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  م صاحب أسعد ويس الشمري.م
  سامراء/ كلية التربية -تكريت جامعة 
  الفصل األول

  مشكلة البحث  : أوالً  
يمثل العنف جزءاً دائماً من معاناة اإلنسان ويمكن مشاهدة آثاره بأشـكال       

 العالم ، إذ يفقد أكثر من مليون شخص حياتهم كما يعـاني      مختلفة في شتى أنحاء   
أكثر من ذلك بكثير من إصابات غير مميتة نتيجةً للعنف الموجه للذات أو بـين               

، وتبين   ) 3 : 2002منظمة الصحة العالمية ،     ( األشخاص أو العنف الجماعي     
بدأ على شـكل    لنا دراسة التاريخ اإلنساني امتالء التاريخ اإلنساني بالعنف الذي          

صراع فردي وانتهى على شكل صراع اجتماعي ، بين فرد ونفسه ، وبين أفراد              
وأفراد ، وبين بعضهم بعض كفئات أو طوائف أو طبقات وبين حكومـات ودول             

وفقاَ لوجهة النظـر الحديثـة   ) أي العنف ( ، وهو  ) 157 ، 1998اليازجي ،   ( 
ماعية شأنها شأن األمراض    مرض اجتماعي ، ومن المعروف أن األمراض االجت       

الجسمية يصيب المريض فيها السليم عن طريق انتشار العدوى ، والعنف فـوق             
انه أسلوب بدائي غير متحضر فأنه في كثير من األحيان يشكل جريمـة يعاقـب     
عليها المجتمع ، ومثل كل الجرائم األخرى ينخر فــي كيان المجتمع وينال من             

   ) .152 : 2000العيسوي ، ( نه وحدته وتماسكه واستقراره وأم
وتعد ظاهرة العنف مشكلة خطيرة تواجه أمن المجتمعات في العالم ومما           
يزيد خطورتها إن غالبية ضحاياها هم من األطفال ، ويؤكد المـسح الوطــني              
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بأن أغلـب    ) NatSCEV( لتعرض األطفال إلـى العنف في الواليات المتحدة        
ياتهم اليومية ، وأشـار أكثـر مـن         ف فـي ح  األطفال هناك يتعرضون إلى العن    

للعنف أمـا بـصورة      ) 2008عام  ( تعرضوا في العام السابق للمسح      % ) 60(
 ، وكانت نسبة الذين تعرضوا للعنف خالل حياتهم كلهـا  مباشرة أو غير مباشرة   

منهم هوجموا على األقل مرة واحدة فـي الـسنة          % ) 46.3( وإن  % ) 86.6( 
منهم جرح في الهجـوم ، وإن العنـف الموجـه ضـد           ) % 10.2( الماضية و   

   )Finkelhor, 2009 : 1(ر أشد خطورةاألطفال أكثر من منه للمراهقين لكن األخي
 األكثـر  تكالأن العنف هـو أحـد المش ) Turkum 2011( ويوضح 

أهمية التي تهدد الصحة الجسمية والعقلية ، وإنه على الرغم مـن أن المدرسـة               
يكون معداً لتقليل التأثيرات الـسلبية للعنـف فـي المجـاالت            مكان يفترض أن    

ف بنفسها يضمن شـتى أنـواع العنـف    االجتماعية إال أنها قد تصبح مصدر عن      
)Turkum , 2011 : 127-132 (   ،   وظاهرة العنف المدرسي لــها آثارهـا

السلبية ليس فقط على الذين يكونون ضحية لها بل على عمل المدرسة ككل ففي              
ير الصادر من المركز الوطني إلحصائيات التعليم ومكتـب اإلحـصاءات           التقر

 ) 750.000( القضائية أن الطلبة في الواليات المتحدة األمريكية أبلـغوا عـن           
مـن المعلمـين فـي      % ) 12(  ، وإن    2008 / 2007جريمة عنيفة في عـام      

 بالفعـل ،    من المهددين هوجموا  % ) 4( المدارس العليا هِددوا من قبل الطلبة و      
 وأكثر من ثلث المعلمين أشاروا بأن سوء سلوك الطالب قد تدخل فـي تعلـيمهم              

)Fontaine , 2010 : 3 (  ويشـير ، )   إن العنـف   ) 2010الـشناوي وعيـد
المنتشر في المدارس أدى إلى إضعاف قدرة المعلم في التـأثير علـى الموقـف            

تحقيق الجودة فـي التعلـيم     عوقات  التعليمي والتالميذ ومن ثم أصبح معوقاً من م       
، كما أن لـه آثــار علـى النمـو      ) 282 ـ  207 : 2010الشناوي وعيد ، (

ضحايا أو معتدين   ( االجتماعي للطلبة بغض النظر عن صفتهم في موقف العنف          
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 احتـرام الـذات لـدى الـضحايا ،          تكالتتمثل في ظهور مـش    ) أو مالحظين   
أساس في تعاملهم مع اآلخرين في      وللمعتدين الذين يمكن أن يصبح سلوكهم هذا        

األسرة أو المجتمع خارج المدرسة ، أما بالنسبة للمالحظين أو الذين يـشاهدون             
العنف في المدرسة فيمكن أن يصورون أنفسهم كالضحية المستقبلية أو المعتـدي        

   ) . Pulido etal , 2010 : 51-61. ( المستقبلي 
في سلوك األطفـال ضـد      ومما يزيد من خطورة هذه المشكلة ظهورها        

أقرانهم أو ضد مجتمعهم أو األشياء المادية واالنتشار الواسع لها حيـث تـشير              
اإلحصائيات الغربية إن العنف كان محصوراً في سبعينيات وثمانينيـات القـرن            
الماضي في مناطق محددة ولكن منذ التسعينيات أصبح يسود معظم المؤسـسات            

% ) 77(  تبـين إن     1999 في أمريكا عام     التربوية هناك ، ففي دراسة أجريت     
من العينة يشعرون بالقلق حيال أمنهم في المدارس ، ودلت إحـصاءات أخـرى              

) 1.200.000(  إلى 1998د هو عــام    إلى أن األطفال تعرضوا خالل عام واح      
. ويمكن مقارنة هذه المعدالت بمثيالتها في المدرسة المصرية في الوقت الراهن            

   ) .33 ـ 32 : 2007العيسوي ، ( 
وتشير دراسات أخرى إلى أن ظاهرة العنف فـي المـدارس بازديـاد             

الظاهرة ، ففي دراسة أجريـت      ، إذ يالحظ الكثير من التربويين تفاقم هذه         ضحوا
مدرسة مختلفـة اشـتركت فـي        ) 500( ألف طالب سعودي في     ) 180(على  

ـ   إعدادها وأعدتها إدارات تعليمية في وزارة       هــ   1422يم عـام     التربية والتعل
قضية طالبية ، جـاء      ) 820( مشكلة سلوكية  و      ) 2041( تناولت  )  م 2002(

وبالتسلسل الثامن بالنسبة للمـشكالت ،  % ) 35.2( السلوك العدواني بينها بنسبة     
% ) 44.9( وجاءت نسبة السلوك العدواني مرتفعة في المرحلة المتوسطة بنسبة          

، أما في المرحلة االبتدائيـة  % ) 17.5( لثانوية مقارنة بنسبة أدنى في المرحلة ا     
بركات (، وفي دراسة  ) 4 ـ  3 : 2005الطيار ، % ) ( 37( فقد كانت النسبة 
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إزعـاج إدارة المدرسـة بإثـارة الـشغب         ( احتلت الفقرة الخاصة بـ      ) 2008
متقدمةً علـى كـل المخالفـات     % ) 87.92( المرتبة األولى بنسبة    ) والشجار  

   ) .193 ـ 165 : 2008بركات ، ( ة األخرى المبحوثة في الدراسة السلوكي
 وهناك جانب آخر لهذه المشكلة وهو أن العنف الذي يصدر عن التلميذ              

ال يمثل إال المظهر الخارجي لمجموعة من التمثالت التي يحملها عـن العنـف              
ت وهكذا فأن درجة العنف ال تقاس بالمظاهر التي تبـدو للعيـان مـن سـلوكيا            

منحرفة ترفضها المؤسسة المدرسية والمجتمع ككل ممثالً في أنساقه الـضبطية           
والقانونية ، فتمثل التلميذ لهذا العنف يعد من األهمية بمكان ذلـك إن مجموعـة               
االتجاهات واآلراء والميول التي يكونها التلميذ للعنف قد تحكم سلوكه وتوجهـه            

بن دريدي ،   ا. ( ش فيه ويتعامل معه     الوجهة التي حكم بها على الواقع الذي يعي       
، ذلك ألن هذه التمثالت غالباً ما تـؤثر فـي التفاعـل البينـي                ) 17 : 2007

االنحـراف  ( الشخصي ، ومن مظاهر هذا التأثير ما أصـطلح علـى تـسميته              
بتفسير هذه النتيجة عبـر      ) 1998( حيث قامت دراسة عام     ) العدواني المتزايد   

 من الذكور واإلناث من سن تسع سنوات إلى أحد عشر           تجربة أجرتها على عينة   
إحداهما رياضـية   ) لعبة أو اثنتين    ( سنة ، حيث طلب منهم اللعب بألعاب فيديو         

وهـي لعبـة    ) المورتال كومبات   ( غير عنيفة ، واألخرى كانت نسخة من لعبة         
فنون قتالية عنيفة جداً ، وبعد اللعب تم قراءة خمس قصص لألطفـال تتـضمن               

دث مستفزة حيث كان القصد منها غامضاً ، على سبيل المثال فـي إحـدى               حوا
القصص يتم ضرب طفل من الخلف بكرة ، و ال يعرف هل أن الشخص الـذي                
قذف الكرة قذفها عن عمد أو مصادفة ، وعند اإلجابة على األسئلة بعـد سـماع      

تجاه الـذي   القصص أظهر األطفال الذين لعبوا لعبة الفيديو العنيفة مشاعر سلبية           
عنيفة ، وقـالوا إنهـم كـانوا    القذف الكرة أكثر من الذين لعبوا لعبة الفيديو غير        

سيردون على الضرب بأنفسهم إذا  كانوا في نفس الموقف ، كما أشارت الدراسة              
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ورة أن تكــــون  إلى أن هذه الزيادة في العنف والعدوانية ليـست بالـضـر      
، كما إن تكرار وشيوع ممارسـات  ) ترنمجلة المعرفة ، اإلنت. (قصـيرة األمد  

العنف بين األفراد أو بين الجماعات يجعل ذلك العنف ممارسة عادية مقبولـة ،              
ومن ثم يصبح تحبيذ العنف ضمن مكونات البناء القيمي ، والنسيج الثقافي السائد             

  ) 95-23: 2010أبو السعود، (، مشكالً ما يعرف بثقافة العنف في مجتمع معين 
ي العراق فلم يطلع الباحث على دراسات تشير إلى مدى أو نـسبة             أما ف   

انتشار ظاهرة العنف غير أن انتشار العنف واضح وجلي لكل شخص سواء كان             
من المختصين أم من غيرهم حيث باتت ظاهرة العنف اليوم من أكثـر ثقافـات               

ة األطفال انتشاراً في العراق مما يشكل خطورة جسيمة على نشأة تلـك الـشريح   
في المجتمع ، وأصبحت األسلحة البالستيكية تنتشر بشكل الفـت فـي شـوارع            
المدن العراقية حتى يصبح المشهد وكأنه ساحة حرب دون قتلى ، وأحيانـاً قـد               
يكون هناك قتلى عندما تمر إحدى الدوريات األمريكية التي يصعب على جنودها            

   .التمييز بين األسلحة الحقيقية والبالستيكية
ذا تتحدد مشكلة البحث الحالي في التعرف على أسـباب العنـف            لكل ه   

  .والعدوان لدى التالميذ من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 
  أهمية البحث : ثانياً 

شهد القرن الماضي اهتماماً فائقاً بالطفل وال سيما من قبـل المختـصين             
 أهـم المراحـل     والمربين واآلباء ، ويعزى هذا االهتمام إلى أن الطفولة تعد من          

التي يمر بها الفرد في حياته ، فهو يكتسب فيها الكثير من معلوماتـه ومهاراتـه          
وقيمه واتجاهاته ، وهي مرحلة لها أهميتها من الناحية االجتماعية حيـث يقـدم              

وهو األساس في   ( المجتمع فيها التنشئة االجتماعية ، كما يـقدم التعليم االبتدائي          
ك ألنه يهدف إلى غرس المواطنة الصالحة ، وبقـدر مـا            ، وذل ) عملية التعليم   

يتلقى الطفل من رعاية في هذه المرحلة بقدر ما يحقق من توافق سوي بناء فـي              
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مرحلة المراهقة والرشد ، وعلى ذلك كله يتحدد مقدار مساهمته في بناء المجتمع             
فولـة  الصالح ، وهذه األهمية جاءت نتيجة الدراسات التي أكدت أثر مرحلة الط           

