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:ملخص الدراسة بالعربیة  

النضــج االنفعــالي والعنــف طبیعــة العالقــة بــین عــن كشــف ال إلــىالحالیــة  هــدفت الدراســة     

بـبعض  دینیـدین وغیـر المعیـن المعم من التعلیم المتوسط  لدى تالمیذ الصف الرابعالمدرسي 

 الدراســات مـن نتـائج إلیـه توصــلد قمنــا بهـذه الدراسـة  نتیجـة لمـا ، ولقـمتوسـطات والیـة الـوادي

 .حول العنف داخل المؤسسات التعلیمیة ، والذي أصبح یعیق المردود التعلیمي السابقة

وذلــك  المقــارن و  االرتبــاطي: بأســلوبیه اعتمــدنا فــي دراســتنا الحالیــة علــى المــنهج الوصــفي     

 اســتخدمناالدراســة  ، ولجمــع بیانــاتالدراســة متغیــراتوجــود الفــروق  القائمــة بــین  عــنللكشــف 

بنـد،  52والذي یتكون بصورته مـن  )2011(یاسر خضیر القیسي لاالنفعالي  مقیاس النضج

الــذي تكــون بصــورته النهائیــة مــن )2010( للــدكتورة صــدقي خریبــةومقیــاس العنــف المدرســي 

  توصـلوتـم ال ،امعیـد تلمیـذا 11مـنهم أتلمیـذ 20عینـة شـملت  تمـت الدراسـة علـىوقـد  ،بنـد 49

واختبــار  معامــل االرتبـاط بیرســون و: التالیـة باألســالیب إحصـائیابعـد جمــع ومعالجـة البیانــات 

  :إلى النتائج المذكورة أدناه Test :T" ت"

 بین النضج االنفعالي والعنف المدرسيذات داللة إحصائیة ارتباطیه  توجد عالقة ال 

 ) . دینیدین وغیر المعیالمع(من التعلیم المتوسط  تالمیذ الصف الرابع لدى

  بــین تالمیــذ الصــف  البــدني توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي اســتخدام العنــف ال

 ). دینیمعالدین وغیر یالمع(من التعلیم المتوسط  الرابع

 خدام العنــف نحــوى اآلخــرین بــین تالمیــذ د فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي اســتجــو ال ت

 ). دینیمعالدین وغیر یالمع(من التعلیم المتوسط  الصف الرابع

  ســـتخدام العنـــف نحـــوى الـــذات بـــین تالمیـــذ توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي اال

 ).دینمعیدین وغیر الیالمع(من التعلیم المتوسط  الصف الرابع

 



                                                                :Résumé  

     La présente étude visait à révéler la nature de la relation entre la 
maturité émotionnelle et la violence scolaire chez les élèves de 
quatrième année de l'enseignement intermédiaire, y compris les 
redoublants et les non redoublants, dans certaines moyennes de l'état 
de la vallée. Retours éducatifs. 
     Dans notre étude actuelle, nous nous sommes appuyés sur 
l'approche descriptive dans ses deux styles: corrélationnel et 
comparatif afin de révéler l'existence de différences entre les variables 
de l'étude, et pour collecter les données de l'étude, nous avons utilisé 
l'échelle de maturité émotionnelle de Yasser Khudair Al Qaisi (2011) 
qui dans sa forme comprend 52 items, et l'échelle de violence à l'école 
du Dr Sedqi Khriba (2010) Qui consistait dans sa forme finale de 49 
items, et l'étude a été menée sur un échantillon qui comprenait 20 
étudiants, dont 11 redoublants. Après avoir collecté et traité  
statistiquement les données, les méthodes suivantes ont été atteintes:   
    coefficient de corrélation de Pearson et test: T aux résultats listés ci-
dessous: 

 _  Il n'y a pas de corrélation statistiquement significative entre la 
maturité émotionnelle et la violence à l'école chez les élèves de 
quatrième année de l'enseignement intermédiaire (redoublants et non 
redoublants).  
 _Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans 
l'utilisation de la violence physique parmi les élèves de quatrième 
année de l'enseignement intermédiaire (redoublants et non 
redoublants).  
 _Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans 
l'utilisation de la violence envers autrui parmi les élèves de quatrième 
année de l'enseignement intermédiaire (redoublants et non 
redoublants).  
_ Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans 
l'utilisation de la violence envers soi-même parmi les élèves de 
quatrième année de l'enseignement intermédiaire (redoublants et non 
redoublants). 
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                                                                                 :المقدمة

ا مرحلـــة حافلـــة تعـــد مرحلـــة المراهقـــة مـــن المراحـــل المهمـــة فـــي حیـــاة اإلنســـان، لكونهـــ       

حیــث أن معظــم المــراهقین الفســیولوجیة، االجتماعیــة، وخاصــة االنفعالیــة،  بــالتغیرات الجســمیة

عــدام االســتقرار االنفعــالي، ممــا یــؤدي بــه إلــى ســوء التكیــف مــع بیئتــه أو داخــل یعــانون مــن ان

.الوسط المدرسي ومع أقرانه وذالك نتیجة االنفعاالت الحادة و السلوكیات التوترات العنیفة  

ـــة ویعـــد النضـــج االنفعـــالي مـــن التغیـــرات المهمـــة التـــي یتعـــرض        لهـــا اإلنســـان فـــي مرحل

و  د من التنقالت ومنها من التعبیر الغیر ناضج إلى التعبیـر الناضـجإذ تحدث العدیالمراهقة، 

االنخفـــاض فـــي النضـــج االنفعـــالي، یـــؤثر علـــى المراهـــق ســـلبیا ویعرضـــه إلـــى الكثیـــر مـــن  إن

فیهـــا مرغـــوبالغیـــر  المشـــكالت النفســـیة والســـلوكیة ســـواء كانـــت داخـــل أو خـــارج المدرســـة  

 و الســـــلطة اإلداریـــــةم والعصـــــیان علـــــى وٕایـــــذاء زمالءهـــــ كاالعتـــــداء بالضـــــرب علـــــى اآلخـــــرین

ة مــن أجهــزة ووســائل تعلیمیــة، والتمــرد علــى یوتخریــب للممتلكــات المدرســ ،المدرســیة واألســریة

األساتذة وخلق جو من الفوضى والتوتر والقلق مما تنعكس على المعلم والمتعلم داخل الحجـرة 

                                                  .  التعلیمیة وافتعال المشكالت مع أقرانه

ومـــن هنـــا تطرقنـــا لهـــذه الدراســـة والتـــي هـــي بعنـــوان النضـــج االنفعـــالي و عالقتـــه بـــالعنف      

لعینـة مـن ) معـدین الغیر و المعدین (المتوسط المرحلة النهائیة من التعلیم تالمیذالمدرسي لدى 

توسـط، ومـن بـاب المعرفـة والمبـادرة لمعرفـة العالقـة بـین المرحلة النهائیة مـن التعلـیم المتالمیذ 

النضج االنفعالي والعنـف المدرسـي وكیفیـة التخفیـف مـن ظـاهرة العنـف التـي باتـت حـدیث هـذا 

العصـــر والتخفیـــف مـــن حـــدة االنفعـــاالت والســـلوكیات والمشـــكالت التـــي تواجـــه هـــذه المرحلـــة 

ف مــن هــذه الظــاهرة وكیفیــة الحــد مــن كــان البــد مــن إیجــاد طــرق وأســالیب للتخفیــ إذالحساســة، 

                                                 .انتشارها داخل الوسط المدرسي أو خارجه
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 وقد اهتمت هذه الدراسة في البحث على العالقة بین النضـج االنفعـالي والعنـف المدرسـي     

المرحلة النهائیة من التعلیم المتوسط، وقد قسمت هذه الدراسة إلـى جـانبین جانـب   لدى تالمیذ

وتشــمل محتویــات  نظــري احتــوى علــى ثالثــة فصــول وجانــب أخــر میــداني احتــوى علــى فصــلین

                                                                   : هذه الدراسة ما یلي

:ویشملالجانب النظري   

اإلطار المفاهیمي للدراسة وفیه تم صیاغة اإلشكالیة ثم صیاغة فرضیاتها :الفصل األول     

ومن ثم التطرق إلى أهداف الدراسة وأهمیتها، ثم الدافع االختیاري للموضوع، إلى المفاهیم 

.   اإلجرائیة للدراسة وحدودها  وأخیرا إلى الدراسات السابقة، وصوال إلى خالصة الفصل  

مفهـوم االنفعـال، أنواعـه تصـنیفات االنفعـاالت إلـى وفي هذا الفصل تطرقنـا :الفصل الثاني    

فوائــدها باإلضــافة إلــى المظــاهر االنفعالیــة، إلــى نظریــات االنفعــال، مــن ثــم تطرقنــا إلــى مفهــوم 

النضج  في علم النفس من ثم مفهوم النضج االنفعالي إلى خصـائص النضـج االنفعـالي، إلـى 

ـــى خالصـــة أعـــراض عـــدم ال نضـــج االنفعـــالي النظریـــات المفســـرة للنضـــج االنفعـــال، وصـــوال إل

  .الفصل

من ثم إلى تعریف  مفهوم العنفوفي هذا الفصل بالتحدید تطرقنا إلى : الفصل الثالث      

العنف المدرسي إلى محددات العنف المدرسي من ثم أشكال العنف المدرسي وصوال إلى 

أسباب العنف المدرسي من ثم إلى أضرار العنف المدرسي وصوال إلى النظریات المفسرة 

للعنف المدرسي وصوال إلى دور المدرسة في الحد من ظاهرة العنف المدرسي وصوال إلى 

.   لخالصة الفص  

: ویشمل على: الجانب المیداني  

للدراســـة وصـــوال إلـــى  فــي هـــذا الفصـــل وصـــلنا إلـــى اإلجـــراءات المنهجیـــة: الفصـــل الرابـــع     

ومجتمع الدراسة، إلى الدراسة االستطالعیة واألساسیة، ومیدان الدراسـة وعینتهـا  منهج الدراسة
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یة باإلضــافة إلــى الخصــائص إلــى األدوات المســتخدمة فــي جمــع البیانــات واألســالیب اإلحصــائ

                                   .صلألدوات القیاس وصوال إلى خالصة الف السیكومتریة

وفي هذا الفصل بالتحدید تطرقنا إلى عرض وتحلیل نتائج الدراسة  :الفصل الخامس       

للفرضیات وصوال والتي تحتوي على تحلیل نتائج الفرضیات من ثم تطرقنا إلى مناقشة عامة 

.     إلى التوصیات واالقتراحات من ثم إلى صعوبات الدراسة وصوال إلى خالصة الفصل  
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: اإلشكالیة  

اهــــتم البــــاحثون فــــي الفتــــرة األخیــــرة بدراســــة العنــــف ســــواء العنــــف الواقــــع علــــى المــــرأة أو      

لهـــم أو العنـــف القـــائم بـــین المتمدرســـین، فنظـــرا لألخطـــار الجســـمیة التـــي  اإلســـاءةاألطفـــال أو 

ل المؤسسـات التعلیمیـة، أن العنف المدرسي لم ینل الكتابة والبحث بشكل كاف داخ إالیسببها 

التعلیمیة تخلف أثـار سـلبیة علـى العملیـة التعلیمیـة  انتشار هذه الظاهرة في المؤسساتكما أن 

لـــى الـــرغم مـــن التطـــور الـــذي شـــاهدته الدولـــة الجزائریـــة فـــي اآلونـــة وكـــذالك علـــى المجتمـــع، فع

األخیرة في مجالت استخدام التكنولوجیا وكذالك في تطـویر المنـاهج الدراسـیة، إال أن ذالـك لـم 

وبعض المعلمین داخل أسـوار المدرسـة، إال  للتالمیذ ینعكس ایجابیا على الممارسات السلوكیة

حـد اآلن یمــارس مـن قبـل أعضــاء الهیئـة التدریسـیة واإلداریــة  أن العنـف المدرسـي ال یــزال إلـى

                .على بعضهم البعض وكذالك على المعلمینالتالمیذ ، ویمارسه التالمیذعلى 

بغـض النظـر عـن دورهـا الوقـائي والعالجـي  ،فالمدرسة تلعب دورا مهما في حیـاة التلمیـذ      

حیث یتعرف بها علـى أشـخاص  للمشكالت السلوكیة التي یخلقها التلمیذ في الوسط المدرسي،

مختلفین من زمالء ومعلمین قد یسـاهمون فـي بنـاء شخصـیته، حیـث یبـدأ فـي التعـرض للعنـف 

متفاوتـة فـي كـل مرحلـة  كما أننا نجد هـذه الظـاهرة بـدرجات وذالك بمخالطة أوساط المنحرفین،

تربویــة تعلیمیــة وبــاألخص نجــدها تتفــاقم أكثــر فــي المرحلــة المتوســطة بكــون التلمیــذ فــي مرحلــة 

المراهقــة القریبــة مــن ســن الرشــد، ففــي هــذه المرحلــة تصــادف التلمیــذ الكثیــر مــن التغیــرات فــي 

لتغیـرات المختلفـة بنیته الجسمیة االنفعالیة ،المعرفیة، والجنسیة حیث یكون في حیـرة مـن هـذه ا

التي تطـرأ علیـه بحیـث تظهـر هـذه التغیـرات علـى سـلوكه بشـكل خـاص ویعـود ذالـك إلـى بحثـه 

كـالتمرد دي بـه إلـى العـدوان بمختلـف أشـكاله عن هویة الـذات ومحاولـة إثبـات رجولتـه، ممـا یـؤ 

ة ســلطة اإلداریــة المدرســیالعصــیان علــى الو اذاء زمالءهــم،  علــى القــانون الــداخلي للمدرســة و

التمرد على األساتذة وخلـق و تخریب للممتلكات المدرسة من أجهزة ووسائل تعلیمیة، و  واألسریة

حجـــرة التعلیمیـــة الجـــو مـــن الفوضـــى والتـــوتر والقلـــق ممـــا تـــنعكس علـــى المعلـــم والمـــتعلم داخـــل 

ـــل المعلومـــات  ـــى نق ـــم عل ـــؤدي إلـــى انخفـــاض قـــدرة المعل ـــه ممـــا ی وافتعـــال المشـــكالت مـــع أقران

للمتعلمین وانخفاض المستوى الدراسي للمتمدرسـین كمـا أن خـروج التلمیـذ علـى سـلطة الوالـدین 

 العقــاقیر والمخــدرات، وممارســة یــؤدي بــه إلــى ممارســة التــدخین واإلدمــان وأو ســلطة المدرســة 
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المدرسـیة أصـبحت ســاحة للقتـال واالنحـراف مـن خــالل  العنـف والمشـاغبة حیـث نجــد أن البیئـة

والعن�ف اللفظ�ي  داخل أو خـارج المؤسسـة التعلیمیـة اعتداء التلمیذ على األخر أو على أستاذه

، وقـد نجـد أحیانـا بعـض الحـاالت العكسـیة التـي یتعـدى فیهـا  الموجھ ضد التالمیذ والمدرس�ین

  .ى التلمیذ أو المتمدرس نتیجة لفقدان السیطرة واستعمال القوة األستاذ عل

بأن العنف ) 2002(كما أشار تقریر لمنظمة الصحة العالمیة حول العنف والصحة       

المدرسي هو واحد من أكثر أشكال العنف مشاهدة في المجتمع، ففي جمیع أنحاء العالم 

ف الذي ترتكبه العصابات في المدارس و تنشر في الصحف ووسائل اإلعالم یومیا عن العن

یؤذي أسرهم وأصدقاءهم ضحایا طلبة المدارس فقط بل و الشوارع ، وال یؤذي العنف المدارس 

مراهق أو شاب تتراوح  565ومجتمعهم أیضا لما یخلفه وراءه من آثار سیئة ویموت یومیا 

                                                                                ) 2002منظمة الصحة العالمیة،(        .سنة نتیجة العنف بین األشخاص29الى 10أعمارهم من 

التربویــة، یشــكل بالنســبة لتالمیــذ المرحلــة المتوســطة  وعلیــه فمشــكل العنــف فــي مؤسســاتنا     

یـــؤدي إلـــى خلـــق جـــو مـــن حجـــرة الدراســـة ممـــا  ظـــاهرة ســـلوكیة واســـعة االنتشـــار خاصـــة داخـــل

علــى المعلــم والتلمیــذ، حیــث یــنخفض أداء  الفوضــى واالرتبــاك والتــوتر االنفعــالي فتــنعكس آثــاره

  .الدراسي من جهة أخرى المعلم من جهة وتنخفض قدرة التالمیذ على التحصیل

ور تمتــاز فتــرة المراهقــة بأنهــا فتــرة انفعــاالت عنیفــة إذ تجــد المراهــق فــي هــذه الســنوات یثــ      

ألتفه األسباب شـأنه شـأن األطفـال الصـغار، ومرجـع هـذه الظـاهرة إلـى النمـو الجسـمي السـریع 

في أوائل مرحلة المراهقة وهـي أنـه إذا أثیـر أو غضـب یرات المفاجئة التي تصحب البلوغ والتغ

ال یستطیع التحكم في المظاهر الخارجیة لحالته االنفعالیة فهو یصرخ و یعـض ویـرفس ویـدفع 

ونفـــس الظـــاهرة تبـــدو علیـــه عنـــدما  ،ء ویلقـــي بأطبـــاق الطعـــام و األكـــواب علـــى األرضاألشـــیا

یشعر بالفرح فانـه یقـوم بحركـات ال تـدل علـى االتـزان االنفعـالي حیـث نجـده أثنـاء حالـة سـروره 

یشد ربـاط الرقبـة فـي حركـات هسـتیریة أو یقـف علـى سـاق واحـده أو یجـذب إذن مـن أمامـه أو 

  .تدل على حركات عصبیة التي یقوم ببعض اللزمات

ویعــد النضــج االنفعــالي مــن المتغیــرات المهمــة التــي یمــر بهــا المراهــق ، إذ تحــدث العدیــد      

ــــول  ــــى إیجــــاد الحل ــــر ناضــــج، والهــــروب مــــن المشــــكالت إل مــــن التــــنقالت ومنهــــا التعبیــــر الغی
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أن انخفـــاض مســـتوى النضـــج االنفعـــالي یـــؤثر علـــى الصـــحة النفســـیة لـــدى الفـــرد  إذ، المناســـبة

الكثیر مـن المشـكالت النفسـیة والسـلوكیة الغیـر مرغـوب فیهـا ، كمـا یسـبب  إلىسلبیا ویعرضه 

خلـــل فـــي الوظـــائف الجســـمیة والنفســـیة للفـــرد، كمـــا یـــؤثر علـــى عاطفـــة الفـــرد ویضـــعفها وتحـــل 

وتــؤدي إلــى إعاقــة وتتســبب بضــعف الثقــة بالــذات واآلخــرین  مكانهــا الخــوف والكراهیــة والغیــرة،

 . النمو االجتماعي للفرد أو المراهق لعملیة التوافق النفسي واالجتماعي واكتما

جــدر طــرح تســاؤل رئــیس یوانطالقــا مــن هــذه الخلفیــة الفكریــة للعنــف فــي الوســط المدرســي     

الرابعـة مـن التعلـیم  تالمیـذهل هناك عالقة بین النضج االنفعالي والعنف المدرسـي لـدى مفاده 

  .دینیمعالوغیر دین یبین المع المتوسط

 الفرعیة التساؤالت:  

  الرابعة  تالمیذبین البدني هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استخدام العنف

 ). دینیمعالدین وغیر یالمع(من التعلیم المتوسط 

  اآلخرین ممتلكات هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استخدام العنف نحوى

 ). دینیمعالغیر دین و یالمع(ة من التعلیم المتوسط الرابع تالمیذبین 

  تالمیذ بین الذاتهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استخدام العنف نحوى 

  ). دینیدین وغیر المعیالمع(الرابعة من التعلیم المتوسط 

 الفرضیات :  

 الفرضیة العامة :  

بــین  توجـد عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحصــائیة بـین النضــج االنفعــالي والعنــف المدرســي 

  .التعلیم المتوسط الرابعة من  تالمیذ

 الفرضیات الجزئیة:  

  تالمیذنتوقع أن توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استخدام العنف البدني بین 

 ). دینیدین وغیر المعیالمع(الرابعة من التعلیم المتوسط 

  نتوقع أن توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استخدام العنف نحوى ممتلكات

 ). دینیدین وغیر المعیالمع(الرابعة من التعلیم المتوسط تالمیذ اآلخرین بین 
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 ذات بین نتوقع أن توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استخدام العنف نحوى ال

  ). دینیدین وغیر المعیالمع(الرابعة من التعلیم المتوسط  تالمیذ

:أهمیة البحث  

 تعد مرحلة الدراسة النهائیة من التعلـیم المتوسـط مـن أهـم المراحـل التـي یمـر بهـا المراهـق     

دراسیا ومهنیا، وهـي مـن المراحـل المسـؤولة علـى إعـداد  التلمیذألنها تترك أثارها على مستقبل 

حیث یمــر المراهــق بالعدیــد مــن المشــكالت فــي مســیرته ،راهــق للحیــاة األســریة واالجتماعیــةالم

الدراسیة ومن بین هاته المشكالت التي یمر بها التلمیذ  وتعد مـن أهـم المشـكالت التـي تواجـه 

ذ هو أول من تقع علیه تبعات هذا السـلوك وذالـك المؤسسات التعلیمیة العنف المدرسي فالتلمی

یعتمد على درجة نضـجه  ودرجـة انفعالـه  فـي هاتـه المرحلـة الحساسـة ،كمـا یخلـف هـذا       

آثــار علــى مســتقبل التلمیــذ دراســیا، مــن تــدني للمســتوى الدراســي، الــذي قــد یصــل إلــى الســلوك 

فــي التعــرف علــى كــذالك تكمــن أهمیــة الدراســة الرســوب المتكــرر أو التســرب المدرســي، حیــث 

المرحلة النهائیة من التعلـیم المتوسـط، كونـه یحـد مـن تقـدم الطلبـة  لدى تالمیذ العنف المدرسي

ـــى  ـــؤثر عل ـــؤدي ذالـــك  مســـتواهموی ـــىالعلمـــي ممـــا ی الدراســـیة أو التســـرب مـــن  الســـنة إعـــادة إل

التوصـــیات للحـــد مـــن هـــذه حـــات و لمقتر مـــن معرفـــة أســـبابه وآثـــاره والوصـــول لالبـــد  إذ، المدرســـة

 الظاهرة                                                                                  

كما تكمن أهمیة الدراسة في معرفة درجات النضج االنفعالي لدى التالمیذ ومدى تأثیره      

.على سلوكیاتهم مع أقرانهم ومع معلمیهم   

:أهداف الدراسة  

الرابعـة مـن  التالمیـذالتعرف على العالقة بین النضج االنفعالي والعنـف المدرسـي لـدى  )1

 التعلیم المتوسط

بین التالمیـذ المعیـدین وغیـر المعیـدین فـي العنـف المدرسـي  داللة الفروقالتعرف على  )2

 ).البدني، ضد ممتلكات االخرین،نحو الذات(بأبعاده الثالثة

لــة النهائیـــة مـــن التعلـــیم المرحعلـــى مـــدى تـــأثیر العنــف المدرســـي علـــى تالمیـــذ التعــرف  )3

 .المتوسط 
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 .التعرف على طرق التخفیف من ظاهرة العنف المدرسي  )4

 التعرف على أشكال ومظاهر العنف )5

 التعرف على أبعاد النضج االنفعالي والعنف المدرسي  )6

 .التعرف على أسباب أو العوامل المؤدیة للعنف في المدارس )7

:للدراسة لمتغیرات اإلجرائیة للتعاریف  

 وهو شكل من أشكال العدوانیة التي ما تكون غایتها دائما إلحاق  :العنف المدرسي

الدرجة التي یحصل علیها المستجیب على : یعرف بأنه وٕاجرائیا، األذى باآلخرین

 .المعد ألغراض البحث الحالي )2010(خریبة صدقيمقیاس العنف المدرسي 

  النضجتعریف: 

لیاسر قیسي  وهو الدرجة التي یحصل علیها المستجیب على مقیاس النضج االنفعالي

  .المعد ألغراض البحث الحالي )2011(خضیر

 وهي فترة أو مرحلة من النمو التي تفصل الطفولة عن البلوغ :المراهقة.  

