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  اإلهداء

أبي موسى وأمي : الى من يجري حبهما في عروق دمي والداي الغاليين على قلبي
  آمال

  الى من جعلني أجمل وأسعد أمرأة في الكون زوجي الحبيب سفيان

  .الى نور عيني وشمس حياتي ابنتي الجميلة تولين

  .وأخواتي هناء ويسل. رفقاء دربي وأعز ما أملك اخوتي وليد ومحمدالى 

  الى كل األصدقاء والصديقات الذين شجعوني ودعموني

  اهديكم جهدي وعملي المتواضع هذا

  
 مها موسى شكري حباس

  

  

  



 أ 
 

  

  

  

  

  

  إقرار

أقر انا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 
باستثناء ما تم اإلشارة اليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة 

  .علمية عليا ألي جامعة أو معهد

  

     التوقيع

  مها موسى شكري حباس

     التاريخ

  

  

  

  

  



 ب 
 

  الشكر والتقدير

  الشكر هللا تعالى أوالً وآخراً الذي أنعم علي بنعمة العقل والعلم وأعانني ألتمم هذه الرسالة

كما وأتقدم بالشكر واالمتنان والعرفان الكبير الى الدكتور إياد الحالق المشرف على هذه الرسالة 
ة الى شكلها النهائي، حيث انه وفر لي الكثير لما أبداه من آراء وتوجيهات علمية أوصلت الدراس

  .من وقته وخبرته لمساعدتي فيها

سري نسيبة المحترم وذلك على منحه . د. أالرئيس القدير : كما وأشكر جامعة القدس والذي يمثلها
خلود الخياط الدجاني رئيسة . كما وأشكر د .لي فرصة االبتعاث في الجامعة لنيل درجة الماجستير

جامعة القدس والتي رشحتني لمتابعة دراستي ومسيرتي العلمية، وقدمت لي الكثير  - معهد الطفل
من الدعم النفسي والعلمي وشجعتني على حب التحدي واالصرار في الحياة، وأشكر أستاذي 

دعم مسيرتي المهنية والتعليمية في  تيسير عبد اهللا الذي كان له الفضل العظيم في. الفاضل د
  .جامعة القدس

. د و عمر الريماوي،. دو محسن عدس، . دو عفيف زيداني، . كما ويسرني أن أشكر كل من د
على دعمهم وتقديم المساعدة لي إلنجاز  سمير شقير. ، و دنبيل عبد الهادي. د و سهير الصباح،

ولو بجزء بسيط من الجهد في إتمام هذا العمل  هذه الرسالة، ولن أوفي بالشكر الى كل من ساهم
  .أشكر زمالئي وزميالتي على ذلك

  

  

  

  

  



 ج 
 

  :مصطلحات الدراسة

  

  :التعريفات

في البداية ال بد من االشاره الى المصطلحات التي تتناولها هذه الدراسة حتى يتم التوضيح حولها، 
الباحثة بتعريفها حسب شدة لكن يجب التنويه أنه ال يوجد مصطلح موحد او ثابت لذا ستقوم 

  .ارتباطها بموضوع الدراسة ومدى عالقتها به

  

  :العنف

العنف كما عرف في النظريات المختلفة فهو اي تصرف يؤدي اللحاق األذى والضرر باآلخرين، 
فالضرب بجميع أنواعه وأشكاله يعتبر عنفاً، . فقد تكون طبيعة األذى اما جسمياً او نفسياً

واالستهزاء من الفرد وفرض اآلراء بالقوة وإسماع الكلمات البذيئة جميعها أشكال والسخرية 
  )2008ربيع، . (مختلفة  لنفس الظاهرة

  

  :العنف المدرسي

تجاه زمالئه او اوهو االساءة اللفظية او الجسدية او تخريب الممتلكات التي يقوم بها التلميذ  
العنف هو وره ورفضه للمواقف التي يكون ازاءها، معلميه او االدارة المدرسية تعبيرا عن انكا

نتاج المشكالت والصعوبات األسرية والمدرسية والبيئية المحيطة بالتلميذ ويكون الوسط المدرسي 
   .تصب فيه المشاعر النفسية المضطربة والمتوترة جراء تلك المشكالت والصعوبات ميداناً

  
أشكال العدوان وغالباً تكون الغاية منه إلحاق  هو شكل من: التعريف اإلجرائي للعنف المدرسي

األذى باآلخرين، ويصدر هذا السلوك من إما من الفرد أو من الجماعة بصورة مباشرة او غير 



 د 
 

وغالباً ما تكون الضحية شخص ضعيف ال يقدر على المواجهة والدفاع عن نفسه، مما . مباشرة
 ).2008ربيع،(يخلف ورائه آثار سلبية عديدة 

  

  ):Stress(ط الضغ

بأنه يعد أحد المكونات الطبيعية في حياة الفرد اليومية، وهو ينتج عن ) 1980سكنر، (عرفه 
تفاعله مع البيئة وال يمكن تجنبه، ومعظم الناس يواجهون الضغط بفاعلية الى الدرجة التي تفوق 

  .شدته قدرتهم على المواجهة فيشعرون بتأثيرات البيئة عليهم

عرفه على أنه ما يحدث عندما يشعر الفرد بأن متطلبات الموقف الذي ) 1996الزورس، (أما 
يتعرض له تفوق قدراته على مواجهتها والتعامل معها، عندها يشعر الفرد بأنه أصبح عبئ كبير 

 ).1998السرطاوي، (عليه ال يستطيع تحمله 

 فتؤثرداخلية تواجه الفرد الخارجية أو المجموعة من التأثيرات هو : للضغطالتعريف اإلجرائي 
ويمكن ، يف الوظيفي والنفسيصعوبة في التكله يسببعلى كيانه النفسي وتخل من توازنه مما 

 قياس درجة وأنواع الضغوطات النفسية من خالل إجابة الطلبة على فقرات المقياس
  ).1998السرطاوي،(
  

يعتبر الصف العاشر آخر مرحلة إعدادية للطالب قبل دخوله المرحلة الثانوية، وهو :الصف العاشر
  ).2008الحربي،( منهإلجراء البحث عليهم خالل هذه الدراسة الطلبةالصف الذي تم اختيار 

  

 

  

 

  



 ه 
 

  :ملخص الدراسة

طلبة التعرف على درجة العنف المدرسي وعالقته بالضغوط النفسية لدى الى هدفت هذه الدراسة 
واتبعت الباحثة متغيرات الجنس، معدل الطالب، مستوى دخل . الصف العاشر في مدينة القدس

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة مقياس العنف . األسرة، الحالة االجتماعية للوالدين
مجاالت، وهي العنف المادي  4فقرة موزعة على  37والمكون من ) 2003ثابت، ( المدرسي
 .خرين، العنف اللفظي نحو اآلخرين، العنف في الدفاع عن الذات، واالتجاه نحو العنفنحو اآل

بمقاييس بعض الباحثين مثل والذي كان من إعداد الباحثة نفسها باالستعانة  ومقياس الضغط النفسي
مجاالت وهي  4فقرة موزعة على  52وتكون المقياس من  ).2010الصيرفي،(، )2007الكيكي،(

من ين المقياس تم تطويرو. كاديمي، المجال االجتماعي، المجال النفسي والمجال السياسيالمجال األ
  .وتطبيقهما على البيئة الفلسطينيةخالل عرضهما على مجموعة محكمين 

من %) 5(طالباً وطالبة أي ما نسبته ) 294(مكونة من المرحلتينالوتم تطبيق المقياسين على عينة 
طالباً وطالبة حسب إحصاء مديرية التربية والتعليم في مدينة ) 1430(ه البالغ عدد ةمجتمع الدراس

  .وتم اتباع المنهج الوصفي االرتباطي. القدس

وبعد ان تمت عملية جمع البيانات، وتدقيقها، وتحليلها باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم 
مدرسي لدى طلبة الصف العاشر عنف أن هناك أظهرت نتائج هذه الدراسة ). SPSS(االجتماعية 

، كمان تبين وجود عالقة بين العنف المدرسي والضغوط النفسية بحيث كلما في مدينة القدس
 العنف المدرسي نسبةوكانت .ازدات الضغوط النفسية كلما ازدات وارتفعت نفسة العنف المدرسي

العنف المادي  ، أما%66.19حيثحصل العنف في الدفاع عن الذات أعلى نسبة وهي %.55.50
أما % 51.17على نسبة  العنفاللفظينحواآلخرينو % 51.43نحو اآلخرين حصل على نسبة 

ى عينة من لدأما بالنسبة لمستوى الضغوط النفسية %.53.54االتجاه نحو العنف فقد حصل على 
ئج أن أعلى نسبة ضغوط كانت الضغوط فقد أوضحت النتا طلبة الصف العاشر في مدارس القدس
ثم % 48.39يليها الضغوط األكاديمية بنسبة % 58.59السياسية والتي حصلت على نسبة 

  %.41.58وأخيراً الضغوطاالجتماعية بنسبة % 47.43الضغوط النفسية بنسبة 



 و 
 

وخرجت الدراسة بتوصيات عدة تبين أهمية التركيز على برامج التوعية والتثقيف حول العنف 
كما وتسهيل المناهج الدراسية، المدرسي، وكيفية تفريغ الضغوط النفسية التي يعاني منها الفرد، 

إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالعنف المدرسي في فلسطين وربطها أوصت الباحثة ب
لما يحمل الموضوع من أهمية كبيرة في مجتمعنا ونظراً لقلة عدد الدراسات التي  ث مختلفةبأحدا

  .تربط الظروف السياسية وأثرها النفسي على طلبة المدارس
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The relationship between school violence and stress among tenth grade 
students in the city of Jerusalem 

Prepared by: Maha Mousa Shukri Habbas 

Supervised by: Dr. Eyad Al- Hallaq 

Abstract 

This study identifies the degree of school violence and its relationship to 
Stress among tenth grade students in the city of Jerusalem. The researcher 
followed the variables of gender, The student rate, the level of household 
income, marital status of the parents. 

To achieve the objectives of the study, the researcher used a measure of 
school violence (Thabet.2003), consisting of 37 items distributed on 4 areas. 
The study concentrated on  physical violence toward others, verbal violence 
toward others, violence in self-defense, and the trend towards violence. And 
The second measure was psychological stress, which was prepared by the 
researcher using the same standards, some researchers such as (Kiki.2007), 
(Sirefi.2010). And the scale included 52 items distributed on four areas, 
namely the academic field, social field, the field of psychological and 
political sphere.  The Scales have been developed through submission to the 
arbitrators and the group applied to the Palestinian environment. 

The Scales were applied on a sample of (294) students. The percentage was 
(5%) of the study population numbering (1430) students, according to 
statistics of  the Directorate of Education in the city of Jerusalem. It was to 
follow a linking descriptive approach.  

The results of this study showed that there is violence among school students 
in the tenth grade in the city of Jerusalem by 55.50%. the violence in self-
defense earnedthe higher proportion of 66.19%, while physical violence 
toward others got the ratio of 51.43% and verbal violence toward others on 
the ratio of 51.17%, while the trend towards violence has got 53.54%. As for 
the level of psychological stress. The results showed that the highest 
pressures were political pressures and that got on the proportion of 58.59%, 



 ح 
 

followed by academic pressures of 48.39%, then the psychological pressure 
of 47.43%, and finally the social pressures of 41.58%. 

The study shows the importance of the recommendations of several 
programs focusing on education and awareness about school violence, and 
how to dump the psychological stress experienced by the individual, and to 
facilitate the curriculum, theresearcher recommended to do further studies 
on school violence in Palestine and linked to the events of what holds a 
different topic of great importance in our society, and due to the small 
number of studies that link the political and psychological impact on school 
students. 
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 الفصل األول

وأىميتيا الدراسة خمفية  

 

 مقدمة -

 الدراسة مشكمة -

 مبررات الدراسة -

 أىداف الدراسة -

 .الدراسة أسئمة -

 .الدراسة فرضيات -

 .الدراسة محددات -
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 الفصل األول

 المقدمة4

 

 المقدمة 1.1

حمة الى تعد المرحمة الثانكية مرحمة الكتماؿ النمك الجسدم كالعقمي لمطالب لذلؾ تحتاج ىذه المر 
 بيفكفي ىذه المرحمة مف مرحمة المراىقة تنتشر ظاىره العنؼ المدرسي  معاممة خاصة لمطالب.

المحيط كاألقارب، األصدقاء، الى  ،الجيرافك الطمبة، كىي ظاىرة تتشعب اسبابيا ابتداءان مف االسرة، 
الخبرة مف يئة التي يعيشيا الطالب، مما يتطمب األمر تكجو ذكم االختصاص ك العاـ اك الب

لبحث حكؿ امكانية ايجاد الحمكؿ المناسبة لمحد مف لدراستيا كااألخصائييف النفسييف كاالجتماعييف 
ىذه الظاىرة كذلؾ بالبحث حكؿ األسباب الكامنة كراءىا كالتي تدفع الطالب لمجكء الى العنؼ في 

 المدرسة.

 

ا في الغالب الطالب ييكجد العنؼ المدرسي عمى شكؿ سمككيات كأفعاؿ متعددة يتعرض ل
في مجتمعنا بالذات تعكد اسبابيا الى ف في المدرسة، كتبقى الكثير مف ىذه السمككيات المستضعفك 

بكثرة الضغكطات النفسية فالكضع االقتصادم  تتصؼطبيعة الحياة التي يعيشيا االفراد كالتي 
دكامو المدرسي لمحصكؿ المنخفض في االسرة قد يجبر االبف األكبر فييا عمى العمؿ بعد انتياء 

عمى لقمة العيش، كالطالب الذم يستغرؽ ساعات يكميان عمى الحكاجز العسكرية لمكصكؿ الى 
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مدرستو، كالتغيرات التي تحصؿ لمفتاة في فترة المراىقة مف تغيرات جسدية كىرمكنية، كؿ ذلؾ يعبر 
عميو، مما تسبب لو  ان ر كبي ان ضغكط نفسيو قد تفكؽ قدرة المراىؽ عمى تحمميا كيعتبرىا عبئعف 

 الشعكر بالتكتر النفسي كالقمؽ.

 

تتميز خطكرة العنؼ بشكؿ عاـ، كالعنؼ المدرسي بشكؿ خاص عف غيرىا مف أشكاؿ العنؼ األخرل 
بنكعية النتائج كاآلثار المترتبة عمييا، كالتي ىي بشكؿ خاص تككف غير مباشرة الحدكث، اذ تحدث 

الحد مف ىذه الظاىره قبؿ التفكير فييا، فيناؾ الكثير مف  نتيجة عدـ كجكد أشخاص مساعديف في
لمدرسة فيك حتمان سيككف االمدارس التي تفتقر لكجكد مرشديف تربكييف كاف كجد المرشد التربكم في 

انو يحاكؿ اصالح المشاكؿ الطالبية كلكف بعد فكات  دكر كبير اك ميـ في المدرسة، سكل ليس لو
غالبان ما ك ء كالضرب. اف ىذا األمر يؤدم لحدكث خمؿ في البيئة المدرسية األكاف كبعد اف تـ االعتدا

شكاؿ يتأثر الطالب في نفس المدرسة، كيؤثر ايضان في خمؽ عالقات كسمككيات غير سميمة، كأ
 اخرل متصدعة نفسيان كعصبيان.

 

لى ككنيا تشكؿ اف ىذه األنكاع مف الضغكطات النفسيو التي تسبب التكتر كالقمؽ لمطالب، باالضافة ا
خمالن بحقكؽ الطفؿ كالحقكؽ االنسانية فانيا تنطكم عمى مخاطر متعددة عمى الصعيد النفسي 

 كالصحي لمطالب. كقد تشمؿ تمؾ المخاطر االصابات الجسدية كالنفسية.

 

عي اىتماـ اىر التي تستدك لذا فاف ظاىرة العنؼ بشكؿ عاـ في االطر المختمفة تعد مف اكثر الظ
حككمية المختمفة مف ناحية كاألسرة النككية مف جية اخرل. كما اننا اصبحنا نكاجو في لجيات الا

اآلكنة األخيره في الدكؿ الغربية تطكران ليس فقط في كمية اعماؿ العنؼ كانما في األساليب التي 
يستخدميا الطالب في تنفيذ السمكؾ العنيؼ كالقتؿ كاليجكـ المسمح ضد الطالب مف ناحية 

 (.2008، محمدية مف الناحية األخرل )كالمدرس
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 مشكمة الدراسة4 1.1

لدل طمبة الصؼ  تتمحكر الدراسة الحالية حكؿ ظاىرة العنؼ المدرسي كعالقتيا بالضغكط النفسية
 في مدينة القدس.العاشر 

  

العنؼ المدرسي ظاىره منتشرة بشكؿ كاضح ككبير، بغض النظر عف األسباب التي تدفع أصبح 
خداـ اساليب العنؼ المختمفو اتجاه غيره مف الزمالء في المدرسة، فالعنؼ تعبير عف الطالب الست

القكة الجسدية التي تصدر مف الشخص اتجاه نفسو اك اتجاه غيره بصكرة متعمدة كبيدؼ الحاؽ 
األذل كالسكء. اف التطرؽ لمناقشة ظاىرة مشكمة العنؼ المدرسي في مجتمعنا ليا طابع خاص 

البيئة ك البطالة، ك الفقر، ك النفسية التي يكاجييا الفرد بحياتو اليكمية كاالحتالؿ،  غكطبالضبارتباطيا 
بطبيعتو يترقب  ان متكتر  ان تجعؿ منو انسانك نفسيو في حياة الفرد  مدرسية... الخ كؿ ىذه تسبب ضغكطال

 حدكث الخطر اك الضرر في أم لحظة.

مى اشباع حاجاتو الضركرية كاألساسية، كذلؾ التكتر عبارة عف رد فعؿ نفسي عف عدـ قدرة الفرد عك 
 (2010بسبب شعكره بكجكد عكائؽ تحكؿ دكف اشباعو ليذه الحاجات. )الدحدكح، 

النفسيو التي تسبب التكتر النفسي قد تؤدم لحدكث ردة فعؿ  الي فاف تعرض الفرد ليذه الضغكطبالت
ف حكلو حتى يفرغ طاقة الغضب سمبية لديو كىي العنؼ كاالعتداء عمى النفس اك عمى اآلخريف م

 كشحنات التكتر المكجكده بداخمو. 

 

 لمضغكطاتمف ناحية أخرل، تعد أشكاؿ العنؼ المدرسي المستخدمة مف قبؿ الطالب المعرضيف 
النفسيو في حياتيـ ليا دكافعيا كأسبابيا الخاصو التي تختمؼ مف كؿ طالب عف آخر، فالبعض 

لضرب باأليدم اك األدكات الحادة، الركؿ بالقدـ، الدفع، يفضؿ اتباع اسمكب العنؼ الجسدم كا
الخنؽ، المطـ... الخ. كالبعض يفضؿ العنؼ النفسي كاالىماؿ اك الال مبااله، اك قد يتبع اسمكب 
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العنؼ المفظي كالشتـ كالصراخ، كؿ ىذه األشكاؿ مف العنؼ تنتج نتيجة التعرض لضغكطات معينة 
انساف متكتر  ف المنزؿ بالضرب كالترىيب كالتخكيؼ سيجعؿ منوفالطالب الذم تـ اعتقاؿ كالده م

لمعنؼ اتجاه نفسو قد يؤذم نفسو اك يؤذم زمالئو بالمدرسو كحيمة اك كسيمة مف  كقمؽ باستمرار كيمجأ
 كسائؿ الدفاع عف النفس التي اشار الييا سيجمكند فركيد كىي االبداؿ.

يا بالمنزؿ كاالىماؿ سيتسبب ذلؾ بشعكرىا بفقداف اما الطالبة التي تكاجو مشاكؿ يكمية مع كالدت
الحناف كالحب كالتي ىي بأمس الحاجة اليو خصكصان في فترة المراىقة بالتالي ستصاب بتكترات 
نفسيو شديدة حيف سماعيا عف قكة العالقة بيف زميمتيا ككالدتيا، األمر الذم قد يدفعيا الى خمؽ 

 ره كقد تمارس معيا اسمكب االىماؿ اك التطنيش.المشاكؿ بينيا كبيف زميمتيا بسبب الغي

ىذا كيجب اف يدفع الميتمكف كالباحثكف الى التعامؿ مع مفيكـ العنؼ المدرسي بشكؿ جدم نتيجة 
لتعرض مجتمعنا الفمسطيني بشكؿ عاـ، كالطالب المقدسي بشكؿ خاص لضغكطات نفسية مختمفة 

بالتالي أثر ذلؾ الضغط كالقير عمى التركيب كمتنكعة لسنكات طكيمة عاشيا المجتمع الفمسطيني ك 
)حسيف،  القات اجتماعية كنفسية غير سميمةالنفسي كاالجتماعي ليذا المجتمع، كأسيـ في تككيف ع

2009). 

 

 مبررات الدراسة4 1.1

بأف العنؼ المدرسي ىك كاحد مف أكثر أشكاؿ  (2002) التقرير العالمي حكؿ العنؼ كالصحة أشار
المجتمع، ففي جميع أنحاء العالـ تنشر في الصحؼ ككسائؿ اإلعالـ يكميان عف  العنؼ مشاىدة في

العنؼ الذم ترتكبو العصابات في المدارس كالشكارع، كال يؤذم العنؼ المدرسي ضحايا طمبة 
 يـ كمجتمعيـ أيضان لما يخمفو كراءه مف آثار سيئة.دارس فقط انما يؤذم أسرىـ كاصدقائالم

(. 100000لكؿ  9.2حالة قتؿ بيف المراىقيف ) 199000حدكث  2000قدر عالميان في عاـ 
سنة نتيجة العنؼ بيف  29-10طفالن أك شابان مراىقان تتراكح أعمارىـ ما بيف  565يمكت يكميان ك 

األشخاص، كتختمؼ معدالت القتؿ مف دكلة الى أخرل، ىذا بالنسبة لمعنؼ المميت، أما بالنسبة 
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 40-20الدراسات بأف كؿ حالة كاحدة مف قتؿ مراىؽ تقابميا مف  لمعنؼ الغير مميت فقد أظيرت
تبيف مف ضحية ال تمكت انما تتمقى العالج في المستشفى، كفي بعض الدكؿ كمف بينيا فمسطيف 

نتيجة العنؼ المدرسي  1997ؿ عاـ حالة كفاة لمراىقيف خال 13خالؿ االحصائيات أنو كاف ىناؾ 
 (.2002صحة، )التقرير العالمي حكؿ العنؼ كال

العنؼ في المدارس بحسب تقرير العنؼ كالصحة في مرحمة الطفكلة المبكرة كالذم سرعاف ما  يبدأ
يتطكر الى أشكاؿ مختمفة مف العدكانية أثناء كبعد المراىقة. كما كأكضحت أف مف بيف أبرز العكامؿ 

ىي االندفاعية الزائدة الشخصية كالسمككية التي يمكف أف تنبأ عف العنؼ المدرسي بيف المراىقيف 
، كما أف كضعؼ السيطرة عمى السمكؾ كمشاكؿ االنتباه، كأف العصبية كالقمؽ يرتبطاف سمبيان بالعنؼ

يا حيث أف ضعؼ مراقبة الكالديف لألبناء كاستخداـ بنائلألسرة دكرىا في إحداث العنؼ عند أ
نؼ عند أبنائيـ، كما ارتبط العنؼ كر العيالعقكبات البدنية في تأديب الطفؿ مف المؤشرات القكية لظ

 بضعؼ الركابط كاالتصاالت بيف األىؿ كاألبناء.

كلمتخفيؼ كالحد مف ىذه الظاىره تـ كضع بعض االستراتيجيات لمكقاية مف العنؼ مثؿ تقديـ برامج 
تنمية اجتماعية، كمشاكرات فردية، تكعية حكؿ خطكرة استخداـ المخدرات كآثارىا السمبية، تدريب 

 Geneva2002 ,)كيفية استخداـ األسمحة بطريقة آمنة، كضركرة محاكمة جناة الفتياف البالغيفعمى 
.( 

 

اف العنؼ بشكؿ عاـ، كالمدرسي بشكؿ خاص ليس ظاىرة جديدة بؿ ىي ظاىرة قديمة، كلكف تختمؼ 
أسبابيا كدكافعيا مف جيؿ آلخر كمف مجتمع آلخر باختالؼ الظركؼ االقتصادية، كاالجتماعية، 

الثقافية، كالسياسية كالنفسية الضاغطة، ككؿ ما تعرض لو المجتمع الفمسطيني بالتحديد مف ظركؼ ك 
تسببت بحدكث أزمات عديدة  تركت آثار نفسية ال تعد كال تحصى بالغة الخطكرة عمى شعبنا 
ي المثابر، كبالتالي قد تككف ىذه األزمات ساعدت في تطكير مشاعر الخكؼ، كالقمؽ، كالتكتر النفس

 .المختمفة نكاعو كأشكالوأاألفراد كنشئة بيئة مميئة بمظاىر االعتداءات كالعنؼ ب لدل
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تكمف أىمية الدراسة الحالية في إبراز تمؾ الضغكط النفسية التي ليا عالقة مباشرة في حدكث العنؼ 
نظران  النفسية داخؿ اطار المدرسة الكاحدة، يا عامالن كمؤشران لحدكث الضغكطالمدرسي، كذلؾ بكصف

لما تخمفة ىذه التكترات المسببة لمعنؼ مف مشاكؿ جسدية كنفسية، كانعكاس ىذه الظاىرة عمى كياف 
 الطالب كالمدرسة كالمجتمع ككؿ.

 

 العنؼ المدرسي الناتج عف الضغكطكىذا ما دفع الباحثة في إمكانية تقديـ صكرة كاضحة عف عالقة 
ككف الطالب الفمسطيني ىك األكثر تعرضان  ،لمقدسيالنفسية في المجتمع الفمسطيني عمى الطالب ا

ألحداث كمشاكؿ مختمفة أىميا األحداث السياسية اإلسرائيمية التي تثير في نفسو دافعية االنتقاـ 
 كما كتساعد ىذه الدراسة كالغضب مما يدفعو ذلؾ لممارسة العنؼ بشكؿ عاـ عمى مف ىـ حكلو.

النفسية قدر  التكتراتالبشعة، كبالتالي التخمص مف ىذه عمى االنتفاع منو لمحد مف ىذه الظاىرة 
االمكاف في التخفيؼ مف حدة الضغكط النفسية التي يتعرض ليا الطالب، كمف ىنا جاء االىتماـ 
بيذه العالقة بشكؿ خاص. حيث اف الطالب الفمسطيني يعتبر جيؿ المستقبؿ الكاعد، كعندما يصبح 

 الجراـ، يؤدم ذلؾ الى انييار المجتمع الفمسطيني كمو.ألعماؿ العنؼ كا ان ذلؾ الجيؿ نمكذج

كمف ناحية أخرل، تأتي اىمية الدراسة ككنيا تتطرؽ لمبيئة المدرسية، كتتناكؿ مشكمة لطالما كاف 
بعض الشيء ألنو يسبب سكء سمعة لممدرسة، كلكف مف الضحية بالنياية؟  ان صعب ان الحديث عنيا أمر 

 انيا حتمان ستككف الطالب.

 :تساعد الدراسة الحالية عمىلذا 

 في مدارس القدس. كعالقتو بالضغكط النفسية فحص كدراسة مشكمة العنؼ المدرسي -
لدل الطمبة في مدينة  كعالقتو بالضغكط النفسية معرفة مستكل انتشار ظاىرة العنؼ المدرسي -

 القدس.
ؼ في مدارس كسمكؾ العن ةط النفسيك بحث ما اذا ىناؾ كجكد لعالقة كاضحة بيف درجة الضغ -

 القدس.
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ئيمي يساىـ في زيادة طبيعة الحياة التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني مف احتالؿ اسراالتعرؼ عمى  -
 النفسية. حجـ الضغكط

ء امجتمع المقدسي )حسب عمـ الباحثة(، مما ينبغي إجر ندرة الدراسات في ىذا المجاؿ في ال -
 سي.المزيد مف األبحاث في مدينة القدس حكؿ العنؼ المدر 

إضافة مادة أدبية كنظرية كميدانية الى األدبيات السابقة التي تناكلت ىذه المشكمة مف خالؿ  -
 المراجعة األدبية كالبحث الميداني.

 

 أىداف الدراسة4 1.1

 اليدف العام4

انتشار العنؼ المدرسي بيف طمبة مدارس المرحمة الثانكية في  مستكل الىتيدؼ الدراسة الى التعرؼ 
النفسية التي تعرض ليا الطمبة، كايضان الى معرفة أشكاؿ العنؼ  بالضغكطدس، كعالقتو مدينة الق

المدرسي التي يستخدميا الطمبة اتجاه زمالئيـ في المدرسة، باالضافة الى معرفة عالقة العكامؿ 
دل ( بمدخؿ األسرةمستكل الحالة االجتماعية لمكالديف، المعدل العام للطالب، ،الجنسالديمغرافية )ك

الحياة اليكمية بممارسة  النفسية في ضغكطلانتشار العنؼ المدرسي، كأخيران الى الكشؼ عف عالقة ا
 العنؼ المدرسي.

 األىداف الخاصة4

 .النفسية ضغكطالعالقة بيف العنؼ المدرسي ك المعرفة  -
 .كالضغكط النفسية العنؼ المدرسيبجنس الطالب )ذكر، انثى(  عالقةمعرفة  -
العنف  مععدل العام للطالب )ضعيف، متوسظ، مقبول، جيد، جيد جداً، ممتاز( الم عالقةمعرفة  -

 .والضغوط النفسية المدرسي
 العنؼ المدرسي معالحالة االجتماعية لمكالديف ) متزكج، مطمؽ، أرمؿ، منفصؿ(  عالقةمعرفة  -

 .والضغوط النفسية
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والضغوط  عنؼ المدرسيال مع )مرتفع، متكسط، متدني( مستكل دخؿ اسرة الطالب عالقةمعرفة  -

 .النفسية

 أسئمة الدراسة4 1.1

 العنؼ المدرسي لدل طمبة الصؼ العاشر في مدينة القدس؟كجكد  مدلما  -1
 النفسية لدل طمبة الصؼ العاشر في مدينة القدس؟ مضغكطالتعرض ل مدلما  -2
صؼ العاشر العنؼ المدرسي لدل طمبة ال كجكد لة إحصائية في مستكلىؿ تكجد فركؽ ذات دال -3

كمستكل دخؿ  الحالة االجتماعية لمكالديف، ،معدؿ الطالبفي مدينة القدس تعزل لمتغير الجنس، 
 األسرة؟

مضغكط النفسية لدل طمبة الصؼ التعرض ل ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل -4
لمكالديف ،  الحالة االجتماعيةك ، معدؿ الطالبك العاشر في مدينة القدس تعزل لمتغير الجنس، 

 كمستكل دخؿ األسرة؟
 التعرض العنؼ المدرسي كمستكلكجكد ىؿ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل  -5
 مضغكط النفسية لدل طمبة الصؼ العاشر في مدينة القدس؟ل

 

 فرضيات الدراسة4 1.1

 تـ تحكيؿ األسئمة الثالث كالرابع كالخامس الى فرضيات كاآلتي:

العنؼ  كجكد مستكلفي  (α≤ 0.05) لة احصائية عند مستكل الداللةدالذات  فركؽال تكجد  -1
 .صؼ العاشر في مدينة القدس تعزل لمتغير الجنسالمدرسي لدل طمبة ال

العنؼ  كجكد مستكلفي  (α≤0.05) داللة احصائية عند مستكل الداللةذات  فركؽال تكجد  -2
 معدؿ الطالب لمتغيرفي مدينة القدس تعزل  العاشر صؼالالمدرسي لدل طمبة 

العنؼ كجكد مستكل في  (α≤ 0.05) داللة احصائية عند مستكل الداللةذات  فركؽتكجد ال  -3
 .صؼ العاشر في مدينة القدس تعزل الى مستكل دخؿ األسرةالمدرسي لدل طمبة ال
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العنؼ  كجكد مستكلفي  (α≤ 0.05) ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة فركؽتكجد ال  -4
 صؼ العاشر في مدينة القدس تعزل الى الحالة االجتماعية لمكالديف.بة الالمدرسي لدل طم

 مضغكطالتعرض لمستكل في  (α≤ 0.05) داللة احصائية عند مستكل الداللةذات  فركؽال تكجد  -5
 .صؼ العاشر في مدينة القدس تعزل لمتغير الجنسلدل طمبة ال النفسية

ضغكط مالتعرض لمستكل في  (α≤0.05) اللةداللة احصائية عند مستكل الدذات  فركؽال تكجد  -6
 .ينة القدس تعزل لمتغير معدؿ الطالبصؼ العاشر في مدلدل طمبة الالنفسية 

 مضغكطل التعرض مستكلفي  (α≤ 0.05) داللة احصائية عند مستكل الداللةذات  فركؽتكجد ال  -7
 .ةصؼ العاشر في مدينة القدس تعزل الى مستكل دخؿ األسر لدل طمبة ال النفسية

مضغكط ل التعرض مستكلفي  (α≤ 0.05) ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة فركؽتكجد ال  -8
 صؼ العاشر في مدينة القدس تعزل الى الحالة االجتماعية لمكالديف.لدل طمبة ال النفسية

العنؼ كجكد ( بيف مستكل α≤ 0.05ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -9
 النفسية لدل طمبة الصؼ العاشر في مدينة القدس. التعرض لمضغكطمستكل المدرسي ك 

 

 محددات الدراسة4 1.1

 المدارس الثانكية في مدينة القدس.الحدكد المكانية:

-2013نتائج ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي ) تحديد تـ الحدكد الزمانية:
2014.) 

