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Abstract: The study aims to investigate the relationship between family violence as perceived by Riyadh intermediate stage students and academic
adjustment. It seeks to explore the differences between family violence and academic adjustment (overall score and sub-scale scores) among students
which can be attributed to the academic year variable and parents’ educational level. To that end, the researcher adopted the random stratified method
in selecting the participants of the study (n 1535). The researcher employed the Scale of Family Violence (Al-Osami, 2012), and the Scale of Academic
Adjustment (Al-Luhain, 1997). The results of the study revealed that there is a statistically significant negative relationship 0.01 and below between
the scores of the sample on the family violence scale (overall score and sub-scale scores) and the average of their scores on the scale of academic
adjustment (overall score and sub-scale scores). The study recommends designing training programs to help violent fathers and mothers control their
anger and their bouts of violence, and to clarify the sound non-violent techniques that can boost the academic adjustment of their children.
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مقدمة:

النمـو ،ويـؤدي إىل معوقـات ،يف حين أن املنحدريـن

ُيشـكل العنـف األرسي خطـورة كبيرة على

مـن أوسـاط أرسية متامسـكة يفيـدون من هـذا العامل

األوىل يف املجتمـع باخللـل ،مما ُيعيقها عـن أداء وظائفها

قـد يسـبب حالـة مـن التوتـر للطلاب وخيلـق لدهيـم

حيـاة الفـرد واملجتمـع ،فهـو مـن ناحية يصيـب اخللية
االجتامعيـة والرتبويـة ،ومـن جهـة أخرى ُيسـاعد عىل

إنتـاج أنماط مـن السـلوك والعالقـات غير السـوية

بين أفـراد األرسة الواحـدة ،ممـا يسـتوجب االهتمام

العلمـي هبـذه الظاهـرة ،للحـد منهـا والوقايـة ممـا قـد
ينتـج عنهـا مـن تبعـات .وعلى الرغـم مـن اهتمام

الدراسـات النفسـية باملوضوعـات املتعلقـة بـاألرسة،

إال أن العنـف األرسي الـذي حيـدث داخـل حميطهـا مل

حيـظ باالهتمام الـكايف ،وقـد يرجـع ذلـك إىل صعوبـة
القيـام بالدراسـات املوضوعية التي تسـاعد عىل إجراء

البحـث العلمـي ،كما أن احلـوار عـن أرسار األرسة ال
ُيناقـش بسـهولة خـارج إطارهـا (طاهـر2009 ،م).

يف النجـاح والتوافـق الـدرايس ،فالعنـف األرسي
الشـعور بالتوجـس وربما اخلـوف الـذي ينعكـس عىل

اجلوانـب املختلفة مـن التوافق ومنهـا التوافق الدرايس

هلـم (العصيمـي2012 ،م).
وقد ّ
اطلع الباحث عىل الكثري من الدراسات يف جمال
علم النفس مثل دراسة الشاعر2005(،م)واملطوع،

(2008م) والغامدي2009( ،م) وعنــو2009(،م)

و Hetling & Zhang 2010وأندجياين2011( ،م)

وبكر2013( ،م) و Gul & Zeb & Faiz, 2013

وابن نارص وابن بردي2014( ،م) و عطيه2014( ،م)

والحظ عناية بعض هذه الدراسات بالعنف األرسي
وبعضها اآلخر بالتوافق الدرايس ،حيث إن بعض

وقـد أشـارت بعـض الدراسـات مثـل دراسـة

الطالب قد يتعرضون للعنف األرسي ،مما ينعكس

طالـب مراهـق عاشـوا يف منـزل مـارس فيـه األب

عىل توافقهم الدرايس ،كام أن تعرض بعض الطالب

املطـوع (2008م) إىل أن هنـاك نحـو  10ماليين
سـلوك العنـف األرسي وشـاهدوه ،وهنـاك نحو ثلث
األطفـال واملراهقين يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة

قـد مـروا باخلبرة نفسـها ،وأشـار الزعبـي (2009م)

إىل أن اجلرائـم املرتكبـة يف األرسة قـد تزيـد على 50%
تقريبـ ًا مـن املجمـوع الـكيل جلرائـم العنـف بالعـامل.
عاملا أساسـي ًا ومسـؤو ً
ً
ال
ويعـد الوسـط األرسي

عىل حالتهم الصحية والنفسية والعقلية ،وقد يؤثر ذلك
بشكل زائد للعنف األرسي دفع ذوي االختصاص إىل

بذل اجلهود لالهتامم بالطلبة ،ملا هلذه الفئة من أمهية يف

بناء املجتمعات وتطورها يف املستقبل ،ويتمثل بام تقوم
به األرسة واملدرسة من أساليب الوقاية والرعاية هلؤالء
الطالب.

عـن التوافـق الـدرايس للطالـب ،حيـث إن الوسـط
املفـكك وا ُملعنف وسـط جـاف ُ
ومبط وال ُيسـاعد عىل
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التدريـب امليـداين يف املـدارس واحلديـث معهـم،

للطالـب الذي يعـد من أهم أنـواع التوافق خصوص ًا

مـدارس املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض ملعرفـة

بأصعـب مرحلـة مـن مراحـل نموهم وهـي مرحلة
املراهقـة ،والتـي غالبـ ًا مـا تكـون مليئـة بالعديد من

ولقـاء عـدد مـن املعلمين ومرشـدي الطلاب ببعض
أهـم القضايـا واملشـكالت السـلوكية التـي قـد تظهـر

بين الطلاب هبـدف دراسـتها بشـكل علمـي ،كانـت
أبـرز املشـكالت شـيوع ًا بين الطلاب هـي مشـكلتي

يمـرون
لـدى طلاب املرحلـة املتوسـطة لكوهنـم
ّ

املشـكالت التي تواجـه الطالب ،فإذا حقـق الطالب
التوافـق الـدرايس فسـوف ينعكـس ذلـك إجياب ًا عىل

العنـف األرسي والتوافـق الـدرايس ،كما أن ظاهـرة
العنف تشـاهد أحيان ًا عبر مواقع التواصـل االجتامعي

الدرايس فيشـعر بالسـعادة .والراحة داخل املدرسـة

يؤثـر على توافقهم الـدرايس .وبناء عىل ما سـبق شـعر

حـب وتقديـر وإنتـاج واهتمام متبادل مع مـن حوله

مـن تعـرض بعـض املراهقين للعنـف األرسي ،ممـا
الباحـث بوجـود مشـكلة ،ممـا دفعـه إىل بحـث العنف

األرسي كما يدركـه طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينة

الريـاض وعالقتـه بتوافقهم الدرايس يف ضـــوء بعض
املتغيرات.

