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ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مستوى العنف المدرسي وعالقته بالمرونة النفسية لدى طلبة

المرحلة الثانوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء وادي السير في األردن ،وتكونت

عينة الدراسة من ( )222طالباً وطالبة من طلبة الصف األول الثانوي ،وتم استخدام مقياس براينت

وسميث للعنف المدرسي ( ،)Pryant and Smith, 2001ومقياس سينات ورفاقه ( Cenat ,et al.,
 )2015للمرونة النفسية بعد ترجمتهما والتحقق من صدقهما وثباتهما ،وأظهرت النتائج وجود مستوى
متوسط من العنف المدرسي والمرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية ،ووجدت فروق ذات داللة

إحصائية في العنف المدرسي تعزى للجنس ،وللتحصيل الدراسي لصالح الذكور والطلبة ذوي
التحصيل المنخفض ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في المرونة النفسية تعزى

للتحصيل الدراسي لصالح الطلبة ذوي التحصيل المرتفع ،وأخي اًر أظهرت النتائج وجود عالقة
ارتباطية سلبية دالة إحصائياً بين العنف المدرسي والمرونة النفسية.

الكلمات المفتاحية :العنف المدرسي ،المرونة النفسية ،طلبة المرحلة الثانوية.

* أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين
** كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية
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School Violence and its Relationship to Resilience among Secondary
School Students in Wadi Seer Directorate/ Jordan
Dr.Wesam ALHassasnah *
Prof. Nasima Dawoud **
Abstract
This study aimed to detect the level of school violence and its
relationship to resilience among secondary school students in Jordan. A
random sample was selected from first secondary grade, consisted of (225)
(male and female) students. The Bryan & Smith (2001) Scale of School
Violence, and Cenat, et al.,) 2015) Resilience Scale were applied, after
verifying their validity and reliability.
Results revealed a moderate level of school violence and resilience
among secondary school students. There were significant differences in
school violence due to gender, and the academic achievement, in favor of
males, and low achievers. In addition, the study revealed that there were
significant differences in resilience due to academic achievement in favor of
high achievers. Finally, the results showed a negative statistically
significant relationship between school violence and resilience.
Key Words: School Violence, Resilience, Secondary School Students.
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المقدمة:
ّ

تعد مدد ملددالة العنددف مددن الملدداالت الرئيسددة التددي تواجههددا معاددم المجتمعددات ،وبددالر م مددن قدددم
هذه الملالة إال أنها لم تنل اهتماما كافيا ،فكان ال بد من تسليط الضوء عليها نا ار لما يترتد عليهدا

من نتائج مدمرة تعصف باألفراد والمجتمعات على حد سواء.

ويعد العنف الطالبي من أخطر أشاال العنف ألنه يعيق العمدل التربدوي والتعليمدي المتوقدع مدن

المدرسة ويجعلها بيئة ير مالئمة لتحقيق األهداف التربويدة المنوطدة بهدا ويلدال تحددياً أمدام المدربين

لما له من تأثير سلبي على الضحايا والمعنفدين ،وعلدى البيئدة المدرسدية عامد ًة .وتتبداين أشداال العندف
فقد يادون لفايداً كاللدتم ،أو بددنيا كالضدر والدرفس والعدض ،و البداً مدا يدرتبط بتددني مسدتوى مهدارات
الطلبدة التواصدلية ،وفدعف قددرتهم علدى التعامدل مدع حداالت الصدراا التدي يواجهونهدا ( & Akgun

.)Araz, 2013

وأشددار الص درايرة ( )Al- sarayreh, 8112إلددى أن العنددف سددلوه هجددومي اعتدددائي تخريبددي
هدددام ،يمددارس تجدداه انخدرين ،وينددتج عندده أذى أو قتددل أو تدددمير للممتلكددات يد دي فددي أ لد

األحيددان

إلى إلحاق أفرار مادية وجسمية ونفسية.

ويتم تصنيف العنف بناء على اتجاهه إلى داخلي موجه إلى الذات ،وخدارجي يهددف إلدى إيدذاء

انخ درين أو إلحدداق األذى بممتلكدداتهم ،أمددا مددن حيددث اللددال فيصددنف العنددف إلددى جسدددي ،ولفاددي،

داء علددى الضددر
ورمددزي ،كمددا يصددنف العنددف بند ً
ياون موجهاً لتحقيق هدف معين أو الحصول على شيء دون وجه حق (.)Akad, 2001

إلددى عنددف هجددومي ،وعنددف دفدداعي ،وعنددف وسدديلي

وحدول تفسدير سدلوه العندف ،فقدد أشدار نيلسدون جدونز ( )Nelson-Jones, 2011إلدى العندف

مددن وجهددة ناددر فرويددد بددأن اكنسددان يمتلددن نددوعين أساسدديين مددن الض ارئددز همددا ريزتددا الحيدداة والمددوت،
فضري دزة الحيدداة أو الح د

تهدددف إلددى الحفدداع علددى النددوا اكنسدداني وبقائدده ،بينمددا تهدددف ري دزة المددوت

والت ددي تتض ددمن العن ددف والع دددوان إل ددى الت دددمير واله دددم ،والمد دوت ،وبالت ددالي ف ددنن العن ددف س ددلوه فط ددري
واكنسان لديه نزعة ال شعورية إلى العنف الموجه نحو الذات أو انخرين.

وفي نارية التعلم االجتماعي يفسدر أندرسدون وبوشدمان ()Anderson & Bushman,2002

العنددف باعتبدداره سددلوكاً متعلم داً ،وأن سددلوه الفددرد المددتعلم هددو محصددلة للمالحاددة والنمذجددة والتقليددد،

والس ددلوه ماتسد د

عد دن طري ددق تعل ددم األنم دداج الموج ددودة ف ددي المجتم ددع م ددن خ ددالل التعزي ددز أو التثب دديط

االجتماعي.
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وترى ناريدة اكحبداج – العددوان بدأن العندف كالعددوان ينلدأ نتيجدة اكحبداج النداتج عدن اللدعور
بالضضد

عندد اعتد ار

عدائق مدا ل نسدان ،بحيددث يمنعده مدن الوصدول إلدى هدفده أو تحقيدق حاجاتدده،

حيث يولد اكحبداج دافعدا ويصدبح ل ازمدا علدى الكدائن العمدل لخفدض الددافع مدن خدالل السدلوه العنيدف

(Dawoud & Hamdi, 2004؛ .)Hussein, 2007
وتركز النارية السلوكية علدى أن العندف مدتعلم مدن خدالل تفاعدل الفدرد مدع بيئتده ،وبالتدالي فدنن
الخبرات المختلفة التدي اتتسد

منهدا الفدرد سدلوكه العنيدف قدد تدم تددعيمها بمدا يعدزال ظهدور االسدتجابة

العنيفددة ،والسددلوه العنيددف لدددى الفددرد محاددوم بددالمثيرات البيئيددة ،فكلمددا الادت المثيدرات التددي تد دي إلددى

العنددف واالسددتجابات العدوانيددة ،كلمددا نمددت صددفة العنددف ،وهددو مددا أطلددق عليدده مبدددأ التك درار بالدددعم

والتعزيز (.)Izzeldin, 2010

وت ددرى الناري ددة العقالني ددة االنفعالي ددة الس ددلوكية أن الن دداس أنفس ددهم يس دداهمون ف ددي خل ددق مل دداتلهم

النفس ددية ،وذل ددن بس ددب

الطريق ددة الت ددي يفس ددرون به ددا األح دددام والمواق ددف ،كم ددا أن مجموع ددة المع ددارف

واالنفعاالت والسلوه تتفاعل مع بعضها البعض (.)Corey, 2009

وترتبط مقدرة األفدراد علدى التعامدل مدع االحباطدات والتعدافي مدن المحدن واللددائد التدي تدواجههم

بمسددتوى المرونددة النفسددية التددي يمتلكونهددا ،حيددث تعمددل درجددة المرونددة النفسددية لددديهم علددى احتفدداظهم

بالتفكير العقالني وتحايمهم للعقل ،وبالمقابل فنن فعف المرونة النفسية ي دي إلى تدني مقدرة الفدرد

عل ددى تحم ددل تح ددديات الحي دداة ومواجه ددة الض ددضوج الت ددي يخبره ددا بفاعلي ددة ،فيلج ددأ إل ددى تفري ددن انفعاالت دده
والتعامل مع اخفاقاته من خالل العنف والعدوان ( .)Cole, 2015
وتع ددد المرون ددة النفس ددية عملي ددة دينامياي ددة يب ددرال الف ددرد م ددن خالله ددا قد ارت دده التكيفي ددة ف ددي مواجه ددة

