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 حمن الرحيم الرهللا بسم

ُتْخُفوُه َأْو َتْعُفوا َعْن  ِإْن ُتْبُدوا َخْيرًا َأوْ )

 (َقِديراً  ُسوء َفِإنَّ هللَا َكاَن َعُفّواً 
 (149)النساء، 
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 اإلهداء
 الى من ربيانّي صغيرا 

مثل الذي غرس في نفسي علو الهمة وحب يتي وتعليمي وكان لي الثير في تربذل الكالذي ب 
 .)والدي( الطموح

  وغمرتني بحنانها وحبها)والدتي(. بيالى من دعمتني ووقفت بجان
 .الى قوتي في الحياة )اخوتي واخواتي(النجوم الذي اهتدي بهم في حياتي الى 

 (الى رواد الفكر ومنابع العطاء )اساتذتي
 ائي زمالئي.بائي وأصدقأقاربي وأحإلى 

 الى كل من ساندني بالنصح والدعم والتشجيع... 

 متواضع.اُهدي هذا الجهد ال جميعا  إليهم 

 الباحثة

 فداء رجبي 



 

 ب

 

 

 :قرارإ
عرردة الرسررالة ب نهررا قرردمت لجامعررة ال ليررلا لنيررل درجررة الماجسررتيرا وأنهررا نتيجررة أبحررا ي ال اصررةا أقررر أنررا مُ 

أي جرر ء منهرراا لررم نيرردم لنيررل درجررة عليررا  ي  أن هررذا الدراسررة أوثمررا وردا و شررارة لرر  حيإلتررم امررا  باسررتثناء

 معهد اخر. ة أوجامع
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 فداء "محمد عطية" رجبي 

 التاريخ: 
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 شكر وتقدير
ا اللهرم لرك   الم يرد مرن فكرلكاللهم لك الحمد حمردا  أبلرُ  بر  رضراؤا أبدي بر  شرسرؤ واسرتوجب بر 

لرخراءا ولرك او ءا ولك الحمد في الشردة راالحمد كما أنعمت علينا نعما  بعد نعما ولك الحمد في السراء والك
 الحمد حتى ترضىا ولك الحمد على كل حال.

 وصالة  وسالما  على محمد )صلى هللا علي  وسلم( وصحب  ومن سار علرى دربر  إلرى  روم الرد ن..
 العافيرررة ورزقنررري التوفيرررذ إلتمرررام هرررذا الرسرررالة.وال  أن مرررّن علرررّي بالصررربر و ا-  وجرررلعررر –د هللا فرررينني أحمررر 

هللا عليررر  وسرررلم(   مرررن ال نشرررسر النررراس ال نشرررسر هللا ا اعترافرررا  بالفكرررل   بحرررد ل الرسرررول )صرررلىدالال  واسرررت
هرذا  أعالمر  ... ُمشرر والجميل وردا إلى أهل ا فينني أتيدم بج يل الشسر والتيد ر إلرى أحرد شرارال العلرم و 

 يفر واهتمام  ولم  دخر جهدا  الذي حظيت ب  مشرفا ا ومنحني جل وقت   كامل حسن كتلوالرسالة الدكتور/ 
 التوجي  واإلرشاد ليا لكي ترى هذا الرسالة النور بمستوى علمي الئذا فل  مني كل الشسر والتيد ر.

ذي منحنري فرصرة الررتعلم لعلمري العظريما الر كمرا أتيردم بالشرسر الج يرل لجامعرة ال ليرل هرذا الصررح ا
 والبحل العلمي.

 كاء لجنة المناقشة كل من:كما وأتيدم ب الص الشسرا والتيد ر  ع

 ممتحنا  داخليا   عبد الناصر السويطي الدكتور

 ممتحنا  خارجيا   إناد الحالق الدكتور

ترري ستسرهم فرري إ رائهراا فجرر اهم هللا عنرري لةا وتيرردنم مالحظرراتهم ال يمرة السرامناقشرة هررذا الر لتفكرلهم بيبررول 
 خيرا .

ل لمرررا قرردموا مرررن والتعلرريم فرري محافظرررة ال ليرر فرران الرررى مررد ريال التربيرررة ر عوأتيرردم بج يررل الشرررسر وال
الكلمرررة أو كمرررا وأشرررسر كرررل مرررن قررردم لرري  رررد العرررر  فررري هرررذا البحرررل سرررواء ب تسررهيالل أ نررراء تطبيرررذ ا داة.

 ة أو التشجيعا ج اهم هللا جميعا  خير الج اء.النصيح

وفييي ااّل كنت قرد أخطر ل فمنريا ومرا تر  نوأخيرا  إن كنت قد أحسنت فهذا بتوفيذ من هللا وحداا وإ
 باهلل.

 الباحثة 



 

 ث

 

 فهرس المحتويات
أ ...................................................................................................اإلهداء
ب .................................................................................................. : إقرار

ل ............................................................................................ شسر وتيد ر
ث ....................................................................................... فهرس المحتويال
ح .......................................................................................... فهرس الجداول 
ذ ........................................................................................... فهرس المالحذ
ر .......................................................................................... مل ص الدراسة 

1 ..................................................................... دراسةطار العام للاإل :الفصل األول
2 .................................................................................................. :ميدمة

5 .................................................................................. مشسلة الدراسة وأسئلتها

7 .......................................................................................... أهدا  الدراسة: 

 8 ........................................................................................... أهمية الدراسة: 
 9 ........................................................................................ لدراسة فرضيال ا

9 ........................................................................................... حدود الدراسة: 

10 ................................................................................... صطلحال الدراسة: م

12 ..................................................... إلطار النظري والدراسات السابقة: االفصل الثاني

13 ........................................................................................ اإلطار النظري 

20 ................................................................................ ى الحب:  انيا  الحاجة إل

24 ............................................................................. ى الصداقة:  الثا الحاجة إل

29 ..................................................................................... رابعا  تيد ر الذال: 

37 ...................................................................................... بية الدراسال السا

37 ........................... ي وعالقت  ببعض المتغيرالالمحور ا ول: الدراسال التي تناولت العنف ا سر 

41 .......................................... حب المحور الثاني: الدراسال التي تناولت متغير الحاجة إلى ال

44 ................................................... قة ير الصدا المحور الثالل: الدراسال التي تناولت متغ

48 .......................................................... المحور الرابع: الدراسال المتعلية بتيد ر الذال

54 .......................................................................... على الدراسال السابية: يب تعي

56 ................................................................... ريقة واإلجراءاتطل: الثالثالفصل ا

57 ................................................................................................ ميدمة:

57 ......................................................................................... الدراسة:  هجمن

57 ....................................................................................... الدراسة:مع مجت

58 ........................................................................................ أدوال الدراسة: 

58 ............................................................................ العنف ا سري  م ياس أوال :

63 ........................................................................ ب الحاجة إلى الح انيا : م ياس 



 

 ج

 

 65 ......................................................................  الثا : م ياس الحاجة إلى الصداقة
68 .............................................................................. الذال : م ياس تيد رعا  راب

68 ..................................................................................... تصحيح الم ياس:

70 ...................................................................................... متغيرال الدراسة:

71 ...................................................................................... اسة: إجراءال الدر 

71 .................................................................................. إلحصائية:ا ساليب ا

73 ......................................................................... تائج الدراسة: نالفصل الرابع

97 ......................................................... ناقشة النتائج والتوصيات م: الفصل الخامس

98 .................................................................................... تائج:أوال  مناقشة الن

109......................................................................................  انيا  التوصيال:

109........................................................................................... ميترحال:لا

110.................................................................................... والمراجع ادر  المص

110.................................................................................. وال  المراجع العربية: أ

116................................................................................ ا جنبية: انيا المراجع 

119............................................................................................. حذالمال

 
 

 

 

 



 

 ح

 

 فهرس الجداول

 58 .........................................................................موغرافية(: خصائص أفراد العينة الدن1جدول )

ية العليا في ال ليرل المرحلة ا ساسدرجة العنف ا سري لدى طلبة (: فئال المتوسطال الحسابية لتحد د 2جدول )
 60 .................................................................................................... اليدنمة

لمصررفوفة ارتبرراب كررل فيرررة مررن فيرررال  (Pearson correlationبرراب بيرسررون )االرتتررائج معامررل (: ن3جرردول )
 60 .................................................... .ياس العنف ا سري م ل  المجال مع الدرجة الكلية للمجال 

لم يرراس العنررف ليررة اس مررع الدرجررة الك(: مصررفوفة معررامالل ارتبرراب درجررة كررل مجررال مررن مجرراالل الم يرر 4جرردول )
 61 .................................................................................................. .ا سري 

 62 ................................................................... ف ا سري الثبال لم ياس العنمعامالل  (:5جدول )

لرردى طلبررة المرحلررة ا ساسررية العليررا فرري ب الحاجررة إلررى الحرر ة متوسررطال الحسررابية لتحد ررد درجرر (: فئررال ال6جرردول )
 63 ............................................................................................. ال ليل اليدنمة

لمصررفوفة ارتبرراب كررل فيرررة مررن فيرررال  (Pearson correlation) معامررل االرتبرراب بيرسررون : نتررائج (7جرردول )
 64 ....................................................... . إلى الحبالحاجة لم ياس الم ياس مع الدرجة الكلية 

 65 ................................................................ لحاجة إلى الحب (: معامالل الثبال لم ياس ا8جدول )

فري  ا ساسرية العليرا لردى طلبرة المرحلرةالحاجة إلى الصداقة ل المتوسطال الحسابية لتحد د درجة (: فئا9جدول )
 66 ............................................................................................. ال ليل اليدنمة

لمصررفوفة ارتبرراب كررل فيرررة مررن فيرررال  (Pearson correlationاب بيرسررون )رتبرر (: نتررائج معامررل اال10جرردول )
 66 .................................................... . ةالحاجة إلى الصداق لم ياس الم ياس مع الدرجة الكلية 

 67 ............................................................ داقة لم ياس الحاجة إلى الص(: معامالل الثبال 11جدول )

العليا في   ساسيةالمرحلة الدى طلبة الحاجة إلى الصداقة (: فئال المتوسطال الحسابية لتحد د درجة  12جدول )
 68 ............................................................................................. ال ليل اليدنمة

رة مررن فيرررال لمصررفوفة ارتبرراب كررل فيرر  (Pearson correlationسررون )معامررل االرتبرراب بير  (: نتررائج13جرردول )
 69 ............................................................. . لم ياس تيد ر الذالالم ياس مع الدرجة الكلية 

 70 .................................................................... (: معامالل الثبال لم ياس تيد ر الذال14جدول )



 

 خ

 

لدرجرررة العنرررف ا سرررري لررردى طلبرررة (: المتوسرررطال الحسرررابية واالنحرافرررال المألياريرررة وا وزان النسررربية 15جررردول )
 74 .................................................... .مدارس مد نة ال ليل اليدنمةالعليا في لمرحلة ا ساسية ا

لدرجررة الحاجررة إلررى الحررب لرردى طلبررة وزان النسرربية المألياريررة وا حسررابية واالنحرافررال (: المتوسررطال ال16) ولجررد
 76 .................................................... .مةال ليل اليدنمدارس مد نة المرحلة ا ساسية العليا في 

لدرجرة الحاجرة إلرى الصرداقة لردى طلبرة النسبية ا وزان يارية و ال المأل(: المتوسطال الحسابية واالنحراف17جدول )
 78 .................................................... . ليل اليدنمةمدارس مد نة الالمرحلة ا ساسية العليا في 

المرحلرة لردى طلبرة لدرجرة تيرد ر الرذال المتوسطال الحسابية واالنحرافال المأليارية وا وزان النسربية (: 18جدول )
 79 ............................................................ . مدارس مد نة ال ليل اليدنمة ساسية العليا في ا

( للتعرر  علررى الفررروق فرري متوسررطال Independent- Sample T-Test)ل( ) ( نتررائج اختبررار19جردول )
سرية العليرا ل لردى طلبرة المرحلرة ا سالرذار االحاجة إلى الحب والصرداقة وتيرد درجال العنف ا سري و 

 81 .................................................................... ال ليل اليدنمة تبعا  لمتغير الجنس. في 

( للتعرر  علررى الفررروق فرري متوسررطال Independent- Sample T-Testاختبررار )ل( )( نتررائج 20جردول )
سرية العليرا والصرداقة وتيرد ر الرذال لردى طلبرة المرحلرة ا ساب الحلى الحاجة إدرجال العنف ا سري و 

 82 ............................................................. ال ليل اليدنمة تبعا  لمتغير الصف الدراسي. في 

جرررة إلرررى حاالو درجرررال العنرررف ا سرررري  (:  برررين ا عرررداد والمتوسرررطال الحسرررابية واالنحرافرررال المألياريرررة21جررردول )
ال ليرررل اليدنمرررة تبعرررا  لمتغيرررر الحرررب والصرررداقة وتيرررد ر الرررذال لررردى طلبرررة المرحلرررة ا ساسرررية العليرررا فررري 

 84 .................................................................................... لألب المستوى التعليمي

ق في درجال العنف فرو ال على( للتعر  One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التبا ن ا حادي )22جدول )
ال ليررل الحاجررة إلررى الحررب والصررداقة وتيررد ر الررذال لرردى طلبررة المرحلررة ا ساسررية العليررا فرري ا سررري و 

 85  .............................................................. التعليمي لألب.  ة تبعا  لمتغير المستوى نميدال

درجررال العنررف متوسررطال  بررين( للميارنررال الثنائيررة البعدنررة للفررروق Scheffe(: نتررائج اختبررار شرري ي  )23جرردول )
ال ليررل ا فرري ة المرحلررة ا ساسررية العليرر الحاجررة إلررى الحررب والصررداقة وتيررد ر الررذال لرردى طلبرر ا سررري و 

 87 ................................................................. متغير المستوى التعليمي لألبنمة تبعا  لاليد

الحاجرررة إلرررى درجرررال العنرررف ا سرررري و (:  برررين ا عرررداد والمتوسرررطال الحسرررابية واالنحرافرررال المألياريرررة 24جررردول )
ا  لمتغيرررر ال ليرررل اليدنمرررة تبعررر يرررا فررري لرررة ا ساسرررية العلد ر الرررذال لررردى طلبرررة المرحالحرررب والصرررداقة وتيررر 

 88 .................................................................................... المستوى التعليمي لألم 

 ( للتعر  على الفروق في درجال العنفOne Way Anova( نتائج اختبار تحليل التبا ن ا حادي )25جدول )
ال ليررل يررا فرري ذال لرردى طلبررة المرحلررة ا ساسررية العللصررداقة وتيررد ر الرر الحاجررة إلررى الحررب واي و سررر ا 

 89 ................................................................ اليدنمة تبعا  لمتغير المستوى التعليمي لألم. 



 

 د

 

 الفرروق فري متوسرطال ر  علرى( للتعر Independent- Sample T-Test(: نترائج اختبرار )ل( )26جردول )
الحاجة إلى الحب والصرداقة وتيرد ر الرذال لردى طلبرة المرحلرة ا ساسرية العليرا سري و درجال العنف ا 

 91 ............................................................. ا م.  غير حالة عمل لمتا  ال ليل اليدنمة تبعفي 

وق فرري متوسررطال للتعرر  علررى الفررر  (Independent- Sample T-Test( نتررائج اختبررار )ل( )27جردول )
ا علير ال الحاجة إلى الحب والصرداقة وتيرد ر الرذال لردى طلبرة المرحلرة ا ساسريةال العنف ا سري و درج
 93 ...........................................................  ال ليل اليدنمة تبعا  لمتغير حالة عمل ا ب.في 

العنررف ا سررري مررن جهررة وبررين الحاجررة إلررى الحررب بررين للعالقررة  مررل ارتبرراب بيرسررون (:  بررين نتررائج معا28ول )دجرر 
 95 .................. من جهة أخرى  لعليا في ال ليل اليدنمةة ااسيوالصداقة وتيد ر الذال لدى طلبة المرحلة ا س

 




 

 ذ

 

 فهرس المالحق 

 120 ................................................................... ا ولية بصورتها  يسالميا(: 1) ملحذ

 125 .................................................................. النهائية بصورتها يسيا الم(: 2) ملحذ

 130 ............................................................... سمينمحال  السادة ب سماء قائمة(: 3) ملحذ

 131 .......................................................................... مهمة تسهيل كتاب(: 4) ملحذ
 

 





 

 ر

 

دراسةال خصمل  
مرن الحاجرة إلرى الحرب والصرداقة  العنف ا سري وكرال   بينعالقة معرفة الالحالية إلى هدفت الدراسة 
( 462. وتكررون مجتمررع الدراسررة مررن )ةيدنمرر ال ليررل اليررا فرري للبررة المرحلررة ا ساسررية العوتيررد ر الررذال لرردى ط

الوصررفي  واسررت دمت الدراسررة المررنهج .نمررةطالبررا  وطالبررة  مررن طلبررة المرحلررة ا ساسررية العليررا فرري ال ليررل اليد 
اجرة اس الحا وم ير ا سرري ميا يس الدراسة المسونرة مرن: م يراس العنرف  الباحثة بتطويروقامت  ااالرتباطي

 د هبرة ميير تيرد ر الرذالا وذلرك باالسرتفادة مرن م يراس  قةا وم يراسإلرى الصردا الحاجرةالحربا وم يراس إلى 
 ,Maslowذلك برررالرجول إلرررى م يررراس ماسرررلو )با كررر ( الش صرررية المتصرررنعة وحاجتهرررا إلرررى الحررر 2005)

 . وأظهرل النتائج ما  لي:( للحاجال 1970

مررردارس مد نرررة ال ليرررل ي ليرررا فررر ة ا ساسرررية العى طلبرررة المرحلررر درجرررة العنرررف ا سرررري لرررد أظهررررل النترررائج أن 
كانرررت درجرررة الحاجرررة إلرررى الصرررداقة ا و كانرررت كبيررررةدرجرررة الحاجرررة إلرررى الحرررب و  كانرررت من فكرررةا اليدنمرررة

كانرت  مردارس مد نرة ال ليرل اليدنمرةتيرد ر الرذال لردى طلبرة المرحلرة ا ساسرية العليرا فري  جرةدر و وسطةا مت
 متوسطة. 
ع ا سررري وجميرر كليررة للعنررف جررة الحصررائية فرري الدر ذال داللررة إعرردم وجررود فررروق أظهرررل النتررائج و 

اقة لصررد الحاجررة إلررى اوالحاجررة إلررى الحرربا و مجاالترر  )العنررف النفسرريا والعنررف اللفظرريا والعنررف الجسرردي( 
لررم  كررذلك .ا الصررف الدراسرريالجررنس ال ال ليررل اليدنمررة تبعررا  لمتغيررر طلبررة المرحلررة ا ساسررية العليررا فرري لرردى 
تبعررا  لمتغيرررر المسررتوى التعليمررري يررد ر الرررذال الصررداقة وت ة إلرررىبالنسررربة للحاجرر  ق دالرررة إحصررائيا  هررر فرررو تظ

هررر فررروق ذال داللررة إحصررائية فرري تظ لررم . كمررا محالررة عمررل اا و لمتغيررر المسررتوى التعليمرري لررألمو  .لررألب 
 . ب تبعا  لمتغير حالة عمل امتوسطال درجال الحاجة إلى الحب والحاجة إلى الصداقة 

لردى طلبرة المرحلرة لردى الذال رجال تيد ر ي متوسطال د ة فئيذال داللة إحصابينما ظهرل فروق 
وظهررل فرروق دالرة  اإلناث. فروق لصالحال ا وكانت سال ليل اليدنمة تبعا  لمتغير الجنا ساسية العليا في 

ا ولصررالح غيررر الصررفتبعررا  لمتالصررداقة متوسررطال درجررال الحاجررة إلررى الحررب والحاجررة إلررى إحصررائية فرري 
ا ا لصرالح الطلبرة الرذ ن مسرتوى تعلريم مبرائهم  رانوي فمرا دون ألب ي لليمالمستوى التعو  ثامن.طلبة الصف ال

الطلبررة الررذ ن مبررائهم ال الررة عمررل ا ب ولصررالح ذال تعرر ى لحتيررد ر الرر وظهرررل فررروق فرري العنررف ا سررري و 
 نعملون 
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عنرررف لابرررين برررة ضرررأليفة ودالرررة إحصرررائيا  توصرررلت الدراسرررة إلرررى وجرررود عالقرررة ارتباطيرررة طردنرررة موج
( بداللرررة إحصرررائية 0.07لرررى الحررربا حيرررل بلررر  معامرررل االرتبررراب للعالقرررة بينهمرررا )ة إحاجررر وبرررين ال  سرررري ا
ين العنرف ا سررري وبررين الحاجررة طردنررة موجبررة ودالرة إحصررائيا  برر ة ارتباطيررة جررود عالقر كمرا تبررين  (.0.17)

ين وبر  ا سرري  العنرف ا  بريندالة إحصرائيسالبة ضأليفة وغير  جود عالقة ارتباطيةو كما تبين  إلى الصداقة.
بداللررة  (-0.104وتيرد ر الرذال فكانرت العالقررة عسسرية سرالبةا حيررل بلر  معامرل االرتبرراب للعالقرة بينهمرا )

 ( وهي دالة إحصائيا .0.03إحصائية )

ا صرريال أهمهررافيررد أوصررت الدراسررة بعرردة تو  النتررائج الترري توصررلت إليهررا الدراسررة الحاليررةاوفرري ضرروء 
إرشرراد ا سرررة وتوعيتهررا بمسرريولياتها عررن طريررذ و  .مترروازن  شررسلبنرراء بآلبرراء وا العمررل علررى التوفيررذ بررين ا

رري الجتماعيأجه ة ا عالم والندوال المدرسية وا راد االسرر رة واالرشرر راد اسرر رى اعتمرر رب إلرر رنح الحرر رذ ومرر لوب الرفرر
 ال واليسوة في التعامل مع ا بناء.والرعا ررة واالبتعرراد عررن اسررلوب االهم

 

العنف ا سريا الحاجة إلى الحبا الحاجة إلى الصداقةا تيد ر الذالا طلبة  ة:لمفتاحيالكلمات ا
 ال ليل اليدنمة. العلياا المرحلة ا ساسية 
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Abstract 

Domestic Violence and its Relation to the need for Love, Friendship and 

Self-Esteem among a Sample of the Upper basic Level Students in the Old 

City of Hebron  

Prepared by: Fedaa Mohammad Rajbi 

Supervised by: Dr. Kamil Katalo 

The present study aimed at identifying the relationship between domestic violence and 

the need for love, friendship and self-esteem among the students of the upper elementary 

stage in Old Hebron. The study population consists of (462) male and female students from 

the Upper Elementary School in Old Hebron. The study used the descriptive method. The 

researcher developed the measures of the study, which is based on the measure of domestic 

violence, the measure of the need for love, the measure of the need for friendship, and the 

measure of self-esteem. Maslow (1970) scale for needs. The results showed the following: 

The results showed that the degree of domestic violence among the students of the 

upper elementary stage in the old schools of Hebron was low, the degree of need for love was 

great, the degree of need for friendship was moderate, and the degree of self-esteem among 

the students of the upper elementary stage in the old Hebron schools was medium. 

The results showed that there were no statistically significant differences in the overall 

degree of domestic violence in all its domains (psychological violence, verbal violence, 

physical violence), the need for love, and the need for friendship among the students of the 

upper elementary stage in old Hebron according to gender variables. There were no 

statistically significant differences in the need for friendship and self-esteem according to the 

father's educational level. The educational level of the mother, and the mother's employment 

status. There were no statistically significant differences in the degree of need for love and the 

need for friendship according to the father's status. 

While there were statistically significant differences in the average self-esteem scores 

among the students of the upper elementary stage in old Hebron according to the gender 

variable, the differences were in favor of females. There were statistically significant 

differences in the mean of the need for love and the need for friendship according to the grade 

variable and for the eighth graders. And the level of education of the father, for the benefit of 

students whose level of education is secondary or below, and differences in family violence 



 

 ش

 

and self-esteem have been observed, due to the father's work status and to those whose 

parents do not work 

The study found that there was a positive correlation between weak and statistically 

significant between domestic violence and the need for love. The coefficient of correlation 

between them was (0.07) in statistical terms (0.17). There was also a positive correlation 

between the family violence and the need for friendship. There was also a negative and 

statistically significant negative correlation between family violence and self-esteem. The 

correlation was negative, where the coefficient of correlation was 0.104, which is statistically 

significant. 

In the light of the findings of the current study, the study recommended several 

recommendations, the most important, work to reconcile parents and children in a balanced 

manner. And to guide the family and raise awareness of their responsibilities through the 

media and seminars, school and social guidance family to adopt the method of compassion 

and granting love and care and move away from the method of neglect and cruelty in dealing 

with children. 

 

Keywords: Family Violence, Need for Love, Need for Friendship, Self-Esteem, Upper 

Elementary School Students, Old Hebron. 
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 الفصل األول

 إلطار العام للدراسةا

 :مقدمة
ا ولررى الترري  نمررو فيهررا  ية فرري بنرراء المجتمررعا والميسسررة االجتماعيررةاللبنررة ا ساسرر  هرريرة ا سرر  تعررد 

مراحررل النمررو النفسرري لرردى الفررردا إذ  ة مررن أهررملرر تعتبررر مرحلررة الطفو و الطفررل وتتشررسل مررن خاللهررا سررلوكات ا 

ذا كران إو  ات  يرها على كل المراحل الالحية مرن حياتر    من خاللتعتبر ا ساس الذي تبنى علي  ش صيت

 عناصررررهامرررع متطلبرررال الحيررراة االجتماعيرررة التفاعليرررة بم تلرررف  نمسرررن للفررررد أن  توافرررذ ء سرررليما  هرررذا البنرررا

 . (2013بوطبال ومعوشةا )

راهرة اجتماعيبرر توتع رري ظر رشسلة ظرراهرة العنرف ا سرر رسيةا ومرر رة ونفر رر  إنسرانيةرر ري كثير رائعة فر رة شر عامرر

ر ررررررر عرررررر ررررررض النظر ررررررال بغر ررررررن المجتمعر ررررررصادي يال وا  رررررردولوجرنظم الرررررر ن مر ررررررستوى االقتر والتيرررررردم المررررررادي  والمر

بيرى مرن  نهرا ت اة بالعنففي كثير من المظاهر المتعلي خطر أنوال العنف البشري أمن تعد و والتكنولوجيا 

 الطفررل رررر كبيرررر علرررى أللعيرررانا ولهرررا  لهرررا واضرررحا    ررررأوغيرررر محرررسوسةا وال  خفرراء  كثررر ا  واليكرراناا مررور 

رة ال رنمر  رةنفرررسية واالجتماعالناحير رشارها أصررربحوالبدنيرة ير راد انتر رر أ ا كمرررا أن ازد ر ررا   ا  مر رواء علرررى  مثير للدهرررشة سر

رست رستوى العرررالم أو علرررى مر رمر روى العرررالم العربرر رت ظرر رري اهرة العنرر يا وقرررد تنوعر وانيرررسمت إلررررى العنرررف  رف ا سر

ررالا والعنررررف ضرررد الرررشب العنررفو المرررأة ضررررد  رابا والعنرررف ضررر ضررررد ا طفر بشررسل كبيررر  ي ررد المرررسنين ممرررا  رر

 (.2013)الحميريا  على استيرار المجتمع

ري مشراكل ال أهرم واحردة مرن الا طفالعنرف ضرد  ومهما اختلفت ا سباب والمسببال تبيرى ظراهرة  التر

را ولمرررا كررران العنرررف متعررردد ا سرررباب فرررال برررد مرر اإلنسررانيةمنهرررا المجتمعرررال  تعررراني الجهرررود  عرن تكررراتف جميرر
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 برررشسل متكامرررل للتغلرررب علرررى هرررذا وتشررريألية واقتصررادنة واجتماعيررة و يافيررة تربويررةلرررى مرررستويال والعمرررل ع

 (. 2017)عليا  ةالظاهر 

 لررىا وقررد درا العلمرراء النفسرريون عاإلنسرران لل يررام بسررلوؤ مرر الرردوافع الترري ترردفع وتعتبررر الحاجررة أحررد 

هذا  من اختال الباعلا والرغبة بطرق م تلفة وعلى الرغم  است دام مصطلحال الدافعا الحاف ا الغري ةا

مفترضرة  ريرك والردفع والتنشريوا وتعرد عمليرال داخليرةى تتكرمن التحمرن حيرل المعنر طلحال إال أنها المص

 (.2011اليطنانيا ) ظاهربل نستدل عليها من السلوؤ ال السلوؤ وغير قابلة لل ياس المباشرفسر بها ن

الترري تواجهنرراا بمعنررى أن  كل والعنررفلكثيررر مررن المشررااسرراس النفسررية هرري أ إشرربال الحاجررال إن عرردم 

إال إذا أشبعت هذا الصحة النفسية السليمة والتي تهد  إلى توافذ الفرد مع بيئت ا  لش صية ال تتحيذ لهاا

 (. 2005 قدوريا)بعت فعال  الحاجة وشعر الفرد ب ن حاجات  قد أش

الحاجررال  ع تلرركبا حيررل نجررب أن تشرر فرري الحاجررال  ترردرجا   ((Maslow, 1970 ماسررلو وقررد وضررع

المسررتوى الثرراني تكررون  جررال الترري تليهرراا وعنرردما تشرربع الحاجررة فرريحيررذ الحاقبررل أن تت لالموجررودة فررري اليرررا

ررررتوى ا فكررررلي هرررريمن الحاجررررال نررررى تول ا د مسررررتوى ا الثالررررلا وهسررررذا وفرررري ال ة عنرررردها للحاجررررة فرررري المسر

رنبتش وعندما الفسيولوجية  ءومرن  رم الحاجرال المتعليرة بالحرب واالنتمرا ع هذا الحاجال تظهر حاجال ا مر

ذ ة إلررى أن نحيرر العمريررة بحاجرر  الحاجررة لتحييررذ الررذالا فررالفرد فرري كررل مرحلررة مرررن مراحلررر  ا وأخيررراواالحترررام

ر ريرد وت نجرازمرن النجراح واإل معيروال   لنفس  قردرا   أن تيردر ييمرة  نالرذال فري مجراالل الحيراة الم تلفرةا ويمسر

رران هرذا اخاصة إذا ك اإلنجاز والتحييذ في حالة الفردا إن تصورنا حالة الش ص الفاشل  لفشرل نمرس أكثر

راسة وفشل في إحراز تيدم في عملر ا وفشرل من جانب من جوانب حيات ا فلو تصورنا ش صا فشل في الد 

را فررري نرردرؤ مرا نمسررن أن نصرل إليرر   ل فرري حياتر  الش صرريةا فلريس مررن الصرعب أنالا وفشر جمرع المرر  أنكر

 (.2017عالونةا ) الت ان  النفسي مرن اخرتاللهذا الش ص 
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 تلعرررب دورا  هامرررا  فرررىقررران ترر  يرا  جوهريرررا  علرررى التوافرررذ فرررى حيررراة ا طفرررالا  نهرررا ا القررال ترري ر عو 

تغيررررر هررراما إذ  يكررررد العد رررد ا والصررررداقة فرررى حررررد ذاتهررررا مالش صرريافيهم وتررررو  عيواالجتمررا االنفعررالينمررروهم 

رراد قاء فى بمالا فا صد الناس أنهم  لج ون إلى أصدقائهم فى ا ز  مررن عض ا حيان نسونون أقرب مرن أفر

ررررةا مرررن  ء نعرررانون ائدا والرررذ ن لررريس لرررد هم أصررردقادة بشرررسل أسررررل وقرررت الشرررد وييررردمون العرررون والمسررراع ا سر

صررررل وترررردنى مسررررتوى التفاعررررل وغيرهررررا مررررن سررررية واضررررطرابال التواالع لررررة والوحرررردة النف ل م تلفررة مررندرجررا

شررتركون فررى ا والصررداقة الجيرردة تتشررسل دائمررا  بررين ا فررراد الررذ ن نفسرري واالجتمرراعيالنفررررذ سرررروء التواصررررور 

 (.2008البالحا ) ال برال واالهتمامال وال يم

  انتشارها في اآلونة ا خيرةا فمنذ سنوال عد دة والباحثون لتي شال المفاهيم ا وتيد ر الذال من أهم

ارجريت ميد  أن الفرد ن تي إلى  كل من  مالفكل ل مهتمون بدراسة النظريال المرتبطة بالذال. ويرجع فيو

ن خالل رد م ب ا وكذلك م  للسلوؤ الذي  نبغي أن نيو   من خالل تعريفوم  عن ذاتتكوين مفه مرحلة

  اآلخرينا بينما اعتبر  كولي  صورة الفرد عن ذات  بمثابة المحصلة النعساسال تيييم اآلخرين ل   عل  تجااف

 . (2012)تونسيةا 

جابية أو سلبية؛    بصورة إن الفرد لذاتمن العوامل ا ساسية التي تساهم في إدراؤ ال الذ يد ر يعد تو 

التكيف الحسن للفردا فكالهما  تطلب لنفسية و على الصحة ا ر الذاتي اإلنجابي نعد من الدالئل فتيد 

ية  ا من ناح ش صية متوازنةا بناءة قادرة على مواجهة الصعوبال وعلى التوابم بين حاجاتهم وميوله

د ربما سييدي ذلك إلى  لمتطلبال ا فرامراعاتنا  ي حالة عدمفطلبال المحيطة بهم من ناحية أخرى؛ فوالمت

ي  دعونا إلى معرفة تلك المتطلبال كونها إنجابية لتع ي ها   مر الذ ش صياتهم ا تراكم في بناءضرر م

 (.2011وتيويتهاا أو السلبية للحد من م ارها )الحجريا 
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  رررأئيلي فيررد الل االسرررات كررع لالحررت ليررل كغيرهررا مررن المنرراطذ الفلسررطينية الترري ة المد نرر أن  وبمررا

 وب اصررة علررى ال ليررل اليدنمررة نطيررةنررون فرري من الررذ ن نيطهررذا علررى منرراحي الحيرراة كافررةا ومررنهم المررواطني

 (.2012)السويطيا  الجوانب النفسية واالجتماعية واالقتصادنة للمواطنين في تلك المنطية

 سة وأسئلتهالدرامشكلة ا
الحظرت أن هنراؤ حاجرة ا ي اإلغا رة الطبيرة الفلسرطينيةمل الباحثة في مجال اإلرشراد فر من خالل ع

ي الظرواهر التر تعد ظاهرة العنف ا سري من وعالقت  ببعض المتغيرالا حيل  ا سري سة لدراسة العنف ما

اطهررا هرهراا وأشررسالها وأنمهررا وعررن مظار الحرد ل عنثررُ ا وك  والنفسرريين واالجتمراعيينالتربررويين انتبرراا  تسرترعي

ررردول ا وقرررد اهتمرررت وم ارهررراا  ررر ن المالر ررررا  إلنمانهرررا بر رررا  كبير رررري اهتمامر رررف االسر ررراهرة العنر رررة بظر رررال لمتيدمر جتمعر

كبيررررا  بررريجراء  نرررسان الموضرررول اهتمامرررا  روق اإلص ف ولرررت منظمرررال حيرر رورة ال تبيرررى علرررى أسررراس منيرررو المتطرر 

رروث علإح ررةصررائيال وبحر ر ميررة دييير ررة أسرر ررصة لمعرفر ررالي مت صر ررصادرا وبالتر ررد همباب مر رربح لر ررصنيف ا وأصر  تر

رن تيردنم الحلرولا وبمر  راحثين مر رت البر رة مسنر رس امعلومرال كافير رل إنر ردرة عأن لكر رن تان الير رب ولكر رى الحر رذ لر حيير

رذال وال ة فرنحن نبردأ الحيراة بتمركر  الطفولرةانلغذلرك صرعب ل رول الرر رل حرر رستطيع ا الكامر رين ذاتننرر ر  برر را لتمييرر رر

د راأفر و ن  جة ماسة دائما  إلى الحرب والصرداقة وتيرد ر ذاتهرمالمنطلذ فين ا طفال بحاواآلخرين. من هذا ا

وال االضطهاد والتكييذ من قبل لشتى أن يدنمة  تعرضون ال ليل المد نة الياطنين في المجتمع الفلسطيني 

إلرى  بحاجة اءبنا  فيصبح عنف ا سريام  تولد عندهم شتى أنوال الاإلسرائيلي ومستوطني ا فينهحتالل اال

 ي:ابل الرئيس اآلتاسة تتحدد بالتسهنا فين مشسلة الدر  منذواتهما الحب والصداقة وتيد ر 

جللة إلللى الحللب والصللداقة وتقللدير الللذات لللدى طلبللة الحامللن  وكللل  ألسللري العنللف ابللين توجللد عالقللة هللل 

 ؟الخليل القديمة في األساسية العليا المرحلة

 آلتية:وانبثذ عن  ا سئلة الفرعية ا
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لمرحلة  لبة الدى طالعنف ا سري والحاجة إلى الحب والصداقة وتيد ر الذال من  كل   مستوى ما  .1

 اليدنمة؟  ال ليلمد نة ا ساسية العليا في مدارس 

 بسررل مرررن راسررة ال اصررةاسررتجابال أفررراد عينررة الد  جررال در بررين هررل توجررد فررروق ذال داللررة إحصررائية  .2

ى طلبررة المرحلررة ا ساسررية العليررا فرري داقة وتيررد ر الررذال لررد الحاجررة إلررى الحررب والصرر سررري و العنررف ا 

عليمري لتالمسرتوى اليمري لرألبا لجرنسا الصرف الدراسريا المسرتوى التعال ليل اليدنمة تبعرا  لمتغيررال )ا

 ؟لألما حالة عمل ا ما حالة عمل ا ب(

 :فرضيات الدراسة
اقة إلرى الحرب والصررد  وبرين الحاجرة العنررف ا سرري ة إحصرائية برين باطيرة ذال داللر توجرد عالقرة ارتال  .1

 .ال ليل اليدنمةمد نة العليا في ى طلبة المرحلة ا ساسية د لوتيد ر الذال 

 درجرال العنرف برين متوسرطال  ( ≥ 0.05)الداللرة سرتوى عنرد مفروق ذال داللة إحصرائية  توجد  ال .2

ال ليررل ة العليررا فرري  ر الررذال لرردى طلبررة المرحلررة ا ساسرريالحاجررة إلررى الحررب والصررداقة وتيررد ا سررري و 

 .تبعا  لمتغير الجنساليدنمة 

درجرال العنرف  برين متوسرطال  ( ≥ 0.05)فروق ذال داللة إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة  توجد  ال .3

ال ليررل ساسررية العليررا فرري المرحلررة ا  الررذال لرردى طلبررة ب والصررداقة وتيررد رالحاجررة إلررى الحرر و ا سررري 

 .تبعا  لمتغير الصف الدراسياليدنمة 

درجرال العنرف  وسرطال برين مت ( ≥ 0.05)الداللرة  إحصرائية عنرد مسرتوى توجد فروق ذال داللة  ال .4

ال ليررل المرحلررة ا ساسررية العليررا فرري لصررداقة وتيررد ر الررذال لرردى طلبررة ى الحررب واالحاجررة إلرر و  ا سررري 

 .ير المستوى التعليمي لألب لمتغ تبعا   اليدنمة
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درجرال العنرف  برين متوسرطال  ( ≥ 0.05)لرة الدال مسرتوى توجد فروق ذال داللة إحصرائية عنرد  ال .5

ال ليررل اسررية العليررا فرري ا س لمرحلررةطلبررة االحاجررة إلررى الحررب والصررداقة وتيررد ر الررذال لرردى ا سررري و 

 .التعليمي لألم تبعا  لمتغير المستوى ة مناليد 

لعنرف درجرال ا ن متوسرطال بري ( ≥ 0.05)سرتوى الداللرة لة إحصرائية عنرد مذال دالفروق توجد  ال .6

ال ليررل الحاجررة إلررى الحررب والصررداقة وتيررد ر الررذال لرردى طلبررة المرحلررة ا ساسررية العليررا فرري سررري و ا 

 .تبعا  لمتغير حالة عمل ا مة دنمالي

درجرال العنرف  برين متوسرطال  ( ≥ 0.05)لرة ذال داللة إحصرائية عنرد مسرتوى الدالفروق توجد  ال .7

ال ليررل فرري  ة ا ساسررية العليرراذال لرردى طلبررة المرحلرر الحاجررة إلررى الحررب والصررداقة وتيررد ر الرر ا سررري و 

 .متغير حالة عمل ا ب تبعا  لاليدنمة 

 أهداف الدراسة:
 ة إلى:اليالحتهد  الدراسة 

العنف ا سري وكل من الحاجة إلى الحب والصداقة وتيد ر الذال لردى طلبرة ة بين القالعإلى  التعر  .1

 .ال ليل اليدنمة ا فيلعليالمرحلة ا ساسية ا

مردارس مد نرة ال ليررل فرري  لردى طلبررة المرحلرة ا ساسرية العليراا سرري العنرف  درجرة شررسلالتعرر  إلرى  .2

 .اليدنمة

مردارس مد نرة فري  لردى طلبرة المرحلرة ا ساسرية العليرا لرى الحرب والصرداقةجرة إالحا درجرةالتعر  إلرى  .3

 .ال ليل اليدنمة

 .مدارس مد نة ال ليل اليدنمةفي  لياالع اسيةلدى طلبة المرحلة ا س تيد ر الذال  درجةالتعر  إلى  .4
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الحاجة العنف ا سري و  استجابال أفراد عينة الدراسة ال اصة بسل منبيعة الفروق بين إلى ط التعر  .5

ال ليل اليدنمة تبعا  لمتغيررال مرحلة ا ساسية العليا في والصداقة وتيد ر الذال لدى طلبة ال ب إلى الح

 ما حالررة مررل الررة علتعليمرري لررألبا المسررتوى التعليمرري لررألما حاا )الجررنسا الصررف الدراسرريا المسررتوى 

 .مل ا ب(ع

 أهمية الدراسة:
بسل من وهو العنف ا سري وعالقت    لدراست ىتتصد  يذ مية الجانب الهمية الدراسة الحالية في أ هتتكح أ 

 ا حيرل ديرةةل القلاة الخإلى الحب والصداقة وتقدير الذات لدى طلبةة الررللةة ااسيسةاة الالاةي  ة  الحاجرة 

 :بي يةالتط وا هميةة نظريمية الها ن م لفي ك نتكم

 :مية النظريةهاأل

 .موضع الدراسة نةالعيفي  العنف ا سري وأنماط  السائدة أسباب التعر  على   .1

طلبة المرحلرة فئة  وهيأال  الفلسطينيا فئال المجتمع نم مهمةفئة  حولبية النفسية العر  إ راء المعرفة .2

 ليل اليدنمة.العليا في ال  يةا ساس

ا والترري المراهيررة ةلر مرح وهرريفرري حيراة الفرررد  مهمرة مرحلررة تتنرراولا هر اليررة فرري أنسرة الحالدرا هميررةأ ترجرع  .3

 نمائية والنفسية.غيرال الد من التتتسم بعد 

صررياغة أكثررر واقأليررة لبرررامج المسرراعدة النفسررية واالجتماعيرررة مررن قبررل المسرريولين فرري التربيررة والتعلررريم  .4

 لمرشد ن في المدارس بتوفير أساليب االطمئنان النفسي للطالب وذويهم.وا
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النفسرررية إشررربال الحاجرررال  درجرررة علرررى سرررري ة والعنرررف ا سرررريا  الظررررو تررر  ير  علرررى الكررروء تليررري .5

في ال ليل  ة ا ساسية العلياالمرحلبة طل إلى الحب والصداقة وتيد ر الذال لدى لحاجةمثل اا ساسية 

 .اليدنمة

 :التطبيقية األهمية

نمة ا سر الفلسطينية بشسل عام وا سر الفلسطينية في ال ليل اليد   في تنبي دراسةذا الهقد تفيد نتائج  .1

وإعطائهم الفرصة   سبال االجتماعيةفي المناإشراكهم  من خالل   نفسيةلكرورة إشبال حاجال أبنائهم ال

 .عبير عن أنفسهمللت

إلى كي ية التعامل مرع طلبرة  عاملين في الميسسال التربويةين الالمرب رشاد وإ  جيو في تالدراسة قد تفيد  .2

 م.وذلك تبعا  لحاجاتهم وخصائصهم ونموها سري ساسية الذ ن  تعرضون للعنف ا المرحلة ا 

التربرويين المسريولين ا مسراعدة هر خالل نمر  نبعرض الميشررال التري نمسر  مسة فري تيردنقد تفيد نتائج الدرا .3

لمرحلة ا ساسية العليا لحاجراتهم ة اطلبإشبال  لىع لا العمهش ن نلتي مالبرامج او ضع ال طو و  على

 الموج  ضدهم. ا سري النفسية وت  يف العنف 

 .الحّد من ظاهرة العنف ا سري التي نمسن أن ُتسهم في ض الميترحال والتوصيال م بعتيدن .4

 حدود الدراسة:
 تتحدد الدراسة الحالية بما ن تي:

 .مدارس مد نة ال ليل اليدنمةالمرحلة ا ساسية العليا في ود البشرية: طلبة حد ال

 ال ليل اليدنمة.مد نة لمسانية: ود االحد 

 م(.2018/2019الدراسي )عام الثاني من الراسة في الفصل الحدود ال مانية: أجريت هذا الد 
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لردى ر الرذال صرداقة وتيرد العنف ا سري وكل مرن الحاجرة إلرى الحرب والالعالقة بين الحدود الموضوعية: 

 .ال ليل اليدنمةطلبة المرحلة ا ساسية العليا في 

 دراسة:ات المصطلح
أو  وجررة ضررحية الرر واا  لكرر ن تكررون ا  ضررد المعترردى عليرر اهررو سررلوكا  قرراهرا  عنيفررا  ميذنررا  : سللري العنللف األ

نون أو ممررا  تطلررب حمررا تهم مررن قبررل اليرراا ا العنررف مررن الوالررد ن معرر  ضررحانا ضررحانا زوا أمهررما أو بنرراءا 

 (.2006)الجبرينا  الرسمية السلطة

كمررا أنرر   والممتلكررالاص ا شرر اذى بليرروة إللحرراق ا ب نرر  اسررت دام ا( Wilson, 2005) ويلسررون وعرفرر  

 .آلخرينوقمع الحرية الش صية ل ر الجسمي تكمن الكر 

ليرررة طلبرررة )وهرررم فررري الدراسرررة الحا نيالمفحوصررر  اعليهررر حصرررل التررري ن ال الررردرجمتوسرررو نررر  ب ويعرررر  إجرائيرررا  

 ة الحالية.لدراسفي ا المست دم ا سري على م ياس العنف  اسية العليا(المرحلة ا س

 الحاجة إلى الحب:

رررةا رد إلرررى الحصرررولالفررر  يسرررع نررر  ( بMaslow, 1970عرفهرررا ماسرررلو ) ررربا والعاطفر رررةا  علرررى الحر والعنا ر

 ا والرسند العراطفي مرن الرش ص اآلخر أو من اآلخرين.والرعانة

 بررذل جهرردا  فرريحرررؤ الفرررد ليت الترري الحاجررةالحررب: ب نهررا  ( الحاجررة إلررى2011صررر )رشرردي وناوعررر  الم

 .اآلخرينواليبرول مرن  والعطرفا الحرباالحرصول علرى 

را  ال درجالر متوسرو  فهروحاجة إلى الحرب للريف اإلجرائي التعأما  رصل عليهر ري نحر روء ينالفحوصر التر ري ضر  فر

 .الحب لم ياس الحاجة إلى  ماستجابته
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 قة:لى الصداالحاجة إ

ررداقة ( Dirk et al., 2003)عررر  د رررؤ ومخرررين  ررول ب نهررا الصر ررية  محررردد نر ررن العالقرررال البينش صر مر

ررريرادة ال رررة بر رررردا  ررر االختيارير ررراردفع إلفر رررة للم يهرر رررمالحاجر ررراعدة ودعر ررررينا سر رررال اآلخر رررن خر رررين مر رررتيرة بر رررة مسر ل عالقر

ررى رربيا ا وهر ررة نسر ررة طويلر رررة زمنير ررين لفتر ر ش صر رريرعالقرر ررى تيسر ررية  ة تعمرررل علر ررة ونفسر رردا  اجتماعير ررراداأهر  لألفر

.بادليرةالت اعدةمسروال الحربامشراعر  المرودةا الصرحبةان درجرال متعرددة مرتتكرمن أنمرراب و 

رراعرب نهررا  (Maroney, 2005ني )وعرفهررا مررارو  ررنهم مشر رراس بير ررن النر ررر مر ررين أو أكثر ررين ش صر ررة بر  عالقر

رد إمتبادلررررة تسررررتن ضا كمررررا تظهررررر الرررربع بعكررررهم ب ويبرررردو ذلررررك مررررن خررررالل سررررلوكياتهم مررررعلررررى الثيررررة والحررر

 .ا بينهمة والدعم فيمبول والمساند حسان واليادل واالستالمساعدة والتعاون المتب دالئررل

جرة على م يراس الحا مفى استجابته ينالمفحوصالتي نحصرل عليهرا  ال الدرجرمتوسو تعر  إجرائيا  ب نها و 

 إلى الصداقة المست دم في هذا الدراسة.

