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 لخـصم

التنشئة الوالدية بالعنف المدرسي  أنماطعالقة سمات الشخصية و  هدفت الدراسة تعرف       
تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف قد و . لدى طلبة الصف العاشر في مدينة المفرق
طالبًا ( 1631)بالغ عددهم ، ال(2614/2611)العاشر في مدينة المفرق، للعام الدراسي 

طالبًا وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ، ( 116)تكونت عينة الدراسة من و  ،وطالبة
. شعب لإلناث وسبع طالبة، موزعين على سبع شعب للذكور،( 271)ًا وطالب( 271)منهم 

بتطبيق مقياس العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية   ونولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث
(Costa & Maccra, 1992)التنشئة الوالدية  ماطأن ، ومقياس(Buri, 1991) ،

عوامل الشخصية  أنتائج الدراسة أشارت نو  .ينومقياس العنف المدرسي من تطوير الباحث
، تالها االنبساط، ثم االنفتاح، ثم الطيبة، ثم انت يقظة الضميرى عينة الدراسة كالسائدة لد
 . العصابية

الـنمط  هـو لـدى عينـة الدراسـة  نمط التنشئة الوالديـة السـائد أن النتائج كما أشارت       
أكثـر أشـكال  العنف البدني فيما كان. ، تاله النمط المتسلط، ثم النمط المتساهلالديمقراطي

 وكـان. عنف شـيوعًا لـدى عينـة الدراسـة، تـاله العنـف اللفظـي، ثـم العنـف ضـد الممتلكـاتال
 اإلنـاثحيـث كـان الـذكور أكثـر عنفـًا مـن أكثر المتغيرات تنبـاًا بـالعنف المدرسـي ،  الجنس

 بشكل عام، وأن العالقة بـين العنـف المدرسـي وعوامـل الطيبـة، ويقظـة الضـمير، واالنفتـاح
 ةف المدرســي ونمطــي التنشــئة الوالديــيجابيــة بــين العنــإت العالقــة كانــت ســلبية، فيمــا كانــ
فـــي عامـــل  اإلنـــاثمنهـــا لـــدى  أعلـــىكانـــت متوســـطات الـــذكور و .  المتســـلط، والمتســـاهل
 .الثةشكال العنف الثأئة الوالدية المتسلط والمتساهل و العصابية ونمطي التنش
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 املقدمة

عنـد تفاعـل يظهـر  الـذي  لسـلوك السـلبيواع اأنـ ونوعا من ، يعّد العنف ظاهرة خطيرة
من المشاكل الخطيرة التي تهدد أمن كثير مـن المجتمعـات، ممـا  بعض، وأصبحباألفراد بعضهم 

العنـف فـي المـدارس يظهـر  و .جعلها تحظى باهتمـام العـاملين فـي ميـدان التربيـة وعلـم الـنفس
خطيـرة، ألّن ثثـاره تمتـد لدى الطلبة داخل الصفوف وخارجهـا بطـرق مختلفـة، وهـو يعـّد مشـكلة 

ـــى ايخـــرين، كما ـــإل ـــدروس و عطـــيحـــق الضـــرر بممتلكـــات المدرســـة، و ه يلأن ـــت يل ال هـــدر الوق
 . المخصص للتدريس في التعامل مع المشكالت الناجمة عن العنف

% 97 أن فــي األردن التــي أجريــت حــول العنــف المدرســي( 1990)وأشــارت دراســة صــالح    
العنف في المدارس بمختلف أشكاله الجسـدية واللفظيـة وتخريـب وا بوجود سلوك قرّ أمن الطلبة 
ــذكور و و  .الممتلكــات الســلوك  أن (2661)  يشــير شــيفر ومليمــان اإلنــاثحــول العنــف لــدى ال

 (Crick and Jrotpeter,1995)أما كريك وجروتنبر .اإلناثلدى الذكور و  العدواني متساو  
الســبب فــي  يــاويعز  اإلنــاثأكثــر منــه لــدى نســبة الســلوك العــدواني لــدى الــذكور  أنفقــد وجــدا 

ـــى ا ـــين الجنســـين إل ـــروق ب ـــا الف ـــوب مالحظته ـــد الحـــظ ســـالميفال . لشـــدة الســـلوكية المطل وق
، اإلنـاثكثر عدوانيـة مـن أالذكور  أن(Salmivalle and Kaukiainen ,2004)وكاوكيانن

فــي العــدوان  حيــث كانــت نســبة الــذكور ،تفــوق الــذكور فــي العــدوان ايــر المباشــر اإلنــاث أنإال
 . اإلناثلدى  أقل منهاير المباشر 

ممارســـة العنـــف وارتكـــاب المخالفـــات الســـلوكية يـــرتبط بالســـمات  أن ويعتقـــد الـــبعض
الشخصــية التــي يمتــاز بهــا األفــراد الــذين يمارســون العنــف واألفــراد ايــر العنيفــين، فقــد أشــار 

شـعورا بالـذنب يهم نيين لداألطفال العدوا أن إلى(  ,et al. Castro,2663)كاسترو واخرون 
الم الخـارجي فعاالتهم، وينظـرون إلـى العـنإ تجاه ايخرين، ويفتقرون إلى مهارات التكيف لضبط

ــ علــى ــى الســلوك  أن خــرونثكمــا يعتقــد . ه مهــدد وعــدائيأن ــدفع الطفــل إل طبيعــة األســرة قــد ت
فـي  (Chen and Rubin, 1994,)العنيـف أو العـدواني وهـذا مـا توصـل إليـه تشـن وروبـن

ه مرفـوض مـن أنيتلقى القليل من التقبل، ويشـعر  الطفل الذي أنالدراسة التي اجرياها، فقد وجدا
 Huesmann, etخـرون ثهوسـمان و  وأضـاف. إلـي القيـام بالسـلوكات العدوانيـة عائلته يميل

al. ,2002))تسـاهل ايبـاء  أن حيث وجـدوا ،هناك عالقة بين عنف األبناء وتربية األطفال أن
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ومـن هنـا تـ تي الدراسـة الحاليـة .بناء تزيد من عدوانية األبناءرسة العقاب الصارم مع األأو مما
ــب والعوامــل الشخصــية و  ــين العنــف المدرســي مــن جان ــة ب ــى العالق التنشــئة  أنمــاطللوقــوف عل

 .الوالدية من جانب ثخر
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

العنـف ضـد المـرأة، العنـف ضـد ) سـري اهتم الباحثون في ايونـة األخيـرة بدراسـة العنـف األ    
، ولكن مـا يمـارس مـن عنـف فـي الماسسـات التعليميـة لـم يحـظ باالهتمـام الكـافي مـن (األطفال

الدراسة والتحليل، وحتى ما أسهب فيه المحللون في هذا المجـال يكـاد يـدور فـي نطـاق مظـاهر 
بـي، بهـذا المنظـور، رجـال العنف التي يمارسها المربي على المـتعلم، حيـث يغـدو المعلـم أو المر 

، وينـزل بهـم أقسـى العقوبـات، وعلـى الـرام مـن التطـور الـذي شـهده قطـاع طلبتـهفظا ال يـرحم 
ـــاهج،  ـــيم المحوســـب، وتطـــوير المن ـــا والتعل ـــيم فـــي مجـــاالت اســـتخدام التكنولوجي ـــة والتعل التربي

ذلـــك لـــم  إالأن ،واألســـاليب التدريســـية، والتركيـــز علـــى اختيـــار أعضـــاء هيئـــة تدريســـية ماهلـــة
ينعكس إيجابيا على الممارسات السلوكية للطلبة داخل أسوار المدرسة، فلم يزل العنف يمـارس 
من أعضاء الهيئة التدريسية علـى الطلبـة فـي مظـاهر مختلفـة، ويمارسـه الطلبـة بعضـهم علـى 

 .بعض
فـي عـدد حـاالت العنـف  ويالحظ العاملون والمهتمون بالعمليـة التربويـةأن هنـاك تزايـداً 

ـــة ال ـــى العملي ـــائج ســـلبية عل ـــًا التـــي يترتـــب عليهـــا نت مدرســـي وشـــدتها ســـواء محليـــًا أم عالمي
التعليميــة، ســواء مــن الناحيــة النفســية أم االجتماعيــة أم المهنيــة للمعلمــين والطلبــة، وبالتــالي 

نو .  تنعكس هذه النتائج سلبًا على الوضع التعليمـي والتحصـيلي للطلبـة هـذه الظـاهرة  أنتشـار ا 
لــى تعــاون الجميــع فــي التصــدي لهــا ، فكمــاأن ظهــور الســلوكات العدوانيــة عنــد بعــض تحتــاإ إ

عالقــات المجتمــع المدرســي المبنــي علــى التفاعــل والتعــاون، فانــه يــاثر فــي  الطلبــة يــاثر ســلباً 
ويســبب ســمعة ســيئة للمــدارس التــي ينتمــون إليهــا . مســتوى األداء المدرســي للطلبــة فــي ايضـا

راسةأن تقف على عوامل الشخصية وأنماط التنشئة الوالدية لـدى هـذه ولهذا كله تحاول هذه الد
عوامـل  مـن هنـا فـان تعـرف .الفئة من الطلبـة مسـاهمة منهـا فـي وضـع بـرامج عالجيـة ناجحـة

أنمـاط التنشـئة الوالديـة لهـم يسـاعد  الشخصية سواء للطلبة الضحايا او الطلبة المعتدين وعلـى
وقـد جـاءت هـذه الدراسـة للمسـاهمة فـي .نيفـين والمعنفـين في تطوير برامج ارشـادية للطلبـة الع
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تعرف عالقة العنف المدرسي بعوامل الشخصية وأنماط التنشئة الوالدية لهاالء الطلبة مسـاهمة 
 :تيةاألسئلة اي نوذلك باإلجابة ع، منها في الحد من تلك الظاهرة

ور واإلنــاث كــل مــا عوامــل الشخصــية الســائدة لــدى طلبــة الصــف العاشــر ككــل ولــدى الــذك -1
 على حدة في مدينة المفرق ؟

ماأنماط التنشئة الوالدية السائدة لدى طلبة الصف العاشر ككل ولـدى الـذكور واإلنـاث كـل  -2
 على حدة في مدينة المفرق؟

ما اشكل العنف المدرسي السائد لدى طلبة الصف العاشر ككـل ولـدى الـذكور واإلنـاث كـل  -3
 على حدة في مدينة المفرق ؟

ــاط التنشــئة  مــا نســبة -4 ــذي تفســره عوامــل الشخصــية وأنم ــف المدرســي ال ــي العن ــاين ف التب
 الوالدية والجنس لدى طلبة الصف العاشر في مدينة المفرق ؟

 أهداف البحث 

 :يهدف البحث الحالي إلى 
 .عوامل الشخصية السائدة لدى طلبة الصف العاشر في مدينة المفرق -1
 .لعاشر في مدينة المفرقأنماط التنشئة الوالدية لدى طلبة الصف ا -2
 .أشكال العنف المدرسي لدى طلبة الصف العاشر في مدينة المفرق -3
التبــاين فـــي العنــف الـــذي تفســره عوامـــل الشخصــية وأنمـــاط التنشــئة الوالديـــة  -4

 .والجنس لدى طلبة الصف العاشر في مدينة المفرق
 لدراسةالنظرية لهيةة األ

وهــو العنـف المدرسـي الــذي  ،تتناولـه تنبـع أهميـة الدراســة مـن أهميـة الموضــوع الـذي
أصبح يهدد األمـن النفسـي لـبعض الطلبـة، وقـد يـادي ببعضـهم إلـى التسـرب أو االنضـمام إلـى 
مجموعات من رفاق السوء، ولما كانت المدرسة تحتضن بين جنباتهـا العديـد مـن الطلبـة الـذين 

هم، وتربــوا علن نمــاط جااوهــا مــن بيئــات مختلفــة وبســمات وراثيــة واجتماعيــة ورثوهــا عــن والــدي
ــين هــاالء الطلبــة  ــروق كبيــرة ب ــات وف ــع مالحظــة اختالف ــه يتوق ــة متنوعــة، فون تنشــئة اجتماعي

، أو مـع القـائمين علـى اً أنماط تفاعلهم االجتماعي واالنفعالي مع بعضهم بعض تعكسها بوضوح
للطلبـة  مما يسمح بتعرف عوامـل الشخصـية. عملية التعليم، أو مع النظام المدرسي بشكل عام
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أنهـم ربمـا  الذين يمارسـون العنـف المدرسـين ألن هنـاك الكثيـر مـن الدراسـات التـي أشـارت إلـى
 .مجرمي المستقبل ن يكونو

 األهيةة العيلةة للدراسة

لدراســة مــن أهميــة المرحلــة العمريــة للطلبــة، وهــي مرحلــة العمليــة ل هميــة األ ركمــا تظهــ      
جميـــع النـــواحي االنفعاليـــة، واالجتماعيـــة، والمعرفيـــة، المراهقـــة التـــي تشـــهد نمـــوًا مطـــردًا فـــي 

والجسمية، وتتسم بالتمرد والثـورة علـى األسـرة والمدرسـة، وعلـى كـل مـا يمثـل السـلطة عمومـا، 
 .بقصــد االنتقــام مــن الوالــدين خاصــة خــوة والــزمالء، والعنــادكمــا تتســم أيضــا بالعــدوان علــى اإل

بية علــى الطلبــة وعلــى البيئــة المدرســية وكــذلك وممــا الشــك فيهــ ن للعنــف المدرســي ثثــاره الســل
ــا  ــع جوانبه ــب تعــرف  جمي ــة لمعالجــة هــذه الظــاهرة يتطل ــة محاول ــان أي ــذا ف ــى المجتمــع ، ل عل
ــاط التنشــئة  ــين هــذه الجوانــب والمســببات عوامــل الشخصــية وأنم ــة ومــن ب ومســبباتها المختلف

دى ارتبـاط العنـف المدرسـي وتهدف هذه الدراسة إلـى تقـديم معلومـات علميـة حـول مـ .الوالدية 
بــاء علــى فهــم بعوامــل الشخصــية وأنمــاط التنشــئة الوالديــة  وتســاعد المرشــدين والمعلمــين واي

كماأنهـــا تعـــرف البـــاحثين والدارســـين . العوامـــل ذات العالقـــة بظـــاهرة العنـــف المدرســـي وتفســـير
ي مجتمـــع شـــكال العنـــف المدرســـي الســـائدة فـــأبعوامـــل الشخصـــية وأنمـــاط التنشـــئة الوالديـــة و 