قطـامي  . ( في شخصية الفرد سلباً أو إيجاباً تبعاً للظروف البيئية التي عاشـها             
   ) .19 ـ 18 : 1989وبرهوم ، 

وحتى االهتمام وااللتفات إلى ظاهرة العنف كان نتيجة تطور هذا الوعي             
الذي حدث في مطلع القرن العشرين فيما يتعلق بالطفولة ، خاصةً بعدما تطورت             

لنفس المختلفة التي أخذت تفسر لنا سلوكيات الفـرد فـي ضـوء             نظريات علم ا  
مرحلة الطفولة وأهميتها في تكوين ذات الفرد وتأثيرها على حياته فيمـا بعـد ،               
وضرورة توفير األجواء الحياتية المناسبة لينمو الطفل نمواً جسدياً ونفسياً سـليماً      

حركات التي تدافع عـن     متكامالً ، كما ترافق مع نشوء العديد من المؤسسات وال         
حقوق اإلنسان وحقوق الطفل خاصة ، فاتفاقية حقوق الطفل تنص بشكل واضـح    

اإلساءة واالستغالل والعنـف    وصريح بضرورة حماية األطفال من جميع أشكال        
  ).87: 2004البشري، )( اتفاقية حقوق الطفل-32المادة (التي قد يتعرضون لها 

 األساسية للهيكل التعليمي سواء من وتمثل المرحلة االبتدائية الركيزة
حيث انتشاره األفقي ليستوعب األعداد الكبيرة من التالميذ ، أم من حيث بناءه 
الرأسي ليمثل القاعدة التي تبنى عليها المراحل التعليمية التي تليها ، ولذلك نجد 

مي ، التها( اهتماماً متزايداً بها في الدول المتقدمة أو النامية على حٍد سواء 
، كما إن المرحلة االبتدائية تعد من المراحل المهمة  ) 199 ـ 139 : 2010

في تأثيرها على مختلف مظاهر النمو عند التلميذ كالنمو المعرفي واالجتماعي 
واالنفعالي ، فالتالميذ في هذه المرحلة ما زالوا في طور تعلم ما هو مقبول وما 

 الضمير الداخلــي الــذي بدأ هو غير مقبول ، كما إنهم في طور تدعيم
   ) .44 - 13 : 2003هويدي واليماني ، ( يبزغ في مرحلة ما قبل المدرسة 
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لذا تتجلى أهمية البحث الحالي من أهمية الظاهرة التي يتصدى لدراستها             
وهي ظاهرة العنف ، وأهمية المرحلة التي يدرسها وهي المرحلـة االبتدائيـة ،              

د فيها وهي فئة األطفال ، كما تتجلى أهمية البحث كونه           والفئة العمرية التي توج   
في محافظة صالح الدين الـذي يـدرس أسـباب          ) حسب علم الباحث    ( األول  

  .ظاهرة العنف لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 
  أهداف البحث : ثالثاً 

  :يهدف البحث الحالي إلى اإلجابة عن التساؤل اآلتي   
والعدوان لدى تالميذ المرحلـة االبتدائيـة مـن         ـ ما هي أسباب ظاهرة العنف       
  وجهة نظر المعلمين والمعلمات ؟

  حدود البحث : رابعاً 
يتحدد البحث الحالي بمعلمي ومعلمات المدارس االبتدائية فـي مـركز           

   .2010/2011مدينة سامراء للعام الدراسي 
  تحديد المصطلحات : خامساً 

: ويقـال   ) عنُـفَ   (  إلى الفعل    يرجع أصل كلمة عنف في اللغة العربية      
: لم يرفق به ، فهو عنيف ، وعنّفَ فالنـاً           : عنُفَ به وعليه يعنفُ عنفاً وعنافةً       

البستاني ،  ( أي أخذه بعنف    : أي المه بشدٍة وعنف وعتب عليه ، واعتَنَفَ األمر          
1997 : 638. (   

 وهـو   الخرق باألمر وقلة الرفق به ، وهو ضـد الرفـق ،           ) : عنُف(و  
   .1عنيفٌ إذا لم يكن رفيقاً في أمره

   .2 والعنيف من ال رفق له بركوب الخيل ، والشديد من القول

                                                
   .903 ، ص 2 لسان العرب  ، ج- 1
   .1221 القاموس المحيط ، ص - 2
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االستعمــال  : العنف بأنـه     ) 2002منظمة الصحة العالمية    (وتعرف  
أو القدرة سـواء بالتهديـد أو االسـتعمال         ) المادية  ( المتعمـد للقوة الفيزيائية    

 ضد شخص آخر أو ضـد مجموعـة أو مجتمـع            المادي الحقيقي ضد الذات أو    
إصابة أو موت أو ضرر نفـسي       ) أو احتمال حدوث    ( بحيث يؤدي إلى حدوث     

، ويـرى    ) 5 : 2002منظمة الصحة العالميـة ،      ( أو سوء النمو أو الحرمان      
العقاد أن العنف هو استجابة سلوكية تتميز بصفة انفعالية شديدة قد تنطوي علـى         

   ) .100 : 2001العقاد ، ( فكير و البصيرة انخفاض في مستوى الت
السلوك الذي يتضمن   : بأنه   )  2005عبد المحمود والبشري    (  ويعرفه  

استخدام القوة في االعتداء على شخص آخر دون إرادته ، أو اإلتيان أو االمتناع              
عن فعل أو قول من شأنه أن يسيء إلى ذلك الشخص ويسبب له ضرراً جسمانياً               

 Silvia etal(، أما )13: 2005عبد المحمود والبشري، . ( أو اجتماعياًأو نفسياً

التهديد أو محاولـة االسـتعمال أو االسـتعمال         : فيرون أن العنف هو      ) 2011
 Silvia(الفعلـي للقوة الفيزيائية التي تؤدي إلى األذى البدني وغــير البـدني  

etal , 2011 : 2 . (   
  الفصل الثاني

   النظري اإلطار: أوالً 
كلمة تعني األذى والشدة والتحريف واالغتصاب،      )  Violence( العنف  

و الــتي تعــني الـسمات       )  Violencia (تنحدر من الكلمة اليونانية     وهي  
اسـم مـشتق مـن      )  Violence( العنف  العنيـفة و الوحشية و القوة ، وكلمة        

يـورد  يغتصب ، ووالذي يعني يعتدي على  وينتهك ويدنس و    )  violate( الفعل  
)  Bussبـاس   ( مجموعة من التعاريف للعنف منـها تعريف        ) 1999مختار  ( 

الذي يرى بأنه سلوك يصدره الفرد لفظياً أو بدنياً أو مادياً ، صريحاً أو ضمنياً ،                
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مباشراً أو غير مباشر ، ويترتب على هذا السلوك إلحاق أذى بـدني أو مـادي                
بركـوتز  ( خـرين ، كمــا يعرفـه        للشخص نفسه صـاحب الـسلوك أو لآل      

Berkowitz (            بأنه السلوك الذي يهدف إلى إلحاق األذى بـبعض األشـخاص
بأنه السلوك الذي يـصدر عـن        ) Bertramبرترام  ( والموضوعات ، ويعرفه    

   ) . 50 : 1999مختار ، ( فرد أو جماعة من األفراد بقصد إيذاء اآلخرين 
ر بوادر العنف والعدوان في سلوكه      والعنف يتطور مع نمو الطفل وتظه        

من عمر سنتين تقريباً في صورة عنف تجاه لعبة أو موضوع آخر قد يسبب لـه             
اإلحباط ، ويسمى هذا النوع من العنف بالعدوان بالوسيلي الظاهري ، ثم يتطور             
ويصبح موجهاً نحو األشخاص ويتخذ صورة العنف اللفظي كالسب واإلهانـة ،            

 ) 6-4( لضرب والعض ، ويظهـر هـذا الـسلوك بـين            والعنف البدني مثل ا   
سنوات، و يبقى مع بعض األطفال وينمو ويتطور حتى يصبح سـلوكاً يمارسـه              

   ) .Paul , 1990 , 467( األفراد نحو القرين أو األوالد أو المجتمع 
واإلسالم يحارب العنف والعدوان ويرفضهما وال يرضى بهما ويحـذر            

ة توصلهم إلى أي غاية مهما كانت النتـائج ، ويلعـن    اتباعه من أن يتخذوه وسيل    
كل من يتخذه وسيلة ، كما يحث على الرفق واللين في التعامـل مـع اآلخـرين         

وجاءت لفظة العدوان في ثمانية مواضع فـي القـرآن           )  75 : 1994خليل ،   (
الكريم تحث على عدم العدوان على اآلخرين بغير وجه حق ، وعـدم معاونـة               

 عدوانهم وظلمهم لآلخرين ، وعدم المناجاة في العـدوان ، وقـد             اآلخرين على 
في القرآن الكريم في خمسة مواضع مـن المواضـع          ) العدوان  ( ارتبطت لفظة   

ثُم َأنـتُم هــُؤالء تَقْتُلُـون       ( الثمانية بلفظة اإلثم ففي سورة البقرة يقول تعالى         
  )ِدياِرِهم تَظَاهرون علَيِهم ِبـاِإلثِْم والْعـدوانِ      َأنفُسكُم وتُخِْرجون فَِريقاً منكُم من      

وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى    (  ، وفي سورة المائدة يقول تعالى        85اآلية  / البقرة  
 ، وفيها أيضاً يقـول تعـالى        2اآلية  / المائدة   ) والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثِْم والْعدوانِ    
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)تَرانِ      وودالْعِفي اِإلثِْم و وناِرعسي منْهوفـي    ، 62اآليـة   / المائدة   ) ى كَِثيراً م
َألَم تَر ِإلَى الَِّذين نُهوا عِن النَّجوى ثُم يعودون ِلمـا           (سورة المجادلة يقول تعالى     

 ، وفيها أيـضاً يقـول       8اآلية   /  المجادلة  )نُهوا عنْه ويتَنَاجون ِبالِْإثِْم والْعدوانِ    
/  المجادلـة   )يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا تَنَاجيتُم فَلَا تَتَنَاجوا ِبالِْإثِْم والْعدوانِ         (تعالى  
بالكثير مـن   ) صلى اهللا عليه وسلم     (  ، كما زخرت أحاديث النبي محمد        9اآلية  

 الرأفة والخير ، كمـا اشـتركت        األحاديث التي تنهى عن العدوان وتحض على      
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة على محاربة كل ما من شأنه أن يوقع             

  .العداوة والبغضاء بين المسلمين كالسخرية والتنابز باأللقاب وغيرها 
  : وللعنف ثالثة أنماط هي   

  :ويقسم هذا النمط إلى : ـ العنف الموجه للذات 1
ري ـ يتضمن األفكار االنتحارية ومحاوالت االنتحار والـذي   أ ـ  سلوك انتحا 

اإلصـابة الذاتيـة    " أو  " االنتحـار التظـاهري     " يدعى في بعض الدول أيضاً      
  . واالنتحار التام " المدروسة 

  .ويشمل أعمال كالتشويه الذاتي : ب ـ انتهاك الذات 
  :والذي يقسم إلى : ـ العنف بين األشخاص 2

ويقع هذا النوع من العنف عـادة  : ي وبين القرناء وثيقي الصلة ا ـ العنف العائل 
في المنزل ولكن ليس بشكل مطلق ، مثل انتهاك األطفال وعنف القرناء وثيقـي              

  .الصلة وانتهاك المسنين 
وهـو العنف الذي يقع بين أفراد ال قرابة بينهم ، وقـد  : ب ـ العنف المجتمعي  

بشكل عام خارج المنـزل ، مثـل عنـف    يعرفون بعضهم أو ال يعرفون ، ويقع   
العصابات واألعمال العشوائية من العنف أو االغتصاب بوساطة الغرباء والعنف          

  .في المؤسسات كالمدارس وأماكن العمل والسجون 
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وفيه يفترض وجود دافع محتمل للعنف ترتكبـه الزمـر          : ـ العنف الجماعي    3
  :ام هي األكبر من األفراد أو الدول ويقسم على ثالث أقس

فقد يراد من وراء العنف الجمـاعي التعجيـل ببرنـامج    : ا ـ عنف اجتماعي  
اجتماعي خاص مثل جرائم الكراهية المرتكبة مـن قبـل مجموعـات منظمـة              

  .واألعمال اإلرهابية وعنف العصابات اإلجرامية 
ويشمل المعارك الحربية والعنف المرتبط بها وعنف الدول : ب ـ عنف سياسي  

  .المشابهة التي تنفذ بوساطة مجموعات أكبر واألعمال 
وتشمل هجمات المجموعات األكبـر بـدوافع مكاسـب    : ج ـ عنف اقتصادي  

اقتصادية كالهجمات التي تنفذ بهدف تعطيل الفعاليات االقتصادية وتعطيل تحقيق          
منظمـة الـصحة    ( الخدمات األساسية ، أو إنشاء تقسيمات أو تجزئة اقتصادية          

