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 الشكر والعرفان

 

 105َواْلُمْؤِمُنوَن" التوبة آية َوَرُسوُلوُ  َعَمَمُكمْ  المَّوُ  َفَسَيَرى اْعَمُموا يقول تعالى:"َوُقلِ 

كمؿ تعممي أم أتاح لي الفرصة لكي الذ حازم عطا اهللتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى المكاء أ
 كالحصكؿ عمى درجة الماجستير في عمـ الجريمة.

 

المشرؼ عمى ىذه الرسالة عزمي ابك السعكد  الفاضؿ لمدكتكر شكرم كتقديرم كاعتزازمأقدـ خالص 
رشادم فجزاىا اهلل عني خير الجزاء. كالذم  بذؿ جيدان كبيران في تكجييي كا 

 

جزيؿ الشكر كالعرفاف لألساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة عمى تفضميـ كما ال يفكتني أف أتقدـ ب
 عبد المطيؼ ربايعة كالدكتكر   سمير شقيركىـ الدكتكر  لمناقشة رسالتي،

 

زياد عابديف، كالى الدكتكر الفاضؿ معتصـ تقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى الدكتكر الفاضؿ أكما 
 نيف مشرؼ البرنامج  عمى جيكدىـ في مساعدتي في الرسالة. الناصر، كالدكتكر الفاضؿ سييؿ حس

          

 

 رمضاف عكض 

 



 ت

 الممخص 

كذلؾ حسب  ،المبكر لدل طمبة المدارس في الضفة الغربية التعرؼ عمى أثر العنؼىدفت الدراسة إلى 

 التعرؼ عمى الفركؽ ذات الداللةكذلؾ  أنكاع العنؼ )االسرم،ػ الجسدم، الجنسي، المفظي(،

عمى التطكر الذىني لدييـ في  المبكر لدل طمبة المدارس في الضفة الغربية أثر العنؼفي االحصائية 

  .المدارس الفمسطينية تبعا لمتغيرات الدراسة )الجنس، تبعية المدرسة، مكاف السكف(

( مف طمبة كطالبات المدراس الحككمية كككالة الغكث في فمسطيف، 6000تككنت عينة الدراسة مف )

في تحقيؽ  التحميمي استخدـ الباحث المنيج الكصفيك العشكائية،  العينة بطريقة العينةكقد تـ اختيار 

 .اىداؼ الدراسة

كما بينت النتائج مستكل العنؼ في المدارس الفمسطينية جاء بدرجة متكسطة،  أفّ تكصمت الدراسة إلى 

ىناؾ عالقة بيف جميع  ، كأفّ ارتفعن كاف مأف مستكل القدرات العقمية لدل طمبة المدارس في فمسطيف 

لدييـ مستكل متدني نسبة الطمبة المعنفيف تبيف أّف ك نكاع العنؼ كالتطكر الذىني عند طمبة المدارس، أ

قؿ في التطكر الذىني لدييـ، إذا أالذككر يتأثركف بدرجة  فّ ظيرت النتائج أكما أ ،القدرات الذىنيةمف 

إذا ما بدرجة اكبر مف الذككر  ر التطكر الذىني لدييفلمكاتي يتأثما تعرضكا لمعنؼ مقارنو مع االناث ا

أعمى منو في العنؼ الجسدم كالنفسي في المدارس الحككمية  فّ النتائج أظيرت ، كأتعرضيف لمعنؼ

مدارس ككالة الغكث، كأظيرت نتائج الدراسة أّف العنؼ لدل الطمبة الساكنيف في المخيمات اعمى منو 

 ف في المدف كاالرياؼ، كما أظيرت نتائج الدراسة أيضا أّف العنؼ الجسدم يؤثرلدل الطمبة الساكني

العنؼ الجسدم يمكف أف يؤثر عمى التطكر  فّ أكبر مف العنؼ النفسي، كىذا يعني عمى الطمبة بدرجة أ

الذىني لمطالب اكثر مف العنؼ النفسي، كبينت النتائج انو كمما كاف حجـ العنؼ الممارس ضد 

 ى كمما كاف التطكر الذىني لديو أقؿ، أم أّف العالقة عكسية بيف العنؼ كالتطكر الذىني. الطالب أعم



 ث

العمؿ عمى تكعية الطمبة بضركرة االبتعاد عف استخداـ  ضركرةكخرجت الدراسة بتكصيات أىميا: 

ت العنؼ عند الخالؼ كاستبدالة باستخداـ ثقافة الحكار كالنقاس، حيث أنيا تعمؿ عمى تطكير القدرا

 العقمية لدييـ، كتسيـ في رفع مستكل الذكاء كالتحصيؿ الدراسي.

كذلؾ القياـ بتقميؿ عدد الطمبة في المدارس الحككمية، ألّف االكتظاظ كقمة المساحة الصفية يؤدم إلى 

زيادة العنؼ مف قبؿ الطمبة ضد بعضيـ البعض كىذا يؤدم إلى تدني مستكل التطكر العقمي لدييـ، 

 تحصيميـ الدراسي.كبالتالي تدني 

يا تساعد تعزيز النشاطات الالمنيجية في المدارس كتحفيز الطمبة عمى التكجو نحكىا ألنّ كالعمؿ عمى 

في بناء كتطكر القدرات العقمية لدل الطالب، كتقمؿ مف شحنات الطاقة السالبة لدل الطمبة كالتي يمكف 

 أف تؤدم إلى الشجار كالعنؼ بينيـ.
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Abstract 

This study aimed to define The effect of violence in an early age on the cognitive 

development of school students in the West Bank. It also aimed to define the variation of 

statistical significance in The effect of violence in an early age on the cognitive 

development of school students in the West Bank according to (sex, the institution that is 

responsible on the school, place of residence, the type of violence) variations. 

The study sample consisted of (5200) students from public schools and UNRWA schools 

in Palestine. The sample was chosen in a random way. The researcher also used the 

descriptive method in order to achieve the objectives of the study. 

The study found that the level of violence in Palestinian schools was moderate, which 

means that there is violence in Palestinian schools, but not to the extent that it affects 

children's cognitive development. The results also show that males are less affected by 

violence in their cognitive development in comparison with girls that show a great effect 

by violence. The results showed that physical and psychological violence in public schools 

was higher than in UNRWA schools. Also, the results of the study showed that the 

violence in students living in camps was higher than that of students living in cities and 

rural areas. The study also found that physical violence affects the students more than 

psychological violence, which means that physical violence can affect the student's 

cognitive development rather than psychological violence. Finally, the results show that 

the higher the level of violence against the student, the less their cognitive development is, 

which means that the relationship between violence and mental development is inverse. 

The researcher recommends the need to educate students about the necessity to stay away 

from the use of violence in the disputes and replacing it with conversations and discussion, 

as it works to develop their mental abilities, and contribute to raise the level of intelligence 

and academic achievement. 



 ح

Also, the study recommends reducing the number of students in public schools, because 

overcrowding and lack of classroom space lead to increased violence by students against 

each other and this leads to a decline in the level of cognitive development which, leads 

low academic achievement. 

Finally, it recommends promoting extracurricular activities in schools and motivates 

students to do them as they help to build and develop the mental abilities of the student, 

and reduce the negative energy among students, which can lead to quarrels and violence 

between them. 
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 األول الفصل
___________________________________________________ 

 االطار العام لمدراسة

 

  المقدمة 1.1
 غيف كالسمككيات الخارجية التكجو لدل األطفاؿ مف الظكاىر المعقدة،السمكؾ العنيؼ لدل الباليعد 

 ،تكفي لتفسير ىذه النتائج ف  أك النفسية ال يمكف أكمف المرجح أف كجيات النظر البيكلكجية 

فيمكف االجتماعية. -كبالنظر إلى العكامؿ الصحية المبكرة جنبا إلى جنب مع العمميات الحيكية

ة الطفكلة يمكف أف يسيـ في التأثير عمى التطكر الذىني كالجسمي القكؿ أف العنؼ في مرحم

 .(Goleman, 2006) لمطفؿ عند البمكغ

العنؼ أسمكب تدميرم يشكؿ في كثير مف األحياف جريمة يعاقب عمييا المجتمع، كمثؿ كؿ كيعد 

القات الجرائـ التي تنخر في كياف المجتمع، فإنو يكتسب بعدان إضافيان خطيران ضمف نطاؽ الع

خمال في أداء يككف تعرضيا ألشكاؿ العنؼ المختمفة ك تحقيؽ التنشئة تعمؿ عمى األسرية، فاألسرة 

كظائفيا االجتماعية كالتربكية في أحسف األحكاؿ كأحسف الظركؼ، كلو آثار سمبية عمى األسرة 

بذلؾ  كالمجتمع لعؿ أىميا اكتساب األطفاؿ لسمككيات العنؼ كاتخاذه نمطا لممارستو، فتخرج

األسرة لممجتمع أفرادان تتسـ اتجاىاتيـ في الحياة بالفردية كحب الذات، كالسعي لميدـ بدال مف 

)نياز،  ينتج عف العنؼ نفسو مف أنماط السمكؾ كالعالقات غير السكية بيف أفراد األسرة، ك البناء

2011). 



3 

الستجابة العاطفية كالعزلة، سكء المعاممة النفسية في أشكاؿ حرماف ا تفيد الدراسات السابقة بأفّ ك 

ا، ككذلؾ في مرحمة الطفكلة الكسطى فإف اإليذاء مدمرن  دفي مرحمة الطفكلة المبكرة كالمراىقة يع

ا بشكؿ كبير جدا الجسدم المصحكب بسكء معاممة نفسية عمى شكؿ عدكاف لفظي يككف مدمرن 

(Brassard & Donovan, 2006.) 

كالجنكح لدل المراىقيف، كعماؿ العنؼ عند البالغيف يتـ  العدكانية في الطفكلة إضافة إلى أفّ 

تحديد عكامؿ الخطر في كقت مبكر ىك خطكة ، فالتركيز عمييا عمى أنيا مشكمة صحية عامة

يؤثر العنؼ عمى البناء النفسي كالجسدم ، حيث مشكمة اجتماعية كبرلكأكلى ميمة لمنع العنؼ 

ا فيما نفسية، كالحاجة لمعرفة حجـ ىذا التأثير، كتحديدن ا ميما عمى الصحة العتباره مؤثرن إبمطفؿ، ل

الطالب فيما يتعمؽ بتحصيمو الدراسي، جاءت ىذه الدراسة لتسميط  ديتعمؽ بالتطكر الذىني عن

 .(2004عيسكم، )الدراسة عمى ىذا المكضكع كدراستو مف جكانب مختمفة لمكصكؿ إلى النتائج

  الدراسة مشكمة 2.1
اسات السابقة عمى مسألة العنؼ كتعرض الطفؿ لمعنؼ في األسرة ركزت الكثير مف الدر 

ك عمى الحياة العامة لمطفؿ، أكالمدرسة، كالتأثير السمبي ليذا العدكاف عمى التحصيؿ الدراسي، 

كلكف قميمة ىي الدراسات التي ركزت كتطرقت إلى تأثير العنؼ باشكالو المختمفة عمى التطكر 

عدؿ الذكاء لديو نتيجة لتعرضو لمعنؼ في األسرة كفي المدرسة، الذىني عند الطفؿ، كارتفاع م

كتحديدا العنؼ الجسدم كالعنؼ النفسي ككف العنؼ المفظي كالجنسي يمكف اف يندرج بشكؿ غير 

 ، (Teicher et al., 2006)كاستنادا إلى دراسات  مباشر تحت ىذيف الصنفيف مف العنؼ،

(Esteban and Esther,2006)  ىناؾ عالقة بيف العنؼ كالتطكر الذىني عند  أفّ كالتي بينت

 لالجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي: الطفؿ في المدرسة، جاءت ىذه الدراسة 
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 ؟أثر العنف المبكر عمى التطور الذىني لدى طمبة المدارس في الضفة الغربية ما 

  اآلتي:ويتفرع منو السؤال 

عنؼ المبكر عمى التطكر الذىني لدل طمبة أثر الداللة االحصائية في  ىؿ ىناؾ فركؽ ذات -

 .(لجنس، تبعية المدرسة، مكاف السكفتبعا لمتغيرات الدراسة )االمدارس في الضفة الغربية 

مدارس الضفة الغربية عالقة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ المكجو لمطالب في ىؿ ىناؾ  -
 .(كالنفسي نؼ )الجسدمكالتطكر الذىني لدييـ في المدارس الفمسطينية تبعا لنكع الع

  الدراسة أىمية 3.1

 عمميةأىمية الدراسة ال 1.3.1

فة كالتطكر شكالو المختمبأ المبكر عمى الطفؿ العنؼتكضيح العالقة بيف تحاكؿ الدراسة  .1
في  نحراؼ أك الجريمةاإل تكجيات الطفؿ نحك ككيفية تأثير ىذه العالقة عمى، الذىني لدل الطمبة

 المستقبؿ.

 كتحديدا العنؼ)الجسدم كالنفسي( ا عمى الطفؿكثر أنكاع العنؼ تأثيرن أا تسمط الضكء عمى ينّ أ. 2
ك مف أمف خالؿ تكضيح االسباب المؤدية إلى العنؼ في الصغر كككنو مكجو مف االسرة 

 المدرسة. 

نيا تدرس العالقة بيف العنؼ كالتطكر الذىني عند الطمبة كىي مف الدراسات األكائؿ في ىذا أ. 3
 أم دراسة سابقة تحمؿ ىذا العنكاف بالمغة العربية. حسب عممو المجاؿ إذ لـ يجد الباحث

 االىمية التطبيقية لمدراسة 2.3.1

عالج حاالت  تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى مدارس الضفة الغربية، كىذا يمكف أف يسيـ في. 1

حتى ال تؤثر مستقبالن  ليا الطفؿ مف األىؿ كفي المدرسةالعنؼ الجسدم كالنفسي التي يتعرض 

 عمى التطكر الذىني لديو.



5 

يمكف اف تقدـ مقترحات كتكصيات مف خالؿ النتائج إلى ذكم العالقة كالتخصص لممساعدة  .2

 في الحد في ايجاد الحمكؿ المناسبة ليذه الظاىرة.

 الدراسة أىداف 4.1

 تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ ما يأتي: 

 .لدل طمبة المدارس في الضفة الغربيةالعنؼ المبكر مستكل  التعرؼ عمى-

 التعرؼ عمى أثر العنؼ المبكر عمى التطكر الذىني لدل طمبة المدارس في الضفة الغربية.-

أثر العنؼ المبكر عمى التطكر الذىني لدل التعرؼ عمى الفركؽ ذات الداللة االحصائية في  -

 .(المدرسة، مكاف السكفلجنس، تبعية اتبعا لمتغيرات الدراسة ) طمبة المدارس في الضفة الغربية 

 الدراسة فرضيات 5.1

بيف العنؼ ( α≤0.05)عند مستكل الداللة  حصائيةإ ذات داللة ال تكجد عالقةاألولى: الفرضية 

تبعا لنكع  المكجو لمطالب في المرحمة االساسية كالتطكر الذىني لدييـ في المدارس الفمسطينية

 .(كالنفسي )الجسدمالعنؼ 

 الفرضيات اآلتية: منياكيتفرع 

المبكر  الجسدم( بيف العنؼ α≤0.05ال تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة )

  .كالتطكر الذىني لدل طمبة المدارس في الضفة الغربية

المبكر  النفسي( بيف العنؼ α≤0.05ال تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة )

  .ل طمبة المدارس في الضفة الغربيةكالتطكر الذىني لد
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داللة إحصائية عمى مستكل  عند مستكل إحصائية ذات داللةفركؽ ال تكجد  الفرضية الثانية:

(α≤0.05 ) بيف العنؼ المكجو لمطالب في المرحمة االساسية كالتطكر الذىني لدييـ في المدارس

 .كاف السكف(لمتغيرات الدراسة )الجنس، نكع المدرسة، م الفمسطينية تبعا

  اآلتية:كيتفرع منيا الفرضيات 

أثر العنؼ المبكر عمى التطكر في  (α≤0.05ذات داللة إحصائية عمى مستكل ) فركؽال تكجد 

 تبعا لمتغير الجنس. الذىني لدل طمبة المدارس في الضفة الغربية 

ى التطكر أثر العنؼ المبكر عمفي  (α≤0.05ذات داللة إحصائية عمى مستكل ) فركؽال تكجد 

 .تبعا لمتغير تبعية المدرسة الذىني لدل طمبة المدارس في الضفة الغربية 

أثر العنؼ المبكر عمى التطكر في  (α≤0.05ذات داللة إحصائية عمى مستكل ) فركؽال تكجد 

 .تبعا لمتغير مكاف السكف الذىني لدل طمبة المدارس في الضفة الغربية 

  الدراسة حدود 6.1

  اآلتية:لدراسة في الحدكد تتمثؿ حدكد ا

 .لحككمية، كمدارس ككالة الغكث في الضفة الغربيةالحدكد المكانية: المدارس ا-

 .2017-2016الحدكد الزمانية: الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ -

في  تاسع( في المدارس الحككمية كككالة الغكث-الحدكد البشرية: طمبة الصفكؼ )خامس-

 .2017-2016يف في العاـ الدراسي الضفة الغربية كالمسجم
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 الدراسة مصطمحات 8.1

اجتماعي بسيط يتألؼ في حالتو  الكحدة البنائية األكلى لممجتمع، كىي عبارة عف تككيف :األسرة

 .(2002، كعبد الرحمف )معتز الطبيعية مف زكجيف كأكالد

خبراتو كتعديؿ سمككو  صقؿ التي تساىـ فيالمؤسسة التربكية الثانية في حياة الطفؿ ك  :لمدرسةا

كسابو المعارؼ األكلية التي تساعده في تنمية أنشطتو  .(2004)عيسكم، الفكرية كا 

عف أذل نفسي أك جسدم أك كالىما كيشمؿ التخكيؼ كالحرماف بمختمؼ أشكالو،  عبارة :العنف

في  ائيةالبد ةعميو الشخص بصكرة قصدية كينطمؽ ىذا السمكؾ مف استثارة لمطاقات العدكاني كيقدـ

 .(2004)عيسكم، الشخص

كىك العنؼ الذم يتعرض لو الطفؿ في المرحمة العمرية المبكرة، سكاء العنؼ  :العنف المبكر

  ك الجنسي. أك النفسي، أالجسدم، 

 االنتباه )العقمية االنشطة اك العمميات في تحدث التي التطكرية التغيرات تمؾ نوأب :التطور الذىني

 المراحؿ في التقدـ خالؿ لألطفاؿ (كالنسياف التذكر ،التخيؿ، كالمالحظة األدراؾ كاالستكشاؼ،

 .المختمفة العمرية
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 الثاني لالفص

 والدراسات السابقة النظرياالطار 
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 الثاني لالفص
___________________________________________________ 

 والدراسات السابقة ظريالن االطار
 

 لمدراسة النظري االطار 1.2

 العنفمفيوم  1.1.2

( المشتؽ مف الكممة الالتينية violenceالعنؼ ىي المفظة العربية المقابمة لمفظة الفرنسية )

(Violenta كالتي تعني  اظيار غير مراقب لمقكة ردا عمى استخداـ معتمد لمقكة. كقد بينت )

ضغط جسدم اك معنكم ذك طابع فردم اك جماعي ينزلو االنساف  تعريفات اخرل اف العنؼ ىك

 (2010 باالنساف بالقدر الذم يتحممو عمى انو مساس بممارسة حؽ اقر بأنو حؽ اساسي. )بركك،

سمكؾ أك فعؿ يتسـ بالعدكانية يصدر عف طرؼ قد بأنو العنؼ مف المنظكر االجتماعي يعرؼ 

ك دكلة بيدؼ استغالؿ أك إخضاع طرؼ أخر في إطار يككف فردا أك جماعة أك طبقة اجتماعية أ

عالقة قكة غير متكافئة مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أك معنكية أك نفسية لفرد أك جماعة 

 (.2000أك طبقة اجتماعية )منصكر، 

نو أحد أنماط السمكؾ العدكاني الذم ينتج مف كجكد عالقات غير أالعنؼ أيضا عمى  كيعرؼ

ار نظاـ تقسيـ العمؿ بيف األفراد كما يترتب عمى ذلؾ مف تحديد لألدكار كمكانو متكافئة في إط

 (2001 كؿ فرد كفقا لما يمميو النظاـ االجتماعي كاالقتصادم السائد في المجتمع )البصرم،
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 :العنف ظيور في المساىمة العوامل 2.1.2

ىـ أ فّ أ( 1990، ؛ مخيمر2002، كعبد الرحمف ؛ معتز2003الجمبي،  ؛2007 ،عجركد)ذكر

 تككف ضمف العكامؿ التالية: ف  أالعكامؿ المسببة لمعنؼ يمكف 

 أفّ  معتبرة االقتصادية، بالظركؼ العنيؼ السمكؾ ربطت االشتراكية المدرسة :االجتماعية العوامل

 العدالة النعداـ فعؿ رد نظرىـ، كجية مف فالعنؼ محصمة لمظركؼ االقتصادية، العنؼ

 عالقة في أىمية لو جانبا عف الدراسات كشفت فقد االجتماعية البيئة ستكلم اأمّ ، االجتماعية

 قكم ارتباط كجكد تبيف حيث الجانبيف، كال عمى االبناء عند العنؼ باحتمالية االجتماعية التنشئة

 فقد األخر، الجنب كعمى كالعنؼ، الزائد التدليؿ عمى تنطكم التي لألبناء الكالديف معاممة بيف

 نفس كفي، الزكجيف بيف الخالفات كبكثرة األسرة، داخؿ األب بعنؼ األبناء لدل نؼالع طاارتب

 بالعنؼ المتسمة االجتماعية البيئة بيف قكيا ارتباط أكضحت الدراسات مف عددنا فإف تجاه،اإل

 .األبناء لدل العنيؼ السمكؾ كبيف

 المناطؽ في البيئة أف عمى أكد بجنيؼ العالمية، الصحة منظمة تقرير حسب :البيئية العوامل

 النامية، الدكؿ في كاإلرىاب كاإلدماف العنؼ حاالت ازدياد عف األكؿ المسئكؿ يعتبر العشكائية،

 لإلنساف يكفر كاالجتماعية الطبيعية الناحية مف كالمناسب الجيد المسكف أف التقرير كأكضح

 خطيرة أمراض كجكد إلى التقرير كأشار ،الجسمي أك النفسية الناحية مف سكاء الجيدة الصحة

 كسكء االنتحار حاالت كانتشار كالخمكر األدكية إدماف كاالكتئاب، كأخرل البيئة، تمكث عف ناتجة

 .االغتصاب كظاىرة كالتطرؼ االنحراؼ حاالت ازدياد الزكجية، الخالفات ككثرة األطفاؿ معاممة
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 كعكامؿ العنيؼ مكؾالس بيف كما أف ىناؾ عالقةاألشخاص ضد خاصة العنؼ ظاىرة كتتنامى

 تكافر كعدـ الردمء، اليندسي كالتصميـ المياه كتمكث كاالزدحاـ كالضكضاء البيئي، الضغط

 .المناسبة البيئية الظركؼ

 الضغوط االجتماعية: العوامل ذات العالقة ب

كتتمثػػؿ الضػػغكط االجتماعيػػة فػػي األسػػرة بػػالفقر كالبطالػػة كعػػدـ التكػػافؤ االجتمػػاعي ككجػػكد طفػػؿ 

غالبػان مػػا يكػكف ضػػحايا اإلىمػاؿ لمفقػػر كالفشػؿ فػي تػػكفير المأكػؿ كالمسػػكف كالرعايػة الطبيػػة معػاؽ ك 

كزيػػػادة حجػػػـ األسػػػرة كنقػػػص المػػػكارد الماليػػػة تمثػػػؿ ضػػػغطان اجتماعيػػػان كبيػػػران.  أم أف ىنػػػاؾ ثالثػػػة 

أسباب ميمة لكقكع العنؼ ضد أفراد األسرة بسبب الضغكط االجتماعية، كىي عدـ الكعي بالتربية 

المعنفػيف  صالحة: كالسبب الثاني ىك نتيجػة لمسػبب األكؿ كىػك يسػاىـ كػذلؾ فػي العنػؼ كىػك أفّ ال

العنػػؼ كػػاف  عػػادة يككنػػكف معنفػػيف سػػابقان، كنسػػبة الػػذككر المعنفػػيف ترتفػػع كثيػػران بمػػا يػػدؿ عمػػى أفّ 

م ممارسة قديمة كتقميد كطريقة لتربية الرجؿ، إضافة إلى ذلؾ ىناؾ العنؼ الذم يكرث كالذم يػؤد

ا السػػبب الثالػػث فيػػك المشػػاكؿ النفسػػية كاالجتماعيػػة، أيضػػان ليػػا دكر كبيػػر لمشػػاكؿ كبيػػرة جػػدان. أّمػػ

جدان، فالمعنفيف الذيف يمارسكف العنؼ عمى أفراد األسرة يعػانكف عػادة مػف مشػاكؿ نفسػية قػد تكػكف 

ممػا كثػرت مزمنة كمشػكالت اجتماعيػة مرتبطػة مػثالن بالمخػدرات كباإلنفػاؽ كبالمشػكالت األسػرية فك

 .الضغكط تككف القدرة عمى التحكـ كضبط النفس في التعامؿ مع األطفاؿ قميمة

 أنواع العنف: 3.1.2

 مجتمعيو مقاييس كفؽ بعمؿ، القياـ عف االمتناع أك عمؿ خالؿ كيككف ذلؾ مف  :النفسي العنف

 مف مجمكعة أك شخص يد عمى األفعاؿ تمؾ تحدث كقد النفسي، لمضرر عممية كمعرفة

 كظائفو عمى يؤثر مما ،(مؤذل) متضرر طفؿ لجعؿ كالسيطرة القكة يمتمككف الذيف شخاصاأل
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ا ىك بالقكة اآلخريف عمى اآلراء فرض أفّ  كما كالجسدية، الذىنية، الكجدانية، السمككية،  نكع أيضن

 .(2008)العدكم،  النفسي العنؼ أنكاع مف

اؿ تربكم كإىماؿ تحقيؽ الطالب الصحة ا يككف اإلىماؿ فسيكلكجي أك إىممّ أالعنف باإلىمال: 

كالعنؼ التربكم ، النفسية لكثرة الطالب، كالحالة االقتصادية التي ال تساىـ في تكفير الجك المريح

نسحاب مف المدرسة كقد يبدأ في المحظة التي يغيب فييا الطالب عف المدرسة ألياـ كثيرة أك اإل

البرامج التربكم التي ال تسد حاجات الطفؿ كقد يككف ىناؾ نكع آخر مف العنؼ التربكم يرتبط ب

يحدث ىا عندما يعمؿ التربكيكف عمى أـ كؿ طالب يجب أف يتعمـ نفس الشيء كبنفس الطريقة. 