مف طمبة المرحمة الثانكية )العاشر(  بسيطةىذه الدراسة عمى عينة عشكائية  ءاجرا تـ الحدكد البشرية:
 مدينة القدس. مدارسفي 

 الحدكد المفاىيمية:المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في ىذه الدراسة.

 ة في جمع المعمكمات ىي اإلستبانة.دكات المستخدمأدكات الدراسة:األ
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الثاني الفصل  

لسابقةا والدراسات النظري اإلطار  
 

 

 .النظري اإلطار4 أولً 

 .السابقة الدراسات4 ثانياً 

 .عربية دراسات
 .أجنبية دراسات

 

 .السابقة الدراسات عمى التعقيب4 ثالثاً 
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 الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 المقدمة: 2.3

ربتيا كالحد منيا، كقد تبنت أصبحت ظاىرة العنؼ في المدارس مشكمة تربكية تكاثفت الجيكد لمحا
كزارة التربية كالتعميـ العالي بعض الفعاليات المنيجية كالالمنيجية لحؿ مشكمة العنؼ بالرغـ مف اف 

 (1996)عبد اهلل،  .بعض المدارس ال يزاؿ طمبتيا كمعممييا يمارسكف العنؼ

صرية بصكرة مقمقة انتشر مؤخران الحديث عف العنؼ في المدارس كالجامعات كفي المجتمعات الع
كمخيفة، حيث اصبح مف السيؿ عمى الناس نتيجة أحداث الحياة اليكمية كالظركؼ التي يعانييا 
شعبنا الفمسطيني مف ضغكطات نفسيو مختمفة تكقع حدكث مشاكؿ بيف الناس كالضرب كالشتـ، 

 راىقيف. االغتصاب، االىماؿ كغيرىا مف المشاكؿ المعركفة في مختمؼ األماكف كخاصة بيف الم

ك أأصبحنا نسمع  بيف الحيف كاألخر قصص تدكر حكؿ طالب  جامعي ك مدرسي حاكؿ قتؿ زميمو 
ك العكس، مما يستدعي ذلؾ  تدخؿ أك باالعتداء عمى معممو أقاـ باالعتداء عميو بالضرب المبرح، 

 المسؤكليف لعالج ىذه المشكمة كالتي باتت قضية.

 

دارس كالجامعات يعد مشكمة تؤثر في المجتمع كتجعمو مجتمع كعمى ىذا األساس فإف العنؼ في الم
غير آمف في تككينو. كذلؾ ألف ظاىرة العنؼ تعد مشكمة اجتماعية اقتصادية عممية كسياسية. كاف 
 انتشار مثؿ ىذه الظكاىر في مجتمعاتنا كخاصة في المدارس حتمان سيؤثر عمى رسالة المدرسة
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ذلؾ اف ىذا السمكؾ صادر مف طالب المدارس كالجامعات  التربكية كاالجتماعية، كاألخطر مف
كالذيف ىـ باعتبار مستقبمنا الكاعد، اذ اصبحنا نجد طمبة في مقتبؿ العمر يحممكف بأيدييـ اآلت 
الحادة، جنازير حديد، عصي، كشفرات يستخدمكنيا ضد زمالئيـ بنفس المدرسة اك خارجيا اك ضد 

ع العنؼ مما يؤدم ذلؾ الى فقداف الشعكر باألماف داخؿ المعمميف، مستخدميف بذلؾ أبشع أنكا
المدرسة اك الجامعة، كبالتالي فإف العنؼ في المدارس كالجامعات بمختمؼ مظاىره كأسبابو يستدعي 
الدراسة العممية المتأنية إليجاد أفضؿ الحمكؿ لمحد منو. ألنو العنؼ الذم ينتج عنو أضرار متنكعة 

 (.2011)القرالة،  نظاـ االجتماعي، كالتربكمييدـ الفي الكـ كالنكع، ك 

العنؼ شجرة خبيثة تربتيا الكراىية كثمرتيا الخكؼ كالجريمة، تبدأ باألفكار التي تترسخ في الالكعي 
لتطفح في النياية عمى السمكؾ مثؿ المرض الفيركسي في إنتاجو مرض جنكف البقر كالبشر. الكراىية 

سباب البقاء، فكمما ازداد كره اإلنساف لشيء معيف ازدادت رغبتو ىي التربة التي تمد جذكر العنؼ بأ
بممارسة سمكؾ العنؼ عميو فالشخص الذم يكره الزنكج مثالن سيقكـ بعدة محاكالت إلذائيـ بيدؼ 

 (.2004إلحاقيـ بالضرر سكاءان نفسيان اك جسديان )جمبي 

ة كأخرل كبيف مناطؽ معزكلة كأخرل، اف العنؼ المدرسي يسجؿ تفاكتان بمؤسساتنا التعميمية بيف منطق
اذ تظؿ الظركؼ االجتماعية مف اىـ الدكافع التي تدفع الطالب لمممارسة فعؿ العنؼ داخؿ 
المؤسسات التعميمية، اذ في ظؿ مستكل االقتصادم المتدني كانتشار أمية اآلباء كاألميات كظركؼ 

كامؿ كغيرىا تجعؿ الطمبة عرضة الحرماف االجتماعي كالقير النفسي كاإلحباط... كؿ ىذه الع
الضطرابات نفسية فيصبحكف غير متكافقيف نفسيان، اجتماعيان كشخصيان مع المحيط الخارجي، فيزيد 

 ذلؾ حدة التكتر النفسي لدييـ كتبدء تظير ردكد فعؿ غير عقالنية لدييـ كالعنؼ.

ص بنفسو مف خالؿ لألسرة دكر ميـ ككبير في تعزيز ثقة الشخأف كمف ىنا يجب التاكيد عمى 
بناءىا كنظاميا االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي كالديني المتماسؾ، كىي مصدر الكثير مف 

شباعات النفسية ألفرادىا فيي التي تمنحيـ الحب كاالحتراـ كاألمف كالحماية النفسية كالجسدية اإل
 (.2011)القرالة، 
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 العنف المدرسي4 1..11

ائي كغير حضارم، فيك يقكد في أحياف كثيرة الى ارتكاب الجرائـ بشكؿ عاـ يعتبر العنؼ أسمكب بد
التي بدكرىا ستمس سمعة  كالقتؿ، السرقة، النيب، التحريض، الضرب، التحطيـ كالتدمير،  البشرية

المجتمع كتيدد مف أمنو كاستقراره، كما كتمس فئات عديدة مف المجتمع، فيي تمس األسرة بالدرجة 
تماسكيا كبذلؾ تنتشر سمكـ العنؼ كالعدكانية المكجكدة لدل أفرادىا لتؤذم االكلى كتفكؾ كحدتيا ك 

 األفراد في الخارج كالمدرسة، الجامعو، العمؿ، الشارع كغيرىا مف األماكف.

كلعالج مكجات العنؼ التي تجتاح الشباب اليـك في المدارس كالجامعات يجب تشخيص حاالت 
بطريقة  اسبابيا كدكافعيا. حيث اف معالجة مشكمة العنؼ العنؼ أكالن كدراسة ظاىرة العنؼ كمعرفة

 فعالة تحتاج الى التشخيص الجيد، كاستبصار المشكمة كفيميا فيمان عميقان.

كالجدير بالذكر أف العنؼ ىك عبارة عف عادة مكتسبة يتعمميا الفرد مف اشخاص مف حكلو يمارسكف 
د مف مرحمة الطفكلة نتيجة فشؿ الكالديف في العنؼ باستمرار، كما كاف عادة العنؼ تبدء عند الفر 

التنشئة االجتماعية السميمة ألبنائيـ، مما تؤدم تنشئتيـ الى نمك شخص يفتقر لمثبات كاالتزاف 
ماـ اآلخريف بممارسة النفسي كبحاجة ماسة الى التأييد العاطفي، فيحاكؿ تحقيؽ ذاتو كابراز صكرتو أ

 (.2000العنؼ عمييـ )العيسكم، 

مشكمة العنؼ لديو كتمت تكعيتو حكؿ خطكرة ىذا  تـ عالجذا ما إ ،فؿ العنيؼ في المدرسةف الطإ
قادر عمى فعؿ ما يريد كأخذ ما يريد بالقكة كالتنمر فيعمـ ىذا  ،سيظف أنو ذك شخصية قكية ،السمكؾ

 السمكؾ عمى كؿ مكاقؼ الحياة التي سيمر بيا.

 

 بات السموكية4الخصائص الشخصية لمتالميذ ذوي الضطرا 2..11

أكضحت الدراسات أف التالميذ الذيف تبدك عمييـ اضطرابات سمككية أثناء المرحمة االبتدائية مف 
% مف 60تعميميـ غالبان ما يككنكف غير منتبييف أثناء ممارسة أنشطتيـ الدراسية في القسـ كأف 
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يف يعانكف مف اضطرابات سمككاتيـ غير مناسبة لمكضعية التي يعيشكنيا. كما أف أغمب التالميذ الذ
سمككية يعانكف أيضان مف صعكبات تعمـ كغالبان ما يبحثكف عف العنؼ كىدفيـ االعتداء عمى زمالئيـ 
كلدييـ صعكبة في السيطرة عمى ذكاتيـ. كما أف التالميذ العنيفيف تتميز سمككاتيـ بالتكتر كالعدكانية 

 ,Moffitتعمؽ بتحصيميـ الدراسي فقد الحظ )كالتيديد كمحاكلة إخضاع اآلخريف بالقكة. أما فيما ي
( بعد معاينة طكيمة لمجمكعة مصغرة داخؿ مجمكعة الفتياف الذيف يعيشكف اضطرابات 1993

سمككية في المراىقة أف ىؤالء كانكا يعانكف مف ضعؼ لغكم في سف الخامسة كأف ذلؾ ينذر 
 (.2011)محجكب،  بصعكبات في القراءة في سف السادسة

 

 4المدرسي كال العنفأش 3..11

 أشكاؿ مف أشكاؿ العنؼ كىي: 4( الى 2008تطرؽ )نبياف، 

العنؼ الجسدم: كىك استخداـ القكة الجسدية بشكؿ متعمد اتجاه اآلخريف مف اجؿ ايذائيـ كالحاقيـ  .1
بالضرر جسمي، كذلؾ بيدؼ عقاب الطرؼ المعتدل عميو بطريقة غير شرعية مما ينجـ عف ذلؾ 

 اة نفسية.آالـ كأكجاع كمعان

كمف األمثمة عمى ذلؾ الحرؽ، الكي بالنار، رفسات باألرجؿ، لي أعضاء الجسـ، دفع الشخص اك 
 ضربو اما باليد اك بآلو حادة.

العنؼ النفسي: يحدث ىذا الشكؿ مف أشكاؿ العنؼ عمى يد شخص اك مجمكعة مف االشخاص  .2
ى كظائفو السمككية، الكجدانية، الذيف يمتمككف القكة كالسيطرة لجعؿ الطفؿ متضرر مما يؤثر عم

 الذىنية كالجسدية.

كمف األمثمو عميو رفض كعدـ تقبؿ الفرد، اإلىانة، التخكيؼ، التيديد، االستغالؿ، الصراخ، 
 الالمبااله، كفرض اآلراء عمى اآلخريف بالقكة.
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ف تقسيمو تمبية احتياجات كرغبات الطفؿ األساسية لفترة مستمرة مف الزمف، كيمك اإلىماؿ: ىك عدـ .3
 الى قسميف: 

 اإلىماؿ المقصكد. -
 اإلىماؿ الغير مقصكد. -
العنؼ الجنسي: اك االستغالؿ الجنسي، حيث يحدث اتصاؿ جنسي بيف طفؿ لبالغ مف أجؿ إرضاء  .4

 رغبات جنسية عند األخير مستخدمان القكة كالسيطرة عميو.

ف الطفؿ، مالمسة اك مالطفة كمف ألمثمة عميو كشؼ األعضاء التناسمية، إزالة المالبس كالثياب ع
جنسية، التمصص عمى الطفؿ، تعريضو لصكر اباحية كاألفالـ الغير أخالقية، التمفظ بألفاظ جنسية، 

 اك االغتصاب.

العنؼ المفظي: حيث أف الكالـ البذمء شكؿ مف أشكاؿ العنؼ، كييدؼ الى التعدم عمى حقكؽ  .5
يذائيـ باأللفاظ النابية قبؿ تكجيو الع نؼ الجسدم الييـ )مجمة اتحاد الجامعات العربية، اآلخريف كا 

2009.) 
العنؼ الرمزم: كيطمؽ عميو أيضان العنؼ التسمطي، كذلؾ عندما يحتقر الشخص شخص آخر بيدؼ  .6

 (.2009إىانتو، بالنظر إاليو بطريقة تدؿ عمى االزدراء )مجمة اتحاد الجامعات العربية، 

 

 أنواع العنف المدرسي4 4..11

 ( كىما:2008الى قسميف حسب )نبياف، المدرسي العنؼتقسـ أنكاع 

 عنؼ مف خارج المدرسة: .1
 الزعرنة اك البمطجة: 

كىي جممة مف األفعاؿ التي يمارسيا الطمبة بشكؿ مستمر اتجاه طالب أك طالبة أك أكثر معيـ في 
 الصؼ أك المدرسة كيككف ذلؾ مف خالؿ عدكاف بدني أك لفظي متكرر اك استفزاز المراىؽ حكؿ
خصائصو البدنية، كالمكف، الكزف، المالبس، طريقة الكالـ أك بعض الخصائص العقمية، كيككف كؿ 
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أك قد يككف ، المجنكف كغيرىا مف المسميات، بمسميات مختمفة كالسميف، األىبؿ ذلؾ بنعت الشخص
 (.2009بتأليؼ اإلشاعات حكلو ) قطامي، 

 

 :العنؼ مف قبؿ األىالي 

بشكؿ جماعي ) مجمكعة مف األىالي(، كيحدث ذلؾ عند مجيء اآلباء ك أكيككف إما بشكؿ فردم 
عتداء عمى نظاـ المدرسة كاإلدارة كالمعمميف مستخدميف أشكاؿ العنؼ دفاعان عف أبناءىـ فيقكمكف باإل

 المختمفة.

 

 العنؼ مف داخؿ المدرسة: .2
 .العنؼ بيف الطالب أنفسيـ 
 .العنؼ بيف المعمميف أنفسيـ 
 كالطالب. العنؼ بيف المعمميف 
 (.2008لتخريب المتعمد لممتمكات المدرسة )نبياف، ا 

 

 العوامل المسببة لمعنف المدرسي4 5..11

اف العممية التربكية ىي عممية تبادؿ بيف الطالب كالمعمـ، بحيث اف سمكؾ الكاحد منيـ يؤثر عمى 
 اآلخر ككالىما يتأثراف بالبيئة المدرسية.

 :ما يميظاىرة العنؼ في المدارس ل العكامؿ المسببةكمف أىـ كأبرز 
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رغـ أف مجتمعنا العربي في تطكر كتحضر مستمر اال أننا ال زلنا طبيعة المجتمع األبكم كالسمطكم:  .1
ففي بعض األسر العربية نرل أنو مف المباح أف  نرل بكضكح أف السمطة األبكيو ما زالت مسيطرة.
 ؾ في اطار المعايير االجتماعية السميمة.يضرب األب أك األخ الكبير إبنو أك ابنتو كيعتبر ذل

ءان عمى ذلؾ تعتبر المدرسة المصب لجميع الضغكطات النفسية الخارجية فيأتي المعنفكف مف قبؿ كبنا
أىالييـ ليفرغكا طاقات الغضب كالحقد المكبكتة بداخميـ بسمككيات عدكانية عنيفة. فيتحالؼ الطالب 

يعزز عندىـ ركح التكجو نحك العنؼ ما يسمى بالشمة مما  المنحدريف مف بيئة مشابية ليشكمكا معان 
 (.2008)محمد، 

في كثير مف األحياف نقكـ ال شعكريان باحتراـ الشخص الناجح كال نعطي اىتمامان مجتمع تحصيمي:  .2
لمشخص الفاشؿ. فكثيران ما نرل اف العنؼ ناتج عف المنافسة كالغيرة نتيجة عجز الطالب عف الكصكؿ 

طالب يمكنو أف يصب ف قبؿ معممو باستمرار يبحث عف كذلؾ فإف الطالب الذم يعاقب م الى أىدافو،
 (.2008غضبو عميو ) نبياف، 

 
مكاضيع كىي عالقات متكترة  3ف السمككيات العنيفة ىي نتاج المدرسة، كيمكف تقسيميا الى إ .3

 كبت كقمع لمطالب، الجك التربكم.، كتغيرات مفاجئة داخؿ المدرسة، إحباط
 قات متكترة كتغيرات مفاجئة داخؿ المدرسة:عال 

قد يحصؿ كأف يتـ تغيير مدير المدرسة بيف فترة كأخرل أك غياب أحد المعمميف كتعييف معمـ بديؿ 
لفترة معينة أك تغيير في قكانيف كقكاعد المدرسة، كؿ ذلؾ يسبب نكع مف أنكاع المقاكمة لدل الطالب 

 حتى يتقبؿ ىذه التغيرات. 
 

 كقمع لمطالب: إحباط، كبت 
أثبتت نظرية اإلحباط أف الطالب الراضي ال يقكـ بسمككيات عنيفة مع اآلخريف بينما الطالب الغير 
حباطو، كمف األمثمة عمى ذلؾ  راضي يستخدـ العنؼ كإحدل الكسائؿ التي يعبر بيا عف رفضو كا 

لب، رفض مجمكعة الرفاؽ عدـ تقدير الطالب كإنساف لو كيانو كاحترامو، االستيزاء كاالستيتار بالطا
 لمطالب مما يثير غضبو كسخطو عمييـ، عدـ مراعاة الفركؽ الفردية داخؿ الصؼ.
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 :الجك التربكم 
عدـ كضكح القكانيف كالقكاعد في المدرسة فيصبح الطالب ال يعرؼ حقكقو ككاجباتو، مبنى المدرسة 

التي تعتمد عمى التمقيف  كاكتظاظ عدد الطالب داخؿ الصؼ الكاحد، أساليب التدريس التقميدية
كالبصـ، كؿ ذلؾ يدفع الطالب الى ممارسة العنؼ داخؿ المدرسة كأحيانان تخريب ممتمكات المدرسة 
الخاصة كالعامة، باالضافة الى المعمميف الذيف يعتبركف اسمكب الضرب مف اساليب التربية فيقـك 

 .(2008باعتبارىـ قدكتيـ كمثميـ األعمى )محمد،  الطالب بتقميدىـ
 

 ىناؾ أسباب أخرل لسمكؾ العنؼ يمكف إرجاعيا لمظركؼ التالية:
إىماؿ األسرة لمطفؿ عاطفيان كاجتماعيان، عندىا يسعى الطفؿ لممارسة العنؼ بأشكالو المختمفة لجمب  .1

شعارىا بكجكده.  انتباه األسرة كا 
التكتر اإلزدحاـ، سكاء في البيت اـ في غرفة الصؼ في المدرسة، حيث يؤدم ذلؾ لخمؽ  .2

 كاالنفعاالت بيف األطفاؿ نظران لضيؽ المكاف.
العقاب المستمر عمى كؿ شيء يعرض الطفؿ لإلحباط كالسخط عمى أسرتو كمجتمعو كبالتالي يدفعو  .3

 ذلؾ لمتعبير عف غضبو باالعتداء عمى اآلخريف.
أمامو يعد التقميد سبب أساسي عند كؿ طفؿ عنيؼ، فالطفؿ الذم يشياد مشاىد عنيفة باستمرار  .4

، حتمان سيحاكؿ تقميده سكاء مف كالديو، معمميو، اك أم شخص آخر يعتبر قدكتو كييمو في الحياة
 (.2001)أبك حميداف، 

 

 :( 2011حسب ما ذكرىا )سميـ، الى مجمكعة مف المتغيرات  أيضان  كيمكف إرجاع سمكؾ العنؼ

اث السمكؾ العدكاني، كما اف عدـ الطفؿ نفسو:حيث تمعب الحالة المزاجية لمطفؿ دكران كبيران في إحد .1
دارة سمككو تسعده عمى ىذا السمكؾ، أيضان فإف ىناؾ أطفاؿ يفتقركف الى  قدرتو عمى ضبط كا 

 الميارات اإلجتماعية التي تمكنيـ مف ضبط سمككياتيـ، فيـ لـ يتعممكىا كيتدربكا عمييا.
عالت االجتماعية بيف أفرادىا يؤثر مستكل الضغكط التي تعاني منيا األسرة كنكعية التفا األسرة: .2

 عمى الطفؿ .
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تتمثؿ في ظركؼ السكف كالمدارس كطبيعة الحي الذم يعيش فيو الطفؿ، حيث اثبتت بعض  البيئة: .3
 الدراسات أف االزدحاـ كارتفاع درجات الحرارة تساعد في إحداث السمكؾ العدكاني كتدعمو.

يو "بثقافة العنؼ" ، حيث يمدح بعض الناس دكران كبيران فيما نطمؽ عم قد تمعب الثقافة الثقافة: .4
 .األشخاص العنيفيف كينعتكنيـ ببعض المسميات كقكم، رجؿ، بطؿ، جدع... الخ

اإلعالـ: يعتبر التمفزيكف مف أفضؿ الكسائؿ الكاشفة لمعممميات العنيفة في شتى أنحاء العالـ، كبما أف  .5
الداخؿ سمبان كايجابان كىك كما يسمكنو الكالد  التمفزيكف يؤثر فينا رغمان عنا كيعيد تشكيؿ شخصيتنا مف

الثالث بعد األـ كاألب في دكره في تربية األطفاؿ، فيك لو دكر كبير جدان في تعميـ األطفاؿ طرؽ 
 (.1997العنؼ المختمفة كأشكاليا )شككر، 

 

 محاور العنف المدرسي4  6..11

 تتمحكر محاكر العنؼ المدرسي في العالقات التالية:

 الطالب بزمالئيـ:عالقة  .1

و، بيئتو، خمفيتو االجتماعية، كأساليب التنشئة لب بزميمو بالمدرسة باختالؼ جنستختمؼ عالقة الطا
في أسرة متفككة قد يسعى الى ىدـ عالقاتو بزمالئو في  أالمتبعة في تربيتو، فالطالب الذم ينش

 في أسرتو. المدرسة ليصبح ىك كزمالئو متشتتيف كمتفرقيف تمامان كما ىك الحاؿ

أما الطالب الذيف يصعب عمييـ التكيؼ مع التغيرات التي تحدث مف حكليـ بالمدرسة كاالنتقاؿ مف 
صؼ الى آخر، اك مف مدرسة الى أخرل بسبب االنتقاؿ مف مرحمة تعميمية الى أخرل، قد يصابكف 

يـ كتفريقيـ عف باالحباط كالكراىية لممدرسة، ألف ذلؾ قد يتطمب منيـ تغيير عالقاتيـ مع زمالئ
 بعضيـ البعض.

 

 



21 
 

 عالقة الطالب في المدرسة مع المعمميف: .2

أشارت عفاؼ محمد سعيد في دراستيا " المناخ التنظيمي السائد في إدارة التعميـ الثانكم الفني" 
بأف المعمـ لو قدران كبيران مف قدر  2004كحسف حمدم في كتابو ميارات األلفاظ السمككي  1994

عمـ لو دكر كبير كميـ في حؿ الخالفات بيف الطالب كاالصالح بينيـ باعتباره مثميـ الكالديف. فالم
حماية منزليما بالمحبو، التفاىـ،  ف بأقسى جيدىماـ نحك األفضؿ، فكما يحاكؿ الكالدااألعمى كقدكتي

مع االحتراـ كالتقدير بتقكية العالقة كالترابط بيف جميع أفراد األسرة يسعى المعمـ لنفس اليدؼ 
 الطالب كلكف داخؿ إطار المدرسة كالصؼ.

 

 عالقة الطالب بإدارة المدرسة: .3

يمكف تحديد عالقة الطالب بإدارة المدرسة حسب األنماط القيادية التي يمارسيا المدير، فإما يتبع 
المدير أسمكب اإلدارة الديمقراطية كىي التي تستجيب لطمبات الطالب كرغباتيـ بما يتماشى مع 

المتبادؿ بيف الطرفيف لالنظمة كالقكانيف التربكية، حيث أف ىذا االسمكب يدفع الطالب لحب االحتراـ 
 المدرسة كالتعميـ كتشجيعو عمى تشكيؿ عالقات اجتماعية تسكدىا األمف كالديمقراطية. 

أما النكع الثاني مف اإلدارة فيي اإلدارة البيركقراطية كىي تككف متشددة في إدارة المدرسة كتعكس 
السمب عمى سمككيات التالميذ، فيمؿ الطالب مف القيكد المفركضة عمييـ ككأنيـ مجرد تماثيؿ ب

كا الى تخريب ممتمكات المدرسة كنكع مف أنكاع التعبير مما يسبب ليـ الضغط النفسي فيمجأ متحركة
 (.2011تشاجركا مع بعضيـ البعض ) القرالة، عف كرىيـ لممدرسة، أك قد ي
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 بين الذكور واإلناث في سموك العنف4الفروق  7..11

يختمؼ الذككر عف اإلناث في ممارسة سمكؾ العنؼ، فالذككر يميمكف الى استخداـ الضرب كاأللفاظ 
البذيئة كتحطيـ األشياء كمياجمة اآلخريف أك االعتداء عمييـ، كباعتبارنا نعيش في ظؿ مجتمع 

دىـ الذككر عمى ضرب اآلخريف في ذككرم متسمط فنالحظ أف ىناؾ بعض األىالي يشجعكف أكال
 كيعزز مف ثقتيـ بانفسيـ كيجعميـ رجاالن  ،ليـ ان ذلؾ حق يعتبركفر ما ييددىـ، فيـ حالة أحسكا بخط

 (.2011أقكياء، بينما يشيع العنؼ المفظي بيف اإلناث أكثر مف العنؼ الجسدم ) سميـ، 

 

 4ةوالضغوط النفسي النظريات المتعمقة بالعنف المدرسي  8..11

تنكعت اشكاؿ العنؼ المدرسي كصكره، فعمى الرغـ مف انو يعتبر سمككان منحرفان كيؤثر سمبان عمى 
المدرسة بشكؿ خاص كعمى المجتمع بشكؿ عاـ، كذلؾ لما يخمفو كراءه مف آثار كمخاطر عمى 
ـ المستكل النفسي، االجتماعي، كالجسدم. كمع ذلؾ فإف الجيكد المبذكلة لمكاجية ىذه الظاىرة ل

 تستطع الكصكؿ الى مستكل خطكرتيا. 

كنتيجة لذلؾ فإف النظريات كالدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع ال تزاؿ غير قادرة عمى تقديـ 
التفسيرات المكضكعية حكؿ ظاىرة العنؼ المدرسي، مف حيث مدل انتشارىا كتزايد معدالت حدكثيا 

يات التي تقكـ عمى دراسة العنؼ المدرسي، في المجتمعات، كيمكف تفسير ذلؾ بمحدكدية تمؾ النظر 
كما اف لكؿ حالة مف حاالت العنؼ المدرسي ظركفيا الخاصة بيا. كلكف يالحظ القارئ لدراسة 
النظريات المتعمقة بالعنؼ المدرسي سيطرة كال االتجاىيف النفسي كاالجتماعي عمى معظـ النظريات 

 االخرل التي حاكلت تفسيرىا.

ظاىرة العنؼ المدرسي سيتـ عرض أىـ النظريات المفسرة ليذه الظاىرة، كالتي كمف أجؿ فيـ أكسع ل
 (.2011تتكافؽ مع الدراسة الحالية )القرالة، 
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 النظرية البيولوجية4

فسر أصحاب ىذه النظرية بأف سمكؾ العنؼ ناتج عف بعض أسباب جسمية كداخمية ال سيما منطقة 
عف سمكؾ العنؼ عند األطفاؿ. حيث تـ التأكد مف ذلؾ الفص الجبيي مف المخ باعتبارىا المسؤكلة 

باستئصاؿ بعض التكصيالت العصبية في ىذه المنطقة مف المخ مما أدل الى خفض التكتر 
 (.2011كالغضب كالميؿ لمعنؼ )سميـ، 

أف في الجياز الطرفي لمدماغ تكجد المكزة. كىي نكاة تنبو الييبكثالمكس المياد التحتي كىي 
العنؼ كالعدكاف. كىذا مرتبط بالجياز العصبي المحيطي كالغدة النخامية. كما لة عف ؤك المس

انو مف الناحية الكظيفية يرتبط ببعض الحاالت االنفعالية الخاصة كبالتغيرات الجسمية التي 
بايكلكجية في تفسير أنماط العنؼ المتكلدة  تصاحبيا. كمف ىذا المنطمؽ انبثقت عدة نظريات

 :كمنيا عند اإلنساف

 نظرية النقص العقمي -
. نتيجة عيكب كنقائص تصيب العقؿ البشػرم عمى انوفسر أصحاب كجية النظر ىذه العنؼ  

العنؼ عند بعض الذككر يتككف عند المصابيف بإضرار بأدمغتيـ كما  كقد اشارت الدراسات اف
 بيكلكجيػا)تتميز بو عقكليـ مف خصائص مرضية. كقد أطمؽ عمى كجية النظر ىذه بمصػطمح 

ككيمياء الدماغ بحيث يمكف القكؿ إف ثمة ردة إلى  ،إال أنيا تتعمؽ كميا بالنقص العقمي (العنؼ
 .نظريات النقص العقمي

 نظرية انحرافات كظائؼ الدماغ -

في كظائؼ الدماغ. ات انحراف يحدث بسبب عمى انو سمكؾ العنؼىذه النظرية فسر أصحاب 
 غص التي تمت باستخداـ آلة قراءة الدماكقد استند عمماء األعصاب إلى معطيات التشخي

ثناء قياميـ أكعف طريؽ مشاىدة نماذج النشاط في أدمغة األشخاص  ،لمكشؼ عف اإلخطا
ع عمماء األعصاب كضع خريطة مفصمة استطا،كالتفكير في أمكر مختمفة متعددةبأنشطة 

كىي كتؿ  ،ماغكتظير ىذه الخريطة سمككنا يتـ عبر تفاعؿ كحدات قياس الد ،لكظائؼ الدماغ
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فردية أك مناطؽ نسيجية كؿ كاحدة فييا مخصصة لكظيفة محددة بدقة، كباستخداـ الخريطة 
كمخطط فإنو يمكف اآلف استخداـ التصكير الكظيفي إلظيار االنحرافات الحاصمة في كظيفة 

 (.2003)راغب،  الدماغ التي تؤدم إلى حدكث العنؼ كالسمككيات غير الطبيعية

 

العمماء اف ىناؾ بعض العكامؿ الجسمية كالتعب، الجكع، كالعطش تؤدم الى حدكث كما أكد بعض  
 السمكؾ العدكاني.

أما عمماء آخركف فقد أثبتكا أف الفطرة ليا عالقة في سمكؾ العنؼ عند اإلنساف، أم اف سمكؾ العنؼ 
اتو )سميـ، سمككان غريزيان، حيث يسعى الفرد إلشباع حاجاتو الفطرية لمتممؾ كالدفاع عف ممتمك

2011.) 

 

أكضح عالـ البيكلكجيا  كاالجتماع الفرنسي )ىينرم البكريت( في اكثر مف دراسة أجراىا عف 
البيكلكجيا اف العدكاف ىك أكؿ مظير بدائي لمعنؼ، كأكضحت الدراسات التي اجريت عف عصكر ما 

مؿ األسمحة. اما العنؼ المساكاه كال تح استطاعت اف تتجمع كأمـ تتخذ مبدأ قبؿ التاريخ اف الشعكب
 فقد ظير مع بركز فكرة الممكية كفكرة العدكاف.

كيقسـ البكريت العنؼ الى عنؼ فطرم كعنؼ مكتسب. فالعنؼ الذم يقع استجابة لحاجة فطرية 
كالجكع ىك عنؼ فطرم بطبيعتو، فالجكع يخؿ بتكازف االنساف ثـ يرافقو شعكر بالغضب كاالنزعاج 

الشعكر عند اشباع ىذه الحاجة فيحؿ محمو احساسان بالسركر كالمذة. كلكف سرعاف ما يزكؿ ىذا 
كالعنؼ الناتج عف المنافسة كالرغبة في السيطرة كامتالؾ األشياء مف اجؿ الحصكؿ عمى المتعة ىك 

 (.2003عنؼ مكتسب ) راغب، 
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 Biosocialogists4النظرية الحيوية الجتماعية 

كرية التي كانت تغمب عامؿ الكراثة كاالستعداد الفسيكلكجي اف اىـ نقد يكجو ليذه االتجاىات الف
كعامؿ محدد لالنحرافات السمككية ىي أنيا أىممت دكر البيئة في تعديؿ السمكؾ، كظير ذلؾ في 

 مطمع الخمسينات في فيمـ )جعمكني مجرمان( حيث ناقش الفيمـ قضية ىذا المكضكع.

 

عكامؿ االجتماعية كسبب لمعنؼ اك الجنكح كالعدكانية. كلـ يرض الباحثكف عف العكامؿ الحيكية كال ال
فقد كجد اف الكراثة تمثؿ جزءان بسيطان مف التنظيـ االجتماعي الذم يساىـ في مكضكع الفعؿ 
العدكاني/ اإلجرامي، كاف نقص عامؿ البناء االقتصادم لممجتمع لـ يثبت أنو كحده العامؿ  المؤثر 

 في ظيكر النحراؼ.

