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ABSTRACT
The present research aims at constructing an Educational program
based on strategies of solving dispute to reduce violence among
intermediates stage students in the city of Mosul. It also aims at
investigating the effect of strategies of solving dispute in reducing
violence among those students. In order to achieve these aims four
null hypotheses were settled. The experimental design was applied
in this study. The sample of the research includes second- year
intermediate stage student in the city of Mosul. The basic sample
consists of (80) students distributed among two groups,
experimental and control. The equivalence between the two groups
were tested statistically in such variable way depending upon certain
criteria such as age, intelligence, and parents academic level. An
educational program has been made in regards to dispute solving
strategies, as well as constructing violence scale of 35 items .The
findings are as follow: There is a significant statistical difference for
the benefit posttest. This means that the students are affected by the
educational program based on dispute solving strategies. There is no
significant statistical difference between the scores of students in the
experimental group and the control group on the scale of violence.
There is no significant statistical difference between the three types
of violence; physical, verbal, non- violence, in the posttest
according to violence scale
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اثر برنامج تربوي قائم على استراتيجيات حل النزاع في خفض العنف لدى طالب المرحلة المتوسطة في
مدينة الموصل

 جامعة الموصل/  كلية التربية للعلوم االنسانية/ ندى فتاح زيدان العبايجي.د.م.أ
هديل اسعد شريف فخر الدين
:الخالصة
هدف البحث إلى بناء برنامج تربوي قائم على استراتيجيات حل النزاع في خفض العنف لدى
 كما يهدف الى معرفة اثر استراتيجيات حل النزاع في خفض العنف،  الموصل/طالب المرحلة المتوسطة
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لدى طالب المرحلة المتوسطة /الموصل  ،ولغرض تحقيق االهداف صيغت اربع فرضيات صفرية،

استعمل في اجراءات البحث المنهج التجريبي ،وتحدد مجتمع البحث من طالب الصف الثاني المتوسط/
الموصل  .وتكونت عينة البحث االساسية من ( )08طالباً ،وزعوا على مجموعتين تجريبية وضابطة.
وجرى التحقق من تكافؤ المجموعتين احصائياً في متغيرات ( :الدرجة التي حصلوا عليها في التطبيق القبلي

للمقياس ،العمر الزمني باألشهر ،مستوى الذكاء والمستوى التعليمي لآلباء)  ،وجرى اعداد برنامج تربوي

معتمد على استراتيجيات حل النزاع مكون من ( )08درساً ،فضالً عن اعداد مقياس العنف مكون من ()20
فقرة  ،وقد اظهرت النتائج وجود فروق داله احصائياً لصالح االختبار البعدي .اي حصول انخفاض في
درجات الطلبة في االختبار البعدي ،وهذا يعني تأثر الطلبة بالبرنامج التربوي القائم على استراتيجيات حل

النزاع  ،وال توجد فروق دالة احصائياً بين درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة على
مقياس العنف في االختبار البعدي  ،كما ال يوجد فرق دال احصائياً بين االنواع الثالثة لفظي -جسدي -ال
عنف) ،في االختبار البعدي للمجموعة التجريبية على مقياس العنف.

اوالً :مشكلة البحث Research Problem
تكمن مشكلة هذه الدراسة في -:

* تخفيففف ظففاهرة العنففف المدرسففي ومففا يجففري فففي بعففض المففدارس مففن عنففف مففا بففين بعففض المدرسففين

والطالب ،او الطالب فيما بينهم كالسب والشتم واالهانات والضرب والركل وسرق وتدمير ممتلكات المدرسة

* ونظ ار لما تسببه هذه الظاهرة من تداعيات خطيرة على البيئة المدرسية والمجتمع فال بد مفن التصفدي

لها .

* وضع استراتيجيات معينة تساعد الطالب والمدرسين للتغلب على هذه الظاهرة الخطيرة .

مففن خففالل اطففالع الباحثففة علففى البحففوث والد ارسففات وجففدت ان هنففار شففكوى مففن قبففل المدرسففين والمرشففدين

التربويين على وجود حاالت عنف كثيفرة ففي المفدارس المتوسفطة ،وانطالقفاً مفن كفون الباحثفة قفد عملفت مفدة
من الزمن في منظمات المجتمع المدني المعنية بزيارة المدارس واالطالع على المشفكالت الد ارسفية والنفسفية
وجدت ان هنار العديد من حاالت العنف لدى الطالب وعليه شعرت الباحثة بخطفورة تعفرض شفريحه مهمفه

من المجتمع للعنف وهم شريحة المرهقين شباب المستقبل.

ثانياً :اهمية البحث The Importance of the Research

تنطلففق أهميففة حففل الن ازعففات فففي المدرسففة مففن كففون الن ازعففات والخالفففات جففزءاً مففن الحيففاة

المدرسففية اليوميففة ،وهففي تتطلففب قسففما ال يسففتهان بففه مففن وقففت المتعلمففين والمعلمففين واالدارة ،فففي
حففين يكففون المطلففوب االهتمففام باألنشففطة التربويففة التعليميففة ،وتففرد الخالفففات الناشففئة بففين التالميففذ
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في المدرسة الى ان هؤالء ال يفهمون النزاع وال يملكون المعرفة المطلوبة لمواجهته ،وهم يواجهون
خالفففاتهم معتمففدين االسففلوب الففذي تعففودوا عليففه فففي العائلففة وفففي الحيففاة المدرسففية المألوفففة وفففي

المسلسالت التلفزيونية واالفالم ولذلر هفم يربطفون عفادة الخفالف والنفزاع بفالعنف والمقاطعفة ،والن
المعلمين الذين تلقوا اعفدادا او تفأهيالً لحفل الن ازعفات هفم قلفة ،ففان عمليفة حفل هفذه الن ازعفات تبقفى
مقتصرة على االساليب التقليدية التي تلجأ الى الطفرد المؤقفت والتفدخل الشفبيه بالتفدخل البوليسفي،

او احتجفاز التالميفذ او ضفربهم  ....الفه ،وهفي اجفراءات التحفل المشفكلة التفي يعفاني منهفا هفؤالء

الطلبة حال جذريا( .الحسيني ،واخرون.)5 :0882 ،

وفف ففي هف ففذا الصف ففدد أشف ففا ار رينكف ففي ،وهيرمف ففان ( .0880 (Rcinke ،Hermanأن نجف ففاح الب ف فرامج
الوقائية برامج التدخل للحد من عنف المراهقين يتوقف على إدرار وتعديل أوجه المناخ المدرسي،

وتعامل المدرسين والعاملين بالمدرسة مع الطالب ،والبنية المدرسية ككل ،ويمكن القفول ان هنفار

أس ففاليب يمكف ففن ان تكف ففون أكثف ففر مالئمف ففة مف ففن اسف ففتخدام العنف ففف ،وأن مف ففا ينقصف ففنا هف ففو فهف ففم كامف ففل

لالختبارات المتاحة ،وكيفية تطبيقها ،وكيف؟ ومتفى تسفتخدم؟ او ال تسفتخدم؟(.الخولي :0880 ،

 .)21تسف ففتمد د ارسف ففة العنف ففف داخف ففل المف ففدارس اهميتهف ففا مف ففن كف ففون ان العنف ففف يعف ففد مف ففن الظ ف فواهر
االجتماعيفة الخطيفرة التففي يعفاني منهفا المجتمففع العفالمي بصففة عامففة ،والمجتمفع العربفي والع ارقففي

بص فففة خاصف ففة ،حيفففث شف ففهد العف فراق تطفففورات حظريفففة وتقنيف ففة كبيف فرة وس ف فريعة وتح ف فوالت سياسفففية
واجتماعيففة فففي العقففود االخيفرة .حيففث تففأتي هففذه الد ارسففة لتسففاهم فففي خفففض العنففف فففي المففدارس،

والبد من معرفة حجم العنفف داخفل المفدارس (بفين الطفالب) ومعرففة انمفا العنفف االكثفر انتشفا اًر

وتك ار اًر بين الطالب داخل المدارس(.الزواهرة ، )02 :0822 ،ويشفير (" )2990 Storieالفى ان
وراء برامج الدراسة المتصلة بحل النزاعات في المدارس عدة فرضيات منها:
 ان النزاع هو جزء من الحياة اليومية ويقدم للتلميذ إمكانية التعلم والنمو. -ان تقنيات حل النزاعات واستراتيجياته وطرائقه قابله لالكتساب والتعلم.

 -ان تعلم تقنيات حل النزاعات هو شكل من اشكال التربية .وهو بالنسبة لنماء المتعلمفين األوالد

والشبان ونموهم ،على المدى البعيد ،اهم من تعلم المواد التقليدية.
 -ان الطالب قادرون على تعلم حل معظم نزاعاتهم بأنفسهم.

 ان الطالب قادرون على حل اختالفاتهم بمساعدة رفاقهم االخرين وبمساعدة الراشدين ايضاً. -لتجنففب الن ازع ففات فففي المس ففتقبل يكففون تش ففجيع الطففالب عل ففى تسففوية اس ففباب ن ازعففاتهم بطريق ففة

تعاونية اكثر فعالية من معاقبة أحد الطالب على عمل سيء قام به"Storie , 1998 : p , ( .

)10

283

وترى الباحثفة ان هفذه الد ارسفة كونهفا تخففف مفن العنفف بفين الطفالب وكيفيفة عفالل هفذه المشفكلة مفن خفالل
اكساب الطالب استراتيجيات حل النزاع وكيفية حل مشكالتهم بطرق سلمية بعيداً عن استخدام العنف بشتى

انواعففه .كمففا انهففا تتنففاول أهففم ش فريحة مففن ش فرائح المجتمففع الع ارقففي والتففي تمثففل مكون فاً اساسففياً مففن مكونففات
الشباب العراقي ،ومعظمهم يقعون ففي المرحلفة العمريفة بفين سفن ( )22 _22عامفاً .وهفي مفا تعفرف بمرحلفة
المراهقة التي تتميز بمجموعة من الخصفائ ،،وكفذلر تظهفر فيهفا الكثيفر مفن المشفكالت السفلوكية والنفسفية
التي عادة ما يعبر عنها بطريقة ال تلقى قبول المجتمع ،وهي مشكالت يعاني منها المراهق نفسه كما يعاني
منهففا المجتمففع الففذي يعففيخ فيففه بمختلففف مؤسسففاته ومنهففا :االس فرة ،والمدرسففة .ومففن هففذه المشففكالت مشففكلة

العنف بين الطلبة التي نحن بصدد دراستها(.حسونة ،وآخرون.)5 :0820 ،

لذا ارتأت الباحثة تطبيق استراتيجيات حل النزاع في برنامج تربوي ستعده الباحثة لمعرففة اثفره

في خفض العنف لدى طالب المرحلة المتوسطة.

