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   لدى العنفمستوى ب وعالقته تقدير الذات

 المرحلة المتوسطة  بمدينة طرابلس طالبمن  عينة

 ــ كلية التربية جنزور الرواب  هدى إبراهيم :د

 جامعة طرابلس
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 : الدراسة مقدمة 
دير يشاير تقايعتبر تقدير الذات من أهم المفاهيم المتعلقة بشخصية اإلنساا،  كماا     

الاذات   اإلدراكفا  إطاار  االنخفاا أو  باالرتفاعالذات إلى كيفية تقدير الفرد لذاته 

 حيث يتسم  لوضع الفرد للمحيط الذي يعيش فيه وشعوره بالقبول من قبل اآلخرين 

إيجابيااة نحااو  اتجاهاااتالفاارد  و المسااتويات المرتفعااة ماان تقاادير الااذات إلااى ت ااوين 

سالبية نحوهاا  وماع  اتجاهاتنفسه بينما تشير المستويات المنخفضة فيه إلى ت وين 

تية الت  تواجههم الذات سيميل األفراد إلى تقييم األحداث والمش الت الحيا انخفا 

 رو، بالتهديد واأل ى وعدم األما، وقاد  يتجهاو، إلاىمما يجعلهم يشع تقييماً سلبياً  

  عد من أكثار المشا الت المدرساية انتشاارا باين طلباة المادار ي لذيا لعنفاسلوك 

وتجعلهاا بيييااة  ياار   والتا  تعياال العمال التربااوي والتعليماا  المتوقاع ماان المدرسااة

 مالئمة لتحقيل األهداف التربوية الت  تسعى إليها.

  فها  ال تمثال تهديادات والبيية لها انع اساتها السلبية على المجتمع فهذه الظاهرة   

ا لممتل ات الفارد المادياة واالجتماعياة فقاط بال تهادد الوجاود اإلنساان  بناا  علاى ما

ضرر قد يؤدي إلى القتال ساوا  كاا،  لاد عمادا تنطوي عليه األفعال العدوانية  من 

 أم مصادفة .

لهاا   العلمياةم بظاهرة العنف وتقديم التفسايرات وعليه ترى الباحثة ضرورة االهتما

ة عناد الشاباب الماراهقين وتحساين درجا الحلول لخفض هاذا السالوك إليجاد  و لد 

 لديهم.  التوافل النفس  والصح 

الوذات و عالقتوه بهوة رل العنوف لوودى  علو   تقووديروسوو  ترزوا الدراسوة اليةليوة 

 طالب المرحلة  المتوسطة  .

 :أ مية الدراسة 
 

موجاة العناف  أ، الإ  نفسية إنسانية معقدة موجودة مناذ القادم   هرةظا العنف ،إ    

اختلفاا  و أشاا الهحيااث تعااددت  بااين المااراهقين  األخياارة اآلونااةقااد ارتفعاا  فاا  

  علااى قضااظاااهرة خطياارة  تاادمر العالقااات االجتماعيااة   وت وأصاابح  مجاالتااه 

 األمناا ل االسااتقرار عيااويااة وتالبنااا  االجتماااع    وتعرقاال المساايرة التنم أسااا 

   (1) بااالمجتمعاالنتمااا  وربااط الفاارد  ضااربة موجعااة لعمليااة لتشوو   وواالجتماااع  

 : ت همية الدراسة ف  اآلتتمثل أو
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 :األ مية النهرية  -أوال 
 

وعالقتااه  الااذات تقاادير  الدراسااة الحاليااة سااتقدم إضااافة جدياادة ماان خااالل دراسااة  -

وه  شريحة طالب المرحلاة المتوساطة الاذين    ةمهم لدى شريحة   العنف بسلوك

وهاذا ياوفر قاعادة مان المعلوماات    يتصفو، ب اونهم فا  مرحلاة المراهقاة المب ارة

، تثااري المجااال النفساا  واالجتماااع  فاا  التعلاايم خاصااة وفاا  الدولااة أالتاا  يم اان 

 الليبية عامة.

 : األ مية التطبيقية-ثةنية
 تقاادير الااذات وعالقتااه  معلومااات العمليااة عاان الحاليااة بعضااا ماان ال الدراسااة فرتااو -

                                                              . العنف لدى طالب المرحلة المتوسطةبسلوك 

 دراسة العنف عند طالب المرحلة المتوسطة يساعد ف  تقديم المشورة لمن يظهار -

وعالجية لهذه الشريحة   إرشادية وتصميم برامج  سلوك العنف ف  المدار   عليهم

 حتى يتمتعوا بالصحة النفسية والتوافل.  

 : مش لة الدراسةتيديد 
مان  يعتباركماا  الشخصايةفا  نظرياات  مهمااً يحتل موضوع تقدير الذات مركازا    

بت امل شخصية  مرتبط فهو  كبيرا على السلوك  تأثيرا الت  تؤثر  المهمة العوامل 

الفرد االجتماعية فإ، تقدير الذات هو العامل  بييةتغيرات ف   الفرد . وعندما تحدث

 . تبعاا لاذلدالوحيد الذي يحدد نوعياة التغيارات التا  ساتحدث فا  تقيايم الفارد لذاتاه 

(2)  
وبنااا  علااى  لااد قااد ينشااأ نوعااا، لتقاادير الااذات نتيجااة لهااذا التفاعاال : تقاادير الااذات 

عااا لااذلد الساالوكيات التاا  قااد تنشااأ وتختلااف تب المرتفااع   وتقاادير الااذات الماانخفض  

ير الاذات تقاد ،أهاذا وإ ا نظرنا إلى سلوك العنف كمش لة سلوكية   فمعنى    عنهما

لياه وع ف الهما سالوك ماتعلم    لدى الفردلسلوك العنف المنخفض قد ي و، مؤشرا 

 فإ، تقدير الذات المرتفع  قد يلعب دورا ف  خفض سلوك العنف .

 في التسةؤالت التةلية:ةغة مش لة الدراسة وعل  ضوء ذلك يم ن صي

دالااة بااين تقاادير الااذات والعنااف لاادى طااالب المرحلااة  يااةهاال توجااد عالقااة ارتباط-1

 المتوسطة  

تبعاااً   واإلناااثبااين الااذكور تقاادير الااذات  فاا هاال توجااد فاارو  دالااة إحصااائياً  -2

 الختالف المستوى االجتماع  والثقاف  لألسرة .

تبعااً الخاتالف  واإلنااثباين الاذكور العناف  فا إحصاائياً  هل  توجاد فارو  دالاة-3

 المستوى االجتماع  والثقاف  لألسرة .

 .تقدير الذات بين الذكور واإلناث  ف هل توجد فرو  دالة إحصائياً -4

 . واإلناث  الذكورالعنف بين  ف هل توجد فرو  دالة إحصائياً -5
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  : أ دا  الدراسة
 

  .تقدير الذات والعنف لدى طالب المرحلة المتوسطة العالقة بين  عنال شف  -1

تبعاااً الخااتالف  واإلناااثبااين الااذكور  تقاادير الااذات  فاا علااى الفاارو   التعاارف   -2

 المستوى االجتماع  والثقاف  لألسرة .

مساتوى تبعااً الخاتالف ال واإلنااثباين الاذكور العناف  ف التعرف على الفرو    -3

 .االجتماع  والثقاف  لألسرة

 . اثنواإل الذكوربين  والعنف  الفرو  ف  تقدير الذاتال شف عن  -4

 :تيديد مصطليةت الدراسة 
 :Evaluation" -"Selfتيديد مفهوم تقدير الذات

 زمة يلي : تتعدد التعريفةت الخةصة بتقدير الذات 

تقاادير الااذات بأنااه عبااارة عاان تقياايم الفاارد لذاتااه   : عوور   ميموود  وووز فقوود     

دود إم اناتااه ورضاااه عنهااا   وثقتااه فاا  نفسااه وفاا  قدرتااه علااى تحماال ومعرفتااه لحاا

 . لية   ومواجهة المواقف المختلفة مع اآلخرين  وشعوره بحب اآلخرين لهوالمسيو

(3)  
تقدير الذات هو احترام الفرد لذاته   وثقته فا  قدرتاه علاى  :  جمعة مةيسة وتعر 

 ( 4).إنجاز وتحقيل أهدافه المختلفة 

مجموعاة االتجاهاات والمعتقادات  بأناه : تقدير الذات  عر  عبد الرحيم المغصيبزمة     

الت  يستدعيها الفارد عنادما يواجاه العاالم المحايط باه فهاو ح ام الشاخس تجااه نفساه  وقاد 

 (5) ي و، هذا الح م بالموافقة أو الرفض. 

