تسة ضوء نتائج الدرا
ال ادمة والوقاية مف خطر التعرض الضطرابات ما بعد ال دمةل واخضاع الطمبة الذيف تظير عمييـ 
سموكيات عدوانية لنشاطات اجتماعية مف اجؿ تقميؿ مستوى العدواف لدييـ وتفريغ انفعاالتيـ السمبية 

 .بشكؿ موجو
 



 د
 

Traumatic Events Resulting From The Israeli Violations And Their 

Relation To The Aggressive Behavior Of High School Students In 

Bethlehem 
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Abstract: 

 
The study aimed to identify the traumatic events resulting from the Israeli violations and 

their relation to the aggressive behavior of high school students in Bethlehem. In order to 

achieve the objectives of the study, the researcher used the correlation method ,  The study 

sample was chosen randomly in Cluster Sampling. The study sample consisted of (400) 

students. The total score for the level of traumatic events resulting from the Israeli 

violations (0.921) and (0.936) for the level of aggressive behavior. This result  indicates 

that the tool is consistently consistent with the study objectives. The level of traumatic 

events resulting from Israeli violations was moderate (2.78) and the level of aggressive 

behavior was low (1.54). The results showed that there is a positive correlation between the 

traumatic events caused by Israeli violations and the aggressive behavior of high school 

students in Bethlehem. Differences were found in favor of gender  and the variable of 

housing. Differences between village and city residents were in favor of village residents, 

camp residents and the city for camp residents, and for the current grade variable. 

Differences in media between grades 10 and 11 were in favor of eleventh, 11th and 12th 

grades for 11th grade. In the area of loss were the differences between the tenth and twelfth 

in favor of the twelfth, and between the eleventh and twelfth in favor of the twelfth. There 

were no statistically significant differences in the level of traumatic events resulting from 

Israeli violations due to the variable family order, as well as the domains, while differences 

were found for the gender variable as well as for the aggression directed against others.  

The differences were in favor of males. Differences were also shown in favor of the city. 

The differences between the city and the village in favor of the city, and between the city 

and the camp in favor of the city, showed differences in the family order. Differences in 

the aggression against others were between the first and last, the last one. In the total score, 

the differences between the first and the last were in favor of the latter. There were 



 ه
 

differences for the variable and the differences were between 60 and below and 61-74. In 

light of the results of the study, the researcher recommends the preparation of training 

programs to confront traumatic events and prevent the risk of exposure to PTSD, and to 

subject students who show aggressive behaviors to social activities in order to reduce the 

level of aggression and to unload their negative emotions in a guided manner.  
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 الفصل األول
_____________________________________________________ 

 خمفية الدراسة وأىميتيا
 
 المقدمة: 1.1

تظير نتيجة  تؤثر سمبًا في حياتيـل والتيمف المشاكؿ التي المشكبلت السموكية لدى المراىقيف  تعتبر
لمعجز في بيئتيـ االجتماعية وازدياد الضغط االجتماعي والتوقعات والحاجات المتغيرةل وتمنع 

نجاز أدوار اجتماعية متوقعة واالحساس المشكبلت السموكية ا لمراىقيف مف انجاز مياـ التطور وا 
 (.Karaman, 2013باالكتفاء والنجاح والتعبير عف المشاعر واالنتقاؿ لمرحمة الرشد )

العدواف مف المشكبلت السموكية واالنفعاليةل وىو رد فعؿ لئلحباط والمعاممة السيئةل وىو شعور  تبرويع
ويكوف موجيًا نحو شخص أو شيء مال مما يؤدي الى حدوث حالة انفعالية تسبب قوي بعد الرضال 

األذى واالنزعاج لمشخص المعنيل ويكوف اليدؼ مف ىذا االنفعاؿ حماية الذات لمتعرض لمثؿ ىذا 
األذى مستقببًل. ويرتبط الغضب بمشكبلت سموكية أخرى لدى المراىقيف فمنيا السموؾ العدواني 

ل والعدواف بحد ذاتو موجود عند االنسافل وتتسع (.Smith & Furlong, 1998والسموؾ المتيور 
زدياد جرائـ العنؼ وىذا االتساع يأخذ محوريف األوؿ اتساع ممارسة العنؼ  مساحة ممارسات العنؼ وا 
داخؿ االسرة والمدرسة والمؤسسات التعميمية المختمفة وداخؿ وسائؿ اإلعبلـل والثاني ازدياد مساحة 

ت العنؼ عبر المراحؿ العمرية التي يمر بيا اإلنساف منذ الطفولة مرورًا بالمراىقة وحتى الكبر ممارسا
 (2007وذلؾ عند الذكور واإلناث )مجاىدل

وٍمر تتمثؿ في التعرض إلطبلؽ الر اص وق ؼ البيوت  الشعةالفلسطَنٌتأوضاعصعثةكما
ابة األطفاؿ والبالغيف بالر اص ومشاىدة والمدارس واألماكف الخا ة والعامة واستنشاؽ الغاز وا 

الم ابيف والشيداء عمى شاشات التمفاز كؿ ىذا يجعؿ لدينا أكبر شريحة عرضة لممعاناة والخبرات 
النفسية ال ادمة والتي تو ؼ بأحداث مفاجئة وغير متوقعة تكوف خارج حدود الخبرة اإلنسانية 

يب ليا الفرد بالخوؼ الشديدل العجز أو الرعبل العادية تيدد أو تدمر  حة الفرد أو حياتول يستج
وغالبًا ما تكوف خبرات ال دمة النفسية م حوبة بانطباعات حسية شديدة تمت ؽ بالذاكرة لؤلبدل وال 

ومقدار  لومدا لتؤثر ال دمة النفسية عمى جميع الناس بنفس الطريقةل اذ يعتمد التأثير عمى شدة
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ؾ الفرد وتقييميـ وتفسيرىـ لمحدثل العمر والنضجل اادر و ل المسببة لم دمة لؤلحداثتعرض الفرد 
(.2007الشخ يةل الخبرات السابقةل الدعـ االجتماعي )ثابتل 

لذلؾ فإف تعرض الشباب الفمسطينييف لمعديد مف االنتياكات اإلسرائيمية المتمثمة في االعتقاؿ والقتؿ 
أدى الى ظيور  دمات غير متوقعة مف   ياؿ واالذالؿ النفسي والجسديلوالتشريد والتعذيب واالغت

بينيا فقداف األمف واألمافل واإلحباط مف الحاضر المؤلـ والمستقبؿ المظمـل وال بد أف يكوف لمثؿ ىذه 
ال دمات العنيفة تأثير سمبي عمى شخ ية الشباب ومستقبميـل وذلؾ في ضوء ظيور بعض 

أبو  لتؤثر سمبًا عمى حياتيـ النفسية )سعادة االنفعاالت السمبية كاالكتئاب والخوؼ والقمؽ التي قد
 (.2002زيادةل زامؿل 

عمماء النفس أف األشخاص الذيف تع ؼ بيـ الحروب واألزمات يكونوف في مرمى اإل ابة  رىيو 
المشكبلت النفسية أكثر ممف لـ يختبروا ىذه الظروؼ الع بية. واف استمرار التعرض لمثؿ ىذه ب

جز الفرد عف تحممو واحتوائول وبالتالي يؤدي الى اختبلؿ في التوازف الظروؼ الضاغطة يفضي الى ع
النفسي لديول ويبلحظ في ىذه األياـ زيادة كبيرة في عدد حاالت االضطرابات النفسية لدى أفراد 
المجتمعات العربية لعوامؿ عدةل منيا ما يعزى الى عدـ االستقرار األمني الذي تمر بو بعض الدوؿ 

ل راع بيف الشعوب واألنظمة الحاكمةل ومنيا سببو مشكبلت الحياة العامة )جاسـل العربية بسبب ا
2013.) 

 Post)ومف االضطرابات النفسية الميمة في مجاؿ عمـ النفس اضطراب ضغوط ما بعد ال دمة 
Traumatic Strees Disorder-PTSD وىو اضطراب نفسي ي يب الفرد بسبب تعرضو )

ول مما يشعر الفرد بالمعاناة واأللـ مرارًا وتكرارًا نتيجة ىذه الخبراتل وتأخذ لمواقؼ أو خبرات تيدد حيات
 (.2008ىذه المعاناة شكؿ األفكار والذكريات المؤلمة والمزعجة )ميديل 

كما وتترؾ الحروب آثارًا عديدة عمى األفرادل ومف أكثرىا: التأثير الجسدي: اف الحروب تؤثر عمى عدد 
فاع أعداد االعاقات بفقدانيـ أجزاء مف جسدىـ بسبب تعرضيـ لبلنفجارات كبير مف األفراد وارت

وأساليب التعذيبل وعدـ قدرة الفرد عمى التكيؼ مع األحداثل في اب األفراد بأمراض سيكوسوماتية 
مثؿ القرحة المعديةل والضغطل وأمراض السكريل وخفقاف دقات القمبل والتعب واالرىاؽ )النابمسيل 

2001.) 

التي فح ت تأثيرات  (2008)ثابت ومينال بعض الدراسات العربية ومنيا دراسات كؿ مف  وتشير
ويبلت الحروب عمى األطفاؿ في قطاع غزة ولبناف عمى التواليل الى أف أكثر األعراض النفسية 
شيوعًا لدى األطفاؿ ممف شيدوا أحداث الحروب كانت اضطرابات القمؽ ومشاعر الخوؼ والعدوانية 
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واضطرابات االكتئاب والع بية الشديدة والخوؼ المرضي وانخفاض مستوى التح يؿ  والذىوؿ
الدراسي. وعمى الرغـ مف انخفاض مستويات أعراض ضغوط ما بعد ال دمة بعد مرور فترة زمنية 

لدى الطفؿل اال أف أعراض القمؽ الحادة والشديدة ترتبط بالعديد مف اآلثار النفسية  عمى الحدث ال ادـ
 La Greca, et)مف انتياء الحدث  مرور مدة تناىز السبعة عشر عاماً  ية المستمرة حتى بعدالسمب

all, 2002.) 

مطمبة المراىقيف الكثير مف المشكبلت والضغوطات المختمفة في طبيعتيا وعنا رىال فيسعى دائمًا ول
ؾ األحداث الى اكتساب المعارؼ والميارات واالتجاىات المناسبة التي تمكنو مف مواجية تم

والضغوطات وحؿ المشكبلت المرتبطة بيال لذلؾ يحتاج المراىقوف الى استراتيجيات تساعد في تنمية 
حقيقية تمكنو مف ممارسة الميارات بشكؿ  ميارات حؿ المشكبلت حيث تضع الطالب في مواقؼ

ؿ الشعور منطقي ومتتابع كمما واجيتو مشكمة. وتحقؽ استراتيجية إدارة الغضب فوائد لمطمبة مث
باالستقبلؿ وتقدير الذاتل ومرونة الت رؼل والشعور بالكفاءة والتميزل واليدؼ مف ذلؾ ىو زيادة 

 ,Erozkanالوعي حتى يتمكف الفرد مف التكيؼ مع مواقؼ جديدة ومواجية مشكبلت الحياة )
2013.) 

تماعي والتربويل وفي وبما أف مرحمة المراىقة مرحمة ىامة وخطيرة في حياة الطالبل وفي تكوينو االج
توجيو سموكو وتنميتول يسمؾ بعض الطمبة في ىذه المرحمة سموكيات غير مرغوبةل مثؿ: العدوانيةل 
التدخيفل التيورل اليروب مف المدرسة...ل ومثؿ ىذه السموكيات تحتاج الى تدخؿل وذلؾ مف خبلؿ 

د ارة غضبو ينطوي عمى تجنب استخداـ استراتيجيات لضبط سموؾ الطالبل فتعميـ الطالب الجيد وا 
المشكبلت السموكية والتعامؿ مع ىذه المشكبلت قبؿ أف تخرج عف نطاؽ السيطرةل كما يجب االىتماـ 

 & Naker)باحتياجات الطمبة العاطفية والنفسية لمساعدتيـ عمى تحمؿ المسؤولية التخاذ قرارات جيدة 
Sekitoleko, 2009.) 

 :مشكمة الدراسة 1.2

ات النفسية يومًا بعد يوـ تبعًا لبلنتياكات التي تتخذىا سمطات االحتبلؿ اإلسرائيميل تتزايد الضغوط
وبحيث تتزايد ىذه الضغوط الى درجة مف الشدة بحيث تفوؽ قدرة الكثير مف االفراد ليا. ومف بيف ىذه 

والشباب الضغوط االحداث ال ادمة بكؿ أنواعيا الطبيعية وغير الطبيعية المسببة لم دمات النفسية. 
ىـ الشريحة األكثر تأثرًا بيذه االحداث واف تعرضيـ ليا يؤثر عمى أسس نموىـ السميـ وعدـ الشعور 

. فالشباب الذيف تأثيرىا عمى  حتيـ النفسية وعدـ تكيفيـ مع الواقعباألمف واإلحباط باإلضافة الى 
وتيـ أو احياؤىـ السكنية غير شاىدوا أفراد أسرتيـ أو أ دقاءىـ يقتموف أماـ أعينيـ والذيف تكوف بي
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امنة ربما يعانوف مف اثار حادة فورية أو  عوبات عمى المدى البعيد. وجميع ىذه األثار تتخذ أشكااًل 
مختمفة مف االضطرابات النفسية والمشاكؿ السموكية والمشاكؿ األكاديمية والسموكيات العدوانية. و مف 

االحداث ال ادمة الناجمة عف رئيس التالي: ما ىي ىنا تأتي ىذه الدراسة لتجيب عمى السؤاؿ ال
 ؟االنتياكات اإلسرائيمية وعبلقتيا بالسموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ

 أىمية الدراسة 1.3

 :ولول حيث تتمثؿ أىميتيا النظريةتكمف أىمية الدراسة في أىمية الموضوع الذي تتنا

وؿ موضوعًا معاشًا في األراضي الفمسطينية حيث يعاني الشعب الفمسطيني بكافة الدراسة الحالية تتنا 
شرائحو ظروفًا  عبة جدًا نفسيًا واجتماعيا واقت اديا وسياسيا وجسميا نتيجة االنتياؾ اإلسرائيمي 
المتوا ؿ عميول باإلضافة الى أف الدراسة تناولت فئة ميمة مف شرائح المجتمع وىي الشباب 

يف الذيف يعانوف جراء االعتداءات اإلسرائيميةل وأف لمشباب دور ميـ في تطوير المجتمع و الفمسطيني
تعرض الشباب المستمر لمواقؼ خبرات  ادمة تؤثر سمبًا عميو وعمى العممية التعميميةل فيي تتناوؿ 

ر مف موضوعًا لـ ينؿ ن يبًا بالقدر الكافي مف الدراسة في مجتمعنا الفمسطيني الذي يتعرض لكثي
األزمات وما يخمفو مف خبرات  ادمة في ظؿ االعتداءات المستمرة مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي. 
وىذه الدراسة تمقي الضوء عمى مظاىر السموؾ العدواني الناجمة عف االنتياكات االسرائيمية الشائعة 

 .بيف طبلب المدارس المشكميف سموكاً 

 وتتمثؿ أىيمتيا التطبيقية:

الحاجة الماسة إلجراء المزيد مف البحوث والدراسات لتدعـ الدراسات في مجالي عمـ  تيجةن أنيا جاءت 
النفس والجريمة في المجتمع الفمسطينيل واالستفادة مف ىذه الدراسة في مجاؿ ال حة النفسية واإلفادة 

ما وقد مف نتائجيا في اعداد برامج توجيو وارشاد لمذيف ىـ بحاجة الى مساعدات في ىذا الشأفل ك
تسيـ نتائج الدراسة في تب ير أولياء األمور عمى مظاىر السموؾ العدواني الشائعة لدى أبنائيـ والتي 
تعيؽ توافقيـ الشخ ي والدراسي والنفسي واالجتماعيل باإلضافة الى أف المجتمع الفمسطيني بحاجة 

 .يعانوف منيا الى ىذا النوع مف الدراسات لمواجية المشكبلت النفسية والعدوانية التي
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 اىداف الدراسة 1.4

التعرؼ عمى مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس  -1
 الثانوية في محافظة بيت لحـ.

 السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ.التعرؼ عمى مستوى  -2

 ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية والسموؾ العدواني عبلقة بيف االحداث الالالتعرؼ عمى  -3
 .لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ

التعرؼ عمى الفروؽ في مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة  -4
 ؼ المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ حسب متغيرات الجنسل مكاف السكفل ال

 الترتيب األسري. الحاليل

التعرؼ عمى الفروؽ في السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ حسب  -5
 الترتيب األسري. متغيرات الجنسل مكاف السكفل ال ؼ الحاليل

 أسئمة الدراسة 1.5

مدارس الثانوية في ما مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة ال .1
 ؟محافظة بيت لحـ

 ؟السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـمستوى ما  .2

ىؿ توجد عبلقة بيف االحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية والسموؾ العدواني لدى  .3
 ؟طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ

ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس  ىؿ يختمؼ مستوى األحداث .4
الترتيب  الثانوية في محافظة بيت لحـ حسب متغيرات الجنسل مكاف السكفل ال ؼ الحاليل

 ؟األسري
السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ حسب  مستوىختمؼ يىؿ  .5

 ؟الترتيب األسري ؼ الحاليلمتغيرات الجنسل مكاف السكفل ال 
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 فرضيات الدراسة 1.6

( بيف االحداث ال ادمة α ≥ 0.05يوجد عبلقة ذات داللة اح ائية عند مستوى الداللة ) .1
الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية والسموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة 

 بيت لحـ.
( في مستوى األحداث α ≥ 0.05) ستوى الداللة"ال توجد فروؽ ذات داللو إح ائية عند م .2

ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ 
 يعزى لمتغير الجنس"

( في مستوى األحداث α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إح ائية عند مستوى الداللة "ال .3
سرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإل

 يعزى لمتغير مكاف السكف "
( في مستوى األحداث α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إح ائية عند مستوى الداللة "ال .4

ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ 
 ل ؼ الحالي "يعزى لمتغير ا

( في مستوى األحداث α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إح ائية عند مستوى الداللة "ال .5
ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ 

 يعزى لمتغير الترتيب األسري "
 مستوى السموؾ( في α ≥ 0.05) "ال توجد فروؽ ذات داللو إح ائية عند مستوى الداللة .6

 العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير الجنس"
 مستوى السموؾ( في α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إح ائية عند مستوى الداللة "ال .7

 العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير مكاف السكف"
 مستوى السموؾ( في α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إح ائية عند مستوى الداللة "ال .8

 العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير ال ؼ الحالي "
 مستوى السموؾ( في α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إح ائية عند مستوى الداللة "ال .9

 الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير الترتيب األسري "العدواني لدى طمبة المدارس 
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 حدود الدراسة 1.7

 .2017/2018الف ؿ األوؿ لمعاـ الدراسي تـ تطبيقيا في الحدود الزمانية:  .1

 .المدراس الحكومية في محافظة بيت لحـتـ تطبيقيا عمى طمبةالحدود المكانية:  .2

والتي تشمؿ  فوؼ العاشر  مرحمة الثانويةطمبة الالحدود البشرية: اقت رت الدراسة عمى  .3
 والحادي عشر والثاني عشر.

 الدراسة عمى تفاعؿ أفراد العينة مع الدراسة.الحدود اإلجرائية: اقت رت  .4

 مصطمحات الدراسة: 1.8

ىي عبارة عف الحدث الخارجي الفجائي وغير المتوقع الشديدل والذي يترؾ الطفؿ " الخبرات الصادمة:
ىذا الحدث خارجًا عف نطاؽ تحمؿ الكائف البشريل ويمكف أف تكوف الخبرة ال ادمة مشدودًا ويكوف 

إما ناتجة عف كوارث طبيعية خارجة عف طوع االنساف أو يمكف أف تكوف مف عمؿ االنساف مثؿ 
 "حوادث الطائرات والسيارات والحروب  كالتعذيب و االغت اب و مشاىدة االخريف وىـ يعذبوف

 (.6: 2010)عودةل 
وتعرؼ األحداث ال ادمة بأنيا استجابة لحادثة أو موقؼ ضاغطل تكوف طبيعية تيديدية أو كارثية 
تسبب كربًا نفسيًا لكؿ مف يتعرض ليال سواء حادثة خطيرة أو مشاىدة موت شخصل أو حادثة عنؼل 

 (.2003أو أف يكوف األفراد ضحية تعذيب أو اغت اب أو جريمة )الحواجريل 
: ىو الدرجة الكمية التي يح ؿ عمييا الفرد عمى مقياس األحداث لألحداث الصادمة التعريف االجرائي

 ال ادمة المستخدـ في ىذه الدراسة.
وىي إساءة المعاممة الممنيجةل تشمؿ الممارسات التي يمارسيا اإلسرائيميوف " االنتياكات اإلسرائيمية

اإلنسانيةل التعذيبل االنتياؾ البدني  عمى الشعب الفمسطيني وتشمؿ العقابل المعاممة القاسية غير
: 2009 المجذوبلوالشفييل االجتياحات عمى األراضي الفمسطينيةل وفرض الح ار واالغبلؽ" )

16.) 
 قد يكوف جسمانيًا يشمؿ نشاطات ل: "ىو الذي يتضمف احتكاؾ قوي لمفرد مع فرد آخرالسموك العدواني

ًا مثؿ )السب وال راخ باأللفاظ البذيئة( أو التيديد شة( أو لفظيمتدميرية مثؿ )الضربل العضل الخر 
: 2000لمغير وأكثر الطرؽ تعبيرًا عف السموؾ العدواني ىو االعتداء الجسماني عمى اآلخريف" )رشادل 

31.) 
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ويعرؼ " بأنو السموؾ اليجومي المنطوي عمى االكراه وااليذاء الذي يؤدي الى الدمار باألخريفل بالفعؿ 
 (.8: 2004الحاؽ األذى بالذات" )منسيل   -كف أف يعني الجانب السمبي منو:أو الكبلـل ويم

 2008"وىو كؿ سموؾ ينتج عنو إيذاء شخص آخر أو يعرؼ العدواف بأنو اتبلؼ شيء ما" )بطرسل 
:237.) 

ظيار الرغبة في التفوؽ عمى  ويعرؼ "بأنو ىجـو أو فعؿ مضاد موجو نحو شخص مال أو شيء ما وا 
 (.116: 2004يف" )الظاىرل األشخاص االخر 

: الدرجة الكمية التي يح ؿ عمييا الفرد عمى مقياس السموؾ التعريف االجرائي لمسموك العدواني
 العدواني في ىذه الدراسة.

ىي المدارس التابعة ألشراؼ وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية  المدارس الحكومية اصطالحًا:
 (.2008_2007)وزارة التربية والتعميـل  حميا التعميمية "أساسية وثانوية"مرا اداريًا وفنيًا عمى اختبلؼ
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 الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المحور األول: االحداث الصادمة 2.1

 مقدمة: 2.1.1

مع امكانية تمزيؽ حياة الفرد بشده قد ينتج و نساف ويخترؽ الجياز الدفاعي لديإف اي حادث يياجـ اال
بسرعة  معووالتعامؿ  فيومرض عضوي اذا لـ يتـ التحكـ  الحادث تغيرات في الشخ ية او عف ىذا

وتعتبر ال دمة حدث خارجي  لالي نشأة الخوؼ العميؽ والعجز او الرعب وفاعمية وتؤدي ال دمة
بحيث ال تستطيع وسائؿ الدفاع  ووييدد حيات فجائي وغير متوقع يتسـ بالحدة ويفجر الكياف االنساني

 .معومختمفة اف تسعؼ االنساف لمتكيؼ ال

 مفيوم الحدث الصادم: 2.1.2

" وال دـ ضرب الشيء ال مب بشيء مثمول و دمًا:  ـَ مفيوـ الحدث ال ادـ لغًة: جاءت مف "َ َد
 (.242: 1984ضربة بحدهل و ادمو مت ادمًا وا طدمال و دمو ي دمو  دمًا )ابف منظورل 

في المغات  Traumat"ل وجمعيا  دمات Traumaف كممة "وال دمة في المغة اإلنجميزية أتت م
األوروبية مف الكممة اليونانية "جرح أو يجرح" وىي م طمح عاـ يشير اما الى إ ابة جسمية سببتيا 

 :Reber, 1995. P)قوة خارجية مباشرةل أو الى إ ابة نفسية بسبب ىجوـ انفعالي متطرؼ 
814). 

ف حدث خارجي فجائي شديد يترؾ الشخص مشدودًا ويكوف "ىي عبارة ع مفيوـ ال دمة ا طبلحاً 
ىذا الحدث خارج عف نطاؽ تحمؿ الكائف البشري ويمكف أف تكوف ىذه الخبرة فردية أو جماعية 
ويمكف أف تكوف لمرة أو عدة مرات ويمكف أف تكوف الخبرة ناتجة عف كوارث طبيعية خارجة عف طوع 

 .(38: 2007يف وىـ يتعذبوف" )ثابتل خر اىدة االل التعذيبل االغت ابل مشاالنساف كالحروب
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كما وتعرؼ "بأنيا التفاعؿ أو االستجابة بشكؿ غير طبيعي لحدث ييدد الحياة ويعرضيا لمخطر سواء 
 .(274: 2006بطريقة مباشرة أو غير مباشرة" )سمورل 

ثي والذي يثير "وضعية أو حدث ضاغط لمدة ق يرة أو طويمة استثنائيًا ميدد أو كار عمى أنو  ويعرؼ
 .(Lemperier. T et all, 2006, p: 178)عرضًا لظاىرة الضيؽ عند أغمبية األفراد" 

 التطور التاريخي لمفيوم الصدمة النفسية:  2.1.3

اف تاريخ ال دمة النفسية قديـ قدـ االنسافل فيو كتاريخ العنؼ والقمؽل حيث نجد مفيوـ ال دمة في 
شل كما أننا نجد آثارىا كالعنؼل البشاعةل ورعب المحاربيف في االساطير القديمة كممحمة جمجام

الكتابات القديمةل اذ نقرأ في االلياذة ليوميروس قراءة  دمية تقؼ عند مختمؼ االحداث ال دمية 
كما أشار أبو قراط الى االحبلـ ال دمية في كتابو: دراسات حوؿ الرؤيال وجاء  لونتائجيا في شعره

ل لكف 1572تعمقة بالحروب الدينية ال ميبية: كأحبلـ شارؿ السادس سنة و ؼ بعض األحبلـ الم
التناوؿ الفعمي لمفيوـ ال دمة النفسية كاف بداية الذي قاـ بو ؼ اكمينيكي لعدد مف الحاالت التي 
تعاني سيكولوجيًا بعد  دمة انفعالية مرتبطة بشروط الحرب وأي فيرسيا حسب العرضية الغالبة: 

 ,De Clerque. M, Lebgot. F).اليوس والسوداوية ؼ الببلىة: النقصل ؼ الع اباتل  
2001) 

. Oppenheim (1888) ىو الذي أدخؿ م طمح الع اب ال دمي في عمـ النفس المرضي
(Petot. D, 2008) ل ىذا الذي و ؼ مفحو يف ليـ نوبات استجابة لكؿ ما يذكرىـ بالحادث

ساىـ  وفي الن ؼ األوؿ مف القرف العشريف .قطارخوؼ ال المرتبط بشكؿ الحديد والذي أسماه
المحمميف النفسييف في تطوير اكمينيكية الع اب ال دميل فأخذوا م طمح ع اب الحرب الذي قدمو 

(Honigman (1908  عمى منحنى تحميمي وأدمجوا السيرورة النفسية وأعطوا بذلؾ لم دمة دورىا
 .(Croq. L, 2007) العقميالنشوئي في المرض 

 :ةدماأنواع االحداث الص 2.1.4

 (:2015األحداث الصادمة التي يتعرض ليا االنسان )سممان، 

 الحروب والتعذيب واالعتقاؿ .1
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 االستغبلؿ الجنسي وحاالت االغت اب .2
 العنؼ الجسدي .3
 سوء المعاممة .4
 اإلىماؿ في مرحمة الطفولة .5

الحاؿ عند كؿ انساف  ولكف ال تؤدي كؿ  دمة نفسية الى المرض النفسي بشكؿ تمقائي وال يتطور
عاش أحداث  ادمة نفسيًال ويستوعب كثير مف الناس مع الزمف األحداث التي تـ ذكرىا والتي فرض 
عمييـ التعرض ليا دوف أف ي يبيـ المرض ويكوف كؿ انساف يستوعب ىذا الحدث الذي ىز كيانو 

 بطريقتو الفردية.

 :العوامل المسببة لمصدمة النفسية 2.1.6

 ترىمف العوامؿ والمسببات التي تجعؿ الفرد يمر بأعراض ال دمة ومنيا بحسب ما  ىناؾ العديد
 (:2010)عودةل 

 وفاة أحد أفراد األسرة أو شخص مقرب. .1
 مشاىدة أحد أشكاؿ العنؼ مف تخويؼ أو تعذيب. .2
 المشاركة في األعماؿ العدائية. .3
 الف ؿ عف الوالديف وخا ة في السنوات الست األولى مف عمر الطفؿ. .4
 التيجير الق ري لمعائبلت مف أماكف سكنيـ. .5
 الوقوع كضحية ألحد أشكاؿ العنؼ مثؿ االعتقاؿ والتعذيب. .6
 المعاناة مف اإل ابات الجسدية. .7

 :أعراض الصدمة النفسية 2.1.7

تظير أعراض ال دمة مباشرة أو بعد شيورل وقد ت يب االنساف في كؿ األعمار ومف ىذه 
 األعراض:

عدـ التركيزل السرحافل التشتت الذىنيل النسياف السريعل عدـ القدرة عمى أعراض عقمية: ومنيا  .1
 (.2000االستمرار في القراءةل أو ق ور الدافع لمقراءة )أبو ىيفل 
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أعراض جسمية: االالـ في الجسـل االالـ في الرأس والبطف وال درل فقداف النشاطل  عوبات  .2
ل االالـ في العضبلتل االالـ في العيوفل في التنفسل ضعؼ العضبلتل إحساس بفقداف التوازف

 (.2000ارتجاؼ في األطراؼ )أبو ىيفل 
اضطراب في العادات: فقداف الشييةل العدوافل االنطواء والعزلةل الخوؼ الشديدل األحبلـ  .3

 (.2000الكوابيس المزعجةل األرؽل الحزف الزائد )وزارة التربية والتعميـل 

 :الصادمة لألحداثتجابات العوامل المؤثرة عمى االس 2.1.8

تعتبر عممية ادراؾ الفرد لمضغوط مسألة نسبية الى حد بعيد وعمييا تتحدد استجابة الفرد ليذه 
الضغوطل فقد يتعرض شخ اف ل دمة عنيفة وقوية اال أننا نبلحظ اختبلفًا الستجابة كؿ منيمال كما 

السياؽ الذي تحدث فيو ال دمة اذ  أف ردود األفعاؿ لمضغوط تتوقؼ عمى عدد مف العوامؿ تتحدد في
أنو ال توجد عبلقة خطية مباشرة بيف التعرض لم دمة وحتمية المعاناة النفسيةل بمعنى أنو ليس 
بالضرورة لكؿ انساف يتعرض لم دمة اف يطور أعراض ما بعد الخبرة ال ادمةل حيث توجد مجموعة 

في ىذا الموضوعل مثؿ القدرات العقمية  مف المتغيرات والعوامؿ الوسيطة التي تمعب دورًا حاسماً 
والعبلقة الوالدية والفاعمية السموكيةل وتشير الدراسات النفسية اف اقدر الناس عمى مواجية م اعب 
الحياة ىـ اشخاص لدييـ ميارات عالية )سواء وراثيًا أو بالتعمـ( عمى التأقمـ تربوا في وسط آمفل وأقؿ 

لدييـ ميارات عمى التأقمـ أو لـ تدربيـ عمى تعمـ ىذه المياراتل ثـ  الناس حظًا ىـ الذيف يولدوف وليس
واجيوا العديد مف التحديات وال راعات في حياتيـل فيـ بالتالي أضعؼ الناس في سرعة اإل ابة 
باالضطرابات النفسية )سكرتاريا الخطة الوطنية لمطفؿ الفمسطينيل وزارة التخطيط والتعاوف الدوليل 

 (2004أيموؿ 

 ادة ما ت احب ال دمات النفسية أحداث  ادمة يكوف ليا تأثير سيء عمى البناء النفسي لمفردع
 (:2013 لويتوقؼ تأثير ال دمات النفسية عمى عوامؿ كثيرة وذكرىا )شعباف

طبيعة الحدث: عادًة ما تكوف األحداث ال ادمة إما أحداث تكوف قد تـ مف خبلليا التعرض  .1
 خطيرة. إل ابةو األحداث التي تثير خوفًا كالتعرض ألذى جسدي أو نفسي خطير أ



15 
 

معنى الحدث بالنسبة لمضحية: تكوف بعض األحداث  ادمة لمجميع تقريبًا كاالغت اب ولكف  .2
بعض األحداث تكوف  ادمة لشخص دوف االخر ويؤثر ىنا عمى الطريقة التي يتعرض بيا 

 ىذا الحدث.لمحدثل ومعنى الحدث بالنسبة لمشخصل والظروؼ التي رافقت 
عوامؿ الحدث: كمما كانت وطأة الحدث أكبر كمما كانت اضطرابات ما بعد ال دمة النفسية أكثر  .3

وكمما كاف استمرار حالة ال دمة النفسية لمدة أطوؿ مقارنة بحالة حادثة ال دمة النفسية لمرة 
 واحدة ىذا التكرار يزيد مف احتماالت اضطرابات ما بعد ال دمة.

