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 التعرؼ الى سموكيات العنؼ لدى طمبة المرحمة المتوسطة ىدؼ البحث إلى
رتباطية بيف سموكيات العنؼ االمعرفة العالقة و الدراسي  يـتحصيمو   اإلناث( -) الذكور

 اإلناث(. -تحصيؿ الدراسي لدى طمبة المرحمة المتوسطة ) الذكورالو 
( 400عينة البحث مف )العشوائية وقد تكونت  ةالمنيج الوصفي بالطريق واستعممت

/  المتوسطالثاني مرحمة ( طالبة  وىـ طمبة 200طالب و ) (200الى ) يفطالب وطالبة مقسم
وتبنت  الباحثة مقياسي  2016-2015معاـ الدراسي ل ، 2لتربية بغداد الرصافة/العامة  مديرية ال

 احثة.ومقياس تحصيؿ الدراسي لمب ،سموكيات العنؼ لمباحث
 اإلحصائيةستعانة بالوسائؿ اال تتم البياناتبعد تطبيؽ التجربة الرئيسة وتفريغ 

(SPSS). 
ستنتجت الباحثة  بأنو   ال توجد فروؽ ذوات داللة إحصائية بيف سموكيات العنؼ وا 
تفريغ شطة كالرياضة والعاب الترفييية لتفعيؿ األنب وأوصت والتحصيؿ الدراسي لكال الجنسيف

الشعور مف االنفعاؿ لمطاقات المكبوتة في داخؿ تالميذ وتنمية أجساميـ وعقوليـ حتى يتمكنوا 
 بالراحة والطمأنينة داخؿ المدرسة.
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Abstract 

     The research aimed at identifying the behaviors of violence among the 

intermediate school students (males and females) and their educational 

attainment, and finding out the correlation between the behaviors of 

violence and educational attainment among the intermediate school 

students (males and females). The researcher used the descriptive 

approach in a random way. The research sample consisted of (400) 

students divided into (200) male students and (200) female students who 

represent the intermediate second class/General Directorate of Baghdad 

Education/Rusafah 2 for the academic year 2015-2016.  

     The researcher adopted the two standards of violence behaviors for the 

researcher (Mayesser Mohammed Fahad, 2012), and the standard of the 

educational achievement for the female researcher (Lonas Hiddah, 2012). 

After applying the main experiment and unloading data, the statistical 

means (SPSS) were used. She concluded that there are no statistically 

significant differences between the behaviors of violence and the 

educational attainment of both genders. She recommended activating the 

activities such as sports and recreational games to relieve the tension of 

pent-up energies within the students and the development of their bodies 

and minds so that they can feel comfort and tranquility inside the school.     
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  : التعريف بالبحث -1

    : مقدمت البحث وأمهيته 1-1

ا مكتسبا وظاىرة اجتماعية مثيرة لمقمؽ، كما أف العنؼ مف الظواىر ييعد العنؼ سموكا انحراف 
 ةوليد ت وليدة عنصر وحيد بؿ ىياالجتماعية المركبة التي ال تعتمد عمى عامؿ واحد وليس

ف العنؼ المدرسي ىو احد ا  و  .(1)جتماعيةظاىرة فردية وا ألنيامجموعة مف العوامؿ واألسباب 
ىذه األنماط التي بدأت تظير بصورة واضحة في مجتمعنا العراقي والعربي واف الحديث عف 

أف المدرسة ىي ضمف مؤسسات التنشئة  االجتماعية أذ  العنؼ المدرسي يكتسب أىمية خاصة 
سميمة بجانب بعد األسرة ويقع عمى عاتقيا مسؤولية كبيرة في تنشئة األوالد تنشئة اجتماعية 

وتكوف  األسرةوتعديؿ ما تتخمى عتو  بإصالحنيا تقـو المدرسة ال تركيز عمىالاألسرة ، مما جعؿ 
تحصيؿ ال ف  ا  و  .(2)حديثة و وفؽ أساليب تربويةعمى المدرسة قادرة عمى تجاوز ىذا الخمؿ وتعديمو 

 الى موقؼ التعميميشير مف خالؿ حالة الدافعية لدييـ تدفعو االنتباه يالدراسي لتالميذ 
تقع عمى عاتؽ  انو يعنيال نجاح أو الفشؿ والخسارة وىذا الواالستمرار حتى تحقؽ الحمـ و 

