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مستوى السلوك العدواني لدى طلبة املرحلة األساسية في املدارس اخلاصة
مبحافظة رام اهلل والبيرة من وجهة نظر املعلمني

د .شادية عيسى جريس مخلوف

ملخص:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على م�ستوى ال�سلوك العدواين
لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س اخلا�صة مبحافظة
مدر�سيهم ،بالإ�ضافة �إىل معرفة
رام اهلل والبرية من وجهة نظر ّ
الأ�سباب امل�ؤدية لهذا ال�سلوك ال ُعدواين ،ودور بع�ض املتغريات
كاجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،وعدد الطلبة يف ال�شعبة.
وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من
خا�صة مبحافظة رام
يدر�سون يف مدار�س
ّ
( )104معلم ًا ومعلمة ِّ
اهلل والبرية اختريوا بطريقة ع�شوائية .وزعت عليهم ا�ستبانة ذات
ثالثة �أبعاد مكونة من ( )34فقرة .ا�ستخدمت التحليالت الإح�صائية
املنا�سبة لتحليل البيانات ،و�أظهرت النتائج �أن م�ستوى ال�سلوك
يدر�سون يف مدار�س
العدواين لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية الذين ُ
خا�صة مبحافظة رام اهلل والبرية كالآتي :بالن�سبة للبعد الأول
ّ
واخلا�ص بال�سلوك العدواين نحو الآخرين ،كانت �أ�شكال ال�سلوك
العدواين ما بني املتو�سطة واملنخف�ضة� .أما فيما يتعلق بالبعد الثاين
واملتعلق بال�سلوك العدواين نحو املمتلكات ،والبعد الثالث واملتعلق
بال�سلوك العدواين اللفظي واجل�سدي نحو الذات ،فت�شري النتائج �إىل
�أنها كانت منخف�ضة .وبينت النتائج �أن م�ستوى ال�سلوك العدواين
عند الذكور �أعلى منها عند الإناث ،و�أنه ال توجد فروق ذات داللة
بال�سلوك العدواين ملتغري امل�ؤهل العلمي
�إح�صائية فيما يتعلق
ّ
و�سنوات اخلربة وعدد الطلبة يف ال�شعبة.
الكلمات املفتاح ّية :م�ستوى ال�سلوك العدواين ،العدوان ،طلبة
املرحلة الأ�سا�سية.
The level of Aggressive Behaviors among students
of Elementary Stage at Private Schools in Ramallah and Al - Bireh Directorate as Perceived by their
Teachers

Abstract:
This study aims to show the level of aggressive
behaviors among students of the elementary stage at
private schools in Ramallah and Al - Bireh Directorate
as perceived by their teachers.
In addition, it discovers the reasons behind their
aggressive behavior, and the role of some factors
such as teachers’ gender, their education’s level, their
experience, and number of students in the class.
To accomplish this goal, the researcher used
descriptive method. She had selected a sample of 104
female and male teachers from the Ramallah and Al
- Bireh private schools. She gave each teacher a 3
levels questionnaire consisting of 34 items. The results
showed that aggressive behavior towards the others
ranges between average and little. It also shows that
that students’ aggressive behavior towards properties
is little.
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As for students’ verbal and physical aggressive
behavior towards themselves is little.
This study also shows that male students are more
aggressive than female students. And their aggressive
behavior’s level is not affected by the teacher’s
educational level, their experience and the number of
students in the classroom.
Key words: aggressive behavior level, aggression,
elementary stage students.

مقدمة
ميثل ال�سلوك العدواين عند الأطفال عقبة كبرية �أمام حت�صيلهم
العلمي وتقدمهم الدرا�سي ،فالطفل العدواين ين�شغل بالعدوان جتاه
زمالئه ،وتكون فكرة معظم املعلمني عنه �سلبية ،مما ي�ؤثر على
درجاته وم�ستواه العلمي وعلى م�شاركته مع زمالئه ،ملا ي�سببه
لهم من �إزعاج و�إيذاء وعدم ارتياح فيجعلهم ينفرون منه ويبتعدون
عنه .يعد ال�سلوك العدواين من �أكرث اال�ضطرابات ال�سلوكية �شيوعا بني
الأطفال يف جميع املراحل العمرية ،وب�سبب �أ�رضاره ال�سلبية على
نف�سية الطفل وعالقاته مع الآخرين ،وعواقبه الوخيمة على م�ستقبله
الأكادميي واملهني ،بات ي�شكل هاج�س ًا كبريا للآباء واملربني
واملعلمني يف البيت واملدر�سة على حد �سواء (Smith, Lochman,
. )& Daunic, 2005
وتتعدد �أ�شكال ال�سلوك العدواين و�صوره ،فقد يتخذ �شكل
العدوان البدين ،كال�رضب والركل� ،أو العدوان اللف�ضي ،كال�سب
وال�شتم� ،أو االنفعايل ،كالعناد والغ�ضب� ،أو االجتماعي ،كالو�شاية
ونبذ الآخرين� ،أو املادي باللجوء �إىل �إ�سقاط ال�شعور بالغ�ضب على
�أ�شياء مادية ،كتخريب املمتلكات (ح�سني . )2007 ،والعدوان دافع
طبيعي لدى جميع الكائنات احلية ت�ستخدمه �ضد �أي �شيء يعمل على
تهديد طم�أنينتها �أو �إعاقة عوامل �إر�ضائها ،وعلى هذا ف�إن الدافع
�أو الغريزة للعنف والعدوان يرتبط بدافع حماية الذات �أو اعتبارها،
ورمبا يكون تعبرياً عن �إرادة القوة ومن ثم ف�إنه ي�ؤدي �إىل الإتيان
ب�أعمال عدائية وح�شية (�أبو دلو. )2009 ،
وت�شري الدرا�سات �إىل �أن الأطفال الذين يظهرون ال�سلوك
العدواين يف ال�صغر يكونون معر�ضني خلطر اللجوء �إىل �سلوك
العنف عندما يكربون وي�صبحون يف �سن املراهقة ،ثم عندما
يدخلون �سن الر�شد .والأدهى من ذلك �أنهم قد ينزلون �إىل ارتكاب
�سلوكيات انحرافية �أخرى ،كال�رسقة ،والهروب من املدر�سة،
والتدخني ،وتعاطي الكحول ،وغريها من ال�سلوكيات ال�سلبية ،مما
ي�ؤثر �سلب ًا على م�ستقبلهم الأكادميي واملهني (Harmin & 2007
 )Blakeوميكن �أن نرجع هذا ال�سلوك العدواين �إىل العديد من العوامل
ال�شخ�صية والبيئية التي ت�سبب عادة عدم �إ�شباع حاجات الفرد
النف�سية ،فالنق�ص يف �أمن الفرد و حمبته وعدم �إ�شباع حاجاته �سواء
يف التقدير واالحرتام واملعاملة ،لها �أثر وا�ضح يف ال�سلوك العدواين
للفرد (ابو حماد. )2008 ،
وعليه ،تتناول الدرا�سة �رشيحة مهمة من �رشائح املجتمع
الفل�سطيني ،وهي تخ�ص طلبة ال�صفوف من الأول حتى ال�ساد�س
الأ�سا�سي ،حيث ترتاوح �أعمارهم ما بني ال�ساد�سة واالثنتي
ع�رشة �سنة .وهي مرحلة عمرية متثل الطفولة املت�أخرة ،وحتديداً
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الفرتة الزمنية الأخرية من هذه املرحلة النمائية وهي مرحلة
لها أسئلة الدراسة:
متطلباتها وحاجاتها التي ال بد من �إ�شباعها ،حيث �أن لها م�شاكلها

ال�سلوكية ،والتي تتوافق طبيعتها مع طبيعة �سمات وخ�صائ�ص هذه
املرحلة وخ�صائ�صها .وهذه ال�سمات واخل�صائ�ص وامل�شاكل ال بد
من �أخذها بعني االعتبار عند ال�رشوع يف مثل هذا البحث العلمي.

مشكلة الدراسة:
�إن الوقوف على م�ستوى ال�سلوك العدواين يف املدار�س اخلا�صة
ميثل خطوة مهمة يف معاجلة هذا ال�سلوك ،وخا�صة طلبة املرحلة
الأ�سا�سية (من ال�صف الأول وحتى ال�صف ال�ساد�س) حيث تعد مرحلة
انتقاليه من عمرهم ،والتي يحاولون فيها �إثبات �شخ�صيتهم وحتديد
الهوية والتعبري عن �أنف�سهم ب�أ�ساليب متنوعة وعديدة ،ومن هذه
وبناء على ذلك ف�إن �إ�شكالية الدرا�سة
الأ�ساليب ال�سلوك العدواين
ً
تنح�رص يف الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
ما م�ستوى ال�سلوك العدواين لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية
يف املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر
املعلمني؟

أهداف الدراسة:
1 .1معرفة م�ستوى ال�سلوك العدواين لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية
يف املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل والبرية.
2 .2معرفة ال�سلوكيات امل�ؤدية �إىل م�ستوى ال�سلوك العدواين لدى
طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام
اهلل والبرية.
3 .3معرفة دور بع�ض املتغريات ،مثل :اجلن�س وامل�ؤهل العلمي
و�سنوات اخلربة ،وعدد الطلبة يف ال�شعبة على م�ستوى ال�سلوك
العدواين لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س اخلا�صة يف
حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر املعلمني.

أهمية الدراسة:

ما م�ستوى ال�سلوك العدواين لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية
يف املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر
املعلمني؟
وتفرع عن هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1 .1هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة ،لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س اخلا�صة ،يف
حمافظة رام اهلل والبرية على مقيا�س �أ�شكال ال�سلوك العدواين،
من وجهة نظر املعلمني تعزى لأثر متغري اجلن�س؟
2 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة ،لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س
اخلا�صة ،يف حمافظة رام اهلل والبرية على مقيا�س �أ�شكال
ال�سلوك العدواين من وجهة نظر املعلمني تعزى لأثر متغري
امل�ؤهل العلمي؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة ،لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س
اخلا�صة ،يف حمافظة رام اهلل والبرية على مقيا�س �أ�شكال
ال�سلوك العدواين من وجهة نظر املعلمني تعزى لأثر متغري
�سنوات اخلربة؟
4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة ،لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س
اخلا�صة ،يف حمافظة رام اهلل والبرية على مقيا�س �أ�شكال
ال�سلوك العدواين من وجهة نظر املعلمني تعزى لأثر متغري عدد
الطالب يف ال�شعبة؟

تق�سم الدرا�سة من حيث الأهمية �إىل ق�سمني :الأهمية النظرية حدود الدراسة:

والأهمية العملية.

األهمية النظرية:
ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من مو�ضوعها حيث تناولت م�ستوى
ال�سلوك العدواين.
األهمية العملية:
1 .1لفت نظر املدراء واملعلمني �إىل ال�سلوك العدواين الذي ميار�سه
الطلبة نحو بع�ضهم من �أجل التعامل معهم ب�أ�سلوب علمي.
2 .2لفت نظر وزارة الرتبية والتعليم العايل �إىل ال�سلوك العدواين
الذي ميار�سه الطلبة يف املدار�س اخلا�صة و�أثره على العملية
التعليمية.
3 .3تعد الدرا�سة مهمة للوزارات واملدار�س ب�شكل عام ،وللمدار�س
اخلا�صة ب�شكل خا�ص ،وللباحثني يف هذا املجال.