   ) .6 : 2002العالمية ، 
أما عن طبيعة العنف فيمكن أن تكون بدنيـة أو فيزيائيـة ، جنـسية ،                  

، أو اشتمال الحرمان واإلهمال ، وتحـدث فـي األنمـاط        ) نفسية  ( سيكولوجية  
األربعة للعنف وفئاتها الفرعية المذكورة سلفاُ باستثناء العنف الموجه للذات الذي           

ذلـك يمكـن أن يـشتمل العنـف         ال يشتمل على طبيعة جنسية ، وكمثال على         
المرتكب ضد األطفال في المنزل على االنتهـاك البـدني والجنـسي والنفـسي              

) بـدني   ( واإلهمال ، ويمكن أن يشتمل العنف المجتمعي العراك بـين الفتيـان             
والعنف الجنسي في أماكن العمل وإهمال المسنين في مرافق الرعاية ، ويمكـن             

) جنـسي   (  مثل االغتصاب أثنـاء المعـارك        أن يشمل العنف السياسي أعماالً    
   ) .7 ـ 6: المصدر السابق ( وطبيعة سيكولوجية كالحرب النفسية 

 وقد حاولت العديد من النظريات تفسير العنف والعدوان بصور مختلفـة     
  :ومن هذه النظريات 
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  :ـ نظريات التفسير الوراثي 1
وراثـة عامـل أو     وليس القصد هنا وراثة العنف بالمعنى الحرفي ، بل          

مجموعة عوامل تجعل الفرد أكثر قابلية واسـتعداداً النتهـاج العنـف ، ومـن               
  : نظريات التفسير الوراثي 

   : Freudأ ـ نظرية فرويد 
ترى هذه النظرية إن العنف والعدوان غريزة ، وتولد المخلوقات ومنهـا          

طتـين مـن   اإلنسان مزودة بها إذ أن اإلنسان يولد بمجموعتين متحـدتين ومختل       
األولى هي غرائز الحب والحياة وتشمل كل الغرائز الجنسية وغرائـز           : الغرائز  

، أما الثانية فهي غرائز المـوت   ) Erosآيروس ( األنا وأطلق عليها فرويد اسم    
 ) Thantosثـانتوس   ( التي تهدف إلى الهدم وإنهاء الحياة وأطلق عليها اسـم           

إلى خارج الشخص فإنها تبدو في صـورة     وهذا النوع من الغرائز إذا ما اتجهت        
وهناك جانـب  . عنف وعدوان وتدمير لذا كان يطلق عليها أحياناً غرائز التدمير    

آخر للتفسير الغريزي للعدوان استناداً لفرويد هو سيطرة الهو على الشخصية إذ            
على كل ما هو موروث وموجـود سـيكولوجياً منـذ    ) الهو  ( من خالل احتواء    

من نوعين أساسيين هما الدوافع الجنسية      ) أي الهو   ( ي يتكون أساساً    الوالدة والذ 
 ـ  26 : 1990جـابر ،  ( والدوافع العدوانية ستصبح الشخصية عنيفة وعدوانية 

ومما تجدر اإلشارة إليه إن فرويـد كـان    ) 23 ـ  19 : 1995علي ، ( و) 30
أساساً نحـو  يرى أن العنف والعدوان أمر حتمي بسبب غريزة الموت وهو متجه    

تغييـر  ( الذات لتدميرها ، ولكنه يتحول إلى اآلخرين عن طريق عملية اإلحالل            
لذا وصفت وجهة نظر فرويد نحو      ) اتجاه غريزة الموت من الذات إلى اآلخرين        
   ) .78 ـ 77 : 1997باظه ، . ( الطبيعة اإلنسانية بأنها وجهة نظر متشائمة 
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   :Konradب ـ نظرية كونراد 
هذه النظرية أن لدى اإلنسان غريزة أو دافع فطـري مـوروث           تفترض    

نحو العنف ، ومن ذلك أن علينا أن نمارس العنف والعدوان كي نصطاد حيوانـاً       
ونقتله للطعام ، ونكون عنيفين وعدوانيين للدفاع عن أنفسنا ضد من يهاجمنـا ،              

 يـأتي   ويتراكم الدافع حتى يجد فرصة للتصريف ، ويتزايد داخل اإلنسان حتـى           
عامل أو مثير يحركه ويدفعه نحو الظهور ، ولكن في حاالت أخرى قد يظهـر               

  ).16: 2000العيسوي،(العنف والعدوان دون أن يكون له سبب واضح أو ظاهر
كما أن هناك مجموعة من الدالئل على إن الخلل الكروموسـومي فـي             

الدر ،  (  بينهم   ناحية الزيادة يؤدي إلى تكوين أشخاص متخلفين عقلياً يكثر العنف         
، كما تبين وجود كروموسوم ذكري إضافي في الذكور الـذين            ) 364 : 1983

فعنـدما قـام     ) XY بـدالً مـن      XYYأي تـصبح    ( يرتكبون جرائم العنف    
)Witken (    وزمالئه بدراسة )مـن   ) 12( ذكـر وجـدوا مـنهم        ) 31.346

ـ  ) 5( فتبين أن هنالك     ) XYY( أصحاب الكروموسوم الزائد     نهم سـبق أن    م
   ) .115 ـ 114 : 2007العيسوي ، ( أدينوا بجريمة أو أكثر 

  :  نظريات التفسير البيئي -2
وتعطي هذه النظريات دوراً أكبر لعوامل البيئة المختلفـة فـي ظهـور               

  :العنف ، ومنها 
  :أ ـ نظرية اإلحباط 

رفضت هذه النظرية القول بأن العنف والعـدوان يتولـد أساسـاً مـن                
عداد الفطري أو الغريزة وتفترض هذه النظرية إن سلوك العنف والعـدوان            االست

ينبثق أساساً من التعرض لإلحباط الناتج عن إعاقة السلوك الموجه ومنعه ممـا             
يؤدي إلى إثارة الدافع للعنف والعدوان والذي يؤدي تباعاً إلى األفعـال العنيفـة              

، ومن ذلك أن عنف الطفـل   ) 81 ـ  80 : 1997باظه ، ( والعدوانية الظاهرة 
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وعدوانه يتوجه إلى المصادر التي تحول بينه وبين تحقيق رغباتـه ، إلـى األم               
حينما ترفض اصطحابه معها عند الخروج من المنزل ، إلى األخوة حين يتفـوق   
أحدهم عليه بشكل يشعر معه أنه يحط من قدره أو يحرمونه من مشاركتهم فـي               

، وتختلف شدة العنف والعدوان      ) 10 : 2000،  الهمشري وعبد الجواد    ( اللعب  
باختالف كمية اإلحباط الذي يواجهه الفرد ، ويعتبر االختالف في كمية اإلحبـاط   

: شدة الرغبة في االستجابة المحبطـة ، الثـاني   : األول : دالة لثالثة عوامل هي   
بطـت  عدد المرات التي أح   : مدى التداخل أو إعاقة االستجابة المحبطة ، الثالث         

، وقد يكون هذا اإلحباط ناتجـاً عـن          ) 113 : 2001العقاد ،   ( فيها االستجابة   
المعاقبة الشديدة الغير الصحيحة سلوك العنف والعدوان في المنزل ممـا يـسبب        
ظهوره خارج المنزل ، ومع هذا فقد تبين بشكل واضح إن هذه النظريـة غيـر                

،  ) 190 ـ  189 : 2000 يحيـى ، ( كافية لتفسير كل سلوك عنيف أو عدواني 
ومما تجدر اإلشارة إليه أن العنف والعدوان وفقاً لهذه النظرية قد يتجـه اتجاهـاً        
مباشراً نحو مصدر اإلحباط وقد يتجه إلى هدف آخر تعبيراً عن الخـوف مـن               
مواجهة مصدر اإلحباط أو هروباً من مواجهة األزمة ، وقد يصل األمـر إلـى               

   ).87 : 2003صبحي ، ( لرد على مصدر اإلحباط العدوان على الذات كبديل ل
  : ب ـ النظرية السلوكية 

تنظر هذه النظرية إلى العنف والعدوان على إنه سـلوك مـتعلم ، فـإذا         
ضرب الولد شقيقه وحصل على ما يريد منه فإنه سيكرر سلوكه هذا كي يحقـق               

لـدى الفـرد   ويبدو إن عادة العنف تتكون  ) 189 : 2000يحيى ، ( هدفاً جديداً  
منذ وقت مبكر من حياته من خالل العالقات الشخصية المتبادلة ، فتربية الطفـل        
الخاطئة تجعله يعتقد أنه يعيش في عالم الكلمة الوحيـدة فيـه للعنـف والقـوة                
واالهتمام بمشاعر اآلخرين نوع من الضعف لذا يتخذ العنف كوسيلة وحيدة لحل            

أي أن استخدام العنـف والقـوة    ) 158 ـ  157 : 2000العيسوي ، ( مشاكله 
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بحيث تـصبح   ) دوالرد وميلر   ( كاستجابة تحتل قمة هرم عائلة العادة كما يرى         
   ) .13 : 1988صالح ، ( هي االستجابة السائدة أو المسيطرة 

  :ج ـ النظرية الفسيولوجية 
 يربط علماء النفس الفسيولوجيون العنـف بتغيـرات جـسمية داخليـة            

 ) 305 ،   2008الهاشمي ،   (  تنشأ من الجملة العصبية والغدد       كيمياوية ووظيفية 
في القرن الخامس قبـل  ) ايبو قراط(ولهذه النظرية جذور تاريخية تمتد إلى آراء        

الهوائي والمائي والترابـي والنـاري ،       : الميالد والذي قسم األمزجة إلى أربعة       
أثير واضـح علـى     ت) الهرمونات  ( وأعتقد إن للسوائل الموجودة في الجسم أو        

المزاج فغلبة سائل معين تؤدي إلى سيادة نمط معين من المـزاج ، فالـشخص               
الذي تسيطر عليه هرمونات الصفراء سيكون شخصاً عنيفاً مياالً إلى االعتـداء            

وحديثاً تأكد أثر تذبذب بعـض الهرمونـات         ) 103 : 1990داود والعبيدي ،    (
كونها تسبب عنفاً مؤقتـاً أو      ) روتونين  سي( و   ) ننور أدرينالي ( واألمينات مثل   

مزمناً للشخص ، والشخص المصاب بخلل في جهازه الغدي يشتد هيجانه وعنفه            
، كمـا    ) 364 : 1983الـدر ،    ) ( التستستيرون  ( إذا حقن بهرمون الذكـورة     

إلى أن هناك ارتباط بين تمزقات أنسجة المـخ وإثـارة           ) 1983دافيدوف  (تشير
  ) 511: 1983،دافيدوف( من جهة وبين العنف من جهة أخرىبعض أجزاء المخيخ

  :  النظرية االجتماعية -د 
ترى هذه النظرية إن سلوك العنف والعدوان يتم تعلمه من خالل الـتعلم             
بالخبرة المباشرة ومن خالل مالحظة النماذج العدوانية العائلية ونماذج األقـران           

 التلفزيون ، وإن الفـرد يمكـن أن         أو النماذج التي تعرضها وسائل اإلعالم مثل      
يتصرف بعنف حين يتعرض إلى إثارة مؤلمة من خالل توقعاته اإلثابة على مثل             

صالح، (هذا السلوك أي إن هذه اإلثارة قد تؤدي وقد ال تؤدي إلى استجابة عنيفة               
فإذا عوقب الطفل على السلوك المقلد فإنه ال يميل إلى تقليده فـي            ) 85 : 1988
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قادمة ، أما إذا كوفئ عليه فسوف يزداد عـدد مـرات تقليـده لـذلك                المرات ال 
السلوك، وهذه النظرية تعطي أهمية كبيرة لخبرات الطفـل الـسابقة ولعوامـل             

   ) .190 : 2000يحيى ، ( الدافعية المرتكزة على النتائج العدوانية المكتسبة 
لقتال إلى أبعد من ذلك عندما يشير إلى أنه حتى ا          ) Kuoكيو  ( ويذهب  

 كالقط والفأر جاء عن طريق التعلم ويبرهن علـى ذلـك            نبين األعداء الطبيعيي  
بدراسة أجراها حيث قام بتربية ثالث مجموعات من صغار القطط األولى مـع             
أمهات آكلة للفئران والثانية ربيت لوحدها أما المجموعة الثالثة فقد ربيـت مـع              

من القطط التي تربت مع أمهـات       % ) 85( الفئران كرفقاء ، وكانت النتيجة إن       
من القطط التي ربيـت     % ) 45( آكلة للفئران أصبحت شرهة ألكل الفئران ، و         

فقط مـن القطـط   % ) 17( في معزل قامت بمهاجمة الفئران فيما بعـد ، و إن  
التي تربت مع الفئران قامت بهاجمة الفئران ، وحتى في ظروف الجوع الـشديد              

