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اععة جبكلية اجملتمع طالبات لدى  العنفبوعالقته  ةيل الشخصيابروف
 بالرياضاألعرية نورة بنت عبد الرمحن 

 دادـإع

  سلوى فهاد المري/ د
 0208/ 9 / 02تم الموافقة على النشر في                 0208/ 8 /02تم استالم البحث في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ملخص الدراسة

) ية  الخصيةعة ت روفسةات  هدفت هذه الدراسة إلى معرفةة بيععةة العة ةة  ةع  

العنف لدى بتليت  كلعةة الاتتاة  و( االتزان االنفعتلي، الاسؤولعة ، االجتاتععة، السعطرة

ذا  داللة فروق ومعرفة إذا كتن هنتك معرة نررة  نت عيد الرما   تلريت،،  تتمعة األ

وكةةذلم معرفةةة إذا لةةدى بتليةةت  كلعةة الاتتاةة ،  ية  الخصيةةعةت روفسةةات   ةةع  إميةتيعة 

لعنةةف وف ةةت وايةة  الخصيةةعة ت روفسةةات  ت هنةةتك فةةروق ذا  داللةةة إميةةتيعة  ةةع  نةةكت

 021) تختعةةتر ععنةةة عخةةرايعة  رام ةةتالخةةتةا الاسةةترى الدراسةةي، و ةةد  تمةةت اليتم ةةة 

ي  الخصيعة لترردون آليرر  وم عتس العنف م  إعةداد توتم تطيعق م عتس  روف( بتلية

لاةياتة  الا ةترن  و ةد اسةتصدمت اليتم ةة الاةن و الراةفي االرتيةتبي. إياتن جاتل الةدي 

 :، وكخفت الدراسة ع  النتتيو التتلعةبيععة الدراسة واليعتنت 

يةةةةة  ت روفسةةةةةاة ميةةةةةتيعة  ةةةةةع  إعكسةةةةةعة ذا  داللةةةةةة ارتيتبعةةةةةة  ترجةةةةةد عة ةةةةةة -0

 .العنف و( االتزان االنفعتلي)الخصيعة

) يةة  الخصيةةعةت روفسةةاة ميةةتيعة  ةةع  إترجةةد عة ةةة ارتيتبعةةة عكسةةعة ذا  داللةةة  -2

 .العنفو( اسؤولعةال

) يةة  الخصيةةعةت روف سةةاة ميةةتيعة  ةةع إترجةةد عة ةةة ارتيتبعةةة برديةةة ذا  داللةةة  -3

 .العنفو( االجتاتععة

 )يةة  الخصيةةعةت روفسةةاة ميةةتيعة  ةةع  إذا  داللةةة عكسةةعة ترجةةد عة ةةة ارتيتبعةةة  -4

 .والعنف( السعطرة 

لةدى بتليةت  كلعةةة  ية  الخصيةعةت روفسةةات   ةع  ذا  داللةة إميةتيعة ترجةد فةروق  -5

الاتتاةة  فةةي جتمعةةة األمعةةرة نةةررة  نةةت عيةةد الةةرما   تلريةةت، فةةي الاالكةةة العر عةةة 

 .السعردية

سةاة  ةع  سةات   روفتية  الخصيةعة فاةت يصة  ذا  داللةة إميةتيعة ق ترجد فروال  -6

االجتاتععة والاسؤولعة والعنف تعزى لاتغعر الاسترى الدراسي،  عناةت ترجةد فةروق ذا  

تعةزى  ية  الخصيةعةت روفوسةات   داللة إميتيعة في سةاة السةعطرة واالتةزان االنفعةتلي

 .   ليتلح الاسترى الراللاسترى الدراسي وهذه الفروق 
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Abstract:  
This study aims at identifying the relationship between 

personality traits (emotional equilibrium, responsibility, social 

control) and violence among female students of the community 

college at Princess Noura Bint Abdul Rahman University in 

Riyadh and finding out whether there are statistically significant 

differences between the characteristics of the personal profile And 

the researcher chose a random sample of (120 students). The 

profile of Gordon Alport was applied and the scale of violence was 

prepared by Jamal Jamal The researcher used the descriptive 

descriptive approach to suit the nature of study and data. The study 

revealed the following results: 

1- There is a significant correlation between the personality profile 

(emotional equilibrium) and violence. 

2- There is a significant correlation between the personality profile 

 Responsibility trait ) and the violence.) 

3- There is a relationship of positive correlation of statistical 

significance between the profile of personality (social trait) and 

violence. 

4- There is a significant correlation between the personality profile 

(control trait ) and violence.  

5- There are statistically significant differences between the trait of 

personal profile of students of the Community College at Princess 

Noura Bint Abdul Rahman University in Riyadh in Saudi Arabia. 

6- There are no statistically significant differences in social 

characteristics, responsibility and violence due to the variable level 

of study, while there are differences of statistical significance in 

the feature of emotional control and balance and areas of personal 

profile and in favor of the fourth level. 

  

  :مقدمة
وأسةتلعي ت والعةدوان م  تطرر اليخرية على مةر العيةرر تطةرر  فكةرة العنةف 

ي ردنةت والعةدوان فتليحث فةي  اةتيت العنةف  وارالً للرج  األشرس ل  أال وهر اإلرهتب،
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أاةيح يفةر، نفسة  فةي لة  ال ةروا  الةذ   إلرهةتبح أولعة لةسةتعداد لإلى رسم مةم

 ةتلرمم و ي والاحلةي،االحتلعة، وأايح هر ال ةتج  األهةم الةذ  يخةغ  الةرأ  العةتل العةتل

م  أن اإلرهتب كترياة لةع   تل اةعة التديةدة ختاةة  عةد أن ذاق العةتلم نتةتيو وويةة  

ماةت أجيةر  ةيع   العةراق والخةتل والةعا الحرب الطتمنة على اليلةدان الاصتلفةة وختاةة 

ه ، وذلةم كةرن هةذيإلرهةت للفكةر االدول إلى تح عق متيتت ت  طرق مصتلفة أها ةت التةرويو 

 رج  عةتل ح ق الغتية وال دا الانخرد  أ   تكلفة، معث ت رل    جاتعت  تركز الطري ة ت

تركةةز و خةةك  ت كاةة، ثغةةرا  وهاعةةة فةةي الينعةةة االجتاتععةةة واال تيةةتدية والسعتسةةعةعلةةى 

ن يكةةرن معروفةةتً ومةة  معةةر متجةةة إلةةى أللطةةرا ارخةةر دون خةةتع علةةى الينعةةة النفسةةعة 

ولةع  مة  الاسةتغرب  .إعةن الحرب التي تستنزا الارارد الاتدية واليخرية  خك  عةتل  

أو  و عةرق أو منط ةةألتهرة عتلاعة ال ترتيط  دي  أايح العنف نرى أن في هذا الاتتل 

وختاةة اإلرهةتب  تعتيةتره الرجة  والخةك  األك ةر أوج ة  الاتعةددة أن  كاةت ،ث تفة محددة

 رعيتً وتطرفتً ورمم مت ي عره هذا الارضرع م  خةرا ورهيةة ورعةي فةي أوسةتب النةتس

. يصلف  م  آثتر سليعة وخطعرة علةى الاسةترى الفةرد  والتاةتعي والاتتاعةي  أسةرهومت 

ةا درجت  ر ع ةت أو انحطتب ةت، فتلعنف لتهرة الزمت مسعرة ومعتة الخعرب على اخت

  .وإن كتنت  درجت  متفتوتة ووفق م تهر متعددة

واتصةةذ العنةةف علةةى مةةر الةةزم  أشةةكتالً مصتلفةةة ميتشةةرة ومعةةر ميتشةةرة، خفعةةة 

ومعلنة، م  العنف التسد  في أ سط ارره وأك رهت مريزية إلةى العنةف الرمةز  الةذ  

  أشكتل العنف الغعر متد  التةي تلحةق يتصذ م تهر عدة، وأ عتداً أوس  وأعاق، لعخا  ك

الارر  ترخر سراًء ع  بريق الكةل أو اللغةة أو مصتلةف األشةكتل التعيعريةة، كاةت عيةر 

فةةر، الاعةةتني الةةذ  ياترسةة  الفةةتعلرن االجتاةةتععرن مةة  شةةص   العنةةف :عنةة   ررديةةر

( 2112) وهذا مت أكدتة  دراسةة آل رشةرد.Omar,2003)) مخ رر أو ُمدر س أو معرهم

إلةةى أن مخةةتهدة أفةةةل العنةةف تسةةتعد علةةى تكةةري  االتتةةته الارجةةي لةةدى بةةةب الارملةةة 

مؤيةدة لةذلم معةث أكةد  أن (  2114) كات جةتء  دراسةة الععسةر  . ال تنرية نحر العنف

م  الطلية يعت دون  أن العنةف فةي الر ةت الحتضةر  ةد زاد م ترنةة  تلاتضةي وأن %  01

     . ت  الارتية األولى م   ع  أشكتل العنف العنف األسر  في الاتتا  هر م  يح

هر ونتستءل ه  هذا العير  هذا الطرح ي ردنت إلى وض  عةمت  استف تل مرل

هة   ؟،الع ة  الةدوجاتتيالعنةف واإلرهةتب ول هر عيةر أ؟ والعنف والصراال لق عير 

ر يعني ذلم أننت نسك  داخ   رت ة زم  العنةف واإلرهةتب، وهة  هةي ختاةعة ل ةذا العية

 .ل  عة ة  تلعنف والعدوان واإلرهتب؟ الفرد ي  شصيعةتوه   روف وعةمة فتر ة ل ؟

أمةةد الا تاةةع    اةةعة العنةةف واإلرهةةتب لةةع  هةةر زمةة  ( 0191) ي ةةرل إيلةةرل

، فاةت ياعةز هةذا الةزم  هةر الخةعرر إلعة  واالنتيةته    العنف واإلرهتب    هر زم  الرعي

تيةةتعد هةةذه و، يةةته إلةةى أدق التفتاةةع  السةةتغةل تواالنت والةةرعي الاتنةةتمي   ةةذه ال ةةتهرة

ال تهرة وتعدد م تهرهت وختاة اإلرهتب يتعلنةت نتسةتءل عة  م ع ةة ميةدرهت وآلعتت ةت 
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ياكننةت تاععةز هةذا العيةر عة    عةة و. في عيرنت الةذ  نعتيةره عيةر الادنعةة والتحاةر

أد  إلةى ل ةرر  العيرر    رر االنفتتر الاعرفي وال ررا  الاعلرمتتعة والتةي  ةدورهت

امتتتجت  علةى وضة  الفةرد داخة  الاتتاعةت ، ماةت أدى ملةى ل ةرر  ةؤر إرهت عةة فةي 

تتعح فراةتً لةلت ةتء  ال تني  م  ع   دوجاتتي العتلم معيئة  أفكتر  طععة ودوجات  ث تفعة

، وكتنةةت النتعتةةة ل ةةرر األعاةةتل االرهت عةةة التةةي أو الحةةرار فةةي أنحةةتء شةةتى مةة  العةةتلم

األخعر م  هذا ال رن ومتةى الر ةت الحتضةر، وهةذه األعاةتل دلةعةً علةى أن  ضان ت الع د

) واختلفةةت الةةديتنت  اإلرهةةتب وامةةد وإن تيتعةةد  الاسةةتفت  وتيتينةةت الارا ةة  التغرافعةةة

 .(0100اساتعع  ، 

لك عةةر مةة  دول العةةتلم وختاةةة الاالكةةة العر عةةة التحةةد  الح ع ةةي  لهنةةت ن ةةف أمةةت

، وأولةةى خطةةرا  هةةذه الاراج ةةة والعةةدوان واإلرهةةتب مراج ةةة العنةةفوهةةر السةةعردية 

اإلرهةتب  إلةى مسةت يةً  الخصيعة التي ل ت عة ة  تلعنف و د تؤد ي  ت روفمعرفة سات  

 .سلركعت  اإلرهت عع و

هي أمد الايةتدر األستسةعة التةي تخةك  االسةتعداد  ي  الخصيعةت روفسات  إن 

ال شةم أن مرضةرع العنةف و. تبالخصيي للعنف وتكرن  يررة واضةحة لةدى فئةة الخةي

جةةدول أعاةةتل متتاعنةةت، وأن  ىالةةذ  أاةةيح نةةرع مةة  اإلرهةةتب الاةةدني، فةةر، نفسةةة علةة

الت ت  الاصتلفة الاعتدية لإلسةل والاتتا  العر ي تعا  واجي ت في إثترة مرض  العنةف 

االجتاةةتعي وأن دراسةةة هةةذه ال ةةتهرة فةةي العديةةد مةة  اليحةةرة هةةر جةةزء مةة  عالعةةة ف ةةم 

والاتتاة  العر ةي  ةتدر علةى تصطةي  ،لعنف في متتاعنت ألج  معتلتتة  وتصفعفة لتهرة ا

زمة    واست اترهت إلمداة تغععر في مستر عتلة متتاعنت التي تسعر الةى الةرراء هذه األ

إلةةى األمةةتل وتةةدف   نةةت إلةةى الينةةتء، وهةةذا يةةأتي  حتلةةة خلةةق مةةراك شةةعيي  إلةةى عتلةةة تسةةعر

 تتتةةته مسةةتر واضةةح ومتنةةتمم  التاعةة  ويسةةصرهت يةةؤبر  ةةرة، ومؤسسةةتتي ولفتةةرة بريلةةة

لاراج ةةة العنةةف عةة  بريةةق معتلتةةة مسةةييتت   تألسةةتس ولكةة  أياةةت منتهاةةة لةةراهره، 

مةةداة إو  إمكتنعةةة التغععةةر كتمنةةة  ةمكتنعةةة مخةةد الت ةةد والعاةة  الاترااةة  وااللتةةزال   ةة

مةة  ف ةةذا التغععةر الح ع ةةي لانتهاةةة العنةةف فةةي متتاعنةةت و يةررة نتجحةةة و نةةتء متتاةة  آ

 .شرب ت دل الاتتاعت  ون رض ت

  :مشكلة الدراسة
 لم تُ ر  اعة اجتاتععة ل ت أسيت  ت النفسةعة  حةدة وتةرج  وعاةق م ة  مةت أثعةر 

لتهرة العنف، لع  ألن ةت أهةم ال ةراهر االجتاتععةة وأع ةدهت فحسةين  ة  ألن ةت أخطرهةت 

 .رمت  الفكرية وال  تفعة ان وأياتً، وأك رهت فتكتً  تلينتء الحاتر  للاتتا  اليخر ، 

وفي سيع  تحلع  هذه ال ةتهرة تعةدد  الةروى والتةأوية  السةييعة، فاة  الاؤكةد 

أن العنةةف يةةرتيط  عرامةة  نفسةةعة مريزيةةة كتمنةةة فةةي ذا  الفةةرد مةة  خةةةل  ت لعةةة نفسةةعة 

كةة  فةةرد مةة  األفةةراد  خصيةةعةفوسةةعكرلرجعة تدفعةة  إلةةى ماترسةةة العنةةف  طةةرق متعةةددة، 

األ عةةتد والسةةات  التةي تحةةدد مسةةتره النفسةةي السةةلركي وتلعةةي دوراً  ماةيربة  تالةةة مةة 
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هتمةةت فةةي ماترسةةت  للعنةةف، وإن كتنةةت الخصيةةعة كةة  متكتمةة  فةةي الت ةةتز النفسةةي، فةةةن 