الدراسة، وعلى هذا األساس، فون الهدف من التعـرض لقضـية العنـف المدرسـي لـدى المـراهقين 
خاصـة ،والســيما مــن هـم فــي الصــف العاشــر، إلثـارة االنتبــاه لهــذه الظــاهرة التـي لــم تعــد مجــرد 

 .حديث عابر نسمعه في الشارع وكفى
 : التعريفات اإلجرائةة

 : وهي  ردة في الدراسة الحالية إجرائياً سيتم تعريف المفاهيم الرئيسة الوا
ويعرف ب نه مجموع  الممارسات البدنية والنفسية االيذائية  التـي تقـع علـى  :العنف المدرسي 

العنـف اللفظـي والعنـف البـدني : الطلبة  وتتثمل أشكال العنف  المدرسي  بثالثـة أشـكال 
عليهـا الفـرد علـى مقيـاس وتقـاس  اجرائيـا بالدرجـة التـي يحصـل .والعنف ضد الممتلكـات

 .                                 العنف المدرسي
تضـم خمسـة مـن العوامـل األساسـية التـي تنطـوي تحـت كـل واحـدة منهـا  :عوامل الشخصية  

 :مجموعة من المظاهر النفسية وهي
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أنفعالية مساولة عـن درجـة االسـتعداد  حالةوهي   Neuroticism): ) العصابية - 1
وتقاس  اجرائيا بالدرجة التي يحصل عليهـا الفـرد علـى قائمـة  عوامـل  ،عند الفردالمسبق 
 .الشخصية

الفرد االنبسـاطي هـو فـرد اجتمـاعي  أن إلى ويشير:(Extraversion)االنبساط  -  2
ولديـه صـفة القيـادة ويمتـاز بالنشـاط واإلثـارة ولديـه الكثيـر مـن  يمتاز بالدفء والحميميـة،

وتقـاس  اجرائيـا بالدرجـة  . ةة ويتصف باالندفاعيـاألعمال التطوعي األصدقاء، ويشارك في
 .التي يحصل عليها الفرد على قائمة  عوامل الشخصية

وفين لمعرفـة مـا أن األفـراد المنفتحـين شـغ إلى يشير و  : Openness))االنفتاح  - 3
امــل وتقــاس  اجرائيــا بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا الفــرد علــى قائمــة  عو   . حــولهم يجــري

 الشخصية
ـــة  - 4 ـــايخرين :  (Agreeableness)الطيب ـــة ب ـــة ، والثق ـــة الموافق ـــي الطيب وتعن

وتقـــاس  اجرائيـــا بالدرجـــة التـــي يحصـــل عليهـــا الفـــرد علـــى قائمـــة  عوامـــل  .بســـهولة 
 .الشخصية

إلــى قــدرة األفــراد علــى الــتحكم  يشــيرو (: Conscientiousness)يقظــة الضــمير   - 1
وتقاس  اجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الفرد علـى قائمـة  عوامـل  .والضبط الذاتي للسلوك 

 . الشخصية
ــة أنمــاط ــي ت خــذ طــابع  :التنشــئة الوالدي ــة والت وتعــرف ب نهــا مجموعــة مــن األســاليب الوالدي

ولـه . االستمرار وتكون متبعة في تربية الطفل وتنشئته ويكـون لهـا األثـر فـي تشـكيل شخصـيته
جرائيـا بالدرجـة إ وتقـاس. تسـلط ، والـنمط المتسـاهل، والـنمط الـديمقراطيالنمط الم: أنماط ثالثة

                           .أنماط التنشئة الوالدية  التي يحصل عليها الفرد على مقياس
 :حدود الدراسة

تتحـــدد  نتـــائج هـــذه الدراســـة بموضـــوع عوامـــل الشخصـــية وأنمـــاط التنشـــئة الوالديـــة  
كمـا تحـددت  بمتغيـرات . لدى طلبة الصف العاشر في مدينة المفرق وعالقتها بالعنف المدرسي

ــــه خمســــة عوامــــل ــــاح، : الدراســــة مــــن عوامــــل الشخصــــية ول العصــــابية، واالنبســــاط، واالنفت
ــةأنماط. والطيبة،ويقظــة الضــمير ــه ثالث ــة ول ــنمط : وأنمــاط التنشــئة الوالدي ــنمط المتســلط ، وال ال
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العنـف باإلضـافة إلـى . الذكور واإلناث: ه مستويان والجنس ول. المتساهل ، والنمط الديمقراطي
كمـا تتحـدد .العنف اللفظي والعنف البـدني والعنـف ضـد الممتلكـات: وله ثالثة أشكال  ،المدرسي

أنمــاط التنشــئة الوالديــة  بعوامــل الشخصــية واســتبانةقائمــة : نتــائج الدراســة فــي ضــوء أدواتهــا 
عداد البـاحثين، وفـي ضـوء مـا يتـوافر لكـل منهـا وهي من إ ،باالضافة الستبانة العنف المدرسي

من دالالت صدق وثبات ، وبذلك يكون تعمـيم نتـائج الدراسـة فـي إطـار حـدود الدراسـة الحاليـة، 
 . وعلى المجتمعات المماثلة

 والدراسات السابقة  اإلطار النظري

 العنف املدرسي

يــة مــن أعمــارهم، يبــدأ ظهــور الســلوك العــدواني لــدى بعــض األطفــال خــالل الســنة الثان
حيث يظهر لدى الواحد منهم رابة عارمة في االستحواذ علـى كـل شـو يوجـد حولـه، وعنـدما ال 

عبـدا  )عنـف، مثـل الركـل، والعـض، والضـرب يحصل على ما يريد، يوجه طاقتـه نحـو سـلوك ال
و ممتلكـاتهم، ه كل سـلوك يـادي إلـى إلحـاق األذى بـايخرين أأن عّرف العنف علىوي   (.2661،

السخرية واالستهزاء من ايخـرين وفـرض الـرأي بـالقوة كجسديًا أو نفسيًا، وقد يكون هذا األذى 
يـــرتبط العنـــف المدرســـي ب ســـباب متعـــددة ومتداخلـــة، ولكـــن هـــذه و  .والـــتلفظ باأللفـــاظ البذيئـــة

هـو العنف، ولما كان السلوك العنيـف  كبر من ايرها في إحداثأسهم بدرجة األسباب منها ما ي
الخطـوة األولـى للوقايـة مـن هـذا  أن على طريقة تعامل الفرد مع مجتمعه وبيئته، فال شكداللة 

تـرتبط   التي منها أسباب ترتبط بشخصية الفرد وأخـرى  ،ألسباب المادية إليهالعنف هي تحديد ا
مجتمـع المدرسـة والمجتمـع بشـكل ومنها ما يرتبط بمجموعة الرفاق، وأخيرًا مـا يـرتبط ب ،باألسرة

 (. Osborne  (2004, عام
ــى صــنف وت  ــوة الجســدية بشــكل  ،العنــف الجســديأشــكال العنــف ال وهــو اســتخدام الق

لحــاق أضــرار جســدية بهــم، مثــل   الركــل والخنــق: متعمــد تجــاه ايخــرين مــن أجــل إيــذائهم وا 
 المتنـاع عـن القيـام بـه،هو القيام بعمل أو اف ،العنف النفسيأما   .والضرب باأليدي أو األدوات

الـرفض، وعـدم  :في قيام الفرد بوظائفه السلوكية، والوجدانية، والذهنيـة، والجسـدية، مثـل ياثرف
هانته، وتخويفه ، وتحقيره، وتهديده، وتهميشه، واسـتفزازه معنويـاً ، وعزلـه،  القبول لشخصه، وا 
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همالــه، والنظــر إليــه كمــتهم، واســتغالله، وعــدم االكتــراث بــه  :العنــف اللفظــيباالضــافة إلــى  .وا 
 .(1917،الرفاعي) شتم، والسب، والتهديدكال

كــان العنــف   ون، فــالمحــيط أو الوســط الــذي يحــدث فيــه يعتمــد شــكل العنــف علــىو 
يذائيـة  التـي تقـع علـى الطلبـة أو لنفسـية اإلمجموع  الممارسـات البدنيـة وا ليشكّ  فونه ،اً مدرسي

الـذي يشـير الـى  يالعنـف الصـحوفـي حالـة  .المدرسين أو الممتلكات في الماسسـات التعليميـة
ــوفير   ــي ت ــع بظــروف صــحية مناســبة، وعــدم مراعــاة القواعــد العامــة ف ــرد مــن التمت حرمــان الف

يترتـب علـى العنـف المدرسـي ثثـار سـلبية علـى الجانـب ، و الخدمات الصحية والتغذيـة المطلوبـة
 مــراألالتعليمــي، والنفســي، واالجتمــاعي، وهــذه ايثــار تطــال طرفــي العنــف الضــحية والمعتــدي، 

 (.  2661أبو علياء ،) الذي ينعكس على شخصية الفرد
الشخصــية مفهــوم وصــفي واســع، يهــتم باتســاق الســلوك العــام الــذي يظهــره  ومفهــوم

وأسـاليبهم النموذجيـة لحـل المشـاكل، وطـرق تفـاعلهم فـي المواقـف . األفراد في حياتهم اليوميـة
الشخصــية ومعالمهــا الرئيســية  فــاألفراد يختلفــون فيمــا بيــنهم فــي ســمات.الصــعبة وايــر العاديــة

التي تحدد نقاط ضعفها وقوتها ومدى مرونتها وقدرتها على التكيـف، ممـا يجعـل لكـل شخصـية 
واالســتجابة  خصــيات فــي التفكيــرالفرصــة فــي إثبــات تميزهــا وذاتيتهــا وتفردهــا عــن مختلــف الش

 تفاعلهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع ايخــــــــــــــــرينو  ث الحيــــــــــــــــاة ومواقفهــــــــــــــــا وضــــــــــــــــغوطهاألحــــــــــــــــدا
 ( Balkis & Isiker ,2005) 

الشخصية ب نها ما يمكننا من التنبا بما سـيفعله الشـخص  Cattell))وقد عرف كاتل 
ـــدما يوضـــع  ـــين عن ـــي موقـــف مع ـــد الخـــالق،)ف ـــورت (.1994عب (  Allport)كـــذلك عـــرف ألب

الشخصـــية ب نهـــا التنظـــيم الـــدينامي الموجـــود لـــدى الفـــرد، لتلـــك األجهـــزة النفســـية التـــي تحـــدد 
أمــــــا جيلفــــــورد (. Mayer and Sutton,1996)خصــــــائص ســــــلوكه وفكــــــره 

((Guilford,1975 فــي . فعّرفهــا ب نهــا ذلــك النمــوذإ الفريــد الــذي تتكــون منــه ســمات الفــرد
عرفها ب نها ذلك التنظيم الثابـت الـدائم إلـى حـد مـا، لطبـاع الفـرد،  (Eysenck)أيزنك  أن حين

 (.   1994د الخالق، عب)ومزاجه، وعقله، وبنية جسمه، والذي يحدد توافقه الفريد لبيئته
أكــــد علــــى القيمــــة التنبايــــة  Cattell))كاتــــل  أنمــــن التعريفــــات الســــابقة ويالحــــظ 

نـه أخصـية، و فـي تعريفـه علـى الطبيعـة المتغيـرة للش(  Allport)للشخصية، فيما ركـز ألبـورت 
علـى  Guilford))ز جيلفـورد ز على الجوانب الداخلية أكثر من الجوانب الخارجيـة، فيمـا رّكـركّ 
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فقــد أكــد علــى أهميــة التنظــيم ( Eysenck)مبــدأ الفــروق الفرديــة ومفهــوم الســمة، أمــا أيزنــك 
( Allport)تتبنى الدراسة الحالية تعريف ألبـورت في حين . والثبات الذي تتصف به الشخصية

ـــه النفسجســـمية  ـــع أجهزت ـــدينامي داخـــل الفـــرد لجمي ـــذي يعـــرف الشخصـــية ب نهـــا التنظـــيم ال ال
(Psycho- Physical Systems )  الذي يحـدد للفـرد طابعـه الخـاص المميـز فـي السـلوك

 .والفكر
 عوامل الشخصةة                         

هـذه  أكثـرعادهـا، ومـن أبعلـى عواملهـا و  وهناك تصنيفات متعددة للشخصـية بنـاء
صــنف والــذي ( Costa & MacCrae, 1992)يف كوســتا ومــاكرينشــيوعا تصــ التصــنيفات

نيــة بتقنينــه علــى البيئــة األرد( 2661)قــام المرابحــة  قــدعوامــل و الشخصــية إلــى خمســة 
 :   تيةويقيس العوامل الخمسة اي

فعاليـة مسـاولة عـن درجـة االسـتعداد المسـبق أن حالـة Neuroticism): )العصابية  - 1
لمـزاإ ومشـاعر العصـبية واألرق وتقلـب ا: ومـن السـمات المميـزة لهـذا العامـل  ،عند الفـرد

المواقـف الحياتيـة بانزعـاإ ،  مواجهـةوعـدم االسـتقرار العـاطفي، و ثـارة ليـة لإل النقص والقاب
  .وعصبية

الفــرد االنبســاطي هــو فــرد  أن إلــىويشــير هــذا العامــل :(Extraversion)االنبســاط  -  2
إلثــارة ولديــه ولديــه صــفة القيــادة ويمتــاز بالنشــاط وا ،يمتــاز بالــدفء والحميميــة اجتمــاعي

وي خـذ األمـور  ،ة ويتصـف باالندفاعيـةويشارك في األعمـال التطوعيـ، الكثير من األصدقاء
ن مظـاهر االنبسـاط ومـ ،ك ، والمرح ،ولديه إجابات جـاهزة ببساطة ،ومتفائل ويحب الضح

 .البحث عن اإلثارةو النشاط و  توكيد الذات
ـــاح  - 3 ـــى: Openness))االنفت ـــراد المنفتحـــين شـــغوفين  أن يشـــير هـــذا العامـــل إل األف

ثـراء حيـاتهم م القابليـة إل ا يجري في العالم ، ويمتلكون الكثير من الخبرات، ولديهلمعرفة م
أفـق  ولـديهم السـلبية،وايـر تقليديـة، ويمارسـون العواطـف اإليجابيـة و وقيم إيجابية  ب فكار

  .راألفكاو  األفعالو المشاعر و  الخيال واسع ،ومن مظاهر االنفتاحية
والثقـة بـايخرين بسـهولة الطيبة الموافقـة ،  وتعني : (Agreeableness)الطيبة  - 4

بالصراحة واإلخالص ويضعون حاجاتهم قبل حاجات ايخرين ،ولكـنهم األفراد  ، ويتصف
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نجــازاتهم ، ومــن مظــاهر الطيبــة   يرابــون فــي التســامح والنســيان ويفتخــرون ب نفســهم وا 
 ,Costa & MacCrae). الرقـةو  التواضـعو  المطاوعـةو اإليثـار و  االستقامةو الثقة 