الص دراعات ،والملدداالت ،والصددمود أمامهددا دون انكسددار أو خيبددة ،باكفددافة إلددى مقدددرة الفددرد علددى
اسد د د ددترداد العافيد د د ددة ،والتعامد د د ددل مد د د ددع األحد د د دددام الضد د د ددا طة ،أو الص د د د دراعات ،والملد د د دداالت بمروند د د ددة

(.)Jones,2016

وت درتبط المرونددة النفسددية بالصددحة النفسددية والجسددمية ،فهددي فددرورية للسددعادة اللخصددية ،وألن

البلددر لددديهم حاجددات مختلفددة ،وكددون اللخصددية الفرديددة تتكددون مددن أبعدداد متعددددة معرفيددة وانفعاليددة

وجسدية وسلوكية واجتماعية وروحانية ،فدنن المروندة النفسدية تتدأثر بهدذه األبعداد سدلباً و يجابداً وتتطدور
من خالل التدري والخبرات (.)Salzer, 2011
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ويددرى وليمددز وبينمددان (  )Williams & Penman,2014أن الفددرد الددذي يمتلددن المرونددة
النفسددية أتثددر مقدددرة علددى السدديطرة علددى انفعاالتدده والتعبيددر عنهددا بلددال سددليم ،وبالتددالي فهددو يتمتددع

بالثبددات والت دواالن االنفعددالي فيعدديف فددي توافددق اجتمدداعي وتكيددف مددع البيئددة ،ويسددهم بنيجابيددة فددي تلددن
البيئة .كما أنه يتحلى بالضبط الذاتي وهدوء األعصا

والتصالح الذاتي ولديه ناام قيمي ثابت ،كما

أنه يمتلن مهارة حل الملاالت ،ومركز الضبط لديه داخلي.
ومن أهم العوامل التي تعمل على تنمية المرونة النفسية لألفراد وجود شدباة الددعم االجتمداعي،
والثقددة والرعايددة مددن مقدددمي الرعايددة ،باكفددافة إلددى ثقددة الفددرد بذاتدده ونارتدده اكيجابيددة إلددى تلددن الددذات

وتقبد ددل التضييد ددر واألالمد ددات باعتبد دداره جد ددزءا مد ددن الحيد دداة ،والخلد ددو مد ددن الص د دراعات الداخليد ددة والخارجيد ددة
).(Meichenbaum, 2014
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

برالت ملالة البحدث فدي فدوء تندامي ظداهرة العندف بأشدااله المختلفدة وعلدى كافدة المسدتويات،

فقددد أشددارت د ارسددة أجريددت مددن قبددل إدارة الد ارسددات والبحددوم فدي و االرة التربيددة والتعلدديم بهدددف الكلددف
ع ددن س ددلوه العن ددف ف ددي الم دددارس الحاومي ددة ف ددي األردن ف ددي الع ددام الد ارس ددي  8112/8112وش ددملت

( )822مدرسددة فددي أنحدداء المملكددة ،إلددى أن العنددف الموجدده مددن طال د

إلددى طال د

هددو أتثددر أنمدداج

العنف انتلا اًر ،وأن نسبة انتلار العنف في مدارس الذكور أعلى من مدارس اكنام ( Ministry of

.)Education , 2007

تمددا بدين المجلددس الددوطني لحقددوق اكنسددان ( The National Council for Human

 )Rights, 2012االديدداد ظدداهرة العنددف المدرسددي باافددة أشددااله بددين الطلبددة أنفسددهم مددن جهددة ،وبددين
الطلبة والمعلمين من جهة أخرى ،وعدم تمان و االرة التربية والتعليم من الحد من هذه الااهرة الخطيرة

ممددا يد دي إلددى فقدددان الطلبددة لللددعور باألمددان وارتفدداا مسددتوى القلددق واالتتئددا

لددديهم ،ممددا يزيددد مددن

ظاهرة التسر المدرسي ويولد في أنفسهم الر بة باالنتقام.
وأظهدرت نتددائج د ارسددة تقيدديم مبددادرة الكفداءة الصددحية فددي األردن للعددام  8100أن ملددالة العنددف

بددين طلبددة المدددارس للفئددة مددن  02 -03عامددا تزيددد عددن  %82وأنهددا لدددى الددذكور أتثددر مددن اكنددام
داء
( .)Al-Rai, 2014وناد اًر ألهميددة موفددوا العنددف المدرسددي وانتلدداره فددي المدددارس الثانويددة ،وبند ً
على ما تم ذكره سابقاً ،فنن الباحثين يحداوالن د ارسدة مسدتويات العندف فدي المددارس الثانويدة ،وبمدا أن
المروندة النفسددية مدن أهددم أبعدداد الصدحة النفسددية ،وقددد تسدهم فددي قددرة الفددرد علددى فدبط انفعاالتدده ،ومددا
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عليهدا مدن سددلوكات قدد تد دي بده إلددى العندف ،فدنن الد ارسدة الحاليددة تحداول الكلدف عدن العنددف

المدرسي وعالقته بالمرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن.
أسئلة الدراسة:

سعت الدراسة إلى اكجابة عن األسئلة انتية:

 .0ما مستوى العنف المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في لواء وادي السير؟
 .8ما مستوى المرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية في لواء وادي السير؟

 .3هل يختلف مستوى العنف المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في لواء وادي السير باختالف
الجنس والتحصيل الدراسي؟

 .4هل يختلف مستوى المرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية في لواء وادي السير باختالف
الجنس والتحصيل الدراسي؟

 .2هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1012= αبين المرونة
النفسية والعنف المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في لواء وادي السير؟
أهمية الدراسة:

تعدد هدذه الد ارسدة إفددافة معرفيدة جديددة للد ارسددات العربيدة المتدوافرة فدي هددذا المجدال ،تمدا تحفددز

الد ارسدة الحاليدة البدداحثين لتسدليط الضدوء علددى هدذه المتضيدرات فدي المددارس األردنيددة خاصدة المدددارس

الثانوي ددة ،وتق دددم ه ددذه الد ارس ددة لماتب ددة عل ددم ال ددنفس اكرش ددادي إط ددا ار ناري ددا ح ددول العالق ددة ب ددين ه ددذين
المتضيرين.
أمددا األهميددة التطبيقيددة لهددذه الد ارسددة فتتمثددل فددي توفيرهددا ألداتددي قيدداس تتددوفر فيهمددا الخصددائ
السياومترية لقياس العنف المدرسي ،و المرونة النفسية ،وتقديمها بيانات كمية حول مسدتويات العندف

المدرسددي والمرونددة النفسددية لدددى طلبددة المدددارس الثانويددة فددي عمددان ،والتددي قددد يسددتفيد منهددا المرشدددون
التربويددون وأصددحا

الق درار فددي و االرة التربيددة والتعلدديم فددي وفددع الخطددط والب درامج اكرشددادية الخاصددة

للطلبة ،وتحسين التكيف لتحقيق شعار بيئة مدرسية أمنة .
المصطلحات والتعريفات اإلجرائية :تضمنت الدراسة المصطلحات انتية:

 العنفففف المدرسفففي :يعددرف ف ددي الد ارسددة الحاليددة بأندده :الس ددلوه الددذي يهدددف إل ددى إلحدداق األذىالمادي ،أو المعنوي بانخرين أو بالممتلكات العامة أو الخاصة داخل الحرم المدرسي ،ويعدرف

اجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الطال

على مقياس العنف المستخدم في هذه الدراسة.
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 المرونففة النفسففية :وهددي لالقدددرة علددى التعددافي مددن ومواجهددة التددأثيرات السددلبية للنكبددات واللدددائدوالقد دددرة علد ددى تخطيهد ددا وتجد دداوال الضد ددضوج النفسد ددية العاديد ددة كالملد دداالت األس د درية ،وملد دداالت
العالقددات مددع انخ درين ،والملدداالت الصددحية ،والماليددة وفددضوج العمددل بنيجابيددة ل( Jones,
 .)2016وتعددرف إجرائي داً بالدرجددة التددي يحصددل عليهددا الطال د
المستخدم في هذه الدراسة.

حدود و محددات الدراسة:

علددى مقيدداس المرونددة النفسددية

تتحدددد نتددائج هددذه الد ارسددة بعينتهددا و بماددان و المددان اجرائهددا ،و بالخصددائ

السددياومترية التددي

تحققت ألدواتها من صدق وثبات.
الدراسات السابقة:

 .1الدراسات ذات الصلة بالعنف المدرسي

قام ثومان ونور وناتير وديفرال ( )Thumann, Nur, Naker & Devries, 2016

بنجراء دراسة هدفت إلى التحقق من العالقة االرتباطية بين العنف المدرسي ،واكصابة باالفطرابات
النفسية في أو ندا ،حيث تكونت العينة من ( )3222طالباً وطالبة يتوالعون على ( )48مدرسة

ابتدائية ،واستخدم مقياس الصحة النفسية ،ومقياس العنف المدرسي ،وقد أظهرت النتائج وجود عالقة
ارتباطية موجبة بين تعر

الطال

للعنف المدرسي ،وظهور االفطرابات النفسية لديه ،وأن العنف

المدرسي ينتلر في المدارس بدرجة متوسطة ،وأن الطلبة في المناطق الحضرية أتثر عرفة
ل صابة باالفطرابات النفسية مقارنة بنارائهم في الريف ،ولم تاهر النتائج وجود فروق ذات داللة

احصائية بين الجنس ،واالصابة بالمر

النفسي.

