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إرشادي لخفض مـستوى  تصميم برنامج و إلى قياس العنف المدرسيهدف البحث الحالي   ي       

  .ب الصف األول المتوسط في الجانب األيسر من مدينة الموصلالعنف لدى طال
طالباً من طالب األول المتوسط موزعين على عدد مـن           )٣١٣( البحث   وتضمنت عينة 

المدارس وبعد تطبيق المقياس على هذه المدارس وإجراء عملية التشخيص تم اختيار مدرسـتين              
كمجموعـة  ) دار الـسالم الثانيـة    (رسة  كمجموعة تجربيبة ومد  ) البراء بن مالك  (وهما مدرسة   

  . ضابطة
 أهداف البحث فقد اعتمد الباحث على مقياس العنف المدرسي المعد مـن         ولغرض تحقيق 

العنـف اللفظـي    (فقرة موزعة على ثالث مجاالت هي       ) ٤٣(والذي تكون   ) ٢٠١١سميرة  (قبل  
وبـه تـم    ) ، أحياناً، أبداً  دائماً(ويقابل كل فقرة ثالث بدائل هي       ) والعنف المادي والعنف الرمزي   

ولغـرض خفـض مـستوى العنـف        . تحقيق هدف قياس مستوى العنف المدرسي عند الطالب       
 وتـم   دروس) تـسعة (المدرسي عند الطالب فقد قام الباحث بتصميم برنامج إرشادي يتكون من            

عرض دروس البرنامج على مجموعة من الخبراء في التربية وعلم الـنفس وتمتـع البرنـامج                
  .  عالبصدق

                                         
 المديرية العامة لتربية نينوى *
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تم التوصل إلى عدد من النتائج منها أن البرنامج اإلرشادي الذي تم تصميمه أدى إلـى                و   
 البحـث   خفض مستوى العنف المدرسي لدى طالب الصف األول المتوسط وفي ضـوء نتـائج             

  .وضعت عدد من التوصيات والمقترحات
The Effect of A Guiding Program in Slowing Down the School 

Violence Level for the First Intermediate Class Students 
 
Assist. Lecturer: Mohammed Ahmed Khalaf 
Nineveh Education Directorate 
Abstract: 

The current research aims at measuring the school violence and 
designing a guiding program to slow down violence level for first 
intermediate class students in the left side of Mosul City. 

The research’s sample consists of (313) students of first intermediate 
class students distributed on a number of schools.  

After applying the scale on these schools and making diagnosis 
process, two schools were selected (Al-Bar’a bin Malik) as an experimental 
group and (Dar Al-Salam Al-Thaniya) as a control group.    

To achieve the research aim, the researched depended on the school 
violence   scale prepared by (Sameera2011) which consists of (43) items 
distributed on three fields (verbal violence, real violence and symbolic 
violence) and each item has three alternatives (always, sometimes and 
never) and this achieved the aim of measuring school violence level for the 
students. To slow down the school violence for the students, the researcher 
designed a guiding program consists of (9) lessons, they were played on a 
number of experts of education and psychology, and it has high validity.  

A number of results were achieved, one of it is that the guiding 
program which was designed led slow down the school violence level for 
the first intermediate class students, and in the light of the research results, 
a number of recommendations and suggestions were set. 
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ن والمسؤولين فـي قطـاع       أساسياً للباحثي  أصبحت مشكلة العنف المدرسي تشكل انشغاالً       
، والعنف سلوك عـدواني  ما لها من خطورة على المسار التعليمي والتربوي في المدرسة      التربية ل 

د يكـون  مكتسب إما من األسرة أو من المدرسة أو األصدقاء أو البيئة يتخذه الفرد لدوافع شتى وق 
العدوان بين الطالب على أشكال كثيرة تؤدي إلى ارتكاب المخالفات ضد النظام المدرسـي ممـا         
يؤثر سلباً على المستوى التحصيلي، وعليه يجب أن يكون للمدرسة دور فـي معالجـة سـلوك                 

فالدور الرئيس للتعليم هو تنمية الشخـصية       . العنف لدى الطالب وتعليمهم النظام وكبح الرغبات      
ومن أجل ذلك يجب أن نسعى إلى الوقوف ضد تلك المشكلة           . ا يتناسب مع التطلعات المستقبلية    بم

 والتعمق بالموازنة مـع حجـم تعقـدها وانتـشارها         هاتحليلبالقدر الكاِف و   والعمل على دراستها  
  .ودرجة تأثيرها

ومن خالل عمل الباحث كمرشد تربوي في إحدى المدارس الثانوية فقد الحـظ انتـشار                 
ظاهرة العنف المدرسي بين الطالب وبخاصة في المرحلة المتوسطة ومن خالل عـدة مجـاالت          
منها المجال السلوكي واللفظي والتعليمي واالجتماعي واالنفعالي، ويتضح اتساع هذه المشكلة من            
خالل الطالب الذين يتم تحويلهم من قبل المدرسين إلى المرشد التربوي وإدارة المدرسـة ومـن            

الحظة الباحث للطالب إثناء االستراحة بين الدروس، مما دفع بالباحث إلى إجراء دراسة             خالل م 
محاوالً خفض مستوى العنف المدرسي لدى طالب الدراسة المتوسطة من خالل إعداد برنـامج              

  .إرشادي يقدم إلى الطالب الذين يعانون من العنف المدرسي
لمدارس في جميع المستويات وفـي      وتعد ظاهرة العنف المدرسي مشكلة تواجه طالب ا       

المرحلة المتوسط خاصة، اذ تعد المرحلة المتوسطة بداية لمرحلة المراهقة وفيها تظهر مظـاهر              
العنف بأشكاله المختلفة وتكون ذات تأثر كبير على تكوين شخصيته لذلك تحتاج هذه المرحلة إلى               

إلى بناء جسمي وعقلي وعـاطفي      معاملة وعناية خاصة واهتمام كبير لنتمكن من إيصال الطالب          
 في تجاوز المشكالت    مشكالته ويفهمه ويساعده  إلى  مع  ت لذا فهو في أشد الحاجة إلى من يس        .سليم

التي تواجهه وهذا ما يسعى إليه الباحث من خالل إعداده لبرنامج إرشادي يهدف إلـى خفـض                 
  .العنف المدرسي لدى طالب المرحلة المتوسطة
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التغيرات السريعة في شتى مجاالت الحياة ولكي نكـون قـادرين علـى مواكبـة               نتيجة    

التطورات والتغيرات السريعة علينا إعداد جيل واع مثقف منظم يكون دعامة لبناء مجتمع سـليم               
وهذا من أهداف التربية الحديثة اذ يعتمد تقدم األمة يعتمد بالدرجة األساس على إعـداد قواهـا                 

) ٢ :٢٠٠٣سـعيد،   (هم الجسمية والعقلية والخلقية وقدرتهم على التوافـق         البشرية وعلى سالمت  
ويقع على كاهل العملية التعليمية جهد كبير في تكوين سلوكيات ايجابية لدى الطـالب وعـالج                
السلوكيات السلبية لديهم، فالسلوك االيجابي يجعل منه شخصاً اجتماعياً متعاوناً محباً لآلخـرين،             

السلبي يجعل منه شخصاً حقوداً وأنانياً يستخدم أنماط مـن التعامـل تتمثـل          في حين أن السلوك     
  ).Buss & Perry, 1992 :250(بالعنف  
 ويعرف العنف بأنه أحد أوجه الروح السادية الكابتة في الفرد وانعكاس من انعكاسـات                

 يزال العنف    وال) ٥٣ :١٩٩٢جولد وآخرون،   (األنا واألنانية لديه حتى وان كان في حالة الدفاع          
يثير جدال فكرياً وهو محل مماحكات كالمية يومية في المدارس والجامعات ومراكز البحث ألنه              
مسألة إنسانية شائكة ممتدة األبعاد وأصبح العنف من أهم المشكالت التي يعاني منهـا مجتمعنـا                
                الذي صار من أولياتـه محاولـة التـصدي لهـذه الظـاهرة مـن خـالل فهمهـا واحتوائهـا                

والعنف له أنماط سلوكية تعرف من الوجهـة االجتماعيـة بأنهـا      ) ٣٨ :٢٠٠٤الزقاي وايوب،   (
مؤذية أو ضارة أو هدامة كاالعتداء على اآلخرين بالضرب أو علـى ممتلكـاتهم أو الـسخرية                 

وقد تم تعريف العنف على انه سلوك عـدواني وليـد الـشعور             ) ١٥ :٢٠٠٣العمري،  (والتهكم  
لعداوة وقد يوجه ضد الطبيعة او ضد أفراد أو مـن أفـراد إلـى جماعـات منظمـة أخـرى               با
وان مشكلة العنف من اكبـر المـشكالت التـي تواجههـا المجتمعـات              ) ٣١ :٢٠٠٠عويس،  (

المعاصرة كافة متطورة كانت أو نامية ووصفت ظاهرة العنف بظاهرة العصر لسبب انتـشارها              
  ).١٣ :٢٠٠٥مرشد، ( إلى القلق وتعقدها وتطورها بشكل يبعث

وقد سبق الدين اإلسالمي كل القوانين والتشريعات وأكد على العناية بالفرد وتربيته تربية             
وتَعاونُواْ علَى   ( تعالى  سبحانه يقول اهللا سليمة ونبذ العنف ودعى إلى الرفق والعطف والتسامح إذ          

يـا َأيهـا الَّـِذين     (وقوله تعالى) ٢ اآلية  المائدةسورة  () ِإلثِْم والْعدوانِ الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى ا     
آمنُوا ال يسخَر قَوم من قَوٍم عسى َأن يكُونُوا خَيرا منْهم وال ِنساء من نِّساء عسى َأن يكُن خَيـرا                    
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نَابزوا ِباأللْقَاِب ِبْئس اِالسم الْفُسوقُ بعد األيماِن ومن لَّم يتُب فَُأولَِئك           منْهن وال تَلِْمزوا َأنفُسكُم وال تَ     
ونالظَّاِلم م١١سورة الحجرات اآلية () ه(.  

