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(*)رأفت عبد الباسط قابيل. د  

: 

التعرض للعنف أصبح اليوم موضع و على الرغم من أن العنف أ

ألن نتيجة  ، المدارسومديريآلباء والمدرسين  لوأساسي  أولىاهتمام

 ، المدارسفي بل أيضاً ،المنازل فيمشكلة التعرض للعنف لم تعد تحدث فقط 

 بيوتنا أو مدارسنا فيملموس ضد أبنائنا سواء  تزايد في مازال العنف فإن

مؤشراً ودليالً على أن هذه الظاهرة لم تتوافر يعد مما  ،الحالي الوقت في

 بالجدية الكافية تهالمعالجوتستغل بعد الموارد الالزمة على جميع المستويات 

 فيتلك الظاهرة  باالهتماملذى يقتضى منا كباحثين  األمر ا،والوضوح الالزم

رف على أسبابها وآثارها  والتع،بأشكالها المختلفةيها محاولة للتعرف عل

    ).٢٠٩ :٢٠٠٩ ،رأفت قابيل( .انتشارهاكخطوة للحد من 

 هائلة عربية تغيرات منطقتنا الفي يشهد اليوم المدرسيإن الواقع 

 االتصال على رأسها تعاظم دور وسائل يأتي ،بسبب وجود عوامل عدة

شك أن هذه التغيرات البد أن تنعكس سلبياً أو ايجابياً على  وال،الحديثة

 في سواء -تحتل طريقة التعامل مع أبنائنا  حيثطريقة تعاملنا مع أبنائنا 

 تغذى وتدعم التيالمدرسة  أو فىالبيت الذى يعد المؤسسة التربوية األولى 

 ،وتكوين شخصية أبنائنا نمو فيهمة م مكانة –ما بدأته األسرة مع أبنائنا 

قائم على أساس القبول والحب  يسودها جو من الديمقراطية التيالمدرسة ف

 والقدرة ، تعزيز الثقة بالنفسفيوالتسامح وحرية التعبير يفعل فعله الكبير 

 والنظرة ، على الذاتواالعتماد ،االستقالليةتنمية  و، مواجهة الحياةعلى

 بينما يؤدى التعامل مع الطفل بالرفض والنفور ،تفاؤليةللحياة نظرة 

 والتعاسة واالكتئاب والخوف والقلق االعتماديةلى  إ،والكراهية والتسلط

 :فايز قنطار( .والثورة والتمرد والعدوانية والنظرة للعالم نظرة متشائمة

  . )٥٠١-٤٩٦: ٢٠٠٦، الريماويمحمد عودة ( ،)١٥٥ ،١٩٩٢
                                                           

  . معة سوھاج جا– كلیة اآلداب –مدرس علم النفس   (*)
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مازالت  الثقافة العربية فين طريقة التعامل مع أبنائنا ولآلسف فإ 

تتسم بالعنف والتسلط والقمع الذى يمارس سواء من قبل األب أو من يحل 

 معتمدة على أسلوب ، المدرسةفي أو من قبل المدرس ، األسرةفيمحله 

بدعوى كونه أسلوباً تربوياً يهدف إلى تطبيع  ،الجسدي أو البدنيالعقاب 

 وتهيئته ،الطفل منذ صغره على تقبل العنف من األب أو األم أو األخ الكبير

"  خلق شخصية في النهاية في مما يسهم ،لتقبله فيما بعد من المدرس

فايز ( ،)١ :٢٠٠٧، سعاد ناجى يوسف (.تسمع الكالم "مؤدبة ومطيعة 

  .)١٦٠ ،١٩٩٢ :قنطار

 ينطوي التعامل مع األبناء في الديكتاتوريوالشك أن هذا األسلوب 

 ويعوق ،وس أبنائنا نففي إذ يبث الخوف والرعب ،على مخاطر جسيمة

 مما يشكل خطراً ليس فقط على نمو شخصية واالجتماعي – النفسينموهم 

 ومستقبل األمة العربية ومصير ، وإنما أيضاً على المجتمع بأسره،أبنائنا

  .)١٦٠، ١٩٩٢: فايز قنطار( .لهاأجيا

 مدمرة تؤثر سلباً على كل اجتماعيةيعد مشكلة  المدرسيإن العنف 

 ، الدراسة الحاليةفيشرائح المجتمع بما فيها شريحة المراهقين المستهدفة 

 ا بيئة أسرية أو مدرسية يسود فيهفيشون فاألطفال والمراهقين اللذين يعي

                                                     :رها فيما يلىون لمخاطر يمكن حص يتعرض،العنف

                                                             .مخاطر التعرض ألحداث صادمة * 

                                                    .مخاطر اإلهمال وسوء المعاملة بشكل مباشر*  

                                                              .اآلباء مخاطر الفقد للذات أو ألحد * 

قد  تمشكال وجود في المخاطر كلها إلى نتائج سلبية تتمثل هوقد تؤدى هذ   

خاطر ذين يتعرضون لمثل هذه الماليعانى منها هؤالء األطفال أو المراهقين 

                                              :التاليعلى النحو  تالمشكالهذه تصنيف كن  ويم،الناتجة عن العنف

 مستويات العدوان ارتفاع سلوكية اجتماعية انفعالية مثل تمشكال -    

 وقلة ،نسحابواإلكتئاب لقلق واال والخوف وا،ئية والتمردوالغضب والعدا

 والشعور بالعجز وقلة العالقات ، وانخفاض تقدير الذات،الثقة بالنفس

 في المستهدف وه تالمشكالوجدير بالذكر أن هذا النوع من  ،االجتماعية

                                                                            .الدراسة الحالية
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 وسوء األداء ، معرفية مثل ضعف الوظائف المعرفيةتمشكال -     

 ومحدودية مهارات حل ، وضعف مهارات حل الصراعات،التحصيلي

 ونمو االتجاهات السابقة والمهيئة للعنف كاالعتقاد بالتفوق ،المشكالت

 وال تتأثر ،  التي ال تتغير)ذكر أو أنثى( والطبيعة الثابتة للجنس ،الذكرى

   .سائدةبالثقافة ال

 ،طويلة المدى مثل ارتفاع مستويات االكتئاب لدى الراشدين تمشكال -    

نف عند الكبر بالنسبة  وزيادة احتمالية استخدام الع،وأعراض الصدمة

  .ين يشاهدون العنف أو يتعرضون له بشكل مباشرلألطفال اللذ

 (Carlson , 2000: 322 ; Edleson, J. L. 1999: 134-154 ; 
Hughes, H. M., Graham-Bermann, S. A., and Gruber, G. 
2001: 67-90 ; Rossman, B. B. 2001: 35-66) 

 فيائنا طريقة التعامل مع أبنمكن القول بأن يوبناء على ما تقدم 

أحد العوامل  -  حسب ظن الباحث على–عد تميل للعنف  توالتي ،رسةالمد

 ،ير مقبولة اجتماعياًوغ ، خلق شخصية غير سويةفي تسهم التية مهمال

التقرب منها عزلها، دون القيام بمحاولة  وأدائماً تعاقب باالبتعاد عنها  والتي

ما لدراسة الحالية  وا، تعانى منهاالتي شكالتمالعرف على والت هافهم بهدف

أنها ناتجة الباحث فترض التي يالمشكالت محاولة للتعرف على هذه إال هي 

 سواء كان  المدرسةفي عنف من قبل المدرسينعن التعامل الذى يتسم بال

  .عنفاً بدنياً أو نفسياً

 
  

                      :لة الدراسة في التساؤالت اآلتيةمن خالل العرض السابق يمكن بلورة مشك

 في سواءلعنف التعرض ل بينإرتباطية موجبة  عالقة توجدهل  -

 ،االكتئاب(نفعالية االالت  المشكبعضو المدرسة فيالمنزل أو 

 ؟ المراهقين قد يعانى منها التي ) العدواني ،القلق
 بين المراهقين والمراهقات في دالة إحصائياً  فروقتوجدهل  -

   ؟والعدوان متغيرات االكتئاب والقلق
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 بين الذكور واإلناث في متغير العنف دالة إحصائياً فروق توجدهل  -

   ؟ نفسياًمسدياً أ عنفاً جكانأ سواء الممارس ضدهم المدرسي

 
  

 أالّ وهو ؛الذي تدرسهأهمية الدراسة الحالية في أهمية الموضوع تكمن  -  

 األمر الذي يدعونا ،الذي تزايد في اآلونة األخيرة المدرسيموضوع العنف 

سبابه كباحثين لمواصلة الجهود  لتبصير الجهات المعنية بآثاره وأ

   .كيفية الحد منهو ،الية التى قد تنتج عنهنفعوالمشكالت اال

لعينة المستهدفة وهم المراهقين الذين اوتكمن أهمية الدراسة أيضاً في  - 

ينتمون إلى مرحلة عمرية تعد من أخطر المراحل التي يمر بها اإلنسان 

  .المختلفةنموه  ضمن أطوار

 
  

قة بين العنف المدرسي تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على العال -١

 نفعالية  المشكالت االبعض يتعرض له المراهقين في المدرسة والذي

                .)والعدوان ، والقلق،االكتئاب(

بعض المشكالت التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث في  -٢

  .)، والعدوان، والقلقتئاباالك (نفعاليةاال

العنف ( العنف المدرسي التعرف الفروق بين الذكور واإلناث في -٣

    .الذي يتعرضون له في المدارس )النفسي العنف – البدني

في إعداد برامج تسهم الحالية ستفادة من نتائج الدراسة اإل إمكانية -٤

  .التي تتعلق بالعنف ضد أبنائنا في المدرسة تكالفي حل المش

 
  

التي تواجهها المدارس شكالت تعد ظاهرة العنف المدرسي من أهم الم   

هذه المشكلة عام  إلى "جون وليامز " قد أشاراليوم في معظم بلدان العالم، و

  بأن هناك تزايداً ملحوظاً في السلوك المضاد للمجتمع  حيث كتب،١٩٥٠

وبعدها قام قسم األبحاث في مؤسسة التعليم القومية بإجراء . لدى الشباب
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وقد أقرت هذه الدراسة " م في المدارس العامةالنظا"دراسة قومية عنوانها 

العنف المرتكب ضد : وجود مشكلتين مروعتين لدى الشباب في أمريكا هما

 وبعد مرور ،المعلمين، واالستعمال المتزايد للمواد المخدرة من قبل الطالب

مرة أخرى وأقر أن المشكلة " جون وليامز " أكثر من عشرين عاماً كتب 

 وعند عقد مقارنة بين العنف المدرسي ،١٩٥٠يه عام أسوأ مما كانت عل

 ظهور بعض نجدس ،١٩٩٠ والعنف المدرسي عام ،١٩٥٠قديماً في عام 

األسلحة وانتشار الضغائن بين بعض الطالب المتغيرات الحديثة كانتشار 

وبعضهم اآلخر حتى أن بعضهم ينتظر اآلخر في نهاية اليوم الدراسي لحسم 

  .ثت منذ عدة شهور سابقةأي خالف أو مشكلة حد

 (Hoffman, 1996, P.7). 
 التعرض“ exposure to violence “  يستخدم الباحثون مصطلح    

المختلفة والمتعددة للعنف مثل العنف ليمثل األنماط واألشكال  للعنف

 مشاهد في المتمثل اإلعالمي والعنف ، المجتمعفي الذى ينتشر المجتمعي

            :المدرسي والعنف ،المنزلي والعنف ،فزيون التلفي تعرض التيالعنف 
(Friedrich, C., H., 1988:364-371; Jouriles,Barling & 
O’Leary ,1987: 165-173 ; Stagg,Wills & Howwell, 
1989:73-87 ; Wolfe J., Wilson & Zak , 1985: 657-665 ; 
Filzpatrick & Boldizar , 1993: 528-531 ; Gladstein et al., 
1992: 275-280 ; Mazza & Reynolds , 1999: 203-214 ; 
Overstreet, Dempsey,Graham&Moely, 1999: 151-159; 
Richers & Martinez , 1993: 7-21 ; James, J., M., &Stacy , 
O., 2000: 86-101)  

 المدرسيالعنف أن الدراسة الحالية سوف تهتم وتركز على  وجدير بالذكر

مثل القلق واالكتئاب  قد تنتج عنه التينفعالية اال  المشكالته ببعضوعالقت

   .العدوانو

 بأن ردود الفعل أو مستويات المخاطر الناتجة للتعرض االفتراضيمكن 

 تقع على متصل حيث أن بعض األطفال أو المراهقين الذين المدرسيللعنف 

ازن والتكيف يتعرضون للعنف يظهرون مرونة وسهولة هائلة الستعادة التو
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هرون عالمات دالة لسوء تكيفهم خر يظ بينما البعض اآل،بعد تعرضهم للعنف

  . عدم توافقهمأو

 حماية أبنائنا من اآلثار السلبية في تساعد التيومن العوامل المنبئة 

 ، نذكر على سبيل المثال الكفاءة االجتماعية،الناتجة عن التعرض للعنف

 العالقات االجتماعية القوية من ،ن قبل الكبار المساندة االجتماعية م،الذكاء

        .االنفعالي وكذلك التنفيس ،قومون بالرعايةاألقارب أو من ي
 قد يعانى منها التي   يتوقف حجم األثار السلبية أو األخطار أو المشكالت

 المدرسة على في المنزل أو فيأبنائنا الناتجة عن التعرض للعنف سواء 

                               :عوامل عدة منها

  .طبيعة العنف الذى يتعرض له الشخص من حيث حدته وتكراره -

 فاألشخاص  ؛ يمتلكها الشخصالتيوالمهارات  استراتيجيات المواجهة -

الذين يمتلكون قدراً ضئيالً من تلك المهارات هم أكثر عرضة للتأثر 

 الذين يمتلكون باآلثار السلبية الناتجة عن العنف مقارنة باألشخاص

  .قدراً أكبر من تلك المهارات

عمر الشخص حيث أن األعمار األصغر أكثر تأثراً بالعنف مقارنة  -

   .باألكبر

 حيث أن أغلب األشخاص الذين ،الفترة المنقضية منذ التعرض للعنف -

يتعرضون للعنف يظهرون فوراً مستويات عالية من القلق والخوف بعد 

 وعدم االختفاء في أن هذه األثار تأخذ  إال،تعرضهم مباشرة للعنف

  .الظهور كلما انقضى الوقت عليها

 نستطيع القول عامة أن الذكور يظهرون سلوكاً ،)ذكر أو انثى(الجنس  -

خر يتمثل آ بينما يظهر اإلناث سلوكاً ،أكثر بروزاً من العدوانية والتمرد

   .والقلق واالكتئاب االنسحاب في

 فاألطفال الذين شاهدوا ،الجنسي أو ديالجسلعنف لالتعرض المباشر  -

 أكثر عرضة لزيادة سوء التكيف الجنسي أو الجسديوتعرضوا للعنف 

 شاهدوا العنف ولم يتعرضوا بشكل ارنة باألطفال الذين مقاالنفعالي

                                                                .مباشر للعنف أو اإلساءة
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 ومدى قربه وبعده من ،عة الشخص الذى يمارس هذا العنفوأخيراً طبي -

  . الشخص الذى يتعرض للعنف

 Carlson , 2000: 322 ( ;  ) Edleson , 1999:3 ; Hughes et al, 
2001: 4. 

: 
  Biological  Theory  :النظرية البيولوجية

ظرية أن العنف له أسباب بيولوجية تكمن في يرى أنصار هذه الن 

تكوين الفرد أساساً حيث يرتبط السلوك الذي يميل إلى العنف بعوامل 

 واختالل )ناقالت الوراثة(بيولوجية متعددة تتضمن المحددات الجينية 

 والناقالت ، والصرع، والنظم الهرمونية،وظائف الجهاز العصبي المركزي

 والعناصر التركيبة التي لها عالقة ،روموزمية واالنحرافات الك،العصبية

  .بالتركيب الجسماني للكائن الحي

 (Kashani, Daniel, Dandoy & Holcomb , 1992: 181-189 ; 
Gunn , Bonn, 1971: 337-343 ; Nielson , Christensen ,. 
Schultz-Larsen, & Yde ,  1973: 159-168 ; Kashani, & 
Allan,  1998: 6). 

ع هذه النظرية أن سبب العنف بيولوجي يتمثل في وجود اختالف وترج

في البناء الجسماني لألشخاص الذين يميلون إلى العنف عن غيرهم من 

 وهذا االختالف يميل بهم ناحية البدائية فيقترب بهم إلى ،عامة الناس

 واعتمدت في ذلك على نتائج .الحيوانية فيجعلهم يميلون للشراسة والعنف

سابقة أجريت على مجرمين من حيث التركيب التشريحي وعدد دراسات 

 وأشارت كذلك إلى وجود عالقة ارتباطية بين )الصبغيات(الكر موسومات 

 زيادة هرمون الذكورة التستوستيرون وبين العنف وخاصة العنف الجنسي

عصام عبد اللطيف العقاد (،)٣٢٤ :١٩٩١ ،محمود عبد الرحمن حمودة(

١٠٧ :٢٠٠١(     
من هذه الدراسات أيضاً ما اتجه إلى دراسة الناقالت العصبية حيـث             و

 cholinergic والكولينية Cotecholamimerالكوتيكوالمينية أن الناقالت 

بينما السيروتونين والجابا أمينوميوتريك تثـبط       ،يشتركان في إحداث العنف   
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 وقد لوحظ جزئياً أن نقـص الـسيروتونين مـع ارتفـاع             ،العدوان والعنف 

دوبامين يرتبط بحدوث سرعة االستثارة والتهيج وزيادة العدوان والعنـف           ال

عصام عبد اللطيف العقـاد     (،)٣٢٤ :١٩٩١ ،محمود عبد الرحمن حمودة   (

١٠٧ :٢٠٠١(   

 وقد أشارت الدراسات أيضاً إلى أن الرجال الذين يميلون إلى العنف 

 الفص على نحو خطير يسجلون معدالت عالية في االختالل الوظيفي في

 للمخ الذي يالحظ في انخفاض معدل بناء الجلوكوز في الجسم يالجبه

  .مقارنة بالرجال العاديين الذين ال يميلون إلى العنف

 (Riane , Buchsbaum , el., 1994: 365-373 , Kashani, & 
Allan,  1998: 6)  

توجد أيضاً بعض األدلة على أن النشاط اإلجرامي لدى الرجال يرتبط 

 على -دة إفراز هرمون التستوستيرون حيث وجد كل من كروز وروزبزيا

 ، أن من بين المساجين الشباب الذين يميلون إلى العنف-سبيل المثال 

والذين لديهم تاريخ عنف حاد وشديد قد سجلوا مستويات عالية من هرمون 

 مقارنة بالمساجين الذين ليس لديهم هذا )هرمون الذكورة(التستوستيرون 

 ومن ناحية أخرى هناك أدلة أثبتت عدم وجود اختالف في ،ريخ المرضىالتا

مستويات هذا الهرمون لدى الرجال الذين لديهم تاريخ اقتتال أو إجرامي في 

  . السجن في مقابل الذين يفتقدون لهذا التاريخ

 (Mattsson, Schalling, Olweus, Low, & Svensson, 1980: 
476-490 ,Schiavi, Theilgaard, Owen, &White, 1984: 93-
99 , Kreuz & Rose, 1972: 321-332 , Kashani, & Allan,  
1998: 7).  

