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كز وتمذَزش  

 . صدؽ رسكؿ اهلل )ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس (اهلل صمى اهلل عميو وسمـ : قاؿ رسوؿ 

ال يسعني وقد شارفت عمى االنتياء مف ىذا العمؿ المتواضع إال أف أتقدـ بالشكر هلل سبحانو وتعالى 
 الذي اعطاني العزيمة والقوةل وأليمني الصبر في إنجاز ىذا العمؿ. 

الطرؽل ووصمنا لكؿ ما نحمـ بو عمينا أف نتذكر مف كانوا داعمًا في فميما تقدمنا وفتحت امامنا 
 نجاحنال مف جيودىـ حفزنا وشجعنال فكؿ الكممات بحقيـ قميمو ...

 ليذا أقدـ أجمؿ عبارات الشكر والتقدير واالمتناف ....
دوائر الى جامعة الخميؿ ممثمة برئيس مجمس األمناء الدكتور نبيؿ الجعبري وعمدائيا ورؤساء ال

 واالقساـ وموظفييا لما ليـ مف فضؿ في منحي فرصة استكماؿ دراستي. 
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمبروفيسور نبيؿ الجندي الذي أشرؼ عمى ىذا العمؿ ولـ يبخؿ بجيده 

 ونصائحو الى أف خرج الى حيز الوجود. 
 وأقدـ شكري وامتناني إلى األب الروحي الشيخ )نبيؿ صالح(.

وامتناني لألساتذة الكراـ أعضاء لجنة المشاركة عمى تفضميـ بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالةل  وأقدـ شكري
نجاز ىذه   .الدراسةولما قدموه مف إرشادات وتوجييات أسيمت وساعدت في إتماـ وا 

كما أتقدـ باالمتناف والشكر الكبير لمجنة المحكميف   لمذيف ساعدوني وقدموا لي التسييالت لتحكيـ 
 ه الدراسة لتنفيذىا. أدوات ىذ

عينة الدراسة( في مدارس )الحاج محمد خالد )وال أنسى تقديـ شكري وأمتناني الى الطالب والطالبات 
الزعتري األساسية لمبنيف ومدرسة الخوارزمي الثانوية لمبنات( الذيف كانت ليـ البصمة في إنجاز 

نجاح ىذه الدراسة.   وا 
 2.فالشكر لمف منحوني الثقة واإلرادة
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 يهخص انذراطخ

أثر فعالية برنامج مبني عمى بدائؿ العنؼ في التخفيؼ مف الميؿ  التعرؼ عمى ىدفت ىذه الدراسة إلى
والتعرؼ عمى أثر كؿ مف )المعدؿ ل الخميؿ -ةلمسيكوباتية لدى عينة مف المراىقيف في البمدية القديم

التراكميل والجنسل والمستوى االقتصادي( في فعالية برنامج مبني عمى بدائؿ العنؼ في التخفيؼ مف 
جميع وتكوف مجتمع الدراسة مف  لالمراىقيف في البمدة القديمة فالميؿ لمسيكوباتية لدى عينة م

في البمدة القديمة في  ( مراىقًا ومراىقة8321)حوالي ددىـ المراىقيف في البمدة القديمةل والبالغ ع
 .الخميؿ

ل وقد أجريت الدراسة عمى عينة مكونة وعتيف(المنيج شبو التجريبي )تصميـ المجم واستخدمت الدراسة
ل حيث تـ اختيار العينة بالطريقة الخميؿ مراىقًا ومراىقة مف مراىقي البمدة القديمة في مدينة (100)مف 

البمدة القديمة في في   مدرسة الزعتري الثانوية لمبنيف ومدرسة الخوارزمي الثانوية لإلناثمف  ئيةالعشوا
عمى  الميؿ لمسيكوباتيةحيث تـ اختيار العينة بالطريقة القصدية مف خالؿ تطبيؽ مقياس  لالخميؿ

 الثانوية لإلناث الخوارزميمدرسة لمبنيف و األساسية  الزعتريىقيف مف مدرستي االمر عينة جميع أفراد 
وقد تـ تقسيـ العينة بشكؿ عشوائي إلى مجموعتيف: ضابطة  مراىقًا ومراىقةل( 138والبالغ عددىـ )

وقامت الباحثة بضبط ل مراىقًا ومراىقة( 05ل وتجريبية مكونة مف )مراىقًا ومراىقة( 05مكونة مف )
ة(ل وتـ التحقؽ مف التجانس المتغيرات قبؿ التجريب بيف مجموعتي الدراسة )الضابطة والتجريبي

الدراسة األدوات  مبيانات لممجموعتيفل وطبقت الباحثة فيالتوزيع الطبيعي لمف  وكذلؾ التأكدوالتكافؤل 
( فقرة ل 24(ل وتألؼ  المقياس مف ) Levenson, 1995مف إعداد )مقياس الميؿ لمسيكوباتية التالية: 

وتـ التحقؽ مف  حايدل معارضل معارض بشدة(ل.موافؽ بشدةل موافؽل م) خماسيالليكرت وفؽ سمـ 
معادلة الصدؽ باستخداـ )الصدؽ الظاىري وصدؽ االتساؽ الداخمي وصدؽ البناء(ل والثبات باستخداـ 

(Cronbach Alpha) ل والتجزئة النصفية وتمتع المقياس بدرجة عالية مف الصدؽ والثباتل
 ( جمسات05مكوف مف )الل و ة مف المراىقيفبدائؿ العنؼ لدى عينبرنامج وقامت الباحثة بإعداد 

 الدراسة النتائج التالية: ظيرتت عمى أفراد المجموعة التجريبيةل وأطبق

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المتوسطات الحسابية ألفراد المجموعة التجريبية في القياس القبمي 
ود فروؽ ذات داللة إحصائية في عدـ وجالميؿ لمسيكوباتيةل كما أظيرت النتائج والبعدي عمى مقياس 
المجموعتيف بيف  الخميؿ -الميؿ لمسيكوباتية لدى المراىقيف في البمدة القديمةمتوسطات درجات 

ل حيث لـ تظير فروؽ دالة إحصائيًا بيف أفراد المجموعة في القياس القبمي التجريبية(/ الضابطة)
الميؿ أما بالنسبة لمفروؽ في متوسطات درجات  الضابطة وأفراد المجموعة التجريبية في القياس القبمي

الميؿ فقد ظيرت فروؽ في متوسطات درجات  الخميؿ -لمسيكوباتية عند المراىقيف في البمدة القديمة 



 ح
 

 الدرجة الكمية لممقياسفي التطبيؽ البعدي بيف أفراد المجموعتيف الضابطة والتجريبية في  لمسيكوباتية
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات عدـ وجود ا تبيف ل كمولصالح المجموعة التجريبية

تعزى  الخميؿ -متوسطات درجات المميؿ لمسيكوباتية عند المراىقيف في البمدة القديمةأفراد العينة حوؿ 
وتـ مناقشة النتائج في ضوء ل والوضع االقتصادي لألسرة. ل والمعدؿ التراكميإلى متغيرات الجنس
 لدراسات السابقة وقدمت بعض التوصيات.اإلطار النظري وا

 .ل البمدة القديمة/الخميؿبرنامج بدائؿ العنؼ المراىقيفل لالميؿ لمسيكوباتية :مدراسةلالكممات المفتاحية 

 
 
 
 
 



 خ
 

Abstract 

This study aims at identifying the impacts of a program structured on violence alternatives 

to alleviate tendency towards psychopathy on a sample of teenagers in the Old City of 

Hebron. Also, it aims at detecting the effect of (accumulative average, sex, and economic 

level) on the effectiveness of a program structured on violence alternatives to alleviate 

tendency towards psychopathy on a sample of teenagers in the Old City of Hebron. The 

sample of the study consisted of all teenagers (138).  

The study employed the semi-experimental approach represented in the (two-group 

design). It was conducted on a sample of (100) teenagers from the Old City of Hebron. The 

sample was selected by the intentional method from al-Zatari Secondary School for Boys 

and al-Khawarizmi Secondary School for Girls in Hebron. The sample was selected by 

applying Psychopathy Tendency Scale on all teenagers from both schools. Thus, the 

sample was randomly divided into two groups: a control groups that consisted of (50) 

teenager and an experimental group that consisted of the same number. The researcher 

regulated the variables before experimenting the two groups (the control and experimental 

groups). Homogeneity and equivalence were verified, and the natural distribution of the 

groups’ data was confirmed. The researcher applied the following tools: Psychopathy 

Tendency Scale prepared by (Levenson, 1995). The scale consisted of (24) items based on 

a five-grade scale (strongly agree, agree, neutral, disagree, and strongly disagree). The 

authenticity was verified by using (ostensible authenticity and the authenticity of internal 

consistency and structure), while the stability tested by Alpha Cronbach and mid-term 

divisions). The scale was of a high degree of stability and authenticity. The researcher 

prepared a program of violence alternatives for a sample of teenagers. This program 

included 10 sessions that were applied on the experimental group. The study concluded 

with the following findings: 

The existence of statistically significant differences between arithmetic main of members 

of experimental group in the pre and post measurement on Psychopathy Tendency Scale. 

The study also showed no statistically significant differences in the average of 

psychopathic tendency grades for teenagers in the Old City of Hebron between the (control 

and experimental) groups in the pre measurement, as there are no statistically significant 

differences between the members of the control and experimental group in the pre 

measurement. As for the differences in the average of psychopathic tendency grades in the 

teenagers in the Old City of Hebron, the study showed differences in the average of 

psychopathic tendency grades in the post application between members of the two groups 

concerning the total grade of the scale in favor of the experimental group. Moreover, there 

are no statistically significant differences between the averages of sample members 

regarding psychopathic tendency grades for teenagers in the Old City of Hebron attributed 

to the variables of (sex, accumulative average, and the financial situation of the family). 

The results were discussed in the light of theoretical framework and previous studies, and 

recommendations were presented.  

Key words: Psychopathic Tendency, Teenagers, Violence Alternative Program.  
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 يشكهخ انذراطخ وخهفُتهب

 انًمذيخ

منذ بدء الخميقةل إذ إنو يمارس بصورة وأشكاؿ  اجتماعية إنسانية عرفيا اإلنساف يعد العنؼ مشكمة

لتقاليد واألعراؼل واألزمنةل والظروؼ االجتماعية تختمؼ مف مجتمع إلى آخر باختالؼ العاداتل وا

اإلنسانيةل واألنظمة السياسيةل وتختمؼ شدة العنؼ ووطأتو في المجتمع الواحد باختالؼ درجة تحضر 

أفراده ووعييـ وثقافتيـل وكذلؾ باختالؼ الطبقات االجتماعية وأنماط الحياة فيول وتختمؼ النظرة لمعنؼ 

 اف يعد عنفًا في زمف معيف قد ال يكوف كذلؾ في زمف آخر. مع الفترة الزمنية فما ك

 (.2119ل ة)الصراير 

كما أف العنؼ ظاىرة نفسية إنسانية معقدةل كانت موجودة منذ القدـل إال أنيا أصبحت سمة العصرل 

حيث تعددت أشكالو واختمفت مجاالتول مما يتطمب االىتماـ مف الباحثيف ودراسة ىذه الظاىرة لتقديـ 

سيرات العممية ليال وذلؾ إليجاد الحموؿ لخفض سموكيات العنؼ عند الشباب المراىقيف وتحسيف التف

 (.2114درجة التوافؽ والصحة النفسية لدييـ )المدىوفل 

وشوىت البناء النفسي  نية اإلنسافل فعطمت العقؿ والفكرلوظاىرة العنؼ ظاىرة اجتاحت إنسا 

ودمرت العالقات والتواصؿ والتفاعؿ اإليجابيل ووقفت عائقًا واالجتماعيل وىددت األمف واالستقرارل 

أماـ التنمية والتقدـل واالرتقاء باعتبارىا ظاىرة مركبة شديدة التعقيد وذات أبعاد متعددة ومتداخمة 

تتفاعؿ وتمارسل وتظير فتيز الحكمة الفردية والجماعيةل وتعتؿ المسئولية الشخصية واالجتماعية 

 .(2114)الرشيديل  االندفاع والتيور وتنطمؽ الفوضى وترتبؾ الحياة ويغيب النضج ويبرز

تربوية لسياسة  اً ومف المعروؼ أف المجتمع أوجد المدرسة وأناط بيا تحويؿ األىداؼ االجتماعية وفق

مع عمميات التوافؽ والتكيؼ ل لمنشء إضافةً تؤمف النمو المتكامؿ والسميـ  اتيمتفؽ عمييا إلى سموك

مع. ويقصد بالعنؼ المدرسي ىو السموؾ العنيؼ الذي يقوـ بو طمبة المدراس بيدؼ حاجات المجت
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إلحاؽ الضرر النفسي والجسمي لغيرىـ مف التالميذ سواء أكاف ذلؾ داخؿ المدرسة أـ خارجيا 

 (.2112)العاجزل 

 (12)خالؿ فترة التي أصدرىا الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  النتائجومف خالؿ االطالع عمى 

سنة تعرضوا  (29-18)مف الشباب ممف أعمارىـ  (%21)أف حوالي  2111شيرًا التي سبقت تموز 

مف الشباب  (%884)% إناث(ل وتعرض 1182% ذكور مقابؿ 2887لمعنؼ النفسي في الشارع )

مف الشباب  (%187)(ل فيما تعرض % إناث186% ذكور مقابؿ 1588لمعنؼ الجسدي في الشارع )

مف  (%1483)% إناث(ل كما بينت النتائج 381% ذكور مقابؿ 185في الشارع ) لمعنؼ الجنسي

تعرضوا لعنؼ جسدي بسيط مف نفس  (%981) افالشباب تعرضوا لعنؼ نفسي مف قبؿ رجؿ غريب و 

مف الشباب لعنؼ جسدي بسيط مف قبؿ رجؿ أمف فمسطيني  (%681)المصدرل فيما تعرض حوالي 

مف الشباب ممف  (%6)ف قبؿ نفس المصدرل كما تعرض حوالي تعرضوا لعنؼ نفسي م (%584اف )و 

 (%482)سنة( تعرضوا لمعنؼ النفسي في المؤسسات التعميمية بالمقابؿ تعرض 29-18) أعمارىـ

إناثل كما توصمت إلى أف أكثر  (%185)ذكور مقابؿ  (%687)لعنؼ جسدي في ىذه المؤسساتل 

نة تعرضوا لمعنؼ في المدرسة مف بيف الطالب س (17-12)خمس الطالب ممف أعمارىـ ما بيف  فم

في قطاع غزةل كما أشارت  (%2287)في الضفة الغربية مقابؿ  (%2186)الممتحقيف في المدارس 

النتائج إلى أف العنؼ النفسي كاف أكثر أشكاؿ العنؼ ممارسة ضد ىؤالء الطالب مف قبؿ زمالئيـ 

ليل بالمقابؿ بمغت نسبة الذيف تعرضوا لعنؼ عمى التوا (%2786)و  (%25)الطمبة أو المعمميفل 

مف قبؿ زمالئيـ الطمبةل كما توصمت النتائج  (%1482)مقابؿ  (%2184)جسدي مف قبؿ المعمميف 

مف النساء المواتي سبؽ ليف الزواج تعرضف لمعنؼ النفسي في الشارع مف قبؿ أفراد  (%5)أف حوالي 

 (%4)مف النساء لعنؼ جسديل و  (%186) تعرضف لعنؼ جنسي فيما تعرضت (%183)آخريفل و 
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مف النساء المواتي سبؽ ليف الزواج تعرضف لعنؼ نفسي مف قبؿ مقدمي الخدمات واألفراد اآلخريف 

 (2111المتواجديف في ىذه األماكف التي تقدـ مثؿ ىذه الخدمات )عوضل 

ف اليدؼ مف التعرض لقضية العنؼ المدرسي لدى طمبة المدارس وتعرؼ األسبا ب والدوافع المؤدية وا 

بالطمبة إلى ممارسة ىا السموؾ غير السويل لمفت االنتباه ليذه الظاىرة الحساسة والتنبيو إلى 

مخاطرىال والتحذير مف مغبة تفاقميا في المؤسسات التربوية والتعميميةل إذ لـ تعد القضية حديثًا عابرًا 

سات التربويةل وتمحورت أشكاؿ ممارسة يدور في الشارع فحسبل بؿ إف تداعياتيا وصمت إلى المؤس

ىذا السموؾ بأساليب مختمفة وتعددت غاياتو إلى أف طالت آثارىا رموز التعميـ مف المعمميف واإلدارييف 

تربوية التعميمية بشكؿ والممتمكات المدرسية والشخصية باإليذاءل والتخريب والتدميرل ولحقت بالعممية ال

 (.2119الصرايرةل أو بآخر )

ربية عمى الخصوص قاـ الكثير مف العمماء والباحثيف بإجراء دراسات وبحوث في جتمعات العالم فيو 

(ل ودراسة السعايدة 2111(ل ودراسة العساؼ والصرايرة )2118كدراسة العدويل ) ىذا المجاؿ

ل لكف كاف معظميا مقتصرًا عمى العنؼ الموجو مف الطالب إلى الطالب أنفسيـ أو مف (2114)

 إلى المعمميفل أي دراسات جزئية لموضوع متكامؿ.الطالب 

ف االىتماـ ظاىرة العنؼ كاف نتيجة تطور ووعي عاـ في مطمع القرف الواحد والعشريف بما يتعمؽ ب وا 

بالطفولةل خاصة بعدما تطورت نظريات عمـ النفس المختمفة التي أخذت تفسر لنا سموكيات اإلنساف 

ميتيا بتكويف ذات الفرد وتأثيرىا عمى حياتو فيما بعدل وضرورة عمى ضوء مرحمة الطفولة المبكرة وأى

توفير األجواء الحياتية المناسبة لينمو األطفاؿ نموًا جسديًا سميمًا ومتكاماًل. كما ترافؽ مع نشوء العديد 

حيث صاغت مف المؤسسات والحركات التي تدافع عف حقوؽ اإلنساف وحقوؽ األطفاؿ بشكؿ خاصل 

تيتـ بحقوؽ اإلنساف عامة وحقوؽ الطفؿ خاصةل فاتفاقية  التي اتيتفاقاإل العديد مف األمـ المتحدة

مف جميع أشكاؿ اإلساءة الطفؿ حماية عمى أىمية حقوؽ الطفؿ تنص بشكؿ واضح وصريح 
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ل اتفاقية حقوؽ الطفؿ( وىذا يشير إلى بداية 32واالستغالؿ والعنؼ التي قد يتعرضوف ليا )المادة 

ؿ عمى أنو إنساف لو كياف وحقوؽ بحد ذاتو وليس تابع أو ممكية ألحد مثؿ العائمة االىتماـ بالطف

 (.2118)النيربل 

حيث إف مف مظاىر السواء في الصحة النفسية التوافؽ السميـل والتآلؼ مع المجتمع المحيط في القياـ 

راؼ في التفكيرل والسموؾل بالمسئوليةل واإلنتاجل واحتراـ األعراؼ والتقاليدل وحقوؽ الغيرل لذا فأي انح

أبو الوجدافل واإلدراؾ يؤدي إلى تدىور الشخصيةل مما يؤثر عمى الفرد نفسول ومجتمعو تأثيرًا سمبيًا )

 .(2113ىويشؿل 

فالشخصية السيكوباتية ىي الشخصية التي لدييا نوع مف اضطراب الخمؽل وتتصؼ باالندفاعل وعدـ 

عاداتل والقوانيف السائدة في المجتمعل وتجد تمؾ الشخصية ال القدرة عمى المسايرةل وااللتصاؽ مع ال

 (.2116عبد المقصودل ) الالإجتماعيينتابيا القمؽل والشعور بالذنب تجاه سموكيا 

وىي تشمؿ نوعيات الشخصية غير المتفوقة اجتماعيًال ومينيًال وقد تعاني اضطرابًا خطيرًا في 

المنصورل غـ مما يبدو عمييا في الظاىر بأنيا سوية ومقنعة )المعوقات االجتماعيةل والخمقيةل عمى الر 

2114.) 

وأجمع عمماء النفس عمى أف المراىقة مرحمة مف أىـ مراحؿ النمو التي يمر بيا الفردل وليا تأثير بالغ 

في تشكيؿ شخصيتو بعد ذلؾل وتعني الفترة التي تبدأ بالبموغ وتنتيي باكتماؿ الرشدل كما توصؼ بأنيا 

انتقالية تجمع بيف خصائص الطفولة وسمات الرجولةل فالمراىقة عممية تغير في الجوانب  مرحمة

البيولوجية والمعرفية واالنفعالية واالجتماعيةل ويعدىا البعض مرحمة ذات طبيعة بيولوجية واجتماعية 

ت اجتماعية عمى السواءل فتتميز بدايتيا بحدوث تغيرات بيولوجية عند البنيف والبنات ويرافقيا تغيرا

 (.2117ونفسية معينة )نقرشل 
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فاعمية برنامج إرشادي مبني عمى بدائؿ العنؼ في مف ىنا جاءت فكرة الدراسة؛ وذلؾ لمتعرؼ عمى 

ومف ثـ وضع  التخفيؼ مف الميؿ لمسيكوباتية لدى عينة مف المراىقيف في البمدة القديمة/الخميؿل

 طيرة.المقترحات والتوصيات لمحد مف ىذه الظاىرة الخ

 :يشكهخ انذراطخ

ظػػاىر الحيػػاة العصػػريةل بػػؿ إنيػػا المظيػػر األكثػػر وضػػوحًال وتػػأثيرًا فػػي تعػػد ظػػاىرة العنػػؼ مظيػػرًا مػػف م

الحياة اإلنسانيةل وىي ظاىرة ذات أبعػاد نفسػية واجتماعيػة ودينيػة واقتصػادية وسياسػية وقانونيػة تتفاعػؿ 

 عمى مالمح الخير.وتظير وتمارس بأشكاؿ وصور تشوه معالـ اإلنسافل وتقض 

 احزجززغمعاناة حمذأددامػضبعاحغقبعقخػامرضقخػااللزصبدفخاحغقئخفـاحجخذحاحمذفزخفـاحخخقجإحؾ

لالسػتعدادات  تعػد محفػزاً  التػيمف مجموعة كبيرة مف المشكالت الحياتيػة  خصوصاً  ػاحزشاعمقش عموماً 

االقتصػػػادي واالجتمػػػاعيل والمعانػػػاة مػػػف قمػػػؽ  سػػػيما المشػػػكالت إلػػػى تقػػػع فػػػي الجانػػػب السػػػيكوباتيةل وال

سػػمتو األساسػػية السػػرعة فػػي التغيػػرل إلػػى تشػػكؿ صػػعوبة كبيػػرة لػػدى بعػػض ىػػؤالء  المسػػتقبؿ فػػي عصػػرٍ 

ىػػي  احزشاعمررؼسيعػػاني منيػػا  التػػيفػػي التكيػػؼ مػػع متطمبػػات ىػػذا العصػػرل والمشػػكمة الكبػػرى  احزررشاعمقش

رشررت دانتشػػار  ػعررزاأدؽإحررؾوأصػػدقاء.   رانػػاً بوصػػفيـ أق مشػػكمة أوقػػات الفػػراغ إلػػى يقضػػونيا معػػاً 

ألىػػؿ ضػػد الل والعنػػؼ الشػػديد والعنػػؼ الموجػػو عمػػى المخػػدرات والكحػػوؿ كاإلدمػػاف ثقررضغذفقزرربعررخؼةقخ

 .عزبداحشخصقخاحغقتؼثبرقخأيضا. وىذه جميعيا مف 

عمػػػػى ظػػػػاىرة العنػػػػؼ فػػػػي حياتنػػػػا االجتماعيػػػػةل والسياسػػػػية بشػػػػكؿ ممحػػػػوظل فػػػػالعنؼ ال يقتصػػػػر  وتنتشػػػػر

الجماعات الرافضةل بؿ أصبح سمة مميزة لنمط التفاعؿ في الحياة العادية لألفرادل وىذا التفاعؿ يكشؼ 

العاديػة  تعف أشكاؿ متعددة مف العنؼ تتجمى عمى مستويات عديدة بدءًا مف األسرةل ومرورًا بالتفػاعال

 (.2114لدولة )غنيمةل اؽ والشوارع ووسائؿ المواصالت وانتياء بالتعامؿ مع مؤسسات ااألسو في 
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والممارسػػات العنيفػػة شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ اعػػتالؿ السػػموؾ الفػػردي والسػػموؾ الجمػػاعيل ومظيػػر تيديػػد ألمػػف 

( بأف ظاىرة العنػؼ لػـ تعػد 2115واستقرار وأخالقيات الفرد والجماعات والمجتمعاتل ويؤكد إسماعيؿ )

مػػول سػػواء فػػي بنيتػػو الداخميػػة أو فػػي مجػػرد تيديػػد لمدولػػة والنظػػاـ الحػػاكـل بػػؿ أصػػبحت تيػػدد المجتمػػع ك

االقتصػػػػادية  نجازاتػػػػوااقتصػػػػاده أو أمنػػػػو االجتمػػػػاعي والسياسػػػػيل ومكتسػػػػباتو الثقافيػػػػة والفكريػػػػةل وكػػػػذلؾ 

 والمادية.

مبنً على بدائل العنف فً  إرشادي مدى فعالٌة برنامجاستقصاء كبذلؾ جاءت ىذه الدراسة لتحاكؿ 

 .الخلٌل -نة من المراهقٌن فً البلدة القدٌمةالتخفٌف من المٌل للسٌكوباتٌة لدى عٌ

 أهًُخ انذراطخ:

تكمػػف أىميػػة الدراسػػة الحاليػػة فػػي أىميػػة الموضػػوع الػػذي تتناولػػول فيػػي تسػػعى إلػػى معرفػػة مػػدى فاعميػػة 
مبنً على بدائل العنف فً التخفٌف من المٌل للسٌكوباتٌة لدى عٌنة من المراهقٌن فً برنامج إرشادي 

 وىي كما يمي: ل وتتجمى أىمية ىذه الدراسة مف الناحيتيف )النظرية والتطبيقية(خلٌلال -البلدة القدٌمة

 األىمية النظرية:

المػػػراىقيف فػػػي البمػػػدة القديمػػػة فػػػي تسػػػتمد ىػػػذه الدراسػػػة أىميتيػػػا مػػػف أىميػػػة الفئػػػة المسػػػتيدفة وىػػػي  .1
االىتمػػاـ ل وىػػو مػػا يمقػػي الضػػوء عمػػى شػػريحة ىامػػة جػػدًا مػػف شػػرائح المجتمػػع التػػي لػػـ تمػػؽ الخميػػؿ

 الكافي مف قبؿ الباحثيف.
السػميمة إلػى الطػرؽ  المػراىقيفىذه الدراسة تقدـ مختمؼ المعمومات والميارات والخبرات التي ترشػد  .2

 .مع بدائؿ العنؼ لمتعامؿ

فعالية برنامج مبني عمى بدائؿ العنؼ في التخفيؼ مف الميؿ  ندرة الدراسات التي تناولت .3

في فمسطيف بشكؿ خاص وفي المنطقة العربية بشكؿ عاـ اىقيف في لمسيكوباتية لدى عينة مف المر 

 .حدود معرفة الباحثة
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بيدؼ إصالحيـ وجعميـ  في الخميؿ ىذه الدراسة تفيـ سموؾ المراىقيف في البمدة القديمةمحاولة  .4

 شباب نافعيف لبمدىـل ومجتمعيـ ودينيـ.

 األىمية التطبيقية: 

 -التالية: طة في النقاتتمثؿ األىمية التطبيقية ليذه الدراس

 العنؼأساليب جديدة لمتعامؿ مع  المراىقيفتطبيؽ البرنامج اإلرشادي الذي ييدؼ إلى إكساب  .1

 .باستخداـ بدائؿ العنؼ

محاولة الخروج بنتائج عممية وعممية يمكف االستفادة منيا في إيجاد أساليب وطرؽ جديدة  .2

 .استخداـ المراىقيف لبدائؿ العنؼلتحسيف 

الدراسة أدوات بحثية تتمتع بدرجة مف الصدؽ والثبات تفيد الباحثيف في إجراء  تقدـ ىذه .3

 دراسات ميدانية أخرى ذات صمة بالموضوع الحالي.

ىذه الدراسة تفتح المجاؿ أماـ األخصائييف لالستفادة مف البرنامج اإلرشادي المقدـ في الدراسة  .4

 ثر فاعمية.لبناء برامج أخرى ذات صمة وبأساليب عممية جديدة وأك

 قد تفيد نتائج ىذه الدراسة وسائؿ اإلعالـ في أىمية تعزيز بدائؿ العنؼ لدى المراىقيف. .5

في منو تقدـ برنامجًا إرشاديًا نفسيًال وتقيس فعاليتول وفي حاؿ ثبوت فعاليتول يمكف االستفادة  .6

 .في الخميؿ الميؿ لمسيكوباتية لدى عينة مف المراىقيف في البمدة القديمةتخفيؼ 

 أهذاف انذراطخ:

 تيدؼ الدراسة إلى:

مبني عمى بدائؿ العنؼ في التخفيؼ مف الميؿ لمسيكوباتية  إرشادي فعالية برنامجالتعرؼ عمى  .1

 .الخميؿ -لدى عينة مف المراىقيف في البمدة القديمة
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فعالية برنامج مبني ( في ل والمستوى االقتصاديالمعدؿ التراكميل والجنسمعرفة أثر كؿ مف ) .2

 .بدائؿ العنؼ في التخفيؼ مف الميؿ لمسيكوباتية لدى عينة مف المراىقيف في البمدة القديمة عمى

 :فزظُبد انذراطخ

 سعت الدراسة الختبار الفرضيات الصفرية اآلتية:

 أفرادمتوسطات درجات  بيف ((α ≤ 0.05 إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ ذات داللة .1

قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج  الميؿ لمسيكوباتيةعمى مقياس  يبيةالضابطة والتجر المجموعتيف 

 .اإلرشادي

متوسطات درجات أفراد في  α ≤ 0.05))توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال .2

لدى  المجموعتيف )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي عمى مقياس الميؿ لمسيكوباتية

 .الخميؿ تعزى لمتغير الجنس-مةالمراىقيف في البمدة القدي

متوسطات درجات أفراد في  α ≤ 0.05))توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال .3

لدى  المجموعتيف )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي عمى مقياس الميؿ لمسيكوباتية

 .الخميؿ تعزى لمتغير المعدؿ التراكمي-المراىقيف في البمدة القديمة

متوسطات درجات أفراد في  α ≤ 0.05))توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال .4

لدى  المجموعتيف )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي عمى مقياس الميؿ لمسيكوباتية

 .الخميؿ تعزى لمتغير الوضع االقتصادي لألسرة-المراىقيف في البمدة القديمة

 دذود انذراطخ:

 الدراسة عمى: تقتصر ا

 المراىقيف في البمدة القديمة: الحدكد البشرية

  الخميؿ -البمدة القديمة الحدكد المكانية:
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 .2118 -2117الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  الحدكد الزمانية:

فعالية برنامج مبني عمى بدائؿ العنؼ في التخفيؼ مف الميؿ لمسيكوباتية لدى  الحدكد المكضكعية:

 .الخميؿ -اىقيف في البمدة القديمةعينة مف المر 

 يصطهذبد انذراطخ:

ىو الممارسات السموكية العدوانية البدنية والمفظية والرمزية المباشرة وغير المباشرة والتي تتسـ  العنؼ:

قوة الجسـ  تغمب فيوبعدـ الرفؽ إللحاؽ األذى بالذات أو اآلخريف أو الممتمكات بشكؿ مندفع ومتيور 

ة عمى قوة العقؿ وأخالقيات اإلنسانية وبالتالي فالعنؼ جممة الممارسات السموكية والسمطة المساني

اإليذائية الجسدية أو المعنوية التي يمحقيا اإلنساف منفردًا كاف أو في جماعة بمف حولو سواء أكاف 

 (.12: 2114إنسانًا أـ ممتمكات مخالفًا بذلؾ القيـ السائدة في المجتمع )الرشيديل 

والمعاندةل والميؿ لمتحديل والتمذذ  داء والتشاجر واالنتقاـ الميؿ عمى االعت باحثة إجرائيان بأنو:كتعرفو ال

ظيارىـ بمظير الضعؼ أو العجزل واالتجاه نحو التعذيبل  في نقد اآلخريف وكشؼ أخطائيـ وا 

حداث الفتفل والنوبات الغضبية بصورىا المختمفة الم  .عروفةوالتنغيص وتعكير الجول والتشيير وا 

تشمؿ نوعيات الشخصية غير المتوافقة اجتماعيًال ومينيًال وتعاني اضطرابًا : الشخصية السيككباتية

خطيرًا في المقومات االجتماعيةل والخمقية عمى الرغـ مما يبدو في الظاىرة أنيا سويةل ومقنعة 

 (.02: 0220)الداىريل 

ف لدييـ سموكيات خارجة عف القانوف والمعايير صفة تطمؽ عمى الذي كتعرفيا الباحثة إجرائيان بأنيا:

والنظـ االجتماعيةل يميموف لالستيتار والكذب واالنحراؼ السموكي وتعذيب الغير مع انعداـ 

 المسؤولية اتجاه أفعالو.

واالجتماعية ة مف التغيرات الجسدية والمعرفية مرحمة نمائية انتقالية تتضمف مجموعالمراىقة: 
 (.9: 2111الحافظل ) (.19-12مف عمر )واالنفعالية وتمتد 

الفترة الواقعة بيف مرحمتي الطفولة والرشد وتعتبر بوابة لمدخوؿ في  كتعرفيا الباحثة إجرائيان بأنيا:
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عالـ الرشد وتختمؼ بداية المراىقة مف منطقة ألخرى ويرجع لمعوامؿ البيئة واالجتماعية التي 
 يعيش بيا الفرد.
نػػامج مخطػػط ومػػنظـ فػػي ضػػوء أسػػس عمميػػة لتقػػديـ الخػػدمات المباشػػرة فرديػػًا " بر  البرنػػامج اإلرشػػادم:

وجماعيػػػًال بيػػػدؼ مسػػػاعدتيـ فػػػي تحقيػػػؽ النمػػػو السػػػويل والقيػػػاـ باالختيػػػار الػػػواعي والمتعقػػػؿل ولتحقيػػػؽ 
التوافػػػؽ النفسػػػي داخػػػؿ الجماعػػػة وخارجيػػػال ويقػػػـو بتخطيطػػػو وتنفيػػػذه لجنػػػة مػػػف المػػػؤىميف وفريػػػؽ مػػػػف 

 (.2014 )اليحيىلالمسؤوليف 

المػراىقيف ىػو البرنػامج اإلرشػادي المقػدـ مػف الباحثػة إلػى أما التعريؼ اإلجرائػي لمبرنػامج اإلرشػادم:   
ل والذي تـ بناءه عمى أساس النظرية المعرفية السػموكيةل والػذي أسػتند عمػى في البمدة القديمة في الخميؿ

استخداـ بدائؿ العنؼ في التعامؿ مع ى إل بالمراىقيفأساليب وفنيات العالج المعرفي السموكي لموصوؿ 
 ".المواقؼ العنيفة

 
 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثبٍَ

 اإلغبر انُظزٌ  

 انذراطبد انظبثمخ
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 اإلغبر انُظزٌ وانذراطبد انظبثمخ

 اإلغبر انُظزٌأوالً: 

 انؼُف

تعصؼ بيال وظروؼ وأسباب تحيط  المشاكؿ التيتعيش المجتمعات اإلنسانية بشكؿ عاـ مف احتقاف 

واء كانت اقتصادية أـ اجتماعية أـ أخالقيةل إال أنو وعمى اختالؼ المسببات فإنيا تؤدي إلى بيا س

سمبية عمى سالمة المجتمعات  اً آثار تترؾ ظاىرة العنؼ ل و لجوء بعض أفراد المجتمع إلى العنؼ

رؽ واستقرارىا وتقدميال فقد شغمت أذىاف الكثير مف الفقياء والقانونييف والمفكريف لمبحث عف ط

 (.2114وأساليب عالجيا والوقاية منيا )نقيدافل 

العنؼ سموكًا انحرافيًا مكتسبًال وظاىرة اجتماعية مثيرة لمقمؽل كما أف العنؼ مف الظواىر  ويعتبر

االجتماعية المركبة التي ال تعتمد عمى عامؿ واحد وليس وليدة عنصر وحيد بؿ ىو وليد مجموعة مف 

ة فردية واجتماعية ألف العنؼ يعبر في حد ذاتو عف طبيعة الضعؼ العوامؿ واألسباب ألنيا ظاىر 

والخمؿ والتناقض في سياؽ الشخصية اإلنسانية التي تصطنع ىذا السموؾ متوىمة أنو سيوفر ليا 

المتطمبات والحاجات أو ما يحقؽ ليا األىداؼ لكننا نجد أف الحقيقية عكس ذلؾ فعندما نستخدـ القوة 

العالقات االجتماعية تحت أي مبرر كاف فإف ذلؾ يعد خروج  عف المألوؼ وأساليبيا والعنؼ في 

وانتياؾ لممعايير االجتماعية فمقد عرؼ العنؼ بأنو " أي سموؾ يعبر عنو بأي رد فعؿ ييدؼ إلى 

بني إيقاع األذى أو األلـ بالذات أو باآلخريف أو تخريب ممتمكات الذات أو ممتمكات اآلخريف" )

 (.2115عيسىل 

ا تمعب المؤثرات البيئية دورًا حاسمًا في صياغة نمط شخصية الطفؿل فيو يتأثر بما يحيط بو مف كم 

قيـ وعادات ومعتقدات تشكؿ شخصيتو الوجدانية واتجاىاتو االجتماعية والنفسية والثقافيةل فيو يكتسب 
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بادة ووسائؿ اإلعالـ مف المؤسسات االجتماعية والتربوية القائمة في بيئتو كاألسرة والمدرسة ودور الع

 (.2111وكؿ ما يرتبط بمكونات شخصيتول ويتجسد ذلؾ في نمط سموكو في المجتمع )السرحانيل 

 يفهىو انؼُف:

يعرؼ العنؼ بأنو كؿ سموؾ يؤدي إلى إيذاء شخص لشخص آخر أو لمجموعة أشخاص أو 

ميةل وقد يكوف ىذا السموؾ لممتمكاتيـل وقد يكوف ىذا السموؾ كالميًا مثؿ التيديد واالعتداءات الكال

حركيًا كالضرب المبرح والقتؿ والحرؽل وقد يكوف كالىمال كالميًا وحركيًال فيو يصيب بالخوؼ لما 

لحاؽ األذى أو الضرر المادي وغير المادي باألشخاصل وقد  يؤدي مف نتائجل ويؤدي إلى التدمير وا 

 (.2115ي عيسىل يؤدي إلى حدوث ألـ نفسي أو جسدي أو إصابة أو معاناة )بن

( بأنو: الممارسات السموكية العدوانية البدنية والمفظية والرمزية المباشرة وغير 2114وعرفو الرشيدي ) 

المباشرة والتي تتسـ بعدـ الرفؽ إللحاؽ األذى بالذات أو اآلخريف أو الممتمكات بشكؿ مندفع ومتيور 

أخالقيات اإلنسانية وبالتالي فالعنؼ جممة قوة الجسـ والسمطة المسانية عمى قوة العقؿ و  تغمب فيو

الممارسات السموكية اإليذائية الجسدية أو المعنوية التي يمحقيا اإلنساف منفردًا كاف أو في جماعة بمف 

 حولو سواء أكاف إنسانًا أـ ممتمكات مخالفًا بذلؾ القيـ السائدة في المجتمع.

والحوار وتفيـ اآلخر واستخداـ القوة في فرض ( بأنو غياب منظومة العقؿ 2111وعرفو الرواشدة ) 

 الرأي عمى اآلخريف مف منطمؽ فرض اإلرادة والجبروت.

ويعرؼ العنؼ بأنو كؿ سموؾ قولي وفعمي يتضمف استخداـ القوة أو التيديد باستخداميا إللحاؽ األذى 

ىجوـ أو فعؿ مضاد الممتمكات والبيئة لتحقيؽ أىداؼ معينةل كما أنو  تالؼابالذات أو باآلخريف أو 

موجو نحو شخص أو شيء ما ينطوي عمى رغبة في التفوؽ عمى اآلخريف ويظير إما في اإليذاء أو 

 (.2118وسميمافل  )منيباالستخفاؼ أو السخرية 
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( بأنو كؿ ما يصدر مف الفرد مف سموؾ أو فعؿ يتضمف إيذاء اآلخريف 2118ويعرفو النيرب )

العامة أو الخاصة وىذا الفعؿ مصاحبًا بانفعاالت وتوتراتل  تمكاتمبالضرب والسب أو إتالؼ لمم

 وكأي فعؿ آخر ال بد أف يكوف لو ىدؼ يتمثؿ في تحقؽ مصمحة معنوية أو مادية.

( بأنو ضغط ال يحتمؿ يمارس ضد الحرية الشخصية ومجمؿ أشكاؿ التعبير 2115ويعرفو حمودي )

 قوية غير متكافئة. عنيا بيدؼ إخضاع طرؼ لصالح طرؼ آخر في إطار عالقة

حيث يحس المرء  خريفاآل( بأنو: لغة التخاطب األخيرة الممكنة مع الواقع ومع 2116وتعرفو مسعودة )

عيـ بالعجز عف إيصاؿ صوتو بوسائؿ الحوار العادي وحيف تترسخ القناعة لديو بالفشؿ في إقنا

 باالعتراؼ بكيانو وقيمو.

الستعماؿ المتعمد أو التيديد باستعماؿ القوة أو السمطة ضد ا أنو:وتعرفو منظمة الصحة العالمية عمى 

الذات أو ضد الغير أو ضد مجموعة أو جماعة مما يؤدي إلى رضوض أو إلى موت أو ضرر 

 (.2111معنوي أو إعاقة نمو أو إلى حرماف بكؿ أنواعو )دبمةل 

ينزلو اإلنساف بغيره  ضغط جسدي أو معنوي أو طابع فردي أو جماعي بأنو:( 2115)عرفو األسود يو  

بالقدر الذي يتحممو عمى أنو أساس بممارسة حؽ أقر بأنو حؽ أساسيل أو بتصور لمنمو اإلنساني 

 الممكنة في فترة معينة.

كما عرؼ بأنو: نقيض اليدوءل وىو كافة األعماؿ التي تتمثؿ في استعماؿ القوة أو القير أو القسوة أو 

صحوبًا بانفعاالت االنفجار والتوترل ممف إيذاء اآلخريف ويكوف كؿ فعؿ يتض عاـل وىواإلكراه بوجو 

 (.2119كأي فعؿ آخر وال بد أف يكوف لو ىدؼ يتمثؿ في تحقيؽ مصمحة معنوية أو مادية )داودل 

( بأنو كؿ التصرفات التي تصدر عف فردل جماعة أو مؤسسةل بيدؼ التأثير 2114وعرفتو بوتي )

 ورة حالية أو مستقبمية.عمى إرادة الطرؼ اآلخر وذلؾ بص



16 
 

ويعرؼ العنؼ بأنو: السموؾ المشوب بالقسوة والعدواف والقير واإلكراه وىو عادة سموؾ بعيد عف 

التحضر والتمدف تستمر فيو الدوافع والطاقات العدوانية واستثارًا صريحًا بدائيًا كالضرب والتقتيؿ لألفراد 

كراه الخص ـ وقيره ويمكف أف يكوف العنؼ فرديًا كما يمكف أف والتدمير لمممتمكات واستخداـ القوة وا 

 (.2114يكوف جماعيًا يصدر عف جماعة أو ىيئة تستخدـ جماعة وأعدادًا كبيرة )مزرقطل 

رغامو عمى العمؿ دوف إرادتول وذلؾ باستعماؿ القوة 2113ويعرفو قويدر ) ( بأنو تأثير عمى فرد مال وا 

وىو كذلؾ االستعداد الطبيعي لمفرد لمتعبير عف العنؼ ضد القاىرة لألشياء أو المجوء إلى التيديد 

 المشاعر أو العواطؼ والمكنونات.