وامؿ الحماية: كعوامؿ خطر مثؿ حاالت  دمات نفسية سابقة كالتعرض عوامؿ الخطر وع .4
في الطفولةل  غر السف أثناء ال دمة النفسيةل درجة التأىيؿ الدراسي والجنسل مع ذلؾ  لئلساءة

تسيـ ىذه العوامؿ الى حد أقؿ بكثير في ال دمة النفسية البلحقةل مما تفعميا عوامؿ الحدث 
 لمؤثرة لما بعد ال دمة النفسية الفعمية.لذاتيا وتفعميا العوامؿ ا

الخارجية المسببة لم دمة النفسية  لؤلحداثالعوامؿ الشخ ية: وىذه ال تشمؿ فقط شدة المعايشة  .5
 انما تشمؿ بشكؿ خاص قدرات التعرؼ أو االدراؾ الحسي أو العامؿ الذاتي أىمية.

 سية ترتبط بالعنا ر التالية:( أف االستجابة الفمسطينية لم دمة النف1991)النابمسيل  ترىو 

 توقع ال دمة -
 مدة التعرض لم دمة -
 االستعدادات لمواجية ال دمة -
 نوعية ال دمة -
 م ير ال دمة -
 تراكمية ال دمة -

 :مراحل الصدمة النفسية 2.1.9

 (:2006ىناؾ العديد مف مراحؿ ال دمة النفسية وأشار الييا )عبد الخالؽل 

لتوقؼ وعدـ الت ديؽل التأمؿ والتفكير المشتت والمركز مرحمة الكموف: تكوف في شكؿ حالة مف ا .1
حوؿ الحدث ال ادـ ثـ التذكر الدائـ لظرؼ الحادث ال دميل قد تدوـ فترة ساعات أو أشيرل 
وخبلؿ ىذه المرحمة يجب حث الفرد عمى التعبير عف شعوره وحالتو الداخمية محاولة لمتحكـ في 
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والمساندة العاطفيةل وبمجرد بداية كبلمو عف  الوضع عف طريؽ التعبير المفظيل واال غاء
حيثيات الحدث ال ادـ يمكف أف نعتبره مؤشر جيد عف بداية تنظيـ الجياز التنفسي لمسيطرة عمى 

 تظاىرات ال دمة.
مرحمة متبلزمة التكرار: اضطرار التكرار ىنا يحدث لمشخص الم دوـ حالة مف إعادة استحضار  .2

يالية ووىمية وذلؾ يظير في الكوابيس المرعبةل وحالة التأثير الحدث ال ادـ في شكؿ معايشة خ
الوجداني ىو السبب في ظيور الخوؼ. ولمتقميؿ مف ىذه الحالة نن ح المخت يف بأف يكوف 
منتبيًا الحتمالية دخوؿ العميؿ في حالة مرضية حادة تؤثر في التشخيص ال حيح والميدئات 

ىذه المرحمة ىي نوع مف الرفض لمحادث ال ادـ النفسية ىي أحسف تدخؿ في ىذا الحالة. و 
 ومحاولة مواجيتو.

مرحمة إعادة تنظيـ الشخ ية: بعد أف يكوف الفرد قد عايش الحدث ال ادـ يحدث نوعًا مف  .3
التغيير في بنية الشخص فتتغير عاداتو اليوميةل ت رفاتو مع البيئة المحيطةل فيدخؿ في نوع مف 

األماف وينظر الى االستقبللية ومحاولة إعادة التنظيـ بناء  عدـ الثقة مع المحيط والبحث عف
النفس مف جديدل عمى المخت يف مساعدة الفرد في ىذه المرحمة يجعمو يدرؾ حالة األماف التي 

 يبحث عنيا بعيدًا عف الحدث ال ادـ وما تنتجو مف اىتزازات عمى مستوى الشخ ية.

 :الصدمة والمراىقة 2.1.10

 مرحمة المراىقة في المراحؿ اآلتية:تتمثؿ ال دمة في 

التغيرات الع بية عند المراىقيف ىي مشابية جدًا لمتغيرات الع بية عند األطفاؿل في حيف أف 
الدماغ ال يزاؿ يتطور فإنو ال يزاؿ أكثر عرضة مف دماغ الكبار وأقؿ عرضة مف دماغ األطفاؿل كما 

( تساعد عمى تسريع العمميةل وىذه مادة Myelinizationيتطور الدماغ والخبليا بعممية تسمى )
شمعية تسمى الميميف معاطؼ الخبليا الع بية كوسيمة لتسريع انتقاؿ الخبليال وخبلؿ فترة المراىقة 

( في مراكز الدماغ العميا مثؿ قشرة الف ـ الجبيي وىي مسؤولة عف Myelinizationيحدث )
تيجي والتنظيـ وتحميؿ المعموماتل الدماغ سوؼ األنشطة ذات المستوى األعمى مثؿ التخطيط االسترا

تشارؾ في تشذيب متشابؾ وىو إعادة تنظيـ الخبليا تشذيب يسمح الدماغ أعادة التنظيـ ويؤدي الى 
زيادة نشاط في الف ـ الجبيي والتفكير عمى مستوى أعمى بسبب حدوث حدث  ادـ لممراىؽ ويتـ 

رد استجابة عاطفية وليس عقبلنية وىنا يتفاعؿ تأخير النشاط في الف ـ الجبيي وىنا يقدـ لمف
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المراىقوف ويقولوف ِأشياء دوف التفكير بيا مف خبلؿ االستجابة لمحدث ال ادـ. باإلضافة الى أف 
الزيادة في انتاج الكاتيكوالميف ىي المسؤولة عف تقوية الخوؼ وزيادة افرازه تؤثر عمى رحمة الفرد نحو 

 (.Shaffer & Kipp, 2010لمراىقة )االستقبلؿ الذاتي خبلؿ فترة ا

 المفيوم الفرويدي لصدمة المراىقة:

ربط فرويد مفيوـ ال دمة في المراىقة بفرط  دمة االغواء الطفميةل فيو يعتبر المراىقة  دمةل وىذا 
بالرجوع الى مرحمة البموغ المرتبطة بالتغيرات الفسيولوجية وخ و ًا في التطورات الجنسيةل ىذه 

رتبط بت ورات وتمثبلت جنسية والتي ستعطي معنى جنسيًا ل دمات الطفولة ) دمة التطورات ت
االغواء(ل اذًا فالحدث في مرحمة البموغ لو أثر  دميل ألنو يوقظ األثار الذكورية المكبوتة في الطفولةل 

ط ل اف مرحمة البموغ ليست فقلئلغواءىذه االحداث وكما يقوؿ فرويد ىي الكاشؼ عف الفرط ال دمي 
الكاشؼ عف فرط ال دمة االغوائية ولكنيا  دمة في حد ذاتيال وذلؾ الرتباطيا بالجسـ الجنسي لمفرد 
البالغل أف عنؼ ىذه ال دمة الحالية )البموغ( واال مية )االغواء( عنؼ المراىقة يحدده البموغ الذي 

عكاساتو كع اب يؤدي الى جروح نرجسية كبيرةل والتي تحدد أيضًا المعيش ال دمي لممراىؽ وان
 دميل ومف ىنا عندما يفشؿ المراىؽ في تحمؿ  دمة البموغل فيذا يعني فشؿ في سيرورة المراىقةل 
ويظير ىذا الفشؿ مف خبلؿ تكرار في ال دمة عمى شكؿ رغبة في التشاجرل منبع الفعؿ العنيؼ عند 

تي كاف المراىؽ ضحية ليال المراىؽل فالعنؼ بالنسبة لو ىو طريقة لبلحتماء مف اإل ابة ال دمية وال
 (.Marty. F, 2002)ألنو لـ يتمكف مف ار اف المشيد ال دمي في الطفولة 

 :آثار الصدمة لممراىقين 

خبلؿ فترة المراىقة ي بح الفرد مستقؿ ويسعى لتطوير ىوية فريدة مف نوعيا ولدييـ لغة أكثر تطورًا 
تكوف األعراض المؤثرة ىي أعراض جسدية  وبالتالي يكوف لدييـ فيـ أكثر لمحدث ال ادـ وىنا قد

كاالالـ المعدة وال داع وكما تـ اإلشارة الى الف ـ الجبيي المسؤوؿ عف المنطؽ فإنو لـ يتطور بشكؿ 
كامؿ وبسبب ىذا المراىقيف يكونوا غير قادريف عمى معالجة ال دمة بشكؿ لغوي أو تعبيري فيتـ 

-Cromer & Sachsالعقبلني أو السموؾ العدواني ) التعبير عنو بطريقة سموكية مثؿ السموؾ غير
Ericson,2006) 



18 
 

( عندما يكوف المراىؽ في حالة مف االثارة المفرطة ينخفض Lawson & Quinn,2013وتحدث )
مستوى التركيز لدى الفرد ألف الفرد في حالة تأىب لمحدث ال ادـ بالتالي ي عب عميو الحفاظ عمى 

ي يظيروف انخفاض أكبر في العمؿ المدرسي ومما يؤدي الى انخفاض التركيز لفترات طويمة وبالتال
في تقدرييـ لذاتيـ وبالتالي تظير لدييـ سموكيات غير  حيحة وغير مرغوبة لممعمميف كالسموكيات 

 العدوانية وىذا استجابة لمحدث ال ادـ.

 الصادمة: ردود فعل األحداث  2.1.11

ال ادمة ومف الطبيعي أف تختمؼ  لؤلحداثف تعرضيـ مف الطبيعي أف تظير ردود فعؿ لؤلفراد حي
تعبيرات األفراد وردود فعميـ لمحدث ال ادـ وبالتالي تظير العديد مف االستجابات المختمفةل وقسـ 

 الى ثبلثة أقساـ: ( ردود فعؿ الفرد لمحدث ال ادـ2004)حجازيل 

 ردود الفعؿ ق يرة األمد: .1

وعدـ تقبؿ الواقع ويكوف في  باإلنكاردـ ينتاب الفرد الشعور أثناء الحدث ال ادـ او بعد الحدث ال ا
األحداث  تفسرحالة مف الترقب ويخشى مف وقوع ما ىو أسوء ويدرؾ األمور بطريقة مغايرة و 

والحقائؽ بطريقة غير  حيحةل اذا تمت مراقبة سموكياتيـ فيـ يستمروف في حياتيـ لكف مع ظيور 
 والمشاكؿ السموكية. بعض السموكيات العدوانية والعنيفة

 ردود الفعؿ متوسطة األمد: .2

بعد األحداث ال ادمة تظير ردود فعؿ ومنيا االحبلـ المزعجة والكوابيسل اضطرابات في النوـ,ل 
 و تقمبات المزاج. ع بية المزاجل السموؾ العدوانيل االنطواء والحزف والخوؼ الشديدل التعمؽ بالوالديف

 ردود الفعؿ طويمة األمد: .3

ثؿ في الكوابيس المستمرة والمخاوؼل العدواف االجتماعي وانسحاب والمشاكؿ مع األ دقاء وتتم
 .وتغيرات في الشخ يةل وردود فعؿ مختزلة تظير بعد فترة مف الزمف وتكوف المدة طويمة أو ق يرة
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 النظريات المفسرة لمصدمة النفسية: 2.1.12

 نظرية التحميل النفسي: .1

رات عديدة عف ع اب المعارؾ الحربية لدى الجنودل وكاف لفرويد كتابات في قدـ التحميؿ النفسي تفسي
مقدمة في سيكولوجيا أع اب الحربل ودراسات حوؿ الع اب ال دمي لدى األشخاص الباقييف عمى 
قيد الحياة بعد خبراتيـ في معسكرات التدريب النازيل ويفترض ىذا النموذج أف ال دمة قد أعادت 

ديـ غير محموؿ وانبعاث أو تجدد الرض الطفولي ينتج عنو نقوص واستخداـ تنشيط  راع نفسي ق
لآلليات الدفاعية مثؿ الكبت واالنكار وااللغاء وينبعث ال راع مف جديد حيث يحدث الموقؼ ال ادـ 
وتحاوؿ األنا أف تسيطر عمى المواقؼ ال ادمة لتخفيؼ القمؽل وقد ارجع فرويد سبب ىذه االضطراب 

لمشكبلت التي كاف يعاني منيا الم دـو في الطفولة واستخدامو لمكينزمات الدفاع الى انبعاث ا
وأف أي مكاسب أو محفزات خارجية مف بيئة الفرد كالتعاطؼ والمحفزات المالية  لمسيطرة عمى القمؽل

ىي التي تعزز ىذه االضطرابل وبذلؾ يكوف فرويد قد أغفؿ البيئة الخارجية وركز عمى شخ ية الفرد 
 (.2001إ ابة الفرد بال دمة )أبو نجيمةل  قبؿ

 النظرية المعرفية .2

اف العمميات المعرفية ىي أساس فيـ الخبرات ال ادمة بحسب رأيي النظرية المعرفيةل واألدراؾ 
والموقؼل ويعتمد بشكؿ جوىري عمى ما يشكمو الفرد مف سير وخطط معرفية  لؤلحداثاألشخاص 

واقؼ واألشخاص وىذه الخطط وال يغ تتكوف مف مرحمة الطفولة يدرؾ بيا ومف خبلليا األشياء والم
مف خبلؿ عبلقة الطفؿ بأسرتول فإف كانت العبلقة تتسـ بالحب واالىتماـ والتقبؿ والتقدير يحكـ الطفؿ 
عمى نفسو وعمى أسرتو حكـ إيجابية وآمنةل فاذا تعرض الطفؿ لخبرة  ادمة مف الممكف اف يتجاوزىا 

اؤلية لؤلشياءل مف خبلؿ مساعدة أسرتو المحبة لو ومجتمعو الداعـ والمساندل أما مف خبلؿ نظرتو التف
اف كانت الخبرات الطفولية التي عاشيا الطفؿ تتسـ بالرفض واإلىماؿ فإف الطفؿ سيشعر بعدـ األماف 
وعدـ الرضا وىذا الشعور السمبي يجعمو يعطي حكمًا سمبيًا عمى المجتمع ككؿل واف كانت الذات 

سرة والمجتمع ال تمنحو األماف واألماف والطمأنينة فسيبالغ في توقع الخطر والشر في المستقبؿ واال
وستزداد حياتو تعقيدًا ومف المحتمؿ أف ي اب الفرد باضطرابات نفسية ناتجة عف الخبرات ال ادمة 

 (.2001)العتيبيل 
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 نظرية معالجة المعمومات .3

نا مف كؿ حدب و وبل قسـ منيا ما يستوعبو تعزو  تلتنبؤاتحدثت ىذه النظرية بأف المنبيات وا
الدماغ وتتـ معالجتو "كالترميزل حؿ بالترميز لمسموؾ" بينما ال تتـ معالجة القسـ اآلخر بشكؿ  حيح 
ألف المنبيات تكوف ناق ة أو فوؽ طاقة الجياز الع بي "جياز االستقباؿ" كما ىو الحاؿ في 

نبيات الخطيرة الطارئة مع خبرات الشخص ونماذجو المعرفية الكوارث وال دمات بحيث ال تتبلءـ الم
 ألنيا تتخطى االطار السوي لمتجربة اإلنسانيةل وىذا ما يؤدي الى حدوث التشويو واالضطراب في
معالجة المنبيات وفي ىذه الحالة تبقى المنبيات ال ادمة ناشطة وبشكميا الخاـ وىي تستمر في 

حاوؿ عبثًا أف يبعدىا عف عتبة الوعي حتى يشعر بالراحة ضغطيا المؤلـ عمى الشخص الذي ي
ف الشخص الم دوـ يمجأ عادة الى استخداـ بعض الوسائؿ الدفاعية السمبية مثؿ أواألمافل غير 

التبمدل التجنبل والنكرافل وىذه الوسائؿ تشكؿ السمات البارزة الضطراب ما بعد ال دمةل وتحدث 
إظيار عدـ التكيؼ مع الحدث ال ادـل عدا عف عدـ تكيفو مع  المشكمة األكبر عند محاولة الفرد

ال دمة التي تعرض ليال ويكوف ذلؾ في أغمب األحياف نقطة ارتكاز لحدوث اضطرابات سموكية 
 (.2015ي عب السيطرة عمييا مع مرور الوقت )وتد وم طفىل 

 التعميؽ عمى النظريات المفسرة لم دمة النفسية:

المفسرة لم دمة النفسية يمكف القوؿ أنو عمى الرغـ مف تعدد  واآلراءنظريات بعد االستعراض ألىـ ال
التفسيرات لمعدواف فإنيا جميعيا تكمؿ بعضيا البعضل حيث تناولت كؿ منيا ال دمة النفسية مف 

ل و نجد في جانب معيفل حيث نجد في النظرية التحميمية أف ال دمة  راع نفسي قديـ غير محموؿ
والموقؼل و ما يشكمو الفرد مف سير وخطط معرفية يدرؾ  لؤلحداثإدراؾ األشخاص ية بالنظرية المعرف

بيا ومف خبلليا األشياء والمواقؼ واألشخاصل و نجد في نظرية معالجة المعمومات ال تتبلءـ 
االطار السوي لمتجربة  المنبيات الخطيرة الطارئة مع خبرات الشخص ونماذجو المعرفية ألنيا تتخطى

 نية.اإلنسا
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 :المحور الثاني: السموك العدواني 2.2

 :مقدمة 2.2.1

العدواف ظاىرة عامة بيف البشر يمارسيا األفراد بأساليب متعددة ومتنوعة وتأخذ  ورًا مثؿ التنافس 
في العمؿ وفي التجارة وفي التح يؿ المدرسي وفي المعبل ويتخذ عدة أشكاؿ كالتعبير المفظيل 

سموكي يأخذ طريقو الى التعبير الفرد أحيانًا كسموؾ الشخص الذي يتجو الجسدي. والعدواف مظير 
الى إيقاع األذى بغيره مف األفراد أو الجماعات أو األشياء أو يأخذ طريؽ التعبير الجماعي عمى أنو 

 سموؾ الجماعة المشترؾ والذي يتجو الى إيقاع األذى بغيرىا مف الجماعات واألفراد.

ة البشر ىو عدواف ابف آدـ قابيؿ عمى أخيو ىابيؿل قاؿ تعالى: "فطوعت لو وأوؿ عدواف وقع في حيا
 المائدة(. 30نفسو قتؿ أخيو فقتمو" )اآلية 

 :مفيوم السموك العدواني 2.2.2

العدواف في المغة يعني عدا الرجؿ والفرس وغيره يعدو عدوًا وعدوًا مفيوـ السموؾ العدواني لغًة: 
 (.2001بو التجاوز ومجاوزة الشيء الى غيره )فقياءل  وعدوانًا وتعداء وعدى. ويق د

السموؾ الموجو ضد اآلخريفل والذي يق د منو االيذاء لمذات أو  ويعرؼ السموؾ العدواني بأنو
 (.2005لبلخريف أو لمممتمكات بشكؿ مباشر أو غير مباشر )الزغبيل 

لزائدةل فيو خروج عف المألوؼل ويعرؼ عمى أنو سموؾ بشري ممزوج بالغضب والكراىية أو المنافسة ا
بيدؼ إيذاء الغير أو إيذاء لمذاتل وقد يكوف فطريًا غريزيًال أو نتيجة لمثير خارجيل وىو اما اف 
يكوف سموكًا ماديًا أو رمزيًال لتحقيؽ حاجات الفرد في السيطرة والتفوؽ وحب السمطةل أو تعويضًا عف 

 (.2004اإلحباط والحرماف والظمـ )الحميديل 

بأف السموؾ العدواني ىو استجابة انفعالية متعممة تتحوؿ مع نمو الطفؿل وبخا ة  (Caesar) ترىو 
 (.2006الحاجات )الفسفوسل  بإشباعفي سنتو الثانيةل الى عدواف وظيفي الرتباطيا ارتباطًا شرطيًا 

مع الخبرات أف السموؾ العدواني ينشأ عف حالة عدـ مبلئمة الخبرات السابقة لمفرد  (Kelly) ترىو 
والحوادث الحاليةل واذا دامت ىذه الحالة فانو يتكوف لدى الفرد احباط ينتج مف جرائو سموكيات 
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عدوانية مف شأنيا أف تحدث تغيرات في الواقع حتى ت بح ىذه التغيرات مبلئمة لمخبرات والمفاىيـ 
 (.2009لدى الفرد )المجذوبل 

ؾ موجو نحو الذات أو اآلخريف أو الممتمكاتل بيدؼ السموؾ العدواني عمى أنو سمو  الباحثةرؼ تعو 
 إيقاع األذى.

 :تطور مفيوم العدوان 2.2.3

تطور مفيوـ العدواف مع تطور الدراسات التي تناولتول فظير مفيوـ العدواف المباشر والغير مباشر 
تج عف الشعور ويق د بالعدواف المباشر بأنو "جميع السموكيات المباشرة الجسمية العدوانيةل والتي تن

الداخمي بالغضب واالستياء والعداوةل ويعبر عنو ظاىريًا في  ورة فعؿ أو سموؾ يق د بو إيقاع 
األذى والضرر بشخص أو شيء مال كما يوجو أحيانًا الى الذاتل ويظير في شكؿ عدواف لفظي أو 

مف االعتداء عمى بدنيل كما يتخذ  ورة التدمير واتبلؼ األشياء. أما العدواف غير المباشر فيتض
(. وربما 2000شخص بديؿل وعدـ توجييو نحو الشخص الذي تسبب في غضب المعتدي )يحيىل 

يتداخؿ لدى البعض مفيوـ العدواف مع مفاىيـ أخرى مثؿ )العنؼ( والذي يختمؼ عنو بكونو  ورة مف 
وبعض  (.1994  ور االيذاء البدني أو المادي ي در عف الفرد أو الجماعة )سميمافل وعبد الحميدل

العدواف عمى أنو سموؾ بشري ممزوج بالغضب والكراىية أو المنافسة الزائدةل فيو خروج  يروف الباحثيف
عف المألوؼل بيدؼ إيذاء الغير أو الذاتل وقد تكوف فطريَا أو غريزيًال أو نتيجة لمثير خارجيل وىو 

السيطرة والتفوؽ وحب السمطةل أو تعويضًا  اما أف يكوف سموكًا ماديًا أو مزيًال لتحقيؽ حاجات الفرد في
 (.2003عف اإلحباط والحرماف والظمـ )الحميديل 

وتأتي النزوع الى العدواف عند الفرد نتيجة لشعور بالتيديد ي اب فيو فرد أو جماعةل أو لتعرض كرامة 
بأنو يستطيع الفرد أو مكانتو لما يجرحيال وقد تأتي مع الشعور بأف االخريف ال يفيموف الشخص أو 

افياميـ نفسو... وقد يأتي مع تيديد لقيـ عند الشخص. وقد يتعمـ الفرد مف حياتو كيؼ يكظـ عند 
الغضبل وال يعني ىذا أف النزعة العدوانية التي تولدت لديو قد تبلشت بؿ تبقىل واذا ما ربطنا بيف 

رًا واضحًا لمقمؽ وأثره عمى العدواف اإلحباط والعدواف استطعنا فيـ الكثير مف الظواىر السموكيةل ونرى أث
 (.2010)عز الديفل 
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 :الفروق بين الجنسين "الذكور واالناث" في العدوان 2.2.4

أثبتت العديد مف الدراسات واألبحاث بأف السموؾ العدواني عند الذكور أعمى مف االناثل وأف الذكور 
ييـ العدواف المفظي غير المباشرل والذي أكثر ميبًل لمعدواف الجسمي أو المادي بينما االناث يظير عم

يظير في  ورة تحقير أو إىانة أو شتائـ بحيث يكوف الضرر واالذى الذي يمحؽ بالشخص االخر 
مف جراء ىذا العدواف ىو نفسي وليس ماديل أما الذكور يظيرف في الغالب العدواف المباشر والعدواف 

أكثر اثارة بسبب ىرمونات الذكورةل كما أف ىناؾ الجسمي ويرجع ذلؾ الى أف الذكور أقوى جسميًا و 
دور لؤلىؿ والمحيط االجتماعي في تشجيع وتقبؿ العدواف لدى الذكور وذلؾ ألنو رجؿ ويجب عميو أف 

بينما يتـ رفضو لدى االناث بحيث يتـ تنشئة البنت عمى اليدوء واالستكانة  يكوف قويًا وشجاعاً 
 (.2007وح بو لدى الذكور ومرفوض لدى االناث )حسيفل والخنوعل وذلؾ بمعنى أف العدواف مسم

 :أشكال السموك العدواني 2.2.5

 (:2002)حماـل   ترىتقسـ أشكاؿ السموؾ العدواني الى  ور كثيرة و 

 مشاعر الغضب. ي احبو العدواف الواضح: موجو نحو االخريف و .1
 العدواف المؤذي: إحراؽ واسترداد االمتيازات أو األشياء. .2
 المفظي: يشمؿ السب والشتـ واأللقاب السيئة والبذيئة والتيديد.العدواف  .3
 العدواف البدني: كاستخداـ الطالب لؤلرجؿ واليديف والرأس في توجيو الضرب. .4
 العدواف التعبيري: استخداـ اإلشارات باليد والمساف. .5
 العدواف المباشر: استخداـ القوة الجسمية والتعبيرات المفظية. .6
 شر: م دره األ مي الخوؼ مف العقاب فيحولو الى شخص.العدواف غير المبا .7
 العدواف الفردي: موجو نحو إيذاء شخص محدد. .8
 العدواف الجماعي: موجو نحو إيذاء أكثر مف شخص. .9

 العدواف نحو الذات: الموجو نحو أشيائو الشخ ية كالكتب أو جرح جسمو. .10

 :أسباب السموك العدواني 2.2.6

في العديد مف األسباب منيا: أسباب مدرسية مثؿ: قمة العدؿ في  تتمثؿ أسباب السموؾ العدواني
معاممة الطالب في المدرسةل وعدـ الدقة في توزيع الطبلب عمى ال فوؼ حسب الفروؽ الفردية 
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وحسب سموكياتيـل وفشؿ الطالب في حياتو المدرسية وخا ة تكرار الرسوبل وعدـ وجود برنامج 
مدرسيفل وتأكد الطالب مف عدـ عقابو مف قبؿ أي فرد في وضعؼ شخ ية بعض ال للقضاء الفراغ

المدرسةل وعدـ وجود قوانيف  ارمة في المدارس بخ وص العنؼل وتفضيؿ الطالب الذي يمارس 
السموؾ العدواني عند بعض األساتذةل و أسباب بيئية مثؿ عدـ توفر العدؿ في معاممة األبناء في 

أو البيتل وتشجيع بعض أولياء األمورل وغياب أحد الوالديف  البيتل والتسمط أو التيديد مف المدرسة
عف المنزؿل وقد يكوف ىناؾ أسباب نفسية تتمثؿ في  راع نفسي ال شعوري لدى الطالبل أو الشعور 
بالخيبة االجتماعية كالتأخر الدراسي واالخفاؽل أو ترجع الى توتر الجو المنزلي وانعكاس ذلؾ عمى 

ىناؾ أسباب اقت ادية تتمثؿ في تدني مستوى الدخؿ االقت ادي لؤلسرةل  نفسية الطالب. وقد يكوف
وشعور الطالب بالجوع وعدـ مقدرتو عمى الشراءل وظروؼ السكف السيئةل وحالة الضغط والمعاناة التي 
يعيشيا المعمموفل وعدـ قدرة األسرة عمى توفير الم روؼ اليومي البنيا الطالب )عز الديفل 

2010.) 

 (:2007ؿ أسباب السموؾ العدواني بحسب ما ذكرىا )ممحـل كما وتتمث

الرغبة في التخمص مف السمطة: يظير السموؾ العدواني عند الطفؿ عندما تمح عميو الرغبة في  -
 التخمص مف ضغوط الكبار عميول والتي تحوؿ في كثير مف األحياف دوف تحقيؽ رغباتو.

طفؿ المدلؿ مشاعر العدواف أكثر مف غيرهل ومثؿ ىذا الحب الشديد والحماية الزائدة: قد تظير عمى ال -
النوع مف األطفاؿ والتي تتمتع بالحماية الزائدة وال يعرؼ سوى لغة الطاعة لتمبية رغباتو فاف مظاىر 

 السموؾ العدواني قد تظير عميو.
 اؿفاألطفالمنظروف أف السموؾ العدواني متعمـ في أغمبول  ترىتعمـ العدواف عف طريؽ النموذج:  -

يتعمموف السموؾ العدواني عف طريؽ مبلحظة نماذج العدواف عند والدييـ ومدرسييـ وأ دقائيـل وفي 
أفبلـ التمفاز والسينمال ويمكف لمطفؿ أف يتعمـ السموؾ العدواني اذ الحظ اف غيره مف افراد اسرتو يكافأ 

 بعد قيامو بيذا السموؾ.
أو العقمي عف بقية األطفاؿ مف حولو يمثؿ الشعور بالنقص: اف شعور الطفؿ بالنقص الجسمي  -

 بالنسبة لو منطمقًا لظيور مشاعر الغيرة والعدوانية عنده.
قوتيـ أماـ  بإبرازالرغبة في جذب االنتباه: قد يقوـ بعض األطفاؿ باجتذاب انتباه االخريفل وذلؾ  -

 الكبار وممارسة العدوانية ضد االخريف.
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مف قبؿ اسرتو أو أي طرؼ اخر يدعـ في ذاكرتو اف سموؾ  العقاب الجسدي: اف عقاب الطفؿ جسدياً  -
براز القوة شيء مسموح بول فيمارس سموؾ العدواف ضد االخريف الذيف يكونوف في الغالب  العدواف وا 

 أضعؼ منو جسديًا.

يتضح مما سبؽ أف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر عمى السموؾ العدواني لؤلفراد ومنيا العوامؿ 
أف ىناؾ العديد مف   الباحثةضيؼ تأو الذاتية أو العوامؿ البيئية التي تؤثر عمى األفراد و  الشخ ية

ومنيا ظروؼ القير والحرماف التي العوامؿ التي تؤثر عمى السموؾ العدواني عند المجتمع الفمسطيني 
يتـ استخداميا  يتعرض ليا الشباب الفمسطينييف باإلضافة الى االذالؿ النفسي والمعاممة القاسية التي

مف قبؿ االحتبلؿ باإلضافة الى ظروؼ االعتقاؿ والح ار واالغبلؽ مما يولد لدى الشباب اإلحباط 
والكراىية والتي بدورىا تؤدي الى العدواف وباإلضافة الى دور وسائؿ االعبلـ التي يشاىده الشباب 

 والمسيرات. عمى شاشات التمفزيوف مف نشرات األخبار ومنيا  ور الشيداء والجرحى

 :العوامل المؤدية الى السموك العدواني 2.2.7

اف ما ي در عف الطالب مف سموؾ عدوانيل ىو انعكاس لتأثير مجموعة العوامؿ االجتماعية 
واالقت ادية واألكاديميةل والنفسية والسياسيةل فالسموؾ العدواني مف الوقائع االجتماعية التي الزمت 

الع ورل وعانت منيا اإلنسانية عمى مر الزمافل والسموؾ العدواني ليس  المجتمعات البشرية منذ أقدـ
لو شيئًا مطمقًا بمعنى انو يدؿ عمى فعؿ ثابت لو او اؼ محددةل ولكنو شيء نسبي تحدده عوامؿ 

 (.2007كثيرة مثؿ: الزماف والمكاف والظروؼ االجتماعية )الزعبيل 

 ية الفردية فحسبل بؿ ىو مح مة أيضًا وبما أف سموؾ االنساف ليس مح مة لخ ائ و الشخ
لو أسباب عديدةل لممواقؼ والظروؼ التي يجد نفسو واقعًا فييال فالعدواف سموؾ يشبو أي سموؾ آخر 

بعضيا أسباب ذاتية ترجع الى تكويف االنساف الجسمي والنفسيل وبعضيا اجتماعية ترجع الظروؼ 
وبعضيا االخر يرجع الى ظروؼ الموقؼ الذي ارتكب  نشأة تربيتو في البيت والمدرسة وعبلقتو برفاقول

 (.2004فيو العدواف )الزعبيل 

ويعتبر الح ار السياسيل والعسكريل المفروض عمى األراضي الفمسطينية منذ انتفاضة األق ىل مف 
ابشع أنواع العقاب الجماعيل كما أف عزؿ المدف عف بعضيا البعضل وفرض سياسة اغبلؽ المعابر 

قطاع غزة والضفة الغربيةل يعني ف مو عف العالـ الخارجيل ومنع حركة االفرادل والبضائع بيف منطقة 
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مف قطاع غزة الى الضفة الغربية والدوؿ المجاورة وبالعكسل مما أدت الى موت العديد مف األشخاص 
 عمى المعابرل وخا ة معبر رفح البريل جراء المعاممة البلإنسانيةل مف قبؿ قوات االحتبلؿ ضد
المواطنيف الفمسطينييف عامةل والشباب خا ةل ولقد انعكس ذلؾ سمبًا الفمسطينييفل مما أدى الى 
ضغوطات كثيرة منيا: االسرية واالجتماعية واالقت ادية والنفسية والتي بدورىا تؤدي الى ممارسة 

 (.2004السموكيات العدائية )المركز الفمسطيني لحقوؽ االنسافل 

الى السموؾ العدواني العوامؿ الفسيولوجيةل وىناؾ عبلقة غير مباشرة بيف السموؾ  ومف العوامؿ المؤدية
العدواني والعوامؿ الفسيولوجيةل بمعنى أف تمؾ العوامؿ تجعؿ الفرد أكثر استجابة لممثيرات العدوانية 

 (:2004ومف ثـ يزيد احتماؿ ارتكابو السموؾ العدوانيل ومف أبرزىا )عريشيل 

  ي: وىو أحد الجياز الع بي الذاتي عف رفع مستوى االستثارة الفسيولوجية وتعبئة الجياز السمبثاو
طاقات الفرد لمواجية حاالت الطوارئ بما فييا االستعداد لمعدوافل لذا فإف التفاوت في مستوى 

 نشاط ىذا الجياز لدى األفراد سيتبعو تبايف في استعداد كؿ منيـ لمعدواف.
  :يف بدراسة التكويف الغددي وما تفرزه مف ىرمونات أف الفرد  الباحثة ترىاالختبلالت اليرمونية

تؤثر عميو إفرازات الغدد حيث أثبتت الدراسات أف ىناؾ عبلقة طردية بيف كمية األدريناليف 
والسموؾ العدوانيل أما ىرموف التستيروف الذي تفرزه الخ يتاف فمو أثره الواضح عمى السموؾ 

ا ما يت ؼ بو المراىقوف في بداية مرحمة البموغ حيث يكونوف أكثر العدواني عند االنساف وىذ
 ىياجًا وعدوانًا مف أي سف أخر حيث تزداد نسبة التستيروف عف المراىقيف في مرحمة البموغ.