1 .1احلدود الزمنية� :أجريت الدرا�سة يف الف�صل الثاين من العام
الدرا�سي (. )2016 - 2015
2 .2احلدود املكانية :تقت�رص الدرا�سة على املرحلة الأ�سا�سية يف
املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل والبرية (من ال�صف
الأول �إىل ال�صف ال�ساد�س)  ،وهي( :مدر�سة الفرندز ،ومدر�سة
الكلية الأهلية ،ومدر�سة راهبات مار يو�سف ،ومدر�سة الرجاء
الإجنيلية ،ومدر�سة اللوثري ،ومدر�سة امل�ستقبل ،ومدر�سة
�سانت جورج ،ومدر�سة الكاثوليك) .
3 .3احلدود الب�رشية :ت�شمل الدرا�سة جميع معلمي ومعلمات
املدار�س اخلا�صة يف املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة رام اهلل
والبرية (من ال�صف الأول �إىل ال�صف ال�ساد�س)  ،وهي( :مدر�سة
الفرندز ،ومدر�سة الكلية الأهلية ،ومدر�سة راهبات مار يو�سف،
ومدر�سة الرجاء الإجنيلية ،ومدر�سة اللوثري ،ومدر�سة
امل�ستقبل ،ومدر�سة �سانت جورج ،ومدر�سة الكاثوليك) .
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د .شادية عيسى جريس مخلوف

مصطلحات الدراسة:
1 .1العدوان :هو �شعور داخلي بالغ�ضب واال�ستياء ،ويعرب عنه
ظاهري ًا يف �صورة فعل �أو �سلوك ،يقوم به �شخ�ص �أو جماعة،
بق�صد �إيقاع الأذى لل�شخ�ص �أو اجلماعة �أو الذات �أو املمتلكات،
وي�أخذ �صوراً مثل العدوان اللفظي �أو اجل�سمي (العقاد)2001 ،
2 .2ال�سلوك العدواين :هو �سلوك ميكن مالحظته وحتديده وقيا�سه،
وي�أخذ �صوراً و�أ�شكا ًال متعددة وهو �إما �أن يكون �سلوك ًا بدني ًا
�أو لفظي ًا مبا�رشاً وغري مبا�رش ،تتوفر فيه �صفة اال�ستمرارية
والتكرار ،ويعرب عن انحراف الفرد عن املعايري اجلماعية ،مما
يرتب عليه �إحلاق الأذى وال�رضر البدين واملادي بالآخرين،
وقد يتجه هذا ال�سلوك �إىل �إحلاق الأذى بالفرد نف�سه( .عمارة،
)2008
وتعرفه الباحثة �إجرائياً:
Ú Úال�سلوك العدواين� :سلوك ميكن مالحظته ،ي�صدر عن الطفل
يف �صورة لفظية �أو مادية ،بق�صد �إيقاع الأذى بالآخرين �أو بالذات
�أو باملمتلكات.
Ú Úاملرحلة الأ�سا�سية :هي املرحلة التي تبد�أ من التحاق
التلميذ يف املدر�سة من �سن �ست �سنوات �إىل �سن الثالثة ع�رشة ،ومتتد
من ال�صف الأول حتى ال�صف ال�ساد�س.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري:
● ●مفهوم ال�سلوك العدواين وماهيته:
اختلف العلماء فيما بينهم يف حتديد مفهوم ال�سلوك العدواين
ويف تعريفه والنظر �إليه ،تبع ًا الختالف املذاهب والنظريات التي
انطلق منها كل تعريف ،وترجع �صعوبة االتفاق هذه �إىل اختالفهم
يف �أ�شكال ال�سلوك التي ُتعد عدوانية ،والأُخرى التي ال تعد عدوانية
(�سليم. )2011 ،
ومما يزيد من �صعوبة التعريف عندما نقول عن �سلوك ما
عدوانياً ،ف�إننا ال ن�صف هذا ال�سلوك فح�سب ،بل نطلق حكم ًا تقييمي ًا
على ال�شخ�ص الذي ي�صدر منه هذا ال�سلوك ،وعلى �سبيل املثال ال
احل�رص ف�إن باندورا يرى � ّأن ماهية ال�سلوك تتحدد من خالل تعريفه
اجتماعياً� .إال �أنه ميكن تعريف ال�سلوك العدواين ،ب�أنه �سلوك �أو ن�شاط
ُيراد به �إحداث الأمل �أو ال�رضر بالنف�س �أو بالآخرين ،بغ�ض النظر عن
اختالف الدوافع والأ�سباب والنتائج لهذا ال�سلوك.
● ●مظاهر ال�سلوك العدواين و�أ�شكاله:
ُي�ص ّنف ال�سلوك العدواين �إىل:
1 .1عدوان نحو الذات :يتم ّثل يف التقليل من �ش�أن الذات والنظر
التع�صب لبع�ض الأفكار اخلاطئة،
�إليها نظرة دونية� ،إ�ضاف ًة �إىل
ُّ
وعدم اتباع ن�صائح الغري من الزمالء واملحيطني بهم.
2 .2عدوان نحو الآخرين :و ُيق�صد به العدوان املوجه نحو الغري،
واخلروج عن القوانني وال ُّنظم املتعارف عليها واملعمول بها
يف التعامل مع النا�س.
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3 .3عدوان نحو املمتلكات :و ُيق�صد به �إحلاق ال�رضر املادي،
كالتدمري ،وتخريب ممتلكات الغري من الزمالء واملحيطني،
العامة.
وكذلك املمتلكات
ّ
العامة ال�سلوكية امل ّتفق عليها:
4 .4عدوان باخلروج عن املعايري
ّ
وخا�صة القيم
و ُيق�صد به اخلروج على القيم والعادات،
ّ
والروحية والدينية ،وعدم االلتزام ببع�ض ال�سلوك
الأخالقية ّ
املقبول اجتماعيا (عمارة. )2008 ،
● ●�أ�سباب ال�سلوك العدواين:
يرتبط العدوان مبجموعة من الظروف الثقافية واالجتماعية،
�إذ ميكن �إرجاع ال�سلوك العدواين ملجموعة من املُتغريات منها:
1 .1الطفل نف�سه� :إذ ت�ؤدي العوامل الوراثية دوراً هاما يف تكوين
نف�سية الطفل ،واحلالة املزاجية العامة لديه ،والقدرات العقلية
واالجتماعية التي ت�ؤدي الكت�سابه مهارات التوافق االنفعايل
واملواجهة .حيث تكمن �أهمية هذه املناحي يف �أن �أي خلل
َيحدث فيها ،ينتج عنه ق�صور يف قدرة الطفل على �ضبط
�سلوكه ،مما ي�ؤدي �إىل اتخاذه ال�سلوك العدواين و�سيل ًة للتعبري
عن انفعاالته وعواطفه.
2 .2الأ�رسة� :إن �ضغوط احلياة اليومية التي تتعر�ض لها الأ�رسة
ب�شكل عام ،والوالدان ب�شكل خا�ص ،ت�ؤثر على نوعية تفاعلهم
مع �أطفالهم ،وعلى طرق التن�شئة التي ميار�سونها يف تربية
�أطفالهم� ،إذ ي ّتخذ الأطفال من الكبار وال �سيما الوالدين
منوذج ًا لتقليد �أمناط ال�سلوك العدواين التي ت�صدر عنهم .ومن
هنا ن�ش�أت �أهمية دور الأُ�رسة والأهل يف �ضبط ال�سلوك و�إدارته
عند تربية �أطفالهم ،و�أهمية الدور الذي ي�ؤدونه يف تعديل
�سلوك طفلهم الال�سوي والعدواين.
3 .3البيئة املحيطة :تتمثل يف ظروف ال�سكن واملدار�س وطبيعة
احلي الذي ينتمي �إليه الطفل ،حيث وجدت بع�ض الدرا�سات
�أن االزدحام وارتفاع درجات احلرارةُ ،ي�سهم يف ن�ش�أة ال�سلوك
العدواين وتدعيمه (�سليم. )2011 ،
هام ًا يف ت�سمية ما ميكن �أن
4 .4الثقافة :قد ت�ؤدي الثقافة دوراً ّ
ُيطلق عليه ثقافة العنف �أو العدوان ،حيث �أن هناك فئات
تتقبل �أنواع ًا خمتلفة من التعبري العدواين ،و�أحيان َا متتدح هذا
َّ
ال�سلوك ،وكما �أ�سلفنا يف ُم�ستهل احلديث عن ال�سلوك العدواين،
�أنه من الأ�سباب الرئي�سية ل�صعوبة تعريفه ،عدم اتفاق العلماء
فيما بينهم على �أ�شكال ال�سلوك العدواين� ،أي �أن ما ُيع ّد �سلوك ًا
عدواني ًا عند بع�ض العلماء �أو يف ثقافة معينة ،ال يعد كذلك
لدى الآخرين.
● ●�سبل الوقاية من ال�سلوك العدواين وانت�شار العدوان بني
الأفراد:
1 .1جتنب املمار�سات واالجتاهات اخلاطئة يف تن�شئة الأبناء،
فالدرا�سات تظهر �أن مزيج ًا من الت�سيب يف النظام واالجتاهات
العدوانية لدى الآباء ،ميكن �أن تنتج �أطفا ًال عدوانيني.
2 .2التقليل من م�شاهدة العنف املتلفز :فالتلفاز يعد �أداة خطرية
لتعليم العدوان.
3 .3تنمية ال�شعور بال�سعادة :حيث �أ�شارت درا�سات عديدة �إىل �أن
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الأطفال الذين يعي�شون خربات الطفولة الإيجابية الهادئة
والتي ت�شعر الأطفال بال�سعادة ،مييلون �إىل �أن يكونوا لطيفني
نحو �أنف�سهم ونحو الآخرين يف مواقف متعددة.
4 .4توفري الن�شاطات املفيدة لتفريغ الطاقة اجل�سمية واالبتعاد عن
النزاعات الزوجية.
5 .5احرتام حقوق الآخرين والبعد عن رفاق ال�سوء (د�سوقي،
. )2012
● ●النظريات التي ف�رست ال�سلوك العدواين:
فال�سلوك العدواين من الق�ضايا املهمة يف املجال الرتبوي،
وهو �أحد املو�ضوعات اجلديرة بالبحث والدرا�سة �ش�أنه �ش�أن �أي
�سلوك �أن�ساين ،متعدد الأبعاد ومت�شابك املتغريات ومتباين الأ�سباب
ال ميكن رده �إىل تف�سري واحد .ومع تعدد �أ�شكال العدوان ودوافعه،
تعددت النظريات التي ف�رست ال�سلوك العدواين (العقاد. )2001 ،
1 .1النظرية الف�سيولوجية :وتعزو هذه النظرية �أ�سباب العدوان
�إىل عوامل ترتبط باجلهاز الع�صبي �أو اجلهاز الغددي« ،حيث
ترى �أن العدوان يكرث لدى الأفراد الذين يعانون من ا�ضطراب
�أو تلف يف اجلهاز الع�صبي» ،ال�سيما منطقة الف�ص اجلبهي
( )Frontal Lobeيف املخ ،كونها امل�س�ؤولة عن ظهور ال�سلوك
العدواين لدى الطفل حيث مت الت�أكد من خالل ا�ستئ�صال بع�ض
التو�صيالت الع�صبية يف هذه املنطقة عن املخ �أدى ذلك �إىل
خف�ض التوتر والغ�ضب وامليل للعنف (�سليم ، )2011 ،كما
�أنه يرتبط �إىل درجة كبرية بزيادة الهرمون اجلن�سي املعروف
با�سم الت�ست�ستريون ،فكلما زادت ن�سبة تركيزه يف الدم ،زادت
احتمالية حدوث ال�سلوك العدواين (الزغول. )2006 ،
2 .2النظرية ال�سلوكية :ومن رواد هذه النظرية بافلوف و�سكرن
وواط�سون الذين بنوا نظريتهم على افرتا�ض �أن معظم ال�سلوك
مكت�سب متعلّم ،وبالتايل ف�إن الفرد يتعلم العدوان من البيئة
التي يعي�ش فيها من خالل م�شاهدة النموذج الذي يتم ّثل
بالوالدين �أو املربية �أو �أي �شخ�صية �أخرى .وتعتمد هذه
النظرية على التطبيق املنظّ م ملبادئ وقوانني التعلم ،وعلى
تقدمي الأدلة التجريبية ،ومت ّثل هذه النظرية نقلة يف الت�أكيد
مت بها من تعلّم �أمناط ال�سلوك واحلفاظ عليها ،وهي
على ما ّ
�أقل اهتمام ًا مب�صادر التحري�ض �أو الباعث لل�سلوك ،ولقد
�أكّ د واط�سون ب�أن ال�سلوك ال�شاذ �سلوك مكت�سب ،يتعلمه الفرد
وفق مبادئ الإ�رشاط الكال�سيكي ،ويرى كثري من العلماء
�أن العدوان �سلوك متعلًم ،ويف�رسونه يف �ضوء نظرية التعلم
بالإ�رشاط الإجرائي .ويرى ال�سلوكيون �أن العدوان� ،ش�أنه �ش�أن
�أي �سلوك ،ميكن ت�شكيله وميكن تعديله وفق ًا لقوانني التعلم،
ولذلك ركّ زت درا�سات ال�سلوكيني للعدوان على حقيقة ي�ؤمنون
بها ،وهي �أن معظم �أو �أغلب ال�سلوك ُمتعلّم من البيئة ،ومن ثم
ف�إن اخلربات املختلفة (املثريات) التي اكت�سب منها �شخ�ص ما
ال�سلوك العدواين ،قد مت تدعيمها مبا ُيعزز لدى ال�شخ�ص ظهور
تعر�ض ملوقف حمبط ،وهكذا يعترب
اال�ستجابة العدوانية كلما ّ
ال�سلوكيون �أن “العدوان” �سلوك متعلم ميكن تعديله من خالل
هدم منوذج التعلّم العدواين ،و�إعادة بناء منوذج من التعلم