 

التاسع عشر اعتقد أصحاب ىذه النظرية اف جميع أفعاؿ اإلنساف إنما تحدث نتيجة  في نياية القرف
عامميف ىما: الفرد كالبيئة. كتجتيد ىذه النظرية في ربط الجريمة بالكراثة. كبالتالي في ربط الصفات 

ك أحد العدكانية كالتي تتسـ بالعنؼ. فمف المعركؼ اف الفرد يرث مف كالديو جيناتو فإذا كاف كالده  ا
 (.2011كالديو كاسالفو مجرمان فيك قد يرث ىذه الصفة منيـ كقد يعززىا بطريقتو الخاصة )القرالة، 

 

 نظرية التحميل النفسي4

صاحب ىذه النظرية ىك العالـ الشيير " سيجمكند فركيد"، أرجع فركيد العدكاف لغريزة المكت كالتي 
نزكات البشرية. كما كركزت ىذه النظرية عمى تتقاسـ مع غريزة حب الحياة كالسيطرة عمى جميع ال

حافزيف بيكلكجييف فطرييف ىما حافز الجنس كحافز العدكاف. حيث أف الحافز األكؿ يمعب دكران ميمان 
في تحديد سمكؾ الفرد كاتجاىاتو في مختمؼ أدكار حياتو.اما الحافز الثاني فيك ايضان حافز فطرم 

اإلشباع لمحاجات اإلنسانية، كما كيظير عمى  المحافظة متصؿ بالحكافز البيكلكجية، كظيفتو ىي
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ال يتـ إشباع ىذه الحاجات نتيجة كبتيا أك صدىا في صكرة مف صكر تأكيد الذات.  حيفالعدكاف 
كمف المعركؼ أف الذات السكية تعمؿ عمى التكييؼ كالتكافؽ عف طريؽ إدراؾ الدكافع كالحاجات 

إف فشؿ الذات في إحداث ىذا  ارجية مف ناحية أخرل.الفطرية مف ناحية، كادراؾ الظركؼ الخ
 (.2011مرض النفسي أك الجنكح أك الجريمة )القرالة، التكافؽ يؤدم بالفرد الى ال

كما أف اصحاب ىذه النظرية كضحكا صكرة غريزة المكت المكجكدة في أعماؽ النفس البشرية، بأنيا 
اآلخريف)مجمة اتحاد الجامعات العربية،  إذا تجكلت خارج ذات اإلنساف فإنيا تصبح عنفان عمى

2009.) 

كبناءان عمى ذلؾ فإف اإلنساف بطبيعتو عندما يشعر بتيديد خارجي تنتبو غريزتو العدكانية فتجمع 
طاقتيا كيغضب الفرد فيختؿ تكازنو الداخمي كيتييأ لمعدكاف، كقد يعتدم بدكف اثارة خارجية حتى يفرغ 

لنفسي ثـ يعكد الى اتزانو الداخمي. كذلؾ ربط فركيد بيف العنؼ طاقتو العدكانية كيخفؼ تكتره ا
كالمراحؿ المبكرة لمطفكلة حيث أكد أف جميع صكر العنؼ ذات مصدر جنسي مكجو نحك السيطرة 

 عمى دفعات الجنس، ايضان مف خالؿ ربطيا بالمراحؿ المختمفة لمتطكر النفسي لمطفؿ.

لعنؼ كالعدكاف عبارة عف إستجابة تعكيضية عف اإلحساس كأكد إدلر كىك احد تالمذة فركيد عمى أف ا
 (.2011بالنقص ) سميـ، 

 

بأف سمكؾ العدكاف متعمـ، كاىتـ بدراسة تاريخ األسرة كأثرىا في حياة  فيك يعتقد"  Healyأما " ىيمي 
 الطفؿ االنفعالية في تفسير العنؼ كالعدكاف الذم يؤدم الى الجنكح.

" بالناحية الثقافية، كأثرىا في خمؽ االضطرابات كاالنحرافات  K.Horneyكما كاىتمت " كارف ىكرم 
كأثر ذلؾ بالعكامؿ االجتماعية في اكتساب القمؽ، حيث كانت ترل بأف القمؽ ينشئ نتيجة شعكر 
الطفؿ بالعجز في عالـ مميئ بالعنؼ كالعدائية، كاف ىذا القمؽ يدفع الطفؿ الى أف يتخذ مف العالـ 

 تجاه ضد اآلخريف، اتجاه مع اآلخريف، اك االنسحاب عف اآلخريف.ثالثة اتجاىات: ا
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ىكرم الى العدكاف عمى أنو اسمكب تكيؼ لمقمؽ كتربطو بالحاجة العصبية لمتممؾ كالسيطرة  تنظركما 
 (.2011كالحب )القرالة، 

 

 نظرية المدرسة السموكية4

لفرد تتضمف تغيرات في السمكؾ يرل أصحاب ىذه النظرية اف التنشئة اإلجتماعية التي تطبؽ عمى ا
 تنشأ عف التجربة أك الخبرة أك نتيجة الرتباط المثير باالستجابة كالتعزيز اإليجابي كالسمبي لمسمكؾ.

كما كفسرت ىذه المدرسة الجناح كما ذكره " ماير " بأنو استجابة نمطية مدعمة لمتكتر كالقمؽ 
 الناجميف عف استمرار اإلحباط.

" فقد اىتـ بدراسة عممية التطبيع اإلجتماعي كأثرىا في تعمـ القيـ، كبأف  Mowrerأما " مكرر 
 العدكاف فشؿ في امتصاص عكامؿ الضبط الخارجي التي يمكف اف تكشؼ عدكانو المكجو لمخارج.

" فيي ترل بأف العدكانية تحصؿ اذا ما جيؿ الفرد خبراتو  Hall Calvin, 1957كمف كجية نظر " 
اليب سمككية غير متكافقة مع الذات كأيضان في حالة تككينو الخبرات ال تككف كانكرىا، فيتصرؼ بأس

 مطابقة مع تككيف الذات كبالتالي فيك يدرؾ أف ىذه الخبرات تيدد ذاتو.

 في الحاالت التالية: (العنؼ كالعدكاف)يؤدم بو الى تعرض الفرد لمقمؽ كاإلحباط، أف 

 شياء التي ينتمي الييا كالتي تنتمي لخآخريف ) البيئة(.عدـ تعمـ الفرد القدرة عمى التمييز بيف األ -
إدراؾ القيمة المرتبطة بالخبرات المنعكسة أك المأخكذة مف اآلخريف بصكرة محرفة )القرالة،  -

2011.) 
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 نظرية التعمم اإلجتماعي4

، فالسمكؾ اىتـ أنصار ىذه النظرية بتفسير عممية تعمـ السمكؾ العدكاني مف خالؿ التقميد كالمحاكاة
 (.2011اإلنساني سمكؾ متعمـ، كيتـ تعممو مف خالؿ القدكة ) سميـ، 

السمكؾ العدكاني ىك سمكؾ متعمـ ينتج نتيجة مالحظة الفرد أشخاص يمارسكف العنؼ ك  حيث أف
العدكانو أمامو مثؿ الكالديف/ المعمميف كالرفاؽ في المدرسة، الجيراف في الحي... إلخ، حيث يحاكؿ 

ع األشخاص مف حكلو، كيستمر في ىذا السمكؾ خاصة اذا كانت استجابة المحيطيف بو تقميدىـ م
 (.2011مكافئة مف أحدىـ عمى ىذا السمكؾ )القرالة،  تكحي بالسركر أك اذا حصؿ عمى

أف األطفاؿ يكتسبكف السمكؾ العدكاني كيتعممكنو مف خالؿ مالحظتيـ Bandoraكما كيرل باندكرا 
السمكؾ العدكاني اذف ىك سمكؾ اجتماعي متعمـ كأف ىذا التعمـ يحصؿ عف طريؽ لمكبار ثـ تقميدىـ. ف

، كأثبت باندكرا أيضان مف خالؿ Modelingالصدفة كبغير قصد كىك ما يسمى بالتعمـ بالنمذجة 
دراساتو المتعددة بأف الفرد يمكنو تعمـ العنؼ مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ التي يشاىدىا عمى التمفاز 

 (.2011ي تحتكم عمى مشاىد عنيفة )سميـ، كألفالـ الت

كفي دراسة أجراىا باندكرا عف نقؿ العدكاف مف خالؿ محاكاة األطفاؿ لنماذج عدكانية اف المجمكعة 
التجريبية التي شاىدت احد الباحثيف يكجو سمككان عدكانيان نحك دمى قد ظير عمييـ سمكؾ عدكاني 

لـ تشاىد السمكؾ العدكاني فمـ يسجؿ عمييا العنؼ  أثناء المعب بينما المجمكعة الضابطة كالتي
 (.2011)القرالة، 

 

 Violence- Prone4معنف الستعداد لنظرية 

ترل ىذه النظرية أف ىناؾ أشخاص ينظركف الى غيرىـ عمى انيـ كما لك كانكا مجرد آالت كادكات 
ت خصيصان لتخدـ اك دمى خشبية ال تحس كال تشعر كليس ليا حؽ الحياة كالعيش بكرامة، كضع

حاجاتيـ كأغراضيـ الشخصية. كالسبب في ذلؾ اف ىؤالء األشخاص يشعركف انيـ ميدديف 
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كمعرضيف لميجكـ اك السقكط في ام لحظة لذا فيـ شديدكا الحساسية لمنقد كلدييـ نكع مف أنكاع 
ينتيب البارانكيا كىك جنكف االضطياد حيث يتكىمكف اف المجتمع يتآمر عميو كيكرىو كيريد أف 

 حقكقو.

كما يقكؿ اصحاب ىذه النظرية أف ىؤالء األشخاص ينظركف الى األشياء مف حكليـ مف نظرة كاحدة 
فقط كىي ما يخص مصمحتيـ كيحقؽ أىدافيـ فقط، كال ييتمكف لمشاعر اآلخريف كآرائيـ، فال 

لفرح شريكو اك يستطيعكف مشاركة الناس بشيء كال حتى بالمشاركة العاطفية اك الكجدانية فال يفرح 
يحزف لحزنو كيتألـ. كىـ أشخاص ممتمئيف باليأس كالقنكط  كالسخط كالضجر كيتسمكف باالندفاع 
كالتسرع في اتخاذ القرارات. كما أف لدل ىؤالء األشخاص قكاعد اك مبادئ معينة يسيركف عمييا في 

ب اك خمكؽ، فنراىـ حياتيـ فيـ يتخيمكف الككف ككأنو غابة كالناس فييا كحكش ال كجكد لشخص طي
يؤامنكف ببعض الحكـ كاألمثاؿ الشعبية التي تتماشى مع سمككيـ كتعزز مف ثقتيـ بيذا السمكؾ مثؿ 
) إذا لـ تكف ذئبان أكمتؾ الذئاب(، )عمي كعمى أعدائي(، )يا ركح ما بعدؾ ركح(، ) الناس ال تحتـر 

 إال الشخص القكم(، ) الغاية تبرر الكسيمة(...

طابع الغالب عمى مرتكبي الجرائـ ىك اغفاؿ مبدأ المساكاة كالتبادؿ اك المبادلة، باختصار اف ال
كيسعى المنحرؼ لتحقيؽ ذاتو عمى حساب حقكؽ اآلخريف، فيذه ىي طبيعة مباراة استيداؼ العنؼ  

 (.2000) العيسكم، 

 

 نظرية اإلحباط والعدوان4

اط قد يستثير لديو دافع العنؼ، كأف أف تعرض الفرد لإلحب( 1939)مالؤه كز  Dollardيرل دكالرد
اإلحباط غالبان يؤدم لسمكؾ العنؼ، فالشعكر بالضيؽ  كعدـ اشباع رغبات الفرد البيكلكجية يثير لديو 

 الشعكر باإلحباط مما يدفعو لممارسة السمكؾ العدكاني كتدمير كتحطيـ الممتمكات كاأللعاب.
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كالتعبير عنو بالتفريغ النفسي يؤدم الى تقميؿ ( أف العنؼ ىك نتاج لإلحباط 1961كيذكر فيشباؾ )
كمية الشعكر بالعنؼ، فالطالب المذيف خاب أمميـ كانكا أقؿ عنفان بعدما شاىدكا فيممان عدكانيان، بالتالي 

 (.2011فإف مشاىدة األفالـ العدكانية ليا تأثير تنفيسي عمى ىؤالء الطالب أثناء المشاىدة )سميـ، 

 فرد لعدة أسباب:كتتبايف درجة إحباط ال

 أىمية اليدؼ الذم تـ إحباطو. -
 درجة اإلستجابة لميدؼ المحبط. -
عدد اإلستجابات المحبطة كالمتتالية، فكمما زادت أىمية اليدؼ الذم أحبط زادت درجة إعاقة  -

اإلستجابة، ككمما زاد عدد اإلستجابات المعاقة زادت إمكانية ارتكاب السمكؾ العنيؼ )مجمة اتحاد 
 (.2009العربية، الجامعات 

 

 نظرية العدوان اإلنفعالي4

 Angry aggressionأكد عمماء النفس بأف ىناؾ نكع مف انكاع العنؼ يسمى بالعنؼ الغاضب 
 كىك الذم ييدؼ الى إلحاؽ األذل باآلخريف.

أف ىناؾ بعض األشخاص يجدكف المتعة مف خالؿ الحاؽ األذل  Feshbochفقد بيف فيشباخ 
طيعكف إثبات رجكلتيـ ليكضكحكا أنيـ أقكياء كذك اىمية عف طريؽ أذية اآلخريف، باآلخريف، فيـ يست

كمع حصكليـ عمى الشيرة كالشعبية بيف زمالئيـ في المدرسة يزيد ذلؾ مف إصرارىـ كحبيـ ليذا 
لحاؽ  السمكؾ السمبي، فقد يمجؤكا في بعض األحياف التي يشعركف فييا بالضجر كالممؿ الى العنؼ كا 

 (.2011ذية باآلخريف كىذا ما يسمكنو بالمرح العدكاني )سميـ، الضرر كاأل
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 نظرية الدور4

تفترض ىذه النظرية كجكد عالقة بيف الفشؿ في أداء األدكار كظيكر العنؼ، ففشؿ بعض الطمبة 
قد يقابؿ فشؿ المدرسة عنفان بيف طمبتيا، فباستبداد الدراسي يدفعيـ لمعنؼ في بعض األحياف. كما 

مدرسة اك المعمـ كما يرافقو مف خضكع الشباب ليـ كشعكرىـ بالنقص كضعؼ الثقة بالنفس مدير ال
 (.2009يزيد مف رغبتيـ بالتمرد )مجمة اتحاد الجامعات العربية، 

 

 نظرية الضغط والمشقة4

متأثرا بتفسير الضغط تفسيران فسيكلكجيان. كتنطمؽ  –بحكـ تخصصو كطبيب  -كاف ىانز سيمي 

يميز  Stressorمة ترل أف الضغط متغير غير مستقؿ كىك استجابة لعامؿ ضاغط نظريتو مف مسم

الشخص كيضعو عمى أساس استجابتو لمبيئة الضاغطة، كأف ىناؾ استجابة أك أنماطان معينة مف 

االستجابات يمكف االستدالؿ منيا عمى أف الشخص يقع تحت تأثير بيئي مزعج، كيعتبر "سيمي" أف 

 1فسيكلكجية لمضغط عالمية كىدفيا المحافظة عمى الكياف كالحياة. أعراض االستجابة ال

كحدد "سيمي" ثالث مراحؿ لمدفاع ضد الضغط.. كيرل أف ىذه المراحؿ تمثؿ مراحؿ التكيؼ العاـ  

 كىي:

: كفيو يظير الجسـ تغيرات كاستجابات عندما يدرؾ Alarm Phase مرحمة اإلنذار أك التنبيو -1

جيو، كازدياد التنفس، كازدياد السكر كالدىكف في الدكرة الدمكية، كتشد الفرد التيديد الذم يكا

 العضالت ليتييأ الجسـ لعممية المكاجية، كتعرؼ ىذه التغيرات باالستثارة العامة.
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: كتحدث عندما يتحكؿ الجسـ مف المقاكمة العامة إلى Resistance Phaseمرحمة المقاكمة  -2

الصد لمصدر التيديد، كتختفي التغيرات التي ظيرت أعضاء حيكية معينة تككف قادرة عمى 

 عمى الجسـ في المرحمة األكلى كتظير تغيرات أخرل تدؿ عمى التكيؼ.

: مرحمػة تعقب المقاكمة إذا استمر التيديد، غير أف Exhaustion Phaseمرحمة االستنػزاؼ  -1

ذا كانت االستجابات الدفاعية شدي دة كمستمرة لفترة الطاقة الضركرية تككف قد استنفدت، كا 

 (.2009)مجمة اتحاد الجامعات العربية،  طكيمة فقد ينتج عنيا الكفاة في حاالت معينة

 نظرية ىنري موراي4

ارتبط مكضكع الضغكط عند مكرام بالحاجة كعرؼ الضغط بأنو خاصية لمكضكع بيئي أك لشخص 
 لضغكط:تيسر أك تعكؽ جيكد الفرد نحك ىدؼ معيف. كميز مكرام بيف نكعيف مف ا

 : كىي دالالت المكضكعات كما يدركيا الفرد كيفسرىا.Beta Stressضغكط بيتا  -
: كتشير الى خصائص المكضكعات البيئية كما تكجد في الكاقع Alpha Stressضغكط ألفا  -

 كيظيرىا البحث المكضكعي.

ط مكضكعات كأكضح مكرام أف سمكؾ الفرد مرتبط بالنكع األكؿ كيؤكد بأف الفرد يصؿ بخبرتو الى رب
معينة بحاجة ما، كيطمؽ عمى ىذا المفيكـ تكامؿ الحاجة، أما عندما يحدث التفاعؿ بيف المكقؼ 

 (.2006الحافز كالضغط كالحاجة فيذا ما يعبر عنو بمفيكـ ألفا )غانـ، 

 Richard Lazarus4نظرية ريتشارد لزاروس 

ؾ أك التقيػيـ الػذىني كرد الفعػؿ مػف جانػب كقد نشأت ىذه النظرية نتيجة لالىتماـ الكبير بعممية اإلدرا
الفػػرد لممكاقػػؼ الضػػاغطة، كالتقػػدير المعرفػػي ىػػك مفيػػـك أساسػػي يعتمػػد عمػػى طبيعػػة الفػػرد، حيػػث إف 
تقدير كـ التيديد ليس مجرد إدراؾ مبسط لمعناصر المككنة لممكقؼ، كلكنو رابطة بيف البيئة المحيطة 

 تطيع الفرد تفسير المكقؼ.بالفرد كخبراتو الشخصية مع الضغكط كبذلؾ يس
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كيعتمد تقييـ الفرد لممكقؼ عمى عػدة عكامػؿ منيػا: العكامػؿ الشخصػية، كالعكامػؿ الخارجيػة الخاصػة  
بالبيئة االجتماعية،كالعكامؿ المتصمة بالمكقؼ نفسو، كتعرؼ نظرية التقدير المعرفي "الضغكط" بأنيػا 

دراكػو فػي تنشأ عندما يكجد تنػاقص بػيف متطمبػػات الشخصيػػة لمفػػر  د، كيػؤدم ذلػؾ إلػى تقيػيـ التيديػد كا 
 مرحمتيف ىما:

المرحمػػة األكلػػى: كىػػي الخاصػػة بتحديػػد كمعرفػػة أف بعػػض األحػػداث ىػػي فػػي حػػد ذاتيػػا شػػيء يسػػبب 
 الضغكط.

ى المشػػكالت التػػي تظيػػر فػػي المرحمػػة الثانيػػة: كىػػي التػػي يحػػدد فييػػا الطػػرؽ التػػي تصػػمح لمتغمػػب عمػػ
   (.2009العربية،  )مجمة اتحاد الجامعات  المكقؼ

 

 العنف المدرسي في فمسطين4 9..11

إف االنساف عبارة عف كتمة مف األحاسيس كالمشاعر تحركيا عكامؿ خارجية مؤثرة كتتحكـ في ىذه 
المشاعر أعصاب تتفاكت في القدرة بيف إنساف كآخر، فيي باردة كما يطمؽ عمييا عند البعض، 

 كشديدة عند آخريف.

التي يعيشيا الشعب مف  ظركؼالمجتمع الفمسطيني تعتبر حالة خاصة مف حيث كال شؾ بأف حالة ال
احتالؿ االسرائيمي، فكما يدمر االحتالؿ حضارة عمرانية اك منزؿ صغير في حي بسيط يدمر 

فيجعميـ ينمكف عمى الكره كالغضب كالذم بدكره يدفعيـ نحك  طمكحات كأحالـ األطفاؿ الفمسطينييف
النفسية التي يكاجييا الطالب الفمسطيني كؿ يكـ بسبب المركر عف المعابر  العنؼ. كما اف الضغكط

االسرائيمية، استنشاؽ انكاع مختمفة مف الغازات السامة، قتؿ اك اعتقاؿ أشخاص عزيزيف عمى قمكبيـ 
كغيرىا مف االسباب، كميا تدفع الطالب لمتنفيس عف مشاعر غضبو ككرىو لممارسة العنؼ ضد 

 اآلخريف.
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ائج اإلحصائات الفمسطينية التي أصدرىا الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، في تاريخ كفي نت
% مف األميات أفدف بأف أطفاليف في العمرية ما 51.4، أشارت اإلحصائيات الى أف 23/2/2006

% 48.5% في الضفة الغربية ك53.3، بكاقع 2005( سنة تعرضف لمعنؼ خالؿ عاـ 17-5بيف )
ا عمى مستكل نكع التجمع السكاني فتشير النتائج أف أطفاؿ الريؼ أكثر تعرضان في قطاع غزة، أم

% في المخيمات. أما بخصكص المكاف 47.3% في الحضر ك50.1% مقابؿ 56.4لمعنؼ بكاقع 
% مف األطفاؿ يتعرضف لمعنؼ داخؿ 93.3الذم يتعرض فيو الطفؿ لمعنؼ فأشارت النتائج بأف 

% في الشارع. أما بالنسبة لمجيات المتي تمارس العنؼ 41.1يمييا % في المدرسة، 45.2البيت، ك 
% مف األطفاؿ يتـ االعتداء عمييـ مف قبؿ أفراد 93.3عمى األطفاؿ فكانت النتائج تشير الى اف 

، النيرب% )34.6%، ثـ المعمميف بكاقع 39.4األسرة، يمييا األكالد كالبنات في الشارع بكاقع 
2008.) 
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 (Stress) ةالنفسي طو الضغ

 

 مقدمة4  1.1

نتسائؿ دكمان ىؿ يمكف اف يعاني الطفؿ مف الضغكط، أـ اف اإلصابة بالضغكط قاصرة عمى الكبار 
 (.2006ف دكر في تسبب الضغكط النفسية عمى أطفاليـ أـ ال؟ )غانـ، يفقط، كىؿ لمكالد

ك يعيش في حالة إجياد لقد الزمت الضغكط النفسية اإلنساف منذ أف ىبط عمى سطح األرض، كى
كتعب مع نفسو كمع الطبيعة بيدؼ التكيؼ كالتطكر محاكالن الحفاظ عمى كجكده بشتى الطرؽ 
كالكسائؿ، لذا فإف ضغكط الحياة ليس بالضركرة أف تككف شيء سيء بؿ بعضيا ممكف أف يككف 

خص )غانـ، شيء نافع يدفع الفرد لمبحث عف التطكر كالتقدـ كبعضيا قد يككف محطـ كمدمر لمش
2009.) 

كيؤثر كؿ  مف األفراد تربطيـ عالقات حميمة تعتبر األسرة نظامان متكامالن يحتكم عمى مجمكعةكما ك 
منيـ باآلخر كيتأثر بيـ. لذا فإف تعرض الفرد في األسرة لظركؼ ما غير مناسبة أك اضطرابات 

غير مباشرة ) السرطاكم،  كاء بصكرة مباشرة أكمعينة سكؼ يسبب ضغط نفسي لبقية أفراد األسرة س
1998.) 

فمثالن إف عقاب الطفؿ مف كالديو غالبان ما يرجع سببو الى الضغكط النفسية التي يتعرضا ليا في 
حياتيما اليكمية كالعمؿ أك المشاكؿ العائمية األخرل، كبالرغـ مف ادراكيما بأف ما يفعالنو خطأ اال 

يئة، لذا فإف الخالفات الزكجية تمعب دكران كبيران في اصابة أف ذلؾ يعتبر انعكاسان لحالتيما النفسية الس
 (.2005األبناء بالضغكط النفسية كالتعب كالحزف )الجبالي، 

ف المشكمة  كبشكؿ عاـ فإف الضغكط النفسية تصيب جميع األشخاص بغض النظر عف عمرىـ، كا 
عيا. كأف قكؿ اهلل عز كجؿ ليست في الضغكط نفسيا انما في مدل قدرة الفرد عمى تحمميا كالتفاعؿ م
 (.2006ع )غانـ، " لقد خمقنا اإلنساف في كبد" يدؿ عمى أف التعب كالضغط يعمـ عمى الجمي
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 مفيوم عام لمضغط النفسي 1..12

يعد مصطمح الضغط النفسي مف المصطمحات القديمة في مجاؿ العمكـ الطبيعية، ثـ بدأ استخدامو 
 (.1998اؿ التربية كعمـ النفس ) السرطاكم، حديثان في مجاؿ العمكـ االنسانية كمج

ىي عبارة عف عكامؿ كما تـ تعريفيا في مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي الضغكط النفسية ف
خارجية ضاغطة عمى الفرد سكاء بكميتو اك عمى جزء منو، كبدرجة تخمؽ إحساسان بالتكتر كتحدث 

اتزاف لمفرد. كالضغكط تككف سببيا إما  تشكيشان في تكامؿ شخصيتو مما يؤدم الى حدكث عدـ
 (.2006) غانـ،  داخمي مف الفرد نفسو كاما خارجي مف البيئة المحيطة

كلمضغكط آثارىا عمى الجياز البدني كالنفسي لمفرد، كالضغط النفسي حالة يعانييا الفرد حيف يكاجو 
 (.2009بمطمب ممح فكؽ حدكد استطاعتو )غانـ، 

( بتعريفيا عمى انيا 2006ية لمطالب فقد قاـ كؿ مف حسيف كحسيف )كفي تعريؼ الضغكط النفس
حالة مف عدـ التكازف تنشأ لدل الطالب عندما يقارف بيف المطالب كالمكاقؼ البيئية التي يتعرض ليا 
كتمثؿ تيديدان لذاتو، كيصاحب تمؾ الحالة أعراض فسيكلكجية كنفسية كسمككية سمبية )حسيف، 

2006.) 

 

 لضغط النفسي4أعراض ا 2..12

 ( بعض األعراض التي ترافؽ الشعكر بالضغط النفسي كىي:Berg, 2004ذكرت )

األعراض الجسمية: حيث تحصؿ سرعة في خفقاف القمب، تتشنج العضالت، تزداد سرعة التنفس،  .1
يعانكف مف ضغط نفسي الذيف جفاؼ الفـ، التعرؽ، كآالـ في المعدة. لكف ىناؾ بعض األشخاص 

راضو الجسمية مختمفة قميالن فقد يعاني مف صداع نصفي أك ما يسمى بالشقيقة، مزمف فتككف أع
دكخة، غثياف، عضالت مشدكدة كمؤلمة في الكتؼ كالرقبة، عسر ىضـ، إمساؾ، كقد ترتجؼ اليداف 

.  كاألرجؿ في بعض األحياف، كيعاني البعض مف األرؽ كاضطراب في النـك
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كمشاكؿ في التذكر كالنسياف، صعكبة في اتخاذ القرارات  مثؿ صعكبة في التركيزاألعراض الذىنية:  .2
 أك التسرع في اتخاذىا.

كالعصبية، القمؽ، التكتر، الغضب، االنفعاؿ، عدـ االرتياح، اإلحباط، االكتئاب، األعراض العاطفية:  .3
 االىماؿ كالالمباالة، كيغمب عمى ىؤالء األشخاص مشاعر الحزف.

د في حاالت الشعكر بالضغط النفسي طاقة ال يمكنو السيطرة األعراض السمككية: تنتج عند الفر  .4
عمييا كال يمكف لمجسـ التخمص منيا كىي النشاط العضمي، فنرل بعض األشخاص ييزكف أرجميـ 
بطريقة سريعة، أك يضربكف بأصابعيـ عمى الطاكلة، اك قضـ األظافر، كبعض األشخاص نراىـ 

 .(2009)غانـ،  يمجئكف الى عادة التدخيف

 

 أنواع الضغوط4 3..12

 تتعد أنكاع الضغكط التي ممكف أف يتعرض ليا الطفؿ كمنيا:

الضغكط الطبيعية: كىي التي ال دخؿ لإلنساف فييا كالزالزؿ، العكاصؼ، البراكيف، السيكؿ كغيرىا.  .1
كتختمؼ حدتيا مف بيئة ألخرل فينتاب الطفؿ عدة عكامؿ نفسية بسببيا كالقمؽ، الخكؼ، فقداف القدرة 

 مى التركيز، صعكبة اتخاذ القرار المناسب.ع

كقد تدفع تمؾ الظركؼ أسرة الطفؿ إلجراء تغيرات عديدة عمى مستكل حياتيـ كتغير مكاف السكف، 
قر، الجكع كغيرىا مف األمكر مما بيع الذىب أك أم أشياء أخرل ثمينة لتسديد ثمف الخسائر، الف

 سرقة، الكذب، اإلدماف، كالعنؼ.جعؿ الطفؿ يتزكد ببعض السمككيات السمبية كالي

ف أسرة الطفؿ تحتؿ مكانة ميمة جدان في حياتو، حيث أف كالديو يعتبراف جناح إالضغكط الكالدية:  .2
األماف كالحب بالنسبة لو كىك يعيش معيما تحت سقؼ كاحد، كحدكث خالفات أسرية باستمرار 

ت الدراسات أمنو النفسي. كقد أثبت كمشاحنات قكية بيف الزكجيف قد ينعكس سمبان عمى الطفؿ كييدد
كثر فييا الخالفات كاألسمكب الغير ميذب في الحكار، أك فقداف االحتراـ أف أطفاؿ األسر التي ت

عمى نفسية الطفؿ  رب كالعنؼ في الحكار، ينعكس سمبان المتبادؿ بيف أطرافيا كاستخداـ أسمكب الض
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 ، مشاكؿ مدرسية )ىركب مف المدرسة، العنؼ فتزيد لديو حاالت القمؽ، الخكؼ، اضطرابات النـك
 اتجاه الزمالء، االنضماـ الى عصابات إجرامية، تراجع دراسي، التدخيف، كغيرىا(.

المحبة أطفاليا عمى  سكدىا الدفئ كاألماف النفسي فينشأعكس األطفاؿ الذيف يعيشكف في أسر ي
 (.2006كالتفاىـ كاحتراـ اآلخريف )غانـ،

اء طمكحات كتكقعات زائدة نحك األبناء لذلؾ يرغمكف أبنائيـ عمى كقد يككف لدل بعض اآلب
ستعدادات، لذا فإف ىذا الصراع بيف  تخصصات دراسية معينة ال تتفؽ مع ما لدييـ مف قدرات كا 
المراىقيف كاآلباء يمثؿ مصدران ميمان مف مصادر الضغكط لدل الطالب كآبائيـ، كقد ترتبط ىذه 

كالكضع المادم كضيؽ المسكف كالطالؽ كغيرىا مف المشاكؿ  الضغكطات بمشاكؿ أسرية أخرل
 (.2006)حسيف، 

تعد المدرسة المؤسسة اإلجتماعية الثانية التي تربي الطفؿ بعد األسرة. كقد الضغكط الدراسية:  .3
تطكرت كظيفة المدرسة بتأثير العديد مف االصالحات كاألفكار، كلكف بالمقابؿ فإف لكؿ مدرسة 

لتي يعمميا اآلباء كاألميات مثؿ كثافة الفصكؿ، التمييز العنصرم، العقاب، اتباع مشاكميا الخاصة ا
اسمكب التمقيف في التدريس، صعكبة المناىج... كؿ ذلؾ يجعؿ الطالب يشعر ككأف الذىاب الى 
المدرسة شيئ مقزز كمتعب لمغاية كيعتبره نكع مف انكاع العذاب، كاف استمرار ىذه المشاكؿ سيشكؿ 

العديد مف المظاىر كالكسؿ، القمؽ، العدكاف، الجنكح، العنؼ الى سيان بالنسبة لمطالب يقكده ضغطان نف
بأشكالو المختمفة، فرط الحركة، الغيرة، عادات جنسية غير مقبكلة، العناد، العزلة، اليركب مف 

 (.2006المدرسة اك الغياب عنيا ) غانـ، 
 الضغكط النفسية:  .4

في المدارس فتزكؿ الكشرة المرسكمة  مع تقميؿ حجـ ىذه الضغكطى المجتعمأف لذا يرل الباحث 
كؿ صباح كتخؼ شككاىـ حكؿ ثقؿ حقيبة المدرسة التي تكتظ بالكتب كالمناىج  عمى جباىيـ

الدراسية المعقدة كالصعبة. كما كيرل الباحث اف لألسرة أيضان دكرىا الميـ في تخفيؼ الضغكط 
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الطفؿ الحصكؿ عمى عالمات كاممة في كؿ المكاد كتأنيبو  النفسية عمى الطفؿ بالتكقؼ عف إجبار
 .(2006)غانـ،  في كؿ مره يحصؿ عمى عالمة متدنية كمقارنتو بغيره مف األطفاؿ

 

 4حول بيئة الفرد كنموذج لمضغوط نموذج كوبر 4..12

 ( عدة نماذج لمضغط النفسي مف بينيا نمكذج ككبر.2001ذكر )عثماف، 

ديد لحاجة مف كجكد تيالى الفرد تعتبر مصدران رئيسيان لمضغكط مما يؤدم أكضح ككبر أف بيئة حيث 
ييدد الفرد كأىدافو في الحياة فيشعر بحالة مف الضغط النفسي كيحاكؿ  حاجات الفرد أك خطر  

استخداـ بعض االستراتيجيات لمتعايش مع المكقؼ كالتكيؼ، فإذا لـ ينجح في التكيؼ عمى المشاكؿ 
ترة طكيمة، فإنيا تؤدم الى بعض األمراض العقمية كأمراض القمب، كما تؤدم كاستمرت الضغكط لف

 الى زيادة حدة القمؽ كاالكتئاب كفقداف تقدير الذات.