ثالثاَ :أهداف البحث Research Objectives
يهدف البحث الحالي الى:

بن ف ففاء برن ف ففامج ترب ف ففوي ق ف ففائم عل ف ففى اس ف ففتراتيجيات ح ف ففل الن ازع ف ففات ف ف ففي خف ف ففض العن ف ففف ل ف ففدى ط ف ففالب المرحل ف ففة
المتوسطة/الموصل.

التعرف على اثر البرنامج التربوي في خفض العنف لدى طالب المرحلة المتوسطة/الموصل.

التعرف على الفروق في اثر البرنامج التربوي بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقيفاس العنفف ففي
االختبار البعدي.

التعرف على الفرق بين االنواع الثالثة للعنف في االختبار البعدي للمجموعة التجريبية.

رابعاَ :فرضيات البحث Research Hypotheses

الفرضية الصفرية االولى( :ال توجد فروق دالة احصائياً بين درجات االختبار القبلي واالختبار البعدي على
مقياس العنف لدى طالب المجموعة التجريبية).

الفرضففية الصفففرية الثانيففة( :ال توجففد فففروق دالففة احصففائياً بففين درجففات االختبففار القبلففي واالختبففار البعففدي
ألنواع العنف الثالثة للمجموعة التجريبية).

الفرضية الصفرية الثالثة( :ال توجد فروق دالة احصائياً بين درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة
الضابطة على مقياس العنف في االختبار البعدي).

الفرضفية الصفففرية الرابعفة :ال يوجففد ففرق دال احصففائياً بفين االنفواع الثالثفة (لفظففي -جسفدي -ال عنففف) فففي
االختبار البعدي للمجموعة التجريبية على مقياس العنف.

خامساً :حدود البحث Limitations Research

* حد زماني :طبق البحث في العام الدراسي .0829/0820
283

* الح ففد المك ففاني :تقتص ففر ح ففدود البح ففث عل ففى الم ففدارس الص ففباحية الحكومي ففة ف ففي مدين ففة الموص ففل التابع ففة

للمديرية العامة لتربية محافظة نينوى.

* الحد البشري :كما يتحدد البحث بطالب المرحلة المتوسطة.

* كمففا يقتصففر البحففث علففى التعففرف علففى اثففر برنفامج تربففوي قففائم علففى اسففتراتيجيات حففل النفزاع فففي خفففض
العنف لدى طالب المرحلة المتوسطة في مدينة الموصل.

سادساً :تحديد المصطلحات Definition of the Terms
ستحدد المصطلحات التي تشكل محاور البحث الرئيسة وهي :

اوالً :البرنامجProgram :
كما عرفه كل من:

* عليان وسالمة (" )0220مجموعة من األهداف والسياسات واإلجراءات والقواعد والمهمفات والخطفوات
الت ففي يج ففب القي ففام به ففا والمف فوارد المس ففتخدمة والعناص ففر الض ففرورية لتنفي ففذ عم ففل مع ففين" (علي ففان وس ففالمة،

.)42 :0880

* الدليمي (" )0222سلسلة منظمفة مفن االسفتراتيجيات واألنشفطة القائمفة علفى أسفس علميفة تقفدم ضفمن
جلسات مخططة وموزعة على دروس معنونه تتناسب ومستوى العينفة وقابليفاتهم وتهفدف الفى تنميفة مهفارة

او اكثر لديهم من خالل تفاعلهم مع تلر االنشفطة وبأسفلوب مشفوق يفدفعهم الفى النشفا والعمفل مفن اجفل
تحقيق نتائج جيدة" (الدليمي.)20 :0889 ،

التعريف النظري للبرنامج :

تع ففرف الباحث ففة البرن ففامج بأن ففه مجموع ففة م ففن ال ففدروس المنظم ففة وفقف فاً الس ففتراتيجيات ح ففل النف فزاع (التف ففاوض-

الوساطة -التحكيم) ،والتي تعمل على خفض العنف لدى الطلبة.
التعريف االجرائي للبرنامج:

هي الدروس التي بنيفت علفى اسفاس اسفتراتيجيات حفل النفزاع والبفال عفددها ( )08درسفاً ،وتتضفمن الفدروس

(مقدمة -مناقشة الواجب البيتي -مناقشة موضوع الدرس) والقيام باإلجراءات المناسبة.
ثانياً :االستراتيجية Strategy :

عرفها كل من:

* ماااهر ( " )1221هففي االهففداف العلميففة والتحركففات التففي يقففوم بهففا المففدرس وينظمهففا ليسففير وفقهففا فففي

تدريسه" (محمد)52 :0828 ،

* شاهين (" )0211هي فن استخدام اإلمكانات والوسائل المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األهداف المرجوة
علففى أفضففل وجففه ممكففن بمعنففى أنهففا ط ارئففق معينففة لمعالجففة مشففكلة أو مباش فرة مهمففة أو أسففاليب علميففة
(شاهين)00 :0822،

لتحقيق هدف معين.
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التعريف النظري:
يقصففد باالسففتراتيجيات الوسففائل واالسففاليب التففي تعففرض بهففا المففادة المفراد تعليمهففا او تقففديمها للطلبففة وتحففدد

مسار دروس البرنامج.
التعريف االجرائي:

بأنها مجموعفة مفن االجفراءات والطفرق والوسفائل التفي تسفتعين بهفا الباحثفة لتحقيفق االهفداف العلميفة بطريقفة
مثلففى ،وتضففم مجموعففه مففن االسففاليب والوسففائل واالنشففطة المسففتخدمة مففن اسففتراتيجيات حففل الن فزاع والتففي

تتضمن (التفاوض -الوساطة -التحكيم).

ثالثاً :النزاعConflict :
كما عرفه كل من:

* برنادياااات بيااااادا (" : )1222نتيج ففة التش ففابر ب ففين ق ففوى متعارض ففة ،سف فواء اك ففان المقص ففود تعارضف فاً ف ففي

الحاجات والمصالح او القفيم وبمزيفد مفن البسفاطة يمكفن القفول ان النفزاع يعبفر عفن خفالف() desaccord

بين فريقين او اكثر من االشخا ،أو الجماعات عندما يعاخ هذا الخالف عند هذا الفريق او ذلر باعتباره

عالقففة قففوى ( ،) rapport de forcesو إذا كففان الن فزاع دوم فاً يشففير الففى الخففالف ،فففالخالف ال يتطففور
بانتظام ليصل الى النزاع".)Payada,B,1999,p.11(.

* شااتيفان كااالو

(" : )0222هففو تفاعففل بففين شخصففين او اكثففر ،بففين مجموعففات أو منظمففات تتواجففد

علففى طرفففي نقيضففين بأفكارهمففا ،واحاسيسففهما ،واهففدافهما  .ويشففعر احففد الط فرفين علففى االقففل بففأن الطففرف
اآلخر ينغ ،عليه افكاره ومشاعره واهدافه"( .شتيفان كالوس.)22 :0884 ،

التعريف النظري:

هو خالف يحدث بين طرفين نتيجة لتضارب مصالحهم او اختالف اهدافهم ،ويسعى كال الطرفان للوصفول

الى هدفهم المنشود ،دون الرجوع الى رغبات الطرف االخر واالستماع له.

التعريف االجرائي:

موقف يعيق الفرد في الوصول الى هدفه ،وينشأ عن وجود عدة اسباب ويتطلب حله طرق سلمية بعيدة عن
العنف كاستخدام احد استراتيجيات حفل النفزاع والتفي تتضفمن (التففاوض -الوسفاطة -التحكفيم) يقفوم بهفا احفد

الطالب الذين تدربوا على برنامج حل النزاعات المدرسية.

رابعااااً :اساااتراتيجيات حااال النااازاع  -:وه ففي الط ففرق الت ففي ي ففتم م ففن خالله ففا ح ففل النف فزاع بطريق ففة س ففلمية واه ففم
استراتيجيات حل النزاع هي( :التفاوض -الوساطة -التحكيم).

أ :التفاوض  -: Negotiationعرفه كل من:

* الط ارونة والمساعدة (" )0212موقف تعبيري حركفي قفائم بفين طفرفين او اكثفر حفول قضفية مفن القضفايا يفتم
من خالله عرض وجهات النظر وتبادلهفا وتقريبهفا ومواءمتهفا وتكييفهفا ،واسفتخدام اسفاليب االقنفاع كاففة ،للحففا
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على المصالح القائمة ،أو الحصول على منفعة جديدة بإجبار الخصم بالقيام بعمل معين أو االمتناع عفن عمفل
معين في إطار عالقة االرتبا بين اطراف العملية التفاوضية تجاه انفسهم أو تجاه الغير" (الطراونة والمساعدة،

.)20 :0824

* الدعامسة (" )0212عملية تفاعل بين االطراف المتنازعة يتم التوصل فيها الفى قفرار مشفترر لالتففاق علفى

المسائل القائمة بينهم" ( .الدعامسة.)20 :0821 ،

التعريف النظري:

اي مففن الجهففود المبذولففة لحففل الن فزاع دون اللجففوء الففى العنففف أو دفففع الط فرفين أو االط فراف للمشففاركة فففي انهففاء

النزاع.

التعريف االجرائي:

هو استراتيجية او طريقة تستخدم لحل النزاعات بطرق ودية يحاول من خالله التوصل الى حل يرضفي الطفرفين
بعد ان يتوصل كالهما الى اقناع اآلخر.
ب :الوساطة Mediation

كما عرفها كل من:

* ابااو زيااد( " )0212طريقففة أو آليففة أو وسففيلة مففن الوسففائل الوديففة لتسففوية الن ازعففات التففي تنشففأ بففين الخصففوم،
يتفق بموجبها طرفا النفزاع علفى اسفناد مهمفة اقتفراح تسفوية وديفة للنفزاع الفى شفخ ،ثالفث يسفمى (الوسفيط)" (ابفو

زيد.)220 :0822 ،

* خليفة (" )0212نشا ودي يبذله طرف محايد بهدف حل نزاع قائم بفين شخصفين او اكثفر ،ويلعفب الوسفيط

دو اًر ايجابياً اذ يمكنه تقديم حلول لالتفاق بين الطرفين المتنازعين" (خليفة.)02 :0825 ،
التعريف النظري:
هففي احففدى اسففتراتيجيات ح فل الن فزاع والتففي يتقففدم مففن خاللهففا طففرف ثالففث محايففد بففاقتراح حلففول مناسففبة للط فرفين
المتنازعان بعد االستماع لمشكلة كل طرف دون اللجوء الى االنحياز او التعاطف مع كال الطرفين.