اجلديد (عمارة. )2008 ،
3 .3نظرية التفاعل :يرى �أ�صحاب هذه النظرية مثل :جورج ميد
وهربرت بلومر� ،أن العدوان �سلوك يتم تعلمه من خالل عملية
التفاعل ،فالأفراد يتعلمون العدوان بنف�س الطريقة التي
يتعلمون بها �أي منط �آخر من �أمناط ال�سلوك االجتماعي،
وهناك الكثري من البحوث التي �أو�ضحت �أن ال�سلوك العدواين
يتم اكت�سابه عن طريق عملية التن�شئة االجتماعية ،فالأ�سلوب
واملعاملة الوالدية والتي تتمثل يف الإفراط يف املعاملة� ،سواء
بالق�سوة �أو باللني والالمباالة واجلماعية الزائدة �أو الإهمال
ف�ض ًال عن �أمناط التفكك الأ�رسي املختلفة ،كالطالق وغياب
الأب �أو امل�شكالت االقت�صادية التي تعجز الأ�رسة عن حلها،
كلها عوامل ت�سهم يف اكت�ساب ال�سلوك العدواين للأبناء ،ويعد
�إخفاق املدر�سة وتق�صريها يف تعليم الطلبة القيم واملعايري
االجتماعية ،بجانب �إخفاق املدر�سة يف �إ�شباع رغبات الطالب
وميوله وحاجاته ،قد تكون من العوامل التي تدعم العدوان
عند الطلبة (زينب. )2002 ،
● ●طرق قيا�س ال�سلوك العدواين و�أدواته:
ملا كان العدوان ظاهرة �سلوكية مع ّقدة لي�س لها تعريف واحد
ُم ّتفق عليه ،ف�إن عملية قيا�سه �ستكون م�س�ألة مع ّقدة �أي�ضاً ،فما من
�شك يف �أن الطريقة التي ي�ستخدمها الباحث لقيا�س ال�سلوك العدواين،
تعتمد بال�رضورة على تف�سريه له وعلى الأ�سباب التي يعتقد �أنها
تكمن وراءه .ولذلك ،تعددت طرق قيا�س العدوان وتباينت ،فمنها ما
ُ
يت�ضمن مالحظة ال�سلوك العدواين �أثناء حدوثه ب�شكل مبا�رش ،ومنها
ّ
يت�ضمن ا�ستخدام طرق القيا�س غري املبا�رش ،مثل قوائم التقدير
ما
ّ
واالختبارات الإ�سقاطية واملقابلة ال�سلوكية (اخلطيب. )2001 ،
ومن �أكرث طرق قيا�س ال�سلوك العدواين �شيوع ًا (بطر�س،
: )2015
1 .1املالحظة املبا�رشة ( : )Direct Observationتت�ضمن هذه
الطريقة تدريب املالحظني من املعلمني والأخ�صائيني على
ا�ستخدام نظام مالحظة مبا�رشة معينّ  ،وذلك بعد تعريف
ال�سلوك العدواين تعريف ًا �إجرائياً .وقد تتم املالحظة يف البيت
�أو يف غرفة ال�صف �أم يف �ساحة املدر�سة وغريها من الأماكن
التي يتواجد بها الطفل يف بيئته.
2 .2قيا�س ال�سلوك العدواين من خالل حتديد النتائج املرتتبة عليه
( : )Measurement of Permanent Productsيتم حتديد
م�ستوى ال�سلوك العدواين ،عن طريق النتائج التي �أحدثها الفعل
العدواين بالن�سبة للأ�شخا�ص املُعتدى عليهم �أو املمتلكات
امل�ستهدفة من ذلك الفعل.
3 .3التقارير الذاتية ( : )Self – Report Inventoriesيقوم الطفل
ذاته بتقييم م�ستوى ال�سلوك العدواين الذي ي�صدر عنه ،فقد
ُي�س�أل عن عدد املرات التي ت�شاجر فيها مع الأطفال الآخرين
يف فرتة زمنية �سابقة حمددة� ،أو عن عدد املرات التي �أتلف
فيها �أ�شياء معينة.
4 .4املقابلة ال�سلوكية ( : )Behavioral Interviewحتديد الظروف
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التي يحدث فيها ال�سلوك العدواين ،والعمليات املعرفية
واالنفعالية امل�صاحبة له ،و�أنواعه ،وردود فعل الأ�شخا�ص
الآخرين على حدوثه ،والنتائج التي تتبعه .ومن مميزات
هذه الطريقة �أنها ت�سمح بجمع بيانات �إ�ضافية ،قد ت�ساعد
يف التعرف على خ�صائ�ص ال�سلوك العدواين ،وعلى العوامل
املرتبطة به وظيفياً.
5 .5املتابعة الذاتية ( : )Self - Monitoringتت�ضمن هذه الطريقة
قيام ال�شخ�ص ذاته مبالحظة �سلوكه العدواين ،وتدوين
البيانات فيما يتعلق باملواقف التي ُتثري غ�ضبه ،وطريقة
ا�ستجابته لتلك املواقف ،والنتائج التي متخ�ضت عن ال�سلوك
العدواين .ومن مميزات هذه الطريقة �أنها ت�ساعد ال�شخ�ص على
فهم �سلوكه العدواين ،والعوامل املرتبطة به ،وقد يفيد ذلك يف
عملية العالج وتعديل ال�سلوك.
 6 .6تقدير الأقران ( : )Peer Ratingتتم عن طريق توجيه جمموعة
من الأ�سئلة �إىل عدد من الأطفال للإجابة عنها ،بهدف التعرف
على الأطفال العدوانيني.
7 .7قوائم التقدير ( : )Rating Scalesحيث يقوم املعلمون �أو
الأخ�صائيون �أو الآباء �أو غريهم ،بتقييم م�ستوى ال�سلوك
العدواين لدى الطفل با�ستخدام قوائم �سلوكية حمددة.

حمكات احلكم على ال�سلوك:
وحتى ن�ستطيع احلكم على ال�سلوك العدواين وغريه من
ال�سلوكيات غري املرغوبة ،ال بد من توافر جمموعة من املحكات
والتي من خاللها ميكننا متييز هذه ال�سلوكيات عن غريها من
ال�سلوكيات املقبولة اجتماعياً.
ومن هذه املحكات (بطر�س: )2015 ،
1 .1عدد مرات تكرار ال�سلوك :ويعني عدد املرات التي يحدث بها
ال�سلوك ،يف فرتة زمنية حمددة ،فال يعني �أن طف ًال �أظهر
�سلوك ًا عدواني ًا يف وقت معني �أن هذا الطفل عدواين ،ولكن قد
يت�رصف بطريقة غري مالئمة يف ظروف منفردة ،ك�أن يكون
متعب ًا �أو ُيثار من قبل �أحد زمالئه يف الف�صل ،ويف هذه احلالة
يتم جتاهل ال�سلوك �أو يخرب الطفل بهدوء �أن هذا ال�سلوك غري
مقبول ،وي�رشح له يف نف�س الوقت ال�سبب ،مع مراعاة معاجلة
الو�ضع� ،أي �إذا كان متعب ًا ي�سرتيح يف مكان هادئ وهكذا� .أما
يف حالة تكرار ال�سلوك العدواين بانتظام ولفرتة طويلة ،ف�إن
هناك �شيئ ًا يف البيئة يعزز هذا ال�سلوك� ،أو قد يعزز هذا ال�سلوك
�شيء داخلي لدى الطفل ،لذلك يجب على الأخ�صائي والوالدين
درا�سة ظروف املواقف التي يتعر�ض لها الطفل ،ثم اتخاذ
خطوات منتظمة لتعديل ال�سلوك.
2 .2فرتة حدوث ال�سلوك :بع�ض ال�سلوكيات تعد غري عادية لأن
املدة الزمنية حلدوثها غري عادية ،فقد ت�ستمر مدة �أطول بكثري
�أو �أقل بكثري مما هو عادي ،فيمكن �أن مير الطفل بفرتات ت�شتت
يف االنتباه ،نتيجة لعوامل معينة مثل الإرهاق �أو قلة فرتات
النوم ،لكن �إذا ا�ستمر هذا الت�شتت لفرتات طويلة فهو عالمة غري
مر�ضية ،وحتتاج لتعديل ال�سلوك.
�3 .3شكل ال�سلوك� :أي ال�شكل الذي ي�أخذه الطفل �أثناء قيامه
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بال�سلوك ،مثل �شكل اجل�سم واحلركات واالنفعاالت امل�صاحبة
لل�سلوك.
�4 .4شدة ال�سلوك :يعترب ال�سلوك �شاذاً �إذا كانت �شدته غري عادية،
فال�سلوك غري العادي قد يكون �سلوك ًا قوي ًا جداً� ،أو �ضعيف ًا جداً.
5 .5زمن ال�سلوك :وي�شري �إىل الفرتة الزمنية التي متر بني املثري
وحدوث ال�سلوك (اال�ستجابة) .
ثانياً :الدراسات العربية السابقة:
درا�سة هدية ( )2015وهدفت التعرف �إىل بع�ض املتغريات
املنبئة بال�سلوك العدواين لدى كل من طالبات التعليم الإعدادي
املهني ،وطالبات التعليم الإعدادي العام ،ومن �أجل حتقيق ذلك
ا�ستخدم املنهج الو�صفي امليداين ،فتكونت عينة الدرا�سة من ()600
طالبة ،ووزع عليهن مقيا�س ال�سلوك العدواين لعبد ال�سميع ()1995
 ،ومن �أجل حتليل البيانات ،ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية وحتليل التباين الأحادي �أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن �أهم املتغريات املتنبئة بال�سلوك العدواين كانت على
التوايل :الإحباط ،والقلق ،واملجاراة ،واملعاملة الوالدية ،ومفهوم
الذات ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف ال�سلوك العدواين تعزى ملتغريات الإحباط ،والقلق ،واملجاراة،
واملعاملة الوالدية ،ومفهوم الذات.
و�أجرى �سامل ( )2014درا�سة هدفت �إىل التعرف على العالقة
بني العنف الأُ�رسي وال�سلوك العدواين لدى التالميذ ذوي الإعاقة
ال�سمعية يف معاهد الرتبية اخلا�صة .تكونت عينة الدرا�سة من
( )58تلميذاً ذوي �إعاقة �سمعية ،منهم ( )30تلميذاً يف معهد �رشق
الريا�ض ،و ( )28تلميذاً يف برنامج الأمل لل�صم ،يف مدر�سة حممد
�إقبال االبتدائية .وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة �إح�صائي ًا بني
درجات التالميذ على مقيا�س العنف الأُ�رسي املدرك ،ودرجاتهم
على مقيا�س ال�سلوك العدواين ،ووجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
درجات التالميذ على نف�س مقيا�س العنف الأُ�رسي املدركُ ،تعزى
ملتغيرِّ امل�ستوى التعليمي للأُم والأب ،ووجود فروق دالة �إح�صائي َا
بني درجات التالميذ على مقيا�س ال�سلوك العدواينُ ،تعزى ملتغريات
املرحلة العمرية ،والبيئة التعليمية ،وطرق التوا�صل.
كما قام ال�صالح بدرا�سة ( )2012هدفت �إىل التعرف من وجهة
نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية ،على درجة مظاهر ال�سلوك العدواين
و�أ�سبابه ،لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س احلكومية ،يف
حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية ،وطرق عالجها يف العام الدرا�سي
( . )2011 - 2010ثم اختريت عينة طبقية ع�شوائية ،وحددت
املديريات التي �شملتها الدرا�سة ،بحيث �أجريت الدرا�سة على املعلمني
واملعلمات يف مديريات الرتبية والتعليم ،يف �شمال ال�ضفة الغربية.
وقد تكون جمتمع الدرا�سة من ( )5720معلم ًا ومعلمة .و�أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن مظاهر ال�سلوك العدواين جاءت متو�سطة ،وت�شمل
املجاالت التالية :ال�سلوك العدواين نحو الآخرين ،وال�سلوك العدواين
اللفظي واجل�سدي ،وال�سلوك العدواين املوجه نحو املمتلكات .كما
�أظهرت النتائج �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى
الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات وجهات نظر معلمي املرحلة
الأ�سا�سية ،حول درجة مظاهر ال�سلوك العدواين و�أ�سبابه ،لدى طلبة
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املرحلة الأ�سا�سية ،يف املدار�س احلكومية ،يف حمافظات �شمال
ال�ضفة الغربية ،تعزى ملتغريات اجلن�س ،واخلربة العملية ،وامل�ؤهل
العلمي ،والتخ�ص�ص ،وعدد الطالب يف ال�شعبة ،يف جماالت ال�سلوك
العدواين اللفظي واجل�سدي ،وال�سلوك العدواين املوجه نحو املمتلكات.
�أما الزعبي ( ، )2007فقد �أجرى درا�سة هدفت �إىل التعرف على
�أثـر بعـ�ض املتغيـرات االجتماعيـة واالقت�صـادية والأكادميية ،يف
امليل نحو ال�سلوك العدواين ،لدى طلبة البكالوريو�س فـي اجلامعـة
الها�شـمية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )959طالب ًا وطالبة� .صممت
ا�ستبانةوزعت على �ستة جماالت ،هي�( :رسعة القابلية لال�ستثارة،
وامليل لل�سلوك العدواين اللفظي نحو الذات ،وامليل لل�سلوك العدواين
البدين نحو الذات ،وامليل لل�سلوك العدواين البدين نحو الآخرين،
وامليل لل�سلوك العدواين اللفظي نحو الآخرين ،وامليل لل�سلوك
العدواين نحو الأ�شياء)  .و�أظهرت النتائج �أن درجة امليل لل�سـلوك
العدواين نحو الذات ،ت�صدرت درجات امليل نحو ال�سلوك العدواين،
وجاءت بعدها درجة امليـل لل�سلوك العدواين نحو الآخرين .كما
�أظهرت النتائج �أن جميع جماالت درجات ال�سلوك العدواين كانت
يف االجتاه املنخف�ض لدى �أفراد العينة ،كما �أظهرت ت�أثر درجـة
امليـل نحـو ال�سـلوك العدواين باملتغريات (اجلن�س ،ومكـان ال�سـكن،
وم�سـتوى الطالب الدرا�سي) .
وقام �أبو عيد ( )2003بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على �أ�شكال
ال�سلوك العدواين لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف حمافظة
نابل�س ،وقد بلغ عدد �أفراد عينة الدرا�سة ( )717طالب ًا وطالبة،
منهم ( )296طالباً ،و ( )307طالبات يف مدار�س احلكومة ،و
( )60طالباً ،و ( )54طالبة يف املدار�س التابعة لوكالة الغوث.
وقد ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة مقيا�س عني �شم�س لقيا�س ال�سلوك
العدواين ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة ما يلي :تبني �أن هناك فروق ًا
بني �أ�شكال ال�سلوك العدواين (العدوان املادي والعدوان اللفظي) ،
و�أن القيمة التف�سريية للعدوان املادي كانت �أكرب القيم التف�سريية،
ويليها العدوان اللفظي فالعدوان ال�سلبي.فقد كانت القيمة التف�سريية
للعدوان املادي ( ، )51%واملادي اللفظي ( ، )74%واملادي
اللفظي ال�سلبي (. )91.1%وعليه ف�إن العدوان املادي واللفظي،
كانا �أكرث �أنواع ال�سلوك �شيوع ًا بني الطلبة.وقد �أظهرت النتائج
�أي�ض ًا �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف �أ�شكال ال�سلوك العدواين
(املادي ،واللفظي ،وال�سلوك ال�سوي)  ،بينما كانت الفروق وا�ضحة
يف جمال العدوان ال�سلبي ،والدرجة الكلية لأ�شكال ال�سلوك العدواين،
وكانت الفروق وا�ضحة ل�صالح الذكور ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أنه
ال توجد فروق يف �أ�شكال ال�سلوك العدواين لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س
الأ�سا�سي ،يف حمافظة نابل�س ،والدرجة الكلية تعزى ملتغريات عدد
�أفراد الأ�رسة ،ووظيفة الأب ،وعمل الأم وعدد الطلبة يف غرفة ال�صف،
والرتتيب الوالدي ،ومكان الإقامة ،وعدد غرف املنزل.
وقام خليفة والهويل ( )2003بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف
عن �أهم مظاهر ال�سلوك العدواين ،ومعـدالت انت�شـارها ،وعالقتها،
ببع�ض املتغريات لدى عينة من طلبة جامعة الكويت ،وا�شتملت
العينـة علـى ( )900طالب ًا وطالبة ،وقد ا�ستخدمت ا�ستبانة من �إعداد
الباحثني تقي�س �أربعة �أبعاد للعدوان وهي :العدوان البدين ،والعدوان
اللفظي ،والعدوان على املمتلكات ،والعدوان العام.وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن هناك زيادة ملحوظة يف معدالت انت�شار ال�سلوك العدواين