قط من القطط غير اآلكلة للفئران يمكـن تحريـضها   إضافية ف % ) 7( فإن نسبة   
، وبعد  ) مشاهدة قطة بالغة تقتل فأراً      ( على مهاجمة الفئران وبعد تدريب خاص       

أن عاشا معاً منذ الطفولة فقد وجد إن ارتباطاً قوياً ينشأ بين القطط والفئران حتى              
معتديـة  القطـة ال  وجـه   إن القطة قد تحيط بالفأر لحمايته وتصرخ مواءاً فـي           

   ) .510 : 1983دافيدوف ، (
  : نظرية استهداف العنف -هـ 

وترى هذه النظرية أن هناك الشخص الذي ينظر لغيره من الناس كما لو               
كانوا آالت وأدوات أو دمى خشبية ال تحس وال تشعر وضعت خصيـصاً لكـي             
، تلبي حاجاته وأغراضه ، وليس له حق بالحياة ويستطيع أن يفعل بها ما يـشاء               

وهناك الشخص الذي يشعر إنه عرضة للهجوم ألنه غير محصن ، ومثـل هـذا      
الشخص يكون شديد الحساسية للنقد وسريع التأثر بالنقد واإلغراء ، وكال هـذين             
الشخصين من نوع واحد يسيطر عليهما اعتقاد مفاده أن العالقات اإلنسانية تعتمد            
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ن مـنهج القـوة فـي تحقيـق         على القوة وتتمركز حولها ، ولذلك فانهما ينتهجا       
مآربهما ، وهؤالء ينظرون إلى األشياء نظرة ذات جانب واحد هو جانبهم فقط ،              
ومن هنا فإنهم يعجزون عن رؤية األشياء كما يراها الغير أو من زاوية الغير ،                
وال يستطيعون المشاركة العاطفية أو الوجدانية مع اآلخرين ، وإن هؤالء األفراد            

لوكهم العدواني تجاه اآلخرين إنما يدافعون عن أنفـسهم ألنهـم           يعتقدون أنهم بس  
يتوهمون أنهم يعيشون في وسط مجتمع تحكمه قوانين الغابة والقوي فيـه هـو              

   ) .156 ـ 155 : 2000العيسوي ، ( المسيطر والسيد 
  دراسات سابقة: ثانياً 

ي هويد(تناولت ظاهرة العنف والعدوان العديد من الدراسات مثل دراسة          
هدفت إلى التعرف على السلوكيات     التي أجريت في البحرين و     ) 2003واليماني  

غير المقبولة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين ، بلغ عـدد              
معلماً ومعلمةً يدرسون الصفين الثالث والسادس االبتدائي ،         ) 249( أفراد العينة   

فقرةً تتـوزع    ) 45( دها الباحث مكونة من     واستخدمت الدراسة كأداة استبانة أع    
على أربع مجاالت سلوكية ، اسـتخدمت الدراسـة مـن الوسـائل اإلحـصائية       
االنحرافات المعيارية واالختبار التائي وتحليل التباين وكانت أهم نتائج الدراسـة           
هي إن أكثر السلوكيات الغير المقبولة الشائعة بين التالميذ تتعلق بتلك الموجهـة             

هـة نحـو المعلـم ، وأن    و تالميذ الصف أما أقلها شيوعاً فكانت تلـك الموج      نح
غير المقبولة أكثر انتشاراً لدى الذكور من اإلناث ، كما إنه ال توجـد            السلوكيات  

 فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ الصفين الثالث والسادس ، وكذلك أشـارت    
 حالة اختالف جنس المعلـم عـن     غير المقبولة في  النتائج إلى ارتفاع السلوكيات     

الطيـار  ( ، أما دراسة  ) 44 ـ  13 : 2003هويدي واليماني ، ( جنس التالميذ 
التي أجريت في السعودية فقد هدفت إلـى التعـرف علـى العوامـل               ) 2005

االجتماعية المؤدية للعنف لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الرياض ، بلغـت     
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معلمـاً   ) 24( وكـيالً و   ) 24( مديراً و  ) 24( لباً و   طا ) 503( عينة الدراسة   
مرشداً طالبياً ، كانت أدوات الدراسة عبـارة عـن اسـتبانة للطلبـة               ) 24( و

واستمارة مقابلة للمديرين والوكالء والمعلمين والمرشدين الطالبيين قام الباحـث          
ط بإعدادهما ، واستخدمـت الدراسة من الوسـائل اإلحـصائية معامـل ارتبـا            

بيرسون والمتوسط الموزون وتحليل التباين ، وأشارت الدراسة في نتائجها إلـى            
وجود دور متوسط للتنشئة األسرية في العنف المدرسي ، كما أشار الطالب إلى             

 وغيـرهم الـدور      للمستوى االقتصادي الذي أعطاه مـديرو      وجود دور متوسط  
   ) .220 ـ 5 : 2005الطيار ، . ( األكبر في العنف المدرسي 

إلـى التعـرف علـى     ) 2005عبد المحمود والبشري ( وهدفت دراسة   
أسباب ظاهرة العنف األسري وتزايدها في المجتمعات العربيـة وعالقـة ذلـك             

)  7(بالتغيرات التي تحدث في العالم وكيفية التصدي لهذه الظاهرة ، وتم اختيـار           
والـيمن وسـوريا   مصر ولبنان واألردن وعمان : دول عربية كعينة للبحث هي     

والكويت ، واعتمدت الدراسة على اإلحصاءات الرسمية التي يتم جمعهـا مـن             
الدول العربية عبر قنوات مجلس وزراء الداخلية العرب مـن خـالل اسـتخدام              

أسئلة حول عدد الجرائم وتوزيعها وأسبابها فـي كـل      ) 10( استبانة مكونة من    
ن من أسـباب العنـف األسـري        دولة من هذه الدول ، وتوصلت الدراسة إلى إ        

التغيرات االقتصادية واالجتماعية في المجتمع العربي ، وإن الكثير ممن ارتكبوا           
حوادث العنف األسري هم ممن لديهم سوابق قي االعتـداء والـضرب خـارج              
المنزل ، وإن الغيرة الزوجية تلعب دوراً مهماً في انفجار العنف األسري فيمـا               

جته ، وإن نسبة التعليم بـصفة عامـة أعلـى بـين         يتعلق بعنف الزوج ضد زو    
الضحايا مما هو عليه بين المعتدين وإن وقت الظهيرة هو الوقت المميز لوقـوع              

   ) .147 ـ 12 : 2005عبد المحمود والبشري ، ( العنف األسري 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  

   2012   237 

التي أجريت في الجزائر فقد هدفت إلى        ) 2007بن دريدي   ( أما دراسة   
العنف لدى تالميذ المرحلة الثانوية ، وتحديد العوامـل   تحديد حجم انتشار ظاهرة     

تلميذاً ،   ) 180( السوسيولوجية المؤدية إلى عنف التالميذ ، بلغت عينة الدراسة          
: وكانت أدوات الدراسة هي المالحظة والمقابلة وثالثة نماذج مـن االسـتمارة             

 بمعالجة البيانات   نموذج للتالميذ ونموذج لألساتذة ونموذج لإلدارة ، وقام الباحث        
باستخدام طريق وسط بين المنحى الكمي والمنحى الكيفي في التحليل ، وتوصلت            
الدراسة إلى أن العنف منتشر بشكل واضح في المدارس الثانويـة الجزائريـة ،              

الفقر والوضـع االقتـصادي     : وإن العنف يرجع إلى مجموعة من العوامل منها         
ألولياء أمور التالميذ ، تعلم ثقافة الحـي ،         الصعب ، الضعف الثقافي والتعليمي      

   ).278-22: 2007ابن دريدي، (والعنف المستخدم من قبل األسرة تجاه أبنائها 
التي أجريت فـي األردن      ) 2008بني خالد وآخرون    ( وهدفت دراسة   

إلى التعرف على واقع العنف المدرسي في المـدارس الثانويـة فـي األردن ،               
من مدرسة ثانوية في مدينة المفرق تم اختيارها بالطريقـة          تكونت عينة الدراسة    

العشوائية ، ولتحقيق أهداف الدراسة قام  الباحثون باستخدام المالحظة والمقابلـة       
واإلطالع على الوثائق ، وقد تم تحليل البيانـات مـن خـالل تجزئتهـا إلـى                 

ـ              ة ،  موضوعات ثم وضعها في فئات ثم الربط بين الفئات للوصول إلـى النظري
وكشفت نتائج الدراسة أن أسباب ظاهرة العنف المدرسي كانت شخصية وبيئيـة            
وهي األسرة وحالتها االقتصادية واالجتماعية والبيئة المدرسية والمشاكل العقلية         
والنفسية ، وإن للعنف المدرسي أشكال متعددة منها العنف الجـسدي والمعنـوي         

ية معقدة يلزمها برامج شاملة وعامة      والغير المباشر ، وإن عملية الحـد منه عمل       
   ) .21 ـ 1 : 2008بني خالد وآخرون ، ( لكافة أطراف العملية التربوية 

التي أجريت في مـصر إلـى        ) 2007منيب وسليمان   ( وهدفت دراسة   
التعرف على طبيعة سلوك العنف لدى الـشباب الجـامعي والـدوافع النفـسية              
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طالباً وطالبةً مـنهم   ) 300( ينة الدراسة واالجتماعية التي تقف وراءه ، بلغت ع 
عاماً ،   ) 23ـ19( طالبةً ممن تتراوح أعمارهم بين       ) 195( طالباً و  ) 105( 

مقياس العنف لدى الشباب الجامعي ، مقياس الدوافع        : كانت أدوات الدراسة هي     
المسببة لسلوك العنف لدى الشباب الجامعي ، مقياس االغتـراب لـدى طـالب              

الجامعية من الجنسين ، مقياس الثقافة األسرية ، و اسـتمارة المـستوى         المرحلة  
االجتماعي واالقتصادي ، واستخدمت الدراسة من الوسائل اإلحـصائية معامـل           

تحتل الدوافع النفـسية  : ارتباط بيرسون وتحليل التباين ، وكانت أهم نتائجها هي        
، ثـم الــدوافع    % ) 90( المرتبة األولى من الدوافع المسببة للعـنف وبنسبة        

ثم الدوافع اإلعالمية والمتعلقة بسلبية اإلعالم بنـسبة       % ) 86( األسرية وبنسبة     
، كما تبـين أن هنـاك       % ) 77( ثم الدوافع التربوية والثقافية بنسبة      % ) 84( 

عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين العنف واالغتـراب ، وبـين العنـف              
ينما لم يتبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين العنـف           والمستوى الثقافي ، ب   

   ) .93 ـ 10 : 2007منيب وسليمان ، ( والمستوى االجتماعي واالقتصادي 
التي أجريت في العراق إلـى       ) 2008طلفاح وعباس   ( وهدفت دراسة   

التعرف على أسباب تفشي ظاهرة العنف في العراق ، تكونت عينة الدراسة مـن      
باً وطالبةً من المراحل األربعة في كلية القانون جامعة تكريت للعام           طال ) 180( 

 م ، كانت أدلة الدراسة عبارة عن  استبانة مكونـة مـن            2007/2008الدراسي  
فقرةً قام الباحثان بإعدادها واستخراج صدقها وثباتها واستخدمت الدراسـة          ) 17(

يرمان براون ومربـع    من الوسائل اإلحصائية معامل ارتباط بيرسون ومعادلة سب       
كاي ومعادلة فيشر ، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم أسباب تفشي ظاهرة العنـف              

تغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة ، عـدم احتـرام   : في العراق هي   
حقوق اإلنسان والحريات العامة ، عدم توزيع الموارد واألموال بشكل عـادل ،             

سياسية على المناصب ، نقـص الخـدمات        الفساد السياسي ، صراع األحزاب ال     
   ) .56 ـ 33 : 2008طلفاح وعباس ، ( العامة ، والفساد المالي واإلداري 
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  الفصل الثالث
  منهج البحث وإجراءاته

  مجتمع البحث : أوالً 
يتكون مجتمع البحث الحالي من جميـع معلمـي ومعلمـات المـدارس               

معلماً ومعلمـةً مـنهم   ) 1116(م  االبتدائية في مركز مدينة سامراء والبالغ عدده      
   .∗معلمةً) 963(معلماً و) 153(

  عينة البحث : ثانياً 
معلماً ومعلمةًً ، مـوزعين علـى      )  177(تألفت عينة البحث الحالي من        

من المجتمع الكلي للبحث ، وكما       %) 15.86(مدرسةً وتشكل العينة نسبة     ) 12(
  )1(مبين في جدول 

   على الجنس والمدارسعينة البحث موزعة) 1(جدول 
 المجموع المعلمات المعلمون اسم المدرسة ت