  تقدير الذات:

م  اص الذ ن لد هش فا  الش صيةا  ييمت  الفرد على  ( تيد ر الذال ب ن  حسم2002عر  أبو مغلي )

رام والتيد ر أما ا ش اص الذ ن  ييمة وأهميةا وأنهم جد رون باالحت  دون أنهم ذومرتفع نعتي تيد ر ذال 

 من فض فال  رون ييمة وأهمية في أنفسهم ويعتيدون أن اآلخرين ال نيبلونهم. تيد ر ذال  لد هم

 في الجوانب ي نحو الذال ويماتجاا تيمن خالل الحسم على صالحية الفرد : ب ن   (2000ا زرق ) عرف و 

  سرية واالجتماعية وا كادنمية. الذاتية وا

مييرراس  علررى  ماستجابته مررن خررالل  ينالمفحوصل عليها التي نحص ال الدرجمتوسو ب ن  ويعر  إجرائيا  

 . الحالية ةراسالد في  المست دمتيررد ر الررذال 
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 فصل الثانيلا

 ت السابقةالنظري والدراسااإلطار  
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 الفصل الثاني
ل ترم تيسريم  إلرى أربرع محراور هري: العنرف ا سرريا ري للدراسرةا حير عن اإلطار النظا الفصل  تحدث هذ 

 رررم ترررم سررررد مجموعرررة مرررن الدراسرررال السرررابية  الرررذالاة إلرررى الصرررداقةا وتيرررد ر ة إلرررى الحررربا الحاجررر الحاجررر 

 متعلية بمتغيرال الدارسة.ال

 اإلطار النظري 

 سري:أوال العنف األ

المالئم إاّل   باالهتمام  ظ ِقدم التاريخ إاّل أن  لم نح لموج  نحو ا بناء قدنم الرغم من أن العنف ا سري اب

صعيد الدول  يش العالم ب سرا مرحلة تاري ية حافلة باالهتمام العالمي علىةا حيل نأل  خير ونة افي اآل

فعال نست دم لإلشارة إلى ا اء مصطلحا  العنف ا سري الموج  نحو ا بنو والطفولةا لشعوب بالطفل وا

سي    إنيال ا ذى النفاشرة التي  وجهها الوالدان أو أولياء ا مور نحو أحد ا بناء بهد مبال المباشرة وغير

 اآل ار التي ت خذ أشساال  عد دةسدي أو الجنسي. وهو  نطوي على العد د من العواقب و أو الج أو اللفظي 

  نف ا سري لنفسية للعرة العواقب العواقب ومن أكثرها خطو ن أهم هذا اجسدنة وصحية ونفسيةا وم

)كاتبيا   ى ب ية حياة الفرد كون م ارها تمتد إلالموج  نحو ا بناء كونها قد ال تكون ظاهرة بشسل واضح ول

2012.) 

 مفهوم العنف األسري:

وعررالمي  ف علمرري محرردد عريرر العنررف ا سررريا إال أنرر  ال  وجررد ت بمشررسلة الهتمررام الكبيرررعلررى الرررغم مررن ا

وسو  نعرر   ثهماالباحثون تعريفال متنوعة حسب متطلبال بح ن نكعللعنف ا سريا ولكمتفذ علي  

 :ومنها التي تناولت العنف ا سري  فال عريبعض الت
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ا قرل قروة مرن شر ن   السيطرة من أحد أفرراد ا سررة أو رااا أو اليوةب ن  محاولة اإلك( 2012) عرف  السويلم

و الجنسرررية أو نفسرررية أو العيليرررة ألا أمنررر  وصرررحت  الجسررردنة أوا قرررل قررروة و يض حيررراة وسرررالمة الطرررر  تعرررر 

اإل ررذاء البرردني أو المعنرروي أو اإلهمررال أو  الجنسرري أوعتررداء والتحررر  كاليتررل أو اال ااالقتصررادنة لل طررر

جررة لحالررة مررن الصرررال وينشرر  العنررف ا سررري كنتي يرر  اإلسرراءة اللفظيررةاحيرروق بمررا فتعمررد مررن الممرران الالحر 

 .راد ا سرةسي بين أفالنف

 و بعكررهمكررل فعررل نصرردر عررن أحرردا أو بعررض أعكرراء النسررذ ا سررري نحرر ب نرر   (2013) عبرريالكعرفرر  يو 

 اشرررة أو غيررربعكررا  أو نحررو اآلخرررينا بهررد  إلحرراق ا ذىا أو الكرررر المرراديا أو المعنرروي بطرييررة مب

 ذى بالمسرررتهدفينإللحررراق ا  اليسرروة وممارسرررة اليرروة و مسرررتتر مررع تررروافر عنصررررمباشرررةا وبشرررسل واضررح أ

 .فمن العن

 األسري: أشكال العنف

 أشكال عديدة منها:  األسري للعنف 

العرررضا أو  وهرررو السرررلوكيال التررري تتصرررف بيسررراءة المعاملرررة الجسررردنةا مثرررل اللكرررما أو: ديالعنلللف الجسللل 

 (.2006 الفرانةا) أخرى تيذي الجسد  طريية أنة ا أوالحرق 

 ترررررراوح برررررين رفرررررض مرررررن الناحيرررررة النظريرررررة وي مرررررن الصرررررعب تعريرررررف العنرررررف النفسررررري: فسللللليالنالعنلللللف 

العادنرةا وخاصرة مرا  اإلهمرالا ومعايبرة السرلوكيال ج  المعنفا أو الرد على كلماتر  با هل االبتسام في و 

يررفا والتجاهررلا والت و  والمسرريولية ال ائرردة يرررا واإلهمررالالتحيا واا والوصررموال ررذالن تعلررذ بتيررد ر الررذالا 

 (.2017)عليا  عمن نحبهم عن ا وع ل  لي بالت الواقألية والتهد د والتوقعال غير  وعدم االتساقا
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نحمرل التجرريحا أو  ر الكرحية مرن شرتم وسرب أو أي كرالمما  ريذي مشراععبارة عن كل : العنف اللفظي

 (.2017ال الديا ) من قدرها ص االنتيا عرها باالمتهان أوا نشة مموصف الكحية بصفال م ري

سرروء ا و لفهرم ني وسروء الروازل الرد ضرعف ا فهري: (2015)موسررىا  كمرا  رذكرها العنرف ا سرري أسرباب أمرا 

ظرررو  المأليشررة الصررألبة ا و غيرراب  يافررة الحرروار والتشرراور داخررل ا سرررةا و فررةبيررة والنشرر ة فرري بيئررة عنيالتر 

 .بما فيها الفكرية سوء االختيار وعدم التناسب بين ال وجين في م تلف الجوانب ا و كالفير والبطالة

 نفسررررية الترررري تيرررروم بهرررراظررررائف االجتماعيررررة والم ررررار سررررلبية علررررى الو  بسافررررة أشررررسال  لرررر ا سررررري والعنررررف 

  بواكسا قادرة على ال يام بتلك الوظائف التي من أهمها تكوين ش صية الطفلا سرة غير   ا سرة فتصبح

فرري اشررر المب العنررف ا سررري لرر  الرردورل واتجاهررال ومعتيرردال المجتمررع الررذي  نتمرري إليرر ا كمررا أن عررادا

صرريةا ترردمير الش  مباشرررةا فهررو  رريدي إلررى ةن لررم نيررع علرريهم بصررفلرردى ا بنرراء حتررى إ ياإلنحرافرر السررلوؤ 

سرية التري بال النفاواالضرطر  فيها الشعور بال و  وعردم ا مران ويسرون فريسرة للعد رد مرن ا مررا   وي رل

 (.2013)بوطبال ومعوشةا  ية سلبية تم التن يس عنها الحيا في صورة أنماب سلوك

أسرراليب حررل  طررابع العنررف ك سررلوب مررنفهررو مررن جهررة نطبعرر  ب طفررليال كثيرررة علررى الكمررا أن للعنررف سررلب

حيرد الررذي لالكررغينة وا ي قرد  واجهررا فري حياترر ا ومرن جهررة أخررى  بنرري تكوينر  النفسرري علرىلمشرسالل الترر ا

هبرة مرن اآلخررين عامل ال رو  والر  ذ في داخل مل  تجاا من نأليش مع  من أهل ا ومن جهة  الثة ن لنح

فري فري تبنري اليررارال  نيرودا إلرى االنحررا  امرل الرذي ربمراحياتية بفعرل هرذا العفي ات اذ قرارات  الفينطلذ 

رفض مرا نطرحر  اآلخررون مهمرا التمرد بر و التحدي  مستيبل ا كما أن هذا ا سلوب ربما نيودا لممارسة دور

الرذي خلفر  العنرف كرغو النفسري ن يسرا عرن اللالختيرارا ت نفسرح لر  المجرالكانت موضوعيا وسرليما حرين 

كانرت مرن خرالل لكرامة التري امتهنرت ولرو فيتحرؤ من باب استرداد ا   حالت اداخل  حين واجه  وعافي 

 (.2012 كاتبيا)إلي   الناسعالقت  ب بوي ا وأقرب 
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 :األسري  النظريات المفسرة للعنف

 ( Freud: )نظرية التحليل النفسي
ا فحسررب  أن ا سرررة ليسررت أول خطرروال الفرررد نحررو االرتبرراب السرروي بغيررررا (Ana Freud) ترررى أنررا فرويررد 

بيئررال ال  وجررد فيهررا  فالش صرريال العدوانيررة نشرر ل فرري قررال االجتماعيررة التاليررةاولكنهررا أنكررا نمرروذا للعال

راذ  رى ات ر رون إلر . مواقرف عدائيرة والرى اسرتغالل اآلخررين العطف والحرب وال انكرباب لسرلوكهما فجمريعهم نملر

االنفعررالي فرري إقامررة عالقررال اجتماعيررة سرروية نتيجررة  فيررد حرردث تمركرر  ذاترري نرجسرريا وتعطررل فرري نمرروهم

ررريلال رررع التر بسررربب النبرررذ واالنفصرررال والتصررردل داخرررل  نحملونهرررا مرررن طفرررولتهم تجاهرررال السرررلبية نحرررو المجتمر

رال إن. أسرهم التي عاشوا في ظلها رحانا أو -خبرال الطفولة المبنية على العنرف لردى الرجر رانوا ضر رواء كر  سر

مررا  ريرردون  ن علررىفينهررا ترري ر فرريهم بشررسل أقرروى مررن النسرراء فهرري تعلمهررم كيررف نحصررلو  -مشرراهد ن للعنررف

رررصيال  ررركهم ش ر ررردى بعر رررل  بررراليوة وتشرررعرهم باالرتيررراح حيرررال أنفسرررهم ممرررا  ولرررد لر ررركطربة العيرر رررة مرر عدوانيرر

 (.2008)عباسا  حواذنة سررادنة مررصابة بجنررون العظمررةاسررت

  (Dollard, Miller, & Sears, 1939) :نظرية االحباط والعدوان

السرلوؤ العردواني مرن قبرل ن برة مرن علمراء الرنفس  نظرية لتفسير( ك1939العام )ذا النظرية في أطليت ه

م هذا النظرية يو وت (اSears) وسيرز( Miller)وميلر  (Dollard) وهم دوالرد  واالجتمال واالنثرويولوجيا

 مرا زاد اد احبراب الفررد كلز لمرا ن  كنا وعلي  أإلى العدوا لعلى أساس أن االحباب والعدوان هو الباعل ا و 

الوقت  اعاقة استجابة مستثارة في ويرى أصحاب هذا النظرية أن   أو رغبت  في تفري  هذا االحباباوانعد 

الموجرر  إليرر   ص اء الشرر  ا ممررا  دفعرر  إلررى ا ررذ الفرررد  رريدي إلررى احباطرر  المناسررب لصرردورها فرري تفرراعالل 

عررردل نعررردام المجتمرررعا كاادر االحبررراب فررري المرررن مصررر ؤ الكثيرررر ن هنررراإلرررى أ يشررريرون السرررلوؤ بالعررردوانا و 

تشرير هرذا النظريرة إلرى أن فشرل الفررد . و د ض الفر االهدا  واآلمال في ظل تناق والمساواة وصعوبة تحييذ

إلحبرابا تدفعر  إلرى االعترداء علرى ها اوأن الطاقرة التري  ولرد  في الحصول على ما  ريد  ثير اإلحباب لدن 
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حبراب هرو الردافع هرد  أخررا وبرذلك نسرون اإل ن   تج  بتلك الطاقة إلىيف هذا العائذا وإذا تعذر علي  ذلك

رشعر ا ول وراء العدوان  وخصوصا العدوان ا سري فال وا الذي  تعر  للصرراعال فري مجرال عملر ا وير

زوجتر  أو أبنائر ا  عندما نعود إلى من ل  نمارس النفوذ علرىبالكعف اتجاا زمالئ  ومد را في عمل ا فان  

 .(2013)الحميريا   .داخل أسرت  ذي تعر  ل  في العمل إلرى قروةأي ان  نحول اإلحباب والحرمان ال

 :(Bandura, 1977)لباندورا  عيلم االجتمانظرية التع

لطفررررل لهررررذا النمرررروذا وربيررررة اا م(ا  ة الطفررررل النمرررروذا الميترررردى )االب أومالحظرررر  ة أننظريرررر ذا الترررررى هرررر 

رة مرثالا فرين الطفرل  ررتعلم كالسريطزوجتر     ضرد عنفر  العردواني خاصرة ا با وأنر  نحيرذ مساسرب مرن وراء

طرة السي   فر صول على مساسب و وسيلة فعالة للح بعد هوفيما  -لعنف ضد اآلخرين ومنهم ال وجةأن ا

يراة والعالقرال الحاليرة ضروري وفعرال فري الحنسون أحيانا اسلوب  ويشعر الطفل أن العنف ور باليوةوالشع

ل الطفرل فيرو عنيفرا ال واجيرة برين الوالرد ن قرد ال نجعر قرة العال لداخر  عنرفلل والالحيةا كما أن ربيرة الطفرل

ين هرو شرسال ر على اآلخر  االعتداء ن امح فيما بعدا وقد نسو تهيئ الطفل للسلوؤ الج ضد اآلخرين ا ولكنها

 . العنرف علرى ال وجرةا ولكنرة قرد نسرون اسرلوب حيراة تمع ا وقد ال نيتصررالسلوؤ المكاد للمج من أشسال

ا سرر تشرجع أبناءهرا  واء فري الثيافرة العامرةا والفرعيرةا فربعض ف تتم داخل ا سررة سر وان عملية تعلم العن

فري مواقرف أخررىا والربعض  نظرر  على است دام العنف مع ا خررين وتطرالبهم بر ال نسونروا ضرحانا للعنرف

علررى التصررر   إن بعررض ا سرر تشررجع افرداهررا نرر  وسرريلة للحصرول علررى حاجرراتهما بررلأإلرى العنررف علررى 

 (.2008يشا ودرو الدودة ) د الكرورةبعنف عن

 :النظرية النفسية االجتماعية

فرري ارتكرراب العنررفا بحيررل  ربطررون برررين  دورا بررارزا   االجتماعيررة ن للررركغوبأ  ررري أصررحاب هرررذا النظريرررة

ممررا  اا سررري ضررد ال وجررة وا بنرراء واإلحبرراب والظلررم الررذي قررد  تعررر  لرر  الرر وا فرري مجررال عملرر  العنرررف
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زوجترر  أو أبنائرر ا فرري  ا وبالتررالي نمررارس العنرررف ضرررد حسم فرري سررلوكات دم اليرردرة علررى الررت رريدي برر  إلررى عرر 

ررشسيلا المنرر ل ررة فررري تر الكررغوب علررى  كمررا  يكرردون علررى دور البطالررة والفيررر وانعرردام فرررص الحيرراة الكريمر

رد بعررض  رفا وييكر لرى وجرود المييرد ن لهرذا النظريرة ع الش صا مما   يد بدورا من احتمالية ممارسرت  للعنر

 ضرغوب أحرداث الحيراة غيرر السرارة وضرغوب العمرل وا دوار الم تلفرة كمثيررال : همرا نوعين مرن الكرغوب

فرررررري الكوضرررررراء واالزدحررررررام والتلرررررروث  الكررررررغوب البيئيررررررة المتمثلررررررةو  اقررررررد ترررررردفع إلررررررى السررررررلوؤ العرررررردواني

رل ...الش صري وضغوب أخرى كاختراق الحدود الش صرية واالعترداء علرى الحير ا الرخ...والطيرس  الرخ حير

ويتم ذلرك وفيرا  تيدي هذا المي رال البيئية إلى زيادة العنف من خالل ما تحد   من أ ار نفسية أو سلوكية

هذا الكغوب واليدرة علرى ضربو  جم عرنا واإلحباب النالمستوى استثارة الش صا وحالة التشبع بالمثيرال 

 (.2013الحميريا ) اليلذ النفس ودرجة

 :ضبط االجتملاعينظريلة التبلادل والل

رف ا حيرل قرام عردد مرن ا سرري  نعتبر أصحاب هذا االتجاا مرن أكثرر المفكررين الرذ ن درسروا موضرول العنر

 نيررو هامشررا ر( العنررف ا سررري فرري جامعررة مرراء االجتمررال بدراسررة ظرراهرة العنررف ا سررري بمعمررل أبحرراث عل

(New Hampshire راهرة ة إلرى اسرت دام أفرراد ا سرر  ومعرفرة ا سرباب التري تريدي بهد  تفسير هذا الظر

ررصت  أن أفررراد ا سرررة نكررربون بعكررهم " الدراسررة إلررى تفسررير بسرريو مفررادا للعنررف تجرراا بعكررهما وقررد خلر

ررون  رربعض ويمارسر ال بررين بمعنررى أن الجررو ا سررري وطبيعررة العالقرر ا العنررف  نهررم نسررتطيعون فعررل ذلررك الر

رررراد  ا ررريودرجرررة الكررربو االجتمررراعي التررري تمارسررر  ا سررررة علرررى أ فر رررساهم فر رررل تر حررردوث  فرادهررراا كلهرررا عوامر

ررتيرار رر وجينا واسر الحيرراة ا سررريةا ونتررائج  العنررفا كمررا حرراول هرريالء البرراحثين معرفررة مرردى ترر  ير رضررا الر

رف راب العنر ري ارتكر ا إلرى أن طرييرة معالجرة ال الفرال وخلصرو  العنفا وطبيعة العالقال بين أفرراد ا سررة فر

وفرري حررال عرردم  اأفررراد ا سرررة الواحرردة نصررعب تجنبهررا ا فال الفررال بررينتنررا ر بنوعيررة العالقررال بررين النرراس
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 العنرف لحرل ال الفرال ا سررية فران مشراعر الغكرب نمسرن أن تريدي إلرى ارتكراب المهرارال الالزمرة  توفر

 (.2015موسىا )

 :الوظيفي-نظرية البناء

نسرررون نتاجرررا لفيررردان  للعنرررف علرررى أن لررر  داللرررة داخرررل السرررياق االجتمررراعي فهرررو إمرررا أن  نظرررر الوظيفيرررون 

ررراب  بالجماعرررال االجتماعيرررة التررري ترررنظم وتوجررر  السرررلوؤا أو انررر  نتيجرررة لالمألياريرررة وفيررردان التوجيررر  االرتبر

ا فرررراد  صرررحيح وبرررذلك نجررررفهم التيرررار إلرررى العنرررفا ومرررن ناحيرررة أخررررى قرررد نسرررون والكررربو االجتمررراعي ال

ر عدوانيين فيسلكون طرييهم بعنف رة للحير رك نهم ال نعرفون طريير رر ذلر أمرا وحردة التحليرل التري تهرتم . اة غير

ررري فهررري-بهررا البنائيررة كا سرررة وا نسرراق االجتماعيررة ) الوحرردال الصررغرى  الوظيفررة فرري مجررال العنررف ا سر

المتبرررادل برررين الررر وجينا وبينهمرررا وبرررين ا بنررراء أو برررين ا بنررراء  كمرررا تركررر  علرررى العنرررف(. نسررربيا  الصرررغيرة 

رذالوظيفيرو لذا  رى  .البالغين وكبار السن  ن انر  نمسرن الت  يرف مرن حردة مشرسلة العنرف ا سرري عرن طرير

مثررل ا سرررة  العمررل علررى زيررادة التكامررل االجتمرراعيا والعمررل علررى زيررادة ارتبرراب ا فررراد بالجماعررال ا وليررة

ريم ريهم الير  علريا) الد نيرة ويريم االنتمراء التي تعمل على إشبال احتياجاتهم النفسرية واالجتماعيرةا وتغررس فر

2017). 

 :نظرية التفاعل الرمزي 

ررة ري الفتر  Cooly)) كروليفري كتابرال ( 1890- 1910) برين مرا ظهرر هرذا االتجراا وتبلرورل مسرلمات  فر

هذا االتجاا في ميداني علم النفس وعلرم االجتمرال وزاد اسرت دام  فري مجرال تطور  وقرد  (Dewy) د روي و 

رون  ويرك  اتجاا التفاعلية على دراسة ا سرة .ا سررة مرن أداء الردورا  من خالل عمليال التفاعل التي تتكر

وتيليد الدور والجماعرة المرجأليرةا  ال التنرشئةوعالقال المسانة ومشسالل االتصال ومت ذي اليرارا وعملي



 

20 

 

رراء وبمررا أن هررذا االتجرراا  رردرس ا اليرروة فرري ا سرررة باإلضررافة إلررى العالقررال الثنائيررة والعالقررال الثال يررة وبنر

فهرررو  ركررر  عنرررد دراسرررت  للعنرررف ا سرررري علرررى  رذلكتبارهرررا وحررردة مرررن الش صررريال المتفاعلرررة لررر ا سررررة باع

وال وجة وا بناءا ومظاهر االتصال الرم ي السلبي بين أفرراد  العالقال السلبية ومظاهر العنف بين الر وا

م للعنف فري ا سررة ء للعنف في أسرة التوجي  على ممارستهبت  ير مشاهدة ا بنا ا سرة الواحدة اكما تهرتم

 الحظ التفاعليون أن عملية تعلم العنف تررتبو بشردة بمرحلرة التنشرئة االجتماعيرة وقد ا عند البلوغ التناسلية

كمررا  رررى أنكررا ا ن نعتمرردوا علررى أنفسررهمألرردور الرجررل والررذي  تكررمن تعلرريم الصرربية ال شررونة والصررالبة و 

رد أأصحاب النظرية   يافيرة واسرعة المردى لتعلريم النراس ضربو  ررال تغير اث ن  لحل هذا المشسلة البد مرن إحر

 (.2013)الكعبيا  أنفسهم والتصر  بدون عنف

 ثانيًا الحاجة إلى الحب:

ويمسررن  .الحررب  نسرران نحررو رردفع اإلعنررى فرري حياترر ا الفرررد هررو رغبترر  فرري تحييررذ الم دفع ويوجرر ن الررذي  رر إ

 ا وأن اإلنسران نسرتطيع أن نعطري ن نفسر اسر طة اإلنسر اهرم ظراهرة إنسرانية  رتم اكتشرافها بو أنكا  أن  أ  اليول

هرررد  مطالررربا والحرررب هرررو أقصرررى وأعلرررى لوإنجررراز ا المبدعرررةا يممعنرررى لحياتررر  بالتمسرررك بمرررا أسرررماا ال ررر 

 (.2011اليطنانيا ب وفي أن نحب )إنما نسون من خالل الح ص اإلنسانللكائنال البشرية وأن خال

هو ى  تغلب على  و شئ ما. فهو نشاب وليسحنالحب هو الجهد المبذول من أجل شئ ماا والعمل على  و 

 فرررروم د يجهرررد المررررء نفسررر  مرررن أجرررل مرررا نحررربا كرررذلك نعتيررر فصرررالن. فهرررد ال  نجالحرررب وال رءا أي أنالمررر 

(Fromm, 1956)  العناصررر  والمسرريولية مررناالهتمررام وأن  الحررب عررن المسرريوليةأنرر  ال نمسررن فصررل

نحرو  حرو نفرس الجرنس )الحرب ا خروي( أو وجر  ن نمسرن أنالمسونة للحب اإلنتاجي وهذا الحب اإلنتراجي 

رةا الش ص )الحب ا موي(. فري كل ا نو سي( أو نحو أبن آلخر )الحب الجنا من الجنسعكو  ال الثال ر

 .(2013)ال الدي والرفاعيا  خررالش ص اآل وتنمية نفسئري بتطويرر اهتمام الش رص النها نسون 
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 -خر فهري أمرا عالقرة )ماسوشرية الشر ص براآل ةقر نروعين مرن عال( Fromm, 1956) وقرد طررح فرروم

 مرن شر ص مشاعر الع لة التي ال تطراق عرن طريرذ جعرل نفسر  جر ءا   نماإلنسان  يها  ت لص سلبية( وف

فعالة( وفيها نحاول  -أو عالقة )سادنة خرا أن  نكع نفس  بيد ش ص ممخر  وجه  وييودا ويحمي ا أو 

  والسريطرة نفسر  مسريطرا  علرى شر ص مخرر نيروم بحما تر  الش ص أنكا  الت لص من ع لت  ولذلك نجعل

 (.Cramer, 2003ي  )عل

 :أخرى مفاهيم ب وعالقته هوم الحبفم

 :والحباإلعجاب 

وشرائع وهرو ترداخل مفهروم  ضرول مهرماب والحرب إلرى مو فري كتابر  اإلعجر  (Robin, 1973) ار روبرنشر أ

رراب اإل اا شرر ص  مخرررا وكالهمررا أشررب  جرر تفكالهمررا نعنرري أن الشرر ص نحمررل شررعورا  الحرربا  هررومومف عجر

ررررد  ةسرررلوكيلميرررول الا حاسررريسا وا فكرررارا وا غيرررر منظرررور مرررن بصرررندوق  رررل الفر ررررى أنا الموجرررودة داخر  وير

رة عناصر مون الحب ال نشاب  مكرمون اإلعجرابا فالحر كم رذاب  تر لف مرن  ال ر ري: التعلر ا واالهتمرام رر هر

جسدنة مع  ولكي  ليى  وجود اآلخر ل لذ عالقة يالرغبة اليوية إلى أن نسون فا وهو ال الحميمةوالعالق

ل الشر ص اآلخررا مرن أجر  بالنفس : فهرو االسرتعداد للتركحيةهتمامأما االا االستحسان واالهتمام من لدن 

العجراب رق برين الفا ى إنجاد روبن إل وتوصلش صينا ب بين يمة: باالتحاد واالرتباويصف العالقة الحم

ررا يساقرر والحررب مررن خررالل تجاربرر  الترري  ل يرراس الحررب واإلعجرراب تعررد دعمررا  قويررا   م بهررا وذلررك بتطرروير مير

إلعجرراب  هررتم بتيررويم الشرر ص اآلخررر ا أن ن مررا نجعررل الحررب م تلفررا  عررن اإلعجرراب هرروا فيرررى ألنظريترر 

فكرا  جيدا  نستحذ منا يا  و لك خلص نمتالش ذلك  فيو عندما نرشعر بر ن نعني أننا نعجب بش ص ماوهذا 

 (.Rubin, 1973) االحترام
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 :الحب الرفاقي

عرراطفي نرروعين أساسرريين للحررب همررا الحررب ال( Haltfield & Walster, 1978)ولسررترو تحرردد هاتفيلررد 

 ااآلخر واالرتبراب بالرش ص  اد حتلالمن الرغبة الشد دة الحب العاطفي ب ن  حالة  وعّرفت ا يرفراقوالحب ال

د وتعتير  اأولئرك الرذ ن تررتبو حياتنرا بهرم بعمرذ تجراا  نشعر بر  مرن الحرب الرذي فهو حالةأما الحب الرفاقي 

يال ا خرررى وهررو عاطفررة فسرريولوجي حيرراتي بشررري تشررترؤ فيرر  الثررد  علرررى نظرررام لحررب العررراطفي  بنرررىأن ا

ررب ال قويررةا والعاطفررة عررا  حالررة إنجابيررة عنرردما نسررون الحررب متبررادال  سال مأن نشرر  سررننمطفي العررا يويررة والحر

 جهرة أخررى نمسرن تحييرذ الحرب نسرون الحرب متبرادال  أو متكافئرا ا ومرن  عنردما ال ةأو حالرة سرلبي اللطرفين

 .ةبيرية اإلنجايدرة على دعم السلوكيال الش رصالشريسين الذ ن تتوفر لد هم ال برين الرفاقي فيو

 :إليهوالحاجة  اولت مفهوم الحبلنظريات التي تنا
 (:Maslow, 1954) ماسلول نظرية الحاجات

لسرعي حد هو اوا يأساس د بطبيعت  وأن سلوك   نبع مرن دافرعالبشري جي أن الكائن رية إلىظنتشير هذا ال

ال راص بهررم   ومر مفههرو اإلنسراني ماسرلو لعلرم الرنفس  لتي قدمهانحو تحييذ الذال والمساهمة ال اصة ا

رسانجال الرذي بنراا نالحا رن أن االنر فري قاعردة الهررما  نجرب أن  بردأ أوال  بيشربال حاجاتر  التري تيرع ظريرا  مر

كررل  بع مسررتويال للحاجررالا  ماسررلو سرر وليررد افتررر ا تحييررذ الررذال  دا  إلررى قمتهررا حيررل الحاجررة إلرررىصررعو 

ر يالتررر رى  خررر يرررال إلررى اقبرررل االنت أن تشررربع بدرجرررة مرررا واحرردة منهرررا نجرررب  ررراا علررر ررروهررري فوقهر اآلتررري:  ى النحر

 ييذ الذالاحت االحترراما حاجرال  حاجال الحب واالنتماءا حاجال  حاجال ا منا الحاجال الفسيولوجيةا

ذلرك  مرنح الحرب للطفرل أهميتر  بوصرفوييكرد ماسرلو أن ا ليرةالحاجة إلرى الفهرم والمعرفرةا الحاجرال الجما

رن دون إشبال الحاجسليمةا وأن  من ة ال صيالش ب تحييرذشرطا  جوهريا  من شررو  ال ا ساسية للطفرل ومر

 (.2011الألباسيا ) موا وتحييذ ذاتر سيواج  صعوبة في ن  والشعور باالحترام فين دون الحرب وا مرن
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 (:Bowlby, 1980) يولبم بنظرية التعلق للعال

ررة رذعلة التفنظر  الحب ريال التي تفسر حركية اتعد هذا النظرية من النظ رب نظر ري الحر وتطوريرةا  ئيةنشرو  فر

رال ال رد الكائنر رة عنر رة حتمير فعنردما نحتراا الطفرل  ل.والثرد يا شريةربر فالعالقة العاط ية بين ا م وطفلهرا عالقر

ا ويسرعى اويحت امتهيجا ا قليا ا مشوشا    رصبح الطفرل (االنفصالة مثل حال)إلى والدت  وهي غير موجودة 

رتردادها  ذايفالدت  استرداد و من أجل  رصبحفشل فري اسر رالا   ر ح ينرا  ومستئبرا  ومرن  رم  ردخل فري حالرة اإلهمر

رنا بولبيإلي   كما نشيرفالتعلذ ا ادل رعوالتجاهرل وتجنرب ا م إذا  رة مر  نظام سرلوكي نحتروي علرى مجموعر

رتعمر ال رسلوكيهذا الر  الخ.ا ...ظرلنواالبساءا واالبتسامةا والتحرؤا  السلوكيال مثل: لتحييرذ اليررب  ا  رل معر

راء(ا م)الرعانة  رمصد من   مرن والدتر  الطفرل قريبرا   ا والهد  البيولوجي لمثرل هرذا السرلوؤ الفطرري هرو بير

وحنانهررا ورعا تهررا. فتعلررذ  لررى حبهرراسررنين ا ولررى الترري نسررون فيهررا بحاجررة إالحصررول علررى حما تهررا فرري الو 

ر ال  ا  رررسررون تعليررا  عمييررا  وبرر الطفررل بوالدترر  ن ررورسوبررذلك  رر ة الداخليررة للتعلررذ الفعالرر  النمرراذا تطيع أن نطر

والترري سررتيود إلررى تشررسيل سررلوؤ  بالررذالا ون ر خرر التمثيررل الفكررري للررذال والطرييررة الترري  رررتبو بهررا اآل مثررل:

 (.2013ال الديا ) حيات خرين خالل الفرد فيما بعد في عالقات  مع اآل

 (:Frued, 1905) فرويد للحب النفسي التحليلنظرية 

وأن  الطفولةا فالحب والجنس لهما جذور مت صلة منذ  الجنسيةاور الرغبة فرويد إلى الحب من منظ  نظر

وليرة إلرى لألشسال الطف ويرى فرويد أن الحب الناضج والجنس هما امترداد  .للش ص ا ول  ا م هي الحب 

رب  همرا:موجرود ن ب هذا نعد فرويد الحب بمثابرة تيرارين جان ر /الحر ا  نشر  التيرار ا ول والحساسرية انالحنر

بالنشرراب فلرر  عالقرة  ياالهتمرام والتغذنررة ممرا  تليرراا مرن والدنرر ا أمرا التيررار الثرانوعرري الطفرل بالرعانررةا و  فري

د هررو انرردماا لهررذ ن التيررارين وأن ن الحررب السررعيويرررى فرويررد أ .اللبيرردوطاقررة الجنسرري أو مررا نسررمي  فرويررد 

يشررير فرويررد أنكررا  إلررى أن نرر  العصررابا و هما  نررتج عأو كبررت أحررد  كرريهماعارين عررن بهررذ ن التيرر ال انفصرر 
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الهررد  نمسررن أن  رردفع ن كبررت هررذا أ ى ر ل ويرر عررن الرضررا أو االشرربا الجنسررية تمتلررك هررد  البحررل الغرائرر  

 .(2007مبارؤا ا زواا )يلة ا مد مثل عالقة قال طو حب عال الرغبة الجنسية إلى التحرول إلرى

  (:Sternberg, 1986) تيرنبيرغسل ية الحبرية ثالثظن

 ىد إلرر تشررير إلررى الرردوافع الترري تيررو و العالقررة الحميمررة  ررالث هرري:  مسونررال ن للحررب تيرنبرغ أحيررل  رررى سرر 

تشرير إلرى و لمرودة: وا. الحرب الجنسري والظراهرة المتعليرة بعالقرال والجمرال ب الجسردي رومانسية واالنجذاال

إلررى قرررار الفرررد  لترر امشررير اليرررار أو االأو االلترر ام : ن ليررراروا. ب عالقررة الحرر فرري مشرراعر اليرررب واالرتبرراب 

رص ردة قر وا هميرة النسربية لهرذا ا الحرب  علرى افظرةلمردة طويلرة  لتر م خاللهرا بالمح يرة أوبحب فرد مخرر ولمر

ر رررنالمسونرررال الثال رررة ت تلرررف فررري حالرررة العالقررر رررل عر رررصيرة ا جر نسرررون إذ العالقرررال الطويلرررة ا جرررلا  ال الير

فرري حررين عنصررر اليرررار أو االلترر ام  صرريرة ا جررلقررال قمررا  جرردا  فرري العاللحميمررة دائمررا  مهاالعالقررة  عنصررر

عنصر المودة عنصرا  مهمرا  جردا  لكرن عنصرر  يلرة ا جرل نعرد طو  ل قرانسون فيها أقل أهميةا لكن في العال

 .(2017)ال الديا  ميمة نسرون أقرل أهميرةالعالقة الح

 داقةصجة إلى الالحا :ثالثاً 
 :الصداقةوم مفه

تحمرررل فرررى طياتهرررا االهتمامرررال الش صرررية  فهررري معينرررةاذال خصوصرررية لصرررداقة ب نهرررا عالقرررة   اتعرررر 

رررةا والرغبررر  رملرة االمتبادلر رررينشررر رررة بر رررة اليائمر رررى العالقر رررا  علر رررى الحفرر ررراطف  تركة فر رررى التعر رررين علر ود ء ش صر

ررردر  ررراعرا والير الررربالحا ) راريةباالسرررتمالعالقرررة  يررر  هرررذاتتم كمرررا ذالالررر ان المتبادلرررة علرررى اإلفصررراح عررر  ةالمشر

2008.) 

رررال مفهرروم  ب نهرررا الصررداقة( Krever, 2002يعررر  كريفرررر )و  رردى العالقر طلح رصررر فم انعبرررر عررن تنرررول مر

رررية رررة ش صر رررى معرفر رررير إلر رررى نشر رررت دم لكر رررد ذ نسر تفاعرررل منرررتظما ويسرررون  لشررر ص مرررا مرررع مخرررر بينهمرررا صر
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أنهرررا  كماهما اعالتتفرررار رررنهم وتكرررر المسرررافة بي رنعض النظرر ر منا بغرال لش ص معرو  لفترة طويلة مرنا

.صالخواإللروابطالحبتبادلييعرضبشكلوالذيترشررريح متبرررادل

را ب نها عالقة اجتماعية بين ش صينا  تمي ان بوجرو  (2004) سيد ها وتعرف د جاذبيرة مشرتركة وتعراون فيمر

 سرية. مرن الرغبرة الجن العالقرة  لرو هرذات نأبينهمراا علرى 

 نظريات الصداقة:
  نظرية التعزيز

ررن هلمتكواسر (Lot & Lott)ظهررل هرذا النظريرة فرى السرتينال علرى  رد   (Clore & Byrne)ا كلرور وبيرر

رو  أننا نصادق وننجذب إلى من نكافئ أو نسرعد فرىفرى السبعينال وتيوم على افترا  أساسي هو  ودهم جر

رود شر كعنردما ن حيرل أنر  رى وجر ر  فر ر  افر رين فينر ررتبور ص معر رو   ر رول ولر رع لرر رارة. ويكر ررة سر رد نا ب بر رع لر ل أربر

رتجابالا ذ رخطروال افتراضرية تمرر بهرا ه رن االسر ا العمليرة: حيرل نمير  الشر ص اآلخرر كمثيرر لمجموعرة مر

ررا   من هذا الش ص ايدة أو تع   ة أو سعار بمسافالتصر  بينجابية حينما ن ب  بردأ الشر ص فرى  رم آلخر

ل ار وكلمرا حكرر هرذا الشر ص ترم اسرتدعاء ال بر  اآلخرراترتبو بهذا الش ص  خبررة إنجابيرةع ير  ويعرد الت

جمررروعتين م أحكرررر لررول ولررول التصررد ذ علررى هررذا االفتررررا  حيرررل  وقررد حررراول صرردنيا .السررارة وأصرربح 

رررل مجم ررررؤ كر رررال وتر رررن ا طفر رررة تلمر رررىوعر رررب علر ررردا وقام عر ررر ة مجحرر رررا بمسافرر ررراء ارر رررة أ نرر رررب موعرر رررا  للعرر رررم نسافئرر ولرر

رررى ا  ررذ مييررر المجموعررررة ا خرر ررك بتطبيرر ررد ذلرر ررام بعرر ررم قرر ررك  سار رر ررى تلرر ررل فرر ررن كررررل طفرر ررب مرر رريومترى وطلرر سوسرر

فال المجموعة ام أطأن ق  نتيجةت الوكانا  ةرمين لمررن  ريررد أن نيكررى معهررم اإلجرراز المجمرروعتين اختيررار اسر

رالائهم مرن المجموعرة ذاكوفئت باختيرار أصردق يالت رس أطفر رى عسر را علر رت  تهر رل كانر ررى حير المجموعرة ا خر

رررررررررالريررررررررر اخت رررررررررى أطفر ررررررررر ة فر رررررررررر مركر ر اراتهم غير رررررررررول مررررررررر رررررررررول ولر رررررررررد لر رررررررررذا ت كر رررررررررة ا وهسر رررررررررس المجموعر  ننفر

ر را كلررر رة . أمررر رر  النظريررر رال فررر ررن ور وبيرإ بررر رارا إلرف شر (Clore & Byrne) رر ررر رر رذا النظريررر رتمد  ةرى أن هررر تسررر

ررتراب ررة االشررر ررن نظريررر ررا مررر ررافلو  الكالسرريسي مبادئهررر ررة إلرر  (Pavlov) لبر ررير النظرير ررادق حيرررل تشر ررا نصر رى أننر
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رع رم ب حرداث سرعيدةتبطرت خبراتنرا معهالنراس الرذ ن ار  رداث السر رل ا حر رذى  لير حيرل تحتر ر  الر راا يدة أو التع ير

غيررر شرررطية تسررتدعى فررى وجررود هررذا المثيررر  ابرررة اسرررتجابةلصرررداقة بمثا وتكررررون اطيشررر غيرررر  ا  ررد مثيرررر الفرر 

 (.2016ا ليإسماعالشرطي )

ر رررر النظريررر روتفسر رررة عالقررر رررة اسررر ة بدا ر رررر كيفير رررم تفسر رررن لر رررداقة ولكر رررىة الصر رررد علر رررتمرارها نعتمر رررل اسر  رتمرارها فهر

ررتمر  ولررم تشرررح مرراذا لررو أن هررذا  الصررداقة؟نرراء بدر علررى ايرر فيررو هررو الالتع يرر  أم أن االنطبررال ا ول  اراسر

ر والحردثاتالزم برين الشر ص  التع ير  كران مجررد  ر  فواكتشر رذا الشر رون هر رذى كر ر  ص الر ردم تكيفر رة عر العالقر

رداقة أم ص اآلالشر  ا وارتباطر  بهرذاالش صي رتمر الصر رل تسر راإن ال ال؟خررا فهر رة عالقر رانية وخاصر ل اإلنسر

 . بهذا البساطة كمثير واستجابة فسيرهانمسن ت اقة الد رل الصرثمدة منهرا الوطير

 نظرية التبادل االجتماعي

أي عالقررة  نظريررة تفتررر  أن الرضرررا عررن (Thibaut & Kelly, 1956)يلررى  يبررول وك نروضررع كررل مر

رعها رد وضرر رى ميارن نسررون بعرر رع بيفرر رة مرر رال بنرر رة العالقرر ريرر راء علرر رك ى محرر رالارر رة فكلمرر رد والتكلفرر رد  عائرر ران العائرر كرر

   بردأ فرى ميارنرة العائرد دخول شر ص فرى عالقرة فينر  نررت العالقررة مرضية. حيل افترضا أن  عند أكبررر كا

ر. بمرا أنفل فرى السرعادةا المررحا االسرتفادة العمليرةمن هرذا العالقرة والرذى  تمثر ر  هر رذا الير رى هر رة أيو فر  عالقر

رة اهراا مسراندةا أو زيرارال والتي تتمثل فى خردمال أدّ  ةكلفرالت رن التكلفر وإذا  برت  وإذا  برت أن العائرد أكبرر مر

صرداقة. وتيكرد هرذا النظريرال علرى هذا العالقة أكبر من عائد ب يرة العالقرال فينر  تتحيرذ ال أن العائد في

بدراسرة  Rusbult الرة.  رم قرام روسربولت حلذا افرى هر القرة إال دى إلقامة العلذي  ي ذ الرضرا اأنر  ال  تحير

رة ة لمجموعرة مررن طلبريرالختبار فر  النظريرة حيرل قرام بتييريم العالقرال الش ص رة ا زمالر ة الجامعرة )قرابر

 قرررة متمرررثال  فرررىليرر  مررن كررل عاللررذى نحصررلون عأن ن يمررروا المسافرر ة أو العائررد اا صرررداقة(  رررم طلرررب مرررنهم 

ردار  ى تي نيكرونها سرويا ا مسرتو لارال  وقطبيعرة ا رة ا مير رداث الم تلفر رى ا حر راطف فر ردى التعر رةا مر المالطفر
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ربالا وكر كر المشرا رى المناسر ريم التكلفرة متمثلرة فرى ال الفرال التر ة فر رنهم تيير رب مر رنهم ا أو رذلك طلر رب بير ي تنشر

را الع ن الصرداقال  ذ. فوجرد أعصربية الصرد  رة التر تتمير  ب نهر ردر ا كبر هر نصرل مي نحالقر رر ا الطلبرة علرى الير

ررية لمرر مرررن المسافررر ة وهنرررا تح ررية أن الصرررداقة عالقرررة مرضر عائررد أكبررر فيهررا مررن الحصررول علررى  ارييرررت فرضر

(Elhageen, 2004) . 