 .(2005 )دناف،

: كىك مػف اخطػر اشػكاؿ العنػؼ النػو اعتػداء مممػكس مػادم تجػاه فػرد مػا تتعػرض العنف الجسدي

 .(2011 ك حريتو لمخطر )نياز،فيو حياتو أك صحتو، أك سالمو أعضائو، أ

لـ تقدـ االحصائيات حقيقة العنؼ الجنسي، كذلؾ الف ىناؾ تستر كبير مف قبؿ  :العنف الجنسي

االىؿ عمى ىػذا النػكع مػف االعتػداء، فػاذا كػاف االعتػداء مػف قبػؿ احػد افػراد االسػرة، تحػاكؿ االسػرة 

 كألسػػرتو فػػؿ المعتػػدل عميػػوحمايػػة لسػػمعة الطاغػػالؽ المكضػػكع ككػػأف، شػػيئا لػػـ يكػػف، مػػف اجػػؿ 

تػػـ بػػيف شػػخص كبيػػر كطفػػؿ  أم نشػػاط جنسػػيبأنػػو  العنػػؼ الجنسػػي ضػػد الطفػػؿ كيمكػػف اعتبػػار 

األعضاء الجنسية كمنطقة  صغير أك بيف طفؿ كبير كطفؿ صغير. كما أف اإلصابات في منطقة

ككر كاإلنػػاث أكثػػر عرضػػة مػػف الػػذ .الجنسػػي الصػػدر أك منطقػػة الشػػرج كثيػػرنا مػػا تػػنجـ عػػف العنػػؼ

فػردنا مػف أفػراد األسػرة أك مػف األقػارب  لإلساءة الجنسية ، كفي حاالت غير قميمة، يككف ىذا الذكر

ا بقػكة لمقيػاـ بػدكر  أك مف المعارؼ كاألصدقاء لألسػرة، كزكج األـ إذا كػاف سػكيرنا فإنػو يكػكف مرشػحن
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بيكلػكجي( نفسػو مػف الحػاالت، بػؿ قػد يكػكف الكالػد الحقيقػي )ال المعتدم عمى بنت زكجتػو فػي كثيػر

 .(2008 )كفافي، باإلساءة ىك الذم يقكـ

ة بفقداف الطالب الخبرات كالتجارب كعدـ المشاركة الفعال ىك العنؼ الذم يسيـالعنف الصفي: 

، كذلؾ نتيجة لما يكاجيو الطالب مف مشكالت داخؿ الصؼ في الحياة كالبيئة االجتماعية

 (.2008الدراسي)كفافي، 

كىك مف انكاع العنؼ الخطيرة التي تترؾ اثرا في نفسية  المساف عنؼك كى: العنف المفظي نّ إ

 كمف اآلخريف تجاه األخالقية لمقيـ المخالفة كالكممات األلفاظ استخداـالطفؿ كذلؾ مف خالؿ 

( السخرية-االىانة – الشتـ –التحقير –المتكرر الالذع االنتقاد) المفظي العنؼ عمى األمثمة

 .(2008)العدكم، 

ككف)الضرب( ممنكعان، ألف ىناؾ ما ىك أكثر إيذاء كتدميران مف الضرب، فكصؼ ف يكفي أال يك 

تمميذ بالغباء، أك البالدة، أك نعتو بنعكت تثير السخرية عميو مف قبؿ زمالئو  أك تشبييو بإحدل 

 الحيكانات، إىانة قاسيو لذاتو ككرامتو فقد ينسى التمميذ آالـ الضرب بعد دقائؽ، لكف مف الصعب

ا ال تحمد كيالحظ في كثير مف األحياف عميو نسياف اإلىانة المفظية التي قد تترؾ في نفسو آثارن 

المعمميف الذيف يستخدمكف العقاب المفظي مثؿ الشتائـ كالسباب كغيره في أثناء قياميـ  أفّ 

)ابك عقاببكاجباتيـ التدريسية التربكية كانكا قد تعرضكا مف قبؿ في طفكلتيـ إلى ىذا النكع مف ال

 (.2008النصر، 

فالمدرس في داخؿ الصؼ يتعامؿ مع الطفؿ الحاضر أمامو مستحضرا دكف كعي تجربة الطفؿ 

مما يجعمو في غالب األحياف يعيد إنتاج نفس نمط التربيو الذم تمقاه،كما يمجأ  القابع في الكعيو،

أحيانان يأتي ك ، دكف كعيكعي اك زمالئيـ ذكم الخبرة عف الكثير مف المدرسيف الجدد الى تقميد 
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الطالب مف خمفية أسرية تتعامؿ معو بأسمكب عنيؼ، كىك ما يؤدم إلى كجكد طاقة عدكانية لدل 

زمالئو، كأحيانان مف المعمـ في الصؼ، كىذا ما يجعؿ إلى ىذا الطالب يحاكؿ تصريفيا باالنتقاؿ 

ب سكل بالعنؼ المفظي بعض المعمميف يظنكف أف الكسيمة لمتعميـ مف ىذه النكعية مف الطال

كالتيديد،في حيف المسألة تتطمب نكعان مف الركية كالخبرة في التعامؿ مف خالؿ فتح باب الحكار 

المتزف كاليادئ مع الطالب المتصؼ باألسمكب العنيؼ، كتحديد السمكؾ الخاطئ الذم يمـز 

 .(2005 تعديمو، كبالتالي طرؽ التعامؿ المناسبة لتصحيحو)الزىراني،

 النظريات المفسرة لمعنف  4.1.2

 ىناؾ العديد مف النظريات التي فسرت العنؼ منيا:

 العنف في ضوء نظرية التحميل النفسي:  .1

يرل فركيد أف دكافع السمكؾ تنبع مف طاقة بيكلكجية عامة، تنقسـ إلى نزعات بنائية كأخرل  

تأخذ ىذه الدكافع  ىدامة كتعبر دكافع المكت عف نفسيا في صكرة دكافع عدكانية عنيفة، كقد

صكرة القتؿ كالحقد كالتجني كمقر دكافع المكت أك غريزة التدمير ىك الالشعكر في حيف ترل 

الفركيدية الحديثة أف العنؼ يرجع إلي الصراعات الداخمية كالمشاكؿ االنفعالية كالمشاعر غير 

 (.2005 )الطيار،الشعكرية بالخكؼ كعدـ األماف كعدـ المكاءمة كالشعكر بالنقص 

تفترض أف األشخاص يتعممكف العنؼ بنفس الطريقة التي يتعممكف نظرية التعمم االجتماعي:  .2

بيا أنماط السمكؾ األخرل، كأف عممية التعمـ ىذه تبدأ باألسرة، فبعض اآلباء يشجعكف 

أبناءىـ عمى التصرؼ بعنؼ مع اآلخريف في بعض المكاقؼ، كيطالبكنيـ بأال يككنكا ضحايا 

ا يذىب الطفؿ إلى المدرسة فإنو يشاىد أف المعمـ يميؿ إلى حؿ مشاكمو مع العنؼ.كعندم
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الطمبة باستخداـ العنؼ ،كما أف الطمبة الكبار يستخدمكف العنؼ في حؿ مشكالتيـ فيقـك 

 (.2010 بتقميد ىذا السمكؾ العنيؼ عندما تكاجيو مشكمة )ناجي،

تسب خالؿ عممية التنشئة تفترض أف العنؼ يتعمـ كيك التنشئة االجتماعية:نظرية  .3

االجتماعية، كيؤكد ذلؾ أف مظاىر العنؼ تكجد بشكؿ كاضح في بعض الثقافات كالثقافات 

الفرعية بينما تقؿ في ثقافات أخرل، فبعض الثقافات الفرعية التي تمجد العنؼ تحتؿ نسبة 

لسمطة الجريمة فييا معدالت عالية ، كما نجد أنو في المجتمعات الذككرية التي تعطي ا

لمرجؿ كثيرا ما نجد أف الرجاؿ يمارسكف العنؼ بشكؿ كاضح كيسكقكف المبررات المؤيدة 

 (.2010 لعنفيـ )قاسـ،

رد مجمكعة مف القكانيف ( 2011كما كرد عند العنزم ) كلقد كضع دكال النظرية اإلحباطية:  .4

  :السيككلكجية لتفسير العدكانية كالعنؼ منيا

 كبت.كؿ تكتر عدكاني ينجـ عف  -1

 ازدياد العدكاف يتناسب مع ازدياد الحاجة المكبكتة. -2

 تزداد العدكانية مع ازدياد عناصر الكبت. -3

إف عممية صد العدكانية يؤدم إلى عدكانية الحقة بينما التخفيؼ منيا يقمؿ كلك مؤقتا مف  -4

  .حدتيا

ندما ال يمكف تكجيو يكجو العدكاف نحك مصدر اإلحباط كىنا يكصؼ العدكاف بأنو مباشر كع -5

العدكاف نحك المصدر األصمي لإلحباط، فإنو يمجأ إلى تكجيو العدكاف نحك مصدر آخر لو عالقة 

مباشرة أك رمزية بالمصدر األصمي، كعندىا يسمى ىذا العدكاف مزاحا كتعرؼ ىذه الظاىرة بكبش 
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يستطيع أف يعتدم عمى  الفداء، فالمعمـ الذم يحبط مف قبؿ مديره يكجو عنفو نحك الطمبة ألنو ال

 المدير كالزكجة التي يعنفيا زكجيا تقسك عمى أطفاليا.

ترجػػع ىػػذه النظريػػة أف سػػبب العػػدكاف بيكلػػكجي فػػي تكػػكيف الشػػخص  النظريةةة البيولوجيةةة: .5

أساسان، كتركز ىذه النظريػة عمػى بعػض العكامػؿ البيكلكجيػة فػي الكػائف الحػي التػي تحثػو عمػى 

الجنسػػية كاليرمكنػػات كالجيػػاز العصػػبي المركػػزم كالالمركػػزم العػػدكاف: كالصػػبغات كالجينػػات 

كالغػػػػدد الصػػػػماء كالتػػػػأثيرات البيككيميائيػػػػة كاألنشػػػػطة الكيربائيػػػػة فػػػػي المػػػػخ، كمػػػػا تشػػػػكؿ القػػػػكة 

كيػػػرل أصػػػحاب ىػػػذه النظريػػػة أف ىنػػػاؾ ، العضػػػمية عػػػامالن بيكلكجيػػػان آخػػػر يػػػؤثر عمػػػى العػػػدكاف

ـ مػف عامػة النػاس. كىػذا االخػتالؼ يميػؿ بيػـ اختالفان في بناء المجرميف الجسماني عف غيرى

ناحية البدائية فيقترب بيـ مف الحيكانات فيجعميـ يميمكف لمشراسة كالعنؼ. كاعتمػدت فػي ذلػؾ 

عمػػػػى بعػػػػض الدراسػػػػات التػػػػي طبقػػػػت عمػػػػى المجػػػػرميف مػػػػف حيػػػػث التركيػػػػب التشػػػػريحي كعػػػػدد 

د خمػػؿ فػػػي الكرمكسػػكمات، كمػػا كيسػػتدؿ أصػػػحاب ىػػذه النظريػػة مػػػف عػػدة مصػػادر عمػػػى كجػػك 

كظيفة المخ يتعمؽ بإصابة بؤرة معينة منو، لو دكر في السمكؾ العػدكاني العنيػؼ الػذم يرتكبػو 

مرضػى تمػػت دراسػػة حػػالتيـ دراسػة شػػاممة. كقػػد تبػػيف أف األفػراد الػػذيف يظيػػر الرسػػـ الكيربػػائي 

لمخيػػـ أكجػػو شػػذكذ فػػي المنطقػػة الصػػدغية تكػػكف فػػييـ نسػػبة أكبػػر مػػف أكجػػو الشػػذكذ السػػمككية 

االفتقػػار الػػى الػػتحكـ فػػي النػػزكات العدكانيػػة، عمػػا يحػػدث بػػيف أفػػراد يكػػكف رسػػـ مكجػػات المػػخ ك

عنػػدىـ طبيعيػػال. كليػػذا يػػرل أصػػحاب ىػػذه النظريػػة اف نػػكع السػػمكؾ العنيػػؼ المتعمػػؽ بػػإختالؿ 

كظيفػػة المػػخ قػػد يرجػػع فػػي أصػػكلو إلػػى البيئػػة. كمػػا إف يحػػدث أف يفسػػد تركيػػب المػػخ بصػػكرة 

مكؾ العػػدكاني ممػػا ال يمكػػف تغييػره، كال أمػػؿ فػػي إعػػادة تأىيػػؿ مثػػؿ ىػػذا دائمػة حتػػى يصػػبح السػػ

الفرد العػدكاني باسػتخداـ العػالج النفسػي أك التعمػيـ أك بتحسػيف شخصػيتو بإرسػالو إلػى السػجف 

 (. 2005 )الطيار، أك بمنحو الحب أك الفيـ
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 العنف االسري 5.2.1

م يحدث داخؿ األسرة كقد ال يشعر يك العنؼ الذف Domestic Violenceالعنؼ األسرم أما 

سمكؾ عنفي غير  إذا فيك  ،و يحدث داخؿ جدراف المنزؿ كتحت مظمة الترابط األسرمبو أحد ألنّ 

 .(2005 )الخطيب، معمف بسبب تستره داخؿ جدراف المنزؿ كتحكطو بالنسيج األسرم

كالعكس، كىك في العنؼ االسرم لو كجكه عدة، فيككف بيف الزكجيف، ككذلؾ تجاه االبناء  فّ إ

 مف انفصاؿ كالدييـ خاصة اذا كاف قد تـ د يعانكف اصالن كألالنكعيف االخيريف لع عدة اكجو، فاأل

خارج اطار التفاىـ كالتخطيط لعدـ ايذاء االبناء، كيعتبر تقبؿ االخر كتبادؿ االحتراـ معو، 

 .(2008 ،مكي كعجـ)المفتاح لمعالقات االيجابية بيف االفراد في االسرة 

 : األسري العنف دوافع 1.5.2.1

كما ذكرىا  أقساـ ثالثة الى االسرم العنؼ نحك بمقتضاىا الفرد يندفع التي الدكافع تقسيـ يمكف 

 : ىي (2000؛ حممي، 2005؛ الخطيب، 2006، المطيرم)

النيا  االسرم، العنؼ نحك كتقكده كنفسو، االنساف، ذات مف تنبع التي كىي: الذاتية الدوافع

 الذم كالعنؼ المعاممة، كسكء االىماؿ، قبيؿ، مف خارجية ظركؼ نتيجة االنساف نفس في تككنت

 تراكـ الى أدت كالتي االنساف ترافؽ التي الظركؼ مف غيرىا الى طفكلتو مُنذ االنساف لو تعرض

 السابقة الظركؼ عف التعكيض الى النياية في قادت نفسية بعقد تمخضت مختمفة، نفسية نكازع

 . االسرة داخؿ العنؼ الى المجكءب الذكر

 أف اال ، االسرم العنؼ مع األخرل العنؼ ضركب معيا تشترؾ الدكافع ىذه: االقتصادية الدوافع

 محيط ففي . اقتصادم بدافع العنؼ كراء مف ترمى التي األىداؼ في يككف بينيما االختالؼ
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نما اسرتو إزاء العنؼ امواستخد كراء مف اقتصادية منافع عمى الحصكؿ األب اليرـك االسرة  كا 

 . االسرة نحك األب قبؿ مف بعنؼ آثاره تنعكس الذم كالفقر الخيبة لشحنة تفريغنا ذلؾ يككف

 النفع عمى الحصكؿ ىك إنما العنؼ استخداـ كراء مف اليدؼ فإف االسرم العنؼ غير في أما

  .المادم

 كالتي المجتمع اعتادىا التي كالتقاليد اتالعاد في الدكافع مف النكع ىذا يتمثؿ: االجتماعية الدوافع

 كذلؾ كالقكة، العنؼ، بغير اسرتو قيادة في يتكسؿ ال بحيث الرجكلة مف قدرنا الرجؿ مف تتطمب

ال ، الرجكلة مف االنساف بو يتصؼ الذم المقدار معرفة خاللو مف يمكف الذم المقياس أنيما  كا 

 . الرجاؿ عدد مف ساقط فيك

 األسري: أشكال العنف 2.5.2.1

 ىناؾ العديد مف األنكاع المختمفة لمعنؼ األسرم، كيمكف تكضيح ىذه األشكاؿ عمى النحك التالي:

اإلسػػاءة الجسػػدية كىػػي أيػػة إصػػابة ال تكػػكف ناتجػػة عػػف حػػادث كقػػد تتضػػمف  الجسةةدي:  العنةةف

اإلصػػابة كالكػػدمات أك الخػػدكش أك آثػػار ضػػربات أك لكمػػات بالجسػػـ أك الخنػػؽ كالعػػض كالػػدىس 

مسؾ بعنؼ كشد الشعر كالقرص كالبصؽ، أك كسكر في العظاـ أك الحرؽ أك إصابة داخمية أك كال

 (. 3002حتى اإلصابة المفضية إلى المكت )الجمبي، 

كمػػػا تأخػػػذ اإلسػػػاءة البدنيػػػة أشػػػكاالن معركفػػػة كأخػػػرل غيػػػر معركفػػػة، منيػػػا الممارسػػػات العنيفػػػة مثػػػؿ 

ذا العنػؼ ال يػنجـ بالضػركرة عػف رغبػة الضرب عمى مناطؽ حساسة مف جسـ الطػرؼ اآلخػر، كىػ

متعمػػدة فػػي إلحػػاؽ األذل بػػالطرؼ اآلخػػر، بػػؿ إنػػو فػػي معظػػـ الحػػاالت نػػاتج عػػف أسػػاليب تربكيػػة 

قاسػػية أك عقكبػػات بدنيػػة صػػارمة، كثيػػران مػػا يرافقيػػا أشػػكاؿ أخػػرل مػػف سػػكء المعاممػػة. كمػػف األمثمػػة 
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ة، كفػي الكقػت نفسػو االنييػاؿ عميػو المؤسفة عمى ذلػؾ، ضػرب الكالػديف لمطفػؿ بقبضػة اليػد أك بػأدا

بسيؿ مف اإلىانات كالشتائـ. كفي ىذه الحالة يعد الطػرؼ اآلخػر ضػحية اعتػداء جسػدم كعػاطفي 

 (3003 ،. )معتز كآخركففي آف كاحد

 يكصػػؼ االعتػػداء العػػاطفي بأنػػو السػػمكؾ الػػذم ييػػاجـ النمػػك العػػاطفي لمطػػر النفسةةي:  العنةةف

حساسػػػو بقيم تػػػو الذاتيػػػة. كىػػػك يشػػػمؿ الشػػػتـ كالتحبػػػيط كالترىيػػػب كالعػػػزؿ اآلخػػػر كصػػػحتو النفسػػػية كا 

كاإلذالؿ كالػػرفض كالتػػدليؿ المفػػرط كالسػػخرية كالنقػػد الػػالذع كالتجاىػػؿ. كلإلسػػاءة المفظيػػة )الشػػتائـ( 

أىمية خاصة، إذ تؤدم بالطرؼ اآلخر إلى رؤية نفسو بالصكرة المخطئة التي ترسميا ألفاظ ذكيو 

كىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف صػػكر . إحساسػػو الػػذاتي بإمكاناتػػو كقدراتػػو لػػو، ممػػا يحػػد مػػف طاقتػػو كيعطػػؿ

 : (2010 قاسـ،؛ 3002كما بينيا )عيسكم،  اإليذاء النفسي الذم يظير في األشكاؿ اآلتية

اإلرىاب كيتمثؿ بالتيديد كاإليػذاء الجسػدم لمطػرؼ اآلخػر أك التخمػي عنػو إذا لػـ يسػمؾ سػمككا  -

التيديػد مػف قبػؿ أشػخاص يحػبيـ أك تركػو بمفػرده  معينان أك بتعػريض الطػرؼ اآلخػر لمعنػؼ أك

 في حجرة مظممة 

العزلة كىي عزؿ الطرؼ اآلخر عف مف يحبيـ أك أف يتػرؾ بمفػرده لفتػرات طكيمػة كربمػا يمنػع  -

 مف التفاعالت مع الزمالء أك الكبار داخؿ كخارج العائمة. 

ميمػو سػمككان إجراميػان االستغالؿ كالفساد كيتضمف تشجيع الطرؼ اآلخر عمى االنحػراؼ مثػؿ تع -

 أك تشجيعو عمى اليركب أك االشتراؾ في أعماؿ جنسية. 

إىمػاؿ لػػردكد األفعػػاؿ العاطفيػػة كيتضػػمف إىمػػاالن لمحػػاكالت الطػػرؼ اآلخػػر التفاعػػؿ مػػع الكبػػار  -

 مثؿ الممس كالكالـ كالقبمة كالكالداف ىنا يشعراف الطرؼ اآلخر انو غير مرغكب فيو عاطفيان.
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 :األبناء عمى العنف انعكاسات

 كاسمكب العنؼ بطابع يطبعو جية مف فيك الطفؿ عمى كثيرة سمبيات لمعنؼ اف فيو شؾ ال مما

 التحديات مف الكثير لمكاجية يقكده كىذا حياتو في يكاجييا قد التي لممشاكؿ الحمكؿ أساليب مف

 عمى اسمبن  ينعكس كذلؾ .عالجيا كحاجتو كاقعو يفرض قضية أك مكضكع أم لعالج يتجو حيف

 نفسيتو يبني أخرل جية كمف .مستقبمو في الفشؿ عكامؿ مف عامال تككف كربما حاالتو، مختمؼ

 دكافع يستكعب ال عندما سيما كال اىمو، مف يعايشو مف تجاه يحممو الذم كالحقد الضغينة عمى

 لثةثا جية كمف .كاقعو يستكعبكف كال حالتو يفيمكف ال اآلخريف أف يجد حيف أك تجاىو، القسكة

 ىذا بفعؿ الحياتية قراراتو اتخاذ في فينطمؽ اآلخريف، مف كالرىبة الخكؼ عامؿ داخمو في يخمؽ

 ىذا يقكده ربما أنو كما .مستقبمو في القرارات تبني في االنحراؼ إلى يقكده ربما الذم العامؿ

 ميمناكس مكضكعينا كاف ميما اآلخركف يطرحو ما برفض كالتمرد التحدم دكر لممارسة األسمكب

 حيف داخمو في العنؼ خمفو الذم النفسي الضغط عف تنفيسنا لالختيار، المجاؿ لو يفسح حيف

 كانت كلك ،امتينت التي الكرامة استرداد بضركرة الشعكر باب مف فيتحرؾ حالتو، كعاش كاجيو

 .(2005 ؛ القرني،2006 )المطيرم،إليو الناس كأقرب بأبكيو، عالقتو خالؿ مف

 

 لعنف ضد االطفالاسباب ا 6.1.2

سباب التي تؤدم الى العنؼ ضد االطفاؿ ( األ2000البكرم،  ؛2009يبيف )طيكب كاخركف، 

 كما يأتي:

الظركؼ السكنية الصعبة كضيؽ المنزؿ، ككثرة عدد افراد  فّ أحيث تبيف  الوضع السكني:-

و كثير مف العائمة تقكد الى حدكث نكع مف الخالؼ حكؿ بعض المرافؽ، االمر الذم يترتب عمي
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 مظاىر العنؼ العائمي ضد االـ كاالبناء. 

بطرؽ التعامؿ مع المشكالت كبخطكرة الممارسات العائمية العنيفة  نقص الوعي االجتماعي-

 عمى الجك العائمي كدكر األسرة في التنشئة االجتماعية كغيرىا.

ـ بكسائؿ التربية يؤدم إلى افتقار األبكيف إلى اإللما انخفاض المستوى التعميمي واألمية-

 الحديثة، كلجكئيـ إلى الضرب كالتعنيؼ في التعامؿ مع أبنائيـ عندما يخطئكف

، كتقديس العادات كالتقاليد كالمعتقدات الخاطئة، كمف ذلؾ بعض عناصر الثقافة السائدة-

التمييز بيف الذككر كاإلناث، كتأييد فكرة التفرقة بيف الجنسيف، كقدسية الجنس الذككرم عمى 

لجنس األنثكم، كحرماف المرأة مف الخركج إلى أقاربيا كجكد حاالت مف المرض النفسي بيف ا

بعض أفراد األسرة، كنقصد بيا الحالة السيككلكجية لدل أفراد األسر حيث يككف عند بعض 

األسر صراعه أسرم عمى كجو الخصكص بسرعة الغضب كعدـ التحكـ في مشاعر الغيظ كسرعة 

 ؾ كبال شؾ إلى تصرفات ال يحمد عقباىا.االنفعاؿ، كيقكد ذل

 اثر العنف عمى االطفال 6.1.2 

 طفاؿ كما يمي: ثر لمعنؼ عمى األأىناؾ  فّ أ( 2004؛ ابراىيـ،  2011بينت )نياز،

كالقسكة، كىز المكاليد  فقداف الطفؿ لحياتو نتيجة لمشدة  : كذلؾ مثؿوالصحية التأثيرات الجسدية-

كاإلعاقة، كالكسكر كالجركح كالحركؽ الظاىرة،  يؤدم لمتخمؼ الفكرم كالنزيؼ الداخمي لمدماغ قد

 كاستنشاؽ مكاد سامة أك كحكلية أك مكاد خطرة.  كالتسمـ: ابتالع

كصعكبة السيطرة عمى الذات كتدني المستكل الدراسي : يمكف اف تككف السموكية التأثيرات-

 ظيكر االضطرابات العاطفية، الكآبةتككيف العالقات االجتماعية، ك  كبناء الشخصية كصعكبة في
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زائد، كالسمكؾ العدكاني، ال قمؽالمفرط أك الكاإلحباط، كنقص الثقة في النفس كاإلحباط، كالنشاط 

الغضب كالعدكانية، كالخكؼ كالذؿ كالعجز عف التعبير كاإلفصاح عف مشاعرىـ، كتعاطي 

 أطفالو. تدائو الجسدم عمىالمخدرات كحيف يكبر ىذا الطفؿ، تزيد احتمالية اع الكحكؿ أك

: يمكف اف تككف مثؿ ضعؼ مياراتو االجتماعية، عجز الطفؿ االجتماعية التأثيراتفي حيف اف 

صداقات مع أقرانو كضعؼ مياراتو المعرفية، كضعؼ مياراتو المغكية كتدىكر ثقتو في  عف إنشاء

اآلخريف  مشاكمو مع اآلخريف أك خنكعو المفرط لمشخصيات التي تمثؿ سمطة لديو، كميمو لحؿ

المجتمع، اضافة الى التشرد كاإلجراـ  بالعنؼ كالعدكانية كعالقاتو مع أسرتو مف جية كمع

 (.2011كالبطالة )نياز، 

كيعتبر اإليذاء البدني أكثر أنكاع اإليذاء شيكعا كقد يعكد ذلؾ إلى كضكح أعراضو كقابميتو 

رعاية كتنشئة األطفاؿ المصادر الرئيسية  لممالحظة كاالكتشاؼ كيشكؿ الكالديف كالقائميف عمى

اف أكثر أنكاع االساءة لالطفاؿ ىي حاالت االيذاء البدني بنسبة تصؿ إلى  ليذا اإليذاء. كما 

ثـ حاالت االيذاء النفسي  % 87.3%، يمييا حاالت األطفاؿ المتعرضيف لالىماؿ بنسبة 91.5

كع مف األذل كما أف أغمب الحاالت كقع كيمييا االيذاء الجنسي، ثـ مف يتعرضكف  الكثر مف ن

الكالديف كذلؾ فإف  نسبة كبيرة ممف تعرضكا لاليذاء  فييا األذل عمى األطفاؿ مف قبؿ أحد  

كما أف أغمب صفات أسر األطفاؿ المتعرضيف  ،% ممف تقؿ أعمارىـ عف عاميف66تصؿ إلى 

 .(2011أسر مفككة كما أنيا ذات دخؿ منخفض )البساـ،  لاليذاء أنيا 

 ( اف ىناؾ اثار مستقبمية عمى الطفؿ تتمثؿ في: 2004كيذكر )الجمبي،

إف ثقة الفرد بنفسو كقدراتو عامؿ ميـ يؤثر في شخصيتو كفي تحصيمو ضعف الثقة في النفس: 

نجازاتو كقد أشارت كثير مف الدراسات الى اف ىناؾ ارتباط كبير بيف مفيـك الذات كبيف  كا 
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لذم لـ تنـ لديو الثقة في نفسو كقدراتو كيخاؼ مف المبادرة في القياـ التحصيؿ الدراسي فالطفؿ ا

بأم عمؿ اك إنجاز، يخاؼ الفشؿ كيخاؼ التأنيب لذا تراه مترددا في القياـ بأم عمؿ، اف ىذا 

الخكؼ متعمـ نتيجة العبء الثقيؿ الذم يتركو الكالديف عمى عاتؽ الطفؿ كالتنافس االجتماعي ما 

 الكاحدة. بيف أفراد األسرة 

إف الطفؿ يشعر باإلحباط إذا ما تيدد أمنو كسالمتو كيرل ماسمك اف اإلحباط الشعور باإلحباط: 

الناشئ عف التيديد كاستخداـ كممات التحقير أماـ زمالء الطفؿ كاالستيزاء بقدراتو كعدـ إشباع 

 الحاجات الفسيكلكجية لمطفؿ يؤثر تأثيرا كبيرا عمى سمكؾ الطفؿ 

شدة العقاب كاإلىماؿ الذم يكقعو الكالديف في الطفؿ يثير مف عدكانية الطفؿ  إف العدوان:

 كشراستو كقد يككف رد فعؿ الطفؿ اإلمعاف في سمكؾ العدكاف عمى اآلخريف. 