حيـث تؤكـد دراسـة عبـود (2014م) أن العنـف
األرسي ضـد األبنـاء ظاهـرة خطيرة جـد ًا هتـدد

اجلوانـب املختلفـة مـن شـخصيته ،وعلى حتصيلـه

وخارجهـا ،فيتمكن من إشـباع حاجاته النفسـية من
(العصيمـي2012 ،م).

ويتبين مـن العـرض السـابق أن مشـكلة العنف

األرسي حتتـاج إىل دراسـة وحماولة التعرف عىل مدى
ارتباطهـا بالتوافـق الدرايس من خلال مجع متغريي
العنـف األرسي والتوافـق الـدرايس واحلاجـة إىل
املعلومـات العلميـة والعملية التي تسـد النقص عن

أمـن الطالـب النفسي الـذي ُيعـد اللبنـة األوىل يف
املجتمـع واألمـل الواعـد يف أن يكـون مواطنـ ًا قـادر ًا

السـعودي ،ورضورة دراسـة ظـروف الطالـب ومـا

وحسـن (2010م) أن السـلوك العـدواين الـذي يقـوم

يمـر هبـا ،ومسـتوى تعليـم الوالديـن حيـث تعـد

على اإلنتـاج وبنـاء املسـتقبل ،ويـرى طيوب وبشماين

بـه الطلاب قد يكـون نتيجـة لتقليـد األسـلوب الذي

ُعوملـوا بـه يف األرسة ،حيـث ينشـأ العنـف يف األرسة
نتيجـة ألسـباب متعـددة من أمههـا انخفاض مسـتوى

تعليـم األب واألم ،واألميـة والعالقـات األرسيـة
املضطربـة.

والعنـف األرسي قـد يؤثر عىل التوافـق الدرايس

هـذه املتغيرات يف دول العـامل وباألخـص املجتمـع

يتعلـق بـه مـن متغيرات كالسـنة الدراسـية التـي

ركنـا أساسـيا ومهما يف العمليـة الرتبوية ،ومما سـبق
تتحـدد مشـكلة البحـث يف السـؤال الرئيـس التايل:

مـا طبيعـة العالقـة بين العنـف األرسي كما يدركه
طالب املرحلـة املتوسـطة بمدينة الريـاض والتوافق

الـدرايس؟ ويتفـرع مـن السـؤال الرئيـس السـابق

األسـئلة التالية:
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1 .1مـا الفـروق يف العنـف األرسي (األبعـاد

املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ـ السـنة

والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلـة

الدراسـية الثانيـة ـ السـنة الدراسـية الثالثـة)

املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل  -السـنة

بمدينـة الريـاض.

الدراسـية الثانيـة  -السـنة الدراسـية الثالثـة)

3 .3معرفـة الفـروق يف العنـف األرسي (األبعـاد

بمدينـة الريـاض؟

والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلـة
املتوسـطة بمدينـة الرياض وفق ًا ملسـتوى تعليم

2 .2مـا الفـروق يف العنـف األرسي (األبعـاد
والدرجـة الكلية) بني طالب املرحلة املتوسـطة
بمدينـة الريـاض وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األب

األب واألم (جامعـي أو أعلى – أقـل مـن

جامعـي).

واألم (جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي)؟

4 .4معرفـة الفـروق يف التوافـق الـدرايس (األبعـاد

والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلـة

املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ـ السـنة

3 .3مـا الفـروق يف التوافـق الـدرايس (األبعـاد

والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلـة

املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل  -السـنة

الدراسـية الثانيـة ـ السـنة الدراسـية الثالثـة)

الدراسـية الثانيـة  -السـنة الدراسـية الثالثـة)

بمدينـة الريـاض.

بمدينـة الريـاض؟

5 .5معرفـة الفـروق يف التوافـق الـدرايس (األبعـاد

4 .4مـا الفـروق يف التوافـق الـدرايس (األبعـاد

والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلـة
املتوسـطة بمدينـة الرياض وفق ًا ملسـتوى تعليم

والدرجـة الكلية) بني طالب املرحلة املتوسـطة
بمدينـة الريـاض وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األب

األب واألم (جامعـي أو أعلى – أقـل مـن

واألم (جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي)؟

جامعـي).
أمهية البحث:

أهداف البحث:

تتمثل أمهية البحث فيام ييل:
ً
أوال /األمهية النظرية:

تتمثل أهداف البحث عىل النحو التايل:

1 .1معرفـة طبيعـة العالقـة بين العنـف األرسي
كما يدركـه طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة
الريـاض والتوافـق الـدرايس.

2 .2معرفـة الفـروق يف العنـف األرسي (األبعـاد
والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلـة

مـن خلال اطلاع الباحـث على البحـوث

والدراسـات السـابقة تبني أنه يوجد بعض الدراسـات

تناولـت متغير العنـف األرسي مثل دراسـة العجلوين
(2006م) ،ودراسـة العازمـي (2007م) ،ومتغير
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التوافـق الـدرايس مثـل دراسـة القـايض (2000م)،

فيهـا الطالـب بالعديـد مـن املشـكالت كالعنـف وسـوء

ولكـن -يف حـدود علـم الباحث -يوجد نـدرة للبحوث

الـذي يتطلـب التعامـل اجليـد والصحيـح مـع املواقـف

ودراسـة صالح (2003م) ،ودراسـة الطيب (2010م)،
السـابقة التـي بحثت العنـف األرسي كما يدركه طالب
املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض وعالقتـه بالتوافـق

التوافـق الـدرايس واألحـداث احلياتية الضاغطـة ،األمر

ا لصعبة .