 يبيف الشكؿ التالي تكضيح لنمكذج ككبر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرد

 التهديد

الفشل في 

التعامل مع 

 الضغوط

التغلب على 

 المشكالت
 البيئة

 الضغوط

 التلوث

 النجاح اإلجهاد

 الفشل
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 طرق مواجية الضغوط4 5..12

 ة بثالثة مراحؿ كىي:كتمر ىذه الطريق: طريقة العالج االنفجارم كالغمر:أكالن 

التدريب عمى االسترخاء: حيث يساعد االسترخاء عمى رخي العضالت المشدكدة عند الفرد نتيجة  -
 المكاقؼ الضاغطة  في حياتو.

تو اك ام ابحي حصؿالتدريب عمى التخيؿ السار: بعد االسترخاء نطمب مف المريض تخيؿ ام مكقؼ  -
كيخفؼ مف حدة التكتر  عر المريض بالمذة كالسعادةمنظر كمشيد مف الطبيعة ىك يحبو. التخيؿ يش

 (.2009عند المريض )غانـ، 
كيككف بتعريض المريض لمثيرات القمؽ عدة مرات دكف تعزيز الى اف تتالشى العالج االنفجام:  -

 (.2009االستجابة تدريجيان )أبك أسعد، 

شؾ أف كثرة مراجعة الفرد  ثانيان: العمميات المعرفية كعالقتيا بالقدرة عمى مكاجية الضغكط: ال
لألفكار كاألفعاؿ بينو كبيف نفسو تسبب لو الضغط النفسي كاالزعاج، لذا تمعب األساليب المعرفية في 

 (.2009ايجاد العالج المناسب لذلؾ )غانـ، 

اف العالج المعرفي يقكـ عمى ازالة األلـ النفسي عف طريؽ تصحيح المفاىيـ الخاطئة كيركز أيضان 
ة المريض في التغمب عمى النقط العمياء كاألحكاـ الخاطئة الناتجة عف التفكير الخاطئ عمى مساعد
 (.2009)أبك أسعد، 

اإليجابية عمى المدل ك ثالثان: إعادة ترتيب العقؿ: كذلؾ مف خالؿ تقييـ المكاقؼ كتحديد اآلثار السمبية 
لى األساليب الذىنية البندية عف القريب كالبعيد، ثـ ترتيب األفكار خطكة بخطكة، كأخيران المجكء ا

 (.2009طريؽ االسترخاء الذم يساعد عمى التأمؿ كالتفكير اسمميـ )غانـ، 
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 الدراسات السابقة4 1.1

 دراسات تناولت العنف والعنف المدرسي4 1..13

 أوًل4 الدراسات العربية4 1.1 ..13

المدرسي كعالقتو بمستكل  ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى درجة العنؼ (11114) دراسة سياج
متغيرات كىي الجنس،  4الغضب لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظة الخميؿ. استخدمت الباحثة 

الفرع الدراسي، المعدؿ العاـ، الصؼ الدراسي، تـ التطبيؽ عمى عينة طبقية عشكائية مككنة مف 
ة، استخدمت الباحثة مقياسيف في طالبان كطالب( 7627)طالبان مف مجتمع الدراسة البالغ عدده  366

االستبانة كىما مقياس العنؼ المدرسي كمقياس الغضب، كقامت بتحميؿ النتائج باستخداـ برنامج 
SPSS حيث أظيرت النتائج أف الدرجة الكمية إلستجابة طمبة المرحمة الثانكية في محافظة الخميؿ ،

، بينما مستكل الغضب كاف 1.47عف مقياس العنؼ المدرسي كانت منخفضة بمتكسط حسابي 
، كما تبيف كجكد عالقة طردية بيف مستكل الغضب كدرجة العنؼ المدرسي بحيث كمما ازداد 2.78

مستكل الغضب ازدادت درجة العنؼ المدرسي يعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر، المعدؿ العاـ 
التي ة العنؼ المدرسي احصائيان في درج ذات داللةلصالح معدؿ ضعيؼ كمقبكؿ. كعدـ كجكد فركؽ 

تعزل الى  متغير الصؼ الدراسي كالفرع. كأكصت الباحثة إجراء مزيد مف األبحاث كالدراسات حكؿ 
العنؼ المدرسي كحكؿ مستكل الغضب، باالضافة الى ضركرة عمؿ برنامج إرشادم لتعمـ إدارة 

نؼ كتفعيؿ دكر المرشديف الغضب كتفريغ االنفعاالت كمحاكلة التكيؼ كالتأقمـ مع المجتمع كنبذ الع
 (.2010التربكييف في المدارس )سياج، 

 

عف أشكاؿ العنؼ الطالبي كمدل انتشارىا لدل طمبة الصؼ ( 4 3122) دراسة المزروعي والكعبي
الرابع كالخامس االبتدائي في منطقة العيف التعميمية بدكلة اإلمارات العربية المتحدة. حيث ىدفت 

أشكاؿ العنؼ المختمفة التي يتبعيا الطمبة في المرحمة االبتدائية في الدراسة الى التعرؼ عمى 
المدارس كاألسباب التي تدفعيـ نحك ذلؾ، كمف أجؿ تحقيؽ الغرض مف الدراسة قاـ الباحثاف بتصميـ 
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عبارة كمقسمة الى أجزاء )العنؼ الجسدم، العنؼ المفظي، العنؼ العاطفي،  65إستبانة مككنة مف 
إستبانة. أما النتائج النيائية فقد أظيرت أف العنؼ الجسدم ىك  071ي(، كتـ تحميؿ العنؼ االلكتركن

أكثر أشكاؿ العنؼ المنتشرة بيف الطمبة سكاء مف حيث الممارسات أك الكقكع كضحية اك مشاىدتو ثـ 
 يأتي العنؼ المفظي بالدرجة الثانية مف بعده.

 

األسرم كالعنؼ المدرسي لدل عينة مف طالب  بعنكاف العالقة بيف العنؼ (11134دراسة الغامدي )
المرحمة المتكسطة بمدينة جدة. ىدفت لمتعرؼ عمى أنماط العنؼ األسرم كالمدرسي السائدة بمحافظة 

، كمعرفة العالقة بيف العنؼ األسرم كالعنؼ المدرسي لدل طالب المرحمة المتكسطة بمدينة جدة
أجرل الباحث دراستو عمى جميع طالب المرحمة جدة. اتبع الباحث في دراستو المنيج الكصفي. 
. كبمغت عينة البحث 48148بمغ عددىـ  كالذيفالمتكسطة في المدارس الحككمية في مدينة جدة 

طالبان تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية. كما كقاـ الباحث باستخداـ تحميؿ التبايف  600
نسبة لنتائج الدراسة فقد تبيف أف أكثر أسباب . بال Personكمعامؿ االرتباط  ANOVAاألحادم 

بينما أقؿ أسباب العنؼ  .كفقداف األسرة كالسكف الغير مناسب انفصاؿ الكالديف العنؼ شيكعان ىي 
. بالنسبة ألكثر أسباب التعرض لمعقاب البدني كالتدليؿ الزائد كالحرماف مف الترفيو سرم شيكعان ىياال

المدرسة كالمعمميف، كأقميا ضعؼ الكازع الديني كالفشؿ الدراسي. العنؼ المدرسي شيكعان فيي كره 
كأكصى الباحث باالىتماـ بتكعية طالب المرحمة المتكسطة بأسباب كمظاىر العنؼ األسرم 

كر الطالب حكؿ نفس المكضكع، كتنظيـ دكرات لمطالب مكالمدرسي، كعقد لقاءات تكعية ألكلياء أ
 (.2009اعي كالتغمب عمى حؿ المشكالت )الغامدم، تساعدىـ في تحقيؽ االنسجاـ االجتم

 

تحت عنكاف العنؼ لدل طالب المرحمة المتكسطة في ضكء بعض ( 4 1113) دراسة الشيري
المتغيرات النفسية كاالجتماعية في مدينة جدة، استخدـ الباحث المنيج الكصفي، ككاف مجتمع 

دينة جدة في السعكدية، كبمغت العينة الدراسة يشمؿ طالب الصؼ الثالث لممرحمة المتكسطة في م
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طالب. استخدـ الباحث مقياس العنؼ ككاف مف إعداد ايماف جماؿ الديف  530النيائية لمدراسة 
( كمقياس اساليب التنشئة االجتماعية كما يدركيا األبناء اتجاه كؿ مف االب كاالـ ككاف ىذا 2008)

استمارة البيانات األكلية ككانت مف إعداد  ( باالضافة الى1987مف اعداد اليامي عبد العزيز )
الباحث نفسو. بالنسبة لألساليب اإلحصائية فقد تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 

 ANOVAالمعيارية كالنسب المئكية لتحميؿ كجمع البيانات كتـ استخداـ تحميؿ التبايف االحادم 
لتحديد الفركؽ في انماط سمكؾ العنؼ  T testختبار كمعامؿ ارتباط بيرسكف كمعامؿ الفا كركنباخ كا

تبعان لممتغيرات. أما نتائج الدراسة فقد تبيف أنو تكجد عالقة ارتباطية بيف درجات مقياس العنؼ 
كدرجات مقياس اساليب التنشئة االجتماعية كما يدركيا افراد العينة، كتكجد فركؽ في درجات مقياس 

تكجد فركؽ في درجات مقياس ك القتصادم لمكالديف لدل افراد العينة، العنؼ تبعان الختالؼ المستكل ا
العنؼ نتيجة لمتغير اقامة الطالب )مع احد الكالديف اك كالىما اك غيرىما(، كال تكجد فركؽ في 
درجات مقياس العنؼ تبعان لمستكل تعميـ الكالديف، كال تكجد فركؽ في درجات مقياس العنؼ تبعان 

لدل افراد عينة الدراسة. كبناءان عمى ذلؾ فقد أكصى الباحث زيادة الكعي  الختالؼ حجـ االسرة
بأنماط العنؼ كآثاره السمبية عمى الصحة النفسية كالتكافؽ االجتماعي كالنفسي مف خالؿ قنكات 
االعالـ المختمفة، كخمؽ جك مف األلفة كالمكدة داخؿ االطار المدرسي، ضركرة تشجيع األسرة 

اليجابية بالتشجيع المعنكم كالمادم، كتشجيع الطالب لممشاركة بنشاطات لتصرفات الطالب ا
المدرسة المختمفة كالبرامج الثقافية كاالجتماعية كالرياضية اليادفة، كتكجيو األسرة التباع اساليب 
تربكية سميمو مع األبناء لمكاجية األخطاء حتى ال يؤدم ذلؾ بيـ الى الشعكر باإلحباط كالكراىية 

 الذم بدكره يدفعيـ نحك العنؼ كالرغبة باالنتقاـ. كالكبت

 

حكؿ العكامؿ النفسية كاإلجتماعية المسؤكلة عف العنؼ المدرسي في  ( 11124) دراسة النيرب،
المرحمة اإلعدادية كما يدركيا المعممكف كالتالميذ في قطاع غزة. ىدفت الدرسة الى التعرؼ عمى 

ة عف العنؼ المدرسي في المدارس اإلعدادية التابعة لككالة العكامؿ النفسية كاإلجتماعية المسؤكل
تمميذان  10080الغكث كتشغيؿ الالجئيف في قطاع غزة )البنيف(. كاف مجتمع الدراسة يتككف مف 



44 
 

% مف المعمميف كالبالغ 5% كتـ سحب عينة بنسبة 10تمميذ بنسبة  480ككانت عينة التالميذ 
مدارس. بالنسبة ألدكات  6معممان مكزعيف عمى  110فعمية ، ككانت عينة المعمميف ال1673عددىـ 

الدراسة فقد استخدـ الباحث أداة الستبياف لجمع البيانات ككانت مف إعداد الباحث نفسو ككانت 
االستبانة مقسمة الى قسميف، القسـ األكؿ خاص بالتالميذ كالقسـ الثاني خاص بالمعمميف، كاتبع 

لكصفي التحميمي. تبيف مف نتائج الدراسة النيائية أف العكامؿ النفسية الباحث في دراستو ىذه المنيج ا
كاإلجتماعية قد أخذت المرتبة األكلى في مدل عالقتيا كتأثيرىا بالعنؼ المدرسي، أما الكسائؿ 
اإلعالمية فكانت بالمرتبة الثانية، ثـ العكامؿ اإلجتماعية في المرتبة االثالثة، كمف ثـ العكامؿ الخاصة 

 .يئة المدرسية في المرتبة الرابعة، كتأتي العكامؿ األسرية في المرتبة الخامسة كاألخيرة بالب

 

حكؿ العكامؿ المدرسية المؤدية الى العنؼ المدرسي في المدارس الثانكية  ( 11124) دراسة الحربي،
المؤدية  بمدينة الرياض مف كجية نظر المعمميف. ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العكامؿ المدرسية

الى العنؼ المدرسي كاقتصرت عمى العكامؿ المتعمقة بالمعمـ كالطالب كالمبنى المدرسي كالنشاط 
الطالبي، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي الذم يعتمد عمى كصؼ الكاقع كما ىك تمامان، 

% مف المجتمع 10ة معممان بنسب 337كما استخدـ االستبانة في جمع البيانات، كبمغت عينة الدراسة 
األصمي. أظيرت النتائج أف التراخي الزائد في معاممة الطالب، تركيز المعمـ عمى الجانب التعميمي 
أكثر مف الجانب التربكم، سكء معاممة بعض المعمميف لمطالب كاىماليـ ليـ، كعدـ اسداء النصح 

المتعمقة بالمعمـ، بينما رفاؽ كاإلرشاد لمطالب كاف مف أكثر العكامؿ المؤدية الى العنؼ المدرسي 
السكء، العدكانية، ضعؼ الكازع الديني، فرض السيطرة عمى اآلخريف كاف مف مف أكثر العكامؿ 
المؤدية الى العنؼ المدرسي المتعمقة بالطالب، أما ازدحاـ الصفكؼ كصغر حجـ المدرسة 

العكامؿ المؤدية الى  كالمقاصؼ، عدـ تكفر ساحات كافية لمعب كضيؽ الممرات كاف كاف مف أكثر
 العنؼ المدرسي المتعمقة بمبنى المدرسة.
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حكؿ فاعمية برنامج إرشادم عقالني انفعالي سمككي في خفض مظاىر ( 4 3119دراسة شواىنة )
العنؼ المدرسي لدل طمبة الصؼ العاشر في محافظة قمقيمية في فمسطيف. ىدفت الدراسة الى عمؿ 

مككي لتكعية الطمبة كتثقيفيـ حكؿ مكضكع العنؼ مف أجؿ الحد برنامج إرشادم عقالني انفعالي س
كالتخفيؼ مف ىذه الظاىرة السيئة في المدارس، تككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ العاشر في 

مدرسة، بالنسبة ألدكات الدراسة فقد استخدـ الباحث استمارة  36المدارس الحككمية كعددىـ كاف 
طالب مف الذيف حصمكا عمى  01اىا الباحث، كمف ثـ تـ اختيار مظاىر العنؼ المدرسي كالتي بن

أعمى الدرجات في المقياس. تـ تقسيـ الطمبة الى مجمكعتيف: المجمكعة التجريبية كطبؽ عمييا 
البرنامج االرشادم، كالمجمكعة الضابطة في االختبار البعدم، كمف نتائج الدراسة أف البرنامج ىذا 

 المدرسي لدل عينة الدراسة في المجمكعة التجريبية.عمؿ عمى خفض مظاىر العنؼ 

 

حكؿ العكامؿ المجتمعية لمعنؼ المدرسي، دراسة ميدانية في مدينة دمشؽ،  ( 11114) دراسة بركات
استخدـ فييا الباحث المنيج الكصفي التحميمي ليتمكف مف كصؼ كتحميؿ الظاىرة بشكؿ عممي، بمغ 

بعض المدارس في مدينة دمشؽ مف مرحمة التعميـ األساسي عدد مجتمع الدراسة كالمككف مف طمبة 
طالب  750% مف مجتمع الدراسة لتصبح عينة البحث مككنة مف 7، تـ أخذ ما نسبتو 6960

كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية المنتظمة، كنظران لعدـ تجاكب بعض الطمبة معو أصبحت 
ألداة الدراسة استخدـ الباحث استبانتيف كاحدة مكجية طالب كطالبة. بالنسبة  481العينة مككنة مف 

% مف 25لممعمميف كالثانية مكجية لمتالميذ. أظيرت نتائج الدراسة الحقان عدة نتائج مف بينيا اف 
% يشاىدكف المسمسالت 36.8الطمبة يشاىدكف التمفاز في منازليـ في أم كقت بدكف ضكابط كأف 

االسرم يحتاج الى اعادة نظر كأف الطفؿ يشاىد ما يحمك لو كاألفالـ، مما يدؿ عمى اف االشراؼ 
دكف رقابة عميو. بالنسبة لمعقاب في األسرة فقد أشارت النتائج بأف أعمى نسبة عقاب داخؿ األسرة 
ىي مف قبؿ األخ األكبر لألخ األصغر كىذا يدؿ عمى الغيره بيف األخكة، كما اف ضيؽ المكاف في 

الصؼ اـ في الساحة المدرسية يزيد مف العنؼ بيف الطمبة فإف عدـ المدرسة سكاء اكاف ذلؾ في 
كجكد مساحات كافية في المدرسة ال يتيح لمطمبة لتفريغ طاقاتيـ الداخميو فيقكمكا بتفريغيا بضرب 



46 
 

بعضيـ البعض. كما بينت النتائج أف الذككر أكثر عنفان مف الإلناث كذلؾ يرجع الى ثقافة المجتمع 
أكضحت النتائج أف السخرية كاالستيزاء بيف التالميذ )العنؼ المفظي( ىك األكثر السكرم. كأخيران 

انتشاران في المدارس، كالتميز العنصرم بيف المعمميف اتجاه التالميذ يزيد مف حدة العنؼ لدل الطمبة، 
رسة كما أف العقاب في األسرة اك المدرسة يكلد الشعكر بالضغط النفسي لدل الطالب كيميؿ لكره المد
 فبالتالي يمجئ الى العنؼ كنكع مف التعبير عف غضبو كانزعاجو مف ىذا األسمكب في العقاب.

 

ىدفت الى التعرؼ عمى عالقة األسرة كالتنشئة االجتماعية بالعنؼ  ( 31164) دراسة فياللي
نكم، طالبان كطالبة مف الصؼ الثالث ثا 413المدرسي بثانكية مدينة باتنة. تككنت عينة الدراسة مف 

إناثان. تـ اختيار العينة بالطريقة القصدية حسب الطمبة المعركؼ عنيـ بالشغب  014ذككران ك  688
مدارس. كما كاستخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي، كاستخدـ  6كعدـ االنضباط مكزعيف عمى 

سمكؾ الطمبة  عدة أدكات في دراستو كىي المالحظة المباشرة، المقابالت الشخصية، استمارة لقياس
العنيؼ، كالكثائؽ كالسجالت. بالنسبة لنتائج الدراسة فقد أظيرت النتائج  أف التربية السيئة في األسرة 
يعد سببان أساسيان في لجكء األبناء نحك العنؼ مع اآلخريف، كما أف ىناؾ بعض العكامؿ الداخمية 

في بركز سمكؾ العنؼ لديو، أما  المؤثرة مثؿ )اإلحباط، الممؿ، الكبت( يساعد كجكدىا عد الفرد
العكامؿ الخارجية فيي )الفقر، التعرض لمظمـ، كسائؿ اإلعالـ، رفقاء السكء( تعتبر أسبابان أخرل مف 
أسباب العنؼ، أيضان التبايف في المعاممة المدرسة كتمييز المعمميف لبعض الطمبة في المدرسة عف 

 مفة مع الطالب المميزيف.غيرىـ يدفع الطالب الستخداـ أشكاؿ العنؼ المخت

 

االجتماعية المؤدية لمعنؼ لدل طالب المرحمة الثانكية )دراسة  عف العكامؿ( 31164) الطياردراسة 
العكامؿ االجتماعية المؤدية لمعنؼ ىدفت الدراسة الى البحث عف  ميدانية لمدارس شرؽ الرياض(

رس القبمية كالغير قبمية كمعرفة العالقة تـ البحث في المدا ،لدل طالب المرحمة الثانكية شرؽ الرياض
بيف ىيكمية العائمة كنكعيا كعمر الطالب كالعنؼ المدرسي، كما كتـ تكزيع استمارة عمى الطالب 
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محاكر رئيسية  3طالب في المدارس الحككمية لمذككر، كتككف المقياس مف  511تقيس العنؼ عمى 
لعدائية. كأظيرت النتائج أف ىناؾ ارتفاع في كىي: العدكاف الجسدم، العدكاف المفظي، الغضب، كا

درجة العنؼ لدل المدارس القبمية اكثر مف الغير قبمية، اما االستبانة الثانية فكانت لقياس العدكاف 
(Al- Dokhys ،كتشير الى ىيكمية العائمة كحجميا كانيما مف العكامؿ الميمة لمتصرفات العنيفة )

ية بيف االنتماء االجتماعي كالتصرفات العنيفة لدل عينة كما كأظيرت النتائج كجكد عالقة قك 
 الدراسة.

 

بعنكاف العكامؿ المؤدية الى تفشي العنؼ لدل طمبة المرحمة الثانكية في  (1111) دراسة العاجز
مدارس محافظة غزة. حيث ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العكامؿ المؤدية الى تفشي ظاىرة العنؼ 

ثانكية في مدارس محافظة غزة، باالضافة االى تسميط الضكء عمى الظاىرة لدل طمبة المرحمة ال
كاقتراح الحمكؿ التي قد تساعد في التخفيؼ ك الحد منيا. كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي 

% مف مجتمع الدراسة 9.2معممان كمعممة بنسبة قدرىا  198في دراستو، كبمغت عينة الدراسة 
ؽ التالية )الشمالية، غزة، خاف يكنس(. كقد صمـ الباحث استبانة مككنة مف مكزعيف عمى المناط

ثالثة مجاالت كىي العكامؿ االسرية، المدرسية، كالتي تعكد الى كسائؿ االعالـ. كما كاستخدـ 
الباحث النسب المئكية كاختبار "ت" كتحميؿ التبايف االحادم. اما نتائج لدراسة فقد أشارت الى اف 

تعمؽ بكسائؿ االعالـ جاء في المرتبة االكلى مف حيث درجة تأثيره عمى العنؼ لدل المجاؿ الم
%، كجاءت العكامؿ المدرسية بنسبة 76.5% بينما العكامؿ االسرية 80.4الطمبة بنسبة مئكية قدرىا 

%. كأكصى الباحث بضركرة تكجيو الطمبة عند مشاىدة البرامج التمفزيكنية، كتكجيو األىؿ عمى 72.5
اد جك أسرم يسكده العدؿ كالمساكاه، كتكجيييـ الى طريؽ التعامؿ مع األبناء كتزكيدىـ بالكسائؿ ايج

التربكية الحديثة، باالضافة الى  تشجيع الطمبة عمى ممارسة العادات السمككية السميمة التي تتالئـ 
 (.2002مع قكانيف المدرسة )العاجز، 
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 ثانيًا4 الدراسات األجنبية4 1.1 ..13

الفركؽ الجندرية لضحايا العنؼ كمدل ارتكابيا لممرتبطيف كالتي بعنكاف  Sharma,(1112)4سة درا
ىدفت دراستيا الى بحث السمككيات الخطيرة في العالقات الشخصية لممراىقيف بعالقات شخصية، 

كما كاختبرت الفركؽ الجندرية في انماط العنؼ في المدارس الحككمية كالكميات في جنكب دليي. 
لتعرؼ عمى ضحايا العنؼ الجسدم كالنفسي لذكم العالقات مف نفس الجنس. طبقت دراستيا ىذه كا

% مف العينة حممكا 11.8نتائج الدراسة أف (، كأظيرت 12، 11، 9، 7عمى طمبةالصفكؼ )
% دخمكا 49.1% معتدل عمييـ بجركح، ك حكالي 13يكمان الماضية، كأف  30األسمحة خالؿ اؿ 
أشيران الماضية، ككاف األكثر عنفان ىـ الذككر، صغار السف، المدمنيف،  12 بمشاجرات خالؿ اؿ

 كالفقراء.

 

عف العكامؿ المسببة لمعنؼ المدرسي كما تعرؼ عمييا  Barb Tuchel (31124 )دراسة 
المستشاركف المتخصصكف في المدارس. حيث فحصت ىذه الدراسة أبرز التصكرات لظاىرة العنؼ 

. كتـ تصميـ Wisconsinات كضعيا المستشاركف المتخصصكف في كالية في المدارس كىي تصكر 
إستبانة مف قبؿ الباحث نفسو ككزعيا عمى مستشاريف المدارس الثانكية كفي اإلستبانة طمب مف 
المسشاركف أف يحددكا سببيف لمعنؼ المدرسي، كأف يحددكا مجتمع مدرستيـ كترؾ ليـ فراغ إلبداء 

طالبان. كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ تحميؿ النص، كأظيرت  616راسة مالحظاتيـ، بمغ مجتمع الد
النتائج النيائية لمدراسة أف مستشاركا المدارس يركف أف كسائؿ االعالـ المختمفة ىي العامؿ األكثر 

بأبنائيـ ىك العامؿ الثاني، كما تبيف أف ىناؾ اىمية النتشار العنؼ المدرسي، كأف قمة اىتماـ األىؿ 
، ة مف العكامؿ التي تساعد عمى انتشار العنؼ المدرسي كعدـ تكفر ميارات التحكـ بالغضبمجمكع

 عدـ كجكد شخص كنمكذج يحتذل بو.ك  العنؼ االسرم، ضعؼ تقدير الذات
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ىدفت رة في جنكب أفريقيا. يعف العنؼ المدرسي في المجتمعات الفقBurnett (1331 4 )دراسة 
انتشار ظاىرة العنؼ المدرسي في المجتمعات الفقيرة كما ىي  ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى مدل

األسباب كرائيا في جنكب أفريقيا، قاـ الباحث في دراستو باتباع طرؽ مختمفة في جمع البيانات مثؿ 
المالحظة بالمشاركة، المقابالت، كالمناقشات الجماعية، استمرت مدة الدراسة ثالثة سنكات كنصؼ 

طبؽ عمييـ استمارة مفيـك  منيـ 7طالب كطالبة  76حجـ العينة . بمغ 1995-1992أم مف 
الذات. أظيرت نتائج الدراسة أف التمييز العنصرم ىك أحد أىـ كأبرز أسباب العنؼ المدرسي في 
مدارس جنكب أفريقيا حيث كاف يتعرض األطفاؿ المعنفيف لمعنؼ النفسي كالجسدم بشكؿ يكمي مف 

مميف. تـ تبرير السمكؾ العنيؼ عند األطفاؿ بممارسة القسكة قبؿ الطالب العنيفيف كبعض المع
كالعنؼ مف قبؿ أىالييـ عمييـ كأيضان بسبب كثرة األنظمة كالقكانيف في المدرسة نفسيا كالتي كانت 
تسبب ليـ نكع مف الضغط النفسي، كما أف الفقر كافتقار األطفاؿ لمفيكـ تقدير الذات كاف سبب 

أكصى الباحث بضركرة زيادة نشرات التكعية االجتماعية كالتثقيؼ  العنؼ.رئيسي لمجكئيـ الى سمكؾ 
الصحي كالنفسي بيف الطمبة حكؿ خطكرة العنؼ كآثاره السمبية التي يخمفو كرائيا، كما أكصى الباحث 
بتكعية األىؿ حكؿ ىذه الظاىرة حتى يقكمكا بدكرىـ بتكعية أطفاليـ حكؿ كيفية الدفاع عف أنفسيـ 

غير العنؼ، كأخيران أكصى الباحث بزيادة عدد الدراسات كاألبحاث حكؿ مكضكع العنؼ بطرؽ أخرل 
المدرسي خصكصان في المناطؽ الفقيرة حيث تكثر الظاىرة فييا بشكؿ أكبر مف المدينة بسبب غياب 

 الكعي.

 

عف معرفة العالقة بيف إىماؿ كرفض اآلباء ألبنائيـ  Wnetzel& Asher (2::64 )دراسة 
تمميذان مف طمبة الصؼ  306ألبناء العدكاني كتحصيميـ الدراسي. بمغت عينة الدراسة كسمكؾ ا

سنة. أما نتائج الدراسة فقد أكضحت  06-00السادس كالسابع األساسي، كتراكحت أعمارىـ ما بيف 
أف شعكر األبناء باإلىماؿ اك الرفض الكالدم يرتبط بالسمكؾ العدكاني لدل المراىقيف الصغار 

 يؿ الدراسي لدييـ.صض مستكل التحكبانخفا

 



50 
 

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى كجكد عالقة بيف كؿ مف  Crick &Jrotpeter (2::64 )دراسة 
طفالن كطفمة مف  380بالعنؼ عند األطفاؿ، كتككنت العينة مف  الجنس كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي

ائج تحميؿ التبايف كمعامالت االرتباط. طمبة الصؼ السادس االبتدائي، كاستخدـ الباحث لتحميؿ النت
ككاف مف اىـ النتائج كجكد عالقة ارتباطية مكجبو بيف كؿ مف الشعكر بالكحدة النفسية كاالكتئاب 

 كتقدير الذات المنخفض كالعنؼ، كانو تكجد فركؽ دالة احصائيان لصالح اإلناث.