استعماؿ مختمؼ ( بأنو مجموعة السمات التي تتسـ بيا شخصية الفرد وأىميا 2113ويعرفو طوالبة )

اء مطمقًا أشكاؿ العدواف والتيديد باستخداميال وعدـ االىتماـ بحاجات اآلخريفل وعدـ االعتراؼ باألخط

 والتركيز عمى الفوز في كؿ المواقؼ بأي ثمف.

أو  مف الفرد( بأنو أي سموؾ لفظي أو مادي مباشر أو غير مباشر يصدر 2112وعرفو أبو صفية )

مجموعة مف األفرادل نحو أنفسيـ أو آخريف أو ممتمكات خاصة أو عامة نتيجة حب الظيور أو 

ل أو خريفاآلالنفس أو الممتمكات أو الرغبة في االنتقاـ مف الشعور بالغضب أو اإلحباط أو الدفاع عف 

نفسي بصورة متعمدة المادي أو البدني و األذى الالحصوؿ عمى مكاسب معينةل ويترتب عميو إلحاؽ 

 بالطرؼ اآلخر.

الباحثة بأنو كؿ تصرؼ يؤدي إلى إلحاؽ األذى باآلخريف وقد يكوف األذى جسميًا أو نفسيًال وتعرفو 

سماع الكممات البذيئة جميعيا أشكاؿ مخالفة لنفس فالسخرية  واالستيزاء مف الفرد وفرض اآلراء بالقوة وا 

 الظاىرة.

 انخصبئص انؼبيخ انتٍ َتصف ثهب انؼُف 

 (:2111خصائص منيا )محمدل  ةيتصؼ العنؼ بعد
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  ل وقد فقد يكوف العنؼ ماديًا فيزيقياً  لالعامة وقوانينومع قيـ المجتمع  يختمؼسموؾ ال اجتماعي

 يكوف معنويًا مثؿ إلحاؽ األذى النفسي أو المعنوي باآلخريف.

 .يتجو نحو موضوع خارجي قد يكوف فردًا أو جماعات أو قد يكوف نحو ممتمكات عامة أو خاصة 

 .ييدؼ إلى إلحاؽ الضرر أو األذى بالموضوع الذي يتجو إليو 

 انُظزَبد انًفظزح نهؼُف 

َظزَخ انتذهُم انُفظٍأوالً:  

غريزة الرئيسية التالية: الميبدو ) ورالنظرية حوؿ المحا تدور أفكارسس ىذه النظرية ىو فرويد و مؤ 

الحيوية التي تدفعنا ألف نحيا ونعمؿ وذلؾ مبدأ المذةل وعمى ىذا قامت نظريتو في  الغرائز( الطاقة

ل إال أنو النرجسية( مع حب آخر )لبدو الموضوع( -البداية عمى أساس تعارض حب الذات )المبدو

ة الموت(ل ز طور نظريتو في الغرائز وافترض وجود فئتيف رئيسيتيف مف الغرائز وىما )غريزة الحياةل غري

وقد تقوـ الحياة عمى ظيور النزاعات والمدخالت القائمة بيف ىاتيف الفئتيف مف الغرائزل وقد تمنح 

منحو أيضًا انتصار الحب بواسطة الحياة الفرد انتصار الغرائز اليدامة بواسطة الموتل ولكنيا قد ت

 اإلنجابل ىنا تكمف االزدواجية العدوانية فيي تضمف الحياة وبناء الجنس في حيف أنيا تقود إلى الموت

 .(2119)الشيريل 

األنا األعمى عمى نحو سميـ يقيـ نوع مف  -ة التحميؿ النفسي أف الفرد الذي تكوف لديو األناسوترى مدر 

ف الرغبات الغريزية والشيوانية "اليو" وبيف أوامر " األنا العميا" ونواىييا. ولحدوث التوازف أو التوفيؽ بي

ىذا التوفيؽ فإف األنا تقوـ بعممية تصعيد لمرغبات الغريزية فتحوليا إلى نشاط عقمي أو معنويل وفي 

يصاب  حالة فشميا في تحقيؽ ىذا التوفيؽ نتيجة ضعؼ األنا العميا وطغياف الذات الدنيا وتقبميا

اإلنساف باالضطراب النفسي عمى نحو يدفعو إلى السموؾ اإلجرامي استجابة لنداء الغرائز ومبدأ المذة 

 (2112أبو صفيةل المسيطر عمى الذات الدنيا. )
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انُظزَخ انظهىكُخثبَُبً: 

لمشخصية ولإلنساف عف معظـ عمماء الشخصية ذلؾ ألنو في نظرتو  ( Skinnerيختمؼ  سكنر )

قاطعًا التصور التقميدي لمتغيرات داخمية تسبب سموؾ اإلنسافل فسموؾ اإلنساف عند  يرفض رفضاً 

سكنر يتحدد وفقًا لتاريخو التدعيمي بمعنى أف سموؾ الفرد في الوقت الراىف ما ىو إال المحصمة لكيفية 

اكاة كأساس وترجع ىذه النظرية إلى فكرة التقميد أو المح لالتدعيـ السابؽ لمسموؾ المماثؿ في الماضي

لحدوث السموؾ العنيؼل حيث يمجأ األطفاؿ طبقًا ليذه النظرية إلى تقميد الكبار وتعمـ مف خالليـ 

خالؿ  السموؾ العنيؼ ويحدد ذلؾ مف خالؿ مواقؼ حقيقية في الحياة أو مف خالؿ نماذج تبث ليـ مف

 (. 2119)الشيريل األفالـ وأجيزة التمفزيوف 

ؼذواٌ:ان -َظزَخ اإلدجبغثبنثبً: 

تقوـ ىذه النظرية في جوىرىا عمى أف اإلحباط يؤدي إلى العدواف وأف كؿ عدواف يسبقو إحباط وليذا  

يكوف العدواف نتيجة لإلحباط غير أف ىذه النظرية لقيت معارضة وانتقادات شديدة مؤداىا أف اإلحباط 

ؿ تقميده لخآخريف وفي ىذه ال يؤدي بالضرورة إلى العدواف فقد يتعمـ الفرد السموؾ العدواني مف خال

الحالة ال يشترط وجود إحباط يسبؽ وجود السموؾ العدواني كما أف العدواف يتوقؼ عمى طبيعة ونوعية 

 االحباطيالموقؼ المحبط وتكراره وكذلؾ ظروؼ الفرد وطبيعة شخصيتو فربما يواجو الفرد الموقؼ 

ب لإلحباط بالفشؿ وخيبة األمؿ بالعـز والمثابرة والنجاح في حيف نجد شخص آخر قد يستجي

 .(2115) األسودل  واالنسحاب مف الواقع

 تقـك فرضية اإلحباط كما أشار أندركز كبكنتا عمى عدة مبادئ كىي:

 .أف العدواف يكوف دائمًا نتيجة لإلحباط وأف اإلحباط يكوف متبوعًا دائمًا ببعض أشكاؿ العدواف 

 دار اإلحباط الذي يواجيو الفرد.أف قوة العدواف المثار يتوقؼ عمى كمية ومق 

 .أف قوة الكؼ ألي سموؾ عدواني يزيد مع مقدار العقاب الذي يمكف توقعو كنتيجة ليذا السموؾ 
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 ( عابدل أف آثار العدواف تكوف قوية ضد الفرد الذي يتـ إدراكو عمى أنو ىو المسئوؿ عف اإلحباط

2115) 

 رابعان: نظرية الضبط االجتماعي 

النظرية بأف العنؼ غريزة داخمية في اإلنساف يتـ التعبير عنو عندما يفشؿ المجتمع يقوؿ أنصار ىذه 

في وضع قيود وضوابط محكمة عمى األفرادل تقر ىذه النظرية كذلؾ إلى أف خط الدفاع األوؿ لممجتمع 

ىي تمؾ المجموعات التي ال تشجع العنؼل أما الذيف ال تسمط عمييـ أسرىـ فيتـ ضبطيـ والسيطرة 

ييـ عف طريؽ الشرطة والقانوفل إذ تدور نظرية الضبط االجتماعي حوؿ افتراض أف الدافع عم

لالنحراؼ شيء طبيعي يوجد لدى جميع األفراد لكف الطاعةل واالمتثاؿ ىما الشيء الذي يجب أف 

صرداوي اذج ومعايير سموكية توظؼ العنؼ )يتعممو الفرد؛ فالفرد يصبح عنيفًا إذا ما وجد أمامو نم

 (.2114آخروفل و 

 نظرية التعمـ االجتماعيخامسان: 

الفضؿ  والمحاكاة ويرجعتعتبر مف أىـ النظريات التي تفسر ظاىرة أو سموؾ العنؼ مف خالؿ التقميد  

(ل حيث يرى أف  معظـ سموؾ اإلنساف سموؾ متعمـل ويتـ Alpert Banduraإلى ألبرت باندور )

السموؾ  إنجازخالؿ مالحظة سموؾ اآلخريف أف يتعمـ كيفية  تعميمو مف خالؿ القدوة إذ يمكف لمفرد مف

الجديدل حيث حدد باندور ثالثة مصادر رئيسية لسموؾ العنؼ في المجتمع الحديث والتي تشمؿ 

ل ويرى بندورا األسرةل الثقافة الفرعيةل واالقتداء بالنموذج الرمزيل وىذه تسبب العنؼ بدرجات متفاوتة

 ـ أف الطفؿ يتعمـ العدواف والعنؼ كما يتعمـ األنواع األخرى مف السموؾفي إطار نظريتو في التعم

 (.2115)عابدل 
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 سادسان: نظرية ماسمك

تشير ىذه النظرية إلى أف الفرد في سياؽ نموه وتفاعمو االجتماعي مع اآلخريف يحتاج إلى إشباع  

حاجات النفسية التي حاجات متعددة كالحاجة إلى الحب واألمف وتقدير االجتماعي وغيرىا مف ال

وضعيا في شكؿ مدرج ىرمي يبدأ بالحاجات الفسيولوجية وينتيي بالحاجة إلى تحقيؽ الذات في قمة 

اليـر وأنو ال بد مف ضرورة إشباع ىذه الحاجات حتى يشعر الفرد بالتوافؽ النفسي واالجتماعي ولكف 

جة إلى األمف فإف ذلؾ ينعكس عندما يكوف الطفؿ محرومًا مف إشباع حاجاتو النفسية وخاصة الحا

عمى سموكو وبالتالي يترتب عميو عدـ اإلحساس باألمف والشعور بالنقص وضعؼ الكفاءة وبالتالي 

 (.2115األسودل ات غير مرغوبة كالعدواف والعنؼ )يشارؾ الطفؿ في سموكي

انُظزَخ انجُىنىجُخ:طبثؼبً: 

كويف الشخص أساسًا ويرى بعضيـ اختالفًا في تركز ىذه النظرية عمى أف سبب العدواف بيولوجي في ت 

بناء المجرميف الجسماني عف غيره عف عامة الناس وىذا االختالؼ يميؿ بيـ ناحية البدائية فيقترب 

كما أف اليرمونات ليا تأثير عمى العدواف فقد  بيـ مف الحيوانات فيجعميـ يميموف لمشراسة والعنؼ.

موف الذكورة وبيف العدواف خاصة في حالة االغتصاب الجنسيل لوحظ أف ىناؾ ارتباطًا بيف زيادة ىر 

 .(2119داودل ) صاء الحيوانات يقمؿ مف عدوانيتياكما لوحظ أف إخ

إذف يركز ىذا االتجاه في تفسير العنؼ أو العنؼ يرجع إلى بعض العوامؿ البيولوجية في الكائف الحي 

ةل اليرموناتل الجياز العصبي المركزي التي تحث عمى العنؼ مثؿ الصبغاتل الجينات البيولوجي

 والالمركزيل الغدد الصماءل التأثيرات البيوكيميائيةل األنشطة الكيربائية في المخ.

 ثامنان: نظرية ثقافة العنؼ

تطورت نظرية ثقافة العنؼ مف خالؿ بحوث أجريت عمى السموؾ العنيؼ واإلجرامي لدى فئات مف  

وتتخذ العنؼ وسيمة لتحقيؽ أىدافيال فيعد العنؼ لدييا أسموب حياة  المجتمع تعيش في األحياء الفقيرل
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تنظمو قواعد خاصة بيذه الثقافةل استفادت ىذه النظرية مف التحميالت البنائية خاصة تحميالت روبرت 

ميرتوف حوؿ االنحراؼل وتحميالت سارز الند حوؿ المخالطة الفارقة التي أشارت إلى إمكانية وجود 

لمجريمة أو ثقافة فرعية لمصراعل وفقًا لما ذىب إليو كمورادـو أوليـ فإف الثقافة الفرعية ثقافة فرعية 

لمجريمة تظير بوجود أنساؽ فرعية منتظمة مف المعايير والقيـ التي تدعـ السموؾ اإلجرامي العنيؼل 

بير يرتبط فيو فالعنؼ أصبح محدودًا والجرمية عماًل منظمال أما الثقافة لمصراع المقترف بالعنؼ التع

السموؾ العنيؼ بمكانة وأفراد معينيف ووفقًا لما ذىب إليول وتحدد الثقافة الفرعية لمعنؼ في أطرًا عامة 

موجية لمسموؾ العنيؼ يصاحبيا مبرر أخالقي الستخداـ العنؼ في الروتيف اليومي كوسيمة لحؿ 

نحرفة مف وجية نظر المجتمع لكنيا المشكالت الحياتيةل وتعد ثقافة العنؼ الفرعية بخصائصيا ثقافة م

ال تعد كذلؾ مف وجية نظر المنخرطيف داخميا وأولئؾ الذيف ينظروف إلى أفعاليـ في الغالب أفعااًل 

 (.2111عادية )العمرل 

 تاسعان: نظرية معالجة المعمكمات

 (  إلى أف الطالب الذي يمارسCrick & Dodgeتشير نظرية معالجة المعمومات لكريؾ ودودج )

العنؼ يكوف لديو أخطاء في إدراؾ المثيرات البيئيةل وفي صياغة وتشكيؿ التوقعات عف سموؾ 

اآلخريفل والبحث عف االستجابات الممكنة التي تـ اختيارىال فالطالب الذي يمارس العنؼ يكوف لديو 

ـ قصور في تشفير وتفسير المعموماتل حيث تكوف التفسيرات الخاطئة لمقاصد اآلخريف ونواياى

وأفكارىـ في البيئة ترتبط بسموؾ العنؼل واليدؼ مف سموؾ العنؼ والنتائج المرغبة منو ترتبط بسموؾ 

يكوف لديو قصور في حؿ  الذيالعنؼل وىناؾ بعض المعارؼ التي ترتبط بالعنؼل فالطالب 

لعنؼ المشكالت االجتماعيةل ولديو اعتقاد منحرؼ يبقى ويدعـ السموؾ العنيؼل كاعتقاده أف سموؾ ا

ىو سموؾ مشروع لتقدير الذاتل وىدؼ لتحقيؽ بعض المطالب واالعتبارات لدى الطالب اآلخريف 

 (.2111)غانـ وآخروفل 



22 
 

 يظبهز انؼُف:

 يرى روؿ ماي أنيا تبدو في خمس مظاىر ىي: 

 .العنؼ البسيط والذي مف قيؿ حركات التمرد الطالبي 

  الطالبية إلى أعماؿ الشغبل والسطول العنؼ المحسوب والذي مف قبيؿ تحوؿ حركات التمرد

 والتخريب لخضوعيا لقيادات تستغؿ ىذه الحركات لمصالحيا الشخصية.

  العنؼ التحريضي وىو مف قبيؿ التحريض عمى عمميات العنؼ التي يقوـ بيا اليميف أو اليسار

 المتطرؼ في بعض المجتمعات مستغميف مشاعر اإلحباط والعجز في ىذه المجتمعات.

  األداتي: وىو مف قبيؿ العنؼ الذي يشترؾ فيو أفراد المجتمع بدوف عمميـ وذلؾ ما حدث العنؼ

في حرب فيتناـ بحكـ ما يدفعونو مف ضرائب  األمريكي الشعبؿ اشتراؾ جميع أفراد بمف ق

 تذىب إلى اإلنفاؽ في الحرب وليس بحكـ اشتراكيـ الفعمي في الحرب.

  يؿ العنؼ الذي تقوـ بو بعض مؤسسات المجتمع لمنع العنؼ الدفاعي أو الوقائي: وىو مف قب

وقوع العنؼ أو التيديد بالعنؼ حيث تقوـ ىذه المؤسسات كالشرطة بإجياض بعض أعماؿ 

 .(2114مزرقطل ) بؿ أف تبدأالشغب ق

 أشكبل انؼُف:

 يصنؼ العنؼ مف حيث اعتبارات عدة إلى:

 العنؼ مف حيث األسموب والطريقة ويأخذ األشكاؿ التالية: . أ

  العنؼ البدني أو الجسدي: ويقصد بيذا النوع مف العنؼ السمؾ الموجو نحو الذات أو اآلخريف

إلحداث األذى أو المعاناة لمشخص اآلخرل ومف أمثمتو الضربل والركؿل وشد الشعرل وىذا 

 النوع مف العنؼ يرافقو غالبًا نوبات غضب موجو ضد مصدر العدواف والعنؼ.
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 الذي ييدؼ إلى التعدي عمى حقوؽ اآلخريف بإيذائيـ عف طريؽ  العنؼ المفظي: وىو العنؼ

 الكالـ أو األلفاظ الغميظة النابية وعادة ما يسبؽ العنؼ المفظي البدني أو الجسدي.

   العنؼ الرمزي: ىذا النوع مف العنؼ يسميو عمماء النفس بالعنؼ التسمطي وذلؾ لمقدرة التي

ع مف العنؼ والمتمثمة في استخداـ طرؽ رمزية تحدث يتمتع بيا الفرد الذي ىو مصدر ىذا النو 

نتائج نفسية وعقمية واجتماعية لدى الموجو إليو ىذا النوع مف العنؼ ويشمؿ التعبير بطرؽ 

غير لفظية كاحتقار اآلخريف أو توجيو اإلىانة ليـ كاالمتناع عف النظر إلى الشخص الذي 

 .(2112أبو صفيةل ) وجوده( )تجاىؿيكف لو العداء 

  العنؼ المباشر: الشخص العدواني يوجو عدوانو مباشرة إلى الموضوع المثير لالستجابة

العدوانيةل مثؿ اإلدارييف أو الطالب أو أي شخص يكوف مصدر أصميًا يثير االستجابة 

 العدوانية.

  العنؼ غير المباشر: وىو العنؼ الموجو إلى أحد رموز الموضوع األصمي وليس إلى

فمثاًل عندما يثير المدرس طالبًا يتسـ بالعنؼل وال يستطيع ىذا الطالب الموضوع األصميل 

توجيو عنفو إلى المدرس ذاتو ألي سبب مف األسباب عندئذ قد يوجو عنفو إلى شيء خاص 

 .(2111ل عيساوي)بيذا المدرس أو حتى إلى ممتمكات المدرسة 

 العنؼ مف حيث الفردية. 

 :العنؼ مف حيث المشروعية ويتصؼ باآلتي . ب

العنؼ المشروع: وىو العنؼ الذي يستند إلى أساس مشروع كالعنؼ الذي يستخدـ لمدفاع عف  .1

الوطف والمحاـر والعرضل وىذا النوع قد يستخدمو رجاؿ الشرطة ألدائيـ مياميـ في الدفاع عف 

حقوؽ الناسل وحفظ أمنيـ وسالمتيـ ضد مف يحاولوف االعتداء عمى ىذه الحقوؽ أو اإلخالؿ 

 النظاـ.باألمف و 
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العنؼ غير المشروع: وىو العنؼ الذي ال يستند إلى أساس مشروع والذي يخالؼ القوانيفل   .2

والنظـل والقيـل واألعراؼل والعاداتل والتقاليدل فيو السموؾ العنيؼ غير السوي الذي جاوز حدود 

العنؼ التسامح المجتمعيل ومثالو: الضربل والقتؿل واإليذاء وىذا النوع يشمؿ جميع أنواع 

 (.2114مزرقطل )

 أطجبة انؼُف:

يتأثر العنؼ في نشأتو وظيوره بأسباب وعوامؿ عديدة ولذلؾ تختمؼ النظريات التي تناولت تفسير 

أسباب العنؼ فالبعض منيا ركز عمى العوامؿ الذاتية أو عمى العوامؿ البيولوجية ودورىا في نشأة 

منيا ما يرجع إلى البيئة االجتماعية التي يعيش فييا العنؼ ومنيا ما يرجع إلى التكويف النفسي لمفرد و 

 وتأثيرىا عمى البناء النفسي ويمكف إيجاز أسباب العنؼ في:

 أسباب تتعمؽ بدرجة االلتزاـ بالجكانب الدينية: . أ

عف  تبعدهسامية  اً قيم ويكسبيؤثر في سموؾ الفرد حيث الديف ( أف 2111) والصرايرةيرى العساؼ  

يغرس في الفرد قيـ اإليثار والحب والتسامح  حيث أف الديفل لديو العنؼ وتحد مفالسموكات المنحرفة 

والرفؽ والرحمةل وكميا قيـ تباعد تمامًا بيف الفرد والعنؼل وقد أظيرت نتائج بعض الدراسات أف 

االنحراؼ والعنؼ يزيداف كمما قمت ممارسة الفرد لمفروض الدينيةل وتفسير ىذه العالقة ال يحتاج إلى 

تفصيؿ إذ أف التعاليـ الدينية تغرس في نفس الفرد قواعد ألخالؽل وتحثو عمى السموؾ الشريؼل وتبعده 

 عف دروب الزيغ والعنؼ واالنحراؼ. 

 أسباب تتعمؽ بالجكانب الذاتية: . ب

الشعور المتزايد باإلحباطل  ىي:مف أىـ العوامؿ الذاتية المؤدية إلى العنؼ ( أف 2114يشير حسيف ) 

قة بالنفسل وطبيعة مرحمة البموغ والمراىقةل واالضطرابات االنفعالية والنفسية وضعؼ وضعؼ الث
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االستجابة االجتماعيةل والرغبة في االستقالؿ عف الكبارل والتحرر مف السمطة الضاغطة عمييـل والتي 

 .تحوؿ دوف تحقيؽ رغباتيـل وعدـ المقدرة عمى مواجية المشكالت التي يعاني منيا الفرد

 ب تتعمؽ بالجكانب األسرية:أسبا

إف أساليب المعاممة الوالدية غير السوية القائمة عمى أساس مف النبذ واإلىماؿ والتذبذب في المعاممة  

والتدليؿ والقسوة والعقاب وغيرىال تجعؿ الطفؿ يفقد الثقة في النفس وتضطرب عالقتو مع اآلخريف 

توتر العالقات داخؿ األسرة ووجود حاالت تصدع  وقد تعود إلى ويشعر بالدونية وتدفعو إلى العنؼ.

وطالؽ فييا كؿ ذلؾ يؤثر عمى نفسية األبناء ويساىـ في ظيور العنؼ لدييـ كما أف غياب األب 

سواء بالسفر أو السجف أو الموت قد يسيـ إلى حد ما في زيادة العنؼ لدى  األسرةلفترات طويمة عف 

القات بيف الوالديف مف جية وبينيـ وبيف األبناء مف جية أخرى وكذلؾ فإنو كمما كاف نوعية الع األبناء

العنؼ تقـو عمى أساس الشجار والخصومات وال سميا أماـ عيف الطفؿ فإف ذلؾ يساعد عمى ظيور 

 .(2119الشيريل ) سواء داخؿ المنزؿ أو خارجو

د أعضاء األسرة ما أف خبرات اإلساءة واإلىماؿ التي يتعرض ليا الطفؿ في طفولتو عمى أيدي أحك

وليكف األب أو مشاىدة العنؼ ضد أمياتيـ مف خالؿ اآلباء مف العوامؿ األسرية التي تسيـ في ظيور 

 .(2115عابدل العنؼ لدى األطفاؿ )

الخصائص النفسية لألطفاؿ الذيف يتعرضوف لإلساءة مف قبؿ القائميف  ( أف2114ويرى مزرقط )

مف بعض األعراض السيكاترية مثؿ  معاناتيـتمتاع بالحياةل لالس قابميتيـنقص  في:بالرعاية تتمخص 

التبوؿ الالإرادي وثورات الغضبل عدـ االستقرار وزيادة الحركةل انخفاض تقدير الذاتل وظيور 

 مشكالت تتعمؽ بالتعمـ المدرسيل واالنسحابل والعناد والتمردل والسموؾ القيري. 

 أسباب تتعمؽ بالبيئة المدرسية: . ت

 يرات المدرسية التي تسيـ في ظيور السموؾ العدواني لمتالميذ مثؿ:تتعدد المتغ
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 ازدحاـ الفصوؿ وارتفاع كثافتيا. .1

سوء البيئة المادية داخؿ المدرسة مثؿ سوء التيوية واإلضاءة ونقص األثاث داخؿ غرفة   .2

 الفصؿ.

 صعوبة المناىج الدراسية وعدـ مراعاتيا لمبدأ الفروؽ الفردية بيف الطالب.  .3

 الطالب بواجبات مدرسية تفوؽ ما لديو مف قدرات. تكميؼ .4

أساليب المعاممة السيئة مف المعمـ نحو بعض الطالب وتفضيؿ بعضيـ عمى حساب اآلخر  .5

وكذلؾ الفشؿ وانخفاض المستوى التحصيمي لدى بعض الطالب والشعور بالنبذ مف األقراف كؿ 

 (.2112يةل صف أبو)ذلؾ يسيو في ظيور السموؾ العدواني لدى التالميذ 

 إلى المدرسة في:تعكد أسباب سمكؾ العنؼ التي  (8193أسعد ) كتمخص 

 وىي: غياب القدوة الحسنةل وعدـ االىتماـ بمشكالت التالميذل وغياب  المعمميف والمعممات

مف قبؿ لمطالب المستمر  ـالتوجيو واإلرشادل وضعؼ الثقة في المدرسيفل وممارسة المو 

 المدرسيف.

 ى مجتمع المدرسة وىي: ضعؼ الموائح المدرسيةل عدـ كفاية األنشطة المدرسيةل أسباب ترجع إل

 زيادة كثافة الطالب في الفصوؿ المدرسية.

أسباب تتعمؽ بالجوانب الثقافية: تعتبر مدرسة الوسط االجتماعي لسموؾ العنؼ أو لجرائـ العنؼ  . ث

 سط االجتماعي الذي توجد فيو.حيث أف الفكرة األساسية لدى ىذه المدرسة أف الجريمة وليدة الو 

 أسباب تتعمؽ بالجوانب االقتصادية:  . ج

انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة يسيـ في ظيور العنؼ لدى األبناء وذلؾ لما يترتب عميو مف 

فشؿ في إشباع حاجاتيـ النفسية مما قد يدفعيـ إلى البحث عف أساليب وطرؽ لتصريؼ ما يعانونو مف 
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شباع رغبات يـ وحاجاتيـ بطرؽ ممتوية وغير مقبولة اجتماعيًا كاالنخراط في جماعات إجرامية إحباطل وا 

 أو عدوانية.

ويشير سويؼ إلى أف ىناؾ نوعيف مف التغير في سمـ القدرات االقتصادية وىما: التغير المفاجئ في 

يريف يحدث الدخؿ باالنخفاضل والتغير المفاجئ في الدخؿ باالرتفاع. ومع التسميـ بأف كال مف التغي

اضطرابًا في أساليب توافؽ الشخصية مع المجتمعل ومع ذلؾ فإف االضطراب الذي يحدث نتيجة 

 (.2114مزرقطل النخفاض في الدخؿ يكوف غالبًا أشد وطأة مف االضطراب الناتج عف االرتفاع )

 أسباب تتعمؽ بالجكانب النفسية: . ح

كما فرد والتي تسيـ بدورىا في القياـ بالعنؼل ىناؾ الكثير مف العوامؿ النفسية المرتبطة بشخصية ال 

 :ومنيا (2112) صفيةأبو  أوردىا

اإلنساف لمقدر الالـز مف تأكيد الذات يعرضو لمفشؿ في  إف افتقارالرغبة في تحقيؽ الذات:  .1

مكاناتو مما يثير العنؼ سواء في محيط األسرة  يوالتعسف يالتسمطفالمناخ  لديول تحقيؽ وجوده وا 

 عمؿ عمى إضعاؼ تأكيد الذات.أو غيرىا ي

الحاجة لمحرية: شرط ضروري لمصحة النفسية والنمو السوي واألطفاؿ الصغار الذيف يشعروف  .2

إلى وسائميـ الخاصة دفاعًا عف الحرية كالعناد ورفض الطعاـ  يمجؤوفأنيـ ال حوؿ وال قوة ليـ 

 والتبوؿ الالإرادي.

عادة االستقرار والعدالة وعمى المستوى الفردي الرغبة في االنتقاـ والعنؼ االنتقامي بيدؼ إ .3

يحدث كنوع مف العقاب وتكفيرًا عف الذنب الذي جناه المعتدي وقد يكوف العنؼ االنتقامي في 

 نفسو المنتقـ إنكارًا لمعنؼ الذي وقع عميو.
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( فالعنؼ التعذيبي يحقؽ لصاحبو نوعًا مف الراحة والشعور )الساديةاإلحساس بمذة التعذيب   .4

لقوة والقدرة وىو يمارس في أحد أشكالو بإنزاؿ األلـ الجسمي حتى الموت أحيانًا عمى كائف حي با

 ال حوؿ وال قوة لو.

 أسباب تتعمؽ بالتنشئة االجتماعية: . خ

يقصد بالتنشئة االجتماعية العممية التي بواسطتيا يتعمـ الفرد طرؽ مجتمع ما أو جماعة اجتماعية  

ؾ المجتمع أو بيف تمؾ الجماعة وىي العممية التي يتحوؿ الفرد خالليا حتى يتمكف مف المعيشة في ذل

مف طفؿ يعتمد عمى غيره ويتمركز حوؿ ذاتو ال ييدؼ في حياتو إال إشباع حاجاتو الفسيولوجية إلى 

 (.2114ل مزرقط)كائف اجتماعي 

تماعيل وتيدؼ إلى ما أف التنشئة االجتماعية عممية تعمـ وتعميـ وتربية وتقوـ عمى التفاعؿ االجك 

اكتساب الفرد سموكًا ومعايير واتجاىات مناسبةل وأدوار اجتماعية معينة تمكنو مف مسايرة الحياة 

 .(2112صفيةل  أبو) كائف البيولوجي إلى كائف اجتماعياالجتماعيةل كما أنيا عممية تحوؿ ال

لفرد في سياؽ نموه االجتماعي وتشير العوامؿ االجتماعية في تفسيرىا لمعنؼ أنو سموؾ متعمـ يتعممو ا

مف خالؿ التعزيز الخارجي الذي يتمقاه عمى سموكو العدوانيل وكذلؾ فإف التساىؿ الوالدي نحو السموؾ 

العدواني ووجود نماذج عدوانية والدية تشجع األطفاؿ عمى العدوافل ويمكف اإلشارة إلى األسباب 

 االجتماعية لمعنؼ فيما يمي:

ممو األفراد مف خالؿ مالحظة ومشاىدة نماذج تسمكو بطريقة عدوانية سواء كاف أنو سموؾ اجتماعي يتع

ذلؾ داخؿ المنزؿ أو خارجو وقد تكوف ىذه النماذج العدوانية نماذج حيؿ مثؿ اآلباء واألصدقاءل وأنو 

أف محاولة مف الفرد لتوكيد الذات حيث يسمؾ بعدوانية ألنو يعاني شعورًا بالنقص وعدـ الكفاءة فيحاوؿ 

يؤكد ذاتو عف طريؽ العدواف والصراعاتل وىذا يعني أف السموؾ العدواني يرتبط بعوامؿ مكتسبة مف 

 (2114األسرة والبيئة التي يعيش فييا الفرد )حسيفل 
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 انؼُف انًذرطٍ

تعد المدرسة مؤسسة اجتماعية تربوية أنشأىا المجتمع عف قصد لتنشئة األجياؿ الجديدة وتربيتيـ بما 

ضاء مندمجيف في ثقافة مجتمعيـل قادريف عمى االنخراط في مناشط المجتمع وتبني قضاياه يجعميـ أع

 (.2114ل )محمدوىمومو 

كما أنيا األساس الذي يبنى عميو الدارسوف ثقافة األطفاؿل فيناؾ أنماطًا في السموؾ يكتسبيا في  

ضع الطفؿ لحياة جديدة األسرة ويدخؿ بيا المدرسةل وتمثؿ جزء مف شخصيتو في المدرسةل حيث يخ

اجتماعية وأكاديمية وىذا مف خالؿ تطبيؽ الطرؽ التربوية الحديثة مما يؤدي إلى إسياـ في توجيو 

 (.2115ل )األسودالطفؿ لحاضره ومستقبمو ليكوف عنصرًا نافعًا في مجتمعو 

وجو و يجمع بيف وجييف لمعنؼل النويمثؿ العنؼ المدرسي الشكؿ األخطر مف أشكاؿ العنؼل كو 

المجتمعي والوجو المؤسساتي فيو عنؼ يمارسو أفراد المجتمع بشكؿ جماعي داخؿ إطار مؤسساتي 

وىي المدرسة بجميع المستويات التعميميةل يمارس المدرسوف والطالب العنؼ بمختمؼ مستوياتيـ 

ما يمنح وأدوارىـ في المنظومة التربوية والتعميميةل إلشاعة ثقافة عنؼ داخؿ إطارىـ التعميميل وب

عممية إشاعة ثقافة العنؼ المدرسي قبواًل ومشروعية اجتماعية داخؿ المجتمعل ألنيا تؤطر رسميًا 

وشعبيًا مف خؿ أخذىا لمطابع الرسمي التعميميل وقبوليا وشرعيتيا االجتماعية داخؿ اإلطار ذاتو. 

ي يتضمف العدواف ويعتبر العنؼ المدرسي ظاىرة خطيرة تجتاح المدراسل حيث أف نمط السموؾ الذ

والعنؼ عمى نحو مستمر وشديد يعتبر مشكمة حقيقية فيي تؤدي إلى العدواف المضادل وعدـ التقبؿل 

والنبذ مف المجتمعل وتكمف خطورتيا في إمكانية اقترانيا بالعنؼ في أثناء مرحمة الرشد والرجولة فيما 

 (. 2114ل  )حمادنةبعد 
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 يفهىو انؼُف انًذرطٍ

رسي بأنو تركب متعدد الوجوه يتضمف األعماؿ اإلجرامية والسموؾ العدواني المذيف يعرؼ العنؼ المد

يحدثاف ضمف المكاف التربويل ويعيقاف التطوير التربوي والنفسي والعاطفي واالجتماعي )أسعدل 

2114.) 

لعاـ ( بأنو مجموعة السموكيات غير المقبولة اجتماعيًا التي تؤثر في النظاـ ا2114وعرفو السعايدة )

لممدرسةل وتؤدي إلى نتائج سمبية بخصوص التحصيؿ الدراسيل والعالقات مع اآلخريف وأضرار مادية 

 أو معنوية ويمارس بشكؿ لفظي ورمزي وجسدي.

كما عرؼ العنؼ المدرسي بأنو نمط مف السموؾ يتسـ بالعدوانية يصدر مف الطالب أو مجموعة مف 

حداث أضرار مادية أو جسمية أو نفسية ليـ ويتضمف الطالب ضد طالب آخر أو معمـ ويتسبب في إ

ىذا لعنؼ ليـ اليجوـ واالعتداء الجسمي والمفظي والعراؾ بيف الطالب والتيديد والمطالبة والمشاغبة 

واالعتداء عمى ممتمكات الطالب اآلخريف أو تخريب ممتمكات المدرسة ويكوف لفظي يتضمف السب 

 (.2114د يكوف جسميًا كالضرب والركؿ )مزرقطل باأللقاب والبص وق زوالشتـ والتناب

( فقد عرفو عمى أنو كؿ األفعاؿ والمواقؼ العنيفة أو التي نشعر بيا Jacques Painأما جاؾ باف )

 (.2114عنيفةل وتستخدـ فييا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة القوة أو الخوؼ )بوتيل 

اعيًا بحيث يؤثر عمى النظاـ العاـ لممدرسة كما عرؼ بأنو مجموعة السموكيات الغير مقبولة اجتم

ويؤدي إلى نتائج سمبية بخصوص العالقات داخؿ المؤسسة والتحصيؿل ويحدد بالعنؼ المادي 

كالضرب والمشاجرة والسطو عمى ممتمكات المدرسة والتخريب داخؿ المدراس والكتابة عمى الجدراف 

ثارة   (2114بف قفةل بأقساـ المدرسة ) الفوضىوا 

يعرؼ بأنو العنؼ بيف الطالب أنفسيـل أو بيف المدرسيف والتالميذ وىذه الحاالت مجتمعة تشير كما 

بيف العنؼ المدرسي الشامؿ الذي تسوده حالة عدـ االستقرارل وتظير فيو بكؿ وضوح عدـ القدرة عمى 
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يشير إلى السيطرة عمى ظاىرة العنؼ المدرسي المنتشرة بيف الطالب أنفسيـ أو بيف المدرسيفل كما 

التخريب المتعمد لمممتمكاتل حيث يطمؽ عميو تسمية العنؼ الفردي والذي ينبع مف فشؿ الطالب 

وصعوبة مواجية أنظمة المدرسة والتأقمـ معيال ومما ال شؾ فيو أف العنؼ المدرسي تأثيرات سمبية 

 (.2115)األسودل كبيرة تنعكس عمى الطالب ويظير ىذا في المجاؿ السموكي واالجتماعي واالنفعالي 

غير مقبوؿ اجتماعيًال ومظير سمبي بارز يقـو بو الطالب بقصد  بأنو سموؾ( 2117وعرفو بوطورة )

إلحاؽ األذى والضرر بأحد الفاعمية داخؿ المدرسةل ويستخدـ فيو أساليب مختمفة ويعبر عنو بصورة 

ريح أو ضمني بحيث ومظاىر متعددةل فقد يكوف عمى شكؿ لفظي أو جسمي أو نفسيل وقد يكوف ص

 يترؾ آثارًا سيئة عمى التالميذ وىـ في طور النمو.

( العنؼ المدرسي بأنو مجموعة مف الممارسات السموكية المؤذيةل 2111ويعرؼ حسيف والرفاعي )

البدنية والنفسية والمفظيةل التي تصدر مف الطمبة أنفسيـل وتقع عمى الطمبة أو المدرسيف أو الممتمكات 

 التعميمية. في المؤسسات

( بأنو العنؼ الذي يحدث إيذاء معنويًا أو ماديًال ويتـ التعبير عنو 2114وعرفو كؿ مف التؿ والحربي )

مف خالؿ األنماط التالية: العنؼ المفظيل والعنؼ النفسيل والعنؼ الجسديل وتعبر جميع ىذه األنماط 

طالبل أو مف معمـ إلى طالب أو  عف طيفية التأثر بالعنؼ كما يمكف أف تكوف موجية مف طالب إلى

 مف طالب إلى معمـ.

كما يعرؼ بأنو الطاقة التي تتجمع داخؿ اإلنساف وال تنطمؽ إال بتأثيرات المثيرات الخارجيةل وىي  

مثيرات العنؼ وتظير ىذه الطاقة عمى ىيئة سموؾ يتضمف أشكااًل مف التخريب والسب والفوضى بيف 

 (.2115)حموديل طالب وطالب أو بيف طالب ومعمـ 
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 أشكبل انؼُف انًذرطٍ

 يصنؼ العنؼ مف حيث اعتبارات عدة إلى:

 العنؼ مف حيث األسمكب كالطريقة كيأخذ األشكاؿ التالية: .9

  العنؼ البدني أو الجسدي: ويقصد بيذا النوع مف العنؼ السمؾ الموجو نحو الذات أو اآلخريف

الضربل والركؿل وشد الشعرل وىذا  إلحداث األذى أو المعاناة لمشخص اآلخرل ومف أمثمتو

 النوع مف العنؼ يرافقو غالبًا نوبات غضب موجو ضد مصدر العدواف والعنؼ.

  العنؼ المفظي: وىو العنؼ الذي ييدؼ إلى التعدي عمى حقوؽ اآلخريف بإيذائيـ عف طريؽ

 .الكالـ أو األلفاظ الغميظة النابية وعادة ما يسبؽ العنؼ المفظي البدني أو الجسدي

   العنؼ الرمزي: ىذا النوع مف العنؼ يسميو عمماء النفس بالعنؼ التسمطي وذلؾ لمقدرة التي

يتمتع بيا الفرد الذي ىو مصدر ىذا النوع مف العنؼ والمتمثمة في استخداـ طرؽ رمزية تحدث 

نتائج نفسية وعقمية واجتماعية لدى الموجو إليو ىذا النوع مف العنؼ ويشمؿ التعبير بطرؽ 

لفظية كاحتقار اآلخريف أو توجيو اإلىانة ليـ كاالمتناع عف النظر إلى الشخص الذي  غير

 وجوده(.  )تجاىؿيكف لو العداء 

  العنؼ المادي: ىو إلحاؽ الضرر فيزيائيًا في البدف أو في الحقوؽ أو في المصالح أو في

في غير األمف يحوي ىذا الصنؼ مف العنؼ جممة ال حصر ليا مف األحداث وىو عنؼ ظر 

مستمرل يقوـ عندما تتوفر شروط دقيقة وىذا العنؼ لـ يمعب إلى دور تدعيـ العنؼ 

 االجتماعي ووظائؼ العنؼ المادي نفسية واجتماعية.

  العنؼ النفسي: يتـ مف خالؿ القياـ بعمؿ أو االمتناع عنول وىاذ وفؽ مقاييس مجتمعيةل

ألفعاؿ عمى يد فرد أو مجموعة مف معرفية عممية لمضرر النفسي لألفراد وقد تحدث تمؾ ا
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األفراد الذيف يمتمكوف القوة والسيطرة لجعؿ الفرد متضرر مما يؤثر عمى وظائفو السموكية 

 (.2114والوجدانية والجسدية )بوتيل 

 

 العنؼ مف حيث المشركعية كيتصؼ باآلتي: .8

  لمدفاع عف العنؼ المشروع: وىو العنؼ الذي يستند إلى أساس مشروع كالعنؼ الذي يستخدـ

الوطف والمحاـر والعرضل وىذا النوع قد يستخدمو رجاؿ الشرطة ألدائيـ مياميـ في الدفاع عف 

حقوؽ الناسل وحفظ أمنيـ وسالمتيـ ضد مف يحاولوف االعتداء عمى ىذه الحقوؽ أو اإلخالؿ 

 باألمف والنظاـ.

  يخالؼ القوانيفل  العنؼ غير المشروع: وىو العنؼ الذي ال يستند إلى أساس مشروع والذي

والنظـل والقيـل واألعراؼل والعاداتل والتقاليدل فيو السموؾ العنيؼ غير السوي الذي جاوز حدود 

بف التسامح المجتمعيل ومثالو: الضربل والقتؿل واإليذاء وىذا النوع يشمؿ جميع أنواع العنؼ )

 (.2114ل قفة

 ت.  العنؼ حسب المصدر:

  عنؼ الذي مصدره جية خارج المدرسة كالعنؼ اآلتي مف أيدي عنؼ مف خارج المدرسة: وىو ال

مجموعة مف البالغيف ليسوا طالبًا وال أىالي الطالبل إنما مجموعة أفراد منحرفيف تأتي إلى 

 المدرسة مف أجؿ التخريب أو اإلزعاج.