نما يشترؾ بيا األسرة والمدرسة وبعض المؤسسات االجتماعية األخرى  تشير كثير اذ  المدرسة وا 
يجابي االة تأثيرىـ أف مستوى التحصيؿ الدراسي لتالميذ المرتفعة نتيجالى مف البحوث والدراسات 

انتباه  استدعىلذا  .(3)في البيئة األسرية والمدرسة ولعكس يكوف تحصيميـ الدراسي منخفض
الباحثة باف ىناؾ مشكمة مف الضروري االىتماـ بيا وىي ظاىرة سموكيات العنؼ المدرسي 
كظاىرة اجتماعية نمتد أثارىا لتشمؿ المجتمع بعد أف تتفاقـ وقد تتزايد المشكمة لدى شريحة ميمة 

ضافة تأثيرىا عمى الت مف الذكور واإلناث في المجتمع وىـ تالميذ المرحمة المتوسطة حصيؿ وا 
وتأثيرىا عمى الدراسي لدييـ / ومف ىنا جاعت فحوى مشكمتيا ىو التعرؼ عمى سموكيات العنؼ 

 التحصيؿ الدراسي لدى عينة البحث.
 
 

                                                           
عماف، األردف، دار الفكر لمطباعة والنشر ، 1، ط واالنفعاليةاالضطرابات السموكية : خولة احمد يحيى ( (1

 . 185، ص  2000والتوزيع، 
، مصر، 14، العدد مجمة مركز بحوث الشرطة ،ظاىرة العنؼ بيف األطفاؿ والمعاممة الجنائية  :( فرج وآخروف(2

    .362ص  ،1998القاىرة، 
 ،2002عماف، األردف، دار الفكر لمطباعة والنشر،  ،عمـ النفس عاـ :( يوسؼ قطامي وعبد الرحمف عدس(3

 . 78ص 
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  أهداف البحث: 1-2

 .اإلناث( -التعرؼ الى سموكيات العنؼ لدى طمبة المرحمة المتوسطة ) الذكور .1
 .اإلناث( -المتوسطة ) الذكورالتعرؼ الى  تحصيؿ الدراسي لدى طمبة المرحمة  .2
ارتباطية بيف سموكيات العنؼ وتحصيؿ الدراسي لدى طمبة المرحمة المتوسطة معرفة العالقة  .3

 اإلناث(. -) الذكور
  البحث:ضياث فر 1-3

  ال توجد فروؽ ذوات داللة إحصائية لمقياس سموكيات العنؼ لدى طمبة المرحمة المتوسطة .1
 اإلناث(. -) الذكور

 توجد فروؽ ذوات داللة إحصائية لمقياس تحصيؿ الدراسي لدى طمبة المرحمة المتوسطة ال .2
 اإلناث( -) الذكور

ال توجد عالقة االرتباط بيف سموكيات العنؼ وتحصيؿ الدراسي لدى طمبة المرحمة  .3
 اإلناث(. -المتوسطة) الذكور

   جماالث البحث: 1-4

اإلناث(/ المديرية التربية  -طمبة المرحمة الثاني المتوسط )الذكور  المجال البشري: 1-4-1
 .2016-2015معاـ الدراسي ل ،2بغداد الرصافة/

 .2016/ 3/ 15إلى  7/3/2016 لممدة من المجال الزماني: 1-4-2
 لمبنات(. السعادة–مصطفى الجواد لمبنيف )لمدرستي الدراسيةالقاعات  المجال المكاني: 1-4-3
  حتديد املصطلحاث: 1-5

طاقة التي تتجمع داخؿ اإلنساف وال تنطمؽ إال بتأثير  المثيرات البأنيا  سموكيات العنف:1-5-1
سموؾ يتضمف أشكاال مف  ات العنؼ وتظير ىذه الطاقة عمى ىيأةالخارجية وىي مثير 

 تمميذ والمدرس وغيرىا مفالالتخريب والسب والضرب بيف تمميذ وتمميذ آو بيف 
   .(1)أساليب

بأنو التركيز عمى تحقيؽ األشياء التي يراىا اآلخروف صعبة  تحصيل الدراسي:ال 1-5-2
عقبات وبموغ الوالسيطرة عمى البيئة والتحكـ في األفكار وسرعة األداء والتغمب عمى 

 .(2)معايير االمتياز ومناقشة اآلخريف والتفوؽ عمييـال
 

                                                           
مجمة الدراسات  ،العوامؿ االجتماعية المؤدية لمعنؼ في بعض المدارس القاىرة الكبرى :( مجدي احمد إبراىيـ (1