 جي تعد المدرسة ثاني مؤسسات التنشئة االجتماعیة وأول وسط اجتماعي خار  :المدرسة

                                                                .ةالفرد بعد األسر  إلیهیخرج 

  )76ص1992جعفر، (.                                                                 

: الدراسات السابقة  

 Leunq (1981) :دراسة لیونك  .1

 )الذات وعالقتها بالنضج االنفعاليتقدیر (                         

هدفت الدراسة إلى إیجاد العالقة بین تقدیر الذات والنضج االنفعالي وقد تكونـت عینة الدراسة من    

طالب وطالبة من المرحلة الجامعیة فـي بریطانیـا ، واستخدم الباحث مقیاس كوبرسمت )200(

Smith إلى  إحصائي استخدام معامل االرتباط بوصفه وسیلةالحتـرام الـذات ، وقـد توصـلت الدراسة بعد

التقدیر  الدرجة العالیة في تقدیر الذات ھم أعلى في نضجھم االنفعالي من الطلبـة ذوي ان الطلبة ذوي

 .الواطئ في تقدیر الذات 

  )1982:(دراسة األشول .2

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــین النضــج االنفعــالي واالنجــاز الدراســي علــى وفــق متغیــر 

طالبـا وطالبـة مـن طلبـة جامعـة الریـاض، اسـتخدم الباحـث ) 150(التخصص، تكونت عینة الدراسـة مـن
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، تحلیــل معامــل االرتبــاط، االختبــار التــائي(أداة لقیــاس النضــج االنفعــالي واســتخدام الوســائل اإلحصــائیة

، وقـد توصـلت الدراسـة إلــى وجـود عالقـة بـین النضــج االنفعـالي واالنجـاز األكـادیمي، وان عینــة )التبـاین

    )11،ص1982األشول،(          .                   كلي الصیدلة أكثر نضجا من عینة كلیة التربیة

  

 : 1982دراسة یاسین. 3

الكشف عن مشـكالت التوافـق لـدى طلبـة الجامعـة األمریكیـة فـي بیـروت ومقارنتهـا "استهدفت هذه الدراسة 

، وتضـــمنت أهـــدافها التحقـــق مـــن أربـــع متغیـــرات مـــع أبعادهـــا وهـــي التوافـــق "مـــع جامعـــة بیـــروت العربیـــة

اجتماعیــة،  المنزلــي، االجتمــاعي،  والصــحي، واالنفعــالي واقتــرح مــا یلــزم مــن خــدمات إرشــادیة نفســیة و

 239طالــب وطالبــة، بینمــا جامعــة بیــروت تألفــت العینــة مــن  119تألفــت عینــة الجامعــة األمریكیــة مــن 

، وقـد اسـتخدمت الدراسـة اختبـار هیـوم بیـل كـأداة فـي قیـاس )28-25(طالب وطالبة تتراوح أعمـارهم مـن 

ب االنفعـالي، وعـدم التـأرجح مشكالت التوافق في أبعاده األربعة وأبرز مـا توصـلت إلیـه الدراسـة فـي الجانـ

السریع بین السرور والحزن وسرعة الغضب وشدته وخفض الثقة بالنفس و باآلخرین، وكثرة أحالم الیقظة 

والشعور بالخوف واالكتئاب والقلق وعنـد مقارنـة بـین الـذكور واإلنـاث مـن طلبـة جـامعیین، حیـث توصـلت 

.                                            فـــي التوافــق االنفعـــالي لصــالح اإلنـــاث)  0.05(الدراســة أن هنالــك فروقـــا دالــة إحصـــائیا عنــد المســتوى 

  )   36،ص1982یاسین،(.                                                                             

 ):1998(دراسة القیسي والجبور. 4

  )وأقرانهم العادیین في مرحلة الثانویة النضج االنفعالي لدى المراهقین المتفوقین(

هدفت الدراسة الى الكشف عن مستوى النضج االنفعالي لدى المراهقین المتفوقین عقلیا وأقرانهم 

فضال عن معرفة داللة الفروق اإلحصائیة بین المجموعتین  في . العادیین من طلبة المرحلة الثانویة

طالبا وطالبة من المدارس اإلعدادیة والثانویة ) 156(النضج االجتماعي، وتكونت عینة البحث من 

للنضج ) 1997(من العادیین، استخدم مقیاس القیسي) 78(متفوقا عقلیا ) 71(في بغداد وبواقع

                                     االنفعالي أعلى من المستوى النظري للقیاس ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین

                                              .                                                                             .

 )215،ص1998القیسي، و الجبوري،(

)1998(دراسة أحمد حسین الصغیر. 5  
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االجتماعیــة والتربویــة لظــاهرة العنــف الطالبــي للمــدارس الثانویــة ومــن ثــم تهــدف الدراســة إلــى معرفــة األبعــاد 

وضــع تصـــور مقتـــرح لعـــالج هـــذه الظـــاهرة، ومعرفـــة األســـباب الحقیقیـــة التـــي تـــدفع الطـــالب إلـــى االنحـــراف 

والعنف بصوره المختلفة، وتقدم تصورا مقترحا لعالج ظاهرة العنـف الطالبـي بالمـدارس الثانویـة لرفـع كفـاءة 

یة التعلیمیة والقضاء على بعض مشكالتها وحمایتها من االنحراف والعنف، تكونت عینـة الدراسـة مـن العمل

مــن أعضــاء هیئــة التــدریس بكلیــات التربیــة، اســتخدم الباحــث صــحیفة اســتبیان العنــف، والمقــابالت ) 450(

حــد األبعــاد الهامــة التــي األســرة تمثــل أ: المفتوحــة، والزیــارات المیدانیــة، وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى التــالي

یمكن أن تسهم فـي تكـوین العنـف وتنمیتـه لـدى الطـالب، ممـا یتطلـب بعـض اإلجـراءات الوقائیـة والعالجیـة 

              .التي یجب أن تستخدمها األسرة طریقا لحمایة أبنائها من الوقوع في براثن االنحراف والعنف

) 138،ص1998حسین الصغیر،(                         .                                             

دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي من : "بعنوان) 2004البشري ( دراسة.6

".وجهة نظر المرشدین الطالبیین تطبیقا على منطقة عسیر  

على مظاهر  هدفت دراسة البشري إلى الكشف عن دور المرشد الطالبي حیال العنف المدرسي والوقوف

العنف السائدة في المدرسة،  ومن ثم التعرف على أسباب العنف المدرسي من الناحیة الدینیة واالجتماعیة 

األسریة والنفسیة ودور البیئة المدرسیة في العنف المدرسي من وجهة نظر المرشد الطالبي، وقد استخدم 

نة والذي یعتمد على دراسة الظاهرة كما الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي عن طریق المسح بالعی

هي في الواقع ویسهم بوصفها وصفا دقیقا ویعبر عنها بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حیث طبیعتها 

.وأسبابها وخصائصها  

مرشدا طالبیا ثم اختیارهم من المرحلة الثانویة  160وقد بلغ عدد أفراد عینة الدراسة 

وفق اختیار العینة القصدیة، كما واستخدم االستبانة  الحكومیة واألهلیة من منطقة عسیر

للوقوف على مظاهر العنف السائدة في المدرسة وسبل الحد منها، ومن خالل تحلیل 

:استجابات أفراد عینة الدراسة توصل الباحث ألهم النتائج على النحو التالي  

.له عواقب وخیمة إن التقلید المعتمد للممارسات الخاطئة والسیئة مع اآلخرین یكون_   

الخوف والقلق من المستقبل قد یدفع باإلنسان بالالمباالة مما یجعله یتصرف مع اآلخرین _ 

.تصرفات غیر مرضیة  

.ضعف التعاون بین الكثیر من العاملین بالمؤسسات التربویة والتعلیمیة_   
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.وبناءا على ذلك النتائج فقد أوصى الباحث باألمور التالیة  

مصاحبة أهل الخیر واإلصالح من قبل الوالدین لألبناء والبعد عن رفاق التأكید على _ 

.السوء  

.ضرورة المتابعة من الوالدین أو ولي األمر لألبناء سواء داخل المدرسة أو خارجها_   

ضرورة التأكید على التعاون والتكاتف بین جمیع العاملین بالمؤسسة التربویة والتعلیمیة من _ 

 )103،ص2004البشیري،(                        . تعلیمیة بكفاءة وفعالیةأجل سیر العملیة ال

         

مذكرة دكتوراه العنف لدى التالمیذ في المدرسة " فوزي أحمد بن الدردیري"دراسة . 7

.2007الثانویة الجزائریة سنة   

دراسة میدانیة شملت ثالث مستویات دراسیة وهي السنة األولى والثانیة والثالثة ثانوي 

 بالثانویات 

 146ثانویة مداوروش وثانویة المشروحة بوالیة سوق أهراس أما عدد العینة فقد یصل إلى ( 

أما من ثانویة % 13تلمیذ أي بنسبة ما یعادل  1123فرد من ثانویة مداوروش من أصل 

:متناول في ذلك اإلشكالیة التالیة% عنف9،79حة فقد وصل إلى المشرو   

ما واقع العنف وما تمثالته وعوامله في المرحلة الثانویة في الجزائر؟_   

:من خالل مجموعة من التساؤالت الفرعیة  

كیف یظهر العنف في المرحلة الثانویة في الجزائر؟_   

ما تمثالت تالمیذ المرحلة الثانویة للعنف؟_   

تمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي بالعینة، ومن أهم النتائج المتواصل إلیها فهي اع

:كالتالي  

.وجود العنف بشكلیه اللفظي والمادي في الثانویتین ومتجلي واضح في الواقع المدرسي_   

.هناك عالقة بین الظروف االجتماعیة واالقتصادیة بعنف التالمیذ في مرحلة الثانویة_   
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عالقة بین تأثیر المحیط المدرسي السلبي والسلوك العنیف والذي یقوم به التالمیذ في هناك 

.الثانویة  

.اكتشاف وجود میل لدى التالمیذ لتكوین تمثل إیجابي للعنف في الثانویة_   

  )14ص2007أحمد بن الدردیري، (

 

:التعقیب على الدراسات  

فـــي جوانـــب بحثنـــا، نمـــوذج لـــبعض  إلیهـــاتعـــد الدراســـات الســـابقة العـــرض والتـــي تطرقنـــا       

األبحــاث التــي تناولــت النضــج االنفعــالي والعنــف المدرســي لــدى المــراهقین المتمدرســین، وقــد 

تطرقنا في مجال بحثنا إلى دراسات عربیة حیث كانت كلها متعلقة بالنضج االنفعـالي والعنـف 

                                                               .لدى المراهقین المتمدرسین

حیــــث جــــاءت الدراســــة الحالیــــة بهــــدف معرفــــة الفــــروق فــــي النضــــج االنفعــــالي والعنــــف       

الرابعــة مــن التعلــیم المتوســط، وقــد تمــت محاولــة تنــاول الموضــوع كونــه  تالمیــذ المدرســي لــدى

 التلمیــذ یمــس فئــة المــراهقین بالدرجــة األولــى إضــافة إلــى مســتوى تعلیمــي مصــیري حیــث ینتقــل

حیـث نقـارن بـین اإلنـاث والـذكور فـي درجـة النضـج االنفعـالي  من المتوسطة إلى أفاق الثانویـة

                                                                         .والعنف المدرسي

ات فـــي حیـــث تتشـــابه هـــذه الدراســـ ة كبیـــرة،علمیـــولقـــد كـــان لهـــذه الدراســـات الســـابقة فائـــدة      

حیـث اختلفـت  موضوع واحد وهو النضج االنفعالي لدى التالمیـذ والعنـف فـي الوسـط المدرسـي

فنجد دراسة یاسین، ولیونك  ودراسة القیسـي والجبـور، ودراسـة  هذه الدراسات في عدد العینات

في دراسة متغیر النضج االنفعالي على عینات مختلفـة مـن الطلبـة، حیـث األشول قد تشابهت 

الكشـــف عــن مشـــكالت التوافــق لـــدى طلبــة الجامعـــة األمریكیــة فـــي "اســة یاســـین إلــى در هــدفت 

 119تألفـت عینـة الجامعـة األمریكیـة مـن ، حیـث "بیروت ومقارنتها مع جامعـة بیـروت العربیـة

طالـب وطالبـة تتـراوح أعمـارهم مـن  239طالب وطالبة، بینما جامعة بیروت تألفت العینة مـن 

هــدفت إلــى الكشــف عــن مســتوى النضــج االنفعــالي  الجبــور و ، أمــا دراســة القیســي)25-28(

ــا وأقــرانهم العــادیین مــن طلبــة المرحلــة الثانویــة، وتكونــت عینــة  لــدى المــراهقین المتفــوقین عقلی
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هــدفت  أمــا دراســة لیونــك طالبــا وطالبــة مــن المــدارس اإلعدادیــة والثانویــة) 156(البحــث مــن 

ت والنضـج االنفعـالي وقـد تكونــت عینـة الدراسـة مـن الدراسة إلـى إیجـاد العالقـة بـین تقـدیر الـذا

أما دراســة األشــول فهــدفت الدراســة ،طالــب وطالبــة مــن المرحلــة الجامعیــة فـــي بریطانیـــا)200(

إلـــــى التعـــــرف علـــــى العالقـــــة بـــــین النضـــــج االنفعـــــالي واالنجـــــاز الدراســـــي علـــــى وفـــــق متغیـــــر 

النسبة للدراسـات التـي تناولـت ب طالبا وطالبة، أما) 150(التخصص، تكونت عینة الدراسة من

إلــــى معرفــــة األبعــــاد  والتــــي هــــدفت )1998(دراســــة أحمــــد حســــین الصــــغیر عنــــف فنجــــدال

االجتماعیــة والتربویــة لظــاهرة العنــف الطالبــي للمــدارس الثانویــة ومــن ثــم وضــع تصــور مقتــرح 

عینــة مــن أعضــاء هیئــة التــدریس 450لعــالج هــذه الظــاهرة حیــث تناولــت هــذه الدراســة علــى 

علـى مـنهج  الدراسـةحیـث اعتمـدت هـذه " فـوزي أحمـد بـن بـردي"دراسـة أما بكلیات التربیة، 

دراســة میدانیــة شــملت ثــالث مسـتویات دراســیة وهــي الســنة األولــى والثانیــة  ســح االجتمــاعيالم

أمـا عـدد ) ثانویة مداور وش وثانویة المشـروحة بوالیـة سـوق أهـراس( والثالثة ثانوي بالثانویات 

تلمیــذ أي بنســبة مــا  1123مــن أصــل  مــداور وشفــرد مــن ثانویــة  146العینــة فقــد یصــل إلــى 

البشــري ( دراســة،أمــا %عنــف9،79ن ثانویــة المشــروحة فقــد وصــل إلــى أمــا مــ% 13یعــادل 

ــوان) 2004 ــي الحــد مــن العنــف المدرســي مــن وجهــة نظــر : "بعن ــي ف دور المرشــد الطالب

إلـى الكشـف عـن دور ، وهدفت هذه الدراسـة "المرشدین الطالبیین تطبیقا على منطقة عسیر

ر العنف السائدة في المدرسـة وقـد المرشد الطالبي حیال العنف المدرسي والوقوف على مظاه

اســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي عــن طریــق المســح بالعینــة وقــد بلــغ عــدد 

                                                                .مرشدا طالبیا160العینة 
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 : تمهید

یعد النضج االنفعالي من أهم التغیرات التي یتعرض لها اإلنسان خاصة في مرحلة  

المراهقة، إذ یطرأ في هذه المرحلة العدید من التقلبات والتنقالت ومنها التعبیر الغیر ناضج 

  .التعبیر الناضج، ومن الهروب من المشكالت إلى إیجاد الحلول المناسبةإلى 

حیث أن انخفاض مستوى النضج االنفعالي لدى المراهق یؤثر سلبا على صحته        

النفسیة وكذالك الجسمیة وعلى حیاته وعالقاته الداخلیة والخارجیة، مما یجعله أكثر عرضة 

یر مرغوب فیها سواء كانت في أسرته، أو بیئته، أو للمشاكل و أكثر عرضة للسلوكیات الغ

الوسط المدرسي، وان أي انخفاض في مستوى النضج یضعف من ثقته بنفسه وثقته 

  . باآلخرین
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  االنفعاالت: أوال

  : تعریف االنفعال. 1  

تعریـــف رغــم أن مفهــوم االنفعــال مــن المفــاهیم الشــائعة فــي علــم الــنفس ، إال أنــه ال یوجــد      

اصطالحي واحد یعترف به جمیع المتخصصین في مجال علم النفس فهو كما یـرى دافیـروف 

بأنه حالة داخلیة تتصـف بجوانـب معرفیـة خاصـة وٕاحساسـات وردود أفعـال فسـیولوجیة وسـلوك 

                                            .تعبیـــــــــــــــــري معـــــــــــــــــین ، وهـــــــــــــــــو ینـــــــــــــــــزع للظهـــــــــــــــــور فجـــــــــــــــــأة ویصـــــــــــــــــعب الـــــــــــــــــتحكم فیـــــــــــــــــه

  )104،ص1999الداهري، الكبیسي،(.                                                           

على أنه متغیر غیر منظم ومشوش وتصعب :  االنفعال إلىینظر السیكولوجیون  كما    

                                                                                     .السیطرة علیه وضبطه

   )5،ص2008بشیر،(.                                                                     

أنه حالة إثارة سارة أو غیر سارة تحدث للكائن الحـي نتیجة " أیضا یعرف االنفعال على 

                                                            ".ف یتضمن صراعا أو توترا موق

 )420،ص2007الزغلول والهنداوي،(.                                                         

ویرى الكناني وآخرون أن االنفعال أنه حالة تغیـر فـي الكـائن الحـي یـصاحبها اضطراب      

في السلوك وهذا االضطراب حاد بحیث یشمل الفرد كله ویؤثر في سلوكه وخبرته الشعوریة 

ووظائفه الفسیولوجیة الداخلیة وهو ینشأ في األصل عن مصدر نفسي، ومن أمثلتـه الخوف 

.                                                                                                               والغضب الشدیدین 

 )154ص،2002الكناني واخرون،(      .                                                     

  : أنواع االنفعاالت.2

یمكــــن حصــــرها وهــــي تختلــــف بــــاختالف األفــــراد االنفعــــاالت كثیــــرة ومتنوعــــة بحیــــث ال 

 والبیئـــة والمواقـــف التـــي یواجههـــا هـــؤالء األفـــراد، وهنالـــك تقســـیمات عدیـــدة لالنفعــــاالت

  : بحیث یقسم ماكدوجل االنفعاالت إلى ثالث أقسام

 وهي المتصلة بالغرائز وتظهر في حیاة اإلنسان قبل غیرها: انفعاالت أولیة. 
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 نشأ كل منها من امتزاج اثنین أو أكثر من وهي التي ت: انفعاالت مركبة

االنفعاالت األولیة نتیجة إلثارة غریزة أو أكثر من الغرائز التي ال یعارض 

 .بعضها بعضا 

 26،ص2010كمال محمد،(   .        فتنبعث عن رغبة خاصة: االنفعاالت المشتقة  ( 

  : والبعض یقسم االنفعاالت إلى           

 انفعاالت ذات صفة عدوانیة مثل الغضب و الحقد . 