 ،السات  هي الاؤشرا  النفسعة واالنفعتلعة التي تحرك شصيةعة الفةرد وتعيةر عة  ذاتعتة 

الع لعةة أو االنفعتلعةة أو االجتاتععةة، وعتدة مت يعير عن ت على أستس اليفت  التساعة أو 

الفطرية أو الاكتسية التي يتاعز   ت الخةص ، وهةي اسةتعداد ثت ةت نسةيعتً لنةرع معةع  مة  

 .السلرك

األستسعة للت تز النفسي للفرد جعلة  مترازنةتً ومتكعفةتً نفسةعتً وسةلركعتً إن الرلعفة 

 عئت  الصترجعة   ةدا الراةرل م  ك  الاتغعرا  النفسعة واالجتاتععة التي يحتم   ت في 

إلى الرضى النفسي واالجتاتعي والذ  يح ق م  خةل عدة مؤشرا  تدل علةى أن الفةرد 

يح ق أ يةى مةد مة  االسةتغةل لإلمكتنعةت  الرمزيةة واالجتاتععةة التةي يتفةرد   ةت الفةرد 

يتاةةا  الناةةو مةة  والةةذ  وتةةؤد  إلةةى   ةةتءه وت يلةة  للاسةةؤولعة الخصيةةعة واالجتاتععةةة 

 .نتمعة االنفعتلعة والنفسعةال

يةة  الخصيةةعة عة ةةة وبعةةدة  تلسةةلرك تومةة  خةةةل ذلةةم ياكةة  ال ةةرل  ةةأن ليروف

تلفة، تتطلي منة  صالسر ، ويتتلى ذلم في جالة السلركعت  التي ي رل   ت في وضععت  م

 .ضيط نرازع  وتكععف متجتت  م  متطليت  الاتتا    دا الرارل إلى السلرك السر 

الرشةةد مةة  الارامةة  التةةي تتسةةم  كرن ةةت مرملةةة الناةةو واكتاةةتل الناةةر  وتعتيةةر مرملةةة

التساي والنفسي واالنفعتلي وم  ثاة اكتسةتب الصيةرة الةزمةة لتعة  الفةرد ينسةتم نفسةعتً 

وانفعتلعتً وسلركعتً مة  كة  الاتغعةرا  التةي تطةرأ فةي  عئتة    ةدا تح عةق اإلشةيتع السةر  

 .لحتجتت 

تترافق مة  متطليةت  الاتتاة  مة  النفعتال   طري ة الحتجة للتعيعر ع  اكات أن 

فةي الارملةة التتمععةة والتةي تعيةر  ةأهم الحتجت  التي ال د أن تترفر فةي شصيةعة الطتلية

 تعلةى ترجعة  انفعتالت ة تالنفسي و ةدرت  تفي تسععر ج تزه ت يررة جلعة ع  مدى نتتم 

لتتمععةة مة  الارامة  التةةي كاةت تعتيةر الارملةةة ا. نحةر الاسةةتر السةر  تو ةدرات  تومعرل ة

تحتتج إلى التأ لم ن راً لتعدد الاخكة  والحتجت  األكتدياعة واالجتاتععة واالنفعتلعةة فةي 

ف دان الةدعم االنفعةتلي واالجتاةتعي، والتسةرب التةتمعي ومعرهةت : الاحعط التتمعين م  

  والنفسةي التتمعي االجتاةتعي واال تيةتد ةم  الاخكة  التي تؤثر على مست ي  الطتلي

 .نحر مست ي  أفا  توم  ثم تعر   ت دم 

فةي السةنة األولةى مة  ضةغربت  نفسةعة تتا ة   ةالتتمعع ةعتني الطتليتومتليتً مت 

في ال لةق واالمتةراب النفسةي وف ةدان الةدعم االجتاةتعي الاتا ة  فةي االناةاتل لاتارعةة 

عتنرن م  مختك  فةي ، وهذه الاخكة  تصتلف  تختةا التن ، فتلذكرر ي(الخلة ) مععنة

التفتع  ور ط العة ت  االجتاتععة واتصتذ ال رارا  الا نعة وضغط األ ةران، أمةت اإلنةتة 

فت  ةةر لةةدي م اةةعر ت  مرتيطةةة  عة ةةتت   االنفعتلعةةة واالسةةت ةلعة والسةةعطرة وتكةةري  

 .ال رية
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أن التتمعةةت  الفعتلةةة هةةي ( Morrison et al.,1994)مرريسةةرن وآخةةرون ول ةةد ذكةةر

عت  آمنة وأ   عرضة ل ترل العنةف، و ةد أكةدوا علةى سةيع  الا ةتل أن الطليةة الةذي  جتم

يععخرن الحعتة التتمععة  يررت ت اليحعة يكرنرن ملتزمع  نحر التتمعة، ولةدي م فةرع 

عديدة للاختركة والنتةتح فةي الا ةتل األكتدياعةة ويكرنةرن أ ة  ميةتً السةتصدال العنةف نحةر 

، ونحةةر التتمعةةة نفسةة ت، ومةة  هنةةت فةةةن االهتاةةتل   ةةذه  عاةة م الةةيع  ونحةةر األسةةتتذة

 .وجرد جتمعة فعتلة ختلعة م  العنف م  أج  ال تهرة هر

وهنةةتك العديةةد مةة  األسةةيتب التةةي تتعلنةةت نعطةةي اهتاةةتل كيعةةراً   ةةذه الاخةةكلة فةةي 

ويخةةةعر كةةةةً مةةة  ألةةةري  (  Morrison et al.,1994: p240)الرسةةةط التةةةتمعي

إلةةى التةةأثعرا   يةةعرة الاةةدى و ععةةدة الاةةدى (  Olweus,& Limber,1990)ولعايةةر

على الاحعة سراء فةي التتنةي التعلعاةي أو التتنةي النفسةي واالجتاةتعي، وكةذلم للعنف 

،  تإلضتفة إلةى ذلةم فةةن اهتاتمنةت  تلاخةكلة مة  على األفراد الذي  ي رمرن  أعاتل العنف

ذلم دورهةةت كاؤسسةةة فةةي تح عةةق التةةرا ط االجتاةةتعي  ةةع  أعاةةتءهت وكةة دور التتمعةةة

 .تعلعاعة

بتليةت  فةي مرملةة الرشةد  تاةم لتتمعةةاإذن م  خةل مت سيق نترا  إلى أن    

مصتلفت  م  النتمعة ال  تفعة واالجتاتععة والنفسعة ومتى م  النتمعة األكتدياعة، وم  ثاةة 

فةن ك  بتلية تأتي  خصيعة مغةتيرة و   تفةة مغةتيرة وتيةررا  مسةت يلعة علاعةة وم نعةة 

واجتاتععة تصتلف  تختةا اليعئة والتنخئة االجتاتععة التي مر    ت ومة  ثةم تتةد نفسة ت 

تتطلي ت الحعتة التتمععةة والتةي تةرتيط ارتيتبةتً ملزمة  تلتكعف م  الرضععت  التديدة التي 

تتيلرر م  خةل ساة مة  السةات  التةي أ رهةت علةم الةنف  والاتا لةة وميتشراً  خصيعت ت 

والتةي ل ةت عة ةة  سةلرك ان االنفعةتلي، والاسةؤولعة، االجتاتععةة، السةعطرة في ساة االتز

ل ةةي   ةةةل عة ةةة هةةذه ماةةت ياكننةةت مةة  أن نُ ، ةالتتمععةةداخةة  األجةةراء العنةةف والعةةدوان 

السةةات   ةةتلعنف داخةة  الحةةرل التةةتمعي علةةى عة ت ةةت  تلترانةةي األخةةرى لةةدى الطتليةةة 

   .   الجتاتعي أو العنف األسر كتراني العنف الرمز  في شيكت  التراا  ا

للطتليةة  ةية  الخصيةعت روفسةات  هة  : تتسةتءلهذا الطرح ي رد اليتم ة إلى أن 

مة  الااكة  أن آليةرر  ي  الخصيعة الاعةدل لتةرردن تالتتمععة التي ي عس ت م عتس  روف

 .؟عة ة  تلعنفل  يكرن 

راه هتمةتً ويتةي وعلى هذان كتنت أهاعةة اختعةتر اليتم ةة ل ةذا الارضةرع الةذ  تة

دراست  دراسةة علاعةة لاةت سةرا يعةرد علةى الطتليةت  والاتتاة  والسةلرك اإلرهةت ي مة  

 .فتيدة

 :وباختصار تتمحور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي وهو

كلعةةة الاتتاةة  فةةي تلعنف لةةدى بتليةةت   ةة ةيةة  الخصيةةعت روفسةةات  مةةت عة ةةة 

 .لاالكة العر عة السعردية؟ي افتلريت،  جتمعة األمعرة نررة  نت عيد الرما  

 :التتلعةسئلة من  األتفرع يو
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لةةدى العنةةف و (االتةةزان االنفعةةتلي ةسةةا) يةة  الخصيةةعة ت روفهةة  ترجةةد عة ةةة   ةةع   -0

جتمعةة األمعةرة نةررة  نةت عيةد الةرما   تلريةت، فةي الاالكةة كلعة الاتتاة  فةي بتليت  

 .العر عة السعردية؟

العنةف لةدى بتليةةت  و ( سةاة الاسةؤولعة ) ية  الخصيةعةت روف هة  ترجةد عة ةة  ةع  -2

جتمعةة األمعةرة نةررة  نةت عيةد الةرما   تلريةت، فةي الاالكةة العر عةة كلعة الاتتا  فةي 

 السعردية؟

والعنةف لةدى بتليةت  ( سةاة االجتاتععةة  )ية  الخصيةعة ت روف ه  ترجد عة ة  ةع  -3

الاالكةة العر عةة جتمعةة األمعةرة نةررة  نةت عيةد الةرما   تلريةت، فةي كلعة الاتتا  فةي 

 السعردية؟

كلعةة والعنف لةدى بتليةت  ( ساة السعطرة ) ي  الخصيعة ت روفه  ترجد عة ة  ع   -4

جتمعةةة األمعةةرة نةةررة  نةةت عيةةد الةةرما   تلريةةت، فةةي الاالكةةة العر عةةة الاتتاةة  فةةي 

 .السعردية؟

كلعةة لدى بتليت   ةي  الخصيعت روفسات   ع  ذا  داللة إميتيعة  ه  ترجد فروق -5

 تلريةةت، فةةي الاالكةةة العر عةةة  جتمعةةة األمعةةرة نةةررة  نةةت عيةةد الةةرما اتتاةة  فةةي ال

 .؟ السعردية

لةةدى  والعنةةف ةيةة  الخصيةةعت روفسةةات   ةةع  ذا  داللةةة إميةةتيعة هةة  ترجةةد فةةروق  -6

 تلريةت، فةي الاالكةة  جتمعةة األمعةرة نةررة  نةت عيةد الةرما  كلعة الاتتاة  فةي بتليت 

 .؟استرى الدراسيال تعزى لاتغعر العر عة السعردية

 :أهداف الدراسة

 :تتحدد أهداا الدراسة الحتلعة في ارتي 

لةةدى بتليةةت  كلعةةة  والعنةةف ةيةة  الخصيةةعت روفسةةات  العة ةةة  ةةع  الكخةةف عةة    -0

 .في الريت،  تلاالكة العر عة السعردية الاتتا   تتمعة األمعرة نررة  نت عيد الرما 

لدى بتليت  كلعة الاتتا   تتمعةة ي  الخصيعة تالفروق  ع  سات   روفالكخف ع   -2

 .األمعرة نررة  نت عيد الرما 

ي  الخصيعة وعة ت   تلعنف لدى أفراد الععنةة ت روفسات  الفروق  ع  الكخف ع    -3

 .الاسترى الدراسي  رتغعتيعت لا

  :أهمية الدراسة
لةةةدى بتليةةةت  كلعةةةة  يةةة  الخصيةةةعة وعة تةةة   ةةةتلعنفتيعتيةةةر االهتاةةةتل  دراسةةةة  روف 

 تتمعة األمعرة نررة  نت عيد الةرما  فةي الريةت،  تلاالكةة العر عةة السةعردية الاتتا  

تةةداركتً لاةةدى معريةةة الارضةةرع الةةذ  نتعتمةة  معةة  مةة  خةةةل بيععةةة الاعلرمةةت  الا دمةةة 

: عنة ، لةةذلم تةرى اليتم ةةة أن أهاعةة الدراسةةة ياكة  الن ةةر ل ةت مةة  جةتنيع  ريعسةةعع  هاةةت 

 .عة األهاعة الن رية واألهاعة التطيع 
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 األهمية النظرية  -أوالً 

بتليةةت  كلعةةة الاتتاةة  ) تسةةتاد الدراسةةة الحتلعةةة أهاعت ةةت مةة  أهاعةةة متتاةة  الدراسةةة  .1

وهةي  ،( تتمعة األمعرة نررة  نت عيةد الةرما  فةي الريةت،  تلاالكةة العر عةة السةعردية

ينةةتء فئةةة الخةةيتب وذلةةم لاةةت ل ةةذه الفئةةة مةة  أهاعةةة كيعةةرة فةةي الاتتاةة   تعتيترهةةت لينةةة ال

 .  والن ر،  است ي  الاتتا 

العنف والعدوان ومةت يسةيي ذلةم مة  سةلركعت  إرهت عةة في ل  تزايد وارتفتع نسية   .2

 ةةدرة  أاةيحت الحتجةةة  تياةةة لليحةةث فةي أسةةتلعي واسةةتراتعتعت  نفسةةعة جديةدة تسةةتعد فةةي

عةة الفرد علةى السةعطرة والتاتة   اسةترى جعةد مة  االتةزان االنفعةتلي واالجتاتععةة اإليتت 

 .وال درة على تحا  الاسؤولعة اتتته سلركعتت 

ية  الخصيةعة تت   هذه الدراسةة ضةا  إبةتر الدراسةت  التةي ت ةتم  فحة   روفكات   .3

كأمةد العرامة  التةي ل ةت عة ةة  ةتلعنف وتخةكل ، معةث  ةدأ االهتاةتل الن ةر  واإلكلعنعكةي 

ة التةةي تفتةةر، أن  سةات  الخصيةةعة منةذ ال ةةدل وازداد مةةدي تً مة  ناةةر الن ريةةت  الاعرفعة

يةة  الخصيةةعة هةةر  ا ت ةةة عتمةة  متنيةةأ  تلعةةدوان والسةةلرك اإلرهةةت ي عتمةةة و ةةتلعنف ت روف

 (.ل2119الاخرح، ) ختاة

 :األهمية التطبيقية: ثانياً 

يؤم  أن تفعد الدراسة الحتلعة الااترسع  في الاتتل اإلرشتد ، وذلةم  اةت ت دمة  مة   .0

للتصفعف مة  وبةأة والر تيعة العةجعة واإلرشتدية  نتتيو ياك  أن تا   أسستً لينتء اليرامو

 . العنف وتستعدهم في تف م الحتجت  النفسعة للطتليت  التتمععت 

 (. الطتليت  التتمععت ) التصطعط  خك  أفا  لتحسع  أوضتع هذه الفئة م  الاتتا  .2

 :مصطلحات الدراسة

ة هةةي التن ةةعم إن الخصيةةع" و ةةد عةةرا اليةةرر  الخصيةةعة فع ةةرل  :يللل الشخصلليةابروف

ج زة التساعة النفسعة التي تحدد بت عة  الفريةد فةي الترافةق مة  الدينتمي في الفرد لتلم األ