وهكذا فإن العالقة بين العدوان أوالعنف وهرمون التستوستيرون تعد 

متغيرات وسيطة مع متغيرات أخرى لها الدور تقوم ب وتبدو أنها ،معقدة

  ردإمكانية إحداث العنف مثل تاريخ طفولة الف

(Burrowes, el., 1988: 499-509 , Kashani, & Allan,  1998: 
7). 
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ونستطيع أن نقول أن الباحثين لم يصلوا حتى اآلن إلى الدور الدقيق 

  . الذي يلعبه هرمون التستوستيرون في إحداث السلوك العدواني

(Burrowes, el., 1988:499-509, Kashani, & Allan, 1998: 7) 
قول بأنه على الرغم مما اتضح من العرض السابق وجدير بالذكر ال

من ارتباط العنف بالعوامل البيولوجية فإن هذا االرتباط يفتقر لوجود نظرية 

 باإلضافة إلى أن العوامل ،فسر في ضوئها هذا االرتباطنموحدة نستطيع أن 

 صحيح أن ،البيولوجية عاجزة على أن تقدم وحدها تفسيراً كامالً للعنف

 العدوان قد ينتج جزئياً بسبب وجود عوامل جينية إال أن هذه العنف أو

العالقة تتأثر بالبيئة التي تربى في ظلها هذا الفرد الذي يميل سلوكه إلى 

     .العدوان أو العنف

  :نموذج االنتقال النشوئي للعنف األسرى بين األجيال

 The intergenerational transmission of Family Violence Model  

 في مقالة ١٩٦٣ظهر هذا النموذج مبكراً في التراث السيكولوجي عام 

" مختصرة لكورتس تم نشرها في مجلة الطب النفسي األمريكية بعنوان 

ومنذ هذه البداية المبكرة بدأ هذا النموذج التمهيدي " العنف يولد العنف 

ؤداه  بأن  واالعتقاد الذي م،دورة إساءة المعاملة" المبتدئ في نشر مفهوم 

  Curits, G. C. , 1963: 386-387)(" العنف يولد العنف

يتضمن ؛ وجذب هذا النموذج كثير من المنظرين والباحثين اإلمبريقيين   

هذا النموذج العالقة بين العنف الوالدي وعنف الطفل الالحق أو التالي أثناء 

كرار  ت وعلى وجه الخصوص األطفال الذين يجنحون إلى،مرحلة المراهقة

، أو بتعبير آخر فإن األطفال الذين أسئ معاملتهم السلوك العدواني لوالديهم

 Cappell(أكثر عنفايصبحون مسيئون للغير، وأن ضحايا العنف يصبحون 
& Heiner ,1990:135-152, Kashani, & Allan,  1998:8)   

ونتيجة لهذا فإن والدي الطفل لو تصرفا بشكل عدواني تجاه بعضهما 

 أو تجاه أطفالهم فإن هذا من شأنه أن يجعل الطفل في المستقبل أكثر البعض

أو احتمالية أن يتصرف بشكل عدواني وعنيف تجاه زوجته أو تجاه أطفاله 

 ,Cappell , & Heiner , 1990: 135-152(  تجاه تالميذه
Kashani, & Allan,  1998: 8)    
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 يتم اكتسابها من ويفترض أنصار هذا النموذج  أن األساليب الوالدية

 وأن األطفال الذين يساء معاملتهم يصبحون مسيئون لزوجاتهم ،الوالدين

 حبث أن التعرض للعنف ،في المستقبلأو من يقع تحت رعايتهم وألبنائهم 

 يرى بوصفه نموذج يتعلم من خالله الطفل كيف يكون مسيئاً للغير 
(Kashani, & Allan,  1998: 9)    

مبيريقياً فعلى سبيل إ قد تم التحقق من صحتها وبعض من هذه الفروض

 أن الوالدين الذين أسئ معاملتهم ١٩٩٨ وكما يذكر كاشاني وآلن –المثال 

 مثل –وهم أطفال سجلوا درجات أعلى على مقاييس إساءة معاملة الغير 

 مقارنة بالوالدين الذين لم يساء معاملتهم –استخبار  إساءة معاملة الطفل 

 ,Milner, Robertson, Rogers, 1990: 15-34)وهم أطفال
Kashani, & Allan, 1998: 8)   

دراسة على  ب١٩٩٣ وبطريقة مماثلة قام كل من رينرسون وفيشيل 

 فتوصلوا إلى أن عديد منهم لديه ،اآلباء الذين أسئ معاملتهم وهم أطفال

للذكور واالناث % ٣١و % ٣٨٥(ذكريات عن آبائهم وهم يضربون أمهاتهم 

 فقد بلغت النسبة ن وحتى األمهات الالتي يضربن أبنائه،) التواليعلى

باإلضافة إلى أن معظم )للذكور واإلناث على التوالي% ٢٨,٤و % ٢٩,٤(

ن قد تعرضوا لنظم تأديبية صارمة ومؤلمة وقاسية مثل الضرب يالمشترك

 للذكور واإلناث على )%٥٠,٦و % ٨٢,٣(باستخدام شيء ما بجانب اليد

% ٩,٤و % ١٤,٨ )الكومية(أو الضرب بقبضة اليد وهى مغلقة  ،التوالي 

-Rynerson & Fishel , 1993: 253).للذكور واإلناث على التوالي
266 , Kashani, & Allan,  1998: 9)     

 إال أن هذه النتائج يجب علينا أن نأخذها بحذر نظراً ألن البيانات أو 

من الذاكرة غالباً ما تكون مشتبه المعلومات التي يتم استعادتها واسترجعها 

فيها أو مشكوك فيها إلى حد ما باعتبار أنه ال يشترك في مالحظتها إال 

 ، كما أن اآلباء يضعون أسباب يبررون به إساءتهم ألطفالهم،صاحبها فقط

ومع ذلك يمكننا القول بأن كم العنف الذي يخبره الطفل أو كمية العنف 

ن نتوقف عندها موضحين خطرها وآثارها المشاهد يستحق منا كباحثين أ
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السلبية على أبنائنا  بوصفها أحد األسباب الجوهرية التي تدفع هؤالء 

               .األطفال في المستقبل إلى أن يسيئون للغير
 أجرى دراسة للتعرف على اآلثار الالحقة ١٩٨٤ فها هو كالمس 

د أو الذي يخبره األطفال لسلوك الوالدين سواء كان السلوك الوالد المشاه

 وعلى عكس مما كان ،أنفسهم بفضل اإلساءة الموجهة إليهم من قبل والديهم

متبع في عديد من الدراسات السابقة التي لم تختبر اإلساءة المشاهدة عن 

بتحليل مفصل لهذه " كالمس " فقد قام ، اإلساءة الموجهة إلى األطفال 

إلى نتائج تدعم فرضية أن انتقال  واستطاع أن يصل ،األشكال من العنف

العنف بين األجيال في كال النمطين من العنف يرتبط بالعنف الزواجي لدى 

 ومن ناحية أخرى فإن العنف المشاهد من قبل الطفل  أكثر .الجيل التالي

 معلالً ذلك بأن ،تنبؤاً لتكراره في المستقبل من العنف الذي يخبره الطفل

الدين وأمام أعين األطفال يكون بمثابة نموذج العنف الذي ينشأ بين الو

 حيث أن الناس قد ال ،يقتدي به هؤالء األطفال أكثر من اإلساءة لألطفال

يدركون اإلساءة لألطفال أو العنف ضدهم بوصفه عدوان بسبب الطبيعة 

 لدرجة أصبح معها الضرب أو التوبيخ ،المنتشرة لهذا السلوك في األسر

 وأصبح ، من المظاهر المنتشرة والمعتادة في األسرالموجع القاسي مظهراً

 ولهذا فمن الصعب أن يخدم بوصفه نموذج ،ضمن منظومة تربية الطفل

غير يقتدي به األطفال فيما بعد بعكس ما يحدث من اإلساءة الزوجية 

 , Kalmuss, D., 1984: 11-19( .المقبولة والمرفوضة اجتماعياً
Kashani, & Allan,  1998: 9(      

 العنف في ضوء نظرية التحليل النفسي: 

 -توماس هوبز ولورنز  هذا كل من في ويتفق معه –يرجع فرويد العنف    

 بناءة تنقسم إلى نزعات ،جية عامة تنبع من طاقة بيولوغريزية دوافع إلى

 وتعبر دوافع الموت عن نفسها )دوافع الموت( وأخرى هدامة )دوافع الحياة(

ع  ولكى يشب، األصل نحو الذاتفيه هموج ،انية عنيفةفي صورة دوافع عدو

 فيوان الموجه نحو الذات تحويل العداإلنسان غريزة الموت هذه يقوم ب

أن ندمر شيئاً أو شخصاً آخر إذا أردنا أن مما يدفعنا إلى  ،لى الخارجاألصل إ

من (عن نفسها لتعبير وإذا لم تجد هذه الغريزة طريقاً مقبوالً ل،ال ندمر أنفسنا
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 ،)ة أو الرسم مثالًطاقتها كالرياضمن خالله فرغ وت ،خالل نشاط تتسامى به

نسان سيلجأ إلى العدوان من وقت ألخر إلطالق هذه الطاقة العدوانية فإن اإل

ي في حين ترى الفرويدية الحديثة أن العنف يرجع إل ،المتراكمة لديه

الشعورية بالخوف  والمشاعرغيراالنفعالية تالصراعات الداخلية والمشكال

روبرت مكلفين وريتشارد ( .وعدم األمان وعدم المواءمة والشعور بالنقص

  .)٣٣٧ :٢٠٠٢ ،غروس

   Social  Learning Theory      :نظرية التعلم االجتماعي

وهي من أكثر النظريات شيوعا في تفسير العنف وهي تفترض أن 

بها أنماط السلوك األشخاص يتعلمون العنف بنفس الطريقة التي يتعلمون 

 يرى أنصارها أن حيث  ، وأن عملية التعلم هذه تبدأ باألسرة،األخرى

عندما يشاهدون نماذج العدوان أو العنف األطفال يكونون شديدي العدوان 

 قام بها كل من بندورا – في هذا الصدد – فقد أشارت دراسة ،الشديد

وك العدواني والمضاد باء المراهقين الذين يكررون السلآ  أن ١٩٦٣وولترز 

للمجتمع أمام أبنائهم يوجهون أبنائهم إلى العدوان والعنف من خالل جعل 

 في حين أن اآلباء الذين ال يظهرون ،أنفسهم مثالً ونموذجاً اجتماعياً ألبنائهم

  ويعملون على تهدئة أي،العدوان  ال يغمضون أعينهم عن عدوان أبنائهم

  .)٢٢٦ :٢٠٠٩، رأفت قابيل (ل نزاع قد يؤدى إلى عدوان األطفا

 أن األطفال المساء إليهم من قبل آبائهم ١٩٨٧ يرى كوفمان وزيجلر 

يصبحون في المستقبل آباء مسيئين للغير حيث يالحظ أن األبناء الذين 

يربون من قبل والدين عدوانيين ويلحقون األذى الجسمي بأبنائهم نجد هؤالء 

روبرت (ساليب مماثلة في المستقبل األبناء أنفسهم يميلون إلى إتباع أ

 Kaufman & Zigler)).٣٥١ : ٢٠٠٢ ،مكلفين وريتشارد غروس 
,1987: 186-192)   

وفى نفس االتجاه يرى ستراوس وزمالؤه أن األجيال المتعاقبة تتعلم 

 العنف من خالل ممارسة العنف  أو ممارسة العنف عليهم في الحياة العائلة

  .)٣٥١ : ٢٠٠٢ ،روس روبرت مكلفين وريتشارد غ(

 يعود إلى المراحل  أيضاً أن العنف١٩٩٨ونز وآخرون ويرى سيم

 الل سنواته الباكرة أن العالقةالمبكرة من الطفولة حيث يشاهد الطفل خ
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 األمر الذي يجعل ،والديه تتسم بالقسوة واإلساءة والعقاب البدني واإلهانةال

 ،مقبول للتعامل مع اآلخرينالطفل  يتقبل فكرة أن العدوان والعنف هو نمط 

 فيه بالعنف تجعله أكثر الوالديةفوجود الطفل في مناخ تتسم العالقة ا

 & Simons.(احتمالية ألن يكون عنيفاً في عالقاته مع اآلخرين فيما بعد
Gordon , 1998: 467-478).  

لنطاق  رؤية الطفل للعنف داخل  ا قائالً بأنزمالؤه ويضيف سيمون و

 وإنما أيضاً قد ،عل الطفل ليس فقط عنيفاً ضد المقربين إليهقد يجاألسرى 

يكسبه سلوكاً جانحاً مضاداً للمجتمع ال يقتصر فقط على ممارسة العنف ضد 

من هم مقربين إليه كزوجته في المستقبل أو أبنائه بل أيضاً ضد من ال 

 & Simons)   ويصبح العنف  لديه بمثابة أسلوب حياة،ينتمون إليه بصلة
Gordon , 1998: 467-478(    

وعندما يذهب الطفل إلى المدرسة فإنه يشاهد أن المعلم يميل إلى حل 

كما أن الطلبة الكبار يستخدمون العنف ،مشاكله مع الطلبة باستخدام العنف

   .في حل مشكالتهم فيقوم بتقليد هذا السلوك العنيف عندما تواجهه مشكلة

عديد من األلعاب والبرامج التي  جهاكما أن وسائل اإلعالم تعرض في برام

تحتوى علي ألفاظ وعبارات ومشاهد تساعد علي تأسيس سلوك العنف لدى 

  .األطفال

 النقاط في يمكن تلخيص ما تدعو إليه هذه النظرية سبقوفى ضوء ما 

   :التالية

  .أن العنف يتم تعلمه داخل األسرة والمدرسة ومن وسائل اإلعالم -١

بوية أو التي يقوم بها المعلمون والتي تستخدم أن عديد من األفعال األ -٢

 .العقاب بهدف التربية والتهذيب غالبا ما تعطى نتائج سلبية
إن العالقة المتبادلة بين اآلباء واألبناء والخبرات التي يمر بها الطفل  -٣

 لذلك فإن ، تشكل شخصية الفرد عند البلوغ،في مرحلة الطفولة المبكرة

 .جيالسلوك العنف ينقل عبر األ
 فرضية اإلحباط – العنف: 

والعنف ينجمان دائماً عن أبأن العدوان "  العنف –اإلحباط " تنادى فرضية    

 فاإلنسان عندما يعجز ، وأن وجود اإلحباط يقود دائماً إلى عدوان ما،اإلحباط
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 أو عندما ال تحقق له ،يستطيع تحقيق أهدافه عن إشباع رغبات أوعندما ال

 التي تؤدى به إلى الوقوع في ،ة يقع في دائرة اإلحباطمطالبه المشروع

دائرة أخرى وهى الغضب حيث المشاعر السلبية غير السارة التي قد تدفع 

 ، نحو مصدر اإلحباطالعنف حيث يوجه هذا ،اإلنسان إلى العدوان أوالعنف

نحو المصدر العنف وعندما ال يمكن توجيه  ، بأنه مباشرالعنفوهنا يوصف 

نحو مصدر آخر له عالقة   يلجأ إلى توجيه الفرد فإن،إلحباطاألصلي ل

كبش "  ويسمى في هذه الحالة بظاهرة ،مباشرة أو رمزية بالمصدر األصلي

عنفه نحو الطلبة عدوانه أو فالمعلم الذي يحبط من قبل مديره يوجه ،"الفداء 

و  والزوجة التي يعنفها زوجها تقس،ألنه ال يستطيع أن يعتدي على المدير

 - ٣٣٧ :٢٠٠٢ ،روبرت مكلفين وريتشارد غروس(.على أطفالها وهكذا

٣٣٨( 
: 

  : Violenceالعنف   -١

 للعنف يجتمع عليه اً واحداً  نستطيع أن نقول أنه ال يوجد حتى اآلن تعريف

العلماء حيث أن للعنف تعريفات متعددة تختلف باختالف التوجهات النظرية 

 إال أنه توجد بين أغلب هذه ،ن اهتموا بهذه الظاهرةلهؤالء العلماء الذي

التعريفات مظاهر وعناصر مشتركة يجتمع عليها العلماء تشير في النهاية 

  مما يحقق التواصل الجيد بين هؤالء العلماء حول هذه،إلى هذا المفهوم
 وفيما يلي نذكر بعض المحاوالت واالجتهادات التي بذلت لتحديد ،الظاهرة

  :عنفمفهوم ال
 العنف بوصفه فعال يحمل )١٩٧٩(  يعرف كل من جيليس وستروس 

 بنية وقصد في إلحاق األذى الجسدي لشخص تهديدا مصحوباً

  (Jelles, R., & Straus, M. 1979: 540-581)..آخر

يعرفان ) ١٩٨٧( ومصطفى عمر ،)١٩٨٦(  أما كل من عزة حجازي 

الية شديدة قد تنطوي على العنف بوصفه استجابة سلوكية تتميز بصفة انفع

 ، ؛ عمر٢٩٣ :١٩٨٦ ،حجازي( انخفاض في مستوى البصيرة والتفكير

٧٥ :١٩٨٧(.   
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 ٦٨١   

 للعنف )١٩٧٩(ويتفق التعريف السابق مع تعريف قدمه سعد المغربي 

مضيفاً إليه أن العنف يحدث كرد فعل أو استجابة لعنف قائم وهو ما يسمى 

  .)١٢٤ : ١٩٧٩ ،سعد المغربي(بالعنف المضاد 

 ، العنف بوصفه سوء معاملة)١٩٨٣(ويعرف كل من دانيل وكاشينى 

 .Daniel, A( واإلهانة واستخدام لغة فظة ،وإلحاق األذى أو الضرر البدني
E. & Kashani, J. H. 1983:  697-713(.      