ثاني ًا /األمهية التطبيقية:

الـدرايس يف ضـوء بعض املتغريات ،حيـث يأمل الباحث

أن يفتـح هـذا البحـث اآلفـاق أمـام املزيد مـن البحوث
ً
حساسـا
يف هـذا املجـال ،ويعترب موضـوع البحث احلايل

الرتبويـة والتعليمـة واملتخصصين مـن املرشـدين يف

املحافـظ على عاداتـه وتقاليـده وثقافتـه اإلسلامية،

املتوسـطة بمدينـة الريـاض وعالقتـه بالتوافـق الـدرايس

ً
ومهما حيـث يتنـاول خصوصيـة املجتمـع السـعودي
ويمكـن االسـتفادة مـن نتائـج البحـث يف احلصـول عىل

معلومـات أعمـق لواقـع العنـف األرسي والتوافـق

الـدرايس ووضعهما يف حجمهما الواقعـي باملجتمـع
السـعودي ،وتشـجيع الباحثني عىل تطبيـق أبحاث مماثلة

للحصـول على نظـرة شـاملة للعنـف األرسي وذلـك
لعينـات أخرى ،كذلـك إثراء املكتبـة العربيـة باملزيد عن
العنـف األرسي والتوافـق الدرايس لدى طلاب املرحلة

املتوسـطة األمر الذي قد ُيسـاعد عىل وضع اإلرشـادات

والتوصيـات التـي ُتسـاعد األرس يف جتنـب ونبـذ العنف
وتسـاعد الطلاب عىل التوافـق الدرايس ،كما أن البحث

سـيتناول رشحية مهمة مـن املجتمع وهم طلاب املرحلة
املتوسـطة ،الذيـن هـم جيـل املسـتقبل ويعتمـد عليهـم

املجتمـع يف نمـوه وتطـوره ،ألن هـذه املرحلـة املتوسـطة
تعـد مـن املراحـل املهمـة حيـث ُتقابـل مرحلـة املراهقة
وبنـاء شـخصية الفـرد ومـا ُيصاحـب ذلك مـن تغريات
يف اإلدراك والسـلوك ،ذلـك أن هـذه املرحلـة قـد يمـر

قد ُيسـهم البحـث يف مسـاعدة القائمني على العملية

التعـرف على العنف األرسي كما يدركه طلاب املرحلة
يف ضـوء بعـض املتغيرات وبالتـايل العمل عىل مسـاعدة
األرس يف جتنـب العنـف والتخلـص منـه ،ومسـاعدة

الطلاب ملواجهـة الصعاب يف احليـاة املدرسـية وحتملها
والتعامـل اإلجيايب معهـا والتوافق الدرايس ،وقد ُيسـاعد
املعلمني للسـعي نحـو حتقيق التوافق الـدرايس للطالب،

وذلـك من خالل جعـل الطالب يرى مدرسـته ومقرراته
الدراسـية ذات أمهيـة وفائدة وذات معنـى وهدف ،ويتم

ذلـك عرب التعامـل بمرونة مـع الطلبة وتقبل سـلوكياهتم

وإشـعارهم باجلـو النفسي اآلمن ،كما يمكن أن ُيسـاهم
البحـث مـن خلال أدواتـه ونتائجـه يف إعـداد برامـج
إرشـادية لعالج العنـف األرسي ورفـع التوافق الدرايس

للطلاب ،ألنـه قد ُيسـاعد البحـث يف تزويـد اإلدارات
الرتبويـة والتعليمية باألشـياء الرضورية التي قد تسـاهم

بمعرفـة أسـباب ضعـف التوافـق الدرايس للطلاب ،مما

يسـاعدهم على تنميتـه ومـن ثـم حماولـة توجيـه ذلك يف

ضـوء نتائـج وتوصيـات البحث.
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التوافـق الـدرايس :Adjustment Studying

حدود البحث:

تتمثل حدود البحث فيام ييل:

هـو قـدرة الطالـب على حتقيـق حاجاتـه االجتامعيـة

- 1احلـدود املوضوعيـة :يقترص البحـث عىل معرفة

مـن خلال عالقاتـه مـع زمالئه ،ومـع مدرسـيه أو مع

بمدينـة الريـاض وعالقتـه بالتوافـق الـدرايس يف ضوء

النشـاط االجتامعـي املـدريس بشـكل يؤثـر يف صحتـه

العنـف األرسي كما يدركـه طلاب املرحلة املتوسـطة
بعـض املتغريات.

 - 2احلـدود املكانيـة :تـم تطبيـق البحـث على

املدرسـة وإداراهتـا ،ومـن خلال مسـامهته يف ألـوان
النفسـية ويف تكامله االجتامعـي (النوميس1433 ،هـ).
ويعـرف الباحـث التوافـق الـدرايس إجرائيـ ًا بأنـه

طلاب املرحلـة املتوسـطة ،تعليم عـام بنين باملدارس
احلكوميـة بمدينـة الريـاض طبقـ ًا للجهـات األصليـة

الـدرايس الـذي يعكـس طبيعـة عالقتهـم باملعلمين

- 3احلـدود الزمانيـة :تـم تطبيـق البحـث خلال

مـن خلال جممـوع الدرجـات التـي حيصلـون عليهـا

(رشق ،غـرب ،شمال ،جنـوب ،وسـط).

الفصـل الـدرايس الثـاين لعـام 1438 - 1437هــ.

درجـة شـعور طلاب املرحلـة املتوسـطة بالتوافـق
واالجتـاه نحـو الدراسـة والـذي يؤثـر على أدائهـم

يف مقيـاس التوافـق الـدرايس للنومسي (1433هــ)،
والـذي تـم تطبيقـه يف البحـث احلـايل.

تعريف مصطلحات البحث:

العنف األرسي :Family Violence

هـو كل سـلوك يصـدر عـن أحـد أفـراد األرسة

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ً
أوال  :اإلطـار النظـري :يتنـاول اإلطـار النظـري

بشـكل مبـارش أو غير مبـارش بقصـد إحلـاق األذى
اللفظـي أو البـدين أو النفيس بأحد أفـراد األرسة ؛ ذكر ًا

التـايل:

للقانـون (العصيمـي2012 ،م).