وهناك العديد من وجهات النظر التي حاولت تفسير العنف منها أالتجاه النفسي المتمثـل              
أما االتجـاه البـايلوجي     . غريزة فطرية تنبع نتيجة اإلحباط    حيث يرى أن العنف     ) فرويد(بالعالم  

حيث يرى أن العنف من طبيعة اإلنسان وهو تعبير عـن عـدد مـن               ) لمبروزو(المتمثل بالعالم   
في حين أن االتجاه االجتماعي يرجع العنف إلى عوامـل اجتماعيـة            . الغرائز العدوانية المكبوتة  

ونظريـة التفكـك االجتمـاعي       ) سذرالند(لطة الفارقة   مكتسبة وهذا ما أكدت عليه نظرية المخا      
   ).٧٨ :٢٠٠٥الطيار، (صاحب نظرية التعلم االجتماعي ) باندورا(و) دورثن سلين(

 المواضيع المهمة التي شغلت      جزء من العنف بشكل عام وهو من        العنف المدرسي  ويعد  
 تكوين وتكامل شخصية اإلنسان،     الباحثين والعلماء في التربية الحديثة لما له من آثار وخيمة على          

العقل والتفكير   ويساهم في تعطيل طاقات      ند المراهقين حيث يعمل على هدم وتشويه الشخصية ع      
 والمجتمعـي  وهو يعد أحيانا استمرارا للعنف األسـري بخاصـة   )١٠٢:٢٠٠١أبو عليا ،  (لديهم
ع الديني األسري الذي    ، فقد يؤثر المستوى العلمي واالقتصادي لألسرة وكذلك ضعف الواز         بعامة

يهذب السلوك ويقومه ويكسب الفرد قيماً سامية رفيعة تنأى به عن السلوكيات المنحرفـة علـى                
 إال العنف المدرسي ليس     أنوحقيقة األمر   ) ١١٥ :٢٠٠٥السنوسي،  (مستوى العنف لدى أفرادها     

م جزء من ذلـك     ، فالطلبة المتواجدون في المدرسة ه     سا للعنف الذي يحدث خارج المدرسة     انعكا
 ذلـك  ) Horpetsهـوربيتس  (المجتمع الصاخب الذي يمارس العنف خارج المدرسة، وقد أكد 

المهداوي،  () كانت البيئة خارج المدرسة عنيفة فان المدرسة ستكون عنيفة حتما          إذا(  :عندما قال 
ب المتمثـل   ولعل من أكثر جوانب الحياة المدرسية سلبية وتعقيداً وإشكاالً هو الجان          ). ٦ :٢٠٠٧

في السلوك العدواني الذي يمارسه بعض الطالب مع أقرانهم في المدرسة ممـا يـسبب شـعور                 
  ). ٣ :٢٠١٣ناصر الدين، (الطالب بالتعاسة والرغبة في ترك المدرسة 

لدى طلبة الـصفوف    ) ١٩٩٢ ( دراسة قام بها شحاذه    ي تحرت العنف  ومن الدراسات الت  
 وتوصـلت الدراسـة إلـى أن    )عمان(رس الخاصة بـ  المداالثاني والثالث والرابع األساسي في  

 وفي السعودية   )١٠ :١٩٩٨الزغول وآخرون،    (العنف أكثر انتشارا عند الذكور منه عند اإلناث       
وبدراسة إحصائية صادرة عن وزارة التربية والتعليم كشفت عن العديد مـن مخالفـات الطلبـة                
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عنف واعتداء تراوحت ما بـين اعتـداء        حادثة  ) ٢١٧١(وحوادث العنف المدرسي حيث وقعت      
على المعلمين من قبل الطلبة وتهجم وشتم على الطلبة اآلخرين وفوضى داخل المدرسة واعتداء              

وعالمياً فقد توصلت الجمعية األمريكيـة مـن خـالل          ) ١٠ :٢٠٠٢الزهراني،  (على الممتلكات   
ماليـين  ) ٣(ة وان أكثر من إلى أن المعلمين محاطون بالعنف والقسو    ) ٢٠٠١(إحصائية لها عام    

ألف حالـة   ) ١٦(حالة عنف تحدث في حرم الجامعات والمدارس في السنة الواحدة أي ما يعادل              
وقد دلت نتائج   ) ٢ :٢٠٠٩الشهري،  (ثوان  ) ٦(عنف مدرسي في اليوم الواحد أو حالة عنف كل          

 عنف داخل المدارس    د وجو إلى  الدراسات التي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية       العديد من 
 أو كليهما بين الطـالب أو علـى ممتلكـات           لفظي عنف أو   جسمي عنفويكون إما على شكل     

 (Berkouitz 1983)  ودراسـة  (Walker 1979)  المدرسة ومن بين هذه الدراسات دراسـة 
  .)Stets, 1990 :514(وأن لألسرة والبيئة االجتماعية دور كبير في ذلك 

  :لعنف المدرسي على الطالب من خالل أربعة مجاالت وهيويمكن أن يرى تأثير ا
١.  :            ويتصف بعدم المباالة وعصبية زائدة ومخاوف غيـر مبـررة ومـشاكل

انضباط وعدم القدرة على التركيز وتشتت االنتباه والسرقات والكذب والقيام بسلوكيات ضـارة             
المدرسة وإشعال نيران وعنف كالمـي      مثل محاوالت االنتحار وتحطيم األثاث والممتلكات في        

  .مبالغ فيه
٢.  :    ويتصف بهبوط في التحصيل العلمي، وتأخر عـن المدرسـة وغيـاب

 .متكرر، وعدم المشاركة في األنشطة المدرسية، والتسرب من المدرسة بشكل دائم أو متقطع

٣.  :        مع اآلخـرين، وعـدم     ويكمن في انعزاليته عن الناس، وقطع العالقات
 .المشاركة في نشاطات جماعية، وتعطيل سير نشاطات الجماعية، والعدوانية تجاه اآلخرين

٤.  :         ،ويالحظ في انخفاض الثقة بـالنفس، واكتئـاب، وردود فعـل سـريعة
ء والهجومية والدفاعية في مواقفه، التوتر الدائم، والشعور بالخوف وعدم األمان، وعـدم الهـدو     

 ). ٣٠٢ :٢٠١١البادري، (واالستقرار النفسي 

 إعداد والتوجيه من خالل اإلرشاد خدمات أهميةقد أكدت الكثير من الدراسات والبحوث ل
العديد من السلوكيات السلبية  في معالجة األثربرامج مصغرة طبقت وفي مدة محدودة وكان لها 

على أن ) E. R. clinchy,etal( ايوقد أكدت دراسة كلينج). ٦ :٢٠٠٤الدلي، (لدى الطلبة 
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قيام المدارس بزيادة خدماتها باستخدام طرائق متقدمة بغية تحسين اتجاهات الطلبة والبرامج 
في اتجاهات الطلبة ايجابياً  المقدمة ال ريب في أنها ستحرز تغييراً اإلرشادية

)Mead,2008:183.(توفير الجو المالئم  وإن الوصول بالفرد إلى التوافق الذاتي واالجتماعي و
في المدرسة والمجتمع من األهداف الرئيسية للبرامج اإلرشادية ومن خاللها يمكن تحقيق 

  ).    ٢٠٨ :٢٠١١الحياني، (البرنامج اإلنمائي والوقائي والعالجي 
فالبرنامج اإلرشادي عنصر مهم وجوهري في العملية التربوية، ومن الوسائل الضرورية في 

ا األلفة، والمحبة، واالحترام، فضال عن قدرتها على مساعدة الجماعة خلق جماعة يسوده
اإلرشادية على التخلص مما يواجهها من أزمات ومشاكل في الجوانب التي أعدت لها تلك 

وقد نجحت تلك البرامج نجاحاً باهراً في القضاء على الكثير ). ٣٠ :٢٠٠١االميري،(البرامج 
جهها الطلبة واإليفاء بحاجاتهم وهو عنصر جوهري في من المشكالت والصعوبات التي يوا

العملية التربوية، وحينما أصبحت نتائج تلك البرامج ملموسة وواضحة بدأت دول كثيرة في العالم 
  ). ٤٤ :٢٠٠٨سلمان وآخرون، (باألخذ بمبادئها 

ها إن الطالب في المرحلة المتوسطة يتعرض إلى انفعاالت قوية وعنيفة يصعب السيطرة علي
حافظ (والتحكم فيها، فالعنف مثال يصبح في هذه الفترة أكثر شدة وتكرارا من المراحل األخرى  

 المراحل التي أصعب من  وهيمرحلة المراهقةبداية   المرحلة المتوسطةوتعد). ١١٥: ١٩٨١،
 مرحلة الرشد بسبب إلى ينتقل من مرحلة الطفولة ألنه كثيرة اًيمر بها الفرد ويواجه ضغوط

 مرحلة بأنها )ستانلي هول( و)فرويد(تغير السريع في تركيبات جسمه وقد وصفها كل من ال
 وتعقد الحياة ومتطلباتها فرضت وضعاً جديداً ومهمات جديدة يجب أن عواصف وضغوط نفسية

يقوم بها الطالب المراهق وكل هذا يحدث معه الكثير من المشكالت االنفعالية بسبب حالة 
لمرحلة إلى عناية ويحتاج المراهق خالل هذه ا. )١٤٣: ١٩٩٨ الوقفي،(اإلحباط والصراع 

، إذ تتميز هذه المرحلة بتغيرات جسمية ونفسية لها أثر كبير في خاصة من قبل المحيطين به
  ).٢٩٩: ١٩٨١زهران، ( من حيث كونه سلوك ايجابي أو سلبي  المراهقسلوك
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 يمكـن أن     إرشـادي  من إعداد برنامج  من هنا تبرز أهمية الدراسة الحالية في كونها تتض        
 مما يسهم في إيجاد البيئة المناسـبة        خفض العنف المدرسي لديهم    يسهم في مساعدة الطالب على    