 العنف بوصفه أي نمط أو شكل من الفعل )١٩٨٧(ويعرف جيلس 

 ويهدف  إلى إلحاق األذى ،الغلالجسدي الذي يتصف بالعدوانية أو 

 ومن ناحية أخرى يتضمن هذا التعريف أيضاً أفعال أخرى مثل ،باآلخرين

 .Kashani,J.,Daniel ,A)الضرب أو الصفع أو التوبيخ بقسوة 
Dandoy,A. & Holcomb, W , 1992: 181-189( 

 بين العدوان )١٩٩٣( وبيركوفتز )١٩٧٦(ويميز كل من موير 

لعدوان القصد والنية في إلحاق ال بأنه البد وأن يتضمن اوالعنف عندما قا

 لكنهما .ذى بشخص معين سواء كان ذلك األذى مباشر أم غير مباشراآل

 المبالغ فيه والهادف يخصصان كلمة العنف لإلشارة إلى السلوك العدواني

روبرت  (.ذى جسمي خطير بشخص أخر أو تدمير ممتلكاتهآإلى إلحاق 

  )٣٣٥ : ٢٠٠٢ ، غروسمكلفين وريتشارد

وبشكل مشابه للتعريفات السابقة جاء تعريف كاشاني وآخرون 

ذى باآلخر على نحو  بوصفه نمط سلوكي يتضمن إلحاق اآل للعنف)١٩٩٢(

 ، ويأخذ هذا العنف أشكاال مختلفة،واضح ومميز من القسوة واالستمرارية

 ,.Kashani , J. H)فإما أن يكون عنف بدني أو نفسي أو جنسي
Dandoy , A. C. ,& Holcomb, W.R., 1992: 181-189(      

 أن مصطلح العنف له معاني )١٩٩٨(ويضيف كل من كاشاني وألن 

 إلى متعددة وواسعة إال أن الشكل األغلب واألكثر شيوعاً يشير عموماً

 ،لبيت أو في المدرسةاإلساءة التي قد تحدث في ابالسلوكيات التي تتصف 

 Kashani .اشر نحو شخص أو أكثر من  األفراد بشكل مبوتكون موجه
J., h. & Allan W., D. , 1998: 4((.  
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 ٦٨٢  

 العنف بوصفه شكل من أشكال )٢٠٠٣(ويعرف محمود مندوه  محمد 

 ، والذي ال يحتكم إلى العقل وال يستند إلى منطق،التدمير غير المبرر

هياج   فالعنف عبارة عن،تحكم في سلوكه ويكون الفرد غير م،ويكون شديد

 وهو في نهاية المطاف ،رة بدنيةشديد في السلوك ويأخذ في معظمه صو

 ومن ثم . ثم يتحول لعنف مدمر لآلخرين،لشعور بالعدائية والقيام بالعدوانا

 وقد ،فهو تطرف في السلوك ويأخذ في معظمه صوراً بدنية ويتميز بالحدة

حمود مندوه  م(يتم االستعانة بآالت حادة بهدف إيقاع الضرر باآلخرين 

  .)٢٠٠٣:١٨ ،محمد

 للعنف مع تعريف محمود مندوه )٢٠٠٦(ويتسق تعريف فاتن شريف 

 في كونه يشير إلى ممارسات عدوانية تهدف إلى االعتداء أو )٢٠٠٣(

 وعندما يحدث هذا العنف في مجال األسرة يمكن أن نطلق عليه ،القتل 

فاتن ( .درسيمالعنف األسرى، وإذا حدث في المدرسة يسمى العنف ال

  ). ١٣٢ ، ٢٠٠٦ :شريف

ولو نظرنا إلى التعريفات السابقة نظرة تحليلية للوقوف على العناصر        

 -التى سبق وأن أشرنا إليها فى المقدمة -المشتركة في هذه التعريفات 

   :هذه العناصر تتمثل في النقاط التاليةأن لوجدنا 

  .أو قصدوأنه يتضمن نية *   .أن العنف نمط سلوكي* 

  .ويهدف إلى إلحاق أذى أو ضرر جسمي أو نفسي أو جنسي* 

 إال أن العنف ، وجنسية، ونفسية،وأن للعنف أشكال متعددة  جسدية* 

  .الجسدي أو البدني أكثر األشكال تكراراً في التعريفات السابقة

يوجه إليه هذا األذى أو هذا الضرر، واآلخر " آخر" وأنه البد من وجود * 

   .نيه في الدراسة الحالية هو التالميذالذي نع

 ، فهناك العنف المجتمعي،وليس بأخر أن للعنف أنواع كثيرةأخيراً و * 

 والعنف المدرسي المستهدف في ، والعنف اإلعالمي،والعنف األسري

   .الدراسة الحالية

وفى ضوء ما قيل آنفاً عن العنف بشكل عام نستطيع تعريف العنف المدرسى 

  :ة إجرائياً كما يلى الدراسة الحاليدف فىالمسته
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 ٦٨٣   

    School Violence  العنف -   :المدرسي  

 ينطوي عن نية أو قصد يمارسه المدرس بهدف إلحاق ،أي سلوك أو فعل

 فالعنف ،األذى أو الضرر بالتالميذ سواء كان ضرراً جسدياً أو نفسياً

قبل المعلمين المدرسي إذن هو العنف الذي يمارس داخل مدارسنا سواء من 

 أو من قبل التالميذ تجاه ، أومن قبل التالميذ تجاه المعلمين،تجاه الطلبة

 إال ، أو العنف الذى يمارس ضد الممتلكات أو أثاث المدرسة،بعضهم البعض

أنه في الدراسة الحالية سوف نتناول فقط العنف الذى يمارسه المعلمون 

                  :لية الذى يتمثل في المظاهر التا،تجاه التالميذ

بالضرب بالعصا أو القذف باألشياء أو القرص أو الضرب  (البدنيالعقاب 

الطرد  ،شياء معينةأإرغام الطالب على فعل  ،)أو الشتم أو السب الوجهعلى 

السخرية من طالب أو مجموعة  االستهزاء أو ،الجماعيب العقا ،من الفصل

عدم  ،رقة والتمييز في المعاملةالتف ،واالضطهاد االستفزاز ،من الطلبة

 ،أي حتى ولو كان الطالب على صواب الرة المدرس فىالسماح بمخالف

هديد المادي أو الت ،التجهم والنظرة القاسية ،التهميش أو التجاهل أو اإلهمال

 . الطالب بالفشل الدائمإشعار ،التهديد بالرسوب
 تضمنها بنود في كل هذه المظاهر تم صياغتهاأن وجدير بالذكر        

    .المقياس الذى اعتمدت عليه الدراسة الحالية

  ٢ – المشكالت االنفعالية:        

  -: الحالية الدراسةفي لمستهدفة اللمشكالت االنفعاليةفيما يلي تعريف 

 Depression االكتئاب  –أ 

 حالة إنفعالية غير سارة تنتاب الفرد عندما بوصفهيعرف اإلكتئاب 

وما ينتج عنه من مظاهر  ،حرمانلوجود فقد أو حزن لديه نتيجة يستثار ال

  واألرق وصعوبة النوم أو العكس،مثل زيادة نشاط الفرد أو قلته(خارجية 

 ،مثل اإلحساس بالعجز وخيبة األمل(و داخلية  أ)إلخ.. .النوم لفترات طويلة

أخذ تا سوهذا التعريف هو م ، تنتاب الفرد)إلخ... وتوبيخ الذات،وعدم الرضا

المستخدم في هذه الدراسة  االكتئاب حيث يقوم مقياس  الحاليةبه الدراسة

  )           ٥٠ :١٩٩٩ ،رأفت عبد الباسط(  .على هذا التعريف
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 ٦٨٤  

 تتمتع االكتئابأن األشخاص الذين يحصلون على درجات مرتفعة في 

شخصيتهم المكتئبة بمفهوم سالب عن الذات مع توبيخ للذات وتحقيرها 

 م وعد،مها، ورغبات في عقاب الذات، مع الرغبة في الهروب والموتولو

صعوبة النوم، : وتغيرات في النشاط مثل ، وإحساس بخيبة األمل،رضا

   .وصعوبة األكل، وتغيرات في مستوى النشاط مثل نقص أو زيادة في النشاط

  

   Anxiety القلق  –ب 

ب الفرد عندما تنتا إنفعالية غير سارة حالة أنهعرف القلق على ي

 ومثل هذا ،شعور الفرد بوجود خطر يتهددهلنتيجة يستثار الخوف لديه 

 وال وجود له في الواقع ،الخطر قد يكون موجوداً فعالً وقد يكون متخيالً

حيث يقوم مقياس القلق الحالية وهذا التعريف هو ما ستأخذ به الدراسة 

 :١٩٩٩ ، عبد الباسطرأفت( .المستخدم في هذه الدراسة على هذا التعريف

٣٠(             

القلق مقياس أن األشخاص الذين يحصلون على درجات مرتفعة في 

 وشعور دائم بالخوف ،تتمتع شخصيتهم القلقة بمفهوم سالب عن الذات

أعراض أخرى  و، وتوقع حدوث كوراث أو إصابة باألمراض،والتوتر واألرق

 ،واالنتباه  التركيزلىم القدرة عدوع ،لشهيةفسيولوجية مثل فقدان ا

  . باإلضافة إلى األحالم المزعجة،والصداع

   Aggression العدوان – ج

نشاط هدام أو تخريب من أي " هذا المفهوم بأنه " هيلجارد " تعرف 

 أو نشاط يقوم به الفرد إللحاق األذى بشخص آخر إما عن طريق ،نوع

 وهذا التعريف .ريةخ أو عن طريق االستهزاء أو السالحقيقيالجرح المادي 

 ) ٩٩:٢٠٠٦عبد الرحمن محمد العيسوي، (.الحاليةالدراسة  ستأخذ به
 )١٧٥ ،١٩٩٢محمد الدسوقي،(;

 تتمتع العدوانأن األشخاص الذين يحصلون على درجات مرتفعة في 

 إلحاق األذى باآلخرين سواء بالسب أو فيشخصيتهم العدوانية بالرغبة 

 ، التقليل من شأن األخرينفي والرغبة ، وإثارة المشاجرات معهم،الشتم

   . والشعور بالغضب والضيق،شيء أي تحطيم فيوالرغبة 
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 ٦٨٥   

   Adolscence المراهقة –٣

هي الفترة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي باكتمال النضج حيث يحدث فيها 

محمد ( .االنتقال التدريجي نحو النضج البدني والجنسي والعقلي والنفسي

صالح محمد علي أبو جادو، ( ، )١٥٧: ١٩٨٩ل، عماد الدين إسماعي

 وفى ضوء هذا التعريف للمراهقة يمكن تعريف المراهق ، )٢٠٠٢:٧٢

Adolscentفى الدراسة الحالية على النحو التالى : 
أعمارهم ما الطالب أو الطالبة في المرحلة الثانوية التي يتراوح هو 

  .)٩٧:٢٠٠٧حسين عبد الحميد أحمد، (. سنة١٩-١٦بين 

 ،وقد حاول الباحث تحديد تعريفاته بحيث تتسم بالدقة والوضوح

 وإمكانية قياسها من خالل ،واستبعاد المصطلحات الغامضة غير اإلجرائية

 .المقاييس المستخدمة في الدراسة الحالية
 

تتضمن التى  من الدراسات السابقة عددوجد جدير بالذكر القول بأنه ي 

رتباطية بين التعرض إ والنتائج التي تشير إلى وجود عالقة عض األدلةب

 فيما يلى ،كتئاب والعدوانينفعالية كالقلق واال االتللعنف وبعض المشكال

 نفعالية االت تحمل أسماء المشكالأربعةرضاً لهذه الدراسات وفقاً لمحاور ع

  :المستهدفة فى الدراسة الحاليةرافية والمتغبرات الديمج
  Anxiety  القلق

 التي يعانى منها األطفال والمراهقين نفعاليةاال أحد المشكالت القلقيعد 

 وهناك عدد من الدراسات التى اهتمت بدرسة هذا ،الذين يتعرضون للعنف

   :الموضوع

)Fletcher, 1996: 242-276 ; Hill and Madhere, 1996: 
26-43; Singer et al., 1995: 477-482 ; Rath,G. et al, 1989: 

227-330 ; Mancini,C. et al, 1995: 1)   

 Mancini,C.etأظهرت دراسة قام بها مانكينى وآخرون فقد 
al,1995 من المراهقين أقروا بأنهم تلقوا معاملة % ٢٣,٤ أن حوالى

بأنهم خبروا سوء معاملة % ٤٤,٩ في حين أقر ،جنسية في طفولتهم

عة ودالة على مقياس بيك  وأن هؤالء جميعاً قد سجلوا درجات مرتف،جسدية
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 ٦٨٦  

 ومقياس ، ومقياس الوظائف االجتماعية، ومقياس االكتئاب الجسيم،لالكتئاب

 والنتائج بهذا الشكل تشير إلى أن خبرات الطفولة التي ،السمة/ قلق الحالة 

تتضمن سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية تؤثر بشكل دال على حدة 

  .)Mancini,C. et al, 1995: 1(كتئاب و االاضطرابات القلق 

  بدراسة  Hill & Madhere  1996كما قام كل من هل ومادهير 

نفعالي  للعنف على التوافق االجتماعي اإلبهدف التعرف على أثر التعرض

 وقد تم ، طفل١٥٠ وكان عددهم ،لدى عينة من األطفال األمريكان األفارقة

هرت نتائج الدراسة أن  وأظ،السمة لألطفال/ االستعانة بمقياس قلق الحالة 

التعرض للعنف يعد من العوامل المنبئة وبشكل دال بمستويات قلق 

  .(Hill and Madhere, 1996: 26-43(.الحالة

من أطفال ما قبل % ٥٧ فقد وجد أن Fletcher,1996أما فليتشر 

ضطراب حلة االبتدائية يعانون من أعراض إمن تالميذ المر% ٥٢ ،المدرسة

من أطفال % ٣٦ باإلضافة إلى أن ، تعرضهم ألحداث صادمةالقلق العام بعد

من تالميذ المرحلة االبتدائية يعانون من أعراض % ١٦ ،ما قبل المدرسة

 أما .قلق االنفصال بعد تعرضهم ألحداث صادمة تتضمن وجود عنف

المراهقين في المرحلة الثانوية فقد أظهرت نتائج دراسة قام بها سنجر 

أن التعرض للعنف له عالقة ارتباطية دالة Singer et al., 1995 وزمالئه 

لقلق واالكتئاب والغضب أعراض اباألعراض النفسية للصدمة وبصفة خاصة 

 وذلك على عينة من طالب الثانوية تراوحت أعمارهم ،وانفصال الشخصية

 ,.Fletcher, 1996: 242-276)  )Singer et al عاما١٩ً – ١٤من 
1995: 477-482;.  

