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  :إقرار
  

الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وانها نتيجة ابحاثي  ةاقر أنا مقدم
لم يقدم لنيل  ه حيثما ورد وان هذه الرسالة او أي جزء منهايلااإلشارة  تالخاصة باستثناء ما تم

  .أي درجة عليا ألي جامعة او معهد

  
  
  

  :........................التوقيع 
  

  زكية عبد العزيز حلبي: االسم
  

  2012 /   /   :  التاريخ
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  شكر وتقدير

  
  .أشكر اهللا أن أتم علي بالصحة ، وهيأ لي من األسباب إلنجاز هذا العمل 

  

االستاذ لعرفان لكل من وقف بجانبي إلتمام هذه الدراسة، إلى تعجز الكلمات عن تقديم الشكر وا
الدكتور الفاضل تيسير عبد اهللا الذي أشرف على رسالتي وواكبها خطوة خطوة، ولم يبخل علي 

  .بالوقت أو الجهد في توجيهي وإرشادي وتشجيعي
  

  .الرسالة  كما أتقدم بجزيل الشكر من أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم مشكورين بمناقشة هذه

                          .اياد الحالق : الدكتور  
  

  .كمال سالمة  :والدكتور 

  
لى أعضاء الهيئة التدريسية إوكذلك أتقدم بالشكر إلى جامعة القدس التي طالما خرجت األجيال، و

ة وأخص بالذكر الدكتور عمر الريماوي لما أبداه من مساعد في قسم اإلرشاد النفسي والتربوي
  .واهتمام بإنجاز هذا البحث

  

وأتقدم بالشكر الجزيل من الصديق عبد المجيد حمدان للجهد الذي أبداه في المراجعة اللغوية لهذه 
  . الدراسة

كما وأتقدم بالشكر الجزيل لوزارة التربية والتعليم وأخص بالذكر الدكتور محمد الريماوي ، والى 

  .جميع مدراء المدارس التي دخلتها 
  
  .يرا أتقدم بالشكر إلى كل من ساعد في  إنجاز هذا البحث وأخ

  
  
  

  
  
  
  



 ج 
 

   :التعريفات

  :المعرفية األساليب

لمعالجة المعلومات لتصف  األفرادوالطرق المفضلة من قبل  األساليب إلىالمعرفية  األساليبتشير 
  .)2004العتوم،(وطرق تصرفه في مواقف معينة  وإدراكهالنمط التقليدي لتفكير الفرد 

  
  : االندفاع/المعرفي التروي  األسلوب

فغالباً ما تكون  للمخاطريرتبط هذا األسلوب بميل األفراد إلى سرعة االستجابة مع التعرض 
استجابات المندفع غير صحيحة لعدم دقة تناول البدائل المؤدية لحل الموقف، في حين يمتاز األفراد، 

جودة في الموقف، وتناول البدائل بعناية، والتحقق الذين يميلون إلى التأمل بفحص المعطيات المو
  ) .2003الشرقاوي،(منها قبل إصدار االستجابات 

  :العنف

يشير مفهوم العنف إلى أي سلوك يصدر من فرد أو جماعة تجاه فرد أخر أو آخرين ماديا كان أم 
فاع عن النفس، أو لفظيا أم سلبيا، مباشرا أو غير مباشر نتيجة للشعور بالغضب أو اإلحباط أو الد

الممتلكات أو الرغبة في االنتقام من اآلخرين، أو الحصول على مكاسب معينة ويترتب عليه إلحاق 
  ) .2000السمري،( أذى بدني أو مادي أو نفسي بصورة متعمدة بالطرف اآلخر

 : العنف المدرسي

العاملين في  العدوان الذي يتضمن العنف اللفظي والجسمي ضد بأنهويقصد بالعنف المدرسي 
، اآلخرينمثل االعتداء على زمالئهم ومعلميهم ومحاولة السيطرة على  اآلخرينالمدرسة والطالب 

وتدمير  اآلخرينمد لممتلكات تعنه يشمل التخريب والتحطيم المألتعدي على السلطة المدرسية، كما وا
  ).  2010وحسين،حسين   (أثاث المدرسة مما يؤدي سلبا على العملية التعليمية

  

  : للعنف المدرسي  التعريف االجرائي
  
ة على استبانة العنف المدرسي التي ستتبناه الباحثة /المستجيبة /الدرجة التي يحصل عليها الطالب 

العنف البدني ، والعنف اللفظي ، والعنف الموجه نحو : والتي تتضمن أربع مجاالت للعنف وهى 
 .الذات ، والعنف الموجه نحو الممتلكات 
                                        



 د 
 

  الملخص 

  

  

 ،والعنف ) االندفاع /التروي (المعرفي  األسلوبهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين    

االندفاع ، ومستوى العنف عند طالب الصف العاشر / ى التروي كما هدفت إلى التعرف على مستو

متغير الجنس ، مكان : (المتغيرات معرفة داللة بعض إلىكذلك  ،في محافظة رام اهللا والبيرة 

، ) االندفاع/التروي (المعرفي األسلوب في) السكن ، نوع المدرسة ، والمستوى التعليمي للوالدين 

  . والبيرة  في محافظة رام اهللا األساسيشر لدى طلبة الصف العاوالعنف 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر في محافظة رام اهللا والبيرة والبالغ عددهم    

) 190(بلغت ف وأما عينة الدراسة ، طالبا وطالبة ، وفق سجالت مديرية التربية والتعليم) 6385(

  .طالبات ،  تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية)  104( طالبا، و) 86( منهم  طالبا وطالبة

، واستبانة ) 1986(الفرماوي  إعدادمن تزاوج األشكال المألوفة مقياس  ثةالباح توقد استخدم    

  .مظاهر العنف من إعداد الباحثة ، وقامت الباحثة بالتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة 

االندفاع / عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين التروي : تاليةالدراسة أهم النتائج ال وأظهرت    

، ثم % )28.9( ، يليها المندفعون % )32.1( كما أظهرت أن نسبة المتروين بلغت ، والعنف 

وأما %) . 14.2(وأخيرا بطيئو االستجابة مع عدم الدقة % ) 24.7( سريعو االستجابة مع الدقة 

، % ) 11.1(   ظهرت النتائج أن مستوى العنف بدرجة منخفضيات العنف فقد أبالنسبة إلى مستو

   % ) .14.7( ، واما العنف بدرجة عالية  % ) 74.2( بينما مستوى العنف بدرجة متوسط 



 � 
 

السكن بالنسبة  وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير الجنس ومكان   

م تظهر فروقا ذات داللة في متغير نوع المدرسة ، االندفاع ، ول/ لألسلوب المعرفي التروي 

  .                                 والمستوى التعليمي للوالدين 

وأما بالنسبة للعنف المدرسي فقد أظهرت النتائج وجود فروق غير دالة إحصائيا على الدرجة     

سة، والمستوى التعليمي الجنس، ومكان السكن، ونوع المدر( الكلية لمقياس العنف في متغير 

وأما في مجاالت العنف فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال ). للوالدين 

العنف اللفظي ، والعنف البدني والعنف الموجة نحو الممتلكات بالنسبة لمتغير الجنس ولصالح 

( ي بالنسبة لنوع المدرسة والى وجود فروق ذات داللة إحصائيا على مجال  العنف البدن. الذكور

   .ولصالح المدارس الخاصة) حكومي ، خاصة 
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 Cognitive style (impulsivity / reflectivity) and its relationship to violence 
of the tenth grade students in the governorate of Ramallah and Al Bireh 
 
Zakieh Halabi 
 
PH.D. Professor of Psychology,Taisir Abdallah 
 
Abstract  

 
The study aimed to identify the relationship between cognitive style  (impulsivity / 

reflectivity ) and violence, as well as the level of (impulsivity/ reflectivity) and violence of 

the tenth grade students in the governorate of Ramallah and Al Bireh.  It also aimed to 

know the significance of some variables, such as (sex, place of residence, type of school, 

and educational level of parents) in the cognitive style (impulsivity / reflectivity) in 

addition to violence among students of tenth grade in the governorate of Ramallah and Al 

Bireh. 

The study’s community consisted of all students of the tenth grade in the governorate of 

Ramallah, who were (6385) students, according to the records of the ministry of 

education. The study’s sample, who have been randomly selected, amounted to (190) 

students, (86) male and (104) female.  

 

The researcher used the Familiar Figure Test , prepared by Faramawi (1986), and the 

researcher’s aspects violence questionnaire. The researcher checked the validity and 

reliability of the study’s tools. The study showed the following important results: 

  

 

The absence of a significant statistical relationship between (impulsivity / reflectivity ) and 

violence. The study showed that the percentage of prudent students reached (32.1%), 

followed by impulsive students (28.9%), then quick respondents with (24.7%) accuracy, 

and finally slow respondents with (14.2%) inaccuracy. As for the levels of violence, the 

result showed that low violence level is (11.1%), while medium violence level is (74.2%), 

whereas high levels of violence has reached (14.7%). 

 

The results indicated the presence of a significant statistical differences in the sex and 

place of residence variables, in regard to the cognitive method (impulsivity / reflectivity), 



 ز 
 

while it did not show significant differences in the school type, and the educational level of 

parents variables. 

 

As for school violence, the results showed the existence of insignificant statistical 

differences on the scale of violence, in the variables of (sex, place of residence, type of 

school, and educational level of parents). In the area of school violence, the results showed 

the presence of significant statistical differences in verbal violence, physical violence and 

violence directed to properties, in regard to sex variable and in favor of males. It also 

showed the existence of significant statistical differences in the area of physical violence, 

in regard to school types (public, private) and in favor of private schools. 
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  األولالفصل 

  وأهميتهامشكلة الدراسة 

  

  المقدمة 1.1

بشـكل   اآلخـرين مع  األفرادعتمد كيفية تعامل تو، هملمواقف كثيرة في حيات ادفراأليتعرض       

ومـا الـذي   ، الفرد  للمواقـف  إدراكويؤثر ، اآلخرين هؤالء وتفسيرهم لسلوك إدراكهمكبير على 

 أفعـالهم وردود ، داوبذلك تتشكل استجابة االفـر  ، كيفية استجابته لهعلى ، لموقفذلك ا يعتقده  في

  .اى طبقا لعالمهم المعرفي ، إلدراكهمطبقا ، واألشخاصحيال المواقف 

يتحـول   بواسـطتها جميع العمليات النفسية التي  إلى  cognitionويشير مصطلح معرفة         

يستدعي اسـتخدامه فـي المواقـف     نأ إلىدى الفرد ل، فيطور ويختصر ويخزن، المدخل الحسي

 أهممن ، والتفكير، والتحويل، والتخزين، واالستدعاء، والتذكر، والتخيل، اإلدراكويعتبر  .المعرفية

 .) 2009الفرماوي ،(فسية المعرفية العمليات الن

ـ  أولـى كحلقة ، بالظواهر نويحسو يتذوقون، يشمون، نيسمعو، األفراديرى          م سلسـلة  لفه

، والتفكيـر ، حويـل المعلومـات  وت، وتخزين المعلومات، تالتي تتضمن ترميز المعلوما األحداث

هنـاك  و .جديدةللبدء في دورة ، هاديات حسية جديدة إلىكاستجابة للمعلومات التي بدورها تقودهم 
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تقع حول  ألحداث نتيجة إال هيالظاهرة المعرفية ما  أن؛ منها أسبابلعدة  اإلدراكيةبالعملية  اهتمام

لفرد العقلي الحسية يتأثر بتاريخ ا لإلشاراتالتقاط المشاهد  أن إلىن ثمة دليل يشير أو، الكائن الحي

تساعد في تحديد مـدى   أنن المعرفة بالطبيعة الواقعية للخبرات الحسية يمكن أو، السابق وبحاجاته

 .)2000، سوسلو(وشكل تخزين المعلومات في الذاكرة بصورة مجردة 

 

والصور الذهنية وعمليات االنتبـاه  ، لألفكاروتأخذ العمليات المعرفية بشكل التمثيل الرمزي        

. أيضا همابكما تكون محكومة ، واالحتفاظ التي تتحكم في سلوك الفرد في تفاعله مع البيئة، قصديال

ن استيعاب إف، ماعيسياق اجت أو إطارالتعلم االجتماعي القائم على المالحظة يحدث في  أنوحيث 

دقـة   أكثروبصورة ، طر معرفيةأبما لدى الفرد من  يتأثروتفسير واستدخال هذا السياق االجتماعي 

وما ينطوي عليه من محتوى معرفي وخبـرات واسـتجابات ونتـاج هـذه     ، بالبناء المعرفي للفرد

  ).1996الزيات ،(ومن ثم يؤثر كل هذا على عمليات االنتقاء الذاتي لالستجابات ، االستجابات

وهـذه  . األخـرى والعمليات المعرفيـة   اإلدراكبوجود فروق فيما بينهم في  األفرادويتميز        

المعرفية التي تميزهم في التعامل مع الموضوعات المختلفـة فـي    األساليبالفروق الفردية تعكس 

هذا التميـز   أن إال.تماعيةاج كانت هذه المواقف تربوية أو مهنية أوأسواء ، المتباينة الحياةمواقف 

هـو   وإنما، قدرة من القدرات أوليس تميزا كميا يحدد بمقدار ما يملكه الفرد من سمة من السمات 

تفاعله وتعاملـه مـع    أثناءوالذي يسلكه ، تفضيال لدى الفرد األكثر األسلوبتميز كيفي يعتمد على 

  . ن الثبات النسبينه على درجة عالية مأوالذي يتميز على ، المواقف المختلفة

وهـى تهـتم كـذلك    . المحتوىالمعرفية بشكل النشاط الممارس دون   األساليبهذا وتهتم        

الشـرقاوي  (المشكالت التي يتعرضون لها في العالم المحيط بهـم   األفرادبالطريقة التي يتناول بها 

،2003  ( .  
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والذي يطلق عليه ، impulsivity vs. reflectivityاالندفاع التروي مقابل  أسلوبولقد حاز        

، الشريف(على اهتمام كبير من الباحثين والدارسين ،  cognitive tempoالمعرفي  باإليقاع أحيانا

  ) .2006 ،الحيدري، 1992، رقاويالش ،1986، فرير ، 1986،الفرماوي  ،1982

المعرفي يرتبط بالمزاج ) االندفاع /التروي ( أسلوبأن ) Messick,1984( كسميويرى          

أن يعطـي أول فكـرة أو انطبـاع     إلىفالفرد الذي يوصف بأنه اندفاعي يميل دائما . العواطف أو

ثم يوازن ، بينما الفرد الذي يوصف بأنه متروي يضع في حسبانه كل البدائل المتاحة أمامه، يصادفه

 مـا وأ. المناسبة لحل الموقف ثم يقرر بعد ذلك الفكرة، ا في ضوء متطلبات الموقفيفاضل بينه أو

في حين تكـون اسـتجابات الفـرد    ، عند اتخاذ القرارات األخطاءالفرد المندفع فيرتكب الكثير من 

 .قليلة  وأخطاؤهدقيقة المتروي 

السلوك  أشكالشكال من من سمات الطبيعة البشرية يتسم به الفرد او الجماعة و ويعد العنف       

ويفقد الفرد القدرة علـى االقنـاع    تالمسؤولياه  تتعطل العقول وتعتل فمع ، غير السوي اإلنساني

لمشـكالت  ا أكثـر وهو مـن   . ظاهرة العنف أشكالمن  ويعتبر العنف المدرسي شكال. واالقتناع 

ـ    .المدرسية سلبية وانتشارا ن يولقد باتت ظاهرة العنف تشكل عبئا كبيرا علـى المعلمـين واالداري

 .)السنوسي ، ب ت(   السلوكيات هذهلتعاملهم اليومي مع 

ضرورة وذلك ، ال سيما في مرحلة المراهقة، وكان االهتمام بدراسة سلوك العنف لدى الطلبة      

فمن خصائص النمـو االنفعـالي    . الن الطالب يمرون في هذه المرحلة بتغيرات نفسية واجتماعية

ة عجاماعدها مركز التنمية ببينت دراسة  وقد. وعدم االستقرار المولد للعنف، للمراهق التوتر والقلق

نسبة  أن إلى، والممارس من قبل الطالب على المعلم، عن العنف  داخل المدرسة) 2004(زيت  ربي

% 20 إلىوصلت ، األكثرمرة واحدة على ، مارسوا العنف ضد معلميهم بأنهمالطلبة الذين صرحوا 
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فقـد بينـت نتـائج    ، أنفسـهم رس بين الطلبة فيما يتعلق بالعنف المما أما. على شكل ضرب للمعلم

وكـان العنـف   ، من الطلبة تعرضوا للضرب المبرح من زمالئهم في المدرسة% 21 أنالدراسة 

  .شيوعا  بين الطلبة  األكثراللفظي 

أن  إلى، ) 2006(الفلسطيني  لإلحصاءجهاز المركزي ال أصدرها، أخرىدراسة  أشارتو        

سنة قد تعرض للعنف خالل العام ) 17-5( من سن   أطفالهنحد أأن أفدن ب األمهاتمن % 54.4

على مستوى نوع التجمـع   أما. غزةفي قطاع % 48.5، في الضفة الغربية%53.3بواقع ، 2005

فـي  % 50.1مقابـل  % 56.4تعرضا للعنف بواقع  أكثرالريف  أطفال أنالسكاني فتشير النتائج 

النتائج  أشارت، ن حصول االعتداء على الطفلوبخصوص مكا. في المخيمات% 47.3و، الحضر

فيمـا   أما .%41.1الشارع ف، %45.2ليها المدرسة ت، %93.3ة كانت في البيت نسب أعلى أن إلى

جهة مارست العنف على  أكثر أن األمهات أشارتفقد ، يتعلق بالجهات التي قامت بممارسة العنف

ثـم  % 39.9الشـارع  والبنات فـي   األوالد يليها، %93.3بواقع ، األسرة أفرادحد أ يه األطفال

  .% 34.6المعلمين 

 أساليبفي ، وبدرجات متفاوتة، يختلفون فيما بينهم األفراد أن) 2009(وكما اشار الفرماوي       

 أماالجتماعيـة   أمأكان ذلك في المواقف التعليمية سواء ، لمواقف الحياة المختلفة وإدراكهمتعاملهم 

. الفعالة في تفسير السلوك في المواقف المختلفـة  األدواتالمعرفية من  ألساليباوتعتبر . االنفعالية

ا لوجود متغيرات تؤثر نظر، متعددة أوجهان مشكلة العنف لدى الطالب لها  )2009(ويذكر عياش 

، ومنها ما يتعلق بالطالـب نفسـه  ، ومنها ما يتعلق بالمجتمع، باألسرةفمنها ما يتعلق . في حدوثها

بمعنى الطريقة التي يدرك بها الطالب للوقـائع  . لموقف ل إدراكهحسب ، امله مع المواقفكيفية تعو

 هأخطـاؤ تكثر  أنفمن المتوقع ، كان الطالب يتميز باالندفاع فإذا . وكيفية االستجابة لها واألحداث
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، وقفيتأنى في استجابته للم أنتميز بالتروي فمن المتوقع  إذا وأما. ويتصرف بطريقة غير مالئمة

  .ويتصرف بطريقة تالئم الموقف   أخطاؤهوبذلك تقل 

، وتفكير غير منطقي، محصلة الدراكات مشوهةالعنف بأنه  إلى)   2001(  ضويشير عو       

  . وخلل في البناء المعرفي، واضطراب في العمليات المعرفية

عنف لدى االندفاع وال/ رويالمعرفي الت األسلوبدراسة العالقة بين   حاولوالدراسة الحالية ت      

ولما كانت مرحلة المراهقة من المراحل التي تعد مرتعا خصـبا للسـلوكيات   . طلبة الصف العاشر

 أنهاعلى ، نيمن نفسانيين وبيولوجيين واجتماعي، والتفاق العلماء، بسبب خصائص المرحلة، ةالعنيف

الباحثـة مـن    مـن مشـاهدات  و ،والمشكالت السلوكية واألزماتفترة مليئة بالصراعات النفسية 

بحسب (  والمربين األهلى التي يمارسها طالب المدارس وشكاوداخل المدارس السلوكيات العنيفة 

المعرفـي   األسـلوب وهى فحص العالقة بين ، نبعت مشكلة البحث، )عمل الباحثة سابقا كمدرسة 

ة ظـاهر للمهتمين والبـاحثين  بحثا من قبل االمعرفية  األساليب أكثركونه من ، )التروي/االندفاع (

  . األساسيةوتم التسليط على الصف العاشر كونه نهاية المرحلة  . العنف

  

  مشكلة الدراسة 2.1 

واتخـاذ   المشـكالت حـل   التخيـل، التـذكر،  ، اإلدراكالمعرفية بعمليات  األساليبترتبط         

 أثناء األفرادز بين يأساس للتميالمعرفية ك األساليبومن هذا المنطلق فقد استخدمت تلك . القرارات

التـروي  : المعرفـي   األسـلوب ويعـد  . وتنوعت األساليبوقد تعددت هذه . المواقفتفاعلهم مع 

وما ، وتعد  ظاهرة العنف  .كبيراوالذي نال من الدراسة والبحث قدرا  األساليبهذه  أحد، االندفاع/

لتي بحثـت ومـا زال البـاحثون    ا  اسيةاألسمن المشكالت ، بين الطلبة في مرحلة المراهقة، تزال
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 ألهـداف ل هاوتهديـد  بإعاقتهـا ، على العملية التربوية ولتأثيرها، وذلك التساع انتشارها، هايتابعون

ن مرحلة المراهقة مرحلة تغيرات وتبدالت فسيولوجية وانفعالية وعقليـة  ألو. التربوية بشكل مباشر

ـ  لكلذ، شاملة لجميع جوانب شخصية الفرد واجتماعية العالقـة بـين    ة دراسـة تحاول هذه الدراس

  .والبيرةاالندفاع والعنف لدى طلبة الصف العاشر في محافظة رام اهللا /المعرفي التروي  األسلوب

  أسئلة الدراسة  3.1 

  :تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية

لـدى طلبـة الصـف العاشـر     ) االندفاع / التروي (المعرفي  األسلوبما مستوى  :السؤال األول

  في محافظة رام اهللا والبيرة ؟ األساسي

  في محافظة رام اهللا والبيرة ؟ األساسيما مستوى العنف لدى طلبة الصف العاشر  :الثانيالسؤال 

والعنـف لـدى طلبـة    ) االندفاع /التروي (المعرفي  األسلوبهل هناك عالقة بين  :الثالثالسؤال 

  ؟ والبيرة ام اهللالصف العاشر في محافظة ر

طلبة الصف العاشر  لدى) االندفاع/التروي (المعرفي  األسلوبهل تختلف درجة : رابعالسؤال ال

المدرسة نوع  السكن،مكان  الجنس،(حسب المتغيرات والبيرة محافظة رام اهللا  في

  ؟) التعليمي للوالدين والمستوى

والبيـرة  لعاشر في محافظـة رام اهللا  هل تختلف درجة العنف لدى طلبة الصف ا :الخامسالسؤال 

  ؟) المستوى التعليمي للوالدين المدرسة،نوع  السكن،مكان  الجنس،(المتغيرات  حسب

 : وانبثقت من السؤال الرابع والخامس الفرضيات التالية 
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  :فرضيات الدراسة  4.1

بـين   ) α≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    : الفرضية األولى

 األساسـي تعـزى  االندفاع لدى طلبة الصف العاشر /المعرفي التروي  األسلوب متوسطات

  .   الجنس لمتغير

بـين  ) ) α≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    : الفرضية الثانية

 األساسـي تعـزى  االندفاع لدى طلبة الصف العاشر /المعرفي التروي  األسلوب متوسطات

 .لمتغير مكان السكن

بين  ) α≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الثالثة

 األساسي تعزىاالندفاع لدى طلبة الصف العاشر /المعرفي التروي  األسلوب متوسطات

 .لمتغير نوع المدرسة

بين ) α≥0 .05(اللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد: الفرضية الرابعة

 األساسي تعزىاالندفاع لدى طلبة الصف العاشر /المعرفي التروي  األسلوب متوسطات

    .لألب لمتغير المستوى التعليمي

 بين  ) α≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الخامسةالفرضية 

 األساسي تعزىة الصف العاشر االندفاع لدى طلب/المعرفي التروي  األسلوبمتوسطات 

  .لالمالمستوى التعليمي  لمتغير

 بـين   ) α≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ال :ةالفرضية السادس

  .تعزى لمتغير الجنس األساسيمتوسطات العنف لدى طلبة الصف العاشر 
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 بـين  ) α≤ 0.05( توى الداللـة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس ال :الفرضية السابعة 

  .تعزى لمتغير مكان السكن  األساسيمتوسطات العنف  لدى طلبة الصف العاشر 

بـين     ) α≤ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   ال :الفرضية الثامنة

  .المدرسةتعزى لمتغير لنوع  األساسيالعنف لدى طلبة الصف العاشر  متوسطات

 بـين   ) α≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   ال  :التاسعة الفرضية

  .لألبتعزى لمتغير المستوى التعليمي  األساسيعنف لدى طلبة الصف العاشر :متوسطات

 بـين   ) α≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ال : :الفرضية العاشرة

  .تعزى لمتغير المستوى التعليمي لالم األساسية الصف العاشر متوسطات العنف لدى طلب

  

  أهداف الدراسة 5.1  

  :إلىهذه الدراسة  هدفت

 األساسـي لدى طلبة الصف العاشر ) االندفاع /التروي (المعرفي األسلوبالتعرف على مستوى  -

  .والبيرة في محافظة رام اهللا

لدى طلبة الصـف  ) االندفاع/التروي (معرفيال األسلوبفي  لى دور بعض المتغيراتعالتعرف  - 

   .والبيرة في محافظة رام اهللا األساسيالعاشر 

  . والبيرة التعرف على مستوى العنف لدى طلبة الصف العاشر في محافظة رام اهللا-

دور بعض المتغيرات في العنف لدى طلبة الصف العاشـر فـي محافظـة رام اهللا     لىعالتعرف -

  .والبيرة
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والعنف لدى طلبة الصف العاشر ) االندفاع /التروي (المعرفي  األسلوبالعالقة بين التعرف على -

  .والبيرةفي محافظة رام اهللا 

 أهمية الدراسة 6.1 

 األسـاليب هذه الدراسة من كونها تبحث في موضوعين مهمين وهما موضـوع   أهميةتنبع       

كما ويمكـن   . مرحلة المراهقةالمعرفية وموضوع ظاهرة العنف  في مرحلة عمرية حرجة وهى 

  :هذه الدراسة من خالل ما يلي ألهميةالنظر 

  :العلمية األهمية-1

تعاني المكتبة العربية من نقص واضح في االبحاث المتخصصة في العلوم االنسانية ، ويـأتي       

كما –هذا البحث في االساليب المعرفية وظاهرة العنف المدرسي كمساهمة متواضعة في هذا المجال 

  . -تأمل الباحثة 

  :التطبيقية األهمية-2

ن يالمختصـين النفسـيين واالجتمـاعي    إفـادة مثل هذه الدراسة ستعمل علـى   أنتتوقع الباحثة  -

 نالتربوييمما سيساعد المختصين والمرشدين ، لظاهرة العنف من منظور معرفي والتربويين بالنظر

المعرفي الذي يتفرد  األسلوبكل طالب حسب  يخص واإلرشادي الذيبناء البرنامج العالجي  على

    .به

عـداد  مقياس تزاوج االشـكال المألوفـة مـن إ   (  من المقاييس المستخدمة في البحث االستفادة -

  .)عداد الباحثة العنف من إ استبانة و ،1986، الفرماوي
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  حدود الدراسة 7.1

  .والبيرة طلبة الصف العاشر في محافظة رام اهللا: البشري الحد -

  .الحكومية والخاصة والبيرة س محافظة رام اهللارمد: المكاني حدلا-

  .2012 -2011من العام الدراسي  األولالفصل  :الزمني حدال -

المسـتخدمة فـي    ئيةسوف تتحدد الدراسة بالمنهج واألدوات والمعالجات اإلحصا :اإلجرائي الحد-

  .الدراسة

  .الخاصة بالدراسة نظريةطلحات والمفاهيم الة بالمصسوف تتحدد الدراس :لمفاهيميا الحد -
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  النظري والدراسات السابقة اإلطار :الثانيالفصل 

  

  .المقدمة 1.2

  

  .النظري اإلطار .1.1.2

  

  .الدراسات السابقة  2.2

  

  .المعرفية  األساليبالدراسات التي تناولت موضوع  1.2.2

  

  .الدراسات التي تناولت العنف  2.2.2

  

  .المعرفية والعنف األساليبالدراسات التي تناولت  3.2.2

 

 .التعقيب على الدراسات السابقة  4.2.2
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  :الفصل الثاني

  :النظري والدراسات السابقة  اإلطار

راسة بشيء من التفصيل المتعلقة بموضوع الد األساسيةالمفاهيم  الباحثةهذا الفصل تتناول في     

والفروق بينها وبين بعـض   تصنيفها، خصائصها، طبيعتها، معرفيةال األساليبمفهوم  والتي تشمل

المعرفـي   األسلوبيتم عرض سو. المعرفية األساليبالمتغيرات النفسية والتطبيقات العملية لدراسة 

مـن   بشـيء ، في هـذه الدراسـة   األساسي المتغيروهو ، االندفاع على وجه الخصوص/التروي 

وكـذلك عـرض الدراسـات السـابقة     ، ل  مفهوم العنف والعنف المدرسيكما سيتم تناو. التفصيل

بهـدف  ، الضوء على جوانبها المختلفـة  إلقاءوالتي من شأنها ، المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية

  .من نتائجها اإلفادة

  النظري اإلطار 1.2

  : المعرفيةااالساليب . 1.1.2

  

فقد يعرض الموقف الواحد على  . اقف المختلفةالمو باختالف استجاباتهم تجاه األفراديتميز        

منهم من تكون استجابته سريعة . حسب طبيعته التي تميزه عن غيره يستجيبون له كلف، عدة افراد
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وهذا ما جعـل  . كأجزاء  لهومنهم من ينظر ، ومنهم من ينظر نظرة شمولية للموقف. متأنية آخرو

  .في االستجابات  هذه الفروق أسبابعن  يتساءلون  نيالباحث

 

  :المعرفية وطبيعتها  األساليبمفهوم . 2.1.2 

 إلى، وخاصة في مجال التمايز النفسي، النمو المتزايد للدراسات في مجال علم النفس أدى         

بـين  والتي بواسطتها يمكن الكشف عـن الفـروق   ، المعرفية األساليبمعرفية منها ظهور مفاهيم 

، والتفكيـر ، والتـذكر ، االنتبـاه ك، عرفيةوالعمليات الم اإلدراكعملية  اقليس فقط في نط، األفراد

  . كذلك في المجال االجتماعي ودراسة الشخصية ولكن، وتبادل المعلومات، وتكوين المفاهيم

ولكن البحـوث  . وسيلة للقياس العقلي، اإلدراكلقد كانت  دراسة الفروق الفردية قديما  في         

وقد اعتبرت البحوث والدراسـات   . الفروق على أنها مؤشرات للذكاء ة تنظر لهذهوالدراسات الحديث

في تعاملهم مـع الموضـوعات    األفرادالمعرفية التي تميز  األساليبحد أتعكس  بأنهاهذه الفروق 

فروقاً فـي   منهاجانب في تمثل  دراكاإلفي  األفراداعتبار هذه الفروق بين  إلى أدىمما ، المختلفة

الـذي   اإلدراكيالمعرفي  األسلوبوهي بذلك تعكس . الموضوعات الخارجية  مع تعاملهم أساليب

 ةوالذي يتكون في شكله النهائي من ثالث، يتميز به الفرد في تعامله مع مثيرات المجال الموجود فيه

الـث  ج بعـده الث والنـوات ، والمحتويات بعده الثاني، األولوالذي تمثل العمليات العقلية بعده ، أبعاد

  ) .2003،الشرقاوي (

لتي والخصائص والسلوكيات الفردية ا األنشطةلوصف عدد من  األسلوبويستخدم مصطلح        

فإنه يتوقـع أن  ، الذي يتبناه باألسلوبومع نمو الفرد وزيادة وعيه . تظهر بشكل ثابت لفترة زمنية

اهله عند التعامل مع مواقـف  يتج أنتشكيل حس ذاتي ال يمكن للفرد إلى و، أدائهتحسين  إلىيؤدي 
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علماً بأن ، )النمط(أو) األسلوب( إلىفي اللغة العربية   Styleلذلك ترجم مصطلح ،  المختلفة الحياة

دراسات علـم الـنفس   ب فيرتبط أكثر األسلوبمفهوم  وأما، مفهوم النمط يرتبط بدراسات الشخصية

، وحـل المشـكالت  ، والتخيـل ، التذكرو، اإلدراكالمعرفي بعمليات  األسلوبيرتبط   إذ، المعرفي

 العتـوم (االنبسـاط   و نطواء الشخصية كـاال  باألنماطبينما يرتبط مفهوم النمط ، واتخاذ القرارات

،2004 .(  

  :المعرفية  األساليبلطبيعة  اآلتيةمما سبق تبرز الجوانب 

 البشر في المعرفية محوراً هاماً لدراسة واستكشاف الفروق الفردية بين األساليب  أصبحت  -1

والتعلم ومجـال حـل   ، والتركيز، واالنتباه، والتفكير، دراككاإل ، العمليات المعرفية العليا

 .المشاكل

فهي تعبر عن جانب مهم ، المتغيرات الوسيطة إلىتنضم   -أي األساليب المعرفية  – يوه -2

ا على أنهـا  وفقاً لهذ إليهاوينظر ، االستجابة وإحداثبالنشاط من النشاط المعرفي المرتبط 

 .اإلنسانعوامل منظمة لبيئة ومدركات 

على النحو الذي يتم عند تعلقها  وإصدارهاللمعرفة  اإلنسانتفصيلية الستقبال  اوتعتبر طرق  -3

 .بعملية تجهيز وتبادل المعلومات بجوانبها المختلفة

هي ال تكامالً  ف أكثرالشخصية في جوانبها المتعددة نظرة  إلىوهى متغيرات هامة للنظر   -4

تتعلق بالجوانب الوجدانية والدافعيـة   أيضاتتعلق بالجانب المعرفي وحده من الشخصية بل 