1992). 
يشـــير هـــذا العامـــل إلـــى قـــدرة األفـــراد علـــى : (Conscientiousness)يقظـــة الضـــمير   - 1

ــتحكم والضــ ــاألخالق والقــيم ، و  همبط الــذاتي للســلوك ، و تمســكال ــلالب ــة وااللتــزام  مي إلــى الدق
مناضــل فــي و الوفــاء و النظــام  و الكفــاءة:فســهم ذاتيــا ومــن مظــاهر يقظــة الضــميرأن ويحفــزون

 .الت ني أو الرويةو  ضبط الذاتو  بيل اإلنجازس
هـا تحتـوي أنبلغتها السهلة والواضـحة، كما برى للشخصية العوامل الخمسة الك تمتازو 

على عـدد كبيـر مـن المظـاهر التـي بـدورها تعـد أكثـر األنظمـة وصـفًا للشخصـية  بالمقارنـة مـع 
لسـمات، فـال هـي بـالكثيرة هـا ذات مـدى متوسـط  مـن حيـث عـدد اأنأيزنك وجليفـورد وكاتـل، كما

كعوامل كاتل، وال بالقليلة كعوامل أيزيك وتعـد العوامـل الخمسـة الكبـرى للشخصـية نسـقًا ونظامـًا 
ــي الشخصــية، كما ــاماًل للبحــث ف ــت الحــالي لقيــاس أنمتك ــواًل فــي الوق ــر النمــاذإ قب ــا تعــد أكث ه

هــا، ماطأن رف علــىّعــلتســة التنشــئة األســرية أو الوالديــة مــن هنــا تــ تي أهميــة دراو . الشخصــية
 (1990،عبد الخالق واألنصاري) بالعنف المدرسي نماطالقة تلك األ وع

 التنشئة الوالدية 

ـــى أهـــم ســـنوات عمـــره     ـــل األول ـــق بســـلوكه، وتكـــوين فيخاصـــة  ،تعـــد ســـنوات الطف مـــا يتعل
التنشــئة التــي تــتم فــي  أن إلــىوأشــارت الدراســات . شخصــيته، واتجاهاتــه، وتنميــة اســتعداداته 

حلة مبكرة من حياة الطفل قد تادي إلى إحباطات كبيرة، وقـد تكـون مـدمرة لشخصـية الطفـل، مر 
ستكون مرهونة بنموذإ التنشئة التـي تلقاهـا فـي هـذه المرحلـة مـن  ن نظرته للحياة وتالي فوبال

ستتســم بــالقلق والتــوتر كســمة دائمــة، علــى  التنشــئة ســلبية فــون شخصــيتهعمــره، فــون كانــت 
ذين نشئوا فـي ظـل تنشـئة تشـجع الحريـة وتتبنـى الديمقراطيـة فـي التعامـل مـع عكس األطفال ال

وطفـة ) لنفس والقـدرة علـى تحمـل الصـدمةاألبناء حيث تتسم شخصيات هاالء األطفال بالثقة با
،2661 ) 

 أن ســـلوك الوالـــدين اليـــومي يمكـــن أن إلـــى Farrington) 1995,)ويضـــيف فـــارنجتون     
 :ب نهــا والديــةة الالتنشــئ( 2661)كمــا عــرف عــدنان وبســام  .اءينمــي ســلوك العنــف لــدى األبنــ
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ــه والمعــاني، والرمــوز، والقــيم التــي تحكــم ســلوكه،  ــة اكتســاب الفــرد لثقافــة مجتمعــه ولغت عملي
ــر  ــات التشــكيل والتغيي ــة التفاعــل معهــم، وهــي أيضــا عملي يجابي والتنبــا باســتجابات ايخــرين وا 

فاعلــه مــع األفــراد والجماعــات فــي المجتمــع الــذي واالكتســاب التــي يتعــرض لهــا الطفــل خــالل ت
 .ينتمي إليه، فيتحول من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي قادر على التكيف واإلنتاإ

تعمـل علـى بنـاء شخصـية الفـرد التـي تتمثـل  والديةن التنشئة الفو ،وبناء على ماسبق
ه بوساطة عمليـة التنشـئة تمعالفرد يتشرب ثقافة مج أن بمعنى. قيم واتجاهات وعادات مجتمعه

والتـي تـنعكس علـى  ،التنشـئة الوالديـةثـر الـذي تلعبـه ويتضح ذلـك مـن  مـن خـالل األ  .والديةال
أبنـائهم  فهنـاك العديـد مـن األسـاليب التـي ينتهجهـا الوالـدان فـي تربيـة ،سمات الفرد وشخصيته

 .((Loeber,1990منها ما يعد سلبيًا و  اً منها ما يعد إيجابي
العربي ب نها مـا تـزال تشـدد  والدية في الوطنالتنشئة ال ماطأن(1991)تبركاويصف      

على العقاب الجسدي والترهيب أكثر مما تشدد على اإلقناع، كما تاكـد أهميـة الضـغط الخـارجي 
والتهديــد والقمــع الســلطوي، وأنهــا تركــز علــى مبــدأ الحمايــة، والطاعــة، واالمتثــال، والخــوف مــن 

وت كيــد  الــذات  تنشــ  عــن ذلــك نزعــة نحــو الفرديــة ود المرســومة، حيــثاألخطــار، وتجــاوز الحــد
 . ونحو اإلحساس الشامل بالغربة واالاتراب

على التصنيف الـذي يقسـم أسـاليب  نوسوف يعتمد الباحث ،وألاراض الدراسة الحالية   
ون أخرى اير سوية ،وذلـك كـأساليب سوية و  ، يتضمن بعضهاماطأن التنشئة الوالدية إلى ثالثة

مط المتسلط ينطـوي تحتـه عـدد الن  نحيث ،السابقة جميعها نماطثة تتضمن األ الثال  نماطهذه األ 
والتفرقــة،  ســاليب الســابقة كالقســوة، والتســلط، والــرفض، والمنــع، والتمييــز، والتهمــي ،مــن األ

 ،التـــدليل، والحمايـــة الزائـــدةفيمـــا ينطـــوي تحـــت الـــنمط المتســـاهل كـــل مـــن . والتذبـــذب احيانـــاً 
سـلوب حيـث أيجـابي مـن كـل تي الـنمط الحـازم لي خـذ الجانـب اإلويـ  ،والتذبـذب احيانـا همال،واال

الحزم في موضع الحزم واللين في موضعه، مع مراعاة متطلبات النمو، واحترام الـذات ،ومراعـاة 
 : ت تي الثالثة هي كما نماطعراف، واأل كل ذلك بما ينسجم مع العادات واألالحاجات والقدرات، 

 (:Permissive Style)النمط المتساهل  – 1
يعتمد هذا النمط على عدم وجود حدود أو قيود لرابات الطفل، وتحقيق كـل مـا يطلبـه دون     

ضــوابط، وينــتج عــن مثــل هــذا الــنمط أطفــال ال يتحملــون المســاولية، ويصــعب علــيهم مواجهــة 
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قبال، ممــا يجعلهــم الواقــع نتيجــة الصــعوبات التــي تحــول دون تحقيــق جميــع متطلبــاتهم مســت
 .عدوانيين تجاه ايخرين 

 (:  Authoritative Style)النمط الحازم  - 2
هــذا الــنمط علــى الموازنــة بــين المســاوليات والواجبــات لكــل مــن طرفــي التنشــئة وهمــا يقــوم    

فكمــا يســمح للطفــل بــالتعبير عــن ذاتــه، فونــه يســمح للوالــدين بوضــع قواعــد . ن والطفــل االوالــد
 .ايثار السلبية وتضبط العوامل المحيطة وحدود تمنع

 (: Authoritarian Style)النمط المتسلط  – 3
يقــوم هــذا الــنمط علــى قمــع الطفــل وعــدم إشــباع راباتــه، وعــدم االهتمــام بحاجاتــه، 

تنشئة الفـرد تـنعكس علـى و  ،واهتماماته، وفرض التعليمات واألوامر،وانعدام التعزيز والمحاسبة 
المجتمع بشكل عام، فالفرد الذي يحترم ويعامل بـاحترام وتقـدير  قرأنه ومع أ امله وتفاعله معتع

الفـرد الـذي  أنكمـا. فونه فـي الغالـب يحتـرم ايخـرين، ويقـدرهم، ويراعـي مشـاعرهم، ويهـتم بهـا 
خــر فــي التعامــل مــع ثاإلهمــال، والنبــذ ســيكون لــه أســلوب يمــارس ضــده التمييــز، والتهمــي ، و 
 مـــــــــــا أكـــــــــــدهوهـــــــــــذا يـــــــــــدعم  بيـــــــــــر عـــــــــــن ذاتـــــــــــه،اقرأنـــــــــــه، وفـــــــــــي طريقـــــــــــة التع

( Mucclun and Merrell, 1998 )أن، فلكـي نفهـم العنـف الشـائع فـي المجتمـع ال بـد 
اإلسـاءة واإلهمـال التـي يتعـرض لهمـا الطفـل فـي األسـرة تعـد مـن ف داخـل العائلـة،  نفهم العنـف

لعوامل التي تسـهم من أهم ا أنأهم أسباب العنف لدى الشباب، وأن العنف ال يولد إال العنف، و 
فــي العنــف هــي العالقــات األســرية التــي تفتقــر لكــل مــن الحــب، واالحتــرام، والعالقــات الدافئــة، 

 .والشعور باألمن داخل األسرة
تكســبه الطــابع الوالديــة للطفــل عمليــة التنشــئة  أن يمكــن القــول ،معلــى مــا تقــد وبنــاءً 

أسـاليب العقـاب المسـتخدمة  نأكمـا .االجتماعي الـذي يمكنـه مـن التكيـف مـع مـن يحيطـون بـه
بطريقة عشوائية في المراحل المبكرة من حياة الطفل تعد عادة اير صحية، وتادي إلـى عرقلـة 
 .النمــو النفســي للطفــل، فتجعــل منــه طفــال خجــوال، ال يثــق بنفســه أحيانــا ومتمــردا أحيانــا أخــرى

يـب واالنتقـام مـن سـلطة فالطفل الذي ينال العقاب في طفولته يلج  إلى التخر ، وعالوة على ذلك
أن و  .ضمامه إلى أية جماعة تحتضنه وتـدعم السـلوك العنيـف نالوالدين، ويتمثل هذا االنتقام في

المغاالة في القسوة والعقاب لألطفال تعـد بـارة لالضـطراب السـلوكي، وكـذلك اإلفـراط فـي التـدليل 
للوقـوف  الحاليـة  دراسـةال جـاءت لـذا  .واللين، مما بجعلهم اير قادرين على تحمل المساولية
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ذات العالقـة بـالعنف  نمـاطلتحديد األ  نالتنشئة الوالدية والعنف المدرسي ماطأن على العالقة بين
هـدفت الدراسـة الحاليـة كمـا  .علـى تعامـل األفـراد مـع ايخـرين نمـاطومعرفة مـدى تـ ثير تلـك األ 

ــين ســمات الشخصــية و  تعــرف ــة ب ــاطالعالق ــالعنف  أنم ــة ب ــدى طالتنشــئة الوالدي ــة المدرســي ل لب
 . الصف العاشر في مدينة المفرق

 الدراسات السابقة 

 :الدراسات اليت تناولت السيات الشخصةة والعنف: اواًل 

 مـــاطأن بـــين العالقـــة عـــن الكـــ  هـــدفت دراســـة( 2614)أجـــرى بركـــات 
 ادي،المـ(العـدواني السـلوك أبعـادو  )نفعاليـةواإل  تزانيـة،واإل  نبسـاطية،واإل  نطوائيـة،اإل (الشخصـية
( 096)مـن الدراسـة عينـة تكونتو . االجتماعي النوع لمتغير تبعا) والغضب والعدائية، واللفظي،

 نتـائج أظهـرت .الجامعـة لمتغيـر تبعـا الطبقيـة العشـوائية بالطريقـة اختيـارهم تـم ،وطالبـة طالبـا
 أقـل كـان بينما ،االنفعالي النمط هو أفراد الدراسة لدى شيوعا الشخصية ماطأن أكثر أن الدراسة

 السـلوك مسـتوى أن أيضـا النتـائج وبينـت . االنفعـال تـزاناال  نمـط شـيوعا الشخصـية مـاطأن
 الشخصـية مـاطأن بـين العالقـة بخصـوص أمـا ،أفـراد الدراسـة لـدى جـدا منخفضـا كـان العدواني
 الشخصـية نمـط بـين سـالبة ارتباطيـه عالقـة وجـود النتـائج بينـت و العـدواني السـلوك وأبعـاد

 والدرجة واالنفعال االنبساط نمطي بين موجبة ارتباطيه وعالقة ، العدواني لسلوكا و االنطوائي
 والسـلوك االنفعـالي االتـزان نمـط بـين إحصـائيا دالـة عالقـة وجـود وعـدم ، العـدواني لسـلوكوا

  .يالعدوان
 الشخصية ماطأن بين العالقة عن كشفال هدفت بدراسة (2611)وقام الضمور

 اطالب(  500)من الدراسة عينة تكونت .األردن في األساسية المرحلة ةلطلب العدواني والسلوك
 قائمة هما للدراسة أداتين استخدام وتم محافظة إربد، من والعاشر السادس الصف من وطالبة
 ارتباطية عالقة هناك أن الدراسة نتائج وأظهرت السلوك العدواني، ومقياس للشخصية ثيزنك
عدم إلى فيما أشارت النتائج  الشخصية ، أنماطو  العدواني سلوكال بين إحصائياً  ودالة موجبة

جنس والصف ، كما ال الشخصية تعزى لمتغير ال ماطأن وجود فروق ذات داللة إحصائية في
باالضافة إلى عدم . في السلوك العدواني تعزى لمتغير الجنس  الة إحصائياتوجد فروق د
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 السلوك مظاهر و الشخصية ماط نبين عالقةال اختالف في إحصائية داللة ذات فروق وجود 
 .فوالص الجنس باختالف األساسية المرحلة لطلبة العدواني

و بعـــض ســـمات  العـــدواني الســـلوك دراســـة حـــول العالقـــة بـــين( 2664)وأجـــرى العنـــزي       
 طالبــًا وطالبــة (363)علــى عينــة مكونــة مــن ( القلــق ، واالنبســاط ، وتقــدير الــذات) الشخصــية
( Rosenberg) استخدم الباحـث مقيـاس روزنبيـرإ . الكويت ةلمرحلة الثانوية بدولمن طلبة ا