ين أن هناك باحثين أخرين قد فشلوا في إيجاد عالقة ارتباطية   في ح

  .بين التعرض للعنف والقلق

)Cooley- Quille , Turner, Beidel, 1995 1362-1368; 
White, Bruce, Farrell and Kliewer, 1998: 187-203)  

فقد أشارت نتائج دراسة قام بها كوولى وكويل وتيرنر بيديل 

Cooley- Quille, Turner, Beidel, 1995   إلى عدم وجود عالقة
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 ٦٨٧   

 من أطفال ٣٧نة تتكون من رتباطية بين التعرض للعنف والقلق لدى عيإ

  . المدارس

 White, Bruce, Farrellتجاه أجرى هوايت وزمالئه وفى نفس اإل
and Kliewer, 1998 دراسة بهدف التعرف على العالقة بين التعرض  

 تراوحت أعمارهم ما ،٣٨٥طفال بلغ عددهم للعنف والقلق لدى عينة من األ

التى تشير إلى عدم  وقد توصلوا لنفس النتائج السابقة ، عام١٤-١١بين 

 مما دعى ،لدى الذكوروجود عالقة ارتباطية بين التعرض للعنف والقلق 

  :هؤالء الباحثون

)Cooley- Quille , Turner, Beidel, 1995:1362-1368; 
White, Bruce, Farrell and Kliewer, 1998:187-203( إلى   

االقتراح بأن هؤالء األطفال الذين يتعرضون للعنف بشكل مستمر ومتكرر قد 

 مما تسبب في ضعفهم أو فقدهم الحساسية لهذا ،تأقلموا مع هذا العنف

 أو أقل ، األمر الذى جعلهم أقل شعوراً بالقلق،العنف الذى يتعرضون له

لمنهجية الملحوظة اضافة إلى أن االختالفات عرضة لإلصابة للقلق، هذا باإل

في الدراسات اآلنفة الذكر قد تكون وراء هذا التعارض في النتائج التي 

 وهذه ،توصلت إليها تلك الدراسات فيما يتعلق بعالقة التعرض للعنف والقلق

االختالفات تتضمن اختالف األدوات القياسية التي تعتمد على تعريفات 

 عالوة على اختالف المراحل العمرية حيث يوجد مدى ،للقلقإجرائية مختلفة 

 .واسع من األعمار ألفراد عينات الدراسات السابقة التي تم عرضها
   Depressionاالكتئاب  

 نفعاليةاالأحد المشكالت  - شأنه فهذا شأن القلق -أيضاً االكتئاب  عدي

 وهناك عدد من ،فالتي يعانى منها األطفال والمراهقين الذين يتعرضون للعن

 :Durant et al., 1994) :الدراسات السابقة التى تناولت هذه العالقة
612-617 ;  Freeman et al. , 1993: 419-423 ; Gorman-  
Mantiner & Richers,1993: 22-35;  Schubiner et al. ,1993 ; 
 Smith & Tolan ,1993:  101-116; Angela R. & Grover R., 
1989: 160-166 ; Pelcouitz et al , 2000: 360-369 ; Wong , J, 
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et al,2011: 58-65 ; Fannery et al , 2004: 559-573;:Angela 
R. & Grover R., 1989)      

بدراسة  Angela R. & Grover R., 1989قد قام أنجال وجروفر ف

ة جنسية والمستويات المرتفعالعالقة بين اإلساءة ال على لتعرفإلى اهدفت 

 وقد تكونت العينة من ،ضطرابات النفسية لدى المساجين من الشبابمن اإل

 وقد أظهرت ، عاما٢٠ً – ١٢مراهقين ذكور وإناث تراوحت أعمارهم من 

النتائج أن المراهقين الذين ُأسيئت معاملتهم في طفولتهم قد سجلوا درجات 

 ،لمعاملة السيئةعالية من االكتئاب مقارنة بالمراهقين الذين لم يتلقوا هذه ا

رتباطية بين سوء لى أهمية فهم العالقة اإلوالنتائج بهذه الصورة تشير إ

 التي يتلقاها المراهقون في طفولتهم وأعراض االكتئاب )العنف(المعاملة 

 & .Angela R)التي يعانون منها ويتساوى في هذا الذكور مع اإلناث    
Grover R., 1989: 160-166)   

   Mantiner & Richers,1993يز وريتشاردوقد أجرى مارتن

 الذين ،بتدائية في  القسم الداخليسة على عينة من أطفال المرحلة اإلدرا

 وقد أظهرت الدراسة أن هؤالء األطفال يعانون من أعراض ،يتعرضوا للعنف

مرضية من ضمنها أعراض االكتئاب بشكل دال أكثر من األطفال األخرين 

  .(Mantiner & Richers,1993: 22-35( الذين لم يتعرضوا للعنف

 Singer, M.J.,et al 1995 وبشكل مماثل توصل سنجر وآخرون
 في ) وإناث–ذكور (ولكن على عينة من المراهقين  ،إلى نتائج مماثلة 

 عام حيث أشارت النتائج ١٩ -١٤ تراوحت أعمارهم من ،المدارس الثانوية

نف واالكتئاب والقلق والغضب إلى وجود ارتباط موجب دال بين التعرض للع

 ,Singer(وضغوط ما قبل الصدمة والدرجة الكلية ألعراض الصدمة 
M.J.,et al 1995: 477-482) .  

 & Gorman- Smithوفى دراسة طولية قام بها جورمان وتوالن  
Tolan , P. 1998 توصال إلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين التعرض 

 :Gorman- Smith & Tolan , P. 1998( .للعنف واالكتئاب والقلق
101-116( 
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  التعرض للعنف بشكل مباشر أو غيروتشير دراسات حديثة إلى أن

 Kliewer et al., 1998: 199-209 , Mazzaاالكتئاب مباشر يؤدي إلى
et al. 1999: 203-214)(.  

  Pelcouitz et al , 2000 كما أجرى ديفيد بيلكوتز وآخرون  

العالقة بين التعرض للعنف المتمثل في على تعرف الدراسة هدفت إلى 

ك من خالل المقارنة بين لسدية وبعض االضطرابات النفسية وذاإلساءة الج

   :مجموعتين من المراهقين

                     . ٥٧ بلغ عددها ،مجموعة تتعرض للعنف أو اإلساءة الجسدية •
 .٣٢عددها  بلغ ،واألخرى ال تتعرض للعنف أو اإلساءة الجسدية •

ولى من المراهقين أكثر قابلية وقد أشارت النتائج إلى أن المجموعة األ

اللذين لم يتعرضون فى المجموعة الثانية كتئاب والقلق مقارنة بالمراهقين لإل

    ).Pelcouitz et al , 2000: 360-369 (للعنف أو اإلساءة الجسدية
 إلى ,Wong , J, et al ٢٠١١(بينما هدفت دراسة ونج وآخرون 

كتئاب لدى اإلناث ية من اإلالعوامل التي ترتبط بالمستويات العالعلى تعرف ال

 وانتهت الدراسة إلى وجود ارتباطات دالة ،الصينيات الالتي تتعرضن للعنف

بين المستويات العالية من االكتئاب لدى اإلناث الالتي تعرضن للعنف وبعض 

 Wong , J, et(الهجرة والمستوى التعليمي المنخفض  العوامل مثل
al,2011: 58-65(.                                                 

 فقد أجروا دراسة Fannery et al , 2004أما فانيرى وآخرون 

 األطفالأثر العنف المدرسي على الصحة العقلية والسلوك لدى على لتعرف ل

سي يعد مشكلة مؤثرة  منهم أن التعرض للعنف المدراًافتراض ،ينوالمراهق

 وقد توصلت الدراسة إلى نتائج تشير إلى أن ،بالنسبة لألطفال والمراهقين

من معاناة  ات مرتفعة من العنف المدرسي أكثرالطالب الذين تعرضوا لدرج

بشكل دال مقارنة بالطالب الذين تعرضوا لدرجات منخفضة من االكتئاب 

 . (Fannery et al , 2004: 559-573) .العنف المدرسي
Aggression العدوان 

على الرغم من وجود عديد من الدراسات والبحوث التي اهتمت وركزت 

على التعرف على اآلثار السلبية الداخلية الناتجة عن التعرض للعنف مثل 
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 فإنه  توجد قلة من الدراسات التي اهتمت بالتعرف على ،القلق واالكتئاب

 ومن هذه ،لعدواني الظاهريعالقة التعرض للعنف وزيادة السلوك ا

 Durant et al., 1994دراسة قام بها دورنت وزمالئه نذكر الدراسات 

تعرف العالقة بين التعرض للعنف والعدوان لدى عينة تتكون من البهدف 

-١١ والتي تراوحت أعمارهم ما بين ، من شباب األمريكان األفارقة٢٢٥

 من اإلناث أقروا ٥٣,٤ ،من الذكور% ٤٤,٤ وقد توصلوا إلى أن ، عام١٩

 باإلضافة إلى أن ،بأنهم هاجموا أشخاص يعيشون معهم وهم في حالة غضب

 شهر ١٢ إناث قد شاركوا في قتال بدنى خالل ٣٣,٥ ،ذكور% ٤٦

 قد هاجموا أشخاص ،إناث%  ١٣,٥ ،ذكور% ١٩,٢ وأن ،الماضية

 ،تل ورغبة في الق،مستخدمين األسلحة مصحوبين بنية جادة إللحاق األذى

توصلوا إلى أن " دورانت وزمالئه " وبشكل عام نستطيع ان نقول أن 

 .التعرض للعنف يعد أحد العوامل المنبئة القوية للسلوك العدواني الحالي

(Durant et al., 1994: 612-617) 
 ,.Osofsky et al وفى نفس االتجاه أجرى أسوفسكى وآخرون 

ية إفريقية من طبقة  أم أمريك٥٣دراسة على عينة مكونة من 1993

 لديهن أطفال في الصف الخامس ،منخفضة - اجتماعية –اقتصادية 

 ومن خالل بيانات تم الحصول عليها من مقابالت مع أمهات هؤالء ،االبتدائي

من أطفال هؤالء األمهات قد %  ٩١ توصل الباحثون إلى أن ،األطفال

ناة من تحصلوا على درجات مرتفعة من المعا% ٤٥ ،تعرضوا للعنف

 :Osofsky et al., 1993) .المشكالت السلوكية التي منها السلوك العدواني
6-45)         .  

 توصل إلى أن Fletcher, 1996 وفى دراسة أخرى قام بها فليتشر     

من الطالب في المرحلة اإلعدادية الذين تعرضوا للعنف قد سجلوا % ١٢

-Fletcher, 1996: 242)درجات مرتفعة من السلوك المضاد للمجتمع 
276)  
 بدراسة  Maura O’Keefe (1997)  وأخيراً قامت مورا أوكييف        

تهدف إلى التعرف على إدراك المراهقين للعنف الذى يتعرضون له سواء فى 

نفعالية  وعالقته ببعض الوظائف اال،مجتمعاتهم أو منازلهم أو مدارسهم
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 وقد توصلت ،ر السلبية لهذا العنفكمحاولة جادة للحد من اآلثاوالسلوكية 

 طالباً وطالبة فى ٩٣٥النتائج الى أن أفراد عينة الدراسة التى تكونت من 

المرحلة الثانوية قد تعرضوا لمستويات مرتفعة من العنف سواء كان عنفاً 

من هؤالء الطالب قد % ٤٥ وأن ما يزيد عن ،ياً أو مدرس أو عائلياًياًمجتمع

 والطعن –مثل إطالق النار ( عنيفة من العنف االًأقروا بمشاهدة أشك

 وكشفت النتائج أيضاً بالنسبة للذكور أن التعرض ،)باستخدام أسلحة بيضاء

 للسلوك العدوانى منبأ داالًعامالً للعنف المجتمعى والعنف المدرسى يعد 

منبأ داالً عن العدوان عامالً  فى حين أن العنف المدرسى فقط كان ،الصريح

  (Maura O’Keefe , 1997:368-376) .بة لإلناثبالنس

  

  رافية وعالقتها بالعنفالديمجالمتغيرات 

العوامل التى تناولت الدراسات على الرغم من وجود عدد من      

إال ان اإلختالفات  )تعليمال ، ونوع اإلقامة، والعمر،سجنال(الديمجرافية 

مقارنة العلمى الكافى هتمام  االة وعالقتها بالتعرض للعنف لم تلقالجنسي

تلك الدراسات القليلة لوفيما يلى عرض  ،بالمتغيرات الديمجرافية األخرى

   :التى اهتمت بهذا الموضوع

 دراسة أشارت )White et, al (1998فقد أجرت هوايت وأخرون 

إلى أن التعرض للعنف لم يكن عامالً منبئاً للقلق بشكل دال فى حالة التحكم 

 فقد أشارت النتائج إلى ،فى حالة تفاعل متغير الجنس و،فى متغير الجنس

أن اإلناث الالتى تعرضن لمستوى مرتفع من العنف قد سجلوا إرتفاعاً فى 

  .(White et, al , 1998:187-203(  .درجات القلق مقارنة من الذكور

دراسة هدفت إلي التعرف فقد أجرى  Cirillo, K , 1998 سيرللو وأما    

 والفرق بين الذكور واإلناث في ،لطالب على تفادي العنفعلى مدى قدرة ا

لذين يتشاجرون في المدرسة لديهم  وتوصلت الدراسة إلي أن الطالب ا،ذلك

عتقاد كبير في استخدام العنف كوسيلة للتالؤم مع الوسط المحيط أكثر من إ

 كما وجدت الدراسة فروقاً بين الذكور واإلناث في مدى انتشار العنف ،اإلناث

  (Cirillo, K , 1998: 317-329) والفوضى تجاه اإلناث
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 )١٩٩٩(وعلى نحو متشابه توصلت إليه نتائج دراسة استور وميير      

Astor, R. & Meyer, A  والتى هدفت إلى معرفة العالقة بين الجنس

 باإلضافة إلى تسليط الضوء على العنف ، والعنف فى المدارس)ذكور وإناث(

وتوصلت الدراسة إلي   ،بات وعامالت فى المدرسةضد اإلناث من طال

 كما توصلت إلي أن ،ارتفاع معدالت العنف بين الذكور أكثر من اإلناث

 كما أن ، أكثر تعرضاً للعنفن والمدرسات والعامالت بالمدرسة هالطالبات

وهذه النتائج تتفق مع نتائج . ي العنف البدنيأكثر صور العنف انتشاراً ه

 & .Miller, M., Hemenway, D) ١٩٩٩(ن يآخردراسة ميللر و
Wecher, H.  لكسندر ولونجفورد أودراسة ) ١٩٩٧(ودراسة نوبل

)١٩٩٢( Alexander, R. & Longford, L., من أن الذكور أكثر  

 .Astor, R. & Meyer, A) من اإلناثالجسدى  للعنف  وميالً تعرضاً
,1999: ٢٢٠-٢٠١;  Alexander, R. & Longford, L., 1992: 

114-125 Miller, M., Hemenway, D. & Wecher, H., 1999: 
7-13 ; Noble, P., 1997: 207-217)  

 Seiner et al  وقد أظهرت نتائج الدراسة التى أجراها سينجر وزمالئه   
ور أكثر تعرضاً الذك أن ،٩-٢٤على عينة تراوحت أعمارهم من )1998)

 أقل تعرضاً للعنف بشكل عام  األصغر سناً وأن أفراد العينة،للعنف من اإلناث

 وأن األمريكان السود األفارقة أكثر تعرضاً للعنف من ،من األفراد األكبر سناً

تى ينتشر فيها طق الناوأن األشخاص الذين يقطنون الم ،األمريكان البيض

 ،قل إجراماًاألمناطق الللعنف من الذين يقطنون  رتكاب الجرائم أكثر تعرضاًإ

ألشخاص الذين يرتكبون الجرائم أكثر تعرضاً للعنف من الذين ال وأن ا

   (Seiner et al , 1998: 215-224) .يرتكبون الجرائم
  Moses Anne (1999)وفى دراسة أخرى أجراها موسيس آن       

 وأن التعرض ،توصل فيها إلى أن الذكور أكثرتعرضاً للعنف مقارنة باإلناث

 فى حين أن اإلكتئاب ، للعدائية لدى الذكور واإلناثللعنف كان عامالً منبئاً

  )  (Moses Anne, 1999: 21-32.كان عامالً منبئاً لإلناث فقط

 فقد توصلوا إلى عدم وجود  Fehon , et al. (2001)أما فيهون وأخرون   

 ولكنهم اختلفوا فى ،فروق دالة بين الذكور واإلناث فى تعرضهم للعنف
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 فاإلناث كن فى الغالب وبشكل دال أكثر ،ضوا لهاأشكال العنف التى تعر

ر كانوا فى الغالب وبشكل و فى حين أن الذك،للعنف والهجوم الجنسىضحايا 

-Fehon , et al. , 2001:532( .دال أكثر ضحايا العنف والهجوم البدنى
540( 

  

 

  :فروض الدراسة: أوالً

 صياغة فروض الدراسة  أمكنسابقة في ضوء اإلطار النظري والدراسات ال

  -:على النحو التالي

سي وبعض  بين العنف المدردالة إحصائياًإرتباطية موجبة توجد عالقة  -١

  ).  كتئاب، القلق، العدواناال(المشكالت االنفعالية 

لعنف لالتعرض  بين الذكور واإلناث في ا إحصائيدالة فروق توجد -٢

  .)يوالعنف النفس ،العنف البدني(المدرسي 

 المشكالت االنفعاليةبين الذكور واإلناث في دالة إحصائيا فروق توجد  -٣

 ).دوانكتئاب، القلق، العاال(
  

  :عينة الدراسة وخصائصها: ثانياً

  : العينةاختيار طريقة -١

  : على المدارس اآلتيةوقع اختيار الباحث

 . نافععقبة بن.     * خليج سرت      *.الثورة العربية.        * المنارة* 
 الفكر الرائد.  * الرباط األمامي    *.الفاتح العظيم. * االتحاد األفريقي*

  . الضواحيفي كل هذه المدارس تقع في شعبية سرت فقط وليس 
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)١(جدول  

في المجتمع األصلي توزيع أفراد عينة الدراسة وفق للمدارس التي ينتسبون إليها 

 الذى اشتقت من عينة لدراسة الحالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في ضوء الجدول السابق قام الباحث بتحديد حجم عينة الدراسة الحالية، وذلك باتباع 

  : الخطوات التالية
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  =  حجم العينة

  . مفردة١٧١,٢٥ =            

  ١٠٠  =  نسبة التمثيل في كل مدرسة-١

  :لمتمثلة لكل مدرسة حساب حجم العينة ا-٢
   نسبة تمثيل في كل مدرسةحجم العينة

  : خصائص العينة-٣ 
 استبعد منهم بعد وطالبة، طالباً ١٧١ المبدئية العينة  أفرادبلغ عدد

 وبهذا أصبح ،تطبيق أدوات الدراسة طالب واحد فقط لعدم استكمال اإلجابة
 ١٥،٠٨ة بمتوسط عمري قدره  طالب وطالب١٧٠  االستبعادحجم العينة بعد 

  .٠،٥٠وانحراف معياري قدره 
 نسب أعمار أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير )٢(يوضح الجدول التالي 

  .السن
  )٢(جدول 

  أعمار عينة الدراسةنسب  

 النسبة العدد العمر

٤٨,٨ ٨٣ ١٦ - ١٤% 

 %٥٠,٦ ٨٦ فأكثر-١٧

 %٠,٦ ٠١ لم يذكر العمر

 %١٠٠ ١٧٠ اإلجمالي

  .  نسب أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس)٣(ضح الجدول التالي يو
  )٣(جدول 

  .) إناث–ذكور ( نسب أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس

 النسبة العدد النوع

 %٤٩,٤ ٨٤ ذكور

 %٥٠,٦ ٨٦ إناث

 %١٠٠ ١٧٠ اإلجمالي
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 ٦٩٦  

 الجنس لكل  توزيع الطلبة والطالبات طبقاً لمتغير)٤( التاليجدول يوضح 
  -:مدرسة على حدة كما يلي