 فًا بيف عنؼ مف داخؿ المدرسة: ويكوف عنفًا بيف الطالب أنفسيـل وعنفًا بيف المعمميف أنفسيـل وعن

 .(2114ل )مزرقطالطالب والمعمميفل وعنفًا موجو ضد ممتمكات المدرسة 
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 أطجبة انؼُف انًذرطٍ

 ىناؾ عدة أسباب لمعنؼ المدرسي منيا:

األسباب النفسية:  يجب أال نغفؿ الجانب النفسي في حياة اإلنساف وأثر ذلؾ في السموؾ   .1

وعمى بيئتو وممتمكاتول والعامؿ الذاتي اإلنسانيل والعنؼ يحدث بسبب اإلنساف وعمى اإلنساف 

والنفسي لو دور ٍأساسي في دفع الفرد إلى أنماط معينة مف السموؾ ومنيا السموؾ االنحرافيل ومف 

أسباب سموؾ العنؼ عند الطالب ما يرجع إلى شخصية الطالب نفسو وىي: الشعور المتزايد 

عة حياتو في األسرة والمدرسةل والميؿ باإلحباطل واالعتزاز بالشخصيةل وتمرد المراىؽ عمى طبي

لالنتماء إلى الشمؿ والجماعات الفرديةل وعدـ القدرة عمى مواجية المشكالت بصراحةل وعدـ 

 (.2114إشباع الطالب لحاجاتيـ العقمية ) السعايدةل 

ؿ العنؼ داخؿ المؤسسات : مف أىـ الدوافع التي تدفع الطالب لمماسة فعاألسباب االجتماعية   .2

ىو مستوى األسرة االقتصادي المتدنيل وانتشار األمية بيف اآلباء واألمياتل وظروؼ  عميميةالت

الحرماف االجتماعي والقير النفسي واإلحباطل فيذه العوامؿ تجعؿ الطالب عرضة الضطرابات 

 فتعزز لدييـذاتية وتجعميـ غير متوافقيف شخصيًا واجتماعيًا ونفسيًا مع محيطيـ الخارجيل 

 (.2115تكثر في شخصيتيـ ردود الفعؿ غير المعقمة ) األسودل  التوتر كماعوامؿ 

التنشئة األسرية: األسرة ىي المؤسسة االجتماعية األولى المسؤولة وعف تكويف شخصية الطفؿ   .3

مف النواحي العقمية والوجدانية واألخالقية والجسمانية واالجتماعية والنفسيةل كما أف لألسرة دور 

ي االنحراؼ والسموؾ العنيؼل وذلؾ لما تحتمو األسرة مف أىمية حيوية في عممية ف مؤثر وفعاؿ

التنشئة االجتماعية لمفردل فتغرس في نفس الصغير خالؿ سنوات طفولتو المبكرة أنماط  ونماذج 

 (.2114)السعايدةل  رأفعالو واستجاباتو تجاه التفكير واإلحساس والقيـ والمعايي
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سي: ترتبط المدرسة باالنحراؼ ومنو العنؼ خالؿ تأثيرىا في شخصية المدرسة والنظاـ المدر   .4

الطفؿل ومف حيث تأثيرىا في البيئة المحيطةل وقد تفشؿ المدرسة في أداء وظائفيا كمؤسسة 

اجتماعية تربوية لعوامؿ متعددة منيا ما يتعمؽ بالطفؿل وما يتعمؽ بزمالئول وما يتعمؽ بمعممول 

 ية موضوعاتيال أو ما يتعمؽ بالنظاـ المدرسي بصفة عامة.وما يتعمؽ بالمواد الدراس

الرفاؽ في المدرسة وخارجيا: لمطالب مع زمالئو في المدرسة نمط معيف مف العالقات  .5

االجتماعيةل إال أف ىذا النمط مف العالقات لو تأثير واضح عمى نمط الحياة في المدرسة وسيرىا 

فيرتبط الطالب بغيره بدافع االنسياؽ واالرتباط بجماعة  وعمى الطالب شخصيًال إيجابيًا أو سمبيًال

معينةل وبدافع االرتباط بيذه الجماعة لما توفر لو مف احتياجات وجو يراه مناسبًا غير الجو الذي 

يعيش فيو مع اآلخريف في المدرسةل فالعنؼ والعدواف في المدرسة بصفة عامة يصؿ ببعض 

 (.2114ل )مزرقطع حاجاتيـ المادية الطالب إلى االستفزاز والسرقة إلشبا

وسائؿ اإلعالـ: لمتمفزيوف تأثير واسع في مجاؿ عرض القيـ والمعايير االجتماعية وغالبية أنماط  .6

السموؾ والعادات االجتماعيةل فقد استطاعت ىذه الوسائؿ أف تشكؿ لدى غالبية المجتمعات 

فزيونيًا كظاىرة جديدة أو كمشكمة الحضرية والصناعية ثقافة تمفزيونية خاصة وتنشئ جياًل تم

حضارية جديدة ذات آثار سمبية معينةل ويكاد المجتمع الرأي العاـ يواجو حممة إعالمية شرسةل 

تتضمف ما تعرضو بعض الوسائؿ التمفزيونية مف مواد تحتوي عمى مشاعر مف الرعب والعنؼ 

 (.2114والجريمة والعدواف بشكؿ ىائؿ وفي زيادة مستمرة )السعايدةل 

 :(8193)بكتي،  كمف األسباب التي تقؼ كراء ظاىرة العنؼ في المدراس

سمطوية المجتمع المدرسي: يؤدي التسمط في المجتمع المدرسي إلى خمؽ جيؿ غير قادر عمى  .1

مواجية مشكالتو األمر الذي يؤدي إلى شيوع اإلحباط والعمؿ النفسية التي تقود إلى السموكيات 

لمدرسة أف تقـو بدورىا التعميمي والتربويل فإنيا تفرض مجموعة مف العنيفةل فحتى تستطيع ا
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القواعد والنظـل فإذا تجاوزت المدرسة الحد المعقوؿ في فرض القواعد والتعميمات والنظـ وفرضت 

أسموبًا صارمًا ال يتفؽ والحد الطبيعي لألمور فإف ذلؾ قد يؤدي إلى نفور الطالب مف المدرسةل 

ًا وبعد اليروب مف المدرسة الخطوة األولى نحو االنخراط في سموكيات واليروب منيا نيائي

 منحرفة.

التواجد ضمف مجتمع ال يراعي الفرؽ الفردية لمتالميذ: في كثير مف األحياف تقدر المدرسة  .2

الطالب الناجح وال تعير أي اىتماـ لمطالب صاحب صعوبات تعميمية أو الطالب غير المتجاوب 

 مع المدرسة.

ة المدرسية: تظير بوادر االنحراؼ لدى الطالب في المدرسةل ومف التوقع أف تقوـ المدرسة البيئ  .3

ببعض المياـ لمعالجة بوادر االنحراؼ ىذهل وقد ال تتمكف المدرسة مف القياـ بيذه المياـ في ىذه 

ي الحالة لوجود نقص في اإلمكانيات والقدرات الالزمة لكشؼ بوادر االنحراؼ والقياـ بما ينبغ

لمحيمولة دوف التردي في مياوي االنحراؼل كما يعزى انتشار العنؼ المدرسة إلى نقص اإلمكانات 

والنقص في إعداد المعمـ والنقص في العناية الفردية بالطالب واالزدحاـ في المدراس مما يولد 

 ية. لدى الطالب نوعًا مف التوتر والضيؽ واالضطرابات وكؿ ذلؾ يدفع إلى السموكيات العدوان

اإلخفاؽ المدرسي: يرجع اإلخفاء الدراسي ألسباب متعددة منيا ما يتعمؽ بالقصور العقمي إذا لـ   .4

تراع الفروؽ الفردية في العممية التعميميةل ومنيا ما يتعمؽ بعدـ الرغبة وعدـ االنسجاـ مع البرامج 

عض أشكاؿ الدراسي وكؿ ىذه األمور تؤثر عمى شخصية الطالبل وقد تدفعو إلى ممارسة ب

 العنؼ كاليروب مف المدرسة أو إبدار ردود فعؿ مضادة لممجتمع.

غياب المجاف أو الوحدات المتخصصة: عندما يوجد في المؤسسة التربوية لجنة متخصصة أو  .5

عدة لجاف تيتـ كؿ منيا بعمؿ ما داخؿ ىذه المؤسسة فإف ذلؾ دوف شؾ سوؼ يوفر الجو 

إلى االرتقاء بمستوى الطالب وبعدىـ عف الكثير مف  المناسب داخؿ ىذه المؤسسات مما يؤدي
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المشكالت التي قد تعيؽ مسيرتيـ العممية وترتقي أيضًا بالمستوى العاـ لممؤسسة مف إدارة 

ومعمميف سموكيًا ومعرفيًا ألف ىذه المجاف سوؼ تأخذ في االعتبار الجوانب ذات التأثير عمى كؿ 

د بيا ومحاولة تقديـ ما ىو أفضؿ لتقوية وتدعيـ مف الطالب والمعمـ والمدرسة بكؿ ما يوج

 الجوانب السوية لدييـ في المدرسة في ىذا المجاؿ. 

 خصبئص انطبنت انؼُُف

 يتصؼ الطالب العنيؼ بعدة ميزات منيا:

الطالب العنيؼ ذو قدرات لفظية عدائية وعمنيةل ويالحظ ذلؾ مف خالؿ إشاراتو عندما يتكمـ   .1

 تشنجول وارتعاش اليديف.واحمرار الوجو و  بفظاظةل

 (.2111ل وعنيؼ)عيساوييكوف شخص ذو شعور عدائي  .2

 ( أف الطالب العنيؼ يتسـ بالخصائص التالية:8111كترل فرشاف ) 

 يتصؼ الطالب العنيؼ بعدـ المرونة مع األفراد الذيف يتفاعؿ معيـ. .1

 .يغضب بسرعو أماـ أي مثير حتى ولو كاف الموقؼ ال يتطمب رد فعؿ مبالغ فيو .2

 يتصؼ بعدـ التسامح والتعاطؼ مع اآلخريف. .3

 تكتسيو النرجسية ويرافؽ بحالة انفعالية وانعداـ الشعور باألمف. .4

 ال يتحكـ في ردود الفعؿل ويفقد الصبر وينقص لديو االنتباهل وسرع التييج. .5

 يمجأ لمسرقة والمخدات واالنتحار. .6

 انؼُف األطزٌ

جتمعات اإلنسانية وىي المجاؿ االجتماعي الذي يؤدي األسرة مؤسسة اجتماعية موجودة في كؿ الم 

وظائؼ اجتماعية مختمفةل فيي البيئة األولى التي تقوـ بتكويف وتشكيؿ شخصية الفرد وتؤثر في 

سموكو واتجاىاتو وقيمو تجاه كثير مف القضايا االجتماعيةل كما أف مف أىـ وظائفيا  توفير اإلحساس 
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جتماعي الذي يعتبر أساس الروابط الوجدانية لمعالقات األسريةل كما أف بالسعادة واالستقرار النفسي واال

التفاعؿ اإليجابي والمستمر الذي يحدث بيف الزوجيف لو األثر الكبير سواء بالنسبة ألفراد األسرة نفسيا 

و أو المجتمع ككؿل ذلؾ أف األسرة ومف خالؿ ىذا التفاعؿ العميؽ اإليجابي تصبح مالذًا نفسيًا يجد في

 أعضاء األسرة األمف والحب والتدعيـ العاطفي الذي يساعدىـ في مواجية مشكالت الحياة المعاصرة

 (.2114)األسطؿل 

عايشيا أغمب المجتمعات في أنحاء العالـ مف حيف التي تحيث يعد العنؼ األسري مف الظواىر  

كافة أبنية المجتمع آلخرل وىي مف الظواىر السمبية التي تمارس تأثيرات بالغة الخطورة عمى 

ومكوناتول وىي ظاىرة تستمد أصوليا مف الماضي مع تنوع المعطيات الواقعيةل كما أنيا نسبية تختمؼ 

باختالؼ الزماف والمكافل ورغـ وجود أصوليا التاريخيةل إال أنيا بيذه الخطورة والكيفية لـ تكف حاضرة 

ورتيا بعد التعرؼ عمى األسباب والمكونات مف قبؿل مما يستوجب التعرؼ عمييا ومحاولة الحد مف خط

والدوافع مف خالؿ استطالع آراء الخبراء والدراسات الميدانية والمخصصيف لموصوؿ إلى الطريقة 

 (.2114الصحيحة في التعامؿ مع ىذه الظاىرة )أبو عميل 

ظ باالىتماـ وعمى الرغـ مف أف العنؼ األسري الموجو نحو األبناء قديـ قدـ التاريخ إال أنو لـ يح

المالئـ إال في اآلونة األخيرةل حيث يعيش العالـ بأسره مرحمة تاريخية حافمة باالىتماـ العالمي عمى 

صعيد الدوؿ والشعوب بالطفؿ والطفولةل حيث عقدت وتعقد العديد مف المؤتمرات الدولية والتي تعنى 

 (2112بدراسة ىذه الظاىرة )الكاتبيل 

 يفهىو انؼُف األطزٌ

العنؼ األسري بأنو: االعتداء البدني أو النفسي الواقع عمى األشخاص والذي يحدث تأثيرًا أو  يعرؼ 

 (.2112كاتبيل الضررًا ماديًا أو معنويًا مخالفًا لمقانوف ويعاقب عميو القانوف )
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بأنو سموؾ عدواني موجو مف أفراد األسرة قد تكوف لو سمطة أو والية أو ( 2114ويعرفو األسطؿ ) 

لية في األسرةل تجاه فرد مف أفراد األسرة ويأخذ ىذا السموؾ شكؿ إساءة بدنيةل نفسيةل جنسية أو مسئو 

 لفظية والتيديد أو اإلىماؿ.

( بأنو العنؼ الذي يتمثؿ في النزعة التسمطية التي يمارسيا الوالديف 2116وعرفو مسعودة وآخروف )

لخصوصية وحساسية ىذه الفترة ويتسـ ىذا  ضد أحد األبناء خاصة إذا كاف مراىقًا وذلؾ واألسرة 

العنؼ بالرفضل والتقييدل واإلكراهل والتطفؿل والضبط العدوانيل وعدـ االتساؽ تقبؿ الفرديةل وتعمقيف 

 القمؽ الدائـل والتباعد وسمبية االستقالؿ المتطرؼ.

د اأٍلسرة عمى ( بأنو أي اعتداء بدني أو نفسي أو جنسي يقع عمى أحد أفرا2119ويعرفو الحميبي )

 المستوى الفردي أو الجماعي.

( بأنو ممارسة القوة البدنية إلنزاؿ األذى باألشخاص أو الممتمكاتل أو إساءة 2111ويعرفو حجازي )

 المعاممة التي تحدث ضررًا جسمانيًا أو التدخؿ في الحرية.

وىو عادة سموؾ بعيد عف  وتعرفو موسوعة عمـ النفس بأنو السموؾ المشوب بالقسوة والعدواف واإلكراهل

التحضر والتمدفل تستثمر فيو الدوافع والطاقات العدوانية استثمارًا صريحًا بدائيًا كالضرب لألفرادل 

 (.2113والتدمير لمممتمكاتل واستخداـ القوة إلكراه الفرد وقيره )آؿ محمدل 

إلحاؽ اإليذاء التعدي ( بأنو كؿ مساس بسالمة جسـ المجني عميول مف شأنو 2112ويعرفو البحيري )

 عميو.

وعرفتو منظمة الصحة العالمية بأنو كؿ سموؾ يصدر في إطار عالقة حميميةل يسبب ضررًا أو آالمًا 

جسمية أو نفسية أو جنسية ألطراؼ تمؾ العالقةل ويتعمؽ األمر مثاًل بتصرفات أعماؿ االعتداء 

 (.2114ؿل الجسدي وأعماؿ العنؼ النفسيل وأعماؿ العنؼ الجنسي )األسط
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 أطجبة انؼُف األطزٌ

مف العوامؿ التي ساعدت عمى انتشار ظاىرة العنؼ األسري مؤثرات بيئية داخمية وخارجيةل والتي 

جعمت اإلنساف يخسر أىـ طاقاتول وىي القدرة عمى إدارة المشاعرل والتحكـ القوي في توجيييا 

 وضبطيال ومف ىذه األسباب:

 الضغكط النفسية:  .9

ضغوط عمى العنؼ ومصدر ىذه الضغوط ىو العمؿ واألسرة والبطالة وعدـ القدرة عمى يؤثر مستوى ال

العمؿ وزيادة عبء ومطالب العمؿ إلى جانب الظروؼ االقتصاديةل فال شؾ أف تعرض الرجؿ إلى 

قدر كبير مف الضغوط واإلحباطات قد تؤدي إلى شعور بالفشؿ في إشباع حاجاتو وتحقيؽ أىدافو مما 

احتمالية ممارستو لمعنؼ بوصفو وسيمة لمتخمص مف التوترات الناتجة عف ىذه الضغوطل  يزيد ذلؾ مف

فالرجؿ الذي تحاصره الضغوط الشديدة يسيؿ استثارتو انفعاليًا ومف ثـ يصعب عميو التحكـ في 

انفعاالتو مما يدفعو إلى ممارسة العنؼ فالتحكـ في العنؼ يرتبط بزيادة قدرة الفرد عمى التحكـ في 

 (.2114نفعاالتو )األسطؿل ا

 التنشئة االجتماعية .8

إف األفراد الذيف شاىدوا العنؼ في الطفولة يمارسونو عندما يكبروفل ويشير ذلؾ إلى العالقة بيف 

مشاىدة العنؼ في الطفولة والعنؼ ضد المرأة عمى ىذا يعتقد البعض أف العنؼ يكوف ضروريًا لحؿ 

ئة االجتماعية تتوقع أف يسمؾ كؿ مف الرجؿ والمرأة سموكًا الصراعات الزوجية كما أف عممية التنش

مختمفًا عف اآلخر فاالعتقادات الثقافية وثقافة الذكورة واالعتماد االقتصادي تؤدي إلى عدـ المساواة 

بيف الرجؿ والمرأة فمف خالؿ عممية التنشئة االجتماعية يتـ تنشئة الرجؿ بشكؿ مختمؼ عف المرأةل 

المجتمع أف يسمؾ سموكًا عدوانيًا ويرفض المجتمع ىذا السموؾ العدواني إذ صدر  فالرجؿ يتوقع منو
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عف المرأة فالطفؿ يتشرب عممية التنشئة االجتماعية خالؿ مراحؿ الطفولة ويمارسيا طواؿ حياتو وفي 

 (.2114ىذا الخصوص يحصؿ الرجؿ مزايا أكثر مف المرأة )أبو عميل 

 تعاطي المخدرات كالكحكليات .4

الكحوؿ والمخدرات بشكؿ سمبي عمى أفراد األسرةل حيث تدفع إلى العنؼ األسري بقوة كبيرةل تؤثر 

دمانيا عامؿ رئيس في ارتكاب العديد مف أشكاؿ العنؼ األسريل حيث  فتعاطي الكحوؿ والمخدرات وا 

يسيـ تأثير الكحوؿ عمى اإلنساف في استخداـ أنواع العنؼ مثؿ العنؼ الجنسيل حيث يكوف 

طوف في حالة مف عدـ اإلدراؾ أو التمييز الواضحل فيمجأ ىؤالء إلى االغتصاب أو محاولة المتعا

 (.2111االغتصابل أو التحرش الجنسي بالنساء بصورة عامة )المطيريل 

 الحالة االجتماعية كاالقتصادية  .3

وىي عوامؿ أساسية تدفع بشكؿ أو بآخر إلى تفشي ظاىرة العنؼ األسري ومرتبطة بالحالة 

جتماعيةل أو االقتصادية أو بيما معًال يحث أف انخفاض المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسر اال

عاماًل ميمًا في انتشار العنؼ األسريل ؼ الفقر يؤدي إلى زيادة عدد األزمات أثناء الحياةل ويكوف 

 (.2111المطيريل االجتماعية أثناء حدوث األزمات )مرتبطًا بانخفاض المصادر المادية و 

 الصراعات الزكجية كنقص ميارات التكاصؿ  .5

تسيـ الصراعات الزوجية في حدوث العنؼ داخؿ األسرةل وىذا مؤشر ىاـ عمى وجود خمؿ في طبيعة  

العالقات بيف الزوجيف واضطراب نسؽ األسرةل فاألسرة التي تتسـ بمعدالت مرتفعة مف عدـ االستقرار 

ى العنؼ ضد الزوجمة لما يعانيو مف نقص أساليب وميارات الزوجي واألسريل وقد يمجأ الزوج فييا إل

االتصاؿ والتواصؿ معيا يصعب عميو التعبير عف أفكاره ومشاعره وانفعاالتو بشكؿ طبيعي إال مف 

 (.2111خالؿ وسائؿ العنؼ المختمفة )الرقبل 
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 دوافغ انؼُف األطزٌ:    

 إلى ثالثة أقساـ ىي: األسرينؼ يمكف تقسيـ الدوافع التي يندفع الفرد بمقتضاىا نحو الع

 انذوافغ انذاتُخ:

وىػػي تمػػؾ الػػدوافع التػػي تنبػػع مػػف ذات اإلنسػػاف ونفسػػو والتػػي تقػػوده نحػػو العنػػؼ األسػػري وىػػذا النػػوع مػػف 

 :(2116الغامديل ) قسميفالدوافع يمكف أف يقسـ إلى 

مػػػاؿ وسػػػوء الػػػدوافع الذاتيػػػة التػػػي تكونػػػت فػػػي نفػػػس اإلنسػػػاف نتيجػػػة ظػػػروؼ خارجيػػػة مػػػف قبػػػؿ اإلى -أ 

 وتػؤديظروؼ ترافػؽ اإلنسػاف كذلؾ ىناؾ  .المعاممة والعنؼ الذي تعرض لو اإلنساف منذ طفولتو

إلػػػى تػػػراكـ نػػػوازع نفسػػػية مختمػػػؼل وتمخضػػػت بعقػػػد نفسػػػية قػػػادت فػػػي النيايػػػة إلػػػى التعػػػويض عػػػف 

 الظروؼ السابقة الذكر بالمجوء إلى العنؼ داخؿ األسرة.

كوينو والتي نشأت نتيجة سموكيات مخالفة لمشرع كاف اآلباء قد الدوافع التي يحمميا اإلنساف منذ ت -ب 

 اقترفوىا مما انعكس أثر تكوينيا عمى الطفؿ. ويمكف إدراج العامؿ الوراثي ضمف ىذه الدوافع.

 انذوافغ االلتصبدَخ:

 داخػؿ األسػرةلالعنػؼ  فػي وجػود ( إلى أف الظروؼ االقتصادية تسيـ إلػى حػد مػا2114أشار أبو عمي )

األب لمحصػػوؿ عمػػى منػػافع اقتصػػادية مػػف وراء اسػػتخدامو العنػػؼ إزاء  يحترمػػوفحػػيط األسػػرة ال ففػػي م

نما يكوف ذلؾ تعريفًا لشحنة الخيبة والفقر  تنعكس آثاره بعنػؼ مػف قبػؿ األب نحػو األسػرة  التيأسرتول وا 

 المادي. أما في غير العنؼ األسري فإف اليدؼ مف وراء استخداـ العنؼ إنما ىو الحصوؿ عمى النفع

 انذوافغ االجتًبػُخ:

قػدرًا الرجػؿ المجتمع التػي تتطمػب مػف  عمييا يتمثؿ ىذا النوع مف الدوافع في العادات والتقاليد التي اعتاد

فكمما  درجة الثقافة األسريةل معطرديًا مع الثقافة التي يحمميا المجتمع ىذا النوع يتناسب ل و مف الرجولة

نعػدـ فػي أنيا تالثقافة والوعيل وكمما تضاءؿ دور ىذه الدوافع حتى  كاف المجتمع عمى درجة عالية مف
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المجتمعات الراقيةل وعمى العكس مف ذلؾ في المجتمعػات ذات الثقافػة المتدنيػةل إذ تختمػؼ درجػة تػأثير 

 .(2116الغامديل ) «ىذه الدوافع باختالؼ درجة انحطاط ثقافات المجتمعات

بأنيػػػا ذات جػػػذور قديمػػػة نابعػػػة مػػػف تحػػػدد و نحػػػو األطفػػػاؿ العػػػؼ األسػػػري الموجػػػ أسػػػباببعػػػض أف كمػػػا 

مشػػكالت سػػابقة أو عنػػؼ سػػابؽ سػػواًء مػػف قبػػؿ اآلبػػاء أو أحػػد أفػػراد العائمػػةل أمػػا األثػػر الحاضػػر فتكػػوف 

قػػد يدفعػػو لممارسػػة العنػػؼ عمػػى  : فقػػداف الػػزوج أو األب لعممػػوجػػذوره مشػػكمة حاليػػة عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ

س أحػد أفرادىػا العنػؼ عميػو فػي أغمػب األحيػاف ي ينحػدر مػف أسػرة مػار بالتالي فػإف الشػخص الػذ لأوالده

مف الضروري معرفة شكؿ عالقة األـ المعتدية عمى أبنائيػا بوالػدتيا ل لذا فإنو سوؼ يمارس الدور نفسو

وىناؾ سبب آخر يتمثػؿ فػي عػدـ إمكانيػة األـ بالتػأقمـ مػع مجتمػع غريػب عنيػا فػإذا كانػت  في صغرىا.

ة فيػػي ال تسػػتطيع التػػأقمـ مػػع المجتمػػع الجديػػد وتتحػػوؿ حيػػاتيـ إلػػى كتمػػة مػػف الضػػغوط األـ غيػػر متأقممػػ

النفيسة واالجتماعيػة وتتحػوؿ إلػى ممارسػة العنػؼ كونيػا ال تسػتطيع أف تعبػر عػف حزنيػا وغميػا فتفجػر 

وفػػي بعػػض الحػػاالت يتجػػو عنػػؼ  البكػػرلاألزمػػة فػػي أوالدىػػال وفػػي غالبيػػة األمػػر يكػػوف الضػػحية الطفػػؿ 

لى ابنو محددةل ألف حماتيا تخص تمؾ البنت بمودة كبيرةل في حيف ال تكػوف األـ عمػى وفػاؽ مػع األـ إ

 .(2114األسطؿل " )حماتيا فتصب جاـ غضبيا عمى ىذه الفتاة

 أَىاع انؼُف األطزٌ:

 انؼُف انًؼُىٌ وانذظٍ:

 اإلَذاء انهفظٍ:

ي يػػػؤذي الطفػػػؿل ويعيػػػؽ نمػػػوه الػػػنمط المفظػػػي الػػػذأف اإليػػػذاء المفظػػػي ىػػػو إلػػػى  (2115غػػػزواف ) يشػػػير

العاطفي ويفقده إحساسو بأىميتو واعتداءه بنفسو ومف أشػكالو المػدمرة والشػائعة االنتقػاد الػالذع المتكػرر 

المراىػػؽ أو حػػبس كػػذلؾ فػػإف  .والتحقيػػر والشػػتـ واإلىانػػة والػػرفض واالسػػتخفاؼ بالطفػػؿ أو السػػخرية منػػو

مػػف أنػػواع االسػػتبعاد والحػػبس المنزلػػي قػػد يشػػيع لػػدى مرفػػوض كميػػًا ألف فيػػو نػػوع  أمػػرٌ  المنػػزؿمػػف طػػرده 

بعض األسر وذلؾ اتقاًء لشّر الضحية ألنو قد بدر منو سموؾ مشيف في نظر مف يمارس العنػؼ وربمػا 
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ىػػػذا النػػػوع مػػػف العنػػػؼ المعنػػػوي يمػػػارس ضػػػد النسػػػاء والفتيػػػات وحتػػػى إف أـ تكػػػف ىنػػػاؾ أسػػػباب داعيػػػة 

ف كػػاف الحػػبس المنزلػػي يمػػارس  لممارسػػتو. ضػػد اإلنػػاث فػػإف الطػػرد مػػف المنػػزؿ يمػػارس ضػػد الػػذكور وا 

وذلؾ العتبارات اجتماعية تميز المجتمعات العربيػة عػف غيرىػا وىػذا النػوع مػف العنػؼ يعػد الطمقػة التػي 

 يستخدميا األبواف عند عدـ التمكف مف تيذيب سموؾ االبف الضحية.

 انؼُف انًبدٌ:

 االػتذاء انجُظٍ.

عميػػو سػػواء  ىذه الصػػورة مػػف أعمػػاؿ العنػػؼ تتمثػػؿ فػػي إكػػراه المعتػػدىػػ( أف 2112يػػرى عػػالـ وآخػػروف )

ويعد االغتصاب  أنثى عمى ممارسة الجنس أو القياـ بأعماؿ جنسية فاضحة مع المعتدي. أوكاف ذكر 

أخطػػػر صػػػور االعتػػػداء الجنسػػػي فػػػي نطػػػاؽ األسػػػرة وغالبػػػًا مػػػا يمػػػارس االعتػػػداء الجنسػػػي تحػػػت تيديػػػد 

  يرضخ لرغبات المعتدي. المعتدى عميو بإيذائو إذا لـ

 االػتذاء انجظذٌ:

يشػػير االعتػػداء أو سػػوء المعاممػػة الجسػػدية عامػػة إلػػى األذى الجسػػدي الػػذي يمحػػؽ بالطفػػؿ عمػػى يػػد أحػػد 

والديو أو ذويو. وىو ال ينجـ بالضػرورة عػف رغبػة متعمػدة فػي إلحػاؽ األذى بالطفػؿل بػؿ إنػو فػي معظػـ 

عقوبػة بدنيػة صػارمة أدت إلػى إلحػاؽ ضػرر مػادي بالطفػؿ  الحاالت ناتج عف أسػاليب تربويػة قاسػية أو

أو كادت. وكثيرًا ما يرافؽ االعتداء الجسػدي عمػى الطفػؿ أشػكاؿ أخػرى مػف سػوء المعاممػة ومػف األمثمػة 

المؤسفة والشائعة عمػى ذلػؾ ضػرب أحػد الوالػديف لطفمػو بقبضػة اليػد أو بػأداة مػا فػي الوقػت الػذي ينيػاؿ 

شتائـل وفي ىذه الحالة يعتبر الطفؿ ضحية اعتداء جسدي وعاطفي في آف عميو بسيؿ مف اإلىانات وال

ويشمؿ االعتداء البدني عمى الطفؿ الرضوض والكسػور والجػروح والخػدوش والقطػع والعػض وأيػة  واحد.

إصػابة بدنيػة أخػػرى. ويعتبػر اعتػداًء كػػذلؾ كػؿ عنػؼ يمارسػػو أحػد والػدي الطفػػؿ أو ذويػو إذا تسػبب فيػػو 

ويشػػمؿ ذلػػؾ ضػػربة بػػأداة أو بقبضػػة اليػػد والمطػػـ والحػػرؽ والصػػفع والتسػػمـ والخنػػؽ أذى جسػػدي بالطفػػؿ 
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ف لػػـ تسػػفر عػػف  واإلغػػراؽ والػػرفّس. ولكنيػػا تعتبػػر جػػروح أو كسػػور بدنيػػة ظػػاىرة فكػػؿ ىػػذه الممارسػػات وا 

 .(2114أبو عميل ) اعتداًء بحّد ذاتيا

 انؼُف األطزٌ واَؼكبطبته ػهً األثُبء:

ي مػف شخصػية إلػى أخػرى وحسػب نوعيػة العنػؼ الممػارس والشػخص الػذي يختمؼ تأثير العنػؼ األسػر 

يقػػوـ بػػو إضػػافة إلػػى جػػنس الطفػػؿ إذ كػػاف ولػػدًا أـ بنتػػًا وتشػػكؿ عالقػػة الضػػحية بالمعتػػدي وعالقتػػو بمػػف 

حولو فاألطفاؿ الذيف يتعرضوف لمعنؼ غالبًا ما يكوف لدييـ اسػتعداد لممارسػة العنػؼ ذاتػو ضػد أنفسػيـ 

)المطيػريل  وكميػا مؤشػرات إلػى إلى حدوث حاالت االكتئاب واالنتحػار واإلجػراـ. وضد اآلخريف إضافة

2111): 

  مػػػػع المجتمػػػػع واالسػػػػتثمار األمثػػػػؿ لمطاقػػػػات الذاتيػػػػة والبيئيػػػػة  اإليجػػػػابيعػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػى التعامػػػػؿ

 لمحصوؿ عمى إنتاج جيد.

 ت االجتماعية.عدـ الشعر بالرضا واإلشباع مف الحياة األسرية والدراسية والعمؿ والعالقا 

 .ال يستطيع الفرد أف يكوف اتجاىات سوية نحو ذاتو بحيث يكوف متقباًل لنفسو 

  إيجابيةعدـ القدرة عمى مواجية التوتر والضغوط بطريقة. 

 .عدـ القدرة عمى المشكالت التي تواجيو بدوف تردد أو اكتئاب 

    .ال يتحقؽ لمفرد االستقاللية في تسيير أمور حياتو 

 خانظُكىثبتُ

ممتدًا عبر حياة صاحبول ويرى كؿ مف ىار وىاربور تعد السيكوباتية اضطرابًا خطيرًا يدوـ ويستمر  

(Hare & Harpur, 1994 أف األفراد السيكوباتييف يرتكبوف جرائـ أكثر مف غير السيكوباتييفل كما )

يرىـل فالتنشئة يواجيوف أعباء أكثر ويقضوف وقتًا أطوؿ في السجف قبيؿ األربعيف مف العمر عف غ
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االجتماعية دليؿ عمى الخمقية المالئمة فيما يبرىف عنو الطفؿ مف قدرة عمى التمييز بيف ما ىو خمقي 

 (.2116وما ىو تقميدي )عبد المقصودل 

ويفتقد األشخاص السيكاباتيوف اإلحساس بما ىو صواب وما ىو خطأل وىـ يشبيوف األطفاؿ فيـ 

ة فقط ويرغبوف في لذة فورية مف الدوافع العابرة دوف تأجيؿ يميموف إلى معيشة المحظة الراىن

 (.2114)المنصورل 

 يفهىو انظُكىثبتُخ  

تعرؼ السيكوباتية بأنيا شخصية معادية لممجتمع تعجز عف التوافؽ النفسيل واالجتماعيل وتضر 

استفادة مف  بمصالح اآلخريفل وتتممكيا قوى قيريةل تجعميا تكرر سموكيا العدوانيل بدوف رادعل أو

الخبرة السابقةل ومف ثـ فيي تحتاج إلى العالج ومتابعة السموؾ أكثر مف العقاب )أبو ىويشؿل 

2113.) 

( بأنو مجموعة األفكار والمبادئ والنظريات ووجيات النظر والطرائؽ 2114وعرفو المنصور )

دات والتقاليد التي يتمقاىا واألساليب والطقوس المتصمة برؤيتو لمعالـ المحيط وما ورائو ولذاتو والعا

اإلنساف عف طريؽ التربية والتنشئة االجتماعية ويتمسؾ بيا بحيث يؤثر ذلؾ عمى اتجاىو نحو 

 المجتمع بصورة سمبية.

( بأنو مجموعة مف اضطرابات الطبع والسموؾل والتي تكوف عبارة عف ميوؿ 2111وعرفو يوسؼ )

قرار االنفعالي والميني واالجتماعيل دوف أف تندرج ىذه معادية لممجتمع تتصؼ باالندفاعية وعدـ االست

 المجموعة بوضوح في إطار مرض عقمي أو نفسي.

والتأثير السطحي وعدـ المسؤولية وأسموب حياة  يالبيف شخصكما تعرؼ بأنيا بناء يتسـ بالخداع 

 (.Visser, Ashton & Pozzebon, 2012مضاد لممجتمع )
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الة عجز بالغ عف التوافؽ االجتماعي يالـز المريض سنوات عدة أو ( أنيا ح2117كما عرفيا محمد )

طواؿ حياتو دوف أف يكوف ىذا العجز نتيجة لمرض نفسي مأثور أو مرض عقمي أو نقص بارز في 

الذكاء أو نتيجة تمؼ أو عطؿ عضمي أو عصبي فيي حالة مرضية تبدو في سموؾ اندفاعي متكرر 

 يستيجنو المجتمع أو يعاقب عميو.

( DSM.5, 2013( )2113وعرؼ الدليؿ التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقمية الخامس ) 

الصادر عف الجمعية األمريكية لمطب النفسي بأنيا نموذج مضطرب لمشخصية تغتصب حقوؽ 

اآلخريف وال تضع اعتباًر ليال وتبدأ منذ فترة الطفولة أو المراىقة وتستمر حتى فترة النضجل وىذا 

يضًا يعرؼ بالسيكوباتية واالعتالؿ االجتماعية واالضطراب الشخصية ضد المجتمعل وذلؾ النموذج أ

 ألف الخداع والتالعب يمثؿ الصفة األساسية الضطراب الشخصية ضد المجتمع.

 أطجبة ظهىر انشخصُخ انظُكىثبتُخ

 ىناؾ مجموعة عوامؿ ليا دور بارز في تكويف االضطراب السيكوباتيل ومف ىذه ا لعوامؿ:

 أكالن: العكامؿ الكراثية:

بوادره منذ الصغر مع وجود أساس وراثي في عائمة الشخص السيكوباتي ورغـ اسنادات النظرية تظير  

البيولوجية تقوـ عمى أساس العامؿ الوراثي وعمى البنية الجسدية التي يتميز بيا الشخص السيكوباتي 

عمى نوع ـ اإلمكانيات الجسمية والمظاىر حيث يكوف البنا الجسدي قائـ عمى بنية رياضية عضمية 

 (.2114السموكية )اإلمارةل 

 ثانيان: النقص التككيني

إف وجود ضرر أو نوع مف الشذوذ في مخ السيكوباتي قد يعزى إليو السموؾ السيكوباتي غير أف 

 أف بعض العمماء فحص ردود األفعاؿ المنعكس عند السيكوباتية كانت كميا سمبيةل ومع ذلؾ يرى 

الضرر قد يكوف في جزء مف المخ ال يؤثر في األقفاؿ المنعكسة العادية ولكف يؤثر في الضبط 
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( إلى أف السيكوباتييف Heare, 1995االنفعاليل والعمميات الفعمية العميال توصمت دراسة ىير )

يستخدموف استراتيجياتل ومناطؽ في الدماغ غير اعتيادية لمعالجة المعمومات دوف تناقضاتل 

اضحة في األداء مما يجعميـ غير قادريف عمى توحيد المعمومات المفظية واالنفعالية. وبالنتيجة فإنيـ و 

غير قادريف عمى اتباع المعايير االجتماعية أو تطوير عالقات صادقة ىادفة مع اآلخريف بينما يبدوف 

 (.2114األحمرل أسوياء عقميًا )

 النفسية: ثالثان: األسباب

ف السموؾ نتيجة تصدع الصالت العاطفية والتربوية بيف الطفؿ ووالديو وخاصة في ينتج عف النوع م

المرحمة المبكرة مف الحياةل حيث يقوـ الفرض النفسي عمى أساس أف بذور الشخصية السيكوباتي توجد 

في عممية التنشئة االجتماعية وعالقة الطفؿ بأمو وخاصة في المراحؿ األولى مف حياتول ومف أىـ 

ا ىو إال استجابة م اب النفسية لمسيكوباتية والذي ينتج مف اإلحباط فنجد أف سموؾ االنحراؼاألسب

انفعالية لمفرد إذا حـر مف إشباع الرغبات الرئيسة التي يراىا الزمة لول فعدـ األماف واالطمئنافل والقمؽ 

التكيؼ والسموؾ والخضوع الزائد عف الحد لمضغط الشديد يعتبر مف العوامؿ التي تؤدي إلى عدـ 

 (.2114محمدل المضاد لممجتمع )

 رابعان: التنشئة االجتماعية

مف أسباب السيكوباتية أسموب التنشئة االجتماعية الذي تتبعو األسرة في تربيتيا ألطفاليال والقائـ عمى 

ي المعاممة اإلفراط في الميفل والرعايةل والحماية أو عمى العكسل واإلفراط في القسوة والعقاب والتفرقة ف

والالمباالة واإلىماؿ وارفض والمعايير االجتماعيةل  كما تمعب المتغيرات األسرية دوًر في حدوث 

االنحراؼ السيكوباتي لدى الشبابل فالطفؿ األكثر تييؤًا واستعدادًا لالضطراب ينشأ في مناخ أسري 

يا اضطراب في مناخ مولد لممرضل حيث توجد بعض صور التفاعؿ غير السوي في األسرة ينتج عن

األسرة وبالتالي زيادة احتماؿ اضطراب أي مف أبناء األسرة. حيث أشارت دراسة جاستيكا وآخروف 



49 
 

(Gastica, et al إلى أف أىـ العوامؿ المسببة لمسموؾ المضاد لممجتمع تكمف في عوامؿ متعمقة )

ة التي يعيش فييا الفرد ويتفاعؿ بذات الفردل تؤثر عمى سموكو وتكيفول وكذلؾ العوامؿ المتعمقة بالبيئ

 (.2111معيا )يوسؼل 

 أػزاض انظُكىثبتُخ

في حالة قصور كبير في التوافؽ االجتماعي جميعيا يتسـ ىذا االضطراب بمجموعة أعراض تمتقي 

 (.2117لمفرد والذي يالزميا طواؿ حياتو تقريبًال ولمسيكوباتية أعراض بسيطة وأخرى خطيرة )محمدل 

 اتية البسيطةأعراض السيككب

 يسمؾ الفرد سموكًا غريبًا شاذًا.  .1

 يعتنؽ الفرد مذاىب اجتماعية واقتصادية سخيفة.  .2

 يفشؿ في عقد صالت اجتماعية. .3

 يخفؽ كثيرًا في عالقاتو مع أصدقائو. .4

 الفشؿ المتكرر في الزواج والمينة. .5

 أعراض السيككباتية الخطيرة: 

 االختالس والتزوير والنصب واالحتياؿ.  .1

 المخدرات والكحوليات. إدماف .2

 االعتداءات الجنسية والقتؿ. .3

  (.2117)محمدل  احتراؼ البغاء .4

 طًبد انشخصُخ انظُكىثبتُخ

ىناؾ سمات عديدة عامة وخاصة تتوفر في الشخصية السيكوباتية وليس مف المتوقع وجودىا كميا 

وسرعة االستجابةل  بدرجة متساوية مف الشدةل حيث يتميز الشخص السيكوباتي في العادة بالذكاءل
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ل وبخاصة عف المقاء األوؿل ويعيش ىذا الشخص خريفاآلوالتيور وبالجاذبية االجتماعية التي تخدع 

لحاضره وال يأبو لممستقبؿل وال تيمو سعادة اآلخريف أو مصمحتيـ كما أنو غير ناضج انفعاليًا فال يقدر 

يز االجتماعيل مع ذلؾ فيو يمنطؽ األمور المسؤوليةل وتنقصو القدرة عمى الحكـ عمى األشياءل والتم

 (.2114حتى يبدو سموكو مقبواًلل ومشروعًال ولو أماـ نفسو عمى األقؿ )األحمرل 

 ( سمات أخرل لمسيككباتية ىي:8193كما أكردت اإلمارة ) 

 التصرؼ بغطرسة. .1

 العجز عف إقامة عالقة وثيقة ودائمة حتى مع زوجتو. .2

 ات والمقامرة.التعاطي المفرد لمكحوؿ والمخدر  .3

 اضطراب في عالقة السيكوباتي الدائمة في مجاؿ عممو واالختالؼ الدائـ مع اإلدارة. .4

 التفاخر عند الحاؽ األذى باآلخريف وعند اإلفالت مف القانوف. .5

 السطحية في العالقات مع الناس. .6

 َظزَبد انشخصُخ انظُكىثبتُخ 

 نظرية التحميؿ النفسي 

ي يتكوف فرضيًا مف اليول واألنال واألنا األعمىل فالعالقات سالنف ( أف الجيازFreudيرى فرويد )

االجتماعية سموؾ وراءه دافع يعمؿ لتحقيؽ رغبةل وأف الدافع يصدر عف الموجودات الثالثة داخؿ 

الفردل وأنو كمما تنافرت ىذه المكونات الثالثة داخؿ الفرد يؤدي إلى سوء توافقو مع نفسو ومع البيئة 

 (.2112زانيل يمف حولو )الجاالجتماعية 

 النظرية السمككية

( أف السموؾ اإلنساني ما ىو إال مجموعة مف العادات التي تعمميا افرد أو Pavlovيرى بافموؼ )

اكتسابيا في أثناء مراحؿ نموه المختمفةل وأف االضطراب السموكي يكوف مف نتائج عوامؿ الفشؿ في 
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يب سموكية غير مناسبةل  حيث ترجع ىذه النظرية سوء اكتساب أو تعمـ سموؾ مناسبل وتعمـ أسال

التوافؽ في سموؾ الفرد مع الجماعة إلى اعتالؿ في نمو مكونات الشخصية فال يستطيع إدراؾ 

المعايير السموكيةل وىذا مرجعو تعرض الشخص لمؤثرات بيئية مف نوع ما أو نتيجة خبراتل ومؤثرات 

مجموعة مف العاداتل واالتجاىات سواء نحو الذات أو نحو مر بيا في حياتو مما أدى إلى اكتسابو 

اآلخريف ال تحقؽ لو التوافؽ مع نفسو أو مع المجتمع الذي يعيشو فيو مما يجعمو ينحرؼ عف معايير 

 .Torry & Billick, 2011))السموؾ السائد في المجتمع 

 التعديؿ السمككينظرية  

ث تفاعؿ بيف الحديث الداخمي عند الفردل أف حدو ( Donald McNumpيرى دونالد ميكنبوـ )

وبناءاتو المعرفية ىو السبب المباشر في عممية تغيير سموؾ الفرد فالحديث الداخمي يخمؽ الدفاعية 

عند الفردل ويساعده في تصنيؼ مياراتول وتوجيو تفكيره لمقياـ بالميارات المطموبةل وبأف ىناؾ ىدفًا 

يل لذا يجب تحديد حاجة الفرد لمشيء الذي يريد تحقيقول والشيء مف رواء تغيير الفرد لحديثو الداخم

ل الذي يرغب في إحداثو في البيئةل وكيؼ يفيـ المثيراتل وألي شيء يعزى أسباب سموكو وتوقعاتو

األفكار ىي التي تدفع  وأفكارهوفي حاؿ تعديؿ سموؾ الفرد ال بد أف يتضمف ذلؾ معتقداتول ومشاعرهل 

 (.2117حمدل )م الفرد إلى العمؿ

 نظرية التنظيـ الذاتي 

( أف التنظيـ الذاتي يعني قابمية الفرد عمى التحكـ بسموكو الخاصل فاالنفعاؿ Bandoraيرى باندورا )

الذي يعطيو إحساسًا بالفخرل والرضا الذاتي يكوف مرغوبًا أكثر عند القياـ بو مف االنفعاالت التي تؤدي 

صنعوف وبشكؿ مستمر معاييرًا ألنفسيـ ثـ يقارنوف بينيال وبيف أدائيـ إلى النقد الذاتيل كما أف الناس ي

لموصوؿ إلى تمؾ المعايير ومف العوامؿ التي تحدد درجة الدافعية الذاتية: الفاعمية الذاتية لمشخصل 

 (.2113أبو ىويشؿل التغذية الراجعةل والزمف المتوقع إلنجاز اليدؼ )
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 انذراطبد انظبثمخ

 انذراطبد انؼزثُخ

( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف دور مديري المدارس تجاه الحد مف 2118العدوي ) ىدفت دراسة

ظاىرة العنؼ لدى طمبة الثانوية بمحافظات غزةل وسبؿ تفعيمو مف وجية نظر المعمميفل حيث استخدـ 

( معممًا ومعممةل 317الباحث المنيج الوصفي التحميميل أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 استخدمت االستبانة لجمع البيانات.و 

مظاىر العنؼ الطالبي لجميع فقرات االستبانة  الحد مف توصمت الدراسة إلى أف دور المدير تجاه

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  عدـ وجودكانت بنسبة متوسطةل كما أظيرت النتائج 

اىرة العنؼ لدى طمبة الثانوية درجات أفراد العينة حوؿ دور مديري المدارس تجاه الحد مف ظ

 بمحافظات غزة تعزى إلى متغيرات الجنس وسنوات الخدمةل والمديرية.