ىمالو يؤدم إلى شعكر الفرد بالقمؽ الدائـ كعدـ االستقرار النفسي القمق: إف سكء معاممة الطفؿ كا 

كالصدمات النفسية كالشعكر بالذنب كالخكؼ مف العقاب فضال عف كالتكتر كاألزمات كالمتاعب 

 الشعكر بالعجز كالنقص كالصراع الداخمي. 

( اف التعرض ألنكاع متعددة كمتكررة مف اإلساءة تصاحب بزيادة خطر 2011كترل )البساـ، 

صابتيـ  التعرض لإلساءة الشديدة كاآلثار النفسية لإلساءة لمطفؿ فعميا تسيـ في كفيات األطفاؿ كا 

باألمراض كما أف ليا آثار بعيدة المدل عمى الصحة العقمية، كاستخداـ المخدرات، كالتصرفات 

اإلجرامية كالتي تستمر إلى مراحؿ متأخرة مف عمر اإلنساف، أما اإلىماؿ فيترؾ آثارا سمبية ال 

ال القميؿ مف تقؿ تأثيرا عف اإلساءة الجسدية كالجنسية  عمى المدل الطكيؿ  لكنيا لـ تمقى إ

 االىتماـ العممي كانتباه العامة. 
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أما دكر معممي الركضة في الحد مف إيذاء األطفاؿ فينبغي أف تقكـ معممات رياض األطفاؿ 

بدكر المدافع ضد اإلساءة لمطفؿ كمؤسسة تعميمية تقدـ تعميـ لمكالديف كالطالب ككمؤسسة مرجعية 

 .ات كالسمككيات التي تؤدم إلى العنؼتساىـ في تكعية األفراد كحمايتيـ مف التصرف

 

 تأثير العنف عمى التطور الذىني عند الطفل 7.1.2

أف األطفاؿ الذيف تعرضكا لسكء المعاممة لفظيا مف قبؿ اآلباء يعانكف مف نقاط  تكضح الدراسات

ساءة المفظية مف ير االتأثك (. Abramson, Metalsky, & Alloy, 1989الضعؼ المعرفية  )

لديف مف اخطر أنكاع العنؼ عمى الطفؿ، كىذا يبيف عدـ قدرتيـ عمى تككيف عالقات الكاقبؿ 

كىذا يؤسس إلى ابتعاد األطفاؿ عف تككيف عاطفة صافية كيؤدم إلى  حب كمكده مع اطفاليـ، 

لتجنب مكاقؼ الغضب مع زيادة صعكبة التعامؿ مع حؿ المشكالت  لدييـ حاجة دفاعيةنشكء 

إلى ارتباط اإلساءة ؾ، تشير البحكث النفسية العصبية كة عمى ذلكعال، كاستكماؿ الميمات

 (.Teicher, 2002المفظية باالدراؾ المعرفي كالنمك العقمي لمطفؿ  )

غير طريقة نضكج الدماغ كتطكره ت واالعتداء المفظي يمكن ىناؾ أدلة متزايدة عمى أفّ ك  

(Teicher et al.,  2006.)  حجـ المناطؽ الحساسة مف كمف اآلثار الضارة انخفاض في

الدماغ كمكجات الدماغ غير طبيعية التي تحاكي الصرع. صكر الدماغ ليؤالء األطفاؿ تكشؼ 

عف انخفاض النشاط في أجزاء معينة مف الدماغ تتعمؽ بالعاطفة كاالىتماـ. كأظير المرضى 

مس في المخيخ. الذيف لدييـ تاريخ مف اإلساءة المفظية المكثفة كميات أقؿ مف الدـ في الفير 

( أف الناجيف مف سكء المعاممة كانكا لدييـ احتماؿ يساكم (Teicher et al., 2006كذكر 

الضعؼ مف األشخاص الذيف لـ يتعرضك لالساءة باف يحصمكا عمى قراءات غير طبيعية 
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لتخطيط مكجات الدماغ. كخمص إلى أف الصدمة الناجمة عف اإليذاء تؤدم إلى سمسمة مف 

في ذلؾ التغيرات في اليرمكنات كالناقالت العصبية التي تتكسط تنمية مناطؽ الدماغ  اآلثار، بما

 الضعيفة.

كتبيف أف األطفاؿ الذيف تعرضكا لإليذاء يعانكف مف مشاكؿ شديدة في التعمـ كيعاني الكثيركف 

كلذلؾ، ليس مف المستغرب أف يظير العديد مف   (ADHDالحركة ) تقريبا مف اضطراب فرط

 (. Kinard, 2005ؿ الذيف تعرضكا لسكء المعاممة ضعفا في اإلنجاز األكاديمي )األطفا

كأظير األطفاؿ الذيف تعرضكا لسكء المعاممة النفسية شذكذا ممحكظا في نصؼ الكرة األيسر مف 

األطفاؿ الذيف لدييـ تاريخ  ا أفّ ككشفت االختبارات العصبية النفسية أيضن  ،لؾ البالغيفذالدماغ كك

ذاء النفسي يؤدم إلى ضعؼ عصبي في نصؼ األيسرمف الدماغ، مثؿ الضعؼ في مف اإلي

األداء المفظي، حيث كانت ستة أضعاؼ انتشارىا بالمقارنة مع النصؼ االيمف لمدماغ )عمى 

كمف بيف الذيف لـ  (Navalta et al., 2006) البصرية(.-سبيؿ المثاؿ، ضعؼ القدرة المكانية

الضعؼ العصبي في الجانب االيسر كفي الجانب األيمف متساكيا يساء معاممتيـ، كاف انتشار 

كعالكة عمى ذلؾ، أظيرت الدراسات أدلة عمى آثار االعتداء العاطفي عمى الفص ، تقريبا

األمامي، كالتي يمكف أف تؤثر عمى كظيفة. كيمكف أف يؤدم الضرر الذم يمحؽ بيذه المنطقة 

  (.Duff et al., 2005، ككميا ضركرية لمتعمـ )إلى اختالالت في أم مف الكظائؼ التنفيذية

كقد كجد أف األطفاؿ الذيف تعرضكا لسكء المعاممة لدييـ ضعؼ خاص في االنتباه المتكاصؿ 

بالمقارنة مع األطفاؿ الذيف لـ يتعرضكا لسكء المعاممة. كما أشارت النتائج إلى أف االىتماـ 

قكيا بتكليد االستجابة. كقد كجد األطفاؿ الذيف  المستمر كالتحكـ المثبط كجد انو يرتبط ارتباطا

تعرضكا لإليذاء صعكبة في االلتحاؽ بمؤثرات االختبار كتـ تشتيتيـ بسيكلة بسبب االضطرابات 
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ارتباطات ىامة مع جكانب التكيؼ السمككي،  ، كما اف ىناؾالبيئية التي أدت إلى ضعؼ األداء

. كيدعـ ىذا االقتراح أيضا البحث في سكء معاممة كخاصة مشاكؿ االنتباه كالميارات االجتماعية

لداء العصبي النفسي، كالذم يؤدم إلى احتمالية أكبر لالكتئاب اطفاؿ، كاالكتئاب، كالقمؽ، ك ا

كالقمؽ لدل األطفاؿ المعتدل عمييـ مما يؤدم إلى ضعؼ في االنتباه كقد قيؿ أيضا إف األطفاؿ 

داء ميمتيف في كقت كاحد، حتى لك كانت تمؾ المياـ الذيف ييميـ القمؽ يعانكف مف مشاكؿ في أ

 (Navalta et al., 2006) تستخدـ طرؽ تتعمؽ بالحكاس.

ف لنماذج النظرية التي تعتمد عمى نماذج القدرة الفردية  تفترض أف المياـ المزدكجة تستدعي إ 

د محددة نسبيا لبعض االنتباه العاـ كالمكارد التنفيذية. نظريات متعددة المكارد تفترض اف المكار 

العمميات اإلدراكية كالمعرفية كتتنبأ بعالقة ضعؼ المياـ المزدكجة لدل األطفاؿ المعتدل عمييـ 

 ,Duff, Schoenberg, Scott, & Adamsالتخطيط ) بانيـ يعانكف مف صعكبات في االنتباه

2005). 

جة المعمكمات في كقت ككاف أداء األطفاؿ الذيف تعرضكا لسكء المعاممة ضعيفا في ميمة معال

كاحد مثؿ فيـ عالقات اشياء منفصمة ببعضيا اك فيـ عالقة شئ كاحد ضمف كياف اكسع 

بالمقارنة مع المجمكعة التي تعرضت لسكء معاممة بسيط. كلكحظ أنو أثناء أداء المياـ، فإف 

األطفاؿ الذيف يتعرضكف لسكء المعاممة ىـ في الغالب سمبيكف كيفتقركف إلى الفضكؿ. 

(Esteban and Esther, 2006) 

بالتحقيؽ في مفاىيـ كخبرات كسمككيات التأقمـ لدل طالب الجامعات مف الذككر كاإلناث الذيف ك 

تعرضكا لإلساءة المفظية األبكية في بيئة محددة في الثقافة، كأيدكا االدعاء بأف بعض الذككر 

لصمت. كما أف األداء األكثر با ؾ غالبا ما يكاجيكف ذلكاإلناث الذيف تعرضكا لالعتداء الشديد 
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فقرا لألطفاؿ الذيف تعرضكا لإلساءة قد يككف ناجما عف االفتقار إلى التنظيـ كالتكامؿ بيف 

مطمكب مف أجؿ التفكير العالئقي، الشئ الىك ك متكامؿ، ضمف كياف العناصر المنفصمة 

ات المستعممة المقارنحكم ك لمبناء الن، إلى جانب فيـ أقؿ كحؿ المشاكؿ بطريقة منطقيةكالحساب، 

 (.Teicher et al., 2006) في صياغة رمكز تشفيرية كمعالجة المعمكمات

معمكمات في شكؿ زمني كخطي. الذات طابع متسمسؿ كنظمت  المتتابعةكانت ميمة المعالجة 

ضعيفا بالمقارنة مع األطفاؿ  بشكؿ كبير ككاف أداء األطفاؿ الذيف يعانكف مف سكء المعاممة

. كيمكف أف يؤثر سكء أداء األطفاؿ المعتدل عمييـ في قميؿ ف تعرضكا لسكء المعاممةالذي

 كجميع ما سبؽفي بناء الجممة،  كفيـ طريقة، كاإلمالء، التسمسميعمى التعمـ  المتتابعةالمعالجة 

في المراحؿ االبتدائية مف القراءة كالكتابة. إذا استمر سكء المعاممة، قد ال يككف الطفؿ  يدخؿ

في  عاطفية ىامة احدث الى صؿيقادرا عمى تجميع المعمكمات المعقدة كمف غير المرجح أف 

 ..(English et al., 2002)كشؼي. ك حياتو

أف تأثير األداء الفكرم كاألحداث السمبية لمحياة في التنمية النفسية االجتماعية، مثؿ نشكء  

 كيتبأ. لمطفؿ مشاكؿ داخمية بحصكؿ أيتنب، محجكزيف داخؿ البيتككجكد أفراد فعمي كبير صراع 

، فضال عف بحصكؿ مشاكؿ ذات تكجو خارجي لمطفؿالتعرض لإلساءة كعدـ االستقرار أيضا 

 ,Rossmanالمشاكؿ المعرفية كالنفسية، كزيادة الخمؿ اإلدراكي في عمميات الترميز كالذاكرة )

1998.) 

ىماليـ تػرتبط بكذلؾ يعد تأثير  قػكة مػع مجمكعػة مػف النتػائج السػمبية، بمػا إساءة معاممة األطفاؿ كا 

فػػي ذلػػؾ االضػػطراب السػػمككي فػػي مرحمػػة المراىقػػة كالبمػػكغ فػػي كقػػت الحػػؽ اف االطفػػاؿ المعنفػػيف  

 . .(English et al., 2002)لدييـ قابمية اف يتـ اعتقاليـ بسبب جنح األحداث، 
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ؾ اإلجرامي يبمغ الضعؼ إف احتماالت القبض عمى االشخاص البالغيف الذيف يقكمكف بالسمك كما 

بيف ضحايا العنؼ ضد االطفاؿ كقػد تػـ اثبػات ىػذه االتجاىػات فػي كػؿ مػف الػذككر كاإلنػاث. كمػا 

تػػـ ربػػط سػػكء المعاممػػة بنتػػائج سػػمبية أخػػرل، مثػػؿ تعػػاطي المخػػدرات ك األمػػراض النفسػػية كالتػػي قػػد 

راض عكاقػب عمػػى تزيػد بشػكؿ غيػر مباشػر عمػى احتمػاالت العػدكاف كالسػمكؾ العنيػؼ.  كفػي اسػتع

  ((Teicher, 2000المدل الطكيؿ مف التعرض لسكء المعاممة 

أربعة مسارات محتممة قد تفسػر ىػذه النتػائج، بمػا فػي ذلػؾ شػذكذ فػي كظيفػة الحػكفي )التػي كىناؾ 

تجعمو عرضة لفشؿ التثبيط كسكء التنظػيـ العػاطفي(، ضػرر فػي النصػؼ االيسػر مػف الػدماغ إلػى 

ضعؼ الذاكرة(، كانخفاض تفعيؿ االتصاالت عبر النصؼ االيسر مف  قرف آمكف )مما يؤدم إلى

الدماغ، كالتقمبات العاطفية كاالىتمػاـ. كمػف منظػكر النفسػي، فقػد كجػد اف  انخفػاض احتػراـ الػذات 

كالتي تعتبر  سمة مشتركة مف ضحايا سكء المعاممة كجد أنو يؤدم الى زيادة كبيرة في احتماالت 

 .(Donnellan et al., 2005)ة عمى مر الزمفكجكد التصرفات العدكاني

 عوامل الحماية  8.1.2

يػتـ تقػديـ عكامػؿ الحمايػػة فػي ىػذا االطػػار ليػتـ عرضػو فػػي كقػت مبكػر قبػػؿ تطػكر عكامػؿ الخطػػر 

الصحية كيمكف أف تعمؿ عمى الحد مف الضعؼ البيكلكجي كتاثير التدخؿ النفسي االجتماعي كؿ 

التفاعؿ التي تنػتج عكامػؿ المخػاطر الصػحية المبكػرة. تزيػد  منيا عمى حدة فضال عف تحطيـ اثار

العكامػػػؿ الكقائيػػػة مػػػف مركنػػػة الشػػػخص كتعػػػزز مقاكمتػػػو لممخػػػاطر كتعػػػزز الػػػدفاعات الفرديػػػة ضػػػد 

تطكير نتػائج سػمبية. اف فتػرة النمػك قبػؿ الػكالدة ىػك كقػت ميػـ حيػث يجػب اف ىنػاؾ يكػكف  تركيػز 

عرضػػة لمتػػأثيرات مػػف البيئػػة مثػػؿ تغذيػػة األـ، كالسػػمكـ،  عمػػى التػػدابير الكقائيػػة ألف الجنػػيف يكػػكنف

كالمتغيػػرات األخػػرل المتعمقػػة بالصػػحة . كبالتػػالي فػػاف الرعايػػة المناسػػبة قبػػؿ الػػكالدة ، بمػػا فػػي ذلػػؾ 
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الفحكصػات الطبيػػة المنتظمػػة، كالتغذيػػة السػػميمة كالػنمط الصػػحي العػػاـ ك كتجنػػب المػػكاد الكيميائيػػة 

ككػذلؾ التػرابط القػكم بػيف الكالػديف كاالنسػجاـ فػي األسػرة  المخػدرات(،السامة )مثؿ كالتبغ كتعاطي 

ىػػك أمػػر حيػػكم لمحػػد مػػف المخػػاطر كزيػػادة فرصػػة تحقيػػؽ نتػػائج إيجابيػػة عمػػى الػػرغـ مػػف التعػػرض 

 . et al., 2009) (Liu لممخاطر

 المخاطر الصحية: التفاعل بين البيئة الحيوية والنفسية: 9.1.2

التكجػػػو الخػػػارجي كالجنػػػكح كالعنػػػؼ عنػػػد البػػػالغيف معقػػػدة جػػػدا كمػػػف اف مسػػػببات سػػػمكؾ الطفػػػؿ ذك 

يشػػير ىػػذا التفاعػػؿ إلػػى اآلثػػار ك  ، المػػرجح اف كػػال مػػف الكراثػػة كالبيئػػة تسػػاىماف فػػي تمػػؾ االشػػياء

احتمػػػاؿ كجػػػكد العكامػػػؿ الصػػػحية  يجػػػادؿ اإلطػػػار بػػػأفّ ك  ،المترتبػػػة عمػػػى اثنػػػيف مػػػف عكامػػػؿ الخطػػػر

خارجي التكجػو فػي كقػت الحػؽ سػكؼ يزيػد بشػدة عنػدما تتضػافر المبكرة التي تؤدم إلى السمكؾ ال

عكامػؿ الخطػػر البيكلكجيػػة مػػع عكامػػؿ الخطػػر االجتماعيػػة. عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، مضػػاعفات الػػكالدة 

يعتبر مف  عكامؿ المخاطر الصحية المبكرة الذم كجد كبشػكؿ متكػرر بأنػو يييػئ األطفػاؿ لمعنػؼ 

كالدة إلػى كػؿ مػف عكامػؿ الخطػر البيكلكجيػة )مثػؿ في كقت الحؽ كيمكف أف تعزل  مضػاعفات الػ

 .(et al., 2008) Bakerسكء التغذية( كعكامؿ الخطر النفسية كاالجتماعية 

الحجػػة القائمػػة بػػأف العكامػػؿ النفسػػية كاالجتماعيػػة لبيكلكجيػػة تتفاعػػؿ لتػػؤثر عمػػى السػػمكؾ أيضػػا  فّ إ

األميػات يتفاعػؿ مػع تػػدخيف  دعمػت دراسػات أخػرل. تػـ العثػكر عمػى اف تػدخيف السػجائر مػف قبػؿ

أف تػدخيف  ، كمػاالسجائر مف قبػؿ  األب  كيزيػد مػف خطػر كجػكد األحػداث الػذيف يرتكبػكف الجػرائـ

األـ جنبػػا إلػػى جنػػب مػػع عكامػػؿ الخطػػر االجتماعيػػة )الحمػػؿ فػػي سػػف المراىقػػة، كالحمػػؿ مػػف دكف 

العنيفػة بنسػبة تصػؿ  كجكد االب ، كالحمؿ غير المرغكب فيو(، يزيد  نسػب األرجحيػة لممخالفػات 

أف كمػا  أضػعاؼ ؿ الجػرائـ المسػتمرة.  14أضعاؼ عف الجػرائـ غيػر الثابتػة، كتصػؿ إلػى  9إلى 
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األطفػػاؿ الػػذيف يعػػانكف مػػف سػػكء المعاممػػة مػػع التركيػػب الػػكراثي الػػذم يعطػػي مسػػتكيات عاليػػة مػػف 

 .(Gibson & Tibbetts,2000)أككسيديز أ كانك اقؿ عرضة لتطكير مشاكؿ معادية لممجتمع
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 الدراسات السابقة 2.2

الدراسات السابقة محكرنا ىامنا يعتمد عمييا الباحث في دراستو لمقارنة نتائجو بيا، ككذلؾ  تعد

نممس نقاط القكة فييا كتجنب نقاط القصكر كبذلؾ تتبمكر لمباحث رؤية كاضحة حكؿ المشكمة 

ض في ىذا الفصؿ لمعظـ ما تـ المراد دراستيا مف الناحية النظرية كالتطبيقية كسكؼ نعر 

 لعالقة بيف النمك العقمي كالعنؼالحصكؿ عميو مف دراسات كنتائج تـ الكصكؿ إلييا عف طبيعة ا

 ما امكف، حيث لـ يجد الباحث دراسات بشكؿ مباشر حكؿ المكضكع. 

 الدراسات العربية  1.2.2

العنؼ لدل عينة مف بعنكاف تأثير التفكير الناقد كالتعصب عمى  (2015دراسة الشتري )

الشباب مستخدمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي. ىدفت الدراسة إلى قياس درجة تأثير التفكير الناقد 

عمى العنؼ لدل عينة مف الشباب مستخدمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كقياس درجة تأثير 

حديد التعصب عمى العنؼ لدل عينة مف الشباب مستخدمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كت

التأثير التفاعمي )النخفاض التفكير الناقد كانخفاض التعصب معنا( عمى العنؼ لدل الشباب 

مستخدمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كتحديد التأثير التفاعمي )الرتفاع التفكير الناقد كانخفاض 

ير التعصب معنا( عمى العنؼ لدل الشباب مستخدمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كتحديد التأث

التفاعمي )الرتفاع التفكير الناقد كارتفاع التعصب معنا( عمى العنؼ لدل الشباب مستخدمي مكاقع 

التكاصؿ االجتماعي، كتحديد التأثير التفاعمي )النخفاض التفكير الناقد كارتفاع التعصب معنا( 

 (400عمى العنؼ لدل الشباب مستخدمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي. كتككنت العينة مف )

سنة. ككانت مف نتائجيا: يكجد تأثير داؿ  24إلى  18طالب كطالبة مف الفئة العمرية مف 

إحصائينا لمتفاعؿ بيف التفكير الناقد كالتعصب بأبعاده المختمفة عمى العنؼ كيكجد تأثير داؿ 
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إحصائينا لمتفكير الناقد عمى العنؼ كيكجد تأثير داؿ إحصائينا لمتعصب الكمي عمى العنؼ كيكجد 

تأثير داؿ إحصائينا لكؿ مف التعصب الرياضي كالسياسي كالديني عمى العنؼ، كتكجد فركؽ ذات 

داللة إحصائينا عند مستكل داللة بيف ذكم التفكير الناقد المرتفع كذكم التفكير الناقد المنخفض 

في العنؼ لدل الشباب مستخدمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي لصالح ذكم التفكير الناقد 

فض، كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائينا بيف ذكم التعصب المرتفع كذكم التعصب المنخ

المنخفض في العنؼ لدل الشباب مستخدمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي لصالح ذكم التعصب 

 المرتفع.

بعنكاف األداء الكظيفي األسرم كعالقتو بأشكاؿ العنؼ لدل  (2012دراسة مصطفى )

تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف طبيعة األداء الكظيفي األسرم في األبناء في مرحمة المراىقة. ك 

( مراىؽ 314عالقتو بأشكاؿ العنؼ لدل األبناء. كتككنت عينة الدراسة السيككمترية مف )

إناث( كالتي  157ذككر،  157كمراىقة مف تالميذ كتمميذات المرحمة الثانكية بمحافظة الدقيمية )

( سنة، كقد تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية. 17: 15ما بيف ) تتراكح أعمارىـ في الفئة العمرية

( مف 2( مف ذكل العنؼ المرتفع مف الجنسيف، ك)2( مراىقيف )4كتككنت العينة الكمينيكية مف )

ذكل العنؼ المنخفض مف الجنسيف. ككانت مف أىـ نتائجيا: أنو تكجد عالقة ارتباطية سالبة بيف 

ؿ العنؼ لدل األبناء في مرحمة المراىقة، كما تكجد عالقة ارتباطية األداء الكظيفي األسرم كأشكا

سالبة بيف أبعاد األداء الكظيفي األسرم كأشكاؿ العنؼ لدل األبناء في مرحمة المراىقة، ككذلؾ 

تكجد عالقة ارتباطية سالبة بيف األداء الكظيفي األسرم كبيف كؿ مف أشكاؿ العنؼ )نحك الذات 

ه الممتمكات( لدل األبناء في مرحمة المراىقة، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة تجا –نحك اآلخريف  –

إحصائية بيف متكسطات درجات األميات الالئي يخرجف لمعمؿ كالالئي ال يخرجف عمى مقياس 

األداء الكظيفي األسرم كأشكاؿ العنؼ الثالثة، كقد أسفرت نتائج تقارير دراسات الحالة كاختبار 
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إدراؾ األداء الكظيفي األسرم لدل المراىقيف ذكل العنؼ المرتفع كالعنؼ  ساكس عمى أنو يختمؼ

المنخفض مف خالؿ ما تقدمو ألسرة أبنائيا مف رعاية كاىتماـ كحناف كتكفير المتطمبات 

 كاالحتياجات كتمبيتيا ألبنائيا كالقياـ بكظائفيا كأدائيا عمى أكمؿ كجو.

عض ميارات الذكاء الكجداني كعالقتو برنامج لتنمية ب بعنكاف (2012دراسة عطية )

باالتزاف االنفعالي كأساليب حؿ المشكالت لدل عينة مف المراىقيف، كىدفت إلى إعداد برنامج 

تدريبي لتنمية بعض ميارات الذكاء الكجداني المتمثمة في )الذكاء الشخصي، كالقدرة عمى تحمؿ 

كمعرفة عالقة الذكاء الكجداني بكؿ مف الضغكط، كالقدرة عمى التكيؼ( لدل عينة مف المراىقيف، 

طالب  40االتزاف االنفعالي، كأساليب حؿ المشكالت لدل نفس العينة. كتككنت عينة الدراسة مف 

كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: عدـ مجمكعة ضابطة(،  20مجمكعة تجريبية( ك) 20)

مكعة التجريبية كمتكسط درجات كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات أفراد المج

أفراد المجمكعة الضابطة في القياس البعدل عمى مقياس الذكاء الكجداني كمقياس االتزاف 

االنفعالي كمقياس حؿ المشكالت.، كعدـ كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات 

اس البعدل عمى أفراد المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكعة الضابطة في القي

مقياس الذكاء الكجداني كمقياس االتزاف االنفعالي كمقياس أساليب حؿ المشكالت لصالح 

المجمكعة التجريبية.، ككجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الذكاء الكجداني كاالتزاف االنفعالي 

 كأساليب حؿ المشكالت في القياس البعدم لدل أفراد المجمكعة التجريبية.

بعنكاف درجة ممارسة العنؼ األسرم ضد األطفاؿ كعالقتيا  (2011نياز )دراسة 

ببعض المتغيرات الديمغرافية، كقد ىدفت الى التعرؼ عمى درجة ممارسة األميات لمعنؼ 

( كقد تكصمت الدراسة الى 352الجسدم كالنفسي ضد أطفاليف، ككاف ذلؾ عمى عينة مقدارىا  )
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ممارسة األميات لمعنؼ الجسدم كالنفسي كبيف الدرجة كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف درجة 

الكمية لمعنؼ يعزل لمتغير المطمقات كاألرامؿ ككذلؾ كجكد فركؽ في الحالة التعميمية لصالح 

الحاصالت عمى شيادة التعميـ العاـ. ككذلؾ يكجد فركؽ في متغير الحالة الكظيفية لصالح غير 

سة عف مكقؼ التربية اإلسالمية مف العنؼ الجنسي العامالت، كقد اقترحت الدراسة إجراء درا

 كالجتماعي ضد األطفاؿ.  