بني طلبة اجلامعة مـن اجلن�سـني ،وكانت �أهم املظاهر التي احتلت
�صدارة الرتتيب ،هي� :رسعة الغ�ضب ،والـرد باملثـل علـى املعتدي
لفظي ًا �أو بدنياً ،والغ�ش يف االمتحان ،وال�سخرية واال�ستهزاء من
اجلن�س الآخر ،والتحـر�ش اجلن�سي بالآخرين.كما �أظهرت الدرا�سة
�أن هناك فروق ًا جوهرية بني الطـلبة الآخرين ،فمن حيث انطباق
مظاهر ال�سلوك العدواين على الطالب مو�ضع الدرا�سة� ،أو�ضـحت
النتائج تزايد ال�سلوك العدواين لدى الذكور مقارنة بالإناث.وتبني
من نتائج الدرا�سـة �أن هنـاك عالقة �إيجابية بني ال�سلوك العدواين
وبع�ض املتغريات النف�سية واالجتماعية.و�أظهرت النتائج �أن هناك
عالقة �إيجابية دالّة �إح�صائيا بني ال�سلوك العدواين وكل من التدخني
(ال�سجائر) وعدم االنتظام يف الدرا�سة ،ووجود عالقة �سلبية جوهرية
بني ال�سلوك العدواين وال�صالة وااللتزام الديني�.أو�ضحت النتائج
�أي�ض ًا �أنه ال توجد عالقة جوهرية بني ال�سلوك العـدواين وبع�ض
املتغريات ،مثل :العمر ،والتخ�ص�ص الدرا�سي ،واملعـدل اجلـامعي،
وم�سـتوى تعلـيم الوالدين.
وهدفت درا�سة احللو (� )2001إىل التعرف على ت�صورات معلمي
املدار�س الأ�سا�سية والثانوية وطلبتها نحو �أمناط ال�ضبط ال�صفي يف
فل�سطني ،بالإ�ضافة �إىل التعرف على �أثر متغريات اجلن�س ،واملرحلة
الأ�سا�سية ،والتخ�ص�ص للطالب ،وال�شهادة العلمية ،واملرحلة
الدرا�سية التي يدر�س فيها املعلم على هذه الأمناط ،ولتحقيق ذلك
�أجريت الدرا�سة على عينه قوامها ( )566طالب ًا وطالبة ،و ()206
معلم ًا ومعلمة.وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن منط الأ�سلوب الوقائي
الإر�شادي ،كان الأ�سلوب ال�سائد يف املدار�س ،من وجهة نظر كل
املعلمني والطلبة ،كما �أظهرت النتائج �أن منط الأ�سلوب العقابي
الت�سلطي ،يظهر بو�ضوح يف مدار�س الذكور ،وخا�صة مدار�س
املرحلة الأ�سا�سية ،ولدى املعلمني الذين يحملون درجة املاج�ستري.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أظهرت الدرا�سة �أن طلبة التخ�ص�ص الأدبي كانوا
يحبذون منط الأ�سلوب الوقائي الإر�شادي ،ومل تظهر الدرا�سة فروق ًا
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة يف ت�صورات املعلمني نحو
�أمناط ال�ضبط ال�صفي تبع ًا ملتغريات املرحلة الدرا�سية لديهم.
وقام الطويل ( )2000بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على �أكرث
م�ستويات التوافق النف�سي املدر�سـي ،وم�سـتويات ال�سلوك العدواين
بني الطلبة ،والك�شف عن العالقة االرتباطية بني التوافـق النف�سـي
املدر�سـي وال�سلوك العدواين لدى �أفراد عينة الدرا�سة.وكانت عينة
الدرا�سة مكونـة مـن ( )800طالـب ًا وطالبة ،متو�سط �أعمارهم ()17
عاماً.وا�ستخدم الباحث الأدوات التالية :مقيا�س التوافق النف�سـي
املدر�سي من �إعداد الباحث ،ومقيا�س ال�سلوك العدواين من �إعداد
الباحث.وكانت �أهم النتائج �أن �أعلى ن�سبة انت�شار لل�سلوك العدواين،
متثلت يف امل�ستوى املنخف�ض الذي بلغت ن�سبته ( ، )79,8%يليه
م�ستوى ال�سلوك العدواين املرتفع ون�سبته ( )% 2.3وبلغت الن�سبة
الكلية النت�شـار ال�سـلوك العدواين ( )75,49%وهي ن�سبة مرتفعة.
و�أظهرت النتائج تفوق الطلبة يف م�سـتوى ال�سـلوك العدواين على
الطالبات بالإ�ضافة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني م�ستويات
التوافق النف�سـي املدر�سي ،وم�ستويات ال�سلوك العدواين لدى �أفراد
عينة الدرا�سة ،ووجود عالقـة ارتباطية بـني التوافق النف�سي املدر�سي
وال�سلوك العدواين ،مما يعني �أنه كلما زاد م�ستوى التوافـق النف�سـي،
انخف�ض م�ستوى ال�سلوك العدواين ،وكلما ق ّل م�ستوى التوافق النف�سي
املدر�سـي ،ازداد م�سـتوى ال�سلوك العدواين.
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مستوى السلوك العدواني لدى طلبة املرحلة األساسية في املدارس اخلاصة
مبحافظة رام اهلل والبيرة من وجهة نظر املعلمني