 ).2009،الفرماوي (
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 أن)   Riding &Rayners 1998(ورينير نجريد أكدفقد  المعرفي األسلوبمكونات   وأما       

الث مكونات تحدد معـاً  يتكون من ث) كاالتجاهات( المعرفي كغيره من المتغيرات النفسية  األسلوب

  :الفرد في التفكير وهي أسلوب

المكون االنفعالي وينطوي على المشاعر التي تصاحب الفرد عند التعامـل مـع المواقـف     - 

 .المختلفة

 .عنهتج تن أوالمعرفي  األسلوبتصاحب  المكون السلوكي ويتعلق بالسلوكيات التي - 

  .)2004 العتوم( المعرفي هبأسلوب ووعيهويتعلق بمعرفة الفرد  يالمكون المعرف - 

، المعرفيـة التحكم  أساليبمثل  ، المعرفية األساليبويالحظ وجود عدة مسميات لمفهوم            

المعرفية فقـد ظهـر    باألساليبونتيجة لالهتمام المتزايد . المعرفية األنماط أو، المعرفية األبنية أو

  .بر عن نفس المفهوموالتي في نهاية المطاف تع، لها اتالعديد من التعريف

أن  إلـى Witkin,Moore & Goodenough,1977 ) (يشير وتكن وموري وجودانـف  ف        

 األسلوبن هذا وأل، من المواقف طريقة مميزة تالزم سلوك الفرد في نطاق واسع كلمة أسلوب تعني

 ) . 2007،العمري ( المعرفي  باألسلوبفقد سمي  اإلدراكية األنشطةيشمل كل 

 وأينالمعرفي على أنه الوظيفية الموجهة للفرد التي تحدد متى  األسلوب إلىورد فجيلوينظر        

  ).2003، الزغول والزغول( وبأي طريقة يستخدم وظائفه العقلية 

يعبر عن تفضيالت الفرد عند  "شخصي أسلوببأنه ) 85ص ، 2010( عبد الهاديويعرفه         

المعرفية لدى  ىالبنويفسر تباين ، باالتساق  النسبي األسلوبز هذا ويمتا، للمعلومات وإعدادهتناوله 

  ." فعالية المرتبطة بالمهمةنأالشيط القدرات العقلية والسمات ويعمل على تن، األفراد
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التي يستخدمها   األساليب أوتلك  الفروق  " بأنهفعرفه ) 234ص ، 2003(ي والشرقا وأما       

يرات التي يتعرضون لها في مواقف حياتهم المختلفة مما يساعدنا علـى  في تعاملهم مع المث األفراد

وتكـوين  ، والتفكيـر ، والتذكر، كاإلدراكليس فقط في المجال المعرفي  األفرادكشف الفروق بين 

ولكن كذلك فـي المجـال االنفعـالي الوجـداني، والمجـال      ، وتكوين المعلومات، المفاهيم والتعلم

 أسـاليب في ضـوء   المعرفية سلوك الفرد األساليبوبالتالي تفسر . ةودراسة الشخصي، االجتماعي

  ". النشاط التي يمارسها بغض النظر عن محتوى هذا النشاط

  

المعتاد المفضـل الـذي    األسلوببأنه )  (Riding &Rayners, 1998وعرفه رايدنج ورينر     

ريقة التي يفكر مـن خاللهـا   بحيث ينعكس في الط، يستخدمه الفرد في تنظيم المعلومات ومعالجتها

  . )2003،الزغول والزغول (  وفي سلوكه االجتماعي

يختلفـون فيمـا بيـنهم     األفراد أنالمعرفية يتضح  األساليبمن خالل العرض السابق لمفهوم      

لذلك يستجيب كل فرد ، للمواقف التي يتعرضون لها وإدراكهمتعاملهم  أساليبوبدرجات متفاوتة في 

  . المفضل لديه المعرفي  أسلوبهللموقف حسب 

  

  :المعرفية األساليبخصائص . 3.1.2 

الزغـول  ،  2009 ، الفرمـاوي ، 2004 ، تـوم الع، 2003،الشـرقاوي  (  كل من  ريشي      

 أهـم ومن ، المعرفية لألساليبالخصائص العامة الى  )   2010 ،عبد الهادي ، 2003 ،والزغول

  : هذه الخصائص
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ممـا يجعـل   ، وليس فرقا بين الثقافـات ، األفرادالمعرفية فرقا بين  األساليبتعكس دراسة  -1

 .وسهلةعملية قياسها ممكنة 

ولـيس  ، النشاط المعرفي الـذي يمارسـه الفـرد    إطار أوالمعرفية بشكل  األساليبتتعلق  -2

ولـيس  ، يجيب عن الكيفية التي يفكر بها الفرد أنالمعرفي  األسلوبلذلك يستطيع ، بمحتواه

  .هعما يفكر في

ولكنها تعـد  ، المعرفية في مفهومها على الجانب المعرفي من الشخصية األساليبال تقتصر  -3

 إليهـا مما يجعل الباحثين ينظـرون  ، أبعادهاالشخصية بجميع  إلىفي النظر  اهام امؤشر

  .مستعرضة للشخصية كأبعاد

مو وتتطور مع تن أنهامما يعني ، المعرفية بالثبات النسبي مع مرور الزمن األساليبتتميز   -4

ولكن  األساليبفقد تتغير هذه . رييغير قابلة للتغ أنهاوالثبات هنا ال يعني . التقدم في العمر

الشخص الذي يتميز  أن، من التأكيد يءبش، التنبؤوهذا يمكننا من . ليس بسهولة وال بسرعة

. بهةالمشـا في المواقـف   أدائهفي  األسلوبسيمارس هذا ، أدائهمعرفي معين في  بأسلوب

يحقق قاعدة تنبوئية ، في المواقف السلوكية المختلفة، المعرفية لألساليبوهذا الثبات النسبي 

  .النفسي على المدى البعيد   اإلرشادكبيرة في عمليات 

على درجـة كبيـرة مـن     وهذه الخاصية، Bipolarالمعرفية ثنائية القطب  األساليبتعتبر  -5

ولكـل  .  األخرىالقدرات  وأبعادمثل الذكاء ، لقطبا أحاديةلتميزها عن المقاييس  األهمية

  .محددة  أوفي ضوء ظروف خاصة  وأهميتهالمعرفية قيمته  األساليبقطب في 

كاالندفاعية والـذكاء  ، المعرفية بعالقات سلبية وإيجابية مع متغيرات عديدة األساليبترتبط  -6

 أو األسـلوب فطبيعـة  . الفرديعة المهمة التي يقوم بها اعتماداً على طب األكاديميوالنجاح 
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النجـاح   أوالـذكاء   أومنخفضة مـن الدافعيـة    أوالنمط المعرفي يقترن بمستويات عالية 

 .الحياةالتكيف مع ظروف  أو األكاديمي

ويؤكد ذلك ما ذكـره  . المعرفية تمر بمراحل نمائية مماثلة لمراحل النمو المعرفي األساليب -7

عمومية في بدايـة   أكثرمعرفية التصورية تكون ال األساليبن أب) 1963( وآخرونكاجان 

تقـدم العمـر    ومـع  ، االدراكات التي يكونها الطفل تكون عامة أوالمفاهيم ف. مراحل النمو

 إلـى بينما طفل التاسعة ينظر ، الالمثير كام إلىفطفل الرابعة ينظر . تصبح نوعية متمايزة

 .المثير من ناحية محتواه الكلي والجزئي 

مما يساعد في تجنب كثير مـن  ، المعرفية بوسائل لفظية وغير لفظية ألساليبايمكن قياس  -8

 إجـراءات التي تتأثر بهـا  و، دافرلألالمشكالت التي تنشأ عند اختالف المستويات الثقافية 

 .كبيرة على اللغة  بدرجةالقياس التي تعتمد 

    

  :المعرفية وبعض المتغيرات النفسية األساليبالفروق بين   . 4.1.2

 : المعرفية والعمليات المعرفية األساليب -1

للداللة علـى  ، والعمليات المعرفية، المعرفيةاألنماط مفهوم  األشخاصيستخدم بعض      

ا مبـالرغم مـن تـداخله   ، بينهما هناك فرق واضح األمرحقيقة في ولكن .  نفس العمليات

في تمثيـل المعلومـات   المعرفي المفضل  األسلوبفالنمط المعرفي يمثل . ا معاًموترابطه

العمليـة المعرفيـة    أما. مفضلة في انجاز العملية العقليةال باإلستراتيجيةويقاس ، ومعالجتها

ول غالز( العقلي  باألداءويقاس عادة ، الفعل العقلي الذي تم تنفيذه على المدخالت إلىفتشير 

  ).2003والزغول،
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 :المعرفية والشخصية األساليب -2

فهي قادرة على تفسير الكثير مـن  . ة دور هام في دراسة الشخصيةالمعرفي لألساليب     

الشخص  إلىالمعرفية  األساليبوتنظر . معرفية واالجتماعية واالنفعاليةجوانب الشخصية ال

، األخـرى المعرفية عن المكونـات  حيث ال تعمل على تجزئة المكونات ، بطريقة شمولية

  .ة في الشخص لمكونات االنفعالية واالجتماعية والدافعيكا

 :الذكاء والقدراتوعالقتها بالمعرفية  األساليب  -3

بشكل النشاط المعرفي  المعرفية األساليب إذ تهتم. المعرفية عن الذكاء األساليبتختلف         

 أو األداءبمستوى  الذكاء يهتم بينما .  دون االهتمام بمحتوى ذلك النشاطسلوك  إلىالذي يؤدي 

الفرد الـذي   أما. األداءصف بالذكاء المرتفع يرتبط بمستوى عالي في وي فالفرد الذي. المهارة

درجة انتفاع  إلى القدرات تشير مابين، منخفض أداءيوصف بالذكاء المنخفض فيرتبط بمستوى 

  ).2004، العتوم(الفرد ودقة نشاطه المعرفي  داءبأ عامل تنبؤيكالتدريب الالحق الفرد من 

  :ستراتيجيات المعرفيةالمعرفية واال األساليب-4 

االستراتيجيات المعرفية عبارة عن طرق عامـة   أن إلى) Messick,1984(ميسك  أشارلقد       

وتكـوين  ، والتفكير، والتـذكر ، لإلدراكبمثابة طرق  أنها أي، العقلية األعمالفي  األفراديستخدمها 

 أما. المعرفة إلىالتوصل  ويستدل على هذه االستراتيجيات عن طريق. المعلومات، وحل المشكالت

المفضل من بين  األسلوب الفرد ال يختارحيث ، المعرفية االستراتيجياتتعكس ف لمعرفية ا األساليب

ثابته لفتـرات زمنيـة    -األساليب  – ألنهاره بسهولة حسب الموقف يوال يستطيع تغي، أساليبعدة 

، الشرقاوي،  2004، الفرماوي( وتعمل على توجيه السلوك في جميع المواقف كتوجه عام، طويلة

2003.(  
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  :المعرفية األساليبالتطبيقات العلمية لدراسة . 5.1.2

, 2005،  2005،السـنباني  ، Kim etal ., 2008(كدراسـة   تشير العديد من الدراسـات       

Yecan  ، الخطيب والعتـوم  2006،محمود ، 2005 ،، بني خالد 2007،صوالحة وبني خالد ،، 

الى المجاالت التطبيقية التي ، ) 2004،العتوم، 2008،الهلول   ،2009 ،فى وعزيزمصط، 2008

  :المعرفية ومنها  األساليبيمكن االستفادة منها في دراسة 

الصف   وإدارةالفرصة للمعلم لتقديم المادة  المعرفية للطالب األساليباختالف  يوفر: لتعلم ا -1

 .الطلبة المعرفية وأساليببطريقة تالئم 

هم مـع مواقـف الحيـاة    وطرق تعامل األفرادالتعرف على سمات وخصائص : شخصيةال -2

  المختلفة

المعرفية على تحديد المهن والتخصصـات   األساليبتساعد  :واألكاديمياالختيار المهني   -3

 .األفرادالمعرفية التي يمتلكها  األساليبمن  أسلوبالتي تناسب كل 

بطريقة تحقق  األفرادالمعرفية المرشد على توجيه  األساليبتساعد معرفة  :النفسي اإلرشاد -4

 .تفكيرهم أساليبالتكيف السليم وفق 

  

  :المعرفية األساليبتصنيف   .6.1.2    

مـن   Witkinن يعتبر ويتكو. المعرفية األساليبلقد تعددت التصورات النظرية التي تناولت       

االعتماد المعرفي  األسلوبتناول هو وزمالؤه  فقد. المعرفية األساليبالباحثين اهتماما بدراسة  أكثر

معرفيين  أسلوبينبين  Brovermanكما ميز بروفرمان ،  اإلدراكيمقابل االستقالل عن المجال  –

، الحركيـة  – اإلدراكيـة السيادة التصورية في مقابل السـيادة  : يمثالن بعدين في الشخصية وهما 
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وتناول بيري اسـلوب  . الدوجماتية إلىروكيش فأشار  أماو. الضعيفة اآلليةالقوية في مقابل  واآللية

تسـعة عشـر    إلـى المعرفية  األساليبوصنف ميسك . معرفي في مقابل التبسيط المعرفيالتعقيد ال

. تي ترتبط بنموذجه في بنية العقـل المعرفية ال لألساليبوقدم جيلفورد كذلك تصنيفا . معرفيا أسلوبا

 األساليبهذه  أكثرالمعرفية تم تحديد  األساليبتناولت تصنيف وفي ضوء التصورات المختلفة التي 

  ) .2003،الشرقاوي (استخداما 

  :اإلدراكيالمعرفي االعتماد مقابل االستقالل عن المجال  األسلوب  -1

. تفاصيلالموضوع وما به من  أوبالطريقة التي يدرك بها الفرد الموقف  األسلوبيهتم هذا         

مستقل أو منفصل عن المجـال   يءمن المجال كشلجزء  إدراكهدرة الفرد على بمعنى انه يتناول ق

للتنظـيم الشـامل    إدراكهيخضع  اإلدراكفالفرد الذي يتميز باعتماده على المجال في . المحيط ككل

وأما الفرد الذي يتميز باستقالله عن المجال . لها يكون مبهما إدراكهن إف، المجال أجزاءأما ، للمجال

  .المنظمة له األرضيةلمجال في صورة منفصلة أو مستقلة عن فيدرك ا

عتمـاد مقابـل   المعرفي اال األسلوبفي سلسلة الدراسات حول ) 1992(وقد خلص الشرقاوي     

  :عدة نتائج منها  إلى االستقالل عن المجال

ل بالحصول على درجات عالية فـي الميـو   مستقلين عن المجال من كال الجنسين يتميزونال أن -

   .المجالوالحسابية والفنية من المعتمدين على  والميكانيكية، الموسيقية،

في الميـل نحـو الخدمـة     أعلىبالحصول على درجات  اإلدراكين على المجال يتميز المعتمدو -

  . لآلخريناالجتماعية 

  .منها عند الذكور اإلناثثباتا عند  أكثرسمة االعتماد على المجال  أن -
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والشـيوخ   باألطفالمقارنة  اإلدراكياالستقالل عن المجال  إلىفي المجتمع تميل  فئة الشباب أن -

 األسـلوب يسـتمر ثبـات    أنعلما بان المتوقع ، اإلدراكيعلى المجال االعتماد  إلىالذين يميلون 

  .المعرفي مع تقدم العمر 

  : ل وهيالمجا المعرفي االعتماد مقابل االستقالل عن األسلوبلقياس  أدواتوقد تم بناء ثالث 

  .واإلطاراختبار المؤشر -

  .المتضمنة األشكالاختبار -

  .الجسماختبار ضبط وضع -

   :المدركاتتكوين  أسلوب  -2

دركـة  التشـابه واالخـتالف الم   أوجهفي تصنيف  األفرادبالفروق بين  األسلوبيرتبط هذا       

حليـل  ركات والمفاهيم على تيعتمدون في تكوين المد األفرادفبعض . للمثيرات التي يتعرضون لها

ة في التفكير، وقـد  يتميزون بان لديهم قدرات خاص األفرادهؤالء . الخصائص الظاهرية للمثيرات

لديهم قدرة على تحليل ونقد الموضوعات من خالل نماذج من المحكـات   إذ، يكون لديهم تفكير ناقد

لعالقات بـين المثيـرات التـي    يعتمدون على استنباط مستويات ا واآلخرون. الداخلية والخارجية

عن طريـق تحليـل   مدركاتهم  كادرإ إلىبأنهم يميلون  األفرادحيث يتصف هؤالء  .يتعرضون لها

  .الخصائص للموضوعات التي تتفاعل معها 

  :الفعال  –االستجابي  األسلوب  -3

 Bear, Overton(  وايـت وافرتون ، ن علماء النفس منهم بيرمجموعة م األسلوبقدم هذا        

 & White,1976 ( يطلـق  و. ثنائي القطبوهو  . االندماجيوصف  األسلوبعلى هذا  أطلقوقد 

 االندماجي األسلوبويعبر . على اآلخراالستجابي  األسلوبو ، على أحدهماالفعال  األسلوبوصف 
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 ذو األفـراد ويتصـف   . تفاعله مع عناصر البيئـة الخارجيـة   أثناءعن نمط الفرد الذي يستخدمه 

ولديهم قدرة عالية على ، النشط الفعال بأنهم غالباً ما يتصفون بالنشاط والمبادرة والحيوية سلوباأل

فـإنهم  ، يباالندماجي االستجا األسلوب ذو األفراد أما. وهم يؤمنون بالخبرة الموضوعية. التجريب

وهـم  ، روا فيهاؤثي أندون  لألحداثمستقبلون وبأنهم ، أحكامهمغالباً ما يتصفون بأنهم ذاتيون في 

  ) .2006،عثمان (تدخل منهم  أيالخارجية تسير دون  األحداثيؤمنون بأن 

    :المخاطرة مقابل الحذر أسلوب  - 4

مـن حيـث السـرعة    ، األشـخاص يعكس هذا التصنيف الفروق الفردية التي توجد بـين          

 إلـى في هذا التوجـه   راداألفيتوزع  .التقليديةوالمخاطرة في اتخاذ القرارات وقبول المواقف غير 

، يتسرعون في اتخـاذ القـرار  انتباهاً للموقف وال  أكثروهم ، يمتازون بنمط الحذر  أفراد :نوعين 

. ديدة وغير المألوفة بالنسبة لهمالمخاطرة في مواجهة المواقف الج أووهم بذلك  اقل ميالً للمجازفة 

قـدرة علـى    وأكثـر ، لمخاطرة والتجريبميالً ل أكثروهم في الغالب ، نمط المخاطرة وذو فرادوأ

  .غير المألوفة أومواجهة المواقف الجديدة 

   : األيسرمقابل النمو للدماغ  األيمنسيطرة الدماغ   - 5

ويخـتص  ، من الدماغ يتميز بأنه تحليلـي وعقالنـي   األيسرالجانب  أن إلىتشير الدراسات       

ـ   . خطي تتابعي بشكل، بالكل األجزاءبمعالجة المعلومات من خالل ربط  الته يلـذلك تظهـر تفض

والتتابعات الزمنيـة  ، واألرقام، وترميز اللغة، في معالجة المعلومات اللفظية أصحابهوفعاليته لدى 

 األجزاءتركيب  إلىفيميلون  األيمنسيطرة الدماغ  أصحاب أما. والرقمية، والتحليل المنطقي الكلي

 األجـزاء من خالل التعرف على العالقات بـين  ، بشكل متزامن أو، ومعالجة المعلومات بالتوازي

يحبون الصور والرسومات، ويركزون على الخبـرات  . التعلم الكلي إلى أصحابهويميل . المنفصلة

  .من العقالنية والمنطق  أكثرويستخدمون الحواس ، الخارجية البصرية والمكانية
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   :ابةتالصقل والر أسلوب  -6

عليهم استرجاع خبراتهم بطريقة منظمـة  إذ  :الغموضب ابةتالر أسلوب وذو األفراديتصف        

وغالباً ما  ، ثر التعلم محدودةأقدراتهم على انتقال  أنحيث ، تتيح لهم االستفادة من خبراتهم السابقة

 إلـى الن تلك الخبرات تميل ، يستخدمون تلك الخبرات لحل مشكالت جديدة األفرادهؤالء  أننجد 

قل عرضة للتشتت أعادة  نيكونو فهم. الصقل أسلوبذوي  األفرادبعكس  ،من خالل الذاكرة  األهم

لديهم قدرات تذكرية تساعدهم على استرجاع  األفرادوهؤالء . للمثيرات المختزنة في الذاكرةنتيجة 

  ) .2004، العتوم( خبراتهم السابقة في التعامل مع المواقف الجديدة

  : تحمل الغموض مقابل عدم تحمل الغموض  - 7

، على تقبل المدركات التي تختلف عن الخبرة التقليدية األفرادقدرة  األسلوبيتضمن هذا           

 أو أفكـار  أووما يتعرضون له من موضـوعات  ، ما يحيط بهم من متناقضاتل األفرادكذلك تقبل 

بة الغري أوغير الواقعية  األفكاريستطيعون التعامل مع  األفرادفبعض . غامضة غير واقعية حداثأ

 مألوفويفضلون التعامل مع ما هو ، غريب أوتقبل ما هو جديد  آخرونفي حين ال يستطيع ، عنهم

  .وواقعي 

  :المعرفي المعقد والبسيط األسلوب  -8

في ميلهم لتفسير العام وترجمته بطريقة معقـدة   األفرادبالفروق بين  األسلوبيرتبط هذا           

قدر على التعامـل مـع متغيـرات    أ، المعقدالمعرفي  األسلوببفالفرد الذي يتميز  .األبعادوكثيرة 

التكامـل المعرفـي    وبإيجـاد ، ما حوله بصورة تحليلية إدراكوعلى ، الموقف االجتماعي المتعددة

 باألسـلوب أما مـن يمتـاز   . قدرة على التعامل مع المجرد أكثروهو . البسيط بين هذه المتغيرات
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عبـد  (التعامل مع المحسوس والعياني  إلىا المجال ويحتاج فهو اقل قدرة في هذ، المعرفي البسيط

  .) 2010، الهادي

  :االندفاع /التروي  أسلوب - 9

  :االندفاع/التروي  أسلوب نشأة    - أ

المعرفية التـي اهتمـت بهـا     األساليبثاني ) االندفاع/ التروي (المعرفي األسلوبعتبر ي         

  . اإلدراكيعن المجال ) االستقالل االعتماد مقابل( المعرفي  األسلوبالبحوث بعد 

الـذين اهتمـوا بهـذا     األوائـل من ) (Kalgan etal ., 1964ويتعبر كاجان وزمالؤه          

 األسـلوب التصـورية باسـتخدام    األسـاليب على  جراهاأوذلك من خالل البحوث التي ، األسلوب

على هذا االختبار قد ارتـبط   ةالمفاهيم التحليلي إنتاج أنفلقد تبين .  Conceptual Styleالتصوري

تـأخير   إلـى ميالً  أكثرالميل التحليلي كانوا  ذوي األفراد أنبمعنى ، اإلدراكيبالميل لتأخير الحكم 

  .اإلدراكية مأالحكا

المتواريـة   األشـكال مستخدمين اختبـارات  ، كاجان وزمالؤه أجراهاوكنتيجة للبحوث التي       

Hidden Figure Test  ، ـ " واختبـار ، Familiar Figure Test "المألوفـة  األشـكال اهاة مض

 األطفال أن إلىتوصلوا ،  "  Conceptual Style Test التصوري األسلوب"اختيار  إلى باإلضافة

يرتكبون  أنهمكما ، تأمل البدائل المتاحة للحل إلىالذين يتميزون باالتجاه التحليلي  يميلون باستمرار 

االتجاه الشمولي  وذو األطفالبينما يتميز . يواجهونها إدراكيةمواقف  ةفي أي األخطاءعدداً أقل من 

موقـف   أيفـي   خطـاء األويرتكبون عدداً أكثر من ، استجابة فورية وسريعة إعطاءب ، الكلي أو

 اًالذين يأخذون وقت األفرادعلى  التأمليينكاجان وزمالؤه مصطلح  أطلقومن هنا . إدراكي يواجهونه

ومصطلح المندفعين  على ، األخطاءأقل من  اًويرتكبون عدد، لمواقف الغامضةفي التأمل في حال ا
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 اإلدراكيـة عنـد اسـتجابتهم للمواقـف    ، الكثيـرة  واألخطـاء ذوي االستجابة السـريعة   األفراد

  ) 2003 ،الشرقاوي ، 2009،الفرماوي (الغامضة

  :االندفاع / التروي أسلوبمفهوم     -  ب

 فاسـتجابات . ة االستجابة مع التعرض للمخاطرةسرع إلى فراداألبميل  األسلوبيرتبط هذا        

وذلك علـى  ، المندفعين غالبا ما تكون غير صحيحة لعدم دقة تناول البدائل المطروحة لحل الموقف

 فحـص المعطيـات الموجـودة فـي الموقـف     في  والتأملبالتروي  نيزوالذين يتم األفرادعكس 

  .) 2003،الشرقاوي (

فقـد عرفـه   . مقابل االنـدفاع ، التروي/المعرفي  لألسلوبالتعريفات المعرفية ولقد تعددت        

طريقـة الفـرد المميـزة فـي تنـاول       معرفي يعني  أسلوب" بأنه )136، ص 2009(الفرماوي 

  ".بصفة عامة  اإلدراكيةوالتعامل المميز مع المواقف ، بها اإلدالء أوالمعلومات سواء في استقبالها 

الذي يتمثل بسرعة االسـتجابة   األسلوببأنه "فقد عرفه  ) 298ص  ،، 2004(م العتو وأما       

االندفاع واالستجابة المتسرعة للمثيرات مما  إلىالمتسرع  األسلوب أصحابفي ميل ، نحو المواقف

التـروي والتفكيـر بشـكل     إلىالمتأمل  األسلوب أصحاببينما ، األخطاءيجعلهم عرضة الرتكاب 

  . "خاطئة  باستجاباتاحتمالية القيام عميق مما يقلل من 

 األسـلوب الفروق الفرديـة فـي    إلىيشير  أسلوبانه   إلى أشارفقد ) 2002(الخولي  أما       

ظهر بعض المفحوصين حذرا كبيرا في اتجاهـاتهم نحـو   حيث ي، في سلوك اتخاذ القرار واإليقاع

وهذه . يختارون في الغالب بعناية قليلة و، يظهرون عشوائية في عملهم آخرين أن إال، اتخاذ القرار

  .لالتجاه المتروي على عكس االتجاه المندفع في اتخاذ القرار  يالفروق وه
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 أولئكالمندفعين هم  األفرادبان  اإليجازاالندفاع يمكن /التروي  ألسلوبمن التعريفات السابقة       

عرضة  أكثر نلذلك يكونو. يتعرضون لهاسريعة للمواقف التي باالستجابة ال نالذين يمتازو األفراد

مما ، في استجاباتهم للمواقف نالمتروين الذين يتأنو األفرادوهم بذلك عكس ، ألخطاءفي ا للوقوع 

   .المندفعين األفرادمن  خطأيجعل استجاباتهم اقل 

  : االندفاع/ التروي  ألسلوبالنسبي  الثبات -ج

 1997(   كما جاء عند جاد ، )Kagan &Kogan ,1970( يشير كل من كاجان وكوجان        

 قـد و، في النمو خالل سنوات ما قبل المدرسـة  يبدأ المعرفي) االندفاع /التروي (اسلوب  أن إلى )

، ترويـا  أكثرتدريجيا  األطفالكما انه قد يتغير بالنمو فيصبح ، يتصف بالثبات النسبي عبر الزمن

  MFFT )  . (المألوفة  شكالاألتزاوج  في اختبار  مأخطائهفيزداد زمن كمون استجاباتهم وتناقص 

قام فيهـا   األولى فقد قام بدراستين ،، )االندفاع / التروي ( عد اختبار ثبات بوقد قام كاجان ب       

كانوا من البنين والبنات  لاطفأ) 104(فرديا على   MFFT  المألوفة األشكالتزاوج  رتطبيق اختباب

تطبيق نسخة مختلفة اختالفا بسـيطا مـن   قام ب وبعد عام من التطبيق . ابعفي الصفين الثالث والر

والثـاني   األولاالرتباطات في التطبيـق   أنوجد  وقد. )MFFT(  المألوفة األشكالتزاوج  اختبار

وأمـا  ، ),62(قد كان متوسط االرتباط ف. من البنين والبنات في كل الصفوفكانت مرتفعة لدى كل 

 إعطـاؤهم طفال تـم  ) 102(فشملت ) االندفاع / التروي ( عد حساب ثبات بقام ب فقدالثانية  دراسته

وزمـن   األولاالرتباطات بين زمن االستجابة فـي التطبيـق    أنوقد وجد . نفس االختبار السابق

  ) .1997،جاد(لدى البنات  ) ، 52(لدى البنين و) ,48(االستجابة في التطبيق الثاني كانت 

يبـدأ فـي    األخطاءعدد  أن فقد وجدا )Salkind& Nelson,1980(ونيلسون  سالكيند  أماو      

هذه النتيجة علـى   اوفسر. ن االستجابة يزداد عند نفس السنزمن كموو ، التناقص بعد سن العاشرة
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فـي االسـتجابة    المفضـل  إسلوبهمن العمر يكون قد اختار  ةعشر ةالطفل حول الحادي أن أساس

  . اإلدراكيةللمواقف 

 ,Messer( أجرىفقد ، اإلعداديةوالتي تقابل المرحلة ، سنة 14-11أما في الشريحة العمرية      

 أفرادلدى )  الندفاع/ التروي ( سلوب أار مدى ثبات باخت إلىدراسة طولية كانت تهدف  ) 1981

بيـة  معامالت االرتباط بين مرتي التطبيق كانت ايجا أن إلىالنتائج  أشارتوقد . المراهقة المبكرة

في حالة زمن كمون . 05وسالبة ودالة عند اقل من ، األخطاءفي حالة عدد , 01ودالة عند اقل من 

بر عنه بعـدد  عكما ي، ن والمندفعين خالل هذه الفترةالمتروي أداءمما يدل على استقرار ، االستجابة

  .)1998محمد، (رجع االستجابة  نةبأزممنه  أكثر األخطاء

     :العنف   

فظاهرة العنف من  . يتسم بها الفرد والجماعةيعتبر العنف سمة  من سمات الطبيعة البشرية        

  ).طوعت نفس قابيل لقتل أخيه هابيل أنمنذ (  اإلنسانيةقدم  اإلنسانيالظواهر القديمة في المجتمع 

ات ختالف المجتمعوذلك با شكالهبأويختلف العنف . وقد تعددت وجهات النظر حول مفهوم العنف 

وتختلف شـدة  . االجتماعيةوتقاليدها وارتباطاتها  وقيمها، وعاداتها، ثقافتها،بعضها عن بعض في 

وتختلف كذلك النظرة لـه بـين    األفراد،العنف وتأثيراته في المجتمع الواحد باختالف وعي وثقافة 

  .األزمنة
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  :العنفتعريف   1.7.1.2 

 الختالف المناهج التي تدرس السلوك نظرا ، معقدأمر الخروج بتعريف واحد ووحيد للعنف       

ولهذا السـبب  . يركز كل واحد منها على جزء محدد حيثو، مفاهيم مختلفة كثيرةل البشري مستندة 

  .تحتههناك تعريفات كثيرة للسلوك العنيف الذي يعكس تغاير النظريات 

 أو، المتعمد للقوة الفيزيائيـة االستعمال " بأنه ) 4، ص 2002( عرفته منظمة الصحة العالمية     

، ضد مجموعة أو، خرآشخص  أو، االستعمال المادي الحقيقي ضد الذات أوسواء بالتهديد ، القدرة

 أوسـوء النمـاء    أونفسـية   إصـابة  أوموت  أو إصابةبحيث يؤدي إلى حدوث ، أو ضد مجتمع

  ."الحرمان

السلوك الهجومي يتميـز بإيـذاء    بأنه حالة من حاالت"  هفعرف) 56ص  ، 2009 ( عياش أما    

ال تندرج وفق  أخرىمظاهر  أونفسياً  أولفظياً  أوويكون بدنياً . األشياءتحطيم  أو اآلخرين أوالذات 

  ." المظاهر المذكورة

بأنه استجابة سلوكية انفعالية قد تنطوي على انخفـاض  " ) 22ص  ، 2008( ن عرفه سليماتو     

معنوياً  أوما يسلك  الفرد السلوك العدواني عندما يعاني ضعفاً جسمياً  وغالباً في البصيرة والتفكير

ضد الغير ويمكن مالحظة مظاهر العنف مـن   اإلكراهفيلجأ لتأكيد ذاته من خالل ممارسة القوة أو 

 األذى وإلحـاق الغيـر   أوالبدني وغير البدني للـنفس   اإليذاء أوعلى الغير  اللفظيخالل االعتداء 

  ." خريناآلبممتلكات 

 أوخدام القوة يتضمن است وقد، قولي أوسلوك فعلي  العنف بأنه  إلى )2007(الشامي  شيروي      

، معينة أهدافالممتلكات لتحقيق  إتالفوكذلك ، باآلخرين أووالضرر بالذات  األذى إللحاق التهديد 
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 بأسـاليب معنوي  أووينطوي على ممارسات ضغط نفسي ، قوليا أووالعنف بهذا يكون سلوكا فعليا 

  . سريا  أوعلنيا ، غير منظم أومنظما ، جماعيا أوالسلوك العنيف قد يكون فرديا  أنكما ، مختلفة

 أو، نفسـيته  أوفي جسمه ، ماإ، اإلنسانبأنه اعتداء على شخص ) Nevid,3003(ويرى نفايد      

   .يخصه الشخص على اتخاذ قرار ةقدر إلغاء أو، سلب حريته

ذو طابع فـردي أو  ، ضغط نفسي أو لفظي أو بدني "بأنه ) 206، ص 2010(ظمي ويعرفه ن     

مما يتسبب في ، يصدر فعليا أو رمزيا على شكل محاولة أو تهديد، يتسم بالقسوة والفظاظة، جماعي

  " .ه نتيجة التنكيل النفسي أو البدني ب، فردي أو جماعي، إحداث أضرار معنوية ومادية بطرف أخر

قصد من ورائه سلوك هادف ي"  بأنه) Smith et al. , 2003  ( وآخرونرفه سميث كما  يع     

عـن طريـق    ايكون مباشر أنويمكن ، لفظيا أو، يكون جسديا أنويمكن ، اآلخرين وإيالم تجريح

  .الممتلكاتسرقة  أوتخريب 

 لحقوي، ضمن مجموعة أوالعنف بأنه نشاط سلوكي  يمارس بشكل فردي  إيجاز مما سبق يمكن    

مسـببا   لفظيـاً  أويكون بدنياً وقد ، للذات وقد يكون موجها، لممتلكاتوا األشخاصب والضرر األذى

انفعالية شديدة قد تنطوي علـى انخفـاض فـي     عنف باستجابةال زويتمي. نفسية أوجسمية  أضرار

  .مستوى البصيرة والتفكير

  :خصائص السلوك العنيف .2.7.1.2

خصـائص  ) 2005،وجـادو  ,  2010، وحسينحسين ,   2010 ،عياش(كل من  أوردلقد      

  :السلوك العنيف كما يلي 

  

 .وتوافر القصد، ن لم يحدثإو اإليذاءتعمد  -1
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قـد   أونفسـيا   أوالضحية جسـميا   إصابةالعنف ذو طبيعة مادية ومعنوية ويتمثل ذلك في  -2

 .يشتمل االثنين معا

 .ى درجة القتليختلف في الدرجة والشدة فقد يكون بسيطا وقد يصل إل -3

 .غير مباشر أو اقد يكون مباشر -4

الفرد  يعانيهالذي  باإلحباطعن الشعور  ايمثل هدفا في حد ذاته وتعبير ةقد يكون العنف غاي -5

فعـل   إتيـان الضحية على  إجباروقد يكون وسيلة يهدف إلى ، تفريغا لتوترات تراكمت لديه أو

 .تعديل سلوكها أومعين 

جماعيـا تمارسـه    أوفرد ضد جماعـة،   أو، خرآسه فرد ضد قد يكون العنف فرديا يمار -6

 .موجها نحو الذات مثل االنتحار أو، جماعة ضد جماعة

، األخـر أشكال المضايقات من الطرف  ألحدحيث يحدث كرد فعل ، يكون العنف استجابيا -7

  ) .تحرشيا أواالنتقام  أواستعادة حق مسلوب (

  :صنيفات العنفت .2

تحديـد السـلوك     أن إلىباندورا    أشارفقد . تي توصف بأنها عنيفة كثيرةالسلوكيات  ال         

  :مجموعة من المعايير  إلىبالعنيف يستند 

  .ممتلكاتاالعتداء على  أو اإلهانة أوالشتم  أوكالعنف الجسدي ، نفسهنوعية السلوك  -

  .الشدةباستجابات عالية الشدة أو منخفضة  السلوك مصحوباشدة  -

  .معتدى عليه لخص المعتدي واخصائص الش -

  . )2007، القمش ومعايطة( األلم أوالضرر  أو األذىتعبيرات عن  -
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  :والطريقة األسلوبمن حيث  :أوال

  :العنف المادي  - أ

 وإلحـاق  إيذائهممن اجل  اآلخريناستخدام القوة الجسدية بشكل مستمر تجاه :   العنف الجسدي - 

ومعانـاة   وأوجـاع  آالم إلىمما يؤدي ، شرعيةوذلك كوسيلة عقاب غير ، جسمية بهم أضرار

  ) .2008،العرود ( األضرارنفسية جراء تلك 

ضـاء مـن الجسـم،             ويتمثل العنف الجسدي  بالهجوم ضد كائن حي بواسطة استعمال أع         

  ويكون عواقب هذا السـلوك إيقـاع األلـم     . أو استخدام آلة حادة أو السالح، أو الرأس، كاألسنان

، الطراونـة (وقد يصل عنف هذا السلوك لدرجة قتل اآلخرين أو إيذاء الذات ، والضرر بهذا الكائن

2004 ( .  