يتكـون منهـا املجتمـع ،واالهتمام هبـا يعنـي االهتمام

كان أو أنثـى ،بصـورة غير مرشوعـة أو غير مطابقـة

بعـض أبـرز اجلوانـب النظريـة للبحـث على النحـو
أ /العنـف األرسيُ :تعـد األرسة اللبنـة األوىل التي

ويعـرف الباحـث العنـف األرسي إجرائيـ ًا بأنـه

باملجتمـع واالهتمام بالوطـن ،لذلـك فـإن اسـتقرار

يتعرضون له داخـل األرسة واملحـددة بأبعاد
الـذي قـد ّ

األرسة صـح املجتمـع والوطن .و ُيعـد العنف األرسي
مـن أشـكال العنـف األكثـر انتشـار ًا باملجتمـع ،وهيدد

درجـة إدراك طلاب املرحلـة املتوسـطة ملـدى األذى

العنـف اللفظـي والبدين والنفسي املتضمنـة يف مقياس

العنـف األرسي للعصيمـي (2012م) ،والـذي تـم
تطبيقـه يف البحـث احلايل.

األرسة يعنـي اسـتقرار املجتمعـات ،فـإذا صحـت

أمـن األرسة والسلام االجتامعـي ،وقـد يتعـرض لـه

مراهقـون ينتمون إىل كل الطبقـات االجتامعية.وتكمن
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خطـورة العنـف األرسي فيما حيدثـه من خلل يف نسـق

الغليظـة النابيـة ،وعـادة مـا يسـبق العنـف اللفظـي

يف النهايـة -وعلى املـدى البعيـد -إىل خلـق أشـكال

 - 2العنـف النفسي :وهـو أي فعـل مـؤذ لنفسـية

القيـم ،واهتـزاز يف نمـط شـخصية الطالب ،ممـا يؤدي

العنـف البـدين أو اجلسـدي.

مشـوهة مـن العالقـات والسـلوك ،وشـخصية مهتـزة
نفسـي ًا وعصبي ًا ،مما يـؤدي إىل إعادة إنتاج العنف سـواء

إال أن اآلالم الناجتـة عنـه تكـون يف الغالـب أكثـر

(العصيمـي2012 ،م و الزعبـي2009 ،م).

بنفسـه ،ويؤثـر على حاجاتـه يف املسـتقبل .

داخـل األرسة أم يف غريهـا مـن املؤسسـات االجتامعية

املعنـف ولعواطفـه دون أن تكـون له أي آثار جسـدية،
اسـتمرارية ،لكونه حيطم شـخصية الفـرد ويزعزع ثقته

مفهـوم العنـف األرسي :اختلـف الباحثـون يف

شـيوعا
- 3العنـف البدين :وهـو أكثر أنواع العنف
ً

املجتمعـات والثقافات ،حيـث يرى هـادي وعبدالنبي

أفعـال متعـددة تـؤدي إىل حـدوث إصابـة بدنيـة مثـل

مفهـوم العنـف األرسي ،وذلك بسـبب اختالف طبيعة
(2013م) أن العنـف األرسي هـو االسـتخدام املتعمد

للقـوة مـن جانـب الوالديـن أو األشـخاص اآلخريـن
القائمين على رعايـة الطالب هبـدف إيـذاء الطالب أو

إصابتـه أو تدمريه ،ويـرى طاهـر (2009م) أن العنف

األرسي هـو أي سـلوك يـؤدي إىل إيـذاء شـخص
لشـخص آخر ،قد يكون هـذا السـلوك كالمي ًا يتضمن

بسـبب سـهولة اكتشـافه ومالحظة آثـاره ،ويتكون من
الصفـع والضرب أو الرفـس أو أي سـلوكيات أخرى
أكثـر عن ًفـا (هـادي وعبدالنبـي2013 ،م و العصيمي،

2012م).

بعض النظريات املفرسة للعنف األرسي:

سـيتم عـرض موجـز لبعـض أبـرز النظريـات التي

تناولـت العنـف األرسي وذلـك على النحـو التايل:

أشـكا ً
ال بسـيطة من االعتـداءات الكالميـة أو التهديد،
وقـد يكـون السـلوك فعليـ ًا حركيـ ًا كالضرب املبرح

 :Theoryيـرى سـيجمند فرويـد Sigmund Freud

يـؤدي إىل حـدوث أمل جسـدي أو نفسي أو إصابـة أو

غريزيـة متجـذرة يف الطبيعـة البرشيـة ،وأصلهـا غريزة

واالغتصـاب واحلـرق والقتل ،وقد يكـون كالمها وقد

معانـاة أو كل ذلـك.

أشكال العنف األرسي:

يظهر العنف األرسي يف عدة أشكال ،منها:

- 1العنـف اللفظـي :وهـو هيـدف إىل التعـدي عىل

حقـوق الفـرد بإيذائـه عـن طريـق الـكالم أو األلفـاظ

 - 1نظريـة التحليـل النفسي Psychoanalytic

املنظـر الرئيـس هلـذه النظريـة أن العنـف نزعـة فطريـة

املـوت ،حيـث يـرى أن اإلنسـان لديـه غرائـز تدفعـه

للعنـف األرسي وهـي غريزة املوت املتمثلـة بالعدوان،
والعنـف من وجهة نظـره هو عبارة عن سـلوك غريزي

هيـدف إىل ترصيف الطاقـة والعدوانيـة املوجودة داخل
جسـم اإلنسـان ،وكل فـرد لديـه طاقـة نحـو التخريب
فـإذا مل جتـد هـذه الطاقة منفـذا إىل اخلارج (البيئـة) فإهنا
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توجـه نحـو الفـرد نفسـه ،فـإذا مل جتـد غريـزة املـوت
ً
مقبول للتعبري عن نفسـها ومن خالل األنشـطة
طري ًقـا
الرياضيـة ً
مثلا فـإن النـاس قـد يلجـأون للعنـف مثل

العنـف األرسي مـن وقـت إىل آخـر ،إلطلاق الطاقـة
التدمرييـة املرتاكمـة لدهيم ،ويعتقـد فرويد أننـا بحاجة

إىل التعبير عـن هذه الطاقـة التدمرييـة املدمـرة الكامنة

لدينـا متا ًمـا مثل حاجتنـا إىل الطعام والشراب من حني
إىل آخـر (هـادي وعبدالنبـي2013 ،م).

األفـراد العنـف بنفـس الطريقـة نفسـها التـي يتعلمون

هبـا أنماط السـلوك األخـرى ،ممـا تنمـي سمات الكره
ً
مسـتقبل
والعـدوان والتفكير السـلبي وأداء العنـف
(هـادي وعبدالنبـي2013 ،م و عطيـة2014 ،م).

