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  شكر و عرفان
  

بعد الحمد هللا الذي أعانني على انجاز هذه الدراسة أتقدم بالشكر واالمتنـان الخـالص لزوجـي             
كما وأتقدم بالـشكر للـدكتورة سـهير     . الغالي لما قدمه لي من عون ودعم النجاز هذه الدراسة         

وما بذلته مـن   , ولتوجيهاتها السديدة لما أولته من اهتمام     , شرفت على هذه الدراسة   الصباح التي أ  
  .جهد في متابعة هذه الدراسة منذ بدايتها األولى

  
كما أتقدم بالشكر يملؤه الخجل أمام أساتذتي الذين كانوا خير داعم لي خالل مسيرتي التعليميـة                

تور احمد فهيم جبر، والدكتور تيـسير عبـد     محسن عدس، والدكتور إياد الحالق، والدك     (الدكتور
والدكتور عفيف زيدان، والدكتور نبيـل عبـد   مير شقير، والدكتور زياد قباجة،     ، والدكتور س  اهللا

  ).الهادي
  

. كما أتقدم بالشكر إلى األستاذ عايد الحموز لما قدمه لي من مساعدة خالل انجاز هذه الدراسـة                
 األخت عمار الدرابيع لما قدمه لي من عون لي منذ بدايـة              أتقدم بالشكر واالمتنان إلى ابن     أيضا

  .هذه الدراسة
  

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذ احمد الحالق على رعايته اللغوية للدراسة وتحملـه مـشقة                
  .تدقيقها لغويا

  
 هويسعدني أن أتقدم بالشكر واالمتنان لعائلتي وأحبتي لما قدموه من دعم ومساعدة في انجاز هـذ          

  .لدراسةا
  

  
  



 ت 

  الملخص بالعربية
  

  .بعض السمات الشخصية للطلبة المعنفين في الصف العاشر والحادي عشر في محافظة الخليل

. أهم سمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في محافظـة الخليـل          هدفت الدراسة إلى التعرف إلى      
لمعنفـين فـي   معرفة أن كان هناك فروق في متوسطات بعض سمات الشخصية لـدى الطلبـة ا    و

الجنس، ومكان السكن، والصف، والمعدل الدراسي، والترتيـب        (محافظة الخليل تعزى لمتغيرات     
  ).الميالدي، ومستوى العنف

طالب وطالبة من الطلبة المعنفين، حيث تم حصرهم بعد توزيع          ) 111(وتكونت عينة الدراسة من     
ة محافظـة الخليـل، المـسجلين    طالب وطالبة من طلب) 578(على عينة مكونة من ) قائمة كشف (

    Big) واستخدمت الباحثة اختبار طالبا،) 9675(والبالغ عددهم ) 2010-2009(للعام الدراسي 

  Five)  جولدبيرغللشخصية، وهو اختبار وضعه (Goldberg )   ويشتمل االختبار على خمـسة 
ا تم حـساب الثبـات   وتم التحقق من صدق األداتين بعرضهما على عدد من المحكمين، كم . سمات

 . عالية وكانتألداتي الدراسة بأبعادها المختلفة

وتمت معالجة البيانات إحصائيا عن طريق حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة،            
 One Way Analysis Of(، واختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     )T-Test() ت(اختبـار  و

Variance ANOVA ( واختبار)LSD.(  
  

هرت النتائج أن أهم سمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليل تمثلـت               وأظ
في سمة الوداعة، وجاء في المرتبة الثانية سمة االنبساط، وجاءت سـمة التفـاني فـي المرتبـة         

. أقلها الثالثة، كما جاءت سمة االنفتاح على الخبرة في المرتبة الرابعة، بينما كانت سمة العصابية             
الجـنس ولـصالح     لمتغيـر    ىعز سمة العصابية لدى الطلبة المعنفين ت      فيكما تبين وجود فروق     

لمتغيـر    باقي سمات الشخـصية األخـرى تعـزى        فروق في عدم وجود   في حين تبين    . اإلناث
  سمات الشخصية لـدى الطلبـة المعنفـين تعـزى          فروق في عدم وجود   أيضا تبين   ).  الجنس(

 سمة االنبساط وسمة االنفتاح على      فيوجود فروق   كما تبين   ).  دل والمع مكان السكن، (لمتغيرات  
في حـين تبـين      الصف ولصالح طلبة الصف العاشر،     لمتغير   ىعزالخبرة لدى الطلبة المعنفين ت    



 ث 

الترتيـب  لمتغيـر   تبعـا   ن وجود فـروق     تبيأيضا  .  باقي سمات الشخصية   فروق في عدم وجود   
وكانـت  ). األصغر(، و )األول(ذين ترتيبهم الميالدي     في سمة العصابية لصالح الطلبة ال      الميالدي

بينما تبـين   ). الثاني قبل األخير  (، و )األول(في سمة التفاني لصالح الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي         
 فـي كما تبين وجود فـروق      . عدم وجود فروق في باقي السمات األخرى تبعا للترتيب الميالدي         

مستوى العنف ولصالح الطلبة الذين تعرضـوا        لمتغير   ىزعسمة العصابية لدى الطلبة المعنفين ت     
  . باقي سمات الشخصية األخرىفروق فيعدم وجود لدرجة مرتفعة من العنف، في حين تبين 

العمل على   وفي ضوء هذه النتائج خرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات تمثلت في الدعوة إلى            
ثـراء االيجـابي فـي مختلـف جوانـب          توفير مناخ مدرسي مناسب يحقق للطالب النماء واإل       

وتفعيل األنشطة الالمنهجية في المدارس، لتوعية الطالب وتعزيز العادات االيجابيـة           . الشخصية
العمـل  وتجنب استعمال العنف واالبتعاد عن الحقد، والكراهية، والعدوان، والظلم والمحابـاة، و           

وأثرهـا علـى جوانـب التوافـق     سمات الشخصية على دراسة العالقة بين التنشئة االجتماعية و  
 . الفرداالمختلفة في حياة األفراد ومدى ارتباطها بالمشكالت التي يواجهه
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Abstract 

 

Personality traits of the Students who suffer violence in the governorate 

of Hebron 

     The purpose of the study is to perceive the most important traits of the 

violenced students in Hebron District, also to check the significance 

differences due to the variables (sex, residence place, grade, study averages, 

birth order and violence level). 

 The study sample consists of (111) violenced male and female students; 

which, after making a list, limited into (578) students of Hebron universities 

in the study year 2009/2010. this sample represents a community of (9675) 

students. Goldberg personality big five scale is used with it's five features, 

then it was tested by specialists who approved it, the study stability was 

calculated and the result was accepted. 

   The study data was processed statistically to have averages, deviations, T-

test, One Way Analysis of variance ANOVA and LSD test. 

    The results show that most important personality features of violenced 

students from South Hebron was the gentility feature In the first position, 

whereas extroversion in the second place, next we have the feature of 

dedication, then openness to experience, and tag neuroticism stands last, 

there are statistical differences due to sex in the advantage of female 

students, but there are no differences in the rest features due to sex, 

residence place or grades. Differences were shown in relation to 

extroversion and openness to experience due to grades in the advantage of 

tenth grade, but the rest features haven't. the birth order shows significant 

differences in other attributes testis. Also show that there are differences 

depending on the variable arrangement century feature in neuroticism for the 



 ح 

benefit of  students who are ordering them in AD (I) and (younger) and they 

feature the dedication for the benefit of students who are ordering them in 

AD first and (second from bottom). While showing no significant 

differences in the rest of the other features according to the order AD. It was 

found that there were differences in the character of neuroticism among 

students who suffer violence due to the variable level of violence and in 

favor of students who were exposed to a high degree of violence while 

showing no differences in the rest of other personal attributes. 

In light of these result , the researcher came out with recommendations the 

call to action and to provide a climate suitable course for students to 

personal, and activating the extra-curricular activities in schools to educate 

students and promote positive habits and avoid the use of violence and stay 

away from hatred aggression and injustice nepotism and work on the study 

of the relationship between socialization and personality traits and their 

impact on aspects of the compatibility of different people's lives and how 

they relate to the problems faced by the individual.         
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  الفصل األول
___________________________________________________  

  :مقدمة1.1
  

أصـبح   غير السوية والجانحة أو اإلجراميـة حيـث   تيعد سلوك العنف شكل من أشكال السلوكيا    
كالت  أهم المـش ضد األطفال منتعد ظاهرة العنف  العنف واسع االنتشار في العصر الحديث، كما        

، ألنها تهدد صـحة األطفـال       التي يعاني منها األطفال في مختلف المجتمعات خاصة العربية منها         
ضـد  ويظهر العنـف     . النهوض بالمجتمع  والشباب، وتؤثر على مؤسسات التعليم التي تقوم بعبء       

 األقـران أو مـع       أفراد األسـرة أو     من خالل بعض األنماط السلوكية المختلفة سواء مع        ألطفالا
ويترتب على العنف الكثير مـن األضـرار   . المدرسةالمنزل و على ممتلكات  يالمدرسين أو التعد  
تتعـدى   فقط، بل لألطفال الجسمي، وال تقتصر هذه اآلثار على الضرر       المجتمعواآلثار السيئة في    

 لتؤثر على الجانب النفسي واالجتماعي للطفل، مما ينعكس سلبا على شخصيته ويـؤدي إلـى             ذلك
   . وجود بعض االضطرابات التي تؤثر على الشخصية وتضعفها

  

هي تلك الشخصية المضطربة السمة إذا لم       ) 1995(والشخصية المضطربة حسب ما يؤكد الحفني       
الي في المواقف التي يعاني منها أقـل المعانـاة،          يكن باستطاعة الشخص أن يحتفظ بتوازنه االنفع      

ناهيك عن المواقف الضاغطة بشكل ملحوظ، والشخص المضطرب السمة ال يـصاب باالنهيـار              
 عـانى مـن     أو التصرف بصبيانية كلما تعرض لظـروف ضـاغطة،          إلىالذهاني، ولكنه ينحو    

رة، وعاجز عـن الـسيطرة      صراعات انفعالية، وشخصيته غير مستقرة انفعاليا، فهو سهل االستثا        
 هستيرية، أو شخصية غير ناضـجة،      أو قهرية،   أو أن شخصيته عدوانية سلبية،      أوعلى انفعاالته،   

  .   أن تكون شخصية وسواسيهأو
 الحفاظ على األطفال تقع على عـاتق  ةأن مسؤولي) 2006(ويبين الحاج يحيى وعرار وأبو قطيش       

شرين لهم، أو من يرعاهم من العائلة أو خارجهـا، مـن             سواء كانوا الوالدين المبا    همأولياء أمور 
خالل اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير السليمة، بهدف حمايتهم من األخطار ومـا يـواجههم مـن                
مشاكل في هذا العالم، وتشمل هذه المسؤولية رعـايتهم جـسدياً، ونفـسياً، وأخالقيـاً، وتربويـاً،         

ك من أشكال الرعاية المطلوبة، بما يضمن نشأتهم ونموهم         واجتماعياً، وسياسياً، وصحياً، وغير ذل    
  .على أحسن حال ممكن، بصورة تتكامل من خاللها شخصياتهم، وتتسم بسمة الشخصية السليمة

 السمة بأنها مجموعة من ردود األفعال واالستجابات التي يربطها نوع مـن     Cattellويعرف كاتل   
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 اسم واحد ومعالجتها بنفس الطريقـة فـي معظـم           الوحدة تسمح لهذه االستجابات أن توضع تحت      
أن السمة تتـأثر بعوامـل      ) 509: 1998(ويبين عبد الرحمن    ). 42: 1987عبد الخالق،   (األحوال

مختلفة، منها ما يتعلق بالعوامل البيئية وأخرى مرتبطة بالعوامل الوراثية، حيـث أوضـح كاتـل                
Cattell          خالل بعض الدراسات التي قام بإجرائها،       أن هناك تأثير للوراثة على بعض السمات من

  . في حين ترجع سمات أخرى لعامل البيئة أكثر من الوراثة
  

أن المحيط البيئي الذي يعيش فيه الفرد يؤثر في تشكيل سـلوكه، فالبيئـة     ) 2008(كما ويؤكد جابر  
الفرد، المضطربة تقود إلى سلوك مضطرب، حيث أن البيئة تلعب دوراً هاماً في  بلورة شخصيته                

ـ                ون والمحبـة  اكما أنها تؤثر على الدور الذي يقوم به، فكلما كانت البيئـة سـليمة يـسودها التع
والعالقات االجتماعية السليمة، كلما توفر االطمئنان الذي ينعكس على نفسية األطفـال والـسلوك              

فعلى سبيل المثال أظهرت نتائج مجموعـة مـن الدراسـات منهـا دراسـة               . الشخصي االيجابي 
لزواجي لـه تـأثير     اأن التوافق   ) 1998(ودراسة محمد   ) 1998(ودراسة هدية ) 1990(زروعيم

على السمات الشخصية لألبناء وسلوكهم، وجميعها أشارت إلى أن التأثير إيجابي في حالة التوافـق      
  .لزواجي، وسلبي في حالة عدم التوافقا
  

ومطالب المجتمع الذي يعيش فيه مـن      فالصحة النفسية تتطلب توازناً بين الصفات الشخصية للفرد         
خالل العالقات المتبادلة فيما بين الفرد والمجتمع، فالقدرة على إقامة عالقات اجتماعية موفقة مـع               

قات وتدعيم الروابط في الجماعات التي يتصلون بها، تعتبر سـنداً وجـدانياً             ااآلخرين، وعقد صد  
  ).1982الم، مرسى وعبد الس(هاماً، وأحد مقومات الصحة النفسية

  

وفي ضوء ما تم ذكره فان الباحثة سوف تسعى من خالل هذه الدراسة للبحث في موضوع العنف                 
سـمات  و أهـم  الـخ،  ...الذي يتعرض له الطلبة سواء في المدارس أو فـي البيـت أو الـشارع     

طلبـة  شخصياتهم، علماً بأنه قد يكون هناك العديد من االضطرابات المختلفة التي قد يعاني منها ال              
نتيجة ممارسة العنف معهم، إال أن الباحثة شعرت بان موضوع سمات الشخصية قد يكون أهم من                
حيث الدراسة عن باقي المواضيع األخرى، ومن هنا جاءت هذه الدراسة بعنوان بعـض سـمات                

  . الشخصية لدى الطلبة المعنفين في محافظة الخليل
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    :  مشكلة الدراسة2.1
ميع المجتمعات، وخالل األزمنة المختلفة، وهذا العنف يأخـذ أشـكاال           العنف سلوك موجود في ج    

كثيرة، ويتعرض له في الغالب الضعفاء في المجتمع، وخاصة األطفال، ولكن جزءاً كبيراً من هذه               
األفعال ال يتحدث عنها، وال تنتشر أخبارها، إذ يبذل الكثيرون مجهوداً كبيراً لكـي تبقـى ضـمن     

مؤسسة، كما أن هذه األفعال قد ال تعتبر أفعاالً غريبـة، وال مـستهجنة فـي                أسرار األسرة، أو ال   
  ). 1997التير، (بعض المجتمعات، أو في بعض األزمنة

  

ـ      مدرسة ال تكاد تخلو  والجدير بالذكر انه      ، والـسخرية  ،اإلهانـات ر  ي مظـاه   من العنف ممثالً ف
الطلبة، سواء من الطلبـة    له بعضتعرضي وأحياناً الضرب المبرح الذي ، وتفريغ الكبت،والشتائم

فقد أظهرت آخر إحصائية صادرة عن مديرية تربيـة وتعلـيم جنـوب الخليـل          . أو من المعلمين  
حالـة عنـف    ) 1321(، أن هناك أنواع مختلفة من العنف داخل المدارس، منها           )2010- 2009(

وتعليم جنـوب   مديرية تربية   (حالة عنف جسدي  ) 1321(حالة عنف غير لفظي، و    ) 644(لفظي، و 
  ).2010الخليل، 

  

، أو حتـى  لعنف األسريأو تعرضهم ل ، ألنواع مختلفة من العنف داخل المدرسةإن تعرض الطلبة  
كبر األثر على   أ يترك في العادة      كل ذلك قد   عن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي،   ذلك العنف الناتج    

تعددت  أهمية بالغة، فقد     يضوع ذ خصياتهم، لذا جاءت هذه الدراسة للبحث في مو       الطلبة وش نفسية  
وعالقتها بمتغيرات مختلفة، ولكنـه يالحـظ       ،  الدراسات التي بحثت في موضوع سمات الشخصية      

 – حسب علم الباحثـة      -ندرة في الدراسات التي بحثت في سمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين            
ومـن هنـا     ،شرةومعروف أن العنف قد يكون من أهم أسباب اضطرابات الشخصية بصورة مبا           

  .طلبة المعنفين في محافظة الخليلسوف تأتي هذه الدراسة للتعرف على بعض سمات الشخصية لل
  

  أسئلة الدراسة 3.1

 ما سمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في محافظة الخليل؟ . 1

سمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في محافظـة         بعضهل توجد فروق في متوسطات       . 2

الترتيـب  والمعدل الدراسـي،  و، الجنس، ومكان السكن، والصف(ات  يرالخليل تعزى لمتغ  

 ؟)، ومستوى العنفالميالدي
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  : فرضيات الدراسة4.1
  

 في )α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة : الفرضية األولى
  .الجنسير تعزى لمتغسمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في محافظة الخليل   بعضمتوسطات

 في )α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة : الفرضية الثانية
 مكان تعزى لمتغيرسمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في محافظة الخليل  بعض متوسطات
  .السكن

ي  ف)α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة : الفرضية الثالثة
   .الصف تعزى لمتغير سمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في محافظة الخليل بعضمتوسطات 

 في )α) ≥0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة :الفرضية الرابعة
المعدل تعزى لمتغير سمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في محافظة الخليل  بعضمتوسطات 
  .الدراسي

 في )α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة ال :فرضية الخامسةال
 الترتيب  تعزى لمتغيرسمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في محافظة الخليل بعضمتوسطات 
  .الميالدي

 في )α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة ال: الفرضية السادسة
 مستوى  تعزى لمتغيرسمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في محافظة الخليل بعضطات متوس
  .العنف

  
  : أهداف الدراسة 5.1

  : إلىلتعرفالدراسة لتهدف هذه 

 .أهم سمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في محافظة الخليل . 1

ـ              إمعرفة   . 2 ي ن كان هناك فروق في متوسطات سمات الشخصية لدى الطلبـة المعنفـين ف

الجنس، ومكان السكن، والصف، والمعـدل الدراسـي،        (محافظة الخليل تعزى لمتغيرات     

 .)والترتيب الميالدي، ومستوى العنف
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   أھمیة الدراسة 6.1
  

ي مدارس  الطلبة المعنفين ف  تبرز أهمية هذه الدراسة في اختيارها لمجتمع الدراسة الذي يتألف من            
  بعض لباحثون بالدراسة أو البحث فيما يتعلق بدراسة      محافظة الخليل، وهو مجتمع لم يتعرض له ا       

للطلبة المعنفين يعتبـر    سمات الشخصية   بعض  ، فالبحث في    الطلبة المعنفين  لدى   سمات الشخصية 
 إال  سمات الشخصية للطلبة المعنفـين    وما دراسة     لما لهذا الموضوع من تأثير على الطلبة،       ،مهماً

 لما لهذا الموضوع من تأثير فـي الـسلوك          ،في هذا المجال  امتداداً للدراسات السابقة التي أجريت      
حـسب  -العام للطلبة وتوافقهما مع المجتمع، وتنبع أهميتها باعتبارها الدراسة األولى من نوعهـا              

سمات الشخصية للطلبة المعنفين من وجهة نظـر الطلبـة المعنفـين           التي تبحث في     -علم الباحثة 
راسة في تزويد المرشدين التربـويين والمراكـز اإلرشـادية        يتوقع أن تساعد هذه الد    كما  . أنفسهم

انه يمكن أن يستفاد منها في      حيث   للطلبة المعنفين،    سمات الشخصية بعض  بمعلومات وبيانات عن    
مجال اإلرشاد التربوي والنفسي والعالجي، كما انه قد تسهم هذه الدراسة في المشاركة في تقـديم                

 لدى الطلبة المعنفين، إضافة إلى أثـراء المكتبـة   شخصيةسمات الدراسة علمية تكشف عن بعض    
  .سمات الشخصيةبعض بالفلسطينية بدراسة تتعلق 

  

   محددات الدراسة7.1
  

  : التاليةتسوف تقتصر هذه الدراسة على المحددا
  . هذه الدراسة في محافظة الخليلجرت  :محدد مكاني
 ).2010 -2009( هو الفصل الثاني من العام الدراسي :محدد زماني

قتصر هذا البحث على عينة طبقية عشوائية ممثلة للطلبة المعنفين في محافظة ا :محدد بشري
  .الخليل

 .المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة: محدد مفاهيمي

  .سمات الشخصيةتم استخدامها وهي عبارة عن إستبانة أداة الدراسة التي : محدد إجرائي
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  :ة مصطلحات الدراس8.1
الفطرية أو المكتـسبة، التـي   ) الجسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية (هي الصفة   : السمة

  ).59: 1982زهران، (يتميز بها الفرد، وتعبر عن استعداد ثابت نسبياً لنوع معين من السلوك
لفرد فـي  هي عبارة عن استعدادات سلوكية تكتسب في الطفولة، وتظل ثابتة نسبياً عند ا  : السمات

مراحل حياته التالية، والسمة ال نلمسها ولكن نستدل عليها من نمط السلوك الدائم المتسق نـسبياً،                 
والذي يبتدئ في أسلوب الفرد في التوافق مع عدد كبير من المواقف، ويميـزه عـن غيـره مـن       

  ).126: 1987مرسي، (شخاصاأل
  

 هي تنظيم الـدينامي فـي الفـرد         : الشخصية بأنها  Allport) 1937(يعرف البورت   : الشخصية
  ). 55: 1982زهران، (لجميع األجهزة النفسية والجسمية الذي يحدد توافقه الفريد مع بيئته

  
عليهـا   على أنها الدرجة التي يحـصل        ،الشخصية في هذه الدراسة إجرائياً    سمات  ويمكن تعريف   

 . هذه الدراسة فيعلى االختبار المطبقأفراد مجتمع الدراسة، من خالل استجاباتهم 

مجموعة الخصائص النفسية االجتماعية لها صفة الثبات النـسبي، تكـون فـي            : سمات الشخصية 
مجملها تنظيم دينامي متكامل، ويمكن في ضوئها وصف الشخص والتنبؤ بسلوكه بدرجة كبيرة من              

  ).400: 1998عبد الرحمن، (الثبات وذلك كما يقيسها اختبار التحليل اإلكلينيكي
درجة استجابة المبحوثين على قائمة الكشف التي أعدتها الباحثة،         : جرائي للطبلة المعنفين  تعريف إ 

  . والتي من خاللها يمكن الحكم عليهم بأنهم معنفين أو غير معنفين
وقدرة  ،والتفاعل معها   واستيعابها ،استعداد للفرد الكتساب خبرات جديدة     أي: الخبرة على االنفتاح

مل بنفسه، وما يدور حوله، وإعطاء التعبير عـن اغلـب مظـاهر الخبـرة     الفرد على الوعي الكا 
  .))2003 ( حامد، كما هو مشار إليه في)1983أبو عليا، ((الداخلية
 تـدل  المرتفعـة  فالدرجة ، المرجوة األهداف لتحقيق والتنظيم المثابرة العامل هذا يعكس: التفاني
 أن علـى  تـدل  المنخفضة الدرجة بينما الص،وبإخ باستمرار واجباته ويؤدى منظم الفرد أن على
  .. )2008,فطافطة (المختلفة للمهام أدائه أثناء تركيزاً وأقل حذراً أقل الفرد

عامل االنبساطية يشير إلى أن من يتصف به اجتماعي، واثق من نفسه، محـب للقيـادة             : االنبساط
  ).2007بيدي، الز(والسيطرة، غالباً ما يشـــعر بالحيوية والبهجـة والســعادة
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 األفـراد  أن علـى  تدل المرتفعة فالدرجة اآلخرين، مع التفاعل كيفية العامل هذا يعكس: الوداعة
 مـشاعر  ويحترمـون  والتواضـع،  والتعاطف واإليثار والتعاون بالود ويتميزون ثقة أهل يكونون
 2008 ,طافطـة ف( .التعاون وعدم العدوانية على المنخفضة الدرجة تدل بينما ، اآلخرون وعادات

(.  
 إلى أن من يتصف به غالباً ما يكون قلقاً، غير مطمئن، يؤنـب نفـسه              العامل هذا يشير: العصابية

 ).2007الزبيدي، (دائماً، يفتقد القدرة على تحمل الضغوط، ويشعر بالعجز واليأس
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  . اإلطار النظري1.2
   السابقة الدراسات2.2
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  :الفصل الثاني
  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

   اإلطار النظري1.2
  

   الشخصية1.1.2
  

يعتبر موضوع الشخصية من المواضيع التي لها أهميتها في علم النفس ألنه يهم كل فرد مـن أفـراد                   
ه، وإنما فيمـا    المجتمع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إذ أنه يبحث ليس فقط فيما يكون الشخص علي              

والت الفـرد   محـا يحب أن يكون عليه، فهو يدل على قدر االشتراك في أمور الحياة من حوله، على                
لحماية نفسه، لدرجة أنه يستخدم مصطلح الشخصية في الكالم الدارج للتعبير عن الصفات الـسلوكية               

  . المحببة عنده
  

  كبير بالعالقات األسـرية بـين الطفـل        أن مفهوم الشخصية يتأثر إلى حد     ) 12: 1988(ويبين السالم   
ووالديه، فالفروق في الجو األسري وطرق التنشئة الوالدية يجعل فروقا بين األطفـال فـي مكونـات                 
الشخصية وفي تقدير هؤالء األطفال ألنفسهم، وبشكل عام فإن للعالقات األسرية الدافئة أثراً إيجابياً في               

 ما يعتبر ضاغطا بالنسبة لفرد ما، ال يعتبـر          أن) 101: 2002,عثمان( ويؤكد   .باألمنتكوين الشعور   
وخبراته الذاتية، ومهارتـه فـي   , حيث يتوقف ذلك على سمات شخصية الفرد    , كذلك بالنسبة لفرد أخر   

وكما يتوقف على عوامل ذات صلة بالموقف نفسه قبل نوع التهديد،           , تحمل الضغوط، وحالته الصحية   
ويـشير  .  وعوامل البيئة االجتماعية كمتطلبـات الوظيفـة وخالفـه         ,وكمه، والحاجة التي تهدد الفرد    

يميز بين سمات الشخصية ومتغيراتها حيث يرى أن السمات هي التـي            ) ميتشل(أن  ) 1998, الوقفي(
  . تساعد في التنبؤ بالسلوك، ألن الناس كثيرا ما يأتون بتصرفات تختلف باختالف المواقف

  

  :مفهوم الشخصية 1.1.1.2
  

لشخصية من الموضوعات التي تحتل مكاناً هاماً في علـم الـنفس الحـديث، خاصـة وان                 موضوع ا 
 القديمة كان قليالً، ولذا كان من الطبيعـي أن يقـل االهتمـام بدراسـة           تاالهتمام بالفرد في المجتمعا   

ومع تطور المجتمعات وتعقد المشكالت اإلنسانية فـي العـصور          . الشخصية لعالقتها الوثيقة بالفردية   
، أخذ اإلهتمام بالفرد يزداد بشكل ملحوظ، كما أخذت الحاجـة         ةحديثة، وظهور االتجاهات الديمقراطي   ال
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حيث تعتبر دراسة الشخصية من أهم دراسـات        ). 1975غنيم،  (تزيد لفهم طبيعة الشخصية اإلنسانية      
 الـركن   علم النفس بصفة عامة، وقد يعتبرها البعض حجر زاوية في كل الدراسات النفسية، كما تعـد               

  ).1: 1991داود والطيب والعبيدي، (الركين في كافة فروع علم النفس
  

  Personalite باالنجليزيـة أو   Personality "شخـصية " إلى أن كلمـة  )Allport(ويذهب ألبورت
 في اللغة الالتينية فـي   Personalitas باأللمانية تشبه إلى حد بعيد  Personalichkeit بالفرنسية أو
 وحـده هـو المـستخدم،     Persona" برسونا"وسطى، أما في الالتينية القديمة فقد كان لفظ العصور ال

ويتفق الجميع على انه كان يعني القناع، ولقد ارتبط هذا اللفظ بالمسرح اليوناني القديم، إذ اعتاد ممثلو                 
عن الدور الـذي  اليونان والرومان في العصور القديمة ارتداء أقنعة على وجوههم لكي يعطوا انطباعاً      

على الممثل نفسه أحيانا، وعلى األشخاص عامـة        ) برسونا(ومع مرور الوقت أطلق لفظ      . يقومون به 
أحيانا أخرى، وربما كان ذلك أساس أن الدنيا مسرح كبير وان الناس جميعاً ليس سوى ممثلين علـى                  

  ).42: 1975غنيم، (مسرح الحياة
  

 النمط الفريد من المميـزات النفـسية والـسلوكية          هي) 1997(والشخصية حسب بيرنستين وآخرون     
 ).568: 1998: الوقفي(الدائمة التي يضاهي بها الشخص غيره أو يختلف عنهم

 

 وهي سواد اإلنسان تراه من بعيد، وكل شيء رأيت جسمانه فقـد             اشتقت من شَخَص  : والشخصية لغة 
  ).36: 1987عبد الخالق، (رأيت شخصه

  

ليس فيـه مـا     : ات تميز الشخص عن غيره، ويقال فالن ال شخصية له         صف: وهي في المعجم الوسيط   
مجمع اللغة  (فالن ذو شخصية صفات متميزة وإرادة وكيان مستقل       : يميزه من الصفات الخاصة، ويقال    

  ).1/475:  هـ1406العربية، 
  

يا التـي   والشخصية حسب النظرية السلوكية هي التنظيمات أو األساليب السلوكية المتعلمة الثابتة نـسب            
  ).62: 1982زهران، ( غيره من الناسيتميز بها الفرد عن

  

 أن الشخصية هي مجموعة السمات النفسية والجسمية الموروثة والمكتسبة التي           Fromm)(ويرى فروم 
  ).66: 1982زهران، (تميز الفرد وتجعل منه شخصا فريدا ال نظير له

: 2000جبـل،   ( الذي تتكون منه سمات الفرد     كما ويعرف جلفورد الشخصية بأنها ذلك النموذج الفريد       
293.(  
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الشخصية بأنها ذلك التنظيم الثابت والدائم، إلى حـد مـا، لطبـاع الفـرد             ) Eysenck(ويعرف أيزنك 
: 1996القـذافي،   (ومزاجه وتكوينه العقلي والجسمي، والذي يحدد أساليب توافقه مع بيئته بشكل مميز           

15.(  
  

هي التنظيم الدينامي داخل الفرد لألجهزة النفسية الفيزيقيـة         : صيةفيعرف الشخ ) Allport(أما ألبورت 
  ).343: 2003احمد، (التي تحدد للفرد طابعه المميز في السلوك والتفكير

  

اإلطار العام والشامل الدينامي والمتكامل وكـل صـفة تميـز      " ايضاً بأنها  )Allport(يعرفها  ألبورت  و
 ).6: 2000باظة، "(الشخصيةه من الناس تؤلف جانيا من رالشخص عن غي

 
الشخصية بأنها ذلك التفاعل المتكامل للخصائص الجسمية والعقلية        ) 27: 1998(ويعرف عبد الرحمن    

  .  في سلوكه ومكوناته النفسيةا فريداواالنفعالية واالجتماعية التي تميز الشخص، وتجعل منه نمط
  

هو انتظام ) Personality Integration (أن المقصود بتكامل الشخصية) 79: 2001(ويبين عبد اهللا 
مكوناته وظيفيا ودينامياً في بناء متكامل منسجم ومتوازن يضمن للشخصية وحدتها، فالتكامـل شـرط               
ضروري للصحة النفسية وسالمة الشخصية، وأي خلل في هذا التكامل يؤدي إلى تفكك أو عدم انتظام                

هي الشخـصية المتكاملـة     :  الشخصية السوية بأنها   مكوناتها يعني االضطراب، ومن هنا حدد عبد اهللا       
وهي دليل الصحة النفسية، أما الشخصية المضطربة فهي غير المتكاملة وهي دليـل االضـطراب أو                

  .اعتدال الصحة النفسية
  

 من اآلراء والتعريفات حول مصطلح الشخصية، إال أن غالبية هذه اآلراء            اوحقيقة األمر أن هناك عدد    
 واحدة بان الشخصية هي عبارة عن تنظيم دينامي يتميز الفرد فيه عن غيـره مـن                 أكدت على حقيقة  

: 1996القذافي،  (إال أن هذه اآلراء لم تصل إلى معنى موحد للشخصية، وبالرغم من ذلك يبين               . الناس
انه يمكن االتفاق على بعض الخطوط العريضة التي تدور مفاهيم الشخصية حاليا فـي إطارهـا                ) 10
  :وهي

لشخصية تشير إلى األساليب الثابتة للـسلوك والـسمات التـي تميـز األشـخاص               إن ا  . 1
  .والجماعات والثقافات على اختالف أنواعها

 .إن الشخصية تهتم بالتنظيم البنائي الخاص باألساليب السلوكية ومميزاتها . 2
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إن الشخصية تشمل مجموعة التفاعالت بين تلك األنماط السلوكية والتغيـرات الداخليـة       . 3
  . تحدث للفرد من جهة والمثيرات الخارجية من جهة أخرىالتي

  

جمـوعتين، ولكـن    يتحدد سلوك اإلنسان وشخصيته بمجموعتين من العوامل وأحياناً بأكثر من م          كما و 
  .البيولوجية والثقافية االجتماعية:  هما على مجموعتينونيتفق معظم المهتم

  

  .ة أي ماورثه من والديه وأجداده ترتبط بجسم اإلنسان وتتضمن عوامل الوراث:األولى
  

 والوسط االجتماعي الثقـافي الـذي       ، هي الثقافية التي تتعلق بعالقة الفرد باألفراد المحيطين به         :الثانية
 ومـا   ، وما يتعلمه من المدرسة    ،ينتمي إليه ويعيش فيه، ويضيف البعض اآلخر عامل األسرة والتربية         

االمـارة،  (عما يكتسبه من زمالئه في المدرسة أو الـشارع تتجه له من مواقف تعليمية مقصودة فضالً    
2001.(  

  

  : المكونات الجسمية والعقلية لبنية الشخصية2.1.1.2 
  

خضعت الشخصية اإلنسانية للدراسة من قبل كثير من علماء النفس واالجتماع واالنثروبولوجيا، كـون     
ي تلعب دوراً فاعالً في تحديد سلوكه      الشخصية هي مجموعة من العناصر الهامة المكونة لإلنسان، والت        

وتوجهاته، وبلورة تفاعالته وممارساته، وفي تحسين نوعية حياته المـستقبلية وتطورهـا، وقـد رأى               
البعد الجـسمي، والبعـد العقلـي،    : الكثير من العلماء أن الشخصية تتكون من أربعة أبعاد أساسية هي   

هذه األبعاد يشكل في جوهره جزءاً متميـزا ومكمـالً          والبعد النفسي، والبعد االجتماعي، وكل بعد من        
: 2000الثبيتـي،  (للجزء اآلخر، وأي خلل في أي منها يؤثر على البناء الحقيقـي لمعـالم الشخـصية         

213 .(  
  

أن صحة الجسد تؤدي إلى صحة النفس، وبالمقابل يؤدي المرض الجسمي إلى            ) 1990(ويبين العناني   
صحة الجسمية للشخص يؤدي إلى اإلحباط والتشاؤم مما يـسيء إلـى         فاعتالل ال . سوء التكيف النفسي  

أدائه النفسي ويجعله مضطربا مع ذاته ومع اآلخرين، واإلعاقة الجسدية عند الشخص مـن مـصادر                
  .سوء التكيف لديه، مما يصدر عنه السلوك الالسوي

  

 العضوي يمنـع    ويرى أدلر أن السلوك الالسوي ينجم عن وجود نقص عضوي أو عقلي، وأن النقص             
نمو الفرد وال يساعده على تحقيق أهدافه في الحياة، األمر الذي ينمي عنده أساليب فاشلة، ويـرى أن                  
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العيوب العقلية تشكل عائقاً أقوى للنمو وتحقيق األهداف، ويرى بأن نوع استجابة الفرد لهذه اإلعاقـات      
  ).1999العزة، وعبد الهادي، (وي في تكوين السلوك الالساواستجابة اآلخرين من حوله تلعب دور

  

عن عقالنية العقل باعتباره ميزة تميز اإلنسان بها عـن الكائنـات كلهـا،            ) 2003(ويتحدث أبو مرق    
واعتبره واسطة بين النفس التي تتصل بالغرائز، والروح التي تتصل بعالم البقاء وسر الوجود الـدائم                

 فـي   ةة السوية السمات االنفعالية والعاطفية المتمثل     الذي علمه عند اهللا، كما بين أن من سمات الشخصي         
حب اهللا، والخوف من عذاب اهللا، واألمل في رحمة اهللا، وحب الناس إلى غير ذلـك، وأيـضا هنـاك            
سمات عقلية ومعرفية تتضمن التفكير في الكون وخلق اهللا وطلب العلم والمعرفة، وعدم إتبـاع الظـن       

دة، كما بين أن الشخصية العاقلة العالمة هي التي تتدبر آيـات اهللا    وتحري الحقيقة، وحرمة الفكر والعقي    
ماِ وعميانًـا    ﴿:وأحكامه دون تعصب، قال تعالى  هـا صـوا عليِهم مل خيِربا بآيات ر73:الفرقـان، آيـة   (﴾والذين إذا ُذكّرِو .(

 أفل قال ال أحب اآلفلني، فلما رأى القمـر بازغـاً قـال هـذا ربـي فلمـا أفـل        فَلَما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما ﴿:وقوله تعالى 
 ﴾قال لئن مل يهدني ربي ألكونن من القوم الـضَّاِلني، فلمـا رأى الـشمس بازغـة قـال هـذا ربـي هـذا أكـرب فلمـا أفلـت قـال يـا قـوم إنـي بـريء ممـا تـشركون                       