التعريف االجرائي:

هي مجموعة من الخطوات علفى شفكل جلسفات يقفوم بهفا الوسفيط لكفي يقفرب وجهفات النظفر لأطفراف المتنازعفة
ويقوم بطرح الحلول المناسبة وفي نهاية جلسة الوساطة يتم التوصل الى حل يرضي الطرفين وبعد التوصل الى

الحل يقوم الطرفان بالتوقيع على اتفاقية الوساطة المدرسية لتجنب حدوث نزاع مستقبالً بين الطالب.
ج :التحكيم Arbitration :

كما عرفه كل من:

* وشااا( (" )0222فففض الن فزاع بق فرار كلففي صففادر عففن هيئففة التحكففيم ينهففي الن فزاع عففن طريففق عففرض اط ارفففه
ادعاءاتهم وفقاً ألحكام نظام التحكيم المتبعة او المتفق عليها" (وشاح.)02 :0885 ،
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* عبدهللا ( " )0212طريقة لحل النزاعات ،يعرض فيها المتنازعون قضيتهم على طرف ثالفث محايفد ،ينفا بفه

اتخففاذ القفرار المناسففب والفصففل بيففنهم ،ويختلففف التحكففيم عففن التقاضففي ففيففه يحففدد المتنففازعون بأنفسففهم مظففالمهم
ومطففالبهم ،ويحففددون العمليففة االجرائيففة ،ويسففلمون الففى الطففرف الثالففث طوع فاً ،سففلطة اق فرار النتففائج التففي تكففون

نهائية وملزمة" (عبدهللا.)59 :0820 ،

التعريف النظري:

هفو عمليفة تسففوية الن ازعفات حيففث تعهفد االطفراف المتنازعفة للجنفة التحكففيم لتسفوية النفزاع بيفنهم ووفففق مفا يمتلكففه
المحكم من صالحيات يتم اصدار الحكم لصالح احد االطراف المتنازعة.

التعريف االجرائي:

اسففتراتيجية يففتم بواسففطتها طففرح موضففوع الخففالف علففى لجنففة التحكففيم المدرسففية حيففث يعففرض فيهففا المتنففازعون

مشكلتهم على المحكم وتكون نتيجة التحكيم لصالح طرف واحد على خالل استراتيجية الوساطة ،ويكون التحكيم
على شكل جلسات تنتهي الجلسة بإقرار الحكم النهائي.

خامساً :العنف Violence
كما عرفه كل من:

* منظمة الصحة العالمية للعناف (" WHO )0220االسفتعمال المتعمفد للقفوة الماديفة أو القفدرة ،سفواء بالتهديفد
أو االستعمال الفعلي لها ،من قبل الشخ ،ضد نفسه أو ضد شخ ،آخر أو ضد مجموعة أو مجتمفع ،بحيفث
يففؤدي إلففى ح ففدوث أو رجحففان احتم ففال حففدوث إص ففابة أو مففوت أو إص ففابة نفسففية أو س ففوء النمففاء أو الحرم ففان"

(.)WHO,2002,p.3

بمففا ان الباحثففة تبنففت تعريففف الصففحة العالميففة للعنففف فففي بنففاء المقيففاس ،سففوف تتبنففى التعريففف النظففري لمنظمففة

الصحة العالمية.
التعريف االجرائي:

هففو أي سففلور يصففدر عففن الفففرد بففدافع ايففذاء الغيففر ،س فواء كففان عنففف جسففدي كالضففرب ،او عنففف لفظففي

كالشتم والسب والتهديد .

سادساً :العنف المدرسي:

كما عرفه كل من:

* ميلففر (" )Miller 2008( )0222العنففف المدرسففي يشففمل السففلوكيات التففي تتمثففل فففي العنففف الجسففدي
وااليذاء النفسي والتهديدات والترهيب واحداث الفوضى في الفصول" (.)Miller,2008,p.16

* علياااان ( " )0212انمففا السففلور القهريففة والتففي تشففمل االيففذاء الجسففدي واإلسففاءة النفسففية واالسففتغالل
واتالف الممتلكات من قبل الطلبة ضد زمالئهم أو مدرسيهم في المدرسة"(عليان.)20 :0822 ،
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التعريف النظري
مجموعففة مففن السففلوكات والتص فرفات التففي تصففدر مففن طالففب ضففد طالففب آخففر بهففدف ايففذاء الغيففر والحففاق
االذى به عبر استخدام القوة المتمثلة بالضرب والركل كالعنف الجسدي او استخدام كلمات بذيئة مثل السب

والشتم او قد يكون ضد ممتلكات المدرسة.

التعريف االجرائي

اي سففلور مضففاد يقففوم بففه الطففالب داخففل المدرسففة كاالعتففداء علففى المدرسففين او االدارة او علففى زمالئهففم
ويتمثل بالضرب والتهديد والسب والقذف او السرقة وتخريب ممتلكات المدرسة واحداث الفوضى وغيرهفا مفن

السلوكيات الغير مرغوب بها.

اطار نظري ودراسات سابقة

االطار النظري

النظريات المفسرة لحل النزاعات

اوالً :نظرية التعلم االجتماعي:
تمثل هذه النظرية أحدى نظريات علم النفس التي تساعد بشفكل كبيفر ففي فهفم مفا يفدور داخفل االنسفان ففي
حالة النزاع وكيفية التعامل معه من اجل ايجاد وسائل سفلمية لتسفوية النفزاع ،ونظريفة الفتعلم االجتمفاعي فيمفا
يخ ،مجال دراسات السالم والنزاع مبنية على انتقاد نظريات كانت قد سفادت بشفأن النفزاع وأسسفت السفلور

اإلنسففاني فيففه علففى فك فرة الففرد العففدواني علففى إحسففاس االنزعففال أي بمعنففى آخففر Aggression :ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف

 ، Frustrationوطبقاً لنظرية السلور العدواني كرد فعل علفى االنزعفال ففإن إحسفاس هفو احفد األحاسفيس
األساسية لكل انسان ،وعندما يط أر امر يؤدي الفى اثفارة الخفوف لفدى األنسفان فإنفه يشفعر باالنزعفال والتفوتر

ويسففتبدل اإلحسففاس بففالخوف الففى إحسففاس باألمففان .ويكففون اختيففار هففذا السففلور مبنففي علففى التربيففة والففتعلم
االجتماعي اللذين يوفران لإلنسفان مجموعفة مفن السفلوكيات التفي يسفتعمل أحفدها أو عفدد منهفا لفدرء الخفوف
واالنزعال ،ويعد السلور العدواني احد هذه السلوكيات التي يتعلمها اإلنسان بوصفها رد فعل ،ومن مؤسسفي

هففذه النظريففة الباحثففان ( )Millerو ( . )Dollardاال ان بففاحثين جففدداً فففي مجففال الففتعلم االجتمففاعي اختلففوا
مع المنظرين السابقين وقدموا نظريات جديدة في التعلم االجتماعي اظهفرت ان السفلور العفدواني بوصففه رد

فعل لالنزعال والتوتر هو مجرد سفلور واحفد وان التربيفة االجتماعيفة ففي مقفدورها ان تفوفر لأففراد سفلوكيات

سلمية غير عدوانية تؤدي الى احالل الطمأنينة بدل الخوف ومعالجة اوجه النزاع .ويعد ( )Banadoraاحد
المنظرين االساسيين في هذا االتجاه( .الصمادي.)25-22 :0828 ،

واكفد البفرت بانفدورا(( Bandura, 1973ان االطففال هفم العناصفر الفاعلفة األساسفية ففي العمليفة التعليميفة،

وتش ففكيل سف فلوكهم الخ ففا ،به ففم ،النه ففم يلحظ ففون ويقل ففدون ،ويطبق ففون اس ففتجاباتهم عل ففى اوض ففاع اجتماعي ففة،
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وفضالً عن ذلر ،تتأثر النواحي المعرفية والعاطفية لهؤالء الذين يلحظون استراتيجيات حل النزاع كالتففاوض
والوساطة والتحكيم ،وكيف انها تحفظ ماء الوجه ،وتيسر حياة المدرسة( ،االشهب.)0882 ،

اسفتنتجت الباحثفة انفه مفن خفالل تعلفم الطفالب بالمالحظفة يمكفنهم تعلفيم اسفتراتيجيات حفل النفزاع مفن

خ ف ففالل م ف ففا يط ف ففرح ام ف ففامهم م ف ففن امثل ف ففة وقص ف فف ،ولع ف ففب االدوار والنمذج ف ففة ،فبمق ف ففدورهم ان يس ف ففتعملوا تل ف ففر

االستراتيجيات في مواقف نزاع تصادفهم في حياتهم الواقعية.

ثانياً :نظرية الحرمان النسبي Relative Deprivation

تشففدد هففذه النظريففة علففى الحرمففان النسففبي ومففا يولففده مففن تراكمففات .ومؤسففس هففذه النظريففة تيففد غيففر 2918

( ،)Gurr Tedوت ففرى ان المتن ففازعين ال يعمل ففون عل ففى زي ففادة مكاس ففبهم اال ح ففين تس ففاعدهم توقع ففاتهم عل ففى
االعتقاد أنهم قادرون على زيادة النتائج ،وترى ان العنف الجماعي ينتج عن عمليتين.

 -تفراكم مشففاعر االحبففا والغضففب عنففد معظففم االففراد وهففذا مففا يولففد الطاقففة الضففرورية للففذهاب الففى اعمففال

العنف.

 -والحدث المثير او المطلق للعنف الذي ينشط هذه الطاقة ويحولها الى عنف .فما ان يحصفل الحفدث

المثير حتى يتهافت حاملو االحبا المتراكم الى المشفاركة ففي التظفاهر والشفغب والتمفرد واعمفال العنفف

 ،وتؤدي المقارنة االجتماعية دو اًر اساسياً في النزاع (الحسيني وآخرون.)02 :0882 ،
ثالثا  :نظرية االحباط في تفسير العنف

تففرى هففذه النظريففة ان االحبففا او الشففعور أن االنسففان محففبط وانففه ممنففوع مففن تحقيففق اهدافففه او اشففباع

حاجاته سوف يزيد من احتمال استجابات العنف لديه ،ويحدث هذا السلور العنيف حين تعترض طريق
االنسان عوائق في تحقيق اهدافه وفي اغلب االحوال يقود اإلحبا الى العنف وخاصة اذا كانفت تجربفة

االحبا تجربة غير سارة( .العيسوي.)009 -000 :0882 ،

تعد نظرية اإلحبا من أكثر النظريات دقة في تفسير العنف ،اذ تنطلق من فرضية سفهلة جفداً ومسفلمة
أساسية مفادها أن العنف هفو نتيجفة االحبفا  ،وتفتفرض انفه لكفي يحفدد السفلور العنيفف ال بفد ان يسفبقه

االحبففا الففذي يقففود غالب فاً الففى شففكل مففن اشففكال العنففف ،وقففد يكففون هففذا الشففكل مففن العنففف لفظي فاً مثففل
توجيه الفا نابية الى شخ ،ما ،او جسدياً كإلحاق األذى أو الضرر الجسدي بشخ ،ما ،مع التأكيد
أن االحبففا وحففده ال يففؤدي الففى العنففف مففالم يعقبففه الشففعور بالغضففب الففذي يهي ف الفففرد للعنففف ،ومففن