  )٤(جدول 
  توزيع الطلبة والطالبات طبقاً لمتغير الجنس في كل مدرسة

 المجموع الكلي إناث ذكور اسم المدرسة

 ٧٢١ ٧٢١ ٠ المنارة

 ٦١٠ ٦١٠ ٠ الثورة العربية

 ١٨٠ ٠ ١٨٠ خليج سرت

 ٥٩٦ ٠ ٥٩٦ عقبة بن نافع

 ٢٥٧ ٢٥٧ ٠ االتحاد األفريقي

 ٤٠٣ ٤٠٣ ٠ ر الرائدالفك

 ٢٨٢ ٠ ٢٨٢ الرباط األمامي

 ٣٧٦ ٠ ٣٧٦ الفاتح العظيم

 ٣٤٢٥ ١٩٩١ ١٤٣٤ المجموع الكلي

  للفرقة الدراسية  نسب توزيع أفراد العينة وفقاً )٥(الجدول التالي يوضح 
  )٥(جدول 
   على الفرق الدراسيةتوزيع أفراد عينة الدراسة

 النسبة العدد الصف الدراسي

 %١٨,٨ ٣٢ أولى

 %٣٢,٩ ٥٦ ثانية

 %٤٧,١ ٨٠ ثالثة

 %١,٢ ٠٢ لم يذكر

 %١٠٠ ١٧٠ اإلجمالي
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 ٦٩٧   

  : السكن-4
  . النسب توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير السكن)٦(الجدول التالييوضح 

  )٦(جدول 
  نسب توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير السكن 

 النسبة العدد السكن

 %١٢,٩ ٢٢ الفاتح

 %٣٠,٦ ٥٢ سرت المركز

 %٢٨,٢ ٤٨ الرباط

 %١١,٨ ٢٠ خليج سرت

 %٦,٥ ١١ الزعفران

 %١٠ ١٧ لم يذكر

 %١٠٠ ١٧٠ اإلجمالي

  -: المدرسة-5
نسب توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمدارس التالي  )٧(الجدول يوضح 

  .  التي ينتمون إليها
  )٧(جدول 

  تمون إليهانسب توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمدارس التي ين

 النسبة العدد المدرسة 

 %٢٠,٦ ٣٥ المنارة

 %١٢,٤ ٢١ خليج سرت

 %٦,٥ ١١ االتحاد األفريقي

 %٨,٨ ١٣ الرباط األمامي

 %١٨,٢ ٣١ الثورة العربية

 %١٧,١ ٢٩ عقبة بن نافع

 %٥,٣ ٩ الفكر الرائد

 %١١,٣ ١٩ الفاتح العظيم

 %١٠٠ ١٧٠ اإلجمالي
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 ٦٩٨  

 :أدوات الدراسة: ثالثاً

  -:اعتمدت الدراسة الحالية على األدوات التالية وهي كما يلي

  . مقياس االكتئاب-٢       . مقياس العنف المدرسي-١

  . مقياس العدوانية- ٤                 .لقلقا مقياس -٣

  .وفيما يلي عرضاً موجزاً لهذه األدوات ،الباحث  إعدادوكل المقاييس من

  :مقياس  العنف  المدرسي: أوالً

 العنف  يقيسحداهماوينقسم إلى مقياسين فرعيين أ ،من إعداد الباحث

 ٢٣واآلخر مقياس العنف النفسي ويتكون من  ، بنود٩ويتكون من  ،البدني

 ويهدف المقياس إلى ، بندا٣٢بالتالي فإن العدد اإلجمالي للمقياس هو  ،بنداً

 –ف بدنى رصد مظاهر العنف المختلفة سواء المظاهر الدالة على وجود عن

 .انفعالي – وجود عنف نفسى الدالة على أو األخرى ،جسدي
 -:تباع الخطوات التاليةاقام الباحث بإعداد هذا المقياس من خالل     
اإلطالع على التراث النظري الخاص بمفهـوم العنـف، واإلسـهامات            -١

 وبناء على ذلك قـام الباحـث بتحديـد          ،النظرية التي تناولت المفهوم   

الذي سبق اإلشارة إليه في الجزء الخاص       (جرائي للمفهوم   التعريف اإل 

  ). بمفاهيم الدراسة

فى التراث الـسيكولوجى الخـاص      جاءت   تبعا لما    العنفتحديد أشكال    -٢

  :تم تصنيفها كما يلي و،بهذا المفهوم
بالضرب بالعصا أو القذف باألشياء أو (العقاب البدني ضمن وت: العنف البدنى

 . العقاب الجماعي،)لوجه أو السب أو الشتمالقرص أو الضرب على ا
 الطرد من ،إرغام الطالب على فعل أشياء معينةضمن وت: العنف النفسى

التفرقة والتمييز في  ،ضطهادستفزاز واإلاإلو ،ستهزاء والسخريةواإل ،الفصل

 وعدم السماح بمخالفة المدرس فى الرأي حتى ولو كان الطالب أو ،المعاملة

التجهم والنظرة  و، والتهميش والتجاهل واإلهمال،بالطالبة على صوا

 إشعارا الطالب أو الطالبة ، والتهديد المادي أو التهديد بالرسوب،القاسية

  .بالفشل الدائم



 التعرض للعنف املدرسي وعالقته ببعض املشكالت االنفعالية لدى املراهقني

 ٦٩٩   

 :المرحلة األولى إلعداد المقياس

 :وتم فيها ما يلي
  .فى شكليه البدنى والنفسىبحيث تتضمن مظاهر العنف صياغة البنود  -

 بمـدارس  تلميذ وتلميـذه ) ٣٠(اغة محدودة على عدد  إجراء تجربة صي   -

   .شعبية سرت

 ،عرض المقياس على مجموعة من المحكمين بهدف مراجعـة البنـود           -

لتالميذ المرحلـة   وإبداء الرأي حول سهولة الصياغات ومدى مناسبتها        

 . الذين ستجرى عليهم الدراسةالثانوية
دامه في المرحلة الثانية     الستخ كتابة المقياس في صورته النهائية تمهيداً      -

 بحيث يختـار    ،"ليكرت  " على غرار مقياس     ؛ وقد صمم المقياس أساساً    

 :المبحوث إجابة واحدة من خمسة بدائل على متصل للـشدة كمـا يلـي             

 وتُـصحح   ، معارض تماما  – معارض   – محايد   – موافق   –موافق تماما   

 ).٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١( :البدائل الخمسة بوضع أوزان متدرجة لها كما يلي
 :المرحلة الثانية إلعداد المقياس

  : على النحو التالي،وتم فيها التحقق من الكفاءة السيكومترية للمقياس

 
 طريقة معامل ألفا لكروبناخ في حساب ثبات المقياس، استخدم الباحث

 والعنف ٠,٩٢وقد بلغ معامل ألفا بالنسبة للمقياس الفرعي للعنف النفسي

  .٠,٠١ عند مستوى ن وهما داال٠,٩١ الجسدي

 
  -: لحساب صدق مقياس العنف طريقتين همااستخدم الباحث

  : الصدق المنطقي الظاهري للمقياس-١

مفردة على ) ٣٨(قام الباحث بعرض بنود المقياس في صورته المبدئية 

م النفس، وعلم االجتماع، محكمين من المتخصصين في عل) ٦(مجموعة من 

من اتفاق % ٨٠  الباحث بحذف العبارات التي نالت أقل منقد قامو

من اتفاق % ١٠٠إلى % ٨٠ عدد المفردات التي نالت المحكمين، وقد بلغ

  .مفردة) ٣٢(المحكمين 

  : االتساق الداخلي-٢
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 ٧٠٠  

قائم بين الباحثين حول التجانس الداخلى بوصفه الجدل من العلى الرغم 

ين يرى أن اإلتساق الداخلى يعد طريقة ؛ ففريق من الباحثطريقة للصدق 

 إال أن ، وفريق أخر يرى أنه طريقة مناسبة لحساب الصدق،لحساب الثبات

الفكرة األساسية لطريقة اإلتساق الداخلى تقوم على أساس إيجاد تجانس بين 

اإلتساق لذا يعتبر الباحث الحالى  ،الفقرة وباقى الفقرات األخرى للمقياس

تم استخدام معامل االرتباط   وبناء عليه، لصدق المقياساًد جياًمؤشرالداخلى 

الستبعاد البنود التي ال ترتبط ارتباطات دالة بالدرجة ) بيرسون(المستقيم 

 والمكون الفرعي للبند في ضوء افتراض التجانس ،الكلية على المقياس

 -اً  سواء كان عنفاً بدنياً أو عنفاً نفسي-الداخلي لمقياس العنف المدرسى 

 ؛ على أساس أن الخاصية األساسية )١٧٠= ن(لدى عينة الدراسة الكلية 

لهذا المؤشر مؤداها أن محك التقويم هو الدرجة الكلية على المقياس 

Anastasi,A.,1990,156)(، الجدول التاليو )رتباطات البنود ا يوضح )٨

 .ةومستويات الدالل) العنف البدنى(بالدرجة الكلية للمقياس الفرعي 
  )٨(جدول 

   الداللةياتومستو) البدنىالعنف (مقياس الفرعي لل رتباطات البنود بالدرجة الكليةا

 مستوى الداللة االرتباط بالدرجة الكلية البند

 ٠,١عند مستوى  ٠,٥٨** ١

 ٠,١عند مستوى  ٠,٥٢** ٢

 ٠,١عند مستوى  ٠,٤٣** ٣

 ٠,١عند مستوى  ٠,٤٤** ٤

 ٠,١عند مستوى  ٠,٥٣** ٥

 ٠,١عند مستوى  ٠,٦١** ٦

 ٠,١عند مستوى  ٠,٤٢** ٧

 ٠,١عند مستوى  ٠,٥٨** ٨

 ٠,١عند مستوى  ٠,٤٦** ٩

  



 التعرض للعنف املدرسي وعالقته ببعض املشكالت االنفعالية لدى املراهقني

 ٧٠١   

مقياس لل رتباطات البنود بالدرجة الكليةا يوضح )٩(الجدول التالي 
   . الداللةياتومستو) العنف النفسي(الفرعي 

  )٩(جدول 
) لعنف النفسيا(مقياس الفرعي لل رتباطات البنود بالدرجة الكليةا

   الداللةياتومستو
 مستوى الداللة االرتباط بالدرجة الكلية البند

 ٠,١عند مستوى  ٠,٤٧** ١٠

 ٠,١عند مستوى  ٠,٦٦** ١١

 ٠,١عند مستوى  ٠,٥٧** ١٢

 ٠,١عند مستوى  ٠,٥٨** ١٣

 ٠,١عند مستوى  ٠,٦٠** ١٤

 ٠,١عند مستوى  ٠,٤٧** ١٥

 ٠,١عند مستوى  ٠,٤٧** ١٦

 ٠,١عند مستوى  ٠,٥٩** ١٧

 ٠,١عند مستوى  ٠,٥٣** ١٨

 ٠,١عند مستوى  ٠,٦٧** ١٩

 ٠,١عند مستوى  ٠,٧٩** ٢٠

 ٠,١عند مستوى  ٠,٦٣** ٢١

 ٠,١عند مستوى  ٠,٦٣** ٢٢

 ٠,١عند مستوى  ٠,٧١** ٢٣

 ٠,١عند مستوى  ٠,٦٢** ٢٤
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 ٧٠٢  

 مستوى الداللة االرتباط بالدرجة الكلية البند

 ٠,١عند مستوى  ٠,٦٦** ٢٥

 ٠,١عند مستوى  ٠,٥٨** ٢٦

 ٠,١د مستوى عن ٠,٥٥** ٢٧

 ٠,١عند مستوى  ٠,٥١** ٢٨

 ٠,١عند مستوى  ٠,٤٨** ٢٩

 ٠,١عند مستوى  ٠,٧١** ٣٠

 ٠,١عند مستوى  ٠,٦٣** ٣١

 ٠,١عند مستوى  ٠,٦٧** ٣٢

 
 

 ، فـي صـورته النهائيـة      اًبنـد ) ١٤(من  ، ويتكون   من إعداد الباحث  

 فـي رغبـة حقيقيـة      من ورائه  الذى يك  العدوانيويهدف إلى رصد السلوك     

 ، وإثارة المـشاجرات معهـم     ،إلحاق األذى باآلخرين سواء بالسب أو الشتم      

 ،شـيء  أي تحطـيم    فـي  والرغبـة    ، التقليل من شأن األخرين    فيوالرغبة  

  .والشعور بالغضب والضيق
تصميم هذا المقياس نظراً لعدم توافر مقيـاس لقيـاس          لجأ الباحث إلى    وقد  

يئة التى يجرى فيها البحث الحالى متبعاً الخطـوات التاليـة           العدوانية فى الب  

   :أثناء تصميم هذا المقياس

كما جاء فـى اإلطـار    عبارة تدور كلها حول العدوان       ١٧تم تجميع    -

 التعريفات المختلفـة للعـدوان التـى        ومشتقة كذلك من       ،النظرى

 .رىطار النظتضمنها هذا اإل
واء فى البحوث العربيـة أو      اإلطالع على بعض المقاييس المتاحة س      -

   :االجنبية مثل
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 ٧٠٣   

  .١٩٩٢ مقياس العدوانية إعداد بص وبرى – *

  . إقتباس وإعداد عطيه وأخرين، اختبار الشخصية المتعدد األوجه– *

 ١٩٩٤ مقياس العدوانية إعداد عبد اهللا سليمان ومحمـد نبيـل            – *

 الميـل   –  العـدوان المـضمر    –العدوان الصريح   (الذى يتضمن ثالثة أبعاد     

   .للعدوان

 ،وبعد مراعاة الشروط الواجب توافرها فى صياغة عبارات المقياس         -

ق المقياس على عينة عشوائية من التالميذ فـى المرحلـة           يطبتتم  

فهم البنود من أول مـرة       من   تحقيقالبغرض  ) ٣٠(عددهم  الثانوية  

بالنسبة ألفرد العينة حيث طلب من كل واحد من التالميذ وضع خـط   

 وبهـذا اإلجـراء     ،الكلمة الغامضة أو العبارة غير المفهومـة      تحت  

معنى العبارات لـدى     وكذالك وضوح    ،ظاضمن الباحث وضوح األلف   

  .هؤالء التالميذ
 

اب ثبات المقياس،  طريقة معامل ألفا لكروبناخ في حس الباحثاستخدم

  .٠,٠١وهو معامل دال عند مستوى % ٠,٧٣لفا، وقد بلغ معامل أ

 
  : في حساب صدق المقياس طريقتين هماقد استخدم الباحث

  : الصدق المنطقي الظاهري للمقياس-١

 على اًبند) ١٧(  المبدئية بعرض بنود المقياس في صورتهقام الباحث

 ،وعلم االجتماع محكمين من المتخصصين في علم النفس، )٦(من مجموعة 

من اتفاق % ٨٠ي نالت أقل من  بحذف العبارات الت الباحثوقد قام

وهي البنود التي  ،بنداً) ١٤(س  عدد بنود المقيافقد بلغالمحكمين، وعليه 

  . المحكميناتفاق من %١٠٠ إلى %٨٠نالت من 

  : االتساق الداخلي-٢

الستبعاد البنود التي ) بيرسون(تم استخدام معامل االرتباط المستقيم 

  والمكون الفرعي للبند ،ية على المقياس ارتباطات دالة بالدرجة الكلطال ترتب

  عينة  لدى  العدوان  لمقياس  افتراض التجانس الداخلي  ضوء  في 
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 ٧٠٤  

 ؛ على أساس أن الخاصية األساسية لهذا )١٧٠= ن(الدراسة الكلية 

 والجدول ،المؤشر مؤداها أن محك التقويم هو الدرجة الكلية على المقياس

مقياس العدوان ل نود بالدرجة الكليةإرتباطات البالتالي يوضح ) ١٠(

  . الداللةياتومستو

  )١٠(جدول 

  . الداللةياتمقياس العدوان ومستول إرتباطات البنود بالدرجة الكلية

 مستوى الداللة االرتباط بالدرجة الكلية البند

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٤٠** ٣٣

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٣٧** ٣٤

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٠** ٣٥

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٤٨** ٣٦

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٤٦** ٣٧

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٤١** ٣٨

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٨** ٣٩

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٣** ٤٠

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٤٦** ٤١

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥١** ٤٢

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٩** ٤٣

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٣٢** ٤٤

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٨** ٤٥

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٤٣** ٤٦
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 ، صورته النهائيةفياً بند) ١٥(، ويتكون من  من إعداد الباحث

 ،بالخوف والتوتر واألرق قدير المشاعر السلبية مثل الشعورويهدف إلى ت

، وأعراض أخرى فسيولوجية مثل قع حدوث كوراث أو إصابة باألمراضوتو

 باإلضافة إلى ، والصداع،واالنتباهل التركيز فقدان الشهية وعم القدرة ع

  .األحالم المزعجة

وقد لجأ الباحث إلى تصميم هذا المقياس نظراً لعدم توافر مقيـاس لقيـاس              

 فى البيئة التى يجرى فيها البحث الحالى متبعاً الخطوات التالية أثنـاء             قلقال

   :تصميم هذا المقياس

بأشـكاله المختلفـة     القلـق  عبارة تدور كلها حـول       ١٥تم تجميع    -

كمـا جـاء فـى       ) فسيولوجية ، عقلية – معرفية   ، إنفعالية -نفسية(

 التـى   التعريفات المختلفة للقلـق    ومشتقة كذلك من     ،اإلطار النظرى 

 .تضمنها هذا اإلطار النظلرى
اإلطالع على بعض المقاييس المتاحة سواء فى البحوث العربيـة أو            -