  ). 78-76:األنعام، اآليات(
  

  :من أهمها) 71: 2001(فات حددها عبد اهللا تتصف الشخصية بعدة صو
من موقف إلى آخر عبر الزمن، فإذا سـلك         ) Consistent(فاألشخاص يسلكون بصورة ثابتة     : الثبات
  .ننا نتنبأ بأنه يسلك الطريقة في المواقف المشابهةخص ما بطريقة معينة في موقف ما فإش

 يعني سكوتية، إن الثبات هو ثبات نسبي، وهكـذا  ن ذلك الذا كانت الشخصية تتميز بالثبات فا     فإ: التغير
فان صفات النمو والتغيير والنمو واالرتقاء واالكتساب ومداركه تتغير من مرحلة إلى أخـرى، فلـوال          

  .صفة التغيير في الشخصية لما وجدت تقنيات العالج النفسي، أو أدت وظيفتها
  

  :الشخصية من وجهة نظر إسالمية 3.1.1.2
 واالجتماعية والشخصية ركناً مهماً أساسياً في بناء المجتمعات الحديثة في زمن            األخالقيةتعد المعايير   

 بصورتها  إظهارها ونسج الخياالت والتكوينات عليها بغية       ،الحاجات واللهاث خلف أوهام تحقيق الذات     
 خليفة علـى    ولقد  كرم اهللا اإلنسان من دون سائر المخلوقات، وجعله         . المتوافقة مع متطلبات المجتمع   

هذه األرض، وتناول القران الكريم كل ما يلزم من نصائح وتوجيهات وإرشادات مـن اجـل تكامـل                  
 ورد في القران الكريم معان متعددة للشخصية على النحـو  ها على أكمل وجه، وقد  ئشخصية الفرد وبنا  

  :التالي
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بط النفس وإحداث اتـزان     وهي الشخصية التي لديها القدرة على ض      ): السليمة( الشخصية المطمئنة  .1
مرضِـيةً   يـا أَيتُهـا الـنفْس الْمطْمئِنـةُ ارجِعِـي إِلَـى ربـكِ راضِـيةً         ﴿:عاطفي وتوافق ذاتي في العالقات والسلوك، قال تعـالى 

  ).2006سمور،  ()"30 -27آية : الفجر( ﴾فَادخلِي فِي عِبادِي وادخلِي جنتِي

، )2 -1آية :  القيامة( ﴾(2) و ال أُقْـسِم بِـالنفْسِ اللّوامـةِ   (1) ال أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ     ﴿: قال تعالى : امةلشخصية اللو ا. 2
والنفس اللوامة هي النفس التقية الورعة التي تحاول اإلكثار من عمل الخير وتحاسب ذاتها إذا فعلـت                 

  ).1997الجسماني، (سالقلق والخوف يالزمان هذه النفشرا، ولهذا فان 
ي غَفُـور    وما أُبرئ نَفْسِي إِن ﴿ قال تعالى :الشخصية األمارة. 3 بـر إِن ـيبر حِما روءِ إِالَّ مبِالس ةارألَم فْسالن  حِـيمآية : يوسـف  ( ﴾ر

ء منقطـع، أي    ي أمارة بالسوء في كل وقت إال وقت رحمة ربي وعصمته لها، وقيل االسـتثنا              أ،  )53
  ).109: 1997الجسماني، (لكن رحمة ربي هي التي تصرف عنها السوء

وّلَت لَكُـم     ﴿: وقال تعـالى ،)96آية : طه( ﴾ وكَذَلِك سـوّلَت لِـي نَفْـسِي     ﴿: قال تعالى  :الشخصية السوالة . 4 سـ قَـالَ بـلْ 
  ربص منح اهللا اإلنسان عقال ليلجم به جماح النفس، وليتمكن . )18آيـة  : وسـف ي( ﴾ واللَّـه الْمـستَعان    جمِيلٌ   أَنفُسكُم أَمرا فَ

       من أنواع السلوك، بين ما هـو خيـر          ما في كل ما يقوم به      بها حتى اإلنسان العادي أن يميز إلى حد  
  . شروهو

نْسان  ولَقَد خلَقْنا ﴿: قال تعالى  :لشخصية الموسوسة ا. 5 س بِـهِ    اإلِ وِ ســا تُوم لَمنَعنَّـا   ﴿: قال تعالى،)16آية : ق( ﴾و إِ
، تشير اآليات الكريمة إلى طبيعة الشخصية اإلنـسانية،  )3آية : اإلنسان( ﴾شـاكِراً وإِمّـا كَفُـوراً    إِمّا  هديناه السّبِيلَ 

ففي بنية تكوين اإلنسان التقت كل ما هنالك من ازدواجية، ومن تناقضات بنيوية ومن انطـواء علـى                  
  ).2006سمور، (طلعات فوقيةالنفس وت

لَ  فَطَوّعت لَه﴿:  قال تعالى: المطواعة الخاسرة الشخصية. 6 بح    نَفْسه قَتْ فَأَصـ أَخِيـهِ فَقَتَلَـه ـن خَاسِـرِين   مِ آية : المائدة(﴾الْ
  :ينطوي تحت هذه اآلية أربع مسائل هي). 30
  .أن قتل أخيه طوع سهل لهأي سهلت له األمر وشجعته، وصورت له ) فطوعت له نفسه. (أ
  .إن في عملية قتل قبيل ألخيه هابيل معصية شيطانية ألنها من إبليس. ب
أي انه  ) فأصبح من الخاسرين  (إلى إهالك نفسه  ة معنى الحسد، والذي يقوده حسده       تضمنت هذه اآلي  . ج

  ).205: 1997الجسماني، (خسر حسناته
  

   سمات الشخصية4.1.1.2
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ـ 1406مجمع اللغة العربية (، والسمت يعني السكينة والوقار)س م ت(من لسمة في اللغة مشتقة     ا /  هـ

  .، ولقد تعددت تعاريف السمة لدى علماء النفس تبعا الختالف نظرتهم ونظرياتهم عن الشخصية)447
بأنها الحقائق النهائية للتنظيم النفسي، وعرفها أيزنك بأنها مجموعة مـن           ) Allport(فقد عرفها البورت  

  ).397: 1969هول ليندزي، (ل السلوكية التي تتغير معااألفعا
  

بأنها نزوع داخلي ثابت نسبيا مع الوقت وخالل المواقـف  ) Mc Adams, 1990: 198(وعرفها آدمز
  .المختلفة

  

فيعرف السمة بأنها أي جانب يمكن تمييزه وذو دوام نسبي، وعلى أساسـه             ) Guilford(أما جيلفورد   
  .يختلف الفرد عن غيره

 السمة بأنها مجموعة من ردود األفعال واالستجابات التي يربطهـا نـوع مـن        Cattellعرف كاتل   وي
الوحدة تسمح لهذه االستجابات أن توضع تحت اسم واحد ومعالجتهـا بـنفس الطريقـة فـي معظـم                   

  ).42: 1987عبد الخالق، (األحوال
  

ـ       Allport مع ألبورت    Cattellويتفق كاتل    شارك فيهـا األفـراد      في أن هناك سمات مشتركة ي
  ).290: 1986جابر، ( أو جميع أعضاء بيئة اجتماعية معينة،جميعاً

  

بأنها الطريقة الثابتة نسبيا للسلوك والتي يختلـف بهـا   ) Wortman & 1992: 198(ويعرفها ورتمان
  .الفرد عن غيره

  

  .فاتهالسمة بأنها نزعة ثابتة نسبياً توجه سلوك الفرد وتصر) 59: 1998(ويعرف الوقفي 
بأنها العالقة التي تنم عن ميول أو صفات بارزة مميزة للشخص،           ) 446: 1976(بينما عرفها الخولي    

  . وتؤثر في اتجاهاته ووجدانه وسلوكه االجتماعي
  

أي خصلة أو خاصية أو صفة ذات دوام نسبي، يمكن أن يختلف فيهـا األفـراد فتميـز     :والسمة أيضاً 
 فردية فيها، وقد تكون السمة وراثيـة أو مكتـسبة، ويمكـن أن            بعضهم عن بعض أي أن هناك فروقاً      

  ).67: 1987عبد الخالق، (تكون كذلك جسمية أو معرفية أو انفعالية أو متعلقة بمواقف اجتماعية
والسمة هي جانب ثابت نسبياً من خصائص الشخصية، وهي بعد عاملي يستخرج بواسـطة التحليـل                

  ).1998الشعار، ( األفراد، وهي عكس الحالةالعاملي لالختبارات أي للفروق بين
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وهي عبارة عن صفة أو خاصية يتميز بها الفرد عن غيره من األفراد، أو يتميز بهـا جماعـة مـن                     
الجماعات، وقد تكون السمة أخالقية كالكرم، أو فكرية كالمرونة، أو ثقافية كسعة األفق، أو شخـصية                

تقلب في المزاج، أو حركيـة، أو جـسمية، مكتـسبة أو            كاالنطواء أو االنبساط، أو مزاجية كسرعة ال      
موروثة، شعورية والشعورية، قد تكون سطحية أو عميقة، مسيطرة أو بسيطة، قـد تكـون متغيـرة،             

  ).214: 2002العيسوي، (متحركة ديناميكية أو ثابتة نسبياً
  

تميز بها الفـرد    وفي ضوء ما تم ذكره ترى الباحثة أن السمة هي عبارة عن مجموعة الصفات التي ي               
ة ثابتـة  فوهي ص.عن غيره وهي تلك الميول الثابتة عند الفرد التي تنظم عملية التكيف بينه وبين بيئته             

ووفقا لما اكتسبه كل منهم في طفولتـه        االنضباط،  نسبيا للشخصية من حيث اختالف الناس في درجة         
  .من خبرات

  

  :أنواع السمات 5.1.1.2
  : حولها إجماع واسع تقريبا السمات التاليةمن أبعاد الشخصية التي يتوفر

  .Introversionاالنطواء /  Extraversionاالنبساط .1
  .Neuroticismالعصابية . 2
  ).2002رضوان، .(Intelligenceالذكاء . 3

انه بينما يؤكد كاتل على السمات يؤكد إيزنك على األنماط، ويـرى            ) 330: 1982(ويشير جابر   
  :د رئيسية للشخصية وهذه األبعاد هيبأنه هناك ثالثة أبعا

  ) .Extraversion) (الهو(واالنبساط ) Introversion) (األنا األعلى(االنطواء  . 1
 ). Non - Neuroticism(والالعصابية ) Neuroticism(العصابية  . 2

 ). Non - Psychoticism(والالذهانية ) Psychoticism(الذهانية  . 3
  

  :كن تحديد أنواع السمات عموما كما يليانه يم) 13: 2009(كما يبين األغا 
: مثـل ) الظـاهرة (مثل الخلق والطالقة العقلية وسمات الـسطح        ) العمق(سمات المصدر    . 1

 .المثابرة والمغامرة والتعامل االجتماعي

والمتمثلة في أشكال السلوك المتكافئة بين عامة النـاس، وسـمات           ) مشتركة(سمات عامة    . 2
 .غيرهخاصة فردية وتتمثل في شخص دون 

 .السمات المعرفية والوجدانية والمزاجية . 3
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 .، والسمات الثانوية)المركزية(السمات المحورية . 4

 .السمات التعبيرية، واالتجاهية . 5
 .السمات الشعورية والسمات الالشعورية . 6

  .سمات الدوافع وسمات القدرة والسمات األسلوبية . 7
  

مائها العلماء، إال أنهـا فـي نهايـة    وترى الباحثة أن هناك العديد من السمات التي اختلف على أس       
األمر قد تكون هي نفس السمات وإنما االختالف في األسماء فقط، لذا اهتمت الباحثـة فـي هـذه                   
الدراسة بتناول بعض السمات الشخصية لدى الفرد، اعتقادا منها بأنها قد تكون أهم السمات التـي                

 ).الخبرة والوداعة والعصابيةاالنبساط والتفاني واالنفتاح على ( يمكن دراستها وهي 
  

   العنف2.1.2
  

  : مقدمة1.2.1.2
  

.  يؤثر فيها ويتأثر بها، ويكون مع هذه البيئة وحدة متكاملة،يعيش الفرد في بيئة مادية واجتماعية
 بعضها يرجع ،وما أنماط سلوكه وشخصيته إال نتاج ذلك التفاعل الدينامي بين عدة قوى وعوامل

 وبعضها يرجع إلى مقومات مجاله السلوكي، وتعتبر شخصية الفرد ،لوجيإلى تكوين الفرد البيو
المحصلة النهائية لهذا التفاعل، وبهذا تكون المصدر الرئيسي لجميع المظاهر السلوكية والنفسية، 

 فأي خلل يمس هذه العوامل قد يؤدي إلى ،فالشخصية هي نتاج لتفاعل عوامل بيئية وبيولوجية
  . ضمنها االضطرابات السلوكيةمشاكل لدى األفراد من

  

والطلبة كجـزء   ؤثر على توافقهم وتكيفهم العام،      ي حياتية ضاغطة قد      ألحداث فرادتعرض األ إن  
،  الناتجة عن ممارسات العنف ضدهم     للكثير من األحداث الضاغطة   ون   يتعرض من هذا المجتمع  

سان في مختلف المجتمعـات  حيث أن البيئة التي يعيش فيها اإلن      . موالتي قد تؤدي إلى سوء تكيفه     
، وهذه الضغوط إما أن تنبع من اإلنـسان          مليئة بالعوامل التي تسبب الضغط     في الوقت الحاضر  

بالحياة اليومية، في البيت، أو المصنع، أو الـشارع، أو العمـل، أو              من البيئة المحيطة     أونفسه  
  ).2008، لوةتال(المدرسة، أو المكتب وفي كل مجال من مجاالت الحياة

وحيث أن الحديث عن الطلبة في هذه الدراسة فان التركيز سيكون بالدرجة األولى على العنـف                
 )2001،  مراقبة حقوق اإلنسان  (الذي يتعرض له الطلبة داخل المدارس، ومنذ هذا المنطلق تبين           
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 معتـاداً   في المدارس التي يفترض أنها تقوم على رعاية نمو الطفل، قد يصبح العنف جزءا             انه و 
ن تجربة الطفل في المدرسة؛ ففي كثير من البلدان ال يزال العقاب البدني مسموحاً به كأسلوب                م

في المدارس، حيث يتعرض األطفال للضرب بالعصي والصفع والجلد ممـا           " االنضباط"لفرض  
يلحق بهم الكدمات والجروح، ويذيقهم الهوان والمذلة، بل يؤدي في بعض األحيان إلى إصـابات    

  .إلى الوفاة أوخطيرة 
  

 عـن   أن مفهوم العقاب البدني يترادف بمفهوم العنف الذي هو عبارة         ) 32: 1998(ويؤكد مبارك 
 ينزله اإلنسان باإلنسان، بالقـدر الـذي        ،جماعي، أو    ذو طابع فردي   ، معنوي أو ،ضغط جسدي 

 . بتطور النمو اإلنساني الممكن في فترة ماأو على أنه إحساس بممارسة حق أساسي ،يتحمله
  

 الذي بين أن مفهوم العقاب البدني قد امتـزج بمفهـوم          ) 313: 1976(وهذا يتفق مع رأي فهمي    
 والقدرة علـى المبـادأة،   ،العنف، حيث أن الدافع للعنف يرادف في الثقافة العربية الدافع لالنجاز   

ـ              ،بل إلى شدة المنافسة    صل  باعتباره شكالً من أشكال العنف كثيراً ما يثاب عليه الفرد، بـل وت
  والعدواني باعتباره مظهـراً    ،اإلثابة الحضارية في هذه المجتمعات، إلى تشجيع السلوك العنيف        

من مظاهر التغلب على الضعف، واالحتفاظ بالكبرياء واالحترام والتأثير في سـلوك اآلخـرين،     
  . والعقاب، والمنع، باألمر، والتقييدأووتوجيههم باإلقناع 

  

نتيجة الستخدام العقاب البدني بصورة سلبية، فان الفرد قـد  ة انه ومن خالل ما تقدم ترى الباحث  و
ن الذات تعد جوهر     وتقديره لذاته، أل   ، على شخصيته   تنعكس سلباً  ،يعاني من اضطرابات مختلفة   

 إذا كـان    زشخصية الفرد، التي من خاللها يستطيع أن ينظر إلى نفسه ويشعر بالسعادة واالعتزا            
  .تقديره لذاته مرتفعا

  

 واالعتـداء   ،ن اإلساءة البدنية   من أ  )31: 2006(ا ما أكده كل من يحيى وعرار وأبو قطيش        وهذ
على األطفال بإمكانها أن تؤثر على الصحة النفسية والعاطفية للطفل، وتقود لتطـور وظهـور               

هذه اآلثار قد تظهر مباشرة أي بعد تعرض الطفل لإلسـاءة واالعتـداء             ومشاكل سلوكية لديه،    
ح بـين  او بعد سنوات من تعرضه لهذه التجربة، حيث أن الكثير من السلوكيات تتر       أوواإلهمال،  

والسلوكيات العنيفة والحركة الزائدة    ) Withdrawn(نسحابية  واإل) Passive(السلوكيات السلبية 
التي يعاني منها األطفال، وكذلك هناك مشاكل نفسية وعاطفية من أهمها تـدني اعتبـار الـذات         

   .والكآبة، والقلقوالثقة بالنفس، 
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   مفهوم العنف2.2.1.2
  

يمثل العنف الموجود داخل المدرسة ظاهرة تثير اهتمام من له صلة بالمؤسسة التعليمية، حيـث               
يتم الحديث في اآلونة األخيرة عبر أجهزة ووسائل اإلعالم عن أحداث عنـف بـين البـالغين،                 

سة، وفي حين أن كثير من المـدارس  الشباب واألطفال، وأحداث العنف تحدث يومياً داخل المدر     
تتجنب نشر غسيلها على المأل، فان المسؤولين فيها يحاولون حل النزاعات فيها داخل المدرسة،              
رغم تعدد أنواع العنف المدرسي من عنف نفسي، وجسدي، وكالمـي، سـواء تجـاه األشـياء               

  .أو األفراد) األغراض، الممتلكات(
  

 وغيـر   يالقوة بشكل غيـر قـانون     ) أو التهديد باستخدام  (دامويعرف العنف بشكل عام بأنه استخ     
) عنـف (مقبول، بهدف اإلساءة لآلخرين، أو اإلضرار بالممتلكات، وهناك فرق بين مـصطلح             

، فالعدوانية هي عبارة عن غريزة طبيعية يمكن أن يعبر عنها أحيانا بأشكال مختلفة،              )ةعدواني(و
حيث أن العدوانيـة  . عبير السلوكي السلبي عن العدوانية ويمكن أن تبقى كامنة، أما العنف فهو الت       

غالباً ما تعني للكثيرين مفهوما سلبياً، بالرغم من كون هذا المصطلح يشمل القيمة االيجابية التي               
تجلب النفع والبناء للفرد والجماعة، في حين أن الطرق األخرى ال تساعد فـي الوصـول إلـى       

م يكن ممكنا دون التعبير البناء عن غريزة العدوانية بـشكلها           الهدف المنشود، فبناء األهرامات ل    
  ).3):  ت–ب (حجازي، (االيجابي

  

االستعمال غير القانوني لوسائل القسر المادي أو البدني        (العنف بأنه   ) 1993(هذا وقد عرف التير     
  ).ابتغاء تحقيق غايات شخصية أو اجتماعية

واني ناتج عن اإلحباط يستخدم معه القـوة مـع   بأنه سلوك عد  ) 37: 2000(كما عرفه آل رشود     
  .اإلنسان أو تدمير ممتلكاته

بأنه السلوك الذي يستخدم اإليذاء باليـد أو باللـسان أو بالفعـل أو               )281: 1995(ويعرفه خليل 
  .بالكلمة في الحقل التصادمي

  

ة والمعانـدة،   الميل إلى االعتداء والتشاجر واالنتقام والمـشارك      :  بأنه) 1990(وعرفته الصيرفي   
والميل للتحدي، والتلذذ في نقد اآلخرين وكشف أخطائهم وإظهارهم بمظهر الـضعف أو العجـز،          
واالتجاه نحو التعذيب، والتنغيص وتعكير الجو، والتشهير وإحداث الفـتن، والنوبـات الغـضبية              

  .بصورها المختلفة المعروفة
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ال األذى باألشخاص أو الممتلكات، كما      بأنه ممارسة القوة البدنية إلنز    ) 9: 1999(وعرفه حلمي   
  .انه الفعل أو المعاملة التي تحدث ضررا جسميا، أو التدخل في الحرية الشخصية

  

استخدام القـوة الماديـة إللحـاق األذى والـضرر          "العنف بأنه   ) 586: 1999(ويعرف الصالح   
  ".بأشخاص أو ممتلكات

نه االستخدام الفعلي للقوة الماديـة   العنف بأ Kumar & Marcial (1999)كما يعرف كل من 
  .للتأثير في أفعال األشخاص اآلخرين أو لجعلهم يتجاوبون معه

ويـؤدي إلـى أضـرار        ,كما ترى الباحثة بان العنف هو استخدام أسلوب القوة بشتى أنواعـه             
  .جسمية ونفسية 

  

  :أسباب العنفعوامل و 3.2.1.2
بالتالي من الصعب أن نضع أصـابعنا علـى      اء كل حالة عنف مجموعة من العوامل، و       رتقف و 

عامل واحد ووحيد كسبب أساسي ومركزي لحدوث المشكلة، فبعض األسباب نجد جذورها فـي              
نية األساسية للمجتمع، بينما نجد عوامل أخرى متعلقة أكثر بشخصية الفرد، وخاصة المعتدي،             بال

حياة األسرية، إلى جانب وجهـة   ووجهة نظره تجاه األطفال وتربيتهم، وما هو متوقع منهم من ال          
نظره تجاه الحياة والعالم، وبعض العوامل تحظى بما يشبه اإلجماع في األدبيات العلمية النظرية              
والعالجية واالمبيريقية، تتعلق باألسرة التي يحدث فيها االعتداء، واإلساءة واإلهمال من حيـث             

ا كالفقر مـثال، أو الـضغوط العاطفيـة         تاريخ العنف في األسرة، أو األعباء الملقاة على عاتقه        
الحاج يحيـى  ( الحادة، التي يتعرض لها أفراد األسرة، بما في ذلك االضطرابات النفسية والعقلية           

  .)Goldman, et al, 2003( و)2006 ،وعرار وأبو قطيش
  

  : األسباب التي تقف وراء ظاهرة العنف وهيأهم) 2008(كما بينت الوحش 
 إال  المجتمـع رغم كل المراحل االنتقالية التي يمر بها        :  والسلطوي طبيعة المجتمع األبوي   . 1

  .انه ما زال مبني على السلطة األبوية
أهميـة  ى  عطيحترم في كثير من األحيان الطالب الناجح فقط وال          يحيث  : مجتمع تحصيلي  . 2

 .نفالدافع الرئيسي للع الذي يعتبر اإلحباط  مما ينتج عن .كيانا للطالب الفاشل تعليميا وأ
  

على النحو  ) 2006(فيلخصها الشامي  العوامل المدرسية المسببة لتنامي العنف بين الطالب      أما عن   
  :التالي
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 .سوء معاملة بعض المدرسين للطالب . 1

 .االنفجار السكاني . 2
عدم توافق برامج النشاط المدرسي مع رغبات وميول واحتياجات الغالبية العظمـى مـن               . 3

  .الطالب

 .اخل المدرسة عن أنماط التربية السائدة في األسرةتباين أساليب التوجيه د . 4

عدم قدرة المدرسة على إيجاد نوع من التجانس بين الثقافات المختلفة التي يحملها الطالب               . 5
 .إلى المدرسة

استخدام بعض اإلدارات التربوية الشدة الزائدة في محاسـبة الطـالب الـذين يرتكبـون                . 6
 .األخطاء

 .وعة من القيم االجتماعية اإليجابيةعدم قدرة المدرسة على غرس مجم . 7
  

يمكن القول ايضا أن هناك مجموعة أخرى من العوامل المسؤولة عن العنف المدرسـي، خاصـة           
أن ) 2008(تلك العوامل المتعلقة بالجانب النفسي واالجتماعي، فقد أظهرت نتائج دراسة النيـرب           

رسي من وجهة نظر المعلمين هي فـي        أهم العوامل النفسية واالجتماعية المسؤولة عن العنف المد       
ـ         الدرجة األولى تعود للعوامل األسرية، وتأتي       ةالعوامل الخاصة بالجانب اإلعالمـي فـي المرتب

 الذاتية في المرتبة الرابعـة، وتـأتي        ل االجتماعية في المرتبة الثالثة، ثم العوام      لالثانية، ثم العوام  
بينما بينت نفس الدراسة أن أهم العوامـل        . لخامسةالعوامل الخاصة بالبيئة المدرسية في المرتبة ا      

النفسية واالجتماعية المسؤولة عن العنف المدرسي من وجهة نظر الطلبة هي في الدرجة األولـى              
ـ         تعود للعوامل الخاصة بالجانب اإلعالمي، وتأتي       ةالعوامل الخاصة بالجانب الـذاتي فـي المرتب

 الخاصة بالبيئة المدرسية في المرتبـة  لة الثالثة، ثم العوام االجتماعية في المرتب  لالثانية، ثم العوام  
  .الرابعة، وتأتي العوامل األسرية في المرتبة الخامسة

  

 أن هناك عددا من األسباب المؤديـة للعنـف  )2008(األسري فيبين شواهنه العنفأما عن أسباب 
  :امنه

  .التفكك األسري . 1
 .التدليل الزائد من الوالدين . 2
 . لألبناءعد متابعة األسرة . 3

 .القسوة الزائدة من الوالدين . 4
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  .الضغوط االقتصادية . 5
  

أن تكرار التعرض لنماذج العنف في وسائل اإلعالم الجماهيريـة          ) 18: 2002(كما بين السيد    
خاصة التلفزيون والسينما يؤدي إلى زيادة احتمال صدور أنماط سلوك العنـف مـن األطفـال                

  :ةوالشباب، وذلك من خالل العمليات التالي
 .محاكاة سلوك العنف الذي تكرر مشاهدته . 1

 .تغيير اتجاهات األفراد وقيمهم نحو المزيد من التقبل ألنماط سلوك العنف . 2
مثـل  . تنميط الجماعات التي يتكرر تعرضها للعنف، وتُعرض كنماذج لضحايا العنـف           . 3

 .النساء واألطفال

  .فقدان الحساسية االنفعالية للعنف بحيث يصبح شيئا عاديا . 4
  

 تقدم ترى الباحثة أن هناك العديد من األسباب والعوامل التي تقـف وراء ظـاهرة العنـف،       مما
حيث تتنوع وتختلف هذه األسباب حسب طبيعة المجتمع، وتركيبته األيدلوجية، وتختلـف تبعـا              
لوجود الفرد، فاألسباب المؤدية للعنف في المدرسة، قد تختلف كليا عن تلك األسباب الناتجة عن               

  . أو عن األسباب التي يتعلمها الفرد من خالل متابعته لوسائل اإلعالم المختلفةاألسرة،
  

  : أنماط ممارسة العنف ضد الطلبة4.2.1.2
  

ونظراً , في العقدين الماضيين من الزمن هناك إدراك متزايد من تفشي وباء العنف في المجتمعات             
فالبعض منهم صـنف  ,  تصنيف العنفلتعدد جوانب العنف، واتساعه وأبعاده فقد تم االختالف على  

العنف حسب طريقة الممارسة، وبعضهم اآلخر حسب درجة تأثيره على الذات، وآخرون حـسب              
  .مكان ممارسة العنف

  

ـّم البعض عن حاالت ممارسة العنف فإنه واستناداً  إلى اإلحصاءات العالمية                وعلى الرغم من تكت
ً على طلب   إلى األمم المتحدة بناء   ) ولو سيرجيو بنهيرو  با ( المستمدة من التقرير الذي قدمه الخبير     

  :أمينها العام مؤكدا مدى تعرض األطفال للعنف والذي جاء فيه
 . نتيجة للقتل2002طفل قد توفي في عام ) 53000(تقدر منظمة الصحة العالمية أن  . 1

 .من األطفال يتعرضون للعنف المنزلي %) 98 - 80( إن ما يتراوح بين  . 2

 .من األطفال يتعرضون للعنف المدرسي  %) 65 - 20( إن  . 3
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مليون صبي تحـت سـن       ) 73( مليون فتاة و     ) 150( تقدر منظمة الصحة العالمية أن       . 4
 .الثامنة عشر تعرضوا للعنف الجنسي

قد دخلـوا   ) 2004(مليون طفل في عام      ) 218( تشير تقديرات منظمة العمل الدولية أن        . 5
 .مليون طفل في األعمال الخطرة)  126( منهم , مجال عمل األطفال

( و, مليون طفل كانوا يعملون في عمـل قـسري    ) 5,7( أن  ) 2000(تشير تقديرات عام     . 6
: 2006, بنهيـرو (مليون كانوا ضحايا االتجار    ) 1,2(و. مليون في البغاء، واإلباحة    ) 1,8
10 - 11.(  

ملة للطفل والعنف ضده وهي مـا        عديدة إلساءة المعا   اًهناك أنماط أن  ) 2003(كما تبين الجلبي       
 : يأتي 

 أو ، كالكـدمات ، وهي أية إصابة للطفل ال تكون ناتجـة عـن حـادث           :العنف الجسدي  .1
 ، والمسك بعنف  ، والدهس ، أو الخنق والعض   ، أو لكمات بالجسم   ، أو آثار ضربات   ،الخدوش

 أو ،يـة  أو إصـابة داخل ، أو الحرق،  أو كسور في العظام ، والبصق ، والقرص ،وشد الشعر 
   .حتى اإلصابة المفضية إلى الموت

يعمد شخص اكبر إلى استخدام الطفـل ألجـل أغـراض     وهي حالة ما  : الجنسي العنف .2
 ، والمواصـالت ، والتحرش الجـسدي والجنـسي فـي الـشوارع    ، مثل االغتصاب  ،جنسية

 أو من خالل إجبار األطفـال علـى         ، والتحرش من قبل أرباب العمل     ،واألماكن المزدحمة 
  .مارسات جنسية متنوعةم
غير الظاهر خارجيا، يصعب التعرف عليه وتحديد شدة الضرر فيه لـذا       : العنف النفسي . 3

سمي إصابة نفسية، الهدف منه هو المس باآلخرين نفسيا وتحطيم نظرة الـشخص لنفـسه                
 تحقير الشخص لذاته، ويعبر هذا النوع من العنف بتصرفات مختلفة منهـا التـوبيخ               اوربم
الخ، واألضرار الناجمة عـن هـذا       ...ائم والكالم الذي يقلل من أهمية الشخص لألخر       والشت

النوع من العنف اشد من الضرر الجسدي، وتظهر عـن طريـق التـصرفات الشخـصية                
 وغيرهـا مـن     ةكالخوف الدائم، والشعور بالنقص، وعدم الثقة بالنفس وبالقدرات الشخصي        

  ).2006عسلي، (اآلثار المدمرة
 وهو في حالة ما يترك الطفل غالبا وحيدا لمدة طويلة أو يهملـه الوالـدان بمـا              اإلهمال .4

  .يتسبب فيه حدوث مشكالت انفعالية أو صحية للطفل
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 ويتمثل في معاناة الطفل من الجوع والبنية الهزيلة والتقمل والمالبس           اإلساءة الصحية    .5
  .اهغير المناسبة ويشعر الطفل نتيجة لذلك بعدم وجود أحد يرع

  

 أيضا انه يمكن التمييز بين أربعـة أنـواع مـن            )2006(ويبين الحاج يحيى وعرار وأبو قطيش       
اإلساءة الجسدية، واإلسـاءة الجنـسية، واإلسـاءة    (اإلساءة واإلهمال واالعتداء على األطفال وهي    

جميعهـا  وقد يستخدم واحداً من هذه األشكال أو أكثر، أو قد تمارس            ) النفسية، واإلهمال / العاطفية
  .في آن واحد ضد الطفل

  

  :العوامل األساسية للوقاية من العنف 5.2.1.2
  

  :عدد من االستراتيجيات لخفض العنف على النحو التالي) Schwartz)1996اقترح 
منها وضع القوانين مثل القانون الذي وقع عليه الرئيس األمريكـي     : المبادرات الحكومية  . 1

باعتباره عاما تخلو فيه المدارس     ) 2000(حديد عام   ، لت )1994(عام) بيل كلنتون (السابق
  .من األسلحة

منها تكاتف الجهود للمؤسسات المختلفة للحد من العنـف داخـل           : المبادرات المجتمعية  . 2
األسر، والتركيز على دعم مهارات الحياة والمعيشة دون عنف، وإدماج الـصغار فـي              

 .في أنفسهمبعض األعمال دعما إلحساسهم بالمسؤولية وبثا للثقة 

وذلك من خالل احترام ذاتية التلميذ، وتطبيق السياسات العامة في          : المبادرات المدرسية  . 3
  .المدارس بحزم

  

 فمعـايير  هناك العديد من العوامل التي تساهم في عدم وقوع العنفأن ) 2002(كما بين البحيري 
 بعض العوامـل    يوفيما يل . الوقاية واستراتيجياتها يجب اتخاذها للتدخل قبل حدوث أفعال العنف        

  :األساسية للوقاية
ويتحقق هذا من خالل شعور الطالب واآلبـاء والمدرسـين          : يتوفير مناخ مدرسي إيجاب    . 1

باالنتماء والملكية للمدرسة، وهذا الشعور يجعل الجميع يعمل من أجل المدرسـة ولـيس              
  . ضدها

  .وآمن يوجود القيادة القوية بالمدرسة من أجل خلق مناخ مدرسي إيجاب . 2
 الـصرامة،و البد أن يكـون هنـاك نظـام للتهـذيب يتـضمن             : نصح وتهذيب الطالب   . 3

مع وضع ضوابط وآليات لتنفيذ ذلك، ومع معرفة الطالب بهـذا النظـام           . العدلالصداقة،و
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  .ولية كل شخص في المدرسةؤودور ومس
طالب ول، ويعمل ال  ؤاستخدام الطالب في حفظ النظام لزيادة األمان وتشجيع السلوك المس          . 4

ويقومـون بـالتجول والمراقبـة فـي     .  طالب ويرتدون باجات3 – 2في مجموعات من  
  .األماكن المتوقع حدوث عنف بها

  . بخطورة األسلحة وتنمية التعاطف مع الضحيةيعقد الندوات وعرض األفالم للوع . 5
  .التنبيه على الطالب أنه قد يتم تفتيشهم في أي وقت تحدده المدرسة وبصورة فجائية . 6
م األخصائيين النفسيين بزيارة منازل الطالب الذين يتسمون بالعنف من أجل المـساعدة          قيا . 7

  .النفسية
  .تركيب نظام تنبيه أو نظام مراقبة تليفزيونية لألماكن المغلقة . 8
 . من الحصى والحجارةاًلياالمحافظة على فناء المدرسة خ . 9
  

  النظريات المفسرة للعنف 6.2.1.2
  -:للعنف ومن أهم النظريات المفسرة 

  .نظرية التحليل النفسي التي جاء بها فرويد. 1
تركزت نظرية التحليل النفسي التي جاء بها فرويد حول العدوان، والذي اعتبره احد أهم جوانـب                

 العامة لتفسير السلوك البشري، وألنه تأثر كثيرا بالنظريات التي كانت تسيطر على التفكير              هنظريت
اروينية بارزة في أعماله، فقد ركز فرويد على العوامل البيولوجية          العلمي في عصره، حيث أن الد     

، وارجع العدوان لغريزة المـوت، والتـي        تالوراثية وأثرها في سيطرة الغرائز والدوافع والحاجا      
تتقاسم وغريزة حب الحياة، والسيطرة على جميع النزوات البشرية، وعليه يبدو العدوان كخاصـية     

ستجابة طبيعية، لكن البد من اإلشارة أن تطورات كثيـرة حـدثت فـي              بيولوجية ويصبح العنف ا   
مجال التحليل النفسي يقلل بعضها من قوة تأثير الخصائص الوراثية ويفسح المجال لتأثير العوامل              

وتتمثل جوانب القوة في نظريات التحليل النفسي أنها تقدم تفسيراً واضحاً للعنف، فالعدوان             . البيئية
رها إلى الطبيعة البشرية، فهي بذلك موجودة فـي وضـع كمـون، وتثـار إذا                خاصية تمتد جذو  

اعترض نشاطها، وعندما تستثار غريزة العدوان فأنها تأخذ أشكاالً متعددة من بينها العنف، وفـي               
  ).1996التير، ( هذه الحالة يصبح العنف استجابة كغيرها من االستجابات الطبيعية للفرد

  :نظرية التعلم. 2
 يكتسب في ظل البيئة التي يعيش فيها الفرد، نتيجة احتكاكه بالجماعـة     نفه النظرية أن الع   ترى هذ 

التي يعيش بينها، فهي تفسر العدوان على انه نشاط متعلم يدعم بصفة دائمة المجتمعـات البـشرية    
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معرفـة  بتركيبها الحالي ألنه يكافأ قي صورة ذم أو مديح أو مركز اجتماعي أو اقتصادي، ويمكن               
 يتعلم بعض األفراد السلوك العدواني ويصبحون عدوانيين تماما، مثل هؤالء األفراد وجـدوا              كيف
  هجوم مباشر ومحدود على ما قد يعترض طريقهم من عوائق تحـول بيـنهم وبـين                هم باتخاذ أنه
 يحرزون نجاحا، وال يلقون عقابا يذكر على من يعتدون عليهم، إذا امتد هذا النـوع                هم، فأنهم أهداف
ن السلوك إلى المواقف المشابهة، فان الفرد يكون قد اكتسب اتجاها إلى القسوة فاإلنسان يعلي من                م

أن ) Sears(يقـول سـيزر     ، ومن هذا المنطلق     شان الوسائل التي تكفل له النجاح وتشبع حاجاته       
نـشئة  اإلحباط ال يؤدي إلى العدوان إال إذا كان العدوان يلقى من الوالدين فـي أثنـاء عمليـة الت                  

االجتماعية شيئا من اإلثابة والتدعيم، أي انه إذا حدث أن كانت األم مصدرا لإلحباط بالنسبة للطفل              
ثم ترتب على هذا اإلحباط أن ظهر عند الطفل ميل من العدوان على األم، وهم الطفل بالعـدوان                  

أبو زنـط،   (ند الطفل فعال عليها، فوجد من األم تساهال أو ترحيبا به فان الميل إليه يتدعم ويقوى ع              
2002(.  

