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الرسالة على أكمل وجه، وكل الشكر والتقدير والعرفان ألعضاء لجنة المناقشة لما قدموه من  هذه إلنجاز

  آراء ني رة أثرت الرسالة.
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 في الحكومية المدارس في الثانوية المرحلة ةطلب لدى المدرسي بالعنف وعالقتها الوالدية التنشئة أساليب

  الخليل محافظة

 إعداد : أسيل عبد الرحمن الجبريني

 إشراف: د. إبراهيم سليمان المصري

 ملخص الدارسة 

 طلبة من عينة لدل المدرسي العنف بمستول وعالقتها الوالديةة التنشئ أساليبلى إهدفت الدراسة التعرف 

ة، الجنس، مستول تعليم األب، ديري المالدراسةالخليل في ضوء متغيرات  محافظة مدارس في الثانوية المرحلة

 يمستول تعليم األم، عدد األخوة(، حيث تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي لبحث العالقة بين متغير 

على  اعهموزيالتنشئة الوالدية ومقياس لمستول العنف، حيث تم ت ساليبالدراسة، وقد طورت الباحثة مقياس أل

 الخليل. محافظةالثانوية العامة الحكومية في  ة مدارسبطلمن ( 318من   ةالدراسة المكون عينة

 ظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين النمط الديمقراطي ومستول أ

 .العنف، ووجود عالقة طردية دالة بين النمط المتسلط ومستول العنف

   مرتفعةبدرجة في النمط الديمقراطي جاء  األببالتنشئة الوالدية الخاصة  أساليبجة در كما تبين أن، 

  متوسطة.بدرجة ثم النمط المتسلط   متوسطة،بدرجة والنمط المتساهل  

  مرتفعةبدرجة في النمط الديمقراطي جاء  التنشئة الوالدية الخاصة باألم أن درجة أساليب تبين و، 

  متوسطة.بدرجة  ثم النمط  المتساهل وسطة،متبدرجة والنمط المتسلط  



 ل
 

  وبينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة النمط الديمقراطي ، بينما توجد

 .حسب متغير المديرية فروق في النمط المتسلط والمتساهل

  متغير الجنس حسبذات داللة إحصائية في متوسطات درجة النمط الديمقراطي عدم وجود فروق ،

 .لصالح الذكور المتساهلوفي النمط  الناثلصالح  بينما توجد فروق في النمط المتسلط

  عدد متغير  حسبعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة النمط الديمقراطي

 األخوة.

  المرحلة الثانوية جاءت بدرجة منخفضة. طلبةتبين ان مستول العنف لدل عينة من 

 وكانت الفروق  متغير المديرية حسباللة إحصائية في متوسطات مستول العنف وجود فروق ذات د

 .بين مديرية شمال الخليل ومديرية الخليل لصالح مديرية شمال الخليل

  متغير الجنس لصالح الذكور. حسبوجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات مستول العنف 

  متغير تعليم األب واألم. حسبمستول العنف  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات 

  متغير عدد االخوة. حسبعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات مستول العنف 

 محافظة الخليل.مدارس ، المدرسي التنشئة الوالدية، العنف أساليب الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

This study aims at identifying methods of parenting and their relation with school violence 

among a sample of secondary students at governmental schools in Hebron Governorate in the 

light of the study’s variables (directorate, sex, father’s educational level, mother’s educational 

level, and number of siblings). The descriptive and correlative methodology was used to 

investigate the relation between the study variables. Additionally, the researcher developed a 

scale to measure parenting methods and the level of violence. The scale was distributed among 

the study sample that included (318) secondary students from governmental schools in Hebron 

Governorate.   

 The study outcomes showed a statistically significant inverse relation between the 

democratic pattern and the level of violence, in addition to a significant correlation 

between the dominant pattern and the level of violence.  

 The degree of father’s parenting methods in the democratic pattern was also high, 

moderate in the lenient pattern, and medium in the dominant pattern. 

 The degree of mother’s parenting methods in the democratic pattern was also high, 

moderate in the dominant pattern, and medium in the dominant pattern.   

 There are no statistically significant difference in the means of democratic pattern, but it 

showed differences in the dominant and lenient patterns based on the variable of 

directorate.  

 There are no statistically significant difference in the means of democratic pattern based 

on sex variable, but there are differences in the dominant pattern in favour of females and 

in the lenient pattern in favour of males.   



 ن
 

 No statistically significant differences are found in the means of democratic patterns 

degree that are attributed to the number of sibling variable.  

 The study found out that the level of violence among a sample of secondary school 

students was low. 

 There are statistically significant differences in the means of the level of violence 

according to the variable of the directorate. The differences between north Hebron and 

Hebron directorate were in favour of the North Hebron Directorate.   

 There are statistically significant differences in the means of the level of violence 

according to the sex variable in favour of males.  

 There are statistically significant differences in the means of the level of violence 

according to variable of parents’ level of education.  

 There are statistically significant differences in the means of the level of violence 

according to variable of the number of siblings.  

Keywords: Parenting Methods, School Violence, Schools in Hebron Governorate



1 
 

 الفصل االول

 ميتهامشكلة الدراسة وأه

 

 مقدمةال 

 الدراسة مشكلة 

 أهمية الدراسة 

 الدراسة أهداف 

 الدراسة سئلةأ 

 الدراسة فرضيات 

 مصطلحات الدراسة 

 حدود الدراسة 

 

 



2 
 

 

 مقدمة الدراسة

االخالق  وأسوء نسان أفضلم المة الصغيرة، فمنها تعل  المجتمع ويطلق عليها األ أساسهي  سرةتعتبر األ

، افية العامة للمجتمعرس القيم الثقغت، وهي أهم الجماعات األولية التي تتولى االجتماعية، والمواقف والعادا

شخاص مع بعضهم البعض تعامل األ أساليبو التفكير  أساليبالحياة و  أساليبسرة خاصة يتم غرس وفي األ

 . في المواقف الحياتية

سر على اختالف أشكالها، أل  بينت الدراسات أن احيث سر، تجمع األ   أساسقامت المجتمعات النسانية على 

ت تحافظ على دور سر المستقلة النووية، ظل  سواء األسرة الممتدة، أو الشكل األكثر حداثة والذي يتمثل باأل  

إن عاطفة األم ومعاملتها، وعاطفة األب ورعايته، وتأثير المناخ السائد في فاألم واألب في تربية األبناء، 

 أساليبوبذلك تكون األولي الذي تصب به شخصية األبناء،  القالب تشكيللعوامل هامة ال مبالغة لالبيت، 

 (.2015حدين  يونس،  يالمعاملة الوالدية سالحا  ذ

زة لكل المجتمعات البشرية من أقدم العمليات في المجتمع البشري، وهي سمة ممي   الوالديةوتعد عملية التنشئة 

هي عملية تفاعل الفرد مع الوالدية أم متحضرة، وأن التنشئة في الماضي والحاضر، أكانت بدائية، أم نامية، 

(، أي أن 2010، عابدينالبيئة التي يعيش فيها، حيث تتكون شخصيته وتنمو، وحيث يندمج في الجماعة  

 (.2007اهتمامها ينصب على الجانبيين االجتماعي والوجداني من حياة الطفل والناشئ   الناشف، 

 أساليبفي حياة األبناء في مختلف مراحلهم العمرية، حيث تكون المؤثرة مؤسسات أبرز المن  األسرةوتعد 

وهي مصدر هام الشباع حاجة الطفل من األمن  ،التنشئة األخرل أساليبالتنشئة الوالدية بمقام الرقيب على 
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يذكر ( ، و 2007 الناشف،  ل األبناءكوين خبرات الرضا واالستقرار لدواالطمئنان والعالقات الوجدانية، وت

، لألبناءيجابي أو السلبي شئة أبنائهم دورا  في التكوين الي يستخدمها الوالدان في تنتال ساليببأن لألالباحث 

بناء وشخصياتهم نموا  سويا ، ويتحقق لهم األمن واالستقرار والنجاح، يجابي تنمو قدرات األففي التكوين ال

والفشل، وعليه فتختلف  ، واالنحرافقودهم إلى االضطرابياء، و لتكوين السلبي شخصيات االبنر ابينما يدم  

 (2003  همشري،  التنشئة الوالدية من مجتمع آلخر. أساليب

ويشيع استخدام مصطلح " االتجاهات الوالدية" في التنشئة االجتماعية تعبيرا  عن منظومة العمليات الدافعية 

هم في المواقف الحياتية، وداللة على ء  معاملة الوالدين أبنا ليبساهة ألدراكية والمعرفية الموجالواالنفعالية و 

ر فيها نمط هة لسلوك األبناء واآلباء. وتعد تلك االتجاهات اختيارية وذاتية، ويؤث  الرعاية الوالدية الموج   أساليب

العالقات  م للطفولة، وتفاعالتشخصية الوالدين، ومستواهم العلمي واالجتماعي واالقتصادي، وطبيعة إدراكه

وأما تأثيرها (، 2010، عابدين ، وخصائص الطفل أو الناشئ، إضافة إلى ثقافة المجتمع وحضارته ةاألسري

 (.Studsrod & Bru, 2009وبلوغهم مراحل الرشد    م المراحل العمرية له بتقدم تراجعفي الناشئة في

سره سواء كان طفال  أو شابا  أو راشدا  أو أن يعيش في كنف أ   لذا فإن النسان بطبيعته االجتماعية يحتاج إلى

ومن أقول  ةالوالدي التنشئةمؤسسات حيث تعتبر األسرة من أهم  ، لرعايته واالهتمام به وتربيته؛حتى مسنا  

الجماعات تأثيرا  في تكوين شخصية الفرد وتوجيه سلوكه، فيتعلم األبناء من األسرة اللغة والدين والقيم 

األمر الذي يقود ؛ يا  في حياة األبناءأساسالسلوك االجتماعية ، ليظل تأثير األسرة جزءا  واالتجاهات ومعايير 

ة، وتساهم في بنائها إلى اكتساب مرحلة الطفولة أهمية بالغة في تشكيل بعض معالم شخصية الطفل المستقبلي

ويتجلى ذلك من خالل سرة باعتبارها الحضن االجتماعي الذي تنمو فيه بذور هذه الشخصية، وصياغتها األ

 (2014لتطبع والتقليد  الغداني، المعاملة الوالدية السوية، نظرا  ألن الطفل بطبيعته سريع التقبل وا
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ويتطلب تواصل األبناء بوالديهم ومجتمعهم التفاعل المستمر والتأثير المتبادل بينهم؛ فالتفاعل ذو المظاهر 

باألبناء إلى االنزعاج واالستجابة السلبية واضطراب الشخصية السلبية للوالدين، مثل الرفض والهمال يؤدي 

بناء واالستجابة التقبل والمساندة إلى ارتياح األ يجابية: مثلينما يؤدي التفاعل ذو المظاهر الوتشوهها، ب

من حيث المؤثرات بطرق ايجابية وسوية، ولذلك فدراسة االتجاهات الوالدية تسهم في فهم سلوك األبناء 

التنشئة الوالدية  أساليباء يتأثر بعدة عوامل، منها بنأن سلوك األحيث  ؛ية واالجتماعية واالنفعاليةالنفس

 .(2010 عابدين،  طلبةالمستخدمة وأثرها على ظهور العنف  لدل ال

حيث تعتبر ظاهرة العنف ظاهرة اجتماعية أفرزتها ظروف الحياة بمتغيراتها االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

خوين بين أ األسريالعنف  نساني والذي اتخذ مظهرالتاريخ ال وكانت أولى صور العنف فيوالسياسية، 

 (.2017يتطور ويأخذ مظاهر عدة في كل جوانب حياتنا  سهام ، 

حيث تعد مشكلة العنف من أهم الموضوعات التربوية النفسية التي تشغل بال المربين، فهي من المشكالت 

هم إلى المعاناة دفعها آثار خطيرة على الطلبة، فقد تة في أداء رسالتها على أكمل وجه، ولالتي تعيق المدرس

الذي يعيش  األسرةضهم إلى سوء التكيف الشخصي واالجتماعي، حيث إن جو والفشل والشعور بالخيبة وتعر  

العائلي فيشب شخصا   فيه الطفل يؤثر تأثيرا  بالغا  في شخصيته وسلوكه، فإما أن يجد الحب والحنان والدفء

  سويا ، أو يعيش في جو من المنازعات الدائمة والشجار والتوتر فيسيطر عليه الخوف والقلق والخجل 

 (.2015، محمد 

التنشئة الوالدية تختلف باختالف ثقافة المجتمع وعاداته ومستول تعليم الوالدين  أساليبمما ال شك فيه أن 

في  ا  بارز  المعاملة الوالدية تلعب دورا   أساليبحيث أن  ؛واالقتصاديومكان السكن والمستول االجتماعي 

في  كبيرا   ن تلعب دورا  االتي يتبناها الوالد ساليباأل لى أن  إ( 2011شخصية الفرد ونموه النفسي  السرحاني، 
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ل أثناء مراح  مراهقمع أن ال ،وسماته ونضجه االجتماعي والعقلي تشكيل شخصية الطفل وتحديد خصائصه

ولية ال يمكن األ مراهقةن خبرات الأال إ  ،وعادات واتجاهات جديدة سلوكية أساليب اكتسابنموه يستطيع 

من أجل فهم  ،لذا تعتبر دراسة االتجاهات الوالدية في التنشئة مهمه جدا بالنسبة للوالدين والمدرسين، محوها

 رها في تكوين شخصيته .المعاملة الوالدية وأث أساليبوما يتعرض له من  مراهقطبيعة ال

نساني وقد عرفها كل المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة، وهو ظاهرة مالزمة للمجتمع اليعد سلوك العنف 

نسانية ونموها، وهو نقيض للرفق إحدل القول التي تعمل على الهدم أكثر من البناء في تكوين الشخصية ال

     في ديننا االسالمي الحنيف عظيما   لتي اتخذت موقعا  والرحمة والرأفة والمحبة وغيرها من الصفات ا

     (.2017 سهام، 

 وتعليمهم األطفالبتربية  تهتممؤسسات التنشئة االجتماعية التي  قدم أ من سرةاأل  تعتبر المدرسة إلى جانب 

ن التالميذ م راالمدرسة تستقطب عددا كبي ى المبادئ األخالقية، والتمسك بقيم ومعايير المجتمع، وكونعل

، وذلك أثناء المستقيمة سلوكياتهمى علمتباينة، فإن ذلك سينعكس  الذين ينتمون إلى بيئات ثقافية واجتماعية

 من التالميذ الذين ينتمون إلى بيئات ثقافية واجتماعية كبيراالمدرسة تستقطب عددا ف مهفيما بين تفاعلهم

وكيات السلك تلوضمن  ،مبينهم فيما تفاعلهة، وذلك أثناء يسلوكياتهم المستقبلى عل، فإن ذلك سينعكس متباينة

لتأثير مجموعه من  نعكاساهو و  ،يصدر عن الطالب من سلوك عدواني عنيف مظهرالعنف كأبرز  يظهر

 .( 2007 الزغبي ، جتماعية واالقتصادية واالكاديميةالعوامل اال

عينة لدل  المدرسي دية وعالقتها بمستول العنفالتنشئة الوال أساليب إلىلذا تحاول الدراسة الحالية التعرف 

 ؟ الخليل في مدارس محافظة المرحلة الثانوية  ةبطلمن 



6 
 

 :مشكلة الدراسة

  بناء واتجاهاتهم رسها الوالدان في تكوين شخصية األالتنشئة الوالدية التي يما أساليبو  ةاألسريللتنشئة 

 ،تكيفهم  أساليبفراد و في تكوين شخصيات األ ب دورلعكونها ت االهتمام؛ ومشاعرهم وأفكارهم وسلوكهم بالغ

النظريات النفسية تتفق على ف  ،األبناءالمعاملة الوالدية ليظهر مستقبال في سلوك  أساليبالكثير من  وينتقل

خالل ذلك  ومن ،والتعلم منها مسرتهأك سلو خاصة  يراقب ويتعلم،حتى سن المراهقة منذ الوالدة  األطفالأن 

األساسي  المرجعي هطار إويحدد  لدية منظومة القيمتكون  ومن ثم   ،كتساب السمات الشخصيةاباهق المر يبدأ 

 األسرةحيث أن الجو العاطفي داخل ، ومن ثم يتأثر بعوامل خارج األسرة  المدرسة، الرفاق، العالم ...(

ثقة العلى تكوين  يعمالن فءدتكيفهم، وذلك أن الحب وال أساليبو  األبناءيؤثر في شخصيات  اأكثر م

والنفور  هعواطف الكر تؤثر  فيما ،القاسية على مواجهة الظروف ةقدر الوزيادة  ،نحو الحياة نةطمأنيالو  نفسالب

الل التعامل مع محيطهم من خوبذلك يظهر سلوك العنف  ؛والمجتمع األسرةنحو  ةقاتم ةلى تشكيل نظر إ

 :لسؤال الرئيسا عنجابة دراسة لإلومن هنا جاءت هذه ال، االجتماعي

 الثانوية المرحلة طلبة لدى المدرسي العنف ومستوى الوالديةة التنشئ أساليببين ارتباطية توجد عالقة هل 

 ؟الخليل محافظةمدارس  في

 

 

 :أهمية الدراسة



7 
 

 المدرسي التنشئة الوالدية وعالقتها بمستول العنف أساليب إلىتأتي أهمية الدراسة في كونها محاولة للتعرف 

وبالتالي معرفة م ب واألتلقي الضوء على واقع التنشئة الوالدية من قبل األو  ،المرحلة الثانوية طلبة لدل

، وتنقسم األهمية إلى المرحلة الثانوية  طلبةعنف لدل ب وعالقتها بالم واألبالتنشئة لدل األ السائدة  ساليباأل

 قسمين:

 :همية النظريةاأل

وعالقته بالعنف  ب (م واألالتنشئة الوالدية  األ أساليبإلقاء الضوء على في همية النظرية للدراسة تنبع األ

واضحة  ومدروسة من قبل  أساليبلى ضرورة اعتماد إلمربين باء واتوجيه أنظار اآل فيمما يساعد  ؛المدرسي

ألسبابه بة المناساقتراح الحلول من ظاهرة العنف المدرسي من خالل لتقليل  ؛األبناءالوالدين عند التفاعل مع 

 التنشئة الوالدية. أساليبالمتمثلة في هذه الدراسة بو 

 األهمية التطبيقية :

 شخصية قوية. يما  في تنشئة جيل ذيا  ومهأساس. تنبع أهمية الدراسة من كونها تتناول موضوعا  1

ب الوالدية التي تجن   ساليبوبالتالي اقتراح األ ،إدراك أبنائهم للمعاملة الوالدية في. قد تفيد أولياء األمور 2

 األبناء كثيرا  من الصراعات ومنها في هذه الدراسة العنف.

العاملين في والمرشدين التربويين . تقديم بعض المقترحات والتوجيهات لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين 3

 ية بناءة.من مشكالت لتوظيف طاقاتهم في قنوات إيجاب مواجهة ما يتعرضون له المدارس لمساعدتهم في
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يجاد صورة عالجية لحل بعض إالمختصين في مجال العالج والرشاد النفسي واالجتماعي في  تفيد. قد 4

 وأسرهم. األطفالشكاليات لدل ال

 أهداف الدراسة: 

 لى إالدراسة  هتهدف هذ

 ة الثانوية فيالمرحل طلبةالوالدية وعالقتها بمستول العنف المدرسي لدل عينة من  التنشئة أساليبمعرفة . 1

 محافظة الخليل  مدارس

 التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء شيوعا  . أساليبمعرفة أكثر  . 2

 .المدرسي أثر أساليب التنشئة الوالدية في ظهور العنف. معرفة 3

 المعاملة الوالدية ومستول العنف حسب متغيرات الدراسة أساليب. الكشف عن العالقة بين كل من 4

 الدراسة أسئلة 

 :التساؤالت التالية  الرئيسي السؤال عن يتفرع 

 الخليل؟ محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدل األكثر انتشارا   الوالدية التنشئة أساليب ما -1

 في الثانوية المرحلة ةبطل من عينة لدل الوالدية التنشئة أساليب درجة متوسطات في فروق توجد هل -2

 (؟األخوة عدد، األم تعليم ،األب تعليم ،الجنس ،المديرية  ات  لمتغير ا حسب الخليل ةمحافظمدارس 

 الخليل؟ محافظةمدارس  في الثانوية المرحلة ةبطل من عينة لدل العنف مستول ما -3
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 محافظةمدارس  في الثانوية المرحلة ةبطل من عينة لدل العنف مستول متوسطات في فروق توجد هل -4

 األخوة(؟ األم، عدد األب، تعليم المديرية ، الجنس، تعليم المتغيرات   حسب الخليل

   :الصفرية  فرضيات الدراسة

التنشئة الوالدية  أساليب متوسطات في (α ≤ 0.05  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستول .  1

 .لدل عينة من طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظة الخليل

التنشئة الوالدية  أساليب متوسطات في (α ≤ 0.05  روق ذات داللة إحصائية عند مستول توجد ف ال. 2

إلى   المديرية، الجنس، مستول تعليم  حسبلدل عينة من طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظة الخليل 

 األب واألم، عدد األخوة(.

العنف لدل عينة مستول  متوسطات في (α ≤ 0.05  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستول . 3

 من طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظة الخليل

لدل عينة  مستول العنفمتوسطات في  (α ≤ 0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستول  ال. 4

 بإلى   المديرية، الجنس، مستول تعليم األ حسبمن طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظة الخليل 

 واألم، عدد األخوة(.

 مصطلحات الدراسة :

واالستراتيجيات التي يتبعها الوالدان في  ساليبهي الطرق واأل لتنشئة الوالدية:ا ألساليب التعريف العلمي

التعامل مع األبناء في معظم المواقف سواء بجانب شعوري أو ال شعوري تظهر باألقوال واألفعال، وتنعكس 

 ( 12: ص 2012ت الوالدين  ميكائيل، اتجاهات ومعقدات وخبرا
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وتقاس من  األبناءكما يدركها  لألبناءالمعاملة الوالدية  أساليب: التنشئة الوالدية ساليبألجرائي التعريف اإل

المعاملة الوالدية  ساليبأل أساليب ةالمرحلة الثانوية على استبانة الدراسة المتمثلة فيها ثالث  طلبةخالل اجابة 

جابة على االستبانة التي تعكس ومن ثم ال الديمقراطي /النمط التسلطي /النمط المتساهل( النمط المتمثلة  ب

 رحلة الثانوية في محافظة الخليل الم ة مدارسبطل مستول العنف لدل 

هو أي تصرف يقصد منه إيقاع األذل بالغير سواء كان أذل بدنيا  أو نفسيا  أو ماديا  التعريف العلمي للعنف: 

 .(2012صوره االعتداء البدني أو االعتداء المعنوي أو االعتداء المادي  الصالح،  ومن

غريزي وقد يكون هذا السلوك  أساسالعنف سلوك عدواني موجه نحو الغير وله  جرائي للعنف:االتعريف ال

 ، ويقاس من خالل اجابة الطلبة على مقياس العنف.ير لفظي ويكون ماديا  أو معنويا  لفظي أو غ

 ضمن الفروع العلمية واألدبية.الصف الحادي عشر والثاني عشر  طلبةتشمل  :لمرحلة الثانويةا

 ،وسط الخليللتربية والمدارس التابعة الخليل، شمال :تشمل المدارس التابعة لتربية  محافظة الخليلمدارس 

 .قة يطالتربية والتعليم منطوالمدارس التابعة ل  ،دورا منطقة مدارس التابعة للجنوبالو 

وبذلك فان نتائجها ستكون  ؛حصائيةها الأساليبالدراسة بعينتها وأدواتها و  ه:تتحدد نتائج هذ حدود الدراسة

  .صالحة لهذا المجتمع والمجتمعات المماثلة

 .محافظة الخليلفي مديريات مدارس الثانوية العامة الالدراسة في  هذه: أجريت  ةمكاني حدود

 .(2018الثاني  األول و راسي :الفصل الد ةزماني حدود
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مة االثانوية الع لطلبة المرحلةعلى عينة عشوائية قصدية ممثلة الدراسة  ه: تقتصر العينة في هذ بشرية حدود

 مديريات فيحيث تم اختيار المدارس بطريقة عشوائية وتم اختيار الشعبة  أ( من المدارس بطريقة قصدية 

 خليل، وجنوب الخليل، ومديرية يطا(. وسط الخليل، وشمال المحافظة الخليل 
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 المقدمة

وكذلك يتناول بعض  ،التنشئة الوالدية، ومستول العنف أساليبطار النظري المتعلق بيتناول هذا الفصل ال

كما سيتناول هذا الفصل في  ،عنفتها بالالتنشئة الوالدية وعالق أساليبعن الدراسات السابقة التي بحثت 

 الدراسات السابقة  المتعلقة بموضوع هذه الدراسة . علىنهايته تعقيبا  

 طار النظرياإل

 التنشئة الوالدية أساليبأواًل: 

 أساليبفبقدر ما تكون  ،( التنشئة الوالدية من أهم مكونات التوافق النفسي واالجتماعي للطفلأساليبتعتبر  

وكذلك نمو الطفل االنفعالي  ،للحاضر والمستقبل األبناءدية سوية يكون السواء لشخصية المعاملة الوال

أنها لذا فإن حساسية مرحلة الطفولة تتمثل  ؛األسرةالتفاعل بين الوالدين والطفل و  أساليبب انتأثر يوالعاطفي 

ي الحقل النفسي بأن جميع حيث يذهب الكثير من العلماء والعاملين ف ؛نسانمرحلة إعدادية هامة في حياة ال

لى ماضيهم وطفولتهم وتجاربهم او مشكالت الكبار التي تعتريهم ترجع إلى مرحلة الطفولة  لسابقة وخبراتهم ا 

 (.2014، الغداني   حاطت بهم عندما كانوا اطفاال  التي مروا بها وأ

وقد اتفق علماء  ،رعاية الوالديةال أساليبالتعامل مع األبناء و  أساليبر عن عب  ت   ةاألسريالتنشئة  أساليبإن 

وتطور هويتهم الشخصية  ،النفس على أهمية التفاعل بين اآلباء واألبناء وأثر هذا التفاعل في نمو األبناء

ترتبط بشخصية الفرد  ةاألسريالتنشئة  أساليبأن  إلى وصحتهم النفسية، حيث أشارت العديد من الدراسات

التنشئة  أساليبأن هناك عالقة ارتباطيه بين  إلى نيكية لألطفال العاديينوسلوكه، وقد أشارت الدراسات الكلي

 (.2006 ،وسلوك األبناء  عشوي ودويري ةاألسري
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مما يجعلها ناقصة أو خاطئة في بعض األحيان، إذ تقوم  ؛بمثيرات مختلفة لوالديةحيث تتأثر عملية التنشئة ا

صدار ا  واللكم و  ،واستخدام أسلوب الضرب ،التهديد والتسلطومن أهمها الهيمنة و  ،على اتجاهات والدية سلبية

 ،ل عمرهم المختلفةور السلوك العنيف لألبناء في مراحظه، وواضح في الاألحكام السلبية التي لها تأثير فع  

 (.2016التنشئة الوالدية  جوفلكت،  أساليببالسلوك العنيف لألبناء من خالل معرفة  التنبؤحيث أنه يمكن 

من منطلق معرفي تشير إلى  والديةالتنشئة ال أساليب(  أن Rubin& Chung,2006بين وكانج  ويرل رو 

معتقدات الوالدين حول األبوة الصالحة وتربية األبناء، وسلوكيات الوالدين نحو األبناء، ونوعية العالقة بين 

 الطفل واألب واألم.

بعها والوسائل الممارسة فعليا ، والتي يت   ساليبلك األالمعاملة الوالدية بأنها ت ( 2010ف محمد ومحمد  ويعر   

من  الوالديةو غير اللفظي، في تفاعلهما مع أطفالهما؛ بغرض التنشئة أفظي الوالدان بالتعبير الظاهري الل

 خالل مواقف الحياة المختلفة.