   :االجنبية مثل

 تعريـب   ،السمة لـسبيلبيرجر وزمالئـه    / الة   الح :القلق مقياس   – *

        . ١٩٨٤وإعداد أحمد عبد الخالق 

  . إقتباس وإعداد عطيه وأخرين، اختبار الشخصية المتعدد األوجه– *

تيلور للقلق الصريح إقتباس وإعـداد مـصطفى فهمـى           مقياس   – *

   .ومحمد غالى

 ،قياسوبعد مراعاة الشروط الواجب توافرها فى صياغة عبارات الم         -

تم تطبيق المقياس على عينة عشوائية من التالميذ فـى المرحلـة            

بغرض التحقيق من فهم البنود من أول مـرة         ) ٣٠(عددهم  الثانوية  

بالنسبة ألفرد العينة حيث طلب من كل واحد من التالميذ وضع خـط   

 وبهـذا اإلجـراء     ،تحت الكلمة الغامضة أو العبارة غير المفهومـة       

 وكذالك وضوح معنى العبارات لـدى       ،لفاظضمن الباحث وضوح األ   

   .هؤالء التالميذ
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 طريقة ألفا لكروبناخ في حساب ثبات المقياس، وقد بلغ استخدم الباحث

  .٠,٠١وهو معامل دال عند مستوى ) ٠,٨٤(معامل ألفا 

 
 -: لحساب صدق المقياس القلق طريقتين همااستخدم الباحث

  :المنطقي الظاهري للمقياس الصدق -١

 على اًبند) ١٥( بعرض بنود المقياس في صورته المبدئية قام الباحث

م النفس، وعلم االجتماع، محكمين من المتخصصين من عل) 6(مجموعة من 

 بند من اتفاق %٨٠ بحذف العبارات التي نالت اقل من وقد قام الباحث

نسب اتفاق المحكمين من  عدد المفردات التي تراوحت المحكمين، وقد بلغ

 هذا يتم حذف أي بند من بنودلم  عليه وبناء ،بنداً) ١٥% (١٠٠إلى %٨٠

  .الفرعيالمقياس 

  : االتساق الداخلي-٢

 طالستبعاد البنود التي ال ترتب) بيرسون(تم استخدام معامل االرتباط المستقيم 

لبند في  والمكون الفرعي ل،ارتباطات دالة بالدرجة الكلية على المقياس

ضوء افتراض التجانس الداخلي لمقياس  القلق مؤداها أن محك التقويم هو 

رتباطات البنود التالي يوضح  )١١(الجدول  و،الدرجة الكلية على المقياس

       . الداللةيات ومستوالقلقمقياس ل بالدرجة الكلية

  )١١(جدول 

  .لداللة ايات ومستوالقلقمقياس ل رتباطات البنود بالدرجة الكليةا

 مستوى الداللة االرتباط بالدرجة الكلية البند

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٩** ٤٧

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٢** ٤٨

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٧** ٤٩

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٤** ٥٠
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 مستوى الداللة االرتباط بالدرجة الكلية البند

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٥** ٥١

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٦٦** ٥٢

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٦٧** ٥٣

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٦٥** ٥٤

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٣** ٥٥

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٥** ٥٦

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٤٨** ٥٧

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٤٤** ٥٨

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٩** ٥٩

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥١** ٦٠

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٤١** ٦١

 
 يهدف إلى ،ه النهائيةبنداً في صورت) ١٨(، ويتكون من من إعداد الباحث

 ، مشاعر الحزن، والوحدة، والالمباالةفي تتمثل التيتقدير المشاعر السلبية 

 وتقدير بعض التغيرات ، واإلحساس بخيبة األمل،رضاالوعدم  ،والملل

وفقد صعوبة النوم، :  تحد من نشاط وحيوية الفرد مثلالتيالفسيولوجية 

  .الشهية

المقياس نظراً لعدم توافر مقياس لقياس وقد لجأ الباحث إلى تصميم هذا 

اإلكتئاب فى البيئة التى يجرى فيها البحث الحالى متبعاً الخطوات التالية أثناء 

   :تصميم هذا المقياس

كتئاب بأشـكاله المختلفـة      عبارة تدور كلها حول اال     ١٩تم تجميع    -

 كما جاء   ) جسمية - فسيولوجية ، عقلية – معرفية   ، إنفعالية -نفسية(
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 كتئـاب  ومشتقة كذلك من التعريفات المختلفة لإل      ،طار النظرى فى اإل 

 .التى تضمنها هذا اإلطار النظلرى
اإلطالع على بعض المقاييس المتاحة سواء فى البحوث العربيـة أو            -

   :االجنبية مثل

 إعداد لطفـى فطـيم      )الصورة المختصرة ( مقياس بيك لإلكتئاب     – *

١٩٩٤.  

  .١٩٨٥اد غريب عبد الفتاح   إعد)د( مقياس بيك لإلكتئاب - *

  . إقتباس وإعداد عطيه وأخرين، اختبار الشخصية المتعدد األوجه– *

 ،وبعد مراعاة الشروط الواجب توافرها فى صياغة عبارات المقياس         -

تم تطبيق المقياس على عينة عشوائية من التالميذ فـى المرحلـة            

ل مـرة   بغرض التحقيق من فهم البنود من أو      ) ٣٠(عددهم  الثانوية  

بالنسبة ألفرد العينة حيث طلب من كل واحد من التالميذ وضع خـط   

 وبهـذا اإلجـراء     ،تحت الكلمة الغامضة أو العبارة غير المفهومـة       

 وكذالك وضوح معنى العبارات لـدى       ،ضمن الباحث وضوح األلفاظ   

   .هؤالء التالميذ

  :ثبات المقياس

 ثبات المقياس، وقد  طريقة معامل ألفا لكروبناخ في حساباستخدم الباحث

  .٠,٠١وهو معامل دال عند مستوى ) ٠,٨٦(بلغ معامل ألفا 

  :صدق المقياس

  :لحساب صدق المقياس طريقتين هماوقد استخدم الباحث 

  : الصدق الظاهري للمقياس-١

بند على ) ١٩(  بعرض بنود المقياس في صورته المبدئيةقام الباحث

م النفس، وعلم االجتماع، لمحكمين من المتخصصين في ع) ٦(مجموعة من

من اتفاق % ٨٠ بحذف العبارات التي نالت اقل من ث الباحوقد قام

إلى % ٨٠ عدد المفردات التي تتراوح من  عليه بلغوبناء مين، المحك

  . بندا١٨ًمن اتفاق المحكمين % ١٠٠

  : االتساق الداخلي-٢
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نود التي ال ترتبط الستبعاد الب) بيرسون(تم استخدام معامل االرتباط المستقيم 

 والمكون الفرعي للبند في ،ارتباطات دالة بالدرجة الكلية على المقياس

كتئاب لدى عينة الدراسة الكلية ضوء افتراض التجانس الداخلي لمقياس اال

 ؛ على أساس أن الخاصية األساسية لهذا المؤشر مؤداها أن )١٧٠= ن(

التالي يوضح  )١٢(الجدول و ،محك التقويم هو الدرجة الكلية على المقياس

  .      كتئاب ومستويات الداللةرتباطات البنود بالدرجة الكلية لمقياس االا

  )١٢(جدول 

  . الداللةياتومستوكتئاب االمقياس ل رتباطات البنود بالدرجة الكليةا

 مستوى الداللة االرتباط بالدرجة الكلية البند

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٠** ٦٢

 ٠,٠١ستوى عند م ٠,٤٥** ٦٣

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٤٠** ٦٤

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٦٥** ٦٥

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٨** ٦٦

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٤٨** ٦٧

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٤** ٦٨

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٧** ٦٩

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٩** ٧٠

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٦٣** ٧١

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٦٥** ٧٢

 ٠,٠١ند مستوى ع ٠,٥٢** ٧٣

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٥** ٧٤
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 مستوى الداللة االرتباط بالدرجة الكلية البند

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٧** ٧٥

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٤٩** ٧٦

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٦١** ٧٧

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٥٦** ٧٨

 ٠,٠١عند مستوى  ٠,٤٧** ٧٩

 
 تمو ،م٢٠١٠  سبتمبرشهر  إجراءات تطبيق مقاييس الدراسة في تمت

  . في فصول الدراسةبطريقة جماعيةالتطبيق 

 في فحوصين وتشجعيهم على التعاون معه بالترحيب بالميبدأ ث الباحوكان

إتمام إجراءات التطبيق مشيراً إلى إمكانية قبول المشاركة في هذه الدراسة 

  -:أو رفضها موضحاً ألولئك الذين قبلوا التعاون ما يلي

  .راحة والموضوعية عند االستجابة للمقاييسأهمية توافر الصدق والص) ١

أن الدراسة علمية ال تتعلق نتائجها بتحصيلهم الدراسي أو أمورهم ) ٢

  .الشخصية

 على سرية بياناتهم، وأنه لن يطلع االطمئنانأحقية أفراد الدراسة في ) ٣

  .عليها أحد سوى الباحث

رف على أدائه  والتعاالستجاباتإمكانية اطالع كل من يرغب منهم على ) ٤

على اختبارات الدراسة، وذلك بعد إتمام تصحيح هذه االختبارات، وكان هذا 

  .بمثابة دافع وتشجيع لهم لقبول التعاون مع الباحث

 لقراءة التعليمات الخاصة لكل مقياس وتوضيح وشرح االنتقالوقد تال ذلك 

 تساؤالت يع الطالب على إثارة أي لبنود كل مقياس مع تشجاالستجابةلكيفية 

  .تعلق بكيفية اإلجابةت

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة: خامساً

  -:تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية
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  .االنحرافات المعيارية) ٢ . المتوسطات الحسابية) ١

  ).بيرسون(ل معامل االرتباط المستقيم )٤           .النسب المئوية) ٣

 .ة الفروق بين المجموعات  لحساب داللT.test"  ت"اختبار ) ٥
 

عدة تساؤالت، كما تم وضع  فيلة الدراسة الحالية كما ذكرنا تحددت مشك

هذه التساؤالت، وللتحقق من  ثة فروض تتضمن توقعات لإلجابة عنثال

قوم يس و،تم اإلستعانة باألساليب اإلحصائية اآلنفة الذكرصحة ثبات الفروض 

   :على النحو التالىعرض ومناقشة النتائج التي تم الحصول عليها بالباحث 

  :الفرض األول

 بين العنف دالة إحصائياًإرتباطية موجبة  توجد عالقة" ينص على أنه 

  . ")االكتئاب، القلق، العدوان(نفعالية والمشكالت اإل المدرسى

  :نتائج الفرض األول

االرتباط المستقيم وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامالت 

   : ويوضح الجدول التالي هذه النتائج،لبيرسون

  )١٣(جدول 

بين متغيرات الدراسة لعينة ) بيرسون(مصفوفة معامالت االرتباط المستقيم 

  .١٧٠=  الدراسة الكلية

 االكتئاب القلق العدوانية العنف المتغيرات

٠,٣٥٦*** ١  المدرسىالعنف  ***٠,٣١٨  **٠,٢٠٧  

٠,٤٦٦*** ١  العدوان  ***٠,٤٩٦  

٠,٧٥٧*** ١   القلق  

 ١    االكتئاب

      ٠,٠٥دال عند مستوى * ٠,١٥٩      ١٦٨= ح .د
   ٠,٠١دال عند مستوى ** ٠,٢١٠

  ٠,٠٠١دال عند مستوى  ***٠,٢٦٣ 
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 حيث أوضـحت    ،صحة الفرض المطروح  ) ١٣(ويتضح من الجدول السابق     

المشكالت ن متغير العنف وجميع     وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بي     النتائج  

  :كما يلي اإلنفعالية

 وكانت قيمة ،رتباطية موجبة دالة بين العنف والعدوانوجود عالقة إ -١

  .٠,٠٠١ وهي دالة عند مستوى داللة ٠,٣٥٦= ر

 تشير في تتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج الدراسات السابقة التي

عرض للعنف سواء رتباطية موجبة بين التامجملها إلى وجود عالقة 

  Osofsky et al., 1993: 6-45) :كان جسدياً أو نفسياً والعدوان

 Durant et al., 1994: 612-617; Osofsky et al., 1993: 6-
45; ; Fletcher, 1996: 242-276)  Maura O’Keefe , 1997: 

368-376;      

وقد جاءت نتائج هذا الفرض متفقة أيضاً مع ما جاء بالتراث 

أن مر الذى يتضمن اإلشارة إلى كولوجى بخصوص هذا اآلالسي

 باعتبار أن ،اإلختالف بين العنف والعدوان فى الدرجة وليس فى النوع

أو يهدفان إلى إلحاق اآلذى باألخرين  ،العنف سلوك عدوانى مبالغ فيه

 ،روبرت مكلفين وريتشارد غروس( . بشكل قصدىتدمير ممتلكاته

٣٣٥ : ٢٠٠٢(                                                        

توصلت نتائج هذا الفرض أيضاً إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة  -٢

  .٠,٠٠١ وهي دالة عند مستوى ٠,٣١٨=بين العنف والقلق، وكانت ر

 تشير في تتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج الدراسات السابقة التي

جبة بين التعرض للعنف سواء رتباطية مومجملها إلى وجود عالقة إ

  : نفسياً والقلقمكان جسدياً أأ

)Fletcher, 1996: 242-276 ; Hill and Madhere, 1996: 26-43; 
Singer et al., 1995: 477-482 ; Rath,G. et al, 1989: 227-330 

; Mancini,C. et al, 1995: 1)   
 لم تجدآلتية التي في حين لم تتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج الدراسات ا

  :عالقة ارتباطية بين التعرض للعنف والقلق
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 ٧١٣   

)Cooley- Quille , Turner, Beidel, 1995 , White, Bruce, 
Farrell and Kliewer, 1998( 

ي محاولة لتفسير هذا التناقض  ف-     مما جعل هؤالء الباحثون يقترحون 

األطفال الذين  بأن هؤالء -ختالف بين نتائج الدراسات السابقة واإل

 مما سبب ،يتعرضون للعنف بشكل مستمر ومتكرر قد تأقلموا مع هذا العنف

 األمر الذى ،في ضعفهم أو فقدهم الحساسية لهذا العنف الذى يتعرضون له

 هذا باإلضافة إلى ، للقلق أو أقل عرضة لإلصابة،جعلهم أقل شعوراً بالقلق

ت اآلنفة الذكر قد تكون وراء ختالفات المنهجية الملحوظة في الدراساأن اإل

هذا التعارض في النتائج التي توصلت إليه تلك الدراسات فيما يتعلق بعالقة 

 وهذه االختالفات تتضمن اختالف األدوات القياسية ،التعرض للعنف والقلق

 عالوة على اختالف المراحل ،التي تعتمد على تعريفات إجرائية مختلفة للقلق

واسع من األعمار ألفراد عينات الدراسات السابقة العمرية حيث يوجد مدى 

  .التي تم عرضها
توصلت نتائج هذا الفرض أيضاً إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة  -٣

 وهي دالة عند مستوى ٠,٢٠٧=بين العنف واالكتئاب وكانت قيمة ر

  .٠,٠١داللة 

جملها  تشير في متتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج الدراسات السابقة التي

رتباطية موجبة بين التعرض للعنف سواء كان جسدياً أو إلى وجود عالقة إ

   :نفسياً واالكتئاب

(Durant et al., 1994: 612-617 ;  Freeman et al. , 1993: 419-
423 ; Gorman-    Mantiner & Richers,1993: 22-35;  

; 611-101  :1993,Tolan & Smith    ;1993,. Schubiner et al
Angela R. & Grover R., 1989: 160-166 ; Pelcouitz et al , 
2000: 360-369 ; Wong , J, et al,2011: 58-65 ; Fannery et al 

, 2004: 559-573)   

 المستهدفة نفعالية األخرىبالمشكالت اإل وأما بخصوص عالقة العدوان -٤

 وجود عالقة )١٣( فقد أظهرت النتائج كما في الجدول ،في الدراسة الحالية

   :ارتباطية موجبة دالة بين العدوانية
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  .٠,٠٠١ وهي دالة عند مستوى داللة ٠,٤٦٦= القلق وكانت قيمة رو* 

  .٠,٠٠١ وهى دالة عند مستوى ٠,٤٩٦= االكتئاب وكانت قيمة ر و* 

النتائج بهذا الشكل تشير إلى أن السلوك العدواني دائماً يصاحبه مشاعر قلق 

  . وحزنوخوف واكتئاب 

ي ف فقد أظهرت النتائج كما ،لعالقة بين القلق واالكتئابلبالنسبة  و-٥

=  وكانت قيمة ر ، وجود عالقة ارتباطية بين القلق واالكتئاب)١٣(الجدول 

  .٠,٠١ وهى دالة عند مستوى ٠,٧٥٧

تتسق نتائج هذا الفرض مع نتائج عديد من الدراسات التي أشارت إلى وجود 

   :كتئاب والقلق اإلت داللة إحصائية بينارتباطية ذاعالقة 

(Prusoff & Klerman , 1974: 302-309 ; Snaith , Bridge & 
Hamilton , 1976: 156-165 ; Craighead , Hickey & 
Demonbreun , 1979: 291-297 ; Hollon & Kendall, 1980: 

383-395 ; Blumberg & Hokanson , 1984: 196-209)  