  

  :نظرية التعلم االجتماعي. 3
يعد باندورا مؤسس نظرية التعلم االجتماعي أو ما يعرف بالتعلم عن طريق المالحظة، ومن أشهر               
الباحثين الذين بينوا من خالل التجريب تأثير مشاهدة النماذج العدوانية في تزايـد العـدوان عنـد               

ترى هذه النظرية بأن الفرد يكتسب العنف بالتعلم والمالحظـة  د، واألطفال ويكون عن طريق التقلي   
والتقليد من البيئة المحيطة سواء في األسرة أو المدرسة أو من خالل وسائل اإلعالم، وأن الفـرد                 
في تعلمه للسلوكيات العنيفة عن طريق تقليد اآلخرين، وما يترتب عليها من مكافأة وعقـاب، وأن                

، كمـا ويؤكـد     كيات العنيفة على أنها سلوكيات تستحق المكافأة ال العقـاب         األسرة قد تظهر السلو   
التأثير األسري،  (باندورا على أن هناك ثالثة مصادر يتعلم منها الطفل بالمالحظة هذا السلوك وهي            

  ).2008شواهنة، ) (وتأثير األقران، وتأثير النماذج كالتلفاز
  

   ):المدرسة السلوكية(نظرية اإلحباط. 4
 أكدت هذه النظرية أن اإلحباط ينتج دافعا       دوالرد وزمالئه، وقد  ) 1939(هذا االتجاه في عام     تزعم  

عدوانيا يستثير سلوك بهدف أو ينتهي بإيذاء اآلخرين، وأن هذا ينخفض تدريجيا بعد أن يقوم الفرد                
 اإلنسان  بإلحاق األذى باآلخرين، وهذه العملية تسمى التنفيس أو التفريغ، وحسب هذه النظرية فإن            

يوصف اإلحباط بأنه شعور ذاتي يمر به الفرد عندما يواجه عائق ما يحول             و. ليس عدوانيا بطبعه  
دون تحقيق هدف مرغوب أو نتيجة يتطلع إليها، واإلحباط يؤدي إلى الغضب ومن ثم في الغالـب                 
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حبـاط  إلى العدوان، ومن الفروض التي تقترحها هذه النظرية فرض يربط ما بين عدد حاالت اإل              
ودرجة قوة العدوان، فاإلحباطات غير الهامة إذا تكررت فأنها ستؤدي إلى إثارة العـدوان وإلـى                
تقويته، ويعني هذا أن مصادر اإلحباط قد تعددت، وأنها تقبل الزيادة فتتجمع وفي تجمعهـا قـوة،                 

 للعنـف   وتؤدي بالتالي في وقت الحق إلى إثارة، ولكن مما يؤخذ على هذه النظرية أن تفـسيرها               
غير مقنع، ألن العنف سلوك معقد، وال يكفي تفسيره باإلحباط، إذ أن اإلنـسان قـد يعتـدي دون                   

  ).2007الزبيدي، (إحباط وقد يحبط وال يعتدي
  

  : نظرية التفكك االجتماعي. 5
ترى هذه النظرية أن اختالف المعايير التي تنظم السلوك بين الوحدات االجتماعية المختلفة والتـي        

 الفرد في تفاعله داخل المجتمع بينها األسرة، المدرسة، جماعة الرفاق، وزمالء العمل، فإنـه            ينتقل
سيحدث للفرد صراعات داخلية تؤدي به إلى العنف، ومع اتساع دائرة معارفه فإن ذلك سيؤدي به                
إلى حالة من االضطراب في المخزون المعرفي للمعايير، وفي حالة وجود معايير مختلفـة بـين                

  )).ب، ت(السعدي، ( .ماعات تؤدي إلى صراعات داخلية تؤدي ألى أنماط مختلفة من العنفالج
  

 بأن العنف في اغلب األحيان مكتسب عن طريق التربية أو البيئة التي يعيش               الباحثة رىتمما تقدم   
فيها اإلنسان، وقد ينتج العنف أيضا من عوامل أخرى كان يتعرض البلد الذي يعيش فيه اإلنـسان                 

ع بشكل  حتالل عسكري أو حرب أهلية أو كوارث طبيعية مما يزيد من انتشار العنف في المجتم              ال
  .عام

  

  : العالقة بين العنف والشخصية7.2.1.2
 أثار العنف   : مثال  مختلفة منها  ٍدا مترتبة على العنف تمتد أثارها على أبع       اًأضرارمعروف أن هناك    

، وأثار العنف على المجتمع، إال أن ما يهمنا فـي          وأثار العنف على األسرة   , على من مورس بحقه   
   .هذه الدراسة هي تلك اآلثار الناتجة عن ممارسة العنف على الفرد نفسه

  

  :أن اآلثار التي يولدها العنف على األطفال تبرز فيما يلي) 140: 2007(بين بن دريدي فقد 
مثل للطاقات الذاتية والبيئة    عدم القدرة على التعامل االيجابي مع المجتمع، واالستثمار األ         . 1

 .للحصول على إنتاج جيد

 .عدم الشعور بالرضا واإلشباع من الحياة األسرية والدراسية والعمل والعالقات العامة . 2

 .ال يستطيع الفرد أن يكون اتجاهات سوية نحو ذاته بحيث يكون متقبال لنفسه . 3
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 .عدم القدرة على مواجهة الضغوط والتوتر بطريقة ايجابية . 4

 . القدرة على حل المشكالت التي تواجه الفرد دون تردد أو اكتئابعدم . 5

  .ال تتحقق للفرد االستقاللية في تسيير أمور حياته . 6
  

ويمـر  ) Traumatic Event(أن الضرب العنيف يعتبر حادث صادم ) 2009(كما بينت فطافطة 
ك، االضـطراب  اإلنكار، االنـسحاب، االرتبـا   الصدمة،:( العنف كخبرة صادمة بعدة مراحل هي   

  ).النفسي، الخوف من تكرار العنف
  

لصفات اإلنسان وخصائصه دورا أساسيا وهاما فـي تحديـد          لذا يعتبر العنف موقف ضاغط، و     
وإنمـا يختلفـوا     ال يستجيبون للطريقة نفسها للمواقف الضاغطة،        فراد واأل .معاناته من الضغط  

 :باختالف عدد من المصادر والتي من أهمها

بعض األبحاث على وجود عالقة بين مرض القلـب        دلت   :A/Bنمط الشخصية     - أ
ونمط الشخصية التي تتميز بأنها أكثر تقبال للتعرض لألمـراض الناتجـة مـن         

وعلـى النقـيض   . )(Aها نمط الشخصيةي، وأطلق علامواقف ضاغطة في حياته 
 ).1997حريم، ()B(من ذلك هو النمط

الـتحكم   قدرة في    هد الذي لدي   فالفر :) خارجي أوداخلي  (مركز التحكم باإلحداث     -  ب
 والسيطرة، هو أكثر احتماال للتهديدات والضغوط التي يتعرض لها في           باألحداث

 ).1998هيجان، (من ال يستطيع التحملمحياته، على العكس من غيره 

ـ         : قدرة الفرد وحاجاته   -  ت ه إن لعملية التوافق بين قدرات الفرد وحاجاتـه ومتطلبات
ة الضغط، فكلما زاد توافق قـدرات الفـرد مـع           أثرا في مستوى معانا   الخاصة  
هيجان، (ات الضغوط  من  وقلت معاناته  حياته،، كانت حاجاته مشبعة في      همتطلبات
1998.( 

  فحالة اإلنسان البد نية والنفسية هي التي تحـدد طبيعـة           :الحالة النفسية والبدنية   -  ث
 ويكون  ، مسببات الضغط  مةاومق من   ناالستجابة للضغط، فالتعب واإلحباط يقلال    

الضغط كبيرا، كما أن الفرد الذي يفقد الثقة بالنفس يفتقر أيـضا للتقـدير              تأثير  
 ).1988 ، والعريانعسكر(الذاتي
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 تأثيرا في الكيفية التـي       فلبعض سمات الفرد الشخصية    :السمات الشخصية للفرد   - ج
فالشخـصية المنطويـة    يستجيب بها الفرد للمواقف الضاغطة في حياته العملية،    

 .الضغط على عكس المرنة التي تعاني من مستوى عال من ماعية،اجتقل أ

 كل ما يرتبط بالفرد من مشاكل اجتماعية، واقتـصادية،      :المشكالت الذاتية للفرد   - ح
 والقيم الخاصة هو نفسه مصدر من مـصادر         ،العملو  الحياة ونفسية وطموحات 

 ،لية للفرد  والعائ ،وجدت صلة عبر الدراسات بين المشكالت المادية      فقد  الضغط،  
 ).16: 2000 ,السويلم(انفعاالته النفسية في بيئة العملو

  

ومن خالل ما تم ذكره ترى الباحثة أن شخصية الفرد تتأثر بشكل واضح بالعالقة بين مـصادر                 
الضغوط، ومستويات تلك الضغوط التي يواجهها الفرد، والعنف كمصدر من مصادر الضغوط،            

شخصية الفرد، لذا جاءت هذه الدراسة للبحـث فـي بعـض    قد يكون له تأثير كبير على سمات      
سمات الشخصية للطلبة المعنفين، سواء ذلك العنف الناتج عن األسرة أو العنـف المدرسـي، أو       

  .حتى العنف الذي يتعرض له الطالب في البيئة التي ينتمي إليها
  

   الدراسات السابقة2.2
  

سـمات  (ع هذه الدارسـة بـشكل مباشـر         ولت موضو االملفت للنظر أن الدراسات التي تن      من
ـ       –بشكل مستقل قليلة نسبياً   ) الشخصية لدى الطلبة المعنفين     مقارنـة   -ة في حـدود علـم الباحث

وارتباطه بمتغيـر   العنف  بشكل مستقل أو    سمات الشخصية   بالدراسات األخرى التي تحدثت عن      
 طريـق المراجـع،    والدراسات التي تم الحصول عليها بعد مراجعة األدب التربوي عـن          . آخر

العنـاوين   بتفنيدها تحـت     ة الباحث توالدوريات المتخصصة، والمجالت، ورسائل الماجستير قام     
 :التالية

 .بسمات الشخصيةالدراسات السابقة التي تتعلق  . 1

 .العنف تناولتالدراسات السابقة التي  . 2

  :وفيما يلي عرض لهذه الدراسات
  

  :سمات الشخصية  التي بحثت في موضوع السابقةالدراسات 1.2.2
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  : العربيةالدراسات 1.1.2.2

دراسة هدفت إلى التعرف على التفكير الناقد لدى المرشدين التربويين          ) 2009(أجرى الشوربجي   
) 45(من المرشدين التربويين، مـنهم  ) 83(وعالقته بسمات الشخصية، وتكونت عينة الدراسة من   

:  واستخدم الباحث أداتـين للدراسـة همـا        مرشدة تربوية في محافظة خان يونس،     ) 38(مرشداً و 
صالح (تعريب وتقنين   ) EPQ(، واختبار أيزنك للشخصية     )تقنين، عزو عفانه  (اختبار التفكير الناقد  

، وقد كشفت الدراسة أن مهارة تقييم المناقشات حازت على أعلى متوسـط نـسبي    )الدين أبو ناهية  
م مهارة التفسير، ويليها مهارة االسـتنباط ثـم         ويليها على التوالي مهارة التنبؤ ث     %) 77.51(وقدره

االنطواء حاز على أعلـى متوسـط نـسبي وقـدره           / مهارة االستنتاج، كما تبين أن بعد االنبساط      
كما تبـين   . الجاذبية االجتماعية، ويليه بعد الذهانية ثم بعد العصابية       / ويليه بعد الكذب  %) 63.28(

فكير الناقد، كما تبين عدم وجود فروق فـي التفكيـر           انه ال توجد عالقة بين سمات الشخصية والت       
  . المرحلة التعليميةو، وسنوات الخبرة، الجنسالناقد وسمات الشخصية تعزى لمتغير 

 اللـواتي  لنـساء ل لشخصيةا سمات بعض على للتعرف هدفتدراسة  ) 2009(كما أجرت فطافطة    
ن هنـاك فـروق فـي هـذه     ومعرفة إن كا   لحم، وبيت الخليل محافظتي في اسري لعنف تعرضن
 مـن  ومـع  الدخل، ومستوى االجتماعية، والحالة العلمي، والمؤهل العمر، متغيراتل تبعا السمات
 مـن  الدراسـة  عينـة  تكونت و .أطفال ووجود الزوج، اختيار وطريقة والتدخين، والعمل، تعيش،

 اختبـار  الباحثة تاستخدم البيانات ولجمع القصدية، العينة بطريقة اختيارهن تم من امرأة) 130(
 نتـائج  أظهرت وقد   ،دراسة كأداة) Goldberg (إعداد من الشخصية في الكبرى الخمسة العوامل
 لحـم  بيـت  محـافظتي  في اسري لعنف تعرضن اللواتي للنساء الشخصية سمات أهم أن الدراسة
 تبن أن و ،قلهاأ العصابية سمة كانت بينما مرتفعة، بدرجة  وكانت الوداعة سمة في تمثلت والخليل
 وكان في  الجسدي، العنف الثانية المرتبة في جاء ثم  النفسي، العنف هو اانتشار العنف أنواع أكثر

 لمتغير تبعا ة العصابية سم في فروقكما كشفت الدراسة عن وجود      . الجنسي العنف الثالثة المرتبة
 ةالعـصابي  سـمة فـي    تبعا لمتغير العمل    ووجود فروق  .)أرملة/مطلقة( لصالح االجتماعية الحالة
 الخبـرة  علـى  االنفتـاح  سمة يوف ،)ذلك غير (لصالح االنبساط سمة وفي ،)ربت منزل  (لصالح
اقل من  (الوداعة لصالح   ، و سمة العصابية تبعا لمستوى الدخل في      فروق ، ووجود )موظفة( لصالح
عـا   وجـود فـروق تب     أيضا .) شيكل فأكثر  2000( وكانت في سمة التفاني لصالح       ،) شيكل 1000

، وكانت في سمة التفاني     ) وثانوي اقل من ثانوي  ( سمة العصابية لصالح     لمتغير المؤهل العلمي في   
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ثـانوي، وبكـالوريوس   (في سمة االنفتاح على الخبرة لـصالح    وكانت  ،  )دبلوم(االنبساط لصالح   و
 سـمة  فـي تبعا لمتغير التدخين     فروق  ووجود .، كما كانت في سمة الوداعة لصالح ثانوي       )فأكثر
 سـمة  في أطفال وجود لمتغير تبعا فروقووجود   . المدخنات غير النساء لصالح والوداعة التفاني
 النـساء  لـصالح  االنبساط سمة، بينما كانت في     أطفال لديهن يوجد اللواتي النساء لصالح العصابية
 مـن  مع، والعمر ( كما بينت النتائج عدم وجود فروق تبعا لمتغيرات      .أطفال لديهن يوجد ال اللواتي
  .)الزوج اختيار طريقة، وتعيش

 إلى التعرف على أثر ممارسة األنشطة الرياضية علـى أيضاً هدفت دراسة ) 2008(أجرى جابر

أجريـت   سمات الشخصية لدى األحداث في فلسطين، وتم استخدام المنهج التجريبي، ولتحقيق ذلك
الشخـصية   ج لقياس الـسمات شخصا، وطبق عليهم قائمة فرايبور) 14(الدراسة على عينة قوامها 

 علـى   اًتـأثير ث   لم تحـد   ة برامج األنشطة الرياضية المقترح    -: وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي    
االكتئـاب، القابليـة    العـصبية، العدوانيـة،  (ور المقياس المـستخدم  اعبارات كل محور من مح

 اً أدى إلى أحداث تـأثير     الباحثل  البرنامج المقترح من قب   و  ,أيضا). لالستثارة، االجتماعية، الهدوء  
  . المستخدم  إحصائيا على المحور ككل ولكل أبعاد المقياسداالً

 سمات الشخـصية وفـق      التعرف إلى عالقة  أيضا إلى   ) 2008(هدفت دراسة قامت بها جزماوي      
، والكليـة، والـسنة     جنسال(نظرية إيزنك بالسلوك العدواني ومدى تأثرها بالمتغيرات الديمغرافية         

لدى طلبة جامعة القدس، واستخدمت الباحثة اختبار إيزنـك للشخـصية           )  ومكان السكن  الدراسية،
) 452(واستبانة السلوك العدواني الذي أعدته الباحثة، حيث طبقت األداتين على عينة مكونة مـن               

طالبا وطالبة من طلبة السنة الثانية والرابعة فقط، وقد أظهرت النتائج عدم وجـود فـروق تبعـا                  
 والكلية في سمات الشخصية، في حين تبين وجود فـروق تبعـا لمتغيـر الـسنة                 ،جنساللمتغير  

الدراسية لصالح السنة الثانية، وتبعا لمتغير مكان السكن لصالح سكان المخيم، أما في متوسـطات               
لية ومكـان الـسكن والـسنة        والك جنسالسلوك العدواني فقد تبين عدم وجود فروق تبعا لمتغير ال         

 وسمة االنفعال وبـين     ،كشفت النتائج عن وجود عالقة عكسية بين سمة االنطواء        و, أيضا الدراسية
  .السلوك العدواني، ووجود عالقة ايجابية بين سمة االنبساط وسمة االتزان والسلوك العدواني

دراسة هدفت للكشف عن مدى تأثير التدخين على مستوى القلـق           ) 2008(أجرى عوض اهللا    كما  
 العدوانية، واالنطواء لدى األطباء العاملين في المراكز الطبية بقطاع          وبعض سمات الشخصية مثل   

 والنفسية الناجمة عن التـدخين،  ، واالجتماعية، واالقتصادية،غزة، والكشف عن األضرار الصحية  
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 تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية، حيث       اًبطبي) 186(وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من        
وقـد بينـت    القلق الصريح لجانيت تايلور، ومقياس تعزيز الشخصية لبرونر،         طبق عليهم مقياس    

عتمادية ثم  برز سمات الشخصية لدى المدخنين كانت اإل      أن  أالنتائج أن القلق لدى األطباء مرتفع، و      
 بينـت   ,نتقالي، ثم العدوان أيضا   سلبية للحياة، ثم عدم التجاوب اإل     نتقالي، ثم النظرة ال   عدم الثبات اإل  

ائج عدم وجود فروق في مستوى القلق وسمات الشخصية تعزى للحالة االجتماعيـة أو عـدد                النت
أفراد األسرة أو المؤهل العلمي أو الجهة المشرفة أو متغير الخبرة أو سنوات التـدخين أو عـدد                  

  .السجائر
  

هدفت إلى الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللـة إحـصائية     ) 2008(لمطوع  وفي دراسة ل  
 بعض سمات الشخصية وهي التفاؤل، الثقة بالنفس، الخجل لدى الفتيات السعوديات مـن أسـر           في

كذلك ما إذا كانت هناك فروق بين الفتيات من أسر مطلقة ممن يعـشن              . مطلقة وأسر غير مطلقة   
أيضا إذا كانت هناك فروق بين الفتيات مـن  . مع أمهاتهن والفتيات ممن يعشن مع آبائهن المطلقين      

مقيـاس  : وقد طبقت أدوات الدراسة وهي    . طلقة تبعاً للفترة التي مضت على طالق الوالدين       أسر م 
طالبة مـن طالبـات   ) 431(التفاؤل ومقياس الثقة بالنفس ومقياس الخجل المعدل على عينة قوامها    

طالبـة مـن أسـر مطلقـة     ) 75(المرحلة الثانوية في مدينة الرياض من جميع المستويات، منهن   
وقد كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة بين        .طالبة من أسر غير مطلقة    ) 356(عددهن  والباقي و 

 والفتيات الالتي يعشن مع آبائهن المطلقين في سـمتي          ،الفتيات الالتي يعشن مع أمهاتهن المطلقات     
وتوصـلت  . الثقة بالنفس والخجل، بينما لم يكن هناك فروق بين المجموعتين في سـمة التفـاؤل              

 أن الطالق أقوى أثراً في سمتي التفاؤل والثقة بالنفس لدى الفتيات من أسـر مطلقـة                 الدراسة إلى 
، بينما لم يكن للمـدة التـي مـضت علـى     ) سنوات4أقل من (خالل السنوات األولى من الطالق    

الطالق أثر في سمة الخجل، كما لم تكشف الدراسة عن فروق دالة بين المجمـوعتين فـي سـمة        
تيات من أسر مطلقة أقل تفاؤال وأقل ثقة بأنفسهن من فتيات من أسـر غيـر                بمعنى أن الف  . الخجل

مطلقة، ووجود فروق بين الفتيات من أسر مطلقة، والفتيات من أسر غير مطلقة في سمتي التفاؤل                
  . والثقة بالنفس

  

بعض الجوانب الهامة في الشخصية اإلنسانية والمتمثلـة فـي          ) 2007(كما تناولت دراسة خماش     
 الشخصية كما حددها إيزنك،  حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على أبعاد شخـصية طلبـة                 أبعاد

الدبلوم التقني في قطاع غزة، وكذلك الفروق الجوهرية ألبعاد الشخصية وتأثيرات كل من متغيـر               
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) 500(وقد تكونت عينة الدراسـة مـن   . النوع والتخصص والمستوى االقتصادي والتعليمي عليها  
وبمتوسـط  ) 22(سـنة، إلـى    ) 18(ة من طلبة الدبلوم التقني وتراوحت أعمارهم بين         طالباً وطالب 

وتم تقنينه علـى البيئـة      ) E,P,Q(واستخدم الباحث استخبار إيزنك للشخصية      . سنة) 20(عمري  
، والـذي تـم   )1975سويف، (الفلسطينية، وكذلك تم استخدام اختبار الصداقة الشخصية من إعداد     

 االنطواء تبعـا    -الفلسطينية وقد بينت النتائج عدم  وجود فروق في بعد االنبساط          تقنينه على البيئة    
لمتغير الجنس، بينما تبين فروق في بعد العصابية لصالح اإلناث، وفـي بعـد الذهانيـة لـصالح                  

أيـضا فـروق فـي بعـد     . لـصالح اإلنـاث  ) الجابيـة االجتماعيـة  (الذكور، وفي بعد الكـذب   
كما بينت النتائج عدم  وجود فروق في بعد العصابية، والكـذب،     . ناثاالعتدال لصالح اإل  /التطرف

واالنبساط، تبعا لمتغير المستوى التعليمي للوالدين، بينما تبين وجود فروق في بعد الذهانية لصالح              
أيضا أظهرت النتائج عدم  وجـود فـروق فـي بعـد             . الوالدين الذين ال يعرفون القراءة والكتابة     

 والعصابية تبعا لمتغير المستوى االقتصادي، بينما تبين وجود فروق فـي بعـد     االنبساط، والكذب، 
كذلك بينت النتائج عدم وجود     . شيكل)2500(الذهانية لصالح الطلبة الذين مستوى دخلهم أكثر من         

فروق في بعدي العصابية، والذهانية تبعا لمتغير التخصص، بينما تبـين وجـود فـروق بعـدي                 
  .ح طلبة تخصص السكرتاريااالنبساط والكذب لصال

  

هدفت إلى معرفة مدى تأثير فصائل الدم في سمات الشخصية          ) 2007(وفي دراسة قام بها بركات      
االنفعالية، االكتئاب النفسي، وقلق الموت واالنبساط، واالنطواء واالتـزان، واالنفعـال والتفـاؤل             

ا وطالبة ممن يدرسون في جامعة      طالب) 240(والتشاؤم لدى عينة من الطلبة الجامعيين بلغ عددهم         
، موزعين بطريقة مقـصودة إلـى أربـع مجموعـات       )منطقة طولكرم التعليمية  (القدس المفتوحة   

وجود : ، وقد كشفت الدراسة عن النتائج اآلتية)AB & A, B, O(متساوية تبعا لفصيلة الدم لديهم 
ذلك في اتجاه الطلبـة مـن ذوي       فروق دالة إحصائيا بين درجات الطلبة تبعا لفصيلة الدم لديهم، و          

على سمة االكتئاب النفسي واالنطواء واالنفعال والتشاؤم، وفي اتجاه الطلبة مـن         )  B(فصيلة الدم   
علـى  ) AB(على سمة االنبساط والتفاؤل، وفي اتجاه الطلبة من فصيلة الدم   ) A(ذوي فصيلة الدم    

 بين درجات الطلبة على سمة قلـق        سمة االتزان، بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية        
  .الموت بحيث تعزى لفصيلة الدم

  

 دراسة هدفت إلى التعرف على العالقة مـا بـين الخبـرة             أيضا)2004(أجرى حجازي    أيضا  
الصادمة واضطراب ما بعد الصدمة، وبعض سمات الشخصية لدى أطفـال شـهداء انتفاضـة               
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، والعمر، وحالـة  آبـاء أطفـال         جنسكال(األقصى، كذلك التعرف على تأثير بعض المتغيرات      
كالعـصابية، والقلـق، واالكتئـاب،     (في أعراض االضطراب وبعض سمات الشخـصية      ) العينة

وقد أجريت الدراسة على عينة من ثالثة مجموعات هي أطفـال شـهداء انتفاضـة               ) واالنبساط
مـن األطفـال    ، والثانية من األطفال اليتامى العاديين، والثالثـة         ) سنة 14- 9(األقصى من سن    

طفال، حيث طبق عليهم مقياس سمات شخـصية الطفـل،          ) 176(قوامها  ) غير اليتامى (العاديين  
من إعداد برنامج غزة    ) PTSD(ومقياس الخبرة الصادمة، واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة         

 وأطفـال   ،للصحة النفسية، وقد كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق بـين األطفـال اليتـامى              
طفال غير اليتامى تبعا للخبرة الصادمة، أو بين الذين يقيمون في محافظة غزة وباقي               وأ ،الشهداء

 لـصالح   الجـنس محافظات القطاع بالنسبة للخبرة الصادمة، بينما تبين وجود فروق تبعا لمتغير            
الذكور، وتبعا لمتغير العمر لصالح الفئات األكبر سنا، أيضا تبين وجود عالقة طردية متوسـطة         

رات الصادمة والعمر، وعالقة طردية ضعيفة بين درجات الخبرات الصادمة ودرجـة            بين الخب 
اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، وال توجد عالقة بين درجة التعـرض للخبـرات الـصادمة                
ومستوى القلق، ووجدت عالقة طردية بين درجـة التعـرض للخبـرات الـصادمة ومـستوى          

 للخبرات الصادمة ومستوى االنبساط، وال يوجـد  االكتئاب، وال توجد عالقة بين درجة التعرض      
القلـق  (فروق دالة بين أطفال الشهداء واليتامى وأطفال غير اليتامى بالنسبة لدرجـة مـستوى               

ويوجد فروق في الخبرات الصادمة تبعا لحالة آباء األطفـال        ). واالكتئاب، والعصاب، واالنبساط  
ين آباؤهم شهداء، ومتوفون بالنسبة لألطفـال       حيث زاد متوسط الخبرة الصادمة لدى األطفال الذ       

  . الذين آباؤهم أحياء
  

هدفت هذه الدراسة لمعرفة عالقة الترتيـب الـوالدي         ) 2003 (بركاتأيضا في دراسة قام بها      
والتحصيل، لدى عينة مكونـة مـن       ) االنفعال-االتزان(و) االنطواء-االنبساط(ببعدي الشخصية   

رحلة الثانوية والملتحقين في المدارس الحكومية التابعة لمديرية        طالبا وطالبة من طلبة الم    ) 182(
الطفـل  : التربية والتعليم في محافظة طولكرم، موزعين تبعا لترتيبهم الميالدي في األسرة إلـى            

طالبـاً  ) 33(طالباً وطالبة، والطفـل األخيـر       ) 82(طالباً وطالبة، والطفل األوسط     ) 44(األول
طالباً وطالبة، ولدى تحليل البيانات الالزمة خلصت الدراسـة إلـى    ) 23(وطالبة، والطفل الوحيد  

  :  النتائج التالية
 -االنبـساط  (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطالب علـى بعـد الشخـصية               

  .بحيث تعزى إلى ترتيبهم الوالدي في األسرة) االنطواء
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بحيـث  )  االنفعال - ناالتزا(الشخصية  توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات الطالب على بعد          
تعزى إلى ترتيبهم الوالدي في األسرة في اتجاه األوسط الذي اظهر ميال نحو سـمة االتـزان،                 

  .بينما اظهر الطفل األخير ميال نحو سمة االنفعال
توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات الطالب في التحصيل تعزى إلى ترتيبهم الـوالدي فـي                

اه األول الذي اظهر قدرة أفضل في التحصيل الدراسي مقارنـة بـاآلخرين فـي           األسرة في اتج  
  .الفئات األخير

  

 لـدى  -العقلية-التعرف إلى سمات الشخصيةإلى هدفت  حيث  ) 2003( حامد   وفي دراسة قام بها   
، والكلية، ومكان السكن،    جنسال:  إضافة إلى تحديد عالقتها بكل من      طلبة جامعة النجاح الوطنية،   

.  ومستوى تعليم األم، ودخل األسرة الشهري، على ذلك        ،دل التراكمي، ومستوى تعليم األب    والمع
طالبا وطالبـة، طبـق علـيهم مقيـاس         ) 606(ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها        

فقرة موزعة على سبعة    ) 75(والذي اشتمل على    ) 1983(السمات الشخصية الذي أعده أبو عليا       
 بين  -العقلية-صت الدراسة إلى أنه ال توجد فروق في جميع السمات الشخصية          وخل. أبعاد رئيسة 

بينما كانت الفروق دالة إحصائيا على بعـض        . طلبة جامعة النجاح الوطنية، تعزى لمتغير الكلية      
، ومكان السكن، والمعدل التراكمي، ومـستوى       جنس تبعا لمتغيرات ال   -العقلية-سمات الشخصية 

ليم األم، وأسلوب تربية األسرة، ودخل األسرة الشهري، علـى النحـو            تعليم األب، ومستوى تع   
  :التالي 

 أنه توجد فروق دالة إحصائيا على سمة االستقالل في التفكير والحكم بين الذكور واإلنـاث                   )1
  .لصالح اإلناث

 تبعا لمتغير المعدل التراكمي على سمتي القـدرة علـى           ة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائي       )2
تحمل الغموض واألصالة في التفكير بين الطلبة المتفوقين والمتوسطين وبين الطلبة الـضعفاء             

  .لصالح الطلبة المتفوقين والمتوسطين
 تبعا لمتغير مكان السـكن على سمة القدرة على النقـد           ةذات داللة إحصائي   أنه توجد فروق        )3

  .بين طلبة المدينة والقرية لصالح طلبة المدينة
 تبعا لمتغير مستوى تعليم األب على سمة التفكير التـأملي  ةنه توجد فروق ذات داللة إحصائي    أ  )4

  .بين مستويات التعليم الثانوي واألساسي لصالح األساسي
 تبعا لمتغير مستوى تعليم األم على سمة القدرة على النقد           ة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائي       )5

  .ألساسي لصالح الثانويبين مستويات التعليم الثانوي وا
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 تبعا لمتغير دخل األسرة الشهري على سمتي المرونة فـي  ة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائي  )6
التفكير واألصالة في التفكير بين ذوي الدخل المرتفع والمتوسط وبين ذوي الـدخل المـنخفض               

ي الدخل المرتفـع   لصالح ذوي الدخل المرتفع والمتوسط على سمة المرونة في التفكير،وبين ذو          
  .والمتوسط لصالح المرتفع على سمة األصالة في التفكير

  

دراسة هدفت إلى معرفة عالقة أنماط الشخصية     ) 2003(كذلك أعد كل من الشرعة والعبد اهللا        
كما حددها إيزنك بكل من سـمة القلـق والـشعور           )  االنفعال - االنطواء، االتزان  -االنبساط(

 كذلك الفروق بين الذكور واإلناث في كل من أنماط الشخـصية            بالوحدة والتحصيل الدراسي،  
 طـالب ) 304( وتكونت عينة الدراسة من      ،وسمة القلق والشعور بالوحدة والتحصيل الدراسي     

طالبا ) 139(في محافظة الكرك في األردن، منهم       ) التوجيهي(من طلبة الصف الثاني الثانوي      
 للشخصية وقائمة سمة القلـق      إيزنكيهم قائمة   طالبة ولتحقيق هدف الدراسة طبق عل     ) 165(و
كاليفورنيا للشعور بالوحدة، وأشارت النتائج إلى وجـود  اختبار  وSpielberger) (سبيلبرجرل

عالقة سالبة وذات داللة إحصائية بين نمط االتزان للشخصية وكل من سمة القلق والـشعور               
لتحـصيل الدراسـي ذات داللـة       بالوحدة لدى العينة ككل، ولم تكن عالقة نمـط االتـزان با           

إحصائية، أما عالقة االنفعال بكل من سمة القلق والشعور بالوحدة فقد كانـت موجبـة لـدى                 
 وسمة القلق لدى الذكور     االنطواءالجنسين وكذلك وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين نمط          

  .فقط
  

لألطفال الـصم فـي     دراسة هدفت إلى معرفة أهم سمات الشخصية        ) 2002(كما أجرى األشقر    
تلقي الخدمات، الجنس، العمر الزمني، المستوى االقتصادي، والمستوى        (ضوء بعض المتغيرات    

 مقياس لقياس أبعاد الشخصية لألطفال الصم على عينـة    ، وقد قام الباحث بتطبيق    )الثقافي لألسرة 
ليـة احتلـت   طفال وطفلة، وقد بينت النتائج أن سمة الخجل لـدى العينـة الك          ) 167(مكونة من   

المرتبة األولى ثم جاء في المرتبة الثانية سمة عدم الثقة بالنفس، ثم جاء في المرتبة الثالثة سـمة              
التشتت وعدم االنتباه أما سمة الخوف فجاءت في المرتبة الرابعة، ثم سـمة حـب الـنفس فـي           

تبة قبل األخيرة،   المرتبة الخامسة، إلى سمة الشك في المرتبة السادسة، ثم سمة االنطواء في المر            
كما كشفت الدراسة عن وجـود فـروق    .في حين كانت سمة الميل للعدوانية في المرتبة األخيرة

في كل من االنطواء والميل للعدوانية والشك والتشتت وعدم االنتباه وسـمة الخـوف والدرجـة        
بين عدم وجود   الكلية للسمات تبعا لمتغير تلقي الخدمات لصالح الذين يتلقون الخدمات، في حين ت            
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كما تبين وجود فـروق فـي سـمة         . فروق في سمات عدم الثقة باآلخرين والخجل وحب النفس        
الخجل تبعا لمتغير الجنس لصالح اإلناث في حين تبين عدم وجود فروق فـي الدرجـة الكليـة                  

أيضا بالنسبة لمتغير العمر فقد تبين وجود فروق في سـمة االنطـواء             . وباقي السمات األخرى  
في حين تبين عدم وجود فروق في الدرجة الكلية وبـاقي الـسمات             )  سنة 11- 6( الفئة   لصالح

األخرى، كما تبين عدم وجود فروق في سمات الشخصية تعزى لمتغيرات المستوى االقتصادي             
  .والثقافي لألسرة

  

بحث الفروق بين الجنسين وبين المستويات الدراسية من        ) 1999(وي  اكما استهدفت دراسة الشعر   
األولى إلى الرابعة في الرضا عن الحياة في المرحلة الجامعية، وكذلك تحديد العالقة بين سـمات                
الشخصية والدافع لالنجاز األكاديمي من ناحية والرضا عن الحياة في المرحلة الجامعية من ناحية              

ـ        ) 721(أخرى، وقد تكونت عينة الدراسة من        صورة، طالباً وطالبة بكلية التربية في جامعـة المن
طبق عليهم الباحث مقاييس سمات الشخصية، والدافع لالنجاز األكاديمي، والرضا عن الحياة فـي              

  .وقد انتهت الدراسة إلى النتائج التالية. المرحلة الجامعية، وهي من إعداد الباحث
توجد فروق بين متوسطات درجات الجنسين في أبعاد الرضا عن الـذات والرضـا عـن         . 1

  .كوراألقران لصالح الذ
توجد فروق بين متوسطات درجات الطلبة في المستويات الدراسية المختلفة في بعد الرضا              . 2

  .عن األساتذة لصالح طالب الفرقتين األولى والثانية
يوجد تأثير دال إحصائيا للتفاعل بين الجنس والمستوى الدراسي في تباين درجات الطلبـة            . 3

  .ذة والمواد الدراسيةفي أبعاد الرضا عن الذات وعن األقران واألسات
يوجد ارتباط موجب دال إحصائيا بين درجات سمات الشخصية والثقة بـالنفس وتتحمـل               . 4

المسؤولية والثبات االنفعالي واالجتماعي من ناحية، ودرجات الرضا عن الحيـاة بإبعـاده         
  .المختلفة من ناحية أخرى

قة بالنجـاح واالهتمـام     يوجد ارتباط موجب دال إحصائيا بين درجات الدافع لالنجاز والث          . 5
بالتميز، وتفضيل مواقف االنجاز، والدرجة الكلية للدافع لالنجاز مـن ناحيـة ودرجـات              

  .الرضا عن الحياة بإبعاده المختلفة من ناحية أخرى
  

أجرت دراسة هدفت إلى التعرف على مدى ارتباط بعض الـسمات            أيضا   )1998(الشعار  وكانت  
 الصف األول الثانوي في مدارس مدن شمال الـضفة الغربيـة،      الشخصية بالتفكير اإلبداعي لطلبة   
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وهذه السمات تفسر عمل النشاط العقلي اإلبداعي، والتي ال تستند إلى قدرة عقلية، بل أيـضا إلـى        
طالب وطالبة مقسمة   ) 600( شخصية، وقد شملت الدراسة على عينة مكونة من          –عوامل انفعالية   