 (.0100مرسى، " ) عئت 

يةة  الخصيةةعة ف ةةر الدرجةةة الكلعةةة التةةي يحيةة  علع ةةت تليروف( اإلجرايةةي ) أمةةت التعريةةف 

  .ي  الخصيعة الاستصدل في الدراسة الحتلعةتالافحرع على م عتس  روف

أ  عاة  عنعةف عةدايي أو " العنف  أنة  (0ع : 0111إ راهعم، )يعرا إ راهعم  :العنف

معتنةتة مؤذ  أو م ع  يرتكي  أ  وسعلة  حق ارخري  ويسيي ل م أذى  دنعتً أو نفسةعتً أو 

 .أو اإلكراه أو الحرمتن التعسفي م  الحرية  ات في ذلم الت ديد  أفعتل م  هذا ال يع 

الدرجة الكلعة التي يحية  علع ةت الافحةرع علةى  للعنف ف ر(  جرايياإل) أمت التعريف  

  .م عتس العنف الاستصدل في الدراسة الحتلعة

ي تير اليحث على بتليةت  كلعةة الاتتاة   تتمعةة األمعةرة نةررة  نةت عيةد : حدود البحث

 .  ـه0430الرما   ادينة الريت، للعتل الدراسي 
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 :والدراسات السابقة اإلطار النظري

إن الخصيةةعة مةة  الكلاةةت  الخةةتيعة االسةةتعاتل  ةةع   : Personalityالشخصللية  :أوالً  

النةةتس فةةي معةةتت م العرمعةةة ولكن ةةت مةة  ذلةةم كلاةةة ييةةعي تعريف ةةت  د ةةة، ويسةةتصدل عتمةةة 

النةةتس كلاةةة الخصيةةعة  اعةةتن مصتلفةةة، و ةةد  ةةتل آليةةرر   اراجعةةة األ حةةتة الاصتلفةةة 

لي خاسع  تعريفتً مصتلفتً، و ةد عةرا آليةرر  للخصيعة واستطتع أن يستصل  من ت مرا

إن الخصيةةعة هةةي التن ةةعم الةةدينتمي فةةي الفةةرد لتلةةم األج ةةزة التسةةاعة " الخصيةةعة فع ةةرل

وهةذا التعريةف ، (0100مرسةى ، ") النفسعة التي تحدد بت ع  الفريد في الترافق م   عئتة 

- :يؤكد التراني التتلعة 

 .فة للخصيعة وير ط  عن تالخصيعة تن عم لتاع  الاكرنت  الاصتل -0

 ي تعني  أن الخصيعة في متلة تغعركلاة دينتم -2

يدل التعريف  أن الخصيعة لعسةت  نةتء نفسةعتً أو عيةيعتً فحسةي  ة  إن هةذا التن ةعم   -3

 .يستلزل عا  ك  م  التسم والع   وتخت ك ات معتً في ومدة الخصيعة

لعي دوراً ايتت عةتً فةي سةلرك كلاة تحدد تعني  أن الخصيعة تتكرن م  معرل محددة ت -4

كلاة فريد تخعر إلى األهاعة التي يرلع ت آليرر  إلى الفرديةة ومعةث أنة  ال  الفرد، أمت

يرجد شصيتن ي رمتن  تلد ة  نف  التراف ت  معتل  عئت ت فةن  ال يرجد شصيةتن ل اةت 

 (.0105نتتتي، )نف  الخصيعة 

تنيؤ  ات سع رل  ة  شةص  مةت فةي الخصيعة هي مت يساح لنت  تل Catellواعتير كتت  

مر ف مت، أمت هدا اليحث النفسي للخصيعة ف ر س   رانع  تتعلةق  ةردا  فعة  اإلنسةتن 

فةةي لةةروا معتتةة  الاصتلفةةة وعة تتةة  االجتاتععةةة، وتخةةا  هةةذه ال ةةرانع  سةةلرك اإلنسةةتن 

 الصترجي والداخلي في آن وامد، و د است طيت دراسة الخصيعة العديد مة  علاةتء الةنف 

فدرست م  معث تركعي ت وأ عتدهت األستسعة ونارهت وتطررهت وبرايق  عتس ت  ن ريةت  

شةتهع ، ) متعددة  د تكرن متيتينة إال إن ال دا من ت هةر التنيةؤ  اةت سةعكرن علعة  السةلرك 

0105.) 

 :كات يرى علاتء النف  وجرد اتتتهع  لدراسة الخصيعة  

  الا تاةةع   تألفعةتل السةةلركعة أ   طري ةةة االتتةةته الةذ  ياةةم  عةة  علاةتء الةةنف: أول اةت

كاعةة النخةتب التةي ياكة  "  الاةم ة الصترجعةة فع  ةر تعريةف وابسة  للخصيةعة  أن ةت

اكتختف ت  تلاةم ة الد ع ة مدة بريلةة متةى يةتاك  الاةمة  مة  إعطةتء معلرمةت  د ع ةة 

 ةتفلرا ، جةتثر  وابسة  ، ثررنةدايم ، ) ، ويا   هذا االتتته الن ريت  السةلركعة"وثت تة

 .(ر ن، معللر ، ه  ، سك

 عةة  العلاةةتء الا تاةةع   تلاةةدركت  أو الافةةتهعم الدينتمعكعةةة أو ال ةةرة الاركزيةةة : ثتنع اةةت

الكاعةة " الداخلعة التي ترج  الفرد، فع  ر تعريف مررت   رن  الذ  يعد الخصيعة  أن ةت

ليعرلرجعةةةةة الفطريةةةةة الكلعةةةةة مةةةة  االسةةةةتعدادا  والاعةةةةرل والغرايةةةةز والةةةةدواف  وال ةةةةرى ا

، ويتيةة  هةةذا "والارروثةةة، وكةةذلم اليةةفت  واالسةةتعدادا  والاعةةرل الاكتسةةية مةة  الصيةةرة
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) االتتته متارعة م  الن ريت  التي تستصدل ل ت مفتهعم ختاةة كتلسةات  واألناةتب م ة  

العيعةةةد ، () الةةة …آليةةةرر  ، كتتةةة  ، جعلفةةةررد ، ايزنةةةم ، يةةةرنو ، كرتخةةةار ،شةةةلدون 

0111 .) 

متارعةةة ثتل ةةة مةة  الن ريةةت  تتاةة   ةةع  االتتةةتهع  السةةت  ع ، فتيةةف  وهنةةتك

التفتعةةة   ةةةع  الاحةةةددا  اليعرلرجعةةةة والاحةةةددا  اليعئعةةةة واالجتاتععةةةة وال  تفعةةةة وتاةةةم 

) متارعةةة كيعةةرة مةة  الن ريةةت  كن ريةةة الحتجةةت  الفرويديةةة التديةةدة، ون ريةةة الاتةةتل

 (.0111الداهر ، 

ي  الخصيعة وسعتينى االتتته ال ةتني الةذ  ت روفإذ أن اليحث الحتلي يتطرق إلى 

يام متارعة الن ريت  التي تستصدل مفةتهعم م ة  السةات  أو األناةتب وي ةتم  تلاةدركت  

  .أو الافتهعم الدينتمعكعة أو ال رة الاركزية الداخلعة التي ترج  الفرد

  :طبيعة الشخصية ومحدداتها والعوامل التي تؤثر في تكوينها

نستن  تفتعل  م  اليعئة الصترجعة، وينتو م  هذا التفتع  نت  الداخلعة لإلتتأثر الاكر      

ثعره في أستن منذ  داية معتت  ويتزايد تنول ذا التفتع  تأثعره على اإل ،سلرك واستتت ت 

لى أن تييح السات  اليترزة لخصيعت  إسلرك  وخيتيي  االجتاتععة والصل عة، 

ن سات  شصيعة الفرد وتكرين  وناره أ (0119)يرى ععسر  و(. 2103،برالي )

ففاةً ع   ،فكتره هي ولعدة التفتع   ع  اليعئة والرراثةأوسلرك  واتتتهتت  ومعرل  و

السات  اليعرلرجعة التي يررث ت الفرد ع  بريق التعنت ، هنتك  ع  سات  الخصيعة 

ر عة وتعتم  م  جّراء الاؤثرا  اليعئعة و ع  بريق مت  يتل ته م  ت التي تتكرن لدي 

 .خة عة ودينعة وفكريةأوتنخئة اجتاتععة وسعتسعة و

ر عة محددا  ريعسة في تكري  الخصيعة ألى إ(  2112 )آل رشرديخعر 

 ،أو الرراثعة  تكرين ت اليعركعاعتو  والغدد ( اليعرلرجعة)الاحددا  التكرينعة : وهي

، ومحدد الدور ،سرة والتعلعمألة وتخا  على اليعئة االجتاتععة وال  تفعة وائومحددا  اليع

 .وأخعراً محدد الار ف

نستن، فتن لليعئة االجتاتععة دور  تلغ في تحديد سلرك اإل م لات للرراثة دور

 فتلفرد هر نتتج االيتةا الفريد م  التعنت  الرراثعة ،مؤثر في سلرك  وتكري  شصيعت 

والتفتعة  التي تحدث ت  را التي تانح  التيتي  في االستعدادا  والنار الطيععي وال د

أن  ويرى ويلسرن، نستن و تترك تأثعرات ت على ناره ومعرل  وسلرك اليعئة الاحعطة  تإل

م  % 51ومرالي ( التعنت )م  العرام  الرراثعة % 51معتلم الخصيعة تتحدد  حرالي 

 (.0119،أ ر نتهعة)العرام  اليعئعة الاصتلفة

على نار شصيعة الفرد، م لات لليعئة الطيعععة ولليعئة ال  تفعة تأثعرهت الكيعر 

الّ كتينت  معة عارية كي عة إفراد نستن، فيدون ت لع  األتأثعرهت على  نتء شصيعة اإل

سرة هي التي تحرل الفرد م  عالعة التطيع  االجتاتعي التي تترى داخ  األف ،الكتينت 

ععة التي يععش فع ت، وتعّد ة االجتاتئلى كتي  اجتاتعي يتفتع  م  اليعإكتي   عرلرجي 
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فتلفرد االجتاتعي هر نتتج ال  تفة التي يععش  ،مدى العرام  الا اة في تكري  شصيعت إ

ن  سعتد اعر ة للتأ لم والترافق م  ةف لى وسط ث تفي آخر لسيي متإذا مت انت   إوفع ت، 

  (.0111العيعد ،  )معتيعر ال  تفة التديدة

 : هناك عدة نظريات ألنماط الشخصية ومنها : Personality Types  الخصيعةأناتب 

هةذه الن ريةت  تيةنف النةتس إلةى أناةتب لكة  ناةط متارعةة مة  :ن ريت   األناتب  - 0

 . اليفت  

 :الن ريت  ال دياة كن رية هعير راب ، والن ريت  الحدي ة وتتاا   ساع  : ومن ت

 شعلدون كن رية كرتعخار  ون رية : ن ريت  األناتب التساعة -أ 

 كن رية كترل يرنو : الن ريت  النفسعة -ب 

اليةفراء  –الةدل :وض  أر عة أناتب ت ت   السراي  األر عةة فةي التسةم : نظرية هيبوقراط

 –الاةتء  –ال ةراء : وهذه األخةب ت ت   العنتار األر عةة فةي الحعةتة ، اليلغم –السرداء  –

 .التراب  –النتر 

 :األمزجة األر عة لدى الخص   فةذا زاد أمد األخةب ستد أمد

يتاعةةز  تلنخةةتب ،والاةةرح ،والتفةةتول ،وسةةرعة االسةةت ترة ،وسةةرعة : الةةناط الةةدمر   – 0

 .االستتت ة 

ويتاعةةز  ةةتالنطراء ،والتأمةة  و ةةطء التفكعةةر ،والتخةةتول ،والاعةة  : الةةناط السةةرداو   – 2

  .للحزن واالكتئتب

الغاةةي ومةةدة الاةةزاح واليةةة ة ويتاعةةز  سةةرعة االنفعةةتل و: الةةناط اليةةفراو   – 3

 .،والعنتد ،وال رة 

ويتاعةةز  ةةتلصارل ،وتيلةةد الخةةعرر ،و لةةة االنفعةةتل ،وعةةدل االكتةةراة : الةةناط اليلغاةةي  – 4

 .(0119 ،أ ر نتهعة)،و طء االست ترة واالستتت ة والاع  إلى الخراهة

 ةرس  تل كرتخار  اةم ة ععنة م  مرضته  عا م ميةتب  ةذهتن ال: نظرية كرتشمر 

االكتئتب ،و عا م ميتب  تلفيةتل ،وتيةع  لة  أن الايةت ع   تلةذهتن الةدور  هةم مة   –

 .الناط النحع  الطري  ،والايت ع   تلفيتل هر م  الناط النحع  اليدي  

تعتير ن رية شعلدون أك ر تع دا وش رة م  ست  تت ت، ويةرى شةعلدون أن : نظرية شيلدون

علةى ثةثةة أ عةتد، و ةد وضة  لكة  ناةط  ةدني  خيتي  الخصيعة تترزع ترزيعت متية

 :ناطت مزاجعت ووضح السات  الخصيعة لك  ناط مزاجي 

 يوضح أنواع األنماط وما يرتبط بها من سمات الشخصية(  0) جدول رقم 

 سمات الشخصية النمط المزاجي النمط البدني

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةداخلي التركعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 ويتسم  تليدانة(الحخر )
 الحخر  األستسي

 –معتةةةةدل الاةةةةزاج  –اجتاةةةةتعي 

مةي الاتعةة  - -يحي االسةترختء 

ال ةةدوء  –الخةةراهة فةةي االكةة   –
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  طء االستتت ة –االنفعتلي 

الاترسةةةةةةةةةةةةةةةةةط التركعةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 ويتاعز   رة التسم(الع اي)
 التساي االستسي

ال ي ةةةةةةتم  اخةةةةةةتعر  –عةةةةةةدواني 

يحةةةةةةي الاغةةةةةةتمرة  –ارخةةةةةةري  

معةةةتل إلةةةى  –والنخةةةتب العاةةةلي 

 السعطرة

 الاصي األستسي (التلد )الصترجي التركعي 

يحةي  –يكيت انفعتالت  ومختعره 

 –العزلة والسرية والتأمة  الةذاتي 

 عتدات  سعئة في النرل

وم  ضا  االنت ةتدا  الارج ةة لن ريةة شةعلدون أنة  كةتن متحعةزا فةي ت ةدير االرتيتبةت  

  . (0980مطاوع،  ) ع  سات  الخصيعة واألناتب الازاجعة

رأى كةترل يةرنو أن عة ةة الفةرد  تلعةتلم : نظريلة كلارل يلون :نظريات األنملاط النسسلية 

 :االنيستب واالنطراء و ذلم ف نتك ناطتن وهي  الصترجي تتم م  خةل إمدى بري تع 

وهةةر يتاعةةز  ةةأن  انتيتهةة  وتركعةةزه مرج ةةتن نحةةر اليعئةةة  : Extroversionاالنبسللاطي 

ع م ،وتيدر أ رال  وأفعتل  عة  الصترجعة ،ويحي التراجد  ع  النتس ،وتكري  العة ت  م

 .عرام  مرضرععة ،وهر وا عي ،ويحي العا  الذ  يتعل   ع  النتس 

وهةر يحةي العزلةة ،وييتعةد عة  االخةتةب  تلنةتس ،وتيةدر :   Introversionاالنطلوائي

أ رال  وأفعتل  م  عرام  ذاتعة ،وهر يحي التأم  وأمةل الع  ة ،ويفت ر إلى ال  ة  ةتلنف  