 . 28ص  ، 1996، 4-3المجمد الثاني، العدد  ،التربوية واالجتماعية
دراسة تقدير الذات وواقعو االنجاز لدى طالب المرحمة الثانوية في كؿ مف مصر  :نبيؿ محمود فحؿ( (2

 .7ص ، 2000يئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، الي، والسعودية ) دراسة مقارنة(
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في المرحمة المتوسطة ، ومدة الدراسة  واإلناثىـ التالميذ الذكور  المرحمة المتوسطة: 1-5-3
 .(1)يمنح شيادة تسمى شيادة إتماـ الدراسة المتوسطةفييا ثالث سنوات 

 

 : منهجيت البحث وإجراءاته امليدانيت – 2

 : منهج البحث 2-1

يقة العشوائية وعالقات ارتباطيو ألنو المنيج طر الالباحثة المنيج الوصفي ب تعممتاس
 مشكمة البحث وتحقيؽ أىدافو.المناسب لحؿ 

   جمتمع البحث وعينته: 2-2

   جمتمع البحث: 2-2-1
اإلناث( لمديرية  –مرحمة الثاني المتوسط ) الذكور اشتمؿ مجتمع البحث عمى طمبة 

أجراء اختبار عينة البحث بطريقة وتـ  2016-2015لعاـ الدراسي  2التربية بغداد الرصافة/
 ( يبيف ذلؾ.1والجدوؿ ) عشوائية

  عينت البحث: 2-2-2

 اإلناث( -تفاصيل عينة البحث لطمبة لمرحمة المتوسطة ) الذكور يبين (1جدول )ال

  يف البحث: عملتواألجهزة املضت وصائل مجع املعلىماث 2-3

  يف البحث: وصائل مضتعملت 2-3-1

 المصادر العربية. .1
 االختبارات والقياس. .2
 الشبكة الدولية لممعمومات ) االنترنت(..3
  يف البحث:األجهزة  مضتعملت  2-3-2

 األدوات المكتبية. .1
 (.DELLالحاسبة االلكترونية ) .2

                                                           
العوامؿ النفسية واالجتماعية المسئولة عف العنؼ المدرسي في المرحمة اإلعدادية كما  :( عبد اهلل محمد النيرب(1

غزة/ كمية – رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة اإلسالمية، المعمموف والتالميذ في قطاع غزة يدركيا
 .7ص ،  2008التربية ، غزه، 

 مجتمع األصمي عينة البحث المرحمة العينة
 الذكور
 اإلناث

 200 الثانية
200 

300 
250 
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 خطىاث إجراءاث البحث. 2-4

 لغرض معرفة سموكيات العنؼ لدى طمبة المرحمة المتوسطة مقياس سموكيات العنف: 2-4-1
مقاييس التي تناولت مفيوـ سموكيات الاالطالع عمى  بقامت الباحثة  اإلناث( -) الذكور

( فقرة موزعة 37والذي يتضمف ) العنؼ ولكف لـ تقع يد الباحثة أال عمى مقياس الباحثة
 ( عمى التوالي.1،2،3سمـ الدرجات) عمى ثالثة بدائؿ )غالبا، أحيانا، نادرا( وبنفس 

تحصيؿ الدراسي لدى طمبة المرحمة اللغرض معرفة  :تحصيل الدراسيال مقياس 2-4-2
مقاييس التي تناولت مفيـو  الاالطالع عمى  باإلناث( قامت الباحثة  -المتوسطة )الذكور

( فقرة 36والذي يتضمف ) ،تحصيؿ الدراسي ولكف لـ تقع يد الباحثة أال عمى مقياسال
( وبنفس سمـ ال أوافؽ بشدة، أوافؽ،متردد،ال أوافؽبشدة، أوافؽ) موزعة عمى خمسة بدائؿ

 ( عمى التوالي .5،4،3،2،1الدرجات)
  التجربت االصتطالعيت: 2-5

لألياـ األحد  3/2016/  8-7 قامت الباحثة بأجراء التجربة االستطالعية بتاريخ 
وىـ مف خارج عينة البحث وتـ حساب الوقت طالب وطالبة ( 30مكونة مف )عمى عينة واالثنيف 

المستغرؽ لإلجابة عف طريؽ استخراج متوسط الزمف الناتج مف قسمة مجموع زمف االستجابة 
 أوؿ ما ينتيي مف االختبار وزمف استجابة أخر مف ينتيي مف االختبار عمى 

معوقات الأىميتيا الوقوؼ عمى السمبيات  و  ( أيضا20/2+18(  دقيقة )19والذي يساوي ) 2رقـ 
 التي تواجو الباحثة لتفادييا في التجربة الرئيسة.