ممتلكات اآلخرين وإتالفهـا مثـل تكسـير    ه تخريب بقصد وي: العنف الموجه نحو الممتلكات  - 

 . وحرق، أو سرقة  هذه الممتلكات واالستحواذ عليها

يظهر بصورة غير محسوسـة وملموسـة    إذ، أنواع العنفويعد من أخطر : العنف المعنوي -ب

ويظهر من خالل النقد . وبطريقة غير مباشرة تعمل على تقويض كرامة الفرد وإضعاف ثقته بنفسه

 ئم للتهديد والوعيد وله أثر مدمرواللغة المهينة واالستعمال الدا واإلهانةالمتكرر والتهكم والسخرية 

  :سد بمظهرين على الصحة النفسية للطالب ويتج

استجابة صوتية ملفوظة تحمل مثيرا يضر بمشاعر كائن حي آخر، ويعبر عنه :  العنف اللفظـي  -

في صورة الرفض والتهديد، والنقد الموجه نحو الذات، أو نحو اآلخـرين، بهـدف اسـتفزازهم أو    

زء من أجـزاء  إهانتهم واالستهزاء بهم، وقد تستخدم بجانب األلفاظ واإليماءات واإلشارات أو أي ج

  .الجسم المختلفة 
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  ، و االمتناع عن القيام بهاويتم من خالل القيام بعمل معين  :العنف النفسي أوالعنف الرمزي   -

عـدة   أووقد تحدث على يـد شـخص   . معية ومعرفة علمية للضرر النفسيوهذا وفق مقاييس مجت

ما يؤثر علـى وظائفـه   م، خرآن الضرر على شخص ووقعوي، يمتلكون القوة والسيطرة، أشخاص

، في رفـض الفـرد وعـدم تقبلـه     األفعالوتتمثل هذه . والجسدية، والذهنية، السلوكية، والوجدانية

  ). 2008، سليمان( وغير واضحة  تالعبيهوسلوكيات ، والعزلة، ، والتخويف والتهديدوإهانته

مثـل  ، دوانيةبة العالمثير لالستجا األصليوهو العنف الموجه نحو الموضوع : العنف المباشر -ج

  .االستجابةاصلياً يثير  اًأي شخص يكون مصدر أوالطالب  أو اإلداريين أوالمدرس 

 األصليوليس الموضوع  األصليحد رموز الموضوع ألموجه إلى العنف ا: العنف غير المباشر -د

  ).1994، شوقي( المثير لالستجابة العدوانية

  :من حيث فردية وجماعية العنف :نياثا

، مباشرة ، ضمنياً أوصريحاً ، مادياً أوبدنياً  أوهو سلوك يصدره الفرد لفظياً :  نف الفرديالع  - 

 أومـادي للشـخص نفسـه     أوبـدني  ضرر  قالحإذا السلوك ويترتب على ه، سلبياً أوناشطاً 

  .خرعلى آاالعتداء فردياً من طالب  ويكون لآلخرين

 أوتخريـب لجماعـة    أوأذى  إحداثى هو سلوك عشوائي تدميري يهدف إل: العنف الجماعي - 

 ).2000 ومحمد، الزند( كليهما أوبدنياً  أونفسياً  األذىويكون  أشياء أوممتلكات 
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  :عالقة العنف ببعض السمات. 3.7.1.2

  :العدوانية  .1

جميعها علـى   )موسوعة علم النفس ، السلوكيةمعجم العلوم ، النفسيموسوعة التحليل (تفق ت      

فعـل   أوطرفيه سلوك هجـومي   إحدىذلك المتصل الذي يحتل "  :بأنهالعدوانية تعريف مصطلح 

النقـد اللفظـي    األخـر ويحتل طرفه ، صورة من الهجوم الفيزيائي أيةيتخذ  أنعدواني الذي يمكن 

جادو ( "وكل كائن يجد لنفسه موقعا على هذا المتصل تبعا للمواقف االجتماعية الذي يحياه ، المهذب

  ). 7ص  2005،

، " بالغريزة "صفة من صفات الشخصية والمسماة  هي ، )2008(ها سليمان تكما ميز والعدوانية   

فالعدوانيـة   . "سـلوكا عنيفـا   "وعندما تظهر تسـمى  . وقد ال تظهر، نحياوقد تظهر في بعض األ

  .دائما على العدوانية  يشتملسلوك  ن العنف إبالمقابل ف. ال يأخذ دائما طابعا عنيفا إحساس

  :الغضب  .2

سمة تظهر لدى الفرد حينما يواجه الكثير من  وهو. عال الفرد وعدم سيطرته على ذاتههو انف"      

  ) . 105ص ، 2009، عياش" ( برز لديه هذا االنفعال الصعوبات والمواقف التي تُ

يتم التعبير عـن   وبه، الغضبعن مظهر من مظاهر  ربيعالعنف  أن) 1999(ي ويذكر حلم      

  .باآلخرين واإلضرار اءاإليذ إلىالتي تهدف وفي صور العنف المختلفة  ضبالغ

  : القوة .3

، لتحقيق هـدف معـين   اآلخرينعلى  واإلرادةمقدرة الفرد على التحكم وفرض السيطرة  هي     

وخاصـة  ، شكالهأبتنفيذ  األحيانوعنصر العنف ال يتم في معظم ، ومهمة، أساسيةفكرة  هيوالقوة 

معظم تعاريف العنف  أشارتطريق توفر القوة التي تعطيه القدرة على التنفيذ  فقد  عن إالالجسمي 
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، عيـاش (استخدامها لتنفيذ ذلك  أوالضرر وتدمير الذات عن طريق القوة  أو األذى إلحاقعلى انه 

2009. (  

  :اإليذاء .4

. لضرر بهما إللحاقفي محاولة االعتداء عليهم  اآلخرينيعني سوء التصرف في السلوك مع       

 كان. وغيرها  واألخالقيةالبدنية والنفسية  اإلساءة أنواعكمفهوم عام وشامل لجميع  اإلساءةويعني 

، الذات إيذاء إلىيهدف  ألنهللعنف  اعد هدفي، توافرت في سلوك معين إذا حد الصفات التيأ اإليذاء

 اإليـذاء (ن تم اعتباره عنيفـا  توافرت في فعل معي إذاويعد من العناصر الثالثة التي . اآلخرين أو

  ).2003،الشهري ) (والقوة ثالثا  ثانيا،الشدة  أوال،

  

  :النظريات المفسرة للعنف  . 4.7.1.2

:  ويمكن تصنيفها كما يلـي ، توجد عدة نماذج واتجاهات نظرية مختلفة تفسر سلوك العنف        

نظرية انحراف وظائف ، ص العقلينظرية النق، يولوجية العنفنظرية ب(المنظور البيولوجي ويضم 

ونظريـة  ، ظريـة العـدوى  ن(المنظور االنثروبولوجي ويضم . )ونظرية كيميائية الدماغ ، ماغالد

، نظرية التحليل النفسـي (والمنظور النفسي  ويضم ، المنظور التكاملي، منظور السلوك. )التقارب 

  ).معرفية والنظرية ال،  نظرية التعلم االجتماعي، النظرية االرتباطية

سيتم عرض النظريات المفسرة للعنف من المنظور النفسي فقط كون الدراسة تبحث فـي  و        

  .نفسيةالمعرفية من ناحية  واألساليبالعنف 

ي غيره  ففرويد أكثر من  أسهملقد  :  )الغرائز، العواطف، العقد النفسية(  نظرية التحليل النفسي -1

قطعـا ذلـك الكـائن     اإلنسانليس (  خلل الحضارةكتابه  فقد جاء في . وضع وجهة النظر هذه
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 إنبل ، للحب، والذي يقال عنه انه يدافع عن نفسه عندما يهاجم المتعطشذا القلب الطيب ، الطيب

وهـى  ) م عليه أن يضع في حساب معطياتـه  الغريزيـة   تيتح فإنهعلى العكس من ذلك  نساناإل

، حاجته إلى االعتداء على قريبه غريهتفي الواقع  سانإلناف، الحصول على قدر كبير من العدوانية

ذلـه أو  وي، ويستولى على سلعته، ويستغله جنسيا من دون موافقته، ويستغل عمله دونما تعويض

نها من مقومات إن العدوانية ليست أمرا عارضا بل ويضطهده ويقتله، وهذا يعني أ اآلالمينزل به 

  ).2004.غانم (الكائن البشري 

لسلوك البشري ا أنوهو يعتقد ، نه سمة من سمات الشخصيةأالعدوان على  إلىففرويد  نظر          

ومن ، وذلك لضمان الحياة والبقاء من جانب، ن العنف ينتج بسبب دافع بيولوجيأو، عدواني بالفطرة

ولد كل ي، جعل فرويد غريزة العدوان متصلة بغريزة الموت إلىواستنادا . الموت إلىيقود  خرآجانب 

لم يجد الفرد لها  إذاوهذه النزعة . فرد ولديه نزعة التخريب نتيجة االحباطات التي تواجهه في حياته

ـ  أوالخـارج   إلـى  انها تجد لهـا منفـذ  إعي فللتعبير عنها بشكل طبي امتسع نحـو الشـخص    اتوجه

 )2001العقاد،(

نه سلوك متعلم أالعنيف على السلوك ) بافلوف وسكنر (  االرتباطيونفسر  :النظرية االرتباطية  -2

 :شراط هماوهناك نوعان من اإل، والتعزيز راطشاإلعن طريق 

فالفرد . يحدث فيه السلوك كاستجابة لمثيل سابقشراط الذي وهو اإل : شراط االستجابياإل  •

 .مثال إلهانةيصدر سلوكا عدوانيا كاستجابة لمثير سابق وهو تلقيه 

في البيئـة فيحـدث فيهـا      كإجراءيصدر السلوك ذي شراط الوهو اإل: جرائيشراط اإلاإل •

لـم   إذا أما، فإذا  كان هناك تعزيز زاد احتمال صدوره، ويتأثر بعد ذلك بما يعقبه، تغيرات



38 
 

، شتراطهذا اإلل افالسلوك العنيف وفق. يتناقصيعزز  لو تعرض للعقاب فان احتمال صدوره 

 ) .2009، عياش(ثواب  يعقبها ميحدث ويستمر  حين

 :االجتماعي لمظرية التعن  -3

السلوك العدواني عنـد   إلىتبعا لنظرية التعلم االجتماعي فان التعرض لنماذج عدوانية يؤدي        

، حيـث يـتعلم   يكتسب من خالل المالحظة والتقليدمعظم سلوك العنف  أنيشير باندورا و. األطفال

 واألصدقاء األسرة أفرادالذي يقدمه من السلوك العنيف  وأمثلةسلوك العنف بمالحظة نماذج  األطفال

منهـا التـأثير   ، وهناك مصادر عدة يتعلم منها الطفل بالمالحظة، الراشدين في بيئة الطفل فرادواأل

  .، والنماذج الرمزية كالتلفزيونواألقران، األسري

  :رئيسية أبعادويقوم السلوك العدواني على ثالثة 

 .قةاكتساب السلوك العدواني من الخبرات الساب - 

 .توالمكافآتأكيد هذا السلوك من خالل التعزيز  - 

 .هدفسلوك موجه نحو  بإعاقةالطفل  إثارة - 

وتفترض أن األشخاص يتعلمون العنـف        ، وهي من أكثر النظريات شيوعا في تفسير العنف       

فـبعض   .األسـرة بعملية التعلم هذه وتبدأ ، بنفس الطريقة التي يتعلمون بها أنماط السلوك األخرى

ويطـالبونهم بـأال   ، اآلباء يشجعون أبناءهم على التصرف بعنف مع اآلخرين في بعض المواقـف 

 ) .1996الزيات ،(يكونوا ضحايا العنف 

ال قيمـه لـه   ، )البيولوجي -االجتماعي( أن التفسير) 2003(وأشار باندورا في أحدث كتاباته      

ي ظهور وسائل االتصال الكثيرة والمتعددة والمركبـة  التغيرات التاريخية االجتماعية المتمثلة ف أمام
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الهمجـي الهـائج   على العنف والسـلوك   األطفالوالتي قدمت نماذج، السيما في التلفزيون، علمت 

  ).2006، محمدوالزند (

) تنـاول ( نظريـة تجهيـز   الى ) 91ص ، 2010( ويشير حسين وحسين  :النظرية المعرفية  -4

  مهاباهتماالمعلومات االجتماعية، 

بتفسير كيفية تكوين وتناول المعلومات لدى الفرد تلك المعلومات التي تكون مصدرها البيئة التي "

يعيش فيها وتحول هذه المعلومات إلى مجموعة من العمليات النفسية التي بدورها تتحول إلى نماذج 

المراهق العدواني  أوالطفل  أنوتشير نظرية تجهيز المعلومات االجتماعية إلى ."مختلفة من السلوك

المثيرات البيئية وفي صياغة وتشكيل التوقعات عن سلوك  إدراكفي  أخطاءوالعنيف يكون لديه 

في تعزيز االستجابة المالئمة وتفعيل  أخطاءوالبحث عن االستجابات الممكنة وكذلك أيضا  اآلخرين

االنتقائي للمثيرات العدائية  واالستدعاء. مختبرات التعلم االجتماعيفي االستجابة التي تم اختبارها 

ولذلك يستجيب الفرد بطريقة عدائية نحوهم  اآلخرينربما تؤدي إلى توقعات محرفة لدى الفرد عن 

فاالعتقادات عن قيمة السلوك العدواني والتوقعات عن قدرة وفاعلية الشخص على تفعيل وتخرج 

فالمراهق ، االجتماعية التي ترتبط بالعنففي المعارف  اهام االسلوكيات العدوانية والعنيفة تشكل جانب

اعتقادات محرفة تدعم وتبقي على  هفي حل المشكالت االجتماعية ولدي العنيف يكون لديه قصور

  . "السلوك العنيف لديه من قبيل العنف هو سلوك مشروع ويزيد من تقدير الذات

  

  :العنف المدرسي. 5.7.1.2 

والعنـف  لعنف كالعنف االسري ، والعنـف السياسـي ،   احد تصنيفات ا العنف المدرسييعد      

في المـدارس   هذا النوع من العنف  يحدث .  الجنسي ، والعنف الجامعي وغيره من انواع العنف

اليوم  التي يتواجد  فيها الطلبة مع بعضهم البعض لعدة ساعات في األماكناألساسية والثانوية وفي 
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الطالب من قبل المعلم واالدارة المدرسية ، وقـد يكـون   وقد يكون العنف موجها الى ،طوال السنة

  .ب تجاه المعلم واالدارة المدرسيةموجها من قبل طالب على طالب اخر ، وقد يتمثل بعنف من الطال

  

  :ة العنف المدرسيطبيعوماهية  .6.7.1.2

وقـد  . يـة ي الدراسات النفسية واالجتماعمن المواضيع الهامة ف  تعتبر ظاهرة العنف المدرسي    

المعلـم   أو اإلداريالعنف المدرسي بأنه سلوك عدواني مبالغ فيه يقوم فيه  )2004( األحمدعرف 

وهو موضوع البحث والـذي سـيتم   (التلميذ ضد تلميذ   أو) سيستثنى في هذا البحث( ضد التلميذ 

ـ  إلىويهدف ، خرآ) االندفاع / المعرفي التروي  األسلوبقياسه  ومعرفة عالقته مع   األذى اقإلح

خلق  إلىلذي يؤدي ا األمرحاجاته  أوممتلكاته  أوالتلميذ الذي وقع عليه العدوان  أوالجسدي بالطفل 

تهدد منظومة العمل التربـوي برمتهـا   ، ربة نفسيا واجتماعيا داخل المدرسةطشخصية مض أنماط

 .التربوية المنوطة بها األهدافبالتراجع والفشل والحيد عن 

مفهوم يتضمن العدوان اللفظي والجسمي ضد العاملين  بأنهفعرفه ) 2010( حسينو حسين أما      

مثل االعتداء على زمالئهم ومعلميهم ومحاولـة السـيطرة علـى     اآلخرينفي المدرسة والطالب 

مـد لممتلكـات   عتانه يشمل التخريب والتحطـيم الم  ، والتعدي على السلطة المدرسية، كمااآلخرين

  .  المدرسة مما يؤدي سلبا على العملية التعليميةوتدمير أثاث  اآلخرين

الضرر  إلحاقالسلوك العنيف الذي يقوم به طلبة المدارس بهدف  بأنه) 2002(ويعرفه العاجز      

  .خارجها  أمالنفسي والجسمي لغيرهم من التالميذ سواء كان داخل المدرسة 

 واإلشـارات  اإليماءاتللفظي بجانب وتتعدد أشكال العنف المدرسي حيث يأخد شكل العنف ا      

المادي وفيها تستخدم القوة الجسدية والعنف الموجه نحو الممتلكات وكذلك  أوويشكل العنف الجسدي 
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من العنف قد تظهر مجتمعة في حالـة   اإلشكالهذه  أناالستغالل الجنسي والعنف النفسي ونالحظ 

لة واحدة فهي ليست منفصلة عن بعضها في حا أكثر أوقد تظهر بشكلين مجتمعين  أوعنف واحد، 

  .) 2007، زيادة(البعض 

  

  :مظاهر العنف المدرسي. 7.7.1.2 

والمستوى االجتماعي االقتصادي ، والثقافة، التعبير عن العنف باختالف السن شكالأتختلف        

ي ينشأ عليـه  الذ األخالقيوالنمط ، ويؤثر كذلك التكوين النفسي، التنشئة والتربية وأسلوب، لألسرة

  . همظاهر العنف وطرق التعبير عن يه تجاهالفرد عل

  :الجسدي أوال العنف

 وإلحـاق  إيـذائهم من أجـل   اآلخريناستخدام للقوة الجسدية بشكل متعمد تجاه  بأنهويعرف       

مخفيـة   أوجسدية ظاهرة  ارآثاوغير شرعية تترك  إنسانيةكوسيلة عقاب غير ، بهم جسدية أضرار

كما انه يعرض صـحة الفـرد    األضرارومعاناة نفسية يصعب تجاهلها جراء تلك  اثارآكما تترك 

  ).2009 ، رةالصراي( لألخطار

  :العنف اللفظي: ثانيا 

 بأنـه العنف اللفظـي   إلى) 1998( لتنمية الموارد البشرية في االردن  يشير المركز الوطني      

 أخالقيـات ثقافيا، وهو الكالم الذي يمس بعنـف  استخدام الكالم البذئ غير المسموح به اجتماعيا و

 واأللقـاب الصفات  وإطالقوتعد الشتائم والتهديد . وال يجوز التعامل به في فناء المدرسة، اآلخرين

 الزيـود (العنف اللفظـي   أمثلةة لهم مثاال من بقصد استفزازهم واالساء اآلخرينغير المحببة عن 

  ) .2009 ،والخوالدة 
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  :على الممتلكات االعتداء :ثالثاً

رمـوز   بأحـد الضـرر   وإلحـاق  األذى إيقاعوهو حالة من الغضب واالنفعال تهدف إلى        

الخاصة بالمعلم  األشياءأي بتوجيه العنف إلى بعض ، المثير لالستجابة العدوانية األصليالموضوع 

 أوالمعلم  ةلب مواجهوتدميرها تعبيرا عن عدم الرضا عندما ال يستطيع الطا ةالمدرس أو اإلداري أو

  ) .2009، الصرايرة(. المسبب للعنف اإلداري

  

  :حدوث العنف المدرسي  إلىالعوامل المؤدية . 8.7.1.2

، الخارجية للمدرسة أوباختالف البيئة الداخلية  المدارستختلف أسباب وعوامل العنف داخل       

، قـران األوعوامل تتعلق بجماعة ، وعوامل مدرسية، ومن هذه العوامل عوامل نفسية تتعلق بالفرد

وينظـر  ، من مشكلة العنف في المجتمـع  اويعتبر العنف المدرسي جزء. وعوامل تتعلق بالمجتمع

نحو الوقاية من العنف يكمن  األولىالخطوة  أن ومما ال شك فيه، فرد مع بيئتهللعنف كدالة تفاعل ال

الوقاية من العنف تعتمد في جزء كبير  نأ إذ، في تحديد وفهم العوامل التي تسهم في حدوث العنف

  .والعوامل المسببة في حدوثه ، أسبابهمنها على فهم 

  :وهي أنواعلعنف المدرسي إلى عدة ل ويمكن تصنيف العوامل المؤدية    

  ) :الفردية( العوامل الشخصية : أوالً

بيولوجية مثل التـأثير  تتضمن العوامل الفردية المتعلق بالمشاكل السلوكية في المراهقة صفات     

وتحقيـق   اآلخـرين السيطرة على  إلىالتقمص والحاجة  إلىالوراثي وصفات مثل التهيج واالفتقار 

سمعة اجتماعية محترمة في مجموعة النظراء والموقـف اتجـاه القـوانين االجتماعيـة القائمـة      

  .والمؤسسات الرسمية
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لـديهم   لي للشخص والى خصائص الشخصية عاقد يكون العنف راجعا إلى البناء النفسي واالنف    

ن يكون لديهم اسـتعداد للسـلوك   والمندفع ألطفالاف. االندفاعية والخوف الخصائص،بين هذه  ومن

 .مرحلة المراهقة والرشد إلىالعدواني والعنيف عندما يصلون 

ت كذلك من العوامل الفردية التي تسهم في حدوث العنف بين الطالب الـنقص فـي المهـارا        

ن الذين يعانون من نقص في المهارات المعرفية يكـون  ووالمراهق فاألطفالالمعرفية واالجتماعية 

وإشـكالية  إحباطيـة هون بمواقف لديهم صعوبة في تفسير المواقف االجتماعية ومن ثم عندما يواج 

تهديدا  بوصفه  اآلخرينسلوك  يفسرون  أنهميتخذون بسرعة قرارات غير عقالنية وعنيفة كما  فأنهم

  .لهم وعدائيا نحوهم

  : األسريةالعوامل  :ثانياً 

،  سـوء  األسريةعدة تسهم في حدوث العنف المدرسي ومن هذه العوامل  أسريةهنالك عوامل      

مشـاهدة العنـف    أوويتضمن ذلك كون الطفل ضـحية   األسرةومشاهدة العنف في ، معاملة الطفل

يسـتطيعون تعلـم    فاألطفالي زيادة العنف المدرسي،  يساهم ف األسريالعنف  أنالمنزلي فال شك 

ينـدمج   أنللعنف ومن ثم فمن المحتمـل   أنفسهمهم  تعرضوا أوالعنف ا قد شاهدو كانوا إذاالعنف 

 .ويقلدوا هذه السلوكيات العنيفة في المستقبل األطفال

ضـع توقعـات   الفشل فـي و  المدرسي،التي ترتبط بالعنف  األخرى األسريةومن المتغيرات       

  .طويلةلفترة  األسرةحد الوالدين عن أوغياب  لوالديه،وضعف الرقابة   األطفال،واضحة لسلوك 

الكبيـرة ال   فاألسرة، ها دورا مهما في اندماج الطفل في العنف المدرسيؤوبنا األسرةويلعب حجم 

يؤثر علـى سـلوك    الصغيرة مما باألسرةمقارنة  ألبنائهاتستطيع توفير الحاجات الحسية والنفسية 

  .أطفالها
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والمدرسـة   األسـرة كما ويعد نقص المهارات الوالدية ونقص مهارات التواصل الفعال بين        

كوين السلوك العنيف عند في ت أهمية افترات طويلة خارج المنزل مسببا ذيعملون ل باءاال أنخاصة 

  .)2010، حسين وحسين ( األبناء

  : العوامل المدرسية: ثالثاً

المدرسية وعدم توافقها مع رغبات وميول واحتياجات الطالب مما يجعل  األنشطةعدم توفر       

لعنـف وغيـره مـن    الطالب يشعرون بالرقابة والضيق ومن ثم يعبرون عن مشاكلهم من خالل ا

ال يتناسب مع مستوى قد وطرق تعليمها وتدريسها  األكاديميةالمناهج  أن،كما  النفسية االضطرابات

عـانون  بينهم فان الطـالب ي فيما ت الطالب وميولهم وال تراعي هذه المناهج الفروق الفردية قدرا

،كما وان  تغير نظرة المجتمع لمهنـة المعلـم مـن حيـث التقـدير       والملل من المدرسة اإلحباط

 ق كلها لها عالقة بالعنف المدرسـي حجم الفصول وقاعات النشاط والمالعب والمرافو ، واالحترام

  . )2000،مي العج(

  :عوامل مجتمعية: رابعاً

من بين العوامل االجتماعية التي تمت دراستها فيما يتعلق بالسلوك االجتماعي المضاد  وأخيرا      

عظيمـة،   أهميـة  ذو، وبشكل خاص اثر التلفزيـون ، اإلعالمتأثير  أنفي الطفولة والمراهقة يبدو 

  ه ،وألعابمثل االنترنت  ألخرىايهتم الباحثون بشكل متزايد في العوامل  وأيضا

 :عوامل تتعلق بالمجتمع وثقافته وتتمثل ب ناكوه 

ارتفاع في نسبة الفقر ومحاربة الجيران السيئين ووجـود فوضـى فـي المجتمـع وانتشـار        - 

 .التاريخية واألسلحةالمخدرات 



45 
 

ـ ، على حدوث العنـف  األطفالما لها من تأثيرات عميقة في سلوك و اإلعالموسائل   -  ح وتوض

العنف يمكن تعلمه من خالل عمليـة   أنالنظريات النفسية وهي نظرية التعلم االجتماعي  إحدى

الفرد يتعلم هذا السلوك عن طريـق مالحظـة    أنيطلق عليها التعلم عن طريق المالحظة، أي 

  .ومحاكاته اآلخرينسلوك 

  :األقرانبعوامل متعلقة : خامساً

فـي مرحلـة   قران يعد هدفا رئيسيا من اهداف الشباب ألباالنتماء لمجموعة من ا ان الشعور     

بمعنى ان كل طالب في المدرسة ال يشعر بذاته اال بعد االنضمام الى مجموعة من الزمالء المراهقة 

بطة بتلك المجموعات في حال وبالتالي قد يكون هناك مخاطر مرت، تجمعهم اهتمامات وميول واحدة

التسـبب فـي   ب وهذا بدوره كفيل ، من خارج المجموعة خرا للعنف من قبل طرف آهاحدتعرض إ

تضحية بالقيم العائلية والمعايير االجتماعية من اجل وال ، موجة من العنف تؤثر على البيئة المدرسية

 .الدخول في هذه المجموعات والحصول على مركز داخلها 

الطـالب الـذين    أنة السيئة تزيد من مستوى العنف في المدارس وفكـر  األقرانعالقات  نإ     

كما . ربما يتحولون إلى العنف للتخفيف من غضبهم واحباطاتهم األقرانيكونون منبوذين من جماعة 

حسن المظهـر والملـبس يعـد     أوالرياضي  أو التفوق األكاديميالشعور بالغيرة الشديدة بسبب  أن

قران السلبية قد يكون لهـا  الوهكذا فان عالقات ا .العدوانية والعنيفة بين الطلبة للسلوكيات امصدر

سـاليب  ألعلى الحالة النفسية واالجتماعية للطالب بمعنى انها قـد تعـرض الطالـب ل    تأثير سلبي

  .) 2010وحسين، حسين (. العدوانية

  

  



46 
 

  :الدراسات السابقة : ثانياً   2.2

  

اسة بعد عرض لالطار النظري سوف تعرض الباحثة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدر

الحالية ، وقد قسمت الباحثة الدراسات السابقة الى دراسات تناولت االساليب المعرفيـة ، دراسـات   

  .تناولت العنف ودراسات جمعت بين االساليب المعرفية والعنف 

  

  :المعرفية األساليب تناولتدراسات  :والًأ  1.2.2

   ):2010(مرق  وأبودراسة عبد اهللا 

   لدى طلبة جامعة الخليل في ضوء بعض المتغيرات سايرة المغايرةالفروق بين الجنسين في الم

هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بين الجنسين في المسايرة والمغايرة لدى طلبة جامعـة         

 ).الحالة االجتماعية، ومكان السكن،الجنس، التخصص ( الخليل في ضوء بعض المتغيرات

وطالبة وقد استخدم الباحثان مقياس المسايرة المغـايرة مـن   طالبا ) 108(وقد بلغت عينة الدراسة 

المغايرة بأبعادها الفرعية  وعلـى الدرجـة    أننتائج الدراسة  وأظهرت، ) 1992(بن مانعإ إعداد

في المسـايرة فـي    اإلناثكما تبين وجود فروق لصالح .   شيوعا من سمات المسايرة أكثرالكلية 

 اآلتيـة  األبعـاد فـي   اإلناثكما وجدت فروق لصالح . )نسجامواال اآلخرينالتركيز حول ( بعدين

 وعلـى الدرجـة  ) والتمركز  حول الذات والعدوانية والتنافر والتنافس واالنغالق والتشـدد  اإليثار(

النتائج عدم وجود فروق في المسايرة في حين وجدت  أظهرتوفيما يتعلق بالتخصص فقد .  الكلية

فـي   أما، ) واإليثار باألخذ(ايرة في البعدين الفرعيين المتعلقين تعزى إلى التخصص في المغ افروق

وفيمـا يتعلـق   . ولصالح العزاب اإليثارالحالة االجتماعية فقد أظهرت النتائج وجود فروق فقط في 
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الفرعيـة للمسـايرة    األبعـاد العينة فـي   أفرادالنتائج وجود فروق بين  أظهرتبمكان السكن فقد 

فيمـا   وأخيراولصالح سكان المخيمات والقرى ) والثقة االجتماعية والتسامح الحساسية االجتماعية،(

  .زى إلى مكان السكنعالنتائج عدم وجود فروق ت أظهرتيتعلق بالمغايرة فقد 

  ): 2010(دراسة الدحدوح 

  : المعرفية وعالقتها بالتوتر النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية األساليب 

والتـروي  ، اإلدراكياالستقالل (المعرفية  األساليبالكشف عن العالقة بين  إلىهدفت الدراسة      

طالبا ) 229(وتكونت عينة الدراسة من ، والتوتر النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية) االندفاع/

، وقد استخدمت الباحثة األقصىوجامعة  اإلسالميةفي الجامعة  اإلرشادوطالبة من كلية العلوم وقسم 

التمـان وريكسـن ووتكـن  تعريـب      إعدادمن ، )الصورة الجمعية ( المتضمنة  األشكالر اختبا

االندفاع / التروي( المعرفي  األسلوبالمألوفة لقياس  األشكالواختبار تزاوج ، الشرقاوي والخضري

 أشـارت وقـد  . مجدي عبد الكريم حبيب إعدادمن ، الفرماوي  ومقياس التوتر النفسي إعدادمن ، )