المحها، كما إن ويعد الوالدان العامل الرئيس في تكوين الفرد النفسي واالجتماعي، وتحديد شخصيته وم

 والديةوذلك من خالل نمط التنشئة الللوالدين األثر الكبير في النمو العقلي والجسمي واالجتماعي واألخالقي؛ 

والذي له تأثير كبير  ؛دورهم الذي ال غنى عنه لدل الطفل األسرةم و ، فلكل من األب واألاألسرةالمتبع في 

 .(2007والنفسية  الجوالني، على نموه في كافة الجوانب العقلية والصحية 

مجموعة من العمليات التي يقوم بها الوالدان سواء بقصد أو غير قصد "( بأنها 42:  2010رفها  حمود ،وع  

في تربية أبنائهم ويشمل ذلك توجيهاتهم لهم، وأوامرهم ونواهيهم، بقصد تدريبهم على العادات والتقاليد 

 ."ملة التي عايشوهااالجتماعية من خالل وصفهم لخبرات المعا
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وما  األبناءعلى تلك المعاملة تتحد شخصية  ية ما بين ايجابية وسلبية وبناء  المعاملة الوالد أساليبحيث تتنوع 

ن التفاعل بين الوالدين و يكو  وما  األبناءن عليه من توافق نفسي واجتماعي أو التمتع بصحة نفسية جيدة، وا 

ل تعتبر عامال  مهما  في تشكيل شخصية الطفل ونموها، حيث تختلف للتعام أساليبينشأ بينهم من عالقات و 

شخصية الفرد الذي نشأ في بيئة تتسم بالتدليل والعطف الزائد والحنان المفرط، عن شخصية الفرد الذي نشأ 

تحول في بيئة تتسم بالصرامة والنظام الدقيق الذي يتسم بالقسوة فإذا ما نشأ الطفل في بيئة تتسم بالحب والثقة 

هذا الحب إلى أن الطفل يحب الناس ويثق فيهم على عكس الفرد الذي نشأ في جو مليء بالحرمان من 

،  رسالن اآلخرينالحب والشعور بالرفض والذي سيكون أنانيا  وعدوانيا  ال يعرف الحب وليس لديه أي ثقة في 

2012. ) 

حيث سلوك الوالدين تجاه أبنائها وكذلك العامل  التنشئة الوالدية من أساليبوللعامل االقتصادي دور يؤثر في 

أكثر  أساليبالثقافي ودرجة تعلمها، حيث توفر ثقافتها معلومات حول خصائص النمو لألطفال وبالتالي اتباع 

معاملة  أساليبمعاملة الفتيات قد تختلف عن  أساليبهي انعكاس للمجتمع ف األسرةتوافقا  ودعما  ، وبما أن 

 (.2015ت مختلفة ومتنوعة  يونس، الذكور في بيئا

 Eisennberg, Walckik, Golderg and  ووالكيك وجولدرج وانجليوهو ما أكدته دراسة ايزنبيرغ 

Engle, 1991 االجتماعية االيجابية تتشكل من خالل الدعم  األطفال( والتي أشارت على أن سلوكيات

عطاء النموذج والقدوة من الوالدين.  وا 

للتنشئة  أساليب(  إلى ثالثة Hockenbury& Hockenbury,2006برغ وهوكنبر  وقد أشار هوكين 

للتنشئة  أساليبإلى خمسة  ( 2001هي: الديمقراطي والتسلطي، والتسيبي. كما أشار الطحان   ةاألسري

 تمثلت باآلتي: االستقالل، الديمقراطية، التسلط، التقبل، والحماية الزائدة. ةاألسري
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 والدية :ال التنشئة أساليب

المعاملة من الوالدين خالل فترة  أساليبوما تعرض له من  األسرةوحتى نستطيع فهم طبيعة الفرد داخل  

 إلى عدة أنواع هي: ةاألسري ساليبالبد من الشارة إلى أن علماء النفس قسموا األ ةاألسريالتنشئة 

 الديمقراطي:  النمط

عتمد على العقالنية والوسطية والتوزان في الصرامة والجد ي األسلوب( أن هذا Aluja,2002 اليوجا ويصفه 

والتدليل الزائد وتحاشي التذبذب بين الشدة  ،وتحاشي القسوة الزائدة ،والتقبل الفعلي لهم األبناءواللين في تنشئة 

 (.2015واللين والتوسط في إشباع حاجات الطفل الجسمية والنفسية والمعنوية  يونس ،

تسير بشكل تعاوني، من خالل الحوار والتشاور  األطفالبأن األمور بين الوالدين و  األسلوبيتصف هذا 

 األبناء، واحترام آراء األسرةمشاركتهم األمور التي تتعلق بو  ،فيما يتعلق بأمورهم الخاصة األبناءالمستمر مع 

رام الرأي والرأي اآلخر واحت القناعي األسلوبوتقديرها، وعدم الوقوف منها موقف التسلط والرفض، بل اتباع 

 .( 2006 الشرايعة، 

  المتسلط: النمط

العقابي أو تأكيد القوة ويتضمن عقاب جسمي أو تهديد أو حرمان من  األسلوب( 2014ويعرفه الغداني  

 أشياء وامتيازات مادية.

 األبناءمع  ويقصد به المنع والرفض الدائم والمستمر لجميع مطالب الفرد، والقسوة والصرامة في التفاعل

النهي واألمر والعقاب والحرمان. فهذا النوع من  أساليبوتحميلهم مهام ومسؤوليات فوق طاقاتهم من خالل 

يعني الكثار من تعظيم األخطاء الصغيرة، والنقد الالذع، حيث أشارت بعض  األبناءالتعامل مع  أساليب
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دا  وخائفا  وغاضبا  على نفسه وعلى المجتمع ينشئ طفال سلبيا  ومترد األسلوبالدراسات إلى أن مثل هذا 

 .(2004 نصر اهلل، 

 المتساهل: النمط

وعدم االهتمام بتشجيع الطفل على السلوك الحسن أو معاقبته  ،يشير إلى عدم تقديم الرعاية والتوجيه للطفلو 

 .(2015على السلوك السيئ  يونس، 

وكذلك عدم محاسبته  ،شجيع على السلوك المرغوبتعدة مظاهر يمكن ذكرها منها ترك االبن دون  ولإلهمال

 (.41: 2011على السلوك المرفوض وغالبا  دون توجيه  أحمد، 

واالستجابة المستمرة لمطالبه، وعدم  ،ويتمثل في ترك الفرد في تحقيق رغباته على النحو الذي يحلو له

لى الفراط في التساهل العديد من استخدام الثواب والعقاب، وعدم توجيهه لتحمل المسؤولية، حيث يترتب ع

 (.2005المشكالت، كمشكلة عدم التكيف، وعدم النضج، والشعور بالحباط والغضب  الرشدان، 

يسلكون سلوكا  إيجابيا  تجاه دوافع أبنائهم ورغباتهم، فال يتدخلون في العديد من  األسلوبفاآلباء طبقا  لهذا 

أصدقاءهم، وهذا ال يعني إعطاء الحرية  األبناءي اختيار األمور التي تخص أبناءهم، كعدم تدخلهم ف

مما يبعث الثقة  بعض األمور بدرجة من االستقالليةالمطلقة، إذ ال بد من توجيهات الوالدين لألبناء للقيام ب

مكاناتهم  الشربيني، وصادق  .(2000في نفوسهم بحيث يشعرون بذاتهم وا 

الذي  ةاألسري( إلى مدل تأثير أسلوب التنشئة 2005الزعبي، و  ؛ 2004أشارت الدراسات كدراسة  الحميدي، 

من االنفعاالت النسانية، وهو سلوك متعلم، يكتسبه الفرد من  عنف، فالاألبناءيستخدمه الوالدان على سلوكات 
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، ويختلف األفراد في التعبير عن الغضب تبعا  ألفكارهم ةاألسريالتنشئة  أساليبمراحل الطفولة من خالل 

 ه .الذي يتعرضون ل ةاألسريوألسلوب التنشئة  ،وتبعا  للعمر ،اعرهمومش

  :الوالدية المعاملة أساليب في لمؤثرةالعوامل ا

 :السابقة الوالدين راتخب

 يمر  ي الت لظروفا نأ ,،لىو األ لةو الطف اتو لسن بجذورها دو تع البالغين مشاكل نأ السيكولوجي ثاالتر  يشير

 الو أ ير و شعكل بش استحضارها ميت فالذكريات ، أثر وند تذهب ال أطفاال او كان عندما الوالدين كل من اهب

ن ع ميةهأ يقل ال لألم السائد األسري المناخ نأ كماالوالدية،  االتجاهات نيو تك في كبير رو د اهل ي، ر و شع

 في هماحبتصو  ،للطفل الوالدية التنشئة ياتلعم يتعتر  التي اآلثار نم كثير نع سؤولم ماهكالو  ه،سابقي

 هؤالء قةعال في طفولتهم، سوف تترك أثرها في اآلباء اهل يتعرض التي ادثو الح نإالسياق  ذاه فيهم، و كبر 

 همتلمعام أثناء نهو يعتمد تنشئة بلو كأسهم صغر  في اوهقلت التي المعاملة الوالدان يكرس فقد ،همبأبنائ اآلباء

 (2015  يونس، همأبنائ مع ساليباألون تلك يتجنب اآلباء بعض نجد قد بينما ،همألطفال

 : العامل االجتماعي

عندما يصبح النسان أبا أو أما  ألول مرة غالبا  ما تغير شخصيته، حيث أن أبوته تطغى على عمله أو 

ين عن حياتهم وعملهم، فإنهم (، وفي حال كان اآلباء غير راض65: 2008مركزه االجتماعي  سوليفان، 

السعادة والنجاح والقدرة على تحقيق النجاح من مصدر آخر، وغالبا ما يكون هذا بحاجة إلى اكتساب مشاعر 

يصبحون أمل آبائهم الوحيد في تحقيق أحالمهم الضائعة، وأن هناك  نالصغار الذي األبناءالمصدر هو 

اء العديد من اآلباء يعيشون من خالل أبنائهم، ويقترح أن يسأل كل أب وأم نفسهما عن السبب الحقيقي ور 

اهتمامهما الزائد بنجاح أبنائهما فهناك حد بسيط يفصل بين تشجيع الطفل ودعمه من أجل مصلحته الخاصة 
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، ويشعر اآلباء عادة أن نجاح أبنائهم وما يحققونه من إنجازات أو األبناءوبين حاجة اآلباء الملحة لنجاح 

م ب أو هذه األد ال يعرفون مكانة هذا األخرون قفشلهم، ما هو إال انعكاس لوضعهم في المجتمع، فاآلباء اآل

في العمل مثال، ولكن ما يعرفونهم هو ما يحققه طفلهم من نجاحات فاالبن يعد امتدادا  لوالده وهذا النوع من 

هم أعلى درجات التفوق، فإذا كان الطفل من ئاالعتقاد يعطي اآلباء مبررا  آخر للنضال من أجل تحقيق أبنا

المؤذيين ينتاب الوالدان القلق من أن العالم الخارجي سيراهما أنهما آباء وأمهات غير  المزعجين أو األطفال

ث لألطفال ر و ويعتبر هذا النوع من التشويش العقلي الذي نعيش فيه إال أن هذه األفكار الخاطئة ت ،أكفاء

 (64: 2008فتؤثر فيهم بشكل كبير سوليفان،

 المستوى االقتصادي:

الدنيا، ( على وجود بعض االختالفات في تعامل آباء األسر ذوي المستويات Boussederأكد بوسادر  

ووجد أن هدف آباء المستول االجتماعي المرتفع هو أن يحصل أطفالهم على مجد كبير  والوسطى والعليا،

نما ( بي46 :2011الواسعة ومسؤولياتها  أحمد،  األسرةوأن يحملوا أسماء عائالتهم، وأن تستند إليهم أعمال 

يقول هوليفشاد أن اآلباء من الطبقات الدنيا يعطون أهمية ضئيلة تجاه المدرسة والتحصيل، بخالف اآلباء من 

لى قمع العدوانية الطبقات العليا حيث يميلون لتحمل مسؤوليات كبيرة بصدد نظافة األ والد، والعناية بهم، وا 

الجوانب النفسية لتنشئة باآلباء من الطبقة العليا والعراك واستخدام اللغة البذيئة في الحوار، بينما يهتم 

ن اآلباء من الطبقة الدنيا يميلون للتركيز على الجوانب الجسدية، بينما الوالدان من الطبقة د أنجو الصغار، 

تباع نظم وقاية خالية وا   ،بمعاملتهم اللطيفة يتميزانهم وتلقينهم القيم،  كما ئبناأباتجاهات  مهتمانالمتوسطة 

 .(421: 2003الصرامة مخول ،من 

 ثقافة الوالدين: 
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ألن المستول  ؛قد يكون المستول التعليمي لآلباء أحد العوامل ذات التأثير الكبير على المعاملة الوالدية

التعليمي يمكن اعتباره دليال  على الخبرات المكتسبة لآلباء من خالل كل المواقف التعليمية واليومية التي 

حيث ( 49: 2011وما زالوا يعيشونها في ضوء تلك الخبرات المكتسبة  أحمد،  ،عليمهمعايشوها أثناء ت

( أن أسلوب العقاب أكثر شيوعا  لدل المستويات المتدنية من التعليم، بينما 2009وجدت دراسة بوخميس  

امحا  مع ن األمهات المتعلمات أكثر تسأن كما هو الغالب لدل الوالدين المتعلمي أسلوب الشرح والتفسير

رحت نسبة كبيرة جدا  من األمهات المتعلمات اللواتي انشغلن أطفالهن من األمهات غير المتعلمات، ولكن ص  

وهذا ما يجعل القواعد في أسرتهن  ؛في العمل خارج المنزل أنهن انفعاليات نتيجة الضغط الكبير عليهن

كما أن تشجيع الطفل على القراءة،  (67: 2008مرتبطة بظروف خارجية ومليئة بالتناقضات  سولفيان، 

واألهل الذين تنقصهم  ،عي وثقافة الوالدينو وتقديم الشرح والقصص والكتب له قد يختلف بحسب درجة 

وربما يعود ذلك لجرائهم مقارنة بين أطفالهم  ،انتقادية أساليب أطفالهم يظهرون المعرفة بخصائص نمو

نب الخلل التي تعيق تفوق ين بالفروق الفردية الموجودة، أو جواوأطفال األسر األخرل متجاهلين أو غير واع

 (174: 2003أبنائهم مخول،

 :األسرةحجم 

 األطفالتتسم معاملة اآلباء ألبنائهم في األسر كبيرة العدد بالهمال، ألنه يصعب عليهم االهتمام بأمور كل 

ط الذي يعتمد على الشرح واليضاح وتقل بذلك فرص التواصل الفعال بينهم، ويصعب استخدام أسلوب الضب

 األطفاللذلك يتم ضبط  ،لتعليمهم السلوك المقبول اجتماعيا األطفالال يوجد الوقت الكافي لكل و والتفسير، 

لم يتم على قناعة  ساسألن األ ،وبالتالي تزداد فرص خرق القواعد ،أسلوب صارم ومتشدد قائم على السيطرة

ال  األبناءفإن  ،الكبيرة األسرةرا  لبعد األهل عن تفاصيل كل ابن في ونظ ،بل بفرضه ،الطفل بسلوك ما
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نظرا  لضيق  ؛ن لم يدعما لهم الكثير من القيم واألفعاللم والثقة بالنفس، إذا أن الوالدييحظون بفرص التع

يرة الحجم صغ األسرةع الرعاية على العدد الكبير من إخوتهم، بينما تتسم المعاملة الوالدية في يوقتهم ولتوز 

الفرص لتكون العادات  وتتوفر ،واآلباء وتقديم المساندة االنفعالية والحب األبناءبالتعاون المتبادل بين 

 .(46: 2011ية التي تستمر مع الطفل في حياته ابريعم،واالجتماع االنفعالية،

 جنس الطفل:

الطفل، وينعكس ذلك بدوره على عندما يفضل الوالدان جنسا  على آخر، فإن ذلك ينعكس على سلوكهما نحو 

( حيث وجد 2011نمو الطفل، وقد يختلف السلوك األبوي باختالف جنس الولد، هذا ما أكدته دراسة أحمد  

في بعض مناطق المجتمع مكانة  الناث، حيث تأخذ الناثهم الذكور أكثر من ئأن الوالدين يتحدثان مع أبنا

ية ، بينما في بيئات أخرل من ضمن المجتمع نجد أنهن  يتمعن أقل من الذكور، وحصة أقل من الحب والرعا

ألن البيئة عموما  والمعايير االجتماعية هي التي  ؛بحرية الدراسة، والعمل، والمشاركة في كافة مجاالت الحياة

 .الناثتؤثر في الوالدين، وتعطي استراتيجية عامة لتعاملهم مع أبنائهم من الذكور و 

العوامل التي قد تسهم في تأثير معاملة الوالدين ألبنائهم، حيث بينت نتائج دراسة إن هناك العديد من 

ضد الطفل يتمثل بمجموعة من العوامل ، حيث جاءت األسباب التي  األسري(، أن العنف  2011الخطيب  

دت على أن كما أك   تتعلق بالوالدين في المرتبة األولى، وتليها األسباب االقتصادية ، وأخيرا  األسباب الثقافية .

يتعرضون للعنف اللفظي بدرجة كبيرة ، يليها العنف البدني، ومن ثم العنف النفسي .وهو ما أكدته  األطفال

(، على أن أكثر أسباب العنف  شيوعا  هي التعرض للعقاب البدني والتدليل 2009نتائج دراسة   الغامدي، 

 و العنف البدني، ويليه العنف الرمزي.الزائد والحرمان من الترفيه ، وأن أكثر مظاهره ه
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المتعرضين لإليذاء، على أنها من ذات  األطفالبرز صفات أسر أ ( 2005معت نتائج دراسة آل سعود  وج

ذاء فتعود إلى وجود مشكالت لإلساءة والي األطفالكة، أما أسباب تعرض دخل منخفض، كما أنها مفك  

 &Connelly   أشارت إليه دراسة كونلي وستاريس وهو ما بين والدي الطفل المتعرض لإليذاء؛ ةزواجي

Straus, 1992ن في سن مبكر، األمر الذي قد يترتب عليه عدم ا(، على عدم نضج الوالدين الذين يتزوج

 سوء معاملة الوالدين ألبنائهم. فيمما قد يسهم  ؛قدرتهم على رعاية أبنائهم

 األبناءثرة في معاملة الوالدين، ففي الوقت الذي يشعر فيه كذلك ي عد جنس الطفل من العوامل المهمة والمؤ 

        أن أمهاتهن تراعيهن بدرجة أعلى ، حيث أشارت دراسة  الناثالذكور أنهم يعاقبون أكثر، ترل 

، بينما نجد أن بعض األسريللعنف  الناثالذكور أكثر تعرضا  من  األبناء( على أن  2012  كاتبي ،

وهو ما  ،وبخاصة قرب الطفولة المتأخرة وما بعدها الناثة مكانة الذكور الواضحة عن المجتمعات العربي

الذكور أكثر من  األبناء(، حيث أشارت أن اآلباء يقومون باالهتمام ورعاية  2010  العريشي،  أكدته دراسة

فيتوقع من كل فرد  ، مما ينعكس ذلك على النمو النفسي لألبناء وتكوين شخصياتهم،الناثاالهتمام برعاية 

 ة الوالدية.تبعا  لجنسه سلوكا  واتجاهات وخصائص معينة تندرج بمدل إدراكه للمعامل

 : التنشئة الوالدية ساليبالنظريات المفسرة أل

تعددت النظريات النفسية في تفسيراتها لدور الوالدين في بناء شخصيات أبنائهم ، واختلفت وجهات نظر  

، األبناءأنهم أتفقوا جميعا  على أدوارهم في تكوين شخصية  إالس التي ينتمون إليها، المدار  باختالفالعلماء 

 : ومن تلك النظريات

  Psychoanalysis Theory :نظرية التحليل النفسي. 1
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أو الذات الشعورية مركب نفسي يكتسبه الطفل من  األنايعتبر علماء التحليل النفسي ومن بينهم فرويد أن 

 خاللفهو مركب نفسي آخر يكتسبه الطفل من  األعلى األناوالمادية ، أما  االجتماعيةبيئته ب عالقته خالل

  .مظاهر السلطة القائمة في أسرته

 : ث مستويات وهيالعند فرويد في ث النسانيةحيث تتمثل الشخصية 

مجتمعة، وتنمو من  وهو نتاج جميع الوظائف العقلية المطابقة للواقع والذي يعيشه الفرد مع:  ((Egoاألنا 

 لشباعتفاعل هذه العمليات معا . وتميل إلى الجانب العاقل من الشخصية، والذي يحاول أن يجد طرقا   خالل

 (. Reality Principle  وتعمل على مبدأ الواقعية الحاجات حتى يستطيع من المحافظة على كيانه،

 Pleasure ورية، وتعمل على مبدأ اللذة شع الوهو مصدر الطاقة الغريزية ، وطبيعتها (Id) : الهو

Principle ،)  االهتمامالرغبات دون  لشباع، ويعمل  األلمويتمثل في إشباع الرغبات المكبوتة وتجنب 

 .بتغيرات الواقع

ومتطلبات  واألخالقيةوهو يمثل الضمير ويشمل القيم الدينية والتربوية ( Super Ego)  األعلى األنا 

 Ego -Idealوالذات المثالية ،Conscience الضمير  من  األعلى األناقاليده ، ويتشكل عادات المجتمع وت

 .(2002(   الهنداوي،  

في نمو شخصياتهم ، فما يمارسه  يساساألوأطفالهم هو العنصر  اآلباءعتبر فرويد أن التفاعل بين اوقد 

يتم  الوالدية االتجاهات ه. وهذ الجتماعيةا نشأتهمال في له دور فع   أطفالهمفي معاملتهم  أساليبمن  اآلباء

 ألخرلفعندما ينتقل الطفل من مرحلة  القائمة بين الطفل وآبائه، االنفعاليةقات اللنوعية الع قا  تحليلها طب
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ليدمجها داخل الضمير، الذي  ؛تحويه من صواب أو خطأ افسوف يتقمص صفات الشخص المحبب لديه، بم

 .(2002، النيبال  يجاهد من أجل الكمال

ت اكونها أكثر الفتر  من حياة الفرد؛ األولىكما أكد أصحاب مدرسة التحليل النفسي على أهمية السنوات  

السوية، كما يشيرون إلى أن  واالتجاهاتنها يتم فيها تشكيل شخصية الفرد واكسابه العادات ألمرونة ؛ 

التربية المخطوءة التي  أساليبعود إلى السلوكية التي تظهر في فترة المراهقة، غالبا ما ت االضطرابات

 للطفل االجتماعيةيتعرضون لها في فترة الطفولة المبكرة ، التي تثبت فيها معالم الشخصية في أثناء التنشئة 

 (.2001 آل سعيد، 

 Behaviorism Theory.النظرية السلوكية: 2

ية تشكيل للطفل الذي يأتي على الدنيا يرل أصحاب هذه النظرية أن عملية التنشئة االجتماعية عبارة عن عمل

وبالتالي فهم أكثر إيمانا  بدور  ،، لكنها قابله للتشكيل على نحو مطلقشكلةبطبيعة فطرية واجتماعية غير م  

سواء الصورة السوية منها أو  ،الخاصة بالمعاملة الوالدية في تشكيل السلوك وصياغة الشخصية ساليباأل

 غير السوية.

النظرية على الخبرة الخارجية والسلوك الظاهر والفعل ورد الفعل، فالنسان عند السلوكيين حيث تؤكد هذه  

ل المادة الخام لشخصيته التي تتشكل من خالل ما يتعلمه الفرد من والديه أوال ، يولد مزودا  باستعدادات تمث  

 (.2009شي،  المع ومن ثم المدرسة وبقية المؤسسات االجتماعية األخرل التي يتعامل معها

توجهات  ةأن نظريات التعلم االجتماعي تنطوي على ثالث Bandura, Watterوأوضح باندورا ، وواتر   

 كاآلتي: 
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االستجابة( عند تفسير عملية التنشئة  –وتبني فكرة   المثير ( Melar and Dolard  ما قدمه ميلر ودوالرد 

 لم.دوافع والجزاءات لحدوث التعالاالجتماعية ويهتمان ب

الذي يفسر السلوك االجتماعي في ضوء قوانين التدعيم والثواب والعقاب. ( Skinar   ووجهة نظر سكينر 

، وتبني هؤالء فكرة تقليد النموذج باعتباره نمط استجابة متعلما  للسلوك ة نظر بارك، واتر، وباندوراوجه

 .(2009االجتماعي  الصنعاني ، 

 نظرية الدور االجتماعي:

لنظريات التي أعطت أهمية كبيرة للوالدين باعتبارهما الخلية األولـى التـي ينتمي إليها التلميذ، وهي من ا 

أن التلميذ يكتسب أدوارا  اجتماعية عن طريق ( 32: 2001وطبقا  لهذه النظرية يوضح زكريا الشربيني  

الكتساب األدوار االجتماعية  ؛ناءاألبالذي يتطلب االرتباط العاطفي بين اآلباء و  ،التفاعل االجتماعي المباشر

 : اآلتيةالمختلفة من الوالدين، ومن وجهة نظرية الدور االجتماعي فإن تلك األدوار تتم من خالل الجوانب 

من الوالدين وبشـكل يومي بطريقة  األبناءالمعاملة الوالدية التي يتلقاها  أساليب. التعلم المباشر: من خالل 1

تعطي أدوارا  أكثر أهمية للذكور أكثر مـن  ساليبتبين أن هذه األحيث سن التلميذ، مباشرة ومالئمة لسلوك و 

( أن األسرة تمارس أدوارا  عديدة، منها: دور االبن والتلميذ والعامل  94: 2006، وذكر أنور عمران  الناث

في ظل المعاملة  ليمـارس دوره فـي المستقبل ،والموظف مما يجعل األب مركزا  على تزويده بكل ما ينفعه

ن كانت قاسية، ولكنها تصب في مصـلحته، فالـذكر يعلمه والده السلوك المتسم بالقوة، وال يقوم  الوالدية وا 

 بأفعال أنثوية وكذلك الحال بالنسبة لألنثى.
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في ضوء معاملة والديه أوال  ثم المجتمع، بتعلم  األسرةفي  األبناء. المواقف االجتماعية: تحدد معاملة 2

لقواعد التي تحدد هذا السلوك، وتعمل هذه القواعد التي ينشأ عليها التلميـذ على تكوين سلوكه في المواقف ا

سلوكا  يلقى االستحسان من  األبناء( إلى أنه قـد يسلك بعض 39: 2006االجتماعية ويشير أنور عمران  

وبالتالي يطلب  ،لمعارضة واالستحسانالوالدين وهو يمثل  تدعيم إيجـابي( وغيـر المنتظر منه قد يواجهه با

وهو يمثل  تدعيم سلبي( بحيث يتعلم السلوك المرغوب والمقبـول مـن  ،منه التغيير لهذا النمط مـن السلوك

 الوالـدين والمجتمع.

إلى عالم  الناثالذكور إلى عالم الكبار، و  يدخل. النمذجة: وفقا  لألدوار االجتماعية التي يحددها الوالدان 3

نموذجا  ألحد الشخصيات، وذلـك بتقليد الكبار الذين يتفاعل معهم  الوالدان( بدافع  األبناءلنساء  األم( يتخذ ا

بهدف تعلم اتجاهاتهم يجد  ؛(77: 2003الرغبة في الحصول على الرضا والقبـول، ويضيف عمر همشري  

م ال، وال يتحقق ذلك إال عندما يرل نفسه نفسه عـن طريـق اللغـة والحوار الذاتي ما إذا كان سلوكا  سليما  أ

على أنه موضوع ذلك؛ ألن نظرته إلى ذاته أو نفسه باعتبارها موضوعا  يمكنـه مراجعـة سـلوكه وتوجيهه 

 والحكم عليه.

 (  Development Psychosocialجتماعي ) ا نظرية النمو النفس

 واتساعا  في رؤيتها حول إمكانية انتاج (، وهي تعتبر أكثر شموال  Eriksonصاغ هذه النظرية أريكسون  

 النمو السليم لدل الفرد في نطاق السياق االجتماعي والتراث الثقافي لألسرة. 

مراحل وكل مرحلة قد تواجه بأزمة أو صراع يتطلب من  يريكسون" مراحل نمو الشخصية في ثمانأوقد حدد "

المحيطة ، إال أن هذه الطرق التي يتبعها األفراد الجتياز  األفراد أن يعدلوا من سلوكهم حتى يتوافقوا مع البيئة
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ل البيئة األخرل  الهميمي، المعاملة الوالدية جنبا إلى جنب مع أثر العوام أساليبهذا الصراع يتأثر ب

ريكسون" أن تكوين الشعور باألمن عند الطفل يبدأ من العام األول فيما أسماه " أ؛ حيث أوضح "(2007

"، فهذا الحساس يعتمد على أن الطفل يجد ما sene of trustة " أو الحساس بالتصديق "الحساس بالثق

يتوقعه، فإذا توقع الطعام وجد ثدي األم الذي يقضي على آالم الجوع الذي يقوده إلى القلق ومن ثم 

عتماد عليها االضطراب، وعندئذ تكون البيئة المنزلية والمتمثلة في رعاية األم محل ثقته فيمكن للطفل اال

 .(2005 مختار،  في تكوين الشعور باألمن ساسلإلشباع المالئم كلما أحتاج إليه، وهذا الحساس هو األ

 ( على أن التنشئة االجتماعية تمر بثمان مراحل أو أطوار من وجهة نظر أريكسون2011 ويذكر أبو غزال،

  Erikson) :وهي كاآلتي 

وتحدث   ،في تطورهم النفسي واالجتماعي األطفالاألولى التي يواجهها  الثقة / عدم الثقة: وهي األزمة -  

واألشياء في  اآلخرينالحساس باالعتماد على  األطفالدة والثمانية عشر شهرا ، إذ يطور فيها الالو  منذ

 عالمهم المحيط بهم. 

ة التحول من الضبط وتتميز بأنها نقط ،شهر ولغاية ثالث سنوات 18االستقالل / الشك: وهي تبدأ من   -

بينما تؤدي الحماية الزائدة  ،الخارجي إلى الضبط الداخلي "الذاتي" أي يكونون مستقلين في طعامهم ولباسهم

 من األهل إلى الشك بقدراته.