العوامؿ المتعمقة باألسرة وطريقة التنشئة وتأثيرىا عمى السموؾ العدواني وأشار الييا )آؿ رشودل 
2006:) 

: ويتمثؿ في فرض رأي األب واألـ عمى الطفؿ وذلؾ مف خبلؿ كبح رغباتو أو التسمط األسري .1
منعو مف القياـ بسموؾ معيف لتحقيؽ رغباتول كما يؤدي ذلؾ الى ظيور أبناء يتميز سموكيـ 

 أو العدواف. باإلذعاف
 أسموب الحماية الزائدة بحيث يفشؿ االبف في االستقبلؿ عف األىؿ. .2
ف بدوف رعاية أو تعزيز لمسوؾ أو العقاب عمى ىذا السموؾل وأما الفرد اإلىماؿ األسري وترؾ االب .3

 والنبذ يظير أنواع مف السموؾ العدواني. لئلىماؿالذي يتعرض 
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 الدالؿ الزائد وعدـ تحمؿ الفرد مسؤولية وىذا يشجع عمى ظيور السموؾ العدواني. .4
التربية ال ارمة تمؾ القوة القسوة في معاممة األبناء: وتشمؿ العقاب الجسدي وىذا مف أسموب  .5

 الزائدة تؤدي الى نشوء شخ ية عدوانية كوسيمة لمتنفيس والتعويض.

العوامؿ المتعمقة بالمدرسة والتي ليا دور بارز في تكويف السموؾ العدواني وأشار الييا )بطرسل 
2010:) 

 قمة العدؿ في معاممة الطبلب. .1
 شعور الطبلب بكراىية المعمميف ليـ. .2
 عض المعمميف.ضعؼ شخ ية ب .3
 تأكد الطالب بعدـ عقابو في المدرسة. .4
 عدـ تقديـ الخدمات االرشادية لمطبلب مف قبؿ األخ ائييف النفسييف واالجتماعييف. .5
 فشؿ الطالب في حياتو المدرسية وخا ة تكرار الرسوب. .6
 عدـ وجود برنامج لقضاء وقت الفراغ والتخمص مف السموكيات العدوانية. .7
 .الطبلب بحسب الفروؽ الفردية والسموكيات عدـ الدقة في توزيع .8

أما وسائؿ االعبلـ فميا دور بارز في التأثير عمى تكويف السموؾ العدواني وأشار الييا )اؿ رشودل 
2006:) 

 عرض التمفاز لمبرامج التي تشتمؿ العدواف. .1
 نشر وسائؿ اإلعبلـ لؤلفكار العدوانية. .2
 ز والعدواف.الرغبة في المحاكاة والتقميد لبرامج التمفا .3

أف ىناؾ دورًا كبيرًا لوجود االحتبلؿ اإلسرائيمي واالنتياكات اإلسرائيمية في   الباحثة وبحسب رأي
المجتمع الفمسطيني وما تؤثر أساليبيـ القمعية المتبعة مع الشباب واالذالؿ النفسي وكيفية تأثيره 

 عؿ األفراد وعمى سموكيـ وعمى  حتيـ النفسية.
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 :سموك العدوانيأىداف ال 2.2.8

 ( فيما يمي:2001)العقادل تتمثؿ أىداؼ السموؾ العدواني بحسب ما ذكر 

أىداؼ غير مؤذية وغير ضارة: ىذا اليدؼ يؤكد أف المياجميف ليـ ىدؼ غير الحاؽ الضرر  .1
مثؿ ترسيخ ىواية محببة وممكف أف يحاوؿ المعتدوف أف يشقوا طريقيـ أو يؤكدوا سمطتيـ لبناء 

 ية.قيمتيـ الذات
األذي  باألشخاص الذيف يكرىوىـ فميحقوف األذىاالكراه )االجبار(: أف المياجموف يمحقوف  .2

 عمى سموكيـ إلجبارىـ عمى أف يفعموا ما يريدوف. لمتأثير ةبضحاياىـ في محاول
السمطة والييمنة: السموؾ العدواني ييدؼ غالبًا الى الحفاظ عمى سمطة المعتديف وتعزيزىا  .3

نتيـ وربما يضرب المعتدوف ضحاياىـ في محاولة لفرض طريقتيـ ليؤكدوا والحفاظ عمى ىيم
 أوضاعيـ المييمنة في عبلقاتيـ بضحاياىـ.

 تكويف انطباع جيد عند االخريف: العدوانييف ييتموف في األساس بما يظنو االخريف عنيـ. .4
ائمًا ىو اليدؼ العدواف الوسيمي: بالرغـ مف أف العدواف يتضمف دائمًا االيذاء والضرر فميس د .5

الرئيسي انما يوجد أىداؼ أخرى في التفكير عند االعتداء عمى الضحايا. مثبًل ربما يريد الجندي 
 إلظيارأف يقتؿ عدوه اال أف أمنيتو يمكف أف تنبع مف رغبتو في حماية حياتو ويمكف أف تكوف 

 وطنيتو أو تكوف وسيمو لكسب قبوؿ ضباطو وأ دقائو.
ذا النوع مف العدواف يحدث عندما يثأر الناس ب ورة غير سارة ويحاولوف العدواف االنفعالي: ى .6

إيذاء شخص ما وىذا اليدؼ مف العدواف يخبرنا أنو يمكف أف يكوف ممتعًا لدى األشخاص الذيف 
 عندما يكونوا مكتئبيف وبالتالي يشعروف بالسعادة عند تحقيؽ اليدؼ. باآلخريفيمحقوا األذى 

 :عدوانيمظاىر السموك ال 2.2.9

يبدأ السموؾ العدواني بنوبة م حوبة بالغضب واإلحباط وي احب ذلؾ مشاعر مف الخجؿ والخوؼل 
تتزايد نوبات السموؾ العدواني نتيجة لمضغوط النفسية المتوا مة أو المتكررة في البيئةل ويتـ االعتداء 

الرأسل االعتداء عمى ممتمكات عمى األقراف انتقامًا أو بغرض االزعاج باستخداـ اليديف أو األظافر أو 
الغير واالحتفاظ بيا أو اخفائيا بمدة مف الزمف بغرض االزعاجل أو عدـ القدرة عمى قبوؿ الت حيحل 
مشاكسة غيره مف األفرادل عدـ االمتثاؿ لمتعميمات وعدـ التعاوف والترقب والحذر أو التيديد المفظي 
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يج واالمتعاضل توجيو الشتائـ واأللفاظ النابيةل وغير المفظيل سرعة الغضب واالنفعاؿ وسرعة الضج
احداث الفوضى في ال ؼ عف طريؽ الضحؾ والكبلـ والمعب وعدـ االنتباهل االحتكاكات بالمعمميف 
وعدـ احتراميـ والتيريج في ال ؼل استخداـ المفرقعات النارية سواء داخؿ المدرسة أـ خارجيال عدـ 

 (.2006ل الفسفوسـ أثناء الشرح )االنتظاـ في المدرسة ومقاطعة المعم

 :سمات السموك العدواني 2.2.10

 ( بما يمي:2010تتمثؿ سمات السموؾ العدواني في المدارس بحسب ما أشار اليو )عبد الخالؽل 

 في ال ؼ عف طريؽ الضحؾ والكبلـ والمعب وعدـ االنتباه. فوضىإحداث  .1
 التيريج في ال ؼ. .2
 .االحتكاؾ بالمعمميف وعدـ احتراميـ .3
 ودورات المياه. تخريب آثاث المدرسة والمقاعد .4
 مقاطعة المعمـ أثناء الشرح. .5
 االعتداء عمى المعمـ. .6
 العناد والتحدي. .7
 التدافع الحاد والقوي بيف التبلميذ أثناء الخروج مف قاعة ال ؼ. .8
 االيماءات والحركات التي يقوـ بيا التبلميذ والتي تبطف في داخميا سموكًا عدوانيًا. .9

 ؿ المتعمد لن ائح وتعميمات المعمـ وألنظمة قوانيف المدرسة.اإلىما .10
 استعماؿ األلفاظ البذيئة واحداث أ وات مزعجة في ال ؼ. .11
 االعتداء عمى الزمبلء. .12
 الخروج المتكرر مف ال ؼ دواف استئذاف. .13
 التحدث ب وت مرتفع. .14

ثبلثة معايير وأشار الييا  يعتمد باندورا في و فو عمى السموؾ العدواني عمى: معايير السموك العدواني
 (:2008)عمارةل 

 خ ائص السموؾ نفسو: مثؿ االعتداء البدني واالىانة واتبلؼ الممتمكات .1
 شدة السموؾ: فالسموؾ الشديد يعتبر عدوانيًا كالتحدث مع شخص اخر ب وت مرتفع أو حاد. .2
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خ ائص الشخص المعتدي: جنسو عمره سموكو في الماضي وخ ائص الشخص المعتدي  .3
 يو.عم

 :قياس السموك العدواني 2.2.11

تعتبر عممية قياس السموؾ العدواني مف إحدى ال عوبات التي يواجييا الميتموف بدراسة ىذا السموؾل 
وذلؾ ألف ىذا السموؾ معقد الى درجة كبيرة ويزيد مف  عوبة قياس السموؾ العدواني تبايف وجيات 

وأدوات قياس السموؾ العدواني شيوعًا بحسب ما النظر التي حاولت تفسير السموؾل ومف أكثر طرؽ 
 (:2001ذكره )الخطيبل 

المبلحظة المباشرة: تعتبر وسيمة ىامة وتحتاج الى تدريب المبلحظيف وقد تتـ المبلحظة في  .1
 البيت أو الف ؿ أو ساحة المدرسة.

عدواني عف قياس السموؾ العدواني مف خبلؿ تحديد النتائج المترتبة عميو: يتـ تحديد السموؾ ال .2
 طريؽ األشخاص المعتدى عمييـ أو الممتمكات المستيدفة مف ذلؾ الفعؿ.

 التقارير الذاتية: في ىذه الطريقة يقـو الطفؿ بتقييـ مستوى السموؾ العدواني التي ي در عنو. .3
المتابعة الذاتية: وفييا يقـو الشخص بمبلحظة السموؾ العدواني وتدويف البيانات فيما يتعمؽ  .4

التي تثير غضبو وطريقة استجابتو لمموقؼ والنتائج التي تمخضت عف السموؾ العدواني  بالمواقؼ
ومف مميزات ىذه الطريقة مساعدة الشخص عمى الوعي بسموكو والعوامؿ المرتبطة بو وىي ذات 

 فائدة مف الناحية العبلجية.
لئلجابة عنيا  تقدير األقراف: تتـ عف طريؽ توجيو مجموعة مف األسئمة الى عدد مف األطفاؿ .5

 بيدؼ التعرؼ الى األطفاؿ العدوانييف.
مقياس التقدير: حيث يقوـ المعمموف أو المعالجوف أو اآلباء بتقييـ مستوى السموؾ لدى الطفؿ مف  .6

 خبلؿ قوائـ سموكية محددة.

 :تأثير العدوان عمى المعتدي 2.2.12

ف ويتمثؿ ذلؾ في أربعة آثار )عبد ال يقت ر آثار العدواف عمى الضحية بؿ يمتد أيضًا الى المعتدي
 (:2007الرحمفل 
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زيادة نزعة المعتدي لمعدواف: إف ارتكاب المعتدي ألي فعؿ عدواني قد يجعؿ مف المحتمؿ لو  .1
بالقياـ بمزيد مف األفعاؿ العدوانية كما أف تكرار ىذه األفعاؿ العدوانية تقدـ لنا شخ ية تتسـ 

 بالعدوانية.
ماعية: يؤدي العدواف المعتدي مف جية ثانيةل فاألشخاص الذيف كانوا اآلثار األكاديمية واالجت .2

أكثر عدوانية في  غرىـ أ بحوا رجااًل ذو مستوى معرفي أقؿ عندما بمغوا الثبلثيف مف العمرل 
الى أف مثؿ ىؤالء األفراد العدوانييف قد تقمؿ عدوانيتيـ مف فر تيـ في التعميـل  الباحثوففقد أبرز 

 نجاز األكاديمي.وقدرتيـ في اإل
اآلثار ال حية: قد كوف العدواف ضارًا عمى ال حة الجسدية لمفردل فالغضب والعدائية  .3

الم احبتاف لمسوؾ العدواني مف قبؿ المعتدي تزيداف مف مخاطر التعرض لمشكبلت  حية 
 .خطيرة أىميا أمراض الشرياف التاجي التي قد تؤدي بدورىا الى ذبحة  درية

لممعتدي: إف التعرض المستمر لمشاىدة العنؼ في التمفزيوف آثره التدريجي في التبمد العاطفي  .4
الشعور بالتبمد الوجداني أو العاطفيل فمشاىدة العنؼ باستمرار مف شأنو يجعؿ تبمد في الشعور 

 والعواطؼ.

 :الوقاية من السموك العدواني 2.2.13

في ىذا االطار يمكف لؤلسرة أف تقـو بدور ىاـ تمعب األسرة دورًا ىامًا في عممية التنشئة االجتماعية و 
 (:1980)السيدل  ترىفيما  في معالجة السموؾ العدواني ويتمثؿ ذلؾ

توجيو األسرة لمفرد الكسابو المعرفة فيما يتعمؽ بالمواقؼ التي يجب أف يثور فييا ليحافظ عمى  .1
أال يبدي فييا سموكًا نفسو ويدافع عنيا والمواقؼ التي يجب أف يتجنبيا والمواقؼ التي يجب 

 عدوانيًا.
 توجيو األسرة لمفرد أف يجد مسمكًا لتفريغ الشحنة العدوانية لديو حتى يحوؿ ذلؾ دوف تراكميا. .2
تعمؿ األسرة مف خبلؿ التنشئة االجتماعية عمى تجنب اثارة االستجابة العدوانية لطاقة كامنة حتى  .3

 ال تتحوؿ الى حركة عدوانية.
 نشئة االجتماعية عمى تجنب الفرد مواجية المثيرات التي تؤدي الى العدواف.تعمؿ األسرة خبلؿ الت .4
ترسيخ القيـ الدينية واألخبلقية التي توجو سموؾ األفراد نحو التخمص مف الميوؿ العدوانية والذي  .5

 ينعكس عمى سموكيـ في الحياة.
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فسييف دورًا ىامًا في أما المدرسة تشمؿ بما تضميـ مف المعمميف واألخ ائييف االجتماعييف والن
 (:2010تخفيؼ السموؾ العدواني والتحكـ فيو ويتبمور ذلؾ فيما ذكره )عبد الخالؽل 

 قياـ المعمموف بتقدير ال فات الشخ ية الطيبة لدى األفراد. .1
 مراعاة الفروؽ الفردية. .2
األنشطة إتاحة الفر ة لمتبلميذ الذيف يتميزوف بالسموؾ العدواني التعبير عف مشاعرىـ مف خبلؿ  .3

التربوية واالجتماعية والرياضيةل والفنوف التشكيمية ويتعاوف مع المعمميف األخ ائييف النفسييف 
 عف مشاعرىـ. واالجتماعييف بغرض التعبير

تفعيؿ دور المرشد الطبلبي في معرفة السموؾ العدواني ومعالجتو وتكثيؼ المقاببلت االرشادية  .4
 وكيفية حميا. ليؤالء الطبلب لمعرفة أسباب المشكمة

ات اؿ األخ ائييف النفسييف واالجتماعييف بأولياء أمور التبلميذ ذوي السموؾ العدواني لممساىمة  .5
 في وضع خطة مشتركة لمخفض مف السموؾ العدواني.

الحموؿ ووضع  إليجادعقد اجتماع مع أولياء األمور في المدرسة مع المشرفيف واألساتذة  .6
 اإلجراءات.

 شاطات كالرياضة والرسـ.االىتماـ بح ص الن .7
 تكثيؼ النشاط المدرسي المت اص السموؾ العدواني عند الطبلب. .8
 التركيز عمى أىمية تكويف فرؽ لمعمؿ والتركيز عمى العمؿ الجماعي. .9

اليو )اليمشري وعبد الجوادل  وأشاروادور المؤسسات العبلجية في الوقاية مف السموؾ العدواني 
2000:) 

 وؾ العدواني ووضعيـ تحت المراقبة والتوجيو.ح ر األفراد ذوي السم .1
 دراسة األسباب الحقيقية لمسموؾ العدواني والتعمؽ في كؿ حالة. .2
 مواجية السموؾ العدواني مف أساسو بالعبلج وليس االقت ار عمى عبلج مظاىره فقط. .3
 تدعيـ الربط بيف األسرة والمؤسسة كي يكوف العبلج مفيدًا. .4
 .اغ بما يسمح بتفريغ شحناتيـ االنفعالية وتوظيفيا ايجابياً توفير فرص لشغؿ أوقات الفر  .5
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البيئة المحيطة باألفراد في الوقاية مف السموؾ العدواني تتمثؿ فيما أشار اليو )عبد الخالؽل  دور
2010.) 

 إشباع حاجاتو باألسموب السميـ الذي يتناسب مع عمره. .1
 طريقة تفكيره.عدـ توجيو السخرية واالىانات الى الفرد مف سموكو أو  .2
 التعامؿ بأسموب الحـز والحكمة والتعقؿ دوف القسوة. .3
 عدـ التفرقة في المعاممة بيف األفراد. .4
 شغؿ أوقات الفراغ باألنشطة الجماعية المفيدة مع مراعاة ميولو. .5
 عدـ القياـ بالمقارنات بيف األفراد حتى ال تثير الغيرة. .6
 اؼ والتوجيو وتنمية روح الوالء واالنتماء لدييـ.تشجيع قياـ األفراد بأنشطة مختمفة تحت االشر  .7

 النظريات المفسرة لمسموك العدواني: 2.2.14

 :النظرية البيولوجية .1

يعد العالـ اإليطالي لومبروزو مف أشير المنظريف ليذه النظريةل حيث ينظر الى اف االنساف عدواني 
رت نتائج الدراسات الى وجود عبلقة بطبيعتو وأف العدواف مح مة لمخ ائص البيولوجية لئلنساف وأشا

بيف العدواف واضطرابات الجياز الع بي والكروموسومات ومستوى النشاط الكيربائي في الجياز 
الع بي المركزيل كما أكدت ىذه النظرية عمى الدور الذي تمعبو العوامؿ الجينية في تكويف السموؾ 

نساف عدواني بطبيعتول بمعنى أف العدواف العدوانيل وتتمخص وجية نظر أ حاب ىذه النظرية أف اال
غير متعمـل وأنو مح مة لمخ ائص البيولوجية لئلنسافل فيذه النظرية تفسر العدواف عمى أنو نتيجة 
اضطرابات فسيولوجية وتنطمؽ في المعالجة مف خبلؿ ىذا التفسير لمسموؾ العدواني )الخطيبل 

1988.) 

 :النظرية االجتماعية .2

االجتماعية في تفسير السموؾ االجرامي نظرية العالـ األمريكي سذرالند التي عرفت مف أبرز النظريات 
باسـ المخالطة الفارقة وتنادي بأف السموؾ االجرامي نتاج لمبيئة االجتماعيةل وذلؾ بزيادة نسبة تعرض 

مي الفرد لؤلنماط االجرامية عمى نسبة تعرضو لؤلنماط غير االجراميةل حيث يكتسب السموؾ االجرا
عف طريؽ التعمـ المت ؿ بأشخاص آخريف تربطيـ بالشخص عمميو ات اؿ مباشر )رمضافل 
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ىذه النظرية تفسير ظاىرة الجريمة مف خبلؿ المعطيات البيئية االجتماعية  قدمت(ل ولقد 1995
والظروؼ التي تييئيا ىذه المعطيات لتكويف النزعة االجراميةل كما أف النظريات االجتماعية ركزت 

ستيا عمى البيئة االجتماعية والعبلقات االجتماعية وآثارىا عمى البنية والتنظيـ االجتماعي وثقافة درا
 (.1985المجتمع )كارهل 

 :العدوان –نظرية اإلحباط  .3

الذيف أجمعوا عمى أف Dollard, Miller, Doob, Morer, Caesar تحدث عمماء ىذه النظرية
االحباط عبارة عف استثارة انفعالية غير سارة تمثؿ وضعًا السموؾ العدواني يظير نتيجة لبلحباط. و 

يمكف أف تستدعي مف الفرد عدة استجابات مف بينيا العدوافل  مزعجًا لمفردل كما أف ىذه االستثارة 
والضغط المشابية  القسوة واعتمادًا عمى نوع االستجابات التي تعمميا الفرد في تعاممو مع مواقؼ مف 

االستجابات يمكف أف تكوف طمب المساعدة مف االخريفل أو االنسحاب مف  لموضع الراىفل وىذه
الموقؼل أو محاولة حؿ المشكمة وتخطييال أو المجوء الى العدوافل وىكذا فإف ىذه أكثر االستجابات 
التي يحتمؿ ظيورىا أكثر مف غيرىال فاذا قاد العدواف في الماضي ىذا الفرد لمتخمص مف اإلحباط فاف 

 (.2002وعدسل  اميخرى )قطأجوئو في المستقبؿ سوؼ يزداد وىذا  حيح ألي استجابة احتماؿ ل

 :نظرية التعمم االجتماعي .4

اف ىذه النظرية تناولت السموؾ العدواني بالدراسة والبحثل ويعتبر باندورا ىو المؤسس الحقيقي لنظرية 
ع اآلخريف والشخ ية في ت ور التعمـ االجتماعي في العدواف حيث اىتـ بدراسة االنساف في تفاعمو م

باندورا ال تفيـ اال مف خبلؿ السياؽ االجتماعي والتفاعؿ االجتماعي والسموؾ عنده يتشكؿ بمبلحظة 
سموؾ اآلخريفل ومف المبلمح البارزة في نظرية التعمـ االجتماعي الدور الذي يوليو تنظيـ السموؾ عف 

خيؿل التفكيرل حيث ليا القدرة عمى التأثير في اكتساب طريؽ العمميات المعرفية كاالنتباهل التذكرل الت
ق ود أو المتخيؿ في السموؾ وأف االنساف لو القدرة عمى توقع النتائج قبؿ حدوثيا ويؤثر ىذا التوقع الم

وبالتركيز عمى السموؾ العدواني الذي يؤدي الى اإل ابة الجسدية أو تدمير ل توجيو السموؾ
ؼ يمكف أف يتعمـ الناس ىذا السموؾ العدواني عف طريؽ نمذجة سموؾ الممتمكاتل أظير باندورا كي

اليو السموؾ العدواني يمكف تعممو كأي سموؾ آخر اما مف خبلؿ تعزيز ىذا السموؾ  فبالنسبةاالخريفل 
 .(2002)قطاميل وعدسل أو مف خبلؿ تقميد سموؾ نماذج عدوانية سواء كانت حية أو متمفزة 
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 نظرية التحميل النفسي:

ينظر مكدوجؿ والذي يعد أوؿ مؤيدي ىذه النظرية لمعدواف عمى انو غريزة فطريةل ويعرفو بغريزة 
المقاتمة حيث يكوف الغضب ىو االنفعاؿ الذي يكمف وراءىا ولقد افترض فرويد اف اعتداءات االنساف 

لت ريؼ عمى نفسو أو عمى غيره سموؾ فطري غير متعمـ تدفعو اليو عوامؿ في تكوينو الفسيولوجي 
العمقة العدائية التي تنشأ داخؿ االنساف مف غريزة العدواف وتمح في طب االشباع ويعتبر فرويد مف 
مؤسسي ىذه النظريةل فالنموذج الذي يقدمو فرويد ىو خفض التوترل حيث ينشط سموؾ الفرد بفعؿ 

ألحؽ فرويد ض التييجل و مف شأنو أف يزيد أو يخفالمييجات الداخمية وتجيز عندما يتخذ اجراءًا مناسبًا 
العدواف بأنو يبدو كأحد الغرائز والدوافع التي تضمف نظاـ البلشعور والتي أطمؽ عمييا اليو. وفي بداية 

لمخارج ثـ أدرؾ بعد ذلؾ أف العدواف يكوف  بشكؿ كبيراالمر أدرؾ فرويد أف العدواف يكوف موجو 
 (.2003ى الموت )الحميديل موجيا عمى نحو متزايد لمداخؿ منتييا عند اق ى مدى ال

 النظرية السموكية: .5

السموكيوف أف العدواف شأنو  ترىىذه النظرية أف العدواف يتعممو الفرد لمح وؿ عمى شيء مال و   ترى
شأف أي سموؾ يمكف اكتشافو ويمكف تعديمو وفقًا لقوانيف التعمـل ولقد ركز السموكيوف في دراساتيـ حوؿ 

البيئة وبالتالي فاف الخبرات المختمفة )المثيرات( التي اكتسب منيا العدواف اف السموؾ متعمـ مف 
شخص ما السموؾ العدواني )االستجابة العنيفة( قد تـ تدعيميا بما يعزز لدى الشخص ظيور 

السموكيوف أف السموؾ متعمـ  ترى(ل و 2001االستجابة العدوانية كمما تعرض لموقؼ محبط )العقادل 
خبرات المختمفة التي اكتسب منيا شخص ما السموؾ العدواني قد تـ تدعيميا مف البيئة ومف ثـ فاف ال

بما يعزز لدى الشخص ظيور االستجابة العدوانية كمما تعرض لمموقؼ المحبطل وانطمؽ السموكيوف 
الى مجموعة مف التجارب التي أجريت بداية عمى يد رائد السموكية "جوف واطسوف" حيث أثبتت أف 

مكتسبة بعممية التعمـ ومف ثـ يمكف عبلجيا وفقًا لمعبلج السموكي الذي يستند عمى ىدـ  الفوبيا بأنواعيا
عادة بناء نموذج تعمـ جديد سوي )الفسفوسل   .(2006نموذج مف التعمـ غير السوي وا 

 التعميق عمى النظريات المفسرة لمسموك العدواني:

دواني يمكف القوؿ أنو عمى الرغـ مف تعدد المفسرة لمسموؾ الع واآلراءبعد االستعراض ألىـ النظريات 
التفسيرات لمعدواف فإنيا جميعيا تكمؿ بعضيا البعضل حيث تناولت كؿ منيا السموؾ العدواني مف 
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العدواف مح مة لمخ ائص البيولوجية وتركز عمى جانب معيف فمثبًل نجد النظرية البيولوجية تفيد بأف 
يل والنظرية السموكية تفيد بأف العدواف سموؾ متعمـ مف البيئة النزعة الفطرية الموروثة لمسموؾ العدوان

وبالتالي فإف الخبرات المختمفة التي اكتسب منيا شخص ما السموؾ العدواني قد تـ تدعيميا بما يعزز 
  ترىظيور االستجابة العدوانية كمما تعرض لموقؼ محبطل وفيما يتعمؽ بنظرية التحميؿ النفسي حيث 

ل وفيما يتعمؽ بالنظرية االجتماعية تفيد أف العدواف عف طريؽ التعمـ فطري غريزي أف العدواف سموؾ
 المت ؿ بأشخاص آخريف تربطيـ بالشخص عمميو ات اؿ مباشر.
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 الدراسات السابقة ذات العالقة 2.3

 :التي تناولت موضوع األحداث الصادمة الدراسات العربية 2.3.1

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى االحداث الضاغطة نتيجة الحروب واالحتبلؿ وما ( 2017دراسة الجوراني )
تبعيا مف احداث. وقد ادى ذلؾ الى زيادة في معدالت اال ابة بمختمؼ االمراض واالضطرابات 

اختيار عينة والكآبة والمشكبلت ال حية األخرىل و تـ  PTSDومنيا اضطراب ما بعد ال دمة 
نساء( وىـ طمبة وميجروف لمح وؿ عمى افضؿ فيـ لخبرات  10ؿ ورجا 10شخ ا ) 20مكونة مف 

االشخاص في التعرض ألحداث ضاغطة واعراض اضطراب ما بعد ال دمةل وتـ استخداـ المقابمة 
المفتوحةل اعتمدت الدراسة عمى التحميؿ االستقرائيل وتو مت الدراسة الى عدة نتائج أبرزىا تعرض 

%(ل مقتؿ أحد األقرباء 70ؿ حياتيـ منيا التعرض لبلنفجارات )األفراد الى مختمؼ األحداث خبل
%(ل التعرض لتيديد 23%(ل اختطاؼ أحد افراد العائمة )47%(ل مشاىدة أعماؿ العنؼ والقتؿ )53)

%(. أما ما يتعمؽ بالشعور بالخوؼ عند التعرض 5%(ل التيجير )11%(ل االعتقاؿ )17مسمح )
 %(.88أف حياتيـ تحت التيديد )%(ل وأما الشعور ب100لمحدث فكاف )

( ىدفت الدراسة التعرؼ إلى التحقؽ مف فعالية العبلج بالمعب في خفض 2017دراسة الزراد و النبا )
( لدى عينة مف األطفاؿ الُمساء الييـ جنسيًال تكونت عينة PTSDأعراض اضطراب ما بعد ال دمة )

ؤسسة الحسيف لمخدمات االجتماعية في األردفل ( طفبًل مف الُمساء الييـ جنسيًا في م30الدراسة مف )
 8)منيـ  ل( طفبلً 15تـ توزيع أفراد العينة إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبية وتكونت كؿ مجموعة مف )

( سنةل وتـ استخداـ أداة 12-6في كبل المجموعتيف التي تراوحت أعمارىـ ما بيف ) (إناث 7 لذكور
العينة  لوتبيف مف النتائج وجود فروؽ بيف العينة التجريبيةالدراسة مقياس اضطراب ما بعد ال دمةل 
 .( ول الح العينة التجريبية0.05الضابطة دالة إح ائيًا عند مستوى داللة )

( ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى نسبة انتشار الخبرات ال ادمة ومستوى اإل ابة 2016راسة حنا )د
( تمميذ وتمميذه مف طبلب التعميـ األساسي 330مف )باضطراب ما بعد ال دمةل تكونت عينة الدراسة 

في مدينة حمصل تـ اختيارىـ بالعينة العشوائيةل واستخدـ المنيج الو في التحميميل وتـ استخداـ أداة 
الدراسة قائمة لمخبرات ال ادمة وبناء مقياس اضطراب ما بعد ال دمةل وتو مت نتائج الدراسة الى 
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د العينة لخبرة  ادمةل مستوى مرتفع في اضطراب ما بعد ال دمة لدى أف نسبة عالية مف تعرض أفرا
 أفراد العينةل عدـ وجود فروؽ ذات داللة إح ائية تبعًا لمتغير الجنس في اضطراب ما بعد ال دمة.

( ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى اضطراب ما بعد الضغوط ال دمية وعبلقتو 2013)دراسة جاسـ 
تمميذ ذكور واناث  100تبلميذ المدارس االبتدائيةل تكونت عينة الدراسة مف بالسموؾ العدواني لدى 

موزعيف عمى مدرستيف في مدينة بغدادل وتـ اختيارىـ بالطريقة الق ديةل وتـ استخداـ المنيج الو في 
ومقياس لمسموؾ العدوانيل وأظيرت عدة نتائج  (PTSDاالرتباطيل تكونت أداة الدراسة مف مقياس )

ظيور السموكيات العدوانية لدى األطفاؿ الذيف تظير عمييـ أعراض ال دمةل ولـ تكف فروؽ أبرزىا 
دالة بيف الذكور واالناث في مستوى اضطراب ال دمة في حيف ظير ىناؾ فرؽ داؿ في مستوى 
 السموؾ العدواني ل الح الذكور وىناؾ عبلقة ارتباطية دالة بيف اضطراب ال دمة والسموؾ العدواني.

( ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى اضطراب قمؽ ما بعد ال دمة لدى عينة مف 2013)ة ضمرة دراس
األطفاؿ والمراىقيف البلجئيف العراقييف في األردف في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافيةل تكونت عينة 

استخدـ المنيج ( طفبًل ومراىقًا مف البلجئيف العراقييف تـ اختيارىـ بالعينة الق ديةل و 500الدراسة مف )
 Posttraumatic Stressالو فيل تكونت أداة الدراسة مف مقياس اضطراب قمؽ ما بعد ال دمة )

Disorder Inventory لCPTSD والم ممة لتقييـ مستويات أعراض قمؽ ما بعد ال دمة لدى )
توسط جميع األطفاؿ. وأشارت النتائج إلى شيوع أعراض قمؽ ما بعد ال دمة لدى أفراد العينة بشكؿ م

أبعاده أداة الدراسة والبعد الكميل ووجود فروؽ ذات داللة إح ائية في مستويات شيوع األعراض تبعًا 
لمتغيرات جنس الطفؿ وعمره وفترة معايشة الحدث ال ادـ ل الح اإلناث واألطفاؿ األ غر سنًا ولفترة 

مة تبعًا لمتغير فقداف أحد المعايشة الق يرة في حيف لـ تظير فروؽ في أعراض قمؽ ما بعد ال د
 الوالديف.

( ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى السمة العامة الضطراب ما بعد ال دمة 2012دراسة )خميؿل 
وتكونت  لوعبلقتو بالشعور باألمف النفسى والتح يؿ الدراسي لدى طبلب المدارس الثانوية بمدينة نياال

عسكرات النازحيف حوؿ مدينة نياالل تـ اختيارىـ ( طالبة مف م299( طالب و)311عينة الدراسة مف )
بالطريقة العشوائية الطبقيةل وتـ استخداـ المنيج الو فيل واستخدمت أداة الدراسة مقياس اضطراب ما 
بعد ال دمةل ومقياس األمف النفسيل والتح يؿ الدراسيل وأظيرت نتائج الدراسة أف اضطراب ما بعد 

لدى طبلب المدارس الثانوية بمدينة نياال يتسـ باالرتفاعل كما أظيرت ال دمة والشعور باألمف النفسي 
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النتائج أف التح يؿ الدراسي لدى طبلب المدارس الثانوية بمدينة نياال يتسـ باالنخفاضل وكشفت 
نتائج البحث عدـ وجود عبلقة ارتباطية دالة إح ائيًا بيف اضطراب ما بعد ال دمة مف جية والشعور 

والتح يؿ الدراسي مف جية أخرى لدى طبلب المدارس الثانويةلكما أظيرت النتائج  باألمف النفسى
وجود فروؽ دالة إح ائيًا في اضطراب ما بعد ال دمة لدى طبلب المدارس الثانوية تبعًا لمنوع 
ل الح اإلناث وتبعًا لممستوى ال في ل الح المستوى األوؿل كما كشؼ البحث عدـ وجود فروؽ في 

بعد ال دمة لدى الطبلب تبعًا لمعمرل كما أظيرت نتائج البحث وجود فروؽ دالة اضطراب ما 
اح ائيًا في الشعور باألمف النفسي لدى طبلب المدارس الثانوية تبعًا لمنوع ل الح الذكورل وتبعًا 
لممستوى ال في ل الح المستوى الثالثل وتبعًا لمعمر ل الح العمر األعمىل و وجود فروؽ دالة 

ًا في التح يؿ الدراسى لدى طبلب المدارس الثانوية تبعا لمنوع ل الح الذكور وتبعا لممستوى إح ائي
 ال فى ل الح المستوي األوؿل وتبعًا لمعمر ل الح العمر األ غر.

( ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مشاىدة ال ور اإلعبلمية والمعايشة 2012)دراسة  والي 
قتيا باضطراب كرب ما بعد ال دمة لدى األميات في قطاع لؤلحداث خبلؿ الحرب عمى غزة وعبل

( مف األميات التي شاىدف أحداث وخبرات  ادمة ناتجة عف 277غزةل تكونت عينة الدراسة مف )
الحرب اإلسرائيميةل وتـ استخداـ المنيج الو في التحميميل وتكونت أداة الدراسة مف اختبار اضطرابات 

الدراسة الى عدة نتائج أبزىا أف األميات المشاىدات لمحرب لدييـ كرب ما بعد ال دمةل و تو مت 
أبعاد كرب ما بعد ال دمة بدرجات بيف المتوسطة الى المرتفعةل عدـ وجود فروؽ ذات داللة إح ائية 

ير المستوى التعميمي عمى درجات أبعاد كرب ما بعد ال دمة كال راع النفسيل االكتئاب ثفي تأُ 
 ت المستوى التعميمي لؤلميات الذيف عايشف الحرب واالحداث.بالنسبة لتُأثير فئا

( ىدفت ىذه الدراسة الى الكشؼ عف األشخاص المتعرضيف الضطراب ما بعد 2011)دراسة كواد 
الضغوط ال دمية وقياس مستوى اضطراب ما بعد ال دمة وقياس مستوى العنؼ لدى الطمبة 

تمميذ وتمميذة مف طمبة المرحمة  200نة مف الم ابيف باضطراب ما بعد ال دمةل وتكونت العي
اإلعدادية في محافظة األنبارل تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائيةل وتـ استخداـ المنيج الو في التحميميل 
تـ بناء مقياسيف لمدراسة ىما مقياس اضطراب ما بعد ال دمة بناًء عمى معايير الجمعية العالمية 

لعنؼل وقد أظيرت الدراسة عدة نتائج أبرزىا أف مستوى اضطراب ما األمريكية لمطب النفسي ومقياس ا
بعد ال دمة كاف مرتفعًال وأف مستوى العنؼ لدى طمبة اضطراب ما بعد ال دمة كاف مرتفعًا 
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باإلضافة الى وجود عبلقة ارتباطية دالة إح ائية بيف اضطراب ما بعد ال دمة والعنؼ لدى طمبة 
 المرحمة اإلعدادية.

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى األحداث ال دمية وعبلقتيا باضطراب  (2010)يحفوفي دراسة ال
( 710الضغوط التالية لم دمة واالكتئاب لدى تبلميذ المرحمة المتوسطة في لبنافل تكونت العينة مف )

 سنةل ينتموف 15-12مف التبلميذ والتمميذات مف مدارس المرحمة المتوسطةل تراوحت أعمارىـ ما بيف 
الى مختمؼ الطوائؼ الدينيةل والطبقات االجتماعيةل وتـ استخداـ المنيج الو في االرتباطيل 
واستخدمت أداة الدراسة مف مقياس األحداث ال دمية ومقياس االكتئاب متعدد األبعادل أكدت النتائج 

ارتفاع بيف االحداث ال دمية واضطراب الضغوط التالية لم دمة واالكتئابل وعمى  -وجود ارتباط
متوسط االحداث ال دمية لدى الطبقة الفقيرة تمتيا الطبقة العميا فالوسطىل فيما يتعمؽ باضطراب 
الضغوط التالية لم دمة فقد كاف األعمى لدى الطبقة الفقيرة فالوسطى تمتيا العميا. بالنسبة لمتغير 

فالطبقة الفقيرةل فيما خص  االكتئابل فقد ح مت الطبقة العميا عمى ادنى متوسط تمتيا الطبقة الوسطى
متغير الجنس تبيف اف متوسط االناث في االحداث ال دمية أعمى مف الذكورل ولدييـ نفس متوسط 
اضطراب الضغوط التالية لم دمةل في حيف ارتفع متوسط االكتئاب لدى االناث مقارنة بالذكورل وفيما 

دمية األعمى لدى الطائفة الشيعية مقارنة يتعمؽ بمتغير االنتماء الديني فقد كاف متوسط االحداث ال 
بالطائفة السنية والطوائؼ المسيحيةل فيما لـ تستخرج فروؽ دالة بالنسبة لمتغير الضغوط التالية 

 لم دمة واالكتئاب بيف جميع الطوائؼ.

( ىدفت الدراسة إلى معرفة عبلقة الخبرة ال ادمة بالمشاكؿ 2010)جمعية الوداد لمتأىيؿ المجتمعي 
سموكية لدى األطفاؿل ومعرفة عبلقة الخبرة ال ادمة مع كؿ مف الجنسل والعمرل والمستوى ال

التعميميل ومكاف السكفل ومعرفة العبلقة بيف الخبرة ال ادمة والنظرة لممستقبؿ وتأنيب الضميرل 
رىـ ( عامًال تـ اختيا16-12طفؿ ذكور واناث تتراوح أعمارىـ ما بيف ) 550تكونت عينة الدراسة مف 

بالطريقة العشوائية الطبقيةل اعتمدت الدراسة عمى المنيج الو فيل و تكونت أداة الدراسة مف مقياس 
الخبرة ال ادمة ومقياس اضطراب أعراض ما بعد ال دمة ومقياس قمؽ المستقبؿل ومقياس تأنيب 

االستقرارل  %( مف أفراد العينة يعانوف مف عدـ67الضمير. وتو مت الدراسة إلى نتائج أىميا أف )
%( يعانوف مف نوبات الغضبل ووجود فروؽ ذات داللة 48%( لدييـ مشاعر قمؽل )60وأف )

إح ائية بيف إجابات أفراد العينة حوؿ الخبرة ال ادمة تعزى لمتغيرات الجنسل والعمرل وال توجد 
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المستوى فروؽ ذات داللة إح ائية بيف إجابات أفراد العينة حوؿ الخبرة ال ادمة تعزى لمتغير 
 التعميمي.

( ىدفت الدراسة الى معرفة التعرض لمخبرات ال ادمة وعبلقتو باالضطرابات 2008)دراسة أبو ىيف 
( مف الفتيافل وأجريت عمى عينة 451النفس جسمية لدى الفتياف الفمسطينييفل وتكونت عينة الدراسة )

أداة الدراسة مف اختبار  مف المراىقيف تقع ضمف مناطؽ ضمف محافظة شماؿ قطاع غزةل و تكونت
قياس االضطرابات النفس جسميةل وتو مت الدراسة الى نتائج أىميا أف المراىقيف مف منطقة بيت 
حانوف أكثر تأثرًا ولدييـ اضطرابات نفسية جسمية مقارنة بباقي المناطؽ األخرىل وبينت الدراسة أف 

وا أو تعرضوا شخ يًا أو شاىدوا أحد أفراد االناث أكثر اضطرابًا مف الذكور وأف المراىقيف الذيف فقد
 األسرة يتعرض أماميـ ظيرت لدييـ االضطرابات النفس جسمية أكثر مف العينة التي لـ تتعرض.

( ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى الخبرات ال ادمة وأنواعيا التي 2007)دراسة  يدـ وثابت 
ة جراء ممارسات االحتبلؿ وعبلقتيا ببعض متغيرات تنشأ عند طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع غز 

( مف 360ال حة النفسية مثؿ: كرب ما بعد ال دمةل والقمؽل واالكتئابل تكونت عينة الدراسة مف )
( عامًال وتـ اختيارىـ بالعينة العشوائية الطبقيةل 18-24الذكور واإلناث ممف تتراوح أعمارىـ بيف )

ل وتكونت أداة الدراسة مف مقياس غزة لمخبرات ال ادمةل ومقياس استخدـ المنيج الو في التحميمي
وتو مت الدراسة الى نتائج أىميا أف نسبة  لكرب ما بعد ال دمةل ومقياس أعراض القمؽ واالكتئاب

%(ل بينما بمغت نسبة اإلناث المواتي تعرضف 51.4الطمبة الذكور اّلذيف تعرضوا لم دمة بمغت )
%(ل 52.4%( مف الذكور لدييـ خبرات  ادمة متوسطةل واإلناث )56.4%(ل وأف )48.6لم دمة )

%( مف اإلناث 24.4%( مف الذكور لدييـ خبرات  ادمة شديدةل في حيف أف )34.9وأف ما نسبتو )
لدييف خبرات  ادمة شديدةل كما وجدت فروقًا ذات داللة إح ائية في مستوى الخبرات ال ادمة 

ووجود فروؽ ذات داللة إح ائية في مستوى استعادة الخبرة تعزى لمجنس وذلؾ ل الح الذكورل 
ال ادمة تعزى لمجنس ول الح اإلناث. وأشارت النتائج أيضا إلى أف أعمى نسبة لم دمة النفسية تبعًا 

( دوالر شيريًال كذلؾ عدـ 300%( ممف دخميـ الشيري أقؿ مف )49.5لمدخؿ الشيري لؤلسرة كانت )
 النفسية تعزى لمتغير عدد األخوة في األسرة. وجود فروؽ في مستوى ال دمة

( ىدفت الدراسة إلى بحث أنواع وشدة الخبرات ال ادمة في 2007)دراسة ثابت وأبو طواحينو 
األطفاؿ الذكور الذيف فقدوا بيوتيـ نتيجة اليدـل ومعرفة مدى انتشار كرب ما بعد ال دمة وعبلقتو 
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بًل ومراىقًا مف العائبلت التي ىدمت بيوتيا في منطقة ( طف45بال دماتل وتكونت عينة الدراسة مف )
رفح وبيت حانوف تـ اختيارىـ بالعينة العشوائيةل واستخدـ المنيج الو في التحميميل وتكونت أداة 

(ل ومقياس المخاوؼل PTSDالدراسة مف اختبار الخبرات ال ادمةل ومقياس كرب ما بعد ال دمة )
( 9.4النتائج أف متوسط التعرض لؤلحداث ال ادمة عند األطفاؿ )ومقياس ال بلبة النفسية. وأظيرت 

%( تعرضوا ل دمة 6.7%( مف األطفاؿ تعرضوا ل دمة نفسية متوسطةل و)60حدثل وتبيف أف )
%( مف األطفاؿ تعرضوا ل دمة نفسية شديدةل وتبيف وجود عبلقة 33.3نفسية بسيطةل في حيف )

فاؿ لؤلحداث ال ادمة ودرجة االضطرابات النفسية طردية ذات داللة إح ائية بيف تعرض األط
الناتجة ما بعد ال دمة. وخم ت الدراسة إلى أف ليدـ البيوت تأثيرا مباشرًا عمى تطور كرب ما بعد 

 ال دمة والمخاوؼ لدى األطفاؿ والمراىقيف.

مية ( ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة آثار الضغوط النفسية ال د2006)دراسة عساؼ وأبو الحسف 
المترتبة عمى فعؿ االجتياحات العسكرية اإلسرائيمية لمخيـ جنيفل ودرجة تأثيرىا بالمتغيرات 
الديموغرافية ومعرفة المشكبلت التي يتعرض ليا التبلميذ نتيجة االجتياحات اإلسرائيمية لممخيـل 

دـ المنيج طالب وطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائيةل واستخ 135وتكونت عينة الدراسة مف 
الو في المسحيل وتـ تطبيؽ مقياس االثار النفسية ال دميةل وتو مت الدراسة الى نتائج أبرزىا أف 

%( وبينت عدـ وجود فروؽ ذات داللة 56.3معدؿ االثار النفسية ال دمية كانت متوسطة بنسبة )
والسموكية  إح ائية تعزى لمتغيرات الجنس ومستوى دخؿ األسرةل وبينت أىـ األعراض النفسية

والتعميمية والفسيولوجية التي يعاني منيا تبلميذ المرحمة األساسية العميا نتيجة الجتياح القوات 
 اإلسرائيمية لممخيـ.

( ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة األنماط الناتجة عف  دمة العدواف 2004)دراسة عسمية والبنا 
اإلباء واالميات لدى طبلب المرحمة األساسية في اإلسرائيمي ومدة تأثر ردة فعؿ التبلميذ بردود فعؿ 

( سنة تـ 12-7طفبًل وطفمة تتراوح أعمارىـ بيف ) 240محافظة غزةل تكونت عينة الدراسة مف 
اختيارىـ بالعينة الق ديةل وتـ استخداـ المنيج الو في االرتباطيل وتكونت أداة الدراسة مف قائمة 

مة العدواف اإلسرائيمي واختبار روتر لموالداف لقياس المشاكؿ األحداث ال ادمة لقياس ردود الفعؿ ل د
النفسية واالنفعالية لؤلطفاؿ الناتجة عف تعرضيـ لمخبرات ال عبةل وأشارت نتائج الدراسة الى عدـ 
وجود فروؽ ذات داللة إح ائية في متوسطات درجات ردود األفعاؿ المترتبة عمى  دمة العدواف لدى 
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اسية بيف الذكور واالناثل ووجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف ردود الفعؿ المترتبة تبلميذ المرحمة األس
 عمى  دمة العدواف عف التبلميذ وبيف ردود فعؿ الوالديف.

 التي تناولت موضوع السموك العدواني: الدراسات العربية 3.3.2

وعي االجتماعي لدى ( ىدفت الدراسة التعرؼ عمى السموؾ العدواني وعبلقتو بال2017)دراسة حبيب 
طمبة المرحمة المتوسطةل والتعرؼ عمى الفرؽ في العبلقة بيف السموؾ العدواني والوعي االجتماعي لدى 

طمبة المرحمة المتوسطةل  200طمبة المرحمة المتوسطة وفقًا لمتغير الجنسل تكونت عينة الدراسة مف 
ة  مقياس لمسموؾ العدوانيل وتو ؿ البحث تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية العنقوديةل وتبنت الباحث

الحالي الى عدة نتائج أبرزىا كمما زاد الوعي االجتماعي يقؿ السموؾ العدواني اذ اف االرتباط كاف 
ايجابي طرديال واظيرت النتائج انو ال توجد فروؽ في العبلقة بيف السموؾ العدواني والوعي االجتماعي 

 اناث(. -ذكور)متغير الجنس لدى طمبة المرحمة المتوسطة وفقا ل

( ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أثر برنامج تجريبي في إدارة الغضب لدى 2017)دراسة سمطاف 
الطمبة المراىقيف في خفض السموؾ العدواني وتنمية الميارات االجتماعية لدييـل تكونت عينة الدراسة 

ل وتـ عمؿ مجموعتيف تجريبية وضابطةل ( طالبًا مف مدارس الذكور الحكومية في ق بة مأدبا50مف )
وتـ استخداـ مقياس لمسموؾ العدوانيل وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إح ائية بيف أداء 
المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياس السموؾ العدواني وجميع أبعاده الفرعية تعزى لمبرنامج 

داللة إح ائية في جميع أبعاد السموؾ العدواني والدرجة  التدريبي. كما بينت النتائج وجود فروؽ ذات
الكمية لمسموؾ العدواني. كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إح ائية في الدرجة الكمية 
لمميارات االجتماعية عمى القياس البعدي والمتابعةل وجاءت الفروؽ جميعيا ل الح القياس البعديل 

 انخفضت في المتابعة عما كانت عميو بعد تطبيؽ البرنامج مباشرة.أي اف الميارات االجتماعية 

( ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى القدرة التنبؤية لمذكاء االنفعالي بالسموؾ 2016دراسة العمرو )
العدواني لدى نزالء االحداث في األردفل وتـ تطبيقيما عمى عينة الدراسةل والتي اشتممت جميع أفراد 

( نزيؿل وتـ تطبيؽ مقياس السموؾ العدواني ومقياس الذكاء 255والبالغ عددىـ )مجتمع الدراسة 
االنفعاليل وخم ت الدراسة الى مجموعة مف النتائج أىميا: وجود عبلقة عكسية بيف الذكاء االنفعالي 

بدرجة متوسطة حسب  (92.28والسموؾ العدوانيل كما بمغ المتوسط الحسابي لمذكاء االنفعالي )
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( بدرجة أعمى مف 102.29)قطع المحددةل وبمغ مستوى المتوسط الحسابي السموؾ العدواني درجات ال
المتوسط الفرضيل كما أظيرت النتائج فروؽ ذات داللة إح ائية في العبلقة بيف الذكاء االنفعالي 
والسموؾ العدواني باختبلؼ النوع االجتماعي ول الح االناثل اال أنو ال توجد فروؽ ذات داللة 

 ح ائية باختبلؼ الدخؿ الشيري والوضع االجتماعي ونوع الجريمة.إ

( ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستوى السموؾ العدواني ومستوى االحكاـ الخمقية 2016دراسة إسماعيؿ )
لدى طمبة المرحمة المتوسطة والتعرؼ عمى الفروؽ في مستوى السموؾ العدواني ومستوى االحكاـ 

نس والكشؼ عف العبلقة بيف السموؾ العدواني واالحكاـ الخمقية لدى طمبة الخمقية بحسب متغير الج
( طالبة المرحمة المتوسطة وتـ اختيارىـ بالطريقة 240المرحمة المتوسطةل تكونت عينة الدراسة مف )

لقياس الحكـ الخمقي ( D.I.T)العشوائيةل وتكونت أداة الدراسة مف اختبار تحديد القضايا لريست 
وأبرزت نتائج الدراسة الى عدـ أت اؼ عينة البحث الحالي ب فة  (S.C.Tمة الجمؿ)ومقياس تكم

العدوانية وتمتعيا بمستوى عاٍؿ مف األحكاـ الخمقية وتوجد فروؽ ذات داللة إح ائية عمى مستوى 
السموؾ العدواني واألحكاـ الخمقية ل الح الذكور ووجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف االحكاـ الخمقية 

 .السموؾ العدوانيو 

( ىدفت الدراسة الى قياس مستوى العدواف لدى طمبة المرحمة الرابعة والفرؽ في 2011دراسة العباسي )
العدائية حسب متغير الجنس وقياس مستوى األحداث الضاغطة لدى الطمبةل بمغت عينة الدراسة مف 

ـ بالطريقة العشوائيةل تضمنت أداتا طالبًا مف طمبة معاىد اعداد المعمميف والمعمماتل تـ اختيارى 300
البحث مقياس العدائية و مقياس األحداث الضاغطةل وتو مت نتائج الدراسة الى أف مستوى العدواف 
لدى الطمبة أدنى مف الوسط الفرضيل وجود فروؽ بالعدواف ل الح الذكورل وأف مستوى أحداث الحياة 

 الضاغطة لدى الطمبة أدنى مف الوسط الفرضي.

( ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى مستوى انتشار المشكبلت السموكية 2009)ة الجبالي دراس
لؤلطفاؿ )السموؾ العدوانيل تشتت االنتباهل الحركة الزائدةل الخوؼل التبوؿ البلإرادي( بعد الحرب عمى 

لة الغوث ( طالب وطالبة مف المدارس االبتدائية التابعة لوكا1124غزةل تكونت عينة الدراسة مف )
الدوليةل تـ اختيارىـ بعينة عشوائية عنقوديةل واستخدمت الباحثة  المنيج الو في التحميميل و تكونت 
أداة الدراسة مف استبانة لقياس مستوى المشكبلت السموكية لؤلطفاؿل وتو مت الدراسة الى عدة نتائج 

حركة الزائدةل الخوؼل التبوؿ أبرزىا توجد مشكبلت سموكية )السموؾ العدوانيل تشتت االنتباهل ال
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البلإرادي( لدى األطفاؿ بعد حرب غزة, المشكبلت السموكية تبرز بشكؿ أكبر عند الذكورل ال توجد 
 فروؽ في المشكبلت السموكية بعد الحرب تعزى الى استشياد أحد الوالديف.

كثر انتشارًا بيف ( ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أبعاد السموؾ العدواني األ2009)دراسة معمرية 
الشباب الجامعييفل وعمى الفروؽ بيف الجنسيف في أبعاد السموؾ العدوانيل تكونت عينة الدراسة مف 

( مف االناث وىـ مف الطمبة والحرفييف والموظفيفل وتـ 154( مف الذكور و )129( فردًا منيـ )283)
ل تكونت أداة الدراسة مف استبانة أعدىا استخداـ العينة العشوائيةل تـ استخداـ المنيج الو في المقارف

في دراسة سابقة لقياس السموؾ العدواني وفقًا لت نيؼ )أرنولد باص( المقسـ الى أربعة أبعاد وىي: 
)العدواف البدنيل العدواف المفظيل الغضبل العدائية(ل أظيرت الدراسة عدة نتائج عف وجود اتفاؽ 

ومف ثـ تزيينيا لدى الجنسيفل وىناؾ فروؽ معنوية في  واختبلؼ في شيوع أنماط السموؾ العدوانيل
 الدرجة الكمية لمعدوافل ول الح الذكور.

عبلقة االحداث الضاغطة ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى ( 2008)دراسة أبو م طفى والسميري
تكونت عينة الدراسة مف  لبالسموؾ العدواني )دراسة ميدانية عمى عينة مف طبلب جامعة األق ى

( طالبةل تكونت أداة 336( طالبال و)188منيـ )ل( طالبا وطالبة مف طبلب جامعة األق ى524)
الدراسة مف مقياس االحداث الضاغطة لدى طبلب جامعة األق ىل ومقياس السموؾ العدواني لدى 
طبلب جامعة األق ىل و أشارت النتائج أف اكثر مجاالت السموؾ العدواني شيوعا لدى الطبلب 

% ويميو عمى التوالي : العدواف 56اسة ىي : العدواف الموجو نحو الذاتل ووزنو النسبي موضع الدر 
ووزنو  ل% فالعدواف الموجو نحو الممتمكات الجامعية 46.33الموجو نحو االخريفل ووزنو النسبي 

بيف مجاالت كؿ مف  0.01كما وأشارت النتائج وجود عبلقة دالة موجبة عند مستوى  ل%42النسبي 
ووجود فروؽ ذات داللة إح ائية بيف الجنسيف في  لوالسموؾ العدواني لس االحداث الضاغطةمقيا

االحداث الضاغطة األسريةل واألحداث الضاغطة االقت اديةل واالحداث الضاغطة  مجاالت:
الدراسيةل واالحداث الضاغطة السياسيةل ل الح االناث مع وجود فروؽ معنوية بيف الجنسيف في 

 .)غير موجود المنيج والعينة( .واني الموجو نحو الممتمكات الجامعية ول الح الذكورالسموؾ العد

الفروؽ بيف الجنسيف وبيف المراحؿ العمرية ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى ( 2006)دراسة حمدي 
 ( مف المرحمة االبتدائية229( بواقع )1243المختمفة في السموؾ العدوانيل وتكونت عينة الدراسة مف )

( عاـ 8-16( مف المرحمة الثانوية تتراوح أعمارىـ مف بيف )491( مف المرحمة اإلعدادية و )453و )
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مف مدراس محافظة الجيزة ومف مستويات اجتماعية واقت ادية وثقافية مختمفةل تـ اختيارىـ بالطريقة 
سيف واستمارة تحديد العشوائيةل واستخدمت أداة الدراسة مقياس السموؾ العدواني لدى األبناء مف الجن

المستوى االجتماعي الثقافيل وأشارت الدراسة الى نتائج أىميا اف الذكور اكثر عدوانية مف االناث واف 
مف اىـ العوامؿ التي تساعد عمى القياـ بالسموؾ العدواني لدى الطبلب ىي ضعؼ تقدير الطبلب 

 .لممسؤولية

 داث الصادمة:الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع األح 4.3.2

( ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى الخبرات ال ادمة الناجمة عف االنتياكات  (Hijazi, 2015دراسة
( طفؿ 621اإلسرائيمية وعبلقتيا بالمشاكؿ السموكية بيف أطفاؿ محافظة القدسل وتكونت العينة مف )

في الدراسة المدرسية  معممًا يعمموف 28( ذكور واناث باإلضافة الى 17-6تراوحت أعمارىـ بيف )
المستيدفةل وتـ استخداـ قائمة التجارب ال ادمةل ويظير أف األطفاؿ تعرضوا لمتجارب ال ادمة مف 

%( مف األطفاؿ تعرضوا 34.9اإلسرائيمييف ظيرت لدييـ مشاكؿ سموكية وبرزت عدة نتائج أبرزىا أف )
ذات داللة إح ائية بيف األطفاؿ في لتجارب مؤلمة ناجمة عف االنتياكات اإلسرائيميةل وىناؾ فروؽ 

 الدرجة الكمية لممشكبلت السموكية ل الح اإلناث.

( ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العبلقات بيف خمسة أنواع مف Sansone et al, 2012دراسة )
 دمات الطفولة وىي )مشاىدة العنؼ, اىماؿ جسديل إيذاء عاطفيل ايذاء جسديل إيذاء جنسي( 

( شخص يتمقوف جمسات عبلجية خارجيةل التقييـ 324وقد بمغت عينة الدراسة مف ) لوانيوالسموؾ العد
كاف عبارة عف عبلمة تعطى لمقياس التقدير الذاتي المتعمؽ بالواحد وعشريف سموؾ عدوانيل وقد برزت 

ة بيف عدة نتائج أبرزىا أف ىناؾ نتيجة إح ائية بيف النوع وبيف رقـ المقياسل وتوجد عبلقة في النتيج
النوع ورقـ المقياسل وتبيف خبلؿ التحميؿ أف اثنيف مف متغيرات  دمات الطفولة ومنيا مشاىدة العنؼ 
وااليذاء العاطفي بقيت بالشكؿ المستقؿل وتبيف أف مشاىدة العنؼ وااليذاء الجسدي يأثروف عمى 

 ي عند البموغ.وىناؾ عبلقة غير واضحة بيف  دمة الطفولة والسموؾ العدوان لالسموؾ العدواني

ىدفت الدراسة الى التعرؼ  (Al-Shawi, Al Diwan, Al Hemiary & Tahir, 2011دراسة )
عمى اضطراب ما بعد ال دمة بيف طمبة الجامعة في بغداد بعد تعرضيـ لمحرب وانتشار العنؼل وتـ 

ىـ طالب جامعي مف جامعة بغداد ويقيموف في بغدادل تـ اختيار  319اختيار عينة تكونت مف 
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(ل وأظيرت PTSD)( ومقياس HTQ)تـ استخداـ استبياف ىارفارد لم دمة  بالطريقة العشوائيةل
الدراسة عدة نتائج أبرزىا أف ىناؾ ارتفاع في معدؿ انتشار اضطراب ما بعد ال دمة بيف طبلب 

% مف أفراد العينة لدييـ اضطراب ما بعد ال دمةل وكانت أعراض 29,9الجامعةل وأف ىناؾ 
 ما بعد ال دمة مرتبطة بشكؿ إيجابي مع عدد الحوادث ال ادمة. اضطراب

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى ردود فعؿ إجياد ما بعد ال دمة لدى  (Al Hashimi, 2008)دراسة 
( طفبًل مف أربع مدارس ابتدائية في بغداد وتـ 121أطفاؿ الحرب في العراؽل بمغت عينة الدراسة مف )

استخداـ التقرير الذاتي عف االجياد الناجـ عف  دمة الطفؿل وكانت أبرز عمؿ دراسة حالة ليـ و 
%( 74,4النتائج أف ردود فعؿ اضطراب ما بعد ال دمة بمغت بنسبة كبيرة بيف األطفاؿ حيث كانت )

 مف اجمالي عدد المشاركيفل ولـ تكف ارتباطات بيف الفئة العمرية األكبر سنًا وبيف الذكور واالناث.

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى تأثير الحروب المزمنة عمى األطفاؿ  (Altawil, 2008دراسة )
عامًال وتـ اختيارىـ  18_10( طفبًل ترواحت أعمارىـ ما بيف 137الفمسطينييفل وبمغت عينة الدراسة )

بالطريقة العشوائية مف قطاع غزة واستخدمت الباحثة  مقياس اضطراب كب ما بعد ال دمة ومقياس 
ياد والشخ يةل وقد تو مت الدراسة الى نتائج وىي أف كؿ طفؿ فمسطيني تعرض لما يقؿ عف االج

ثبلثة أحداث  ادمة وكانت ال دمات األكثر شيوعًا والتي تعرض ليا األطفاؿ الفمسطينييف موزعة 
 %(97%( مف األطفاؿ عانوا مف الذؿ إما ألنفسيـ أو عمى أحد أفراد األسرةل )99كالنسب التالية: )

%( سعموا  وت ق ؼ الدبابات 84%( شيدوا جنازة شييدل )85تعرضوا ل وت االنفجاراتل )
 والطائرات.