 .العا  الذ  ييعده ع  النتس  وهر يفا 

أى يةرنو أن هنةتك أر عةة ولةتيف أستسةعة يسةتصدم ت الفةرد ن روإلى جتني هةذي  ال سةاع 

 .التفكعر والرجدان واإلمستس والحدس: في ترجع  نفس  في العتلم وهي 

ليةةةرر  فةةي متةةتل الخصيةةةعة آكةةتن إلسةة تمت   :Traits Theoryنظريللة السللمات 

 حةتة جراء األةعلاةتء الةنف  فةي ال عةتل  ةلك عر م  اليةتم ع  ووساتت ت أثر كيعر في مث ا

سةتصدال التحلعة  استصدال الساة كاف ةرل لراةف الخصيةعة، وتوالدراست  في الخصيعة  

: ومة  أ ةرز هةم ،ستسعة للخصيةعة عتد األلى األإللرارل   Factor Analysis  العتملي

 ةعر، اليتم ةةتوسةة "Eysenckأيزنةةم  "و" Cattellكتتعةة  "و " Guilfordعلفةةررد ج  "

 :ع  التراني الا اة في ن ريتت م فعات يلي 

 ،لراةف الخصيةعة Natural Unitالسةاة  أن ةت هةي الرمةدة الطيعععةة  ليةرر آ عةّرا

ليرر  هي الينتءا  الداخلعة الارج ة لسلرك الفرد  خيء مة  لتعريف آ ن السات  بي تً وأ

ولكن ةةةةةةةت متراف ةةةةةةةة  ال يةةةةةةت  والصتاةةةةةةةعة، وهةةةةةةةي ومةةةةةةدا  مسةةةةةةةت لة داخةةةةةةة  الفةةةةةةرد

(Interdependent )ليةةرر   ةةع  آو ياعةةز  ، حعةةث تتتاةة  ألمةةداة ارثةةتر السةةلركعة

محةدد،  عناةةت االتتةةته   يتةرتيط  ارضةةرع أو شةة السةاة و ةةع  االتتةته والاعةةتيعر، فتلسةةاة ال

أمةت الاعةتيعر التةي ياكة   ،ك ر عارمعة م  االتتتهأوتكرن  الساة  ،محدد يكرن نحر شيء
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ليةرر   عةدد الحةتال  التةي يسةلم فع ةت الفةرد آتس الساة لدى فرد مةت فحةددهت  راسطت ت  ع

سةةلركتً مععنةةتً، ومةةدى اسةةتارار تلةةم الحتلةةة التةةي يتينةةى فع ةةت الخةةص  بري ةةة مععنةةة فةةي 

 .السلرك

فعةةرى أن الخصيةةعة يتةةةي أن تحتةةر  أنةةراع مةة  السةةات  التةةةي  علفةةرردجأّمةةت 

وهةةذه السةةات  هةةي سةةات   ،لةةف مةة  فةةرد ألخةةراعتيرهةةت أسةةلر تً عارمعةةتً ثت تةةتً نسةةيعتً يصت

ليةرر  مةرل آمة   يتفق رايارند كتتعة ، كات فسعرلرجعة وسلركعة و درا  ع لعة ومزاجعة

عتيةةر السةةاة أسةةتس  نةةتء الخصيةةعة، واعتاةةدهت او ،وجةةرد سةةات  مخةةتركة لةةدى النةةتس

سةات  :  سةم كتتعة   السةات  إلةى  سةاع ، وكاف رل ريعسةي فةي ن ريتة  مةرل الخصيةعة

هاعةة كيعةرة أوهي تلةم السةات  التةي تعتيةر ذا   Source Traitsرية أو أستسعة ميد

و هي تا ة  خيةتي  الخصيةعة  Surface Traitsول ت ثيت  ودوال، وسات  سطحعة 

سةلرك النةتس  لاةم ةةوبيق كتتعة  عةدداً كيعةراً مة  االختيةترا   وتعتير معر ثت تة نسيعتً 

ترا  الى تحديةد  Factor Analysisلعتملي ستصدل من و التحلع  ات  في مرا ف مععنة

  .(PF 16)العرام  الستة عخر الاعروفة اختيتراً  ـ 

يتةأثر تكةري  الخصيةعة  كة  مة  الرراثةة واليعئةة :العوامل المؤثرة في تكوين الشخصلية 

 .الرراثة في متلة الت تزي  العييي وال رمرني  – 0 :تتا   فعات يلي

 :ثة أنراع تتاا  العرام  اليعئعة ثة – 2

 .عرام  جغرافعة ( أ)

اإلبةةتر ال  ةةتفي العةةتل ويخةةا  ال ةةعم والعةةتدا  والاعةةتيعر : عرامةة  اجتاتععةةة وتخةةا  ( ب)

ختاةةةة  تلطي ةةةة االجتاتععةةةة واألسةةةرة والادرسةةةة :عرامةةة  ث تفعةةةة فرععةةةة ، االجتاتععةةةة

الا نةي عرامة  ث تفعةة فرديةة م ة  الةدور التنسةي للفةرد ،والةدور ، وواألاد تء والنراد  

 (.2113، متمد)

 .تطرأ على معتة الفرد وتغعرا  عرام   – 3

اليروفعةة  السةةعكرلرجي للفةةرد "  عنةةران (  2103) ول ةةد أثيتةةت دراسةةة عزيةةرو

مةة  خةةةل اليحةةث الاسةةحي لليحةةرة فةةي هةةذا الاتةةتل أن سةةات  الخصيةةعة " اإلرهةةت ي

وسةةةلركعت  يةةة  الصةةةتع  كةةة  فةةةرد لةةة  دور كيعةةةر فةةةي تخةةةك  االسةةةتعداد للعنةةةف تواليروف

، وأن هنتك ن طة مختركة  ع  مصتلف الخصيةعت  اإلرهت عةة وهةر االسةتعداد أو اإلرهتب

 .التختع  الستعاتل العنف

عرامةةةة  "  عنةةةةران (  2106)،الاحسةةةة ، الر ت عةةةةةالحر يكاةةةت أثيتةةةةت دراسةةةةة 

الخصيعة وأناتب التنخئة الرالدية وعة ت ت  تلعنف الادرسي لةدى بةةب اليةف العتشةر 

أن عرام  الخصيعة والتنخئة الرالدية ل ةت دور كيعةر فةي ل ةرر أشةكتل  "مفرق في مدينة

تصتلةف ، كاةت العنف وأن أشكتل العنف اللف ةي والتسةد  وعنةف التعةد  علةى الااتلكةت 

   .تيعت الختةا التن  ة هذا العنف وأشكتل درج
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 نةدوا وع ةد  ال تحدثت الدراست  وأجريةت اليحةرة وأل عةت الاحتضةرا : العنف: ثانيا

والاؤتارا  الدولعة وسنت ال رانع  التةي تسةعى للاحتف ةة علةى اإلنسةتن منةذ نخةأت  متةى 

ماتتةة ، ووضةةعت الن ريةةت  التةةي تفسةةر سةةلركعت  اإلنسةةتن السةةرية التةةي تتفةةق مةة  ث تفةةة 

الاتتا  و معتيعره االجتاتععة، والختذة الااةطر ة التةي تصةرج عة  النطةتق االجتاةتعي 

جةرى لاعرفةة أسةيتب تيةترع اليخةر، تلةم التةي تتةرد اإلنسةتن  الاتعترا علع ، ك  ذلم

ل ةد خل نةت " فةي سةررة التةع    هلل تعةتليم  إنسةتنعت  الةذ  كرمة    ةت   عةز وجة  إذ ي ةرال

 ". اإلنستن في أمس  ت ريم 

  .ما هي أسباب العنف؟ هل العنف مكتسب أو وراثي؟ كيف يمكن تسادي العنف ؟ نإذ

ومنةذ أول مةدة لليةراع  ةع  ، ، وجد منةذ  دايةة التةتري العنف  ديم  دل الرجرد 

اليخر تا ّ  في الصةا  ع  ا ني آدل  ت ع  وهت ع  ، ش د  اليخةرية أمةداثتً ك عةرة تاعةز  

 ةةةتلعنف ، فةةةتلعع ر عرن تفةةةتخروا  ااترسةةةت م للعنةةةف ، و رااةةةنة اليةةةع  امترفةةةره فةةةي 

الية عرنعة فةي ا تةداع معةةتلم متتاعةتت م التعيةيعة ، وفةي متلنةت الحتضةر تفننةةت أمريكةت و

العنف والسلرك اإلرهت ي الحديث ، وهكذا أايح العنف م  أع ةد مخةكة  العيةر التةي 

 تتت الخغ  الختم  للفكر اإلنسةتني، فةتلعنف لةع  متلةة لرفعةة بتريةة   ةدر مةت هةر أمةد 

ة أكير م تهر الرجرد اإلنستني معث ييرز أو يصف تأثعره، انطة تً م  ال روا التتريصعة

وإن لةتهرة العنةف  خةك  عةتل فةي (.  2112معةدر، ) واالجتاتععة واال تيتدية وال  تفعة

األبر الاصتلفة تعد م  أك ةر ال ةراهر التةي تسةترعي اهتاةتل الت ةت  الحكرمعةة الاصتلفةة 

نراجة  فةي ارونةة األخعةرة تطةرراً لةع  ، كاةت م  نتمعة واألسرة النروية مة  ج ةة أخةرى

فئةت  الاتتاة  الاصتلفةة نةف وإناةت فةي األسةتلعي التةي يسةتصدم ت ف ط فةي كاعةة أعاةتل الع

كةةتلعنف اللف ةةي أو العنةةف التسةةد  كتلاةةرب الطةةةب فةةي تنفعةةذ السةةلرك العنعةةف كفئةةة 

 (  . 0423دويم، ) ضد الطةب م  نتمعة والادرسع  م  النتمعة األخرى ومعره

نةتك  ةدر مة  أوجة   ع  العنف والعدوان ، وإن كتن ه لك  علعنت أوالً أن نفرق مت

يسةةت دا داياةةتً التةةدمعر واإليةةذاء اليةةدني والاةةتد  فةةي  -مةة ةً  -فةةتلعنف . التاتثةة   عن اةةت

وأن أوجة  . األملي ، فةي مةع  أن العةدوان  ةد ال يسةت دا  تلاةرورة م ة  هةده الغتيةت  

االرتيتب مت  ع  العدوان والعنف هي في أن العنف هر في ذات  اررة م  ارر العةدوان 

 (.0111ساتعع ، إ) لة عدوانعة ال شم فع تأو مت

يتحدد ميطلح العنف أياتً على وفق مف رم  عنةدمت يأخةذ منةتمي شةتى ، : مسهوم العنف

فتل تنرنعرن ين رون إلى العنف م  زاوية مععنة ، في مع  ين ر اال تيتديرن إلى العنةف 

إلعة  مة  زاويةة م  زاويةة أخةرى ، وكةذلم الدراسةت  النفسةعة واالجتاتععةة ، ف ةي تن ةر 

وإزاء ذلم فنح  نأخذ الاف رل الذ  نحتول تحريلة  . تحتم علع ت من تعة اليحث في الروية 

 (.2112معدر، ) ولر  ت ترب جزيي إلى اإلجرايعة 

ولتحديد مف رل العنف تحديةًد د ع ةتً ال ةد لنةت مة  التفريةق مةت  ةع  العنةف الخةرعي 

عنةف الا يةرل مة  وج ةة ن ةر ال ةتنرن ، والعنف الغعر الخرعي ، فتلعنف الخةرعي هةر ال
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أمةت العنةف معةر . م   استصدال ال رة م  الاترمع  ماتيةً لل تنرن والن ةتل داخة  الاتتاة  

وهةر ذلةم الةناط مة  . الخرعي هر إي تع األذى  ةترخري  ، وهةر سةلرك مصةتلف لل ةتنرن 

لةةذ  ي ةةرل  ةة  أ  الفعةة  العةةدواني ا العنةةف الةةذ  يحةةدة  ةةع  الخةةيتب فةةي الحعةةتة العرمعةةة،

ومةة  أم لةةة هةةذا  الخةةيتب   ةةدا إلحةةتق الاةةرر التسةةاتني أو إاةةت ة معةةرهم مةة  األفةةراد،

 تإلضةةتفة إلةةى  عةةتل  أو الركةة   تل ةةدل، أو اليةةف  علةةى الرجةة ، الفعةة  العةةدواني الاةةرب،

 (.2110لطفي، ) الخيتب  تصريي أو تحطعم الااتلكت  العتمة أو الصتاة

لرك يلتةةةأ إلعةةة  اإلنسةةةتن لتح عةةةق متجتتةةة  سةةة مف ةةةرل العنةةةف  أنةةة  متسةةةلر يطةةةرح

ويعةرا العنةف أياةتً ، األستسعة نتعتة اإلخفتق والفخ  فةي إشةيتع الحتجةت  الفسةعرلرجعة

فةةي جتنةةي آخةةر  أنةة  اسةةتتت ة فةةي شةةك  فعةة  عنعةةف تكةةرن مخةةحرنة  تنفعةةتال  الغاةةي 

  ياكة  وعنةدمت ن ةرل أنة. وال عتج والاعتداة ، استتت ة نتتةت عة  عالعةة إعت ةة أو إميةتب 

الن ر إلى العنف كناط م  أناتب السلرك ، ياك  الن ر إلع  أياتً ك ةتهرة ، وهةر عيةترة 

وفةةي . عةة  فعةة  يتاةةا  إيةةذاء ارخةةري  ، ويكةةرن ميةةحر تً  تنفعةةتال  االنفتةةتر والتةةرتر 

( عنةف  -إميةتب) إبتر تفسعر سعكرلرجعة العنف  ّدل أماد عكتشة تفسعراً يؤكد فع  ن رية

اإلميتب في مع م ال روا إلةى العنةف ، فعلةى األ ة  كة  عنةف يسةي    يؤد إن لم: فع رل 

و د تكرن هذه الن رية مينعة على دراست  مةرل تطةرر الطفة  أثنةتء ناةره . مر ف محيط 

النفسي والعتبفي، وأن السلرك العدواني يع ي إمستس الطف   أن  ال يسةتطع  أن ينةتل مةت 

  م  اسةت ترة ألعاةة أو معةر مريحةة، أ  لةرا يريد، فتإلميتب م  شأن  أن يعرق التصل

 (.2112معدر، ) أو متلة تعا  على إعت ة هدا أو استتت ة الفرد

ويتدرج استصدال مف رل العنف م  االتستع إلى الاعق، ف د يخةعر  اعنةته الراسة  

إلى ارتكةتب  عة  جةرايم العنةف م ة  ال تة ، واالعتةداء   ةدا إمةداة إاةت ة أو عتهةة، 

السر ة  تإلكراه، كات  ةد يخةعر  اعنةته الاةعق إلةى م تجاةة شةص  معةع  واالمتيتب، و

) رخر   دا إلحتق الارر    دون أن يترتي على ذلم ال تة  أو إمةداة إاةت ة أو عتهةة

 (.2110لطفي، 

فارتكيةة  عةةتدة يتيةةف  صيةةتي  معنعةةة تتعلةة  يتةةنح  العنللف السللردي -0: أنمللاط العنللف

إسةةاتعع ، ) ت لةةروا ت عةةث لا ةة  هةةذا السةةلركك عةةراً إلةةى السةةلرك العنعةةف أيناةةت  تمةة

0100.) 