ة / الذنب: وتبدأ من السنة الثالثة إلى السادسة وفيها يحاول الطفل التصرف كراشد ويتولى المبادر  -

 ه وامكانياته.مسؤوليات تفوق قدرات
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حيث يحاول الطفل إتقان جميع المهارات  ة،المثابرة / النقص: وتبدأ من السنة السادسة إلى الثانية عشر  -  

 األكاديمية واالجتماعية محاوال مقارنة نفسه بأقرانه.

دوار والتي يبحث فيها الطفل عن األ ،الهوية / غموض الهوية: وهذه المرحلة متقاطعة بين الطفولة والرشد -

 الجديدة في المجتمع كراشد.

والسيما مع الجنس اآلخر  ،اآلخريناأللفة / العزلة: حيث يبحث فيها الشخص عن عالقات حميمة مع  -

 حيث أن الفشل يؤدي إلى الشعور بالوحدة والعزلة.

 الذات. بينما الفشل يؤدي إلى الركود والتمركز حول ،النتاجية / الركود: تتمثل في تحمل المسؤوليات -

، معنى، وتنطوي على خبرات سعيدةدراكها على إنها ذات حياة ا  التكامل/ اليأس : تأمل الفرد بحياته و  -

 وأهداف تم إنجازها .

فإن كل مرحلة من مراحل الشخصية تمر بمرحلة صراع حتى يكون  (Erikson  وطبقا  لنظرية أريكسون 

 ؛معاملة والدية سوية أساليبب لم تحظ ما ،طربةالنمو سويا  وقد يخطو بالفرد إلى تكوين شخصية مض

 شخصية متزنة. يلمساعدة الطفل على تكوين خطوات ناجحة ذ

ومعايير اجتماعية  أساليبو  أساليبأن الفرد يتعلم خالل هذه المراحل المتالحقة  (Erikson  ويرل أريكسون 

وصفا  لفظيا  لكيفية  المراحل ليست إال ومن المالحظ أن هذه ،تسهم في عملية التنشئة االجتماعية بشكل كبير

نمو هذه الصفات اليجابية وغيرها من  في، فالمهم هو تحديد الظروف البيئية التي تساعد الطفل نمو الفرد

       والتي تؤثر في نمو شخصيته سلبا   ،الصفات الحسنة ومحاولة إبعاده عن الصفات غير الجيدة

 .(2009  المعشي،
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 ثانيًا: العنف 

وهو   ،نسان بالنسانعالقته بالطبيعة أو عالقة المن خالل سواء عنف عرف منذ أن عرف االنسان ال

ن الطفل الذي ينشأ أحيث  ؛نسان السويفي سلوك الو  ،الراشدوفي سلوك  ،معروف في سلوك الطفل الصغير

عه بأن هذا يصعب إقنا ،في أسرة أو مجتمع يتعامل مع مظاهر العنف على أنها سلوك مألوف ومطلوب

وعلى رأسها دين السالم فعملية تشكيل النواة األولى لظاهرة العنف هي  ،المسلك غير مقبول في كافة األديان

 .( 2013، عبد القادر  اآلخرينالبذرة األولى التي تشرع للعنف والقصاء ضد 

حيث أشارت بعض  ،وهناك عدد من العوامل التي تؤدي إلى اختالف الناس في ردود أفعالهم نحو العنف

مهارات التواصل أن األفراد سريعي الغضب والعنف يأتون من أسر مشوشة ويفتقرون إلى  إلى الدراسات

الفرد فاألسرة المتماسكة تسهم في تشكيل  ،فاألسرة لها أهمية كبيرة وخاصة عملية التنشئة الوالدية ،االجتماعي

هي تسهم في ظهور االضطرابات لدل الفرد وظهور ف ؛المعتلة المفككة األسرةعلى عكس  السليم المعافى

 (.2014سلوكيات غير مقبولة كالعزلة والغضب والعنف الشريف ، 

ويحمل أشكال التعبير  ،كل ضغط ال يحتمل يمارس ضد الحرية الشخصيةأنه "على  يعرف العنف اصطالحاً 

اسيا أو اقتصاديا أو عنها بهدف إخضاع طرف لصالح طرف آخر في إطار عالقة قوة غير متكافئة سي

اجتماعيا أو غيره، أكان هذا االختالف قائما على الجنس أو المنشأ أو العرق أو السن أو ما عدا ذلك، انه 

 .(37: 2008مساس بالشخصية النسانية، وبالتالي عائق لنموها  مجيد، 

صود من جهة تتمتع على أنه " اعتداء جسدي أو معنوي مق الجمعية العامة لألمم المتحدة العنف وعرفت

و دولة تحاول وقد تكون هذه فردا أو جماعة أو طبقة اجتماعية أمادية أو معنوية على جهة أخرل " بسلطة
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مما يتسبب في إحداث  ؛القة قوة غير متكافئة اقتصاديا واجتماعيا و سياسياطار عإخضاع طرف آخر في أ

 .(2008 رجاء مكي ، بقة اجتماعية أو دولة أخرلمادية أو نفسية أو معنوية  للفرد أو الجماعة أو ط أضرار

عنوان  تتح 2002 هاما تحت عنوان العنف والصحة في نهاية  تقريرا منظمة الصحة العالمية تأصدر 

و التهديد باستعمال القوة أو السلطة ضد الذات أنه : االستعمال المتعمد  أعلى  رفتهالصحة والعنف حيث ع  

لى موت أو ضرر معنوي أو إعاقة إجماعة مما يؤدي الى رضوض أو  أو ضد الغير أو ضد مجموعة او

 .(2011عبد العال ،أنواعه  نمو أو إلى حرمان بكل 

تصرف فاعل أو عدة فاعلين ب( أنه يوجد عنف ما في وضعية تفاعل Michaud 1992,  ويرل ميشو

سواء في شرفهم الجسدي  ،تةبدرجات متفاو  اآلخرينبطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مركزة أو موزعة تمس ب

 أو المعنوي أو في ممتلكاتهم، أو في مشاركتهم الرمزية أو الثقافية.

فه على أنه شعور بالغضب أو إذ يعر   Fitzhugh Dods 1972, أكثر من ذلك حسب لىإوقد يتعدل 

مييز بين أعمال وقد دعا إلى الت ،العدوانية يتجسد بأفعال دامية جسديا ، أو بأعمال تهدف إلى تدمير اآلخر

لى عدم الخلط بين الغضب المرتبط بمثير وبين الفرد والعدوانية.   ومشاعر العنف وا 

نسان أو أن العنف ليس ظاهرة متأصلة في السيولوجيا تعلمنا الومن خالل وجهة نظر سيولوجية فإن  

عن القيام بدورها المنوط بنية االجتماعية الموجودة أي عندما تعجز األ ؛ولكنه نتيجة لخلل بنائي ،المجتمع

فاألبنية االجتماعية التي تشجع على العنف وتزيد من حدته يمكن لها في الوقت نفسه أن تشجع على  ،بها

 .(2011  عبد العال، وظائفها الحقيقية السلم عندما تحافظ على 
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ثقافة إلى  الخاصة بمصطلح العنف نستنتج أن مفهوم العنف يختلف نسبيا من اتومن خالل هذه التعريف

أن اشكال العنف مثل ه فنرل جون لوكا يرل " أن العنف له ألف وجه و و أخرل بالضافة إلى انه متعدد الوج

 (. 12: 2004ال متناهية فهي دائمة جديدة ومتجددة"  عوض،  األعداد تبدو

 نواع العنف :أ

 :يأتينواع العنف بما أ( 2014لخص كيطان )

رغم ما  م،همن قبل ذوي األسرةفراد أحصائيات مخيفة بخصوص قتل إناك هن العنف البدني القاتل : لم تكأ. 

  جريمةلالعراق من ظروف تكاد تكون مشجعة ل هيمر ب

ى من لعأفي الحضر  هوشدترا  نواع العنف انتشاأكثر أو هق بالضرب و لالعنف البدني المتوسط والمتعب. 

 .الريف

ية، وأكثر ما يكون القائم بالعنف والدة الزوج اتجاه زوجة مات نابلو تجريح النفس بكهفظي و لالعنف ال ج. 

 ج.المتزو  أبنهتجاه  واألب،  وبناتها االبن

 العوامل التي تؤثر في ظهور العنف:

 من العوامل التي تؤثر في ظهور العنف ما يأتي:

 :األسرةوحجم  ةاألسري. نوع العالقات 1

عية للطفل، حيث تؤدي السعادة الزوجية إلى تماسك األسرة، في عملية التنشئة االجتما ةاألسريتؤثر العالقات 

وقيمها  ةاألسريلة ومتزنة، ومن خالل العالقات نمو الطفل إلى شخصية متكام فيمما يخلق جوا  يساعد 
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للطفل.  الوالدية ية ومحورا  هاما  في عملية التنشئةأساستعد ركيزة  ةاألسرييكون االستقرار العائلي. فالعالقة 

يؤثر حجم األسرة و  ،كانت تلك العالقات يسودها التفاهم والتكافؤ الثقافي انعكس ذلك على تنشئة الطفل وكلما

، يعد عامال   من عوامل زيادة الرعاية المبذولة األسرةحيث إن تناقض حجم  ؛والديةفي عملية التنشئة ال

                شئة اجتماعية سوية ها وتنشئتها تنللطفل. فكلما قل حجم األسرة زاد اهتمام اآلباء برعايت

 (2013 مجلة مسارات معرفية، 

الضغوط المالية واالنفعالية التي تعتري األسرة، يمكن أن ترفع من نسبة مقاومة و التشاحن بين أفراد األسرة، 

عنف حاليا  م الوربما تدفعه إلى استخدا ،الطفل للتطبع التلقائي، وتورثه عصيانا  وأفكارا  تصادم ثوابت المجتمع

 (.2008وفي مستقبل حياته  سمسم، 

نهم 2010يرل ناصر  و  ( على أن اآلباء الذين يمارسون العنف مع أبنائهم هم من مضطربي الشخصية، وا 

قد تعرضوا لإلساءة وهم أطفال، ولذلك فهم يمارسونه مع  يا  ونفسيا ، والكثير منهم يكونونمعزولون اجتماع

على ذلك األعراض النفسية لألطفال تتمثل في البكاء الدائم مما قد يترتب أبنائهم بشتى أنواع العنف، 

 هم إلى التصرف بعدوانية تجاههم.ؤ والعدوانية أو التأخر الدراسي، األمر الذي يدفع آبا

إلى أن ممارسة الوالدين للضرب القاسي المبرح ما هو إال ميكانيزم دفاعي واضح نشأ  Greenويذهب جرين 

 وسوء المعاملة من جيل آلخر، كما أشار ألفريد فرانكلين  ،ن الحرمان واالهمال من الوالدينمن معاناتهم م

Alfered frankun   مروا بنفس قد يكونون  األطفالإن اآلباء الذين يمارسون التعذيب ويسيئون في معاملة

 (.2009الظروف في مراحل طفولتهم   زكي، 



33 
 

ق تعلمهم كيفية الضبط يوالذي بدوره يع ،ز باالضطراب االنفعاليالمساء اليهم تتمي األطفاليذكر أن حياة 

 (. 2011، أبو غزال االنفعالي  

مثل العنف  ،ليهم جسديا يعانون من اضطرابات التصرفإالمساء  األطفالأن ثلث  Fisherحيث يرل فيشر 

هم يعانون من اضطرابات ونصف ،وحوالي ربعهم يعانون من اضطرابات المزاج ،وتشتت االنتباه والحركة الزائدة

 .(2011القلق  أبو غزال، 

 . المستوى التعليمي والثقافي لألسرة والنظرة إلى نوعية الطفل :2

التنشئة االجتماعية المستخدمة مع الطفل. فإذا كان  أساليبيؤثر المستول التعليمي والثقافي لألسرة في 

سوية في التنشئة المتبعة مع الطفل. مثل  أساليبدام أدل ذلك إلى استخ ،الوالدان على درجة متكافئة تعليميا  

والعمل على تنمية هذه الشخصية وتوفير كافة  ،أسلوب الحرية في معاملة واحترام شخصية الطفل في المنزل

والذي يقوم على  ،الذي يحقق األمن النفسي للطفل األسلوبكذلك استخدام  ،المعلومات التي يريدها الطفل

مع مراعاة ثبوت نوعية التعامل وعدم الذبذبة التي تؤدي إلى الشك،  ،ل واالستقرارعناصر الحب والقبو 

التي تصبح جزءا   ،فاألسرة ومستواها االجتماعي واالقتصادي تعتبر أهم محور في نقل الثقافة والقيم للطفل

في التعامل بين  جوهريا  فيما بعد من شخصيته وقابليته لتقبل ما يسود في مجتمعه. فإن كان العنف مألوفا  

 (.2013، مسارات معرفية عيبه األفراد نشأ الطفل وقد ترسخ في ذهنه أن هذا السلوك طبيعي ال شيء ي

 . سوء التوافق في المجتمع:3

والذي يشعر فيه الفرد بعدم األمن ومشكالت الجماعة. مثل الكراهية  ،المجتمع الذي يفيض بأنواع الحرمان

أي عزل الجماعة للفرد  عي غير السليم،  والعزل االجتماعي،تفاعل االجتماوالحقد والغيرة. من خالل ال

لمخالفته في الدين أو المذهب السياسي أو الطبقة االجتماعية، وتصارع األدوار االجتماعية التي يقوم بها 
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ورغباته  حاجات الفردشباع إوعدم المساواة واالضطهاد واالستغالل وعدم  ،الفرد والتنافس الشديد بين الناس

 (.2010 جمعة، في المجتمع 

 ،فالزواج غير السعيد والخالفات بين الوالدين والخيانات الزوجية ،تأتي األسباب االجتماعية ذلكإلى جانب 

والهجران واالنفصال والطالق  و اجتماعيا  أو فكريا  أو دينيا ،وعدم التكافؤ بين الزوجين اقتصاديا  أو ثقافيا  أ

 ،ا  للطفلئوكون الوالدين نموذجا  سي ،األطفالان ومشكالت تنظيم النسل والعجز عن انجاب والوالدان العصبي

 ،كل ذلك يعزز سوء التوافق مع المجتمع ،والمثالية وارتفاع مستول الطموح، وتدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة

 (.2010، جمعةالعنف بين أفراد األسرة الواحدة   ويدعم لجذور

 ي:. الوضع االقتصاد4

نفاق ولكنها األسرة. فكل أمن األمور الحيوية في حياة  تعتبر االمور المادية سرة في المجتمع ذات دخل وا 

 األسرةتختلف فيما بينها في طريقة حصولها على الدخل. وما اذا كان هذا الدخل ثابتا  أو متغيرا . وشعور 

يؤدي إلى آثار ضارة على  ي بمتطلباتها؛ل على الدخل الذي يفبالفشل االقتصادي وعدم مقدرتها على الحصو 

وفقدان  ةاألسريبا  إلى الهروب من المسؤوليات كما يؤدي األمر غال فرادها وينعكس على تنشئة أبنائها،جميع أ

 الثقة بالنفس.

الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة له أثر بالغ االهمية في تكوين الطفل ولقد أكدت العديد من إن 

هناك ارتباطا  إيجابيا  بين الوضع االقتصادي واالجتماعي للطفل وبين الفرص التي تقدم لنمو الدراسات أن 

الطفل. والوضع االقتصادي من أحد العوامل المسؤولة عن شخصية الطفل ونموه االجتماعي. كذلك الوضع 

ه الكفاية االقتصادية. السياسي واالقتصادي للمجتمع حيث أنه كلما كان المجتمع أكثر هدوءا  واستقرارا  ولدي
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 كلما ساهم ذلك بشكل ايجابي في سهولة التطبع مع المجتمع. وكلما اكتنفته الفوضى وعدم االستقرار السياسي

 .(2013،  واالقتصادي كان العكس هو الصحيح  مجلة مسارات معرفية

لسوء المعاملة سواء ومن هنا يمكن القول أن هناك خطورة من اآلثار النفسية لألطفال الذين قد يتعرضون 

وتطوير  شخصيتهكانت هذه المعاملة لفظية أو سلوكية، فإن ذلك قد يؤدي في الغالب إلى اخفاض الطفل في 

، ويقلل من مهاراته االجتماعية ضعاف من قدرته على التركيز، مما قد يؤدي إلى الاآلخرينبين الثقة بينه و 

كالنجاح في دراسته أو تكوين العالقات  ؛ل إلى غايتهمر الذي قد يمنعه من تحقيق أهدافه أو الوصو األ

ها وبالتالي يختلف طبيعة وشدة إال أن هذه االساءة قد تختلف في شدتها وطريقت ،اآلخريناالجتماعية مع 

 .(2014، الغدانيثر النفسي الذي تخلفه على الطفل  األ

 النظريات التي تفسر العنف

سـلوك مـتعلم عـن طريـق  نيفأن السلوك الع (Banadura,1973) يرل بندورا : التعلم االجتماعي. 1

وال يعتبر بندورا الحباط السبب ، المالحظة والتقليد والتعزيز من الوالدين والمعلمين ووسائل العالم المختلفة

إال إذا تمت إثابته وتدعيمـه، ويـرل أصحاب نظرية التعلم االجتماعي أن األسرة لها الدور  نفالرئيس للع

ن التي يقدمها الوالـدسواء  بطريقة مباشرة من خالل المثل، أو القدوة ا نيفألكبر في تعلم التلميذ السلوك العـا

، يمكن أن تساعد في اكتساب القيم والمعايير اآلخرينواألخـوة واألقـران أو بمشاهدة المشاجرات بين اآلباء و 

بندورا  ويرلالة، يلة لحل الصراعات بطريقة فع  التي تقدم السلوك العدواني بأنه سلوك مقبول وجيد، ووس

ألنه يقدم  نيفهم ويعلمون أبناءهم السلوك العئالقسوة على أبنـاأن اآلباء الذين يتسمون بالتسلط و (  1973 

الناتج من الحباط منفذا   نفالذي يحتمل أن يقلـدوه في مواقف أخرل، وقد يجد الع نيفلهم نموذجا  للسلوك الع
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ويصبح أشد خطورة على الصحة النفسية للتلميذ ذاته، فينتقدها ويلومها وقد  ،ويوجـه إلـى الـذات إلى الخارج

 .يؤدي إلـى تحطـيم نفسه إذا كان هو مصدر الحباط

من الوالدين واألخوة واألقران والمدرسين ومن مشاهدة األفالم  نيفولهذا فالتالميذ يتعلمون السلوك الع 

بعامل التقليـد الـذي يمارسه التلميذ، فيتعلم السلوك  نفسلوك العلتأثر  ؛يسمعونهاالبوليسية التي والقصص 

وبذلك يتضح أن معاقبة الوالدين والمعلمين ، من الكبار والراشدين عن طريق المالحظة والتقليد نيفالع

بائهم والمدرسين لهذا آللتالميذ في مرحلة الطفولة والمراهقة سـواء في البيت أو المدرسة له أثر فعال في تقليد 

أو األشياء، وعلى هذا  اآلخرينالبدني أو اللفظي نحو الذات أو  يننفويكون نموذج حـي للسلوك الع ،السلوك

يعتقد أصحاب التعلم االجتماعي بأن السلوك العدواني سـلوك مـتعلم وليس بداخل التلميذ بل يكتسبه  ساساأل

وتعلمه  نيفالتي أعطت مؤشرا  مهما  في كيفية حدوث السلوك العتعتبر من النظريات و  ،من البيئة الخارجية

 (.2010الشيخ، ( من البيئة االجتماعية

نما يصبح عـدوانيا  بسبب ( melar)  ميلريعتقد  :نظرية اإلحباط. 2 أن النسان ليس عدوانيا  بطبعه وا 

انية، التي ال تظهر إال بتدخل من الحباط، وأن العدوان ينبثق من االستعداد الفطري التلقائي للطاقة العدو 

يريد التلميذ تحقيق هدف معين  عنـدما(  189: 2003ها العرقلة والحباط، وتوضح خولة  أساسالبيئة التي 

لكي يحاول  ؛الذي يدفعه إلى السلوك العدواني ،ويواجه عائقا  يحول دون تحقيق الهدف يتشكل لديه الحباط

مقـدار الحبـاط، ويكون هذا الحباط ناتجا  عن المعاقبة الشديدة غير الوصول إلى هدفه الذي سيخفق عنه 

استجابة  أن العدوان( 259: 2005ه للخارج، وتضيف شقير  مـا يسـبب ظهور  ؛الصحيحة للعدوان في المنـزل

يذ وتقول كلما زاد الحباط وتكرر حدوثه، وبالتالي الفشل الذي قد يعانيه التلم تهفطرية لإلحباط تزداد شد

بسبب درجـة من الحباط والموقف المحبط في الغالب يكون قادرا  على التعبير على ذلك العدوان، ولكنـه ال 
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فيقوم بإزاحة العـدوان  عمليـة إبدال( بدال   ،يستطيع تنفيس هذا العدوان على أفراد الجماعة التي ينتمي إليها

ى زميـل ينافسـه، وقـد يستخدم الضرب واالعتداء فيوجه إل ،من الوالدين إلى شخص أو شيء آخر بديال  عنه

الجسدي أو اللفظي أو التشجيع عليه نتيجة الحباط الذي يعتمد حسب تفسير أصحاب هذه النظرية على قوة 

زاحة العدوان،  استشارة العدوان والمثير، ودرجة العاقـة واالسـتجابة، وتكرارها، ثم كف األفعال العدوانية، وا 

فريـغ الشـحنة االنفعاليـة الناتجة من الحباط، مع تدخل عوامل أخرل تؤثر على الحباط والتنفيس أو ت

كأسلوب المعاملـة والخبـرات النفسية التي عن طريقها يستجيب التالميذ المراهقين لإلحباط بالسلوك العدواني 

 .أو األشياء اآلخريننحـو الـذات أو 

 .نظرية التحليل النفسي3

حيث يرل أن العنف سلوك واع شعوري ناتج عن  ،(Sigmund Freud فرويد ية سيغمونديتزعم هذه النظر 

وأن العنف دافع من الدوافع الغريزية  غريزة الموت التي افترض وجودها، وهي المسؤولة عن التدمير،

التحليل ويشير رواد د، وغريزة الحياة، وتهدف لحفظ الفر  ،: غريزة الموت، وتهدف لحفظ النوعالمتعارضة، وهما

إلى أن النسان منذ والدته يمتلك عدد ا من الغرائز العدوانية، والتي ال تعود  – وعلى رأسهم فرويد –ال نفسي 

فالشخصية النسانية عند ، إلى الطبيعة البيولوجية له، بل هي غرائز توجد في طبقات الالشعور الداخلية

وتعني الدوافع القوية التي تبحث عن  ،الهو وهي: ا على ثالثة عناصر متصارعة ومتناقضة،أساستبنى  فرويد

األنا: و  ،األنا العليا: وهي الصور المثالية والفضائل األخالقية التي يتعلمها في الصغرو  ،الشباع بأية طريقة

األنا: وهي الذات في صورتها  وهي الذات في الصور المثالية والفضائل األخالقية التي يتعلمها في الصغر.

تضيف هذه النظرية أن العنف يحدث نتيجة الصراع بين النسان ، و التي تكبح جماح األنا األعلىالعاقلة، 



38 
 

ونفسه، وبين معطيات العالم المحسوس الذي يعيش فيه، فعندما يريد تحقيق رغبة من رغباته، فيصطدم بعائق 

ا نفسي ا، والذي بدوره يحدث سلوك العنف  (.2017، النحيلي (من العوائق، فإ نه يحدث صراع 

أن العدوان يعمل داخل الطفل منذ بداية حياته، فهي ترجع  (Milany clain  بينما ترل ميالني كالين

األولية مع األم، من خالل تجربة الرضاعة، فالطفل عندما يرضع ال يبتلع الحليب فقط،   العدوان إلى العالقة

نما تتشكل لديه في الوقت نفسه صورة عن األم وعن نفسه. فإ ذا كانت هذه التجربة سارة ومطمئنة ومشبعة وا 

للطفل، تكون لديه صورة إيجابية عن األم، وهذا ما تطلق عليه اسم: صورة األم الصالحة، أما إذا كانت هذه 

التجربة مؤلمة أو محبطة، ولم يحصل الطفل من خاللها على االرتياح والطمأنينة، فتتكون لديه صورة سلبية 

وصورة األم هذه، سواء كانت إيجابية أم سلبية؛ تكون ، عليه الباحثة اسم: األم السيئةعن األم، وهو ما تطلق 

، وعن العالم وذاته ووجوده، وهكذا تؤدي صورة األم اآلخرينالنواة األولى لكل صورة يكونها الطفل عن 

ما الصورة السيئة ودود ا رفيق ا. أ« أنا أعلى»الصالحة إلى تكوين صورة إيجابية عن الذات، وبالتالي تنشأ 

لى تكوين أنا أعلى هجومي عنيف يمارس بطشه على  ، كما اآلخرينفتؤدي إلى تكوين قيمة عن الذات، وا 

يلجأ إلى تدمير الموضوعات الخارجية خوف ا من تلقي الهجومات االنتقامية منها، وهذا التحطيم يولد في نفسه 

لى  ؛وان والعنفالخوف من انتقام هذه الموضوعات من خالل مبادلة العد مما يؤدي إلى زيادة شدة القلق، وا 

 (.2007 البكري وعجوز،  المزيد من نزعات ونوبات العدوان والتحطيم

 . النظرية السلوكية4

يؤكد رواد هذه النظرية أن العنف شأنه شأن أي سلوك يمكن اكتشافه، ويمكن تعديله وفق ا لقوانين التع لم، لذلك 

تي أجراها السلوكيون أن السلوك متع لم من البيئة، ومن ثم فإن الخبرات أو ركزت البحوث والدراسات ال

 .(2017 النحيلي،  المثيرات التي اكتسبها شخص معين وفيها سلوك عنيف قد تم تعزيزه وتدعيمه
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 . النظرية المعرفية5

في معظم  حاول علماء النفس المعرفي أن يتناولوا سلوك العنف لدل النسان بهدف عالجه، وقد ركزوا

دراساتهم وبحوثهم حول الكيفية التي يدرك بها العقل النساني وقائع أحداث معينة في المجال الدراكي أو 

الحيز الحيوي لإلنسان، كما يتم ثل في مختلف المواقف االجتماعية المعاشة وانعكاسها على الحياة اليومية 

هذه المشاعر تتحول إلى إدراك داخلي يقود لإلنسان؛ مما يكون لديه مشاعر الغضب والكراهية، وكيف 

حيث أن إدراك وتفسير المراهق للمواقف يؤثر في سلوكه من حيث  صاحبه ممارسة السلوك العدواني

 (1990 ناصف ، استخدامه للعنف لحل إشكالياته أو استخدامه للتفكير العقالني. 

 الدراسات السابقة 

شئة الوالدية ودراسات متعلقة بالعنف ومسبباته وسيتم الربط سيتم عرض دراسات سابقة تتعلق بأساليب التن

واالستفادة من هذه الدراسات مع هذه الدراسة الحالية التي تربط بين أساليب التنشئة الوالدية ومستول العنف 

 المدرسي

 :أواًل: الدراسات العربية 

شكيل العنف لدل المراهق، حيث التنشئة االجتماعية وآليات ت إلىللتعرف  (2016جوفلكيت ) هدفت دراسة 

سباب المرتبطة بشخصية المراهق وما يرافقها من ( مراهق، وكان من نتائجها: األ200بلغت العينة  

ن المراهقين يعانون من مشاكل عديدة داخل ، حيث أوالمدرسي األسرياضطرابات انفعالية مع غياب التوجيه 

لوب سلطوي، حيث يقابل ذلك ظهور سلوك التعامل مع التعامل بقسوة وبأسو سرهم مثل طالق الوالدين، أ
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نما  المعلمين أخذ شكل الالمباالة، ومن الملفت لالنتباه أيضا  أن العنف البدني لم يقتصر فقط على الذكور وا 

 الجزائر. –، حيث طبقت هذه الدراسة على عينة من المراهقين الناثظهر بنسبة عالية عند 

 ،فيالعن وكلبالس وعالقتها الوالدية االجتماعية التنشئة أساليبهذا البحث  تناول (2016السنجك )  دراسة 

 ا  ( تلميذ160، وبلغت عينة البحث  والعمر النوع لمتغير لفروقاو  عنف ال وكلس انتشار مدل إلى لتعرفاو 

 -ذكر للنوع   حسبمن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة : وجود فروق في السلوك العنيف و وتلميذة، 

 للعمر. حسبانثى( كما وجدت فروق في السلوك العنيف 

ثقافة العنف وميكانيزمات التكيف للمجتمع العراقي، حيث بلغت  إلىلتعرف  (2014كيطان )دراسة هدفت 

( فردا  من كال الجنسين، حيث خرجت بنتائج : ال تكمن المشكلة في وجود العنف بذاته فهو 510العينة  

نما تكمن ف موجود بوجود البشر، عداد الممارسين له وفي ي اتساع مساحة ممارسته، وازدياد أشكاله، وزيادة أوا 

كافة المراحل العمرية، وخاصة عند الشباب، واخذ يستر وراء مؤسسات، او ايديولوجيات تكتسب قبوال  واضحا  

 في المجتمع.