 15 15 ـــــ عمر المختار االبتدائية للبنات 1

 14 14 ـــــ عمر المختار االبتدائية الثانية للبنين 2

 17 10 7 الزبير بن العوام االبتدائية للبنين 3

 24 24 ـــــ الزبير بن العوام االبتدائية للبنات 4

 14 7 7  للبنينالبتدائيةالمستنصر ا 5

 16 16 ـــــ المستنصر االبتدائية للبنات 6

 21 15 6 الرياض االبتدائية للبنين 7

 11  11  ـــــ  الرياض االبتدائية للبنات  8

 13  9  4  المتوكل على اهللا االبتدائية للبنين  9

 13  8  5  المعتضد باهللا االبتدائية للبنين  10

 9  9  ـــــ  ى االبتدائية للبناتأسماء األول  11

 10  10  ـــــ  أسماء الثانية االبتدائية للبنات  12

 177 148 29 المجموع

                                                
  حصل الباحث على هذه اإلحصائية من وحدة المالك في مديرية تربية سامراء ∗
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  أداة البحث: ثالثاً 
  ـ إعداد االستبانة

من أجل التعرف على أسباب العنف لدى التالميذ قام الباحث بـاالطالع            
الضيدان (سة  و درا  ) 2003الحربي  ( دراسة  على بعض الدراسات السابقة مثل      

 ) 2003هويـدي واليمـاني     ( ودراسـة    ) 2005الطيار  ( ودراسـة   ) 2003
، كما قام الباحث باالطالع على األدبيات        ) 2008بني خالد وآخرون    ( ودراسة  

، )1(معلماً ومعلمةًً وكما مبين في ملحق        ) 17( وإعداد استبانة أولية قدمت إلى      
ذ بعض الفقرات من األدوات المـستخدمة    بعد ذلك قام الباحث بجمع الفقرات وأخ      

في الدراسات السابقة ، فأصبحت االستبانة مـكونة في صورتها األوليـة مـن             
  : فقرةً موزعة على خمس مجاالت هي ) 24(

   )  .9 و 5 و 4( فقرات هي  ) 3( ـ مجال وسائل اإلعالم ويتكون من 
 و  18 و   7 و   3( فقرات هي    )  4(  مجال األسباب االجتماعية ويتكون من       -2

19. (   
 و  12 و   10 و   2( فقرات هي    ) 6(  مجال األسباب األسـرية ويتكون من       -3

فقرات هـي   ) 6( ـ مجال األسباب النفسية ويتكون من       4 ) . 24 و   20 و   14
ـ مجال األسباب المدرسية ويتكـون      5 ) . 23 و   17 و   16 و   15 و   13 و   1( 

   ) 22و  21 و 11 و 8 و 6( فقرات هي  ) 5( من 
، ثـم قـام   ) موافق جداً ، موافق ، غير موافـق  ( أما البدائل فقد كانت    

فـي  الباحث بعد ذلك بعرض االستبانة على مجموعة من الخبراء والمتخصصين   
مجال العلوم التربوية والنفسية من أجل التأكد من صـالحيتها ، وقـد أوصـى               

 فأصـبحت االسـتبانة     الخبراء بمجموعة من التعديالت التي أخذ بها الباحـث ،         
  . فقرةً ) 24(مكونة في صورتها النهائية مكونة من 
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  ـ صدق االستبانة
إلى إن الصدق هو مدى قياس االختبار لما  ) 1989تايلور ( يشير   

وضع لقياسه ، كما أن الصدق هو أهم ما يجب أن يؤخذ في االعتبار عند بناء 
) 55ـ52 : 1989تايلور ، ( ا تخدامهاالختبارات بكافة أنواعها ، وكذلك عند اس

وقد تم الحصول على الصدق الظاهري لالستبانة المستخدمة في البحث الحالي 
من خالل عرضها على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال العلوم 

  .التربوية والنفسية وكما مر في إجراءات إعداد األداة 
  ـ ثبات االستبانة

 أفراد مجموعة معينة علـى اختبـار        يقصد بالثبات مدى تطابق درجات      
معين في كل مرة يعاد اختبارهم بنفس االختبار ، فالثبات يشير إلـى اسـتقرار                

) 22 : 1996عباس ،   ( راءات متكررة   درجات الفرد على نفس االختبار في إج      
ومن أجل الحصول على ثبات األداة قام الباحث باستخدام طريقة إعادة االختبـار       

معلماً ومعلمـةًً ،    ) 20(تبانة على عينة من المعلمين بلغ عددها        حيث طُِبقَت االس  
وبعد ثالثة أسابيع تم إعادة تطبيق االستبانة على نفس العينة فتبـين أن معامـل               

  ) .0.76(الثبات هو 
  الوسائل اإلحصائية  : رابعاً 

داود وعبد الرحمن ،    (  مربع كاي لمعرفة داللة الفروق بين آراء المحكمين          -1
1990 : 156. (   

الـدليمي  (  معامل ارتباط بيرسون الستخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار          -2
   ) . 132 : 2000والمهداوي ، 

. ن فقرات استبانة أسـباب العنـف        ـ الوسط المرجح لبيان مدى تحقق كل م       3
   ) .133 : 1988الخليلي وعودة ، (
  ) 68 -9: 2009مرائي، السا(ي لتفسير الوسط المرجح للفقرات ـ الوزن المئو4
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  الفصل الرابع
  عرض النتائج وتفسيرها

أسباب ظاهرة العنف   ما هي   ( من أجل تحقيق هدف البحث والمتعلق بـ        
  قام الباحث باسـتخدام   )لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين     

ي تحصل  الوسط المرجح والوزن المئوي في معالجة البيانات ، واعتبار الفقرة الت          
فقـرة غيـر     ) 0.50( ووزن مئوي أقل مـن       ) 1( على وسط مرجح أقل من      

  ) .2(متحققة وقد توصل البحث إلى النتائج المبينة في جدول 
  الوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات االستبانة ) 2(جدول 

الوسط  الفقــــرات ت المرتبة
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 74.85 1.49 . واألفالم والمسلسالت العنيفة أفالم الكارتون 5 1

  73.44  1.46 .انتشار األلعاب التي تجسد العنف  19 2
 73.16 1.46  .ممارسة العاب الفيديو والكمبيوتر العنيفة  9 3

 72.31 1.44  وحوادث إطالق النار والتفجيرات انتشار مظاهر العنف 3 4
  70.62  1.41  .سرة النزاعات العائلية المستمرة داخل األ 14 5
  69.20  1.38  .طبيعة الذكور أكثر عنفاً من اإلناث  15 6
 66.94 1.33 .شعور الطفل بالعزلة  1 7
  66.38  1.32  .عدم توفر أماكن اللعب والمتنزهات لألطفال  18 8
  64.12  1.28  .العقاب البدني المفرط من قبل الكبار  12 9

 63,84 1.27 ي التعامل مع الطفل ف) أو أحدهما ( قسوة الوالدين   2 10
 62.14 1.24 األخبار التي تعرضها وسائل اإلعالم حول قضايا العنف  4 11
غياب أحد الوالدين أو كالهما نتيجة وفاة أو طـالق أو            24 12

  اعتقال 
1.23  61.58  

طلبة الصف الخامس االبتدائي أكثر عنفـاً مـن طلبـة             21  13
  .الصف الثاني االبتدائي 

1.22  61.29  

 60.45 1.20 .جماعة األقران واللعب العنيف معها  6 14
  56.77  1.13  .الحرمان الذي يعاني منه الطفل  17 15
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 56.21 1.12 .بعض العادات والتقاليد والثقافة التي تمجد العنف  7 16
  54.80  1.09  .شعور الطفل بالغيرة من اآلخرين  23 17
 54.51 1.09 .عدم محاسبة التلميذ على السلوك العنيف  8 18
  53.38  1.06 إهمال الطفل وعدم االهتمام به 16 19
 49.15 0.98  .كثرة عدد الطلبة في الصف والمدرسة  11 20
  47.74  0.95  .كثرة عدد األطفال في األسرة الواحدة  20 21
  46.61  0.93  .شعور الطفل باإلحباط  13 22
  42.65  0.85  .خر الدراسي للتلميذ في المدرسة التأ 22 23
 42.37 0.84  .ضعف المستوى االقتصادي لألسرة  10 24

فقـرةً ،    ) 19( ها  إن الفقرات المتحققة بلغ عدد    ) 2(ويتبين من الجدول    
احث بمناقشة الفقرات   فقرات ، وقام الب    ) 5( متحققة فقد كانت    الغير  أما الفقرات   
  :ة استناداً لكل مجال من مجاالت االستبانة ، وكما يأتي متحققالغير المتحققة و

  مجال وسائل اإلعالم والترفيه: المجال األول 
   ) .3( وجميع فقرات هذا المجال متحققة وكما مبين في جدول   

   ) 3( جدول 
  الترتيب والوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات المجال

الوسط  الفقــــرات ت المرتبة
 لمرجحا

الوزن 
 المئوي

 74.85 1.49 .أفالم الكارتون واألفالم والمسلسالت العنيفة  5 1

 73.16 1.46  .ممارسة العاب الفيديو والكمبيوتر العنيفة  9 2

األخبار التي تعرضها وسائل اإلعالم حول قضايا        4 3
 العنف 

1.24 62.14 

  :وهذه الفقرات هي 
  لسالت العنيفةأفالم الكارتون واألفالم والمسـ 1

جاءت هذه الفقرة بالترتيب األول على المجال وعلى االستبانة ككل حيث             
وهـذا   ) 74.85( ووزن مئوي بلـغ      ) 1.49( حصلت على وسط مرجح بلغ      
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يشير إلى ضرورة متابعة أفالم الكارتون وباقي البرامج واألفالم التي يـشاهدها            
ي ينقله الطفل إلى سـلوكه مـن   األطفال من أجل التأكد من خلوها من العنف الذ      

خالل التقليد الذي يعد من األمور التي تسهم في زيادة العنف لـدى األطفـال ،                
آل هطيلـه   ( وهذه النتيجة تشير إليها العديد من الدراسات واألدبيات مثل دراسة           

التي أكدت أثر البرامج التي تعرضها القنوات الفضائية علـى اكتـساب     ) 2005
عن العالقة اإلرتباطية    ) 2000عبد الخالق (  ومع ما يشير إليه      السلوك الجانح ،  

بين عدد عروض العنف في التلفزيون ودرجة لجوء األطفال إلى السلوك العنيف            
حيث يذكر دراسة طولية لعادات مشاهدة التلفزيون استمرت لمدة عشر سـنوات            

صبحت سنوات حتـى أ ) 9 ـ  8( طفالً كانت أعمارهم  ) 800( وتابعت حالة 
، فظـهر أن الذين يفضلون البرامج التي تتضمن أكبر  ) 19 ـ  18( أعمارهم 

قدر من العنف أكثر عنف وعدوانية في عالقاتهم الشخصية من الذين يفـضلون             
البرامج التي تتضمن قدراً بسيطاً من العنف ، وبعـد عـشر سـنوات أجريـت                

 ، فأتـضح إن     من المفحوصين األصـليين    ) 400( مقابالت شخصية ألكثر من     
كثرة مشاهدة عروض العنف في التاسعة من العمـر تـرتبط إيجابيـاً بـالعنف               

، وتتفق مع مـا   ) 410 : 2000عبد الخالق ، ( والعدوان في سن التاسعة عشر    
من أن كثرة مشاهدة أفالم ومشاهد العنـف فـي           ) 2007العيسوي  ( أشار إليه   

،  )52 : 2007العيسوي ،   ( س  المدارالتلفاز تؤدي إلى تفشي ظاهرة العنف في        
عندما ترى إن من تـأثيرات       ) 1995شوي  ( وتجدر اإلشارة هنا إلى ما تذكره       

وسائل اإلعالم في هذه القضية هو تقديم نماذج ذكورية وإنثوية يتفاعـل معهـا              
المتلقي ويعد سلوكها نمطاً مقبوالً ، فكل وسائل اإلعالم تعرض دائمـاً الـذكور              

تجـاههن  ار خضوعاً وتقبالً للعنف ة ، بينما تعرض اإلناث أكث   أكثر عنفاً وعدواني  
   ) .129 : 1995شوي ، (
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  .ـ ممارسة العاب الفيديو والكمبيوتر العنيفة 2
جاءت هذه الفقرة بالترتيب الثاني على المجال والترتيب الثالـث علـى            

ووزن مئـوي بلـغ     ) 1.46(مـرجح بلـغ     االستبانة ، حيث حصلت على وسط       
وهذا يؤكد للقائمين على الطفل ضرورة االهتمام بمتابعـة ألعـاب           ،   ) 73.16(

أطفالهم وجعلها من النوع الذي يقوي قدراتهم الذهنيـة بـدالً مـن تنميـة روح            
 على مجموعة من    1998العدوان والعنف لديهم ، ففي الدراسة التي أجريت عام          