  األصش العلميت  للمقاييش: 2-6

صدؽ المحتوى مف صوؿ عمى احد أنواع الصدؽ وىو سعت الباحثة لمح صدق االختبار:  أوال:
الرياضي وبياف خالؿ عرض المقاييس عمى الخبراء والمختصيف في مجاؿ عمـ النفس 

 صالحية المقاييس عمى عينة البحث.
 لحساب معامؿ ثبات االختبار اعتمدت الباحثة طريقة أسموب معامؿ ثبات االختبار: ثانيا:

)الفاكرونباخ( احد أساليب التجزئة النصفية ،وتعتمد فكرة ىذا األسموب عمى أيجاد 
 ( 04744 فاكرونباخ )لفقرات المقاييس حيث بمغت قيمة  ال ةاالرتباطات الداخمي

 ( عمى التوالي وىما مؤشراف عالييف لثبات المقاييس. 04671)  
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  التجربت الرئيضت: 2-7

عمى عينة تحصيؿ الدراسي ، ومقياس سموكيات العنؼمقياس باشرت الباحثة بتوزيع   
 /الرصافةاإلناث( لمديرية التربية بغداد  -طمبة المرحمة الثاني المتوسط )الذكورالبحث مف 

-14( يوـ بدء مف يوـ 2واستغرؽ مدى تطبيؽ المقاييس )، 2016 -2015لعاـ الدراسي  2
 صباحا. 10ساعة الفي  األحد واالثنيف لألياـ  15/3/2016
 
 : الىصائل اإلحصائيت 2-8

 .( SPSSالباحثة الحقيبة اإلحصائية ) ستعممتأ  

  : عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها -1
  :مقياس صلىكياث العنف لدي عينت البحث النتائج وحتليل ومناقشت عرض 3-1

مقياس سموكيات  يبين األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية والخطأ المعياري في( 2)الجدول
 العنف لكال الجنسين

الوسط  العينة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الذكور
 اإلناث

200 
200 

63.6100 
63.5950 

10.09094 
10.11000 

0.71354 
0.71488 

1.000 
 

0.000 

مقياس ( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري في 2يتبيف مف الجدوؿ )     
( واالنحراؼ المعياري 63.6100) لمذكور لكال الجنسيف، إذ بمغ الوسط الحسابيسموكيات العنؼ 

(، 63.5950)فبمغ الوسط الحسابي اإلناث أما   (0.71354( وبخطأ معياري )10.09094)
( إذ بمغ معامل االرتباط 0.71488)وبخطأ معياري (،10.11000) واالنحراؼ المعياري

مى وىذا ما يدؿ ع 0.05وىي  أكبر مف مستوى داللة  (،0.000) بمستوى داللة( ، 1.000)
 وجود عالقة قوية.
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  عرض وحتليل ومناقشت النتائج مقياس التحصيل الدراصي لدي عينت البحث: 3-2

 سموكيات في مقياس  T. Test  (Independent   )لمعينات المزدوجة   Tيبين اختبار ( 3)الجدول 
 لكال الجنسينالعنف 

األوساط 
 الحسابية

اإلنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

T  درجة
 الحرية

 % 95مستوى الثقة  المعنوية
 الحد األدنى الحد األعمى

0.01500 0.12186 0.00862 1.741 199 0.083 -0.00199 0.03199 
لممجاميع  T( والذي يوضح قيـ 3لمتعرؼ الى الفروؽ لكال الجنسيف نجد في الجدوؿ ) 

( 199(  وبدرجة حرية )0.12186( بإنحراؼ معياري )1.741)  Tالمستقمة إذ بمغت قيمة
وىذا يعني عدـ وجود فروؽ  0.05( وىي  اكبر مف مستوى داللة 0.083وتحت مستوى داللة )

 مقياس سموكيات العنؼ.في  الذكور واإلناث  معنوية بيف
 مقياس تحصيل الدراسي  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري في (4جدول )ال

 لكال الجنسين

 تحصيؿالمقياس  ( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري في4يبيف الجدوؿ )
وبخطأ  (،11.98617واالنحراؼ المعياري )(، 94.5000لكال الجنسيف، إذ بمغ الوسط الحسابي ) الدراسي