 :أنواع من العنف حولبعدد من النتائج  حيث خرجت هذه الدراسة 

رغم ما  م،همن قبل ذوي األسرةفراد أحصائيات مخيفة بخصوص قتل إناك هالبدني القاتل : لم تكن العنف 

كثر أو هق بالضرب و لالعنف البدني المتوسط والمتعة، جريملالعراق من ظروف تكاد تكون مشجعة ل هيمر ب

مات نابية ، للنفس بكو تجريح اهفظي و لالعنف ال، و ى من الريفلعأفي الحضر  هوشدترا  نواع العنف انتشاأ

نسبة  ج، كما أن المتزو  أبنهتجاه  واألب، وبناتها االبنوأكثر ما يكون القائم بالعنف والدة الزوج اتجاه زوجة 

، واما مكان ممارسة  والمتعلمةالغنية  األسرا بين هأكبر من نسبت المتعلمةالفقيرة وغير  األسرالعنف بين 
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والمدارس بنسبة %( 14.3 بيت يشكل أكبر نسبة لممارسة العنف العنف فقد أشارت الدراسة الى أن ال

 %(.13.5 والحي الشعبي بنسبة %( 14.1 

 األبناءالمعاملة الوالدية كما يدركها  أساليب إلى لتعرف هدفت هذه الدراسة ا (2014الغداني )دراسة 

، حيث اقتصرت على عينة  المضطربين كالميا  بمحافظة مسقط األطفالوعالقتها باالتزان االنفعالي لدل 

ن نمط المعاملة الوالدية المتسلط يؤدي  الجنسين، وكان من أهم نتائجها أالمضطربين كالميا  من كال األطفال

يضا الشعور بالرفض يؤدي إلى اآلخرين، أإلى تكوين شخصية قلقة وخائفة ولديها الميل للخضوع واتباع 

 بداية المشكالت. أساسالطفل ووالديه هي التلعثم الكالمي، وان العالقة السلبية بين 

الدراسات العليا  طلبةالتنشئة الوالدية من وجهة نظر  أساليبإلى اختبار أثر ( 2014يونس) هدفت دراسة 

التنشئة الوالدية ومستول الطموح، وأجريت الدراسة على  أساليبعلى مستول طموحهم، وتعرف الفروق في 

(  طالبا  وطالبة، 120وبلغ عددهم    2014جامعة تشرين في العام  الدراسات العليا في طلبةعينة من 

: أن هناك عالقة ذات داللة احصائية بين أسلوب تنشئة االم واالب من  اآلتيةتوصلت الباحثة إلى النتائج 

درجة  –الدراسات العليا ومستول طموحهم، بينما ال توجد عالقة بين  المستول االقتصادي  طلبةوجهة نظر 

م الوالدين( ومستول طموح أبنائهم، وتوجد فروق في مستول الطموح وفقا لمتغير الترتيب الميالدي للفرد تعل

م فكانت تنشئة األأساليب بين إخوته لصالح االبن األوسط ووفقا لمتغير النوع لصالح الذكور، وفروق في 

ب ، بينما في أساليب تنشئة األالذكورأكثر تعرضا للنزاعات والتقييد والتربية لالستقالل والمديح من  الناث

ن و فكن أكثر تمتعا باالستقاللية والدعم من الذكور،  الناثكانت الفروق لصالح  تنشئة الوالدين تتنبأ  أساليبا 

 بمستول طموح أبنائهما في المستقبل.
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 ةسرياألالتنشئة  أساليبهدفت إلى الكشف عن مستول سلوك الغضب وعالقته ب (2014الشريف ) دراسة  

( طالبا وطالبة تم اختيارهم عشوائيا 310لدل طلبة المرحلة الثانوية في عم ان، وتكونت عينة الدراسة من   

فقرة، واستخدام  19من مجتمع الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد مقياس الغضب حيث تكون من 

التسلطي،  األسلوبالديمقراطي، و  باألسلو ، ويحتوي على ثالثة ابعاد: ةاألسريالتنشئة  ساليبمقياس أل

لمتغير الجنس  حسبالتسيبي، وأظهرت الدراسة أن هناك فروقا  ذات داللة في سلوك الغضب  األسلوبو 

ألثر الصف، ووجود عالقة ارتباطية بين سلوك الغضب  حسبلصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات داللة 

 التسلطي. األسلوبو 

السلطة الوالدة وعالقاتها بالعنف لدل المراهق، حيث بلغت عينة إلى عرف الت (2013دراسة مجيدي )هدفت 

من المرحلة الثانوية، وكان من أهم نتائجها أنه  ا  ( تلميذ20( تلميذ من المرحلة المتوسطة ، و 20الدراسة  

ة إدراك وذلك يعود إلى طبيعـ ؛العنف في المؤسسات التعليميةو بين السلطة الوالدية رتباطية اتوجد عالقة 

ه للقيـام ذلـك ب لفكلما كان هناك إدراك سلبي للسلطة الوالدية من طرف المراهـق أد ،المراهق للسلطة الوالدية

وذلك راجع لطبيعة مرحلة المراهقة التي تميزت بحب  ؛اآلخرينبسلوكات عدوانية اتجاه نفسه وزمالئه و 

ثبات الشخصيةاالستقاللية  وبالتالي فـإن  ،زيولوجية التي تظهر في فترة المراهقةنظرا لطبيعة التغيرات الفي ،وا 

المدرسـة هـي المكان الذي يمكن للمراهق من خالله إثبات تمرده على السلطة من خالل القيام بأعمال العنف 

أو شتم األستاذ باعتباره يمثل سلطة األب في  ،مثل تكسـير النوافـذ كنوع من االنتقام من السلطة المدرسية

المراهق باختالف المرحلة  ليختلف ظهور العنف لد، و وغيرها من مظـاهر العنف في المدرسةالمدرسة 

ية ساسة ففي المرحلة األيراجع لطبيعـة ومميزات كل مرحلة من المراحل التعليمهذا ية/ ثانوية. أساسالتعليمية. 

نشاط والحركة كنوع من مظاهر ال ى المراهقهر علظتشكل بداية لمرحلة المراهقة التي يمكن من خاللها ت
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وبالتالي  ،أما في المرحلة التعليمية الثانوية فهي تشـكل المرحلة الثانية من فترة مرحلة المراهقة ،إثبات الذات

وكذلك تغير طريقة تفكير المراهق الذي  ،تتميز هذه المرحلـة باالسـتقرار نظـرا السـتقرار التغيـرات الفيزيولوجية

 .الدخول لفترة الرشديرل نفسه بأنه على وشك 

لدل عينة من األسر  األسريلتنشئة االجتماعية والعنف اإلى التعرف ( 2013عبد القادر ) هدفت دراسة 

في عملية  ساسأن األسرة هي األ  ( أسرة وكان من نتائجها140مكونة من الوالدين حيث بلغ عدد العينة  

بد من رعايتها وتوعية الوالدين والمربين بدورهم. وأن فال ،وأنها تتعرض لضعاف وظيفتها ،التنشئة االجتماعية

عالم المسلم الهادف، ، مع ضرورة إيجاد الاألسرةتوازن الفرد ناتج عن التوازن النفسي المستمد من استقرار 

ن االجتماعي بحساس بالغوك وخصائص سلوك العنف يأتي من الومن أهم النتائج متمثلة في انحراف السل

بالتالي حساس باالنتماء والفقر والحساس بالحباط، مما يعزز التوتر والضيق و ال اوعد ،ياألسر والتفكك 

 سرع وهو الحسم باليد أو باللسان.اللجوء إلى الحل األ

 مظاهر حول درجة يةساساأل المرحلة معلمي نظر وجهة إلى التعرف  (2012الصالح ) دراسة  هدفت

 الغربية الضفة شمال في محافظات الحكومية المدارس في يةساساأل المرحلة طلبةل العدواني السلوك وأساب

 التربية مديريات في والمعلمات المعلمين على الدراسة أجريت (،  بحيث2011-2010عالجها    وطرق

ا ( 5720 ) من الدراسة مجتمع تكون ، وقد ( 550 ) عددهم وكان الغربية الضفة شمال في والتعليم  معلم 

لمجال وا األسرةرتباطية بين سلوك العدوان وخصائص ان هناك عالقة ت نتائج الدراسة أومعلمة، وقد وجد

نه ال توجد فروق ذات داللة من وجهة نظر المعلمين في مجال مظاهر السلوك المدرسي، وكان من النتائج أ

ومكان  ،صومكان المدرسة والتخص ،لمتغير الجنس والخبرة العملية والمؤهل العلمي حسبالعنيف وأسبابه 

 السكن.
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ي لدل طلبة مدرسة عاتكة بنت عبد طلبةمدل انتشار العنف الإلى التعرف  ( 2010ناصر ) هدفت دراسة 

سباب المؤدية إلى ممارسة سلوك العنف الزرقاء، بالضافة التعرف إلى األ -ية المختلطةساسالمطلب األ

وطالبة، ولتحقيق  ا  ( طالب124سة على  واآلثار النفسية واالجتماعية للعنف على الطالب، وطبقت الدرا

من خالل المقابلة، والرجوع للسجالت و أهداف الدراسة تم جمع البيانات باستخدام ثالث أدوات: االستبانة 

لمتغير النوع لصالح  حسبوالوثائق المدرسية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

المؤدية للعنف وممارسة العنف الجسدي، كما بينت الدراسة وجود فروق الذكور فيما يتعلق بجميع األسباب 

لمتغير مستول تحصيل الطالب لصالح التقدير  حسبذات داللة إحصائية فيما يتعلق بالعوامل االقتصادية 

ممتاز، كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تتعلق بالعوامل المسببة للعنف 

لمتغير عدد أفراد أسر المبحوثين، وبما يتعلق باآلثار النفسية  حسبواعه وآثاره النفسية واالجتماعية أن

الشهري، لصالح  األسرةلمتغير دخل  حسبواالجتماعية للعنف فقد تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ة إلى وجود فروق ذات داللة دينار، كما أشارت نتائج الدراس  300الطلبة الذين يبلغ دخل أسرتهم أقل من 

لمتغير المستول التعليمي لألم لصالح األمهات اللواتي  حسبإحصائية فيما يتعلق بالعوامل االقتصادية 

فقد تبين وجود فروق ذات داللة  ،والنفسية واالقتصادية ةاألسريمستواهن التعليمي أمي، أما بالنسبة للعوامل 

لألب لصالح الطلبة أبناء اآلباء األميين، كما بينت نتائج الدراسة  لمتغير المستول التعليمي حسباحصائية 

لمتغير مهنة األب لصالح  حسبواالقتصادية  ةاألسريوجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بالعوامل 

 الطلبة أبناء اآلباء العاطلين عن العمل، وأخيرا  توصلت هذه الدراسة لعدم وجود فروق ذات داللة احصائية

 لمتغير مهنة األم. حسبي وأنواعه وآثاره النفسية واالجتماعية طلبةفيما يتعلق بأسباب العنف ال
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الكشف عن االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية في جنوب الضفة  (2010عابدين )هدفت دراسة 

الوالدية كما يدركها  ( طالبا ، وقد أشارت النتائج إلى أن االتجاهات423الغربية/ فلسطين، بلغت العينة  

لى الم "ديمقراطي"، وتميل ب واألالطلبة في نموذجي األ همال في إلى الحماية الزائدة في نموذج األم، وا 

مقارنة  الناثنموذج االب، وأظهرت النتائج وجود فورق في متوسطات استجابات الطلبة تبعا للجنس لصالح 

، ولفرع العلوم االنسانية في يالتسلط –علمي في بعد الديمقراطي مع الذكور وتبعا لفرع الدراسة لصالح الفرع ال

لصالح أبناء  يالتسلط –االهمال، وتبعا للمستول   االقتصادي في بعد الديمقراطية  –بعد الحماية الزائدة 

األسر ذات الدخل المتوسط والدخل فوق المتوسط مقارنة مع ذوي الدخل المنخفض، وتبعا للمستول التعليمي 

على، بينما لم تكن هناك فروق ألالتسلط أيضا  لصالح ذوي المستول التعليمي ا –ب في بعد الديمقراطي لأل

 دالة تبعا لمتغير المستول التعليمي لألم.

المعاملة الوالدية بالسلوك العدواني والنشاط الحركي  أساليبعالقة  إلىلتعرف هدفت ا (2010الشيخ )دراسة 

المعاملة  أساليبالمعاملة الوالدية، وأكثر  ساليبدف لمعرفة السمة العامة المميزة ألبالجماهرية الليبية، كما ه

هم النتائج انه ال ومن أ( تلميذا وتلميذة، 400قدرة على التنبؤ بالسلوك العدواني، وتكونت عينة الدراسة من  

حصائيا إ، ووجود عالقة دالة المعاملة الوالدية تبعا  لنوع التلميذ أساليبتوجد فروق دالة إحصائيا في جميع 

حصائيا بين فظي، كما توجد عالقة طردية دالة إم والسلوك العدواني المباشر والعدوان اللسلوب تقيد األأبين 

م ورفضها ورفض االب وتقيده تقييد األ أساليبب والسلوك العدواني اللفظي، كما توجد أسلوب رفض األ

همال التالميذ    غيرات على التنبؤ بالسلوك العدواني.( من أكثر المتاألبناءوا 

وفاعلية الذات لدل  ةاألسريالتنشئة  أساليبدراسة هدفت الكشف عن العالقة بين  (2008عبيدات )وأجرل 

تكونت عينة  ،في ضوء متغيري الجنس والمستول الدراسي ،ية العليا في األردنساسعينة من طلبة المرحلة األ
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 ،ةاألسريالتنشئة  أساليب، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس ( طالبا  وطالبة 582الدراسة من  

شيوعا  لدل أسر أفراد عينة الدراسة هو النمط الديمقراطي، يليه نمط  ساليبوكشفت النتائج أن أكثر األ

مستول  كما أظهر أفراد الدراسة ،لنمط التسلطي في المرتبة األخيرةالحماية الزائدة، يليه نمط الهمال، وجاء ا

إلى متغير  حسبمرتفعا من فاعلية الذات، وأخيرا  كشفت النتائج عن وجود فروق إحصائية في فاعلية الذات 

 ولصالح النمط الديمقراطي. ةاألسرينمط التنشئة 

المعاملة الوالدية وعالقتها بمستويات الهوية  أساليبدراسة هدفت الكشف عن  ( 2008حسن )وأجرت 

(  88( طالبا  وطالبة، منهم   251فلسطين، وقد أجريت الدراسة على عينة مؤلفة من   النفسية للمراهقين في

المعاملة الوالدية.  أساليب، وقد تم استخدام مقياس الهوية النفسية، ومقياس الناث( من 163من الذكور، و 

المعاملة  أساليبن الديمقراطي، وأن أقل أسلوب م األسلوبمعاملة األب هو  أساليبأشارت النتائج أن أبرز 

الوالدية هو أسلوب المعاملة التسلطي، وأن  هناك ارتباطا  داال إحصائيا  بين أسلوب معاملة األب الديمقراطي 

الديمقراطي، أما أسلوب معاملة  األسلوبالتسلطي وانغالق الهوية في البعد االجتماعي لصالح  األسلوبو 

 الهوية في البعد االجتماعي. األب التسيبي فقد ارتبط بشكل سلبي مع انغالق

وكل من الضغوط  ةاألسريالتنشئة  أساليبدراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين (  2007ة )أبو سنين وأجرت

( طالبا  316تكونت عينة الدراسة من   ،النفسية والتحصيل لطلبة الصف العاشر في مديرية عم ان الثانية

 أساليبوأشارت النتائج إلى أن أكثر  ،ومقياس الضغط النفسي ةياألسر وطالبة، وتم تطبيق استبانة التنشئة 

الديمقراطي، وأسلوب التقبل، وقد ظهر أن هناك تطابقا  بين  األسلوبالتنشئة ممارسة من الوالدين هو 

وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية  ،التي يمارسها كل من اآلباء واألمهات ساليباأل

الديكتاتوري وأسلوب النبذ  األسلوب، فقد أظهرت أن الطلبة الذين يعاملون بةاألسريالتنشئة  ساليبأإلى  حسب
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الديمقراطي، وأسلوب التقبل، وأن  األسلوبيعانون من الضغط النفسي أكثر من الطلبة الذين يعاملون ب

 الممارسة الديمقراطية والتقبل تزيد من دافعية الطلبة نحو التحصيل.

سواء أكانت  تسلطية، ديمقراطية،  ةاألسريالتنشئة  أساليبإلى معرفة عالقة  ( 2005الزعبي ) سةدرا وهدفت

( طالبا  372تسيبية( بدافعية النجاز لدل طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت. تكونت عينة الدراسة من  

التنشئة  أساليب: مقياس وقد استخدم الزعبي في الدراسة أداتين هما ،وطالبة موزعين على ست مدارس

أظهرت نتائج الدراسة أن النمط الديمقراطي هو النمط  ،نجاز، واختبار دافع الاألبناءكما يدركها  ةاألسري

 ساليبالسائد لدل األسر الكويتية، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذات داللة إحصائية بين األ

المستخدمة من اآلباء، وكذلك  ةاألسريالتنشئة  أساليبمن الذكور وفق المرحلة الثانوية  طلبةالثالثة بالنسبة ل

 أساليبوجود فروق دالة إحصائيا  بين مستول دافعية النجاز لدل طلبة المرحلة الثانوية من الذكور وفق 

  المستخدمة من قبل األم. ةاألسريالتنشئة 
 

تماعية في األسرة والمدرسة في األردن، التنشئة االج أساليبإلى معرفة  ( 2004دراسة األمير )هدفت 

الصفوف السابع والثامن  طلبة( طالب وطالبة من 600وعالقة ذلك بالتفوق الدراسي، وبلغت عينة الدراسة  

االجتماعية في األسرة، وأشارت نتائج الدراسة أن هناك  التنشئة أساليبوالتاسع وقد استخدم األمير مقياس 

التنشئة االجتماعية السائدة في األسرة، وتحصيل الطلبة المتفوقين، وكذلك وجود  أساليبعالقة ارتباطيه بين 

عالقة ارتباطيه بين نمط التنشئة االجتماعية السائدة في األسرة والجنس، وأيضا  وجود عالقة ارتباطيه بين 

 أساليباطيه بين المستول التعليمي للوالدين ونمط التنشئة االجتماعية اليجابي، وأخيرا  وجود عالقة ارتب

 التنشئة االجتماعية السائدة، وتحصيل الطلبة المتفوقين.
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المعاملة  أساليببإجراء دراسة هدفت الكشف عن العالقة بين السلوك العدواني و  (2004الحميدي )وقامت 

بة من طالبا  وطال (834تكونت عينة الدراسة من   ،الوالدية لدل عينة من طلبة المرحلة العدادية بدولة قطر

كشفت النتائج عن ازدياد و  ،المعاملة الوالدية أساليبتم تطبيق مقياسي السلوك العدواني و  ،المرحلة العدادية

معاملة والدية متسلطة  ساليبوالطالبات عينة الدراسة ممن تعرضوا أل طلبةالسلوك العدواني لدل كل من ال

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق  ،قراطيةمعاملة والدية ديم ساليبمقارنة بزمالئهم ممن تعرضوا أل

 إحصائية لمتغيرات الدراسة للدرجة الكلية على مقياس السلوك العدواني.

  ثانيًا الدراسات األجنبية:

نوان ( بعYu Gao, Wei Zhang, Annis Lai Chu Fung. 2015دراسة يوكا وويزانك وانيس    .1

حيث بلغت عينة البحث األ بوة واأل مومة ثر العنف في أة معرفة هدفت الدراسالعدوان في األ بوة واأل مومة، 

الذين ال يحصلون على دفء في  األطفالسنة، وكان من نتائجها أن  11عمارهم أمتوسط  ( طفال  4175 

التحكم بالذات واستخدام مهارات الضبط  االذين لم يتعلمو  األطفالو  ،علىأالمعاملة من الوالدين لديهم عنف 

طفالهم عنف نشيط لدل الذكور أهل الذين يستخدمون نمط التسلط ظهر لدل وأن األ ،العنف ظهر عندهم

 .الناثو 

ا  مع سلوكيات لكشف عن المعاملة الوالدية إيجابا  أو سلببدراسة هدفت ا ( Lopez 2008وقامت لوبيز  .2

استخدمت مقياس و ة، ( طالبا  وطالب349تكونت الدراسة من   ، حيثالغضب لدل طلبة المرحلة الثانوية

المعاملة الوالدية، وأشارت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ترابطية إيجابية بين سلوكيات التنشئة الجيدة  أساليب

 نمط التنشئة الديمقراطي( وبين السلوكيات االجتماعية الجيدة لدل هذه الفئة، كما أشارت نتائج الدراسة أن 
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لسلوكيات الغضب  طلبةمثل نمط التنشئة التسلطي( تساهم في تطوير الممارسات التنشئة الوالدية السلبية  

 والعصيان.

دراسة هدفت ( Duriez, Soenens& Vansteenkiste,  2007أجرل ديروز وسننس وفانستينكست  . 3

 األبناءعلى خضوع  ةاألسريالتعرف إلى مدل إسهام تشجيع الوالدين في بناء األهداف وأبعاد نمط المعاملة 

 أساليبتطبيق مقياس  طالبا  من المرحلة الثانوية، وتم  ( 956طة الوالدية، وتكونت عينة الدراسة من  للسل

أشارت النتائج إلى  ، حيثومقياس التوجه نحو السيطرة االجتماعية ،المعاملة الوالدية، ومقياس أثر الوالدين

الديمقراطي لم يرتبط مع  األسلوبأن للسلطة، حيث  األبناءيتنبأ بدرجة خضوع  ةاألسريأن نمط المعاملة 

للسلطة، أما نمط المعاملة الديكتاتوري فقد ارتبط بشكل طردي وبمستول متوسط مع كل من  األبناءخضوع 

 للسلطة، والتوجه نحو السيطرة االجتماعية. األبناءخضوع 

ين التنشئة ( التي هدفت معرفة هل هناك عالقة ب2005Johnes& Jollyوفي دراسة جونز وجولي   . 4

لى آثار البنية العائلية والمستول المادي والمستول إلدل المراهقين؟ ومن أجل التعرف  والغضب ةاألسري

 163األكاديمي والدعم الوالدي، على مستول الغضب للمراهقين في المرحلة الثانوية، عن طريق المقارنة بين 

قين وأبناء األسر العادية من المرحلة ء المطل  ( من أبناالناثمن  90من الذكور و 73مراهقا  ومراهقة  

أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة  ، حيثتم تطبيق مقياس الغضبو  ،الثانوية في ست مدارس

لألسر العادية ظهر من خالل الغضب، ومستول  ةاألسريألثر التنشئة  حسبإحصائية بين المجموعتين 

 جوهرية بين الجنسين.  تظهر فروق الدعم الوالدي لألبناء، ولم

العالقة بين ذاكرة "( في إسبانيا، بعنوان: Garcia, Barrio, Aluja, 2005دراسة غارسيا وباريو وألوجا   .5

هدفت الدراسة اختبار " المعاملة الوالدية، القيم االجتماعية ومهارات التصرف االجتماعية  ساليبالمراهقين أل
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ن عن أهلهم بالقيم االجتماعية ومهارات التصرف و يتذكرها المراهق التنشئة الوالدية كما أساليبعالقة 

( عام، وقد استخدم 14.4متوسط أعمارهم   ا  ( بنت424و  ولدا  ( 408االجتماعية، وكانت عينة الدراسة  

نت نتيجة الدراسة أن ، وقائمة رصد القيم االجتماعية وكااألبناءالتنشئة الوالدية من وجهة نظر  أساليبمقياس 

من  ئا  أو حماية زائدة أو أقل دف ا  ي التصرفات العدائية تذكروا أهاليهم على أنهم كانوا أكثر رفضالمفحوصين ذ

لية حيث كان أسلوب التنشئة يبدو حيث تحملوا المسؤو  ،المفحوصين في المواقع الجيدة والتصرفات الحسنة

في  الناثعالي، وتوجد فروق بين الذكور ورفض انف االجتماعية موزعة باعتدال بين دفءوالقيم  ا  أكثر دفئ

 معاملة والديهم معهم لكنها غير كبيرة.

دراسة "( بعنوان Robbie Rossman, Jacqueline, G. Rea,2005دراسة روبي و جيكيولين  . 6

 "كيف يتصرفون مع اوالدهم وأثره في ظهور العنف  المضطهداتوغير  المضطهداتمهات عينة من األ

كيف يتصرفون مع اوالدهم  المضطهداتوغير  المضطهداتمهات األ كيف تتصرفعرفة هدفت الدراسة م

 واتيال األمهاتن أ، وكان من نتائجها األمهات من  104في ظهور العنف، بلغت عينة الدراسة  وأثر ذلك

م وفي الحاالت التي تكون هناك نفوذ لأل ،األبناءفي تربية  ا  واخالص اقل انتماء   نيتعرضن للعنف يصبح

، وايضا كان علىأيجابية إتكون  األطفالفبالتالي تصرفات  األبناءعلى يصبح االنتماء لديها اعلى في تربية أ

متوافقين ولديهم ضعف في مهارات الوالدية يقومون بتصرفات عنيفة وبالتالي الغير من نتائجها ان االهل 

 .األطفاليشجع العنف عند 

لى اآلثار البعيدة المدل إللتعرف  في اوهايو وهدفت (Wells& Shafran,2003دراسة ولز وشافرن   . 7

( فردا  تراوحت أعمارهم 24على الصحة النفسية لألبناء وذلك على عينة عددها   ةاألسريالتنشئة  ساليبأل

تنشئة تستند إلى الحماية الزائدة أو  ساليب( سنة، وأظهرت النتائج أن األفراد الذين تعرضوا أل58-21بين  



51 
 

 ساليبغير الديمقراطية كانوا أكثر معاناة من االكتئاب وأقل استقاللية، في حين أن الذين تعرضوا أل اليبساأل

 تنشئة ديمقراطية كانوا أكثر صحة نفسية وأكثر استقالال .

( في اليابان بعنوان: Uehara, Kadowaki, Tang, 2000دراسة يوهارا كادواكي تانغ تاغهاشي  . 8

هدفت الدراسة اختبار عالقة " التنشئة الوالدية أساليبوع والترتيب الميالدي على تلقي تأثيرات فروق الن"

 ا  ( مواطن730التنشئة الوالدية بجنس المولود والترتيب الميالدي له بين إخوته، وكانت عينة الدراسة   أساليب

، األبناءة من وجهة نظر التنشئة الوالدي أساليب( EMBUممن لديهم شقيق واحد، وأستخدم مقياس   ا  ياباني

، أما الفتيات سواء اآلخرينمن  ا  وكانت نتائج الدراسة أن االبن الكبير يواجه أسلوب تنشئة والدية أكثر رفض

من الكبيرات ألخ واحد أو الصغيرات ألخت كبرل يحصلن على معاملة أكثر رعاية ويظهر لهن الحنان 

عالقة بين أسلوب تنشئة الوالدين وفقا  لجنس االبن  وجود رتعام أظه لوالدفء أكثر من البقية، والنتائج بشك

 وترتيبه الميالدي.

 التعقيب على الدراسات السابقة :

 يتناول خذا القسم التعقيب على الدراسات السابقة على النحو اآلتي:

  موضوع الدراسات .1

(، ودراسة عبد القادر 2013دراسة مجيدي  مثل  التنشئة الوالدية أساليببحثت العديد من الدراسات موضوع 

ودراسة عبيدات  (2010 عابدين ( ودراسة 2014( ودراسة الشريف  2015(، ودراسة يونس  2013 

( ودراسة األمير 2005( ودراسة الزغبي  2007( ودراسة أبو سنينة  2008( ودراسة حسن  2008 

وفانستينكست  ديروز وسننس، ودراسة  (2005Johnes& Jollyجونز وجولي  ( ودراسة 2004 
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 Duriez, Soenens& Vansteenkiste,  2007) ،  العنف 2014بينما بحثت دراسة جوفلكت )

( حول أسباب سلوك العنف، ودراسة ناصر 2012كظاهرة موجودة بوجود البشر، وبحثت دراسة الصالح  

واالجتماعية على  ي واالسباب المؤدية إلى سلوك العنف وآثار العنف السلبيةطلبة( بحثت بالعنف ال2010 

التنشئة الوالدية وعالقتها بالعنف  أساليبالطالب، بالمقابل تناولت العديد من الدراسات العربية واألجنبية 

حيث تعرفت (، 2015دراسة يوكا وويزانك وانيس    ، و( 2014(، ودراسة الغداني  2016كدراسة السنجك  

وعالقتها باالتزان االنفعالي ودراسة الشريف  األبناءدركها المعاملة الوالدية كما ي أساليبلى إهذه الدراسة 

 2008لوبيز  المعاملة الوالدية، ودراسة  أساليب( التي تناولت دراسة سلوك العنف وعالقته ب2014 

Lopez)  لكشف عن المعاملة الوالدية وعالقتها بالعنف.والتي هدفت ا 

مع  وذلك بما يتناسب صفي االرتباطياستخدمت جميع الدراسات المنهج الو : منهج الدراسات .2

 . الدراسات

اتفقت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات العربية واالجنبية خاصة في محور : نتائج الدراسات .3

حيث أجمعت معظم الدراسات على وجود عالقة ، األبناءة والعنف لدل التنشئة االجتماعي أساليب

والدية لنمط الديمقراطي، ومستول العنف المدرسي، أي كلما التنشئة ال أساليبارتباطية عكسية بين 

 زاد النمط الديمقراطي قل العنف والعكس صحيح.