بعنكاف فاعمية برنامج إرشادم لتنمية الذكاء الكجداني كأثره في تخفيؼ  (2010دراسة محمود )

سمكؾ العنؼ لدل المراىقيف. كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشادم لتنمية 

كساب المراىقيف الميارات الكجدانية الذكاء الكجداني في  تخفيؼ سمكؾ العنؼ لدل المراىقيف. كا 

المختمفة كالكعي بالذات كالتحكـ في االنفعاالت كدفع الذات كالتعاطؼ كالتكاصؿ مع اآلخريف 

كالتكافؽ مع الكاقع النفسي كاالجتماعي، كتنمية الميارات الكجدانية التي تمكف المراىؽ مف خفض 

( طالبنا مف طالب مدرسة المطرية الثانكية 250ككنت عينة الدراسة الكمية مف )سمكؾ العنؼ، كت

عامنا، ككاف مف  16-15لمبنية بإدارة المطرية التعميمية كقد تراكحت أعمارىـ الزمنية فيما بيف 

أىـ نتائج الدراسة: كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية في 

القياس القبمي كالبعدم عمى مقياس الذكاء الكجداني في اتجاه القياس البعدم.، ككجكد كؿ مف 

فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات أفراد 

المجمكعة الضابطة عمى مقياس الذكاء الكجداني في اتجاه المجمكعة التجريبية.، ككجكد فركؽ 

ينا بيف متكسطات درجات األفراد بالمجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم دالة إحصائ

عمى مقياس العنؼ في اتجاه القياس البعدم.، ككجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات درجات 

األفراد بالمجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لمقياس العنؼ في اتجاه أفراد 
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ريبية.، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات درجات األفراد بالمجمكعة المجمكعة التج

 التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي عمى مقياس العنؼ.

بعنكاف العنؼ لدل المراىقيف )دراسة تحميمية متعمقة(، تيدؼ  (2008دراسة خطاب )

راىقيف الذككر مف كجية النظر الدراسة إلى محاكلة إلقاء الضكء عمى ظاىرة العنؼ لدل الم

التحميمية النفسية لمكصكؿ لمعمة الحقيقية التي تكمف كراء انتشارىا كبشكؿ متزايد كخاصة في 

 16: 14السنكات األخيرة. كتككنت عينة الدراسة مف ثمانية مراىقيف كفي المدل العمرم مف سف 

ستكل اقتصادم كثقافي سنة، كممف يقعكف في مرحمة التعميـ الثانكم، كممف يقعكف في م

كاجتماعي متكسط، كممف ال يعانكف مف أم إعاقات حسية أك حركية أك تعميمية، ككاف مف أىـ 

نتائجيا: اضطراب البناء النفسي لممراىقيف سكاء في إدراؾ الكاقع كطبيعتو المضطربة أك في 

باتية، كانييار البعد التخيؿ كطبيعتو كفي النمك النفسي كالجنسي، باإلضافة إلى االكتئاب كالسيكك 

الديني كاألخالقي، كزيادة الجانب االضطيادم لمعنؼ، كالقابمية لالستيكاء، كاضطراب كؿ مف 

 صكرة الذات كالجسـ، كأخيرنا اضطراب اليكية كاإلحساس بالدكنية.

( بعنكاف سمكؾ العنؼ في ضكء معنى الحياة لدل عينة مف 2007)دراسة عبد العزيز

ـ الثانكم العاـ. كىدفت إلى دراسة العالقة بيف سمكؾ العنؼ كمعنى الحياة طمبة كطالبات التعمي

لدل عينة مف طمبة كطالبات التعميـ الثانكم العاـ، كالتعميـ الثانكم الفني. كتشتمؿ عينة الدراسة 

( طالب كطالبات مف التعميـ الثانكم العاـ كالثانكم الفني، ىذا مع مراعاة تجانس 600عمى )

المستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي(. ككانت مف أىـ  –الجنس  –يث )السف العنية مف ح

نتائج الدراسة: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة كطالبات التعميـ الثانكم العاـ، 

منخفض(،  –متكسط  –كالتعميـ الثانكم الفني مف ذكم المستكيات االجتماعية المختمفة )مرتفع 
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العنؼ نحك  –العنؼ نحك األشخاص  –ـ عمى مقياس العنؼ )العنؼ نحك الذات كفقنا لدرجاتي

األشياء(، كالدرجة الكمية لممقياس.، كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية كذات حدـ تأثير، بيف 

العينة الكمية لطمبة كطالبات التعميـ الثانكم العاـ، كالتعميـ الثانكم الفني مف ذكل المستكيات 

منخفض( لصالح طمبة كطالبات التعميـ الثانكم  –متكسط  –قافية المختمفة )مرتفع االجتماعية الث

 العاـ، كذلؾ كفقػنا لدرجاتيـ عمى مقياس معنى الحياة بالنسبة لمدرجة الكمية لممقياس.

بعنكاف " العكامؿ االجتماعية المؤدية لمعنػؼ لػدل طػالب المرحمػة ( 7002دراسة الطيار )

كىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أنمػػاط العنػػؼ  "،لمػػدارس شػػرؽ الريػػاض دراسػػة ميدانيػػة الثانكيػػة

الممارس عنػد طػالب المرحمػة الثانكيػة. كالتعػرؼ عمػى دكر التنشػئة األسػرية فػي العنػؼ المدرسػي، 

كمعرفػػة دكر المسػػتكل )االقتصػػادم كاالجتمػػاعي كالتعميمػػي( لألسػػرة فػػي العنػػؼ المدرسػػي، كمعرفػػة 

المدرسػػي، كمعرفػػة دكر البيئػػة المدرسػػية فػػي العنػػؼ المدرسػػي. كقػػد  دكر جماعػػة الرفػػاؽ فػػي العنػػؼ

استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المػنيج الكصػفي التحميمػي، ككػاف مػف النتػائج التػي تكصػمت إلييػا 

كجػكد دكر لجماعػة الرفػاؽ فػي ك  كجكد دكر لمتنشئة األسرية فػي العنػؼ المدرسػي. الدراسة ما يمي:

عالقػػػػػة بػػػػػيف المشػػػػػاكؿ العائميػػػػػة كالعنػػػػػؼ المدرسػػػػػي بػػػػػيف بعػػػػػض كجػػػػػكد كػػػػػذلؾ  العنػػػػػؼ المدرسػػػػػي.

انخفاض المستكل التعميمي آلباء بعض أفراد العينػة كبالتػالي كجػكد عالقػة بػيف كايضا  المبحكثيف.

 المستكل التعميمي كانحراؼ األبناء.

بعنػػكاف "العنػػؼ األسػػرم كعالقتػػو بػػانحراؼ األحػػداث لػػدل نػػزالء ( 7002دراسةةة المطيةةري )

، كتيػدؼ ىػذه الدراسػة إلػى  تحديػد حجػـ ظػاىرة العنػؼ "حظة االجتماعية بمدينة الرياضدار المال

األسرم في مجتمع الدراسة كأيضان التعرؼ عمى العالقة بيف العنؼ األسرم كانحراؼ األحداث في 

مجتمع الدراسة، كالتعرؼ عمى عالقة بعض أنمػاط العنػؼ األسػرم بػانحراؼ األحػداث فػي مجتمػع 
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اسػػػتخدـ الباحػػث فػػي ىػػػذه الدراسػػة المػػػنيج الكصػػفي اإلحصػػائي، كتػػػـ اختيػػار عينػػػة  الدراسػػة، كقػػد

% مػػف أفػػراد  87البحػػث بطريقػػة قصػػدية غيػػر احتماليػػة، كقػػد تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف مػػا نسػػبتو 

عينة الدراسة بأف ُأسمكب الحكار كالنقاش كاف مستخدمان داخؿ أسرىـ كطريقة لحسـ الخالفات ممػا 

% فقػػػط مػػػف أفػػػراد عينػػػة  37األسػػػرم لظػػػركؼ األحػػػداث. كأجػػػاب مػػػا نسػػػبتو يعنػػػي مالئمػػػة الجػػػك 

الدراسػػة بػػأنيـ كػػانكا يعػػانكف مػػف العنػػؼ األسػػرم كىػػي نسػػبة منخفضػػة. كمػػف أبػػرز أنمػػاط العنػػؼ 

األسرم المكجكد لدل ُأسر أفػراد العينػة كمػا تعكسػو اسػتجاباتيـ العنػؼ المفظػي إذ جػاء فػي المرتبػة 

 اإلنفاؽ عمى الحدث بما يمبي احتياجاتو. الثانية بعد امتناع األب عف

 دراسػة، العنػؼ نحك الثانكية المرحمة طالب اتجاىاتبعنكاف "( 2000) رشود آل دراسة

 اتجاىػات  كقػد ىػدفت الػى التعػرؼ عمػى "الرياض مدينة في الثانكية المرحمة طالب عمى ميدانية

 السػمكؾ عمػى لمسػيطرة محاكلػة في كاالجتماعية التربكية المؤسسات لمساعدة العنؼ نحك الطالب

 أفػراد مػف كثيػرنا أفكقد طبقت الدراسة الى طمبة المرحمة الثانكية كتكصػمت الدراسػة الػى   .العنيؼ

 مػف الرفػاؽ كمصػادقة البيػت داخػؿ النظػاـ أفك  .العنػؼ مشػكمة خطػكرة عمػى أكػدكا الدراسػة عينػة

 األسرم، يارنياال :العنؼ أسباب أفك  .المدارس داخؿ الطالب سمكؾ في المؤثرة الرئيسة العكامؿ

 يػؤدم الطػالب لدل كاالكتئاب النفسي الضغط مف التقميؿ أفك  .الرفاؽ كتأثير اإلعالمي، كالعنؼ

 .العنؼ تقميؿ إلى

 الدراسات االجنبية  2.2.2

بعنكاف العكامؿ المساىمة في  Fadime Kaya, Hulya Bilgin (2012) دراسة  

ارس الثانكية في تركيا، كالتي تناكلت العنؼ بيف الشباب عمى السمككيات العدكانية لطالب المد

اعتبار أنو أحد الجكانب الميمة لمصحة العامة في إطار أنو يعد مشكمة عالمية، كما أشارت إلى 
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أف السمكؾ العدكاني بيف طالب المدارس الثانكية في اسطنبكؿ كعمى مستكل العالـ يعد أحد 

كسائؿ اإلعالـ كأكلياء األمكر مؤخرنا، ككاف اليدؼ األساسي  القضايا الميمة التي شغمت كؿ مف

ليذه الدراسة ىك التعرؼ عمى أنكاع كمعدالت السمكؾ العدكاني كالعكامؿ التي تسيـ في ىذا 

طالبنا تتراكح أعمارىـ ما  805السمكؾ بيف طالب المدارس الثانكية. كتككنت عينة الدراسة مف 

في اسطنبكؿ، كتكصمت الدراسة إلى نتيجة ميمة مؤداىا مف خمس مدارس ثانكية  18-14بيف 

% )ف = 34.5أف السمكؾ العدكاني األكثر شيكعنا بيف الطالب نمثؿ في "ضرب اآلخر"، 

(. كما استعرضت التجارب السابقة لمعنؼ بيف طالب المدارس الثانكية )التعرض المباشر 278

د العكامؿ األكثر مساىمة في السمكؾ لمعنؼ/ رؤية العنؼ/ رؤية الشجار بسكيف/ بندقية( كأح

العدكاني. كما بحثت الدراسة الحالية طبيعة سمككيات العنؼ كمدل االرتباط بيف سمككيات العنؼ 

 .كالعكامؿ المساىمة فييا بيف طالب مدارس الثانكية في تركيا

سياـ الجامعة ب Broschard, D.M( 2005دراسة) عنكاف "نكعية مشاركة الطالب كا 

"، ىدفت الدراسة إلى معرفة كجكد فركؽ بيف الطالب التقميدييف كغير التقميدييف في في النمك

درجة نكعية مشاركة الطالب)األكاديمية، الالصفية، العالقات بيف الطالب، العالقات مع ىيئات 

التدريس( كبيف إدراؾ الطالب إلسياـ الجامعة في النمك )العقمي، الشخصي، االجتماعي، 

تبرت الدراسة أف الطالب غير التقميدم ىك مف تتكافر لديو كاحد أك أكثر مف الميني( حيث اع

الصفات التالية: لـ يسجؿ في الجامعة في النفس السنة التي حصؿ بيا عمى الشيادة الثانكية، 

عندما سجؿ في الجامعة( كالطالب  24مستقؿ مادينا، متزكج، مكظؼ بدكاـ كامؿ، تجاكز سف 

طالب 400افر فيو أم مف الصفات السابقة، كتككنت عينة الدراسة التقميدم ىك مف لـ تتك 

لقياس نكعية المشاركة )األكاديمية، الالصفية،  CSEQكطالبة، كاستخدمت الدراسة مقياس 

العالقات بيف الطالب، العالقات مع ىيئات التدريس( ككذلؾ النمك )العقمي، الشخصي، 
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اسة أف درجة نكعية مشاركة الطالب التقميدييف االجتماعي، الميني( ككاف مف نتائج ىذه الدر 

)األكاديمية، العالقات بيف الطالب( أعمى مف الطالب غير التقميدييف، كما لـ تكجد فركؽ بيف 

كال النكعيف مف الطالب في إدراكيـ إلسياـ الجامعة في النمك، كما كجدت ارتباطات بيف 

مؾ عند الطالب غير التقميدييف مردىا إلى المشاركة كالنمك عند الطالب التقميدييف أعمى مف ت

 المشاركة االجتماعية التي تككف متاحة الطالب التقميدييف كغير متاحة لمطالب غير التقميدييف.

ىدفت الدراسة إلى تقييـ فاعمية التدريب عمى الذكاء  Branthoover (2005)دراسة 

جة جرائـ العنؼ، كذلؾ باالستعانة الكجداني لدل المراىقيف الذككر المكدعيف في االصالحية نتي

( مشاركنا بمغ مستكل 65أكف، كالبرنامج التدريبي، كقد بمغ عدد أفراد العينة ) –بقائمة بار 

(، كالثانية 31( سنة، كقسمت العينة إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كعددىا )21أعمارىـ )

مجمكعتيف )القياس القبمي (، كقد استخدـ الباحث النمكذج التجريبي لم34ضابطة كعددىا )

كالقياس البعدم(. ككاف مف نتائج الدراسة: كجكد فركؽ بيف القياسيف القبمى كالبعدم لصالح 

القياس البعدل لممجمكعة التجريبية، كقد اتضح ذلؾ مف خالؿ ارتفاع الدرجة الكمية لمذكاء 

أكثر أبعاد الذكاء الكجداني الكجداني، ككاف بعد الميارات الشخصية، كالتكيفية، كالمزاج العاـ مف 

 تأثرنا بفاعمية البرنامج.

عف قياس الذكاء الكجداني لدل المراىقيف: ككاف ىدفيا  Ciarrohi (2001)دراسة 

البحث عف إمكانية قياس الذكاء االنفعالي لدل المراىقيف، كتقييـ سمككيـ في حاالت انفعالية 

( عاـ 16- 13راىقنا يتراكح أعمارىـ بيف )م 131مختمفة )إيجابية، سمبية( كتككنت العينة مف 

اكف ، ككاف مف نتائج  –كلقياس الذكاء االنفعالي تـ استخداـ قياس الذكاء االنفعالي لبار 

الدراسة: كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في 
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لتحكـ في االنفعاالت لصالح اإلناث، كجكد أبعاد المتغيرات االنفعالية كالميارات االجتماعية كا

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث في أبعاد 

 التككيدية كتقدير الذات لصالح الذككر.

بعنكاف ىؿ تكجد عالقة بيف السمكؾ المضاد لممجتمع ككؿ مف  Chico (1997)دراسة 

نحكف؟ عمى عينة مف المراىقيف الجانحيف كعينة مف الشخصية كالذكاء لدل األحداث الجا

( لمسمكؾ المضاد Etapaالمراىقات غير الجانحيف كباستخداـ مقياس "إيزنؾ" لمشخصية كمقياس )

لممجتمع، كالمصفكفات المتدرجة "لرافيف" لقياس الذكاء، كأظيرت النتائج انخفاض مستكل الذكاء 

أف ارتفاع السمكؾ المضاد لممجتمع كمقياس  لدل المجمكعة الجانحة. كلذلؾ يذكر الباحث

العصابية كالذىانية كالكذب في مقابؿ انخفاض الذكاء يعد مف أفضؿ المؤشرات التي نستطيع مف 

 خالليا التمييز بيف الجانحيف كغير الجانحيف.
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 عمى الدراسات السابقة تعقيب 3.2

كالتفكير، إذ اف التفكير الناقد  نؼالع جاءت الدراسات السابقة لتبيف أف ىناؾ عالقة  بيف مستكل

يمكف اف يقؿ بسبب العنؼ، كما تبيف انو ال عالقة مباشرة بيف كظائؼ االسرة، كالعنؼ، كقد ال 

يؤدم إلى تدني مستكل التحصيؿ  يككف ىناؾ مشكالت عنؼ عند االطفاؿ المكاتي تعمؿ امياتيـ

( كدراسة 2015دراسة الشتيرم )الدراسي، كيؤثر بشكؿ مباشر عمى الذكاء العقمي، كقد اكدت 

ضعفا في قدرات الطالب ( عمى اف العنؼ يسبب 2012( كدراسة عطية )2012مصطفي )

العقمية كالتحصيمية في المدرسة، كاف لالسرة دكر ميـ في اكساب الطالب افكار العدكاف كالعنؼ 

 أك ابعاده عنيا كذلؾ مف خالؿ معاممتو في البيت. 

( حكؿ العكامؿ كاالسباب 2007( كالطيار )2008( كخطاب )2010كركزت دراسات محمكد )

كالتي كانت تأثير الرفاؽ، كالعنؼ االسرم، كالبيئة التي يعيش فييا الطفؿ، المؤدية إلى العنؼ، 

الى اف الطرؽ المستخدمة في  .Fadime Kaya, Hulya Bilgin (2012)كما تكصمت دراسة 

 .عمى اعضاء الجسـ المختمفة العنؼ الجسدم ىي السكيف، كالشجار، كالضرب

كقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث المنيج المتبع في الدراسة كىك المنيج 

الكصفي، كذلؾ استفاد الباحث مف الدراسات السابقة بشكؿ كبير في تحميؿ النتائج كمناقشتيا، 

 كايضا في كتابة التكصيات.

اسات السابقة في انيا ركزت عمى تأثير العنؼ عمى التطكر كتختمؼ الدراسة الحالية عف الدر 

بشكؿ  الذىني عند الطمبة، كلـ يجد الباحث أم دراسة عربية سابقة ذات عالقة بمكضكع الدراسة

  كىذا ما يميزىا عف الدراسات السابقة.، مباشر كحسب اطالعة
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 الفصل الثالث
___________________________________________________ 

 المنيج واإلجراءات
 

 منيج الدراسة:  1.3 

تو ألغراض ىذه الدراسػة، كىػك المػنيج الػذم لمالءم  التحميميقاـ الباحث بإتباع المنيج الكصفي  

ييػػتـ بالظػػاىرة كمػػا ىػػي فػػي الكاقػػع، كيعمػػؿ عمػػى كصػػفيا، كتحميميػػا، كربطيػػا بػػالظكاىر األخػػرل، 

حيث اعتمػد الباحػث عمػى مصػادر المعمكمػات ذات الصػمة بمكضػكع الدراسػة كتحميميػا، ثػـ تجميػع 

 إلطار النظرم كالدراسات السابقة. البيانات عف طريؽ االستبانة التي تـ إعدادىا بناء عمى ا

 

 مجتمع الدراسة  2.3

الحككمية كككالة الغكث في فمسطيف، في الفئة تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة المدارس 

 (،التاسع( كيمثمكف الصفكؼ مف )الخامس إلى 15-11العمرية مف )

التاسع( مف -الخامسمف طمبة الصؼ )( طالبا كطالبة 6000)أما عينة الدراسة فقد تمثمت في

( 12)مدرسة ككالة( كقد تـ اختيار  40مدرسة حككمية، ك  60مدارس الضفة الغربية، بكاقع )

طالبا كطالبة،  6000(= 100*5*12طالبا مف كؿ مرحمة، كبيذا تككف عينة الدراسة المختارة )

 كقد تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية.
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 أداة الدراسة  3.3

دراسة في استبانو مككنو مف قسميف، القسـ االكؿ يحتكم عمى معمكمات تخص تتمثؿ اداة ال
الطالب، ىي جنس الطالب، تبعية المدرسة التي يدرس بيا )حككمة، ككالة(، كذلؾ مكاف السكف، 

 ك غير الجئ،.أككنو الجئ 

كر ( فقرة، كالمح13كما تككف القسـ الثاني مف الدراسة مف محكريف، تككف المحكر االكؿ مف )
 .( فقرات5الثاني تككف مف )

( المحكمة دكليا، كالتي تقيس أكثر مف اتجاه فيما يتعمؽ HBSCكىذا الجزء مف استمارة )
حيث تـ التطرؽ في ىذه الدراسة الى العنؼ الجسدم كالعنؼ بالصحة النفسية كالجسدية لمطالب 

 (.( سكء المعاممةNالفقرة ) 1)انظر ممحؽالنفسي مف قبؿ األىؿ كاآلخريف

 متغيرات الدراسة 4.3

التطكر الذىني كقد تـ قياس التطكر الذىني مف خالؿ اختبار القدرات الذىنية  المتغير التايع:

 (3المعد خصيصا مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية ) انظر ممحؽ

 100-0مف جةدر  100يقاس ب  

الجسدية  العنؼنقطة ( ك  28-1 )مف العنؼ النفسيكمقسمة الى سكء  العنؼالمتغير االساسي: 

 نقاط(  10-1)مف 

 (2) انظر ممحؽاالسمكب المتبع: تحميؿ االنحدار 

 النمكذج :

Y= α +β1x1+β2x2+B3I+β3F+β4S+β5L+  

 حيث : 
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y :  2017-2016 التطكر الذىنيالمتغير التابع كىك  

a:  الحد الثابت بدكف تأثير باقي المتغيرات 

X1: يالنفس العنؼ , X2: الجسدم العنؼ  

I: متغيرات الفرد 

F:    متغيرات االسرة 

S: نكع المدرسة 

L: متغيرات المنطقة السكنية 

 إجراءات الدراسة 3.5

 تاكتممت عممية تجميع االستبيانا الباحث بتطبيؽ األداة عمى أفراد عينة الدراسة، كبعد أف   قاـ. 1

المسػتردة  تعػدد االسػتبيانا حة، تبػيف لمباحػث أفّ مف أفراد العينة بعػد إجػابتيـ عمييػا بطريقػة صػحي

 .ستبانوا (5200الصالحة كالتي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي: )

قياس القدرات الذىنية لمطمبة كذلؾ بعد تعبئتيـ الختيار القدرات الذىنية، كما تـ خالؿ الدراسة . 2

حديػػػدا العنػػػؼ تػػػـ قيػػػاس مسػػػتكل العنػػػؼ الممػػػارس ضػػػدىـ مػػػف قبػػػؿ االخػػػريف كمػػػف قبػػػؿ االىػػػؿ، كت

 الجسدم كالعنؼ النفسي.

تػػـ بنػػاء عالقػػة لتكضػػيح تػػأثير العنػػؼ  عمػػى تطػػكر القػػدرات الذىنيػػة لػػدل الطمبػػة، كذلػػؾ مػػف . 3

كذلؾ بقياس )العنؼ االسرم كعالقتػو بالقػدرات الذىنيػة، العنػؼ الجسػدم خالؿ فرضيات الدراسة، 

 .كالقدرات الذىنية، العنؼ الجنسي كالقدرات الذىنية لمطالب(
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تبعيػػػة كمػػػا تػػػـ قيػػػاس عالقػػػة ىػػػذه المتغيػػػرات بػػػالمتغيرات الديمغرافيػػػة )الجػػػنس، مكػػػاف السػػػكف، . 4

 المدرسة(.

 تـ قياس العالقة لكافة انكاع العنؼ كتأثيرىا عمى التطكر الذىني، كذلؾ قياس . 5

  

 المعالجة اإلحصائية 3.5

)إعطائيػػا أرقامػػا معينػػة(، كذلػػؾ كالتأكػػد مػػف صػػالحيتيا لمتحميػػؿ تػػـ ترميزىػػا  تبعػػد جمػػع االسػػتبيانا

تمييدا إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، كتحميؿ 

البيانػػات كفقػػا ألسػػئمة الدراسػػة بيانػػات الدراسػػة، كقػػد تمػػت المعالجػػة اإلحصػػائية لمبيانػػات باسػػتخراج 

رة مف فقرات االستبانة، كاختبػار )ت(، كاختبػار المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فق

، كمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف، كمعادلػػة الثبػػات (one way ANOVA)األحػػادم تحميػػؿ التبػػايف 

 SPSS( )Statistical(، كذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية )Cronbach Alphaكركنباخ ألفا )

Package For Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع
___________________________________________________ 

 نتائج الدراسة
 

 تمييد

 إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك " تتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصم

" كبياف أثر كؿ  أثر العنف المبكر عمى التطور الذىني لدى طمبة المدارس في الضفة الغربية

مف المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي 

تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد 

 الدرجات التالية:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 1-0 منخفضة

 1.5-1.1 متكسطة

 2-1.6 عالية
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 نتائج أسئمة الدراسة: 4.1

المةدارس فةي الطمبة في  عندما مستوى العنف المبكر  النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  4.4.1

 ؟الضفة الغربية

قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة 

ثر العنؼ عمى التطكر الذىني عند الطمبة في المرحمة االساسية أ التي تعبراالستبانة  فقرات عمى

 .في المدارس الفمسطينية

لمػػدل (: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة 1.4جػػدكؿ )

 مف قبؿ االخريف المبكر لمعنؼ الطمبة م المدارس الفمسطينيةتعرض 

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.706 1.472 كنت تعمـ اف ىناؾ شخص يعتني بؾ ك يحميؾ.   .1

 0.761 1.425 كتقدـ لؾ المساعدة. كانت عائمتؾ تشجعؾ  .2

 0.736 1.424 كاف ىنالؾ شخص يأخذؾ لمطبيب اذا كنت مريض.  .3

أم حاكؿ شخص ما ممارسة  ،تعتقد انو تـ االعتداء عميؾ جنسيا   .4
 0.838 1.384 اؿ مشينة ككقحة معؾ.اعم

 0.862 1.352 كاف االب كاالـ  ال يستطيعكف رعاية االسرة .  .5

 0.769 1.351 افراد عائمتؾ يساعدكف كييتمكف ببعض .  .6
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 0.864 1.340 كنت تمبس مالبس متسخة.  .7

كاف ىناؾ احد مف افراد العائمة يساعدؾ عمى الشعكر بانؾ ميـ اك   .8
 0.797 1.312 لديؾ امتيازات خاصة.

 0.788 1.286 كنت تشعر انؾ محبكب.  .9

 0.880 1.279 تعتقد اف اباؾ كامكال يردكنؾ ) ما بيـ اياؾ (.  .10

 0.846 1.250 كاف احد مف افراد العائمة يصفؾ بصفات مثؿ "كسكؿ " اك "بشع "   .11

 0.885 1.243 تعتقد انو يتـ اىانتؾ باستمرار.   .12

 0.887 1.207 يء اك مييف.افراد عائمتؾ يقكلكف لؾ كالـ س  .13

 618.0 1.33 الدرجة الكمية

 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

( كانحراؼ معيارم 1.33)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف عمى الستجابات أفراد عينة الدراسة 

د االطفاؿ مف قبؿ اآلخريف في مدارس الضفة العنؼ الممارس ض أف( كىذا يدؿ عمى 0.816)

 جاء بدرجة متكسطة. الغربية

متكسطة حسب جاءت بدرجة ات فقر جميع ال( أف 1.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

" حصمت عمى اعمى كنت تعمـ اف ىناؾ شخص يعتني بؾ ك يحميؾالمقياس، ككاف الفقرة " 

كتقدـ لؾ  كانت عائمتؾ تشجعؾ بة الثانية "(، كجاء في المرت1.472متكسط حسابي بمغ )

افراد عائمتؾ يقكلكف لؾ  (، كحصمت الفقرة "1.425 )" كحصمت عمى متكسط حسابيالمساعدة.