فسااه ماادى قبااول واعتاازاز الطالااب بن  ويعوور  رجراايووة فووي الدراسووة اليةليووة ب نووه :

 ومستوى التقييم الذي يضعه لها .

 : العنفتيديد مفهوم   

سلوك هجوم  موجه نحو اآلخارين أو ممتل ااتهم .  ونحاو  يعر  العنف ب نه :     

اآلخرين   ونحو النظام المدرس  و لد بقصاد اإلياذا  وإلحاا  الضارر عان طريال 

 (6) .العنف الجسدي اللفظ  أو الرمزي أو المادي

المياال إلااى االعتاادا  والتشاااجر واالنتقااام  صووبرا العنووف ب نوه : مووة ري  زموة عرفوو  

م والمشاااركة والمعاناادة   والمياال للتحاادي والتلااذ  فاا  نقااد اآلخاارين وكشااف أخطااائه

  واالتجاااه نحااو التعااذيب والتشااهير وإحااداث وإظهااارهم بمظهاار العنااف أو العجااز 

 (7).لفة والمعروفة تالفتن   والنوبات العصبية بصورها المخ

شاخس  ب نه تعمود اسوتعمةا القوول ضود الونفس أو ضود :لعنففهيم ازلير  وعر   

الاذي ياؤدى فا   اآلمار كلتيهماا آخر بحيث تؤدي إلى اإلصابة البدنية أو النفساية أو 

 ( 8) والعقل  . النفس أو االضطراب  اإلعاقةالنهاية إلى اإلصابة البدنية أو 
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 ب نه : رجرااية في الدراسة اليةليةالعنف ويعر  

هااو كاال مااا يصاادر ماان ساالوك أو فعاال مباشاار أو  ياار مباشاار يتمثاال فاا  االعتاادا    

 بالضرب أو الشتم أو إتالف الممتل ات   و لد لتحقيل مصلحة معنوية أو مادية .

 :"Adolescence"تيديد مفهوم المرا قة 

: بأنها مرحلة تبدأ من البلاو  الجنسا  وت تمال  عرف  سهير زةمل المرا قة

اكتسااااب الهوياااة   وتتمياااز بظهاااور أزماااات كثيااارة بسااابب التغيااارات عناااد 

  (9)والضغوط االجتماعية.  ولوجية المؤدية إلى النضج الجسم الفيزي

بأنهااا الماايالد النفساا  الوجااودي للعااالم الجنساا  وهااى  :قوود عرفهووة  صووالر مخيموور و

واالنتهاا   ف  سبيله إلى الخلع ذات فردية وه  مزاج من ش  الميالد الحقيق  للفرد ك

 .هو الطفولة

بأنهاا مرحلاة تأهاب لمرحلاة الرشاد وتمتاد فا  العقاد   :زمة عرفهة حةمد ز ورا   

بسانة  الثان  من حياة الفرد من الثالثة عشرة إلى التاسعة عشارة تقريبااً أو قبال  لاد 

ومان الساهل تحدياد    (سنة 21 - 11)أي بين سنتين أو  بسنة د  لد أو بع أو سنتين

اهقة ول ن من الصعب تحديد نهايتها ويرجاع  لاد إلاى أ، بداياة المراهقاة بداية المر

فاا  مظاااهر النمااو  تتحاادد بااالبلو  الجنساا   بينمااا نهايتهااا الوصااول إلااى النضااج

 (10)المختلفة. 

 : وتعر  رجرااية في الدراسة اليةلية ب نهة 

لذات مرحلة انتقالية ف  الحياة بين الطفولة والنضج حيث تزداد فيها أهمية ا

الجسمية ونمو القدرات العقلية  وقوة االنفعاالت مع الر بة ف  تأكيد الذات والميل 

 إلى مسايرة الجماعة. 

   

 

 

 

 

 

 يوضح المرا قة انتقةا من الطفولة رل  الر د( 1)  ل رقم 

 

 : Secondary Educationالمرحلة الثةنوية 

 وتعر  رجرااية في الدراسة اليةلية ب نهة :

ثالث  اوالجامع  ومدة الدراسة به العقد بين مراحل التعليم األساس  واسطة

 .وتقابل هذه المرحلة مرحلة المراهقة الوسطى  سنوات
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 :  للدراسة النهرااإلطةر 
 : Evaluation" -"Selfتقدير الذات

 :   أ مية تقدير الذات

ذي يمثل مجموع من الصعب تناول مفهوم تقدير الذات دو، التعر  لمفهوم الذات ال    

نه  و دة ما ينظر إلى مفهوم الذات عل  أالطر  الت  يرى الفرد نفسه من خاللها  وعا

وهناك تشابه    ويعرف بتقدير الذات التقييم بعدين أساسيين هما: البعد الوصف  والبعد 

لذاته بين مفهوم الذات وتقدير الذات  إ  يشير تقدير الذات إلى كيفية تقدير الفرد 

ذات  للوضع الشخص   وبالتال  يتم طار اإلدراك التفاع أو االنخفا  ف  إباالر

 يتميز صاحبمفهوم الذات اإليجاب  بارتفاع تقدير الذات  وف  المقابل  صاحب

  (11)  ت .مفهوم الذات السلب  بانخفا  تقدير الذا

  يدركها من "لور ووندرليتش" أ، تقدير الذات يعتبر نتاجاً للتقديرات الت ل  ويؤكد ك

اآلخرين المهمين بالنسبة له  كما يعتبر نتاجاً أيضاً لمشاعر الفرد بالقدرة  لدى الفرد 

وال فا ة  وتمثل الوظيفة األولى االستحسا، االجتماع  بينما تمثل الوظيفة الثانية 

   (                            12) .اإلحسا  بالقوة وال فا ة

ع  بصفة عامة  والمتخصصو، ف  الهوية بصفة يشير علما  النفس االجتماو 

خاصة إلى أهمية التركيز عل  العالقة بين الذات والبنا  االجتماع  عند تفسير 

 13) ) كيفية تأثير الظروف الخارجية عل  الحالة الوجدانية للمراهل.

متغيراً أساسياً ف  الوقوع بالمر  والشفا   يعد االتجاه نحو الذات والحياةحيث   

 فا  تقدير الذات لديه شخصاً أكثره  فيعد الفرد الذي يشعر بعدم أهميته وانخمن

تمثل المراهقة مرحلة االلتفات إلى الذات والبحث عن الهوية   وعرضة للمر 

الشخصية  فالمراهل يلتف  إلى نفسه  ويف ر لذاته  ويرى فيها المحور الذي 

احتياجاته النفسية  ويجد فيها  ماله الت  يعتز بها  وتتؤا م معآيحتضن طموحاته و

تتيح له التعبير عن  اته الذي المجال الذي يبدأ منه اكتشاف  اته  ويوفر له اإلشباع 

أ، تقدير الذات المرتفع هو أكثر وقد بين  "رشيدة قطب"  (14) .وتحديد هويته

للحصول على التوافل  فيستطيع أ،  المراهل المقاييس الت  يم ن أ، يستخدمها 

م المواقف الجديدة والصعبة دو، أ، يفقد شجاعته  كما يم نه مواجهة الفشل يقتح

 ف  الحب أو ف  العمل دو، أ، يشعر بالحز، أو االنهيار لمدة طويلة  بينما يميل 

 و تقدير الذات المنخفض إلى الشعور بالهزيمة حتى قبل أ، يقتحم  المراهل

ويوضح "  ( 15) .األمل مستقبال نه يتوقع فقدالمواقف الجديدة أو الصعبة  حيث إ

أ، األفراد  وي تقدير الذات المرتفع ي ونو، أقل عرضة للضغط  Burns " برنز 

النفس  الناتج عن اإلحداث الخارجية كما أنهم قادرو، على صد المشاعر السلبية 

  (16)  .بل للتعامل مع الضغوط البيييةالداخلية  ولديهم تاريخ سا

ه وقدراته وإطاره أ، المراهل يت و، لديه من خالل خبرات يالحظ على ما سبل    

عن  اته وتقييمها باالرتفاع واإليجاب عند التوافل وتحقيل  المرجع  مفهوم
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النجاح  وبالسلب عند الفشل الذي يؤدي إلى فقد المراهل ثقته بنفسه وبالتال  

 انخفا  تقديره لذاته.