( 11.97262) واالنحراؼ المعياري( ،94.5550)  فبمغ الوسط الحسابياإلناث أما ( 0.84755معياري )
( وىي أعمى مف 0.000) تحت مستوى داللة(  و0.762( وبمغ معامل االرتباط )0.84659)،وبخطأ معياري
 .وىذا مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ معنوية 0.05مستوى داللة 

التحصيل في مقياس   T. Test  (Independent   )لمعينات المزدوجة   Tيبين اختبار  (5) جدولال
 لكال الجنسينالدراسي 

 
األوساط 
 الحسابية

 
االنحراف 
 المعياري

 
الخطأ 
 المعياري

 
T 

 
درجة 
 الحرية

 
 المعنوية

 % 95مستوى الثقة 
 الحد األدنى الحد األعمى

-0.05500 8.27249 0.58495 -0.094 199 0.925 -1.20850 1.09850 

لممجاميع  T( والذي يوضح قيـ 5ولمتعرؼ الى الفروؽ لكال الجنسيف نجد في الجدوؿ ) 
( 199وبدرجة حرية )(،  8.27249( بانحراؼ معياري )0.094)  Tالمستقمة إذ بمغت قيمة 

فروؽ الـ اعدانمما يدؿ عمى   0.05( وىي أكثر مف مستوى داللة 0.925وبمستوى داللة )
 .مقياس التحصيؿ الدراسي فيالذكور واإلناث معنوية بيف ال

 
 

الوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 الذكور
 اإلناث

200 
200 

94.5000 
94.5550 

11.98617 
11.97262 

0.84755 
0.84659 0.762 0.000 
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  مناقشت النتائج: 3 -3

ات داللة ىناؾ فروؽ معنوية ذ أفيتضح  (2،3،4،5مف خالؿ النتائج في الجداوؿ )
حيث تفسر ، لبحثمقياسي السموكيات العنؼ والتحصيؿ الدراسي لدى عينة اإحصائية بيف 

بيف عينة البحث وىذا ما نالحظو في األوساط  اً الجداوؿ أف ىناؾ فروقالباحثة مف خالؿ 
تحصيؿ الالحسابية واالنحرافات والخطأ  المعياري وىذا يدؿ عمى أف سموكيات العنؼ لو عالقة ب

وتضيؼ الباحثة أف ظاىرة العنؼ ومدى تأثيرىا عمى شريحة ميمة  الدراسي لدى عينة البحث.
في مجتمع وىـ طمبة المرحمة المتوسطة مف الذكور واإلناث فكاف البد التعرؼ عمى ظاىرة 

 .العنؼ وسموكياتو عمى مستوى التحصيؿ الدراسي لدييـ
السموكية عمى أف سموؾ العنؼ يتـ تعممو مف خالؿ مشاىدة النماذج  (باندورا)كما يؤكد 

ومالحظتيا ومف ثـ أف التقميد ومحاكاة ىذا السموؾ وعميو فاف رأي باندورا أف سموؾ العنؼ يتعممو 
ة عمى شكؿ استجابة رمزية اإلفراد عف طريؽ مشاىدة غيره ومف ثـ تسجيؿ ىذه األنماط السموكي

   .(1)في تقميد السموؾ الذي يالحظو يستعمميا
فراد عمى نفسو أو عمى اآلخريف سموؾ فطري غير متعمـ عتداءات اإلا افد قد افترض فروي

تدفعو الى عوامؿ في تكوينو الفسيولوجي لتصريؼ عالقة العدائية التي تنشا داخؿ األفراد عف 
غريزة العنؼ كما أف سموؾ األفراد ينشط بفعؿ المييجات الداخمية ويتوقؼ نشاط السموؾ عمى 

   .(2)تزيد أو تخفؼ مف تأثير اف فراد ومف شانياطبيعة اإلجراءات المناسبة التي يتخذىا األ
سموكية معينة أنماط تالميذ مف خالؿ ممارسة التحصيؿ الدراسي لدى المفتاح زيادة  فا  و 

حاجات لدى التالميذ ينبغي أف تشبع مف قبؿ األسرة والمدرسة أي أف الأي أف تعمـ التؤدي الى 
مف صعب معرفة دواعي االىتماـ بو فيو  دافع التالميذ يحركيـ نحو العمؿ واالنجاز وليس

   .(3)أساس لفيـ سموكيـ في مجاالت الحياة المختمفة

                                                           
مدى رضا طالب المرحمة الثانوية عف دور المرشد الطالبي وعالقتو بالسموؾ  :( خالد بف محمد السعودي(1

ية / كمية التربية، الرياض، عربية لمعمـو األمنرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايؼ ال، العدواني
2005، 54 . 