تتجلى أهمية البحث الحالي بما له من فائـدة         و داخل المدرسة لتحسين المستوى التحصيلي لديهم،     
، في توجيـه     والمرشدون التربويون  عاملين في المجاالت التربوية والسيما المدراء والمدرسون      لل

المبكر ووضـع الحلـول     االنتباه إلى اآلثار السلبية للعنف المدرسي األمر الذي يستدعي التدخل           
  .المناسبة لها

 
  يهدف البحث الحالي إلى

  .العنف المدرسي لدى طالب المرحلة المتوسطة  مستوىقياس: أوالً
  . المرحلة المتوسطة لدى طالبمستوى العنف المدرسيإرشادي لخفض بناء برنامج : ثانياً
الب  لدى ط خفض مستوى العنف المدرسي فياإلرشاديالتعرف على اثر البرنامج : ثالثاً

  .الصف األول المتوسط
  :ولتحقيق الهدف الثالث صيغة الفرضيات الصفرية االتية

جريبية في أفراد المجموعة التين متوسط درجات ال توجد فروق دالة إحصائياً ب .١
  .في خفض مستوى العنف المدرسياالختبارين القبلي والبعدي 

 التجريبية والضابطة تين المجموعط درجات أفرادبين متوسال توجد فروق دالة إحصائياً  .٢
 . في خفض مستوى العنف المدرسيفي االختبارين القبلي والبعدي

مدرسي لدى طالب األول مدى تأثير البرنامج اإلرشادي في خفض سلوك العنف ال: رابعاً
 .المتوسط

 
 الذكور فقط ومـن المـدارس        المرحلة المتوسطة من   بيقتصر البحث الحالي على طال    

 - ٢٠١٧( للعام الدراسي    الموصل مدينة    الجانب االيسر من    في لصف األول المتوسط   ول النهارية
٢٠١٨(.  
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 Counseling Programالبرنامج اإلرشادي : أوالً

  عرفه كل من
  ) ١٩٧٧( Shaw شاو .١
 مترابطة مع بعضها ، تبدأ بأهداف عامة أنشطة حلقة من العناصر المعبرة عن هو"   

 "وخاصة ومجموعة عمليات تنتهي باستراتيجيات تقويمية لمعرفة مدى الوصول إلى األهداف
(Shaw, 1977 :40).  

  )١٩٩٨(زهران . ٢
 ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة هو برنامج مخطط منظم في"

وغير المباشرة فردياً أو جماعياً لجميع من تضمهم المؤسسة والمدرسة بهدف مساعدتهم في 
تحقيق النمو السوي والقيام باالختيار الواعي لتحقيق التوافق النفسي داخل المدرسة وخارجها 

  ) ٤٩٩ :١٩٩٨زهران، ". (من المسؤلين والمؤهلينويقوم بتخطيطه وتنفيذه وتقييمه لجنة وفرق 
  )٢٠٠٢(الصوالحة . ٣

إنه مجموعة من اإلجراءات واألنشطة والعمليات التي تقدم لمجموعة معينة من اجل "
" تحقيق حاجاتهم لبلوغ هدف معين، وتخليصهم من المشكالت السلوكية التي يعانون منها

  ).٩ :٢٠٠٢الصوالحة،(
  )٢٠٠٨(سلمان وآخرون . ٤

هو برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة "  
وغير المباشرة فرديا وجماعيا لجميع الطلبة بغية مساعدتهم في تحقيق النمو السوي والتوافق 

  ).٤٣ :٢٠٠٨سلمان وآخرون، " (النفسي داخل المدرسة وخارجها
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و عبارة عن مجموعة من الدروس العلمية المنظمة تقدم إلى طالب المرحلة المتوسطة ه(  

  ).من خالل جلسات إرشادية جماعية معدة لغرض خفض مستوى العنف المدرسي لديهم
 

ولقد   إرشادي وفق أسلوب علمي تربويدروس والتي أعدها الباحثهو مجموعة من ال(
 في خفض مستوى العنف لغرض التحقق من فاعليتها) مستقل(متغير تجريبي فها كوظ

  .)المدرسي
 

  عرفه كل من
  )١٩٩٦(إبراهيم . ١

الطاقة التي تتجمع داخل اإلنسان وال تنطلق إال بتأثير المثيرات الخارجية وهي مثيرات "
شكاالً من التخريب والسب والضرب بين العنف وتظهر هذه الطاقة على هيئة سلوك يتضمن أ

  ).٢٨ :١٩٩٦إبراهيم، " (التالميذ أو بين تلميذ ومدرس
  ) ٢٠٠٣(العريني . ٢

كل ما يصدره الطالب من سلوك أو فعل يتضمن إيذاء اآلخرين، ويتمثل في االعتداء "
ر بالضرب والسب أو إتالف ممتلكات عامة أو خاصة وهذا الفعل مصحوب بانفعاالت االنفجا
" والتوتر وكأي فعل أخر البد وان يكون له هدف يتمثل في تحقيق مصلحة معنوية أو مادية

  ).١٣ :٢٠٠٣العريني، (
  )٢٠٠٤(األحمد . ٣

سلوك عدواني مبالغ فيه يقوم به الطالب ضد طالب آخر، ويهدف إلى إلحاق أذى "
مر الذي يؤدي إلى خلق جسدي خطير بالطالب الذي وقع عليه العدوان أو بممتلكاته وحاجاته، األ

  ).١٤٥:٢٠٠٤األحمد ،" (أنماط شخصية مضطربة نفسيا واجتماعيا داخل المدرسة
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  )Bauer) 2010باور . ٤
هو سلوك أو تصرف يصدر من الطالب داخل المدرسة، سواء أكان هذا السلوك جسمياً "

  ). ٩٦ :٢٠١١سميرة، " ( المدرسةتأم رمزياً، يهدف بإلحاق األذى والضرر بممتلكا
  )٢٠١٢(أبو صفية . ٥

أي سلوك لفظي أو مادي مباشر أو غير مباشر يصدر من طالب أو طالبة أو مجموعة "  
من الطلبة نحو أنفسهم أو آخرين أو ممتلكات خاصة أو عامة داخل المدرسة أو خارجها نتيجة 

رغبة في حب الظهور أو الشعور بالغضب أو اإلحباط أو الدفاع عن النفس أو الممتلكات أو ال
االنتقام من اآلخرين أو الحصول على مكاسب معينة ويترتب عليه إلحاق أذى بدني ومادي أو 

  ). ١١ :٢٠١٢أبو صفية، " (نفسي بصورة متعمدة بالطرف األخر
 

للعنف المدرسي فسيتبنى الباحث ) ٢٠١٢(بما أن الباحث سيعتمد مقياس أبو صفية (
  ).النظري لصاحب المقياسالتعريف 

 
 العنف الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب من خالل استجابته على فقرات مقياس(
  .)بحث الحالي المستخدم في الالمدرسي
 

ة وقبل مرحلة الدراسة  انتهاء الدراسة االبتدائيعدهي المرحلة الدراسية التي تقع بو
 مدارس أكانتسواء ) األول، الثاني، الثالث(  اإلعدادية ومدتها ثالث سنوات وتشمل الصفوف

  ).١٠: ١٩٨١ – ١٩٨٠وزارة التربية، (   ضمن المدارس الثانويةدمجة مأممنفصلة 
 

وأفادته في بحثه ع عليها يتناول الباحث أهم الدراسات السابقة التي استطاع االطالس
قامت ببناء برنامج إرشادي   تجريبيةدراساتالحالي، وتنطوي تحت محورين المحور األول 
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 .العنف المدرسيتناولت مفهوم وصفية دراسات   أما المحور الثاني فهو.لخفض العنف المدرسي
  :حسب تسلسلها الزمني وعلى النحو اآلتي وسيتم عرضها 
 

  Pendleton (1990)دراسة بندلتون . ١
  دراسة كشفية ألثر برنامج إرشادي في تخفيف حدة العنف لتالميذ المرحلة االبتدائية

برنامج إرشادي في تخفيف حدة العنف لتالميذ       كان هدف الدراسة التحقق من مدى تأثير          
يـا مـن الـصفوف                 تلميـذاً فـي واليـة كالفورن      ) ١٢٦(تكونت العينة من    . المرحلة االبتدائية 

) ٨٠ (رسنة ثم قام الباحث باختيـا     ) ١٢-١٠(االبتدائي ممن تتراوح أعمارهم     )  السادس -الرابع(
تلميذاً وقسمهم إلى مجموعتين مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية كل مجموعـة تتكـون مـن            

أسابيع ) ٦(ي لمدة   والبرنامج إرشاد ) بندلتون(أداوت الدراسة هي مقياس العنف لـ       . تلميذاً) ٤٠(
معامـل  (ولتحليل النتائج كانت أهم الوسائل اإلحصائية المـستخدمة         . وكالهما من إعداد الباحث   

ومن أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطات    ). االرتباط بيرسون 
ن الدرجات في مجموعة البحث فيما يتعلق بالعنف وتوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـي                 

متوسطات الدرجات في المجموعة التجريبية والضابطة كما تبين أن العنف قد انخفض لدى أفراد              
المجموعة التجريبية الذين طبق عليهم البرنامج اإلرشادي مقارنة بالمجموعة الضابطة مما يؤكد             

     ).    Pendleton, 1990(فاعلية برنامج اإلرشاد النفسي في خفض حدة العنف المدرسي 
  )٢٠٠٢(دراسة أبو حطب . ٢

فاعلية برنامج مقترح لتخفيف السلوك العدواني لدى طالب الصف التاسع األساسي بمحافظـة             
  غزة

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية برنامج مقترح في تخفيف السلوك العدواني لـدى              
طالب الصف  طالباً من   ) ٢٤(عينة الدراسة كان قوامها     . الطالب ذوي السلوك العدواني المرتفع    

واستخدم الباحـث مقيـاس الـسلوك       ). بني سهال اإلعدادية للذكور   (التاسع األساسي من مدرسة     
معامـل  (واهم الوسائل اإلحصائية كانـت      . العدواني وبرنامج تم إعداده وهما من إعداد الباحث       