ب /التوافـق الـدرايس :تعد املدرسـة األرسة الثانية

التـي يلجـأ إليهـا الطالـب بعـد أرستـه األوىل ،وإذا مل
جيـد فيهـا ما جيعلـه منجذبـ ًا إليها فسـوف يعـاين الكثري

مـن املشـكالت التـي قـد جتعلـه غير متوافـق معهـا.

 - 2نظريـة التعلم االجتامعـي Social Learning

واملشـكالت الدراسـية كثيرة احلـدوث ،وقـد يتعرض
هلـا الطالـب ويكـون سـببها أحيانـ ًا سـوء التوافـق

متعلـم ويتم تعلمـه من خالل تقليد النماذج العينية وما

ويظهـر سـوء التوافـق الـدرايس لـدى الطلاب يف

 :Theoryيـرى ألبرت بانـدورا Albert Bandura
املنظـر الرئيس هلـذه النظرية أن العنف األرسي سـلوك

تنالـه هـذه النماذج من تعزيـز ،ويـرى أن السـلوكيات
سـواء كانـت عاديـة أو مرضيـة قـد يتـم تعلمهـا مـن
خلال اآلخريـن عـن طريـق املالحظـة واملحـاكاة
والنمذجـة ،حيـث ُتثـل البيئـة األرسيـة واالجتامعيـة
مصدرا مهما لنمذجة
والثقافيـة التـي يعيش فيهـا الفرد
ً

العنـف ،فعلى مسـتوى العنـف األرسي تفترض هذه

النظريـة أن األفـراد قـد يتعلمـون العنـف األرسي
داخـل األرسة نفسـها ،فالفـرد الـذي يقع عليـه العنف

الـدرايس (دفـع اهلل2011 ،م).

نـوع مـن الترصفـات السـيئة التـي تعبر عـن موقـف
الطالـب يف الوسـط الـذي يعيش فيـه والـذي يواجهه،

وهلـذا تعـد هذه املواقـف معيقات لعالقـات الطالب يف
مجاعـة املدرسـة ،إذ يظهـر عدم توافـق الطالب دراسـي ًا

عندما ال يسـتطيع االندماج يف سـياق اجلامعة املدرسية،
وال يسـتطيع إحـراز النجـاح فيهـا ،وال يشـعر أنه جزء

مـن اجلامعـة ،فيتولـد لديه نوع مـن اإلحسـاس بالنفور
من النظـام والطـرق التعليمية املتبعة يف املدرسـة (عنو،

مـن قبـل أحـد أعضـاء األرسة قـد يمارس مثـل هـذا
السـلوك مسـتقب ً
ال على األفـراد اآلخريـن واألضعـف

مفهـوم التوافـق الـدرايس :التوافـق الـدرايس هـو

اآلخريـن عن طريق املحـاكاة والنمذجة ،فقد يكتسـب

بيئته املدرسـية وبجميـع عنارصهـا ،واملتمثلة يف عالقته

منـه ،فالعنف األرسي يتم اكتسـابه مـن خالل مالحظة
األفـراد العنف داخـل األرسة نتيجة ملشـاهدات عديدة
ُجعـت مـن األرسة أو البيئـة املحيطـة بالفـرد ،فيتعلـم

2009م).

حالـة نفسـية تبـدو على الطالب املتـوازن املنسـجم مع

اإلجيابيـة مـع زمالئـه وأسـاتذته واالجتاه اإلجيـايب نحو
املـواد الدراسـية والنشـاط االجتامعي داخل املدرسـة،
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والتنظيـم اجليـد ألوقـات الفـراغ واتبـاع الطـرق

صعوبـة مـن ناحيته يف االتصـال هبم والتحـدث إليهم،
ويـرى فيهـم ً
مثلا حيتذى بـه ،وهو حمبـوب منهـم .أما

بأنـه قـدرة الطالـب على إحـداث االنسـجام والتالؤم

أسـاتذته باخلـوف وال يسـتطيع االندمـاج معهـم إذا

الصحيحـة يف االسـتذكار (عوضين2009 ،م).

ويعـرف الطيـب (2010م) التوافـق الـدرايس

الطالـب غير املتوافـق دراسـي ًا فهـو الـذي يشـعر نحو

اللازم مـع متطلبـات املدرسـة ،ومـع الزملاء ،ومـع

كانـوا يف رحلة خارج املدرسـة ،ويشـعر بحاجز يفصل

املدرسين ومـع املواد الدراسـية .ويظهـر ذلك بوضوح

مـن حتصيـل الطالـب األكاديمـي والنمـو املالحـظ يف
القـدرات العقليـة واملعرفيـة عنده ،ومن خالل سـلوك

الطالـب مـع زمالئه ومدرسـيه.

بينـه وبينهـم ،كام ال يشـعر نحوهـم بالوالء وقد يشـعر
بالتحـدي ويـرى فيهم أناسـ ًا متعسـفني.
- 3أوجـه النشـاط االجتامعـي :غالبـ ًا يكـون

الطالـب املتوافق دراسـيا فعـاال من ناحية التشـكيالت

أبعـاد التوافـق الـدرايس :أشـارت الكثير مـن

االجتامعيـة بمعنـى أنـه هيتـم بنشـاطها ويشـارك فيهـا

بكـر (2013م) ،ودراسـة دفـع اهلل (2011م) إىل أن

املوجودة داخل املدرسـة أو يشـارك يف نشـاط اجتامعي

الدراسـات مثـل دراسـة صالـح (2003م) ،ودراسـة

التوافـق الـدرايس لـه كثير مـن األبعـاد ،ومنهـا:

 - 1العالقـة بالزملاء :وهـو عالقـة الطالـب مـع
زمالئـه ،فالطالـب املتوافـق دراسـي ًا يندمج مـع زمالئه
ويسـاعدهم إذا احتـاج أحـد ملسـاعدته ،وهـو حمبـوب

بينهـم ويرس ملقابلتهم خارج املدرسـة .أمـا الطالب غري
املتوافـق دراسـي ًا فيكـون منعـز ً
ال ،وال هيتـم بمصاحلـه
ومصالـح زمالئـه ،وال تقديـم أي مسـاعدة ألحدهـم

حتـى لـو طلـب منه ذلـك ،وهـو متمركـز حـول ذاته،

ولذلـك فهـو غير حمبـوب وال يميـل إىل االشتراك يف

عمـل مجاعـي ،وال يميـل إىل مقابلـة زمالئـه خـارج
املدرسة.