ؼ عف درجة وجود األسباب المؤدية بطمبة المدارس شلكبدراسة ىدفت إلى ا( 2119الصرايرة ) كما قاـ

مميف واإلدارييفل الثانوية الحكومية الذكور في األردف لممارسة سموؾ العنؼ الطالبي الموجو ضد المع

 مف وجية نظر كؿ مف الطمبة والمعمميف واإلدارييف.

طالبًال تـ اختيارىـ  645و  معمـ 211إداريل و 111( فردًا منيـ 945تكونت عينة الدراسة مف ) 

ولجمع البيانات أعد الباحث استبانة حيث استخدـ المنيج الوصفيل بطريقة طبقية عنقودية عشوائية. 

ف: األوؿ: البيانات الديمغرافية الالزمة عف المستجيب. والثاني مقياس أسباب اشتممت عمى قسمي

 ممارسة سموؾ العنؼ الطالبي.

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف درجة وجود األسباب المؤدية بطمبة المدراس الثانوية الحكومية الذكور 

سطةل وقد جاء ترتيب ىذه لممارسة سموؾ العنؼ الطالبي الموجو ضد المعمميف واإلدارييف كانت متو 

األسباب مف وجية نظر جميع أفراد عينة الدراسة عمى النحو اآلتي: األسباب الخارجية )السياسية 
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واإلعالمية( في الدرجة األولىل ومف ثـ األسباب المدرسيةل وتمييا األسباب النفسية التي تعود لمطمبة 

في درجة وجود األسباب النفسية التي تعود  وأسرىـ. وقد كشفت الدراسة عف وجود فروؽ دالة إحصائياً 

لمطمبة وأسرىـ تعزى إلى متغير طبيعة المينةل وبناء عمى ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج قدـ 

 الباحث بعض التوصيات ذات العالقة.

( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى دور اإلدارات التربوية في معالجة 2111كما قاـ العساؼ والصرايرة )

ؾ العنؼ الطالبي الموجو ضد المعمميف واإلدارييف في المدراء الثانوية الحكومية لمذكور في سمو 

داريًا منيـ )311األردفل أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف ) ( معمـ 211( مديرل و )111( معممًا وا 

 الدراسة. تـ اختيارىـ بالطريقة العنقودية العشوائيةل حيث أعد الباحثاف استبانة لتحقيؽ أىداؼ

توصمت الدراسة إلى أف درجة موافقة اإلدارة المدرسية عمى استخداـ أساليب المعالجة المقترحة كانت 

مرتفعةل كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير طبيعة المينةل والمنطقة 

 الجغرافية.

العالقة بيف العنؼ الممارس عمى  ( دراسة لمتعرؼ إلى تحديد طبيعة2111كما أجرى حرز اهلل )

التالميذ مف قبؿ المعمميف والعنؼ الصادر عف التالميذل كما ىدفت لمكشؼ عف مدى انتشار ظاىرة 

استخداـ العنؼ الموجو ضد التالميذ في ظؿ وجود القوانيف المانعة لجميع أشكاؿ العنؼل استخدـ 

( تمميذًا وتمميذةل 55ى عينة مكونة مف )الباحث المنيج الوصفي التحميميل حيث أجريت الدراسة عم

 حيث استخدـ الباحث المالحظةل والمقابمة واالستبانة كتقنيات ووسائؿ لجمع البيانات.

% مف المبحوثيف أجابوا أنيـ تعرضوا 7287توصمت الدراسة أف مدى استخداـ العنؼ ضد التالميذ 

% لمعقاب 3485معقاب المفظيل و % ل783% تعرضوا لمعنؼ البدنيل و 5189لمعنؼ مف معممييـل  

% مف مجموعة 5881البدني والمفظيل كما توصمت أف أسباب ممارسة المعمميف لمعنؼ عمى التالميذ 

التالميذ تـ معاقبتيـ ألمور تتعمؽ بالسموؾ المنحرؼ أي في إطار عممية الضبط الصفي حيث تـ 
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% إلتالفيـ 386زمالئيـل و  % العتدائيـ عمى3287% لتفوىيـ بعبارات سيئةل و 2188معاقبة 

% تـ ممارسة العنؼ ضدىـ في إطار العممية التعميميةل كما 3485ممتمكات المدرسةل في حيف أف 

توصمت أف العنؼ الممارس ضد التالميذ مف طرؼ معممييـ يؤدي إلى مماستيـ العنؼ ضد زمالئيـ 

 ئيـ.% مف أفراد العينة أنيـ يميموف الستخداـ العنؼ ضد زمال21فقد أكد 

( بدراسة ىدفت إلى وصؼ مظاىر وأسباب العنؼ في المجتمع الجزائري مف 2111كما قاـ حكيمة )

( مف طمبة وطالبات الييئة 814منظور الييئة الجامعيةل حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

دارييف وأساتذةل استخدـ الباحثوف االستبياف لمتعرؼ عمى مفيوـ العنؼ وم ظاىرهل وكاف الجامعيةل وا 

 ظيوره والشخص المتسبب فيول ونوع التربية التي تكوف سببًا لمعنؼ.

توصمت الدراسة إلى أف العنؼ سموؾ يصدر مف فرد ضد آخر سواء كاف لفظيًا أو جسديًال فيو أذية 

اآلخر بالكالـ كالشتـ وبالسموؾ كالضرب واالعتداءل ومف أنواعو العنؼ األسري والعنؼ المدرسي 

لجنسيل وأكثر ما يوجد العنؼ في الشارعل واألسرة والمدرسة والمالعبل وأكثر أشخاص والعنؼ ا

يرتكبوف العنؼ تكوف فئة الشباب والمراىقيفل األب والزوجل الرجاؿ في الشارعل والمعمـل ونوع التربية 

والتربية التي التي ليا سببًا لمعنؼ في التربية الخاطئة والسيئة والتربية التسمطيةل والتربية القاسية 

 يسودىا اإلىماؿ والالمباالة.

( إلى الكشؼ عف مدى فاعمية برنامج نفسي إرشادي لمحد مف 2112ىدفت دراسة أبو صفية )كما 

سموكيات العنؼ لدى تمميذات المرحمة األساسية في قطاع غزةل كما ىدفت إلى تقديـ برنامج نفسي 

بة المدرسةل وتقديـ قياس يمكف استخدامو في إرشادي يمكف استخدامو في خفض سموؾ العنؼ لدى طم

( تمميذة مف تمميذات الصؼ الرابع 31أجيت الدراسة عمى عينة مكونة مف )تشخيص السموؾ العنيؼل 

( تمميذة 15ة بيف الىيا األساسيةل مقسمة إلى مجموعتيف تجريبية )سمف التعميـ األساسي بمدر 

 سموؾ العنؼل وبرنامج إرشادي مقترح. ( تمميذةل حيث أعدت الباحثة مقياس15وضابطة  )
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توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في 

متوسطات الدرجات لكؿ مف المجموعتيف في مقياس سموؾ العنؼ البعدي لصالح المجموعة التجريبيةل 

يبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمى مقياس كما بينت وجود فروؽ بيف تمميذات المجموعتيف التجر 

سموؾ العنؼ لصالح المجموعة التجريبيةل كما أظيرت وجود فروؽ بيف المقياسيف القبمي والبعدي 

لدرجات تمميذات المجموعة التجريبية عمى الدرجة الكمية لمقياس سموؾ العنؼ لصالح المقياس البعديل 

بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات كما أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ 

درجات تمميذات نفس المجموعة في المقياسيف البعدي والتتبعي عمى أبعاد مقياس سموؾ العنؼ الثالثة 

 بعد شير مف تطبيؽ البرنامج.

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى وجية نظر معممي المرحمة األساسية حوؿ 2112كما أجرت الصالح )

اىر وأسباب السموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في درجة مظ

محافظات شماؿ الضفة الغربية وطرؽ عالجيال اتبعت الباحثة المنيج الوصفيل تكونت عينة الدراسة 

 ( مف المعمميف والمعممات في مديريات التربية والتعميـ في شماؿ الضفة الغربية.551)

أف درجة مظاىر السموؾ العدواني وأسبابو لدى طمبة المرحمة األساسية في المدارس  توصمت الدراسة

الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية كانت متوسطة عمى الدرجة الكميةل كما توصمت الدراسة 

إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات وجيات نظر المعمميف في مجاالت مظاىر 

عدواني وأسبابو لدى طمبة المرحمة األساسية في المدراس الحكومية تبعًا  لممتغيرات التالية: السموؾ ال

)الجنسل والخبرة العمميةل والمؤىؿ العمميل ومكاف المدرسةل والتخصصل ومكاف السكفل وعدد طالب 

آلخريفل الشعبة( في مجاالت السموؾ العدواني المفظي والجسدي نحو الذات والسموؾ العدواني نحو ا

وخصائص األسرة والبيئة المحيطة والمجاؿ الكميل كما أظيرت وجود فروؽ في متغير التخصص في 

مجاؿ السموؾ العدواني المفظي والجسدي نحو الذات والدرجة الكميةل ومتغير عدد طالب الشعبة في 



56 
 

عدواني والدرجة مجاؿ السموؾ العدواني الموجو نحو الذات والدرجة الكمية لمجاالت مظاىر السموؾ ال

 الكمية لمجاالت أسباب السموؾ العدواني.

( إلى التعرؼ عمى العنؼ األسري الموجو نحو األبناء والذي يشمؿ 2112ىدفت دراسة عبد الناصر )

)العنؼ الجسديل والعنؼ النفسيل واإلىماؿ( وعالقتو بالشعور باألمف لدى عينة مف طمبة الصؼ 

( 99حيث أجريت الدراسة عمى عينة مف ) الباحث المنيج الوصفيل واستخدـ التاسع في مدينة الخميؿل

طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي في مدينة الخميؿل حيث استخدـ الباحث مقياس ماسمو 

 لمشعور باألمف لدى المراىقيف والمراىقات.

سي واإلىماؿ بدرجات توصمت الدراسة إلى أف الطمبة يتعرضوف ألشكاؿ العنؼ األسري الجسديل والنف

مختمفةل حيث إف درجة تعرضيـ لمعنؼ النفسي واإلىماؿل كانت بدرجة متوسطةل بينما العنؼ الجسدي 

كاف بدرجة قميمةل كما أظيرت النتائج وجود عالقة عكسية بيف الشعور باألمف وأشكاؿ العنؼ األسريةل 

غير مستوى تعميـ األـل ووجود فروؽ كما بينت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمت

 في مستوى تعميـ األب.

( إلى الكشؼ عف طبيعة العالقة االرتباطية بيف العنؼ األسري الموجو 2112سعت دراسة كاتبي )

نحو األبناء والشعور بالوحدة النفسيةل والكشؼ عف الفروؽ في العنؼ األسري الموجو نحو األبناء وفي 

غيرات التالية: الجنسل والمستوى التعميمي لألب واألـل أجريت الدراسة عمى الوحدة النفسية تعزى لممت

( طالب وطالبة مف طمبة الصؼ األوؿ الثانوي  في محافظة ريؼ دمشؽ في 111عينة مكونة مف )

مدينتي كفر بطنا والمميمحةل استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميميل حيث استخدـ مقياس ممارسة 

ل ومقياس الشعور بالوحدة النفسية 1999ة كما يدركيا األبناء مف إعداد الطراونة اإلساءة الوالدي

 .2114لممراىقيف مف إعداد الدليـ وعامر 
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توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف درجات العنؼ األسري الموجو 

البحثل كما أظيرت النتائج وجود روؽ نحو األبناء ودرجات الشعور بالوحدة النفسية لدى أفراد عينة 

ذات داللة إحصائية في العنؼ األسري الموجو نحو األبناء تبعًا لمتغير الجنسل  والمستوى التعميمي 

 لألبل والمستوى التعميمي لألـ.

( إلى التعرؼ عمى أسباب العنؼ المدرسي مف وجية نظر أولياء 2114كما ىدفت دراسة السعايدة )

عيرا ويرقا لمحافظة البمقاء في األردفل والتعرؼ عمى أىـ وسائؿ الحد مف العنؼل األمور في قضاء 

( ولي أمر 111حيث استخدـ منيج المسح االجتماعيل حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 ( مف األمياتل واستخدمت االستبانة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.72( مف اآلباءل و)28منيـ )

أف أىـ األسباب االجتماعية  التي تؤدي إلى العنؼ المدرسي ىو عجزة األسرة توصمت الدراسة إلى 

عف توفير المتطمبات األساسية لمطمبةل أما أىـ األسباب المدرسية لمعنؼ تشديد الرقابة عمى الطمبةل 

كما توصمت الدراسة إلى وجو فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط استجابات أولياء أمور الطمبة 

سباب االجتماعية والمدرسية لمعنؼ ومتوسط المقياس االفتراضيل كما أشارت النتائج إلى عدـ عمى األ

وجود فروؽ تعزى إلى متغير الجنسل بينما وجدت فروؽ تعزى لمتغير المؤىؿ العمميل كما أظيرت 

سةل النتائج أف أىـ وسائؿ الحد مف العنؼ مف وجية نظر أولياء األمور ىي توفير الخدمات في المدر 

 وتفعيؿ التوجيو واإلرشاد المدرسي وتدريب المعمميف في دورات متخصصة لمتعامؿ داخؿ الحصة.

( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أشكاؿ العنؼ المدرسيةل ودرجة انتشاره في 2114كما قاـ حمادنة )

كما ىدفت  المدارس الثانوية في محافظة إربدل والتعرؼ عمى األسباب الكامنة وراء العنؼ المدرسيل

إلى التعرؼ عمى دور مدير المدرسة الثانوية في الحدث مف ظاىرة العنؼ المدرسيل اتبع الباحث 

( مديرًا 51( فردًا منيـ )451المنيج الوصفي التحميميل حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 طالبة.( طالبًا و 211( معممًا ومعممةل و)151( نائب مدير ونائبةل و )51ومديرةل و )
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توصمت الدراسة إلى أف العنؼ المفظي ىو أكثر أشكاؿ العنؼ المدرسي انتشارًا في المدراس الثانوية 

في محافظة إربدل لألسباب النفسية دور كبير في انتشار العنؼ المدرسي حيث جاء بدرجة كبيرة في 

باب اإلدارية المدرسية حيف أف األسباب االجتماعية واألسرية واالقتصادية واألسباب الدراسية واألس

جاءت بدرجة متوسطةل كما أظيرت النتائج أف دور مدير المدرسة في الحدث مف العنؼ المدرسي في 

المدراس الثانوية في محافظة إربد ىو بدرجة كبيرل كما أظيرت النتائج وجود فروؽ حوؿ دور المديريف 

دـ وجود الفروؽ ألثر الوظيفة في في الحدث مف ظاىرة العنؼ المدرسي تعزى إلى متغير الجنسل وع

 جميع المجاالت باستثناء األسباب االجتماعية واألسرية واالقتصادية.

( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف دور مستشار التوجيو في التقميؿ مف العنؼ 2114كما قاـ مزرقط )

وتمميذةل  ( تمميذاً 111مف خالؿ مواقؼ التالميذل حيث تـ اختيار عينة قصدية عمدية تكونت مف )

 .ل واستخدـ المنيج الوصفيل واالستبانة كأداة لجمع البيانات ( إناث43( ذكورل و )57منيـ )

توصمت الدراسة إلى عدـ وجود مراقبة مستمرة مف طرؼ مستشار التوجيول كما أظيرت النتائج أف و 

توجيو دور ميـ لمستشار التوجيو لو دور فعاؿ في رصد مظير العنؼ داخؿ المؤسسةل وأف لمستشار ال

 في دعـ الحوار اإليجابي مع التالميذ وذلؾ مف خالؿ تجسيد السموؾ السميـ بدؿ العنؼ.

( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى آراء مدرسي التعميـ الثانوي العاـ في محافظة 2114كما قاـ أسعد )

عينة مكونة مف  الالذقية حوؿ درجة تواجد ظاىرة العنؼ المدرسي في مدارسيـل أجريت الدراسة عمى

حيث صمـ الباحث واستخدـ المنيج الوصفي التحميميل ( معممًا ومعممة في التعميـ الثانويل 136)

 استبانة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

توصمت الدراسة أف حجـ مشكمة العنؼ المدرسي متوسطةل كما أظيرت النتائج أف أكثر أنواع العنؼ 

تل تالىا العنؼ الطمبة ضد الطمبة وعنؼ المدرسيف ضد المدرسي انتشارًا ىو العنؼ ضد الممتمكا

%ل كما  3184الطمبةل كما توصمت الدراسة أف درجة حدوث سموؾ العنؼ في المدرسة جاء بنسبة 
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أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء مدرسي المرحمة الثانوية في محافظة 

عنؼ المدرسي تعزى لمتغير جنس المدرسل وكاف المدرسةل ووجود الالذقية حوؿ درجة تواجد ظاىرة ال

 فروؽ تعزى لمتغيرات )عدد سنوات الخبرةل والمؤىؿ العممي والتربوي(.

( بدراسة تقيس مدى انتشار وممارسة العنؼ األسري في األردف بأشكالو 2114كما قاـ أبو عمي )

تبايف ممارسة العنؼ األسري داخؿ  المختمفةل وعرض مدى دور خصائص ضحايا ومرتكبي العنؼ في

الباحث منيج المسح  األسريل اتبعاألسرةل وتوضيح نوع العالقة بيف ضحايا ومرتكبي العنؼ 

 ( ألؼ أسرة.18االجتماعيل حيث اشتممت عينة الدراسة عشوائية حجميا )

األسري في  توصمت الدراسة إلى أف البيانات المتاحة ال تعكس الصورة الحقيقية حوؿ انتشار العنؼ

المجتمع األردني نظرًا الختالؼ أشكالو وتعدد أنواعول كما أنيا تركز عمى أشكاؿ وأنواع معينة مف 

العنؼ دوف اإلشارة لغيرىا كما جاء في األبيات المعاصرةل كما توصمت إلى أف ىناؾ تغير في مدى 

يا ومرتكبي العنؼ ممارسة العنؼ األسري بأشكالو المختمفة جية وتباينيا مف خيص خصائص ضحا

األسريل كما أظيرت النتائج أف ىناؾ زيادة في نسبة ممارسة العنؼ األسريل ونوع العالقة بيف 

الضحايا ومرتكبي العنؼ األسري أغمب الحاالت تدؿ عمى وجود عالقة حيث توضح النتائج أف أكثر 

 األشخاص ارتكابًا لمعنؼ ىو الزوج.

الكشؼ عف العالقة بيف االتجاىات السيكوباتية نحو المجتمع ( إلى 2114كما ىدفت دراسة المنصور )

وما يتضمنو مف أفراد وجماعات ومؤسساتل معرفة أثر كؿ مف الجنس والتخصص العممي ومستوى 

( طالبًا وطالبة مف 744التحصيؿ في ىذه االتجاىاتل حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 لثالثةل حيث أعد الباحث استبانة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.طمبة جامعة دمشؽ المسجميف في السنة ا

أظيرت نتائج الدراسة إلى وجود أثر لكؿ مف الجنس والتخصص العممي ومستوى التحصيؿ في 

 اتجاىات عينة الدراسة مف طمبة جامعة دمشؽ السيكوباتية نحو المجتمع.
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سري ضد األطفاؿل والتعرؼ ( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أشكاؿ العنؼ األ2115) غزوافأجرى 

عمى اآلثار االجتماعية والنفسية لمعنؼ األسري ضد األطفاؿل حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة 

( طفؿ في رياض األطفاؿ في مدينة الحمة مركز محافظة بابؿل استخدـ الباحث المنيج 121مف )

 الوصفي التحميميل واالستبانة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

اسة ارتفاع نسبة األطفاؿ الذيف يتعرضوف لمعنؼ األسريل وأف العنؼ المفظي أكثر أنواع توصمت الدر 

العنؼ انتشارىا تاله الجسدي والمفظي والجسدي واإلىماؿل وانخفاض نسبة األطفاؿ الذيف تأثرت 

شخصياتيـ بسبب ممارسة العنؼل كما أظيرت النتائج أف ىناؾ عالقة معنوية بيف التحصيؿ الدراسي 

ب واألـل والمستوى االقتصادي لألسرة وعدد أفراد األسرة والتعرض لممشاكؿ األسرية ودرجة تعرض لأل

 الطفؿ لمعنؼ األسري.

ىؽ المدمفل وكذلؾ الكشؼ ا( إلى التعرؼ عمى دينامية شخصية المر 2115كما ىدفت دراسة الشريؼ )

النفسيةل كما ىدفت إلى تحديد عف المتغيرات التي مف شأنيا المساىمة في إطالة معاناتو ومشكالتو 

المؤشرات السيكوباتية التي مف شأنيا أف تطغى وتميز المالمح النفسية العامة لممراىؽ المدمف 

كاالندفاعية أو التمركز حوؿ الذات والمشاكؿ مع السمطة ورموزىال حيث استخدـ الباحث المنيج 

لمقابمة اإلكمينيكيةل واختبار الرورشاخل اإلكمينيكيل واستخدـ عدة أدوات ىي: المالحظة العياديةل وا

 (.21-19( مدمف مخدراتل تتراوح أعمارىـ ما بيف )21حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

أظيرت النتائج أف بروز رفض السمطة أو مف يمثميا لدى المراىؽ مدف المخدرات سواء داخؿ اإلطار 

واالندفاع الشديدل وعدـ تحمؿ اإلحباطات التي تكوف  العائمي أو في مواجية معايير المجتمع القائمةل

مألوفة عادة ليذه المرحمة العمريةل كما توصمت إلى رفض رموز السمطة واالندفاعية مؤشرات عمى 

االنحراؼ ذو الطابع السيكوباتي تميز التوظيؼ العقمي لممراىؽ مدف المخدراتل والتمركز حوؿ الذات 
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مف انكشاؼ مسألة التعاطي ومف غير ذلؾ فمممراىؽ المدف عمى  ال يعتبر كذلؾ باستثناء الخشية

 المخدرات شبكة عالقات ممتدة وغنية.

( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف ظاىرة العنؼ الجامعي ودور الجامعات في 2116كما قاـ أبو انعير )

راسة عمى الحد مف انتشارىا مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنيةل أجريت الد

( عضو مف أعضاء ىيئة التدريس بالتخصصات التربوية في كمية األميرة رحمة الجامعية بجامعة 49)

البقاء التطبيقيةل  اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميميل حيث قاـ الباحث بتطوير استبانة لتحقيؽ 

 أىداؼ الدراسة.

ؤدية لمعنؼ الجامعيل ودور إدارة الجامعات توصمت الدراسة إلى اتفاؽ عينة الدراسة حوؿ )العوامؿ الم

في الحد مف ظاىرة العنؼ الجامعيل ودور عضو ىيئة التدريس في الحد مف ظاىرة العنؼ الجامعيل 

وأساليب معالجة ومواجية العنؼ الطالبي في الجامعات( في الحد مف انتشار ظاىرة العنؼ الطالبي 

 األردنية جاءت بدرجة عالية. مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات

( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف الفروؽ بيف استجابات الشخصية 2116كما قاـ عبد المقصود )

المضادة لممجتمع والشخصية السيكوباتية عمى اختبار بقع الحبر لروشاخل حيث أجريت الدراسة عمى 

ع مقيمات في مستشفى ( منيف مضادات لممجتم4( سيدات سيكوباتياتل و)4( سيدات منيف )8)

الصحة النفسية ببريدة بالقصيـل استخدـ الباحث استبياف السموؾ المضاد لممجتمع مف إعداد 

(Vusser, Ashton & Pozzebon, 2012 واستبياف تشخيصي الضطرابات الشخصية مف إعداد )

(Hyler, 1994 حيث قامت الباحثة بترجمة وتعريب االستبيافل واستخدمت مقياس االنحر ) اؼ

 ( واختبار بقع الحبر لروشاخ.1997السيكوباتي مف اختبار الشخصية متعدد األوجو مف إعداد مميكة )

توصمت الدراسة إلى قدرة اختبار الروشاخ في التمييز بيف المضادات لممجتمع والسيكوبيات فقد كانت 

جابات الفراغ واستجابات أكثر المتغيرات تمييزًا لمسيكوبيات عدد االستجابات واالستجابات الكمية واست
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الشكؿ الخالص ولـ تميز تقديرات الحركة والتظميؿ والموف بيف اضطراب الشخصية المضادة لممجتمع 

 والشخصية السيكوباتية.

( دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف المؤشرات الدالة عمى االستعداد 2116كما أجرى قاسيمي ) 

دى وجودىا عند فئة المشاغبيفل أـ أنيا مؤشرات ( سنة وم21-16السيكوباتي لدى المراىؽ بيف عمر )

المراىقة فقط وليست سمات في طوؿ التشكؿل وقدـ الباحث المنيج العيادي حيث أجريت الدراسة عمى 

( حاالتل حيث استخدـ الباحث المقابمة العياديةل ومقياس التحميؿ اإلكمينيكي لمشخصية لعبد 3)

 الرقيب البحيري.

ل 3875 -2825الت الثالث لدييا مؤشرات سيكوباتية والتي تتراوح درجات بيف توصمت الدراسة اف الحا

كما أظيرت وجود الحساسية االنفعالية وقراءة سمبية لسموؾ اآلخريفل واأللفةل كما أظيرت عدـ شعورىـ 

 باألمفل والقدرة عمى التأثير في اآلخريف.

ى الشخصية السيكوباتيةل وطرؽ ( لمتعرؼ عمى الضغط النفسي لد2116كما ىدفت دراسة برزوؽ )

التعامؿ معيال والتعرؼ عمى الشخصية السيكوباتية مف ناحية الضغط النفسيل حيث استخدـ الباحث 

المالحقة والمقابمة العياديةل ومقياس الضغوط النفسيةل ومقايس الشخصية السيكوباتيةل حيث أجريت 

 (.27 -24الدراسة عمى حالتيف ذكور يبمغاف مف العمر )

وصمت الدراسة أف كال الحالتيف شخصية سيكوباتيةل وأف الضغوط النفسية كانت مرتفعةل وأنيما ت

 يعانياف مف ضغط نفسي مرتفع.

( إلى التعرؼ عمى أبرز مظاىر العنؼ التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة 2117كما ىدفت دراسة بوطورة )

عف الفروؽ في درجة مظاىر العنؼ  التعميـ الثانوي مف قبؿ زمالئو داخؿ محيط الثانويةل والكشؼ

المدرسي التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي حسب الجنسل استخدمت الباحثة المنيج 

( تمميذ وتمميذة 111الوصفي عف طريؽ المسح بالعينةل حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )
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والمقابمةل واالستبياف لتحقيؽ أىداؼ تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائيةل حيث استخدمت المالحظةل 

 الدراسة.

أظيرت النتائج أف تالميذ المرحمة الثانوية يتعرضوف لجميع مظاىر العنؼ سواء كانت مادية أو 

معنويةل كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ في درجة التعرض لمعنؼ المدرسي تعزى لمتغير 

ني تقدير الذاتل وىناؾ عالقة طردية بيف العنؼ الجنسل كما توجد عالقة طردية قوية يف العنؼ وتد

 والعزلة االجتماعية.

 انذراطبد األجُجُخ

( إلى الكشؼ عف العالقة بيف المناخ Tremblay et al, 2008ىدفت دراسة تريميمي وآخروف )

 استخدـ المنيج الوصفي التحميميل االجتماعي لممدارس الثانوية والسموؾ العدواني المضاد لممجتمعل

( مدرسة 217( مف المعمميف وطمبة المدارس مف )1233حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

عامة وخاصة في أمريكال استخدـ الباحثوف استبانة التقرير الذاتي لمسموؾ المضاد لممجتمع العنيؼ 

ة وغير العنيؼ عمى الطمبة والمعمميفل توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ في االتجاىات المضاد

لممجتمع بيف المدراسل ولـ تظير فروؽ ضمف المدرسة الواحدةل ودلت النتائج عمى وجود فروؽ بيف 

تقارير المعمميف حوؿ مشكالت السموؾ الصفي وتقارير الطمبة حوؿ السموؾ المضاد لممجتمع خاصة 

 بعد سيطرة األىؿ وضبطيـ لمحنة سموؾ المشكالت خالؿ المدرسة االبتدائية.

الطمبةل  ت( دراسة ىدفت تحديد العنؼ الجامعي المرتبط بسموكياEvren, 2009ف )كما أجرى ايفر 

( طالبًا وطالبة يمثموف مختمؼ الجامعات التركيةل 1621حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

( طالبًا وطالبة أشاروا إلى أنيـ تعودوا حمؿ سالح مف نوع ما في 122حيث بينت الدراسة أف )

( طالبًا وطالبة إما شاركوا بالعنؼ أو شاىدوا العنؼ يحدث أماميـل 73الجتماعية وأف )المناسبات ا

كما بينت النتائج أف معظـ الطالب العنيفيف مف الطالب الذيف تمقوا عقوبات أثناء الدراسة في 
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ب المدرسةل وأف أكثر مف نصؼ أفراد العينة كانوا يتغيبوف عف المدرسة أو تمقوا عقوبات مختمفة بسب

 سموكيات خاطئة.

( الكشؼ عف مدى إدراؾ األطفاؿ األتراؾ لمعنؼ Yurtal, et al, 2010كما قاـ يورتاؿ وآخروف )

المدرسي مف خالؿ رسـ لوحات عف ما يفيمو ىؤالء األطفاؿ لمعنؼ المدرسي في مدرستيـل حيث 

البًا منيـ رسـ ( ط13 -12( تمميذ تراوحت أعمارىـ بيف )66أجريت الدراسة عمى عينة تكونت مف )

( طالب صورة الرتكاب التالميذ أخطاء معينة تـ 33لوحات لحادثة عف العنؼ في مدرستيـل رسـ )

( تمميذ صورة مف قبؿ التالميذ حادثة رسموا مخزف 38معاقبتيـ مف قبؿ المعمـ والمديرل ورسـ )

 العنؼ المفظي. المدرسة كغرفة عقابل حيث أظيرت النتائج أف العنؼ موجود في المدراس وبخاصة

 & Ritakallio, Luukkaala, Marttunen, Pelkonen)كما ىدفت دراسة ريتاكاليو وآخروف 

Kaltiala-Heino, 2010)  بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف مدى تزامف االكتئاب مع الشخصية

ـ ( مف المراىقيف تراوحت أعمارى3278المضادة لممجتمعل حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

عامًال استخدمت الدراسة قائمة بيؾ لالكتئاب ومقياس السموؾ المضاد لممجتمع ومقياس  16 -15مف 

 التدعيـ االجتماعي المدرؾ.

توصمت الدراسة إلى أف التدعيـ االجتماعي المنخفض يرتبط باالكتئاب والسموؾ المضاد لممجتمعل 

 أو زاد التدعيـ االجتماعي.وأف السموؾ المضاد لممجتمع يرتبط باالكتئاب سواء انخفض 

( دراسة في مدينة ىاواي حوؿ تصاعد العنؼ Affonso, et al, 2010وأجرى أفونسو وآخروف )

( مف المعمميف واآلباءل استخدـ 86المدرسي وتأثير القوى الثقافية عميول عمى عينة مكونة مف )

 الباحثوف المنيج الوصفي التحميمي واالستبانة.

ود خمس عوامؿ تتعمؽ بتصاعد العنؼ أبرزىا فقداف اليوية لدى الممارسة توصمت الدراسة عف وج

 لمعنؼل وشعوره بالعجز المتعمـ وعدـ ووجود نماذج حسنة وتدني مستوى القيـ الثقافية لديو.



65 
 

( )المػأخوذة مػف دراسػة تيػاني الصػالحل Al-rofo & Thawabieh, 2010كماؿ قػاـ الروفػوا وثوابيػو )

فحػػػص أشػػػػكاؿ وأسػػػػباب التخريػػػب مػػػػف قبػػػػؿ الطمبػػػة الػػػػذكور فػػػػي المػػػػدراس  ( بدراسػػػة ىػػػػدفت إلػػػػى2112

 ( طالبا.236األردنيةل حيث قاـ الباحثوف بتطوير استبانة لجمع البياناتل حيث أجريت الدراسة عمى )

توصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف الطمبػػػة يقومػػػوف بأشػػػكاؿ مختمفػػػة مػػػف التخريػػػؼ حيػػػث صػػػنفت الدراسػػػة ىػػػذه 

ة أشكاؿ رئيسية وىي: التواصؿ والعالقات االجتماعيةل والمعمموفل والعائمة األشكاؿ والمظاىر إلى أربع

 والمدرسةل وتشير النتائج إلى أف أشكاؿ العنؼ كانت عالية لدى طمبة الصؼ الحادي عشر.

( إلى الكشؼ عف العالقة التي تتوسط Garrido, et al, 2011ريدو وآخروف )اكما ىدفت دراسة ج

ذي يتعرض لو اليافعوف وسموكيـ العدوانيل حيث أجريت الدراسة عمى عينة شدة االنتياؾ الجسدي ال

سنةل والذيف سجمت إساءات وانتياكات بحقيـ  11 -9( مف اليافعيف مف سف 241مكونة مف )

 شيرًا. 14باإلضافة إلى مقدمي الرعاية ليـ لمدة 

ل وأف ىذه التصرفات تتوسط توصمت النتائج بأف مقدمي الرعاية واليافعيف لدييـ مشاكؿ في االنتباه

العالقة بيف شدة االنتياكات والسموؾ العدوانيل كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

حتى بعد القياـ بضبط بعض متغيرات الدراسة مثؿ: الجنس والعمرل ومتغيرات أخرى مثؿ شدة بعض 

 أنواع سوء المعاممة.

 ,Willemsen, Vanheule & Verhaeghe) يرىيغيف&  فانييوؿل ويممسفلكما ىدفت دراسة 

( 655( إلى فحص عالقة السيكوباتية باالكتئابل حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )2011

البنائية لالكتئابل واستخدـ االستبياف  ةمعتقؿل واستخدمت قائمة السيكوباتية المعدلة والمقابمة اإلكمينيكي

ل توصمت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بيف السيكوباتية لقياس االكتئاب والقمؽ والضغوط

 واالكتئاب.
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( إلى تحديد إذا ما Visser, Ashton and Pozzebon, 2012) وبوزبوف أشتوف فيسرلكما قاـ 

كاف القمؽ المنخفض جزء مف الشخصية السيكوباتيةل حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف 

(ل استخدمت الدراسة مقياس 35-16جامعية تراوحت أعمارىـ مف )( طالب وطالبة بالمرحمة ال346)

( مقياسل Paulhus, et alمف إعداد ) Self- Report Psychopathy- IIIتقرير ذاتي لمسيكوباتية 

PPI-R-SF ( لمسيكوباتية مف إعدادLilienfeld, & Widows, 2005 ومقياس لقياس الشخصية )

ل أظيرت النتائج أف القمؽ ال يعد مممح Lee, et al, 2009وىو القائمة المعدلة لمشخصية إعداد 

 جوىري لمسيكوباتية.

( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى بعض أنواع Troop, et al, 2012كما قاـ تروب وآخروف ) 

العالقة ما بيف المعمـ والطالب وأثرىا في تغيير السموؾ العدواني في فترة فصؿ دراسي واحدل حيث 

( إناثل وقد تـ 25( ذكورل و )193( مف األطفاؿ منيـ )411مى عينة مكونة مف )أجريت الدراسة ع

 .ياستخداـ استبانة والمنيج الوصفي التحميم

توصمت الدراسة إلى أف االستقاللية التي يبدييا المعمـ ترفع مف درجة السموؾ العدواني كذلؾ تفعؿ 

قامت بتخفيض درجة السموؾ العدواني  عالقة الصراع وفي المقابؿ فإف عالقة القرب مف المعمـ قد

الجسدي الموجو نحو األقرافل وأكثر مف ذلؾ فإف عالقات الصداقة قد توسطت العالقة بيف االستقاللية 

التي يبدييا المعمـ وزادت مف درجت العالقة بيف األوالد. كما أظيرت النتائج وجود تطبيقات تتعمؽ 

 والطالب عمى وجود مخاطر الزدياد أو تقميؿ السموؾ العدواني. بفيـ تأثير استمرارية العالقة بيف المعمـ

( إلى فحص العالقة بيف السيكوباتية واالكتئاب Price, et al, 2013ىدفت دراسة بريسي وآخروف )

( مراىؽل استخدـ 113لدى عينة مف المراىقيف الجانحيفل حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 ,PCL- YV; Forth, Kosson, & Hareتية المعدلة مف إعداد )الباحثوف قائمة السيكوبا

 (.APS; Reynolds, 1998( ومقياس االكتئاب لممراىقيف إعداد )166/2003
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توصمت الدراسة أف السيكوباتية واالكتئاب يتفاعالف بشكؿ داؿ لمتنبؤ بمستويات مرتفعة مف الغضؼ 

 والعدواف والمشكالت البينشخصية وتعاطي المخدرات.

 ؼمُت ػهً انذراطبد انظبثمخت

عرفة فعالية برنامج مبني عمى بدائؿ العنؼ في التخفيؼ مف الميؿ ىدفت الدراسة الحالية إلى م

لمسيكوباتية لدى عينة مف المراىقيف في البمدة القديمة. وقد وجدت الباحثة قصورًا وعجزًا في الدراسات 

ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات العربية التي تناولت السيكوباتية لدى المراىقيفل ولعؿ ىذا 

األخرى كونيا مف أولى الدراسات التي ىدفت إلى اختبار فعالية برنامج مبني عمى بدائؿ العنؼ في 

التخفيؼ مف الميؿ لمسيكوباتية لدى عينة مف المراىقيف حد عمـ الباحثةل فيذه الدراسة تناولت شريحة 

 تمؽ االىتماـ الكافي مف قبؿ الباحثيف اآلخريف.ميمة مف شرائح المجتمع التي لـ 

 -وتتحدد الدراسة الحالية بالنسبة لمدراسات السابقة مف حيث:

تنوعت الدراسات السابقة في أىدافيال فبعضيا تناولت جوانب العنؼل كدراسة  -:مف حيث اليدؼ

 ,Yurtalدراسة (ل و 2012(ل وأبو صفية )2011(ل وحرز اهلل )2009(ل والصرايرة )2008العدوي )

et al, 2010 ل ودراسةAffonso, et al, 2010 كما تناولت الدراسات السابقة السيكوباتية كدراسة  ل

 Visser, Ashton and(ل ودراسة 2016(ل وعبد المقصود )2015(ل والشريؼ )2014المنصور )

Pozzebon, 2012. 