نتيجة لعدة أسباب منها على سبيل المثال أن االكتئاب وقد ترجع تلك ال

 وأن ،رتباطية مرتفعةإذات عالقة سلبية والقلق يعدان بمثابة حاالت انفعالية 

األفراد الذين يخبرون أعراض اكتئابية يحتمل أيضاً أن يخبروا درجة من 

 ويتفق هذا مع المنظور النظري الذى أوجزه وولب والذى أكد فيه ،القلق

 هذا باإلضافة إلى وجود أدلة ، دور القلق كعامل حاسم في االكتئابعلى

تجريبية ال بأس بها أشارت إلى أن األفراد المكتئبين نفسياً قد سجلوا 

أعراض تتماثل مع األعراض التي أظهرها المرضى الذين تم تشخيصهم على 

 فقد قارن كل من بروسوف وكليرمان درجات ،أنهم يعانون من عصاب القلق

 ممن يعانون من القلق ٣٧٤ ، ممن يعانون من االكتئاب٣٦٤تقييم الذات ل

 وقد أظهرت النتائج أنه على الرغم من ،على قائمة مراجعة أعراض المرض

 وأحرز مرضى ،أن مرضى االكتئاب أحرزوا درجات أعلى في متغير االكتئاب

 قد  فإنه قد لوحظ أن مرضى االكتئاب،القلق درجات أعلى في عامل القلق

أحرزوا درجات أعلى في متغير القلق أيضاً عما هو الحال بالنسبة لمرضى 

 مما يدل على أن هناك درجة كبيرة من التداخل في أعراض المرضية ،القلق
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 ; Peusoff & Klerman , 1979: 302-309).لكل من االكتئاب والقلق
Gotlib, 1984: 21)   

القات ارتباطية ذات داللة وهناك دراسات أخرى مماثلة أشارت إلى وجود ع

بين مقاييس االكتئاب والقلق لعينات من الطلبة ومرضى الطب النفسي 

)David, Burraws & Poyneon , 1975: 21-24 ; Mendels,J., 
WeinStein,N., & cochrane, C., 1972: 649-653 ; Kramlz 
&Hammen, 1979: 611-619 ; Meites,Lovallo & Pishkin, 

1980: 427-432( 
خرون إلى أن العامل األول آوامتداداً  لتلك الدراسات توصل جولد بيرج و

الذى تم الحصول عليه في التحليل العاملي الستبيان الصحة النفسية العامة 

والذى أكمله المرضى المترددين من الخارج كان مشبعاً باالكتئاب 

  .(Gotlib, 1984: 21 ; Goldberg et al. 1976: 61- 67.(والقلق

كتئاب والقلق رتباط بين اإلإموضوعية حديثاً إلى وجود لقد أشارت البحوث ال

 وبناء عليه أجريت دراسات عرضية ،ساس المرضى الواحدأو ما يسمى باأل

 انتهت إلى نتائج في غاية من األهمية تشير إلى أن االكتئاب ،وأخرى طولية

عها النظر إلى والقلق منفصلين ولكن بينهما تداخل كبير لدرجة يمكن م

 :Costa , 1994) .أعراض القلق واالكتئاب بوصفهما زملة مرضية واحدة
وتشير البحوث الوبائية الحديثة إلى وجود تداخل واضح بين القلق  (4

 بل يزيد االرتباط بين الزملتين ،واالكتئاب على المستوى التشخيصي األولى

لمرضين يكون أقل ظهوراً  ولذلك فإن التداخل بين ا،كلما طالت مدة المالحظة

 وهكذا تبين أحدث ،في الدراسات العرضية مقارنة بالدراسات الطولية

التطورات في هذا المجال أن القلق واالكتئاب يكونان متصالً واحد يقع ضمن 

  .(Costa , 1994: 4(دائرة االضطرابات الوجدانية 

  -:ثانيالفرض  ال

 التعرضن الذكور واإلناث في  فروق دالة إحصائياً بيتوجد " هينص على أن

   . ")البدني العنف – النفسيالعنف (المدرسى لعنف ل

  -:ثاني نتائج  الفرض ال-
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 بين الذكور T.test"  ت "  اختبار تم حساب وللتحقق من صحة هذا الفرض

 كما في الجدول  كان عنف بدني أو نفسيلعنف سواءل التعرضواإلناث في 

   :التالي

  )١٤(جدول 

ومستويات داللة الفروق بين الذكور واإلناث في متغير العنف ) ت(قيمة

  ). العنف النفسي- البدني العنف(

  

  

  

  

  

  
  
              ٠,٠٥ دال عند مستوى ١,٩٦                         ١٦٨= ح . د

  ٠,٠٠١ دال عند مستوى ٣,٢٩         ٠,٠١ دال عند مستوى ٢,٥٨

  :ىما يل) ١٤(يتضح من الجدول السابق 

 العنـف   : بين الذكور واإلناث فـي متغيـرات       توجد فروق دالة إحصائياً    •

   .الذكور  الدرجة الكلية للعنف في اتجاه،البدنى

:  بين الذكور واإلناث فـي متغيـر       ال توجد فروق دالة إحصائياً    فى حين    •

  .العنف النفسي

  يمكن القول بأن الفـرض     ،  ووفقا لما أفضت إليه النتائج السابقة من دالئل        

مـع النتـائج التـى      نتائج هذا الفرض    تتسق  و ،الثانى قد تحقق بشكل جزئي    

   : الدراسات السابقة اآلتيةإليهاتوصلت 

(Astor, R. & Meyer, A. ,1999: ٢٢٠-٢٠١;  Alexander, R. 
& Longford, L., 1992: 114-125 Miller, M., Hemenway, D. 
& Wecher, H., 1999: 7-13 ; Noble, P., 1997: 207-217; 

Seiner et al , 1998: 215-224 ; Moses Anne, 1999: 21-32)    
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 مقارنـة ومـيالً للعنـف   الذكور أكثر تعرضاً    إلى أن    فى مجملها  التى أشارت 

وأن الـذكور هـم      ، وأن العنف البدنى هو أكثر صور العنف إنتشاراً        ،اإلناثب

العنف والهجوم   فى حين أن اإلناث هن أكثر ضحايا       ،أكثر تعرضاً لهذا العنف   

وصلت له نتـائج     ت  واختلفت نتائج هذا الفرض مع ما      ،الجنسى بطبيعة الحال  

هـذا  رجـع  قد يو Fehon , et al., 2001  دراسة أجراها فيهون وأخرون

حيـث كانـت عينـة      عينة الدراسة   طبيعة   إلى إختالف     فى النتائج  اإلختالف

مستشفيات لطلـب   من المرضى المترددين على ال    " فيهون وزمالئه   " دراسة  

 فى حين ان عينة الدراسة الحالية من طالب المرحلة الثانوية الـذين             ،العالج

 ولم يتـرددون علـى المستـشفيات لطلـب          ،ليس لهم تاريخ مرضى سابق    

 . وقد يرجع هذا اإلختالف أيـضاً إلـى إخـتالف أدوات الدراسـة            ،المساعدة

(Fehon , et al., 2001: 532-540).   

إلـى أن الـذكور      -من وجهة نظر الباحـث       - الفرض   نتائج هذا ترجع   و 

لشغب واإلضطرابات مما قـد يثيـر       وإثارة ل مقارنة باإلناث أكثر ميالً للعنف      

 األمر الذى يزيد من إحتمالية التعامل معهم بعنف باعتبار          ،حفيظة المدرسين 

 فى حين أن اإلناث أكثـر مـيالً للطاعـة واإلنـصياع     ،أن العنف يولد العنف  

 ممـا  )٢٢-٢٣ :١٩٨٥ ،عبدالستار إبراهيم ( والتوجيهات من الذكور   لألوامر

أن الثقافة السائدة   باإلضافة إلى    ،يقلل من تعرضهم للعنف من قبل المدرسين      

معات الشرقية تدعم وتشجع وتبرر إستخدام العنـف البـدنى مـع            تفى المج 

ى أن األب يشجع المدرس عل     إلى    يصل ر قد  بل أن األم   ،الذكور بخالف اإلناث  

 بأنـه   اً منه إعتقاد ،فعل هذا  ويؤكد عليه  ، ويوصيه ،ضرب أبنه بغرض التعلم   

نحـدر عنـدما تـرك      يم قد إ   وأن مستوى التعل   ،بدون ضرب أو تعليم   ال تعلم   

تسيطر على أذهان األباء     -  لألسف - مازالت  كلها معتقدات  ،العصاالمدرس  

فروق  وجودعدم  إلى  ومن ناحية أخرى تشير نتائج هذا الفرض         ،والمدرسين

تأتى هذه النتيجة    ،ذات داللة بين الذكور واإلناث فى تعرضهم للعنف النفسى        

 فعلى الـرغم مـن أن       ،ستكماأل وتدعيماً للتفسير السابق لنتائج هذا الفرض      إ

ستخدام  وال تمانع من إ    ،الثقافة السائدة فى المجتمعات الشرقية تشجع وتدعم      

األشياء أو القـرص أو الـضرب       بالضرب بالعصا أو القذف ب    (العنف البدنى   

تقـف   نجـدها      ،تجاه الذكور بخالف اإلناث   ) على الوجه أو السب أو الشتم     
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 فليس هناك حرجاً    ،نف النفسى تجاه الذكور واإلناث    موقفاً محايداً بالنسبة للع   

تعرض الذكور أو اإلناث علـى حـد سـواء          أو مانعاً إجتماعياً أو ثقافياً أن ي      

 ،الـسخرية و سـتهزاء إل ا :خـذ األشـكال التاليـة     أيقد  للعنف النفسى الذى    

 وعـدم الـسماح     ،التفرقة والتمييز في المعاملـة    و ،االستفزاز واالضطهاد أو

 أوالتهمـيش   ،على صـواب  األخرالرأي حتى ولو كان ا    المدرس فى    بمخالفة

لتهديد المـادي أو التهديـد      وا.التجهم والنظرة القاسية  و ،اإلهمالوالتجاهل و 

 . بالفشل الدائمالطالبة أوطالب إشعارا ال،بالرسوب
  -:لثنتائج الفرض الثا

توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في المشكالت  " هينص على أن

  . ") العدوان-  القلق– االكتئاب(االنفعالية 

 بين الذكور T.test" ت "  اختبار تم حسابمن صحة هذا الفرض وللتحقق 

 فيكما لية االح لدراسةفى ا المستهدفة ةنفعاليالمشكالت اال  فىواإلناث

 :الجدول التالي
  )١٥(جدول 

فى المشكالت  بين الذكور واإلناث على قومستويات داللة الفرو) ت(قيمة 

  .اإلنفعالية

  الذكور
 ٨٤= ن 

  اإلناث
 ٨٦= ن 

 المتغيرات

 ع م ع م

 الداللة ت

  د.غ .٤٠٦ ٧,٠٢ ٣٢,٩٩ ٣,٤٨ ٩,٥٨ العدوان

  د.غ ١,٠٨ ٠٧,٧٦ ٤٠,٢٧ ١٢,٧٦ ٣٨,٥١ القلق

  د.غ .٨٥١ ١٠,٤٩ ٤١,٣٤ ١٢,٣٢ ٣٩,٨٥ االكتئاب

              ٠,٠٥ دال عند مستوى ١,٩٦                          ١٦٨= ح .د
  ٠,٠٠١دال عند مستوى  ٣,٢٩        ٠,٠١ دال عند مستوى ٢,٥٨

 حيث ،صحة الفرض المطروحعدم  )١٥(ويتضح من الجدول السابق 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث عدم  ضحت النتائجأو
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 -العدوان (المشكالت األنفعالية المستهدفة فى الدراسة الحالية في جميع 

  .) اإلكتئاب-القلق 

 التيائج الدراسات نتمع نتائج هذا الفرض الخاصة بمتغير اإلكتئاب وتتفق 

  :قام بها كل من

 عماد إبراهيم ،١٩٩٣ فاتن عبد الفتاح ،١٩٨٩أحمد عبد الخالق وأخرون 

 حيث أشارت نتائج تلك الدراسات إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً ١٩٩٥

ة مع  فى حين جاءت هذه النتائج غير متفق،بين الذكور واإلناث فى اإلكتئاب

   :التى قام بها كل مننتائج بعض الدراسات السابقة 

 .Hesbacher , P وأخرينهيسباشر و،)Blumenthal, M. (1975 بلمنثيل

Rickels, K. and Goldberg , D. (1975(،وهيلسينج وكومستوك  

Comstock, G., and Helsing , K. (1976) ،فيد إل وIlfeld , F. 

 .Amenson, C. and Lowinsohn, P وليفنسونإمنسون  ، (1978)

 ،)Crver, C. and Ganellen, R. (1983 كرفر وجاتيلين ، (1981)

 ,Weissman, M., Leaf, P., Holzer ويزمان وأخرون  ،١٩٨٧وغريب 

C., Myers, J.,And Tischler, G. (1989(، وهوبسميرتن وليفنسون  

Merten, B., Lowinsohn, P. and Hops, H. (1990(، غريب عبد 

حيث أظهرت هذه الدراسات أن اإلناث  أكثر  )١٩٩٥( ،)١٩٩٤(الفتاح

                                                                      .إكتئاباً من الذكور

ن الجنسين وجدير بالذكر القول  بأن التفسيرات التى تعرضت للفروق بي

 :لكل منهما مبرراتهين يمثالن رأيين متعارضين بسنقسمت إلى قسمين رئيا

                  )٢٤٠-٢٣: ١٩٩٥ ،غريب عبد الفتاح(

كتئاب ما هى إال فروق فى اال  يرى أنصاره أن الفروق الجنسية:لالرأى األو

ستعداد أكبر لتقرير وجود مشكالت ان مصطنعة مرجعها أن اإلناث لديه

يسهل مهمة التعرف على  مما ، واإلفصاح واإلعالن عنها،نفعالية أو نفسيةا

تمع طبيعة ثقافة المج هذا باإلضافة إلى ،ذكورالكتئاب لديهن بالمقارنة باال

حيث البكاء (لدى اإلناث شرقى الذى يسهل تقبل تلك األعرض ال

مفهوم مع  بينما يستنكرها من الذكور ألنها تتعارض )إلخ... .والصراخ

كتئابية لدى ض االا مما يؤدى فى النهاية إلى إختفاء تلك األعر،الرجولة
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  األمر الذى،الذكور وراء شكاوى عضوية أو اللجوء إلى تناول المخدرات

 إلى تشخيص حالة الذكور على أنهم – فى كثير من األحيان – بدوره أدى

ا تشابه فى كونهما مكتئاب بينه واإلدمان واال،مدمنين وليسوا مكتئبين

ن والشخص ميعتمدان على مصدر تدعيمى خارجى حيث يستمد كل من المد

ولهذا فهو إحساس  ،وليس من الداخل ،رجاحساسه بقيمته من الخى إكتئاباال

 ،صالح مخيمر وعبده ميخائيل( .ؤقت يزول بزوال أثر المخدرزائف كاذب وم

٧٤٥-٧٤٦ :١٩٦٩(                                                                                

كتئاب  فإنهم يروا أن الفروق بين الجنسين فى اال:أما أصحاب الرأى الثانى

 البيلوجية للمرأة بسبب وجود  طبيعة الترجع إلىمثل ظاهرة حقيقية ت

إختالفات أو فروق بيلوجية وتغيرات هرمونية تتعرض لها األناث فى بعض 

ك يجب الذ  ومع، تصاحب الدورة الشهريةالتى األوقات مثل أوقات الحمل أو

 -كتئاب فروق بين الجنسين فى اال للتفسير البيلوجىل ااأال ننساق وراء هذ

نه ال يمكن إهمال العوامل وذلك أل  –ب عبد الفتاح تفق فى هذا مع غريأ

 فمن المالحظ أنه على الرغم من اإلختالفات بين الثقافات ،اإلجتماعية

 فإن المجتمع فى أغلب الثقافات ،المختلفة فى درجة الحرية الممنوحة لألنثى

 وقد ،ا فى تنشئة الذكرهيتبع أساليب فى تنشئة األنثى تختلف عن التى يتبع

كتئاب أو غيره من فى االين  هذا اإلختالف وراء الفروق بين الجنسيكون

 فإن الكثير ،فعلى سبيل المثال ،نفعالية األخرى كالقلق والعدوانالمشكالت اال

من القيم الثقافية السائدة فى مجتمعنا الشرقى ال تشجع اإلجتماعية لدى 

اإلجتماعية منذ  وتصبح الرسالة التى تتلقاها األنثى خالل تنشئتها ،اإلناث

 لكى يتم قبولك وتقديرك ينبغى أن تكونى سلبية خاضعة مطيعة :طفولتها هى

ونتيجة  ،) الزوج فى المستقبل– األخ –األب (حريصة على إرضاء األخرين 

لذلك تصبح األنثى أكثر إعتمادية من الناحية اإلنفعالية على حكم ورأى 

إذا  وتشعر يالتعاسة ،خرين األااألخرين بحيث تشعر بالرضا حين يرضى عنه

 ومبالغة فى ،كتئابستعداداً للتعرض لال مما يجعلها أكثر إ،لم يرضوا عنها

 وتميل أن تكون أيضاً ،القلق بشأن إرضاء األخرين ولو على حساب سعادتها

  .)١٤٣: ١٩٩١ ،أنطونى ستور( . وأقل مغامرة، وأقل إقتحاماً،أقل عدوانية
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غير متسقة  مع ض الخاصة بالقلق فقد جاءت وأما بالنسبة لنتائج هذا الفر

التى تشير فى مجملها إلى  لدى الكثير من الدراسات السابقةاً هو شائعما 

 ومن هذه ،تجاه اإلناثإحصائياً بين الذكور واإلناث فى دالة وجود فروق 

 سهير كامل ،١٩٨٧ نهى اللحامى ،١٩٧٨كمال مرسى   :الدراسات نذكر

روزمان وزمالئه  ،١٩٩٠ عماد إبراهيم ،١٩٩٤ غريب عبد الفتاح ،١٩٩١

Rorsman , B., Hagell, O., Lanke, J., and Ojesjo, L., 
ويأتى تفسير إرتفاع درجة   Satyarthi , K., (1979) وستارثى ،)1987)