د .شادية عيسى جريس مخلوف

�أما درا�سة القططي ( ، )2000فهدفت �إىل معرفة العالقة بني
بع�ض �أ�ساليب التن�شئة الوالدية كمـا يـدركها الأبناء و�سلوكهم
العدواين ،ومعرفة الفروق بني اجلن�سني يف �إدراك �أ�ساليب التن�شئة
الوالدية ،ويف م�ستوى ال�سلوك العدواين.وكانت عينة الدرا�سة مكونة
من ( )500فرداً ن�صفهم ذكور والن�صـف الآخر �إناث ،يف مدار�س
وكالة الغوث مبحافظتي رفح وخانيون�س ،تراوحت �أعمارهم بني
( 13و � )15سنة.ا�ستخدم الباحث مقيا�س �أ�ساليب التن�شئة الوالدية،
ومقيا�س م�ستوى ال�سلوك العدواين من �إعداد الباحث.وكانت �أهم
النتائج �أن هناك فروق ًا دالة �إح�صائي ًا يف �إدراك �أ�ساليب التن�شئة
الوالدية بـني الذكور والإناث ،وكانت هذه الفروق ل�صالح الذكور
يف �أ�ساليب الت�ساهل وعدم االت�ساق ،ول�صالح الإناث يف �أ�سلوب
التقييد بالن�سبة ملعاملة الأب� ،أما بالن�سبة للتن�شئة فكانت الفروق
دالّـة ل�صـالح الذكور يف �أ�سلوب الت�ساهل ،ول�صالح الإناث يف
�أ�سلوب التقبل واال�ستحواذ.ووجود فـروق ذات داللة �إح�صائية يف
م�ستوى ال�سلوك العدواين بني اجلن�سني ل�صالح الذكور ،وتوجد عالقة
موجبـة بني �أ�سلوب الت�ساهل وال�سلوك العدواين وعالقة دالة �سالبة
بني �أ�ساليب االندماج الإيجابي والتقبل والتقيد واال�ستحواذ وبني
ال�سلوك العدواين ،وتوجد فروق دالة بني جمموعات ال�سلوك العـدواين
الثالثة (منخف�ض ومتو�سط ومرتفع) تعزى الختالف �أ�ساليب التن�شئة
الوالدية لكل من الأب والأم.
وقام ح�سن ( )2000بدرا�سة هدفت للتعرف على فهم �إدراك
الأطفال للمواقف العدوانية من خـالل منـو القدرة على فهم ال�سلوك
العدواين التحويلي ،عند طلبة املرحلة االبتدائية ،حيـث تكونـت
عينـة الدرا�سة من ( )72طف ًال من الذكور والإناث من طلبة املرحلة
االبتدائية يف القاهرة ،مق�سمني �إلـى ثالثة �أق�سام هي :الق�سم الأول،
وي�ضم الطلبة من ال�صف الأول الأ�سا�سي وعـددهم ( )24طالبـ ًا
وطالبة منهم ( )12طالب ًا و ( )12طالبة ،ومبتو�سط �أعمار �ست �سنوات
ون�صف.وجمموعة مـن ال�صف الثالث ت�ضم ( )24طفالً ،منهم ()12
طالب ًا و ( )12طالبة ،مبتو�سط عمري قـدره ثمـاين �سنوات و�شهرين،
وجمموعة ال�صف اخلام�س وت�ضم ( )24طالب ًا وطالبة منهم ()12
طالب ًا و ( )12طالبة ،مبتو�سط عمري قدره ع�رش �سنوات و�شهرين.وقد
روعي يف اختيار الطلبـة �أن يكونـوا جميع ًا ممن ينتمون �إىل م�ستوى
اجتماعي متقارب ،وكان امل�ستوى املتو�سط هو ال�سـائد.وقد �أظهرت
النتائج التي �أجريت على العينة �أن العمر واجلن�س لهما ت�أثري كبري،
يف فهم ال�سلوك العدواين التحويلي ل�صالح عمر الطلبة الأكرب �سناً،
وكذلك �أظهرت النتـائج عدم وجود فروق دالة بني الذكور والإناث يف
فهم ال�سلوك العـدواين التحـويلي ،واملق�صـود به العدوان املوجه نحو
�شيء �أو نحو �شخ�ص خمالف لل�شخ�ص �أو لل�شيء الذي �سـبب الغ�ضـب،
وهو (ا�ستجابة تلقائية مبا�رشة للإحباط) وال يوجد ت�أثري للتفاعل
بني ال�سن واجلن�س يف فهم ال�سلوك العدواين ،والتفاعل بني العمر
واجلن�س يعك�س لنا حقيقـة مهمة ،هـي �أن العمـر هو امل�سئول الأول
عن فهم ال�سلوك العدواين� ،أما اجلن�س فلي�س له �أي ت�أثري.
و�أجرى النا�رص ( )2000درا�سة هدفت �إىل التعرف على
مظاهر ال�سلوك العدواين ،لدى طلبة املدار�س الثانوية يف الكويت،
وكانت العينة مكونة من ( )2385طالب ًا وطالبة ( )1148طالب ًا
و ( )1237طالبة موزعة على خم�س حمافظات تعليمية يف دولة
الكويت ،وا�ستخدم مقيا�س ال�سلوك امل�ضاد للمجتمع وا�شتمل على
ثمانية جماالت( :ال�رسقة ،والتخريب ،ورف�ض املحيط االجتماعي،
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والعدائية ،وتوكيد الذات ،وتدمري الذات ،والوقاحة ،واال�ستهتار
الأكادميي ،والتهرب من الكبار وحتا�شيهم) .و�أظهرت النتائج
�أن هناك فروق ًا بني اجلن�سني ل�صالح الذكور يف ممار�سة الأمناط
ال�سلوكية امل�ضادة للمجتمـع يف هـذه املجاالت.
ثانياً :الدراسات السابقة األجنبية:
قام �أهن ( )Ahn, 2014بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على العالقة
بني الطالب واملعلم ،و�أثرها على ال�سلوك العدواين على مدار عام
درا�سي ،تكونت العينة من ( )856طالب ًا وطالبة من ال�صفوف الرابع
واخلام�س على (� )45شعبة ،وا�ستخدم الباحث التحليالت الطويلة
متعددة امل�ستويات على نقطتني :اخلريف والربيع ،و�أ�سفرت النتائج
�أن الأطفال الذكور العدوانيني خ�رسوا الطبقة االجتماعية من بني
الأ�صدقاء ومل يكن هناك �أي تغيري على الإناث.
و�أجرى �سان�سو�ستي ( )Sansosti, 2012درا�سة هدفت �إىل
تو�ضيح النجاح الذي مت با�ستخدام برنامج تدخلي متعدد املكونات
من �أجل احلد من ال�سلوك العدواين لدى طلبة املدار�س املتو�سطة،
حيث قام الباحث باختيار عينة من طلبة املدار�س املتو�سطة ،يف
والية نيويورك تبلغ ( )865طالب ًا من الذكور والإناث ،ومن ثـم جمع
معلومات عنهم ،ثم تطبيق حزمة من املقابالت وبرنامج تداخالت
متعدد املكونات�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ا�ستخدام طريقة
املقابلة والربنامج متعدد املكونات� ،أ�سهم يف زيادة م�ستوى الطالب
الوظيفي بطريقة ذات داللة �إح�صائية ،ومن ثم التـ�أثري الإيجابي
علـى ال�سلوك العدواين لديه.
كما �أجرى ون�سوك و�سرتا�س  ()Straus & Winsok, 2011
درا�سة هدفت �إىل تق�صي العالقة ما بني عنف اجلوار و�أخالق
الأطفال واجتاهات �أولياء الأمور نحو تكتيكات ال�سلوك العدواين
عند �أطفالهم ،واعتمد الباحث على عينة تكونت من ( )1649امر�أة،
وا�ستخدم الباحث املقابالت� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه كلما ازداد
تلقي امل�شاركات يف الدرا�سة لعنف اجلوار وت�أثرهن به ،فقدن العنف
احلا�صل لديهن واملتوجه نحو �أطفالهن ،كما تختلف العالقات
املتعلقة بال�سلوك غري ال�سوي عند الأطفال وا�ستح�سان �أولياء الأمور
لالن�ضباط العدواين ،و�أن االن�ضباط العدواين يختلف يف م�ستوياته
املرتفعة واملنخف�ضة نتيجة تلقي العنف من البيئة املجاورة.
ودرا�سة ول�سون ومانكل ( )Wilson & Mancil, 2011هدفت
�إىل فح�ص العالقة بني مهارات االنتباه لدى الأطفال العدوانيني
والأقل عدوانية على التح�صيل الدرا�سي ،والتي تكونت العينة من
( )54طالب ًا يف الرو�ضة ،وال�صف الأول وكان ( )52%منهم �إناث
وا�ستخدم الباحث املقابالت مع الأطفال �أنف�سهم لت�صنيفهم �إىل
عدوانيني و�أقل عدوانية ،اختربت �شدة االنتباه لديهم من خالل
مهمة حا�سوبية ،ثم ا�ستخدم الباحث تقارير املعلمني لفح�ص
التح�صيل العلمي ،بالإ�ضافة �إىل مقابلة الأهل ل�س�ؤالهم حول �شدة
انتباه �أبنائهم ،و�أظهرت النتائج �أن الأطفال العدوانيني �أقل انتباه ًا
وحت�صي ًال درا�سي ًا من الأطفال الأقل عدوانية ،كما بينت الدرا�سة �أن
الأطفال العدوانيني لديهم مهارات حا�سوبية �أقل.
وقام ثوابية والروفو  ()Thawabieh& Al - Rofo, 2010
بدرا�سة هدفت �إىل فح�ص �أ�شكال التخريب و�أ�سبابه من قبل الطلبـة
الـذكور فـي املدار�س احلكومية الأردنية ،ومن �أجل حتقيق �أهداف
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الدرا�سة ،قام الباحثون بتطـوير �أداة خا�صة بالدرا�سة طبقت على
عينة مكونة من ( )236طالباً ،حيث تو�صلت الدرا�سـة �إلـى �أن
الطلبة يقومون ب�أ�شكال خمتلفة من التخريب ،و�صنفت الدرا�سة
هذه الأ�شكال واملظاهر �إلـى �أربعة �أ�شكال رئي�سة ،هي :التوا�صل
والعالقات االجتماعية ،واملعلمون ،والعائلة ،واملدر�سـة ،وت�شري
نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أ�شكال العنف كانت عالية لدى طلبة ال�صف
احلادي ع�رش.
�أما درا�سة دوبو ( )Dubow, 2009التي هدفت �إىل التعرف
على �أثر تعليم الأهل على ال�سلوك العدواين عند الأطفال ،وا�ستخدم
الباحث عينة مكونة من ( )856طالب ًا من ال�صف الثالث مع �أهلهم
عام  ،1960و�أجريت لهم مقابالت مرة �أخرى عندما �أ�صبحوا ()19
عام ًا و ( )30عاماً ،بينت الدرا�سة �أن الأطفال العدوانيني عند ُعمر
ثمانية �أعوام �أقل طموح ًا للتعليم يف عامهم ( ، )19وك�شفت النتائج
�أن الأطفال العدوانيني يف عامهم ( )30لديهم �أقل درجة وظيفية
وحت�صيل علمي ،كما وبينت النتائج �أن الأطفال الذين �أجريت عليهم
الدرا�سة م�ستوى التح�صيل العلمي للأهل متدن.
و�أجرى فري�ستورن وماركون (Verschueren & Marcoen,
 )2002درا�سة هدفت �إىل التعرف على عالقة الطفل مع والديه ،و�أثر
ذلك على ال�سلوك العدواين.حيث تكونت عينة الدرا�سة من ()216
طالب ًا وطالبة ،منهم ( )112طالبة و ( )104طالب ،وقد �أخذت
العينة من (� )8صفوف من ال�صف الثالث ،و�صفني من الرابع من
مدار�س قريبة من منطقة تدعى ( Michelinمدينة متو�سطة احلجم
يف فنلندا تدعى بلفيوم) وكان متو�سط �أعمار الطلبة ما بني (- 8
� )10سنوات ،وقد جاءت الغالبية العظمى من العينة من عائالت
ذات طبقة متو�سطة ومعروف ت�سل�سلها ،وتربى الأوالد فيها منذ
اليوم الأول من حياتهم ،وال يوجد فرق جوهري بني ه�ؤالء الأوالد
املعروف م�صدرهم ،والأوالد غري املعروف م�صدر عائالتهم ،وكان
عدد طالب ال�صف يرتاوح ما بني ( )28 - 16طالب ًا وطالبة.
ا�ستخدمت املجموعات الب�ؤرية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن العينة
التي اختري طلبتها من جمموعة ذات �أهل معروفني منذ الوالدة ،ال
تختلف كثرياً عن جمموعة �أخذت ع�شوائي ًا بدون معرفة �سرية �أهلهم
الذاتية.وهنا لوحظ �أن هناك نق�ص ًا يف العدوان عند �أبناء العائالت
املعروف ت�سل�سلها ،حيث لوحظ �أنه �إ�ضافة �إىل نق�ص العدوان ،هناك
خجل يف ال�سلوك.و�أن الو�سط احل�سابي لل�سلوك العدواين عند الطالب
غري املعروف ت�سل�سل عائالتهم (� )0.4أما الطالب املعروف ت�سل�سل
عائالتهم فكان الو�سط احل�سابي (. )0.09

التعقيب على الدراسات السابقة
يت�ضح من عر�ض الدرا�سات ال�سابقة تنوع �أغرا�ضها
واختالفها فيما بينها ،فالبع�ض منها �أجري للتعرف على ال�سلوك
العدواين ،وبع�ضها للتعرف على �أثر الأهل يف ال�سلوك العدواين،
والعالقة بني الطالب واملعلم ،وفح�ص العالقة بني �شدة االنتباه
لدى الأطفال العدوانيني ،والك�شف عن �أهم مظاهره و�أ�سبابه
و�أ�شكاله ،والعالقة بني �أ�ساليب التن�شئة الوالدية.وتتفق هذه الدرا�سة
مع الدرا�سات ال�سابقة يف �أنها تدر�س الطالب يف البيئة املدر�سية،
وتتميز بارتباطها باخل�صو�صية املحلية يف حمافظة رام اهلل
والبرية ،وبخ�صو�صية العينة التي طبقت عليها وهي املدار�س

اخلا�صة.وتختلف الدرا�سة احلالية مع هذه الدرا�سات كونها تناولت
م�ستوى ال�سلوك العدواين ولكنها اتفقت معها يف �أنها تناولت الطلبة
يف املدار�س من وجهة نظر املعلمني.وقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية
من الدرا�سات ال�سابقة يف بناء �أداة الدرا�سة والتعرف على جماالتها
والفقرات املمكن ا�ستخدامها يف �أداة الدرا�سة.بالإ�ضافة �إىل التعرف
على العناوين التي ميكن �أن تكون مفيدة عند كتابة الإطار النظري
لهذه الدرا�سة.
وتبني من خالل الدرا�سات ال�سابقة بع�ض املالحظات من
�أهمها:
من حيث الهدف :هناك درا�سات هدفت �إىل معرفة مظاهر
ال�سلوك العدواين (�صالح2012 ،؛ خليفة والهويل2003 ،؛
النا�رص. )2003وهناك درا�سات هدفت �إىل معرفة �أ�ساليب التن�شئة
الوالدية كما يدركها الأبناء و�سلوكهم العدواين ،وفهم �إدراك الأطفال
للمواقف العدوانية ،وت�صورات معلمي املدار�س ،و�أ�شكال ال�سلوك
العدواين ،و�أ�ساليب التخريب ،والعنف الأ�رسي ،وعنف اجلوار ،و�أخالق
الأطفال ،وعالقة الطفل مع والديه ،و�أثر بع�ض املتغريات االجتماعية
واالقت�صادية والأكادميية ،واملتغريات املنبئة بال�سلوك العدواين،
والعالقة بني الطالب واملعلم ،وتعليم الأهل( ،هدية2015 ،؛ 2014
,Ahn؛ ,Winsock, 2011؛ Rofo, 2010 - Thawabieh & Al؛ 2009