وأجددرى أراال وأوالان وتيمبددل وسدديمين وكدداالاباي ( & Aras, Ozan, Timbil, Semin

 )Kasapci, 2016د ارسددة هدددفت إلددى معرفددة مسددتوى ممارسددة الطلبددة للعنددف المدرسددي داخددل البيئددة
المدرسية في فوء بعض المتضيرات الديمضرافية لدى عينة من الطلبة فدي منطقدة كونداه فدي محافادة

أالميددر التركيددة تكونددت مددن ( )434طالبداً وطالبددة )881( ،طالبداً و( )804طالبددة ،طبددق علدديهم مقيدداس
العنف المدرسي ،أظهرت النتائج مستوى متوسط من العنف المدرسي يمارسه الطلبدة بمختلدف أشدااله
الجسدي واللفاي واالنفعالي ،وأن التحصيل األتاديمي ي ثر في مستوى العنف المدرسي ،حيدث يميدل

الطلب ددة األق ددل تحص دديالً إل ددى العن ددف مقارن ددة م ددع الطلب ددة ذوي التحص دديل المرتف ددع ،وأن الطلب ددة األقد دل
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تحصدديالً هددم أتثددر الطلبددة تعرف داً للعنددف مددن المعلمددين واألهددل ،وأن العنددف المدرسددي ينتلددر لدددى
الذكور أتثر من اكنام.

أجددرت السددعايدة ( )Saideh, 8104د ارسددة هدددفت الكلددف عددن أسددبا

العنددف المدرسددي مددن

وجهة نار أوليداء األمدور فدي قضداء عيد ار ويرقدا التدابع لمحافادة البلقداء األردنيدة ،ومعرفدة أهدم وسدائل
الحددد مندده .وتكونددت عينددة الد ارسددة مددن ( )011ولددي أمددر ،ولتحقيددق أهددداف الد ارسددة طبددق علددى العينددة
استبيان أسبا

العنف المدرسي ،وقد كلفت النتدائج أن أهدم األسدبا

االجتماعيدة الم ديدة إلدى العندف

المدرسددي تمثلددت فددي عجددز األس درة عددن تددوفير المتطلبددات األساسددية للطلبددة ومددن ثددم رفدداق السددوء ،أمددا
األس ددبا

المدرس ددية للعن ددف فكان ددت تل ددديد الرقاب ددة عل ددى الطلب ددة ،يليه ددا ف ددعف القي ددادة اكداري ددة ف ددي

المدرسددة ،وبينددت النتددائج أن أهددم وسددائل الحددد مددن العنددف هددي تددوفير الخدددمات (ملعد  ،سدداحات) فددي
المدرسددة ،يليدده تفعيددل التوجيدده واكرشدداد المدرسددي ،ثددم تدددري

المعلمددين علددى أسددالي

التعامددل داخددل

الحصة.

وهدفت دراسة الزعبي (  )Al-Zoubi, 2011إلى الكلف عن العالقدة بدين الدذكاء االجتمداعي

والسددلوه العدددواني لدددى عينددة مددن طلبددة الصددف العاشددر العدداديين والمتفددوقين فددي االردن بلددن عددددها
( )333طالبد داً ،واسدددتخدم أل د د ار

الد ارس ددة مقي دداس ب د د

وبي ددري للسدددلوه العددددواني المطدددور للبيئد ددة

األردنية ،ومقياس الذكاء االجتماعي ،وكلفت الدراسة أن الطلبة العاديين كانوا أتثر عداء من الطلبة
المتفوقين ،وأن هناه عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة بين الذكاء االجتمداعي والسدلوه العددواني لددى

عينة الدراسة.
وهدددفت د ارسددة عبددد الصدداح

( )Abdul Sahib, 2011إلددى معرفددة عالقددة العنددف المدرسددي

بالفلددل الد ارسددي والتسددر المدرسددي لدددى طلبددة المرحلددة المتوسددطة .وقددد بلضددت عينددة البحددث ()411
طال وطالبة من الفاشلين و ير الفاشلين دراسياً ،و( )22من الذكور واالنام المتسربين مدن المرحلدة
المتوسددطة .وقددد اسددتخدمت الباحثددة مقياس دا للعن دف المدرسددي .أظهددرت النتددائج ارتفدداا مسددتوى العنددف
المدرسي لدى طلبدة المرحلدة المتوسدطة مدن الفاشدلين و يدر الفاشدلين د ارسدياً ،والمتسدربين مدن المرحلدة
المتوسددطة مددن الددذكور واكنددام ،وكددان هندداه فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي العنددف المدرسددي تعددزى

در علددى الفلددل الد ارسددي والتسددر
للجددنس ،وكانددت الفددروق لصددالح الددذكور ،و أن للعنددف المدرسددي أثد اً
المدرسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة.
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 .2الدراسات ذات الصلة بالمرونة النفسية

أجدرى ندوفتني وكريمونكوفدا ( )Novotny & Kremenkova, 2016د ارسدة هددفت إلدى تقيديم

العالقة بين المرونة النفسية واألداء األتاديمي لددى اليدافعين فدي البيئدات الخطدرة فدي رومانيدا ،تكوندت

العينددة مددن ( )421مراهقدداً ينتمددون إلددى ثددالم مجموعددات ،تض ددم المجموعددة األول ددى المددراهقين ال ددذين
يعيلددون مددع أسددرهم ،والمجموعددة الثانيددة تضددم الددذين ينتمددون إلددى العرقيددة القوقااليددة ،أمددا الثالثددة فتضددم
الددذين يعيل ددون فددي بي ددوت الرعايددة ،اس ددتخدم الباحث ددان مقيدداس المرون ددة النفسددية لألطف ددال والمد دراهقين،

وسدجل األداء األتداديمي ،وأظهددرت النتدائج وجددود عالقدة ارتباطيدة إيجابيددة دالدة احصددائياً بدين المرونددة

النفسية واألداء األتاديمي لدى المجموعتين األولى والثانية ،فكلمدا كاندت المروندة النفسدية مرتفعدة كدان

األداء األتداديمي مرتفعداً ،كمددا ارتبطدت المرونددة النفسددية بداألداء األتدداديمي لدددى المجموعدة الثالثددة فددي
ف ددوء الخ دددمات التربوي ددة ،والنفس ددية ،والجس دددية المقدم ددة م ددن قب ددل مق دددمي الرعاي ددة ،وطبيع ددة التفاع ددل
العاطفي مع المراهق ،ومدة إقامته في دار الرعاية.

وأجرى موتا وماتوس ( )Mota & Matos, 2015دراسة هدفت إلى الكلدف عدن العالقدة بدين

المرونة النفسية واللدعور بالهنداء اللخصدي لددى المدراهقين ،وتكوندت عيندة الد ارسدة مدن ( )842طالبداً

وطالبددة مددن طلبددة الم دددارس الداخليددة فددي البرتضددال تت دراو أعم ددارهم مددن ( )02 – 08عام داً مددن كددال
الجنسين ،واستخدم الباحثان مقياس المرونة النفسية الماون من ( )84فقرة ،ومقياس الهناء اللخصي

الما ددون م ددن ( )82فقد درة تت ددوالا عل ددى س ددتة أبع دداد فرعي ددة ،ه ددي :تق دددير ال ددذات ،والتد دواالن ،والمل دداركة
االجتماعيددة ،واأللفددة والسدديطرة علددى الددذات واألحدددام ،والسددعادة .كلددفت النتددائج أن المرونددة النفسددية

تلع

دو اًر مهما في تحقيق التكيف والنمو وتحقيق الهناء اللخصي.