، (أحـد المقـاييس الفرعيـة الختبـار ايزيـك للشخصـية )لقياس تقدير الذات، و مقيـاس االنبسـاط 
 Buss and،1992)ومقيــاس جامعــة الكويــت للقلــق، ومقيــاس العدوانيــة لــبص و بيــري 

Perry )و . طيــه موجبـة بــين العدوانيــة و القلــقوجــود عالقــة ارتبا الدراســة إلـى شـارت نتــائجوا
ــام و االنبســاط  ــق الع ــين القل ــذات االنطــواء، / ب ــدير ال ــين  تق ــه ســالبة ب ووجــود عالقــة ارتباطي

االنبساطية ، و عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين المـرتفعين و المنخفضـين فـي العدوانيـة و 
ــ ــى  الــىســة رت نتــائج الدراشــاوأ. االنبســاط  ى متغيــرعل وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عل
علــى مقيــاس العدوانيــة لصــالح ( المرتفعــة والمنخفضــة)يــر القلــق العــام بــين المجمــوعتينمتغ

 . المجوعة المرتفعة 
معرفـــة عالقـــة نمطـــي الشخصـــية االنبســـاطي  بدراســـة هـــدفت( 2660)الظفيـــريقـــام و 

ـــه الخمســـة  ـــزمالء، ونحـــو نحـــو ا)واالنطـــوائي بالســـلوك العـــدواني فـــي مجاالت ـــذات، ونحـــو ال ل
مـن طلبـة الصـف التاسـع فـي  اإلنـاثعند الـذكور و ( المعلمين، وداخل الصف، وداخل المدرسة 

( 366)طالــب، و( 366) مـنهم. طالـب و طالبـة ( 066) نتكونـت عينـة الدراسـة مـ و.الكويـت
العـدواني  إلى وجود عالقة موجبة بـين نمـط االنطـواء و السـلوكرت نتائج الدراسة شاوأ. طالبة 

داخــل الصــف عنــد الــذكور، وأن هنــاك عالقـــة ارتبــاط موجبــة بــين نمــط االنبســاط و الســـلوك 
الســلوكيات العدوانيــة لجميــع  أنشــارت النتــائج إلــى وأ. اإلنــاثالعــدواني وأبعــاده الخمســة عنــد 

 . اإلناثمن  أعلىالمجاالت الخمسة جاءت عند الذكور 
تايالنــد حــول العنــف لــدى المــراهقين دراســة فــي  (sherrer,2009)كمــا أجــرى شــيرر

طالبــًا وطالبــة مــن ( 1290) وعالقتــة بــبعض العوامــل األســرية والشخصــية، علــى عينــة قوامهــا
وأظهـــرت النتـــائج ارتفـــاع العنـــف النفســـي بنســـبة . المــراهقين مـــن المـــدارس الثانويـــة والمهنيـــة

دخــل )ل األســرية وامــكمــا أظهــرت النتــائج تــ ثير الع%(. 29)، فــالغنف اللفظــي بنســبة %(11)
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خفـاض تقـدير الـذات، واحتـرام أن)، تليهـا العوامـل الشخصـية(الـدينوالمستوى التعليمي للو  األسرة
 . في ارتفاع وتيرة العنف لدى المراهقين( الذات
 :التنشئة الوالدية والعنف اطأمن الدراسات اليت تناولت: ثانةًا

االفتراضـية  سـبابفـة األدراسة هدفت معر  Ernestine, 2004))كما اجرى ايرنيستين
صـبح العنـف فـي المجتمـع أكية ، وتقديم الحلول الممكنـة لهـا، حيـث مريللعنف في المدارس األ

هـم أمـن  أن إلـىاشـارت نتـائج الدراسـة و . ومية في بعض المنـاطقمن الحياة الي اً مريكي جزءاأل
بــاء م متابعــة ايبنــاء، وعــددني مســتوى توقعــات الوالــدين مــن األلــى العنــف تــإالعوامــل الماديــة 

  .بنائهمأل
كمـا يدركـه  ،التنشـئة الوالديـة شـيوعاً  مـاطأن أكثـر دراسة هدفت تعرف ( 2611)وأجرى الظفري 

بــاختالف النــوع،  نمــاطمــدى اخــتالف مســتويات هــذه األ  مــاني، وتعــرفاألبنــاء فــي المجتمــع الع  
 طالبــاً (  1714) والصــف، والمســتوى االجتمــاعي االقتصــادي للوالــدين، وقــد تكونــت العينــة مــن

مقيـاس  واستخدم الباحـث. ةعشوائيبطريقة  ، تم اختيارهم (12-7)الصفوف  طلبةوطالبة من 
ــة نمــاطأل ، (Buri, 1991)بيــوري  ــةالتنشــئة الوالدي ــى ثالث التســلطي، : مــاطأن ، ويحتــوي عل

ــائج الدراســة شــاوأ . والحــازم، والمتســاهل ــنمط الحــازم لكــل مــن األ أن إلــىرت نت  ب واألم هــوال
تعـزى لمتغيـر النـوع، أو  النتائج إلى عدم وجود فـروق دالـة إحصـائياً  أشارتاألكثر شيوعا، كما 

 نمـاطالمستوى االجتماعي االقتصادي للوالدين، بينما وجدت فروق دالـة إحصـائيا فـي جميـع األ 
 .الصف السابع بةاختالف الصف الدراسي، ولصالح طلب

ثرهـا أو  والديـةالتنشـئة ال ماطأنرف تع   فتدراسة هد( 2616) يري والعوران وأجرت البح
تكونـت عينـة الدراسـة مـن و . في محافظـة الكـرك اشرفي السلوك المنحرف لدى طلبة الصف الع

 تـائج الدراسـة إلـىوأشـارت ن. طالبًا وطالبة تم اختيـارهم بالطريقـة العشـوائية العنقوديـة ( 417)
، السـلوك المنحـرف لـدى عينـة الدراسـةسرية فـي تخفيـف حـدة التنشئة األ نماطهناك أثر  أل  أن

م  ومتغيـرات الدراسـات ب واألنشئة الديموقراطي لألكما أشارت النتائج لوجود عالقة بين نمط الت
لـــدين، والـــدخل الشـــهري، ونـــوع النـــوع االجتمـــاعي، مســـتوى التعلـــيم، وعمـــل الوا) الديموارافيـــة

 . (السكن
  هـدفت األمريكيـة حـدةمتال الواليـات فـي دراسـة  (Eldr,2010)كمـا أجـرى إلـدر 

 السـابع من الصفوف في األبناء قرارات في المستخدمة والديةالتنشئة ال ماطأن أثر الكشف عن
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 (400)مـن  الدراسـة عينـة تكونـت .وهويتهم النفسية ب نفسهم ثقتهم في اهالعاشر، وأثر  وحتى
.  جورجيـا واليـة فـي االبتدائيـة األمريكيـة دارسمال في ) اثأن166 ذكور، 366 ( وطالبة طالبا

 واعتمـاد قراطيةموالدي بالتسامح يتصفون الذين ايباء بين عالقة وجود الدراسة نتائج أظهرتو 
 األسـرية التنشـئة مـاطأن بـين ارتباطيـة عالقـة وجـود النتـائج أظهـرت كمـا. فسهمأن األبناء على
 . يًا  ومستقبالً حال الطالب لدى متوازنة نفسية ونمو هوية النفسية الصحة وبين اإليجابية

 ماطأنبدراســة هــدفت إلــى تحديــد( 2612) بــو عــواد و أبــو خليفــة و الســلطيأوقامــت 
ة مهـات طلبـة كليـة العلـوم التربويـة واالداب التابعـأالسائدة لدى كـل مـن ثبـاء و  ديةلالواالتنشئة 

التشـاام ومقيـاس التفـاال و  والديـةلتنشـئة الامقياس  تخدماس  و . ردنلوكالة الغوث الدولية في األ 
ــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــدى طلب ــــــــــــــــــــةل ــــــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــنو . جامع ــــــــــــــــــــت عين  تكون

 وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى. هم بالطريقـة العشـوائية العنقوديـةة تم اختيـار وطالب طالباً (  260(
التنشــئة الســائدة لــدى ثبــاء وأمهــات الطلبــة هــي الــنمط الــديموقراطي، يليــه الــنمط  مــاطأن أن

ائج وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين الـذكور النتـت أظهـر  و.ثم النمط المتسـاهل التسلطي
 علــى الــنمط المتســاهل للتنشــئة مــن جهــة االب، وكــذلك مــن جهــة األم لصــالح الطلبــة اإلنــاثو 

ة المتسـاهل حصائية على نمط التنشـئة االسـريإذات داللة  أضف إلى ذلك وجود فروق. الذكور
 . م تعزى للمستوى الدراسيب واألوالتسلطي بالنسبة  لأل

التنشـــئة  مــاطأن عــن العالقــة بـــين بدراســـة هــدفت الكشـــف (2612)قامــت الشــقران و 
طالبـًا وطالبـة ، ( 71)تكونـت عينـة الدراسـة مـن و . ، وتحقيق المراهق لهويتـة النفسـيةالوالديةا

التنشـــئة  مـــاطأن للكشـــف عـــن اً ســـتـــم اختيـــارهم بالطريقـــة العشـــوائية، واســـتخدمت الباحثـــة مقيا
نمـط  أن وأشارت نتـائج الدراسـة إلـى. تحقق المراهق لهويتة النفسيةخر للكشف عن ثو  والديةال

يجابيــة دالــة إرية الســائد هــو الــنمط الــديموقراطي، كمــا أشــارت إلــى وجــود عالقــة التنشــئة األســ
 . ن نمط التنشئة التسلطي، والحماية ، واإلهمالبي حصائياً إ

لعــدواني لــدى طلبــة الصــف أشــكال الســلوك ا رفدراســة هــدفت تع ــ( 2663)أبــو عيــد جــرى أو    
طالبـا وطالبـة، ( 1372)السادس األساسي في محافظة نابلس ،حيث بلغ عـدد مجتمـع الدراسـة

عــدم وجــود  الدراســة إلــى نتــائج  أشــارت. طالبــا وطالبــة ( 717)وقــد بلــغ حجــم عينــة الدراســة 
م اللفظـي في أشكال السلوك العـدواني، سـواء المـادي أ اإلناثفروق دالة إحصائيا بين الذكور و 

بينما كانـت الفـروق فـي مجـال العـدوان السـلبي والدرجـة الكليـة ألشـكال السـلوك العـدواني حيـث 
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واع أنــ العـدوان المــادي و اللفظـي كانـا أكثـر أن وأظهـرت النتـائج. كانـت الفـروق لصـالح الــذكور
  .السلوك شيوعا بين الطلبة

ــدواني و ــة الجــنس بالســلوك الع ــدين  ،حــول عالق  (Tallandin ,2004)أجــرى تالن
ســنوات ( 1 -4)ثــى وبمتوســط عمــري أن(47)و ذكــراً ( 11)دراســة فــي مــدارس إيطاليــا علــى 

ــة العينــة، وجــد شــكل الســلوك العــدواني  أناســتخدم فيهــا أســلوب لعــب الــدور ضــمن ســياق بيئ
وللمقارنـة   . اإلنـاثالذكور يمارسون العنف الجسدي اكثر من  أن حيث. يختلف بين الجنسين

بدراسـة لقيـاس السـلوك العـدواني لكـل  Campbell ,2004))قـام كامبـل   اإلناثو بين الذكور 
ــذكور و  ــاثمــن ال ــة الدراســة مــن  اإلن ــى عين ــاس ( 161)عل ــة، اســتخدم فيهــا مقي ــا و طالب طالب

فقــد  ،مرتفعــة علــى العــدوان اللفظــي، أمــا الــذكور اإلنــاثالســلوك العــدواني، حيــث كانــت درجــات 
 .وان الجسديكانت درجاتهم مرتفعة على العد

 Tapper and)أجرى تابر وبولتـونالجنس والعدوان اللفظي والجسدي ب يتعلق فيماو 
Boulton,2004)    طفال في المرحلة األساسية في مدرسـتين مـن مـدارس ( 74)علىدراسة

بريطانيا، استخدما فيها أسلوب المالحظة ومقياس تقدير الذات ومقياس تقـدير الرفـاق للسـلوك 
ــدواني ــد. الع ــائج الدراســة وق ــى أشــارت نت ــدوان الجســدي مــن  أن إل ــر اســتخداما للع ــذكور اكث ال
معرفـة العالقـة هـدف كـان ال Toldos) 2005,)وفـي دراسـة أخـرى قـام بهـا تولـدس   . اإلناث

. والعــدوان المباشــر وايــر المباشــر بــين الجــنس والعمــر والعــدوان الجســدي، والعــدوان اللفظــي،
( 17-14)، وكـان متوسـط العمـر بـين اإلنـاثمـن الـذكور و ( 013) مـن  الدراسـة عينة تكونت

الــذكور أكثــر اســتعماال   نإلنــ رت نتــائج الدراســةشــاوأ .مــدارس عليــا فــي إســبانيا ســنة فــي أربــع
أمــا بالنســبة للعــدوان ايــر المباشــر فلــم تظهــر .  اإلنــاثللعــدوان اللفظــي و الجســدي مقارنــة ب

كـــانوا أكثـــر ( 11 -14)اهقين فـــي عمـــر المـــر  أنكمـــا وجـــد. والـــذكور اإلنـــاثفـــروق فيـــه بـــين 
فــي  اإلنــاثوأن . ســنة( 17 -10)ارنــة بــالمراهقين فــي عمــرمق ســلوكات العدوانيــةاســتخداما لل

 . كثر من الذكورأالعدوان اير المباشر بشكل ملحوظ سنة يمارسن ( 11)عمر
وجــود عالقــة  أظهــرت  وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن القــول بــ ن نتــائج الدراســات الســابقة 

كمـا (.2660)، ودراسـة الظفيـري (2664)كدراسـة العنـزي، جابية بين العنف وسمة االنبسـاطإي
همـالهم ألبنـائهم  واسـتخدام القسـوة معهـم  أنسـات السـابقة ابينت  نتـائج الدر  تسـلط الوالـدين وا 

أن و  ،أو نبــذهم ورفضــهم يــادي ب بنــائهم إلــى التكيــف ايــر الســوي وعــدم الكفايــة االجتماعيــة 
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دراسـة كما أشـارت نتـائج و . كثر عنفا وعدوانيةأ يكونون ين يعاملون بطريقة متسلطةاألبناء الذ
تسلط الوالـدين  أن إلى  (2614) وبركات ، ودراسة(26611)الظفريدراسة و  ،(2664)العنزي