يث طبق عليهم اختبار التفكير اإلبداعي واختبار سمات        حسب الجنس ومكان السكن والتخصص، ح     
القدرة على تحمل الغموض، واالستقالل في الحكم، والتفكيـر، والقـدرة علـى النقـد،              (الشخصية

 وأظهـرت ) والمرونة في التفكير، واألصالة في التفكير، والتفكير التأملي، واالنفتاح على الخبـرة           
 السمات الشخصية والتفكير اإلبداعي ، كما تبين عدم وجود           بين الدراسة وجود ارتباط ايجابي قويٍ    

فروق تبعا لمتغير الجنس في التفكير اإلبداعي بينما تبين وجود فروق في القـدرة علـى تحمـل                  
االسـتقالل فـي   (الغموض والتفكير التأملي لصالح المدينة، بينما تبين عدم وجود فروق في سـمة            

 والمرونة في التفكير، واألصالة في التفكير، واالنفتـاح علـى   الحكم، والتفكير، والقدرة على النقد، 
، كما كشفت النتائج عن وجود فروق في الجنس لصالح اإلناث فـي التفكيـر اإلبـداعي                 ) الخبرة

والسمات الشخصية، وبخصوص متغير التخصص فقد تبين وجود فروق لصالح التخصص العلمي            
 بينما كانت الفروق لصالح األدبي في سمة االستقالل         واألدبي مقابل الصناعي في التفكير اإلبداعي     

في الحكم والتفكير، وكانت في سمة التفكير التأملي والقدرة على النقد لـصالح العلمـي واألدبـي                 
  . مقابل الصناعي، في حين لم يتبين وجود فروق في السمات األخرى تبعا لمتغير التخصص

  

ى التعرف على مدى تأثير التوافـق الزواجـي         تهدف إل ) 1990(وفي دراسة قامت بها مزروعي      
وتكونت العينـة مـن     . على تكوين سمات شخصية األبناء وتكون اضطرابات في شخصية األبناء         

من الجنسين، وتم اسـتخدام  ) 99(زوجة وعلى مجموعة من األبناء مكونة من  ) 83(زوجاً، و )83(
سيد غنيم، وعبد السالم و،  (Cattellاتلك: استفتاء الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية من إعداد

عماد الـدين إسـماعيل،     وعطية هنا،   (: ، واختبار الشخصية المتعدد األوجه من إعداد      )عبد الغفار 
 وقد توصلت النتـائج إلـى وجـود         ،، ومقياس التوافق الزواجي الذي أعدته الباحثة      )لويس ملكية و

، أي أنهم يميلون إلى المثابرة وضبط الـنفس  فروق بين المجموعتين لصالح أبناء المتوافقين زوجياً    
ويهتمون بالناس والقانون، وأظهرت النتائج إلى وجود فروق دالة لصالح أبناء غيـر المتـوافقين               
زوجياً في االستقرار المزاجي، واالستثارة المزاجية، حب العمل الجماعي، الفردية المتعنتة، الثقـة     

لجماعة، واالكتفاء الذاتي، االنحراف السيكوباتي، االنطـواء  بالنفس، الشعور باإلثم، االعتماد على ا    
  .االجتماعي
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  :بسمات الشخصيةتعقيب على الدراسات العربية التي تتعلق 
  

باستعراضنا لهذه الدراسات العربية نالحظ أن هناك اهتماما ظاهرا بموضوع البحث في مجال             
 تصنيفها تحت   ةرى الباحث توع و  وقد تنوعت الدراسات في طرح هذا الموض       سمات الشخصية، 

  :وهيعناوين مختلفة حسب داللتها 
  

  :دراسات كشفت عن عدم وجود عالقة بين سمات الشخصية ومتغيرات أخرى . 1
كمـا  . انه ال توجد عالقة بين سمات الشخصية والتفكير الناقد        ) 2009(بينت نتائج الشوربجي    

عـرض للخبـرات الـصادمة      عدم وجود عالقة بين درجـة الت      ) 2004(بينت نتائج حجازي    
ومستوى القلق، وأيضا ال توجد عالقة بين درجة التعـرض للخبـرات الـصادمة ومـستوى             

  . ، ومستوى الضغوط النفسية.)االنبساط
  :دراسات بينت وجود عالقة سلبية بين سمات الشخصية ومتغيرات أخرى

 االنفعال وبـين    وجود عالقة عكسية بين سمة االنطواء، وسمة      ) 2008(بينت نتائج الجزماوي    
وجود عالقـة طرديـة متوسـطة بـين         ) 2004(السلوك العدواني، كما بينت نتائج حجازي       

الخبرات الصادمة والعمر، وعالقة طردية ضعيفة بين درجات الخبرات الـصادمة ودرجـة             
ووجود عالقة طردية بـين درجـة التعـرض للخبـرات      . اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة    

وجود عالقـة  ) 2003(الشرعة والعبد اهللا  كما بينت نتائج دراسة      الصادمة ومستوى االكتئاب،  
سالبة وذات داللة إحصائية بين نمط االتزان للشخصية وكل من سمة القلق والشعور بالوحـدة          

  ، لدى العينة ككل
  :دراسات بينت وجود عالقة ايجابية بين سمات الشخصية ومتغيرات أخرى

قة ايجابية بين سمة االنبساط وسمة االتزان، وبـين         وجود عال ) 2008(بينت نتائج الجزماوي    
وجود عالقـة موجبـة ودالـة       ) 2003(الشرعة والعبد اهللا    كما بينت نتائج    . السلوك العدواني 

 وجـود  2002(أيضا بينـت الدايـة     . وسمة القلق لدى الذكور فقط     االنطواءإحصائيا بين نمط    
 والتفاؤل، كذلك بينت دراسة الشعراوي      عالقة ايجابية بين كل من التوكل والذكاء االجتماعي،       

وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين درجات سمات الشخـصية والثقـة بـالنفس              ). 1999(
وتحمل المسؤولية والثبات االنفعالي واالجتماعي من ناحية، ودرجات الرضـا عـن الحيـاة              

وجـود ارتبـاط   ) 1998(ر بإبعاده المختلفة من ناحية أخرى، كذلك بينت نتائج دراسة الـشعا     
  . بين السمات الشخصية والتفكير اإلبداعيايجابي قوي
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  :دراسات اهتمت بأهم السمات الشخصية إلفراد العينة . 2
االنطواء حاز علـى أعلـى      / التي أظهرت أن بعد االنبساط    ) 2009(بينت دراسة الشوربجي    

أيضا . بعد العصابية  الجاذبية االجتماعية، ويليه بعد الذهانية ثم     / متوسط نسبي ويليه بعد الكذب    
 لعنـف  تعرضـن  اللـواتي  للنساء الشخصية سمات أهم أن) 2009(دراسة فطافطة    أظهرت
في حين بـين     قلها،أ العصابية سمة كانت بينما مرتفعة، بدرجة الوداعة سمة في تمثلت اسري

أن أبرز سمات الشخصية لدى المدخنين كانت اإلعتمادية ثم عدم الثبـات    ) 2008(عوض اهللا   
  .نتقالي، ثم النظرة السلبية للحياة، ثم عدم التجاوب اإلنتقالي، ثم العدواناإل

أن سمة الخجل احتلت المرتبة األولى ثم جـاء فـي المرتبـة             ) 2002(في حين بينت األشقر     
الثانية سمة عدم الثقة بالنفس، ثم سمة التشتت وعدم االنتباه أما سمة الخـوف فجـاءت فـي                  

ب النفس في المرتبة الخامسة، إلى سمة الشك في المرتبة السادسة،           المرتبة الرابعة، ثم سمة ح    
ثم سمة االنطواء في المرتبة قبل األخيرة، في حين كانت سمة الميل للعدوانية فـي المرتبـة                 

 .األخيرة

  :دراسات اهتمت بمتغير الجنس . 3
التي بينت عدم وجود فروق في سمات الشخصية        ) 2009(اتفقت نتائج دراسة الشوربجي       -  أ

، ونتـائج دراسـة خمـاش       )2008(زى لمتغير الجنس، مع نتائج دراسة الجزمـاوي         تع
 االنطواء تبعا لمتغيـر الجـنس،       -التي بينت عدم وجود فروق في بعد االنبساط       ) 2007(

التي بينت عدم وجود فروق في الدرجـة الكليـة وبـاقي            ) 2002(ونتائج دراسة األشقر    
  .السمات األخرى

التي بينت فروق في بعد العصاب لـصالح اإلنـاث،          ) 2007(اتفقت نتائج دراسة خماش      - ب
. لـصالح اإلنـاث   ) الجابية االجتماعية (وفي بعد الذهانية لصالح الذكور، وفي بعد الكذب         

التي )2003(مع نتائج دراسة حامد     . االعتدال لصالح اإلناث  /أيضا فروق في بعد التطرف    
 التفكير والحكم بـين الـذكور     فروق دالة إحصائيا على سمة االستقالل في       أظهرت وجود 

التي أظهرت وجود فروق في سمة الخجل تبعا        ) 2002( واألشقر   .واإلناث لصالح اإلناث  
وأظهرت الدراسة وجود فروق فـي      ) 1998(وكانت الشعار   .لمتغير الجنس لصالح اإلناث   

  .الجنس لصالح اإلناث في السمات الشخصية
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  :دراسات اهتمت بمتغير المرحلة التعليمية . 4

عدم وجود فروق في سمات الشخصية تعزى لمتغير المرحلـة          ) 2009(ينت نتائج الشوربجي    ب
التي بينت وجود فروق تبعـا لمتغيـر المؤهـل          ) 2009(واختلفت بذلك مع فطافطة     . التعليمية

، وكانت في سمة التفـاني واالنبـساط   )اقل من ثانوي وثانوي   (العلمي في سمة العصابية لصالح      
، )ثانوي، وبكـالوريوس فـأكثر    (انت وفي سمة االنفتاح على الخبرة لصالح        ، وك )دبلوم(لصالح  

التي أظهرت وجود فروق    ) 2008(كما كانت في سمة الوداعة لصالح ثانوي، ونتائج الجزماوي          
  . تبعا لمتغير السنة الدراسية لصالح السنة الثانية

 :دراسات اهتمت بمتغير العمر . 5

حامد  مع نتائج    )العمر(نت عدم وجود فروق تبعا لمتغير      التي بي  )2009(نتائج فطافطة   اختلفت  
في حين تبـين    )  سنة 11- 6(التي بينت وجود فروق في سمة االنطواء لصالح الفئة          ) 2003(

  .عدم وجود فروق في الدرجة الكلية وباقي السمات األخرى
 :مكان السكندراسات اهتمت بمتغير  . 6

رت وجود فروق تبعا لمتغير مكان الـسكن        التي أظه ) 2008(اختلفت نتائج دراسة الجزماوي     
 فروق تبعا لمتغيـر مكـان      التي أظهرت وجود   )2003(لصالح سكان المخيم، مع نتائج حامد       

  .السـكن على سمة القدرة على النقد بين طلبة المدينة والقرية لصالح طلبة المدينة
 :دراسات اهتمت بمتغير المعدل الدراسي . 7

 فروق تبعا لمتغير المعدل التراكمي على سمتي القدرة         وجود )2003( نتائج دراسة حامد     بينت
على تحمل الغموض واألصالة في التفكير بين الطلبة المتفوقين والمتوسـطين وبـين الطلبـة             

  .الضعفاء لصالح الطلبة المتفوقين والمتوسطين
  

   الدراسات األجنبية2.1.2.2
ت الشخصية فـي إضـطرابات   بدراسة حول سما,et al  Freire) 2007(قام فريري وآخرون 

إستهدفت التعرف على سمات الشخـصية لـدى مجموعـات مـن المـصابين             كتئاب  الهلع واال 
تمت التشخيصات بالمقابلة الـسريرية  . )Co morbidity(بأضطراب الهلع والكآبة وكالهما معاً 

نـاء  للشخصية فـي أث   ) Maudsley(المنظمة قبل المعالجة، وتقييم الشخصية بقائمة ماوديسلي        
مـن الـذكور،   ) 41(نـاث و  اإلمـن   ) 111(شخصاً منهم   ) 152(المتابعة على عينة تألفت من      
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والمجموعـات  . فرداً) 30(ن  مجموعات فضالً عن مجموعة قياسية تألفت مموزعين على ثالث 
دون الكآبة   فرداً، ومجموعة الهلع     45 الهلع   دون اضطراب مجموعة الكآبة الرئيسة    : الثالث هي 

) 21( الكآبة الرئيسة وأضطراب الهلع معاً       -ضطراب المزدوج   اإلفرداً، ومجموعة    56الرئيسة  
 أظهرت النتائج معدالت عالية من العصابية لدى كـل المجموعـات عنـد مقارنتهـا           وقد. فرداً

ضطراب اإلوظهرت فروق ذات داللة إحصائية في العصابية بين مجموعة          . بالمجموعة القياسية 
 وأشارت النتائج أيضاً إلى إن أدنى متوسط لإلنبـساطية كـان فـي             .المزدوج وإضطراب الهلع  

ضطراب المزدوج، وكانت هناك سمات شخصية متواصلة بين إضـطراب الهلـع            اإلمجموعة  
ضطرابين كان له إرتبـاط بـسمات الشخـصية         اإلوإن الظهور المتزامن لكال     . والكآبة الرئيسة 

 .البارزة
  

 دراسة بهدف استقصاء العالقة بين سمات Ngu  & Moss (2006)أجرى موس ونكَو كما 
ولتحقيق أهدف الدراسة أختيرت عينة دراسة . الشخصية وتأثيرها على إختيارات أساليب القيادة

 من المستشفيات األسترالية، تينوظفي الرعاية اإلجتماعية في إثن من ماًموظف) 166(مكونة من 
 إلى 21 (، وكانت أعمارهم تتراوح مابينذكورمنهم كانوا من ال) 7(أكثرهم من اإلناث باستثناء 

 لتقييم الشخصية NEO-FFI )( واستخدمت في الدراسة قائمة العوامل الخمسة الجديدة).  سنة70
فقرة بخمسة بدائل على مقياس ليكرت، فضالً عن إستبيان العوامل المتعددة ) 60(المتكونة من 

أن االنبساطية وحيوية الضمير، ترتبطان وقد كشفت التحليالت اإلحصائية عن .(MLQ)للقيادة 
بطت الطيبة والتفتّح بصورة عكسية مع القيادة إرتكما . مع اإلتجاهات المفضلة نحو القيادة التحولية

واإلنبساطية . بطت العصابية بصورة إيجابية والطيبة بصورة سلبية بالقيادة الحرةإرتاإلجرائية، و
  .  الضمير في القيادة الحرةوالعصابية توسطتا تأثير الطيبة وحيوية

  

 دراسة هدفت إلى الكشف عـن   Spilberger & Jacobs) 2003(كما أجرى سبلبرجر وجاكوبز 
عالقة التدخين بسمات الشخصية لدى عينة من المدخنين الذكور واإلناث لدى األطبـاء العـاملين               

مقيـاس سـمات    و) EPQ( اسـتخبار إيزنـك للشخـصية        ستشفى اليوناني، واستخدم الباحثان   بالم
) 603(طالبا منهم   ) 955(ومقياس سلوك التدخين، وقد تكونت عينة الدراسة من         ) STP(الشخصية  

 من المدخنين وغير المدخنين، وقد أظهرت نتـائج الدراسـة أن  المـدخنين         اًروذك) 352(، و اًإناث
أن اإلنـاث   ، كذلك أظهرت النتـائج      )EPQ(لديهم نسبة عالية من العصابية والذهانية على مقياس         

هن غير المدخنات في حين تبـين أن        يناتالمدخنات لديهن نسبة عالية على مقياس القلق مقارنة بقر        
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لق مقارنة بقرنائهم غير المدخنين، كـذلك أظهـرت         ق المدخنين لديهم نسبة منخفضة من ال      رالذكو
بية ومستوى القلق   نتائج الدراسة أن اإلناث المدخنات لديهن حاليا نسبة اقل فيما يتعلق بسمة العصا            

  .مقارنة باإلناث المدخنات من حين األخ اللواتي اقلعن عن التدخين
  

 Freshوفي دراسة بعنوان البناء النفسي لشخصية المتعرض لألذى الجنسي في الطفولة، قام بها 

& Others )2001 (   حيث هدفت الدراسة إلى الكشف عن البناء النفسي لشخـصية المتعـرض
) 40(الطفولة وإعادة التعرض لموقف الضحية، وتكونت عينة الدراسـة مـن            لألذى الجنسي في    

 ىسيدة لم يتعرضـن لـألذ     ) 28(ناجية من اإلناث اللواتي تعرضن لألذى الجنسي في الطفولة، و         
الجنسي، واستخدم الباحثون في الدراسة األدوات التالية، بطارية من القياسات السيكومترية علـى             

 تعرضن أو لم يتعرضن لتجربة األذى الجنسي فـي الطفولـة، وكانـت              مجموعات النساء اللواتي  
النتائج اختالفات دالة بين النساء اللواتي تعرضن لألذى والنساء اللواتي لـم يتعرضـن لـألذى،                
الناجون لديهم مستويات عالية من االكتئاب، وانخفاض في مستوى الثقة بالنفس، وارتفـاع الفـرق         

 وهناك اختالفات قليلة بين الذين تعرضوا أو لـم يتعرضـوا للوقـوع              بين الذات والذات المثالية،   
كضحية مرة أخرى من الناجين، كان تقدير الناجين المعرضين للوقـوع كـضحية مـرة أخـرى          

أكثر قوة من الناجين غير المعرضين للوقوع كضحية مرة أخرى، لـم توجـد أي               " ألنفسهم اآلن "
  . يكن لديهم تجارب سفاح األقارباختالفات بين الناجين الذين لديهم أو لم

  

تم بحث عالقة سمات الشخـصية بـبعض   Judge et al ) 1997(وفي دراسة جودج وآخرون 
، والقـدرات   )الرضا الوظيفي، والرضا عن الحياة، والرضا عن المهنـة        (عوامل النجاح الداخلية    

 للفرد، وذلك علـى     المعرفية، وبعض العوامل الخارجية للنجاح مثل الحوافز، والمستوى الوظيفي        
مديراً من المدراء في أمريكا وأوروبا، وقـد انتهـت الدراسـة إلـى أن               ) 213(عينة مكونة من    

العصابية ترتبط بانخفاض درجة العوامل الداخلية للنجاح، وان القدرات المعرفية تـرتبط بعوامـل     
  .النجاح الخارجية، وال ترتبط بالعوامل الداخلية

  
كما هو مشار إليها في  Kamath & Kaneker )1993(مث وكينكر ك(وفي دراسة قام بها كل 

هدفت إلى دراسة عالقة بعض سمات الشخـصية بالـشعور          )) 2003(دراسة الشرعة والعبد اهللا     
بالوحدة النفسية، ومدى اختالف هذه العالقة باختالف الجنس، وقد أجريت الدراسـة علـى عينـة              

) 50(بة من طلبة الدراسات العليا في الهند، مـنهم          طالبا وطال ) 100(عشوائية بسيطة مكونة من     



 44

طالبة، وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن الشعور بالوحدة النفسية ترتبط بالنمط             ) 50(طالباً، و 
االنطوائي، وكانت العالقة بين االنطواء والشعور بالوحدة النفسية اكبر لدى اإلناث، كذلك أشـارت      

  .نبساطي لدى الذكور مقارنة باإلناثالنتائج إلى سيادة النمط اال
  

 بهدف التعـرف إلـى   Pulkkinien (1996)وفي دراسة تحليلية طولية ألساليب الشخصية أعدها 
 مدى ثبات أنماط الشخصية لدى الذكور واإلناث وعالقة هذه األنماط بكـل مـن القلـق والميـل                 

ـ ) 137( وقد أجريت هذه الدراسة على عينة مكونة مـن           ،االجتماعي ذكـرا مـن    ) 138(ى و أنث
  الشخصية وكـذلك اختبـار القلـق       ) أنماط( تكساس وطبق عليهم مقاييس خاصة بأساليب        -أوستن

 ووجـود عالقـة   ،وأشارت النتائج إلى ثبات نسبي في أنماط الشخصية       . واستبانة الميل االجتماعي  
وأيـضا  ،  القلـق  وكذلك عالقة موجبة بين النمط االنفعـالي و        ،سالبة بين النمط االنبساطي والقلق    

أشارت النتائج إلى وجود عالقة سالبة بين النمط االنفعالي والميل االجتماعي وعالقة موجبة بـين               
  .الميل االجتماعي والميل االنبساطي

  

دراسة هـدفت إلـى تحديـد سـمات      Hargens & Kellu )1994(كما أجرى هارجنز وكيلي 
تكيف االجتماعي واالنفعالي للطلبـة، وهـي       الشخصية الهامة النجاز األعمال الدراسية وعملية ال      

طالبا من طلبة الكليات المتوسطة والجامعية في أمريكا، حيث         ) 156(دراسة مسحية على عينة من      
قام الباحث بإعداد استبانة خاصة من اجل جمع البيانات الالزمة من أفراد العينة، وقد بينت النتائج                

 التشاؤم متجه نحو نـزوع      –لطلبة على مقياس التفاؤل     أن تباين المتوسطات الحسابية الستجابات ا     
عينة الدراسة لسمة التفاؤل، وان سمة التشاؤم ذات تأثير سلبي على آداء األعمال الدراسية وعملية               

  .التكيف الدراسي
  

 حيـث  Latorre et al) 1993(وفي أمريكا تم إجراء دراسة قام بها كل من التوري وآخرون 
معرفة الفروق بين الذكور واإلناث في سـمات االنبـساط والعـصابية،           هدفت هذه الدراسة إلى     

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحث باستخدام قائمة إيزنك للشخصية من اجل جمع البيانـات     
، وبعد تحليـل البيانـات      اً جامعي اًطالب) 300(الالزمة من عينة الدراسة المستهدفة والبالغ عددها        

لدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في            إحصائيا كشفت نتائج ا   
سمة االنبساط، في حين تبين وجود فروق ذات دالل إحصائية في سمة العصابية بـين الـذكور                 

 .واإلناث لصالح اإلناث
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لزواجي والتشابه بين األزواج واالتجاهات، واالستمتاع،      اسة بعنوان العالقة بين التوافق ا     وفي در 
فت إلى بحـث العالقـة بـين       هد Hasseprauck) 1990(والسمات الشخصية قام بها هيسبرج      

لزواجي والتشابه بين األزواج واالتجاهات، واالستمتاع، والسمات الشخـصية، حيـث           التوافق ا 
زوجة، من غرب ألمانيا طبق علـيهم       ) 40(زوجا،  ) 40(أجريت الدراسة على عينة مكونة من       

ما يتعلق بمدى واسع للسياسة والمجتمع، األمـور    ي، ومقياس لالتجاهات في   فق الزواج مقياس التوا 
الشخصية، القدرة على فهم اتجاهات الزوج األخر، االستمتاع في وقـت الفـراغ، والهوايـات،               
والسمات الشخصية، ولقد أظهرت النتائج ارتباطا قويا بين التوافق الزواجي والتشابه في سـمات           

ي االتجاهات، والتشابه في الهوايات واالسـتمتاع سـويا فـي وقـت             الشخصية، كذلك التشابه ف   
 .الفراغ

  

 بإجراء دراسة بعنـوان بعـض الـسمات الشخـصية لألحـداث             Misra) 1983(كما قام مسرا    
الجانحين، حيث هدفت الدراسة إلى مقارنة بعض السمات الشخصية لدى مجموعتين من الجانحين             

شخص من األسوياء، تـم  ) 100(منحرفا من الذكور، و ) 90(واألسوياء، وقد شملت عينة الدراسة      
لقيـاس نـسبة الـذكاء،      ) WAIS(وقد طبق عليهم مقياس وكسلر      . اختيارهم من مدارس إعدادية   

ومقياس السلوك التكيفي، وقد بينت النتائج أن الذكاء كان صفة مميزة لغيـر المنحـرفين، ولكـن                 
قل صـبراً واسـتقراراً مـن الناحيـة االنفعاليـة      بصورة غير دالة، كما تبين أن الجانحين كانوا ا 

والعاطفية، وعدم اتساق السلوك والذي قد يرجع إلى ضعف األنا لديهم، كما أظهـرت النتـائج أن                
الجانحين اقل اكتراثا بالقيم االجتماعية من غير الجانحين، وهو ما قد يعزى إليه زيـادة الـسلوك                 

  . العدواني
   

  :بسمات الشخصيةة التي تتعلق تعقيب على الدراسات األجنبي
  

العالقة بـين سـمات الشخـصية       يالحظ أن الدراسات السابقة األجنبية اهتمت بالتركيز على         
  :متغيرات أخرى أكثر من اهتمام بالفروق تبعا للمغيرات المستقلة وهي على النحو التالي

  بينـت  : بين سمات الشخصية ومتغيـرات أخـرى       ايجابيةدراسات بينت وجود عالقة      •
االنبـساطية   وجود عالقة ايجابية بـين  Ngu  & Moss (2006)موس ونكَو دراسة 

بطت العـصابية   إرت كما،  اإلتجاهات المفضلة نحو القيادة التحولية      وبين وحيوية الضمير 
كمـث وكينكـر   (بينت دراسةكما .  بصورة إيجابية والطيبة بصورة سلبية بالقيادة الحرة     

 أيضا أظهـرت دراسـة      .ية ترتبط بالنمط االنطوائي   أن الشعور بالوحدة النفس   ) 1993(
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والتشابه في سمات    ارتباطا قويا بين التوافق الزواجي       Hassepruck) 1990(هيسبرج  
عالقة موجبة بين النمط  وجود Pulkkinien (1996)  في حين بينت دراسة.الشخصية

 طيوعالقة موجبة بين الميل االجتماعي والميل االنبسا، االنفعالي والقلق

أظهـرت   :دراسات بينت وجود عالقة سلبية بين سمات الشخصية ومتغيـرات أخـرى      •
العصابية ترتبط بانخفاض درجـة  أن Judge et al ) 1997(دراسة جودج وآخرون 
 Ngu  & Moss (2006)مـوس ونكَـو    كما بينت دراسـة  .العوامل الداخلية للنجاح

 Pulkkinien وبينـت دراسـة  . ئية الطيبة والتفتّح مع القيادة اإلجرابينعكسية عالقة 

وجود عالقـة سـالبة بـين    و ، وجود عالقة سالبة بين النمط االنبساطي والقلق      (1996)
النمط االنفعالي والميل االجتماعي وعالقة موجبـة بـين الميـل االجتمـاعي والميـل               

أن هناك عالقة  ,et al  Freire) 2007(فريري وآخرون  واظهرت دراسة .االنبساطي
   .ضطراب المزدوج وإضطراب الهلعاإلابية وبين العصبين 

 & Fresh  أظهـرت دراسـة   :فراد العينـة أهم السمات الشخصية ألدراسات اهتمت ب •

Others )2001 (   ،مستويات عالية من االكتئاب، وانخفاض في مستوى الثقـة بـالنفس
) 2003( أظهرت دراسة سبلبرجر وجـاكوبز       ،وارتفاع الفرق بين الذات والذات المثالية     

Spilberger & Jacobs  أن  المدخنين لديهم نسبة عالية من العصابية والذهانية، أيضا
 نزوع عينـة الدراسـة    Hargens & Kellu )1994(أظهرت دراسة هارجنز وكيلي 

لسمة التفاؤل، وان سمة التشاؤم ذات تأثير سلبي على آداء األعمال الدراسـية وعمليـة             
 .التكيف الدراسي

) 2003( دراسـة سـبلبرجر وجـاكوبز        اتفقـت : بمتغيـر الجـنس   دراسات اهتمـت     •
Spilberger & Jacobs   وجود فروق في سمة العصابية والذهانية والقلـق   التي بينت

 التـي   Kamath & Kaneker )1993( كمث وكينكـر   مع دراسة.لصالح اإلناث
وري وآخرون  التودراسة   بينت أن االنطواء والشعور بالوحدة النفسية اكبر لدى اإلناث،        

)1993 (Latorre et al  كشفت عن وجود فروق في سمة العصابية بين الـذكور  التي
) 1993(التـوري وآخـرون     في حين اختلفت مع نتائج دراسة        .واإلناث لصالح اإلناث  

Latorre et alت عن عدم وجود فروق بين الـذكور واإلنـاث فـي سـمة      التي كشف
 كـذلك  Kamath & Kaneker )1993( كمث وكينكـر  دراسةاالنبساط، واختلفت 

  .أشارت النتائج إلى سيادة النمط االنبساطي لدى الذكور مقارنة باإلناث



 47

  :العنف التي بحثت في موضوع  السابقةالدراسات 2.2.2
  

  : العربيةالدراسات 1.2.2.2
إلى معرفة اتجاهات طالب الجامعـات  ) 2008(قام بها أبو زهري والزعانين وحمد هدفت دراسة  

فلسطينية نحو العنف في الحياة الجامعية، ولتحقيق ذلك قام الباحثون بتصميم مقياس االتجاهـات              ال
طالبا وطالبة موزعين على معظم الجامعات فـي        ) 365(الكلية، وتم تطبيقه على عينة مكونة من        

الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد أشارت النتائج إلى وجود مستوى عاِل من العنف لدى الطـالب،                
عند دراسة عالقة العنف ببعض المتغيرات، تبين عدم وجود فروق تبعا لمتغير الجنس، والعمر،              و

والمنطقة الجغرافية، ومكان السكن، والمستوى االقتصادي، بينما تبين وجود فروق تبعـا لمتغيـر              
الجامعة لصالح طلبة النجاح، وتبعا لمتغير االنتماء الدراسي لـصالح الجبهـة الـشعبية والجهـاد          

  .اإلسالمي وحزب التحرير
  

هدفت إلى الكشف عن العالقة بين العنـف األسـري تجـاه             بدراسة   اًأيض )2008( قام المطوع   
 العدواني لديهم في مدارسهم الثانوية، وكذلك الكشف عن العالقة بين المتغيـرات  األبناء والسلوك

إحـصائية بـين     ذات داللةالديموغرافية والعنف األسري تجاه األبناء، وإذا ما كانت هناك فروق
تكونت عينة الدراسـة مـن    وقد .الطلبة العدوانيين وغير العدوانيين تبعاً لمستوى العنف األسري

األول، والثـاني،   المستويات الثالثة من(طالباً سعودياً من طالب المرحلة الثانوية الذكور ) 320(
المرشدون الطالبيون والمعلمون على ممن صنفهم  طالباً) 158(في مدينة الرياض، منهم ) والثالث

وقد .  من الطلبة العاديين الذين اختيروا عشوائياً-طالباً (162) وعددهم أنهم عدوانيون، والباقون
استبانه تتكون من ثالثة أجزاء؛ األول خاص بالبيانات األولية، والثاني خـاص            ة  طبقت على العين  

الثالث خـاص بمقيـاس الـسلوك العـدواني         عبارة، و ) 19(لعنف األسري، ويتكون من     س ا بمقيا
ـ ) 30(ويتكون من  المدرسي، النتـائج وجـود   م عبارة، وجميعها من إعداد الباحث، وكان من أه

العدواني لدى األبناء فـي  ك عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بين العنف األسري والسلو       
العدوانيين وغير العدوانيين في العنف  مدارسهم، كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين األبناء

الدراسة أيضاً وجود عالقة ارتباطيه سالبة بـين بعـض    وبينت .األسري لصالح األبناء العدوانيين
تعليم األب ودخله، إال أن الدراسة لم تجد عالقـة   األسري، وهي المتغيرات الديموغرافية والعنف

والعنف األسري تجـاه  ) األب واألم(عمل األبوين مستوى تعليم األم ودخلها،  ارتباطيه بين كل من
  .األبناء
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دراسة هدفت إلـى التعـرف علـى العوامـل النفـسية       ) 2008(أجرى النيرب   وفي نفس السياق    
واالجتماعية التي تقف وراء انتشار ظاهرة العنف في المدارس اإلعدادية التابعة لوكالـة غـوث                

طالبـا،  ) 480(يت الدراسة على عينة مكونة من       ، وقد أجر  )بنين(وتشغيل الالجئين في قطاع غزة    
الـصف  داد الباحث، األولى خاصة بطـالب       معلمين، حيث طبق عليهم استبانتين من إع      ) 110(و

هذا وقد أظهرت النتـائج أن أهـم العوامـل النفـسية            . مالتاسع األساسي، والثانية خاصة بمعلميه    
المعلمين هي في الدرجة األولى تعـود  واالجتماعية المسؤولة عن العنف المدرسي من وجهة نظر       

ـ          ـ      ةللعوامل األسرية، وتأتي العوامل الخاصة بالجانب اإلعالمي في المرتب  ل الثانيـة، ثـم العوام
 الذاتية في المرتبة الرابعة، وتـأتي العوامـل الخاصـة           لاالجتماعية في المرتبة الثالثة، ثم العوام     

نـت نفـس الدراسـة أن أهـم العوامـل النفـسية             بينما بي . بالبيئة المدرسية في المرتبة الخامسة    
واالجتماعية المسؤولة عن العنف المدرسي من وجهة نظر الطلبة هي في الدرجة األولـى تعـود                

 الثانية، ثـم  ةللعوامل الخاصة بالجانب اإلعالمي، وتأتي العوامل الخاصة بالجانب الذاتي في المرتب  
 الخاصة بالبيئة المدرسية في المرتبة الرابعـة،        لعوام االجتماعية في المرتبة الثالثة، ثم ال      لالعوام

  .وتأتي العوامل األسرية في المرتبة الخامسة
كما تبين وجود فروق في نظرة المعلمين للعنف تعزى للعمر ولصالح الفئة العمريـة أكثـر مـن                  

ـ  (سنة، بينما تبين عدم وجود فروق تبعا لنظرة المعلمين تعزى لمتغيرات            ) 40( ي، المؤهـل العلم
  ).والمواد التي يدرسونها

في حين تبين وجود فروق بين وجهة نظر التالميذ للعنف المدرسي تعزى لعـدد أفـراد األسـرة                  
وفي متغير مستوى تعليم األب لصالح ثانوي فما فوق، ولمستوى          ).  أفراد 8اقل من   (ولصالح الفئة   

). الثـامن فـأكثر   (سرة لصالح   تعليم األم لصالح الفئة جامعي، وتبعا لمتغير ترتيب الطالب في األ          
  .وتبعا لمتغير نوع األسرة لصالح األسرة النووية

  
دراسة هدفت التعرف إلى العنف األسري وعالقته بالسلوك العـدواني  ) 2008(أجرت الوحش  كما  

والتعرف  كذلك على أنماط العنف األسري       . لطالبات المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم       
وقد اختارت الباحثة عينـة     ). إهمال, لفظي, بدني(ه طالبات المرحلة األساسية العليا    الذي تتعرض ل  

طالبة واستخدمت مقياس العنف األسري والسلوك العدواني للمـراهقين  ) 122(عشوائية مكونة من   
فقرة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجـود       )43(ويتألف هذا المقياس من     ) أباظة(والشباب من إعداد    

ية بين درجة العنف األسري بمجاالته المختلفة والسلوك العدواني، كما تبين عدم وجود             عالقة طرد 
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فروق في درجة العنف األسري والسلوك العدواني تعزى لمتغير العمر، بينما تبين وجود فـروق               
في العنف األسري تعزى لمعدل الطالبة في المدرسة ولصالح الطالبات من ذوات الفئة المقبولـة،               

بين عدم وجود فروق في درجة العنف األسري والسلوك العدواني تعزى لمتغير معـدل              في حين ت  
  .ومكان السكن، ومستوى دخل العائلةالطالبة، 

  
بهدف التعرف على أكثر أشـكال العنـف        ) 2006(وفي دراسة قام بها كل من عسلية والهالول         

ـ            طالبـاً  ) 150(ة مـن    انتشار بين طلبة جامعة األقصى، حيث أجريت الدراسة على عينة مكون
وطالبة، طبق عليهم مقياس العنف من إعداد الباحثين، ومقياس سمات الشخـصية، وقـد بينـت                
النتائج أن أكثر أشكال العنف انتشار لدى الطلبة تمثل في العنف نحو األشياء، ثم العنـف نحـو                  

س ولصالح  اآلخرين، ثم نحو الذات، كما تبين وجود فروق في درجات العنف تعزى لمتغير الجن             
الذكور، بينما تبين عدم وجود فروق تبعا لمتغير مكان السكن،وتبين وجود عالقة ايجابيـة بـين                
العنف نحو الذات والعصابية أيضا، وعالقة سالبة مع يقظة الضمير، وعدم وجود ارتبـاط بـين           

نف نحـو   ووجود عالقة ايجابية بين الع     العنف نحو الذات وكل من االنبساط واالنفتاح والموافقة،       
األشياء والعصابية، وعالقة سالبة مع االنفتاح والموافقة ، وعدم وجود ارتباط بين العنف نحـو               
األشياء وكل من االنبساط ويقظة الضمير، ووجود عالقة ايجابية بين العنـف نحـو اآلخـرين                

خـرين  والعصابية، وعالقة سالبة مع االنفتاح والموافقة ، وعدم وجود ارتباط بين العنف نحو اآل           
ووجود عالقة ايجابية بين الدرجـة الكليـة للعنـف           .االنفتاح وكل من االنبساط ويقظة الضمير    

والعصابية، وعالقة سالبة مع االنفتاح والموافقة ، وعدم وجود ارتباط بين العنـف وكـل مـن                 
  .االنبساط ويقظة الضمير

  

األسري لدى نـزالء    دراسة هدفت إلى تحديد حجم ظاهرة العنف        ) 2006(أجرى المطيري   أيضا  
دار المالحظة االجتماعية بمدينة الرياض، والتعرف على عالقة بعض أنمـاط العنـف األسـري               

ا أن تحد من تأثير العنف األسـري  لتوصل إلى تدابير وقائية من شأنه  ولة ا ابانحراف األحداث ومح  
 التربـوي،  على انحراف األحداث،  وقد قام الباحث بتطوير استبانة خاصة بعد الرجـوع لـألدب       