، اإلدراكياالستقالل ( المعرفيين  األسلوبينبين  إحصائيةعدم وجود عالقة ذات  داللة  إلىج النتائ

فـي اسـلوب    إحصـائية ق ذات داللة ووالى عدم وجود فر، لتوتر النفسيوا) االندفاع/ روي والت

و وجود فـروق ذات  ، لمتغير الجنس والمستوى التعليمي والتوتر النفسي يعزى اإلدراكياالستقالل 

وعدم وجود فروق ذات داللة ، يعزى لمتغير الجنس) االندفاع / التروي (في اسلوب  إحصائيةاللة د

  .والتوتر النفسي يعزى لمتغير التخصص ) االندفاع / التروي ( في اسلوب 
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   ):2009(دراسة سمية 

  : نيجماتية لدى الطلبة الجامعيدواسلوب ال 

"  الدوجماتية" المعرفي  األسلوبومدى تواجد ، مكوناتو، هدفت هذه الدراسة للكشف عن مفهوم    

طالبا وطالبة من السنة الرابعة ) 150( وقد بلغت عينة الدراسة . الجزائر في نيلدى الطلبة الجامعي

وقد استخدمت الباحثة مقياس . ) إسالميةالعلوم السياسية ،علم البيولوجيا وعلوم (من كليات مختلفة 

وقد دلت نتائج  الدراسة . ن راي وقامت بترجمته وتأكدت من صدقه وثباتهجو إعدادالدوجماتية من 

ظهر فـروق بـين   تكما انه لم ، ن الدرجة الوسيطيةم أعلىمستوى الدوجماتية عند الطلبة  أنعلى 

في مسـتوى   اهناك فروق أنغير انه بالنسبة للتخصصات وجدت الباحثة ، الجنسين في الدوجماتية

 أنممـا يعنـي   )  اإلسـالمية علم البيولوحيا وعلـوم  ، علوم سياسية(صات الداللة بالنسبة للتخص

  .للتخصص عالقة موجبة بالدوجماتية

  ):2009(دراسة مصطفى وعزيز 

وعالقته بالمسؤولية االجتماعية لدى مديري ومديرات ) االندفاعي  –التأملي ( المعرفي  األسلوب 

  : العراق – كردستان إقليمالمدارس الثانوية في 

التعرف على مستويات التأملية واالندفاعية وعلـى مسـتويات المسـؤولية     إلىهدفت الدراسة     

ومديرة  رامدي) 178(وقد بلغت عينة الدراسة . االجتماعية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية

لتأملية وقد استخدم الباحثان مقياس ا، دهوك والسليمانية في العراق –في مديريات التربية في اربيل 

من صدق المقياس  التأكدب وقد قام الباحثان ، الباحثين على شكل صورة لفظية إعدادمن واالندفاعية 

المعرفـي   األسلوب إلىميل العينة  إلىالنتائج  أشارتوقد . ومقياس المسؤولية االجتماعية، وثباته

 إحصـائية ذات داللة  وجود فروق إلى وأشارتكما ، المعرفي االندفاعي األسلوبمن  أكثرالتأملي 
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رية ومتغير مدة الخدمة فلم تظهر النتائج وجود يوفيما يختص بمتغير المد. اإلناثمن  أعلىللذكور 

ارتفاع درجات المسؤولية االجتماعية للعينة مع  إلىالنتائج كذلك  أشارتوقد  .داللةفروق ذات  أي

وق بالنسبة لمديرية التربية ومدة وجود فروق دالة بالنسبة للجنس ولصالح الذكور وعدم وجود الفر

  .الخدمة

  :) , Qutub 2008( قطب دراسة 

مقارنة لألساليب المعرفية عبر الثقافات  لدى الدارسين العرب واألميركيين  باسـتخدام تتبـع      

  :العين لقياس الفروق الدقيقة 

وق اإلدراكيـة  تهدف هذه الدراسة إلى المساعدة في سد فجوة البحث عن طريق اكتشاف الفر     

المعرفية بين ثالث مجموعات من خلفيات ثقافية مختلفة، رعايا العربيـة السـعودية، مهـاجرون    

وقد تم قيـاس مسـتويات اإلدراك المعرفـي المختلفـة     ، يعيشون في الواليات المتحدة وأميركيون

بصـري، واختبـار   االنتباه ال:  باستعمال أسلوب توبيي لمتابعة العين، وذلك أثناء تنفيذ ثالثة مهام

، ومهمـة حـل المشـكلة    ) GEFT ) Groups Embedded Figures Testالمتضمنة  األشكال

-18تتراوح أعمارهم بـين  "طالبا من طلبة البكالوريوس )  30(وقد بلغت عينة الدراسة   .بصريا

وكانت أداة جمع المعلومات في هذه الدراسـة باسـتعمال نظـام تـوبيي     . سنة لكل مجموعة 25

وتنبع أهمية هذه الدراسة في أنها تضع في مقدرتها محاولة الكشـف عـن   ، لوجيا تتبع العينلتكنو

، "رعايـا العربيـة السـعودية   "أنماط الفروق اإلدراكية المعرفية بين الدارسين، من الشرق األوسط 

ت وقد أد، في هاتين الثقافتين" جنسية"األميركيين، وفحص إن كانت هناك فروق جندرية "والغربيين 

هذه الدراسة إلى نوع من التبصر الهام لكل من المدرسين الذين يعلمون الطـالب العـرب الـذين    

يعيشون خارج بالدهم األصلية ومصممي اإلرشاد المكلفين بتحسين األنظمة التعليمية في العربيـة  
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ا معرفيـا  ييلوقد أدت النتائج إلى استنتاج أن األميركيين والمهاجرين يطبقون أسلوبا تحل. السعودية

مميزا، بينما أن الطالب العرب يطبقون أسلوبا كليا معرفيا على جميع المهام، ورغم أن نتائج المهام 

الثالثة لم تظهر أية فروق هامة على أساس الجنس، إال أن بعض الفروق ظهـرت أثنـاء فحـص    

ـ    ة حـل  وتحليل بعض من المسلكيات البصرية التي تعالج توزيع االهتمام البصـري وأثنـاء مهم

  .المشاكل

  

  :)Kim etal., 2008(  وآخرونكيم دراسة 

  : اآلثار التعليمية للتعليم والتعلّم: األسلوب المعرفي لطالب التمريض

الحاجة لبيئة التعليم  كذلك  تزداد، ع ازدياد المطالب المعرفية والحركية على طالب التمريضم     

المسـتقل  /ألسلوب المعرفي  المعتمدل  ا معياراوقد كانت دراسة ويتكين المدعومة تجريبي، القصوى

يعالجونها ويصـنفونها فـي   كيف م الطريقة التي ينظر بها الطالب إلى المعلومات ويقَعن المجال تُ

 إعـداد المتضمنة مـن   األشكالوقد استخدم الباحثون اختبار ، المجال المعتمد  المستقل عن المجال

برامج  10طالبا مسجلين في  876على  Groups Embedded Figures Test (GEFT(وتكن 

اختبار  GEFTإحصائية واضحة في معدالت عالمات  افروق  النتائج  أظهرتوقد  .رعاية صحية

وقـد سـجل   . وكان حجم التأثير معتدال. للطالب المسجلين في البرامج المختلفة المتضمنة األشكال

 RN-BSN . ب التمـريض أكثر ممـا فعـل طـال    GEFTطالب التمريض عالمات أعلى على 

)Register Bachelor of Science in Nursing - Nurses (   ن وهـم الطـالب المسـجلو

وعلى العموم تم تصنيف طـالب   ).كممرضين  والحاصلين على البكالوريوس في علوم التمريض 

ونظرا . من الطالب في التخصصات األخرى المتعلقة بالصحة على المجال أكثرالتمريض معتمدين 

على المجـال فـي خطـر التعـرض للفشـل       نوالطالب المعتمدللعمليات المعرفية، فإن  حاجتهمل
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اإلرشادية المعدة للطالب تحتاج ألن تكون مدرجة في منهـاج   اإلستراتيجيةولذلك، فإن . األكاديمي

  .التمريض

  : )2007(احمد دراسة 

  :المعرفية  األساليببعض واالنترنت وعالقته ب اآلليوالمراهقين للحاسب  األطفالاستخدام 

اسـتخدام   تجـاه   أسـوان في محافظة والمراهقين  األطفال اتجاهاتتناول  إلىهدفت الدراسة      

، الدوجماتية، االستقالل عن الحقل/ االعتماد ( المعرفية  األساليبوعالقتها ببعض  ليةاآلالحاسبات 

) 320(وقد بلغت عينـة الدراسـة   . ليميةتبعا لمتغيرات الجنس والمرحلة التع)  االندفاع/ والتروي 

وقـد  ، )وثـانوي  ، إعدادي، ابتدائي( ضمن الصفوف  )طفلة  160و، طفال 160(ومراهقا  طفال

 إعـداد والمراهقين نحو استخدام الحاسبات واالنترنت من  األطفالاستخدم الباحث مقياس اتجاهات 

، باحث  وقد تأكد من صـدقه وثباتـه  ال إعدادالدوجماتي من ( المعرفي  األسلوبومقياس ، الباحث

الصورة ( المتضمنة  األشكالواختبار ، حمدي الفرماوي إعدادالمألوفة من  األشكالواختبار تزاوج 

 األطفـال  أنوقـد دلـت النتـائج علـى     . الشرقاوي وسليمان الخضري أنور إعدادمن ) الجمعية 

المعرفيـة   األسـاليب  أكثر، وان رنتنحو استخدام الحاسبات واالنتتوجها  أكثر ذكورالوالمراهقين 

ـ   األطفالارتباطا وتميزا الستخدام  ف  اتجاهـات  والمراهقين هو اسلوب التروي االنـدفاع وتختل

المراحل تميزا الستخدام  أكثروقد كانت ، أخرى إلىنحو االستخدام من مرحلة  روينالمندفعين والمت

 .المرحلة الثانوية  هيالحاسبات 
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  ) :Davies & Graff ,2006(  فدافيس وجرادراسة 

  : مسألة للتفكير: الشمولي  –األسلوب المعرفي  التحليلي 

استكشاف تأثير أسلوب التروي االندفاع النسـبي علـى العمليـات     الى الدراسة  هذه هدفت       

من أسلوب   مألوفةال ألشكالاعن طريق استخدام األشكال المتضمنة وتزاوج  ، التحليلية والشمولية

في جامعة غالمورغـان   من الطالب الجامعيين  193 وقد أتم. )(CSA رايدينغ للتحليل المعرفي 

. )CSA(متغيرا لفحص ،  )سنة 22.05، مع متوسط أعمار "أنثى 141ذكرا،  52"(، في بريطانيا

ويتم . فحص ثانوي وقد كشفت النتائج أن سرعة التحليل الكلي حساسة جدا للترتيب الذي يقدم به كل

وهذا يعكس ميال عاما لمقـدمي  . نتاج سرعات أعلى عندما يتم مقارنة أرقام الفحص الثانوي أوالإ

هذا الميل  نفإوعلى العموم . الردود من أجل التصرف ببطء أكبر بالنسبة لعناصر الفحص المبكرة

سلوب ا خالل عناصر الفحص المبكر يعتبر أكبر بالنسبة لألفراد مع أءإلنتاج أوقات ردود أكثر بط

وكان هناك تفاعل قوي بين ترتيب تقديم الفحوص الثانوية والفروق الفردية فـي أسـلوب    .منعكس

وكان األشخاص المتروون أكثر تحليال من األفراد المندفعين عنـدما يـتم تقـديم     .االندفاعالتروي 

ة عند عكس وليس بشكل كبير أكثر شمولي ةص الثانوي أوال وأنها كانت هامشياألرقام المناسبة للفح

يحتمل أن يضخم الفـروق بـين األفـراد الشـموليين      CSAوالمقصود أن أسلوب . عملية التقديم

ـ كلّية والفروق المصـاحبة بأسـل  -والتحليليين بمقارنة الفروق في عملية تجهيز جزئية ي رووب الت

  .االندفاع
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  ) : 2006(دراسة محمود 

التروي ( المعرفي  األسلوبالتربية في ضوء  يةطالب كلالدراسي لدى  االنفعالي والتحصيلالذكاء 

  : )االندفاع  –

دراسة الذكاء االنفعالي والتحصيل الدراسي لـدى كليـة التربيـة بجامعـة      إلىهدف البحث      

( الدراسة على عينة قوامها  أجريت. )االندفاع / التروي ( المعرفي  األسلوبفي ضوء  اإلسكندرية

تخصص  األولىبالفرقة ) 158( ، بالفرقة الرابعة ةوطالبطالبا )  154( طالبا وطالبة منهم )  312

( المعرفـي   األسلوبواستخدمت الباحثة مقياس . اللغة العربية واالنجليزية والكيمياء والرياضيات

اون ترجمـة   –وقائمة نسبة الذكاء االنفعالي لبار ، ) 1997( المغربي  إعداد) االندفاع / التروي 

في الـذكاء االنفعـالي    إحصائياوجود فروق دالة  نالنتائج ع وأسفرت)  2001 (وعالم  األعسر

 أظهـرت بينمـا  . المعرفي وكذلك النـوع  األسلوبلطالب كلية التربية ترجع الختالف مستويات 

بينما ، اختالف النوع والفرقة الدراسية إلىالدراسة على عدم وجود فروق دالة في التحصيل ترجع 

المعرفي والنـوع   األسلوبيل الدراسي ترجع لتأثير التفاعل بين مستويات وجدت فروق في التحص

دالة بين الذكاء االنفعالي والتحصيل الدراسي  ارتباطيهوالطرق الدراسية وكذلك على وجود عالقة 

وعينـة المتـروين    واألولـى بين طالب الفـرقتين الرابعـة    كل على حدة، واإلناثلدى الذكور 

  .ات نوالمتقنوالمترويات والمتقنين 
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  :) 2005(دراسة السنباني 

المعرفي التأمل االندفاع بالتحصيل الدراسي وفقا لنمط االختبارات الموضـوعية   األسلوبعالقة  

  :لدى طلبة كلية الربية بجامعة صنعاء 

االنـدفاع علـى التحصـيل    /المعرفي التأمـل   األسلوبمعرفة تأثير  إلىهذه الدراسة  تهدف      

وفقا لنمط ، واألدبيبقسميه العلمي  األولالمستوى ، لدى طلبة كلية التربية بجامعة صنعاء الدراسي

وقد تكونت ، االندفاع لدى المعلمين/ التأملمؤشرين هامين لبعد  باعتبارهمااالختبارات الموضوعية 

 واألدبية) ءعلوم الحياة والكيميا(العلمية  األقسامطالبا وطالبة موزعين على ) 792(عينة البحث من 

االندفاع  التأملوقد استخدم الباحث مقياس ، )والفلسفة اإلسالميةوالدراسات  والجغرافيا القرآنعلوم (

فـي   واإلناثوجود فروق بين الذكور  إلىوقد خلص البحث ، هانم عبد المقصود إعداداللفظي من 

ن الطالب والطالبات فـي  وعلى وجود فروق بي، االندفاع ولصالح الذكور التأملعلى مقياس  أدائهم

تـأمال فـي الدراسـات     أكثـر  اإلناثوقد كانت . تخصص علوم القران وعلوم الحياة والجغرافيا

وقد دلت النتائج على عدم وجود فروق  .الحياةفي علوم  تأمال كثرأفي حين كان الذكور  اإلسالمية

 التفاعلفي على وجود فروق النتائج  أظهرتبينما ، المعرفي التروي االندفاع والجنس األسلوببين 

المتأمالت على زمالئهن  اإلناثلصالح ختيار الصواب والخطأ المعرفي والجنس في ا األسلوببين 

  .على نفس االختبار  أدائهمفي  اإلناثحيث تفوق الذكور على 
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   )2000( سيف أبو دراسة 

 التخصـص  بـنمط  القتهاوع الجامعيين الطالب من عينة لدى المعرفية  السائدة األساليب بعض

  : الشخصية وبعض متغيرات الدراسي

 /االعتمـاد  األساليب المعرفية بعض بين العالقة عن الكشف محاولة إلى الدراسة هدفت وقد     

 الجامعة، طالب لدى الشخصية وبعض متغيرات المعرفي االندفاع / التروي اإلدراكي، االستقالل

 ريفيين وإناثاً، ذكورا األدبي، القسم وطالب العلمي قسمطالب ال بين الفروق عن الكشف ومحاولة

 ومحاولـة  الدراسة، موضع الشخصية ومتغيرات المعرفية األساليب يتعلق بأداء فيما وحضريين،

يتعلـق   فيمـا  الدراسة موضوع المعرفيين األسلوبين في والمنخفضين المرتفعين على أداء التعرف

  المنيـا،  الطالب بجامعة من  )٢٤٠(  الدراسة عينة لغتب وقد .الشخصية متغيرات على باألداء

  اختبار باستخدام سنة،  ٢٠من  وطالبةً طالباً  )١٢٠( و الهندسة، كلية من وطالبةً طالباً  )١٢٠(

 الـذات،  تأكيد، لإلنجاز الدافع اختبار إلى باإلضافة عبد المقصود، /إعداد المعرفي والتروي التأمل

 بـين  ارتباط وجود عن النتائج أسفرت وقد . المتطرفة االستجابة صداقةمقياس ال الخجل، مقياس

 النتائج أوضحت كما .واألدبية العلمية باألقسام الطالب لدى ومتغيرات الشخصية المعرفية األساليب

 القسـم  طالب االندفاع لصالح/التروي أسلوب واألدبي في العلمي القسمين طالب بين فروق وجود

 بـين  جوهرية فروق وجود إلى إضافةً ، األدبي القسم من طالب وتروياً تأمالً أكثر فهم ، العلمي

  .اإلناث لصالح وذلك المعرفي، التروي اختبار على في األداء واإلناث الذكور
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  العنفتناولت دراسات : ثانياً    2.2.2

  ) :2011(اندراسة بسيوني والصب

  : ةالنفسي لدى طالبات الجامع باألمنالعنف وعالقته 

والى التعـرف  ) واألسريالجامعي (  مدى انتشار العنفعلى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف      

عـنهن والتعـرف    للطالبات والصادرالنفسي والعنف الموجه  واألمنكذلك على العالقة بين العنف 

، ومسـتوى دخـل   واألمهـات  لآلباءباختالف المستوى التعليمي  وأبعادهكذلك على مستوى العنف 

القرى بمكة  أمطالبة من كلية التربية للبنات جامعة )  270( وقد تكونت عينة الدراسة من. األسرة

، مقيـاس العنـف  (ن االباحثت تاستخدمسنة وقد )  22- 19( بين أعمارهنوقد تراوحت . المكرمة

بعض مظاهر للعنـف   الدراسة عن  وجود أسفرتالباحثتين وقد  إعدادمن ) النفسي  األمنومقياس 

وذلك بـين درجـات     إحصائيةسالبة  ذات داللة  ارتباطيهالجامعي لدى الطالبات، ووجود عالقة 

 إحصائياوعلى وجود  اثر دال ، النفسي األمنالطالبات على مقياس العنف ودرجاتهن على مقياس 

مقيـاس العنـف    أبعادفي تباين درجات الطالبات الجامعيات على جميع  األبلمتغير مستوى تعليم 

  .مياأل األبلدرجة الكلية للمقياس وذلك لصالح مستوى تعليم وا

في تباين درجات الطالبات الجامعية على جميـع   األمتوى تعليم لمتغير مس إحصائيااثر دال  وجد  

  .ة مياأل األممقياس العنف والدرجة الكلية للمقياس وذلك لصالح مستوى  أبعاد

 األسرةلمتغير مستوى دخل  إحصائيادم وجود اثر دال فقد دل على ع األسرةبالنسبة إلى دخل  وأما

  .ومقياس العنف والدرجة الكلية أبعادفي تباين درجات الطالبات الجامعيات على جميع 
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 ):2010(وزارة التربية والتعليم  أعدتهاوفي دراسة 

  : تقييم ظاهرة العنف في المدارس الفلسطينية

وقد اقتصـرت  ، نات قاعدية حول مشكلة العنف المدرسيتوفير بيا إلىهدفت هذه الدراسة         

مظـاهر  تم تطبيق استبيان ، الدراسة على مديريتي التربية والتعليم في ضواحي القدس وشرق غزة

على عينتين من المعلمين والطلبة وقد بلـغ عـدد الطلبـة    العنف من اعداد وزارة التربية والتعليم 

) 100(والمعلمـين  ، وحتى الصف الثاني عشر ألساسياطالبا وطالبة  من الصف الخامس ) 595(

 دوأفـا  ،أحيانـا فـي المدرسـة    باألمـان حوالي نصف الطلبة يشعرون  أنالنتائج  وأظهرت.معلم

بأنهم تعرضوا لممارسات عنـف  )  اإلناثمن % 34.8من الذكور و% 40.8(من الطلبة 37.7%

 بـأنهم ) اإلنـاث مـن  % 32.1من الذكور و%28.0% (30.0وأفاد  .الماضيةجسدي خالل السنة 

% 57.3( من الطلبة % 61.4 أفادكما  .غيرهممارسوا العنف الجسدي خالل السنة الماضية على 

. آخرونشاهدوا ممارسات عنف جسدي يتعرض لها طلبة  بأنهم) اإلناثمن % 65.9من الذكور و

تعرضوا  نهمبأ)  اإلناثمن %32.8من الذكور و%40.7(من الطلبة % 36.9افاد أخرىمن ناحية 

من %14.3من الذكور و%23.8(فقط % 19.2لممارسات عنف نفسي خالل السنة الماضية، وافاد

من %63.5(من الطلبة  % 59.65 وأفادمارسوا العنف النفسي خالل السنة الماضية  بأنهم) اإلناث

  .آخرونفسي يتعرض لها طلبة نهدوا ممارسات عنف اش بأنهم) اإلناثمن %55.4الذكور و 

  : )2010( بني خالد والتحة دراس

  :دراسة حالة :األردنواقع العنف المدرسي في مرحلة التعليم الثانوي في 

وتكونـت  ، األردنالثانوية فـي  في المرحلة هدفت الدراسة للتعرف على واقع العنف المدرسي     

وقـد اسـتخدم    من مدرسة ثانوية في  مدينة المفرق  تم اختيارها بالطريقة العشوائية، ةعينة الدراس
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وتم جمـع المعلومـات   ، النظرية المجذرة بأسلوب) دراسة حالة ( الباحثون منهجية البحث النوعي 

وقد ، على الوثائق عواالضطال، المقابلة، المالحظة، عن طريق)   Triangulation(ثالثة  بأساليب

ثم الربط بـين  ، تثم وضعها في فئا، موضوعات إلىتم تحليل المعلومات من خالل تجزئة البيانات 

ظاهرة العنف في المـدارس   أسباب أنوكشفت نتائج الدراسة على . النظرية إلىالفئات والوصول 

درجة االنتماء ، المشاكل العقلية والنفسية، ةاالجتماعية واالقتصاديوحالتها  األسرة: بيئية وشخصية 

: مظاهر العنف المدرسـي ومنهـا   و أشكالوتتعدد . الذاتية أوالنفعية ، البيئة في المدارس، الوظيفي

عملية الحـد   أنالنتائج  وأظهرتكما ، أطرافهكما تعددت . ف الجسدي والمعنوي وغير المباشرالعن

  .العملية التربوية  أطرافلة لكافة كامملية معقدة يلزمها برامج عامة والمدرسي ع العنفمن مظاهر 

  :)2009(دراسة الشهري 

نفسية واالجتماعية في مدينـة  بعض المتغيرات ال طة في ضوءالعنف لدى طالب المرحلة المتوس

  جدة 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على العنف الطالبي فـي ضـوء بعـض المتغيـرات النفسـية           

وقد ، طالبا من طالب المرحلة المتوسطة بمدينة جدة) 530(وقد بلغت عينة الدراسة ، واالجتماعية

التنشئة االجتماعية  أساليبومقياس ، )2008(جمال الدين   إعداداستخدم الباحث مقياس العنف من 

واسـتمارة  ) 1987(عيـد العزيـز    إلهامي إعدادمن  واألم األبتجاه كل من  األبناءكما يدركها 

ذات داللـة بـين العنـف     النتائج عن وجود عالقة أظهرتوقد . )الباحث  إعداد( األوليةالبيانات 

وجود فروق في العنف تبعا الخـتالف المسـتوى االقتصـادي    وعن ، التنشئة االجتماعية وأساليب

في مقياس العنف تبعا الخـتالف المسـتوى التعليمـي     افي حين لم تظهر الدراسة فروق، للوالدين

 .عينة الدراسة  أفرادلدى  األسرةللوالدين وحجم 
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  ) :  & Nicoladis  ,2009  Hurd(ونيكولدس  هارد دراسة 

  : تخدام العدوان غير المباشر لدى البالغين الكنديينالفروق بين الجنسين في اس

قال علماء النفس التطوري أن ظهور اللغة كان مرتبطا مع تقليل العدوان الجسـدي المباشـر        

، فإن على الذكور اسـتخدام العنـف    ولو كان األمر كذلك. وتسهيل العمل في مجموعات صغيرة

هدفت الدراسـة  .أكثراء ألنهم يشتركون بحاالت عدوان اللفظي أو غير المباشر بشكل أكثر من النس

)  175 (بلغت عينـة البحـث   وقد  في العدوان غير المباشر الى التحقق من الفروق بين الجنسين

اس العدوان غير المباشر وقد استخدم الباحثان مقي سيدة من طالب الجامعات الكندية ) 311 رجال و

تحدث الرجال في هذه العينة عن استعمالهم للعنف غير وقد . ) 2005(واخرون  من اعداد فورست

وقد تحدث المشاركون الكنديون عن استعمال العنف غير المباشر . المباشر بشكل أكثر من السيدات

هذه النتائج تشير إلى أن . بشكل أقل تكرارا من عينة الدراسة في المملكة المتحدة، وخاصة السيدات

ونقوم بمراجعة ودراسة عدد من . تعمال البالغين للعنف غير المباشرهناك فروقا ثقافية في تكرار اس

  .األسباب الممكنة لبحث هذه النتائج المختلفة

  ):2009( مصطفي أبودراسة 

 األطفالدراسة ميدانية على عينة من ( الفلسطينيين  األطفاللدى  الشائعةمظاهر السلوك العدواني 

  :) المشكلين سلوكيا

الفلسـطينيين   األطفـال لـدى  سلوك العدواني الشـائعة  مظاهر الالتعرف  إلىهدفت الدراسة      

-6(العمرالجنس ، و ( حسب متغيرات الدراسة،  يراها المعلمون و المعلماتالمشكلين سلوكيا، كما 

ـ  . طفال وطفلة) 250( و تكونت عينة الدراسة من) سنة ) 12 اهر و استخدم الباحث مقيـاس مظ

واستمارة تقدير المستوى االجتمـاعي و  ، واستبانة المشكالت السلوكية ،  السلوك العدواني الشائعة
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احمـد   إعدادو اختبار الذكاء المصور من ،  الباحث إعدادمن  الفلسطينية  األسرةاالقتصادي لدى 

قيام مظاهر السلوك العدواني شيوعا هو ال أكثر أن: الدراسة النتائج التالية أظهرتزكي صالح، وقد 

و الصراخ في وجه ، الحصة أثناءو القيام بضرب الزمالء ، المدرسةلى جدران الفصل وبالكتابة ع

مجـال العـدوان   : مجاالت السلوك العدواني ظهورا هـو  أكثر أنالدراسة  أظهرتكما .  الزمالء

فروق معنويـة   الى وجود النتائج شارتأو ، ات ثم العدوان الموجه نحو الذاتالموجه نحو الممتلك

الدرجة الكلية للمقياس، ، و نحو الممتلكات واآلخرينالعدوان الموجه نحو : في مجالي بين الجنسين

الموجه نحو جالي العدوان الموجه نحو الذات وفي حين ال توجد فروق معنوية في م. لصالح الذكور

في حين انه توجد فروق معنوية في مجـال العـدوان الموجـه نحـو     . تبعا لمتغير العمر اآلخرين

  .سنة)12-9(تبعا لمتغير العمر ولصالح العمر  ،للمقياس الكليةوالدرجة  ،تالممتلكا

  ) :2009( المستكاويدراسة 

قدرة بعض المتغيرات الديموجرافية على التنبؤ بالسلوك العنيف لدى تالميذ و تلميذات الثانويـة   

  : العامة

لمحافظة ميذ الثانوية العامة الالسلوك العنيف لتأشكال  التعرف على إلىالدراسة الحالية  تهدف      

المسـتوى   ، )ريـف، حضـر  (قامـة  محل اإل ،الجنس: حسب متغيرات الدراسة،  القليوبية بمصر

مختلط، غير مختلط ( نوع التعليم في المدرسة، )، علميأدبي( القسم  ،لألسرةاالقتصادي االجتماعي 

معرفة هل يمكن التنبؤ بالسلوك  إلىالدراسة  تهدف كما. ، ومستوى التحصيل الدراسي)لنوعينبين ا

، وقـد  البا و طالبـة  ط) 382(تكونت عينة الدراسة من وقد . متغيرات الدراسة من خالل  لعنيفا

الباحث، ومقياس المسـتوى االقتصـادي    إعداداستخدم الباحث مقياس السلوك العدواني المادي من 

.  انات الشخصية و الديموغرافيـة البي استمارةجانب  إلى،  عبد العزيز الشخص إعدادمن  لألسرة
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تالف كـل متغيـر علـى حـده      السلوك العنيف يختلف باخ أن: الدراسة النتائج التالية أظهرتوقد 

في حين ال يختلف السلوك العنيف، باختالف متغير المستوى ) ريف، حضر(اإلقامة، ومحل جنسال

وقـد  . المتغيرات المستقلة الثالث كما ال يختلف السلوك العنيف بالتفاعل بين  ، لألسرةاالقتصادي 

عنفا  أكثرمجموعة الريف  أن، و اإلناثعنفا من مجموعة  أكثرالذكور مجموعة  أنالنتائج  أشارت

ولصـالح   )علمـي /أدبي(السلوك العنيف يختلف باختالف متغير القسم  أنو . من مجموعة الحضر

التحصـيل   ذويالطـالب   عـة مجموولصالح ) أعلى/ متوسط/ أدنى(، و التحصيل الدراسياألدبي

غير /متغير نوع التعليم في المدرسة مختلط فباختاليختلف السلوك العنيف  على حين ال .المتوسط

  .التنبؤية لكل متغير من هذه المتغيرات ا منهناك قدر أنكما دلت النتائج على . مختلط

  ):2008(مصطفى والسميري أبو

  :الضاغطة بالسلوك العدواني  األحداثعالقة 

الضاغطة بالسلوك العـدواني لـدى طـالب     األحداثالتعرف على عالقة  إلىهدفت الدراسة      

الضـاغطة   األحـداث التعرف على الفروق المعنوية في كل من مجاالت مقياس ، واألقصىجامعة 

السلوك العدواني تبعا لمتغيرات الجنس، المستوى الدراسي، و الحلقة الثقافيـة، و شـملت عينـة    و

الضـاغطة و مقيـاس    األحـداث طالبا و طالبة، وقد استخدم الباحثان مقياس ) 524(لى الدراسة ع

مجـاالت مقيـاس    أكثر أن: الدراسة النتائج التالية أظهرتالباحثين، و  إعدادالسلوك العدواني من 

 األسـرية ، %)67.33(، الشخصـية %)76(، االقتصادية%)90(الضاغطة هي السياسية  األحداث

 وك العدواني شيوعامجاالت السل أكثر أن، و %)53.33(، النفسية %)56.67(، الصحية %)60(

، العـدوان  %)46.33( اآلخـرين ، العدوان الموجه نحـو  %)56(العدوان الموجه نحو الذاتهى 

وجود فروق معنوية بين الجنسين  كما اشارت النتائج الى،  %)42(ه نحو الممتلكات الجامعية الموج
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ـ  جه نحو الممتلكات الجامعية، ولصالح الذكورفي السلوك العدواني المو  ة، مع وجود فروق معنوي

 أبنـاء الدرجة الكلية لمقياس السلوك العدواني لصـالح  و اآلخرينفي السلوك العدواني الموجه نحو 

امعية، لصالح طالب كـل مـن القـرى    و السلوك العدواني الموجه نحو الممتلكات الج، المخيمات

  .المخيماتو

  : )2008(قاسم دراسة 

  : التجاه نحو العنفاالرضا الدراسي وعالقته ب

الحالية التـي تكمـن    األسبابتهدف الدراسة الحالية والمتمثلة في محاولة الكشف عن بعض       

خلف انتشار مظاهر العنف وسلوكياته المادية والمعنوية بين الشباب الجامعي وذلك من خالل مقياس 

طبيعة العالقة التي قد تربط بينه وبين اتجاهاتهم نحـو  على رف تعالمعدل الرضا الدراسي لديهم و

الرضـا   لقيـاس معـدل  عاملين احدهما  مقياسين إعدادمن خالل  إليهوهو ما تم التوصل . العنف

علـى عينـة    ةداوقـد طبقـت األ  . لدى طلبة الجامعـة  نحو العنفلقياس االتجاه  خراآلوالدراسي 

الرابعة المقيدين بشعبتي الرياضيات وعلـم الـنفس، كليـة    طالبا من بين طالب السنة  128قوامها

 وجـدت عالقـة   إذالدراسة نتائج الدراسة عن تحقق صحة فرض  أسفرتوقد . جامعة عين شمس

 اتجد فروقفي حين لم . لجامعةطلبة ا العنف لدىسالبة بين الرضا الدراسي واالتجاه نحو  ارتباطيه

  .العنف ترجع لتأثير متغير الجنس والتخصص الدراسي في اتجاه طلبة الجامعة نحو إحصائيا ةدال

  :) Toldos, 2005(دراسة تولدس 

عند  وغير المباشر اللفظيو ،البدني والعدوان الذات تقدير واالختالفات في الجنس والعمر

 : سباناإلالمراهقين 
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ان اللفظـي  العالقة بين الجنس والعمر والعدوان الجسدي والعـدو  معرفة إلىهدفت الدراسة        

وكـان  ، )ذكور  317، اناث 336( طالبا ،) 653(اشر على عينة من غير المبووالعدوان المباشر 

وقد استخدم الباحث مقيـاس  . مدارس عليا في اسبانيا أربعسنة في )  17-14(متوسط العمر بين 

ـ  أكثـر الـذكور   أنوقد وجد الباحث ، ) DIAS( السلوك العدواني المباشر وغير المباشر ال اتعماس