محرضففات العنففف بحسففب نظريففة االحبففا هففي االزدحففام السففكاني وحالففة الفقففر ومسففتوى التعلففيم للفففرد
والعمر ومفهوم الذات( .عليان.)00-02 :0822 ،
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الدراسات السابقة

* دراسات حل النزاعات

* دراسة  ( )0222( Daunic,et,alفاعلية برنامج حل النزاع وتوسط الرفاق في المدرسة)

هففدفت د ارسففة  Daunicالففى معرفففة مففدى فاعليففة برنففامج حففل النفزاع وتوسففط الرفففاق فففي المدرسففة ،فقففد قامففت

دونففر بتطبيففق برنففامج تجريبففي فففي حففل الن ازعففات ،وتوسففط الرفففاق فففي ثففالث مففدارس متوسففطة فففي الجنففوب

الش فرقي مففن الواليففات المتحففدة األمريكيففة ،ووصففف البرنففامج بأنففه منهففال واسففع علففى مسففتوى المدرسففة ،يففتم
تعليمه لطالب المرحلفة المتوسفطة  ،وقفد تراوحفت عينفة الد ارسفة بفين( )25-08طالبفاً وطالبفه ،ومفن صففوف

المرحل ففة المتوس ففطة ف ففي المدرس ففة الواح ففدة ،وق ففد اش ففارت النت ففائج ال ففى ان تطبي ففق البرن ففامج ك ففان ناجح ففا ف ففي
المدارس ،كما عدل البرنفامج مفن اسفتجابات الطلبفة للنفزاع باالتجفاه االيجفابي ،واشفارت كفذلر النتفائج الفى ان

تعلففيم طلبففة المرحلففة المتوسففطة مهففارات حففل المشففكالت ،ومهففارات االتصففال ،وادارة الغضففب المتضففمنة فففي
برنففامج توسففط الرفففاق ،يسففاعدهم علففى حففل الن ازعففات الحتميففة التففي تفواجههم فففي البيئففة المدرسففية ،ويزيففد مففن
تقفديرهم لففذاتهم ،وشففعورهم باالسفتقاللية ،ويقلففل مففن ممارسفتهم للسففلوكيات الهدامففة بشفكل عففام وسففلور العنففف

بشكل خا.،

* دراسة سكنكستر ( )0222( Schecknerدراسة تقويمية لبرنامج إدارة الغضب لما قبل سن المراهقة
والتعامل مع حل النزاعات)

كففان الهففدف مففن هففذا البرنففامج اختبففار امكانيففة تحسففين قففدرة الطلبففة حففول ادارة الغضففب عبففر الكومبيففوتر،
لتحسفين مهفارات النفزاع لفديهم ،وتفم اسفتخدام برنففامج ادارة الغضفب بواسفطة الكومبيفوتر ،لمفدة ثمانيفة اسففابيع،

وكان عدد المشاركين في البرنامج ( )22طالباً من طلبة الصف الخامس ،اظهفرت نتفائج الد ارسفة ان الطلبفة
ال ففذين ت ففم اختي ففارهم لتطبي ففق البرن ففامج ،تعلمف فوا كيفي ففة ادارة الغض ففب ،بط ففرق واقعي ففة للتعام ففل م ففع الغض ففب،
واصبحوا اكثر وعياً بكيفية التعامل مع النزاعات .
* دراسة زيدان وميساء(( )0212اثر برنامج تربوي في تنمية استراتيجيات حل النزاع لدى طلباة جامعاة

الموصل)

هففدفت الد ارسففة الففى التعففرف علففى اثففر البرنففامج التربففوي فففي اكسففاب الطلبففة اسففتراتيجيات حففل النفزاع ،وقففد تففم
اختيففار عينففة طبقيففة عش فوائية لطلبففة الصففف الثالففث فففي قسففم العلففوم التربويففة والنفسففية بعففد اج فراء تشففخي،

النخف ففاض مس ففتوى اس ففتراتيجيات ح ففل النف فزاع ل ففديهم .وك ففان ع ففددهم ( )58طالبف فاً وطالب ففة ،وت ففم ت ففوزيعهم ال ففى
مجموعات تجريبية واخرى ضابطة وثم اجراء التكافؤ بين المجمفوعتين ففي العفدد والجفنس والفذكاء والمسفتوى
الثقففافي للوالففدين ،وقففد اسففتخدمت البففاحثتين مقيففاس تومففاس كيلمففان المتكففون مففن ( )00فق فرة كاختبففار قبلففي
وبعدي ،كما قامت الباحثتان بإعداد البرنامج بواقع درسين ففي االسفبوع .وقفد توصفلت الد ارسفة الفى ان هنفار

تحسففن فففي مسففتوى اسففتراتيجيات حففل الن ازعففات لففدى طلبففة المجموعففة التجريبيففة ،كمففا توصففلت الد ارسففة الففى
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وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية ،كما توصلت الى
وجود فروق دالة احصائياً بين الذكور واالناث في استراتيجية التنافس والقوة لصالح الذكور.

دراسات حول العنف

 -1دراسة بندلتون ( )pendleton )1222دراسة كشفية ألثار برناامج ترباوي فاي تخفياف حادة العناف

لتالميذ المرحلة االبتدائية)

هدفت الدراسة الى التحقق من مدى تأثير برنامج ارشادي في تخفيف حدة العنفف لفدى التالميفذ ففي المرحلفة

االبتدائيفة ،تكونففت عينففة الد ارسففة مفن ( )204تلميففذاً مففن الصففف ال اربففع االبتفدائي حتففى السففادس مففن المرحلففة
االبتدائية ممن تتراوح اعمارهم من ( )20 -28سنة  ،وقسفمهم إلفى مجمفوعتين مجموعفة ضفابطة ومجموعفة

تجريبيففة كففل مجموعففة تتكففون مففن( )28تلميففذاً .أداوت الد ارسففة هففي مقيففاس العنففف ل (بنففدلتون) والبرنففامج

ارشففادي لمففدة (  )4أسففابيع ،وكالهمففا مففن إعففداد الباحففث  .ولتحليففل النتففائج كانففت أهففم الوسففائل اإلحصففائية

المستخدمة (معامل االرتبا بيرسون ) .اهم نتائج الدراسة وجود ففروق ذات داللفة إحصفائية بفين متوسفطات

الففدرجات فففي مجموعففة البحففث ،فيمففا يتعلففق بففالعنف (مباشففر أو غيففر مباشففر) ،وانففه توجففد فففروق ذات داللففة
إحصفائية بففين متوسفطات الففدرجات ففي مجمففوعتي الد ارسففة التجريبيفة والضففابطة فيمفا يتعلففق بكفل مففن العنففف

البففدني ،والعنففف اللفظففي ،والعنففف المركففب ،وقففد تبففين أن العنففف قففد انخفففض لففدى اففراد المجموعففة التجريبيففة
الففذين طبففق علففيهم البرنففامج التربففوي ،مقارنففة بالمجموعففة الضففابطة ،فيمففا يتعلففق بصففور العنففف الثالثففة ،ممففا
يؤكففد فاعليففة البرنففامج التربففوي فففي خفففض حففدة الكثيففر مففن مشففكالت السففلور ،بمففا فيهففا سففلور العنففف بففين

الطالب.)،Pendleton2998 ( .

 -0دراسة تامر محمد الشاحات ( )0222بعناوان( :اثار برناامج تادريبي فاي تعاديل بعاض مظااهر العناف

المدرسي)

تهدف الدراسة الحالية اختبار فعالية برنامج "الخطوة التالية" في خفض بعض مظاهر العنف المدرسي ،كمفا

تعكسها تقديرات المعلمين ،والمالحظات السلوكية داخل وخارل الصف ،وتحسين المهارات االجتماعية ،لدى
عينففة مففن تالميففذ الحلقففة الثانيففة مففن التعلففيم االساسففي .وبلف حجففم العينففة ( )020طالبفاً تتفراوح اعمففارهم بففين
( )22-22عففام ،فففي الصففف الثففاني االعففدادي للمففدارس التابعففة لشففرق شففب ار الخيمففة التعليميففة .قففام الباحففث
بإعداد االسفتبانات التاليفة :اسفتبانة المسفتوى االقتصفادي والمسفتوى االجتمفاعي لأسفرة ،وقائمفة تقفدير المعلفم

للسففلور الففدال علففى العنففف المدرسففي ،وقائمففة مالحظففة السففلور الففدال علففى العنففف المدرسففي خففارل الصففف،
وقائمة مالحظة السلور الدال على العنفف المدرسفي داخفل الصفف ،باإلضفافة الفى برنفامج " الخطفوة التاليفة"

للوقاية من العنف المدرسي.

اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
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* وجففود فففروق دالففة احصففائياً بففين متوسففط درجففات الطففالب فففي المجموعففة التجريبيففة ،ومتوسففط درجففات
الطالب في المجموعة الضابطة عند القياس البعدي في االداء على قائمفة تقفدير المعلفم للسفلور الفدال علفى

العنف المدرسي ،لصالح المجموعة التجريبية.

* وجففود فففروق دالففة احصففائياً بففين متوسففط درجففات الطففالب فففي المجموعففة التجريبيففة ،عنففد القيففاس القبلففي
ومتوسط درجات نفس المجموعة عند القياس البعدي في االداء على قائمة تقفدير المعلفم للسفلور الفدال علفى

العنف المدرسي ،لصالح القياس البعدي.

* ال توجد فروق دالة احصفائياً بفين متوسفط درجفات الطفالب ففي المجموعفة التجريبيفة ،عنفد القيفاس البعفدي
ومتوسط درجات نفس المجموعة عند القياس التتبعي في االداء على قائمة تقدير المعلم للسفلور الفدال علفى

العنف المدرسي.

* وجود فروق دالة احصائياً بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطالب
فففي المجموعففة الضففابطة عنففد القيففاس البعففدي فففي االداء ،علففى قائمففة مالحظففة السففلور الففدال علففى العنففف

المدرسي داخل الصف ،لصالح المجموعة التجريبية.

* وجود فروق دالة احصائياً بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطالب
فففي المجموعففة الضففابطة عنففد القيففاس البعففدي فففي االداء ،علففى قائمففة مالحظففة السففلور الففدال علففى العنففف

المدرسي داخل الصف ،لصالح القياس البعدي.