 داللة  ومن أهم النتائج وجود فروق ذات     ). االرتباط بيرسون ومقياس مان ويتني والتحليل العاملي      
إحصائية بين طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الـضابطة فـي المقيـاس البعـدي          
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للسلوك العدواني لصالح المجموعة التجريبية، ووجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية ألفـراد        
  ). ٢٠٠٢أبو حطب، . (المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي

  )٢٠٠٥(ة جمعة دراس. ٣
مدى فاعلية برنامج إرشادي مقترح في السايكودراما للتخفيف مـن حـدة بعـض المـشكالت          

  السلوكية لطالب المرحلة اإلعدادية
للتخفيف مـن   هدفت الدراسة التعرف على مدى فاعلية برنامج مقترح في السايكودراما             

طالبـاً  ) ٢٤(دراسة تتكون من    عينة ال . حدة بعض المشكالت السلوكية لطالب المرحلة اإلعدادية      
. طالبـاً ) ١٢(قسموا إلى مجموعتين قوام كـل مجموعـة         ) رفح اإلعدادية للذكور  (من مدرسة   

. واستخدم الباحث مقياس المشكالت السلوكية وبرنامج إرشادي كالهمـا مـن إعـداد الباحـث              
ـ       (واستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية التالية       ان ويتنـي   معامل االرتباط بيرسـون ومقيـاس م

ومن أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجمـوعتين             ). ويلكوكسون
التجريبية والضابطة في حدة المشكالت السلوكية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس المشكالت            

 في حـدة    السلوكية كما وجد أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد المجموعة التجريبية            
المشكالت السلوكية بين التطبيقين البعدي والتتبعي بعد شهرين من تطبيـق مقيـاس المـشكالت               

  ).٢٠٠٥جمعة، (السلوكية 
 

)٢٠٠١( عليا أبودراسة . ١ 
اثر العنف المدرسي في درجة شعور الطلبة بالقلق وتكيفهم المدرسي 

 استقصاء اثر العنف المدرسـي فـي        إلى والتي هدفت    ناألردفي  تم إجراء هذه الدراسة     
من طلبـة الـصفين   ) ٢٤٥(وضمت عينة الدراسة . درجة شعور الطلبة بالقلق وتكيفهم المدرسي  

مقيـاس  : وطبقت على عينة الدراسة ثالث مقاييس هـي       . السابع والثامن بمدارس مدينة الزرقاء    
 ومن أجل التوصل    .قياس التكيف المدرسي   الباحث، ومقياس القلق، وم    أعدهالعنف المدرسي الذي    

 ومعامل االرتبـاط    معادلة الفاكرونباخ (إلى أهداف الدراسة تم استخدام الوسائل اإلحصائية التالية         
 بين مجموعـة الطلبـة الـذين       إحصائيا وجود فروق دالة     إلى نتائج الدراسة    وأشارت). بيرسون
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وى القلق والتكيف المدرسـي ولـصالح   تعرضوا للعنف المدرسي والذين لم يتعرضوا له في مست      
  ).٢٠٠١ عليا،أبو(األولى المجموعة 

  )٢٠٠٧(المهداوي . ٢
 

محافظة ديالى واستهدفت التعرف على     أجريت الدراسة على طلبة المرحلة المتوسطة في        
حلة المتوسطة والعالقة االرتباطيـة مـا بـين العنـف           مستوى العنف المدرسي لدى طلبة المر     

تكونـت عينـة     .المدرسي واضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لدى طلبة المرحلة المتوسـطة          
تقريبـا  %) ٧(طالبة وتشكل نسبة    ) ٣١٣(طالبا و ) ١٨٧(طالبا وطالبة بواقع    ) ٥٠٠(ث من   البح

مقياس العنـف    بحثه وهما    حقيق أهداف  وقد استخدم الباحث أداتين لت     .من أفراد المجتمع األصلي   
، أما المقياس الثاني فهو مقياس اضـطراب مـا بعـد             الباحث لهذه الدراسة   المدرسي الذي أعده  

مربـع  (  ومن أهم الوسائل اإلحصائية).٢٠٠٥االزيرجاوي ، (الضغوط الصدمية والمعد من قبل      
وكانـت   .)االختبار الزائـي  ونارتباط بيرسومعامل و معادلة الفاكرونباخواالختبار التائي  وكاي  

العالقـة  وان   مستوى العنف المدرسي لدى عينة البحث الحالي منخفض           تدل على أن   ئجااهم النت 
.      بين متغيري العنف المدرسي واضطراب ما بعد الـضغوط الـصدمية غيـر دالـة إحـصائيا                

  ).٢٠٠٧المهداوي، (
 

دراسات التجريبية هدفت التعرف على مدى فاعلية البرنامج اإلرشادي الذي تـم            ال: األهداف. ١
  . إعداده في خفض السلوك العدواني عند الطلبة

 استقـصاء اثـر العنـف    إلى) ٢٠٠١(أما الدراسات الوصفية فقد هدفت دراسة ابو عليا     
فقـد  ) ٢٠٠٧ ( أما دراسة المهـداوي    المدرسي في درجة شعور الطلبة بالقلق وتكيفهم المدرسي       

طلبة  والعالقة االرتباطية ما بين العنـف  المستوى العنف المدرسي لدى هدفت إلى التعرف على    
  .المدرسي واضطراب ما بعد الضغوط الصدمية

أما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشادي في خفـض                 
  .سطمستوى العنف المدرسي لدى طالب الصف األول متو

 كانت العينة  (1990)بندلتونفي الدراسات التجريبية اختلفت عينة البحث ففي دراسة : العينة. ٢
 كانت العينة من طالب المرحلة المتوسـطة وتحديـداً   )٢٠٠٢(أبو حطب  على تالميذ االبتدائية،    
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 كانت العينة من طالب المرحلـة اإلعداديـة         )٢٠٠٥(جمعة  طالب الصف التاسع، وفي دراسة      
  .كحد أعلى) ١٢٦(كحد أدنى و ) ٢٤(راوحت أعداد العينات بين وت

ابو عليا  الدراسات الوصفية كانت العينة من طالب المرحلة المتوسطة في كال الدراستين              
  طالب وطالبة) ٥٠٠(وبلغت ) ٢٠٠٧(طالب وطالبة ودراسة المهداوي ) ٢٤٥(وبلغت ) ٢٠٠١(

حلة المتوسطة من محافظـة نينـوى وقـد         أما الدراسة الحالية فستكون على طالب المر        
  .في المجموعة الضابطة) ١٠(في المجموعة التجربية و) ١٠(طالب ) ٢٠(شملت على 

 جميعها شملت على مقياس لقياس العنـف المدرسـي مـع            في الدراسات التجريبية   :األدوات. ٣
  (1990)ونإعداد برنامج إرشادي لخفض العنف المدرسي من اعداد الباحثين ففي دراسة بنـدلت 

أبـو  أسابيع، وفي دراسـة     ) ٦(والبرنامج اإلرشادي لمدة    ) بندلتون(هي مقياس العنف المدرسي     
جمعـة   استخدم الباحث مقياس السلوك العدواني وبرنامج إرشادي، وفي دراسة           )٢٠٠٢(حطب  

  .استخدم الباحث مقياس المشكالت السلوكية وبرنامج إرشادي )٢٠٠٥(
ثالث مقاييس هـي     استخدم الباحث    )٢٠٠١(ي دراسة ابو عليا     أما الدراسات الوصفية فف     

وفـي  )  الباحث، ومقياس القلق، ومقياس التكيـف المدرسـي    أعدهمقياس العنف المدرسي الذي     (
مقيـاس العنـف    بحثـه وهمـا    أداتين لتحقيق أهداف   استخدم الباحث  )٢٠٠٧(دراسة المهداوي   

مقياس الثاني فهو مقياس اضـطراب مـا بعـد          ، أما ال   الباحث لهذه الدراسة   المدرسي الذي أعده  
  .)٢٠٠٥ ،االزيرجاوي(صدمية والمعد من قبل الضغوط ال

لقياس مستوى العنف المدرسـي     ) ٢٠١١سميرة،  (أما البحث الحالي فقد استخدم مقياس         
  لدى الطالب مع برنامج إرشادي قام بإعداده الباحث من اجل خفض مستوى العنف المدرسي

معامـل  ) 1990(بنـدلتون    في الدراسات التجريبية استخدمت دراسـة     : ئيةالوسائل اإلحصا . ٤
فقد اسـتخدمت معامـل االرتبـاط بيرسـون         ) ٢٠٠٢(االرتباط بيرسون، أما دراسة ابو حطب       

معامـل   اسـتخدمت ) ٢٠٠٥( دراسة جمعـة     ومقياس مان ويتني والتحليل العاملي، في حين أن       
  .ناالرتباط بيرسون ومقياس مان ويتني ويلكوكسو

 ومعامـل  معادلة الفاكرونباخ استخدمت )٢٠٠١(دراسة ابو عليا  كأما الدراسات الوصفي  
معادلـة  واالختبار التـائي  ومربع كاي  استخدمت )٢٠٠٧(المهداوي ودراسة  االرتباط بيرسون، 

  .االختبار الزائي وارتباط بيرسونمعامل و الفاكرونباخ
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  . اإلحصائية المناسبة ألهداف البحثأما الدراسة الحالية فسيتم استخدام الوسائل 
الدراسات التجريبية جميعها دالة على فاعلية البرنامج االرشادي الـذي تـم            : النتائج. ٥

  .إعداده من اجل خفض العنف المدرسي
 وجود فروق   فكانت أهم النتائج هي    )٢٠٠١(ابو عليا   الوصفية ففي دراسة     أما الدارسات  

 الذين تعرضوا للعنف المدرسي والذين لم يتعرضوا لـه فـي             بين مجموعة الطلبة   إحصائيادالة  
 )٢٠٠٧(المهـداوي    األولى، أمـا دراسـة    مستوى القلق والتكيف المدرسي ولصالح المجموعة       