في حين اختلفت نتيجة الدراسة مع نتائج بعض الدراسات حول متغيرات الدراسة كمستول تعليم األب ومستول 

 تعليم األم والمنطقة السكنية.
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م النمط الديمقراطي وبعض اة لمستول تعليم الوالدين واستخدعالقة طردي ظهرت وجودبعض الدراسات أف

 ساليبأل ظهرت وجود تأثيرحول تعليم الوالدين، وبعض الدراسات أجد فروقا  دالة إحصائية تالدراسات لم 

 .ود فروق ذات داللة إحصائيةوجنية، وبعض الدراسات لم تظهر التنشئة الوالدية والمنطقة السك

 أساليبساعدت الدراسات السابقة الباحثة في تطوير مقياس : لدراسات السابقة محاور االستفادة من ا .4

رت الباحثة مقياس الدراسة بناء  على المقاييس التنشئة الوالدية وعالقتها بمستول العنف حيث طو  

 الواردة في الدراسات السابقة .

ضافة حصائية المناسبة بالاال ساليبساعدت الدراسات السابقة في تحليل النتائج وذلك باختيار األ .5

وأفادت الدراسات السابقة الباحثة في تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الثراء الجانب النظري، 

 في ضوء نتائج تلك الدراسة.

حيث تميزت هذه الدراسة بالربط بين اساليب التنشئة الوالدية وتأثيرها في ظهور العنف المدرسي لدل  .6

 المراهقين .
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 لفصل الثالثا
 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة
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 الفصل الثالث: اإلجراءات المنهجية للدراسة

 المـنهج بتحديد بداية الدراسة، في اتباعها تم التي الفصل وصفا  كامال  للطريقة والجراءات هذا يتناول

 يتضــمن كمــا امها،اســتخد تــم التــي األدوات إلــى بالضــافة الدراســة، مجتمــع وتعريــف ووصــف اتباعــه، تــم الــذي

 .الدراسة أسئلة عن لإلجابة استخدمت التي الحصائية المعالجات

 منهج الدراسة

 ببحـــث يهـــتم أنـــه حيـــث الدراســـة، ألغـــراض لمالءمتـــه نظـــرا   االرتبـــاطي، الوصـــفي المـــنهج اســـتخدام تـــم

الوالديــة  لتنشــئةا أســاليب حــول البيانــات جمــع تــم   وقــد ارتباطهــا، وقــوة حجمهــا وتحديــد المتغيــرات بــين العالقــة

عـن طريـق توزيـع المرحلة الثانويـة فـي محافظـة الخليـل  طلبةوعالقتها بمستول العنف المدرسي لدل عينة من 

 .المناسبة الحصائية بالطرق ، وتم  تحليل البياناتلعنف المدرسي وآخر ل الوالدية التنشئة ساليبمقياس أل

 مجتمع الدراسة

وقد شـملت  الحكومية الثانوية العامة في مدارس محافظة الخليل طلبةجميع ن مجتمع الدراسة من تكو  

، وطالبـة طالب( 25920والبالغ عددهم   اربع مديريات وهي  الخليل، وشمال الخليل، وجنوب الخليل، ويطا(

حسـب عـدد الطلبـة فـي  عشـوائية العينـة بطريقـة طبقيـة اختيـار تـم  و  ،إنـاث( 15300و  ذكـور( 10620منهم  

( يبـي ن أعـداد الطلبـة فـي كـل مديريـة مـن مـديات محافظـة الخليـل والتـي مثلـت مجتمـع 1 الجدول ، و كل مديرية

 الدراسة
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دراسةعينة ال  
العامــة، وذلــك للتأكــد مــن صــالحية  الثانويــة ( مــن الطلبــة50العينــة االســتطالعية: حيــث تــم اختيــار   - أ

( مـن حيـث دالالت صـدقها سـيلعنـف المدر ، ومقيـاس االوالديـة التنشـئة أسـاليبمقياس  أدوات الدراسة 
 وثباتها.

 

ــــة األ - ب : تكونــــت عينــــة الدراســــة الفعليــــة التــــي أجريــــت عليهــــا عمليــــات التحليــــل ية للدراســــةساســــالعين
، وقـــد تـــم اختيـــارهم الطلبـــة الثانويـــة العامـــة فـــي مـــدارس محافظـــة الخليـــل مـــن( 318الحصـــائي مـــن  

 العينة الديموغرافية.العشوائية، والجدول التالي يوضح خصائص الطبقية بالطريقة 

 الدراسة عينة(: الخصائص الديموغرافية ل1جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 المديرية

 25.5 81 يطا

 26.1 83 جنوب الخليل

 23.9 76 شمال الخليل

 24.5 78 الخليل

 100.0 318 المجموع

 الجنس
 49.4 157 ذكر

 50.6 161 أنثى

 100.0 318 المجموع

 مستوى تعليم األب
 60.4 192 أقل من ثانوي

 39.6 126 جامعي فأكثر

 100.0 318 المجموع

 مستوى تعليم األم
 60.4 192 أقل من ثانوي

 39.6 126 جامعي فأكثر

 100.0 318 المجموع

 عدد األخوة
 13.8 44 فأقل 3

 53.8 171 أخوة 4-6
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 32.4 103 فأكثر 7

 100.0 318 المجموع

 دوات الدراسةأ

 مراجعـة بعـد وذلـك ،عنـف المدرسـيلل، ومقيـاس الوالديـة التنشـئة ساليبمقياس ألقامت الباحثة بتطوير 

 موضــوع تناولــت التــي والدراســات فــي األبحــاث عنــف المدرســي، والالوالديــة التنشــئة أســاليبعــدد مــن مقــاييس 

   .الدراسة

 الوالدية  التنشئة أساليبأواًل: مقياس 

 مقياسالوصف  . أ

السـابقة باالعتمـاد علـى المقـاييس الـواردة فـي الدراسـات  الوالديـة التنشـئة أساليبطو رت الباحثة مقياس 

ــــل  ــــدين دراســــة و( 2014   الشــــريف دراســــةو ( 2014  الغــــداني دراســــةمث  ( 2008  عبيــــداتو ( 2010  عاب

، وتضــم ن المقيــاس بصــورته لــدل طلبــة الثانويــة العامــة الوالديــة التنشــئة أســاليبوخصصــت المقيــاس ليتنــاول 

ــديمقراطي، والــنمط المتســلط،  إلــىوقــد تــم تقســيم االنمــاط التنشــئة ( 46النهائيــة   ــنمط ال ثالثــة اقســام  وهــي  ال

(، ويـتم الجابـة علـى فقـرات المقيـاس عـن طريـق اختيـار الطالـب علـى سـل م 2فقـرة  الملحـق والنمط المتساهل( 

 (.1(، أبدا   2(، أحيانا   3ليكرت الثالثي، وهي كاآلتي: دائما   االستجابة الذي يتبع الفقرة وفق تدريج 

 الوالدية التنشئة أساليب الخصائص السيكومترية لمقياس . ب

 :صدقال

 )صدق المحكمين )الصدق الظاهري 
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( 1بصــورته األوليــة  الملحــق للتحقــق مــن الصــدق الظــاهري للمقيــاس قامــت الباحثــة بعــرض المقيــاس 

، (3 الملحـق  في الجامعـات الفلسـطينية مـن ذوي االختصـاص والخبـرة اتذة العامليناألس محكما  من( 7على  

عـادة صـياغة  ،اسيوذلك من أجل التوصل إلى الصدق الظاهري للمق وبعد األخـذ بـاراء المحكمـين تـم تعـديل وا 

 (.2ملحق  ال ( فقرة46وتضم ن المقياس بصورته النهائية  ( فقرات، 4بعض الفقرات، وحذف  

  تساق الداخلي صدق اال 

( لفقـرات Pearson correlationتـم التحقـق مـن صـدق المقيـاس بحسـاب معامـل االرتبـاط بيرسـون  

 .(2  مقياس، وذلك كما هو واضح في الجدوللكل مجال من الالمقياس مع الدرجة الكلية 

 أساليب من فقرات مقياس لمصفوفة ارتباط كل فقرة (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )2جدول )
 لمقياسلكل مجال من امع الدرجة الكلية  الوالدية التنشئة

 معاملة األب معاملة األم  معاملة األب معاملة األم 

 الرقم

معامل 
ارتباط 
بيرسون 
 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

معامل 
ارتباط 
بيرسون 
 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الرقم

معامل 
ارتباط 
ن بيرسو
 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

معامل 
ارتباط 
بيرسون 
 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 **0.52 0.00 **0.39 .24 الديمقراطي النمط
1.  0.19* 0.02 0.52** 0.00 25. 0.33** 0.00 0.53** 0.00 
2.  0.11* 0.05 0.10* 0.05 26. 0.26** 0.00 0.37** 0.00 
3.  0.28** 0.00 0.27** 0.00 27. 0.31** 0.00 0.45** 0.00 
4.  0.16** 0.01 0.28** 0.00 28. 0.25** 0.00 0.40** 0.00 
5.  0.31* 0.04 0.33** 0.00 29. 0.20** 0.00 0.35** 0.00 
6.  0.39* 0.02 0.50* 0.03 30. 0.24** 0.00 0.33** 0.00 
 المتساهل النمط 0.00 **0.52 0.00 **0.39  .7
8.  0.33* 0.02 0.54** 0.00 31. 0.21** 0.00 0.55** 0.00 
9.  0.23* 0.03 0.53** 0.00 32. 0.13** 0.00 0.46** 0.00 
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 معاملة األب معاملة األم  معاملة األب معاملة األم 

 الرقم

معامل 
ارتباط 
بيرسون 
 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

معامل 
ارتباط 
بيرسون 
 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الرقم

معامل 
ارتباط 
ن بيرسو
 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

معامل 
ارتباط 
بيرسون 
 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

10.  0.26** 0.00 0.43** 0.00 33. 0.14* 0.01 0.53** 0.00 
11.  0.17** 0.00 0.12** 0.00 34. 0.41** 0.00 0.57** 0.00 
12.  0.22** 0.00 0.44** 0.00 35. 0.13* 0.01 0.48** 0.00 
13.  0.28* 0.03 0.47** 0.00 36. 0.13* 0.02 0.49** 0.00 
14.  0.29** 0.00 0.50** 0.00 37. 0.22** 0.00 0.53** 0.00 
15.  0.30** 0.00 0.51** 0.00 38. 0.17** 0.00 0.53** 0.00 

 0.00 **0.48 0.00 **0.37 .39 المتسلط النمط
16.  0.26** 0.00 0.33** 0.00 40. 0.33** 0.00 0.52** 0.00 
17.  0.29** 0.00 0.40** 0.00 41. 0.21** 0.00 0.47** 0.00 
18.  0.32** 0.00 0.45** 0.00 42. 0.31** 0.00 0.17** 0.00 
19.  0.34** 0.00 0.47** 0.00 43. 0.31** 0.00 0.37** 0.00 
20.  0.10* 0.04 0.28** 0.00 44. 0.16** 0.00 0.54** 0.00 
21.  0.15** 0.00 0.33** 0.00 45. 0.33** 0.00 0.41** 0.00 
22.  0.24** 0.00 0.40** 0.00 46. 0.27** 0.00 0.44** 0.00 
23.  0.31** 0.00 0.44** 0.00  

 (α≤0.05(، * دالة إحصائيًا عند )α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

إلى أن جميع قيم مصفوفة ارتباط فقرات المقياس مـع الدرجـة  (2  تشير المعطيات الواردة في الجدول

 .فقرات المقياسبين داخلي  اتساق وجودلمقياس دالة إحصائيا ، مما يشير إلى اكل مجال من مجاالت الكلية ل
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  :ثباتال

 ألفا الثبات بطريقة كرونباخ 

 (.34، كما هو موضح في الجدول   كرونباخ ألفاالثبات  ملمعامن خالل حساب الثبات  تم  

 العامة الثانوية طلبة لدى يةالوالد التنشئة أساليبمقياس لثبات  كرونباخ ألفا(: نتائج معامل 3جدول )

  قيمة ألفا عدد الفقرات أفراد العينة لمقياسا
 0.82 15 50 الديمقراطي النمط
 0.84 15 50 المتسلط النمط
 0.81 16 50 المتساهل النمط
 0.86 46 50  الوالدية التنشئة أساليب

 

 التنشـئة أسـاليبلمقيـاس  ألفـاكرونبـاخ أن قيمـة معامـل ثبـات  (3 تشير المعطيات الـواردة فـي الجـدول 

(، ممــا يشــير 0.86  كرونبــاخ ألفـا، حيـث بلغــت قيمــة معامـل مناســبةكانـت  العامــة الثانويــة طلبـة لــدل الوالديـة

 تحقيق أهداف الدراسة.و إلى أن المقياس يتمتع بدرجة يصلح للتطبيق 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

تجزئة المقياس إلى نصـفين،  وذلك من خاللالمقياس،  حساب معامل االرتباط بين درجات نصفي تم    

اسـتخدام  ثم إيجاد مجموع درجات المبحوثين لكل نصف من المقياس، ثم حساب معامل االرتباط بينهما، وتـم  

( يوضح نتائج الثبـات مـن خـالل اسـتخدام 4معادلة جتمان للتصحيح لعدم تساوي نصفي المقياس، والجدول  

 التجزئة النصفية.

 الوالدية التنشئة أساليبلمقياس  نتائج الثبات بطريقة التجزئة النصفية: (4) جدول
 معامل االرتباط المصحح لجتمان معامل االرتباط عدد الفقرات قياسالم
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 0.71 0.69 15 الديمقراطي النمط

 0.74 0.54 15 المتسلط النمط

 0.73 0.66 16 المتساهل النمط

 0.79 0.65 46 الوالدية التنشئة أساليب
 

يتمتـع (، وهو يشـير إلـى أن المقيـاس 0.79أن معامل ثبات المقياس يساول   (4  يتضح من الجدول

 ة.الحالي لدراسةمن الثبات، ويعطى درجة من الثقة عند استخدام المقياس كأداة للقياس في ا بدرجة مناسبة

 )إعداد الباحثة( المدرسي العنفثانيًا: مقياس 

 وصف المقياس . أ

 عـــدد مـــن الدراســـات فـــي الـــواردة المقـــاييس علـــى باالعتمـــاد المدرســـي العنـــف مقيـــاس احثـــةالب طـــو رت

 دراســـةو ، (2013   القـــادر عبـــد دراســـة، و (2013  مجيـــدي دراســـةمثـــل  عنـــف المدرســـيالالمتعلقـــة بموضـــوع 

 المقيـاس حيـث تضـم ن الثانويـة، طلبـة لـدل عنـف المدرسـيال ليتنـاول المقياس وخصصت ،((2012   الصالح

 علـى الطالـب اختيـار طريـق عـن المقيـاس فقـرات علـى الجابـة ويـتم ،(2 الملحـق  فقرة( 41  النهائية رتهبصو 

 ،(4  موافــق ،(5  بشــد ة موافــق: كــاآلتي وهــي الخماســي، ليكــرت تــدريج وفــق الفقــرة يتبــع الــذي االســتجابة ســل م

 (.1  بشد ة م عارض ،(2  م عارض ،(3  محايد

 سالخصائص السيكومترية للمقيا . ب

 الصدق:

 (الظاهري الصدق) المحكمين صدق -
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( 1 الملحـق األوليـة  بصورته المقياس بعرض الباحثة قامت للمقياس الظاهري الصدق من للتحقق 

ــــى ــــرة االختصــــاص ذوي الفلســــطينية الجامعــــات فــــي العــــاملين األســــاتذة مــــن محكمــــا  ( 7  عل  والخب

 المحكمـين بـاراء األخـذ وبعـد يـاس،للمق الظـاهري الصـدق إلـى التوصـل أجل من وذلك ،(3 الملحق 

عــادة تعــديل تــم  النهائيــة بصــورته المقيــاس وتضــم ن فقــرات،( 9  وحــذف الفقــرات، بعــض صــياغة وا 

 (.2 الملحق  فقرة( 41 

  صدق االتساق الداخلي 
( لفقـرات Pearson correlationتـم التحقـق مـن صـدق المقيـاس بحسـاب معامـل االرتبـاط بيرسـون  

 .(5الكلية للمقياس، وذلك كما هو واضح في الجدول  المقياس مع الدرجة 
 العنف لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )5جدول )

 مع الدرجة الكلية للمقياس المدرسي

 الرقم

معامل 
ارتباط 
بيرسون 
 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الرقم

معامل 
اط ارتب

بيرسون 
 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

1.  0.49** 0.00 22. 0.41** 0.00 
2.  0.35** 0.00 23. 0.67** 0.00 
3.  0.53** 0.00 24. 0.62** 0.00 
4.  0.49** 0.00 25. 0.59** 0.00 
5.  0.53** 0.00 26. 0.62** 0.00 
6.  0.61** 0.00 27. 0.60** 0.00 
7.  0.64** 0.00 28. 0.55** 0.00 
8.  0.65** 0.00 29. 0.61** 0.00 
9.  0.62** 0.00 30. 0.60** 0.00 

10.  0.62** 0.00 31. 0.62** 0.00 
11.  0.65** 0.00 32. 0.64** 0.00 
12.  0.56** 0.00 33. 0.61** 0.00 
13.  0.49** 0.00 34. 0.46** 0.00 
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 الرقم

معامل 
ارتباط 
بيرسون 
 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الرقم

معامل 
اط ارتب

بيرسون 
 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

14.  0.39** 0.00 35. 0.52** 0.00 
15.  0.63** 0.00 36. 0.56** 0.00 
16.  0.64** 0.00 37. 0.40** 0.00 
17.  0.61** 0.00 38. 0.56** 0.00 
18.  0.65** 0.00 39. 0.53** 0.00 
19.  0.62** 0.00 40. 0.55** 0.00 
20.  0.50** 0.00 41. 0.56** 0.00 
21.  0.35** 0.00 

 (α≤0.05(، * دالة إحصائيًا عند )α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

 الدرجـة مـع المقياس فقرات ارتباط صفوفةم قيم جميع أن إلى( 5  الجدول في الواردة المعطياتتشير 

 .المقياس فقرات بين داخلي اتساق وجود إلى يشير مما إحصائيا ، دالة للمقياس الكلية

   :ثباتال

  ألفاالثبات بطريقة كرونباخ 

 (.6، كما هو موضح في الجدول   ألفا كرونباخالثبات  ملمعامن خالل حساب الثبات  تم  

 المدرسي مقياس العنفلثبات  ألفا نباخكرو (: نتائج معامل 6جدول )

 قيمة ألفا عدد الفقرات أفراد العينة مقياسال
 0.95 41 50 المدرسي العنف
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 المدرسـي العنـفلمقيـاس  ألفـا كرونبـاخأن قيمـة معامـل ثبـات  (6 تشير المعطيات الواردة في الجدول 

ير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة (، مما يش0.95  ألفا كرونباخكانت مرتفعة، حيث بلغت قيمة معامل 

 .تحقيق أهداف الدراسةو يصلح للتطبيق و من الثبات، 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

( يوضــح 7اســتخدام معادلــة ســبيرمان بــراون للتصــحيح بســبب تســاوي نصــفي المقيــاس، والجــدول   تــم  

 نتائج الثبات من خالل استخدام التجزئة النصفية.

 المدرسي العنفلمقياس  ئج الثبات بطريقة التجزئة النصفيةنتا: (7جدول )

معامل االرتباط المصحح  معامل االرتباط عدد الفقرات مقياسال
 لسبيرمان براون

 0.903 0.806 24 المدرسي العنف
 

(، وهـــو يشـــير إلـــى أن المقيـــاس 0.903أن معامـــل ثبـــات المقيـــاس يســـاول   (7  يتضـــح مـــن الجـــدول

 لدراســـةمـــن الثبـــات، ويعطـــى درجـــة مـــن الثقـــة عنـــد اســـتخدام المقيـــاس كـــأداة للقيـــاس فـــي اعاليـــة يتمتـــع بدرجـــة 

 ة.الحالي

 متغيرات الدراسة

  :األخوة. األم، عدد تعليم األب، مستول تعليم الجنس، مستولة، المديريالمتغيرات المستقلة 

 :المدرسي. العنف، الوالدية التنشئة أساليب المتغيرات التابعة 

 اسةإجراءات الدر 
 لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإجراء الدراسة وفق عدد من المراحل، وهي كاآلتي: 
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  ،إعداد مقاييس الدراسة، وذلـك بعـد االطـالع علـى عـدد مـن المقـاييس التـي وردت فـي الدراسـات السـابقة

جراء المقابالت الشفوية مع عدد من طلبة الثانوية.  وا 

 لباحثـــة وتقديمـــه للمســـؤولين فـــي مـــدارس مـــديريات تربيـــة وتعلـــيم الحصـــول علـــى كتـــاب تســـهيل المهمـــة ل

 (4محافظة الخليل، من أجل التمك ن من تطبيق أداة الدراسة على العينة المستهدفة.  الملحق 

  جمـع البيانـات، حيــث حرصـت الباحثــة علـى اســترجاع جميـع النســخ التـي تــم  توزيعهـا، وبالتــالي تـم  جمــع

 تمع الدراسة.( نسخة من جميع أفراد مج318 

 .تم  إجراء المعالجة الحصائية الالزمة لتحليل النتائج 

 اإلحصائية ساليباأل
 : حزمة البرامج االحصائية للعلوم االجتماعية تم  استخدام ةدراسالتحليل بيانات ل

, Version (25)Statistical Package for the Social Sciences :SPSS 

 ائية التالية:الحص ساليباألاستخدام  تم  حيث 

  والنسب المئوية لمعرفة خصائص المجتمع الديموغرافية.التكرارات 

 االنحرافات المعيارية.و  المتوسطات الحسابية 

  لمقياسألفا لمعرفة ثبات فقرات اكرونباخ اختبار. 

  بطريقة التجزئة النصفية.  المقياس رتباط سبيرمان براون ومعامل جتمان لمعرفة ثباتاالمعامل 

  الوالديــة  التنشــئة أســاليب، ولمعرفــة العالقــة بــين مقيــاساالرتبــاط بيرســون لمعرفــة صــدق فقــرات المعامــل

 .المرحلة الثانوية في محافظة الخليل طلبةمستول العنف المدرسي لدل عينة من و 
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   )اختبـــار  تIndependent samples: T-Test ـــين ( لمعرفـــة الفـــروق بـــين متوســـطات عينت

 مستقلتين.

  التبـاين األحـادي  اختبار تحليلOne Way ANOVA لمعرفـة الفـروق فـي متوسـطات أفـراد المجتمـع )

 مستول العنف المدرسي.و الوالدية  التنشئة أساليبعلى مقياسي 

   اختبـــار شـــيفيهScheffe أســـاليب( للمقارنـــات الثنائيـــة البعديـــة ليجـــاد مصـــدر الفـــروق فـــي متوســـطات 

ــة الثانويــة فــي محافظــة الخليــل طلبــةعينــة مــن  مســتول العنــف المدرســي لــدلو الوالديــة  التنشــئة  المرحل

 .ةمستقل ثالث عيناتلمعرفة الفروق بين متوسطات 

 ومستوى الوالدية التنشئة أساليب لمقياسي مفتاح التصحيح لقراءة المتوسطات الحسابية
 المدرسي العنف

 الوالدية التنشئة أساليبلمقياس  ح التصحيحتا(: مف8جدول )

 الوالدية التنشئة أساليب النسبة المئوية المتوسط الحسابي

 منخفضة 55.3% -% 33.3 1.00-1.66

 متوسطة 77.6% -% 55.4 1.67-2.33

 مرتفعة 100% -% 77.7 2.34-3.00

 تم  حساب طول الفترة في المتوسط الحسابي وفق المعادلة اآلتية:

 3 / الحد األدنى لالستجابة( –طول الفترة =  الحد األقصى لالستجابة 

 فإن: ن المقياس كان وفق تدريج ليكرت الثالثيوبما أ

 0.66=  3 / 2=  3 /( 1-3طول الفترة =  
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 وكذلك تم  حساب النسبة المئوية وفق المعادلة اآلتية:

 %100 ×عدد البدائل(  ÷النسبة المئوية =  الوسط الحسابي 

 

 المدرسي لمقياس العنف ح التصحيحتا(: مف9جدول )

 المدرسي العنف النسبة المئوية بيالمتوسط الحسا

 منخفضة 46.6% -% 20 1.00-2.33

 متوسطة 73.4% -% 46.7 2.34-3.67

 مرتفعة 100% -% 73.5 3.68-5.00

 

 تم  حساب طول الفترة في المتوسط الحسابي وفق المعادلة اآلتية:

 3 /الحد األدنى لالستجابة(  –طول الفترة =  الحد األقصى لالستجابة 

 أن المقياس كان وفق تدريج ليكرت الخماسي فإن: وبما

 1.33=  3 / 4=  3 /( 1-5طول الفترة =  

 وكذلك تم  حساب النسبة المئوية وفق المعادلة اآلتية:

 %100 ×عدد البدائل(  ÷النسبة المئوية =  الوسط الحسابي 
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 الفصل الرابع

 

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 لبيانـاتي حصـائل التحليـعرضا  لنتائج الدراسة التي تم  التوصل لها بعد إجراء الذا الفصل يتضمن ه

 الدراسة.

 العنــف ومســتوى الوالديــة التنشــئة أســاليبتوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين : هــل الــرئيسالســؤال 

 ؟الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى المدرسي

 الوالديــة التنشــئة أسـاليبمعامــل ارتبــاط بيرسـون ليجــاد العالقـة بــين  سـؤال تــم  اسـتخداماللإلجابـة علــى 

، كمـا هـو واضـح مـن خـالل الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدل المدرسي العنف ومستول

 (.10الجدول  

 من عينة لدى المدرسي العنف ومستوى يةالوالد التنشئة أساليببين (: نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة 10جدول )
 الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة
 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( المتغيرات

 0400. -0.098 المدرسي العنف مستوى*  النمط الديمقراطي

 0000. 0.313 المدرسي العنف مستوى*  النمط متسلط

 0000. 0.417 المدرسي العنف مستوى*  النمط متساهل

 0000. 0.327 المدرسي العنف مستوى*  المعاملة الوالديةأساليب 
 (0.05(، * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 الـنمط الـديمقراطيبـين ( وجـود عالقـة عكسـية دالـة إحصـائيا  10تشير المعطيات الواردة في الجـدول  

كلمــا أي أنــه (، 0.040( بداللــة إحصــائية  -0.098  معامــل االرتبــاط ، حيــث بلــغالمدرســي العنــف ومســتول

 محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن عينــة لــدل المدرســي العنــف مســتولانخفــض  الــنمط الــديمقراطيزادت 

 والعكس صحيح.  ،الخليل
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الـنمط المتسـلط بـين دالـة إحصـائيا   طرديـة( وجود عالقة 10تشير المعطيات الواردة في الجدول  كما 

كلمـــا أي أنـــه (، 0.000( بداللـــة إحصـــائية  0.313  معامـــل االرتبـــاط ، حيـــث بلـــغالمدرســـي العنـــف ومســـتول

 الخليـل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة المدرسي لدل العنف مستول زاد النمط المتسلطبين زادت 

 والعكس صحيح.  ،

النمط المتساهل بين دالة إحصائيا   طردية( وجود عالقة 10  تشير المعطيات الواردة في الجدولكما 

كلمـــا أي أنـــه (، 0.000بداللـــة إحصـــائية   (0.417  معامـــل االرتبـــاط ، حيـــث بلـــغالمدرســـي العنـــف ومســـتول

 محافظـــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبـــة مــن عينــة المدرســي لــدل العنـــف مســتول زاد الــنمط المتســاهلبــين زادت 

 ح. والعكس صحي ، الخليل

 التنشـئة أسـاليببـين دالة إحصائيا   طردية( وجود عالقة 10تشير المعطيات الواردة في الجدول  كما 
أي أنــه (، 0.000( بداللــة إحصـائية  0.417  معامـل االرتبـاط ، حيـث بلــغالمدرسـي العنــف ومسـتول الوالديـة

 مســتول زاد الخليـل محافظـة فــي ويـةالثان المرحلـة طلبـة مــن عينـة لـدل الوالديـة التنشــئة أسـاليببـين كلمـا زادت 
 والعكس صحيح.  ،المدرسي العنف

 وتفر ع عن السؤال الرئيس للدراسة عدد من األسئلة هي:

ــة طلبــة مــن عينــة لــدى الخاصــة بــاألب الوالديــة التنشــئة أســاليب: مــا درجــة ولاأل الفرعــي الســؤال   المرحل

 ؟الخليل محافظة في الثانوية

 أواًل معاملة األب

لقيـاس  النسـب المئويـةاسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة و  السؤال تم  لى لإلجابة ع

، وذلك كمـا هـو موضـح الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدل الوالدية التنشئة أساليبدرجة 

 (.11في الجدول  
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 الخاصة باألب الوالدية التنشئة أساليبدرجة ل المئوية والنسب(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 11جدول )
 الخليل  محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى

المتوسط  الفقرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
 الدرجة % المئوية

 مرتفعة 78.6588 0.29 2.36 النمط الديمقراطي 1

 توسطةم 60.3273 0.33 1.81 النمط المتسلط 2

 متوسطة 66.66 0.30 2.00 النمط المتساهل 3

 عينـة لدل الوالدية الخاصة باألب التنشئة أساليب( أن درجة 11تشير المعطيات الواردة في الجدول  

جــاءت بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي للدرجــة  الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن

(، فقــد تراوحــت المتوســطات الحســابية بــين 0.23( وانحــراف معيــاري  2.05 الديــة الو  التنشــئة أســاليبالكليــة 

 1.81 – 2.36 .) 