عراض ما بعد ال دمة لدييـ بعد الحرب ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أ( Dinter, 2008دراسة )
فسيـ عمى والذيف ال تزاؿ اعراض ما بعد ال دمة تظير عمييـ ولـ يتمكنوا مف مسامحة ان لعمى فيتناـ

وقد  لعاما والعديد مف االعراض المستمرة والكوابيس المرعبة 40حتى بعد  لما حدث في فيتناـ
تو مت الباحثة  الى وضع برنامج لتدريب لمممارسيف عمى عبلج ال دمات النفسية بوساطة تقنية 

مى المحاربيف مف مساعدة قدا EFTحيث تمكف المدرب بواسطة تقنية الحرية النفسية  لالحرية النفسية
عمى المستويات الجسدية والعقمية والعاطفية والعبلئقية. وىذا البرنامج يوضح التأثير التحولي بعد 

 .( لمساعدة قدامى المحاربيف لمتخمص مف اعراض اضطراب ما بعد ال دمةEFTاستخداـ )
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اضطراب ضغوط ما بعد ال دمة ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى ( Snell,2007دراسة )
لدى متطوعي الشرطة العراقية بعد اف بات معروفا انيا المينة  لالضطرابات النفسية الضاغطةوا

شرطيا  315تكونت عينة الدراسة مف  لاألخطر في العالـ حيث يتعرضوف لمختمؼ أنواع ال دمات
اث متطوعا يتدربوف في األردفل اشارت النتائج الى تعرض ىؤالء االفراد بنسبة مرتفعة لم دمة واالحد

 .(القمؽ واالكتئاب)ال دمية واالضطرابات النفسية 

التعرض ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى ( Farhood, Dimassi, Lehtinen,2006دراسة )
لؤلحداث ال دمية المرتبطة بالحروب ومعدالت اضطرابات الضغوط التالية لم دمة واالضطرابات 

طالبل تـ اختيارىـ  490ت عينة الدراسة مف النفسية العامة لدى المدنيف في جنوب لبنافل وتكون
بالطريقة العشوائيةل وتـ استخداـ مقياس بيؾ لبلكتئاب ومقياس ما بعد ال دمة ومقياس التديفل 
واشارت النتائج الى وجود ارتباط بيف معدالت اضطراب الضغوط التالية لم دمة واالضطرابات 

داث  دمية وبمغت النسبة العامة لمضغوط % تعرضوا ألح7.97وأشارت الى اف  لالنفسية العامة
% وكانت معدالت إضرابات الضغوط التالية لم دمة عمى لدى النساء مقارنة 3.23التالية لم دمة 

ولدى  لعاما ولدى منخفضي المستوى التعميمي 40واالفراد الذيف تبمغ أعمارىـ ما فوؽ  لبالرجاؿ
تباطا وثيقا ما بيف اضطرابات الضغوط التالية كما أظيرت الدراسة ار  لالمتزوجيف مقابؿ العازبيف
 .لم دمة والقمؽ واالكتئاب

( ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى تأثير ال دمة الناتجة عف Jakupcak M, & Tull,2005دراسة )
الغضب والعدواف والعنؼ عند عينة مف الرجاؿل و أجريت الدراسة عمى عينة مف الذكور الجامعييف 

عات البمغاريةل تـ اختيارىـ بالعينة العنقوديةل وتو مت نتائج الدراسة الى اف الذكور الدراسيف في الجام
والعنؼ اكثر مف  لوالعدواف الداخمي لالذيف تعرضوا لحوادث مؤلمة أظيروا درجة عالية مف الغضب

 .الذكور الذيف لـ يتعرضوا لمحوادث المؤلمة

ى التعرؼ عمى نسبة اضطراب الضغوط ( ىدفت الدراسة الQouta & EL Sarraj ,2004دراسة )
الذيف يعيشوف في ظؿ ظروؼ  عبة خبلؿ  التالية لم دمة لدى األطفاؿ الفمسطينييف في قطاع غزة

-10تراوحت أعمارىـ ما بيف  لطفبلل 944ل تكونت العينة مف العاميف االخريف مف انتفاضة األق ى
% 32.7أشارت النتائج اف  لة المفتوحةومقياس االجياد واألسئم PTSDسنةل تـ استخداـ مقياس  19

كما بينت النتائج اف اكثر أنواع ال دمات التي  لمنيـ يعانوف مف أعراض الضغوط التالية لم دمة
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ورؤية جريح  ل%(83.2%( ومشاىدة القتاؿ )94.6تعرض ليا األطفاؿ كانت مجالس العزاء بنسبة )
 %(.61.6ريحا )%( ورؤية أحد افراد العائمة ميتا أو ج66.9أو قتيؿ )

 السموك العدواني: الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع 5.3.2

العدواف ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى ( Sullivan, Muskett, Smith, Jones, 2017دراسة )
عند األطفاؿ والمراىقيف بعد الحريؽ السكني: التأثير ألعراض اضطراب ما بعد ال دمة و ىدفت الى 

ما بيف األطفاؿ الناجييف مف  دمات أخرىل أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مكونة مف فحص العبلقة 
طفبًل الذيف نجوا مف الحريؽ السكنيل وتـ فحص االرتباط بيف أعراض اجياد ما بعد ال دمة  135

تـ تحميؿ النتائج مف خبلؿ النموذج الخطي اليرمي وىذا التحميؿ أكد الفرضية بأف إعادة  لوالعدوانية
تبار األعراض بخطورة تتوقع درجات عالية مف العدائيةل ومثبت سريريًا النتائج تقترح أف األطفاؿ اخ

الذيف يعانوف مف اضطراب ما بعد ال دمة يظيروف أعراض عدائيةل ويجب إعطاء انتباه أكثر 
لمعايير أعراض إعادة اختبار الحدث عند األطفاؿ. الدراسات المستقبمية يجب أف تحقؽ في آثر 
معايير أعراض إعادة اختبار الحدث أو ال دمة ومعرفة آثرىا عمى األراض األخرى لم دمة وىي 

  االنفعالية والسموكية.



 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 6.3.2

سؤوليةل وألىمية موضوعيال عمى أ الة الدراسة التي تقوـ بيا بدافع مف الشعور بالم  الباحثة تحر 
ة ا الف ؿ عددًا مف الدراسات السابقة المحمية والعربية واألجنبية المتعمقفي ىذ الباحثة تاذ قدم

أف عدد الدراسات المتعمقة بمفيوـ ال دمة كاف كبير جدًال  الباحثة تبموضوع الدراسة الحاليةل والحظ
وبالمقابؿ كاف عدد الدراسات المتعمؽ بالسموؾ العدواني كاف متوسطل حيث اف استطبلع األدبيات 

حدث خارجي فجائي شديد يترؾ الشخص قة بال دمة النفسية يؤكد أف موضوع ال دمة ىو المتعم
مشدودًا ويكوف ىذا الحدث خارج عف نطاؽ تحمؿ الكائف البشريل ولـ نجد دراسات تبحث في ال دمة 
 النفسية التي يتعرض ليا الشباب الفمسطينييف نتيجة االنتياكات اإلسرائيميةل بذلؾ لـ تتعرض الدراسات

لتكوف الدراسة  - الباحثةحسب عمـ –السابقة لموضوع ال دمة النفسية وعبلقتيا بالسموؾ العدواني 
  الحالية ىي األولى في موضوعيا.
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 تميزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما يمي:

 تركيز الدراسة الحالية عمى أىمية األحداث ال ادمة وعبلقتو بالسموؾ العدواني. .1
دراسة الحالية ىو تطبيقيا عمى عينة مف المجتمع الفمسطيني )محافظة بيت لحـ( أىـ ما يميز ال .2

والتي تتناوؿ موضوع األحداث ال ادمة  لالباحثةلتكوف األولى فمسطينيًا وعربيًا حسب اطبلع 
 وعبلقتو بالسموؾ العدوانيل وىي الدراسة األولى التي طبقت عمى الشباب في محافظة بيت لحـ.

 ليا الدراسات السابقة. رؽجديدة لـ تتط تناولت متغيرات .3
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 الفصل الثالث: 
____________________________________________________ 

 :الطريقة واإلجراءات
 

 تمييد: 3.1

تنفيذ الدراسةل ومف ذلؾ تعريؼ منيج  في الباحثة ياتالف ؿ و فًا مف بًل التي اتبع يتناوؿ ىذا
عداد أداة الدراسة)االستبانة(ل والتأكد مف  الدراسةل وو ؼ مجتمع الدراسةل وتحديد عينة الدراسةل وا 

باتيال وبياف إجراءات الدراسةل واألساليب اإلح ائية التي استخدمت في معالجة النتائجل  دقيا وث
 وفيما يمي و ؼ ليذه اإلجراءات.

 :منيج الدراسة 3.2

االرتباطي. ويعرؼ بأنو الو في المنيج  باستخداـ الباحثة تمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قام
وجودة حاليًا يمكف الح وؿ منيا عمى معمومات تجيب المنيج الذي يدرس ظاىرة أو حدثًا أو قضية م

خبللو و ؼ الظاىرة موضوع  مف الباحثة حاولت. والتي فييا الباحثةعف أسئمة البحث دوف تدخؿ مف 
الدراسةل وتحميؿ بياناتيال وبياف العبلقة بيف مكونات واآلراء التي تطرح حوليال والعمميات التي 

ىو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العممي المنظـ لو ؼ ظاىرة أو تتضمنيا واآلثار التي تحدثيال و 
خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص والتحميؿ.  المشكمةل وت نيفيا وتحميميا وا 

 :مجتمع الدراسة 3.3

والبالغ عددىـ ل تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ
 ( مدرسة ثانوية.58عمى ) مقسميف  ( طالب وطالبة10000)

 :عينة الدراسة 3.4

لحساب  جيجر ريتشارد معادلةاستخداـ مف خبلؿ  طالب وطالبةل (400اشتممت عينة الدراسة عمى )
ل حيث تـ تقسيـ محافظة بيت العنقوديةبالطريقة العشوائية  ـوتـ اختيارىل (4)ممحؽ رقـ  حجـ العينات

افي لممناطؽ ) العنقود الشرقي والعنقود الغربي وعنقود لحـ الى خمس عناقيد حسب التوزيع الجغر 
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( 58المدينة والعنقود الشمالي والعنقود الجنوبي (ل  وكاف مجموع المدراس الثانوية في العناقيد الثبلث )
%(ل تـ اختيارىـ  17.24مدارس( بنسبة ) 10)لمدراس التي وزعت فييا االستباناتمدرسةل ويمغ عدد ا
بتوزيع  ةالباحث تبيف العناقيد ل كما وتـ اختيار ال فوؼ بطريقة عشوائيةل قام بطريقة عشوائية مف

(ل 3.1والجداوؿ ) استبانة (400) وكاف عدد االستبانات ال الحة لمتحميؿ االح ائي( استمارة 456)
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة:

 
 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 3.1جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى تغيرالم
 65.5 262 ذكر الجنس

 34.5 138 أنثى
 31.5 126 مدينة مكان السكن

 52.8 211 قرية
 15.8 63 مخيـ

 32.0 128 العاشر الصف الحالي
 47.0 188 الحادي عشر
 21.0 84 الثاني عشر

 21.5 86 األوؿ الترتيب األسري
 57.5 230 األوسط
 21.0 84 األخير

 
 اداة الدراسة 3.5
 .( فقرةل23وتكوف المقياس مف ) ل(2005ل )عموافل و الح االحداث الصادمةاستخدـ مقياس تـ 

( وكانت 11ل 10مجاؿ الفقداف ) ل(22ل 4ل 2ل 1موزعة عمى اربعة مجاالت مجاؿ وسائؿ اإلعبلـل)
(ل وكانت فقرات 23ل 21ل 20ل 19ل 18ل 17ل 13ل 12ل 3الفقرات لمجاؿ التعرض المباشر لمحدث)

ويتميز المقياس بسيولة وفيـ العبارات  (.16ل 15ل 14ل 9ل 8ل 7ل 6ل 5تعرض الغير لمحدث )
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ل ( فقرة31(ل وتكوف مف)2015ل عبد الحافظبالنسبة لؤلفرادل و المقياس الثاني/السموؾ العدواني )
ل 11ف الموجو نحو االخريف )(ل العدوا10ل 1موزعة عمى ثبلث مجاالت العدواف الموجو نحو الذات )

وحتى يتـ تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة  (.31-21(ل العدواف نحو الممتمكات )20
 استخدـ المعيار اإلح ائيل باستخداـ المعادلة اآلتية:الدراسة تـ 

 
 1.33=    4  =        1-5  =  الحد األدنى )لمتدرج(  –الحد األعمى  طوؿ الفئة  = 

 3              3لفئات المفترضة           عدد ا
 فكانت المستويات ثبلثة كالتالي:

 1+1.33 =2.33( وأقؿ مف  -1ل وبذلؾ تكوف الفقرات التي يتراوح متوسطيا الحسابي بيف
 ل تعني مستوى منخفض.(2.33

 2.34 +1.33 =3.67( وأقؿ -2.34ل وبذلؾ تكوف الفقرات التي يتراوح متوسطيا الحسابي بيف
 (ل تعني مستوى متوسط.3.67ف م

 3.68 +1.33 =5( ل تعني 5 -3.68ل وبذلؾ تكوف الفقرات التي يتراوح متوسطيا الحسابي بيف)
 مستوى مرتفع.

 :صدق األداة 3.6

بت ميـ االستبانة ب ورتيا األوليةل ومف ثـ تـ التحقؽ مف  دؽ أداة الدراسة بعرضيا   الباحثة تقام
االستبانة   الباحثة  تف ذوي االخت اص والخبرةل حيث وزعكميف معمى المشرؼ ومجموعة مف المح

عمى عدد مف المحكميف. حيث طمب منيـ إبداء الرأي في فقرات االستبانة مف حيث: مدى وضوح لغة 
ضافة أي معمومات أو تعديبلت أو  الفقرات وسبلمتيا لغويًال ومدى شموؿ الفقرات لمجانب المدروسل وا 

 ووفؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج االستبانة ب ورتيا النيائية. فقرات يرونيا مناسبةل
لفقرات االستبانة مف ناحية أخرى تـ التحقؽ مف  دؽ األداة أيضًا بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف 

واتضح وجود داللة إح ائية في جميع فقرات االستبانة ويدؿ عمى أف ىناؾ مع الدرجة الكمية لؤلداةل 
 قرات. والجداوؿ التالية تبيف ذلؾ:اتساؽ داخمي بيف الف
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( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.2جدول )
مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في 

 محافظة بيت لحم
الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية
1 .44**0 0.00 9 .61**0 0.00 17 .63**0 0.00 
2 .47**0 0.00 10 .57**0 0.00 18 .64**0 0.00 
3 .44**0 0.00 11 .62**0 0.00 19 .61**0 0.00 
4 .57**0 0.00 12 .68**0 0.00 20 .66**0 0.00 
5 .69**0 0.00 13 .51**0 0.00 21 .64**0 0.00 
6 .49**0 0.00 14 .68**0 0.00 22 .52**0 0.00 
7 .64**0 0.00 15 .64**0 0.00 23 .58**0 0.00 
8 .74**0 0.00 16 .65**0 0.00    

 0.050* دالو اح ائية عند    0.001** دالو اح ائية عند 
 

مصفوفة ارتباط فقرات ( لPearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.3جدول )
 مستوى السموك العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 .62**0 0.00 12 .66**0 0.00 23 .64**0 0.00 
2 .35**0 0.00 13 0.61** 0.00 24 .57**0 0.00 
3 .63**0 0.00 14 0.61** 0.00 25 .53**0 0.00 
4 .52**0 0.00 15 0.61** 0.00 26 .59**0 0.00 
5 .48**0 0.00 16 0.55** 0.00 27 .64**0 0.00 
6 .56**0 0.00 17 0.58** 0.00 28 .61**0 0.00 
7 .67**0 0.00 18 0.62** 0.00 29 .62**0 0.00 
8 .68**0 0.00 19 .6**0 0.00 30 .64**0 0.00 
9 .36**0 0.00 20 0.71** 0.00 31 .61**0 0.00 
10 0.70** 0.00 21 0.68** 0.00 32 .52**0 0.00 
11 .61**0 0.00 22 .45**0 0.00    

 0.050* دالو اح ائية عند          0.001** دالو اح ائية عند 
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 :ثبات الدراسة 3.7

 مف التحقؽ مف ثبات األداةل مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثباتل  الباحثة تقام
لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفال وكانت الدرجة الكمية لمستوى األحداث ال ادمة 

ل (0.92لناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ )ا
وىذه النتيجة  ( ومستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـل0.93و)

ت لممجاالت تشير الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. والجدوؿ التالي يبيف معامؿ الثبا
 والدرجة الكمية.

 نتائج معامل الثبات لممجاالت(: 3.4جدول )
 معامل الثبات المجاالت المستجيب
األحداث 
 الصادمة

 0.78 وسائل اإلعالم
 0.71 الفقدان

 0.83 التعرض المباشر لمحدث
 0.84 تعرض الغير لمحدث

 0.92 الدرجة الكمية
 0.86 و الذاتالعدوان الموجو نح السموك العدواني

 0.90 العدوان الموجو نحو االخرين
 0.90 العدوان نحو الممتمكات

 0.93 الدرجة الكمية
 

 :إجراءات الدراسة 3.8

طبيؽ األداة عمى أفراد عينة الدراسةل وبعد أف اكتممت عممية ت بتطوير المقاييس ومف ثـ الباحثة تقام
تيـ عمييا بطريقة  حيحةل تبيف لمباحثة أف عدد تجميع االستبيانات مف أفراد العينة بعد إجاب

 .استبانة( 400االستبيانات المستردة ال الحة والتي خضعت لمتحميؿ اإلح ائي: )
 :المعالجة اإلحصائية 3.9

معينة(ل وذلؾ تمييدا  أرقامابعد جمع االستبيانات والتأكد مف  بلحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا 
جياز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلح ائية المناسبةل وتحميؿ البيانات إلدخاؿ بياناتيا إلى 
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وفقا ألسئمة الدراسة بيانات الدراسةل وقد تمت المعالجة اإلح ائية لمبيانات باستخراج المتوسطات 
ميؿ (ل واختبار تحt- testالحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانةل واختبار )ت( )

(ل ومعامؿ ارتباط بيرسوفل ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا one way ANOVAالتبايف األحادي )
(Cronbach Alpha( ل وذلؾ باستخداـ الرـز اإلح ائية)SPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع: 
___________________________________________________ 

 :نتائج الدراسة
 
 تمييد 1 .4

 عف موضوع الدراسة وىو "  الباحثةتضمف ىذا الف ؿ عرضا لنتائج الدراسةل التي تو مت إلييا 
االحداث الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية وعالقتيا بالسموك العدواني لدى طمبة المدارس 

" وبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة  الثانوية في محافظة بيت لحم
يد درجة متوسطات الدراسةل وتحميؿ البيانات اإلح ائية التي تـ الح وؿ عمييا. وحتى يتـ تحد

 استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية:
 ( الدرجات ومدى متوسطيا الحسابي4.1جدول )

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 فأقؿ 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 فأعمى 3.68 عالية

 
 

 نتائج أسئمة الدراسة: 4.2

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 4.2.1

ما مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في 
 ؟محافظة بيت لحم

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات   الباحثةلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت 
األحداث ال ادمة الناجمة عف  مستوى أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عف

 .االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت 4.2جدول )
دارس الثانوية في مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة الم

 محافظة بيت لحم

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.89 3.73 وسائل اإلعالم 1
 متوسطة 1.01 2.72 تعرض الغير لمحدث 4
 متوسطة 0.91 2.57 التعرض المباشر لمحدث 3
 منخفضة 1.29 2.06 الفقدان 2

 طةمتوس 0.84 2.78 الدرجة الكمية
يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
عينة الدراسة عمى مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس 

( 0.84حراؼ معياري )( وان2.78الثانوية في محافظة بيت لحـ أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)
وىذا يدؿ عمى أف مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس 
الثانوية في محافظة بيت لحـ جاء بدرجة متوسطة. ولقد ح ؿ مجاؿ وسائؿ اإلعبلـ عمى أعمى 

التعرض المباشر  ل يميو مجاؿ(ل ويميو مجاؿ تعرض الغير لمحدث3.73متوسط حسابي ومقداره )
بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   الباحثةوقامت  لمحدثل يميو مجاؿ الفقداف.

 .مجاؿ وسائؿ اإلعبلـ الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف

ينة الدراسة لمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ع4.3جدول )
 وسائل اإلعالم

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.92 4.40 شاىدت  ور الشيداء في التمفاز 2
 عالية 1.08 4.24 شاىدت  ور الجرحى والم ابيف في التمفاز 1
في وسائؿ  شاىدت جثث الشيداء أثناء تشييع الجنازات 4

 االعبلـ
 عالية 1.31 3.85

 متوسطة 1.55 2.45 في االعبلـ شاىدت جيش االحتبلؿ ييدـ بيتا 22
 عالية 890. 3.73 الدرجة الكمية
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يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( وانحراؼ معياري 3.73جة الكمية)عينة الدراسة عمى مجاؿ وسائؿ اإلعبلـ أف المتوسط الحسابي لمدر 

 ( وىذا يدؿ عمى أف مجاؿ وسائؿ اإلعبلـ جاء بدرجة عالية.0.89)

( فقرات جاءت بدرجة عالية وفقرة واحدة جاءت بدرجة 3( أف )4.3كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )
(ل 4.40)متوسطة. وح مت الفقرة " شاىدت  ور الشيداء في التمفاز " عمى أعمى متوسط حسابي 

(. وح مت الفقرة 4.24ويمييا فقرة " شاىدت  ور الجرحى والم ابيف في التمفاز " بمتوسط حسابي )
(ل يمييا الفقرة " شاىدت جثث 2.45" شاىدت جيش االحتبلؿ ييدـ بيتا " عمى أقؿ متوسط حسابي )

 (.3.85الشيداء أثناء تشييع الجنازات " بمتوسط حسابي )

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة بحساب ا  الباحثةوقامت 
 مجاؿ الفقداف. عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 4.4جدول )
 الفقدان

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 

 اريالمعي
 الدرجة

 منخفضة 1.61 2.23 استشيد لي زميؿ مف زمبلئي 11
 منخفضة 1.43 1.90 استشيد لي أحد مف أفراد األسرة 10

 منخفضة 1.29 2.06 الدرجة الكمية
يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( وانحراؼ معياري 2.06الفقداف أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)عينة الدراسة عمى مجاؿ 
 ( وىذا يدؿ عمى أف مجاؿ الفقداف جاءت بدرجة منخفضة.1.29)

( أف الفقرتيف جاءتا بدرجة منخفضة. وح مت الفقرة " 4.4كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )
ل ويمييا فقرة " استشيد لي أحد مف (2.23استشيد لي زميؿ مف زمبلئي " عمى أعمى متوسط حسابي )

 (.1.90أفراد األسرة " بمتوسط حسابي )
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بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى  الباحثةوقامت 
 .مجاؿ التعرض المباشر لمحدث فقرات االستبانة التي تعبر عف

مجال حرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية واالن4.5جدول )
 التعرض المباشر لمحدث

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.14 4.11 سمعت  وت اطبلؽ نار كثيؼ 3
 عالية 1.29 3.92 تعرضت الستنشاؽ الغاز مف قبؿ جيش االحتبلؿ االسرائيمي 13
 متوسطة 1.58 3.24 نابؿ ال وتيةتعرضت لمق 23
 متوسطة 1.65 2.82 تعرض بيتي لبلقتحاـ والتفتيش مف جيش االحتبلؿ االسرائيمي 12
 منخفضة 1.47 2.23 تعرضت لمتفتيش الجسدي 20
 منخفضة 1.40 1.87 اإلسرائيميتعرضت لمتحقيؽ مف الجيش  17
 فضةمنخ 1.31 1.71 اإلسرائيميتعرضت لمضرب عمى يد الجيش  21
 منخفضة 1.29 1.67 تعرضت لبلعتقاؿ مف الجيش اإلسرائيمي 19
 منخفضة 1.24 1.64 اإلسرائيميتعرضت لمتعذيب مف الجيش  18

 متوسطة 910. 2.57 الدرجة الكمية
يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( 2.57ى مجاؿ التعرض المباشر لمحدث أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)عينة الدراسة عم
 ( وىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التعرض المباشر لمحدث جاء بدرجة متوسطة.0.91وانحراؼ معياري )

( فقرات 5( أف فقرتيف جاءتا بدرجة عالية وبدرجة متوسطةل و)4.5كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )
ضة. وح مت الفقرة " سمعت  وت اطبلؽ نار كثيؼ " عمى أعمى متوسط جاءت بدرجة منخف

(ل ويمييا فقرة " تعرضت الستنشاؽ الغاز مف قبؿ جيش االحتبلؿ االسرائيمي " بمتوسط 4.11حسابي )
(. وح مت الفقرة " تعرضت لمتعذيب مف الجيش االسرائيمي " عمى أقؿ متوسط حسابي 3.92حسابي )

 (.1.67تعرضت لبلعتقاؿ مف الجيش اإلسرائيمي " بمتوسط حسابي ) (ل يمييا الفقرة "1.64)
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بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى  الباحثةوقامت 
 مجاؿ تعرض الغير لمحدث. فقرات االستبانة التي تعبر عف

ية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 4.6جدول )
 تعرض الغير لمحدث

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.24 3.75 شاىدت مواقؼ إىانة وذؿ اآلخريف 6
 متوسطة 1.36 3.64 شاىدت عمميات اعتقاؿ اآلخريف 5
 متوسطة 1.49 3.11 شاىدت تدمير أحد البيوت 7
 متوسطة 1.63 2.66 أ دقائيدت اعتقاؿ أحد مف شاى 8
 متوسطة 1.67 2.45 شاىدت اعتقاؿ أحد أفراد االسرة 9
 منخفضة 1.45 2.11 تعرض أحد أفراد أسرتي لئل ابة 16
 منخفضة 1.41 2.04 تعرض أحد أفراد أسرتي لمتعذيب 14
 منخفضة 1.35 2.00 تعرض أحد أفراد أسرتي لئلىانة 15

 متوسطة 1.01 2.72 الدرجة الكمية
يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( وانحراؼ 2.72عينة الدراسة عمى مجاؿ تعرض الغير لمحدث أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)
 درجة متوسطة.( وىذا يدؿ عمى أف مجاؿ تعرض الغير لمحدث جاءت ب1.01معياري )

( فقرات جاءت 4( أف فقرة واحدة جاءت بدرجة عالية و)4.6كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )
( فقرات جاءت بدرجة منخفضة. وح مت الفقرة " شاىدت مواقؼ إىانة وذؿ 3بدرجة متوسطة و)

يف " (ل ويمييا فقرة " شاىدت عمميات اعتقاؿ اآلخر 3.75اآلخريف " عمى أعمى متوسط حسابي )
(. وح مت الفقرة " تعرض أحد أفراد أسرتي لئلىانة " عمى أقؿ متوسط 3.64بمتوسط حسابي )

 (.2.04(. يمييا الفقرة " تعرض أحد أفراد أسرتي لمتعذيب " بمتوسط حسابي )2.00حسابي )
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 4.2.2

 ؟وية في محافظة بيت لحممستوى السموك العدواني لدى طمبة المدارس الثانما 

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات   الباحثةلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت 
مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس  أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عف

 .الثانوية في محافظة بيت لحـ

ت الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت (: المتوسطا4.7جدول )
 مستوى السموك العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 منخفضة 0.73 1.67 العدوان الموجو نحو الذات 1
 منخفضة 0.75 1.55 حو االخرينالعدوان الموجو ن 2
 منخفضة 0.64 1.41 العدوان نحو الممتمكات 3

 منخفضة 0.59 1.54 الدرجة الكمية
يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

نوية في محافظة بيت لحـ أف عينة الدراسة عمى مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثا
( وىذا يدؿ عمى أف مستوى السموؾ 0.59( وانحراؼ معياري )1.54المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

جاء بدرجة منخفضة. ولقد ح ؿ مجاؿ  العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ
(ل ويميو مجاؿ العدواف نحو 1.67العدواف الموجو نحو الذات عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره )

 االخريف ويميو مجاؿ العدواف نحو الممتمكات.

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى  الباحثةوقامت 
 .مجاؿ العدواف الموجو نحو الذات فقرات االستبانة التي تعبر عف
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واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال (: المتوسطات الحسابية 4.8جدول )
 العدوان الموجو نحو الذات

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.39 2.38 أغضب ألتفو األسباب 2
 منخفضة 1.25 1.98 أقوـ بالكتابة عمى جسمي بالقمـ الجاؼ 5
 منخفضة 1.28 1.92 أبكي ألتفو األسباب 9
 منخفضة 1.20 1.78 أدمر ممتمكاتي الشخ ية 4
 منخفضة 1.04 1.54 اضع االوساخ في حقيبتي المدرسية 6
 منخفضة 1.00 1.48 استخدـ اآلالت الحادة أللحؽ األذى بنفسي 1
 منخفضة 0.96 1.47 أرسـ عمى ذراعي بأدوات حادة 8
 منخفضة 0.97 1.45 أضرب رأسي بعنؼ في المقعد أل يبو باألذى 3
 منخفضة 0.90 1.41 أضرب وجيي حتى يحمر 7

 منخفضة 0.87 1.36 أتعمد سكب الحبر عمى مبلبسي وكتبي 10
 منخفضة 0.73 1.67 الدرجة الكمية

يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( 1.67ؿ العدواف الموجو نحو الذات أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)عينة الدراسة عمى مجا

 ( وىذا يدؿ عمى أف مجاؿ العدواف الموجو نحو الذات جاء بدرجة منخفضة.0.73وانحراؼ معياري )

( فقرات جاءت 9( أف فقرة واحدة جاءت بدرجة متوسطةل و)4.8كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )
(ل 2.38مت الفقرة " أغضب ألتفو األسباب " عمى أعمى متوسط حسابي )بدرجة منخفضة. وح 

(. وح مت الفقرة " 1.98ويمييا فقرة " أقوـ بالكتابة عمى جسمي بالقمـ الجاؼ " بمتوسط حسابي )
(ل يمييا الفقرة " أضرب 1.36أتعمد سكب الحبر عمى مبلبسي وكتبي " عمى أقؿ متوسط حسابي )

 (.1.41حسابي )وجيي حتى يحمر " بمتوسط 

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة   الباحثةوقامت 
 مجاؿ العدواف الموجو نحو االخريف. عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف
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ال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمج4.9جدول )
 العدوان الموجو نحو االخرين

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 منخفضة 1.15 1.71 أقـو بضرب زمبلئي أثناء الح ة 6
 منخفضة 1.11 1.67 أرمي عمى زمبلئي األشياء التي بيدي 11
 منخفضة 1.09 1.63 أ رخ في وجو زمبلئي 9
 منخفضة 1.04 1.58 اعتدي عمى زمبلئي بالضرب 3
 منخفضة 1.07 1.58 أقـو بشد شعر زمبلئي في ال ؼ 4
 منخفضة 1.05 1.58 أقـو بإىانة زمبلئي أماـ الطبلب 7
 منخفضة 1.06 1.56 أتسبب في إيذاء زمبلئي بدوف سبب 8
 منخفضة 1.04 1.51 أستولي عمى أدوات زمبلئي بالقوة 5
 منخفضة 0.96 1.44 أقـو بكسر أدوات زمبلئي لبلنتقاـ منيـ 1
 منخفضة 0.91 1.42 أقـو بسرقة ممتمكات زمبلئي واخفائيا 2
 منخفضة 0.96 1.42 أقـو بتمزيؽ مبلبس زمبلئي 10

 منخفضة 0.75 1.55 الدرجة الكمية
يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( 1.55ة عمى مجاؿ العدواف الموجو نحو االخريف أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)عينة الدراس
( وىذا يدؿ عمى أف مجاؿ العدواف الموجو نحو االخريف جاءت بدرجة 0.75وانحراؼ معياري )

 منخفضة.

( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة منخفضة. وح مت الفقرة " 4.9كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )
(ل ويمييا فقرة " أرمي عمى 1.71وـ بضرب زمبلئي أثناء الح ة " عمى أعمى متوسط حسابي )أق

(. وح مت الفقرة " أقـو بتمزيؽ مبلبس زمبلئي " 1.67زمبلئي األشياء التي بيدي " بمتوسط حسابي )
رة " أقـو (ل يمييا الفق1.42والفقرة " أقوـ بسرقة ممتمكات زمبلئي واخفائيا " عمى أقؿ متوسط حسابي )

 (.1.44بكسر أدوات زمبلئي لبلنتقاـ منيـ " بمتوسط حسابي )
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بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة   الباحثةوقامت 
 .مجاؿ العدواف نحو الممتمكات عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف

مجال رافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية واالنح4.10جدول )
 العدوان نحو الممتمكات

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 منخفضة 1.11 1.69 أقـو بقطؼ الزىور مف حديقة المدرسة 1
 منخفضة 1.15 1.65 أمزؽ الكتب المدرسية 11
 منخفضة 1.01 1.50 ةأقـو بالكتابة عمى جدراف المدرس 5
 منخفضة 0.94 1.47 أقـو بإلقاء االوساخ في الف ؿ الدراسي 4
 منخفضة 0.97 1.42 أقـو بتكسير مقاعد المدرسة 2
 منخفضة 0.84 1.33 أمزؽ الوسائؿ والموحات الورقية 7
 منخفضة 0.79 1.32 أسمب بعض ممتمكات المدرسة 6
 منخفضة 0.80 1.31 أقـو بتخريب  نبور المياه بالمدرسة 3
 منخفضة 0.81 1.29 أخرب األثاث المدرسي 10
 منخفضة 0.74 1.27 أقـو بتخريب قفوؿ الف وؿ 9
 منخفضة 0.74 1.26 أحطـ نوافذ الف وؿ الدراسية 8

 منخفضة 0.64 1.41 الدرجة الكمية
الستجابات أفراد  يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
( وانحراؼ 1.41عينة الدراسة عمى مجاؿ العدواف نحو الممتمكات أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

 ( وىذا يدؿ عمى أف مجاؿ العدواف نحو الممتمكات جاء بدرجة منخفضة.0.64معياري )

وح مت الفقرة  ( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة منخفضة.4.10كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )
(ل ويمييا فقرة " أمزؽ 1.69" أقوـ بقطؼ الزىور مف حديقة المدرسة " عمى أعمى متوسط حسابي )

(. وح مت الفقرة " أحطـ نوافذ الف وؿ الدراسية " عمى أقؿ 1.65الكتب المدرسية " بمتوسط حسابي )
 (.1.27ط حسابي )(ل يمييا الفقرة " أقوـ بتخريب قفوؿ الف وؿ " بمتوس1.26متوسط حسابي )
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: 4.2.3

ىل توجد عالقة بين االحداث الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية والسموك الفرضية االولى: 
 ؟العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم

 لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحويمو لفرضية التالية:

 الفرضية االولى: نتائج

( بين االحداث الصادمة الناجمة α ≥ 0.05يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )
 عن االنتياكات اإلسرائيمية والسموك العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم.

الحداث ال ادمة الناجمة تـ فحص الفرضية بحساب معامؿ ارتباط بيرسوف والداللة االح ائية بيف ا
 .عف االنتياكات اإلسرائيمية والسموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ

بين االحداث الصادمة الناجمة  (: معامل ارتباط بيرسون والداللة االحصائية لمعالقة4.11جدول )
 رس الثانوية في محافظة بيت لحمعن االنتياكات اإلسرائيمية والسموك العدواني لدى طمبة المدا

معامل  المتغيرات
 بيرسون

 مستوى الداللة

 0.03 *0.10 السموك العدواني وسائل اإلعالم
 0.00 *0.32 الفقدان

 0.00 *0.35 التعرض المباشر لمحدث
 0.00 *0.25 تعرض الغير لمحدث

 0.00 *0.31 الدرجة الكمية
(ل ومستوى الداللة 0.31ة معامؿ ارتباط بيرسوف لمدرجة الكمية )يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف قيم

( بيف α ≥ 0.05) (ل أي أنو توجد عبلقة طردية ذات داللو إح ائية عند مستوى الداللة0.00)
االحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية والسموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في 

ذلؾ لممجاالت. أي أنو كمما زاد مستوى األحداث ال ادمة زاد ذلؾ مف مستوى محافظة بيت لحـل وك
 السموؾ العدواني اإلبداع اإلداري لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ. والعكس  حيح.
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: 4.2.4

رائيمية لدى طمبة المدارس ىل يختمف مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلس
الترتيب  الثانوية في محافظة بيت لحم حسب متغيرات الجنس، مكان السكن، الصف الحالي،

 األسري؟
 عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية: ولإلجابة

 :لثانيةنتائج الفرضية ا

األحداث ( في مستوى α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى 

 لمتغير الجنس"

تـ فحص الفرضية األولى بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 
سرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية الدراسة في مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإل

 في محافظة بيت لحـ حسب لمتغير الجنس.

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى األحداث 4.12جدول )
الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم 

 نسحسب متغير الج

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.85 0.17 0.93 3.74 262 ذكر وسائؿ اإلعبلـ
 0.81 3.72 138 أنثى

 0.00 5.18 1.38 2.30 262 ذكر الفقداف
 0.96 1.61 138 أنثى

 0.00 4.06 1.03 2.71 262 ذكر التعرض المباشر لمحدث
 0.56 2.32 138 أنثى

 0.00 3.16 1.09 2.82 262 ذكر تعرض الغير لمحدث
 0.82 2.51 138 أنثى

 0.00 4.21 0.94 2.89 262 ذكر الدرجة الكمية
 0.57 2.57 138 أنثى
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(ل أي 0.00(ل ومستوى الداللة )4.21يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
وؽ في مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس أنو توجد فر 

الثانوية في محافظة بيت لحـ تعزى لمتغير الجنسل وكذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ وسائؿ اإلعبلـ. 
 وكانت الفروؽ ل الح الذكور. وبذلؾ تـ رفض الفرضية األولى.

 :الثالثةنتائج الفرضية 

( في مستوى األحداث α ≥ 0.05) روق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةتوجد ف "ال
الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى 

 لمتغير مكان السكن "

عمى مستوى  تـ فحص الفرضية الثانية تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة
األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت 

 لحـ يعزى لمتغير مكاف السكف.

لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.13)جدول 
اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت األحداث الصادمة الناجمة عن االنتياكات 

 لحم يعزى لمتغير مكان السكن

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن المجال
 0.95 3.51 126 مدينة وسائؿ اإلعبلـ

 0.83 3.84 211 قرية
 0.89 3.80 63 مخيـ

 1.31 1.99 126 مدينة الفقداف
 1.28 2.09 211 قرية
 1.32 2.11 63 مخيـ

 0.99 2.51 126 مدينة التعرض المباشر لمحدث
 0.89 2.61 211 قرية
 0.86 2.57 63 مخيـ

 1.04 2.61 126 مدينة تعرض الغير لمحدث
 0.93 2.70 211 قرية
 1.16 2.99 63 مخيـ
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن المجال
 0.91 2.68 126 مدينة الدرجة الكمية

 0.79 2.81 211 قرية
 0.86 2.89 63 مخيـ

( وجود فروؽ ظاىرية في مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف 4.13يبلحظ مف الجدوؿ رقـ )
االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير مكاف السكفل 

ظير في ( كما يone way ANOVAولمعرفة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )
 (:4.14الجدوؿ رقـ )

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى األحداث (4.14) جدول
الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى 

 لمتغير مكان السكن

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 5.86 4.55 2 9.10 بيف المجموعات وسائؿ اإلعبلـ
 

0.00 
 0.77 397 308.12 داخؿ المجموعات 

 399 317.23 المجموع 
 0.30 0.50 2 1.01 بيف المجموعات الفقداف

 
0.74 

 1.68 397 670.29 داخؿ المجموعات 
 399 671.31 المجموع 

التعرض المباشر 
 لمحدث

 0.43 0.36 2 730. بيف المجموعات
 

.640 
 0.84 397 335.97 داخؿ المجموعات 

 399 336.71 المجموع 
تعرض الغير 

 لمحدث
 3.00 3.06 2 6.13 بيف المجموعات

 
.051 

 1.02 397 405.47 داخؿ المجموعات 
 399 411.60 المجموع 

 1.63 1.17 2 2.34 بيف المجموعات الدرجة الكمية
 

0.19 
 710. 397 284.10 داخؿ المجموعات 

 399 286.44 المجموع 
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( وىي أكبر مف مستوى الداللة 0.196( ومستوى الداللة )1.636يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)
(α ≥ 0.05أي أنو ال توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مس ) توى األحداث ال ادمة الناجمة عف

االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير مكاف السكفل 
وتـ فحص نتائج  وكذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ وسائؿ اإلعبلـ. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية الثانية.

 لبياف اتجاه الفروؽ وىي كما يمي: (LSDاختبار )

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )4.15جدول )ال
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

وسائؿ 
 اإلعبلـ

 0.00 *0.33- قرية مدينة
 0.03 *0.29- مخيـ

 0.00 0*33. مدينة قرية
 0.77 030. مخيـ

 0.03 *29. مدينة مخيـ
 0.77 0.03 قرية

وكانت الفروؽ بيف سكاف القرية والمدينة ل الح سكاف القريةل وبيف سكاف المخيمات والمدينة ل الح 
 سكاف المخيمات.

 :الرابعةنتائج الفرضية 

توى األحداث ( في مسα ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال
الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى 

 لمتغير الصف الحالي "

تـ فحص الفرضية الثالثة تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستوى 
ئيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرا

 لحـ يعزى لمتغير ال ؼ الحالي.
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لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.16)جدول 
األحداث الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت 

 م يعزى لمتغير الصف الحاليلح

المتوسط  العدد ال ؼ الحالي المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 0.87 3.64 128 العاشر وسائؿ اإلعبلـ
 0.78 3.85 188 الحادي عشر
 1.08 3.59 84 الثاني عشر

 1.24 1.82 128 العاشر الفقداف
 1.21 2.07 188 الحادي عشر
 1.48 2.41 84 الثاني عشر

التعرض المباشر 
 لمحدث

 0.84 2.46 128 العاشر
 0.86 2.63 188 الحادي عشر
 1.10 2.63 84 الثاني عشر

تعرض الغير 
 لمحدث

 1.03 2.60 128 العاشر
 0.95 2.80 188 الحادي عشر
 1.11 2.71 84 الثاني عشر

 0.82 2.66 128 العاشر الدرجة الكمية
 0.76 2.85 188 الحادي عشر

 1.02 2.81 84 ثاني عشرال
( وجود فروؽ ظاىرية في مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف 4.16يبلحظ مف الجدوؿ رقـ )

االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير ال ؼ الحاليل 
( كما يظير في one way ANOVAولمعرفة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

 (:4.17الجدوؿ رقـ )
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: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى األحداث (4.17) جدول
الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى 

 لمتغير الصف الحالي

مجموع  نمصدر التباي المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 3.52 2.76 2 5.53 بيف المجموعات وسائؿ اإلعبلـ
 

0.03 
 0.78 397 311.69 داخؿ المجموعات 

 399 317.23 المجموع 
 5.41 8.90 2 17.81 بيف المجموعات الفقداف

 
0.00 

 1.64 397 653.49 داخؿ المجموعات 
 399 671.31 المجموع 

التعرض المباشر 
 لمحدث

 1.52 1.28 2 2.56 بيف المجموعات
 

0.21 
 0.84 397 334.14 داخؿ المجموعات 

 399 336.71 المجموع 
تعرض الغير 

 لمحدث
 1.47 1.516 2 3.03 بيف المجموعات

 
0.23 

 1.02 397 408.57 داخؿ المجموعات 
 399 411.60 المجموع 

 2.06 1.47 2 2.95 بيف المجموعات الدرجة الكمية
 

0.12 
 0.71 397 283.49 داخؿ المجموعات 

 399 286.44 المجموع 
 α( وىي أكبر مف مستوى الداللة )0.12( ومستوى الداللة )2.06يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

إح ائيًا في مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات  ( أي أنو ال توجد فروؽ دالة0.05 ≤
اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير ال ؼ الحاليل وكذلؾ 
لممجاالت ما عدا مجالي وسائؿ اإلعبلـ والفقداف. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية الثالثة. وتـ فحص نتائج 

 يمي: جاه الفروؽ وىي كمالبياف ات (LSDاختبار )
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( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )4.18الجدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير الصف الحالي

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

وسائؿ 
 اإلعبلـ

 0.03 *0.21- الحادي عشر العاشر
 0.68 0.05 ني عشرالثا

الحادي 
 عشر

 0.03 0*21. العاشر
 0.02 0*26. الثاني عشر

الثاني 
 عشر

 0.68 0.05- العاشر
 0.02 *0.26- الحادي عشر

 0.09 0.24- الحادي عشر العاشر الفقداف
 0.00 *0.59- الثاني عشر

الحادي 
 عشر

 0.09 0.24 العاشر
 0.04 *0.34- الثاني عشر

ني الثا
 عشر

 0.00 0*59. العاشر
 0.04 0*34. الحادي عشر

وكانت الفروؽ في مجاؿ وسائؿ اإلعبلـ بيف ال ؼ العاشر والحادي عشر ل الح الحادي عشرل 
وبيف الحادي عشر والثاني عشر ل الح الحادي عشر. وفي مجاؿ الفقداف كانت الفروؽ بيف العاشر 

 ادي عشر والثاني عشر ل الح الثاني عشر.والثاني عشر ل الح الثاني عشرل وبيف الح

 :الخامسةنتائج الفرضية 

( في مستوى األحداث α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال
الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى 

 لمتغير الترتيب األسري "

فحص الفرضية الرابعة تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستوى  تـ
األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت 

 لحـ يعزى لمتغير الترتيب األسري.
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لمستوى  يارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع (:4.19)جدول 
األحداث الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت 

 لحم يعزى لمتغير الترتيب األسري

المتوسط  العدد الترتيب األسري المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 940. 3.69 86 األوؿ وسائؿ اإلعبلـ
 0.84 3.81 230 األوسط
 0.94 3.55 84 األخير

 1.34 2.01 86 األوؿ الفقداف
 1.22 2.03 230 األوسط
 1.44 2.19 84 األخير

التعرض المباشر 
 لمحدث

 1.03 2.60 86 األوؿ
 0.81 2.55 230 األوسط
 1.05 2.62 84 األخير

تعرض الغير 
 لمحدث

 1.11 2.71 86 األوؿ
 0.93 2.68 230 األوسط
 1.11 2.82 84 األخير

 0.96 2.78 86 األوؿ الدرجة الكمية
 0.76 2.77 230 األوسط
 0.94 2.81 84 األخير

( وجود فروؽ ظاىرية في مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف 4.19يبلحظ مف الجدوؿ رقـ )
حـ يعزى لمتغير الترتيب األسريل االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت ل

( كما يظير في one way ANOVAولمعرفة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )
 (:4.20الجدوؿ رقـ )
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: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى األحداث (4.20) جدول
ئيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرا

 لمتغير الترتيب األسري

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 2.88 2.26 2 4.53 بيف المجموعات وسائؿ اإلعبلـ
 

0.05 
 0.78 397 312.69 داخؿ المجموعات 

 399 317.23 المجموع 
 0.55 0.93 2 1.87 بيف المجموعات الفقداف

 
0.57 

 1.68 397 669.43 داخؿ المجموعات 
 399 671.31 المجموع 

التعرض 
 المباشر لمحدث

 0.18 0.16 2 0.32 بيف المجموعات
 

0.82 
 0.84 397 336.38 داخؿ المجموعات 

 399 336.71 المجموع 
تعرض الغير 

 لمحدث
 0.58 0.60 2 1.20 بيف المجموعات

 
0.55 

 1.03 397 410.39 داخؿ المجموعات 
 399 411.60 المجموع 

 0.07 0.05 2 0.10 بيف المجموعات الدرجة الكمية
 

0.92 
 0.72 397 286.33 داخؿ المجموعات 

 399 286.44 المجموع 
 α( وىي أكبر مف مستوى الداللة )0.92( ومستوى الداللة )0.07مية)يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الك

( أي أنو ال توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات 0.05 ≤
اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير الترتيب األسريل وكذلؾ 

 تـ قبوؿ الفرضية الرابعة.لممجاالت. وبذلؾ 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس: 5.2.4

ىل تختمف مستوى السموك العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم حسب 
 األسري؟الترتيب  متغيرات الجنس، مكان السكن، الصف الحالي،

 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:
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 الفرضية األولى:نتائج 

( في مستوى السموك العدواني α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
 لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الجنس"

تـ فحص الفرضية األولى بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 
ة في مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ حسب لمتغير الدراس

 الجنس.

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى السموك 4.21جدول )
 العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم حسب متغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

العدواف الموجو 
 نحو الذات

 0.85 0.18 0.76 1.67 262 ذكر
 0.67 1.68 138 أنثى

العدواف الموجو 
 نحو االخريف

 0.00 5.13 0.79 1.69 262 ذكر
 0.60 1.29 138 أنثى

العدواف نحو 
 الممتمكات

 0.07 1.79 0.67 1.45 262 ذكر
 0.58 1.33 138 أنثى

 0.00 2.86 0.59 1.60 262 ذكر الدرجة الكمية
 0.56 1.43 138 أنثى

(ل أي 0.00(ل ومستوى الداللة )2.86يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
في محافظة بيت لحـ تعزى أنو توجد فروؽ في مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية 

لمتغير الجنسل وكذلؾ لمجاؿ العدواف الموجو نحو االخريف. وكانت الفروؽ ل الح الذكورل وبذلؾ تـ 
 رفض الفرضية األولى.

 نتائج الفرضية الثانية:

( في مستوى السموك العدواني α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال
 رس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير مكان السكن"لدى طمبة المدا
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تـ فحص الفرضية الثانية تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستوى 
 السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير مكاف السكف.

لمستوى  ة واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابي (:4.22)جدول 
 السموك العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير مكان السكن

المتوسط  العدد مكان السكن المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

العدواف الموجو 
 نحو الذات

 0.87 1.66 126 مدينة
 0.69 1.74 211 قرية
 0.52 1.49 63 مخيـ

العدواف الموجو 
 نحو االخريف

 0.78 1.60 126 مدينة
 0.76 1.56 211 قرية
 0.66 1.44 63 مخيـ

العدواف نحو 
 الممتمكات

 0.75 1.55 126 مدينة
 0.61 1.37 211 قرية
 0.44 1.24 63 مخيـ

 0.67 1.60 126 مدينة الدرجة الكمية
 0.58 1.55 211 قرية
 0.39 1.39 63 مخيـ

 
( وجود فروؽ ظاىرية في مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس 4.22يبلحظ مف الجدوؿ رقـ )

الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير مكاف السكفل ولمعرفة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ 
 :(4.23)( كما يظير في الجدوؿ رقـ one way ANOVAالتبايف األحادي )
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: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى السموك (4.23) جدول
 العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير مكان السكن

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

توى مس
 الداللة

العدواف الموجو 
 نحو الذات

 2.82 1.52 2 3.04 بيف المجموعات
 

0.06 
 0.54 397 214.31 داخؿ المجموعات 

 399 217.36 المجموع 
العدواف الموجو 

 نحو االخريف
 0.95 0.54 2 1.09 بيف المجموعات

 
0.38 

 0.57 397 226.95 داخؿ المجموعات 
 399 228.05 المجموع 

العدواف نحو 
 الممتمكات

 5.46 2.24 2 4.48 بيف المجموعات
 

0.00 
 0.41 397 162.79 داخؿ المجموعات 

 399 167.27 المجموع 
 2.86 0.99 2 1.98 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 
0.05 

 0.34 397 137.43 داخؿ المجموعات 
 399 139.41 المجموع 

 

 α( وىي أكبر مف مستوى الداللة )0.05( ومستوى الداللة )2.86ؼ لمدرجة الكمية)يبلحظ أف قيمة 
( أي أنو ال توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس 0.05 ≤

الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير مكاف السكفل وكذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ العدواف 
لبياف اتجاه  (LSDممتمكات. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية الثانية. وتـ فحص نتائج اختبار )الموجو نحو ال

 الفروؽ وىي كما يمي:

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )4.24الجدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن

الفروق في   المتغيرات المجال
 وسطاتالمت

مستوى 
 الداللة

العدواف الموجو نحو 
 الممتمكات

 0.01 0*17. قرية مدينة
 0.00 0*30. مخيـ
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الفروق في   المتغيرات المجال
 وسطاتالمت

مستوى 
 الداللة

 0.01 *0.17- مدينة قرية
 0.17 0.12 مخيـ

 0.00 *0.30- مدينة مخيـ
 0.17 0.12- قرية

 مدينة.وكانت الفروؽ بيف المدينة والقرية ل الح المدينةل وبيف المدينة والمخيـ ل الح ال

 نتائج الفرضية الثالثة:

( في مستوى السموك العدواني α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال
 لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الصف الحالي "

الدراسة عمى مستوى تـ فحص الفرضية الثالثة تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 
 السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير ال ؼ الحالي.

لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.25)جدول 
 لمتغير الصف الحالي السموك العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الصف الحالي المجال
العدواف الموجو نحو 

 الذات
 0.67 1.61 128 العاشر

 0.71 1.74 188 الحادي عشر
 0.86 1.61 84 الثاني عشر

العدواف الموجو نحو 
 االخريف

 0.61 1.44 128 العاشر
 0.79 1.61 188 الحادي عشر
 0.84 1.59 84 الثاني عشر

العدواف نحو 
 الممتمكات

 0.53 1.37 128 العاشر
 0.60 1.38 188 الحادي عشر
 0.87 1.51 84 الثاني عشر

 0.50 1.47 128 العاشر الدرجة الكمية
 0.57 1.58 188 الحادي عشر
 0.73 1.57 84 الثاني عشر
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في مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس ( وجود فروؽ ظاىرية 4.25يبلحظ مف الجدوؿ رقـ )
الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير ال ؼ الحاليل ولمعرفة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ 

 (:4.26( كما يظير في الجدوؿ رقـ )one way ANOVAالتبايف األحادي )

د العينة في مستوى السموك : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفرا(4.26) جدول
 العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الصف الحالي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

العدواف الموجو نحو 
 الذات

 1.63 0.88 2 1.7 بيف المجموعات
 

0.19 
 0.54 397 215.58 داخؿ المجموعات 

 399 217.36 المجموع 
العدواف الموجو نحو 

 االخريف
 2.22 1.26 2 2.52 بيف المجموعات

 
0.10 

 0.56 397 225.52 داخؿ المجموعات 
 399 228.05 المجموع 

العدواف نحو 
 الممتمكات

 1.29 0.54 2 1.08 بيف المجموعات
 

0.27 
 0.41 397 166.19 ؿ المجموعاتداخ 

 399 167.27 المجموع 
 1.37 0.47 2 950. بيف المجموعات الدرجة الكمية

 
0.25 

 0.34 397 138.45 داخؿ المجموعات 
 399 139.41 المجموع 

 α( وىي أكبر مف مستوى الداللة )0.25( ومستوى الداللة )1.37يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)
( أي أنو ال توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس 0.05 ≤

الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير ال ؼ الحاليل وكذلؾ لممجاالت. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية 
 الثالثة.

 نتائج الفرضية الرابعة:

( في مستوى السموك العدواني α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال
 لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الترتيب األسري "
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تـ فحص الفرضية الرابعة تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستوى 
 يعزى لمتغير الترتيب األسري. السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ

لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.27)جدول 
 السموك العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الترتيب األسري

المتوسط  العدد الترتيب األسري المجال
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

العدواف الموجو 
 نحو الذات

 0.61 1.63 86 األوؿ
 0.74 1.68 230 األوسط
 0.82 1.71 84 األخير

العدواف الموجو 
 نحو االخريف

 0.60 1.37 86 األوؿ
 0.74 1.54 230 األوسط
 0.88 1.77 84 األخير

العدواف نحو 
 الممتمكات

 0.59 1.33 86 األوؿ
 0.64 1.40 230 األوسط
 0.71 1.50 84 األخير

 0.48 1.44 86 األوؿ الدرجة الكمية
 0.58 1.53 230 األوسط
 0.69 1.66 84 األخير

 
( وجود فروؽ ظاىرية في مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس 4.27يبلحظ مف الجدوؿ رقـ )

لة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير الترتيب األسريل ولمعرفة دال
 (:4.28( كما يظير في الجدوؿ رقـ )one way ANOVAالتبايف األحادي )
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: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى السموك (4.28) جدول
 سريالعدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الترتيب األ

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

العدواف الموجو 
 نحو الذات

 0.26 0.14 2 0.28 بيف المجموعات
 

0.76 
 0.54 397 217.07 داخؿ المجموعات 

 399 217.36 المجموع 
العدواف الموجو 
 نحو االخريف

 6.02 3.36 2 6.72 لمجموعاتبيف ا
 

0.00 
 0.55 397 221.33 داخؿ المجموعات 

 399 228.05 المجموع 
العدواف نحو 
 الممتمكات

 1.60 0.67 2 1.34 بيف المجموعات
 

0.20 
 0.41 397 165.92 داخؿ المجموعات 

 399 167.27 المجموع 
 3.05 1.05 2 2.11 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 
0.04 

 0.34 397 137.30 داخؿ المجموعات 
 399 139.41 المجموع 

 ≤ α( وىي أقؿ مف مستوى الداللة )0.04( ومستوى الداللة )3.05يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)
( أي أنو توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في 0.05
ة بيت لحـ يعزى لمتغير الترتيب األسريل وكذلؾ لمجاؿ العدواف الموجو نحو االخريف. وبذلؾ محافظ

 يمي: لبياف اتجاه الفروؽ وىي كما (LSDتـ رفض الفرضية الرابعة. وتـ فحص نتائج اختبار )

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )4.29الجدول )
 د عينة الدراسة حسب متغير الترتيب األسريأفرا

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

العدواف 
الموجو نحو 

 االخريف

 0.07 0.16- األوسط األوؿ
 0.00 *0.39- األخير

 0.07 0.16 األوؿ األوسط
 0.01 *0.22- األخير

 0.00 0*39. األوؿ األخير



85 
 

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.01 0*22. األوسط
الدرجة 
 الكمية

 0.18 0.09- األوسط األوؿ
 0.01 *0.22- األخير

 0.18 0.09 األوؿ األوسط
 0.09 0.12- األخير

 0.01 0*22. األوؿ األخير
 0.09 0.12 األوسط

 

وكانت الفروؽ في مجاؿ العدواف الموجو نحو االخريف بيف األوؿ واألخير ل الح األخيرل وبيف 
 ير ل الح األخير. وفي الدرجة الكمية كانت الفروؽ بيف األوؿ واألخير ل الح األخير.األوسط واألخ
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 :الفصل الخامس

_____________________________________________________ 

 وصيات:مناقشة النتائج والت

 :مناقشة نتائج الدراسة 5.1

يتضمف ىذا الف ؿ مناقشة النتائج التي أسفرت عنيا الدراسةل حوؿ األحداث ال ادمة الناجمة عف 
االنتياكات اإلسرائيمية وعبلقتيا بالسموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـل 

 ائج الدراسة مف معطيات.وعدد مف التو يات بناًء عمى ما أسفرت عنو نت

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس: 5.1.1

ما مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في 
 ؟محافظة بيت لحم

الناجمة أظيرت نتائج الدراسة أف الدرجة الكمية لجميع فقرات الدراسة حوؿ مستوى األحداث ال ادمة 
( 2.87ل حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي ليذه الفقرات )كاف متوسطاً عف االنتياكات اإلسرائيمية 

( 2011( ودراسة )كوادل 2013وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )ضمرةل  (.0.84)وانحراؼ معياري 
 (.2008( ودراسة )الجواري وآخروفل 2010ودراسة )اليحفوتيل 

جة في ضوء تعرض الشباب المراىقيف الى األحداث ال ادمةل وتعرضو الى ويمكف تفسير ىذه النتي
االعتقاؿل المداىمات الميميةل التعرض لمشاىدة الجرحى و ور الشيداء في التمفازل التعرض لمتحقيؽل 
التفتيشل استنشاؽ الغازل االستشياد والفقدافل ومف خبلؿ ىذه المعطيات وما يمحؽ الحدث ال ادـ مف 

عيات نفسية عمى الشباب وعمى األسرةل مما يؤدي الى انخفاض مستويات الدعـ النفسي أضرار وتب
 ال ادمة. لؤلحداثواالجتماعي ومف ىنا يعجز الشباب عف التبريرات والتفسيرات المنطقية 

أما مف حيث المجاالت فقد أظيرت الدراسة أف مستوى االحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات 
و وسائؿ االعبلـ كاف عاليًا فقد جاء بالمرتبة األولىل حيث بمغ المتوسط الحسابي اإلسرائيمية نح

 (.0.89)( وبانحراؼ معياري 3.73)
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 مجاالتعمى مستوى عالي و  مجاالتوىذه النتيجة تظير التنوع في أنواع ال دمات حيث ح مت 
حميؿ المجاالت أخرى عمى مستوى اقؿ مما جعؿ المستوى العاـ لم دمات بدرجة متوسطة وعند ت

المتنوعة لم دمة نجد اف وسائؿ االعبلـ ح مت درجة مرتفعة وىذا يعود الى االنتشار الكبير في 
  يخمو منيا منزؿالسنوات األخيرة لمواقع التوا ؿ االجتماعي وال فحات اإلعبلمية المتنوعة والتي ال

لمحدث وىذا يعود لطبيعة  اؿ تعرض االخريفوبالمرتبة الثانية ح ؿ مج لوأ بحت بمتناوؿ الجميع
البيئة الجغرافية ال غيرة التي يعيش فييا أبناء الشعب الفمسطينيل وبسبب االنتياكات المتكررة التي 

وىذا المجاؿ ح ؿ عمى درجة اقؿ مف وسائؿ االعبلـ وىذه  تحدث اتجاه أبناء الشعب الفمسطيني
الدرجة الثالثة ح ؿ التعرض المباشر وح ؿ ب لالنتيجة منطقية عف االطبلع عمى الواقع الفمسطيني

ىذا يتناسب مع الواقع الفمسطيني حيث يقؿ عدد مف يتعرض لبلنتياؾ مع حجـ مف  و ال ادـلمحدث 
يشاىد افراد يتعرضوف لبلنتياكات ومثاؿ عمى ذلؾ إيقاؼ شاب عمى حاجز وتفتيشو قد يشاىده مئات 

تيشل وبالدرجة الرابعة كاف مجاؿ الفقداف والذي مف المارة ولكف ىو الوحيد الذي يتعرض لئلىانة والتف
اىتـ بجانبيف االعتقاؿ واالستشيادل فمف الطبيعي اف يكوف عدد السجناء والشيداء مف طبلب المرحمة 

 الثانوية ىو األقؿ مقارنة باالنتياكات األخرى.

اليوية وأكثر أف المراىقيف في ىذه الفترة ىـ في مرحمة حرجة وفا مة في تكويف   الباحثة  ترىو 
حيث اف  لوخا ة بعد اف أ بحت وسائؿ االعبلـ حديثا بمتناوؿ اليد تعرضًا لمشاىدة وسائؿ االعبلـ

التو ؿ االجتماعي يوميا وىذا كفيؿ الطبلعيـ المباشر عمى كافة مواقع المراىقيف حاليا يت فحوف 
 لونشره عمى االعبلـ بثولة ا بح اسرع واسيؿ مع سيو  لؤلحداثكما واف التوثيؽ  لاالحداث التي تدور

ىذه الوسيمة  ةكاميرات ت وير بجودة عالية وحديثوىذا بسبب تطور اليواتؼ النقالة واحتوائيا عمى 
مكانية بثيا  متوفرة بيد الجميع وا بح مف السيؿ توثيؽ االحداث بجميع األماكف وجميع األوقات وا 

وما يترتب عمييا مف  مية وغير الرسميةمباشرة عمى الحسابات الشخ ية والمواقع اإلعبلمية الرس
  ور ومشاىدات.