بالنسبة للعدوان غير المباشر فلم تظهر فـروق بـين    ماأ. باإلناثللعدوان اللفظي والجسدي مقارنة 

اسـتخداما   أكثـر كـانوا  )  15 -14( المراهقين في عمـر   أنكما وجد الباحث  .والذكور اإلناث

) 11(عمر  في اإلناثوان  .سنة)  17-16( للسلوكيات العدوانية كافة مقارنة بالمراهقين في عمر 

  .من الذكور أكثرسنة يمارسن العدوان غير المباشر بشكل ملحوظ 

  :)2003(دراسة الشهري 

  : العنف في المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين و الطالب

العنف داخل المدارس الثانوية بمدينـة الريـاض و    أشكالمعرفة طبيعة و الدراسة إلىهدفت      

اإلداريين و الطالب في نظرتهم للعنـف، و درجـة اخـتالف    ومعلمين التعرف على الفروق بين ال

الدراسـة علـى    أجريتوقد ). مستوى الدخل، والحي السكني، والعمر( العنف باختالف متغيرات 

الباحـث،   إعـداد عليهم استبانة خاصة من  ت، حيث طبقإداريا) 34(طالبا و ) 329(عينة قوامها 

تمثلت في عدم وجود فـروق بـين الطـالب و المعلمـين      وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج

العنف المدرسي و المتمثـل فـي    أنواع ألخطرفي نظرتهم للعنف، وكذلك في نظرتهم  اإلداريينو

العنف  أنواع أكثراالزدراء و االحتقار  إلىالعنف الرمزي الذي يؤدي  أنالعنف الجسدي، كما تبين 

العنـف   أنـواع  أكثركما ويعد العنف اللفظي . المدرسةالذي يتعرض لها المعلمون من الطالب في 

العنف المدرسي التـي   أنواع أكثر أنوتبين . من الطالب في المدرسة اإلداريونالذي يتعرض لها 
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 أكثـر تتم في شكل عنف جماعي، و يعد العنف اللفظـي   كانتيتعرض لها المعلمون من الطالب 

المدارس، كما تبين من خالل النتـائج عـدم    يالب فالطالعنف التي يستند لها المعلمون ضد  أنواع

لحـي  متغيرات الشخصية لمستوى الدخل وااالختالف في العنف المدرسي لدى الطالب باختالف ال

  .السكني و العمر

  ):2003(دراسة الزبيدي 

  :العنف المدرسي وعالقته بجنس الطالب ومرحلته الدراسية ونوع المدرسة 

على العنف المدرسي وعالقته بجنس الطالب ومرحلته الدراسية ونوع لتعرف لهدفت الدراسة      

 ،ناألردالحكومية والخاصـة فـي    مدارسالطالبا وطالبة من  160ت عينة البحثوضم. المدرسة

طالبا وطالبة في  80طالبا وطالبة في الصف السادس و 80 واإلناثموزعين بالتساوي بين الذكور 

 اإلحصـائية برز الوسـائل  أفقرة و 24عنف المدرسي مكون من للوتم بناء مقياس . الصف الثامن

العالقة بين العنف المدرسي ونوع  أننتائج الدراسة  وأظهرت. المستخدمة معامل االرتباط بيرسون

العنف المدرسي في المـدارس   أن إذ، كانت أقوى عالقة في الدراسة) حكومية أو خاصة(المدرسة 

مما  أكثراصة، وان العنف المدرسي يمارس في الصف الثامن  مما في المدارس الخ أكثرالحكومية 

فقط كانت سـالبة وغيـر دالـة     المدرسي بالجنسينأما عالقة العنف . يمارس في الصف السادس

  .كانت أعلى مما هو عند الذكور اإلناث دممارسة العنف عن أنمما يدل على  إحصائيا
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  :المعرفية والعنف األساليبتربط  تدراسا: ثالثاً. 3.2.2

  ) et al., 2008) Warnock ,  وآخرون ورنكدراسة 

 : المختلين عقليا المجرمين في للعنف الرسمية والتسجيالت بين مقياس مودسلي للعنف العالقة

المعرفي لدى الرجال ودرجـة قبـول    األسلوبقامت هذه الدراسة على فحص العالقة بين        

 ,Maudsley Violence Questionnaire (MVQ; Walkerم من قبـل مقيـاس   المقي(العنف 

2005) MVQ.( موسيدلي للعنف  استبيان أتموامن الذكور الجانحين   64وقد بلغت العينة)MVQ 

النتائج انسجاما  أظهرتوقد .وتوثيق لحوادث العنف المسجلة طبيا ، بجرائم إدانتهموالذين تمت ، )

 .مع العنف بالتحديد إحصائيةداللة ) MVQ(مقياس  أشارلما هو متوقع فقد 

  

  ): Marks  ,2005(    ماركسدراسة 

  : العدوانمستوى و المعرفي النمط بين العالقة

التـروي  (المعـرفيين   نواألسـلوبي ما قبل المدرسة  أطفالتختبر هذه الدراسة العدوان عند        

بحث من عرقيـات  لاعينة وقد تكونت ).  دراكياإلاالستقاللي عن المجال / واالعتمادي ، االندفاع/

تتراوح  )طفلة  11و طفال 16( طفال) 27( وشملت ) كيين من اصل افريقي يامر، قوقاز( مختلفة 

-Kansas Reflection( استخدمت الباحثـة فيهـا مقيـاس كينـزي     . سنوات 6-4من أعمارهم

Impulsivity for Preschoolers KRISP   ( االنـدفاع  / فـي التـروي   المعر األسلوبلقياس

المعرفـي   األسـلوب لقيـاس  )  Preschool Embadded Figures Test PEFT( ومقيـاس  

النتائج  أشارتوقد . والمعلم لوالديا مللتقييعن المجال ومقياس العدوانية ) االستقاللي/ االعتمادي (
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م وجود عالقة بـين  وعد .والعدواناالندفاع /المعرفي التروي  األسلوبوجود عالقة دالة بين  إلى

  .االستقاللي عن المجال والعدوان / المعرفي االعتمادي  األسلوب

  : )2000(دراسة زكي 

المينا في  بمدرسةما قبل المدرسة االبتدائية مرحلة  أطفالدراسة لبعض المشكالت السلوكية لدى 

  : االندفاع/ المغايرة والتروي / المسايرة ، ضوء متغيرات الحكم الخلقي

، العدوانيـة : لسـلوكية  التعرف على العالقة بين كل من المشكالت ا إلىالدراسة  هذهتهدف       

. االنـدفاع / والتـروي  ، المغايرة/ المسايرة ، الحكم الخلقي: وكل من متغيرات ، الكذب  والخوف

استخدمت الباحثة مقيـاس  وقد . سنوات) 6-4( تراوحت اعمارهمطفال  )150(من وتكونت العينة 

، من اعداد الباحثـة  المغايرة / مقياس المسايرة ،  مقياس الحكم الخلقي، المشكالت السلوكية  قائمة

  . )1991(الطفال ما قبل المدرسة من اعداد حسن  االندفاع/ ومقياس التروي 

العدوانية والحكـم  (كل من  دالة بين ارتباطيه عدم وجود عالقة :النتائج ما يلي أظهرتوقد        

سـالبة دالـة   ، وعالقة  )االندفاع / الكذب والتروي (  ،)االندفاع / العدوانية والتروي (و ،)الخلقي 

، ) الخـوف والمسـايرة  ( موجبة دالـة بـين    ارتباطيهو، )الخوف والحكم الخلقي ( بين  إحصائيا

ذوي الحكـم الخلقـي المرتفـع     األطفالوبين ، )االندفاع / الخوف والتروي ( دالة بين  ارتباطيهو

المسـايرين   األطفـال وبـين  ، العدوانيـة والخـوف  : في كل من  المنخفضذوي الحكم  طفالواأل

المندفعين في كل من المشكالت السلوكية  واألطفالين المترو األطفالوبين ، والمغايرين في الخوف

سالبة دالـة بـين العدوانيـة     ارتباطيهبينما توجد عالقة . العدوانية والكذب والخوف: الثالث وهى 

ذوي الحكـم   األطفـال و بين ، )والكذب والمسايرة ، لمسايرة  وبين كل من الكذب والحكم الخلقيوا

المسـايرين   األطفـال ذوي الحكم الخلقي المنخفض في الكـذب ،و بـين    واألطفالالخلقي المرتفع 
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: و بين البنين والبنات في كل مـن متغيـرات   ، العدوانية والكذب: من  لالمغايرين في ك واألطفال

  .االندفاع / المغايرة والتروي / والمسايرة ، الحكم الخلقي

  :)(Richard& Olivia ,  1999  واوليفيا  دراسة ريتشارد

  :في المدارس الداخلية الخاصة  األوالدالمعرفية والمشاكل السلوكية لدى  األساليب

طـالب ذوي  المعرفيـة لـدى ال   األسـاليب الكشف عن االختالف في  إلىتهدف هذه الدراسة      

المعرفية المختلفـة   األساليبالطالب ذوي  إظهاركذلك تبحث الدراسة في كيفية ، المشاكل السلوكية

سنة من مدرستين ) 18-10(طالبا في سن )  83(وشملت الدراسة عينة قدرها ، لمشاكلهم السلوكية

موقـع   لمعرفـة  (C.S.A Cognitive style Analysis)كما استخدم الباحث اختبـار  ، خاصتين

كما قام الباحث برصـد درجـات   ) التحليلي/الشمولي (المعرفي المسمى  األسلوب أبعادالطالب في 

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود تمايز فـي خصـائص   . الدراسةالطالب في مواضيع مختلفة من 

) 10(طالبا من طالب الصف التاسع مـن  ) 413(المعرفية عند مقارنتهم مع عينة قدرها  األساليب

مـن  ) الشمولي واللفظـي (اسلوب  إلىظهر طالب المدارس الخاصة ميال كبيرا أو. ارس ثانويةمد

طبيعة السلوك االجتماعي والمشـاكل السـلوكية تختلـف     أن إلىالنتائج  أشارتعينة المقارنة كما 

  .عد الشمولي والتحليليالمعرفي وخاصة في ب األسلوبباختالف 

  :)  Iriwn 1995 ,(دراسة ارين 

 : الصبيةالعنيفة، والسلوك العدواني عند  ، ألعاب الفيديواالندفاع/ وي التر

 األوالدوالسلوك العدواني عند 

بين شخصي خـالل  ال نالحر، والعدوالموضوعات غير حية من خالل اللعب  والعدوان الموجهعن 

ومالحظة السلوك العـدواني واختيـار اللعبـة    ، عن طريق معدل ضربات القلب المحبطةالمواقف 
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 14( صـول عرقيـة مختلفـة    ا مـن أ طالب 60وقد تكونت عينة البحث من . المفضلة عند الطالب

 األشـخاص  أنالنتـائج   أشارتوقد . سنوات) 8-7(تتراوح اعمارهم بين ) قوقازي  46و، افريقي

والعـدوان   الحر،مستوى عالي من العدوانية خالل اللعب  ظهرواعنيفة ألعاب فيديو أالذين مارسوا 

 وأظهـرت  .عنيفـة لعاب فيديو غير أالذين مارسوا  األشخاصخالل الموقف المحبط من  الشخصي

  ). االندفاع /التروي (المعرفي  باألسلوب ريتأثالسلوك العدواني لم  أنالنتائج كذلك 

  

  :التعقيب على الدراسات السابقة. 4.2.2

واالسـتفادة منهـا فـي    ، بعد عرض الدراسات السابقة والتي تم اختيارها لصلتها بمتغيرات البحث

 األسـاليب تناولت هذه الدراسات ، الدراسة الحالية متغيراتوالمقاييس النفسية وبناء  األدبيةالخلفية 

تفـردت   والعنف وقـد  المعرفية األساليبن ودراسات جمعت بي، ةعلى حد العنف  كالًو، رفيةالمع

بتناولها المباشر للتروي  على الدراسات التي جمعت بين العنف واألسلوب المعرفي  الدراسة الحالية

مـا   إلىوقد خلصت الباحثة  من هذه الدراسات  ، المدرسية المتوسطةندفاع والعنف في المرحلة اال

 :يأتي 

  

  :المعرفية األساليباولت التي تن الدراساتيخص فيما : والًأ

الدحـدوح   (الفرماوي كدراسة  إعدادالمألوفة من  األشكالتزاوج  أداةاستخدمت الدراسات السابقة -

الصورة اللفظية من اختبـار  )  2000،سيف  أبو، 2005،السنباني ( ، في حين استخدم، ) 2010،

  .ن الباحثي إعدادمن ) 2009(مصطفى وعزيزو، عبد المقصودهانم  إعدادمن  األشكالتزاوج 
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 الدحـدوح (  كدراسـة الدراسات  بأغلبيةوقد تمثلت ، تكون مجتمع الدراسة من طالب الجامعات  -

 ,.Qutub , 2008 ، "Kim , etal"، 2010،مـرق   وأبـو  عبد اهللا  ،  2009،مية س، 2010،

2006   " ،Davies & Graff ,2006  " ، الب وط، ) 2000 ،سيف  وأبو،   2005 ،السنباني

/ وقد تناول الصف الثالث ثـانوي علمـي     )2003،السلمى  (ةدراسوقد اقتصرت على ، مدارس

. السـابقتين فـي تناولهـا لطـالب المـدارس      الدراسـتين الدراسة الحالية مع  وقد تشابهت، أدبي

  . عينتهم من مدراء المدارس، )2009 ،مصطفى وعزيز (واختار

  

ومكـان  ، والتخصـص ، اول متغير الجنسمنهم من تن. احثونتنوعت المتغيرات التي تناولها الب -

 ،سـيف   وأبو،  2005 ،السنباني ، ،2010، الدحدوح ،   2010،مرق  وأبو عبد اهللا  (  السكن 

    . )  Qutub ، 2008(المعرفية عبر الثقافات كدراسة  األساليبتناولوا دراسة  وآخرون )  2000

فقـد  "  “ Yecan ، 2005ما عدا دراسـة   نهج الوصفي استخدمت معظم الدراسات السابقة الم -

  .كانت دراسة نوعية 

وقد بلغت عينـة الدراسـة   . فردا 876 – 91تراوحت عينة الدراسة في الدراسات السابقة بين  -

 Daviesالعينة التي اختارها دافيس وجراف  إلىطالبا وطالبة وهى بذلك تكون اقرب  190الحالية 

& Graff   ,2006 طالبا وطالبة  193لغت فقد ب .  

، المحلية   األصعدةفقد اهتمت بها البحوث على كافة  أهميةالمعرفية ذات  األساليبتعتبر دراسة - 

 2009،سمية (والعربية كدراسة ، )2010 ،الدحدوح ،  2010 ،مرق  وأبوعبد اهللا  ( كدراسة 

 ,.Kim etal(مية كدراسة والعال، ) 2003،السلمى،   2005 ،لسنباني ا، 2009 ،مصطفى وعزيز 

2008 ،Davies & Graff ,2006 ،Qutub , 2008   .(  
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المعرفية وعالقتها بـالعنف بشـكل مباشـر وفـي      لألساليبتميزت الدراسة الحالية في تناولها  -

  ) .والتي وجدت في الدراسات السابقة ولكن ليست مجتمعة ( متغيراتها الرئيسية 

، االنـدفاع / التـروي  ، االسـتقالل /االعتمـاد  ( المعرفية  ساليباألبحثت  الدراسات السابقة   - 

، التوتر النفسي(وعالقتها بالمتغيرات التالية ) التحليلي / الشمولي ، المغايرة/ المسايرة ، الدوجماتية

، الشخصية أبعاد، المزاجية األساليب، متغيرات الشخصية، اإلبداعيالتفكير ،  االجتماعية ةالمسؤولي

  ).مةمدة الخد، الحالة االجتماعية، التخصص، العمر ، كان السكنم، الجنس 

السبناني (مثل دراسة  واألكاديميالختيار المهني كا المعرفية  لألساليب لمية ت العبرزت التطبيقا -

,2005 ،Kim etal., 2008   ،  2003،السلمى.(  

سـيف   وأبـو ، 2010، الدحـدوح (دراسة ف ، اختلفت نتائج الدراسات فيما يخص متغير الجنس -

  المترويات والذكور المندفعين، اإلناثناث ولصالح واإل وجود فروق بين الذكور أظهرت)  2000(

ولصالح الـذكور المتـروين    واإلناثوجود فروق بين الذكور  إلى أشارت) 2000(دراسة زكي و

  . المندفعات واإلناث

فـي   واإلنـاث فروق بين الذكور على عدم وجود  دلت فقد ،)2009(دراسة مصطفى وعزيز  وأما

   .المعرفياالندفاع / التروي 

 السكن،المعرفية ومتغير مكان  في األساليبالتي بحثت  -حسب علم الباحثة  –قلة الدراسات   -  

   .المدرسةونوع  للوالدين،والمستوى التعليمي 
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 :العنف الدراسات التي تناولت فيما يخص: اًثاني

على كافة ) الجامعي والمدرسي ( ات التي تناولت موضوع العنف الطالبي هناك العديد من الدراس- 

، ) 2009،مصطفى  أبو،  2010،وزارة التربية والتعليم ( على الصعيد المحلي كدراسة ، األصعدة

 بني خالد والتح، 2011 ،ان بسيوني والصب، 2009 ،المستكاوي (وعلى الصعيد العربي كدراسة 

مما ) Toldos, 2005 ،Hurd ,2009 &Nicoladis(لعالمي كدراسة وعلى الصعيد ا، ) 2010،

  .العنف الطالبي ظاهرة تستحق الدراسة للحد منها لتحسين الوضع في البيئة الطالبية  أنلى يشير إ

 العنـف   أنواعاختبر فبعضها ، كل حسب هدف الدراسة المستخدمة لقياس العنف األدواتتنوعت  -

 أبـو ،،  “ Nicoladis& Hurd , 2009، 2010 ،ي خالـد والـتح  بن(  كدراسة وأسبابهه مظاهر

شـار العنـف   وبعضها اختبر مدى انت، )  2003 ،الشهري ،  2008 ،قاسم ، 2009 ،مصطفى 

    . )  2010 ،وزارة التربية والتعليم ، 2011 ،ان بسيوني والصب( كدراسة 

وبذلك طالبا وطالبة  190لحالية ا كانت عينة الدراسة ابينم فردا، 653-128تكونت عينة الدراسة -

 160حيث بلغت عينتهـا   الدراسات السابقة تشابها في عينة الدراسة أكثر هيألزبيدي تكون دراسة 

  . طالبا وطالبة 

مصـطفى   أبو،  2011،انوالصب بسيوني(ات ب الجامعات كدراسمن طالمجتمع الدراسة  تكون-

بنـي  ،  2010،التربية والتعليم وزارة  ( المدارس وطالب، ) 2008 ،قاسم ، 2008 ،والسميري 

، 2009 ،مصطفى  أبو، Nicoladis& Hurd , 2009، 2009 ،الشهري ،  2010 ،خالد والتح 

 ،الزبيدي  ، 2003 ،الشهري ،  Nick , etal , 2006   ،Toldos,2005  ، 2009 ،المستكاوي 

اما كبيرا كونها تدرس العنف حيزا واهتم أخذتدراسة العنف في المدارس  أنمن المالحظ )  2003
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في مرحلة عمرية مهمة وهى مرحلة المراهقة والتي تشكل مرتعا خصبا للسلوكيات العنيفة وذلـك   

   . لعدم النضج االنفعالي في هذه المرحلة

مجتمع الدراسـة   مع الدراسة الحالية في)  2009 ،الشهري  (الدراسات السابقة كدراسة تتشابه -

  .والمتمثلة بالصف السابع وحتى الصف العاشر  ةاألساسيالمرحلة  وهى

 أخذتاستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء مقياس العنف الخاص بالدراسة فقد -

جمـال  ( خذ من مقياسُأ العنف اللفظي : الثاني  لمجالالعنف البدني وا: األولمنها  فالمجال  بعادهأ

العنف الموجه نحو الذات فقـد تـم   : الثالث  المجال وأما)  2009،الشهري  (من دراسة ) 2008،

: ، والبعد الرابع) 2008 ،مصطفى و السميري   أبو (من مقياس السلوك العدواني في دراسة  أخذه

الشـهري   ( من دراسـة  )  2003، عبود وعبود(من   أخذهالممتلكات  فقد تم العنف الموجه نحو 

،2009( .  

وزارة التربيـة والتعلـيم    أعدتها اتي دراسهو(نف في فلسطين كثيرة الدراسات التي بحثت الع -

  ) 2008 ،مصطفى والسميري  أبو، 2009 ،مصطفى  أبو،) 2010(

، 2009،مصـطفى   أبـو ( تبعا لمتغير الجنس كدراسة   فروقالدراسات السابقة وجود  أظهرت -

الزبيدي (لمدرسة كدراسة نوع ا، ) 2009،المستكاوي (مكان السكن كدراسة ، )2009،المستكاوي 

، الشهري 2009،الشهري (حسب المتغيرات السابقة  الم تجد فروقفالدراسات التالية  وأما، )2003،

                      ). 2008،قاسم  ،2003،

  

  

  



73 
 

  :والعنفالمعرفية  األساليبالتي جمعت بين الدراسات فيما يخص  :ثالثا

  ( المعرفية والعنـف كدراسـات   األساليبعالقة بين  وجود إلىبعض الدراسات السابقة  أشارت-

  ) . Warnock  et al .، 2008 وآخرون ورنك ، , 2005Marks   ماركس

 ,اريـن  ( المعرفية والعنف كدراسات األساليبعدم وجود عالقة تربط  إلى أشار خراآلوالبعض -

5199 Iriwn ،2000، زكي(.  

بمختلـف   األطفـال عرفية والعنف وقد اتخـذت مـن   الم األساليبجميع الدراسات السابقة بحثت -

زكـي   ، Richard& Olivia ,  1999  واوليفيـا   ريتشـارد ، Iriwn ,1995اريـن   ( أعمارهم

) Warnock, et  al  2008, وآخرونورنك (  دراسة وأما. )Marks  ,2005 وماركس، 2000

 .البالغينعينتها من  كانت فقد
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  الفصل الثالث 

   واإلجراءاتالطريقة 

 جـراءات إلوكـذلك   ، دراسة وصدقها وثباتهاال وأدوات، هذا الفصل يتضمن وصفا لمنهج الدراسة

  .المستخدمة في استخالص النتائج  اإلحصائيةالدراسة والمعالجة 

  منهج الدراسة 1. 3

فـالمنهج  . مة هذا المنهج لمثل هـذه الدراسـة  ءكون مال المنهج الوصفياعتمدت الدراسة على    

الناس  راءآنه يستخدم للكشف عن أا ال سيم اإلنسانيةفي مجال الدراسات  امالئم االوصفي يعد منهج

فئـة   أوللوقوف على قضية محددة تتعلق بجماعة  أيضاكما يستخدم . واتجاهاتهم نحو موقف معين

طلبة الصـف العاشـر    يه بتسليط الضوء على فئة محددة وهالباحثة لدراست توهذا ما سع، معينة

عند هوالء الطلبة وفحص العالقـة   )االندفاع /التروي( المعرفي األسلوبودراسة  )مرحلة مراهقة(

  . )52ص  2006، عبد الهادي(  التي يرتبط بها مع  العنف
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  مجتمع الدراسة  2. 3

 والبيـرة، اهللا محافظة رام  األساسي فيتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر       

يريات التربية والتعليم لدى مد 2012/ 2011الدراسي والبالغ عددهم وفق السجالت الرسمية للعام 

موزعين  طالبة) 3307( اإلناثوعدد  طالبا، )3078( الذكوروقد بلغ عدد  وطالبة،طالبا  )6385( 

  ) .2012-2011، سجالت مديرية التربية والتعليم(مدرسة ) 143(شعبة ضمن ) 235(على 

  

  عينة الدراسة  3.3

ما نسبته  تم اخذ حيث  الختيار عينة الدراسة، الطبقية العشوائية كأساس عينةالالباحثة  اعتمدت      

طالبا وطالبة تم تقسـيمهم الـى   ) 190( لذلك بلغت عينة الدراسة . من حجم مجتمع الدراسة%) 3(

رس مـدا  توزعهم في  الى ثم تم تقسيم الذكور واالناث، ناث مع مراعاة التمثيل النسبي لهموإذكور 

امـاكن تواجـدهم فـي    المدارس الى  واناث في اورالطالب ذك توزيعوخاصة واخيرا تم  حكومية

  . واخيرا تم اختيارهم بطريقة عشوائية، مخيمالقرية والو، مدينةال

  : وفيما يلي وصف شامل لعينة الدراسة تبعا لمتغيراتها 

  نوع الجنس.1

  عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس توزيع: 1.3جدول 

  النسبة  التكرارات  نوع الجنس

  % 45.3  86  ذكر

  %54.7  104  أنثى

  %100  190  المجموع
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مـن  % 54.7بلغـت   اإلنـاث نسبة  وأما، % 45.3نسبة الذكور بلغت  أن 1.3يتضح من جدول 

  . مجموع عينة الدراسة

  مكان السكن.2 

  )مخيم، مدينة، قرية(لدراسة تبعا لمتغيرمكان السكن عينة اتوزيع : 2.3جدول 

  النسبة  التكرار  مكان السكن

  %17.4  33  مدينة

  %71.6  136  قرية

  %11.1  21  مخيم

  %100  190  المجموع

، والطـالب الـذين   %17.4الطالب الذين يسكنون المدينة بلغـت  نسبة  أن 2.3يتضح من جدول 

من مجمـوع  % 11.1لغت الطالب الذين يسكنون المخيم فقد ب وأما ،%71.6يسكنون القرية بلغت 

  .عينة الدراسة

  نوع المدرسة . 3

  )خاصة حكومي،( عينة الدراسة تبعا لمتغير نوع المدرسة وزيع ت: 3.3جدول 

  النسبة  التكرار  نوع المدرسة

  %86.8  165  حكومي

  %13.2  25  خاصة

  %100  190  المجموع

  

 ،%86.8 الحكوميـة بلغـت  الطالب الذين يدرسون ي المـدارس  نسبة  أن 3.3يتضح من جدول 

  .من مجموع عينة الدراسة،  %13.2والطالب الذين يدرسون في المدارس الخاصة بلغت 

  



78 
 

  المستوى التعليمي لالب .4

  لألبعينة الدراسة تبعا لمتغير المستوى التعليمي توزيع  4.3جدول 

  النسبة  التكرارات  لألبالمستوى التعليمي 

  %5.8  11  أمي

  %33.7  64  أساسي

  %33.2  63  ثانوي

  %27.7  52  فأكثرجامعي 

  %100  190  المجموع

  

نسـبة   أن ،%5.8بلغت أمي لألبالطالب الذين مستوى التعليمي نسبة  أن 4.3ل يتضح من جدو

الطـالب  وان نسبة ، نسبة أعلى،وهى %33.7 بلغت أساسي لألبالطالب الذين مستوى التعليمي 

 لألبالطالب الذين مستوى التعليمي نسبة  وأما، %33.2 ثانوي بلغت لألبالذين مستوى التعليمي 

  .من مجموع عينة الدراسة  ، %27.7 جامعي فأكثر بلغت

  

  م المستوى التعليمي لأل.5

  متبعا لمتغير المستوى التعليمي لألعينة الدراسة توزيع :  5.3ل رقم جدو

  النسبة  التكرارات  مالمستوى التعليمي لأل

  %8.7  17  أمي

  %36.8  70  أساسي

  33.5  63  ثانوي

  21.15  40  جامعي فأكثر

  %100  190  المجموع
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نسـبة   أن ،%8.7 بلغـت  أميم الطالب الذين مستوى التعليمي لألنسبة  أن 5.3جدول  يتضح من

الطـالب  وان نسبة ، نسـبة  أعلىوهى % 36.8بلغت  أساسيم الطالب الذين مستوى التعليمي لأل

م الطالب الذين مستوى التعليمي لـأل نسبة  وأما، %33.5 م ثانوي بلغتمستوى التعليمي لألالذين 

  من مجموع عينة الدراسة  ، %21.15 غتجامعي فأكثر بل

  

   دوات الدراسةأ  4.3

 إلـى  إضـافة ، )الباحثـة (  إعداداستخدمت الباحثة في الدراسة الحالية مقياس العنف المدرسي من 

واستمارة البيانات الشخصية وفيما يلي عرض لهـذه  ، )للفرماوي (  المألوفة األشكالمقياس تزاوج 

  : األدوات

  

 : استبانة العنف - 1

 2008،سـليمان  (  يالتربوي المتعلق بالعنف والعنف المدرس دبقامت الباحثة بمراجعة لأل      

 ، 2009، الشهري ،  2005، جادو ، 2007،القمش ومعايطة  ، 2008،العرود ، 2001،العقاد ،

الدراسة  أداةفي بناء )   2003،عبود وعبود  ، 2009،الشهري  ، 2008، السميريمصطفى و أبو

والعنف ، العنف البدني( مجاالت  يم مظاهر العنف المدرسي الى أربعوقد ارتأت الباحثة تقس ية الحال

العنـف  وقد اخذت الباحثـة   ) والعنف الموجه نحو الذات والعنف الموجه نحو الممتلكات ، اللفظي

 مـن مقيـاس    ، فقـرة )   18(  العنف اللفظي والمكون من و، فقرة)   18(  البدني والمكون من 

العنف الموجه نحو الذات والمكون مـن   واما . )2009، الشهري (، الموجود عند  )2008(جمال 

 واخيـرا  ، )2008، السـميري مصطفى و أبو(  من مقياس السلوك العدواني  أخذه فتم، ةفقر) 11(

مـن مقيـاس العنـف لـدى      أخذهفقد تم ، فقرات)  9(الممتلكات والمكون من العنف الموجه نحو 
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 56لذلك تكونت استبانة العنف المدرسي بصورتها االولية من . ) 2003، عبود وعبود (ن المراهقي

  .فقرة 

   : االستبانةصدق   . أ

فقـرة  )  56(والمتضـمنة  ، الدراسـة  أداةقامت الباحثة بعـرض  ، الدراسة أداةللتحقق من صدق  

 حائزين علـى الهيئة التدريسية  من المتخصصين وال أعضاءعلى مجموعة من  ، األوليةبصورته 

 إبداءبهدف  األداةوقد تم تحكيم ، التدريس وأساليب، التربية وأصولفي علم النفس،  الدكتوراةشهادة 

ومدى سالمة الفقرات ووضوح صـياغتها ومـدى ارتبـاط    ، الرأي في فقراتها من حيث شموليتها

غة اللغوية لـبعض  ن تم تعديل الصياالمحكمو إليه أشارونتيجة لما ، الفقرات بالبعد الذي وضعت له

فقرة  المحكمين،وتم االتفاق على تعديل بعض الفقرات باتفاق معظم . فقرة )  13( وحذف ، الفقرات

ــذلك  ،) 45 ،43 ،38 ،37 ،36، 30، 16 ،15 ،14، 11 ،10، 9 ،5 ،2( ــبحتوب  أداة أص

العنف : ول البعد اال .أبعاد أربعةفقرة موزعة على ) 45(الدراسة في صياغتها النهائية مكونة من 

لث البعد الثافقرة ،) 15(العنف اللفظي والمكون من : فقرة ،البعد الثاني ) 12( البدني والمكون من 

العنـف الموجـه نحـو    : البعد الرابـع  و، فقرات)  9(  العنف الموجه نحو الذات والمكون من : 

  . فقرات  )9(الممتلكات والمكون من 

  :االستبانةثبات   . ب

العنف المدرسي  ساب معامالت الثبات لمجاالت استبانةتم ح كد من ثبات االستبانةالتأ ألجل         

  :يوضح النتائج  6.3وجدول ، كرونباخ الفامعامل الثبات  ، بطريقةوللدرجة الكلية 
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  الستبانة العنف ألفامعامل الثبات  كرونباخ : 6.3جدول 

  ألفاكرونباخ   عدد الفقرات  مجاالت المقياس

  .65  12  العنف البدني: ولاألالمجال 

  .80  15  العنف اللفظي: المجال الثاني

  .72  9  العنف الموجة نحو الممتلكات: المجال الثالث

  .72  9  العنف الموجه نحو الذات :المجال الرابع

  .87  45  الدرجة الكلية

  

، للفظـي او، البـدني ( العنف لمجاالت  ألفاكرونباخ معامل الثبات قيمة  أن  6.3يتضح من جدول 

 وأمـا ، ). 72،. 72،. 80، .65( بالترتيب بلغت ) الممتلكات  الموجه نحوونحو الذات  الموجهو

  .) .87(ثبات عالية  بدرجة تمتعتفقد  الثبات على الدرجة الكلية لالستبانة

  :المدرسيتصحيح استبانة العنف  . ج

لمقيـاس   )1، 2، 3( قديرات الفقرات الت أعطيت ،االستبانةفقرات  أوزانالحصول على  ألجل     

 )نادرا (فان  ،)تدل على مظاهر العنف ( سلبية  ولما كانت جميع فقرات االستبانة الدرجات،ثالثي 

  ).3( )ودائما ( ،)2( ) وأحيانا(  ،)1(

  :التاليةفقرة موزعة على المجاالت  )45(ائية من بصورتها النه األداةونت تكوقد 

  .فقرة)  12-1(  العنف البدني :االولالمجال 

  .فقرة) 27-13( العنف اللفظي :الثانيالمجال ا

  .فقرة) 36-28( العنف الموجه نحو الذات : لث الثا المجال

  .فقرة )  45-37( الممتلكات  العنف الموجه نحو : الرابع  المجال

  .درجة ) 135-45(لذلك بلغت الدرجة الكلية 



82 
 

 : األشكالمقياس تزاوج  -2

   : المعرفي) االندفاع  /لترويا( طرق قياس اسلوب   .أ 

تـزاوج   مقيـاس " داة لقياس هذا االسلوب وهى تعرف أبناء ) 1960(ابتكر كاجان وزمالؤه       

ن فـي  يوقد وضـع صـيغت  ) MFFT  Groups Embedded Figures Test(االشكال المالوفة 

ثانية وتستخدم مـع  وال، االول ويستخدم مع اطفال ما قبل المدرسة، صورته االصلية لهذا االختبار

 .االطفال الذين هم في سن المدرسة 

ثالث  بإعداد )،1986،1987( ثم ظهرت عدة صور معدلة لهذا االختبار، حيث قام الفرماوي     

وتتكون من عشرين ) 1986( األولىفكانت ، والبيئة المصرية لتتالءمصور لهذا االختبار وتقنينها 

وتتكون من اثنتـي  ) 1987(وكانت الثانية عام ، لراشدينوهى مالئمة ل )20.ا.ت(وسميت ، مفردة

الصورة الثالثة فتتكون  أما) 12م.ا.ت(المرحلة االبتدائية وسميت  ألطفالوهى مناسبة ، عشر مفردة

عبد العال  (ثم تبعه . ما قبل المدرسة طفالألوهى مناسبة ) 10م.ا. ت(من عشرة مفردات وسميت 

، بالعمل على تطـوير االختبـار   )1987،عبد المقصود (قامت و، بتطوير نفس االختبار)  1986،

التي  ةاالربعات اختبارات تمثل الفئ أربعةوكل موقف له ، وجعلته في شكل لفظي في صورة مواقف

غيـر دقيـق   /ريع وس، دقيق/سريع ، غير دقيق/بطيء، دقيق/بطيء: يكشف عنها االختبار وهى 

   .)2003 ،الشرقاوي(

والمقيـاس يقـيس   ، )1964(كاجـان   أعدهصورة جديدة عن االختبار الذي هذا االختبار هو     

البديلة ،سواء  لألشكال األولىمتغيرين حساسين هما الزمن الذي يمر على المفحوص قبل االستجابة 

التـي يرتكبهـا    األخطـاء وعدد ، وتسمى زمن كمون االستجابة، خاطئة أوصحيحة  اإلجابةكانت 

بنـاء   بإعـادة وقد قام الفرمـاوي  ، عن الدقة رتعبيالوحل الصحيح المفحوص في سبيل الوصول لل
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الشـرقاوي  ( المألوفـة  األشكالالختبار تزاوج على هذا ا أطلقاالختبار ليالئم البيئة المصرية وقد 

  .)2008 ،، الفرماوي 2003،

  :صدق و ثبات المقياس في البيئة العربية  -  ب

 :مقياسصدق ال - 1

النظري  اإلطارالفرماوي بناء على  أعدها أدواتخدام ثالث صدق المحك، وذلك باست تم حساب    

  :موضع الدراسة لألسلوب

، وقد قام بتطبيقه جماعيا على عينة التقنين التـي  )االندفاع/ التروي( مقياس لفظي لقياس بعد .1

معامل االرتباط لكل من بعدي الكمـون، وعـدد    أن، ووجد )20.(م.أ.طبق عليها اختبار ت

 .على التوالي) 0.001-0.01(دالة عند مستوى) 0.24،0.630(هي  األخطاء

بتقدير عينة التقنين مـن   امبواسطتهكما قام الفرماوي ببناء مقياسين تقديريين للمدرس، يقوم  .2

وحسـب  ). 2ت(، و الثاني)1ت( األولاالندفاع، و يوفر للمقياس  أوطالبه من حيث التروي 

، كانت )20.(م.أ.في ت األخطاءو عدد  وكل من الكمون) 1ت(معامالت االرتباط بين درجة 

دالة عنـد مسـتوى   ) 0.56( األخطاءو بالنسبة لعدد ) 0.05(و دالة عند مستوى ) 0.21(

)0.001 (. 