 الوالديــة التنشــئة أسـاليبقـد حصــل علـى أعلــى درجــة  الــنمط الــديمقراطي( أن 11يتضـح مــن الجـدول  

تمــع حســب وجهــة نظــر أفــراد مج الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن عينــة لــدل بــاألب الخاصــة

 (،0.29( وانحـراف معيـاري  2.36حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي للدرجـة الكليـة   ،مرتفعـةجـاء بدرجـة  الدراسة

( وانحراف معياري 2.00حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية   ،متوسطةجاء بدرجة  ثم النمط المتساهل

ـــم الـــنمط المتســـلط  (،0.23  ( 1.81ســـابي للدرجـــة الكليـــة  حيـــث بلـــغ المتوســـط الح ،متوســـطةجـــاء بدرجـــة ث

 .(0.30وانحراف معياري  

 التنشئة أساليبلقياس درجة  النسب المئويةاستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  تم  و 
 (.4  ملحق، وذلك كما هو موضح في الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدل الوالدية
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 عينــة لــدل الوالديــة الخاصــة بــاألب التنشــئة أســاليب( أن درجــة 4  ملحــقة فــي تشــير المعطيــات الــوارد

جــاءت بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي للدرجــة  الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن

 – 1.39(، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين  0.23( وانحراف معياري  2.05الكلية للضغوط النفسية  

2.31 .) 

 أســـاليب( قـــد حصـــلت علـــى أعلـــى درجـــة 13، 44، 7، 28، 2( أن الفقـــرات  4  ملحـــقيتضـــح مـــن 
حســب وجهــة نظــر  الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن عينــة لــدل بــاألب الخاصــة الوالديــة التنشــئة

ـت ،أفراد مجتمع الدراسة  مهمـا بـه أقـوم عمـل  أي أتمـام علـى  والـدي يشـجعني/   ت :علـىهـذه الفقـرات  ونص 
/ به، ت أقوم عمل أي أتقن أن يوصيني/ المفيدة، ت واألعمال األشغال ممارسة على يحثني/ صعبا، ت كان

ـــى يســـاعدني الـــذي  األســـري الجـــو  والـــدي لـــي يـــوفر/ كبيـــرة، ت ثقـــة نفســـي فـــي اثـــق يجعلنـــي ان يحـــاول  عل
 الدراسة(.

 الوالديـة التنشـئة أسـاليبقـل درجـة ( قد حصـلت علـى أ11، 37، 31، 25، 39في حين أن الفقرات  

نظــر أفــراد مجتمــع  ةحســب وجهــ الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن عينــة لــدل بــاألب الخاصــة

ــــت ،الدراســــة  بميــــولي يهتمــــون أستشــــارتي، ال دون فرضــــا علــــي االوامــــر  يفرضــــون :علــــىهــــذه الفقــــرات  ونص 

 رغما   زياراته مرافقة على يجبرني/ المستقبل، ت في يوطموحتت وحاجاتي رغباتي يتجاهل/ كأبن، ت وهواياتي

 كثيره(. أحيان في ويحتقرني مني عني، يسخروا

مــا درجــة أســاليب التنشــئة الوالديــة الخاصــة بــاألم لــدى عينــة مــن طلبــة المرحلــة :  الثــانيالفرعــي الســؤال 

 الثانوية في محافظة الخليل؟

 أواًل معاملة األم

 التنشـئة أسـاليبلقيـاس درجـة  النسب المئويةابية واالنحرافات المعيارية و استخراج المتوسطات الحس تم  

 (.12، وذلك كما هو موضح في الجدول  الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدل الوالدية
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 لدى الخاصة باألم يةالوالد التنشئة أساليبدرجة ل والنسب المئوية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 12جدول )
 الخليل  محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة

المتوسط  الفقرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
 الدرجة % المئوية

 مرتفعة 79.3254 0.22 2.38 النمط الديمقراطي 1

 متوسطة 67.6599 0.30 2.03 النمط المتسلط 2

 متوسطة 62.9937 0.32 1.89 النمط المتساهل 3

 عينـة لـدل بـاألمالوالديـة الخاصـة  التنشـئة أساليب( أن درجة 12تشير المعطيات الواردة في الجدول  

جــاءت بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي للدرجــة  الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن

، فقــد تراوحــت المتوســطات الحســابية بــين (0.20( وانحــراف معيــاري  2.10 الوالديــة  التنشــئة أســاليبالكليــة 

 1.89 – 2.38 .) 

 الوالديــة التنشــئة أسـاليبقـد حصــل علـى أعلــى درجــة  الــنمط الــديمقراطي( أن 12يتضـح مــن الجـدول  

 حسب وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسـة الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدل باألم الخاصة

ثـم الـنمط  (،0.22( وانحـراف معيـاري  2.38بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية  حيث  ،مرتفعةجاء بدرجة 

ثـم  (،0.30( وانحـراف معيـاري  2.03حيث بلـغ المتوسـط الحسـابي للدرجـة الكليـة   ،متوسطةبدرجة  المتسلط

( وانحـــراف معيـــاري 1.89حيـــث بلـــغ المتوســـط الحســـابي للدرجـــة الكليـــة   ،متوســـطةبدرجـــة   المتســـاهلالـــنمط 

 0.32). 

 التنشئة أساليبلقياس درجة  النسب المئويةاستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  تم  و 

 (.5  ملحق، وذلك كما هو موضح في الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدل الوالدية

 مـن عينـة لدل دية الخاصة باألمالوال التنشئة أساليب( أن درجة 5  ملحقتشير المعطيات الواردة في 

جاءت بدرجة متوسـطة، حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي للدرجـة الكليـة  الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة
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 – 1.42(، فقـــد تراوحــــت المتوســـطات الحســــابية بــــين  0.20( وانحـــراف معيــــاري  2.10للضـــغوط النفســــية  

2.77 .) 

 التنشـئة أسـاليب( قد حصلت علـى أعلـى درجـة 10، 1، 6، 5، 3( أن الفقرات  5  ملحقيتضح من 

حسب وجهة نظر أفراد مجتمـع  الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدل باألم الخاصة الوالدية

ــت ،الدراســة  أن يوصــيني/ المفيــدة، ت واألعمــال األشــغال ممارســة علــى يحثنــي/  ت: علــىهــذه الفقــرات  ونص 

  والـدي يشـجعني/  والمدرسـية، ت البيتية المهام في المشاركة على والدي يشجعني/ ت به، أقوم عمل أي أتقن

 كبيرة(. ثقة نفسي في اثق يجعلني ان يحاول/ صعبا، ت كان مهما به أقوم عمل  أي إتمام على

 الوالديـة التنشـئة أسـاليب( قد حصـلت علـى أقـل درجـة 25، 11، 37، 31، 39في حين أن الفقرات  

نظـــر أفـــراد مجتمـــع  ةحســـب وجهـــ الخليـــل محافظـــة فـــي الثانويـــة المرحلـــة طلبـــة مـــن عينـــة لـــدل مبـــاأل الخاصـــة

 سألتحق الذي التعليم نوع لي يحدد/ اصدقائي، ت اختيار في يتدخل/  ت :علىهذه الفقرات  ونص ت ،الدراسة

/ اليهـا، ت يـذهب ال فإنـه يهمنـي ألمـر المدرسـة ا/استدعته اصدقائي، اذا يعرفوا المستقبلية، ال مهنتي ونوع به

 منه(. اطلبه ما لي يشتري ان ينسى

 الوالدية التنشئة أساليب درجة: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات لثالثاالفرعي السؤال 

 ؟مديريةاللمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى

( لمعرفـة One Way ANOVAليـل التبـاين األحـادي  اختبـار تحتـم  اسـتخدام ل االسـؤ  علـىلإلجابـة 

 الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبـة مـن عينة لدل الوالدية التنشئة أساليب درجةمتوسطات الفروق في 

 (.13،14، وذلك كما هو موضح في الجداول   المديرية لمتغير حسب
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 من عينة لدى الوالدية التنشئة أساليب درجةمتوسطات ل اريةالمعي (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات13جدول )
 المديرية لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة

المتوسط  العدد المديرية المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النمط الديمقراطي

 0.23 2.32 81 يطا
 0.18 2.35 83 جنوب الخليل
 0.24 2.40 76 شمال الخليل
 0.25 2.35 78 الخليل
 0.23 2.36 318 المجموع

 النمط المتسلط

 0.29 2.01 81 يطا
 0.27 2.03 83 جنوب الخليل
 0.27 2.08 76 شمال الخليل
 0.25 1.95 78 الخليل
 0.28 2.02 318 المجموع

 النمط المتساهل

 0.32 1.90 81 يطا
 0.29 1.90 83 جنوب الخليل
 0.32 1.92 76 شمال الخليل
 0.26 1.76 78 الخليل
 0.30 1.87 318 المجموع

 

متوسطات درجة ف على الفروق في ( للتعر  One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ): (14جدول )
 المديرية لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى الوالدية التنشئة أساليب

 مصدر التباين تغيرالم
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 النمط الديمقراطي
 0780. 3 2350. بين المجموعات

.4741 .2220 
غير 
 0530. 314 16.708 داخل المجموعات دالة

 ----- 317 16.944 المجموع

 2410. 3 7230. مجموعاتبين ال النمط المتسلط
 دالة 0*026. 3.136

 0770. 314 24.142 داخل المجموعات
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مجموع  مصدر التباين تغيرالم
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 ----- 317 24.865 المجموع

 النمط المتساهل
 4410. 3 3231. بين المجموعات

 0910. 314 28.569 داخل المجموعات دالة 0*003. 8464.
 ----- 317 29.892 المجموع

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  (.0.01د مستوى داللة )** دالة إحصائيًا عن

الــنمط متوســطات درجــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي عــدم ( 14، 13يتضــح مــن الجــداول  

، حيــث كانــت  المديريــة لمتغيــر حســب الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن عينــة لــدل الــديمقراطي

 . دالة إحصائيا  غير (، وهي 0.05من   أكبرالداللة الحصائية 

الــنمط المتســلط والــنمط متوســطات درجــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي كمــا أظهــرت النتــائج 

، حيــث كانــت  المديريــة لمتغيــر حســب الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن عينــة لــدل المتســاهل

 . ئيا  (، وهي دالة إحصا0.05من   أقلالداللة الحصائية 

( للمقارنـات الثنائيـة البعديـة للفـروق فــي Scheffeم اختبــار شـيفيه  ااسـتخدتـم  وليجـاد مصـدر الفـروق 

 حســب الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن عينــة لــدل الوالديــة التنشــئة أســاليبدرجــة متوســطات 

 .(15الجدول  في ، وذلك كما هو واضح  المديرية لمتغير

 التنشئة أساليبدرجة ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات Scheffeئج اختبار شيفيه )(: نتا15جدول )
 المديرية لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى الوالدية

المتوسط  المقارنات المجال
 الحسابي

جنوب  يطا
 الخليل

شمال 
 الخليل الخليل

 النمط المتسلط

 0.146377    2.01 ايط
 0.140131    2.03 جنوب الخليل
     2.08 شمال الخليل
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المتوسط  المقارنات المجال
 الحسابي

جنوب  يطا
 الخليل

شمال 
 الخليل الخليل

     1.95 الخليل

 النمط المتساهل

     1.90 يطا
     1.90 جنوب الخليل
 0.135084    1.92 شمال الخليل
     1.76 الخليل

 (0.05الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى ) *

 مــن عينــة لــدل الــنمط المتســلطدرجــة متوســطات أن الفــروق فــي  إلــىات الثنائيــة البعديــة تشــير المقارنــ

ـــة طلبـــة ـــة المرحل ـــل محافظـــة فـــي الثانوي ـــر حســـب الخلي ـــة لمتغي ـــين الفـــروق ظهـــرت ، و المديري ـــلب ـــة الخلي  مديري

 (. يطا، جنوب الخليلالمديريات ، حيث كانت الفروق لصالح ومديريتي  يطا، وجنوب الخليل(

 مـن عينـة لـدل الـنمط المتسـاهلدرجـة متوسـطات أن الفـروق فـي  إلـىمقارنـات الثنائيـة البعديـة تشير ال

، شـمال الخليـل مديرية الخليـلظهرت بين و  ،المديرية  لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة

 شمال الخليل. مديريةحيث كانت الفروق لصالح 

 الوالديـة التنشـئة أسـاليب درجـةذات داللـة إحصـائية فـي متوسـطات  : هل توجد فروقرابعال الفرعي السؤال

 الجنس؟لمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى

( ليجاد الفـروق Independent Sample T-Testم اختبار  ت(  ااستخدتم    لاسؤ لا علىلإلجابة 

 حسـب الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبـة مـن عينـة لـدل الوالدية التنشئة أساليبمتوسطات درجة في 

 .الجنس لمتغير
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 أساليبدرجة ف على الفروق في متوسطات ( للتعر  Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(16جدول )
 الجنس لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى الوالدية التنشئة

المتوسط  العدد الجنس المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 النمط الديمقراطي
 0.23 2.35 157 ذكر

0.100 0.920 
غير 
 0.22 2.36 161 أنثى دالة

 
 النمط المتسلط

 0.27 1.98 157 ذكر
 دالة *0.041 2.048

 0.27 2.05 161 أنثى

 النمط المتساهل
 0.31 1.94 157 ذكر

 دالة **0.000 3.922
 0.28 1.80 161 أنثى

 52(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58( = 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

الـنمط متوسطات درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية في عدم ( إلى 16شير النتائج في الجدول  ت

، حيـث بلغـت قيمـة الجـنس لمتغيـر حسـب الخليـل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدل الديمقراطي

 .(0.05( عند مستول داللة  1.96من قيمة  ت( الجدولية   أقل( وهي 0.920 ت( المحسوبة  

الــنمط متوســطات درجــة ( إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي 16تشــير النتــائج فــي الجــدول  

، حيــث بلغــت قيمــة الجــنس لمتغيــر حســب الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن عينــة لــدل المتســلط

وقد كانت ، (0.05( عند مستول داللة  1.96من قيمة  ت( الجدولية   أكبر( وهي 2.048 ت( المحسوبة  

 للذكور.( 1.98( مقابل  2.05بمتوسط حسابي   الناثالفروق لصالح 

الـنمط متوسـطات درجـة ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 16تشير النتائج في الجدول  كما 

، حيـث بلغـت قيمـة الجـنس لمتغيـر حسـب الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبـة مـن عينـة لـدل المتساهل
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وقد كانت ، (0.05( عند مستول داللة  1.96من قيمة  ت( الجدولية   أكبر( وهي 3.922لمحسوبة   ت( ا

 لإلناث.( 1.80( مقابل  1.94بمتوسط حسابي   الذكورالفروق لصالح 

 الوالدية التنشئة أساليب : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجةخامسال الفرعي السؤال

 مستوى تعليم األب؟لمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى

( ليجاد الفـروق Independent Sample T-Testم اختبار  ت(  ااستخدتم    لاسؤ لا علىلإلجابة 

 حسـب الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبـة مـن عينـة لـدل الوالدية التنشئة أساليبمتوسطات درجة في 

 .األب تعليم مستول لمتغير

 أساليبدرجة ف على الفروق في متوسطات ( للتعر  Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(17جدول )
 مستوى تعليم األب لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى الوالدية التنشئة

المتوسط  العدد مستوى تعليم األب المتغير
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 النمط الديمقراطي
 0.21 2.34 192 أقل من ثانوي

1.006 0.315 
غير 
 0.25 2.37 126 جامعي فأكثر دالة

 
 النمط المتسلط

 0.28 2.02 192 أقل من ثانوي
1.162 0.871 

غير 
 0.27 2.01 126 جامعي فأكثر دالة

 النمط المتساهل
 0.29 1.88 192 أقل من ثانوي

غير  0.314 1.009
 0.31 1.85 126 جامعي فأكثر دالة

 52(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58( = 0.01داللة ) ، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
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متوســـطات درجـــة وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي عـــدم ( إلـــى 17تشـــير النتـــائج فـــي الجـــدول  

 تعلـيم مسـتول لمتغيـر حسـب الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبـة من عينة لدل الوالدية التنشئة أساليب

 .األب

 الوالدية التنشئة أساليبة في متوسطات درجة : هل توجد فروق ذات داللة إحصائيسادسالالفرعي السؤال 

 ؟األم تعليم مستوى لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى

( ليجاد الفـروق Independent Sample T-Testم اختبار  ت(  ااستخدتم    لاسؤ لا علىلإلجابة 

 حسـب الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبـة نمـ عينـة لـدل الوالدية التنشئة أساليبمتوسطات درجة في 

 األم تعليم مستول لمتغير

 أساليبدرجة ف على الفروق في متوسطات ( للتعر  Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(18جدول )
 م األممستوى تعلي لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى الوالدية التنشئة

المتوسط  العدد مستوى تعليم األم المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 النمط الديمقراطي
 0.22 2.36 192 أقل من ثانوي

0.108 0.914 
غير 
 0.24 2.35 126 جامعي فأكثر دالة

 
 النمط المتسلط

 0.27 2.04 192 أقل من ثانوي
1.636 0.103 

غير 
 0.28 1.98 126 جامعي فأكثر دالة

 النمط المتساهل
 0.31 1.87 192 أقل من ثانوي

0.078 0.938 
غير 
 0.30 1.88 126 جامعي فأكثر دالة

 52(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58( = 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( = 0.05ند مستوى داللة )قيمة )ت( الجدولية ع
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متوســـطات درجـــة وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي عـــدم ( إلـــى 18تشـــير النتـــائج فـــي الجـــدول  

 تعلـيم مسـتول لمتغيـر حسـب الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبـة من عينة لدل الوالدية التنشئة أساليب

 .األم

 الوالدية التنشئة أساليب درجة: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات ابعالفرعي السالسؤال 

 ؟عدد األخوةلمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى

( لمعرفـة One Way ANOVAاختبـار تحليـل التبـاين األحـادي  تـم  اسـتخدام ل االسـؤ  علـىلإلجابـة 

 الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبـة مـن عينة لدل الوالدية التنشئة أساليب درجةمتوسطات الفروق في 

 (.19،20، وذلك كما هو موضح في الجداول  األخوة عدد لمتغير حسب

 من عينة لدى الوالدية التنشئة أساليب درجةمتوسطات ل المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات19جدول )
 األخوة عدد لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة

المتوسط  العدد األخوة عدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النمط 
 الديمقراطي

 
 

 0.28 2.38 44 فأقل 3
 0.23 2.34 171 أخوة 4-6
 0.20 2.37 103 فأكثر 7

 0.23 2.36 318 المجموع

 تسلطالنمط الم
 

 0.33 2.01 44 فأقل 3
 0.26 2.02 171 أخوة 4-6
 0.27 2.02 103 فأكثر 7

 0.28 2.02 318 المجموع

 النمط المتساهل

 0.33 1.80 44 فأقل 3
 0.29 1.88 171 أخوة 4-6
 0.30 1.89 103 فأكثر 7
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المتوسط  العدد األخوة عدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.30 1.87 318 المجموع
 

متوسطات درجة ف على الفروق في ( للتعر  One Way ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : (20جدول )
 األخوة عدد لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى الوالدية التنشئة أساليب

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 مط الديمقراطيالن
 0590. 2 1190. بين المجموعات

.1121 0.330 
غير 
 دالة

 0530. 315 16.825 داخل المجموعات
 ----- 317 16.944 المجموع

 النمط المتسلط
 

 0030. 2 0050. بين المجموعات
غير  0.966 0350.

 0790. 315 24.860 داخل المجموعات دالة
 ----- 317 24.865 المجموع

 النمط المتساهل
 1160. 2 2310. بين المجموعات

غير  0.294 2291.
 0940. 315 29.661 داخل المجموعات دالة

 ----- 317 29.892 المجموع
 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  (.0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 أسـاليبمتوسـطات درجـة وق ذات داللـة إحصـائية فـي وجـود فـر عـدم ( 20، 19يتضح مـن الجـداول  

، حيــث األخــوة عــدد لمتغيــر حســب الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن عينــة لــدل الوالديــة التنشــئة

 . (، وهي دالة إحصائيا  0.05من   أكبركانت الداللة الحصائية 

 ؟الخليل محافظة في الثانوية حلةالمر  طلبة من عينة لدى العنف مستوى ما :ثامنالفرعي الالسؤال 

لقيـاس  نسـب المئويـةاسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة وال السؤال تم   لىلإلجابة ع
، وذلـك كمـا هـو موضـح فـي الجـدول الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبـة مـن عينـة لـدل العنـف مستول

 21.) 
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 المرحلة طلبة من عينة لدى العنف لمستوى والنسب المئويةحرافات المعيارية (: المتوسطات الحسابية واالن21جدول )
 الخليل مرتبة تنازلياً  محافظة في الثانوية

رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
المئوية 

% 

درجة 
الكفاءة 
الذاتية 
 المدركة

رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
 وية %المئ

درجة الكفاءة 
 الذاتية المدركة

 منخفضة 43.6 1.16 2.18 27 متوسطة 63 1.39 3.15 21

 منخفضة 43.6 1.24 2.18 29 متوسطة 58.8 1.29 2.94 2

 منخفضة 43.2 1.18 2.16 17 متوسطة 58.4 1.41 2.92 34

 منخفضة 43 1.21 2.15 16 متوسطة 57.6 1.26 2.88 14

 منخفضة 42.2 1.22 2.11 32 سطةمتو 57.6 1.38 2.88 37

 منخفضة 41.8 1.23 2.09 7 متوسطة 50.8 1.26 2.54 36

 منخفضة 41.6 1.17 2.08 18 متوسطة 50.2 1.31 2.51 28

 منخفضة 41 1.25 2.05 38 متوسطة 50.2 1.38 2.51 39

 منخفضة 40.8 1.16 2.04 19 متوسطة 49.2 1.32 2.46 3

 منخفضة 40.2 1.18 2.01 30 متوسطة 49.2 1.38 2.46 35

 منخفضة 39.6 1.23 1.98 41 متوسطة 48.8 1.23 2.44 26

 منخفضة 39 1.17 1.95 20 متوسطة 48.4 1.31 2.42 33

 منخفضة 38.4 1.17 1.92 15 متوسطة 48.2 1.38 2.41 31

 منخفضة 37 1.12 1.85 40 متوسطة 47.8 1.31 2.39 1

 منخفضة 35.6 1.14 1.78 6 متوسطة 47.8 1.28 2.39 22

 منخفضة 35.6 1.13 1.78 8 متوسطة 47.8 1.21 2.39 24

 منخفضة 35.4 1.09 1.77 11 منخفضة 46.2 1.41 2.31 4

 منخفضة 34.2 1.11 1.71 10 منخفضة 45.6 1.23 2.28 25

 منخفضة 33.4 1.01 1.67 12 منخفضة 45 1.32 2.25 5

 منخفضة 24.6 1.28 1.23 13 منخفضة 44.4 1.31 2.22 9

      منخفضة 43.6 1.16 2.18 23

 

 فـي الثانويـة المرحلـة طلبة من عينة لدل العنف مستول( أن 21تشير المعطيات الواردة في الجدول  

( 2.26  العنـف لمسـتول، حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي للدرجـة الكليـة منخفضـةجاءت بدرجة  الخليل محافظة

 (. 3.15 – 1.23المتوسطات الحسابية بين   (، فقد تراوحت0.29وانحراف معياري  



84 
 

 لمستول( قد حصلت على أعلى درجة 37، 14، 34، 2، 21( أن الفقرات  21يتضح من الجدول  

، حســب وجهــة نظــر أفــراد مجتمــع الدراســة الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن عينــة لــدل العنــف

 اآلخـرين سـخرية مـن بـالقلق، أنـزعج اشـعر عنـدما يدي بفرك بسرعة، اقوم  أغضب :ىلعهذه الفقرات  ونص ت

 مناقشة( أي في الهزيمة أقبل للعقاب، ال رفضي عن للتعبير الوجه مالمح موافقتي، أوظف أو كالمي من

 من عينة لدل العنف لمستول( حصلت على أقل درجة 8، 11، 10، 12، 13في حين أن الفقرات  

ـتو ، حسب وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسـة يلالخل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة  :ىلـعهـذه الفقـرات  نص 

 االدوات والتـوتر، اسـتعمل الغضـب عنـد شـعري بنفسـه، أشـد أذل ليلحـق أخـرل أشياء أو بالحائط نفسه  يصدم

 والداي( أوامر عصيت أذا لإلهانة نفسي مالبسي، اعرض توسيخ الجسدي، اتعمد االذل للحاق الحادة

 مـن عينـة لمستوى العنـف لـدىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  :تاسعالالفرعي السؤال 

 ؟ المديريةلمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة

( لمعرفـة One Way ANOVAاختبـار تحليـل التبـاين األحـادي  تـم  اسـتخدام ل االسـؤ  علـىلإلجابـة 

 لمتغيـر حسـب الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبـة مـن ةعين لدل مستول العنفمتوسطات الفروق في 

 (.22،23، وذلك كما هو موضح في الجداول   المديرية

 المرحلة طلبة من عينة لدى العنف مستوىمتوسطات ل المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات22جدول )
 المديرية لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية

المتوسط  العدد المديرية المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى العنف

 0.68 2.27 81 يطا
 0.65 2.29 83 جنوب الخليل
 0.84 2.44 76 شمال الخليل
 0.53 2.23 78 الخليل
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المتوسط  العدد المديرية المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.69 2.30 318 المجموع
 

 مستوىمتوسطات ف على الفروق في ( للتعر  One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ): (23جدول )
 المديرية لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى العنف

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 مستوى العنف
 15922. 3 4776. بين المجموعات

 4720. 314 148.109 داخل المجموعات دالة 0*004. 5774.
 ----- 317 154.586 المجموع

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  (.0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 لـدل العنـف مسـتولمتوسـطات ( وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي 23، 22يتضح من الجداول  

، حيــث كانــت الداللــة الحصــائية المديريــة لمتغيــر حســب الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة لبــةط مــن عينــة

 . دالة إحصائيا  غير (، وهي 0.05من   أقل

( للمقارنـات الثنائيـة البعديـة للفـروق فــي Scheffeم اختبــار شـيفيه  ااسـتخدتـم  وليجـاد مصـدر الفـروق 

، المديريــة لمتغيــر حســب الخليــل محافظــة فــي الثانويــة مرحلــةال طلبــة مــن عينــة لــدل العنــف مســتولمتوســطات 

 .(24الجدول  في وذلك كما هو واضح 

 عينة لدى العنف مستوى( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )24جدول )
 المديرية لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من

المتوسط  مقارناتال
 الحسابي

جنوب  يطا
 الخليل

شمال 
 الخليل الخليل

     2.27 يطا
     2.29 جنوب الخليل
   0.403797  2.44 شمال الخليل
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المتوسط  مقارناتال
 الحسابي

جنوب  يطا
 الخليل

شمال 
 الخليل الخليل

     2.23 الخليل
 (0.05الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى ) *

 طلبــة مــن عينــة لــدل العنــف مســتولمتوســطات أن الفــروق فــي  إلــىتشــير المقارنــات الثنائيــة البعديــة 

ومديريــة  مديريــة الخليــلبــين الفــروق ظهــرت ، و المديريــة لمتغيــر حســب الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة

 الخليل.ة شمال مديري، حيث كانت الفروق لصالح الخليل شمال

 مـن نـةعي لـدل الـنمط المتسـاهلدرجـة متوسـطات أن الفـروق فـي  إلـىتشير المقارنـات الثنائيـة البعديـة 

، شـمال الخليـل مديرية الخليـلظهرت بين و  ،المديرية  لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة

 مديرية شمال الخليل.حيث كانت الفروق لصالح 

 مـن عينـة العنـف لـدى مسـتوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات  :لعاشرالفرعي االسؤال 

 الجنس؟لمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة

( ليجاد الفـروق Independent Sample T-Testم اختبار  ت(  ااستخدتم    لاسؤ لا علىلإلجابة 

 .الجنس لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدلالعنف  مستولمتوسطات في 

 مستوىف على الفروق في متوسطات ( للتعر  Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(25جدول )
 الجنس لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة العنف  لدى

المتوسط  العدد الجنس المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 العنف مستوى
 0.70 2.46 157 ذكر

 الةد 0.000** 5.338
 0.62 2.06 161 أنثى
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 52(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58( = 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

 العنـف مسـتولمتوسـطات وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي  ( إلـى25تشير النتـائج فـي الجـدول  

، حيـــث بلغـــت قيمـــة  ت( الجـــنس لمتغيـــر حســـب الخليـــل محافظـــة فـــي الثانويـــة المرحلـــة طلبـــة مـــن عينـــة لـــدل