 : كتلتتلي وياك  تينعف هؤالء األشصتع الذي  يتنحرن للسلرك العنعف إلى ثةة فئت 

  الفئةةة األولةةى وهةةم هةةؤالء األشةةصتع الةةذي  ييةةيح العنةةف جةةزءا  أستسةةعت  مةة  سةةلرك م

 .لتح عق رستلت م، وهم ضا  فئة ياك  أن نطلق علع ت لف  الاتطرفع 

  الفئة ال تنعة مة  األشةصتع ذو  السةلرك العنعةف تتيةف  أن ةت تسةتصدل العنةف لتعزيةز

ذا  الفرد أمتل ارخري  ، وعنةف هةذه الفئةة ياكة  أن يصةدل فةي الحفةتل علةى الةدور الةذ  

 .كات  د يصدل في الدفتع ع  اررة الذا  . ألي   الاتتا   تلفرد 
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  الةةةذي  يةةةدركرن أنفسةةة م ومتجةةةتت م الفئةةةة ال تل ةةةة مةةة  ذو  الخصيةةةعة العنعفةةةة أولئةةةم

ومطتلي م  تعتيترهت الح ع ة الرمعدة في هذا الرجرد االجتاتعي ، دون أ  اعتيتر لاطتلةي 

  .وامتعتجت  ارخري 

وييدو أن  يلزمنت هنت أن ن عم تاتيزاً مت  ع  العنف كساة سةلركعة تعتيةر مة  الصيةتي   

فتةتر  أو انفتةترا  ال عةتج، معةث األستسعة لخصيعة  ع  األفةراد ، و ةع  السةلرك االن

أن انفتترا  ال عتج هي جزء م  زملة ف دان السةعطرة علةى الةنف  ، وأن ةت أمةد العرامة  

الكتمنةةةة وراء تعةةةري   عةةة  الزوجةةةت  واألبفةةةتل إلةةةى التعةةةذيي واإليةةةذاء ، وكةةةذلم 

ء الاسؤولعة ع  مرادة ال ت  التي ال ميرر ل ت ، م   االعتداءا  على األاةد تء والغر ةت

....  دون  عتل عتم  م  عرام  االست ترة ، االعتداء التنسةي ، ال عةتدة الصطةرة للسةعترا  

ففةةي متلةةة . أو  ةةدنعتً  والعنةةف الةةذ  ييةةتمي متلةةة ال عةةتج والسةةررة  ةةد يكةةرن لف عةةتً . إلةة 

العنف اللف ي تكرن هنتك ألفتل  ذيئة أو مت أشي  ، وفي متلةة العنةف اليةدني فةنة  متليةتً مةت 

جةرايم  – طيععة الحةتل  –يكرن ذا بيععة  دايعة م   الع  والييق ، وياك  أن يتاا  

 (.0111إساتعع ، ) ال ت 

 م  خةل تفتعة  العديةد ع م  العنف لألفراد إلى هذا النرتنار الدافععة  العنف الجماعي

م  العرام  االجتاتععة والنفسعة واال تيتدية والع تيديةة ، وهةذه العرامة  متليةتً مةت تكةرن 

 (. 0111إساتعع ،)  ترزة في أذهتن الاختركع  في الخغي

، يحرل ةتإنة  في الح ع ة أن  تنرن التاتعةة ال يةدعم النفسةعة الفرديةة ويناع ةت فحسةي ،  ة  

ي ةرد  وتيعت لذلم فةةن تتاة  األفةراد فةي مخةد مةت ،التراجد م  جا  مت يغعر الفردو اترد 

تلةةم الةةروح التاتععةةة و ،هةةر روح التاتعةةةو يعلةةر علةةى الفةةرد إلةةى تخةةك  كةةتي  جديةةد

تلتعيةةي وانعةةدال الاسةةؤولعة أياةةت  الصتضةةعة  يةةررة ختاةةة لةنفعةةتل واإلجاةةتع تتسةةم 

ومةت العنةف ، تاعةز  ةناط مة  العنةف جديةدفتنخةأ عن ةت تيةرفت  نرععةة ت ،وسرعة الت لةي

) إال هةةي أشةةكتل مةة  العنةةف التاةةتعي واليةةنتعي والسعتسةةي ،واالجتاةةتعي اال تيةةتد 

 .( 2112معدر، 

و ةةد أشةةتر   عةة  الدراسةةت  إلةةى أن :  نسسللية عيللويةأسللباب  :أوالً :  أسللباب العنللف

لسةييعة فةي ال عتج االنفتتر  يةنتم عة  اضةطرا ت  فةي الت ةتز الطرفةي، ومة  العرامة  ا

زملةةة ف ةةدان السةةعطرة، فةةةن هةةذا االضةةطراب  ةةد يرجةة  إلةةى العديةةد مةة  العرامةة  النفسةةعة 

وياكةة  لةة  أن يحةةدة فةةي أ   ،أو مكتسةةيتً وراثعةةتً  والعاةةرية، و ةةد يكةةرن هةةذا االضةةطراب

ن و يةفة عتمةة ،عار، إال أن ت أك ر شعرعتً خةل مرملةة الاراه ةة وأواية  مرملةة الرشةد

مدوثةة  مةة  الت ةةدل فةةي السةة ، إال أنةة  ياكةة  أن يحةةدة أياةةتً للاةةرة  فةةةن العةةدوان يتاةةتءل

ونسةةية إاةةت ة  ،األولةةى فةةي سةةنرا  العاةةر الات دمةةة عنةةدمت ي ةةتجم الاةة  مةةر، عاةةر 

الةةذكررة   ةةذا االضةةطراب هةةي األعلةةى مةة  نسةةية اإلنةةتة وأمعتنةةتً مةةت يكةةرن هةةذا السةةلرك 

 .(2112 سعد،) ميحرب  ترتفتع في مسترى هرمرنت  الذكررة في الدل
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األسرة هي الاؤسسة االجتاتععةة األولةى التةي تاة  متةر األسةتس  :أسرية أسباب: ثانياً 

و تلنتعتة ،  ،الذ  سعيني علع  اإلنستن فعات  عد سلرك  االجتاتعي داخ  األسرة وخترج ت

سةراء  فةن األسر التي يسردهت سلرك العنف والخغي والفرضى والعتدا  السعئة األخرى،

، و تلتةتلي لتخةك  العنةف الايةتدر أهةم هةي مة  ري  أو  عن اةت و ةع  أ نةتي م،فعات  ع  األ 

 عةة  بليةةـة لةةدى  العنةةف لةةتهرة سةةلركيعتيةةر مةة  ضةةا  الافسةةرا  الةةذ  ت ةةف خلةةف 

   (.2112سعد، ) الادارس على هذا النحر االجتاتعي السليي والصطعر

ت نتةةد أن إذ أمعتنةةتً مةة. وللتةةتري  األسةةر  دور هةةتل فةةي زملةةة ف ةةدان السةةعطرة 

أجعةتل ، ومة  الافةرو، أنة   اعر ة التحكم في الازاج ستيدة في العتيلة علةى مةدى عةدة

خةل مرملة الطفرلة يتعر، الطف  ليرر م  اإلميتب والصيةرا  اليةتدمة التةي ياكة  

فةي إبةتر لةروا  -علةى أن الطفة  يةتعلم . أن تست عر متلة مة  ال عةتج والسةلرك العنعةف 

ح جاةةتح ماةةي  وأن ياةةترس ضةةغربتً كتفعةةة كةةي يسةةعطر علةةى أن يكةةي –أسةةرية بيعععةةة 

وعنةدمت يكةرن التركعةي العةتيلي فت ةد التن ةعم مصةتةً ، . التعيعر عة  متلةة ال ةررة وال عةتج 

و يفة ختاة  ع  التاتعةت  الاحرومةة ا تيةتديتً واجتاتععةتً، وفةي األسةر التةي تتيةف 

ويك ةر هنةت . لل عةتج تيةيح معت ةة غعتب ار تء ، فةن ال درة على ضةيط التعيعةر الصةترجي 

ولةع   تلاةرورة أن ييةيح هةؤالء . امتاتل مدوة السةلرك العةدوان الارجة  نحةر الغعةر

. األبفتل جاةعع م فت ةد  الةتحكم علةى الاةزاج معةر  ةتدري  علةى السةعطرة علةى السةلرك 

فتلك عري  م  األبفتل الذي  ينخئرن في ل  هذه ال روا ال يييحرن  تلاةرور  ذو  

 (.0111إساتعع ،) نعفخلق ع

وتعتير مرملة الاراه ة م  الارامة  التةي ل ةت عنتيةة ختاةة مة  األسةرة وإذ لةم 

تسةة   األسةةرة ،  تلدرجةةة األولةةى ، إلةةى ت ةةذيي ت أو ت  عف ةةت معةةث يتغلةةي التتنةةي الةةراعي 

اإلنسةةتني لةةدى الاراهةةق علةةى جتنيةة  الغريةةز  الحعةةراني، ففةةي مةةتال  اجتاتععةةة مععنةةة 

اراهق فع ت أن ي  ر عةمت  شيت   أو رجرلت  ويعير عن ت  تلتارد علةى يحتول الختب ال

) ارخري  والصروج عة  تعلعاةتت م وإرشةتدات م وفةي م دمةة هةؤالء أسةتتذت  فةي الادرسةة

 (.2112سعد، 

يعتير التلفزيرن م  أفا  الرستي  الكتشفة لعالعت  العنف ، و اةت  :وسائل اإلعالم : ثالثاً 

 ةةر إذن سةةلرك مكتسةةي يتعلاة  الاةةرء أو يعتيخةة  فةةي خةةةل معتتةة  ، أن العنةف ال يةةررة ف

و كرن وستي  اإلعةل م  مدارس التنخئة االجتاتععة ، فةننت نعتيةر الختشةة اليةغعرة مة  

الرستي  األخطر في هذا الاتتل ألن ت الرسعلة الترفع عةة التةي ال يكةتد يصلةر من ةت  عةت فةي 

 حعةث ييةدأ الطفة   تالنتيةته إلع ةت منةذ  دايةة إدراكة  متتاعنت وال تحتتج إلى معرفة لل ةراءة 

لليةةةر  واليةةةررة ، وأن اليةةةررة أ لةةةغ أثةةةراً مةةة  الكلاةةةة الا ةةةروءة أو الاسةةةارعة ألن 

الاختهد يكرن في متلة م  ال ت لعة للتأثر م  دون أن يكرن  تلارورة فةي متلةة تحةري  

 . وإثترة 
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سةةتدختل معةةتيعر اعةةت  الت  عةةف وكاةةت أن اليةةررة واليةةر  يلعيةةتن دوراً م اةةتً فةةي عال

وسلركعت  في ن تل معتة الفةرد و صتاةة إذا كةتن للتكةرار واإلاةرار فةي إ ةراز فكةرة أو 

 (.0119شكرر، ) اررة دوُر يصطط ل 

ومت األفةل اليرلعسةعة وريتضةت  العنةف وإثةترة ال ةرة ، تلةم التةي تعنةى   ةت دور 

ير الفاةتء إلةى أرجةتء العةتلم كل ةت ، إال السعنات وشتشت  التلفزة في  لـدان عـديدة وتيث ع

هةةي مةة  األسةةيتب الا اةةة ل ةةتهرة العنةةف ، لةةع  فةةي مدارسةةنت فحسةةي وإناةةت فةةي مةةدارس 

سةةعد، ) العديةةد مةة  اليلةةدان األخةةرى ،  اةةت فع ةةت  عةة  اليلةةدان الات دمةةة علاعةةتً واةةنتععتً 

2112.) 

لتنخةئة االجتاتععةة ي ةـرل يعتيةر الت لعةد والاحتكةتة مة  عرامة  ا :التقليد والمحاكاة : رابعا

إن األبفةتل ، و ية  أن (: األبفةتل مةرآة الاتتاة  ) محاد عـاتد الدي  إساتعع  في كتت ة  

، كةتنرا يسةت رن الناةتذج التةي ي لةدون ت فةي ألعةت  م مة  ( التلفزيةرن ) يصترع هةذا الت ةتز 

خةعيي أو والك عر م  ال ي  في األدب ال. ال ي  التي كتنت تحكى ل م أو ت رأ علع م 

فةةي األدب الغر ةةي يحتةةر  علةةى العنةةف والعةةدوان كاةةت أن هةةذه ال يةة  ملعئةةة  ةةتلصرا 

 (.0119شكرر، ) والفزع

أن مع ةةم سةةلرك ) أمةةد أاةةحتب ن ريةةة التفتعةة  الرمةةز   يةةرى أليةةر   تنةةدورا

لطفةةي، ( ) اإلنسةةتن يةةتم تعلاةة  عةة  بريةةق ال ةةدوة ، ومةة  خةةةل عالعةةة الت لعةةد والاحتكةةتة 

2110 .) 

دثةة  مخةةتهد التلفزيةةرن مةة  خلةة  فةي ناةةر الصعةةتل عنةةد الطفةة  إال نةةرع مةة  ومةت تح

أنراع الت لعد والاحتكتة ، معث نرى الطف  الذ  يلعي يستعع   تيررات  الذهنعةة الصتاةة 

   ، وعنةدمت تةر ط ألعت ة   يةرامو التلفزيةرن فةةن الطفة  ال يعةرد ميةدع أفكةتره  ة  ييةيح 

أن منحةةى الت لعةةد يكةةرن أ ةةرى مةة  منحةةى التفكعةةر  ماةةت يعنةةي... متسةةداً ألفكةةتر ارخةةري  

ثةم إن سةلرك العنةف واإلكةـراه سةراء داخة  الاتتاة  الرامةد أو (. 0119شةكرر، ) الايدع

وكاةةت  عنةةت تلةةم االسةةتطةعت  مةة  الةةدواف  الكيةةرى التةةي تةةدف   فعاةةت  ةةع  الاتتاعةةت  هةةر

لعةةد أو محتكةةتة هةةذا الطليةةة إلةةى سةةلرك الاسةةلم نفسةة  وال يكةةتد الاراهةةق الةةذ  ياعةة  إلةةى ت 

السلرك أن يكتخف م ع ة سلرك  السعث والصتبث متةى يكةرن  ةد  ةت  عةتدة ييةعي علعة  

وإذا كتنةت م ةتهر العنةف التةي يتا  ةر   ةت سةلرك   .التصل  أو الةتال  من ةت فعاةت  عةد 

 ع  الطلية فةي مدارسةنت هةي إمةدى التعةت عر الح ع عةة عة  فةتي  النخةتب وتسةترع ناةر 

رجعةةة أو اليعرلرجعةةة لةةدى الطتلةةي الاراهةةق ، فةةةن عةةدل تفريةةغ هةةذا الفةةتي  ال ةةرة الفعزيرل

وتروي  هذا النار هر سيي آخر ال ي   أهاعة ع  ست  ع  م  أسيتب لتهرة الخغي لدى 

و تلفع  ل د  عنت إمدى الدراست  التي أجريت فةي هةذا الاتةتل إن تةدني . هؤالء الطةب 

سةتععتب أعةداد كيعةرة ومتنتمعةة مة  الخةيتب فةي بت ة النراد  والاةعي الريتضعة علةى ا

 لدنت هر م  األمرر الاسؤولة ، إلى مد كيعر ، ع  م ةتهر عةر، ال ةرة والفرضةى التةي 



 م8102   أكتوبر(   5) العدد                      لآلداب والدراسات االنسانيةالمجلة العربية 

 

 

511 

) يت تهر   ت الطتلي الاراهق أمتل أستتذه فةي الادرسةة وأمةتل ارخةري  فةي أمةتك  أخةرى