  : مقياسثبات ال -2

، يوما لحساب ثبـات االختبـار   17ة االختبار بعد طريقة اعاد ،)1986(الفرماوي  استخدم    

  ) .,68( األخطاءوبالنسبة لعدد ) ,85(حيث كانت معامالت االرتباط لزمن الكمون 
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  :صدق وثبات المقياس في البيئة المحلية -ج

  : صدق المقياس   . أ

بترتيـب  ) الصـدق التميـزي   ( بحساب صدق المقارنة الطرفية ) 2010،الدحدوح ( قامت       

ثـم  ، ليوتم تقسيم الدرجات إلى طرفين علوي وسف، درجات عينة التقنين ترتيبا تنازليا في االختبار

بـين  " ت"بعد ذلك تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للطرفين ثم حسـاب قيمـة   

وهى دالة عند ) 8.213( ولزمن االستجابة ، )9.532(لعدد األخطاء " ت"وقد بلغت قيمة ، الطرفين

  .مما يعني أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الصدق) 0.01(مستوى الداللة 

  :ثبات المقياس  . ب

بحساب ثبات المقياس عن طريق معامل كرونبـاخ ألفـا والتجزئـة    ) 2010(لدحدوح قامت ا    

النصفية حيث تم تجزئة أشكال المقياس إلى أشكال فردية وزوجية ثم تم حساب معامل االرتباط بين 

 وقد بلغت قيمة معامل الثبات كرونباخ ألفا  بالنسـبة لـزمن االسـتجابة   ، كل منهما بمعادلة جتمان

معامل الثبات بالنسبة لعدد األخطاء فبلـغ   وأما بالنسبة لقيمة ،)0.74(، والتجزئة النصفية )0.70(

  .) 0.68( ، والتجزئة النصفية )0.63(

  :في الدراسة الحالية  المقياسصدق  -ه

 :الصدق الظاهري .أ

مألوفـة   تـزاوج األشـكال ال  ، قامت الباحثة بعرض أداة الدراسـة ، المقياسللتحقق من صدق     

على مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسـية  مـن المتخصصـين    ، )1986(للفرماوي  )20.ا.ت(

وقد تم االتفاق ، وأساليب التدريس، في علم النفس، وأصول التربية شهادة الدكتوراة والحائزين على

  .باإلجماع على صالحية أداة الدراسة للدراسة الحالية 
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   :ثبات المقياس.ب

، للفرمـاوي  ( ثبات المقياس تم حساب الثبات  لمقياس تزاوج األشكال المألوفة  كد منألجل التأ   

ولزمن االسـتجابة  ، . )85(  كرونباخ ألفا وقد بلغت نسبة الثبات لعدد األخطاءبطريقة )   1986

)83(..  

 :تعليمات المقياس .و

بعد تدريبهم  اإلجابةفي يقوم الفاحص بتوفير مكان مريح للمفحوص، ومساعدته على التركيز      

م كطلـب مـن   ث) الرجل العجوز و الكتاب( والثانية األولىعلى عمل االختبار من خالل المفردتين 

البديل الذي يشـبه   ةالرئيسية بحيث يختار في كل مفرد على المفردات ابةاإلج في المفحوص البدء 

ـ تعرض المفردة بكل م أن ىالشكل المعياري تماما دون اختالفات عل رة كوناتها على المفحوص م

 أمصـحيحة   األولىالوقت الذي يستغرقه المفحوص في االستجابة  ءعندها على الفاحص بد، واحدة

المفردة  إلىالساعة و تسجيله، ثم االنتقال  بإيقاف كانت صحيحة يسجل زمن االستجابة فإذاخاطئة، 

ـ  إذا أماالثانية بعد تصغير الوقت و البدء من جديد،  تجابة خاطئـة فيكمـل المفحـوص    كانت االس

ا يعين الوقت الذي اسـتغرقه  هالصحيحة وعند اإلجابة إلىالثالثة حتى الوصول و  بالمحاولة الثانية

  ).1994الفرماوي،( لمحاوالت التي قام بها لكل مفردةالمفحوص مع عدد ا

مألوفـة فـي    ألشكالمفردة ) 22(يتكون من ) 20(م .ا.المألوفة ت األشكالواختبار تزاوج       

 اإلجابةهما لتدريب المفحوص على طريقة ) الرجل العجوز والكتاب(فيه  األولينالحياة والمفردتين 

ويسمى ، شكل يوجد بمفردة على الصفحة اليمنى، أشكالوتتكون كل مفردة من تسعة  .االختبارعلى 

تشـبه الشـكل   وهـى  ، وتسمى البـدائل ، على الصفحة اليسرى أشكالوثمانية  ، بالشكل المعياري

 باإلجابـة حـد وهـو مـا يسـمى     ولكن تختلف في بعض النقاط الدقيقة ما عدا شكل وا، المعياري
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 إجابـة عد الفرماوي ورقة أوقد  .مفردةفي كل  إليهيشير  أنوالمطلوب من المفحوص .  الصحيحة

لرصد درجة المفحوص على كـل مـن متغيـر     وأماكنتحتوي على بيانات المفحوص الشخصية 

  .الصحيحة  اإلجابات وأرقام األخطاءوعدد الكمون 

الـذي   التي ارتكبها المفحوص في كل المفردات وكذلك الزمن األخطاءيجمع الفاحص عدد         

العينـة ومتوسـط عـدد     أفرادمتوسط درجات زمن كمون االستجابة لكل  أساسوعلى ، هاستغرق

  :ت مجموعا أربع إلىالعينة  تصنيفلديهم يمكن للفاحص  األخطاء

العينة وارتكبت  ألفرادالتي حصلت على زمن فوق المتوسط بالنسبة  يوه، ينمجموعة المترو - 

 .اقل من المتوسط  األخطاءمن  اعدد

العينـة   ألفـراد وهى التي حصلت على زمن اقل من المتوسـط بالنسـبة   ، مجموعة المندفعين - 

 .فوق  المتوسط  األخطاءمن  اوارتكبت عدد

العينـة   ألفـراد وهى التي حصلت على زمن فوق المتوسط بالنسبة ، غير دقيق/مجموعة بطئ  - 

 .فوق المتوسط األخطاءمن  اوارتكبت عدد

العينة  ألفرادوهى التي حصلت على زمن اقل من المتوسط بالنسبة ، مع الدقة/مجموعة سريع  - 

 .اقل من المتوسط األخطاءمن ا وارتكبت عدد

  

  :إجراءات تطبيق الدراسة.5.3

 األشـكال مقياس تزاوج ( الدراسة الحالية والتأكد من صدقها وثباتها  أدواتن ية بتعيقامت الباحث -

، )الباحثـة   إعدادمن ( ومقياس العنف المدرسي ، األوليةاستبانة المعلومات ، )1986،للفرماوي (
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مـن   اعشر محكم اثنيعرضها على و، يوالترب األدب إلىبحث بعد الرجوع ال أداةتصميم  وقد تم 

  .ة ومدقق لغوي والخروج بشكلها النهائي لتطبيقها على عينة الدراسة الدكتورحملة ا

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من قسم الدراسات العليا في جامعة القدس موجـه إلـى وزارة   -

 . التعليم العالي لتسهيل مهمة الباحثة  في تطبيق الدراسة

ين في وزارة التربيـة والتعلـيم للعـام    الصف العاشر المسجل عدادبأحصول الباحثة على قائمة -

 . ، وذلك لتحديد مجتمع الدراسة وخصائصه2011/2012

 . قامت الباحثة بعد ذلك باختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية-

 . الدراسةعلى عينة  تيانااالستبالباحثة بتوزيع ثم قامت  - 

 . الجتها إحصائياتفريغ البيانات لمع وجمع االستبيانات، ثم تم  -

  .واألبحاثالدراسات  بالتوصيات،تفسير النتائج والخروج  -

  

  متغيرات الدراسة  6. 3

  : تشتمل هذه الدراسة على المتغيرات اآلتية

  :  المتغيرات المستقلة. 1.6.3

 . الجنس - 

  ).، مخيم قرية، مدينة( بثالث مستوياتوهو :  مكان السكن - 

  ).خاص، يحكوم(ن يوهو بمستوي: نوع المدرسة -

  ).  فأكثرثانوي، جامعي  إعدادي، أمي،(مستويات  بأربعوهو  :لألبالمستوى التعليمي  -
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  ).      فأكثرثانوي، جامعي  إعدادي، أمي،(مستويات  بأربعوهو  :ملألالمستوى التعليمي  -

  

  :  ةالتابع اتالمتغير. 2.6.3

، نمتـروو الالـنمط األول   : نماط ة أربعإلى أوهو مقسم ): االندفاع / التروي  (المعرفي األسلوب-أ

االستجابة النمط الرابع سريعوا ، الدقةعدم االستجابة مع  يئوالنمط الثالث بط، ن ومندفعالالنمط الثاني 

       مع الدقة

، يالمجال االول العنـف البـدن  : وهو مقسم الى اربع مجاالت : العنف لدى طلبة الصف العاشر -ب

والمجـال الرابـع العنـف    ، والمجال الثالث العنف الموجه نحو الذات، لفظيني العنف الاوالمجال الث

  .الموجه نحو الممتلكات

  

  المعالجة اإلحصائية 7.3

، الدراسة لهذهالمناسبة  اإلحصائية األساليب، معالجة بيانات الدراسة، استخدمت الباحثة في المعالجة

لحساب ثبات  ألفالبحث، معامل كرونباخ التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة موضوع ا

لحساب الفروق في مستوى الصـف تبعـا لتصـنيف    ) chi-square )2Xاختبار ، الدراسة أدوات

لحساب العالقة بـين   بيرسون ارتباطمعامل ، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، بالطال

 أفـراد لداللة الفروق بين استجابات ) ت( راختبا، )االندفاع والعنف / التروي ( متغيرات الدراسة 

للكشف عن  األحاديالعينة الدراسة في مستوى الصف تبعا لمجاالت العنف المدرسي، تحليل التباين 

وقد تم فحص فرضيات الدراسـة عنـد   ، الفروق في مستوى الصف تبعا لمجاالت العنف المدرسي

  . ) α≤ 0.05(المستوى الداللة 
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  ومناقشتهاراسة نتائج الد: الفصل الرابع

  

  ومناقشتهانتائج الدراسة . 1.4

 

  ومناقشته األولنتائج السؤال  1.1.4  

  

  ومناقشته السؤال الثانينتائج   2.1.4    

 

  ومناقشتهالسؤال الثالث  نتائج   3.1.4

  

  النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتها. 4.1.4

  

  التوصيات المقترحة 2.4

  

  رحةالمقت ثالبحو 3.4
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  الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  

مـن صـحة     قوذلك للتحق إليهاهذا الفصل يتضمن عرضا لنتائج الدراسة التي تم التوصل        

فرضيات الدراسة  ومناقشة النتائج ومدى اتفاقها واختالفها مع الدراسات السابقة واالستعانة باالدب 

االجتماعية الموجودة بها، وقد استخدمت الباحثة مجموعـة الـرزم    النظري لتفسيرها ضمن البيئة

، )SPSS  Statistical Packg of Social Science( االحصائية للعلوم االنسانية واالجتماعية 

  .لنتائج الدراسة  وفيما يلي عرض

  

 نتائج الدراسة ومناقشتها 1.4

 

  : ومناقشته األولنتائج السؤال .  1.1.4

 المعرفي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة رام اهللا والبيرة ؟ لوباألسمستوى ما 
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 أفـراد لجميع  األخطاءحسبت المتوسطات لكل من زمن الكمون وعدد  على سؤال الدراسة لإلجابة

 األخطـاء دقيقة والمتوسط الحسابي لعدد 10.78) ( متوسط الحسابي لزمن الكمونالالعينة وقد بلغ 

  ) 190=ن حيث( ) 2.52(

 إلى األخطاءتقسيم العينة من الجنسين بناء على المتوسطات الحسابية لكل من زمن الكمون وعدد  تم

 1.4مجموعات كما هو مبين في جدول  أربع

  

  األخطاءتقسيمات عينة الدراسة حسب زمن الكمون وعدد :  1.4جدول 

  النسبة  عدد الطالب  لمجموعاتا

  %32.1  61  نمتروو األولالنمط 

  %28.9  55  نمندفعو النمط الثاني

  %14.2  27  الدقة عدم النمط الثالث بطيؤ االستجابة مع

  %24.7  47  الرابع سريعو االستجابة مع الدقة النمط

  %100  190  المجموع

  

تليهـا الطلبـة    ،%)32.1(نسبة  أعلىين بلغت المترو نسبة الطلبة أن 1.4يالحظ من جدول     

 بطيئـو الطلبة  وأخيرا، % )24.2(االستجابة مع الدقة  ثم الطلبة سريعو، % )28.9( ن المندفعو

   % ) .14.2( االستجابة مع عدم الدقة 

ويمكـن  . نتيجة الدراسة الحالية وتعارضدراسة تؤيد  –في حدود علم الباحثة –لم تجد الباحثة     

ـ  األسـلوب  أن إلـى  اإلشارةفقد تمت . التربوي األدبالنظر لنتيجة الدراسة من خالل  ( ي المعرف

بالثبات النسـبي  يتصف نه وإلى أ، الل سنوات ما قبل المدرسةفي النمو خ يبدأ )االندفاع / التروي 
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ترويـا فيـزداد زمـن كمـون      أكثرتدريجيا  األطفالنه قد يتغير بالنمو فيصبح أكما ، عبر الزمن

  . همأخطاؤتناقص تاباتهم واستج

بالتناقص بعد  يبدأ األخطاءعدد  أن)  Salkind& Nelson,1980(سالكيند ونيلسون   أشاروقد     

 ةعشر ةالطفل حول الحادي وذلك الن، ة يزداد عند نفس السنبينما زمن كمون االستجابسن العاشرة 

  .  اإلدراكيةفي االستجابة للمواقف  المفضلة إستراتيجيتهمن العمر يكون قد اختار 

الفتـرة   ين والمندفعين خـالل والمتر ءأدااستقرار  إلى أشارفقد )  Messer ,1981(ميسير  أما   

، محمـد (رجع االسـتجابة   نةبأزممنه  أكثر األخطاءكما يعبر عنه بعدد  عاما ) 14-11(العمرية 

عامـا   16-15والشريحة العمرية المختارة في هذه الدراسة تتمثل في الطالب في عمر ، )1998

المحيطـة بهـم     اإلدراكيةة للمواقف المفضلة لديهم لالستجاب اإلستراتيجيةوهم طالب قد اختاروا 

واالجتماعية والمدرسـية مـن    السياسيةوالتي تكونت بناء على ما تلقوه من تربية وتأثرهم بالبيئة 

  .والتي جميعها تشجع وتعزز التروي في االستجابة للمواقف، حولهم

 أنخوف  ألحداثواورأيه تجاه المواقف  أفكارهيطرح  أنالطالب يخاف  أنكما وتعتقد الباحثة     

، ال يعطي المساحة للفرد ليجد البدائل والحلول  أبوييعنف وذلك كون مجتمعنا مجتمع  أويسخر به 

وقـد الحظـت   . كما وان الدور المعطى للمراهق في هذه المرحلة ما زال مربكا بالنسبة للمراهق

التـزام الصـمت دون   و اإلجابة إعطاءمن الطلبة من  ينتطبيق المقياس خوف الكثير أثناءالباحثة 

  .الحليعطى  أنحلول وكأن الطالب ينتظر  أوالبحث عن بدائل 

  

  :ومناقشته نتائج السؤال الثاني. 2.1.4

  ما مستوى العنف عند طلبة الصف العاشر في محافظة رام اهللا والبيرة ؟
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المئويـة   على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب جابةلإل

  .والبيرةلدرجات مقياس العنف لدى طلبة الصف العاشر في محافظة رام اهللا 

والنسب المئوية لدرجات مقياس العنف لدى طلبة الصف العاشر في  التكرارات 2.4ويوضح جدول 

  .محافظة رام اهللا والبيرة

ر في محافظة والنسب المئوية لدرجات مقياس العنف لدى طلبة الصف العاش التكرارات:2.4جدول

  رام اهللا والبيرة

  النسبة  التكرارات  مستويات العنف

  %14.7  28  عالي

  %74.2  141  متوسط

  %11.1  21  منخفض

  %100  190  المجموع

  

وامـا  ، % )14.7( بدرجة عالية  مستوى العنف عند الطالبان نسبة  2.4يالحظ من جدول      

على  واخيرا الطالب الذين حصلوا، % )74.2(  نسبة مستوى العنف عند الطالب  بدرجة متوسطة

   % ).11.1(   منخفض من العنف مستوى 

مستويات العنف، ان نسـبة الطـالب ذوي   لراسة الحالية ترى الباحثة ان النتيجة التي اظهرتها الد

مستوى العنف بدرجة منخفضة ممـا   لبة ذويمستوى العنف بدرجة عالية شكلوا نسبة اعلى من الط

وان النسبة التي اظهرها الطالب لمستوى العنف بدرجة ، ظاهرة العنف عند الطلبةيشير الى وجود 

وان الجـزء  ، العنف بدون تحفظات ا من الطلبة يمارسونمما يعني ان جزء، متوسطة كانت كبيرة

، قد الباحثة ان السبب قد يعود الى عدة اسباب كالبيئة المدرسـية وتعت. االكبر يمارس العنف بتحفظ

لبة وهـى  وطبيعة المرحلة التي يمر بها الط، وثقافة المجتمع لمفهوم العنف، سريةبية األنوعية التر
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   .والجسـمية واالجتماعيـة  مرحلة المراهقة حيث تمتاز هذه المرحلة بالتغيرات االنفعالية والعقليـة  

ـ  و م ان عملية التفكير وهى عملية عقلية تنمو عند المراهق بشكل اكبر من مرحلة الطفولة ولكـن ل

تصل بعد الى مرحلة النضج العقلي لذلك عندما تواجه المراهق مشكلة ما يحاول التوصل الى حلها 

فيفكر بالطريقة التي توصله الى الهـدف  ، اهدافه وكثيرا ما يجد المراهق الصعوبة في الوصول الى

العنف كـالعين   وترى الباحثة ان المجتمع بامثاله الشعبية يعزز ثقافة. بما يتناسب مع ثقافة المجتمع

ان ، يا لعيب يـا خريـب  ، وثقافة الحصول على الشيء بالقوة، ظلمء أبالعين والسن بالسن والبادي

  . )1995، علوش(  اجرح وغمق الجرح اخرتها على الصلح ، ضربت اوجع وان اطعمت اشبع

عن طريق  يتم، كما قامت نظرية التعلم االجتماعي بتفسيره، ترى الباحثة ان السلوك العنيفو     

قـد تكسـب     وعنف االعـالم ، وان المجتمع المحيط بالطالب من عنف االحتالل، النمذجة والتعلم

حـداث للتخفيـف مـن    الطالب نماذج ليتعلم منها ومن ثم يقوم بتنفيذ ما تعلمه على المواقـف واال 

  .ضغوطاته النفسية

  : ثالثالسؤال النتائج . 3.1.4

والعنف لدى طلبة الصف العاشر في ) االندفاع /التروي (في المعر األسلوبهل هناك عالقة بين   

  ؟والبيرة  محافظة رام اهللا

  

لحساب   Pearsonمعامل االرتباط بيرسون باستخدامللتحقق من صحة هذا التساؤل قامت الباحثة 

المعرفـي   األسـلوب العالقة بين درجات طالب الصف العاشر في محافظة رام اهللا والبيـرة فـي   

 االنـدفاع  / ط بيرسون بين التـروي  حيث كانت قيمة معامل االرتبا، والعنف) االندفاع / التروي (

النتـائج  العنـف ف  أبعـاد وفيما يخص ، إحصائياوهى غير دالة )  691.ومستوى الداللة ، (029.

  :كالتالي الخاصة بذلك موضحة 
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ابات الطالب على الختبار مستوى داللة العالقة ما بين إج" بيرسونمعادلة نتائج : 3.4جدول 

  وعلى مجاالت مقياس العنف لدى عينة الدراسة، االندفاع/ مقياس التروي 

االسـتجابة   ئوبطي   المندفعين  مترويين  المجال
  مع عدم الدقة   

سريعو االسـتجابة  
  مع الدقة

ــال  : األولالمجــ
  العنف البدني

  0.035-  0.097  0.027 0.067-  بيرسون

  0.635  0.182  0.707  0.355  مستوى الداللة

  190  190  190  190  العدد 

ــاني  ــال الث : المج
  العنف اللفظي

  0.025  0.046  0.012-  0.045-  بيرسون

  0.733  0.531  0.868  0.534  مستوى الداللة

  190  190  190  190  العدد

ــث  ــال الثال : المج
العنف الموجه نحـو  

  الذات 

  0.034-  0.046  0.003  0.010  بيرسون

  0.639  0.531  0.966  0.889  مستوى الداللة

  190  190  190  190  العدد

ــع  ــال الراب : المج
العنف الموجه نحـو  

  الممتلكات 

  0.59  0.025  0.095  0.086-  بيرسون 

  0.418  0.736  0.191  0.240  مستوى الداللة

  190  190  190  190  العدد

   

(  اإلحصـائية  عند مستوى الداللة إحصائياعالقة غير دالة  وجود 3.4الجدول  من خالل يتضح   

α≤ 0.05 ( وعليه  ،الفرعية لمقياسودرجة العنف على المجاالت  االندفاع،/ ، بين مقياس التروي

   . المتغيرينبين  ارتباط وجد ال ي
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االندفاع والعنف لم ترق إلى مسـتوى الداللـة   / هذه النتيجة دلت على أن العالقة بين التروي     

بـالمنظور  ( نف مفهوم مركب له أوجه كثيرة للنظـر منهـا   وقد يرجع هذا إلى أن الع، اإلحصائية

 .كيفية تفسيره ونظرته للعنف  ويعتمد كل منظور على) النفسي ، ماعيالبيولوجي، االجت

اختلفت مع دراسة  ،)Iriwn 1995 ,دراسة ارين و، 2000(دراسة زكي وقد اتفقت النتيجة مع     

  .)2005Marks  ماركسسة درا ، و(Warnock et al ., 2008  وآخرون ورنك

فان الطالـب المنـدفع هـو    ، االندفاع / تروي النظري لتعريف ال األدبومن خالل استعراض    

ـ  واألحداث نحو المواقفواندفاعية  بسرعة ستجيبي الطالب الذي عرضـة الرتكـاب    همما يجعل

فـي المواقـف   والتفكير بشكل عميـق   التأمل إلىل الطالب المتروي فهو الذي يميبينما ، األخطاء

كما وترى الباحثة ان ثقافة   . وقوعه في الخطأاحتمالية  مما يقلل منوالمثيرات التي تعرض عليه 

في تعزيـر التعامـل مـع    ) 1995( المجتمع والتي تعكسها االمثال الشعبية كما جاء عند علوش 

انا واخوي على ابن عمي وانا ، ية المجتمعية كالمثلالمواقف حسب ما تمليه عليه المجموعة والترب

بدون اعطاء الفرد الفرصة للتفكير في ان يكون مندفعا او متانيا ، واخوي وابن عمي على الغريب 

  . للتجاوب مع الموقف

ظهـرت  أ كمـا )  االنـدفاع  /التروي ( المعرفي  األسلوبارتباط العنف مع  أنوترى الباحثة     

الطالـب الممـارس    أنعدم ارتباطه كما كانت نتيجة الدراسة الحالية يبين لنا  أو الدراسات السابقة

فبعض مظاهر العنف قد تحتاج من الطالـب  ، المعرفي أسلوبهمترويا في  أوللعنف قد يكون مندفعا 

التصـرف   إلىتحتاج  وإنماالتفكير والتروي  إلىوالبعض منها ال تحتاج ، التفكير والتروي لتنفيذها

  .ع النجازها المندف
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مفهوم الطلبة  أن -الدراسة  ألدواتفترة تطبيقها  أثناءوهذا ما كانت تالحظه  –وكما تعتقد الباحثة 

به اجتماعيـا   االطالب مسموح أمامفقد يكون الموقف المعروض  أخرى إلىللعنف يختلف من بيئة 

لعكس فيتصرف معـه  وقد يكون ا، فيتصرف معه الطالب باندفاع، العنف أشكالمن  وال يعد شكال

  .ة بروية وتفكير /الطالب

  

  

  :النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتها . 4.1.4

   )α≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولىنتائج 

α≤ 0.05 (  ألساسـي ااالندفاع لدى طلبة الصف العاشر /المعرفي التروي  األسلوب درجاتبين 

  .   الجنس لمتغير تعزى والبيرةفي محافظة رام اهللا 

المعرفي  األسلوبلحساب  ) chi-square )X2تم استخدام اختبار  يةالفرض للتحقق من صحة هذه

  4.4حسب متغير الجنس كما هو موضح في جدول ) االندفاع/التروي (

لدى  حسب متغير الجنساالندفاع / روي لحساب  الت) chi-square )X2اختبار : 4.4جدول 

  عينة الدراسة أفراد

 ا����ب
  ا������

���وي  ������م   ! �� "#$
  ا()'&ن

*+�� ا�� �  ا��.��ع  ��,

  ا��34*  ا���د  ا��34*  ا���د  ا��34*  ا���د  ا��34*  ا���د  ا��34*  ا���د  ا��1�0/

  %100  86  %18.6  16  %14.3  12  % 24.4  21  %43.0  37  ذكور

  %100  104  %29.8  31  %14.4  15  %32.7  34  %23.1  24  اناث

  %100  190  %24.7  47  %14.2  27  %28.9  55  %32.1  61  المجموع

chi-square  9.34 

�����  3  در�� ا

��!"�  025.  ا
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ن مستوى الداللة بلغ وأ، )9.34(بلغت  )chi-square  )X2أن قيمة  4.4من الجدول  يتضح     

وهذا يدل على انه  توجد فروق ذات داللة ، ) α≤0.05( عند   إحصائياوهى قيمة  دالة .) 025(

جـدول   إلىوبالعودة ، ) االندفاع / التروي ( المعرفي   األسلوبفي  واإلناثبين الذكور  إحصائية

المنـدفعات بلغـت    اإلنـاث وان نسـبة  ، % )43.0(ين بلغت نسبة الذكور المترو أننالحظ  4.4

  . المندفعات اثواإلنين وهذه نسب لصالح الذكور المترو)  32.7%(

الموجودة ) 2000(سيف  أبوودراسة ، ) 2010(دراسة الدحدوح  معنسبيا د اتفقت النتيجة وق    

 اإلنـاث نـاث ولصـالح   واإل والتي تنص على وجود فروق بين الـذكور ) 2007( عند العمري 

ور والتي تنص على وجود فروق بين الذك )2000(دراسة زكي  المترويات والذكور المندفعين ،و

  . المندفعات واإلناثولصالح الذكور المتروين  واإلناث

والتي تنص على عدم وجود فروق بين الذكور  ،)2009(دراسة مصطفى وعزيز واختلفت مع    

   .المعرفياالندفاع / في التروي  واإلناث

 ،بأنها ذات طابع معرفـي صـرف  ، المعرفية األساليبعند الحديث عن  األولىقد يبدو للوهلة     

ولكنهـا فـي   ، والتفكير والتعلم فقط واإلدراكتعكس الفروق الفردية في عمليات االنتباه  أنهابمعنى 

المفضل من قبـل الفـرد فـي معالجتـه      األسلوب إلىذات بعد وجداني حيث  تشير  األمرحقيقة 

 راكإدالنمط المتعارف والمفضل دائما من قبله في  األسلوببحيث يمثل هذا ، للمعلومات وتنظيمها

  . )Riding & Rayner ,1998( المعلومات والتفكير بها 

بل تتعدى ذلك لتعكس الفـروق فـي    فحسب،السلوك المعرفي  أنماطال تقتصر على  هيلذلك     

 ريـدنج ورينـر   ففي هذا الصدد يشير كل مـن  .األخرىالسلوك االجتماعي والجوانب الشخصية 

)Riding&Rayner ,1998   (في ال يؤثر بالطرق التي يتمثل من خاللها الفرد النمط المعر أن إلى
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تنفيـذ السـلوك    إلـى يتعدى ذلك  وإنما، التفكير فيها فقط وأسلوبالمعلومات عن العالم الخارجي 

في تنفيذ السـلوك المالئـم    واإلناثبين الذكور وقد تعزو الباحثة  االختالف . االجتماعي المناسب

تطبيق مقاييس الدراسـة   أثناءوقد لمست الباحثة  . ناها الطرفاالتي يتلقطبيعة التربية  إلى اجتماعيا

مـن   ألكثـر امتالك الفرد الواحد  أنكما وترى الباحثة . المقياسينعلى  اإلجابةاندفاع الطالبات في 

تفاعل  إلى الدراسات السابقة أشارت وقد، تجاه المواقف األفراداسلوب معرفي قد يؤثر في استجابة 

 & Davies ,2006( دافيس وجراف دراسة ك األساليبتفاعل هذه  أيدفمنها من  المعرفية األساليب

Graff  (  ، المعرفي التروي االندفاع باألسلوبالمعرفي التحليلي  األسلوبتأثر  إلى أشارتوالتي ،

 أن إلـى  أشـارت  التـي و )1996،اسكندر ( عدم وجود هذا التفاعل كدراسة  إلى أشارومنها من 

 .البعض ية موضوع الدراسة مستقلة عن بعضهاالمعرف األساليب

 في) ) α≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : ثانيةالفرضية النتائج 
  .السكنمكان  لمتغير ألساسي تعزىااالندفاع لدى طلبة الصف العاشر /المعرفي التروي  األسلوب

االندفاع حسب متغير مكان / التروي لحساب فرق  )chi-square )X2اختبار : 5.4جدول 

  عينة الدراسة أفرادلدى ) مخيم، قرية، مدينة(السكن  

�  ا��34*  ���وي  ���� $#�ء  ا��34*  
�م ! ��

  د+*

�   ا��34*,��
 ��
  د+*

  ا��.��ع  ا��34*
  

  ا��34*
  

*�,��  
  

5  15.2 
%  

13  39.4
%  

3  9.1%  12  36.4%  33 100% 

*,�+  
  

53  39.0
%  

36  26.5
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20  14.7
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27  19.9%  136  100% 

708�  
  

3  14.3
%  

6  28.6
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4  19.0
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8  38.1%  21  100% 
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وان مستوى الداللـة بلـغ   ، )14.169(بلغت  )chi-square )X2قيمة  أن 5.4يتضح من جدول        

 إحصـائية وهذا يدل على انه توجد فروق ذات داللة ، ) α≤ 0.05 (عند  إحصائياوهى قيمة دالة ) 028.(

  .السكنلمتغير مكان  تعزى) االندفاع/  التروي(المعرفي  األسلوبفي 

دراسـة   ،ة لقربها من متغير نـوع السـكن  دراسة تبحث في اختالف المديريفي  الباحثة وقد استعانت     

  .تعود لمتغير المديريةفروق ذات داللة  أيلم تظهر النتائج وجود  والتي )2009(مصطفى وعزيز 

ص  ،2003(الشـرقاوي   إليه أشارالمعرفي والذي  ألسلوباتعريف  إلىيمكن تفسير هذه النتيجة بالعودة   

التـي  في تعـاملهم مـع المثيـرات     األفرادالتي يستخدمها   األساليب أوتلك  الفروق " بأنهفعرفه )   234

ليس فقط فـي   األفرادفي مواقف حياتهم المختلفة مما يساعدنا على كشف الفروق بين يتعرضون لها 

ولكـن  ، وتكوين المعلومات، وتكوين المفاهيم والتعلم، والتفكير، والتذكر، كاإلدراكالمجال المعرفي 

التـالي تفسـر   وب، ودراسة الشخصـية ، كذلك في المجال االنفعالي الوجداني، والمجال االجتماعي

النشاط التي يمارسها بغض النظر عن محتوى هذا  أساليبفي ضوء  المعرفية سلوك الفرد األساليب

   ".النشاط

التعريف السابق فعالة في كشف الفروق بين  المعرفية كما جاء في األساليب أنترى الباحثة و               

 أنمـاط ذلك في الكشف عن االخـتالف فـي   والمجال االنفعالي وك، في المجال االجتماعي األفراد

 أنوترى الباحثة ، المدرسة وهو يحمل ما تعلمه من بيئته المحيطة به إلى يأتيفالطالب ، الشخصية

، طبيعة العالقات االجتماعيـة ، األسرة أفرادعدد ، لكل بيئة مكونها االجتماعي الخاص بها من حيث

عالقة الفرد بالمجموعة وعالقـة  ، احة المكانية المس، ومصادر الضغوط النفسية، المستوى المعيشي

  .ومجاالت اهتمام الفرد ، كذلك التركيبة السياسية، المجموعة بالفرد

على مـا ذكـر      امع المؤثرات قد تختلف بناء األفرادطريقة استجابة   أنكما وترى الباحثة              

من المجتمع المدني والمخيمات  أكثر ألبويةاالسلطة  فيهسابقا   فالمجتمع القروي مثال مجتمع تبرز 
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المجتمـع فـي    أنكمـا  ، للتعامل مع هذا النوع من السلطة اوأسلوبوبالتالي قد يتخذ الفرد طريقة 

المخيمات وما تفرضه عليه طبيعة تالصق البيوت التقليل من المساحة المعطاة للفرد وبالتالي القليل 

بينمـا طبيعـة   ، ريقة للتعامل تخص طبيعة تلك المواقفمن الحرية الشخصية والتي بدورها تنتج ط

نوعيـة  ، لسـاعات طويلـة   نة تختلف فقد نجد الوالدين يعملـون في المدي األسريةالمكان والتركيبة 

النشاطات التي تمارس ومتطلبات الحياة اليومية كلها عوامل قد تؤثر في االخـتالف فـي تشـكل    

  .المعرفية  األساليب

االنـدفاع  / المعرفي التروي  األسلوبالعوامل المؤثرة في  إلى) 2010( وح الدحد أشارتوقد     

والعوامل ، كالعوامل االقتصادية واالجتماعية، وذلك بناء على دراسات سابقة عملت في هذا المجال

  .عوامل وراثية وعوامل النوع  إلى أشاروالبعض ، والثقافية، الوجدانية

  

 في) α≤ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد :  نتائج الفرضية الثالثة

  .نوع المدرسةلمتغير  األساسي تعزى االندفاع لدى طلبة الصف العاشر/المعرفي التروي  األسلوب

االندفاع حسب متغير نوع / لحساب فروق التروي  )chi-square )X2اختبار :6.4جدول 
  لدراسةعينة ا أفرادلدى ) حكومي، خاصة(المدرسة  

�  ا��34*  ���وي  ����$#�ء   ا��34*  
�م ! ��

  د+*

�   ا��34*,��
� د+*�  

  ا��.��ع  ا��34*

  165  %23.0  38  %15.8  26  %27.3  45  %33.9  56  حكومي
86.8% 

  25  %36.0  9  %4.0  1  %40.0  10  %20.0  5  خاصة
13%. 