 (.945 -62فقد تراوحت عينات الدراسات السابقة ما بيف )-مف حيث العينة:

اعتمدت المنيج الوصفي التحميمي مثؿ:  كدراسة العدوي بعض الدراسات السابقة -مف حيث المنيج:

(. ومنيـ مف اعتمد المنيج التجريبي مثؿ: 2012(ل  ودراسة كاتبي )2009(ل والصرايرة )2008)

لية مف حيث ع الدراسة الحاواتفقت ىذه الدراسات م (2014(ل  وأبو عمي )2012كدراسة أبو صفية )

 المنيج.
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التي أسفرت عنيا الدراسات السابقة فقد تبيف أف جميعيا أظيرت فاعمية البرامج  حيث النتائجأما مف 

 اإلرشادية التي طبقت.
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 يمذيخ

تحقيؽ أىداؼ الدراسة الحاليةل  بيدؼتضمف ىذا الفصؿ عرضًا مفصاًل لمطريقة واإلجراءات المتبعة 

 .وقد اشتمؿ عمى منيج الدراسةل ومجتمع وعينة الدراسةل واألدوات

 يُهج انذراطخ:أوالً: 

فعالية برنامج مبني عمى بدائؿ العنؼ في التخفيؼ مف الميؿ مدى  معرفةىدفت الدراسة الحالية إلى 

المنيج شبو التجريبي  وعميو فإف لالخميؿ -لمسيكوباتية لدى عينة مف المراىقيف في البمدة القديمة

 الضابطة والتجريبية( ىو األكثر مالئمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية.)تصميـ المجموعتيف 

 يجتًغ انذراطخ:ثبَُبً: 

 (.1238والبالغ عددىـ )الخميؿل  -البمدة القديمة في المراىقيفجميع  الحاليةمجتمع الدراسة  مؿشي

 ػُُخ انذراطخ:ثبنثبً: 

تػػـ  حيػػث الخميػػؿل-المػػراىقيف فػػي البمػػدة القديمػػةمػػف  مراىقػػًا ومراىقػػةً ( 100تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) 

لمبنػػػيف ومدرسػػػة  األساسػػػيةالزعتػػػري لػػػد الحػػػاج محمػػػد خامػػػف مدرسػػػة اختيػػػار العينػػػة بالطريقػػػة القصػػػدية 

 مف مجتمع الدراسة الخوارزمي الثانوية لإلناث

مجموعػػة تجريبيػػػة : تقسػػيميـ بشػػكؿ عشػػوائي إلػػى مجمػػوعتيف مناصػػفةبوبعػػد ىػػذا اإلجػػراء قامػػت الباحثػػة 

 المستقمة لمعينات )ت) اختبارتػـ استخداـ  وقد .لكؿ مجمكعة كمراىقةن  مراىقان ( 50)ومجموعة ضابطة 

(Independent- Sample -T Test )لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية والػضابطةل والجػدوؿ 

 .يوضح ذلؾ 1) رقـ )
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نهفزوق فٍ يتىططبد ( Independent- Sample T-Test)نؼُُتٍُ يظتمهتٍُ  (د)(: َتبئج اختجبر 1جذول )

 ػخ انتجزَجُخ فٍ انمُبص انمجهٍ.درجبد انظُكىثبتُخ نذي أفزاد انًجًىػخ انعبثطخ وأفزاد انًجًى

المتكسط  العدد المجمكعة المقياس
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

مستكل  قيمة )ت(
 الداللة

الدرجة 
 الكمية

 9.60 77.52 50 ضابطة
 10.02 74.08 50 تجريبية 0.083 1.754

 9.81 75.80 100 المجمكع
 12(، درجات الحرية = 1015دالة إحصائيان عند مستكل داللة )(، * 1019** دالة إحصائيان عند مستكل داللة )
 80.4 =( 1019، قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل داللة )9011 =( 1015قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل داللة )

عند مستوى الداللػة ( تبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 0مف خالؿ النتائج الواردة في جدوؿ )

بػيف أفػراد المجموعػة الضػابطة وأفػراد المجموعػة التجريبيػة فػي الدرجػة الكميػة  ( ≥ 1.05)اإلحصػائية 

لمقياس الميؿ لمسيكوباتيةل وىذا يدؿ عمى أف أفراد المجموعتيف في االختبار القبمي لدييـ نفس المستوى 

تغيػر الإلى أف كىذا يشير . مف الميؿ لمسيكوباتيةل أي أف المجموعتيف )الضابطة والتجريبية( متكافئتاف

 سيككف نتيجة لمبرنامج التجريبي. المجمكعتيفلدل أفراد  الميؿ لمسيككباتيةدرجات في 

 :قبؿ التجريبالديمكغرافية ضبط المتغيرات 

 حرصػػػػػػا مػػػػػػف الباحثػػػػػػة عمػػػػػػى ضػػػػػػماف سػػػػػػالمة النتػػػػػػائجل وتجنبػػػػػػا لخآثػػػػػػار التػػػػػػي قػػػػػػد تػػػػػػنجـ عػػػػػػف بعػػػػػػض

الضػػػابطة والتجريبيػػػة وفػػػي ضػػػوء  المجمػػػوعتيف المتغيػػػرات الدخيمػػػة عمػػػى التجربػػػةل تبنػػػت الباحثػػػة طريقػػػة

 :)الضػػػػػػػػػابطة والتجريبيػػػػػػػػػة( تػػػػػػػػػـ التحقػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػبط المتغيػػػػػػػػػرات كمػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػاتيف المجمػػػػػػػػػوعتيف

 .ألفراد المجموعتيف المراىؽ/ةأواًل: ضبط جنس 

 .ألفراد المجموعتيف المعدؿ التراكميثانيًا: ضبط 

 .ألفراد المجموعتيف الوضع االقتصادي ثالثًا: ضبط
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 .ألفراد المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( المراىؽ/ةجنس ضبط  -1

 Independentنؼُُتٍُ يظتمهتٍُ ) t))انًتىططبد انذظبثُخ واالَذزافبد انًؼُبرَخ ولًُخ (: 2جذول )

Sample T-Test ) ًنذالنخ انفزوق ثٍُ درجبد انًجًىػتٍُ انتجزَجُخ وانعبثطخ فٍ انمُبص انمجهٍ ػه

 دظت انجُض ، ولًُخ اختجبر نُفٍُ نهتجبٍَ ػهً انمُبص انمجهٍُخانًُم نهظُكىثبتيمُبص 

المتكسط  الجنس المجمكعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

 اختبار )ت( اختبار ليفيف

F  الداللة
الداللة  t اإلحصائية

 اإلحصائية

 ضابطة
 6.39 78.00 ذكر

48 1.481 0.230 0.905 0.370 
 8.19 76.12 أنثى

 تجريبية
 12.11 77.04 ذكر

48 0.288 0.594 1.506 0.139 
 11.36 72.04 أنثى

( بػػػيف 0.05يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة )

فػػػي اختبػػػار ليفػػػيف  المراىػػػؽ/ةمتوسػػػطات مجمػػػوعتي الدراسػػػة )الضػػػابطة والتجريبيػػػة( فػػػي متغيػػػر جػػػنس 

(ل وبمغػػت لممجموعػػة 0.230تجػػانسل حيػػث بمغػػت الداللػػة اإلحصػػائية لممجموعػػة الضػػابطة )لفحػػص ال

(ل وىذا يدؿ عمى أف التباينات متساوية بالنسػبة لجػنس 0.05( وىذه القيـ أكبر مف )0.594التجريبية )

وىػػػػي متجانسػػػػةل كػػػػذلؾ لػػػػـ تظيػػػػر فػػػػروؽ بػػػػيف متوسػػػػطات مجمػػػػوعتي الدراسػػػػة )الضػػػػابطة  المراىػػػػؽ/ة

فػػي اختبػػار )ت(ل حيػػث بمغػػت الداللػػة اإلحصػػائية لممجموعػػة  المراىػػؽ/ةفػػي متغيػػر جػػنس  والتجريبيػػة(

(ل وىػػذا يػػدؿ 0.05( وىػػذه القػػيـ أكبػػر مػػف )0.139(ل وبمغػػت لممجموعػػة التجريبيػػة )0.370الضػػابطة )

ال يػؤثر عمػى  المراىػؽ/ةل وىػذا يشػير إلػى أف جػنس المراىػؽ/ةعمى تكافؤ مجموعتي الدراسة فػي جػنس 

 تجربة.نتائج ال
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)لمتمييطيبب   ألفبيلا لممممببضنتي  متغيبي  لممدببال لمتيل مبل ضلمضضببص لي تألبرا  م  ببي ضبط   -2

 .ضلمضرط  (

 فٍ انتجبَُبد حزغبػاحفشػقاحخطؤ(Levene)اخزجبسحقفقش(: 3جذول )

 الداللة اإلحصائية df1 df2 قيمة اختبار ليفيف المجمكعة المتغير

 المعدؿ التراكمي
 0.345 47 2 1.090 ضابطة
 0.566 47 2 0.576 تجريبية

 الكضع االقتصادم لؤلسرة
 0.262 47 2 1.377 ضابطة
 0.830 47 2 0.187 تجريبية

( بػػػػيف 0.05( أنػػػػو ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى )3يتضػػػػح مػػػػف خػػػػالؿ جػػػػدوؿ )

ة الداللػػة اإلحصػػائية ل حيػػث بمغػػت قيمػػالمعػػدؿ التراكمػػي حسػػبمجمػػوعتي الدراسػػة )ضػػابطة وتجريبيػػة( 

 (ل0.05(ل وىذه القػيـ أكبػر مػف )0.566(ل وبمغت لممجموعة التجريبية )0.345لممجموعة الضابطة )

( بػػػيف مجمػػػوعتي الدراسػػػة )ضػػػابطة 0.05توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى )كػػػذلؾ لػػػـ 

لممجموعػة الضػابطة  ل حيػث بمغػت قيمػة الداللػة اإلحصػائيةالوضع االقتصادي لألسرة حسبوتجريبية( 

( ممػػا يشػػير إلػػى أف 0.05(ل وىػػذه القػػيـ أكبػػر مػػف )0.830(ل وبمغػػت لممجموعػػة التجريبيػػة )0.262)

لممتغيػػػرات )المعػػػدؿ التراكمػػػيل ىنػػػاؾ تجػػػانس بػػػيف مجمػػػوعتي الدراسػػػة )الضػػػابطة والتجريبيػػػة( بالنسػػػبة 

 الوضع االقتصادي لألسرة(.

 نعبثطخ وانتجزَجُخ(انخصبئص انذًَىغزافُخ نًجًىػتٍ انذراطخ )ا

 ألفزاد انًجًىػتٍُ انعبثطخ وانتجزَجُخ (: انخصبئص انذًَىغزافُخ 4جذول )

 انًظتىَبد انًتغُزاد

انًجًىػخ انعبثطخ 

=ٌ(50) 

انًجًىػخ انتجزَجُخ 

=ٌ(50) 
 انًجًىع

 % انؼذد % انؼذد % انؼذد

 انجُض

 %50 50 %50.0 25%50.0 25 أصثؾ

 %50 50 %50.0 25 %50.0 25 رةش

 %100 100 %100.0 50 %100.0 50 انًجًىع

انًؼذل 

 انتزاكًٍ

 %32 32 %32.0 16 %32.0 16 فؤلج 60

80 - 61 17 34.0% 19 38.0% 36 36% 

 %32 32 %30.0 15%34.0 17 فؤػخؾ 81

 %100 100 %100.0 50 %100.0 50 انًجًىع
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 انًظتىَبد انًتغُزاد

انًجًىػخ انعبثطخ 

=ٌ(50) 

انًجًىػخ انتجزَجُخ 

=ٌ(50) 
 انًجًىع

 % انؼذد % انؼذد % انؼذد

انىظغ 

االلتصبدٌ 

 نألطزح

 %33 33 %32.0 16 %34.0 17 شقتج 2500 رش ألج

 %37 37 %38.0 19 %36.0 18 شقتج 2500 - 5000

 %30 30 %30.0 15 %30.0 15 شقتج 5000 رش أةثش

 %100 100 %100.0 50 %100.0 50 انًجًىع

 انخصبئص انظُكىيتزَخ نهًمُبص راثؼبً: 

 :وصف انًمُبص

 باستخداـ أداتيف لمقياس والتجريب ىما: ةالباحث قامت

( 24ل وتألؼ  المقيػاس مػف ) (Levenson,1995)مف إعداد ى: مقياس الميؿ لمسيكوباتية األداة األول

 (. موافؽ بشدةل موافؽل محايدل معارضل معارض بشدة) خماسيفقرة ل وفؽ سمـ متدرج 

بػػػدائؿ العنػػػؼ لػػػدى عينػػػة مػػػف المػػػراىقيف فػػػي البمػػػدة القديمػػػة مػػػف إعػػػداد الباحثػػػة  الثانيػػػة: برنػػػامجاألداة  

( جمسػػات لكػػؿ جمسػػة اسػػتغرؽ سػػاعة ونصػػؼ تقريبػػًال بواقػػع جمسػػة 11تػػألؼ البرنػػامج مػػف )الحاليػػةل وي

 ( أسابيع.11واحدة أسبوعيًال ومدة البرنامج استغرؽ )

 البرنامج اإلرشادي:

ل وىدفػو تحويػؿ الطاقػة السػمبية إلػى طاقػة إيجابيػة لمتخفيػؼ مبني عمى بػدائؿ العنػؼىو برنامج إرشادي 

 راىقيف.مف السيكوباتية لدى الم
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 انًُم نهظُكىثبتُخ:جزاءاد انصذق وانثجبد نًمُبص إ

 أوالً: انصذق:

 الصدؽ الظاىرم:   

حيث قامت الباحثة بعرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي 

ل وتكوف بصورتو النيائية مف (5ل والبالغ عددىـ )اإلرشاد النفسياالختصاص في الصحة النفسية و 

 فقرة. (24)

 :صدؽ االتساؽ الداخمي

( لفقرات كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية Pearson correlationتـ حساب معامؿ االرتباط بيرسوف )

 (.5لممجاؿل وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ )

نًصفىفخ ارتجبغ كم فمزح يٍ  (Pearson correlationاالرتجبغ ثُزطىٌ )(: َتبئج يؼبيم 5جذول رلى )

 .نهًمُبصيغ انذرجخ انكهُخ  انًمُبصفمزاد 

 الفقرات الرقـ
معامؿ ارتباط 
 بيرسكف )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
0.58 .الضعاؼأنا لست قمقا بشأف  ؛قوىيعتمد النجاح عمى البقاء لأل  .1

**
 0.000 

0.53 .باستمرار المشاكؿ الدائرة مف أجد نفسي في نفس  .2
**

 0.000 
0.44 صؿ عميو.بالنسبة لي الحؽ ىو ما يمكف أف أح  .3

**
 0.000 

0.63 .بأف الحياة  ليس ليا معنىأشعر   .4
**

 0.000 

5.  
ل أجد مبررًا لنفسي ألقـو بأي شيء  أريده بغض النظر عف في عالـ اليـو

 .حقوؽ اآلخريف
0.47

**
 0.000 

0.61 أف أشبع حاجاتي وبقدر المستطاعىدفي الرئيس في الحياة ىو   .6
**

 0.000 
0.60 ال أخطط لممستقبؿ  .7

**
 0.000 

0.59 .ىدفي الرئيسي ىو الحصوؿ عمى الماؿ  .8
**

 0.000 
0.58 .عادة ال أفكر بعواقب أعمالي عمى ذاتي واآلخريف  .9

**
 0.000 

0.41 .بما أحققو مف أفعاؿتفكيري الرئيسي ىو   .10
**

 0.000 
0.63 .مشكمتي أف اآلخريف ال يفيمونني لذا أتشاجر معيـ  .11

**
 0.000 

0.49 .فكر في العواقب المحتممةقبؿ أف أفعؿ أي شيءل أ  .12
**

 0.000 
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معامؿ ارتباط  الفقرات الرقـ
 بيرسكف )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
0.62 .تحقيؽ مصالحي الذاتية ال المجتمعيةأولويتي األولي ىي   .13

**
 0.000 

0.63 لدي رغبة في أف إيذاء اآلخريف ودوف مبررات.  .14
**

 0.000 
0.58 أقوؿ لخآخريف ما يفضموف سماعول حتى أحصؿ عمى ما أريد منيـ.  .15

**
 0.000 

0.62 .ف ال يكوف بإمكاني إزعاج اآلخريفحيأصاب باإلحباط في   .16
**

 0.000 
0.69 .إذا جاء نجاحي عمى حساب شخص آخر مسروراً أكوف   .17

**
 0.000 

18.  
العالقات بيف أفراد عائمتي متدنية إذا ما قورنت بالعائالت األخرى ) ال 

 يوجد حب وتآخي(.
0.63

**
 0.000 

0.49 تروؽ لي عمميات االحتياؿ الذكية.  .19
**

 0.000 
0.44 أقـو بإيذاء اآلخريف مف أجؿ تحقيؽ أىدافي ال  .20

**
 0.000 

0.66 .أستمتع بالتالعب بمشاعر اآلخريف  .21
**

 0.000 
0.61 أشعر باالنزعاج إذا جرحت شخص آخر.  .22

**
 0.000 

0.66 .أتحاور معيـال أكذب عمى اآلخريف عندما   .23
**

 0.000 
0.71 .الغش ليس لو ما يبرره ألنو غير عادؿ لخآخريف  .24

**
 0.000 

   (α≥ 0.05(، * دالة إحصائيان عند مستكل داللة )α≤0.01** دالة إحصائيان عند )

الدراسة مع  أداةإلى أف جميع قيـ مصفوفة ارتباط فقرات  (5)تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ 

ا تشترؾ معا مما يشير إلى قوة االتساؽ الداخمي لفقرات األداة وأني الدرجة الكمية لألداة دالة إحصائيًال

ل عمى ضوء المقياس الخميؿ -الميؿ لمسيكوباتية لدى عينة مف المراىقيف في البمدة القديمةفي قياس 

 الذي تـ اعتماده.
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 ثبَُبً: انثجبد: 

 الثبات بطريقة كركنباخ ألفا -

وذلؾ كما  الثبات ألفا كرونباخل مؿحساب الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي وبحساب معاقامت الباحثة ب

 التالي:ىو موضح في الجدوؿ 

 ذراطخان أداحر نثجبد أنفب كزو َجب(: َتبئج يؼبيم 6جذول رلى )

 ة ألفامقي عدد الفقرات عدد الحاالت المجاؿ
 1.199 83 911 ممقياس لالدرجة الكمية 

 لممقياسثبات ألفا كرونباخ لمدرجة الكمية  معامؿ ةقيم تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ أف

 (ل مما يشير إلى أف1.911الكمي ) الميؿ لمسيكوباتيةمرتفعةل حيث بمغت قيمة الثبات لمقياس 

 .وقابؿ العتماده لتحقيؽ أىداؼ الدراسة مف الثباتعالية بدرجة  تمتعالمقياس ي

  الثبات بطريقة التجزئة النصفية -

اس إلى نصفيف حساب معامؿ االرتباط بيف درجات نصفي المقياسل حيث يتـ تجزئة المقيتـ 

يتـ إيجاد مجموع درجات المبحوثيف لكؿ نصؼ مف المقياسل ثـ حساب معامؿ االرتباط و متكافئيفل 

 إلى ما يمي: ةالباحث توقد توصم لاـ معادلة سبيرماف براوف لمتصحيحبينيمال وتـ استخد

 طزَمخ انتجشئخ انُصفُخانثجبد ث :(7جذول )

عدد  المجاؿ
 الفقرات

معامؿ 
 االرتباط

مؿ االرتباط معا
المصحح 

 لسبيرماف براكف
 0.873 0.775 83 ممقياس لالدرجة الكمية 

 عاليةل مما لممقياس لمدرجة الكميةالثبات  معامؿاالرتباط وكذلؾ  معامؿأف  (7)الجدوؿ يتضح مف 

 المقياسليشير إلى أف المقياس عمى درجة عالية مف الثباتل وىو يعطى درجة مف الثقة عند استخداـ 

د مؤشرًا عمى أف المقياس يمكف أف يعطي النتائج نفسيا إذا ما أعيد تطبيقو عمى العينة وفى يعو 

 ظروؼ التطبيؽ نفسيا.
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 تصذُخ انًمُبص:

معارض ( لمبدائؿ )5ل 4ل 3ل 2ل 1) تعطى الدرجات ل بحيثالبدائؿخماسي مقياسًا  ةالباحث تاستخدم

مدرجات ل المتوسط الحسابيتـ حساب  ل ثـيبعمى الترت( محايدل موافؽل موافؽ بشدةل معارضل بشدة

الدنيا التي يحصؿ عمييا الدرجة  (ل وتكوفالدرجة الكمية) المقياسفي  المفحوصالتي يحصؿ عمييا 

 (. 120=24×5ل والدرجة العميا التي يحصؿ عمييا المفحوص ىي )(24=24×1المفحوص ىي )

المقيػػاس يػػتـ جمػػع  فػػي لممراىػػؽلكميػػة لمحصػػوؿ عمػػى الدرجػػة ا(ل و 5-1)وتنحصػػر ىػػذه الدرجػػة مػػا بػػيف 

تنحصػر الدرجػة الكميػة التػي يمكػف أف يحصػؿ  معطػاة لػػو ومػػف ثػػـكؿ تدريج لكػؿ درجػة  الدرجات تحت

ولمعرفة المراىقيف الذيف يعانوف مف مشكمة الميؿ ل (120 – 24) في المقياس مػا بػيف المراىؽ/ةعمييا 

ط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري لمدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس لمسػػيكوباتيةل فقػػد اعتمػػدت الباحثػػة عمػػى المتوسػػ

القبمي عمى أفراد عينة الدراسة وذلؾ مف خالؿ طػرح االنحػراؼ المعيػاري مػف المتوسػط الحسػابيل حيػث 

( )أنظػػػر 10( لمدرجػػػة الكميػػة لالختبػػار القبمػػيل وبمػػػغ االنحػػراؼ المعيػػاري )76بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي )

القطػػػػع المعتمػػػػدة لػػػػدى الباحثػػػػة لتحديػػػػد المراىػػػػؽ/ة الػػػػذيف لػػػػدييـ ميػػػػؿ  ((ل بالتػػػػالي فػػػػإف نقطػػػػة1جػػػػدوؿ )

(. وباالعتمػػػاد عمػػػى نقطػػػة القطػػػع التػػػي حػػػددتيا الباحثػػػة فػػػإف 66( = )10 – 76لمسػػػيكوباتية تسػػػاوي: )

مجمػوع درجػات تقػع بػيف عمػى  /تحصػؿيحصؿالسػيكوباتية مػف مشػكمة  /تعانييعاني /التيالذي المراىؽ

(66 – 120). 

عنده/ىا يكوف ( درجة فأعمى 66)عمى مجموع د ىذا اإلجراء فإنو كمما حصؿ المراىؽ/ة بعبالتالي و 

والعكس صحيح. والجدوؿ التالي يوضح فئات المتوسطات وفئات الدرجات والوزف  ميؿ لمسيكوباتية

 :لمقياس الميؿ لمسيكوباتيةالنسبي 
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 ظُكىثبتُخنذرجخ ان(: فئبد انًتىططبد وفئبد انذرجبد وانىسٌ انُظجٍ 8جذول )

 تقييـ الميؿ لمسيككباتية فئات الدرجات المتكسط الحسابي
 منخفض 0... – 02 0.22-0.33
 متوسط 2... – 7. 0.32-3.76
 مرتفع 002.2 – 0... 00..-.3.7

 

 :انًؼبنجخ اإلدصبئُخطبدطبً: 

 استخدمت الباحثة برنامج:
)SPSS(: (Statistical Package for the Social Sciences)  

 األساليب كاالختبارات اإلحصائية التالية:الباحثة كمف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج الدراسة استخدمت 
 .التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية 

  اختبار )ت( واختبار تحميؿ التبايف األحادي واختبار ليفيف لضبط تكافؤ وتجانس مجموعتي

 الدراسة.

  معامؿ ارتباط بيرسو( فPerson Correlation Coefficient لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ )

 .المستخدـ في الدراسة الميؿ لمسيكوباتية الداخمي بيف فقرات المقياس والدرجة الكمية لمقياس

 ( معامؿ ألفا كرونباخ (Cronbach's Alphaالميؿ لمسيكوباتية لمعرفة ثبات فقرات مقياس 

 .في الدراسة المستخدـ

 معامؿ الثبا( ت بطريقة التجزئة النصفيةSplit half methods )اس يالمق لمتأكد مف أف استخدـ

 .يتمتع بدرجات ثبات مرتفعة

 ( )اختبار )ت (Independent Sample T-test لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطات درجات

 المفحوصيف.
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 ( )اختبار )ت (Paired Sample T-testداللة لمعينات المرتبطة؛ وذلؾ بيدؼ معرفة ال

 .ألفراد المجموعة التجريبيةوالقياس البعدي  حصائية لمفروؽ بيف القياس القبمياإل

 (مربع إيتاη
 .الفروؽ الناتجة ىي فروؽ حقيقية تعود إلى متغيرات الدراسةحجـ  ( لمتأكد مف أف2

 اختبار تحميؿ التبػايف األحػاديOne Way Anova)  ) لمعرفػة الفػروؽ فػي متوسػطات أفػراد العينػة
 (.المعدؿ التراكميل الوضع االقتصادي لألسرةل وفقًا لممتغيرات: )ةالميؿ لمسيكوباتيمقياس  عمى

  شيفيواختبار (Scheffe)لمعرفة مصدر الفروؽ.  الثنائية البعدية لممقارنات 
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 انفصم انزاثغ

 َتبئج انذراطخػزض 
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 :يمذيخ

إلجابة عمى تحميؿ اإلحصائي لمبياناتل لعرض النتائج التي أسفر عنيا التقوـ الباحثة في ىذا الفصؿ ب

 أسئمة الدراسة وفرضياتيا. 

 َتبئج طؤال انذراطخ انزئُض:

فعالية برنامج مبني عمى بدائؿ العنؼ في التخفيؼ مف الميؿ لمسيككباتية لدل عينة مف مدل ما 

 ؟الخميؿ -المراىقيف في البمدة القديمة

اب المتوسػػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة لإلجابػػػة عمػػػػى التسػػػاؤؿ السػػػػابؽ قامػػػػت الباحثػػػة بحسػػػػ

( يوضػػح 9لممجموعػة التجريبيػػة فػي القياسػػيف القبمػي والبعػػدي عمػػى مقيػاس الميػػؿ لمسػيكوباتية والجػػدوؿ )

 ذلؾ:

(: انًتىططبد انذظبثُخ واالَذزافبد انًؼُبرَخ نهًجًىػخ انتجزَجُخ فٍ انمُبطٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ 9جذول )

 ُكىثبتُخػهً يمُبص انًُم نهظ

 الفقرة الرقـ
 انمُبص انجؼذٌ انمُبص انمجهٍ

انًتىطػ 

 انذظبثٍ

االَذزاف 

 انًؼُبرٌ

تمُُى انًُم 

 نهظُكىثبتُخ

انًتىطػ 

 انذظبثٍ

االَذزاف 

 انًؼُبرٌ

تمُُى انًُم 

 نهظُكىثبتُخ

أصبحغذلخمبثشؤسفؼززذاحضجبحػخؾاحجمبءحنلؼؽ؛ 1

.احضؼبف
 رضخفض 0.66 2.24 رزؼعظ 0.96 2.76

 رزؼعظ 0.75 2.34 رزؼعظ 0.89 3.16.ثبعززشاس أجذصفغـفـصفظاحذائشحرشاحزشبةج 2

 رضخفض 0.71 2.10 رزؼعظ 0.95 3.30ثبحضغجخحـاححكعؼربفزتشأسأحصجػخقظ. 3

 رضخفض 0.75 1.62 رزؼعظ 1.02 3.06أشؼشثؤساححقبححقظحغبرؼضؾ. 4

حضفغـملؼدثؤؿشـءفـػبحذاحقؼد،أجذرجشسا  5

.أسفذطثغضاحضظشػشحمؼقاكخشفش
 رضخفض 0.72 1.92 رزؼعظ 0.92 2.96

عذفـاحشئقظفـاححقبحعؼأسأشجغحبجبرـػثمذس 6

احزغزطبع
 رضخفض 0.69 2.18 رزؼعظ 1.02 3.18

 رضخفض 0.57 1.38 رزؼعظ 0.99 2.60 الأخطظحخزغزمجج 7

 رضخفض 0.75 2.18 رزؼعظ 0.90 3.08.ؾاحزبثعذفـاحشئقغـعؼاححصؼثػخ 8

 رضخفض 0.76 1.80 رزؼعظ 0.95 3.00.ػبدحالأفتشثؼؼالتأػزبحـػخؾرارـػاكخشفش 9

 رزؼعظ 0.57 2.38 رزؼعظ 0.79 3.16.رفتقشؿاحشئقغـعؼثزبأحممظرشأفؼبث 10

 رضخفض 0.80 1.92 رزؼعظ 0.94 3.24.رشتخزـأساكخشفشالففغزؼصضـحزاأرشبجشرؼغذ 11

 رضخفض 0.59 2.32 رزؼعظ 0.83 3.40.لججأسأفؼجأؿشـء،أفتشفـاحؼؼالتاحزحززخخ 12
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 الفقرة الرقـ
 انمُبص انجؼذٌ انمُبص انمجهٍ

انًتىطػ 

 انذظبثٍ

االَذزاف 

 انًؼُبرٌ

تمُُى انًُم 

 نهظُكىثبتُخ

انًتىطػ 

 انذظبثٍ

االَذزاف 

 انًؼُبرٌ

تمُُى انًُم 

 نهظُكىثبتُخ

أػحؼفزـامػحـعـرحمقكرصبححـاحزارقخال 13

احزجززؼقخ.
 رضخفض 0.74 2.10 رزؼعظ 1.00 3.16

 رضخفض 0.76 1.60 رزؼعظ 1.00 2.82حذؿسغجخفـأسإفزاءاكخشفشػدػسرجشساد. 14

ألؼثحلخشفشربففضخؼسعزبػظ،حزؾأحصجػخؾ 15

ربأسفذرضغذ.
 رزؼعظ 0.63 2.36 رزؼعظ 0.94 3.12

أصبةثبهحجبطفـحقشالفتؼسثإرتبصـإصػبج 16

اكخشفش.
 رضخفض 0.69 1.74 رزؼعظ 1.08 2.82

أةؼسرغشػسا إراجبءصجبحـػخؾحغبةشخص 17

.آخش
 رضخفض 0.64 2.14 رزؼعظ 0.86 2.78

احؼ لبدثقشأفشادػبئخزـرزذصقخإراربلؼسصذ 18

ثبحؼبئ دامخشؽ)الفؼجذحتػرآخـ(.
 رضخفض 0.75 1.92 رزؼعظ 1.07 2.92

 رضخفض 0.74 2.16 رزؼعظ 1.04 2.84رشػقحـػزخقبداالحزقبثاحزةقخ. 19

 رزؼعظ 0.58 2.48 رزؼعظ 0.99 3.30الألؼدثإفزاءاكخشفشرشأججرحمقكأعذافـ 20

 رضخفض 0.57 1.38 رزؼعظ 1.04 2.78.أعزززغثبحز ػتثزشبػشاكخشفش 21

 رزؼعظ 0.50 2.42 رزؼعظ 1.01 3.64أشؼشثبالصضػبجإراجشحذشخصآخش. 22

 رزؼعظ 0.61 2.44 رزؼعظ 1.01 3.48.الأةزةػخؾاكخشفشػضذربأرحبػسرؼغذ 23

 رضخفض 0.79 2.10 رزؼعظ 0.91 3.98.ظحظربفجشسطمصظغقشػبدثحلخشفشاحغشحق 24

 يُخفط 0.68 2.05 يتىطػ 0.96 3.11 الدرجة الكمية لممقياس ككؿ

( وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المتوسطات الحسابية ألفراد المجموعة التجريبية 9يتضح مف الجدوؿ )
. ولمتحقؽ مف داللة ىذه الفروؽ قامت الباحثة الميؿ لمسيكوباتيةفي القياس القبمي والبعدي عمى مقياس 

في لفروؽ لمتعرؼ عمى ا (Paired-Sample T-Test) المرتبطة ( لمعيناتت)اختبار باستخداـ 
 قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامجالميؿ لمسيكوباتية متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى مقياس 

 .(02كما ىو موضح في جدوؿ )
 ولًُخ انذالنخ ويظتىي انذالنخ( Paired- Sample T-Test) )د( نهؼُُبد انًزتجطخ (: َتبئج اختجبر11جذول )

انًجًىػخ  انفزوق فٍ يتىططبد درجبد أفـزاد ػهًنهتؼزف  نهذرجخ انكهُخ نًمُبص انًُم نهظُكىثبتُخ

 (51)ٌ=انتجزَجُخ لجم وثؼذ تطجُك انجزَبيج

المتكسط  التطبيؽ المتغير
 حسابيال

االنحراؼ 
قيمة   قيمة )ت( المعيارم

 الداللة
مستكل 
 الداللة

 الدرجة الكمية لممقياس
 11.89 74.54 قبمي

 دالة 0.000 12.268
 6.47 49.18 بعدم

 31(، درجات الحرية = 1015(، * دالة إحصائيان عند مستكل داللة )1019** دالة إحصائيان عند مستكل داللة )
 .8.2 =( 1019، قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل داللة )8.11 =( 1015ة عند مستكل داللة )قيمة )ت( الجدكلي
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 (ت)اكبػػػػر مػػػػف قيمػػػػة ( وىػػػػي 12.268بمغػػػػت )المحسػػػػوبة  (ت)يتضػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أف قيمػػػػة 

وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة  ل(2.86التػػي تسػػاوي ) 0.01) )مسػػتوى داللػػة عػػف  ةالجدوليػػ

ألفػراد الميػؿ لمسػيكوباتية في درجات  والبعدي بػيف التطبيقػيف القبمػي درجة الكمية لممقياسفي الإحصائية 

انخفضػػت قػػد  درجػػات الميػػؿ لمسػػيكوباتيةممػػا يعنػػي أف  لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدي.و  المجموعػػة التجريبيػػةل

  دي المطبؽ.بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشاديل األمر الذي يدؿ عمى فاعمية البرنامج اإلرشا بشكؿ ممحوظ

 َتبئج فزظُبد انذراطخ:

متوسطات  بيف ((α ≤ 0.05 إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ ذات داللة الفرضية األكلى:

قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج  الميؿ لمسيكوباتيةعمى مقياس  المجموعتيف الضابطة والتجريبية أفراددرجات 

 .اإلرشادي

-Independent)لمعينات المستقمة  (ت) اختبار استخدمت الباحثة السابقةلمتحقؽ مف صحة الفرضية 

Sample T-Test) عمى  المجموعتيف الضابطة والتجريبية أفرادمتوسطات درجات  بيفلفروؽ إليجاد ا

 -يوضح النتائج: (00جدوؿ رقـ )وال لقبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي الميؿ لمسيكوباتيةمقياس 

يتىططبد  ثٍُ( نهفزوق Independent- Sample T-Test)نؼُُتٍُ يظتمهتٍُ  (د)ر (: َتبئج اختجب11جذول )

لجم وثؼذ تطجُك انجزَبيج  انًُم نهظُكىثبتُخػهً يمُبص  انًجًىػتٍُ انعبثطخ وانتجزَجُخ أفزاددرجبد 

 (51، ٌ)د(=51)ٌ)ض(= اإلرشبدٌ

 انًجًىػخ انمُبص انًتغُز
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 )د(لًُخ  المعيارم

يظتىي 

 انذالنخ

انًُم 

 نهظُكىثبتُخ

 انمجهٍ
 7.33 77.06 ظبثطخ

0.06. 2.027 
 11.89 74.54 تجزَجُخ

 انجؼذٌ
 10.97 80.56 ظبثطخ

06.206 2.222 
 14.78 49.18 تجزَجُخ

 12ة = (، درجات الحري1015(، * دالة إحصائيان عند مستكل داللة )1019** دالة إحصائيان عند مستكل داللة )
 8.01 =( 1019، قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل داللة )8.18 =( 1015قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل داللة )

متوسطات  بيف( تبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 00مف خالؿ النتائج الواردة في جدوؿ )

 الضابطة)المجموعتيف ف بي الخميؿ -الميؿ لمسيكوباتية لدى المراىقيف في البمدة القديمةدرجات 
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ل حيث لـ تظير فروؽ دالة إحصائيًا بيف أفراد المجموعة الضابطة وأفراد في القياس القبمي التجريبية(/

( وىذه القيمة .0.06بمغت ))ت( المحسوبة  القياس القبميل حيث أف قيمةالمجموعة التجريبية في 

 . (0.20تي تساوي )وال (.2.2أصغر مف قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

 الخميؿ -الميؿ لمسيكوباتية عند المراىقيف في البمدة القديمة أما بالنسبة لمفروؽ في متوسطات درجات 

في التطبيؽ البعدي بيف أفراد المجموعتيف  الميؿ لمسيكوباتيةفقد ظيرت فروؽ في متوسطات درجات 

)ت(  ةقيم بمغتموعة التجريبيةل حيث ولصالح المج الدرجة الكمية لممقياسالضابطة والتجريبية في 

أكبر مف قيمة )ت( الجدولية ( وىي 06.206) لتطبيؽ البعديلمدرجة الكمية لممقياس في االمحسوبة 

ل وىذا يدؿ عمى أف أفراد المجموعة التجريبية الذيف (0.62والتي تساوي ) (2.20عند مستوى داللة )

ل  بشكؿ ممحوظ انخفض عندىـ الميؿ لمسيكوباتيةي قد تمقوا التدريب مف خالؿ أنشطة البرنامج اإلرشاد

 مما يعني أف البرنامج كاف فاعاًل بشكؿ كبير.

مف  الميؿ لمسيكوباتيةمقياس لولمعرفة درجة تأثير البرنامج اإلرشادي قامت الباحثة بقياس درجة التأثير 

ηخالؿ معادلة مربع إيتا )
 ( التالية:2

η
2
 = 

dft

t

2

2

 

 (: درجات الحريةdf) (: قيمة اختبار )ت(لtحيث )

 .انًُم نهظُكىثبتُخًمُبص نثُز ثبنُظجخ أانت جىانًمتزح نتذذَذ يظتىَبد د (: انجذول انًزجؼ12ٍجذول )

 األداة المستخدمة
 حجـ التأثير

 كبير متكسط صغير
η2 0.01 0.06 0.14 فأكبر 

 

فيؼ مف الميؿ لمبرنامج المبني عمى بدائؿ العنؼ لمتخ ( يوضح درجات التأثير12الجدوؿ )

 بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي:لمسيكوباتية 
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(: َجٍُ درجبد انتأثُز نهجزَبيج انًجٍُ ػهً ثذائم انؼُف نهتخفُف يٍ انًُم نهظُكىثبتُخ ثؼذ 13جذول )

 تطجُك انجزَبيج اإلرشبدٌ

 دجى انتأثُز (η2مربع إيتا ) لًُخ )د( األثؼبد

 زكجُ 0.756 17.427 احذسجخاحتخقخحخزمقبط

( أف حجـ تأثير البرنامج اإلرشادي المطبؽ كاف ذو تأثير كبير في 13يتبيف مف خالؿ الجدوؿ )

 (.0.756)الميؿ لمسيكوباتية. حيث بمغ حجـ التأثير درجات  تخفيؼ

متوسطات في  α ≤ 0.05))توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الالفرضية الثانية: 

لدى  يف )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي عمى مقياس الميؿ لمسيكوباتيةدرجات أفراد المجموعت

 .الخميؿ تعزى لمتغير الجنس-المراىقيف في البمدة القديمة

-Independent)لمعينػػػات المسػػػتقمة  (ت) اختبػػػار اسػػػتخدمت الباحثػػػةلإلجابػػػة عػػػف الفرضػػػية السػػػابقة 

Sample T-Test) المجمػػوعتيف )الضػػابطة لػػدرجات أفػػراد سػػابية المتوسػػطات الحفػػي لفػػروؽ إليجػػاد ا

الخميػؿ -المػراىقيف فػي البمػدة القديمػةلػدى  والتجريبية( في القياس البعدي عمى مقياس الميػؿ لمسػيكوباتية

 .يبيف ذلؾ( 14)ل والجدوؿ تعزى لمتغير الجنس

ق فٍ يتىططبد ( نهفزوIndependent- Sample T-Test)نؼُُتٍُ يظتمهتٍُ  (د)(: َتبئج اختجبر 14جذول )

حذؽدسجبدأفشاداحزجزؼػزقش)احضبثطخػاحزجشفجقخ(فـاحمقبطاحجؼذؿػخؾرمقبطاحزقجحخغقتؼثبرقخ

  .احخخقجرؼضؽحززغقشاحجضظ-احزشاعمقشفـاحجخذحاحمذفزخ

 (51، ٌ)د(=51)ٌ)ض(=

المتكسط  العدد المتغير المجمكعة
 الحسابي

االنحراؼ 
مستكل  قيمة )ت( المعيارم

 لةالدال 

 ضابطة
 10.40 87.64 25 ذكر

5.959 0.000 
 5.74 73.48 25 أنثى

 تجريبية
 7.27 48.00 25 ذكر

-1.299 0.200 
 5.45 50.36 25 أنثى
 32(، درجات الحرية = 1015(، * دالة إحصائيان عند مستكل داللة )1019** دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

 8.01 =( 1019، قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل داللة )8.18 =( 1015داللة )قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل 
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في متوسطات درجات  تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية( 02مف خالؿ النتائج الواردة في جدوؿ )

فقد ظيرت فروؽ في متوسطات درجات  الخميؿ -الميؿ لمسيكوباتية عند المراىقيف في البمدة القديمة 

طبيؽ البعديل حيث بمغت في التبيف أفراد المجموعة الضابطة حسب متغير الجنس  كوباتيةالميؿ لمسي

( 2.20( عند مستوى داللة )0.62( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية )0.0..قيمة )ت( المحسوبة )

( .63.2( مقابؿ )6.72.(. وقد كانت الفروؽ لصالح الذكور بمتوسط حسابي بمغ ).2ودرجات حرية )

 ث.لإلنا

الميؿ لمسيكوباتية عند المراىقيف في متوسطات درجات  في حيف لـ تظير فروؽ ذات داللة إحصائية

طبيؽ البعديل في التبيف أفراد المجموعة التجريبية حسب متغير الجنس  الخميؿ -في البمدة القديمة 

مستوى  ( عند0.20( وىي أصغر مف قيمة )ت( الجدولية )0.000حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )

(. وىذا يدؿ عمى أف أفراد المجموعة التجريبية مف الجنسيف الذيف .2( ودرجات حرية ).2.2داللة )

 تمقوا التدريب واإلرشاد قد انخفض عندىـ الميؿ لمسيكوباتية مف كال الجنسيف.