 - 2دراسة ابو صفية ،ميسر (( )0210مدى فاعلية برنامج نفسي ارشاادي للحاد مان سالوكيات العناف

لدى تلميذات المرحلة االساسية )

تهدف هذه الدراسة الى ما يلي :التعرف علي درجة مستويات العنف لفدى عينفة الد ارسفة .والتحقفق مفن داللفة

الفففروق بففين درجففات المجموعففة الضففابطة ودرجففات المجموعففة التجريبيففة فففي سففلور العنففف علففى التطبيففق

البعففدي .الكشففف عففن الفففروق بففين درجففات المجموعففة التجريبيففة فففي سففلور العنففف علففى التطبيقففين القبلففي

والبعدي .كما تهدف للتحقق من الفروق بفين درجفات المجموعفة التجريبيفة ففي سفلور العنفف علفى التطبيقفين
البعدي والتتبعي .استكشاف مدى فاعلية البرنامج النفسي اإلرشفادي ففي خففض سفلور العنفف ألففراد العينفة.

وتهدف الدراسة أيضاً إلى تقديم برنامج نفسي إرشادي يمكفن اسفتخدامه ففي خففض سفلور العنفف لفدى طلبفة

المدرسففة ،وتقففديم مقيففاس يمكففن اسففتخدامه فففي تشففخي ،السففلور العنيففف .تكونففت عينففة الد ارسففة مففن ()28
تلميذه من تلميذات الصفف ال اربفع مفن التعلفيم االساسفي بمدرسفة بيفت الهيفا االساسفية .قامفت الباحثفة بإعفداد

مقياس سلور العنف مكون من ( )21فقرة ،وقامفت ايضفاً بإعفداد برنفامج ارشفادي نفسفي مقتفرح .اهفم النتفائج
التففي توصففلت اليهففا هففذه الد ارسففة هنففار فففروق دالففة احصففائياً بففين متوسففطي درجففات المجموعففة الضففابطة
ودرجات المجموعة التجريبية في سلور العنف على التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
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 - 2دراسة اباو قيازان ،عمار ( ( )0212فاعلياة برناامج إرشاادي فاي خفاض سالوف العناف لادى طاالب

المرحلة األساسية)

تهدف الدراسة الى الكشف عفن مفدى فاعليفة برنفامج ارشفادي ففي خففض سفلور العنفف لفدى طفالب المرحلفة

االساسية في االردن ،تكونت عينة البحث من ( )24طالباً من طالب الصف الخامس االساسي في مدرسفة
تابعففة لمديريففة اربففد .قففام الباحففث بتطففوير مقيففاس سففلور العنففف باالعتمففاد علففى مقيففاس المشففكالت السففلوكية

ل(جمعففة) ،ومقيففاس مظففاهر العنففف ل(العففدوي) وتكففون المقيففاس مففن ( )21فق فرة .واهففم النتففائج التففي توصففل

اليها البحث:

* توجففد فففروق دالففة احصففائياً بففين متوسففطي درجففات المجموعففة الضففابطة ،ودرجففات المجموعففة التجريبيففة
لسلور العنف على التطبيق البعدي ،لصالح المجموعة التجريبية.

* توجففد فففروق ذات داللففة احصففائية بففين متوسففط درجففات طففالب المجموعففة التجريبيففة الففذين تلق فوا البرنففامج
االرشففادي ،ومتوسففط درجففات طففالب المجموعففة الضففابطة علففى التطبيففق البعففدي الففذين لففم يتلق فوا البرنففامج

االرشادي عند مستوى ( ،)8082وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.

* توجففد فففروق دالففة احصففائياً بففين متوسففطي درجففات المجموعففة التجريبيففة فففي سففلور العنففف علففى التطبيففق
القبلي والبعدي ،لصالح التطبيق البعدي.

دالالت ومؤشرات من الدراسات السابقة

اوالً :من حيث الهدف
* دراسات حل النزاع

هففدفت الد ارسففات السففابقة الففى معرفففة اثففر ب فرامج مختلفففة او اسففتراتيجيات فففي حففل الن فزاع وكمففا هففدفت الففى
التعرف على اثر هذه البرامج وفقاً لمتغير الجنس والمرحلة الدراسية مثفل د ارسفة (،)et als2000 Daunic
ودراسة (سكنكستر  ،)0882ودراسة (زيدان وميساء .)0821

اما الدراسة الحالية فقد هدفت الى معرفة اثر برنامج تربوي قائم على استراتيجيات حل النزاع.
* دراسات العنف

فقففد هففدفت معظففم الد ارسففات الففى التعففرف علففى اثففر برنففامج تربففوي فففي تخفيففف حففدة العنففف وكففذلر بعضففها

اسففتخدم ب فرامج ارشففادية كد ارسففة (بنففدلتون  ،)2908ود ارسففة (الشففحات  )0884التففي هففدفت الففى معرفففة اثففر
برنففامج تففدريبي فففي تعففديل بعففض مظففاهر العنففف .امففا الد ارسففة الحاليففة فقففد هففدفت الففى معرفففة اثففر البرنففامج

التربوي القائم على استراتيجيات حل النزاع في خفض العنف لدى الطالب.
ثانياً :من حيث العينة

في دراسات حفل النفزاع تراوحفت عينفات البحفث مفا بفين ( )08طالبفاً كمفا ففي د ارسفة ( )0888 Daunicالفى

( )028طالباً،ودراسة (سكنسكتر )22( ،)0882طالباً.
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اما في دراسات العنف فقفد تراوحفت عينفة البحفث مفن ( )28طالبفاً كمفا ففي د ارسفة (ابوصففيه ،) 0820،الفى

( )020كما في دراسة (الشحات .)0820

امففا فففي الد ارسففة الحاليففة فقففد اسففتخدمت الباحثففة عينففة مكونففة مففن ( )08طالب فاً تففم تقسففيمهم الففى مجمففوعتين
متكافئتين احداهما تجريبية واالخرى ضابطة.
ثالثاً :األدوات

في دراسات حل النزاع اختلفت األدوات فمنها مفن أسفتخدم اختبفار جفاهز لحفل النفزاع مفع برنفامج جفاهز لحفل

النفزاع مففع برنففامج جففاهز لحففل الن ازعففات مثففل د ارسففة ( ،)0888 Daunicواسففتخدمت د ارسففة (زيففدان وميسففاء
 )0821مقياس توماس كيلمان مكون من ( )00فقرة.

ام ففا ف ففي د ارس ففات العن ففف فق ففد اس ففتخدمت د ارس ففة (بن ففدلتون  )2998مقي ففاس العن ففف لبن ففدلتون وك ففذلر د ارس ففة
واستخدمت دراسة (الشحات  )0884استبيانات وقائمة مالحظات لمالحظة سلور العنف.

امففا فففي الد ارسففة الحاليففة فقففد قامففت الباحثففة بإعففداد مقيففاس لسففلور العنففف مكففون بصففيغته النهائيففة مففن ()20
فقرة.

اما من حيث البرامج فقد استخدمت بعض الدراسات برامج ارشادية كدراسة (ابو قيزان  )0820ودراسة (ابفو

صفية  ،)0820واخرى بفرامج تربويفة وتدريبيفة كد ارسفة (الشفحات  ،)0884اسفتغرقت معظفم البفرامج مفا بفين
( )28 -4اسابيع.

امففا الد ارسففة الحاليففة فقففد قامففت الباحثففة بإعففداد برنففامج تربففوي قففائم علففى اسففتراتيجيات حففل الن فزاع مكففون مففن

( )08درس ،واستغرق تطبيقه (  )1اسابيع.
رابعاً :الوسائل اإلحصائية

استخدمت معظم الدراسات السابقة وسائل احصائية كاالختبار التائي وتحليل التباين ومعامالت االرتبا .

ام ففا الد ارس ففة الحالي ففة فس ففتقوم الباحث ففة باس ففتخدام م ففا يحت ففال الي ففه م ففن وس ففائل احص ففائية باس ففتخدام الحقيب ففة
االحصائية .))SPSS

خامساً :النتائج

اء التربويفة او االرشفادية وسففتقوم
توصفلت معظفم الد ارسفات السفابقة الفى وجفود اثففر للبفرامج التفي اعتمفدتها سفو ً
الباحثة بمقارنة نتائج دراستها مع نتائج الدراسات السابقة.
مدى االستفادة من الدراسات السابقة

مففن خففالل اطففالع الباحثففة علففى الد ارسففات السففابقة وجففدت مففن الضففروري االشففارة الففى النقففا التففي اسففتفادت
منها من الدراسات السابقة وهي:

* من حيث إعداد المقياس وكيفية بناء فقراته واستخرال صدقه وبناءه.

* االستفادة من البرامج السابقة واالستراتيجيات في إعداد برنامج دراستها.
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* االستفادة في كيفية اجراء التكافؤ بين افراد المجموعة التجريبية والضابطة.
* االستفادة في كيفية ضبط كافة المتغيرات.
* كيفية ادارة دروس البرنامج.

منهجية البحث

تضففمن هففذا الفصففل وصفففاً لإلج فراءات التففي اتبعتهففا الباحثففة مففن اجففل تحقيففق اهففداف البحففث والتحقففق مففن
فرضياته وفيما يلي توضيح لتلر االجراءات:

اوالً :منهجية البحث

اسففتخدمت الباحثففة المففنهج التجريبففي لتحقيففق أهففداف البحففث ،والففذي يهففدف الففى تصففميم برنففامج قففائم علففى

استراتيجيات حل النزاع في خفض العنف لدى طالب المرحلة المتوسطة.

ثانياً :مجتمع البحث
يتكففون مجتمففع البحففث مففن طففالب الصففف الثففاني الموجففودين جمففيعهم فففي المففدارس الحكوميففة التابعففة لمدينففة

الموصل مركز محافظة نينوى /الساحل االيسر للعام الدراسي (.)0829 /0820
ثالثاً :عينة البحث

تكونففت عينففة البحففث مففن ( )08طالب فاً ،مقسففمة بالتسففاوي مجموعففة تجريبيففة واخففرى ضففابطة ،تففم اختيففارهم
بالطريقففة العش فوائية مففن طففالب الصففف الثففاني متوسففط .وقففد حففددت الباحثففة أسففس ومعففايير لقبففول الطففالب

ضففمن أففراد عينففة البحففث وهففي :أن يكففون الطففالب نففاجحين مففن الصففف االول متوسففط الففى الثففاني متوسففط،

وان يكف ففون الط ف ففالب ذوي االعم ف ففار المتن ف ففاظرة وم ف ففن موالي ف ففد ( ،)0885وقف ففد ت ف ففم اج ف فراء التك ف ففافؤ ب ف ففين اففف فراد
المجموعتين في كل من الذكاء والتحصيل العلمي لأبوين.