 انفعاالت ذات صفة مانعة أومعطلة مثل الخوف والقلق.  

 148ص: 1978یونس،( .                   انفعاالت سارة مثل الحب والحنان( 

  : یقسمها إلى والبعض من      

 مثل الخوف والقلق: انفعاالت أولیة أو بسیطة  

  زاج انفعالین أو أكثر مثل تكوینها حیث تقوم على امتانفعاالت معقدة في

  )409ص: 2002الكناني وآخرون، (                                          .والدهشة الغیرة

 : تصنیف االنفعاالت. 3

  تختلف االنفعاالت من حیث المشاعر المصاحبة لها ، منها انفعاالت سارة

انفعاالت الفرح والزهو ، ومنها انفعاالت ألیمة تـصاحبها مـشاعر ارتیاح مثل 

یصاحبها مشاعر عـدم االرتیـاح ألنها ترتبط بإعاقة الحاجات األساسیة للفرد 

  .مثل الغضب والغیظ

  تتباین االنفعاالت أیضا من حیث األثر الناجم عنها ، فبعضها ذات أثر منشط

  .قباضكالفرح والغضب ، والبعض اآلخر مثبط مثل الحزن أو االن

  من حیث درجة الوضوح ، نجد بعض االنفعاالت بارزة ، ذات تقاسـیم ومعـالم

واضـحة كالضحك والتقزز ، بینما نجد انفعاالت أخرى تعالیمها غیر واضـحة 

 . التملكمطموسـة مثـل حـب 

  قد تكون االنفعاالت عرضیة طارئة مثل الغیظ ، أي تزول بزوال مثیراتها ، وقد

درك لها الشخص سببا مثل القلق ومشاعر الذنب ، وكالهما تكون مزمنة ال ی
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یرجع إلى أسباب ال شـعوریة ، أو نتیجة الصدمات االنفعالیة التي تعتري الفرد 

  أثناء طفولته

   االنفعاالت إما بسیطة أولیة ال یمكن تحلیلها إلى أبسط منها كالخوف والغضب

نفعاالت البسیطة األولیة وقـد تكـون االنفعاالت مشتقة ، وهي التي تعقب اال

                                       .مثل الیـأس أو األمـل الـذي یعقب الخوف 

 )157ص:1982الملیجي،(      .                                               

 :االنفعاالتفوائد . 4

 الفوائد بالنسبة للفرد ومنها ما یأتيتحقق الدرجات المعتدلة من االنفعاالت العدید من         

  تزید الشحنة الوجدانیة المصاحبة لالنفعال من تحمل الفـرد وتدفعـه إلـى مواصـلة العمـل

  . وتحقیـق أهدافه

  كمــا ســبق أوضــحنا ذات _لالنفعــال قیمــة اجتماعیــة ، فــالتعبیرات المصــاحبة لالنفعــال

 قیمة تـربط بین األفراد وتزید من فهمهم لبعضهم البعض

  تعتبــر االنفعــاالت مصـــدرا مــن مصـــادر الســرور ، فكــل فـــرد یحتــاج إلـــى درجـــة معینــــة

 منهـا إذا زادت أثرت على سلوكه وتفكیره ، وٕاذا قلت أصابته بالملل

 تهیئ االنفعاالت الفرد للمقاومة من خالل تنبیه الجهاز العصبي الالإرادي. 

 )492ص:1990،وآخرونالسید (                                                        

 :مضار االنفعاالت. 5

یؤثر االنفعال على تفكیر الفرد فیمنعه من االستمرار ، كما هو الحال في حالـة  .1

  . الغـضب أویجعل التفكیر بطیئا كما هو الحال في حاالت الحزن واالكتئاب

 یقلل االنفعال من قدرة الشخص على النقد وٕاصدار األحكام الصحیحة  .2

 كما یؤثر أیضا على الذاكرة فیما یتصل باألحداث التي تتم أثناء فترة االنفعال .3

في حالة حدوث االنفعاالت بشكل دائم ومـستمر ، یترتـب علیهـا العدیـد مـن  .4

 المتغیـرات

هذه  عضویة في األنسجة وینشأ فيالفسیولوجیة ، مما یؤدي إلى حدوث تغیرات 

                                         .سوماتیة یسمى باألمراض النفس جسمیة أو السیكو مـا الحالـة

  )65ص:2001المزیني ،(.                                                                                
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  :المظاهر االنفعالیة. 6      

جسمیة خارجیة  وأخرى فسیولوجیة داخلیة، والثالثة یصاحب االنفعال مظاهر شعوریة ذاتیة،

  : ظاهرة وتتمثل هذه المظاهر فیما یلي

  :المظاهر الشعوریة الذاتیة .1

وهي مجموعة تغیرات یشعر بها الفرد ویحس بها وتتمثل في تغییر مفـاجئ یـشمل     

، تبعا لنوع االنفعال ، ویمكن دراسة هذا االنفعـال  اإلنسان كله، ویختلف من انفعال إلى آخر

عن طریق التأمل الباطني أو عن طریق جهاز كاشف الكذب ، والذي یقیس بعض التغیـرات 

الفیزیولوجیة التي ترافق االنفعال ،كسرعة نبضات القلب ، وضغط الدم ، وسرعة التـنفس 

یسجل مرور التیار الكهربائي في  واالستجابة الجلدیة الكهربائیة ، حیث أن هذا الجهاز

الجسم وبالتالي یسهل معرفة درجة انفعال الفرد ، من خالل تذبذب مؤشـره، مبینـا مـدى 

الحالـة االنفعالیة التي یمر بها ، وعادة ما یطلب من الشخص الذي تجرى علیه التجربة أن 

الي فإن المؤشر على مجموعة من األسئلة ، فإذا كان له عالقة بالحادث االنفع یجیـب

  )422ص: 2004الزغلول، و الهنداوي،(   .         یتحـرك بقـوة داال على ارتباطه بانفعال الشخص

 : المظاهر الجسمیة الداخلیة .2

 ضغط الدم وتوزیعه 

 سرعة ضربات القلب 

  اتساع حدقة العین 

  جفاف الحلق والفم 

  حركة األمعاء والمعدة 

  تغییر كیمیاء الدم 

  32، ص2010محمد كمال،(                           .عملیة التنفستغیر نظام( 

 : المظاهر الجسمیة الخارجیة .3

 تغیرات في الوجه 

  تغیرات في هیئة البدن 
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  تغیرات في نبرات الصوت 

حیث ذكر في القران الكریم الكثیر من االنفعاالت بأنواعها من أمثلة ذالك أثر االنفعال       

ن مثال ظل وجهه مسودا وهو اوٕاذا بشر أحدهم بما ضرب للرحم: " تعالى على الوجه لقوله

  )18: الزخرف". ( كظیم

إذ " ما یحدث في القلب أثناء انفعال الخوف الشدید قـال تعـالى   كما وصف القرآن   

جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وٕاذ زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون 

                                                                               ) 10: األحزاب".(باهللا الظنونا

  )33نفس المرجع السابق،ص(.                                                                 

 :نظریات االنفعال. 7

 نظریة فالون :  

دائرة عصبیة بدائیة وهي التي تكون عنـد الولید  أن اإلنسان في بدایة حیاته یستجیب وفق

مند والدته والتي تمیز انفعاالته ، ولكن بنمو المستویات العلیا من الجهـاز العـصبي وسیطرته 

فاالنفعال هو نكوص في  . على النشاطات األدنى یدخل اإلنسان في دورة عصبیة أرقى

إلـى الـدورة العصبیة البدائیة فتصبح االستجابة تحت ظروف معینة من الدورة العـصبیة 

 .استجابة انفعالیة

 ـف ولمـاذا تحـدث الـردة المسببةولكن من االنتقادات على هده النظریة أنه لم تبین لنا كی

  )33،ص2010محمد كمال،(     .                                                          لالنفعال

  النظریة السلوكیة:  

االنفعال من وجهة نظر بعض السلوكیین نتیجة الصراع المستثار لـدى الكـائن  ینشأ

الحي ، والدي یؤدي به للقیام باستجابات غیر متسقة ، كما یفسر البعض اآلخر 

ویؤخذ على هده النظریات ـ فیما یرى میلفن  . االنفعاالت في ضوء اضطراب السلوك

فات اإلجرائیة الدقیقة لمعنى الصراع ماركس ـ أن هناك صـعوبات فـي تحدید التعری

وقد تعامل واطسون مع االنفعال على أنه نمط وراثي من  . باعتباره أساس االنفعاالت
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االستجابة تتضمن تغیرات جـسمیة في جسم الكائن ككل ، وقد عالج واطسون 

االنفعاالت بنفس الطریقة التي تعامـل بهـا مـع االستجابات غیر الشرطیة التي تحدث 

الفسیولوجي لالنفعال ، أو بدور  بشكل متسق لمنبهات معینـة ، ولـم یهـتم بالتحلیـل

                                                                 .العصبي  الجهاز

  )483ص1990،وآخرونالسید (.                                                      

  النفسينظریة التحلیل: 

یهــتم بعــض المحللــون النفســیون لالنفعــاالت علــى المفــاهیم مثــل القلــق ، والعــدوان     

فعلـــى الــرغم مــن أن فرویــد قــد اهـــتم فــي كتاباتــه بــالقلق والعملیــات الالشــعوریة إال أنـــه 

عــن الالشــعور ١٩١٥عتبرهــا عملیــة اســتجابة ، ففــي مقالــة ســنة اأهمــل االنفعـــاالت ، و 

   .بـأن االنفعاالت تدخل ضمن الشعور أو الوعي هناك ثقة: كتب یقول 

عندما تعاق عن بلوغ هدفها تتحــول ) اللیبدو(حیث اعتبر فروید أن الطاقة الجنسیة    

إلى شحنة انفعالیـة تبغـي التصـریف وتتحـین الفـرص لالنطـالق ، وفـي المرحلــة األولــى 

علـى الجسـم ) اللیبـدو(مـن العمر ـ حیث ال یكون الوعي بالعالم قد نمى ـ تتمیـز بتركیـز 

ونتیجـــة احتكـــاك الطفـــل ( النرجســـیة ) اللیبـــدو(یـــد بمرحلـــة ، وهـــي مــــا أطلـــق علیهـــا فرو 

  .بالعالم وتزاید وعیـه به یطلق قدرا من هدا اللیبدو على موضوعاته ، یتزایـد باسـتمرار 

  )484نفس المرجع السابق ص(                      .                                                      

  :ليالنضج االنفعا: ثانیا

 : تعریف النضج: 1

یعني االكتمال و اإلحكام، ففي النمو بلوغ التطور درجة االكتمال وتمامه عبر عملیة 

النمو المطردة في اإلنسان، والتي تختلف من مرحلة إلى أخرى، ویكون تمام اكتمالها 

في الرشد، وال یمكن القول بأن هنالك معیارا ثابتا للنضج ولكن یشار دائما للنضج 

اكتمال الوظائف الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة على نحو عام، كما أن  كونه

الوظائف الجسمیة على نحو عام تكتمل خصائصها مع الرشد، وهي ما تحدده 

الفحوص الطبیة، إال أن الوظائف النفسیة قد تبقى غیر ناضجة نتیجة لضعف بناء 

                                                                              )800ص:1993طه،(                                                         . األنا
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  : مفهوم النضج في علم النفس: 2

یؤمن المختصون في علم النفس وخاصة في مجال علم النفس التربوي، أن النضج بوجه 

عام هو حالة من التوافق المحكم تشیر إلى اكتمال وتناغم العمل مابین الوظائف 

العقلیة، الجسدیة، والفسیولوجیة، والروحیة، واالجتماعیة، بصورة تمكنه من فهم الحیاة 

، وكذالك االستقاللیة في التحكیم في شؤونه واتخاذ القرارات بتناقضاتها المختلفة والمعقدة

المصیریة المعقولة والمنطقیة والسلیمة حیاته بمعزل عن سیطرة اآلخرین وتأثیراتهم، أي 

                            .                          یستطیع أن ال یكون تابعا لغیره

 )99ص:2001محمد، وآخرون،(                                                           

  

 (EmotionalMaturity):مفهوم النضج االنفعالي: 3

یخلط البعض بین مفهوم النضج ومفهـوم الرشـد وربمـا نـتج هـذا الخلـط عـن اقتـراض       

في العمر زاد مستوى نضجه السیكولوجي، وقـد ال یكـون هـذا  اإلنسانمؤداه أنه كلما تقدم 

الرشــــد لــــیس مــــن الضــــروري أن یواكبــــه  إلــــىألن الوصــــول .(صــــحیحا فــــي كــــل الحــــاالت 

ســنه مــن العمــر 30مســتوى مثــالي مــن النضــج الســیكولوجي وكالهمــا یقابــل أشخاصــا عنــد 

  ) . غیر ناضجین في سلوكهم ویفتقدون العالمات الدالة للنضج بصفة عامة

ـــا لوجهـــة النظـــر التـــي        ـــاختالف البـــاحثین وطبق ـــف مفهـــوم النضـــج االنفعـــالي ب ویختل

قدرة الفرد علـى ضـبط انفعاالتـه والتعبیـر عنهـا بصـورة :"بأنهفیعرفه راجح یتبناها كل منهم 

ــــــــدفاع ــــــــة وعــــــــن التهــــــــور واالن ــــــــرات الطفول ــــــــدة عــــــــن تعبی ــــــــة بعی                            .ناضــــــــجة متزن

  )102ص:1964أحمد عزت راجح، (.                                                        

مفهومین من مفاهیم علم النفس هي  مصطلح النضج االنفعاليكما یتضمن       

یعني التغیرات المستمرة و المتتابعة داخل الفرد خالل  النضجالنضج واالنفعال حیث أن 

.                       خر العوامل الداخلیة التي تؤثر في السلوك وتحددهمراحل نموه وهو بمعنى آ

   )149،ص1986طلعت حسن،(                            .                                                    

  فهمي فترى أن النضج االنفعالي مؤشر حقیقي للصحة النفسیة السویة  سمیةأما        

أن الشخص الناضج نفسیا یتمیز بالقدرة على تحقیق االستقالل النسبي واالعتماد :"فتقول
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.            ".                         على النفس وتكوین عالقات اجتماعیة طیبة یستمتع بها

  )79، ص1961سمیة فهمي، (    .                                                        

  

 هو قدرة الفرد على التحكم في سلوكه بدون إثارة أي انفعال  ):1963(عرفه اریكسون

وهو منضبط معتمد على نفسه واثق بها ومتفائل ومطمئن في نظرته للمستقبل ومتوافق 

 .مع اآلخرین

وهو التحول من وسائل التعبیر الطفولیه إلى وسائل الكبار ): 1973(وعرفه الدسوقي 

                                                     .       بالنضجالعقلیة التي تتسم 

  )367،ص1973دسوقي،(   .                                                             

لى استخدام االنفعاالت بشكل سوي بأنه القدرة ع:" كما یعرف النضج االنفعالي       

وتلقائي، وال یكون ذالك إال بمسایرة االنفعاالت عند الفرد على جمیع المستویات  عفوي

النمائیة األخرى كالجسمیة واالجتماعیة، بحیث یكون العمر العاطفي مساویا للعمر 

  )6،ص2019النمشي،(                                                                              ." الزمني

  :خصائص النضج االنفعالي لدى المراهقین . 4    

 :وهي كما یلي  ومختلفةكما نجد أن للنضج االنفعالي خصائص عدیدة       

  القدرة على أن یحب و أن یحب 

 القدرة على مواجهة الواقع والتعامل االیجابي معه 

 االهتمام بالعطاء بقدر االهتمام 

  على خبرات الحیاة المختلفةالقدرة على االنفتاح واالرتباط االیجابي. 

  القدرة على التعلم من الخبرة 

 القدرة على تحمل وتقبل اإلحباط 

  القدرة على التعامل االیجابي مع مشاعر العدوان 

  التحرر النسبي من أعراض التوتر 

  القدرة على حل الصراعات 
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 قبول االختالف والبعد عن التعصب  .1

 . التوازن والدافعیة لالنجاز .2

 .والقدرة على العمل الجماعي اإلبداع  .3

 التوافق واالنسجام مع النفس ومع الناس ومع اهللا  .4

  ) 58،ص2000حسن حسن،(                                                                                   

  :كما یمتاز الشخص أو المراهق الناضج انفعالیا بما یلي

 .وتكوین األداء القدرة على تحمل المصاعب  .1

 .التحكم في األعصاب عند الغضب  .2

 .یشعر بأن هنالك قانونا یحكم الحیاة .3

 .أنه ال یجرح بسهولة .4

 .لیس لدیه حب الظهور واالستعراض في حیاته .5

 .یتمتع بنضج عقلي كاف .6

 .ویكون منفتحا مع اآلخرین ولیس مغلقا .7

  .یكون كثیر الشكوى من مواقف الحیاة المتعددة  ال .8

                                                       

  )6،ص2019النمشي، (

  : خاصیتین للشخص الناضج كما یلي" جبورث هولن"كما حددت 

  . قدرته على التدرج في استجابته الوجدانیة .1

    )267، 266،ص1987أبو زید(                 .قدرته على تأجیل بعض استجاباته .2

  عناصر النضج االنفعالي.5    

 لإلشارة إلى االتزان إن النضج االنفعالي هو أحد المرادفات التي استعملت كثیرا           

العیسوي إلى أن هنالك ثالثة عناصر للنضج االنفعالي وهي حیث أشار االنفعالي 

  :كاآلتي

 .أثار االنفعالأي أن تكون االستجابة مناسبة للموقف الذي : مالئمة االنفعال .1

 .أي القدر على التحكم في ضبط السلوك أثناء االنفعال: ضبط االنفعال .2
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.                     .     أي تنویع االستجابة وفقا لتنویع المثیر  :تنویع االنفعال .3

 )110،112،ص1988العیسوي،(.                                                  

السلوك الدال على القدرة على ضبط االنفعال و التعبیر فالنضج االنفعالي هو 

عنه بصورة ناضجة ومتزنة بعیدا عن السلوك الطفولي  الذي یتسم بالتهور 

   . واالندفاع

                                       

  )110،صنفس المرجع السابق(                                                                       

  : النظریات المفسرة للنضج االنفعالي.6

 : النظریة السلوكیة .1

هذه النظریة على الخبرات المتعلمة منطلقة من أن یجمل عملیة التعلم تقوم  تؤكد      

على مثیرات واستجابات وما یحدث بینهما من ارتباطات، ولذالك فهي ترى أن النضج 

االنفعالي و الصحة النفسیة ما هي إال عملیة اكتساب لعادات تساعد الفرد على التعامل 

ج إلى قرار، وأن النضج االنفعالي هو نتاج مع اآلخرین في مواجهة أي موقف یحتا

 لعملیة التعلم والتنشئة االجتماعیة                                                     

  )39-18،ص1989الحمداني،(.                                                           

من أبرز أقطاب النظریة السلوكیة ، حیث یرى بافلوف أن شخصیة  ویعد بافلوف   

 .الفرد ترتكز على مجموعة كبیرة ، متعددة ومترابطة من المنعكسات الشرطیة 

 : نظریة المنهج الكلي التكاملي .2

یؤكـــد أصـــحاب هـــذا المـــنهج ومـــنهم باســـكولي، دیباســـیو، تـــولیش وارنولـــد علـــى أن        

البیولوجیـــة : إلـــى اإلنســـان ككـــائن عضـــوي بأبعـــاده الخمســـة دراســـة الســـلوك تتطلـــب النظـــر

النفسیة، العقلیة، االجتماعیة والروحیة، وأن ما یحدد هذا السلوك سواء كان سویا أو غیـر 

سوي هـو طبیعـة التفاعـل بـین تلـك األبعـاد وأن سـعادة اإلنسـان متأتیـة مـن تكاملهـا ونموهـا 

.                                                        لـــــــــذات والتمتـــــــــع بالحیـــــــــاة المتواصـــــــــل لیتجـــــــــاوز تجنـــــــــب االضـــــــــطراب إلـــــــــى تحقیـــــــــق ا

  )65،ص1999التمیمي،(.                                                                

ویشیر منهج التكامل الكلـي أن اإلنسـان متكامـل األبعـاد ولـیس أجـزاء متمـایزة، إذ أن      

الجسم والعقل لیسـا كیـانین منفصـلین فكمـا الجسـم ال یتكـون مـن عناصـر مسـتقلة، فالكـائن 
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.                                العضــــــــــــــــــوي وحــــــــــــــــــدة مفــــــــــــــــــردة فمــــــــــــــــــا یحــــــــــــــــــدث للجــــــــــــــــــزء یــــــــــــــــــؤثر فــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــل 

  )390،ص1978هول ولیندزي،(                                               .           