بط والموجاه لسالوك المراهال  ويعتبار وبهذا فإ، تقدير الذات هو المانظم والضاا    

لة عان عادد كبيار والمؤثرة واالتجاهات  وهى مسيو اإلدراكاتمحوراً ترت ز عليه 

من المش الت الشخصية واالجتماعية للفرد  كما تتحد الصحة النفسية باالرتفااع أو 

االنخفا  تبعاً لش ل أو طبيعة النظر إلى الاذات  فيشاار عاادة إلاى الصاحة النفساية 

 الثقة بها. نها نوع من تقبل الذات أوألجيدة عل  ا

 العوامل المؤثرل في تقدير الذات:

تقيايم الفارد لنفساه : تقدير الاذات بأناه  S. Cooper Smithيعرف كوبر سميث     

يشير إلى مدى    لد التقييم الراسخ الذي يعبر عن االتجاه سوا  بالقبول أو الرفض 

ه وقيمتاه أي الح ام الشخصا  علاى مساتوى ال فاا ة اعتقاد الفرد ف  قدراتاه ونجاحا

 (17) كما يظهر ف  اتجاهاتها.

 و ي: راً في نمو تقدير الذات بش ل عةموقد أ ةر سميث رل  عنةصر تلعب دو  

الفارد  تحصال علياه الذي االحترام والتقبل والمعاملة الذي تتسم باالهتمام  مقدار  .1

 من قبل اآلخرين الهامين ف  حياته.

نجاااح الفاارد والمناصااب التاا  تمثلهااا فاا  العااالم " يقااا  النجاااح بالناحيااة  تاااريخ  .2

 المادية ومؤشرات التقبل االجتماع ".

 ماع العلام باأ، مهماة مادى تحقيال طموحاات الفارد فا  الجواناب التا  يعتبرهاا  .3

ماان خااالل مصاافاة فاا  ضااو   ا،ياادرك ماااالنجاااح والنفااو  ال ياادرك مباشاارة ول نه

 لشخصية. األهداف الخاصة والقيم ا

كيفية تفاعل الفرد مع المواقف الت  يتعر  فيها للتقليل من قيمته. فبعض . 4

األشخاص قد يخففو، وي بتو، تماماً أي تصرفات تشير إلى التقليل من قيمتهم من 

قبل اآلخرين أو نتيجة فشلهم السابل حيث تخفف القدرة على الدفاع عن تقدير الذات 

 (18) ه على الحفاظ على توازنه الشخص .من شعور الفرد بالقلل وتساعد

 :أ  ةا ومهة ر العنف لدى المرا قين 

ل ن ’ مظاهر السلوك الت  عرفتها المجتمعات البشرية  ا  و  أ  العنف من بين  إ،    

شمل  كل فيات وشرائح المجتمع  فقد   األخيرةمعدالته ارتفع  كثيرا خالل العقود 

ارسات العنيفة تزداد وبش ل أ، المم إالزمنية     وامتد خطر العنف ل ل األعمار ال

يرتبط ش ل العنف و   األخرىف  مرحلة المراهقة عن بقية المراحل ملحوظ 

والجغرافية  البيية االجتماعية والثقافية والتعليميةأ،    كماودرجته بالعمر الزمن  

 اختالف وتباين ش ل العنف ومظهره عامال مهما ف  لتش 

ش ال معنويا على المستوى اللفظ  مثل  يتخذأ، العنف قد  (را  ) حةمد ز  ويرى 

نحو الذات    داخلياالتهديد أو ماديا كالضرب والعدوا، ف  حد  اته   وربما يوجه 

 (19) والشغب. التخريبش ال اجتماعيا مثل  يأخذوربما إال أ، معظمه خارجٌ  
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حلة الثانوية بأنها ومظاهر العنف لدى طالب المر أش ال ( سعيد حمةدل) يصفو 

 االعتدا  أوالمدرسة  أثاثالطلبة على زمالئهم أو تحطيم  اعتدا تظهر ف  صورة 

  والتعدي على ممتل ات بالمدرسة  وأعضا  الهيية اإلداريةعلى المدرسين 

 (20)  .الزمال 

العنف لدى  وأش الابرز مظاهر العنف  إلى ( )السيد الجنداوقد توصل  

   النوافذالمدرسة   وزجاج  أثاثف  تدمير  الثانوية المتمثلة المراهقين بالمرحلة

الطالب بعضهم لبعض وضرب المعلمين   وإحداث  اعتدا اتإلى  باإلضافة

 (21) والفصول . المدار الشغب داخل 

 العنف في النهةم التعليمي بمة يلي : أ  ةاأبلو مةرينة وتيدد 

 التهديدات أو خطابات التهديد . لد الذي يحدث ف  المجتمع ك ل   أي القتل و -1

خر   سوا  جسديا أو نفسيا أو عدوان  الذي يهدف إلى تهديد شخس آالسلوك ال -2

 وعدم المسايرة واإلحباط والصراع .   للحد من حالة الغضب آلياتأو  أخالقيا

ليات آ   وعدم وجود أنظمة أو اآلخرينمواقف عدم التسامح أو عدم احترام  -3

  (22). وعدم المسايرة واإلحباط والصراعحالة الغضب للحد من 

  :"Adolescence"المرا قة  

 : طبيعة مرحلة المرا قة   

خصاائس التا  تميزهاا اليمر اإلنسا، بمراحل من النماو والتطاور  ول ال مرحلاة   

 عن  يرها من المراحل. 

تعتبر مرحلة المراهقة من أهم مراحل النمو ف  حياة اإلنساا، فها  مرحلاة تغيارات 

"    وماانهمثياار ماان ال تاااب والمعااالجين النفساايينياارة فاا  النمااو كمااا نظاار إليهااا ككب

كما  (23) ." الذي وصفها بأنها فترة فيها ال ثير من الشدائد واألزمات سنةتلي  وا

أنهااا فتاارة ملييااة بالمشاا الت  وأنهااا فتاارة تاايقظ الشااعور والماايالد النفساا  الااذي يااتم 

ول " يونج "  وه  فترة تغير ف  االنتما  للجماعة بالتميز بين األنا واألبوين كما يق

وفترة انتقال من منطقة معروفة إلى منطقة مجهولاة كال ماا فيهاا لام يتضاح بعاد مان 

  (24)"  " ليفينالناحية المعرفية حتى جسم المراهل نفسه كما يقول 

ين الف رة القائلاة باأ، المراهقاة فتارة صاعبة فا  النماو بالنسابة للماراهق ، هذهوكما أ

والوالدين ليس  ف رة حديثة   وقد حذر كل من أفالطو، وأرسطو منذ ثالثاة قارو، 

قباال ماايالد المساايح ماان مشاااكل التعاماال مااع المااراهقين الااذين هاام علااى حااد وصااف 

أرسطو يغلبهم الهوى على أمرهم  وأقرب إلى أ، تجرفهم أهواؤهم ونزعاتهم  كماا 

رد المجادلاة والمنااظرة  ول ان ش ا أفالطو، من أنهم عرضة للجدل والخاالف لمجا

ظلااوا لفتاارة طويلااة ماان الاازمن يركاازو، علااى محاولااة تاارويض المااراهقين وضاابط 

 (25)نزعاتهم الهوجا .

وللمراهقين كثير من االحتياجاات التا  قاد تبادو معقادة وصاعبة اإلشاباع  ل نهاا      

ولااة ليساا  صااعبة اإلدراك والفهاام. ويعااد إدراك الوالاادين لهااذه االحتياجااات  ومحا
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يسعد المراهل وييسر أمر التعايش معه ومع أف ااره    اً إشباعها قدر المستطاع  أمر

جانب كبير من األهمية  وسوف  تتطار  الباحثاة بشا ل مفصال  المرحلة وإ، لهذه 

كاال المظاااهر الممياازة لمرحلااة  يهاااإلااى مرحلااة المراهقااة الوسااطى التاا  تتضااح ف

دادياة " مرحلاة المراهقاة المب ارة " إلاى المراهقة ويؤدي االنتقال من المرحلاة اإلع

المرحلاااة الثانوياااة " مرحلاااة المراهقاااة الوساااطى " إلاااى اطاااراد الشاااعور بالنضاااج 

 (                          26 ) واالستقالل.

هاة هاذا ونتيجة لهذا البلاو  فا  هاذه المرحلاة  المهماة وتادفل الطاقاة النفساية لمواج 

لبعض التأثيرات الت  لها  المرحلة الثانوية " " طالب البلو  قد يتعر  المراهقو،

 على السلوك. أثر سيئ

 : خصةاص مرحلة المرا قة الوسط 

توافل حدوث مرحلاة المراهقاة الوساطى ماع سانوات المدرساة الثانوياة  حياث ي     

 :  يتميز نمو المتعلم ف  هذه المرحلة بعدة خصائس تتمثل ف 

 كافة ظاهر وجوانب الشخصيةمواضح والمستمر نحو النضج ف  النمو ال  . 