لكترونية عنيفة،  الذكور واإلناث الذين قُِسموا على مجموعتين لعبت األولى لعبة إ         
وقامت األخرى بلعب لعبة غير عنيفة فتبين زيادة االستجابة بالعنف لدى األطفال            

  ) .مجلة المعرفة ، اإلنترنت ( الذين لعبوا اللعبة العنيفة 
  ـ األخبار التي تعرضها وسائل اإلعالم حول قضايا العنف3

ادي عـشر   جاءت هذه الفقرة بالترتيب الثالث على  المجال والترتيب الح         
ووزن مئـوي   ) 1.24(على االستبانة ككل ،حيث حصلت على وسط مرجح بلغ          

وهنا ينبغي على الوالدين أن ال يشركوا أبنـائهم فـي مـشاهدة             ، ) 62.14(بلغ  
األخبار التي ال تحتوي في أغلب األحيان سوى أخبار القتل والحروب والخراب            

لذي يعيش فيه أنـه عـالم ال        والدمار ، فهنا ربما تصبح فكرة الطفل عن العالم ا         
مكان فيه سوى للقوي مما يؤثر بصورة كبيرة في سهولة ظهـور القـسوة فـي                

يمارسه الكبـار فـي   ) كما يشاهد   ( تعامل الطفل مع اآلخرين ألنه السلوك الذي        
إن أسوء ما    ) 2004البشري  ( حل مشاكلهم الشخصية والعامة والدولية ، ويرى        

 الصدد هو إضعاف وإزالة الحساسية تجاه العنف ،         تحدثه وسائل اإلعالم في هذا    
وهو األمر الذي يؤدي إلى تحجر العواطف مقابل هذه الظاهرة ، وعندما تتحجر             
العواطف وتزال الحساسية تجاه العنف في المجتمعات فإن األطفال عادةً يكونون           
 أول الضحايا ألنهم كائنات بريئة هشة ال تملك القدرة على الـدفاع عـن نفـسها     

، كما تؤكد كل الدراسات التي أجريت في أمريكا فـي           ) 44: 2004البشري ،   (
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هـذا الصـدد إن مشاهدة العنف وحـوادث القتل فـي التلفـاز تزيـد مــن               
   ) .27 : 2000العيسوي ، ( مـعدالت العنف لدى األطفال 

  األسباب االجتماعية : المجال الثاني 
   ) .4( بين في جدول وجميع فقرات هذا المجال متحققة وكما م    

   ) 4( جدول 
  الترتيب والوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات المجال

الوسط  الفقــــرات ت المرتبة
 المرجح

الوزن 
 المئوي

  73.44  1.46 .انتشار األلعاب التي تجسد العنف  19 1
انتشار مظاهر العنف وحوادث إطالق النـار        3 2

 والتفجيرات 

1.44 72.31 

  66.38  1.32  .عدم توفر أماكن اللعب والمتنزهات لألطفال  18 3
بعض العادات والتقاليد والثقافة التـي تمجـد         7 4

 .العنف 

1.12 56.21 

  :وهذه الفقرات هي 
  ـ انتشار األلعاب التي تجسد العنف1

جاءت هذه الفقرة بالترتيب األول على المجال والترتيـب الثـاني علـى       
ووزن مئـوي بلـغ     ) 1.46(يث حصلت على وسط مرجح بلغ       االستبانة ككل ،ح  

، وهذا يشير إلى ضرورة تدخل الدولة في وضع القيود على اسـتيراد             ) 73.44(
  .األلعاب التي تحمل في طياتها العنف وممارسته 

  .ـ انتشار مظاهر العنف وحوادث إطالق النار والتفجيرات 2
والترتيب الرابـع علـى     جاءت هذه الفقرة بالترتيب الثاني على المجال        
ووزن مئوي بلـغ    ) 1.44(االستبانة ككل ، حيث حصلت على وسط مرجح بلغ          

، وحصول هذه الفقرة على التسلسل الرابع يـشير إلـى أن الوضـع              ) 72.31(
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االستثنائي الذي مر ويمر به البلد يساهم بصورة كبيرة في زيادة ظاهرة العنـف              
ات العنف ال بد من أن تثيـر موجـات     لدى األطفال ، حيث يمكن القول إن موج       

عنف مقابلة كرد فعل على األولى ، ونتيجة ذلك كله سيادة مبدأ العنـف يبـرر                
   ) .46: 1991نصار ، ( العنف 

  ـ عدم توفر أماكن اللعب والمتنزهات لألطفال3
جاءت هذه الفقرة بالترتيب الثالث على المجال والترتيب الثـامن علـى            

ووزن مئـوي بلـغ     ) 1.32(حصلت على وسط مرجح بلغ      االستبانة ككل ،حيث    
، فربما لو توفرت المتنزهات وأماكن اللعب التي تحتوي على األلعاب           ) 66.38(

المسلية والمفيدة التي تبتعد عن العنف واالحتكاك البدني العنيف بـين األطفـال             
  .فربما ساهم ذلك في اإلقالل من ظاهرة العنف 

  الثقافة التي تمجد العنفـ بعض العادات والتقاليد و4
جاءت هذه الفقرة بالترتيب الرابع على المجال والترتيب السادس عـشر           

ووزن ) 1.12(على االستبانة ككل ، حيث حصلت على وسط مرجح بلــــغ            
، وفي ثقافتنا ما يشجع على العنف وخصوصاَ ما نطلبه من           ) 56.21(مئوي بلغ   

، وهنـا ينبغـي أن    ) ستخلص حقه بيديه    قوياً ، رجالً ، ي    ( الولد الذكر أن يكون     
العنف في تعـاملهم    : نراجع أنفسنا من أجل أن ال نصنع أفراداً سمتهم األساسية           
من  ) 2008اليازجي  ( مع اآلخرين في البيت والمجتمع ، مؤكدين على ما يراه           

أنه ليس القوي الذي يعتمد العنف ويمارسه ، بل من يعتمد القوة الفكرية ويحقـق            
ل  ويحقق الغايات النبيلة في وسط الصعوبات التي تعترضه بقسوة وشدة ،             التكام

ليس القوي من يعتدي ، بل هو من يسامح ، ليس القوي من يهزأ ويتلذذ بمأسـاة                 
غيره بل هو من يرفع من مستوى غيره ، ليس القوي من يـصارع مـن أجـل              

 ) . 187 : 1998اليازجي ،   ( البقاء بل هو من يتكامل مع غيره من أجل البقاء           
فهناك بعض األسر التي تشجع صغارها على سلوك العنف مع أبناء الجيران من             
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أجل السيطرة وعدم الخضوع ، وغالباً ما تعاني تلك األسر سلبيات ما غرسـوا              
   ) .308 : 2008الهاشمي ، ( فـي أبنائهم عندما يـكبر هؤالء األبناء 

  األسباب األسرية: المجال الثالث 
  .)5(فقرات، وكما مبين في جدول)4(لفقرات المتحققة في هذا المجالبلغ عدد ا

   ) 5( جدول 
  الترتيب والوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات المجال

المر
 تبة

الوسط  الفقــــرات ت
 المرجح

الوزن 
 المئوي

  70.62  1.41  .النزاعات العائلية المستمرة داخل األسرة  14 1
  64.12  1.28  .دني المفرط من قبل الكبار العقاب الب 12 2
 63,84 1.27 في التعامل مع الطفل ) أو أحدهما ( قسوة الوالدين   2 3

غياب أحد الوالدين أو كالهما نتيجة وفاة أو طـالق           24 4
  أو اعتقال 

1.23  61.58  

  47.74  0.95  .كثرة عدد األطفال في األسرة الواحدة  20 5
 42.37 0.84  .ادي لألسرة ضعف المستوى االقتص 10  6

  :وهذه الفقرات هي 
  .ـ النزاعات العائلية المستمرة داخل األسرة 1

جاءت هذه الفقرة بالترتيب األول على المجال والترتيب الخامس علـى            
ووزن مئوي بلـغ    ) 1.41(االستبانة ككل ، حيث حصلت على وسط مرجح بلغ          

وغضب الطفل الذي قد يكون     ، فالنزاعات داخل األسرة تزيد من قلق        ) 70.62(
المتنفس األساسي له هو نوبات من العنف لدى الطفل الذي يعيش فــي كنـف               

فإنـه   ) 1997الخليدي و وهبـي  ( أسرة تكثر فيها النـزاعات ، وكــما يرى   
إذا كان جو األسرة المحيط بالطفل مليء بالقلق والتوتر واالنفعال والصراع بين            
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ن التعاون بينهما فـإن هـذا يخلـق لديـه قلقـاً             األب واألم وعدم وجود نوع م     
الخليـدي ووهبـي ،     ( واضطراباً يجعله غاضباً مياالً للشجار وسرعة االنفعال        

1997 : 176. (   
  ـ العقاب البدني المفرط من قبل الكبار2

جاءت هذه الفقرة بالترتيب الثاني على المجال والترتيب التاسـع علـى            
ووزن مئـوي بلـغ     ) 1.28(سط مرجح بلغ    االستبانة ككل ،حيث حصلت على و     

سـباب المباشـرة للعنـف لـدى        ، وربما يكون العقاب البدني من األ      ) 64.12(
، فما الذي ننتظره من  الطفل الذي يعاقب على كـل صـغيرة وكبيـرة                األطفال

بعقاب بدني مفرط في القـسوة سـوى أن تـصبح ردة فعلـه تجـاه المواقـف             
تعلم غير أن نتيجة السهو والخطأ والنـسيان  واألشخاص من النوع العنيف ، فلم ي   

وعدم النجاح أو عدم األكل أو النوم في األوقات التي يحددها الكبار هي عقـاب               
إن من مساوئ العقاب البدني القاسي       ) 1992الكندري  ( بدني قاسي ، كما يرى      

شعور الطفل بالظلم وتكوين مشاعر عدوانية تجاه اآلخـرين والقيـام بالـسلوك             
، ففي دراسة جرت في مدينة نيويورك في         ) 163 : 1992الكندري ،    ( الجانح

طفـل حتـى مرحلـة       ) 900( الواليات المتحدة األمريكية قام الباحثان بمتابعة       
الرشد فوجدا أن األطفال الذين تعرضوا لعقوبة بدنية قاسية في سن ثمان سنوات             

كانوا أكثـر معاقبـة     سـنة وإن الذكور منهم      ) 30( كانوا أكثر عنفاً حتى سن      
   ) .35 : 2002منظمة الصحة العالمية ، ( ألبنائهم وأكثر انتهاكاً لزوجاتهم 

  في التعامل مع الطفل) أو أحدهما ( ـ قسوة الوالدين 3
جاءت هذه الفقرة بالترتيب الثالث على المجال والترتيب العاشـر علـى            

 مئـوي بلـغ     ووزن) 1.27(االستبانة ككل ،حيث حصلت على وسط مرجح بلغ         
، وهذا يؤكد للوالدين ضرورة التعامل السليم مع أبنائهم واالبتعاد مـا            ) 63,84(

استطاعوا عن استخدام العنف معهم ألنهم قد ينقلوه إلى تعاملهم مع اآلخرين من             
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إخوانهم أو زمالئهم في  البيت والحي والمدرسة ، وهذا األمر أثبتتـه الدراسـة               
 التي أظهرت إن إساءة معاملة الطفل تـؤدي إلـى            )1993السيد  ( التي قام بها    

ظهور أعراض نفسية وسلوكية مختلفة أبرزها العنف والعدوانية ، وعدم القـدرة            
 ـ  499 : 1993الـسيد ،  ( على التحكم في انفعاالتهم خاصة انفعال الغـضب  

والتي أظهـرت   )  Frank & Marino 2011(، وكذلك دراســـة   ) 534
للعنف المنزلي لن يكونوا ضحايا فقط بل سيكون لديهم ميـل  أن الذين يتعرضون   

أكبر ليكونوا معتدين وعنيفين تجاه اآلخرين وحتى الـذين ال يكونـون ضـحايا              
للعنف المنزلي بل مجرد مالحظين له تزداد لديهم نـسبة أن يـصبحوا عنيفـين           

 Frank( منتهكين لحقوق اآلخرين من أجل إخضاعهم ثالث مرات عن أقرانهم 

& Marino , 2011 : 2-11 (  ويشير ، ) إلى أنه كلما زادت  ) 1988النابلسي
ردود فعل األهل وغضبهم كلما كان ذلك حافزاً للطفـل لكـي يكـرر أعمالـه                
العدوانية بهدف التأكد من قدرته على استثارة هـذا الغـضب ، وكلمـا ازدادت               

لـى قـساوتهم   قساوتهم كلما كانت رغبة الطفل أقوى في استثارة حـزنهم رداً ع    
   )119 ـ 118 : 1988النابلسي ، ( تجاهه 

  ـ غياب أحد الوالدين أو كالهما نتيجة وفاة أو طالق أو اعتقال4
جاءت هـذه الفقرة بالترتيب الرابع على المجال والترتيب الثانـي عشر          