ویــرى أصــحاب المــنهج الكلــي أن وحــدة شخصــیة الفــرد وتكاملهــا ونضــجه االنفعــالي      

یكمــن فــي تنظــیم تلــك األبعــاد الخمســة، والتــي تعــد الســمة األساســیة فــي حیاتــه وأن الفــرد 

العامــة فــي الكفــاح بقصــد االبتعــاد عــن وضــع ســلبي یســتطیع التعبیــر عــن الحركــة النفســیة 

إلــى وضــع ایجــابي  یشــعره بالراحــة النفســیة و إعــادة التــوازن وأن وعیــه بذاتــه یعــد المحــور 

الجوهري للتكامل والنضج االنفعالي، والذي ال یتم إال في الشعور وأن هـذا النضـج مـرتبط 

ل الـذكاء و اإلبـداع واللجـوء إلـى بدرجة كبیـرة بإمكانیـة التفكیـر العقالنـي وعوامـل أخـرى مثـ

استبدال األنماط الغیر صحیحة للتكامل بسلوك أكثر توازنا، وعنـد ظهـور المـرض النفسـي 

فانه یتحدد بدرجة عالیـة مـن مسـببات تمنـع أو تصـف التكامـل السـوي، ولـذالك فـان عـالج 

إلــى أن االضــطراب النفســي لــدى الفــرد باســتخدام أســالیب مختلفــة، غالبــا مــا تكــون مؤقتــة، 

یــتمكن مــن فهــم الكیفیــة التــي تــؤثر فیهـــا نمــط الحیــاة علــى نضــجه االنفعــالي باعتبـــار أن 

الـــوعي بالـــذات هـــو المحـــور الرئیســـي للتكامـــل واالتـــزان النفســـي وال یـــتم كـــل ذالـــك إال فـــي 

  .الشعور

  )195،198،ص1999عزة وآخرون، (                                            

 : لنفسينظریة التراث ا .3

 م.ق377-400(الطبیب الیوناني أیبوقراط :( 

أرجـع أمزجــة النــاس واألمـراض النفســیة التــي تصـیبهم فــي األصــل إلـى اخــتالف النســب 

والمكونـــات التـــي تمـــزج بهـــا تلـــك األمزجـــة فیتغلـــب بعضـــها علـــى اآلخـــر، وبـــذالك یتســـم 

  : الناس من حیث طباعهم وأمزجتهم ألربع فئات سلوكیة وهي

 النشاط، التغلب، التیقظ: فئة المزاج الدموي وسماته. 

 الكسل، والتبلد، والالمباالة: فئة المزاج البلغمي وسماته . 

 الغضب، الطیش، والقوة :فئة المزاج الصفراوي وسماته . 

 االنطواء على النفس: فئة المزاج السوداوي وسماته. 

  )103-102،ص 1991العبیدي،(                                              
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  م942-ه320(الرازي محمد بن زكریا :( 

الفلسفیة توجه ضبط النفس، عندما یقوم صراع بین  یذكر الرازي في بعض رسائله     

مؤكدا أن الهوى والطباع یدعوان إلى إتباع اللذات )الهواء والعواطف(العقل والهوى

الرازي على قوة ضبط اإلرادة وضبط  الحاضرة وٕایثارها من غیر ورویة، إذ أن تأكید

النفس أو السیطرة الذاتیة تقابل ما یعرف في الدراسات المعاصرة في علم النفس 

   )30نفس المرجع السابق،ص(                                        .  بالنضج االنفعالي

 أعراض عدم النضج االنفعالي. 7

 :علیه من الكثیر من المؤشرات منهاویستدل : اضطراب االنفعاالت والمشاعر .1

 السلوك االندفاعي . 

 الغضب والتهیج االنفعالي العام. 

  تدني وسیط تحمل اإلحباط. 

 الحساسیة المفرطة . 

 عدم تقبل النقد. 

 عدم القدرة على التسامح. 

 : یشیر االعتماد على األخر إلى: االعتماد الزائد على اآلخرین .2

  االعتمـــاد الغیـــر مناســـب عنـــدما یعـــول الشـــخص علـــى األخـــر بینمـــا یمكنـــه االعتمـــاد علـــى

 . نفسه

  االعتمــاد الشــدید لمــدة طویلــة ویتضــمن ذالــك ســرعة التــأثیر علــى اآلخــرین، التــردد والحــذر

 . الشدید والمیل إلى األحكام المتسرعة المبسترة

 :یلي ة ماوتتضمن هذه الخاصی: الرغبة في اإلشباع الفوري المباشر .3

  الطلب و اإللحاح. 

  اإلشباع اآلني والفوري لالحتیاجات والرغبات. 

 عدم القدرة على تلبیة هذه الرغبات أو االحتیاجات. 

 :تمركز حول الذات  .4

 عدم القدرة على التعلم من خبرات الحیاة .5
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یــرى كاتــل أن ســمة النضــج االنفعــالي تقــع علــى خــط متصــل، حیــث یمثــل الطــرف        

ضـــج االنفعـــالي والطـــرف الثـــاني العصـــابیة، إذ أن هـــذه الســـمة تـــؤثر علـــى مـــزاج األول الن

الفــرد وعلــى أســلوب حیاتــه بدرجــة كبیــرة ،كمــا یــرى كاتــل أن أي ضــعف فــي هــذه الســـمة 

یجعل الفرد قلقا ویشعر بـالتوتر وسـریع االنفعـال ویصـبح معرضـا لحـاالت نفسـیة وانفعالیـة 

  . وعندما یتعرض إلى موقف ضاغط 

كمـــا یــــرى كاتـــل أن ســــمة النضـــج االنفعــــالي تعطــــي الفـــرد القــــدرة علـــى التكیــــف مــــع      

أن هـذه السـمة  إذمشكالت الحیاة وتجعله قادرا على مواجهة الضغوط التـي یتعـرض لهـا، 

ترتبط ارتباطا ایجابیا بالرضا والقدرة على تحمل التهدیـدات الخارجیـة، كمـا أن هـذه السـمة 

لمرونـة والصـالبة وتقـدیر الـذات، ومـن خـالل ذالـك یمكـن أن تجعل األشـخاص یمتـازون با

  :نوضح خصائص الفرد الذي یتمتع بسمة النضج االنفعالي وهي 

 التحرر من المواقف التي تسبب له االنفعال 

 أقصى حد ممكن  إلىحسن استغالل قدراته ومهاراته  

 قدرته على مواجهة المواقف الداخلیة والخارجیة  

الذي  لیة من التحكم بالذات والقدرة على تحقیق التوافق مع العالمكما یمتاز بدرجة عا 

 )10، صنفس المرجع السابق(                                                 .              یعیش فیه
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  :خالصة الفصل

تــم عرضــه نســتخلص أن الفــرد یمــر بالعدیــد مــن التغیــرات المختلفــة  مــن خــالل مــا    

، أو بیولوجیـة، حیـث تكـون هـذه التغیـرات فسـیولوجیةخالل مرحلة المراهقة سواء كانـت 

مــن مفــاهیم علــم الــنفس عــة حیــث تــؤثر فــي ســلوكه ودرجــة نضــجه، حیــث نجــد أن متتاب

المتتابعـة داخـل الفـرد و  یعنـي التغیـرات المسـتمرة النضـجهي النضج واالنفعال حیث أن 

.                 السلوك وتحددهخالل مراحل نموه وهو بمعنى آخر العوامل الداخلیة التي تؤثر في 
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 العنف المدرسي: الفصل الثالث

 تمهید

  مفهوم العنف.1

  تعریف العنف المدرسي.2

  محددات العنف المدرسي.3

  أشكال العنف المدرسي.4

  العنف المدرسي أسباب.5

 أضرار العنف المدرسي.6

  نظریات المفسرة للعنف المدرسي.7

  إستراتیجیات مواجهة العنف المدرسي.8

  دور المدرسة في الحد من ظاهرة العنف المدرسي .9

 خالصة الفصل
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:تمهید  

یعتبر العنف المدرسي ظاهرة عالمیة ال یخص المؤسسة التعلیمیة المصریة وحدها، وٕانما     

مفبركة بوهم وجود عدو  مخابراتیةنتاج ثقافة عالمیة تؤمن بصراع الحضارات وفق تقاریر 

داخلي أو خارجي فتاك إلى آخر المقوالت والسلوكیات المغذیة للعنف العالمي الذي ترفد منه 

.عنف الدولة وعنف األسرة المجتمعات مثل  
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  :مفهوم العنف .1

: المعنى اللغوي لمفهوم العنف_ 1_1  

، ویعرفه ابن منظور بأنه الخرق باألمر )ف. ن. ع(كلمة عنف في اللغة العربیة من الجذر 

وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق، ویعرفه الطریحي في مجمعه بأنه الشدة والمشقة، ضد الرفق 

                         .أبو هالل العسكري بأنه التشدید في التوصل إلى المطلوب ویعرفه

بأنـــه العدائیـــة ) 1996،4138(ویعرفـــه جـــابر عبـــد الحمیـــد جـــابر، وعـــالء الـــدین كفـــافى      

والغضــب الشــدید عــن طریــق القــوة الجســمیة الموجهــة نحــو األشــخاص أو الممتلكــات، ویعرفــه 

نــــه معالجــــة األمــــور بالشــــدة والغلطــــة، والتعنیــــف هــــو التعبیــــر بأ) 1988،323(محمــــد قلعجــــى

المعجـم الوسـیط، ومعجـم : وتكاد ال تخرج باقي المعاجم اللغویة عن هذه التعاریف مثـل. واللوم

إلــى كلمــة ) 1990،40(أسـاس البالغــة ومعجـم المصــباح المنیــر، وأشـار حســین توفیــق إبـراهیم

ـــوبیخ واللـــوم فـــي اللغـــة العربیـــة بأنهـــا كـــل ســـلوك یتضـــ) عنـــف( من معـــاني الشـــدة والقســـوة والت

والتفریــع، وعلــى هــذا األســاس، فــإن العنــف قــد یكــون ســلوكا فعلیــا أو قولیــا، فــي حــین أشــارت 

الموسوعة العلمیة أن مفهوم العنف یعني كل فعل یمارس من طرف جماعة أو فرد ضـد أفـراد 

      .المادیة أو المعنویة آخرین عن طریق التعنیف قوال أو فعال وهو فعل عنیف یجسد القوة

:المفهوم االصطالحي للعنف-1-2  

بأنه القوة التي تهاجم مباشرة شخص اآلخرین وممتلكاتهم بقصد السیطرة علیهم "یعرفه فروید 

.بواسطة الموت أو التدمیر واإلخضاع والهزیمة  

منها إلى بأنه عبارة عن سلوك عدواني بین الطرفین متصارعین بهدف كل " أما بیرو فیعرفه

                                    ". تحقیق مكسب معین أو تعبیر وضع اجتماعي معین

)100،ص1992محمد بیومي،(                                                                 

  :ریفات النفسیة واالجتماعیة للعنفالتع_3_1

الرغم مـــن ذلـــك فمـــن یعرفهـــا كـــل شـــخص منـــا، وبـــالعنـــف هـــي واحـــدة مـــن تلـــك الكلمـــات التـــي 

ـــــة  الصـــــعب تعریفهـــــا ـــــل وعلمـــــاء التربی ـــــنفس والعق ـــــاء ال وكمـــــا اســـــتخدمها الســـــیكولوجیون وأطب
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إال أنـه یمكننـا القـول إن العنـف . واالجتماع فهي تغطي مدى واسعا جدا مـن السـلوك اإلنسـاني

لظلـــم والعـــدوان والحرمـــان هــو وســـیلة إللغـــاء دوره أو إلغـــاء اســـتنادا إلـــى ضـــروب االســـتغالل وا

ــــي أهــــم التعریفــــات النفســــیة  ــــان والفقــــر والتهمــــیش وعــــدم المســــاواة ونســــتعرض فیمــــا یل والطغی

                          :واالجتماعیة للعنف، ویراعي التسلسل الزمني لتلك التعریفات

:العنف من الناحیة النفسیة_ أ  

:توجیهاتهم فهناك یعرف من وجهة علماء النفس بعدة أشكال لالختالف  

بأنه استجابة انفعالیة ینتج عنها سلوك تدمیري موجه ضد : "تعریف دائرة المعارف لعلم النفس

األفراد أو البیئة أو اتجاه الفرد نفسه نتیجة اإلحباط أو بدافع الكره الشدید نحو اآلخرین أو 

)24،ص2004خلیل،(                                  ".                          نحو الذات  

السـلوك بالقسـوة والعــدوان والقهـر واإلكــراه وهـو عـادة ســلوك بعیـد عــن "ویعـرف العنـف بأنــه     

التحضـــر والتمـــدن تســـتمر فیـــه الـــدوافع والطاقـــات العدوانیـــة واســـتثارا صـــریحا بـــدائیا كالضـــرب 

الخصـم وقهـره ویمكـن أن  والتقتیل لألفراد والتكسیر والتدمیر للممتلكات واسـتخدام القـوة واإلكـراه

یكــون العنــف فردیــا كمــا یمكــن جماعیــا یصــدر عــن جماعــة أو هیئــة تســتخدم جماعــة وٕاعــدادا 

ــــرة    )51،ص1993فــــرج وآخــــرون،(                                                          ".كبی

                                                           

ماسلو الذي یرى بأن العنف هو سلوك یلجأ إلیه اإلنسان لتحقیق حاجاته اإلنسانیة تعریف    

.نتیجة اإلخفاق والفشل في إشباع الحاجات الفسیولوجیة  

)62،ص1996البشیر،(  

ومما هو مالحظ على أن معظم التعریفات النفسیة تركز على الجوانب النفسیة في العنف 

.وك معینوعلى أنه فعل وردة فعل واستجابة لسل  
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:العنف من الناحیة االجتماعیة_ ب  

هو القوة التي تهاجم "تعریف فیلب برنو فیري في كتابه المجتمع والعنف على أن العنف 

مباشرة شخص اآلخرین وخبراتهم قصد السیطرة علیهم بواسطة الموت والتدمیر واإلخضاع أو 

)42،ص2006الخولي،(                                                              ".الهزیمة  

                                                                        

ومن التعریفات الهامة للعنف سوسیولوجي تعریف مؤتمر األبعاد االجتماعیة والجنائیة     

أو معنوي یتم بصورة مباشرة أو للعنف في المجتمع المصري هو أن العنف كل فعل مادي 

غیر مباشرة ویستهدف إیقاع األذى البدني أو النفسي أو كلیهما بالفرد أو الجماعة أو 

المجتمع بما یشمله من مؤسسات مختلفة ویتخذ العنف أسالیب عدیدة ومتنوعة معنویة كانت 

ت واالنتهاك مثل التهدید والنبذ المادي مثل الشجار واالعتداء على األشخاص والممتلكا

 )43،ص2006الخولي،(  .                             الجسدي والمعنوي الجسدي في آن واحد

                            

استخدام وسائل القوة والتهدید یهدف إلى إلحاق األذى والضرر "كما یعرف أنه     

.مرفوضة اجتماعیا باألشخاص والممتلكات وذلك من أجل تحقیق أهداف غیر قانونیة أو  

)22،ص2004خلیل،(  

وعلیه نرى أن التعریفات االجتماعیة قد ركزت على األمور االجتماعیة عكس المدارس   

.النفسیة  

:مفهوم العنف المدرسي_2  

یعرف العنف المدرسي على انه ذلك السـلوك العـدواني الـذي یحـدث مـن بعـض الطـالب سـواء 

المدرسـة أو حتـى تجـاه األدوات والمعـدات المدرسـیة  اتجاه البعض مـنهم أو اتجـاه معلمـیهم فـي

أو مبــاني، یتخــذ العنــف المدرســي أشــكاال مختلفــة منهــا مــا یتعلــق بــاألفراد، ویكــون العنــف أمــا 

باســـتخدام الضـــرب باألیـــدي، بـــاآلالت أو باســـتخدام األلفـــاظ ومنهـــا مـــا یكـــون بالتخریـــب ســـواء 

العنــف المدرســي بأنــه الســلوك : خــرونوتعرفــه تبــداني خدیجــة وآ.الحــرق أو الكســر أو الشــطب
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الذي یمارسه التلمیذ في مدرسته سواء ضد الممتلكات المدرسیة والقائمین علیها، وهـو مظـاهر 

) 78،ص2004خدیجة تبداني وآخرون ،(                              .من مظاهر سوء التكیف المدرسي  

یتسـم بالعدوانیـة یصـدر مـن تلمیـذ حیث یعرف العنف المدرسي على أنه نمـط مـن السـلوك     

أو مجموعـــة مـــن التالمیـــذ ضـــد تلمیـــذ آخـــر أو مـــدرس ویتســـبب فـــي إحـــداث أضـــرار مادیـــة أو 

جســمیة أو نفســیة لهــم ویتضــمن هــذا العنــف لهــم الهجــوم واالعتــداء الجســمي واللفظــي والعــراك 

آلخـــرین أو بـــین التالمیـــذ والتهدیـــد والمطالبـــة والمشـــاغبة واالعتـــداء علـــى ممتلكـــات الطـــالب ا

تخریب ممتلكات المدرسة ویكون لفظي یتضمن السب والشتم و التنـابز باأللقـاب والبصـق وقـد 

)264،ص2007عبد العظیم حسین،(    .                              كلیكون جسمیا كالضرب والر   

 ومنه نرى أن هذا التعریف قد أشار بوضوح إلى صفة هذا الفعل وٕالى كافة األشكال     

التي یتخذها إال أنه لم یشر إلى االعتداء الذي یقوم به األستاذ على تالمیذه وقد حصر 

جمیع أشكال العنف الصادرة من التلمیذ ومن خالل التقریر الذي أعده هولمن عن العنف في 

مؤتمر بروكسل اعتبر أن العنف المدرسي یعطي مجمل النشاطات واألفعال التي تؤدي إلى 

                      الجسدي والنفسي عند األشخاص الناشطین في المدرسةاأللم أو األذى 

ـــه كـــل مـــا یصـــدر مـــن التالمیـــذ مـــن ســـلوك أو فعـــل یتضـــمن إیـــذاء      ویعرفـــه العرینـــي بكون

اآلخرین ویتمثل فـي االعتـداء بالضـرب أو السـبب وٕاتـالف الممتلكـات العامـة والخاصـة ویكـون 

)14،ص2009عبد الرحمان الشهري،(           .                       الفعل هو تحقیق مصلحة  

:محددات العنف المدرسي_ 3  

  :المحددات االجتماعیة_1_3

 ویعتبر هو أهم عامل منفرد في استثارة العنف لدى اإلنسان ولیس معنى : اإلحباط

هذا أن كل إحباط یؤدي إلى العنف، أو أن كل عنف هو نتیجة إحباط ولكي یؤدي 

أن اإلحباط یجب أن : اإلحباط إلى العنف فالبد أن یتوفر عامالن أساسیان أولهما

أن الشخص یستقبل هذا اإلحباط على أنه ظلم واقع علیه وال : یكون شدیدا، وثانیهما

  .یستحقه
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 وربما تكون هذه االستثارة بسیطة في البدایة كلفظ : االستثارة المباشرة من اآلخرین

المتبادلة لتصل بالشخص إلى  االستثاراتكن أن تتضاعف جارح أو مهین ولكن یم

  .أقصى درجات العنف

 وهذا یحدث حین یشاهد الشخص نماذج للعنف في التلفزیون : التعرض لنماذج عنف

  :فإن ذلك یجعله أكثر میال للعنف من خالل آلیات ثالثة هي أو السینما

ف التـي یراهـا طرقـا جدیـدة حیـث یـتعلم الشـخص مـن مشـاهد العنـ: التعلم بالمالحظـة_ أ   

                                          .إلیذاء اآلخرین لم یكن یعرفها من قبل

بمعنــى أن الضــوابط والموانــع التــي تعتبــر حــاجزا بــین اإلنســان والعنــف : االنفــالت_ ب   

      .تضعف تدریجیا كلما تعرض لمشاهد عنف یمارسها اآلخرون أمامه على الشاشة

حیث نقل حساسیة الشـخص لآلثـار المؤلمـة للعنـف والمعانـاة التـي : تقلیل الحساسیة_ ج  

یعانیهــا ضــحیة هــذا العنــف كلمــا تكــررت علیــه مشــاهد العنــف، فیصــبح بــذلك أكثــر إقــداما  

                                    .على العنف دون اإلحساس باأللم أو تأنیب الضمیر

  :المحددات البیئیة_2_3

.إلخ...ثل تلوث الهواء والضجیج واالزدحام م  

المحددات الموقفیة_3_3  

مثال لذلك المنافسة الشدیدة في المسابقات، أو التدریبات : االستشارة الفسیولوجیة العالیة_ أ