  . التقدم نحو النضج الجنس 

 . التقدم نحو النضج العقل 

  . التقدم نحو النضج واالستقالل االنفعال 

  التقاااادم نحااااو النضااااج والتطبيااااع االجتماااااع   واكتساااااب المعااااايير الساااالوكية

عية وليات  وت وين عالقات اجتماواالستقالل االجتماع  وتحمل المسؤواالجتماعية 

 تخاد القرارات فيما يتعلل بالتعلم والمهنة والزواج. جديدة والقيام باالختيارات وا

 قدراتااه وإم اناتااه  يااه الااذات  و لااد بتعاارف المراهاال علااىلية توجتحماال مسااؤو

 وتم نه من التف ير وإتخاد القرارات بنفسه لنفسه. 

  للمستقبل. فلسفة ف  الحياة  ومواجهة نفسه  والحياة ف  الحاضر والتخطيط اتخا 

ويشعر بعضهم بالحرج   ت المراهقين لمظاهر النمو الجنس وتختلف استجابا (27)

واإلعجااب وينتابه الحيرة ويشعر بالخوف والقلل  وبعضهم يقابل هذا النماو باالفخر 

 (  28 ).والبعض اآلخر يت تم عنه

ماان خااالل مااا ساابل يتضااح أ، هااذه المرحلااة "مرحلااة المراهقااة الوسااطى" تمتاااز    

وإ، زيااادة حجاام وتفاااقم  أعبائهااا االجتماعيااة سااي ولوجية  وقلااةباتساااع مساااحتها ال

المااراهقين تفااتح الطرياال أمااامهم  النفسااية واالجتماعيااة الضااا طة علااى المشاا الت

  والفشاال الدراساا   لعنف  كاااال ثياار ماان الساالوكيات  ياار المر ااوب فيهااا لممارسااة 

مماا يؤكاد      ف  المهالادبهم لالنزالوالت  يم ن أ، تؤدي  فا  السو  واالختالط بر

    بسالم. لةبهذه المرح مساعدتهم ف  حياتهم حتى يمرواالحاجة  ل

 : سابقةالدراسات ال
البحاوث والدراسااات الساابقة  ات العالقااة بموضااوع  لاابعضفيماا يلاا  نتنااول عرضاااً      

 الدراسة الحالية :
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في ضوء بعض  العنف: بعنوا   (29)  2009 دراسة عل  نور الشهرا -

 .المتغيرات النفسية واالجتمةعية في مدينة جدل 

االجتماعية والعنف  التنشية العالقة بين أساليب  إلى ال شف عنالدراسة  وتهدف

من طالب  اً " طالب530عند طالب المرحلة المتوسطة   وبلغ  عينة الدراسة "

  .الصف الثالث بالمرحلة المتوسطة بجدة 

 ف  التربية والتوجيه داخل األسرةعدم وجود اتفا  واتسا   وتوصل  الدراسة إلى  

 وإحباطللعنف كوسيلة لمواجهة االضطرابات النفسية من قلل  األبنا حيث يتجه   

  .باألهمية واإلحسا قيمة الذات  اعتباروتوتر ورفع 

التنبؤ بسلوك العنف الطالبوي فوي  ول  :  بعنوا  ( 30) 2006 دراسة ززرية الا  -

 متغيرات .بعض ال

متغياارات الساالوك حاولاا  الدراسااة التنبااؤ يساالوك العنااف الطالباا  فاا  ضااو      

 240مان  لعيناة م وناة’ نفساية وتقادير الاذات اإلنجااز والصاحة الالعدوان  ودافعية 

الاادرجات المرتفعااة  أ،نتااائج الدراسااة  وأكاادت  طالبااا وطالبااة بالمرحلااة الجامعيااة.

 ر المنخفض للذات .للعنف كان  بين الطالب  وي التقدي

تقودير الوذات وعالقتوه :  بعنوا   ( 31)  2003دراسة اليميدا ميمد الضيدا   - 

  .بةلسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة

قادير الاذات والسالوك العادوان  لادى تالتعارف علاى العالقاة باين  إلىهدف  الدراسة 

 : أهمها نتائج إلىوتوصل  الدراسة  طلبة المرحلة المتوسطة  

ة المرحلاة المتوساطة   وجود عالقة بين تقدير الاذات والسالوك العادوان  لادى طلبا 

 .و، بالسلبية نحو الذاتويشعر بأنفسهممن ضعف الثقة  حيث  يعان  الطالب

رر ووةدية لسوولوك  دراسووة تيليليووة:  ( 32) 1999 الجنوودا السوويد ميموود  دراسووة-

 .ةبةلمرحلة الثةنوي  المدارسالعنف لدى طالب 

 400من  على عينة م ونة التعرف على دوافع سلوك العنف الدراسة إلى  هدف    

 . سنة 16 -15مابين  أعمارهم تراوح مراهل 

الدونية والقلل واإلحباط   والنظرة والشعور بالفشل   أ،وأكدت نتائج الدراسة    

نحو  هقين يدفع المرا والطمأنينة  باآلمنالتشاؤمية نحو المستقبل   وعدم الشعور 

 .الطالب من  أقرانهمالعنف واالعتدا  على 

 العوامل المؤثرل عل   ة رل سلوك : بعنوا    (33)1998مريم حنة  دراسة-

 جتمةعية في مواجهتهة .العنف لدى الطالب ودور الخدمة اال

 كافة لعينة م ونة مان  عنفالعوامل المسببة للعلى  التعرف إلى وتهدف الدراسة     

مااان  21’ أولياااا  األماااور مااان  150مااان المعلماااين    140  وطالباااة طالاااب 300

  .األكاديميين
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لعناف المدرسا  تاؤدي إلاى ا التا نتائج الدراساة إلاى أ، أهام العوامال  وأشارت     

فا  تأكياد الاذات  والر بة  ضمن اإلحباط والفشل المت ررتالعوامل السي ولوجية وت

 .الضطرابات النفسيةملل والعناد واوجذب االنتباه والشعور بال

 تعقيب عل  الدراسةت السةبقة:

 الدراسااات السااابقة فقااد البحااوث  وضااها لاابعض اماان خااالل اطااالع  الباحثااة واستعر     

يهااادد  العناااف ظااااهرة خطيااارة ومؤشااار ،أعلاااى  اتفاااا  جمياااع الدراساااات   الحظااا

 أماامناه عقباة كبارى كماا أالفاعلاة   والمشااركةويعيل التواصل االيجاب  العالقات   

  .للمراهقينتحقيل التوافل االجتماع  

 وأ،    نتائج الدراسات السابقة  أ، العنف سلوك متعلم  تبين من خالل ال شف عن

 بين طالب المرحلة المتوسطة . عب دورا قويا ف  نمو هذه الظاهرةتقدير الذات   يل

  قه   وهو تسعى لتحقي تتفل الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ف  الهدف الذي

مان  فصالأ تقليل من مستوى وجوده لتحقيال قادر  العنف ومحاولة ال التصدي لظاهرة

 واالجتماع  للطالب. الشخص السوا  والصحة النفسية وتحقيل التوافل 

اسة العالقة بين تقدير الذات والعنف لدى الماراهقين " بدر تقوموعليه فإ، الباحثة س 

تشهد بداية المشا بة وظهاور السالوكيات رحلة م باعتبارهاطالب المرحلة الثانوية" 

  العنيفة .

 :فروض الدراسة 
في ضوء مش لة البيث وت سيسوةً علو  نتوةال البيوول والدراسوةت ذات الصولة     

  بةلموضوع  تيةوا الدراسة اليةلية التيقق من صية الفروض التةلية:

العنف لدى طالب ر الذات ودالة بين تقدي يةارتباطتوجد عالقة   الفر  األول :

 . لمتوسطة االمرحلة 

 ) باين الاذكور واإلنااث تقدير الذات  ف :  توجد فرو  دالة إحصائياً  الفر  الثان 

 تبعاً الختالف المستوى االجتماع  والثقاف  لألسرة . (المرحلة المتوسطة  طالب

طالب  ) بين الذكور واإلناث العنف  ف :  توجد فرو  دالة إحصائياً  الفر  الثالث

 تبعاً الختالف المستوى االجتماع  والثقاف  لألسرة .  (المتوسطة  المرحلة

 )  الذكور واإلناثتقدير الذات بين  ف توجد فرو  دالة إحصائياً   : الفر  الرابع 

 . ( المرحلة المتوسطة طالب

 )  واإلنااثلاذكور اعناف باين ال فا توجد فارو  دالاة إحصاائياً   : الفر  الخامس 

 .(  المتوسطة المرحلة طالب

 :منهجية الدراسة ورجراءاتهة   

 :عينة الدراسة
  وبلغ  " بالمرحلة الثانوية  واإلناث ت ون  عينة الدراسة من الجنسين " الذكور    

طالبااة  يتااراوح الماادى (  100 (  طالااب وبلااغ عاادد األنااات )100 ) عاادد الااذكور 

    ن وقد فراد العينة من حيث السسنة   وتم مجانسة أ(  17   -15 ن )العمري بي
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موضح ف  الجدول رقام  كما هو  وة طرابلس ــبلديدرا  ــم  ــأجري  الدراسة ف 

 (1  ): 

 س( يوضح أسمةء المدارس  1جدوا رقم )                   

 رنةل المدرسة         ذزور المدرسة م

 50  قرجي          50 الشموخ 1

2 
صقور 

 الفداء
  صيةد          50

50 

العدد 

 ال لي  
 200 100    

100 

 

 

 :منهل الدراسة 
 انطالقا من طبيعاة الدراساة والبياناات الماراد الحصاول عليهاا لمعرفاة العالقاة باين  

والعنااف لاادى طااالب المرحلااة المتوسااطة فقااد اسااتخدم  الباحثااة فاا   تقاادير الااذات 

  كماا توجاد فا  الواقاع   ةظااهرالذي يعتمد على دراساة الالوصف  دراستها المنهج 

وصفها وصافا دقيقاا ويوضاح خصائصاها عان طريال جماع المعلوماات ويسهم  ف  

 وتحليلها   ومن ثم تقديم النتائج وتفسيرها .   