وأجدرى شدي وواندن وبيدان وواندن ( )Shi, Wang, Bian & Wang, 2015د ارسدة هددفت إلدى

التحقددق مددن العالقددة بددين الضددضط النفسددي والمرونددة النفسددية والرفددا عددن الحيدداة لدددى ( )8282طالب داً
وطالبددة مددن أربددع كليددات ط د فددي مقاطعددة لميدداونينن الصددينية ،واسددتخدم البدداحثون مقيدداس الضددضط
النف سي ومقياس المرونة النفسية ومقياس الرفا عن الحياة .وأظهرت النتائج وجود عالقدة سدالبة ذات
داللدة إحصددائية بددين الضدضط النفسددي والرفددا عدن الحيدداة ،ووجددود عالقدة طرديددة ذات داللددة إحصددائية

بين المرونة النفسية والرفا عن الحياة لدى عينة الدراسة.
وأجددرت اسدديفيدو ) (Acevedo, 2010د ارسددة تناولددت المرونددة النفسددية المعرفيددة ،وعالقتهددا
بمهارات التخطيط والمرونة االجتماعية األتاديمية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة من طلبدة
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المرحلة المتوسطة في واليدة فلوريددا فدي أمريايدا ،وقدد بلدن عدددهم ( )003طالبداً وطالبدة ،طبدق علديهم

مقياس المرونة النفسية والمعرفية ،ومقياس مهدارة التخطديط ،ومقيداس المروندة األتاديميدة االجتماعيدة،
وق ددد أش ددارت نت ددائج الد ارس ددة إل ددى حص ددول الطلب ددة عل ددى مس ددتوى متوس ددط لك ددل م ددن المرون ددة النفس ددية

والمعرفيددة ،ومهددارة التخطدديط ،وقددد تراوحددت المرونددة األتاديميددة االجتماعيددة بددين المددنخفض والمتوسددط،

تما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق إحصائية تعزي لمتضير الجنس في متضيرات الد ارسدة الثالثدة،
ولكدن أشددارت النتددائج إلددى وجددود فددروق إحصددائية تعددزى لمتضيددر العددرق ،وكانددت الفددروق لصددالح العددرق

اكسددباني ،أمددا عددن العالقددة االرتباطيددة فقددد ظهددر وجددود عالقددة ارتباطيددة إيجابيددة بددين المرونددة النفسددية

والمعرفية ومهارة التخطيط ،والمرونة األتاديمية االجتماعية.

وهددفت د ارسدة كارت اريدت ومارشدال ودانددي و يسداه ( & Cartwright, Marshall, Dandy
 )Isaac, 2010للكلف عن المرونة النفسية ،وعالقاتها بالفهم المقروء لدى طلبدة المددارس األساسدية
في الواليات األمرياية المتحدة ،تم اختيار عينة علوائية من طلبة المرحلة المتوسطة في والية اندديانا

تكونددت مددن ( )86طالبداً وطالبددة ،وطبددق علدديهم مقيدداس المرونددة النفسددية ومقيدداس فهددم المقددروء ،وتبددين
وجود عالقة إيجابية بين المروندة النفسدية وفهدم المقدروء لددى الطلبدة ،كمدا كلدفت النتدائج عدن مسدتوى
متدن للمرونة النفسية لدى الطلبة ،وعدم وجود فروق إحصائية تعزى لمتضير الجنس.

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة ياهر أن بعضها تناولت متضير العنف المدرسدي وعالقتده

بمتضيدرات أخددرى كد ارسددة ثومددان و رفاقدده ،وتناولددت أخددرى أسددبا

العنددف المدرسددي والعوامددل النفسددية

درسددة السددعايدة .كمددا تناولددت بعددض الد ارسددات متضيددر المرونددة
واالجتماعيددة الدافعددة للعنددف كمددا فددي ا
النفسية وعالقتها ببعض المتضيرات كما في دراسة نوفتني وكريمونكوفا ،ودراسة موتا وماتوس.
فددي حددين تناولددت الد ارسددة الحاليددة العالقددة بددين العنددف المدرسددي والمرونددة النفسددية لدددى طلبددة

المرحلددة الثانويددة ،واستقصدداء العالقددة االرتباطيددة بددين المتضيدرين فددي فددوء متضيددري الجددنس والتحصدديل

الدراسي.

الطريقة واإلجراءات
منهجية الدراسة  :تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي.
مجتمع الدراسة:

تألف مجتمع الدراسة الحالية من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربيدة لدواء وادي السدير

في محافاة العاصمة عمان ،وعددهم ( )8022طالبداً وطالبدة )244( ،طالبداً و( )0802طالبدة ،وفدق
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إحص د ددائيات و االرة التربي د ددة والتعل د دديم األردني د ددة للع د ددام الد ارس د ددي 8101/8102م (

Seer

Wadi

.)Educational Directorate: Department of Planning, 2016
عينة الدراسة:

تددم اختيددار عينددة عل دوائية بسدديطة نسددبتها ( )%01مددن مجتمددع الد ارسددة فددمت ( )882طالب داً
وطالبة ( 033ذكور ،و 28إندام) يتوالعدون بحسد مسدتوى التحصديل الد ارسدي إلدى ثدالم فئدات (أقدل
من  22وعددهم  22 ،30وأقل من  21وعددهم  ،024و  21فأتثر وعددهم .)41
أدوات الدراسة:
مقياس العنف المدرسي:

تدم اسدتخدام مقيداس برايندت وسدميث ( )Bryant & Smith, 2001للعندف المدرسدي ،والدذي

يتكون من ( )82فقرة موالعة على أربعة مجداالت هدي :العندف الجسددي ،والعندف اللفادي ،والضضد ،
والعدائية ،وقد قام الباحثان بترجمته ،ثم عرفت الترجمة على متخص

االنجليزية للتحقق من دقة الترجمة.

وللتحق ددق م ددن ص دددق المحت ددوى ت ددم ع ددر

باللضدة العربيدة ورخدر باللضدة

مقي دداس العن ددف المدرس ددي عل ددى ( )01محامد دين م ددن

أعضدداء هيئددة التدددريس ف ددي الجامعددات األردنيددة ،وذلددن كبددداء ررائهددم ف ددي األداة مددن حيددث مناسددبتها

ألهدداف الد ارسددة الحاليددة .وقدد تكددون المقيدداس فددي صدورته النهائيددة مددن ( )82فقدرة موالعددة علددى أربعددة
مجاالت هي :العنف الجسدي ويتكون من  2فقرات ،والعنف اللفاي ويتكون مدن  4فقدرات ،والضضد

ويتكون من  2فقرات ،والعدائية ويتكون من  2فقرات.
تمددا قددام الباحثددان بحسددا

م ش درات صدددق البندداء لمقيدداس العنددف المدرسددي بتطبيقدده علددى عينددة

اسددتطالعية تددم اختيارهددا بطريقددة علدوائية مددن مجتمددع الد ارسددة ،ومددن خددارن عينتهددا تكونددت مددن ()03
معامالت االرتباج للفقرات مع المجال ،ومدع الدرجدة الكليدة للمقيداس ،حيدث

طالباً وطالبة ،وتم حسا
تراوحددت معددامالت االرتبدداج بددين الفق درات والدرجددة الكليددة علددى المقيدداس بددين ( 3.03و  )3..0وبددين
الفق درات والمجددال بددين ( 3.03و )3.60وهددي جميع داً ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى ().05 = α

وهذا يلير إلى صدق البناء للمقياس.

وللتأتد ددد م ددن ثبد ددات المقي دداس تد ددم تطبي ددق االختبد ددار ،وعدددادة تطبيقد دده بعد ددد أسد ددبوعين علدددى أف د دراد

المجموعددة االسددتطالعية ،ومددن ثددم تددم حسددا

معامددل ارتبدداج بيرسددون بددين تقددديراتهم فددي المدرتين علددى

أداة الد ارسددة ،وكددان معامددل الثبددات الكلددي ( ،)1020كمددا تددم حسددا
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الددداخلي حس د

د .وسام الحساسنة ،أ.د .نسيمه داود

معادلددة كرونبددا ألفددا للمجدداالت واألداة كاددل ،وكددان معامددل الثبددات الكلددي (،)1021

واعتبرت هذه القيم مناسبة لتطبيق مقياس العنف المدرسي.
مقياس المرونة النفسية:

ت ددم اسددتخدام مقيدداس سددينات وديرفيددروس وهيب ددرت وعيددد وموجنيددن ( Cenat, Derviors,

 )Hebert, Eid & Mouchenik, 2015للمرونددة النفسددية الماددون مددن ( )82فقدرة موالعددة علددى
ثالثة مجاالت هي :الكفاءة الذاتية ،وتقبل الدذات والحيداة ،واالسدتقاللية ،والدذي قدام الباحثدان بترجمتده،
ثم عرفت الترجمة على متخص

باللضة العربية ومترجم رخر في اللضة االنجليزية ،للتحقق من دقة

الترجمة.

وللتحق ددق م ددن ص دددق المحت ددوى ت ددم ع ددر

مقي دداس المرون ددة النفس ددية عل ددى ( )01محامد دين م ددن

أعضدداء هيئددة التدددريس فددي الجامعددات األردنيددة ،وذلددن للتأتددد مددن مناسددبة األداة ألهددداف الد ارسددة .وقددد

تكون المقياس في صورته النهائية من ( )82فقرة موالعة في ثالثة مجاالت هي :الكفاءة الذاتية وعدد
فقراته  ،00وتقبل الذات والحياة وعدد فقراته  ،1واالستقاللية وعدد فقراته .1
تما قام الباحثان بحسا

م شرات صدق البناء لمقياس المرونة النفسية من خالل تطبيقده علدى

أفدراد العينددة االسددتطالعية ،وتددم حسددا

معددامالت االرتبدداج للفق درات مددع المجددال ،ومددع الدرجددة الكليددة،

وجاءت جميعها دالة إحصائياً عند (  ) .05 = αحيث تراوحت القديم بدين ( 3.02و

 )3.02وهدذا

يلير إلى صدق البناء للمقياس.