 - 2العالقـة باألسـاتذة :إن الطالـب املتوافـق
دراسـي ًا حيـب أسـاتذته ويشـعر نحوهـم بشـعور املودة
واالحترام وليـس بشـعور اخلـوف والنفـور ،وال جيـد

ومقتنـع بفائدهتـا ،فقد ينتمـي إىل مجعية مـن اجلمعيات

ترفيهـي أو ثقـايف معين ،أمـا الطالـب غير املتوافـق
دراسـي ًا فهـو ال ينتمـي إىل تشـكيل اجتامعـي كاألرس
املدرسـية أو اجلمعيـات أو غريهـا ،وال يشـارك يف

النشـاطات االجتامعيـة املدرسـية ويعتربهـا سـيئة
ومضيعـة للوقـت.

 - 4االجتـاه نحـو الدراسـة :الطالـب املتوافـق
دراسـي ًا يؤمـن بأمهية املقـررات التـي يدرسـها وجيدها

مشـوقة ،كما أن ميولـه نحوهـا ال تتغير ،أمـا الطالـب
غير املتوافـق دراسـي ًا فهـو الـذي يـرى أن املقـررات
التـي يدرسـها تافهـة ودراسـتها مضيعـة للوقـت وال
يقتنـع بأمهيتهـا ،كما أن ميولـه نحوهـا تتغير برسعـة،
ً
ثقيلا.
ويـرى فيهـا عبئـ ًا
 - 5تنظيـم الوقـت :الطالـب املتوافـق دراسـي ًا

يسـتطع تنظيـم وقتـه والسـيطرة عليـه ويـدرك أمهيـة
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الوقـت وقيمتـه ،على عكـس الطالـب غير املتوافـق
دراسـي ًا الـذي يسير يف عملـه حسـب الظـروف
اخلارجيـة والطارئـة ،وال يسـتطيع السـيطرة على وقته

وتنظيمـه بحيـث ال يسـتطيع مقاومـة إغـراء الظـروف
اخلارجيـة ويضيـع جـزء ًا كبير ًا مـن وقتـه يف أعمال ال
فائـدة منهـا.

ليصير قويـ ًا يسـتطيع أن يـوازي بين متطلبـات اهلوى
وحتذيـرات األنـا األعلى ومقتضيـات الواقـع ،ولكـي
يصبـح الطالـب متوافقـ ًا هبـذا املعنـى فالبـد لـه من أن
ينشـأ يف أرسة سـوية يتـم احلـوار بين أقطاهبـا بطريقـة

منطقيـة يسـودها احلب واحلنـان (أندجيـاين2011 ،م).
 - 2التوافـق عنـد أصحـاب االجتاه اإلنسـاين :يرى

 - 6طريقـة االسـتذكار :يسـتطيع الطالـب املتوافق
دراسـي ًا تنظيـم دروسـه بشـكل يمكنـه مـن عمـل

متيـزه بين سـائر الكائنـات األخـرى ،حيث لديـه عقل

ويسـتطيع أن يسـتخلص النقـاط املهمـة يف أي موضوع

مغـزى وهدفـا ومعنـى .يـرى كارل روجـرزCarl

ملخصـات لـكل مقـرر ومذاكرتـه بشـكل جيـد،

أصحـاب هـذا االجتـاه أن اإلنسـان يتمتـع بخصوصية
يفكـر به ومسـؤول عن سـلوكه وترصفاتـه ،وأن حلياته

 Rogersأن الفـرد ُيقـق التوافق عندما تتسـق أسـاليبه

بشـكل يسـهل عليـه عمليـة االسترجاع ،أمـا الطالب
غير املتوافـق دراسـي ًا فهـو غير املنتظـم يف تنسـيق

وطـرق سـلوكه مـع مفهومـه عـن نفسـه ،وال يتناقض

املهمـة كما جيـد صعوبـة يف الفهـم واالسترجاع.

الـذات هـو املحـدد الوحيـد للسـلوك ،بل إن السـلوك

دروسـه وجيـد صعوبـة يف الرتكيز واسـتخالص النقاط

سـلوكه مـع مفهومـه لذاتـه ،وهـذا ال يعنـي أن مفهوم
قـد يصدر عن خبرات وحاجـات عضويـة مل تصل إىل

بعض النظريات املفرسة ملفهوم التوافق:

سـيتم عـرض موجـز لبعـض أبـرز النظريـات التي

تناولـت مفهـوم التوافـق وذلـك على النحـو التايل:

مسـتوى التعبير الرمـزي ،وربما ال يتفق هذا السـلوك

مـع مفهـوم الـذات مـن ناحيـة واحلاجـات العضويـة

- 1نظريـة التحليـل النفسي Psychoanalytic

مـن ناحيـة أخـرى فـإذا عمـل معها اسـتطاع الفـرد أن
ً
تفهما لآلخريـن ،وأكثـر
حيقـق التوافـق ويصبـح أكثـر

أن التوافـق هـو قـدرة الفـرد على أن يقـوم بعملياتـه

يعـاين من الصراع وأثـاره ومـن ثم يقع فريسـة سـهله

 :Theoryيـرى سـيجمند فرويـد Sigmund Freud

العقليـة والنفسـية واالجتامعيـة على أكمـل وجـه،
ويشـعر أثنـاء القيـام هبـا بالسـعادة والرضا ،فلا يكون

خاضعـا لرغبـات اهلـوى وال يكـون عبدا لقسـوة األنا

األعلى وعـذاب الضمير ،وال يتـم لـه ذلـك إال إذا

توزعـت الطاقـة النفسـية توزيعا حيـوز األنا على أغلبه

ً
تقبلا لنفسـه ولآلخرين ،أمـا إذا تعارضا فـإن الفرد قد
للمـرض النفيس وسـوء التوافق ،يف حني يـرى أبراهام

ماسـلو  Abraham Maslowأن توافـق الفـرد يرتبـط
ارتباطـ ًا وثيقـ ًا بتحقيقـه لذاتـه ،وأن ما يقوم بـه الكائن
احلـي مـن سـلوك نشـط يكـون ألجـل إشـباع حاجاته

األوليـة ،وعنـد إشـباعها ختتفـي لتفسـح املجـال أمـام
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دوافـع املسـتوى الثـاين وحاجاتـه ،وإذا أشـبعت هـذه