متوسطات في  α ≤ 0.05))توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال: الثالثةالفرضية 

لدى  درجات أفراد المجموعتيف )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي عمى مقياس الميؿ لمسيكوباتية

 .الخميؿ تعزى لمتغير المعدؿ التراكمي-المراىقيف في البمدة القديمة

لػػدرجات أفػػػراد المتوسػػطات الحسػػػابية  الفػػرؽ فػػػي حسػػػابلإلجابػػة عػػف الفرضػػػية السػػابقة قامػػػت الباحثػػة ب

لمتغيػػػر تبعػػػًا  الميػػػؿ لمسػػػيكوباتيةالبعػػػدي عمػػػى مقيػػػاس  ( فػػػي القيػػػاسالتجريبيػػػةلضػػػابطة و )ا المجمػػػوعيف

 .( يبيف ذلؾ15ل والجدوؿ )المعدؿ التراكمي
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( انتجزَجُخ)انعبثطخ و (: انًتىططبد انذظبثُخ واالَذزافبد انًؼُبرَخ نذرجبد أفزاد انًجًىػ15ٍُجذول )

 انًؼذل انتزاكًٍنًتغُز تجؼبً  خانًُم نهظُكىثبتُانجؼذٌ ػهً يمُبص  فٍ انمُبص

المعدؿ  المجاؿ
 العدد التراكمي

 المجمكعة الضابطة
 العدد

 المجمكعة التجريبية
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الميؿ 
 لمسيككباتية

 6.93 50.75 16 11.05 89.81 16 فأقؿ 60
80 - 61 17 75.94 6.81 19 47.58 6.41 

 5.96 49.53 15 9.02 76.47 17 فأعمى 81
 6.47 49.18 50 10.97 80.56 50 المجمكع



 أفػػػػػػرادبػػػػػػيف سػػػػػػطات الحسػػػػػػابية و المت فػػػػػػي دالػػػػػػة إحصػػػػػػائياً ( وجػػػػػػود فػػػػػػروؽ 15)يتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ 

ف الميػػؿ لمسػػيكوباتيةل ولمتحقػػؽ مػػى مقيػػاس مػػع يفػػي القيػػاس البعػػد (التجريبيػػة)الضػػابطة و  تيفعو المجمػػ

ل والجػدوؿ (One Way Anova) تحميػؿ التبػايف األحػادمداللة ىذه الفروؽ قامت الباحثة باسػتخداـ اختبػار 

 ( يبيف ذلؾ: 16)

انًتىططبد نفزوق فٍ ا ( نهتؼزف ػهOne Way Anovaً) َتبئج اختجبر تذهُم انتجبٍَ األدبدٌ :(16جذول )

( فٍ انمُبص انجؼذٌ ػهً يمُبص انًُم نذرجبد أفزاد انًجًىػتٍُ )انعبثطخ وانتجزَجُخانذظبثُخ 

 (51/ ٌ )د(= 51= )ض( ٌ. نًتغُز انًؼذل انتزاكًٍتجؼبً  نهظُكىثبتُخ

مجمكع  مصدر التبايف المجمكعة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

 الداللة اإلحصائية

 الضابطة
 1008.353 2 2016.706 بيف المجمكعات

 82.502 47 3877.614 داخؿ المجمكعات دالة 0000. 12.222**
 ----- 49 5894.320 المجمكع

 التجريبية
 45.008 2 90.015 بيف المجمكعات

1.080 .3480 
غير 
 41.689 47 1959.365 داخؿ المجمكعات دالة

 ----- 49 2049.380 المجمكع
 . (α≥0.05نخ إدصبئُبً ػُذ يظتىي دالنخ )* دا  (.α≥0.01** دانخ إدصبئُبً ػُذ يظتىي دالنخ )

( وجػػود فػػروؽ فػػي متوسػػطات درجػػات أفػػراد المجموعػػة الضػػابطة عمػػى القيػػاس 16يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )

البعػدي فػػي الدرجػػة الكميػة لمقيػػاس الميػػؿ لمسػػيكوباتية تعػزى لمتغيػػر المعػػدؿ التراكمػيل حيػػث بمغػػت قيمػػة 

 ًا.( ودالة إحصائي0.05( وىي أصغر مف )0.000ألفا )
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فػػي حػػيف لػػـ تظيػػر فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػطات درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى 

القيػػػاس البعػػػدي فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس تعػػػزى لمتغيػػػر المعػػػدؿ التراكمػػػيل حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة ألفػػػا 

نػػػامج ( وغيػػػر دالػػة إحصػػائيًا. وىػػػذا يػػدؿ عمػػػى أف أنشػػطة البر 0.05( وىػػذه القيمػػة أكبػػػر مػػف )0.348)

التجريبي المطبؽ أدى إلى إزالة الفرؽ بيف أفراد بيف أفػراد المجموعػة التجريبيػة حسػب مسػتويات المعػدؿ 

التراكمي في درجات الميؿ لمسيكوباتيةل مما يؤكد عمى فاعمية البرنامج التجريبي المطبؽ الذي أدى إلى 

 البرنامج بأنشطتو المختمفة. تخفيؼ الميؿ لمسيكوباتية لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ

 التي ظيرت في القياس البعدي بيف أفراد المجموعة الضابطة استخدمت الباحثة وإليجاد مصدر الفروؽ

درجات أفراد المجموعة متوسطات ( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في Scheffeاختبار شيفيو )

ل وذلؾ كما تبعًا لمتغير المعدؿ التراكمي تيةالضابطة في القياس البعدي عمى مقياس الميؿ لمسيكوبا

 (.17ىو واضح مف خالؿ الجدوؿ )

درجبد أفزاد يتىططبد فٍ ( نهًمبرَبد انثُبئُخ انجؼذَخ نهفزوق Scheffe(: َتبئج اختجبر شُفُه )17جذول )

 كًٍانًؼذل انتزاتجؼبً نًتغُز  انًُم نهظُكىثبتُخػهً يمُبص  انجؼذٌفٍ انمُبص  انعبثطخانًجًىػخ 

 انًمبرَبد انجُؼذ
انًتىطػ 

 انذظبثٍ
 فؤػخؾ0. 61 – 80

 انذرجخ انكهُخ نهًمُبص

13.87132 89.81 فأقؿ 60
*
 13.34191

*
 

80 - 61 75.94 ------

 ------ 76.47 فأعمى 81

 (0.05* الفرؽ في المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل ) 

درجػػات أفػػراد المجموعػػة الضػػابطة فػػي متوسػػطات فػػي وؽ تشػػير المقارنػػات الثنائيػػة البعديػػة عمػػى أف الفػػر 

كانػػػت بػػػيف المػػػراىقيف  تبعػػػًا لمتغيػػػر المعػػػدؿ التراكمػػػي القيػػػاس البعػػػدي عمػػػى مقيػػػاس الميػػػؿ لمسػػػيكوباتية

فأقػػؿ( مػػف جيػػة وبػػيف المػػراىقيف والمراىقػػات الػػذيف معػػدالتيـ  60والمراىقػػات الػػذيف معػػدليـ التراكمػػي )

 60مى( ولصػػالح المػػراىقيف والمراىقػػات الػػذيف معػػدالتيـ التراكميػػة )فػػأع 81( و )80 – 61التراكميػػة )

 فأقؿ( الذيف كاف ميميـ لمسيكوباتية أعمى. 
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متوسطات في  α ≤ 0.05))توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال: الرابعةالفرضية 

لدى  قياس الميؿ لمسيكوباتيةدرجات أفراد المجموعتيف )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي عمى م

 .الخميؿ تعزى لمتغير الوضع االقتصادي لألسرة-المراىقيف في البمدة القديمة

لػػدرجات أفػػػراد المتوسػػطات الحسػػػابية  الفػػرؽ فػػػي حسػػػابلإلجابػػة عػػف الفرضػػػية السػػابقة قامػػػت الباحثػػة ب

لمتغيػػػر تبعػػػًا  اتيةالميػػػؿ لمسػػػيكوبالبعػػػدي عمػػػى مقيػػػاس  ( فػػػي القيػػػاسالتجريبيػػػة)الضػػػابطة و  المجمػػػوعيف

 .( يبيف ذلؾ18ل والجدوؿ )الوضع االقتصادي لألسرة

( انتجزَجُخ)انعبثطخ و (: انًتىططبد انذظبثُخ واالَذزافبد انًؼُبرَخ نذرجبد أفزاد انًجًىػ18ٍُجذول )

 انىظغ االلتصبدٌ نألطزحنًتغُز تجؼبً  انًُم نهظُكىثبتُخانجؼذٌ ػهً يمُبص  فٍ انمُبص

 انًجبل
اللتصبدٌ انىظغ ا

 نألطزح
 انؼذد

 انًجًىػخ انعبثطخ

 انؼذد

 انًجًىػخ انتجزَجُخ

انًتىطػ 

 انذظبثٍ

االَذزاف 

 انًؼُبرٌ

انًتىطػ 

 انذظبثٍ

االَذزاف 

 انًؼُبرٌ

انًُم 

 نهظُكىثبتُخ

 5.89 50.56 16 12.92 1786.00 شقتج0.22ألجرش

 6.83 50.16 19 8.16 1879.22 شقتج222.-0.22

 6.16 46.47 15 9.43 1576.00 شقتج222.رشأةثش

 6.47 49.18 50 10.97 80.56 50 انًجًىع



 أفػػػػػػرادبػػػػػػيف سػػػػػػطات الحسػػػػػػابية و المت فػػػػػػي دالػػػػػػة إحصػػػػػػائياً ( وجػػػػػػود فػػػػػػروؽ 18)يتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ 

الميػػؿ لمسػػيكوباتية حسػػب الوضػػع ى مقيػػاس مػػع يفػػي القيػػاس البعػػد (التجريبيػػة)الضػػابطة و  تيفعو المجمػػ

 تحميػؿ التبػايف األحػادمألسرةل ولمتحقؽ مف داللة ىذه الفروؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار االقتصادي ل

(One Way Anova)( يبيف ذلؾ: 19ل والجدوؿ ) 

انًتىططبد نفزوق فٍ ا ( نهتؼزف ػهOne Way Anovaً) َتبئج اختجبر تذهُم انتجبٍَ األدبدٌ :(19جذول )

عبثطخ وانتجزَجُخ( فٍ انمُبص انجؼذٌ ػهً يمُبص انًُم نذرجبد أفزاد انًجًىػتٍُ )انانذظبثُخ 

 (51/ ٌ )د(= 51= )ض( . )ٌنًتغُز انىظغ االلتصبدٌ نألطزحتجؼبً  نهظُكىثبتُخ

درجات  مجمكع المربعات مصدر التبايف المجمكعة
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 الداللة اإلحصائية المحسكبة

 الضابطة
 423.604 2 847.209 بيف المجمكعات

 107.385 47 5047.111 داخؿ المجمكعات دالة 0.026 3.945*
 ----- 49 5894.320 المجمكع
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 مجمكع المربعات مصدر التبايف المجمكعة
درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 الداللة اإلحصائية المحسكبة

 التجريبية
 79.591 2 159.183 بيف المجمكعات

1.979 0.150 
غير 
 40.217 47 1890.197 داخؿ المجمكعات دالة

 ----- 49 2049.380 المجمكع
 . (α≥0.05* دانخ إدصبئُبً ػُذ يظتىي دالنخ )  (.α≥0.01دالنخ ) ** دانخ إدصبئُبً ػُذ يظتىي

( وجػػود فػػروؽ فػػي متوسػػطات درجػػات أفػػراد المجموعػػة الضػػابطة عمػػى القيػػاس 19يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )

البعػػدي فػػي الدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس الميػػؿ لمسػػيكوباتية تعػػزى لمتغيػػر الوضػػع االقتصػػادي لألسػػرةل حيػػث 

 ( ودالة إحصائيًا.0.05ي أصغر مف )( وى0.026بمغت قيمة ألفا )

فػػي حػػيف لػػـ تظيػػر فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػطات درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى 
القيػاس البعػدي فػي الدرجػة الكميػػة لممقيػاس تعػزى لمتغيػر الوضػع االقتصػػادي لألسػرةل حيػث بمغػت قيمػػة 

إحصػائيًا. وىػذا يػدؿ عمػى أف أنشػطة البرنػامج ( وغير دالة 0.05( وىذه القيمة أكبر مف )0.150ألفا )
التجريبي المطبؽ أدى إلى إزالة الفرؽ بيف أفراد بيف أفػراد المجموعػة التجريبيػة حسػب مسػتويات الوضػع 
االقتصػػادي لألسػػرة فػػي درجػػات الميػػؿ لمسػػيكوباتيةل ممػػا يؤكػػد عمػػى فاعميػػة البرنػػامج التجريبػػي المطبػػؽ 

اتية لػػدى أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة بعػػد تطبيػػؽ البرنػػامج بأنشػػطتو الػػذي أدى إلػػى تخفيػػؼ الميػػؿ لمسػػيكوب
 المختمفة.

 التي ظيرت في القياس البعدي بيف أفراد المجموعة الضابطة استخدمت الباحثة وإليجاد مصدر الفروؽ
درجات أفراد المجموعة متوسطات ( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في Scheffeاختبار شيفيو )

ل تبعًا لمتغير الوضع االقتصادي لألسرة ة في القياس البعدي عمى مقياس الميؿ لمسيكوباتيةالضابط
 (.20وذلؾ كما ىو واضح مف خالؿ الجدوؿ )

درجبد أفزاد يتىططبد فٍ ( نهًمبرَبد انثُبئُخ انجؼذَخ نهفزوق Scheffe(: َتبئج اختجبر شُفُه )21جذول )

 انىظغ االلتصبدٌ نألطزحتجؼبً نًتغُز  انًُم نهظُكىثبتُخيمُبص  ػهً انجؼذٌفٍ انمُبص  انعبثطخانًجًىػخ 

 انًمبرَبد انجُؼذ
انًتىطػ 

 انذظبثٍ

2500 - 5000 

 شُكم

 5000أكثز يٍ 

 شُكم

 انذرجخ انكهُخ نهًمُبص

10.000 ------ 86.00 شقتج0.22ألجرش
*
 

------ 79.22 شقتج222.-0.22

 ------ 76.00 شقتج222.أةثشرش

 (0.05* الفرؽ في المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل ) 
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درجػػات أفػػراد المجموعػػة الضػػابطة فػػي متوسػػطات فػػي تشػػير المقارنػػات الثنائيػػة البعديػػة عمػػى أف الفػػروؽ 
كانػػػت بػػػيف  تبعػػػًا لمتغيػػػر الوضػػػع االقتصػػػادي لألسػػػرة القيػػػاس البعػػػدي عمػػػى مقيػػػاس الميػػػؿ لمسػػػيكوباتية

شػػػػيكؿ( مػػػػف جيػػػػة وبػػػػيف  2500الوضػػػػع االقتصػػػػادي ألسػػػػرىـ )أقػػػػؿ مػػػػف  المػػػػراىقيف والمراىقػػػػات الػػػػذيف
شػػيكؿ( ولصػػالح المػػراىقيف  5000المػػراىقيف والمراىقػػات الػػذيف الوضػػع االقتصػػادي ألسػػرىـ )أكثػػر مػػف 

شػػيكؿ( الػػذيف كػػاف مػػيميـ لمسػػيكوباتية  2500والمراىقػػات الػػذيف الوضػػع االقتصػػادي ألسػػرىـ )أقػػؿ مػػف 
 أعمى. 
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 انخبيضانفصم 

 ُبلشخ انُتبئج وانتىصُبدي
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 :مقام لم

 -التالية: ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عمى األسئمة والفرضيات 

 َتبئج طؤال انذراطخ انزئُض:يُبلشخ 

فعالية برنامج مبني عمى بدائؿ العنؼ في التخفيؼ مف الميؿ لمسيككباتية لدل عينة مف مدل ما 

 ؟الخميؿ -المراىقيف في البمدة القديمة

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المتوسطات الحسابية ألفراد المجموعة التجريبية تائج الدراسة أظيرت ن

بمغت المحسوبة  (ت)أف قيمة  حيث تبيف .الميؿ لمسيكوباتيةفي القياس القبمي والبعدي عمى مقياس 

 ل(2.86التي تساوي ) 0.01) )مستوى داللة عف  ةالجدولي (ت)اكبر مف قيمة ( وىي 12.268)

 بػيف التطبيقػيف القبمػي في الدرجة الكمية لممقياسوىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

مما يعني  لصالح التطبيؽ البعدي.و  ألفراد المجموعة التجريبيةلالميؿ لمسيكوباتية في درجات  والبعدي

اديل األمر الذي بعد تطبيؽ البرنامج اإلرش انخفضت بشكؿ ممحوظقد  درجات الميؿ لمسيكوباتيةأف 

 يدؿ عمى فاعمية البرنامج اإلرشادي المطبؽ.

وجود فروؽ بيف المقياسيف القبمي التي أظيرت  (2112دراسة أبو صفية )وتتفؽ ىذه النتيجة مع 

والبعدي لدرجات تمميذات المجموعة التجريبية عمى الدرجة الكمية لمقياس سموؾ العنؼ لصالح المقياس 

 .البعدي

مف خػالؿ األنشػطة فػي ضػوء مػا تػـ ممارسػتو مػف أسػاليب إرشػادية مختمفػة  النتيجةة ىػذه تفسػر الباحثػو 

حيػػث  التػػي اسػػتخدمتيا فػػي البرنػػامج اإلرشػػادي كبػػدائؿ لمعنػػؼ وذلػػؾ لمتخفيػػؼ مػػف الميػػؿ لمسػػيكوباتيةل

ىنػػاؾ أف   شػارؾ فييػا أفػراد المجموعػة التجريبيػةالتػػي  واألنشػطةالمناقشػػات  الحظت الباحثة مػف خػالؿ

الوضع االقتصادي واالجتماعي السيء الذي  نتيجػة)المجموعة التجريبية(ل تنفيسػًا انفعاليػًا ألفػراد العينػة 

عنػػد  ارتبطػت مشػػكمة العنػػؼ حيػث الحظػت الباحثػة أف يعيشو المراىقوف في البمػدة القديمػة فػي الخميػؿل
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ذا لػـ يػتـ معالجػة رابات والصػػػراعات اليوميػػػةػػػطواالض بػالنقص والخػػوؼ مػػف الفشػػؿ والقمػػؽ ـمعظمي ل وا 

ىذه الظاىرة فإنو بالتالي يؤدي إلى ظيور أساليب ومظاىر العنؼ لدى المراىقيفل بالتالي فإف البرنامج 

اإلرشاد الذي طبقتو الباحثة بنشاطاتو المختمفة أدى إلى خفػض الميػؿ لمسػيكوباتية لػدى افػراد المجموعػة 

 .التجريبية

 تبئج فزظُبد انذراطخ:َيُبلشخ 

في متوسطات  ((α ≤ 0.05 إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ ذات داللة الفرضية األكلى:

فعالية برنامج مبني عمى بدائؿ العنؼ في التخفيؼ مف الميؿ لمسيكوباتية لدى عينة مف درجات 

القبمي  يففي القياس تجريبية(ال/ الضابطة)المجموعتيف بيف  الخميؿ -المراىقيف في البمدة القديمة

 المستخدـ في الدراسة. الميؿ لمسيكوباتيةوالبعدي عمى مقياس 

الميؿ لمسيكوباتية لدى المراىقيف في تبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات 

ـ تظير فروؽ ل حيث لفي القياس القبمي التجريبية(/ الضابطة)المجموعتيف بيف  الخميؿ -البمدة القديمة

دالة إحصائيًا بيف أفراد المجموعة الضابطة وأفراد المجموعة التجريبية في القياس القبميل حيث أف 

( وىذه القيمة أصغر مف قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة .0.06قيمة )ت( المحسوبة بمغت )

 (. 0.20( والتي تساوي ).2.2)

 الخميؿ -يؿ لمسيكوباتية عند المراىقيف في البمدة القديمة المأما بالنسبة لمفروؽ في متوسطات درجات 

في التطبيؽ البعدي بيف أفراد المجموعتيف  الميؿ لمسيكوباتيةفقد ظيرت فروؽ في متوسطات درجات 

)ت(  ةقيم بمغتولصالح المجموعة التجريبيةل حيث  الدرجة الكمية لممقياسالضابطة والتجريبية في 

أكبر مف قيمة )ت( الجدولية ( وىي 06.206) لتطبيؽ البعديلممقياس في المدرجة الكمية المحسوبة 

ل وىذا يدؿ عمى أف أفراد المجموعة التجريبية الذيف (0.62والتي تساوي ) (2.20عند مستوى داللة )
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ل  بشكؿ ممحوظ انخفض عندىـ الميؿ لمسيكوباتيةتمقوا التدريب مف خالؿ أنشطة البرنامج اإلرشادي قد 

 أف البرنامج كاف فاعاًل بشكؿ كبير.مما يعني 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية التي توصمت إلى  (2112دراسة أبو صفية )وتتفؽ ىذه النتيجة مع 

بيف أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في متوسطات الدرجات لكؿ مف المجموعتيف في مقياس سموؾ 

 .العنؼ البعدي لصالح المجموعة التجريبية

 المػػراىقيف والمراىقػػاتاحباطػػػات وصػػػراعات دفينػػػة داخػػػؿ  عػػف بأنيػػا نابعػػةباحثػػة ىػػذه النتػػػائج وتفسػػر ال

الواقػع االجتمػاعي واالقتصػادي الػذي يعيشػو أىػالي البمػدة القديمػة فػي الخميػؿ األولى إلػى  ترجػع بالدرجػة

و البمدة القديمة مف بشكؿ عاـ والمراىقيف والمراىقات بشكؿ خاص وذلؾ نتيجة لمواقع األمني الذي تعيش

 بػػيف أف كػػاًل مػػفتمػػا سػػبؽ يالخميؿ بسبب وجود تمػاس مباشػر مػع المسػتوطنيف ومػع جنػود االحػتالؿل م

الميػؿ لمسػيكوباتية ػػمقياس  عمػػى السػيكوباتيةمػػف  توى عػػاؿٍ ػة والضػابطة لػػدييف مسػالمجمػوعتيف التجريبي

 قبؿ إجراء التجربة. 

خػالؿ  مػفؽ أنشطة البرنامج اإلرشادي عمى أفراد المجموعة التجريبية أما بعد إجراء التجربة وتطبي

 ةالحموؿ لممشكم رحنفعػالي واالستبصػار الذاتي وطلمتنفػيس اال التجريبيةإتاحػة الفرصػة أمػاـ المجموعػة 

تي س الوالتناف التعاوف ى روحا مع الباحثة والمجموعةل إضافة إلومناقشتي مف خالؿ التعايش معيا

ل الميؿ لمسيكوباتية لدييـ فالتخفيؼ م ساىـ إلى حد كبير فيكؿ ذلؾ ل اطاتدت بينيـ في النشسا

إرشاد جماعيل وال  ة المشػاركة فػيتح ليػا فرصالضابطػة التي لـ ت   لممجموعةدث وذلؾ عكس ما ح

بيف أفراد لذا ظيرت الفروؽ ذاتيل غ االنفعاليل وال حتى إرشػاد يؤدى إلى استبصػارىـ اليفرصة لمتفر 

 .ولصالح أفراد المجموعة التجريبية بعد إجراء التجربة ةالمجموعتيف الضابطة والتجريبي
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متوسطات في  α ≤ 0.05))توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الالفرضية الثانية: 

لدى  لمسيكوباتيةدرجات أفراد المجموعتيف )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي عمى مقياس الميؿ 

 .الخميؿ تعزى لمتغير الجنس-المراىقيف في البمدة القديمة

الميؿ لمسيكوباتية عند المراىقيف في البمدة في متوسطات درجات  تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

بيف أفراد المجموعة  الميؿ لمسيكوباتيةفقد ظيرت فروؽ في متوسطات درجات  الخميؿ -القديمة 

( وىي 0.0..طبيؽ البعديل حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )في التسب متغير الجنس الضابطة ح

(. وقد كانت .2( ودرجات حرية )2.20( عند مستوى داللة )0.62أكبر مف قيمة )ت( الجدولية )

 ( لإلناث..63.2( مقابؿ )6.72.الفروؽ لصالح الذكور بمتوسط حسابي بمغ )

عدـ وجود فروؽ ذات داللة التي توصمت إلى  (2118ي )دراسة العدو وتختمؼ ىذه النتيجة مع 

إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة حوؿ دور مديري المدارس تجاه الحد مف ظاىرة العنؼ 

 .الجنسإلى متغير  لدى طمبة الثانوية بمحافظات غزة تعزى

تية عند المراىقيف الميؿ لمسيكوبافي متوسطات درجات  في حيف لـ تظير فروؽ ذات داللة إحصائية

طبيؽ البعديل في التبيف أفراد المجموعة التجريبية حسب متغير الجنس  الخميؿ -في البمدة القديمة 

( عند مستوى 0.20( وىي أصغر مف قيمة )ت( الجدولية )0.000حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )

جريبية مف الجنسيف الذيف (. وىذا يدؿ عمى أف أفراد المجموعة الت.2( ودرجات حرية ).2.2داللة )

 تمقوا التدريب واإلرشاد قد انخفض عندىـ الميؿ لمسيكوباتية مف كال الجنسيف.

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  التي توصمت إلى عدـ (2118دراسة العدوي )وتتفؽ مع 

ثانوية درجات أفراد العينة حوؿ دور مديري المدارس تجاه الحد مف ظاىرة العنؼ لدى طمبة ال

عدـ التي أظيرت  (2112الصالح )ل كذلؾ اتفقت مع دراسة بمحافظات غزة تعزى إلى متغيرات الجنس

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات وجيات نظر المعمميف في مجاالت مظاىر السموؾ 
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. واتفقت مع الجنس لمتغيرالعدواني وأسبابو لدى طمبة المرحمة األساسية في المدراس الحكومية تبعًا 

أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ تعزى إلى متغير التي أشارت إلى ( 2114دراسة السعايدة )

عدـ وجود فروؽ في درجة التعرض والتي أظيرت ( 2117دراسة بوطورة )ل واتفقت أيضًا مع الجنس

 .لمعنؼ المدرسي تعزى لمتغير الجنس

وجود روؽ ذات داللة إحصائية في العنؼ لى التي توصمت إ (2112دراسة كاتبي )واختمفت مع  

التي أظيرت  (2114حمادنة )ل كذلؾ اختمفت مع األسري الموجو نحو األبناء تبعًا لمتغير الجنس

ل كذلؾ وجود فروؽ حوؿ دور المديريف في الحدث مف ظاىرة العنؼ المدرسي تعزى إلى متغير الجنس

أظيرت وجود فروؽ ذات داللة التي  (Garrido, et al, 2011دراسة جريدو وآخروف )اختمفت مع 

 .إحصائية حتى بعد القياـ بضبط بعض متغيرات الدراسة مثؿ: الجنس

وترى الباحثة أنو بالنسبة ألفراد المجموعة الضابطة عمى القياس البعدي ظيرت الفروؽ في الميؿ 

ج البيتل واالحتكاؾ لمسيكوباتية لصالح الذكور وذلؾ كوف الذكور أكثر اختالطًا بأقرانيـ مف خار 

المباشر مع غيرىـ مف زمالئيـ األمر الذي يجعميـ أكثر مياًل لمسيكوباتية مف اإلناثل في حيف أف 

افراد المجموعة التجريبية الذيف تمقوا التدريب مف  خالؿ أنشطة البرنامج اإلرشادي قد انخفض لدييـ 

ف الذكور واإلناث وذلؾ مف خالؿ الميؿ لمسيكوباتية ومف كال الجنسيفل حيث تالشت الفروؽ بي

إعطائيـ فرصة لمتعبير عف ذواتيـ واالحتكاؾ بزمالئيـ وتبادؿ الحوارات والنقاشات واألنشطة 

 المشتركةل كؿ ذلؾ أدى إلى خفض ميميـ لمسيكوباتية.

متوسطات في  α ≤ 0.05))توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال: الثالثةالفرضية 

لدى  أفراد المجموعتيف )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي عمى مقياس الميؿ لمسيكوباتية درجات

 .الخميؿ تعزى لمتغير المعدؿ التراكمي-المراىقيف في البمدة القديمة
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وجػػود فػػروؽ فػػي متوسػػطات درجػػات أفػػراد المجموعػػة الضػػابطة عمػػى القيػػاس البعػػدي فػػي الدرجػػة الكميػػة 

( وىػي أصػغر 0.000باتية تعزى لمتغير المعدؿ التراكميل حيث بمغت قيمة ألفػا )لمقياس الميؿ لمسيكو 

 ( ودالة إحصائيًا.0.05مف )

فػػي حػػيف لػػـ تظيػػر فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػطات درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى 

ت قيمػػػة ألفػػػا القيػػػاس البعػػػدي فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس تعػػػزى لمتغيػػػر المعػػػدؿ التراكمػػػيل حيػػػث بمغػػػ

( وغيػػػر دالػػة إحصػػائيًا. وىػػػذا يػػدؿ عمػػػى أف أنشػػطة البرنػػػامج 0.05( وىػػذه القيمػػة أكبػػػر مػػف )0.348)

التجريبي المطبؽ أدى إلى إزالة الفرؽ بيف أفراد بيف أفػراد المجموعػة التجريبيػة حسػب مسػتويات المعػدؿ 

ج التجريبي المطبؽ الذي أدى إلى التراكمي في درجات الميؿ لمسيكوباتيةل مما يؤكد عمى فاعمية البرنام

 تخفيؼ الميؿ لمسيكوباتية لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج بأنشطتو المختمفة.

درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمػى مقيػاس الميػؿ متوسطات في أف الفروؽ  تبيف

 60يف المػراىقيف والمراىقػات الػذيف معػدليـ التراكمػي )كانػت بػ تبعًا لمتغير المعدؿ التراكمػي لمسيكوباتية

فػػػأعمى(  81( و )80 – 61فأقػػػؿ( مػػػف جيػػػة وبػػػيف المػػػراىقيف والمراىقػػػات الػػػذيف معػػػدالتيـ التراكميػػػة )

 فأقؿ( الذيف كاف ميميـ لمسيكوباتية أعمى.  60ولصالح المراىقيف والمراىقات الذيف معدالتيـ التراكمية )

مجموعة الضابطة عمى القياس البعديل واختمفت مع نتيجة المجموعة التجريبية وقد اتفقت مع نتيجة ال

مستوى التحصيؿ في لوجود نتائجيا التي أظيرت  (2114دراسة المنصور )عمى القياس البعدي 

 اتجاىات عينة الدراسة مف طمبة جامعة دمشؽ السيكوباتية نحو المجتمع.

اىقات الذيف معدالتيـ التراكمية منخفضة يكوف مشكالت فػي وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف المراىقيف والمر 

داخؿ البيت وخارجول بالتالي يكوف لػدييـ ميػؿ لمسػيكوباتية أكثػر مػف المػراىقيف والمراىقػات الػذيف يكػوف 

تحصيميـ مرتفع لذا نالحظ أف الفروؽ في الميؿ لمسػيكوباتية كانػت لصػالح المػراىقيف والمراىقػات الػذيف 

 خفض.مستوى تحصيميـ من
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عطػائيـ الفرصػة  أما بعد إجراء التجربة عمى أفراد المجموعة التجريبية وبسبب مشاركتيـ في األنشػطة وا 

لمنقاش والحوارل وتفريغ انفعاالتيـ والتعبير عف مشكالتيـ بصراحة ووضوح وأما زمالئيـل كؿ ىذا أدى 

الفػػروؽ بػػيف جميػػع المػػراىقيف  إلػػى انخفػػاض الميػػؿ لمسػػيكوباتية لػػدى أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة واختفػػاء

 والمراىقات مف حيث درجة الميؿ لمسيكوباتية.

متوسطات في  α ≤ 0.05))توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال: الرابعةالفرضية 

لدى  درجات أفراد المجموعتيف )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي عمى مقياس الميؿ لمسيكوباتية

 .الخميؿ تعزى لمتغير الوضع االقتصادي لألسرة-قيف في البمدة القديمةالمراى

لػػدرجات أفػػػراد المتوسػػطات الحسػػػابية  الفػػرؽ فػػػي حسػػػابلإلجابػػة عػػف الفرضػػػية السػػابقة قامػػػت الباحثػػة ب

لمتغيػػػر تبعػػػًا  الميػػػؿ لمسػػػيكوباتيةالبعػػػدي عمػػػى مقيػػػاس  ( فػػػي القيػػػاسالتجريبيػػػة)الضػػػابطة و  المجمػػػوعيف

 .لألسرة الوضع االقتصادي

وجػػود فػػروؽ فػػي متوسػػطات درجػػات أفػػراد المجموعػػة الضػػابطة عمػػى القيػػاس البعػػدي فػػي الدرجػػة الكميػػة 

( 0.026لمقيػػاس الميػػؿ لمسػػيكوباتية تعػػزى لمتغيػػر الوضػػع االقتصػػادي لألسػػرةل حيػػث بمغػػت قيمػػة ألفػػا )

 ( ودالة إحصائيًا.0.05وىي أصغر مف )

ي متوسػػطات درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى فػػي حػػيف لػػـ تظيػػر فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػ

القيػاس البعػدي فػي الدرجػة الكميػػة لممقيػاس تعػزى لمتغيػر الوضػع االقتصػػادي لألسػرةل حيػث بمغػت قيمػػة 

( وغير دالة إحصػائيًا. وىػذا يػدؿ عمػى أف أنشػطة البرنػامج 0.05( وىذه القيمة أكبر مف )0.150ألفا )

لفرؽ بيف أفراد بيف أفػراد المجموعػة التجريبيػة حسػب مسػتويات الوضػع التجريبي المطبؽ أدى إلى إزالة ا

االقتصػػادي لألسػػرة فػػي درجػػات الميػػؿ لمسػػيكوباتيةل ممػػا يؤكػػد عمػػى فاعميػػة البرنػػامج التجريبػػي المطبػػؽ 

الػػذي أدى إلػػى تخفيػػؼ الميػػؿ لمسػػيكوباتية لػػدى أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة بعػػد تطبيػػؽ البرنػػامج بأنشػػطتو 

 المختمفة.
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درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمػى مقيػاس الميػؿ متوسطات في أف الفروؽ بيف ت

كانػػػت بػػػيف المػػػراىقيف والمراىقػػػات الػػػذيف الوضػػػع  تبعػػػًا لمتغيػػػر الوضػػػع االقتصػػػادي لألسػػػرة لمسػػػيكوباتية

ع شػػػػيكؿ( مػػػػف جيػػػػة وبػػػػيف المػػػػراىقيف والمراىقػػػػات الػػػػذيف الوضػػػػ 2500االقتصػػػػادي ألسػػػػرىـ )أقػػػػؿ مػػػػف 

شيكؿ( ولصػالح المػراىقيف والمراىقػات الػذيف الوضػع االقتصػادي  5000االقتصادي ألسرىـ )أكثر مف 

 شيكؿ( الذيف كاف ميميـ لمسيكوباتية أعمى.  2500ألسرىـ )أقؿ مف 

وقد اتفقت مع نتيجة المجموعة الضابطة عمى القياس البعديل واختمفت مع نتيجة المجموعة التجريبية 

 في الحالةفروؽ ألثر الوظيفة أظيرت وجود التي  (2114حمادنة )دراسة دي عمى القياس البع

أظيرت أف ىناؾ عالقة معنوية بيف التحصيؿ الدراسي التي  (2115) غزوافدراسة و  االقتصادية.

لألب واألـل والمستوى االقتصادي لألسرة وعدد أفراد األسرة والتعرض لممشاكؿ األسرية ودرجة تعرض 

 سري.الطفؿ لمعنؼ األ

وترى الباحثة أف الوضػع االقتصػػادي المتػػردي والظػػروؼ االجتماعيػػة المزريػػة تسػػاىماف إلػػى حػػد كبيػػر 
فػي نشوء العنؼل وبخاصة عند المراىقيف حيػث أف أفػراد الطبقػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة السػػيئة أكثػػر 

المػػراىقيف الػػذيف وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف  ة المرتفعػػة.عنفػػػًا مػػػف أفػػػراد عينػػػة الطبقػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػ
االقتصػػػػادي فػػػػي  يرتبطػػوف أكثػػر بأوضػػاع اقتصػػادية متدنيػػة فػػي السػػمـ االجتمػػاعي لػػدييـ ميػػوؿ لمعنػػؼ

 .ذات االقتصاد السيءكثػر فػي البيئػات يالعنػػؼ مجتمػػع معػػيفل أي أف 

ة اختفاء الفروؽ بػيف أفػراد ىػذه المجموعػة بعػد أما بالنسبة ألفراد المجموعة التجريبية فقد الحظت الباحث
تطبيؽ البرنامج اإلرشادي وذلؾ بسبب إعطاء جميع أفراد المجموعة التجريبية نفس الفرص لمتعبير عف 
ذواتيـ والمشاركة فػي األنشػطة األمػر الػذي أدى إلػى إزالػة الفػروؽ فػي الميػؿ لمسػيكوباتية بػيف المػراىقيف 

 ضع االقتصادي لألسرة.والمراىقات بغض النظر عف الو 
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 انتىصُبد

أثر الميؿ في ضوء نتائج الدراسة ونتيجة لألثر اإليجابي الذي حققو البرنامج اإلرشادي في تحسيف 

 ممحوظ فإف الباحثة توصي باآلتي: بشكؿ لمسيكوباتية لدى عينة مف المراىقيف في البمدة القديمة

 ةل والرياضةل وذلؾ مف أجؿ التفريغ االنفعالي ضرورة تفعيؿ األنشطة الالمنيجية كاأللعاب الترفييي

لمطاقات المكبوبة في داخؿ المراىقيفل وتنمية أجساميـ وعقوليـل كي يتمكنوا مف الشعور بالراحة 

 النفسية واألماف داخؿ المدرسة وخارجيا.

  تخصيف حصص إرشاد جماعي مف خالؿ الجدوؿ األسبوعي لتوعية المراىقيف والمراىقات بأىـ

ذا لـ يواجو عنؼ  مشاكميـ الطالب بأساليب تربوية نفسيو فإنو سيمتد وبالحموؿ المناسبة ليـل وا 

 إلى خارج المدرسة.

  تطبيؽ البرنامج اإلرشادي المقترح في الدراسة مف حيف آلخر عمى عينات مختارة مف تالميذ

 المدارس في المراحؿ المختمفةل وبخاصة مف تظير عمييـ صفات سموؾ العنؼ.

 سباب والمشكالت التي تؤدي إلى ىذه المشكالت النفسية والعمؿ عمى الحد منيا دراسة األ

 ومكافحتيا.

  عدـ استخداـ أساليب المعاممة غير الصحيحة كالرفضل والشتائـ والتحقير مما ليذه األساليب مف

 أثير سيء عمى الحالة النفسية لممراىؽ.

 إلرشادية النفسيةل والتي تساعد في حؿ تفعيؿ دور مجالس اآلباء ومشاركتيـ في خطط المدرسة ا

الكثير مف أزمات الطالبل ومشاركة اآلباء ببعض المسرحيات والحفالت مشاركة فاعمةل ليكونوا 

 نموذجًا حيًا ألبنائيـ في سموكيـ وأخالقيـ.

  جميع مدارس البمدة القديمة في الخميؿ بالمرشديف والمرشدات.تغطية 
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 انًصبدر وانًزاجغ

 زثُخانًزاجغ انؼ

ظاىرة العنؼ الجامعي ودور الجامعات في الحد مف انتشارىا مف  .(2116)أبو انعيرل نذير  .1

 (:1)43 ل دراسات، العمـك التربكيةلجامعات األردنيةل جية نظر أعضاء ىيئة التدريس في او 

213- 233. 

ل مدل فاعمية برنامج نفسي إرشادم لمحد مف سمككيات العنؼ لد .(2112أبو صفيةل ميسر ) .2

 ل رسالة ماجستيرل جامعة األزىرل غزةل فمسطيف.تمميذات المرحمة األساسية في قطاع غزة

العنؼ األسرم في المجتمع األردني  دراسة مستندة إلى مسكح  .(2114أبو عميل أفياء ) .3

 األردنيةل عمافل األردف. ماجستيرل الجامعة"ل رسالة أسرية حديثة

يككباتية كعالقتيا بالكحدة النفسية كتقدير الذات الشخصية الس .(2113أبو ىويشؿل رائد ) .4

 ل رسالة ماجستيرل الجامعة اإلسالميةل غزة.لدل السجناء المكدعيف بسجف غزة المركز

العالقة بيف سمات الشخصية السيككباتية كاإلدماف عمى  .(2114)األحمرل أبو عبيدة   .5

 زىريل الخرطوـل السوداف.ل رسالة ماجستيرل جامعة الزعيـ األالمخدرات بكالية الخرطـك

التدخالت النفسية المستخدمة مف قبؿ المرشديف مع حاالت العنؼ  .(2114األسطؿل ياسر ) .6

 ل رسالة ماجستيرل الجامعة اإلسالميةل غزةل فمسطيف.المبني عمى النكع االجتماعي

افظة مح الثانوية فيدرجة تواجد العنؼ المدرسي لدى طمبة المرحمة  .(2114أسعدل شذال )   .7

سمسمة ل مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العمميةالالذقية مف وجية نظر المدرسيف فييال 

 .313 -279 (:5)36ل اآلداب والعمـو اإلنسانية

واقع المؤسسات التعميمية بالوطف العربي في مواجية ظاىرة العنؼ  .(2005إسماعيؿل مجدي ) .8

 .137 -66ص  (:29)2ل مجمة كمية التربيةواإلرىابل 



114 
 

عالقة العنؼ المدرسي بالتحصيؿ الدراسي مف كجية نظر  .(2115األسودل يعقوب )  .9

ل الشييد حمامة العمميل بنت المعمميف   دراسة ميدانية في متكسطات الشييد لسكد خميفة

 لمكوشر"ل رسالة ماجستيرل جامعة الشييد حمة لخضر الواديل الجزائر.

ل رسالة ماجستير ى اهلل عميو كسمـ مف العنؼمكقؼ النبي صم .(2113آؿ محمدل رحمة ) .11

 منشورةل الرياضل السعودية.

 ل دار صفاء لمنشر والتوزيعل عماف.سيككلكجية الشخصية(ل 2114اإلمارةل أسعد ) .11

ل رسالة ماجستير منشورةل مركز األمير قراءات في العنؼ كاإلرىاب .(2112البحيريل تامر ) .12

 سممافل الكويت.

ل رسالة ماجستيرل الضغط النفسي عند الشخصية السيككباتية .(2116برزوؽل دريسي ) .13

 سعيدةل الجزائر. -جامعة الدكتور موالي الطاىر

ل مجمة العمـك اإلنسانيةصور العنؼ المدرسي في الصحافة المكتوبةل  .(2014بف قفةل سعاد ) .14

 .95 -80 (:6)25 بسكرةل الجزائرل

مؿ بيف األجيزة األمنية كالمؤسسات تفعيؿ دك التكا .(2115بني عيسىل عبد الرؤوؼل ) .15

ل بحث منشورةل جامعة العموـ اإلسالمية التربكية )المدارس( لمحد مف العنؼ كاالنحراؼ

 العالميةل األردف.

معالجة ظاىرة العنؼ المدرسي في الصحافة الجزائرية اليكمية  .(2114بوتيل شيرزاد )  .16

لعينة مف األعداد الصادرة في الشرؽ المكتكبة، الشرؽ كالنيار أنمكذجان، دراسة تحميمية 

 ل رسالة ماجستيرل جامعة الواديل الجزائر.كالنيار اليكمي
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مظاىر العنؼ المدرسي كتداعياتو في المدراس الثانكية الجزائرية   .(2117بوطورةل كماؿ ) .17

ل رسالة دكتوراهل جامعة محمد خيضر بسكرةل دراسة ميدانية بثانكيات مدينة الشريعة، تبسة

 يورية الجزائرية الديمقراطية.الجم

العنؼ المدرسي وعالقتو بسموكيات العجز المتعمـ لدى  .(2114التؿل شاديةل والحربيل نشمية ) .18

مجمة جامعة طيبة لمعمـك طالبات المرحمة الثانوية بالمدينة المنورة في ضوء بعض المتغيراتل 

 .69 -48 (:1)9ل التربكية

ل دار الصفاء ات النضج االجتماعي بيف الكاقع كالمثاليةمفيـك الذ (.2112الجيزانيل محمد ) .19

 لمنشر والتوزيعل عمافل األردف.

 .ل القاىرةل مصر: عالـ الكتبمعجـ عمـ نفس النمك (.2111الحافظل نبيؿ عبد الفتاح ) .20

مشكالت المرأة المعنفة أسريان في المجتمع السعكدم كتصكر  (.2111حجازيل عبد العزيز ) .21

ل رسالة دكتوراه المشكمة في طريقة الخدمة االجتماعية لتخفيؼ مف حدىامقترح لنمكذج حؿ 

 منشورةل الرياضل السعودية.