رررذا النظريررر  رررى هر رررظ علر رررال ويالحر رررر العالقر رررا تفسر رررا ع رة أنهر رررية وك نهر رالش صر رررة تحسررر رررال تجارير رررد القر ب بالعائر

رن ندما  تعلذ إنسان بآخر فين  فى العالقال اإلنسانية عنلرغم من أتكلفرة باوال رحية مر   نسون مسرتعدا  للتكر

ر  وإل رن التكر أجلر رضرررائ  بغررض النظررر عر رة أن الشررر ص الرر ذى  ررردخل هرررذا لفرررة والعائررردا كرررذلك تصرررور النظرير

ر عائررردا أكبررررعلرررى  العالقرررة البرررد أن نحصرررل مسرررن أن نسرررون مجررررد نالصرررداقة د عمليرررة برررالرغم مرررن أن عائرر

 . رضي  س رضى بها الش ص لمجرد أن هذا اإلحسا رننفسرى نفروق التكلفرة ولك عائرد 

 نظرية التكافؤ

مفرررراهيم نظريررررة التبررررادل  نظريررة نفررسوتفتررر  هررذا ال Hotfield, 1985))النظريررررة هوتفيلررررد  وضررع هررذا

ر االجتمرراعي ررى العائررر ررةد والتكلفوهرر ررر ولكنهررا رر ررا بللعال تنظر ررة بينهمر رررى قر ررل تر ررة حير ررة م تلفر ررداقة طريير أن الصر

رة  طرفيمن  ال  تكلفة لكلاالعائد مع  تتحيرذ فرى حالرة تسراوى  را وتكلفر رل منهمر رد كر راوى عائر رذلك تسر العالقرةا كر

رر  إذا كرررانكرررل منهمررراا ح رذى لرر اآلخرررر ا لم للشررر ص  نرر  ظررافرررد نشررعر بالررذنب وكالعائررد أكبررر فررين ال يرررل إنر

رت ف  العائرد أقرل فرين الفررد  أمرا إذا كرانرادق  نص رر نسر رذا اآلخر ر .نشعر بالغكب وك ن هر ر  إذا ى رنر بمع بر أنر

رة  لفرة فرين هرذا صرداقةعلى عائد أكبر من التك عالقرة وأحردهما نحصرل هنراؤ فرردان بينهمرا كران رن وجهر مر

رر رر نظريرررة التبرر حاولرت نظريررة التكررافي أن تكربو . االجتمرراعيالتبرررادل  نظر رادل االجتمرراعي قلرريال  وجهررة نظر

رل باللغر فر لأدخلرت عنصرر المسراواة برين العائرد والتكحيرل  رت تتعامر را زالر را مر رة رة لكنهر رر لعالقر رة وتنظر رة التجارير

رذلائرد وتكلع الصرداقة علرى أنهرا رذ  كفرة. كر را هر رور لنر رةتصر رر  ا النظرير رد الطر رعر أحر ر  إذا شر رأنر ر  نعطر ى فين ب نر
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رر   ررر فينر ررذ أكثر ررو أن هر ررا لر ررا لنر ررعر بالغكرررب فمر ى لرر عا الشرر ص نعطررى أكثررر مررن خررالل موقعرر  أو قدرترر  نشر

 (.2016لغكب )إسماعيلا االعطاء فما الداعي لحالة 

 المعرفينظرية االتساق 

ردر مر هرو أننرا فرى حيات (Heider, 1958)در ضعها هيي و نظرية التالتفتر  هذا  ر ان نرا نحتراا لير رن االتر

ررل أن وال ررالا حير ررئول ثبر ررو المسرر ررال هرر ررى العالقرر رر ان فرر ررر  االترر ررالا ويفترر ررذ الثبرر ررن تحييرر ررذا يهعرر رردر أن هرر رر

ررر ان ال  تح رررون ا االترر ررراا التررري تكر ررردة االتجر رررذ إال بوحرر ريرر ررراس إلقامررر رررة صررر سر ررررى رداقة ا حة عالقر رررل  ر ن أي أير

نحررب كررل منهمررا )أ( أو نسرررا كرررل منهمرررا )أ( فرررين )ص( س( و ( ال يرررا  فمرررثال  إذا كرررانت خرررذ شررركال  القرررة ع

رر ا رررين ساالتر رررة بر رررة إنجابير رررذ بعالقر ررربحا وصا وفرررى هرررذا الحالرررة نحرررب كرررل م ن  تحير رررى نصر نهمرررا اآلخرررر حتر

اال  أنرت ويكرب هيدر مثر شياءا ل وا الموضوعا واهرال نحروحرد االتجصردنيينا إذن فالصرداقة تتحيرذ بت

رنس إمررثال  وأنرا أحرر  تحبنريال  رذ ب نررركب كرررة التر ر ذن فررراالت ان  تحير ررة الترر رى العسرررسال تحررب كر فررريذا  نسا وعلر

  .نصبح أصدقاء فالبرد لكرى  تحيرذ االتر ان أن تحرب كررة الترنس مثلرى لكرى يتحبنكنرت 

ررا يكرردا  علررى أنرر  لرر سررير مالتف فررى هررذا Newcomb ومررب نيوكلررف معرر  لكررن ن تو  ررى عالقتنر يس المهررم فر

رررو ا رااهاتنررر اتج رررا نحرر رررو جاذبيتنرر رررم هرر رررل المهرر ررروعال برر رررو الموضرر رررب أننرررر نحرر ررررى نيوكومرر ررر اص ويرر رررا  ار شررر حينمرر

ت دم وضوعال نسقة بين الما ش اص نست دم لفظ جاذبية ولكن عندما نناقش العال قررة برررينننرراقش العال

رررظ رررا لفر ررررى أنا ا حاتجر رررل  ر بغرررض  (ص )والشررر ص  (س)المررردرؤ ن  تحيرررذ بوجرررود الجاذبيرررة برررين تررر ااال ير

 . (2008البالحا ( )أ) النظر عن اتجاهاتنا نحو الموضرول

 رتقائيةالالنظرية ا

رنوؤ التي تفتر  هذا النظرية بشسل أساسي رر وسر رن ليفنجر رل مر رعها كر  ,Levenger & Snoeck ) وضر

ر أي أن (1970 تطررور  سررتويال  ررتمعلررى عرردة م أيارتيائيررة قررة الصررداقة تررتم فررى مراحررل ا عالومنهرر  ةعالقرر

 أحردهما براآلخر بنراء علرىى رنى اتجراا واحرد حيرل نعالمسرتوى ا ول : اتصرال فر: العالقة خاللها كما  لى
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ررد ر ا كررذلك ال شرريء أية مررن جاذبيررة مررن طررر  واحررد ا وال تشررتمل هررذا المرحلررة علررى مشررارك رررة   وجر غبر

لمحافظرررة علرررى هرررذا المسرررتوى مرررن الجاذبيرررة ى ا فرر ال  منهمررا لآلخررر والاإلفصرراح عررن الررذال كرر  كة فرررىشرررتر م

رون مبنير  را تكر بالحصرول علرى  أحراديثال  ا وتوقرع الجاذبيرة البدنيرة مر  علرى صرفال خارجيرة مثرل رةحيرل أنهر

ررفينللمع يلسرطحالتبرادل ا تسرم هرذا المسرتوى ب يسرطح:  الثرانيالمسرتوى ا تكوين عالقرة رين الطر رال بر  لومر

رام  يالتدود المعلومال قف حويتو  راآلخر  – تبادلونها على اإلدراؤ العر را بر رل منهمر را المحاف –كر رى أمر رة علر ظر

راا لت از فما  العالقرة رل منهمر را  قكية ال تحتل منهما اهتماما  حيل ما زالرت العالقرة علرى هرامش حيراة كر ومر

م احتماليررة لي رريهم العائررد مررن العالقررة ومررال العامررةا وينتظررر كررل مررنعللمحرردود احيا  فررى طسرر  زال اإلفصررراح

المسرتوى الثالرل : ثرةا لرة الثالحر مة فرين العالقرة تنتيرل للنتائج هذا العمليال إنجابي اسرتمراريتهاا فريذا كانرت 

يبردأ و ب  ل اصة الش صية ا معلوماتر  تحردث عرناتصال متبادل حيل  بدأ كرل منهمرا نفصرح عرن ذاتر  وي

روح بيلى هذا العالقة ا نصربكل منهما فى الحفا  ع رل وهر إسرماعيلا ) الصرداقة نهمرا نمرو فريرد مرن التعامر

2016.)  

 بعًا تقدير الذات:ار 

رفاتهم   طفال بتكوين االتجاهال لد هم عندما  بادرون بالتعامل مع اآلخرينا فعندما تيابل تصا أ بد 

بهم بعدم استجابةا  مطالثيةا أما عندما تيابل  بادرون بتكوين الشعور بال  نهمجيع فيابية وبتشباستجابال إنج

 ر  ر الحترام الذالا ويي يت ش ص بال ييمة نجعل  نف أو أنهم أقل أهمية من غيرهما فشعور الطفل ب ن 

يد ر  بان فا  تجم عن الشعور بسرة تنعلى دوافع  واتجاهات  وسلوك ا والكثير من مشسالل الطفولة الم

  هذا التيد ر وهو أحد محددال السلوؤ ن فاا طفال نحو أنفسهم باا فهذا الشعور الذي نحمل  ل لذاا

 . (2013النملةا  ) البالغة ا همية
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بتكون مشاعرهم ا ولية لتيد ر ذواتهم منذ ا سبول السادس من حياتهما   ون أد ب   طفال كما أن ا 

ةا  لجسميالحتياجاتهم االنفعالية وا من حولهم ملبها للعا ا  إلى تيويمهم للكي ية التي نستجيب وذلك استناد 

بها   جيب تس لتي نال لدى ا طفال خالل مراحل نموهم الم تلفةا وذلك تبعا  للكي ية اتفاول تيد ر الذ وي

اجتيازهم كل مرحلة من   االش اص المهمون في حياتهم الحتياجاتهم وتبعا  لدرجة النجاح التي نحييونها في

 .(2014جانا مدم والجا)مراحل النمو 

 مفهوم تقدير الذات

ب ن  الحسم الذي نصدرا الفرد على نفس  بنفس  سواء كان حسما  إنجابيا    (2008)  خ خليلالشي نعرف 

تمع  ي  مع نفس ا ومع المج ترتب على هذا الحسم طبيعة الفرد ونشاط ا وكفاءت ا ومدى توافا وي ا  و سلبيأ

 من حول . 

لتي  نظر  ورة ام الص اللها نستطيع الفرد أن ن ي ة من خدانية وجعملي    ب ن (2010) وعرف  شألبان 

دم قبولهاا  أو ع لذات ا وييما ومشاعرا وأفكارا واتجاهال تتكمن قبول  ل لى نفس  من معتيدافيها إ

 وإحساس  ب هميت ا وجدارت ا وشعورا بالكفاءة في المواقف االجتماعية. 

 :اتجاهات التي تناولت مفهوم تقدير الذتاال
 : يد ر الذال باآلتيوم تمفه  ( االتجاهال التي تناولت 2013)هويشل  ل ص أبو

الذال تيد ر  (Maria & Harnish)  وهارنيش إذ نصف كل من ماريا تقدير الذات بوصفه اتجاهًا: .1

 عجاب بالذالا واستحياق الحب. ر الفرد باإلنجابية عن نفس  متمثلة في الكفاءة واليوةا واإلب ن  شعو 

ين  تيد ر إلى اتجاهين مهمالل حاجاتصنيف ب (Maslow)  اسلوم مقا بوصفه حاجة: الذات تقدير  .2

جال  ا والثية بالنفسا وحاةءي تتكمن الرغبة اليوية في االنجازا والكفاهما: حاجال التيد ر الت
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الهيبةا أو إلعجابا إذ أن   تشترؤ مع التصنيف ا ولا ولكنها تتكمن الرغبة في الحصول على

 ن. ل اآلخري للتيد ر من خالهم احتياا ح ييي الناس لد 

تعريفا  لتيد ر الذال  تكمن نظرة الش ص  (Kristine)تين : تيدم كرسبوصفه حالة اتلذتقدير ا .3

التيييما والحسم على معرفة الذالا التي تتكمن اإلنجاب   أو لنفس ا والتيد ر  تكمن  الشاملة لذات

 .ب اباالكتئ  لبي  رتبو فسيةا والتوافذا والتيد ر السة النلسلبا فالتيد ر اإلنجابي  رتبو بالصح أو ا

  ن أ ( Rollo Mayورولوماي )( Albortوألبورل ) (Adler) أدلرإذ  رى  :تقدير الذات بوصفه توقعاً  .4

ن اإلحساس  د ر الذالا ويربو أدلر بي مردودال التغذنة المرتجعة السلبية أو اإلنجابية تي ر في تي

اا عيدة النيصا  وتيد ر الذالا وهو ما أسمإلحساس بالفشلا ما أسماا ا  الذالا وهو بالفشلا وتيد ر

ر الذال مرتبو    د ين تابرةا أما رولوماي فييكد أألبورلا وهو اليوةا والمث اس ما تصور ذا على عس ه

حتى نعي بنفس ا وكن ا  اد احتيااا ومطلب رئيس لألفر أو ال تكون( فالوعي بالذال  )تكون بالكينونة 

 ميبولا ومستحسن.  وقبول ما هو

ن لمعاني الذال المتمثلة يسام اآلخر وأنكا  أحر الحسما في إصداتتمثل  تقدير الذات بوصفه تقييمًا: .5

نطاق الذالا وتصور الذالا ومجمول تلك ال يم المدركة نمسن و  اذال ي الذال الجسميةا وهوية الف

 المحاد ة.  اهر السلوكية للفرد أ ناءن نعبر عنها من خالل المظأ

 أهمية تقدير الذات 

لشعور الذي نحمل  االذالا ف فا  تيد رم عن الشعور بان  إن كثيرا  من مشسالل الطفولة تنج

اسية للسلوؤا وشعور الطفل ب ن  ش ص بدون ييمة نفتير  س ل انحو أنفسهم هو أحد المحدداا طفال 

وإن   ظار تشابمي.كل شيء بمن هو  نظر إلىافع  واتجاهات  وسلوك ا فترام الذالا ويي ر على دو إلى اح

يي ر في  ل  ومشاعرا نحو االخرينا و مفكيراا وعوطريية ت في أسلوب حيات ا تيد ر كل ش ص لذات   ي ر
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جيت ا وفاعليت  في اف  في الحياةا فمع احترام الش ص وتيد را لذات  ت داد إنتاد ها  نجاح ا ومدى انجاز 

 (. 2008) مالا  العملية واالجتماعيةحيات  

 واع تقدير الذات وخصائصهنأ
 للذات:أواًل: التقدير اإليجابي 

 ر يلتيد ر الموجب غجة كبيرة على تليي الطفل ار نعتمد بد  لدى الطفلإن مفهوم الذال الموجب  

 ا والذي نعني إظهار التيبل للطفل بغض النظر عن سلوك . المشروب

افذ النفسيا ويذكر أنكا  أن تيبل  إلنجابي نشير إلى الصحة النفسية والتو وم الذال اكما أن مفه

في عملية وفهمها نعتبر بدا  رئيسا   يبل الذالينا وأن تطا  جوهريا  موجبا  بتيبل اآلخر ل مرتبو ارتباالذا

 (.2008عريبال وال عولا  الش صي ) ذالتواف

ي  صائص الت تكون لد هم بعض ال  ر الذالا نجابي لتيد كما أن ا فراد الذ ن  تمتعون بمفهوم إ 

م  لد ه ا و جاا أنفسهم واآلخرينتلمسئولية يشعرون باا و ةنشعرون با هميفينهم عن غيرهم من ا فراد  تمي هم

دراتهم  يعترفون بيا و وال نيعون تحت ت  ير اآلخرين بسهولة ساس قوي بالنفسا ويتصرفون باستيالليةا إح

هة ليدرة على الم اطرة ومواجييمنون ب نفسهما فلد هم اا و ما نفعلون اهبهما كما أنهم ف ورون بومو 

ا سم العاطفي في الذال يتمتعون باليدرة على التحا و ل اإلحبابة على تحمة العاليلد هم اليدر ا و التحدنال 

يولون العنانة بمظهرهم  ا و اصلكما أنهم  تمتعون بمهارال جيدة في التو مع اآلخرينا  ليشعرون بالتواصو 

 . (2013النملةا ) سامهموأج

 :ر السلبي للذاتثانيًا: التقدي

رضا عنهاا وعدم  لما وعدم الب لذواتهذال  تمي ون باإلدراؤ الساإن ا طفال ذوي التيد ر السالب لل 

 اتهم وتنشئتهم االجتماعية. خبر  ب تحمل المسيوليةا بسب اليدرة على
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ني إظهار تيبل  لذي نعوجب المشروبا والى االعتبار المكما نعتمد مفهوم الذال السالب للطفل ع

ذا كان  إ  للطفلا ون التع يفيد نعطي الوالدان المساند فيا  لسلوكيال معينة نسلكها الطفلا لوالد ن للطفل و ا

يى الطفل تيد را  موجبا  مشروطا  قائما  على أدائ    تل  ةدراست ا في هذا الحالنسير بشسل مرضي في 

عل أشياء  باالحتيار عندما نف الذال لدن  بل ويشعرلك  ن فض مفهوم فيوا ووفيا  لذ  جيد الا كادنمي 

 (. Martinz et al., 2007لآلمال )م يبة 

حيل  رون في النيد  ا د حساسية نحو النيأن لد هم  سلبيي مفهوم الذال فراد ا   التي تمي ال صائص وأهم 

الذال المه وزةا  لدفال عن صورةلست دم متطر  نالنيدي التجاا ا وأن االت كيدا  لصحة شعورهم بالنيص 

كما نسون لد هم   ل العيوب الش صية.النتباا إلى عيوب اآلخرين وتجاهر ذلك من خالل توجي  اويظه

كعف  خرينا وهسذا  تم إنكار الاآل نتيجة ت طيو خفي من قبلهو الفشل  حيل أن اد شعور باالضطها

الميل  ا و نمو التملذ استجابة قبول رلى ظهو ن ول إا و الش صي والفشلا ويتم إسياب اللوم على اآلخرين

 .(2010)شألبانا  فاء النيص المتوقع ظهوراإلى الع لة واالبتعاد عن التنافسا وذلك بهد  إخ

 ص الذي لدن  تيد ر مرتفع  الشل لدن ا فاذ يل تيد ر الفرد لذات  دور كبير في تشس دراؤ الإل إن

يةا أما  طريية إنجابويدرؤ أهميتهما وهو نميل إلى إدراؤ العالم ب  نشعر بتيبل اآلخرين المحيطين ب لذات 

ان والمحيطينا  ر طر  ا ق التيبل مندم االهتمام و شعر بع إذا كان تيد ر الذال لدى الفرد من فكا ا فين  ن 

 (.2012ا وتد وبد ر) لسعادةاو بعدم الرضا ويشعرا ذلك 

احون  ون باالستمتال بالتفاعل مع اآلخرينا وهم مرت لذواتهما  تمي  ن تيد را  مرتفعا  فا فراد نمتلكو  

لا ل للمشسالي المواقف االجتماعيةا وهم  بحثون دوما  عن اهتمامال جد دة وإنجاد حلو يون فتليائ و 

على  يةا وهم متعاونون ولد هم اليدرةجاب بسهولة وإن مع ا قران ن بيدرتهم على بناء صداقال و ويتمي  

ر الذال المرتفع اد ذوي تيد منفرد أو بمشاركة اآلخرين. كما أن لدى ا فر ل ممارسة ا نشطة واللعب بشس
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دة مع أنفسهم وفي  ارون بالسعاصةا ويشعم أحسامهم ال ولد ه معتيدال ومبادئ وييمة  ابتة في الغالبا

 التى لو واجههم الفشل في بعكهاا و على التعامل مع المواقف كافة ح درةولد هم الي مع االخريناالمواقف 

أو النيل منهم بسهولةا فهم مرنون في التكيف   ذال المرتفع نسهل على اآلخرين السيطرة على ذوي تيد ر ال

 (. 2004رين )ال طيبا خحاجال اآلحساسية ل ماعيةا ولد هماالجت مع المواقف

ركة في ا نشطة مع أقرانهما  الذال المن فضا فهم ال نسعون إلى المشا تيد ر اد ذوي ا فر أما  

سثر تذمرهم وشسواهم من م تلف  اإلحبابا فيون إلى التحدث بسلبية عن أنفسهم ويعانون من ويميل

على شعورهم بالعج  عن   ل يد ر الذاان فا  ت  واقفا ويغلب عليهم التشابما وينعسسالظرو  والم

ن  م أو أنهم أش اص مخرون. وهم نعانو للفشلا فهم  تمنون لو أنهم غير ذواته وتوقعهم ا عمالااز انج

تغيرة ومي رال البيئة  اث والمواقف المرحمة ا حد  من تذبذب في فهمهم لذواتهما مما نكعهم تحت 

من   ن ارةا ويعانو نميلون إلى اإلقدام والمغ يوميةا والحياتهم الالمحيطةا فيجدون صعوبة في إدارة أمور 

ى الغيرة وا نانيةا إلوهم منسحبون وخائفونا ويميلون  مواجهة المشسالل والتعامل معهاافي صعوبة 

ال اصة  ال حب مع اآلخرينا وال  ثيون في اختيارهم وقدراتهم لبناء عالق وليس لد هم قدرة مناسبة

 (.2005وعدسا  قطامي)

 لذاتقدير اات تنظري

 ( Cooper Smith, 1981) نظرية كوبر سميت

  رة أكثر تعييدا   نها مفهوم متعدد الجوانبا وأنها ظاه ر سميت إلى أن مفهوم تيد ر الذال كوب ذهب  

ر ل الدفاعيةا وإذا كان تيد كما تتكمن ردود الفعل أو االستجاباييم الذالا تتكمن كل من عمليال تي

عاطفة. فتيد ر  ر من اليب اهال تتسم بيدر كجهذا االت لذالا فينالذال  تكمن اتجاهال ت يمية نحو ا

التي  رى أنها تصف   ذي نصدرا الفرد على نفس  متكمنا  االتجاهال و الحسم الوبر سميت هالذال عند ك
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ت ا إلى قسمين: التعبير الذاتيا وهو إدراؤ الفرد ذا وييسم تعبير الفرد عن تيد را لذات نحو دقيذا  على

التي  فرد لذات اكية التي تفصح عن تيد ر الب السلو يل ويشير إلى ا سا ار السلوكيا والتعبيووصف  لها

خاللها   لتي تصبح منيت على خصائص العملية امتاحة للمالحظة  ال ارجيةا وقد رك  كوبر سم تكون 

ربع  في سبيل ذلك أماعية ذال عالقة بعملية تيييم الذالا وقد افتر  م تلف جوانب الظاهرة االجت

فاعال وحالا والد  يما والطمالذال وهي: النجاحالا وال لتيد ر ل اغيرال تعمل كمحدد تال من الممجموع

 (. 2013 االنملة)

 ( Maslow, 1943) نظرية ماسلو

ييذ ذواتهم جميعا  بدون استثناء مغرمين أو منهمسين في  نسعون لتح  فراد الذ ن و أن ا رأى ماسل 

ذا بحد ذات  شيء عظيم.  هو  ايمة نفسيةلهم ذال يعمل ماا وم لصين ل ا ويعتبر هذا العمل بالنسبة 

والتي ..الخا لتحييذ المثل العلياا كال يرا الح ييةا النظاما الجمالا العدالة.سعون فمثل هيالء ا فراد ن 

. ويوجد في تحييذ الذال ما نسمى عملية االختبار الدائما فاإلنسان حسب رأي  هم ييم حياتية هامةعد لت

 ي ر   بيا اليس سلبيا ا بل إنجا أن  فاعل ومنفعلا أي أن  امأنكا ا ك ا وتيريرام ير في مصير  ماسلو

ض  في سير حيات   تعتر ل التي المأليياويت  ر فهو في حركة دائمة نحو ا ماما نسعى نحو الت لص من 

 (.2004ني  ونسا  )ب

 (Zeller, 1967) نظرية زيلر )المجال االجتماعي(

ن  مفهوم  ربو بين تكامل  ألذالا أو ل يع جتمانعتبر زيلر تيد ر الذال ما هو إال البناء اال 

ية أخرى  رد على أن نستجيب لم تلف المثيرال التي  تعر  لها من ناح ناحيةا قدرة الفة من لش صيا

 (. 2008  اخ خليلشيال)
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فهو نفتر  أن الش صية التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل تحظى بدرجة عالية من تيد ر  

اعي الذي توجد  الجتموسو ا جة عالية من الكفاءة في الر ظائفها بد و  يد أن تي الذالا وهذا نساعدها على 

 ر الذال االجتماعي   تيد    هوم  ب ن ي  كما أن ت كيد زيلر على العامل االجتماعي جعل  نسهم مفف

 (. 2010شألبانا )

لمبسرررة افرري مرحلررة الطفولررة بررين اآلبرراء وا بنرراء وال برررال الترري نمررر بهررا الطفررل أن العالقررة  وتللرى الباحثللة

لذلك نجد أن ا سرة هي  اآلخر سلوؤ العنف  نتيل من جيل   أن  لذا نجد  اتشمل ش صية الفرد عند البلوغ

لعنرررف داخرررل ا سررررة إال أن لهرررا دورا  فررري صرررناعة العنرررف وأن  مرررة ر واال طررر  مواجهرررةالطررروق والمرررالذ فررري 

 مسملة التفسيرال تبدو هذا   ي ر وجودا وبالنظر إلى جميع االتجاهال المفسرة للعنف ا س عوامل تساهم في

 .اهرةهمة في إحداث الظبعكها البعض ومسا

ررةا  يرةهمأ يكرد علرى ن تيرد ر الرذال  فريمن خالل النظريال التي تم استعراضرها  ومرا تيروم بر  مرن دور  سر

 ل ابرالمي ر  تر  رانتيجرة  فرراد عانة الوالدنة في فهم وتطوير مفهوم تيد ر الذال لدى ا ساسي وكذلك نول الر أ

بررال برال المبسرررة لرردى  هتمررام علمررراء الرررنفسا عيررة لررذلك ترررى وطرررق التنشررئة االجتما ايررة الررى حررد كبيرررالبيئ

راء وهاما   كبيرا   ت  حيل تلعب دورا  ولى من حياالطفل في السنوال اال ية الفررد وكرذلك ش صر  فري تكروين وبنر

 . تاتعمل على تكوين سلوك  من خالل االعتماد على النفس واالستيالل بذ 
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 الدراسات السابقة
ب تناولررت الباحثررة مجموعررة مررن الدراسررال العربيررة وا جنبيررة الترري تناولررت العنررف االسررري والحاجررة إلررى الحرر 

ال إلرررى أربعرررة محررراور حسرررب متغيرررر  م الدراسرررال السرررابيةقامرررت الباحثرررة بتيسررريوالصرررداقة وتيرررد ر الرررذالا و 

القتر  بربعض المتغيررالا وتنراول عنف ا سرري وعبرال ةير المتعلال ول المحور ا ول الدراسر اةا حيل تنالدراس

لثالرررل الدراسرررال المتعليرررة الحاجرررة إلرررى الحررربا بينمرررا تنررراول المحرررول االمحرررور الثررراني الدراسرررال المتعليرررة ب

 يد ر الذال.حور الرابع الدراسال المتعلية بتاول المبالصداقةا وتن

 بعض المتغيراتته بقري وعالألسات التي تناولت العنف ااسول: الدر محور األلا
العنرررف ا سرررري والسرررلوؤ هررردفت الرررى التعرررر  علرررى العالقرررة برررين ممارسرررة  دراسرررة (2017عللللي )أجلللرى 

الوصرررفي االرتبررراطيا وتكونرررت عينرررة  المرحلرررة الثانويرررة. اسرررت دمت الدراسرررة المرررنهج برررال العررردواني لررردى طال

حافظة دنالى ا فري عامة لتربية مة الير للمد  بعةالمدارس الثانوية التا ل من طالبا ( طالبة200) الدراسة من

 يررراس (ا طبيرررت الباحثررة علرريهن م2016/2017اسرري )مد نررة بعيوبررة ا مركرر  محافظرررة دنررالى ا للعررام الدر 

 واني الرذيس السرلوؤ العرد ( فيررةا كمرا قامرت بتبنري م يرا20) ت لف مرنالعنف ا سري الذي قامت ببنائ ا و 

لردى افرراد  أسرري اسرة الرى وجرود عنرف ا وتوصرلت الدر راسرةد لعينرة الرى ( وتطبيير  ع2013راهيما بأعدا ) إ

العنررف ارتباطيررة دالررة بررين  النتررائج وجررود عالقررة أظهرررل م انكررا ا كمررا العينررةا ووجررود سررلوؤ عرردواني لررد ه

 .لميترحال التوصيال و حثة بعض اذلك قدمت الباد العينة. وفي ضوء واني لدى افراوالسلوؤ العد  ا سري 

وعالقتر  بتيرد ر الرذال لردى طرالب  ا سرري علرى العنرف عرر  هدفت إلى الت ةسبدرا (2015موسى ) وقام

رتباطيا وقد تكونت عينة الدراسرة هج الوصفي االالباحثة المنجامعة ال رطوم. واست دمت – التعليم العالي

يررررل ع وتحللجمررر  بياناالسرررتأداة  ال اإلرشرررادنةا مسرررت دمةمترررردد ن علرررى الأليررراد ( طالبرررا  وطالبرررة لل70مرررن )

توجررد عالقررة بررين العنررف  :النتررائج تبطررة بهررا ومررن أهررملهررا إلررى أهررم النتررائج المر ن خالوالوصررول مرر نررال ايالب



 

38 

 

ل كما وجد  .تبعا  للنول توجد فروق فردنة للعنف ا سري ا و عاليب التعليم اللذال لدى طالوتيد ر ا ا سري 

سررتوى الم ود عالقررة بررينوجرر  عرردمين ا كررذلك تبرر ةم بالرعانرر ومسررتوى التعلرريم لليررائ عالقررة بررين العنررف ا سررري 

 .نف ا سري عدم وجود عالقة بين حجم ا سرة ووجود العأنكا   .ووجود العنف ا سري االقتصادي لألسرة 

رررري دراسرررة  (2016)مخللللوفي  جلللرى أو  رررت دام العنرررف ا سر رررتوى اسر رررف عرررن مسر وعالقتررر   هررردفت إلرررى الكشر

ر بالسرررلوؤ العرردواني سرررطال ا بمتو وتلميرررذة   ا  تلميرررذ  (100) مرررن العينرررة ت لررردى تالميرررذ التعليرررم المتوسررروا تكونرر

رررة رررم مد نر رررةا منهر ررراث و( 50) باتنر رررن اإلنر رررروا بطري( 50)مر رررور اختير رررن الذكر رررةا مر رررة عرضير ررريةير رررنة الدراسر  للسر

ررري ا تررم ا2014/2015 ررف ا سر ررتبانة العنر ررت دام اسر ررن سر ررد مر ررد الت كر رري بعر ررلوؤ العدوانر ررتبانة السر رردق  واسر صر

دالة إحصائيا ا  العدواني والسرلوؤ رن العنف ا سرري ائرج وجرود عالقة موجبة بيبينرت النت وقد  اارمو برال كليه

رري  اللرة إحصائية لردىفرروق ذال د  كمرا أظهررل النتائرج وجود  رف ا سر ري العنر رل فر رة البحر رراد عينر ر ى أفر ا تعر

را و  لمتغيرر النرول االجتماعري والعمرا كمرا أظهرل  ررو رجر النتائرج أنكر رراد اللر ق ذال د ود فر ردى أفر رة لر رة إحصائير

 .والعمررنرول االجتماعري تعر ى لمتغيرر ال لعدوانياينرة البحرل فري السرلوؤ اع

وعالقترر  بررا من النفسرري لرردى  لعنررف ا سررري لتعررر  علررى اهرردفت إلررى ا بدراسررة (2013) الحميللري  مللتوقا

ررررل ألوصرررفي االرتبررراطيا حيرررل مرررنهج الا دمت الدراسرررة الهيئرررال التعليميرررة فررري محافظرررة بابرررلا واسرررت ختيررررر

حرل تلرف المرامدرسرة لم ( 15) بواقرع دارسرن المررررر ررردد مررعرررررشوائي لعرررررالعينرررررة بطرييرررررة االختيرررررار الطبيررررري ال

صائية رحالوسرائل اإلوبعرد اسرت دام  ا( سنة40-20) معلمةا تراوحت اعمرارهن مرن(  500) شملت  الدراسية

رة سي  فراد االمن النف ا وان فرا  فريللبحرل تبرين ارتفرال مرستوى شرعورهن برالعنف االسرري لمناسربة ا العينر

 .ن النفسيوا م سري العنف ا بين  ة ارتباطيرةرجرود عالقم و رع عرد م

ررن ا بدراسررة (2012) كللاتبي وقللام ررة بير ررة االرتباطير ررة العالقر ررن طبيعر ررف عر ررى الكشر ررت إلر ررف ا علهدفر ررري نر  سر

ردة ا رعور بالوحر رية لر الموجر  نحرو ا بنراء والشر ررالنفسر رل  د ردى أفر رة البحر رف عر والك اعينر رروق فر رشر رن الفر ف ري العنر
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ررر  رررر  ي ا سر رررا  لمتغير رررية تبعر ررردة النفسر ررري الوحر ررراء وفر رررو ا بنر ررر  نحر ررري الموجر رررتوى التعليمر رررسا المسر رررل: الجنر ال البحر

ررلرر لرررألبا المسرررتوى التعليمررري لرررألم   وطالبررة   ا  طالرررب (100) ونرررت عينرررة البحرررل مرررنراد عينرررة البحرررل. تكدى أفرر

ا واسرت دم الباحل فري بحث  الحرالي في مدارس دمشذ اث واإلن ي مرن الذكرورلثانرو ا ول ا ن طلبة الصفمر

راءة الوال ااطيرتباالالمنهرج الوصفي  رة اإلسر ر ر د باالعتمراد علرى ا دوال اآلتيرة: مييراس ممارسر را رة كمر ا  دركهر

رية للمرر باالشرعور ومييراس  ا1999) الطراونرةا) ا بناءا مرن إعداد  رداد اهيين لوحدة النفسر يم الردل)وهرو مرن إعر

ر  ذال (. 2004ا عامرو  رة ارتباطير رال العنرف حيرل بينرت النتائرج أنر  توجرد عالقر رة برين درجر رة إحصائير  داللر

ررا ا سرررري  ررو ا بنررراء ودرجر رر  نحر ررعو  ل الموجر ررراد عينرررةالشر رردى أفر ررية لر رردة النفسر رراالبحرررلا ك ر بالوحر أن  بينرررت  مر

ررو ا ررا للعنرر لذكر ررر تعرضر ررري رف ا ر أكثر رراثا و  سر ررن اإلنر رر داد مر ررري  ير ررف ا سر ررا   العنر رري  بان فر ررتوى التعليمر المسر

 .لألب 

والرذي  الموجر  نحرو ا بنراءا هردفت إلرى التعرر  علرى العنرف ا سرري  بدراسرة (2012يطي )السلو  كما قلام

 فدى عينررة مررن طلبررة الصرر ا من لرر ر برر شررعو ترر  بالوعالق (اإلهمررال االعنررف النفسرري االعنررف الجسرردي( شررملن

الموجر   لتعر  علرى درجرة االخرتال  فري أشرسال العنرف ا سرري كما هدفت إلى ا ي مد نة ال ليلاسع فالتا

 ت عينرة الدراسرة مرنونر تكا  و )مومستوى تعلريم ا  اومستوى تعليم ا ب  انول االجتماعيلل بناء تبعا  نحو ا 

  الدراسرررة ترررم ذ أهرررداولتحييررر ا ي فررري مد نرررة ال ليرررلسررر اسرررع ا ساالصرررف الت البرررا  وطالبرررة  مرررن طلبرررة( ط99)

للشرررعور برررا من لررردى  (سرررلوام) وم يررراسا اإلسررراءة الوالدنرررة لألطفرررال كمرررا  ررردركها ا بنررراء اسرررت دام م يررراس

 االنفسري االجسدي) ضون  شسال العنف ا سري ة  تعر بلوقد أظهرل النتائج أن الط .المراهيين والمراهيال 

ى وكانررت بدرجررة ا ولرر  النفسرري احتررل المرتبررةللعنررف حيررل إن درجررة تعرضررهم  الفررةل م تبرردرجا )الواإلهمرر 

 ررم إن العنررف الجسرردي قررد جرراء  انكررامتوسررطة أوبدرجررة   ررم تلررى ذلررك تعرضررهم لإلهمررال  انيررا  ا متوسررطة

حيرل  اي ن وأشرسال العنرف ا سرر القة عسسرية برين الشرعور برا مهناؤ ع نكما بينت النتائج أ اقليلة بدرجة

إلرى  سال العنف ا سررى  كمرا توصرلت هم  شنة ب يادة درجة تعرضد العي من  تدنى لدى أفراالشعور با إن
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كما تبرين عردم وجرود فرروق ذال داللرة  .شسال العنف ا سرى من اإلناث أن الطلبة الذكور أكثر تعرضا لأل

د أشرسال رجرال وجرو د  ا ب علرى مستوى تعلريم تعليم ا ما في حين كان هناؤ فروق فيلمستوى  إحصائية

 .ي العنف ا سر 

ة العالقررة بررين العنررف ا سررري وتيررد ر الررذال وبررين لررى معرفرر هرردفت إ دراسررة (2012وتللد وبللدير ) وأجللرى 

 يمرنهج الكمر لراسرة اد لا واسرت دمت االسلوؤ العردواني لردى ا والد مرن جيرل المراهيرة فري محافظرة بيرت لحرم

( مدرسة في 16من ) ( طالبا  وطالبة  1174عينة مسونة من ) ا وقد أجريت علىبش ي  الوصفي االرتباطي

يت لحما واست دمت االستبانة ك داة لجمع البيانالا وأشارل النتائج إلى وجرود عالقرة ذال داللرة بمحافظة 

اني  رتبو بعردد ارل إلى أن السلوؤ العدو شأ كما ايوانسلوؤ العد  سرة وبين الإحصائية بين العنف داخل ا

 وتيد ر الذال ومستوى التد ن لد هم. زوجال ا ب 

 العالقرة برين العنرف ا سرري هردفت إلرى معرفرة  دراسرة (Aygill, et al.,2008) أيجيلل وخخلرون  جلرى أو 

االرتبراطيا  الوصرفي جنهدراسرة المر واسرت دمت الومدة ال وااا  مثل التعليما الدنموغرافيةالمتغيرال  وبعض 

أن  إلرى نترائجسرنةا وتوصرلت ال( 49-15) بين زوجة تراوحت أعمارهن( 250) الدراسة عينة شملت حيل 

ا كمرا أظهررل برال واا أكثرر تعرضرا للعنرف ا سرري  ضرئيال مرن التعلريم وحد ثرة ال بررة ليت قدرا  تالمرأة التي 

 .ة لد هايبجاناال صحة وجة واللا الدراسة وجود عالقة بين التعر  للعنف لدى

رى  تعرر هدفرت إلرى ال دراسة (Sternberg & Guterman, 2006يرملان )نغ وكتسلتري كما أجرى  علر

رري أ ررن فر ررري نرر التبا ر ررف ا سر رردى اروال العنر ررلوؤ لر رراكل السر ررى مشر رري علر ررول االجتماعر رررا والنر ررن  العمر ررالا مر ا طفر

رن ) رون  تكر   مرة والمتوفرة في عردد كال مال و للالستفادة من المعخالل الدراسرة التحليلية الشراملة  ( 1870مر

رررري  ررركل العنرررف ا سر رررتيصاء شر ررري اسر رررة فر ررري  كيال لو رسررر  رول االجتمررراعي علرررىر والنررر والعمررر  دراسر رررالا والتر ا طفر

رل ) رلوكيال الطفر رن سر رذ مر رة التحير رت دام قائمر رد CBCEت يمهرا باسر رن  (ا وقر رال الذ ر ر ن ا طفر را بر رت نتائجهر أ بتر
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رون  رف ا سرررري تشررركال م  تعرضر رددة مرررن العنر رم عرضرررة عر رال الذ رررن  هر رر مرررن ا طفر راكل السرررلوكية أكثر للمشر

رر وأ ضون لشركل واحد مرن العنفا تعر  شرارل النتائج إلرى أنر  كلمرا كان عمرر ا طفرال أكبرر كلمرا كران ت  ير

 .عليهرم أقل ا سرري  العنرف
 الحاجة إلى الحب يرغتلت ماني: الدراسات التي تناو ر الثالمحو 
العالقرة االرتباطيرة برين الحاجرة إلرى الحرب والفرراغ  التعر  علرى هدفت إلى دراسة (2017الخالدي ) أجرت

بطلبرة  الدراسرةتحردد مجتمرع وصرف االرتبراطيا و است دمت الدراسة المرنهج ال .الجامعة لدى طلبة وديالوج

وطالبرةا أختيرررل  ا  طالبر ( 310مررن ) الدراسرة ةنر يع نررت اإلنسرانيةا حيرل تكو الكليررال  االجامعرة المستنصررية

ين بر ائيا  إحصر لة روق داد فوجو إلى  الدراسةاليها  ت توصل أسفرل النتائج التيو بالطريية الطب ية العشوائية. 