 

جاه العاـ لمطمبة نحك العنؼ. حيث ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى االت Crump (13314 )دراسة 
سؤاالن، كقاـ الباحث باختيار عينة متعددة  380استخدـ الباحث أداة المقابمة كالتي احتكت عمى 

منزالن لدييـ شباب تنطبؽ عمييـ  236الطبقات الختبار المنازؿ التي شممتيا الدراسة كتـ اختبار 
لييا الباحث اف المستكل االجتماعي الشركط الخاصة بالمشاركة. مف أىـ النتائج التي تكصؿ ا

كاالقتصادم لألسرة يؤدم دكران ميمان في تشكيؿ االتجاىات نحك استخداـ العنؼ كأف الشباب الذيف 
ذات المستكل االجتماعي كاالقتصادم المتكسط أقؿ تكجيان نحك استخداـ العنؼ ينتمكف الى األسر 

الدخؿ المحدكد. كاف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  مف الشباب الذيف ينتمكف الى األسر الفقيرة أك ذات
إحصائية بيف الشباب الذيف يسكنكف في المناطؽ الحضرية نحك العنؼ بيف الشباب الذيف يسكنكف 
في المناطؽ الريفية، حيث كجد الباحث عدـ اختالؼ في النسب المئكية بيف الشباب الذيف يسكنكف 

 حيث التكجو نحك العنؼ. في المناطؽ الحضرية أك المناطؽ الريفية مف

 

ىدفت الى الكشؼ عف أثر العكامؿ النفسية كاالجتماعية كالبيئية  Derdainem (13314 )دراسة 
مف طمبة  293عمى اتجاىات طمبة الصؼ الخامس االبتدائي نحك العنؼ. بمغت عينة الدراسة 

الباحث معيـ أداة المقابمة  الحضر كالريؼ االبتدائية في مدارس الكاليات المتحدة األمريكية، كاستخدـ
 الشخصية كجيان لكجو. كاسفرت الدراسة عف النتائج التالية: 

 أف الطمبة الحضر أكثر استخدامان لألسمحة كأكثر خبرة بالسالح الذم يرتبط بالعنؼ. .1
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 نحك العنؼ.األطفاؿ عمى اتجاىات  تعتبر العائمة كاألصدقاء مف أكثر األشخاص المؤثريف .2
سة كالمدرسيف أكبر فرصة لمتدخؿ في المعرفة العممية في السنكات الباكرة لتعديؿ تعتبر أداة المدر  .1

 االتجاه نحك العنؼ قبؿ االنتقاؿ الى الثانكية.
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 Stress4النفسية ضغوطاتدراسات تناولت ال2 ..13

 أوًل4 الدراسات العربية4 2.1 ..13

نفسػػػػػػػية كعالقتيػػػػػػػا بالتفػػػػػػػاؤؿ كالتشػػػػػػػاـؤ كبعػػػػػػػض حػػػػػػػكؿ الضػػػػػػػغكط ال( 4 3124دراسةةةةةةةة القحطةةةةةةةاني )
المتغيػػػػرات المدرسػػػػية لػػػػدل عينػػػػة مػػػػف طػػػػالب المرحمػػػػة الثانكيػػػػة بمحافظػػػػة الخبػػػػر بالمنطقػػػػة الشػػػػرقية 
فػػػػػػػي المممكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة السػػػػػػػعكدية. اسػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػث فػػػػػػػي دراسػػػػػػػتو المػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػفي االرتبػػػػػػػاطي 

 51ث نفسػػػػػو كمكػػػػػكف مػػػػػف المقػػػػػارف، كاسػػػػػتخدـ مقيػػػػػاس الضػػػػػغكط النفسػػػػػية ككػػػػػاف مػػػػػف إعػػػػػداد الباحػػػػػ
محػػػػػػػاكر، كمقيػػػػػػػاس لمتفائػػػػػػػؿ كالتشػػػػػػػاـؤ مػػػػػػػف إعػػػػػػػداد احمػػػػػػػد عبػػػػػػػد الخػػػػػػػالؽ  4عبػػػػػػػارة مكزعػػػػػػػة عمػػػػػػػى 

(. أمػػػػػػػػا مجتمػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػة فتكػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف طػػػػػػػػالب المرحمػػػػػػػػة الثانكيػػػػػػػػة بالمػػػػػػػػدارس الحككميػػػػػػػػة 0885)
طالبػػػػػػان تػػػػػػـ اختيػػػػػػارىـ  410كتككنػػػػػػت عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػف  4101بمحافظػػػػػػة الخبػػػػػػر كالبػػػػػػالغ عػػػػػػددىـ 

% مػػػػػف مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة. تكصػػػػػمت نتػػػػػائج الدراسػػػػػة الػػػػػى التػػػػػالي: أف 01العشػػػػػكائية بنسػػػػػبة بالطريقػػػػػة 
طػػػػالب المرحمػػػػة الثانكيػػػػة يعػػػػانكف مػػػػف متكسػػػػط مػػػػف الضػػػػغكط النفسػػػػية كأف أكثػػػػر الضػػػػغكط النفسػػػػية 
التػػػػي يعػػػػاني منيػػػػا الطػػػػالب كانػػػػت الضػػػػغكط النفسػػػػية المدرسػػػػية، ثػػػػـ الضػػػػغكط النفسػػػػية االنفعاليػػػػة، 

جتماعيػػػػػة ثػػػػػـ الضػػػػػغكط النفسػػػػػية األسػػػػػرية ثػػػػػـ الضػػػػػغكط النفسػػػػػية الماديػػػػػة. ثػػػػػـ الضػػػػػغكط النفسػػػػػية اال
كتبػػػػػيف كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية فػػػػػي الضػػػػػغكط النفيػػػػػة المدرسػػػػػية لػػػػػدل طػػػػػالب المرحمػػػػػة 
الثانكيػػػػػػػة تعػػػػػػػزل لمتغيػػػػػػػر الصػػػػػػػؼ الدراسػػػػػػػي لصػػػػػػػالح طمبػػػػػػػة الصػػػػػػػؼ األكؿ ثػػػػػػػانكم كالثالػػػػػػػث ثػػػػػػػانكم 

النتػػػػػائج كجػػػػػكد عالقػػػػػة ارتباطيػػػػػة سػػػػػالبة بػػػػػيف مقارنػػػػػة مػػػػػع طمبػػػػػة الصػػػػػؼ الثػػػػػاني ثػػػػػانكم. كأظيػػػػػرت 
.  الضغكط النفسية كالتفاؤؿ كعالقة ارتباطية ايجابية بيف الضغكط النفسية كالتشاـؤ

 

بعنكاف فاعمية الذات كعالقتيا بضغكط الحياة لدل الطالبات المتزكجات ( 4 1111دراسة أبو غالي )
يف فاعمية الذات كضغكط الحياة لدل في جامعة األقصى. ىدفت الدراسة لمكشؼ عف كجكد عالقة ب

الطالبات المتزكجات في جامعة األقصى في فمسطيف كالتعرؼ عمى مستكل كؿ مف فاعمية الذات 
كضغكط الحياة لدييف، كذلؾ التعرؼ عمى أكثر مجاالت ضغكط الحياة شيكعان لدل الطالبات 

سة مقياسي فاعمية الذات طالبة متزكجة، كاستخدمت الدرا 160المتزكجات. بمغت عينة الدراسة 
كضغكط الحياة مف إعداد الباحثة. كقد أظيرت نتائج الدراسة اف ىناؾ عالقة ارتباطية سالبة بيف 
فاعمية الذات كضغكط الحياة لدل الطالبات المتزكجات، كما بينت نتائج الدراسة أف مستكل فاعمية 
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ضغكط الحياة مرتفع كيزيد % كمستكل افتراضي، بينما مستكل 60الذات منخفض، حيث يقؿ عف 
% ككمستكل افتراضي، كما كأظيرت نتائج الدراسة اف مجاؿ ضغكط األبناء جاء في 60عف 

% ثـ 70.5%، تمتو عمى التكالي المجاالت التالية: ضغكط الزكج بنسبة 76.1الترتيب األكؿ كبنسبة 
ات االجتماعية % ثـ ضغكط العالق64% ثـ ضغكط اقتصادية بنسبة 66.8ضغكط الدراسة بنسبة 

%. كما كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ 67.8% ، بينما نسبة الدرجة الكمية كانت 61.4بنسبة 
في ضغكط الحياة بيف الطالبات المتزكجات مف ذكات فاعمية الذات المرتفعة كالمنخفضة لصالح 

 ذكات فاعمية الذات المنخفضة.

 

ية كعالقتيا بأساليب مكاجية الضغكط النفسية لدل بعنكاف الصالبة النفس ( 11114دراسة العبدلي )
عينة مف طالب المرحمة الثانكية المتفكقيف دراسيان كالعادييف بمدينة مكة المكرمة. اتبع الباحث في 
دراستو المنيج االرتباطي المقارف، اما االدكات فاستخدـ الباحث مقياسيف كىما مقياس الصالبة 

(، كمقياس أساليب مكاجية الضغكط النفسية مف اعداد )الياللي، 2006النفسية مف اعداد )مخيمر ، 
طالبان مف طالب التعميـ الثانكم تـ اختيارىـ بالطريقة  200(. اما عينة الدراسة فتككنت مف 2009

العشكائية الطبقية مكزعيف عمى مكتبي الشرؽ كالغرب. أما اىـ نتائج الدراسة فقد تبيف اف مستكل 
عادىا لدل الطالب المتفكقيف أعمى منو لدل العادييف، كقد أظيرت ايضان كجكد الصالبة النفسية كأب

عالقة ارتباطية ذات داللة بيف غالبية اساليب مكاجية الضغكط مف جية كالصالبة النفسية كأبعادىا 
)االلتزاـ، التحكـ، التحدم( مف جية اخرل لدل الطالب المتفكقيف كالعادييف، كما كتبيف كجكد فركؽ 

داللة احصائية بيف الطالب العاديف كالمتفكقيف في درجات ابعاد الصالبة النفسية كالدرجة الكمية ذات 
لمصالبة لصالح المتفكقيف، ككجدت فركؽ حقيقية بيف المتفكقيف كالعاديف في اساليب مكاجية 

 لي.الضغكط النفسية باستثناء التحميؿ المنطقي، تحمؿ المسؤكلية، االستسالـ، التنفيس االنفعا
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بعنكاف الضغط المدرسي كعالقتو بسمككيات العنؼ كالتحصيؿ الدراسي لدل  ( 31224دراسة سميرة )
المراىؽ المتمدرس في مستكل السنة األكلى مف التعميـ الثانكم بمدينة بجاية في الجزائر. ىدفت 

ذ في مستكل الدراسة الى الكشؼ عف العالقة المكجكدة بيف الضغط المدرسي الذم يتعرض لو التالمي
 653السنة األكلى مف التعميـ الثانكم كسمككات العنؼ كالتحصيؿ الدراسي. تككنت عينة الدراسة مف 

( سنة في مستكل السنة األكلى مف التعميـ الثانكم 06-04تمميذ مراىؽ تتراكاح أعمارىـ ما بيف )
ي دراستو ىذه عمى المنيج بمدينة بجاية تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة. اعتمد الباحث ف

فرضيات، كقاـ باستخداـ األدكات التالية:  8أسئمة لمدراسة ك 6الكصفي التحميمي، كقاـ بصياغة 
(، كمقياس سمككات العنؼ المدرسي 0118مقياس الضغط المدرسي لمطفي عبد الباسط ابراىيـ )

تالميذ افراد العينة. كقد  (، كالكثائؽ كالسجالت المدرسية لرصد درجات تحصيؿ0886لبيار ككزليف )
.  SPSSتـ تحميؿ البيانات باستخداـ األساليب االحصائية كالكصفية كاالستداللية باستخداـ نظاـ 

كتبيف مف نتائج الدراسة أنو يكجد عالقة بيف الضغط المدرسي كالتحصيؿ الدراسي لدل المراىؽ 
عالقة بيف الضغط المدرسي كسمككات  المتمدرس في مستكل السنة األكلى مف التعميـ الثانكم، كيكجد

العنؼ لدل الطالب المراىؽ. كال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف الذككر كاالناث فيما يتعمؽ 
بدرجات مقياس العنؼ المدرسي لدل المراىؽ المتمدرس، كذلؾ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف 

ياية الدراسة اقترح ن المراىؽ المتمدرس. فيالعممييف كاألدبييف فيما يتعمؽ بالضغط المدرسي لدل 
الباحث بعض التكصيات أىميا ضركرة االىتماـ بالجانب النفسي لمتمميذ عف طريؽ المتابعة داخؿ 
كخارج المدرسة، كالقياـ بجمسات ارشادية لمتالميذ خاصة في المرحمة الثانكية كبشكؿ مستمر، كتكعية 

ضغكطات عمى التالميذ، كمحاكلة القياـ بدراسات إحصائية اآلباء كالمربيف بالمكاقؼ التي تشكؿ ال
 ليذه الظاىرة لمعرفة حجميا كدرجة انتشارىا كأسبابيا مع اقتراح أساليب لمعالجتيا.

 

ىدفت الى البحث عف األساليب التي يتبعيا العماؿ لمكاجية الضغكط ( 4 3121دراسة الضريبي )
ما اذا كانت ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان في أساليب  النفسية المينية التي يتعرضكف الييا كمعرفة

مكاجية الضغكط تعزل الى متغيرات الدراسة: المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة، العمر. أجريت الدراسة 
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عامؿ تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية العرضية. كقد طبؽ الباحث مقياس أساليب مكاجية  011عمى 
. تكصمت نتائج الدراسة الى أف األساليب اإليجابية أكثر الضغكط النفسية الذم أعده الباحث

استخدامان مف األساليب السمبية لدل أفراد عينة البحث، أيضان ىناؾ كجكد أثر لمتفاعؿ بيف المؤىؿ 
العممي كالعمر في اساليب مكاجية الضغكط، كىناؾ فركؽ دالة احصائيا في استخداـ اساليب مكاجية 

كذلؾ لصالح حممة الشيادة الثانكية، كىناؾ كجكد فركؽ في استخداـ  الضغكط كالمجكء الى الديف
األساليب اإليجابية جميعيا ككذلؾ الدرجة الكمية تعزل لمتغير الخبرة كذلؾ لصالح فئة الخبرة األكبر 

سنكات( ككذلؾ في استخداـ اسمكب التنفيس االنفعالي كالدرجة الكمية لألساليب  01)أكثر مف 
ىناؾ كجكد لفركؽ دالة إحصائيان في استخداـ األساليب اإليجابية تعزل لمتغير العمر  السمبية. كأخيران 

سنة( كفي استخداـ اسمكب التنفيس اإلنفعالي كالدرجة  41كلصالح الفئة العمرية األكبر )أكثر مف 
  (.41-65(، )64-01الكمية لألساليب السمبية كلصالح فئتي العمر األصغر )

 

حكؿ الخبرة الصادمة كعالقتيا بأساليب التكيؼ مع الضغكط النفسية  ( 31214دراسة عودة )
كالمساندة االجتماعية كالصالبة النفسية لدل أطفاؿ المناطؽ الحدكدية بقطاع غزة. ربط الباحث 
دراستو ىذه بثالثة متغيرات كىي )النكع، مكاف اإلقامة، المستكل التعميمي لمكالديف( كاستخدـ المنيج 

طفؿ كطفمة كذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات  011مي. تككنت العينة مف الكصفي التحمي
الدراسية كىي: استبانة الخبرة الصادمة، استبانة اساليب التكيؼ مع الضغكط، استبانة المساندة 
االجتماعية، كاستبانة الصالبة النفسية. تكصمت نتائج الدراسة الى أف الكزف النسبي لمخبرة الصادمة 

( اما المساندة االجتماعية 60.03( كالكزف النسبي ألساليب التكيؼ مع الضغكط )50.03قد بمغ )
(. كما أف ىناؾ عالقة طردية بيف درجة الخبرة الصادمة 65.13(، كالصالبة النفسية )74.68)

 كاساليب التكيؼ مع الضغكط، كالمساندة االجتماعية، كالصالبة النفسية. 

كاف الضغط النفسي كعالقتو بالصالبة النفسية لدل طمبة كمية بعن( 4 1111دراسة البيرقدار )
طالبان كطالبة، كىي  843التربية. استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كبمغت عينة الدراسة 

طالبان كطالبة مف جميع األقساـ كقد استخدمت  5.72% مف مجتمع الدراسة البالغ 17تمثؿ حكالي 
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ياس الضغط النفسي كالثاني مقياس الصالبة النفسية. كتكصمت الدراسة الى الباحثة مقياساف االكؿ مق
كاف معدؿ الصالبة النفسية  79.85نتائج أىميا أف مستكل الضغط النفسي لدل الطمبة كاف 

كما كبينت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة بيف الطمبة في مستكل الضغط النفسي كالصالبة  81.41
 نس لصالح الذككر.النفسية تعزل لمتغير الج

 

النفسية لدل طمبة كمية التربية عف األفكار الالعقالنية كعالقتيا بالضغكط  (11114) المجمي دراسة
طالب كطالبة مف كمية التربية في جامعة  300تككنت عينة الدراسة مف  جامعة عمراف. -دهبج

ة، اختبار الضغكط النفسية. عمراف ، كاستخدـ الباحث االدكات التالية: اختبار االفكار الالعقالني
تكصؿ الباحث الى كجكد عالقة ارتباطية بيف االفكار الالعقالنية كالضغكط النفسية، كالى انتشار 
االفكار الالعقالنية بيف الطمبة حيث بمغ متكسط درجاتيـ أعمى مف المتكسط الفرضي لممقياس، ككاف 

كؽ دالة احصائيان في األفكار الالعقالنية مستكل الضغكط النفسية بدرجة معتدلة، كالى انو يكجد فر 
 .بيف الطمبة كفقان لمتغير الجنس لصالح الذككر

 

إسػػػػػػػتراتيجيات التعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػع الضػػػػػػػغكط النفسػػػػػػػية لػػػػػػػدل طمبػػػػػػػة بعنػػػػػػػكاف  ( 31184) الزيةةةةةةةوددراسةةةةةةةة 
ىػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػة إلػػػػػػػى التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى أكثػػػػػػػر  جامعػػػػػػػة قطػػػػػػػر كعالقتيػػػػػػػا بػػػػػػػبعض التغيػػػػػػػرات. حيػػػػػػػث

لضػػػػغكط النفسػػػػية اسػػػػتخدامان مػػػػف قبػػػػؿ الطمبػػػػة فػػػػي جامعػػػػة قطػػػػر، بأخػػػػذ إسػػػػتراتيجيات التعامػػػػؿ مػػػػع ا
المتغيػػػػػػػرات التاليػػػػػػػة: الجػػػػػػػنس، كالمسػػػػػػػتكل الدراسػػػػػػػي، كالمعػػػػػػػدؿ التراكمػػػػػػػي كالتخصػػػػػػػص، كالجنسػػػػػػػية، 
كأثػػػػػػػػر ىػػػػػػػػذه المتغيػػػػػػػػرات عمػػػػػػػػى إسػػػػػػػػتراتيجيات التعامػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػع الضػػػػػػػػغكط النفسية.كاسػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػث 

ات كطبقػػػػػت ىػػػػػذه األداة عمػػػػػى عينػػػػػة مػػػػػف مقيػػػػػاس عمميػػػػػات تحمػػػػػؿ الضػػػػػغكط ككسػػػػػيمة لجمػػػػػع البيانػػػػػ
طالبػػػػػػػة(  031طالبػػػػػػان( ) 033( طالبػػػػػػػان كطالبػػػػػػة مكزعػػػػػػة عمػػػػػػى )073طمبػػػػػػة جامعػػػػػػة قطػػػػػػر شػػػػػػممت )

مػػػػػف مختمػػػػػؼ كميػػػػػات الجامعػػػػػة حيػػػػػث تػػػػػـ اختيػػػػػارىـ بطريقػػػػػة عشػػػػػكائية داخػػػػػؿ كػػػػػؿ كميػػػػػة. كتكصػػػػػمت 
 الدراسة الى نتائج عديدة مف بينيا:

الطمبػػػػػػة ىػػػػػػي التفكيػػػػػػر اإليجػػػػػػابي كالمجػػػػػػكء إلػػػػػػى  إف أكثػػػػػػر األسػػػػػػاليب شػػػػػػيكعان التػػػػػػي يسػػػػػػتخدميا –2
 اهلل، كالتنفيس االنفعالي.
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كجػػػػػػكد فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية فػػػػػػي إسػػػػػػتراتيجيات التعامػػػػػػؿ مػػػػػػع الضػػػػػػغكط لػػػػػػدل الطمبػػػػػػة –0
 . لصالح الذككر تعزل إلى متغير الجنس

فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية فػػػػػػي إسػػػػػػتراتيجيات التعامػػػػػػؿ مػػػػػػع الضػػػػػػغكط تعػػػػػػزل إلػػػػػػى  دال يكجػػػػػػ–6
 الجنسية، كالكمية، كالمعدؿ التراكمي كالمستكل الدراسي. متغير

كمػػػػػػا كأضػػػػػػاؼ الباحػػػػػػث بعػػػػػػض التكصػػػػػػيات الميمػػػػػػة مثػػػػػػؿ: عمػػػػػػؿ دراسػػػػػػات "عبػػػػػػر ثقافيػػػػػػة" بػػػػػػنفس 
نشػػػػاء مراكػػػػز االستشػػػػارات النفسػػػػية لينضػػػػـ إلييػػػػا عناصػػػػر مؤىمػػػػة كمػػػػف ذكم  المكضػػػػكع الدراسػػػػي، كا 

ة فػػػػػي التعامػػػػػؿ مػػػػػع الضػػػػػغكط النفسػػػػػية الخبػػػػػرة القػػػػػادريف عمػػػػػى تقػػػػػديـ الخػػػػػدمات النفسػػػػػية كالمسػػػػػاعد
 كمكاجيتيا كخاصة في جامعة قطر. 

 

حكؿ الضغكط النفسية لدل طمبة الجامعة االسالمية كعالقتيا بالصالبة ( 4 1111) الدخاندراسة 
طالبان، كىي تمثؿ  541النفسية، استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كبمغت عينة الدراسة 

طالبان كطالبة مف كميات الجامعة التسعة بأقساميا  15441دراسة البالغ % مف مجتمع ال4حكالي 
جامعي، التخصص العممي، كالدخؿ المختمفة، اتبع الباحث المتغيرات التالية الجنس، المستكل ال

كاستخدـ الباحث استبيانتيف االكلى لقياس الضغكط النفسية كالثانية لقياس مدل الصالبة  الشيرم.
أف ىناؾ فركؽ في مستكل الضغكطات النفسية  الدراسة الى عدة نتائج مف أىميا النفسية، كتكصمت

كل الضغكط النفسية لدل لدل طمبة الجامعة األسالمية تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر، كأف مست
. في النياية أكصى الباحث بضركرة %77% كاف معدؿ الصالبة النفسية لدييـ كاف 62الطمبة كاف 

الجامعة كالمرشديف بعمؿ برامج ارشادية لزيادة الكعي لدل الطمبة بمفيكـ الضغكط قياـ مسؤكلي 
 النفسية كتحسيف شركط الدراسة في الجامعة.

 

 ثانيًا4 الدراسات األجنبية4 2.2 ..13

بعنكاف الضغط النفسي الذم يكاجيو الطالب الجامعي في حياتو  Gozilla (13314 )دراسة 
طالبان كطالبة  95جيب بيا طمبة الجامعة لمضغكط. تككنت العينة مف اليكمية كالكيفية التي يست
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فقرة مكزعة عمى تسعة مجاالت.  40كالذم يتألؼ مف  B.M.Gozillaمقياس  ت الباحثةكاستخدم
كتكصمت الدراسة الى األنكاع المختمفة مف مسببات الضغكط مثؿ االحباط، خيبة األمؿ، الصراعات، 

 ة اك الكضع، كالضغط المفركض ذاتيان مف قبؿ الفرد عمى نفسو.التغير في المكاف اك البيئ

 

حكؿ الضغكطات النفسية كاالكتئاب لدل  Dahlin, Joneborg, Runeson (11114)دراسة 
 في الطبي كاركلينسكا معيد جامعة في الدراسة أجريت كقدطمبة المدارس في المرحمة اإلعدادية . 

 أعراض انتشار طالبان كطالبة. أظيرت النتائج 342لدراسة ككما بمغت عينة ا .السكيد ، ستككيكلـ
 ك السكاف، عامة في عميو كانت مما بكثير أعمى نسبة كىي ،٪  12.9 الطالب بنسبة بيف االكتئاب

 مف٪  2.7 نسبتو ما ككاف.  الذككر بيف٪  8.1 مقابؿ الطالبات بيف٪  16.1كانت النسبة 
سبب الضغكط النفسية التي يعيشكنيا يكميان سكاء في ب االنتحار محاكالت الطالب يمجئكف الى

كالضغكط  التكتر بمستكيات يتعمؽ فيما الجنسيف بيف فرؽىناؾ  أف المدرسة أك في المنزؿ. كلكحظ
 . النتائج أف مستكل الضغط النفسي أعمى عند اإلناث مف الذككر أفادت حيث ، أيضان  النفسية

 

 النفس عمـ في دراسة: الضغط تحت طالبعف ال Mechanic, David  (11114)دراسة 
ىدفت الدراسة الى معرفة درجة الضغكطات التي يتعرض ليا الطمبة خالؿ  .التكيؼ مف االجتماعي

فترة االمتحانات مع معرفة التفاعالت االجتماعية بيف الطمبة خالؿ فترة الضغط، كمدل تكيفيـ 
اـ الباحث بتصميـ استبانة كتكزيعيا عمى ق كتعامميـ مع الكضع كردكد فعميـ عمى النجاح كالفشؿ.

طالبان كطالبة،  303الطمبة في جامعة اككسفكرد مف مختمؼ التخصصات، بمغت عينة الدراسة 
كأظيرت النتائج أف الفرد عندما يككف ضمف مجمكعة مف األفراد المتشابييف في كضعو أك حالتو 

عمى ردكد أفعالو السمبية بشكؿ  يككف مدل تكيفو مع الضغط أفضؿ مف غيره، كيمكنو السيطرة
 إيجابي.
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: بحثت الباحثة حكؿ الضغط النفسي بيف طالب الطب في Ratana, Saipanish (3114)دراسة 
كمية الطب التايمندية، ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد مدل انتشار الضغط النفسي بيف طالب الطب 

التي تتألؼ مف اختبار اإلجياد التايمندية،  في كمية الطب التايمندية. استخدمت الباحثة االستبانات
طالبان كطالبة.  575باالضافة الى طرح األسئمة المتعمقة باالجياد كالتكتر . بمغت عينة الدراسة 

% مف الطمبة لدييـ درجة معينة بسيطة مف ضغط نفسي، بينما 50.3كأظيرت النتائج أف حكالي 
ط نفسي عالي، كما كبينت الدراسة اف نسبة % مف الطمبة لدييـ درجة ضغ0.3ىناؾ ما نسبتو 

انتشار الضغط النفسي بيف الطمبة تنتشر بشكؿ أكبر بينيـ في السنة الثالثة مف الدراسة، ككاف 
المصدر الرئيسي المسبب لمضغط النفسي بيف الطمبة ىك االمتحانات. أكصت الباحثة بتحسيف 

 مبة.السياؽ األكاديمي حيث انو يعتبر أمر ميـ لتحصيؿ الط

 

حكؿ  Negga, Feven, Applewhite, Sheldon, Livingston, Ivor (31184)دراسة 
طالبان كطالبة مف  633الضغط النفسي لدل طمبة الجامعة األمريكية األفريقية. بمغت عينة الدراسة 

مف الطالب البيض. كتبيف مف نتائج الدراسة أف اعمى  054الطالب األمريكيف األفارقة السكد، ك 
%، 70أحد أفراد األسرة كذلؾ بنسبة  أك فقداف ة ضغط نفسي بيف الطالب سببيا كفاةنسب

%، كالضغط 50%، كمشاكؿ في إدارة الكقت كتنظيمو بنسبة 58كالضغكطات األكاديمية بنسبة 
%. باإلضافة الى ذلؾ بينت النتائج كجكد 46النفسي بسبب المشاكؿ بيف األصدقاء بمغت نسبتو 

لدعـ اإلجتماعي كاحتراـ الذات. بالنسبة لمتكصيات فقد أكصت الدراسة الى ضركرة ارتباط كبير بيف ا
 الحاجة الى برامج التدخؿ لمعالجة الضغط النفسي كالتكتر الذم سببو العنصرية كاختالؼ األعراؽ.

 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة 4.3

ية التاريخية لدراسة الباحث تنبع أىمية استعراض الدراسات السابقة ألم باحث ككنيا تشكؿ الخمف
كعمى أساسيا يتمكف الباحث مف االستفادة مف أسمكب الباحثيف كطريقة اجراءات دراساتيـ العممية 
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كمف النتائج النيائية. كقد قامت الدراسة بتقسيـ الدراسات السابقة مف خالؿ أكالن استعراض الدراسات 
ب التنازلي أم مف األحدث الى األقدـ كبمغ عددىا السابقة العربية المتعمقة بالعنؼ المدرسي بالترتي

(. ثانيان تـ 7(، ثـ استعراض الدراسات السابقة األجنبية المتعمقة بالعنؼ المدرسي كبمغ عددىا )11)
(، 10النفسية كبالترتيب التنازلي كبمغ عددىا ) سابقة العربية المتعمقة بالضغكطاستعراض الدراسات ال
 (.5النفسية كبمغ عددىا ) ة األجنبية المتعمقة بالضغكطابقكأخيران الدراسات الس

 أما بخصكص ما تكصمت اليو الدراسة الحالية بعد تتبع كقراءة الدراسات السابقة فتـ تمخيصو بالتالي:

، كيرجع ذلؾ حسب رأم نكعان ما أف المعمكمات كالبيانات المتعمقة بالعنؼ المدرسي محدكدة -
الباحثة الى التكتـ عمى المكضكع ككنو يؤثر سمبان عمى سمعة الطالب بشكؿ خاص كسمعة المدرسة 
بشكؿ عاـ، كبالتالي كاف ىناؾ بعض الصعكبات لالطالع عمى جميع حاالت العنؼ المدرسي 

 كاألبحاث المتعمقة حكليا.
مف أىـ  يعد االحتالؿ االسرائيمي فإف ،سيةاألسرية كالمدرسية كالنف أنو باإلضافة الى الضغكط -

فيك برأم الباحثة مف العكامؿ المساعدة  ،األسباب الرئيسية المؤدية الى سمكؾ العنؼ داخؿ المدارس
 ليذا السمكؾ.

فاللي، كمف خالؿ استعراض الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع العنؼ المدرسي مثؿ: دراسة ) -
كدراسة  (،2008كدراسة )النيرب،  (،2009دراسة )الشيرم، ( ك 2002كدراسة )العاجز،  (2005

(Barb Tuchel، 0110 ) كجدت الباحثة أف السبب الرئيسي النتشار ظاىرة العنؼ بيف المراىقيف
كساب  ىك العكامؿ االجتماعية كبالتحديد التنشئة األسرية، حيث أف لمكالديف دكر كبير في تعميـ كا 

 يمارسانو داخؿ المنزؿ. األبناء سمكؾ العنؼ في حاؿ كانا
(، 2013أما بخصكص عالقة العنؼ المدرسي بمتغير الجنس فقد أظيرت كؿ مف دراسة )سياج،  -

بأف ىناؾ كجكد لعالقة ارتباطية بيف العنؼ ( Sharma, 2008كدراسة ) (،2007كدراسة )بركات، 
يمكف الى سمكؾ المدرسي كمتغير الجنس لصالح الذككر. كحسب رأم الباحثة فإف الذككر عادة يم

كخاصة العنؼ الجسدم لما لدييـ مف معتقدات خاطئة تتعمؽ بككف العنؼ مف سمات العنؼ 
 الرجكلة.
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 الفصل الثالث

 منيجية الدراسة واجراءاتيا

 

 منيج الدراسة 1.1

لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدينة  النفسية تمت دراسة العنؼ المدرسي كعالقتو بالضغكط
االستبياف، لمتعرؼ عمى مستكل انتشار العنؼ  القدس باستخداـ المنيج الكصفي االرتباطي كباستخداـ

النفسية، ككذلؾ لمعرفة أشكاؿ العنؼ المدرسي كأنكاع  الطمبة كعالقتو بالضغكطالمدرسي بيف 
 الضغكطات النفسية التي يتعرض ليا الطمبة.

 

 مجتمع الدراسة 1.1

(، 1430)عرؼ مجتمع الدراسة بطمبة الصؼ العاشر مف مدارس مدينة القدس كالبالغ عددىـ 
 دكف المدارس الخاصة.ا( منيـ يرت844دكف مدارس األكقاؼ، ك )ا( منيـ يرت586)

 

 عينة الدراسة 1.1

% ( مف مجتمع الدراسة 5، أم بنسبة ) كطالبةن  طالبان (  294بمغت عينة الدراسة بشكميا النيائي ) 
س اإلحصائية سمكزعيف عمى المدارس الحككمية كالخاصة، حيث تـ اختيارىا باالعتماد عمى األ

 .)www.surveysystem.com( بالطريقة العشكائية البسيطةإلختيار العينات، 

http://www.surveysystem.com/
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 البيانات الديمغرافية ألفراد العينة 1.1

يـ من( 147) ككافكية في مدينة القدس، مف المدارس الثان كطالبةن  ان ( طالب294بمغ عدد أفراد العينة )
ف ( منيـ حاصمك 105أما بالنسبة لممعدؿ العاـ لمطالب فقد تبيف أف ) .( منيـ إناثان 147ك ) ،ذككران 

( 28، ك )ف عمى معدؿ عاـ بتقدير متكسطاصمك ( منيـ ح161، ك )بتقدير مرتفععمى معدؿ عاـ 
تبيف أف  ف فقدبالنسبة لمحالة االجتماعية لمكالديحيف في  . ضعيؼف عمى معدؿ عاـ بتقدير حاصمك 
 فالكالدي( منيـ أحد 9) كلدل ،منفصالف ( منيـ 13) لدل ك .متزكجاف  كالديف( منيـ 272)لدل 
ك  ،( منيـ مف ذكم الدخؿ المتدني 18كبالمقارنة مع مستكل الدخؿ األسرم فقد تبيف أف ). متكفي

 ( منيـ مف ذكم الدخؿ المرتفع.188ك) ،( منيـ مف ذكم الدخؿ المتكسط 88)

تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة كىي الجنس، المعدؿ العاـ، الحالة  1.3جدكؿ كيبيف ال
 االجتماعية لمكالديف، كمستكل دخؿ األسرة:

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 50.0 147 ذكر الجنس

 50.0 147 أنثى

 35.7 105 مرتفع معدل الطالب

 54.8 161 متوسط

 9.5 28 منخفض

توى دخل األسرةمس شيكل 6111اقل من    18 6.1 

شيكل 3111-6110من   88 29.9 

شيكل فما فوق 3111  188 63.9 

انمتزوج الحالة االجتماعية للوالدين  272 92.5 

نمنفصال  13 4.4 

 3.1 9 أرمل
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 طريقة انتقاء العينة 1.1

اصة تحديد المدارس الحككمية كالخ ليذه الدراسة كتصميميا، تـ  بعد أف تـ اختيار الفئة المستيدفة
( مدرسة منيـ تضـ 11( مدرسة تابعة لألكقاؼ، تـ انتقاء )41) في منطقة القدس كالبالغ عددىا

( مدرسة منيـ تضـ الصؼ العاشر. كبشكؿ 21( مدرسة خاصة كتـ انتقاء )73الصؼ العاشر، ك )
( 8ف عمييـ جميعيـ، فقد تـ اختيار )عشكائي تـ اختيار عينة البحث لتنفيذ الدراسة كتكزيع االستبيا

( مدارس 4إناث( ك ) 2ذككر ك 2( مدارس خاصة )4مدارس إلجراء البحث عمييا مكزعة عمى )
. حيث تـ ( طالب مف كؿ مدرسة36، بحيث تـ اختيار ما يقارب )إناث( 2ذككر ك 2حككمية )

 .البسيطةانتياج أسمكب العينة العشكائية 

 

 أداة جمع المعمومات 1.1

إستبانة  الثانية(، ك 2003ـ اعتماد استبانتاف األكلى ىي إستبانة العنؼ المدرسي كالتي أعدىا ثابت )ت
النفسية الذم أعده محسف  باالستعانة بمقياس الضغكط الباحثة نفسياالنفسية كالتي أعدتيا  الضغكط

في في دراستيا كمقياس د. إنعاـ قاسـ خفيؼ الصير  (2007محمكد أحمد الكيكي في دراستو )الكيكي،
 ( . 3.1، كأداة أساسية لجمع معمكمات الدراسة الحالية، كما يظير في الممحؽ )(2010)الصيرفي، 

 

 أسموب وأداة جمع البيانات 1.1

استخدمت الباحثة إستبانة أداة لجمع البيانات، حيث تبنت الباحثة استبانة خاصة لفحص مستكل 
دل طمبة الصؼ العاشر في مدينة القدس، تضمنت النفسية ل المدرسي كعالقتو بالضغكطالعنؼ 

االستبانة ثالثة أقساـ رئيسية، اشتمؿ القسـ األكؿ معمكمات عامة عف المبحكثيف مثؿ: الجنس، 
المعدؿ العاـ، الحالة االجتماعية لمكالديف، مستكل دخؿ األسرة، أما القسـ الثاني فقد ضـ مقياس 

(، كالذم تـ تطبيقو عمى البيئة 2003مف إعداد )ثابت،( فقرة 37العنؼ المدرسي كالذم تككف مف )
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الفمسطينية كحساب صدؽ كثبات لو كذلؾ عمى مقياس متدرج مف السمـ الثالثي: نعـ، غير متأكد، 
مجاالت كىي: العنؼ المادم نحك اآلخريف، العنؼ المفظي نحك اآلخريف،  4قسـ المقياس الى  ال.