ووزن ) 1.23(على االستبانة ككل ، حيث حصلت علــى وسط مـرجح بلـغ             
 هذا إشارة إلى ضرورة مساعدة الطفل على تجـاوز          ، وفي ) 61.58(مئوي بلغ   

اآلثار السلبية لغياب أحد الوالدين أو كالهما بالرعاية السليمة وتقليـل إحـساسه             
( بالحرمان والضعف ، فاألسرة المنغصة بالطالق والهجر أو الوفاة كمـا يـرى      

فية تكون عامالً أساسياً في االنحراف إذا ما اقترنت بعوامل إضا          ) 1993عباس  
العمـر ،   ( و   ) 74 : 1993عباس ،   ( أخرى كاإلهمال التربوي وسوء الرعاية      

، في حدوث العنف والعدوان الالحقين    ، فتركيبة األسرة عامل مهم      ) 14 : 2006
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وقد أظهرت الدراسات التي أجريت في نيوزيلندا والمملكة المتحـدة والواليـات            
اها أحد األبوين فقط يتعرضـون  المتحدة بأن األطفال الذين ينشأون في أسرة يرع 

  .    )35 : 2002منظمة الصحة العالمية، (خطر أكبر في احتمال حدوث العنف ل
  ـ كثرة عدد األطفال في األسرة الواحدة5

جاءت هذه الفقرة بالترتيب الحادي والعشرين وهذه الفقرة لم تتحقق ألنها             
وعدم تحققهـا  ) 47.74(ووزن مئوي بلغ ) 0.95(حصلت على وسط مرجح بلغ     

يشير إلى أن كثرة عدد األطفال ال يكون سبباً للعنـف إذا مـا تـوفرت العنايـة      
ما يؤكد على أن  ) Brennan etal 1989( المناسبة لهم ، غير أن في دراسة  

الكـثير من الذين يوسمون بالعنف جاءوا من عوائل تمتـاز بــكثرة عــدد              
، وكـذلك مـع مـا     ) Brennan etal , 1989 , 437-453( األطفـال فيهـا  

التي أظهـرت نتائجهـا وجـود عالقـة          ) 1996الديب  ( توصلت إليه دراسة    
  )311: 1996الديب، (رة وزيادة العدوان لدى األبناءارتباطية بين كبر حجم األس

  ـ ضعف المستوى االقتصادي لألسرة6
جاءت هذه الفقرة بالترتيب الرابع والعشرين ، ولم تتحقق هـذه الفقـرة               

وفي هذا  ) 42.37(ووزن مئوي بلغ    ) 0.84(ها حصلت على وسط مرجح بلغ       ألن
إشارة أيضاً إلى أن المستوى االقتصادي لألسرة قد ال يشكل سبباً مباشراً للعنف              

وتختلف  ) 2007منيب وسليمان   ( وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة         
ظروف اجتماعية تجعل   التي ترى بأن هناك      ) 1983دافيدوف  ( عما تشير إليه    

الظروف هـي فقـدان الهويـة والفقـر         العنف والعدوان أمراً متوقعاً وأهم هذه       
كما تتعارض مع ما جمعته منظمة الصحة العالمية         ) 517 : 1983دافيدوف ،   (

م من بيانات حول عدد الوفيات نتيجة العنف إذ تبين إن غالبية هـذه              2000عام  
لمنخفض والمتوسـط ، وإن أقـل مــن         خل ا الوفيات كانت في البلدان ذات الد     

منظمة الصحة العالميـة ،     ( منها كانت في البلدان ذات الدخل المرتفع        % ) 10(
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التي أكدت الدور    ) 2006العمر  ( ، ومع ما أشارت إليه دراسة        ) 10 : 2002
: 2006،  العمـر (ألسرة االقتصادي في حدوث العنف      الذي يلعبه تدني مستوى ا    

ودراسـة   ) 2005الطيـار ،    ( ف مع ما توصلت إليه دراسة       ، وكذلك تختل  )20
   ) .2008بني خالد وآخرون (

  األسباب النفسية : المجال الرابع 
  ) 6(ما مبين في الجدول فقرات وك) 5(ت المتحققة في هذا المجال كانت والفقرا

   ) 6( جدول 
  الترتيب والوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات المجال

الوسط  الفقــــرات ت مرتبةال
 المرجح

الوزن 
 المئوي

  69.20  1.38  .طبيعة الذكور أكثر عنفاً من اإلناث  15 1
 66.94 1.33 .شعور الطفل بالعزلة  1 2

  56.77  1.13  .الحرمان الذي يعاني منه الطفل  17 3
  54.80  1.09  .شعور الطفل بالغيرة من اآلخرين  23 4
  53.38  1.06 االهتمام بهإهمال الطفل وعدم  16 5
  46.61  0.93  .شعور الطفل باإلحباط  13  6

  :وهذه الفقرات هي 
  ـ طبيعة الذكور أكثر عنفاً من اإلناث1

جاءت هذه الفقرة بالترتيب األول على المجال والترتيب الـسادس علـى      
ووزن مئوي بلـغ    ) 1.38(االستبانة ككل ، حيث حصلت على وسط مرجح بلغ          

ا يشير إلى حقيقة معروفة لدى الجميع وفي مختلف المجتمعـات           ، وهذ ) 69.20(
وهي إن تعاملنا في التربية يختلف باختالف جنس الطفل ، فالعنف كسلوك مقبول             
من الذكور أكثر مما هو مقبول من اإلناث ، بل ربمـا يكـون العنـف سـلوكاً                  

 ـ إلى  مستهجناً إذا ما مورس من قبل اإلناث ، وهذا يؤدي إلى أن يصبح العنف
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 ) 1998موسـى  ( حد ما ـ مقبول في تركيبة شخصية الذكر ، وفي هذا يشير  
إلى أن الوالدين يعاقبان اإلناث أكثر من الذكور على التعبير الصريح للعـدوان ،      
كما إن المجتمع ككل ال يسمح لألنثى بالتعبير عن عدوانها ويورد مجموعة مـن              

ـ )  Shope 1979( الدراسـات مثـل دراسـة      ) Wenger 1979( ة ودراس
ودراســة  )  Richards 1982(ودراســة  ) Patterson 1980( ودراســة 

)Gates 1982 (  ودراسة )Wiegand 1982 (   ودراسـة )Reese 1982 ( 
 Baietts( ودراسة  ) Grohe 1985( ودراسة  ) Luyster 1984( ودراسة 

ــة  ) 1984 ــة  ) Sherman 1986ٍ (ودراس  ) Feldman 1986( ودراس
ــة و ــة  ) Fonseca 1986( دراس ــة  ) Dorfman 1986( ودراس ودراس
)Gudes 1986 (  ودراسـة )Hammock 1987 (  ودراسـة )Boldizar 

والتي أشارت جميعها إلى أن الـذكور   ) Doyle 1988( ودراســة  ) 1988
، وهناك نظرية تـرى      ) 27 : 1988موسى ،   ( أكثر عنفاً وعدواناً من اإلناث      

هو السبب المباشر لوقوع العنف بـدرجات       ) االندروجين  ( ذكورة  إن هرمون ال  
   ) .20 : 2007منيب وسليمان ، ( كبيرة بين الذكور 

  .ـ شعور الطفل بالعزلة 2
جاءت هذه الفقرة بالترتيب الثاني على المجال والترتيب الـسابع علـى              

ووزن مئوي بلـغ    ) 1.33(االستبانة ككل ، حيث حصلت على وسط مرجح بلغ          
منيـب وسـليمان    ( ، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسـة           ) 66.94(

والتي ترى أشارت أيضاً إلى إن انفصال الفرد عن ذاته ومجتمعه الذي             ) 2007
يعيش فيه كما يظهر في العزلة تؤدي إلى انقطاع التواصل مع المجتمع واتخـاذ              

   ) .96 : 2007، منيب وسليمان ( موقف سلبي منه وبالتالي الميل للعنف 
  .ـ الحرمان الذي يعاني منه الطفل 3

جاءت هذه الفقرة بالترتيب الثالث على المجال والترتيب الخامس عـشر           
ووزن مئـوي   ) 1.13(على االستبانة ككل ،حيث حصلت على وسط مرجح بلغ          

، وهذا يؤكد إن على الوالدين اإلقالل ما أمكن من شعور الطفـل             ) 56.77(بلغ  
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ذا لم يستطيعا اإلقالل من إحساس الطفل بـبعض أنـواع الحرمـان    بالحرمان وإ 
كالحرمان االقتصادي ، فعليهما اإلقالل قدر اإلمكان من الحرمان العاطفي ، فإن            
للحرمان بأنواعه المختلفة تأثير كبير في ظهور سلوك العـنف والعدوان ، وهذا            

الـسلوك  حيـث احتلـت مـشكالت    ) هـ 1428فقيهي ( ما أشارت إليه دراسة    
فقيهـي ،   ( العدواني المرتبة األولى في المشكالت السلوكية الناتجة عن الحرمان    

   )161: هـ 1428
  ـ شعور الطفل بالغيرة من اآلخرين4

جاءت هذه الفقرة بالترتيب الرابع على المجال والترتيب الـسابع عـشر            
ووزن مئـوي  ) 1.09(على االستبانة ككل ، حيث حصلت على وسط مرجح بلغ     

، وهنا ينبغي التأكيد على المتعاملين مع الطفل من الكبـار سـواء             ) 54.80(بلغ  
كانوا من الوالدين أو المعلمين على ضرورة عدم خلق جو مـن الغيـرة داخـل         
األسرة أو قاعة الصف ، صحيح أنه ينبغي عليهم تنميـة روح المنافـسة بـين                

السلبية التي تحتوي فـي     التالميذ لكن مع التأكيد على أن تكون بعيدة عن الغيرة           
  .ثناياها على مشاعر الحقد والكراهية والعدوان 

  إهمال الطفل وعدم االهتمام بهـ 5
جاءت هذه الفقرة بالترتيب الخامس على المجال والترتيب التاسع عـشر           

ووزن مئـوي   ) 1.06(على االستبانة ككل ،حيث حصلت على وسط مرجح بلغ          
ة واضحة إلى ضـرورة االهتمـام بالطفـل    ، وفي هذا األمر إشار ) 53.38(بلغ  

وعدم إشعاره بأنه مهمل أو منبوذ حتى يحس بأن له أهمية فـي اإلطـار الـذي           
غيـر  ل اإليجابي البعيد عـن األسـاليب       يعيش فيه مما يجعله يتفاعل معه التفاع      

المقبولة كالعنف تجاه اآلخرين أو عدم المباالة بهم أو االنـزواء بعيـداً عـنهم ،     
العنف في مرحلة المراهقة ومـرحلة البلوغ بـضعف الــروابط          حيث يرتبط   

، كمـا إن  ) McCord , 1996 : 147-152( واالتصاالت بين اآلباء واألطفال 
إهمال الطفل يؤدي إلى شعوره بالقلق الدائم وعدم االستقرار النفـسي والتـوتر             

 الطفل  والشعور بالذنب كما تزيد من عدوانية الطفل وشراسته وقد يكون رد فعل           
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) 28ـ25 : 2004الجلبي ،   ( اآلخرين  اإلمعان في سلوك العنف والعدوان تجاه       
   ) .21 : 2010تالي ، ( و 
  ـ شعور الطفل باإلحباط6

جاءت هذه الفقرة بالترتيب السادس علـى المجـال والترتيـب الثـاني               
والعشرين على المجال ولم تتحقق هذه الفقرة كونها حصلت على وسط مـرجح             

، وال يجد الباحث تفسيراً منطقيـاً لهـذه       ) 46.61(ووزن مئوي بلغ    ) 0.93(بلغ  
النتيجة ، فمن الثابت أن العنف والعدوان من ردود الفعل الشائعة لإلحباط ومـن              

و  ) 122 : 1985العيـسوي ،    (  و    )507 : 1983دافيـدوف ،    ( أبرز آثاره   
 حـين يــرى     ، فـي  ) 113 : 2001،  العقاد  ( و   ) 50 :1996أبو قورة ،    (
جابة الحتميـة لإلحبـاط     إن العنف والعـدوان همـا االسـت        ) 1992البستاني  (
، كما إن لإلحباط أثر كبير في توسيع دائرة العنـف            ) 250 : 1992،  البستاني(

والعدوان فعندما ال يستطيع الفرد أن يعبر عن عـدوانه نحو الشخص المحـِبط             
تجـاه العنـف والعـدوان نحـو        فإنه يسعى إلى التنفيس عـن مشاعره بتغيير ا       

، وال يفوتنـا هنـا أن نــذكر          ) 19 : 2003الشوربجي ،   ( أشخاص آخرين   
بوغوسلوفـسكي  ( معـلومة مهمة بالنسـبة للمـربين والـوالدين أشار إليهـا         