 : أدوات الدراسة
إال من خاالل الوساائل المناسابة التا  تساتخدم إ، الهدف من أي دراسة ال يتحقل     

اساتخدم  حث مان اختياار فروضاه وبالتاال  فقاد ف  تلد الدراسة   والت  تم ن البا

 :الباحثة األدوات التالية

 ( معمر نواف ) إعداد   : مقيا  المستوى االجتماع   الثقاف  لألسرة -1

 ( مجدي دسوق  ) إعداد   :  مقيا  تقدير الذات  -2

 ( ، جمال الدينإيما )  : إعدادلدى المراهقين   مقيا  العنف  -3

 : من التفصيل بشيءات وفيمة يلي عرض لهذه األدو

 (34)   معمر نوا : رعداد  / مقيةس المستوى االجتمةعي  الثقةفي لألسرل -1

  والثقااف  لألسارة  و لاد لماا لهاا  المقيا  لقيا  المساتوى االجتمااع يهدف هذا

من تأثير كبير على المتغيرات النفسية والتربوية واالجتماعية  ويت و، المقيا  مان 

االَ لقياا  المسااتوى االقتصاادي االجتمااع   وتاتم اإلجابااة " ساؤ26" ساؤاالً  "55"

عن األسيلة الت  تقيس المستوى االقتصادي االجتمااع  بطريقاة االختياار المتعادد   

بطريقة الت ملة   أماا األسايلة التا   عنهما ماعدا السؤال األول والثان   فتتم اإلجابة 

ناادراً( ماعادا  –أحيانااً  –ة )دائمااً بطريقا عنهااتقيس المستوى الثقاف    فتتم اإلجابة 

بطريقاااة  التعليمااا  للوالااادين  فتاااتم اإلجاباااة عناااهالساااؤال األول الخااااص بالمساااتوى 

 االختيار من متعدد. 
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  يت و، المستوى الثقاف  لألسرة من المستوى التعليم  للوالدين   ويقسم المستوى

   مان االهتماماااتالتعليما  إلااى عشارة مسااتويات فرعياة   ويت ااو، المساتوى الثقاااف

الثقافية الت  تمارسها وتقوم بها األسرة من نشاطات وهوايات وشرا  كتب وصحف 

ومتابعتهاااا للقضاااايا والبااارامج الثقافياااة واالجتماعياااة واالقتصاااادية  أماااا المساااتوى 

  االقتصادي االجتماع  فيت و، من دخل الفرد   كذلد من المستوى المهن  للوالدين.

 ة عباارات المقياا  وعرضاها علاى مجموعاة مان األسااتذة قام  الباحثة بمراجع

   علاام الاانفس  بغاار  تعااديل بعااض العباااراتالتربيااة و المتخصصااين فاا  مجااال 

 وجعلها  تتناسب مع البيية الليبية.

o :المستوى التفةفي لألسرل 

 "18الباحثة  بحذف الفقرة رقم "  " فقرة وقام 24يحتوي على "      

o ل:المستوى االجتمةعي لألسر 

"   5 – 3- 2" فقاارة وقاماا  الباحثااة بتعااديل الفقاارات رقاام "  29يحتااـوي علااى"    

  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  4  1وحاااذف الفقااارات التالياااة: " 

 6  5   3   2: " التالياةالفقرات  على  بقا اإل"  و28  27  26  25  23 22  21

" 10حتااااوى هااااذا المسااااتوى علااااى ""  وبااااذلد ا 29   24   20   19   18   7  

   فقرات.

 ال(   –أحيانا  –اختيارات ه : )نعم  ةقام  الباحثة بتعديل بدائل اإلجابة إلى ثالث

  أمام اإلجابة الت  تناسبه. "  "ويجيب المفحوص بوضع عالمة 

 .قام  الباحثة بتجريب المقيا  وحساب معامل الصد  والثبات له 

 :  توى االجتمةعي الثقةفيالمس مقيةسلحسةب معةمل الصدق 

 قام  الباحثة بحساب صد  المقيا  على النحو التال :

حسةب المقةرنة الطرفية )الصدق التميياا( لمقيةس المسوتوى االجتموةعي 

علاى مان األعلاى )أ ة باين األربااع والصد  التمييزي بقصاد باه المقارنا  :الثقةفي

%( مان أفاراد العيناة علاى 25ل مان األدناى )أقا %( من أفراد العينة واإلرباع 25

 : المقيا  والجدول التال  يوضح هذه المقارنة

 

 الصدق التميياا المقيةس  المستوى االجتمةعي الثقةفي يبين (2جدوا )

 العدد المجموعة
المتوسط 

 اليسةبي

االنيرا  

 المعيةرا

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 8.8 118.12 50 األدن  يربةعاأل

39.64 

دالة عند 

مستوى 

0.01 
 7.57 176.62 50 األعل  يربةعاأل
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  والاذي يادل 0.01أ، قيمة "ت" دالة إحصائيا عند مستوى   يتضح من الجدول السابل    

على الصد  التمييزي  لمقيا  المستوى االجتماع  الثقاف    وهذا يؤكد صالحية المقيا  

 للتطبيل.

 :ةفي الثقالمستوى االجتمةعي  لمقيةسحسةب معةمل الثبةت 

بطاريقتين هماا:  لمقياا  المساتوى االجتمااع  الثقااف  بحسااب الثباات ةالباحث  قام

ألبعاااد المقيااا  والجاادول التااال  طريقااة ألفااا كرونباااي و طريقااة التجزئااة النصاافية 

 : يوضح معامالت الثبات

 معةمالت الثبةت لمقيةس المستوى االجتمةعي الثقةفييبين  (3جدوا )  

 

 

 

 

 

 يؤكد ثبات  والذي   الثبات مرتفعة  معامل  نسبةأ،  لجدول السابل يتضح من ا

   مرتفعةألفا كرونباي والتجزئة النصفية كان  أ، قيم معامل  و لد من خالل  المقيا 

 يم ن استخدامها علمياً.وو بذلد فإ، األداة المستخدمة تتميز بالصد  و الثبات 

 (35)  دسوقي مجدا:  عداد ر / مقيةس تقدير الذات -2

 " 25أعد هذا المقيا  لقيا  المشاكل المتعلقة بتقدير الفرد لذاتاه   ويت او، مان "

كال فقارة بإجاباة واحادة مان باين سابعة اختياارات ها :  عنفقرة ويجيب المفحوص 

 كل الوق (.  –معظم الوق   –ت كثيرة مرا –أحيانا  –قليال جدا –نادرا جدا  –)أبدا 

 حة النفساية للتعارف علاى عر  المقياا  علاى أربعاة مح ماين مان أسااتذة الصا

عبااارات المقيااا  لقيااا  تقاادير الااذات  وقااد اتفاال المح مااو، علااى  ماادى مال مااة

عبارات المقيا   وبعد  لاد طبال المقياا  علاى عيناة مبدئياة مان تالمياذ وتلمياذات 

"و لاد للتأكاد مان  90" وعينة من طالب الجامعة "، = 60،=  المرحلة الثانوية "

تتعلال بفهام العباارات أو  والوقاوف بشا ل دقيال علاى أي مشا لة عباارات الوضوح 

التطبياال أو التصااحيح   وقااد اتضااح أ، المقيااا  علااى درجااة عاليااة ماان البساااطة 

 والوضوح   وأنه مناسب للتطبيل على تالميذ المرحلة الثانوية.