في تعاملهم مع األبنـاء ينـتج عنـه تكيـف ايـر سـليم لـدى األبنـاء وان اسـتخدام الحمايـة الزائـدة 
مناســب والشــعور بــالعجز وعــدم االعتمــاد علــى الــذات وان أســلوب النبــذ  ينــتج عنــه تكيــف ايــر

   .نف والعدوانيةوالى االنحراف والع.والرفض ينتج عنه سلوكات اير مراوبة كالسرقة والعدوانية
هنـــاك عالقـــة ســـلبية بـــين تقبـــل ايبـــاء  أنفـــي دراســـتها (2612)الشـــقران ووجـــدت

وان هنـاك عالقـة إيجابيـة بـين نمـط التنشـئة .اء وتسامحهم، وبـين مسـتوى العدوانيـة لـدى األبنـ
وحـول إمكانيـة  .القائم على التسلط والتحكم واإلهمال  والـرفض  وبـين مسـتوى عدوانيـة األبنـاء

البحيــري  التنشــئة شــيوعا فقــد وجــد  مــاطأنأمــا عــن اكثر .التنبــا بالســلوك العــدواني لــدى األبنــاء
عالقة العنـف والعدوانيـة  وحول األكثر شيوعاديمقراطي هو النمط النمط ال أن(2616) والعوران
 , 2005)، وتولــــدس ((Owens,et al ,2005واونــــس وثخــــرون ، بينــــت، بــــالجنس

(Toldos أبـو وجـد فيمـا . اإلنـاثأن الذكور كانوا أكثر عنفا مقارنـة مـع ،( 2660)، والظفيري
باإلضـافة . وان ل العنف أو العـداشكأفي  اإلناثه ال توجد فروق بين الذكور و أن،(2663)عيد 
فـي  فـي العـدوان اللفظـي، اإلنـاثه ال توجد فروق بين الـذكور و أنوجد( 2611)الضمور    نإلن

عنفــا  هــن األكثــر اإلنــاث أن (Boulton   Tapperand (2000,ووجــد تــابر وبولتــون حــين
 .جسديا والذكور اكثر عنفاً  ،لفظيا

اءت لتتنـاول العنـف بشـكل ها فـي الغالـب جـأن ويتضح من استعراض الدراسات السابقة  
مثــل التحـرر أو توكيــد الـذات أو االعتــداد  ،عـام وعالقتـه بســمة محـددة مــن السـمات الشخصـية

. التنشـئة األسـرية مـاطأن دوان بـبعضها تناولت عالقـة العنـف أو العـأن باألنا أو التسلطية، كما
ه الثالثــة وعالقتــه ها جــاءت لتتنــاول العنــف المدرســي تحديــدا وب بعــادأنومــا يميــز هــذه الدراســة

مقيـاس  فـي درإ تحتها العديد من السمات الفرعية وذلك كمـاين والتي ،ةرئيسالبعوامل شخصية 
العصـابية، واالنبسـاط، يضـم الـذي  ( Costa & McCrae, 1992)العوامل الخمسـة الكبـرى 

تنشـئة ال  نمـاطهـا تناولـت عالقـة العنـف المدرسـي بأنكما. واالنفتاح، والطيبـة، ويقظـة الضـمير 
ــة  حســب مقيــاس بــوري الــنمط : هــي  ،مــاطأن التــي حــددها بثالثــة( Buri ,1991) الوالدي

 .مط المتساهل ، والنمط الديمقراطيالمتسلط ، والن
 الطريقة واإلجراءات
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 جمتيع الدراسة وعةنتها

طلبــة الصــف العاشــر فــي مدينــة المفــرق للعــام جميــع تكــون مجتمــع الدراســة مــن ي 
تكونت عينة الدراسة مـن  قدو . طالبا وطالبة( 1631)لبالغ عددهم ا 2611 -2614الدراسي 

( 271)طالبـا و( 271) ف العاشر في مدينة المفرق منهمطالبا وطالبة من طلبة الص( 116)
تـم  2611/ 2614طالبة من طلبة الصـف العاشـر فـي مـدارس مدينـة المفـرق للعـام الدراسـي 

شــعب ( 7)شــعبة دراســية منهــا (  14)ختيــارتــّم ا حيــث. اختيــارهم بطريقــة عنقوديــة عشــوائية
 بـةضـافة بعـض الطلإوقـد تـم . طالبـة( 271)طالبـا و( 271)شعب للـذكور تضـم ( 7)لإلناث و

 اإلنـاثللحصول علـى اعـداد متسـاوية فـي العينـة بـين الـذكور و لبعض الشعب وبطريقة قصدية 
ــك لتســاوي  ــي مجتمــع الدراســةعــدأوذل ــين الجــدول . ادهم ف ــ 1ويب ــع العين ــى مجتمــع توزي ة عل

 :الدراسة
 توزيع العينة على المدارس. 1الجدول  

 عينة الذكور اإلناثعينة 
 العدد الشعبة المدرسة العدد الشعبة المدرسة

 31 أ المفرق األساسية األولى 37 أ األميرة عالية بنت الحسين
 46 ب المفرق األساسية األولى 31 ب األميرة عالية بنت الحسين

 39 إ المفرق األساسية األولى 41 أ بنت الحسين األميرة إيمان
 39 د المفرق األساسية األولى 31 ب األميرة إيمان بنت الحسين

 41 ه المفرق األساسية األولى 39 أ حي الضباط األساسية
 31 ز المفرق األساسية األولى 46 ب حي العليمات األساسية
 46 أ ةفوزي الملقي الثانوي 42 إ حي الفدين األساسية

 271 المجموع 271 المجموع

 :أدوات الدراسة

 :تيةاي بتطبيق كل من المقاييس نولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث
 :قائمة العوامل الخمس الكبرى للشخصية - أ
التـي  (Costa & Mccrae, 1992) بتطبيـق قائمـة العوامـل الخمسـة الكبـرى نوقـام البـاحث  

وتتكــون القائمــة . ردنيــةبتقنينــه للبيئــة األ ( 2661)رابحــة موقــام ال( 1990)عربهــا األنصــاري 
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 ،والطيبـة ،  واالنبسـاط،  العصـابية: هـي ،وزعة بالتساوي على خمسة عوامـلفقرة م( 06)من 
   . واالنفتاح، ويقظة الضمير 
 دالالت الصدق 

 : لقائمة الشخصية على النحو ايتي تم التاكد من دالالت الصدق 
 صدق احملتوى

علـى عـدد مـن المتخصصـين فـي مجـال اإلرشـاد النفسـي ، والقيـاس تم عرض القائمة  
وجامعـة  ئـة التدريسـية فـي الجامعـة الهاشـميةوالتقويم ، وعلم النفس التربـوي مـن أعضـاء الهي

ـــم اعتمـــاد مـــا نســـبتة  ، محكمـــين( 16)اليرمـــوك وعـــددهم  ـــد ت ـــين %( 17)وق ـــاق ب مـــن االتف
و تضـف أيـة فقـرة أاتفـاق أالبيـة المحكمـين لـم تحـذف  ولعـدمالمحكمين على العبـارة الواحـدة ، 

 . للمقياس
 صدق البناء 

بــــالتحقق مــــن صــــدق البنــــاء للقائمــــة بحســــاب العالقــــة االرتباطيــــة  نوقــــام البــــاحثو  
المصححة بين الفقرة والعامل الذي تنتمي إليه ،حيث تم تطبيق القائمة علـى عينـة اسـتطالعية 

مــن مــن طلبــة الصــف العاشــر فــي مدينــة المفــرق خــارإ عينــة وطالبــة  طالبــاً ( 06)مكونــة مــن 
امــل الشخصــية بالعامــل الــذي معــامالت ارتبــاط كــل فقــرة مــن فقــرات عو جــاءت حيــث . الدراســة
 .فقرة( 41)وبذلك يصبح عدد فقرات المقياس بصورته النهائية ، ليهإتنتمي 

 العوامل اخليسة الكربى للشخصةة  ثبات قائيةدالالت  

ـــم التوصـــل إ  ـــة عـــن طريـــق ت ـــى دالالت الثبـــات للقائم ـــات اإلعـــادة ل  ،( االســـتقرار)ثب
حيــث طبقــت القائمــة علــى عينــة اســتطالعية مــن خــارإ باالضــافة إلــى طريقــة  ثبــات التجــانس 

عـادة  تتكوننة الدراسة من طلبة الصف العاشر عي من ستين طالبـًا وطالبـة بطريقـة االختبـار وا 
تـم التطبيـق فـي شـهر  ينهمـا مدتـه أسـبوعان، حيـثبفاصل زمنـي ب( Test-Retest)االختبار 

حســب معامــل االرتبــاط الخطــي باســتخدام معادلــة و  2611/ 2614عــام الدراســي نســيان مــن ال
بيرسون بين التطبيقين للقائمة وأبعادها، بحيث تراوحت قيمه ألبعاد قائمة عوامل الشخصية مـا 

معادلـة كرونبـاأ ألفـا، بحيـث كما تـم حسـاب ثبـات التجـانس باسـتخدام ( . 6477-6441)بين 
 (.6479-6411)قائمة عوامل الشخصية ما بين للعوامل اتراوحت قيمه 
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 الشخصةة تصحةح قائية عوامل

 أبـداً : )  تم تصحيح إجابات الطلبـة علـى قائمـة عوامـل الشخصـية علـى النحـو ايتـي  
، دائمـًا 4وت خـذ الدرجـة  ، االبـاً 3، أحيانًا وت خذ الدرجـة 2وت خذ الدرجة نادراً ، 1وت خذ الدرجة 
درجـة، وهـذا ( عـدد فقـرات العامـل×1)لـدرجات كـل عامـل  علىوقد بلغ الحد األ(.1ت خذ الدرجة 

درجـة ، ( عدد فقـرات العامـل×1)يمثل العامل المقاس، بينما بلغ الحد األدنى لدرجات كل عامل 
 .درجة( لعامل عدد فقرات ا × 3) أي ال تنطبق عليه العامل المقاس، وبلغ درجة القطع 

 :التنشئة الوالدية ماطأن مقياس -ب
قـام الـذي  التنشـئة الوالديـة نمـاطأل  (Buri, 1991) مقيـاس بـوري  ناسـتخدم البـاحثو

بصـورة ( األب وأالم ) رتيه ودمـج صـو بلغة سهلة وواضـحة ،  بترجمة فقراته( 2661)الخليلي 
ــى المفحوصــين واحــدة ــك للتســهيل عل ــات تســمح نتائجهــا  واســتخراإ معــامالت صــدق، وذل وثب

تضـــمن الــنمط المتســـلط ، والــنمط المتســـاهل و ،  بتطبيقــه وتعمــيم نتائجـــه فــي البيئـــة األردنيــة
فقـرة موزعـة ( 36)،والنمط الحازم ، لدى كل من الوالدين كما يراه األبناء،ويتكون المقياس من 

 .لمقياس الثالثةا ماط نبالتساوي بين
 دالالت الصدق 

 : على النحو ايتي مقياس التنشئة الوالديةت الصدق لتم التاكد من دالال 
 صدق احملتوى 

على عدد من المتخصصين في مجـال اإلرشـاد النفسـي ، والقيـاس  مقياستم عرض ال 
والتقويم ، وعلم النفس التربـوي مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي الجامعـة الهاشـمية وجامعـة 

ـــم اعتمـــ( 16)اليرمـــوك وعـــددهم  ـــد ت ـــين %( 17)اد مـــا نســـبتة محكمـــين ، وق ـــاق ب مـــن االتف
وعليـة فقـد . وفي ضوء هذا المعيار جرى تعديل بعض العبارات المحكمين على العبارة الواحدة ،

 التنشـــــــــئة الوالديـــــــــة بعـــــــــد عرضـــــــــها علـــــــــى المحكمـــــــــين مـــــــــن  ماطأنتكونـــــــــت اســـــــــتبانة
( 0)هل، والـنمط المتسـاعبـارات( 16)الـنمط المتسـلط: عبارة ن موزعـة علـى النحـو ايتـي( 22)

 . عبارات ( 0)، والنمط الديمقراطيعبارات
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 صدق البناء  

بــــالتحقق مــــن صــــدق البنـــاء للمقيــــاس بحســــاب العالقــــة االرتباطيــــة  نوقـــام البــــاحث 
المصححة بين الفقرة و النمط الذي تنتمي إليه ، حيث  طبـق المقيـاس علـى عينـة اسـتطالعية 

ــة الدراســة( 06)مكونــة مــن  ــة مــن خــارإ عين ــا وطالب عــدد فقــرات المقيــاس وبــذلك كــان  .طالب
 . فقرة( 22)بصورته النهائية 

 الالت الثباتد

، ثبـات التجـانس،و (االسـتقرار)ثبـات اإلعـادة  اس المقيـاس عـن طريـق تم الت كد من ثبـات مقيـ
مـن سـتين طالبـًا  تتكونـاسـتطالعية مـن خـارإ عينـة الدراسـة طبـق المقيـاس علـى عينـة حيث 

ـــة بطريقـــة االختبـــار وا   بفاصـــل زمنـــي بينهمـــا مدتـــه ( Test-Retest)عـــادة االختبـــار وطالب
أســـبوعان، حيـــث حســـب معامـــل االرتبـــاط الخطـــي باســـتخدام معادلـــة بيرســـون بـــين التطبيقـــين 

-6443)التنشــئة الوالديــة مــا بــين  ماط نللمقيــاس وأبعــاده، بحيــث تراوحــت قيمــه ألبعــاد مقياســ
( Cronbach Alpha)اأ ألفــا،كمــا حســب ثبــات التجــانس باســتخدام معادلــة كرونبــ( 6411

 . (6471-6406)التنشئة الوالدية ما بين  نماطبحيث تراوحت قيمه أل 
 التنشئة الوالدية اطأمن تصحةح مقةاس

ــى    ــة عل ــات الطلب ــم تصــحيح إجاب ــة ماط نمقياســت ــي التنشــئة الوالدي ــى النحــو ايت                    : عل
، 4، االبـًا وت خـذ الدرجـة 3، أحيانـًا وت خـذ الدرجـة 2ةوت خذ الدرج نادراً ، 1وت خذ الدرجة  أبداً )

  .وقد كانت جميع فقـرات المقيـاس إيجابيـة و خلـت مـن الفقـرات السـلبية. (1دائمًا ت خذ الدرجة 
درجة، وهذا يمثل النمط المقاس، بينمـا ( عدد فقرات النمط × 1)لكل نمط  علىوقد بلغ الحد األ

أي ال ينطبـق عليـه الـنمط المقــاس،  ندرجـة( رات الـنمطعـدد فقـ×1)بلـغ الحـد األدنـى لكـل نمـط 
 .درجة( عدد فقرات النمط × 3) وبلغ درجة القطع 