 الریاضیة العنیفة، أو التعرض ألفالم تحوى مشاهد مثیرة

كأن یرى الشخص (الجنسیة العالیة فقد وجد أن التعرض لالستثارة : االستثارة الجنسیة_ ب

.یهیئ الشخص الستجابات العنف) فیلما ملیئا بالمشاهد الجنسیة  

فحین یتعرض اإلنسان لأللم الجسدي یكون أكثر میال للعنف نحو أي شخص : األلم_ ج

.أمامه  
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المحددات العضویة_4_3  

 ـــاقیر ـــات والعق ون تعـــزو بعـــض الدراســـات العنـــف إلـــى ارتفـــاع نســـبة هرمـــ: الهرمون

في الدم، وٕان كانت هذه الدراسات غیـر مؤكـدة حتـى ) الهرمون الذكري(األندورجین 

  .اآلن

واألفیونات إلى زیادة االندفاع نحو  ویؤدي استعمال العقاقیر كالكحول والباربتیورات

  .العنف

 بشكل عام ترتبط زیـادة الـدوبامین ونقـص السـیروتونین بـالعنف: الناقالت العصبیة 

تـــــؤدي إلـــــى التقلیـــــل مـــــن الســـــلوك  GABAفـــــي حـــــین أن زیـــــادة الســـــیروتونین وال 

  .العنیف

 أكـدت دراسـات التــوائم زیـادة نسـبة الســلوكیات العنیفـة فـي تــوأم  :الصـبغیات الوراثیــة

وأكدت دراسـات وراثیـة أخـرى . أحادي البویضة إذا كان التوأم اآلخر متسما بالعنف

المـنخفض، وفـي أولئـك الـذین لـدیهم تـاریخ زیادة العنف في األشـخاص ذوي الـذكاء 

عــائلي لالضـــطرابات النفســیة وهنـــاك احتمـــال لــم تأكـــد بشــكل قـــاطع أن األشـــخاص 

                                        .ألن یكونـــــــــــــــوا أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــیال للعنـــــــــــــــف XYYذوي التركیـــــــــــــــب الكروموســـــــــــــــومي

  )64_62،ص2008الخولي،(           .                                            

  :أشكال العنف المدرسي_4   

إن الكثیر من الدراسات والبحوث تشیر إلى أنه ینقسم العنف ومنه العنف المدرسي إلى عدة  

                          .أقسام وأنواع بناءا على طریقة وأسلوب العنف ومن حیث شرعیته

:العنف من حیث أسلوبه وطریقته _1_4  

ویقصد به السلوك الجسدي المؤدي الموجه نحو الذات أو ): الجسدي(العنف البدني _2_4

اآلخرین ویهدف إلى اإلیذاء أو إلى خلق الشعور بالخوف ومن أمثلة ذلك الضرب، الدفع 

الغضب الركل، شد الشعر العض، إن هذا الشكل من العنف یرافقه في الغالب نوبات 

.الشدیدة وفي الغالب یكون موجه ضد مصدر العنف والعدوان  
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فالعنف الجسدي هو كل ما یؤدي اإلنسان بدنیا نحو الذات أو نحو اآلخرین ویصل األمر 

إلى الخوف وهذا هو الجانب الناتج عن ممارسة العنف واإلیذاء البدني الفعلي، أو ناتج عن 

ما یسبق العنف الفعلي أو العنف الموجه إلى الذات محاولة التهدید باستخدام العنف وعادة   

أو إلى اآلخرین تهدیدا باستخدام اإلیذاء البدني وهذا التهدید یكون في الغالب مع اآلخرین 

  )186،ص2000خولة ،(                          .ولكن ال یشترط تالزمها في كل الظروف

المفهــوم أنــه عنــف یهــدف إلــى اإلیــذاء كمــا هــو واضــح مــن ): الشــفوي(العنــف اللفظــي _3_4

عـن طریــق الكـالم واأللفــاظ والنبــذ والتحقیـر ولــیس اسـتخدام العنــف الفعلــي، العنـف اللفظــي هــو 

 تي تلحق الضرر بـاآلخرین وذلـك دونتهدید باستخدام العنف الجسدي أو غیرها من األنواع ال

 فاإلنسـان سـبق العنـف البـدنياستخدام العنف الفعلي، ونجد أن هذا النوع من العنف عادة مـا ی

هنــا یعــد فــي محاولــة إلــى كشــف قــدرات وٕامكانیــات األفــراد اآلخــرین وذلــك قبــل اإلقــدام علــى  

 )18_16،ص1993أحمــد ،(      .                                                العنــف البــدني

                 

یدل هذا العنف على البعد عن أنواع العنف الجسدي أو اللفظي : العنف الرمزي _4_4

المباشر حیث یهدف إلى استخدام طرق تعبیریة أو رمزیة تعبر في مضمونها عن محاولة 

التهدید أو نبذ واحتقار اآلخرین، وتشیر خولة أحمد یحي إلى أن العنف الرمزي یشمل التعبیر 

ن أو توجیه االهانة لهم كاالمتناع عن النظر إلى بطرق غیر لفظیة عن احتقار األفراد اآلخری

الشخص الذي یكن العداء له أو االمتناع عن تناول ما یقدم له أو النظر بطریقة ازدراء 

             . وتحفیز

( 19نفس المرجع السابق ص )  

هــــو إلحــــاق الضــــرر فیزیائیــــا، فــــي البــــدن، أو فــــي الحقــــوق، أو فــــي : العنــــف المــــادي _5_4

المصالح، أو في األمن یحوي هذا الصنف من العنـف جملـة ال حصـر لهـا مـن األحـداث وهـو 

هـذا األخیـر عنـدما تتـوفر شـروط دقیقـة وهـذا العنـف لـم یلعـب  مسـتمر ویقـومعنف ظرفي غیر 

دي نفسیة، اجتماعیة، بینما دور العنـف إال دور تدعیم العنف االجتماعي ووظائف العنف الما

االجتماعي انثر بولوجي وهناك عنف مـادي تـرك بصـماته علـى التـاریخ العـام لإلنسـانیة والتـي 
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مازلت تشغل في الغالب الصفحة األولى من الصحف المقروءة والنشرات اإلخباریة كـالحروب 

اهرات، الخــــــرق بكــــــل بشــــــتى أنواعهــــــا وحیثیاتهــــــا، الجریمــــــة بكــــــل تفاصــــــلها وفاعلیهــــــا، المظــــــ

 )24،ص2000عبــد اهللا ،(                                                       .الــخ...أصــنافه

العنـــــــــــــف  _6_4                                                                       

مجتمعیـة معرفیـة قد یتم من خـالل القیـام بعمـل أو االمتنـاع عنـه، وهـذا وفـق مقـاییس : النفسي

علمیــة للضــرر النفســي لألفــراد، وقــد تحــددت تلــك األفعــال علــى یــد شــخص أو مجموعــة مــن 

األشخاص الذین یمتلكون القوة والسیطرة لجعل الفرد متضرر مما یؤثر على وظائفـه السـلوكیة 

والوجدانیــة والجســدیة، ومثــال ذلــك رفــض وعــدم قبــول الفــرد االهانــة، التخویــف التهدیــد، العزلــة 

التالعبیة وغیر واضحة، تـذنیب الفـرد كمـتهم لالمبـاالة، فـرض السلوكیات  االستغالل، الصراع

  )31،ص2005جمـــوعي ،(                                          .اآلراء علـــى اآلخـــرین بـــالقوة

                                                         

:مشروعیتهأنواع العنف من حیث _5      

نسان تندرج تحت المشروعیة هناك الكثیر من األمور والتصرفات اإلنسانیة في حیاة اإل     

مشروعیة، فهناك تصرفات وسلوكیات مشروعة وأخرى غیر مشروعة ومنها  والال، التامة

العنف بصفة عامة فالعنف المشروع هو العنف الذي یستند على أرضیة مشروعة ومثال ذلك 

یستخدم للدفاع عن الوطن والمحارم وعن العرض والعنف الذي یستخدمه رجال  العنف الذي

.الشرطة في القبض على المجرمین      

غالبیة الناس  أما العنف غیر المشروع أو الال مشروع فإنه العنف الشائع في معناه بین     

یضا سلوك یتجاوز ألنه مخالف للقوانین والقیم والعادات والتقالید وهو أ في الحیاة الیومیة

                       .حدود تسامح المجتمع كالقتل واإلیذاء وهو یشمل جمیع أنواع العنف

)92،ص1993أحمد ،(                                                                        
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:العنف الفردي والعنف الجمعي _1_5  

دائما في شكل جماعي بل إنها مزیج بین هذا وذاك إن تصرفات وسلوكیات اإلنسان لیست 

إال أن هناك أعمال تتصف بالفردیة أي أنه یقوم بها الفرد بمفرده وهناك أشكال من السلوك 

.اإلنساني یتم في شكل جماعي ومن هذه السلوكیات السلوك العدواني والعنف  

هـــر غالبـــا فـــي هـــو العنـــف الموجـــه مـــن فـــرد إلـــى فـــرد آخـــر وهـــو یظ :العنـــف الفـــردي _2_5

مجاالت الحیاة الیومیـة، إن األفـراد الـذین یرتكبـون هـذا الـنمط مـن العنـف یتصـفون بخصـائص 

                :تجعلهم یجنحون إلى سلوك العنف وینقسم هؤالء األفراد إلى ثالث فئات هي

م هــم األفــراد الــذین یصــبح العنــف جــزءا أساســیا مــن ســلوكیاتهم لتحقیــق رســالته: الفئــة األولــى

                         .وغایاتهم ومطالبهم ویمكن أن یكون هؤالء من ذوي الخلق المتسلط

هـــم األفـــراد واألشـــخاص الـــذین یســـتخدمون العنـــف لتوكیـــد وتعزیـــز الـــذات أمـــام : الفئـــة الثانیـــة

أنفسهم وأمام اآلخرین ویلجئون إلى هذا السـلوك عنـدما یشـعرون بشـئ مـن الـنقص، یفسـر هـذا 

         .أنه نوع من العالقة التعویضیة بین تقییم الذات المنخفض وبین العنف الوضع على

هم األفراد الذین یتصفون بالشخصیة العنیفة وهم أولئك الـذین ال یعملـون حسـابا : الفئة الثالثة

إال ألنفسهم وحاجاتهم ومطالبهم دون اعتبار لمطالب وحاجـات اآلخـرین، حیـث یمـارس بعـض 

           .بلطجة حیث یجدون اللذة من العنف وٕاثارة الفزع واستغالل اآلخرینهؤالء األفراد ال

ــة عــدم  اســتجابة الغیــر إلشــباع تســتخدم هــذه الفئــة العنــف وتلجــأ إلیــه كوســیلة عقابیــة فــي حال

ین فـي المدرسـة ذلك العنف الذي یستخدمه الطالب مع الطالب اآلخـر  على ومثال احتیاجاتهم

.                                                                                                      .المعلمـینأو مـع 

  )23،ص1993أحمد ،(.                                                                                              

مجموعة من األفـراد وعـادة مـا یقـوم علـى هو عنف تقوم به جماعة أو : العنف الجمعي_3_5

شــعور ثابــت یــرفض الوضــع القــائم التــي ترمــي الجماعــة إلــى مناهضــته، وبمــا أن العنــف هــو 

الوسـیلة الوحیــدة المؤدیـة إلــى الهــدف مـن وجهــة نظــر هـؤالء األفــراد فــالفرد هنـا یتصــرف بحریــة 

)95،ص1997توماس ،( .أكثر في أفعال العنف نظرا ألن المسؤولیة تضیع بین أفراد الجماعة  
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سباب العنف المدرسيأ_6   

:األسباب األسریة_ 1_6   

األسرة هي الوحدة األساسیة في بناء المجتمع، وهي المؤسسة الرئیسیة التي تتم فیها عملیة 

التنشئة االجتماعیة، ولذا فهي من أقوى المؤسسات المؤثرة في تشكیل السلوك الخلق وٕاكساب 

للسلوك في صورة عادات سلوكیة المرغوب فیها، وعلیه إذا صلحت االجتماعیة الضابطة 

خالق، وتحلو بالقیم وأنماط على مكارم األولیتها الكاملة اتجاه أبنائها أحوالها وقامت بمسؤ 

.السلوك السوي                                                                              

:أسباب مدرسیة _2_6  

كانت األسرة دون شك هي المكان األول الذي یعمل على تكوین شخصیة الطفل فان  إذا

المدرسة أیضا تسهم بدور فعال في تنشئة الطفل ونموه نفسیا واجتماعیا وتربویا ولكن هناك 

مالمح متغیرات معینة قد توجد في الصیاغ المدرسي وتساعد على بیئة غیر آمنة تشجع 

األسباب المدرسیة التي تسهم في حدوث العنف داخل المدرسة  على العنف والعدوان وتتمثل

في ارتفاع كثافة الفصول والمناهج الدراسیة غیر المالئمة ونوع وطبیعة القیادة إضافة إلى 

سوء معاملة بعض المدرسین للتالمیذ وتعزیزهم للسلوكیات السلبیة التي تصدر عن بعض 

.جابیة لدیهم داخل المدرسةالطلبة وتجاهل السلوكیات االجتماعیة واالی  

:أسباب خاصة بجماعة الرفاق _3_6  

األصــدقاء هــم الجماعــة األولــى التــي ینتمــي إلیهــا الطفــل وفقــا لســنه ومكانتــه االجتماعیــة وهــي 

التي یجـد فیهـا الفرصـة األولـى لتكـوین عالقـات اجتماعیـة جدیـدة ذات طبیعـة مسـتقلة، تختلـف 

عن عالقته داخل األسرة وهي الجماعة التي یتعلم فیها معنى السلطة التي تختلف عـن سـلطة 

 الطفل في بنائهـا ویصـبح جـزءا منهـاتي عاهدها، في أسرته أنها سلطة جدیدة یسهم الوالدین ال

)91_90،ص2007محمد حسان وآخرون،(.                         ویعمل على تنظیمها وحمایتها   
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:أضرار العنف المدرسي_7  

سیة النتشار العنف في جو المدرسةاألضرار النف_1_7  

  بین التالمیذتكوین نزعة األخذ بالثأر  

 كراهیة التالمیذ للذهاب للمدرسة  

 الخوف من الذهاب للمدرسة  

 تولید مزید من العنف  

 نشر الفوضى والتسیب  

 تعوید التالمیذ على جو الفوضى  

 تعوید التالمیذ على العدوان  

 تعویدهم على جو العنف  

:األضرار التربویة_2_7  

 تعطیل الدراسة  

 اإلساءة إلى سمعة المدرسة  

 في أداء رسالتها فشل المدرسة  

:األضرار االجتماعیة_3_7  

 حدوث أضرار مادیة  

 70،ص2007عبد الرحمان ،(                             نقل العنف إلى خارج المدرسة( 

:النظریات المفسرة للعنف المدرسي.  8 

:النظریة الفسیولوجیة_1_8  

تعـددت الدراســات واألبحـاث الفســیولوجیة التـي حاولــت وضـع األســاس الفسـیولوجي والتشــریحي 

للسلوك العنیف، ومعرفة األماكن الخاصة بهـذا السـلوك فـي المـخ، وكـذلك الكشـف عـن عالقـة 
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ـــــات الجنســـــیة والســـــلوك العنیـــــف ـــــي یفرزهـــــا الجســـــم وخاصـــــة الهرمون           .بعـــــض الهرمونـــــات الت

  

إلى أن هناك مناطق بعینها توجد فـي المـخ لهـا ) 1932(عالم الفسیولوجي هیسفقد أشار     

وأن تبنیـه هـذه المنـاطق یفجـر . عالقة مباشرة بالسلوك العنیـف عنـد كـل مـن الحیـوان واإلنسـان

أن إزالـــة منـــاطق معینـــة مـــن أمخـــاخ القـــرود ) 1937(الســـلوك للعنیـــف، ثـــم الحـــظ كلیفروبـــوس

ك العنیـف، ممـا هیـأ الموقـف السـتخدام العملیـات الجراحیـة یؤدي إلى انخفاض شدید في السـلو 

المخیـــة فـــي األفـــراد ذوي الـــدرجات المرتفعـــة مـــن العنـــف والســـلوك العـــدواني، علـــى الـــرغم مـــن 

                                       .األغراض الجانبیة التي تنشأ من جراء هذه العملیات

لفـــة مـــن المـــخ، حیـــث یشـــیر إلـــى المـــخ اللمبـــى ویشـــیر جولمـــان إلـــى أن هنـــاك مراكـــز مخت    

هـــو الـــذي یـــتحكم فـــي العواطـــف ویقـــع فـــي وســـط الطبقـــات الـــثالث األساســـیة للمـــخ ) الطرفـــي(

القشرة المخیة ، المخ اللمبـى، جـذع المـخ، وفـي وسـط الجهـاز اللمبـى خلـف العینـین : اإلنساني

لإلنســان، فهنــاك لــوزة علــى  والتــي یعتبرهــا جولمــان العقــل الوجــداني) االمیجــداال(توجــد اللــوزة 

الیمـــین وأخـــرى علـــى الشـــمال، وقـــد أشـــارت بحـــوث علـــم األعصـــاب إلـــى أن هـــذین العضـــوین 

یســتقبالن ویرســالن كــل الرســائل الوجدانیــة، وهــذا ال یعنــي أنهمــا یعمــالن منفصــلین عــن بــاقي 

                                          .المخ، بل هما في اتصال دائم مع القشرة المخیة

:النظریة الفونولوجیة _2_8  

احتلـــت الفونولوجیـــة مكانـــة قیمـــة فـــي دراســـة العنـــف والعـــدوان ألنهـــا طرقـــت القضـــیة مـــن منظـــور 

جدیـــد، هـــو منظـــور تفـــاعالت اإلنســـان مـــع اإلنســـان مـــع اآلخـــرین، فیـــرى التیـــار الفونولـــوجي أن 

 نتـاج مـأزق عالئقـي بـاآلخرالعنف كغیره من أشكال السلوك، هو نتاج عالقـة أو إذا أردنـا الدقـة 

              . فالعدوانیة تبعا لرواد الفونولوجیة هي طریقة معینة للدخول في عالقة مع اآلخر

ـــارة عـــن نتـــاج تفـــاعالت اإلنســـان الســـیئ مـــع      فتـــرى النظریـــة الفونولوجیـــة أن العنـــف هـــو عب

ن عوامل أخـرى، كمـا لیست مسؤولیة كاملة عن سلوك العنف، بل إن العنف قد ینتج ع اآلخرین

فلـیس . أنه لیس كل تفاعالت اإلنسان مع اآلخرین ینـتج عنـه القیـام بأعمـال تتسـم بسـلوك عنیـف

هناك عنف اعتباطي أو فجائي بل العنف الذي نراه هو ولید عملیة تغیر بطرق داخلیة عالئقیـة 

                         .یقضى على عواطف الحب والمشاركة، لفجر مكانها العنف والعدوان
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  :نظریة الضبط االجتماعي_3_8

تعد هذه النظریة إحدى النظریات التي تسهم في تفسیر سلوك العنف، كما تعد هـذه النظریـة مـن 

بین النظریات السوسیولوجیة التي تنظر إلى العنف علـى اعتبـار أنـه اسـتجابة للبنـاء االجتمـاعي 

فطریـــة تعبـــر عـــن نفســـها عنـــدما یفشـــل ویـــرى أصـــحاب هـــذه النظریـــة أن العنـــف غریـــزة إنســـانیة 

                                               .المجتمع في وضع قیود محكمة على أعضائه

وأشــــار طلعــــت إبــــراهیم لطفــــي أن أصــــحاب نظریــــة الضــــبط یــــرون أن خــــط الــــدفاع بالنســــبة     

ء المجتمـع الـذین ال فأعضـا. للمجتمع یتمثل في معاییر الجماعة التي ال تشجع العنف وتسـتنكره

یــتم ضــبط ســلوكهم عــن طریــق األســرة وغیرهــا مــن الجماعــات األولیــة، یــتم ضــبط ســلوكهم عــن 

طریق وسائل الضبط االجتماعي الرسمیة وعندما تفشل الضـوابط الرسـمیة، یظهـر سـلوك العنـف 

                                                                     .بین أعضاء المجتمع

                                                :وتبرز أهم النقاط األساسیة لهذه النظریة في

یخلـق المجتمـع مجموعــة مـن القواعــد التنظیمیـة التـي تحــدد لألفـراد المجــاالت المقبولـة وغیــر _ 1

                                                  .المقبولة بین أنماط السلوك االجتماعیة

ا المجتمع لتحقیق أهدافه الضبطیةتعتبر التنشئة االجتماعیة أهم األدوات التي یضعه_ 2  

عنـدما تصــاب أدوات الضــبط بالضــعف یصـبح ســلوك األفــراد أقــرب إلـى االنحــراف منــه إلــى _ 3

                                                                           .التوافق

:نظریة الغرس الثقافي_4_8  

وقد وضح هذه النظریة وطورها جورج جیربنر وترى نظریة الغرس الثقافي أن التلیفزیون قد 

أصبح بالنسبة لكثیر مصدرا رئیسیا لبناء تصوراتهم عن الواقع االجتماعي والذي یعرف بأنه 