 وتعاااديل بااادائل اإلجاباااة إلاااى ثالثاااةاحثاااة بمراجعاااة عباااارات المقيااااقامااا  الب   

أماام  "  "ال(  ويجيب المفحوص بوضع عالماة  –أحيانا  –: )نعم  اختيارات ه 

 اإلجابة الت  تناسبه.

 .قام  الباحثة بتجريب المقيا  وحساب معامل الصد  والثبات له 

 :تقدير الذات  لمقيةسحسةب معةمل الصدق 

 د  المقيا  على النحو التال : تم حساب ص

 :حسةب المقةرنة الطرفية )الصدق التميياا( لمقيةس تقدير الذات

معةمل ألفة 

 نبةخزرو

التجااة النصفية  )سبيرمة  

 براو (

0.86 0.81 
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%( مان أفاراد 25األعلاى )أعلاى مان  ن األربااع قصد به المقارنة بيوالصد  التمييزي ي

%( من أفاراد العيناة علاى المقياا  والجادول التاال  25العينة واالرباعى األدنى )أقل من 

 : مقارنةيوضح هذه ال

 الصدق التميياا لمقيةس تقدير الذات يبين (4جدوا )

 العدد المجموعة
المتوسط 

 اليسةبي

االنيرا  

 المعيةرا

قيمة 

 "ت"
 مستوى الداللة

 األربةعي

 األدن 
50 43.7 8.73 

21.62 
دالة عند 

 األربةعي 0.01مستوى 

 األعل 
50 70.94 1.77 

  والاذي 0.01 لاة إحصاائياً عناد مساتوىأ، قيماة "ت" دا يتضح من الجدول السابل 

 هذا يؤكد صالحية المقيا  للتطبيل.  ولمقيا  تقدير الذاتيدل على الصد  التمييزي 

 :تقدير الذات لمقيةس حسةب معةمل االتسةق الداخلي

 تم حساب االتسا  الداخل  لمقيا  تقدير الذات عان طريال ارتبااط كال فقارة بالبعاد

 تائج على النحو التال :تنتم  إليه وكان  النالذا 

(200االتسةق الداخلي لمقيةس تقدير الذات )  =  يبين (5جدوا )  

 معةمل االرتبةط بةلرجة ال لية المفردل

1 0.60**  

2 0.63**  

3 0.58**  

4 0.54**  

5 0.68**  

6 0.57**  

7 0.67**  

8 0.56**  

9 0.66**  

10 0.63**  

11 0.64**  

12 0.51**  

13 0.62**  

14 0.52**  

15 0.61**  
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 معةمل االرتبةط بةلرجة ال لية المفردل

16 0.67**  

17 0.59**  

18 0.64**  

19 0.51**  

20 0.71**  

21 0.66**  

2 0.63**  

23 0.58**  

24 0.56**  

25 0.64**  

0.01** دالة عند              

  والاذى يؤكاد 0.01أ، جميع المفردات كان  دالة  عند مساتوى  جدولاليتضح من 

 االتسا  الداخل  للمقيا .

 :تقدير الذات  لمقيةسمعةمل الثبةت  حسةب

قام  الباحثة بحساب ثبات مقيا  تقدير الذات بطريقتين هما: طريقة ألفاا كرونبااي 

 الجدول التال  يوضح معامالت الثبات:  و وطريقة التجزئة النصفية ألبعاد المقيا 

  يبين( 6جدوا ) معةمالت الثبةت لمقيةس تقدير الذات
تجااة النصفية )سبيرمة  براو (ال معةمل ألفة زرونبةخ  

0.92 0.88 

  المقيا أ، معامالت الثبات مرتفعة والذي يؤكد ثبات  يتضح من الجدول السابل    

  مرتفعاةألفاا كرونبااي والتجزئاة النصافية كانا  أ، قيم معامالت و لد من خالل   

 لمياً.الثبات ويم ن استخدامها عخدمة تتميز بالصد  ووبذلد فإ، األداة المست

 (36الدين  )  جمةا ريمة  :  رعداد لدى المرا قين  /  مقيةس العنف -3

 اهقين ) طاااالب المرحلاااة أعاااد هاااذا المقياااا  لقياااا  مساااتوى العناااف عناااد المااار

 قسمين هما : إلى بالتساويفقرة مقسمة  36من  المقيا يت و، والمتوسطة(   

   اللفظ عبارة تدل على العنف  18العنف اللفظ  ويت و، من. 

   عبارة تدل على العنف البدن   18العنف البدن  ويت و، من. 

 ال (  –) نعم  هما فقرة بإجابة واحد ة من بين خيارينكل  ويجيب المفحوص عن

  صاالحة  واعتباار الفقارة مح ماين بغار  فحاس الفقاراتعر  المقيا  علاى

 فرداهاااعدد  وبعد  لد طبل المقيا  على عينة   المح مين لب اتفل عليها عندما ي

عالياة المقياا  علاى درجاة  أ، اتضحو ا من طالب المرحلة المتوسطة  طالب(  50)

  على طالب المرحلة المتوسطة .ه تطبيقإلى  مما يطمين الباحث من الوضوح 

 .قام  الباحثة بتجريب المقيا  وحساب معامل الصد  والثبات له 
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 : لدى المرا قين العنف مقيةسحسةب معةمل الصدق ل

 حساب صد  المقيا   بالطر   التالية: تم   
 

 :لدى المرا قينالعنف لمقيةس حسةب المقةرنة الطرفية )الصدق التميياا( 

مان أفاراد %( 25والصد  التمييزي بقصد به المقارنة بين الفية العليا ) أعلى من   

 المجماوعأفراد العينة علاى أبعااد المقياا  و %( من25قل من العينة والفية الدنيا )ا

 والجدول التال  يوضح هذه المقارنة:ال لى للمقيا  

 بين أفراد العينة في أبعةد مقيةس العنف ياايالصدق التم يبين (7جدوا )
أبعةد 

 المقيةس
 العدد المجموعة

المتوسط 

 اليسةب 

االنيرا  

 المعيةرى

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

العنف 

 اللفه 

 0.74 18.22 50 الفئة الدنية
14.08 

د دالة عن

 5.82 29.90 50 الفئة العلية 0.01مستوى 

العنف 

 البدني

 0.49 18.20 50 الفئة الدنية
17.28 

دالة عند 

 4.74 29.84 50 الفئة العلية 0.01مستوى 

الدرجة 

 ال لية

 0.84 36.42 50 الفئة الدنية
15.99 

دالة عند 

 10.27 59.74 50 الفئة العلية 0.01مستوى 

   0.01أ، جميع قيم "ت" دالة إحصائياً عند مستوى  ل السابل دويتضح من الج

المقيا  ك ل وهذا يؤكد ألبعاد المقيا  و يزييالتموالذى يدل على الصد  

للتطبيل. صالحيته  

 :لدى المرا قين لمقيةس العنف  حسةب معةمل االتسةق الداخلي

 الاذيل لياة للبعاد تم حسابه عن طريل إيجاد معامل االرتباط بين العباارة والدرجاة ا

 يوضح هذه المعامالت: التال إليه والجدول  تنتم 

 (200)  =  االتسةق الداخلي لعبةرات مقيةس العنف يبين ( 8)جدوا 

 البدنيالعنف  اللفهيالعنف 

رقم 

 العبةرل

 معةمل االرتبةط رقم العبةرل معةمل االرتبةط

1 0.65** 1 0.66** 

2 0.54** 2 0.62** 

3 0.74** 3 0.62** 

4 0.69** 4 0.75** 

5 0.74** 5 0.62** 

6 0.68** 6 0.49** 

7 0.74** 7 0.43** 

8 0.72** 8 0.44** 

9 0.72** 9 0.50** 
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10 0.78** 10 0.42** 

11 0.68** 11 0.76** 

 12 0.64** 12 0.77** 

13 0.68** 13 0.59** 

14 0.70** 14 0.70** 

15 0.56** 15 0.49** 

16 0.47** 16 0.56** 

17 0.48** 17 0.51** 

18 0.53** 18 0.39** 

 0.01** دالة عند 
و  0.01يا  كان  دالة عند مستوى أ، جميع مفردات أبعاد المقجدول اليتضح من  

فرعياة يؤكد االتسا  الداخل  للمقيا   كما تم حسااب االرتبااط باين األبعااد ال الذي 

 ج كما بالجدول التال :كان  النتائالدرجة ال لية للمقيا  وو

 

الدرجة ال لية الفرعية ومعةمالت االرتبةط بين األبعةد يبين  ( 9)جدوا 

 للمقيةس

 معةمل االرتبةط بةلدرجة ال لية البعد

 **0.83      العنف اللفهي

 **0.82      العنف البدني

 0.01** داا عند 

تتراوح معامالت  أ، األبعاد تتسل مع المقيا  ك ل حيث جدولاليتضح من     

( مما يشير إلى 0.01( وجميعها دالة عند مستوى )0.83  - 0.82: ) بين االرتباط

أ، هناك اتساقا بين جميع أبعاد المقيا    وأنه بوجه عام صاد  ف  قيا  ما وضع 

 لقياسه.