العالقـة بـين    وان   منخفض   توى العنف المدرسي لدى العينة     مس فكانت أهم النتائج تدل على أن     
  .لصدمية غير دالة إحصائيامتغيري العنف المدرسي واضطراب ما بعد الضغوط ا

 النتائج التي سيسفر عنها البحث الحالي سيقوم الباحث بمناقشتها وتفسيرها ومقارنتهـا            أما 
  .بنتائج الدراسات السابقة

 
استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التأكيد على مشكلة البحث وبلورتها وبيان أهمية              .١

  .البحث
اإلفادة من إجراءات الدراسات السابقة من خالل تحديد التـصميم التجريبـي والوسـائل             .٢

  .اإلحصائية
مقارنة نتائج الدراسات السابقة مع نتائج الدراسة الحاليـة مـن خـالل أوجـه الـشبه                  .٣

 .واالختالف

  .اإلفادة من الدراسات السابقة في طريقة تحليل النتائج وتفسيرها .٤
 

 
يتحدد مجتمع البحث الحالي بطالب الصف االول المتوسط صباحي مـن الـذكور فـي               

والبالغ ) ٢٠١٨-٢٠١٧(مركز محافظة نينوى بالجانب األيسر من مدينة الموصل للعام الدراسي           
  .مدرسة متوسطة للبنين) ٢٤(طالباً موزعين على ) ٣٤٥٤(مجموعهم 
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  :عينة المدارس. ١

مدارس بالطريقة العشوائية البسيطة في الجانب األيسر من مركز محافظـة         ) ٧(اختيرت  
طالباً موزعين على صفوف االول المتوسط كما في الجدول         ) ٣١٣(نينوى وقد بلغ عدد الطالب      

)١.(  
وبعد إجراء عملية التشخيص وذلك بتطبيق مقياس العنف المدرسي المستخدم في البحث            

لي حيث كان المتوسط الحسابي لهذه المدارس أعلى من المتوسط الفرضي للمقياس والجدول             الحا
متوسطة البراء بن مالك و متوسـطة دار الـسالم          (يوضح ذلك وتم اختيار مدرستين وهما       ) ١(

  .بطريقة قصدية لتكون ميداناً إلجراء البحث الحالي وذلك لألسباب االتية) الثانية للبنين
كان لديهم مستوى عاٍل من العنف المدرسي في هاتين المدرستين كان أعلى مـن              إن الطالب   . ١

باقي المدارس األخرى حيث حصلوا على درجات أعلى من الوسط الفرضي للمقيـاس والبـالغ               
  .درجة) ٨٦(
  تعاون كادرهما اإلداري والتدريسي مع الباحث مما سهل عملية تطبيق البرنامج  . ٢

  )١(جدول 
  عينة البحث

  عدد الطالب  موقع المدرسة  سم المدرسةا  ت
  ٤٠  حي الجزائر   النعمانية للبنين  ١
  ٤٣  حي الفيصلية   للبنين٢ دار السالم   ٢
  ٥٣  حي الوحدة   حذيفة بن اليمان للبنين  ٣
  ٥١  حي الميثاق   البراء بن مالك للبنين  ٤
  ٤١  حي المزارع  الزبير بن العوام  ٥
  ٤٥  حي الشرطة  فتح الفتوح  ٦
  ٤٠  حي دوميز  مجاداأل  ٧

  ٣١٣  المجموع
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  :عينة البرنامج. ٢
متوسطة البراء بن مالك للبنين ومتوسـطة  (تم اختيار عينة قصدية للبرنامج من مدرستي   

درجـة  ) ٨٦(التي أظهر طالبها درجات اعلى من المتوسط الفرضي البالغ          )  للبنين ٢دار السالم 
طالب من متوسطة البراء    ) ١٠(طريقة قصدية   وبلغ عدد الطالب الذين اختيروا كعينة للبرنامج ب       

بن مالك للبنين والتي اعتبرت المجموعة التجريبية للبحث الحالي فيما بلغ عـدد الطـالب فـي                 
  . طالباً والتي اعتبرت المجموعة الضابطة للبحث الحالي) ١٠( للبنين ٢متوسطة دار السالم

  التصميم التجريبي : ثالثاً
وعتين المتكافئتين كتصميم تجريبي للبحث ألنهـا مناسـبة         استخدم الباحث طريقة المجم   

لطبيعته، فضالً عن أن المجموعتين المتكافئتين عندما تكون ظروفها متـشابهة فـان االخـتالف      
المالحظ في النتائج بين المجموعتين يعزى إلى االختالف الوحيد بينهما وهو التعرض للبرنـامج              

  ).١٩٣، ٢٠٠٩عباس وآخرون، (أو المعالجة من عدمه 
وعليه فان هذا التصميم قد اختير للبحث الحالي بحيث تتعـرض المجموعـة التجريبيـة         

 كمـا    البرنامج االرشادي  في حين يحجب عن المجموعة الضابطة     ) البرنامج اإلرشادي (للمتغير  
  ).٢( الجدول موضح في

  )٢(جدول 

  التصميم التجريبي ذي المجموعتين
  االختبار  تقلالمتغير المس  االختبار  المجموعة
  بعدي  تطبيق البرنامج  قبلي  التجريبية
  بعدي  ــــــــ  قبلي  الضابطة

 
 

استخدم أسلوب الضبط اإلحصائي لتحقيق التكافؤ وضبط المتغيرات التي قد تؤثر علـى             
  .لدى طالب الصف األول المتوسط) العنف المدرسي(المتغير التابع وهو 
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  :ر القبلي للعنف المدرسياالختبا. ١
اسـتخدم االختبـار    ) التجريبية والضابطة (بعد تطبيق االختبار القبلي لكلتا المجموعتين       

التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطي الدرجات تبين أن القيمة التائية المحـسوبة بلغـت               
وبدرجـة  ) ٠,٠٥(اللة  عند مستوى د  ) ١٠١,٢(وهي أقل من القيمة التائية الجدولية       ) ٣٧٦٧,٠(

التجريبيـة  (ويشير ذلك إلى عدم وجود فرق دال بين متوسطي درجات المجموعتين            ) ١٨(حرية  
وبذلك تعد المجموعتين متكافئتين فيمـا بينهمـا        . في االختبار القبلي للعنف المدرسي    ) والضابطة
  .  يوضح ذلك) ٣(والجدول 

  )٣(جدول 
  ي تكافؤ مجموعتي البحث في االختبار القبل

  المتوسط  العدد  المجموعة  القيمة التائية
  الحسابي

  االنحراف
  الجدولية  المحسوبة  المعياري

  مستوى
  الداللة

  الداللة

  ٠٤,٦  ١٠٩  ١٠  التجريبية
  ٢٢,٨  ١٠٨  ١٠  الضابطة

٠٥,٠  ١٠١,٢  ٣٧٦٧,٠  
ال توجد 
فروق 
 دالة

  :متغير العمر الزمني. ٢
ع إلى سجالت المدرسة للحصول على أعمار الطـالب         عند اختيار أفراد العينة تم الرجو       

وقـد  ) ٢٠٠٥(وتحويلها إلى أشهر لغرض التكافؤ ووجد أن معظم هؤالء الطالب مـن مواليـد             
ووجد الباحث أن متوسط أعمار المجموعـة التجريبيـة         ) ١/١٠/٢٠١٧(حسبت أعمارهم لغاية    

لحسابي ألعمار المجموعـة   وان الوسط ا  ) ٣١٩,٤(شهراً بانحراف معياري قدره     ) ١٥٧(يساوي  
  ).٦٢٩,٣(شهراً بانحراف معياري قدره ) ١٥٤(الضابطة 

ولغرض معرفة التكافؤ تم حساب االختبار التائي لعينتين مستقلتين ووجد أن القيمة التائية             
عند درجات  ) ١٠١,٢(وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة        ) ٨٢١,٠(المحسوبة تساوي   

لذا فالفروق بين المجموعتين ليست ذات داللة إحصائية أي         ) ٠٥,٠(ى داللة   ومستو) ١٨(حرية  
  ) ٤(أن المجموعتين متكافئتان في العمر الزمني كما موضح في الجدول 
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  )٤(جدول 

  تكافؤ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمن
الوسط   المجموعة

  الحسابي
القيمة التائية   التباين

  المحسوبة
قيمة التائية ال

  الجدولية
مستوى 
  الداللة

  ٦٦٢,١٨  ١٥٧  التجريبية
  ١٧٦,١٣  ١٥٤  الضابطة

٠٥,٠  ١٠١,٢  ٨٢١,٠  

  :التكافؤ في المستوى العلمي للوالدين. ٣
المعتمـد  ) العبيـدي (تم اجراء التكافؤ في المستوى العلمي للوالدين اعتماداً على تصنيف   

كمـا  ) ١٠٠، ١٩٩٥العبيدي، (ل عليها والدا الطالب على عدد السنوات الدراسية لكل شهادة حص 
  .)٥(في الجدول 

  )٥(جدول 
  تصنيف الشهادات العلمية للوالدين

  عدد السنوات  الشهادة
  ٦  االبتدائية
  ٩  المتوسطة
  ١٢  اإلعدادية
  ١٤  الدبلوم

  ١٦  البكالوريوس

  :تكافؤ في المستوى العلمي لآلباء. أ
باء أفراد المجموعة التجريبيـة ووجـد أن الوسـط          تم حساب عدد السنوات الدراسية آل     

أمـا المجموعـة    ) ٤,٢(سنة دراسية وبانحراف معيـاري قـدره        ) ١٤(الحسابي لعدد السنوات    
سنة دراسية وبانحراف معيـاري قـدره       ) ١٣(الضابطة فقد بلغ وسطها الحسابي لعدد السنوات        

 القيمـة التائيـة المحـسوبة تـساوي     وباستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين وجد أن      ) ٤,٣(
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) ١٨(عند درجـات حريـة      ) ١٠١,٢(وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة        ) ٣٨٨,١(
لذا فالفروق بـين المجمـوعتين ليـست ذات داللـة إحـصائية أي أن               ) ٠٥,٠(ومستوى داللة   