كقد تـ حساب نتائج مقياس العنؼ المدرسي بناءان  ك العنؼ.العنؼ في الدفاع عف الذات، االتجاه نح
 المعيار التالي:عمى 

 البعد عدد الفقرات النسبة المئكية

00%-46%  البعد األكؿ: العنؼ المادم 6 

05%-55%  البعد الثاني: العنؼ المفظي 7 

07%-50%  البعد الثالث: العنؼ في الدفاع عف الذات 00 

06%-50% : االتجاه نحك العنؼالرابعالبعد  6   

 

حثة نفسيا البا( فقرة مف إعداد 46أما القسـ الثالث فشمؿ مقياس الضغكطات النفسية كالمككف مف ) 
كتـ تطبيقو عمى  (.2010)الصيرفي، ،(2007)الكيكي، ستعانة بمقاييس بعض الباحثيف مثؿكباال

يمي، المجاؿ االجتماعي، كىي المجاؿ األكاد: مجاالت كىي 4الطمبة المراىقيف كشمؿ المقياس 
. كقد أدرج أماـ كؿ فقرة مف الفقرات مقياسان متدرجان مف ثالث المجاؿ النفسي كالمجاؿ السياسي

. كقد ال أعاني مف مشكمة، أعاني بدرجة بسيطة، أعاني بدرجة شديدةدرجات عمى النحك التالي: 
لضغكط النفسية فقد أعطي . أما مقياس ا3-1عمى كؿ مجاؿ رقـ مف أعطي مقياس العنؼ اإلجابة 

( 2( درجة كاحدة، أعاني مف ىذه المشكمة بدرجة بسيطة )1اإلجابة ال أعاني مف ىذه المشكمة )
( درجات. كتتراكح الدرجة الكمية عمى المقياس بيف 3درجتيف، أعاني مف ىذه المشكمة بدرجة كبيرة )

ى انو يعاني بدرجة عالية مف ( عم138( حيث يدؿ اقتراب درجة الفرد مف الحد االعمى )46-138)
 ( انخفاض مستكل الضغط النفسي لديو.46الضغط النفسي، كاقترابو مف الحد األدنى )
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 صدق أداة الدراسة 2.1

حتى خرجت االستبانة مالحظاتيـ حكليا  أبدكا الذيف عرض األداة عمى مجمكعة مف المحكميف تـ
ي مقياس العنؼ المدرسي كالتي تتناسب حيث تـ تغيير بعض المصطمحات ف بشكميا النيائي ىذا.

مع البيئة في محافظة غزة كال تتناسب مع البيئة المقدسية، مثؿ تبديؿ كممة "فصؿ" بكممة " صؼ"، 
كتعديؿ بعض األخطاء المطبعية كالمغكية. أما بخصكص مقياس الضغكط النفسية فقد كانت أغمب 

تكزيعيـ عمى أربعة  كقد تـمجاالت الى مالحظات المحكميف تدكر حكؿ تقسيـ كتكزيع الفقرات عم
 (.6.1بالممحؽ رقـ ) كتـ ذكر أسماء المحكميف مجاالت. كما

لفقرات االستبانة مع بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف كمف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف الصدؽ  
ىناؾ كاتضح كجكد داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة كيدؿ عمى أف الدرجة الكمية لألداة، 

 (.4.0( ك)3.0رقـ ) يالممحقالتصاؽ داخمي بيف الفقرات، كذلؾ كما ىك كاضح في 

 

 ثبات أداة الدرسة 3.1

تـ حساب الثبات ألداة الدراسة بطريقة االتساؽ الداخمي كذلؾ عف طريؽ حساب معادلة كركنباخ ألفا 
ؾ كما ىك مكضح س العنؼ المدرسي كفقرات مقياس الضغكطات النفسية، كذلالكؿ مف فقرات مقي

 : 2.3بالجدكؿ 

 قيمة كركنباخ ألفا عدد الفقرات أبعاد الدراسة الرقـ
 0.870 37 مقياس العنؼ المدرسي 1
 0.874 46 مقياس الضغكطات النفسية 2
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 متغيرات الدراسة 11.1

 أوًل4 المتغيرات المستقمة4

 الجنس كلو مستكياف: ذكر كأنثى -
 مقبكؿ، متكسط، ممتاز معدؿ الطالب كلو ثالثة مستكيات: -
 الحالة االجتماعية لمكالديف كليا ثالثة مستكيات: متزكج، منفصؿ، أرمؿ -
 4001متكسط،  4000-3001فما أقؿ متدني،  3000مستكل دخؿ األسرة كلو ثالثة مستكيات:  -

 فما فكؽ مرتفع.
 

 ثانيًا4 المتغير التابع4

النفسية لدل طمبة مدارس  مضغكطعرض لالتالعنؼ المدرسي كمستكل كجكد كل مدل العالقة بيف مست
 الصؼ العاشر في مدينة القدس.

 

 المعالجة اإلحصائية4 11.1

كالتأكد مف صالحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا أرقاما معينة(، كذلؾ تمييدا  تبعد جمع االستبيانا

يػؿ البيانػات ة، كتحمإلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسػب البياناتإلدخاؿ 

، كقػػػػد تمػػػػت المعالجػػػػة اإلحصػػػػائية لمبيانػػػػات باسػػػػتخراج المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كفقػػػػا ألسػػػػئمة الدراسػػػػة

(، كاختبػػػار التبػػػايف t- testكاالنحرافػػػات المعياريػػػة لكػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات االسػػػتبانة، كاختبػػػار )ت( )

كركنبػػػػاخ ألفػػػػا (، كمعامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػكف، كمعادلػػػػة الثبػػػػات One Way ANOVAاألحػػػػادم )
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(Cronbach Alpha( كذلػؾ باسػتخداـ الػرـز اإلحصػائية ،)SPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences) 
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الرابع الفصل  
 الدراسة نتائج
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 الفصل الرابع

 النتائج ومناقشتيا

 

 المقدمة 1.1

 العنؼ المدرسي كعالقتو بالضغكط الدراسة، حكؿ يتضمف ىذا الفصؿ عرضان كامالن كمفصالن لنتائج
النفسية لدل طمبة الصؼ العاشر في مدينة القدس، كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة 

 كأىدافيا كالتحقؽ مف صحة فرضياتيا بإستخداـ التقنيات اإلحصائية المناسبة.

 

 أسئمة الدراسة 1.1

 السؤال األول 1.1.1

 ؟  ى عينة من طمبة الصف العاشر في مدارس القدسرسي وانواعو لدالعنف المدوجود مستوى ما 

بحسػػػػػاب المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة  ةالباحثػػػػػ تعػػػػػف ىػػػػػذا السػػػػػؤاؿ قامػػػػػ لإلجابػػػػػة

مسػتكل العنػؼ المدرسػي كانكاعػو  عػفاالستبانة التي تعبػر  فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى

 اشر في مدارس القدس  . لدل عينة مف طمبة الصؼ الع
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العنػؼ المدرسػي كجػكد (: األعداد كالنسب المئكية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستكل 0.3جدكؿ )
 كانكاعو لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس  

 

 الترتيب الوزن النسبي انحراف معياري متوسط عدد المجال

 3 27.14 3.26 3.80 294 اآلخريف نحك المادم العنؼ

 4 25.93 2.64 3.63 294 اآلخريف نحك المفظي العنؼ

 1 48.93 2.88 6.85 294 الذات عف الدفاع في العنؼ

 2 38.09 3.32 6.9 294 العنؼ نحك االتجاه

  32.38 12.1 21.18 294 الكمي المدرسي العنؼ

 

تجابات أفراد عينة الدراسة يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف األعداد كالنسب المئكية الس
عمى مستكل العنؼ المدرسي كانكاعو لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس أف نسبة 

% لدييـ عنؼ لفظي نحك 25.93% مف العينة لدييـ عنؼ مادم نحك اآلخريف، كنسبة 27.14
% لدييـ 38.09% لدييـ عنؼ في الدفاع عف الذات، كأخيران نسبة 48.93اآلخريف، كنسبة 

ىك األكثر انتشاران بيف طمبة  العنؼ في الدفاع عف الذاتأف كىذا يدؿ عمى اتجاىات نحك العنؼ، 
العاشر في مدينة القدس. كيتبيف مف ذلؾ أف نسبة العنؼ بشكؿ عاـ حسب ما ىك مكضح  الصؼ 

 % . 32.38بالجدكؿ كانت 
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 السؤال الثاني 3.3.5

ى عينة من طمبة الصف العاشر في مدارس لدوأنواعيا النفسية مضغوطات التعرض لمستوى ما 

 ؟  القدس

بحسػػػػػاب المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة  ةالباحثػػػػػ تقامػػػػػعػػػػػف ىػػػػػذا السػػػػػؤاؿ  لإلجابػػػػػة

لػدل  الضػغكطات النفسػيةمستكل  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى

 . اشر في مدارس القدسعينة مف طمبة الصؼ الع

 الضػػغكطات النفسػػية(: األعػػداد كالنسػب المئكيػػة السػتجابات أفػػراد عينػة الدراسػػة لمسػتكل 0.4جػدكؿ )

 لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس  

 نسبة انحراف معياري متوسط عدد المجال

 48.39 3.39 15.97 294 ةاألكاديمي ضغكطال

 41.58 4.95 23.70 294 ةاالجتماعي ضغكطال

 58.59 3.57 15.82 294 ةالسياسي ضغكطال

 47.43 9.01 55.49 294 كميا النفسية الضغكطات

 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف األعداد كالنسب المئكية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
% 37.68سبة القدس أف ن لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس الضغكطات النفسيةعمى 

% 58.59ة ، كنسبة اجتماعي % لدييـ  ضغكط30.47ة ، كنسبة اكاديمي لدييـ  ضغكط  مف العينة
 .%47.43ة. كبشكؿ عاـ اتضح أف نسبة الضغكط النفسية لدل الطمبة كانت سياسيلدييـ  ضغكط 
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 السؤال الثالث4  4.3.5

العنف وجود في مستوى  (α ≤1.11ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )

الجنس، معدل يعزى لمتغير المدرسي لدى عينة من طمبة الصف العاشر في مدارس القدس 

 ؟ الطالب، مستوى دخل األسرة، الحالة الجتماعية لموالدين

  كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو إلى الفرضيات التالية:

 نتائج الفرضية األولى4 

العنةف  وجةود فةي مسةتوى (α ≥ 0.05) إحصائية عنةد مسةتوى الدللةةل توجد فروق ذات دللو  "

 "الجنسالمدرسي لدى عينة من طمبة الصف العاشر في مدارس القدس يعزى لمتغير 

 أفرادالمتكسطات الحسابية الستجابة ك تـ حساب نتائج اختبار "ت"  األكلى الصفريةلفحص الفرضية ك 

سػػي لػػدل عينػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ العاشػػر فػػي مػػدارس العنػػؼ المدر  كجػػكد مسػػتكلعينػػة الدراسػػة عمػػى 

 (.6-3. كذلؾ كما ىك كاضح بالجدكؿ رقـ )الجنسالقدس يعزل لمتغير 
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العنةةف  وجةةود مسةةتوىل العينةةة أفةةرادلسةةتجابة لمعينةةات المسةةتقمة نتةةائج اختبةةار "ت"  (4.14جةةدول )
 الجنسر المدرسي لدى عينة من طمبة الصف العاشر في مدارس القدس  يعزى لمتغي

المتكسط  العدد الجنس المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

مستكل  "tقيمة"
 الداللة

العنؼ المادم نحك 
 اآلخريف

 3.10 12.51 147 ذكر
01.45 1.111 

 2.40 9.08 147 أنثى

العنؼ المفظي نحك 
 اآلخريف

 2.93 13.09 147 ذكر
3.73 1.111 

 2.81 11.46 147 أنثى

فاع العنؼ في الد
 عف الذات

 5.00 27.38 147 ذكر
5.06 1.111 

 4.32 23.96 147 أنثى

 2.82 14.22 147 ذكر االتجاه نحك العنؼ
7.50 1.111 

 2.65 11.46 147 أنثى

 11.21 67.21 147 ذكر الدرجة الكمية
8.04 1.111 

 9.74 55.99 147 أنثى

 

تكجد فركؽ (، أم أنو 1.11كمستكل الداللة ) (8.04)أف قيـ "ت"  (5-3)يتبيف مف خالؿ الجدكؿ 

 العنؼ المدرسي لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس يعزلكجكد مستكل في 

 رفض الفرضية األكلى.  ، ككانت لصالح الذككر، ككذلؾ لجميع المجاالت، كبذلؾ تـالجنسلمتغير 
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 نتائج الفرضية الثانية4 

العنةف  وجةود فةي مسةتوى (α ≥ 0.05) صائية عنةد مسةتوى الدللةةل توجد فروق ذات دللو إح "

 "لمتغير معدل الطالب المدرسي لدى عينة من طمبة الصف العاشر في مدارس القدس  يعزى

 عمػىعينة الدراسػة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  الثانية الصفريةلفحص الفرضية ك 

لمتغيػر  مػف طمبػة الصػؼ العاشػر فػي مػدارس القػدس يعػزلالعنؼ المدرسػي لػدل عينػة كجكد مستكل 

 (.3-3. كذلؾ كما ىك كاضح بالجدكؿ رقـ )معدؿ الطالب

فةةةي  المتوسةةطات الحسةةابية والنحرافةةات المعياريةةةة لسةةتجابة أفةةراد عينةةة الدراسةةة (5.14)جةةدول 
  العنف المدرسي لدى عينةة مةن طمبةة الصةف العاشةر فةي مةدارس القةدس وجود مستوىمتوسطات 

 معدل الطالبيعزى لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد معدل الطالب المجال

العنؼ المادم نحك 
 اآلخريف

 3.07 9.72 105 مرتفع

 3.24 11.26 161 متوسط

 2.96 12.17 28 منخفض

العنؼ المفظي نحك 
 اآلخريف

 2.99 11.78 105 مرتفع

 2.78 12.29 161 متوسط

 3.41 14.10 28 منخفض

العنؼ في الدفاع عف 
 الذات

 5.17 24.23 105 مرتفع

 4.73 26.27 161 متوسط

 4.21 27.64 28 منخفض

 2.91 11.76 105 مرتفع االتجاه نحك العنؼ

 3.02 13.31 161 متوسط
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 2.65 14.21 28 منخفض

 11.97 57.50 105 مرتفع الدرجة الكلية

 11.30 63.14 161 متوسط

ضمنخف  28 68.14 10.13 

 

العنػؼ المدرسػي لػدل عينػة مػف  كجػكد مسػتكلكجكد فػركؽ ظػاىره فػي  (4.4)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

تػػـ  ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽمعػػدؿ الطالػػبلمتغيػػر  طمبػػة الصػػؼ العاشػػر فػػي مػػدارس القػػدس  يعػػزل

 (.3.4)كما يظير في الجدكؿ  (one way ANOVA)األحادم استخداـ تحميؿ التبايف 

العنةف  وجةود فةي مسةتوىالعينةة  أفرادلستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين 4 (6.1)لدوج
 معدل الطالبالمدرسي لدى عينة من طمبة الصف العاشر في مدارس القدس  يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
ربعاتمال  

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
لةالدل   

العنؼ المادم نحك 
 اآلخريف

 10.47 104.50 2 209.01 بيف المجمكعات

 

0.000 

 9.98 291 2904.14 داخؿ المجمكعات 

 
 293 3113.16 المجمكع

العنؼ المفظي نحك 
 اآلخريف

 6.99 59.82 2 119.64 بيف المجمكعات

 

0.001 

 8.55 291 2489.92 داخؿ المجمكعات 

 
 293 2609.56 المجمكع

العنؼ في الدفاع عف 
 الذات

 8.12 191.42 2 382.85 بيف المجمكعات

 

0.000 

 23.56 291 6857.45 داخؿ المجمكعات 
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  293 7240.30 المجمكع

 12.11 105.75 2 211.50 بيف المجمكعات االتجاه نحك العنؼ

 

0.000 

 8.73 291 2540.60 داخؿ المجمكعات 

 
 293 2752.11 المجمكع

 12.74 1671.42 2 3342.84 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.000 

 131.10 291 38151.39 داخؿ المجمكعات 

 
 293 41494.23 المجمكع

 

 اقػؿكىػي  (،1.111)مستكل الداللػةك  (00.63لمدرجة الكمية )أف قيمة ؼ ( 4-3مف الجدكؿ )يالحظ 

العنؼ المدرسي كجكد مستكل في نو تكجد فركؽ دالة إحصائيان أم أ (α ≥ 0.05)مف مستكل الداللة 

بيف كيكجد فركؽ  .معدؿ الطالبيعزل لمتغير لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس 

ذكم المعدؿ المرتفع كذكم المعدؿ المتكسط ككانت الفركؽ لصالح ذكم المعدؿ المتكسط، كفركؽ بيف 

ؿ المػنخفض ككانػت الفػركؽ لصػالح ذكم المعػدؿ المػنخفض، كأخيػران ذكم المعػدؿ المرتفػع كذكم المعػد

فػػػػركؽ بػػػػيف ذكم المعػػػػدؿ المػػػػنخفض كذكم المعػػػػدؿ المتكسػػػػط ككانػػػػت الفػػػػركؽ لصػػػػالح ذكم المعػػػػدؿ 

 يبيف ذلؾ. (3.0) كالممحؽككذلؾ لجميع المجاالت، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثانية.  المنخفض.
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 نتائج الفرضية الثالثة4 

العنةف وجةود فةي مسةتوى  (α ≥ 0.05) د فروق ذات دللو إحصائية عنةد مسةتوى الدللةةل توج "

 "لمتغير مستوى دخل األسرة المدرسي لدى عينة من طمبة الصف العاشر في مدارس القدس  يعزى

 عمػىعينػة الدراسػة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  الثالثة الصفريةلفحص الفرضية ك 

لمتغيػر  العنؼ المدرسػي لػدل عينػة مػف طمبػة الصػؼ العاشػر فػي مػدارس القػدس يعػزل كجكد مستكل

 .مستكل دخؿ األسرة

 

فةةةي  المتوسةةةطات الحسةةةابية والنحرافةةةات المعياريةةةة لسةةةتجابة أفةةةراد عينةةةة الدراسةةةة (5.74)جةةةدول 
العنف المدرسي لدى عينةة مةن طمبةة الصةف العاشةر فةي مةدارس القةدس  وجود مستوىمتوسطات 

 مستوى دخل األسرةلمتغير يعزى 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى دخل األسرة المجال

العنؼ المادم نحك 
 اآلخريف

شيكل 6111أقل من   18 10.33 2.72 

3111-6110من   88 9.88 2.83 

شيكل فما فوق 3110من   188 11.27 3.40 

العنؼ المفظي نحك 
 اآلخريف

شيكل 6111أقل من   18 11.61 2.61 

3111-6110من   88 11.67 2.98 

شيكل فما فوق 3110من   188 12.63 2.97 

العنؼ في الدفاع عف 
 الذات

شيكل 6111أقل من   18 26.44 6.30 

3111-6110من   88 24.57 4.38 

شيكل فما فوق 3110من   188 26.11 5.03 
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شيكل 6111أقل من  االتجاه نحك العنؼ  18 12.88 3.95 

3111-6110ن م  88 12.43 3.01 

شيكل فما فوق 3110من   188 13.03 2.99 

شيكل 6111أقل من  الدرجة الكلية  18 61.27 11.96 

3111-6110من   88 58.56 10.74 

شيكل فما فوق 3110من   188 63.05 12.19 

 

عينػة مػف العنػؼ المدرسػي لػدل  كجػكد مسػتكلكجكد فػركؽ ظػاىره فػي  (6.4)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

تػـ  ، كلمعرفة داللة الفركؽمستكل دخؿ األسرةلمتغير  طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس  يعزل

 (3.6كما يظير في الجدكؿ ) (one way ANOVA)األحادم استخداـ تحميؿ التبايف 

العنةف وجةود فةي مسةتوى العينةة  أفرادلستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين 4 (8.1)لجدو
 مستوى دخل األسرةمدرسي لدى عينة من طمبة الصف العاشر في مدارس القدس  يعزى لمتغير ال

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
ربعاتمال  

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

العنؼ المادم نحك 
 اآلخريف

 5.78 59.56 2 119.13 بيف المجمكعات

 

0.00 

اتداخؿ المجمكع   2994.02 291 10.28 

 
 293 3113.16 المجمكع

العنؼ المفظي نحك 
 اآلخريف

 3.66 32.08 2 64.17 بيف المجمكعات

 

0.02 

 8.74 291 2545.39 داخؿ المجمكعات 

 
 293 2609.56 المجمكع
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العنؼ في الدفاع عف 
 الذات

 3.14 76.49 2 152.99 بيف المجمكعات

 

0.04 

كعاتداخؿ المجم   7087.31 291 24.35 

 
 293 7240.30 المجمكع

 1.17 11.00 2 22.00 بيف المجمكعات االتجاه نحك العنؼ

 

0.31 

 9.38 291 2730.10 داخؿ المجمكعات 

 
 293 2752.11 المجمكع

 4.37 605.33 2 1210.67 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.013 

 138.43 291 40283.55 داخؿ المجمكعات 

 
 293 41494.23 المجمكع

 

 α)مػف مسػتكل الداللػة  أقػؿكىػي  (،1.10)مستكل الداللةك  (3.66لمدرجة الكمية )يالحظ أف قيمة ؼ 

العنػؼ المدرسػي لػدل عينػة مػف طمبػة  كجػكد مسػتكلفػي أم أنو تكجد فػركؽ دالػة إحصػائيان  (0.05 ≤

كل دخؿ األسرة. ككذلؾ لجميع المجاالت ما عدا مستيعزل لمتغير الصؼ العاشر في مدارس القدس 

شيكؿ  4001مجاؿ االتجاه نحك العنؼ، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثالثة. ككانت الفركؽ لصالح مف 

 ( يبيف ذلؾ.5.1) كالممحؽفما فكؽ. 
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 4 الرابعةنتائج الفرضية 

العنةف وجةود توى مسةفةي  (α ≥ 0.05) ل توجد فروق ذات دللو إحصائية عنةد مسةتوى الدللةة "

لمتغيةر الحالةة الجتماعيةة  يعةزىالمدرسي لدى عينة من طمبة الصةف العاشةر فةي مةدارس القةدس 

 "لموالدين

 عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  الرابعة الصفريةلفحص الفرضية ك 

لمتغيػر  رس القػدس يعػزلالعنؼ المدرسػي لػدل عينػة مػف طمبػة الصػؼ العاشػر فػي مػداكجكد مستكل 

 .الحالة االجتماعية لمكالديف

فةةةي  المتوسةةطات الحسةةابية والنحرافةةات المعياريةةةة لسةةتجابة أفةةراد عينةةة الدراسةةة (9.14)جةةدول 
العنف المدرسي لدى عينةة مةن طمبةة الصةف العاشةر فةي مةدارس القةدس   وجود مستوىمتوسطات 

 الحالة الجتماعية لموالدينيعزى لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة الجتماعية لموالدين المجال

العنؼ المادم نحك 
 اآلخريف

 3.25 10.78 272 متزوج

 3.70 12.07 13 منفصل

 2.12 9.33 9 أرمل

العنؼ المفظي نحك 
 اآلخريف

 2.93 12.16 272 متزوج

 3.24 14.00 13 منفصل

 3.46 13.33 9 أرمل

لدفاع عف العنؼ في ا
 الذات

 4.83 25.49 272 متزوج

 5.78 28.92 13 منفصل

 6.57 26.44 9 أرمل
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 3.00 12.77 272 متزوج االتجاه نحك العنؼ

 2.68 14.69 13 منفصل

 4.66 12.44 9 أرمل

 11.74 61.22 272 متزوج الدرجة الكلية

 11.12 69.69 13 منفصل

 14.67 61.55 9 أرمل

العنػؼ المدرسػي لػدل عينػة مػف  كجػكد مسػتكلكجكد فػركؽ ظػاىره فػي  (8.4)ؿ رقـ يالحظ مف الجدك 

، كلمعرفػػة داللػػة الحالػػة االجتماعيػػة لمكالػػديفلمتغيػػر  طمبػػة الصػػؼ العاشػػر فػػي مػػدارس القػػدس  يعػػزل

 (8-3)كما يظير في الجدكؿ  (one way ANOVA)األحادم تـ استخداـ تحميؿ التبايف  الفركؽ

العنةف وجةود فةي مسةتوى العينةة  أفرادلستجابة  األحاديبار تحميل التباين نتائج اخت4 (1.:)لجدو
الحالةة الجتماعيةة المدرسي لدى عينة من طمبة الصف العاشر في مةدارس القةدس  يعةزى لمتغيةر 

 لموالدين

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
ربعاتمال  

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

العنؼ المادم نحك 
 اآلخريف

 1.92 20.30 2 40.60 بيف المجمكعات

 

0.14 

 10.55 291 3072.55 داخؿ المجمكعات 

 
 293 3113.16 المجمكع

العنؼ المفظي نحك 
 اآلخريف

 2.95 26.00 2 52.01 بيف المجمكعات

 

0.05 

 8.78 291 2557.55 داخؿ المجمكعات 

 
 293 2609.56 المجمكع

 0.04 3.10 75.58 2 151.16 بيف المجمكعاتالعنؼ في الدفاع عف 
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 24.36 291 7089.14 داخؿ المجمكعات الذات

 
  

 293 7240.30 المجمكع

 2.54 23.62 2 47.25 بيف المجمكعات االتجاه نحك العنؼ

 

0.08 

 9.29 291 2704.85 داخؿ المجمكعات 

 
 293 2752.11 المجمكع

جة الكميةالدر   3.19 445.23 2 890.47 بيف المجمكعات 

 

0.04 

 139.53 291 40603.75 داخؿ المجمكعات 

 
 293 41494.23 المجمكع

 

 α)مػف مسػتكل الداللػة  أقػؿكىػي  (،1.13)مستكل الداللةك  (6.08لمدرجة الكمية)يالحظ أف قيمة ؼ  

العنػؼ المدرسػي لػدل عينػة مػف طمبػة  جػكدك  مسػتكلفػي أم أنو تكجد فػركؽ دالػة إحصػائيان  (0.05 ≤

الحالة االجتماعية لمكالديف. ككذلؾ لمجاؿ العنؼ في يعزل لمتغير الصؼ العاشر في مدارس القدس 

كالممحؽ الدفاع عف الذات، ككانت الفركؽ لصالح حالة اإلنفصاؿ، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الرابعة. 

 يبيف ذلؾ. (5.0)
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 بالسؤال الرابع4  النتائج المتعمقة  5.3.5

 التعرض في مستوى( α ≤1.11ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )

يعزى لمتغير الجنس، النفسية لدى عينة من طمبة الصف العاشر في مدارس القدس  مضغوطل

 معدل الطالب، مستوى دخل األسرة، الحالة الجتماعية لموالدين ؟

  تحكيمو إلى الفرضيات التالية: كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ

 4 الخامسةنتائج الفرضية 

التعةةرض فةةي مسةةتوى  (α ≥ 0.05) ل توجةةد فةةروق ذات دللةةو إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الدللةةة "

 "مضغوط النفسية لدى عينة من طمبة الصف العاشر في مدارس القدس يعزى لمتغير الجنسل

تبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد كلفحص الفرضية الصفرية األكلى تـ حساب نتائج اخ

مضغكط النفسية لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر فػي مػدارس ل التعرض مستكلعينة الدراسة عمى 

 .القدس يعزل لمتغير الجنس
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 التعةةةرض مسةةةتوى(4 نتةةةائج اختبةةةار "ت" لمعينةةةات المسةةةتقمة لسةةتجابة أفةةةراد العينةةةة ل21.1جةةدول )
 لدى عينة من طمبة الصف العاشر في مدارس القدس  يعزى لمتغير الجنسالنفسية  مضغوطل

المتكسط  العدد الجنس المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

مستكل  "tقيمة"
 الداللة

 3.61 16.58 147 ذكر  المجاؿ األكاديمي
6.03 1.11 

 3.02 15.36 147 أنثى

 5.14 24.73 147 ذكر  المجاؿ االجتماعي
6.53 0.00 

 4.53 22.67 147 أنثى

 4.35 20.47 147 ذكر  الجانب النفسي
0.46 0.64 

 4.37 20.23 147 أنثى

 3.90 16.34 147 ذكر  الجانب السياسي
2.55 0.01 

 3.11 15.29 147 أنثى

 12.96 78.14 147 ذكر  الدرجة الكمية
3.21 0.00 

 11.42 73.56 147 أنثى

 

(، أم أنو تكجد فركؽ في 0.00( كمستكل الداللة)3.21كؿ السابؽ أف قيـ "ت" )يتبيف مف خالؿ الجد

مضغكط النفسية لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس يعزل ل التعرض مستكل

ككذلؾ لجميع المجاالت ما عدا الجانب النفسي، ، ككانت الفرركؽ لصالح الذككر، لمتغير الجنس

 كلى. كبذلؾ تـ رفض الفرضية األ
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 4 السادسةنتائج الفرضية 

 التعةةرض فةةي مسةةتوى (α ≥ 0.05) ل توجةةد فةةروق ذات دللةةو إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الدللةةة "

النفسةةية لةةدى عينةةة مةةن طمبةةة الصةةف العاشةةر فةةي مةةدارس القةةدس  يعةةزى لمتغيةةر معةةدل  ضةةغوطلم

 "الطالب

عمػى ابة أفراد عينة الدراسػة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستج الثانيةكلفحص الفرضية الصفرية 

مضػػغكط النفسػػية لػػػدل عينػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ العاشػػػر فػػي مػػدارس القػػدس يعػػػزل التعػػرض لمسػػتكل 

 .لمتغير معدؿ الطالب

فةةي المتوسةةطات الحسةةابية والنحرافةةات المعياريةةة لسةةتجابة أفةةراد عينةةة الدراسةةة  (22.14)جةةدول 
طمبةةة الصةةف العاشةةر فةةي مةةدارس  النفسةةية لةةدى عينةةة مةةن مضةةغوطالتعةةرض لمتوسةةطات مسةةتوى 

 القدس  يعزى لمتغير معدل الطالب

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد معدل الطالب المجال

 3.31 14.41 105 مرتفع المجاؿ األكاديمي

 3.00 16.49 161 متوسط

 3.07 18.78 28 منخفض

 5.09 23.17 105 مرتفع المجاؿ االجتماعي

 4.90 23.67 161 متوسط

 4.07 25.89 28 منخفض

 4.76 19.91 105 مرتفع الجانب النفسي

 4.04 20.34 161 متوسط

 4.18 22.10 28 منخفض
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 3.58 16.34 105 مرتفع الجانب السياسي

 3.62 15.47 161 متوسط

 2.96 15.82 28 منخفض

 13.43 73.84 105 مرتفع الدرجة الكلية

 11.64 75.98 161 متوسط

نخفضم  28 82.60 10.45 

 

النفسػية لػدل عينػة  مضغكطالتعرض لمستكل كجكد فركؽ ظاىره في  (00.4ـ )يالحظ مف الجدكؿ رق

، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القػدس  يعػزل لمتغيػر معػدؿ الطالػب

 (00.4) كما يظير في الجدكؿ (one way ANOVA)استخداـ تحميؿ التبايف األحادم 

 التعةةرض فةةي مسةةتوى4 نتةةائج اختبةةار تحميةةل التبةةاين األحةةادي لسةةتجابة أفةةراد العينةةة (23.1)جةةدول
دى عينةةة مةةن طمبةةة الصةةف العاشةةر فةةي مةةدارس القةةدس  يعةةزى لمتغيةةر معةةدل النفسةةية لةة ضةةغوطلم

 الطالب

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 26.598 259.6 2 519.2 بيف المجمكعات المجاؿ األكاديمي

 

0.00 

 9.7 291 2840.5 داخؿ المجمكعات 

 
 293 3359.7 المجمكع

 3.408 82.0 2 164.1 بيف المجمكعات المجاؿ االجتماعي

 

0.03 

 24.0 291 7007.1 داخؿ المجمكعات 



88 
 

  293 7171.2 المجمكع

نب النفسيالجا  2.8 53.1 2 106.3 بيف المجمكعات 

 

0.06 

 18.7 291 5453.1 داخؿ المجمكعات 

 
 293 5559.5 المجمكع

 1.87 23.7 2 47.5 بيف المجمكعات الجانب السياسي

 

0.15 

 12.6 291 3679.9 داخؿ المجمكعات 

 
 293 3727.4 المجمكع

 5.70 851.2 2 1702.4 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.00 

 149.2 291 43434.2 داخؿ المجمكعات 

 
 293 45136.7 المجمكع

 

(، كىػي اقػؿ مػف مسػتكل الداللػة 1.113( كمستكل الداللػة)4.616يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية )

(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان ) ف مضغكط النفسية لدل عينػة مػالتعرض لفي مستكل

المعػدؿ ككانػت الفػركؽ لصػالح  طمبة الصؼ العاشػر فػي مػدارس القػدس يعػزل لمتغيػر معػدؿ الطالػب

يبػيف  (6.0) كالممحػؽ .الثانيػةكبػذلؾ تػـ رفػض الفرضػية ممجالي األكاديمي كاالجتماعي. المنخفض كل

 ذلؾ.
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 4 السابعةنتائج الفرضية 