إحصررائيا  وجرود فررروق دالرة  .الحاجررة إلرى الحررب  سو الحسررابي للطلبرة علررى م يراالمتوسرو الفرضرري والمتوسر 

كمرررا  .الفرررراغ الوجودي)باالتجررراا السرررالب( الحسرررابي للطلبرررة علرررى م يررراس سررروو توالممتوسرررو الفرضررري برررين ال

 .لدى طلبة الجامعة غ الوجوديحب والفرا ال هناؤ عالقة ارتباطية بين الحاجة إلى أظهرل النتائج أن

هردفت إلرى التعرر  علرى العالقرة برين الحاجرة إلرى الحرب والرذكاء  بدراسرة (2011المرشدي وناصر ) وقام

ة إلرى الحربا ال داللرة إحصرائية فري الحاجر فيمرا إذا كران هنراؤ فرروق ذ   نا والتعرر المرراهيي ىد لالوجداني 

 إنراث(ا وتكونرت عينرة الدراسرة مرن-يرر الجرنس )ذكرورسة تبعرا لمتغلدرانة اكاء الوجداني  فرد عيوكذلك الذ 

 لحرب اعتمرد اجة إلرى احلا( طالبرا  وطالبرة موزعرة علرى أربرع كليرال إنسانية في جامعة بابلا ول ياس 100)

( فيرة تعبر عرن 47من ) ( في جامعة بغداد والتي تتكون 2005ا قدورى في دراست  )لتي أعدها داة ا على

ررن ميرررا يس وأدبيرررال م تلفرررةا ولييررراس الرر  إلررى اجررةالح رراس الحرررب جمعرررت مر رذكاء الوجرررداني اعتمرررد علرررى ميير

ررذكاء ررة النمرر  الر رري دراسر ررداني فر رري أج (2009رري )الوجر رري المملكررة العربيررة التر ررت فر ررد أظهرررل رير السررعودنةا وقر

متوسررو الحرررسابي  فرررراد العينرررة ال بي والمتوسرو النظررري ولصررالحائج إن هنرراؤ فرقررا بررين المتوسررو الحسرراالنتر 
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رى  رة إلر ر ن الحاجر رفري كرل مر رود عالقر رن وجر رائج عر ردانيا ودلرت النتر رذكاء الوجر رب والر رينالحر رة بر رة  ة موجبر الحاجر

 ائج عرن وجرود فرروق ذال داللرة إحصرائيةاد العينرةا كمرا أظهررل النتر والرذكاء الوجرداني لردى أفرر  ب رى الحرلإ

جرررداني إنررراث( فررري كرررل مررن الحاجرررة إلرررى الحرررب والرررذكاء الو  -ر الجررنس )ذكرررورتغيررر بررين أفرررراد العينرررة تبعرررا لم

 .ولصالح اإلناث 

ب كلفرة وعالقتهرا بالحاجرة إلرى الحر تمهدفت إلى التعر  علرى الش صرية ال بدراسة (2011العباسي ) وقام

ن أحرردهما امررت الباحثررة ببنرراء م ياسرريقو عررداد المعلمررين والمعلمررال فرري الرصررافة ا ولررىا لرردى طلبررة معاهررد إ 

 .( طالبرا  وطالبرة300لغرت )بعلرى عينرة  اسرانلم ية واآلخرر للحاجرة إلرى الحربا وطبرذ اللش صية المتكلفر 

إلى أن ال  تصفون بالش صية المتكلفةا كذلك توصلت النتائج  وتوصلت الدراسة إلى أن أفراد عينة البحل 

لرى الحرب هناؤ فرروق فري الحاجرة إلحاجة إلى الحبا وليس من اأفراد عينة البحل  تمتعون بمستوى عال  

برين الش صرية المتكلفرة  عالقرة عسسرية دالرة إحصرائيا  وجرود ترائج ل النأظهرر كمرا . مرا برين الرذكور واإلنراث 

 .حاجة إلى الحب وال

ى الحررب لرردى لرر والحاجررة ا مرراعيالجتهرردفت الررى التعررر  علررى االغتررراب ا دراسررة (2007مبللار) ) وأجللرى 

يمين فري بعرض الردول العربيةا وقد تطلب تحييذ أهدا  الدراسة يين الم م تلفة من العراق شرائح اجتماعية

ذ ن الحربا وبعرد تطبيرذ هر  ىي واآلخر ل ياس الحاجرة الر ء م ياسيين إحرداهما لييراس االغتراب االجتماعبنا

ينة لد هم مستوى الدراسة الرى أن افراد الع يبة توصلت جومستجيب ( مست300لغت )الم ياسين على عينة ب

كرذلك . اجرة قويرة الرى الحرب الغتراب االجتمراعي وهي تسلك سرلوكيات ا وأن افرراد العينرة لرد هم حال  من اع

كور واالناث في االغتراب االجتمراعي ا وأن االناث أكثر ذ روق دالة إحصائيا  بين الأظهرل النتائج وجود ف

ا ازدادل مردة االقامرة كلمررا مرةا فكلمرر وقرا  فرري مردة االقاذكورا كمرا بينررت أن هنراؤ فر لر تراب مررن اغبراالرا  شرعو 

روقررررا  بررررين نسرررربة لمتغيررررر الحالررررة االجتماعيررررة لررررم تسررررجل هنرررراؤ فازداد مسررررتويال الشررررعور برررراالغترابا وبال
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ربرين الرذكور واوقا  في الحاجة الرى الحرب با كذلك لم تظهر فر ا  المت وجين والع لمتغيرر  ةمرا بالنسربأاثا النر

ردة لح العر  فالفروق كانت لصا الحالة االجتماعية اب فهم أكثر حاجة الى الحب من المت وجينا وبالنسربة لمر

رن )كانرت الفرروق لصرالح ا فرراد الرذ ن ازدادل مرردة  اإلقامرة أكثرر حاجرة للحررب  مهر ( سرنوال ف10اقرامتهم عر

ة برررين أن هنررراؤ عالقرررة قويرررة وطردنررر  تبرررين أنكرررا  و الا سرررنو  (5قرررامتهم عرررن )ا فرررراد الرررذ ن تيرررل مررردة ا مرررن

 . والحاجة الرى الحب جتماعي االغتراب اال

ل االعالقرة برين الحرب فري الوجرود البشرري وخبرر علرى   التعرر هدفت إلرى  بدراسة (2007المسعودي ) وقام

 االجررنس( –دي ل البحررل )الترتيررب الرروالاوالميلمررة مررن ناحيررة أخرررى وفيررا  لمتغيررر  ةيرر ناح مررن السررارة الطفولررة

جرررامعتي  ة أقسرررام اإلرشررراد النفسررري فررريجامعرررة طلبررر  وطالبرررة مرررن ا  طالبررر ( 262) ة الدراسرررة مرررنتكونرررت عينررر 

عررالي مررن الحررب فرري سررة عررن أن عينررة البحررل تتمتررع بمسررتوى الدر اسررفرل نتررائج اا و المستنصرررية والبصرررة

ل ان خبرررر هرري أعلررى مرر ترري ل الطفولررة السررارة والامررن خبرررر  ل  بمسررتوى عررا تمتعررون وأنكررا  ا شررري بلالوجررود ا

د عالقررة ارتباطيررة موجبررة دالررة إحصررائيا  بررين الحررب فرري الوجررود و جرر النتررائج و ا كمررا أظهرررل طفولررة الميلمررةال

 .ل الطفولة (االترتيب الوالدي وخبر حب )ل الاوالميلمة( وفيا  لمتغير  )السارة ةالطفولل االبشري وخبر 

ا والحاجرة إلرى الحرب  عةة المتصرنن الش صرييبر  ةالعالقر معرفرة هدفت إلى  بدراسة (2005) قدوري  وقامت

( طالبرررا  300لمرررنهج الوصرررفي االرتبررراطيا وأجريرررت الدراسرررة علرررى عينرررة مسونرررة مرررن )ا سرررةمت الدراواسرررت د 

 ا يراس الحاجرة إلرى الحرب مو  نعةم يراس للش صرية المتصر  وقامرت الباحثرة ببنراء اجامعرة بغرداد ة من وطالب

 .الحب  صية المتصنعة والحاجة إلى ا بين الشلة إحصائيدا النتائج عن أن هناؤ عالقة عسسية واسفرل 

نراءا وا ب اآلبراء هدفت إلى معرفة العالقة بين دراسة Nosko, et al., 2011)وخخرون )نسكوا  ى وأجر 

يرررررة العالقرررررة فررررري اليصرررررص العاط يرررررة ونوع انالبرررررالغي لررررردى ا بنررررراء (علرررررذاالرتبررررراب/ الت)وأسررررراليب الحرررررب 

هج قصرررة م مرررنسررت د انال وااالسرررتبي العالقررة باسرررت دام الحررب فرررييب سرررالييررريم أت . تررم(الغراميرررة/)الرومانسررية
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ا والعالقة الحميمة (ام وا هميةحتر اال( لمعرفة أهمية العالقال العاط ية Adams, 1993).آلدم  )الحياة 

ترم جمرع  عامراا 26و17مرن المشراركينا فري عمرر ( فرردا  100ة مرن )سر اوقد تكونت عينرة الدر . (يةالجنس)

مع شريس  العاطفي.  لعالقة مة في اظة حاسعن  لح  عاما26ارؤا في عمر  ص من كل مشد من اليصعد 

علرى  عامرا كانرت مرتبطرة17سن  ء لدى المشاركون فيالدراسة أن العالقال بين اآلباء وا بنا أظهرل وقد 

 مررررررررن العينرررررررة لدنرررررررر  قصررررررررة حررررررررب 70%المرررررررودة الثال ررررررررة. وأظهرررررررررل أن  ب يلجميررررررررع أسررررررررانحرررررررو متوقررررررررع ب

 .عاما26عمر  ينهم لصالحالعالقال ب فيرتباب ب سلوب الحب الصادق وجود ا ينت وب ح ييي.عاطفي 

 المحور الثالث: الدراسات التي تناولت متغير الصداقة 
المرحلررة المتوسررطة  ةبرر طل علررى طبيعررة الصررداقة لرردىالترري هرردفت إلررى التعررر   (2016إسللماعيل ) رى جلل أ

اسة على ي التحليليا وقد طبيت الدر فمنهج الوصلدراسة الواختالفها من حيل العمر والجنسا واست دمت ا

( 13مررا بررين )( مررن الطلبررة فرري مرردارس بغررداد الكرررت الثانيررة الترري تتررراوح أعمررارهم 200مسونررة مررن )عينررة 

ة. وقرد أظهررل النترائج ( فيرر 40 تكرمن ) ي يراس )مغلري( للصرداقة والرذ ( سنةا وقرد بنرى الباحرل م146و)

جرود فررروق النترائج عردم و  مرن الصرداقةا كرذلك أظهررل ل  بمسرتوى عرا تمتعرون  رحلرة المتوسرطةأن طلبرة الم

 داللة إحصائية في مستوى الشعور بالصداقة تبعا  لمتغير الجنس. ذال 

لمواقررع التواصررل الطلبررة  ن ارتيرراد علررى العالقررة  برري هرردفت إلررى التعررر  دراسررة (2013قسللام ) أجللرى ا كملل 

عينرة رة المسرح بالالوصرفي االرتباطيا وطريي جرة المرنهدل الدراساالجتماعي واتجاههم نحو الصداقةا واعتمر

ررررتبانة اإللكترونيررررةوالطري رررري االسر ررررت دمة هر رررريلة المسر ررررةا والوسر ررررة الميارنر إلرسررررالها عبررررر موقررررع فرررريس برررروؤ  ير

(Facebook )ر نحسابال الطلبرة المبحرو يى إل رعا والعينر رعلرى الموقر ردة التحلير ردنةا ووحر روائية اليصر ل ة العشر

رد ال فري المو معي مسررجلررب جرراطا رة. وقرر رع االجتماعيرر راء)ا ترمقرر رال 6نتيرر روائية هري:  ( اختصاصرر رة عشرر جامعيرر

رررم االجتمرررالا علرررم الرررنفسا ا ررروقا علرر رررع.لهندسرررة المدنيرررةا الهندسرررة المعلالحيرر ررريال مر رررةا الرياضر راة مراعررر  وماتير
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ر) راث فري كرل اختصراص بر رذكور واإلنر ردد الر ( طالبرا  300لعينرة )ا ل بلر  حجرم( مفرردة. حير 25التما رل فري عر

وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقرة ارتباطيرة موجبرة دالرة إحصرائيا  برين  .عة دمشذامج وطالبة من طلبة

 .ي واتجاهاتهم نحو الصداقةلطلبة لمواقع التواصل االجتماعارتياد ا

رري هرردفت إلررى الكشررف عررن خصررائص الصررداقة و  بدراسررة( 2012الشللماس ) وقللام ررا فر ردورهر رراة الرر شباب حير

رررررذلكالجرررررنس الواحرررررد أو مرررررن ا مرررررنء عيا وكي يرررررة اختيرررررار ا صررررردقامالجرررررا المرررررنهج  لجنسرررررين. واسرررررت دم لر

 ارعلررى خمسررة محرراو  دا ا توزعررت ( بنرر 20نة أداة أساسرريةا تكررمنت )الوصررفي/التحليليا الررذي اعتمررد اسررتبا

نس ن الجر الصرد ذ مر  ا وتفكريلباب الشر  الصد ذا خصائص الصداقةا دور الصداقة في حيراة هي: اختيار

رسنة 120) انة على عينة قوامهاتبساالوزعت  .واحد أو من الجنسينال رة الر ( فرردا ا توزعروا مناصرفة برين طلبر

( 39صررلي. مررنهم )ا رع مرر ت%( مرررن المج10ا وبمعررردل ))التربيررة والعلرروم( بجامعررة دمشررذالرابعرة فرري كليترري 

ة بررين )الشررباب( طلبررة يرر فررروق جوهر عرردم وجررود النتررائج عررن وقررد أسررفرل  .( مررن اإلنرراث 81مررن الررذكورا و)

رررة ررروم وطلبرررة كليرررة التربلعا كلير ر يرررةا حرررول بنرررود المحررراور ال مسرررة فررري االسرررتبانةا أو بين)الشرررباب( الرررذكو لر

 واإلناث.

لادري  كما قاملت رة  فرةر عهردفت إلرى م بدراسرة (2012) القل رة كلير ردى طلبر ر و لر راب العر را ب نمر رداقة وعالقتهر الصر

 اقة بوصرررفهاؤ االجتمررراعي فرري الصرررد راد رد جوانرررب تنظررريم بنيرررة اإلرن أحرر شرررف عرر ى الكت إلرر هررردفا كمررا ب اآلدا

 يراعي إدراؤ الفررد االجتمر كرون العر و مسونرا  رئيسرا  فأحد مواقف التفاعل االجتمراعي الحمريما لتحرري مردى 

ررداقةال ررال الصر ررة أندراال وتوصررلت . واسررت دمت الدراسررة المررنهج الوصررفي االرتبرراطي عالقر  رد همرة لرر الطلبرر  سر

رررد الصررر  ررروي لعير رررل قر رررة والقارد مير رررا  و ل العمييرر رررا أنكرر ررربة انتهائهمر رررع نسر رررة؛ وترتفر رررال أعاد ر رررائص االختالفر ن خصر

رالصرررداقة وأ ويرررة برررين مواقررررفالع   تررري ر فرري مواقرررف التشررركل واالنتهررراء  ال ع ويرررة ريرر  ل لتمثيرررل تحنماطهرررا تنرر

 . والعمييرةل العاد رة برين الصرداقا
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 الجامعرال  طلبرة لردى داقةل بالصر المتنبئرا التعرر  علرى بعرض  ىلإهدفت  دراسة (2009لجندي )ا وأجرى 

فري  جلينسر ملبرة البرا  وطالبرة  مرن الط( طال198البحرل مرن )عينة  كونت تو  الغربيةا  ّ الكفة في الفلسطينية

بررذ طحررة(ا حيررل دس المفتو ال ليررلا اليرر خمررس جامعررال فرري فلسررطين وهرري )النجرراحا بيرزيررتا بيررت لحررما 

 روسررررنبيرات امنررررا  مررررع تعريررررب كررررل مررررن اختبررررار قة الررررذي قررررام بتعريبرررر  مدالصرررر الباحررررل م يرررراس التعلررررذ با

Rosenberg  با وحرررب كررر غل)ا ور بالوحررردةا واختبرررارال جامعرررة كاليفورنيرررا للشرررعلتيرررد ر الرررذالا وم يررراس

 ل ق فرري درجرراوجررود فرررو  أظهرررل النتررائجسررمة. و االسررتطالل( مررن اليائمررة الش صررية لسرربيلبيرجر الحالررة وال

تغير الجنس ولصالح الرذكورا كمرا أظهررل النترائج جامعال الفلسطينية تع ى لملبة الجودة الصداقة لدى ط

الحالررة االجتماعيررة  ب سرر ق حغربيررةا أنكررا  ظهرررل فرررو ان منرراطذ وسررو الكررفة الوجررود فررروق لصررالح سررس

 ولصالح المت وجين.

ا  قررررانتغيررررال التوجررر  نحرررو اين مالقرررة بررر   علرررى العهررردفت إلرررى التعرررر  سرررةرابد  (2008الصلللاقطي ) وقلللام

غيرر الصرداقةا االجتماعيةا والمتغيرال الدنموغرافية )العمررا والصرف الدراسري( ومتوتيد ر الذالا والمسانة 

ر متعدد بين المتغيرال المستيلة وهي التوج  نحو ا قران وتيد   لعاتف  ت للكشف عن وجود ت  يركذلك هدف

رحلرة الثانويرة داقة لردى عينرة مرن طلبرة المفري الصر يرر الترابع والمتمثرل غفية والمتالدنموغرال والمتغيرال الذا

يررة العينررة بالطرييررة الطب الرتبرراطيا وقررد اختيرررل فرري مد نررة أبهرراا وقررد اسررت دم الباحررل المررنهج الوصررفي ا

وجررود النتررائج  هرراا وقررد أظهرررل  نررة أب( طالبررا  مررن طررالب المرحلررة الثانويررة بمد 229شرروائية وتكونررت مررن )علا

ان والصرررداقةا كرررذلك أظهررررل وجرررود عالقرررة ئيا  برررين التوجررر  نحرررو ا قرررر ة إحصررراارتباطيرررة موجبرررة دالررر  ةعالقررر 

ارتباطيررة بررين المسانررة  ةقرر عالصررداقةا بينمررا لررم تظهررر  بررين تيررد ر الررذال والارتباطيررة موجبررة دالررة إحصررائيا  

وجرر  نحررو ا قررران تا  بررين اللررة إحصررائياطيررة موجبررة داة ارتباالجتماعيررة والصررداقةا فرري حررين ظهرررل عالقرر 

 ذال.د ر الوتي
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يمري لردى هدفت إلى التعر  علرى العالقرة برين مسرتوى الصرداقة والنسرذ ال  دراسة (2008البالح ) وأجرى 

( مرن المررراهيين 60يررل تكونرت عينررة الدراسرة مررن )تجريبريا حال نهجما واسررت دم الباحرل المرر المرراهيين الصر 

مجموعرة تجريبيرة : ينمجمروعتقرد قسرمت العينرة إلرى و . ( عامرا  17-13ين )تراوحرت أعمرارهم مرا بر الصرما 

 15( مراهيررا  أصررما  )30إنرراث(ا ومجموعررة ضررابطة وعررددها )15ذكررورا  15( مراهيررا  أصررما  )30وعررددها )

قة لردى لصرما وم يراس كفراءة الصرداحرل اسرتمارة حالرة الصرداقة للمرراهيين اابلم اإنراث(ا واسرت د 15ذكورا 

مستوى الصرداقة البرنامج اإلرشادي لتحسين الصم و  يمي لدى المراهيين لس النسذ اصما وم ياالمراهيين ال

رذ ن بيذال داللة إحصائية  وجود عالقة ارتباطية لدى الصم. وتوصلت الدراسة إلى مستوى الصرداقة والنسر

 . اسرة مرن المراهيين الصم يمي لردى عينرة الدر لا

 طفرال باالنردماانرد ا ة النمرو االجتمراعي ععالقر معرفة هدفت إلى  دراسة (2005) لشمعةزاهر وا وأجرت

 طبيت الدراسة على عينةاست دمت الدراسة المنهج الوصفي بش ي  التحليل واالرتباطيا وقد مع الصداقة. 

ومرال سرنة. واسرت دم لجمرع المعل( 12-5) أعمارهم ما برين دمشذا تراوحت  ةنمد من ا طفال في مدارس 

نتررائج وجررود الل فيمررا بيررنهم. وأظهرررل التعامرر ع ا صرردقاء وأسرراليب وميررابالل مرر  جتمرراعيام يرراس النمررو اال

وجررب تشررجيع الررذي  ا مررر  مررع ا صرردقاء.  عالقررة ارتبرراب عاليررة بررين النمررو االجتمرراعي للطفررلا واندماجرر 

 .سليمة منذ مراحل الطفولة لرى أسرسى تكوين صداقال علعا طفال 

الررذال لرردى طلبررة  بتييرريمى الصررداقة وعالقتهررا لرر التعررر  ع هرردفت إلررى دراسررة (2001الكعبللي ) كمللا أجللرت

 ثة على م ياسينا ا ولادا واست دمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطيا حيل اعتمدل الباحجامعة بغد 

يرل يررةا ح( ف33( فيرةا والثاني م ياس تيييم الذال المسرون مرن )32ن من )و سمال م ياس الصداقة لهاكول

ت الدراسرة إلرى لبرة جامعرة بغردادا وقرد توصرل مرن ط( طالبرا  وطالبرة  175) مسونة مرن على عينة تم تطبييها

ق ظهررل النترائج وجرود فررو اقة لردى الطلبرةا كمرا أأن بعدي التشاب  واإلحساس براليرب لهمرا دور فري الصرد 
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لفرررروق لجرررنسا وكانرررت اتغيرررر اداللرررة إحصرررائية فررري متوسرررطال درجرررال الصرررداقة لررردى الطلبرررة تبعرررا  لم ل اذ 

 مهما  في صداقال اإلناث.إلحساس باليرب تلعب دورا  اب  واالالتي تبين أن التش لح اإلناث لصا

ررنهرردفت إلررى  دراسررةب (Sack, 2001سللا) ) وقامللت ررف عر ررال ا الكشر ررواتجاهر رراء نحر ر لنسر ررداقة برر  نيالصر

 Bliesznerا )الذي وضعاإلطررار التكرراملي ضرمن الوظرائف الرسميرة.  اسررتندل الدراسررة إلى ا تجمعراتهن

& Adams, 1992رت عيو  (ا رن 36نرة الدراسرة )قرد شملر رن؛ وهر رة معهر رابالل المعمير رراء المير ررأة ترم إجر ( امر

رال الرسميرة فري جامعر  ( تجمعرال 7مرن أعكراء ) رال رالا وكلير ردةلاوال ر رل  متحر رة؛ حير رذا  ا مريسير ربرل هر اعتر

ر ررررة حاضرررر ررررال الرسمير ررررداقاتهنا وتوصررررلت الالتجمعر رررر  ي دراسررررة إلررررىنال لصر ررررذا الجماعرررر  رأن تر ررررور هر رال نطر

رصال را علر رية رداقال الحاصرلة فيهر ري أساسر رة؛ وهر رةا والمجتمعير ريةا والشللير رعدة: الش صر ردة أصر ردعم ى عر فري الر

رر النفسرر  ررذي تيدمر رراء ري الر ررهن النسر رربرلبعكر ررل أساسررررري فرري ال ؛ وتعتر ررال عامررر ررل الثيرررررة با خريررر ررل الحاصررر تفاعررر

رذا المضررمن  رال هرر ر  ر ا اجموعررر رداقة بيوتتررر رد رر لصررر رال )الررر ور االجتمراعيا السرلوؤ الفرردي( وهرذا رنهن بالتوقعررر

 .بنائهاالت  ير نطال مراحل الصداقة و 

 بتقدير الذات ةقالدراسات المتعل الرابع:المحور 
 الجتماعيرةتفراعالل اوال عالقرة برين تيرد ر الرذال هدفت إلى الكشف عن ال دراسة (2015أبو مرق ) أجرى 

رارا المنر ل ب قبرل المدرسرة لدى أطفال مرا ( طفرال ا 95مد نرة ال ليرلا واسرت دمت عينرة قوامهرا )االبتدائيرة خر

ررة طُ لتحييررذ أهرردا  ال( إنرراث . و 43و) ( ذكررورا52مررنهم ) ررين ا ول: اختبررار تيررد ر الررذال ذ م يابرر دراسر سر

رر: و ( رورة )ب ( الص1981ا والدسروقي )ترجمة عبد الفتاح (Cooper Smith) لألطفال لكوبر سميل  ا خر

رررررراس التفرررررراعالل  ( بعررررررد الت كررررررد مررررررن خصائصررررررهما 2008اد محمررررررد )االجتماعيررررررة لألطفررررررال مررررررن اعررررررد ميير

ة لدى أطفال ما قبل المدرسة ر التفاعالل االجتماعيهاج الدراسة ان مرن أهم مظالسيسومتريةا وأسفرل نتائ

رتيرردنم الشررسر  ررى المشرر رري النشرر لآلخرررينا واليرردرة علر مررا أهررم مظرراهر تيررد ر الررذال نبيعمررالا راطال واالاركة فر
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رود عالقرة ارتباعندهم الفرح مع االقرانا و  رين وجر طيرة برين أنهم محبوبون وهرم  لعبرون . ومرن جانرب مخرر تبر

يد ر الرذال تجة در  في ة إحصائيةوجود فروق دالا فري حين تبين عدم اعالل االجتماعيةفتتيد ر الذال وال

 .ر واإلنراث ووجرود فروق تع ى الى المستوى التعليمي لألبوينو جتماعية لدى كال  من الذكوالتفاعالل اال

ررة العال دراسررة (2015أوشللن ) واجللرت ررن طبيعر رر  الهرردفت إلررى الكشرررف عرر ررين التوجيرر ررة بر تيررد ر رامعي و ررر جقرر

الفرروق برين هرذا المتغيرال في ضوء  وكرذلك رى جرامعيسنة ا ولمستيبل المهني لدى طلبة اللال وقلذ االذ 

يا اسرررت دمت الباحثرررة فررري هرررذا الدراسرررة المرررنهج الوصرررفي االرتبررراطيا ر الجرررنس والت صرررص الدراسررر متغيررر 

رررررن ) رررررة مرر رررررت الدراسرر رررررنهم )( طالب298وتكونرر رررررا  مرر رررررا( إ160رر رررررور بم( 138و) ث نرر  صرررررالاص تلرررررف الت ذكرر

الباحررل  جررامعي مررن إعرردادهاا وم يرراس تيررد ر الررذال مررن إعررداد الالتوجيرر   مارة واقررعواسررت دمت الباحثررة اسررت

وتوصررلت  .تمارة قلررذ المسررتيبل المهنرري مررن إعررداد الباحثررة أنكرراا واسرر (Cooper Smith) كرروبر سررميل 

لرررردى طررررالب الررررذال  الجررررامعي وتيررررد ر  يرررر رتباطيرررر  بررررين التوج القررررة اوجررررود عالدراسرررة إلرررى عررردم 

ي وقلررررذ ذال داللررررة إحصررررائية بررررين التوجيرررر  الجررررامع طيررةارتبا عالقررررة لوجرررردينمررا ا ب الجامعررة

فرررروق ذال داللرررة إحصرررائية فيمرررا  إلرررى عرردم وجرررودت الدراسرررة كرررذلك توصرررل .المهنررري المسررررتيبل

 ررص لررة إحصررائية فيمررا ن ل دالاذفررروق  ووجررود .تغير الجنسن ص التوجي  الجامعي تع ى لم

فررروق ذال داللررة إحصررائية  وعرردم وجررود .يراسرر الد رصتعررر ى لمتغيرررر الت صرر    الجررامعيالتوجيرر 

 .د ر الذال تع ى لمتغير الجنسفيما ن ص تي

طلبرة  التعر  على جودة الحياة وعالقتها بتيد ر الذال لردىهدفت  بدراسة (2014الجاجان )م و خد وقامت

ص والت صر حسرب متغيررال الجرنسا  معرة دمشرذاتربيرة بجالرشراد النفسري فري كليرة اإلقسمي علرم الرنفس وا

لطلبررة جررودة الحيرراة حررل. وقررد تررم اسررت دام م يرراس رشرراد النفسرري( لرردى عينررة البالدراسرري )علررم الررنفسا اإل

(ا وبل  2006جعفرا (ا وم ياس تيد ر الذال من إعداد )فاكهة 2006الجامعة من إعداد )منسي وكاظما 
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م اإلرشراد النفسرريا لبررة قسر ( مرن ط50لرم الرنفس و)عطلبرة قسررم ( مرن 50) (ا بيررنهم100) اد العينرةر فر عردد أ

ودة الحيراة وتيرد ر الرذال قرة ارتباطيرة ذال داللرة إحصرائية برين جر الع عردم وجرود لت الدراسرة إلرى وقد توص

بعرا  للت صرص ت ق فررو ا وعردم وجرود ة الحيراةفروق تبعا  للجنس في جرود ل وعدم وجود البحلدى أفراد عينة 

فرررروق تبعرررا  ا وعررردم وجرررود تيرررد ر الرررذال  جرررنس فررريفرررروق تبعرررا  لل وجرررود  ا وعررردمحيررراةي جرررودة الالدراسررري فررر 

 .في تيد ر الذال للت صص الدراسي 

ررراعي  بدراسرررة (2014العطلللا ) كملللا قاملللت رررتوى االجتمرر ررر  بالمسرر رررذال وعالقترر رررد ر الرر رررة تيرر رررى معرفرر ررردفت إلرر هرر

برل حليرة جة الثانويرة بمردارس ملر اني للمرحالصف الثر  ل دراسي لدى طالب وطالبالااالقتصررادي والتحصرريل 

دراسررة علررى طررالب في االرتبرراطيا نشررتمل مجتمررع الواسررت دمت الباحثررة المررنهج الوصرر  .فرري السررودان أوليرراء

رراء )وحرررردة الكالكررررالل(ا وقررد بلرررر  حجررم العينررررة )وطالبرر  رربا  180ال مرردارس محليرررة جبرررل أوليرر ررة ا طو ( طالرر البرر

رذكح را  و ( ط92ور )يررل بلرر  عرردد الرر ردد اإلنراث )عالبرر د ر الرذال واسرت دمت الباحثرة م يراس تير لبرة ا ( طا88رر

كرذلك اسرت دمت نتيجرة  ).السرالم وقشريو وم يراس المسرتوى االجتمراعي االقتصرادي )عبرد  .ر سرميل لكروب

لى أن تيد ر الذال لردى الدراسة إ ت ل(. وتوص2015-2014امتحانال نصف العام خالل العام الدراسي )

ال وجرررود عالقرررة ارتباطيرررة برررين تيرررد ر الرررذ  أظهررررل كمرررا  .رحلرررة الثانويرررة مرتفرررعمالثررراني للالب الصرررف طررر 

وعدم وجود عالقة ارتباطية بين تيد ر الذال والتحصيل  .جتمع الدراسةوالمستوى االجتماعي االقتصادي لم

 .غير النولدرجال تيد ر الذال تع ى لمت ئية فياصذال داللة احكما بينت وجود فروق  .الدراسي

ر  بجر علرى  هدفت التعر التي  (2012دليمي وخخرون )ال وأجرت ودة الحيراة لطالبرال تيرد ر الرذال وعالقتر

عالقرة  الدراسريةا مرع إنجراد  السرنوال ودة الحياة برين ق في تيد ر الذال وجا والتعر  على الفرو ة بابلجامع

مرررنهج الوصرررفي اللباحثرررال سرررتعملت ااو الحيررراة لطالبرررال جامعرررة بابرررلا وجرررودة  ل تيرررد ر الرررذا االرتبررراب برررين

الترري تررم اختيارهررا بصررورة عشرروائية طب يررة ة البحررل والعالقررال االرتباطيررة والميارنررة لعينرر  يحب المسرر با سررلو 
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ة ير نال اليرمراسر الد (ا بالطرييرة العشروائية والكليرال هري البال جامعة بابل في كليرال ترم اختيارهرا أنكر من ط

( 82فيرو وبعردد ) ةوالرابعر  ةثالثر وال ةنير الثا وللسنوال فنية(ا لالتربية الرياضية و ربية والعلوم بنال والتربية اوالت

وترم إجرراء  م ياسي تيرد ر الرذال وجرودة الحيراةاالدراسة (ا واستعملت 2011-2010للعام الدراسي )طالبة 

جراد ا سرس نطالبةا وإ( 200دا )ل  عد البا يل ا صلمن مجتمع البحاستطالعيتين  التطبيذ على عينتين

تها اعتمررادا علرررى لبيانرررال ومعالجتهررا إحصررائيا ومررن  رررم مناقشرر ا ين قيررد الدراسرررة وبعررد جمررعالعلميررة للم ياسرر 

العلميرررة ذال العالقرررة خرجرررت الباحثرررال بعررردة اسرررتنتاجال كررران مرررن أهمهرررا: وجرررود عالقرررة ارتبررراب المصرررادر 

تفروق  فري جامعرة بابرلا كرذلك ةلرابعر او  ةالثالثر  السرنتينال لردى طالبر  ةاحير دة المعنوية بين تيرد ر الرذال وجرو 

ر الررذال ةا فكررال عررن صررالحية م ياسرري تيررد فرري متغيررري تيررد ر الررذال وجررودة الحيررا ةعرر الراب السررنةطالبررال 

 .)عينة البحل (وجودة الحياة لدى طالبال جامعة بابل

جتمرراعي ين التوافررذ النفسرري واالقررة برر اللعمعرفررة ا إلررىهرردفت  دراسررة (2011) حسللين وعبللد اليمللة وأجللرى 

في بشرر ي  واسررت دمت الدراسررة المررنهج الوصرر  العررراقفرري ا لرياضرريةل لرردى طلبررة كليررة التربيررة ااتيررد ر الررذ و 

 طالبرررا ا  نتمرررون إلرررى أربرررع مراحرررل دراسرررية مرررن أصرررل( 120) الدراسرررة وبلغرررت عينرررة التحليلررري واالرتبررراطيا

عرررداد إ الرررذال مرررن اس تيرررد ر ذ النفسررري االجتمررراعي وم يررر افررر و تالم يررراس  طالبرررا ا واسرررت دمت الدراسرررة( 295)

 فرري واقررع التوافررذ النفسرري إلررى أن هنراؤ فررروق معنويررة صررلت الدراسررةاسررماعيل. وتو محمرد العربرريا وماجرردة 

 ردل عرل اخرتال  مسرتوياتهم وقردراتهم  قع تيد ر الذال لطلبرة كليرة التربيرة الرياضرية ممرااالجتماعي وفي وا

 .وامسانياتهم

رع ى التعرر هردفت إلر  ةدراس (2008عريبات والزعول ) رى وأج رتوى تير ري مسر رروق فر رذال لر لرى الفر ردى د ر الر

رمطلبرة جا را لمتغير رنس والت صرررص و عرة ميترة تبعر ررال الجر رتوى الدراسرر رة المسرر رى عينرر رة علرر رتملت الدراسرر يا اشرر

ا ترم إعرداد  لباحثران م يراسلبة ا وطبذ ااط( 382( طالبا  و)280( طالبا  وطالبة ا مررنهم )662بلرر  عررددها )
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رررا  رررذالخصيصر رررد ر الر رررتوى تير ررراس مسر دائررررة اليبرررول كميرررة  فرررراد العينرررة فررري المعررردالل التر ل وجررررى رصرررد ايير

ن وجررود تبررا ن دال إحصررائيا  فرري مسررتوى تيررد ر الررذال لرردى كررل مررن الطلبررة وأسررفرل النترررائج عرر  والتسررجيلا

ى إلرى المسرتوى   الرذال نغر  توى تيرد رذال داللة إحصائية فري مسر ق و ر ف ووجود  .العاد ين والطلبة المنذرين

فيمرا ري الجرنس والت صرص والتفاعرل تيرد ر الرذال تعر ي إلرى متغير  في مستوى  وجود فروق دم وع .الدراسي

 أظهرل النتائج وجود عالقة ارتباطي  بين التحصيل ا كادنمي ومستوى تيد ر الذال. ماك .بينهما

معرفرة عالقرة تيرد ر الرذال و لمرراهيين مشرسالل ا هردفت إلرى التعرر  علرى بدراسة (2007امزيان ) وقامت

شرف عمرا إذا كانرت هنراؤ عالقرة برين تيرد ر الرذال لكا ىباإلضرافة إلر  التري نعرانون منهراا بالمشرسالل  لد هم

( تلميررذ 200واسررت دمت الدراسررة المررنهج الوصررفي االرتبرراطيا وتكونررت العينررة مررن ) .دنةوالحاجررال اإلرشررا

بيان تفة إلرررى اسررر نة باإلضررراباحثرررة اسرررتبيان الحاجرررال اإلرشررراد ا واسرررت دمت المرررن مررردارس الج ائرررر يرررذةملوت

تررائج إلررى وجررود عالقررة بررين ا وتوصررلت الن(Cooper Smith) ل مييرراس كرروبر سرر المشررسالل النفسررية وم 

ذوي  نيال اإلرشرررادنة وفرررذ متغيررررال الدراسرررةا ووجرررود فرررروق بررر تيرررد ر الرررذال للمرررراهيين بالمشرررسالل والحاجررر 

 .غير الجنسراسة وفيا لمت ر الذال المتوسو في متغيرال الد تيد ر الذال المتدني وذوي تيد 

الكشررف عررن طبيعررة العالقرة االرتباطيررة بررين ال جررل وتيررد ر لرى ت إدفهرر  دراسررة (2007) جعفللر كمللا أجللرت

ة والتحصريل ير لالفرروق وفرذ الجرنس والت صرص والسرنة الدراسرية والك الذال والوحدة النفسية ا والكشرف عرن

اسررررت دمت و ذ وعرررردنا مررررن جامعررررة دمشرررر  طالبررررا  وطالبررررة( 2453الدراسررررة مررررن )وتكونررررت عينررررة  الدراسررري. 

مرن إعرداد راسرل ومخررين  وم ياس الوحدة النفسرية ر الذال من إعداد الباحثةايد وتدراسة: م ياسي ال جل ال

ال جررل  باطيرة سرالبة برينتر توصررلت الدراسرة إلرى وجرود عالقررة ا(. و 1998) لشرناوي تعريرب وتينرين خكرر ا

ل والوحردة النفسرية جر وق فري ال ووجرود فرر  لدى طلبرة جرامعتي دمشرذ وعردنا ل والوحدة النفسيةوتيد ر الذا

 .بة جامعة دمشذ بينما في تيد ر الذال لصالح طلبة جامعة عدنلط حاللص



 

53 

 

اندة سر مهردفت إلرى التعرر  علرى ال دراسرة (Snopek & Hublova, 2008سلنوبي  وهوبلوفلا ) وأجرى 

وق ر ي ضروء الفر ر الرذال فر يين وعالقتهرا بالشرعور بالرضرا عرن الحيراةا وتيرد كة مرن المرراهاالجتماعية المدر 

الدراسررة مررن طررالب وطالبررال الصررف الثالررل المتوسرروا وقررد بلرر  د تكونررت عينررة وقرر  (اذكر/أنثررى( الجنسررية

 برراب المسرراندة االجتماعيررةتر عامررا. وأظهرررل النتررائج أن ا15مررراهيين مررن الجنسررين متوسررو أعمررار العينررة لل

ة اند مسر ا وقرد تبرين ارتبراب الةعن الحيا ال والرضامن الجنسين إنجابيا بسل من تيد ر الذ  لمراهيينالمدركة ل

مرا تبرين ارتبراب  ر الذال لدى المراهيين الذكور أكثر منر  لردى المراهيرال اإلنراثا كاالجتماعية إنجابيا بتيد 

 .ذال لدى المراهيين من الجنسينلاالرضا عن الحياة إنجابيا بتيد ر 

ف عرن رضرا المراهرذ ى الكشر ت إلر هردف دراسرة (Martinz et al., 2007ملارتينز وخخلرون ) رى أجل  كملا

 لذاترر  والتوافررذ المدرسرري. وقررد هرردفت الدراسررة إلررى تحليررل العالقررة بررينة وعالقترر  بتيررد ر المراهررذ حيرراالعررن 

توافررذ النفسرري والبيئررة الفصررلية )وعوامررل م تلفررة لل سمتغيرررال مدرسررية )التوافررذ المدرسرري مررن خررالل المرردر 

إسربانيا  مرن الجنسرينا ا  هير ( مرا 1319العينرة مرن )وقرد تكونرت الحيراةا  والرضرا عرن الاللمراهذ( تيرد ر الرذ 

إلى وجود عالقة ارتباب إنجابيرة ( عاما . وتوصلت الدراسة 18-11ن تراوحت أعمارهم ال منية ما بين )الذ 

يين فرع لردى المرراهئة المدرسية( وتيد ر الذال المرت)التوافذ المدرسي مع المدرس والبي ةيبين متغيرال مدرس

الرذال المرتفرع لردى المرراهيين مرن عن الحيراة إنجابيرا بتيرد ر ضا لر تبين بوضوح ارتباب ا اجنسينا كممن ال

 الجنسين. 

علررى أسرراليب   هرردفت إلررى التعررر  بدراسررة (Milevsky, et al., 2007)ميليفسللكي وخخللرون  وقللام

وقد  .ا عن الحياةضتئاب والر ذال واالكء و مهال المراهيين وعالقتها بسل من تيد ر المعاملة الوالدنة آلباال

( طالبا  من الصفو  الدراسية من الثالل المتوسو حتى الثراني الثرانوي مرن 272) نة الدراسة منعي نت تكو 

وقررد طبررذ البرراحثون يية بالوالنررال المتحرردة ا مريسيررة. ر شرر لمرردارس المتوسررطة والثانويررة بالمنرراطذ الشررمالية الا
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ملرررة الوالدنرررة لألمهرررال معاال يس الرضرررا عرررن أسررراليب اومنهرررا: ميررر النفسررريا  يهم عرررددا  مرررن أدوال ال يررراسعلررر 

ر الرذال. وتوصرلت الدراسرة إلرى النفسري وم يراس الرضرا عرن الحيراةا وم يراس تيرد  باءا وقائمرة للتوافرذولآل

ا وسرلبيتيرد ر الرذال المرتفرع والرضرا عرن الحيراةا  السلطة ا موميرة إنجابيرا  بسرل مرنب ابارت نتائج تشير إلى

لدنررة الجيرردة إنجابيررا بررالتوافذ النفسرري لرردى يب المعاملررة الواسررالأ كررذلك ارتبطررت  النفسرريا ب باالكتئررا بالشررعور

الحيرراة لردى الطررالب  نكررذلك تبرين ارتبراب تيررد ر الرذال إنجابيررا  بالرضرا عر ا بنراء المرراهيين مررن الجنسرينا و 

 . مريسيةالمتحدة اة والمتوسطة بالوالنال جنسين بالمدارس الثانويالمراهيين من ال

 ة:ابقلستعقيب على الدراسات ا
بررربعض وعالقتررر   فيرررد تبرررين أن بعكرررها تنررراول العنرررف ا سرررري مرررن خرررالل عرررر  الدراسرررال السرررابية 

دراسرة الحميرري ا و (2016اسة م لوفي )ر د ا و (2015دراسة موسى )ا و (2017علي ))ة يرال كدراسالمتغ

رررة كررراتبي )و ا (2013) سرررة دراو ا (2012وبرررد ر ) دراسرررة وترررد و ا (2012) دراسرررة السرررويطيا و (2012دراسر

ران )ا و (Aygill, et al.,2008) يرل ومخررون أنج رترين  وكتيرمر رة سر  ,Sternberg & Gutermanدراسر

2006)). 