  ). ٦(المجموعتين متكافئتان كما في الجدول 
  )٦(جدول ال

  لآلباءوعتين التجريبية والضابطة في المستوى العلمي تكافؤ أفراد المجم

  المجموعة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
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  :تالتكافؤ في المستوى العلمي لألمها. ب
تم حساب عدد السنوات الدراسية ألمهات أفراد المجموعة التجريبية ووجد أنـه يـساوي     

أما للمجموعة الضابطة فوجد أن الوسـط       ) ٦,٣(سنوات دراسية وبانحراف معياري قدره      ) ١٥(
وباستخدام االختبـار التـائي   ) ٢,٤(سنوات دراسية وبانحراف معياري قدره ) ١٤(الحسابي كان  
وهي اصغر من القيمة الجدولية     ) ٢١,١(ين وجد أن القيمة التائية المحسوبة تساوي        لعينتين مستقلت 

لذا فالفروق بين المجموعتين    ) ٠٥,٠(ومستوى داللة   ) ١٨(عند درجات حرية    ) ١٠١,٢(البالغة  
  .)٧(ليست ذات داللة احصائية أي أن المجموعتين متكافئتان كما في الجدول 

  )٧(جدول ال
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 للبحث لكون المقياس معـد     )٢٠١١سميرة  (اختير مقياس العنف المدرسي المعد من قبل        
العنـف  ( فقرة موزعة على ثالث مجاالت هي       ) ٤٣(للطالب في مرحلة المراهقة وقد تكون من        

) دائما، أحيانـاً، أبـداً    (ويقابل كل فقرة ثالث بدائل هي       ) اللفظي والعنف المادي والعنف الرمزي    
  .على التوالي) ١، ٢، ٣(وإعطائها األوزان 

 
  :صدق المقياس. ١

 وقد اسـتخرج    )٢٧٠،  ٢٠٠٥ملحم،  (يقصد بالصدق أن يقيس المقياس ما وضع لقياسه         
  .الباحث الصدق باستخدام الصدق الظاهري

  :الصدق الظاهري
هر العـام لالختبـار أو الـصورة        ويعني البحث عما يبدو أن المقياس يقيسه، وهو المظ        

الخارجية له من حيث نوع المفردات وكيفية صياغتها ومدى وضوح هـذه المفـردات وكـذلك                
يتناول تعليمات االختبار ومدى دقتها ودرجة ما تتمتع به من موضوعية ودقـة تحديـد الـزمن                 
  المناسب لالختبار ويتم تحقيـق هـذا النـوع مـن الـصدق مـن خـالل حكـم المختـصين                    

  ). ٩٢: ٢٠٠٥جلبي، ال(
يغته األولية على عـدد     وللتأكد من مدى صالحية فقرات المقياس تم عرض المقياس بص         

  .%)٩٠(خبيراً وبلغ معامل الصدق ) ١٠( من ذوي االختصاص والبالغ عددهم خبراءمن ال
  ثبات المقياس. ٢

ألساسـية  وتقوم الفكـرة ا . تم حساب معامل الثبات في هذا البحث بطريقة إعادة االختبار      
في هذه الطريقة على إجراء االختبار على مجموعة من األفراد، ثم إعادة إجراء نفس االختبـار                
على نفس المجموعة من األشخاص وفي ظروف مماثلة بعد مضي فترة زمنيـة بـين  القيـاس                 
األول و القياس الثاني، ثم نحسب معامل االرتباط بين اإلجراء األول واإلجراء الثاني وهـو مـا               

وإذا افترضنا أن األداء في اإلجراء األول هو نفـس األداء فـي اإلجـراء          . سميه معامل الثبات  ن
جرائين سيكون واحدا صحيحا ولكن هذا الواحـد الـصحيح ال        لثاني فان معامل االرتباط بين اال     ا

نصل إليه بسبب التذبذب العشوائي في أداء األفراد في المرتين، وذلـك أن أداء األفـراد علـى                  
تبار النفسي ال يتم من خالل قوالب جامدة صارمة ولكنه يتسم بقـدر معـين مـن التغيـر                    االخ
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والمرونة بحيث البد أن يحدث فرق بين األداء في المرة األولى واألداء في المرة الثانية، بمعنـى     
أخر فان الفرد في المرة األولى ليس هو بالضرورة في المرة الثانية لإلجراء حيث تؤثر عليه في                 

: ٢٠٠٩ربيـع،   ( من االجرائين عوامل الخطأ التجريبي مثل حالته الجسمية أو حالته النفسية             كل
٨٤-٨٣.(  

طالبـاً مـن   ) ٣٠(والستخراج ثبات األداة للبحث الحالي تم تطبيقها على عينة مؤلفة من   
ثم أعيد تطبيق المقيـاس     ) ٢/١٠/٢٠١٧( الموافق   االثنين في يوم     الصف األول المتوسط   طالب
ولمعرفة داللة معامل الثبات البالغة     ). ١٦/١٠/٢٠١٧( بتاريخ    يوم االثنين   في المرة الثانية   عليهم

وهـي  ) ١٩٥,٨(تم حساب القيمة التائية لمعامل االرتباط ووجد أن القيمة التائية تساوي            ) ٨٤,٠(
  ).٢٨(ودرجة حرية ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٠٤٨,٢(اكبر من الجدولية البالغة 

  لمقياستطبيق ا. ٣
طالباُ من طالب األول المتوسـط مـوزعين        ) ٣١٣(طبق مقياس العنف المدرسي على        

وعند توزيع المقياس على أفراد العينة تحدث الباحث عن أهمية البحث وفائدته وأن . مدارس) ٧(على 
الضرورة العلمية تتطلب أن تكون اإلجابة دقيقة وصريحة مع اإلشارة إلى سرية المعلومـات وعـدم                

 صـادقة طمأنتهم والحصول على إجابات طالع عليها من قبل أشخاص آخرين سوى الباحث ألجل       اال
خضاعهم فيما بعـد للبرنـامج       لكي يتم إ    عنف مدرسي عال   الذين لديهم لغرض تشخيص أفراد العينة     

  . والمعد لهذا الغرض، وذلك باالعتماد على الدرجة التي يحصل عليها المستجيبرشادياال
  قياستصحيح الم. ٤

وعلـى  ) دائما، أحياناً، أبـداً   (فقرة وأمام كل فقرة ثالث بدائل هي        ) ٤٣(تكون المقياس من    
) ٣( أمام البديل الذي يختاره، وتعطى الدرجة        )√(المستجيب أن يختار من البدائل بوضع عالمة        

لطالب علـى   وعند حصول ا  ) أبداً(للبديل  ) ١(والدرجة  ) أحياناً(للبديل  ) ٢(والدرجة) دائماً(للبديل  
درجة مرتفعة على المقياس فان ذلك يدل على ارتفاع العنف المدرسي لديه علماً أن أعلى درجة                

  .درجة) ٨٦(والوسط الفرضي للمقياس هو ) ٤٣(واقل درجة هي ) ١٢٩(في المقياس هي 
 

  ) المدرسـي  بناء برنامج إرشادي لخفض مستوى العنـف       (إن من أهداف البحث الحالي    
تحقيق هذا الهدف قام الباحث بمراجعة عدد من الدراسات التي تناولت العنف المدرسي واطلع              ول

  .المدرسيتي تضمنت برامج إرشادية في موضوعات العنف كذلك على عدد من الدراسات ال
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  صدق البرنامج. ١
اعتمد الباحث على الصدق الظاهري في معرفة صدق البرنامج مـن خـالل عرضـه               

جلسات إرشـادية علـى مجموعـة مـن الخبـراء مـن ذوي              ) ٩( المؤلفة من    صيغته األولية ب
االختصاص لبيان أرائهم في مدى صالحية جلسات البرنامج اإلرشادي وقـد أبـدى المحكمـين               

  .بعض المالحظات الطفيفة على البرنامج
  طريقة تطبيق البرنامج اإلرشادي. ٢

األحـد  (سين فـي األسـبوع وفـي يـومي     دروس إرشادية وبواقع در ) ٩(أعد الباحث   
  :وكانت الجلسات على النحو االتي) األربعاء

  :التعريف . أ
  . وبسيط للطالب عن الموضوع الذي سوف يتم تقديمهاً واضحاًيقدم الباحث تعريف

   : رشاديةعرض للدروس اال. ب
  .يتم شرح الموضوع للطالب مع بيان أهمية الموضوع

  عرض مواقف قصصية. ج
  .ف قصصي فيه مشكلة بين طرفين ويتم حل المشكلة دون اللجوء للعنفسرد موق

  :التقويم . د
  .يسأل الطالب بعض األسئلة من ما تم تقديمه في العرض لمعرفة مدى تحقيق األهداف

  :الواجب البيتي. ه
  .يتم إعطاء سؤال للطالب لإلجابة عليه

 
 العينة التجريبية في يوم     ى عدد من الطالب، من خارج     قام الباحث بتجربة استطالعية عل    

للتعرف على الصعوبات التي سيواجهها في التطبيق ومدى تقبل         ) ٢٩/١٠/٢٠١٧( الموافق   األحد
  .الطالب لمحتويات البرنامج، ولم يلق الباحث وال الطالب أي صعوبة تذكر

 
قد تم االتفاق مع إدارة المدرسة علـى تحديـد          و) البراء بن مالك  (طبق البرنامج في مدرسة     

يومين في األسبوع من غير التأثير على الحصص الدراسية األخرى وقد بدأ تطبيق البرنامج بتـاريخ                
  .يوضح ذلك) ٨(والجدول ) ١٣/١٢/٢٠١٧(إلى ) ١٢/١١/٢٠١٧(
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  )٨(جدول
  أيام وتواريخ تطبيق البرنامج