 التعةةرض فةةي مسةةتوى (α ≥ 0.05) ل توجةةد فةةروق ذات دللةةو إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الدللةةة "

النفسةية لةدى عينةة مةن طمبةة الصةف العاشةر فةي مةدارس القةدس  يعةزى لمتغيةر مسةتوى  ضغوطلم

 "دخل األسرة

عمػى كلفحص الفرضية الصفرية الثالثة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينػة الدراسػة 

لعاشػػػر فػػي مػػدارس القػػدس يعػػػزل النفسػػية لػػػدل عينػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ ا مضػػغكطل التعػػرض مسػػتكل

 .لمتغير مستكل دخؿ األسرة

فةةي المتوسةةطات الحسةةابية والنحرافةةات المعياريةةة لسةةتجابة أفةةراد عينةةة الدراسةةة  (24.14)جةةدول 
النفسةةية لةةدى عينةةة مةةن طمبةةة الصةةف العاشةةر فةةي مةةدارس  مضةةغوطل التعةةرض متوسةةطات مسةةتوى

 القدس  يعزى لمتغير مستوى دخل األسرة

وى دخل األسرةمست المجال  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد 

شيكل 6111أقل من  المجاؿ األكاديمي  18 18.0 2.6 

3111-6110من   88 16.3 3.5 

شيكل فما فوق 3110من   188 15.6 3.3 

شيكل 6111أقل من  المجاؿ االجتماعي  18 24.4 3.1 

3111-6110من   88 23.6 5.4 

فوق شيكل فما 3110من   188 23.6 4.8 

شيكل 6111أقل من  الجانب النفسي  18 20.6 3.3 

3111-6110من   88 21.1 5.2 

شيكل فما فوق 3110من   188 19.9 3.9 
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شيكل 6111أقل من  الجانب السياسي  18 14.6 2.8 

3111-6110من   88 15.2 3.2 

شيكل فما فوق 3110من   188 16.2 3.7 

شيكل 6111أقل من  الدرجة الكلية  18 77.7 7.6 

3111-6110من   88 76.2 13.8 

شيكل فما فوق 3110من   188 75.4 12.0 

 

النفسػية لػدل  مضػغكطل التعػرض مسػتكلكجكد فركؽ ظاىره فػي عدـ  (31.4)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

، كلمعرفػة داللػة عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس  يعزل لمتغير مسػتكل دخػؿ األسػرة

-3) كمػا يظيػر فػي الجػدكؿ (one way ANOVA)لفػركؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم ا

03) 

التعةةرض فةةي مسةةتوى 4 نتةةائج اختبةةار تحميةةل التبةةاين األحةةادي لسةةتجابة أفةةراد العينةةة (25.1)جةةدول
النفسةية لةدى عينةة مةن طمبةة الصةف العاشةر فةي مةدارس القةدس  يعةزى لمتغيةر مسةتوى  مضغوطل

 دخل األسرة

لمجالا مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 4.7 53.4 2 106.8 بيف المجمكعات المجاؿ األكاديمي

 

0.0 

 11.1 291 3252.9 داخؿ المجمكعات 

 
 293 3359.7 المجمكع

 0.8 0.2 5.4 2 10.8 بيف المجمكعات المجاؿ االجتماعي
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 24.6 291 7160.3 داخؿ المجمكعات

 

  

 293 7171.2 المجمكع

 2.18 41.0 2 82.0 بيف المجمكعات الجانب النفسي

 

0.1 

 18.8 291 5477.4 داخؿ المجمكعات 

 
 293 5559.5 المجمكع

 3.23 40.5 2 81.1 بيف المجمكعات الجانب السياسي

 

0.04 

 12.5 291 3646.3 داخؿ المجمكعات 

 
 293 3727.4 المجمكع

 0.35 54.6 2 109.2 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.70 

 154.7 291 45027.4 داخؿ المجمكعات 

 
 293 45136.7 المجمكع

 

 αمف مستكل الداللة ) أكبر(، كىي 1.61( كمستكل الداللة)1.64يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية )

النفسػية لػدل عينػة مػف  مضػغكطالتعػرض لفي مسػتكل تكجد فركؽ دالة إحصائيان ال و ( أم أن0.05 ≤

لكػف تبػيف كجػكد فػركؽ طمبة الصؼ العاشػر فػي مػدارس القػدس يعػزل لمتغيػر مسػتكل دخػؿ األسػرة. ك 

 3110منن كمػف ثػـ ، شػيكؿ 3000لصػالح أقػؿ مػف كانػت الفػركؽ في المجاؿ األكاديمي كالسياسػي ك 

  الفرضية الثالثة. رفضـ كبذلؾ ت شيكل فما فوق،
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 4 الثامنةنتائج الفرضية 

التعةةرض فةةي مسةةتوى  (α ≥ 0.05) ل توجةةد فةةروق ذات دللةةو إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الدللةةة "

النفسةةية لةةدى عينةةة مةةن طمبةةة الصةةف العاشةةر فةةي مةةدارس القةةدس يعةةزى لمتغيةةر الحالةةة  مضةةغوطل

 "الجتماعية لموالدين

عمى تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة  كلفحص الفرضية الصفرية الرابعة

النفسػػية لػػػدل عينػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ العاشػػػر فػػي مػػدارس القػػدس يعػػػزل  مضػػغكطل التعػػرض مسػػتكل

 .لمتغير الحالة االجتماعية لمكالديف

 فةةيالمتوسةةطات الحسةةابية والنحرافةةات المعياريةةة لسةةتجابة أفةةراد عينةةة الدراسةةة  (26.14)جةةدول 
مضةةغوط النفسةةية لةةدى عينةةة مةةن طمبةةة الصةةف العاشةةر فةةي مةةدارس ل التعةةرض متوسةةطات مسةةتوى

 القدس  يعزى لمتغير الحالة الجتماعية لموالدين

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة الجتماعية لموالدين المجال

 3.35 15.92 272 متزوج المجاؿ األكاديمي

 2.91 15.84 13 منفصل

 4.66 17.66 9 أرمل

 4.91 23.56 272 متزوج المجاؿ االجتماعي

 3.76 25.84 13 منفصل

 6.96 24.77 9 أرمل

 4.23 20.17 272 متزوج الجانب النفسي

 4.61 23.53 13 منفصل

 6.06 21.33 9 أرمل
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 3.63 15.83 272 متزوج الجانب السياسي

 2.21 16.69 13 منفصل

 2.71 14.11 9 أرمل

 12.23 75.49 272 متزوج الدرجة الكلية

 10.59 81.92 13 منفصل

 18.33 77.88 9 أرمل

 

النفسػية لػدل  مضػغكطل التعػرض مسػتكلعدـ كجكد فركؽ ظاىره فػي  (31.4)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

، كلمعرفػة عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس  يعزل لمتغير الحالة االجتماعية لمكالديف

 كمػا يظيػر فػي الجػدكؿ (one way ANOVA)داللػة الفػركؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم 

(3-05) 

 التعةرض فةي مسةتوى4 نتةائج اختبةار تحميةل التبةاين األحةادي لسةتجابة أفةراد العينةة (27-5)جدول
النفسةةية لةةدى عينةةة مةةن طمبةةة الصةةف العاشةةر فةةي مةةدارس القةةدس  يعةةزى لمتغيةةر الحالةةة  مضةةغوطل

 تماعية لموالدينالج

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 1.16 13.35 2 26.71 بيف المجمكعات المجاؿ األكاديمي

 

0.31 

 11.45 291 3333.07 داخؿ المجمكعات 

 
 293 3359.78 المجمكع

مجمكعاتبيف ال المجاؿ االجتماعي  75.19 2 37.59 1.54 0.21 
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 24.38 291 7096.05 داخؿ المجمكعات

 

  

 293 7171.25 المجمكع

 4.01 74.69 2 149.39 بيف المجمكعات الجانب النفسي

 

0.01 

 18.59 291 5410.10 داخؿ المجمكعات 

 
 293 5559.50 المجمكع

 1.42 18.11 2 36.23 بيف المجمكعات الجانب السياسي

 

0.24 

 12.68 291 3691.21 داخؿ المجمكعات 

 
 293 3727.44 المجمكع

 1.79 275.45 2 550.90 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.16 

 153.21 291 44585.80 داخؿ المجمكعات 

 
 293 45136.71 المجمكع

 

(، كىػي اكبػر مػف مسػتكل الداللػة 1.056( كمستكل الداللػة)0.687يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصػائيان )النفسػية لػدل عينػة  مضػغكطل التعػرض فػي مسػتكل

ككػذلؾ لجميػع مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس يعزل لمتغيػر الحالػة االجتماعيػة لمكالػديف. 

كبػػذلؾ تػػـ قبػػكؿ الفرضػػية الػػة االنفصػػاؿ، المجػػاالت مػػا عػػدا المجػػاؿ النفسػػي ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح ح

   الرابعة.
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس4   6.3.5

لةدى عينةة  Stressالنفسةية  العنةف المدرسةي والضةغوطىل توجد عالقة ذات دللة احصائية بين 

 من طمبة الصف العاشر في مدارس القدس؟

 :التاسعةلفرضية بتحكيمو إلى ا ةالباحث تقام سؤاؿال اعف ىذ لإلجابة

 العنف المدرسةي والضةغوطبين  (a≤1.16الدللة )ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى 

 لدى عينة من طمبة الصف العاشر في مدارس القدس. Stressالنفسية 

 الستجابات أفراد عينة الدراسػة كالداللة اإلحصائية )ر(بيرسكفحساب قيمة معامؿ االرتباط  كبذلؾ تـ

لػػدل عينػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ العاشػػر فػػي مػػدارس  Stressالنفسػػية  العنػػؼ المدرسػػي كالضػػغكط بػػيف

 . القدس

 اإلحصائيةمستكل الداللة كبمغ كما ، (1.083)لمدرجة الكمية معامؿ ارتباط بيرسكف أف تبيف 

كجكد عالقة معنكية عند بعدـ ك الفرضية القائمة  رفض، لذا يتـ ( كىي قيمة دالة إحصائيان 1.11)

لدل عينة مف  Stressالنفسية  العنؼ المدرسي كالضغكطبيف ( a≤1.14ستكل الداللة اإلحصائية )م

، حيث تبيف كجكد عالقة طردية بينيما، حيث كمما زاد طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس

 .طمبةاللدل  العنؼ المدرسي كجكدزاد ذلؾ مف  مضغط النفسيل التعرض
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الخامس الفصل  

والتوصيات جالنتائ مناقشة  

 التوصيات

 4اجعوالمر  المصادر

 العربية المراجع

 الجنبية المراجع

 المالحق

 المحتويات فيرس
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 الفصل الخامس

 الستنتاجات والتوصيات

 استنتاجات الدراسة 1

يظؿ الخكض في مشكمة الدراسة ظاىرة العنؼ المدرسي مف االمكر الشائكة كالمنتشرة، كىذا ما يدؿ 
اتخاذه حيز كبير مف النقاش كالجداؿ حكلو. كمف الجدير ذكره برغـ ما ك اىمية المكضكع عمى مدل 

 ان يشيده العالـ اليكـ مف تطكرات كأساليب كعي كثقافة لألجياؿ الجديدة إال أف العنؼ ما زاؿ مكجكد
االكتئاب كغيره فيك يرتبط أيضان ك ، الحزفك كبشكؿ كاضح. كما يرتبط العنؼ عادة بالغضب، 

غكط النفسية، كقد فضمت الباحثة أف تبحث عف العالقة بيف العنؼ المدرسي كالضغط النفسي بالض
بما أف الشعب الفمسطيني يعيش في ضغكطات نفسيو كبيرة كمعقدة نتيجة االحتالؿ االسرائيمي كالذم 

رغ يساىـ بدكره بنشر األمراض النفسية كالنفسيات المتعبة التي تبحث عف المشاكؿ أينما ذىبت لتف
 طاقة ما مكجكده بداخميا ال تستطيع تفريغيا عمى االحتالؿ كالذم يعد أقكل منيـ.

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة وفرضياتيا4 1.1

ل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مستكل العنؼ المدرسي كانكاعو لد يبحث السؤاؿ األكؿ في
ضة في الفصؿ الرابع كالتي عرضتيا الباحثة في حيث تبيف نتائج الدراسة المعرك  مدارس القدس.
كنسبة  %27.14الطالب الذيف لدييـ عنؼ مادم نحك اآلخريف كانت نسبة ( أف 1.4الجدكؿ رقـ )

% لدييـ عنؼ في الدفاع عف الذات، كأخيران 48.93% لدييـ عنؼ لفظي نحك اآلخريف، كنسبة 25.93
ؿ عمى أف أكثر أنكاع العنؼ انتشاران بيف الطمبة ، كىذا يد% لدييـ اتجاىات نحك العنؼ38.06نسبة 

حيث أف النسبة المئكية قد تعدت المتكسط كىك  في مدارس القدس ىك العنؼ في الدفاع عف الذات
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، كتفسر الباحثة الناتجة الى ككف نفس الشخص عزيزة عميو كىك يسعى بشتى الطرؽ لمحفاظ 60%
بشكؿ عاـ شديد الحذر كمترقب دائمان الستقباؿ األذل  عمييا كحمايتيا مف األذل، فالطالب الفمسطيني

ممف حكلو كذلؾ بسبب كثرة انتشار حاالت التعرض لمعنؼ سكاء مف االحتالؿ اك مف غيره لذا فيك 
يمييا االتجاه نحك العنؼ حيث أف نسبة الطالب الذيف  أصبح يتكقع حدكث الخطر في أم لحظة.

كما كتبيف نتائج .  %61تعدت المتكسط أيضان كىك  % كقد67.15لدييـ اتجاىات نحك العنؼ ىي 
كىي نسبة ال بأس بيا مف الطمبة في % 32.38كانت ة العنؼ بشكؿ عاـ حسب أف نسبالسؤاؿ األكؿ 

 .هيمارسكف العنؼ بكؿ أنكاعو كأشكالو أك لدييـ اتجاىات معينة نحك  مدينة القدس فقط

أبذؿ كؿ جيدم عمى متكسط حسابي ىي )أما بخصكص فقرات المقياس فالفقرة التي حصمت عمى أ
أعتقد أف المثؿ القائؿ العيف بالعيف كالسف بالسف مثؿ ( يمييا )2.47كبمغ ) (ال أتعرض لمعقاب ىحت

أتعمد تقطيع مالبس (، أما الفقرة التي حصمت عمى أقؿ متكسط حسابي فيي )2.34) بنسبة( صحيح
أنشغؿ )كالفقرة ( بني أصحابي لسالطة لسانييتجن( يمييا )1.17بنسبة ) (الشخص أثناء الشجار معو

 (أتعمد إصابة اآلخريف أثناء المعب معيـ)كالفقرة  ( في القيؿ كالقاؿ لنشر اإلشاعات عف اآلخريف
كيالحظ مما سبؽ أف الفقرة التي حصمت عمى أعمى متكسط حسابي  (.1.19بمتكسط حسابي )

ف الذات ىك األكثر انتشاران بيف الطمبة، فالطمبة كالفقرة التي تمييا تؤكدا عمى أف العنؼ في الدفاع ع
يبذلكف جيدىـ حتى ال يتعرضكا لمعقاب كذلؾ لحماية انفسيـ مف األذل كالدفاع عف النفس. كما أف 
الفرد في أغمب األحياف ال يعترؼ بخطأه كيعتبر أف العنؼ ىك نكع مف أنكاع رد كرامة الشخص أك 

 الدفاع عف نفسو.

أف ىناؾ أسباب أخرل تعكد الى طبيعة قكانيف كأنظمة المدارس المعركفة كىي  كتعتقد الباحثة كما
عقاب الطالب العنيؼ أك المشاغب بالفصؿ األكاديمي، فإف سمكؾ العنؼ مرفكض مف الجميع فيك 
سمكؾ سيء لمغاية كغير حضارم كيتعارض مع ما يتعممو الطالب في المدرسة مف أساليب متحضرة 

عند مالحظة الفقرة التي حصمت ، فلمشاكؿ كالنزاعات دكف المجكء الى العنؼككاعية لمناقشة كحؿ ا
أغمب  ( تثبت ما تقكلو الباحثة بأفيتجنبني أصحابي لسالطة لسانيمتكسط حسابي كىي ) أقؿعمى 

الطالب ال يمجئكف الستخداـ الصكت العالي كالشتـ أماـ بعضيـ البعض فمف المعركؼ أف الصكت 
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ألشياء كضكحان كممفتة لألنظار لذا فيـ يتجنبكف ذلؾ كال يمجئكف لمعنؼ اال في العالي ىك مف أكثر ا
 .حالة تعرضيـ لمعنؼ مف قبؿ أحدىـ كذلؾ دفاعان عف النفس

الظركؼ القاسية التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني كبالتحديد  الى طبيعةىذه النتيجة كترجع الباحثة 
ؿ بدكره عمى قمع شخصية الفرد فكؿ ما يمارسو االحتالؿ المقدسي مف االحتالؿ االسرائيمي الذم يعم

مف عنؼ أصبح كلألسؼ يعتبره الفرد بأنو شيء طبيعي كعادم كتـ االعتياد عميو كمف الطبيعي 
أيضان اف يمارس العنؼ عمى الفرد مف قبؿ االحتالؿ كيمنع الفرد مف رد العنؼ بالعنؼ عميو كاال 

يمجئ الفرد السمكب االبداؿ فيعنؼ مف ىك ستشياد، لذا سيتعرض لمتاعب أخرل كاالعتقاؿ اك اال
 أضعؼ منو كيصب كؿ غضبو عمى اآلخريف .

كما كالحظت الباحثة مف خالؿ نتائج الدراسة أف الفقرات التي حصمت عمى أعمى متكسطات حسابية 
العنؼ في المقياس ترجع السبب في العنؼ الى العكامؿ الخارجية كليس الداخميو، فالفرد ال يمارس 

كمضايقة زميؿ لو في  اال عندما يتعرض الى مضايقات كضغكطات خارجية تدفعو لممارسة العنؼ
الدراسة، تعنيؼ معمـ أك مدير في المدرسة لو، استفزاز جنكد االحتالؿ لو، كغيرىا مف األسباب 

 كالعكامؿ الخارجية.

 

كأنكاعيا النفسية  ل الضغكطمستك أما بخصكص ما بحثو السؤاؿ الثاني في الدراسة كالذم دار حكؿ 
فقد اكضحت نتائج الدراسة كما ىك مبيف في ل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس لد

 لدييـ% 30.47ة، كنسبة اكاديمي ضغكط لدييـ % مف العينة37.68نسبة أف  (2.4)الجدكؿ 
 ة الضغكطكبشكؿ عاـ اتضح أف نسب ة.سياسي% لدييـ  ضغكط 58.59ة، كنسبة اجتماعي ضغكط

 . %47.43النفسية لدل الطمبة كانت 

ىي أكثر ما يتعرض لو الفرد في فمسطيف  السياسية ىذه النتيجة الى اف الضغكط كتفسر الباحثة
كذلؾ بسبب االحتالؿ االسرائيمي، فالحكاجز العسكرية التي يمر عنيا بعض الطالب بشكؿ يكمي 

يسبب ليـ التعب كاالرىاؽ الجسدم كالنفسي كصكالن الى مدارسيـ تعتبر عائؽ كبير في حياتيـ 
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فيصمكف الى مدارسيـ منيكيف كشديدم القمؽ كالتكتر، كذلؾ كثرة األحداث السياسية مف حكليـ 
كاالعتقاالت، االستشياد، المكاجيات كالمظاىرات... الخ كؿ ذلؾ تعتبر ضغكطات في حياة الفرد 

كتئاب كالحزف في حياة الفرد فبالتالي يفجر أصبح األمؿ في التخمص منيا ضعيؼ جدان لذا تسبب اال
 الفرد ىذا الحزف كالكبت الداخمي بممارسة العنؼ عمى اآلخريف.

ل ، فتر الطالب الفمسطينييفيو كؿ يعان ان المناىج التعميمية المكثفة كالصعبة أصبحت أمر كما أف  
و أمر مفركض عمى ليس لو الحؽ ليشكك اك يتذمر مف ذلؾ ألنالباحثة الطالب الفمسطيني ككأف 

أشعر بالضيؽ مف ) ، فالفقرةصمت عمى درجة مرتفعة مف الضغكطالفقرات التي ح كما أف الجميع.
 (،2.31)قدره عمى أعمى متكسط حسابي حصمت  (قمة األنشطة الالصفية )سفريات، رحالت...(

مات الطالب في حيث أف النشاطات الترفييية الخارجة عف إطار التدريس كالتعميـ تعد مف أكبر اىتما
مرحمة المراىقة، كانعداـ ىذه النشاطات حتمان سيؤثر سمبان عمى نفسية الطالب مما سيشعره بالممؿ 
كاالحباط كالذم يؤدم الى أف يصاب الطالب بالضجر في المدرسة كشعكره بالضغط النفسي فينفعؿ 

 مف أم شيء كيصب غضبو عمى زمالئو كمعمميو.

لعنؼ المدرسي لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس في مستكل افركؽ الأما بخصكص 
ذككر ( أف الفركؽ كانت لصالح ال6.4فقد تبيف مف الجدكؿ رقـ ) الجنسلمتغير  كالتي تعزلالقدس 

 بجميع مجاالت المقياس.

لمتعرؼ عمى درجة العنؼ المدرسي كعالقتو بمستكل ( 0106)السياج،  دراسة ومع تكىذا ما اتفق 
، فأكضحت الباحثة بأف ىناؾ عالقة طردية مبة المرحمة الثانكية في محافظة الخميؿالغضب لدل ط

بيف مستكل الغضب كدرجة العنؼ المدرسي بحيث كمما ازداد مستكل الغضب ازدادت درجة العنؼ 
 .المدرسي يعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر

لمدرسي، دراسة ميدانية في حكؿ العكامؿ المجتمعية لمعنؼ ا( 2007)بركات ،كأيضَا في دراسة 
، كأكضحت النتائج بأف الذككر ىـ األكثر ميالن مف اإلناث نحك العنؼ كيعكد ذلؾ الى مدينة دمشؽ

 طبيعة الثقافة السكرية.



101 
 

طبيعة المجتمع العربي ىك مجتمع ذككرم لديو اعتقاد بأف العنؼ النتيجة بأف ىذه كتفسر الباحثة  
كبأف الشخص الضعيؼ كالجباف ىك الشخص الذم يمجئ  ىك سمة مف سمات الرجاؿ كاألقكياء

لمحكار كالنقاش في حؿ مشاكمو بدالن مف العنؼ، كما كترل الباحثة بأف العادات كالتقاليد في المجتمع 
ترفض فكرة العنؼ عند اإلناث العتباره صفو ذككرية بينما تشجعو عند الذككر العتقادات خاطئة بأف 

 عمى أنفسيـ كيحافظكف عمى كرامتيـ. ذلؾ يجعؿ منيـ رجاؿ يعتمدكف

 

أنو تكجد فركؽ ( 4.4( كالجدكؿ )3.4أما بخصكص متغير معدؿ الطالب. يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
مستكل العنؼ المدرسي لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس في دالة إحصائيان 

ض، كتعتقد الباحثة بأف السبب في . ككانت الفركؽ لصالح المعدؿ المنخفمعدؿ الطالبلمتغير  تعزل
الى  أذلؾ ىك ككف الطالب المجتيد ىك طالب محب لمحياة كبالتالي يحتـر اآلخريف كيتفيميـ كيمج

أساليب كاعية كحضارية لحؿ مشاكمو كما أنو يفكر قبؿ أف يتصرؼ بأم تصرؼ خاطئ، بينما 
كاديمية التي يكاجييا الطالب ذك المعدؿ المنخفض فيك طالب بغض النظر عف الصعكبات األ

يستعجؿ في كؿ تصرفاتو كأفعالو بدكف تفكير كتخطيط مسبؽ فنالحظ كيتصعب منيا فيك مؤكد أنو 
أف الطالب الكسكؿ غالبان ما يقع في مشاكؿ عديدة سكاء في المدرسة اك البيت اك الشارع، كؿ ذلؾ 

 نتيجة عدـ التفكير بعقالنية.

عنؼ المدرسي كالتي تعزل الى متغير مستكل دخؿ األسرة أما في بحث نتائج الفركؽ في درجة ال
مستكل العنؼ ( بأنو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في 6.4( ك )6.4فيالحظ مف الجدكؿ رقـ )

مستكل دخؿ األسرة، لمتغير  تعزلالمدرسي لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس 
 ؿ فما فكؽ.شيك 4001كالنتيجة كانت لصالح ذكم الدخؿ مف 

عتقد الباحثة أف لمدخؿ األسرم عالقة قكية بالعنؼ المدرسي، فإذا كاف دخؿ األسرة ال يكفي لجمب كت
ذا كاف عدد أفراد األسرة أكثر مف  مستمزمات الحياة األساسية كتسديد الفكاتير كالفكاتير المنزلية كا 

ذه األسرة، فقد يجمئ أحد أفرادىا خمسة أشخاص فإف ذلؾ حتمان سيككف عائقان كبيران في حياة أفراد ى
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إما لمسرقة، النصب، أك أم سمكؾ سيء آخر كالذم عادة يمكف ربطو بالعنؼ فالماؿ مف كجية نظر 
الباحثة ىك متطمب أساسي بالحياة فبو يستطيع الفرد العيش كلكف إذا كاف الماؿ ال يكفي عندىا 

الكره كالغضب كيقـك بممارسة العنؼ سيصاب الفرد بالحزف كالقمؽ الشديديف كتثار عنده مشاعر 
 اتجاه اآلخريف.

كجكد فرؽ كبير بيف الطالب مف الناحية المادية قد يدفع بعضيـ الى الغيرة الشديدة كالرغبة كما أف 
بامتالؾ ما يممكو زميمو فيقكـ بضربو، شتمو، أك السخرية منو كلكف ما ىذا كمو إال محاكلة مف 

 و أفضؿ مف غيره.الطالب نفسو بأف يقنع نفسو بأن

مستكل العنؼ المدرسي لدل عينة مف طمبة كبخصكص الفرضية الصفرية الرابعة عف الفرؽ في 
، فقد تبيف مف كالتي تعزل لمتغير الحالة االجتماعية لمكالديفالصؼ العاشر في مدارس القدس 

 أقؿكىي  (،1.13) مستكل الداللةك  (6.08لمدرجة الكمية )أف قيمة ؼ ( 9.4( ك)8.4الجدكؿ رقـ )
مستكل العنؼ المدرسي لدل في أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان  (α ≥ 0.05)مف مستكل الداللة 

الحالة االجتماعية لمكالديف. ككذلؾ يعزل لمتغير عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس 
ـ رفض الفرضية لمجاؿ العنؼ في الدفاع عف الذات، ككانت الفركؽ لصالح حالة اإلنفصاؿ، كبذلؾ ت

 الرابعة.

كتحمؿ الباحثة ىذه النتيجة بأف قضية انفصاؿ الكالديف عف بعضيما كتشتت األبناء ىي قضية ميمة 
فبغض النظر عف المشاكؿ األسرية التي يعاني منيا الكالداف إال أف األطفاؿ ىـ الضحية بالنياية، 

ؿ بيذه المشاكؿ كبما أنيـ أطفاؿ كىـ المصب الذم يصبكف فيو مشاكميـ كىمكميـ، فيتأثر األطفا
كخصكصان في مجتمعنا العربي فيـ ليس لدييـ أم رأم أك اقتراح يبدكنيكما عمييـ سكل الرضكخ 
لألمر الكاقع كتقبؿ كؿ ما يحصؿ أماميـ بفـ ساكت، فيالحظ عمييـ مع مركر الكقت تصرفات قد 

، فيقكـ ات داخميو لـ يستطيعكا تحقيقياتبدك لما غريبة كنعاقبيـ عمييا لكنيا بالكاقع انعكاسات لرغب
تالؼ ألعابو ككتبو المدرسية ككأنو يصب غضبو عمييا، كقد يتصرؼ بعدكانية مع  الطفؿ بتمزيؽ كا 

 زمالئو بالمدرسة فيشتميـ كيضربيـ كيخرب أغراضيـ، أك قد يحطـ ممتمكات المدرسة العامة. 



103 
 

قة بيف العنؼ األسرم كالعنؼ المدرسي لدل بعنكاف العال (2009)الغامدم ،كىذا ما اتفؽ مع دراسة 
، فقد أظيرت النتائج أف أكثر أسباب العنؼ المدرسي عينة مف طالب المرحمة المتكسطة بمدينة جدة

 شيكعان ىي انفصاؿ الكالديف عف بعضيما كالتشتت األسرم كعدـ كجكد مكاف آمف لمسكف.

الب المرحمة المتكسطة في ضكء تحت عنكاف العنؼ لدل ط (2009)الشيرم ،كأيضان في دراسة 
فركؽ في درجات  كجكدفقد بينت النتائج  بعض المتغيرات النفسية كاالجتماعية في مدينة جدة،

. كىذا ما يدؿ مقياس العنؼ نتيجة لمتغير اقامة الطالب )مع احد الكالديف اك كالىما اك غيرىما(
 ستقرار.عمى مدل أىمية الكالديف في حياة الطالب كشعكره باألمف كاال

عف معرفة العالقة بيف إىماؿ كرفض اآلباء ألبنائيـ  (Wnetzel& Asher، 0884 )كفي دراسة
نتائج الدراسة أف شعكر األبناء باإلىماؿ اك دكاني كتحصيميـ الدراسي فقد أكدت كسمكؾ األبناء الع

يؿ الدراسي صتحالرفض الكالدم يرتبط بالسمكؾ العدكاني لدل المراىقيف الصغار كبانخفاض مستكل ال
 لدييـ.

 

النفسية لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس  في مستكل الضغكطفركؽ الكبخصكص 
مستكل تكجد فركؽ في ( بأنو 10.4تبيف مف الجدكؿ رقـ ). لمتغير الجنس كالتي تعزلالقدس 
ككانت  ،النفسية لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس يعزل لمتغير الجنس الضغكط

 كبذلؾ تـ رفض الفرضية.ككذلؾ لجميع المجاالت ما عدا الجانب النفسي، الفركؽ لصالح الذككر، 

السبب في ككف الذككر ىـ األكثر عرضة لمضغكط النفسية ىك ككنيـ األكثر كتشير الباحثة الى أف 
ت المقدسية عرضة لتحمؿ المسؤكليات كالمياـ الصعبة بعيدان عف المياـ المدرسية، فأغمب العائال

يطمب األب مف أبنائو الذككر مساعدتو في العمؿ بعد انتياء دكامو المدرسي فقد يساعده في غسيؿ 
السيارات، الكقكؼ في مكقؼ السيارات، استقباؿ الزبائف في المحالت التجارية، أك أم عمؿ يعممو 

شراء األغراض، كب كالده. كما كيطمب منو بصفتو "الكلد" أف يقكـ بمياـ شاقة أخرل بالمنزؿ ك
ذا حاكؿ أف يشكك تعبو لكالديو سيككف  النفايات، حمؿ أكزاف ثقيمة مف العفش كغيرىا مف األعماؿ، كا 
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الرد جاىزان "بأنؾ أنت أصبحت رجالن كال تتصرؼ كالبنات!"، فما أف يكبر حتى أف يككف قد حمؿ 
االنزعاج الكبير. ىذا ىك كميات ىائمة مف األعباء عمى كتفو كالتي تسبب لو الضغكط النفسية ك 

المجتمع العربي كالذم يتسـ بالذككرة، كبرأم الباحثة أنو يجب أف يككف ىناؾ كعي تثقيفي أكثر حكؿ 
رشاد األىالي كتكعيتيـ حكؿ مدل خطكرة ىذا األمر.  ىذا المكضكع كنصح كا 

المية كعالقتيا حكؿ الضغكط النفسية لدل طمبة الجامعة االس (2005دراسة )الدخاف ،كىذا ما أبدتو 
، حيث استخدـ الباحث في دراستو عدة متغيرات مف بينيا الجنس كبينت النتائج أف بالصالبة النفسية

ىناؾ فركؽ في مستكل الضغكط النفسية لدل طمبة الجامعة اإلسالمية تعزل لمتغير الجنس لصالح 
 الذككر.

غكط النفسية لدل طمبة جامعة قطر إستراتيجيات التعامؿ مع الضبعنكاف  (0116كفي دراسة )الزيكد ،
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ، فقد بينت نتائج ىذه الدراسة كعالقتيا ببعض التغيرات

 .لصالح الذككر إستراتيجيات التعامؿ مع الضغكط لدل الطمبة تعزل إلى متغير الجنس

بة النفسية لدل طمبة بعنكاف الضغط النفسي كعالقتو بالصال (2010ككذلؾ في دراسة )البيرقدار ،
كمية التربية. كتكصمت الدراسة الى نتائج أىميا كجكد فركؽ ذات داللة بيف الطمبة في مستكل 

 الضغط النفسي كالصالبة النفسية تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر.

عف األفكار الالعقالنية كعالقتيا بالضغكط النفسية لدل طمبة  (2011المجمي، كأخيران في دراسة)
تكصؿ الباحث الى انو يكجد فركؽ دالة احصائيان في األفكار ك جامعة عمراف.  -مية التربية بصدهك

 الالعقالنية بيف الطمبة كفقان لمتغير الجنس لصالح الذككر.