وللتأتد من ثبات مقياس المرونة النفسية تم تطبيق االختبار ،وعادة تطبيقده بعدد أسدبوعين علدى

أفراد العينة االستطالعية ،ومن ثم حسا

معامل ارتباج بيرسدون بدين تقدديراتهم فدي المدرتين علدى أداة

الد ارسددة كاددل ،وكددان معامددل الثبددات الكلددي ( ،)1022كمددا تددم حسددا
الددداخلي حس د

معامددل الثبددات بطريقددة االتسدداق

معادلددة كرونبددا ألفددا للمجدداالت واألداة كاددل ،وكددان معامددل الثبددات الكلددي (،)1020

واعتبرت هذه القيم مناسبة لتطبيق مقياس المرونة النفسية.
إجراءات الدراسة:

تم إعداد مقياسي الدراسة وتحقيق الصدق والثبات لهما ،وتحديد عينة الدراسة ،وتواليع المقاييس

على أفرادها ،حيث أرفق مع كل استبانة التعليمات الضرورية ل جابة عليهدا ،وبعدد إحصداء ومراجعدة

االستبانات المطبقدة تدم اسدتثناء خمدس اسدتبانات لعددم اتتمدال بياناتهدا ،وبهدذا أصدبح عددد أفدراد العيندة
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النهددائي ( )882طالب داً وطالبددة ،وتددم اج دراء التحليددل اكحصددائي المناس د

لكددل س د ال ،وعددر

النتددائج

ومناقلتها والخرون بالتوصيات المناسبة لنتائج الدراسة.

متغيرات الدراسة:

اشتملت هذه الدراسة على المتضيرات التالية:

 مستوى العنف المدرسي ،و له ثالم مستويات( :مرتفع ،متوسط ،متدني). مستوى المرونة النفسية ،و له ثالم مستويات( :مرتفع ،متوسط ،متدني). -الجنس :وله فئتان (ذكر ،أنثى).

 التحصيل :وله  3فئات (أقل من  ،21 – 22 ،22أتثر من .)21مفتاح التصحيح:
وأل ار

تفسير النتائج التي تم التوصل إليها تم طر أدنى متوسط حسدابي مدن أعلدى متوسدط

حسابي ،وتقسيمه علدى ثالثدة مسدتويات ،حيدث بلدن أدندى متوسدط حسدابي ( )0وأعلدى متوسدط حسدابي
( )2وذلددن علددى النحددو التددالي )8033 - 0( :وهددي تقابددل التقدددير بدرجددة متدنيددة ،و()3021 -8034
وهي تقابل التقدير بدرجة متوسطة ،و( )2 -3022وهي تقابل التقدير بدرجة مرتفعة.
المعالجة اإلحصائية:
ت ددم حس ددا

المتوس ددطات الحس ددابية واالنح ارف ددات المعياري ددة ل جاب ددة ع ددن السد د ال األول والث دداني

والثالث والرابع ،واستخدم أيضاً تحليل التباين الثندائي ،واختبدار شديفيه للمقارندات البعديدة ل جابدة علدى
الس الين الثالث والرابع ،كما تم حسا معامل ارتباج بيرسون لالجابة على الس ال الخامس.
نتائفج الدراسففة ومناقشتها:

لإلجابة على السفاا األو  :لمدا مسدتوى العندف المدرسدي لددى طلبدة المرحلدة الثانويدة فدي لدواء

وادي السدديرل؟ تددم حسددا

المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة لمسددتوى العنددف المدرسددي لدددى

أفراد عينة الدراسة ،والجدول ( )0يوفح ذلن.

جدو ( :)1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت العنف المدرسي لدى أفراد عينة الدراسة
الترتيب
.0
.2
.0

المجا

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

العنف الجسدي

3.74

.590

مرتفع

3.28

.646

متوسط

3.24

.855

متوسط

الضض
العنف اللفاي
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الترتيب

المجا

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

.4

العدائية

3.04

.680

متوسط

الدرجة الكلية للعنف المدرسي

3.32

.523

متوسط

يبين الجدول ( )0أن مستوى العنف المدرسي لدى طلبدة المرحلدة الثانويدة فدي لدواء وادي السدير
جداء متوسددطاً ،وجداء مجددال ل العندف الجسددديل بالمرتبدة األولددى بدأعلى متوسددط حسدابي بلددن (،)0.04

وبالمرتبة األخيرة مجال لالعدائيةل بمتوسط حسابي (.)0.34

ياهددر مددن نتددائج هددذا الس د ال وجددود مسددتوى متوسددط مددن العنددف لدددى الطلبددة ،ممددا يدددل علددى

انتلار العنف في األوساج المدرسدية بمختلدف أشدااله ،و ن كدان بدرجدة متوسدطة ،وربمدا يعدود السدب

فددي ذلددن إلددى المرحلددة العمريددة وهددي المراهقددة ،حيددث أن الكثيددر مددن الطلبددة فددي هددذه المرحلددة ياهددرون
قدراتهم من خدالل ممارسدة العندف علدى بعضدهم الدبعض ،وفدي هدذه المرحلدة تاهدر جماعدات الرفداق،

ومحاولة األفراد لتحقيق اللعبية من خالل إظهدار قدوتهم الجسددية واللفايدة ،فيمارسدون أشداال العندف
المختلفد ددة كد ددالعنف الجسد دددي ،واللفاد ددي ،ممد ددا ي د د دي إلد ددى ظهد ددور أشد دداال العند ددف األخد ددرى كالضض د د

والعدائية.

لقددد تألفددت عينددة الد ارسددة مددن طلبددة الصددف األول الثددانوي ،وفددي العددادة الطلبددة فددي هددذا الصددف

يميلددون إلددى االهتمددام بالد ارسددة ،وذلددن ألنهددم يناددرون إلددى صددفهم بأندده مرحلددة انتقاليددة للتددوجيهي ،ممددا
يجعل مستوى العنف لديهم متوسطاً.
اتفقددت هددذه النتددائج مددن حيددث المسددتوى المتوسددط فددي العنددف المدرسددي لدددى الطلبددة مددع نتددائج
د ارسدة ثومدان و رفاقده (  ،)Thumann, et al., 2016ومدع نتدائج د ارسدة أراال و رفاقده ( Aras, et
 ،)al., 2016فددي حددين اختلفددت مددع نتددائج د ارسددة عبددد الصدداح
أشارت إلى ارتفاا مستوى العنف المدرسي لدى الطلبة.

( )Abdul Sahib, 2011التددي

ولالجابة على الساا الثفاني لمدا مسدتوى المروندة النفسدية لددى طلبدة المرحلدة الثانويدة فدي لدواء

وادي السددير؟ تددم حسددا

المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة لمسددتوى المرونددة النفسددية لدددى

أفراد عينة الدراسة ،والجدول ( )2يوفح ذلن.

جدو ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت المرونة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة
المجا

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

.0

تقبل الذات والحياة

2.62

.444

متوسط

.2

االستقاللية

2.53

.377

متوسط

الرتبة
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الرتبة
.0

المجا

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

الكفاءة الذاتية

2.44

.536

متوسط

المرونة النفسية ككل

2.53

.292

متوسط

أن مستوى المروندة النفسدية لددى طلبدة المرحلدة الثانويدة فدي لدواء وادي السدير
يبين الجدول ( )2م
جاء متوسطاً ،وجاء مجال لتقبل الذات والحياةل بالمرتبة األولى بدأعلى متوسدط حسدابي بلدن (،)2.82

وبالمرتبة األخيرة مجال لالكفاءة الذاتيةل بمتوسط حسابي بلن (.)2.44

تلددير نتيجددة هددذا السد ال إلددى تددوفر مهددارات المرونددة النفسددية لدددى طلبددة المرحلددة الثانويددة عينددة

الد ارسددة ،حيددث إنهددم يتسددمون فددي بعددض االحيددان بالهدددوء واالتددزان الددذاتي عنددد تعرفددهم للضددضوج

والمواقددف العصدديبة ،وهددذا يعددود إلددى مددرحلتهم العمريددة وهددي أواخددر المراهقددة ،حيددث ياوندوا قددد اتتسددبوا
خبرات في مواجهة أية فضوج نفسية ،واجتماعية ،ودراسية ،وهذه الخبرات سداهمت فدي تددريبهم علدى
المرونة النفسية ،والوصول بها إلى درجة متوسطة.
تمددا تلددير هددذه النتيجددة إلددى امددتالتهم مهددارات التوافددق الفعددال فددي مواجهددة الضددضوج ،وهدي مددن

مهارات المرونة النفسية المهمة ،وقد يعدود هدذا إلدى متطلبدات مجدتمعهم المدرسدي واالجتمداعي ،حيدث
يطل د

مددنهم تحقيددق التوافددق مددع مختلددف الضددضوج المدرسددية واألس درية واالجتماعيددة ،ولكددن مددا االلددت

مهارات المرونة النفسدية خاصدة فدي مجدال تقبدل الدذات والحيداة ،واالسدتقاللية والكفداءة فدي طدور النمدو
مددع تقدددمهم فددي العمددر ،وتعرفددهم لمختلددف أشدداال الخب درات الحياتيددة ،وهددذا أدى إلددى حصددولهم علددى
الدرجة المتوسطة في المرونة النفسية.