تقدير الذات وعالقتو بالسموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة بمدينة  :لحمديا( محمد الضيداف (2
ية / كمية التربية، الرياض، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمن ،الرياض
 . 38ص ، 2003

 ،1974دار النيضة العربية لمنشر،  القاىرة، مصر،: النمو النفسي والتكيؼ االجتماعي :( عبد المجيد جابر(3
 .30ص 



 
 

 

328 

 ( 332( الى )319بحث م.د خنساء صبري محمد عمي الصفحات من ص )

 (2017/12/30)عشر  اخلامشالعدد  –اجمللد الثالث  –جملت جامعت االنبار للعلىم البدنيت والرياضيت 

محافظة عمى مستويات أداء تالميذ دوف المراقبة التحصيؿ الدراسي تساىـ في الف قوى إ
الخارجية ويتضح ذلؾ مف خالؿ العالقة بيف تحصيميـ ومثابرتيـ في األداء وبيذا تكوف دافعية 

كما تقاس حاليا وسيمة جيدة لمتبوء بالسموؾ االيجابي المرتبط بالنجاح والفشؿ في االنجاز 
تسترعي  الظواىر التيمما سبؽ ترى الباحثة أف ظاىرة العنؼ تعد مف أكثر و ، (1)المستقبؿ 

ىتماـ مف قبؿ األسرة مف جية ومؤسسات التنشئة االجتماعية كالمدرسة مف جية أخرى حينما اال
الطاقة وبعدىا يصبح أكثر خطورة عندما يأخذ صور سموؾ جماعي أو عصبة جماعية لتفريغ 

نعكس أثارعمى األسرة والمجتمع وبالتالي يؤدي الى ضعؼ في مستواه يصبح سموكا مرضيا ت
 ى شبابنا أمؿ المستقبؿ .وبتالي عمالدراسي 
 

 

4 
 االصتنتاجاث:  4-1

 توجد فروؽ ذوات داللة إحصائية لمقياس سموكيات العنؼ لدى طمبة المرحمة المتوسطة ال .1
 اإلناث( -) الذكور

 تحصيؿ الدراسي لدى طمبة المرحمة المتوسطةالتوجد فروؽ ذوات داللة إحصائية لمقياس ال  .2
 اإلناث(. -) الذكور

 تحصيؿ الدراسي لدى طمبة المرحمة المتوسطةالتوجد عالقة االرتباط بيف سموكيات العنؼ و  .3
 اإلناث(. -) الذكور

 التىصياث :  4-2
تفعيؿ األنشطة كالرياضة والعاب الترفييية لمتفريغ االنفعاؿ لمطاقات المكبوتة في داخؿ  .1

 يتمكنوا الشعور بالراحة والطمأنينة داخؿ المدرسة.تالميذ وتنمية أجساميـ وعقوليـ حتى ال
مساعدة ليـ مما يعانوف مف الوتقديـ  شاممة راسةاالىتماـ بقضايا التالميذ ودراسة مشكمتيـ د .2

سموكيات مف قبؿ المدرسة مف جية ومف األسرة مف المشاكؿ العنؼ أو العدواف وغيرىا مف 
  جية أخرى.

احؿ عمرية مختمفة في المدارس وخاصة مما تظير إرشادي مقترح عمى مر تطبيؽ برنامج  .3
 عمييـ صفاف سموؾ العنؼ.

                                                           
 عماف، األردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ،)محرر( عمـ النفس العاـالدافعية  :( شفيؽ عالونة(1

 .38ص  ،2004 
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لمشاكميـ إعداد صندوؽ شكاوي في جميع المدارس يستقبؿ شكاوي التالميذ مف اجؿ متابعة  .4
 المدرسة والمرشد المدرسي. النفسية مف قبؿ أدارة

ب تربوية سميمة أسالي التحصيؿ الدراسي مف خالؿ استعماؿالمدرسيف في رفع مستوى أسياـ  .5
 وحديثة في التعميـ والتدريس.