ا (2017)ال الرردي كدراسررة )برربعض المتغيرررال  والرربعض اآلخررر تنرراول الحاجررة إلررى الحررب وعالقترر 

ة دراسررررر ا و (2007برررررارؤ )ة مدراسررررر و ا (2011الألباسررررري ) دراسرررررةا و (2011ناصرررررر )دراسرررررة المرشررررردي و و 

 .((2007مسعودي )ال

ا (2013دراسرة قسرام )و ا (2016يل )إسرماعكدراسرة )كما تطرق بعكها إلى الحاجرة إلرى الصرداقة 

رررررراد و ا (2012دراسررررررة الشررررررماس )و  ررررررة الير دراسررررررة الرررررربالح ا و (2009ة الجنرررررردي )اسرررررر در و ا (2012) ي ر دراسر

 .((Sack, 2001) ررة ساؤاسدر ا و (2008)

ا (2015دراسرة أوشرن )و ا (2015أبرو مررق )كدراسة ) الذال السابية لتيد ر ال كذلك تطرقت الدراس

 .((2012دراسة الدليمي ومخرون )ا و (2014دراسة العطا )ا و (2014دراسة مدم والجاجان )و 
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ة قإلرى الصرداوالحاجرة  والحاجة إلرى الحرب  العنف ا سري تغيرال الدراسة السابية مراسال د لتناولت ا

( وذلرررك حسرررب حجرررم مجتمرررع الدراسرررة 1870 -15ت برررين )وحررر رافرررة وعينرررال ت تللفئرررال م وتيرررد ر الرررذال 

 ةطلبرر . وهررذا العينررال تتشرراب  مررع عينررة الدراسررة الحاليررة )جررال وا بنرراء و الومجتمعررال تربويررة م تلفررة مررن 

 .ال ليل اليدنمة( في ة العليالمرحلة ا ساسيا

منهررا ذلك اسررتفادل ج المسررت دما كرر مررنهال السررابية فرري تحد ررد الدراسرر مررن ال ة الحاليررةواسررتفادل الدراسرر 

 .الدراسة مجتمعفي بناء ميا يس الدراسةا وفي اختيار 

والحاجرة  ا سرري  فنر الدراسال السابية في أنها ربطت برين متغيررال العة الحالية عن وتمي ل الدراس

ال التري ربطرت هرذا المتغيرر  ىسرال ا ولر مرن الدرا ى الصرداقة وتيرد ر الرذالا وتعتبررلحرب والحاجرة إلر إلى ا

 ثة.د علم الباحا على حمع بعكه
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 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

 طريقة واإلجراءاتلا

 مقدمة: 
لتنفيذ هذا   الباحثةبها  مت التي قا ةالدراس طريية وإجراءال ل تناول هذا الفصل وصفا  كامال  ومفصال  

ا صدق ا داةا  بال دراسة أداة ال ادراسةال ةن ا وعيدراسةا مجتمع الدراسةال صف منهج وشمل و  سةدراال

 التحليل اإلحصائي. و ا دراسةا داةا إجراءال ال

 :دراسةمنهج ال
رري برراطيتر واال بشرر ي  التحليلرري الوصررفي المررنهجالباحثررة  ت اسررت دم ررة فر ررو طريير ررن وهر ررل عر الحاضرررا  البحر

بدقة تتعلذ  -سلفا   -ةدد مح سابالل رتة تمهيردا  لإلجابرة علرى نفرو  معي ال إل بال وتهد  إلى تجهي  بيان

فررري زمررران إجرررراء البحرررل وذلرررك  ومرررال عنهرررابرررالظواهر الحاليرررة وا حرررداث الراهنرررة التررري نمسرررن جمرررع المعل

 . (2005ا والشريفينني ال)الكي باست دام أدوال مناسبة

ن تررر  بسررل مررر سررري وعالقالعنررف ا  التعررر  علرررى   هررو االرتبررراطي والهررد  مررن اسرررت دام المررنهج الوصررفي

   .  ال ليل اليدنمةرحلة ا ساسية العليا في وتيد ر الذال لدى طلبة الموالصداقة لى الحب الحاجة إ

 :دراسةمجتمع ال
مدارس مد نة ال ليل  يا في  ساسية العلالمرحلة ا ل اع طلبة وطالبيمن جم دراسةجتمع الن م تكو 

اد  مسح الشامل على جميع أفر لا ةسة بطرييبيت الدرا( طالبا  وطالبة . وقد ط462)والبال  عددهم  اليدنمة

( 9ستبعاد )( استبانةا وتم ا452ع االستبانالا بل  عدد االستبانال المستردة )مجتمع الدراسةا وبعد جم

( 443ت االستبانال الصالحة للمعالجة اإلحصائية )بلغابة عليها بشسل صحيحا حيل جاستبانال لعدم اإل

 . استبانة
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 عينة الدراسة:
مدارس مد نة  المرحلة ا ساسية العليا في  ( طالبا  وطالبة  من طلبة 443)من سة عينة الدراتكونت 

  العينةأفراد ائص خص حضو ي  والجدول التال ا تم اختيارهم بطريية العينة المتاحةا ال ليل اليدنمة

 الدنموغرافية: 

 الديموغرافية العينة(: خصائص أفراد 1ل )جدو

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 سجنال

 46.7 207 ركذ

 53.3 236 أنثى

 100.0 443 المجموع

 الصف الدراسي

 51.7 229 الصف الثيمن

 48.3 214 الصف التيسع

 100.0 443 المجموع

 لألبمي التعلي ىوتسالم

 84.0 372 ثينوي  ري دون

 11.3 50 دبلوم

 4.7 21 بكيلوريوس  أعلى

 100.0 443 المجموع

 لألممي المستوى التعلي

 74.3 329 ثينوي  ري دون

 14.6 65 دبلوم

 11.1 49 بكيلوريوس  أعلى

 100.0 443 المجموع

 حالة عمل األم

 14.9 66 تارل

 85.1 377 ال تارل

 100.0 443 المجموع

 حالة عمل األب

 88.0 390 رليا

 12.0 53 ال يارل

 100.0 443 المجموع

 أدوات الدراسة:

 سري األنف العأواًل: مقياس 
ا قامرت با طفرالخراص يالئم البيئرة الفلسرطينية ل ا سري  غرا  تطوير م ياس العنف  وصف المقياس:

خرالل الرجرول إلرى ت  من  د مجاالوتم تحد   العنف ا سري فهوم مب تصللنظري المة ا دب االباحثة بمراجع

حررول العنررف  (2015سررى )مو ودراسررة  (2017) كدراسررة علرريعرردة ميررا يس اسررت دمت فرري دراسررال سررابية 
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( 30ن )ا وليرة مر والمسرون فري صرورت   ا سرري حيل قامت الباحثة بيعرداد م يراس صرورة العنرف  اا سري 

تكرون اللفظري وي ا  والعنرففيررال ( 10ويتكرون مرن ) فسريهري: العنرف الن ل على  ال رة مجراال ةعموز ةا فير 

عررد تحسرريم الم يرراس تررم وب (.1لحررذ ). أنظررر م( فيرررة10) كررون مررن ت يوالعنررف الجسررد ا فيرررال ( 10مررن )

ل هرري: االى  ررالث مجرر ( فيرررة تترروزل علرر 20حررذ  بعررض الفيرررال ليصرربح فرري صررورت  النهائيررة مسررون مررن )

( فيررالا والعنرف الجسردي مسرون مرن 7ن مرن )و اللفظري مسر  الا والعنرفر ير ف (7العنف النفسي مسون مرن )

 (.2( فيرالا أنظر ملحذ )6)

 اس:يتصحيح المق

حيرل نحرصل ال ماسيا  Likertلى فيرال الم ياس بطرييرة ليسررل جابة عوزعت درجال اإل

 3ا )موافذ(يرب جندرجرال عنردما  4ا ذ بدرجة كبيرة()موافدرجال عندما نجيرب  5علرى المرستجيب 

ا ودرجرة واحردة ر موافذ()غيدرجتران عنردما نجيرب و ا )موافذ بدرجة متوسطة(درجرال عنردما نجيرب 

  ائيا (.)غير موافذ نهرب ردما نجيعن

(ا تم حساب فرق أدنى 5-1بعد إعطاء اتجاهال أفراد العينة أرقاما تمثل أوزانا التجاهاتهم من )

 . نسمى المدى  وهو ما 4=   5 هيمن أعلى ييمة و  1ييمة وهي  

 ئال. م تم تيسيم المدى إلى  الث ف

 1.33=   3÷   4ة =  طول الفئ

 بح الحد ا على للفئة ا ولى = (ا ليص1ا دنى للفئة وهو )إضافة طول الفئة إلى الحد   م تم

الثة  الفئة الثانية والث عملية فيا ونكرر هذا ال2.33=  1.33+  1الحد ا على للفئة ا ولى = 

ال الحسابية لتحد د درجة  وضح فئال المتوسط الذي (2الجدول )بيانال الموضحة في اللنحصل على 

 ال ليل اليدنمة.  مد نة ا ساسية العليا في  حلةالعنف ا سري لدى طلبة المر 

 



 

60 

 

في  ساسية العليا(: فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة العنف األسري لدى طلبة المرحلة األ2)جدول 
 ديمةلقالخليل ا

 العنف األسري يات المتوسط الحسابفئ

 التقدير

 نخفضةم 1.00-2.33

 متوسطة  2.34-3.67

 مرتفعة 3.68-5.00

 :ق المقياسدص -1

 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(:  -أ

( محسمين من  9للتحيذ من الصدق الظاهري للم ياس قامت الباحثة بعر  الم ياس على )

م حذ   مين ت ال برةا وفي ضوء مراء المحساالختصاص و  لسطينية ومن ذوي الفال امعين في الجالعامل

( فيرةا وذلك من أجل التوصل إلى الصدق 20)ن م  صبح الم ياس مسونا  ا وبعد التعد الل أالفيرال بعض 

 (. %85(ا وقد بلغت نسبة االتفاق بين المحسمين ) 2ا  1ر الملحيين )الظاهري للم ياس أنظ

 لي:خاصدق االتساق الد -ب
 فيرةلكل ( Pearson Correlationبحساب معامل ارتباب بيرسون )  الم ياس حيذ من صدقتم الت

 (3)الجدول ا وذلك كما هو واضح في للمجالمع الدرجة الكلية  مجال الذي تنتمي إلي من فيرال ال

فقرات ة من لمصفوفة ارتباط كل فقر  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 3)جدول 
 لكلية للمجال.الدرجة اع المجال م



رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

اط معامل ارتب

 بيرسون )ر(

القيمة 

حتمالية اال

(Sig.) 

 : العنف النفسيأوالا 

 0.00 **0.66 ال تسترع أسرت  إلى مشكالت  بيهتريم  .1

 0.00 **0.63 يتشدد أ راد أسرت  بتطباق القواعد والقوانان الصيرمة   .2

 0.00 **0.74 تكون ل     هذا الارر الخطأ أنمن أشايء لاس من مين  يتم لر  .3

 0.00 **0.67 يشك أ راد أسرت     تصر يت    .4

 0.00 **0.69 الفهم من قبل أ راد أسرت  أعين  من سوء  .5

 0.00 **0.74 أتارض إلى االلتقير الدائم داخل أسرت   .6

 0.00 **0.67   مع اآلخرينيجبرن  أهل  على قطع عالقيت  .7
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

اط معامل ارتب

 بيرسون )ر(

القيمة 

حتمالية اال

(Sig.) 

 لفظيثانياا: العنف ال

 0.00 **0.79 أسرت  بيستررار  تارض إلى التاناف اللفظ  من قبل أ رادأ  .8

 0.00 **0.76 أ راد أسرت  دائري   لرض إلى التوباخ من قبأتا  .9

 0.00 **0.77 يتكلم والدي ما  بصوت عيٍل يدل على الادواناة اتجيه   .10

 0.00 **0.77   بآرائ  الرختلفةيستهزئ أ راد أسرت  .11

 0.00 **0.80 ناة تتلفظ بهي أسرت  اتجيه ت الإنسيأسرع عبيرا  .12

 0.00 **0.74 بذيئة يادل من سلوك  يؤمن والدي بأن تسراا  عبيرات  .13

 0.00 **0.68 ال أرد على الشتيئم الروجه ل  من قبل أ راد أسرت    .14

ا:   العنف الجسديثالثا

 0.00 **0.78 ل والدي أتارض إلى الضرب قب  .15

 0.00 **0.85 ين والقدمانكل بيلاددم والدي ما  الريستخ  .16

 0.00 **0.83 دي بأدوات الرنزليضربن  وال  .17

 0.00 **0.75 أخوت  الكبير والصغير ارض إلى الضرب من قبلأت  .18

 0.00 **0.85 يقسو علّ  أ راد أسرت     ليلة الضرب الربرح  .19

 0.00 **0.75 ية الرحاطان ب أتارض إلى الضرب بسبب وشي  .20

 (α≤ 0.05) عند  إحصائياً  دالة*  ، (α≤ 0.01)يًا عند ** دالة إحصائ 

مصفوفة ارتباب فيرال المجال مع الدرجة   م( إلى أن جميع يي3ل )تشير المعطيال الواردة في الجدو 

وهرذا بالترالي نعبرر عرن الكلية للمجال دالة إحصائيا ا مما نشير إلى قوة االتسراق الرداخلي لفيررال الم يراسا 

 يغت من أجل يياس .ياس ما صيرال ا داة في يصدق ف

الرتباب برين درجرة ا معامرالل  بحرساب  حثةالبا قرامت  ل تساق الداخلي للمجاالصدق اال وللتحيذ مرن

 كل مجال من مجاالل الم ياس مع الدرجة الكلية للم ياس والجدول التالي  وضح ذلك.

 الكلية للمقياس.الدرجة  جاالت المقياس معمن م ت ارتباط درجة كل مجالمصفوفة معامال(: 4جدول )
 (.Sigالقيمة االحتمالية ) اط بيرسون )ر(معامل ارتب المتغيرات

 0.00 0.87** الدرجة الكلية العنف النفسي*

 0.00 0.93** العنف اللفظي* الدرجة الكلية

 0.00 0.89** العنف الجسدي* الدرجة الكلية

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

بالدرجرررة الكليرررة  ( أن جميرررع المجررراالل تررررتبو4الجررردول ) تكرررح مرررن خرررالل البيانرررال الرررواردة فررري 

حيرررل أن معامرررل ارتبررراب بيرسرررون  ،(α≤0.01اس ارتباطرررا  ذو داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى داللرررة )يررر للم 

الرداخلي لفيررال االتسراق ما نشير إلرى قروة ا ا ملكلية للم ياس كان قويللعالقة بين درجة كل مجال والدرجة ا



 

62 

 

مردارس مد نرة يرا فري لالمرحلرة ا ساسرية العالعنرف ا سرري لردى طلبرة عا فري ييراس الم ياس وأنها تشترؤ م

 .ال ليل اليدنمة

 :الثبات -2

وكرذلك  اتكرونبرا فالأالثبال  معاملحساب الثبال بطريية االتساق الداخلي وبحساب قامت الباحثة ب
 .(5وذلك كما هو موضح في الجدول )ةا النص يال بطريية التج ئة حساب الثبتم 

  ف األسري لمقياس العن(: معامالت الثبات 5ول )جد

 غيراتالمت
عدد 

 الفقرات

 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا

معامل 

 الثبات

معامل 

 االرتباط

معامل سبيرمان براون 

 المصحح

معامل 

 جتمان

 0.75* 0.77 0.62 0.81 7 نف النفسيالع

 0.82* 0.84 0.71 0.85 7 ظيالعنف اللف

 0.86 0.86** 0.76 0.90 6 العنف الجسدي

 0.85 0.85** 0.74 0.93 20 ة للمقياسالدرجة الكلي
 قياسال تساوي نصفي المفي حيتم اعتماد معامل سبيرمان براون )**(  //يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس )*(

فا لجميع مجاالل الم ياس  ييمة معامل  بال كرونبات أل ( أن5دول )في الجالمعطيال الواردة  تشير

رتفعةا حيل تراوحت ييم معامل  بال كرونبات ألفا لمجاالل الم ياس ما  انت مكلية للم ياس كوللدرجة ال

كذلك تم التحيذ   (ا0.93س )رجة الكلية للم ياللد  (ا وبل  معامل  بال كرونبات ألفا0.90 – 0.81بين )

ان براون  لنص يةا حيل تراوحت ييم معامل سبيرمالم ياس بحساب الثبال بطريية التج ئة ا بال  من

(. 0.85(ا وبل  معامل سبيرمان براون المصحح للدرجة الكلية للم ياس )0.86 – 0.77) ح بينالمصح

بيذ  ح للتط إلى أن الم ياس صالهذا نشير تفعة من الثبالا و ة مر مما نشير إلى أن الم ياس  تمتع بدرج

البحل   في ياس ك داة لل م ياسالدرجة من الثية عند است دام باحثة ال نعطى مما ، وتحييذ أهدا  الدراسة

  نفسها النتائج نفسها إذا ما أعيد تطبيي  على العينة يعطننمسن أن  الم ياسيعد ميشرا  على أن و ا الحالي

 . التطبيذ نفسهارو  وفى ظ
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 ياس الحاجة إلى الحبنيًا: مقثا

 وصف المقياس: -1

  لريالئم اخت الر قامرت الباحثرة با حيرل ( فيررة50والذي تكون من )( 2005) قدوري اعتمدل الباحثة م ياس 

إلررى الحرربا ( فيرررة ت رريس الحاجررة 20سونررا  مررن )يصرربح ميررا( لالعل ا ساسرريةبررة المرحلررة طلالدراسررة ) مجتمررع

 (.2) أنظر ملحذ

 حيح المقياس:تص

حيرل نحرصل ال ماسيا  Likertل الم ياس بطرييرة ليسررل وزعت درجال اإلجابة على فيرا

 3ا )موافذ(درجرال عنردما نجيرب  4ا فذ بدرجة كبيرة()موادما نجيرب درجال عن 5علرى يب المرستج

دة واحرا ودرجرة ر موافذ()غييرب درجتران عنردما نجو ا توسطة()موافذ بدرجة م درجرال عنردما نجيرب 

رجة الحاجة  (  وضح فئال المتوسطال الحسابية لتحد د د 6والجدول ) نهائيا (.)غير موافذ عنردما نجيرب 

 رحلة ا ساسية العليا في ال ليل اليدنمة. ب لدى طلبة المإلى الح

 ا فيلة األساسية العليمرحة اللدى طلبالحاجة إلى الحب جة (: فئات المتوسطات الحسابية لتحديد در 6)جدول 
 الخليل القديمة

 الحاجة إلى الحب ط الحسابيفئات المتوس

 التقدير

 منخفضة 1.00-2.33

 متوسطة  2.34-3.67

 مرتفعة 3.68-5.00
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 :صدق المقياس -2

 ق الداخلي: صدق االتسا -أ

 فيرةلكل ( Pearson Correlationبحساب معامل ارتباب بيرسون )  الم ياستم التحيذ من صدق 

 (7)الجدول هو واضح في كما وذلك ا للم ياسدرجة الكلية مع ال من فيرال الم ياس

رات لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فق (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 7)جدول 
 المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.

رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 **0.54 رل أي ش ء لرن ألبرغب باأ  .1

 0.00 **0.56 ون الشخص الذي ألبه أستطاع النجيح من د  .2

 0.00 **0.66 ألببيت  إسايد من أعتبر أن من واج  .3

 0.00 **0.68 على مسيمحة من ألب  لدي القدرة  .4

 0.00 **0.65 لدي القدرة على لب اآلخرين   .5

 0.00 **0.69 لبل، عندمي أكون مع من أأ كر على نحو أ ض   .6

 0.00 **0.65 ألبه   ستطع التواصل مع الذيلم أن أن أشار بيلحز  .7

 0.00 **0.70 ص الذي ألبه أشار بيلرتاة عندمي أثق بيلشخ  .8

 0.00 **0.71 ري أن يفهرن  من يحبن أجد أنه من الضرو  .9

 0.00 **0.66 مشيعري تصبح أكبر عندمي أشار أنن  قيدر على لب اآلخرين   .10

 0.00 **0.55 ن الجنس اآلخرخص ممع ش على أن أقام عالقة لب   قيدرأشار أن  .11

 0.00 **0.76 أليول تقديم اا ضل لرن ألبه   .12

 0.00 **0.72 هو الرتاة الحقاقاة ل لب  لآلخرين   .13

 0.00 **0.58 أغير على الشخص الذي ألبه   .14

 0.00 **0.73 أشار بيلفخر لنجيح من ألب  .15

 0.00 **0.71 ألبهم ر بحيجت  إلى الحب مرنأشا  .16

 0.00 **0.66 ت  مع الذي ألبهمشكاليقشة ألب من  .17

 0.00 **0.62 ألب أن ألقق ليجيت     الحب   .18

 0.00 **0.64 يم الحب لآلخرينأستطاع تقد  .19

 0.00 **0.58 أرغب أن أكون محبوبي     نظر اآلخرين  .20

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

وفة ارتبررراب فيررررال الم يررراس مرررع إلرررى أن جميرررع يررريم مصرررف (7) لجررردولالمعطيرررال الرررواردة فررري اتشرررير 

الرداخلي لفيررال الم يراسا وهرذا بالتررالي ا ممرا نشرير إلرى قروة االتسرراق س دالرة إحصررائيا  الدرجرة الكليرة للم يرا

ا تشترؤ معا فري س وأنهالداخلي لفيرال الم ياا مما نشير إلى قوة االتساق نعبر عن صدق فيرال الم ياس

 .مدارس مد نة ال ليل اليدنمةلة ا ساسية العليا في الحب لدى طلبة المرح إلى لحاجةايياس 
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 :اتالثب -3

وكذلك  الفاأاق الداخلي وبحساب معادلة الثبال كرونبات حساب الثبال بطريية االتس الباحثة ب قامت 

 .(8ل )وضح في الجدو وذلك كما هو ملنص يةا تم حساب الثبال بطريية التج ئة ا

   الحبلمقياس الحاجة إلى  تلثباا تال(: معام8جدول )

 عدد الفقرات المتغير
 النصفيةالتجزئة  كرونباخ ألفا
 مل سبيرمان براون المصحح معا معامل االرتباط معامل الثبات

 0.86 0.75 0.91 20 الدرجة الكلية للمقياس
ة للم ياس  لكليرجة ا  بال كرونبات ألفا للد ييمة معامل  ( أن8اردة في الجدول )تشير المعطيال الو 

(ا كذلك تم التحيذ من  0.91) للم ياس ةا حيل بل  معامل  بال كرونبات ألفا للدرجة الكليةكانت مرتفع 

ة  م ياس بحساب الثبال بطريية التج ئة النص يةا حيل بل  معامل سبيرمان براون المصحح للدرج بال ال

نشير إلى أن  تفعة من الثبالا وهذاة مر بدرج إلى أن الم ياس  تمتع (. مما نشير0.86الكلية للم ياس )

  الم ياساست دام  درجة من الثية عند الباحثة نعطى مما ، لدراسةالم ياس صالح للتطبيذ وتحييذ أهدا  ا

إذا ما النتائج نفسها  ي عطنن نمسن أ  الم ياسا وهو نعد ميشرا  على أن الحاليالبحل  فيك داة لل ياس 

 .و  التطبيذ نفسهاى ظر وف هانفس  تطبيي  على العينةأعيد 
 

 

 ثالثًا: مقياس الحاجة إلى الصداقة

 وصف المقياس: 

حيرل تكرون  (Maslow, 1970وذلرك برالرجول إلرى ماسرلو )م يراس الصرداقة  بتطويرحثة امت الباق

ليصربح فري صرورت  النهائيرة  ( فيررال 7 ياس ترم حرذ  )( فيرةا وبعد تحسيم الم27صورت  ا ولية من )في 

 (.2ظر ملحذ )( فيرةا أن20ن )ونا  ممس
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 تصحيح المقياس:

علرى  حيرل نحرصل المرستجيب  Likertرة ليسررل اس بطرييوزعت درجال اإلجابة على فيرال الم ي

ا نجيرب درجرال عنردم 3ا )موافذ(درجرال عنردما نجيرب  4ا )موافذ بدرجة كبيرة(درجال عندما نجيرب  5

)غير موافذ ا ودرجرة واحردة عنردما نجيرب )غير موافذ(ب دما نجيردرجتران عنرو ا ة(موافذ بدرجة متوسط)

وسطال الحسابية لتحد د درجة الحاجة إلى الصداقة لدى طلبة  ضح فئال المت(  و 9ل )والجدو  نهائيا (.

 المرحلة ا ساسية العليا في ال ليل اليدنمة.  

دى طلبة المرحلة األساسية العليا لداقة الحاجة إلى الصرجة حسابية لتحديد دلمتوسطات ال(: فئات ا9)دول ج
 في الخليل القديمة

 لى الصداقةالحاجة إ فئات المتوسط الحسابي

 التقدير

 منخفضة 1.00-2.33

 متوسطة  2.34-3.67

 مرتفعة 3.68-5.00

 :صدق المقياس -1

 صدق االتساق الداخلي:

 فيرةكل ل( Pearson Correlationون )عامل ارتباب بيرساب مبحس  الم ياسيذ من صدق تم التح

 (10)لجدول ااضح في ا وذلك كما هو و للم ياسمع الدرجة الكلية  من فيرال الم ياس

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationيرسون )االرتباط ب(: نتائج معامل 10)جدول 
 درجة الكلية للمقياس.المقياس مع ال

رقم 

 فقرة ال
 الفقرات

امل ارتباط مع

 بيرسون )ر(

مة القي

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 **0.59 تدخل أهل     اختاير أصدقيئ  ي  .1

 0.00 **0.49 يئ  يقفون إلى جينب  وقت الشدةأصدق  .2

 0.00 **0.58 أوازن بان أ كيري وأ كير أصدقيئ   .3

 0.00 **0.57 أكتسب من أصدقيئ  عيدات لسنة  .4

 0.00 **0.63 لصابةقيئ     الظروف الى أصد ألجأ إ  .5

 0.00 **0.52 صاة صدقيئ  على خصوصايت  الشخأطلع أ  .6
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رقم 

 فقرة ال
 الفقرات

امل ارتباط مع

 بيرسون )ر(

مة القي

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 **0.63 راتيرف ومهيأتالّم من أصدقيئ  ما  .7

 0.00 **0.56 الفراغ أشيرك أصدقيئ     ملء أوقيت  .8

 0.00 **0.55 ألبذ الصداقة بان الجنسان  .9

 0.00 **0.56 أصدقيئ  من الجنسانال أ رق بان   .10

 0.00 **0.54 لجنس اآلخرأصدقيء من ا يوجد عندي   .11

 0.00 **0.52 مع صداقة الجنس اآلخرأشار بيلسايدة   .12

 0.00 **0.46 بأن  دائري  أعترد على أصدقيئ   متأكدا   لست  .13

 0.00 **0.57 ألب أن أكون قريبي  من أصدقيئ   .14

 0.00 **0.51 مي أقع    مشكلةيزعجن  أن ال أجد أصدقيئ  عند   .15

 0.00 **0.55 صداقيت إذا انتهت  أواجه اإللبيط  .16

 0.00 **0.57 د على أصدقيئ لاس ل  ليجة الستن  .17

 0.00 **0.554 كنن  مواجهة مشكالت ئ  ال يربدون أصدقي  .18

 0.00 **0.54 تاة عندمي أكون مع أصدقيئ أشار بيلر  .19

 0.00 **0.59 أبحث عن صديق  عندمي تواجهن  مشكلة  .20

 (α≤ 0.05) عند  حصائياً إ دالة*  ، (α≤ 0.01ئيًا عند )ة إحصا ** دال 

اب فيرررال الم يرراس مررع وفة ارتبرر ( إلررى أن جميررع يرريم مصررف10ردة فرري الجرردول )تشررير المعطيررال الرروا

ي ة إحصررائيا ا ممرا نشرير إلرى قروة االتسرراق الرداخلي لفيررال الم يراسا وهرذا بالتررالالدرجرة الكليرة للم يراس دالر 

الحاجة إلى عا في يياس وأنها تشترؤ م  .ن أجل يياسي يياس ما صيغت م داة فنعبر عن صدق فيرال ا

 .رس مد نة ال ليل اليدنمةمداا في لدى طلبة المرحلة ا ساسية العليصداقة ال

 :الثبات -2

وكرذلك  االفر أساب الثبال بطريية االتساق الداخلي وبحساب معادلة الثبال كرونبات حقامت الباحثة ب

 .(11موضح في الجدول )لك كما هو وذ ج ئة النص يةا ال بطريية التتم حساب الثب

  لمقياس الحاجة إلى الصداقةالثبات (: معامالت 11جدول )

 عدد الفقرات يرتغالم
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا

 معامل سبيرمان براون المصحح  معامل االرتباط ل الثباتمعام
 0.84 0.72 0.86 20 للمقياسالدرجة الكلية 

جة الكلية للم ياس  ل  بال كرونبات ألفا للدر ييمة معام  ( أن11ي الجدول )معطيال الواردة فتشير ال

(ا كذلك تم التحيذ من  0.86معامل  بال كرونبات ألفا للدرجة الكلية للم ياس )  كانت مرتفعةا حيل بل
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حح للدرجة  ان براون المص يةا وبل  معامل سبيرم بال الم ياس بحساب الثبال بطريية التج ئة النص

 جة مرتفعة من الثبالا وهذا نشير إلى أنإلى أن الم ياس  تمتع بدر (. مما نشير 0.84للم ياس ) الكلية

  الم ياسدرجة من الثية عند است دام الباحثة نعطى مما ، لم ياس صالح للتطبيذ وتحييذ أهدا  الدراسةا

إذا ما أعيد ائج نفسها النت يعطنمسن أن ن الم ياسأن  يعد ميشرا  علىو ا حاليالالبحل  فيك داة لل ياس 

 . ظرو  التطبيذ نفسهاوفى  نفسها  ي  على العينةتطبي

 الذات يررابعًا: مقياس تقد

 اس: وصف المقي -1

(ا ودراسرة 2015سرابية كدراسرة أوشرن )برالرجول إلرى الدراسرال ال ة بيعداد م ياس تيد ر الرذال قامت الباحث

 ا( فيرررة29ا وليررة مررن ) صررورت (ا حيررل تكررون الم يرراس فرري 2014العطررا )ا ودراسررة (2015و مرررق )أبرر 

 (.2ا أنظر ملحذ )فيرة( 20)في صورت  النهائية ا ليصبح بعد التحسيم (1أنظر ملحذ )

 تصحيح المقياس:
حيرل نحرصل  ال ماسيا Likertوزعت درجال اإلجابة على فيرال الم ياس بطرييرة ليسررل 

 3ا موافذ()ال عنردما نجيرب درجر 4 ا)موافذ بدرجة كبيرة(نجيرب عندما درجال  5رى علمرستجيب ال

جرة واحردة ا ودر )غير موافذ(نردما نجيرب ع درجترانو ا )موافذ بدرجة متوسطة(درجرال عنردما نجيرب 

تيد ر  حد د درجة (  وضح فئال المتوسطال الحسابية لت12والجدول ) )غير موافذ نهائيا (.عنردما نجيرب 

  ليل اليدنمة. ا في اللبة المرحلة ا ساسية العليلدى ط الذال 

العليا لدى طلبة المرحلة األساسية ة اقالحاجة إلى الصد(: فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة 12)ول جد
 في الخليل القديمة

 تقدير الذات فئات المتوسط الحسابي

 التقدير

 منخفضة 1.00-2.33
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 وسطة مت 2.34-3.67

 رتفعةم 3.68-5.00

  :صدق المقياس -2

 فيرةلكل ( Pearson Correlationسون )بحساب معامل ارتباب بير   سالم ياصدق   تم التحيذ من

 (13)الجدول واضح في ا وذلك كما هو للم ياسمع الدرجة الكلية الم ياس ل من فيرا

فقرة من فقرات باط كل لمصفوفة ارت (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 13)جدول 
 ياس.الكلية للمققياس مع الدرجة الم

 الفقرات الرقم

 معامل

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 **0.61 ال أرغب كثارا  أن أكون شخصي  آخر  .1

 0.00 **0.66 من الصاب أن أتكلم أميم زمالئ     الصف   .2

 0.00 **0.55 تطاتي إن استخصن  أرغب    تغااره توجد أشايء كثارة  .3

 0.00 **0.55 أي موقف دون مشقة  القرارات   يركن أن اتخذ   .4

 0.00 **0.55 مأشار بأن اآلخرون يفرلون بوجودي ماه  .5

 0.00 **0.67   وقت طويلإن التاود على ش ء جديد يستغرق من  .6

 0.00 **0.70 يركن أن اتضييق بسهولة    الرنزل  .7

 0.00 **0.61 يذين هم    نفس عررالئ  الأرى أنن  محبوب بان زم  .8

 0.00 **0.69 بيستررار ّي مشيعرييراع  والد  .9

 0.00 **0.66 ال استسلم بسهولة كبارة  .10

 0.00 **0.49 من الصاب إلى لد مي أن أظل كري أني  .11

 0.00 **0.56 يتّبع زمالئ  أ كيري  .12

 0.00 **0.64 اشار بأن  لست جذابي    .13

 0.00 **0.62 ون تردد أني أقول مي أريد د  .14

 0.00 **0.58 رين بسهولةاتضييق من اآلخ ال  .15

 0.00 **0.59 نفس     أمور لايت  الاوماة.أعترد على   .16

 0.00 **0.68 دّي القدرة على اتخيذ القرارات.ل   .17

 0.00 **0.68 رى أن أ كيري تقودن  للنجيح.أ  .18

 0.00 **0.63 ى إمكينايت .أضع أهدا   بحاث تكون    مستو   .19

 0.00 **0.48 يزه.دُت إلى انجلت باد عرٍل جيهشار بيلاأس إذا  شأ  .20

 (α≤ 0.05) دعن  إحصائياً  دالة*  ، (α≤ 0.01لة إحصائيًا عند )** دا 

( إلررى أن جميررع يرريم مصررفوفة ارتبرراب فيرررال الم يرراس مررع 13تشررير المعطيررال الررواردة فرري الجرردول )

لتررالي اسا وهرذا بالي لفيررال الم ير قروة االتسرراق الرداخير إلرى دالرة إحصررائيا ا ممرا نشر الدرجرة الكليرة للم يراس 
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يرال الم ياس وأنها تشترؤ معا فري لفا مما نشير إلى قوة االتساق الداخلي الم ياسنعبر عن صدق فيرال 

 .مدارس مد نة ال ليل اليدنمةالمرحلة ا ساسية العليا في لدى طلبة يياس 

 :الثبات -3

كذلك و  الفاأبات دلة الثبال كرون لداخلي وبحساب معايية االتساق احساب الثبال بطر احثة بقامت الب

 .(14جدول )ي الوذلك كما هو موضح فية التج ئة النص يةا تم حساب الثبال بطري

   ر الذاتلمقياس تقدي الثبات ت(: معامال14جدول )

 عدد الفقرات المقياس
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا

 رمان براون المصحح معامل سبي باطمعامل االرت مل الثباتمعا
 0.82 0.69 0.84 20 للمقياس الدرجة الكلية

ل  بال كرونبات ألفا للدرجة الكلية للم ياس  معام ييمة  ( أن14معطيال الواردة في الجدول )تشير ال

  (ا كذلك تم التحيذ من 0.84رتفعةا حيل بل  معامل  بال كرونبات ألفا للدرجة الكلية للم ياس )كانت م

لمصحح للدرجة  ل  معامل سبيرمان براون اص يةا حيل بيية التج ئة الن بحساب الثبال بطر   بال الم ياس

وهذا نشير إلى أن ير إلى أن الم ياس  تمتع بدرجة مرتفعة من الثبالا ا نش(. مم0.82الكلية للم ياس )

  الم ياسدام لثية عند است درجة من االباحثة عطى نمما ، الم ياس صالح للتطبيذ وتحييذ أهدا  الدراسة

 النتائج نفسها إذا ما  ي عطننمسن أن   ياسالمهو نعد ميشرا  على أن ا و الحاليل البح فيلل ياس  ك داة 

 .وفى ظرو  التطبيذ نفسها نفسها د تطبيي  على العينةأعي

 متغيرات الدراسة:
ليمررري لرررألبا المسرررتوى الدراسررريا المسرررتوى التعالصرررف الدراسررريا الصرررف  الجرررنسامتغيلللرات المسلللتقلة: ال

 حالة عمل ا ب.ما التعليمي لألبا حالة عمل ا 

  المتغيرات التابعة:

 عنف اللفظيا العنف الجسدي(.ا الالعنف ا سري ب بعادا )العنف النفسي -
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 الحاجة إلى الحب. -

 الحاجة إلى الصداقة. -

 الذال. تيد ر -

 إجراءات الدراسة:
  ة احثبمتغيرال الدراسةا الذي ساعد الب بويا المررتبوما أتيح من ا دب التر من خالل الرجول إلى  •

 .على تكوين خل ية علمية لموضول الدراسة

ها حتى أصبحت  ا  م قامت بتحسيمها وتعد لفي صورتها ا ولية اسة قامت الباحثة بتطوير أدوال الدر  •

 تتوافذ مع طبيعة مجتمع الدراسة.مالئمة للدراسة الحالية و 

رررةذال العال وا بحررراث المحليرررة والعربيرررة والعالميرررة رجول إلرررى بعرررض الدراسرررال برررال • غيررررال الدراسرررة بمت قر

 .أدوال الدراسةها في بناء لالستفادة من

 ها لجمرع البيانرال. وذلرك بعرد الحصرول علرى الموافيرال تالتري اسرت دم الميرا يسير  بتجه ةالباحث ت قام •

 لجال اإلحصائية الالزمة. تم جمعها وإجراء المعا م  توزيع الميا يسا ومنال اصة ببدء تنفيذ 

 حصائية:األساليب اإل
ح مة البرامج   اةلدراسعينة ا أفراد ى عل ا دوال بعد تطبيذ  استهفي تحليل بيانال درا ةلباحث ا ل اعتمد 

  ااالحصائية للعلوم االجتماعية

, Version (24)for the Social Sciences Statistical Package :SPSS 

 اإلحصائية التالية:م است دام االختبارال وت

اسرررت دمت لمعرفرررة خصرررائص العينرررة الدنموغرافيرررةا كرررذلك لمعرفرررة النسرررب  االنسررربية التكررررارال وا وزان •

 .ل الحسابيةتوسطاالمئوية للم
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ا ودرجررة الحاجررة العنررف ا سررري  درجررةة ا اسررت دمت لمعرفرر مألياريررةال الحسررابيةا االنحرافررال الالمتوسررط •

 .لذال لصداقةا ودرجة تيد ر اإلى الحب وا

 ستبانة.ألفا لمعرفة  بال فيرال االاختبار كرونبات  •

 . النص يةمعامل ارتباب سبيرمان براون لمعرفة الثبال بطريية التج ئة  •

لمعرفرة صردق فيررال االسرتبانةا ولمعرفرة العالقرة  (Pearson Correlationامل االرتباب بيرسرون )مع •

د ر الررذال مررن جهررة لحاجررة إلررى الصررداقة وتيرر وا ين الحاجررة إلررى الحررب ن جهررة وبرر مرر  العنررف ا سررري ين برر 

 .أخرى 

 تين.مستيلعينتين (ا لمعرفة الفروق بين متوسطال Independent samples t-testتبار )ل( )اخ •

أو  ( للميارنرة برين المتوسرطال One-Way Analysis of Varianceاختبرار تحليرل التبرا ن ا حرادي ) •

 متوسطال.الوق بين فر  بوجود أو عدم وجود  ار  تعلذالتوصل إلى قر 

 رنال الثنائية البعدنة إلنجاد مصدر الفروق التي ظهررل فري متوسرطال ( للمياScheffeبار شي ي  )اخت •

القت  بالحاجة إلى الحب والصرداقة وتيرد ر الرذال لردى طلبرة المرحلرة ا ساسرية العليرا وع ري نف ا سالع

 .اليدنمة في ال ليل
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 عصل الرابالف

 نتائج الدراسة

 



 

74 

 

صل الرابعالف  

 مقدمة:
جل اإلجابة على  أوذلك من  دراسةاال الناتجة عن  لبيانال ل يا  إحصائ  ن هذا الفصل تحليال   تكم 

 .دراسةة الأسئل

درجة العنف األسري والحاجة إلى الحب والصداقة وتقدير الذات لدى طلبة المرحلة ما ل األول: السؤا

 ؟ دينة الخليل القديمة مدارس م ألساسية العليا فيا

لدرجة النسبية ية واالنحرافال المأليارية وا وزان است راا المتوسطال الحساب  تم ا ولاجابة عن السيال لإل

مردارس والصداقة وتيرد ر الرذال لردى طلبرة المرحلرة ا ساسرية العليرا فري  جة إلى الحب االعنف ا سري والح

 نحو اآلتي:ى الما هو موضح علوذلك ك. مد نة ال ليل اليدنمة

، ويبينله مدارس مدينلة الخليلل القديملةلة األساسية العليا في لدى طلبة المرحنف األسري درجة الع أواًل:

 (:15الجدول )

لدرجة العنف األسري لدى طلبة واألوزان النسبية  فات المعياريةبية واالنحراوسطات الحساالمت(: 15جدول )
 .ينة الخليل القديمةمدارس مدالمرحلة األساسية العليا في 

قم ر

 الفقرة
 الفقرة

وسط المت

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

الوزن 

 النسبي %
 تيبالتر

درجة العنف 

 األسري

 متوسطة 2 51.8 1.49 2.59 ت  بيهتريمال تسترع أسرت  إلى مشكال 1

2 
يتشدد أ راد أسرت  بتطباق القواعد والقوانان 

 الصيرمة 
 متوسطة 1 55.8 1.29 2.79

3 
      اس من الخطأ أن تكون لايء ليتم لرمين  من أش

 هذا الارر
 متوسطة 3 48.4 1.35 2.42

 منخفضة 4 45.4 1.29 2.27 اد أسرت     تصر يت  يشك أ ر 4

 منخفضة 6 43.8 1.24 2.19 د أسرت من قبل أ را  عين  من سوء الفهمأ 5

 منخفضة 7 37.2 1.17 1.86 أتارض إلى االلتقير الدائم داخل أسرت  6

 منخفضة 5 44.0 1.28 2.20 اآلخرين  على قطع عالقيت  مع   أهليجبرن 7

 منخفضة 1 46.6 1.30 2.33 عنف النفسيالدرجة الكلية لل

8 
سرت  قبل أ راد أ التاناف اللفظ  منأتارض إلى 

 بيستررار
 منخفضة 5 38.8 1.16 1.94

 خفضةمن 3 41.0 1.14 2.05 أتارض إلى التوباخ من قبل أ راد أسرت  دائري   9

 منخفضة 4 39.0 1.20 1.95اة صوت عيٍل يدل على الادوانيتكلم والدي ما  ب 10
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قم ر

 الفقرة
 الفقرة

وسط المت

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

الوزن 

 النسبي %
 تيبالتر

درجة العنف 

 األسري

 اتجيه 

 منخفضة 2 41.4 1.17 2.07 يستهزئ أ راد أسرت  بآرائ  الرختلفة 11

 منخفضة 6 37.8 1.21 1.89 سرع عبيرات الإنسيناة تتلفظ بهي أسرت  اتجيه أ 12

13 
دل من ئة ياسراا  عبيرات بذيتيؤمن والدي بأن 

 سلوك 
 منخفضة 7 36.6 1.22 1.83

 ةمتوسط 1 52.6 1.47 2.63 ن قبل أ راد أسرت  د على الشتيئم الروجه ل  م ال أر 14

 منخفضة 2 41.0 1.22 2.05 لفظية الكلية للعنف الالدرج

 منخفضة 3 36.4 1.21 1.82 أتارض إلى الضرب قبل والدي  15

 منخفضة 6 32.8 1.11 1.64 قدمانن والما  الركل بيلادي يستخدم والدي 16

 منخفضة 5 33.0 1.14 1.65 ي بأدوات الرنزليضربن  والد 17

 منخفضة 2 37.6 1.20 1.88 الكبير والصغيرأتارض إلى الضرب من قبل أخوت   18

 منخفضة 4 33.4 1.13 1.67 يقسو علّ  أ راد أسرت     ليلة الضرب الربرح 19

 منخفضة 1 39.4 1.27 1.97 ية الرحاطان ب ب وشيرض إلى الضرب بسباأت 20

 منخفضة 3 35.4 1.18 1.77 ة الكلية للعنف الجسديالدرج

 نخفضةم 41.6 1.24 2.08 الدرجة الكلية للعنف األسري

 يدرجة العنف ا سري لردى طلبرة المرحلرة ا ساسرية العليرا فر ( أن 15المعطيال الواردة في الجدول )تشير 

لكليرررة للعنرررف ا سرررري المتوسرررو الحسرررابي للدرجرررة اكانرررت من فكرررةا إذ بلررر   ليدنمرررةمررردارس مد نرررة ال ليرررل ا

 . (41.6ونسبة مئوية )% (2.08)

لرردى طلبررة المرحلررة ا ساسررية العليررا فرري  المركرر  ا ول( أن العنررف النفسرري احتررل 15ويتكررح مررن الجرردول )

%(ا وحصلت الفيرة 46.6ت )مئوية بلغ ( ونسبة2.33بمتوسو حسابي بل  ) مدارس مد نة ال ليل اليدنمة

فررراد أسرررتي بتطبيررذ اليواعررد واليرروانين  تشرردد أ) نصررهالنفسرري والترري علررى درجررة بالنسرربة للعنررف ا( علررى أ 2)

أتعررر  إلررى ) نصررهارجررة بالنسرربة للعنررف النفسرري والترري ( علررى أقررل د 6(ا بينمررا حصررلت الفيرررة )الصررارمة

 (.االحتيار الدائم داخل أسرتي

 مدارس مد نرة ال ليرل اليدنمرةساسية العليا في لدى طلبة المرحلة ا اللفظي العنف  رك  الثانيوجاء في الم

درجرررة  ( علرررى أعلرررى14%(ا وحصرررلت الفيررررة )41.0)( ونسررربة مئويرررة بلغرررت 2.05ي بلررر  )بمتوسرررو حسررراب