وبما أن المرونة النفسية تمثل قدرة الفدرد علدى تكدوين بنداءات معرفيدة تعدزال قدرتده علدى التكيدف
وخب درة

دنن هددذه المهددارات تحتددان إلددى تدددري
مددع المواقددف الضددا طة والصددادمة ( )Rose, 2011فد م
طويلددة ،لددذلن فددنن نتيجددة هددذا الس د ال تعددد نتيجددة منطقيددة ،ولوصددول الطلبددة إلددى مسددتوى مرتفددع فددي
المرونة النفسية ،فننهم بحاجة لتدري

طويل لطرق التعامل مع المواقف الضا طة.

تمددا أن الطلبددة فددي مرحلددة المراهقددة فددي العددادة يتقبلددون ذواتهددم ،ويرفددون عددن أدائهددم وسددماتهم

اللخصددية ،ومددع اندددماجهم بجماعددات الرفدداق يلددعرون بوجددود معنددى لحيدداتهم ،لددذلن جدداء مجددال تقبددل
الذات والحياة في المرتبة األولى.

اتفقددت نتددائج الد ارسددة الحاليددة فددي مسددتوى المرونددة النفسددية المتوسددط مددع نتددائج د ارسددة اسدديفيدو

( )Acevedo, 2010التي كلفت عن مستوى متوسط لكل مدن المروندة النفسدية والمعرفيدة ،واختلفدت
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العنف المدرسي وعالقته بالمرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية.....

نتدائج السد ال مدع نتدائج د ارسدة كارت اريدت و رفاقده ( )Cartwright, et al., 2010التدي كلدفت عدن

مستوى متدن للمرونة النفسية لدى الطلبة.

ولإلجابة على الساا الثالث لهل يختلدف مسدتوى العندف المدرسدي لددى طلبدة المرحلدة الثانويدة

فدددي ل د دواء وادي السد ددير بد دداختالف الجد ددنس والتحص دديل الد ارسد ددي؟ تد ددم حسد ددا

المتوسد ددطات الحسد ددابية

واالنحرافات المعيارية لمستوى العنف المدرسي لدى أفراد عينة الدراسة مدوالعين تبعدا لمتضيدري الجدنس
والتحصيل الدراسي ،والجدول ( )3يوفح ذلن:

الجدو ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى العنف المدرسي لدى
أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيري الجنس والتحصيل الدراسي

المتغير

الفئة

أنثى
الجنس
ذكر

أقل من 22

التحصيل

 - 22أقل
من 21

 21فأكثر

المتوسطات

العنف

الجسدي

اللفظي

المتوسط الحسابي

3.41

3.00

3.02

العدد

92

92

92

92

االنحراف المعياري

.642

1.107

.778

.720

.592

المتوسط الحسابي

3.97

3.40

3.46

3.25

3.52

العدد

133

133

133

133

133

االنحراف المعياري

.422

.574

.462

.564

.358

المتوسط الحسابي

4.01

3.83

3.51

3.17

3.63

العدد

31

31

31

31

31

االنحراف المعياري

.526

.467

.792

.778

.449

المتوسط الحسابي

3.65

3.19

3.20

3.00

3.26

العدد

154

154

154

154

154

االنحراف المعياري

.625

.870

.581

.659

.519

المتوسط الحسابي

3.87

2.98

3.40

3.09

3.33

العدد

40

40

40

40

40

االنحراف المعياري

.392

.836

.714

.679

.517

واالنحرافات

العنف

العنف

الغضب

العدائية
2.73

3.04
92

ككل

يبين الجدول ( )0تبايناً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمسدتوى العندف
المدرسي لدى الطلبة ،ولبيان داللدة الفدروق اكحصدائية بدين المتوسدطات الحسدابية تدم اسدتخدام تحليدل
التباين الثنائي المتعدد على األبعاد والدرجة الكلية ،كما هو موفح في الجدول (.)4
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الجدو ( :)4تحليل التباين الثنائي المتعدد ألثر الجنس والتحصيل الدراسي
على العنف المدرسي لدى أفراد عينة الدراسة

مصدر التباين

الجنس

التحصيل

الخطأ

الكلي

األبعاد

مجموع المربعات

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

قيمة ف

الداللة

اإلحصائية

العنف الجسدي

9.977

1

9.977

42.810

.000

العنف اللفاي

11.398

1

11.398

18.550

.000

الضض

9.440

1

9.440

27.352

.000

العدائية

2.603

1

2.603

7.836

.006

العنف المدرسي كال

7.869

1

7.869

42.699

.000

العنف الجسدي

8.784

2

4.392

18.844

.000

العنف اللفاي

14.930

2

7.465

12.149

.000

الضض

5.877

2

2.939

8.515

.000

العدائية

3.052

2

1.526

4.594

.011

العنف المدرسي كال

6.047

2

3.023

16.407

.000

العنف الجسدي

51.041

219

.233

العنف اللفاي

134.559

219

.614

الضض

75.579

219

.345

العدائية

72.746

219

.332

العنف المدرسي كال

40.357

219

.184

العنف الجسدي

3223.375

225

العنف اللفاي

2520.688

225

الضض

2516.383

225

العدائية

2179.875

225

العنف المدرسي كال

2546.800

225

يتبين من الجدول ( )4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( )1012 ≤ تعدزى ألثدر الجدنس

في العنف المدرسي كال ،وفي جميع األبعاد ،وجاءت الفروق لصالح الذكور ،وهذه النتيجة قدد تكدون

مناسددبة لثقافددة المجتمددع األردنددي الددذي سددحبت مندده عينددة الد ارسددة ،وذلددن أن اكنددام فددي العددادة ياددون

لديهن اهتمامات أخرى ير العنف ،ووسدائل أخدرى لتحقيدق ذواتهدن ،فدي حدين قدد يجدد الدذكور العندف
وسيلة لتحقيق ذواتهم ،و ظهار قدراتهم الذكورية.
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وقد اتفقت نتيجة هذا الس ال مع نتيجة د ارسدة عبدد الصداح

د .وسام الحساسنة ،أ.د .نسيمه داود

( ،)Abdul Sahib, 2011ومدع

نتائج دراسة أراال ورفاقه ( ،)Aras, et al., 2016ومع نتدائج د ارسدة فيددوره ورفاقده ( Vidourek,

 )et al., 2015التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في العنف المدرسي تعدزى لمتضيدر

الجددنس ،وكانددت الفددروق لصددالح الددذكور ،وهددذه النتيجددة تبدددو منطقيددة إذا مددا أخددذنا بعددين االعتبددار أن
الثقافددات المختلفددة تتسدداهل مددع سددلوه العنددف الددذي يصدددر عددن الددذكور ،بينمددا يناددر إلددى األنثددى التددي
تاهددر سددلوكا عنيفددا بأندده مسددترجلة ويمقتهددا المجتمددع ،واختلفددت نتددائج السد ال الحددالي مددع نتددائج د ارسددة

ثومدان و رفاقدده ( )Thumann, et al., 2016التدي أظهددرت نتائجهدا عدددم وجدود فددروق ذات داللددة
احصائية في العنف المدرسي تعزى لمتضير الجنس.