 

 مدى رضا طالب المرحمة الثانوية عف دور المرشد الطالبي وعالقتو  :خالد بف محمد السعودي
رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية / كمية  ،بالسموؾ العدواني
 .2005التربية، الرياض، 

 ر لمطباعة عماف، األردف، دار الفك ،، ط االضطرابات السموكية واالنفعالية: احمد يحيى خولة
 .2000والنشر والتوزيع، 

 ار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، د ،)محرر( عمـ النفس العاـالدافعية  :شفيؽ عالونة
2004. 

 العوامؿ النفسية واالجتماعية المسئولة عف العنؼ المدرسي في المرحمة  :عبد اهلل محمد النيرب
رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة  ،اإلعدادية كما يدركيا المعمموف والتالميذ في قطاع غزة

 .2008غزة/ كمية التربية ، غزه، – اإلسالمية
 عربية دار النيضة ال القاىرة، مصر، ، النمو النفسي والتكيؼ االجتماعي :عبد المجيد جابر

 .1974لمنشر، 
 مجمة مركز بحوث الشرطة ،ظاىرة العنؼ بيف األطفاؿ والمعاممة الجنائية  :فرج وآخروف ،

 .1998، مصر، القاىرة، 14العدد 
 العوامؿ االجتماعية المؤدية لمعنؼ في بعض المدارس القاىرة الكبرى :مجدي احمد إبراىيـ ،

 . 1996، 4-3المجمد الثاني، العدد  ،واالجتماعيةمجمة الدراسات التربوية 
  تقدير الذات وعالقتو بالسموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة  :لحمديامحمد الضيداف

ية / كمية رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمن ،بمدينة الرياض
 .2003التربية، الرياض، 

 تقدير الذات وواقعو االنجاز لدى طالب المرحمة الثانوية في كؿ مف  دراسة :نبيؿ محمود فحؿ
 .2000ئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، اليي ، مصر والسعودية ) دراسة مقارنة(

 دار الفكر لمطباعة  عماف، األردف، ،عمـ النفس عاـ :يوسؼ قطامي وعبد الرحمف عدس
 .2002والنشر، 
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 مقياس سموك العنف (1ممحق)ال
 نادرا أحيانا غالبا الفقـــــــــــــرة ت
    أتعمد دفع زميالتي بشدة إثناء المعب إليذائيف  -1
    اقضـ أظافري بشدة حتى أوذي نفسي -2
    ارمي حقائب زميالتي عمى األرض -3
    اضرب زميالتي ضربا عنيفا اذا سخرف مني -4
    شاجرت مع احدالطـ وجيي بيدي اذا ت -5
    اقطع مالبس زميالتي عند الشجار -6
    اذا تشاجرت مع شخص ابصؽ عميو -7
    اشد شعري بشدة اذا عنفني احد -8
    اضرب بشدة تمميذات المدرسة األصغر مني سنا -9

    ابكي اذا سخرت زميالتي مني -10
    أمزؽ كتب وكراسات زميالتي -11
    زميالتي وأشير بيف اسخر مف -12
    أعض يدي اذا تضايقت مف أي شخص -13
    ال ارجع القصص والكتب عند استعارتيا مف المدرسة -14
    اشد شعر زميالتي لمضايقتيف -15
    اقطع الزينة والمجالت المستخدمة في الفصؿ -16
    اتيـ زميالتي بسرقة أغراضي -17
    اعمؿ عمى تشويو الجدراف بكشطيا والكتابة عمييا -18
    أقـو بدفع زميالتي عند صعود الدرج أو نزولو إليذائيف -19
    اضرب راسي بشدة في الحائط اذا لـ تمبى رغباتي -20
    أتعمد ألقاء القاذورات في الفصؿ وفي الساحة المدرسة دوف أدنى اعتبار -21
    أشي في حؽ زميالتي دوف أدنى مسئولية -22
    ) نكش( مالبسي اذا أساء ألي احد أتعمد عدـ تيذيب -23
    ار الحديقة وتمقي بيا في األركافاعبث بإزى -24
    افشي إسرار زميالتي -25
     أقـو بإتالؼ مقاعد الفصؿ -26
    ادفع زميالتي أثناء طابور الصباح إلثارة البمبمة والفتنة -27
    بالصراخ بشدةعندما أثور القي بنفسي عمى األرض وأبدا  -28
    اقطع العاب زميالتي غيظا وكيدا -29
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    اشتـ زميالتي اذا  تشاجرت معيف شتما الذعا ومنفعا -30
    أوذي نفسي بأكؿ األطعمة التي تضر بصحتي -31
دارتيا -32     ارمي طباشير الفصؿ أو اخبأه كيدا في المدرسة وا 
    فري اذا وبخني احداخدش نفسي بأظا -33
اكتب بألواف الشمع عمى السبورة حتى ال تستطيع المعممة الكتابة عمييا  -34