 : مقياس العنف المدرسي -إ 
االطـــالع علـــى األدب النظـــري  بعـــد المدرســـي  بتطـــوير مقيـــاس العنـــف ونقـــام البـــاحث

تتعلـق  ال التـيوقـد تـم حصـر االشـكوالدراسات التي تناولت العنف من حيـث مفهومـه وخلفيتـه، 
 . كاتالعنف ضد الممتلو العنف البدني و العنف اللفظي ،  :هي شكالأفي ثالثة  بالعنف المدرس
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 دالالت الصدق  

 : تم التحقق من دالالت صدق المقياس العنف المدرسي على النحو ايتي
 صدق احملتوى

اس لمتخصصـين فـي مجـال اإلرشـاد النفسـي، والقيـعلى عدد مـن ا مقياستم عرض ال 
، وعلـم الـنفس التربـوي مـن أعضــاء الهيئـة التدريسـية فـي الجامعـة الهاشـمية وجامعــة والتقـويم

ـــم اعتمـــاد مـــا نســـبتة ( 16)اليرمـــوك وعـــددهم  ـــد ت ـــين %( 17)محكمـــين ، وق ـــاق ب مـــن االتف
وعليـة فقـد . جرى تعـديل بعـض العبـاراتوفي ضوء هذا المعيار المحكمين على العبارة الواحدة ،

 بعـــــــد عرضـــــــها علـــــــى المحكمـــــــين مـــــــن المقيـــــــاس العنـــــــف المدرســـــــي  تكونـــــــت اســـــــتبانة
( 11)العنـف البـدني  و، عبـارات( 11)العنـف اللفظـي: عبارة ن موزعة على النحـو ايتـي( 41)

 . عبارات ( 11)، والعنف ضد الممتلكات عبارات
 صدق البناء

بــــالتحقق مــــن صــــدق البنـــاء للمقيــــاس بحســــاب العالقــــة االرتباطيــــة  نوقـــام البــــاحث 
ــق الم ــث طب ــاس ككل،حي ــين الفقــرة والمقي ــه، وب ــذي تنتمــي إلي ــرة و الشــكل  ال ــين الفق صــححة ب

. طالبــا وطالبــة مــن خــارإ عينــة الدراســة ( 06)المقيــاس علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن 
 . فقرة( 41)من بصورته النهائية وتكون المقياس 

 ثبات مقةاس العنف املدرسي 

،و ثبــات (االســتقرار)عــن طريــق  ثبــات اإلعــادة  تــم الت كــد مــن ثبــات مقيــاس المقيــاس  
طبق المقياس على عينة اسـتطالعية مـن خـارإ عينـة الدراسـة تتكـون مـن سـتين  إذ. التجانس

عـادة االختبـار  بفاصـل زمنـي بينهمـا مدتـه ( Test- Retest)طالبًا وطالبة بطريقة االختبـار وا 
ة بيرســـون بـــين التطبيقـــين أســـبوعان، حيـــث حســـب معامـــل االرتبـــاط الخطـــي باســـتخدام معادلـــ

-6474)للمقيــاس وأنواعــه، بحيــث تراوحــت قيمــه ألنــواع مقيــاس العنــف المدرســي مــا بــين 
كمــا تــم حســاب ثبــات التجــانس باســتخدام معادلــة كرونبــاأ ) 6479) وللمقيــاس ككــل( 6416
-6493)بحيــث تراوحــت قيمــه ألنــواع العنــف المدرســي مــا بــين ( Cronbach Alpha)ألفــا،

 . )6491) مقياس ككل ، ولل( 6494
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 تصحةح مقةاس العنف املدرسي 

 أبــداً : ) علــى النحــو ايتــي التنشــئة الوالديــة ماط نمقياســتــم تصــحيح إجابــات الطلبــة علــى     
، دائمـًا 4، االبـًا وت خـذ الدرجـة 3، أحيانًا وت خذ الدرجـة 2وت خذ الدرجة نادراً ، 1وت خذ الدرجة 
وقـد . رات المقيـاس إيجابيـة و خلـت مـن الفقـرات السـلبيةوقـد كانـت جميـع فقـ. (1ت خذ الدرجة 
، بينمـا بلـغ الحـد األدنـى سيرجـة ، وهـذا يمثـل الشـكل المقـد( 71)لكـل شـكل  علـىبلغ الحـد األ
 .درجة( 41)، وبلغ درجة القطع ة أي ال تنطبق عليه الشكل المقاسدرج( 11)لكل شكل 

 إجراءات الدراسة

ن بتطبيـق أدوات وحيـث قـام البـاحثعينـة الدراسـة،  أفـرادتوزيع أدوات الدراسة على تم 
هـذا وقـد تـم تقـديم التعليمـات الخاصـة بتعبئـة عبـارات  .الدراسة خالل أوقات الحصص الدراسـية

وقـد اسـتغرق تطبيـق أداة الدراسـة للشـعبة  بـةحـدة واإلجابـة عـن استفسـارات الطلكل أداة علـى 
 .دقيقة في المتوسط ( 16)الواحدة 

 ومناقشتها نتائج الدراسة

ما عوامل الشخصةة السائدة لدى  "مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول : أواًل

 ؟ " يف مدينة املفرق حدةكل على  اإلناثطلبة الصف العاشر ككل ولدى الذكور و

لإلجابــة علــى هــذا الســاال اســتخرجت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة 
 ذلـك كـا فـيل الشخصية لدى طلبـة الصـف العاشـر فـي محافظـة المفـرق ، و لدرجة شيوع عوام

 .2الجدول 
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  2الجدول 
لدى طلبة الصف العاشر ككل ولدى السائدة عوامل الشخصية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 نة المفرق؟في مدي حدةكل على  اإلناثالذكور و 
عوامل 
 الشخصية

المتوسط  العدد الجنس
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

الداللة  .ح.د ت
 اإلحصائية

 يقظة الضمير
 0.58 3.886 218 ذكر

 0.52 4.111 269 أنثى 0.000 440.41 4.417-

 االنبساط
 0.56 3.790 218 ذكر

 0.61 3.958 269 أنثى 0.002 485 3.146-

 االنفتاح
 0.73 3.692 218 ذكر

 0.79 3.986 269 أنثى 0.000 485 4.220-

 الطيبة
 0.68 3.314 218 ذكر

 0.79 3.578 269 أنثى 0.000 485 3.909-

 العصابية
 0.61 2.848 218 ذكر

 0.74 3.117 269 أنثى 0.000 484.97 4.396-
عامـل يقظـة الضـمير جـاءت  أن إلـى لخاصة باإلجابة عن الساال األولتشير النتائج ا  

مل االنبساط، ثم االنفتاح، والطيبة، وفي الرتبة األخيـرة جـاءت عامـل عا ليهياألولى، في الرتبة 
علـى هـذا العامـل تـم اجـراء  اإلنـاثوللتاكـد مـن وجـود فـروق جوهريـة بـين الـذكور و .  العصابية
 اإلنـاثمتوسـطات  أنويالحظ حيث تبين وجود فروق ذات داللة ولصالح الذكور ، ( ت)اختبار 
 اإلنـاث  نمل يقظة الضمير واالنبساط واالنفتاح والطيبـة ايـمن متوسطات الذكور في عوا أعلى

فتاحــا وطيبــة مــن الــذكور فيمــا كــان الــذكور اكثــر أنبســاطية واكثر أنكــن اكثــر يقظــة ضــمير واكثر 
 .اإلناثعصابية من 

يفســر ذلــك بكــون هــاالء الطلبــة هــم فــي أعمــار الشــباب الــذين مــا يزالــون فــي مقتبــل و 
النقاء، والصفاء، ولم تلوثهم الحياة بغبارها، حيث تشـير النتـائج العمر، ويمثلون وجه البراءة، و 

تدل على المحافظة علـى النظـام، ووضـوح األهـداف، والعمـل باجتهـاد، وهـي سـمات تميـز  التيا
 . الشباب الذين يقبلون على الحياة ويعيشونها لحظة بلحظة

حلـة الشـباب ، وهـي سـمة تميـز مر فـي المرتبـة الثانيـة  جـاء عامـل االنبسـاط حـينفـي 
هـاالء الشـباب لـم تـرهقهم بعـد  أن اللهـو والتسـلية، حيـث عـن مفعم بالسعادة والمرح، الباحـثال
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حمل األسـرة الجانـب المـادي مساوليات الحياة، فهناك من يتكبد نيابة عنهم العناء، فغالبًا ما تت
، فقــد  ي شــاب ، وتــوفر لــه المحــيط االجتمــاعي الــذي يجــد فيــه نفســه ويعــزز بــه ثقتــهألحيــاة 

يكون حولي عدد كبير مـن النـاس، جـاءت   نفقرة أحب أناشارت نتائج الدراسة لعامل االنبساط،
في الرتبة األولى، وهذا يدل على رابة هاالء األفراد فـي المشـاركة االجتماعيـة، واالنفتـاح علـى 

لرتبــة أمــا عامــل العصــابية، والــذي جــاء فــي ا. ايخــرين بــاحترامهم، واحتــرام عــاداتهم وتقــديرهم
مــن الثقــة بــالنفس، واالعتــداد  أفــراد العينــة يتمتعــون بقــدر كــاف   أن األخيــرة، فهــذا ماشــر علــى

بالذات ، والنزوع الى االستقاللية وهي عوامل تمتاز  بها مرحلة المراهقة التـي يمـر بهـا الطلبـة 
 . لديهم القليل من الضغوط والكآبة أن في هذة المرحلة العمرية كما تشير الى

حيــث تبــين وجــود ( ت)تــم اجــراء اختبــار  اإلنــاثيتعلــق بــالفروق بــين الــذكور و  وفيمــا
منهـا  أعلـىكانـت  اإلنـاثمتوسـطات  أن ، فقـد اشـارت النتـائجاإلنـاثفروق ذات داللة ولصـالح 

ــة ، فيمــا كانــت متوســطات  ــاح والطيب ــاد يقظــة الضــمير واالنبســاط واالنفت ــذكور فــي ابع ــدى ال ل
ايضــا كثــرة احــالم  اإلنــاثومــن ســمات  عامــل العصــابية، علــى اإلنــاثمنهــا لــدى  أعلــىالــذكور 

اليقظة وكثرة االستمتاع بالتخيل والخيال الواسع في احالم المستقبل ، التي قد تكـون واقيعـة او 
اكثـر تعبيـرا عـن المشـاعر والعواطـف واكثـر رقـة وحنانـا واكثـر طيبـة  اإلناث أنكما. مبالغ فيها 

ــارا وتنظيواذعا ــا وتواضــعا وايث ــذكور ويتفــق هــذا مــا والن ــا مــن ال ــر تروي ــزام بالواجبــات واكث مــع ت
الـــذكور اكثـــر  أن امـــا فيمـــا يخـــص عامـــل العصـــابية فقـــد اظهـــرت النتـــائج (2611)الضـــمور 

ويفسر ذلـك كـون الـذكور عـادة اكثـر خشـونة وعدائيـة وانـدفاعا وتـوترا مـن  اإلناثعصابية من 
ــاث ــق بمســاوليات العمــل والبطالــة هم اكثــر قلقــا تجــاه المســتقبل خاصــة أنكمــا  اإلن فيمــا يتعل
 . والزواإ 

التنشــئة  مــاطأنما "الســاال الثــاني عــن  مناقشــة النتــائج المتعلقــة باإلجابــة: ثانيــا  
فـي  حـدةكـل علـى  اإلنـاثولدى الذكور و  الوالدية السائدة لدى طلبة الصف العاشر ككل

 مدينة المفرق؟
ــة لإلجابــة علــى هــذا الســاال  اســتخرجت المتوســطات ا لحســابية واالنحرافــات المعياري

ــة المفــرق ويوضــح  ماط نلدرجــة شــيوع ــي مدين ــة الصــف العاشــر ف ــدى طلب ــة ل التنشــئة الوالدي
 .ذلك 3الجدول 
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 3الجدول 
التنشئة الوالدية السائدة لدى طلبة العاشر ككل  نماطالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل 

 مدينة المفرق؟ في حدةكل على  اإلناثولدى الذكور و 
أساليب التنشئة 

 الوالدية
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الداللة  .ح.د ت
 اإلحصائية

 الديمقراطي
 0.000 485.00 5.449- 0.74 3.607 218 ذكر
 0.79 3.988 269 أنثى

 المتسلط
 0.000 483.20 7.604 0.66 3.349 218 ذكر
 0.77 2.856 269 أنثى

 المتساهل
 0.000 485.00 3.530 0.74 3.138 218 ذكر
 0.75 2.898 269 أنثى

نمـط التنشـئة الـديمقراطي  أن الى  الخاصة باإلجابة عن الساال الثاني  نتائجالتشير و 
جــاء فــي الرتبــة األولــى، يليــه الــنمط المتســلط، وأخيــرا الــنمط المتســاهل وهــذا يتفــق مــع نتــائج 

الـــنمط  أن التـــي وجـــدت (2612)عـــواد وأبـــو خليفـــة والســـلطيو أبو  (2611)الضـــموردراســـة 
مـن  أعلـى اإلنـاثمتوسـطات   نيالحظـكمـا   .الشائع في التنشئة الوالديةالديمقراطي هو النمط 

كــن يعــاملن مــن قبــل والــديهن بطريقــة  اإلنــاث  نمتوســطات الــذكور فــي الــنمط الــديمقراطي ايــ
فــي  اإلنــاثمــن متوســطات  أعلــىتوســطات الــذكور فيمــا كانــت م. ديمقراطيــة اكثــر مــن الــذكور 

 . اإلناثاالباء اكثر تسلطا وتساهال مع الذكور من   نالنمطين المتسلط والمتساهل اي
أفراد عينة الدراسة أظهروا الجانب المشرق لممارسة ثبـائهم  أنإلى ويمكن تفسير هذه النتيجة 
وفيمـا يتعلـق بـالفروق بـين الـذكور  .همالم على التسلط، والنبذ، واألوأخفوا الجانب المظلم القائ

التنشـئة الـديمقراطي ولصـالح  طعلـى نمـ اإلنـاثتبـين وجـود فـروق ذات داللـة ولصـالح  اإلناثو 
ايبـاء لعينــة  أن الـذكور فيمــا يتعلـق بنمطــي التنشـئة المتســلط والمتسـاهل ،فقــد اشـارت النتــائج

،فيمـا يمارسـون الـنمط المتسـاهل  ثاإلنـاالدراسة يمارسون الـنمط الـديمقراطي فـي التنشـئة مـع 
، اإلنـاثويمكـن تفسـير اتبـاع االبـاء للـنمط الـديمقراطي فـي التنشـئة مـع .والمتسلط مـع الـذكور 