 :لدى المرا قين العنف لمقيةسحسةب معةمل الثبةت 

ريقتين همااا: طريقااة ألفااا كرونباااي قاماا  الباحثااة بحساااب ثبااات مقيااا  العنااف بطاا 

 الجدول التال  يوضح معامالت الثبات:التجزئة النصفية ألبعاد المقيا  ووطريقة 

معةمالت الثبةت لمقيةس تقدير الذات يبين( 10جدوا )  

 التجااة النصفية )سبيرمة  براو ( معةمل ألفة زرونبةخ

0.91 0.84 
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 المقياا ت مرتفعاة والاذي يؤكاد ثباات أ، معاامالت الثباا يتضح من الجدول السابل 

  مرتفعااةألفااا كرونباااي والتجزئااة النصاافية كاناا  أ، قاايم معااامالت و لااد ماان خااالل 

 يم ن استخدامها علمياً.وبذلد فإ، األداة المستخدمة تتميز بالصد  و الثبات و

 

 :الوسةال اإلحصةاية المستخدمة في الدراسة 

 . المستقلةعينات لاختبار : ت " ل -1

 .ر تحليل التباين األحادياختبا -2

 .معامل ارتباط بيرسو، -3

 .معامل الفا كرونباي لحساب الثبات -4

 .ب الثبات بطريقة التجزئة النصفيةمعامل تصحيح  سبيرما،  لحسا -5

 نتةال الدراسة:
لعنف لدى طالب دالة بين تقدير الذات وا ةفرض األوا : توجد عالقة ارتبةطيال

 .المرحلة المتوسطة

أبعااد معامال االرتبااط لبيرساو، باين  ذا الفار  اساتخدم  الباحثاةللتحقل من هو  

يم ن عر  ما توصال  إلياه الباحثاة مان نتاائج مان خاالل تقدير الذات ووالعنف   

 الجدول التالى :

تقدير الذاتو أبعةد العنف  معةمالت االرتبةط بين ( يبين11جدوا )  

 معةمل االرتبةط بتقدير الذات العنف

اللفهيالعنف   **0.71- 

 -0.78** العنف البدن 

 -0.82** الدرجة ال لية

0.01** دالة عند                                                   

 دالاة ساالبة باين أبعااد   هالساابل يتباين وجاود عالقاة ارتباطيالجادول بالنظر إلاى ا

انخفضاا  نااه كلمااا الدرجااة ال ليااة و تقاادير الااذات أي أو والباادن "  العنااف " اللفظاا 

 درجة تقدير الذات ارتفع العنف عند طالب المرحلة المتوسطة.

 فا  االتجااه نحاو  العناف   قدير الذات يدفع  الطاالب أو يساهمتبين أ، انخفا   ت

فمع انخفا  تقدير الذات سيميل األفراد إلى تقييم األحداث تقييماً سلبياً  مما يجعلهام 

  .يشعرو، بالتهديد واأل ى

 ف  رفع مستوى تقديرهم  العنف الذي يسهمت إلى ض  تقدير الذاتبين لجو  منخف

أو  ملذاتهم حيث يشعرو، بقدراتهم من خالل ارت ابهم هاذا السالوك النااتج عان فشاله

 ف  المواقف االجتماعية.  معجزه

  تؤكد هذه النتيجاة علاى ضارورة العمال علاى وقاياة طاالب الطاالب مان مخااطر

أ، انخفاا   هم لاذاتهم  فقاد أظهارت الدراساةديرسلوك العنف  والعمل على رفع تقا

إلى العنف ف  مرحلة مب ارة  وتتفال هاذه  تقدير الذات يدفع الفرد أو يسهم ف  لجوئه  
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(  التا  أكادت ارتبااط العناف بانخفاا  2006النتيجة مع نتائج دراساة زكرياا الل )

  وو ( التاا  بيناا  أ، الطااالب 2003تقاادير الااذات  ودراسااة الحمياادي الضاايدا،) 

 ال يرو، قيمة أنفسهم  إلى العنف و يلجأ و،التقدير المنخفض 

الفائاادة و ياار مهمااين كمااا يشااعرو، بمشاااعر الوحاادة  وأنهاام عااديمو  قاو، فيهاااوال يث

نجازاتهم مما ينما  لاديهم مشااعر الانقس والتوتر والعجز والفشل ف  جميع إ والقلل

نحرافاات ومان بينهاا والحرما،  وهنا تصبح شخصياتهم هشة تتاأثر بشاتى أناواع اال

العنااف  لمواجهااة االضااطرابات النفسااية واالجتماعيااة للحصااول علااى  إلااىاللجااو  

وتتفاال النتيجااة مااع العديااد ماان    المساااندة ورفااع قيمااة الااذات واإلحسااا  باألهميااة

( 2009سااة علاا  الشااهري) (  درا1998الدراسااات ماان بينهااا: دراسااة مااريم حنااا ) 

 عدم الثقة بالنفس والقدرتؤدي  إلى العنف الت  أهم العوامل  أ، الت  أوضح 

بين الوذزور واإلنوةل  تقدير الذات  في:  توجد فروق دالة رحصةايةً  الفرض الثةني 

تبعوووةً الخوووتال  المسووتوى االجتموووةعي والثقوووةفي  ( طووالب المرحلوووة المتوسووطة   )

 لألسرل .

 و الجادوال،اين األحاادي   للتحقل من هذا الفار  اساتخدم  الباحثاة تحليال التباو 

 ما توصل  إليه الباحثة من نتائج : ا،وضحالتاليا، ي

تقدير  فياألعداد و المتوسطةت و االنيرافةت المعيةرية  يبين (12جدوا )   

   .الثقةفي االجتمةعيللمستوى الذات تبعةً 

 ع م   المستوى المتغير

تقدير 

 الذات

 10.74 57.24 67 منخفض

 11.66 60.04 72 متوسط

عمرتف  61 60.52 11.58 

تيليل التبةين األحةدا للمقةرنة بين متوسطةت تقدير الذات تبعةً  يبين (13جدوا )

الثقةفي االجتمةعيللمستوى   

 المتغير
مصدر 

 التبةين

مجموع 

 المربعةت

درجةت 

 اليرية

متوسط 

مجموع 

 المربعةت

قيمة 

  

مستوى 

 الداللة

تقدير 

 الذات

 

بين 

 المجموعةت
415.23 2 207.62 

1.16 
غير 

 دالة
داخل 

 المجموعةت
25314.27 197 128.50 

  199 25729.50 ال ل 
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  يتضح من الجدول السابل أنه ال توجد فرو   ات داللة إحصائية بين المستويات

 . ير دالة إحصائياً  وه  1.16=  المختلفة  فى تقدير الذات حيث كان  قيمة "ف"

  سااتويات االجتماعيااة و الثقافيااة المختلفااةتبااين  أنااه ال توجااد اختالفااات بااين الم ( 

تبعااً   فا  تقادير الاذات  باين الاذكور واإلنااثالمرتفعة (   –المتوسطة  - المنخفضة 

 الختالف المستوى االجتماع  والثقاف  لألسرة .