رابعاً :التصميم التجريبي

بمففا ان البحففث هففو معرفففة اثففر اسففتخدام برنففامج تربففوي قففائم علففى اسففتراتيجيات حففل النفزاع فففي خفففض العنففف

لدى طالب المرحلة المتوسطة في مدينة الموصل ،وتفم اختيفار التصفميم التجريبفي ذا المجموعفات التجريبيفة
والضابطة واختبار قبلي وبعدي للمجموعات كما موضح في الجدول (.)2
جدول ()2

التصميم التجريبي ذي المجموعات
المجموعة

نوع االختبار

المتغير المستقل

نوع االختبار

الفرق

مجموعة ضابطة

اختبار قبلي

تطبيق البرنامج

اختبار بعدي

المقارنة بين

مجموعة تجريبية

اختبار بعدي

تترر بظروف اعتيادية

اختبار بعدي
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المجموعتين

خامساً :ادوات البحث
مقيا

العنف

لغفرض اعففداد مقيفاس العنففف راجعفت الباحثففة العديفد مففن االدبيفات السففابقة ففي هففذا المجفال وكففذلر الد ارسففات

السابقة كما اطلعت على عدد من المقاييس ضمن الدراسة السابقة اال ان الباحثة ارتأت بنفاء مقيفاس خفا،
ببحثها ،في ضوء تعريف العنف ففي الفصفلين االول والثفاني وبعفد اطفالع الباحثفة علفى العديفد مفن االدبيفات

السابقة ومراجعة المقاييس السابقة المتيسرة لقياس العنفف ،وتفم اعفداد الفقفرات المناسفبة علفى ان تكفون بفدائل

االجابة على الفقرة تتضمن شدة العنف تتكون من ( )25فقرة وكانت بدائل االجابة ( 2بدائل) بشكل اختيار
من متعدد (ا -ب -ل -د).

صدق المقيا

 -:ويقصد بالصدق أن المقيفاس يقفيس فعفالً القفدرة أو السفمة أو االتجفاه أو االسفتعداد الفذي

وضع لقياسه (أبو حفويج وآخفرون . )220 :0880 ،يمثفل الصفدق مفن أهفم الجوانفب التفي يجفب التأكفد مفن
وجودها في االختبار قبل التطبيق (عبد.)25 :2992 ،

أ  -الصدق الظاهريFace Validity :

يمث ففل الص ففدق الظ ففاهري المظه ففر الع ففام للمقي ففاس وذل ففر م ففن حي ففث ن ففوع المف ففردات وكيفي ففة ص ففياغتها وم ففدى
وضففوحها وكففذلر يتنففاول الصففدق الظففاهري تعليمففات المقيففاس ودرجففة مفهوميتهففا وموضففوعيتها( .العجيلففي

وآخرون،)228 :2998 ،وقد تم التوصل الى هذا النوع من الصدق لمقياس العنف المتكون مفن ( )25فقفرة
بص ففيغته االولي ففة ،وذل ففر عن ففدما عرض ففت فق ارت ففه عل ففى ( )25خبيف ف اًر ملح ففق ( )0م ففن المختص ففين ف ففي العل ففوم

التربويففة والنفسففية فففي الجامعففات العراقيففة .وبعففد جمففع آراء الخبفراء وتحليلهففا تبففين ان جميففع الفقفرات حصففلت

علففى نسففبة اتفففاق تراوحففت مففا بففين ( %)99-08وبففذلر تففم قبولهففا ،اال ان الخب فراء اجمع فوا علففى ان تكففون

البدائل عددها ( )2فقط بديل يمثل (العنف الجسفدي) وبفديل يمثفل (العنفف اللفظفي) وبفديل يمثفل (الالعنفف)
وقد قامت الباحثة بإعادة ترتيب وصياغة البدائل وفقاً الراء الخبراء.

ب -الصدق المنطقي Logical Validity

يتحقق هذا النوع من الصدق من خالل التعريف الدقيق للظاهرة السفلوكية التفي يقيسفها االختبفار ومفن خفالل

التصميم المنطقي للفقرات بحيث تغطي المساحات المهمة لهذه الظاهرة ،وهذا النفوع مفن الصفدق متفوافر ففي

مقياس العنف.
تمييز الفقرات

تففم تطبيففق المقيففاس علففى عينففة التمييففز بواقففع ( )288طال فب ،ومففن ثففم تصففحيح المقيففاس وحسففاب الدرجففة

الكليففة السففتمارة كففل طالففب وترتيففب االسففتمارات مففن اعلففى درجففة الففى اقففل درجففة وتحديففد نسففبة ( )%01مففن

الففدرجات العليففا وعففددها ( )52اسففتمارة وتحديففد نسففبة ( )%01مففن الففدرجات الففدنيا وعففددها ( )52اسففتمارة
ايضاً .ان اختيار نسبة ( )%01من الدرجات العليا والدنيا هو الحصول علفى مجمفوعتين بأقصفى مفا يمكفن
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من حجم وتباين (الظاهر واخفرون .)22 :0880،ان الفقفرات ( )25،21،9كانفت قفيمهم التائيفة اصفغر مفن
القيمة الجدوليفة البالغفة ( )2094ومسفتوى داللفة ( )8085لفذا حفذفت هفذه الفقفرات وبفذلر اصفبح عفدد الفقفرات

الكلي بعد التمييز ( )20فقرة.
ثبات المقيا

تم حساب الثبات بتطبيق المقياس على( )58طالباً ،وتم اعادة المقيفاس علفيهم بعفد مفرور أسفبوعين .وقفد تفم

حساب معامل االرتبفا للمقيفاس ووجفد انفه يسفاوي( )8002ولمعرففة داللفة معامفل االرتبفا تفم حسفاب القيمفة
التائيففة الخاصففة لمعامففل االرتبففا والتففي بلغففت ( )280289وهففي اكبففر مففن الجدوليففة البالغففة ( )008802لففذا

فمعامل االرتبا دال احصائياً.
الصيغة النهائية للمقيا :

بعد االنتهاء من كافة إجراءات التحليل االحصائي للمقيفاس والصفدق والثبفات أصفبح المقيفاس مهيفأً للتطبيفق

وهففو مكففون مففن( )20فق فرة لقيففاس العنففف وهففو يتمتففع بصففدق وثبففات جيففدين وكففذلر فق ارتففه والبففدائل جميعهففا
مميزة.

ثانياً :البرنامج:

ولغففرض بنففاء البرنففامج اطلعففت الباحثففة علففى عففدد مففن المصففادر واالدبيففات التففي اسففتفادت منهففا فففي بنففاء

البرن ففامج الترب ففوي مث ففل د ارس ففة (الص ففمادي )0828 ،اذ ق ففام الباح ففث بإع ففداد برن ففامج د ارس ففات الس ففالم وح ففل
النزاعات ،اما دراسة (الحسيني وآخرون )0882 ،اعدت الباحثة دليل تفدريبي ففي حفل الن ازعفات ،وففي كتفاب
(شتيفان كالوس )0884 ،اعد دليل تدريبي في معالجة النزاعات.

ولففم تعثففر الباحثففة علففى د ارسففة اسففتخدمت اثففر اسففتراتيجيات حففل الن فزاع فففي التخفيففف مففن العنففف لففذا ارتففأت
الباحثة بناء برنامج يتناسب مع طلبة المرحلة المتوسطة .وبعد مراجعة النظريات النفسية حول العنفف تبنفت

الباحثففة النظريففات الخاصففة باسففتراتيجيات حففل الن فزاع الففذي حففددتها فيشففر وترجمهففا د .اب فراهيم اسففتنبولي فففي
اعداد الدروس التي وضعتها.

استراتيجيات حل النزاع

* التفاوض  :Negotiationهو الجهد الذي يقوم به أطراف النزاع لمناقشفة اوجفه النفزاع بمفا فيهفا تصفاعده

باإلضافة الى مصالحهم واحتياجاتهم بهدف إدارة أو حل النزاع ،ويتم التفاوض عادة بفين اطفراف النف ازع دون

تدخل طرف ثالث( .الصمادي.)55 :0828 ،

* الوساطة  :Mediationوهي احد الطرق الرئيسية في حل النزاع وتتضمن تدخل طرف ثالفث يقفوم بفدور

الوسففيط ( .)mediatorويقففوم دور الوسففيط علففى مسففاعدة االط فراف المتنازعففة ،علففى حففل يرضففي الط فرفين،
وعلى تحليل النزاع ،وعلى تطوير حل مقبول على نحو متبادل وال يمتلر الوسيط سلطة اتخاذ القرار.
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* التحكاايم  :Arbitrationوهففو احففد اسففتراتيجيات حففل النفزاع تعففرض فيهففا الطفراف المتنازعففة حالتهففا علففى

طرف ثالث غير منحاز فيعمل على اصدار حكم ،ويكون االمر شفبيهاً بصفدور حكفم عفدلي او مقاضفاة مفع
انه عادة ال يكون رسمياً الى هذا الحد ( .الحسيني وآخرون.)229 :0882،
الخطوات االجرائية للبرنامج:
* تحديد عنوان البرنامج.
* تحديد الهدف العام للبرنامج .

* تحديد االهداف الخاصة للبرنامج وهي:
 مساعدة الطالب على التخفيف من سلور العنف لديهم . -تنمية مهارات حل النزاع وتدريبهم عليها.

 -0الفئة المستهدفة بالبرنامج:

يتم تحديد الفئة المستهدفة بالبرنامج وهم طالب الصف الثاني متوسط.

 -2الصيغة األولية للبرنامج التربوي:

بعد تحديفد اسفتراتيجيات حفل النفزاع قامفت الباحثفة بإعفداد دروس البرنفامج اذ تفم صفياغة ( )08درسفاً متنوعفاً

وفقاً الستراتيجيات حل النزاع التي حددتها الباحثة.
* محتويات البرنامج التربوي:

الااادرو  :يتض ففمن البرن ففامج ( )08درسف فاً وق ففد احت ففوت ه ففذه ال ففدروس عل ففى مواق ففف وأمثل ففة وقص فف ،واف ففالم
اسففتخدمت اسففتراتيجيات حففل الن فزاع وظفففت لخدمففة أهففداف البرنففامج علففى اسففاس انهففا وسففيلة مففن الوسففائل

المعتمدة في ايصال المادة التربوية للبرنامج وتضمنت هذه الدروس ما يأتي:
 -2عنوان الدرس.

 -0الهدف العام :ان يتعلم الطلبة كيفية حل النزاعات بأنفسهم دون اللجوء الى العنف.

2-الهففدف الخففا :،ان يكون فوا الطلبففة قففادرين علففى اسففتخدام اسففتراتيجيات حففل الن فزاع فففي داخففل المدرسففة

وخارجها.

 -2التهيئة :مراجعة الخبرات السابقة مع استالم الواجب البيتي للدرس السابق ومناقشة كل الطلبة.
-5المقدمة :االنسان لديه القدرة على حل النزاع دون اللجوء الى العنف.

 -4االجراءات :تقديم المادة العلمية مع الوسائل االيضفاحية ،وجمفع الواجفب البيتفي ،والبفدء بالفدرس وتنتهفي
بإعطاء الواجب البيتي.