 (.2112سعد، 

 :أشكال العنف

تسةةدية  خةةك  متعاةةد اتتةةته ارخةةري  مةة  اجةة  هةةر اسةةتصدال ال ةةرة ال:العنةةف التسةةد   -0

إيذاي م وإلحتق أضرار جساعة ل م وهذا مت يدعى لي عار أو عرج ، وذلم كرسةعلة 

ع تب معر شرععة مات يؤد  إلى ارالل وأوجتع ومعتنتة نفسةعة جةراء تلةم األضةرار 

مةة  األم لةةة علةةى اسةةتصدال (. 0423دويةةم،) كاةةت ويعةةر، اةةحة الطفةة  لألخطةةتر

 .ضرب  تأليد  أو األدوا ، دف  الخص ، لطات ، وركة  : سد العنف الت

 ةةد يةةتم مةة  خةةةل عاةة  أو االمتنةةتع عةة  ال عةةتل  عاةة  وهةةذا وفةةق و: العنةةف النفسةةي  -2

م تيع  متتاعع  ومعرفةة علاعةة للاةرر النفسةي ، و ةد تحةدة تلةم األفعةتل علةى يةد 

تعةة  بفةة  شةةص  أو متارعةةة مةة  األشةةصتع الةةذي  ياتلكةةرن ال ةةرة والسةةعطرة ل

والتسةدية،  الذهنعةة، الرجدانعةة، ماةت يةؤثر علةى ولتيفة  السةلركعة،( مؤذى)متارر 

 :كات ويام هةذا التعةـريف وتعةتريف أخةـرى  تياةـة  أفعةتل تعتيةر عنةف نفسةي م ة  

رف  وعدل  يرل للفرد ، إهتنة ، تصريف ، ت ديد ، عزلة ، اسـتغةل ،  رود عةتبفي 

واضةحة ، تةذنعي الطفة  كاةت م ، الميةتالة وعةدل  ، اراخ ، سلركعت  تةعيع  ومعر

االكتراة  تلطف  ، فر، ارراء على ارخري   تل رة هر أيات نرع م  أنراع العنف 

 . (0423دويم،) النفسي

وهةر الةذ  ياةترس علةى شةيكت  الترااة  االجتاةتعي ويرمةي إلةى : العنف الرمةز  -3

 (.0115أ ر هع ، ) تح عر ارخري  واستفزازهم والسصرية من م 

 :موقف األديان السماوية من العنف

 : العنف في اإلسالم. 0 

ن الكةةةريم ، واألمتديةةةث آالايةةةدر األستسةةةي للتخةةةريعت  فةةةي اإلسةةةةل هةةةر ال ةةةر

اإلسةةةل يتعتمةة  مةةة  مف ةةرل العنةةف والع ةةتب علةةةى أن ةةم مف ةةرمع  منفيةةةلع  و النيريةةة،

ت لةةة السةةعئة  تلحسةةنة ومصتلفةةع  ، فعنيةةذ العنةةف ويةةدعر إلةةى الرفةةق والعطةةف والتسةةتمح وم 

ا  م   طعم ، وأمس  إلى م  أسةتء إلعةم "  الى   علع  وسلممعث ي رل رسرل   

، وي رل أياةتً " ، و   الحق ولر على نفسم ، عـد م  ال يعردك ، وأهد لا  ال ي د  لم 

دويةم، ") اتق   مع ات كنت وأتي  السةعئة الحسةنة تاح ةت ، وخةتلق النةتس  صلةق مسة  " 

0423 .) 

وفعاةةت يتعلةةق  ةةتلعنف الكةمةةي فتإلسةةةل يرفاةة  رفاةةتً  تبعةةتً ويطتلةةي  عةةدل 

يةت أي ةت الةذي  آمنةرا ال "  :االست زاء واالست تتر  ترخري  ، وهذا واضةح مة   رلة  تعةتلى

ال نسةتء مة  نسةتء عسةى أن يكة  خعةراً  يسصر  رل م   رل عسى أن يكرنةرا خعةراً مةن م و

 (.  00ة سررة الحترا  ، آي") من  
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 : العنف في المسيحية. 2

يةةرف  الةةدي  الاسةةعحي أ  نةةرع مةة  أنةةراع العنةةف سةةراًء التعةةذيي التسةةد  أو 

ال  ، ويةدعر إلةى مسةتمحة … الاعنر  ، ال ت  ، االنتحتر الاتعاد ، الرأد ،  تر األعاتء 

الاعتةةةةد  والاحيةةةةة كاةةةةت يحةةةةث علةةةةى امتةةةةرال الخةةةةص  اإلنسةةةةتني والةةةةنف  اإلنسةةةةتنعة 

الحةةق أ ةةرل لكةةم  اةةت أنكةةم فعلتاةةره  أمةةد أخةةرتي " فع ةةرل السةةعد الاسةةعح .  (0423،دويةةم)

و ةذلم نةرى تيةريح واضةح واةريح علةى لسةتن الاسةعح  ،"هؤالء األاتمر فيي فعلةتم 

علعةة  السةةةل  اةةرورة عةةدل اسةةتصدال العنةةف، وهةةذا مةةت يؤكةةده تيةةرا السةةعد الاسةةعح مةة  

 (.  2112سعد،")    تل ل   طرس أياتً عندمت أراد أن يستصدل العنف دفتعتً عن

 :لغة األرقام تتحدث عن عولمة العنف

 .م  بلية الادارس الاصتلفة ياعلرن ألجراء العنف% 46في السعردية  -

رن إلةةى ضةةرب تةمعةةذهم إلجيةةترهم علةةى الةةدروس ئةة عةة  الادرسةةع  فةةي ميةةر يلت -

 .الصيراعة 

 .ية في العا  ارتفتع معدال  ماترسة العنف في الادارس األستسعة وال تنر -

الادرسرن في فرنست درجرا على االضطرا ت  وتعلعةق التةدري  لاةدد بريلةة امتتتجةتً  -

وفع ةت أياةتً تتنةتمى لةتهرة . على مت ييفرن   ة ةع الطليةة عة   راعةد الحعةتة الادرسةعة 

ل )  .الطة عة التي تاترس أعاتل السطر على ماتلكت  الادارس وإمرا  ت ( الخ 

ة تؤكد أن ع ر ت  الاةرب فةي الاةدارس العرا عةة واةلت مةـد اسةتصدال ميتدر رساع -

 (.األنت عي اليةستعكعة ال رية ) وستي  مؤذية جداً 

فةي أوسةتب الطليةة الةروس ، وهةي تعنةي فةي الغتلةي ( اإلرهةتب التلفةرني)تفخي لتهرة  -

ازاح أو  تة  التيلعغ ع  عيرة نتسفة في مينى التتمعة أو الاع د   يد تأجع  امتحتن أو ال

 . الر ت

 سيي انت تل عدوى العنةف إلةى مراكةز التعلةعم فةي هةذا ( متلة الطرارئ)التزاير تععش  -

 .اليلد

كخف إميتء دولي نخر  نتتيت  مؤخراً ع  أن مدارس الكعتن الي عرني تخ د أعلى  -

 ر أن بتليت م   ع  كة  اثنةع  فةي الاةدارس األستسةعة اشةتكى الخة. نسية للعنف في العتلم 

 .  تلرا إن م تعرضرا لار ت   تتلة  05الاتضي م  تل ي ركلة أو لكاة وأن 

الا ةةتجرون مةة  الخةةرق األوسةةط الةةذي  ي عاةةرن فةةي  ريطتنعةةت ينتةةت  م ال لةة  مةة  تزايةةد  -

فةةةي الاةةةدارس (  ةةةع )امتاةةةتال  تعةةةر، أبفةةةتل م للعنةةةف علةةةى أيةةةد  اةةةغتر آخةةةري  

 (.2115نررة، ) وخترج ت

 :هنتك عدة ن ريت  فسر  العنف ومن ت :فالنظريات المسسرة للعن

 : النظريات التي فسرت العنف استنادا إلى دور العوامل البيولوجية -0

 وتفسةةر هةةذه الن ريةةة العنةةف علةةى أسةةتس أنةة  اسةةتتت ة لا عةةر : النظريللة  السسلليولوجية

 .خترجي أو داخلي، والاسترا  العييعة واألجزاء التخريحعة الاسؤولة عن 
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 وتفسةةر العنةةف علةةى أسةةتس وجةةرد متارعةةة هرمرنةةت  تعةةرا  :نظريللة الكولسللترول

  رمرنت  العنف مرتيطة  استريت  مة  الكرلسةترول الارتفعةة والتةي تةدف  أفرادهةت إلةى 

علةةةى  Yale، كاةةةت تخةةةعر نتةةةتيو دراسةةةة أجرت ةةةت جتمعةةةة (2112السةةةتلاربي، ) العنةةةف 

مرا  إذا كتنةت  متارعة م  الايت ع   تألزمت  ال ليعة إلى أن خطر العنف يتفت م خا 

 (.2112معدر، ) نسية الكرلسترول مرتفعة

  نظرية كلونراد للورينز Konrad Lorenz Theory  :    تعةرا  ن ريةة السةةال

أن العنةةف ينخةةأ نتعتةةة "  On Aggression" فةةي العةةدوان" وذكةةر لةةررينز فةةي كتت ةة  

ماةة   عرون فةةتلكمريةةزة العةةراك والتةةي يخةةترك فع ةةت اإلنسةةتن مةة   ةةت ي الكتينةةت  الحعةةة، 

يفاةةلرن االعت ةةتد أن االنتةةراا نحةةر العنةةف نةةتجم مةة  عرامةة   عرلرجعةةة فةةرق سةةعطرتنت 

ف نةةتك مريةةزة يغةةذي ت ينيةةرع بت ةةة ولةةع   تلاةةرورة أن يكةةرن نتعتةةة اسةةتتت ة لا عةةرا  

خترجعة، وهذه الطت ةة الصتاةة  تلفعة  الغريةز  تتةراكم  تسةتارار فةي الاراكةز الطيعععةة 

سلركي، وعند تراكم تلم الطت ةة  اةت يكفةي فاة  الاحتاة  أن يحةدة الارتيطة  تألنارذج ال

 (.   2111الععسر ، ) انفتتر متى دون وجرد الا عر

 :النظريات التي فسرت العنف استناداً إلى دور العوامل البيئية ومنها -0

 ن رية الرعتية   * ن رية التعزيز والتدععم     *     ن رية الاؤشرا  العدوانعة*  

 ن رية الا اخع  * ن رية الايط الذاتي       * ة التط عر              ن ري*  

 ن رية ث تفة العنف * ن رية الحرمتن النسيي     * ن رية الارارد االجتاتععة     *     

أسةيتب انتخةتر لةتهرة العنةف " والتةي كتنةت  عنةران(  2103) براليةة  و ةد ذكةر دراسةة

 ةأن العنةف " وا ترامت  مل ت مة  وج ةة ن ةر الطليةةالطة ي لدى بلية جتمعة العرمرك 

إلجةةراءا  الغعةةر الرادعةةة فةةي ل لعةةدة عرامةة   عئعةةة ونتعتةةة لةةدى الطةةةب إناةةت هةةر نتعتةةة

 .    تطيعق األن اة ووجرد أو ت  فراغ بريلة لدى الطتلي التتمعي

عة  مسةتريت  الا"  عنةران مؤكةدة لةذلم وكتنةت ( 2110) دراسة الف  تء نتتيو كات جتء  

إلى العنف والسلرك العدواني لدى بليةة جتمعةة فعةدلفعةت وعة ت ةت االرتيتبعةة  اتغعةرا  

، معةث أل ةر  النتةتيو "وعدد أفراد األسرة ودخل ةت يالتن  والكلعة والاسترى التحيعل

لةةدي م معةة  مترسةةط  للعنةةف، % 0مةة  الطليةةة لةةدي م معةة  كيعةةر للعنةةف،  عناةةت %  2أن 

ال يرجةةد لةةدي م أ  معةة  للعنةةف، % 46ه العنةةف،  عناةةت لةةع م معةة  ضةةععف اتتةةت% 44و

ووجرد عة ة ارتيتبعة ذا  داللة إميتيعة  ع  الاع  للعنف والتةن  والاعةدل التراكاةي 

 .والدخ  وعدد أفراد األسرة

 :فروض الدراسة

 (سةاة االتةزان االنفعةتلي) روفتي  الخصيعة   ع ذا  داللة إميتيعة ترجد عة ة  ال -0

يت  كلعة الاتتا  فةي جتمعةة األمعةرة نةررة  نةت عيةد الةرما   تلريةت، العنف لدى بتلو

 .في الاالكة العر عة السعردية
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 (سةةاة الاسةةةؤولعة)  روفتيةة  الخصيةةةعة  ةةةع  ذا  داللةةةة إميةةتيعة ترجةةد عة ةةة ال  -2

العنف لدى بتليت  كلعة الاتتا  فةي جتمعةة األمعةرة نةررة  نةت عيةد الةرما   تلريةت، و

 .لسعرديةفي الاالكة العر عة ا

( سةةاة االجتاتععةةة  )  روفتيةة  الخصيةةعة  ةةع  ذا  داللةةة إميةةتيعة ترجةةد عة ةةةال  -3

والعنف لدى بتليت  كلعة الاتتا  فةي جتمعةة األمعةرة نةررة  نةت عيةد الةرما   تلريةت، 

 .في الاالكة العر عة السعردية

 فلعنةاو (سةاة السةعطرة) روفتي  الخصيةعة  ع  ذا  داللة إميتيعة ترجد عة ة ال  -4

لةةدى بتليةةت  كلعةةة الاتتاةة  فةةي جتمعةةة األمعةةرة نةةررة  نةةت عيةةد الةةرما   تلريةةت، فةةي 

 .الاالكة العر عة السعردية

لةدى بتليةت  كلعةة  ي  الخصيةعةت روفسات   ع  ذا  داللة إميتيعة ترجد فروق ال  -5

الاتتاةة  فةةي جتمعةةة األمعةةرة نةةررة  نةةت عيةةد الةةرما   تلريةةت، فةةي الاالكةةة العر عةةة 

 ."السعردية

يةة  الخصيةةعة والعنةةف لةةدى ت روفسةةات   ةةع  ذا  داللةةة إميةةتيعة ترجةةد فةةروق  ال -6

بتليت  كلعة الاتتاة  فةي جتمعةة األمعةرة نةررة  نةت عيةد الةرما   تلريةت، فةي الاالكةة 

 .الاسترى الدراسي تعزى لاتغعر العر عة السعردية

 : منه  الدراسة :اإلجراءات المنهجية

ية  تللكخةف عة  العة ةة  ةع   روفلراةفي استصدمت اليتم ة الان و اإلرتيتبي ا

 .العنف لدى بتليت  كلعة الاتتا   تتمعة األمعرة نررة  نت عيد الرما والخصيعة 

يةة  الخصيةةعة لتةةرردن آليةةرر  والةةذ  تاسةةتصدمت اليتم ةةة م عةةتس  روف: أدوات الدراسللة

 الزهرانةةي،) و ةةد تةةم إعةةداده علةةى اليعئةةة السةةعردية (ل0193) ترجاةة  جةةت ر وأ ةةر مطةةي 

و ةد  (ل2110 )لعنف م  إعداد إياتن جاتل الدي اكات استصدمت اليتم ة م عتس . (0421

 (. 2111الخ ر ، ) تم إعداده على اليعئة السعردية

 : الدراسة عينة

مة  بتليةت   تكرنةتمعةث  الطي عةة تم اختعةتر ععنةة الدراسةة  تلطري ةة العخةرايعة

 021 تلريةةت، واليةةتلغ عةةدده   كلعةةة الاتتاةة   تتمعةةة األمعةةرة نةةررة  نةةت عيةةد الةةرما 