  الوقت  عنوان الدرس  التاريخ  اليوم  الدرس
  ٤٥  االفتتاحية ١٢/١١/٢٠١٧  األحد  األول
 ٤٥  مفهوم العنف المدرسي ١٥/١١/٢٠١٧  األربعاء  الثاني
 ٤٥  أسباب العنف المدرسي ١٩/١١/٢٠١٧  األحد  الثالث
 ٤٥  موقف قصصي ٢٢/١١/٢٠١٧  األربعاء  الرابع
 ٤٥  اآلثار السلبية للعنف المدرسي ٢٦/١١/٢٠١٧  األحد  الخامس
 ٤٥  موقف قصصي ٢٩/١١/٢٠١٧  األربعاء  السادس
 ٤٥  موقف قصصي ٣/١٢/٢٠١٧  األحد  السابع
 ٤٥  طرق الوقاية من مشكلة العنف المدرسي  ٦/١٢/٢٠١٧  األربعاء  الثامن

    )يوم النصر(عطلة   ١٠/١٢/٢٠١٧  األحد  
  ٤٥  )االختبار البعدي (الختامية  ١٣/١٢/٢٠١٧  األربعاء  التاسع

  
 
االختبـار  ( عدد من الوسائل اإلحصائية لمعالجة البيانات والتي تمثلـت بــ          تم استخدام   

التائي لعينتين مستقلتين، معامل االرتباط بيرسون، االختبار التائي لعينتين متـرابطتين، معامـل             
   .)n² مربع ايتا

 
 

طبيق مقياس العنف المدرسي على عينة البحث الحـالي وجـد أن المتوسـط     تم تبعد أن    
أمـا  ) ٤,١٣(درجة للمجموعة التجريبية وبـانحراف معيـاري قـدره          ) ١٠٩(الحسابي يساوي   

إذ ) ٢,١٦(درجة وبانحراف معياري قدره     ) ١٠٨(المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة فقد بلغ       
وهذا يدل على أن أفراد العينة لديهم مستوى        ) ٨٦(بالغ  كان أعلى من الوسط الفرضي للمقياس ال      

  .يوضح ذلك) ٩(عاٍل من العنف المدرسي والجدول 
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  )٩(جدول 
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألفراد المجموعة التجريبية والضابطة لمقياس العنف لمدرسي

  المجموعة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  االفتراضي

يمة التائية الق
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

  ٢٢٨,٢  ٧١٥,٥  ٨٦  ٤,١٣  ١٠٩  التجريبية
  ٢٢٨,٢  ٥٢٦,٤  ٨٦  ٢,١٦  ١٠٨  الضابطة

 

 

عنف المدرسي ضـمن  تحقق هذا الهدف من خالل بناء برنامج إرشادي لخفض مستوى ال       
  .إجراءات البحث التي تم عرضها سابقاً

 لـدى   خفض مستوى العنف المدرسـي  فياإلرشاديالتعرف على اثر البرنامج  : الهدف الثالث  
  الب الصف األول المتوسطط

  :ولتحقيق هذا الهدف صيغة الفرضيات االتية
بية في االختبارين القبلي    ال توجد فروق دالة احصائياً بين متوسط درجات المجموعة التجري         . ١

  والبعدي في خفض مستوى العنف المدرسي
للتحقق من صحة الفرضية الصفرية األولى تم تحليل البيانات فوجد أن الوسط الحـسابي                 

درجـة  ) ٩,١٦(درجة في االختبار القبلي وتبـاين قـدره         ) ١٠٩(لدرجات المجموعة التجريبية    
درجة وباستخدام االختبـار    ) ٤,١٥(دي وبتباين قدره    درجة في االختبار البع   ) ٧٤(وانخفض إلى   

درجة وهي اكبر من    ) ٥٦٧,٢(التائي لعينتين مترابطتين وجد أن القيمة التائية المحسوبة تساوي          
) ٠٥,٠(ومـستوى داللـة   ) ٩(درجة عند درجة حريـة  ) ٢٢٨,٢(القيمة التائية الجدولية البالغة  

  .يوضح ذلك) ١٠(والجدول 
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  )١٠(جدول 
  سط الحسابي والتباين في االختبارين القبلي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبيةالو

القيمة التائية   التباين  الوسط الحسابي  االختبار
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

  ٩,١٦  ١٠٩  القبلي
  ٤,١٥  ٧٤  البعدي

٢٢٨,٢  ٥٦٧,٢  

  
ي والبعـدي دالـة احـصائياً        يتضح أن الفروق بين االختبارين القبل      )١٠(ومن الجدول      

لصالح االختبار البعدي أي أن للبرنامج أثر في خفض مستوى العنف لدى طالب الـصف األول                
  .المتوسط وبهذا ترفض الفرضية الصفرية األولى

وتعزى هذه النتيجة إلى أن البرنامج قد اعد على أسس علميـة وفـق حاجـات العينـة                     
الباحث الفرصة أمام الطالب للتنفيس االنفعالي وطـرح        والمستوى العمري لهم فضالً عن إتاحة       

الحلول للمشكالت من خالل التعايش معها إضافة إلى إشـاعة روح التعـاون والتنـافس بـين                 
  .الطالب

ودراسـة الجمعـة    ) ٢٠٠٢(ودراسة أبو حطب    ) 1990(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بندلتون       
)٢٠٠٥.(   
توسط درجات افراد المجموعتين التجريبيـة والـضابطة   ال توجد فروق دالة احصائيا بين م  . ٢

  .في االختبارين القبلي والبعدي في خفض مستوى العنف المدرسي
للتحقق من صحة الفرضية الصفرية الثانية تم تحليـل البيانـات وبمقارنـة المجموعـة                  

ابي التجريبية مع المجموعة الضابطة في االختبارين القبلي والبعـدي وجـد أن الوسـط الحـس               
درجـة   ) ٧٤(درجة وفي االختبار البعدي أصبح      ) ١٠٩(للمجموعة التجريبية في االختبار القبلي      

درجـة وأصـبح   ) ١٠٨(أما الوسط الحسابي ألفراد المجموعة الضابطة في االختبار القبلي كان          
ـ             ) ١٠٤( ة درجة في االختبار البعدي وباستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين وجـد أن القيم

درجـة  ) ١٠١,٢(درجة وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة         ) ٠٩٦,٣(التائية المحسوبة   
  يوضح ذلك ) ١١(درجة والجدول ) ٠٥,٠(ومستوى داللة ) ١٨(عند درجات حرية 
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  )١١(جدول 
  لضابطةالوسط الحسابي لالختبار القبلي والبعدي وتباين الفروق بينهما ألفراد المجموعتين التجريبية وا

  المجموعة
الوسط في 

  االختبار القبلي
الوسط في 

  الفروق  االختبار البعدي
التباين 
  للفروق

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

  ٦,١٢  ٣٥  ٧٤  ١٠٩  التجريبية
  ١٠١,٢  ٠٩٦,٣  ٨,١٤  ٤  ١٠٤  ١٠٨  الضابطة

بارين القبلي والبعدي ألفراد    يتضح أن الفروق دالة احصائياً في االخت      ) ١١(ومن الجدول      
المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح أفراد المجموعة التجريبية وبهـذا تـرفض الفرضـية       

  . الصفرية الثانية
وتعزى هذه النتيجة إلى قدرة البرنامج اإلرشادي الذي تم بناءه علـى خفـض مـستوى                   

  .العنف المدرسي من خالل الدروس التي تم تقديمها للطالب
) ٢٠٠٢(ودراسة أبـو حطـب      ) 1990(بندلتون  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من           

   ).٢٠٠٥(ودراسة الجمعة 

لمدرسي لدى طالب  البرنامج اإلرشادي في خفض سلوك العنف امدى تأثير: الهدف الرابع
  .األول المتوسط

طالب ولمعرفة هل أن للبرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة تأثير ايجابي على 
من خالل معرفة داللة القيمة التائية المحسوبة ) ايتا(األول المتوسط تم حساب معامل مربع 

درجة وبما أنه أكبر من ) ٨١٦,١(يساوي ) ايتا(للبرنامج اإلرشادي فوجد أن معامل مربع 
  ).١٢(لذا فالتأثير ايجابي وكبير حسب المعيار األتي الموضح في الجدول ) ٨٠,٠(

  )١٢(الجدول 
  عيار معامل مربع ايتا لتقدير حجم تأثير البرنامجم

  التقدير  حجم األثر  ت
  ضعيف  ٢٠,٠  ١
  متوسط   ٥٠,٠  ٢
  كبير   ٨٠,٠  ٣

  )     ١: ٢٠٠٩قطيط،                                                                     (
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 على التوضيح للمشكالت    وتعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام األسلوب اإلرشادي المعتمد        
السلبية وإعطاء المواقف القصصية المأخوذة من واقع الطالب يؤدي إلـى زيـادة قـوة تـأثير                 

 لواقع الطالب، ولم تتطرق أي من الدراسات السابقة         مج اإلرشادي بشكل أفضل ألنه محاكٍ     البرنا
  إلى هذا الهدف

 
 
  -: إليها ات بناءاً على النتائج التي توصلصياغة االستنتاجتم   

 لذا نستنج   اإلرشادي في خفض العنف المدرسي    نامج  دال للبر  بما أن النتائج أوضحت اثر      
  اإلرشـادية   بـالبرامج  ينخفض لدى طالب المرحلـة المتوسـطة       يمكن أن     العنف المدرسي  أن
  .ناسبةالم
 

  - :تيةألمور االوصي الباحث باي  
االفادة من البرنامج اإلرشادي المعد في هذا البحث لخفض العنف المدرسي وتطبيقه مـن               .١

 .قبل المختصين والتربويين في المدارس
ضرورة االهتمام بالعنف المدرسي عند الطالب في المؤسسات التربوية لما له من تـأثير               .٢

 .سلبي في التحصيل الدراسي عند الطالب
اآلباء واألمهات والمربين في المؤسسات التربوية بالعوامل المؤثرة علـى          ضرورة توعية    .٣