( وبانحراؼ معياري 2.72)حيث بمغ المتوسط الحسابي تعرض الغير لمحدث وبالمرتبة الثانية : مجاؿ 
ذلؾ كوف عينة الدراسة كانت بمجموعة مف المدراس القريبة والمبل قة   الباحثة تعزوو  ل(1.01)

كما وانيا مف المناطؽ التي تتكرر  لمف المناطؽ المكتظة سكانيا لجدار الف ؿ العن ري والتي تعتبر
وعادة تكوف المواجيات داخؿ المناطؽ وبيف منازؿ  لالمواجيات فييا بيف الشباف وجنود االحتبلؿ
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باإلضافة الى زيادة عدد المتضرريف  لبعاد الشباف عف الحدود الفا مةإيق دوف ف الجنود المواطنيف أل
ويتعمد الجنود التنكيؿ  لا ويستمر تمركز الجنود عمى مداخؿ ومخارج ىذه المناطؽكم مف المواجياتل

بالمواطنيف واىانتيـ والتعدي عمييـ وتعطيؿ حركتيـ مف خبلؿ وضع الحواجزل وىذه االحداث تكوف 
كما انو بسبب االحداث والمواجيات المتكررة تحدث  لعادة اماـ اعيف المارة والمقيميف في المنطقة

وبسبب البيئة المكتظة وازدحاـ المنازؿ يتابع الجيراف عممية  لاعتقاالت ليمية لمشباب مف منازليـعادة 
مما يزيد مف  لاالعتقاؿ وقد يتـ ت ويرىا ونشرىا عمى مواقع التوا ؿ االجتماعي مف خبلؿ الشباف

 .ال دمية الناتجة عف تعرض الغير لمحدث ال ادـ لؤلحداثاحتمالية تعرض المراىقيف 

( وبانحراؼ 2.57)حيث بمغ المتوسط الحسابي  التعرض المباشر لمحدثبالمرتبة الثالثة : مجاؿ و 
ورغبتيـ بالتقميد و نتيجة لما يغرس  لذلؾ كوف المراىقيف مندفعيف  الباحثة تعزوو  ل(0.91)معياري 

فييا عادة يشارؾ المراىقوف بالمواجيات مع جنود االحتبلؿ والتي يطمؽ  لبيـ مف حب لوطنيـ وأرضيـ
وبسبب تعمد الجنود  لالقنابؿ ال وتية والغاز المسيؿ لمدموع والر اص المطاطي واحيانا الر اص
كما واف الغاز المسيؿ  لإ ابة الشباف وايذائيـ ي اب عادة المراىقوف بشكؿ مباشر بما يطمقو الجنود
د عادة ما يتضرروف منيا لمدموع والقنابؿ ال وتية حتى ولـ يشارؾ المراىقوف بالمواجيات مع الجنو 

الف األ وات المزعجة ورائحة الغاز عادة ما تتسرب الى المنازؿ القريبة مف المواجيات وتضرر 
 .السكاف المقيميف في ىذه المنازؿ

 ل(1.29)( وبانحراؼ معياري 2.06)حيث بمغ المتوسط الحسابي  الفقدافمجاؿ  الرابعة:وبالمرتبة 
لشيداء مقارنة بعدد الم ابيف والذيف تعرضوا ألحداث ال ادمة بسبب ذلؾ كوف عدد ا  الباحثة تعزوو 

ىو عدد قميؿ جدا وعميو فاف مف تأثر  الفقداف الناتج عف االعتداءات اإلسرائيمية بيف افراد عينة الدراسة
 مف استشيادىـ ىو عدد قميؿ أيضا.

 الثاني: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 5.1.2

 ؟دواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحمالسموك الع مستوىما 

أظيرت نتائج الدراسة أف الدرجة الكمية لجميع فقرات الدراسة حوؿ درجة السموؾ العدواني لدى طمبة 
حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي ليذه  منخفضةلالمدراس الثانوية في محافظة بيت لحـ كاف بدرجة 

 (.2016وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )إسماعيؿل  .(0.59)اري ( وانحراؼ معي1.54الفقرات )
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ويمكف تفسير ىذه النتيجة كوف اف عينة الدراسة مف الطبلب المراىقيف والذيف مف ال عب عمييـ 
وىذا يرتبط  لالف السموؾ العدواني يعكس  ورة سمبية عف الفرد اماـ االخريف ذواتيـلاالنكشاؼ عمى 

 ترىعادة ال يفضؿ اف يعكس  ورة سمبية عف شخ يتو لؤلخريف ويفض اف والمراىؽ  لبنظرتو لذاتو
نفسو ب ورة التميز عف االخريف دائمال وألف القوانيف في المنزؿ والمدرسة والمجتمع ينيا عف العنؼ 
 دائما فمف الطبيعي اف يدرؾ المراىقيف انو سموؾ منبوذ يسعوف إلخفاء الحقيقة المتعمقة بيذا السموؾ.

وتغيير ( بالتشويو الدافعي أي الخداع المعتمد مف قبؿ المفحو يف 2010اسماه )عبد الخالؽل وىذا ما 
االستجابة عمى المقياس وتزييفيا لدافع معيف او ليبمغوا حاجة في  دورىـل فالفرد يستجيب لممقياس 

جيدا  ثراوأبطريقة معينة بحيث يقدـ فييا نفسو في  ورة مقبولة وجذابةل وذلؾ يحدث انطباعا حسنا 
مطبؽ المقياسل وتسمى ىذه العممية بالتأثير الواجيي أو الدفاعي وىي جيد متعمد لدى الفرد لتقديـ 

  ورة محببة عف نفسو وحسنة التوافؽل فتأتي استجابتو متمشية مع المرغوبية االجتماعية.

 مت عمى اعمى أما مف حيث المجاالت فقد أظيرت الدراسة أف درجة السموؾ العدواني اتجاه الذات ح
السبب في ذلؾ الى الطريقة التي يتـ التعامؿ مع   الباحثة تعزو( و 1.67)متوسط حسابي ومقداره 

المراىقيف فييا مف قبؿ المعمميف واالىؿ والتي تقوـ أساسا عمى االنتقاد السمبي والتوبيخ الدائـ ليـ 
مى نظرة المراىؽ لذاتو والسعي مما ينعكس ع لواشعارىـ بالدونية وعدـ القدرة عمى تحمؿ المسؤولية

 إليذائيا ومعاقبة ذاتو.

( وانحراؼ معياري 1.55وح ؿ العدواف الموجو نحو االخريف عمى درجة منخفضة بمتوسط حسابي )
 تعزو( و 0.64( وانحراؼ معياري )1.41واتجاه الممتمكات عمى درجة اقؿ بمتوسط حسابي ) (0.75)

ونظاـ في المدراس ييدؼ الى التقميؿ مف العنؼ اتجاه  السبب في ذلؾ كوف وجود قانوف  الباحثة
االخريف واتجاه الممتمكات ويعاقب كؿ مف يخالؼ ىذا القانوفل ويتـ تطبيؽ القانوف بشكؿ  اـر 
بالمدراس الثانوية بسبب خطورة ىذه المرحمة واحتمالية إيقاع األذى باألخريف في حاؿ التساىؿ ومف 

 .يحد مف السموكيات العدوانية اتجاه االخريف واتجاه الممتمكاتفاف ىذا ما   الباحثةوجية نظر 
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 الثالث: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 5.1.3

ىل توجد عالقة بين االحداث الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية والسموك العدواني لدى 
 ؟لحمطمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت 

 تم تحويمو الى فرضية كما يمي: لإلجابة عمى السؤال

 الفرضية االولى:
( بين االحداث الصادمة الناجمة α ≥ 0.05يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

 عن االنتياكات اإلسرائيمية والسموك العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم.
( بيف α ≥ 0.05) ذات داللو إح ائية عند مستوى الداللةوأشارت النتائج الى وجود عبلقة طردية 

االحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية والسموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في 
محافظة بيت لحـل وكذلؾ لممجاالت. أي أنو كمما زاد مستوى األحداث ال ادمة زاد ذلؾ مف درجة 

 .(Hijazi, 2015ىذه النتيجة مع دراسة )وتتفؽ  لالسموؾ العدواني
وبناء عمى النتائج السابقة التي أوضحت بأف الفروؽ ظيرت ل الح الطبلب الذيف  ذاى  الباحثة تفسرو 

ال ادمة الناجمة عف االنتياكات  لؤلحداثال ادمةل أي اف الطالب الذي يتعرض  لؤلحداثتعرضوا 
  ترىال ادمة و  لؤلحداثالطبلب اليف ال يتعرضوف اإلسرائيمية يقوـ بسموكيات عدوانية أكثر مف 

وبيذا  لاف السبب في ذلؾ يعود لكوف األحداث ال دمية تؤثر تأثير سمبي عمى سموؾ الطالب  الباحثة
اف أي حدث يواجو الفرد يكوف عمى شكؿ ىجوـ ويحمؿ طابعا عدوانيا  Buss)الخ وص يشير )

 ف االحداث المتمثمة باليجوـ والضرب و اإلىانةوبمعنى اخر ا لسيؤدي بطبيعة الحاؿ الى عدواف
او تجنبيا ألنيا تحدث دوف والتفتيش وما شابييا مف احداث التي ال يمكف لمشخص التخمص منيا 

 ل ىي تؤدي الى السموؾ العدواني.ارادتو
العدواني استجابة حتمية ومخرج ضروري لممواقؼ اإلحباطية التي ال محالة منيا في  ويعتبر السموؾ

ختمؼ مراحؿ النمو خا ة في مرحمة المراىقة فيي عتاب تحوؿ دوف إشباع الدوافع وتحقيقيا ودوف م
 (.2010)عز الديفل  الو وؿ إلى األىداؼ التي سطرىا المراىؽ والتي غالبا ال تتماشى مع واقعو

يا القمؽ ة الناتجة عف االعتداءات اإلسرائيمية تسبب اضطرابات نفسية مف أىمدماكما اف االحداث ال 
الناتج عف نزع الشعور باألمافل وعف المباغتة والمفاجأةل ونتيجة عدـ قدرة المراىقيف التعبير عنيا او 
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)أبو ىيفل  سموكيات عدوانية ومشكبلت اجتماعية وانحراؼ عند االحداثمواجيتيا ىذا أدى الى ظيور 
2008.) 

ا مع الغير وفقا آللية التماىي ومف تعرض لمعدواف واالىانة سيؿ عميو أف يسمؾ مسمكا عدواني
بالمعتديل وىي عممية نفسية الشعورية تقتضي أف يتشبو الطفؿ المعتدى عميو تشبيا ال شعوريا 
بالمعتدي أبا كاف أو أما أو أخا أو مدرسا أو زميبل أو عدوا ما شابو. وليس شرطا أف يرد االعتداء 

ثالث أضعؼ مثؿ رفيؽ المدرسة أو األخ  عمى المعتدي نفسو بؿ يمكف أف ُيرد االعتداء عمى طرؼ
 األ غر وقد يوجو العدواف رأسا إلى المعب أو الحيوانات

 (.2013النوفميل او الممتمكات )

 الرابع: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال 5.1.4

ىل يختمف مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس 
الترتيب  ي محافظة بيت لحم حسب متغيرات الجنس، مكان السكن، الصف الحالي،الثانوية ف
 األسري؟

 لإلجابة عمى السؤال تم تحويمو الى الفرضيات التالية:

 :لثانيةالفرضية ا

( في مستوى األحداث الصادمة α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
رائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الناجمة عن االنتياكات اإلس

 الجنس.

وأشارت النتائج الى وجود فروؽ في مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى 
طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ تعزى لمتغير الجنسل وكذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ 

( واالنحراؼ 2.89)إلعبلـ. وكانت الفروؽ ل الح الذكور حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي وسائؿ ا
 .( وبذلؾ تـ رفض الفرضية األولى0.94)المعياري 

ذلؾ لكوف الذكور يشاركوف عادة بالمواجيات مع جنود االحتبلؿل كما وانيـ عادة ما   الباحثة تعزوو 
ف خبلؿ المراقبةل وعادة ما تتـ مناقشات بيف الذكور ييتموف أكثر مف االناث بمتابعة االحداث م
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بمواضيع سياسيةل وانشطة تيدؼ الى تعبيرىـ عف رأييـ ضد المحتؿل كما واف ىناؾ فرؽ كبير بيف 
عدد الذكور المعتقميف واألسرى في السجوف اإلسرائيميةل وىذا بحد ذاتو مف يشير الى تعرض الذكور 

 مما ينعكس عمى سموكيـ العدواني.ال ادمة  لؤلحداثأكثر مف االناث 

بسبب ثقافة المجتمع  وكوف الفتيات يتجنبف المشاركة في الموجيات مباشرة مع جنود االحتبلؿ
ل ألسباب اجتماعية وثقافية ولطبيعة بنية جسـ الفتاةل ىذا يقمؿ مف فر ة الفمسطيني وعاداتو وتقاليده 

يقافيـ عمى الحواجز لفترات طويمة او االحتكاؾ المباشر مع الجنودل مما يقمؿ مف فر ة ا حتجازىـ وا 
 . بسبب سموكيات ضد سياسية االحتبلؿاعتقاليـ واسرىـ 

واظيرت النتيجة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إح ائية في مجاؿ وسائؿ االعبلـ بيف الذكور واالناث 
ت االعبلـ السبب في ذلؾ النتشار استخداـ مواقع التوا ؿ االجتماعي و فحا  الباحثة تعزوو 

ومشاىدة ومتابعة القنوات الفضائية التي تبث االحداث عمى الجنسيفل واف نسبة عالية جدا مف 
المراىقيف الشباب والشابات يستخدموف حسابات عمى الفيس بوؾ والمواقع األخرى وىذا ما أكدتو دراسة 

ؿ االجتماعي في ( اف نسبة الذكور المستخدميف لمواقع التو 2017) حيفة الوطف الفمسطينيةل 
 .وىذا يتوافؽ مع النتيجة الحالية)%47ونسبة االناث ) ل)%53بمغت ) 2016فمسطيف في العاـ 

وىيفل ( ودراسة )أب2013( ودراسة )ضمرةل 2010وتتعارض ىذه النتيجة مع دراسة )يحفوتيل 
 الباحثة تعزوو  (2012ودراسة )خميؿل  (2016ودراسة )حنال  (2013( ودراسة )جاسـل 2008
في ذلؾ كوف الدراسات سابقة الذكر جميعيا لـ تطبؽ عمى البيئة الفمسطينية ولـ تدرس  السبب

االنتياكات الناتجة عف االنتياكات اإلسرائيميةل وليذا وجد ىناؾ اختبلؼ في النتائج السابقة والنتيجة 
ات فمسطينية درست في النتيجة الحالية لعدـ وجود دراس دراسات توافؽ معو الباحثة تجدولـ  الحاليةل

 المتغيرات الحالية.

 :الثالثةالفرضية 

( في مستوى األحداث الصادمة α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 

 .مكان السكن
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ى أنو ال توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف أشارت النتائج ال
االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير مكاف السكفل 

 وكذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ وسائؿ اإلعبلـ.

سرائيمية عمى مكاف دوف مكاف اخرل حيث ذلؾ لعدـ انح ار االحداث واالنتياكات اإل  الباحثة تعزوو 
وبالفترة األخيرة أ بحت المواجيات تزداد وتتنشر في جميع  لتنتشر في القرى والمخيمات والمدف

اإلمكاف حسب الظروؼ واالحداث السياسية وبكافة المناطؽ وأ بحت الدعوات لميبات الشعبية عبر 
وىذا يسبب موجيات في  لثناء أي مكافمكبرات ال وت في المساجد في جميع المناطؽ دوف است

ويرد الجيش اإلسرائيمي عادة عمى ىذه اليبات الشعبية بعقابات جماعية عمى الجميع  لمواعيد موحدة
ال ادمة  لؤلحداثسواء كاف سكنو في قرية او مدينة او مخيـ وىذا يؤدي الى تعرض المواطنيف كافة 

 .رائيميالناتجة عف االشكاؿ المتنوعة مف العدواف اإلس

عدة مجاالت مف االحداث ال ادمة عمى فحص العبلقات بيف   الباحثةفي الدراسة الحالية عممت 
وعند فحص النتيجة الكمية لجميع المجاالت نجد عدـ وجود فروؽ بيف مكاف السكف بشكؿ عاـ 

ال ادمة ولكف عند التطرؽ لكؿ مجاؿ عمى حدا نجد اف ىناؾ مجاالت ح مت  لؤلحداثوالتعرض 
ى مستوى اعمى أي انو توجد فروؽ بيف المجاؿ ومكاف السكف فمثبل كاف ىناؾ فروؽ في مجاؿ عم

السبب   الباحثة تعزوالسكف وكانت الفروؽ ل الح القرية والمخيـ ثـ المدينة و  وسائؿ االعبلـ ومكاف
الرياضية  في ذلؾ كوف الشباب الذيف يقيموف في المدف قد يجدوف وسائؿ لمتسمية والترفيو مثؿ النوادي

والمقاىي وأماكف لمتسوؽ يمضوف فييا أوقات فراغيـ اكثر مف أبناء القرى والمخيمات الذيف يمضوف 
اغمب اوقاتيـ في المنزؿ يتابعوف وسائؿ االعبلـ والوسائؿ التكنولوجية األخرى التي تتيح ليـ فر ة 

ي أماكف سكنيـ مثؿ المواجيات متابعة االخبار الجديدة أوال بأوؿ كما اف طبيعة االحداث التي تحدث ف
مع جنود االحتبلؿ عادة ما تكوف مواضيع النقاش بيف االفراد اثناء تجمعيـ مثبل في المدراسل مما 
يدفعيـ لمبحث عف ال ور والفيديوىات التي تنشر عمى مواقع االعبلـ المختمفةل باإلضافة الى طبيعة 

تحدث بالقرب مف األماكف السكنية وىذا يتيح المواجيات التي تحدث في القرى والمخيمات عادة ما 
 .واالنتياكات التي تح ؿ مف قيؿ الجنود اإلسرائيمييف لؤلحداثفر ة اقوى لمت وير والتوثيؽ 
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 :الرابعةالفرضية 

( في مستوى األحداث α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال
يعزى  رائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحمالصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلس

 لمتغير الصف الحالي "

أنو ال توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف وأشارت النتائج الى 
االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير ال ؼ الحاليل 

 وكذلؾ لممجاالت ما عدا مجالي وسائؿ اإلعبلـ والفقداف.

ذلؾ كوف الدراسة أجريت عمى طبلب بمراحؿ عمرية متشابية مف حيث المرحمة   الباحثةوتفسر 
ل واف مكنيـ مف التفكير والتحميؿ والتخيؿالخبرات والتي تالنمائية واالنفعاليةل كما واف لدييـ نفس 

اف  أيضا  الباحثة  ترى ادمةل و يدور حوليـ مف احداث  دارؾ ماوامستوى نضجيـ يمكنيـ مف فيـ 
في ال فوؼ الثبلثة يجتمعوف في نفس المدرسة وىذا يتيح ليـ فر ة المشاركة معا في  الطبلب

المواجيات او التعرض لبلنتياكات التي تح ؿ اتجاه طبلب المدراس وىذا يعرضيـ بشكؿ متساوي 
 اإلسرائيمية.عف االنتياكات ال ادمة الناتجة  لؤلحداثلمتعرض 

ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيميةل  لؤلحداثمف ناحية أخرى اف فحص المتوسط الحسابي 
وفحص الفروقات بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االحداث ال ادمة وكؿ  ؼ مف ال فوؼ تبيف اف 

ال ؼ الحادي عشر ثـ مجاؿ وسائؿ االعبلـ فقد كانت الفروؽ اكثر ل الح طبلب  ىناؾ فروؽ في
كمما زاد عمر الطالب زاد اىتمامو  السبب في ذلؾ كوف  الباحثة تعزوو  عشرلالعاشر ثـ الثاني 

بمتابعة وسائؿ االعبلـ واالطبلع عمى ما يحدث حوليـ مف احداث ومستجدات عمى ال عيد السياسي 
مف فر ة متابعتيـ  دوف الوقت األكثر في الدراسة والذي يحويمض ولكف طبلب ال ؼ الثاني عشر
كوف ال ؼ الثاني عشر يعتبر مرحمة م يرية تحدد مستقبميـ  للوسائؿ االعبلـ لمتابعة االحداث

 .الميني والعممي

ومجاؿ الفقداف اشتمؿ  عشرلاما بالنسبة لمجاؿ الفقداف فكانت الفروؽ ل الح طبلب ال ؼ الثاني 
وبما اف طالب الثانوية العامة يعيش تحت  عمى جانبيف أساسييف ىما التعرض لؤلسر او االستشيادل

( اف أنواع 1997)األن اريل  ترىتأثير وضغط نفسي ناتج عف طبيعة المرحمة التعميمية واىميتيال و 
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ل وىذه المشاكؿ النفسية تجعؿ مف تعمؿ طالب الثانوية مشكمة نفسية 30الى  ىذه المشاكؿ وقد ت ؿ
ية األخرى بمشاعر وانفعاالت مختمفة تجعؿ مف تأثره في العامة مع االحداث ال ادمة واالحداث النفس
 مجاؿ الفقداف مختمؼ عف باقي ال فوؼ.

 الخامسة:الفرضية 

( في مستوى األحداث الصادمة α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
ة بيت لحم يعزى لمتغير الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظ

 الترتيب األسري "

وأشارت النتائج الى انو ال توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف 
االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير الترتيب األسريل 

 وكذلؾ لممجاالت.

س مستوى االحداث ال ادمة مف خبلؿ مجموعة مجاالت وكانت )التعرض ىدفت الدراسة الى قيا
المباشر لمحدثل تعرض الغير لمحدثل التعرض مف خبلؿ وسائؿ االعبلـل الفقداف( وبناء عمى نتيجة 
الفرضية وعند ربط المتغير بالمجاالت سابقة الذكر نرى انو مف الطبيعي اف يتعرض المراىؽ بغض 

ي لبلنتياكات العدو حيث يشارؾ المراىقيف بغض النظر عف ترتبيـ االسري النظر عف ترتيبو االسر 
عادة في المواجيات مع الجيش اإلسرائيمي والتي قد ينتج عنيا إ ابات او اعتقاالت او إىانة في 

كما واف وسائؿ االعبلـ ال تنح ر عمى طفؿ دوف اخر في االسرة بناء  ل فوفيـل تسبب ال دمة
إمكانية متابعة االحداث عمى شاشات التمفاز او سائؿ التوا ؿ االجتماعي متاحة عمى ترتيبو األسري ف

 .اماـ الجميع

كما واف االحتبلؿ يتعمد استيداؼ ىذه الفئة مف خبلؿ استيداؼ مدارسيـ او استيدافيـ وتوقيفيـ اثناء 
لنظر عف ال ادمة بغض ا لؤلحداثذىابيـ وايابيـ الى المدارس وىذا يزيد مف احتمالية تعرضيـ 

 ترتيبيـ االسري.
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 :السادسةالفرضية 

( في مستوى السموك العدواني α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
 لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الجنس.

مدارس الثانوية في محافظة وأشارت النتائج الى وجود فروؽ في مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة ال
 بيت لحـ تعزى لمتغير الجنسل وكانت الفروؽ ل الح الذكور.

( ودراسة )جاسـل 2005دراسة )حمديل اتفقت النتيجة الحالية مع مجموعة مف الدراسات وكاف منيا 
 (.2017( وتتعارض النتيجة مع دراسة )حبيبل 2009( ودراسة )معمريةل 2013

وجود فروؽ بيولوجية بيف  الباحثيفالعوامؿ البيولوجية فقد أكد العديد مف ذلؾ الى   الباحثة تعزوو 
الذكور واالناث تجعؿ الذكور أكثر عدوانًا مف االناث وذلؾ الختبلؼ اليرمونات بينيـل حيث تزيد 
نسبة ىرموف التستيروف لدى الذكور بدرجة أكبر مما ىو لئلناثل كما أف زيادة ىرموف الثيروكسيف 

بينما االزدياد في ىرموف  الغدة الدرقية يؤدي الى التييج وعدـ االستقرار الحركي واالنفعاليل الذي تفرزه
 (لMooer & Rosenthal,1993راحة النفسية )االستروجيف قد يؤدي الى مزاج ىادئ واحساس بال

ثل كما أف باإلضافة الى العوامؿ البيئية الثقافية فالسموؾ العدواني لدى الذكور مقبوؿ أكثر مف االنا
األسرة تنقد الفتاة وتوجييا منذ طفولتيا لعدـ ممارسة ىذا السموؾ مما يجعميا أكثر نقدًا لذاتيا ومراجعة 
لنفسيال باإلضافة الى أف أساليب التنشئة االجتماعية السائدة في البيئة الفمسطينية حيث إف األسر 

عبلقات اجتماعية واسعةل مما قد يؤدي تعطي الذكور الحرية الكاممة في الخروج الى الشارع وتكويف 
ذلؾ الى اكتساب بعض المسمكيات غير االجتماعية مثؿ: تقميد اآلخريف في مظاىر سموكيـ العدواني 

ذاتيـ. ونجد الوالديف يتيحوف  إلثباتحيث يميؿ الذكور الى التخريب واالعتداء الجسدي عمى اآلخريف 
ل في حيف يعاقبوف األنثى ويمنعوىا مف ممارسة الفر ة ألطفاليـ الذكور بفعؿ بعض السموكيات
 السموؾل وىذا ناشئ عف مرجعية العادات والتقاليد.

ذلؾ الى تقميد نماذج السوؾ العدواني المحيطة بالذكور والمتمثمة بأفبلـ العنؼ التي   الباحثة تعزوكما و 
النموذج الذكري عمى  يظير فييا مختمؼ مظاىر السموؾ العدواني وما بيا مف ألواف متعددة لعدواف

النموذج األنثويل والذي بدوره يؤدي الى تقميد الذكور لنفس األدوار التي يشاىدونيا في التمفاز حيث 
يتـ عرض دور الحاكـ الظالـ المتجبر في األفبلـ التاريخيةل ودور األب المتسمط في بعض 
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دوار البنت في األفبلـ تتسـ المسمسبلتل أو المجـر القوي في األفبلـ البوليسيةل في حيف نجد أ
بالضعؼ. كما أف طبيعة البرامج التي تعرض والتي تشيد اقبااُل كبيرًا مف الذكور تأخذ طابع العنؼ 
والعدواف كالمبلكمة وبرامج المغامرات وأفبلـ االجراـل فإف الذكور يمكثوف وقتًا أكبر مف العنؼ التمفازي 

 واني أكثر مف االناث.والتي تساىـ بدورىا مف زيادة السموؾ العد

 :السابعةالفرضية 

( في مستوى السموك العدواني α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
 .لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير مكان السكن

العدواني لدى طمبة المدارس  وأشارت النتائج الى أنو ال توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مستوى السموؾ
الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير مكاف السكفل وكذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ العدواف 

 الموجو نحو الممتمكات.

الى أف عينة الدراسة كانت في بقعة جغرافية ضيقة بالمقارنة مع المجتمعات األخرىل   الباحثة تعزوو 
ييـ الطابع المدني والقروي والمخيمات وال يوجد بينيـ الطابع الريفي كما أف تشكيمة المجتمع يغمب عم

أو البدويل وبالتالي فإف التركيبة السكانية بيف المدف والقرى والمخيمات ذات طابع واحدل كما أف 
المستوى االقت ادي متقارب وتغمب عميو طبقة العمؿ وموظفي الدخؿ المحدودل وبالتالي ال يوجد 

ى االقت ادي واالجتماعيل باإلضافة الى أف معظـ العائبلت ذات أ وؿ وجذور فروؽ في المستو 
 والعادات والتقاليد واحدةل وبالتالي طرؽ التربية والتنشئة االجتماعية أيضًا تكوف ذات طابع واحدل واحدة

 .السموكيات العدوانية عند المراىقيف وىذا يرتبط بشكؿ مباشر بمستوى

  الباحثة  ترىمف القرية والمخيـ و  أكثرالعنؼ اتجاه الممتمكات في المدينة وظير مف خبلؿ النتائج اف 
اغمب سكانيا ليسوا مف  أ بحاف السبب في ذلؾ كوف اف المدف الفمسطينية في األعواـ األخيرة 

السكاف األ مييف بؿ ىـ مف القرى والمخيمات وىذا قمؿ مف االنتماء اتجاه مكاف السكف وممتمكاتو مما 
 المدينة.لدى أبناء  أكثراحتمالية التفريغ والتنفيس اتجاه الممتمكات  يزيد مف

بسبب  لكما و تعاني الضفة الغربية بكافة انحائيا مف نقص وعجز في أماكف التسمية والترفيو لمشباب
م ادرة االحتبلؿ لمجزء الكبير مف األراضي واألماكف التي ت مح لمتنزهل وىذا يقمؿ مف فر ة تنزىيـ 

وف الى تأكيد ذواتيـ بطرؽ عدوانية اذا فشمو بتحققييا بطرؽ سعيـل كما اف الشباب المراىقيف يغوتفري
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وبسبب الظروؼ السياسية التي تحد مف حرية الشباب وتمنعيـ مف القياـ بالكثير مف األنشطة  لشرعية
توازف القوى وىذا وعدـ الكفاية بسبب عدـ  لوتشعرىـ بالعجز لالتي تؤكد ذواتيـ وتزيد مف ثقتيـ بأنفسيـ

وضيؽ أماكف السكف  لباإلضافة الى االزدحاـ السكاني لبحد ذاتو يزيد مف السموكيات العنيفة والعدوانية
وعادة يمجئ  لفي المخيمات والقرى والمدف يزيد مف حدة الضغوطات والتي تحتاج الى التنفيس والتفريغ

 المراىقيف الى التفريغ عف طريؽ العنؼ.

 :الثامنةالفرضية 

( في مستوى السموك العدواني α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
 .الصف الحالي لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير

وأشارت النتائج الى أنو ال توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس 
 في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير ال ؼ الحاليل وكذلؾ لممجاالت. الثانوية

السبب في عدـ وجود فروؽ بيف السموؾ العدواني وال ؼ الحالي كوف العينة التي   الباحثة تعزو
أجريت عمييا الدراسة ىي مف مرحمة المراىقة التي تضـ ال فوؼ )العاشر والحادي عشر والثاني 

محاولة مرحمة نمائية واحدةل التي تتميز بميؿ بعض مف الطبلب  عشر( أي اف ال فوؼ تقع ضمف
فييال كما ويمجئ لزمبلئو انو أ بح رجبل عف طريؽ ممارسة بعض السموكيات الغير مرغوب  اف يثبت

ذواتيـ مف خبلؿ السموؾ العدوانيل وبما اف المراىقيف عادة ما الطبلب في ىذه المرحمة لمدفاع عف 
وىذا وفؽ نظرية التعمـ االجتماعي  ليقوـ بيا االقراف او االىؿ او المعمميف يقمدوف السموكيات التي

الحالية اف  النتيجةمرتبط بمرحمة المراىقة ككؿ وليس فقط بجيؿ مف أجياؿ المراىقة وىذا ما أكدتو 
 بالسموؾ العدواني. ال ؼ الدراسي غير مرتبط

ب في ساحات المدرسة او اثناء الذىاب او ادة ما تكوف السموكيات العدوانية التي يقوـ بيا الطبلعو 
ـ مف خبلؿ المبلحظة ومشاىدة سموكيات العودة مف والى المدرسةل وبما اف السموؾ العدواني متعم

 العنؼ التي يقـو بيا االخريف والتي عادة ما تكوف منتشرة بالمرافؽ المدرسية.

ل فوؼ الثبلث )العاشر والحادي كما واف المراىقة ىي مرحمة حرجة في حياة الفردل وىي تكوف با
أ حاب النظرية البيولوجية اف الطالب بال فوؼ الثبلث سابقة الذكر  ترىو  (والثاني عشر لعشر
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يعانوف مف تغيرات في افرازات الغدد التي تؤدي الى نشوء حالة انفعالية غير مستقرة عند المراىقيف. 
 (.2013نعيمةل )

 :التاسعةالفرضية 

( في مستوى السموك العدواني α ≥ 0.05) داللو إحصائية عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات  ال
 الترتيب األسري. لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير

وأشارت النتائج الى وجود فروؽ دالة إح ائيًا في مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية 
 االخريف.لمتغير الترتيب األسريل وكذلؾ لمجاؿ العدواف الموجو نحو  في محافظة بيت لحـ يعزى

كف الوضع النفسي لكؿ ول لوبناء عمى نظرية ادلر اف ىناؾ بعض النقاط المشتركة لكؿ افراد االسرة
ويختمؼ شعور األطفاؿ  لبسبب ترتيب الوالدة لؤلخريفل يختمؼ عف األوضاع النفسية طفؿ ىو فردي

كما واف  لأي اف لكؿ طفؿ مكانة مدركة مف قبمو داخؿ أسرتو لالتي يحتميا في األسرةبناء عمى المرتبة 
جابي او والتي قد يكوف ليا تأثير إي لالترتيب الوالدي مف اىـ العوامؿ المؤثرة عمى تكويف شخ ية الفرد

 (.2007تأثير سمبي )بركاتل 

المختمؼ ولممواقؼ التي تتعرض  وىذا يعني اف شخ ية الطفؿ تتشكؿ وتتغير وتتعدؿ تبعا لموضعيا
ل يز الرغبات وتختمؼ معالجة األمورفمف ىنا تتبايف ال فات في كؿ شخ ية وتتما لليا في حياتيا

ويكوف ىناؾ فروقات في السمات االنفعالية والمزاجية بيف األفراد وبيف األفراد أنفسيـ في مواقؼ 
مجاؿ اف شخ ا ما قد يطور سموكا ( في ىذا الOrgler, 1995: 125أورغمر )  ترىو  لمختمفة

او نتيجة لمركزه في األسرة أو نتيجة  لعدوانيا نتيجة لبعض المواقؼ ال ادمة والضاغطة في حياتو
 .لدوره في المجتمع

فروؽ في مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس  وىذا يتناسب مع نتائج الدراسة التي وجدت
والسبب في ذلؾ االختبلفات في  لمتغير الترتيب األسريالثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى ل

 لالشخ ية لؤلطفاؿ حسب ترتيبيـ األسري وقدرتيـ عمى التعامؿ مع األحداث ال ادمة والضاغطة
وذلؾ يكوف بسبب الطريقة التي يتـ التعامؿ بيا مف قبؿ األسرة حسب ترتيب  لوطريقة معالجتيـ لؤلمور

ألنو كاف الطفؿ  لىتماـ والحب والدالؿ وىو يعيش موقفا فريداحيث يأخذ الطفؿ األوؿ اال لالطفؿ
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ويعاني ىذا الطفؿ مف التغير الكبير في وضعيتو حيث يسحب مف تحتو البساط  لالوحيد لمدة معينة
 .وقد يعيش خبرة  ادمة عند زيارة المولود الثاني لاثر والدتو األخ الجديد

لنمو التكافؿ والنزعة االجتماعيةل حيث يعيش في اما الطفؿ األوسط يباشر حياتو في ظرؼ افضؿ 
وعادة  لوىذا يؤثر عمى درجة شجاعتو وثقتو بنفسو تجاوزهلسباؽ يحدد وتيرتو الطفؿ البكر وىو يحاوؿ 

وقدرتو عمى التحمؿ افضؿ مف الطفؿ  للديو قدرات افضؿ عمى معالجة األمور والتفكير بطريقة إيجابية
 .األخير

كما وانو يجد معاممة مميزة مف قبؿ الوالديف الف ليس فقط  لدة ما يكوف واقعياما الطفؿ األخير فعا
النمو فبقية أطفاؿ االسرة سبقوه في  لوبالتالي فيو اكثرىـ عجزا لحجما بؿ ألنو األقؿ لاأل غر عمرا

لذلؾ  لل فيو ينشئ في جو مف الدؼء اكثر مف أي طفؿ اخر مف اخوتووالتطور واالستقبلؿ النسبي
فيو  لور مجموعة مف الخ ائص والمميزات التي تؤثر عمى شخ يتو وموقفو مف الحياةفيو يط

يتعامؿ مع األمور بطريقة عنيفة وعدوانية وىذا أيضا ما أكدتو نتائج الدراسة في مجاؿ العدواف الموجو 
نحو االخريف حيث كانت الفروؽ ل الح الطفؿ األخير والذي تعكس سموكياتو العنؼ في معظـ 

 .ؼالمواق
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 التوصيات:  5.2

  وضع برامج عمى مستوى مؤسساتي تخ  ي تيتـ بيا وزارات ال حة والتي تعتمد عمى

تخطي اآلثار ال ادمة التي يتعرضوا وضع البرامج االرشادية النفسية لمساعدة الشباب عمى 

 ليا نتيجة االحتبلؿ.