 (ا بينمرا حصرلت سررتيال أرد علرى الشرتائم الموجر  لري مرن قبرل أفرراد أ) نصرهاة للعنف اللفظي والتي بالنسب
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 ي برر ن تسررميعي عبررارال بذ ئررة رريمن والررد ) نصررهاظرري والترري قررل درجررة بالنسرربة للعنررف اللف( علررى أ6يرررة )الف

 (.نعدل من سلوكي

مرردارس مد نررة ال ليررل سررية العليررا فرري لمرحلررة ا سالرردى طلبررة اثالررل فاحتلرر  العنررف الجسرردي أمررا المركرر  ال

لررى أعلررى ( ع20صررلت الفيرررة )وح%(ا 35.4مئويررة بلغررت ) ( ونسرربة1.77بمتوسررو حسررابي بلرر  ) اليدنمررة

(ا بينمرررا محيطررين برري  إلررى الكرررب بسرربب وشررانة الأتعرررر الجسرردي والترري نصررها ) درجررة بالنسرربة للعنررف

نسررت دم والرردي معرري الركررل ها )سرردي والترري نصرر ( علررى أقررل درجررة بالنسرربة للعنررف الج16لفيرررة )حصررلت ا

 (.باليد ن واليدمين

، ملدارس مدينلة الخليلل القديملةليلا فلي رحللة األساسلية العلمللدى طلبلة اة إلى الحلب ثانيًا: درجة الحاج

 (:16ويبينه الجدول )

لدى طلبة لدرجة الحاجة إلى الحب واألوزان النسبية  معياريةبية واالنحرافات الالمتوسطات الحسا(: 16دول )ج
 .مدارس مدينة الخليل القديمةرحلة األساسية العليا في الم

رقم 

 فقرةال
 الفقرة

المتوسط 

 لحسابيا

ف االنحرا

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

جة الحادرجة 

 إلى الحب

 ةكبار 6 77.6 1.29 3.88 أي شيء لمن أحب أرغب بعمل 1

 ةمتوسط 16 65.2 1.39 3.26 أستطيع النجاح من دون الش ص الذي أحب   2

 كبارة 1 81.0 1.10 4.05 أعتبر أن من واجباتي إسعاد من أحب 3

 كبارة 5 78.8 1.19 3.94 ن أحبة على مسامحة ملدي اليدر  4

 كبارة 8 76.6 1.20 3.83 على حب اآلخرينلدي اليدرة  5

 كبارة 9 76.4 1.19 3.82 ندما أكون مع من أحب نحو أفكلا ع أفكر على  6

 متوسطة 13 71.4 1.31 3.57 ستطع التواصل مع الذي أحب  لح ن أن لم أأشعر با 7

 كبارة 2 80.8 1.10 4.04 ي أحب  أ ذ بالش ص الذأشعر بالمتعة عندما  8

 ةكبار 3 80.4 1.09 4.02 بنيالكروري أن نفهمني من نح أجد أن  من  9

10 
تصبح أكبر عندما أشعر أنني قادر على   مشاعري 

 كبارة 11 74.4 1.26 3.72 حب اآلخرين

11 
أشعر أني قادر على أن أييم عالقة حب مع ش ص  

 وسطةمت 17 61.8 1.57 3.09 من الجنس اآلخر 
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رقم 

 فقرةال
 الفقرة

المتوسط 

 لحسابيا

ف االنحرا

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

جة الحادرجة 

 إلى الحب

 كبارة 4 79.0 1.17 3.95 دنم ا فكل لمن أحب  أحاول تي 12

 كبارة 12 74.2 1.18 3.71 ية لي لآلخرين هو المتعة الح ي  حبي 13

 متوسطة 14 70.8 1.42 3.54 أغار على الش ص الذي أحب   14

 كبارة 3 80.4 1.15 4.02 أشعر بالف ر لنجاح من أحب 15

 كبارة 6 77.6 1.20 3.88 أحبهم  ي إلى الحب ممنأشعر بحاجت 16

 كبارة 10 75.8 1.26 3.79 ة مشسالتي مع الذي أحب أحب مناقش 17

 متوسطة 15 70.4 1.30 3.52 ذ حاجاتي في الحبأحب أن أحي 18

 كبارة 7 76.8 1.24 3.84 آلخرينتيدنم الحب لأستطيع  19

 كبارة 1 81.0 1.24 4.05 ا  في نظر اآلخرينأرغب أن أكون محبوب 20

 كبيرة 75.6 1.24 3.78 للحاجة إلى الحبلية الدرجة الك

الحاجرة إلرى الحرب لردى طلبرة المرحلرة ا ساسرية العليرا درجرة ( أن 16عطيال الواردة في الجدول )تشير الم

الحرب  رجرة الكليرة للحاجرة إلرىكانرت كبيررةا إذ بلر  المتوسرو الحسرابي للد  مردارس مد نرة ال ليرل اليدنمرةفي 

 (.4.05-3.09ما بين ) تراوحت المتوسطال الحسابية وقد . (75.6ئوية )%( ونسبة م3.78)

درجرة الحاجرة لبالنسبة  موافية( قد حصلت على أعلى 15ا 8ا 20رال )( أن الفي16كح من الجدول )ويت

هرذا الفيررال  ا وقرد تمحرورل ل اليدنمرةمدارس مد نرة ال لير ة المرحلة ا ساسية العليا في الحب لدى طلبإلى 

أشررعر ا  نردما أ رذ بالشرر ص الرذي أحبر أشرعر بالمتعررة عا ظررر اآلخررينأكررون محبوبرا  فري نأرغرب أن : حرول

 .حب بالف ر لنجاح من أ

ة إلرى الحرب لردى درجرة الحاجر ل بالنسربة موافيرة أدنرى( قرد حصرلت علرى 18ا 2ا 11في حرين أن الفيررال )

ي أشعر أن يرال حول:ا وقد تمحورل هذا الف ليل اليدنمةمدارس مد نة الليا في طلبة المرحلة ا ساسية الع

 ص الررذي ون الشرر أسررتطيع النجرراح مررن د  اب مررع شرر ص مررن الجررنس اآلخرررقررادر علررى أن أيرريم عالقررة حرر 

 .أحب أن أحيذ حاجاتي في الحب ا أحب 
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، قديملةملدارس مدينلة الخليلل الى طلبة المرحلة األساسية العليا في لدى الصداقة ثالثًا: درجة الحاجة إل

 (:17ويبينه الجدول )

قة لدى اجة إلى الصدالدرجة الحألوزان النسبية وا ة واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابي(: 17جدول )
 .ديمةمدارس مدينة الخليل القالمرحلة األساسية العليا في طلبة 

رقم 

 الفقرة
 ةالفقر

المتوسط 

 حسابيال

االنحراف 

 يالمعيار

الوزن 

 النسبي %
 تيبالتر

درجة الحاجة 

 الصداقةإلى 

 متوسطة 11 61.8 1.37 3.09 اختاير أصدقيئ   يتدخل أهل     1

 كبارة 3 74.4 1.28 3.72 شدةوقت ال أصدقيئ  يقفون إلى جينب  2

 طةمتوس 6 71.6 1.21 3.58 أوازن بان أ كيري وأ كير أصدقيئ  3

 ةكبار 4 74.2 1.26 3.71 من أصدقيئ  عيدات لسنةأكتسب  4

 ةمتوسط 8 68.2 1.31 3.41 ألجأ إلى أصدقيئ     الظروف الصابة 5

 كبارة 18 53.8 1.36 2.69 ايت  الشخصاة أطلع أصدقيئ  على خصوص 6

 متوسطة 5 72.2 1.26 3.61 أصدقيئ  مايرف ومهيرات أتالّم من 7

 كبارة 2 75.2 1.26 3.76 الفراغ  ملء أوقيت أشيرك أصدقيئ     8

 متوسطة 13 58.6 1.49 2.93 قة بان الجنسانألبذ الصدا 9

 متوسطة 12 59.4 1.50 2.97 ئ  من الجنسانال أ رق بان أصدقي 10

 متوسطة 17 55.8 1.57 2.79 يء من الجنس اآلخردي أصدقيوجد عن 11

 متوسطة 15 57.0 1.48 2.85 أشار بيلسايدة مع صداقة الجنس اآلخر 12

 متوسطة 10 63.6 1.34 3.18 رد على أصدقيئ  أكدا  بأن  دائري  أعتلست مت 13

 كبارة 3 74.4 1.28 3.72  من أصدقيئ ألب أن أكون قريبي   14

 متوسطة 6 71.6 1.35 3.58    مشكلةأصدقيئ  عندمي أقع ال أجد يزعجن  أن  15

 متوسطة 7 69.2 1.38 3.46 يت أواجه اإللبيط إذا انتهت صداق 16

 متوسطة 16 56.6 1.31 2.83 أصدقيئ س ل  ليجة الستند على لا 17

 متوسطة 14 57.6 1.38 2.88 واجهة مشكالت دقيئ  ال يركنن  مبدون أص 18

 كبارة 1 75.2 1.35 3.76 ئ ندمي أكون مع أصدقيلرتاة عأشار بي 19

 متوسطة 9 67.4 1.31 3.37 أبحث عن صديق  عندمي تواجهن  مشكلة 20

 متوسطة  65.8 1.35 3.29 ةالصداقلية للحاجة إلى الدرجة الك

سررية ة لرردى طلبررة المرحلررة ا سادرجررة الحاجررة إلررى الصررداقأن  (17دة فرري الجرردول )تشررير المعطيررال الرروار 

ة إلرى كانت متوسطةا إذ بل  المتوسو الحسابي للدرجة الكلية للحاج مدارس مد نة ال ليل اليدنمةليا في الع

 (.3.76-2.69وحت المتوسطال الحسابية ما بين )وقد ترا. (65.8ئوية )%( ونسبة م3.29ة )الصداق

درجررة لسرربة نبال موافيررةحصررلت علررى أعلررى ( قررد 14ا 2ا 8ا 19الفيرررال )( أن 17ن الجرردول )ويتكررح مرر 

د تمحررورل ا وقرر مرردارس مد نررة ال ليررل اليدنمررةداقة لرردى طلبررة المرحلررة ا ساسررية العليررا فرري الحاجررة إلررى الصرر 
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ا ا أكررون مررع أصرردقائيا أشررارؤ أصرردقائي فرري مررلء أوقررال الفررراغأشررعر بالمتعررة عنرردمول: الفيرررال حرر  هررذا

 .ن قريبا  من أصدقائيأحب أن أكو ا انبي وقت الشدةدقائي نيفون إلى جأص

الصداقة لردى درجة الحاجة إلى لبالنسبة  موافية أدنى( قد حصلت على 17ا 11ا 6حين أن الفيرال )في 

أطلررع ا وقررد تمحررورل هررذا الفيرررال حررول: ل ليررل اليدنمررةمرردارس مد نررة اعليررا فرري  ساسررية البررة المرحلررة اطل

 حاجرة السرتند لريس لري ا آلخرروجرد عنردي أصردقاء مرن الجرنس ا ا وصرياتي الش صريةأصدقائي على خص

 .على أصدقائي

ه ينل ، ويبملدارس مدينلة الخليلل القديملةلدى طلبة المرحلة األساسلية العليلا فلي ة تقدير الذات رابعًا: درج

 (:18الجدول )

ى طلبة جة تقدير الذات لدلدر واألوزان النسبية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 18) جدول
 .مدارس مدينة الخليل القديمة عليا فيالمرحلة األساسية ال

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب

درجة 

ر تقدي

 ذاتال

 متوسطة 17 62.0 1.46 3.10 أن أكون شخصي  آخر  أرغب كثارا  ال 1

 متوسطة 19 53.8 1.43 2.69 ئ     الصف من الصاب أن أتكلم أميم زمال 2

 متوسطة 9 69.2 1.30 3.46    تغاارهي إن استطاتأشايء كثارة تخصن  أرغب  توجد 3

 متوسطة 11 68.2 1.16 3.41 يركن أن اتخذ القرارات    أي موقف دون مشقة 4

 متوسطة 8 70.6 1.23 3.53 أشار بأن اآلخرون يفرلون بوجودي ماهم 5

 كبارة 16 62.2 1.26 3.11 تغرق من  وقت طويلد على ش ء جديد يسإن التاو 6

 متوسطة 15 63.8 1.27 3.18 لأن اتضييق بسهولة    الرنزيركن  7

 كبارة 6 74.4 1.25 3.72 فس عرري   نأرى أنن  محبوب بان زمالئ  الذين هم  8

 متوسطة 7 73.2 1.23 3.66 بيستررار يراع  والدّي مشيعري 9

 كبارة 2 76.4 1.28 3.82 ةستسلم بسهولة كبارال ا 10

 متوسطة 13 64.6 1.28 3.23 أظل كري أني من الصاب إلى لد مي أن 11

 متوسطة 14 64.0 1.18 3.20 يتّبع زمالئ  أ كيري 12

 كبارة 18 54.4 1.31 2.72 ست جذابي  ر بأن  لاشا 13

 طةمتوس 10 68.8 1.18 3.44 أني أقول مي أريد دون تردد  14

 متوسطة 12 67.6 1.22 3.38 من اآلخرين بسهولةال اتضييق  15

 كبارة 1 77.2 1.13 3.86 الاوماة. رد على نفس     أمور لايت أعت 16

 رةكبا 3 76.0 1.15 3.80 رات.لدّي القدرة على اتخيذ القرا  17

 كبارة 4 74.8 1.17 3.74 أرى أن أ كيري تقودن  للنجيح. 18

 كبارة 5 74.6 1.22 3.73 وى إمكينايت .بحاث تكون    مست أضع أهدا    19

 متوسطة 10 68.8 1.31 3.44 ُت إلى انجيزه.أس إذا  شلت باد عرٍل جيهدأشار بيلا 20

 متوسطة  68.2 1.25 3.41 اتالدرجة الكلية لتقدير الذ
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فرري ا ساسررية العليررا  درجررة تيررد ر الررذال لرردى طلبررة المرحلررة( أن 18تشررير المعطيررال الررواردة فرري الجرردول )

تيرررد ر الرررذال و الحسرررابي للدرجرررة الكليرررة لنرررت متوسرررطةا إذ بلررر  المتوسررر كا مرررةمررردارس مد نرررة ال ليرررل اليدن

 (.3.86-2.69)ابية ما بين حسوقد تراوحت المتوسطال ال. (68.2( ونسبة مئوية )3.41%)

درجة تيرد ر بة ل( قد حصلت على أعلى موافية بالنس17ا 10ا 16( أن الفيرال )18ويتكح من الجدول )

ا الفيرررال ا وقررد تمحررورل هررذ مرردارس مد نررة ال ليررل اليدنمررةسررية العليررا فرري ا ساذال لرردى طلبررة المرحلررة الرر 

دّي اليررردرة علرررى ات ررراذ لررر ا هولة كبيررررةستسرررلم بسررر ال اا أعتمرررد علرررى نفسررري فررري أمرررور حيررراتي اليوميرررةحرررول: 

 .اليرارال 

 الررذال لرردى طلبررة درجررة تيررد رلنسرربة ل( قررد حصررلت علررى أدنررى موافيررة با1ا 13ا 2فرري حررين أن الفيرررال )

من الصعب أن هذا الفيرال حول:  ا وقد تمحورل مدارس مد نة ال ليل اليدنمةساسية العليا في المرحلة ا 

 .ال أرغب كثيرا  أن أكون ش صا  مخرا ذابا  ي لست جاشعر ب نا الصفأتكلم أمام زمالئي في 

لدراسلة الخاصلة اسلتجابات أفلراد عينلة ا درجاتبين توجد فروق ذات داللة إحصائية هل السؤال الثاني: 

اللذات للدى طلبلة المرحللة األساسلية العليلا  الحب والصلداقة وتقلديرالحاجة إلى لعنف األسري و ا بكل من

المستوى التعليمي لألب، المستوى التعليمي ، الصف الدراسينس، )الج  اتتبعًا لمتغير لقديمة  الخليل افي  

 ؟(لألم، حالة عمل األم، حالة عمل األب

 اآلتية: ل الفرعيةالفرضياوانبثذ عن  

 بلين متوسلطات ( ≥ 0.05)نلد مسلتوى الدالللة عفروق ذات داللة إحصائية  توجد ال: الفرضية األولى
ير الذات لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في الصداقة وتقدلحب و الحاجة إلى ااألسري و  درجات العنف

 .تبعًا لمتغير الجنسالخليل القديمة 
 Independent-Sample) للعينال المستيلة ار )ل(اختباست دم  اى ول ا  الفرضيةلإلجابة عن 

T-Test )د ر ة وتيحاجة إلى الحب والصداقالدرجال العنف ا سري و بين متوسطال لفروق إلنجاد ا

 . تبعا  لمتغير الجنسال ليل اليدنمة طلبة المرحلة ا ساسية العليا في الذال لدى 
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ي متوسطات لفروق فللتعرف على ا( Independent- Sample T-Test))ت( ( نتائج اختبار 19جدول )
الخليل في  لعليابة المرحلة األساسية االحاجة إلى الحب والصداقة وتقدير الذات لدى طلسري و ألدرجات العنف ا

 (443 )ن= تبعًا لمتغير الجنس.ديمة الق

 التكرارات الجنس المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 اإلحصائيةالداللة 

 العنف النفسي
 0.75 2.40 207 رذك

1.79 0.07 
 0.97 2.25 236 أنثى

 العنف اللفظي
 0.75 1.99 207 ذكر

-1.27 0.21 
 1.01 2.10 236 نثىأ

 العنف الجسدي
 0.79 1.79 207 ذكر

0.17 0.86 
 1.06 1.77 236 أنثى

 الدرجة الكلية للعنف األسري
 0.63 2.07 207 ذكر

0.25 0.81 
 0.94 2.05 236 أنثى

إلى  ةالدرجة الكلية للحاج

 الحب

 0.90 3.70 207 ذكر
-1.86 0.06 

 0.64 3.84 236 أنثى

للحاجة إلى  لكليةالدرجة ا

 صداقةال

 0.78 3.24 207 ذكر
-0.87 0.39 

 0.63 3.30 236 أنثى

 الدرجة الكلية لتقدير الذات
 0.72 3.29 207 ذكر

-3.54 0.00** 
 0.51 3.49 236 أنثى

 441(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.01ى داللة )و*دالة إحصائياً عند مست *

 2.58 = ( 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96 = ( 0.05ية عند مستوى داللة )يمة )ت( الجدولق

عند ل داللة إحصائية ( إلى عدم وجود فروق ذا19) هو موضح في الجدولتشير النتائج كما 

سيا والعنف  النف وجميع مجاالت  )العنف في الدرجة الكلية للعنف ا سري  ( ≥ 0.05) ى الداللة و مست

ا  تبعا  لمتغير الجنسال ليل اليدنمة لدى طلبة المرحلة ا ساسية العليا في لدى فظيا والعنف الجسدي( الل

 (. 0.05وى داللة ) ت( عند مس 1.96الجدولية ) المحسوبة أكبر من ييمة )ل( كانت جميع ييم )ل(حيل 

ال درجال في متوسط ( ≥ 0.05)عند مستوى الداللة ية كذلك لم تظهر فروق ذال داللة إحصائ

بلغت  حيل  اتبعا  لمتغير الجنسال ليل اليدنمة طلبة المرحلة ا ساسية العليا في لدى الحاجة إلى الحب 

(. وبلغت 0.05عند مستوى داللة ) (1.96يمة )ل( الجدولية )( وهي أصغر من ي1.86حسوبة ))ل( الم

 حصائيا . ( وغير دالة إ0.05( وهي أكبر من )0.06ييمة الداللة اإلحصائية )

في متوسطال درجال  ( ≥ 0.05)عند مستوى الداللة أنكا  لم تظهر فروق ذال داللة إحصائية 

ا حيل  تبعا  لمتغير الجنس ال ليل اليدنمةلعليا في دى طلبة المرحلة ا ساسية اللدى الصداقة إلى الحاجة 



 

82 

 

(. 0.05مستوى داللة )( عند 1.96ية )لصغر من ييمة )ل( الجدو ( وهي أ0.87بلغت )ل( المحسوبة )

 ( وغير دالة إحصائيا . 0.05( وهي أكبر من ) 0.39وبلغت ييمة الداللة اإلحصائية )

ال درجال طفي متوس ( ≥ 0.05)اللة عند مستوى الد اللة إحصائية رل فروق ذال د ا ظهبينم

ا حيل بلغت لجنستبعا  لمتغير ا ال ليل اليدنمةليا في لدى طلبة المرحلة ا ساسية العلدى تيد ر الذال 

غت (. وبل0.01( عند مستوى داللة )2.58( وهي أكبر من ييمة )ل( الجدولية )3.54)ل( المحسوبة )

حيل كانت الفروق لصالح   .( ودالة إحصائيا  0.05ن )( وهي أصغر م0.00إلحصائية )يمة الداللة اي

 ( للذكور.3.29ميابل )( 3.49اإلناث بمتوسو حسابي بل  )

 بلين متوسلطات ( ≥ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عنلد مسلتوى الدالللة  توجد ال: لفرضية الثانيةا
في ساسية العليا الذات لدى طلبة المرحلة األ ب والصداقة وتقديرى الحالحاجة إلدرجات العنف األسري و 

 .تبعًا لمتغير الصف الدراسيالقديمة الخليل 
 Independent-Sample) ستيلةللعينال الم اختبار )ل(دم  است اة الثاني الفرضية لإلجابة عن

T-Test )صداقة وتيد ر لحب والالحاجة إلى ادرجال العنف ا سري و بين متوسطال لفروق إلنجاد ا

 .تبعا  لمتغير الصف الدراسيمة ال ليل اليدن ة العليا في ل لدى طلبة المرحلة ا ساسيالذا

لفروق في متوسطات رف على اللتع( Independent- Sample T-Test))ت( ئج اختبار ( نتا20جدول )
الخليل في األساسية العليا  المرحلةالحاجة إلى الحب والصداقة وتقدير الذات لدى طلبة درجات العنف األسري و 

 (443 )ن=  دراسي.تغير الصف التبعًا لمالقديمة 

 المتغير
الصف 

 الدراسي
 التكرارات

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 ياريعالم

قيمة ت 

 المحسوبة
 لة اإلحصائيةالدال

 العنف النفسي
 0.81 2.32 229 الصف الثيمن

-0.01 0.99 
 0.94 2.32 214 الصف التيسع

 نف اللفظيالع
 0.79 2.01 229 ثيمنالصف ال

-0.81 0.42 
 1.01 2.08 214 لتيسعالصف ا 

 العنف الجسدي
 0.86 1.81 229 الصف الثيمن

0.64 0.52 
 1.03 1.75 214 ف التيسعصال

 الدرجة الكلية للعنف األسري
 0.69 2.06 229 الصف الثيمن

-0.09 0.93 
 0.92 2.07 214 الصف التيسع

إلى  رجة الكلية للحاجةالد

 الحب

 0.75 3.85 229 الصف الثيمن
2.05 0.04* 

 0.79 3.70 214 لصف التيسعا
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 المتغير
الصف 

 الدراسي
 التكرارات

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 ياريعالم

قيمة ت 

 المحسوبة
 لة اإلحصائيةالدال

لحاجة إلى الدرجة الكلية ل

 الصداقة

 0.69 3.39 229 الثيمن فالص
3.66 0.00** 

 0.69 3.15 214 الصف التيسع

 الدرجة الكلية لتقدير الذات
 0.56 3.44 229 الصف الثيمن

1.48 0.14 
 0.68 3.35 214 الصف التيسع

 441(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.01) مستوى داللة إحصائياً عند* *دالة 

 2.58 = ( 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96 = ( 0.05مستوى داللة )قيمة )ت( الجدولية عند 

 عند إحصائية  لى عدم وجود فروق ذال داللة ( إ20في الجدول ) هو موضحتشير النتائج كما 

النفسيا والعنف   وجميع مجاالت  )العنف في الدرجة الكلية للعنف ا سري  ( ≥ 0.05) لة مستوى الدال

ا تبعا  لمتغير الصفال ليل اليدنمة لدى طلبة المرحلة ا ساسية العليا في لدى لعنف الجسدي( اللفظيا وا

 (. 0.05)  مستوى داللة ( عند 1.96ة )ة أكبر من ييمة )ل( الجدوليع ييم )ل( المحسوبانت جميحيل ك

في متوسطال درجال  ( ≥ 0.05)عند مستوى الداللة بينما ظهرل فروق ذال داللة إحصائية 

  ا حيل تبعا  لمتغير الصفال ليل اليدنمة لدى طلبة المرحلة ا ساسية العليا في لدى لحاجة إلى الحب ا

(. 0.05اللة )عند مستوى د  (1.96دولية )( وهي أكبر من ييمة )ل( الج2.05ل( المحسوبة )بلغت )

نت الفروق ( ودالة إحصائيا . وقد كا0.05( وهي أصغر من )0.04وبلغت ييمة الداللة اإلحصائية )

 ( للصف التاسع.3.70( ميابل )3.85لصالح طلبة الصف الثامن بمتوسو حسابي بل  )

ل درجال في متوسطا (  ≥ 0.05)عند مستوى الداللة ال داللة إحصائية فروق ذ  كذلك ظهرل 

يل  ا حتبعا  لمتغير الصفدنمة يال ليل الة العليا في لدى طلبة المرحلة ا ساسيلدى جة إلى الصداقة الحا

(. 0.01( عند مستوى داللة )2.58( وهي أكبر من ييمة )ل( الجدولية )3.66بلغت )ل( المحسوبة )

الفروق لصالح  ئيا . وكانت ( ودالة إحصا 0.05( وهي أصغر من )0.00ة )الداللة اإلحصائي غت ييمةوبل

 ( للصف التاسع.3.15( ميابل )3.39بل  )طلبة الصف الثامن بمتوسو حسابي  

في متوسطال درجال  ( ≥ 0.05)عند مستوى الداللة ظهر فروق ذال داللة إحصائية بينما لم ت

ت  ا حيل بلغلصفعا  لمتغير اتبال ليل اليدنمة لعليا في لمرحلة ا ساسية اطلبة ا لدى لدى تيد ر الذال 
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(. وبلغت 0.05توى داللة )س ( عند م1.96الجدولية )( وهي أصغر من ييمة )ل( 1.48)ل( المحسوبة )

 ( وغير دالة إحصائيا . 0.05( وهي أكبر من )0.14يمة الداللة اإلحصائية )ي

 اتوسلطبلين مت ( ≥ 0.05)الدالللة  إحصائية عنلد مسلتوى فروق ذات داللة  توجد ال: ثةالفرضية الثال
األساسية العليا في  ةالذات لدى طلبة المرحلالحاجة إلى الحب والصداقة وتقدير و  درجات العنف األسري 

 .تبعًا لمتغير المستوى التعليمي لألب الخليل القديمة

اختبار تحليل  رافال المأليارية و ال الحسابية واالنحالمتوسط تم است دام  ا ةالثالث الفرضيةلإلجابة عن 

إلى الحب والصداقة الحاجة درجال العنف ا سري و ق في ( للفرو One Way Anovaي )د التبا ن ا حا

ا  تبعا  لمتغير المستوى التعليمي لألب ال ليل اليدنمة لعليا في  ر الذال لدى طلبة المرحلة ا ساسية اد وتي

 (.23ا 22ا 21)ول الجد وذلك كما هو موضح في ا

 الحاجة إلىدرجات العنف األسري و ة ية واالنحرافات المعياريبن األعداد والمتوسطات الحسا(: يبي21جدول )
تبعًا لمتغير المستوى الخليل القديمة يا في الذات لدى طلبة المرحلة األساسية العل الحب والصداقة وتقدير

 ( 443التعليمي لألب )ن=

 المتغير
لتعليمي المستوى ا

 لألب
 المتوسط الحسابي العدد

االنحراف 

 المعياري

 نفسيلالعنف ا

 0.88 2.35 372 ثينوي  ري دون

 0.82 2.23 50 دبلوم

 0.80 2.03 21 بكيلوريوس  أعلى

 0.88 2.32 443 المجموع

 نف اللفظيالع

 0.91 2.08 372 ثينوي  ري دون

 0.88 1.95 50 دبلوم

 0.53 1.59 21 بكيلوريوس  أعلى

 0.90 2.05 443 المجموع

 لعنف الجسديا

 0.97 1.81 372 ثينوي  ري دون

 0.88 1.80 50 دبلوم

 0.38 1.27 21 بكيلوريوس  أعلى

 0.95 1.78 443 المجموع

 األسريالدرجة الكلية للعنف 

 0.82 2.09 372 ثينوي  ري دون

 0.77 2.00 50 دبلوم

 0.52 1.65 21 بكيلوريوس  أعلى

 0.81 2.06 443 المجموع

الكلية للحاجة إلى الدرجة 

 الحب

 0.73 3.82 372 ي  ري دونوثين

 0.85 3.56 50 دبلوم

 1.17 3.60 21 س  أعلىبكيلوريو

 0.77 3.78 443 المجموع
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 المتغير
لتعليمي المستوى ا

 لألب
 المتوسط الحسابي العدد

االنحراف 

 المعياري

ة للحاجة إلى الدرجة الكلي

 الصداقة

 0.68 3.30 372 ثينوي  ري دون

 0.68 3.19 50 دبلوم

 0.98 3.01 21  أعلى بكيلوريوس

 0.70 3.27 443 المجموع

 دير الذاتقالدرجة الكلية لت

 0.60 3.42 372 ثينوي  ري دون

 0.52 3.30 50 دبلوم

 1.04 3.21 21 بكيلوريوس  أعلى

 0.62 3.40 443 المجموع

ري درجال العنرف ا سر في بين المتوسطال الحسابية  ظاهرية( وجود فروق 21 تكح من الجدول )
تبعررا  اليدنمررة ال ليررل ساسررية العليررا فرري الررذال لرردى طلبررة المرحلررة ا  ب والصررداقة وتيررد رالحاجررة إلررى الحرر و 

 One)تبا ن ا حادي داللة الفروق است دم اختبار تحليل ال ن. وللتحيذ معليمي لألب لمتغير المستوى الت
Way Anova)(22)كما هو موضح في الجدول  ا: 

جات ر دلفروق في ا ( للتعرف علىOne Way Anova) حاديتحليل التباين األ ( نتائج اختبار22جدول )
الخليل القديمة اسية العليا في سلدى طلبة المرحلة األ ة إلى الحب والصداقة وتقدير الذاتالحاجالعنف األسري و 

 ( 443)ن=     لمتغير المستوى التعليمي لألب. تبعًا 

 مصدر التباين  المتغير 
مجموع 

 المربعات

جات در

 الحرية

متوسط 

 لمربعاتا

قيمة ف  

 محسوبةال

مستوى 

الداللة 

 ئيةااإلحص

 العنف النفسي 

 1.318 2 2.635 لمجموعاتبينا

 7640. 440 336.368 داخلالمجموعات 0.180 1.723

 ------ 442 339.003 المجموع

 العنف اللفظي 

 2.717 2 5.434 بينالمجموعات

 8020. 440 353.073 عاتداخلالمجمو *0.035 3.386

 ------ 442 358.507 المجموع

 الجسدي  العنف 

 2.868 2 5.736 بينالمجموعات

 8850. 440 389.389 المجموعاتداخل *0.040 3.241

 ------ 442 395.125 المجموع

للعنف  الدرجة الكلية 
 األسري 

 2.106 2 4.211 بينالمجموعات

 6490. 440 285.558 مجموعاتداخلال *0.040 3.244

 ------ 442 289.769 وعالمجم

درجة الكلية للحاجة إلى  لا
 الحب 

 1.789 2 3.578 بينالمجموعات

 5930. 440 260.742 لمجموعاتاداخل *0.050 3.019

 ------ 442 264.321 وعالمجم

الدرجة الكلية للحاجة إلى  
 الصداقة 

 1.052 2 2.103 بينالمجموعات

 4910. 440 215.833 داخلالمجموعات 0.118 2.144

 ------ 442 217.936 عوالمجم

 الدرجة الكلية لتقدير الذات 

 0.661 2 1.322 المجموعاتبين

 3870. 440 170.370 داخلالمجموعات 0.183 1.707

 ------ 442 171.692 المجموع

 ( 0.05اللة )ائياً عند مستوى د* دالة إحص   (. 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) 
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ة عند مستوى  وجود فروق ذال داللة إحصائي (22) الموضحة في الجدولنتائج ل تكح من خالل ا

لدى وفي مجالي )العنف اللفظي والعنف الجسدي(  الدرجة الكلية للعنف ا سري في ( α≤0.05الداللة )

بلغت ييم حيل ا ليمي لألب تغير المستوى التعتبعا  لمل اليدنمة ال ليطلبة المرحلة ا ساسية العليا في 

على الترتيب  اللفظي والعنف الجسدي لكلية للعنف ا سري ولمجالي العنفللدرجة االلة اإلحصائية د ال

في حين لم تظهر  دالة إحصائيا. و  (0.05(( وجميعها أصغر من ) 0.040(ا ) 0.035(ا )0.040))

ل اليدنمة يال للة ا ساسية العليا في لدى طلبة المرحسي ي درجال العنف النففروق ذال داللة إحصائية ف

( 0.05( وهي أكبر من )0.180لداللة اإلحصائية )المستوى التعليمي لألب حيل بلغت اتبعا  لمتغير 

 ئيا .  وغير دالة إحصا

 لدى طلبةدرجال الحاجة إلى الحب كذلك ظهرل فروق ذال داللة إحصائية في متوسطال 

ع مستوى الداللة  ا حيل بلى التعليمي لألب و تبعا  لمتغير المستاليدنمة ال ليل العليا في المرحلة ا ساسية 

 صائيا . ح(ا ودالة إ0.05ية لر ) ( وهي مساو 0.050)

تبعا  لمتغير  ال ليل اليدنمة لدى طلبة المرحلة ا ساسية العليا في قة أما بالنسبة للحاجة إلى الصدا

جة إلى الصداقة  ادرجال الحصائية في متوسطال فروق ذال داللة إح فلم تظهر  مي لألباالمستوى التعلي

ا حيل بلغت ر المستوى التعليمي لألب يتبعا  لمتغ يل اليدنمة ال ل المرحلة ا ساسية العليا في  لدى طلبة

 ( وغير دالة إحصائيا . 0.05( وهي أكبر من ) 0.118داللة اإلحصائية ) ال

متغير المستوى  لتبعا  ال ليل اليدنمة ا في لة ا ساسية العلي لدى طلبة المرحذال وبالنسبة لتيد ر ال

لدى طلبة  تيد ر الذال  ل صائية في متوسطال درجافلم تظهر فروق ذال داللة إح لألباالتعليمي 

اللة  ا حيل بلغت ييمة الد تبعا  لمتغير المستوى التعليمي لألب ال ليل اليدنمة ية العليا في المرحلة ا ساس

 صائيا . ح( وغير دالة إ0.05أكبر من )( وهذا ال يمة 0.183اإلحصائية ) 
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  بين البعدنة للفروق  الثنائية  للميارنال (Scheffeشي ي  )فروق است دم اختبار وإلنجاد مصدر ال

الحاجة إلى الحب والصداقة وتيد ر الذال لدى طلبة المرحلة ا ساسية  نف ا سري و درجال العمتوسطال 

ل ا هو واضح من خالل الجدو ما وذلك كستوى التعليمي لألب تبعا  لمتغير الم ال ليل اليدنمةفي  العليا

(23 .) 

درجات العنف طات متوسبين نات الثنائية البعدية للفروق ر ( للمقاScheffeشيفيه )(: نتائج اختبار 23جدول )
ًا تبعلخليل القديمة اساسية العليا في الحاجة إلى الحب والصداقة وتقدير الذات لدى طلبة المرحلة األاألسري و 

 لألب لمتغير المستوى التعليمي

 أعلىبكالوريوس ف دبلوم لمتوسط الحسابيا المقارنات المجال

 العنف اللفظي 

 *0.49945 ----- 2.08 وي  ري دوننثي

 -----  1.95 ومدبل

  ----- 1.59 بكيلوريوس  أعلى

 العنف الجسدي 

 *0.53571 ----- 1.81 ثينوي  ري دون

 *0.53349  1.80 مدبلو

  ----- 1.27 بكيلوريوس  أعلى

  للعنف الدرجة الكلية 
 األسري 

 *0.44939 ----- 2.09 ثينوي  ري دون

 *0.35876  2.00 دبلوم

  ----- 1.65 بكيلوريوس  أعلى

الدرجة الكلية للحاجة  
 إلى الحب 

 ----- *0.25686 3.82 ثينوي  ري دون

 -----  3.56 دبلوم

  ----- 3.60 وس  أعلىبكيلوري

 

ال العنف درجمتوسطال إلى أن الفروق في  (23وفذ الجدول ) ية البعدنةئ تشير الميارنال الثنا 

ال ليل اليدنمة طلبة المرحلة ا ساسية العليا في  ة إلى الحب والصداقة وتيد ر الذال لدىجالحاا سري و 

  ري وفي مجالي )العنف اللفظي الكلية للعنف ا سا ظهرل في الدرجة ب تبعا  لمتغير المستوى التعليمي لأل

دون من جهة وبين   اتعليم مبائهم  انوي فمت الفروق بين الطلبة الذ ن مستوى والعنف الجسدي(ا وقد كان

تعليم مبائهم بسالوريوس ف على من جهة أخرى ولصالح الطلبة الذ ن مستوى تعليم  الطلبة الذ ن مستوى 

 عندهم أعلى.  ا سري كان العنف   انوي فما دون الذ نمبائهم   

تبعا   ال ليل اليدنمة طلبة المرحلة ا ساسية العليا في في الحاجة إلى الحب لدى  كما ظهرل فروق 
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ت الفروق بين الطلبة الذ ن مستوى تعليم مبائهم  انوي فما دون  ا حيل كانمتغير المستوى التعليمي لألب ل

توى تعليم  سأخرى ولصالح الطلبة الذ ن م ئهم دبلوم من جهة  ن مستوى تعليم مبا من جهة وبين الطلبة الذ 

 حب عندهم أعلى.فما دون الذ ن كانت الحاجة إلى المبائهم  انوي 

 بلين متوسلطات ( ≥ 0.05)مسلتوى الدالللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عنلد  ال: الرابعة ةالفرضي
اسية العليا في طلبة المرحلة األسوالصداقة وتقدير الذات لدى  الحاجة إلى الحبدرجات العنف األسري و 

 .التعليمي لألم تبعًا لمتغير المستوى يمة ليل القدالخ

اختبار  رية و المتوسطال الحسابية واالنحرافال المأليام است دام ت  االفرضية الرابعةعن  لإلجابة

الحاجة إلى الحب ف ا سري و درجال العن( للفروق في One Way Anovaتحليل التبا ن ا حادي )

وى  تبعا  لمتغير المستمة ال ليل اليدنة العليا في لة ا ساسيل لدى طلبة المرحصداقة وتيد ر الذاوال

 (. 25ا 24)  ولينكما هو موضح في الجد  كا وذلالتعليمي لألم

الحاجة إلى ري و درجات العنف األسبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: ي24جدول )
ًا لمتغير المستوى تبعالخليل القديمة يا في ساسية العلطلبة المرحلة األوتقدير الذات لدى الحب والصداقة 

 (443عليمي لألم )ن=الت

 تغيرمال
المستوى التعليمي 

 لألم
 يالمتوسط الحساب العدد

االنحراف 

 المعياري

 العنف النفسي

 0.91 2.33 329 ثينوي  ري دون

 0.81 2.29 65 دبلوم

 0.76 2.31 49 ىبكيلوريوس  أعل

 0.88 2.32 443 المجموع

 نف اللفظيالع

 0.94 2.10 329 ثينوي  ري دون

 0.77 1.84 65 دبلوم

 0.74 1.97 49 يوس  أعلىربكيلو

 0.90 2.05 443 المجموع

 العنف الجسدي

 1.01 1.83 329 ثينوي  ري دون

 0.75 1.59 65 دبلوم

 0.69 1.72 49 ريوس  أعلىبكيلو

جموعالم  443 1.78 0.95 

 رياألسللعنف  الدرجة الكلية

 0.85 2.10 329 ثينوي  ري دون

 0.69 1.92 65 دبلوم

 0.65 2.02 49 علىأبكيلوريوس  

 0.81 2.06 443 المجموع

 0.77 3.78 329 ثينوي  ري دونة الكلية للحاجة إلى الدرج
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 تغيرمال
المستوى التعليمي 

 لألم
 يالمتوسط الحساب العدد

االنحراف 

 المعياري

 0.81 3.72 65 دبلوم الحب

 0.75 3.85 49 بكيلوريوس  أعلى

 0.77 3.78 443 المجموع

ة للحاجة إلى درجة الكليال

 الصداقة

 0.72 3.25 329 وي  ري دونثين

 0.61 3.33 65 دبلوم

 0.71 3.37 49 بكيلوريوس  أعلى

 0.70 3.27 443 المجموع

 الدرجة الكلية لتقدير الذات

 0.66 3.40 329 ثينوي  ري دون

 0.48 3.43 65 بلومد

 0.56 3.29 49  أعلى بكيلوريوس

 0.62 3.40 443 المجموع

جال العنرف ا سرري ر د في متوسطال الحسابية بين ال ظاهريةود فروق ( وج24 تكح من الجدول )
تبعررا  ال ليررل اليدنمررة  ر الررذال لرردى طلبررة المرحلررة ا ساسررية العليررا فرري الحاجررة إلررى الحررب والصررداقة وتيررد و 

 One)تبرا ن ا حرادي ر تحليرل الروق اسرت دم اختبراتحيذ من داللة الف. وللير المستوى التعليمي لألملمتغ
Way Anova)(25)الجدول  كما هو موضح في ا: 

درجات لفروق في ا ( للتعرف علىOne Way Anova) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي25جدول )
يمة الخليل القدا في لة األساسية العلية وتقدير الذات لدى طلبة المرحالحاجة إلى الحب والصداقالعنف األسري و 

 ( 443)ن=     لألم. لمتغير المستوى التعليمي تبعًا 

 مصدر التباين  متغير ال
وع ممج

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 العنف النفسي 

 0.046 2 0.092 بينالمجموعات

 7700. 440 338.911 وعاتداخلالمجم 0.942 0.060

 ----- 442 339.003 عالمجمو

 ي العنف اللفظ

 1.934 2 3.869 بينالمجموعات

 8060. 440 354.638 داخلالمجموعات 0.092 2.400

 ----- 442 358.507 المجموع

 العنف الجسدي 

 1.557 2 3.114 بينالمجموعات

 8910. 440 392.011 داخلالمجموعات 0.175 1.748

 ----- 442 395.125 موعالمج

للعنف  لدرجة الكلية ا
 ي األسر

 0.875 2 1.749 بينالمجموعات

 6550. 440 288.020 داخلالمجموعات 0.264 1.336

 ----- 442 289.769 المجموع

الدرجة الكلية للحاجة إلى  
 الحب 

 0.249 2 497. بينالمجموعات

 6000. 440 263.823 جموعاتداخلالم 0.661 0.415

 ----- 442 264.321 موعالمج

كلية للحاجة إلى  الدرجة ال
 قة الصدا

 0.449 2 898. بينالمجموعات
0.910 0.403 

 4930. 440 217.038 داخلالمجموعات
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 مصدر التباين  متغير ال
وع ممج

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 ----- 442 217.936 المجموع

 الدرجة الكلية لتقدير الذات 

 0.329 2 658. نالمجموعاتبي

 3890. 440 171.034 مجموعاتداخلال 0.430 0.846

 ----- 442 171.692 المجموع

 ( 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (. 0.01) ئياً عند مستوى داللة ** دالة إحصا

صائية عند وجود فروق ذال داللة إحعدم  (25الموضحة في الجدول )  تكح من خالل النتائج 

اللفظي  ت  )العنف النفسي والعنف وفي مجاال  لية للعنف ا سري الدرجة الكفي ( α≤0.05مستوى الداللة )

توى التعليمي  تبعا  لمتغير المسال ليل اليدنمة اسية العليا في سلدى طلبة المرحلة ا  والعنف الجسدي(

(ا  0.264)) ا سري ولمجاالت  على الترتيب للدرجة الكلية للعنف الداللة اإلحصائية بلغت ييم حيل ا لألم

  لة إحصائيا.داوغير  (0.05ا أكبر من ) (( وجميعه0.175(ا )0.092ا )(0.942)

  لدى طلبة درجال الحاجة إلى الحب صائية في متوسطال حتظهر فروق ذال داللة إكذلك لم 

ة  ا حيل بل  مستوى الدالل مي لألمتبعا  لمتغير المستوى التعليال ليل اليدنمة المرحلة ا ساسية العليا في 

 ائيا . ر دالة إحص(ا وغي0.05ر من ) ( وهي أكب0.661)

تبعا  لمتغير  ال ليل اليدنمة ليا في عة المرحلة ا ساسية اللدى طلبة إلى الصداقة أما بالنسبة للحاج