حـدثاً، وقـد    ) 130( عـددهم    غ على نزالء دار المالحظة بمدينة الرياض والبال       احيث قام بتطبيقه  
من أفراد عينة الدراسة أجاب بان أسلوب الحوار والنقاش كان          %) 78(كشفت النتائج أن ما نسبته      

األحداث، مستخدما داخل أسرهم كطريقة لحسم الخالفات مما يعني مالءمة الجو األسري لظروف             
من أفراد العينة بأنهم كانوا يعانون من العنف األسري وهـي نـسبة           %) 28(بينما أجاب ما نسبته     
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كما تبين أن جنحة السرقة من ابرز األسباب التي بسببها تم إيـداع األحـداث فـي دار             . منخفضة
 -جاباتهمايكما تعكسه   -دى اسر أفراد العينة   المالحظة، ومن ابرز أنماط العنف األسري الموجود ل       

العنف اللفظي، بينت النتائج أن حجم العنف األسري داخل أسر أحداث المبحوثين كانـت درجـة                
وجوده منخفضة، وتوجد عالقة بدرجة متوسطة بين بعض أنمـاط العنـف األسـري وانحـراف              

  .األحداث
  

دراسة هدفت إلى معرفـة اتجاهـات المرشـدين         ) 2006(كما أجرى يحي وعرار وأبو قطيش     
مرشـدا  ) 565(يين حول سوء معاملة األطفال، وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من          التربو

من العاملين في المدارس الحكومية، وتم تطبيق استمارة من تطـوير           ) 620(ومرشدة من أصل    
الباحثين على أفراد العينة، وخرجت الدراسة بنتائج هامة تمثلت فـي أن تعريفـات المرشـدين                

أنهم يعون معظم حاالت وأشكال اإلساءة وأنماط اإلهمال التي يتعرض لهـا            التربويين تدل على    
 االعتراف بأشكال اإلساءة البدنية الحادة والمتكررة، باعتبارها من أشـكال           ىالطفل، ويميلون إل  

االعتداء على األطفال أكثر من اعترافاهم بأشكال اإلساءة البدنية البسيطة التي قد تحدث مرة أو               
ميلون إلى االعتراف بإشكال االعتداء التي تترك أثارا أكثر مـن التـي ال تتـرك                كما ي . مرتين
  .آثارا

  

هدفت إلى معرفة العوامل االجتماعية المؤيدة للعنـف        ) 2005(وفي دراسة قام بها الطيار    كما انه   
، وأنماط العنف الممارس عند     )دراسة ميدانية لمدراس شرق الرياض    (لدى طالب المرحلة الثانوية   

 المرحلة الثانوية، ومعرفة دور التنشئة األسرية فـي العنـف المدرسـي، ودور المـستوى      طالب
لألسرة في العنف المدرسي، ومعرفة دور جماعـة الرفـاق          ) االقتصادي واالجتماعي والتعليمي  (

طالبا طبق  ) 245(والبيئة المدرسية في العنف المدرسي، قد أجريت الدراسة على عينة مكونة من             
نة خاصة من إعداد الباحث، وقد كشفت النتائج وجود دور للتنشئة األسرية في العنـف               عليهم استبا 

المدرسي، ودور لجماعة الرفاق أيضا، ووجود عالقة بين المشاكل العائلية والعنـف المدرسـي،              
 بعض أفراد العينة وبالتالي وجود عالقة بين المستوى التعليمـي       ءوانخفاض المستوى التعليمي آلبا   

  .األبناءوانحراف 
  

هدفت إلى معرفة طبيعة وأشكال العنف داخل المدارس        أيضا  ) 2003(وفي دراسة قام بها الشهري    
الثانوية بمدينة الرياض، والتعرف على الفروق بين المعلمين في اإلداريين والطالب في نظـرتهم              

وقـد  ). مستوى الدخل، والحي السكني، والعمر    (للعنف، ودرجة اختالف العنف باختالف متغيرات       
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إداريا، حيث طبق علـيهم     ) 34(معلما، و ) 55(طالبا، و ) 329(أجريت الدراسة على عينة قوامها      
 بمجموعة من النتائج تمثلت في عـدم وجـود          ةاستبانة خاصة من إعداد الباحث، وخرجت الدراس      

فروق بين الطالب والمعلمين واإلداريين في نظرتهم للعنف، وكذلك في نظرتهم ألخطـر أنـواع               
عنف المدرسي والمتمثل في العنف الجسدي، كما تبين أن العنف الرمزي والـذي يـؤدي إلـى                 ال

كمـا  .  واالحتقار أكثر أنواع العنف التي يتعرض لها المعلمون من الطالب في المدرسة            ءاالزدرا
تبين و.  من الطالب في المدرسة     العنف التي يتعرض لها اإلداريون     ويعد العنف اللفظي أكثر أنواع    

كثر أنواع العنف المدرسي التي يتعرض لها المعلمون من الطالب كانت تتم في شكل عنـف                أن أ 
جماعي، ويعد العنف اللفظي أكثر أنواع العنف التي يستند لها المعلمون ضد الطالب في المدرسة،               
كما تبين من خالل النتائج عدم االختالف في العنف المدرسي لدى الطالب بـاختالف المتغيـرات         

  .ة لمستوى الدخل والحي السكني  والعمرالشخصي
  

دراسة هدفت للتعرف على ظـاهرتي االغتـراب والعنـف         ب) 2003(عليان   نفس السياق قام     وفي
 العالقة بين هاتين الظاهرتين تبعـا لـبعض         طبيعة وتحديد   الثانوية في مدينة غزة،   لطلبة المرحلة   

المـستوى  و لألبوين،مستوى التعليمي   الو والمحافظة، اإلقامة،مكان  و كنوع التخصص، المتغيرات  
) 563( مـنهم     وطالبةً اًطالب) 1168( عينة عشوائية تكونت من      اختيار وقد تم    لألسرة،االقتصادي  

ـ           % 3بنسبة  ،   طالبةً) 605(و  طالباً،    اًمن مجتمع الدراسة الكلي، وقـد اسـتخدم الباحـث مقياس
 اؤمالعزلة االجتماعية ، التـش (اد التالية   وقد شمل مقياسه على األبع  ،نف من إعداده  علالغتراب وال 

، وقد توصل الباحث لعـدة      ) ، الالمعيارية ، العجز ، الالمعنى ، التمرد ، االغتراب عن المدرسة           
أن هناك عالقة خطية طردية موجبة بين االغتراب والعنف عند مستوى داللة اقـل              : نتائج أهمها   

 ووجود فروق ذات داللة      تبعاً لمتغير الجنس،   )0,01( توجد فروق ذات داللة      ، وأيضاً ) 0.16(من  
 لمتغير المحافظة ومحل اإلقامة عند مستوى داللة        إحصائية بين االغتراب الكلي والعنف الكلي تبعاً      

 وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين جميع أبعاد االغتراب               ، )0,05(
 ، فروق ذات داللة إحصائية فـي أبعـاد الالمعنـى           لمتغير التخصص، ولكن ظهرت    والعنف تبعاً 
  . والتخصص، واالغتراب عن المدرسة،والتمرد

  

هدفت إلى التعرف على مظاهر العنف المدرسي عند طلبـة          ) 2002(وفي دراسة قام بها أبو زنط       
المرحلة األساسية العليا وخاصة الصف العاشر األساسي في محافظة نابلس، وقد أجريت الدراسـة     

طالبا وطالبة من طالب الصف العاشر األساسي بمحافظـة نـابلس،           ) 418(ينة مكونة من    على ع 
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تطوير مقياس السلوك العـدواني لـدى طلبـة         )(1993(طبق عليهم الباحث استبانة حداد وسوالمة     
، وقد كشفت الدراسة انه ال توجد فروق تبعـا للجـنس فـي              )المرحلة األساسية في محافظة اربد    

 ورفض المحيط االجتماعي وتدمير الذات، بينما تبين وجود فروق في توكيد            مظاهر العنف اللفظي  
الذات العدائية واالستهتار األكاديمي، والسرقة والدرجة الكلية لمظاهر العنف لصالح الذكور، كمـا        
تبين عدم وجود فروق تبعا لمستوى التحصيل ومكان السكن وعدد الطلبة في الصف وترتيب الفرد              

د أفراد األسرة في العدائية والعنف اللفظي ورفض المحيط االجتماعي والـسرقة             وعد ،في األسرة 
  .والتخريب

  

إلى التعرف على العوامل المؤدية إلى تفـشي ظـاهرة          ) 2002(كما هدفت دراسة قام بها العاجز       
باإلضافة إلى تسليط األضواء علـى      , العنف لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظات غزة        

) 198( ة  واقتراح الحلول التي قد تساعد في التخفيف أو الحد منها، وبلغت عينة الدراسـة               الظاهر
ولتحقيق أهداف  ) غزة ، خانيونس    , الشمالية(معلما ومعلمة موزعين على المناطق التعليمية الثالثة        

ة الدراسة صمم الباحث استبانة مكونة من ثالثة مجالت هي العوامل األسرية والعوامل المدرسـي             
  .عالموالعوامل التي تعود إلى وسائل اال

  

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المجال المتعلق بوسائل األعالم جاء في المرتبة األولى من حيـث                
درجة تأثيره على العنف لدى الطلبة، بينما جاء في المرتبة الثانية مجال العوامل األسرية، وجاءت               

كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللـة إحـصائية تبعـا            العوامل المدرسية في المرتبة الثالثة،      
  .لمتغير الجنس لصالح الذكور، وتبعا لمتغير المنطقة التعليمية لصالح منطقة طلبة غزة التعليمية

  

دراسة تهدف إلى التعرف على درجة التوافق الزواجي لدى اآلباء          ) 1998(في حين أجرت محمد     
 العدوانية لدى األبنـاء، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن       ومدى انعكاس هذه الدرجة على الدرجة     

ذكر وأنثى، ولقد استخدمت محمـد مقيـاس التوافـق          ) 118(زوجة، وألبناء   )118(زوجا،  )118(
يوجد فـروق ذات  : الزواجي ومقياس السلوك العدواني، ودراسة حالة، وتوصلت إلى النتائج التالية      

ن اإلناث والذكور، إال أن الذكور أكثر عدوانية مـن          دالله إحصائية بين أبناء المتوافقين زواجيا م      
  .اإلناث من أبناء غير المتوافقين زواجيا

  

الكشف عن الفروق بين أبناء المتوافقين في كل مـن درجـة العدوانيـة               ) 1998(وحاولت هدية   
طفل، مـن أبنـاء     ) 107(زوجة،  )107(زوج،  ) 107(ومفهوم الذات، وتكونت عينة الدراسة من       
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زواج والزوجات، واستخدمت هدية اختبار التوافق الزواجي من إعـداد سـوزان محمـد              عينة األ 
 مقياس مفهوم الـذات لألطفـال مـن    العربي،إسماعيل، مقياس السلوك العدواني من إعداد مديحه  

 التوافق الزواجي تأثيرا سلبيا كبيـرا       لنتائج إلى ان سوء   وتوصلت ا .إعداد عادل عز الدين األشول    
ات لألبناء، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين أبناء المتـوافقين وأبنـاء غيـر               على مفهوم الذ  

الـذات االيجـابي   المتوافقين في كل من درجة العدوانية لصالح أبناء غير المتوافقين وفي مفهـوم    
  .لصالح المتوافقين

  

بـبعض  دراسة بعنوان مشاهدة العنف في برامج التلفزيون وعالقتها         ) 1988(كما أجرى الجميل    
مظاهر السلوك العدواني لدى األطفال المشاهدين، حيث هدفت الدراسة إلى معرفة مدى اخـتالف              
األطفال في سلوكهم في ضوء بعض المتغيرات، وقد أجريت الدراسة علـى عينـة مكونـة مـن              

 من تالميذ المدارس االبتدائية الحكومية في مـصر، والتـي           طفالً) 150(األطفال الذكور قوامها    
.  سـنة 12 – 10 من الصفين الخامس والسادس االبتدائي وهي مرحلة عمرية تقع ما بين   اختيرت

حيث طبق عليهم الباحث استبانه خاصة من إعداده، وقد كشفت النتائج عن وجـود فـروق بـين                  
لح األطفـال الـذين      لـصا  دواني وفقا المتالك التلفـاز    متوسطات درجات األطفال في السلوك الع     

ود فروق بين متوسطات درجات األطفال ممتلكي جهاز تلفزيـون اقـل مـن     ، ووج يمتلكون تلفازا 
أيضا وجـود فـروق   . خمس سنوات في السلوك العدواني لصالح األطفال ممتلكي جهاز التلفزيون      

 لـديهم فـي     تمام األول والذين يأتي التلفاز     لديهم في االه   عتي األطفال الذين يأتي التلفاز    بين مجمو 
ا تبين وجود فروق بين متوسطات األطفال أبناء األمهـات األميـات فـي              كم. االهتمام بعد األول  

وبين متوسطات األطفال أبناء اآلباء األميين في السلوك        .السلوك العدواني الصالح األمهات األميات    
  .العدواني لصالح األطفال أبناء اآلباء األميين

  

  :في موضوع العنفتعقيب على الدراسات العربية التي بحثت 
  

  كـان مـدار بحـث واهتمـامٍ    العنفخالل عرضنا للدراسات السابقة يتضح أن موضوع من  
بصورة مقبولة من قبل بعض الباحثين والمهتمين العرب حيث حاول بعضهم إجراء دراسـات          

 إمكانية تفنيد وعرض نتائج هذه الدراسـات        ةرى الباحث تعن الموضوع بصورة أو بأخرى، و     
  : الخاص على النحو التاليابأسلوبه
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التـي أشـارت    ) 2008( أبو زهري والزعانين وحمد      اختلفت نتائج دارسة   :درجة العنف  . 1
التي بينت  ) 2006(مع دراسة المطيري    إلى وجود مستوى عاِل من العنف لدى الطالب،         

  . النتائج أن حجم العنف األسري داخل أسر أحداث المبحوثين كانت درجة وجوده منخفضة
التي بينت أن أكثـر     ) 2006(تائج دراسة عسلية والهالول      هناك تباين في ن    :أشكال العنف  . 2

تمثل في العنف نحو األشياء، ثم العنف نحو اآلخـرين،          ت لدى الطلبة    اًأشكال العنف انتشار  
التي بينت أن ابرز أنماط العنـف األسـري        ) 2006(المطيري   وبين نتائج    ثم نحو الذات،  

ـ ودراسـة   . الموجود لدى اسر أفراد العينة هو العنـف اللفظـي           وعـرار وأبـو     ىيحي
التي بينت أن أهم أشكال العنف تمثلت في اإلساءة وأنماط اإلهمـال التـي              ) 2006(قطيش

التـي  ) 2003(ودراسة الشهري . يتعرض لها الطفل، واإلساءة البدنية الحادة والمتكررة،      
 .أظهرت أن أخطر أنواع العنف المدرسي متمثل في العنف الجسدي

أن أهـم العوامـل النفـسية       ) 2008(بينت نتائج دراسة النيرب     :  للعنف ةالعوامل المؤدي  . 3
واالجتماعية المسؤولة عن العنف المدرسي من وجهة نظر المعلمين هـي فـي الدرجـة               

بينما بينـت نفـس الدراسـة أن أهـم العوامـل النفـسية       . األولى تعود للعوامل األسرية  
لبة هي في الدرجة األولى     واالجتماعية المسؤولة عن العنف المدرسي من وجهة نظر الط        

 تعود للعوامل الخاصة بالجانب اإلعالمي، وهذا يتفق مع ما كشفت عنـه نتـائج دراسـة               
التي كشفت عن وجود فروق بين متوسـطات درجـات األطفـال فـي             ) 1988 (لالجمي

 .لح األطفال الذين يمتلكون تلفاز لصادواني وفقا المتالك التلفازالسلوك الع

وجـود  ) 2008(أظهرت نتائج دراسة المطوع : ف مع متغيرات أخرى  عالقة العن بالنسبة ل  . 4
 وهذا يتفق مع نتائج دراسة      .العدوانيك  عالقة ارتباطيه موجبة بين العنف األسري والسلو      

بدرجة متوسطة بـين بعـض أنمـاط        ايجابية  التي بينت وجود عالقة     ) 2006(المطيري  
التي بينت وجود عالقة    ) 2005( وكذلك دراسة الطيار   .العنف األسري وانحراف األحداث   

عـسلية والهـالول    أظهرت نتائج دراسة    . ايجابية بين المشاكل العائلية والعنف المدرسي     
وجود عالقة ايجابية بين العنف نحو الذات العنف نحو األشـياء والعنـف             أيضا  ) 2006(

 نليـا  ع وهذا يتفق مع نتائج دراسـة     . نحو اآلخرين والدرجة الكلية للعنف وبين العصابية      
  . عالقة خطية طردية موجبة بين االغترابالتي أظهرت وجودو) 2003(

  

 بـين درجـة     طرديـة التي كشفت عن وجود عالقة      ) 2008(الوحش  اتفقت نتائج دراسة    كما  
التـي  ) 2008(دراسة المطوع  مع نتائج العنف األسري بمجاالته المختلفة والسلوك العدواني،    
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 كمـا أظهـرت   األسـري،  العنفبين تعليم األب و  بين سالبةوجود عالقة ارتباطيه أظهرت 
 بين العنف نحـو الـذات ويقظـة         سالبةوجود عالقة   ) 2006(عسلية والهالول   نتائج دراسة   

الضمير، ووجود عالقة سالبة بين العنف نحو األشياء وبين االنفتاح والموافقة، ووجود عالقـة      
ود عالقة سالبة بين الدرجة الكلية للعنـف  سالبة بين العنف نحو اآلخرين وبين والموافقة، ووج   

  .مع االنفتاح والموافقة
  

التي أظهرت عدم وجـود ارتبـاط       ) 2006(دراسة عسلية والهالول    في حين اختلف مع نتائج      
بين العنف نحو الذات وكل من االنبساط واالنفتاح والموافقة، وعدم وجود ارتباط بين العنـف               

  .الدرجة الكلية للعنف وكل من االنبساط ويقظة الضميرنحو األشياء والعنف نحو اآلخرين و
التي بينت عدم   ) 2008(اتفقت نتائج دراسة أبو زهري والزعانين وحمد         :للجنسبالنسبة   . 5

التي كشفت الدراسة انه ال     ) 2002(مع دراسة أبو زنط     وجود فروق تبعا لمتغير الجنس،      
محيط االجتمـاعي وتـدمير     توجد فروق تبعا للجنس في مظاهر العنف اللفظي ورفض ال         

التي أظهرت وجود فروق فـي      ) 2006(بينما اتفقت نتائج دراسة عسلية والهالول       . الذات
التـي  )  2002(درجات العنف تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، مع دراسة أبو زنط      

ة بينت وجود فروق في توكيد الذات العدائية واالستهتار األكاديمي، والسرقة والدرجة الكلي           
التي بينت وجود فروق تبعاً لمتغير      ) 2003(عليان  لمظاهر العنف لصالح الذكور،ودراسة     

بينت وجـود فـروق ذات داللـة        التي  ) 2002(الجنس لصالح الذكور، ودراسة العاجز      
التـي بينـت  أن      ) 1998(ودراسة محمـد    إحصائية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور،       

 .ن أبناء غير المتوافقين زواجياالذكور أكثر عدوانية من اإلناث م

التـي  )  2008(اتفقت نتائج دراسة أبو زهري والزعانين وحمـد          :العمربالنسبة لمتغير    . 6
التي أظهرت عدم   ) 2003(بينت عدم وجود فروق تبعا لمتغير العمر، مع دراسة الشهري         

) 2008(ودراسـة الـوحش     . االختالف في العنف المدرسي لدى الطالب باختالف العمر       
لتي بينت عدم وجود فروق في درجة العنف األسري والسلوك العدواني تعـزى لمتغيـر         ا

وجود فروق في نظـرة     التي أظهرت   ) 2008(في حين اختلفت مع دراسة النيرب       . العمر
 .سنة) 40(المعلمين للعنف تعزى للعمر ولصالح الفئة العمرية أكثر من 

أبـو زهـري والزعـانين وحمـد        اتفقت نتـائج دراسـة      : مكان السكن بالنسبة لمتغير    . 7
مـع  . التي بينت عدم وجود فروق تبعا لمتغير المنطقة الجغرافية، ومكان السكن،          )2008(

التي بينت عدم وجود فروق في درجة العنف األسري والـسلوك           ) 2008(دراسة الوحش   
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التي بينت عدم وجود فروق تبعا لمتغير       ) 2006(العدواني مكان السكن، وعسلية والهالول      
التي أظهرت عدم االختالف في العنف المدرسـي لـدى          ) 2003(ان السكن، والشهري  مك

مكـان  لفي عدم وجود فـروق تبعـا   ) 2002(أبو زنط  و.الطالب باختالف الحي السكني     
التي بينت وجود فـروق  ) 2002(العاجز  في حين اختلفت هذه الدراسات مع نتائج . السكن

 .طقة طلبة غزة التعليميةتبعا لمتغير المنطقة التعليمية لصالح من

 التـي أظهـرت وجـود       )2008( اختلفت نتائج دراسة النيرب      :بالنسبة للترتيب الميالدي   . 8
عنـه  مع ما كـشفت     ). الثامن فأكثر (فروق تبعا لمتغير ترتيب الطالب في األسرة لصالح         

التي بينت عدم وجود فروق تبعا لترتيب الفرد في األسرة، فـي            ) 2002(دراسة أبو زنط    
 .دائية والعنف اللفظي ورفض المحيط االجتماعي والسرقة والتخريبالع

التي بينت وجود فـروق     ) 2008(اختلفت نتائج دراسة الوحش     : بالنسبة للمعدل الدراسي   . 9
في العنف األسري تعزى لمعدل الطالبة في المدرسة ولصالح الطالبات مـن ذوات الفئـة               

 بينت عدم وجود فروق تبعـا لمـستوى         التي) 2002(مع نتائج دراسة أبو زنط      . المقبولة
 . التحصيل

  

  :األجنبيةالدراسات  2.2.2.2
  

 دراسة هـدفت إلـى تقيـيم تـأثير      Sulayeh & Mormont) 2008(أجرى صويلح ومورمنت
 بقطاع غزة، وقـد شـملت       نالتعرض للعنف السياسي وعالقته باالكتئاب لدى األطفال الفلسطينيي       

 Beck عاما، طبق عليهم مقياس      16 – 13حت أعمارهم بين    طفال تراو ) 80(عينة الدراسة على    
من أفراد العينة تجاوزوا الدرجـة الحـادة        %) 18.8(، حيث أظهرت النتائج بان      )BDI(لالكتئاب  

لالكتئاب، كما تبين وجود اختالفات واضحة لصالح المجموعة التجريبية التي أحرزت أعلى درجة             
يرات الجنس، والـدخل العـائلي، وتعلـيم األم، ومكـان     حادة من مشاعر الكآبة، كما تبين أن متغ     

السكن، والعمر، وفترات التعرض للعنف لم تظهر فروقا في مشاعر االكتئاب لألطفـال، وأكـدت               
النتائج على التجربة المتراكمة لصدمة العنف السياسية تشكل عامالً خطراً السـتمرار أعـراض              

 .الكآبة التي تحتاج العالج والمساعدة
  

 بدراسـة  Loxton & Schofield & Hussain (2006( من لوكستن وسكوفيلد وحـسين قام كل
، وقد تم أخذ عينة بطريقة عـشوائية لعـدد      بين العنف األسري والصحة النفسية    للبحث في العالقة    

سنة ،وقد جرى دراسة العالقـة  ) 52-47(من االستراليات التي تتراوح أعمارهن   كبير من النساء  



 57

 مع بعض المتغيـرات      وعالقتها ،والقلق واالكتئاب والصحة النفسية بشكل عام     بين العنف األسري    
وأظهرت النتائج أن هناك زيـادة     ) والعمل،   ومكان السكن  ،الحالة االجتماعية، والدخل  (الديمغرافية  

وأظهرت النتائج أن الحالة    كما  ،  تعيش في بيوت تتعرض للعنف األسري     في القلق عند النساء التي      
ن والعمل يؤثر على الصحة النفسية، وأن هـؤالء األشـخاص يتميـزون             ومكان السك االجتماعية  

، وتبين من الدراسة أنه كلما نقصت مستويات الصحة          المهدئات والمضادات  كتئاب العام وتناول  باال
النفسية كلما زادت عوامل حدوث العنف األسري ، وأن العائلة التي كان تاريخها يتميـز بـالعنف            

ور في حالة مـستوى الـصحة       ضون أكثر من غيرهم للقلق واالضطراب وتده      واالضطراب معر 
  .النفسية

  

دراسة عن الغضب والعنف واألفكار الالعقالنية فتـرة المراهقـة،   Fives (2003  ( فيفسكما أعد
ن كان هناك أفكار العقالنية معينة، وبالتحديد األفكار الناتجة عن عـدم تحمـل   إهدفت إلى فحص  

 كانت  إذا ما ومعرفة  ). الواجبات( مصالح العمل    أوعدم تحمل إرباك ومتطلبات     وة  القوانين المركب 
مع األخذ بالحسبان أفكار العقالنية أخرى كالشعور بتدني        . هذه األفكار تنتج عن غضب وعدوانية     

الغضب يقع في المنتصف ويقوم ببنـاء  (كما اهتمت الدراسة بفحص الفرضية القائلة    . اعتبار الذات 
وقـد أجريـت الدراسـة علـى عينـة          ). ين بعض األفكار الالعقالنية بالتحديد والعدائية     العالقة ب 
طالبا في المرحلة الثانوية، حيث قاموا بتعبئة مقاييس األفكار الالعقالنية والغـضب            ) 135(قوامها
وخرجت الدراسة بنتائج من أهمها أن عدم القدرة على تحمل القوانين ينـتج الغـضب               . والعدائية
كما أن األفكار الناتجة عن عدم تحمل إرباك العمل أدى إلى ظهور مـشاهد عدائيـة،                 انية،والعدو

  .اً لم يظهر عدائية ولكن أظهرت غضبوتدني الشعور بالذات
  

 والتـي كانـت   .Thabet & Abed & Vostanis) 2001(  وفوساتنيس  وعابدأما دراسة ثابت
 والعقلية لألطفال واألمهات الفلـسطينيات فـي        تأثير الصدمة النفسية على الصحة النفسية     "بعنوان  

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الخبرات الصادمة التـي تعـرض لهـا               " قطاع غزة   
األطفال الفلسطينيون الذين يعيشون في مناطق الصراع والنزاع السياسي المستمر، وكذلك التعرف            

 بين الصحة النفسية والعقلية لألطفـال       على مدى انتشار اضطراب كرب ما بعد الصدمة والعالقة        
 – 9(طفال تراوحت أعمـارهم مـن       ) 286(حيث تكونت عينة الدراسة من    ,  وأمهاتهم نالفلسطينيي

وكانـت أهـم    , وتم استخدام مقياس غزة للخبرات الصادمة ومقياس تأثر األطفال بالصدمات         ) 12
ادمة لكل طفل وهذه الـصدمات  النتائج فيها أن األطفال تعرضوا للصدمات بمعدل أربع خبرات ص       
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بمـشاهدتهم بـأعينهم أفـراد تعرضـوا للعنـف          , جاءت كنتيجة مباشرة للعنف الممارس ضدهم     
اإلسرائيلي كما أن حوالي ثلث األطفال كانت لديهم ردود فعـل نفـسية شـديدة عـن الخبـرات                   

نـات مـن   ونتائج مقياس تأثير الحدث الصادم على األطفال كان أكثر فـي الب      %). 34.4(الصادمة
ن نتائج مقيـاس الـصحة      تعرضوا لخبرات صادمة أكثر وتبين أ     األوالد بالرغم من إن األوالد قد       

لصدمة على حسب مقيـاس تـأثير   العامة لالم كان مرتبطا بدرجة كبيرة مع درجة تأثر األطفال با          
  . الحدث

  

ادمة، دراسة بهدف التعرف على العالقة بـين الخبـرة الـص    أيضا Quota) 2000(أجرى قوته 
والنشاط والمعرفة واالستجابة العاطفية بين أطفال فلسطين، وكذلك الخبرات الصادمة وتأثيراتهـا            

، واتجاهاته الوالديـة  )قدرات عقلية وأنشطة(نتيجة التفاعل بين الطفل وما يمتلك من مصادر داخلية   
ممـن  ) 108(م  على عينة من األطفال كان عـدده ةوالبيئية التي يحدث فيها العنف، وتمت الدراس      

، وممن يسكنون قطاع غزة، طبق علـيهم اختبـار الخبـرة          ) سنة 12- 11(تتراوح أعمارهم بين    
، وكشفت النتائج انـه كلمـا   )صيغة األطفال(الصادمة من إعداد الباحث واختبار العصابية ال يزنك    

ا تـؤدي   زاد التعرض للعنف والخبرات الصادمة أدى ذلك إلى زيادة مشاكل التركيز والذاكرة، كم            
 الفاعليـة   االخبرات الصادمة إلى زيادة مستوى العصاب والقابلية والمخاطرة، وتبين أن األطفال ذ           

في االنتفاضة ظهرت لديهم مستويات مرتفعة من العصاب، وتبين أيضا بان الخبـرات الـصادمة               
ـ       م أكثـر  تزيد إدراك األطفال للوالدين على أنهم أكثر رفضا وكراهية فقط بين األوالد وعلـى أنه

ـ اً سياسياًضبطا وتنظيما بين البنات، وكلما تعرض األطفال ألحداث صادمة اظهروا نشاط  ، اً مرتفع
  .وكلما كانوا أكثر نشاطاً، طالما واجهوا مشاكل في التكيف النفسي

  

 دراسة هدفت إلى تقصي اآلثار النوعية للعنف األسري على          Brener) 1999(أجرى برنر   كما  
لألطفال الذين يتعرضون له وتأثيره على تجربتهم التعليمية، وكيفية انتقال آثار           التجربة التعليمية   

 ثيرها على إمكانيات الطفل وكفاءته    هذا العنف المنزلي إلى غرفة الصف في المدرسة وطريقة تأ         
 وكان محور التركيز الرئيسي في هذه الدراسة ذلك الطفل الذي اعتبر انـه              ،وأدائه في المدرسة  

ته وتعرض لإليذاء واإلهمال وقد تمت مراقبة هذا الطفل في صفه لمدة تتراوح بين              أسيئت معامل 
، وقـد تـم جمـع       )1999 - 1998(ساعات في األسبوع خالل السنوات الدراسـية      ) 10 - 8(

المعلومات من خالل مراقبة المشتركة لألحاديث والمقابالت وفحص ملفاتهم األكاديمية، وقد تـم             
 طريقة المقارنة الثابتة وقد وجد هؤالء األطفال بالرجوع إلى مجموع ما            تحليل البيانات باستخدام  
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كتب في هذا الموضوع أنهم قد عانوا من تأثرات العنف النفسية، والعاطفية، واالجتماعية، فـي               
أسرهم تقريبا في جميع مراحل النمو في حياتهم وأبعاده النفسية والعاطفية واالجتماعية، ومرحلة             

  .ك والنماذج مؤذية وضارة على التربية المدرسيةالمعرفة واإلدرا
  

ر دو( دراسة بعنوان مساهمة أنمـاط اتـصال األسـرة    أيضا) Krcmar, 1998(أجرى كريكمار 
، حيث هدفت الدراسة إلى إظهار عالقة الطفل بوالديه وارتباطهـا           في تفسير عنف التلفاز   ) األسرة

طفل من مدارس التعليم    ) 191(عينة مكون من     والعنف، وقد أجريت الدراسة على       فازبمشاهدة التل 
األساسي، حيث تم جمع البيانات الالزمة منهم من خالل دراسة الحالة والمقابلة، ومالحظة وتحليل              

 تظهر أعمال متماثلة من االعتداء، ولكن دوافعهـم  شاهدوا ثالث لقطات عنف بالتلفازسلوك أطفال  
ت النتائج أن األطفال الـذين لهـم اتـصاالت أكثـر            مختلفة، وأساليب عقابهم مختلفة،  وقد أظهر      

باآلسرة كانوا أكثر رغبة في مشاهدة العنف المعزز، بينما تبـين أن األطفـال ذوي االتـصاالت                 
  .المحدودة وعليهم مراقبة، كانوا أكثر رغبة في مشاهدة العنف المعاقب

  

ة بـين دور أخـصائي       هدفت إلى البحث في العالق     Barron) 1997(وفي دراسة قام بها بارون      
الوسائل المكتبية في المدرسة وممارسة التالميذ لسلوك العنف، ولتحقيق أهداف هذه الدراسـة تـم             

طالبـاً مـن المـراهقين،      )220(تطبيق استبانة خاصة من إعداد الباحث على عينة مكونة مـن            
تتصل بأوجه  وأظهرت النتائج أن عدم توفير برامج من خالل المكتبة المدرسية تتضمن معلومات             

نشاط العنف يؤدي إلى دفع التالميذ لممارسة أحداث العنف، لذا أوصت الدراسة بتوفير مطبوعات              
  .تتضمن أنشطة ومعلومات تفيد في تجنب الطالب للعنف

  

دراسة أيضا هـدفت  ) 2008( والمشار إليها في النيرب   Derdainem) 1993(ديرداينم  (أجرى  
ة واالجتماعية والبيئية على اتجاهات طلبة الـصف الخـامس     إلى الكشف عن اثر العوامل النفسي     

االبتدائي نحو العنف، وقد أجريت الدراسة على األطفال ذلـك أن مرحلـة الطفولـة ال تكـون                 
الشخصية قد اكتملت بعد في بناء اتجاه نحو العنف، وتقييم التدخل االجتمـاعي الـذي يـوازن                 

، وقد أجريت الدراسة علـى عينـة مكونـة مـن     السلوك العنيف أثناء سنوات الدراسة المتأخرة 
طالبا من طلبة الحضر والريف االبتدائية بمدارس الواليات المتحدة األمريكية، واستخدم           ) 293(

  :وقد أسفرت النتائج عما يلي. الباحث المقابلة الشخصية كأداة وجها لوجه
  .بط بالعنفإن طلبة الحضر أكثر استخداما لألسلحة وأكثر خبرة بالسالح الذي يرت . 1
 .يعتبر أعضاء العائلة األصدقاء أكثر تأثيرا على اتجاهات الطلبة نحو العنف . 2
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تعتبر المدرسة والمدرسين اكبر فرصة للتدخل في المعرفة العلمية في السنوات البـاكرة           . 3
  .لتعديل االتجاه نحو العنف قبل االنتقال إلى الثانوية العامة

 

 دراسـة هـدفت إلـى    يا أجرLawrence & Bennett ) 1992(وكان كل من لورنس وبيننت
) 650(فحص العالقة بين الخجل ومتغيرات الشخصية، وقد طبقت الدراسة على عينـة قوامهـا        

، وقـد   )الحالة والسمة (مراهقا ومراهقة، حيث طبق عليهم اختبار إيزنك للشخصية وقائمة القلق           
زمـي، والمـوقفي يرتبطـان      التال: أظهرت النتائج أن المستويات المرتفعة من الخجل بـشقيه        

بمستويات مرتفعة من القلق في حين ترتبط المستويات المنخفضة من الخجل التالزمي والتوافق             
  .بمستويات التقدير الذاتي

  

  :عنفتعقيب على الدراسات األجنبية التي تتعلق بال
مام  كان مدار بحث واهت    العنفيتضح من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة أن موضوع          

 مع عدد مـن     العنفمن قبل العديد من الباحثين والمهتمين، إذ حاول العديد منهم معرفة ارتباط             
  :التالي  الخاص على النحوا ضرورة عرضها بأسلوبهةرى الباحثتالمتغيرات األخرى التي 

  : عالقة العنف بمتغيرات أخرى
سـتمرار أعـراض     عـامالً خطـراً ال     التجربة المتراكمة لصدمة العنف السياسية تشكل      •

 ). ,Sulayeh & Mormont 2008(الكآبة

كلمـا  و تعيش في بيوت تتعرض للعنـف األسـري       هناك زيادة في القلق عند النساء التي         •
، وأن العائلـة    ما زادت عوامل حدوث العنف األسري     نقصت مستويات الصحة النفسية كل    

هم للقلـق   التي كان تاريخها يتميز بالعنف واالضطراب هم معرضون أكثـر مـن غيـر             
 & Loxton & Schofield(هور في حالة مـستوى الـصحة النفـسية   واالضطراب وتد

Hussain, 2006.( 

كما أن األفكار الناتجة عن عـدم      عدم القدرة على تحمل القوانين ينتج الغضب والعدوانية،        •
تحمل إرباك العمل أدى إلى ظهور مشاهد عدائية، وتدني الشعور بالذات لم يظهر عدائية               

 ).Fives, 2003 ( اً أظهرت غضبولكن

 التي بينت أن .Thabet & Abed & Vostanis) 2001( هناك اتفاق بين نتائج دراسة  •
األطفال تعرضوا للصدمات بمعدل أربع خبرات صادمة لكل طفل وهذه الصدمات جـاءت    

بمـشاهدتهم بـأعينهم أفـراد تعرضـوا للعنـف      , كنتيجة مباشرة للعنف الممارس ضدهم    
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 التي كشفت انـه كلمـا زاد التعـرض          Quota) 2000(قوته  ونتائج دراسة   . اإلسرائيلي
 .للعنف والخبرات الصادمة أدى ذلك إلى زيادة مشاكل التركيز والذاكرة

أن األطفال الذين لهم اتصاالت أكثر باآلسرة كانوا أكثر رغبة في مشاهدة العنف المعزز،               •
عليهم مراقبة، كانوا أكثر رغبـة فـي        بينما تبين أن األطفال ذوي االتصاالت المحدودة و       

 ).Krcmar, 1998(مشاهدة العنف المعاقب 

إن عدم توفير برامج من خالل المكتبة المدرسية تتضمن معلومات تتصل بأوجـه نـشاط                •
 ).,Barron 1997(ع التالميذ لممارسة أحداث العنفالعنف يؤدي إلى دف