,Dubow؛ الزغبي2007 ،؛ �أبوعيد2003 ،؛
Marcoen؛ احللو2001 ،؛ القططي2000 ،؛ ح�سن. )2000 ،
من حيث املنهج :لوحظ �أن العديد من الدرا �سات ا�ستخدمت
املنهج الو�صفي الذي يحدد ويقي�س الظاهرة كما هي كم ًا وكيفاً،
وهي تتفق �أي�ض ًا مع الدرا�سة احلالية (هدية2015 ،؛ �سامل2014 ،؛
ال�صالح2012 ،؛ الزغبي2007 ،؛ �أبو عيد2003 ،؛ خليفة والهويل،
2003؛ احللو2001 ،؛ الطويل2000 ،؛ القططي. )2000 ،
من حيث الأدوات :اختلفت الدرا�سات فيما بينها يف الأدوات
امل�ستخدمة يف الدرا�سة ،فنجد بع�ض الدرا�سات ا�ستخدمت املقابالت
والتقارير والتحليالت الطولية (,Sansosti 2012؛ ),Winsock 2011
كما �أن درا�سات �أخرى ا�ستخدمت �أكرث من �أداة يف قيا�س (2011
. )Wilson,&Mancil Others
من حيث العينة :اختلفت الدرا�سات فيما بينها يف العينات
املطبقة عليها ،فنجد �أن بع�ض الدرا�سات طبقت على عينة من
طالب املدار�س مبراحلها املتعددة (هدية2015 ،؛ �سامل2014 ،؛
Ahn,2 014؛ ال�صالح2012 ،؛ Winsock, 2011؛ Dubow, 2009؛
الزغبي2007 ،؛ �أبو عيد. )2003 ،وتختلف هذه الدرا�سة احلالية عن
الدرا�سات ال�سابقة من حيث العينة حيث �أن عينة هـذه الدرا�سة مت ّثلت
يف معلمي ومعلمات املدار�س اخلا�صة ،حمافظة رام اهلل والبرية.لذلك
جنـد �أن الدرا�سات ال�سابقة تباينت يف حجم العينات امل�ستخدمة،
فمنها درا�سات ا�ستخدمت عينات كبيـرة ،وهذه الدرا�سات كانت
قليلة ،بينما توجد درا�سات ا�ستخدمت عينات متو�سـطة احلجـم
و�أخـرى �صغرية احلجم ،ولذلك يرجع تنوع العينات �إلـى طبيعـة
املناهج العلمية امل�ستخدمة يف الدرا�سات.
من حيث النتائج :يبدو من خالل الدرا�سات� ،أنها تتفق يف
تنامي حجم ظاهرة ال�سلوك العـدواين بالدرا�سـة والتحليل يف �ضوء
النظريات املف�رسة لل�سلوك العدواين( ،هدية2015 ،؛ Ahn, 2014؛

& Verschueren, 2002
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مستوى السلوك العدواني لدى طلبة املرحلة األساسية في املدارس اخلاصة
مبحافظة رام اهلل والبيرة من وجهة نظر املعلمني

د .شادية عيسى جريس مخلوف

Winsock, 2011؛ Thawabieh& Al Rofo, 2010؛ Dubow, 2009؛
الزغبي2007 ،؛ �أبو عيد 2003؛ Verschueren & Marcoen, 2002؛
احللو2001 ،؛ القططي2000 ،؛ ح�سن. )2000 ،

امل�ؤهل العلمي

منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي القائم على جمع
املعلومات ،بق�صد د معرفة الظاهرة املراد درا�ستها وحتديد الو�ضع
احلايل لها ،والتعرف �إىل جوانب القوة وال�ضعف فيها من �أجل معرفة
مدى �صالحية هذا الو�ضع� ،أو مدى احلاجة لإحداث تغريات جزئية
�أو �أ�سا�سية فيه ،فاملنهج الو�صفي يهتم بو�صف الظاهرة كما هي يف
الواقع ،ويعمل على حتليلها وتف�سريها وربطها بالظواهر الأخرى،
ويعد هذا املنهج منا�سب ًا لأهداف هذه الدرا�سة(.عبيدات والقحطان،
. )2004
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات املدار�س
اخلا�صة ،يف املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة رام اهلل والبرية( ،من
ال�صف الأول �إىل ال�صف ال�ساد�س) والبالغ عددهم ( )192معلم ًا
ومعلمة.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )129معلم ًا ومعلمة من معلمي
املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل والبرية ،وقد مت حتديد حجم
بناء على معادلة �ستيفن ثامب�سون ،والتي تن�ص على:
العينة ً
 nحجم العينة
 Nحجم املجتمع
 Zالدرجة املعيارية املقابلة مل�ستوى الداللة  0.95وت�ساوي
1.96
 Dن�سبة اخلط�أ وت�ساوي 0.05
 Pن�سبة توافر اخلا�صية واملحايدة = 0.50
بناء على طريقة الع�شوائية الطبقية
وقد اختريت عينة الدرا�سة ً
ح�سب املدر�سة ،وذلك من جميع املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام
اهلل والبرية (من ال�صف الأول �إىل ال�صف ال�ساد�س)  ،خالل الف�صل
الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي  ،2016 /2015وقد مت ا�سرتجاع
وبناء
( )104ا�ستبيانات من �أ�صل ( )129اعتربت عينة الدرا�سة،
ً
على ذلك فقد بلغ حجم عينة الدرا�سة ( )52%من جمتمع الدرا�سة،
واجلدول التايل يو�ضح خ�صائ�ص عينة الدرا�سة ومتغرياتها:
جدول (: )1
توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها

املتغري

اجلن�س

املتغري

فئات املتغري

العدد

الن�سبة املئويه

ذكر

83

79.8

�أنثى

21

20.2

املجموع

104

100.0

�سنوات اخلربة

�سنوات اخلربة

عدد الطالب
يف ال�شعبة

فئات املتغري

العدد

الن�سبة املئويه

بكالوريو�س ف�أقل

89

85.6

ماج�ستري ف�أعلى

15

14.4

املجموع

104

100.0

�أقل من � 5سنوات

25

24.0

من � 9 - 5سنوات

29

27.9

من � 14 - 10سنة

23

22.1

� 15سنة ف�أكرث

27

26.0

املجموع

104

100.0

�أقل من  20طالب

5

4.8

من  25 - 20طالب

28

26.9

من  30 - 26طالب

30

28.8

اكرث من  30طالب

41

39.4

املجموع

104

100.0

أداة الدراسة:
اتبعت الدرا�سة اخلطوات الإجرائية الآتية يف بناء اال�ستبانة
و�صياغة فقراتها:
1 .1االطالع على الأدبيات من كتب ،ور�سائل جامعية ،وملخ�صات
الأبحاث املتخ�ص�صة يف جمال اخلدمة االجتماعية ب�شكل عام
والرتبية ب�شكل خا�ص(.الزغبي2007 ،؛ �سانوتي2012 ،؛
�صالح2012 ،؛ �سامل. )2014 ،
2 .2حتديد املحاور الرئي�سة التي �شملتها اال�ستبانة.
3 .3جمع وحتديد فقرات اال�ستبانة.
�4 .4صياغة الفقرات التي تقع حتت كل ُبعد.
�5 .5إعداد اال�ستبانة التي تكونت من ( )34فقرة يف ق�سمني من
الأ�سئلة :الق�سم الأول وت�ضمن البيانات الأولية (اجلن�س،
امل�ؤهل العلمي للمعلم� ،سنوات اخلربة يف املدر�سة ،عدد الطالب
يف ال�شعبة) � ،أما الق�سم الثاين فقد ت�ضمن حماور اال�ستبانة
وفقراتها.وقد ا�ستخدمت الباحثة مقيا�س ليكرت اخلما�سي
حيث قابل كل فقرة من فقرات اال�ستبانة قائمة حتمل (�أوافق
ب�شدة� ،أوافق ،حمايد� ،أعار�ض� ،أعار�ض ب�شدة)  ،وقد �أعطيت كل
عبارة من العبارات ال�سابقة درجات لتتم معاجلتها �إح�صائي ًا
على النحو الآتي� :أوافق ب�شدة ( )5درجات� ،أوافق ( )4درجات،
حمايد ( )3درجات� ،أعار�ض ( )2درجتان� ،أعار�ض ب�شدة ()1
درجة واحدة.
صدق األداة:
عر�ضت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية على عدد من املحكمني
يحملون درجة الدكتوراه يف اخلدمة االجتماعية والإدارة والقيا�س
والتقومي واللغة العربية والإح�صاء بلغ عددهم ( )10حمكمني
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يعملون يف جامعة القد�س املفتوحة ،وجامعة النجاح الوطنية ،متغريات الدراسة

وجامعة اال�ستقالل ،وجامعة بيت حلم ،وقد طلب منهم حتديد مدى
تنا�سق الفقرات لأبعاد الدرا�سة وال�سالمة اللغوية لفقرات اال�ستبانة،
ومدى منا�سبة كل فقرة للبعد الذي �أدرجت حتته ،وقد �أفاد �أع�ضاء
جلنة التحكيم مبدى منا�سبة الأداة وقيا�س ما و�ضعت لقيا�سه ،وبذلك
تكون الباحثة قد حتققت من ال�صدق الظاهري لأداة الدرا�سة.كما
جرى التحقق من ال�صدق الداخلي للأداة ،وذلك من خالل ا�ستخراج
معامل االرتباط بري�سون بني كل ُبعد من �أبعاد الدرا�سة واجلدول
( )2يو�ضح ذلك:

املتغري التابع:
م�ستوى ال�سلوك العدواين لدى طلبة املدار�س اخلا�صة يف
املرحلة الأ�سا�سية يف مبحافظة رام اهلل والبرية.
املتغريات املستقلة:
1 .1اجلن�س� :أنثى وذكر
2 .2امل�ؤهل العلمي للمعلم :بكالوريو�س ف�أقل ،وماج�ستري ف�أعلى.

جدول ()2

�3 .3سنوات اخلربة للمعلم� :أقل من خم�س �سنوات ،ومن (9 - 5
�سنوات)  ،ومن (� 14 - 10سنة)  ،ومن� 15سنة ف�أكرث.

معامل االرتباط بين كل بُعد من أبعاد الدراسة والدرجة الكلية

الأبعاد

عدد
الفقرات

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

ال�سلوك العدواين نحو الآخرين

12

0.81

*0.000

العدوان املوجه نحو املمتلكات

10

0.76

*0.000

املعاجلة اإلحصائية:

ال�سلوك العدواين اللفظي واجل�سدي نحو الذات

12

0.83

*0.000

بعد جمع البيانات وترميزها ومعاجلتها بالطرق الإح�صائية
املنا�سبة ،ا�ستخدام الربنامج الإح�صائي للعلوم االجتماعية
 ،SPSSوا�ستخدمت التكرارات واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ،ومعادلة كرونباخ �ألفا ،واختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني،
واختبار حتليل التباين الأحادي.

تبني من خالل البيانات الواردة يف اجلدول ( )2قيم معامل
االرتباط بني كل ُبعد من �أبعاد الدرا�سة والدرجة الكلية فقد كانت
جميع هذه القيم دالة اح�صائياً ،وت�شري هذه النتيجة �إىل �أن الأداة
تتمتع بدرجة مقبولة من ال�صدق الداخلي وتفي ب�أغرا�ض هذه
الدرا�سة.
ثبات األداة:
ال�ستخراج معامل الثبات لال�ستبانة ا�ستخدمت معادلة
كرونباخ �ألفا ،ونتائج اجلدول ( )3تو�ضح ذلك:
جدول (: )3
نتائج معادلة كرونباخ ألفا ألبعاد الدراسة والدرجة الكلية.

املحور

عدد الفقرات

الفا كرونباخ

ال�سلوك العدواين نحو الآخرين

12

0.81

العدوان املوجه نحو املمتلكات

10

0.79

ال�سلوك العدواين اللفظي واجل�سدي نحو الذات

12

0.83

الدرجة الكلية

4 .4عدد الطلبة يف ال�شعبة� :أقل من ،20ومن  ،25 - 20ومن 26
� ،30 -أكرث من .30

نتائج الدراسة:
وفيما يلي عر�ض نتائج الدرا�سة ح�سب �س�ؤال الدرا�سة
وفر�ضياتها:
● ●�أوالً :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الرئي�س.
ما م�ستوى ال�سلوك العدواين لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية
يف املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر
املعلمني؟
ولتف�سري نتائج الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة املتو�سطات
احل�سابية التالية:
�Ú Úأدنى من  2.5درجة عدوان منخف�ض.
 3.5 - 2.5Ú Úدرجة عدوان متو�سط.