تما اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصدائية عندد ( )1012 ≤ تعدزى ألثدر التحصديل

الدراسي في العنف المدرسي كال وفي جميع األبعاد ،ولبيان الفروق الدالة إحصائيا بين المتوسدطات
الحسابية تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية كما هو مبين في الجدول (.)2

الجدو ( :)5المقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر التحصيل الدراسي على العنف المدرسي

كالبعد
العنف الجسدي

العنف اللفاي

الضض

العدائية
العنف المدرسي
تال

أقل من
55

 - 55أقل
من 08

التحصيل الدراسي

المتوسط الحسابي

أقل من 22

4.01

 - 22أقل من 21

3.65

*.36

 21فأكثر

3.87

*.14

أقل من 22

3.83

 - 22أقل من 21

3.19

*.65

 21فأكثر

2.98

*.86

أقل من 22

3.51

 - 22أقل من 21

3.20

*.31

 21فأكثر

3.40

.12

أقل من 22

3.17

 - 22أقل من 21

3.00

.18

 21فأكثر

3.09

.08

.09

أقل من 22
 - 22أقل من 21
 21فأكثر

3.63
3.26
3.33

*.37
*.30

.07

* دالة عند مستوى الداللة (.)8085 ≤ 
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*.21

.21

.19

 08فأكثر
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يتبين من الجدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية عندد مسدتوى الداللدة ( )1012 ≤ فدي

مجدداالت العنددف الجسدددي ،والعنددف اللفاددي ،والضضد  ،والعنددف المدرسددي كاددل تعددزى ألثددر التحصدديل
الدراسي بين فئة (أقل من  ،)82وكل من فئتي( - 82أقدل مدن  ،)63و( 63فدأتثر) ،وكاندت الفدروق
لصالح التحصيل األقل أي انهم اتثر عنفا.

وتبدددو هددذه النتيجددة منطقيددة ،ففددي العددادة ياددون الطلبددة المتفوقددون أقددل عنف داً مددن الطلبددة األقددل
تحصدديالً ،حيددث جميددع الطلبددة فددي هددذه المرحلددة العمريددة يبحثددون عددن تقدددير الددذات وتحقيقهددا ،فددذوو

التحصيل المرتفدع يسدتخدمون تفدوقهم فدي تحقيدق ذواتهدم ،وذوو التحصديل المدنخفض ال يجددون أحيانداً
إال العنف لتحقيق ذواتهم.
وتتفق هذه النتائج مع نتيجة د ارسدة أراال و رفاقده ( )Aras, et al., 2016التدي كلدفت نتائجهدا

أن التحصدديل األتدداديمي ي د ثر فددي مسددتوى العنددف المدرسددي ،حيددث يميددل الطلبددة األقددل تحصدديالً إلددى

العنف مقارنة مع الطلبة ذوي التحصديل المرتفدع ،وأن الطلبدة األقدل تحصديالً هدم أتثدر الطلبدة تعرفداً
للعنف من المعلمين واألهل ،وأن العنف المدرسي ينتلر لدى الذكور أتثر من اكنام.
ولإلجابة علفى السفاا الرابفع لهدل يختلدف مسدتوى المروندة النفسدية لددى طلبدة المرحلدة الثانويدة

ف ددي لد دواء وادي الس ددير ب دداختالف الج ددنس والتحص دديل الد ارس ددي؟ ت ددم اس ددتخران المتوس ددطات الحس ددابية

واالنح ارفد ددات المعياريد ددة لمسد ددتوى المروند ددة النفسد ددية لد دددى أف د دراد عيند ددة الد ارسد ددة تبعد ددا لمتضيد ددري الجد ددنس
والتحصيل الدراسي ،والجدول ( )2يوفح ذلن:

الجدو ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المرونة النفسية لدى
أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيري الجنس والتحصيل الدراسي

المتغير

الفئة

أنثى
الجنس
ذكر
التحصيل

أقل من

المتوسطات

الكفاءة

واالنحرافات

الذاتية

تقبل

الذات

االستقاللية

والحياة

المرونة

النفسية
ككل

المتوسط الحسابي

2.52

2.65

2.49

2.55

العدد

92

92

92

92

االنحراف المعياري

.591

.459

.396

.305

المتوسط الحسابي

2.39

2.60

2.55

2.51

العدد

133

133

133

133

االنحراف المعياري

.490

.433

.363

.283

المتوسط الحسابي

2.12

2.64

2.40

2.38
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المتغير

الفئة

المرونة

تقبل

المتوسطات

الكفاءة

واالنحرافات

الذاتية

العدد

31

31

االنحراف المعياري

.348

.469

.392

المتوسط الحسابي

2.50

2.60

2.48

2.53

العدد

154

154

154

154

االنحراف المعياري

.551

.434

.362

.295

المتوسط الحسابي

2.46

2.69

2.81

2.65

العدد

40

40

40

40

22

 - 22أقل
من 21

د .وسام الحساسنة ،أ.د .نسيمه داود

 21فأكثر

االنحراف

الذات

والحياة

.5

المعياري

االستقاللية

النفسية

31

31
.292

.27

.4

20

ككل

9

66

.22
7

يبد د د ددين الجد د د دددول ( )2تباين د د د داً ظاهري د د د داً فد د د ددي المتوسد د د ددطات الحسد د د ددابية واالنح ارفد د د ددات المعياريد د د ددة
لمسد د ددتوى المروند د ددة النفسد د ددية لد د دددى أف د د دراد عيند د ددة الد ارسد د ددة ،ولبيد د ددان داللد د ددة الفد د ددروق اكحصد د ددائية بد د ددين
المتوس د د ددطات الحس د د ددابية ت د د ددم اس د د ددتخدام تحلي د د ددل التب د د دداين الثن د د ددائي المتع د د دددد عل د د ددى األبع د د دداد والدرج د د ددة

الكلية ،كما هو موفح في الجدول (:)1
الجدو ( :)7تحليل التباين الثنائي المتعدد ألثر الجنس والتحصيل الدراسي
على المرونة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة

مصدر التباين

الجنس

التحصيل

الخطأ

األبعاد

مجموع المربعات

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

قيمة ف

الداللة

اإلحصائية

الكفاءة الذاتية

.457

1

.457

1.736

.189

تقبل الذات والحياة

.182

1

.182

.945

.332

االستقاللية

1.547

1

1.547

13.450

.000

المرونة النفسية كال

.110

1

.110

1.477

.226

الكفاءة الذاتية

3.967

2

1.983

7.526

.001

تقبل الذات والحياة

.138

2

.069

.357

.700

االستقاللية

3.808

2

1.904

16.557

.000

المرونة النفسية كال

.951

2

.476

6.396

.002

الكفاءة الذاتية

57.717

219

.264

تقبل الذات والحياة

42.253

219

.193
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مصدر التباين

الكلي

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
.115
.074

األبعاد

مجموع المربعات

االستقاللية

25.183

219

المرونة النفسية كال

16.284

219

الكفاءة الذاتية

1404.364

225

تقبل الذات والحياة

1589.000

225

االستقاللية

1470.755

225

المرونة النفسية كال

1459.200

225

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

يتب د د ددين م د د ددن الج د د دددول ( )1ع د د دددم وج د د ددود ف د د ددروق ذات دالل د د ددة إحص د د ددائية عن د د ددد ()1012 ≤ 

تعد د ددزى ألثد د ددر الجد د ددنس فد د ددي جميد د ددع مجد د دداالت المروند د ددة النفسد د ددية والدرجد د ددة الكليد د ددة ،باسد د ددتثناء مج د د دال
االسد ددتقاللية ،فقد ددد كاند ددت فيد دده الفد ددروق اكحصد ددائية لصد ددالح الد ددذكور .وربمد ددا يعد ددود السد ددب

فد ددي ذلد ددن

إلد ددى أن المرون د ددة النفس د ددية تعتم د ددد ف د ددي تل د ددايلها لد دددى الف د ددرد عل د ددى المواق د ددف الض د ددا طة ،واألح د دددام
الص د ددادمة ،باكف د ددافة إل د ددى خبد د درة األفد د دراد ف د ددي تك د ددوين بن د دداءات معرفي د ددة ح د ددول التعام د ددل م د ددع تلد د ددن

األح د د دددام والمواقد د د دف ،وبم د د ددا أن أفد د د دراد عين د د ددة الد ارس د د ددة م د د ددن ال د د ددذكور واكن د د ددام ك د د ددانوا م د د ددن بيئ د د ددات

متقاربة ،ويمرون بخبرات حياتية متلابهة فننهم في العادة يتساوون في المرونة النفسية.

أم د د ددا بالنس د د ددبة لمج د د ددال االس د د ددتقاللية ف د د ددنن ال د د ددذكور ع د د ددادة م د د ددا يتحمل د د ددون مسد د د د وليات أسد د د درية

واجتماعيد د ددة أتثد د ددر مد د ددن اكند د ددام ،لد د ددذلن فد د ددننهم يم د د درون بخب د د درات االسد د ددتقاللية أتثد د ددر مد د ددن اكند د ددام،

باكفدددافة إلدددى أن حجدددم التوقع ددات االجتماعيد ددة م ددن الد ددذكور أتثدددر مد ددن اكن ددام خاص ددة فدددي تحمد ددل
المس د د وليات األس د درية واالجتماعيد ددة المسد ددتقبلية ،لد ددذلن فد ددنن مسد ددتوى االسد ددتقاللية لد ددديهم أعلد ددى منهد ددا

لدى اكنام.