 (.1.207" عمى اقؿ متكسط حسابي بمغ )كالـ سيء اك مييف.
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ل لمدالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (2.4جدكؿ )
 مف قبؿ االىؿالمبكر لمعنؼ  في الضفة الغربية تعرض الطمبة في المدارس الفمسطينية

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.921 1.208 تعاممكا معؾ بطريقة جعمؾ تعتقد انؾ سكؼ تتعرضمعنفا جسديا.  .1

 0.891 1.189 ضربؾ بشدة لدرجة انو ترؾ عالمة اك جرح.  .2

 0.906 1.172 اـ حقيقا بضربؾ، صفعؾ، دفعؾ اك رمى شيئ عميؾ.انو ق  .3

 0.913 1.167 ىددؾ أك شتمؾ اك احبطؾ.  .4

 0.882 1.133 ىددؾ بالضرب اك القاء شيئ عميؾ، كلكف لـ يفعؿ.  .5

 19.0. 1.7. الدرجة الكمية

 

 يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

( كانحراؼ معيارم 1.17)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  الستجابات أفراد عينة الدراسة أف

مف قبؿ  تعرض الطمبة في مدارس الضفة الغربية لمعنؼ المبكر أف( كىذا يدؿ عمى 0.902)

 جاء بدرجة متكسطة. االىؿ

طة حسب متكسجاءت بدرجة ات فقر جميع ال( أف 2.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

" لعنفا جسديا  تعاممكا معؾ بطريقة جعمؾ تعتقد انؾ سكؼ تتعرضالمقياس، ككاف الفقرة " 

ىددؾ بالضرب اك القاء  (، كحصمت الفقرة "1.208عمى متكسط حسابي بمغ )حصمت عمى أ

 (.1.133" عمى اقؿ متكسط حسابي بمغ )شيئ عميؾ، كلكف لـ يفعؿ
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ر، كالذم يبيف سمـ درجات العنؼ حيث اف عدد الطمبة المبككيبيف الشكؿ التالي مستكل العنؼ 

( طالبا تقريبا مف عينة الدراسة، فيما اف عدد الطمبة 550الذيف لـ يعنفكا بشكؿ نيائي يزيد عف )

كىكذا نرل أف عدد الطمبة المعنفيف بدرجة عالية ( طالبا، 790الذم عنفكا بشكؿ بسيط حكالي )

( طالبا، كىذه النتيجة تؤكد أف مستكل العنؼ متدني في 50)في المدارس الفمسطينية ال يزيد عف 

 المدارس الفمسطينية بجميع أنكاعو.

 ( : التكرارات لجميع أنكاع العنؼ المبكر عمى الطمبة في مدارس الضفة الغربية.1شكؿ )
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 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة  2.4

  بالفرضية األولىالنتائج المتعمقة  1.2.2

( بين العنف المبكر α≤0.05عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )جد ال تو 
 والتطور الذىني لدى طمبة المدارس في الضفة الغربية.

 الى الفرضيات التالية:  ام تحويميعمى ىذه الفرضية تلالجابة 

( بين العنف االسري α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) .1
 لمبكر والتطور الذىني لدى طمبة المدارس في الضفة الغربية.ا

عمى ك  العنؼ االسرمعمى تأثير : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة (4.3)جدكؿ
 الذىني لدل طمبة المدارس في الضفة الغربية التطكر

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 المجمكعات

90632.032 18 5035.1129 19.52 0.000 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 المجمكعات

1285839.7 4985 257.94176 

 5003 1376471.7 المجمكع

 

( كىػي 000( كمسػتكل الداللػة )19.2قيمػة ؼ لمدرجػة الكميػة) أفّ ( 4.3يتبيف مف خػالؿ الجػدكؿ )
العنػػؼ لعالقػػة بػػيف ا( أم أنػػو تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي α≤0.05ة )مػػف مسػػتكل الداللػػأقػػؿ 

، حيث انو كمما زاد العنؼ االسرم كمما قمت القدرات الذىنية لدل كاختبار القدرات الذىنيةاالسرم 
 الطالب.
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( بين العنف الفظي α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) .2
 ني لدى طمبة المدارس في الضفة الغربيةالمبكر والتطور الذى

التطكر عمى لعنؼ الفظي ا عمى تأثير : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة(4.4)جدكؿ
 لدل طمبة المدارس في الضفة الغربية الذىني

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

وى مست
 الداللة

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 المجمكعات

121378.47 4 30344.616 124.7 0.000 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 المجمكعات

1189672.3 4889 243.33653 

 4893 1311050.8 المجمكع

( كىي 000( كمستكل الداللة )124.7قيمة ؼ لمدرجة الكمية) أفّ ( 4.3يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )
العنػػؼ لعالقػػة بػػيف افػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي  ( أم أنػػو تكجػػدα≤0.05مػػف مسػػتكل الداللػػة )أقػػؿ 

قمػػػت القػػػدرات  كممػػػا المفظػػػيو كممػػػا زاد العنػػػؼ ، حيػػػث اّنػػػالقػػػدرات الذىنيػػػة تطػػػكرك المفظػػػي المبكػػػر 
 الذىنية لدل الطالب.

( بةين العنةف الجنسةي α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللةة احصةائية عنةد مسةتوى الداللةة ). 3
 المدارس في الضفة الغربيةالمبكر والتطور الذىني لدى طمبة 

عمى تأثير العنؼ الجنسي عمى التطكر العينة  أفرادالستجابة  األحادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف : (5.4)ؿجدك 
 لدل طمبة المدارس في الضفة الغربية الذىني

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 المجمكعات

82675.974 2 41337.987 168.2 0.000 
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داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 المجمكعات

1165914.9 4744 245.76621 

 4746 1248590.9 المجمكع

 

( كىي 000( كمستكل الداللة )124.7قيمة ؼ لمدرجة الكمية) أفّ ( 5.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )
العنػػؼ لعالقػػة بػػيف اإحصػػائيان فػػي  ( أم أنػػو تكجػػد فػػركؽ دالػػةα≤0.05مػػف مسػػتكل الداللػػة )أقػػؿ 

كممػػا قمػػت القػػدرات  الجنسػػي، حيػػث اّنػػو كممػػا زاد العنػػؼ القػػدرات الذىنيػػة تطػػكرك المبكػػر  الجنسػػي
 الذىنية لدل الطالب.

( بةين العنةف الجسةدي α≥0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصةائية عنةد مسةتوى الداللةة ). 4
 الضفة الغربية المبكر والتطور الذىني لدى طمبة المدارس في

سكء المعاممة في العينة  أفرادالستجابة  األحادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف : (6.4)ؿجدك 
 الجسدية كالتطكر الذىني

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 المجمكعات

48627.132 10 4862.7132 18.52 0.000 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 المجمكعات

1270158.3 4838 262.53788 

 4848 1318785.4 المجمكع

 

( كىي 000( كمستكل الداللة )124.7قيمة ؼ لمدرجة الكمية) أفّ ( 5.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )

العنؼ لعالقة بيف ا( أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في α≤0.05مف مستكل الداللة )أقؿ 
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كمما قمت القدرات  الجسدم، حيث اّنو كمما زاد العنؼ القدرات الذىنية تطكرك المبكر  جسدمال

 .الذىنية لدل الطالب

العالقة بيف انكاع العنؼ كالقدرات الذىنية عند الطمبة في مدارس الضفة ( 2كيبيف الشكؿ رقـ )
 الغربية كما بينتيا نتائج الدراسة.

 

ا جابات الطمبة عمى االختيار كاف مرتفعن إذىنية في مستكل القدرات ال ( يبيف أفّ 2مف الشكؿ رقـ )
جابة بمغت درجة القدرات الذىنية في اإلنيائي، حيث لدل الطمبة الذيف لـ يتعرضكا لمعنؼ بشكؿ 

 ( درجة تقريبا عند الطمبة المعنفيف. 45)( درجة، في حيف انيا كصمت إلى 65عمى فكؽ اؿ)

ىي عالقة عكسية، كمما زاد التعنيؼ لمطالب كمما  كالشكؿ يبيف اف نكع العالقة بيف المتغيريف
 قمت القدرات الذىنية لديو، كبالتالي يقؿ مستكل التحصيؿ الدراسي، كأيضا مستكل الذكاء. 
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 بالفرضية الثانيةالنتائج المتعمقة  2.2.4

أثر العنف في  (α≤0.05ذات داللة إحصائية عمى مستوى ) فروقال توجد الفرضية االولى: 
 تبعا لمتغير الجنس. عمى التطور الذىني لدى طمبة المدارس في الضفة الغربية المبكر

 الجنس   تبعا لمتغيرالعينة  أفرادالستجابة  األحادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف : (7.4)ؿجدك  

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 مجمكعاتال

157221.52 56 2807.5272 10.71 0.000 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 المجمكعات

1432736.4 5468 262.02202 

 5524 1589957.9 المجمكع

يضا أ(  0.8مقابؿ  0.769مف االناث ) تأثيراقؿ أالنفسي  عند الذككر العنؼ -يكجد فركقات
قؿ قميال عند الذككر أتأثير الجسدم عند الفتيات كلكنيا ذات  لمعنؼ% 5يكجد تأثير عند مستكل 

 (2)ممحؽ عند االناث.  0.858لمذككر مقابؿ -0.989

أثر العنف في  (α≤0.05ذات داللة إحصائية عمى مستوى ) فروقال توجد الفرضية الثانية: 
 تبعا لمتغير تبعية المدرسة المبكر عمى التطور الذىني لدى طمبة المدارس في الضفة الغربية

 تبعية المدرسةفي العينة  أفرادالستجابة  األحادمختبار تحميؿ التبايف نتائج ا: (8.4)ؿجدك 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 المجمكعات

150250 56 2683.035 10.19 0.000 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 المجمكعات

1439707.9 5468 263.29699 

 5524 1589957.9 المجمكع
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ا متسػػػاك تقريبػػػا لػػػدل طمبػػػة  مػػػدارس ككالػػػة الغػػػكث كالمػػػدارس الحككميػػػة النفسػػػي أثػػػرن  شػػػكؿ العنػػػؼي

لمعنػػؼ %. بالنسػػبة 5ية عنػػد مسػػتكل ثقػػة ( ككػػال النقطتػػيف ليػػا داللػػة احصػػائ0.781ك 0.781)

مػف طمبػة مػػدارس  بشػكؿ اكبػػر عمػى طمبػة مػدارس الحككميػػة الجسػدم ؤثر العنػػؼيػحيػث  الجسػدم

  .(0.0.666نقطة مقابؿ  1.015كالة الغكث ) ك 

أثر العنف في  (α≤0.05ذات داللة إحصائية عمى مستوى )  فروقال توجد الفرضية الثالثة: 

 تبعا لمتغير مكان السكن المبكر عمى التطور الذىني لدى طمبة المدارس في الضفة الغربية

 Panel A&B- Column 6,7 &8  (.2)ممحؽ 

 مكاف السكف في العينة  أفرادالستجابة  األحادماختبار تحميؿ التبايف  نتائج: (9.4)ؿجدك 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 المجمكعات

133395.9 84 1588.0464 6.05 0.000 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 المجمكعات

1370036.4 5223 262.30833 

 5307 1503432.3 المجمكع

 

كثر مف طمبة االماكف الحضرية أالجسدم عمى طمبة المخيمات  ؤثر العنؼي ،يكجد فركقات

 ا لدل الطمبة بغض النظر عف مكاف سكنيـ. ثر تقريبن النفسية في األ رياؼ بينما تساكل العنؼكاأل
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 الفصل الخامس
___________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات  
يتناكؿ ىذا الفصؿ أىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة مف خالؿ مناقشتيا كربطيا 

ك تعارض أبالدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة لتكضيح مدل تكافؽ 

 ك النفسي عمىأيخص تأثير العنؼ الجسدم  النتائج التي تكصمت الييا الدراسة فيما

 التطكر الذىني لدل الطمبة.

 مناقشة النتائج  1.5

العنف المبكر لدى طمبة المدارس في مستوى ما  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

 ؟الضفة الغربية

تكسػطة، مسػتكل العنػؼ عمػى التطػكر الػذىني لػدل الطمبػة جػاء بدرجػة م فّ أاظيرت نتػائج الدراسػة 

، كانمػػػا مرتفعػػػامسػػػتكل تعػػػرض الطمبػػػة فػػػي المػػػدارس الفمسػػػطينية لمعنػػػؼ لػػػـ يكػػػف  فّ أكىػػػذا يعنػػػي 

 متكسطا، بكجكد بعض انكاع العنؼ غير المؤثر بدرجة كبيرة عمى التطكر الذىني عند الطالب.

كتبػػيف مػػف نتػػائج الدراسػػة أف الطمبػػة لػػدييـ المعرفػػة فػػي أف ىنػػاؾ اشػػخاص يحمػػكنيـ عمػػى مسػػتكل 

كما اف مستكل العناية بيـ جاء بدرجة عالية أيضا، إذ اف ىناؾ مف يأخذىـ إلى درسة كالبيت، الم

مػػػف خػػػالؿ تقػػػديـ المسػػػاعدة، كىػػػذا يعنػػػي أف مسػػػتكل العنػػػؼ  الطبيػػػب عنػػػد المػػػرض، كييػػػتـ بيػػػـ
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الجسدم كالنفسي الممارس ضدىـ لـ يصؿ لدرجة يمكػف أف  تػؤثر عمػى التطػكر الػذىني لػدييـ فػي 

 .ـ الفراد عينة الدراسةالمجمكع العا

الضعؼ المعرفي كاالدراكي ؤدم ذلؾ إلى يو في حاؿ كجكد العنؼ بدرجة كبيرة انّ كيرل الباحث 

كصعكبات في  كضعؼ األداء األكاديمي، كالذاكرة العاـ، بما في ذلؾ معدؿ الذكاء الضعيؼ،

طفاؿ الذيف األ فّ أ( بGoodman et al., 2010كىك ما كضحو)  التعمـ كمشاكؿ في الذاكرة

اضطراب ما بعد الصدمة يككف لدييـ عنؼ بدرجة كبيرة يمكف أف يؤدم إلى حدكث ما يسمي ب

(PTSDيككف اداؤىـ ضعيفا مف ناحية االنتباه كاداء الكظائؼ التنفيذية ). 

العنؼ في مرحمة الطفكلة يؤدم إلى تراكـ االثػار النفسػية السػيئة فػي ذاكػرة الطفػؿ، كما اّف حدكث 

إلى شخصية قابمة لالكتئاب كالقمػؽ، كقابمػة جسػميا إلػى السػمنو كالتكجػو نحػك ارتكػاب  كىذا يؤسس

الجرائـ، كىذا يقمؿ يؤدم إلى اتخاذ الطفؿ لمنحى آخى في التفكيػر كىػك التفكيػر العػدكاني المػؤدم 

 ,.Gilbert et al) إلى تطكر ذىني غيػر سػكم فػي نظرتػو لمحيػاة كالمجتمػع كىػك مػا تكصػؿ اليػو

2009). 

األطفاؿ الذيف تعرضكا لسكء  أفّ في  (Duff et al., 2005دراسة )كد الباحث ما تكصمت اليو يؤ 

المعاممة لدييـ ضعؼ خاص في االنتباه المتكاصؿ بالمقارنة مع األطفاؿ الذيف لـ يتعرضكا لسكء 

اطا قكيا و يرتبط ارتبالمعاممة. كما أشارت النتائج إلى أف االىتماـ المستمر كالتحكـ المثبط كجد انّ 

كقد كجد األطفاؿ الذيف تعرضكا لإليذاء صعكبة في االلتحاؽ بمؤثرات االختبار  ،بتكليد االستجابة

كتـ تشتيتيـ بسيكلة بسبب االضطرابات البيئية التي أدت إلى ضعؼ األداء ارتباطات ىامة مع 

 جكانب التكيؼ السمككي، كخاصة مشاكؿ االنتباه كالميارات االجتماعية.
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العالقة بيف الطمبػة ببعضػيـ الػبعض، كأيضػا العالقػة بػيف المػدرس كالطالػب ىػي  فّ أاحث كيرل الب

حث عػف االسػتقالؿ، عالقة قكية كمتينو، حيث أف المجتمع الفمسطيني ىك مف المجتمعات التي تب

المجتمػػع منتمػػيف إلػػى بعضػػيـ الػػبعض، فيكػػكف العنػػؼ المدرسػػي قميػػؿ الحػػدكث،  لػػذلؾ يكػػكف أفػػراد

ال يصؿ إلى مستكل أف يؤثر عمى التطكر الذىني عنػد الطالػب، إال فػي حػاالت كفي حاؿ حدكثو 

بسػػيطة يكػػكف فييػػا العنػػؼ مرتفعػػا، كيكػػكف ىػػذا عائػػدا لمبيئػػة التػػي نشػػأ فييػػا الطفػػؿ، كمػػا بػػيف ذلػػؾ 

، كمػػا كاتفقػػت العنػػؼ يتكلػػد مػػف البيئػػة التػػي يعػػيش فييػػا الطفػػؿ ( فػػي دراسػػتو بػػأفّ 2002مصػػطفى )

العنػػؼ يػػؤثر عمػػى التقػػدـ الػػذىني عنػػد الطفػػؿ،  فّ أ( التػػي بينػػت 2011عنػػزم )النتيجػػة مػػع دراسػػة ال

ػػلديػػو، كأ كيػػؤثر عمػػى مسػػتكل التحصػػيؿ الدراسػػي ( فػػي أف 2007ا اتفقػػت مػػع دراسػػة الطيػػار )يضن

كىػك نفػس النتيجػة التػي   ،كجكد العنؼ األسرم يمكػف اف يػؤثر عمػى التطػكر الػذىني عنػد الطالػب

سكاء النفسية  العديد مف األطفاؿ الذيف تعرضكا لسكء المعاممة بأفّ  (Kinard, 2005)تكصؿ اليا

 التطكر الذىني عندىـ بطيئنا. تكل كاف مسأك الجسدية، 

كيعػزك الباحػث ذلػػؾ إلػى أف القػدرات الذىنيػػة تتػأثر بشػػكؿ كبيػر بالممارسػات العنيفػػة التػي يتعػػرض 

دم إلػى اعاقػػة تطػكر القػػدرات ليػا الطفػػؿ فػي مرحمػػة مبكػرة مػػف حياتػو، تأخػػذ جػزءا مػػف تفكيػره، كتػػؤ 

العقمية كالعمميات الذىنية لديو بشكؿ سميـ، فيككف مستكل االستيعاب كالفيـ كاالدراؾ لديو محدكدا 

 لممنيج الدراسي. في المرحمة الدراسية االكلى، كىذا يؤثر عمى مستكل ادراكو 

ينية ككمػػا تبػػيف لنػػا مػػف لػػذلؾ يػػرتبط العنػػؼ بدرجػػة كبيػػرة بػػالتطكر الػػذىني كلكنػػو فػػي الحالػػة الفمسػػط

 نتائج الدراسة لـ يكف بدرجة كبيرة. 
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 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة  2.5

 النتائج المتعمقة بفرضية الدراسة الرئيسية  1.2.5

( بين العنف المبكر α≥0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )
 الضفة الغربية. والتطور الذىني لدى طمبة المدارس في

ىناؾ عالقة بيف العنؼ كالتطكر الذىني عند الطفؿ، حيث جاءت  فّ أظيرت نتائج الدراسة أ
 .و كمما زاد العنؼ كمما قؿ التطكر الذىني عند االطفاؿالنتائج لتبيف انّ 

التطكر الذىني عند االطفاؿ، حيث تبيف ك  عالقة ذات داللة احصائية بيف العنؼتبيف أنو تكجد 

الجسدم بنقطة مصاحب النخفاض نقاط  ككذلؾ ارتفاع مؤشر العنؼالنفسي  ادة العنؼزي أفّ 

 .نقطة 0.867ب   التطكر الذىني

النتيجة السابقة كما يرل الباحث أف العنؼ يؤثر بدرجة كبيرة عمى التطكر الذىني عند  دتؤك

ؽ مع ما ذىب ا، كىذا يتكافتأثير العنؼ الجسدم يككف عالين  الطفؿ في حاؿ حدكثو، كما أفّ 

في دراستيـ بأف العنؼ المسمط عمى األطفاؿ يعد مف  (Shonk & Cicchetti, 2001)اليو

اكثر العكامؿ التي تضعؼ الذاكرة كتؤثر عمى مستكل النمك الذىني عند الطفؿ، كيحتاج الطمبة 

ذلؾ  لـ يتعرضكا لمعنؼ، اضافة إلى ع األطفاؿ الذيف التعميـ الخاص بالمقارنة مالمعنفكف إلى 

يحصمكا عمى  ف  كثر عرضة ألأاألطفاؿ الذيف تعرضكا لإلساءة الجسدية كاإلىماؿ يككنكف  فّ فإ

أكثر عرضة لتكرار الصؼ، كالحصكؿ  ادرجات سيئة في اختبارات القراءة كالرياضيات، كيككنك 

عمى الدرجات الدنيا، كتككف لدييـ نسبة أكبر في مشاكؿ االنضباط مف األطفاؿ الذيف ال 

إشراؼ الكالديف الذم يتصؼ باالىماؿ في مرحمة الطفكلة  فّ أكف لسكء المعاممة كقد كجد يتعرض
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يترافؽ مع انخفاض جكىرم في تطكر الكضع الفرم كالمعرفي، كانخفاض معدؿ الذكاء باستمرار، 

 كضعؼ األداء األكاديمي خالؿ مرحمة البمكغ.

 ,Duff)، (Navalta et al., 2006)، (Duff et al., 2005) كركزت الدراسات السابقة

Schoenberg, Scott, & Adams, 2005)( ،Esteban and Esther, 2006)  عمى

ك أنظرية تأثير العنؼ بأشكالة المختمفة سكاء العنؼ الجسدم اك العنؼ المفظي اك الجنسي 

 العنؼ المكجو مف قبؿ االسرة لالطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة، كالمرحمة االساسية األكلى

إذ ينحرؼ التفكير  إتجاه ىؤالء االطفاؿ مستقبال نحك الجريمة، كاالنحراؼ، يمكف أف يسيـ في

فييا عمى استخداـ قدرات ال يككف التركيز منصبنا خرل أ لدييـ نحك البحث عف خيارات

   االستيعاب كالتحميؿ كالتذكر.

فسية ال تؤثر عمى التطكر اظيرت نتائج الدراسة فيما يتعمؽ بنكع االساءة إلى اف االساءة النك 

الذىني بنفس الدرجة التي تؤثر فييا االساءة الجسدية، حيث تبيف اف مستكل االساءة الجسدية 

 .اعمى لدل طمبة المدارس مف حيث التأثير عمى التطكر الذىني

يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أّف الطمبة الفمسطينيف تعرضكا لمكثير مف االساءات النفسية 

ككنيـ يعانكف مف االحتالؿ بشكؿ يكمي، يكاجيكف الصعكبات عمى الحكاجز، فال يعدكف  كالفظية

االساءة المفظية مف االساءات البالغة التي تؤثر عمى التطكر الذىني لدييـ، أك تشغميـ تفكيرىـ  

بحيث تؤثر عمى تحصيميـ الدراسي، في حيف اف العنؼ الجسدم مف خالؿ الضرب عمى 

مفة يشعر الطالب باالىانة، كىذا يؤدم إلى ضعؼ تقدير الذات مف قبؿ اعضاء الجسـ المخت

الطفؿ لنفسو، لذلؾ يؤدم العنؼ الجسدم إلى ضعؼ التطكر الذىني بدرجة اكبر مف العنؼ 

 النفسي.
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يمكف حدكث صدمة لدل الطفؿ بعد التعرض لمعنؼ الجسدم كىذا يؤثر بشكؿ كيرل الباحث أنو 

( في (Ehlers&Clark, 2000ما تكصؿ اليو د اكد ذلؾ مباشر عمى التطكر الذىني، كق

النمكذج المعرفي المؤثر الضطرابات ما بعد الصدمة، بشكؿ خاص عمى األخطاء في تفسير 

المحفزات البيئية، كصعكبات السيطرة الذاتية، كالضعؼ المتكامؿ في محتكل الذاكرة كعممياتيا 

عؼ فييا عرضا جكىريا الضطراب ما بعد حيث تمعب الكظائؼ تنفيذية تمعب دكرا كيعتبر الض

 .الصدمة

 النتائج المتعمقة بالفرضيات الفرعية  3.5

أثر العنف في  (α≤0.05ذات داللة إحصائية عمى مستوى ) فروقال توجد الفرضية االولى: 

 تبعا لمتغير الجنس. المبكر عمى التطور الذىني لدى طمبة المدارس في الضفة الغربية

كتعنيػػػؼ  العنػػػؼ عنػػػد الػػػذككر اقػػػؿ تػػػأثيرا منػػػو عنػػػد االنػػػاث، متعمقػػػة بػػػالجنس أفّ اظيػػػرت النتػػػائج ال

كبر مف اإلناث يتأثرف بدرجة أ الذككر ال يؤثر عمى التطكر الذىني بشكؿ اكبر مف االناث، إذ افّ 

 الذككر فيما يتعمؽ بالعنؼ.

الرجػػؿ مػػف نثػػى يختمػػؼ عػػف التكػػكيف الجسػػمي لأل فّ أكىػػذه النتيجػػة صػػحيحة كمػػا يػػرل الباحػػث إذ 

حيػػث القػػكة، كمػػف حيػػث القػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػع المكاقػػؼ ذات العنػػؼ الشػػديد، كمػػا اف قػػدرة المػػرأة 

النفسية عمى المكاجية تككف عادة اقؿ مف الرجؿ، كذلؾ ككنيا عاطفيػة كتميػؿ إلػى التفكيػر القمبػي 

يمكػف اف يػؤثر اكثر مف العقمي، فيككف تأثير الصدمة عمييا اعمى مف تأثيرىػا عمػى الرجػؿ، لػذلؾ 

العنػػؼ الجسػػدم كالنفسػػي عمػػى التطػػكر الػػذىني عنػػد االنػػاث اكثػػر منػػو عنػػد الػػذككر حػػاؿ تعرضػػف 

التي بينت اف الػذككر اكثػر قػدرة عمػى  Ciarrohi (2001)كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة  لمعنؼ.

 .التحكـ مف االناث
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أثر العنف في  (α≤0.05ذات داللة إحصائية عمى مستوى ) فروقال توجد الفرضية الثانية: 

 تبعا لمتغير تبعية المدرسة المبكر عمى التطور الذىني لدى طمبة المدارس في الضفة الغربية

نتائج الدراسة انو ال تكجد مظاىر لمعنؼ النفسي في مدارس ككالة الغكث كالحككمة، اظيرت 

ارس الفمسطينية كعادة ما يككف العنؼ النفسي متضما لمعنؼ المفظي، كقد يككف قميال في المد

كغير مؤثر عمى التطكر الذىني عند الطمبة ككف ما يتعرضكف لو مف عنؼ لفظي قد اعتادكا 

عمى سماعة بشكؿ يكمي، لذلؾ ال يعيركف لو أم انتباه، أما عمى صعيد العنؼ الجسدم، كقد 

دل يككف ممارسا بشكؿ اكبر في المدارس الفمسطينية، فقد اظيرت النتائج اف العنؼ الجسدم ل

 .طمبة المدارس الحككمية في فمسطيف اعمى منو لدل طمبة الككالة

يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى اف عدد الطمبة في الصفكؼ في المدارس الحككمية اكبر منو في 

الككالة، كلذلؾ يككف مستكل االحتكاؾ بيف الطمبة اعمى، كزيادة االعداد يؤدم إلى اكتظاظ 

ميمو يمكف اف يؤدم إلى عراؾ جسدم بينيـ، كما اف الصفكؼ الصفكؼ، كمجرد لمس الطالب لز 

في المدارس الحككمية اصغر منيا في مدارس الككالة، لذلؾ الساحات مقارنو مع االعداد الكبيرة 

مف الطمبة، كىذا يسيـ في ظيكر العنؼ الجسدم بيف الطمبة، كالذم يؤثر سمبا عمى التطكر 

 الذىني لدييـ.