0.94

تبني من خالل البيانات الواردة يف اجلدول (� )3أن قيم
معامل كرونباخ �ألفا على �أبعاد الدرا�سة ،تراوحت ما بني (- 0.79
 )0.83يف حني بلغ معامل الثبات للأداة ( ، )0.94وهذه القيم التي
مت التو�صل �إليها يف الدرا�سة من معامالت الثبات منا�سبة وتفي
بغر�ض الدرا�سة.

�Ú Úأعلى من  3.5درجة عدوان مرتفعة.
ومن �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدمت املتو�سطات
احل�سابية واالنحراف املعياري لفقرات الأداة ح�سب �أبعاد الدرا�سة،
كما ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل
ُبعد من �أبعاد الدرا�سة والدرجة الكلية للأبعاد ،واجلداول ()5( )4
( )7( )6تو�ضح ذلك:
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◄◄�أوال :النتائج املتعلقة ببعد ال�سلوك العدواين نحو الآخرين:
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة ببعُد السلوك العدواني نحو اآلخرين

رقم
الفقرات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

الفقرات
ﻴﺤﺒﺫ ﺒﻌ�ﺽ ﺍلطلبة �ﺃﺨﺫ ﺤﻘﻬﻡ
ﺒ�ﺄﻴﺩﻴﻬﻡ.
ﻴﻤﻴل ﺍلطالب للمزاح ﺍمل�ؤذي ﻤﻊ
�ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ
ﻴﻤﻴل ﺍلطالب ﻨﺤﻭ ﺍل�سخرية ﻭالتهكم
ﻋﻠﻰ ﺍ�ﻵﺨﺭﻴﻥ.
ﻴﺘﺠﻪ ﺍلطالب �إىل �ألعاب ﺍلعنف �ﺃكرث
ﻤـﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ الألعاب.
ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍلطالب ﺒﻌ�ﺼﺒﻴﺔ ﻲﻓ ﻨﻘﺎ�ﺸﺎﺘﻪ.
ﻴﻌﺎﺭ�ﺽ الطلبة ﺍ�ﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ
ﻏﻴـﺭﻻﺌﻘﺔ.
ﻴﺤﺭ�ﺽ الطالب ﺯﻤﻼءه ﻋﻠـﻰ �إثارة
ﺍلفو�ضى.
ﻴﻬﺩﺩ ﺍلطالب ﺯﻤﻼءه ﺒﺎل�رضب ﺒﻌﺩ
ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍلدوام.
ﺒﺎ�ﻷ
ﻴﻘﺫﻑ الطالب ﺯﻤﻼءه �شياء التي
ﺒﻴﺩﻴﻪ.
يتلف بع�ض الطلبة ﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ
ﺍﻨﺘﻘﺎﻤﺎﹰ ﻤﻨﻬﻡ.
ﻴ�ﺴﻌﻰ ﺒﻌـ�ﺽ الطلبة لت�شويه �ﺴـﻤﻌﺔ
ﺍ�ﻷ �ﺸﺨﺎ�ﺹ الذين ﻴﻜﺭﻫﻭﻨﻬﻡ.
ﻴﺘﻬﺠﻡ ﺒﻌ�ﺽ الطلبة ﻋﻠﻰ ﺍملدر�سني
ﺒ�ﺄ لفاظ ﻨﺎﺒﻴﺔ.
الدرجة الكلية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

جدول (: )5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعُد العدوان الموجه نحو الممتلكات

رقم
الفقرات

الدرجة

1

2.42

0.98

منخف�ضة

2.35

1.13

منخف�ضة

4

ﻴﺤﺏ ﺒﻌـ�ﺽ الطلبة �إتالف الأ�شياء.

2.16

0.92

منخف�ضة

5

ميزق الطالب الكتب ﺩﻭﻥ �ﺃﻱ ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ
ﻅﺎﻫﺭﺓ.

2.16

1.04

منخف�ضة

6

يقوم ﺒﻌـ�ﺽ الطلبة بتحطيم الأ�شياء.

2.00

0.96

منخف�ضة

7

ﻴﻜ�ﺴـﺭ الطالب �ﺃﻱ �ﺸـيء ﻋﻨـﺩ الغ�ضب.

1.88

0.92

منخف�ضة

ﻴﺘﻌﻤﺩ الطالب ﺘﺨﺭﻴﺏ �ﺼﻨﺒﻭﺭ املياه.

1.63

0.79

منخف�ضة

1.62

0.82

منخف�ضة

1.42

0.72

منخف�ضة

2.02

0.71

منخف�ضة

3.29
3.22

1.07

متو�سطة

3.19

1.03

متو�سطة

2.97

1.26

متو�سطة

2.78

0.99

متو�سطة

2.76

1.09

متو�سطة

2.76

1.07

متو�سطة

8

2.50

1.28

متو�سطة

9

2.43

1.21

منخف�ضة

10

2.38

1.18

منخف�ضة

2.25

0.98

منخف�ضة

1.67

0.90

منخف�ضة

2.69

0.90

متو�سطة

◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بب ُعد العدوان املوجه نحو
املمتلكات.
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يتجه الطالب �إىل الكتابة والر�سم
ﻋﻠـﻰ اجلدران ﻭﺍ�ﻷﺜﺎﺙ
يتعدى الطالب ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﺠـﺎﺕ الطلبة
ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ.
ﻴﻌﺒﺙ الطالب باللوحات املوجودة
ﻓـﻲ ﺍملدر�سة.

2.52

1.12

1.28

وتعزو الباحثة ذلك �إىل �أن الطلبة يقبلون على ال�سلوك العدواين
من �أجل حتقيق الذات ،ولتغطية �شعورهم بالنق�ص ولفت االنتباه من
خالل �إحلاق الأذى بالآخرين ،كما �أن الطفل يكون �صورة عن نف�سه،
قد تكون �إيجابية �أو �سلبية اعتماداً على البيئة املحيطة به ،وتفاعله
مع الأ�شخا�ص املهمني يف حياته كالوالدين والأخوة ،ف�إن كانت
ردود فعل ه�ؤالء اجتاهه �سلبية �أدى ذلك �إىل �شعوره بالعدوانية،
كما ي�ؤدي �إىل �شعوره باحلقد والكراهية ،وينعك�س �سلب ًا على �سلوكه
في�صبح �أكرث عدوانية.واتفقت مع درا�سة �سامل (. )2014

الفقرات

الدرجة
متو�سطة

متو�سطة

يت�ضح من خالل البيانات يف اجلدول (� )4أن درجة ال�سلوك
العدواين نحو الآخرين كانت ما بني املتو�سطة واملنخف�ضة،
فرتاوحت املتو�سطات احل�سابية عليها ما بني (� )3.29إىل ()1.67
 ،وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لل�سلوك العدواين نحو الآخرين فقد
كانت متو�سطة وذلك بداللة املتو�سط احل�سابي الذي بلغ (. )2.69

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

2
3

ﻴﺨرﺏ الطالب �ﺃﻗﻔﺎل ال�صفوف
الدرا�سية ﻭﺍ�ﻷﺒﻭﺍﺏ.
يخرب الطالب ﺍلتمديدات الكهربائية
ﻲﻓ املدر�سة.
الدرجة الكلية

يت�ضح من خالل البيانات يف اجلدول (� )5أن درجة العدوان
املوجه نحو املمتلكات كانت درجاتها ما بني املتو�سطة والقليلة،
فرتاوحت املتو�سطات احل�سابية عليها ما بني (� )2.52إىل (، )1.42
وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للعدوان املوجه نحو املمتلكات ،كانت
كبرية وذلك بداللة املتو�سط احل�سابي الذي بلغ (. )2.02
تعزو الباحثة ذلك �إىل �أن الأهايل يعملون كل ما يف و�سعهم من
�أجل تربية �أبنائهم تربية �سليمة و�صاحلة ونتيجة الأو�ضاع الراهنة
وب�سبب العنف يف املجتمع املحيط من ممار�سات االحتالل حتديداً،
ف�إن الأ�رسة واملدر�سة يتعاونان معاً جلعل الطلبة يفكرون يف عواقب
ممار�ساتهم العدوانية� ،إذ �إن هناك عقاباً يف كل من املدر�سة والبيت.
و�أن يظهرا �سلوكاً �صحيحاً �أمامهم لأن الطلبة مييلون للتقليد ،وقد
�أظهرت درا�سة جماهد (� )2004أن العدوان املادي �أكرث �أ�ساليب
العدوان ا�ستخداماً يف املدار�س ،ذلك لأن الطلبة يف فل�سطني يعانون
من احباطات كثرية يف حياتهم اليومية.
◄◄ثالثا :النتائج املتعلقة بب ُعد ال�سلوك العدواين اللفظي
واجل�سدي نحو الذات.
جدول (: )6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعُد السلوك العدواني اللفظي والجسدي
نحو الذات

رقم
الفقرات
1
2

الفقرات
يهمل الطالب ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺭﻏﻡ ﻋﻠﻤـﻪ مبا
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ التوبيخ امل�ستمر
ﻴﻭﺠﺩ لدى الطالب �ﺇ�ﺼﺭﺍﺭ ﻭﻋﻨﺎﺩ
ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍ�ﻷ �ﺸياء ﺍخلاطئة.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

2.98

1.17

متو�سطة

2.72

1.00

متو�سطة
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رقم
الفقرات
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات
يعر�ض الطالب نف�سه لالهانه من
خالل ع�صيانه للأوامر.
ﻴﺤﺎﻭل الطالب الو�صول �إىل �ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
ﺤﺘﻰ لو كانت ﺒﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ مقبولة.
ﻴﻤﻴل الطالب �إىل ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻤ�ﺸﺎﻫﺩ
ﺍلعنف ﻓـﻲ ﺍ�ﻷﻓﻼﻡ.
ﻴﻘﻭﻡ الطالب ﺒﺎلكتابة بالقلم اجلاف
ﻋﻠـﻰ �أجزاء ﻤﻥ ﺠ�ﺴﻤﻪ.
ﻴﻘ�ﻀﻡ الطالب �ﺃﻅﺎﻓﺭﻩ حلظة الغ�ضب
والتوتر.
ﻴﺭﻏﺏ ﻭﻴﻤﻴـل الطالب �إىل ﻤﺯﺍﻭلة
ﺍ�ﻷﻋﻤﺎل اخل�شنة.
ﻴﻔﺭﻙ الطالب ﻴﺩﻴﻪ ﺒ�ﺸﻜل ﻤﻠﻔـﺕ
للنظر ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴ�ﺸﻌﺭ بالتوتر.
ﻴ�ﻀﻐﻁ الطالب ﺒ�ﺄ �ﺴﻨﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ �شفتيه
ﻋﻨـﺩ الع�صبية والغ�ضب.
ﻴﻭﺒﺦ الطالب ﻨﻔ�ﺴﻪ ﻋﻨﺩ ﻓ�ﺸـﻠﻪ ﻓـﻲ
�ﺃﺩاء ﺍ�ﻷﻋﻤﺎل املوكلة �إليه.
ﻴ�ﺸﺩ الطالب �ﺸﻌﺭﻩ ﻋﻨﺩ التوتر
والغ�ضب.
الدرجة الكلية

الدرجة

2.59

1.03

متو�سطة

2.58

1.06

متو�سطة

2.51

1.08

متو�سطة

2.34

1.07

منخف�ضة

2.13

0.98

منخف�ضة

2.11

0.99

منخف�ضة

1.93

0.88

منخف�ضة

1.92

0.98

منخف�ضة

1.76

0.79

منخف�ضة

1.40

0.64

منخف�ضة

2.24

0.65

منخف�ضة

يت�ضح من خالل البيانات يف اجلدول (� )6أن درجة ال�سلوك
العدواين اللفظي واجل�سدي نحو الذات كانت ما بني املتو�سطة
والقليلة ،فرتاوحت املتو�سطات احل�سابية عليها ما بني ()2.98
�إىل ( ، )1.40وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لل�سلوك العدواين اللفظي
واجل�سدي نحو الذات ،كانت قليلة وذلك بداللة املتو�سط احل�سابي
الذي بلغ (. )2.24وتعزو الباحثة ذلك �إىل �أن حر�ص الأ�رسة على
تعليم �أبنائها على الت�سامح يف التعامل ،يولد لديهم م�شاعر احلب
واحلنان ،وعدم الكراهية واحلقد لدى الأبناء� ،ضد التعليم واملدر�سة
فال يوجهون عدوانهم وعنفهم اجتاهها ،كذلك االنتباه يف التعامل
معهم وتربيتهم والتوازن يف املعاملة بني الأبناء وزراعة بذور احلب
والت�سامح مما ي�سهم يف التقليل من �سلوكهم العدوانية ،وقد اختلفت
هذه الدرا�سة مع درا�سة جماهد ( ، )2004ودرا�سة �أبو عيد (. )2003
◄◄رابعاً :النتائج املتعلقة ب�أبعاد الدرا�سة والدرجة الكلية.
جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مستوى السلوك العدواني لدى طلبة
المرحلة األساسية في المدارس الخاصة محافظ رام اهلل والبيرة من وجهة نظر المعلمين .