 -1مثال :يتضمن مواقف حول حل النزاع او قصف ،مفن الحيفاة او اففالم تعفرض مفن خفالل الفداتا شفو مفع
استخدام البور بوينت والسبورة للتوضيح.

 -0التوسع والتفكير التفصيلي :من خالل طرح االسئلة والمناقشة الجماعية والتمارين.
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 -9التم ففارين :وتمث ففل مواق ففف او اس ففئلة او لع ففب ادوار يطالف فب به ففا الطلب ففة بمناقش ففة او تب ففادل اآلراء م ففع

زمالئهم.

 -28الواجففب البيتففي :وهففي االجابففات والحلففول التففي يجففب انجازهففا مففن قبففل المفحوصففين ومففن ثففم مناقشففتها

داخل الصف لمعرفة آرائهم وصوالً الى الحل.

الصااور :يتضففمن البرنففامج فضفالً عففن الففدروس صففو اًر ،اذ وضففعت الباحثففة الصففور لغففرض تجسففيد عففدد مففن
دروس البرنففامج وهففذه المواقففف ( صففور كبي فرة حففول اسففتراتيجيات حففل الن فزاع) وحسففب الففدرس ،يففتم عففرض

الصور وكانت الصور بأبعاد (.)05 × 08

االفااالم :يتضففمن البرنففامج فض فالً عففن الففدروس والصففور ،عففدد مففن االفففالم ،اذ وضففعت الباحثففة مقففاطع مففن
االفالم لغرض تجسيد عدد من دروس البرنفامج وكانفت هفذه االففالم تحتفوي علفى مشفاهد عنفف وطفرق حلهفا
باستخدام استراتيجيات حل النزاع.

مثال :تقوم بإعطاء امثلة عامة مرتبطة باستراتيجيات حل النزاع واثرها في التخفيف من العنف.

صدق البرنامج:

 -1الااادرو  -:اعتم ففدت الباحث ففة الص ففدق الظ ففاهري ف ففي معرف ففة م ففدى ص ففدق البرن ففامج ،فع ففرض البرن ففامج
بصيغته االولية المتكون من ( )08درساً ،كما موضحه في الملحفق ( ،)0علفى مجموعفة مفن المحكمفين ففي
التربية وعلم النفس لبيان آرائهم في مدى صالحية البرنامج في مادته وأنشطته ،وطلب منهم إبداء آرائهم في

كل درس وتعفديل مفا يرونفه مناسفباً واضفافة وحفذف أي مفن الفدروس وقفد أبفدى المحكمفون مالحظفاتهم حفول
الدروس .وحصل البرنامج على نسبة اتفاق ( )%98ولم يتم حذف اي درس من دروس البرنامج.

الصاااور واألفاااالم -:اعتمففدت الباحثففة الصففدق الظففاهري فففي معرفففة مففدى صففدق الصففور واألفففالم التففي تففم
الحصول عليها من االنترنت ،وكانت الصور تسفتخدم بأحجفام كبيفرة لكونهفا اكثفر وضفوحاً ففي بيفان الموقفف
وتعففرض االفففالم مففن خففالل الففداتا شففو ،وتففم عرضففهم علففى مجموعففة مففن المحكمففين فففي التربيففة وعلففم الففنفس

لبيان آرائهم في مدى صالحية المشاهد وتجسيدها للدروس وحصلت على نسبة قبول (.)%01

تطبيق ادوات البحث

تففم تطبيففق مقيففاس العنففف علففى طففالب المجموعففة التجريبيففة بوصفففه اختبففا اًر قبليفاً وتحديففد كففل نففوع مففن انفواع
العنف الثالثفة .تطبيفق البرنفامج التربفوي :تفم تطبيفق البرنفامج التربفوي علفى المجموعفة التجريبيفة بواقفع ثفالث
جلسففات فففي االسففبوع وبفتفرة زمنيففة ( )25 -28دقيقففة للجلسففة الواحففدة لففذا اسففتغرق التطبيففق ( 4اسففابيع) .تففم

تطبيق مقياس العنف على طالب المجموعة التجريبية بعد االنتهاء من تطبيفق البرنفامج التربفوي القفائم علفى

استراتيجيات حل النزاع.

سادسااااً :الوساااائل االحصاااائية  -:لغ ففرض تحقي ففق أه ففداف البح ففث وفرض ففياته وتحلي ففل البيان ففات ومعالجته ففا
إحص ففائياً فق ففد ت ففم اس ففتخدام الوس ففائل االحص ففائية اآلتي ففة :فق ففد اس ففتعانت الباحث ففة بالحقيب ففة االحص ففائية للعل ففوم
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االجتماعية ( )SPSSاالصدار ( ) 02في المعالجات االحصائية باالستعانة بفالخبير االحصفائي ،وبرنفامج
المعالجة االحصائية الذي يرمفز لفه ( )SPSSلتحويفل المعلومفات الفى ارقفام وعولجفت بالوسفائل االحصفائية

المناسبة.

الفصل الرابع :عرض النتائج ومناقشتها

اوالً /نتائج الهدف األول :والذي ين ،على بناء برنامج تربوي قائم على استراتيجيات حل النزاع في خفض
العنففف لففدى طففالب المرحلففة المتوسففطة .تففم تحقيففق هففذا الهففدف فففي الفصففل الثالففث مففن البحففث ففي إجفراءات
بناء البرنامج التربوي

ثانيااً /نتااائج الهادف الثاااني :والفذي يففن ،علفى التعفرف علففى اثفر البرنففامج التربفوي ففي خفففض العنفف لففدى
طفالب المرحلفة المتوسفطة ،وللتحقفق مفن هفذا الهفدف تفم حسفاب االوسفا الحسفابية للمجموعفة التجريبيفة فففي
االختبارين القبلي والبعدي ،ووجفد ان الوسفط الحسفابي للمجموعفة التجريبيفة ففي االختبفار القبلفي كفان (.)00

واصبح الوسط الحسابي في االختبار البعدي ( .)550488اي قد تحقق فرقاً في الدرجات قفدره ( )040288
درجففة وبففانحراف معيففاري قففدره ( ،)28022294وعنففد حسففاب القيمففة التائيففة وجففد ان القيمففة التائيففة المحسففوبة
تسففاوي ( ،)240248وهففي اكبففر مففن القيمففة الجدوليففة البالغففة ( ،)00802عنففد درجففات حريففة ( )29ومسففتوى

داللففة ( )8085وهففذا يعنففي ان الفففروق دالففه احصففائياً لصففالح االختبففار البعففدي .اي حصففول انخفففاض فففي
درجات الطلبة في االختبار البعدي ،وهذا يعني تفأثر الطلبفة بالبرنفامج التربفوي القفائم علفى اسفتراتيجيات حفل
النزاع كما موضح في الجدول ( ) 0

جدول ()0

الفرق بين االختبارين القبلي والبعدي ألنواع العنف الثالثة للمجموعة التجريبية
انواع العنف

العدد

الدرجة الكلية
اللفظي
الجسدي
ال عنف

28

المتوسط الحسابي
القبلي

البعدي

الفرق

00

القيمة التائية

االنحراف المعياري
المحسوبة الجدولية

الداللة

5504888

0402888

240248 28022294

دال احصائيا

2001058 2200888

2002158

290022 2028850

 00802دال احصائيا

2200058 0108058

2000888

200908 2001015

0004588 0201158

202058

20512 2،50221

( )8085دال احصائيا
()29

غير دال

احصائيا

ومففن خففالل هففذه النتيجففة يمكففن القففول ان الفرضففية الصفففرية االولففى والتففي تففن ،علففى "ال توجففد فففروق دالففة

احصائياً بفين درجفات االختبفار القبلفي واالختبفار البعفدي علفى مقيفاس العنفف لفدى المجموعفة التجريبيفة" .لفم
تتحقق نظ اًر لوجود فروق دالة بين االختبار القبلي واالختبار البعدي.
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التحقففق مففن صففدق الفرضففية الصفففرية الثانيففة والتففي تففن ،علففى :ال توجففد فففروق دالففة احصففائياً بففين درجففات
االختبار القبلي والبعدي ألنواع العنف الثالثة للمجموعة التجريبية.

* يظهر مفن خفالل الجفدول ( )0ان العنفف اللفظفي كفان وسفطه الحسفابي ففي االختبفار القبلفي (،)220088

وانخفف ففض فف ففي االختبف ففار البعف ففدي الف ففى ( .)2001058وكف ففان الفف ففرق ( )2002158بف ففانحراف معيف ففاري قف ففدره

( .)2028850وعنففد حسففاب القيمففة التائيففة وجففد انهففا تسففاوي ( ،)290022وهففي اكبففر مففن الجدوليففة البالغففة

( ،)00802عنفد درجفات حريففة ( )29ومسفتوى داللففة ( ،)8085وهفذا يعنففي ان الففروق دالففة احصفائياً لصففالح
االختبار البعدي.

**كما يظهر في جدول ( )0ان الوسط الحسابي للعنف الجسفدي كفان ففي االختبفار القبلفي (،)0108058

وانخفض في االختبار البعفدي الفى ( .)2200058ووجفد ان الففرق بفين االختبفارين كفان ( ،)200088وعنفد

حساب القيمة التائيفة وجفد انهفا تسفاوي( .)200908وهفي اكبفر مفن الجدوليفة البالغفة ( ،)00802عنفد درجفات

حرية ( .)29ومستوى داللة ( )8085وهذا يعني ان الفروق دالة احصائياً لصالح االختبار البعدي.

*** كمف ففا يظهف ففر مف ففن خف ففالل جف ففدول ( )0ان الوسف ففط الحسف ففابي لف ف ف (الالعنف ففف) فف ففي االختبف ففار القبلف ففي كف ففان

( .)0201158وانخفض بنسبة ضئيلة في االختبار البعفدي اذ كفان الوسفط الحسفاب( .)0004588ووجفد ان

الف ففرق ك ففان ( ،)202058ب ففانحراف معي ففاري ق ففدره ( .)2050221ووج ففد ان القيم ففة التائي ففة المحس ففوبة تس ففاوي

( )20512وهي اصغر من الجدوليفة البالغفة ( ،)00802عنفد مسفتوى داللفة ) .)8085ودرجفات حريفة (،)29

وهف ففذا يعنف ففي ان الفف ففروق غيف ففر دالف ففة احصف ففائياً ،وهف ففذا يعنف ففي ان الفرضف ففية الصف فففرية الثانيف ففة قف ففد تحققف ففت فف ففي
(الالعنف) .بينمفا لفم تتحقفق ففي( العنفف اللفظفي) و(العنفف الجسفدي) لوجفود ففروق دالفة احصفائياً ففي كفال

النوعين.