 يتضح مف الدراسات السابقة أنيا تتفؽ عمى ككف الذككر في المجتمع العربي ىـ األكثر عرضة
 ـ الباحثة كنتائج دراستيا.النفسية كىذا ما يثبت كال لمضغكط
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النفسية لدل عينػة مػف طمبػة الصػؼ العاشػر فػي مػدارس  في مستكل الضغكطفركؽ الكلمناقشة نتائج 

أنػو تكجػد فػركؽ دالػة ( 12.4( ك)11.4يالحػظ مػف الجػدكليف ) .القدس  يعػزل لمتغيػر معػدؿ الطالػب

يعػزل  ر فػي مػدارس القػدسفي مستكل الضغكط النفسية لػدل عينػة مػف طمبػة الصػؼ العاشػإحصائيان 

كتعتقػػد  كبػػذلؾ تػػـ رفػػض الفرضػػية.، ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح المعػػدؿ المػػنخفض لمتغيػػر معػػدؿ الطالػػب

الطالب ذكم المعدؿ المنخفض تزداد عندىـ حدة الضغكط النفسية نتيجة كثرة التفكير في الباحثة أف 

 ؽ كالتكتر كبالتالي يخشكف الرسكب.المستقبؿ فيـ يتصعبكف مف المناىج كثيران كترتفع لدييـ نسبة القم

النفسػية لػدل عينػة مػف طمبػة الصػؼ العاشػر فػي مػدارس  في مستكل الضػغكطفركؽ الأما بخصكص 

. فقد أظيرت النتائج كما ىك مكضح في الجػدكؿ رقػـ لمتغير مستكل دخؿ األسرة كالتي تعزلالقدس  

لصالح أقؿ مف كانت الفركؽ سي ك كجكد فركؽ في المجاؿ األكاديمي كالسياي أنو( 14.4( ك )13.4)

كتعمؿ الباحثة ىذه النتيجة بأف الفقر ىك السبب فػي ظيػكر  .الفرضية رفض، كبذلؾ تـ شيكؿ 3000

شػيكؿ فػإف  3000المشاكؿ في حياة اإلنساف، فإذا كاف راتب معيؿ األسرة في مدينة القدس أقػؿ مػف 

ذا كانػػت األسػرة ممزمػػة بػدفع فػػكاتير كأجػار  ات سػػاكف كغيرىػا فػػإف ىػذا الراتػػب لػف يكفػػي ذلػؾ يعػػد فقػران كا 

لتػػكفير األكػػؿ كالشػػرب لألسػػرة، كبالتػػالي سػػيجبر األب أبنػػاءه الػػذككر عمػػى العمػػؿ كمسػػاعدتو، فيشػػعر 

الطالب بأنو يفتقد الى حقو في العيش بكرامة كحرية بدكف أعباء كأثقاؿ عمى كتفو كما كسيفقد طفكلتو 

فسػػي نتيجػػة كثػػرة المسػػؤكليات التػػي يعتبػػر مسػػؤكؿ عنيػػا كالتمتػػع بيػػا، كػػؿ ذلػػؾ يسػػبب لػػو الضػػغط الن

 .كمجبكر فييا

النفسػػية لػػدل عينػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ العاشػػر فػػي مػػدارس  فػػي مسػػتكل الضػػغكطفػػركؽ الكبخصػػكص 

( 05.4( ك )04.4. اتضػح مػف الجػدكليف  رقػـ )لمتغير الحالة االجتماعية لمكالديف التي تعزلالقدس 
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النفسية لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في  في مستكل الضغكط أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان 

ككػػذلؾ لجميػػع المجػػاالت مػػا عػػدا المجػػاؿ لمتغيػػر الحالػػة االجتماعيػػة لمكالػػديف.  تعػػزلمػػدارس القػػدس 

 .الفرضية رفضكبذلؾ تـ النفسي ككانت الفركؽ لصالح حالة االنفصاؿ، 

تيجة مشاكؿ ما يعد ضغط نفسي كافي عمى كترل الباحثة أف إنفصاؿ الكالديف عف بعضيما البعض ن

األطفاؿ في األسرة فيـ سيشعركف بالػذنب كالتشػتت كالضػياع كعػدـ الحصػكؿ عمػى االسػتقرار كالراحػة 

النفسية كبالتالي سػيفتقد الطفػؿ الػى الحػب كسيصػعب عميػو تقديمػو لخآخػريف فكمػا المثػؿ القائػؿ " فاقػد 

 الشيء ال يعطيو". 

النفسػػية  طحػػكؿ الضػػغك  (Dahlin, Joneborg, Runeson  ،2005)كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع دراسػػة 

 مف٪  2.7 نسبتو ماأف ىناؾ  أظيرت النتائجبة المدارس في المرحمة اإلعدادية. ك كاالكتئاب لدل طم

االنتحػػػار بسػػػبب الضػػػغكط النفسػػػية التػػػي يعيشػػػكنيا يكميػػػان سػػػكاء فػػػي  محػػػاكالت كف الػػػىأالطػػػالب يمجػػػ

 المدرسة أك في المنزؿ.

د عمى مدل أىمية األسرة في حياة الطفؿ كمدل تأثيرىا البالغ عميو فإف كؿ حػدث صػادـ اك كىذا يؤك

 شيء يحدث مع الطفؿ مف قبؿ كالديو سيؤثر عميو سمبان إذا لـ يتـ معالجتو سريعان.

لػػػدل عينػػػة مػػػف طمبػػػة  Stressالنفسػػػية  العنػػػؼ المدرسػػػي كالضػػػغكطبػػػيف العالقػػػة كأخيػػػران بخصػػػكص 

كبمغ كما ، (1.083)لمدرجة الكمية معامؿ ارتباط بيرسكف أف تبيف  س القدس.الصؼ العاشر في مدار 

تبيف كجكد كما ك ، الفرضية رفض تـ، لذا ( كىي قيمة دالة إحصائيان 1.11) اإلحصائيةمستكل الداللة 
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 العنػؼ المدرسػيزاد ذلػؾ مػف مسػتكل  النفسػية  الضػغكطعالقة طردية بينيما، حيث كمما زاد مسػتكل 

 .طمبةاللدل 

فترل الباحثة مف كجية نظرىا لحياة الطالب المقدسػي فػي المجتمػع الفمسػطيني بػأف ىنػاؾ عالقػة بػيف 

يكميػة سػكاء مػف األسػرة، المدرسػة،  مدرسي، فكممػا تعػرض الطالػب لضػغكطالضغط النفسي كالعنؼ ال

كػػأس اإلنسػػاف بال كشػػبيت الباحثػػةاالحػػتالؿ، أك األصػػدقاء، كممػػا ازدادت رغبتػػو فػػي ممارسػػة العنػػؼ. 

حػدكده. ككممػا النفسية ىي كؿ ما يصب داخؿ ىذا الكأس حيػث أنػو لكػؿ شػيء كلػو  الفارغ كالضغكط

التي يتعرض ليا اإلنساف في حياتو اليكمية كيكتميا بداخمو كيتحمميا كمما ازداد  ازدات كمية الضغكط

يـ القػدرة عمػى كارتفع عنده حدة األلـ، الحزف، اليأس، االكتئػاب، كالتػكتر كبعػض األشػخاص لػيس لػدي

التحمػػؿ كالصػػبر كخصكصػػان المػػراىقيف الػػذيف يعرفػػكف باالندفاعيػػة كالالعقالنيػػة كالسػػرعة كالتيػػكر فػػي 

 ، لذا سيعبركف عف غضبيـ كحزنيـ ىذا بالضرب، التدمير كالتخريب.التصرؼ

كما كترل الباحثة أف أحداث االحػتالؿ االسػرائيمي يمكػف ربطيػا كسػبب مػف األسػباب لممارسػة العنػؼ 

المدرسػػي، ففػػي الفتػػرة األخيػػرة شػػيدت القػػدس أحػػداث سياسػػية سػػيئة مػػف اقتحامػػات لممسػػجد األقصػػى 

كاستشياد المناضميف في ساحاتو كىذا ما يدفع بعض الطالب الى الشعكر بضغط نفسػي كبيػر نتيجػة 

خكفيـ كقمقيـ عمى أىالييـ المصميف في المسجد األقصى، كألنيـ أصغر كأضعؼ مف أف يعبركا عف 

كف الى كسيمة اإلبداؿ فيعنفكف زمالئيػـ بالمدرسػة أيـ مف االحتالؿ بالمقاكمة كالجياد فنراىـ يمجغضب

 كيخربكف الممتمكات العامة فييا.

كأخيران تكد الباحثة التنكيو الى كجكد بعض الفركقات مف ناحية حدة العنؼ ككثرة انتشاره بيف المدارس 

خػػالؿ زياراتيػػػا الميدانيػػة الػػػى المػػدارس خػػػالؿ فتػػػرة الحككميػػة كالخاصػػػة فػػي مدينػػػة القػػدس كذلػػػؾ مػػػف 
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البحػػث، حيػػث أنيػػا الحظػػػت كجػػكد كثػػرة انتشػػػار العنػػؼ المدرسػػي فػػػي المػػدارس الحككميػػة كبالتحديػػػد 

مدارس الذككر مقارنتان بالمدارس الخاصة كمدارس اإلناث، كتعتقد الباحثة كما كسبؽ كأف ذكرت ذلػؾ 

تغير الجنس كىك أف المجتمع الفمسػطيني بطبيعتػو مجتمػع تفسير نتيجة عالقة العنؼ المدرسي بمفي 

ذكػػكرم يسػػعى لغػػرس مفيػػـك التسػػمط فػػي نفػػكس أبنػػاءه مػػف خػػالؿ زرع خصػػاؿ كصػػفات سػػمبية فػػييـ 

كػػالعنؼ كذلػػؾ العتقػػادات خاطئػػة لػػدييـ كىػػي أف الرجػػؿ يجػػب أف يكػػكف قػػكم كالقػػكة تكػػكف مػػف خػػالؿ 

 العنؼ.
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 توصيات الدراسة4 3.6

 كىي:شكؿ عاـ ا تكصمت اليو الدراسة الحالية فإف الباحثة أضافت بعض التكصيات بناءان عمى م

 عنؼ المدرسي كربطو بكقائع كأحداثتكصي الباحثة بإجراء المزيد مف األبحاث كالدراسات حكؿ ال .0

 أخرل تجرم في المجتمع الفمسطيني كيعاني منيا األفراد بشكؿ دائـ.

ي منيا مختمؼ األفراد في المجتمع النفسية التي يعان المزيد مف الدراسات حكؿ الضغكط إجراء .0

ذلؾ ك الفمسطيني، كاألميات، اآلباء، األطفاؿ، المكظفيف، المتقاعديف عف العمؿ، كالمسنيف. 

 النفسية مف فئة الى أخرل. الختالؼ كتنكع أسباب الضغكط

فية التعامؿ مع اـ حكؿ كيعمؿ خطة لبرنامج إرشادم كتكعكم لطالب المدارس الفمسطينيف بشكؿ ع .6

 كأساليب كاعية كصحية لتفريغ اإلنفعاالت كمحاكلة التكيؼ مع الكاقع الذم نعيشو. النفسية لضغكطا

ترتيب لقاءات ألياـ دراسية مع أميات كآباء األطفاؿ كأخرل مع المرشديف التربكييف كالمعمميف في  .3

لنزاعات بينيـ بأساليب المدارس حكؿ كيفية التعامؿ مع مشاكؿ العنؼ لدل الطمبة كطرؽ حؿ ا

 تربكية.

إجراء دراسات مقارنة بيف المحافظات الفمسطينية لمعرفة ارتباط مكضكع العنؼ المدرسي بالبعد  .4

 الجغرافي.

 كما كأضافت الباحثة تكصيات أخرل بشكؿ خاص ليا عالقة بنتائج الدراسة نفسيا كىي:

لمطالب مف بداية الفصؿ  ضركرة العمؿ عمى تسييؿ المناىج التربكية ككضع خطة دراسية .0

الدراسي بحيث ال يعاني الطالب مف كثافة كزخامة المكاد الدراسية كيؤدم بو ذلؾ الى الشعكر 

 بالكره اتجاه التعميـ كالمدرسة كبالتالي انخفاض معدلو األكاديمي.



110 
 

ب تكجيو الطالب حكؿ كيفية اتباع أساليب حضارية كتربكية في الدفاع عف الذات بعيدان عف أسالي .0

العنؼ الغير حضارية، كالنقاش كالحكار كالتفاىـ لمكصكؿ الى حؿ سميـ، أك تجنب أساليب 

االستفزاز التي يمارسيا بعض الطمبة اتجاه زمالئيـ مما يدفعيـ لمغيرة كالغضب. كؿ ذلؾ يككف 

خالؿ حصص اإلرشاد النفسي كتككف كنكع  مف خالؿ كرشات عمؿ كلقاءات أسبكعية مع الطالب

 التفريغ كالخركج عف جك الدراسة كالركتيف اليكمي.مف أنكاع 

 مدارس الذككرعقد نشاطات متنكعة كدكرات رياضية كمسابقات بعد انتياء الدكاـ الدراسي في  .6

، كذلؾ محاكلتان لتعبئة أكقات فراغ الطالب التي يعاني حيث أف الذككر ىـ األكثر عنفان مف االناث

ئة كقتو بأشياء مسمية كمفيدة، حيث أف أغمب الطالب منيا بعد انتياء دكامو المدرسي، كتعب

يتكجيكف بعد انتياء دكاميـ الى الحكاجز العسكرية لرمي الحجارة أك التشاجر مع طالب مف 

 مدارس أخرل. 

عقد اجتماعات شيرية مع أىالي الطمبة لمناقشة قضايا الطالب العائمية كمساعدة األىالي في  .3

أكالدىـ كحؿ مشاكميـ الخاصة بعيدان عف أعيف األطفاؿ، كذلؾ ايجاد أساليب كطرؽ لمتعامؿ مع 

 حرضان عمى الطالب نفسو ليشعر بنكع ما مف األماف داخؿ بيتو كداخؿ مدرستو.

المجكء الى أسمكب المجمكعات داخؿ الصؼ في حؿ المسائؿ كاألسئمة، كأيضان الى أسمكب  .4

رية فبالنياية ىدؼ المدرسة نجاح التعاكف عمى في مساعدة بعضيـ البعض كعدـ التحيز كالعنص

كؿ طالب كليس التفرقة بيف الطالب المتفكؽ كالطالب الكسكؿ. يعتبر ىذا األسمكب مف األساليب 

التي تخفؼ حدة المنافسة بيف الطمبة كبالتالي يستفيد الطالب ذك القدرات الضعيفة أكثر مف أف 

 يشعر بأنو ميمؿ كسيبقى كسكؿ كلف يستفيد شيء ميما فعؿ.
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 المالحق

 1.1الممحق 

 تسييل ميمة

 



121 
 

 1.1الممحق 

 استكمال دراسة
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 1.1الممحق 

 الستبانة

 مقياس العنف المدرسي والضغوط النفسية في صورتو النيائية.

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس

/ة: " العنف المدرسي وعالقتو بالضغوط  تقكـ الباحثة بدراسة بعنكاف حضرة الطالب/ة المحتـر
 لدى عينة من طمبة الصف العاشر في مدارس القدس" Stressالنفسية 

 كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي كالتربكم مف جامعة القدس.

ف جميع فقرات المقاييس، عممان بأف يرجى منكـ التعاكف في استكماؿ البيانات مف خالؿ اإلجابة ع
جميع اإلجابات ستككف في غاية السرية حيث لف يطمع عمييا سكل الباحثة كسكؼ تستعمؿ لغرض 

 البحث العممي فقط.

 

 كشكران لحسف تعاكنكـ

 الباحثة: ميا مكسى شكرم حباس

 إشراؼ: د. إياد الحالؽ
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 أوًل4 معمومات أولية4

 ذكر                      أنثى     الجنس4                      

 

 منخفض                    متكسط                     مرتفعمعدل الطالب4                     

 

 فما فكؽ 4001          4000-3001شيكؿ        3000أقؿ مف مستوى دخل األسرة4         

 

 زكج              منفصؿ              أرمؿمتالحالة الجتماعية لموالدين4         
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 ثانيًا4 مقياس العنف المدرسي4

 اماـ العبارة التي تشعر أنيا تمثؿ رأيؾ الشخصي: Xضع إشارة 

غير  نعم العبارة 
 متأكد

 ل

 العنف المادي نحو اآلخرين
    أتعمد إصابة اآلخريف أثناء المعب معيـ 1
    ص أثناء الشجار معوأتعمد تقطيع مالبس الشخ 2
    أميؿ لممشاجرة مع الطالب في المدرسة 3
    أرد دائما عمي العدكاف بالمثؿ 4
    مف الصعب أف أتحكـ في رغبتي في ضرب شخص آخر 5
    أميؿ الستخداـ  الضرب أثناء المشاجرات 6
    أعتدم بالضرب عندما ينفذ صبرم عمى الطرؼ اآلخر 7

 خرينآلو االعنف المفظي نح
    تحريض بعض زمالئي عمي شتـ المدرسيف  ىاحرص عم 8
     إيذائيفإنني أشير بالشخص الذم يتعمد  يإيذائإذا تعمد شخص  9

    ب مف يؤذيني سيسيؿ عمّي شتـ / 10
     أنني أخاطب اآلخريف بنبرة صكت عاليةأشعر   11
    يفأنشغؿ في القيؿ كالقاؿ لنشر اإلشاعات عف اآلخر  12
    يتجنبني أصحابي لسالطة لساني  13
    غير الئقة استخدـ بعض األلفاظ  14
    بوفإنني أشير  يإيذائإذا تعمد شخص  15

 العنف في الدفاع عن الذات
    أكجو النقد إلى نفسي في كؿ تصرفاتي  16
    أىدد مف يشتمني  17
    أضطر الستخداـ العنؼ لمدفاع عف ذاتي 18
    أسترد حقكقي كمكانتي بالقكة  19
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    ال أتعرض لمعقاب ىأبذؿ كؿ جيدم حت 20
    ألقي المكـ عمي األشياء عند فشمي 21
    يعاقبني المدرسكف بشكؿ يجعمني عصبي  22
    مارس العنؼ نحك ممتمكات المدرسة الخاصةا 23
    أسب كألعف األشياء حينما أشعر باإلحباط 24
تالفيا  الصؼالمعب بمحتكيات أرغب في  25     كا 
    أشجع زمالئي عمى ذرب اآلخريف 26
    الصؼأحب الكتابة عمي الجدراف كاألدراج داخؿ  27
    أحب أف أتمؼ كراسات زمالئي  28
    أقذؼ أم شيء أمامي كأرميو  عندما أغضب 29
    كضرب الحيكانات كالطيكر إيذاءأحب  30

 التجاه نحو العنف
    أعتقد أف المثؿ القائؿ العيف بالعيف كالسف بالسف مثؿ صحيح 31
    يؽ زمالئي اأشعر بالسركر عندما أض 32
    أكره العنؼ كأحاربو 33
    مف بفكرة األخذ بالثأر  أؤ  34
    أحب مشاىدة أفالـ العنؼ في التمفزيكف 35
    األشياء الثمينة التي يمتمكيا أصحابي  امتالؾأحب   36
    أميؿ لممارسة األلعاب العنيفة كالمصارعة كالمالكمة 37
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 ثالثًا4 مقياس الضغوط النفسية4

ل أعاني  العبارة 
من 
 مشكمة

 أعاني

 بدرجة

 بسيطة

 أعاني

 بدرجة

 شديدة

 المجال األكاديمي

مستكل تحصيمي إنخفاض أعاني مف  1
 المدرسي 

   

    لعممية أعاني مف تدني تحصيمي في المكاد ا 2

    المكاد األدبيةأعاني مف تدني تحصيمي في  3

الذم دخكؿ الفرع الدراسي معدلي ال يؤىمني ل 4
 )عممي/ أدبي(أحب 

   

    ال أستكعب ما يقكلو المعمـ خالؿ الشرح 5

    بعض ما أدرسو  أتذكر 6

    ال يكجد جك دراسي مناسب داخؿ الصؼ  7

لمعمـ في الصؼ عمى أسألة ا اإلجابةأخشى  8
 فتككف إجاباتي خاطئة

   

    أكاجو صعكبو في حفظ المعمكمات 9

   ال أعرؼ ما ىك التخصص الدراسي المناسب  10
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 في الجامعة الذم يجب أف ألتحؽ بو 

أشعر بالضيؽ مف قمة األنشطة الالصفية  11
 )سفريات، رحالت...(

   

 المجال اإلجتماعي

    كلو ليماكالدام ال يتفيماف ما أق 12

ال يشجعني كالدام عمى إكماؿ دراستي في  13
 المدرسة

   

    أقـك بمسؤكليات أخرل غير الدراسة في البيت  14

    جك البيت ال يشجعني عمى الدراسة 15

    يتشاجر كالدام داخؿ البيت 16

كضع األسرة المادم يدفعني لمعمؿ بعد الدكاـ  17
 كي أساعد أسرتي

   

    ر مع أخكتي داخؿ البيتأتشاج 18

    أشعر أف كالدام يميزاف إخكتي عني 19

    أخشى أف أككف صريح في كالمي مع كالدام 20

كالدام يجبراني لمحصكؿ عمى معدؿ دراسي  21
 عالي

   

     يتدخؿ كالدام في شؤكني الخاصة 22
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     يعاقبني بعض المعمميف عمى أشياء لـ أفعميا 23

ض التعميمات كالقكانيف المدرسية تزعجني بع 24
 كتحد مف حريتي

   

    ليس لدم أصدقاء مخمصيف 25

يعاقبني المدير أماـ الطالب بالضرب أك  26
  التكبيخ 

   

    بعض الطالب ينعتكني بألقاب ال أحبيا 27

    أتشاجر مع زمالئي في المدرسة أماـ الكؿ 28

    ال أثؽ ببعض زمالئي 29

 سيالجانب النف

      أخجؿ مف التحدث مع الجنس اآلخر 30

     داخؿ المدرسة بالحزفأشعر  31

أصاب بالخجؿ كأتعرؽ عندما أقرأ أك أقؼ  32
 أماـ الطالب في الصؼ

   

    أنا عصبي كسريع الغضب 33

(أعاني مف األرؽ  34     ) قمة النـك

    مف المجيكؿأشعر بالقمؽ  35

     ؼداخؿ الصأشعر بالممؿ  36
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أف أحصؿ عمى عالمات متدنية في أخاؼ  37
  الدراسة

   

    ال أعرؼ كيؼ أعبر عف نفسي بكضكح 38

    أخاؼ مف شخصية بعض المعمميف 39

داخؿ  أعاني مف السرحاف )أحالـ اليقظة( 40
 الصؼ

   

    مف االمتحانات أقمؽ 41

ليس لدم الدافعية لمدراسة كالحصكؿ عمى  42
  عالمات عالية

   

يتشتت انتباىي كألتفت حكلي باستمرار أثناء  43
 الدراسة في البيت

   

 الجانب السياسي

تزعجني مشاىدة جنكد االحتالؿ بالشارع أك عند  44
 الحكاجز

   

    أخشى أف يتـ اعتقاؿ أك استشياد أحد زمالئي  45

اخاؼ اف افقد احد افراد عائمتي بسبب سكء  46
 األكضاع 

   

ض لمتفتيش العسكرم أثناء تكجيي الى أتعر  47
 المدرسة
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أشاىد عمميات قتؿ كضرب أشخاص أماـ عيني  48
 مف قبؿ جنكد االحتالؿ

   

    أشاىد آخر أخبار الحركب عمى التمفاز باستمرار 49

أتعرض لقنابؿ غاز كمسيؿ لمدمكع أثناء ذىابي  50
 مف اك الى المدرسة

   

بمظاىرات ضد يجبرني زمالئي لممشاركة  51
 االحتالؿ

   

أمكث عمى الحكاجز العسكرية مدة مف الكقت مما  52
 يؤدم عف المدرسة

   

 

 الباحثة: ميا مكسى شكرم حباس
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 1.1الممحق 

( لممقارنات البعديةة بةين المتوسةطات الحسةابية لسةتجابات أفةراد عينةة الدراسةة LSDنتائج اختبار )
 معدل الطالبحسب 

راتالمتغي المجال الفروق في  
 المتوسطات

مستوى 
 الدللة

العنؼ المادم نحك 
 اآلخريف

-1.53- متوسط مرتفع
*
 0.00 

-2.45- منخفض
*
 0.00 

1.53 مرتفع متوسط
*
 0.00 

 0.15 -0.91- منخفض

2.45 مرتفع منخفض
*
 0.00 

 0.15 0.91 متوسط

العنؼ المفظي نحك 
 اآلخريف

 0.16 -0.51- متوسط مرتفع

خفضمن  -2.32-
*
 0.00 

 0.16 0.51 مرتفع متوسط

-1.81- منخفض
*
 0.00 

2.32 مرتفع منخفض
*
 0.00 

1.81 متوسط
*
 0.00 

العنؼ في الدفاع عف 
 الذات

-2.03- متوسط مرتفع
*
 0.00 

-3.40- منخفض
*
 0.00 

2.03 مرتفع متوسط
*
 0.00 

 0.16 -1.36- منخفض

3.40 مرتفع منخفض
*
 0.00 

توسطم  1.36 0.16 
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-1.55- متوسط مرتفع االتجاه نحك العنؼ
*
 0.00 

-2.45- منخفض
*
 0.000 

1.55 مرتفع متوسط
*
 0.000 

 0.13 -0.89- منخفض

2.45 مرتفع منخفض
*
 0.000 

 0.13 0.89 متوسط

-5.63- متوسط مرتفع الدرجة الكلية
*
 0.00 

-10.63- منخفض
*
 0.00 

5.63 مرتفع متوسط
*
 0.00 

-5.00- منخفض
*
 0.03 

10.63 مرتفع منخفض
*
 0.00 

5.00 متوسط
*
 0.03 
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 1.1الممحق 

( لممقارنات البعديةة بةين المتوسةطات الحسةابية لسةتجابات أفةراد عينةة الدراسةة LSDنتائج اختبار )
 مستوى دخل األسرةحسب 

الفروق في  المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الدللة

العنؼ المادم نحك 
 اآلخريف

شيكل 6111أقل من  3111-6110من    0.446 0.59 

شيكل فما فوق 3110من   -0.93- 0.23 

3111-6110من  شيكل 6111أقل من    -0.44- 0.59 

شيكل فما فوق 3110من   -1.38-
*
 0.00 

شيكل فما  3110من 

 فوق

شيكل 6111أقل من   0.93 0.23 

3111-6110من   1.38
*
 0.00 

العنؼ المفظي نحك 
 اآلخريف

شيكل 6111أقل من  3111-6110من    -0.05- 0.93 

شيكل فما فوق 3110من   -1.02- 0.16 

3111-6110من  شيكل 6111أقل من    0.05 0.93 

شيكل فما فوق 3110من   -0.96-
*
 0.01 

شيكل فما  3110من 

 فوق

شيكل 6111أقل من   1.02 0.16 

3111-6110من   0.96
*
 0.01 

العنؼ في الدفاع 
 عف الذات

شيكل 6111أقل من  3111-6110من    1.86 0.14 

شيكل فما فوق 3110من   0.32 0.78 

3111-6110من  شيكل 6111أقل من    -1.86- 0.14 

شيكل فما فوق 3110من   -1.53-
*
 0.01 

شيكل فما  3110من 

 فوق

شيكل 6111أقل من   -0.32- 0.78 

3111-6110من   1.53
*
 0.01 
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شيكل 6111أقل من  الدرجة الكلية 3111-6110من    2.70 0.37 

شيكل فما فوق 3110من   -1.78- 0.54 

3111-6110من  شيكل 6111أقل من    -2.70- 0.37 

شيكل فما فوق 3110من   -4.49-
*
 0.00 

شيكل فما  3110من 

 فوق

شيكل 6111أقل من   1.78 0.54 

3111-6110من   4.49
*
 0.00 
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 1.1الممحق 

( لممقارنات البعديةة بةين المتوسةطات الحسةابية لسةتجابات أفةراد عينةة الدراسةة LSDنتائج اختبار )
 الحالة الجتماعية لموالدينحسب 

الفروق في  المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الدللة

العنؼ في الدفاع عف 
 الذات

-3.42- منفصل متزوج
*
 0.01 

 0.57 -0.94- أرمل

3.42 متزوج منفصل
*
 0.01 

 0.24 2.47 أرمل

 0.57 0.94 متزوج أرمل

 0.24 -2.47- منفصل

-8.47- منفصل متزوج الدرجة الكلية
*
 0.01 

 0.93 -0.33- أرمل

8.47 متزوج منفصل
*
 0.01 

 0.11 8.13 أرمل

 0.93 0.33 متزوج أرمل

 0.11 -8.13- منفصل
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 1.1الممحق 

( لممقارنات البعديةة بةين المتوسةطات الحسةابية لسةتجابات أفةراد عينةة الدراسةة LSDنتائج اختبار )
 معدل الطالبحسب 

الفروق في  المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الدللة

-2.07- متوسط مرتفع المجاؿ األكاديمي
*
 0.000 

-4.36- منخفض
*
 0.000 

2.07 مرتفع متوسط
*
 0.000 

-2.28- منخفض
*
 0.000 

4.36 مرتفع منخفض
*
 0.000 

2.28 متوسط
*
 0.000 

 0.418 -0.49- متوسط مرتفع المجاؿ االجتماعي

-2.72- منخفض
*
 0.010 

 0.418 0.49 مرتفع متوسط

-2.22- منخفض
*
 0.028 

2.72 مرتفع منخفض
*
 0.010 

2.22 متوسط
*
 0.028 

 0.164 -2.13- متوسط مرتفع الدرجة الكلية

-8.75- منخفض
*
 0.001 

 0.164 2.13 مرتفع متوسط

-6.61- منخفض
*
 0.009 

8.75 مرتفع منخفض
*
 0.001 

6.61 متوسط
*
 0.009 
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 9.1الممحق 

استمارة العنؼ  ( لمصفكفة ارتباط فقراتPearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )
 ة الصؼ العاشر في مدارس القدسالمدرسي لدل عينة مف طمب

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

ـ  الدالة  Rقيمة  الرق
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

0 0.43
**
 0.000 14 0.51

**
 0.000 27 0.35

**
 0.000 

0 0.37
**
 0.000 15 0.46

**
 0.000 28 0.33

**
 0.000 

6 0.44
**
 0.000 16 -0.17-

**
 0.003 29 0.51

**
 0.000 

3 0.55
**
 0.000 17 0.58

**
 0.000 30 0.33

**
 0.000 

4 0.57
**
 0.000 18 0.61

**
 0.000 31 0.43

**
 0.000 

5 0.62
**
 0.000 19 0.50

**
 0.000 32 0.36

**
 0.000 

6 0.57
**
 0.000 20 0.12

*
 0.045 33 0.22

**
 0.000 

7 0.43
**
 0.000 21 0.40

**
 0.000 34 0.53

**
 0.000 

8 0.33
**
 0.000 22 0.50

**
 0.000 35 0.37

**
 0.000 

01 0.53
**
 0.000 23 0.42

**
 0.000 36 0.38

**
 0.000 

00 0.28
**
 0.000 24 0.44

**
 0.000 37 0.52

**
 0.000 

00 0.39
**
 0.000 25 0.45

**
 0.000    

06 0.35
**
 0.000 26 0.48

**
 0.000    

 

 



138 
 

 3.1الممحق 

استمارة الضغكط  ( لمصفكفة ارتباط فقراتPearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )
 النفسية لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس القدس

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

ـ  الدالة  Rقيمة  الرق
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

0 0.43
**
 0.000 17 0.44

**
 0.000 33 0.47

**
 0.000 

0 0.28
**
 0.000 18 0.49

**
 0.000 34 0.37

**
 0.000 

6 0.27
**
 0.000 19 0.45

**
 0.000 35 0.45

**
 0.000 

3 0.41
**
 0.000 20 0.47

**
 0.000 36 0.48

**
 0.000 

4 0.49
**
 0.000 21 0.44

**
 0.000 37 0.52

**
 0.000 

5 0.42
**
 0.000 22 0.37

**
 0.000 38 0.21
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 11.1الممحق 

 يناسماء المحكم

 نوع الستبانة التخصص اسم المحكم الرقم
 العنؼ المدرسي ك الضغط النفسي / جامعة بيرزيتدكتكراه تربية خاصة اف القيمرميد. بي 1
 العنؼ المدرسي ك الضغط النفسي عمـ االنساف/ جامعة بيرزيت دكتكراه ميعارمد. لينا  2
 العنؼ المدرسي ك الضغط النفسي في مناىج كطرؽ تدريس العمـك دكتكراه د. عفيؼ زيداف 3
 العنؼ المدرسي ئيس قسـ االرشاد/ جامعة القدسر  د. عمر الريماكم 4
 العنؼ المدرسي ك الضغط النفسي / جامعة القدسدكتكراه تربية خاصة د. جكرج ممكي 5
 -/ جامعة القدسطبيب نفسي لألطفاؿ د. عبد العزيز ثابت 6

 غزة
 العنؼ المدرسي ك الضغط النفسي

 العنؼ المدرسي لقدسعميد كمية العمكـ التربكية/ جامعة ا د. محسف عدس 7
أخصائي نفسي/ مركز عالج كتأىيؿ  د. خضر رصرص 8

 راـ اهلل -ضحايا التعذيب
 العنؼ المدرسي ك الضغط النفسي

/ جامعة التربية الخاصةدكتكراه في  د. سعيد عكض 10
 القدس

 العنؼ المدرسي ك الضغط النفسي

 العنؼ المدرسي ك الضغط النفسي دكتكراه د. محمد شعيبات 11
 العنؼ المدرسي ك الضغط النفسي فمسفة تخصص عمـ نفس تربكم دكتكراه د. فدكل حمبية 12
 العنؼ المدرسي ك الضغط النفسي دكتكراه تربية كعمـ نفس/ جامعة بيرزيت د. ابراىيـ مكاكم 13
 العنؼ المدرسي ك الضغط النفسي عمـ نفس/ جامعة بيرزيت ماجستير مكريس بقمة . أ 14
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