االستفادة بأف الطمبة في مدارس الغكث يككف تحصيميـ الدراسي اعمى كمف ىذه النتيجة يمكف 

مف الطمبة في المدارس الحككمية تبعا لألسباب التي اكردىا الباحث سابقا كالتي تتعمؽ بالمساحة، 

 كاالكتظاظ، كعدـ حصكؿ الطالب عمى الفرصة الكبيرة لالجابة، اك المشاركة كالتفاعؿ الصفي.
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، التي بينت اف Fadime Kaya, Hulya Bilgin (2012)ع دراسة كاتفقت ىذه النتيجة م

  الشجار كالضرب ىي مف اىـ كسائؿ العنؼ الجسدم بيف طمبة المدارس. 

أثر العنف في  (α≤0.05ذات داللة إحصائية عمى مستوى )  فروقال توجد الفرضية الثالثة: 

 .تبعا لمتغير مكان السكن ةالمبكر عمى التطور الذىني لدى طمبة المدارس في الضفة الغربي

الطمبة الذيف يقطنكف في االماكف  فّ أبينت نتائج الدراسة فيما يتعمؽ بمتغير مكاف السكف 

 نكف في المخيمات.الحضرية كاالرياؼ اقؿ عرضو لمعنؼ مف الطمبة الذيف يقط

تظاظ سكاف المخيمات يعانكف ايضا مف قمة المساحة، كمف االك كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأفّ 

السكاني، كمف التقارب الكبير في المسافات بيف البيكت، كىذا يؤدم إلى عدـ قدرة االطفاؿ عمى 

المعب بالشكؿ الصحيح، كىذا يؤدم إلى ظيكر العنؼ الجسدم بينيـ لمجرد االحتكاؾ، في حيف 

نؼ، كبر، كمجاؿ لمعب كالبناء كىذا يقمؿ مف مستكل العأطمبة القرل كالمدف لدييـ مساحات  فّ أ

مستكل القدرة الذىنية لدل االطفاؿ في المخيمات قد تككف اقؿ مف  فّ أكمف ىذه النتيجة يتبيف 

 غيرىـ في المناطؽ االخرل بسبب االكتظاظ كضيؽ المكاف كالفقر.
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 ممخص النتائج  4.5

 ىميا: أتكصمت الدراسة نتائج 

ا يعني كجكد عنؼ مستكل العنؼ في المدارس الفمسطينية جاء بدرجة متكسطة، كىذ أفّ  .1

في المدارس الفمسطينية كلكف ليس بدرجة يمكف فييا التأثير عمى التطكر الذىني عند 

 االطفاؿ. 

أف ىناؾ عالقة عكسية بيف العنؼ بجميع أنكاعو كالتطكر الذىني عند الطالب، إذ كمما  .2

 زاد مستكل العنؼ المبكر عند الطالب كمما تأخرت قدراتو الذىنية.

قؿ في التطكر الذىني لدييـ، إذا ما تعرضكا أاف الذككر يتأثركف بدرجة ظيرت النتائج أ .3

 لمعنؼ مقارنو مع االناث المكاتي يتأثرف بدرجة اكبر مف الذككر بالعنؼ. 

عمى منو في مدارس أالعنؼ الجسدم كالنفسي في المدارس الحككمية  فّ النتائج أظيرت أ .4

 ككالة الغكث. 

الساكنيف في المخيمات اعمى منو لدل  دل الطمبةلأظيرت نتائج الدراسة أّف العنؼ  .5

 الطمبة الساكنيف في المدف كاالرياؼ. 

اكبر مف العنؼ العنؼ الجسدم يؤثر عمى الطمبة بدرجة  ظيرت نتائج الدراسة أيضا أفّ أ .6

النفسي، كىذا يعني اف العنؼ الجسدم يمكف أف يؤثر عمى التطكر الذىني لمطالب اكثر 

 مف العنؼ النفسي.

النتائج انو كمما كاف حجـ العنؼ الممارس ضد الطالب أعمى كمما كاف التطكر  بينت .7

 الذىني لديو أقؿ، أم أّف العالقة عكسية بيف العنؼ كالتطكر الذىني. 
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 التوصيات  5.5

 :يكصي بما يأتي يمكف لمباحث أف  

ة العمؿ عمى تكعية الطمبة بضركرة االبتعاد عف استخداـ العنؼ عند الخالؼ كاستبدال -

، حيث انيا تعمؿ عمى تطكير القدرات العقمية لدييـ، شباستخداـ ثقافة الحكار كالنقا

 كتسيـ في رفع مستكل الذكاء كالتحصيؿ الدراسي. 

االكتظاظ كقمة المساحة الصفية  القياـ بتقميؿ عدد الطمبة في المدارس الحككمية، ألفّ  -

ىذا يؤدم إلى تدني مستكل يؤدم إلى زيادة العنؼ مف قبؿ الطمبة ضد بعضيـ البعض ك 

 التطكر العقمي لدييـ، كبالتالي تدني تحصيميـ الدراسي.

يا تساعد تعزيز النشاطات الالمنيجية في المدارس كتحفيز الطمبة عمى التكجو نحكىا ألنّ  -

في بناء كتطكر القدرات العقمية لدل الطالب، كتقمؿ مف شحنات الطاقة السالبة لدل 

 ؤدم إلى الشجار كالعنؼ بينيـ.ت الطمبة كالتي يمكف أفّ 

تكعية كتثقيؼ االسر الفمسطينية مف خالؿ النشرات كالبرامج االعالمية باالبتعاد عف  -

بناءىـ مف الطمبة حتى ال يمارسكف العنؼ في المدرسة مع زمالئيـ، كيتجيكف تعنيؼ ا

 نحك االنحراؼ كالتسرب المدرسي.

يت كالمعمـ في المدرسة، ألف ىذا يساعد سرة في البعزيز ثقة الطالب بنفسو مف قبؿ األت -

الطالب عمى تطكير قدراتو العقمية كاحترامو لذاتو، كانو قادر عمى الدراسة كالتحصيؿ 

 كبناء المعرفة كاالستفادة منيا. 
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 (N) )تم استخدام الجزء المتعمق باالساءة لمطفل( بند( استبانو الدراسة 1ممحق)

(HBSC)


 

 وزارة التربٌة والتعلٌم

دولة فلسطٌن

 معهد القدس للبحوث الصحٌة والتؽذٌة

جامعة القدس



 رقم الصؾ رقم المدرسة فً العٌنة
ترتٌب الطالب فً دفتر 

 مربً الصؾ
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 عزيزي  الطالب:

ركة في دراسة وطنية عن السموك الصحي لطمبة فمسطين وىي جزء لقد تم اختيارك لممشا -
 من دراسة إقميمية.

باإلجابة عمى ىذه األسئمة فإنك تساعدنا عمى معرفة السموك الصحي والنمط الحياتي لدى  -
 الطمبة الفمسطينيين.

مشاركتك ال تتطمب وضع اسمك عمى االستمارة وستبقى المعمومات سرية وتستخدم من  -
 العممي فقط ولن تعرض عمى والديك أوأساتذتك. أجل البحث

ىذه االستبانة ليست امتحانا أو اختبارا لك, الرجاء وضع اإلشارة عمى الجواب األقرب  -
حساسك.   لرأيك وا 

 داخل مربع لالختيار المطموب او بكتابة ما يتطمبو السؤال.)×( يتم االجابة بوضع  -
 وشكرا لتعاونك

 



A . الطعامالتؽذٌة وعادات تناول 

 

1-A :كم مرة تتناول الفطور خالل األسبوع فً العادة )تعرٌؾ الفطور: أكثر من كوب من الحلٌب أو عصٌر الفواكه(؟ 

مربعواحدفقطمنخانةأٌامالعطلةاألسبوعٌةداخلxمربعواحدفقطمنخانةأٌاماألسبوع،وإشارةداخلxالرجاءوضعإشارة

1-1-A :األسبوع  فً رسًأٌام الدوام المد 

 الخمٌس( -)األحد

2-1-A : أٌام العطلة 

 )الجمعة و السبت(

1
الأتناولالفطورمطلقاًخاللاألسبوع 

1
الأتناولالفطورمطلقاخاللالعطلة 

2
ٌوم 

2
 

أتناولالفطورفًالعادةفًٌومواحدفقطخاللالعطلة)إما

أوالسبت( الجمعة

3
ٌومان 

3
لفطورفًالعادةفًكالالٌومٌن)الجمعةوالسبت(أتناولا 

4
ثالثةأٌام 

5
أربعةأٌام 
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6
خمسةأٌام 



2-A :)كم مرة تأكل أو تشرب كل من التالٌة ) ضع اشارة واحدة فقط فً كل صؾ 

ال آكل او 

اشرب 

 مطلقا

أقل من 

مرة 

 اسبوعٌا

مرة واحدة 

فً 

 االسبوع

اٌام  2-4

فً 

 االسبوع

ام اٌ 5-6

فً 

 االسبوع

مرة فً 

الٌوم، كل 

 ٌوم

كل ٌوم، 

اكثر من 

 مرة

 طازجح فىاكه. .
.


0


3


4


5


6


7



 خضار. 0
.


0


3


4


5


6


7



. حلٍة أو أحد مشرقاذه )لثه 3

 أب، شىكى..الخ(

.


0


3


4


5


6


7


 حلىٌاخ. 3
.


0


3


4


5


6


7



   سفه أب أو  كىال او. 4

 حمشروتاخ غازٌ

.


0


3


4


5


6


7


 عصٍر ذحرىي على سكر. 5

 –ماوجى  –مثل: كاتً 

 فرشً..

.


0


3


4


5


6


7


 Redمثل   مشروتاخ طاقح. 6

Bull – XL - Power 

Horse 

.


0


3


4


5


6


7


 

B .التحكم فً الوزن وشكل الجسم 

 

1-B : ( داخلها× بوضع اشارة  واحدةمن أجل تخفٌؾ الوزن؟ )أشر إلى خانة هل تتبع/تتبعٌن الٌوم حمٌة ؼذائٌة )رجٌم( أو شًء آخر 

ال،ولكننًٌجبأنأخففمنوزنً
2

ال،وزنًمقبول 
1

 

  نعم
4

زنًومنال،ألننًٌجبأنأزٌد 
3

 

 

2-B :)هل تظن أن جسمك .... ) أشر إلى خانة واحدة فقط 

قلٌالًإلىحدمانحٌف
2

منحٌفأكثرمناللزو 
1

 

قلٌالًإلىحدماسمٌن
4

تقرٌباًبالوضعالمناسب 
3
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سمٌنأكثرمناللزوم
5

 



3-Bكم وزنك ؟ : 

 



كٌلوغرام   
.

الأعرف

 



 

4-B :كم طولك ؟ 

 



سم   
.

الأعرف

 



 

5-B : تنظؾ اسنانك بالفرشاة؟كم مرة 

مرةفًالٌوم
2

اكثرمنمرةفًالٌوم 
1

 

أقلمنمرةفًاالسبوع
4

علىاألقلمرةفًاالسبوعولكنلٌسٌومٌا 
3

 

مطلقا
5

 



Cًالنشاط الجسمان . 

 كم َشبط  يُشط انقهت ويجعهك تتُفس ثسسعخ في قسى يٍ انىقت.هى  )انسيبضخ انجدَيخ( انُشبط جسًبَي 

 انًدزسخ. إنىيشيبً  انرهبةفي إطبز انسيبضخ، َشبط يدزسي، خالل انهعت يع األطدقبء، أو خالل يًبزسخ َشبط جسًبَي  ٍ انًًكٍي 

  هي انسكض، انًشي ثسسعخ، زكىة اندزاجخ، انسقض، انسجبحخ، كسح انسهخ وكسح انقدو.َشبط جسًبَي أيثهخ عهى 

 ثهب َشيطب يٍ َبحيخ ثدَيخ خالل كم انيىو. ثخظىص انسؤال انتبني احست كم األشيُخ انتي كُت 



C-1 : فً الٌوم؟ دقٌقة 60استمر إجماالً على األقل  )رٌاضة( ، فً كم ٌوم قمت بنشاط جسمانًأٌام األخٌرة 7خالل الـ 

 فقط( واحدة)أِشر إلى خانة 

 .ٌوم
0

 الأقومباينشاطجسمانًنهائٌاً 
.
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أٌام3
4

ٌومان 
3

 

أٌام5
6

 ٌامأ4 
5

 

أٌام7
8

أٌام6 
7

 

 

2-C :تمارس النشاط الجسمانً خالل وقت فراؼك لدرجة كبٌرة حتى ٌصل بك األمر إلى التعرق اوانقطاع  مرة خارج ساعات المدرسة: كم

 النفس؟

مراتفًاالسبوع4-6
0

كلٌوم 
.

 

مرةفًاالسبوع
4

مراتفًاالسبوع0-3 
3

 

راقلمنمرةواحدةفًالشه
6

مرةفًالشهر 
5

 

مطلقاالأمارسالنشاطالجسمانً
7

 

 

3-C : تمارس النشاط الجسمانً خالل وقت فراؼك لدرجة كبٌرة حتى ٌصل بك األمر إلى التعرق اوانقطاع النفس؟ ساعةخارج ساعات المدرسة: كم 

نصفساعةفًاالسبوع
0

الأمارسهأبدا 
.

 

ساعاتفًاالسبوع0-3
4

فًاالسبوعساعة 
3

 

ساعاتفًاالسبوعاواكثر7
6

ساعاتفًاالسبوع6-4مابٌن 
5

 

 

 

 

 

Dنشاط وقت الفراغ . 

 

1-D : ًتشاهد/ تشاهدٌن التلفزٌون عادة )بما فً ذلك الفٌدٌو و ال  الٌومكم ساعة فDVD وإجابة  لألٌام العادٌة( فً وقت فراؼك؟ )أِشر إجابة

 (ألٌام العطلة األسبوعٌة
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على مربع واحد فقط من خانة أٌام العطلة  xعلى مربع واحد فقط من خانة أٌام األسبوع، و إشارة  xالرجاء وضع إشارة 

 األسبوعٌة

2-1-D :1-1 فً أٌام العطلة األسبوعٌة-D : المدرسةفً أٌام 

الأشاهدالتلفازبتاتاً
1

الأشاهدالتلفازبتاتاً 
1

 

نصفساعةفًالٌوم
2

نصفساعةفًالٌوم 
2

 

ساعةفًالٌوم
3

ساعةفًالٌوم 
3

 

ساعتانفًالٌوم
4

 ساعتانفًالٌوم 
4

  

ساعاتفًالٌوم3
5

ساعاتفًالٌوم3 
5

 

ساعاتفًالٌوم4
6

ساعاتالٌوم4 
6

 

ساعاتفًالٌوم5
7

ساعاتفًالٌوم5 
7

 

ساعاتفًالٌوم6
8

ٌومساعاتفًال6 
8

 

ساعاتأوأكثرفًالٌوم7
9

ساعاتأوأكثرفًالٌوم7 
9

 

 

 

2-D :كم ساعة فً الٌوم تلعب العاب الكمبٌوتر او العاب عبى جاهز اللعب مثل ) بالي ستٌشٌن، اكس بوكس،،، الخ( فً وقت فراؼك؟ 



 على مربع واحد فقط من خانة أٌام العطلة األسبوعٌة xعلى مربع واحد فقط من خانة أٌام األسبوع، و إشارة  xالرجاء وضع إشارة 

2-2-D :2-1 فً أٌام العطلة األسبوعٌة-D : المدرسةفً أٌام 

نهائٌاًالالعب
1

نهائٌاًالالعب 
1

 

نصفساعةفًالٌوم
2

نصفساعةفًالٌوم 
2

 

ساعةفًالٌوم
3

ساعةفًالٌوم 
3

 

ساعتانفًالٌوم
4

 الٌومساعتانفً 
4

  

ساعاتفًالٌوم3
5

ساعاتفًالٌوم3 
5

 

ساعاتفًالٌوم4
6

ساعاتالٌوم4 
6
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ساعاتفًالٌوم5
7

ساعاتفًالٌوم5 
7

 

ساعاتفًالٌوم6
8

ساعاتفًالٌوم6 
8

 

ساعاتأوأكثرفًالٌوم7
9

ساعاتأوأكثرفًالٌوم7 
9

 

 

 

3-D :ٌوم تستخدم الكمبٌوتر للدردشة او تصفح االنترنت او ارسال الرسائل االلكترونٌة او انجاز الوظائؾ البٌتٌة.. الخ، فً كم ساعة فً ال

 وقت فراؼك؟

 مربع واحد فقط من خانة أٌام العطل داخل x، و إشارة المدرسةمربع واحد فقط من خانة أٌام  داخل xالرجاء وضع إشارة 

2-3-D :3-1 بوعٌةفً أٌام العطلة األس-D : المدرسةفً أٌام 

صفرساعة
1

صفرساعة 
1

 

نصفساعةفًالٌوم
2

نصفساعةفًالٌوم 
2

 

ساعةفًالٌوم
3

ساعةفًالٌوم 
3

 

ساعتانفًالٌوم
4

 ساعتانفًالٌوم 
4

 

ساعاتفًالٌوم3
5

ساعاتفًالٌوم3 
5

 

ساعاتفًالٌوم4
6

ساعاتالٌوم4 
6

 

اتفًالٌومساع5
7

ساعاتفًالٌوم5 
7

 

ساعاتفًالٌوم6
8

ساعاتفًالٌوم6 
8

 

ساعاتأوأكثرفًالٌوم7
9

ساعاتأوأكثرفًالٌوم7 
9

 

 

 

E .التدخٌن 

 

1-E :،أو نرجٌلة( هل حدث أن دخنت سجائر بالماضً أو أي نوع من أنواع التبػ األخرى؟ )على األقل سٌجارة واحدة، سٌجار أو ؼلٌون

نعم
2

 ال
 1
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2-E :فقط( واحدةسجائر أو منتجات التبػ؟ )أشر إلى خانة  حالٌاتدخن/تدخنٌن  كم مره

علىاألقلمرةفًاألسبوع،ولكنلٌسبشكلٌومً
0

كلٌوم 
.

 

أناالأدخن
4

أقلمنمرةفًاألسبوع 
3

 



3-E :؟نرجٌلة)أكثرمننفخة()سٌجارةأوكم كان عمرك عندما بدأت التدخٌن 

لم ادخن 

 مطلقا

عام أو  11

 أقل
 عام 15 عام 14 عام 13 عام 12

عام أو  16

 أكثر

.


0


3


4


5


6


7




4-E :ٌوم؟ 30)إذا كان هناك مناسبة( دخنت السجائر أو النرجٌلة فً آخر  تقرٌباً  فً كم مناسبة 

 مرة أو أكثر 40 مرة 39-20 مرة 19-10 مرة 9-6 مرة 5-3 مرة 2-1 مطلقالم ادخن 

.


0


3


4


5


6


7




F .اإلصابات و الجروح والعنؾ و التحرش 

 

ٌُجرحون فً أماكن مختلفة، مثل فً الشارع، فً البٌت، خالل نشاطات رٌاضٌة، أو من خالل شجار  ٌُصابون أو  كثٌر من الطالب 

. األسئلة التالٌة ابات ال تشمل أمراض مثل اإلنفلوانزا )الرشح(اإلصأو عراك مع آخرٌن. اإلصابات تشمل أٌضاً تسمم أو حروق. 

 شهرا األخٌرة. 12متعلقة باإلصابات التً حدثت فً الـ 



1-F : أشر إلىى خانىة  ؟ واحتجت إلى عالج طبً من قِبل طبٌب، ممرض/ة أو مسعؾ/ةشهرا األخٌرة، كم مرة أُصبت من قبل زمالئك  12فً الـ(

 واحدة فقط(

 ةمرةواحد
0

 شهرااألخٌرة0.لمأُصبفًالـ 
.

 

مرات3
4

 مرتٌن 
3

 

 مراتاواكثر4
5

 

 

2-F : فقط( واحدةشهرا األخٌرة، كم مرة شاركت فً شجار )عراك(؟ )أشر إلى خانة  12خالل الـ 

مرةواحدة
0

لمأشاركفًشجار)عراك( 
.
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مرات3
4

مرتٌن 
3

 

 مراتاواكثر4
5

 





Gالمضاٌقات أو التحرش . 

 

 :حدث عندمامضاٌقة أو التحرش ٌأمامك بعض األسئلة حول موضوع المضاٌقات، التحرش. ال

 ( ٌقوم أو ٌقول طالب آخر أو مجموعة من الطالب أمور ؼٌر مرٌحة أو مسٌئة اتجاه طالب آخر.1)

عمدا بشكل ٌسًء له/لها وٌشمل ذلك الدفع والضرب،  ( أو عندما ٌقوم طالب آخر أو مجموعة من الطالب باستفزاز طالب/ة2)

 ( أو عندما ٌقومون بنبذ طالب معٌن. 3)

 : ال تعتبر مضاٌقة أو تحرشولكن  

 (عندما ٌتجادل أو ٌتخاصم طالبان لهما قوة متساوٌة. 1)

للعب.( كذلك ال ٌعتبر األمر مضاٌقة أو تحرش عندما ٌقام بمثل هذه األعمال بشكل ودي أو من خالل ا2)

 

1-G :كم مرة تعرضت للتحرش فً المدرسة خالل آخر شهرٌن؟ 

حدثمرةواحدةأومرتٌنفقط
0

لمأتعرضمطلقا 
.

 

حوالًمرةواحدةأسبوعٌاً
4

مرتٌنأوثالثمرات 
3

 

عدةمراتفًاألسبوع
5

 

 

2-G :كم مرة شاركت فً التحرش فً طالب آخر فً المدرسة خالل آخر شهرٌن؟ 

ثمرةواحدةأومرتٌنفقطحد
0

لمأشاركمطلقاً 
.

 

حوالًمرةواحدةأسبوعٌاً
4

مرتٌنأوثالثمرات 
3

 

عدةمراتفًاألسبوع
5
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Hالمدرسة . 

 

1-H :من وجهة نظرك، ماذا ٌعتقد مدرسك بخصوص أدائك المدرسً مقارنة بزمالئك؟ 

جٌدجداً
0

ممتاز 
.

 

متوسط
4

جٌد 
3

 

 منالمتوسطأقل 
5

 

2-H :كٌؾ تشعر بخصوص المدرسة فً الوقت الحالً؟ 

أحبهاقلٌالً
0

أحبهاكثٌراً 
.

 

الأحبهاعلىاإلطالق
4

الأحبهاكثٌراً 
3

 

 

3-H : .هذه بعض الجمل حول الطلبة الذٌن ٌدرسون فً صفك. رجاء أظهر كم توافق أو تعارض كل من هذه الجمل 

واحد فقط من كل صؾ.الرجاء اختٌار مربع 


أوافق 

 بشدة
 أوافق

 ال أوافق 

وال 

 أعارض

 أعارض
أعارض 

 بشدة

الطلبةفًصفًٌستمتعونبقضاءالوقتمعا1.
.


0


3


4


5



معظمالطلبةفًصفًلطفاءومتعاونون01
.


0


3


4


5



)ٌحبوننً( الطلبةاآلخرونٌقبلوننًكماأنا31
.


0


3


4


5



 

4-H :كم تشعر بالضؽط نتٌجة للواجبات البٌتٌة لدٌك؟ 

قلٌالً
0

مطلقاً 
.

 

كثٌراً
4

نوعاًما 
3

 



5-H :.هنا جملتان حول أساتذتك، الرجاء أظهر موافقتك أو معارضتك لكل من الجملتٌن

أعارض  أعارضلٌس لً  أوافقأوافق 
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 بشدة رأي بشدة

علمٍه / المعىدما أحراج إلى مساعدج إضافٍح مه . 1

 أحصل علٍها المعلماخ

.


0


3


4


5


 .ٌهرمىن تً المعلمىن. 2
.


0


3


4


5



 

Iالعائلة . 

 

1-I : كل العائالت مختلفة )على سبٌل المثال، ال ٌعٌش الجمٌع مع كال الوالدٌن، فً بعض األحٌان الناس ٌعٌشون مع

 ئلتٌن( و نحن نرٌد أن نعرؾ الوضع المتعلق بعائلتك.أحد الوالدٌن فقط أو ٌكون لدٌهم منزلٌن أو ٌعٌشون مع عا

عند األشخاص الذٌن ٌعٌشون × رجاء أجب عن السؤال األول للمنزل الذي تعٌش فٌه معظم أو كل وقتك و ضع إشارة 

هناك.

 

1-1-I :ً1-2 البالؽون الذٌن ٌعٌشون مع-I :ًاألطفال الذٌن ٌعٌشون مع 

1
خواتاليٌنٌعٌشونمعك)متضمنارجاءحددعدداألخوةواأل األم 

األخوةأواألخواتغٌراألشقاءواألخوةأواألخواتبالتبنً(1

إيالمٌكنلدٌكأخوةأوأخوات.رجاءأكتبعددهمأوالرقم

ٌعٌشونمعك1

(1رجاء ال تعد نفسك)



:كمعدداألخوة



كمعدداألخوات:



2
 األب 

3
 زوجةاألب 

4
 زوجاألم 

5
 جد/ةمنجهةاألم 

6
 جد/ةمنجهةاألب 

7
 أعٌشفًبٌتلألٌتامأوبٌتلرعاٌةاألطفال 

8
منهو/هً)(شخصآخر1 

 

2-I :هل لدٌك منزل آخر أو عائلة أخرى، مثل عندما ٌكون والداك منفصلٌن أو مطلقٌن؟ 

1
2نعم 

(K-3)لىالسؤالالتالًايهبا–ال 

2-I-1 :كم من الوقت تبقى هناك؟ 

1
 وصف الىقد 
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2
 تاورظام، لكه أقل مه وصف الىقد 

3
 فً تعض األحٍان 

4
 وادر جدا   

2-I-2 :.رجاء اختر األشخاص الذٌن ٌعٌشون هناك 

2-J-2 1-: 2 )الكبار( البالؽون-J-2 2- :األطفال 

1
واألخواتاليٌنٌعٌشونمعك)متضمنارجاءحددعدداألخوة األم 

األخوةأواألخواتغٌراألشقاءواألخوةأواألخواتبالتبنً(1

إيالمٌكنلدٌكأخوةأوأخوات.رجاءأكتبعددهمأوالرقم

ٌعٌشونمعك1

(1رجاء ال تعد نفسك)



:كمعدداألخوة



كمعدداألخوات:



2
 األب 

3
 ألبزوجةا 

4
 زوجاألم 

5
 جد/ةمنجهةاألم 

6
 جد/ةمنجهةاألب 

7
 أعٌشفًبٌتلألٌتامأوبٌتلرعاٌةاألطفال 

8
)(شخصآخر1وضحمنفضلك 

 

:3-I كم تجده سهال أن تتحدث مع األشخاص التالٌٌن عن األمور التً تزعجك؟ 

ل صؾ.رجاء اختر إجابة واحدة فقط من ك

 


 صعب جداً  صعب سهل سهل جداً 

 لٌس لدي أو

 ال أرى هذا الشخص 

األب1.
.


0


3


4


5



زوجةاألب01
.


0


3


4


5



األم31
.


0


3


4


5



زوجاألم41
.


0


3


4


5



األخاألكبر51
.