كمففا اتفقففت نتففائج الد ارسففة الحاليففة مففع د ارسففة (بنففدلتون  )2998الففذي توصففلت الففى وجففود فففروق ذات داللففة
إحصائية بين متوسطات الدرجات ففي مجموعفة البحفث ،فيمفا يتعلفق بفالعنف (مباشفر أو غيفر مباشفر) ،وانفه

توجد ففروق ذات داللفة إحصفائية بفين متوسفطات الفدرجات ففي مجمفوعتي الد ارسفة التجريبيفة والضفابطة فيمفا
يتعلق بكل من العنف البدني ،والعنف اللفظي ،والعنف المركب ،وقفد تبفين أن العنفف قفد انخففض لفدى اففراد

المجموعففة التجريبيففة الففذين طبففق علففيهم البرنففامج التربففوي ،مقارنففة بالمجموعففة الضففابطة ،فيمففا يتعلففق بصففور
العنف الثالثة.

واتفقت نتائج البحث الحالي مع د ارسفة (جامعفة فرجينيفا  )2995والتفي توصفلت نتفائج هفذه الد ارسفة الفى ان

عنف المراهقين يكون موجهاً نحو الذات واآلخرين والملكيات والحيوانات اي عنف لفظي وعنف بدني.
ثالثاااً /نتااائج الهاادف الثالااث :التعففرف علففى الفففروق فففي اثففر البرنففامج التربففوي بففين المجمففوعتين التجريبيففة
والضابطة على مقياس العنف في االختبار البعدي.
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ألجل التعرف علفى الففروق بفين المجمفوعتين التجريبيفة والضفابطة ففي االختبفار البعفدي تفم حسفاب االوسفا

الحسابية للمجموعتين التجريبية والضابطة .في الدرجة الكلية وفي كل نمط مفن انمفا العنفف التفي تضفمنها

المقياس وسيتم عرضها كاآلتي:

تم حساب الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في الدرجة الكلية على المقياس في االختبار

البع ففدي ووج ففد ان ففه يس ففاوي ( ،)55048ب ففانحراف معي ففاري ق ففدره ( ،)5022822بينم ففا ك ففان الوس ففط الحس ففابي
للمجموعفة الضففابطة يسففاوي(  .)590258بففانحراف معيففاري قففدره ).)4092222كمففا فففي جففدول ( .)00وعنففد
حسففاب القيمففة التائيففة وجففد انهففا تسففاوي ( )00181وهففي اكبففر مففن الجدوليففة البالغففة ( )20992عنففد درجففات

حريففة ( .)10ومسففتوى داللففة ( )8085وهففذا يعنففي ان الفففروق دالففة احصففائياً لصففالح المجموعففة التجريبيففة،
وبهذا ترفض الفرضية الصفرية الثالثة لوجود فروق دالة احصائياً.
الفرضية الصفرية الثالثة ،ال توجد فروق دالة احصائياً بين درجات المجموعفة التجريبيفة ودرجفات المجموعفة
الضابطة على مقياس العنف في االختبار البعدي.

جدول ()2

انوع العنف المجموعات
الكلي
اللفظي
الجسدي
الالعنف

العدد

المتوسط

القيمة التائية

االنحراف

الحسابي

المعياري

تجريبية

28

55048

5022822

ضابطة

28

590258

4092222

تجريبية

28

0050804 2001058

ضابطة

28

080005

2080522

تجريبية

28

0052410 2200058

ضابطة

28

250258

2050912

تجريبية

28

000458

0084029

ضابطة

28

020415

0014102

المحسوبة

الجدولية

دال احصائيا

10105
50002

لصالح التجريبية

20992
()8085

20902
20420

مستوى الداللة

()10

دال احصائيا
لصالح التجريبية
دال احصائيا
لصالح التجريبية
غير دال

احصائيا

وللتعرف على الفروق في العنف اللفظي بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي وجفد ان

الوسففط الحسففابي للمجموعففة التجريبيففة ( )2001058بففانحراف معيففاري قففدره ( .)0050804بينمففا للمجموعففة
الض ففابطة ك ففان الوس ففط الحس ففابي ( ،)080005ب ففانحراف معي ففاري ق ففدره ( .)2080522وعن ففد حس ففاب القيم ففة
التائيففة بففين المجمففوعتين التجريبيففة والضففابطة وجففد انهففا تسففاوي ( .)00599وهففي اكبففر مففن الجدوليففة البالغففة

( .)20992عند مستوى داللة ( )8085ودرجفات حريفة ( .)10لفذا ففالفروق دالفة احصفائياً لصفالح المجموعفة
التجريبية كما موضح في جدول (.)2
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امففا بالنسففبة للعنففف الجسففدي فوجففد ان الوسففط الحسففابي للمجموعففة التجريبيففة فففي االختبففار البعففدي يسففاوي

( )2200058بانحراف معياري قدره ( .)0052410بينما المجموعفة الضفابطة كفان وسفطها الوسفط الحسفابي
( )25025بانحراف معياري قدره ( .)2050912وعند حساب القيمة التائية وجد انها تساوي ( .)00248وهي

اكبففر مففن الجدوليففة البالغففة ( .)20992وعنففد مسففتوى داللففة ( )8085ودرجففات حريففة ( )10لففذا فففالفروق دالففة

احصائياً لصالح المجموعة التجريبية ،كما في جدول (.)2
وللتعرف على الفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة ففي الالعنفف وجفد ان الوسفط الحسفابي للمجموعفة
التجريبيففة فففي االختبففار البعففدي يسففاوي ( ،)000458بففانحراف معيففاري قففدره ( .)0084029ووجففد ان الوسففط
الحسففابي للمجموعففة الضففابطة يسففاوي ( ،)0204158وبففانحراف معيففاري قففدره ( )0014102ووجففد ان القيمففة

التائية المحسوبة تساوي ( ،)00002وهي اصغر من الجدولية البالغة ( .)20992عند مستوى داللة ()8085
ودرجات حرية ( .)10وبهذا يمكن القول بان الفرضية الصفرية تحققت في (الالعنف) ولكنها لم تتحقفق ففي

كل من (العنف اللفظي) و (العنف الجسدي).

اتفقففت هففذه النتيجففة مففع د ارسففة (رنجولففت  )2994التففي توصففلت الففى االثففار االيجابيففة لبرنففامج الوقايففة مففن
العنف في تجنب سلور العنف لدى المراهقين الذكور.

وايففدت نتففائج د ارسففة (فالتففين وبرب فرة  )2990التففي توصففلت الففى اهميففة تنفيففذ برنففامج لتخفيففف حففدة االحبففا
والعنف نحو االخرين والممتلكات ،وذلر لتخفيف سلور العنف لدى المراهقين الذكور.

نتائج الهدف الرابع :والذي ين ،علفى الففرق بفين االنفواع الثالثفة للعنفف ففي االختبفار البعفدي للمجموعفةالتجريبية.

يظهففر مففن خففالل جففدول ( )2ان الوسففط الحسففابي للعنففف اللفظففي يسففاوي ( )2001058بففانحراف معيففاري

( )0050204بينم ف ف ففا ك ف ف ففان الوس ف ف ففط الحس ف ف ففابي للعن ف ف ففف الجس ف ف ففدي ( )2200058ب ف ف ففانحراف معي ف ف ففاري ق ف ف ففدره
( .)0052410بينم ف ف ففا الالعن ف ف ففف ك ف ف ففان وس ف ف ففطه الحس ف ف ففابي يس ف ف ففاوي ( ،)000458ب ف ف ففانحراف معي ف ف ففاري ق ف ف ففدره
( .)0084029كما في جدول (.)2

جدول ()2

الفرق بين االنواع الثالثة للعنف في االختبار البعدي للمجموعة التجريبية
انواع العنف

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اللفظي

28

2001058

0050204

الجسدي

28

2200058

0052410

ال عنف

28

000458

0084029

ولمعرفة موقع الففروق بفين األنفواع الثالثفة تفم اسفتخدام اختبفار شفيفيه للمقارنفات البعديفة ووجفد ان الففرق كفان
لصففالح النففوع الجسففدي ألنففه عنففد مقارنففة العنففف اللفظففي مففع العنففف الجسففدي كانففت قيمففة شففيفيه المحسففوبة
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تسففاوي ( )250882وهففي اكبففر مففن قيمففة شففيفيه الحرجففة البالغففة ( ،)40220وعنففد مقارنففة العنففف اللفظففي مففع

العنففف الجسففدي وجففد ان قيمففة شففيفيه المحسففوبة تسففاوي ( ،)040428وهففي اكبففر مففن قيمففة شففيفيه الحرجففة

البالغففة ( .)40220وعنففد مقارنففة العنففف الجسففدي مففع الالعنففف وجففد ان قيمففة شففيفيه تسففاوي ( )20024وهففي
اصغر من قيمة شيفيه الحرجة البالغة ( )40220لذا فالفرق غير دال احصائياً بين المجموعتين.
جدول ()5

اختبار شيفيه للمقارنات البعدية
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

اللفظي

28

2001058

الجسدي

28

2200058

ال عنف

28

000458

اللفظي

الجسدي

ال عنف

250882

080012
20024

قيمة شيفيه الحرجة  40220 :الفرق لصالح النوع الجسدي واللفظي.

االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

اوالً :االستنتاجات
من خالل النتائج نستنتج:

 - 2ان هنار مستوى من العنف بين الطالب اعلى من الوسط الفرضي للمقياس.

 -0ان استراتيجيات حل النزاع كان لها اث اًر في خفض مستوى العنف لدى الطالب.

 - 2كما نستنتج بأن للبرنامج اثر في خفض العنف لدى المجموعة التجريبية بداللة احصائية.

ثانياً :التوصيات

مما توصل اليه البحث الحالي يمكن للباحثة ان توصي باآلتي:

 - 1تخص ف ففي ،دروس م ف ففن خ ف ففالل الج ف ففدول االس ف ففبوعي ،لتوعي ف ففة الط ف ففالب ب ف ففأهم مش ف ففاكلهم وب ف ففالحلول و
االستراتيجيات المناسبة لها ،واذا لم يواجه عنف الطالب بأسفاليب تربويفة نفسفية فإنفه سفوف يمتفد الفى خفارل
اسوار المدرسة.

 - 0تطبيففق البرنففامج التربففوي المقتففرح فففي هففذه الد ارسففة  ،مففن وقففت آلخففر علففى عينففات مختففارة مففن طففالب
المدارس في المرحلة االبتدائية ،وخاصة من تظهر عليهم صفات سلور العنف.

 - 2اع ففداد برن ففامج تأهي ففل للمدرس ففين والمرش ففدين ف ففي الم ففدارس ،لض ففمان القي ففام بعمله ففم عل ففى اكم ففل وج ففه،
وليتمكنوا من مساعدة الطالب على حل نزاعاتهم وتخفيف العنف.

ثالثاً :المقترحات

في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة تقترح الباحثة اجراء الدراسات التالية:

 -2البرنامج المقترح الستراتيجيات حل النزاع في خفض العنف لدى طلبة الجامعة.
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