األشیاء، وتركز صورة لما هو موجود بالفعل ولما نعتبره صحیحا، وللكیفیة التي ترتبط بها 

:نظریة الغرس على أربعة افتراضات أساسیة هي  

أصبح األفراد في المجتمعات الحدیثة یعتمدون على المصادر البدیلة للخبرة الذاتیة في : أوال

.بناء مدركات مشتركة للواقع الفعلي  

.أصبح التلیفزیون یشكل نظرتنا للعالم من خالل تكرار تقدیمه للنماذج المصورة: ثانیا  

یستوعب المشاهدون المفاهیم المقدمة لهم على شاشة التلیفزیون ألنهم یستخدمون الوسیلة : ثالثا

.بشكل مستمر وبصورة غیر انتقائیة لساعات طویلة أكثر من تحدید برنامج معین  
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.یقوم العنف التلیفزیوني بدور أساسي في تكوین نظرة المشاهدین نحو الواقع :رابعا  

الغــرس أن العــالم الرمــزي للوســیلة اإلعالمیــة، خاصــة التلیفزیــون، یشــكل  كمــا تــرى نظریــة      

مفــاهیم الجمــاهیر عــن العــالم الــواقعي، ویؤكــد مــدركاتهم عــن الواقــع فــالتلیفزیون بوجــوده المســتمر 

في أغلب البیوت بیئة رمزیة مشتركة یولد فیها األطفـال ولـذلك تتشـابه مصـادر التعـرض الیـومي 

الصــغار، ومــن ثــم یصــبح العــالم الرمــزي للتلیفزیــون عالمــا رئیســیا یقــدم فیــه  للنمــاذج الثقافیــة لــدى

العنــف كشــئ مــألوف واعتیــادي، ألن العنــف تســتخدمه معظــم الشخصــیات التلیفزیونیــة للفــوز فــي 

صــراع القــوة ویــرتبط االســتخدام النــاجح للعنــف بممارســات الــذكور مــن الشــباب والــذین یظهــرون 

تلیفزیــوني یتســرب إلــى وعــي المشــاهدین فیــرون العــالم الحقیقــي كشخصــیات رئیســیة فــي العــالم ال

مشابها للعالم التلیفزیـوني، وال تهـتم نظریـة الغـرس بكـم العنـف المقـدم فـي التلیفزیـون ولكـن یتركـز 

اهتمامها األساسي على المشاعر الناتجة عن مشاهدته مثل الخوف واالسـتثارة واالغتـراب والتـي 

العنــف فیعتقــدون أن العــالم الرمــزي العنیــف المقــدم فــي التلیفزیــون  تنتشــر بــین المشــاهدین لبــرامج

هو انعكاس للواقع ویصدقون أن العالم الحقیقي عنیف جدا مثل العالم التلیفزیوني، وبهذا تصـبح 

لدیهم خبرة بـالخوف واإلثـارة مـن ممارسـة األنشـطة العادیـة مثـل المشـي فـي الشـارع وهـذا الخـوف 

وقـــد صـــنف جیرنبــر مشـــاهدي التلیفزیـــون علـــى قلیلـــي . اآلخـــرین یخلــق حالـــة مـــن االغتـــراب عــن

المشــــاهدة والتــــي تكــــون مشــــاهدتهم ســــاعتین فــــي الیــــوم علــــى األكثــــر، وكثیفــــي المشــــاهدة الــــذین 

            .یشاهدون أربع ساعات یومیا فأكثر، وهو یرى أن الفئة األولى أكثر اختیارا للمادة

:نظریة التسمیة_5_8  

:یلي نقاط هذه النظریة كمایمكننا إبراز أهم   

یتمثل االنحراف في نوعیة رد الفعل، وال یرجع إلى جوهر السلوك ذاته فإذا لم یكن هناك _ 1

.رد فعل فلیس هناك انحراف  

تكون عملیة رد الفعل والوصم أكثر احتماال عندما یكون الموصوم من فئات المجتمع التي _ 2

فإن االنحراف یصبح أكثر شیوعا بین األفراد واألقل قوة ال تمتلك قوة اجتماعیة مؤثرة وبالتالي 

.في المجتمع  

ینظر المشاهدون إلى الفرد باعتباره یتصرف على ضوء ما وصم به فالشخص الموصوم _ 3

على أنه مجرم ینظر إلیه بالدرجة األولى على أنه مجرم مع تجاهل السمات األخرى التي یتسم 

.بها  
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  نظریة الثقافة الخاصة_6_8

خل هذه النظریة ضمن االتجاه الوضعي السوسیولوجي، حیـث أن اهتمـام النظریـة كـان یسـعى تد

إلــى تفســیر أشــكال معینــة مــن الســلوك، وقــد تــم ذلــك مــن خــالل صــیاغة مفهــوم الثقافــة الخاصــة 

                                                          .لفهم هذه األنماط السلوكیة

:هم ما جاءت به هذه النظریة في التاليویمكننا تلخیص أ  

.یعتمد المجتمع على مجموعة من القیم على حساب أخرى_ 1  

.تتحقق الوسائل المجسدة لتلك األهداف للطبقة الوسطى دون الطبقة الدنیا_ 2  

باعتبار نقص الفرص أمام الطبقة العاملة لتحقیق أهدافها فإن المدرسة تنظر إلیهم بشكل _ 3

.بهم باإلحباطسلبي مما یصی  

.عدم تحقیق أهداف األفراد یؤدي إلى تمردهم وثورتهم ضد قیم الطبقة الوسطى_ 4  

تؤدي القیم المشكلة عدد الطبقة العاملة إلى بروز قیم خاصة بها تواجه بها قیم الطبقة _ 5

.الوسطى  

. هذه القیم سیتم نقلها من جیل إلى آخر مما سیشكل ثقافة خاصة جانحة_ 6  

  الصراع نظریة_7_8

یرى أصحاب هذه النظریة أن العنف وسیلة للصراع بین الجنسین، إذ یعد العنف وسیلة أساسـیة 

وقــد أصــبح العنــف وســیلة لتأكیــد عــدم المســاواة بــین . لفــرض ســیطرة الرجــل وتمیــزه علــى المــرأة

 كمـا أصـبح الرجـل یسـتخدم. النوعین وأداة للضغط على المرأة بهدف العـودة إلـى األسـرة والمنـزل

ومـن وجهـة نظـر أصـحاب . أسالیب متنوعة من العنف بهدف اإلنقاص من مكانة المرأة وتفوقهـا

نظریــة الصــراع یمكــن حــل مشــكلة العنــف مــن خــالل إتاحــة فــرص المســاواة بــین أفــراد المجتمــع 

                                   وعـــــــــــــــــــــدم اســـــــــــــــــــــتغالل فئـــــــــــــــــــــة ألخــــــــــــــــــــــرى وٕاتاحـــــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــــرص للمشـــــــــــــــــــــاركة العادلــــــــــــــــــــــة

  

)13،ص2001طلعت إبراهیم لطفي،( .                                              وة والقوةفي الثر    
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:استراتیجیات مواجهة العنف المدرسي_ 9   

لقد حاول الكثیر من الباحثین المهتمین بشؤون التربیة إیجاد حلول لمشكلة العنف المدرسي 

التربویة وسنحاول عرض من خالل هذا هذه المشكلة التي أضحت تنخر جسد العملیة 

.المبحث بعض اإلستراتیجیات التي حاولت أن تعالج هذه الظاهرة  

:برامج مواجهة العنف المدرسي _1_9  

:طریقة الزي الرسمي أو الموحد _1_1_9  

أول طریقة وقائیة طبقة حدیثا في بعض المدارس في المجتمع األمریكي وهي مبنیة " وهي 

على فكرة أن توحید الزي المدرسي لدى الطالب یخفض من حوادث االنضباط ویحس من 

                     "                          اتجاهات الطالب ویخلق بیئة تعلم مالئمة 

)310،ص2007عبد العظیم ،(                                                                  

بحیث تزول الفرقة بین التالمیذ وال یشعر الفقیر منهم بنقص یجعله یسلك سلوك سلبي اتجاه 

.غیره من التالمیذ  

:برامج المراقبة _2_9  

مـا یعـرف فـي بالدنـا ومن أمثلـة هـذه البـرامج مـا یعـرف ببرنـامج الحـرم المدرسـي المسـدود وهـو 

بنظـــام الـــداخلي والنصـــف الـــداخلي حیـــث ال یســـمح للتالمیـــذ الـــذین یقیمـــون فـــي المؤسســـة مـــن 

                                                               .مغادرتها طیلة أیام األسبوع

:برامج التسامح الصفري _3_9  

غیر قادر على إتباع القواعد والنظام، والذي حیث أن إدارة المؤسسة ال تتسامح مع أي تلمیذ 

.تقوم المؤسسة بطرد أي تلمیذ یحمل معه سالح مثال  
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:برامج تدریبیة على إدارة الغضب وحل المشكالت _4_9  

وذلــك لمــا للتــدریب مــن تــأثیر إیجــابي علــى خفــض العنــف والعــدوان وتعلــیم التالمیــذ كیــف     

عنـدما یواجهـون الغضــب ونجـد كـذلك التـدریب علــى  یكونـون علـى وعـي بالحالـة النفســیة لـدیهم

                                                         .حل المشكالت التي تواجههم

من خالل مساعدتهم على تحدید أرائهم ومقاومة ضغوط األقران وتولید استجابات سلوكیة    "

)318،ص2007عبد العظیم ،(                      "                         ة بدیلة عن االستجابات العنیف  

:برامج تدریبیة تقدم لألساتذة والمعلمین لمواجهة العنف بین التالمیذ _5_9  

.من خالل توضیح عقلیة التلمیذ لهم ومستوى تفكیره وكیفیة التعامل مع كل مواقف  

:برامج التدریب على المهارات المعرفیة _6_9  

.وهو تدریب یستهدف مقاومة األفكار الخاطئة والالعقالنیة التي تدفع التالمیذ إلى العنف  

  :في الحد من ظاهرة العنف المدرسي دور المدرسة_10

.التحلي باتزان الشخصیة وتجنب العصبیة_   

.مراعاة العالقات اإلنسانیة والعدل في المعاملة_   

.القدوة الحسنة والمثل األعلى في السلوك والتصرفات_   

.یكون مؤمنا برسالة ویعطیها من ذاته_   

.خلق الجو الصحي المالئم في معاملة التالمیذ_   

.تكون العالقة بالتلمیذ عالقة األخ األكبر بإخوانه الصغار_   

.تناسب كمیة الدرس لزمن الحصة_   

.اطالعه على أحداث طرق التربیةمداومة القراءة والتثقیف الذاتي و _   

.التعرف على أعراض االضطرابات النفسیة والعقلیة لالكتشاف المبكر والعالج المبكر_   

)55،ص2007فهیم،كلیر (  
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  :خالصة الفصل

العنــف المدرســي ظــاهرة تربویــة واجتماعیــة تــزداد یومــا بعــد یــوم فــي مؤسســاتنا التربویــة وجــب 

علـــى هـــذه الظـــاهرة، التـــي تفشــت بشـــكل خطیـــر فـــي الوقـــت تكــاثف الجهـــود مـــن اجـــل القضــاء 

                   .الحاضر نتیجة انعدام القوانین التي توفر األمن للطاقم التربوي وللتالمیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

  الجانب المیداني
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  اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة: الفصل الرابع

 تمهید

  منهج الدراسة .1

 الدراسة االستطالعیة .2

 الدراسة األساسیة .3

 حدود الدراسة . 1.3

  عینة الدراسة ومواصفاتها . 2.3

  وصف أداة جمع البیانات . 3.3

 الخصائص السیكو متریة لألداة .4

  اإلحصائیةاألسالیب  .5
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 تمهید 

للدراسة، سیتم التطرق إلى بعد انجاز الجانب النظري للدراسة والذي یعتبر القاعدة األساسیة 

 الجانب المیداني وهو الذي یكمل الجزء النظري ویمكن الباحث من استثمار معلوماته النظریة

ویستقي منه المعطیات والبیانات عن الموضوع المدروس وذلك انطالقا من إجراءات وخطوات 

یفیة إلى إحصاءات منهجیة، تفید في تحویل الحقائق الخاصة بالمتغیرات الدراسیة من نتائج ك

.كمیة   
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: منهج الدراسة_ 1  

هو الطریقة العلمیة التي یستعین بها الباحث في حل : 1975كما عرفه محمد الجوهري     

مشكالت بحثه وترتبط ارتباطا وثیقا بأدوات البحث التي تختلف بمنهج البحث لكونها الوسیلة 

.المعلوماتالتي یلجأ إلیها الباحث للوصول إلى   

هي المقایسة بین ظاهرتین أو أكثر ویتم ذالك بمعرفة أوجه : المنهج المقارن في اللغة    

الشبه وأوجه االختالف بین حادثتین اجتماعیتین أو أكثر، ونستطیع من خاللها الحصول على 

ادثة معارف أدق، وأوقات نمیز بها الدراسة أو الحادثة في مجال المقارنة والتصمیم وهذه الح

محددة بزمانها ومكانها وتاریخها یمكن أن تكون قابلة للتحلیل، أو كمیة لتحویلها إلى كم قابل 

للحساب وتكمن أهمیتها في تمییز موضوع البحث عن الموضوعات األخرى وهنا تبدأ معرفتنا 

.له  

الف بین على أنه إقامة تناظر متقابل، أو متخالف إلبراز أوجه الشبه واالخت: ویعرف أیضا     

.حالتین ظاهرتین أو أكثر تحدثان في المجتمع  

فطبیعة البحث هي التي تفرض على الباحث إتباع منهج معین وفي ضوء ما تقدم فقد تبین أن 

. المقارن كمنهج أساسي للدراسة الحالیةو  االرتباطي أنسب استخدام هو المنهج الوصفي  

تحدید أسباب الفروق القائمة  إلىالباحث  ویعرف بأنه ذلك النوع من البحوث الذي یسعي فیه  

هذا االختالف حیث أن العلة  إلىبین الظواهر في متغیر ما لمعرفة العامل الرئیسي الذي أدى 

  )52، ص2017غیالني،(        .والمعلول تكون قد حدثت ویحاول الباحث دراستها دراسة تراجعیة

:الدراسة االستطالعیة_2  

الباحث أثناء دراسته تعد الدراسة االستطالعیة من الخطوات الرئیسیة التي یقوم بها          

تساعده هذه الدراسة بجمع كل المعلومات والحقائق التي تخص موضوع بحثه  لموضوع بحثه

.كما تحدد له الطرق التي یتم  بواسطتها دراسة موضوعه  

على تالمیذ  7/06/2020الدراسة االستطالعیة یوم ت ریجأ:الحدود الزمانیة والمكانیة_ 1_2

 السنة النهائیة من التعلیم المتوسط
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ا یدرسون في السنة تلمیذ 20تكونت عینة الدراسة االستطالعیة من : الحدود البشریة_ 2_2

الرابعة من التعلیم المتوسط، وقد تم اختیارهم بطریقة قصدیة عشوائیة، والجدول التالي یوضح 

.نة االستطالعیةأفراد العی  

: الدراسة األساسیة _3  

:تعرف الدراسة األساسیة بحدودها وتتمثل في: حدود الدراسة -1-3 

 قمنا نحن الطالبتین الباحثتین بتطبیق الدراسة األساسیة بتاریخ :الحدود الرمانیة-

30/07/2020  

الدارسین بمتوسطة أحمد  ي النوربح تالمیذعلى أجریت الدراسة األساسیة :الحدود المكانیة_

المعدین والغیر معدین  التالمیذوذلك لتوفر العینة المناسبة بین  ،عینة 40وبلغ عددها  التجاني 

) .ذكور، إناث(بها  

تعرف العینة على أنها نموذجا یشمل جانبا أو جزءا من وحدات المجتمع : عینة الدراسة_3-2

                                   .                         األصلي المعني بالبحث تحمل صفاته المشتركة

)137،ص1999قند یلجي،(                                                                                            

تكونت من عینتین  صدفیة اعتمدنا نحن الباحثتین في توزیع االستبیانات على عینة عشوائیة

: تقلتین همامس  

ذكور، (تلمیذ 20عدین والبالغ عددهم یمالغیر التعلیم المتوسط  تالمیذتمثل : العینة األولى_

).إناث  

). ذكور، إناث(تلمیذ 20دین البالغ عددهمیالتعلیم المتوسط مع تالمیذ تمثل: العینة الثانیة_   

. تلمیذ وتلمیذه )40(وبالتالي بلغ عدد أفراد عینة الدراسة األساسیة   

معدینالغیر زیع أفراد العینة بین المعدین و یوضح تو ) 1(الجدول رقم                  
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 األفراد  العدد

دین یالمع 11  

دینیالغیر مع 9  

 المجموع 20

 

: وصف أداة جمع البیانات_ 3_3  

:تم استعمال مقیاسین لهذه الدراسة هما      

بند  49والذي یحتوي على  )2010(للدكتورة صدقي خریبة" مقیاس العنف لدى الشباب )أ

:وهي كالتالي محاور موزع على ثالث  

 العنف الموجه نحوى الذات: المحور األول .1

 العنف الموجه ضد ممتلكات اآلخرین :المحور الثاني .2

  العنف البدني :المحور الثالث .3

           : یوضح توزیع بنود المحاور الثالثة )2(رقم والجدول

 محاور المقیاس البنود المجموع

العنف الموجه نحوى  45،43،41،38،36،32،29،26،23،20،17،14،12،9،6 15

 الذات 

العنف الموجه نحوى  47،46،40،39،33،31،28،25،22،21،19،16،13،11،8،5،3،2،1 19

 ممتلكات االخرین

 

15 49،48،44،42،37،35،34،30،27،24،18،15،10،7،4 

 

البدنيالعنف   
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  ال_ أحیانا_ نعم(یحتوي المقیاس على ثالث بدائل  :مفتاح التصحیح (

 :والجدول یوضح درجات المقیاس

 یوضح درجات بدائل مقیاس العنف ) 3(الجدول رقم                

 نعم أحیانا ال

1 2 3  

 

بند  52یتكون من والذي) 2011 (عامر یاسر خضیر القیسي"مقیاس النضج االنفعالي)ب    

  : على أربعة محاور المتمثلة في موزعه

وهــو اتجــاه الفــرد نحــوى كفایتــه النفســیة : ااالعتمــاد علــى الــنفس والثقــة بهــ: المحــور األول .1

  .وقدرته على تحقیق قدرات معینة من السلوك المطلوب نفسیا

عادة والتمتـع وهـو أن یشـعر الفـرد بـاألمن والرضـا والسـ الشعور باالطمئنـان: المحور الثاني .2

  .بالحیاة محبا لها ومقبال علیها

ویتضمن شـعور الفـرد باأللفـة واالنتمـاء والتعـاون مـع : التوافق مع اآلخرین: المحور الثالث .3

  .اآلخرین

ویتضــمن قــدرة الفــرد علــى الــتحكم فــي نفســه : الضــبط واالســتقرار النفســي: المحــور الرابــع .4

  .وضبط تصرفاته

:والجدول التالي یوضح توزیع بنود المحاور   

یوضح توزیع بنود محاور النضج االنفعالي) 4(الجدول رقم                   

 المحاور البنود  المجموع

13 34،30،26،1،22 ،18 ،14،10،6،38،42،45،50 االعتماد على  

 النفس والثقة بها

11 2،3،7،11،15،19،23،28،31،35،39 الشعور  

 باالطمئنان
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14 4،12،8،16،20،24،28،32،36،40،43،46،48،51 التوافق مع  

 اآلخرین

14 5،9،13،17،21،25،29،33،37،41،44،52،49،47 الضبط و  

االستقرار 

 النفسي

 

 تنطبق علیا دائما(یحتوي المقیاس على خمس بدائل: مفتاح التصحیح _

تنطبق علیا بشكل  _تنطبق علیا نصف انطباق_ تنطبق علیا في أغلب األحیان

، والجدول التالي یوضح درجات بدائل )ال تنطبق علیا على اإلطالق_ قلیل

 .مقیاس النضج االنفعالي

  یوضح درجات بدائل مقیاس النضج االنفعالي )5(جدول رقم

تنطبق علیا 

  دائما

تنطبق علیا 

في أغلب 

  األحیان 

تنطبق علیا 

  نصف انطباق

تنطبق علیا 

  بشكل قلیل 

علیا ال تنطبق 

  على اإلطالق

5  4  3  2  1  

 

:الخصائص السیكو متریة ألدوات الدراسة_ 4  

  :مقیاس النضج االنفعالي: أوال

على قیاس مـا وضـع مـن أجلـه و هـو النضـج  لغرض التأكد من قدرة المقیاس :الصدق .1

الظاهري وذالك  بعرض المقیاس على عدد مـن  الصدق إلىاالنفعال، حیث تم اللجوء 

المقیــاس   صـدقحـول مـدى  أرائهـماألسـاتذة المختصـین فـي علـم الـنفس ، وذالــك ألخـذ 