0


3


4


5
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 صعب جداً  صعب سهل سهل جداً 

 لٌس لدي أو

 ال أرى هذا الشخص 

األختالكبرى61
.


0


3


4


5



أفضلصدٌق71
.


0


3


4


5



أصدقاءمننفسالجنس81
.


0


3


4


5



أصدقاءمنالجنساآلخر91
.


0


3


4


5



المعلم/المعلمة1..
.


0


3


4


5



مرشدالمدرسة1..
.


0


3


4


5



1شخصآخر)منهو(:0.

)(

.


0


3


4


5




:4-I فقط من  واحدةتقوم/ٌن أنت وعائلتك بفعل هذه األشٌاء عادة؟ )أشر إلى خانة كم مره ء تقوم بها عائالت معٌنة معا. فٌما ٌلً قائمة أشٌا

 كل سطر(.

 

 وال أي مرة
أقل من مرة فً 

 األسبوع

تقرٌباً مرة فً 

 األسبوع
  كل ٌوم فً معظم األٌام

5


4


3


0


.
 نشاهدالتلفزٌونأوالفٌدٌومعا1.

5


4


3


0


.
 نلعبمعاداخلالبٌت01

5


4


3


0


.
 نتناولالوجباتمعا31

5


4


3


0


.
 نتمشىمعا41

5


4


3


0


.
 نزورمعاأصدقاءأوأقارب51

5


4


3


0


.
 نمارسالرٌاضةمعا61

5


4


3


0


.
 نجلسمعاونتحدثعنأمورمختلفة71





Jاألصدقاء . 
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1-J : اشرالىخٌارواحدفًكلعامود(اصدقائك المقربٌن الذكور واالناث حالٌا؟كم عدد(

1-1-J :1-2 الذكور-J :االناث 

1
الٌوجدلًاصدقاءمقربٌن 

1
الٌوجدلًاصدقاءمقربٌن 

2
واحد 

2
واحدة 

3
اثنان 

3
اثنتان 

4
ثالثةاواكثر 

4
ثالثاواكثر 







4-J : ارسال رسالة مكتوبة من خالل الخلوي او اتصال عبر االنترنت ؟ اوكم مرة عادة تتحدث/ تتحدثٌن مع اصدقائك عبر الهاتؾ
 

ٌومفًاالسبوع0او.
2

الأفعلنهائٌا 
1

 

ٌومفًاالسبوع6او5
4

ٌومفًاالسبوع4او3 
3

 

كلٌوم
5

 



Kالصحة الجسدٌة . 

 

1-K : فً كل سطر( واحدةشعرت: )أشر إلى خانة  كم مرهفً األشهر الستة األخٌرة

2-J :فقط( واحدةوع تقضً وقت مع اصدقائك بعد المدرسة مباشرة؟ )أِشر إلى خانة عادة كم ٌوم فً االسب 

أٌام 3 أٌام 4 أٌام 5 1ٌوم   ٌومان   ال ٌوجد 

5


4


3


0


.


.


3-J :كم عدد اللٌالً التً تقضٌها مع أصدقائك فً الخارج أسبوعٌاً؟ 

لٌالً 5 لٌالً 6 لٌالً 7 لٌالً 4  لٌالً 3  لٌلة 1 لٌلتان  وجدال ٌ   

7


6


5


4


3


0


.


.
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تقرٌبا                             وال أي مرة

مرة فً 

 الشهر

تقرٌباً مرة 

 فً األسبوع

أكثر من مرة 

واحدة فً 

 األسبوع

  تقرٌباً كل ٌوم

5


4


3


0


.
 آالمالرأس1.

5


4


3


0


.
 آالمالبطن01

5


4


3


0


.
 آالمالظهر31

5


4


3


0


.
 حالةنفسٌةسٌئة)منهارنفسٌاًأوكئٌب(41

5


4


3


0


.
 مزاجسًء51

5


4


3


0


.
 عصبٌة61

5


4


3


0


.
 صعوباتفًالنوم71

5


4


3


0


.
 دوران)دوخة(81





2-K :فقط( واحدةالتك الصحٌة؟ )أشر إلى خانة كٌؾ تصؾ/تصفٌن ح

جٌدة
2

ممتازة 
1

 

)سٌئة(غٌرجٌدة
4

مقبولة 
3

 



3-K :" هً أسوأ حٌاة ممكنة لك. بشكل عام أٌن 0" هً أفضل حٌاة ممكنة لك، و القاعدة "10هذه صورة لسلم. قمة السلم "

 تضع نفسك على هذا السلم فً هذه اللحظة؟

مقابل للرقم الذي ٌصؾ وضعك بشكل أفضل.ضع إشارة فً المربع ال

1
 ..تشعربانكسعٌدجداً أفضلحٌاةممكنة/

2
 9

3
 8

4
 7

5
 6
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6
 5

7
 4

8
 3

9
 0

10
 .

11
 .سجداًٌ/تشعربانكتعأسوأحٌاةممكنة

Lاالكتئاب . 



1-Lالماضً من فضلك ضع عالمة صح فً  األسبوعفً خالل  /ي به : امامك مجموعة من األسئلة تتعلق بما تشعر

 الخانة الصحٌحة

   

 ال بعض األحٌان دائما البند

مازلتأنظرلألشٌاءفًحٌاتًكماتعودتعلٌها11
.


.


0



أنامجٌدا211ً
.


.


0



أشعربأننًسوفأبك311ً
0


.


.



أحبأنأخرجفًالشارعللعب411
.


.


0



أرغبفًالهروببعٌدا511ً
0


.


.



تصٌبنًآالمفًالمعدة611
0


.


.



أتمتعبطاقةكبٌرة711
.


.


0



استمتعباألكل811
.


.


0



أستطٌعالقٌامبخدمةنفس911ً
.


.


0
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 ال بعض األحٌان دائما البند

أشعربأنالحٌاةالتساويشٌئا1111ً
0


.


.



1أفعلاألشٌاءبشكلجٌد111
.


.


0



استمتعبعملاألشٌاءكماكنتفًالسابق1211
.


.


0



أحبالتحدثمعأهلًومعاآلخرٌن1311
.


.


0



أحلمأحالممزعجة1411
0


.


.



أشعربالوحدةالشدٌدة1511
0


.


.



منالسهولةأنأبتهج161
.


.


0



أشعربالتعاسهلدرجةالتطاق171
0


.


.



أشعربالملل1811
0


.


.



 

M .الخبرات الصادمة 



1-M : أمامك مجموعة من البنود التً توضح أنواع الخبرات الصادمة )األحداث المؤلمة( التً قد ٌتعرض لها أي

فترة األثنً قد تشمل بعض  ما تعرضت له خالل  الكوارث والتًالظروؾ الصعبة مثل الحروب, االحتالل,  إنسان فً

 :. نرجو أن تضع عالمة صح فً الخانة الموجودة أمام السؤالر شهرا الماضٌةعش

   

 ال نعم الحدث أو الخبرة الصادمة

 سماعكالستشهادصدٌقلك 11
.


0



 سماعكالستشهادأبأوأخأوأختأوقرٌبلك 21
.


0



 مشاهدةاستشهادصدٌقلكأمامك 31
.


0



 رٌبلكأمامكمشاهدةاستشهادأبأوأخأوأختأوق 41
.


0
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 ال نعم الحدث أو الخبرة الصادمة

 مشاهدةإصابةصدٌقلكأمامكبالرصاص 51
.


0



 مشاهدةإصابةأبأوأخأوأختأوقرٌبلكأمامكبالرصاص 61
.


0



 مشاهدةبٌتكموهوٌهدم،وٌدمرمنالقصفأوالجرافات 71
.


0



 مشاهدةبٌتجٌرانكموهوٌهدم،وٌدمرمنالقصفأوالجرافات 81
.


0



 أب/أخ/أخت/أم/قرٌبلكوهوٌعتقلأمامكمشاهدة 91
.


0



 مشاهدةصدٌقوهوٌعتقلأمامك 111
.


0



 مشاهدةصورالجرحىواألشالءوالشهداءفًالتلفزٌون 111
.


0



 مشاهدةعملٌاتاالغتٌاالتمنقبلالجٌش 121
.


0



 استنشاقالغازالمسٌلللدموع 131
.


0



 لرصاصتعرضكلإلصابةبشظٌةقنبلةأوصاروخأوا 141
.


0



 تعرضكللضربواإلهانةمنقبلالجٌشعنداالجتٌاح 151
.


0



 تعرضكلالحتجازوللحرمانمنالماءواألكلوالكهرباء 161
.


0



 تعرضكللتخوٌفبإطالقالنارعلٌك 171
.


0



 تعرضإغراضكالشخصٌةللتدمٌروالتكسٌروالنهب 181
.


0



 تعرضكللتهدٌدشخصٌاًبالقتل 191
.


0



 ضكللتهدٌدبقتلأحدأفراداألسرةتعر 211
.


0



 تعرضكللخطرالشدٌدباستخدامككدرعبشريللقبضعلىجارلكم 211
.


0



 مشاهدةقواتالجٌشوهًتداهمبٌتكلٌال 221
.


0



 مشاهدةقواتالجٌشوهًتداهمبٌتكنهارا 231
.


0
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 ال نعم الحدث أو الخبرة الصادمة

 تعرضكلتركالمنزلمععائلتكوأقاربك 241
.


0



 الجٌشأثناءاالجتٌاحتعرضكلالعتقالمن 251
.


0



 التعرضلساعاتطوٌلةمناالنتظارفًالحواجز 261
.


0



التعرضشخصٌاًلإلهانةوالضربمنالمستوطنٌن 271
.


0



 

 

Nسوء المعاملة . 



1-Nما صحة هذه الجمل ؟ ، : عندما كنت فً عمر أصؽر 

 ال (اختر اجابة واحدة لكل سؤ ،) الرجاء االجابة على جمٌع االسئلة 

   

 خاطئ صحٌح صحٌح جدا العبارات

1كنتتعلمانهناكشخصٌعتنًبكوٌحمٌك1.
.


0


3



1كاناحدمنافرادالعائلةٌصفكبصفاتمثل"كسول"او"بشع"01
.


0


3



1الٌستطٌعونرعاٌةاالسرةاالبواالمكان31
.


0


3



عدكعلىالشعوربانكمهماولدٌككانهناكاحدمنافرادالعائلةٌسا41

1امتٌازاتخاصة

.


0


3


1كنتتلبسمالبسمتسخة51
.


0


3



1كنتتشعرانكمحبوب61
.


0


3



1الٌردونك)مابهماٌاك(اباكوامكتعتقدان71
.


0


3



1ببعضٌساعدونوٌهتمونافرادعائلتك81
.


0


3



1اومهٌنسًءنلككالمافرادعائلتكٌقولو91
.


0


3



1اهانتكباستمرارتمٌتعتقدانه1..
.


0


3
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 خاطئ صحٌح صحٌح جدا العبارات

1أيحاولشخصماممارسةاعمالتعتقدانهتماالعتداءعلٌكجنسٌا1..

مشٌنةووقحةمعك1

.


0


3


1اياكنتمرٌضكانهنالكشخصٌأخيكللطبٌب01.
.


0


3



1ملكالمساعدةوتقدتشجعككانتعائلتك31.
.


0


3





2-N : ما هً صحة ان الوالدٌن او  ،فً مراحل طفولتك ،ذي االطفالؤفً العائلة ٌ شخص كبٌراحٌانا الوالدٌن او اي

 فً العائلة : شخص كبٌر

 خاطئ صحٌح صحٌح جدا الموقؾ

1شتمكاواحبطكأوهددك1.
.


0


3



1لمٌفعلولكن،هددكبالضرباوالقاءشٌئعلٌك01
.


0


3



1شٌئعلٌكرمىدفعكاو،صفعك،انهقامحقٌقابضربك31
.


0


3



1ضربكبشدةلدرجةانهتركعالمةاوجرح41
.


0


3



1عنفاجسدٌالجعلكتعتقدانكسوفتتعرضبطرٌقةمعكتعاملوا51
.


0


3



 

Oاالنتحار . 

 

1-O : كرت جدٌا باالنتحار ؟هل ف،الماضٌة 12خالل االشهر ال 

نعم 0 ال . 

 

  اذا كبَت االجبثخ "ال" اَتقم انى فقسحP.عدو انًسبواح االجتًبعيخ . 

2-O : كٌفٌة االنتحار ؟ل بالتفكٌر والتحضٌرهل قمت  ،الماضٌة  12خالل االشهر ال

 ال
2

نعم 
.

 

 

3-O : النتحار ؟حاولت ان تقوم با جدٌاكم مرة  ،الماضٌة 12خالل االشهر ال 

 مرةواحدة
0

  والمرة
.
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 مرات5-4من
4

  مرات3-0من
3



 مرات6اكثرمن
5



 

4-O : تسمم او جرعة زائدة تحتاج الى عالج من طبٌب  ،هل نتج عن اي محاولة جرح ،الماضٌة  12اذا حاولت االنتحار خالل االشهر ال، 

 مسعؾ او ممرض ؟

 نعم
0

. شهرالماضٌة0.رخاللاللماقمبمحاولةاالنتحا 
 

 ال
3



 



Pعدم المساواة االجتماعٌة . 

 

1-P :2 االب-P :االم

1-1-P :2-1 عمل؟ )أبوك( هل لوالدك-P: عمل؟ ألمك هل 

.
. نعم 

 نعم 

0
0ال

ال

3
3الاعلم 

الاعلم 

4
4أبًالاعلماوالارى

أمًالاعلماوالارى

5
5أبًمتوف1ً

أمًمتوفاة1

  

2-1-P :اكتب أٌن ٌعملكانولدكٌعملايا:

امثلة:مستشفى،بنك،مطعم،مدرسة111111الخ







2-2-P :اكتب اٌن تعملاياكانتامكتعمل:

امثلة:مستشفى،بنك،مطعم،مدرسة111111الخ





 
:(ماذا ٌعمل)الرجاءكتابةطبٌعةالعملبدقة

ب،عامل1111الخأمثلة:سائق،مدرس،طبٌ





:(ماذا تعمل)الرجاءكتابةطبٌعةالعملبدقة

أمثلة:معلمة،ممرضة،111الخ
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3-1-P :2-3 ال ٌملك والدك عمل ؟ الماذ ،اذا ال-P :لماذا ال تملك والدتك عمل ؟ ،اذا ال 

.
 مرٌضاومتقاعداوطالب 

.
 مرٌضةاومتقاعدةاوطالبة 

0
 ٌبحثعنعمل

0
 حثعنعملتب

3
 ٌعتنًبغٌرهومشغولبالمنزل 

3
 تعتنًبغٌرهاومشغولةبالمنزل 

4
 الاعلم

4
 الاعلم

3-P:ما هو تحصٌل والدٌك العلمً ؟ 

1-3-P3-2 : األب-Pاألم : 

.
 /الٌحملتوجٌهًلمٌنهًالثانوٌة 

.
 /تحملتوجٌهًلمتنهًالثانوٌة 

0
 ولمٌكملالتوجٌهًانهى

0
 ولمتكملالتوجٌهًانهت

3
 

اكملالدراسةبعدالثانوٌةولكنلٌس

 جامعة

3
 

اكملتالدراسةبعدالثانوٌةولكنلٌس

 جامعة

4
 درسفًالجامعةاومازالفًالجامعة

4
 درستفًالجامعةاومازالتفًالجامعة

5
الأعلم

5
الأعلم

 

4-P:ؽٌر او شاحنة ؟باص ص ،هل تملك عائلتك سٌارة 

 اثنتٌناواكثر،نعم
0

  واحدة،نعم
.

 

 ال
3



 

4-P:الٌناممعكاحدفٌها1هلتملكغرفةنومخاصةبك، 

 ال
0

  نعم
.
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5-P: فقط( واحدةألكثر من ٌوم واحد مع عائلتك؟ )أشر إلى خانة  لالستراحةشهراً األخٌرة، كم مرة سافرت فً رحلة  12خالل أل 

واحدةمرة
0

 والأيمرة 
.

 

أكثرمنمرتٌن
4

  مرتٌن
3



 

6-P: فقط( واحدة)أشر إلى خانة  ؟الحواسٌب )الكمبٌوتر( الموجودة فً بٌتك عددما 

حاسوبواحد
0

 الٌوجدعندناحاسوب 
.

 

أكثرمناثنان
4

  اثنان
3



 

7-P: فقط( واحدةخانة )أشر إلى  ؟الحواسٌب )الكمبٌوتر( الموجودة فً بٌتك حالةما 

 جٍد وسثٍا  
0

 جٍد جدا   
.

 

 لٌسبحالةجٌدة
4

  مرىسطح
3



معطلة/التعمل
5



 

8-P: .فهل تذهب الى المدرسة او الى النوم وانت جائع؟هنالك صؽار ٌذهبون للمدرسة أو للنوم وهم جائعون 

غالباً
0

 دائماً 
.

 

 أبداً
4

  أحٌاناً
3



 

9-P: المال؟  الحصول على( من أجل اشتؽلتهل قمت بأي عمل ) ،الماضٌةشهرا  12خالل ال 

 ال
0

 نعم
.

 

  

  اذا

 كبَت االجبثه" ال" تكىٌ قد اَتهيت يٍ االجبثه عٍ االسئهه.

10-O: شؽلك ) ٌمكنك اختٌار أكثر من إجابة(: –ما هو سبب عملك 

0 رةسللمساعدةفًسداددٌوناال
 . لمساعدةاسرتً
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4 لشخصًوشراءماارٌدلنفسًلمصروفًا
 3 نتٌجةاالجراءاتاالسرائٌلٌةوسوءالوضعاالقتصادي



6 لٌسلديشًءاخراعملهبعدالمدرسةاالالعمل
 5 لملىءفراغالعطلةالمدرسٌة

 

8 وفاةاالباوتخلًاالبعنمسئولٌاته
 7 تعلمصنعة



:اخرحدد 9


 نشكركم على تعاونكم واهتمامكم
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 : جدول االنحدار (2ممحق)

 

Table 2: The effect of maltreatment on cognitive abilities, OLS Estimate   

Dep. Var. Cognitive test  (1) (2) (3) (4) (5) 

            

Family Lack of Support (18 points)  -0.536*** -0.449*** -0.476*** -0.474*** -0.487*** 

 (0.081) (0.081) (0.085) (0.083) (0.075) 

Neglect Family (4 points)  -2.727*** -2.500*** -2.350*** -2.366*** -2.307*** 

 (0.316) (0.310) (0.325) (0.320) (0.331) 

Abuse Family (2 [points)  -3.197*** -2.932*** -2.778*** -2.807*** -2.539*** 

 (0.722) (0.654) (0.707) (0.705) (0.650) 

Physical maltreatment index  (10 points) 0.148 0.149 0.119 0.126 0.199 

 (0.155) (0.154) (0.167) (0.164) (0.145) 

      

Observations 4,630 4,539 3,832 3,832 3,832 

R-squared 0.179 0.230 0.263 0.272 0.375 

individual- Level Controls  YES YES YES YES YES 

Family-Level Controls  NO YES YES YES YES 

Locality Level Controls  NO NO YES YES YES 

School Authority  NO NO NO YES NO 

School FE NO YES NO NO YES 

Notes: Robust standard errors clustered at the school  level are reported in parentheses. Individual-level controls 

include  sex(female 1) , age, refugee status. Family level controls include  father and mother education. School-

Level control contains  school type (UNRWA or Governmental).  Locality-level  controls contain poverty rate, 

the proportion of locality under area C, the presence of the separation wall, population in 2013. 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.    
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Table (3) :The effect of maltreatment on cognitive abilities, OlS Estimates  

Dep. Var. Cognitive test  (1) (2) (3) (4) 

          

Family Lack of Support (18 points)  -0.809***    

 (0.064)    

Neglect Family (4 points)   -3.492***   

  (0.311)   

Abuse Family (2 points)    -4.702***  

   (0.553)  

Physical maltreatment index  (10 points)    -0.683*** 

    (0.127) 

     

Observations 4,146 4,045 3,923 4,018 

R-squared 0.370 0.372 0.350 0.348 

individual- Level Controls  YES YES YES YES 

Family-Level Controls  YES YES YES YES 

Locality Level Controls  YES YES YES YES 

School FE YES YES YES YES 

Notes: Robust standard errors clustered at the school  level are reported in parentheses. Individual-level controls 

include  sex, age, refugee status. Family level controls include  father and mother education. School-Level 

control contains  school type (UNRWA or Governmental).  Locality-level  controls contain poverty rate, the 

proportion of locality under area C, the presence of the separation wall, population in 2013. 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.    
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 اختبار القدرات الذىنية ( 3ممحق )

 



الجزء األول

في هذا الدفتر توجد أقسام مختلفة من االمتحان.

قبل كل قسم، سوف يقوم الممتحن بشرح المطلوب وعليكم االنتباه جيدا. إذا كان لديكم سؤال، 
 قبل البدء باإلجابة.بإمكانكم طرحه 

ال تبدأوا قسما من االمتحان قبل أن يطلب  عندما يقول لكم  الممتحن "ابدأوا"، تبدأون باإلجابة.
 الممتحن منكم ذلك.

ال يجوز أن تعودوا إلى  عندما يقول لكم  الممتحن "توقفوا" تنهون الكتابة وتضعون أقالم الرصاص.
 قسم سابق من االمتحان.

ال حسب التعليمات، أكملوا كل ما تستطيعون اإلجابة عليه في الوقت المسموح أجيبوا على كل سؤ
 لكم. 

لكم  على تعاونكم   شكرا  

104



تصنيف الكلمات القسم األول: تعليمات

هذه  تشترك، بخط غامقكتبت   ثالث أو أربع كلمات رئيسية  فيها أسئلةا القسم من االمتحان في هذ
في السطر األسفل لهذه الكلمات يوجد عدة كلمات إضافية، إحدى هذه الكلمات  ن.برابط معي الكلمات

 تنتمي لمجموعة الكلمات في السطر األعلى. 
.رمز هذه الكلمةأوجدوا الكلمة التي تنتمي للمجموعة وضعوا دائرة حول 

 مثال:*
قط، فأر، دب

د( جوعان جـ( ركض ب( أسد أ( وردة

التي م حيوانات، إقرأوا الكلمات في السطر الثاني، كلمة أسد هي الكلمة الوحيدة ه "قط، فأر، دب"
.2الرقم حول  دائرةضعوا ، 2هذه الكلمة هو الحيوانات. رقم  تنتمي إلى

مثال آخر:**
 خالد، رامي، سامر، عطا

د( علي جـ( سهى ب( ولد فاديةأ( 

د. نبحث بين الكلمات في السطر األسفل عن اسم ا أسماء أوالهي جميع "خالد، رامي، سامر، عطا"
.4ضعوا دائرة حول الرقم  ولد. علي هو اسم الولد. 

 إذا كان لديكم أي سؤال، اسألوا اآلن.
وابدأوا باإلجابة. التالية لصفحةانتقلوا ل

105



 قميص، معطف، جوارب 1

هـ( شعر د( طاقية جـ( ملّبسة ب( خيط أ( رجل

 ة، برقوقةخوخ، موزة، إجاص 2

هـ( شجرة د( دكان جـ( تفاحة ب( وجبة أ( نبتة

 ورد، قرنفل، فل، زنبق 3

هـ( جميل د( تفتح جـ( ينمو ب( يقطف أ( ياسمين

 ماء، حليب، شاي، نسكافيه 4

هـ( قهوة د( كأس جـ( وجبة ب( جوعان أ( رطب

 كرسي، سرير، مكتب، طاولة 5

هـ( شباك أرض د( جـ( خزانة ب( يأكل أ( قراءة

 فانوس، شمعة، شمعدان 6

هـ( لمعان د( تفتح جـ( غاز ب( مصباح أ( مدفأة

 بطة، دجاجة، أوزة 7

هـ( عندليب د( ديك جـ( نسر ب( ببغاء أ( صقر

 فاصولياء، ذرة، بطاطا 8

لحمهـ(  جوعاند(  عجةجـ(  حليبب(  بازيالءأ( 

 قارورة، كأس، قنينة 9

هـ( مرآة د( ماسورة جـ( سكين فنجانب(  أ( شوكة
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 كبير، ضخم، هائل 11

هـ( عجوز د( شخص جـ( عظيم ب( صغير أ( رائع

 بقرة، حصان، خاروف، حمار 11

هـ( قرد د( قط جـ( ذئب ب( غنمة أ( كلب

 منطاد، طيارة، براشوت 12

هـ( قذيفة د( طيار جـ( طائرة ورقية ب( شمسية أ( هيلوكابتر

 ريق، شارع، ممرط 13

هـ( رحلة د( سيارة جـ( ركض ب( معبر أ( رصيف

 صوبة، موقد،  تبريد مركزي 14

هـ( مكّيف د( حديد جـ( حالة الطقس ب( صيف أ( نار

 تشويش، خطأ، خلل 15

هـ( ندم د( غلطة جـ( دعوى ب( عقوبة أ( تحسن

 حرف، كلمة، جملة 16

هـ( حديث ةد( فقر جـ( قصة ب( نقطة أ( كتاب

 مهر، جدي، نعجة، عجل 17

هـ( خاروف د( صغير جـ( غابة ب( غزال أ( قرية

التالية لصفحةتنتقلوا لنهاية الصفحة، توقفوا وال 
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تصنيف األشكال :الثانيالقسم    تعليمات

ي تشكل "مجموعة األشكال" ، ف يوجد ثالثة أشكال ذات صفة مشتركة في جهة اليمين في كل سؤال 
هناك أشكال أخرى مرقمة، شكل واحد فقط من األشكال المرقمة ينتمي إلى يسار "مجموعة األشكال" 

على اليمين، أوجدوا الشكل الذي ينتمي إلى المجموعة، وضعوا دائرة حول الرقم األشكال" مجموعة "
الخاص به.

مثال*

تركة هي اللون األسود، ندقق النظر في مجموعة األشكال التي على اليمين، صفتها المش واأمعن
لونه أسود ولذلك فهو ينتمي إلى المجموعة  1النظر في األشكال التي على اليسار،  فقط الشكل رقم 

 على اليمين.
.1ضعوا دائرة حول الرقم 

مثال آخر** 

 أمعنوا النظر في مجموعة األشكال التي على اليمين، صفتها المشتركة هي أنها تتشكل من قسمين
يتشكل من   2، ندقق النظر في األشكال التي على اليسار،  فقط الشكل رقم وغير ملونين متطابقين

ضعوا دائرة حول   ، ولذلك فهو ينتمي إلى المجموعة على اليمين.وغير ملونين قسمين متطابقين
 .2الرقم 

 إذا كان لديكم أي سؤال، اسألوا اآلن.

بة.وابدأوا باإلجا التالية لصفحةانتقلوا ل
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مقارنة كالمية :الثالثالقسم  تعليمات

هناك بالمقابل ا رابط معين، و ممكونة من كلمتين بينهعالقة  من كل سؤال السطر األول يصف
بين أول  يشكل العالقةالرابط الذي  بداية، عليكم أن تقرروا ما هو ا كلمة.تنقصه عالقة مشابهة

يجب ان ة. انتبهوا الناقص المقابلة العالقةاختيار كلمة من السطر الثاني لتتمة  عليكم ، ثمكلمتين
 .األولىمشابهة للعالقة  ةالناقصالعالقة  كلمة بحيث تصبح واختار ت

أوجدوا الكلمة الناقصة، وضعوا دائرة حول الرقم الخاص بها.
مثال:* 

 ؟ ---------كفوف    قدم،  ---------ب جوار

شتاءهـ(  صوفد(  يدجـ(  معطفب(  رأسأ( 

كلمة يد، فالجوارب هي غطاء لألرجل، كما أن الكفوف هي غطاء نختار في  السطر الثاني 
 .3ضعوا دائرة حول الرقم جـ(لأليادي.  فاإلجابة الصحيحة هي يد ورقمها 

مثال آخر:** 

 ؟ ---------حزن    ، ضحك ---------فرحة 

متأسفهـ(  قصةد(  مريضجـ(  فرحب(  بكاءأ( 

الضحك هو الصوت الذي يعبر عن الفرحة، ما هو الصوت الذي يعبر عن الحزن؟ اإلجابة هي 
 .1ضعوا دائرة حول الرقم د(البكاء، ورقم اإلجابة هو 

  إذا كان لديكم أي سؤال، اسألوا اآلن.