بط بـالعنف، كمـا   لسالح الذي يرت إن طلبة الحضر أكثر استخداما لألسلحة وأكثر خبرة با         •
تعتبـر   و .يعتبر أعضاء العائلة األصدقاء أكثر تأثيرا على اتجاهات الطلبة نحـو العنـف            

المدرسة والمدرسين اكبر فرصة للتدخل في المعرفة العلمية في السنوات الباكرة لتعـديل             
 ).,Derdainem 1993(االتجاه نحو العنف

التالزمي، والموقفي يرتبطان بمستويات مرتفعة     : قيهن المستويات المرتفعة من الخجل بش     إ •
من القلق في حين ترتبط المستويات المنخفضة من الخجل التالزمي والتوافق بمـستويات             

  .),Lawrence & Bennett 1992(التقدير الذاتي
  :تعقيب

ـ                ي من خالل االطالع على نتائج الدراسات السابقة العربية واألجنبية، سواء تلك التي بحثـت ف
موضوع سمات الشخصية أو العنف، يالحظ وجود اختالف ظاهر بين هذه الدراسـات، حيـث               
يتبين من الدراسات السابقة أن هناك اهتماماً من قبل الدراسات العربية سواء في موضوع العنف               
أو سمات الشخصية في البحث عن الفروق في متوسطات العنـف وسـمات الشخـصية تبعـا                 

لفة، في حين كان تركيز الدراسات األجنبية على موضوع البحث فـي            لمتغيرات ديمغرافية مخت  
وجود عالقة بين سمات الشخصية أو العنف وبين متغيرات أخرى، مثـل االكتئـاب، والقلـق،                

  . والعدوانية،الغضبو ،، وتدني الشعور بالذاتمشاكل التركيز والذاكرةوالكآبة، والخجل، و
  :موقع الدراسة من الدراسات السابقة

تقي هذه الدراسة مع عدد من الدراسات السابقة في محاولة التعرف على وجـود فـروق فـي           تل
متوسطات سمات الشخصية تبعا لمتغيرات الجنس، والعمر، والمعدل الدراسي، ومكان الـسكن،            
في حين تختلف مع الدراسات في محاولة التعرف على أن كان هناك فروق في سمات الشخصية                

ب الميالدي، ومستوى العنف الذي تعرض له الطفـل المعنـف فـي هـذه            تبعا لمتغيرات الترتي  
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الدراسة، كما تختلف عن الدراسات السابقة في كون الدراسات السابقة حاولت البحث في العالقة              
بين سمات الشخصية ومتغيرات أخرى، بينما تلتقي مع الدراسات في كونها تبحـث فـي أهـم                 

موضوع العنف فان الدراسة الحالية تتفق مع الدراسـات       أما عن   . سمات الشخصية ألفراد العينة   
السابقة في اهتمامها بدرجة العنف لدى الطلبة، بينما تختلف عن الدراسات الـسابقة فـي كـون                 

عالقة العنف مع متغيرات     للعنف، و  ةالدراسات السابقة بحثت في أشكال العنف، والعوامل المؤدي       
حين التقت مع بعض الدراسات التـي بحثـت فـي           أخرى، خاصة الدراسات األجنبية منها، في       

 فـي حـين أن      .متغير الجنس، والعمر، ومكان السكن، والترتيب الميالدي، والمعدل الدراسـي         
الدراسات السابقة لم تهتم في الفروق في متوسطات العنف تبعا لمتغير مـستوى العنـف الـذي                 

كمـا أن   .  الدراسات األخرى  تعرض له الطالب، وهذا يعطي الدراسة نوعا من التميز عن باقي          
  . أصالهذه الدراسة تهتم بالطلبة المعنفين
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  ل الثالثالفص
  الطريقة واإلجراءات

  

سـمات الشخـصية لـدى الطلبـة         بعضلتحقيق هدف هذه الدراسة والمتمثل في التعرف على         
تضمن هذا الفصل وصـفاً لمـنهج الدراسـة، ومجتمعهـا           ،  المعنفين في مديرية جنوب الخليل    

ت الدراسـة  الدراسة وصدقها وثباتها، وكـذلك ِإجـراءا  ة  كما يعطي وصفاً مفصالً َألدا   ،وعينتها
  . في استخالص نتائج الدراسة وتحليلهاالباحثةها استخدمتوالمعالجة اإلحصائية التي 

  

  منهج الدراسة  1.3
  

ألنه المنهج المناسب في مثل هـذه الدراسـات   البيانات  المنهج الوصفي في جمع  الباحثة استخدمت
 بعـض  للتعرف علـى   وذلك   ،ةمة لطبيعة هذه الدراس   ءمناهج مال ألنه أكثر ال  والتربوية والنفسية،   

  . سمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليل
  

  مجتمع الدراسة  2.3
  

طلبة الصف العاشر والحادي عشر في مدارس مديرية جنـوب          جميع  تكون مجتمع الدراسة من     
اداً إلى   وذلك استن  طالبة،) 5071(طالب، و ) 4604( منهم   ،طالبا) 9675 (م، والبالغ عدده  الخليل

حسب ما هو   ) 2010-2009(في العام الدراسي    مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل،      إحصائيات  
  ).1.3(وارد في الجدول 

  

  . الدراسةمجتمع يبين توزيع أفراد 1.3:جدول 
  المجموع  اإلناث  الذكور  الصف
  5011  2589  2422  العاشر

  4664  2482  2182  الحادي عشر
  9675  5071  4604  المجموع
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 عينة الدراسة   
  

اختارت الباحثة مدرستين وهما مدرسة ذكور صالح الدين الثانوية، ومدرسة بنات دار الـسالم              
الثانوية، وهي من المدارس التي بها ست شعب دراسية فأكثر، حيث قامـت الباحثـة بتوزيـع                 

ـ  تكونت عينة الدراسـة   استبانة معدة خصيصا للكشف عن الطلبة المعنفين، بحيث           مـن   ة األولي
 وتمثـل   ،الجـنس لمتغير  الطبقية العشوائية تبعاً     بطريقة العينة  متم اختياره طالباً وطالبة   ) 578(

يبين توزيع أفراد مجتمـع الدراسـة   ) 2.3( والجدول من مجتمع الدراسة،)6 %(العينة ما نسبته 
ية الـذين تـم   أفراد عينة الدراسة الطبق) 3.3( في حين يبين الجدول  .قبل تطبيق األداة الرئيسية 

  .توزيع قائمة الكشف األولي عليهم
  .توزيع أفراد عينة الدراسة قبل تطبيق األداة الرئيسية) 2.3(جدول

  المدرسة  الحادي عشر  العاشر
  عدد الطلبة  الشعب  عدد الطلبة  الشعب

مجموع 
  الطلبة

ذكور صالح الدين 
  الثانوية

7  253  8  272  525  

  438  228  7  210  6  بنات دار السالم الثانوية

  963  500  15  463  13  المجموع
  

  .الذين تم توزيع قائمة الكشف األولي عليهم توزيع أفراد عينة الدراسة) 3.3(جدول
  المجموع  الحادي عشر  العاشر  المدرسة

  315  163  152  ذكور صالح الدين الثانوية
  263  137  126  بنات دار السالم الثانوية

  578  300  278  المجموع
) 520(والتي بلـغ عـددها    ) قائمة الكشف ( المستردة   تة التحليل اإلحصائي لالستبيانا   وبعد عملي 

طالبـا،  ) 65(طالباً وطالبة ممن تعرضوا للعنف، منهم       ) 119(استبانة، استطاعت الباحثة تحديد     
  طـالب ) 8(إجابـات   وقد ألغيت طالبة، حيث تم توزيع مقياس سمات الشخصية عليهم،     ) 54(و

وبـذلك أصـبح   .  ولعدم استكمال المعلومات المطلوبة،اإلستباناتشروط تطبيق   ب موذلك إلخالله 
) 4.3(جـدول   ويبـين    طالبا معنفـاً،  ) 111(اإلحصائي  الذين خضعوا للتحليل    عدد أفراد العينة    
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الجنس، ومكان الـسكن، والـصف، والمعـدل، والترتيـب          (  حسب توزيع أفراد عينة الدراسة   
  ).الميالدي

  

الجنس، ومكان السكن، والـصف، والمعـدل،      الدراسة حسب  عينةزيع أفراد   يبين تو  4.3 :جدول  
  .والترتيب الميالدي

  المجموع  النسبة المئوية  العدد  المتغير
  الجنس 58.6 65  ذكر
 41.4 46  أنثى

111  

  مكان السكن 64.0 71  مدينة
 36.0 40  قرية

111  

  الصف 57.7 64  العاشر
 42.3 47  الحادي عشر

111  

 35.1 39  %60اقل من 

 39.6 44  %80 – 60بين 
  دلالمع

 25.2 28  %80أكثر من 

111  

 22.5 25  األول

 57.7 64  الثاني حتى قبل األخير
  الترتيب الميالدي

 19.8 22  األصغر

111  

  مستوى العنف 78.4 87  متوسط
 21.6 24  مرتفع

111  

  

   الدراسةتااأد 4.3
راسة، وهما قائمـة الكـشف األولـي عـن الطلبـة المعنفـين و             تم استخدام أداتين في هذه الد     

  .للشخصية، وفيما يلي وصف لكال األداتين (Big Five)اختبار
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  . األولي عن الطلبة المعنفين قائمة الكشف1.4.3
للتعرف على الطلبة المعنفين قامت الباحثة ببناء استبانة خاصة للكشف عن الطلبة المعنفـين،              

 خاصة وانه ال يمكن تحديد الطلبة المعنفين من خـالل الرجـوع إلـى    فقرة،) 15(مكونة من   
قوائم المرشدين، أو مؤسسات التي تعنى بالمعنفين، وبالتالي كان البد من بناء مثل هذه األداة،               
وذلك لتسهيل وصول الباحثة لعينة الدراسة المستهدفة، وتوزيع األداة الرئيسة عليهم، والمتمثلة            

 بمراجعـة   ناء أداة الدراسة من خالل القيام     حيث قامت الباحثة بب   . صيةفي مقياس سمات الشخ   
واإلطالع على العديد من األدوات التـي       . األدب التربوي والدراسات السابقة الخاصة بالعنف     

  .عنيت بمثل هذه الدراسة، ودراستها، وتحليلها
  

  :األداةتصحيح   1.2.4.3

، قليلـة ،  متوسـطة ،  بدرجة كبيرة ،   كبيرة جدا  بدرجة(ستخدمت الباحثة مقياس ليكرات الخماسي    ا
،  ) درجـات 4(بدرجة كبيـرة  ، ) درجات5( ،   بدرجة كبيرة جدا  (وقد أعطيت اإلجابة    ) قليلة جدا 
اسي وقد طبق هذا السلم الخم    ). درجة واحدة  (قليلة جدا ،    )درجتين(قليلة،    ) درجات 3(متوسطة  

التعرض درجة   متوسط   أفراد العينة وتحديد  وللتعرف إلى تقديرات    ،  على جميع بنود أداة الدراسة    
، وفق قيمة المتوسط الحسابي تم اعتمـاد المقيـاس          للعنف لدى الطلبة في مديرية جنوب الخليل      

  :التالي
 ).2.49-1(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بين : درجة منخفضة -1

 ).3.49-2.50(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين: درجة متوسطة -2

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية أو البعد تتراوح مـن            : درجة مرتفعة  -3
)3.50 - 5.( 

  

  :صدق األداة  2.2.4.3
  

المختـصين  مجموعة من المحكمين     على   ها في الدراسة الحالية بعرض    تم التأكد من صدق األداة    
ن هناك اتفاق بيـنهم علـى       وكا ،)1(، وذلك كما هو وارد في ملحق رقم         في التربية وعلم النفس   

 ،ا، حيث تم إجراء بعض التعديالت على فقرات اإلستبانة قبل التحكـيم          ومقروئيته األداةصالحية  
  .األداة بصورتها النهائية) 3(ويتضمن ملحق رقم 
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   ثبات األداة 3.2.4.3
). Cronbach Alpha) (كرونبـاخ ألفـا  (من أجل التأكد من ثبات األداة استخدم الباحث اختبـار  

لـذا يمكـن القـول أن األداة    ) 0.89 (بلغتأن قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا  حيث تبين   
  .تتمتع بدرجة عالية من الثبات

  . اختبار سمات الشخصية2.4.3
  

 (Big Five) لدى أفراد العينـة اسـتخدمت الباحثـة اختبـار    سمات الشخصية  درجةإلى للتعرف

سـمات،   ويشتمل االختبار علـى خمـس    (Goldberg)يرغجولدبللشخصية، وهو اختبار وضعه 
تتكون كل سمة من سمات الشخصية من مجموعة فقرات         و. وتتكون كل سمة من مجموعة فقرات     

  ).5.3(مختلفة وذلك كما هو ظاهر في الجدول 
  

  :فقرات سمات الشخصية 5.3جدول 
  عدد الفقرات  أرقام الفقرات  السمة

  27  )27 -  1(  العصابیة

  21  )48 -  28(  التفاني

  20  )68 -  49(  االنبساط

  16  )84 -  69(  االنفتاح على الخبرة

  18  )102 -  85(  الوداعة
  

  :األداةتصحيح   1.2.4.3

، قليلـة ،  متوسـطة ،  بدرجة كبيرة ،  بدرجة كبيرة جدا  (ستخدمت الباحثة مقياس ليكرات الخماسي    ا
،  ) درجـات 4(بدرجة كبيـرة  ، ) درجات5( ،   بدرجة كبيرة جدا  (وقد أعطيت اإلجابة    ) قليلة جدا 
وقد طبق هذا السلم الخماسي     ). درجة واحدة  (قليلة جدا ،    )درجتين(قليلة،    ) درجات 3(متوسطة  

، 62،  48،  42،  41،  40،  39 ،38،  36 ،33(على جميع بنود أداة الدراسة، أما العبارات التالية       
، بدرجة كبيرة جدا  (أخذت  باعتبارها عبارات سالبة فقد تم عكس الدرجات بحيث         ) 82،  67،  66

 5(قليلة جدا    ) درجات 4(قليلة،    ) درجات 3(متوسطة  ،    )درجتين(بدرجة كبيرة   ). درجة واحدة (
سمات الشخصية لدى الطلبة    درجة   متوسط   وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد     ،  )درجات

  : المقياس التالي، وفق قيمة المتوسط الحسابي تم اعتمادالمعنفين في مديرية جنوب الخليل
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 ).2.49-1(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بين : درجة منخفضة -4

 ).3.49-2.50(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين: درجة متوسطة -5

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية أو البعد تتراوح مـن            : درجة مرتفعة  -6
)3.50 - 5.( 

  

  :صدق  2.2.4.3
  

المختصين مجموعة من المحكمين     على   ه في الدراسة الحالية بعرض    تأكد من صدق المقياس   تم ال 
 وكان هناك اتفاق بينهم على صالحية       ،)1(، وذلك كما هو في ملحق رقم        في التربية وعلم النفس   

قبل التحكيم، وأصـبح     ، حيث تم إجراء بعض التعديالت على فقرات المقياس         ومقروئيته المقياس
  ).3(ز بصورتها النهائية كما هو ظاهر في ملحق رقمالمقياس جاه

  

مـع الدرجـة     المقياسومن ناحية أخرى تم التحقق من الصدق بحساب مصفوفة ارتباط فقرات            
والتي بينـت أن   .)4(ملحق رقم   ، وذلك كما هو واضح في       لكل سمة من سمات الشخصية    الكلية  

  دالة إحصائياً، مما يـشير إلـى       لكل بعد  جميع قيم معامالت االرتباط للفقرات مع الدرجة الكلية       
، في ضـوء اإلطـار      سمات الشخصية وأنها تشترك معاً في قياس      بالصدق العاملي،    تمتع األداة 

   .النظري الذي بنيت األداة على أساسه
  

  المقياس ثبات  3.2.4.3
  

ـ تاستخدم المقياسمن أجل التأكد من ثبات   Cronbach) (كرونبـاخ ألفـا  ( اختبـار  ة الباحث

Alpha .(  والجدول)كرونباخ ألفا على محـاور      تائج اختبار معامل الثبات بطريقة    يبين ن ) 11.3 
  : المختلفة المقياس
  .المختلفةيبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على أبعاد الدراسة . 11.3جدول 

 كرونباخ ألفا  البعد  الرقم
 0.88 العصابية  .1

 0.76 التفاني  .2

 0.75 االنبساط  .3

 0.75 االنفتاح على الخبرة  .4

 0.83 الوداعة  .5
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 المختلفـة   داةأن قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا لمحـاور األ          )11.3(يتضح من الجدول    
لذا يمكن القول أن األداة تتمتع      .  إلى جيدة جدا   وهي قيم ثبات جيدة   ) 0.88(و) 0.75(تراوحت بين   

  .اتبدرجة عالية من الثب
  

  :ِإجراءات تطبيق الدراسة 5.3
 .الطلبة للحصول على إحصائيات أعداد مديرية تربية جنوب الخليلتم مراسلة  - 

 .تطبيق أداتي الدراسةلتسهيل مهمة  مديرية تربية جنوب الخليلتم مراسلة  - 

مدرستين تحتوي كل منهما على ست شعب دراسية فـأكثر، إحـداهما تمثـل       تم اختيار    - 
 . تمثل اإلناثالذكور واألخرى

  .تم توزيع األداة األولى والمتمثلة في قائمة الكشف عن الطلبة المعنفين - 
في الفصل الثاني للعام الدراسي     ،  الطلبة المعنفين  الدراسة على    اة بتطبيق أد  الباحثة قامت - 
)2009 - 2010.( 

ـ  ،الباحثـة  بوجود   األداتين على   الطلبةأجاب  و باليد   األداتينتم توزيع    -   داةأ كـل    ت وكان
 . على كيفية اإلجابة عن الفقراتة الطلبةساعدمبالتعليمات واإلرشادات الكافية لة مزود

 . متسلسلة وإعدادها ِإلدخالها للحاسوباماأرقالصالحة اإلستبانات تم ِإعطاء  - 

 . وتفريغ البيانات وتعبئتها في نماذج خاصةاإلستباناتتصحيح تم  - 

لتحليـل البيانـات    ) SPSS( الجتماعيـة  الرزم اإلحصائية للعلـوم ا      برنامج استخدمت - 
  .واستخراج النتائج

 

   متغيرات الدراسة6.3
  

  : المستقلة المتغيرات1.6.3
  

  ).، مستوى العنفالجنس، ومكان السكن، والصف، والمعدل، والترتيب الميالدي(
  

  :ةالتابع ات المتغير2.6.3 
  .بعض سمات الشخصية
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  المعالجة اإلحصائية  : 7.3
 وتم استخدام اإلحصاء الوصفي لحساب ،إلحصائية الالزمة للبياناتتمت المعالجة ا

المتوسطات الحسابية واألعداد والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة 
 )α) ≥0.05 وقد فحصت فرضيات الدراسة عند المستوى، أداتي الدراسةواستجاباتهم على 

، واختبار تحليل التباين )T-test() ت( اختبار عن طريق االختبارات اإلحصائية التالية
، ومعامل )LSD(واختبار ) One Way Analysis Of Variance ANOVA(األحادي 

 Pearson)  رتباط بيرسونال، ومعامل ا ( Cronbach Alpha ) الثبات كرونباخ ألفا

correlation )  تماعية للعلوم االجالمحوسب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  وذلك
)SPSS.(  
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  الفصل الرابع
   نتائج الدراسة1.4

لتحقق ايتضمن هذا الفصل عرضاً مفصالً لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة و            
  .تهامن صح
  

  نتائج الدراسة  1.4
  :نتائج السؤال األول. 1.1.4
  ؟لدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليلخصية سمات الشما أهم 

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة       األوللإلجابة عن سؤال الدراسة     
، وذلك كما هو واضح في      ألهم سمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليل         

  ).1.4(الجدول 
  

ألهم سمات الشخصية مرتبة حـسب      النحرافات المعيارية    المتوسطات الحسابية وا   1.4جدول  
  .أهميتها

المتوسط  العدد البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

  مرتفعة 0.65 3.63 111 الوداعة

  متوسطة 0.58 3.47 111 االنبساط

   متوسطة 0.56 3.35 111  التفاني

  متوسطة 0.62 3.26 111 االنفتاح على الخبرة

   متوسطة 0.73 3.13 111 العصابية

أن أهم سمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليل ) 1.4(يتضح من الجدول 
لتعبر عن درجة مرتفعة، وجاء في المرتبة ) 3.63(تمثلت في سمة الوداعة بمتوسط حسابي 

التفاني في ، وجاءت سمة )3.47(الثانية سمة االنبساط بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي قدره 
معبرة عن درجة متوسطة أيضا، كما جاءت سمة ) 3.35(المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره 
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، بينما )3.26(االنفتاح على الخبرة في المرتبة الرابعة بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي قدره 
  .معبرةً عن درجة متوسطة أيضا) 3.13(أقلها بمتوسط حسابي قدره  كانت سمة العصابية

  

  :الثانيالسؤال تائج ن 2.1.4

سـمات    بعـض  متوسـطات في  )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        هل  
الجـنس، ومكـان    ( ات لمتغيـر  ىعـز  ت لدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليل      الشخصية  

  ).، ومستوى العنفالسكن، والصف، والمعدل، والترتيب الميالدي
  

  :وفيما يلي نتائج فحصها) 1-6(يات الصفرية من وانبثق عن هذا السؤال الفرض
  

  :نتائج الفرضية األولى. 1.2.1.4
  

سـمات    بعـض   متوسطات في  )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        ال  
  .الجنس لمتغير ىعز تلدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليلالشخصية 

 كما هو واضـح فـي   ،)T-test ( ت اختبار الباحثة استخدمتاألولىمن صحة الفرضية    للتحقق  
  .)7.4(الجدول رقم 

سـمات   لـبعض الحـسابية    المتوسـطات     للفروق فـي   )T-test ( ت نتائج اختبار : .7.4جدول  
  .الشخصية لدى الطلبة المعنفين تبعا لمتغير الجنس

  السمات
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

ت درجا
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  العصابية 0.67 2.97 65 ذكر 
 0.76 3.36 46 أنثى

-2.766 109 0.007** 

  0.56 3.41 65 ذكر 
 0.56 3.26 46 أنثى التفاني

1.361 109 0.176 

  االنبساط 0.53 3.53 65 ذكر 
 0.64 3.39 46 أنثى

1.228 109 0.222 

  0.54 3.34 65  ذكر
 0.72 3.15 46 أنثى االنفتاح على الخبرة

1.530 109 0.129 
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  الوداعة  0.66 3.58 65 ذكر 
 0.64 3.70 46 أنثى

-0.976 109 0.331 

سـمة    في )0.05≤ (αذات داللة إحصائية عند المستوى      وجود فروق    )7.4(من الجدول   يتبين  
 حيـث كانـت     .الجـنس  لمتغير   ىعزالعصابية لدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليل ت        

بينمـا بلـغ   ) 2.97(في سمة العصابية للذكور    لمتوسط الحسابي    ا بلغقد  ف الفروق لصالح اإلناث،  
عنـد مـستوى    ) -2.766(المحسوبة  ) ت( كما تبين أن قيمة      ،)3.36(المتوسط الحسابي لإلناث  

 (αمـستوى   فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد ال        عدم وجود   في حين تبين    . )0.007(الداللة  
لمتوسط الحـسابي    ا بلغقد  ف). الجنس(لمتغير    تعزى  األخرى  سمات الشخصية  باقي  في )0.05≤

 كما تبـين أن قيمـة      ،)3.26(بينما بلغ المتوسط الحسابي لإلناث    ) 3.41(في سمة التفاني للذكور     
فـي سـمة    لمتوسـط الحـسابي      ا بلغو. )0.176(عند مستوى الداللة    ) 1.361(المحسوبة  ) ت(

عند مـستوى   ) 1.228(المحسوبة  ) ت( وكانت قيمة    ،)3.39(و لإلناث ) 3.53(ساط للذكور   االنب
) 3.34(في سمة االنفتاح على الخبـرة للـذكور         لمتوسط الحسابي    ا بلغأيضا  . )0.222(الداللة  

عنـد  ) 1.530(المحـسوبة   ) ت( كما تبين أن قيمـة       ،)3.15(بينما بلغ المتوسط الحسابي لإلناث    
بينمـا  ) 3.58(في سمة الوداعة للـذكور  لمتوسط الحسابي    ا بلغأخيرا  . )0.129(مستوى الداللة   

عند مـستوى  ) -0.976(المحسوبة ) ت( كما تبين أن قيمة ،)3.70(بلغ المتوسط الحسابي لإلناث  
 وهي غيـر دالـة إحـصائياً،       )0.05(حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من       . )0.331(الداللة  
ضية الصفرية األولى على سمة العصابية في حين تم قبولها على باقي            اء عليه تم رفض الفر    وبن

  .السمات األخرى
  

  :الثانيةنتائج الفرضية . 2.2.1.4
  

سـمات    بعـض   متوسطات في  )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        ال  
  .نمكان السك لمتغير ىعز تلدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليلالشخصية 

 كما هو واضـح فـي   ،)T-test ( ت اختبار الباحثة استخدمتاألولىمن صحة الفرضية    للتحقق  
  .)8.4(الجدول رقم 

سـمات   لـبعض الحـسابية    المتوسـطات     للفروق فـي   )T-test ( ت نتائج اختبار : .8.4جدول  
  .مكان السكنالشخصية لدى الطلبة المعنفين تبعا لمتغير 
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  السمات
 

سط المتو العدد مكان السكن
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  العصابية 0.75 3.17 71  مدينة
 0.70 3.07 40  قرية

0.714 109 0.477 

  0.57 3.35 71  مدينة
 التفاني

 0.56 3.35 40  قرية

0.037 109 0.971 

  االنبساط 0.54 3.54 71  مدينة
 0.63 3.35 40  قرية

1.639 109 0.104 

  0.62 3.22 71  مدينة
 االنفتاح على الخبرة

 0.63 3.33 40  قرية

-0.867 109 0.388 

  الوداعة  0.70 3.60 71  مدينة
 0.55 3.69 40  قرية

-0.723 109 0.471 

  فـي  )0.05≤ (αفروق ذات داللة إحصائية عند المستوى       عدم وجود    )8.4(من الجدول   يتبين  
قد ف). مكان السكن (لمتغير   ات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليل تعزى         سم
بينما بلغ المتوسط الحسابي لطلبة     ) 3.17(لمتوسط الحسابي في سمة العصابية لطلبة المدينة         ا بلغ

 أيـضا . )0.477(عند مستوى الداللة    ) 0.714(المحسوبة  ) ت(، كما تبين أن قيمة      )3.07(القرية
، كما تبـين أن  )3.35(ولطلبة القرية) 3.35(لمتوسط الحسابي في سمة التفاني لطلبة المدينة   ا بلغ

لمتوسط الحسابي في سـمة      ا بلغو. )0.971(عند مستوى الداللة    ) 0.037(المحسوبة  ) ت(قيمة  
ن ، كمـا تبـين أ     )3.35(بينما بلغ المتوسط الحسابي لطلبة القرية     ) 3.54(االنبساط لطلبة المدينة    

لمتوسط الحـسابي فـي      ا بلغأيضا  . )0.104(عند مستوى الداللة    ) 1.639(المحسوبة  ) ت(قيمة  
، )3.33(بينما بلغ المتوسط الحسابي لطلبة القرية     ) 3.22(سمة االنفتاح على الخبرة لطلبة المدينة       

ـ  ابلغأخيرا  . )0.388(عند مستوى الداللة    ) -0.867(المحسوبة  ) ت(كما تبين أن قيمة      ط لمتوس
بينمـا بلـغ المتوسـط الحـسابي لطلبـة          ) 3.60(الحسابي في سمة الوداعة لطلبـة المدينـة         

حيث . )0.471(عند مستوى الداللة    ) -0.723(المحسوبة  ) ت(، كما تبين أن قيمة      )3.69(القرية
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 وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تم قبول الفرضية          )0.05(كانت الداللة اإلحصائية أكبر من      
  .ة الثانية على جميع سمات الشخصيةالصفري

  

  :الثالثةنتائج الفرضية . 3.2.1.4
  

سـمات    بعـض   متوسطات في  )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        ال  
  .الصف لمتغير ىعز تلدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليلالشخصية 

 كما هو واضـح فـي       ،)T-test ( ت ختبار ا  الباحثة  استخدمت الثالثةمن صحة الفرضية    للتحقق  
  .)9.4(الجدول رقم 

سمات الشخصية   لبعضالحسابية   المتوسطات    للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار : .9.4جدول  
  .الصفلدى الطلبة المعنفين تبعا لمتغير 

  السمات
 

المتوسط  العدد الصف
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

اللة الد
 اإلحصائية

  العصابية 0.73 3.13 64  العاشر
 0.74 3.13 47  الحادي عشر

0.019 109 0.985 

  0.59 3.32 64  العاشر
 0.53 3.39 47  الحادي عشر التفاني

-0.644 109 0.521 

  االنبساط 0.58 3.58 64  العاشر
 0.55 3.33 47  الحادي عشر

2.228 109 0.028* 

  0.59 3.36 64  العاشر
 0.65 3.12 47  الحادي عشر  الخبرةاالنفتاح على

2.007 109 0.047* 

  الوداعة  0.69 3.62 64  العاشر
 0.59 3.64 47  الحادي عشر

-0.132 109 0.895 

سـمة    في )0.05≤ (αذات داللة إحصائية عند المستوى      وجود فروق    )9.4(من الجدول   يتبين  
 لمتغير  ىعز لدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليل ت         الخبرة االنبساط وسمة االنفتاح على   

فـي سـمة    لمتوسط الحسابي    ا بلغقد  ف  حيث كانت الفروق لصالح طلبة الصف العاشر،       .الصف
بينما بلغ المتوسط الحـسابي لطلبـة الـصف الحـادي           ) 3.58(االنبساط لطلبة الصف العاشر     

كمـا  . )0.028(عند مستوى الداللة    ) 2.228(ة  المحسوب) ت( حيث تبين أن قيمة      ،)3.33(عشر
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بينمـا بلـغ    ) 3.36(في سمة االنفتاح على الخبرة لطلبة الصف العاشـر          لمتوسط الحسابي    ا بلغ
) 2.007(المحـسوبة   ) ت( وتبين أن قيمة     ،)3.12(المتوسط الحسابي لطلبة الصف الحادي عشر     

ذات داللة إحصائية عند المستوى     فروق  عدم وجود   في حين تبين    . )0.047(عند مستوى الداللة    
α) ≥0.05( في سـمة العـصابية لطلبـة       لمتوسط الحسابي    ا بلغقد  ف  سمات الشخصية  باقي  في

المحـسوبة  ) ت( كما تبين أن قيمـة       ،)3.13(ولطلبة الصف الحادي عشر   ) 3.13(الصف العاشر 
لطلبة الـصف   في سمة التفاني    لمتوسط الحسابي    ا بلغو. )0.985(عند مستوى الداللة    ) 1.019(

) -0.644(المحـسوبة   ) ت(وكانت قيمـة    ) 3.39(و لطلبة الصف الحادي عشر    ) 3.32(العاشر  
في سمة الوداعـة لطلبـة الـصف        لمتوسط الحسابي    ا بلغأيضا  . )0.521(عند مستوى الداللة    

المحـسوبة  ) ت( كمـا تبـين أن قيمـة         ،)3.64(و لطلبة الصف الحادي عشر    ) 3.62(العاشر  
 وهي  )0.05(حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من       . )0.895(توى الداللة   عند مس ) -0.132(

اء عليه تم رفض الفرضية الصفرية الثالثة على سمة االنبـساط وسـمة             غير دالة إحصائياً، وبن   
  .في حين تم قبولها على باقي السمات األخرى االنفتاح على الخبرة

 

  :الرابعةنتائج الفرضية . 4.2.1.4
  

سـمات   متوسـطات     بـين   )α) ≥0.05ق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى         توجد فرو ال  
  .المعدل لمتغير ىعز تلدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليلالشخصية 

  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة        تم استخراج  الرابعةمن صحة الفرضية    للتحقق  

  ).10.4(ذلك كما هو واضح في الجدول  و،المعدللمتغير تبعا سمات الشخصية  لمتوسطات
  

سـمات   لمتوسـطات  واالنحرافـات المعياريـة      ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : 410.جدول
  .المعدللمتغير تبعا الشخصية 

المتوسط   العدد  معدلال  السمات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.77 3.03 39  %60قل من أ

 0.70 3.33 44  %80 – 60بين 
  العصابية

  
 0.69 2.96 28  %80أكثر من 
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 0.47 3.31 39  %60قل من أ

 0.56 3.34 44  %80 – 60بين 
  التفاني

  
 0.67 3.41 28  %80أكثر من 

 0.56 3.45 39  %60قل من أ

 0.59 3.45 44  %80 – 60بين 
  االنبساط

 0.59 3.55 28  %80أكثر من 

 0.51 3.20 39  %60قل من أ

 0.71 3.17 44  %80 – 60بين 
االنفتاح على 

  الخبرة
 0.59 3.49 28  %80أكثر من 

 0.67 3.55 39  %60قل من أ

 0.71 3.61 44  %80 – 60بين 
  الوداعة

 0.50 3.76 28  %80أكثر من 

لدى الطلبة المعنفـين     بين متوسطات سمات الشخصية      تقاربوجود  ) 10.4 (يتضح من الجدول  
ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين       . المعدللمتغير   تبعا   في مديرية جنوب الخليل   

  .)11.4(الجدول األحادي كما هو وارد في 
) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي  : 11.4دول ج

  .المعدللمتغير  تبعا سمات الشخصية  متوسطاتللفروق في 
  السمات

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  الحريةدرجات 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 بین المجموعات
2.905 2 1.453 

  5270. 108 56.948 داخل المجموعات

  العصابية

  
  110 59.853  المجموع

2.755 
 
 

0.068 
 
 

 0.084 2 0.170 بين المجموعات

  3250.  108  35.066 داخل المجموعات
  التفاني

   110  35.235 المجموع  

0.261 
 
 

0.771 
 
 

 0.099 2 0.200 بين المجموعات

  3420. 108 36.929 داخل المجموعات
  االنبساط

  110 37.129 المجموع

0.292 
 
 

0.748 
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 بین المجموعات
1.972 2 0.986 

  3850. 108 41.544 داخل المجموعات

االنفتاح 
على 
   110 43.515 المجموع  الخبرة

2.563 
 
 

0.082 
 
 

 بین المجموعات
0.681 2 0.341 

  4280. 108  46.180 داخل المجموعات

  الوداعة

  110 46.861 المجموع

0.797 
 
 

0.453 
 
 

 أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد             ).411( الجدولتشير المعطيات الواردة في     
ة المعنفين في مديرية جنـوب      لدى الطلب  متوسطات سمات الشخصية     في  )α) ≥0.05 المستوى
عنـد  ) 2.755(المحسوبة على سمة العصابية     ) ف(فقد بلغت قيمة    ،  المعدل تعزى لمتغير    الخليل

عند مـستوى   ) 0.261(المحسوبة على سمة التفاني     ) ف(، وبلغت قيمة    )0.068(مستوى الداللة   
عنـد مـستوى    ) 0.292(المحسوبة على سمة االنبساط     ) ف(، أيضا بلغت قيمة     )0.771(الداللة  
عنـد  ) 2.563(المحـسوبة   ) ف(، وفي سمة االنفتاح على الخبرة بلغت قيمـة          )0.748(الداللة  

عند مستوى  ) 0.797(المحسوبة على سمة الوداعة     ) ف(، وبلغت قيمة    )0.082(مستوى الداللة   
  وهي غيـر دالـة إحـصائياً،     )0.05(حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من       ،  )0.453(الداللة  

  .الرابعةوبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية 
  

  :الخامسةنتائج الفرضية . 5.2.1.4
  

سـمات   متوسـطات     بـين   )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى          ال  
  .الترتيب الميالدي لمتغير ىعز تلدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليلالشخصية 

  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة      تم استخراج  امسةالخ من صحة الفرضية  للتحقق  

 وذلك كما هو واضح فـي الجـدول         ،الترتيب الميالدي لمتغير  تبعا  سمات الشخصية    لمتوسطات
)12.4.(  

  سمات  لمتوسطات واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابيةواألعداد، : 412.جدول
  .يالترتيب الميالدلمتغير تبعا الشخصية 
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  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  الترتيب الميالدي  السمات

 0.70 3.35 25  األول
 0.78 2.96 64  الثاني حتى قبل األخیر

  العصابية
 0.48 3.37 22  األصغر
 0.56 3.46 25  األول

 0.56 3.40 64  الثاني حتى قبل األخیر
  التفاني

 0.48 3.07 22  األصغر
 0.66 3.47 25  األول

 0.55 3.53 64  الثاني حتى قبل األخیر
  االنبساط

 0.54 3.31 22  األصغر
 0.53 3.26 25  األول

 0.62 3.27 64  الثاني حتى قبل األخیر
  االنفتاح على الخبرة

 0.75 3.25 22  األصغر
 0.80 3.49 25  األول

 0.58 3.72 64  الثاني حتى قبل األخیر
  الوداعة

 0.62 3.52 22  األصغر
الترتيـب  لمتغيـر   تبعا وجود فروق بين متوسطات سمات الشخصية    ) 12.4 (يتضح من الجدول  

الجـدول  ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في         . الميالدي
)13.4(.  
 )One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي  : 13.4دول ج

  .الترتيب الميالديلمتغير  تبعا سمات الشخصية للفروق في درجات 
  السمات

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
متوسط  درجات الحرية

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 بین المجموعات
4.292 2 2.146 

  5140. 108 55.561 داخل المجموعات

  العصابية

  
   110 59.853  جموعالم

4.171 
 
 

0.018* 
 
 

 1.116 2 2.233 بين المجموعات

  3060.  108  33.002 داخل المجموعات
  التفاني

   110  35.235 المجموع  

3.654 
 
 

0.029* 
 
 

 0.405 2 811. بين المجموعات

  3360. 108 36.318 داخل المجموعات
  االنبساط

  110 37.129 المجموع

1.205 
 
 