  ادمة والوقاية مف خطر العمؿ عمى اعداد برامج تدريبية مف اجؿ مواجية األحداث ال

 .التعرض الضطرابات ما بعد ال دمة

 تقميؿ لبرامج عبلجية نفسية مف أجؿ  اخضاع الطمبة الذيف تظير عمييـ سموكيات عدوانية

 .مستوى العدواف لدييـ وتفريغ انفعاالتيـ السمبية بشكؿ موجو

 رىا عمى السموؾ إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث التي تتعمؽ باألحداث ال ادمة وػتأثي

 في البيئة الفمسطينية. العدواني عمى فئات المدارس األساسية

 .عمؿ برامج توعوية لؤلىؿ لكيفية التعامؿ مع السموؾ العدواني لؤلبناء 
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 المراجع:

 المراجع العربية:

 .4(. لساف العربي. القاىرة: دار المعارؼل ج1984ابف منظور )

(. عبلقة االحداث الضاغطة بالسموؾ العدواني دراسة 2008نجاح )أبو م طفىل نظمي والسميريل 
 .410-347(ل 6ميدانية عمى عينة مف طبلب جامعة األق ىل مجمة الجامعة اإلسبلميةل )

(. مقاالت في الشخ ية وال حة النفسيةل مركز البحوث اإلنسانية 2001أبو نجيمةل سفياف محمد )
 زةل فمسطيف.والتنمية االجتماعيةل مطبعة من ورل غ

(. تأثير األحداث الحالية عمى األسرة واألطفاؿ كيفية المساعدة والمساندةل 2000أبو ىيفل فضؿ )
دارة االزماتل غزةل فمسطيف.  مركز التدريب المجتمعي وا 

(. التعرض لمخبرات ال ادمة وعبلقتو باالضطرابات النفس جسمية لدى 2008أبو ىيفل فضؿ )
سة ال دمات النفسية التي تمت اجتياح بيت حانوفل كمية التربيةل غزةل الفتياف الفمسطينييف: درا

 جامعة األزىر.

(. السموؾ العدواني وعبلقتو باألحكاـ الخمقية لدى طمبة المرحمة المتوسطةل 2016إسماعيؿل تياني )
 .274-247(ل 1) 41مجمة ابحاث الب رة )العمـو األنسانية(ل 

عمية برنامج ارشادي نفسي في خفض مستوى السموؾ العدواني (. فا2006آؿ رشودل سعد بف محمد )
لدى طبلب المرحمة الثانويةل أطروحة دكتوراهل كمية التربيةل جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنيةل 

 الرياض.

(. االكتئاب والعدواف العراقي: دراسة لمعدالت االنتشار في المجتمع 1997األن اريل بدر محمد )
 النماء االجتماعيل العراؽ.الكويتيل مكتب ا

(. الترتيب الوالدي وعبلقتو ببعدي الشخ ية االنبساطية والع ابية والتح يؿ 2007بركاتل زياد )
لدى طمبة المرحمة الثانويةل رسالة ماجستير غير منشورة في عمـ النفس التطوريل منشورات جامعة 

 القدس المفتوحةل القدس.
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 ت النفسية وعبلجيا. دار المسيرة لمنشر والتوزيع: عماف.(. المشكبل2008بطرسل حافظ بطرس )

 (. تعديؿ وبناء السموؾ. عماف: دار المسيرة.2010بطرسل حافظ بطرس )

(. توافؽ المراضة بيف االكتئاب وكرب ما بعد ال دمة لدى طمبة الجامعات في 2007ثابتل أحمد )
 جامعة القدس. قطاع غزةل رسالة ماجستير غير منشورةل كمية التربيةل غزةل

(. تأثير ىداـ البيوت عمى ال حة النفسية لؤلطفاؿ 2007ثابتل عبد العزيز وأبو طواحينول أحمد )
 الذكور وال بلبة النفسية في قطاع غزةل برنامج غزة لم حة النفسيةل غزة.

(. اضطراب ما بعد الضغوط ال دمية وعبلقتو بالسموؾ العدواني لدى تبلميذ 2013جاسـل أحمد )
 (.106مدارس االبتدائيةل جامعة بغداد: مجمة األداب )ال

(. المشكبلت السموكية لدى األطفاؿ بعد حرب غزة وعبلقتيا ببعض 2009الجباليل أشرؼ )
 المتغيراتل رسالة ماجستيرل كمية التربيةل غزةل الجامعة اإلسبلمية.

وقت وعبلقتيا باضطراب ما (. الخبرات ال ادمة مع مرور ال2010جمعية الوداد لمتأىيؿ المجتمعي )
بعد الخبرة ال ادمة والمشاكؿ السموكية وتأنيب الضمير لدى األطفاؿل غزةل جمعية الوداد لمتأىيؿ 

 المجتمعي.

(. تأثير ال دمات في حياة االفراد دراسة نوعية )مقابمة( عمى عينة مف 2017الجورانيل خميؿ )
 404-385ل 121مجمة اآلداب. عدد المدنييف المتعرضيف لم دمات في العراؽ أنموذجال 

(. ال دمة النفسية أشكاليا العيادية وأبعادىا الوجودية. بيروت: دار الفارابي 2006حب اهللل عدناف )
 لمنشر والتوزيع.

(. السموؾ العدواني وعبلقتو بالوعي االجتماعي لدى طمبة المرحمة المتوسطةل 2017حبيبل عبلء )
 .709-681(ل 98) 23مجمة كمية التربية االساسيةل 

(. الخبرة ال ادمة وعبلقتيا بأعراض االضطرابات وبعض سمات الشخ ية 2004حجازيل ىاني )
 لدى أطفاؿ شيداء انتفاضة األق ىل كمية التربيةل غزةل الجامعة اإلسبلمية.
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(. استراتيجيات إدارة الغضب والعدواف. عماف: دار الفكر لمنشر 2007حسيفل طو عبد العظيـ )
 زيع.والتو 

 (. المشكبلت االنفعالية والسموكية التربوية. الرياضل دار المسيرة.2002حماـل نادية )

(. السموؾ العدواني دراسة مقارنة بيف الذكور واالناث في المرحمة العمرية 2006حمديل مي حسف )
 ( سنةل أطروحة دكتوراهل كمية اآلدابل جامعة عيف شمسل القاىرة.16_8مف )

(. دراسة السموؾ العدواني وعبلقتو بأساليب المعاممة الوالدية لدى 2003مبارؾ حمد ) الحميديل فاطمة
عينة مف طمبة المرحمة اإلعدادية بدولة قطرل رسالة ماجستيرل كمية التربيةل القاىرةل جامعة عيف 

(. مشكبلت األطفاؿ النفسية والسموكية والدراسية )أسبابيا 2005الزغبيل أحمد ) شمس.
 يا(. دمشؽ: دار الفكر.وسبؿ عبلج

المستوى -(. اضطراب الضغط ما بعد ال دمة وعبلقتو ببعض المتغيرات )الجنس2016حنال طارؽ )
 .48-11(ل 1)38عدد األحداث ال ادمة(ل مجمة جامعة البعثل -االقت ادي

(. مدى فاعمية برنامج ارشادي مقترح لمتخفيؼ مف آثار ال دمةل رسالة 2003الحواجريل أحمد )
 ستير غير منشورةل كمية التربيةل الجامعة اإلسبلميةل غزة.ماج

(. السموؾ العدواني والتخريبي في برامج تعديؿ السموؾ. الطابع التعاونية: 1988الخطيبل جماؿ )
 األردف.

(. تعديؿ سموؾ األطفاؿ المعوقيف دليؿ اآلباء والمعمميف. الكويت: دار 2001الخطيبل جماؿ )
 الفبلح.

(. اضطراب ما بعد ال دمة وعبلقتو بالشعور باألمف النفسي والتح يؿ الدراسي 2012خميؿل الياس )
لدى طبلب المدارس الثانوية بمعسكرات النازحيف بمدينة نياالل كمية التربيةل جامعة النيميفل 

 السوداف.

 (. ال حة النفسية. دار النيضة: م ر.2000رشادل عمي عبد العزيز موسى )
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. إسيامات الخدمة االجتماعية في مجاؿ الفئات انحراؼ األحداثل دار (1995رمضافل السيد )
 المعرفة الجامعيةل اإلسكندرية.

(. االضطرابات الناتجة عف ال دمة النفسية واالضطرابات المجيد بعد 2015رمضافل سمماف )
 ال دمة النفسية األسباب والتداعياتل دليؿ ارشادي بمغات عدة لممغتربات والمغتربيف.

(. العبلج بالمعب ومدى فاعميتو في خفض أعراض اضطراب ما 2017النبال سيريف ) و رادل في ؿالز 
(ل 98) 23بعد ال دمة لدى عينة مف األطفاؿ الُمساء إلييـ جنسيًال مجمة كمية التربية األساسيةل 

991-1014. 

ديمية في الميؿ (. أثر بعض المتغيرات االجتماعية واالقت ادية واألكا2004الزعبيل حسيف محمد )
نحو السموؾ العدواني لدى طمبة الجامعة الياشميةل رسالة ماجستير غير منشورةل كمية الدراسات 

 التربوية العميال جامعة عماف العربيةل األردف.

(. العوامؿ االجتماعية واالقت ادية واألكاديمية المؤثرة في الميؿ نحو السموؾ 2007الزعبيل سامح )
 .82-73(ل 1)34الجامعة الياشميةل مجمة العمـو التربويةل  العدواني لدى طمبة

(. المشكبلت السموكية لدى األطفاؿ 2002سعادة جودتل أبو زيادة إسماعيؿل زامؿل عمي )
الفمسطينييف في المرحمة األساسية الدنيا بمحافظة نابمس خبلؿ انتفاضة األق ى كما يراىا 

 (.2)16جامعة النجاح لؤلبحاثل المجمد المعمموف وعبلقتيا ببعض المتغيرات. مجمة 

،الطثعةاألولي.4002-4002(.الخطةالوطنَةللطفلالفلسطَنٌ"4002سكرتارٍاالخطةالوطنَةللطفلالفلسطَنٌ)  

(. أثر برنامج تجريبي في إدارة الغضب لدى الطمبة المراىقيف في خفض 2017سمطافل ببلؿ )
جتماعية لدييـ. رسالة دكتوراه غير منشورةل الجامعة األردنيةل السموؾ العدواني وتنمية الميارات اال

 عماف: األردف

(. العدوانية وعبلقتيا بموضوع الضبط وتقدير 1994سميمافل إبراىيـ عبداهلل وعبد الحميدل نبيؿ )
 .58-38(ل 20الذاتل مجمة عمـ النفسل )

 غزة: دار المقداد. (. األمراض النفسية أسباب وتشخيص وعبلج.2006سمورل عايش محمد )

 (. عمـ النفس االجتماعي. القاىرة: دار الفكر العربي.1980السيدل فؤاد البيي )
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(. الدعـ النفسي ضرورة مجتمعية. شبكة العمـو النفسية العربيةل 2013شعبافل مرسيميف حسف )
 .14(ل 31)

رب عمى غزة (. مشاىدة ال ور اإلعبلمية والمعايشة لؤلحداث خبلؿ الح2012 واليل سيمة )
وعبلقتيا باضطرابات كرب ما بعد ال دمة لدى األميات في قطاع غزةل كمية التربيةل غزةل جامعة 

 األزىار.

(. ال دمات النفسية لبلحتبلؿ وأثرىا عمى ال حة النفسية 2007 يدـل رياض وثابتل عبد العزيز )
 .5-16(ل 13لمطمبة في قطاع غزةل مجمة شبكة العمـو النفسية العربيةل )

(. اضطراب قمؽ ما بعد ال دمة لدى عينة مف األطفاؿ والمراىقيف 2013ضمرةل جبلؿ كايد )
 البلجئيف العراقييف في األردف في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافيةل البحريفل مركز النشر العممي.

 (. تعديؿ السموؾ. دار وائؿ لمنشر والتوزيع: عماف.2004الظاىرل قحطاف أحمد )

(. السموؾ العدواني وعبلقتو بأحداث الحياة الضاغطة لدى طمبة معاىد اعداد 2011غسؽ )العباسيل 
 .348-317(ل 70المعمميف والمعمماتل كمية التربيةل مجمة كمية التربية اإلسبلميةل )

(. الخ ائص السيكومترية لمقياس السموؾ العدواني لدى طبلب المرحمة 2015عبد الحافظل أميرة )
 .650 -623(ل 41مة االرشاد النفسيل عدد )اإلعداديةل مج

 (. ال دمة النفسية. الكويت: رواج االعبلـ والنشر.2006عبد الخالؽل أحمد )

(. عمـ النفس االجتماعي المعا ر)مدخؿ معرفي(. القاىرة: دار 2007عبد الرحمفل محمد السيد )
 الفكر العربي.

وأثرىا عمى الدافعية لبلنجاز والتوجو (. اضطراب ضغوط ما بعد ال دمة 2001العتيبيل غازي )
المستقبمي لدى عينة مف الشباب الكويتيل أطروحة دكتوراة غير منشورةل كمية التربيةل جامعة 

 الزقازيؽل الزقازيؽ.
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(. نمو األحكاـ الخمقية وعبلقتو بالسموؾ العدواني لدى عينة مف 2004عريشيل  دؽ بني حمد )
التعميـ العاـ في مرحمة المراىقة بمنطقة مكة المكرمةل رسالة نزالء مؤسسة التربية النموذجية و 

 ماجستيرل كمية التربيةل مكة المكرمةل جامعة أـ القرى.

 (. السموؾ العدواني عند األطفاؿ. األردف: دار أسامة لمنشر والتوزيع.2010عز الديفل خالد )

مية المترتبة عمى فعؿ (. آثار الضغوط النفسية ال د2006عساؼل عبد و أبو الحسفل وائؿ )
االجتياحات العسكرية اإلسرائيمية لمنطقة مخيـ جنيف: دراسة حالة تبلميذ ال فوؼ العميا مف 

 (.1)9المرحمة األساسيةل مجمة جامعة األزىرل المجمد 

(. األنماط المختمفة ل دمة العدواف اإلسرائيمي أثناء انتفاضة 2004عسميةل محمد و البنال أنور )
وجية نظر تبلميذ المرحمة األساسية في محافظات غزةل كمية التربيةل غزةل جامعة األق ى مف 

 األق ى.

(. العوامؿ االجتماعية االقت ادية واألكاديمية المؤثرة في الميؿ 2001العقادل ع اـ عبد المطيؼ )
(ل 1) 34نحو السموؾ العدواني لدى طمبة الجامعة الياشميةل مجمة دراسات العموـ التربويةل المجمد 

73-. 

(. األحداث ال ادمة وعبلقتيا ببعض المشكبلت السموكية 2005عموافل نعمات و  الحل عايدة )
 لدى أطفاؿ الرياض بمحافظة غزة.

(. برامج عبلجية لخفض مستوى السموؾ العدواني لدى المراىقيف. اإلسكندرية: 2008عمارةل محمد )
 المكتب الجامعي الحديث.

القدرة التنبؤية لمذكاء االنفعالي بالسموؾ العدواني لدى نزالء مراكز االحداث  (.2016العمرول فاتف )
 في األردف. رسالة دكتوراه غير منشورةل جامعة مؤتول عماف: األردف.

(. الخبرة ال ادمة وعبلقتيا بأساليب التكيؼ مع الضغوط والمساندة 2010عودةل محمد محمد )
اؿ المناطؽ الحدودية بقطاع غزةل رسالة ماجستيرل كمية االجتماعية وال بلبة النفسية لدى أطف

 التربيةل غزةل الجامعة اإلسبلمية.
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 (. أساليب تعديؿ السموؾ اإلنساني. السمسمة االرشادية: فمسطيف.2006الفسفوسل عدناف أحمد )

(. الدليؿ االرشادي لمواجية السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس. 2006الفسفوسل عدناف أحمد )
 لكويت: مكتبة أطفاؿ الخميج.ا

(. العوامؿ االجتماعية االقت ادية واألكاديمية المؤثرة في الميؿ نحو السموؾ 2001الفقياءل ع اـ )
 .88_73(ل 34العدواني لدى طمبة الجامعة الياشميةل مجمة دراسات العمـو التربوية )

لفكر لمطباعة والنشر: (. عمـ النفس العاـ. دار ا2002قطاميل يوسؼ و عدسل عبد الرحمف )
 األردف.

(. مقدمة في االنحراؼ االجتماعي. معيد االنماء االجتماعي: 1985كارهل م طفى عبد المجيد )
 بيروت.

(. اضطراب ما بعد الضغوط ال دمية والعنؼ لدى طمبة اإلعداديةل كمية التربية 2012كوادل طو )
 لمعمـو اإلنسانيةل العراؽل جامعة األنبار.

 (. تحميؿ ظاىرة العنؼ وأثره عمى المجتمعل مركز اإلعبلـ األمنيل العراؽ.2007ي )مجاىدل عم

(. السموؾ العدواني وأثره عمى التح يؿ العممي لطمبة المدارس الحكوميةل 2009المجذوبل أحمد )
 رسالة ماجستير غير منشورةل الرياضل جامعة نايؼ لمعمـو األمنية.

(. التقرير األسبوعي حوؿ االنتياكات اإلسرائيمية في 2004المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف )
 يناير. 15-21األراضي الفمسطينية المحتمة. فمسطيفل 

(. دراسات نفسية حوؿ طبلب المدارس والجامعات وفئات آخرىل الجزائرل 2009معمريةل بشير )
 المكتبة الع رية.

 ف: دار الفكر لمنشر والتوزيع.(. المشكبلت النفسية عند األطفاؿ. األرد2007ممحـل سامي )

 (. التوجيو واإلرشاد النفسي ونظرياتو. دار الكندي: األردف.2004منسيل حسف )



110 
 

(. اثر أسموب العبلج العقبلني االنفعالي والنمذجة في خفض اضطراب ما بعد 2008ميديل  الح )
 .263-238(ل 3ال دمةل مجمةل مجمة دياليل عدد )

 دمة النفسية عمـ نفس الحرب والكوارث. م ر: دار النيضة العربية.(. ال 2001النابمسيل محمد )

(. ال دمة النفسية: عمـ نفس الحروب والكوارث. دار النيضة العربية 1991النابمسيل محمد أحمد )
 لمطباعة والنشر: بيروت.

دى (. مركز الضبط وعبلقتو بالسموؾ العدواني ل2002نايؼل يعقوب نافذل جميعافل إبراىيـ فالح )
 (.31) 1طمبة ال ؼ العاشر األساسيل مجمة كمية التربيةل المجمد 

(. أثر العنؼ المتمفز عمى السموؾ العدواني لدى عينة مف أطفاؿ ما قبؿ 2013النوفميل عبد الرحمف )
 المدرسة بسمطنة عمافل جامعة نزوىل ُعماف.

طفاؿ. الرياض: مكتبة (. عدواف األ2000اليمشريل محمد عمي قطب و عبد الجوادل وفاء محمد )
 العبيكاف.

(. مدى التكيؼ االجتماعي لدى الوالديف الفاقديف ألبنائيـ 2015وتدل  بلح الديف وم طفىل رواف )
جراء الموت المفاجئ مف الضفة الغربية والقدس حسب مدى تدينيـ وظروؼ وفاة أبنائيـل رسالة 

 .144-116(ل 1)29ماجستيرل مجمة جامعة النجاحل 

(. كيفية التدخؿ في األزماتل مديرية التربية والتعميـل قسـ التعميـ العاـل 2000تربية والتعميـ )وزارة ال
 االرشاد التربويل شماؿ غزةل غزةل فمسطيف.

 (. تعديؿ استعماؿ م طمحات قديمةل غزة.2008ل2007وزارة التربية والتعميـ العالي )

قتيا باضطراب الضغوط التالية لم دمة (. األحداث ال دمية وعبل2010اليحفوفيل نجوى يحيى )
 .25-8(ل 44) 11واالكتئاب لدى تبلميذ المرحمة المتوسطة في لبنافل مجمة الطفولة العربيةل 

(. االضطرابات السموكية واالنفعالية. دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع: 2000يحيىل خولة أحمد )
 عماف.
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 أسماء المحكمين: قائمة ب(1ممحق )

 الرقم االسم التخصص الجامعة

 1 د. إبراىيـ ال ميبي إدارة تربوية أبوديس -جامعة القدس

 2 د. بساـ بنات عمـ اجتماع أبوديس -معة القدسجا

 3 د. سمير شقير  حة نفسية أبوديس -جامعة القدس

 4 أ.د. سييؿ حسنيف عمـ الجريمة أبوديس -جامعة القدس

 5 د. سيزر حكيـ عمـ نفس اكمينيكي جامعة النجاح الوطنية

 6 د. عامر شحادة ارشاد نفسي جامعة االستقبلؿ

 7 د. عزمي أبو السعود عمـ الجريمة ديسأبو  -جامعة القدس

 8 د. عفيؼ زيداف أساليب ومناىج البحث أبوديس -جامعة القدس

 9 د. محمد شعيبات إدارة تربوية أبوديس -جامعة القدس

 10 د. نبيؿ عبد اليادي التربوي عمـ نفس أبوديس -جامعة القدس
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 بصورتو النيائية االستبيان: (2ممحق )

 
 ة القدسجامع

 عمادة الدراسات العميا
 برنامج عمم الجريمة

 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة

 تحية طيبة وبعد
 دراسة بالعنواف التالي: بإجراء الباحثةقـو تانجاز دراسة عممية لنيؿ شيادة الماجستير في اطار 

واني لدى طمبة االحداث الصادمة الناجمة عن االنتياكات اإلسرائيمية وعالقتيا بالسموك العد" 
 المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم"

في الخانة التي  (√) يرجى منؾ التكـر باإلجابة عمى األسئمة التالية بعد التمعف فييال بوضع عبلمة "
عمما اف اجابتؾ ستحاط بالسرية التامة ولغاية البحث  لكمساعدة منؾ إلنجاح ىذه الدراسة لتتفؽ معؾ
 .العممي فقط

 
 بقبول فائق االحترام والتقدير.وتفضموا 

 القسم األول: البيانات الشخصية
 ( في المربع الذي ينطبؽ عمى حالتؾ.√أرجو وضع إشارة )

 أنثى )(ذكر          )(الجنس :      -1
 مخيـ )(قرية       )(مدينة     )(مكان السكن  :     -2
 الثاني عشر (  )         الحادي عشر   ( )العاشر         ( )الصف الحالي :     -3
 األخير  )(األوسط            )(األوؿ         )(ترتيب االسري:          -4
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 القسم الثاني: البيانات العممية

( أماـ الخيار √يحتوي ىذا القسـ عمى فقرات االستبانة ضمف المحاور الرئيسةل ارجو وضع إشارة )
 .الذي يناسبؾ

 ةمقياس األحداث الصادم
بشكل  الفقرة الرقم

قميل 
 جدا

بشكل 
 قميل

بشكل 
 متوسط

بشكل 
 كبير

بشكل 
 كبير جدا

      شاىدت  ور الجرحى والم ابيف في التمفاز 1
      شاىدت  ور الشيداء في التمفاز 2
      سمعت  وت اطبلؽ نار كثيؼ 3
في  شاىدت جثث الشيداء أثناء تشييع الجنازات 4

 وسائؿ االعبلـ
     

      شاىدت عمميات اعتقاؿ اآلخريف 5
      شاىدت مواقؼ إىانة وذؿ اآلخريف 6
      شاىدت تدمير أحد البيوت 7
      شاىدت اعتقاؿ أحد مف ا دقائي 8
      شاىدت اعتقاؿ أحد أفراد االسرة 9

      استشيد لي أحد مف أفراد األسرة 10
      استشيد لي زميؿ مف زمبلئي 11
ض بيتي لبلقتحاـ والتفتيش مف جيش تعر  12

 االحتبلؿ االسرائيمي
     

تعرضت الستنشاؽ الغاز مف قبؿ جيش  13
 االحتبلؿ االسرائيمي

     

      تعرض أحد أفراد أسرتي لمتعذيب 14
      تعرض أحد أفراد أسرتي لئلىانة 15
      تعرض أحد أفراد أسرتي لئل ابة 16
      يش االسرائيميتعرضت لمتحقيؽ مف الج 17
      تعرضت لمتعذيب مف الجيش االسرائيمي 18
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      تعرضت لبلعتقاؿ مف الجيش اإلسرائيمي 19
      تعرضت لمتفتيش الجسدي 20
      تعرضت لمضرب عمى يد الجيش االسرائيمي 21
      في االعبلـشاىدت جيش االحتبلؿ ييدـ بيتا  22
      تعرضت لمقنابؿ ال وتية 23

 
 مقياس السموك العدواني

بشكل  الفقرة الرقم
قميل 
 جدا

بشكل 
 قميل

بشكل 
 متوسط

بشكل 
 كبير

بشكل 
كبير 
 جدا

      العدوان الموجو نحو الذات 
      استخدـ اآلالت الحادة أللحؽ األذى بنفسي 1
      أغضب ألتفو األسباب 2
      أضرب رأسي بعنؼ في المقعد أل يبو باألذى 3
      أدمر ممتمكاتي الشخ ية 4
      أقوـ بالكتابة عمى جسمي بالقمـ الجاؼ 5
      اضع االوساخ في حقيبتي المدرسية 6
      أضرب وجيي حتى يحمر 7
      أرسـ عمى ذراعي بأدوات حادة 8
      أبكي ألتفو األسباب 9

      أتعمد سكب الحبر عمى مبلبسي وكتبي 10
      جو نحو االخرينالعدوان المو  

      أقوـ بكسر أدوات زمبلئي لبلنتقاـ منيـ 11
      أقوـ بسرقة ممتمكات زمبلئي واخفائيا 12
      اعتدي عمى زمبلئي بالضرب 13
      أقوـ بشد شعر زمبلئي في ال ؼ 14
      أستولي عمى أدوات زمبلئي بالقوة 15
      أقوـ بضرب زمبلئي أثناء الح ة 18
      أقوـ بإىانة زمبلئي أماـ الطبلب 16
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      أتسبب في إيذاء زمبلئي بدوف سبب 17
      أ رخ في وجو زمبلئي 18
      أقوـ بتمزيؽ مبلبس زمبلئي 19
      أرمي عمى زمبلئي األشياء التي بيدي 20
      العدوان نحو الممتمكات 

      أقوـ بقطؼ الزىور مف حديقة المدرسة 21
      أقوـ بتكسير مقاعد المدرسة 22
      أقوـ بتخريب  نبور المياه بالمدرسة 23
      أقوـ بإلقاء االوساخ في الف ؿ الدراسي 24
      أقوـ بالكتابة عمى جدراف المدرسة 25
      أسمب بعض ممتمكات المدرسة 26
      أمزؽ الوسائؿ والموحات الورقية 27
      الف وؿ الدراسيةأحطـ نوافذ  28
      أقوـ بتخريب قفوؿ الف وؿ 29
      أخرب األثاث المدرسي 30
      أمزؽ الكتب المدرسية 31

 
 مع الشكر واالحترام
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 معادلة ريتشارد جيجر( 4ممحق )
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 فيرس المالحق: 

 الصفحة عنوان الممحق الرقم

 114 أسماء المحكميفقائمة ب 1

 115 االستبياف ب ورتو النيائية 2

 119 ةكتاب تسييؿ الميم 3

 120 معادلة ريتشارد جيجر 4
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 فيرس الجداول: 

 الصفحة الجدولعنوان  الرقم
 53 الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات  3.1
( لم فوفة Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف ) 3.2

كات مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياارتباط فقرات 
 اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ

55 

( لم فوفة Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف ) 3.3
مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في ارتباط فقرات 

 محافظة بيت لحـ

55 

 56 نتائج معامؿ الثبات لممجاالت 3.4
 59 مدى متوسطيا الحسابيالدرجات و  4.1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4.2

لمجاالت مستوى األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية 
 لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ

60 

ستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال 4.3
 لمجاؿ وسائؿ اإلعبلـ

60 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4.4
 الفقدافلمجاؿ 

61 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4.5
 مجاؿ التعرض المباشر لمحدثل

62 

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة الم 4.6
 تعرض الغير لمحدثلمجاؿ 

63 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4.7
لمجاالت مستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في 

 محافظة بيت لحـ

64 

طات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوس 4.8
 لمجاؿ العدواف الموجو نحو الذات

65 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4.9
 العدواف الموجو نحو االخريفلمجاؿ 

66 
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 الصفحة الجدولعنوان  الرقم
الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  4.10

 مجاؿ العدواف نحو الممتمكاتل
67 

بيف االحداث ال ادمة  معامؿ ارتباط بيرسوف والداللة االح ائية لمعبلقة 4.11
الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية والسموؾ العدواني لدى طمبة المدارس 

 الثانوية في محافظة بيت لحـ

68 

عينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى نتائج اختبار "ت" لم 4.12
األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس 

 الثانوية في محافظة بيت لحـ حسب متغير الجنس

69 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 4.13
الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة  لمستوى األحداث ال ادمة

 المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير مكاف السكف

70 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى  4.14
األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس 

 محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير مكاف السكفالثانوية في 

71 

( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية LSDنتائج اختبار ) 4.15
 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكاف السكف

72 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 4.16
ة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة لمستوى األحداث ال ادم

 المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير ال ؼ الحالي

73 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى  4.17
األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس 

 ي محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير ال ؼ الحاليالثانوية ف

74 

( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية LSDنتائج اختبار ) 4.18
 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير ال ؼ الحالي

75 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 4.19
 ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة لمستوى األحداث ال

 المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير الترتيب األسري

76 

 77نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى  4.20
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 الصفحة الجدولعنوان  الرقم
األحداث ال ادمة الناجمة عف االنتياكات اإلسرائيمية لدى طمبة المدارس 

 انوية في محافظة بيت لحـ يعزى لمتغير الترتيب األسريالث
نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى  4.21

السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ حسب 
 متغير الجنس

78 

 ابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستج 4.22
لمستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت 

 لحـ يعزى لمتغير مكاف السكف

79 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى  4.23
السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى 

 غير مكاف السكفلمت

80 

( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية LSDنتائج اختبار ) 4.24
 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكاف السكف

80 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 4.25
نوية في محافظة بيت لمستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثا

 لحـ يعزى لمتغير ال ؼ الحالي

81 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى  4.26
السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ يعزى 

 لمتغير ال ؼ الحالي

82 

 الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  4.27
لمستوى السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت 

 لحـ يعزى لمتغير الترتيب األسري

83 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى  4.28
يعزى  السموؾ العدواني لدى طمبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحـ

 لمتغير الترتيب األسري

84 
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