 .  الدراسعة مصتلف الاستريت  بتلية م  

 : األساليب اإلحصائية

تم استصدال معتم  ارتيتب  عرسرن لتحديد بيععة العة ة االرتيتبعة  ع  

ي  تالعة ة  ع   روفد الفروق في يلتحد(   ) كات تم استصدال اختيتر متغعرا  اليحث، 

، وتم استصدال اختيتر تحلع  التيتي  متعدد عرا  الدراسةالعنف تيعت لاتغالخصيعة و

 .ال عتست  الاتكرر لفح  داللة الفروق  ع  سات   روفتي  الخصيعة
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 : السرضية األولى : نتائ  الدراسة

 ةةع  ذا  داللةةة إميةةتيعة ترجةةد عة ةةة  ال"  أنةة   الفرضةةعة األولةةى علةةى ن تةة

العنةةف لةةدى بتليةةت  كلعةةة الاتتاةة  فةةي و (سةةاة االتةةزان االنفعةةتلي)يةة  الخصيةةعة ت روف

ولفحة   ."جتمعة األمعرة نررة  نت عيد الرما   تلريت، في الاالكة العر عة السةعردية

هذه الفرضعة  تم استصدال معتم  ارتيتب  عرسرن  ع  درجت  أفراد ععنة الدراسة فةي كة  

ت هر مرضةح فةي ي  الخصيعة و ع  العنف كاتم  ساة االتزان االنفعتلي م  م عتس  روف

 (: 2) ر م التدول 

يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين متغيري سمة االتزان االنسعالي ( 0)جدول رقم 

 العنف لدى أفراد عينة الدراسةو

 العنف المتغيرات

 (سمة االتزان االنسعالي)يل الشخصية ابروف
 Sig قيمة معامل االرتباط

**.81- .000 

 (10,1)عند مسترى معنرية ** 

وهةي  عاةة ( 00,1-) أ  عاة معتمة  االرتيةتب  لغةت ( 2)يتاح م  التدول ر م 

دالةة  ريةة إلى وجرد عة ة عكسةعة  مات يخعر( 1, 10)دالة إميتيعت عند مسترى معنرية 

العنةةف ، أ  أنةة  كلاةةت ارتفةة  مسةةترى االتةةزان وإميةةتيعت  ةةع  سةةاة االتةةزان االنفعةةتلي 

 .لدى أفراد الععنةاالنفعتلي ينصف  مسترى العنف 

وتتفق نتتيو الدراسة مة  إشةترة آليةرر  لتعريةف االتةزان االنفعةتلي أو الع ةنعةة 

وهي الحتلة الازاجعة للخص  ومدى  درة الخص  في التحكم وضيط انفعتالت  اإليتت عةة 

والسليعة، و درت  على اختعتر من و مةن م والتييةر فةي إاةدار الحكةم اسةتنتدا إلةى أسة  

أن كلعةة الاتتاة  ت ية  جاعة  ، وكات هر معروا في الاتتا  الاحلي  ةتأني فع علاعة  وال

الطتليت  الةتي سيق للكلعت  األخرى رفا    سيي تةدني الاسةترى التحيةع  الدراسةي 

وعدل  درت   على دراسة مرملة اليكتلرريرس  تفرق لذلم تم إمتلت م على كلعةة الاتتاة  

الاةغرب التةي تتعةر، ل ةت بتليةة الةد لرل فةي كلعةةة ، ماةت  ةد يسةيي ك ةرة لدراسةة الةد لرل

الاتتا  سراء في الانةزل أو داخة  الحةرل التةتمعي أو مة  الاتتاة  ويةؤثر علةى اتزان ةت 

يةؤد    ةت إلةى واالنفعتلي، وم  الاعروا أن األن ى أك ر تأثراً  حكم بيععت ةت اليعرلرجعةة 

سةليعة ت  ةر فةي أشةكتل مصتلفةة ف د اتزان ت االنفعتلي والتعيعر ع  هةذه الاةغرب  طري ةة 

 .   م  العنف

 :  الثانية السرضية

  ةةةع ذا  داللةةة إميةةتيعة ترجةةد عة ةةة  ال"  أنةة  تةةن  الفرضةةعة ال تنعةةة علةةى

العنةةف لةةدى بتليةةت  كلعةةة الاتتاةة  فةةي جتمعةةة و( الاسةةؤولعةسةةاة  )يةة  الخصيةةعة ت روف

ولفحة  هةذه  ".رديةاألمعرة نررة  نت عيةد الةرما   تلريةت، فةي الاالكةة العر عةة السةع
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الفرضعة  تم استصدال معتم  ارتيتب  عرسرن  ع  درجت  أفراد ععنة الدراسة فةي كة  مة  

ي  الخصيةعة و ةع  العنةف كاةت هةر مرضةح فةي التةدول تساة الاسؤولعة م  م عتس  روف

 (:3)ر م 

 المسؤوليةيوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين متغيري سمة ( 3)جدول رقم 

 فراد عينة الدراسةالعنف لدى أو

 العنف المتغيرات

 

 (سمة المسؤولية ) يل الشخصية ابروف

 Sig قيمة معامل االرتباط

**.61- .000 

 (10,1)عند مسترى معنرية ** 

وهةي  عاةة دالةة ( 60,1-)  عاةة معتمة  االرتيةتب  لغةت  نأ( 3)ل يتاح مة  التةدول رق

دالةة مترسةطة وجرد عة ةة عكسةعة إلى  مات يخعر( 1, 10)إميتيعت عند مسترى معنرية 

يةةنصف  الاسةةؤولعة العنةةف، أ  أنةة  كلاةةت ارتفةة  مسةةترى والاسةةؤولعة إميةةتيعت  ةةع  سةةاة 

 .مسترى العنف لدى أفراد الععنة

فتلاسؤولعة هي  درة الفرد على االلتزال  ات ييدر عن  ومت يرك  إلع  م  أعاةتل وتحاة  

  جاع  ن ريت  الخصيعة التةي تؤكةد علةى وهذه النتعتة تتفق م، ونتتيت  آثتر ذلم العا 

وجةةرد السةةات  الخصيةةعة لةةدى جاعةة  األفةةراد  نسةةي متفتوتةةة، فتحاةة  الاسةةؤولعة تصتلةةف 

درجت ت تيعت الخةتةا األفةراد، وهةذا يتفةق مة  ميةدأ الفةروق الفرديةة كاةت يعةرد الخةتةا 

 ةالاسةؤولفتلطتليةة  العرام  الاؤثرة فع م م   اليعئة وال  تفة وأستلعي التنخةئة االجتاتععةة،

لتةزل   ةت داخة  تعةي  ةأن هنةتك مةدود ال ةد أن تو توأ رال ة تم  عتلي  نتعتةة أفعتل ة تلدي 

هذا الح   تلاسؤولعة لدى الطتلية التتمععةة فاة  الاؤكةد   فعندمت ينصف الحرل التتمعي،

         . سرا تاترس العنف أيتً كتن شكل  داخ  الحرل التتمعي أو خترج 

 :  لثالثةلسرضية اا

  ةةةع ذا  داللةةةة إميةةتيعة ترجةةةد عة ةةة  ال"  تةةن  الفرضةةةعة ال تل ةةة علةةةى أنةة 

العنةةف لةةدى بتليةةت  كلعةةة الاتتاةة  فةةي جتمعةةة و( االجتاتععةةة سةةاة )يةة  الخصيةةعة ت روف

ولفحة  هةذه  ".األمعرة نررة  نت عيةد الةرما   تلريةت، فةي الاالكةة العر عةة السةعردية

فةي كة  مة  سةاة  ععنةةالب  عرسةرن  ةع  درجةت  أفةراد الفرضعة  تم استصدال معتم  ارتيت

يةة  الخصيةةعة و ةةع  العنةةف كاةةت هةةر مرضةةح فةةي التةةدول تاالجتاتععةةة مةة  م عةةتس  روف

 (:4)ر م
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االجتماعية يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين متغيري سمة ( 4)جدول رقم 

 العنف لدى أفراد عينة الدراسةو

 العنف المتغيرات

 (االجتماعية  سمة )يل الشخصية ابروف
 Sig قيمة معامل االرتباط

**.80 .000 

 (10,1)عند مسترى معنرية ** 

وهةي  عاةة ( 01,1)أ  عاةة معتمة  االرتيةتب  لغةت ( 4)يتاح مة  التةدول ر ةم 

برديةة  ريةة دالةة إلى وجرد عة ةة  مات يخعر( 1, 10)دالة إميتيعت عند مسترى معنرية 

االجتاتععةةة ارتفةة  لعنةةف، أ  أنةة  كلاةةت ارتفةة  مسةةترى اواالجتاتععةةة إميةةتيعت  ةةع  سةةاة 

 .سترى العنف لدى أفراد الععنةم

ر اةةت تعةةرد إلةةى أن الطتليةةة تتعةةرا علةةى تةةرى اليتم ةةة فةةي تفسةةعر هةةذه النتعتةةة و

، وعلةةى األخةة  ضةةا  اليةةفرا شةةريحة كيعةةرة كاةة  الاتتاةة  داخةة  الحةةرل التةةتمعي

  مة  العة ةت  االجتاتععةة مة  بتليةت  التعلعاعة، مات يتعح للطتليةة أن تكسةي متةتل واسة

الخةلة ) يتاع    ع  م  سات  الخصيعة، األمر الذ   د يةؤد  إلةى تكةري  متارعةت 

هةر ماترسةة العنةف ( الخةلة ) تحت م لة هدا وامد، و د يكرن هةدا هةذه الاتارعةة ( 

    .  اتتته ارخري  سراء كتن عنف لف ي أو جسد  أو رمز 

 :  السرضية الرابعة

  ةةع ذا  داللةةة إميةةتيعة ترجةةد عة ةةة  ال"  الفرضةةعة الرا عةةة علةةى أنةة تةةن  

العنةةف لةةدى بتليةةت  كلعةةة الاتتاةة  فةةي جتمعةةة و( السةةعطرة  سةةاة )يةة  الخصيةةعة ت روف

ولفحة  هةذه  ".األمعرة نررة  نت عيةد الةرما   تلريةت، فةي الاالكةة العر عةة السةعردية

جت  أفراد ععنة الدراسة فةي كة  مة  الفرضعة  تم استصدال معتم  ارتيتب  عرسرن  ع  در

ية  الخصيةعة و ةع  العنةف كاةت هةر مرضةح فةي التةدول تساة السةعطرة مة  م عةتس  روف

 (:5)ر م

والعنف السيطرة يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين متغيري سمة  (5)جدول رقم 

 لدى أفراد عينة الدراسة

 العنف المتغيرات

 (السيطرة  سمة) يل الشخصية ابروف
 Sig قيمة معامل االرتباط

**.83- .000 

 (10,1)عند مسترى معنرية ** 

وهةي  عاةة ( 03,1-) أ  عاةة معتمة  االرتيةتب  لغةت ( 5)يتاح م  التدول ر ةم

دالةة  ريةة إلى وجرد عة ة عكسةعة  مات يخعر( 1, 10)دالة إميتيعت عند مسترى معنرية 
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ينصف  مسةترى السعطرة رتف  مسترى العنف، أ  أن  كلات اوالسعطرة إميتيعت  ع  ساة 

 .العنف لدى أفراد الععنة

و د نتد ميرراً ل ذه النتعتة فعات ذكره آليرر  مرل سةاة السةعطرة، فتألشةصتع 

الذي  يتاتعرن  استرى عتلي م  السةعطرة هةم أشةصتع  ةتدري  علةى الةتحكم فةي ذوات ةم 

  ذلةم مة  خةةل أن الطتليةة وتيرفتت م وال  ة  تلنف ، لذلم فنتعتة الدراسة أتت متف ة مة

التي لدي ت مسترى منصف  م  التحكم في تيرفتت ت وسلركعتت ت وعدل  ةدرت ت علةى إدارة 

ذات ت  تلخك  السر   د يةؤد  إلةى ارتفةتع مسةترى ماترسةت ت العنةف  خةتى أشةكتل  سةراء 

 .اللف ي أو التسد  أو الرمز 

 : السرضية الخامسة

سةةات   ةةع  ذا  داللةةة إميةةتيعة وق ترجةةد فةةرال  "تةةن  الفرضةةعة علةةى أنةة  

لدى بتليت  كلعة الاتتا  في جتمعة األمعةرة نةررة  نةت عيةد الةرما   ي  الخصيعةت روف

اختيتر تحلعة  ولفح  هذه الفرضعة تم استصدال  ." تلريت، في الاالكة العر عة السعردية

 :( 6) كات هر مرضح في التدول التتلي ر م  التيتي  متعدد ال عتست  الاتكرر

يوضح نتائ  اختبار متعدد القياسات المتكرر لسحص داللة السروق (  6) جدول رقم 

 يل الشخصيةابروفسمات بين 

 مستوى الداللة  درجة الحرية  قيمة 

80.934 190 0.00001* 

 a=0.05)) عند مسترى معنرية *

إلةةى وجةةرد فةةروق ذا  داللةةة إميةةتيعة عنةةد مسةةترى (  6) تخةةعر نتةةتيو جةةدول ر ةةم

يةة  الخصيةةعة لةةدى بتليةةت  كلعةةة الاتتاةة   تتمعةةة ت روفسةةات   ةةع  (  1015 )يةةةمعنر

، ولاعرفةةة ليةةتلح أ  الاتةةتال  تعةةرد هةةذه الفةةروق تةةم األمعةةرة نةةررة  نةةت عيةةد الةةرما 

اةت هةر مرضةح السةات  كللا ترنة اليعدية  ةع  مترسةطت    sidakاستصدال اختيتر سعداك 

 (: 9) في التدول ر م

نتائ  استخدام اختبار سيداك للمقارنة البعدية بين متوسطات  يوضح(  7) جدول رقم 

 يل الشخصيةابروفسمات 

 االتزان االنسعالي السيطرة المسؤولية االجتماعية السمات 

 0.630* *0.453 0.451*  االجتماعية

 0.378*- 0.0026-   المسؤولية

 0.377*    السيطرة

االتزان 

 االنسعالي

    

 (a=0.05)  عند مسترى معنرية*

 :إلى التتلي(  9) تخعر نتتيو التدول ر م 
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سةةةاة  ةةةع  (  a=0.05)وجةةةرد فةةةروق ذا  داللةةةة إميةةةتيعة عنةةةد مسةةةترى معنريةةةة  -

 .االجتاتععة ساة الاسؤولعة وليتلح وساة  االجتاتععة

سةةةاة  ةةةع  (  a=0.05)وجةةةرد فةةةروق ذا  داللةةةة إميةةةتيعة عنةةةد مسةةةترى معنريةةةة  -

 .االجتاتععةساة  السعطرة ليتلحساة االجتاتععة و

سةةةاة  ةةةع  (  a=0.05)وجةةةرد فةةةروق ذا  داللةةةة إميةةةتيعة عنةةةد مسةةةترى معنريةةةة   -

 .االجتاتععةساة االتزان االنفعتلي ليتلح ساة االجتاتععة و

سةةةاة  ةةةع  (  a=0.05)وجةةةرد فةةةروق ذا  داللةةةة إميةةةتيعة عنةةةد مسةةةترى معنريةةةة  -