الصداقة  درجال الحاجة إلىفلم تظهر فروق ذال داللة إحصائية في متوسطال  ليمي لألماالمستوى التع

حيل بلغت  ا المستوى التعليمي لألم عا  لمتغيرتبل ليل اليدنمة اساسية العليا في لدى طلبة المرحلة ا  

 ( وغير دالة إحصائيا . 0.05من )  ر( وهي أكب0.403صائية ) الداللة اإلح

المستوى  تبعا  لمتغير ال ليل اليدنمة لدى طلبة المرحلة ا ساسية العليا في الذال وبالنسبة لتيد ر 

رحلة  لدى طلبة المتيد ر الذال طال درجال إحصائية في متوس هر فروق ذال داللةفلم تظ التعليمي لألما

لداللة اإلحصائية  ا حيل بلغت ييمة ا لمتغير المستوى التعليمي لألما  تبع ال ليل اليدنمة في ا ساسية العليا 

 . ( وغير دالة إحصائيا  0.05( وهذا ال يمة أكبر من )0.430)
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ن بلللي ( ≥ 0.05)داللللة سلللتوى الللللة إحصللائية عنللد متوجلللد فللروق ذات دال ال: الفرضللية الخامسللة
دير الللذات لللدى طلبللة المرحلللة قلل إلللى الحللب والصللداقة وت الحاجللةسللري و درجللات العنللف األ متوسللطات

 .تبعًا لمتغير حالة عمل األمديمة الخليل القاألساسية العليا في 
-Independent) للعينال المستيلة اختبار )ل(است دم  اةال امس الفرضيةلإلجابة عن 

Sample T-Test) لى الحب والصداقة الحاجة إو  درجال العنف ا سري وسطال بين متلفروق إلنجاد ا
 . تبعا  لمتغير حالة عمل ا م ال ليل اليدنمةر الذال لدى طلبة المرحلة ا ساسية العليا في  وتيد 

فروق في متوسطات لللتعرف على ا( Independent- Sample T-Test))ت( نتائج اختبار  :(26جدول )
الخليل العليا في  ةطلبة المرحلة األساسي الذات لدى إلى الحب والصداقة وتقديرالحاجة العنف األسري و رجات د

 (443 )ن=  تبعًا لمتغير حالة عمل األم.القديمة 

 التكرارات حالة عمل األم المتغير
المتوسط 

 الحسابي

راف االنح

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 حصائيةالداللة اإل

 فسيالعنف الن
 0.89 2.29 66 ارلت

-0.33 0.74 
 0.88 2.33 377 ال تارل

 العنف اللفظي
 0.85 2.06 66 تارل

0.12 0.90 
 0.91 2.04 377 ال تارل

 العنف الجسدي
 0.79 1.73 66 تارل

-0.44 0.66 
 0.97 1.79 377 ال تارل

 درجة الكلية للعنف األسريال
 0.76 2.04 66 تارل

-0.23 0.82 
 0.82 2.07 377 ل تارال

درجة الكلية للحاجة إلى ال

 لحبا

 0.88 3.62 66 تارل
-1.81 0.07 

 0.75 3.80 377 ال تارل

الدرجة الكلية للحاجة إلى 

 قةالصدا

 0.79 3.28 66 تارل
0.09 0.93 

 0.69 3.27 377 ال تارل

 لدرجة الكلية لتقدير الذاتا
 0.62 3.45 66 تارل

0.76 0.45 
 0.62 3.39 377 ل تارال

 441(، درجات الحرية = 0.05ند مستوى داللة )ع(، * دالة إحصائياً 0.01داللة ) *دالة إحصائياً عند مستوى * 

 2.58 = ( 0.01ى داللة )، قيمة )ت( الجدولية عند مستو1.96 = ( 0.05ة عند مستوى داللة )قيمة )ت( الجدولي

عند داللة إحصائية  إلى عدم وجود فروق ذال ( 26)و موضح في الجدول تشير النتائج كما ه

كلية للعنف ا سري وجميع مجاالت  )العنف النفسيا والعنف  لفي الدرجة ا ( ≥ 0.05) الداللة  مستوى 

تبعا  لمتغير حالة  ال ليل اليدنمة لدى طلبة المرحلة ا ساسية العليا في لدى ظيا والعنف الجسدي( اللف

عند مستوى  ( 1.96يمة )ل( الجدولية )ل( المحسوبة أصغر من يييم )ا حيل كانت جميع معمل ا 

 (.0.05داللة )
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ي متوسطال درجال ف  ( ≥ 0.05)عند مستوى الداللة تظهر فروق ذال داللة إحصائية  كذلك لم

ا  حالة عمل ا م تبعا  لمتغيرال ليل اليدنمة ية العليا في لدى طلبة المرحلة ا ساس لدى الحاجة إلى الحب 

( عند مستوى داللة  1.96لجدولية )( وهي أصغر من ييمة )ل( ا1.81غت )ل( المحسوبة )يل بلح

 ( وغير دالة إحصائيا . 0.05( وهي أكبر من )0.07(. وبلغت ييمة الداللة اإلحصائية )0.05)

درجال  في متوسطال  ( ≥ 0.05)عند مستوى الداللة  كذلك لم تظهر فروق ذال داللة إحصائية

عمل   تبعا  لمتغير حالةنمة ل ليل اليد احلة ا ساسية العليا في لدى طلبة المر لدى اقة الصد  الحاجة إلى

( عند مستوى داللة  1.96( الجدولية )( وهي أصغر من ييمة )ل 0.09ا حيل بلغت )ل( المحسوبة )ا م

   ير دالة إحصائيا .( وغ0.05( وهي أكبر من )0.93ة اإلحصائية )(. وبلغت ييمة الدالل0.05)

 ل في متوسطال درجا ( ≥ 0.05)اللة عند مستوى الد لة إحصائية لم تظهر فروق ذال دال كما

ا حيل تبعا  لمتغير حالة عمل ا مل اليدنمة ال ليلدى طلبة المرحلة ا ساسية العليا في لدى تيد ر الذال 

(. 0.05لة )( عند مستوى دال1.96( وهي أصغر من ييمة )ل( الجدولية )0.76) بلغت )ل( المحسوبة

 يا . ئ ( وغير دالة إحصا0.05) ي أكبر من ( وه0.45اللة اإلحصائية )وبلغت ييمة الد 

بلللين  ( ≥ 0.05)للللة توجلللد فللروق ذات داللللة إحصلللائية عنللد مسللتوى الدال ال: الفرضللية السادسللة
ة اجللة إلللى الحللب والصللداقة وتقللدير الللذات لللدى طلبللة المرحللل الحدرجللات العنللف األسللري و  متوسللطات
 .متغير حالة عمل األبتبعًا لالخليل القديمة في  لعليااألساسية ا
-Independent)  للعينال المستيلة اختبار )ل(است دم  اةسالساد  الفرضيةجابة عن لإل

Sample t-test )ة إلى الحب والصداقة الحاجدرجال العنف ا سري و بين متوسطال لفروق اد اإلنج

 .ر حالة عمل ا ب تبعا  لمتغيال ليل اليدنمة ليا في ساسية العوتيد ر الذال لدى طلبة المرحلة ا 
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لفروق في متوسطات للتعرف على ا( Independent- Sample T-Test) )ت(( نتائج اختبار 27)جدول 
الخليل دى طلبة المرحلة األساسية العليا في الحاجة إلى الحب والصداقة وتقدير الذات لاألسري و درجات العنف 

 ( 443 )ن= مل األب.حالة ع عًا لمتغيرتبالقديمة 

 المتغير
حالة عمل 

 األب 
 تالتكرارا

المتوسط 

 الحسابي

حراف ناال

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 العنف النفسي
 0.83 2.28 390 يارل

-2.82 0.00** 
 1.09 2.64 53 ال يارل

 العنف اللفظي
 0.82 1.98 390 يارل

-4.04 0.00** 
 1.27 2.51 53 يارل ال

 العنف الجسدي
 0.86 1.72 390 يارل

-3.45 0.00** 
 1.36 2.19 53 ال يارل

 الدرجة الكلية للعنف األسري
 0.73 2.01 390 يارل

-3.86 0.00** 
 1.17 2.46 53 يارلال 

الدرجة الكلية للحاجة إلى 

 لحبا

 0.78 3.78 390 يارل
0.12 0.91 

 0.70 3.77 53 ال يارل

لية للحاجة إلى رجة الكالد

 الصداقة

 0.71 3.26 390 ليار
-1.07 0.29 

 0.65 3.37 53 ال يارل

 الدرجة الكلية لتقدير الذات
 0.63 3.37 390 يارل

-2.16 0.03* 
 0.55 3.57 53  يارلال

 441=  الحرية (، درجات0.05(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.01وى داللة )* *دالة إحصائياً عند مست

 2.58 = ( 0.01لية عند مستوى داللة )و، قيمة )ت( الجد1.96 = ( 0.05ند مستوى داللة )قيمة )ت( الجدولية ع

عند مستوى  ( إلى وجود فروق ذال داللة إحصائية 27تشير النتائج كما هو موضح في الجدول )

النفسيا والعنف اللفظيا  )العنف ع مجاالت  في الدرجة الكلية للعنف ا سري وجمي (  ≥ 0.05)لداللة ا

ا  تبعا  لمتغير حالة عمل ا ب ال ليل اليدنمة عليا في لالمرحلة ا ساسية ا بةلدى طللدى عنف الجسدي( وال

(.  0.05د مستوى داللة ) ( عن1.96ل( المحسوبة أكبر من ييمة )ل( الجدولية )حيل كانت جميع ييم )

( 0.05أصغر من ) ( وهي 0.00ا سري ومجاالت  )للعنف  رجة الكليةوقد كانت الداللة اإلحصائية للد 

روق في الدرجة الكلية لصالح الطلبة الذ ن مبائهم ال نعملون بمتوسو  فصائيا ا حيل كانت الإحودالة 

لون. كذلك كانت الفروق في جميع مجاالل  ( للطلبة الذ ن مبائهم نعم2.01( ميابل )2.46بل  )حسابي 

 مبائهم ال نعملون. الذ ن  الح الطلبةالعنف ا سري لص

في متوسطال درجال  ( ≥ 0.05)لة عند مستوى الدالائية حصتظهر فروق ذال داللة إ بينما لم

ا  لة عمل ا ب تبعا  لمتغير حاال ليل اليدنمة ساسية العليا في لدى طلبة المرحلة ا لدى الحاجة إلى الحب 
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( عند مستوى داللة  1.96ية )الجدول ن ييمة )ل(( وهي أصغر م0.12حيل بلغت )ل( المحسوبة )

 ( وغير دالة إحصائيا . 0.05وهي أكبر من ) (0.91لة اإلحصائية )ال(. وبلغت ييمة الد 0.05)

جال في متوسطال در  ( ≥ 0.05)عند مستوى الداللة ائية كذلك لم تظهر فروق ذال داللة إحص

عمل   تبعا  لمتغير حالةاليدنمة  ال ليل العليا في لدى طلبة المرحلة ا ساسية لدى الحاجة إلى الصداقة 

( عند مستوى  1.96أصغر من ييمة )ل( الجدولية ) ( وهي1.07المحسوبة )( ا حيل بلغت )ل ا ب 

 إحصائيا .  ( ودالة0.05( وهي أكبر من )0.29داللة اإلحصائية )(. وبلغت ييمة ال0.05داللة )

في متوسطال   ( ≥ 0.05) ة توى الداللعند مسفي حين ظهرل فروق ذال داللة إحصائية 

تبعا  لمتغير حالة عمل  ال ليل اليدنمة ا في يمرحلة ا ساسية العلاللدى طلبة لدى  ر الذال درجال تيد 

مستوى داللة  ( عند 1.96( وهي أكبر من ييمة )ل( الجدولية )2.16)ا حيل بلغت )ل( المحسوبة ا ب 

كانت  ( ودالة إحصائيا . وقد 0.05)صغر من ( وهي أ0.03(. وبلغت ييمة الداللة اإلحصائية )0.05)

( للطلبة الذ ن 3.37( ميابل )3.57ملون بمتوسو حسابي بل  )عة الذ ن مبائهم ال نلبالفروق لصالح الط

 مبائهم نعملون. 

العنف األسري وبين الحاجة إلى إحصائية بين  هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة : السؤال الثالث

 ؟ مةالعليا في الخليل القديلدى طلبة المرحلة األساسية الذات  اقة وتقديرالحب والصد

 :تم تحويل  إلى الفرضية اآلتيةالثاللا  للإلجابة على السيا

ن الحاجلة إللى العنلف األسلري وبليتوجلد عالقلة ارتباطيلة ذات دالللة إحصلائية بلين ال الفرضية السابعة: 

 .العليا في الخليل القديمةسية لدى طلبة المرحلة األسااقة وتقدير الذات الحب والصد

قرة ( إلنجاد العالPearson Correlationبيرسون ) باست دم معامل ارتباةا ية السابعلإلجابة عن الفرض

لبرة المرحلرة ا ساسرية العنف ا سري من جهة وبين الحاجة إلى الحب والصداقة وتيد ر الرذال لردى طبين 

 (.28اضح من خالل الجدول )هو و  من جهة أخرىا كما دنمةليا في ال ليل اليالع
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الحب  العنف األسري من جهة وبين الحاجة إلىبين قة مل ارتباط بيرسون للعال(: يبين نتائج معا28جدول )
 من جهة أخرى  يمةوالصداقة وتقدير الذات لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في الخليل القد

 

جة الكلية للعنف الدر العنف األسريمجاالت 

 العنف الجسدي العنف اللفظي لعنف النفسيا ياألسر

 )ر(
 مستوى

 الداللة
 )ر(

مستوى 

 اللةدال
 )ر(

مستوى 

 الداللة
 )ر(

مستوى 

 الداللة

 0.17 0.07 0.81 0.01 0.22 0.06 0.03 *0.104 الحاجة إلى الحب

 0.00 **0.144 0.01 **0.127 0.01 **0.132 0.01 **0.127 قةالحاجة إلى الصدا

 0.03 *0.104- 0.02 *0.114- 0.03 *0.101- 0.18 0.06- الذاتتقدير 

 ( ≥ 0.05د مستوى الداللة )(، * دالة إحصائيا عن≥ 0.01مستوى الداللة ) ** دالة إحصائيا عند

ضأليفة ودالة قة ارتباطية طردنة موجبة ( إلى وجود عال28تشير المعطيال الواردة في الجدول )

االرتباب  ن جهة أخرىا حيل بل  معامل م الحاجة إلى الحبة وبين من جه العنف النفسي يا  بين إحصائ 

(ا مما  0.05حصائيا  عند مستوى داللة )( وهي دالة إ0.03( بداللة إحصائية ) 0.104ا ) مللعالقة بينه

القة بين العنف  . أما بالنسبة للعوالعسس صحيح اجة إلى الحبالحزادل  العنف النفسينعني أن  كلما زاد 

قة بينهما  الل  معامل االرتباب للعلعالقة موجبة وضأليفةا حيل بالحاجة إلى الحب فكانت ا وبين اللفظي

من   العنف الجسديي غير دالة إحصائيا ا كذلك كانت العالقة بين ( وه0.22( بداللة إحصائية ) 0.06)

بينهما   عالقةبل  معامل االرتباب للوجبة وضأليفةا حيل من جهة أخرى عالقة م الحبوالحاجة إلى جهة 

العنف األسري بشكل القة بين عإحصائيا . وبالنسبة لل( وهي غير دالة 0.81صائية ) ( بداللة إح0.01)

من جهة أخرى فكانت العالقة موجبة وضأليفةا حيل بل  معامل   الحاجة إلى الحب من جهة وبين عام

يا . وهذا نشير إلى أن   إحصائ ( وهي غير دالة 0.17) ( بداللة إحصائية 0.07تباب للعالقة بينهما )االر 

 س صحيح. سالحاج  إلى الحبا والعلما زاد العنف ا سري زادل ك

من جهة وبين   العنف النفسي موجبة ودالة إحصائيا  بين كما تبين جود عالقة ارتباطية طردنة 

  صائية ( بداللة إح 0.127هما )رتباب للعالقة بينأخرىا حيل بل  معامل اال من جهة الحاجة إلى الصداقة

زادل  العنف النفسي مما نعني أن  كلما زاد (ا 0.05 عند مستوى داللة )( وهي دالة إحصائيا  0.01)
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 الحاجة إلى الصداقةوبين  العنف اللفظيس صحيح. أما بالنسبة للعالقة بين والعس الحاجة إلى الصداقة

( وهي  0.01إحصائية ) داللة ( ب0.132القة بينهما ) عامل االرتباب للعالعالقة موجبةا حيل بل  مفكانت 

من جهة أخرى   والحاجة إلى الصداقةجهة  نم العنف الجسديقة بين إحصائيا ا كذلك كانت العال دالة

وهي دالة  (0.01( بداللة إحصائية )0.127موجبةا حيل بل  معامل االرتباب للعالقة بينهما ) عالقة

من جهة   قةالحاجة إلى الصداهة وبين من ج العنف األسري بشكل عامنسبة للعالقة بين إحصائيا . وبال

( 0.00حصائية ) ( بداللة إ0.144ل االرتباب للعالقة بينهما )مقة موجبةا حيل بل  معاأخرى فكانت العال

العسس دل الحاج  إلى الصداقةا و وهي دالة إحصائيا . وهذا نشير إلى أن  كلما زاد العنف ا سري زا

 صحيح.

ة وبين  من جه العنف النفسي يا  بين بة ضأليفة وغير دالة إحصائ ة سالبين جود عالقة ارتباطي كما ت 

(  0.18( بداللة إحصائية )-0.06ينهما )جهة أخرىا حيل بل  معامل االرتباب للعالقة ب من تقدير الذات

تقدير  وبين  ظيالعنف اللفقة بين (. أما بالنسبة للعال0.05وهي غير دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )

لة  ال( بد -0.101قة بينهما )ل بل  معامل االرتباب للعالالعالقة سالبة وعسسيةا حيكانت ف الذات

  وتقدير الذات من جهة  العنف الجسديكانت العالقة بين  ( وهي دالة إحصائيا ا كذلك0.03إحصائية )

( بداللة  -0.114هما )رتباب للعالقة بينعسسيةا حيل بل  معامل االمن جهة أخرى عالقة سالبة 

ن جهة وبين  م لعنف األسري بشكل عاماا . وبالنسبة للعالقة بين ( وهي دالة إحصائي0.02ة ) حصائيإ

العالقة عسسية سالبةا حيل بل  معامل االرتباب للعالقة بينهما  من جهة أخرى فكانت  وتقدير الذات

ا سري قّل لعنف ير إلى أن  كلما زاد اإحصائيا . وهذا نش( وهي دالة 0.03إحصائية )( بداللة -0.104)

 والعسس صحيح.تيد ر الذالا 
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 لخامسالفصل ا

 التوصياتو مناقشة النتائج 
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 الفصل الخامس

 ج:ئأواًل مناقشة النتا
الحب والصداقة وتقدير  الحاجة إلى و درجة العنف األسري ما السؤال األول: قة بمناقشة النتائج المتعل

 ؟ مدارس مدينة الخليل القديمة يف علياساسية اللة األرحالم بةطل لدى الذات

 :ر اآلتيةحاو قشة المتمت منا .السيال ا وللنتائج المتعلية بة امناقشل

ملدارس مدينلة ي فل  مرحللة األساسلية العليلالبلة اللدى طل العنلف األسلري  درجلةب علقلةمناقشة النتائج المت

 .القديمة الخليل

مررردارس مد نرررة ال ليرررل  يفررر  يررراسرررية العلالمرحلرررة ا ساطلبرررة  ي لررردىدرجرررة العنرررف ا سرررر أن  أظهررررل النترررائج

 ونسرربة مئويررة( 2.08) للعنررف ا سررري ة الكليررة للدرجرر سررابي لمتوسررو الحبلرر  ا إذ ا ةكرر من ف ت نرر كا اليدنمررة

 .يف الجسد لعناوأخيرا  جاء ا فظيف اللالعن م ا النفسيف العنجاء أوال  و . (%41.6)

 شرسال العنرف ضرون ر أن الطلبرة  تعصرلت إلرى لتري تو ا (2012دراسة السويطي ) وتتفذ هذا النتيجة مرع

ة تعرضررهم للعنررف النفسرري احتررل حيررل إن درجرر  افررةم تل برردرجال ) واإلهمررال افسرريالن اسررديالج) ا سررري 

 رم إن  اطة أنكراجرة متوسر وبدر  ا  ذلك تعرضهم لإلهمرال  انير  تلى م ا وكانت بدرجة متوسطةالمرتبة ا ولى 

الترري توصررلت إلررى شررعور  (2013يللري )دراسللة الحمواختلفررت مررع  .ليلررةق ةالعنررف الجسرردي قررد جرراء بدرجرر 

 .ا سري مستوى مرتفع من العنف ب المعلمال 

 ليسررت علررى درانررة كافيررةال ليررل اليدنمررة مد نررة ية فرري لسررطينا سررر الفأن تيجررة إلررى ذا النهرر  وتفسللر الباحثللة

 سراءةلإلالنسربة أما بأن العنف نيتصر على العنف الجسدي فيوا ها تعتيد نأحيل  اسري ا  ب شسال العنف

مرررن أجرررل التربيرررة والت د رررب نرررف الجسررردي ت دام العاسررر أن  عتيررردون ن نهرررمكمرررا أة فرررال نعتبرونهرررا عنفرررا ا اللفظيررر 

ى الحالرررة ا العيررراب  ررريدي إلرررى التررر  ير علررر ولكرررن هرررذ  امجتمرررع الفلسرررطينيفررري الميبررروال  ب الرررذي نعتبرررر والعيرررا

  .نف الجسدي الذي تعر  ل ن العفل في هذا المرحلة العمرية ويسون وقع  أشد مللطالنفسية 



 

99 

 

ملدارس مدينلة ي فل  عليالة األساسية اللدى طلبة المرح إلى الحبجة الحادرجة ب علقةمناقشة النتائج المت

 .الخليل القديمة

مرردارس مد نرة ال ليررل ي فر  ا ساسررية العليرا لردى طلبررة المرحلرة الحرب  الحاجرة إلررىدرجررة أن  نترائجرل الأظهر 

 يرررةونسرربة مئو ( 3.78) للحاجرررة إلررى الحررب الحسررابي للدرجررة الكليررة لمتوسرررو بلرر  ا ذ إا كبيرررة ت كانرر  اليدنمررة

(%75.6) . 

ا برين المتوسرو ؤ فرقر ن هنراأ التري توصرلت إلرى (2011دراسة المرشدي وناصر )واتفيت هذا النتيجة مرع 

رر لمتوسرو النظرري ولالحسابي وا رسابي  فر رةاد الصرالح المتوسرو الحر ري  عينر رب افر رى الحر رة إلر ا كمرا اتفيرت لحاجر

مرن الحاجرة  بمسرتوى عرال    تمتعرون حرل عينرة الباد إلى أن أفرر  التي توصلت  (2011دراسة العباسي ) مع

حاجرة قويرة  ملرد ه العينرةافرراد لرى أن صرلت إالتري تو  (2007مبلار) ) دراسلة ذلك اتفيرت مرعا كر إلى الحرب 

 .لحب الى ا

ليدنمرة مرن ظلرم واضرطهاد بسربب ي نأليشر  أبنراء ال ليرل امتفية مع الواقع الذ  أن هذا النتيجة وترى الباحثة

ليدنمةا  ليل افرصة للتكييذ على أهلنا في ال أيالذي ال  تركوا قطعان مستوطني ا يلي و حتالل اإلسرائاال

رزق  ب في توفيرانشغال ا يل اليدنمة و ر بها أبناء ال لالقتصادنة الصألبة التي نمرو  ابسبب الظكذلك 

طلبرة المرحلرة  وإشرعارهم بالحرب والحنرانا كرل ذلرك أدى إلرى حاجرةأسرت  وقلرة ليائر  مرع أبنائر  واحتكرانهم 

 ة العليا في ال ليل اليدنمة إلى الحب.ا ساسي

ملدارس ي فل  األساسلية العليلا ةللدى طلبلة المرحلل  الصلداقةإللى  الحاجلةدرجلة ب علقلةالمتنتلائج مناقشة ال

 .مدينة الخليل القديمة

 نرة ال ليرل مردارس مد ي فر  لعلياساسية اة المرحلة ا لدى طلب الصداقةالحاجة إلى درجة  أن النتائجأظهرل 

 ونسبة مئوية(  3.29) قةالصدا لحاجة إلىللمتوسو الحسابي للدرجة الكلية بل  ا ذ إا  متوسطة  ت نكا اليدنمة

(%65.8) . 
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طلبررة المرحلررة المتوسررطة أن  نتائجهرراالترري أظهرررل  (2016دراسللة إسللماعيل ) ة مررعواختلفررت هررذا النتيجرر 

 .من الصداقةتوى عال   تمتعون بمس

ة سررواء  الترري نأليشررها أهررالي ال ليررل اليدنمرر  الصررألبةلظرررو  لنتيجررة إلررى أنرر  بسرربب اهررذا ا وتفسللر الباحثللة

ين وانتشرار ظراهرة الم ردرال نتوطالمسوالمواجهة مع االحتالل و  تصادما كذلك الو االقتصادنةاعية أاالجتم

بالتالي   ابنائهموزيادة حرصهم على أ   و  ا هلت يدي ائم المدمرة للمجتمعا كل ذلك إلى وغيرها من الجر 

ى شرعور أدى إلر خوفرا  مرن ترورطهم فري مشراكل اجتماعيرةا وهرذا  قائهمحريرة فري اختيرار اصرد عدم إعطرائهم 

 مة بالحاجة إلى الصداقة.ليدناليل ال مد نة ية العليا في  ساسطلبة المرحلة ا

مدينللة مللدارس ي فلل  ة العليللالللدى طلبللة المرحلللة األساسللي ذاتتقللدير اللل درجللة ب علقللةمتمناقشللة النتللائج ال

 .الخليل القديمة

 مردارس مد نرة ال ليرل اليدنمرةي فر  لبة المرحلة ا ساسرية العليراطلدى  ذال التيد ر درجة أن  نتائجأظهرل ال

 . (68.2%) ونسبة مئوية( 3.41) يد ر الذال لتالكلية ة توسو الحسابي للدرجلما  لب إذ  امتوسطة ت كان

 ر الرذال لردى طرالب الصرف تيد أن إلى  ي أظهرل أنالت (2014دراسة العطا )واختلفت هذا النتيجة مع 

 (Martinez et al., 2007) خخلرون ملارتينز و  سلةدراكمرا اختلفرت مرع ا فرعمرتالثانويرة  الثراني للمرحلرة

 .لمراهيين من الجنسينابيا بتيد ر الذال المرتفع لدى اإنج رضا عن الحياةبوضوح ارتباب الأظهرل  تيال

الظرررو   سرربب وب ل اليدنمررةال ليرر فرري  العليرراساسررية لررى أن طلبررة المرحلررة ا تيجررة إهررذا الن وتفسللر الباحثللة

ي  تعرضرون لهررا يرة التر يومال الي ومسرتوطني ا والمكررانيسررائيلالصرألبة التري نأليشرونها بسرربب االحرتالل اإل

ك وكرذلارتفرال نسربة الجريمرةا ليرل اليدنمرة بسربب ان فا  مستوى جودة الحياة في ال ن المحتلينا كذلك م

ذلررك انعسررس علررى تيررد ر الطلبررة  المنطيررةا كررلبررين العشررائر الترري تيطررن تلررك المشررسالل االجتماعيررة  كثرررة

 وسطة.مت بدرجةتيد ر الطلبة لذواتهم ك إلى أدى ذلحيل  واتهملذ 
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اسلتجابات  جلاتدر بلين إحصلائية هلل توجلد فلروق ذات دالللة السؤال الثاني: المتعلقة بمناقشة النتائج 

الحاجلة إللى الحلب والصلداقة وتقلدير اللذات للدى سلري و العنلف األ خاصلة بكلل ملنراسة الأفراد عينة الد

لصلف الدراسلي، المسلتوى لجلنس، ااالخليلل القديملة تبعلًا لمتغيلرات )طلبة المرحلة األساسية العليلا فلي 

 ؟ألم، حالة عمل األب(ليمي لألب، المستوى التعليمي لألم، حالة عمل االتع

 :اآلتية المتغيرال قشة لسيال الثانيا تمت منااية بلمناقشة النتائج المتعل

 الدالللة عند مستوى فروق ذات داللة إحصائية  توجد ال: الفرضية األولىبج المتعلقة النتائمناقشة أواًل: 

(0.05 ≤ ) ير اللذات للدى وتقلدالحاجلة إللى الحلب والصلداقة درجلات العنلف األسلري و  بلين متوسلطات

 .لمتغير الجنس تبعاً الخليل القديمة  طلبة المرحلة األساسية العليا في

الدرجة في  ( ≥ 0.05)ستوى الداللة عند مئية اللة إحصاق ذال د فرو  وجود عدم  أظهرل النتائج

إلى اجة حوال (الجسدي والعنف ا للفظيلعنف اواا العنف النفسي)  مجاالت جميع و ي نف ا سر للعة الكلي

ير  غ تبعا  لمت ال ليل اليدنمة لة ا ساسية العليا فيلدى طلبة المرحلدى ى الصداقة ة إلالحبا والحاج

ة ى طلبلد لدى  تيد ر الذال  درجال  وسطال في متاللة إحصائية ذال د ظهرل فروق  ينماب .الجنس

 .لصالح اإلناث روق فوكانت ال اا  لمتغير الجنستبع مةال ليل اليدن ة ا ساسية العليا فيالمرحل

ي ق ذال داللررة إحصررائية فرر وجررود فرررو الترري أظهرررل عرردم  (2012) كللاتبيدراسللة هررذا النتيجررة مررع وتتفررذ 

صرلت التري تو  (2016دراسة إسماعيل )مع  كذلك اتفيت  للجنسا تبعا  ري الموج  نحو ا بناء ا س العنف

 اتفيرت أنكرا   . لمتغيرر الجرنستبعرا  في مستوى الشعور بالصداقة  حصائيةعدم وجود فروق ذال داللة إإلى 

فري خصرائص  (الشرباب )ريرة برين وجرود فرروق جوه عردم التري توصرلت إلرى (2012دراسلة الشلماس )مع 

عردم إلرى ي توصرلت التر  (2015ملرق )ة أبلو دراسل كرذلك اتفيرت مرع  .لصداقة بينهم تعر ى لمغيرر الجرنسا

 .ور واإلنررراث عيرة لردى كرال  مرن الرذكجتماالل االل والتفراعتيرد ر الرذاوق دالرة إحصرائية فري درجرة وجرود فرر 

ئية برين وجرود فرروق ذال داللرة إحصرا التري توصرلت إلرى (2011) ة المرشلدي وناصلردراسل واختلفت مع 
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والرذكاء الوجرداني ولصرالح لحرب لرى ااجرة إفري كرل مرن الح (إنراث  -ذكرور) لمتغيرر الجرنس أفراد العينة تبعا

 .اإلناث 

م وفرري ال ليررل اليدنمررة بشررسل بشررسل عررال فرري مجتمعنررا البرراذلررك برران الطررالب والط لباحثللةوتفسللر ا

يررةا أو االقتصررادنةا وفرري شررتى االجتماع لحياتيررة تيريبررا ا سررواء مررن الناحيررةنأليشررون نفررس الظرررو  اص خررا

مرررن الرررذكور  حيررل  رررسعى جميرررع ا فرررراد  نظررررا  لرررذلكا متيرررارب  فرررسيةالمجرررااللا وان إشرررباعهم لحاجررراتهم الن

 .ةبال حاجراتهم النفرسيإشر واإلنراث إلرى

فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى الداللللة  وجللدت ال: الفرضللية الثانيللةمناقشللة النتللائج المتعلقللة ب

(0.05 ≤ ) اللذات للدى  رقة وتقلديب والصلداالحاجلة إللى الحل درجلات العنلف األسلري و  بين متوسلطات

 .ير الصف الدراسيتبعًا لمتغالقديمة الخليل ساسية العليا في طلبة المرحلة األ

وجميع  للعنف ا سري لية رجة الكالد في ية لة إحصائالد  ل د فروق ذاوجو عدم  تائجأظهرل الن

ساسية  مرحلة ا طلبة ال لدى ل وفي تيد ر الذا (الجسدي والعنفا والعنف اللفظيا العنف النفسي)  مجاالت 

 . صفلار لمتغيتبعا   ال ليل اليدنمة العليا في

 إلىحاجة وال الحاجة إلى الحب درجال  في متوسطال ل داللة إحصائية ق ذافرو  بينما ظهرل 

ولصالح طلبة الصف   االصف تبعا  لمتغير ال ليل اليدنمة ة المرحلة ا ساسية العليا فيطلبلدى  الصداقة

 الثامن. 

فرري إحصررائيا   ةدالرر  وق فررر  وجررود الترري توصررلت إلررى   (2008راسللة الصللاقطي )ديجررة مررع تفيررت هررذا النتوا

وق تفرر  إلرى التري توصرلت  (2012) ن ور اللدليمي وخخل  دراسللةت مرع واختلفر  .الصرف ة تعر ى لمتغيررالصرداق

 .ل ر الذاتيد  طالبال الصف الرابع في متغير
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بين طلبة الصفين    ر الذال ف ا سري وتيد وجود فروق في العن  عدمإلى أن  ذلك وتفسر الباحثة

بنفس ا سلوب   الظرو ا وتعامل أسرهم معهم ليدنمة إلى أنهم نأليشون نفسالثامن والتاسع في ال ليل ا

اليدنمةا كذلك فين تيد رهم لذواتهم جاء متياربا   نهم  تعرضون لنفس  ل ليل افي دة بيئة الموجو   اللما تملي

فيمسن   ظهرل في الحاجة إلى الحب والحاجة إلى الصداقةوق التي بالنسبة للفر  ا شياء المحيطة بهما أما 

صف  ة أكثر من طلبة الصداقوا عالقال ونوا قد بننسالتاسع ك إلى أن طلبة الصف أن نعود السبب في ذل

في أوا من وهذا بالتالي نشعرهم بالد ء العاطفيا على عسس طلبة الصف الثامن الذ ن نسونوا قد بد الثا

 . بة الصف التاسعانت حاجتهم إلى الحب والى الصداقة أكثر من طللا لذا كلبحل عن صداقاا

الداللللة  توى إحصللائية عنللد مسلل داللللة  توجللد فللروق ذات ال: ثللةالثالالفرضللية تللائج المتعلقللة بمناقشللة الن

(0.05 ≤ ) الحاجلة إللى الحلب والصلداقة وتقلدير اللذات للدى و  درجلات العنلف األسلري  وسلطاتبين مت

 .تبعًا لمتغير المستوى التعليمي لألب الخليل القديمةالعليا في  األساسيةطلبة المرحلة 

مجالي  عنف ا سري وفي لية للالدرجة الكفي ئية وجود فروق ذال داللة إحصا  لنتائجأظهرل ا

ر  لمتغي تبعا   اليدنمة ال ليل ا فيليلبة المرحلة ا ساسية العطلدى للفظي والعنف الجسدي( )العنف ا

وق فر كذلك ظهرل بائهم  انوي فما دون. طلبة الذ ن مستوى تعليم م لصالح الا ب عليمي لألتالمستوى ال 

  ليا في ة ا ساسية العلمرحل الدى طلبة  الحب  الحاجة إلىدرجال  متوسطال  ذال داللة إحصائية في

ا  انوي فملصالح الطلبة الذ ن مستوى تعليم مبائهم ا لألب ي المستوى التعليمر لمتغي ا  تبع ل اليدنمةال لي

لدى طلبة المرحلة  يد ر الذال وت للحاجة إلى الصداقةبالنسبة يا  لم تظهر فروق دالة إحصائ بينما .دون 

 .لألب  يالتعليمالمستوى ر متغيلتبعا   اليدنمةل ليل ا ساسية العليا فيا 

ي  فق ذال داللة إحصائية وجود فرو التي أظهرل  (2012) كاتبة دراسلةالنتيجة مع واتفيت هذا 

ة أبو  دراست انكا  مع ا واتفيغيري المستوى التعليمي لألب تبعا  لمتا سري الموج  نحو ا بناء  العنف

 .لألبوين  مستوى التعليميفروق تع ى الى ال جرود و  التي توصلت إلى (2015مرق )



 

104 

 

م  نسون لد ه  الذ ن نحملون درجال علمية دبلوم ف علىإلى أن اآلباء  النتيجة ا هذ  وتفسر الباحثة 

ذا  نعسس في تعاملهم مع  وها ة تعاملهم مع أبنائهميكي ا و ثةالحد  إلمام ب ساليب التنشئة ا سرية و معرفة 

فع تيد رهم   بناء بالد ء والحنان ويرتيدي إلى شعور اأو خارج  ا مر الذي  سواء  داخل البيت أبنائهم 

   فما دون.العامة  لعسس من ذلك اآلباء الحاصلين على شهادة الثانويةلذاتهما على ا

مسللتوى الداللللة داللللة إحصللائية عنللد توجللد فللروق ذات  ال: الرابعللةالفرضللية مناقشللة النتللائج المتعلقللة ب

(0.05 ≤ ) الحاجلة إللى الحلب والصلداقة وتقلدير اللذات للدى سلري و درجلات العنلف األ توسلطاتبلين م

 .تعليمي لألمال مستوى تبعًا لمتغير اليمة الخليل القداسية العليا في طلبة المرحلة األس

  ت مجاال يللعنف ا سري وفلكلية االدرجة في وجود فروق ذال داللة إحصائية عدم  تائجأظهرل الن

الذال جة إلى الصداقة وتيد ر لحبا والحاوالحاجة إلى اجسدي( لعنف اللفظي والعنف الاي و لعنف النفسا)

 .ملألالمستوى التعليمي ر يلمتغعا  تب يل اليدنمةال ل لة ا ساسية العليا فيلدى طلبة المرح

ي  داللة إحصائية ف ق ذال وجود فرو التي أظهرل  (2012) كاتبة دراسلةهذا النتيجة مع  واختلفت 

ة أبو  دراسانكا  مع  واختلفت ا ا مالمستوى التعليمي تبعا  لمتغيري بناء ا سري الموج  نحو ا  العنف

 .ى التعليمي لألبوين ستو الى الم فروق تع ى  رود وج التي توصلت إلى (2015ق )مر 

سلتوى الدالللة للة إحصلائية عنلد موجلد فلروق ذات دالت ال: الخامسلةالفرضلية مناقشة النتائج المتعلقة ب

(0.05 ≤ ) الحاجلة إللى الحلب والصلداقة وتقلدير اللذات للدى سلري و رجلات العنلف األد ن متوسلطاتبي

 .ير حالة عمل األمعًا لمتغتبديمة الخليل القطلبة المرحلة األساسية العليا في 

وجميع  للعنف ا سري كلية درجة الالفي ئية اللة إحصال د د فروق ذاوجو عدم  أظهرل النتائج

اجة إلى الحبا والحاجة إلى الصداقة والح (يالجسد  والعنفا اللفظيوالعنف ا نفسيالعنف ال)  مجاالت 

 . حالة عمل ا مر غيتبعا  لمت  ليدنمةال ليل ا ا ساسية العليا فيلمرحلة طلبة الدى الذال وتيد ر 
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مل   تعمل أو ال تعمل فين أساليب وطرق التربية والتعاا م سواء  هذا النتيجة إلى أن  احثةوتفسر الب

والحنان غير العامالل نسون إعطائهن الحب مهال العامالل و ين ا ا بالتالي فاهي نفسه مع ا بناء 

ال الواحدة  ا سرة أفراد اعي التي جعلت اصل االجتمالتو اقع ائهن متيارب خصوصا  في ظل انتشار مو  بن

 شسل الذي نشعرهم بالد ء ا سري.البعكهم ب  تواصلون مع 

للة توجلد فلروق ذات دالللة إحصلائية عنلد مسلتوى الدال ال: سلةالسادالفرضلية متعلقة بمناقشة النتائج ال
(0.05 ≤ ) قة وتقلدير اللذات للدى ب والصلداالحاجلة إللى الحل درجلات العنلف األسلري و  بلين متوسلطات

 .متغير حالة عمل األبعًا لتبالخليل القديمة في  ة األساسية العلياطلبة المرحل
    مجاالتوجميع للعنف ا سري ة يالدرجة الكلي فاللة إحصائية ل د ذا ق د فرو وجو  ظهرل النتائجأ

  ال ليل  ا في العلي ساسية لدى طلبة المرحلة الدى  (الجسدي والعنفا يظوالعنف اللفا لعنف النفسيا)

وق دالة هرل فر ظ كذلك .هم ال نعملون  ن مبائذ لصالح الطلبة الا ة عمل ا ب حالمتغير تبعا  ل اليدنمة

  ة حالتبعا  لمتغير  دنمةل ليل اليا طلبة المرحلة ا ساسية العليا في لدى  ل تيد ر الذا درجال في  إحصائيا  

في  ائية وق ذال داللة إحصفر  لم تظهر بينما .نعملون هم ال الطلبة الذ ن مبائا لصالح عمل ا ب 

ال ليل   عليا فيلبة المرحلة ا ساسية اطللدى  والحاجة إلى الصداقة ب الحاجة إلى الحدرجال متوسطال 

 .حالة عمل ا ب تبعا  لمتغير  مةاليدن

ذلك للعنف و  الذ ن مبائهم ال نعملون  تعرضون باستمرار هذا النتيجة إلى أن الطلبة وتفسر الباحثة 

غ غكب  في  باستمرار ويفرّ  ح عصبيا  ي ال نعمل وال نستطيع توفير متطلبال اسرت  نصب ب الذ  ن ا 

 سرت .أ

العنف وجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين هل ت: السؤال الثالثتعلقة بممناقشة النتائج ال

 ا في الخليلة األساسية العلية المرحللدى طلب لذاتوالصداقة وتقدير اة إلى الحب حاجلبين األسري و ا

 . مةالقدي
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جد عالقة ارتباطية تو ال الفرضية السابعة: النتائج المتعلقة بمناقشة  لمناقشة نتائج السؤال الثالث، تمت

لللدى طلبللة اقة وتقللدير الللذات العنللف األسللري وبللين الحاجللة إلللى الحللب والصللدداللللة إحصللائية بللين  ذات

 .القديمةالخليل  العليا فيالمرحلة األساسية 

العنف  إحصائيا  بين ة دالو  ضأليفة موجبة ية طردنةطباتعالقة ار  وجودإلى  توصلت الدراسة

  القة بينهماللعبل  معامل االرتباب حيل ا من جهة أخرى  لى الحبإلحاجة امن جهة وبين  النفسي

إلى الحب   الحاجة نوبية للعالقة بين العنف اللفظي أما بالنسب .(0.03إحصائية )لة بدال (0.104)

حصائية  ( بداللة إ0.06ينهما )ب ةللعالق بل  معامل االرتباب يل حا موجبة وضأليفة فكانت العالقة

 الحب والحاجة إلىجهة  من العنف الجسديلعالقة بين كانت اكذلك إحصائيا ا ر دالة ( وهي غي0.22)

( بداللة إحصائية  0.01)  بينهما القةللع يل بل  معامل االرتبابح اة أخرى عالقة موجبة وضأليفةهجمن 

اجة الحمن جهة وبين  عام العنف األسري بشكل بين قة . وبالنسبة للعالة إحصائيا  ( وهي غير دال0.81)

قة بينهما  الللعرتباب يل بل  معامل االنت العالقة موجبة وضأليفةا حمن جهة أخرى فكا الحب إلى

 . يا  صائ حدالة إ( وهي غير 0.17صائية )( بداللة إح0.07)

طية بين الحاجة  تباعالقة ار ناؤ التي بينت أن ه  (2017دراسة الخالدي )فيت هذا النتيجة مع وات

تي  ال (2011دراسة المرشدي وناصر )مع كذلك اتفيت  .الجامعة حب والفراغ الوجودي لدى طلبة لإلى ا

دراسة واختلفت مع  .العينة فرادكاء الوجداني لدى ألذ وا رود عالقرة موجبرة برين الحاجرة إلرى الحرب وجبينت 

المتكلفة والحاجة    بين الش صيةإحصائيا   الةية د ة عسسعالق وجود  صلت إلىالتي تو  (2011العباسي )

وطردنة بين االغتراب عالقة قوية  اؤهن التي بينت أن  (2007مبارؤ )دراسة كما اختلفت مع  .إلى الحب 

عالقة وجود حيل توصلت إلى  (2005) قدوري  سة ار دا كما اختلفت مع الحب  االجتماعي والحاجة الرى

 .الحب  ة والحاجة إلىصنع ة المت ين الش صية إحصائيا ب عسسية دال
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في ال ليل اليدنمة كلما زاد  العليا ساسية ى أن طلبة المرحلة ا  هذا النتيجة إل تفسر الباحثةو 

المتطلبال للحب من تهم تصبح حاج لذلك عنف ا سري ضدهم كلما زادل حاجتهم إلى الحب والحنانا ال