رقم
املحور

املحاور

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

1

ال�سلوك العدواين نحو الآخرين

2.69

0.89

متو�سطة

2

العدوان املوجه نحو املمتلكات

2.02

0.71

منخف�ضة

3

ال�سلوك العدواين اللفظي واجل�سدي
نحو الذات

2.24

0.65

منخف�ضة

2.34

0.68

منخف�ضة

الدرجة الكلية

يت�ضح من خالل البيانات يف اجلدول (� )7أن م�ستوى ال�سلوك
العدواين لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س اخلا�صة يف
حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر املعلمني ،كانت جميع
�أبعادها منخف�ضة ،فرتاوحت املتو�سطات احل�سابية عليها ما بني
(� )2.02إىل ( ، )2.69وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لدرجة �أ�شكال
ال�سلوك العدواين لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س اخلا�صة
يف حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر املعلمني ،فقد كانت
منخف�ضة وذلك بداللة املتو�سط احل�سابي الذي بلغ (. )2.34واتفقت
هذه النتيجة مع درا�سة الزغبي ( ، )2007ودرا�سة الطويل ()2000
.وتعار�ضت مع درا�سة ( ، )Thawabieh & Al - Rofo, 2010التي
ت�شري �إىل �أن ال�سلوك العدواين كان عالياً لطلبة ال�صف احلادي ع�رش.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول ،والذي ين�ص على:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
 )≤ 0.05بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام
اهلل والبرية على مقيا�س م�ستوى ال�سلوك العدواين من وجهة نظر
املعلمني تعزى لأثر متغري اجلن�س؟
ومن �أجل اختبار ال�س�ؤال املتعلق مبتغري اجلن�س ،فقد ا�ستخدم
اختبار ( )tلعينتني م�ستقلتني.ونتائج اجلدول ( )8تو�ضح ذلك:
جدول ()8
اختبار ( )tلعينتين مستقلتين لمدى أشكال السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة األساسية في
المدارس الخاصة بمدينة رام اهلل والبيرة من وجهة نظر المعلمين حسب متغير الجنس.

املحور
اجلن�س

النوع

العدد

املتو�سط االنحراف
قيمة (ت)
احل�سابي املعياري

ذكر

83

2.38

0.70

�أنثى

21

1.85

0.23

2.15

م�ستوى
الداللة
*0.03

		
)
* دال إحصائيا عند مستوى الداللة (α =0.05

يالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول (� )8أن هناك
فروقاً ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ،لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل والبرية
على مقيا�س ال�سلوك العدواين ،من وجهة نظر املعلمني تعزى لأثر
متغري اجلن�س.فقد بلغت قيمة م�ستوى الداللة ( )0.03وهذه القيمة
�أقل من (� ، )0.05أي �أنه يوجد فرق بني م�ستويات اجلن�س يف
م�ستوى ال�سلوك العدواين لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية ،يف املدار�س
اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر املعلمني ،ومبا
�أن املتو�سط احل�سابي للذكور� ،أعلى منه عند الإناث ،ف�إن الفروق
كانت ل�صالح الذكور.
وتعزو الباحثة ذلك �إىل �آليات ال�سلوك املت�شابهة بع�ضها
مع بع�ض ،ب�سبب ت�أثري الطلبة ببع�ضهم �إذ مييل الذكور منهم �إىل
االعتداء �أكرث من الإناث� ،إذ �إن لديهم القدرة اجل�سدية على القيام
بذلك ،حيث �أن الآباء يف جمتمعنا الفل�سطيني يعلمون �أوالدهم
الذكور مفاهيم الرجولة وال�سلطة ،ويف هذا �إ�شارة غري مبا�رشة �إىل
ت�شجيع الذكور �إىل العدوان ،حتى لو مل يكن هذا الت�شجيع مق�صوداً،
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مستوى السلوك العدواني لدى طلبة املرحلة األساسية في املدارس اخلاصة
مبحافظة رام اهلل والبيرة من وجهة نظر املعلمني

د .شادية عيسى جريس مخلوف

فالكثري منهم يعتدون على غريهم بحجة الدفاع عن النف�س� ،أو �إثبات
رجولته بالعنف و�إثبات الذات ب�أ�ساليب خمتلفة منها العنف املوجه
نحو الآخرين� ،أو يحاولون التنفي�س عن �أنف�سهم عن طريق ال�سلوك
العدواين.وقد تختلف هذه النتيجة مع درا�سة ح�سن ( )2000يف عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ال�سلوك العدواين نحو الآخرين.
فيما تتفق مع درا�سة روفو ( )2010التي تو�صلت �إىل �أن م�ستوى
العدوان عالٍ لدى طلبة ال�صف احلادي ع�رش ،ودرا�سة القططي
( )2000ودرا�سة الهويل ( )2003ب�أن هناك فروقاً يف م�ستوى
ال�سلوك العدواين ل�صالح الذكور.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثاين ،والذي ن�ص على:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
 )≤ 0.05بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س اخلا�صة ،يف حمافظة رام
اهلل والبرية ،على مقيا�س م�ستوى ال�سلوك العدواين ،من وجهة نظر
املعلمني ،تعزى لأثر متغري امل�ؤهل العلمي؟
ومن �أجل اختبار �صحة ال�س�ؤال املتعلقة مبتغري امل�ؤهل
العلمي ،فقد ا�ستخدم اختبار ( )tلعينتني م�ستقلتني ،ونتائج اجلدول
( )9تو�ضح ذلك:
جدول ()9
اختبار ( )tلعينتين مستقلتين لمدى أشكال السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة األساسية في
المدارس الخاصة في محافظة رام اهلل والبيرة من وجهة نظر المعلمين حسب متغير المؤهل
العلمي

املحور

النوع

بكالوريو�س
ف�أقل
امل�ؤهل
العلمي ماج�ستري
ف�أعلى

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

86

2.37

0.70

15

2.19

0.53

قيمة
(ت)
0.92

م�ستوى
الداللة
0.35

يالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول (� )9أنه ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل والبرية
على مقيا�س م�ستوى ال�سلوك العدواين من وجهة نظر املعلمني تعزى
لأثر متغري امل�ؤهل العلمي.فقد بلغت قيمة م�ستوى الداللة ()0.35
وهذه القيمة �أكرب من (. )0.5
وترى الباحثة �أن املعلمني على اختالف م�ؤهلهم ،يختلفون يف
حتديد م�ستوى ال�سلوك العدواين ،يدركون �أن م�سببات العنف متماثلة
جلميع الطلبة تقريباً ،فالطالب العدائي �إمنا ميار�س عدوانيته ب�سبب
ما يراه من عنف �أ�رسي �أو جمتمعي �أو من خالل ما ي�شاهده يف
الإعالم ،واختلفت هذه النتيجة مع درا�سة احللو ( )2001حيث
�أظهرت وجود فروق ل�صالح املعلمني من حملة املاج�ستري ،واتفقت
مع درا�سة خليفة والهويل (.)2003
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◄◄نتائج ال�س�ؤال الثالث ،والذي ين�ص على:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة ،لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية ،يف املدار�س اخلا�صة يف
حمافظة رام اهلل والبرية ،على مقيا�س م�ستوى ال�سلوك العدواين من
وجهة نظر املعلمني تعزى لأثر متغري �سنوات اخلربة؟
ومن �أجل اختبار ال�س�ؤال املتعلق مبتغري امل�ؤهل العلمي ،فقد
ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي ،ونتائج اجلدول ()10
تو�ضح ذلك:
جدول (: )10
تحليل التباين األحادي لمدى مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة األساسية في
المدارس الخاصة بمدينة رام اهلل والبيرة من وجهة نظر المعلمين حسب متغير سنوات الخبرة.

املحور
�سنوات
اخلربة

م�صدر التباين

جمموع درجة متو�سط
املربعات احلرية املربعات

بني املجموعات

1.85

3

0.62

داخل املجموعات

45.26

97

0.47

املجموع

47.110

100

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

1.32

0.27

يالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول (� )10أنه ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α ≤ 0.05
بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ،لدى
طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س اخلا�صة ،يف حمافظة رام
اهلل والبرية على مقيا�س م�ستوى ال�سلوك العدواين ،من وجهة نظر
املعلمني ،تعزى لأثر متغري �سنوات اخلربة.فقد بلغت قيمة م�ستوى
الداللة ( )0.27وهذه القيمة �أكرب من (. )0.05
وترى الباحثة �أن املعلمني وباختالف خرباتهم التعليمية،
يالحظون الت�رصفات العدوانية لدى الطلبة ،وال يت�أثر ر�أيهم يف ذلك
ب�سنوات اخلربة التي �أم�ضاها املعلم يف التدري�س ،وكما �أن الطلبة
ال يخ�شون املعلمني القدامى �أو ذوي اخلربة املتو�سطة ،بل بالعك�س
يحاولون �إظهارها ب�شكل �أكرب كنوع من التحدي للمعلمني� ،سعياً
منهم لرتهيب املعلمني اجلدد يف بع�ض الأحيان ،واتفقت الدرا�سة
مع درا�سة �صالح (. )2012
◄◄نتائج ال�س�ؤال الرابع ،والذي ين�ص على:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س اخلا�صة يف
حمافظة رام اهلل والبرية على مقيا�س م�ستوى ال�سلوك العدواين من
وجهة نظر املعلمني تعزى لأثر متغري عدد الطالب يف ال�شعبة؟
ومن �أجل اختبار ال�س�ؤال املتعلق مبتغري عدد الطالب يف
ال�شعبة ،فقد ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي ،ونتائج اجلدول
( )11تو�ضح ذلك:
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جدول (: )11
تحليل التباين األحادي لمستوى السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة األساسية في المدارس
الخاصة في محافظة رام اهلل والبيرة من وجهة نظر المعلمين حسب متغير عدد الطالب في
الشعبة

املحور

م�صدر التباين

عدد
الطالب
يف
ال�شعبة

جمموع درجة متو�سط
املربعات احلرية املربعات

بني املجموعات

2.72

3

0.90

داخل املجموعات

44.38

97

0.45

املجموع

47.11

100

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

1.99

0.12

يالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول (� )11أنه ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α ≤ 0.05
بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل والبرية
على مقيا�س �أ�شكال ال�سلوك العدواين من وجهة نظر املعلمني تعزى
لأثر متغري عدد الطلبة يف ال�شعبة ،فقد بلغت قيمة م�ستوى الداللة
( )0.12وهذه القيمة �أكرب من (� )0.05أي �أنه ال يوجد فرق يف
�أ�شكال ال�سلوك العدواين لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س
اخلا�صة يف حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر املعلمني ح�سب
متغري عدد الطلبة يف ال�شعبة.
وترى الباحثة �أن حجم الغرفة منا�سب �إىل حد ما ،لعدد الطلبة
الذين يتلقون تدري�سهم فيها ،حيث �أن عدد الطلبة داخل ال�صف
الواحد قد ي�صل �إىل ما بني ( )30-25طالباً وطالبة يف املدار�س
اخلا�صة ،الأمر الذي يجعل من احلركة �أ�سهل داخل حجرة ال�صف،
مما يقلل من ال�سلوك العدواين املوجه �إىل الطلبة الآخرين ،ناهيك
عن ال�ضوابط والقوانني التي متنع االعتداء على الطلبة الآخرين فكل
طالب يعر�ض نف�سه لعقوبة داخل املدر�سة �إذا قام باالعتداء.واتفقت
مع درا�سة جماهد (. )2004

توصيات الدراسة:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة ،خل�صت
الباحثة �إىل جمموعة من التو�صيات:
1 .1توعية الطلبة ب�رضورة املحافظة على املمتلكات العامة.
2 .2ت�شجيع الطلبة على التعامل بالأ�سلوب الإيجابي يف التعامل
مع الآخرين.
3 .3حث الباحثني على �إجراء درا�سات وبحوث تتعلق بال�سلوك
العدواين ،والوقوف على �أ�شكاله و�أ�سبابه ومظاهره من وجه
نظر الأ�رسة.
�4 .4إجراء بحوث ودرا�سات ت�ستهدف �أ�شكال ال�سلوك العدواين
ومظاهره و�أ�سبابه ،لدى فئات عمرية �أخرى غري امل�ستهدفة
بالدرا�سة.
5 .5خماطبة وزارة الرتبية والتعليم لإجراء بحوث ودرا�سات
ت�ستهدف املدار�س احلكومية.
�6 .6إجراء بحوث تتعلق بال�سلوك العدواين وعالقتها باال�ضطرابات
النف�سية.
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