0.304 
 
 

 بین المجموعات
 االنفتاح 0.012 2 0.0246

  4030. 108 43.513 داخل المجموعاتعلى 

0.003 
 
 

0.997 
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   110 43.515 المجموع  الخبرة

 بین المجموعات
1.307 2 0.654 

  4220. 108 45.554 داخل المجموعات

  الوداعة

  110 46.861 المجموع

1.550 
 
 

0.217 
 
 

  ).α) ≥0.05  الداللة عند مستوىدالة * 
 تبعا )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

روق في  بينما تبين عدم وجود ف،)وسمة التفانيالعصابية، ( في سمةالترتيب الميالديلمتغير 
 اختبار اتجاه الداللة قامت الباحثة باستخدام، ولمعرفة مصدر الفروق وباقي السمات األخرى

  ).14.4(الجدول  وكانت نتائج هذا االختبار كما هي في )LSD(اختبار

  . في سمة العصابية، وسمة التفاني لمعرفة اتجاه الداللة)LSD (نتائج اختبار: 14.4جدول 

الثاني حتى قبل   األول  الترتيب الميالدي  السمات
  األخير

  األصغر

 0.0232- *0.3868   األول

 *0.4100-    خيرالثاني حتى قبل األ
  العصابية

       األصغر

 *0.3933 0.0592    األول

 *0.3341     الثاني حتى قبل األخير
  التفاني

       األصغر

أن الفروق في سمات الشخـصية تبعـا        ) 14.4(تشير المعطيات الثنائية البعدية في الجدول رقم        
ـ     على سمة العصابية كانت بين       للترتيب الميالدي  وبـين  ) األول(يالدي  الطلبة الذين ترتيبهم الم

 الطلبـة الـذين تـرتيبهم المـيالدي        لصالح ،)الثاني قبل األخير  (الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي     
الطلبـة الـذين تـرتيبهم      وبـين   ) األصغر(الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي     كانت بين   و،  )األول(

  ،)األصغر( الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي لصالح ،)الثاني قبل األخير(الميالدي 
الطلبة الذين ترتيبهم   وبين  ) األول(الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي      بين   التفانيبينما كانت في سمة     

الطلبـة الـذين    كانت بين   و،  )األول (الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي    لصالح ،)األصغر(الميالدي  
 لـصالح  ،)األصـغر (ميالدي  الطلبة الذين ترتيبهم ال   وبين  ) الثاني قبل األخير  (ترتيبهم الميالدي   

وجود فروق في سمة التفـاني وسـمة        وتبعا ل .)الثاني قبل األخير   (الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي   
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علـى  العصابية فقد تم رفض الفرضية على هاتين السمتين، في حين تم قبول الفرضية الصفرية               
  .دالة إحصائياروق عدم وجود ف لالوداعةسمة  واالنبساط، وسمة االنفتاح على الخبرة،سمة 

   
  :السادسةنتائج الفرضية . 6.2.1.4

  

سـمات    بعـض   متوسطات في  )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        ال  
  .مستوى العنف لمتغير ىعز تلدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليلالشخصية 

 كما هو واضـح فـي       ،)T-test ( ت  اختبار  الباحثة  استخدمت الثالثةمن صحة الفرضية    للتحقق  
  .)15.4(الجدول رقم 

سـمات   لـبعض الحـسابية    المتوسـطات     للفروق في  )t-test ( ت نتائج اختبار : .15.4جدول  
  .مستوى العنفالشخصية لدى الطلبة المعنفين تبعا لمتغير 

  السمات
 

مستوى 
 العنف

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 لحريةا

الداللة 
 اإلحصائية

  العصابية 0.62 2.89 87  متوسط
 0.36 4.00 24  مرتفع

-8.284 109 0.000** 

  0.55 3.37 87  متوسط
 0.62 3.26 24  مرتفع التفاني

0.847 109 0.399 

  االنبساط 0.52 3.51 87  متوسط
 0.74 3.35 24  مرتفع

1.152 109 0.252 

  0.55 3.26 87  متوسط
 0.85 3.26 24  مرتفع االنفتاح على الخبرة

0.034 109 0.973 

  الوداعة  0.50 3.60 87  متوسط
 0.85 3.72 24  مرتفع

-0.761 109 0.448 

سـمة    في)0.05≤ (αذات داللة إحصائية عند المستوى وجود فروق  )15.4(من الجدول   يتبين  
 حيـث  .مـستوى العنـف   لمتغير ىعزخليل تلدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب ال     العصابية  

لمتوسط الحسابي   ا بلغقد  ف كانت الفروق لصالح الطلبة الذين تعرضوا لدرجة مرتفعة من العنف،         
بينما بلغ المتوسـط    ) 2.89(في سمة العصابية للطلبة الذين تعرضوا لدرجة متوسطة من العنف           

) ت( حيـث تبـين أن قيمـة         ،)4.00(الحسابي للطلبة الذين تعرضوا لدرجة مرتفعة من العنف         
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فروق ذات داللـة  عدم وجود في حين تبين . )0.000(عند مستوى الداللة    ) -8.284(المحسوبة  
ففي سمة التفاني بلـغ المتوسـط         سمات الشخصية  باقي  في )α) ≥0.05إحصائية عند المستوى    

وسط الحـسابي   بينما بلغ المت  ) 3.37(الحسابي للطلبة الذين تعرضوا لدرجة متوسطة من العنف         
) 0.847(المحسوبة  ) ت(وتبين أن قيمة    ) 3.26(للطلبة الذين تعرضوا لدرجة مرتفعة من العنف        

في سـمة االنبـساط للطلبـة الـذين     لمتوسط الحسابي  ابلغأيضا . )0.339(عند مستوى الداللة   
ـ       ) 3.51(تعرضوا لدرجة متوسطة من العنف       وا بينما بلغ المتوسط الحسابي للطلبة الذين تعرض

عنـد مـستوى    ) 1.152(المحـسوبة   ) ت(كما تبين أن قيمة     ) 3.35(لدرجة مرتفعة من العنف     
في سمة االنفتاح على الخبرة للطلبة الذين تعرضوا        لمتوسط الحسابي    ا بلغكما   .)0.252(الداللة  

بينما بلغ المتوسط الحسابي للطلبة الذين تعرضـوا لدرجـة          ) 3.26(لدرجة متوسطة من العنف     
عنـد مـستوى الداللـة      ) 0.034(المحسوبة  ) ت(كما تبين أن قيمة     ) 3.26(من العنف   مرتفعة  

في سمة الوداعة للطلبة الذين تعرضوا لدرجة متوسـطة         لمتوسط الحسابي    ا بلغأيضا   .)0.973(
بينما بلغ المتوسط الحسابي للطلبة الذين تعرضوا لدرجة مرتفعة من العنـف            ) 3.60(من العنف   

حيث كانت  . )0.448(عند مستوى الداللة    ) -0.761(المحسوبة  ) ت( قيمة   كما تبين أن  ) 3.72(
اء عليه تم رفـض الفرضـية        وهي غير دالة إحصائياً، وبن     )0.05(الداللة اإلحصائية أكبر من     

   .الصفرية الثالثة على سمة العصابية في حين تم قبولها على باقي السمات األخرى
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  الخامسالفصل 
  
  صياتوالتو مناقشة النتائج
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  الخامسالفصل 
  .والتوصيات مناقشة النتائج 1.5

 المعنفين في مديريـة   الشخصية لدى الطلبةإن هدف هذه الدراسة هو التعرف على بعض سمات   
جنوب الخليل، وهذا الفصل يتضمن مناقشة للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحاليـة، والتـي               

م التوصل إليه في الدراسات السابقة، في حـين اتفقـت بعـض             بينت بعض االختالف عن ما ت     
  .النتائج مع ما توصلت له هذه الدراسة

  
   الدراسة مناقشة نتائج 1.5

  : السؤال األولمناقشة نتائج. 1.1.5
  سمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليل؟ما أهم 

 الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليل       أن أهم سمات الشخصية لدى    ) 1.4(يتضح من الجدول    
درجة مرتفعة، وجاء في المرتبة الثانية سـمة االنبـساط          والتي جاءت ب  تمثلت في سمة الوداعة     

درجة متوسطة أيضا، كما جاءت سمة      ببدرجة متوسطة، وجاءت سمة التفاني في المرتبة الثالثة         
أقلها معبرةً   ، بينما كانت سمة العصابية    في المرتبة الرابعة بدرجة متوسطة    االنفتاح على الخبرة    

  .عن درجة متوسطة أيضا
  

والتي أظهـرت أن سـمة الوداعـة    ) 2009(وهذا يتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة فطافطة     
كما اقتربت هذه النتائج مع ما توصلت إليه        .  سمة العصابية أقلها   تكانت بدرجة مرتفعة بينما كان    

االنطواء حاز على أعلى متوسط نسبي      / بينت أن بعد االنبساط   والتي  ) 2009(دراسة الشوربجي   
  .الجاذبية االجتماعية، ويليه بعد الذهانية ثم بعد العصابية/ ويليه بعد الكذب

التي أظهرت درجـة منخفـضة مـن االنبـساط          ) 2009( بينما اختلفت مع نتائج دراسة األغا       
عنـد  ) الذهانيـة (و) العـصابية ( من   عند المرضى، بينما تبين وجود درجة مرتفعة      ) االنطواء(

وترى الباحثة أن االختالف في نتائج هذه الدراسة قد يعـود لطبيعـة أفـراد         . مرضى الوسواس 
العينة الذين هم في األصل مرضى يعانون من الوسواس القهري، حيـث أن سـمة العـصابية                 

  .النفسيوالذهانية كانت مرتفعة لديهم مما يؤكد على وجود حالة من عدم االستقرار 
أظهـرت  التي  )Fresh & Others )2001 دراسة  أيضا اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج 

مستويات عالية من االكتئاب، وانخفاض في مستوى الثقة بالنفس، وارتفاع الفـرق بـين الـذات       
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أن   Spilberger & Jacobs) 2003(أظهرت دراسة سبلبرجر وجـاكوبز  كما  ،والذات المثالية
ين لديهم نسبة عالية من العصابية والذهانية، أيضا أظهـرت دراسـة هـارجنز وكيلـي                المدخن

)1994( Hargens & Kellu  نزوع عينة الدراسة لسمة التفاؤل، وان سمة التشاؤم ذات تأثير 
   .سلبي على آداء األعمال الدراسية وعملية التكيف الدراسي

ة مرتفعة لدى الطلبة المعنفين قد يعود إلـى  وترى الباحثة أن السبب في وجود سمة الوداعة بصور    
أن هؤالء الطلبة ونظرا لما تعرضوا له من عنف، فإنهم تتضح لديهم الرغبة األكيدة فـي تأكيـد                   
الذات مع الميل إلى مسايرة المجتمع، خاصة وان تأكيد الذات المرتفع عادة يحدث من خالل تنمية                

لى الوداعة من اجل العمل علـى تحقيـق ذاتهـم التـي             الشعور باأللفة والمودة، لذا فأنهم يميلوا إ      
 من خالل التعامل مع غيـرهم بـود         الجماعة عن ويبحثون نشطينوبالتالي فهم   .  تعرضت للعنف 

 والتنظـيم  المثـابرة ومحبة، لذا جاءت سمة االنبساط في المرتبة الثانية، كما أن لديهم قدرة علـى       
التفاني لديهم بصورة متوسطة، فالطلبـة المعنفـين      مما يؤكد وجود سمة      المرجوة األهداف لتحقيق

رغم أنهم لديهم القدرة على احترام وتقدير اآلخرين، ويبحثوا عن االنتماء لجماعة، إال أنهم لـديهم           
. درجة متوسطة من سمة التفاني، مما يعيق قدرتهم على الدراسة بجد واجتهاد وبـصورة مقبولـة           

 ويكون لديهم   بالفن، أقل اهتماماً يولون و بالثقافة، هتمامواال العقلي النضجمما يؤدي إلى ضعف في      
قد يعانوا بعض الشيء    _ حسب رأي الباحثة  _وكذلك فهم   . درجة متوسطة من االنفتاح على الخبرة     

من عدم االستقرار االنفعالي نتيجة تعرضهم للعنف، إال أن ذلك لـيس بـصورة مرتفعـة وإنمـا                  
  .ابية بصورة متوسطة لدى هؤالء الطلبة المعنفينبصورة متوسطة وبالتالي جاءت سمة العص

  

  :الثانيالسؤال  مناقشة نتائج 2.1.5

سـمات    بعـض  متوسـطات في  )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        هل  
الجـنس، ومكـان    ( ات لمتغيـر  ىعـز  ت لدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليل      الشخصية  

  ).، ومستوى العنفب الميالديالسكن، والصف، والمعدل، والترتي
  

  : فحصهامناقشة نتائجوفيما يلي ) 1-6(وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية من 
  

  : الفرضية األولىمناقشة نتائج. 1.2.1.4
سـمات    بعـض   متوسطات في  )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        ال  

  .الجنس لمتغير ىعز تجنوب الخليللدى الطلبة المعنفين في مديرية الشخصية 
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العصابية لدى الطلبة المعنفين في مديرية جنـوب  سمة   فيوجود فروق    )7.4(من الجدول   يتبين  
فروق عدم وجود   في حين تبين     . حيث كانت الفروق لصالح اإلناث     .الجنس لمتغير   ىعزالخليل ت 

  ). الجنس(لمتغير   تعزى األخرى سمات الشخصيةباقي في
  

 سمة العصابية لدى الطلبة المعنفـين فـي   فيج هذه الدراسة التي أظهرت وجود فروق       تتفق نتائ 
التي ) 2007( مع نتائج دراسة خماش      الجنس لصالح اإلناث   لمتغير   ىعزمديرية جنوب الخليل ت   

دراسـة سـبلبرجر    مـع نتـائج      اتفقت كما.  فروق في بعد العصاب لصالح اإلناث       وجود بينت
وجود فروق فـي سـمة العـصابية     التي بينت   Spilberger & Jacobs) 2003(وجاكوبز 

  Kamath & Kaneker )1993( كمـث وكينكـر   ودراسة .والذهانية والقلق لصالح اإلناث
التـوري وآخـرون   ودراسة  التي بينت أن االنطواء والشعور بالوحدة النفسية اكبر لدى اإلناث،      

)1993 (Latorre et al  ة العصابية بين الذكور واإلنـاث  كشفت عن وجود فروق في سمالتي
  .لصالح اإلناث

  

بينما اختلفت مع العديد من الدراسات التي بينت وجود فروق في سـمات أخـرى غيـر سـمة                
 فروق دالـة  التي أظهرت وجود )2003(العصابية ولصالح اإلناث، فقد بينت نتائج دراسة حامد         

 واألشـقر  .ور واإلناث لصالح اإلنـاث إحصائيا على سمة االستقالل في التفكير والحكم بين الذك      
 ودراسـة .التي أظهرت وجود فروق في سمة الخجل تبعا لمتغير الجنس لصالح اإلناث           ) 2002(

سـمات  مختلـف   الدراسة وجود فروق في الجنس لصالح اإلنـاث فـي           التي  ) 1998(الشعار  
   .الشخصية

 التي Latorre et al) 1993(التوري وآخرون  مع نتائج دراسة  نتائج هذه الدراسة اختلفتكما
 كمـث وكينكـر   دراسـة وت عن عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في سمة االنبساط،       كشف

)1993( Kamath & Kaneker أشارت إلى سيادة النمط االنبـساطي لـدى الـذكور    التي 
  .مقارنة باإلناث

  

أظهرت عدم وجـود    في الوقت نفسه اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج عدد من الدراسات التي              
دراسـة الـشوربجي    فروق تبعا لمتغير الجنس على باقي السمات األخرى، حيث أظهرت نتائج            

 نتـائج دراسـة     وكـذلك عدم وجود فروق في سمات الشخصية تعزى لمتغير الجنس،          ) 2009(
التي بينت عدم وجـود فـروق فـي بعـد           ) 2007(ونتائج دراسة خماش    ). 2008(الجزماوي  
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التي بينت عـدم وجـود   ) 2002(ونتائج دراسة األشقر بعا لمتغير الجنس،  اء ت  االنطو -االنبساط
  .فروق في الدرجة الكلية وباقي السمات األخرى

  

لصالح اإلناث في سمة العصابية إلى أن ذلك قد يعود إلـى            وتعزو الباحثة السبب في وجود فروق       
هها الذكور خاصـة فـي هـذه    أن اإلناث يتحملن في بعض األحيان أعباء اكبر من تلك التي يواج         

المرحلة الدراسية، ففي الوقت الذي يكون فيه الذكر يلعب في محيط منزله أو في البيئة الخارجيـة               
التي ينتمي إليها تكون الفتاة قائمه بأعمال المنزل، ال بل ويتم توبيخها وضـربها مـن اجـل أداء                   

 تلك المرحلـة، مـسؤولية القيـام        األعمال المنزلية، مما يجعلها تتحمل نوعين من المسؤولية في        
باألعمال المنزلية ومسؤولية القيام بالواجبات الدراسية، وهذا يجعلها ال تجد وقتا كافيا لراحتها مما              

  .يجعل منها شخصية أكثر عصابية
  

بينما ترى الباحثة أن السبب في عدم وجود فروق تبعا لمتغير الجنس في باقي سـمات الشخـصية       
إلى أن كل من الذكور واإلناث في المجتمـع الفلـسطيني يتمتعـون             قد يعود   األخرى إلى أن ذلك     

بفرص وخيارات متساوية تقريبا، ولديهم الحرية إلى حد ما في التعبير عن أرائهـم، واتجاهـاتهم،    
كما أن طبيعة الحياة العامة في المجتمع الفلسطيني سواء للذكور أو لإلناث شبه واحدة سواء مـن                 

اسية أو االقتصادية أو حتى االجتماعية، وقد ال يكون لدرجة التعـرض للعنـف   حيث األحوال السي 
اثر كبير في التأثير على سمات الشخصية، خاصة وان السمة ال تكون مجرد حالة عـابرة وإنمـا              

هـي   بان السمات    )126: 1987مرسي،  ( حيث يبين ،  هي صفة في الشخصية تنمو بنمو الفرد      
تسب في الطفولة، وتظل ثابتة نسبياً عند الفرد في مراحل حياتـه            عبارة عن استعدادات سلوكية تك    

وبالتالي قد ال تتأثر كثير بالتعرض لمواقف عنف متفاوتة سواء في الشدة أو فـي الفتـرة                 . التالية
  .الزمنية

  

  :الثانية الفرضية مناقشة نتائج. 2.2.1.4
  

سـمات    بعـض  توسطات م في  )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        ال  
  .مكان السكن لمتغير ىعز تلدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليلالشخصية 

  فـي  )0.05≤ (αفروق ذات داللة إحصائية عند المستوى       عدم وجود    )8.4(من الجدول   يتبين  
). مكـان الـسكن   (لمتغير   سمات الشخصية لدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليل تعزى         
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 وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تـم قبـول           )0.05(نت الداللة اإلحصائية أكبر من      حيث كا 
  .الفرضية الصفرية الثانية على جميع سمات الشخصية

  

ال توجـد  التي بينـت انـه   ) 2003(غنامتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت له نتائج دراسة     
ة في المدارس الحكومية في محافظـة       لدى معلمات المرحلة األساسي    سمات الشخصية في  فروق  

  .نابلس تُعزى لمتغير مكان السكن
  

التي أظهرت وجود فروق تبعا لمتغير مكـان        ) 2008(الجزماوي  بينما اختلفت مع نتائج دراسة      
 فروق تبعا لمتغير    التي أظهرت وجود   )2003( حامد    دراسة نتائجوالسكن لصالح سكان المخيم،     

  .على النقد بين طلبة المدينة والقرية لصالح طلبة المدينةمكان السـكن على سمة القدرة 
  

 السبب في عدم وجود فروق تبعا لمتغير مكان السكن إلـى أن تطـور الـسمات                 ةوتعزو الباحث 
الشخصية لدى البعض قد يرجع في األصل إلى أساليب التنشئة االجتماعية، وما يتلقاه الفرد فـي            

لك ما يتمتع به هو من قدرات عقلية تعطيـه اإلمكانيـة            طفولته األولى من أساليب معاملة، وكذ     
الكتساب سمات شخصية متميزة عن غيره من المحيطين، وبما أن المجتمع الفلسطيني متـداخل              
وعاداته وتقاليده تكاد تكون واحدة، وذلك بسبب عدم وجود مسافات تفصل بين سـكان المدينـة                

فـالفرد  . إمكانية لوجود فروق تبعا لمكان السكن     لذا يمكن القول انه ليس هناك       . والقرية والمخيم 
سواء كان يعيش في القرية أو المدينة أو المخيم يحمل نفس الطمـوح، والتطلعـات للمـستقبل،                 
ويخضع لضغوطات متشابهة في المنزل وفي المدرسة أو في البيئة التي ينتمي إليها، رغم وجود               

  . تكاد تكون معدومة األثرلتي وابعض االختالفات الثانوية في التفكير والعادات
  

  :الثالثة الفرضية مناقشة نتائج. 3.2.1.4
  

سـمات    بعـض   متوسطات في  )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        ال  
  .الصف لمتغير ىعز تلدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليلالشخصية 

 لدى الطلبـة    اط وسمة االنفتاح على الخبرة    سمة االنبس  فيوجود فروق    )9.4(من الجدول   يتبين  
 حيث كانت الفروق لصالح طلبة الصف       .الصف لمتغير   ىعزالمعنفين في مديرية جنوب الخليل ت     

اء عليه تم رفض    وبن األخرى    سمات الشخصية  باقي فروق في عدم وجود   في حين تبين     العاشر،
في حين تم قبولها علـى   لى الخبرةالفرضية الصفرية الثالثة على سمة االنبساط وسمة االنفتاح ع   

   .باقي السمات األخرى
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 وجـود   كـشفت عـن   التي  ) 2009(فطافطة  اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما بينته نتائج دراسة          
 ، وفي سـمة )دبلوم( االنبساط لصالح الحاصالت على    فروق تبعا لمتغير المؤهل العلمي في سمة      

  .)يوس فأكثرثانوي، وبكالور(االنفتاح على الخبرة لصالح 
بينت وجود فروق تبعـا لمتغيـر المؤهـل         التي  ) 2009(فطافطة  بينما اختلفت مع نتائج دراسة      

 لـصالح   وكانت في سـمة التفـاني     ،  )اقل من ثانوي وثانوي   (العلمي في سمة العصابية لصالح      
  .، كما كانت في سمة الوداعة لصالح ثانوي)دبلوم(

 بينت عدم وجود فروق فـي سـمات الشخـصية      لتي  ا) 2009(نتائج الشوربجي   أيضا اختلفت مع    
التي أظهرت وجود فروق تبعا لمتغير      ) 2008(، ونتائج الجزماوي    تعزى لمتغير المرحلة التعليمية   

أشارت إلـى عـدم وجـود    التي ) 2003(ونتائج دراسة غنام . السنة الدراسية لصالح السنة الثانية  
 االجتماعية، والوالء التنظيمي تعزى لمتغير      فروق ذات داللة إحصائية في سمة المسؤولية، وسمة       

المؤهل العلمي، بينما وجدت فروق في سمة االتـزان االنفعـالي، وسـمة الـسيطرة، والـسمات           
  .الشخصية مجتمعة، ولصالح دبلوم فأقل

 

ترى الباحثة أن هناك عالقة وطيدة وطردية بين سمة االنبساط وسمة االنفتـاح علـى الخبـرة،         
 أنو معهـا،  والتعامـل  االجتماعيـة  للمواقف التفضيل وبينت الباحثة يعني     فاالنبساط كما سبق  

، وبالتالي فان نـشاطهم البـد       الجماعة عن ويبحثون نشطين يكونون االنبساطية مرتفعي األفراد
وان يرتبط باالنفتاح على الخبرة والمعرفة واستكشاف الواقع، وبما أن طلبة الصف العاشر هـم               

يدة بالنسبة لهم، والتي تتمثل في انتقالهم من مرحلة التعلـيم األساسـية             ضمن مرحلة انتقالية جد   
، إلى المرحلة الثانوية، فهم بحاجة ماسة إلى استكشاف الواقع الجديد والتعـرف             )اإلعدادي(العليا

عليه، ويكون لديهم درجة مرتفعة من االنفتاح على الخبرة، ولديهم حاجة ضرورية للتقرب مـن          
   .ى وذلك من اجل مساعدتهم على التأقلم مع البيئة الجديدة لهمطلبة الصفوف األعل

  

والتي تبـين عـدم     )الوداعة، والعصابية، والتفاني  (أما بخصوص باقي سمات الشخصية األخرى       
لموضـوع سـمات    إن المـتفحص وجود فروق في متوسطاتها تبعا لمتغير الصف ترى الباحثة          

  لـيس لهـا عالقـة      هذه الـسمات   تشير إلى أن     جةيصل إلى نتي  قد   العصابية والتفاني والوداعة  
 والتي تعود في الغالـب      ، تتكون عند الفرد عبر تسلسل حياته اليومي       السمات، ف صف الدراسي لبا

 هـذه  نه ال يتبنى خالل فتـرة وجيـزة       إ، وبالتالي ف   أحياناً  وتنشئته االجتماعية  إلى طفولته األولى  
  .لمدرسةاي الفترة التي يقضيها اإلنسان في وه السمات،
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  :الرابعة الفرضية مناقشة نتائج. 4.2.1.4
  

سـمات   متوسـطات     بـين   )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى          ال  
  .المعدل لمتغير ىعز تلدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليلالشخصية 

إحـصائية عنـد     أنه ال توجد فـروق ذات داللـة          ).411( الجدولتشير المعطيات الواردة في     
لدى الطلبة المعنفين في مديرية جنـوب       بين متوسطات سمات الشخصية       )α) ≥0.05 المستوى
 وهي غيـر دالـة      )0.05(، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من        المعدل تعزى لمتغير    الخليل

  .الرابعةإحصائياً، وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية 
 فـروق تبعـا لمتغيـر       التي أظهرت  )2003(تائج دراسة حامد    مع ن اختلفت نتائج هذه الدراسة     

المعدل التراكمي على سمتي القدرة على تحمل الغموض واألصالة فـي التفكيـر بـين الطلبـة          
  .المتفوقين والمتوسطين وبين الطلبة الضعفاء لصالح الطلبة المتفوقين والمتوسطين

  

ر باختالف الظروف المعيشية التي     وترى الباحثة أن سمات الشخصية قد تختلف بين شخص وآخ         
ينتمي إليها أكثر من ارتباطها بمعدله الدراسي، فالنمو االنفعالي للفرد يتأثر حـسب مـا يؤكـد                 

بالتغيرات الجسمية الداخلية والخارجية، والعمليات والقدرات العقليـة،        ) 355: 1995زهران،  (
، والمعـايير االجتماعيـة العامـة،      والتالف الجنسي، ونمط التفاعل االجتماعي ومعايير الجماعة      

والتي )  سنة 16- 15(وكون أفراد العينة في هذه الدراسة هم من الفئة العمرية           . والشعور الديني 
تمثل مرحلة مراهقة لدى هؤالء الطلبة مما يعني تذبذب وعدم اسـتقرار لـدى أفـراد العينـة،                

ة، فهم يعيـشوا ضـمن مرحلـة        وبالتالي فهم غير قادرين على تحديد سماتهم بالصورة المطلوب        
تحول خطيرة تتفجر فيها الطاقات الحيوية الجديدة، ويواجهوا فيها العديد من المـشكالت، التـي               
تؤثر في نموهم وتجعلهم ذو خصائص وحاجات متميزة، وهذا انعكـس بـدوره علـى النتيجـة        

  . الحالية
  

  :الخامسة الفرضية مناقشة نتائج. 5.2.1.4
  

سـمات   متوسـطات     بـين   )α) ≥0.05لة إحصائية عنـد المـستوى       توجد فروق ذات دال   ال  
  .الترتيب الميالدي لمتغير ىعز تلدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليلالشخصية 

 تبعـا  )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى           
ـ      ،)تفانيوسمة ال العصابية،  ( في سمة  الترتيب الميالدي لمتغير   روق فـي    بينما تبين عدم وجود ف
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 علـى   للترتيب المـيالدي  أن الفروق في سمات الشخصية تبعا       وقد تبين   ،  باقي السمات األخرى  
الطلبـة الـذين تـرتيبهم      وبين  ) األول(الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي     سمة العصابية كانت بين     

الطلبة كانت بين   و،  )األول (بهم الميالدي الطلبة الذين ترتي   لصالح ،)الثاني قبل األخير  (الميالدي  
 ،)الثـاني قبـل األخيـر     (الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي     وبين  ) األصغر(الذين ترتيبهم الميالدي    

  ،)األصغر (الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي لصالح
ين ترتيبهم  الطلبة الذ وبين  ) األول(الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي      بين   التفانيبينما كانت في سمة     

الطلبـة الـذين    كانت بين   و،  )األول (الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي    لصالح ،)األصغر(الميالدي  
 لـصالح  ،)األصـغر (الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي     وبين  ) الثاني قبل األخير  (ترتيبهم الميالدي   

سمة التفـاني وسـمة     وجود فروق في    وتبعا ل .)الثاني قبل األخير   (الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي   
علـى  العصابية فقد تم رفض الفرضية على هاتين السمتين، في حين تم قبول الفرضية الصفرية               

  .دالة إحصائياعدم وجود فروق  لالوداعةسمة  واالنبساط، وسمة االنفتاح على الخبرة،سمة 
  

ق ذات داللـة  التي بينت انه ال توجد فرو  ) 2003(دراسة بركات   اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج       
بحيـث تعـزى إلـى      )  االنطواء -االنبساط  (إحصائية بين درجات الطالب على بعد الشخصية        

 التي أظهرت وجود فروق تبعـا لمتغيـر         )2008(النيرب  ودراسة  . ترتيبهم الوالدي في األسرة   
عنه دراسـة أبـو     مع ما كشفت    اختلفت  بينما   ).الثامن فأكثر (ترتيب الطالب في األسرة لصالح      

التي بينت عدم وجود فروق تبعا لترتيب الفرد في األسرة، في العدائيـة والعنـف        ) 2002 (زنط
  .اللفظي ورفض المحيط االجتماعي والسرقة والتخريب

وتعزو الباحثة السبب في وجود فروق دالة إحصائيا في سمة العصابية لـصالح الطلبـة الـذين                 
انه قد يحدث في أوقات كثيـرة       د يعود إلى    إلى أن ذلك ق   ) األصغر(، و )األول(ترتيبهم الميالدي   

أن تتم معاملة الطفل األول على انه كبير وناضج، بينما يعامل األخير على انه صغير واقل من                 
إخوانه حينما يكون في العمر نفسه، ويترتب على ذلك أن يكون الطفل األخير يشعر بأنـه اقـل               

 اكبر منه، وتطول فترة طفولته من وجهـة         قوة ونمواً وقدرة على التمتع بالحرية والثقة ممن هم        
نظر الوالدين فانه ينشا مدلال شاعرا بالنقص مما يؤدي أحيانا ذلك للتأثير على شخـصيته، كمـا         

أن الطفل األخير وبحكم كونه األصغر في ترتيبه فمن الطبيعـي    ) 231: 2003بركات،  (ويبين  
ة لما يلقى هذا الطفل من التدليل عـادة         أن يميل إلى عدم االستقرار نتيجة لمشاعر الغيرة، ونتيج        

من جميع أفراد أسرته، فهو يتوقع دائما أن تلبى حاجاته وبالشكل الذي يراه، ولكـن مقتـضيات                 
الحياة ال تسمح دائما بتلبية هذه الحاجات والمتطلبات في نفس الوقت الذي يحدده أو يتوقعه هـذا                 
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عور بالتهديد واإلحباط وبالتالي ينحو إلـى أن        الطفل فيسبب لديه االنفعال وعدم االستقرار، والش      
  .يكون ذو شخصية عصابية

الطفل األول في األسرة يتقلى توجيهات أكثر من قبل الكبار،          ) 232: 2003(أيضا يبين بركات    
ويتصف بالضبط الذاتي واالمتثال، ويعاني من القلق، ويخاف من الفـشل وهـو بـذلك محـب                 

فال الذين يأتون بعده من حيث الترتيب لذا فهو يتسم بـصورة            للدراسة، وأكثر انسحابية من األط    
  .اقرب إلى أن تكون شبه عصابية

الثاني (و،  )األول (الطلبة الذين ترتيبهم الميالدي    لصالح والتي كانت مرتفعة   التفاني سمة   أما عن 
برعايـة   فان ذلك قد يعود إلى ما نشأ عليه الطالب أثناء مسيرة حياته من التزامات                )قبل األخير 

أخوته الذين هم اقل منه سناً، وبالتالي تجده أكثر رعاية واهتمام بشؤون من هم اصغر منه سناً،                 
  .لذا تبين أن سمة التفاني مرتفعة لدى هؤالء الطلبة أكثر من غيرهم

الوداعـة، واالنبـساط،    (أيضا تعزو الباحثة السبب في عدم وجود في باقي الـسمات األخـرى            
  )ةواالنفتاح على الخبر

  

وهذا يعني أن شخصية الطفل تتشكل وتتغير تبعا لموضعها المختلف وللمواقف التي تتعرض لها              
في حياتها، فمن هنا تتباين الصفات في كل شخصية وتتمايز الرغبات وتختلف معالجة األمـور،               
ويكون هناك فروقات في السمات االنفعالية والمزاجية بين األفراد وبين األفـراد أنفـسهم فـي                

اقف مختلفة، وترى حيث أن شخصا ما قد يطور سلوكا عصابياً  أو مقبول اجتماعيـا نتيجـة       مو
. لبعض المواقف الضاغطة في حياته، أو نتيجة لمركزه في األسرة، أو نتيجة لدوره في المجتمع              

فاالختالف قد ال يتأثر هنا بالترتيب الميالدي خاصة في مثل هـذه الـسمات بقـدر مـا يتـأثر               
  .ابقة التي مر بها الفرد، وأساليب تنشئته، ومعاملته في األسرةبالظروف الس

   
  :السادسة الفرضية مناقشة نتائج. 6.2.1.4

  

سـمات    بعـض   متوسطات في  )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        ال  
  .مستوى العنف لمتغير ىعز تلدى الطلبة المعنفين في مديرية جنوب الخليلالشخصية 

لـدى الطلبـة    سمة العـصابية     ذات داللة إحصائية في   وجود فروق    )15.4(من الجدول    يتبين
 لصالح طلبـة الـذين تعرضـوا    مستوى العنف لمتغير ىعزالمعنفين في مديرية جنوب الخليل ت    

 سـمات   باقي فروق ذات داللة إحصائية في    عدم وجود   في حين تبين     لدرجة مرتفعة من العنف،   
حيث كانت الداللة اإلحـصائية     ،  )تاح على الخبرة، والتفاني، والوداعة    االنبساط، واالنف (األخرى  
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اء عليه تم رفض الفرضية الصفرية الثالثة علـى          وهي غير دالة إحصائياً، وبن     )0.05(أكبر من   
   .سمة العصابية في حين تم قبولها على باقي السمات األخرى

  

عالقـة بـين مـصادر الـضغوط،        سبق وبينت الباحثة أن شخصية الفرد تتأثر بشكل واضح بال         
ومستويات تلك الضغوط التي يواجهها الفرد، والعنف كمصدر من مصادر الضغوط، قد يكـون              
له تأثير كبير على سمات شخصية الفرد، خاصة ما يتعلق بسمة العصابية التي ظهرت بـصورة           

وك العنـف   مرتفعة لدى أفراد العينة الذين تعرضوا لدرجة مرتفعة من العنف، مما يعني أن سل             
الممارس ضدهم، لم يتوقف عند مرحلة واحدة في حياتهم فقط، وإنما رافقهم طيلة حيـاتهم ممـا             

  .يجعل شخصيتهم تتسم بسمة العصابية أكثر من غيرهم
  

أما عن عدم وجود فروق تعزى لدرجة التعرض للعنف على باقي سمات الشخـصية األخـرى،    
مركز   أن )1998هيجان،  ( في األحداث، حيث يبين    فان ذلك قد يعود إلى قدرة الفرد على التحكم        

 فـالفرد    له الدور الكبير في نمو الشخصية أو اضطرابها،        ) خارجي أوداخلي  (التحكم باإلحداث   
 والسيطرة، هو أكثر احتماال للتهديـدات والـضغوط التـي           باألحداث قدرة في التحكم     هالذي لدي 

لذا فان درجة العنـف ال      . ستطيع التحمل من ال ي  ميتعرض لها في حياته، على العكس من غيره         
 .تؤثر في سمات الشخصية األخرى بقدر ما تتأثر الشخصية بمركز الضبط لدى الفرد
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  :التوصيات
  :إلى التوصيات التاليةة الباحثت في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة خلص

  
الندوات، المحاضرات،  (نشر ثقافة التسامح والعفو في المدارس من خالل          . 1

وربطها باألجر المترتب على العفو مما يساهم في تشكيل هـذه           ) النشرات

 . الثقافة والخلق اإلسالمي الرفيع

العمل على توفير مناخ مدرسي مناسب يحقق للطالب النماء واإلثراء االيجـابي فـي              . 2

 . مختلف جوانب الشخصية

يز العـادات االيجابيـة     تفعيل األنشطة الالمنهجية في المدارس، لتوعية الطالب وتعز        . 3

 .وتجنب استعمال العنف واالبتعاد عن الحقد، والكراهية، والعدوان، والظلم والمحاباة

التعرف على الطلبة الذين يسود شخصياتهم عامل العـصابية، ومحاولـة            . 4

 .وضع برامج تستهدف تخفيف مظاهر العصابية لديهم

رشادية العالجيـة   تفعيل دور المرشد الطالبي من خالل بناءه للبرامج اإل         . 5

 .التي تساهم في تقليل العنف الطالبي في المدارس

توجيه الوالدين إلى التعامل بأساليب عقالنيـة       والعمل   تفعيل دور المرشد الطالبي    . 6