وقـــد كانـــت ، (0.05( عنـــد مســـتول داللـــة  1.96مـــن قيمـــة  ت( الجدوليـــة   أكبـــر( وهـــي 5.338المحســـوبة  

 العنــف مســتولوهــذا يــدل علــى أن لإلنــاث، ( 2.06( مقابــل  2.46بي  بمتوســط حســاالــذكور الفــروق لصــالح 

 .الناثلدل  العنف مستولأعلى من  الذكورلدل 

 عينة لدى العنف مستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  :حادي عشرال الفرعي السؤال

 األب؟مستوى تعليم لمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من

( ليجاد الفـروق Independent Sample T-Testم اختبار  ت(  ااستخدتم    لاسؤ لا علىلإلجابة 

 مسـتول لمتغيـر حسـب الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبة من عينة لدلالعنف  مستولمتوسطات في 

 .األب تعليم

 مستوىعلى الفروق في متوسطات  ف( للتعر  Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(26جدول )
 مستوى تعليم األب لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة العنف لدى

 المتغير
مستوى تعليم 

 األب
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 العنف مستوى
 0.72 2.26 192 أقل من ثانوي

غير  0.939 -0.077
 0.65 2.26 126 جامعي فأكثر دالة

 52(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58( = 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
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ــ  مســتولمتوســطات وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي عــدم ( إلــى 26ائج فــي الجــدول  تشــير النت

، حيث بلغت األب تعليم مستول لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدلالعنف 

 .(0.05( عند مستول داللة  1.96من قيمة  ت( الجدولية   أقل( وهي 0.077قيمة  ت( المحسوبة  

 عينـة لـدى العنـف مستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  :عشرثاني ال الفرعي ؤالالس

 ؟األم تعليم مستوى لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من

( ليجاد الفـروق Independent Sample T-Testم اختبار  ت(  ااستخدتم    لاسؤ لا علىلإلجابة 

 مسـتول لمتغيـر حسـب الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبة من عينة لدلالعنف  لمستو متوسطات في 

 األم تعليم

 مستوىف على الفروق في متوسطات ( للتعر  Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(27جدول )
 يم األممستوى تعل لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة العنف لدى

المتوسط  العدد األممستوى تعليم  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 العنف مستوى
 0.71 2.24 192 أقل من ثانوي

0.581- 0.562 
غير 
 0.66 2.29 126 جامعي فأكثر دالة

 52(، درجات الحرية = 0.05عند مستوى داللة ) (، * دالة إحصائياً 0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58( = 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

 مســتولمتوســطات وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي عــدم ( إلــى 27تشــير النتــائج فــي الجــدول  

، حيـث بلغـت األم تعلـيم مسـتول لمتغير حسب الخليل محافظة في انويةالث المرحلة طلبة من عينة لدلالعنف 

 .(0.05( عند مستول داللة  1.96من قيمة  ت( الجدولية   أقل( وهي 0.581قيمة  ت( المحسوبة  
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 عينة لدى العنف مستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  :عشر لثالفرعي الثاالسؤال 

 ؟عدد األخوةلمتغير  حسب الخليل محافظة في نويةالثا المرحلة طلبة من

( لمعرفـة One Way ANOVAاختبـار تحليـل التبـاين األحـادي  تـم  اسـتخدام ل االسـؤ  علـىلإلجابـة 

 لمتغيـر حسـب الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبـة مـن عينة العنف لدل مستولمتوسطات الفروق في 

 (.28،29اول  ، وذلك كما هو موضح في الجداألخوة عدد

 المرحلة طلبة من عينة العنف لدى مستوىمتوسطات ل المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات28جدول )
 األخوة عدد لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية

المتوسط  العدد األخوة عدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العنف مستوى

 0.65 2.21 44 فأقل 3
 0.71 2.30 171 أخوة 4-6
 0.69 2.22 103 فأكثر 7

 0.69 2.26 318 المجموع
 

متوسطات درجة ف على الفروق في ( للتعر  One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ): (29جدول )
 األخوة عدد متغيرل حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى الوالدية التنشئة أساليب

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 العنف مستوى
 2780. 2 5550. بين المجموعات

.5680 0.567 
غير 
 دالة

 4890. 315 154.031 داخل المجموعات
 ----- 317 154.587 المجموع

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  (.0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )** 

العنـف  مسـتولمتوسـطات وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي عدم ( 29، 28يتضح من الجداول  

، حيــث كانــت الداللــة األخــوة عــدد لمتغيــر حســب الخليــل محافظــة فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن عينــة لــدل
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 . (، وهي دالة إحصائيا  0.05من   أكبرية الحصائ
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 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات
، بالضــافة لعــرض التوصــيات التــي تــم  تقــديمها فــي ضــوء هــذا الفصــل مناقشــة نتــائج الدراســة نــاوليت

ـــائج الدراســـة، حيـــث هـــدفت هـــذه الدراســـة التعـــر ف ـــى نت ـــة وعالقتهـــا بمســـتول العنـــف  التنشـــئة أســـاليب إل الوالدي

في ضوء عدد من المتغيرات، وخلصت هذه المرحلة الثانوية في محافظة الخليل  طلبةالمدرسي لدل عينة من 

 ي:ئج قامت الباحثة بمناقشتها كما يأتالدراسة إلى عدد من النتا

 العنــف ومســتوى الوالديــة التنشــئة أســاليبتوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين : هــل الــرئيسالســؤال 

 ؟الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى المدرسي

ـــائج  ـــنمط الـــديمقراطيوجـــود عالقـــة عكســـية دالـــة إحصـــائيا  بـــين إلـــى أظهـــرت النت  العنـــف ومســـتول ال

ـــــاط المدرســـــي ـــــغ معامـــــل االرتب ـــــث بل ـــــة إحصـــــائية  -0.098  حي ـــــه (، 0.040( بدالل ـــــنمط  زادكلمـــــا أي أن ال

، الخليـــل محافظـــة فـــي الثانويـــة المرحلـــة طلبـــة مـــن عينـــة المدرســـي لـــدل العنـــف مســـتولانخفـــض  الـــديمقراطي

 والعكس صحيح. 

 المدرسـي العنـف النمط المتسلط ومستولدالة إحصائيا  بين  طرديةوجود عالقة  إلى النتائجتشير كما 

 مسـتول زاد الـنمط المتسـلطكلمـا زاد أي أنـه (، 0.000( بداللـة إحصـائية  0.313  حيث بلغ معامل االرتباط

 ، والعكس صحيح.  الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة المدرسي لدل العنف

 العنـــف الـــنمط المتســـاهل ومســـتولدالـــة إحصـــائيا  بـــين  طرديـــةوجـــود عالقـــة  إلـــى النتـــائج تشـــير كمـــا 

 الـنمط المتسـاهلكلمـا زاد أي أنـه (، 0.000حصـائية  ( بداللـة إ0.313  حيـث بلـغ معامـل االرتبـاط المدرسي

 ، والعكس صحيح.  الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة المدرسي لدل العنف مستول زاد
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( 2007( والزغبـــي  2007( ودراســـة أبـــو ســـنينة  2008واتفقـــت هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة عبيـــدات  

لــى أن  ســاليبأكثــر األ أن إلــى حيــث أشــارت جميعهــا ( Lopez 2008 ودراســة  شــيوعا  الــنمط الــديمقراطي وا 

كـــذلك التســـلطي و  األســـلوببينمـــا  ،األبنـــاءالـــديمقراطي هـــو الـــذي يقلـــل مـــن ســـلوك العنـــف لـــدل  األســـلوبهـــذا 

ازديـاد إلـى ( التـي أشـارت 2004مـع دراسـة الحميـدي  هـذه الدراسـة المتساهل يؤديان إلى سلوك العنف وتتفـق 

 والدية متسلطة . ساليبأل الذين يتعرضون طلبةل الدالسلوك العنيف ل

التنشـــئة الوالديـــة تعـــد مـــن العوامـــل التـــي تـــؤثر فـــي تكـــوين شخصـــية الطفـــل  أســـاليبوتـــرل الباحثـــة أن 

تنتج أفرادا  لديهم مفهوم إيجابي التي ة، وتقوم على المبادئ الديمقراطية ة والمبادر ع االستقالليفاألسرة التي تشج  

ومهـــاراتهم  األبنـــاءالثقـــة بقـــدرات  قلـــةألســـر التـــي تقـــوم علـــى أســـلوب التســـلط وكبـــت الحريـــات، و عـــن ذواتهـــم، وا

كالغضــب والعــدوان والجنــوح، أمــا  ؛وميــولهم، واتجاهــاتهم تــؤدي إلــى المشــاكل  النفســية واالضــطرابات الســلوكية

إلـى سـلوكيات  األبنـاءيـؤدي ب، فقـد األبنـاءباالهتمـام قلـة همال و القائم على التسيب وال ةاألسريأسلوب التنشئة 

نخفاض مستول ثقتهم بأنفسهم وتقديرهم لذواتهم، ا ىمما يؤدي إل ؛األسريغير مقبولة اجتماعيا  لغياب التوجيه 

يجابيــة والمتفائلــة تتــرك آثــارا  ســلبية كبيــرة لــديهم، تفقــدهم النظــرة ال األبنــاءكمــا أن المعاملــة الســيئة والقســوة مــع 

 افتقارهم للصحة النفسية.كذلك مشكالت السلوكية لديهم و للمستقبل، وتزيد من ال

المرحلـة الثانويـة ظهـرت بنتيجـة  طلبـةالتنشئة الوالديـة التـي يتعـرض لهـا  أساليبحيث ترل الباحثة أن 

وجود عالقة عكسية بين نمط مستول العنف والنمط الديمقراطي حيـث أن الـنمط الـديمقراطي هـو الـنمط السـائد 

التعبيـــر عـــن العنـــف الـــذي يتعرضـــون لـــه نتيجـــة فـــي ن المـــراهقين يجـــدون  صـــعوبة أ إلـــى ذلـــك وتعـــزو الباحثـــة

ع ج  شــرفـه الثقـافي يع  المجتمــع ب  وأيضـا ، متمـس مفهـوم الــذات لـديه لعمريـة التـي يمــر بهـا المراهـق فهــيلـة احالمر 
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 األبنـاءاصـل مـع في هـذه المرحلـة العمريـة بهـذا الـنمط الـديمقراطي مـن منطلـق ضـمان التو  األبناءعلى معاملة 

 في هذه المرحلة الحرجة من النمو.

ــة طلبــة مــن عينــة لــدىالخاصــة بــاألب  الوالديــة التنشــئة أســاليب: مــا درجــة ولاأل الفرعــي الســؤال   المرحل

 ؟الخليل محافظة في الثانوية

 ةالثانويـ المرحلـة طلبـة مـن عينة لدل الوالدية الخاصة باألب التنشئة أساليبأن درجة  أظهرت النتائج

جــاءت بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي للدرجــة الكليــة للضــغوط النفســية  الخليــل محافظــة فــي

 (. 2.36 – 1.81(، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين  0.23( وانحراف معياري  2.05 

 خاصةال الوالدية التنشئة أساليبقد حصل على أعلى درجة  النمط الديمقراطيأن  النتائج كما أظهرت

جـاء  حسـب وجهـة نظـر أفـراد مجتمـع الدراسـة ؛الخليـل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدل باألب

 .متوسطةبدرجة ثم النمط المتسلط   ،متوسطةبدرجة النمط المتساهل  و  ،مرتفعةبدرجة 

 المرحلة طلبة من عينة لدى مالخاصة باأل الوالدية التنشئة أساليب: ما درجة ثانيالالفرعي السؤال 

 ؟الخليل محافظة في الثانوية

 محافظـة فـي الثانويـة المرحلة طلبة من عينة لدل باألمالوالدية الخاصة  التنشئة أساليبأن درجة كما 

( 2.10 الوالديــة  التنشــئة أســاليبجــاءت بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي للدرجــة الكليــة  الخليــل

 (. 2.38 – 1.89راوحت المتوسطات الحسابية بين  (، فقد ت0.20وانحراف معياري  

 الخاصة الوالدية التنشئة أساليبقد حصل على أعلى درجة  النمط الديمقراطيأن  النتائج كما أظهرت

جـاء  حسـب وجهـة نظـر أفـراد مجتمـع الدراسـة ؛الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبـة مـن عينة لدل باألم

 متوسطة.بدرجة ثم النمط المتساهل   ،متوسطةبدرجة سلط النمط المت و ،مرتفعةبدرجة 
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ممارسـة هـو  سـاليبكثـر األأن أ إلـى شـارتأوالتـي  (2007دراسة أبو  سـنينة  وتتفق هذه الدراسة مع 

السـائدة هـو  سـاليباألأشارت إلى أن اكثر  والتي (2007ودراسة الزغبي   النمط الديمقراطي في هذه المرحلة،

يجابيـــة بــين الـــنمط إوجــود عالقـــة ترابطيــة  إلــى ( والتــي اشـــارت Lopez 2008 دراســـة و  الــنمط الــديمقراطي،

التسـلطي يسـاهم فـي تطـور العنـف، وخاصـية  األسـلوبوأن ممارسـة  ،عيـةوبين السـلوكيات االجتما يالديمقراط

 عند هذه الفة العمرية.

ــــإوالتــــي اشــــارت  (2013واختلفــــت مــــع دراســــة عبــــد القــــادر   اتبــــاع الــــنمط ظهــــور العنــــف نتيجــــة ى ل

ألنثى  واستخدام في تنشئة  ا التسلطي األسلوباستخدام  إلىشارت أ( والتي 2015دراسة يونس  و  المتساهل،

 لذكور.دل االنمط المتساهل ل

 األسـلوبأن الوالدين في هـذه المرحلـة العمريـة ال يسـتطيعون اسـتخدام إلى تعزو الباحثة هذه النتيجة و 

حيـث أن اسـتخدام لضـمان التواصـل  أكثـر صـورةمقراطي بياستخدام النمط الدلى إ يلجأ الوالدين حيثلطوي الس  

فـي هـذه  بـأمس الحاجـة لهـاالمراهـق  يعـدالتـي و االجتماعي وفقـدان الثقـة  بناءيؤدي لضعف ال سلطوياسلوب ال

صـل مـع للتوا ؛الـديمقراطي الـنمط باستخدامهذه المرحلة العمرية لويعطي المجتمع توصياته لألهل المرحلة كما 

 .األبناءمن بناء عالقة تواصلية مع  وما يعززه الموروث الثقافي  األبناء

 التنشـئة أسـاليب درجـة: هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية فـي متوسـطات لثالثاالفرعي السؤال 

 ؟ المديريةلمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى الوالدية

 لــدل الــنمط الــديمقراطيمتوســطات درجــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي دم عــ أظهــرت النتــائج

، حيـث كانـت الداللـة الحصـائية  المديريـة لمتغيـر حسـب الخليـل محافظـة فـي الثانويـة المرحلـة طلبة من عينة

 . دالة إحصائيا  غير (، وهي 0.05من   أكبر
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الــنمط المتســلط والــنمط ســطات درجــة متو وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي كمــا أظهــرت النتــائج 

، حيث كانت الداللـة المديرية لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدل المتساهل

 . (، وهي دالة إحصائيا  0.05من   أقلالحصائية 

 فـي ةالثانوي المرحلة طلبة من عينة لدل النمط المتسلطدرجة متوسطات فروق في  ظهرت أن هناكأو 

، ومديريتي  يطا، وجنوب الخليل( مديرية الخليلبين الفروق ظهرت ، و المديرية  لمتغير حسب الخليل محافظة

 جنوب الخليل(.و المديريات  يطا، حيث كانت الفروق لصالح 

 فــي الثانويــة المرحلــة طلبــة مــن عينــة لــدل الــنمط المتســاهلدرجــة متوســطات فــروق فــي هنــاك أن  كمــا

، حيــث كانــت شــمال الخليــلو  مديريــة الخليــلبــين  الفــروق ظهــرتو  ،المديريــة  لمتغيــر بحســ الخليــل محافظــة

 مديرية شمال الخليل.الفروق لصالح 

بدرجات متقدمة مقارنة مـع مجتمعـات  أن مجتمع مدينة الخليل محافظ إلى النتيجة هذه تعزو الباحثةو 

الـنمط أو  األبنـاءني النمط المتساهل مع هل تبصعب على األ، ومن الوبالتالي القيود تكون بشكل أعلى أخرل

عنـد  يالـنمط التسـلط لظهـورالنتيجـة هـذه فتعـزو الباحثـة  يطـاو  أما بالنسـبة لمنطقـة جنـوب الخليـل ،الديمقراطي

م بسـلوكيات والد وحمـايتهم مـن القيـانسـب واألمثـل لضـبط تصـرفات األاأل األسـلوبأنـه ب منهمـا ا  اعتقـاد نيالوالد

قـوة التـرابط فـي هـذه   إلـى هوأيضـا يمكـن عـزو  ،مـن انحـراف سـلوكهم األبنـاءخوفـا علـى  ،غير مقبولة اجتماعيـا  

حـث ل األبنـاءوربما يعود ذلك إلى طبيعـة التنشـئة االجتماعيـة اليجابيـة الزائـدة عـن الحـد بالتعامـل مـع المنطقة 

  .المجتمع العشائري على ذلك بطريقة تزيد العنف بشكل غير مباشر
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لوجود أكثر مـن عنصـر ذلك تعزو الباحثة فة شمال الخليل وظهور النمط المتساهل أما بالنسبة لمنطق

أن  إلـى، وأيضـا ممكـن عـزوه أكثـر بالعالقـات االجتماعيـة فتوحةفهي منطقة م ؛ثقافي داخل قرل شمال الخليل

ة اجتماعيـا  غيـر مقبولـمـراهقين يقوم بهـا الن عن سلوكيات اويتغاض المراهقينن بهذا السلوك مع االوالدين يقوم

ن مـــع ابنـــائهم بهـــذا ن العطـــف والحنـــان فـــي حيـــاتهم الســـابقة فيتعـــامالمـــكوســـيلة تعويضـــية عـــن فتـــرة الحرمـــان 

 ن في مرحلة الطفولة.العطائهم الشعور بالسعادة التي لم يحصل عليها الوالد األسلوب

 الوالديـة التنشـئة يبأسـال درجـة: هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـطات رابعال الفرعي السؤال

 الجنس؟لمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى

 لــدل الـنمط الــديمقراطيمتوسـطات درجــة وجــود فـروق ذات داللــة إحصـائية فــي عـدم   أظهـرت النتــائج

 .الجنس لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة

 عينـة لـدل الـنمط المتسـلطمتوسـطات درجـة وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي كما أظهرت النتائج 

 .الناثانت الفروق لصالح وك، الجنس لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من

 لــدل الــنمط المتســاهلمتوســطات درجــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي وكــذلك أظهــرت النتــائج 

 الذكور.انت الفروق لصالح وك، الجنس لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية ةالمرحل طلبة من عينة

ألنثــى مـع االمتســلط  األسـلوب( والتــي أشـارت الســتخدام 2015وتتفـق هـذه الدراســة مـع دراســة يـونس  

 .لذكورمع اعلى أالمتساهل بشكل  األسلوببشكل أكبر واستخدام 
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يجــابي لضــبط إ ســلوك ســلوب التســلط هــوأأن بــمهــات واأل بــاءالعتقــاد اآلتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة و 

ومــا يصــاحبها مــن تغيــرات فســيولوجية  ،مــن االنحــراف واســتقرار ســلوكهم فــي المرحلــة الثانويــة النــاثســلوك 

 ربـط االجتماعي العرفحيث أن  ؛ى بشكل أكبرنثلمحافظة على األهمية اأونفسية وتعزز التنشئة االجتماعية 

دواعي بـــوبـــذلك يســـتخدم الـــنمط التســـلطي وفـــرض الـــرأي بشـــكل أكبـــر مـــن قبـــل الوالـــدين شـــرف العائلـــة بـــاألنثى 

كون المجتمـع وذلك تالحفاظ على االنثى وتعزو الباحثة أيضا  استخدام النمط المتساهل في تربية الذكور أكثر 

تــه أكثــر مــن للــذكر ذال فــرغفــالمجتمع ي ،الحــق للــذكر بعمــل مــا يحلــو لــه دون المتابعــة يعطــيو  ا  ذكوريــ ا  مجتمعــ

 األنثى .

 التنشئة أساليب درجةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  خامس:ال الفرعي السؤال

 األب؟ تعليم مستوىلمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى الوالدية

 الوالديــة التنشــئة أســاليبمتوســطات درجــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي عــدم  أظهــرت النتــائج

 .األب تعليم مستول لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدل

وجــود عالقــة ارتباطيــة بــين المســتول ت ل( حيــث أشــار 2004مــع دراســة األميــر هــذه النتيجــة اختلفــت 

(  حيــث 2010مــع دراســة عابــدين  يجــابي لألبنــاء، وتختلــف هــذه النتيجــة عليمــي للوالــدين ونمــط التنشــئة التال

 التنشئة الوالدية تبعا للمستول التعليمي لألب في البعد الديمقراطي. أساليبوجود فروق في لأشارت 

ة ثـو ر األب بالتنشئة الوالدية يعتمد على معـايير اجتماعيـة مو  سلوكأن إلى تعزو الباحثة هذه النتيجة و 

هل والطبقة االجتماعية لدية تتم بشكل تقليدي وموروث من األالتنشئة الوا أساليبهل حيث أن اكتساب ألا من

بعمليــة  ا  مي ال يلعــب دور كــاديفبالتــالي التعلــيم األ ؛مــن مصــادر كثيــرة مثــل النشــرات والــدورات والتجربــة الذاتيــةو 
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ل المعاملـة الوالديـة بغـض النظـر عـن المسـتو  أسـاليبب وتتـأثر بهـا جميـع التنشئة فالثقافة سمة قـد يكتسـبها األ

ونضـــجه االنفعــالي واتجاهاتـــه اليجابيــة نحـــو  األبنــاءب الحياتيــة فـــي التعامــل مـــع حيــث أن خبـــرة األ ؛العلمــي

يلعـــب دورا  فـــي عمليـــة  األبنـــاءوالحـــوار مـــع  واالهتمـــام التقبـــل أســـاسعمليـــة التنشـــئة االجتماعيـــة المبنيـــة علـــى 

 التنشئة .

 الوالدية التنشئة أساليبية في متوسطات درجة : هل توجد فروق ذات داللة إحصائسادسالالفرعي السؤال 

 ؟األم تعليم مستوى لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى

 الوالديــة التنشــئة أســاليبمتوســطات درجــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي عــدم  أظهــرت النتــائج

 .األم تعليم مستول لمتغير حسب ليلالخ محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدل

عــدم وجــود فــروق تبعــا لمتغيــر إلــى ( حيــث أشــارت 2010مــع دراســة عابــدين  هــذه النتيجــة اتفقــت و 

( 2004( ودراسـة األميـر 2010مع دراسـة ناصـر   هذه النتيجة ، وتختلفاألبناءم في تنشئة مستول تعليم األ

م وأثـــره فـــي لمســـتول تعلـــيم األ حســـبتنشـــئة الوالديـــة ال أســـاليبق فـــي و وجـــود فـــر إلـــى ن احيـــث أشـــارت الدراســـت

 استخدام النمط الديمقراطي.

نابعة من دورها الخالق الذي ينسجم مع ارتباطه م أن التربية التي تمارسها األ إلى تعزو الباحثة ذلكو 

ا االجتماعية التي حافظتها على عاداتها وتقاليدها وقيمهمبنائها و أسة في تربية المقد   ابديننا الحنيف ومسؤوليته

إلــى أن التربيــة التــي  بالضــافة ،بغــض النظــر عــن مســتواها التعليمــي المختلــف األبنــاءم و تعــيش فــي ظلهــا األ

التـي تعنـى على الدراسات الحديثـة  وال تعتمد في ذلكمن جيل إلى جيل األم نقال  قد تم تعلمها و   متمارسها األ

  تربية الطفل.ب
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 الوالدية التنشئة أساليب درجةوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات : هل تبعالفرعي الساالسؤال 

 ؟عدد األخوةلمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى

 الوالديــة التنشــئة أســاليبمتوســطات درجــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي عــدم  أظهــرت النتــائج

، حيــث كانــت الداللــة األخــوة عــدد لمتغيــر حســب الخليــل محافظــة فــي نويــةالثا المرحلــة طلبــة مــن عينــة لــدل

  . (، وهي دالة إحصائيا  0.05من   أكبرالحصائية 

تـــتم فســـلبية  مالتنشـــئة االجتماعيـــة ســـواء كانـــت ايجابيـــة أ أســـاليبأن اتبـــاع  إلـــىذلـــك  تعـــزو الباحثـــةو 

التنشـئة  يصـبح مـن  أسـاليبنمـط معـين مـن  سـتخدام،  فااألبنـاءممارستها من قبل الوالـدين مهمـا اختلـف عـدد 

تقريبـا بالنسـبة أن متوسـط العـائالت ثابـت  إلـىيضـا أو ذلك وممكن عز  ،العادات اليومية الممارسة من الوالدين

فــروق ذات داللــة  تظهــرلــم  اهــذلفــراد األســرة و أنفــس عــدد  لهــا غلــب العــائالتفــإن أفــراد العائلــة وبالتــالي ألعــدد 

 . احصائية

 ؟الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى العنف مستوى ما :ثامنرعي الالفالسؤال 

جاء بدرجة  الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدل العنف مستولأن  أظهرت النتائج

، فقـد (0.29( وانحراف معيـاري  2.26  العنف لمستول، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية منخفضة

 (. 3.15 – 1.23تراوحت المتوسطات الحسابية بين  

ـــل فـــي المرحلـــة  إلـــى والتـــي أشـــارت( 2013مـــع دراســـة مجيـــدي   هـــذه النتيجـــة اتفقـــتو  أن العنـــف يق

 الستقرار التغيرات الفسيولوجية . التعليمية الثانوية نظرا  

وبالتــالي تتميــز حلــة المراهقــة مر  لثانيــة مــنمرحلــة االانويــة هــي ثأن المرحلــة ال إلــى تعــزو الباحثــة ذلــكو 

وكذلك تغير طرق تفكير المراهق الـذي يـرل نفسـه علـى وشـك  ،باالستقرار نظرا الستقرار التغيرات الفسيولوجية
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بالتـالي هنـاك طاقـة داء العلمـي، و قرر مصيره مـن حيـث األالدخول لفترة الرشد والوصول لمرحلة تعليمية فيها ي  

ن يكـــون قـــد اكتســـب مهـــارات تواصـــلية أعلـــى فـــي التعامـــل مـــع أويمكـــن  ،معلـــى متجهـــة نحـــو المدرســـة والتعلـــيأ

 .اآلخرين

 من عينة مستوى العنف لدىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  :تاسعالفرعي الالسؤال 

 ؟ المديريةلمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة

 طلبـة مـن عينـة لـدل العنـف مسـتولمتوسـطات ئية فـي وجـود فـروق ذات داللـة إحصـاأظهرت النتـائج 

مــــن  أقــــل، حيــــث كانــــت الداللــــة الحصــــائية  المديريــــة لمتغيــــر حســــب الخليــــل محافظــــة فــــي الثانويــــة المرحلــــة

، وكانت الفروق بين مديرية شـمال الخليـل ومديريـة الخليـل لصـالح مديريـة شـمال (، وهي دالة إحصائيا  0.05 

 . الخليل

( والتـي أشـارت لعـدم وجـود فـروق ذات دالـة احصـائية 2012مـع دراسـة الصـالح   ةهذه النتيجاتفقت و 

تعزو الباحثـة ذلـك إلـى أن الخـدمات المتـوفرة فـي المـدن والقـرل أصـبحت متماثلـة حيـث و  .لمكان السكن حسب

حيــث أن االهتمـــام  ســبة للمنطقــة الســـكنية،نلــذلك ال يمكـــن مالحظــة فـــروق بال ؛للمــدن ا  صــبحت القــرل امتـــدادأ

هتمـــام مؤسســـات وذلـــك العلـــى أصـــبحت أة فـــي المنـــاطق البعيـــدة عـــن المـــدن الرئيســـمهـــات بـــاء واألتوعيـــة اآلب

 والمجتمع .  األسرةشكاليات إما يخص فينشر التوعية والتثقيف بالمجتمع المحلي 

 مـن عينـة العنـف لـدى مسـتوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات  :الفرعي العاشرالسؤال 

 الجنس؟لمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة
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 طلبـة مـن عينـة لـدل العنـف مسـتولمتوسـطات وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي  أظهرت النتـائج

( وهـي 5.338، حيـث بلغـت قيمـة  ت( المحسـوبة  الجـنس لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة

بمتوسـط الـذكور وقد كانت الفروق لصـالح ، (0.05( عند مستول داللة  1.96من قيمة  ت( الجدولية   أكبر

 مســتولأعلــى مــن  الــذكورلــدل  العنــف مســتولوهــذا يــدل علــى أن لإلنــاث، ( 2.06( مقابــل  2.46حســابي  

 .الناثلدل  العنف

وب أن الطلبة الذين يعاملون بأسـل إلى ( والتي أشارت2007مع دراسة أبو سنينة  هذه النتيجة تتفق و 