اإلناث على درجة الذكور فى متغير القلق متشابهاً فى أحد جوانبه مع 

كتئاب ور فى متغير اال درجة الذكىعلرتفاع درجة اإلناث إلالتفسير السابق 

من ستعداد أكبر لتقرير مشاكل وشكاوى إنفعالية من حيث أن اإلناث لديهن إ

وليس فى هذا أى حرج أو عدم قبول أو رفض  ،الذكور كما ذكرنا آنفاً

أو إلى التغيرات  ،إلى أسباب اجتماعية ثقاقيةيرجع ذلك أو  ،إجتماعى

 ، دورها قاصراً فقط فى بيتهادجتمع حيث لم يعالحديثة فى دور المرأة فى الم

وإنما أيضاً خارج منزلها نظراً للظروف واألزمات اإلقتصادية الصعبة التى 

                                                                                                    .تسود عالمنا اليوم

بين الذكور واإلناث جود فروق دالة إحصائية ويرجع الباحث الحالى عدم و

ة المرحلة العمرية التى طبيع إلى )١٥(كما هو واضح فى الجدول فى القلق 

وهى  أال –  سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً-ينتمى إليها أفراد عينة الدراسة 

والتغيرات واألزمات مرحلة المراهقة التى تعتبر مرحلة الضغوط والعواصف 

لتى يتعرض لها المراهق ذكراً كان أو أنثى دون أن يكون لديه السريعة ا

األمر الذى  ،مما يجعله غير مستعد أو مهيؤ اً لتقبلها ،سابق وعى وعلم بها

نفعالية التى يأتى  االت عرضة للمشكالكان ذكراً أو أنثى سواء يجعل المراهق

ى تشغل ومن األزمات الت ،))Proefrock , 1981: 854 فى مقدمتها القلق

 وبالتالى تؤدى ، والتى يمكن أن تكون مصدراً للضغوط،إهتمام المراهق

 حيث أن تكوين الهوية ، أزمة الهوية ،للقلق سواء لدى اإلناث أو الذكور

 باإلضافة إلى المراهق ، وتتأثر بعوامل كثيرة،يعتبر مهمة شاقة ومعقدة

الوالدين (ز للسلطة  وعالقاته باألخرين الذين يمثلون بالنسبة له رمو،ذاته

 ة وأخيراً وليس بأخر الضغوط الثقافي،) والمدرسين فى المدارس،فى المنزل



م٢٠١١ ديسمرب – العدد الثاين والثالثون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج   

 ٧٢٢  

 وفى الثقافات الفرعية كالثقافة السائدة فى مدينة سرت مجتمع ،العامة

 كل هذا ، وكذلك معدل التغير اإلجتماعى الذى يحدث فى المجتمع،الدراسة

 سوى  اإلختالف فى اإلداك ، أنثىيؤثر فى المراهق دون تمييز بين ذكراً أو

التى يتعرض  أو التغيرات السريعة ،لتعامل مع تلك األزمات أو الضغوطأو ا

                                  )٢٨٧ :١٩٨٨ ،أمال صادق وفؤاد أبو حطب(  .لها المراهق

 فقد أشارت نتائج هذا الفرض إلى عدم نوفيما يخص النتائج الخاصة بالعدوا

تختلف و ، الذكور واإلناث فى متغير العدوان فروق دالة إحصائياً بينوجود

مجملها إلى أن فى الدراسات السابقة التى تشير نتائج هذه النتيجة مع 

 وإن كان هناك رأى أخر يفترض أن هناك ،الذكور أكثر عدواناً من اإلناث

 التى تناولت أشكالالسابقة قصور وضعف فى هذه الدراسات أو البحوث 

 أو باألحرى واألصح ،العنف التى لها عالقة باإلناث وخاصة صغار السن

شكال التى لها عالقة األهناك قصور فى الدراسات السابقة التى تناولت 

 ،الفعلى فى مستويات العدوان بشكل عام)  إناث-ذكور(باإلختالف الجنسى 

توصلت  وعلى خالف ما ،اإلفتراض وتأكيداً لصحة هذا –المثال فعلى سبيل 

إلى أن اإلناث أكثر عدوانية " نيك وجينيفر"  توصال ،له الدراسات السابقة

 من أشكال شكالًعد يالعدوان الجنسى الذى فى ن الذكور وبشكل دال م

ضطرابات توافقية  خطيرة مثل ا وتعرض صاحبه لمشكاليالذى العدوان 

التى وهذا ما كشفت عنه الدراسة  ،الرفض والوحدة واالكتئاب والعزلة

-Nick R, and Jennifer, k, 1995:710) أجراها كريك وجروتبتر 
722). 

 Susan , et, al , 2007 " وأخرون سوزان  "توفى دراسة أخرى توصل

إلى أنه على الرغم من وجود إعتقاد شائع بأن اإلناث أكثر تضرراً 

للعنف وتعرضاً  من الذكور األكثر إستخداماً الجنسىواستخداماً للعدوان 

اإلدراكات الشخصية ات جنسية فيما يتعلق بف إال أنه لم توجد إختال،البدنى

" أشار كل من وان اإلجتماعى فقد دوأما فيما يتعلق بالع ،جنسىللعدوان ال

إلى أنه على الرغم من أن اإلناث والذكور قد سجلوا " داكويت واندرود 

اإلناث كن أكثر  أن إال ،تكرارات متماثلة ومتساوية فى العدوان اإلجتماعى

 باإلضافة إلى أن تكرارات اإلناث فى العدوان ،حزناً وكرباً وآسى من الذكور
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وهذه  ،رتبطت بشكل دال وقوى بمفهوم الذات مقارنة بالذكورإاإلجتماعى 

نتائج الخاصة الاإلختالفات فى نتائج الدراسات تظهر لنا حقيقة أن 

 تبعاًتختلف من شكل ألخر د قباإلختالفات بين الذكور واإلناث فى العدوان 

         .كال المتعددة للعنفشختالف األال

(Marion K., and  Merrill-Plamer , Q.,1999: 1) ; (Susan , 
et, al , 2007: 85-95)   

لفرض الحالى المتمثلة فى عدم وجود فروق نتيجة اويرجع الباحث الحالى 

المرحلة العمرية التى لى طبيعة بين الذكور واإلناث فى متغير العدوان إ

 أال وهى – سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً -ينتمى إليها أفراد عينة الدراسة 

 ، وإضطراب العالقة مع رموز السلطة،مرحلة المراهقة التى تتصف بالتمرد

    .ويتساوى فى هذا الذكر واألنثى دون تمييز
 
 التوصياتضع بعض  أن يتم و من الدراسة رأى الباحثاالنتهاءبعد 

ومحاولة  ، من الجهات المعنية األخذ بهاالمتعلقة بموضوع الدراسة متمنياً

 ، تناولتها الدراسة الحاليةالتي -تنفيذها نظراً لما تحدثه هذه المشكلة 

من  -  مدراسنافي ظاهرة العنف الذى يمارس ضد أبنائنا فيوالمتمثلة 

ما يؤثر سلباً على مستقبل على أبنائنا مأضرار نفسية وبدنية ومادية 

  : بشكل عامالمجتمع

نفسية  ثارآألبنائنا لما يسببه من  والنفسي العقاب البدني منعالعمل على ) ١

  .على شخصية أبنائناسلبية 

العمل على توعية المعلمين بأن العقاب ليس قاصراً فقط على الضرب أو ) ٢

ر الذى ينتشر  وخاصة الذكو- بالتالميذ لبدنياإلحاق األذى والضرر 

 وإنما توجد أساليب أخرى أكثر فاعلية -بينهم هذا النوع من العنف 

   .وليس لها آثار سلبية

العمل على تنمية روح التعاون والصدق واالحترام بين المعلمين والطلبة ) ٣

 ،يقبلون على المدرسةيحبون و ويجعل الطلبة ، بينهممما يقرب المسافة

  .ويبتعدون عن العنف



م٢٠١١ ديسمرب – العدد الثاين والثالثون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج   

 ٧٢٤  

مما لة إشراك الطلبة في األنشطة المدرسية، وتعزيز سلوكهم الجيد محاو) ٤

 ومفيد كذلك ، ولغيرهم،هو مفيد لهميجعلهم يفرغون طاقتهم فيما 

  .للمدرسة

تشجيع الطلبة على ممارسة العادات السلوكية السليمة التي تتالءم مع ) ٥

 ،لقوانين بالهدوء والنظام واحترام اكااللتزامقوانين المدرسة، وأنظمتها 

  .وحب اإلنتماء

تكثيف دور المؤسسات التعليمية، وذلك بتوعية الطالب من خالل الندوات ) ٦

 تساهم في التخفيف أو التقليل من حدة هذه التيوالمحاضرات التثقيفية 

  .لدى طلبة المدارس) مشكلة العنف(المشكلة 

 مديري ومدرسيقيام الجهات المعنية بإعادة النظر في تنسيب ) ٧

 على الخبرة والكفاءة والمستوى مؤسسات التعليمية، وذلك بناءال

  . الذى يمكنهم من حسن التعامل مع التالميذالتربويالتعليمي والتأهيل 
 

أن  - في ضوء نتائج الدراسة الحالية -ويجب اإلشارة في النهاية أنه يمكن 

  : فى المستقبلنقترح بعض الدراسات التى يمكن إجرائها

 .شكال المختلفة للعنف وعالقتها باأل) إناث–ذكور (الفروق الجنسية  •
 – نوع اإلقامة –المستوى التعليمى (جرافية األخرى والفروق الديم •

 وعالقتها باألشكال المختلفة ) العمر– اإلقتصادى –المستوى اإلجتماعى 

  .للعنف
شاره  الحضر بهدف التعرف على نسبة إنت–عالقة العنف بمتغير الريف  •

 .وأسبابه
نفعالية لدى األطفال  االتالتعرض للعنف المنزلى وعالقته ببعض المشكال •

  .والمراهقين
 أخرى تسواء المنزلى أو المدرسى وعالقته بمشكالالتعرض للعنف  •

   .السلوكية والمعرفيةت كالمشكال
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: 
ل شكرى أحمد عبد الخالق،عبد الفتاح دويدار،مايسة أحمد النيال،عاد -١

كتئاب بين الفروق فى القلق واال): ١٩٨٩(كريم،والسيد عبد الغنى
 ،الجمعية المصرية للدراسات النفسية ،مجموعات مختلفة من الجنسين

     .٩٧-١١٣ ،بحوث المؤتمر الخامس لعلم النفس فى مصر
نمو اإلنسان من مرحلة الجنين  ):١٩٨٨(آمال صادق وفؤاد أبو حطب  -٢

          . مركز التنمية:القاهرة ،إلى مرحلة المسنين
 ،النفسيفن العالج  ):١٩٩١( )ترجمة لطفى فطيم(أنطونى ستور  -٣

  . مكتبة النهضة المصرية:القاهرة
نظرية  ):١٩٦٩( )ترجمة صالح مخيمر وعبده ميخائيل(فينخل  أوتو -٤

 الكتاب ، مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة،التحليل النفسى فى العصاب
  .الثانى

 المكتب الجامعى : اإلسكندرية،الطفل ):٢٠٠٧(بد الحميد أحمد حسين ع -٥
  .الحديث

 وعالقته ببعض الزوجي العنف ):٢٠٠٩(رأفت عبد الباسط محمد  -٦
مجلة علم النفس المعاصر : اضطرابات الشخصية لدى المتزوجات

  . ٢٠٠٩ ، المجلد العشرون،والعلوم اإلنسانية
حضارية لمكونات البناء دراسة عبر  ):١٩٩٩(رأفت عبد الباسط محمد  -٧

 غير ه رسالة دكتورا،كتئاب لدى الطالب الجامعيينالمعرفى للقلق واال
   . جامعة جنوب الوادى، كلية اآلداب،منشورة

 )ترجمة ياسمين حداد وآخرون(روبرت مكلفين وريتشارد غروس  -٨
للطباعة  دار وائل : عمان،مدخل إلى علم النفس االجتماعي ):٢٠٠٢(

                                .       والنشر
 المجلة ، اإلنسان وقضاياه النفسية واالجتماعية):١٩٧٩(سعد المغربي  -٩

    .السنة العاشرة ، ٣٧ العدد ،الدولية للعلوم االجتماعية
العنف ضد النساء في المجتمع  ):٢٠٠٧ (سعاد ناجي يوسف الزينتي -١٠

 توراه غير منشورة، في مدينة طرابلس، رسالة دكالليبي، دراسة ميدانية
  .كلية اآلداب، جامعة الفاتح

 دراسة عبر حضارية فى –قلق الشباب  ):١٩٩١(ير كامل هس -١١
 ،٣ ج ١ مجلة دراسات نفسية ك ،المجتمعين المصرى والسعودى

٤١٤-٣٨٧.   
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 ،سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية ):٢٠٠٢(صالح محمد أبو جادو  -١٢
   . دار المسيرة :ردناأل

 دار الفكر : اإلسكندرية،جرائم الصغار ):٢٠٠٦(وى عبد الرحمن العسي -١٣
   .الجامعى

 السلبية اآلثار :المدرسي العنف ):٢٢٠٨(البحيريعبد الرقيب أحد  -١٤
المجلة العلمية الحديثة للعلوم  ،العالجي والتدخلواستراتيجيات الوقاية 

   . واإلنسانيةواالجتماعية
لسلة عالم س ،اإلنسان وعلم النفس ):١٩٨٥(عبدالستار إبراهيم -١٥

   .٨٦ العدد ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب:الكويت ،المعرفة
الكتاب  ، العنف الجماعي):١٩٨٦ (عزة عبد النبي حجازي  -١٦

 مكتبة األنجلو : القاهرة، المجلد الخامس،السنوي في علم النفس
 .المصرية

 :سيكولوجية العدوانية وترويضها ):٢٠٠١(عصام عبد اللطيف العقاد  -١٧
       . دار غريب: القاهرة:منحى عالجي معرفي جديد

دراسة التفكير الالعقالنى من حيث  ):١٩٩٠(عماد محمد أحمد إبراهيم  -١٨
 رسالة ،عالقته بالقلق والتوجه الشخصى لدى عينة من السباب الجامعى

    . جامعة الزقازيق، كلية اآلداب،ماجستير غير منشورة
 :تقدير الذات ومصدر الضبط ):١٩٩٥(عماد محمد أحمد إبراهيم  -١٩

خصائص نفسية وسيطة فى العالقة بين ضغوط الحياة وأعراض القلق 
   . جامعة الزقازيق، كلية اآلداب، غير منشورةه رسالة دكتورا،كتئابواال

القلق لدى الشباب فى دولة اإلمات العربية  ):١٩٩٤(غريب عبد الفتاح  -٢٠
 مدى :تعليم الجامعىالمتحدة فى مرحلتى التعليم قبل الجامعى وال

 قراءات فى : فى لويس كامل مليكة،اإلنتشار والفروق الجنسية والعمر
 الهيئة المصرية : القاهرة،علم النفس الإلجتماعى فى الوطن العربى

   .٣١٨-٣٠٣ ، المجلد السادس،العامة للكتاب
كتئاب فى ضوء بعض المتغيرات اال ):١٩٩٥(غريب عبد الفتاح  -٢١

 بحوث ، والسن ومستوى التعليم والحالة الزواجية الجنس:الديمغرافية
 مكتبة األنجلو : القاهرة،نفسية فى دولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر

  .المصرية
القلق لدى الشباب فى دولة اإلمات العربية  ):١٩٩٥(غريب عبد الفتاح  -٢٢

 مدى :المتحدة فى مرحلتى التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى
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 بحوث نفسية فى دولة اإلمارات ،الفروق الجنسية والعمراإلنتشار و
  .١٠٣-١٢٧ ، مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة،العربية المتحدة ومصر

 : بيروت،علم النفس وقضايا العصر ):١٩٨٦ ٠فاتن عبد القادر طه  -٢٣
  .دار النهضة العربية

 دراسات في األنثروبولوجيا :األسرة والقرابة ):٢٠٠٦(فاتن شريف  -٢٤
  . دار الوفاء:اإلسكندرية: جتماعيةاال

سلسلة  ، نمو العالقات بين الطفل واألم: األمومة):١٩٩٢(فايز قنطار  -٢٥
    . للثقافة والفنون واآلدابالوطني المجلس :الكويت ،عالم المعرفة

القلق وعالقته بالشخصية فى  ):١٩٧٨(كمال إبراهيم مرسى  -٢٦
   . دار النهضة العربية:رة القاه، رسالة دكتوراه منشورة،مرحلةالمراهقة

 على أداء المرأة االجتماعية تأثير التنشئة ):١٩٧٧(كمال سعيد  -٢٧
 : القاهرة، القوميةاالجتماعيةالمجلة ، عدد خاص عن المرأة،لدورها
   .٣-١  العدد ، القوميةاالجتماعية للبحوث القوميالمركز 

 ،ة دارسة نفسي:سيكولوجية التطرف )١٩٩٢ (الدسوقيمحمد ابراهيم  -٢٨
 االكلينيكية اتجاهاتهم التطبيقية وبعض الفئات فيمقارنة بين المتطرفين 

 . جامعة عين شمس،اآلداب كلية ،دكتوراه رسالة ،المختلفة
 ،الطفل من الحمل إلى الرشد ):١٩٨٩(محمد عماد الدين إسماعيل  -٢٩

     . دار القلم:الكويت
 دار :مان ع،علم النفس العام ):٢٠٠٦(خرون آ واليماويمحمد عودة  -٣٠

  .٢ ط،المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
 المشكالت :الطفولة والمراهقة ):١٩٩٣(محمود عبد الرحمن حمودة  -٣١

 . المطبعة الفنية: القاهرة،النفسية والمراهقة
ديناميات سلوك العنف لدى طالب  :)٢٠٠٣( محمد مندوه محمود  -٣٢

راه غير  رسالة دكتو،)دراسة تشخيصية عالجية(المرحلة الثانوية  
  . جامعة المنصورة، كلية التربية،منشورة

 القضايا المعاصرة ،الشباب والمدينة والعنف ):١٩٨٧(مصطفى عمر  -٣٣
  . دار الفكر العربي: بيروت،للشباب المسلم

 العالقة بين تقدير الذات والقلق لدى تالميذ ):١٩٨٧(نهى اللحامى  -٣٤
 بحوث لعلم ،ية الجمعية المصرية للدراسات النفس،المرحلة اإلعدادية
-١٤٠ ،مركز التنمية البشرية والمعلومات : القاهرة،النفس فى مصر

١٧٧.   
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