 ) بووين الووذزور واإلنووةل العنووف  فووي:  توجوود فووروق دالووة رحصووةايةً  الفوورض الثةلووث

 تبعةً الختال  المستوى االجتمةعي والثقةفي لألسرل . (طالب المرحلة المتوسطة 

ساتخدم  الباحثاة تحليال التبااين األحاادي   و الجادوال، للتحقل مان هاذا الفار  او

 ما توصل  إليه الباحثة من نتائج : ا،وضحالتاليا، ي

أبعةد العنف و األعداد و المتوسطةت و االنيرافةت المعيةرية ف   يبين (14جدوا )

الثقةفي االجتمةعيتبعةً  للمستوى لية الدرجة ال   

 ع م   المستوى البعد

العنف 

 اللفهي

 5.70 20.76 67 منخفض

 6.16 21.40 72 متوسط

 5.86 20.98 61 مرتفع

العنف 

يالبدن  

 5.53 20.76 67 منخفض

 5.76 21.33 72 متوسط

 5.66 20.90 61 مرتفع

الدرجة 

 ال لية

 11.15 41.52 67 منخفض

 11.83 42.74 72 متوسط

 11.44 41.89 61 مرتفع

تيليل التبةين األحةدا للمقةرنة بين متوسطةت أبعةد العنف و  يبين (15جدوا )

 الدرجة ال لية

الثقةفي االجتمةعيتبعةً للمستوى    

 مصدر التبةين البعد
مجموع 

 المربعةت

درجةت 

 اليرية

متوسط مجموع 

 المربعةت
 قيمة  

مستوى 

 الداللة

العنف 

للفهيا  

 7.40 2 14.80 بين المجموعةت

 35.02 197 6898.48 داخل المجموعةت غير دالة 0.21

  199 6913.28 ال ل 

العنف 

يالبدن  

 6.20 2 12.39 بين المجموعةت

 31.97 197 6297.59 داخل المجموعةت غير دالة 0.19

  199 6309.98 ال ل 

الدرجة 

 ال لية

 27.06 2 54.12 بين المجموعةت

 131.92 197 25988.90 داخل المجموعةت غير دالة 0.20

  199 26043.02 ال ل 
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  يتضح من الجدول السابل أنه ال توجد فرو   ات داللة إحصائية بين المستويات

 يااار دالاااة  هااا و  0.21حياااث كانااا  قيماااة "ف" =  اللفظااا العناااف  فااا المختلفااة  

 فاا اللااة إحصااائية بااين المسااتويات المختلفااة  إحصااائياً   كمااا ال توجااد فاارو   ات د

ال   ياار دالااة إحصااائياً   كمااا هاا و  0.19حيااث كاناا  قيمااة "ف" =  الباادن العنااف 

الدرجاة ال لياة حياث  فا توجد فرو   ات داللة إحصائية باين المساتويات المختلفاة  

  ير دالة إحصائياً . ه و  0.20كان  قيمة "ف" = 

 فاا الثقافيااة المختلفااة  ين المسااتويات االجتماعيااة وفااات بااتبااين أنااه ال توجااد اختال 

تبعااً الخاتالف المساتوى االجتمااع  والثقااف  لألسارة    كور واإلنااثالعنف بين الذ

التاا  أكاادت ارتفاااع ساالوك  (1998دراسااة أحمااد السااحيم  ) مااع وتتفاال هااذه النتيجااة

الجتماعياة العنف  بين المراهقين " طالب المرحلة الثانوية" فا  جمياع المساتويات ا

 والثقافية.

 واإلنوةل قدير الوذات بوين الوذزور  : توجد فروق دالة رحصةايةً ف  ت الفرض الرابع 

 .( المرحلة المتوسطة طالب ) 

للتحقل من هذا الفر  استخدم  الباحثة اختبار " ت " للعيناات المساتقلة و يم ان  

 توضيح هذه  النتائج من خالل الجدول التالى :

األعداد و المتوسطةت و االنيرافةت المعيةرية و قيمة " ت "  يبين( 16جدوا )

 وداللتهة في  تقدير الذات تبعةً للنوع

 العدد النوع  المتغير
المتوسط 

 اليسةبي

االنيرا  

 المعيةرى

قيمة 

 "ت"
 مستوى الداللة

 تقدير الذات
 0.05 9.48 59.29 100 ذزور

 غير دالة
 13.04 59.21 100 رنةل

 ات داللة إحصائية بين الذكورأنه  ال توجد فرو دول السابليتضح من الج    

 وهى  ير دالة إحصائياً   0.05=  حيث كان   قيمة "ت" ير الذات تقد ف اإلناث و

)   واإلنوةلفوي العنوف بوين  الوذزور الفرض الخةمس: توجد فوروق دالوة رحصوةايةً  

 .( المرحلة المتوسطةطالب 

دم  الباحثااة اختبااار " ت " للعينااات المسااتقلة و للتحقاال ماان هااذا الفاار  اسااتخ    

 : التال يم ن توضيح هذه  النتائج من خالل الجدول 

األعداد و المتوسطةت و االنيرافةت المعيةرية و قيمة " ت "  يبين ( 17جدوا )

 وداللتهة في  أبعةد مقيةس العنف  والدرجة ال لية تبعةً النوع

 العدد النوع أبعةد المقيةس
 المتوسط

 اليسةبي

االنيرا  

 المعيةرا

قيمة 

 "ت"
 مستوى الداللة

 العنف اللفهي
 4.17 19.62 100 ذزور

 0.01دالة عند  3.55

 6.55 22.33 100 رنةل

 0.01دالة عند  3.40 4.16 19.69 100 ذزور العنف البدني
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 13.42 44.83 100 رنةل

 الدرجة ال لية
 8.21 39.31 100 ذزور

 0.01دالة عند  3.51

 4.17 19.62 100 رنةل

 أنه  توجد فرو   ات داللة إحصائية بين الذكور و  يتضح من الجدول السابل

وهى دالة إحصائياً  عند   3.55حيث كان   قيمة "ت" =   اللفظ العنف  ف اإلناث 

لصالح الذكور  كما ال توجد فرو   ات داللة إحصائية بين الذكور و  0.01مستوى 

وهى دالة إحصائياً  عند   3.40حيث كان   قيمة "ت" =   البدن نف الع ف اإلناث 

   ات داللة إحصائية بين الذكور لصالح الذكور  كما ال توجد فرو 0.01مستوى 

وهى دالة إحصائياً    3.51الدرجة ال لية  حيث كان   قيمة "ت" =   ف اإلناث و

  .لصالح الذكور 0.01عند مستوى 

  لدى طالب المرحلة  اللفظ  والبدن  مستوى العنفارتفاع  سبل مام تبين

 دراسة نائل الب ور)وهذا ما أشارت إليه ’باإلناث  مقارنة كورالذ بين المتوسطة

عنفا أكثر  الذكور، المراهقين (  الت  أكدت أ2001دراسة عمرو على)(  و 1985

 .   وا  ف  العنف اللفظ  أو البدن  س اإلناثمن 

  ونحوهما أو لفظيا   واإليذا كالضرب إما ي و، بدنيا ترى الباحثة أ، العنف

ماديا أو معنويا  اآلخر وإيذا والشتم ونحوهما ف الهما يقوم على تحطيم  كالقذف

الثقة واالحترام  إحساسا بعدميولد  وبالتال    اإلنسانيةوتصغيره والحط من قيمته 

بمزيد من  الظاهرة لهذه التصدي   وعليه البد من اآلخروت وين مفهوم سلب  تجاه 

 للممارساتخصوبة  األكثرف  مرحلة المراهقة وهى   الفهم والوع  وخاصة 

 .ةالعنيف

 : الدراسة  توصيةت
 بنةء عل  مة تقدم من نتةال فإ  البةحثة تورد التوصيةت التةلية:

ضرورة االهتمام بمشاكل المراهقين االجتماعية والنفسية وتجنبهم اإلصابة  .1

توجيه طاقاتهم وشغل وقتهم بممارسة الهوايات المفيدة   وتنمية بالقلل والتوتر و

 . ية والتفافية والدينية واإلبداعية قدراتهم الجسمية والنفس

الصحيحة الت   األساليب أسرية بهدف إكساب إرشاديةضرورة وضع برامج  .2

ة المؤثر السييةعن سلوك العنف ومظاهره يجابية وتبعدها إلى تنمية  ات إ تؤدي

 األبنا الصحة النفسية لدى على 

طالب تعمل على رفع تقدير الذات الجماعية لل اإلرشاديةامج توظيف البر .3

ل للذات للوصول إلى أعلى مستوى مم ن من ت امقلل من النظرة السلبية وت 

 شخصية المراهل ونموها اإليجاب .

ية والبرامج الثقاف األنشطةتشجيع طالب المرحلة المتوسطة على االشتراك ف   .4

الطالبية  صة  لممارسة األنشطةالفر الهادفة  ومنحهم والرياضيةواالجتماعية 

 .المدار  داخلالمختلفة 
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المؤسسات اإلعالمية من وسائل مطبوعة مثل: ال تب والصحف زيادة الوع  ب .5

رئية: كاإل اعة والمجالت والنشرات والملصقات  أو بالوسائل السمعية والم

 جانات والمعار  ف  التصدي لظاهرة العنفوالمسرح والمهر والتلفزيو،

 .السلبية  وآثارها

 

 :بيـول مقترحــة 
 يلي: قدمته من توصيةت فإنهة تقترر مة البةحثة ومة رليهتوصل   بنةء عل  مة    
القيام بدراسة لتطوير وتنمية تقدير الذات لدى األبنا  ف  المراحل التعليمية  .1

 المختلفة .

المتوسطة عن طريل  المدار لمراهقين ف  العنف لدى ا أسبابدراسة  .2

  .دراسة حاالت مختلفة

المتوسطة  لخفض سلوك العنف لدى طالب المرحلة إرشاديتنفيذ برنامج  .3

     .يجاب وتنمية تقدير الذات اإل
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