 .العنف المدرسي لدى األبناء بدءاً من مراحل النمو المبكرة
 

  :قترح يصل إليها الباحث في ضوء النتائج التي تو 
راحـل   اإلرشادي الذي أعده الباحث علـى صـفوف وم         إجراء دراسة باستخدام البرنامج    .١

   .دراسية أخرى
 .إجراء دراسة مقارنة في العنف المدرسي بين المراحل الدراسية المختلفة .٢
التحـصيل  (اجراء دراسات ارتباطية حول عالقة العنف المدرسي بعدد من المتغيرات مثل       .٣

 ).الدراسي، الثقة بالنفس
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   القران الكريم-
 االجتماعية المؤدية للعنف في بعـض مـدارس القـاهرة           العوامل"،  )١٩٩٦(إبراهيم، مجدي احمد     . ١

 .٣، العدد٢، المجلدمجلة الدراسات التربوية واالجتماعية، "الكبرى
فاعلية برنامج مقترح لتخفيف السلوك العدواني لـدى طـالب          ،  )٢٠٠٢(أبو حطب، ياسين مسلم      . ٢

  .عة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامالصف التاسع األساسي بمحافظة غزة
مدى فاعلية برنامج نفسي إرشادي للحـد مـن سـلوكيات         ،  )٢٠١٢(أبو صفية، ميسر محمد فهد       . ٣

رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة األزهـر،       العنف لدى تلميذات المرحلة األساسية في قطاع غزة،         
 .غزة

طلبة بـالقلق وتكـيفهم     اثر العنف المدرسي في درجة شعور ال      "،  )٢٠٠١(أبو عليا، محمد مصطفى      . ٤
 .، األردن٢٨، المجلد ١، العدد مجلة دراسات العلوم التربوية، "المدرسي

، مؤسسة الرسـالة للنـشر والطباعـة والتوزيـع،          مشكالت وقضايا نفسية  ،  )٢٠٠٤(االحمد، أمل    . ٥
 .بيروت

ضغوط التعصب لـدى     فعالية برنامج إرشادي في مواجهة    ): ٢٠٠١(االميري، احمد علي محمود      . ٦
 .، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، الجامعة المستنصريةب المرحلة الثانويةطال
، دار الكتاب الجامعي،    ١، ط تطبيقات علم النفس مهنة وتربية    ،  )٢٠١١(البادري، سعود بن مبارك      . ٧

 .العين، اإلمارات العربية المتحدة
، ١، ط والتربويـة أساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفـسية   ،  )٢٠٠٥(الجلبي، سوسن شاكر     . ٨

 . مؤسسة عالء الدين للطباعة والنشر، دمشق، سوريا

مدى فاعلية برنامج إرشادي مقترح في السايكودراما للتخفيف من         ،  )٢٠٠٥(جمعة، أمجد عزات     . ٩
، رسالة ماجستير، كليـة التربيـة، الجامعـة         حدة بعض المشكالت السلوكية لطالب المرحلة اإلعدادية      

 .اإلسالمية، غزة
، درا النهضة العربية للطباعـة والنـشر، بيـروت،          عدوانية أقل ،  )١٩٩٢(رنولد وآخرون   جولد، أ  . ١٠

 .األردن
ة للدراسـات والنـشر،   بي، المؤسسة العر١، طلمراهقة دراسة سيكولوجية  ، ا )١٩٨١(حافظ، نوري    . ١١

 .بيروت
ـ     ٢، الطبعة اإلرشاد التربوي والنفسي  ،  )٢٠١١(الحياني، عاصم محمود ندا      . ١٢ ة ، دار الكتـاب للطباع

 .والنشر، جامعة الموصل
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أثر برنامج إرشادي باستخدام أسلوبين في تنميـة التوافـق          ،  )٢٠٠٤(الدلي، رياض حازم فتحي      . ١٣
 . ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الموصلالنفس واالجتماعي لدى طالب المرحلة المتوسطة

التوزيـع والطباعـة،    ، دار المسيرة للنـشر و     ٢، ط قياس الشخصية ،  )٢٠٠٩(ربيع، محمد شحاته     . ١٤
 .عمان، االردن

مدى انتشار العنف في المدارس الحكومية أسـبابه والعوامـل          ،  )١٩٩٨(الزغول، رافع وآخرون     . ١٥
 . ، سلسلة منشورات المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، األردنالمؤثرة فيه

يز أم أسـباب    ، أسباب العنف المدرسي أسباب تمـا      )٢٠٠٤(الزقاي، نادية مصطفى وأيوب مختار       . ١٦
 .، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الخامسمجلة العلوم اإلنسانيةتجانس، 

 .، دار العودة، بيروت٥، طعلـم نفـس النمـو، )١٩٨١ (زهران ، حامد عبد السالم . ١٧
 . ، عالم الكتب، القاهرةالتوجيه واإلرشاد النفسي، )١٩٩٨(زهران، حامد عبدا لسالم  . ١٨
أنماط السلوك العدواني لدى عينة من تالميذ المرحلـة         ،  )٢٠٠٢(يد  الزهراني، عبد العزيز بن سع     . ١٩

، رسالة ماجـستير، كليـة   االبتدائية بمحافظة جدة بأساليب المعاملة الوالدية وبعض المتغيرات األخرى   
 .التربية، جامعة أم القرى

رات  وفق مؤش  ىبناء مقياس الصحة النفسية لطلبة الجامعة عل      ،  )٢٠٠٣(سعيد، ياسر نظام مجيد      . ٢٠
 .، أطروحة دكتوراه، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغدادM.M.p.Iمقياس منيسوتا المتعدد األوجه 

، الـشركة العامـة إلنتـاج       ١، ط دليل المرشـد التربـوي    ،  )٢٠٠٨(سلمان، يحيى داود وآخرون      . ٢١
 .المستلزمات التربوية، وزارة التربية، العراق

 بسلوكيات العنف والتحصيل الدراسـي لـدى        الضغط المدرسي وعالقته  ،  )٢٠١١(سميرة، عبدي    . ٢٢
رسالة ماجستير، كلية العلوم اإلنـسانية واالجتماعيـة، جامعـة    سنة، ) 15 - 17(المراهق المتمدرس 

 . مولود معمري، الجزائر
األثر الذي يولده العنف على األطفـال ودور الجمعيـات األهليـة فـي              ،  )٢٠٠٥(السنوسي، نجاة    . ٢٣

 .لعامة لحماية األطفال باإلسكندرية، القاهرة، الجمعية المصرية امواجهته
العنف لدى طالب المرحلة المتوسطة في ضـوء  ، )٢٠٠٩(الشهري، علي بن نوح بن عبد الرحمن        . ٢٤

، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القـرى،  بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية في مدينة جدة      
 .المملكة العربية السعودية

اثر برنامج إرشادي في تنمية الحكـم الخلقـي         ،  )٢٠٠٢(المهدي محمد مصطفى    الصوالحة، عبد    . ٢٥
 .، كلية التربية، الجامعة المستنصريةه، أطروحة دكتورالدى األحداث الجانحين في األردن
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العوامل االجتماعية المؤدية للعنف لدى طالب المرحلة       ،  )٢٠٠٥(الطيار، فهد بن على عبد العزيز        . ٢٦
 .الرياض، تير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية، رسالة ماجسالثانوية

، ٢، ط مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلـم الـنفس         ،  )٢٠٠٩(عباس، محمد خليل وآخرون      . ٢٧
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن

معرفيـة لـدى طلبـة      أثر المنهج االثرائي في القدرات العقلية ال      ،  )١٩٩٥(العبيدي، ندى عبد اهللا      . ٢٨
 .، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الموصلثانوية المتميزين

 دور مدير المدرسة في الحد من عنف الطـالب فـي المـدارس              ،)٢٠٠٣(العريني، محمد صالح     . ٢٩
رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية جامعة الـسودان         بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض،      

 .التكنولوجيا، الخرطومللعلوم و
، رسـالة  العودة إلى االنحراف في ضوء العوامل االجتماعية   ،  )٢٠٠٣(العمري، صالح محمد رفيع      . ٣٠

 . ماجستير، غير منشورة، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، الرياض
، أساسيات البحث العلمي في التربية والعلـوم    )١٩٨٧(عودة ، احمد سليمان وفتحي حسن ملكاوي         . ٣١

 . مكتبة الكناني، اربد، األردننية عناصره ومناهجه والتحليل اإلحصائي لبياناته،اإلنسا
، مكتبة الدار العربيـة     أثر سياسة االنفتاح على القيم االجتماعية في مصر       ،  )٢٠٠٠(عويس، سيد    . ٣٢

 .للكتاب، القاهرة
، )n²حساب حجم األثر باستخدام معادلـة      (حوسبة التقويم الصفي    ،  )٢٠٠٩(قطيط، غسان يوسف     . ٣٣

 . دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، االردن
تعديل السلوك العدواني لألطفال العاديين وذوي االحتياجـات        ،  )٢٠٠٥(مرشد، ناجي عبد  العظيم       . ٣٤

 .، مكتبة زهراء الشرق، القاهرةالخاصة
، دار المسيرة للنـشر     ٣، ط القياس والتقويم في التربية وعلم النفس     ،  )٢٠٠٥(ملحم، سامي محمد     . ٣٥
 .لتوزيع والطباعة، عمان، األردنوا

العنف المدرسي وعالقته باضطراب ما بعد الصدمية لدى        ،  )٢٠٠٧(المهداوي، محمد هادي صالح      . ٣٦
 .، رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة ديالىطلبة المتوسطة

، موقـع   تطوير برنامج إرشادي لمعالجة سلوك العنف في المـدارس        ،  )٢٠١٣(ناصر الدين، سعد     . ٣٧
   www. Gulfkids.com .لخليج ذوي االحتياجات الخاصةأطفال ا

 .، العراق، المديرية العامة للتخطيط التربوياإلحصاءقسم ، )١٩٨١-١٩٨٠(وزارة التربية  . ٣٨
 .، كلية األميرة ثروت، عمان٣، طمقدمة في علم النفس، )١٩٩٨(الوقفي، راضي  . ٣٩
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