دكر منع كؿ أشكاؿ العنؼ في النظاـ التربكم الجزائرم ضد التالميذ  (.2111) اهللل مرادحرز  .22

ائي لمتعميـ االبتد 49في الحد مف ظاىرة العنؼ المدرسي   تالميذ السنة الخامسة لممقاطعة 

ل فعاليات الممتقى الوطني حوؿ دور التربية في الحد مف ظاىرة العنؼل في بمسيمة نمكذجان 

ل مخبر الوقاية 4ل ع 2في جامعة الجزائرل  2111ديسمبرل  8 -7الفترة الواقعة بيف 

 .138 -123واألرغنومال ص

عات األردنية العنؼ الطالبي في الجامعي في الجام .(2111حسيفل أحمدل والرفاعيل ابتياؿ ) .23

المجمة العربية، مف وجية نظر الطمبة ودور األسرة التربوي في عالجو مف المنظور اإلسالميل 

 .125 -85 (:51) 25ل الدراسات األمنية كالتدريب
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أسباب العنؼ الجامعي وأشكالو مف وجية نظر عينة مف الطمبة  (.2114حسيفل محمودل ) .24

 .196 -168 (:1)18ل عمـك اإلنسانيةسمسة الالجامعييفل مجمة جامعة األقصىل 

باب العنؼ في الجزائر مف منظكر الييئة مظاىر كأس .(2111حكيمةل آيتل وآخروف ) .25

 8 -7ل فعاليات الممتقى الوطني حوؿ دور التربية في الحد مف ظاىرة العنؼ في الفترة الجامعية

 ل مخبر الوقاية واألرغنوميا.2ديسمبرل جامعة الجزائر

ل مدار الوطف لمنشرل 1ل طالعنؼ األسرم أسبابو كآثاره كعالجو .(2119) الحميبيل خالد .26

 الرياضل السعودية.

دور اإلدارة المدرسية في الحد مف ظاىرة العنؼ في المدراس األردنيةل  .(2114) حمادنةل محمد .27

 .72 -56 :(7)3 لالمجمة الدكلية التربكية المتخصصة

كجو ضد األستاذ في الطكر الثانكم   دراسة العنؼ المدرسي الم .(2115حموديل مميكة ) .28

جامعة الجيالي بونعامةل خميس مميانةل لة ماجستيرل ل رساميدانية في ثانكيات مدينة العطاؼ 

 معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعيةل الجزائر.

أساسيات التكافؽ النفسي، كاالضطرابات السمككية، كاالنفعالية  .(2009الداىريل صالح ) .29

 ل دار صفاء لمنشر والتوزيعل القاىرة.لنظرياتاألسس ا

مقاربة ثقافية لممجتمع الجزائرم   دراسة لبعض المالمح السيكسيك  .(2119داودل معمر )  .31

 ل دار طميطمةل الجزائر.نفسية كاالقتصادية

 والتوزيعلل دار الخمدونية لمنشر مدخؿ إلى التحميؿ السكسيكلكجي .(2111دبمةل عبد العالي ) .31

 .الجزائر

العكامؿ االجتماعية المؤدية لممارسة العنؼ المفظي لآلباء نحك  .(2114الرشيديل أحمد ) .32

األبناء   دراسة ميدانية عمى عينة مف أكلياء أمكر طالب المرحمة المتكسطة بمحافظة خيبر 
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ل رسالة ماجستيرل جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنيةل الرياضل المممكة بمنطقة المدينة المنكرة

 العربية السعودية.

ل دار يافا العممية لمنشر والتوزيعل العنؼ األسرم كتأثيره عمى المرأة .(2111الرقبل إبراىيـ ) .33

 عمافل األردف.

ل العنؼ الطالبي كالمجتمعي، ممتقى العنؼ في المجتمع األردني .(2111الرواشدةل محمد ) .34

 ل األردف.2111آذار  5ىيئة اإلغاثة األردنيةل 

دكر المدرسة في كقاية األحداث مف االنحراؼ مف كجية نظر  .(2111الح )السرحانيل ص .35

ل رسالة ماجستير غير منشورةل جامعة نايؼ طالب كمعممي المدارس الثانكية بمدينة أبيا

 العربية لمعمـو األمنيةل الرياضل المممكة العربية السعودية.

منو مف وجية نظر أولياء أمور  أسباب العنؼ المدرسي ووسائؿ الحد .(2114السعايدةل جياد ) .36

دراسات، العمـك طمبة المرحمة األساسية العميا في األردف" دراسة ميدانية في قضاء عيرا ويرقا"ل 

 .69 -54 (:1)41ل كاالجتماعيةاإلنسانية 

المؤشرات السيككباتية لدل المراىؽ مدف المخدرات مف خالؿ  .(2115الشريؼل حمادي ) .37

"ل رسالة ماجستيرل جامعة محمد دراسة إكمينيكية لثالث حاالت بسكرةتطبيؽ اختبار الركشاخ   

 بسكرةل الجزائر. -خيضر

لدل طالب المرحمة المتكسطة في ضكء بعض المتغيرات  العنؼ .(2119الشيريل عميل )  .38

ل رسالة ماجستيرل جامعة أـ القرىل مكة المكرمةل المممكة النفسية كاالجتماعية في مدينة جدة

 عودية.العربية الس
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درجة ممارسة كأسباب السمكؾ العدكاني لدل طمبة المرحمة  .(2112الصالحل تياني ) .39

األساسية في المدراس الحككمية في محافظات شماؿ الضفة الغربية كطرؽ عالجيا مف كجية 

 ل رسالة ماجستيرل جامعة النجاح الوطنيةل نابمسل فمسطيف.نظر المعمميف

موؾ العنػػؼ الطالبػػي الموجػػو ضػػد المعممػػيف واإلداريػػيف فػػي أسػػباب سػػ .(2009الصػػرايرةل خالػػد ) .40

المجمػة المدراس الثانوية فػي الحكوميػة فػي األردف مػف وجيػة نظػر الطمبػة والمعممػيف واإلداريػيفل 

 .157 -137 (:2)5ل األردنية في العمـك التربكية

في مؤشرات العنؼ في الكسط المدرسي   دراسة مسحية  .(2114صرداويل نزيـل وآخروف ) .41

ل المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبيعةل وحدة متكسطات ككزارة التربية، كالية تيزم كزك نمكذجان 

 الرعايةل الجزائر.

أسباب انتشار ظاىرة العنؼ الطالبي لدى طمبة جامعة اليرموؾ  .(2113طوالبةل ىادي ) .42

 .1261 -1248 (:4)41ل دراسات، العمكـ التربكيةواقتراحات حميا مف وجية نظر الطمبةل 

األنشطة التي تمارسيا العالقات العامة الشرطية لمحد مف ظاىرة العنؼ  .(2115عابدل  زىيرل ) .43

 .119 -73 (:1)19(ل مجمة جامعة األقصى )سمسمة العمـك اإلنسانيةفي قطاع غزةل  

العوامؿ المؤدية إلى تفشي ظاىرة العنؼ لدى طمبة المرحمة الثانوية في  .(2112) فؤادلالعاجزل  .44

 ل غزةل فمسطيف (2) 1ل مجمة الجامعة اإلسالميةدارس محافظات غزةل م

(ل مدى صالحية اختبار بقع الحبر لروشاخ في التمييز بيف 2116عبد المقصودل أسماء ) .45

مجمة استجابات الشخصية المضادة لممجتمع والشخصية السيكوباتية: دراسة كمينيكية مقارنةل 

 .1114 -961 (:4)9ل العمـك التربكية كالنفسية
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دكر مدير المدارس تجاه الحد مف ظاىرة العنؼ لدل طمبة الثانكية  .(2118العدويل أسامة ) .46

ل رسالة ماجستيرل الجامعة اإلسالميةل بمحافظات غزة كسبؿ تفعيمو مف كجية نظر المعمميف

 غزةل فمسطيف.

موؾ العنؼ دور اإلدارات التربوية في معالجة س .(2111العساؼل ليمىل والصرايرةل خالد ) .47

دراسات، الطالبي الموجو ضد المعمميف واإلدارييف في المدارس الثانوية الحكومية في األردفل 

 .188 -167(: 1)37ل العمـك التربكية

العنؼ األسرم ضد المرأة الريفية المظاىر كاألسباب كطرؽ  .(2112عالـل عبيرل والشرنوبي ) .48

سالة دكتوراهل المؤتمر العممي السنوي ل ر المكاجية دراسة ببعض قرل محافظة كفر الشيخ

 العربي الرابعل كمية التربية النوعيةل جامعة المنصورةل القاىرةل مصر.

 ل دار الشروؽ لمنشر والتوزيعل عمافل األردف.عمـ االجتماع العنؼ .(2111العمرل معف ) .49

ة ل أطروحالعنؼ المفظي األسرم مف المنظكر السيكسيكلكجي .(2111نسيمةل )عيساويل  .51

 ل الجزائر.2دكتوراه غير منشورةل كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةل جامعة الجزائر 

  العنؼ األسرم كأثره عمى مشكمة التأخر الدراسي، دراسة ميدانية، .(2116الغامديل ىدى ) .51

ل مقدمة في عمـ النفس الجنائي .(2111غانـل محمدل والقميوبيل خالدل والقحطانيل غانـ )  .52

 لرياضل المممكة العربية السعودية.الشقريل ا

العنؼ األسري ضد األطفاؿ وانعكاسو عمى الشخصية" دراسة اجتماعية  .(2115غزوافل أنس ) .53

 .2175 -2155(: 4)23ل مجمة جامعة بابؿ، العمـك اإلنسانيةميدانية في مدينة الحمة"ل 

ل مجمة التربيةبناءل العنؼ نحو الزوجة وعالقتو بالسموؾ العدواني لأل .(2004غنيمةل ىناء ) .54

 .351 -311 :(123) 1جامعة األزىرل 



111 
 

المحيط النفس اجتماعي كالمدرسي بالسمكؾ العنيؼ لدل  عالقة .(2119فرشافل لويزةل ) .55

أطروحة دكتوراه غير منشورةل كمية العموـ االجتماعية واإلنسانيةل جامعة  تمميذ الطكر الثالث،

 الجزائرل الجزائر.

مؤشرات السيككباتية لدل المرىؽ المتمدرس  دراسة ميدانية  .(2116قاسيميل نصيرة ) .56

 ل رسالة ماجستيرل جامعة محمد خيضر بسكرةل الجزائر.لحاالت بعض المؤسسات التعميمية

دكر اإلعالـ الرياضي التمفزيكني في التقميؿ مف العنؼ في المياديف  .(2113قويدرل فيجؿ )  .57

ل رسالة ائرم   دراسة ميدانية كسط الطمبة الجامعييفالرياضية مف خالؿ برامج التمفزيكف الجز 

 ل الجزائر.3ماجستيرل جامعة الجزائر

العنؼ األسري الموجو نحو األبناء وعالقتو بالوحدة النفسية " دراسة  .(2112كاتبيل محمدل ) .58

ل مجمة جامعة دمشؽميدانية عمى عينة مف طمبة الصؼ األوؿ الثانوي بمحافظة ريؼ دمشؽل 

28(1:)67- 116. 

ل دار المسيرة لمنشر والتوزيعل 2ل طعمـ االجتماعي التربكم المعاصر .(2114محمدل أحمد )  .59

 عماف.

دراسات العنؼ المدرسي عند األطفاؿ وعالقتو بفقداف أحد الوالديفل  .(2111محمدل فاطمة )  .61

 .218 -179 (:14)ل تربكية

ائـ كعالقتو بأساليب المعاممة االنحراؼ السيككباتي لدل مرتكبي الجر  .(2114محمدل منى )  .61

الكالدية المستكل االجتماعي كاالقتصادم كبعض المتغيرات الديمغرافية   دراسة تطبيقية عمى 
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 الدراسات العميال الخرطوـ.
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السيككباتية لدل مرتكبي جرائـ القتؿ العمد  بعض سمات الشخصية .(2117محمدل تقوى ) .62

كعالقتيا بعض المتغيرات   دراسة تطبيقية عمى نزالء سجف مدينة اليدل اإلسالمية في الفترة 
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ل أبحاث المؤتمر السنوي مستكل التكافؽ النفسي لدل الشباب الفمسطيني في ظؿ االنتفاضة
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دكر مستشار التكجيو في التقميؿ مف ظاىرة العنؼ المدرسي   دراسة  .(2114)مزرقطل زىرة  .64

 ل رسالة ماجستيرل جامعة الواديل الجزائر.تالميذ المرحمة الثانكية ميدانية حكؿ مكاقؼ

تأثير العنؼ األسرم عمى التكافؽ النفسي كاالجتماعي  .(2116مسعودةل بداويل وآخروف )  .65

 ل الجزائر.2ل مشروع بحثل جامعة الجزائر لؤلبناء المراىقيف
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امعة نايؼ العربية لمعموـ األمنيةل الرياضل المممكة العربية جل رسالة ماجستيرل الرياض

 السعودية.

االتجاىات السيكوباتية نحو المجتمع وعالقتيا ببعض المتغيرات  .(2114المنصورل غساف ) .67

لمتربية كعمـ  مجمة اتحاد الجامعات العربيةالدراسية لدى عينة مف طالب جامعة دمشؽل 
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 كتبة تظهُم يهًخ يىجهخ إنً يذَزَخ انتزثُخ وانتؼهُى (: 1يهذك )
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 يذرطخ انشػتزٌ األطبطُخ نهجٍُُكتبة تظهُم يهًخ يىجه إنً يذَز (: 2يهذك )
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 يذَزح يذرطخ انخىارسيٍ انثبَىَخ نهجُبدكتبة تظهُم يهًخ يىجه إنً (: 3يهذك )
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في التخفيؼ مف الميؿ لمسيككباتية لدل عينة مف المراىقيف في ى بدائؿ العنؼ جمسات برنامج إرشادم مبني عم
 الخميؿ -البمدة القديمة

 اىداؼ اك فمسفة برنامج بدائؿ العنؼ: 
  ىناؾ أشياء جيدة في كؿ شخص 

  كؿ مشارؾ ىو متطوع 

  كمنا معمموف ومتعمموف 

  كؿ لقاء ىو تجربة وليس محاضره 

  المقاءات ىي ممؾ لممشاركيف 

 لمقاءات ىي ليست عالج وانما ىي روحانية ا 

 .المقاءات ىي ليست عالج وانما شفاء 

 الفنيات المستخدمة:
 إعادة البناء المعرفي. .1
 استراتيجية حؿ المشكالت. .2
 االسترخاء. .3
 الحوار والنقاش. .4
 نموذج مانديال. .5
 لعب األدوار. .6
 األسئمة السقراطية. .7
 التدعيـ والتشجيع .8
 الواجب البيتي. .9

 
 مبنات التي يستند عمييا برنامج بدائؿ العنؼ: القكاعد كال

 التعزيز .9

 بناء مجتمع  .8

 تكاصؿ  .4

 الكصكؿ الى حؿ النزاعات  .3

)قكاعد تطبيؽ االرشادات كالتعميمات التي يتبناىا برنامج بدائؿ العنؼ، كيمكف اإلضافة عمييا اك التغيير فييا: 
 البرنامج(

 توكيد الذات والمحافظة عمى ذات االخريف  .1

 بط أنفسنا وال نحبط االخريف اف ال نح .2

 استمع وال تقاطع االخريف  .3

 ال تتكمـ لمدة طويمة / اعط مساحة لخآخريف .4

 كف مبادرا / تطوع بشكؿ ذاتي  .5

 المحافظة عمى الخصوصية والسرية. .6

 تمرير الدور .7
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 االلتزاـ بأوقات المقاءات والتماريف  .8

 اغالؽ الموبايالت )مضافة(   .9

 شاركة. .  ذكر صفتؾ اإليجابية عند الم 

 
 الفئة المستيدفة:

طمبة المدارس الحكومية في البمدة القديمة في الخميؿل حيث سيتـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادي بواقع جمستيف في 
 ( دقيقة.90األسبوعل وسيستمر تطبيؽ البرنامج لمدة شير ونصؼل عمى أف تكوف مدة الجمسة )

 (10عدد الجمسات )
 ( دقيقة90مدة الجمسة )
 بيؽ:  مدرسة الزعتري األساسية لمبنيف والخوارزمي الثانوية لمبناتمكاف التط

 (50عدد المجموعة: )
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 الكصؼ التفصيمي لمجمسات
 

 (1رقـ الجمسة )
 .(1والتعريؼ بالعنؼ وبدائمول وكسر الحواجز )التعارؼ والتعريؼ بالبرنامج  عنكاف الجمسة:
 .دقيقة 90زمف الجمسة: 
تعارؼ وكسر حواجزل حديث مفتوح عف اىداؼ وقواعد وارشادات ومدة البرنامجل تقـو ىذه الجمسة  كصؼ الجمسة:

التعرؼ عمى توقعات أعضاء المجموعة مف ىذه المقاءاتل تعزيز افراد المجموعة بالصفات اإليجابيةل تماريف التعرؼ 
عمى الالعنؼ وما ينتج عنو مف  عمى العنؼ وما ينتج عنو مف سموكيات او تصرفات وبالمقابؿ تماريف التعرؼ

بالتعرؼ فيما بينيـ مف خالؿ أنشطة  المشاركوفقـو يبعد تطبيؽ البرنامج واالنتياء منول ثـ  سموكيات او تصرفات.
 يير التي ستحكـ سير الجمسات طواؿ مدة التطبيؽ.ال ثـ يتفؽ المشاركوف عمى األنظمة والمعالحواجزكسر 

األدكات  اءاتاإلجر  كصؼ النشاط عنكاف النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 ىدؼ النشاط النشاط

 (1نشاط رقـ)
 تعريؼ

تقـو المرشدة بتقديـ نفسيال وطبيعة 
 عمميا ودورىا في البرنامج.

ل الشرح  الحوار المباشر
ويحتاج 
 ألدوات

10 
 دقائؽ

تعريؼ 
المشاركوف  

 بأنفسيـ

 (2نشاط رقـ)
تعريؼ 
 بالبرنامج

تشرح المرشدة اليدؼ العاـ مف 
رشادات  امجلالبرن وفمسفة وركائز وا 

وتوضح  ف\برنامج بدائؿ العنؼ
عدد الجمساتل ومواعيد كؿ جمسةل 

ل ومعرفة توقعات المشاركيف ومدتيا
 مف الدورة

مف الحوارل 
خالؿ تماريف 
وأنشطة عممية 
 ال منيجية

أقالـ وأوراؽ 
 ممونة

15 
 دقيقة

أف يتعرؼ عمى 
تفاصيؿ البرنامج 

 وطريقة سيره

 (3نشاط رقـ)
 أ()

مثمث بدائؿ 
 العنؼ

تقـو المرشدة بطرح سؤاؿ ما ىو 
ايف يأتي؟ وماذا ينتج  العنؼ؟ ومف

عف العنؼ؟ سؤاؿ قبمي لتمريف 
مثمث العنؼ ل وضع المثمث الذي 
يتـ تحضيره مسبقا لحيث يطمب 
المرشد مف أعضاء المجموعة اف 
يكتب مظير مف مظاىر العنؼ 
في قاعدة المثمث التي تنبع مف 

لقيـ والمعتقدات وعادات األفكار وا
وتقاليد او مف منظومة قيمية  ل 

وما ينتج عنو مف سموؾ او تصرؼ 
 في اعمى المثمث 

يقـو كؿ فرد 
مشارؾ بالخروج 
إلى السبورة 

وكتابة ما يفكر 
بو في قاعدة 
المثمثل 

والسموؾ الناتج 
عف العنؼ 
يدونو أعمى 
 المثمث

الورؽ األبيض 
ذو الحجـ 

الكبير واألقالـ 
 نةالممو 
 

15 
 دقيقة

التعرؼ عمى 
العنؼ 

والسموكيات 
الناتجة عنو يتـ 
تحقيؽ اليدؼ 

بعد االنتياء مف 
الجزء الثاني 

 )ب(
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األدكات  اءاتاإلجر  كصؼ النشاط عنكاف النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

  (4) نشاط رقـ
تمريف خفيؼ 
وظرؼ )لعبة 
 ترفييية( لمترفيو

 

 كيفتطمب المرشدة مف المشار 
الوقوؼ بشكؿ دائري والطمب مف 
أحد المشاركيف بالخروج مف 

المجموعة القاعةل ومف ثـ تقـو 
باختيار قائد لتنفيذ حركاتل وتقوـ 
المجموعة بتقميد حركاتول وعمى 
المشارؾ الذي خرج خارج القاعة 
العودةل ثـ عميو معرفة القائد مف 

 .خالؿ تغيير الحركات

استخداـ  عمؿ جماعي 
المشاركيف 
 أنفسيـ

10 
 دقيقة

تعزيز التركيز 
وسرعة البديية 
والترفيو عند 
 المشاركيف

 15 استراحة استراحة استراحة استراحة
 دقيقة

تقدـ الضيافة 
 لممشاركيف

( 3) نشاط رقـ
 (بفرع )

 كردة الالعنؼ
 
 
 
 
 
 

وبنفس االلية يتـ تنفيذ وردة 
ولكف لمقيـ والمعتقدات  الالعنؼل
مثاؿ: في  اإليجابيةلواألفكار 

األسفؿ التعزيز ينتج عنيا التقدير 
 المعتادةلوالنجاح مع طرح األسئمة 

ما ىو األصعب علسؤاؿ اضافة باإل
 تفريغو إسقاطول في

 العنؼ اـ الالعنؼ؟ )اخذ اراء(
ومف ثـ تقييـ مف قبؿ أعضاء 

لاوصؼ لقاء الجماعةل  مع  اليـو
 البناء.التنويو عمى تقبؿ النقد والنقد 

الورؽ األبيض  جماعينشاط 
ذو الحجـ 

الكبير واألقالـ 
 الممونة

التعرؼ عمى  10
الالعنؼ 
والسموكيات 
الناتجة عنو 
والتفريؽ بيف 
درجة صعوبة 
كؿ مف العنؼ 
 أو الالعنؼ
وبيذا يتحقؽ 
 اليدؼ 

 (5)رقـ نشاط 
نياء  تقييـ كا 

تطمب المرشدة مف المشاركيف أف 
يقـو كؿ واحد منيـ بوصؼ المقاء 

 بثالث كممات.
 

الوقوؼ عمى شكؿ دائرة ومد اليد 
اليمنى وتحريكيا مع اف يردد 

 .الجميع اسـ الفريؽ معا

 نشاط فردي
 
 
 

 نشاط جماعي

المشاركوف 
 أنفسيـ

15 
 دقيقة

بذلؾ توضح 
المرشدة 
 لممشاركيف

أىمية البرنامج  
وفائدة 

المعمومات التي 
ليـ يقدميا 

وأىمية االلتزاـ 
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األدكات  اءاتاإلجر  كصؼ النشاط عنكاف النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

بجمسات 
 .البرنامج

 مخرجات الجمسة:
 بعد انتياء الجمسة: المشاركيفمف المتكقع مف 

  يال ودورىا في البرنامج.طبيعة عممالتعرؼ عمى معرفة المرشدة و 
 .معرفة طبيعة البرنامجل وتفاصيمو 
 يير التي تنظـ سير الجمسات.امعرفة األنظمة والمع 
 .التعارؼ بيف المشاركيف 
 .التعرؼ عمى القواعد والركائز التي يقـو عمييا برنامج بدائؿ العنؼ 
 المكاف:

 مدرسة الزعتري لمذكور ومدرسة الخوارزمي لإلناث. 
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(2سة )رقـ الجم  

 تحويؿ الطاقة السمبية إلى إيجابية عنكاف الجمسة:
 .دقيقة 90زمف الجمسة: 
بعد الترحيب )يرحب المرشد مع توزيع أوراؽ يكتب عمييا عبارات إيجابية مثؿ: انا منار المميزة  كصؼ الجمسة:

ل وعرض االجندة صباحي الكـ ورد جوري ( مف ثـ كؿ فرد يقرا كيؼ يصبح مع ذكر اسمو مع صفتو اإليجابية  
ومف ثـ طرح سؤاؿ المشاركة ل ومف ثـ تقسيـ المجموعة الي مجموعتيف والطمب منيـ اف يجمسوا ثنائي مقابؿ 
بعضيـ)دائرة خارجية يقابميا دائرة داخمية (  ل ومف ثـ طرح أسئمة متعددةل اما تكوف مظممة او مضيئةل مغمقة او 

ائرة الداخمية تغيير أماكنيـ باالنتقاؿ اماـ زميمو الذي عمى يمينو ل مفتوحة ل وبعد االنتياء مف كؿ سؤاؿ عمى الد
وىكذا حتى تمر المجموعة الداخمية عمى الخارجية كميا ل ومف ثـ طرح نموذج مانديالل وىو نموذج ال ينسب 

بية ىو الحدل ابتكره المختصيف مف الطبيعة والكوف لذلؾ يركز عمى كيفية تحويؿ الطاقة السمبية الى طاقة ايجا
 .بشكؿ دائري بعدة جزئيات ابتداًء بالدائرة الداخمية

األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط عنكاف النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 ىدؼ النشاط النشاط

 (1نشاط رقـ)
ترحيب كعرض 

 أجندة

تقػػـو المرشػػدة بالترحيػػب بالمجموعػػة 
وعػػػرض أجنػػػدة المقػػػاء وطػػػرح سػػػؤاؿ 
المشػػػاركة: مػػػا ىػػػو الجديػػػد والجميػػػؿ 

؟ لؾ في  .ىذا اليـو

 10  الشرح  الحوار المباشر
 دقائؽ

استثارة 
 المشاركيف ذىنياً 

 (2نشاط رقـ)
تمريف الدكائر 
 المركزة 

تقـو المرشدة بتقسػيـ المجموعػة الػي 
مجموعتيف والطمب منيـ اف يجمسػوا 
ثنائي مقابػؿ بعضػيـ )دائػرة خارجيػة 
يقابميػػػا دائػػػرة داخميػػػة (  ل ومػػػف ثػػػـ 

تكػػػػػػوف  طػػػػػػرح أسػػػػػػئمة متعػػػػػػددةل امػػػػػػا
مظممػػػػػػػػػػػة او مضػػػػػػػػػػػيئةل مغمقػػػػػػػػػػػة او 
مفتوحػػػػة ل وبعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف كػػػػؿ 
سػػػؤاؿ عمػػػى الػػػدائرة الداخميػػػة تغييػػػر 
أمػػاكنيـ باالنتقػػػاؿ امػػاـ زميمػػػو الػػػذي 
عمػػػػػػى يمينػػػػػػو ل وىكػػػػػػذا حتػػػػػػى تمػػػػػػر 
المجموعػػػة الداخميػػػة عمػػػى الخارجيػػػة 

 كميا

الحوارل 
 المجموعات

 15 كراسي
 دقيقة

كسر حواجز 
والدخوؿ إلى 

 الذات

 (3قـ)نشاط ر 
 )أ(

طرح نمكذج 
 مانديال

طرح نموذج مانديالل وىو نموذج 
ال ينسب ألحدل ابتكره المختصيف 
مف الطبيعة والكوف لذلؾ يركز 

عمى كيفية تحويؿ الطاقة السمبية 

يقـو المرشد 
بتوضيح أليات 
وجزيئيات 
 نموذج مانديال

كرتوف مموف 
بشكؿ دائري 
والذي يصؼ 
 نموذج مانديال

10 
 دقيقة

التعرؼ عمى 
كيفية تحويؿ 
الطاقة السمبية 

إلى طاقة 
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األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط عنكاف النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

الى طاقة ايجابية ىو بشكؿ دائري 
 بعدة جزئيات ابتداًء بالدائرة الداخمية

 وىي:
  تحويؿ القوةل 

 ومف ثـ الجزئيات األخرى : 

  احتراـ الذات 

 االىتماـ باآلخريف 

  توقع األفضؿ 

  فكر قبؿ ردة الفعؿ 

 اسأؿ عف حؿ غير 
  عنيؼ

 إيجابية 

 15 استراحة استراحة استراحة استراحة
 دقيقة

تقدـ الضيافة 
 لممشاركيف

  (3) نشاط رقـ
 )ب(

سرد قصة 
عنيفة وحميا 
بطريقة ال 

 عنفية

طرح المرشد قصة او موقؼ قصير 
عنيؼ وكيؼ تـ التصرؼ فيو وبأي 
جزئية يرى نفسو بالقصة او 
الموقؼ ومف ثـ الطمب مف افراد 
المجموعة طرح مواقؼ او قصص 

 عمى نموذج مانديال. وتطبيقيا

استخداـ  عمؿ جماعي 
المشاركيف 
أنفسيـ 
لنموذج 
 مانديال

10 
 دقيقة

تجزئة المواقؼ 
العنيفة وطرح 
 بدائؿ لمعنؼ

 
 

( 3) نشاط رقـ
 (بفرع )

 كردة الالعنؼ
 
 
 
 
 
 

وبنفس االلية يتـ تنفيذ وردة 
ولكف لمقيـ والمعتقدات  الالعنؼل
مثاؿ: في  اإليجابيةلواألفكار 

التعزيز ينتج عنيا التقدير  األسفؿ
 المعتادةلوالنجاح مع طرح األسئمة 

ما ىو األصعب علسؤاؿ اباإلضافة 
 تفريغو إسقاطول في

 العنؼ اـ الالعنؼ؟ )اخذ اراء(
ومف ثـ تقييـ مف قبؿ أعضاء 

لاوصؼ لقاء الجماعةل  مع  اليـو
 البناء.التنويو عمى تقبؿ النقد والنقد 

الورؽ األبيض  جماعينشاط 
الحجـ  ذو

الكبير واألقالـ 
 الممونة

التعرؼ عمى  10
الالعنؼ 
والسموكيات 
الناتجة عنو 
والتفريؽ بيف 
درجة صعوبة 
كؿ مف العنؼ 
 أو الالعنؼ
وبيذا يتحقؽ 
 اليدؼ 
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األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط عنكاف النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

 (4)رقـ نشاط 
 خفيؼ كظريؼ

تطمب المرشدة مف المشاركيف أف 
يقـو كؿ واحد منيـ بوصؼ المقاء 

 بثالث كممات.
 

ائرة ومد اليد الوقوؼ عمى شكؿ د
اليمنى وتحريكيا مع اف يردد 

 .الجميع اسـ الفريؽ معا

 جماعينشاط 
 
 
 

 نشاط جماعي

المشاركوف 
 أنفسيـ

10 
 دقيقة

 ترفيو المشاركيف

( 5نشاط )
نياء  تقييـ كا 

وصؼ المشترؾ لمقاء بكممتيف مد 
 اليديف وذكر اسـ الفريؽ

 

 نشاط فردي
 نشاط جماعي

التأكد مف تعزيز  10 
عنؼ بدائؿ ال

 عند المشاركيف

 مخرجات الجمسة:
 بعد انتياء الجمسة: المشاركيفمف المتكقع مف 

 تعزيز الصفات اإليجابية 

  القدرة عمى الدخوؿ في األعماؽ 

  تشجيع االنسجاـ وااللفة بيف أعضاء المجموعة 

  التعرؼ عمى نموذج تحويؿ القوة 
 المكاف:

  مدرسة الزعتري لمذكور ومدرسة الخوارزمي لإلناث.
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 (3رقـ الجمسة )
 تحويؿ الطاقة السمبية إلى إيجابية عنكاف الجمسة:
 .دقيقة 90زمف الجمسة: 
بعد الترحيب )يرحب المرشد مع توزيع أوراؽ يكتب عمييا عبارات إيجابية مثؿ: انا منار المميزة  كصؼ الجمسة:

اإليجابية  ل وعرض االجندة  صباحي الكـ ورد جوري ( مف ثـ كؿ فرد يقرا كيؼ يصبح مع ذكر اسمو مع صفتو
ومف ثـ طرح سؤاؿ المشاركة ل ومف ثـ تقسيـ المجموعة الي مجموعتيف والطمب منيـ اف يجمسوا ثنائي مقابؿ 
بعضيـ)دائرة خارجية يقابميا دائرة داخمية (  ل ومف ثـ طرح أسئمة متعددةل اما تكوف مظممة او مضيئةل مغمقة او 

سؤاؿ عمى الدائرة الداخمية تغيير أماكنيـ باالنتقاؿ اماـ زميمو الذي عمى يمينو ل مفتوحة ل وبعد االنتياء مف كؿ 
وىكذا حتى تمر المجموعة الداخمية عمى الخارجية كميا ل ومف ثـ طرح نموذج مانديالل وىو نموذج ال ينسب 

لى طاقة ايجابية ىو الحدل ابتكره المختصيف مف الطبيعة والكوف لذلؾ يركز عمى كيفية تحويؿ الطاقة السمبية ا
 .بشكؿ دائري بعدة جزئيات ابتداًء بالدائرة الداخمية

األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط عنكاف النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 ىدؼ النشاط النشاط

 (1نشاط رقـ)
ترحيب كعرض 

 أجندة

تقـو المرشدة بالترحيب بالمجموعة 
وعرض أجندة المقاء وطرح سؤاؿ 

الجميؿ المشاركة: ما ىو الجديد و 
؟  .لؾ في ىذا اليـو

 10  الشرح  الحوار المباشر
 دقائؽ

استثارة 
 المشاركيف ذىنياً 

 (2نشاط رقـ)
تمريف الدكائر 
 المركزة 

تقـو المرشدة بتقسػيـ المجموعػة الػي 
مجموعتيف والطمب منيـ اف يجمسػوا 
ثنائي مقابػؿ بعضػيـ )دائػرة خارجيػة 
يقابميػػػا دائػػػرة داخميػػػة (  ل ومػػػف ثػػػـ 

متعػػػػػػددةل امػػػػػػا تكػػػػػػوف  طػػػػػػرح أسػػػػػػئمة
مظممػػػػػػػػػػػة او مضػػػػػػػػػػػيئةل مغمقػػػػػػػػػػػة او 
مفتوحػػػػة ل وبعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف كػػػػؿ 
سػػػؤاؿ عمػػػى الػػػدائرة الداخميػػػة تغييػػػر 
أمػػاكنيـ باالنتقػػػاؿ امػػاـ زميمػػػو الػػػذي 
عمػػػػػػى يمينػػػػػػو ل وىكػػػػػػذا حتػػػػػػى تمػػػػػػر 
المجموعػػػة الداخميػػػة عمػػػى الخارجيػػػة 

 كميا

الحوارل 
 المجموعات

 15 كراسي
 دقيقة

كسر حواجز 
والدخوؿ إلى 

 لذاتا

 (3نشاط رقـ)
 )أ(

طرح نمكذج 
 مانديال

طرح نموذج مانديالل وىو نموذج 
ال ينسب الحدل ابتكره المختصيف 
مف الطبيعة والكوف لذلؾ يركز 

عمى كيفية تحويؿ الطاقة السمبية 

يقـو المرشد 
بتوضيح أليات 
وجزيئيات 
 نموذج مانديال

كرتوف مموف 
بشكؿ دائري 
والذي يصؼ 
 نموذج مانديال

10 
 دقيقة

التعرؼ عمى 
كيفية تحويؿ 
الطاقة السمبية 

إلى طاقة 
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األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط عنكاف النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

الى طاقة ايجابية ىو بشكؿ دائري 
بعدة جزئيات ابتداءا بالدائرة 

 وىي: الداخمية
  تحويؿ القوةل 

 زئيات األخرى: ومف ثـ الج 

  احتراـ الذات 

 االىتماـ باآلخريف 

  توقع األفضؿ 

  فكر قبؿ ردة الفعؿ 

 اسأؿ عف حؿ غير 
  عنيؼ

 يةإيجاب 

 15 استراحة استراحة استراحة استراحة
 دقيقة

تقدـ الضيافة 
 لممشاركيف

  (3) نشاط رقـ
 )ب(

سرد قصة 
عنيفة وحميا 
بطريقة ال 

 عنفية

طرح المرشد قصة او موقؼ قصير 
عنيؼ وكيؼ تـ التصرؼ فيو وبأي 
جزئية يرى نفسو بالقصة او 
الموقؼ ومف ثـ الطمب مف افراد 

قصص المجموعة طرح مواقؼ او 
 وتطبيقيا عمى نموذج مانديال.

استخداـ  عمؿ جماعي 
المشاركيف 
أنفسيـ 
لنموذج 
 مانديال

10 
 دقيقة

تجزئة المواقؼ 
العنيفة وطرح 
 بدائؿ لمعنؼ

 
 

( 3) نشاط رقـ
 (بفرع )

 كردة الالعنؼ
 
 
 
 
 
 

وبنفس االلية يتـ تنفيذ وردة 
ولكف لمقيـ والمعتقدات  الالعنؼل
ؿ: في مثا اإليجابيةلواألفكار 

األسفؿ التعزيز ينتج عنيا التقدير 
 المعتادةلوالنجاح مع طرح األسئمة 

ما ىو األصعب علسؤاؿ اباإلضافة 
 تفريغو إسقاطول في

 العنؼ اـ الالعنؼ؟ )اخذ اراء(
ومف ثـ تقييـ مف قبؿ أعضاء 

لاوصؼ لقاء الجماعةل  مع  اليـو
 البناء.التنويو عمى تقبؿ النقد والنقد 

رؽ األبيض الو  جماعينشاط 
ذو الحجـ 

الكبير واألقالـ 
 الممونة

التعرؼ عمى  10
الالعنؼ 
والسموكيات 
الناتجة عنو 
والتفريؽ بيف 
درجة صعوبة 
كؿ مف العنؼ 
 أو الالعنؼ
وبيذا يتحقؽ 
 اليدؼ 
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األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط عنكاف النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

 (4)رقـ نشاط 
 خفيؼ كظريؼ

تطمب المرشدة مف المشاركيف أف 
يقـو كؿ واحد منيـ بوصؼ المقاء 

 بثالث كممات.
 

وؼ عمى شكؿ دائرة ومد اليد الوق
اليمنى وتحريكيا مع اف يردد 

 .الجميع اسـ الفريؽ معا

 جماعينشاط 
 
 
 

 نشاط جماعي

المشاركوف 
 أنفسيـ

10 
 دقيقة

 ترفيو المشاركيف

( 5نشاط )
نياء  تقييـ كا 

وصؼ المشترؾ لمقاء بكممتيف مد 
 اليديف وذكر اسـ الفريؽ

 

 نشاط فردي
 نشاط جماعي

زيز التأكد مف تع 10 
بدائؿ العنؼ 
 عند المشاركيف

 مخرجات الجمسة:
 بعد انتياء الجمسة: المشاركيفمف المتكقع مف 

 تعزيز الصفات اإليجابية 

  القدرة عمى الدخوؿ في األعماؽ 

  تشجيع االنسجاـ وااللفة بيف أعضاء المجموعة 

  التعرؼ عمى نموذج تحويؿ القوة 

 
 المكاف: 

  لإلناث.وارزمي مدرسة الزعتري لمذكور ومدرسة الخ
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 (4رقـ الجمسة )
 التبصر بالذات والدخوؿ إلى األعماؽ عنكاف الجمسة:
 .دقيقة 90زمف الجمسة: 
ترحيب المرشد بالمجموعة وتعزيزىـل عرض األجندة ومف ثـ طرح سؤاؿ المشاركة مف ىو قدوتؾ  كصؼ الجمسة:

ت مصغره ثـ توزيع أوراؽ ممونو عمى كؿ بالحياة ولماذا؟  مف ثـ تمريف التعاطؼل تقسيـ المجموعة لمجموعا
مجموعول وعمى كؿ فرد مف ىذه المجموعة اف يكتب موقؼ يضايقو باستمرار  وال يقدر عمى التخمص منو ل 
وذلؾ دوف اف يكتب أي فرد اسمو ل والطمب منيـ بطييال ووضعيا عمى األرضل وعمييـ اختار قائد المجموعة 

نيـ اف يسحبوا ورقو منيـ شريطة اف تكوف مشكمتول وفيما بعد يقرا كؿ فرد حتى يدمج االفراؽ ببعضيـل والطمب م
المشكمة التي بالورقة بيده والتعاوف مع المجموعة لوضع الحموؿل وبعد انتياء المجموعات ل عمى كؿ مجموعة 

 اختيار ابرز واصعب مشكمة بينيـ ل وطرحيا اماـ المجموعة بأكمميا لوضع الحموؿ الالزمة ليا.

األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط ف النشاطعنكا
 كالكسائؿ

مدة 
 ىدؼ النشاط النشاط

 (1نشاط رقـ)
ترحيب كعرض 

 أجندة

تقـو المرشدة بالترحيب بالمجموعة 
وعرض أجندة المقاء وطرح سؤاؿ 

مف ىو قدوتؾ بالحياة المشاركة: 
 .ولماذا؟

 10  الشرح  الحوار المباشر
 دقائؽ

استثارة 
 المشاركيف ذىنياً 

 (2نشاط رقـ)
تمريف 
 التعاطؼ 

تقسػػػػػػػػػػػػيـ المجموعػػػػػػػػػػػػة لمجموعػػػػػػػػػػػػات 
مصػغره ثػـ توزيػػع أوراؽ ممونػو عمػػى 
كػػػؿ مجموعػػػول وعمػػػى كػػػؿ فػػػرد مػػػف 
ىػػػػػذه المجموعػػػػػة اف يكتػػػػػب موقػػػػػؼ 
يضػػػػايقو باسػػػػتمرار  وال يقػػػػدر عمػػػػى 
التخمص منو ل وذلؾ دوف اف يكتب 
أي فػػػػػػػػرد اسػػػػػػػػمو ل والطمػػػػػػػػب مػػػػػػػػنيـ 
بطييػػػػػػػال ووضػػػػػػػعيا عمػػػػػػػى األرضل 

ر قائػػد المجموعػػة حتػػى وعمػػييـ اختػػا
يػػػػػدمج االفػػػػػراؽ ببعضػػػػػيـل والطمػػػػػب 
مػنيـ اف يسػحبوا ورقػو مػنيـ شػريطة 
اف تكػػػوف مشػػػكمتول وفيمػػػا بعػػػد يقػػػػرا 
كػػؿ فػػرد المشػػكمة التػػي بالورقػػة بيػػده 
والتعػػػػػػػاوف مػػػػػػػع المجموعػػػػػػػة لوضػػػػػػػع 
الحمػػوؿل وبعػػد انتيػػاء المجموعػػات ل 
عمػػػػػى كػػػػػؿ مجموعػػػػػة اختيػػػػػار ابػػػػػرز 
واصػػػػعب مشػػػػكمة بيػػػػنيـ ل وطرحيػػػػا 

الحوارل 
 المجموعات

 20 كراسي
 دقيقة

تجزئة المواقؼ 
يجاد  العنيفة وا 
 بدائؿ لحميا
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األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط ف النشاطعنكا
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

اـ المجموعػػػػػػػة بأكمميػػػػػػػا لوضػػػػػػػع امػػػػػػػ
 .الحموؿ الالزمة ليا

 (3نشاط رقـ)
 تمريف التقدير

اف يذكر افراد المجموعة 
أمورا تستحؽ األىمية: اف 
بقدر المستشفى ألنو يقدـ 

 الخدمات التوعية.