ابدأوا باإلجابة.انتقلوا للصفحة التالية و
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مقارنة كالمية

 ؟ ---------ليمون    حلو، ---------سكر  1

شايهـ(  يعصرد(  فاكهةجـ(  حامضب(  أصفرأ( 

 ؟ ---------ماء   أكل،  ---------طعام  2

ثلجهـ(  هواءد(  شربجـ(  رطبب(  يغسلأ( 

 ؟ ---------ميزان   وقت، ---------ساعة  3

طولهـ(  ضغطد(  ساخنجـ(  وزنب(  دقائقأ( 

؟---------يسأل    يمسك  ---------يرمي  4

سؤالهـ(  دائرةد(  ينظمجـ(  يفتشب(  يجيبأ( 

 ؟ ---------نهار   قمر، ---------شمس  5

ظهرهـ(  صباحد(  ليلجـ(  أسبوعب(  ضوءأ( 

 ؟ ---------قف   أخضر،  ---------أحمر  6

يرىهـ(  سيارةد(  امشجـ(  ضوء( ب عالمةأ( 

 ؟ ---------يعطي   يستمع،  ---------يحكي  7

يصرفهـ(  يأخذد(  يشتريجـ(  يلتقطب(  هديةأ( 

 ؟ ---------ثعبان   تقرص، ---------نحلة  8

يلدغهـ(  سمد(  طويلجـ(  يزحفب(  حشيشأ( 
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 ؟ ---------صغير   قديم،  ---------جديد  8

متعبهـ(  ولدد(  طازججـ(  كبيرب(  أخضرأ( 

 ؟ ---------كل شيء   ال أحد، ---------الجميع  9

ال شيءهـ(  قليلد(  كل أحدجـ(  أكثرب(  األغلبيةأ( 

 ؟ ---------عائلة   تلميذ،  ---------صف  11

والدهـ(  قائدد(  مدرسةجـ(  لعبةب(  ابنأ( 

 ؟ ---------إشاعة   يزرع، ---------بذر  11

يذيعهـ(  يحضرد(  يقررجـ(  يختارب(  يوزعأ( 

 ؟ ---------مسيحي   شيخ، ---------مسلم  12

كنيسةهـ(  صالةد(  التوراةجـ(  قاضيب(  قسأ( 

؟ ---------صوت    ظل، ---------شيء  13

راديوهـ(  صدىد(  أذنجـ(  نغمةب(  موسيقىأ( 

؟ ---------أين    اآلن، ---------متى  14

في حينههـ(  مكاند(  هناكجـ(  هناب(  ماذاأ( 

 ؟ ---------كراج   صورة، ---------ألبوم  15

دكانهـ(  مليءد(  موقفجـ(  بيتب(  سيارةأ( 
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 ؟ ---------يقبض   يشتري، ---------يدفع  16

يبيعهـ(  مجاناد(  هديةجـ(  يرميب(  يستقبلأ( 

 ؟ ---------عازف   فريق،  ---------العب   17

تسجيلهـ(  جمهورد(  فرقةجـ(  موسيقىب(  راديوأ( 

 ؟---------ملحن   رواية، ---------كاتب  18

صورةهـ(  لحند(  فنجـ(  كاميراب(  ممثلأ( 

نهاية الصفحة، توقفوا وال تنتقلوا للصفحة التالية
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مقارنة شكلية :لرابعاالقسم  تعليمات

حيث يوجد بينهما رابط معين، بين كل شكلين على اليمين السطر األول من كل سؤال عالقة في 
بداية، عليكم أن تقرروا ما هو الرابط الذي  شكال. هانقصاك عالقة مشابهة على اليسار لكن يوهن

)من األشكال  من جهة اليساراختيار شكال  عليكم ، ثمبين األشكال التي على اليمين يشكل العالقة
للعالقة  شكاليجب ان نختار  هالناقصة. انتبهوا إلى أنالمقابلة لتتمة العالقة  ( الثاني بعد السهم
 به العالقة األولى.نجعلها تش بحيث الناقصة

.هأوجدوا الشكل الناقص، وضعوا دائرة حول الرقم الخاص ب
مثال:*

ليمنى للورقة. هذه مربعات متشابهة ولكن واحد أصغر من الثاني، زوج المربعات بالجهة اإلى انظروا 
الكبيرة التي ينقصها  الدائرة العالقة الثانية . نالحظ فيآخر ينقصه نصفه الثاني زوجاوبالمقابل هناك 

 صغير نبحث عن دائرة صغيرة لتصبح ---------آخر. وفق العالقة بين المربعين: كبير  شكل
 الكبيرة. الثاني للدائرة الشكل

.رقم الدائرة الذي يمثل 2الرقم  ضعوا دائرة حول
مثال آخر:**

، وهكذا فإن نصف الدائرة الصغيرة الكبير  الصغير يشير إلى المثلث األسوداألبيض المثلث 
 ؟ ---------األبيض يشير إلى 

.5قم ضعوا دائرة حول الر  .5هو  ااإلجابة هي طبعا نصف الدائرة الكبير األسود ورقمه
 إذا كان لديكم سؤاال اسألوا اآلن.

انتقلوا للصفحة التالية وابدأوا باإلجابة.
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إكمال المجموعات :الخامسالقسم  تعليمات

رتبة وفق قاعدة معينة. قسم من االمتحان، يظهر مربع كبير يحتوي على أشكال متعددة مال هذافي 
تحت إطار هذا المربع تظهر أشكال  . اواحد شكالينقص في الجهة اليمين من األسفل كل مربع 

عليكم أن تكتشفوا القاعدة التي  ، واحد من هذه األشكال فقط هو الشكل الناقص في المربع.مرقمة
 من بين األشكاليكمل المربع  الشكل الذي بموجبها رتبت هذه األشكال في المربع الكبير، ثم إيجاد 

 .المقترحة أسفل المربع الكبير

في الجهة اليسار  :نالحظ السطر األعلى نحاول إيجاد القاعدة التي بموجبها رتبت األشكال بالمربع. 
من  :نالحظ السطر الثاني وبعده مربع أبيض كبير.، يليه مربع متوسط يوجد مربع أبيض صغير

 د مربع مقّلم صغير، يليه مربع مقّلم متوسط، وبعده مربع مقّلم كبير.اليسار يوج
يوجد مربع مزخرف صغير، يليه مربع مزخرف متوسط  :اآلن نالحظ السطر األسفل من اليسار

بين  يب السطرين األوليين يجب أن نبحثوفقا للقاعدة التي تم بموجبها ترت وبعدها مكان فارغ.
مربع مزخرف كبير. نبحث بين األشكال ونجد الشكل  عنالمربع الكبير األشكال المرسومة تحت إطار 

 .8ضعوا دائرة حول الرقم  .8رقم 
إذا لديكم سؤال، اسألوا اآلن.

انتقلوا للصفحة التالية وابدأوا باإلجابة.
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معاني الكلمات :السادسالقسم  تعليمات

واحد  معنى، معانيوبة بأحرف غامقة، وبجانبها ثالثة كلمة في بداية السطر مكت يوجدفي كل سؤال 
حاطة رقمه فقط هو  . بدائرة الصحيح، عليكم إيجاده وا 

مثال:*

درب

طريقجـ(  جبلب(  عالمةأ( 

.3ضعوا دائرة حول الرقم جـ(ة هو ، ورقم اإلجابطريق هو دربلكلمة  الصحيح معنىال

مثال آخر:**

يتابع

يترك جـ( يكملب(  يتوقفأ( 

.2ضعوا دائرة حول الرقم  ب(هو يكمل، ورقم اإلجابة هو  الصحيح لكلمة يتابع المعنى

 إذا كان لديكم سؤال، اسألوا اآلن.

انتقلوا للصفحة التالية وابدأوا باإلجابة.
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 سرو: 1

وردةجـ(  شجرةب(  غابةأ( 

 يستعجل: 2

يحاولجـ(  يسرعب(  يقفزأ( 

 وفي:ت 3

ماتجـ(  تأسفب(  تركأ( 

 :يختبر 4

يصححجـ(  يقرأب(  يفحصأ( 

 طفل: 5

أملسجـ(  بسيطب(  صغيرأ( 

 نابغة: 6

عبقريجـ(  متيقظب(  ناجحأ( 

 إعاقة: 7
إيقافجـ(  نسيانب(  عقبةأ( 

 همس: 8

هدأجـ(  قالب(  وشوشأ( 

 يمنع: 9

يضعجـ(  يوقفب(  يعاقبأ( 
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 يشعل: 10

يقسمجـ(  يضيئب(  يتسمعأ( 

 منطفىء: 11

ضئيلجـ(  متيقظب(  يائسأ( 

 يتأمل: 12

يفكرجـ(  ينظرب(  يرىأ( 

 يشّيد: 13

يبنيجـ(  يرفعب(  يبرزأ( 

 ينهزم: 14

ينغلبجـ(  ينكسرب(  يتحطمأ( 

 نقيصة: 15

أملجـ(  زيادةب(  ضعفأ( 

 لألبد: 16

للمستقبلجـ(  لألكثريةب(  دائماأ( 

 زكام: 17

رطوبةجـ(  مرضب(  بردأ( 

 ينتقي: 18

يفّضلجـ(  يختارب(  يبحثأ( 
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 يستفسر: 19

يعترضجـ(  يستوضحب(  يتدخلأ( 

 يمنح: 20

يحسنجـ(  يعطيب(  يتصدقأ( 

 ضجيج: 21

لغطجـ(  فوضىب(  ازعاجأ( 

 موضوع: 22

قياسجـ(  درسب(  مجالأ( 

 :يخفق 23

يؤسسجـ(  يتقدمب(  يفشلأ( 

 :تزوير 24

تزييفجـ(  إبادةب(  تغييرأ( 

 :الشروع 25

فترةجـ(  البدءب(  إيقاظأ( 

 :رأفة 26

كاءذجـ(  رحمةب(  وسطأ( 

126



 :يّطّعم 27

يعالججـ(  يقّويب(  يغزّ أ( 

 :أزلي 28

متذمرجـ(  خالدب(  زائلأ( 

 :توهم 29

حلمجـ(  انخدعب(  كذبأ( 

 :حاد 30

نشيطجـ(  قاطعب(  قاسأ( 

نهاية الصفحة، توقفوا وال تنتقلوا للصفحة التالية
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 فلسطيندولة 
وزارة التربية والتعليم

امتحان القدرات الذهنية
الثانيالجزء  

2
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الجزء الثاني

 في هذا الدفتر توجد أقسام مختلفة من االمتحان.
كل قسم، سوف يقوم الممتحن بشرح المطلوب وعليكم االنتباه جيدا. إذا كان لديكم سؤال،  قبل

 بإمكانكم طرحه قبل البدء باإلجابة.
ال تبدأوا قسما من االمتحان قبل أن يطلب  عندما يقول لكم  الممتحن "ابدأوا"، تبدأون باإلجابة.

 الممتحن منكم ذلك.
ال يجوز أن تعودوا إلى  تنهون الكتابة وتضعون أقالم الرصاص.عندما يقول لكم  الممتحن "توقفوا" 

 قسم سابق من االمتحان.
أجيبوا على كل سؤال حسب التعليمات، أكملوا كل ما تستطيعون اإلجابة عليه في الوقت المسموح 

لكم.

كرا لكم  على تعاونكم  
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سلسلة األرقام :السابعالقسم  تعليمات

في الجهة اليمين من كل بند أرقام مرتبة وفق قاعدة معينة. في نهاية كل سطر فراغ لرقم  سجلت
ناقص. عليكم اكتشاف هذا الرقم الناقص والذي يكمل السطر وفق القاعدة المعينة. أحد األرقام 

الدائرة حول المسجلة في جهة اليسار هو الرقم المناسب. أوجدوا هذا الرقم وضعوا دائرة حوله )
(.إلجابة الصحيحةا
*مثال: 

*51515597___14186 

 2-51، 51=  2-51األرقام مرتبة وفق قاعدة معينة، كل رقم ينقص عن الذي قبله برقمين، 
وهو الرقم الذي يكمل السطر. لذلك يجب وضع دائرة حول اإلجابة  1= 2-7، وهكذا فإن 55=

(.1الصحيحة )
 **مثال آخر: 

**5418952___5251565551 
وهكذا... لذلك فإن  5ثم إضافة الرقم  1في هذا السؤال، األرقام مرتبة بحيث يتم إضافة الرقم  

 .51جـ(لذلك عليكم  وضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 5الرقم الناقص هو 
ورقة خارجية.إذا كنتم تريدون استخدام ورقة من أجل العمليات الحسابية، بإمكانكم استخدام 

 إذا كان لديكم استفسار، إسألوا اآلن.
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التالية لصفحةتنتقلوا لنهاية الصفحة، توقفوا وال 

11 11 9 8 7 ___ 7 6 5 4 3 1)  

 12 15 11 13 11 ___ 9 7 5 3 1 2)  

21 21 19 22 18 ___ 15 12 9 6 3 3)  

37 41 39 43 38 ___ 35 31 27 23 19 4)  

5 6 7 8 9 __ 11 12 14 16 5)  

5 15 11 25 21 ___ 25 31 35 41 45 6)  

44 42 38 37 36 ___ 31 23 16 9 2 7)  

17 16 14 15 13 ___ 12 11 9 8 6 5 8)  

1 4 3 2 1 ___ 5 8 11 14 17 9)  

76 81 56 78 76 ___ 65 54 43 32 21 11)  

5 4 3 7 6 ___ 8 9 11 14 15 17 21 11)  

44 51 32 28 53 ___ 25 22 11 8 4 1 12)  
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سلسلة األشكال :الثامنالقسم  تعليمات

كل سؤال في جهة اليمين سلسلة لثالثة أشكال مرتبة وفق قاعدة معينة،  في نهاية السلسلة شكل  في
ناقص. أوال عليكم أن تجدوا القاعدة التي تم بموجبها ترتيب السلسلة، وبعد ذلك عليكم اختيار الشكل 

 لمعينة.المالئم من األشكال الخمسة الواردة في جهة الشمال لتكملة السلسلة وفق القاعدة ا

عند اختيار الشكل المناسب، ضعوا دائرة حول رقمه. 

*مثال:

السلسلة مكونة من مستطيالت مرتبة بشكل يزداد بالطول، كل المستطيالت ذات عرض واحد. 

فقط يناسب إلكمال سلسلة األشكال  5النظر إلى األشكال في جهة اليسار نجد أن الشكل رقم  عند
 وفق القاعدة المعينة. فهو مستطيل أسود أطول من المستطيل الثالث في السلسلة وبنفس العرض.

.5ضعوا دائرة حول الرقم 

**مثال آخر:

وفق الترتيب في السلسلة نجد أن الخط يتحرك  هذه السلسلة مكونة من دوائر في كل دائرة خط،
حسب اتجاه عقارب الساعة قاطعا مساحة ثابتة. نالحظ األشكال في جهة اليسار، نبحث عن دائرة 

فيها خط يدور مع عقارب الساعة بنفس اتجاه الخطوط في السؤال وبنفس المساحة الثابتة. الدائرة رقم 
  مناسبة تماما وهي التي تكمل السلسلة. 1

 ضعوا دائرة حول الرقم جـ(إذا كان لديكم استفسارا، اسألوا اآلن.

وابدأوا باإلجابة. التالية لصفحةانتقلوا ل
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التالية لصفحةتنتقلوا لنهاية الصفحة، توقفوا وال 
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الكلمة الشاذة :التاسعالقسم  تعليمات

في الصفحة القادمة توجد سطور، في كل منها خمس كلمات. أربعة من هذه الكلمات تشترك في 
صفة ما. لكن إحدى هذه الكلمات ال تنتمي إلى مجموعة الكلمات األربعة. هذه الكلمة التي ال تنتمي 

 هي "الكلمة الشاذة". عليكم اكتشاف هذه الكلمة الشاذة في كل سطر، ووضع دائرة حول رقمها.

*مثال:

 بنطلون ه( محرمة د( بلوزة جـ( معطف ب(  قميص د(
قميص ومعطف وبلوزة وبنطلون هي أشياء نلبسها وجميعها تنتمي إلى مجموعة واحدة، أما كلمة 

،  نضع 4محرمة فهي ال تنتمي إلى مجموعة المالبس، لذلك فهي الكلمة الشاذة. رقم هذه الكلمة هو 
 .4دائرة حول الرقم 

**مثال آخر:

يستمع ه( يرن د( يثرثر جـ( يحكي ب(  يغني د(

كل األفعال التالية: يغني، يحكي، يرن، يثرثر لها صوت، أما كلمة يستمع فليس لها صوت، لذلك 
 .1فهي الكلمة الشاذة. ضعوا دائرة حول الرقم 

 إذا كان لديكم استفسار إسألوا اآلن.

وابدأوا باإلجابة. التالية لصفحةانتقلوا ل
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قط هـ( بقرةد(  كلبجـ(  ةحمامب(  خاروف أ( (1

يقفز هـ( مشييد(  يجلسجـ(  يركضب(  يذهبأ(  (2

باب هـ( د( أريكة مقعدجـ(  كنبةب(  كرسيأ(  (3

إجاص هـ( خوخد(  مشمشجـ(  برتقالب(  بذرةأ(  (4

سيارة هـ( شاحنةد(  جـ( بسكليتة نارية دراجةب(  باصأ(  (5

موظف استعالمات هـ( د( مزارع حمضيات جـ( مربي دواجن ب( راعي أغنام أبقار ( راعيأ (6

يلون هـ( ينحتد(  يرسمجـ(  يسجلب(  يكتبأ(  (7

فراشة هـ( سنونود(  نسرجـ(  حمامةب(  ببغاءأ(  (8

عجل هـ( د( كماشة مفكجـ(  مطرقةب(  أ( برغي (9

إشارة مثلث  هـ( طريقد(  درججـ(  شارعب(  رصيفأ(  (11

فرحة هـ( نجاحد(  حسدجـ(  فخرب(  أسفأ(  (11

شباك هـ( بوابةد( علبة سجائرجـ(  كرسيب(  أ( مكتبة (12

يحطم هـ( يرميد(  يزرعجـ(  ينشرب(  يوزعأ(  (13

التالية لصفحةتنتقلوا لنهاية الصفحة، توقفوا وال 

135



الشكل الشاذ :العاشرالقسم  تعليمات

الصفحات القادمة مجموعات أشكال، في كل مجموعة خمسة أشكال، من بين هذه األشكال  في
الخمسة أربعة أشكال لها صفة مميزة، وأحد هذه األشكال ليس له هذه الصفة، وهو بالتالي ال ينتمي 
إلى مجموعة األشكال. أوجدوا في كل مجموعة الشكل الشاذ الذي ال ينتمي إلى المجموعة، وضعوا 

 ة حول رقمه.دائر 

*مثال:

هو مستطيل عمودي، لذلك فهو الشكل  4هي مستطيالت أفقية، فقط الشكل رقم  5،2،1،1األشكال 
.4الشاذ، ضعوا دائرة حول الرقم 

**مثال آخر:

هو دائرة سوداء، لذلك فهو الشكل الشاذ.  2عبارة عن دوائر بيضاء. الشكل رقم  2،1،4،1األشكال 
 .5دائرة حول الرقم ضعوا 

 إذا كان لديكم سؤال، فاسألوا اآلن. 

وابدأوا باإلجابة. التالية لصفحةانتقلوا ل

136



137



التالية لصفحةتنتقلوا لنهاية الصفحة، توقفوا وال   

138



مسائل حسابية :الحادي عشرالقسم  تعليمات

في هذا القسم من االمتحان أسئلة حساب، تحت كل سؤال سجلت خمس إجابات، إجابة واحدة فقط 
 هي الصحيحة، عليكم إيجاد اإلجابة الصحيحة ووضع دائرة حول رقمها .

 *مثال:

؟8ملبسات. كم ملّبسة أعطت األم ألوالدها الـ  9أعطت أم لكل ولد من أوالدها 

98( ه 85( د 72( جـ 14( ب 61( أ

ملّبسة، لذلك ضعوا دائرة حول الرقم جـ(  72الجواب الصحيح هو 

*مثال آخر:

 هو: 51يكون الناتج  2وأضيف إليه العدد  4العدد الذي إذا جمع مع 

 1( د 4جـ(  56( ب 8( أ
لذلك نضع دائرة حول رقم اإلجابة الصحيحة. 4الحظوا  أن العدد الصحيح لإلجابة هو 

 أجل الحساب.  استعملوا ورقة فارغة من

 إذا كان لديكم استفسار، اسألوا اآلن.

وابدأوا باإلجابة. التالية لصفحةانتقلوا ل
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 شيكل كم يأخذ الباقي ؟ 11شيكل، دفع مسافر  3تذكرة سفر ثمنها  1

5 هـ( 8 د( 3 جـ( 7ب(  6أ( 

 الفتاة؟ شيكل، كم شيكل دفعت 25شيكل، وكتابا بـ  21اشترت فتاة قلما بـ  2

5 هـ( 65 د( 45 جـ( 21ب(  25أ( 

أرغفة، كم رغيفا  6رغيفا، وأكلت عائلتها  12أرغفة من الخبز، واشترت   3عند سيدة  3

 بقي لدى المرأة؟

21 هـ( 11 د( 3 جـ( 9ب(  15أ( 

بيضات في األسبوع، كم بيضة يبيض كل  5دجاجات، تبيض كل دجاجة  7مزارع  لدى 4

 الدجاج في األسبوع؟
37 هـ( 12 د( 31 جـ( 35ب(  42أ( 

 شيكل؟ 6شيكل إذا كان سعر كل طابع  31كم عدد الطوابع التي يمكن شرائها بـ  5

5 هـ( 4 د( 3 جـ( 7ب(  6أ( 

شيكل لتشكل ورقة نقدية؟ 15التالية، أي قيمة يمكن إضافة إليها من خالل قائمة األجوبة  6

 55 هـ( 81 د( 35 جـ( 11ب(  18أ( 

 أسابيع؟ 7شيكل، كم شيكل وفر خالل  25وفر شخص كل أسبوع  7

175 هـ( 151 د( 155 جـ( 245ب(  135أ( 

 أي األرقام التالية هو ثمانين ألف وسبعون؟ 8

8171 هـ( 8871 د( 8711 جـ( 81711ب(  81171أ( 
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 ما هو جزء المستطيل الملون باألسود؟ 9

خمسان هـ( ثلث د( ثالثة أسباع جـ( سبعينب(  ثالثة أخماسأ( 

الثامنة  8114دقيقة، ووصل عمله الساعة  22ذهاب شخص من بيته إلى العمل  استغرق 11

 وأربع عشرة دقيقة، متى غادر هذا الشخص للعمل؟

7554 هـ( 8536 د( 7556 جـ( 7548ب(  7552أ( 

 كم في الساعة؟ 41كم، إذا كانت سرعتها  361خالل كم ساعة تقطع شاحنة مسافة  11

321 هـ( 91 د( 14411 جـ( 411ب(  9أ( 

كتابا وهذا ضعف الكتب التي  21كتب، أعطاه أخوه عدة كتب. عند يعقوب  7عند أحمد  12

 أصبحت عند أحمد اآلن. كم كتابا أخذ أحمد من أخيه؟
13 هـ( 14 د( 3 جـ( 2ب(  11أ( 

 بأي رقم نضرب ) ثلث( حتى تصبح  )سدس(؟ 13

نصف هـ( ثلثان د( ثالثة جـ( اثنانب(  ثلثأ( 

التالية لصفحةتنتقلوا لنهاية الصفحة، توقفوا وال 
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إكمال الجمل :الثاني عشرالقسم  تعليمات

في هذا القسم من االمتحان توجد جمل كل منها ناقصة كلمة أو كلمتين. وهناك فراغا مكان الكلمات 
 الناقصة. 

كل جملة يوجد كلمات لالختيار منها، عليكم أن تختاروا الكلمة األكثر مالئمة، إذا كان الفراغ  تحت
 لكلمتين، عليكم اختيار الكلمتين األكثر مالءمة، ووضع دائرة حول رقم اإلجابة الصحيحة.

*مثال:

 *في بالدنا تنزل _______ عادة في الشتاء.

األودية ه( عاراألس د( األمطار جـ( الغيوم ب( الناس د(

.1، ضعوا دائرة حول الرقم 1الكلمة األكثر مالءمة هي األمطار، ورقمها هو 

**مثال آخر:

 **الناس يمشون _______ على الرصيف.

الصغار ه( متعبين د( طيبين جـ( حذرين ب( منفردين د(

.2، ضعوا دائرة حول الرقم 2الكلمة المناسبة هي حذرين ورقمها هو 

 لديكم استفسارا، اسألوا اآلن.إذا كان 

وابدأوا باإلجابة. التالية لصفحةانتقلوا ل
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بعد يوم االثنين، يأتي يوم __________. 1

السبت هـ( الجمعة د( الثالثاء جـ( األربعاءب(  الخميسأ( 

سال من جرح الرجل _________. 2

مادة هـ( حبر د( دم جـ( ضمادب(  لعابأ( 

إذا كنت ال تريد أن تساعد، على األقل ال ________. 3

تغضب هـ( تمر د( تنتظر جـ( تشجعب(  تزعجأ( 

عادة عملي حتى الظهر، لكن أحيانا __________ العمل حتى المساء. 4

يمل هـ( يتطور د( يختصر جـ( يمتدب(  يتحسنأ( 

 رأس الجبل من خالل وسائل متعددة.بـ _________ إلى نجح المتنزهون  5

الطيران هـ( النظر د( الصعود جـ( القفزب(  التزلجأ( 

بالرغم من أن المعطف ليس سميكا، إال أنني أشعر بـ _________. 6

الجفاف هـ( البرد د( الضوضاء جـ( الرياحب(  الدفءأ( 

 أنه خسر في القتال أمس. يعتقد بأنه مقاتل ________  مع 7

سيء هـ( خاسر د( متميز جـ( طويلب(  قديمأ( 

 لذلك سوف________  عن العمل.تعبة وجائعة، مأنا  8

أجتهد هـ( آخذ د( تركأ جـ( أنهيب(  أتوقفأ( 

حاول الطالب الكتابة بشكل مرتب، ولكن عمله بدا ________. 9

عميقا هـ( قصيرا د( سطحيا جـ( مهمالب(  جميالأ( 
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بعكس صديقاتها المزعجات، سوسن هي فتاة _______. 11

هادئة هـ( ذكية د( جيدة جـ( طيبةب(  ثرثارةأ( 

 خفضت مدة األسر للسجين بفضل _______ الجيد. 11

سلوكه هـ( ندمه د( توجهه جـ( دفاعهب(  أملهأ( 

 تقليص الميزانية.العديد من العمال، أقيلوا _______  12

أجل هـ( بواسطة د( بدل جـ( مع أنب(  عقبأ( 

 انتهت العاصفة في ساعات الظهر، والشمس ________ ثانية. 13

اختفت هـ( خّبأت د( عادت جـ( أشرقتب(  وصلتأ( 

 طلبت الشرطة ________ من الناس خالل بحثها عن طفل ضائع. 14

الجمهور هـ( اشتراك د( المعرفة جـ( الزيارةب(  المؤازرةأ( 

 .وراءناالمرحلة األصعب _______  15

بداية هـ( انتهت د( مر جـ( أصبحتب(  ليس بعدأ( 

بسبب االزعاج في الغرفة _______ الطالب _______ في عمله. 16

بالتقدم  –نجح جـ(  التركيز–استصعبب(  االهتمام–حاولأ( 

نهاية الصفحة
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