اتفق د ددت نت د ددائج السد د د ال الح د ددالي ف د ددي ع د دددم وج د ددود ف د ددروق ذات دالل د ددة إحص د ددائية ف د ددي المرون د ددة

النفس ددية تع ددزى لمتضي ددر الج ددنس م ددع نت ددائج د ارس ددة اس دديفيدو (2010

 ،)Acevedo,ونت ددائج د ارس ددة

تارت اريددت و رفاقدده ( ،)Cartwright, et al., 2010حيددث كلددفت نتددائج تلددن الد ارسددات عددن
عدم وجود فروق إحصائية تعزى لمتضير الجنس.

وكلد د د ددفت النتد د د ددائج وجد د د ددود فد د د ددروق ذات داللد د د ددة إحصد د د ددائية عند د د ددد ( )1012 ≤ تعد د د ددزى ألثد د د ددر

التحص د دديل ف د ددي جمي د ددع مج د دداالت المرون د ددة النفس د ددية والدرج د ددة الكلي د ددة ،باس د ددتثناء مج د ددال تقب د ددل ال د ددذات
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والحيد د دداة ،ولبيد د ددان الف د د ددروق الزوجيد د ددة الدالد د ددة إحص د د ددائيا بد د ددين المتوس د د ددطات الحس د د ددابية تد د ددم اس د د ددتخدام
المقارنات البعدية بطريقة شيفيه كما هو مبين في الجدول (:)2

الجدو ( :)0المقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر التحصيل الدراسي على المرونة النفسية

البعد

الكفاءة الذاتية

االستقاللية

المرونة النفسية كال

المتوسط

الصف

الحسابي

أقل من
55

أقل من 22

2.12

 - 22أقل من 21

2.50

*.38

 21فأكثر

2.46

*.34

أقل من 22

2.40

 - 22أقل من 21

2.48

.09

 21فأكثر

2.81

*.42

أقل من 22

2.38

 - 22أقل من 21

2.53

*.14

 21فأكثر

2.65

*.27

 - 55أقل
من 08

 08فأكثر

.04

*.33

*.13

* دالة عند مستوى الداللة (.)8085 ≤ 

يتب د ددين مد د ددن الج د دددول ( )2وجد د ددود فد د ددروق ذات دالل د ددة إحصد د ددائية عندد ددد مسد د ددتوى الداللد د ددة (≤ 

 )1012فد د د ددي مجد د د دداالت الكفد د د دداءة الذاتيد د د ددة ،واالسد د د ددتقاللية ،والمروند د د ددة النفسد د د ددية كاد د د ددل تعد د د ددزى ألثد د د ددر
التحص د دديل الد ارس د ددي ب د ددين فئ د ددة (أق د ددل م د ددن  ،)82و( - 82أق د ددل م د ددن  ،)63و( 63ف د ددأتثر) ،وكان د ددت

الفروق لصالح التحصيل األعلى وهو ( 63فأتثر).

وقد د ددد تفسد د ددر هد د ددذه النتيجد د ددة اعتمد د دداداً علد د ددى أهميد د ددة التكد د ددوين المعرفد د ددي فد د ددي تلد د ددايل مهد د ددارات
المرون د د ددة النفس د د ددية ،ف د د دداألفراد ذوو التحص د د دديل المرتف د د ددع ع د د ددادة م د د ددا ياون د د ددون أتث د د ددر ق د د دددرة م د د ددن ذوي
التحصد دديل المد ددنخفض فد ددي تكد ددوين هد ددذه المهد ددارات ،باكفد ددافة إلد ددى أن قد دددرتهم علد ددى التكيد ددف تكد ددون

أعل ددى وه ددي مه ددارة مهم ددة فدددي المرون ددة النفس ددية ،وربم ددا يج دددون م ددن المجتم ددع تق ددبالً أتث ددر م ددن ذوي
التحصد دديل المد ددنخفض ،وهد ددذا يسد دداعدهم علد ددى اتتسد ددا

المروند ددة النفسد ددية ومهاراتهد ددا ،وتوظيفهد ددا فد ددي

حياتهم اليومية.

وق ددد اتفق ددت نتيج ددة ه ددذا السد د ال م ددع نتيج ددة د ارس ددة ن ددوفتني وكريمونكوف ددا (

& Novotny

 )Kremenkova,2016التد د ددي أظهد د ددرت نتائجهد د ددا وجد د ددود عالقد د ددة ارتباطيد د ددة موجبد د ددة بد د ددين المروند د ددة
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النفس د د ددية واألداء األت د د دداديمي ل د د دددى الطلب د د ددة ،فكلم د د ددا كان د د ددت المرون د د ددة النفس د د ددية مرتفع د د ددة ك د د ددان األداء
األتاديمي مرتفعاً.

ولإلجابففففة علففففى السففففاا الخففففامس لهد ددل توجد ددد عالقد ددة ارتباطيد ددة ذات داللد ددة إحصد ددائية عند ددد

مس د د ددتوى الدالل د د ددة ( )1012= αب د د ددين المرون د د ددة النفس د د ددية والعن د د ددف المدرس د د ددي ل د د دددى طلب د د ددة المرحل د د ددة
معامد د ددل ارتبد د دداج بيرسد د ددون بد د ددين المروند د ددة النفسد د ددية

الثانويد د ددة فد د ددي ل د د دواء وادي السد د دديرل؟ تد د ددم حسد د ددا

والعن د ددف المدرس د ددي ل د دددى طلب د ددة المرحل د ددة الثانويد د ددة ف د ددي لد د دواء وادي الس د ددير ،والج د دددول ( ).يوفد د ددح
ذلن:
جدو ( :)9معامالت االرتباط بين العنف المدرسي والمرونة النفسية لدى طلبة أفراد عينة الدراسة
المجا

العنف الجسدي

العنف اللفظي

الضض

العدائية

العنف المدرسي
تال

تقبل الذات

المرونة النفسية

والحياة

ككل
.007

االرتباط

الكفاءة الذاتية

االستقاللية

معامل االرتباج ر

-.012

-.019

.057

الداللة اكحصائية

.857

.774

.395

.912

العدد

225

225

225

225

معامل االرتباج ر

**-. 229

.016

**.195-

**.215-

الداللة اكحصائية

.001

.806

.003

.001

العدد

225

225

225

225

معامل االرتباج ر

-.081-

-.057-

**0.139-

**0.144-

الداللة اكحصائية

.225

.037

.399

.030

العدد

225

225

225

225

معامل االرتباج ر

**0.224-

.002

-.083-

**.172-

الداللة اكحصائية

.001

.976

.213

.010

العدد

225

225

225

225

معامل االرتباج ر

**.195-

.041

-.108-

**.186-

الداللة اكحصائية

.003

.540

.105

.005

العدد

225

225

225

225

**دالة إحصائيا عند مستوى الدال لة (.)0.01

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05

يتبين من الجدول ( ).وجود عالقة ارتباطية سلبية دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (،)3.32

بددين العنددف المدرسددي والدرجددة الكليددة للمرونددة النفسددية ،حيددث كددان معامددل االرتبدداج ( ،).186-وهددذه
النتيجة تتفق مع طبيعة متضيري الدراسة ،حيدث أن الطلبدة الدذين تقدل لدديهم المروندة النفسدية يمارسدون
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العنددف بدددرجات مرتفعددة ،والعاددس صددحيح ،وقددد يعددود ذلددن إلددى أن مددن يمددارس العنددف فددي العددادة ال

يسددتطيع ف ددبط ذاتدده ،أو الس دديطرة عل ددى انفعاالت دده ،وهددذه مه ددارات مهمددة ل دددى الطلبددة ال ددذين يملك ددون
مهددارات المرونددة النفسددية ،حيددث أن المرونددة النفسددية تتطلد

مددن الفددرد مواجهددة التحددديات والصددعوبات

باتزان وهدوء ،والعمدل علدى فدبط الدذات واالنفعداالت عندد تعرفده للصددمات ،وهدذا فدي العدادة يفتقدر

إليه الطلبة الذين يمارسون العنف بدرجة مرتفعة.
توصيات الدراسة:

فددي فددوء نتددائج هددذه الد ارسددة يوصددى بددنجراء مزيددد مددن الد ارسددات حددول ظدداهرة العنددف المدرسددي

وارتباطهددا بمتضيدرات أخددرى ،وتوجيدده اهتمددام المرشدددين والمعلمددين والمددديرين فددي المدددارس الثانويددة إلددى
فرورة التدري

على مهارات المرونة النفسية وتنميتها لدى الطلبة في هذه المرحلة ألهميتها في بنداء

شخص ددياتهم خاص ددة عن ددد مد دواجهتهم الص دددمات واألالم ددات ،كم ددا ينص ددح الباحث ددان ب ددنجراء مزي ددد م ددن

الدراسات حول المرونة النفسية لدى عينات أخرى مدن الطلبدة إفدافة إلدى تددري

المرشددين التربدويين

في المدارس على إعداد وتطبيق برامج إرشادية للوقاية من العنف المدرسي لدى الطلبة.
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