 .عتليالتزان االنفساة ااالتزان االنفعتلي ليتلح ساة الاسؤولعة و

السةعطرة ساة  ع  (  a=0.05)وجرد فروق ذا  داللة إميتيعة عند مسترى معنرية  -

 .السعطرة ساة االتزان االنفعتلي ليتلح ساة و

 وترج  اليتم ة السيي في وجرد االختةا إلى الفروق الفرديةة الارجةردة فةي سةات 

  مة  فةرد الخصيعة ، فا  الاعةروا أن شصيةعت  األفةراد تصتلةف فةي السةات  روفتي  

. رخر، وكات أشرنت ست  تً في تعريف الخصيعة أن لك  فرد شصيعت  الاتاعزة ع  معةره 

، كات ترى اليتم ة م  معةر الاع ةرل أن تكةرن السةات  متسةتوية فةي م ةدارهت  ةع  األفةراد

معث تتكرن شصيعت  م  محددا  وعرام  وم رمت  مصتلفة في نسةية تأثعرهةت علةى كة  

ان رمةة الينتيعةة والان رمةة االجتاتععةة عةتمةن أستسةعتن متفةتعةن ، كات أن هنتك الفرد

 .في  نتء الخصيعة ولك  تصتلف الروى في أي ات أك ر تأثعرا في الخصيعة

إلى وجرد فروق ذا  داللةة إميةتيعة  ةع  سةاة (  9) كات أشتر  نتتيو التدول ر م 

ولعة واالجتاتععة ليةتلح و ع  ساة الاسؤاالجتاتععة والسعطرة ليتلح ساة االجتاتععة، 

ور اةت يعةرد االجتاتععة، و ع  ساة االتزان االنفعةتلي واالجتاتععةة ليةتلح االجتاتععةة،  

وتكةةري  العة ةةت  مةة  ارخةةري  تكةةرن فةةي أوج ةةت فةةي هةةذه  ذلةةم إلةةى أن سةةاة االجتاتععةةة

اةتء الارملة العارية، فطتليةت  التتمعةة ال يخةعرن  ةتالتزان االنفعةتلي إال مة  خةةل االنت

  .      إلى متارعة م  الطتليت  يخترك  في الاسؤولعت  وال درة على السعطرة

 : السرضية السادسة

سةةات   ةةع  ذا  داللةةة إميةةتيعة ترجةةد فةةروق ال " تةةن  الفرضةةعة علةةى أنةة  

ي  الخصيعة والعنف لدى بتليت  كلعة الاتتا  فةي جتمعةة األمعةرة نةررة  نةت عيةد ت روف

 .الاسةةةترى الدراسةةةي تعةةةزى لاتغعةةةر ة العر عةةةة السةةعرديةالةةرما   تلريةةةت، فةةةي الاالكةةة

(  0) ولفح  هذه الفرضعة تم استصدال اختيتر تحلع  التيتي  األمتد  وييع  التدول ر ةم 

 : ي  الخصيعة والعنف وف ت لاتغعر الاسترى الدراسيت روفلسات  الراف اإلميتيي 
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سمات سحص داللة السروق في نتائ  اختبار تحليل التباين األحادي ل(  8) الجدول رقم 

 يل الشخصية والعنف وفقا لمتغير المستوى الدراسيابروف

درجة  مصدر التباين  السمات 

 الحرية 

مستوى  Fقيمة 

 الداللة

 

 ساة الاسؤولعة 

  2  ع  الاتارعت 

1.898 

 

 

داخ   0.141

 الاتارعت 

180 

 184 الاتارع

 

 ساة االتزان االنفعتلي

  2  ع  الاتارعت 

4.669 

 

داخ   *0.012

 الاتارعت 

180 

 184 الاتارع

 

 ساة السعطرة

  2  ع  الاتارعت 

4.546 

 

0.014* 

  
داخ  

 الاتارعت 

180 

 184 الاتارع

 

 ساة االجتاتععة 

 0.134 2.104 2  ع  الاتارعت 

داخ  

 الاتارعت 

180 

 184 الاتارع

 

ي  تسات   روف

 الخصيعة 

  2 الاتارعت  ع  

5.800 

 

داخ   0.004*

 الاتارعت 

180 

 184 الاتارع

 

 العنف 

  2  ع  الاتارعت 

1.438 

 

داخ   0.268

 الاتارعت 

180 

 184 الاتارع

 ( a=0.05) عند مسترى معنرية

إلةى عةدل وجةرد فةروق ذا  داللةة إميةتيعة عنةد (  0) يتاح مة  التةدول ر ةم 

في ساة الاسؤولعة وساة االجتاتععة والعنف وف ةت للاسةترى (  a=0.05)مسترى معنرية 

فةةي (  a=0.05)الدراسةةي،  عناةةت هنةةتك فةةروق ذا  داللةةة إميةةتيعة عنةةد مسةةترى معنريةةة 
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ية  الخصيةعة، ولاعرفةة ليةتلح مة  تساة االتزان االنفعتلي وساة السعطرة وسات   روف

، 1ت هةر مرضةح فةي التةدول ر ةم كاةاختيتر شعفع  للا ترنة اليعديةة تعرد الفروق استصدل 

01  ،00. 

نتائ  اختبار شيسيه في سمة االتزان االنسعالي وفقا لمتغير المستوى (  9) الجدول رقم 

 الدراسي

 المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المؤهل العلمي 

 0.1328 0.2938*  المستوى الرابع

- 0.1412   المستوى الثالث

    نيالمستوى الثا

 (a=0.05) عند مسترى معنرية

وجرد فروق ذا  داللة إميتيعة عند مسترى (  1) يتاح م  التدول ر م 

 .في ساة االتزان االنفعتلي وذلم ليتلح الاسترى الرا   (a=0.05) معنرية

نتائ  اختبار شيسيه في سمة السيطرة وفقا لمتغير المستوى (  02) الجدول رقم 

 الدراسي

 المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع ي المؤهل العلم

 0.2863 0.1611*  المستوى الرابع

 0.1242   المستوى الثالث

    المستوى الثاني

 (a=0.05) عند مسترى معنرية

وجرد فروق ذا  داللة إميتيعة عند مسترى (  01) يتاح م  التدول ر م 

 .الاسترى الرا   في ساة السعطرة وذلم ليتلح (a=0.05) معنرية

وفقا  يل الشخصيةاات بروفنتائ  اختبار شيسيه في سم ( 00) كما يوضح الجدول رقم 

 لمتغير المستوى الدراسي

 المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المؤهل العلمي 

 0.2235 0.1636*  المستوى الرابع

 0.048   المستوى الثالث

    المستوى الثاني

 (a=0.05) سترى معنريةعند م

وجرد فروق ذا  داللة إميتيعة عند مسترى ( 00)يتاح م  التدول ر م 

 .ي  الخصيعة وذلم ليتلح الاسترى الرا  تفي سات   روف (a=0.05) معنرية

وترج  اليتم ة السةيي فةي عةدل وجةرد فةروق فةي سةاة الاسةؤولعة واالجتاتععةة 

لر ة مة  الطتليةت  سةراء فةي الاسةترى ال ةتني والعنف إلى أن الاسؤولعت  األكتدياعة الاط

أو ال تلةةث أو الرا ةة  هةةي ذات ةةت فتاعةة  الطتليةةت  يصاةةع  لةةذا  ال ةةرانع  وذا  الح ةةرق 
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و اةةت أن . وكةةذلم بيععةةة مسةةؤولعت  الطتليةةت  فةةي الحةةرل التةةتمعي تكةةتد تكةةرن متخةةت  ة

تت عةة مة  ارخةري  أجراء الحرل التتمعي  د تكسي الطتلية ال درة إلى إ تمة العة ةت  اإلي

 .والتعتم  مع م  سةسة  غ  الن ر ع  الاسترى الدراسي

 عناةةت وجةةد  فةةروق ذا  داللةةة إميةةتيعة فةةي سةةاة االتةةزان النفعةةتلي والسةةعطرة 

ي  الخصيعة وذلةم ليةتلح فئةة الاسةترى الرا ة ، وتةرى اليتم ةة أن السةيي توسات   روف

ا ة  مة  ذوا  الصيةرة التعةدة والطريلةة هر أن مع م الطتليت  اللراتي ينتاع  للاسترى الر

في التعلعم وه  في أعاتر مت دمةة م ترنةة  أعاةتر الاسةترى ال ةتني وال تلةث معةث ياةتلك  

ويتسةا   ال درة على التيرا  تتزان وهدوء ويتني  العييعة فةي التعتمة  مة  ارخةري ،

  . تل درة على السعطرة على أنفس   والارا ف الاصتلفة

 :التوصيات 

 :تداً لنتتيو هذه الدراسة التي تم الترا  إلع ت ف د تم اعتمة التراعت  التتلعةاستن

االهتاةةتل  تناعةةة سةةات  الخصيةةعة للطتليةةت  ذو  الاسةةترى الاتةةدني مةة  التحيةةع   -0

األكةةتدياي والاحةةتال  إجيةةتراً لدراسةةة الةةد لرل فةةي كلعةةة الاتتاةة  مةة  خةةةل بةةرح 

 .  مست ت  في التتمعة 

تفتعلعةةة مةة  الطتليةةت  تصلةةق فةةرع للتعةةرا علةةى سةةاتت م  إتيةةتع من تعةةة تةةدري  -2

الخصيعة  وفي ذا  الر ت ت ل  م  ماترسة العنف  ختى أشكتل  م  خةل اسةتغةل 

 .  أو ت  الفراغ  ات يتنتسي م  معرل  
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 :العربية  المراجع

الفروق  ع  الذكرر واإلنتة في  ع  سات  (.  0119.)أ ر نتهعة ، اةح الدي 

، 23متلة الت ريم وال عتس التر ر  والنفسي ،العدد .بلية التتمعة الخصيعة لدى

1- 43. 

دلع  ار تء والادرسع   -األبفتل تحت ال روا اليعية(. 0115.) أ ر هع ، فا 

 .للتعتم  م  الطف  في ال روا اليعية، وزارة التر عة والتعلعم العتلي ، فلسطع 

 .ال تهرة  يتء، دار ،األسر  العنف(. 0111 .)اساتعع  ، ملاي جةل

سعكرلرجعت اإلرهتب وجرايم العنف، منخررا  ذا  (. ل 0100.) إساتعع ، عز  سعد

 .السةس  الكريت، الطيعة األولى

اتتتهت  بةب الارملة ال تنرية نحر العنف دراسة (. 2112.) آل رشرد، سعد محاد

، 62ر رية، العدد معدانعة على بةب الارملة ال تنرية  ادينة الريت،، الاتلة الت

 .متل  النخر العلاي، جتمعة الكريت

الع لعة لدى بلية جتمعة النتتح الربنعة  –السات  الخصيعة (. 2113.) متمد، ستمر

 .وعة ت ت  يع  الاتغعرا  الديارمرافعة، جتمعة النتتح، نت ل ، فلسطع 

-69، العدد فسعرلرجعة العنف على ولتيف األعاتء، متلة النيأ(. 2112.) معدر، علي

60 ،www.annabaa.org  1/4/2119، منخرر في الار    تتري. 

دار  غداد ،  غداد ، الخصيعة واليحة النفسعة (. 0111.) الداهر  ، اتلح مس 

 .للطيتعة والنخر

 . العنف الادرسي، فلسطع ، ال دس، مركز فلسطع  لإلرشتد(. 0423.) دويم، جراد 

عرام  الخصيعة (. 2106.) لا  ع ع ،جعفر،كتم الر ت عة ،  ستل هةل، الاحس ، س

وأناتب التنخئة الرالدية وعة ت ت  تلعنف الادرسي لدى بةب اليف العتشر في 

 . الاتلة التر رية، جتمعة سرهتج ، العدد الرا   واألر عرن.مدينة مفرق

االمتراق النفسي وعة ت   يع  سات  الخصيعة لدى (.2110.) الزهراني، نرال 

جتمعة أل ال رى ، مكة . رستلة متجستعر.ة  م  ذو  االمتعتجت  الصتاةالعتم

 . الاكرمة

، منخرر في www.nahed.netأستلعي ، ..أشكتل ..العنف(. 2112.) الستلاربي، إ يتل

 .09/1/2119الار    تتري  

اتتته العنف والخغي عند بةب الادارس اإلعدادية وال تنرية، (. 2112.)سعد ، فعي 

 . كتنرن ال تني04تخري ، جريدة 

(. دراسة م ترنة) العنف والةعنف أديتن ومذاهي واتتتهت (. 2112.)سعد، اإلمترة 

 .60- 69متلة النيأ العددي 

 .دار ومكتية ال ةل،  األردن،  راءا  متعددة للخصيعة(. 0105.) شتهع ، روز متو 
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العر عة للعلرل ، الطيعة  العنف والترياة ،  عرو  ، الدار(. 0119.) شكرر، جلع  ودي 

 .األولى

العنف لدى بلية الارملة الاترسطة في ضرء  ع  الاتغعرا  (.2111.) الخ ر ،علي

رستلة متجستعر ، جتمعة أل ال رى، مكة . النفسعة واالجتاتععة في مدينة جدة

 .الاكرمة 

أسيتب انتختر لتهرة العنف الطة ي لدى بلية جتمعة (. 2103.) برالية، هتد 

متلة العلرل التر رية، جتمعة . لعرمرك وا ترامت  مل ت م  وج ة ن ر الطليةا

 .  العرمرك، العدد األر عرن

، الارا  ، علم نف  الخصيعة (. 0111.) نتلم هختل، العيعد  ، داود عزيز منت 

 .مطيعة التعلعم العتلي

لدراست  متلة ا. اليروفع  السعكرلرجي للفرد اإلرهت ي(. 2103.) عزيرو، شرعتني

 .واليحرة االجتاتععة، جتمعة الراد  ، العدد ال تلث

اضطرا ت  الطفرلة والاراه ة وعةج ت، دار الراتي (. 2111.) الععسر ، عيد الرما 

 .،  عرو ، لينتن0التتمععة، ب 

دراسة معدانعة على ععنة م  الاتتا  الاير  (. 2114.) الععسر ، عيد الرما 

، 03  ت وم تهرهت، متلة اليحرة األمنعة، الاتلد ل تهرة العنف األسر  أسيت

 .  ، كلعة الالم ف د األمنعة ، مركز اليحرة والدراست ، الريت،20العدد 

دار ، ال تهرة ،ن ريتت ت ، و عتس ت ، الخصيعة محدادت ت (. 0103.) منعم، سعد محاد

 .الن اة

عدواني لدى بلية مستريت  الاع  إلى العنف والسلرك ال(. 2110.) الف  تء، عيتل

جتمعة فعةدلفعت وعة ت ت االرتيتبعة  اتغعرا  التن  والكلعة والاسترى 

، 20متلة دراست  العلرل التر رية ، متلد .التحيعلي وعدد أفراد األسرة ودخل ت

 . عاتن، األردن

دراسة معدانعة . األسرة ومخكلة العنف عند الخيتب(. 2110.) لطفي، بلعت إ راهعم

 ..لخيتب في جتمعة اإلمترا ، الطيعة األولىلععنة م  ا

مكتية ، ال تهرة 2ب، الادخ  في علم النف  (. 0100.) مرسى، عيد   عيد الاحي

 .الصتنتي

 .دار التعلم، الكريت  2ب، علم النف  في معتتنت العرمعة(. 0105.) نتتتي ، محاد ع اتن

ز  م  خةل الكتت ت  التيررا  االجتاتععة للعنف الرم(. 2115.) نررة ، عتمر

التدارية، مذكرة متجستعر معر منخررة في علم النف  وعلرل التر عة، التزاير، 

 .  سنطعنة، جتمعة اإلخرة
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