حیـث  استمارات  المقیـاس وظهـرت نسـبة اتفـاق السـادة المختصـینوبعد  ذالك تم جمع 
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وهـذا یعنـي أن المقیـاس صـادق ألنـه علـى الباحـث الحصـول  ٪84 إلـىوصلت النسـبة 

 .المحكمین في هذا النوع من الصدق آراء، فأكثر ٪"85ى موافقة عل

 20لغــرض إیجــاد معامــل الثبــات المقیــاس تــم تطبیقــه علــى عینــة مؤلفــة مــن  :الثبــات .2

تلمذا وتلمیذة الدارسین في الصف الرابع من التعلیم المتوسط والذین هم ضـمن مجتمـع 

لكــل بعــد مــن لكــارل بیرســون  البحــث، ولثبــات المقیــاس قمنــا باســتخدام معامــل االرتبــاط

  : یوضح ذالك )6(رقم والجدول  أبعاد المقیاس

  معامل االرتباط   األبعاد 

  بیرسون

  0.890  االعتماد على النفس والثقة 

  0.602    الشعور باالطمنان

  0.754   اآلخرینالتوافق مع 

  0.601  الضبط واالستقرار النفسي 

  

  :مقیاس العنف المدرسي: ثانیا

حیث تم عرض المقیاس على خمسة محكمین من قسم علم النفس : المحكمینصدق . أ

في بعد العنف  7وقد تم تغییر العبارة  ٪100إلى  ٪80وتراوحت نسبة اتفاق المحكمین بین 

البدني من اضرب زمالئي الذین یقفون أمام تنفیذ رغباتي إلى من حقي ضرب كل من یقف 

 .   أمام تنفیذ رغباتي

ساب الثبات بطریقة االتساق الداخلي عن طریق معامل الثبات بطریقة تم ح :الثبات.ب

التجزئة النصفیة، لسبیرمان براون فوجد أن معامالت ثبات األبعاد الفرعیة والثبات الكلي 

) 6(للمقیاس مرتفعة مما یدل على الثبات الكلي للمقیاس وثبات أبعاده الفرعیة والجدول رقم 

 :یوضح ما یلي
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  یوضح األبعاد الفرعیة والثبات الكلي لمقیاس العنف )7(الجدول رقم               

معامــل االرتبــاط بطریقــة التجزئــة النصــفیة     أبعاد العنف

  لسبیرمان براون 

  0.809  العنف البدني -1

  0.857  العنف ضد ممتلكات اآلخرین -2

  0.881  العنف على الذات 

  

ـــــــاس ـــــــى جمیـــــــع : مفتـــــــاح المقی ـــــــارات المقیـــــــاس بإحـــــــدى االســـــــتجابات یـــــــتم االســـــــتجابة عل عب

ماعـدا ) أي تقیس العنـف(، وجمیع عبارات مقیاس العنف موجبة االتجاه )نعم،أحیانا،ال(الثالث

إلـى ارتفـاع سـلوك الـدرجات العالیـة علـى المقیـاس ر فهي سالبة االتجاه، حیـث تشـی 42العبارة 

العنف لدى المستجیب أو المستجیبة، أمـا الدرجـة المنخفضـة، فتشـیر الـى انخفاضـها، وأقصـى 

درجــة 147درجــة یمكــن أن یحصــل علیهــا المســتجیب علــى جمیــع عبــارات مقیــاس العنــف هــي 

 . فهي أقل درجة یمكن یحصل علیها49أما 

  

اب الدراسـة األساسـیة علـى برنـامج اعتمدنا نحن الباحثتان في حسـ:األسالیب اإلحصائیة _5_

أمـا األسـالیب اإلحصـائیة المعتمـد علیهـا فـي هـذا  22االصـدار )  spss(المعالجة اإلحصـائیة

 :الدراسة هي كالتالي

  ت"معامل االرتباط بیرسون، االنحراف المعیاري، المتوسط الحسابي، االختبار" 

 معامل ارتباط بیرسون 

  اختبار ت للفروق 

 المتوسط الحسابي 

 االنحراف المعیاري 
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  خالصة الفصل   

یقوم هذا الفصل ببدایـة الدراسـة المیدانیـة بمـا تحویـه مـن إجـراءات منهجیـة ابتـداء مـن        

المنهج المتبع، یتبعه بعد ذلك التذكیر بالفرضیات العامة، ثم التفصیل فـي الخطـوات العلمیـة 

إحصــــائیة التــــي تســــاعدنا فــــي  إلجــــراءات الدراســــة األساســــیة بمــــا فیهــــا مــــن أدوات وأســــالیب

ــــــــائج المتح ــــــــل النت ــــــــة وهــــــــي تحلی ــــــــم تالخطــــــــوات التالی .                فســــــــیرها ومناقشــــــــتهاصــــــــل علیهــــــــا ث
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 الفصل الخامس

 عرض ومناقشة وتفسیر نتائج الدراسة

 تمهید

 عرض وتحلیل نتائج الدراسة .1

 عامة خالصة .2

 التوصیات .3

 االقتراحات .4

  صعوبات الدراسة .5

الفصلخالصة   

 خاتمة 

 قائمة المراجع 

 المالحق
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:تمهید  

الجانب المنهجي الـذي اعتمـدت علیـه الدراسـة فسـوف  إلىفي الفصل السابق  بعد التطرق    

نحاول في هذا الفصل إظهار الفروق الموجودة بین طالب السنة النهائیة من التعلیم المتوسـط 

     .المتوصـل إلیهـا ومناقشـتها تبعـا لكـل فرضـیةوذالك فـي متغیـر العنـف وذالـك بتوضـیح النتـائج 

  :عرض وتحلیل نتائج الدراسة. 1

 التالمیــذ نتوقــع أن توجــد فــروق بــین: الجزئیــة األولــىعــرض وتحلیــل نتــائج الفرضــیة .2.1

  .البدنيفي استخدام العنف ) اإلناث والذكور(معدین الالمعدین وغیر 

التوصــل مــن خــالل النتــائج إلــى عــدم وجــود فــروق للتحقــق مــن الفرضــیة الجزئیــة األولــى تــم  -

دین فـي اسـتخدام العنـف البـدني لـدى طـالب أو تالمیـذ السـنة الرابعـة یـدین وغیر المعیبین المع

  .من التعلیم المتوسط

  یحدد نتائج الفروق بین المعیدین وغیر المعیدین في استخدام العنف البدي )8(الجدول رقم

المتوسط   عدد األفراد  العینة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى   القرار  قیمة ت

  الداللة

    المعدین

20  

20.18  4.09  1.210    

2.242  

غیر 

دالة 

عند 

0.05 *

23.11  6.66  

غیر 

  المعدین

بینمــــا االنحــــراف المعیــــاري  1.210نالحــــظ أن قیمـــة ت المحســــوبة ) 8(مـــن الجــــدول رقــــم    

دین فنجــــد االنحــــراف یـــ، أمـــا غیــــر المع20.18الحســــابي والمتوســـط  4.09دین یــــبالنســـبة للمع

وعنــد درجــة الحریــة  2.242عنــد درجــة القــرار  23.11والمتوســط الحســابي  6.66المعیــاري 

دین فـي اسـتخدام یـدین وغیـر المعیـبین المع إحصائیةبمعنى أنه ال توجد فروق ذات داللة  20

  *.0.05العنف البدني وهي غیر دالة عند 
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  :التفسیر

العنف یحدث نتیجة الصراع صاحب نظریة التحلیل النفسي إلى أن  فروید كما أكد       

المحسوس الذي یعیش فیه، فعندما یرید تحقیق  بین اإلنسان ونفسه، وبین معطیات العالم

العوائق، فإّنه یحدث صراع نفسي والذي بدوره یحدث  رغبة من رغباته، فیصطدم بعائق من

  .)89،ص2010عبدي،(                                                       . سلوك العنف

كما اشرنا سابقا أن السلوك اإلجرامي أو العنیف یعتبر استجابة بدیلة أو " فروید"یعتقد و 

من صور اإلطالق الرمزي للعقد المكبوتة فالصراع الذي یدور في الجانب الالشعوري  صورة

یؤدي بالشعور إلى الخطیئة تمثل أقوى البواعث على العنف فهذا الشعور بالخطیئة  ،للنفس

یسیطر على الفرد حیث یتبعه الرغبة في العقاب حتى یمكن التخلص من هذا  والقلق الذي

  التوازن الحقیقي للخیروٕاعادة  الشعور

البــدني لــدى حیـث وبحســب مـا توصــل إلیـه ســابقا مــن نتـائج، یظهــر لنـا أن مســتوى العنـف     

ـــــالمع دین أي أن یـــــدین ال یقـــــل علـــــى مســـــتوى العنـــــف لـــــدى الطـــــالب أو التالمیـــــذ الغیـــــر معی

  .لدیهم بدرجات متقاربة ) البدني(العنف

ومن خالل ما سبق یتضح لنا أن هذه النظریة تؤكد على األهمیة البالغة للجوانب النفسـیة     

قطعـا ذلــك الكـائن الطیــب والـذي یقــال عنــه أن اإلنســان لــیس "للعنــف ولـذلك قــال فرویـد  الذاتیـة

عن نفسه عندما یهاجم بل هو على العكس ذلـك كـائن یتحـتم علیـه أن یضـع الغریـزة  أنه یدافع

                                                             " العدوانیـــــــــــــــة كإحـــــــــــــــدى تجلیـــــــــــــــات الممارســــــــــــــــة العنیفـــــــــــــــة نصـــــــــــــــیبا مـــــــــــــــن

  )29،ص2013زهرة،(                                                                         .                       

دین ینتوقع أن توجد فروق بین المع: الجزئیة الثانیةعرض وتحلیل نتائج الفرضیة .3.1

  .ناآلخریفي استخدام العنف ضد ممتلكات ) اإلناث والذكور(دین یمعالوغیر 
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الجزئیــة األولــى تــم التوصــل مــن خــالل النتــائج إلــى عــدم وجــود فــروق للتحقــق مــن الفرضــیة  -

دین فـــي اســـتخدام العنـــف ضـــد ممتلكـــات اآلخـــرین لـــدى طـــالب أو یـــدین وغیـــر المعیـــبـــین المع

  .1.30"  ت " حیث بلغت قیمةتالمیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط 

یحــدد نتــائج الفــروق بــین العیــدین وغیــر المعیــدین فــي اســتخدام العنــف ضــد   )9(الجــدول رقــم

  ممتلكات اآلخرین

المتوسط   عدد األفراد  العینة 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى   القرار  قیمة ت 

  الداللة 

    المعیدین 

20  

26.45  4.94  

  

غیر   0.210  1.300

دالة 

عند 

0.05*  

غیر 

  المعیدین

29.55  5.72  

  

  

نحــــــــــراف بینمــــــــــا اال 1.300نالحــــــــــظ أن قیمــــــــــة ت المحســــــــــوبة ) 9(مــــــــــن الجــــــــــدول رقــــــــــم   

دین یـــــ، أمـــــا غیـــــر المع26.45والمتوســـــط الحســـــابي   4.94للمعیـــــدینالمعیـــــاري بالنســـــبة 

عنـــــــــــد درجـــــــــــة القـــــــــــرار 29.55والمتوســـــــــــط الحســـــــــــابي 5.72فنجـــــــــــد االنحـــــــــــراف المعیـــــــــــاري 

ـــــد درجـــــة الحریـــــة  0.210 بمعنـــــى أنـــــه ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة بـــــین  20وعن

وهــــــي غیــــــر  نحــــــوى ممتلكــــــات اآلخــــــرین دین فــــــي اســــــتخدام العنــــــف یــــــدین وغیــــــر المعیــــــالمع

  *.0.05دالة عند 

  :التفسیر

 العنف شأنه شأن أیسلوك یمكن اكتشافه، ویمكن تعدیلهن أ السلوكیة  النظریة أصحابیؤّكد 

متعّلم  السلوك التعّلم، لذلك ركزت البحوث والدراسات التي أجراها السلوكیون أنوفًق لقوانین 
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سلوك عنیف  الخبرات أو المثیرات التي اكتسبها شخص معین وفیها فإن من البیئة، ومن ثم

  ).93،ص2010عبدي،(.                                            تعزیزه وتدعیمه قد تم

 المفسرة للعنف والتي ظهرت في كتابة الحریة لكارل ما نهایمالصراع كما تؤكد نظریة     

 :والقوة والتخطیط الدیمقراطي والتي قسمها إلى ثالث أقسام

 نظریة الصراع بین اإلیدیولوجیة والطوبائیة4-

 نظریة الصراع بین األجیال7-

ومن الجدیر بالذكر ،  نظریة الصراع بین القوى والحركات االجتماعیة والدینیة والسیاسیة6-

أسالیب العنف والتي  أن أطراف هذه األنواع من الصراعات االجتماعیة غالبا ما تستعمل

أسالیب استعمال العنف  تمكن كل منها من فرض إرادته على الطرف اآلخر هو الذي یحسن

الرضوخ لمطالبه  والتي تمكن كال منهما من فرض إرادته على الطرف اآلخر وحمله على

الطرف اآلخر هو  ه علما بأن الطرف الذي ینتصر في الصراع یفرض إرادته علىومصالح

األسالیب الماضیة  الذي یحسن استعمال أسالیب العنف والضغط و واإلرهاب یعدان من

                                               .اآلخر والمؤثرة في حسم الصراع لجهة أو طرف ضد الجهة األخرى و الطرف

  )30،ص2013زهرة،( .                                                                      

ومـــن خـــالل عـــرض نتـــائج تحلیـــل الفرضـــیة الجزئیـــة الثانیـــة یتضـــح لنـــا أن العنـــف ضـــد       

الرابعـــة متوســـط ال یختلـــف علـــى العنـــف ضـــد دین مـــن یـــممتلكـــات اآلخـــرین لـــدى الطـــالب المع

  .دینیممتلكات اآلخرین لدى الطالب أو التالمیذ الغیر مع

ــائج.4.1 ــل نت ــة الثالثــة عــرض وتحلی دین یــنتوقــع أن توجــد فــروق بــین المع: الفرضــیة الجزئی

  .نحوى الذاتفي استخدام العنف ) اإلناث والذكور(دین یمعالغیر و 
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الثالثــة  تــم التوصــل مــن خــالل النتــائج إلــى عــدم وجــود فــروق للتحقــق مــن الفرضــیة الجزئیــة  -

دین فــي اســتخدام العنــف نحــوى الــذات لــدى طــالب أو تالمیــذ الســنة یــدین وغیــر المعیــبــین المع

  . الرابعة من التعلیم المتوسط

یحــدد نتــائج الفــروق بــین التالمیــذ المعیــدین وغیــر المعــدین فــي العنــف  )10(الجــدول رقــم 

  .الموجه نحو الذات

مستوى 

  الداللة

عدد 

  األفراد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى   القرار  قیمة ت

  الداللة 

  المعیدین 

  

  

20  

18.81  3.37    1.386    

0.210  

غیر 

دالة 

عند 

0.05*  

غیر 

  المعیدین 

21.44  5.07  

بینمـــا االنحـــراف المعیـــاري  1.386نالحـــظ أن قیمـــة ت المحســـوبة ) 10(مـــن الجـــدول رقـــم   

ـــبالنســـبة للمع ـــر المع18.81والمتوســـط الحســـابي  3.37دین ی ـــ، أمـــا غی دین فنجـــد االنحـــراف ی

 20وعنـد درجـة الحریـة  0.210عنـد درجـة القـرار 21.44والمتوسط الحسابي  5.07المعیاري

م دین فـــي اســـتخدایـــدین وغیـــر المعیـــبمعنـــى أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین المع

  *.0.05وهي غیر دالة عند  نحوى الذاتالعنف 

  :التفسیر

العنـف  وهـي تشـیر إلـى أنفي نظریة االتجاه نحوى الـذات " كابلین و كابلین"أكد كل من      

 الـذات لدیـه یحدث عندما یسعى الفرد ویناضل من أجـل التغلـب علـى االتجاهـات السـلبیة نحـو

كوســیلة یحظــى  تبنــي أنمــاط ســلوكیة منحرفــة والتــي لــدیهم نقــص فــي تقــدیر الــذات یمیلــون إلــى

   )91،ص2010عبدي،(                                       .له من خاللها باهتمام اآلخرین
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مــن  ات العنــف تكــونیلجــوء المراهــق لســلوك تبــین معظــم الدراســات النفســیة والتربویــة أن     

مــــن  ســــن األزمــــات والكثیــــرجهــــة بســــبب طبیعتــــه االندفاعیــــة؛ إذ اعتبرهــــا بعــــض المختصــــین 

یعیشــها  ات العنــف بالضــغوطات التــيیومــن جهــة أخــرى تــرتبط ســلوك. االضــطرابات الســلوكیة

اإلحسـاس باإلحبـاط  التلمیذ داخل المؤسسات التربویة، إذ تكـون الممارسـات العنیفـة تعبیـرًا عـن

یــذ تعبیــرًا عــن بهــا التالم والتــوتر، للظــروف المدرســیة التــي یعیشــونها، واالحتجاجــات التــي یقــوم

قائمـة المشـكالت "بعنـوان 1993وآخرون القحطاني"في دراسة لـ ، حالتهم لخیر دلیل على ذلك

 ، وقـــد هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى المشـــكالت"لتالمیـــذ المـــرحلتین المتوســـطة والثانویـــة الســـلوكیة

 المتوســـــــطة والثانویـــــــة، وبلغـــــــت عینـــــــة الســـــــلوكیة التـــــــي تواجـــــــه التالمیـــــــذ المتمدرســـــــین فـــــــي

 مدرسـة متوسـطة وثانویـة، بمدینـة جـدة والمراكـز التابعـة لهـا200) (تلمیذًا مـن 62039الدراسة

بـوزارة  وقـد اسـتخدم البـاحثون قائمـة مشـكالت التالمیـذ مـن قبـل اإلدارة العامـة للتوجیـه واإلرشـاد

                                 )32،ص2010عبدي،( .                                                        التربیة والتعلیم

أن مستوى العنف الموجه نحـوى الـذات لـدى ) 9(نستنتج من خالل نتائج الجدول رقم كما     

التالمیــذ أو الطــالب الغیــر معــدین ال یختلــف علــى العنــف الموجــه نحــوى الــذات لــدى الطــالب 

 .المعدین

ـــائج الفرضـــیة العامـــة.1.1 ـــل نت نتوقـــع أن توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه ذات داللـــة :عـــرض وتحلی

  ).إناث،ذكور(دین یدین وغیر المعینفعالي والعنف المدرسي بین المعإحصائیة بین النضج اال

للتحقق من الفرضیة العامة تـم حسـاب معامـل االرتبـاط بیرسـون إلبـراز العالقـة بـین النضـج  -

تلمیذ وتلمیـذة مـن السـنة الرابعـة  20:االنفعالي والعنف المدرسي، لدى عینة الدراسة المقدرة ب

  .ضح النتائج المتحصل علیهاوالجدول التالي یو  .متوسط

یحــدد نتـائج العالقــة بــین النضـج االنفعــالي والعنــف المدرسـي  بــین المعیــدین  )11(الجـدول رقــم

  .وغیر المعیدین
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قیمة معامل   عدد األفراد  

  االرتباط بیرسون

  مستوي الداللة  القرار

غیر دالة عند   0.873   -0.038  20  العنف 

  النضج  *0.05

نالحـظ أن قیمـة معامـل االرتبـاط بیرسـون لكـل مـن العنـف والنضـج ) 11(رقـممن الجدول      

،حیــــث توضــــح نتــــائج هــــذا 0.873بینمــــا نجــــد درجــــة القــــرار تســــاوي -0.038االنفعــــالي هــــي 

الجدول أنه ال توجـد عالقـة ارتباطیـه ذات داللـة إحصـائیة للعنـف المدرسـي والنضـج االنفعـالي 

  . *0.05الجنس وهي غیر دالة عند دین حسب متغیر یدین وغیر المعیبین المع

إن مرحلــة الشــباب أو المراهقــة ال تكــون مرحلــة النضــج أو اكتمــال  1979ویــذكر عثمــان      

الشخصـــیة، إال إذا تطـــورت بـــالفرد مـــن رعایـــة األســـرة إلـــى االســـتقالل الـــذاتي، كمـــا أن هنالـــك 

ة كونــه مــن الســمات الكثیــر مــن الدراســات التــي تناولــت النضــج االنفعــالي وأعطتــه أهمیــة بالغــ

  .المهمة في شخصیة اإلنسان

إلــى أن الطالــب الناضــج انفعالیــا یكــون انجــازه  1982بــین األشــول فــي دراســته عــام  كمــا     

ــــــــــــــــدني .                                 األكــــــــــــــــادیمي عالیــــــــــــــــا أمــــــــــــــــا الطالــــــــــــــــب الغیــــــــــــــــر ناضــــــــــــــــج فیكــــــــــــــــون انجــــــــــــــــازه مت

  )11،ص1982األشول،(.                                                                    

من فراغ ،أنما تقف من ورائه دائما أسباب تؤدي  تصرف ال یأتي أوأي سلوك  و إن      

وتحدثه وسلوك العنف المدرسي یعد من السلوكیات التي تقف وراءها العدید من الظروف  إلیه