 بالطباشير ويصعب استخداميا فيما بعد
   

    اعتدي بالضرب عمى الحيوانات الضعيفة -35
    ارمي بنفسي عمى األشياء مؤذية آو مف أماكف مرتفعة اذا عنفني احد -36
    المعب بيااتمؼ األدوات الرياضية إثناء  -37

 
 تحصيل الدراسيالمقياس  (2ممحق )ال

 ت
 

أوافؽ  الفقػػػػػػػػػػػرة
 بشدة

ال أوافؽ  ال أوافؽ متردد أوافؽ
 بشدة

      اشعر بالسعادة عندما أكوف موجودا في المدرسة -1
      أف ييتـ والدي بعالماتي المدرسيةافرح  -2
مف الزمالء أفضؿ القياـ بالعمؿ المدرسي ضمف مجموعات  -3

 عمى أف أقـو بو منفردا
     

اىتمامي ببعض المواضيع الدراسية يؤدي الى إىماؿ كؿ ما  -4
 يدور حولي

     

      استمتع باال فكار الجديدة التي أتعمميا في المدرسة -5
      لدي النزعة الى ترؾ المدرسة بسبب قوانينيا الصارمة -6
      المدرسة بغض النظر عف النتائجأحب القياـ بمسؤولياتي في  -7
      أواجو المواقؼ الدراسية بمسؤولية تامة -8
      يصغي ألي والدي عندما أتحدث عف مشكالتي المدرسية -9

      يصعب عمي االنتباه لشرح الدرس ومتابعتو -10
      اشعر باف غالبية الدروس التي تقدميا المدرسة غير مثيرة  -11
      أف يرضى عني زمالئي في المدرسة أحب -12

      أتجنب المواقؼ المدرسية التي تتطمب تحمؿ المسؤولية -13
ال استحسف إزالة العقوبات عمى طمبة المدرسة بغض النظر  -14

 عف األسباب
     

      ييتـ والدي بمعرفة حقيقة مشاعري اتجاه المدرسة  -15
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المدرسة ىـ سبب المشاكؿ التي اشعر باف بعض الزمالء في  -16
 أتعرض ليا

     

      اشعر بالضيؽ أثناء أداء الواجبات المدرسية  -17

اشعر بالالمباالة أحيانا في ما يتصؿ بأداء الواجبات  -18
 المدرسية

     

اشعر بالرضا عندما أقـو بتطوير معموماتي ومياراتي  -19
 المدرسي 

     

      المعمـ أسئمة صعبة تحتاج الى تفكيرأفضؿ أف يعطينا  -20
      أفضؿ أف اىتـ بالمواضيع المدرسية عمى أي شيء أخر -21
      احرص عمى أف أتقيد بسموؾ الذي تتطمبو المدرسة -22
      يسعدني أف تعطي المكافأة لمطمبة بقدر الجيد المبذوؿ -23
والوالداف احرص عمى تنفيذ ما يتطمب مني المعمموف  -24

 بخصوص الواجبات المدرسية
     

كثيرا ما اشعر باف مساىماتي في عمؿ اشياء جديدة  -25
 فالمدرسة يميؿ الى اليبوط 

     

      اشعر باف االلتزاـ بقوانيف المدرسة يخمؽ جوا دراسيا مريحا -26
      أقـو بكثير مف النشطات المدرسية و الجمعيات الطالبية -27
      يأبو والدي عندما أتحدث إلييما عف عالماتيال  -28
      يصعب عمى تكويف صداقة بسرعة مع الزمالء في المدرسة -29
      لدي رغبة قوية لالستفسار عف المواضع في المدرسة -30
      يحرص والدي عمى قيامي بأداء واجباتي المدرسية -31
في الواجبات ال ييتـ والدي باألفكار التي أتعمميا  -32

 المدرسية
     

      سرعاف ما اشعر بالممؿ عندما أقـو بالواجبات المدرسية -33
العمؿ مع الزمالء في المدرسة يمكنني مف الحصوؿ  -34

 عمى العالمات
     

تعاوني مع زمالئي في حؿ الواجبات المدرسية يعود  -35
 عمى المنفعة

     

      المدرسةأقـو بما يطمب مني في نطاؽ  -36
 