  61 المجموع
  

32.1%  55  28.9%  27  14.2%  47  24.7%  190  
100%  

chi-  
Square  

  6.117 

در9&ت 
  ا�;�,*

3  

  0.106  الداللة
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وان مستوى الداللة بلغ ، ) 6.11( بلغت )chi-square )X2أن قيمة  6.4يتضح من الجدول     

وهذا يدل على انه ال توجد فروق ذات ، )α≤0.05( عند   وهى قيمة  غير دالة إحصائيا.) 106(

حكـومي،  (تعزى لمتغير نوع المدرسة ) اعاالندف/ التروي (داللة  إحصائية في ااالسلوب المعرفي 

  ).خاصة

تعتقد الباحثة أن التشابه النسبي للبيئات المدرسية من ناحية، طرق التدريس، ونوعيـة المنـاهج،     

والبيئة الصفية، ونوعية النشاطات الالمنهجية  واألساليب التي يقدمها المعلمـون  والتـي تعكـس    

أن السياسة التعليمية المتبعة في كال النوعين قد تقلل مـن  طريقتهم في التعامل مع المواقف، كما و

النوعية بين المدارس والتي تساهم بالمساعدة  في تكوين أساليب معرفية قد ترتقي إلـى   تالفروقا

  .مستوى الداللة  

إلـى  )   2008( المشار اليها عند  الخطيب والعتـوم  )  Riding,1997( وكما أشار ريدنج      

تولد مـن الخبـرة ؟    أم؟ هل تولد مع الشخص وة  ؟ يالمعرف األساليبأصل الت حول إثارة التساؤ

وما زالت اإلجابة على هذه األسئلة قيد البحث . وهل يمكن أن يولد شخص بأنماط معرفية معينة ؟ 

والدراسة، فإذا افترضنا أن األساليب المعرفية تولد مع الشخص، أي أنهـا تـورث، فلـن تسـاهم     

ثير لتغير هذا األسلوب، وإذا افترضنا أن الخبرة تساعد في تكوين األساليب المعرفيـة  المدارس بالك

فقد يكون للمدارس دور في تشكيل هذه الخبرة وبالتالي من الممكن أن تساهم في تشـكيل أسـاليب   

  .معرفية

دمون كما وتعتقد الباحثة أن الطالب الذين يرتادون المدارس الخاصة والحكومية هم أنفسهم قـا     

من نفس البيئات والمعلمون كذلك، فالطالب الذي يرتاد المدرسة الخاصة نجده بعـد سـنوات فـي    

المدارس الحكومية وبالمثل يحدث ذلك مع المعلم  فاالختالط والتبادل قد يقلل من االختالفات بـين  
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لمـدارس  وكما تعتقد الباحثة بأن الطالب سواء كان في المـدارس الحكوميـة أم ا  . نوعية المدارس

الخاصة يذهب إلى المدرسة ومعه طريقته المفضلة في التعامل مع المواقف وبناؤه المعرفي والذي 

  .تقوم المدرسة على صقله وتنميته دون التدخل في تغييره أو تعديله

  

بين ) α≥0 .05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعةنتائج  
لمتغيـر   األساسي تعزىاالندفاع لدى طلبة الصف العاشر /المعرفي التروي  لوباألسمتوسطات 

  :التعليمي المستوى 

  :لألب  - 1

االندفاع حسب متغير المستوى / لحساب الفروق في التروي  chi-squareاختبار : 7.4جدول 

  عينة الدراسة أفرادلدى  لألبالتعليمي 

ا����4ى 
ا������0 

  ب�@

���وي  
  "ن"

��  ا��34*���  
  "ن"

 $#�ء  ا��34*
�م ! ��

  د+*

�   ا��34*,��
 ��
  د+*

  ا��34*  ا��.��ع  ا��34*

�  %100  11  %18.2  2  %18.2  2  %27.3  3  %36.4  4  �أ
  %100  64  %20.3  13  %21.9  14  %20.3  13  %37.5  24  �&��أ

  �C&D  16  25.4%  25  39.7%  4  6.3%  18  28.6%  63  100%ي
 ���&9
�EآG�  

17  32.7%  14  26.9%  7  13.5%  14  26.9%  52  100%  

  %100  190  %24.7  47  %14.2  27  %28.9  55  %32.1  61  ا��.��ع
chi-

square  
12.47  

در9&ت 
  ا�;�,*

9  

*�<�  0.118  ا�

.) 118(، وان مستوى الداللـة بلـغ   )1.167( بلغت chi-squareقيمة  أن 7.4يتضح من جدول

نه ال توجد فروق ذات داللـة  وهذا يدل على ا، ) α≤ 0.05( عند   إحصائياوهى قيمة  غير دالة 

  .لألبلمتغير المستوى التعليمي  تعزى) االندفاع/  التروي(المعرفي  األسلوبفي  إحصائية

 :لألم   - 2
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متغير االندفاع حسب / لحساب الفروق في التروي  )chi-square )X2اختبار : 8.4جدول 

  عينة الدراسة أفرادلدى م لأل المستوى التعليمي

ا����4ى 
  م�@ ا������0

�  ا��34*  ���وي���� $#�ء  ا��34*  
�م د+*!  

�   ا��34*,��
� د+*�  

  ا��34*  ا��.��ع  ا��34*

��أ  100%  17  17.6  3  11.8%  2  17.6%  3  52.9%  9 
  %100  70  %21.4  15  %17.1  12  %27.1  19  %34.3  24  أ�&��
  �C&D  17  27.0%  21  33.3%  8  12.7%  17  27.0%  63  100%ي

�EآG� ���&9  11  27.5%  12  30.05  5  12.5%  12  30.0%  40  100%  
  %100  190  %24.7  47  %14.2  27  %28.9  55  %32.1  61  ا��.��ع

chi-square  
  

6.355 

 9  ا�;�,*در9*  

 ��4�*�<�  0.704  ى ا�

، وان مستوى الداللة بلغ )1.167(بلغت )chi-square )X2قيمة  أن 8.4يتضح من جدول    

على انه ال توجد فروق  وهذا يدل، ) α≤ 0.05( عند   إحصائيادالة  وهى قيمة  غير.) 704(

 يالتعليملمتغير المستوى  تعزى) االندفاع/  التروي(المعرفي  األسلوبفي  إحصائيةذات داللة 

  .ملأل

، اإلدراكالمعرفي بعمليات  األسلوبارتباط  إلى) 2009،الفرماوي ( الموضوع  أدبياتتشير      

المعرفـي   األسـلوب ارتباط  أنواتخاذ القرارات، وتعتقد الباحثة  وحل المشكالت، والتذكر،والتخيل

من مؤثر  أكثر إلىبهذه العمليات المعرفية بحاجة  خرآاسلوب معرفي  يكأاالندفاع وهو / التروي 

معرفي، ومن هذه المؤثرات نوعية التربية التي يتلقاها الفرد،  كأسلوبوتبني الفرد باتخاذه  لتشكيله

اتخاذ القرار والطرق الصحيحة في حـل   تشجع على أسرة هيهل  إليهاتي ينتمي ال األسرةونوعية 

 إلى تنقلهللعالم الخارجي وكيف  وإدراكهامع المؤثرات الخارجية،  األسرةالمشكالت، وكيفية تعامل 

  . أبنائها

فـرد  ثقافة المجتمع والبيئة المحيطة بالفرد تؤثر في تكـوين اسـلوب ال   أنكما وتعتقد الباحثة      

المندفع في التعامل مع مواقف  األسلوبتشجع  أن ماوإتشجع اسلوب التروي  أن فإماالمفضل لدية 
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 األسـلوب الدراسة الحالية في عدم وجود فروق فـي   أظهرتهاالنتيجة التي فلذلك . الحياة المختلفة

المسـتوى   أنق في بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي للوالدين قد تتف) االندفاع / التروي ( المعرفي 

فكـون  ، المعرفـي  األسلوبعلى وجود فروق في  إحصائياالتعليمي للوالدين لوحده ليس كافيا ليدل 

لن يغير في البيئة التـي   فأكثرجامعي  أوثانوي ، أو، أساسي أو، أميمستوى تعليمه  األم أو األب

لتي يتعامل بها الفرد مـع  للطريقة ا رد متعلما ليس بالضرورة أنه واعيكما كون الف، يتعامل معها

لـيس    األسـرة نمط  أنكما وتعتقد الباحثة ، مرتبة من المعرفة  أعلىفالوعي ، المثيرات الخارجية

المتسلطة مثال قد يكون المستوى  أوالحازمة  فاألسرة، يعتمد على المستوى التعليمي أنبالضرورة 

  .فأكثر اقد يكون جامعيأو ا أميالتعليمي للوالدين 

  

  

 ،) α≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : ةالفرضية السادس نتائج

  .تعزى لمتغير الجنس األساسيمتوسطات العنف لدى طلبة الصف العاشر  بين

للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات الطالب ) ت(نتائج اختبار : 9.4جدول 

  عينة الدراسة أفرادلدى الجنس تبعا لمتغير ي المدرسعلى مقياس العنف 

  ا�'&%ل
()&�  ا���د ا

 Hا�����
  ا�;4&$�

ا>C;�اف 
در9&ت  +�0* ت ا���0&ري

 ا�;�,*
���4ى 
*�<�  ا�

  ا�0(/ ا�."-, :ا�'&%ل ا*ول
  

 ذآ�
86  
  

1.59  .28  5.74 188 0.0 

      21.  1.38  104  أ-34

,-%4� ا�0(/ ا�567,: ا�'&%ل ا
  

 ذآ�
86  
  

1.56  .32   
5.3 

 
188 

0.0  

      23.  1.35  104  أ-34
8�%4��9 : ا�'&%ل ا- :�9'�ا�0(/ ا

  ا�>ات
  

 ذآ�
86  
  

1.37  .28  75. 188 .450  

      34.  1.40  104  أ-34

�9 : ا�'&%ل ا��ا<=- :�9'�ا�0(/ ا
 ا�''@7?%ت

 ذآ�
86  
  

1.22  .26   
2.88 

 
188 

.0040  

      19.  1.12  104  أ-34

  ا�"ر�� ا�?�A7ا
 ذآ�

86 1.46  .23   
4.67 

 
188 

0.0  

      17.  1.32 106  أ-34
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) α≤ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  9.4يتضح من جدول 

لمتغير جنس الطالب،  لديهم تبعايتعلق بدرجة العنف المدرسي  الطالب فيمابين متوسطات إجابات 

درجـة   أنأي ) 0.0(على الدرجة الكلية للعنف المدرسي حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لالختبار 

 إلـى وبالعودة . اإلناثدرجة العنف المدرسي بين  العنف المدرسي بين الطالب الذكور تختلف عن

 ) 1.328( لإلنـاث من المتوسط الحسابي  أعلىوالذي هو  )1.467(الحسابية للذكور المتوسطات 

  .لصالح الذكوروالذكور و اإلناثمما يعني وجود فروق بين 

  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصـائية   9.4وكما يتضح من جدول      

)α≤ 0.05  (   بين متوسطات إجابات الطالب  فيما يتعلق بدرجة العنف المدرسي لـديهم  تبعـا ،

، حيث )الممتلكات  بعد العنف الموجه ضد(، )البعد اللفظي(، )البعد البدني( (لمجاالت مقياس العنف 

ممـا يعنـي   ، .) )004( ، )0.0(، )0.0( (العنـف   أبعادبلغت قيمة مستوى الداللة لالختبار على 

بعد العنف ( للذكور في  سطات الحسابية المتو إلىوبالعودة العنف المذكورة  أبعادفروق في وجود 

) 1.226: (د الممتلكات وبعد العنف الموجه ض، )1.565: (بعد العنف اللفظي ، )1.467:(البدني 

بعـد  ، ) 1.328:( بعد العنف البـدني  ( في  لإلناثمن المتوسطات الحسابية  أعلىوالذي هو )  

يعني وجـود   مما، ) 1.129: ( الممتلكات  وبعد العنف الموجه ضد، ) 1.350: ( العنف اللفظي 

  .والذكور ولصالح الذكور اإلناثفروق بين 

وهو .) 45(ضد الذات فقد كان مستوى الداللة الث وهو العنف الموجه فيما يخص البعد الث أما     

 .في هذا البعد واإلناثبمعنى انه ال توجد فروق بين الذكور  إحصائياغير دال 

المسـتكاوي  ، دراسـة  ) 2009(مصـطفي   أبودراسة  إليهوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت      

، ولصالح الـذكور  واإلناثجات العنف بين الذكور في در إحصائيافي وجود الفروق الدالة ) 200(
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دال  واإلناثاالختالف بين الذكور  أن إلى أشارتفقد  ،)2008(مصطفى والسميري أبودراسة  وأما

دراسـة تولـدس    تأشـار لح الذكور وكذلك العنف الموجه ضد الممتلكات ولصا دفي بع إحصائيا

)Toldos, 2005 ( ،عدي العنف اللفظي والجسدي ولصالح الذكورب إلىداللة الفروق بالنسبة  إلى.  

عـدم  تنص علـى   والتي ،)2008(دراسة قاسم  إليهتوصلت  نتائج الدراسة مع ما وتختلف      

  .الجنسفي درجات العنف تعزى لمتغير  إحصائياوجود فروق دالة 

مما هو  كانت أعلى اإلناث دممارسة العنف عن أن أظهرت فقد، )2003(دراسة الزبيدي  وأما     

  .عند الذكور

، الفروق بين الجنسين قد تنبع من الدور الذي يرسمه المجتمع لكال الجنسـين  أنوترى الباحثة     

  . لإلناثمما يسمح به  أكثري فهو يعطي الصالحية  للذكر بأن يمارس العنف وبشكل جرئ

الي فان مثل هذه الضوابط وبالت. " من الذكور أكثر اإلناثوقد يثقل المجتمع بالقيود والضوابط على  

على كبح عنفهن والتحكم في غضبهن بشتى الطرق حتى ال يظهـرن   اإلناثوالقيود تزيد من قدرة 

بالنسبة للذكور فان حرية التعبير التي تمنح لهم تجعلهـم ينطلقـون    أما. بصورة مستهجنة اجتماعيا

من السلوك العنيف سواء داخل  أشكاال أحيانا تأخذبشتى الطرق الممكنة والتي  أنفسهمعن  ويعبرون

" لةءلن يعرضهم للعقاب والمسـا  خارجها ويكون لديهم قناعة بأن ما يفعلونه شيء عادي أو األسرة

  ).250ص ، 2005، عبد اهللا(

توجيه السـلوك   بإمكانيةكما وتعتقد الباحثة  بان التكوين الجسمي العضلي للذكر قد يسمح له       

وهى مرحلة المراهقة وما  وإناثان المرحلة التي يمر بها الطالب ذكورا كما وأ، خراآلالعنيف نحو 

ثر بعـض  أ إلىبعض الدالئل  أشارتوقد " . يحدث فيها من تغيرات هرمونية قد تؤثر على السلوك

  ).94ص ، 2005، عبد اهللا" ( تيرون مون التسفي السلوك العنيف ومنها هر الهرمون
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بـين   ، ) α≤ 0.05(ت داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال توجد فروق ذا: الفرضية السابعة

 .تعزى لمتغير مكان السكن  األساسيمتوسطات العنف  لدى طلبة الصف العاشر 

 

 -One(فحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحـادي  ول 

way Analysis of varianse(  10.4بالجدول  والنتائج موضحة اختبار ف .  
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطالب درجة العنف على : 10.4جدول 

  عينة الدراسة أفرادلدى مكان السكن  المدرسي لمتغيرمقياس العنف 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد مكان السكن المجال

  العنف البدني:المجال األول
  

 26. 1.52 33 مدينة

 26. 1.48 136 قرية

 25. 1.41 21 مخيم

 26. 1.48 190 المجموع

 العنف اللفظي: المجال الثاني
  

 28. 1.43 33 مدينة

 30. 1.45 136 قرية

 25. 1.41 21 مخيم

 29. 1.44 190 المجموع

  

  
العنف الموجه : المجال الثالث

  نحو الذات
  

 21. 1.33 33 مدينة

 33. 1.41 136 قرية

 29. 1.33 21 مخيم

 31. 1.39 190 المجموع

  
العنف الموجه : المجال الرابع

  نحو الممتلكات

 26. 1.20 33 مدينة

 23. 1.16 136 قرية

 18. 1.17 21 مخيم

 23. 1.17 190 المجموع

  
  الدرجة الكلية

 

 21. 1.39 33 مدينة

 22. 1.39 136 قرية

 18. 1.34 21 مخيم

 21. 1.39 190 المجموع



109 
 

الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات الطالب على مقياس ) ف(اختبار  جنتائ: 11.4جدول 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  عينة الدراسة أفرادلدى العنف  بحسب متغير مكان السكن 
)ONE WAY Analysis of Variance (عينة  أفراد لألب لدىلمتغير المستوى التعليمي  تبعا

  الدراسة

  المجال
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

  العنف البدني:المجال األول
  

 31. 1.18 08. 2 17. بين المجموعات

   07. 187 13.36 داخل المجموعات

    189 13.53 المجموع

  
 العنف اللفظي: المجال الثاني

  

 78. 23. 02. 2 04. اتبين المجموع

   09. 187 16.79 داخل المجموعات

    189 16.83 المجموع

العنف الموجه نحو : المجال الثالث
  الذات
  

 30. 1.22 12. 2 24. بين المجموعات

   10. 187 18.68 داخل المجموعات

    189 18.93 المجموع

العنف الموجه نحو : المجال الرابع
  الممتلكات

 68. 39. 02. 2 04. جموعاتبين الم

   05. 187 10.38 داخل المجموعات

    189 10.43 المجموع

  المجال الكلي

 64. 44. 02. 2 04. بين المجموعات

   04. 187 8.75 داخل المجموعات

    189 8.79 المجموع
  

 اإلحصـائية  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  11.4يتضح من جدول      

)α≤ 0.05  (   بين متوسطات إجابات الطالب فيما يتعلق بالدرجة الكلية للعنف المدرسـي تبعـا ،

الدرجة الكليـة لمقيـاس    العنف المدرسي، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار على لمتغير

قبول الفرضـية  ، مما يعني )0.05(، وهذه القيمة هي أكبر من قيمة ألفا )0.641(العنف المدرسي 

عنها الطالب من خـالل إجابـاتهم    ا عبرالصفرية،  وبعبارة أخرى فان درجة العنف المدرسي كم

   .مخيم أم قرية، مدينة،على مقياس العنف المدرسي ال تختلف باختالف مكان السكن، سواء كانت 
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اللـة  وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الد  عدم  11.4وكما يتضح من جدول       

العنـف المدرسـي   بين متوسطات إجابات الطالب  فيما يتعلق بدرجة  ، ) α≤ 0.05(اإلحصائية 

العنف ، العنف الموجه نحو الذات، العنف اللفظي، العنف البدني( العنف مقياس لديهم  تبعا لمجاالت 

ياس العنـف  مجاالت مق حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار على، )الموجه نحو الممتلكات 

وهذه القيمة هي أكبر مـن قيمـة ألفـا      ، .)678، . 295، . 787، . 307( المدرسي وبالتوالي 

  .، مما يعني قبول الفرضية )0.05(

( زهري وآخرون  أبو دراسة، )2003(دراسة الشهري  إليهذه النتيجة مع ما توصلت وتتفق ه     

  .غير مكان السكنلمت تعزى إحصائياجود فروق دالة عدم و إلى، )2008

، بوجـود فـروق دالـة    )2009( المستكاويدراسة  وتختلف مع النتيجة التي توصلت إليها      

، )2008( وتختلف كذلك مع ما توصلت له دراسة مصطفى والسـميري  . ولصالح الريف إحصائيا

لممتلكات والسلوك العدواني الموجه نحو ا، ناء المخيماتد فروق على الدرجة الكلية لصالح أببوجو

  .الجامعية ولصالح طالب كل من القرى والمخيمات 

 ةويمكن تفسير ما توصلت له الدراسة في ضوء تواجد هؤالء الطلبة تحـت ظـروف متشـابه               

وكذلك قد يعـود  ، والبيئة المدرسية،  واألسرية، واالجتماعية، وبشكل نسبي من الناحية االقتصادية

ن اختلفت نسبها طق سكناهم يعانون معاناة واحدة وإلطلبة باختالف مناكون ا إلىعدم وجود الفروق 

كـل   إلـى وصول التكنولوجيا ووسائل االتصال المختلفـة   أنكما وتعتقد الباحثة . من قبل المحتل

كما وان توفر  .الطالببين  التوعيةقد قلل من الفروق  البيوت،معظم  إلىالمناطق السكنية ودخولها 

وتعلم وعمل ، واالتصاالت بين المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وبشكل كبيروسائل المواصالت 

ممـا  ، بعضهم ببعض األشخاصوالمخيمات في المدينة قد ساهم في احتكاك واختالط  القرى أهالي



111 
 

 بعض الدراسات كدراسـة  أشارتاالقتصادية واالجتماعية والتعليمية بينهم حيث  تقاالفروقلل من 

العوامـل االقتصـادية     أن إلى)  2008،، النيرب 2009 ،، الصرايرة 2009،دة الزيود والخوال(

  .خفض مظاهر العنف  أووالمدرسية والسياسية عوامل تؤثر  في زيادة  واألسريةواالجتماعية 

                                                                                                                           

بـين   ، ) α≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  : الفرضية الثامنة

  .المدرسةنوع زى لمتغير تع األساسيمتوسطات العنف لدى طلبة الصف العاشر 

هـو   للعينات المستقلة وكانت النتائج كمـا  ،T-test) ت (تم استخدام اختبار  يةالفرض هالختبار هذ

  12.4موضح بالجدول 

للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات ) ت(نتائج اختبار : 12.4جدول 
  عينة الدراسة أفراد المدرسة لدىالطالب على مقياس العنف تبعا لمتغير نوع 

  المجال
  المتوسط الحسابي  العدد نوع المدرسة

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

توى مس
  الداللة

  العنف البدني: المجال األول 
  

 05. 188 1.97- .26.  1.47 156 حكومي

   خاصة
25 

1.58 .27   
 

 العنف الجسمي: المجال الثاني

  

 حكومي
156 1.44 .30 -.62 188  

.54 

   خاصة
25 

1.48 .30   
 

العنف الموجه : المجال الثالث
  نحو الذات
  

 40. 188 85. 33. 1.400 156 حكومي

  خاصة
 
25 

1.34 .22   
 

العنف الموجه : المجال الرابع

 نحو الممتلكات

 10. 188 1.35- 22. 1.16 156 حكومي

   خاصة
25 

1.24 .30   
 

  المجال الكلي
 30. 188 1.03- 22. 1.38 156 حكومي

   خاصة
25 

1.43 22   
 

  ى الداللة اإلحصـائية  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو 12.4يتضح من الجدول    

)α≤ 0.05  ( يتعلق بدرجة العنف المدرسي لـدى طـالب    الطالب فيما، بين متوسطات إجابات
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نوع المدرسة، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لالختبار علـى الدرجـة    لمتغير الدراسية تبعاالعينة 

 أنالمدرسـة، أي   فروق بحسب متغير نوععدم وجود مما يعني ، )0.30(الكلية للعنف المدرسي 

يتضـح   وكما . درجة العنف في المدارس الحكومية  هي بنفس درجة العنف في المدارس الخاصة

، بين )α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  12.4من جدول

اس من مقي ولاألللمجال متوسطات إجابات الطالب  فيما يتعلق بدرجة العنف المدرسي لديهم  تبعا 

وهي تساوي  ، ).50(بار حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لالخت ، )البدني العنف: (المدرسي العنف 

وبـالعودة  للمتوسـط الحسـابي    ، بعد العنف البدنيفروق في مما يعني وجود ، )0.05(  ألفاقيمة 

 للمدارس الخاصة،،   )1.580(قل من المتوسط الحسابي للمدارس الحكومية والذي هو أ،  )1.467(

 وقد اختلفـت   .الخاصةالمدارس  والخاصة ولصالحعني وجود فروق بين المدارس الحكومية مما ي

وجود فـروق  والتي تنص على  )2003(الزبيدي  مع النتيجة التي توصل إليهانتيجة هذه الدراسة 

نتيجة  أنباحثة وترى ال  .الحكوميةدالة في درجة العنف بين المدارس الحكومية والخاصة ولصالح 

يجية التي وضعتها التربية والتعليم للحد مـن  تاالسترافي ضوء  األولى، بطريقتينالدراسة قد تفسر 

وقـد كانـت هـذه    . وتعطي نتائج ايجابيـة  أعطتوالتي قد تكون قد ، ظاهرة العنف في المدارس

   :مستويات اإلستراتيجية بعدة

حيث تحتـوي  ) والصحة والبيئة  المدنية،تب ك( على صعيد المناهج الدراسية  األولالمستوى  -

 والمشـاركة، تخص تعليم الطالب مهارات حياتية كالتعـاون،   توعيةهذه الكتب على مواضيع 

 .الطلبةوكلها مهارات تساعد على الحد من العنف بين  خر،اآلوتقبل الرأي  اآلخرين،واحترام 

 .تزويد المدارس بالمرشدين   -

ة /فـيلجم الطالـب   محدودة،العنف لديه  أشكالة للتعبير عن /اة للطالبقد تكون المساحة المعط أو  

الطالب  أنالبيئة المحيطة وخاصة  كاالحتالل،(  أخرى وأهداف أماكنغضبه وعنفه ويفرغهما في 

  ).قد يكون حصر تفكيره في مظاهر العنف داخل المدرسة 

بـين  ، ) α≤ 0.05 ( الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : التاسعةالفرضية 

  .للوالدينالتعليمي تعزى لمتغير المستوى  األساسيمتوسطات العنف لدى طلبة الصف العاشر 
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  لألبالمستوى التعليمي  .1

 -One(فحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحـادي  ول

way Analysis of variance ( ،كالتاليئج وكانت النتا:                    

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطالب لدرجة العنف المدرسي :13.4جدول

  عينة الدراسة أفرادلدى  لألبعلى متغير المستوى التعليمي 

  

  ا���د ا��NهL ا����� ا��.&ل
 Hا�����
 ا�;4&$�

ا>C;�اف 
 ا���0&ري

  
ا���/ :ا��.&ل ا�ول

�  �Cا�3
 

,B26. 1.44 11 أ 
,C%C30. 1.48 64 أ 
 E 63 1.46 .22%-9ي

  52 1.53 .30�FG ,0B%آ�4
 27. 1.48 190  ا�'&'9ع

�C&E/ :ا��.&ل ا��ا��
�PQا�� 

 

,B19. 1.39 11 أ 
,C%C30. 1.46 64 أ 
 E 63 1.40 .27%-9ي

  52 1.50 .34�FG ,0B%آ�4
 30. 1.45 190  ا�'&'9ع

  
&Eا��.&ل ا�R�: /�ا��

� ا�SاتT U9ا���  
  

,B47. 1.45 11 أ 
,C%C32. 1.39 64 أ 
 E 63 1.43 .34%-9ي

  52 1.33 .24�FG ,0B%آ�4
 32. 1.40 190  ا�'&'9ع

�ا���/ : ا��.&ل ا��ا$
� ا�����V&تT U9ا���  

,B15. 1.08 11 أ 
,C%C22. 1.18 64 أ 
 E 63 1.17 .26%-9ي

  52 1.19 .24�FG ,0B%آ�4
 23. 1.173 190  ا�'&'9ع

  
*0�Vر9* ا��  ا�

 

,B20. 1.35 11 أ 
,C%C22. 1.40 64 أ 
 E 63 1.38 .20%-9ي

  52 1.41 .23�FG ,0B%آ�4
 22. 1.40 190  ا�'&'9ع
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) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 14.4جدول 

  عينة الدراسة أفراد ب لدىلأللمتغير المستوى التعليمي  تبعا

  ا��.&ل
W,&3ر ا���1��.��ع  

����H  در9* ا�;�,* ا���$�&ت
���4ى  +�0* ف ا���$�&ت

*�<� ا�

  ا���/ ا�3��C:ا��.&ل ا�ول
  

 JA> .17 3 .05 .76 .52 ا�'&'I9%ت

   07. 186 13.37 داKL ا�'&'I9%ت

    189 13.54 ا�'&'9ع

  
�C&Eا��.&ل ا� :�PQ/ ا���ا�� 

  

 JA> .40 3 .14 1.54 .21 ا�'&'I9%ت

   08. 186 16.43 داKL ا�'&'I9%ت

    189 16.84 ا�'&'9ع

  
  
  

R�&Eات: ا��.&ل ا�Sا� �;C U9/ ا����ا��  
  

 JA> .34 3 .11 1.12 .34 ا�'&'I9%ت

    186 18.59 داKL ا�'&'I9%ت

    189 18.93 ا�'&'9ع

�  :ا��ا$�ا��.&ل T U9/ ا����ا��
  V&تا�����

 JA> .11 3 .04 .66 .58 ا�'&'I9%ت
   . 186 10.32 داKL ا�'&'I9%ت

    189 10.43 ا�'&'9ع

*0�Vر9* ا��  ا�

.JA> .06 3 .02 .43 22 ا�'&'I9%ت  
   05. 186 8.73 داKL ا�'&'I9%ت

    189 8.79 ا�'&'9ع

 α(لداللة اإلحصائية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا 14.4يتضح من جدول    

 لديهم،، بين متوسطات إجابات الطالب فيما يتعلق بالدرجة الكلية لمقياس العنف المدرسي )0.05 ≤

، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار على الدرجة الكلية لألبتبعا لمتغير المستوى التعليمي 

، مما يعني قبـول  )0.05(قيمة ألفا  ، وهذه القيمة هي أكبر من )0.215(لمقياس العنف المدرسي 

الفرضية الصفرية،  وبعبارة أخرى فان درجة العنف المدرسي لدى الطلبة كما عبروا عنهـا مـن   

  ). جامعي فأكثر  ثانوي، أساسي، أمي،(  لألبتختلف باختالف المستوى التعليمي  إجاباتهم الخالل 

، العنف اللفظـي ، العنف البدني ( بعةاألر المقياس مجاالتجميع  أن 14.4من جدول  ويتضح    

فقد بلغت قيمة الداللة  إحصائياغير دالة ) والعنف الموجه نحو الممتلكات ، العنف الموجه نحو الذات
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مما يعنى انه ال توجد فروق تبعا لمتغير  ،) 0. 580، 0. 341، 0. 205، 0. 516(على الترتيب 

  .مقياسلل األربعة األبعاد لألب علىالمستوى التعليمي 

 المستوى التعليمي لالم  .2

 -One(فحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي ول    

way Analysis of variance ( ، كالتاليوكانت النتائج:     