يقـو المرشد 
بتقسيـ 

شاركيف  إلى الم
مجموعات ومف 
ثـ التحرؾ في 

 القاعة

 ورؽ مموف 
 

15 
 دقيقة

التبصر باألشياء 
المحيطة بو 

 وتقديرىا

 15 استراحة استراحة استراحة استراحة
 دقيقة

تقدـ الضيافة 
 لممشاركيف

  (4) نشاط رقـ
 تمريف القيـ
 

اف يختار كؿ فرد بطاقة مف 
بطاقات القيـل اف يتحدث عف ىذه 

وضعيا عمى رسمة البيتل القيمة و 
اي كيؼ يمكف اف نفتح البيت باي 

مف ىذه القيـ مثؿ: األنانية 
لللالحبلل الوفاء للللل التقدير 
ووضعيا بالبيت  وغيرىا ل مف ثـ 
 تقييـ وانياء بنفس البروتوكوؿ 

استخداـ  عمؿ فردي 
 بطاقات القيـ 

15 
 دقيقة

تعزيز القيـ عند 
 المشاركيف
 
 

( 5نشاط )
نياءتقييـ ك   ا 

وصؼ المشترؾ لمقاء بكممتيف مد 
 اليديف وذكر اسـ الفريؽ

 

 نشاط فردي
 نشاط جماعي

التأكد مف تعزيز  15 
بدائؿ العنؼ 
 عند المشاركيف

 مخرجات الجمسة:
 بعد انتياء الجمسة: المشاركيفمف المتكقع مف 

 .اكساب افراد المجموعة ميارات التقدير والتعاطؼ 

  تعزيز القيـ اإليجابية 

 ساب افراد المجموعة كيفية التعامؿ مع المواقؼ اك 

 المكاف:
  لإلناث.مدرسة الزعتري لمذكور ومدرسة الخوارزمي 

 

 (5رقـ الجمسة )
 تعزيز الثقة بالنفس كتعزيز المشارؾ اتخاذ قراراتو بنفسو   الجمسة:عنكاف 
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 .دقيقة 90زمف الجمسة: 
 ؼ الجمسة:كص

المشاركة التوكيدي لمذاتل اف يعرؼ افراد المجموعة كيفية التحكـ بعد الترحيب وعرض االجندة وطرح سؤاؿ  
بالنفس ومحاولة عدـ تبني القرار السريع دوف التفكيرل أي التأكيد عمى التروي ومف ثـ التدريب واكساب افراد 
المجموعة بكيفية إيصاؿ أي رسالة كانت ألي شخص يريدهل ومف ثـ التقييـ مف خالؿ تشكيؿ شبكة عنكبوتيو 
بعد تشكيؿ دائرةل ومف ثـ استخداـ كرة الصوؼ وتمريرىا بيف المجموعة الى اف تتشكؿ شبكة عنكبوتيو وىي 

 عباره عف شبكة االتصاؿ والتواصؿ بيف افراد المجموعة او بيف افراد المجتمع. 

األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط عنكاف النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 ىدؼ النشاط النشاط

 (1نشاط رقـ)
حيب كعرض تر 

 أجندة

تقـو المرشدة بالترحيب بالمجموعة 
وعرض أجندة المقاء وطرح سؤاؿ 

 المشاركة: 
  لو قدر لؾ اف تكوف

 غير انتل لكنت..؟

 عصؼ ذىني  دقائؽ 10  الشرح  الحوار المباشر

 (2نشاط رقـ)
 تمريف 
القرارات 
 السريعة 

اف يعرؼ افراد المجموعة  
كيفية التحكـ بالنفس 

تبني القرار  ومحاولة عدـ
السريع دوف التفكير ل أي 

التأكيد عمى التروي والتفكير 
 قبؿ ردة الفعؿ 

الحوارل تعبير 
 عف الذات 

أوراؽ ممونو 
)نموذج 
 مانديال(

طرح كؿ فرد  دقيقة 15
مشكمة وطرح 
المشاركيف 
حموؿ ليا 

واليدؼ تجزئة 
المواقؼ 
الصعبة 

لمتخفيؼ مف 
 حدتيا.

  (3نشاط رقـ)
 )أ(

 تمريف مدرج
الغضب ومدرج 

 الخوؼ

عرض المدرج الذي  
يوضح مراحؿ الخوؼ او 
الغضب )يكوف محضر 
مسبقا( وسرد قصص 

ومواقؼ صادمة والعمؿ 
عمى تجزئتيا ل لمتخفيؼ 

مف حدة الخوؼ او 
الغضبل ومع مالحظة 
التصعيد والتيدئة وىي 
 طريقة التدرج االنفعالي .

تجزئة المواقؼ 
الصعبة 
ومالحظة 
التصعيد 
  والتيدئة

عرض مدرج 
الغضب 
ونموذج 
 الخوؼ

التعرؼ عمى  دقيقة 10
كيفية تجزئة 

المواقؼ 
والتخفيؼ مف 

 حدتيا 
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األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط عنكاف النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

تقدـ الضيافة  دقيقة 15 استراحة استراحة استراحة استراحة
 لممشاركيف

  (4) نشاط رقـ
 تمريف الخط

تقـو المرشدة بإلصاؽ خط 
 100بالغرفة ووضع نسب 

طرح أسئمة  0او  50    و
حة ومنيا مغمقةل منيا مفتو 

وطرح كيؼ ىي نسبتؾ 
عمى الخط الذي في 

المستويات وىنا يكتشؼ كؿ 
شخص أيف ىو وماذا يريد 

 اف يحقؽ بحياتو.
 

عمؿ فردي 
 وجماعي

استخداـ 
الالصؽ 

واوراؽ يكتب 
عمييا نسب 

 50و   0مف 
 100و  

ىدفو معرفة  دقيقة 10
مدى كؿ 

مشترؾ مدى 
رضاه عف نفسو 
في الحياة وذلؾ 

ؿ مف خال
 األسئمة 

  نشاط رقـ
(5) 

 تقييـ وانياء 
 
 
 

وصؼ المشترؾ لمقاء بكممتيف مد 
 اليديف وذكر اسـ الفريؽ

 

المشاركوف  جماعينشاط 
 انفسيـ 

التأكد مف تعزيز  10
بدائؿ العنؼ 
 عند المشاركيف 

 مخرجات الجمسة:
 بعد انتياء الجمسة: المشاركيفمف المتكقع مف 

 لتعبير عف الذات.اكساب افراد المجموعة طرؽ ا 

 تعزيز افراد المجموعة لموصوؿ الى امتالؾ القرار المستقؿ في ما يحبونو 

 .تبصير افراد المجموعة بجوانب القوةل واستثمار ىذه الجوانب في قرارىـ المستقبمي األنسب 

 المكاف:
  لإلناث.مدرسة الزعتري لمذكور ومدرسة الخوارزمي 
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 (6رقـ الجمسة )
 يد الذات كتقبؿ االخريفتكك الجمسة:عنكاف 

 .دقيقة 90زمف الجمسة: 
 ؼ الجمسة:كص

افراد المجموعة عمى التقبؿ مف خالؿ تمريف النقاطل  ثبعد الترحيب وعرض األجندة وطرح سؤاؿ المشاركةل ح
اف يطمب المرشد مف المجموعة الوقوؼ بشكؿ دائريل ومف ثـ اف يغمقوا اعينيـ. واف يضع المرشد ليبؿ الصؽ 

واف لكؿ شخص لوف مختمؼل وشخص واحد فقط يوضع لو ليبؿ سوداءل ومف ثـ اف يطمب المرشد منيـ بعدة ال
تجميع كؿ لوف بمجموعة ولكف بصمتل وىنا يعمؿ المشاركيف عمى تجميع بعضيـ البعض مف كؿ لوفل ولكف 

عندما تجمعتـ  الشخص الذي يحمؿ الميبؿ السوداء يبقى وحيدال وفيما بعد يتـ طرح عدة اسئمو ل كيؼ شعرتـ
كمجموعة ؟ل وطرح سؤاؿ لصاحب الميبؿ السوداءل كيؼ شعرت وانت وحيد ؟  وتوجيو سؤاؿ لممجموعات لماذا 
لـ يقـو أحد مف المجموعات بتقبؿ الشخص الذي يحمؿ الميبؿ السوداءل ىذا التمريف يحث عمى التقبؿ لجميع 

حمو او بشعل تقبؿ ذوي اإلعاقةل وتقبؿ الفئات في المجتمع سواء كاف ابيض او اسود طويؿ اـ قصير 
 األشخاص مف منطمؽ انساني بغض النظر عف أي اعتبار اخر. 

اما في تمريف حوض السمؾل طرح مشكمة او ظاىره مجتمعية والعمؿ عمى حميا مف خالؿ لعب افراد المجموعة 
 دور االخصائي ووضع الحموؿ الجماعية.
 ثقة افراد المجموعة بأنفسيـ  تمريف توكيد الذات وشد االزر ىذا لتعزيز

تمريف كره العالـل اف يمسؾ كؿ فرد كرة العالـ بيف يديو ويتحدث عف ماذا يتمنى مف العالـل وكيؼ سيبدأ 
 بالتغييرل ومف ثـ تقييـ وانياء.

عنكاف 
 النشاط

األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

نشاط 
 (1رقـ)

ترحيب 
كعرض 

 دةأجن

تقـو المرشدة بالترحيب بالمجموعة 
وعرض أجندة المقاء وطرح سؤاؿ 

 المشاركة: 
 شيء ال يعرفو معظـ الناس عني

 10  الشرح  الحوار المباشر
 دقائؽ

 عصؼ ذىني 

نشاط 
 (2رقـ)

 تمريف 
 النقاط

المجموعة الوقوؼ بشكؿ دائريل  
ومف ثـ اف يغمقوا اعينيـ. واف 
يضع المرشد ليبؿ الصؽ بعدة 

لواف لكؿ شخص لوف مختمؼل ا
وشخص واحد فقط يوضع لو 
ليبؿ سوداءل ومف ثـ اف يطمب 
المرشد منيـ تجميع كؿ لوف 
بمجموعة ولكف بصمتل وىنا 

بحث كؿ مشارؾ 
عف مجموعتو 
وينضـ ليا 
 بصمت تاـ 

طوابع مف 
 جميع األلواف  

يحث عمى  دقيقة 15
تقبؿ لجميع ال

الفئات في 
المجتمع سواء 
كاف ابيض او 
اسود طويؿ اـ 
قصير حمو او 
بشع ل تقبؿ 
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عنكاف 
 النشاط

األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

يعمؿ المشاركيف عمى تجميع 
بعضيـ البعض مف كؿ لوفل 
ولكف الشخص الذي يحمؿ الميبؿ 
السوداء يبقى وحيدال ووفيما بعد 
ـ يتـ طرح عدة اسئمول كيؼ شعرت

عندما تجمعتـ كمجموعة؟ وطرح 
سؤاؿ لصاحب الميبؿ السوداءل 
كيؼ شعرت وانت وحيد؟  
وتوجيو سؤاؿ لممجموعات لماذا 
لـ يقـو احد مف المجموعات 
بتقبؿ الشخص الذي يحمؿ الميبؿ 

 السوداء ل

ذوي اإلعاقة ل 
وتقبؿ 

األشخاص مف 
منطمؽ انساني  
بغض النظر 

عف أي اعتبار 
 .اخر

نشاط 
  (3رقـ)
 )أ(

تمريف 
حوض 
 السمؾ

تمريف  تطمب المرشدة في 
متطوعيف  3حوض السمؾ 
 كراسي اماـ 3بالجموس عمى 

المجموعة وكأنيـ بمقابمو 
تمفزيونية لطرح حموؿ لمشكمة مال 
طرح مشكمة او ظاىره مجتمعية 
والعمؿ عمى حميا مف خالؿ 
لعب افراد المجموعة دور 
االخصائي ووضع الحموؿ 

الجميع  وبإمكافالجماعية 
 المشاركة بالتدوير.

 

حوار  لمناقشة 
مشكمة او ظاىرة 
ما واقتراح حموؿ 
جماعية لحؿ 

مة او المشك
الظاىرة والحد 
 منيا   

 15 كراسي القاعة
 دقيقة

وضع حموؿ 
جماعية متفؽ 
عمييا لبعض 
المشاكؿ او 
الظواىر 

 االجتماعية 

تقدـ الضيافة  دقيقة 15 استراحة استراحة استراحة استراحة
 لممشاركيف

نشاط 
  (4) رقـ

تمريف 
تككيد 
الذات 

 أسئمةتقـو المرشده بعرض عدة 
لمجموعة وعمى كؿ مشارؾ اماـ ا

يجيب عنيا دوف ذكر اسمو ومف 
ووضعيا  األوراؽثـ تجميع تمؾ 

في سمو عمى كؿ مشارؾ سحب 

عمؿ فردي 
 وجماعي

استخداـ 
 ونوأوراؽ مم

ىدفو معرفة  دقيقة 15
مدى كؿ 

مشترؾ مدى 
رضاه عف نفسو 
في الحياة وذلؾ 



136 
 

عنكاف 
 النشاط

األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

كشد 
 االزر 

ورقة ويجب اف تكوف غير ورقتول 
ومف ثـ يبدا مشارؾ تمو االخر 

اماـ المجموعة  اإلجاباتبقراءة 
واف يتوقع مف ىو صاحب الورقة 

 ل وىكذا

مف خالؿ 
 األسئمة 

نشاط 
 (5رقـ )

تمريف 
 كرة العالـ 

تطمب المرشدة مف المجموعة 
الوقوؼ بشكؿ دائري ل ومف ثـ 
تمرير كره نعتبرىا ىي كره العالـ 
ل واف يذكر كؿ مشارؾ ما ىي 

 امنياتو مف ىذا العالـ 

فردي ضمف حوار 
 مجموعة 

كرة رسمت 
عمييا خارطة 

 العالـ 

10 
 دقيقة

اف يصرح كؿ 
مشارؾ امنياتو 
في العالـ سواء 
كانت امنيات 
شخصيو او 

عامة ل ويذكر 
كيؼ سيبدأ 
بالتغيير بعد 
 ىذه المقاءات 

نشاط 
  رقـ
(6) 

تقييـ 
 وانياء 

وصؼ المشترؾ لمقاء بكممتيف مد اليديف 
 وذكر اسـ الفريؽ

 

المشاركوف  عيجمانشاط 
 انفسيـ 

التأكد مف  10
تعزيز بدائؿ 
العنؼ عند 
 المشاركيف 

 مخرجات الجمسة:
 بعد انتياء الجمسة: المشاركيفمف المتكقع مف 

 اكساب افراد المجمكعة طرؽ لحؿ أم مشكمو تكاجييـ 

  حث افراد المجمكعة عمى التقبؿ كالتعامؿ مف منطمؽ انساني 

  تكطيد الذات كشد االزر 

 د عمى أىمية التغيير اإليجابي البناء.التأكي 

 المكاف:
 مدرسة الزعتري لمذكور ومدرسة الخوارزمي لإلناث . 
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 (7رقـ الجمسة )
 تكضيح الصدمات النفسية كتأثيرىا عمى الدماغ كتشغيؿ الخياؿ. الجمسة:عنكاف 

 .دقيقة 90زمف الجمسة: 
 ؼ الجمسة:كص

الج الصدمات النفسية باستخداـ بدائؿ العنؼل وذلؾ مف خالؿ أنشطة يعتبر ىذا المقاء بمثابة المقاء األوؿ في ع
 باإلضافة الى التماريف التي تركز عمى الخياؿ في عالج االحداث الصادمة. ووتماريف عممية ال منيجي

عنكاف 
األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط النشاط

 كالكسائؿ
مدة 
 ىدؼ النشاط النشاط

نشاط 
 (1رقـ)

ترحيب 
كعرض 
 أجندة

وعرض 
الميزاف 
 الشخصي

تقـو المرشدة بالترحيب بالمجموعة وعرض 
 أجندة المقاء وطرح سؤاؿ المشاركة: 

 الميزاف الشخصي 
 اسمؾ ل عمرؾ لصفؾل طموحؾ

 عصؼ ذىني  دقائؽ 10  الشرح  الحوار المباشر

نشاط 
 (2رقـ)

الحديث 
 االفتتاحي

تقـو المرشدة بتعريؼ الصدمات 
أثيرىا عمى النفسية وانواعيا وكيفية ت

 الدماغ بشكؿ مبسط ومختصر 

عصؼ ذىني ومف 
 ثـ حوار مباشر 

أقالـ ممونو 
وورؽ ابيض 

كبير 
 )فموبشارت(

توضيح معنى  دقيقة 15
الصدمات 

النفسية وما ىي 
والية  أنواعيا

تأثيرىا عمى 
 الدماغ 

نشاط 
  (3رقـ)

تمريف 
خطوة الى 
 الدائرة

تطمب المرشدة مف المجموعة  
ئري والطمب مف الوقوؼ بشكؿ دا

أحد المشاركيف اف يقوؿ )مثاؿ( 
خطوة الى الدائرة لكؿ شخص 
او صادؼ اليـو عيد ميالده مثال 

خطوة الى الدائرة لكؿ شخص 
غيرت في شخصيتو ىذه المقاءات 

 وىكذا.

حوار جماعي مع 
التحرؾ بخطوه الى 
 داخؿ الدائرة 

__ 10 
 دقيقة

تمريف ترفييي 
 وحركي 

نشاط رقـ 
(4) 

تمريف 
لكقكؼ في ا

 الخط 

رسـ المرشدة خط باستخداـ 
الالصؽ ووضع كممات مثؿ نعـ وال 

وربما في منتصؼ  األطراؼعمى 
الخطل ومف ثـ طرح أسئمة ل وعمى 
كؿ مشارؾ يقؼ عند النقطة 

 المناسبة لو عمى الخط

شريط الصؽ  المناقشة والحوار 
 واوراؽ ممونو 

اليدؼ منو  دقيقو 15
تبصر كؿ 

مشارؾ بنفسو 
فية تطوير وبكي
 ذاتو 
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عنكاف 
 النشاط

األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

تقدـ الضيافة  دقيقة 15 استراحة استراحة استراحة استراحة
 لممشاركيف

 نشاط رقـ
(5)  

تمريف 
المكاف 
االمف 
 كرسمة

تقـو المرشدة بالطمب مف المشاركيف 
اليدوء التاـل وتطبيؽ تمريف التنفس 

واالسترخاء مع اغالؽ عيونيـل 
ومف ثـ تشغيؿ موسيقى ىادئة 

لممكاف االمف عف لتسييؿ الوصوؿ 
طريؽ الخياؿل بعد االنتياء تطمب 

مف افراد المجموعة تجسيد كؿ منيـ 
 مكانو االمف برسمو بسيطة. 

استخداـ  عمؿ فردي 
شموع 

وموسيقى 
 ىادئة

ىدفو أىمية  دقيقة 15
الخياؿ في 

العالج النفسي 
 والتفريغ 
تشجيع 

المشاركيف أىمية 
تطبيؽ ىذا 

التمريف لموصوؿ 
الى مشاعر 

ماف األ
 والخصوصية
وتجسيد ىذا 
المكاف االمف 

برسـ كؿ مشارؾ 
مكانو الذي لجأ 

 اليو. 
  نشاط رقـ

(6) 
 تقييـ وانياء 

وصؼ المشترؾ لمقاء بكممتيف مد اليديف 
 وذكر اسـ الفريؽ

 

المشاركوف  جماعينشاط 
 أنفسيـ 

التأكد مف تعزيز  10
بدائؿ العنؼ عند 
 المشاركيف 

 مخرجات الجمسة:
 بعد انتياء الجمسة: المشاركيفع مف مف المتكق

 تعرؼ المشاركيف عمى تعريؼ الصدمات النفسية كانكاعيا ككيفية تأثيرىا عمى الدماغ 
  مساعدة كؿ مشارؾ بالدخكؿ الى ذاتو كتبصيره بنفسو 
  تبصير المشاركيف بأىمية الخياؿ ككيفية استخدامو 
 الكرؽ )بالرسـ(. تبني كؿ مشارؾ مكاف امف في خيالو، كمحاكلة تجسيده عمى 
 المكاف:

  لإلناث.مدرسة الزعتري لمذكور ومدرسة الخوارزمي 
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 (8رقـ الجمسة )
 انفعالي  تفريغ الجمسة:عنكاف 

 .دقيقة 90زمف الجمسة: 
 ؼ الجمسة:وص
  تعريؼ افراد المجموعة بأعراض الصدمة النفسية التي يمكف اف تظير بعد الحدث الصادـ او بعد سنوات 

 لي لكؿ فرد مف افراد المجموعة مف خالؿ التماريف.تفريغ انفعا 

   اكساب افراد المجموعة اليات التعامؿ والتخمص مف الصدمات النفسية 

عنكاف 
األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط النشاط

 كالكسائؿ
مدة 
 ىدؼ النشاط النشاط

نشاط 
 (1رقـ)

ترحيب 
كعرض 
 االجندة

تقـو المرشدة بالترحيب بالمجموعة وعرض 
 دة المقاء وطرح سؤاؿ المشاركة: أجن

 ما ىي فكرتؾ عف الشخص الجميؿ ؟

 10  الشرح  الحوار المباشر
 دقائؽ

 عصؼ ذىني 

نشاط 
 (2رقـ)

تمريف 
الشريؾ 
 الجيد 

تطمب المرشدة مف المجموعة اف 
يختار كؿ فرد شريؾ لو مف نفس 
المجموعة ل فيصبحوا ثنائيات ل 
يجمسوف مقابؿ بعضيـ البعض 

رؼ منيـ استحضار لوعمى كؿ ط
موقؼ صادـ او مؤلـ في ذاكرتو 
ولكف عمى شريكة مالحظة حركاتو او 

تظير عميو ليطمب مف  إشارة أي
الشريؾ اف يكوف رفيقو ومسانده  ل 
فالعالمات التي تظير ىي عالمات 
شفاء وتخمص مف اضطرابات ما بعد 
 الصدمة ل 
مف العالمات او الحركات التي ممكف 

ضحؾ الشديد / اف تظير عميو : ال
بكاء شديد/تعرؽ/ارتجاؼ 
الجسـ/الشعور بالحاجة لمذىاب 
لمحماـ/ االنفصاؿ عف الواقع وغيرىا 

 بيف الشريكيف . األدوارويتـ تبديؿ 

 التقسيـ لثنائيات 
 التطبيؽ بصمت 

 20 ورؽ تواليت 
 دقيقة

تفريغ انفعالي 
ألفراد المجموعة 

لمتخمص مف 
ضغوطات 
واضطرابات 
االحداث 
 .الصادمة
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عنكاف 
 النشاط

األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

نشاط 
  (3رقـ)

تمريف 
نافذة 
 جوىري 

تشرح المرشدة مف خالؿ الرسـ نافذة 
. وشرح أقساـ النافذة وعالقتيا جوىري

بالشخصية وىي المنطقة العمياء 
)المنطقة غير المعروفة مف قبؿ 
الذات( والمنطقة المفتوحة وىي 
المعروفة مف قبؿ الذاتل والمنطقة 
المجيولة وىي المعروفة مف قبؿ 

يف وغير معروفة مف الذاتل اآلخر 
ومنطقة القناع وىي المنطقة 
المعروفة مف الذات وغير معروفة مف 

 اآلخريف.

أقالـ وورؽ  حوار جماعي 
أبيض حجـ 

 كبير

10 
 دقيقة

تبصير 
المشاركيف 

بذواتيـ وفيـ 
عالقتيـ بأنفسيـ 

 وباآلخريف 

نشاط رقـ 
(4) 

خفيؼ 
كظريؼ 
 )الفكرة(

ة إلى تقـو المرشدة بتقسيـ المجموع
مجموعات ثنائية وتوزيعيـ داخؿ 
الغرفة عمى مقاعد ثنائية. وعند ذكر 
المرشدة كممة فورة عمييـ التحرؾ مف 
أماكنيـل وعند ذكر كممة توقؼ عمييـ 

 العودة إلى مقاعدىـ.

عمؿ جماعي 
 ترفييي 

 10 مقاعد القاعة 
 دقيقو

اليدؼ منو ترفيو 
وتفريغ الطاقات 
والمحافظة عمى 

 الشريؾ 

 15 استراحة استراحة استراحة احةاستر 
 دقيقة

تقدـ الضيافة 
 لممشاركيف

 نشاط رقـ
(5)  

تمريف 
الضغط 
كالتكتر 
كردات 
 الفعؿ

تقـو المرشدة بعمؿ جدوؿ عمى ورؽ 
أبيض وتقسيمو إلى ثالث خانات: 

الضغط والتوتر وردات الفعؿ والطمب 
مف المشاركيف تعبئة الجدوؿ حسب 

لمضغط المواقؼ التي يتعرضوف فييا 
والتوتر وكيفية ردات فعميـ عمى ىذه 

 المواقؼ. 

استخداـ ورؽ  عمؿ جماعي
أبيض وورؽ 

 مموف

15 
 دقيقة

ىدفو تعريؼ 
المشاركيف بكيفية 

ردات الفعؿ 
عندما يتعرضوف 

لممواقؼ 
الضاغطة بعيدًا 

 عف العنؼ. 
  نشاط رقـ

(6) 
نياء  تقيـ وا 

وصؼ المشترؾ لمقاء بكممتيف مد اليديف 
 لفريؽوذكر اسـ ا

 

المشاركوف  جماعينشاط 
 انفسيـ 

التأكد مف تعزيز  10
بدائؿ العنؼ عند 
 المشاركيف 

 مخرجات الجمسة:
 بعد انتياء الجمسة: المشاركيفمف المتوقع مف 
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 )كيفية ربط المكاف االمف بنموذج تحويؿ القوة )مانديال 

 اكساب افراد المجموعة بطرؽ التخمص مف الصدمات النفسية 

 المجموعة بأعراض الصدمة النفسية التي يمكف اف تظير بعد الحدث الصادـ او بعد سنوات  تعريؼ افراد 

 تفريغ انفعالي لكؿ فرد مف افراد المجموعة 

 
 المكاف:

  لإلناث.مدرسة الزعتري لمذكور ومدرسة الخوارزمي 
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 (9رقـ الجمسة )
 اإليجابيات لمشخصية الجمسة:عنكاف 

 .دقيقة 90زمف الجمسة: 
 سة:ؼ الجمكص
  كيفية التخمص مف اضطرابات ما بعد الصدمات النفسية 

  إعطاء النفس مساحة لمتعبير عف الذات 

 .تبصير كؿ فرد بذاتو وكيفية التعامؿ معيا خالؿ االحداث الصادمة 

عنكاف 
األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط النشاط

 كالكسائؿ
مدة 
 ىدؼ النشاط النشاط

نشاط 
 (1رقـ)

ترحيب 
كعرض 
 االجندة

قـو المرشدة بالترحيب بالمجموعة وعرض ت
 أجندة المقاء وطرح سؤاؿ المشاركة: 

 ماذا تعني لؾ الصفة اإليجابية؟

 10  الشرح  الحوار المباشر
 دقائؽ

 عصؼ ذىني 

نشاط 
 (2رقـ)

تمريف 
الكرسي 
 الفارغ 

تطمب المرشدة مف كؿ مشارؾ أف 
يقؼ خمؼ الكرسي الذي يجمس عميو 

و ويبدأ ويتقمص شخصية إنساف يحب
بالحديث عف نفسو مف خالؿ 

 الشخصية التي تقمصيا. 

المشاركيف  عمؿ فردي 
 والمقاعد 

15 
 دقيقة

تعريؼ المشاركيف 
بالنواحي 

اإليجابية في 
شخصيتيـ 
 وتعزيزىا.

نشاط 
  (3رقـ)

تمريف 
الفقداف 
والحزف 
 والحداد 

تطمب المرشدة مف المشاركيف الوقوؼ 
ؽ بشكؿ دائري وتقـ بطرح ثالث أورا

كتب عمييا تعريفات الفقداف والحزف 
والحدادل وتدير نقاش بينيـ مف خالؿ 
سماع آراء المشاركيف حوؿ تعريؼ 
كؿ مصطمح مف المصطمحات 
الثالث مع ذكر الطقوس الخاصة 
بكؿ واحد مف ىذه المصطمحات كؿ 

 عمى حدا.

أوراؽ مكتوب  حوار جماعي 
عمييا 
 التعريفات

10 
 دقيقة

تعريؼ المشاركيف 
قداف والحزف بالف

والحداد ومراعاة 
واحتراـ اإلنساف 

لمشاعره 
عطائيا الحرية  وا 
في التعبير دوف 
كبتيا حتى ال 

يتعرض ألعراض 
 ما بعد الصدمة 

 15 استراحة استراحة استراحة استراحة
 دقيقة

تقدـ الضيافة 
 لممشاركيف
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عنكاف 
 النشاط

األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

 نشاط رقـ
(4)  

تمريف 
لعب 
 األدكار

تقـو المرشدة بتقسيـ المشاركيف إلى 
مجموعاتل واختيار موضوع لكؿ 
مجموعة لطرحو مف خالؿ سكتش 

مسرحيل حيث يبدأ الموضوع بالعنؼ 
 وينتيي حمو بالالعنؼ. 

استخداـ كؿ  عمؿ جماعي
اإلمكانات 
المتوفرة في 

 القاعة

20 
 دقيقة

ىدفو تعريؼ 
المشاركيف بكيفية 

إيجاد بدائؿ 
لمعنؼ في 
مواجية 

 المشكالت. 
  نشاط رقـ

(6) 
ني  اءتقيـ وا 

 وصؼ المشترؾ لمقاء بكممتيف مد اليديف 
ثـ تقـو المرشدة بتطبيؽ االختبار البعدي 

 لقياس مدى فاعمية البرنامج المطبؽ
 

المشاركوف  جماعينشاط 
 انفسيـ 

التأكد مف تعزيز  20
بدائؿ العنؼ عند 
 المشاركيف 

 جات الجمسة:مخر 
 بعد انتياء الجمسة: المشاركيفمف المتوقع مف 

 المكاف االمف بنموذج تحويؿ القوة )مانديال( كيفية ربط 

 اكساب افراد المجموعة بطرؽ التخمص مف الصدمات النفسية 

  تعريؼ افراد المجموعة بأعراض الصدمة النفسية التي يمكف اف تظير بعد الحدث الصادـ او بعد سنوات 

 تفريغ انفعالي لكؿ فرد مف افراد المجموعة 

 المكاف:
  لإلناث.ومدرسة الخوارزمي مدرسة الزعتري لمذكور 
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 (10رقـ الجمسة )
 تعديؿ األفكار مف سمبية الى إيجابية.  عنكاف الجمسة:
 .دقيقة 90زمف الجمسة: 

 كصؼ الجمسة:
  التدرب عمى الية تجزئة الحدث الصادـ لمتخفيؼ مف حدتو 

  النظر لممستقبؿ بإيجابية مع تعزيز الداعـ النفسي الداخمي كالخارجي 

 د المجمكعة بعضيـ البعض مف خالؿ عبارات ككممات ايجابيو في دائرة اليمس، فيشعر كؿ تعزيز افرا
فرد بالصكت الداخمي اإليجابي لديو قد تحرؾ كمف ثـ تؤثر عمى سمككياتو فتصبح إيجابية في عدة 

 جكانب.

عنكاف 
 اإلجراءات كصؼ النشاط النشاط

األدكات 
 كالكسائؿ

مدة 
 ىدؼ النشاط النشاط

نشاط 
 (1رقـ)

ترحيب 
كعرض 
 االجندة

تقـو المرشدة بالترحيب بالمجموعة وعرض 
 أجندة المقاء وطرح سؤاؿ المشاركة: 

 كيؼ اىتممت بنفسؾ بعد المقاءات السابقة ؟

شر الحوار المبا
وكتابة الطريقة 
 عمى الموحة 

المشاركيف 
انفسيـ ل 

أقالـ ممونو ل 
ورؽ ابيض 
 حجـ كبير 

15 
 دقائؽ

  عصؼ ذىني
امج تأثير البرن

عمى اىتماـ كؿ 
  مشارؾ بنفسو 

نشاط 
 (2رقـ)

تمريف 
قصص 
 الصدمات 

ف المشاركيف تقسيـ تطمب المرشدة م
انفسيـ الى مجموعات ثنائية حسب 
ما تـ تقسيميـ سابقا في تمريف 
 7الشريؾ اإليجابيل وتوزيع عمييـ 

جمؿ اماميـ   7وطرح  A4  أوراؽ
تجزء الحدث الصادـ ل الطمب مف 

ابة تمؾ الجمؿ اسفؿ كؿ مشارؾ كت
وفيما بعد عمى كؿ مشارؾ  األوراؽ

رسـ جزئية الحدث حسب الجممة ل 
ومف ثـ توزيع رسمات المكاف االمف 
عمييـ . والطمب مف كؿ ثنائي اختيار 
زاويو بالقاعة او خارجيال وعمى كؿ 

اماـ زميمو مع  األوراؽمشارؾ الصاؽ 
صوره المكاف االمف وشرح كؿ منيـ 

كؿ سؤاؿ واجابتو لخآخر الحدث و 
 األدوارلزميمو وفيما بعد يتـ تبديؿ 

بيف الشريكيف وعميو اف يتبع نفس 

  A4أوراؽ  مجموعات ثنائية 
الواف خشبيو 

 ية او شمع

20 
 دقيقة

تجزئة المواقؼ 
الصعبة 

والصادمة 
لمتخفيؼ مف حدة 

اعراضيا عند 
 تذكرىا 
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عنكاف 
 النشاط

األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

الخطوات وبعد االنتياء عمى كؿ 
زميمو لو مع  أوراؽمشارؾ تسميـ 

وضع المكاف االمف اوؿ ورقة ومف 
ثـ الرجوع لمقاعو ومناقشة تأثير 

 التمريف. 
نشاط 
 ( 3رقـ)

تمريف 
  شجرة الثقة 

تجييز المرشدة رسمة شجرة وتسميتيا 
بشجرة الثقةل والطمب مف المشاركيف 
كتابة كيفية زرع الثقة مف الجذور 
وكتابة النتيجة داخؿ الثمار اعمى 

 الشجرة. 

ردي نشاط ف
بالكتابة عمى 
  الموحة 

أقالـ ممونة 
وورؽ ابيض 
 حجـ كبير 

10 
 دقيقة

المشاركيف تعريؼ 
بأىمية الثقة 
وتعزيزىا بيف 

افراد المجتمع مع 
النتائج اإليجابية 

الناتجة عف توثيؽ 
 الثقة 

 15 استراحة استراحة استراحة استراحة
 دقيقة

تقدـ الضيافة 
 لممشاركيف

نشاط رقـ 
(4 ) 

تمريف 
 ر الحياة ني

وعمى   A4 أوراؽتوزيع تقـو المرشدة ب
كؿ مشارؾ رسـ نير مع تسميتو بنير 

ماض  أجزاء  3الحياه وتقسمو الى 
وحاضر ومستقبؿ ل واف يكتب كؿ 

  3داعمو داخمية و أشياء  3مشارؾ 
داعمة خارجيو لكؿ مرحمة ل  أشياء

كراسي ل كرسي   3ومف ثـ وضع 
الماضي وكرسي الحاضر وكرسي 

تقبؿ ل الطمب مف المشاركيف المس
ؿ يكوف األو حسب الرغبة ل مشاركيف 

يجمس عمى كرسي  واألخرىو القائد  
الماضي ل ويبدا القائد بطرح األسئمة 
عميو والتنقؿ بيف الكراسي التي تمثؿ 
مراحؿ حياتو وعميو اف يدوف ذلؾ 
عمى ورقو ل وعند االنتياء تسميمو 

 بتحقيؽ اإليجابيةالورقة مع امنياتو 
طموحاتو المستقبمية  وىكذا لكؿ 

  A4أوراؽ  نشاط ثنائي 
ومقاعد 
 القاعة 

20 
 دقيقة

ىدفو تبصير كؿ 
مشارؾ بمراحؿ 
حياتول وما ىي 
الخطوات التي 
سوؼ يتبعيا 

لتحقيؽ طموحاتو 
 المستقبمية. 
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عنكاف 
 النشاط

األدكات  اإلجراءات كصؼ النشاط
 كالكسائؿ

مدة 
 النشاط

 ىدؼ النشاط

 مشاركيف يرغبوف بالمشاركة . 

 نشاط رقـ 
(5) 

 
تمريف 
دائرة 
 اليمس 
 

راؽ ممونو عمى تقـو المرشدة بتوزيع أو 
  3 المشاركيف والطمب مف كؿ مشارؾ كتابو 

كممات إيجابية تؤثر في نفسو ويحب اف 
يسمعيا باستمرار ومف ثـ تقـو بتقسيـ 
المجموعة لمجموعتيف الطمب مف المجموعة 
األولى الجموس بشكؿ دائري وعمى كؿ 
مشارؾ مف المجموعة األخرى الوقوؼ خمؼ 

الداخمية إعطاء زميمو ثـ الطمب مف الدائرية 
الورقة لزميمو الذي يقؼ خمفول والطمب منيـ 
اغالؽ عيونيـ مع تطبيؽ تمريف التنفس 
واالسترخاء ل ومف ثـ يبدأ المشاركيف بالدائرة 
الخارجية بيمس تمؾ الكممات بأذف زميمو ل 
بالبدء باألذف اليسرى ومف ثـ اليمنى ل ومع 
إعطاء المرشدة اشاره ليـ بالتنقؿ والتدوير 
حسب عقارب الساعة ل وىكذا الى اف يتـ 
تدوير تمؾ الكممات عمى جميع افراد 
المجموعة الداخمية ل وبعد االنتياء الطمب 
مف الدائرة الداخمية اف يفتحوا عيونيـ مع 
التركيز عمى ثالث نقاط داخؿ الغرفة ل ومف 
ثـ تبديؿ األدوار بيف المجموعات وتطبيؽ 

 االلية نفسيا . 

مشاركوف ال نشاط جماعي
  أنفسيـ

15 
 دقيقة

تعزيز الصفات 
اإليجابية والتأكيد 

عمى اف كؿ 
شخص فيو 

صفات إيجابية 
كثيره وكيفية 
استغالؿ تمؾ 
الصفات في 
تطوير بدائؿ 

العنؼ وتحويؿ 
الطاقات السمبية 

الى إيجابية 
ليصبح شخصيو 
ايجابية بعيدة عف 

 السيكوباتية 

نشاط رقـ 
(6 ) 

تقييـ 
 كانياء 

 رؾ لمقاء بكممتيف مد اليديف وصؼ المشت
ثـ تقـو المرشدة بتطبيؽ االختبار البعدي 

 لقياس مدى فاعمية البرنامج المطبؽ
 

المشاركوف  نشاط فردي 
 انفسيـ 

15 
 دقيقو

التأكد مف تعزيز 
بدائؿ العنؼ عند 

 المشاركيف
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 مخرجات الجمسة:
  التدرب عمى الية تجزئة الحدث الصادـ لمتخفيؼ مف حدتو 

 ر لممستقبؿ بإيجابية مع تعزيز الداعـ النفسي الداخمي والخارجي النظ 

  تعزيز افراد المجموعة بعضيـ البعض مف خالؿ عبارات وكممات ايجابيو في دائرة اليمسل فيشعر كؿ فرد
 بالصوت الداخمي اإليجابي لديو قد تحرؾ ومف ثـ تؤثر عمى سموكياتو فتصبح إيجابية في عدة جوانب 

  عمى تماريف تعديؿ األفكار والقوه الداخمية مف سمبيو الى أفكار وقوه داخميو ايجابيو بعيده عف ركز البرنامج
 السيكوباتية 

 المكاف:
  لإلناث.مدرسة الزعتري لمذكور ومدرسة الخوارزمي 

 
 
 

مالحظة: يمكف تقنيف أم مف التماريف السابقة حسب الفئة العمرية المستيدفة كحسب البيئة المحيطة، 
 المشكمة المشتركة بيف افراد المجمكعة. كحسب 
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 ( : انًمُبص5يهذك )

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
فعالية برنامج مبني عمى بدائؿ العنؼ في التخفيؼ مف الميؿ لمسيكوباتية لدى عينة مف 

 الخميؿ -المراىقيف في البمدة القديمة

 عزيزي الطالبل عزيزتي الطالبة:

( أماـ العبارة التي تنطبؽ √تنطبؽ عميؾ وقد ال تنطبؽ. تكـر بوضع )العبارات التالية آراء قد 
ليس ىناؾ وقت محدد لإلجابة ولكف حاوؿ اإلجابة بأسرع ما يمكف  قريب.تعميؾ تماما أو عمى وجو ال

 وبأوؿ استجابة تأتي إلى ذىنؾ.

صحيحة واإلجابة ال ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئةل إجابةلنرجو عدـ ترؾ أي عبارة بدوف 
 ىي رأيؾ الخاص.

 تعاونؾلونشكر لؾ 

 

 يُبر أثى طُُُخ: خانجبدث

ثقبصبدػبرخانجشء األول:

 الفراغات بالشكؿ الذي ينطبؽ عميؾ: أكمؿ أوالمناسبة في المربع المقابؿل  اإلجابةالرجاء وضع رقـ 

 ……………………:المعدؿ التراكمي.      …………………………………االسـ :
 ………………………………لجنس: ا

  :ع االقتصاديالوض
 فما فوؽ 222  .222. -0.22مف   0.22أقؿ مف 
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انجشء انثبٍَ:  

(فـاحزتبساحز ئذ،ثزبفزطبثكرغػجغخصظشن.احشجبءػضغػ رخ)

الر
مكافؽ  الفقرات قـ

معارض  معارض محايد مكافؽ بشدة
 بشدة

      .ؼالضعاأنا لست قمقا بشأف  ؛قوىيعتمد النجاح عمى البقاء لأل 1
      .باستمرار المشاكؿ الدائرة مف أجد نفسي في نفس 2

      بالنسبة لي الحؽ ىو ما يمكف أف أحصؿ عميو. 3

      .بأف الحياة  ليس ليا معنىأشعر  4

5 
ل أجد مبررًا لنفسي ألقـو بأي شيء  أريده بغض النظر عف في عالـ اليـو

 .حقوؽ اآلخريف
     

      أف أشبع حاجاتي وبقدر المستطاعحياة ىو ىدفي الرئيس في ال 6
      ال أخطط لممستقبؿ 7
      .ىدفي الرئيسي ىو الحصوؿ عمى الماؿ 8

      .عادة ال أفكر بعواقب أعمالي عمى ذاتي واآلخريف 9
      .بما أحققو مف أفعاؿتفكيري الرئيسي ىو  10
      .معيـمشكمتي أف اآلخريف ال يفيمونني لذا أتشاجر  11
      .قبؿ أف أفعؿ أي شيءل أفكر في العواقب المحتممة 12
      .تحقيؽ مصالحي الذاتية ال المجتمعيةأولويتي األولي ىي  13

      لدي رغبة في أف إيذاء اآلخريف ودوف مبررات. 14
      أقوؿ لخآخريف ما يفضموف سماعول حتى أحصؿ عمى ما أريد منيـ. 15
      .حيف ال يكوف بإمكاني إزعاج اآلخريفإلحباط في أصاب با 16
      .إذا جاء نجاحي عمى حساب شخص آخر مسروراً أكوف  17

18 
العالقات بيف أفراد عائمتي متدنية إذا ما قورنت بالعائالت األخرى ) ال يوجد 

      حب وتآخي(.

      تروؽ لي عمميات االحتياؿ الذكية. 19
      اآلخريف مف أجؿ تحقيؽ أىدافي ال أقـو بإيذاء 20
      .أستمتع بالتالعب بمشاعر اآلخريف 21
      أشعر باالنزعاج إذا جرحت شخص آخر. 22
      .أتحاور معيـال أكذب عمى اآلخريف عندما  23
      .الغش ليس لو ما يبرره ألنو غير عادؿ لخآخريف 24

 تدرضن م مح   ش يل  
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  ألدواد انذراطخ طًبء انًذكًٍُ( لبئًخ ثأ6يهذك )

 
 

 الجامعة اسـ المحكـ

 
 جامعة القدس المفتوحة د. محمد شاىيف  .9

 
 مديرة مركز أماف لإلرشاد د. مريـ أبو تركي  .8

 
 جامعة الخميؿ د. محمد عجوة  .4

 
 جامعة القدس المفتوحة د. عادؿ رياف  .3

 
 جامعة الخميؿ د. إبراىيـ المصري  .5

 

 

 

 

 