  . ا ساسية التي نفتيرون إليها

ة وبين  من جه العنف النفسي ئيا  بين ودالة إحصا ردنة موجبةة طباطيعالقة ارت جود ا تبين كم

ة إحصائية  لبدال (0.127) ة بينهمالعالقلبل  معامل االرتباب ل يا حى من جهة أخر  داقةالصإلى الحاجة 

ن  وبي  لفظيالالعنف أما بالنسبة للعالقة بين  ا(0.05ة ) توى داللمس د حصائيا  عندالة إهي و ( 0.01)

بداللة  ( 0.132بينهما ) عالقةلل بيل بل  معامل االرتباحا وجبةم قةفكانت العال ةداقالصالحاجة إلى 

والحاجة إلى من جهة  الجسديالعنف ة بين كانت العالقذلك كدالة إحصائيا ا ( وهي 0.01) إحصائية 

( بداللة  0.127ينهما )ب للعالقة يل بل  معامل االرتبابحا قة موجبةأخرى عالجهة من  لصداقةا

من جهة وبين   مالعنف األسري بشكل عا بين  . وبالنسبة للعالقةائيا  إحص ةدال( وهي 0.01ة ) ائيإحص

بينهما   بل  معامل االرتباب للعالقة ا حيل ة موجبةرى فكانت العالقمن جهة أخ الصداقةلحاجة إلى ا

 . صائيا  دالة إح( وهي 0.00إحصائية )  ( بداللة0.144)

الة  موجبة د تباطية وجود عالقة ار إلى توصلت تي ال (2013م )دراسة قسات هذا النتيجة مع واتفي

دراسة . كما اتفيت مع تهم نحو الصداقةاد الطلبة لمواقع التواصل االجتماعي واتجاهاإحصائيا  بين ارتي

ران  قا  دالة إحصائيا  بين التوج  نحو بةموج باطيةتالقة ار ود عوجأظهرل  التي (2008الصاقطي )

ة ارتباطية ذال داللة عالق وجود تي توصلت إلى ال (2008دراسة البالح )مع  فيت كذلك ات .والصداقة

 .سرةردى عينرة الدرال ال يميإحصائية بين مستوى الصداقة والنسرذ 

لعليا في ال ليل اليدنمة كلما تعرضوا ا ساسيةا ة لبة المرحلهذا النتيجة إلى أن ط وتفسر الباحثة

ذي تترك   لمن أجل ملء الفراغ العاطفي اإلى البحل عن صداقال  تهمكلما زادل حاج ا سري العنف إلى 

 فوس أبنائها. ا سرة في ن
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من جهة وبين   العنف النفسي دالة إحصائيا  بين غير و  ضأليفة البة سباطية عالقة ارت  جود ن كما تبي 

(  0.18)ة يلة إحصائ بدال (-0.06) ينهماللعالقة بل  معامل االرتباب با حيل ة أخرى من جه اتالذ تقدير

تقدير  ن وبي  اللفظي العنفقة بين ا بالنسبة للعالمأ  .(0.05مستوى داللة ) يا  عند حصائدالة إغير هي و 

ة  ( بدالل -0.101بينهما ) للعالقة يل بل  معامل االرتبابح ا سالبة وعسسية ت العالقةفكان الذات

  وتقدير الذات من جهة  يسدجالعنف الكانت العالقة بين  كذلكدالة إحصائيا ا ( وهي 0.03إحصائية )

( بداللة  -0.114ا )بينهم ةلعالقل رتباباليل بل  معامل اح ا ةسيسالبة عسجهة أخرى عالقة من 

جهة وبين  من  عام بشكلالعنف األسري  . وبالنسبة للعالقة بين دالة إحصائيا  ( وهي 0.02ئية ) إحصا

نهما  ة بيمعامل االرتباب للعالق  ل ا حيل بعسسية سالبةالعالقة من جهة أخرى فكانت  ير الذاتوتقد

 .ا  صائي إح دالة( وهي 0.03ئية )صا( بداللة إح -0.104)

ناؤ عالقة عسسية بين الشعور  أن هالتي بينت  (2012ويطي )دراسة السواتفيت هذا النتيجة مع 

 رةعردم وجرود عالقلتي بينت ا (2013يري )دراسة الحم مع اتفيت كما  .سري لعنف ا ال ابا من وأشس

التي   (2015وسى )دراسة مذا النتيجة مع ه وت تلف .سري وا من النفسيالعنف ا بين  تباطيرةار 

 مع اختلفت كما  العنف ا سري وتيد ر الذال لدى طالب التعليم العاليعالقة بين ا توصلت إلى وجود 

 ل العنف جراذال داللرة إحصائيرة بين در عالقرة ارتباطير   وجود  التي أظهرل  (2012) كاتبةة دراس

ع ا كذلك اختلفت مأفرراد عينرة البحرل ية لردى لوحردة النفسرشرعور بابنراء ودرجرال الر  نحرو ا  ا سرري الموج

نحو  ن التوج  ائيا  بيإحص دالةقة ارتباطية موجبة عال وجود  التي أظهرل  (2008دراسة الصاقطي )

عالقة  رود وج التي توصلت إلى (2015)مرق ة أبو دراسفت أنكا  مع اختلا و ان وتيد ر الذال ا قر 

   .جتماعيةر الذال والتفاعالل االارتباطية بين تيد 

  ا ساسية المرحلة ضد طلبة ن  كلما زاد العنف ا سري الموج  ى أهذا النتيجة إل وتفسر الباحثة 

نشعرون  هم  نهم في مرحلة عمرية تجعل دنمة كلما قل شعورهم بتيد ر ذواتهما وذلكيل ليل الفي االعليا 
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  ضهم للعنف.بالنيص عند تعر 

 :لتوصياتثانيًا ا
 ثة بما  لي:توصي الباحالحاليةا اسة ي توصلت إليها الدر نتائج التمن خالل ال

  كثيررررر مررررنمررررورا لحررررل الوليرررراء ا اعررررال فردنررررة وجماعيررررة بررررين إدارة المدرسررررة والمعلمررررين وأعيررررد اجتم .1

تروفير و  فري معاملرة أبنرائهملطرق السرليمة برا مورتوعية أولياء ا و  المشسالل التي نعاني منها الطالب 

 .داخل البيت  يمةة والسلجواء الهادئا 

ف أسرررريا ا وإعرررداد البررررامج ل أو الطالرررب كتشرررا  الطفررر محاولرررة اإدارة المدرسرررية  علرررى .2 اإلرشرررادنة  المعنرررّ

 .العنفمن م ار ذلك ة للحّد المناسب

 لجميع أفراد ييذ االستيرار النفسي ن بسي ية تحعية الوالد دور المرشد الطالبي في تو   تفعيل العمل على .3

 سررة وعردم ا كتماسر  ال  سررةا ومرن  رم تحييرذ ميومر برين أفرراد ا جتماعيرةالقرال اسرة وتحسين العالاال

 .تفكسها

راد  وال المدرسية واالجتماعيرةه ة ا عالم والند طريذ أج عن إرشاد ا سرة وتوعيتها بمسيولياتها .4 واالرشرر

ر  ررةلوب الرفررذ ومررنح الحررب والرعاعتمرراد اسررإلررى ا  ري االسرر راد عرر فري االهمرال واليسروة  وب رلن اسرر واالبتعرر

 .ا بناءالتعامل مع 

ل إعرداد مرنهج موجر  من خرال االعليلدى طلبة المرحلة ا ساسية د ر الذال م  مستوى تيتمام بتدعيااله .5

 .و ذلكنح

 حات:المقتر 
 .ا ببعض االضطرابال النفسية لدى المراهييناقة وعالقتهالصد  حول دراسة إجراء

 . اقة لدى أبنائهمفى تحسين مستوى الصد المراهيين لبة الطآلباء نامج إرشادى بر بناء 
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 المصادر والمراجع

 واًل المراجع العربية:أ
لرردى أطفررال مررا قبررل المدرسررة التفرراعالل االجتماعيررة   بعالقترر  ر الررذال و تيررد (. 2015)أبررو مرررقا جمررال. 

 .15-1(: 14)1ا تربويةدراسات نفسية و ا دائية خرارا المن ل بمد نة ال ليلاالبت

 ا اليازوري.التنشئة االجتماعية للطفل(ا 2002أبو مغليا سميح ومخرون )

ية وتقلللدير اللللذات للللدى ا بالوحلللدة النفسللل وعالقتهللل  يةتالشخصلللية السللليكوبا(. 2013أبرررو هويشرررلا رائرررد. )

رسالة ماجستير غير منشورةا الجامعة اإلسرالميةا  اناء المودعين بسجن غزة المركزي السج

 ة.غ  

(. العنف ضد المرأة وعالقتر  بالمسراندة االجتماعيرةا دراسرة علرى عينرة مرن 2010) سام أحمد.أبوسيفا ح

 .436-399: (2)9ا علم النفسربية في ع تمجلة دراسا، النساء في مد نة المنيا

نررة حيراة وعالقتهررا بتيرد ر الرذالا دراسررة ميدانيرة علرى عي(. جرودة ال2014الجاجرانا ناسررر. )مدما بسرماءا و 

مجللة جامعلة لنفس واإلرشاد النفسري فري كليرة التربيرة بجامعرة دمشرذا سمي علم امن طلبة ق

 .361-345(: 5)36ا تشرين للدراسات والبحوث

 يبيا.ا للنفس التربوي للمعلمينعلم ا(ا 2000ن )بد الرحمع اا زرق 

ا نللاتالتربيللة للب مجلللة كليللة(. الصررداقة لرردى طلبررة المرحلررة المتوسررطةا 2016إسررماعيلا أحمررد كامررل. )

27(3 :)1073-1087. 

في   نةر مقا  عالقلة تقلدير اللذات للمراهلق بمشلكالته وحاجاتله اإلرشلادية دراسلة (.2007. )ام يانا زبيدة

 ائر. ا الج  باتنة جامعة الحراا ل كررالة ماجستير غير منشورةا رسا متغير الجنسضوء 
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لللق المسللتقبل المهنللي لللدى طلبللة الللذات وق تقللديرالقتلله بعالتوجيلللله الجللللامعي و (. 2015أوشرنا نادنررة. )

 -في ضوء بعض المتغيلرات: دراسلة ميدانيلة بجامعلة الحلار لخضلر السنة األوللى جلامعي

 تنةا الج ائر.با -رةا جامعة الحاا ل كراجستير غير منشو رسالة م اةنبات

سرالة ا ر لدى الملراهقين الصلم ميالقيداقة وعالقته بالنسق تحسين مستوى الص(. 2008). د البالحا خال

 ذا مصر.اجستير غير منشورةا كلية اآلدابا قسم علم النفسا جامعة ال قازيم

 الشروق للنشر والتوزيعا عمان. ا دارمبادئ علم النفس(. 2004بني  ونسا محمد. )

للري  (.2013. )يظ رر بوطبررالا سررعد الررد نا ومعوشررةا عبررد الح للل العنللف األسل لله ضللد الطفل  تيررىا الملالموجل

مررن شررهر أبريررل  10ا 9وجررودة الحيرراة االسرررية المنعيررد أنررام تصررال الرروطني الثرراني حررول اال

 امعة قاصدي مرباحا ورقلةا الج ائر.ا ج2013

 تقللللدير الللللذات وعالقتلللله بالتحصلللليل الدراسللللي لللللدى المللللراهقين المبصللللرين(. 2012تونسررريةا  ونسررري. )

سرررالة ر  والجزائلللر العاصلللمة"، وزوسلللة ميدانيلللة بلللواليتي تيلللزي لملللراهقين المكفلللوفين "دراوا

 تي ي وزو. -اجستير غير منشورةا جامعة مولود معمري م

سررة الملررك خالررد ال يريررةا  ا ميسالعنللف األسللري خللالل مراحللل الحيللاة(. 2006ين علرري. )الجبرررينا جبررر 

 .الريا  

ورةا منشرر . رسررالة دكترروراا غيررر فسلليةتقللدير الللذات والوحللدة النب هالخجللل وعالقتلل (. 2007. )جعفرررا فاكهررة

 سوريا. شذامعة دمجا كلية التربيةا

ا  الغربيرة ّ الكرفة فري الفلسطينية الجامعال  طلبة لدى داقةل بالصالمتنبئا بعض (. 2009الجنديا نبيل. )

 .24-1(: 1)4ا معة الخليل للبحوثمجلة جا

ًا في صريدير الذات لدى المعاقين بإرشاد جمعي فيت نمية تق مجافاعلية برن(.  2011الحجريا سالمة. )

 ستير غير منشورةا جامعة ن وىا سلطنة عمان.لة ماجا رساسلطنة عمان
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الذال لدى طلبة كلية   التوافذ النفسي االجتماعي وعالقت  بتيد ر(. 2011. )يمةوعبدا ال احسينا علي

-177(: 3) 11  اعلوم التربية الرياضيةل ةمجلة القادسيكربالء.  التربية الرياضية جامعة

193 . 

عالقترر  بررا من النفسرري لرردى الهيئررال التعليميررة فرري محافظررة سررري و (. العنررف ا 2013هرة. )سررا الحميررريا

 .1455-1425(: 4)21ا لعلوم اإلنسانيةامجلة جامعة بابل، بابلا 

مجلللللة علللللوم ا لوجرررروديالفراغ الرررردى الشررررباب وعالقتهررررا برررر الحاجررررة إلررررى الحررررب (. 2017ال الررررديا أمررررل. )

 .34-1(: 1)29ا نصريةالمست

ا منشورال دار الكترب والو رائذ العراييرةا علم نفس الشخصية(. 2013. )ا أملا والرفاعيا كاظملديال ا

 .بغداد 

سللنة علللى مقيللاس مطللور للبيئللة  17 -13ر معللايير تقللدير الللذات لألعمللا(. 2004. )لال طيرربا بررال

 مانا ا ردن.رةا الجامعة ا ردنيةا عا رسالة دكتوراا غير منشو األردنية

يد ر  ت  (.2012. )م رة كراظم اعباسا و عامر مان إنا وع  الد نا إنمان م يلوحسنا  اناهدا الدليميا

-1126(: 4) 20ا  لمجلة جامعة بابا  الذال وعالقتر  بجودة الحياة لطالبال جامعة بابل

1141. 

والمعرفيررة  بعررض المتغيرررال النفسررية عالقررة (.2008ب عبررد المحسررن. )زينرر دا ودرويررش دودةا أمررل محمررو الرر 

 ا. مجللة دراسلات عربيلة فلي عللم اللنفسجياواالجتماعية بمستويال تيبل المرأة للعنف ال و 

7(2 :)225-240. 

ر ّ را النمرو االجتمراعي(. 2005. )والشمعةا سرلوى  ازاهرا سامية مجللة  ا صردقاءا اعرةبجم عنرد الطفرل وتر

 .83-59(: 2)28 اشقدم جامعة

https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22ناهده%20عبد%20زيد%20الدليمي%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22ناهده%20عبد%20زيد%20الدليمي%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22ناهده%20عبد%20زيد%20الدليمي%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22إيمان%20مخيل%20%20حســن%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22إيمان%20عامر%20عز%20الدين%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22آيـة%20كـاظم%20عباس%22&uiLanguage=en
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وعالقت  بالشعور با من لدى عينة (. العنف ا سري الموج  نحو ا بناء 2012عبد الناصر. )ويطيا الس

مجللللة جامعلللة األزهلللر بغلللزة، سلسللللة العللللوم  ال ليرررلا مرررن طلبرررة الصرررف التاسرررع فررري مد نرررة

 .310-281(: 1)14 اإلنسانية،

ودور الميسسرررال  لسرررعوديف ا سرررري فررري المجتمرررع العنررر (. مشرررسالل ا2012د هللا. )السرررويلما مبرررارؤ عبررر 

ا مجلللة عللالم التربيللة .ة علررى العاصررمة الميدسررةالمجتمأليررة فرري الوقانررة منهررا: دراسررة مطبيرر 

13(38 :)1-77. 

لذاتيثلار واإلإلأبعاد الثقة بين األصدقاء وعالقتهلا با(. 2004ص ية أمين. ) سيدا لن الل لاح عل  ا رسرالةفصل

 مصر. آلدابا جامعة الياهرةاة اماجستير غير منشورةا كلي

ا رسالة مستوى الطموح لدى المعاقين بصرياً الخجل وعالقته بتقدير الذات و (. 2010شألبانا عبد رب . )

 الجامعة اإلسالميةا غ ة.ماجستير غير منشورةا 

يرة والعلروم بجامعرة دمشرذ. طلبرة كليتري الترب( جرامعيالشرباب ال د الصرداقة عنر (. 2012الشماسا عيسى. )

 .58-13(: 2)28ا قمجلة جامعة دمشا )ذجا  نمو 

وعالقته بتقدير الذات وتوكيلد اللذات للدى طلبلة المرحللة  السلو) العدواني(. 2008الشيخ خليلا جواد. )

هرةا ربيرررةا اليررراعا رسرررالة دكتررروراا غيرررر منشرررورةا جامعرررة الررردول الفلللي محافظلللة غلللزة الثانويلللة

 مصر.

بالصلداقة للدى عينلة ملن  القتهلافسية والديموغرافية وعالنبعض المتغيرات (. 2008. )الصاقطيا سعيد 

اجسرتير غيرر منشرورةا جامعرة الملرك خالردا المملكرة العربيرة ا رسرالة مطالب المرحلة الثانوية

 ة.السعودن

 . لبنان ادار المنهل اللبناني :بيررول ا العولمة والعنف المعاصر (.2008). فيصل اعباس
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ة إلررى الحررب لرردى طلبررة معهرردي إعرررداد قتهررا بالحاجرر (. الش صررية المتكلفررة وعال2011الألباسرريا غررازي. )

 .309-284(: 32)1ا بحوث التربوية والنفسيةمجلة الالمعلمين والمعلمالا 

راد. ) لا أحمرد ااعريبر رتوى تير (2008وال عرولا عمر ري مسر رروق فر رة .  الفر رة جامعر ردى طلبر رذال لر رة رد ر الر ميتر

رتوى الدر  رنس والت صررص والمسر ررال الجر را لمتغير ريتبعر لة  -اسر لة والنفسليةمجلل لوم التربويل ا العلل

 .ين(ا جامعة البحر 1)9كلية التربيةا 

سي تصللادي والتحصلليل الدراسللتوى االجتمللاعي االققتلله بالمتقللدير الللذات وعال(. 2014العطاا عا دة. )

ا رسررالة حللة الثانويللة بملدارس محليلة جبللل أوليلاءي للمر للدى طلالب وطالبللات الصلف الثللان

 شورةا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياا ال رطوما السودان.جستير غير منما

ميدانيرة بجامعرة دراسرة  الطالرب الجرامعيا الرذال لردى ذ(. االنتماء وعالقتر  بتحيير 2017عالونةا ربيعة. )

 .40-23(: 30)1ا واالجتماعية نسانيةمجلة العلوم اإلا 2دباغين سطيف محمد لمين

 مجلللة وعالقترر  بالسررلوؤ العرردواني لرردى طالبررال المرحلررة الثانويررةا العنررف ا سررري (. 2017علرريا نررور. )

 .284-254(: 71)1الفتح، 

لة ماجسررتير ا رسرراالقتلله بللاألمن النفسلليري الموجلله نحللو البنللاء وعالعنللف األسلل  (.2006) الفرانررةا عمررر.

 . ردنيتةا اغير منشورةا جامعة م

لة ا بأنماط العالصداقة وعالقته(. 2012اليادريا ايبال. ) زو لدى كلية اآلداب: دراسلة ميدانيلة في جامعل

 جامعة دمشذا سوريا. –ة دكتوراة غير منشورة ا أطروحردمشلق

 رسرالة ماجسرتير غيرر اى الحلبصلنعة وعالقتهلا بالحاجلة إلل المتالشخصلية (. 2005د. )يا هبة ميير قدو 

 ا العراق.معة بغداد جا ارةمنشو 
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للا(. 2013قسرراما صررفوان. ) للرنت علمواقلل ُد الطللبلللة ارتيل للو  االجتماعيللة وعالقتهللا باتجاهللاتهم  االنتل نحل

للةالصلد منشررورةا جامعررة جسررتير غيررر اا رسررالة م: دراسللة ميدانيللة لطلبللة جامعللة دمشللقاقل

 ذا سوريا.دمشذا دمش

ات وعالقتهمللا بمسللتوى الطمللوح لللدى طلبللة وم الللذالحاجللات النفسللية ومفهلل (. 2011. )اليطنررانيا عررالء

ا جامعرة رسرالة ماجسرتير غيرر منشرورةا وء نظرية محلددات اللذاتهر بغزة في ضجامعة األز 

 هرا غ ةا فلسطين.ا ز 

ة مجلللل تررر  بالوحررردة النفسرررية ا لموجررر  نحرررو ا بنررراء وعالقف ا سرررري انررر (. الع2012كررراتبيا محمرررد عررر ل. )

 .84-69(: 1)28ا جامعة دمشق

مجللة جامعلة ا اليطرري مجتمرع للعنرف ا سرري فري الالعوامل المجتمأليرة (. 2013. )إبراهيم محمد الكعبيا 

 .265(ا 3+4)29 ادمشق

ا كليررة اآلدابا قسررم الصللداقة وعالقتهللا بتقيلليم الللذات لللدى طلبللة جامعللة بغللداد(. 2001)الكعبريا سررهام. 

 علم النفسا جامعة بغداد.

 خل اللللى البحلللث فلللي العللللوم التربويلللةملللد (.2005). كمرررال ا نكرررالالشرررريفينو  اا عبررردهللا زيرررد الكيالنررري

 . ا دار المسيرة للنشرعمان، يةواالجتماع

 

ماعيرة م تلفرة وعالقت  بالحاجة إلى الحب لردى شررائح اجت ب االجتماعي(. االغترا2007ا بشرى. )مبارؤ

 .28-1(: 85ا )مجلة كلية اآلدابن الم يمين في بعض الدول العربيةا من العراقيي

رو يالعنف ا سرري وعالقت  بالسرلوؤ العدوان(. 2016لوفيا سعيد. )م   نرة بمد  لردى تالميرذ التعليرم المتوسر

 .61-29(: 1)13ا ارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةة جامعة الشمجلا باتنة بالج ائر
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ا كاء الوجردانيالقتهرا بالرذ ع(. الحاجة إلى الحب لدى المراهيين و 2011وناصرا عييل. ) المرشديا عمادا

 .32-1(: 70)1ا ة الفتحمجل

 بلللةه بخبلللرات الطفوللللة للللدى طلحلللب فلللي الوجلللود البشلللري وعالقتللل لا(. 2007). عبرررد عرررون  االمسرررعودي

 .قالعرا الجامعة المستنصريةاا اطروحة دكتوراا غير منشورةا العراقية الجامعات

 ت.كويا العدد الثاللا المجلة تواصلد ر الذالا (. تي2008مالا أمل. )

جامعللة – العللالي لللدى طللالب التعللليمالعنللف األسللري وعالقتلله بتقللدير الللذات (. 2015موسررىا أمرراني. )

نشرررورةا معهرررد تنميرررة االسررررة والمجتمرررعا جامعرررة السرررودان ماجسرررتير غيرررر م ا رسرررالةالخرطلللوم

 لوجياا ال رطوما السودان.للعلوم والتكنو 

ب جامعرة اإلمرام محمرد رضا عرن الحيراة لردى طرالبال(. تيد ر الذال وعالقت  2013بد الرحمن. )النملةا ع

: (4)40لتربويررررةا ا العلرررروم ادراسللللاتا م اإلنترنررررت االدارسررررين باسررررت د  بررررن سررررعود اإلسررررالمية

1318-1333. 

سرررلوؤ العنرررف ا سرررري وتيرررد ر الرررذال وبرررين ال (. العالقرررة برررين2012وتررردا صرررالح الرررد نا وبرررد را بررردران. )

(: 16)1ا للللة جامعلللةمجفررري محافظرررة بيرررت لحرررما يرررة العررردواني لررردى ا والد مرررن جيرررل المراه

107-140. 
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 (: المقاييس بصورتها األولية 1ملحق )

 ة الخلال جيما

 اة الدراسيت الالايكل

 ج اإلرشيد النفس  والتربوي برنيم 

 للتحكام  مقيياس

 تحاة وباد: 

لى الحب إلعنف األسري وعالقته بكل من الحاجة ا)سة لول قوم البيلثة    جيماة الخلال بإجراء درات

 ل( الخليفي  قديمةمدارس البلدة ال والصداقة وتقدير الذات لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في

علري    ذه الرقيياس،لرجيء التكرم بتحكام ها اإلرشيد النفس  والتربوي،ار    للحصول على درجة الريجست

 باقهي بشكل دقاق. ذ بهي وتطآراؤكم ساتم ااخأن 

 ....لترام والتقديرمع  يئق اال

 . داء الرجب  البيلثة:

 . كيمل كتلو إشراف الدكتور:

 

(    الركين الذي  xوضع إشيرة )اة الرستجابان، لذا يرجى لف خصاة عن خميت شيتضرن هذا الجزء مالو

 بق وليلتك مع الشكر ينط 

 أنثى              جنس: ذكرال .1

 الصف التيسع       الثيمن اس : الصفالصف الدر .2

     بكيلوريوس  أعلى  دبلوم  الرستوى التالار  لألب: ثينوي  ري دون .3

       لى أع بكيلوريوس   دبلوم    ي  ري دونثينو  الرستوى التالار  لألم: .4

                  ال تارل            عيملةعرل اام:  ليلة  .5

           يارل ال        ليلة عرل ااب: عيمل  .6
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 مقياس العنف األسري: إعداد الباحثة
 الرقم

 بحاجة إلى تعديل غير مناسبة مناسبة الفقرة

 فسيأوالا: العنف الن

    باهتمامتي سرتي إلى مشسالأ تستمع ال  .1

    الدراساة  درات تطيلبن  أسرت  بأمور تفوق ق  .2

    مة الصير نانوالقوا تشدد أ راد أسرت  بتطباق القواعدي  .3

    هذا الارر لرمين  من أشايء لاس من الخطأ أن تكون ل    يتم   .4

    ااسرية قام والايداتللتقااد دائم لدى أسرت    .5

    ت     تصر يت  سرك أ راد أشي  .6

    من سوء الفهم من قبل أ راد أسرت  أعين   .7

    داخل أسرت  قير الدائمأتارض إلى االلت  .8

    سة لتحقاق التحصال الايل  على الدرايتم إجبيري   .9

    اآلخرين على قطع عالقيت  معأهل   جبرن ي  .10

 ثانياا: العنف اللفظي

    بيستررار د أسرت رامن قبل أ لفظ  أتارض إلى الادوان ال  .11

    دائري   ت ارض إلى التوباخ من قبل أ راد أسرأت  .12

    اتجيه  الادواناة  يدل على والدي ما  بصوت عيلٍ يتكلم   .13

     البذيئةتبيدل أ راد أسرت  االفيظ ي  .14

    يستهزئ أ راد أسرت  بآرائ  الرختلفة  .15

    اتجيه  أسرت أسرع عبيرات الإنسيناة تتلفظ بهي   .16

    سلوك  عبيرات بذيئة يادل منيؤمن والدي بأن تسراا    .17

    شارن  بيلدوناةأتارض إلى كالم جيرح ي  .18

    أ راد أسرت     من قبلالروجه ل على الشتيئم أردال   .19

    ل  أصدقيئ    من اآلخرين خصوصي  ااخبير السائة عنيتم تلفاق   .20

ا: العنف الجسدي  ثالثا

    أ راد أسرت   اضبلضرب من إلى اأتارض   .21

    ل ما    التايم القوةالدي إلى استخدام يلجأ و  .22

    دي أدوات جيرلة لضرب يستخدم وال  .23

    بيلادين والقدمان لالركما   يستخدم والدي  .24

    يضربن  والدي بأدوات الرنزل  .25

    أتارض إلى الضرب من قبل أخوت  الكبير والصغير  .26

     ليلة ضرب ت    أستنجد بأخو  .27

       الربرحنفس     ليلة ضرب ال أستطاع الد يع عن  .28

       ليلة الضرب الربرح أ راد أسرت   ّ يقسو عل  .29

    الرحاطان ب  وشيية لضرب بسببأتارض إلى ا  .30
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 الحاجة الى الحبمقياس 

 دوالسن ةايوالرعة والعنايه والعاطف  بالح على الحصول إلى الفرد الحاجة إلى الحب: هو سعي

 خرين.اآل من وأ الشخص اآلخر من العاطفي

 الرقم
 ى تعديلبحاجة إل غير مناسبة ةمناسب الفقرة

    أرغب بارل أي ش ء لرن ألب  .1

    النجيح من دون الشخص الذي ألبه  أستطاع  .2

    إسايد من ألب واجبيت أعتبر أن من   .3

    اعتقد أن  امتلك من ألبه  .4

    حة من ألبمسيم لدي القدرة على  .5

    خرين القدرة على لب اآل لدي  .6

    دمي أكون مع من ألبعن أ ضل،أ كر على نحو   .7

    ه الذي ألب التواصل مع أستطعسأشار بيلحزن أن لم    .8

    أخلف بوعدي لرن ألب ال   .9

    أشار بيلرتاة عندمي أثق بيلشخص الذي ألبه   .10

    أجد أنه من الضروري أن يفهرن  من يحبن   .11

    اآلخرين  يدر على لبح أكبر عندمي أشار أنن  قصبمشيعري ت  .12

    الجنس اآلخر قة لب مع شخص منقيدر على أن أقام عال أشار أن   .13

     ضل لرن ألبه تقديم اا أليول  .14

    لب  لآلخرين هو الرتاة الحقاقاة ل   .15

    أغير على الشخص الذي ألبه   .16

    أشار بيلفخر لنجيح من ألب  .17

    ئ    لب خطأرى أن  مال   .18

    اامل إذا  شل الذي ألبه أشار بخابة  .19

    عبر عن أ كيري بحرية أ ألب،دمي أكون مع من عن  .20

    رن ألبهملى الحب مأشار بحيجت  إ  .21

    لدي عالقيت متانة جدا  مع اآلخرين  .22

    ألب منيقشة مشكالت  مع الذي ألبه  .23

     يحبن  قيدر على عرل أي ش ء لرن أني  .24

    بانني سايدة موجودةي أكون مع من ألب تكون الدمعن  .25

    لقق ليجيت     الحب ألب أن أ  .26

    تقديم الحب لآلخرين أستطاع  .27

    محبوبي     نظر اآلخرينأن أكون  أرغب  .28
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الحاجة الى الصداقةثالثاً: مقياس 

حبوالجاذبيةاللىمشاعرقومععالقةاجتماعيةوثيقةتلالحاجةإلىالصداقة:هيالحاجة

انيةتخلومندلةمصحوبةبمشاعروجدوأكثروتكونهذهالجاذبيةالمتبابينشخصينأ

 الرغبةالجنسية.

 الرقم
 بحاجة إلى تعديل غير مناسبة ةمناسب قرةالف

    أهل     اختاير أصدقيئ   ليتدخ  .1

    أصدقيئ  من ذوي ااخالق الحسنة  .2

    مرلونأصدقيئ  أناقون و  .3

    والرانوي ئ  يرنحونن  الدعم الريدي قيأصد  .4

    ةجينب  وقت الشد أصدقيئ  يقفون إلى  .5

    أوازن بان أ كيري وأ كير أصدقيئ   .6

    تدوم الصداقة مدى الحاية أترنّى أن  .7

    أكتسب من أصدقيئ  عيدات لسنة  .8

    يكسبن  أصدقيئ  ألايني  سلوكي  غار مقبول  .9

    وف الصابةظريئ     الأصدق  ألجأ إلى  .10

    الشخصاة  خصوصايت يئ  على أطلع أصدق  .11

    ومهيرات الّم من أصدقيئ  مايرفأت  .12

    يت الفراغأشيرك أصدقيئ     ملء أوق  .13

    الصداقة بان الجنسان ذألب  .14

    بان أصدقيئ  من الجنسان قال أ ر  .15

    من الجنس اآلخر ءأصدقي يوجد عندي  .16

    الجنس اآلخرة ة مع صداقلسايدأشار بي  .17

    ئ  كدا  بأن  دائري  أعترد على أصدقيلست متأ  .18

    ريبي  من أصدقيئ ألب أن أكون ق  .19

    قيئ  ال أعترد على أصد  .20

    يزعجن  أن ال أجد أصدقيئ  عندمي أقع    مشكلة  .21

    أواجه اإللبيط إذا انتهت صداقيت   .22

     لاس ل  ليجة الستند على أصدقيئ  .23

    الت يئ  ال يركنن  مواجهة مشكدقبدون أص  .24

    ن مع أصدقيئ أشار بيلرتاة عندمي أكو  .25

    واثق بأن صداقت  تدوم أني  .26

    تواجهن  مشكلةق  عندمي أبحث عن صدي  .27

 

ا: مقياس   تقدير الذات رابعا



 

124 

 

 الحكم الذي يصدره الفرد على الخصيئص الروجودة لديه.تقدير الذات: هو 

 مالرق 
 يلبحاجة إلى تعد غير مناسبة ةمناسب قرةالف

     آخرأرغب كثارا  أن أكون شخصي  ال   .1

    الصف ن أتكلم أميم زمالئ     من الصاب أ  .2

    رة تخصن  أرغب    تغاارهي إن استطاتأشايء كثاتوجد   .3

    يركن أن اتخذ القرارات    أي موقف دون مشقة  .4

    يفرح اآلخرون بوجودي ماهم  .5

    ويلجديد يستغرق من  وقت ط  ءش ىلتاود علإن ا  .6

      الرنزليركن أن اتضييق بسهولة    .7

    وب بان زمالئ  الذين هم    نفس عرريأني محب  .8

    بيستررار مشيعري الديّ يراع  و  .9

    يركن أن استسلم بسهولة كبارة  .10

    أشايء كثارة من  يتوقع والداي    .11

    كري أنيأظل  من الصاب إلى لد مي أن  .12

    يت تختلط كل ااشايء    لا  .13

    بع زمالئ  أ كيرييتّ   .14

    عن نفس  منخفض  رأي  .15

    أرغب    ترك منزل   .16

    اقدرسة بيلضتشارن  الر  .17

    ست جذابي  لاشار بأن    .18

    أني أقول مي أريد دون تردد   .19

    يفهرينن  أشار أن والدايّ   .20

    ماظم النيس محبوبون   .21

    من أعريل  لتشجاع عيدة  اري أقوم بها لقىأال     .22

    بسهولةرين من اآلخال اتضييق   .23

    هاترد علاخص ال يُ أني ش  .24

    اليومية.ياتيفيأمورحأعتمدعلىنفسي  .25

    القدرةعلىاتخاذالقرارات.لدي   .26

    للنجاح.يتقودنيرىأنأفكارأ  .27

    .يإمكانياتمستوىأضعأهدافيبحيثتكونفي  .28

    إلىانجازه.ت جاهدبعدعمل تلشعرباليأسإذافشأ  .29

 وشكراا لكم
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 (: المقاييس بصورتها النهائية 2ملحق )

 خلال جيماة ال

 الدراسيت الالاي كلاة

 برنيمج اإلرشيد النفس  والتربوي 

 

 تحاة وباد: 

لى الحب إمن الحاجة ل عالقته بكسري والعنف األ)تقوم البيلثة    جيماة الخلال بإجراء دراسة لول 

للحصول على درجة   ( الخليل القديمة ة األساسية العليا فياقة وتقدير الذات لدى طلبة المرحلوالصد

آراؤكم ساتم ااخذ علري  أن  الرجيء التكرم بتحكام هذه الرقيياس، رشيد النفس  والتربوي،اإلتار    الريجس

 بهي وتطباقهي بشكل دقاق. 

 ....يرقد ترام والتل اال مع  يئق

 .جب  داء الر البيلثة:

 . كيمل كتلو إشراف الدكتور:

 

(    الركين الذي  xة )وضع إشير يت شخصاة عن خلفاة الرستجابان، لذا يرجىيتضرن هذا الجزء مالوم

 ينطبق وليلتك مع الشكر 

 أنثى              الجنس: ذكر .1

 ع الصف التيس       الصف الدراس : الصف الثيمن .2

     بكيلوريوس  أعلى  دبلوم  ار  لألب: ثينوي  ري دونال رستوى التال .3

       على أ  بكيلوريوس   دبلوم    ثينوي  ري دونرستوى التالار  لألم: ال .4

                  ال تارل            تارلعرل اام:  ليلة  .5

           ال يارل          يارلليلة عرل ااب:   .6
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 اد الباحثةعداألسري: إلعنف مقياس ا

 الفقرة الرقم
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

 موافق
موافق 

رجة بد
 متوسطة 

غير 
 موافق

غير موافق 
 نهائياً 

 أواًل: العنف النفسي
      مع أسرتي إلى مشسالتي باهتمامال تست  .1
       تشدد أفراد أسرتي بتطبيذ اليواعد واليوانين الصارمة   .2
ون لي  تكال ط  أن س من  تم حرماني من أشياء لي  .3

 في هذا العمر
     

      نشك أفراد أسرتي في تصرفاتي  .4
      م من قبل أفراد أسرتيأعاني من سوء الفه  .5
      الدائم داخل أسرتياالحتيار أتعر  إلى   .6
      نجبرني أهلي على قطع عالقاتي مع اآلخرين  .7

 ثانيًا: العنف اللفظي
سرتي  أ  قبل أفرادي من  أتعر  إلى التعنيف اللفظ  .8

 باستمرار
     

      ي دائما  ر  إلى التوبيخ من قبل أفراد أسرتأتع  .9
  والدي معي بصول عال   دل على العدوانية  تكلم  .10

 اتجاهي
     

      نسته ئ أفراد أسرتي بآرائي الم تلفة   .11
      أسمع عبارال الإنسانية تتلفظ بها أسرتي اتجاهي   .12
  يمن والدي ب ن ل   .13

  ئة نعدل من سلوكيبذي عبارال سميع
     

      قبل أفراد أسرتي  ال أرد على الشتائم الموج  لي من  .14
 ثالثًا: العنف الجسدي

      لدي رب قبل واأتعر  إلى الك  .15
      نست دم والدي معي الركل باليد ن واليدمين   .16
      نكربني والدي ب دوال المن ل  .17
      غارلصالكبار واخوتي أتعر  إلى الكرب من قبل أ  .18
      اد أسرتي في حالة الكرب المبرحنيسو علّي أفر   .19
      بسبب وشانة المحيطين بيأتعر  إلى الكرب   .20
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  الحبحاجة الى المقياس 

 والسند ةوالرعاية والعنايه والعاطف  بالح على الحصول إلى الفرد الحاجة إلى الحب: هو سعي

 ( 1970سلوما) خرين.آلا من أو الشخص اآلخر من العاطفي

 الفقرة الرقم
افق مو 

بدرجة 
 كبيرة

 موافق
موافق 
ة بدرج

 متوسطة 

غير 
 موافق

ر موافق غي
 نهائياً 

      أحب أرغب بعمل أي شيء لمن  .1
      أستطيع النجاح من دون الش ص الذي أحب    .2
      أعتبر أن من واجباتي إسعاد من أحب  .3
      لدي اليدرة على مسامحة من أحب  .4
      ة على حب اآلخريندر لدي الي  .5
      من أحب  أفكر على نحو أفكلا عندما أكون مع  .6
      الح ن أن لم أستطع التواصل مع الذي أحب  أشعر ب  .7
      شعر بالمتعة عندما أ ذ بالش ص الذي أحب  أ  .8
      أجد أن  من الكروري أن نفهمني من نحبني  .9

  لىني قادر ععر أنمشاعري تصبح أكبر عندما أش  .10
 حب اآلخرين

     

ش ص   أني قادر على أن أييم عالقة حب معأشعر   .11
 من الجنس اآلخر 

     

      أحاول تيدنم ا فكل لمن أحب    .12
      خرين هو المتعة الح ي ية لي حبي لآل  .13
      أغار على الش ص الذي أحب    .14
      أشعر بالف ر لنجاح من أحب  .15
      من أحبهملحب مأشعر بحاجتي إلى ا  .16
      مع الذي أحب أحب مناقشة مشسالتي   .17
      حاجاتي في الحبأحب أن أحيذ   .18
      أستطيع تيدنم الحب لآلخرين  .19
      محبوبا  في نظر اآلخرينأن أكون  أرغب  .20
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الحاجة الى الصداقةثالثاً: مقياس 

الحبوالجاذبيةرعلىمشاعتقومعالقةاجتماعيةوثيقةلالحاجةإلىالصداقة:هيالحاجة

جدانيةتخلومنبادلةمصحوبةبمشاعروأوأكثروتكونهذهالجاذبيةالمتبينشخصين

 الرغبةالجنسية.

 الرقم
 لفقرةا

فق موا
بدرجة 
 كبيرة

 موافق
موافق 
بدرجة 
 متوسطة 

غير موافق  غير موافق
 نهائياً 

       تدخل أهلي في اختيار أصدقائي   .1
      ت الشدة وقلى جانبي فون إأصدقائي ني  .2
      أفكاري وأفكار أصدقائي أوازن بين  .3
      حسنةتسب من أصدقائي عادال أك  .4
      الصألبة ألج  إلى أصدقائي في الظرو   .5
      أطلع أصدقائي على خصوصياتي الش صية   .6
      أتعّلم من أصدقائي معار  ومهارال  .7
      راغأشارؤ أصدقائي في ملء أوقال الف  .8
      الصداقة بين الجنسين ذ أحب  .9

      نال أفرق بين أصدقائي من الجنسي  .10
      دقاء من الجنس اآلخر وجد عندي أص  .11
      قة الجنس اآلخردة مع صداأشعر بالسعا  .12
      لست مت كدا  ب ني دائما  أعتمد على أصدقائي  .13
      أحب أن أكون قريبا  من أصدقائي   .14
      عندما أقع في مشسلة   ئيأجد أصدقان ال   عجني أ  .15
      تيأواج  اإلحباب إذا انتهت صداقا  .16
      الستند على أصدقائي ليس لي حاجة   .17
      ني مواجهة مشسالتيي ال نمسنبدون أصدقائ  .18
      أشعر بالمتعة عندما أكون مع أصدقائي   .19
      أبحل عن صدنيي عندما تواجهني مشسلة  .20
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ا:  ات لذتقدير اس مقيا رابعا

 الرقم
 الفقرة

موافق 
درجة ب

 كبيرة
 موافق

موافق 
بدرجة 

 سطة متو 
فق غير موا غير موافق

 نهائياً 

      صا  مخرال أرغب كثيرا  أن أكون ش    .1
      من الصعب أن أتكلم أمام زمالئي في الصف   .2
توجد أشياء كثيرة ت صني أرغب في تغييرها إن   .3

 استطعت
     

      أي موقف دون مشية ي  ليرارال فت ذ انمسن أن ا  .4
      عهمأشعر ب ن اآلخرون نفرحون بوجودي م  .5
      على شيء جد د نستغرق مني وقت طويلإن التعود   .6
      اتكا ذ بسهولة في المن ل نمسن أن  .7
أرى أنني محبوب بين زمالئي الذ ن هم في نفس    .8

 عمري 
     

      باستمرار  راعي والدّي مشاعري   .9
      بسهولة كبيرةم ال استسل  .10
      لصعب إلى حد ما أن أظل كما أنامن ا  .11
      اري  ّتبع زمالئي أفك  .12
      اشعر ب ني لست جذابا    .13
      ل ما أريد دون تردد أنا أقو   .14
      ال اتكا ذ من اآلخرين بسهولة  .15
      أعتمد على نفسي في أمور حياتي اليومية.  .16

      رارال.ليى ات اذ ارة عللدّي اليد   .17

      اري تيودني للنجاح.أرى أن أفك  .18

      توى إمسانياتي.هدافي بحيل تكون في مسأضع أ    .19

      عمل  جاهدُل إلى انجازا.فشلت بعد أشعر بالي س إذا    .20

 وشكراا لكم
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 بأسماء السادة المحكمين قائم(: 3ملحق )

 الجامعة خصصالت االسم الرقم
 حة جامعة اليدس المفتو  تربوي  ةإدار  أ.د محمد شاهين  1
 ة جامعة اليدس المفتوح إدارة تربوية  د عادل ريان أ. 2
 جامعة اليدس المفتوحة  سي يياس وتيويم تربوي ونف . خالد كتلود  3
 المفتوحة  جامعة اليدس خدمة اجتماعية  مراد الجندي.أ 4
 جامعة ال ليل  إدارة تربوية  د. كمال م امرا  5
 جامعة ال ليل  شاد نفسي وتربوي ر إ د. إبراهيم المصري  6
 و دنس جامعة اليدس أب نفسية إرشاد وصحة  ير شيير د. سم 7
 جامعة اليدس أبو دنس  علم نفس تربوي  د. عمر الريماوي  8
 جامعة اليدس أبو دنس  مناهج  د. نبيل عبد الهادي 9
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 ب تسهيل مهمة ات(: ك4ملحق )

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 