العنف  الطالب لدرجةنحرافات المعيارية إلجابات المتوسطات الحسابية واإل: 15.4جدول 

  عينة الدراسة أفرادلدى م لألسي على متغير المستوى التعليمي المدر

  

  

 ا>C;�اف ا���0&ري ا�����H ا�;4&$�  ا���د ا�����ا��NهL  ا��.&ل
  

  ا���/ ا�3��C:ا��.&ل ا�ول
 

,B19. 1.50 17 أ 
,C%C25. 1.43 70 أ 
 E 63 1.50 .30%-9ي

  40 1.53 .28�FG ,0B%آ�4
 27. 1.48 190  ا�'&'9ع

 ا���/ ا���PQ:�.&ل ا��C&Eا�
 

,B25. 1.54 17 أ 
,C%C28. 1.42 70 أ 
 E 63 1.42 .31%-9ي

  40 1.51 .32�FG ,0B%آ�4
 30. 1.45 190  ا�'&'9ع

  
R�&Eا��.&ل ا�: �T U9/ ا����ا��

  ا�Sات
  

,B22. 1.36 17 أ 
,C%C36. 1.40 70 أ 
 E 63 1.43 .32%-9ي

  40 1.34 .58�FG ,0B%آ�4
� 32. 1.39 190  '&'9عا

� ا��ا$� ا���ا��.&ل T U9ا��� /
  ا�����V&ت

,B22. 1.23 17 أ 
,C%C21. 1.14 70 أ 
 E 63 1.18 .25%-9ي
 ,0B%��4آFG 40 1.19 .27 

 24. 1.17 190  ا�'&'9ع
  

�ر9* ا�0�V*ا�  
 

 
 

,B15. 1.43 17 أ 
,C%C21. 1.36 70 أ 
 E 63 1.39 .24%-9ي

  40 1.42 .22�FG ,0B%آ�4
 22. 139 190  ا�'&'9ع
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 ONE WAY Analysis of( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :  16.4جدول رقم 

Variance (عينة الدراسة أفراد لألم لدىلمتغير المستوى التعليمي  تبعا  

  ا��.&ل
W,&3ر ا���1��.��ع  

����H  در9* ا�;�,* ا���$�&ت
���4ى  +�0* ف ا���$�&ت

�<� *ا�

  ا���/ ا�3��C:ا��.&ل ا�ول
  

 JA> .28 3 .09 1.29 .28 ا�'&'I9%ت

   07. 186 13.26 داKL ا�'&'I9%ت

    189 13.54 ا�'&'9ع

�C&Eا��.&ل ا� :�PQ/ ا���ا�� 
  

 JA> .39 3 .13 1.45 .23 ا�'&'I9%ت

   09. 186 16.45 داKL ا�'&'I9%ت

    189 16.84 ا�'&'9ع

R�&Eا�: ا��.&ل ا� �;C U9ا��� /��
  ا�Sات
  

 JA> .21 3 .07 .70 .55 ا�'&'I9%ت

   10. 186 18.72 داKL ا�'&'I9%ت

    189 18.93 ا�'&'9ع

�ا���/ ا���C U9;� : ا��.&ل ا��ا$
  ا�����V&ت

 JA> .13 3 .04 .78 .51 ا�'&'I9%ت
   05. 186 10.30 داKL ا�'&'I9%ت

    189 10.43 ا�'&'9ع

�ر9* ا�0�V*ا�  

 .JA> .11 3 .03 .76 519 ا�'&'I9%ت
   05. 186 8.69 داKL ا�'&'I9%ت

    189 8.79 ا�'&'9ع

     

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصـائية   16.4يتضح من جدول      

)α≤ 0.05  (مدرسي ، بين متوسطات إجابات الطالب فيما يتعلق بالدرجة الكلية لمقياس العنف ال

، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار على الدرجة مستوى التعليمي لألالمتبعا لمتغير  لديهم،

، مما يعنـي  )0.05(، وهذه القيمة هي أكبر من قيمة ألفا  )0.519(الكلية لمقياس العنف المدرسي 

المدرسي لدى الطلبة وبعبارة أخرى فان درجة العنف ، مجود فروق في المستوى التعليمي لألعدم و

 أساسـي،  أمـي، (  مالمستوى التعليمي لألتختلف باختالف  إجاباتهم الكما عبروا عنها من خالل 

  ). جامعي فأكثر ثانوي،
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العنف ، العنف اللفظي، العنف البدني ( األربعة المقياس مجاالتجميع  أن 16.4من جدول  يتضحو

فقد بلغت قيمة الداللة على  إحصائياغير دالة ) ت والعنف الموجه نحو الممتلكا، الموجه نحو الذات

بعا لمتغير المسـتوى  نه ال توجد فروق تأمما يعنى  ،) 0. 51، 0. 55، 0. 30، 0. 28(الترتيب 

  .للمقياس األربعة األبعاد على ملألالتعليمي 

والتي تنص على عدم وجود فروق في مسـتوى   )2009(دراسة الشهري هذه النتيجة تتفق مع    

  .للوالدينلعنف يعزى للمستوى التعليمي ا

لمستوى والتي أشارت الى وجود فروق دالة ، )2011( اختلفت مع دراسة بسيوني والصبان و    

  .ميين تعليم الوالدين ولصالح األب واألم األ

  :النتيجة التي توصلت لها الدراسة يمكن النظر لها من عدة محاور أنترى الباحثة   

عدم مشروعيته، هل أو حدود العنف ومن يرسم مشروعيته  للعنف، األفرادمفهوم و العنف،ثقافة   

ما يحمله الفرد من قيم ؟ وهل هذه القـيم   أوالمجتمع ؟ هل هو المستوى التعليمي  أمثقافة الفرد  هي

  مستوى تعليمي ؟ إلىوالثقافة تحتاج 

من وجهات النظر المختلفة  تنبع الصعوبة في تحديد المفاهيم الخاصة بالعنف أنتعتقد الباحثة     

عدة نمـاذج واتجاهـات نظريـة    والعوامل المؤدية له،  وذلك لوجود  واألسبابحول ماهية العنف 

، يمنظور السـلوك وال، نثروبولوجيالمنظور االو، لمنظور البيولوجيكا مختلفة تفسر سلوك العنف 

ز بينها ييلتمفي ا األفرادقد تربك ، هيمن ارتباط العنف بمفا، وأمنظور النفسي، والالمنظور التكامليو

فقد نصـادف فـي   . والعدوانية جعلت من الصعب تحديد ماهية العنف، واإليذاءوالغضب، ، كالقوة

 أنوقـد نجـد   ، تميز بين استعمال القوة والعنف /يميزة وال /غير متعلم أوة /متعلم اأم أو اأبحياتنا 

خـذ الموافقـة   حتى من قبل المعلم الذي بدوره أ أو األهلمن قبل  لألبناءاستعمال الضرب الموجه 
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بغض النظر عن الطريقة التـي   تأديبيةقيمة  بأنهيصنف ، لممارسته على الطالب األهلضمنا من 

ن خالل عملـي سـابقا   وم. للشخص لتنفيذ هذه العقوبات أعطيتالصالحيات التي  أويمارس بها، 

عنيفـة   أنهـا من السلوكيات التي تصنف على  ن الكثيروما ألحظه خالل عملي الحالي فإ، كمعلمة

، تعتبر من حق الشخص الـذي يمارسـها  ) الطلبة  أمامالطالب المقصر  إلى واإلشارة، كالضرب(

ثقافـة بـين فئـات     أصبحتوهذه ) من حق الوصي، من حق المعلم، األهلمن حق (فتعتبر قيمة 

الفروق لم تكـن دالـة للمسـتوى    ة أن نتيج أنمن هنا ترى الباحثة ، المجتمع المتعلم وغير المتعلم

  .الموضحة سابقا  ا هيأسبابهالتعليمي للوالدين قد تكون 

  

  التوصيات المقترحة  2.4

  :في ضوء ما اظهرته نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي 

، ت االتصـال والتواصـل  اتمكين الطلبة عن طريق زيادة وعيهم  بالمهارات الحياتية كمهـار  -1

عن طريق حصص االرشاد الحوار والتي بدورها تقلل من مظاهر العنف ، وضالتفا، االصغاء

 .وحصص التربية المدنية 

فكلما  للتعامل مع المواقف والطريقة المفضلة عند الطالبزيادة وعي الطلبة باالساليب المعرفية  -2

حداث بطريقـة واعيـة   التعامل مع المواقف واأل مكنهدت معرفة الطالب باسلوبه المفضل أزا

 .ومدروسة

والحد من مظاهر العنف عنـد    هل والمدرسين لزيادة وعيهم بطبيعة المرحلة،عمل دورات لأل -3

 .لمساعدة الطلبة الجتياز المرحلة بسالم ولمعرفة الفروق الفردية بين الجنسيين  الطلبة
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بجـو  ناث وتوجيههم الى التعامل التربية التي يتلقاها الذكور واإللى طبيعة زيادة وعي األهل إ  -4

 .ة /من خالل لقاءات االهل مع المرشد يسوده العدل والمساواة 

نحاء الـوطن بقـراه ومدنـه    المدرسية بين المدارس في مختلف أ العمل على تبادل الزيارات -5

 .من اجل تقليل الفروقات في التربية والسلوك  ومخيماته

 .توسيع نطاق البحث بحيث يشمل جميع محافظات الوطن  -6

كالرسم وتشكيل الفرق الرياضية والعمل المسـرحي  المنهجية في المدارس لاتعزير النشاطات  -7

 .كنوع من التفريغ النفسي و، لما لها من اهمية في تفريغ الشحنات والطاقات السلبية 

لتعزيز التواصل والذي من شأنه التقليـل  بناء تحت المظلة المدرسية تعزيز لقاءات األهل واأل -8

  .من مظاهر العنف عند الطلبة 

المعرفيـة وتـدريب المرشـدين     األسـاليب تزويد المدارس بالمقاييس النفسية ومنها مقاييس  -9

وتعديل  ،بالصف تفاعلهونمط الطالب في  المهنية،في االختيارات  ألهميتهاالتربويين لتطبيقها 

 .السلوك

 

  البحوث المقترحة 4.4

حوث التي من الممكن أن تكـون  بناء على ما أخرجته الدراسة من نتائج  يمكن اقتراح عدد من الب

  :لبحوث أخرى في هذا المجال تموضوعا

ترتيب (إجراء المزيد من البحوث عن األساليب المعرفية مع إضافة متغيرات جديدة أخرى  -1

  ).الطالب ضمن األسرة، عدد أفراد األسرة، إقامة الطالب
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 .دراسة العنف وأساليب معرفية أخرى -2

 .نف في المدارس مستند إلى األساليب المعرفيةإعداد برنامج إرشادي للحد من الع -3

ومراحل عمرية ، دراسة نفس متغيرات الدراسة ولكن على عينة مختلفة مثل عينة األحداث -4

 .مختلفة

 .دراسة األساليب المعرفية واالختيارات المهنية -5

 .دراسة األساليب المعرفية وأساليب التفكير -6

 .دراسة االساليب المعرفية بين التوائم  - 7
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162-165.   
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  المالحق

  ) 1(الملحق رقم 

  األبجديةالمحكمين مرتبة حسب الحروف  أسماء

  الدراسة الحالية  أدواتالمحكمين الذين تكرموا بتحكيم  ألسماءفيما يلي عرض 

  

  األهليةسليمان المصري                       جامعة فلسطين  إبراهيمالدكتور 

 جامعة القدس  الحالق  إيادالدكتور  

  جامعة بيرزيت  الدكتورة بيهان القيمري

  جامعة القدس  الدكتور  سمير شقير 

  جامعة القدس المفتوحة   الدكتور عبد عساف  األستاذ

  جامعة القدس  الدكتور عفيف زيدان 

  جامعة القدس  الدكتور عمر الريماوي 

 يةاألردنالدكتور عودة الريماوي                  الجامعة  األستاذ

   الدكتور محمد احمد شاهين                      جامعة القدس المفتوحة

  القدس المفتوحةجامعة    غيثالدكتور محمد ابري         

  الدكتور محسن عدس                            جامعة القدس 

  جامعة القدس  الدكتور نبيل عبد الهادي 
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  ) 2( الملحق رقم 

  األوليةمدرسي بصورتها استمارة العنف ال

  

  

                                                          الدراسات العليا 

  جامعة القدس 

  

  

  

  محافظة رام اهللامدارس االندفاع وعالقته بالعنف لدى طلبة الصف العاشر في / التروي      

  ة/ ة المحترم /حضرة الطالب 

مـدارس  االندفاع وعالقته بالعنف لدى طلبة الصف العاشر في / تروي ال "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 
والتربـوي مـن    د النفسياإلرشا، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في "محافظة رام اهللا 

  . جامعة القدس

 االسـتبانة عن جميـع فقـرات    اإلجابةالتعاون في استكمال البيانات من خالل جى من حضرتك ير     
ستكون سرية ال يطلع عليها سوى الباحثة وسوف تسـتعمل لغايـات    إجاباتكعلما بأن جميع ، سوالمقيا

  . البحث العلمي فقط

    وشكرا لحسن تعاونكم                             

      زكية حلبي: الباحثة :                                         معلومات أولية : أوال  

  د تيسير عبد اهللا.اشراف ا                                                                

        □أنثى . ب                 □ذكر . أ:            الجنس  -1

      □ مخيم. ج        □قرية .  ب               □ مدينة  .  أ   مكان السكن           -2

        □ب  خاصة                     □حكومي .  أنوع المدرسة           -3

  

  □جامعي فأكثر . د  □ثانوي . ج  □ أساسي  .  ب  □أمي   .أ:   بمستوى تعليم األ -4

  □فأكثر  جامعي. د           □ثانوي . ج  □ أساسي  .ب  □أمي   .   أ:    ممستوى تعليم األ -5

  



131 
 

  العنف  مقياس: ثانيا 

  :نها تمثل رأيك من العبارات التاليةأمام العبارة التي ترى أ)  x( ضع إشارة 

 

  نادراً  أحيانا  دائماً  العبارة  

        العنف البدني : األول البعد  

         .إذا شعرت بالغضب أقوم بضرب أي شيء أمامي  1

         .على من يواجهني لكي أدافع عن موقفي أقوم بالهجوم أوالً  2

         .بالقوةمن الطبيعي أن يحصل الفرد على ما يريد من زمالئه   3

ـ    أكونأميل لممارسة األلعاب العنيفة حتى   4  نمسـتعدا للـدفاع ع
   .فسين

      

دافع عن نفسي بكل الطـرق المشـروعة وغيـر    أ أنمن حقي   5
   .المشروعة

      

         .والشدةع من رد الهجوم بهجوم مماثل له في النو أفضلال يوجد   6

         .بضرب من يعارض كالمي أقوم  7

         .بضرب زمالئي لي التي حدثت  ةاإلهان أرد  8

         .على ذلك بالضرب أرددفعني  أوداس زميل لي على قدمي  إذا  9

         .قل قوة منيأالتشاجر مع من هم  إلى أميل  10

       مالبس الزمالء بعنف  وتخريب أقوم بإتالف  11

        .التعامل مع الزمالء بعنف إلى أميل  12

        .خذ حقه أالقوي جسمانيا قادر على   13

        .ستطيع امتالكها أوال  نيالتي تعجب األشياءال ضرر من تخريب   14

        .شلته أفرادمن كل  أقوىيكون الفرد  أن المرغوب فيه من   15

        .يبدأ الفرد الشجار مع أي زميل له أنال ضرر من   16

        .اللعب أثناءالزمالء  إيذاءمن  اإلطالقال ضرر على   17

  .بدنية  بإساءةاللفظية ساءة اال أرد  18
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  نادرا  احيانا  دائما  العنف اللفظي: الثاني  البعد  

         .زمالئيألفاظا ساخرة ل أقول  19

        .جرح مشاعره بطريقة مماثلأمن يسبني   20

                                    .عن زمالئه يفتنال بد من عقاب من   21

لتعامـل مـع   فـي ا مشروعة  ساليبأالصوت المرتفع والصراخ   22
  . اآلخرين

      

         .اآلخرينيقول الفرد كالما يجرح شعور  أنال ضرر من   23

يلي الـذي  مال ضرر من كتابة تعليقات ورسم صور انتقاما من ز  24
   .يضايقني

      

         .يختلفون معي في الرأي من دخل في مناقشات حادة مع أ  25

         .ون سببسب وشتم زمالئي د إلى أميل  26

         .بذيئة ألفاظا أقولحينما اشعر بالغضب   27

         .كبر منهاأ بإساءةزميلي  إساءة أرد  28

       حقه  الخذف العن إلىيلجأ الفرد  أن اإلطالقعلى ال ضرر  29

  ال ضرر من كتابة تعليقات ورسم صـور انتقامـا مـن زميـل      30
  يضايقني 

      

         .فعاالته نحو زمالئهال يستطيع الفرد التحكم في ان  31

        .اآلخرينال ضرر من السخرية   32

         .اجر معهمستفز زمالئي للتشأ  33

        . اآلخرينالنكات بقصد السخرية من  أقول  34

         .بذيئة لزمالئي ألفاظا أقول  35

        .بسهولة يءقبل الهزيمة في أي شأال   36

  نادرا  احيانا  ئمادا  العنف الموجه نحو الذات: الثالث  البعد  

        .كل تصرفاتي االجتماعية  علىالنقد الذاتي  أمارس  37

         .ما عملفشل في تحقيق أشد شعري بشدة عندما أ  38

             . اجتماعيا  قبولعلى تكرار السلوك غير الم أصر  39
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        . تيمن حيا التخلص  أتمنى  40

         .ذاتي إيذاءشعر برغبة في أ  41

        .الحظ  يءشخص س يأننشعر أ  42

         .ضطربأسي بشدة عندما أضرب على رأ  43

        .فشل في تحقيق رغباتي أعلى نفسي عندما  أدعو  44

        شعر برغبة في االنتحار أ  45

        مظهري الشخصي  إهمال أتعمد  46

        في الحياة  في تحقيق هدف من أهدافيخفق أعندما :الرابععبث  أ  47

  نادرا  احيانا  دائما  العنف الموجه نحو الممتلكات: البعد الرابع  

         .تقطيع كراسي المواصالت بالموس إلى أميل  48

         .الفصلشبابيك بتحطيم زجاج  أصدقائيمع  أقوم  49

خاصـة عنـد    المدرسـة، قطع التيار الكهربائي عن  أرغب في   50
  .المدرسية اإلذاعةتشغيل 

      

        .باآلخرينة تخريب الممتلكات الخاص أتعمد  51

        .كسر باب حجرتي عندما يصعب علي فتحهإلى  أعمد  52

        .المدرسةوخاصة دورات مياه  العامة،تخريب الممتلكات  أحاول  53

         اتخبئته أورمي طباشير الفصل من الشباك بستمتع أ  54

         أردهاالمكتبة وال  ا منكتبأستعير  ماشعر بسعادة عندأ  55

        ات في فناء المدرسة والطرق العامة لنفايا ءإلقا أتعمد  56
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  ) 3(ملحق رقم 

  استمارة العنف المدرسي بصورتها النهائية

 

     

  عمادة الدراسات العليا 

  جامعة القدس 

  

  محافظة رام اهللامدارس االندفاع وعالقته بالعنف لدى طلبة الصف العاشر في / التروي      

  ة/ ة المحترم /حضرة الطالب 

مـدارس  االندفاع وعالقته بالعنف لدى طلبة الصف العاشر في / التروي  "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 
والتربـوي مـن    اإلرشاد النفسي، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في "محافظة رام اهللا 

  . جامعة القدس

 االسـتبانة عن جميـع فقـرات    ةاإلجابالتعاون في استكمال البيانات من خالل رجى من حضرتك ي     
ستكون سرية ال يطلع عليها سوى الباحثة وسوف تسـتعمل لغايـات    إجاباتكعلما بأن جميع ، والمقياس

  . البحث العلمي فقط

    وشكرا لحسن تعاونكم                             

  زكية حلبي: الباحثة :                                         معلومات أولية : أوال  

  د تيسير عبد اهللا.اشراف ا                                                                   

        □أنثى . ب                 □ذكر . أ:            الجنس  -1

      □ مخيم. ج        □قرية .  ب               □ مدينة  .  أ   مكان السكن           -2

        □ب  خاصة                     □حكومي .  أالمدرسة            نوع-3

  

  □جامعي فأكثر . د  □ثانوي . ج  □ أساسي  .  ب  □أمي   .أ:   بمستوى تعليم األ -4

  □فأكثر  جامعي. د  □ثانوي . ج  □ أساسي  .ب  □أمي .   أ:    ممستوى تعليم األ -5
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  مقياس العنف : ثانيا 

  :من العبارات التالية :التاليةأمام العبارة التي ترى أنها ت)  x( ضع إشارة 
 

  نادرا    أحيانا  دائما  العبارة  

         .مامييء اإذا شعرت بالغضب أقوم بضرب أي شي  1

        .بالهجوم على من يواجهني  أبادرلكي أدافع عن موقفي   2

         .بالقوةه من الطبيعي أن يحصل الفرد على ما يريد من زمالئ  3

        .مستعدا للدفاع عن نفسي أكونأميل لممارسة األلعاب العنيفة حتى   4

         .الطرقل دافع عن نفسي بكأ أنمن حقي   5

        .بالضرب  ا داس زميل على قدمي او دفعني اردعلى ذلكإذ  6

        .وتخريب مالبس الزمالء بعنف  بإتالف أقوم  7

        . التعامل مع الزمالء بعنف إلى أميل  8

        .اقوى من كل افراد شلته يكون الفرد أن المرغوب فيه من   9

        .أبادر بالشجار مع أي زميل بال سبب   10

         . ال أكترث بإيذاء الزمالء أثناء اللعب   11

        . بدنية بإساءةاللفظية  اإلساءة أرد     12

        .زمالئي ألفاظا ساخرة ل أوجه  13

        .أسبهمن يسبني   14

لتعامـل مـع   أسلوبان مشروعان فـي ا ت المرتفع والصراخ الصو  15
   اآلخرين

      

        . اآلخرينيجرح شعور  د كالماالفر وجهي أنال ضرر من   16

        .معي في الرأي  يختلفون من دخل في مناقشات حادة مع أ  17

        .سب وشتم زمالئي دون سبب  إلى أميل  18

        . بذيئة بألفاظ أتفوهحينما اشعر بالغضب   19

        .كبر منها أ بإساءة اللفظية زميلي إساءة أرد  20

 بالكالم ألخـذ العنف  إلىيلجأ الفرد  من أن اإلطالق ال ضررعلى  21
  حقه 
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  ال ضرر من كتابة تعليقات ورسـم صـور انتقامـا مـن زميـل       22
  .يضايقني

      

        .ال يستطيع الفرد التحكم في انفعاالته نحو زمالئه   23

        . اآلخرينرر من السخرية من ال ض  24

        .ستفز زمالئي للتشاجر معهم أ  25

        . اآلخرينالنكات بقصد السخرية من  أطلق  26

        .بذيئة لزمالئي  ألفاظا أوجه  27

        .ما  عملفشل في تحقيق أعندما قوة شد شعري بأ  28

           . اجتماعيا    قبولعلى تكرار السلوك غير الم أصر  29

        . تيمن حيا التخلص  أتمنى  30

        .ذاتي  إيذاءشعر برغبة في أ  31

        .الحظ  يءشخص س أننيشعر أ  32

        .بأغضسي بشدة عندما أضرب على رأ  33

        .شعر برغبة في االنتحار أ  34

        .مظهري الشخصي  إهمال أتعمد  35

        .في تحقيق هدف من أهدافيخفق أعندما  كثيرا ما اقضم أظافري  36

        . سكينالمواصالت بالمزيق مقاعد وسائل ت إلى أميل  37

        . صفالشبابيك بتحطيم زجاج  أصدقائيمع  أقوم  38

خاصة عند تشغيل ، قطع التيار الكهربائي عن المدرسة أرغب في   39
  .المدرسية  اإلذاعة

      

        . باآلخرينتخريب الممتلكات الخاصة  أتعمد  40

        .عندما يصعب علي فتحه  غرفتياب كسر بإلى  أعمد  41

        .وخاصة دورات مياه المدرسة ، تخريب الممتلكات العامة أحاول  42

        . نافذةمن ال صفطباشير ال بإلقاء ستمتع أ  43

        . أردهاالمكتبة وال  ا منكتبأستعير  ماشعر بسعادة عندأ  44

        .امة ات في فناء المدرسة والطرق العلنفايا إلقاء أتعمد  45
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   : )4ملحق رقم (

 ور�� إ���� ا�����ر �زاوج ا��آ�ل ا����و�� 

  ) أمام اإلجابة الصحيحة  xيرجى وضع (
                   أ. ذكر               ب .أنثى  :الجنس   -1
 مكان السكن :               أ. مدينة            ب . قرية          ج . مخيم -2

  نوع المدرسة :               أ.  حكومي           ب . خاصة -3
 فأكثرجامعي           د. ثانوي        ج.   المستوى التعليمي لألب  :    أ.  أمي         ب . أساسي -4
 فأكثرجامعي        د . ثانويأساسي          ج .   المستوى التعليمي لالم  :    ا. أمي          ب .  -5

 
   ز�ن  رم ا��ل ا���ردة

 ا������� 
     
 �دد ا��ط�ء 

��ظ�ت                         �                          

 ا���وز 
 ا�آ��ب

2 
4 

   

    6 ا���#"�
    5 ا��$�ون
    1 ا�ط�%ر
    4 ا�ر�ل
    3 ا&�د
    8 ا������
    2 ا�'$م
    1 ا��ذاء
    2 ا���ك

    2 ا�����
    6 ا�ز����
    4 ا�*�رة
    7 ا��#�رة
    7 ا��ر#ط�
    1 ا�و�+
    4 ا��ر*�ة
    6 ا�آ��#را
    5 ا�وردة
    1 ا��"آ�وت

    8 ا��$#�ز#ون
  ا����وع
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 )1986(للفرماوي ، اختبار تزاوج االشكال المألوفة) : 5(ملحق رقم 
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 كتاب تسهيل المهمة من الجامعة) 6(ملحق رقم 
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  كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم) 7(ملحق رقم 
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  كتاب تسهيل المهمة من مديرية التربية والتعليم) 8(ملحق رقم 
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  الحقفهرس الم

  

  العنوان الرقم

 

 الصفحة

 129  المحكمين للمقياس مرتبة حسب الحروف االبجدية أسماء  1

 130 االولية بصورتها ستمارة العنفا 2

  النهائية ستمارة العنف بصورتهاا 3
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 137 ورقة اجابة مقياس تزاوج االشكال المالوفة 4

 138 )1986(مقياس تزاوج االشكال المالوفة للفرماوي  5

 160 كتاب تسهيل المهمة من الجامعة 6

 
7 

 161 كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم

 162  كتاب تسهيل المهمة من مديرية التربية والتعليم  8
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  .فهرس الجداول

  

  عنوان الجدول الرقم

 

 الصفحة

 76 الجنسمتغير ال تبعاتوزيع أفراد عينة الدراسة  1.3

 77 )مخيم ، مدينة، قرية( مكان السكنمتغير ل تبعاد عينة الدراسة توزيع أفرا 2.3

 77 )خاصة ، حكومي( نوع المدرسةلمتغير  تبعاتوزيع أفراد عينة الدراسة  3.3

 78  المستوى التعليمي لالب  متغيرل تبعاتوزيع أفراد عينة الدراسة  4.3

 78  عليمي لالمالمستوى الت متغيرل تبعاتوزيع أفراد عينة الدراسة  5.3

 81 معامل الثبات  كرونباخ الفا لمقياس العنف  6.3

 91 تقسيمات عينة الدراسة حسب زمن الكمون وعدد االخطاء   1.4

التكرارات والنسب المئوية لدرجات مقياس العنف لدى طلبة الصف العاشر فـي   2.4
 93 محافظة رام اهللا والبيرة

مستوى داللة العالقة ما بين إجابات الطالب على  الختبار" بيرسونمعادلة نتائج  3.4
 وعلى مجاالت مقياس العنف لدى عينة الدراسة، االندفاع/ مقياس التروي 

95 

االندفاع حسب متغير / لحساب متوسطات التروي ) chi-square )X2اختبار  4.4
 97 لدى افراد عينة الدراسة) ذكر انثى (الجنس 

االندفاع حسب متغير / لحساب متوسطات التروي  )chi-square )X2اختبار  5.4
 لدى افراد عينة الدراسة )مدينة، قرية، مخيم(مكان السكن  

99 

االندفاع حسب متغير / لحساب متوسطات التروي ) chi-square )X2اختبار    6.4
 101 لدى افراد عينة الدراسة )حكومي، خاصة(نوع المدرسة  

االنـدفاع حسـب   / حساب متوسـطات التـروي   ل) chi-square )X2اختبار  7.4
 103 لدى افراد عينة الدراسةمتغيرالمستوى التعليمي لالب 

االنـدفاع حسـب   / لحساب متوسـطات التـروي   ) chi-square )X2اختبار  8.4
 104 لدى افراد عينة الدراسةمتغيرالمستوى التعليمي لالم 
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توى داللة الفروق بـين إجابـات   للعينات المستقلة الختبار مس) ت(نتائج اختبار  9.4
 105 لدى افراد عينة الدراسةتبعا لمتغير الجنس المدرسي الطالب على مقياس العنف 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطالب درجة العنف على  10.4
 108 لدى افراد عينة الدراسةمقياس العنف المدرسي  لمتغير مكان السكن 

 ONE WAY Analysis of( تحليل التبـاين األحـادي    ) ف(ائج اختبار نت  11.4
Variance (109 عينة الدراسة أفراد لألب لدىلمتغير المستوى التعليمي  تبعا 

للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بـين إجابـات   ) ت(نتائج اختبار  12.4
 111 لدى افراد عينة الدراسةس تبعا لمتغير الجنالمدرسي الطالب على مقياس العنف 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطالب درجة العنف على  13.4
لـدى افـراد   مقياس العنف المدرسي  تبعا متغير مكان المستوى التعليمي لالب 

 113 عينة الدراسة

 ONE WAY Analysis of( تحليـل التبـاين األحـادي     ) ف(نتائج اختبار  14.4
Variance (114 عينة الدراسة أفراد لألب لدىلمتغير المستوى التعليمي  تبعا 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطالب درجة العنف على  15.4
لدى افراد عينة مقياس العنف المدرسي  تبعا متغير مكان المستوى التعليمي لالم 

 115 الدراسة

 ONE WAY Analysis of( تحليـل التبـاين األحـادي     )ف(ر ائج اختبانت  16.4
Variance (116 عينة الدراسة أفراد لألب لدىلمتغير المستوى التعليمي  تبعا 
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  :فهرس المحتويات

 أ  ................................................................................................................. :إقرار
 ب  ........................................................................................................ شكر وتقدير
 ج  ......................................................................................................... :التعريفات
 د  ............................................................................................................. الملخص

Abstract ..........................................................................................................  و 
 1 ........................................................................ مشكلة الدراسة وأهميتها: الفصل األول

 2 ........................................................................................................ المقدمة 1.1

 6 ............................................................................................... لدراسةمشكلة ا 2.1

 7 ............................................................................................... أسئلة الدراسة  3.1

 8 ......................................................................................... :فرضيات الدراسة  4.1

 9 ............................................................................................... لدراسةأهداف ا 5.1

 10 .............................................................................................. أهمية الدراسة 6.1

 11 .............................................................................................. حدود الدراسة 7.1

 12 ......................................................... اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 13 ......................................................................... :اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 13 ............................................................................................ اإلطار النظري 1.2

 13 ................................................................................. :االساليب االمعرفية . 1.1.2

 14 .............................................................. :مفهوم األساليب المعرفية وطبيعتها . 2.1.2

 17 ....................................................................... :لمعرفيةخصائص األساليب ا. 3.1.2

 19 .................................. :الفروق بين األساليب المعرفية وبعض المتغيرات النفسية.   4.1.2

 21 .................................................... :التطبيقات العلمية لدراسة األساليب المعرفية. 5.1.2

 30 ..................................................................................... :تعريف العنف  1.7.1.2

 31 ....................................................................... :خصائص السلوك العنيف. 2.7.1.2

 35 ................................................................... :عالقة العنف ببعض السمات. 3.7.1.2

 36 ..................................................................... :النظريات المفسرة للعنف.   4.7.1.2

 39 ................................................................................... :العنف المدرسي. 5.7.1.2

يعد العنف المدرسي احد تصنيفات العنف كالعنف االسري ، والعنف السياسي ، والعنف الجنسي ، 
يحدث هذا النوع من العنف  في المدارس األساسية  . والعنف الجامعي وغيره من انواع العنف 
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ضهم البعض لعدة ساعات في اليوم طوال والثانوية وفي األماكن التي يتواجد  فيها الطلبة مع بع
السنة،وقد يكون العنف موجها الى الطالب من قبل المعلم واالدارة المدرسية ، وقد يكون موجها من 

 39 ......... .قبل طالب على طالب اخر ، وقد يتمثل بعنف من الطالب تجاه المعلم واالدارة المدرسية

 40 ................................................................. :ماهية وطبيعة العنف المدرسي. 6.7.1.2

 41 ......................................................................... :مظاهر العنف المدرسي. 7.7.1.2

 42 ............................................... :المدرسي  العوامل المؤدية إلى حدوث العنف. 8.7.1.2

 46 .............................................................................. :الدراسات السابقة : ثانياً   2.2

سة بعد عرض لالطار النظري سوف تعرض الباحثة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدرا
الحالية ، وقد قسمت الباحثة الدراسات السابقة الى دراسات تناولت االساليب المعرفية ، دراسات 

 46 ...................................... .تناولت العنف ودراسات جمعت بين االساليب المعرفية والعنف 

 46 ........................................................ :عرفيةدراسات تناولت األساليب الم: أوالً  1.2.2

 56 ..................................................................... دراسات تناولت العنف: ثانياً    2.2.2

 65 ................................................ :دراسات تربط األساليب المعرفية والعنف: ثالثاً. 3.2.2

 68 .................................................................... :التعقيب على الدراسات السابقة. 4.2.2

 74 .......................................................................... الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

 75 ............................................................................................ إلجراءاتالطريقة وا

 75 ............................................................................................. منهج الدراسة 1. 3
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