والعوامل منها ما یتعلق بالبیئة األسریة االجتماعیة للطالب ومنها ما یتعلق بالعوامل 

                           االقتصادیة والمعیشیة لمرتكب سلوك العنف ومنها ما یتعلق بعوامل مرتبطة بالبیئة المدرسیة 

الفرد  إلیهتعد المدرسة ثاني مؤسسات التنشئة االجتماعیة وأول وسط اجتماعي خارجي یخرج 

بعد األسرة أال أنها تعد جماعة اجتماعیة قائمة بحد ذاتها وهي تقوم بدور مهم في عملیة 

كما جتمع بما فیها من أفراد ومؤسسات التنشئة االجتماعیة وهي حلقة وصل بین الفرد والم



71 
 

جانب غیرها من المؤسسات االجتماعیة في صناعة الثقافة وعناصرها من  إلىمسؤولة  أنها

المجتمع وتوظیفه في كل مناحي الحیاة وفي  أفراد إلىنقل ذلك  وأهمهاتقالید وقیم وعادات 

هتم كثیر من الباحثین باألسرة لما لها من كما ا ،كل فئات المجتمع على اختالف أعمارهم

من أهمیة حیویة في  األسرةوفعال في االنحراف والسلوك العنفي وذلك لما تحتله دور مؤثر 

، أو عن طریقها تغرس في نفس األطفال خالل سنوات عملیة التنشئة االجتماعیة للفرد

.                           طفولتهم المبكرة األولى أنماطا ونماذج وردود أفعال اتجاه التفكیر والقیم والمعاییر

  )76،ص1972جعفر،(                                                                                               

  :عامة خالصة.2  

 ارتباطیهالفرضیة العامة والتي تظهر بأنه ال توجد عالقة من خالل عرض نتائج       

الفرضیات  بین العنف والنضج االنفعالي حسب متغیر الجنس،وأما إحصائیةذات داللة 

والتي بینت أنه ال توجد فروق في استخدام العنف البدني، العنف ضد ممتلكات  الثالثة

دین بین طالب الصف النهائي یدین وغیر المعیذات بین المعو العنف نحوى اآلخرین، 

  .من التعلیم المتوسط 

لـــدى طلبـــة  ال یـــؤثر متغیـــر إعـــادة الســـنة فـــي اســـتخدام العنـــفنســـتنتج ممـــا ســـبق بأنـــه     

الرابعــة مــن التعلــیم المتوســط، حیــث نفســر نحــن الطــالبتین البــاحثتین بــأن طلبــة الرابعــة مــن 

التعلــیم المتوســط یســتخدمون العنــف المدرســي ســواء كــان البــدني أو العنــف ضــد ممتلكــات 

یة ومتقاربـة حیـث یمارسـها المعیـد اآلخرین، أو العنف الموجه نحوى الـذات بـدرجات متسـاو 

السـنة ال تشـكل أي أثـر  إعـادةوغیر المعید بنفس الدرجة تقریبـا، تفـاوت یـذكر، وبـذلك فـان 

على استخدامه، وقد یرجع ذالك إلـى الظـروف والضـغوط التـي تفرضـها علیـه تلـك المرحلـة 

علـیهم خاصـة والتـي تفرضـها  التي یعیشها أفراد العینة، حیث یلجؤون إلـى اسـتخدام العنـف

  . مرحلة المراهقة، مما یشعرهم بشكل متزاید باالنفعال والعجز وعدم ضبط النفس

  :وتلخص دراستنا بأنه    
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  ال توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین النضج االنفعالي والعنف

 .دین حسب متغیر الجنسیدین وغیر المعیالمدرسي بین المع

  في استخدام العنف البدني بین طلبـة الرابعـة  یةإحصائال توجد فروق ذات داللة

 ).دینیدین وغیر المعیالمع(متوسط 

  اآلخـرینفـي اسـتخدام العنـف ضـد ممتلكـات  إحصـائیةال توجد فروق ذات داللة 

 ).دینیدین وغیر المعیالمع(بین طلبة الرابعة متوسط 

  بـین طلبـة  نحـوى الـذاتفـي اسـتخدام العنـف  إحصـائیةال توجد فروق ذات داللة

 ).دینیدین وغیر المعیالمع(الرابعة متوسط 

:التوصیات.3  

 االهتمام بالنضج االنفعالي للطالب من خالل البرامج الریاضیة والتثقیفیة والفنیة. 

  توعیــة المدرســة واألســرة والمجتمــع حــول ظــاهرة العنــف المدرســي وضــرورة معالجتهــا

مـن خـالل مجـالس  واألسـرةوتخفیف الضغوط النفسیة على الطلبة في بیئة المدرسة 

 .واألمهات اآلباء

 لتأكیـد علــى العـاملین فــي الحقــل التربـوي بأهمیــة مرحلــة المراهقـة الحرجــة وبضــرورة ا

 .مراعاة الخصائص السیكولوجیة المدرسیة 

 دور المرشــد التربــوي فــي مســاعدة الطلبــة علــى حــل مشــكالتهم  أهمیــةعلــى  التأكیــد

 دورا  المرشـــد إعطـــاءومواجهـــة الضـــغوط المدرســـیة التـــي یتعرضـــون لهـــا مـــن خـــالل 

  .ممارسة هذا النشاطهاما ل

  المرئیة والمسموعة والمقروءة بظاهرة العنف المدرسـي، وذلـك  اإلعالماهتمام وسائل

الضارة فـي تنشـئة الجیـل  وأثارهامن خالل عقد مؤتمرات وندوات حول هذه الظاهرة 

 .ومستقبلهم
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  ــــة االهتمــــام بالجانــــب االنفعــــالي وحتــــى النفســــي واالجتمــــاعي كــــونهم یمــــرون بمرحل

غــرض اســتجالء كــل غمــوض یحــیط بهــم وذالــك للحــد مــن ظــاهرة العنــف حساســة ب

 .التي قد تحیط بهم

  :االقتراحات.4

 االهتمام باستراتجیات أخرى ماعدا الموجودة في البحث الحالي. 

 إعادة طرح البحث ومعالجته ألدوات بحثیة كثیرة. 

  یجـــب علـــى البـــاحثین والدارســـین االهتمـــام بموضـــوع العنـــف المدرســـي ومصـــادره

  .عند المراهقین المتمدرسین

  :صعوبات الدراسة.5

 عدم وجود دراسات سابقة تجمع متغیرات الدراسة الحالیة. 

  عـــدم وجـــود كتـــب كافیـــة حـــول الموضـــوع المـــدروس النضـــج االنفعـــالي والعنـــف

 .المدرسي لدى طلبة التعلیم المتوسط الصف النهائي

  كانـــت إعاقـــة تطبیـــق المقیاســـین فـــي ظـــروف صـــعبة بحكـــم جائحـــة كرونـــا حیـــث

 .كبیرة في توزیع االختبارین

 غلق المؤسسات التعلیمیة بسبب جائحة كرونا أثناء توزیع االختبارین. 

  صـــــعوبة توزیـــــع وٕایجـــــاد العینـــــات المطلوبـــــة فـــــي الحـــــي الـــــذي نســـــكن بـــــه نحـــــن

 . الباحثتان
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 الخاتمة

الكشف عن الفروق في درجـة النضـج االنفعـالي وكـذالك معرفـة  الحالیة  حاولت الدراسة      

الفــروق فــي أســالیب العنــف لــدى طلبــة المرحلــة النهائیــة مــن التعلــیم المتوســط، وكــان اهتمامنــا 

نحــن البــاحثتین بتســلیط الضــوء علــى الفئــة ألنهــا فــي مرحلــة المراهقــة وهــي مرحلــة حرجــة وجــد 

        في الوسط المدرسي أو خارجه    كالتحساسة لما تتعرض إلیها من ضغوطات ومش

 ولقـــد تـــم التوصـــل إلـــى إجابـــات عـــن تســـاؤالت الدراســـة مـــن خـــالل نتـــائج تطبیقیـــة والتـــي       

تنص على أنه توجد فروق في استخدام هـؤالء الطـالب ألسـالیب العنـف بأنواعـه داخـل الوسـط 

االهتمام بضرورة هـذا الجانـب أي المدرسي ودرجة نضجهم االنفعالي، وتشیر هذه النتائج إلى 

مواجهــة العنــف المدرســي باعتبــاره حــدیث نســبي ولــم یلقــي االهتمــام الكــافي فــي مجــال التربیــة 

                                                                                .والتعلیم
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)العنف لدى الشباب (مقیاس   

صدقي خریبة.د  

 معلومات عامة

أنثى                   (   )                 ذكر :                              الجنس 

(   ) 

(     )ال                             (   )    نعم :                                 معید  

 

: التعلیمة  

 أخي الطالب أختي الطالبة 

نضــع  فــي تخصــص علــم الــنفس المدرســي مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة الماســتر إعــدادیطــار افـي 

على جمیع العبارات بما یتناسب معـك بصـدق  اإلجابةبین أیدیكم هذا االستبیان ، وأرجو منك 

  لغرض البحث العلمي إاللن یطلع علیها أحد غیر الباحثین ، وان تستعمل  أجابتكوتأكد أن  

موقف قد مسك باألخص أو أزعجك  األخیرة،خالل األشهر القلیلة  مؤثرا عشتهصف موقف    

.منا عزیزي الطالب عزیزتي الطالبة جزیل الشكر واالمتنانلك و   
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: الموقف

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................  

 

 الرقم العبارة نعم أحیانا ال
عندما أشعر بالغضب أدمر كل    

 شيء 
1 

أستخدم آالت حادة إلتالف    
 حاجات اآلخرین 

2 

كثیرا ماحطمت أشیاء خاصة    
 بي في لحظات غضبي 

3 

أھوى الكتابة على كراسي    
 األتوبیسات 

4 

اآلخرین ممتلكاتأحطم      5 

الكهرباء أقذف  أسالكأقطع    

 اللمبات و أحطمها 

6 

ندفاع نحوى أشعر باال    

اآلخرینممتلكات   

7 

أحطم األشیاء أحیانا عندما    

 أغضب 

8 

بها عمل التي أأحطم أدوات      9 

أقطع الجرائد والمجالت و    

 أرمي بها في الشارع 

10 

بعض  أحطمعندما أغضب     11 
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 ممتلكات البیت 

 12 أقطف الزهور وأقطع األشجار    

النار في أي  بأشغالأقوم    

 شيء أمامي 

13 

 إلتالفحادة  آالتأستخدم    

 حقائب زمالئي 

14 

 إذاأقوم بتكسیر األشیاء    

في حیاتي  األسرةتدخلت   

15 

عندما أكون متضایق  أضرب    

 الباب 

16 

التعامل مع الزمالء  إلىأمیل    

 بعنف 

17 

من حقي ضرب كل من یقف    

 أما تنفیذ رغباتي 

18 

أشتبك باألیدي مع أي شخص    

 یؤذیني 

19 

 20 أضرب اآلخرین باالت الحادة    

ال ضرر في أن یبدأ الفرد    

 بالشجار مع أي زمیل 

21 

أجد متعه في إیذاء األشخاص    

 الذین أحبهم 

22 

 23 أحب دوما أخذ حقي بالقوة    

 24 أهدد عادة زمالئي  بالضرب    

عند خروجي من القسم أدفع    

 زمالئي بقوة حتى أسقطهم 

25 
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أمیل إلى التشاجر مع اآلخرین    

خاصة في األماكن الخطرة    

26 

من حقي أن أدافع عن نفسي    

بكل الطرق المشروعة والغیر 

 مشروعة 

27 

تنتابني رغبة جامحة في القیام    

 بعمل یضر اآلخرین 

28 

أقوم بضرب من یعارض    

 كالمي 

29 

أشعر برغبة تدمیریة إذا لم    

 أستطیع التعبیر عن رأیي 

30 

أشعر بالعنف إذا ما شعرت    

باإلهمال أو الرفض من 

 اآلخرین 

31 

أعقد أنه ال یستلزم أن یكون    

هنالك سبب أضرب فیها 

.أصدقائي في كل مرة   

32 

أقوم بمضایقة المعلمین     

 وعادة أضربهم 

33 

كثیرا ما حطمت أشیاء خاصة    

 بي في لحظات غضبي  

34 

عندما أنفعل أجرح یدي بأداة    

 حادة مثل الموس 

35 

 36 أقضم أضافري عندما أنفعل    

عندما أغضب أقوم بعض    

 أصابعي 

37 
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 38 أستمتع بتكسیر أقالمي    

 39 أهمل مذاكرتي عندما أتضایق    

كثیرا ما مرضت بسبب كتماني    

 لغضبي من اآلخرین 

40 

 41 أقطع مالبسي عندما أنفعل    

عندما أنفعل أضغط على    

 األسنان 

42 

عندما أنفعل أخربش وجهي    

 محدثا ألما 

43 

 44 أقوم بإتالف وتقطیع مالبسي    

شد شعري بعنف  إلىأمیل      45 

عض یدي أو  إلىأمیل    

 جسمي حتى یدمى 

46 

لو أحد ضربني ال أبادله    

 الضرب 

47 

أضرب رأسي بعنف عندما    

 أغضب 

48 

كثیرا ما اسب نفسي في    

 لحظات الغضب 

49 
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 مقیاس النضج االنفعالي

"للدكتور خضیر أحمد قیسي"  

تنطبق 

علیا 

 دائما

تنطبق 

علیا 

في 

أغلب 

 األحیان

تنطبق 

علیا 

نصف 

انطباق 

 تقریبا

تنطبق 

علیا 

بشكل 

 قلیل

ال 

تنطبق 

علي 

على 

 اإلطالق

 الرقم العبارات

أواجه من ینتقدني بدون      

 1 غضب أو انفعال

أعرف حدود إمكانیاتي      

 2 وأتصرف على أساسها

أقوم بواجباتي المدرسیة      

 3 بصورة أفضل م زمالئي 

 1 أشعر بالرضا عن نفسي     

إلى االستغراق في أمیل      

 5 أحالم الیقظة

أشعر بالخوف من خوض      

في مناقشة بعض 

 6 الموضوعات

أرى أن مستقبلي غیر      

 7 مناسب

أرى مساعدة زمالئي في      

 8 المدرسة

أشعر بالضیق في وجود من      

 9 هم أفضل مني 
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أشعر بعدم ارتیاح لزمالئي      

 10 األكثر تفوقا مني 

أستطیع مناقشة اآلراء      

 11 المعارضة لي بدون انفعال

أمیل إلى األعمال التي تشبع      

 12 رغباتي الفوریة

 13 أشعر بأنني مشوش الذهن     

أستطیع التعبیر عن أفكاري      

 14 في كل كلمات واضحة

ال أشعر باالنزعاج حینما      

 15 ترفض طلباتي

أشعر باضطراب عند      

مواجهتي لمشكالت تتطلب 

 16 اتخاذ قرار سریع

أفكر بحل المشاكل التي      

 17 تواجهني تبعا ألهمیتها 

ینتابني األرق حینما أذهب      

 18 إلى النوم

أتوقع باستمرار وقوع      

 19 الحوادث

أشعر بأن مظهري الخارجي      

 20 الیناسبني

 21 أمیل إلى احترام اآلخرین     

أشعر بأمیة أن یكون للفرد      

 22 أصدقاء من أعمار مختلفة

 23 ال أهتم بمن ینافسني     
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ال أتسامح مع من یخطئ في      

 24 حقي

أتوقع النجاح في كل عمل      

 25 أقوم به

أبتعد عن الموضوعات التي      

 26 تتطلب تفكیرا عمیقا

أتعامل مع اآلخرین على      

 27 أساس الواقع

 28 أنظر إلى المستقبل بتفاؤل     

 29 أشعر بأن زمالئي یحسدونني     

أشعر بضعف اهتمامي بأي      

 30 عمل بمجرد القیام به

 31 أمیل إلى احترام اآلخرین     

ال أرى ضرورة في كثرة      

 32 األصدقاء

ال یهمني فشل اآلخرین ألنه      

 33 حدث بسببهم

المشاكسة أجد متعة في      

 34 داخل المدرسة

أتردد في طرح ما أرید من      

 35 أفكار

أمیل إلى األعمال التي تشبع      

 36 رغباتي الفوریة

أشعر بأن اهتمامي ورغباتي      

 37 تتغیر بسرعة

 38 أشعر بأنني مشوش الذهن     
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 39 أشعر بأنني ضعیف اإلرادة     

أقل أشعر بأن قدراتي البدنیة      

 40 من زمالئي

أفضل الحقائق على أي      

 41 شيء أخر

أشعر باالرتباك عندما یدق      

 42 جرس الهاتف أو الباب 

أشعر بأهمیة أن یكون للفرد      

 43 أصدقاء

أتشاجر مع زمالئي في      

 44 المدرسة

أشعر باالرتیاح حینما أكون      

مع مجموعة لها نفس 

 45 قدراتي 

أشعر بأن عالقاتي      

 46 بأصدقائي جید وناجحة

أتقبل أراء من هم أصغر      

 47 عندما تكون أرائهم صائبة

أجد صعوبة في االلتزام      

 48 بنظام المدرسة

أغضب في مناقشة اآلراء      

 49 المعارضة لي بدون انفعال

 50 أشعر بأنني عصبي نوعا ما      

أعتبر نفسي منضبطا في      

 51 المواقف الحرجة

 52 أرغب في ترك المدرسة     
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CORRELATIONS 

  /VARIABLES=VAR00003 VAR00004 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

[DataSet0] D:\ 2020سطح المكتب جویلیة  \SPSS\ العنف\بشیر .sav 

Correlations 

للنضجالدرجة الخام  الدرجة الخام للعنف   

 -Pearson Correlation 1 -.038 الدرجة الخام للعنف

Sig. (2-tailed)  .873 

N 20 20 

 Pearson Correlation -.038- 1 الدرجة الخام للنضج

Sig. (2-tailed) .873  

N 20 20 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=VAR00003 VAR00004 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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Nonparametric Correlations 

Correlations 

 الدرجة الخام للنضج الدرجة الخام للعنف 

Spearman's rho الدرجة الخام للعنف Correlation Coefficient 1.000 -.068- 

Sig. (2-tailed) . .776 

N 20 20 

 Correlation Coefficient -.068- 1.000 الدرجة الخام للنضج

Sig. (2-tailed) .776 . 

N 20 20 

 

T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 

  /CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean اإلعادة 

 3.55058 11.77594 65.4545 11 معید الدرجة الخام للعنف

 5.36305 16.08916 74.1111 9 غیر معید

 9.81077 32.53865 149.1818 11 معید الدرجة الخام للنضج

 5.83809 17.51428 160.6667 9 غیر معید

 1.23449 4.09434 20.1818 11 معید العنف البدني

 2.22014 6.66041 23.1111 9 غیر معید

 1.49157 4.94699 26.4545 11 معید العنف ضد ممتلكات اآلخرین

 1.90840 5.72519 29.5556 9 غیر معید
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 1.01639 3.37100 18.8182 11 معید العنف نحو الذات

 1.69239 5.07718 21.4444 9 غیر معید

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

F Sig. t 

 -Equal variances assumed 2.098 .165 -1.390 الدرجة الخام للعنف

Equal variances not 

assumed 
  -1.346- 

 -Equal variances assumed .869 .364 -.949 الدرجة الخام للنضج

Equal variances not 

assumed 
  -1.006- 

 -Equal variances assumed 2.104 .164 -1.210 العنف البدني

Equal variances not 

assumed 
  -1.153- 

 -Equal variances assumed .255 .619 -1.300 العنف ضد ممتلكات اآلخرین

Equal variances not 

assumed 
  -1.280- 

 -Equal variances assumed 2.472 .133 -1.386 العنف نحو الذات

Equal variances not 

assumed 
  -1.330- 
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Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

 -Equal variances assumed 18 .182 -8.65657 الدرجة الخام للعنف

Equal variances not assumed 14.345 .199 -8.65657- 

 -Equal variances assumed 18 .355 -11.48485 الدرجة الخام للنضج

Equal variances not assumed 15.852 .330 -11.48485- 

 -Equal variances assumed 18 .242 -2.92929 العنف البدني

Equal variances not assumed 12.738 .270 -2.92929- 

 -Equal variances assumed 18 .210 -3.10101 العنف ضد ممتلكات اآلخرین

Equal variances not assumed 15.987 .219 -3.10101- 

 -Equal variances assumed 18 .183 -2.62626 العنف نحو الذات

Equal variances not assumed 13.415 .206 -2.62626- 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal variances assumed 6.22945 -21.74415- 4.43102 الدرجة الخام للعنف

Equal variances not assumed 6.43187 -22.42049- 5.10736 

للنضجالدرجة الخام   Equal variances assumed 12.09838 -36.90260- 13.93290 

Equal variances not assumed 11.41642 -35.70501- 12.73531 

 Equal variances assumed 2.42167 -8.01703- 2.15844 العنف البدني

Equal variances not assumed 2.54027 -8.42873- 2.57015 
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اآلخرینالعنف ضد ممتلكات   Equal variances assumed 2.38530 -8.11235- 1.91032 

Equal variances not assumed 2.42214 -8.23607- 2.03405 

 Equal variances assumed 1.89470 -6.60688- 1.35435 العنف نحو الذات

Equal variances not assumed 1.97415 -6.87776- 1.62524 

 

 

 
 

 
 

 

 

 