توافقـا حسـنا مـع نفسـه ومـع جمتمعـه ،ويصبـح لديـه

إلشـباع دوافـع وحاجـات املسـتوى الثالـث وهكـذا،
ويـرى -أيض ًا -أن السـلوك اإلنسـاين حمكـوم بالدوافع

والشـعور بالتهديـد وعـدم التقبـل ،وبالتايل فـإن قدرة

احلاجـات فإهنـا هـي األخـرى ختتفـي وتفسـح املجال

غير املشـبعة وهـي دوافـع مازالـت تعمـل وحتـرك

السـلوك وتوجهـه ،وعليه فإن السـلوك اإلنسـاين ليس
ً
حمكومـا بالدوافـع عامـة فقـط ،بـل حمكومـ ًا بالدوافـع
غير املشـبعة منهـا ،فالطالـب املتوافـق دراسـي ًا تربطـه

عالقـات جيـدة مـع األصدقـاء وعليـه أن يتقبـل ذاتـه
واآلخريـن بشـكل تلقائـي ويميـل إىل اإلدراك الدقيـق

للواقـع وإىل االسـتقالل (دفـع اهلل2011 ،م).

سـوء توافـق إذا تعـرض للضغـوط البيئيـة والظلـم
الفـرد املعرفيـة والذاتيـة وطريقـة تفكيره هلـا أمهيـة يف

إكسـابه التوافـق (بكـر2013 ،م).
ثاني ًا :الدراسات السابقة:

سـيتم عـرض موجـز لبعـض الدراسـات العربيـة

واألجنبية التـي تناولت متغريات البحـث ،ثم التعقيب

على هـذه الدراسـات وذلك على النحـو التايل:
أ /دراسات تناولت العنف األرسي:

 - 3التوافـق عنـد أصحـاب االجتـاه املعـريف :يـرى

قـام أفيري ومسـات ولنـدي& (Avery, Massat

تفكير اإلنسـان ومعرفتـه لذاتـه وقدراتـه والتوافـق

األطفـال املتعرضين للعنـف اجلنسي كأحـد أشـكال

أصحـاب هـذا االجتـاه أن التوافـق يـأيت عبر طريقـة
معهـا حسـب إمكاناتـه املتاحـة ،حيـث يؤكـد ألبرت
أليـس  Albert Allisصاحـب نظرية العلاج العقالين
االنفعـايل  Rational Emotive Therapyعبر خرباتـه

مـع املـرىض على أمهيـة أن يوضح هلـم امتلاك القدرة

على التوافـق عبر احلديـث الداخلي ،وتعليـم املرىض
النفسـيني كيـف يغيرون تفكريهـم لألفضـل يف حـل

املشـكالت ،ويوضـح للفـرد أن حديثـه اخلاطـيء مـع
ذاتـه ُيعـد مصـدر ًا الضطرابـه االنفعـايل ،وأن هـذه
األحاديـث غير املنطقيـة تـؤدي إىل سـوء التوافـق،

ويـرى أن الفـرد الـذي يتمتـع بتفكير إجيـايب وجيـد
ومنطقـي فإنه سـيكون أكثـر توافق ًا ،ويرى أن اإلنسـان
ُيقبـل على اختيـار السـلوك املقبـول اجتامعيـ ًا ويتوافق

) Lundy, 2000بإجـراء دراسـة هدفـت الكشـف عن
العنـف األرسي ،وتـم أخـذ البيانـات مـن مشروع

محايـة األطفـال املعنفين ،وكان حجـم العينـة 53
معنفـ ًا تراوحـت أعامرهـم بني  18-6سـنة ،وتوصلت
الدراسـة إىل عـدد مـن النتائـج أبرزهـا أن  62%مـن

أفـراد العينـة حـدث هلـم تعنيـف وإسـاءة جنسـية مـن
األب أو األب البديـل ،و 16%منهـم تعرضوا لإلسـاءة
اجلنسـية مـن اإلخـوة األكبر سـن ًا يف األرسة ،مما يشير
إىل أن معظـم اإلسـاءات اجلنسـية غالبـ ًا مـا يقـوم هبـا

الذكـور داخـل األرسة.

كما قـام املطـوع (2008م) بإجـراء دراسـة هدفت

إىل الكشـف عـن العالقـة بين العنـف األرسي جتـاه

األبنـاء والسـلوك العـدواين لدهيـم يف مدارسـهم
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الثانويـة ،وتكونـت عينـة الدراسـة مـن 320طالبـ ًا
سـعودي ًا مـن طلاب املرحلـة الثانويـة الذكـور ،و مـن
املسـتويات الثالثـة :األول ،والثـاين ،والثالـث ثانـوي
يف مدينـة الريـاض ،منهـم  158طالبـ ًا ممـن صنفهـم

وريفهـا ،وتضمنـت  150مـن الذكـور ،و 150مـن

اإلنـاث مـن طلاب مرحلـة التعليـم األسـايس والتي
تراوحـت أعامرهـم بين  13-10عام ًا ومـن الصفوف
الرابـع و اخلامـس والسـادس ،وتـم تطبيـق اسـتبانة

املرشـدون الطالبيـون واملعلمون عىل أهنـم عدوانيون،
والباقـون  162طالبـ ًا مـن الطلبـة العاديين الذيـن

الدراسـة ،وأبـرز النتائـج أشـارت إىل ارتفـاع نسـبة

مـن ثالثـة أجـزاء :األول خـاص بالبيانـات األوليـة،

الدراسـة ،وعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة

اختيروا عشـوائي ًا ،وطبقت على العينة اسـتبانة تتكون

والثـاين خـاص بمقيـاس العنـف األرسي ويتكون من

 19عبـارة ،والثالث خاص بمقياس السـلوك العدواين
املـدريس ويتكـون مـن  30عبـارة ،ومجيعها مـن إعداد

الباحـث ،وتوصلـت الدراسـة إىل عـدد مـن النتائـج

أبرزهـا وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة ذات داللـة
إحصائيـة بين العنـف األرسي والسـلوك العـدواين

لـدى األبنـاء يف مدارسـهم ،ووجـود عالقـة ارتباطيـة

سـالبة بين مسـتوى تعليـم األب ودخلـه والعنـف

العنـف ضـد األبنـاء ومقياس األمـن النفيس على عينة
العنـف املعنـوي اللفظـي واجلسـدي بين أفـراد عينـة
بين أفـراد العينـة يف مسـتوى العنـف األرسي وفـق
متغير اجلنـس ،ووجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة

بين الطلبـة يف العنـف األرسي وفقـا إىل متغير مـكان
السـكن وذلـك لصالـح أبنـاء املدينـة ،وكذلـك وجود
فـروق ذات داللـة إحصائية بين أفراد العينـة يف العنف

األرسي وفـق متغير املسـتوى التعليمـي للوالديـن

لصالـح املسـتوى التعليمـي املنخفـض.