من إن ردود الفعل العنيفة والعدوانية نتيجة اإلحباط يمكن أن           ) 1997وآخرون  
ف للقيام بعمل معين ممتع ومـسلي       شرة ظرو تضعف إذا تشكلت بعد اإلحباط مبا     

   )555 : 1997بوغوسلوفسكي وآخرون ، (
  األسباب المدرسية: المجال الخامس 

  .)7(فقرات وكما مبين في جدول ) 3(لفقرات المتحققة في هذا المجال بلغ عدد ا
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   ) 7( جدول 
  الترتيب والوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات المجال

الوسط  الفقــــرات ت بةالمرت
 المرجح

الوزن 
 المئوي

طلبة الصف الخامس االبتدائي أكثر عنفاً من طلبة الصف           21 1
  .الثاني االبتدائي 

1.22  61.29  

 60.45 1.20 .جماعة األقران واللعب العنيف معها  6 2
 54.51 1.09 .عدم محاسبة التلميذ على السلوك العنيف  8 3
 49.15 0.98  .ة في الصف والمدرسة كثرة عدد الطلب 11 4
  42.65  0.85  .التأخر الدراسي للتلميذ في المدرسة  22 5

  :وهذه الفقرات هي 
  ـ طلبة الصف الخامس االبتدائي أكثر عنفاً من طلبة الصف الثاني االبتدائي1

جاءت هذه الفقرة بالترتيب األول على المجال والترتيب الثالـث عـشر            
ووزن مئـوي  ) 1.22( حيث حصلت على وسط مرجح بلغ  على االستبانة ككل ،   

، وفي هذا ما يشير إلى ضعف دور المدرسة كمؤسسة تربويـة            ) 61.29(  بلغ  
في اإلقالل من العنف أو ربما يشير من جهة أخرى إلى أن المدرسة بوضـعها               

غير التربوية في التعامـل قـد        بكثرة عدد التالميذ واألساليب      الحالي الذي يتميز  
بشكل أو آخر في زيادة مستوى العنف لدى التالميذ ، وهناك أيضاً نقطـة              تسهم  

أخرى تتمثل بزيادة القوة البدنية لدى األطفال نتيجة النمو الجسمي ووصولهم إلى            
 Cairns( مشارف المراهقة ، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليـه دراسـة   

موسـى ،   (  العمـر    من أن العنف والسلوك العدواني يزداد مع تقـدم         ) 1986
1998 : 54. (   

  ـ جماعة األقران واللعب العنيف معها2
جـاءت هـذه الفقرة بالترتيب الثاني على المجال والترتيـب الرابــع           

ووزن ) 1.20(عشر على االستبانة ككل ، حيث حصلت على وسط مرجح بلـغ             
ن فـي  ، وهنا نشير إن على الوالدين في البيت وعلى المعلمي) 60.45(مئوي بلغ  

المدرسة مراقبة اللعب المشترك بين األطفال من اجل التأكد من أنه يخلـو مـن               
مظاهر العنف البدني أو اللفظي ، وتأثيرات األقران معروفة للجميع ويمكـن أن             
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ط بالعنف عنـد الفتيـان     يكون لها تأثيرات سلبية فوجود األصدقاء الجانحين يرتب       
 ) 2006المطيـري   (  وفي دراسة    ، ) .35 : 2002منظمة الصحة العالمية ،     (

من العينة قد قامت بارتكاب الفعل الذي أودعوا على أثـره     % ) 67( كانت نسبة   
مؤسسة رعاية األحداث برفقة أصدقائهم مما يعكس األثـر الواضـح للـصحبة             

   ) .104: 2006المطيري ، ( السيئة في انحراف األحداث 
  ـ عدم محاسبة التلميذ على السلوك العنيف3

ءت هذه الفقرة بالترتيب الثالث على المجال والترتيب الثـامن عـشر            جا
ووزن مئـوي  ) 1.09(على االستبانة ككل ، حيث حصلت على وسط مرجح بلغ     

، وهذا يشير إلى أن على المعلمين والوالدين أن يحاسبوا التلميـذ            ) 54.51(بلغ  
المترتبـة  على السلوك العنيف وال يتركوه يمر دون أن نجعله يعرف العواقـب             

عاقبته علـى هـذا الـسلوك ، ويوضـح          على سلوكه سواء بتوضيحها له أم بم      
)Pulido 2010  (   إن التالميذ الذين يمارسون العنف غالباً ما يبررونـه بعـدم

  ) . Pulido etal , 2010 : 51-61(العقاب وإن ال أحد يفعل شيء ليوقفه 
  ـ كثرة عدد الطلبة في الصف والمدرسة4

قرة بالترتيب الرابع على المجال والترتيب العشرون علـى        جاءت هذه الف    
االستبانة ككل ، ولم تتحقق هذه الفقرة ألنها حصلت على وسـط مـرجح بلـغ                

، وعدم تحقق هذه الفقرة فيه إشارة إلـى أن          ) 49.15(ووزن مئوي بلغ    ) 0.98(
  .ازدحام الصفوف بالطلبة قد ال يشكل عامالً مسبباً للعنف لوحده 

   الدراسي للتلميذ في المدرسةـ التأخر5
جاءت هذه الفقرة بالترتيب الخامس علـى المجـال والترتيـب الثالـث               

) 0.85(والعشرون على االستبانة ككل ، وحصلت علـى وسـط مـرجح بلـغ               
لذا تعد هذه الفقرة غير متحققة ، وهذا يشير إلى أن العنف يظهر فـي               ) 42.65(

ك المتأخرين دراسياً وال تختص بـه       سلوك المتفوقين دراسياً كما يظهر في سلو      
فئة دون أخرى ، وال بد لنا من أن نذكر هنا إن الدراسات األجنبية تؤكد بـشكل                 
ال يترك مجاالً للشك أن انخفاض الذكاء والتحصيل في المدرسة يرتبط بـصورة             
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، كما أشارت دراسـة   ) 34 : 2002منظمة الصحة العالمية ، ( ثابتة مع العنف   
 يعد من أسـباب الـسلوك العـدواني    إن التأخر الدراسي   ) 2004م  العبد الكري ( 
عبـد المحمـود والبـشري ،       ( ، وكذلك دراسة     ) 78 : 2004العبد الكريم ،    (

التي أشارت إلى إن األشخاص ذوو المستويات التعليمية المتدنية أكثـر            ) 2005
ات ميالً الرتكاب جرائم العنف األسري مقارنةَ مـع األشـخاص ذوي المـستوي            

، وال ننسى هنـا      ) 128 : 2005عبد المحمود والبشري ،     ( التعليمية المرتفعة   
أن نذكر أن التأخر الدراسي للتلميذ ورسوبه لسنة أو سنوات عدة ربمـا يكـون               

  .بمثابة موقف محبط بالنسبة له األمر الذي تكون نتيجته العنف والعدوان 
  الفصل الخامس

  ـ االستنتاجات
  :ستنتاجات اآلتية توصل البحث إلى اال  

ـ إن لوسائل اإلعالم دور كبير في ظاهرة العنف لدى التالميذ من خالل مـا               1
  .يشاهدونه من أفالم كارتون ومسلسالت وأخبار تحتوي على العنف 

  .ـ لأللعاب التي يمارسها األطفال دور في اكتسابهم للعنف 2
قاب البدني من قبلهمـا     ـ للعوامل األسرية مثل غياب الوالدين أو أحدهما والع        3

  .في حالة وجودهما والنزاعات فيما بينهما إسهام في بروز العنف 
  ـ التوصيات 

ـ وضع القيود على استيراد األلعاب التي تجسد العنف سواء كانت من 1
  .األلعاب اإللكترونية أم من األلعاب البالستيكية التي تكون على شكل أسلحة 

نائهم من أجل التأكد من خلو أفـالم الكـارتون          ـ ضرورة مراقبة الوالدين ألب    2
لتي يلعبونها من العنـف     التي يشاهدونها واألفالم والمسلسالت وكذلك األلعاب ا      

  .مبرر الغير المفرط و
  .ـ عدم استخدام العقاب البدني القاسي من قبل الوالدين أو الكبار 3
  .عداد السليم ـ على المدرسة أن تقوم بدورها المنوط بها إلعداد النشىء اإل4
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  ـ المقترحات 
  :يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية   

ـ إجراء دراسة ألسباب ظاهرة العنف لدى طلبة المراحل األخرى كالمرحلـة       1
  . الثانوية أو الجامعية 

  .ـ إجراء دراسة مقارنة لمدى انتشار العنف بين الريف والمدينة 2
  . ظاهرة العنف في المدارس ـ إجراء دراسة مسحية لمعرفة مدى انتشار3

  المصــادر
  . ، دار لسان العرب ، بيروت ، لبنان لسان العرب) ت . ب ( ـ ابن منظور 1
 ، بحث منشور في مجلـة كليـة التربيـة        إعداد المعلم وتحديات المستقبل    ) 2010( ـ أبو السعود ، سعيد طه محمود        2

   ) .67( بالزقازيق ، العدد 
  . ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، مصر سيكولوجية العدوان ) 1996 ( ـ أبو قورة ، خليل قطب3
( تأثير برامج القنوات الفضائية على اكتساب السلوك الجانح لـدى األحـداث    ) 2005( ـ آل هطيله ، علي سعد علي        4

 جامعة نايف العربية للعلـوم      ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الدراسات العليا ،          )عادات المشاهدة وأنماطها    
    .األمنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية

 ، الطبعة األولـى ، مكتبـة     الشخصية واالضطرابات السلوكية والوجدانية    ) 1997( ـ باظه ، آمال عبد السميع مليجي        5
  . االنجلو المصرية ، القاهرة 

 لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي مـن وجهـة نظـر    المخالفات السلوكية ) 2008( ـ بركات ، زياد أمين     6
 ، بحث منشور في مجلة العلوم التربوية والنفسية ، كلية التربيـة ، جامعـة   المعلمين في محافظة طولكرم بفلسطين 

   .2010لسنة ) 3(العدد  ) 11( البحرين ، المجلد 
  .لنشر ، بيروت ، لبنان  ، ساحة الصلح لمحيط المحيط ) 1997( ـ البستاني ، بطرس 7
 ، الطبعة األولى ، مجمع البحوث اإلسالمية للدراسـات والنـشر ،       اإلسالم وعلم النفس   ) 1992( ـ البستاني ، محمود     8

  .بيروت ، لبنان 
دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي مـن وجهـة نظـر     ) 2004( ـ البشري ، عامر بن شايع بن محمد  9

رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الدراسات العليـا ،          ،   بيين تطبيقاً على منطقة عسير التعليمية     المرشدين الطال 
  .، المملكة العربية السعودية جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض 

سات والبحوث ، ، مركز الدراالعنف لدى التالميذ في المدارس الثانوية الجزائرية ) 2007(  دريدي ،فوزي أحمد   ـ بن 10
  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية

دراسة : واقع العنف المدرسي في مرحلة التعليم الثانوي في األردن         ) 2008( ـ بني خالد ، محمد سليمان وآخرون        11 
) 44(كمة تعنى بالعلوم اإلنسانية ، العـدد    بحث منشور في مجلة علوم إنسانية اإللكترونية ، مجلة دورية مح           ، حالة

    .NL.ULUM.WWW: الموقع 
، منشورات وزارة الثقافة في     جوهر سعد :  ، ترجمة    علم النفس العام   ) 1997( ف وآخرون   . ف  . ـ بوغوسلوفسكي   12

  .الجمهورية العربية السورية 
بحث منـشور   ، اليب التنشئة األسرية غير السوية والسلوك العدواني لدى األطفال الصم  أس ) 2010( ـ تالي ، جمال     13

: الموقـع  ) 45(في مجلة علوم إنسانية اإللكترونية ، مجلة دوريـة محكمـة تعنـى بـالعلوم اإلنـسانية ، العـدد              
NL.ULUM.WWW.    
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  . ، ترجمة سعد عبد الرحمن ، الطبعة الثالثة ، دار الشروق االختبارات والمقاييس)  1989( أ . ـ تايلور ، ليونا 14
أنماط اإلدارة التعليمية المتبعة في بعض الدول وانعكاساتها علـى إدارة مرحلـة              ) 2010( ـ التهامي ، محمد جودة      15

   ) .68( ة بالزقازيق ، العدد  ، بحث منشور في مجلة كلية التربيدراسة تحليلية مقارنة: التعليم االبتدائي 
 ، دار التقـويم . طرق البحث . النمو . الديناميات . البناء : نظريات الشخصية  ) 1990( ـ جابر ، جابر عبد الحميد    16

  .النهضة العربية ، القاهرة ، مصر 
 ، بحث منشور في يةآثار العنف وإساءة معاملة األطفال على الشخصية المـستقبل  ) 2004( ـ الجلبي ، سوسن شاكر  17

   ) .1( العدد  ) 1( مجلة شبكة العلوم النفسية العربية اإللكترونية مج 
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