حيــث  ( Lopez 2008 مــع دراســة تتفــق متســاهل هــم أكثــر عرضــة للضــغط النفســي والعنــف، و تســلطي أو 

دراسـة الشـريف تتفـق مـع و  سلوك الغضب والعنـف، زيادةالتسلطي يساهم في  األسلوبأن ممارسة  إلى شارتأ

 األسـلوبلعنـف و وك العزو العنف لصالح الـذكور، ووجـود عالقـة ارتباطيـة بـين سـ إلى شارتأ( والتي 2014 

يظهــر  تســلطيأن المــراهقين عنــد التعامــل بأســلوب  إلــى والتــي أشــارت (2016  كــتالتســلطي،  ودراســة جوفل

عــدم إلــى حيــث اشــارت  (2005Johnes& Jollyجــونز وجــولي  أكثــر ، وتختلــف مــع دراســة  لــديهم العنــف

 مستول العنف.في وجود فروق جوهرية بين الجنسين 

ر على ظهور العنف المتساهل مع الذكور بشكل أكبر أث   ن ممارسة األسلوبأ إلى تعزو الباحثة ذلكو 

فـي هـذه المرحلـة ومـا  لألطفـال نأن التساهل مـن قبـل الوالـديفي الباحثة ذلك فسر وت لدل الذكور بنسبة أعلى،

وخـــوف التالميـــذ وقلقهـــم بســـبب تلـــك التغيـــرات وغيـــاب المســـاندة  فيهـــا مـــن تغيـــرات نفســـية وفســـيولوجية،يحـــدث 

بالهمــال نتيجــة فقــدان مكــانتهم داخــل  األبنــاءممــا يخلــق الشــعور لــدل  ؛العاطفيــة مــن توجيــه ورعايــة واهتمــام

ليهـا خصوصـا فـي المرحلـة الثانويـة إوالتي هـم بحاجـة  ،هم عنصر وهو الرعاية والعطفأونتيجة فقدان  األسرة
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وغضـبهم وعـدم قـدرتهم  نفعـاالتهمإلـب لـى زيـادة تقإ باعتبارها من المراحـل الحرجـة فـي مراحـل النمـو ممـا يـؤدي

 فيلجأ الذكور إلى التعبير عن تلك المشاعر باستخدام سلوك العنف. عليهاعلى السيطرة 

 عينة لدى العنف مستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  :حادي عشرال الفرعي السؤال

 توى تعليم األب؟مسلمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من

 مــن عينــة لــدلالعنــف  مســتولمتوســطات وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي عــدم  أظهــرت النتــائج

، حيث بلغت قيمـة  ت( المحسـوبة األب تعليم مستول لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة

 .(0.05( عند مستول داللة  1.96من قيمة  ت( الجدولية   أقل( وهي 0.077 

 حســبعــدم وجــود فــروق إلــى شــارت أوالتــي  (2012حيــث اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة الصــالح  

ن العنـف موجـود أإلـى شـارت أحيـث  (2014مع دراسـة كيطـان  هذه النتيجة ، وتختلف للخبرة العلمية للوالدين

وجـود إلـى شـارت أ تيال (2010دراسة عابدين  تتفق مع و  بوين،بوجود البشر وال يقتصر على التعليم لدل األ

 ب.لمستول تعليم األ حسب فروق

بـاء نضـج اآل حيـث أن ،بعالقة بمستول تعليم األ أن ممارسة العنف ليس له إلىذلك  الباحثة تعزوو 

ســتخدام مهــارات التواصــل مــع أبنــائهم فــي ا  و  ،التعامــل مــع المجتمــع تكســبهم مهــارة حـل المشــكالتفــي وخبـرتهم 

مـل مـع فهو مهارة يتم اكتسابها فـي التعاكاديمي، األو عالقة بالمستول التعليمي  ليس لهشكالياتهم اليومية إحل 

أو غيــر  ا  عنــد الفــرد ســواء كــان متعلمــيــث أن مبــدأ اســتخدام العنــف موجــود زمــات والضــغوطات اليوميــة، حاأل

 متعلم.
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 عينـة ىلـد العنـف مستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  :عشر ثانيال الفرعي السؤال

 ؟األم تعليم مستوى لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من

 مــن عينــة لــدلالعنــف  مســتولمتوســطات وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي عــدم  أظهــرت النتــائج

، حيـث بلغـت قيمـة  ت( المحسـوبة األم تعلـيم مسـتول لمتغيـر حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة

 .(0.05( عند مستول داللة  1.96من قيمة  ت( الجدولية   أقل( وهي 0.581 

 حســبعــدم وجــود فــروق إلــى شــارت أوالتــي  (2012حيــث اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة الصــالح  

نــه لــم يكـن هنــاك فــروق تبعــا أ إلــى شـارتأالتــي (  2010دراســة عابــدين  تتفــق مـع و  ،للخبـرة العلميــة للوالــدين 

 الم.لمستول تعليم ا

غيـر سـر فيها أن نسـبة العنـف فـي األ تشار أوالتي  (2014مع دراسة كيطان  هذه النتيجة وتختلف  

وجــود فــروق إلــى منهــا شــار والتــي أ (2010دراســة ناصــر  تختلــف مــع و  ســر المتعلمــة،علــى مــن األأمتعلمــة ال

إلـى  منها شارأ( والتي 2004دراسة األمير  تختلف هذه النتيجة مع و  م،لتعليم األ حسبحصائية إذات داللة 

 يجابي.وجود عالقة ارتباطية بين المستول التعليمي للوالدين ونمط التنشئة ال

الدراســية  اتمجــرد الحصــول علــى الشــهادال يعنــي م ن المســتول الثقــافي لــألأ إلــىذلــك  تعــزو الباحثــةو 

تمثـل جميـع القضـايا متشـعبة والتـي  ماألثقافـة  ، ولكـنيجابيـةإمعاملة والدية  أساليبتنفرد بتقديم حتى  المختلفة

 ةالمعاملــة الوالديــة اليجابيــ ســاليبأل ســتخدامهاإ فــي مهــات وتتــأثر بهــاالحياتيــة، فالثقافــة ســمة قــد تكتســبها األ

 .التعليمي ألمامستول  عن بغض النظر

 عينـة لـدى العنف مستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  :عشر لثالفرعي الثاالسؤال 
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 ؟عدد األخوةلمتغير  حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة من

 مــن عينــة لــدلالعنــف  مســتولمتوســطات وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي عــدم  أظهــرت النتــائج

مـن  أكبـر، حيث كانت الداللة الحصائية األخوة عدد لمتغير حسب الخليل محافظة في الثانوية المرحلة طلبة

 . الة إحصائيا  (، وهي د0.05 

ـــة و  ـــىذلـــك تعـــزو الباحث ف عليهـــا وهـــي وســـيلة تعـــر   ،والقـــوةأن العنـــف هـــو وســـيلة لفـــرض الســـيطرة  إل

ن اذين يسـتخدملـحيـث أن الوالـدين ال ؛حل المشكالت ، ومهاراتكتسابه لمهارات تواصليةإالشخص نتيجة عدم 

نه لعــدم معــرفتهم بطريقــة انــائهم يســتخدمالــنمط المتســلط أو الــنمط المتســاهل أو الــنمط الــديمقراطي فــي تربيــة اب

سـتخدام إحـدد يفأسـلوب التواصـل هـو الـذي  ا  أو كثيـر  قلـيال   األبنـاءسواء كان عدد  األبناءلتعامل مع في اخرل أ

 نسبيا. العائالت في محافظة الخليل متساوإ ان متوسط عدد  إلىبالضافة العنف أو ال 

 التوصيات

 :صي الباحثة بما يليتو في ضوء نتائج الدراسة الحالية، 

ن مـن ممارسـة ين الوالـدمك ـعلميـة تسـاهم فـي وضـع بـرامج إرشـادية ت  ندوات ومحاضـرات  عقداالهتمام ب .1

 التربوية السليمة. ساليباأل

 ضرورة إبراز دور المدرسة في التعامل مع سلوك العنف لدل الطلبة. .2

التنشــئة  أسـاليبيـة حــول و ات توعضـرورة توعيــة أوليـاء األمــور والمعلمـين مــن خـالل عقــد بـرامج ولقــاء .3

 المدرسة. من قبل مرشدي األبناءوأثرها على  لوالديةا
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العنف عند الطلبة وضرورة التنسيق والتعاون بين البيت  تابعةضرورة تفعيل دور المرشد التربوي في م .4

 والمدرسة .

ة لالهتمــام ءمقــرو يــة والئعــالم المســموعة والمر يــة مــن خــالل وســائل الو عمــل المزيــد مــن البــرامج التوع .5

 بالتنشئة االجتماعية السليمة لألبناء.

 مبنية على الصراحة والثقة واالحترام. األبناءفتح قنوات اتصال بين اآلباء و  .6

 إجراء دراسات متشابهة لمراحل دراسية أخرل وفي مناطق أخرل. .7
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 المراجع:المصادر و 

 المراجع العربية:

  هـا بـالتوافق النفســي واالجتمـاعي لـدى أطفـال المرحلــة المخـاوف وعالقت .(2004  .إبـراهيم، سـهير

، معهــد الدراسـات العليــاء رسـالة دكتــوراه غيـر منشــورة، جامعـة عــين شـمسســنة(،  16-12العمريـة )

 للطفولة، مصر.

 وعالقتهـا بالشـعور بـاألمن النفسـي  األبنـاءمعاملـة األب كمـا يـدركها  أسـاليب .(2011 .ابريعم، سامية

، مجلـد للعلـوم االنسـانيةمجلـة جامعـة النجـاح مرحلة الثانويـة فـي مدينـة تبسـة، ال طلبةلدل عينة من 

25  7.) 

 والضــغوط النفســية والتحصــيل  األســريةالتنشــئة  أســاليبالعالقــة بــين  .(2007  .أبــو ســنينة، نهــاد

، رسـالة ماجسـتير غيـر ي في مديريـة تربيـة عمـان الثانيـةساسالدراسي لدى طلبة الصف العاشر األ

 الجامعة االردنية، عمان، االردن. منشورة،

 النمــو االنفعــالي واالجتمــاعي مــن الرضــاعة إلــى المراهقــة .(2011 . أبــو غــزال، معاويــة محمــود  ،

 الطبعة االولى، عالم الكتب الحديث، أربد، االردن.

 أنواعـه وأسـبابه وخصـائص المتعرضـين لـه األطفالإيذاء  .(2005  .آل سعود، منيرة عبد الـرحمن ،

 ، جامعة االمير نايف للعلوم األمنية، الرياض.غير منشورة ماجستير رسالة
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 االتجاهـات الوالديـة فـي التنشـئة االجتماعيـة كمـا تـدركها االمهـات  .(2001 .آل سعيد، تغريد تركي

معة . رسالة ماجستير غير منشورة، جاوعالقاتها بالسلوك االجتماعي لطفل الروضة بمحافظة مسقط

 التربية، مسقط، عمان. السلطان قابوس، كلية

 والمدرســة فــي االردن وعالقــة  األســرةالتنشــئة االجتماعيــة فــي  أســاليب .(2004  .األميــر، محمــود

 ، االردن.ة، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنيذلك بالتفوق الدراسي

 زيع، االردن.،  دار المعتز للنشر والتو علم النفس المدرسي .(2007  .البكري، أمل وعجوز، ناديا 

 ــوم النفســية المعاملــة الوالديــة،  أســاليبأنســاق القــيم و  .(2009  .بــوخميس، بوفولــة ــة شــبكة العل مجل

 .والعربية

 موقـــــــع جريـــــــدة الصـــــــباح، روابـــــــط االجتماعيـــــــة بـــــــين التعاقـــــــد والتـــــــراحم. (2010 .جمعـــــــة، عـــــــذارء ،

http://www.alsabaah.com/. 

 مجلــة الحكمــة التنشــئة االجتماعيــة وآليــات تشــكيل العنــف عنــد المراهــق،  .(2016 .جوفلكــت، ليلــى

 ، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر.للدراسات الفلسفية

 وعالقتـه باضـطراب النطـق والكـالم )دراسـة ميدانيـة مقارنـة علـى  األسريالعنف  .(2007 .الجـوالني

ــًا و المضــطربي األطفــالعينــة مــن  ــيم األ األطفــالن كالمي ي بمحافظــة ساســالعــاديين فــي مرحلــة التعل

 ، رسالة ماجستير ، جامعة دمشق، كلية التربية، سوريا. القنيطرة(

http://www.alsabaah.com/
http://www.alsabaah.com/
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 تصــور مقتــرح لتفعيــل دور الخدمــة االجتماعيــة فــي التخفيــف مــن  .(2011  .الحربــي، عبيــر ســعد

ــف  ــة الناتجــة مــن العن ة االمــام ســتير غيــر منشــورة، جامعــ، رســالة ماجاألســريالمشــكالت االجتماعي

 محمد بن سعود االسالمية، السعودية.

 المعاملـــة الوالديـــة كمـــا يـــدركها المراهقـــون وعالقتهـــا بمســـتويات  أســـاليب .(2008   .حســن، هبـــة

، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة عمــان العربيــة الهويــة النفســية فــي قضــاء عكــا بفلســطين

 ن.للدراسات العليا، عمان، االرد

  االســوياء والجــانحون  األبنــاءالمعاملــة الوالديــة كمــا يــدركها  أســاليب .(2010 .حمــود، محمــد الشــيخ

 .56 – 17(، ص 4  26، مجلة جامعة دمشق دراسة ميدانية مقارنة في محافظة دمشق(، 

  .دراســة للســوك العــدواني وعالقتــه بأســاليب المعاملــة الوالديــة لــدل 2004الحميــدي، فاطمــة مبــارك .)

 ، العدد الخامس والعشرون.مجلة البحوث التربويةينة من طلبة المرحلة االعدادية بدولة قطر، ع

 ضـد الطفـل وعالقتـه بمتغيـري جـنس الطفـل والمسـتول  األسريالعف  .(2011 .الخطيب، مروة محمد

مجلـة سـنة فـي مدينـة دمشـق،  12مـن عمـر  األطفـالالتعليمي للوالدين دراسـة ميدانيـة لـدل عينـة مـن 

 .735، ص 27 ،معة دمشقجا

 دار الخلدونية، للنشر والتوزيع.مدخل إلى التحليل السوسيولوجي .(2011  .دبلة، عبد العالي ، 

 دار غريب، القاهرة، مصر.األمومة ومشكالت الطفولة .(2012  .رسالن، شاهين ، 
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 لثقافــة، عمــان، ، دار وائــل للنشــر وا1، طالتربيــة والتنشــئة االجتماعيــة .(2005  .الرشــدان، عبــد اهلل

 االردن.

 دار زهــران للنشــر األطفــالاألمــراا النفســية والمشــكالت الســلوكية عنــد  .(2005 .الزغبــي، أحمــد ،

 ، األردن.عمان والتوزيع،

 طبعة االولى، ، السيكولوجية التلعثم في الكالم رؤية نفسية عالجية إرشادية .(2009 .زكي، طارق

  ر العلم وااليمان للنشر والتوزيع.دا

 التنشــئة االجتماعيــة وعالقاتهــا بحالــة الهويــة النفســية  أســاليب .(2011 .لســرحاني، عبــد الــرحمنا

، جامعـة مؤتـة، ومفهـوم الـذات لـدى عينـة مـن طلبـة جامعـة الجـوف فـي المملكـة العربيـة السـعودية
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 (1ملحق  

 جامعة الخليل

 كلية الدراسات العليا

 التربويبرنامج االرشاد النفسي و

 

 

المرحلة الثانوية في مدارس  طلبةالعنف لدى عينة من  بالمستوى التنشئة الوالدية وعالقتها أساليب)تقوم الباحثة بأجراء دراسة بعنوان 
ل أرجو التكرم بتعبئة االستبانة بكل صدق وموضوعية، والتي ستساعد الباحثة على استكمال بحثها وذلك استكماال  للحصو  محافظة الخليل(

على درجة الماجستير في التوجيه واالرشاد النفسي من جامعة الخليل، مع العلم أن جميع المعلومات تبقى سرية وهي ألغراض البحث 
 العلمي فقط.

 "شاكرة لكم حسن تعاونك"

 الباحثة : أسيل الجبريني

 إشراف: د.إبراهيم المصري

 القسم األول:

 أنثى   الجنس    :         ذكر               -1

 مستوى تعليم األب:          ثانوية فأقل               بكالوريوس          دراسات العليا -2

 مستوى تعليم األم :          ثانوي فأقل               بكالوريوس          دراسات عليا   -3

 فأكثر   -4000(           )4000-2500فأقل               )2500مستوى الدخل :          -4

 المستوى الدراسي: الصف الثاني عشر           الصف الحادي عشر  -5
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 التنشئة الوالدية أساليبالمقياس األول: مقياس 

 
 العبارة

 معاملة معاملة األب

 أبدا   أحيانا   دائما   أبدا   أحيانا   دائما  

       يشجعني والدي  على أتمام أي  عمل أقوم به مهما كان صعبا  1
       يدفعني الن أعمل بجد وأهتمام لتحقيق طموحاتي المستقبلية  2
       يحثني على ممارسة األشغال واألعمال المفيدة  3
        األبناءال يميز والداي في معاملتهما مع  4
       يوصيني أن أتقن أي عمل أقوم به  5
       والمدرسية  يشجعني والدي على المشاركة في المهام البيتية 6
       يكافئ كلما انجزت عمال  ناجحا  7
       يشجعني على ان اناقش في كثير من القضايا واالمور العامة والخاصة 8
       الذي يساعدني على الدراسة   األسرييوفر لي والدي  الجو  9
       يحاول ان يجعلني اثق في نفسي ثقة كبيرة 10
       ة وجهة نظري في بعض االمور الهامةيحرص على معرف 11
       يحضر ليشجعني عندما اشارك في نشاط مدرسي او اجتماعي 12
       يشاركني والدي في اتخاذ القرارات الخاصة بي  13
       يمنحني والدي الفرصة في قضاء وقت الفراغ في االماكن التي أقضلها  14
       رأيه لو وجد ان وجهة نظري سديدةيأخذ بوجهة نظري ويتنازل عن  15

 النمط متسلط
       ينزعج والدي اذا لم أقم بأداء العمل كما هو مطلوب مني   1
       يطلب  والداي مني ان استمر في العمل مهما كان صعبا 2
       يخيفني والدي من أي عمل فاشل  3
       فني من مشكالتيصر والداي على ان أصل الى حلول جيدة لما يصاد 4
       يتوقع والدي ان أتفوق على أقراني   5
       يلح والداي علي أن تكون لي انشطة خارج المدرسة كاالشتراك في النوادي مثال 6
       يقنعني والداي  بضرورة اخذ حقي ولو بالقوة 7
       يصر على والداي  معرفة ومخاطبة كل من يتصل بي تلفونيا   8
       يجبرني على مرافقة زياراته رغما  عني 9
       ال يتقبل والداي االعذار مني  10
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       يغضبون  مني اذا لم أشاركهم في استقبال الضيوف 11
       حتى عندما ياخذ والداي قرارا  خاطئا  يصعب اقناعه بالعدول عنه 12
       كي افعل أي شيء ال بد من استئذانه اوال   13
       يتدخل في اختيار اصدقائي 14
       يحدد لي نوع التعليم الذي سألتحق به ونوع مهنتي المستقبلية 15

 

 النمط المتساهل
       يتجاهل رغباتي وحاجاتي وطموحتتي في المستقبل  1
       ال يهتم بأوقات اكلي ونومي ودراستي اذا كانت منظمة ام ال 2
       ي عمل أقوم به يا يعير اهتمام ال 3
       ال يساعدني في مناقشة امو مستقبلي 4
       اذا استدعته المدرسة ألمر يهمني فإنه ال يذهب اليها 5
       ال يعرف انواع االنشطة التي أمارسها خارج او داخل البيت 6
       ال يهتمون بميولي وهواياتي كأبن  7
       نهينسى ان يشتري لي ما اطلبه م 8
       يسخر مني ويحقرني في أحيان كثيره  9
       يقارنوني بغيري حتى مع من أكبر مني  10
       قليال  ما يسمع لما أقولة ويهتم به  11
       ال يتابع سيري في المدرسة او نتائج االمتحانات الخاصة بي 12
       يتدخل في كل صغيره وكبيرة تخص حياتي  13
       ال يعرف اصدقائي 14
       اآلخرينال يحاسبني عندما أتشاجر مع  15
       بفرضون االوامر علي فرضا دون أستشارتي  16
       شعارهم في التعامل معنا كأبناء كل من يخالف يعاقب  17
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 المقياس الثاني: مقياس مستوى العنف

موافق  العبارة 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 شدةب

 البعد الجسدي
      اكتب بالقلم الجاف على أجزاء جسمي 1
      اقوم بفرك يدي عندما اشعر بالقلق 2
      أشد شعري عند الغضب والتوتر 3
      أقظم أظافري  4
      أوظف مالمح الوجه للتعبير عن رفضي للعقاب  5
      اضرب على وجهي حتى أتألم 6
      ال أرادية عند عقابي  أقوم بحركات جسميه 7
      عندما يعاقبني والداي اآلخرينتزداد عدوانيتي على  8
      استعمل االدوات الحادة للحاق االذل الجسدي  9
      يصدم نفسه بالحائط أو أشياء أخرل ليلحق أذل بنفسه 10
      اتعمد توسيخ مالبسي 11

 البعد النفسي
      ا عصيت أوامر والداي اعرض نفسي لإلهانة أذ 1
      تقديري لذاتي يقل أذا فشلت  2
      اشعر بالقلق والتوتر من أي عقاب نفسي  3
      لدي الرغبة باالنفجار بأية لحظه  4
      لدي اصرار وعناد بتكرار االشياء الخاطئة 5
      اهمل واجباتي رغم علمي  بما يترتب عليه من توبيخ  6
      بيدي على وجهي عندما أتعرض للعقاب من والداي  أضرب 7
      أغضب بسرعة  8
       اآلخرينأبكي لمجرد كالم من  9
      أميل الى العزلة عندما أتعرض لالهانة والتوبيخ  10
      تهتز صورتي عن ذاتي عندما أتعرض للعقاب  11
      من كالمي أو موافقتي  اآلخرينأنزعج من سخرية  12
      ألوم نفسي كثيرا  بسبب العقاب الممارس ضدي  13
      اآلخريناشعر اني غير جدير باالحترام  من  14

15 
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      اتشاجر مع زمالئي في الفصل 1
      اندفع بالضرب سواء باليد او بالرجل 2
      احاول تدمير ممتلكات غيري من التالميذ في حال الخالف معهم 3
      حتى لو كانت مهمة اآلخرينزق بعض االشياء الخاصة بأ م 4
      أفضل المشاجرة باليد مع التالميذ 5
      ارفع صوتي مع زمالئي في الفصل  6
      اهتف بقوة في الفصل للفت االنتباه أ حب العاب العنف أكثر من غيرها من االلعاب 7
      ال أعتذر اذا أسأت التصرف 8
      اآلخرينبعصبية في نقاشي مع اتحدث  9
      ال أقبل الهزيمة في أي مناقشة 10
      اآلخرينأقول بعض النكات بقصد السخرية من  11
      أ حرض زمالئي على اثارة الفوضى 12
      أتلف بعض حاجات زمالئي 13
      اميل الى المزاح المؤذي مع زمالئي 14
      اية الدوامأهدد زمالئي بالضرب نه 15
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 (2ملحق  

 المحكمين أسماء

 التخصص االسم الرقم
 تربية خاصة د. حاتم عابدين  .1
 الصحة النفسية د. كامل كتلو    .2
 إدارة تربوية د. كمال مخامرة   .3
 االرشاد النفسي د. عايد الحمور  .4
 علم نفس د. نبيل الجندي    .5
 علم نفس تربوي د. محمد عجوة    .6
 لغة عربية ل  د. ميسون جال  .7
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 طلبة من عينة لدى الوالدية التنشئة أساليبدرجة ل والنسب المئوية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4) ملحق

 الخليل مرتبة تنازلياً  محافظة في الثانوية المرحلة

رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية %

 جةالدر
رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية %

 الدرجة

 متوسطة 91.3242 1.73 2.74 1
 متوسطة 66.3267 0.67 1.99 12

 متوسطة 90.6576 0.53 2.72 3
 متوسطة 64.6602 0.75 1.94 17

 متوسطة 90.6576 0.52 2.72 5
 متوسطة 64.3269 0.79 1.93 32

 متوسطة 88.9911 0.58 2.67 10
 متوسطة 63.9936 0.81 1.92 19

 متوسطة 87.6579 0.59 2.63 9
 متوسطة 63.9936 0.78 1.92 36

 متوسطة 85.6581 0.59 2.57 6
 متوسطة 63.9936 0.74 1.92 43

 متوسطة 84.9915 0.69 2.55 41
 متوسطة 63.6603 0.77 1.91 33

 متوسطة 83.9916 0.62 2.52 20
 متوسطة 62.9937 0.73 1.89 22

 متوسطة 83.6583 0.65 2.51 21
 متوسطة 62.6604 0.77 1.88 27

 متوسطة 77.3256 0.59 2.32 2
 متوسطة 60.6606 0.85 1.82 4

 متوسطة 77.3256 0.73 2.32 28
 متوسطة 59.3274 0.81 1.78 40

 متوسطة 76.9923 0.64 2.31 7
 متوسطة 58.6608 0.72 1.76 35

 متوسطة 76.9923 0.68 2.31 44
 متوسطة 57.3276 0.78 1.72 24

 متوسطة 75.6591 0.67 2.27 13
 متوسطة 56.9943 0.73 1.71 29

 متوسطة 74.6592 0.66 2.24 14
 متوسطة 56.9943 0.77 1.71 46

 متوسطة 74.6592 0.72 2.24 18
 متوسطة 55.9944 0.76 1.68 34

 متوسطة 74.3259 0.64 2.23 8
 منخفضة 54.9945 0.67 1.65 38

 متوسطة 71.9928 0.79 2.16 23
 منخفضة 52.6614 0.74 1.58 30

 متوسطة 71.6595 0.69 2.15 15
 منخفضة 51.6615 0.71 1.55 11

 متوسطة 70.9929 0.77 2.13 42
 منخفضة 50.3283 0.71 1.51 37

 متوسطة 70.3263 0.74 2.11 16
 منخفضة 48.9951 0.71 1.47 31

 متوسطة 68.3265 0.72 2.05 45
 منخفضة 48.6618 0.68 1.46 25

 متوسطة 67.3266 0.81 2.02 26
 منخفضة 46.3287 0.64 1.39 39
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 طلبة من عينة لدى الوالدية التنشئة أساليبدرجة ل والنسب المئوية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5) ملحق
 الخليل مرتبة تنازلياً  محافظة في الثانوية المرحلة

رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية %

رقم  الدرجة
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

النسب  االنحراف المعياري
 المئوية %

 الدرجة

 متوسطة 67.6599 0.72 2.03 43 متوسطة 92.3241 0.49 2.77 3

 متوسطة 67.6599 0.73 2.03 45 متوسطة 91.3242 0.51 2.74 5

 متوسطة 66.9933 0.76 2.01 22 متوسطة 91.3242 0.49 2.74 6

 متوسطة 66.9933 0.83 2.01 32 متوسطة 90.6576 0.51 2.72 1

 متوسطة 66.3267 0.76 1.99 27 متوسطة 90.6576 0.54 2.72 10

 متوسطة 65.3268 0.79 1.96 33 متوسطة 90.3243 0.54 2.71 9

 متوسطة 64.9935 0.79 1.95 19 متوسطة 85.3248 0.59 2.56 20

 متوسطة 64.6602 0.71 1.94 17 متوسطة 85.3248 0.71 2.56 41

 متوسطة 64.6602 0.83 1.94 36 متوسطة 82.9917 0.64 2.49 21

 متوسطة 62.9937 0.79 1.89 40 متوسطة 81.3252 0.64 2.44 13

 متوسطة 61.6605 0.81 1.85 24 متوسطة 78.9921 0.61 2.37 7

 متوسطة 60.3273 0.84 1.81 4 متوسطة 77.9922 0.57 2.34 2

 متوسطة 59.6607 0.74 1.79 35 متوسطة 77.9922 0.66 2.34 44

 متوسطة 58.6608 0.77 1.76 34 متوسطة 77.6589 0.59 2.33 14

 متوسطة 57.6609 0.79 1.73 46 متوسطة 77.3256 0.71 2.32 28

 متوسطة 55.9944 0.77 1.68 29 متوسطة 74.6592 0.62 2.24 8

 منخفضة 54.6612 0.69 1.64 30 متوسطة 74.3259 0.78 2.23 42

 منخفضة 52.6614 0.64 1.58 38 متوسطة 73.9926 0.71 2.22 18

 منخفضة 51.6615 1.28 1.55 25 متوسطة 72.9927 0.65 2.19 15

 منخفضة 50.9949 0.66 1.53 11 متوسطة 70.3263 0.71 2.11 12

 منخفضة 48.6618 0.65 1.46 37 متوسطة 70.3263 0.74 2.11 16

 منخفضة 47.9952 0.83 1.44 31 متوسطة 70.3263 0.81 2.11 26

 منخفضة 47.3286 0.65 1.42 39 متوسطة 68.9931 0.78 2.07 23

 