 . مع أبنائهم بعيدة عن العنف
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وأثرهـا علـى    سمات الشخصية   العمل على دراسة العالقة بين التنشئة االجتماعية و        . 7

ـ          جوانب التوافق المخت    الفة في حياة األفراد ومدى ارتباطها بالمشكالت التـي يواجهه

 .الفرد

 .اهتمام المدرسة بوضع الطالب الصحي، واالجتماعي، والنفسي والخلقي . 8

ن َأن تكون الصدر الحنون لهـم و َأأهمية دور األسرة في متابعة أبنائها و     التركيز على    . 9

 .والحبلحماية ن تمنحهم مزيدا من الشعور باألمان واَأتقبل شكواهم و

رشاد التربوي والنفسي وضرورة تبني     االستفادة من نتائج هذه الدراسة في مجال اإل        . 10

لعب دورا بارزا في التكيـف      تي  ت ال سمات الشخصية  لتنمية إرشاديةالمرشدين برامج   

 .والصحة النفسية

، خاصـة الـذين      على قطاعات أخرى من المجتمـع      دراسات بعمل   ةوصي الباحث ت . 11

نف الناتج عن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي واثر ذلك علـى الـصحة            يعانوا من الع  

 .النفسية لديهم

لـدى الطلبـة    سلبية   سمات شخصية  وجودمحاولة معرفة العوامل التي تؤدي إلى        . 12

 .وعالقة ذلك بالتحصيل

ن والنفسيين والمسؤولين واالهتمام    يضرورة العمل على تضافر الجهود بين التربوي       . 13

 .العنفلتدخل والتعرف على مسببات بالخدمات النفسية ل
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  :المراجع
  .المراجع العربية: أوال

، جامعـة   اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو العنف     ): 2000.(آل رشود، سعد بن محمد    
  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية

ـ    ): 2002.(أبو زنط، مهديكار شيب    دارس لـدى  طلبـة المرحلـة        مظاهر العنف في الم
رسـالة ماجـستير غيـر      .(، جامعة النجاح الوطنية، فلـسطين     األساسية العليا في محافظة نابلس    

  ).منشورة
اتجاهات طالب الجامعـات    ):"2008.(أبو زهري، علي، والزعانين، جمال، وحمد، جهاد      

ص ) 1(، العدد )12(، المجلد   مجلة جامعة األقصى  ،  "الفلسطينية نحو العنف ومستوى ممارستهم له     
   .172- 125ص 

مطبعـة الرابطـة،    سيكولوجية اإلنسان في القران والـسنة،       ): 2003.(أبو مرق، جمال  
  .الخليل، فلسطين

جمهورية . ، شركة الجالل للطباعة، القاهرة    سيكولوجية الشخصية ): 2003.(احمد، سهير 
  .مصر العربية

طفال الصم وعالقتها بـسماتهم     الخدمات المقدمة لأل  ): 2002.(األشقر، عالء الدين محمد   
  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(، الجامعة اإلسالمية، فلسطينالشخصية بمحافظة غزة

دراسة سمات شخصية مرضى الوسواس القهـري فـي البيئـة           ): 2009.(األغا، بشار 
رسالة ماجستير غيـر    .(، الجامعة اإلسالمية، فلسطين   الفلسطينية باستخدام برنامج تدريبي عالجي    

  ).منشورة
، " العدوانية الفردية الـسيكوباثية    -الشخصية المضادة للمجتمع    ): "2001.(اإلمارة، سعد 

  ). 59(، تشرين الثاني، العدد مجلة النبأ
واسـتراتيجيات   اآلثار الـسلبية  : العنف المدرسي   ): 2002.( عبد الرقيب أحمد   ،البحيرى
ـ     . ( لعربيـة جمهورية مصر ا  ،  جامعة أسيوط ،  العالجيالوقاية والتدخل     ررسـالة ماجـستير غي

  ).منشورة
الترتيب الوالدي وعالقته ببعـدي الشخـصية االنبـساطية         ): 2003.(بركات، زياد احمد  

قسم علـم الـنفس، جامعـة القـدس       . والعصابية والتحصيل لدى طلبة المرحلة الثانوية     ) االنطواء
  .المفتوحة، منطقة طولكرم التعليمية، فلسطين
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 فصائل الدم وعالقتها ببض سمات الشخصية االنفعالية لدى عينة          ):2007. (بركات، زياد 
  .49- 11، ص ص )11(، عدد مجلة جامعة القدس المفتوحةمن الطلبة، 

  .، ساحة الصلح للنشر، بيروتمحيط المحيط): 1997.(البستاني، بطرس
 ،العنف لدى التالميذ في المدارس الثانوية الجزائريـة       ): 2007.(بن دريدي، فوزي احمد   

  . جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض
تقديرات عالمية لآلثار الصحية المترتبة علـى العنـف         ): 2006.(بنهيرو، باولو سيرجيو  

, ورقة أساسية لدراسة األمم المتحدة عن العنف ضد األطفال، منظمة الصحة العالمية           . ضد األطفال 
  .جنيف

تقدير الذات وعالقته باستراتيجيات مواجهـة أحـداث الحيـاة          ): 2008.(تاللوة، محمود 
رسالة ماجـستير   .(جامعة القدس، فلسطين  . الضاغطة لدى معلمي وكالة الغوث في الضفة الغربية       

  ).غير منشورة
المجلة العربيـة للدراسـات     ،  "فالعدوان والعنف والتطر  ): "1993.(التير، مصطفى عمر  

  .56 – 43، ص ص )14(، م)16(، عاألمنية
مكتبة الملك فهد الوطنية، أكاديمية نـايف  العنف العـائلي،  ): 1997.(التير، مصطفى عمر 

  .العربية للعلوم األمنية، السعودية
لـدى   أثر ممارسة األنشطة الرياضية علـى سـمات الشخـصية   ):"2008.(جابر، رمزي

ـ  )22(مجلد ،)العلوم اإلنسانية (مجلة جامعة النجاح لألبحاث   ،  "األحداث  - 37، ص ص    )1(دد، ع
70.  

 طرق  - النمو - الديناميات -نظريات الشخصية، البناء  ): 1986.(جابر، عبد الحميد جابر   
  .، دار النهضة العربية، القاهرة التقويم-البحث

الصحة النفـسية وسـيكولوجية الشخـصية، المكتبـة الجامعيـة،           ): 2000.(جبل، فوزي 
  .اإلسكندرية

مات الشخصية وفـق نظريـة إيزنـك بالـسلوك          عالقة س ): 2008.(جزماوي، مها داود  
  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(، جامعة القدس، فلسطينالعدواني لدى طلبة جامعة القدس
  .، الدار العربية للعلوم، بيروتالقران وعلم النفس): 1997.(الجسماني، عبد العلي

، شخـصية المـستقبلية  آثار العنف وإساءة معاملة األطفال على ال ): 2003.(الجلبي، سوسن شاكر  
 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(كلية التربية، ابن الهيثم، جامعة بغداد، العراق
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مشاهدة العنف في بعض برامج التلفزيـون وعالقتهـا بـبعض     ): 1988.(الجميل، شوقي 
رسالة ماجـستير غيـر   .(، جامعة الزقايق، مصرمظاهر السلوك العدواني لدى األطفال المشاهدين   

  ). منشورة
اتجاهـات المرشـدين    ): 2006(الحاج يحيى، محمد ، عرار، رياض ، أبو قطيش ، عايد          

.  دراسة ميدانية في مدارس السلطة الوطنية الفلـسطينية        –التربويين حول سوء معاملة األطفال      
  .الحركة العالمية للدفاع عن األطفال فرع فلسطين

لدى طلبة جامعة النجـاح   -العقلية-السمات الشخصية ):2003.( سامر محمد ماجد   ،حامد
رسالة ماجـستير غيـر   .(، جامعة النجاح، فلسطينوعالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية الوطنية
  ).منشورة

الخبرة الصادمة وعالقتها بأعراض االضـطراب وبعـض   ): 2004.(حجازي، هاني محمد 
رسـالة  . (، الجامعة اإلسـالمية، فلـسطين     سمات الشخصية لدى أطفال شهداء انتفاضة األقصى      

  ).ماجستير غير منشورة
، المساعد في التعامل مع العنف المدرسي وحل الـصراعات        ):  ت –ب  .(حجازي،  يحيى  

  .مركز الشرق األوسط للديمقراطية والالعنف، بيت حنينا، القدس
دار زهـران    ،السلوك التنظيمي، سلوك األفراد فـي المنظمـات       ): 1997.(حريم، حسين 

  .ردنللنشر والتوزيع، عمان، األ
الكتاب الجامع فـي االضـطرابات      -موسوعة الطب النفسي  : )1995.(الحفني، عبد المنعم  

  .، المجلد األول، مكتبة مدبولي، القاهرةالنفسية وطرق عالجها نفسيا
 ، دار قباء للطباعة والنـشر والتوزيـع    العنف األسري،  :)1999( . إجالل إسماعيل  ،حلمي

   .القاهرة
، مكتبـة دار النهـضة العربيـة،        ية والصحة النفـسية   الشخص): 1998.(حنورة، مهدي 

  .القاهرة
، دار الفكـر اللبنـاني،     1، ط معجم المصطلحات االجتماعيـة   ): 1995.(خليل، احمد خليل  

  .بيروت
دراسة ألبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني في قطاع غزة         ): 2007.(خماش، احمد سليمان  

  ).رسالة ماجستير غير منشورة.( فلسطينوعالقتها ببعض المتغيرات، الجامعة اإلسالمية،
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، مكتبة النهضة العربيـة،     الموسوعة المختصرة في علم النفس    ): 1976.(الخولي، ويليام 
  .القاهرة

الشخـصية بـين الـسواء      ): 1991.(داود، عزيز، والطيب، محمد، والعبيـدي، نـاظم       
  .، مكتبة األنجلو المصرية، مصروالمرض

وكل وعالقته ببعض سمات الشخـصية لـدى طالبـات          لتا): 2002.(الداية، تغريد شريف  
  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(الجامعة اإلسالمية، فلسطين، الجامعة اإلسالمية بغزة

  .، دار الفكر للطباعة، لبنانمختار الصحاح): 1973.(الرازي، محمد بن أبي بكر
ع والطباعة،  ، دار المسيرة للنشر والتوزي    ةالصحة النفسي ): 2002.(رضوان، سامر جميل  

  .عمان، األردن
 دار الغريـب  ،)القلـق العنـف اإلدمـان     (أخطر مشكالت الشباب   : )2003(. نبيل ،راغب
   القاهرة،للطباعة والنشر

العوامل الخمسة الكبرى فـي الشخـصية لـدى         ): 2007.(المعين بن عمر   الزبيدي، عبد 
، جامعـة مؤتـة،     -ة مقارنة  دراس -الطلبة العنيفين وغير العنيفين في مدارس المرحلة الثانوية         

  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(األردن
، الطبعة الثانية، عـالم الكتـب،       الصحة النفسية والعالج النفسي   ): 1982.(زهران، حامد 

  .القاهرة
 النفـسية   طأنماط الشخصية الصبورة وعالقتها بالضغو    ): 2003.(الزيناتي، اعتماد يعقوب  

رسـالة ماجـستير غيـر      .(، الجامعة اإلسـالمية، فلـسطين     لدى طالبات الجامعة اإلسالمية بغزة    
  ).منشورة

، دار الفكر، عمـان،     1، ط نظريات اإلرشاد والعالج النفسي   ): 1998.(الزيود، نادر فهمي  
  .األردن

عالقة كل من مفهـوم الـذات ونمـط الشخـصية بالتحـصيل              ): 1988.( السالم، سعاد 
  ).ة ماجستير غير منشورةرسال (.األكاديمي، جامعة اليرموك، إربد، األردن

ــسعدي، رحــاب ــشباب): ب، ت.(ال ــدى ال ــف ل ــسطيناألســرة والعن ــين -، فل  جن
http://i3.makcdn.com/userFiles/p/s/psycho_logy/office/1233244605.doc  

  :العالقة بين العنف والشخصية 6.2.1.2
ألهرام، ، مؤسسة ا  المختصر في الشخصية واإلرشاد النفسي    ): 2004.(سفيان، نبيل صالح  

  .القاهرة

http://i3.makcdn.com/userFiles/p/s/psycho_logy/office/1233244605.doc
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، دار الفكـر للنـشر والتوزيـع،        سيكولوجية الطفولة ): 1989.(سمارة، عزيز، وآخرون  
  .عمان، األردن
اآلثار األمنية والنفسية واالجتماعية لضغوط العمل      ): 2000.(أسامة عبد الرحمن  , السويلم

في مطـار الملـك     دراسة مسحية مقارنة على العاملين باألجهزة الحكومية        :في المطارات الدولية  
, جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة         , خالد بالرياض ومطار الملك عبـد العزيـز بجـدة         

  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(الرياض
نحو إستراتيجية قومية لدراسة العنف وتنمية أسـاليب      ): "2002.(السيد، عبد الحليم محمود   
  .28- 11، ص ص )4(، )1(، لنفسدراسات عربية في علم ا، "مواجهته في المجتمع المصري

دراسـة  : اخل التربوية لمواجهة العنـف المدرسـي      المد): 2006.(محمد محمد ،  لشاميا
  ). منشورةررسالة ماجستير غي. (  جمهورية مصر العربية،جامعة المنصورة، تقويمية
  .، دار الفكر العربي، القاهرةالمشكالت النفسية عند األطفال :)1994( . زكريا،الشربيني

أنماط الشخصية األساسية عنـد     ): "2003.(الشرعة، حسين سالم، العبد اهللا، يوسف محمد      
، ص ص   )18(1،  مؤتة للبحوث والدراسات  ". إيزنك وعالقتها بالقلق والشعور بالوحدة والتحصيل     

279-245.  
السمات الشخصية والتفكير اإلبداعي لطلبة الـصف األول        ): 1998.(الشعار، علياء نشأت  

رسـالة ماجـستير غيـر      (، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين    ي محافظات شمال فلسطين   الثانوي ف 
  ).منشورة

سمات الشخصية والدافع لالنجاز األكاديمي وعالقتهما      ):"1999.(الشعراوي، عالء محمود  
 148، )41(، جامعة المنصورة، عـدد ، مجلة كلية التربية"بالرضا عن الحياة في المرحلة الجامعية    

– 195.  
العنف في المدارس الثانوية من وجهـة نظـر         ): 2003.(ي، علي بن عبد الرحمن    الشهر

  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(المعلمين والطالب، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية
فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي فـي خفـض مظـاهر           ): 2008.(شواهنه، مأمون 

رسـالة  .(، جامعة القدس، فلـسطين    العاشر في محافظة قلقيلية   العنف المدرسي لدى طلبة الصف      
  ).ماجستير غير منشورة

التفكير الناقـد لـدى المرشـدين التربـويين وعالقتـه           ): 2009.(الشوربجي، إياد سمير  
  ). رسالة ماجستير غير منشورة.(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطينبسماتهم الشخصية
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، دار عـالم    موس مصطلحات العلـوم االجتماعيـة      قا -الشامل): 1999.(الصالح، مصلح 
 .الكتب والنشر والتوزيع، الرياض

مظاهر العدوان لدى األطفال الـذكور وعالقتهـا بعمـل          ): 1990.(الصيرفي، إيمان سعيد  
  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(، جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، مصراألم

امل االجتماعية المؤيـدة للعنـف لـدى طـالب          العو): 2005.(الطيار، فهد عبد العزيز   
جامعة نايف العربية للعلـوم األمنيـة،       ،  )دراسة ميدانية لمدراس شرق الرياض    (المرحلة الثانوية 

  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(السعودية
العوامل المؤدية إلى تفشي العنف لدى طلبة المرحلة الثانويـة   ):"2002.(العاجز، فؤاد علي  

  .44 – 1، ص ص )2(، عدد)10(، مجلد، مجلة الجامعة اإلسالمية"ارس محافظات غزةفي مد
، دار المـسيرة، عمـان،      الشخصية في ضوء التحليـل النفـسي      ):1982.(عباس، فيصل 

  .األردن
، دار المعرفـة الجامعيـة،      األبعاد األساسية للشخصية  ): 1987.(عبد الخالق، احمد محمد   

  .الطبعة الرابعة، اإلسكندرية
   .، دار المعارف، اإلسكندريةأصول الصحة النفسية :)1993( . احمد محمد،د الخالقعب

، دار قبـاء للطباعـة      دراسات في الصحة النفـسية    ): 1998.(عبد الرحمن، محمد السيد   
  .والنشر، الجزء الثاني، القاهرة

، دار قبـاء للطباعـة والنـشر،        نظريات الشخـصية  ): 1998.(عبد الرحمن، محمد السيد   
  .رةالقاه

، الطبعة األولى، دار الفكر للطباعـة       مدخل إلى الصحة النفسية   ): 2001.(عبد اهللا، محمد  
  .والنشر والتوزيع، األردن

مستوى األسرة وعالقته بالسمات الشخصية والتحـصيل لألبنـاء،     ): 2002.(عثمان، أكرم 
 .دار بن حزم للطباعة، بيروت

انحراف األحـداث فـي مدينـة       عالقة بعض سمات الشخصية ب    ): 2005.(العجمي، سعيد 
  ).ةرسالة ماجستير غير منشور.(، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعوديةالرياض

، الطبعـة   المدخل إلى علـم الـنفس     ). 1997.(عدس ،عبد الرحمن، وتوق ، محي الدين      
  .الرابعة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان
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ط .نظريات اإلرشاد والعالج الـنفس    ). 1999. (جودتالعزة، سعيد حسني، وعبد الهادي،      
  .، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن1

، الطبعـة  السلوك البشري في مجـاالت العمـل    ): 1988.(عسكر، علي، والعريان، جعفر   
  .منشورات ذات السالسل، الكويت. األولى

 العنف الموجه ضـد الزوجـات وعالقتـه بـسمات         ): 2006.(عسلي، نجوى ذياب سالم   
رسالة ماجـستير   .(جامعة القدس، فلسطين  .  في مدينة القدس   ااألزواج الشخصية وطرق مواجهته   

  ).غي منشورة
ظاهرة العنف وعالقتها بسمات الشخـصية      ):"2006.(عسلية، محمد،  والهالول، إسماعيل    

، ص ص   )3(، الجـزء  )30(، العدد   مجلة كلية التربية  ،  "لدى طلبة جامعة األقصى بمحافظات غزة     
67 -113.  

االغتراب والعنف دراسة ميدانية على عينة من طلبة المدارس         ): 2003. (، عمران عليان
  ). منشورةررسالة ماجستير غي.(  كلية التربية، جامعة عين شمس.الثانوية بمحافظة غزة

سـمات  التدخين وعالقته بمستوى القلق، وبعض      ): 2008.(عوض اهللا، يوسف مصطفى   
رسالة ماجـستير غيـر   .( الجامعة اإلسالمية، فلسطين  ، قطاع غزة  الشخصية لألطباء المدخنين في   

  ).منشورة
. ، دار الراتب الجامعية، بيـروت     سيكولوجية الشخصية ): 2002.(عيسوي، عبد الرحمن  

  .لبنان
  .، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندريةنظريات الشخصية): 2002.(العيسوي، عبد الرحمن

لسمات الشخصية والوالء التنظيمـي لـدى معلمـات      ا): 2005.( ختام عبد اهللا علي    ،غنام
رسـالة  .(، جامعة النجاح، فلـسطين األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس المرحلة

  ).ماجستير غير منشورة
، دار  قياسها، نظرياتهـا -محدداتها - سيكولوجية الشخصية  ):1987.(غنيم، سيد محمود  
  .النهضة العربية، القاهرة

دار ". محدداتها قياسـها، نظرياتهـا    "  سيكولوجية الشخصية    ):1975.(محمودغنيم، سيد   
  . النهضة العربية، القاهرة

، بعض سمات الشخصية للنساء اللواتي تعرضن لعنـف أسـري         ): 2009.(فطافطة، آالء 
  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(جامعة القدس، فلسطين
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  .لو المصرية، القاهرة، مصر، مكتبة األنجالتكيف النفسي): 1968.(فهمي، مصطفى
، مكتبـة    دراسات في سـيكولوجية التكيـف      -الصحة النفسية ): 1976.(فهمي، مصطفى 

  .الخانجي، القاهرة
دار .  الطبعـة األولـى      اإلرشاد والعالج النفسي األسري،   ): 1999.(كفافي ، عالء الدين   

  .الفكر العربي، القاهرة
نفسي، الطبعة الثانية، المكتـب الجـامعي       التوجيه واإلرشاد ال  ): 1996.(القذافي، رمضان 
  .الحديث، اإلسكندرية

 دراسة ميدانية للمـدارس     -ظاهرة العنف في المدارس   ): 1998.(مبارك، مبارك سالمين  
  .، مركز عبادي للنشر، عدن، اليمنالثانوية بمديرية الشعب

  .مي، قطر، إدارة أحياء التراث اإلسالالمعجم الوسيط):  هـ1406.( مجمع اللغة العربية
 قسم التوجيه واإلرشـاد،     ،العقاب أسباب وآثار وحلول إجرائية     : )2006( . صالح ،محسن

  .، فلسطينوكالة الغوث الدولية
. التوافق الزواجي وعالقته بدرجـة العدوانيـة لـدى األبنـاء    ). 1998.(محمد، هاله سيد  

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعية عين شمس، القاهرة
  ).2010.(تعليم جنوب الخليلمديرية تربية و

ــسان  ــوق اإلنـــ ــة حقـــ ــهلة: )2001.(مراقبـــ ــسة ســـ   : فريـــ
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 مقياس الـصحة النفـسية      ).1982. (مرسى، سيد عبد الحميد، وعبد السالم، فاروق سيد       
  .  مكة المكرمةجامعة أم القرى،. للشباب والراشدين
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  .130 – 119، ص ص )4(، عدد)15(العلوم االجتماعية، مجلد

، جامعـة   التوافق الزواجي وعالقته بسمات شخصية األبناء     ): 1990.(مزروعي، شريف 
  ).رسالة ماجستير غير منشورة.(عين شمس، مصر

بعض سمات الشخصية لدى الفتيات السعوديات من أسر مطلقة         ): "2008.(وع، محمد المط
 هــ   1429 محــرم    17السبـت  ،   جريدة العرب الدولية   -الشرق األوسط    ،"وأسر غير مطلقة  
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  ). منشورةررسالة ماجستير غي.( اإلسالمية، فلسطين
الفروق بين أبناء المتوافقين زواجياً وغير المتوافقين في كـل          ): "1998.(هدية، فؤاد محمد  

. هيئة المصرية العامة للكتـاب، القـاهرة      ، ال ، مجلة علم النفس   "من درجة العدوانية ومفهوم الذات    
  ). 47(عدد 

، ترجمة فرج احمـد فـرج، دار الفكـر    نظريات الشخصية): 1969.(هول، ل، لندري،ج  
  .العربي، القاهرة
، مصادرها ونتائجها وكيفية إدارتهـا    - ضغوط العمل  ):1998.(عبد الرحمن احمد  , هيجان

  .معهد اإلدارة العامة، الرياض
األسري وعالقته بالـسلوك العـدواني لـدى         العنف):2008.(احمدالوحش، زينب محمد    

رسـالة ماجـستير   .(جامعة القدس، فلسطين. طالبات المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم 
  ). منشورةرغي

، دار الشرق للنشر والتوزيـع، الطبعـة        مقدمة في علم النفس   ): 1998.(الوقفي، راضي 
  .الثالثة، عمان، األردن
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   :قائمة الكشف عن الطلبة المعنفین) 2( ملحق رقم 
 

درجة   الفقرة  الرقم
كبیرة 

  جدا

درجة 
  كبیرة

درجة   متوسط
  قلیلة

درجة 
قلیلة 
  جدا

  
  یقوم اآلخرون بصفعي بدون مبرر  1

  
          

عندما یضربني اآلخرون یرمون علّي   2
  األشیاء

  

          

  اآلخرون أشخاص متسلطون  وقاسون  3
  

          

  الشعور أني ال حول وال قوة عند ضربي  4
  

          

  العصا عند ضربي یستعمل المعلم   5
  

          

  یقوم اآلخرون بشد شعري باستمرار  6
  

          

  أتعرض للشتم من اآلخرین بدون مبرر  7
  

          

  أتعرض للكالم البذيء من اآلخرین   8
  

          

  عندما اخطأ یحقرني  ویھینني اآلخرون  9
  

          

  ال احد یھتم بما اعمل   10
  

          

  رین  والدي یحرجني  ویھینني أمام اآلخ  11
  

          

سماع الكلمات البذیئة من األمور المألوفة    12
  في البیت 

          

  ال احد یعتني بي عندما امرض  أو أغیب  13
   

          

  ال یقدر احد رأیي إذا كان مخالف لرأیھم  14
  

          

  اشعر بأنھ ال احد یھتم باحتیاجاتي  15
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  :اإلستبانة بصورتھا النھائیة) 3( ملحق رقم 
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  
  

  :أختي الطالبة/ أخي الطالب
  

  
  :تحیة طیبة وبعد 

  

ـ    الشخصية  لدى الطلبة  المعنفين        بعض السمات (تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان        ةفـي مديري
 النفـسي   اإلرشـاد  الحصول على درجة الماجستير في        وذلك استكماال لمتطلبات   ,) الخليل جنوب  

ب البيئـة   حس الرويتع   لتشمل مقياس عبد اهللا   لذلك أعدت أداة الدراسة     , القدسوالتربوي من جامعة    
, معلومات الشخـصية  بعض ال يتناول الجزء األول منها توفير      : الفلسطينية وهو مكون من جزءين    

 أرجو التكرم بتعبئة  ,طوير الباحثة وجزء أخر من ت   ,ويتكون الجزء الثاني من مجموعة من الفقرات        
أنها تستخدم ألغراض البحث     علما بان االستجابات ستعامل بسرية تامة و       ضوعية بكل مو  اإلستبانة
تحـت العمـود   ) x( موافقتك على كل فقرة بوضع إشـارة        يرجى منك أن تبدي درجة     لذا, العلمي
  .المناسب

  

  
  شاكرة لكم حسن تعاونكم

  سمیرة ابووردة : الباحثة
  

 :المعلومات الشخصیة 
 
  (    )ب ـ أنثى (    )                     ر أ ـ  ذك:           ـ الجنس1
  
  (    )ج ـ مخیم (   )                    بـ ـ  قریة (   )                أـ مدینة :       ـ  مكان السكن 2
  
  (    ) فما فوق 16ج ـ من  (    )      16 ـ15ب ـ من  (    )      15أ ـ  اقل من :      ـ العمر 3
  
  (    ) فما فوق 80ج ـ من  (    )      80 ـ60ب ـ من    (    )60أ ـ اقل من  :     ـ المعدل4
  
  (   )ج ـ األصغر (   )    ب ـ الثاني حتى قبل األخیر(    )     أـ األول :    ـ الترتیب المیالدي5
  
  (    )  ج ـ  إھمال  (   )           ب ـ جسدي (     )            أ ـ لفظي :          ـ إشكال العنف 6 
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  لفقرات ا:  ثانیا  
  

تحت العمود الذي یعبر عن مدى انطباق ) x(أمامك مجموعة من الفقرات  الرجاء  وضع إشارة 
  .الفقرة علیك 

  
درجة   الفقرة   الرقم

كبیرة 
  جدا

درجة 
  كبیرة 

 
درجة 

متو
  سطة

درجة 
  قلیلة

درجة 
قلیلة 

  جدا

  :العصابیة  البعد االول
  

  ستمرارأنا قلق با  1
  

          

  اشعر أنني تعیس بدون سبب  2
  

          

  "طفشان"زھقان   3
  

          

  اشعر إنني متوتر او مشدود األعصاب  4
  

          

  أرى أن الحیاة مملة   5
  

          

یتغی  ر مزاج  ي ب  سرعة ب  دون أن یك   ون       6
  ھناك سبب یستدعي ذلك

          

  انزعج بسرعة من أتفھ األسباب   7
  

          

  المشاكلتقلقني حتى اصغر   8
  

          

  اشعر بالتعب  والفتور   9
  

          

  اشعر أنني وحید   10
  

          

  أعاني من عدم القدرة على النوم   11
  

          

  اسرح كثیرا   12
  

          

  ألوم نفسي   13
  

          

  اشعر إنني سعید   14
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  استغرق في التخیل   15
  

          

            تالزمني أحالم الیقظة   16

  عداء كثر اشعر أن لي أ  17
  

          

  اشعر أنني عجول في تصرفاتي   18
  

          

  أتمنى الموت   19
  

          

  اشعر أنني اقل من اآلخرین  20
  

          

اعتبر نفسي غیر ودود مقارنة مع   21
  اآلخرین

          

  اشعر برغبة باالنزواء في الحفالت   22
  

          

  اعتقد أن اآلخرون یكذبون علي   23
  

          

  الم مليء باألشراراعتقد أن الع  24
  

          

  ادخل في مشاجرات كثیرة   25
  

          

  اشعر بحساسیة عندما ینتقدني اآلخرین  26
  

          

  یصفني اآلخرون باني  أناني  27
  

          

البعد 
  الثاني

  :التفاني
  

  اعمل الواجبات بحرص  28
  

          

   أقوم بإنجاز أعمالي في الوقت المحدد   29
  

          

  أتقن عملي   30
  

          

  اتصف بالتنظیم  والدقة   31
  

          

  أقوم بتأدیة  العمل بجدیة   32
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  أسعى للكمال في األعمال   33
  

          

  أوصف بالجدیة في الحیاة   34
  

          

  أنجز األعمال على أكمل وجھ   35
  

          

36    
  أقوم بتأجیل الواجبات 

          

اعمل كل جھدي أن أكون في الموعد   37
  المحدد

  

          

  اھتم بالتفاصیل   38
  

          

  اتصف بعدم إكمال الواجبات   39
  

          

   أتھرب من الواجبات   40
  

          

  غرفتي غیر منظمة   41
  

          

  أنجز األعمال تحت الضغط الخارجي  42
  

          

  اعمل جھدي أن أحافظ على الوعود   43
  

          

  اعمل لكل شيء حسابھ  44
  

          

  یة  في وقتھا  المالتادفع االلتزاما  45
  

          

  اخطط لخطواتي قبل البدء بھا   46
  

          

  یزعجني الناس غیر المنظمین  47
  

          

  المحیطون یعملون  واجباتي  48
  

          

البعد 
  لثالثا

  :االنبساط 
  

  أمیل إلى االختالط بالناس   49
  

          

  اھتم بإدخال  البھجة  على اآلخرین   50
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   أكون صداقات بسرعة  51
  

          

  اعتبر نفسي ملیئة بالحیویة   52
  

          

  انطلق واستمتع  في الحفالت   53
  

          

  أنا مرح   54
  

          

  أحب المزاح مع األشخاص اآلخرین   55
  

          

            لدى كثیر من األصدقاء   56

            أقول نكت   57
   أقوم بالمبادرة في إقامة الصداقات   58

  
          

  ى جو من المرح أحب أن أحافظ عل  59
  

          

  أفضل الكالم القلیل   60
  

          

  استمتع مع اآلخرون من أول لقاء  61
  

          

عندما یتحدث اآلخرون معي أفضل أن   62
  أبقى صامت

          

  أمیل للخروج كثیرا من المنزل  63
  

          

  أمیل للحیویة والنشاط   64
  

          

  أقوم بأعمال جماعیة   65
  

          

  رون باني سلیط اللسان یصفني اآلخ  66
  

          

  اضحك بصوت عال   67
  

          

حین یسألني احد أقوم باإلجابة أو الرد   68
  بسرعة
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البعد 
  الرابع

  :االنفتاح على الخبرة 
  

  أوصف باني مثقف   69
  

          

   تجذبني البرامج الجادة   70
  

          

71  
  

  أحب القراءة واإلطالع 
  

          

72  
  

  ي القضایا الفلسفیة أحب الحدیث ق
  

          

   اتصف بثراء المفردات   73
  

          

  اطرح األسئلة العمیقة   74
  

          

  أحاول تحلیل دوافعي   75
  

          

  أدرك الجمال أكثر من غیري   76
  

          

            اقضي وقتا في التأمل والتفكیر   77

  أفكر بعمق  78
  

          

  اشعر بالمواقف التاریخیة   79
  

          

  اول  أن أضع نفسي  مكان اآلخرین أح  80
  

          

  أحب الفن واألدب   81
  

          

  اقضي الوقت مع نفسي   82
  

          

 حین أتحدث مع اآلخرون  یكون حدیثي   83
  متسلسال ومنطقیا

  

          

افھم ما یقصده اآلخرون من حدیثھم   84
  بسرعة 
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البعد 
الخا
  مس

  :الوداعة 
  

            المیصفني اآلخرون باني مس  85

  أسامح من یخطئ علّي  86
  

          

  أتجنب التصادم مع اآلخرون   87
  

          

  أتعامل بلطف مع  كل من أقابلھ   88
  

          

  أسعى إلرضاء اآلخرین   89
  

          

  أتجنب جرح مشاعر اآلخرین   90
  

          

  یصفني اآلخرون بالطیبة   91
  

          

  أتفاعل مع  مشاعر اآلخرین  92
  

          

  لسھل إرضائي من ا  93
  

          

  لطیف مع المستخدمین   94
  

          

  أحافظ على عالقة طیبة مع الجمیع   95
  

          

  أحس بمشاعر اآلخرون   96
  

          

            ال أتردد بمساعدة اآلخرون  عندما یحتاجوني   97

  أریح اآلخرین من مشاكلھم   98
  

          

  یؤلمني مشھد طفل یبكي   99
  

          

  ر اآلخرین اقبل وجھة نظ  100
  

          

  أجامل كثیرا   101
  

          

  اشعر أن اآلخرین أشخاص یمكن الوثوق بھم   102
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  :صدق مقياس سمات الشخصية على األبعاد المختلفة): 4(ملحق رقم 
سـمة   ات رتبـاط فقـر  امصفوفة ل) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون . 1

  .للسمة ةمع الدرجة الكلي العصابية 
الداللة   قيمة ر  الفقرات

  اإلحصائية
الداللة   قيمة ر  الفقرات

  اإلحصائية
1  0.571** 0.000 15  0.414** 0.000  
2  0.660** 0.000  16  0.444** 0.000  

3  0.582** 0.000  17  0.641** 0.000  
4  0.645** 0.000 18  0.485** 0.000  

5  0.637** 0.000  19  0.550** 0.000  
6  0.596** 0.000  20  0.551** 0.000  
7  0.486** 0.000 21  0.403** 0.000  
8  0.498** 0.000  22  0.496** 0.000  
9  0.606** 0.000  23  0.587** 0.000  

10  0.637** 0.000 24  0.626** 0.000  
11  0.460** 0.000  25  0.330** 0.000  
12  0.566** 0.000  26  0.437* 0.000  
13  0.578** 0.000 27  0.473** 0.000  
14  -0.395* 0.000    

  
سـمة   ات رتبـاط فقـر  امصفوفة ل) Pearson correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون .2

  .لسمة لمع الدرجة الكلية التفاني 
الداللة   قيمة ر  الفقرات

  اإلحصائية
الداللة   قيمة ر  الفقرات

  اإلحصائية
1  0.426** 0.000  12  0.544** 0.000  
2  0.544** 0.000  13  0.482** 0.000  

3  0.527** 0.000  14  0.551** 0.000  
4  0.610** 0.000  15  0.265** 0.005  

5  0.529** 0.000  16  0.435** 0.000  
6  -0.236* 0.013  17  0.447** 0.000  
7  0.466** 0.000  18  0.429** 0.000  
8  0.515** 0.000  19  0.553** 0.000  
9  0.448** 0.000  20  0.479** 0.000  

10  0.427** 0.000  21  0.306** 0.001  
11  0.312* 0.000    
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ات سمة  االنبساط  رتباط فقرامصفوفة ل) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون . 3
  . للسمة مع الدرجة الكلية

الداللة   قيمة ر  الفقرات
  اإلحصائية

الداللة   قيمة ر  الفقرات
  اإلحصائية

1  0.546** 0.000  11  0.691** 0.000  
2  0.615** 0.000  12  0.306** 0.001  

3  0.498** 0.000  13  0.405** 0.000  
4  0.562** 0.000  14  0.243* 0.010  

5  0.479** 0.000  15  0.374** 0.000  
6  -0.596* 0.000  16  0.588** 0.000  
7  0.633** 0.000  17  0.397** 0.000  
8  0.700** 0.000  18  -0.196* 0.042  
9  0.444** 0.000  19  0.244* 0.010  

10  0.552** 0.000  20  0.194* 0.042  
ات سمة  االنفتـاح  رتباط فقرامصفوفة ل) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون . 4

  . للسمة مع الدرجة الكليةعلى الخبرة  
الداللة   قيمة ر  الفقرات

  اإلحصائية
الداللة   قيمة ر  الفقرات

  اإلحصائية
1  0.489** 0.000  9  0.324** 0.001  
2  0.483** 0.001  10  0.447** 0.000  

3  0.607** 0.000  11  0.580** 0.000  
4  0.603** 0.010  12  0.431** 0.000  

5  0.727** 0.000  13  0.415** 0.000  
6  0.543* 0.000  14  -0.234* 0.013  
7  0.495** 0.000  15  0.504** 0.000  
8  0.341** 0.000  16  0.388** 0.000  

ات سمة  الوداعـة  رتباط فقرامصفوفة ل) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون . 5
  . للسمة مع الدرجة الكلية

الداللة   قيمة ر  الفقرات
  اإلحصائية

الداللة   قيمة ر  الفقرات
  اإلحصائية

1  0.379** 0.000  10  0.663** 0.000  
2  0.436** 0.000  11  0.631** 0.000  

3  0.415** 0.000  12  0.621** 0.000  
4  0.573** 0.000  13  0.539** 0.000  

5  0.608** 0.000  14  0.495** 0.000  
6  0.582* 0.000  15  0.492* 0.000  
7  0.690** 0.000  16  0.573** 0.000  
8  0.683** 0.000  17  0.234* 0.015  
9  0.415** 0.000  18  0.360** 0.000  
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