اكثــر هــدوءا ،وطاعـة، وخضــوعا، ورقــة، ومــودة مـن الــذكور، ممــا يتطلــب التعامــل  اإلنــاثكـون 
ر فيفســر كــون الــذكور امــا اتبــاع ايبــاء للــنمط المتســلط مــع الــذكو . معهــن بطريقــة ديمقراطيــة

، وذلــك لخــروجهم الــى االســواق والمنتــديات  اإلنــاثيحتــاجون الــى حــزم فــي التنشــئة اكثــر مــن 



 م2610أبريل( 44)العدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 119 - 
 

وتعرضــهم  ،واطالعهم علــى مغريــات الحيــاة،اإلنــاثوالمرافــق العامــة وامــاكن الترفيــه اكثــر مــن 
كهم، علـى لالنحراف او االنخراط في مجموعات رفاق السوء مما يتطلب المزيد من الرقابة لسلو 

 .ن داخل البيوت ثاللواتي االبا ما يمك اإلناثعكس 
العنـف المدرسـي  أشـكالمـا  "مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عـن السـاال الثالـث: ثالثاً 

فـي مدينــة  حـدةكـل علـى  اإلنـاثالسـائد لـدى طلبـة الصـف العاشـر ككـل ولــدى الـذكور و 
 المفرق ؟

ة ســطات الحســـابية واالنحرافــات المعياريـــلإلجابــة علــى هـــذا الســاال اســـتخرجت المتو 
 .4الجدول كمافير في مدينة المفرق العنف المدرسي السائدة لدى طلبة الصف العاش شكالأل

 4الجدول 
                     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنواع العنف المدرسي السائدة لدى طلبة  

 الصف العاشر في مدينة المفرق ؟
العنف المدرسي 

المتوسط  العدد الجنس واشكاله
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  .ح.د ت المعياري

 اإلحصائية

 البدني
 0.000 415.80 12.913 0.90 2.728 218 ذكر
 0.73 1.751 269 أنثى

 اللفظي
 0.000 394.62 10.848 0.94 2.503 218 ذكر
 0.71 1.668 269 أنثى

 الممتلكات
 0.000 332.17 11.172 0.98 2.283 218 ذكر
 0.57 1.443 269 أنثى

 الكلي
 0.000 377.60 12.306 0.90 2.505 218 ذكر
 0.63 1.620 269 أنثى

مرتبـة ترتيبـًا  –أشـكال العنـف  إلـى الـثتشير النتائج الخاصـة باالجابـة عـن السـاال الث
 أعلـىالـذكور متوسـطات  أن كما تشـير الـى.  البدني، ثم اللفظي، وأخيرًا الممتلكات: تنازليًا هي

ــاثمــن متوســطات  ــة وفــي العنــف المدرســي ككــل فــي اشــكال العنــف  اإلن وتتفــق نتيجــة .الثالث
دراسـة األولـى، يليـه العنـف اللفظـي، مـع نتـائج العنف البدني جاء في الرتبة   نالساال من حيث

. تشـارًا  ثـم العنـف اللفظـيأن العنـف المـادي هـو األكثـر أن ، التي أشارت إلى(2662)أبو عيد 
واع العنـف لـدى أنـ أكثـر أن ، التـي أشـارت الـى(Toldos, 2005)وتختلـف مـع نتـائج دراسـة 
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ويمكن عزو االختالف في نتـائج الدراسـة الحاليـة عـن .  الذكور هي العنف اللفظي ثم الجسدي
ع العمـر ليحـل محلـة العنف يبدأ بدنيا ويقل مـ أن الدراسات السابقة إلى عمر أفراد العينة، حيث

العنف اللفظي، كما يمكن عزو االخـتالف فـي النتـائج بـين الدراسـة الحاليـة والدراسـات االجنبيـة 
وتشـير .  ينطبق على ثقافة أخـرىما هو سائد في ثقافة ما قد ال أن إلى الفروق الثقافية، حيث
ضـل وسـيلة للحصـول القـوة الجسـدية هـي أف أن أفراد العينة يـرون أن فقرات العنف البدني، إلى

علــى مــا يريــدون، وقــد يعــود هــذا إلــى عــدم امــتالكهم لمهــارات التواصــل التــي تســاعدهم علــى 
 .تحقيق أهدافهم، دون اللجوء إلى العنف ب شكاله المختلفة

ــاثوفيمــا يتعلــق بــالفروق بــين الــذكور و       تبــين وجــود فــروق ذات داللــة ولصــالح  اإلن
فــى اشــكال  اإلنــاثمنهــا لــدى  أعلــىســطات الــذكور كانــت متو  أن الــذكور، فقــد اشــارت النتــائج

تفـق هـذه النتيجـة العنف الثالثة ، حيث كان الذكور اكثرعنفا لفظيا وبدنيا وضـد الممتلكـات ، وت
الـذكور  أن التـي اشـارت  Tapper   and Boulton(2000)  وبولتـوندراسـة تـابر مـع نتـائج 

العــدوان ايــر المباشــر  اإلنــاثمــا تســتخدم بين ،اإلنــاثيســتخدمون العــدوان الوســيلي اكثــر مــن 
اكثــر عنفــا لفظيــا  اإلنــاث  نالتــي اشــار النــ  Campbell (2004)ودراســة كامبــل . بدرجــة اكبــر

التـي دلـت ( 2663)وتتفق مع نتائج الدراسة مـع ودراسـة أبـو عيـد . والذكور اكثر عنفا جسديا
فـي أشـكال السـلوك العـدواني،  ثاإلنانتائجها على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور و 

ــي أظهــرت Owens,et al (2005)ودراســة اونــس وثخــرون . ســواء المــادي أم اللفظــي  أن الت
كمـا تختلـف مـع نتـائج . اإلنـاثمن العدوان الجسدي واللفظي من  أعلىالذكور يمارسون درجة 

فظــي و الــذكور أكثــر اســتعماال للعــدوان الل أن التــي وجــدت Toldos(  2005)دراســة تولــدس 
 .اإلناثالجسدي مقارنة ب

ويمكن تفسير اختالف نتـائج الدراسـة الحاليـة عـن نتـائج الدراسـات السـابقة ،الخـتالف 
ــى العــادات  أن مجتمــع الدراســة، حيــث ــازال يحــافظ عل ــة هــو مجتمــع م مجتمــع الدراســة الحالي

عــة المرحلــة يكــون لطبي أن وكــذلك يمكــن. والتقاليــد ،واليعطــي حريــة كبيــرة لالنثــى مقابــل الــذكر 
العمريــة لالنــاث فــي عينــة الدراســة ،حيــث تحــرص الفتيــات فــي مثــل هــذا العمــر علــى الظهــور 

ــ ــدا عــن العن ــة بعي ــة واالنوث ــذكور  .ف واشــكاله بصــورة مفعمــة بالرق ــة ال ويمكــن تفســير عدواني
االبـا  اإلنـاث، حيث تميـل اإلناثالى طبيعة البنية الجسدية لكل من الذكور و  اإلناثمقارنة مع 

 . ومودة ولطف دون خشونة ،او بط   لى التعامل مع االخر بايجابية،ا



 م2610أبريل( 44)العدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 101 - 
 

مــا نســبة التبــاين فــي   " عــن  الســاال الرابــع رابعــا   مناقشــة النتــائج المتعلقــة باإلجابــة
التنشئة الوالدية والجنس كل على  أنماطالعنف المدرسي الذي تفسره عوامل الشخصية و 

 مفرق؟لدى طلبة الصف العاشر في مدينة ال حدة
لإلجابة على هذا الساال استخدم تحليـل االنحـدار المتعـدد  المتـدرإ لمـدى مسـاهمة 

( العصـابية، االنبسـاط ، االنفتـاح ،الطيبـة ، يقظـة الضـمير)كل عامـل مـن عوامـل الشخصـية 
المدرسـي ككـل والجنس في العنف ( المتسلط والمتساهل والديمقراطي)التنشئة الوالدية  أنماطو 

 .1لجدول وذلك كما في ا
 1الجدول 

تحليل االنحدار المتعدد المتدرإ للمتغير المتنب  به العنف المدرسي ككل والمتغيرات المتنبئة عوامل الشخصية  
 التنشئة الوالدية والجنس  أنماطو 

المتغيرات 
 المتنبئة

 (الداخلة)

R 
 االرتباط

R2 
 التباين المفسر

2 
التغير في التباين 

 المفسر

معامل 
 ف قيمة بيتا

 داللة
 ف

 ,000 1115261 -,101 1151 1151 ,101 الجنس 
 ,000 1215120 -,513 1152 5.51 ,111 الطيبة
 يقظة

 ,000 1135.11 -,151 150 2151 ,111 الضمير

 ,000 1005111 -,160 550 2152 ,1.2 المتسلط
 ,000 315135 ,150 151 2.50 ,131 المتساهل
 ,000 25213. -113 151 2351 ,162 االنفتاح

أن الجـنس كــان مــن أهـم العوامــل المتنبئـة لمتغيــر العنــف 5 يالحـظ مــن الجـدول 
الجــنس فسـر مــا نســبته   نأيــ( .6421)المدرسـي ككــل، حيــث بلغـت قيمــة التبــاين المفسـر 

كـون معامـل بيتـا سـالبا  اإلنـاثمن التباين ،حيث كان الذكور اكثر عنفا مقارنة مـع % 21
كمـا اسـتخدم تحليـل االنحـدار . الجـنس والعنـف عالقـة عكسـية بـين  العالقـة أن وهذا يعني

االنبســاط ، ، العصـابية)المتعـدد المتـدرإ لمــدى مسـاهمة كــل عامـل مــن عوامـل الشخصــية 
ــــة ، يقظــــة الضــــمير ــــاح ،الطيب ــــة  أنمــــاطو ( االنفت المتســــلط والمتســــاهل )التنشــــئة الوالدي

 .6ل والجنس في العنف اللفظي وذلك كما في الجدو( والديمقراطي
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  0الجدول 
والمتغيرات المتنبئة سمات الشخصية (العنف اللفظي)تحليل االنحدار المتعدد للمتغير المتنب  به  

 التنشئة الوالدية والجنس  أنماطو 
المتغيرات 
 المتنبئة

 (الداخلة)

R 
 االرتباط

R2 
التباين 
 المفسر

2 
التغير في التباين 

 المفسر

معامل 
داللة  قيمة ف بيتا

 داللة ت ت قيمة ف

 000 -.11511 000 11251.0- 05211 1051 1051 05211 الجنس
 000 -65503 000 .111513- 05515 1151 5151 051.0 الطيبة
 يقظة

 000 -150.1 000 615321 -05113 253 5.55 05111 الضمير

 000 25111 000 35115. -05111 151 5651 05113 المتساهل
 000 55.31 000 1.5101 -05153 153 2151 05121 المتسلط
 05006 -15150 000 135100 -05101 053 2151 05126 االنفتاح

، اللفظـيالجنس كان من أهم العوامل المتنبئة لمتغير العنـف  أن 0يالحظ من الجدول 
ــاين ،حيــث كانــت %( 26)نســبته مــا فســره الجــنس   ن، أيــ(2641)فقــد فســر الجــنس مــن التب

كـون  اإلنـاثارنة مع الذكور حيث كان الذكور اكثر عنفا مقارنـة مـع اكثر عنفا لفظيا مق اإلناث
كمـا اسـتخدم تحليـل  .العالقة بين الجـنس والعنـف عالقـة عكسـية  نمعامل بيتا سالبا وهذا يعني

ـــل الشخصـــية  ـــل مـــن عوام ـــل عام ـــدرإ لمـــدى مســـاهمة ك ـــدد المت العصـــابية، )االنحـــدار المتع
ــاح، الطيبــة، يقظــة الضــمي المتســلط والمتســاهل )التنشــئة الوالديــة  أنمــاطو ( راالنبســاط، االنفت

 7والجنس في العنف البدني وذلك كما في الجدول ( والديمقراطي
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 7الجدول 
التنشئة  أنماطوالمتغيرات المتنبئة سمات الشخصية و (العنف البدني)تحليل االنحدار المتعدد للمتغير المتنب  به  

 الوالدية والجنس 
المتغيرات 
 المتنبئة

 (لداخلةا)

R 
 االرتباط

R2 
التباين 
 المفسر

2 
التغير في 

 التباين المفسر

معامل 
داللة  قيمة ت داللة ف قيمة ف بيتا

 ت

 000. 13.190- 000. 173.976 514.- 264. 264. 514. الجنس
 000. 9.715- 000. 150.929 352.- 120. 384. 620. الطيبة
يقظة 
 000. 5.585- 000. 117.293 202.- 037. 421. 649. الضمير

 000. 5.641 000. 101.538 208. 036. 457. 676. المتسلط
 006. 2.778- 000. 83.907 106.- 009. 466. 683. االنفتاح
 016. 2.409 000. 71.588 084. 006. 472. 687. المتساهل

الجنس كان مـن أهـم العوامـل المتنبئـة لمتغيـر العنـف البـدني،  أن7يالحظ من الجدول 
مـن التبـاين %( 20)الجنس فسـر مـا نسـبته   ن، أي(64204)حيث بلغت قيمة التباين المفسر 

حيـث كـان الـذكور اكثـر عنفـا مقارنـة مـع  اإلنـاثمقارنة مـع  بدنيا ،حيث كان الذكور اكثر عنفا
كمـا  العالقـة بـين الجـنس والعنـف عالقـة عكسـية ،  نكون معامـل بيتـا سـالبا وهـذا يعنيـ اإلناث

ــل عامــل مــن عوامــل الشخصــية اســتخدم تحل ــدرإ لمــدى مســاهمة ك ــدد المت ــل االنحــدار المتع ي
ــةالعصــابية) ــاح، الطيب ــة  أنمــاطو ( ، يقظــة الضــمير، االنبســاط، االنفت المتســلط )التنشــئة الوالدي

 .8والجنس في العنف ضد الممتلكات وذلك كما في الجدول ( والمتساهل والديمقراطي
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 8الجدول 
والمتغيرات المتنبئة سمات الشخصية ( العنف ضد الممتلكات)دد للمتغير المتنب  به تحليل االنحدار المتع  

 .التنشئة الوالدية والجنس  أنماطو 
المتغيرات 
 المتنبئة

 (الداخلة)

R 
 االرتباط

R2 
التباين 
 المفسر

2 
التغير في 

 التباين المفسر

معامل 
داللة  قيمة ف بيتا

داللة  قيمة ت ف
 ت

 000. 11.767- 000. 138.468 471.- 222. 222. 471. الجنس 
 000. 8.441- 000. 114.890 321.- 100. 322. 567. الطيبة 

يقظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 000. 6.356- 000. 96.292 239.- 052. 374. 612. الضمير

 000. 4.704 000. 80.911 173. 027. 402. 634. المتساهل
 000. 4.238 000. 70.598 162. 022. 423. 651. لمتسلطا

 000. 3.825- 000. 62.937 150.- 017. 440. 664. االنفتاح
الجــنس كــان مــن أهــم العوامــل المتنبئــة لمتغيــر العنــف ضــد  أن1يالحــظ مــن الجــدول 

ـــاين المفســـر  ـــة التب ـــت قيم ـــث بلغ ـــات، حي ـــ(64222)الممتلك ـــا نســـبته   ن، أي الجـــنس فســـر م
ات مقارنــة مــع الــذكور اكثــر عنفــا ضــد الممتلكــ اإلنــاثمــن التبــاين، حيــث كانــت %(   2242)

العالقـة  أن كـون معامـل بيتـا سـالبا وهـذا يعنـي اإلنـاثحيث كان الذكور اكثـر عنفـا مقارنـة مـع 
الجـنس كـان لـه األثـر األكبـر فـي  أن أشـارت النتـائج إلـىو .بين الجنس والعنف عالقـة عكسـية 

مــا نســبة القــدرة علــى التنبــا بــالعنف المدرســي مــن بــين متغيــرات الدراســة، حيــث فســر الجــنس 
ــة ســلبية، أي%( 11) ــين الجــنس والعنــف هــي عالق ــف المدرســي، وأن العالقــة ب  أن مــن العن

 ، والتـي أشـارت (2660)دراسـة الظفيـري  وهـذا يتفـق مـع نتـائج  اإلنـاثالذكور أكثر عنفـا مـن 
، (Campbell, 2004)دراسـة  ، كمـا تتفـق مـع نتـائجاإلنـاثالـذكور أكثـر عنفـا مـن  أن إلـى

 واختلفـت نتـائج الدراسـة مـع نتـائج . اإلنـاثالـذكور أكثـر عنفـًا جسـديًا مـن  أن التي أشارت إلـى
أبـــو عيـــد  أكثـــر عنفـــًا ودراســـة اإلنـــاث أن التـــي أشـــارت إلـــى Campbell (2004)كامبـــل 

ويمكـن تفسـير . فـي العنـف اإلنـاث، التي أشارت إلى عـدم وجـود فـروق بـين الـذكور و (2663)
الثقافـة الغربيـة  أن ريـة، أو االخـتالف فـي الثقافـات، حيـثذلك االختالف باختالف المرحلـة العم

في التنشئة، على عكس ثقافتنا العربية، التـي تشـجع الـذكور علـى  اإلناثال تميز بين الذكور و 
  .على اللين والوداعة واأللفة اإلناثالقوة والعنف وتعلمهم العاب القتال، بينما تشجع 
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تقلنـا أن عالقة سلبية فكلماالعنف المدرسي  وعامل يقظه الضمير  العالقة بينوجاءت 
مــن يقظــه الضــمير إلــى عــدم يقظــه الضــمير زاد العنــف، وكلمــا زادت يقظــه الضــمير قــل العنــف 

الفرد الذي يتمتـع بهـذه  أنالمدرسي، وبالرجوع إلى الفقرات التي تمثل عامل يقظه الضمير، نجد
ال الموكولة اليـه بدقـة، وفـي الوقـت العامل يمتاز بونه شخص يحافظ على النظام، وينجز األعم

ه شخص يعرف حدوده وواجباته جيـدًا، فهـو  نالمحدد، ويحافظ على ممتلكاته مرتبة ونظيفة، أي
يجابيــة مــع ايخــرين، بعيــدًا عــن  يقــوم بواجبــه، ويلــزم حــدودة وبالتــالي يتمتــع بعالقــات حســنة وا 

التـي  نمـاطط المتسـلط فـي مقدمـة األ التنشئة الوالدية، فقد جاء الـنم نماطأما بالنسبة أل . العنف
بــالعنف  قراطي قــدرة تنبئيــة دالــة إحصــائيا  تفســر العنــف، وتتنبــ  بــه، بينمــا لــم يكــن للــنمط الــديم

العالقـة بـين الـنمط المتسـلط والـنمط المتسـاهل مـن   نكما اشـارت نتـائج الدراسـة النـ. المدرسي
ي ،والعنـف ضـد الممتلكـات هـي جهة والعنـف المدرسـي واشـكاله  العنـف اللفظـي، والعنـف البـدن

وتتفق نتائج هـذه الدراسـة . عالقة إيجابية أي كلما زاد التسلط أو التساهل، زاد العنف المدرسي
العنـف لـدى األبنـاء يـرتبط بالشـعور  أن ، الـذي وجـد( 2616)البحيري والعورانمع نتائج دراسة

األبنـاء الـذين  أن إلى تأشار  تي، ال(2612) الشقرانبالظلم، والقسوة، وسوء التنشئة، ودراسة 
يعـــاملون بطريقـــة ديمقراطيـــة، يصـــبحون أكثـــر تســـامحًا، وأن األبنـــاء الـــذين يعـــاملون بطريقـــة 

تسلط الوالدين يادي إلى تكيف اير سليم لـدى األبنـاء، وأن  أنو متسطلة يصبحون أكثر عنفًا، 
ــى ذواتهــم ، و  ــاء وعــدم اعتمــادهم عل ــادي إلــى عجــز األبن ــدة ت ــة الزائ ــرفض والنبــذ الحماي أن ال

 . ياديان إلى سلوكات اير مراوبة كالسرقة والعدوانية وايرها
األبنــاء  أن وتختلـف هــذه الدراسـة فــي نتائجهـا مــع نتـائج دراســة التـي أظهــرت نتائجهـا

يبــاء متســلطين هــم أقــل عدوانيــة، وأكثــر ت دبــًا، وخضــوعًا، وخجــاًل، ومــياًل، إلــى االنقيــاد، وأن 
الفـرد هـو  أن ويمكـن القـول .أكثـر عدوانيـة، وأكثـر تمـردًا، وأقـل خضـوعاً  ايباء الديمقراطيـة هـم

ســلوكية نتيجــة التنشــئة الوالديــة، فــالنمط التســلطي يــادي إلــى  مــاطأن محصــلة مــا أكتســبه مــن
تشكيل شخصية خائفة، مهزومة، مهزوزه، خجولة، اير واثقـة، مت هبـة دائمـًا للـدفاع لشـعورها 

يـــر وســـيلة للـــدفاع هـــي الهجـــوم فـــون هـــاالء األفـــراد هـــم دائمـــًا دائمـــًا بالتهديـــد، ولمـــا كانـــت خ
متحفــزون، ومتــ هبون لشــعورهم بــ نهم مهــددون، وكــونهم ال يمكلــون مهــارات اتصــال ومهــارات 

مثـل هـاالء ال يضـبطون إال بوجـود رقابــة  أناجتماعيـة تمكـنهم مـن التواصـل مـع ايخــرين، كمـا
 .ي ممتلكات الغير، مما ال يقع تحت األعينخارجية، فوذا اابت تلك الرقابة سعوا افسادا ف
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 التوصةات 

  : الحالية  يوصي الباحثان بايتيلدراسة في ضوء النتائج التي توصلت إليها ا
ــة عوامــل الشخصــية فــي ســلوك األفــراد،  .1 ضــرورة تعريــف المرشــدين، والمعلمــين ب همي

لهـا علـى وبالتالي مساعدة المرشدين على إجـراء اختبـارات شخصـية يتعرفـون مـن خال 
 . سمات األفراد العدوانين

التنشـئة  مـاط نضرورة التواصـل بـين المرشـدين والمعلمـين وأوليـاء األمـور للتعـرف علن .2
ــك األ  ــاء علــى تل ــالي التعامــل مــع الطلبــة بن ــي يمارســونها مــع أبنــاءهم وبالت  نمــاطالت

 . الوالدية
ي التعامل مـع أبنـاءهم القيام بوعداد برامج إعالمية لتوعية ايباء باألساليب السليمة ف .3

 .وأثر األساليب السلبية على شخصيات أبنائهم
توصي الدراسة المرشدين والمهتمين بتطبيق قائمـة العوامـل الخمسـة الكبـرى   .4

 .المعقولة  هاللشخصية لما تتمتع به من شمول وكذلك لعدد فقرات
هم تفعيل دور المرشدين التربويين من خالل بناء برامج إرشادية عالجيـة تسـا .1

 .في الحد من ظاهرة العنف المدرسي 
العمــل علــى نشــر قــيم التســامح بــين الطلبــة وتعزيــز مفــاهيم الحــوار واحتــرام  .0

 .الراي والراي االخر تجنبا للعنف والعدوان
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 املراجع

 :املراجع باللغة العربةة

م , اثر العنف المدرسي في درجة شعور الطلبة بالقلق وتكيفه(1001)أبو علياء ,محمد مصطفى
 . 111-101العلوم التربوية , (  1) 13 دراسات المدرسي,

 بمستويات وعالقتها األسرية التنشئة ماطأن(1011. )بو عواد, فلاير وأبو خليفة, ابتسام والسلطي, نادياأ
مجلة . نظرهم وجهة من اآلنروا - اآلداب و التربوية العلوم كلية طلبة لدى التفاؤل والتشاؤم

 151-66.  11ع  – 0مج  –االردن  –بية اتحاد الجامعات العر 
أشكال السلوك العدواني لدى طلبة الصف السادس األساسي في , (1005)أبو عيد , مجاهد حسن

 ., رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة النجاح الوطنية, نابلس  محافظة نابلس
 لدى المنحرف السلوك على وأثرها األسرية التنشئة ماطأن( .1010.)البحيري, نسرين و العوران, حسن 

 للبحوث مؤتة. الكرك محافظة في والتعليم التربية في مديريات األساسي العاشر الصف طلبة
 . الرابع العدد والعشرون, الخامس المجلد واالجتماعية, اإلنسانية العلوم سلسلة والدراسات,

 طلبة بعض من عينة لدى العدواني بالسلوك الشخصية ماطأن عالقة(. 1012.)بركات , زياد  
 , 14 المجلد التربوية, العلوم دراسات,. االجتماعي النوع لمتغير ا تبع الفلسطينية الجامعات

 .1العدد
 .مركز دراسات الوحدة: , بيروتالمجتمع العربي المعاصر,(1661)بركات, حليم 

ى طلبــة جامعـــة االتجاهــات نحــو الــزواإ وعالقتهــا بالتنشــئة الوالديــة لــد, ( 1001)الخليلةةي , فةةاخر 
 ., رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة اليرموك , اربد اليرموك 
 . دمشق : , جامعة دمشق  الصحة النفسية دراسة في سيكولوجية التكيف, ( .163)الرفاعي, نعيم 

 مجلة  ,. النفسية لهويته المراهق وتحقيق األسرية التنشئة ماطأن بين العالقة( 1011.)الشقران, حنان 
 (. 1)11مجلد  ,(االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح معةجا

, مشكالت األطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيها , (1001)شيفر, تشارلز, ومليمان, هوارد 
 .         , ترجمة نسيمه داود ونزيه حمدي , عمان منشورات الجامعة األردنية ( 1ط)

العنف في )،ارس في األردن , ندوة العنف في المدارس , العنف في المد( 1661)صالح , فلاير حسن 
 . 50-.عمان , األردن ص : جمعية اإلنماء االجتماعي و اليونسكو ( . المدارس في األردن 

 المرحلة األساسية لطلبة العدواني والسلوك الشخصية ماطأنبين العالقة( 1011)محمد أحمد  الضمور,
 . االردن  –, جامعة عمان العربية , عمان  رسالة ماجستير غير منشورة. األردن في
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( 11إلى  .الصفوف )الوالدية لدى الطالب العمانيين  التنشئة أنماط(. 1011) ري , سعيد الظف
 16ع  , األمارات -المجلة الدولية لألبحاث التربوية  . وعالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية

1- 11 
عالقة نمطي الشخصية االنبساطي واالنطوائي بالسلوك العدواني عند طلبة , (1001)الظفيري , فهد 

, رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة عمان العربية للدراسات الصف التاسع في دولة الكويت 
 .,األردن  العليا

علم , العوامل الخمسة الكبرى في مجال الشخصية,(1661)عبد الخالق , أحمد واالنصاري , بدر 
 .16- 1( .5) 10, النفس

ـــة , العدوانيةةةة وعالقتهةةةا بةةةبعض سةةةمات الشخصةةةية فةةةي مرحلةةةة المراهقةةةة, ( 1002)العنةةةزي, فةةةريح  المجل
 . 13-11,(5.) 16, التربوية

تقنين قائمة نيو لقياس االبعاد الخمسة للشخصية على الطلبة , (1001)المرابحة, عامر جبريل خلف 
 .     الكرك, األردن. , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة مؤتة الجامعيين في االردن

, واقةةع التنشةةئة االجتماعيةةة واتجاهاتهةةا , دراسةةة ميدانيةةة لمحافظةةة القنيطةةرة ( 1001), علةةي اسةةعد ةوطفةة
 ., مركز اإلمارات للدراسات والبحوث(13),  يجيةدراسات استراتالسورية , 
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ABSTRACT  
The purpose of this study was to explore the relationship between 

personality factors, Parenting styles and school violence among the tenth grade 
students in Mafraq city.  

The sample of this study consisted of 550 students(275 males and 275 
females) who were randomly selected by using cluster method from seven 
public schools in Al- Mafraq city in Jordan during the academic year 
(2014/2015).  

To achieve the goals of the study, An Arabic versions of big five 
personality factors scale and Buri,s parenting styles scal were used, along with 
school violence scale which was developed  by the researcher for the purpose 
of the current study. 
           Finding revealed that:  

- The dominan personality factors were conscientiouness 
extroversion, Opening, agreebleness, and neuroticism 
successively.  

- Democratic style was the dominant parenting style as reported 
by the sample, followed by authoritarian style then permissive 
style.  

- Physical violence was the most common violence used by the 
sample of the study,by verbal violence and vandalism. 

- The findings also revealed that gender was the most predictive 
variables of school violence in the sample; that’s male was 
more violent than female, as well as agreebleness. 
Conscentiousness, opening, parenting styles (Authoritarian and 
permissive) were more related to school violence.  

The study concluded with some recommendations for counselors, parents 
and teachers.The study emphasized the importance of understanding the school 
violence as related to personality factors and Parenting styles. The study also 
recommednded parents to avoid negative parenting styles by following 
democratic and just styles.   
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