ب /دراسات تناولت التوافق الدرايس:

األرسي ،وعـدم وجـود عالقـة بين كل مـن مسـتوى

تعليـم األم ودخلهـا والعنـف األرسي جتـاه األبنـاء.

وقـام عبـود (2014م) بإجـراء دراسـة هدفـت

معرفـة مـدى انتشـار ظاهـرة العنـف األرسي ضـد
األبناء وكشـف عالقتها باألمن النفسي لدهيم ،وتكون

جمتمـع الدراسـة مـن طلبـة مرحلـة التعليـم األسـايس

(احللقـة األوىل والثانية) بصفوفها الثالثـة وهي الرابع،
اخلامـس ،والسـادس ،من الذكور واإلنـاث يف مدارس

مدينـة دمشـق وريفهـا ،وبلـغ عـدد أفـراد العينـة 300
طالـب وطالبـة سـحبت عشـوائي ًا مـن مدراس دمشـق

قـام موهانـراج والثـا(Mohanraj & Latha,

) 2005بإجـراء دراسـة هدفـت إىل معرفـة العالقـة بني
البيئـة األرسيـة املدركـة وكل مـن التوافـق والتحصيل
الـدرايس ،وبلـغ حجـم عينـة الدراسـة  192طالبـ ًا

موزعـة كالتـايل 106 :مـن الذكـور و 86مـن اإلنـاث

مـن املراهقات اللايت تراوحت أعامرهـن بني  14و16
سـنة ،وتـم تطبيـق مقيـاس البيئـة األرسيـة واسـتبانة
التوافـق الـدرايس على عينـة الدراسـة ،وأبـرز النتائج

أشـارت إىل وجـود عالقـة ذات داللـة إحصائيـة بين
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البيئـة األرسيـة املتامسـكة واملنظمـة وبين التوافـق
الـدرايس والتحصيل الـدرايس ،وأن البيئـة األرسية هلا

دور يف التوافـق األرسي والـدرايس ،ويف توجيـه أبنائها

نحـو اإلنجـاز والتحصيـل الـدرايس.
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طالب بعـض الثانويـات اجلزائريـة تبع ًا ملتغير التوافق
الـدرايس (متوافـق دراسـي ًا -غير متوافـق دراسـي ًا)
وذلـك لصالـح الطلاب غير املتوافقني دراسـي ًا.

كما قام أندجيـاين (2011م) بإجراء دراسـة هدفت

ج /دراسـات تناولـت العالقة بين العنف األرسي

املرحلتني املتوسـطة والثانوية املسـجلني وغري املسجلني

قـام العصيمـي (2012م) بإجـراء دراسـة هدفـت

إىل معرفـة التوافـق الـدرايس لـدى عينـة مـن طلاب

بـإدارة املوهوبين بمدينـة مكـة املكرمـة ،واسـتخدم

الباحـث اسـتبانة التوافـق الـدرايس مـن إعـداده،
وتوصلت الدراسـة إىل عـدد من النتائـج أبرزها وجود
فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين الطلاب املسـجلني

بـإدارة املوهوبين وغير املسـجلني هبـا يف الدرجـة
الكليـة السـتبانة التوافـق الـدرايس ومجيـع املحـاور

(عالقـة الطالـب بزمالئـه داخـل املدرسـة -عالقـة
الطالـب بمعلميه داخل املدرسـة -مشـاركة الطالب يف

األنشـطة املدرسـية -معرفة الطالـب لقدراتـه وقبوهلا)

وذلـك لصالـح الطلاب املوهوبين.

والتوافـق الدرايس:

إىل معرفـة العنـف األرسي كما يدركـه طلبـة املرحلـة

املتوسـطة بمحافظة الطائف وعالقته بالتوافق الدرايس

وحـب االسـتطالع ،وبلـغ حجم عينـة الدراسـة 444
طالب ًا وطالبة باملرحلة املتوسـطة بـإدارة الرتبية والتعليم
بمحافظـة الطائف ،وتم تطبيـق مقياس العنف األرسي
ومقيـاس التوافق الـدرايس ومقياس حب االسـتطالع

مـن إعـداد الباحـث ،وتوصلـت الدراسـة إىل عدد من
النتائـج أبرزهـا وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة
يف إدراك العنـف اللفظـي وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األم،
ووجـود عالقة سـالبة ذات داللـة إحصائية بين إدراك

كما قـام ابن نـارص وابـن بـردي (2014م) بإجراء

العنـف البـدين داخـل األرسة والدرجة الكليـة للتوافق

الثانويـة (والية الـوادي -اجلزائـر) لإلنرتنت وعالقته

والزملاء واالجتـاه نحو املدرسـة ،وجود عالقة سـالبة

دراسـة هدفـت معرفـة إدمـان بعـض طلاب املرحلـة
بالتوافـق الـدرايس لدهيـم ،وبلغ حجـم عينة الدراسـة

 200طالـب وطالبـة مـن املرحلـة الثانويـة مـن أربـع
مـدارس توزعـت على مناطـق الريـف واملدينـة ،وتـم

تطبيـق مقيـاس إدمـان اإلنرتنـت والتوافـق الـدرايس

على عينة الدراسـة ،وأبـرز النتائـج أشـارت إىل وجود
فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف إدمـان اإلنرتنـت عنـد

الـدرايس لـدى البنني ،ويف بعـدي العالقة مـع املعلمني

ذات داللـة إحصائيـة بين العنف اللفظـي وبعد االجتاه
نحـو الدراسـة لدى الطلبـة ألمهات مسـتوى تعليمهن
جامعـي فأعلى فقط،ووجود عالقـة سـالبة ذات داللة

إحصائيـة بين العنـف اللفظـي ومجيـع أبعـاد التوافـق

الـدرايس والدرجـة الكليـة للطلبـة ألمهـات مسـتوى

تعليمهـن أقـل مـن اجلامعـي ،ووجـود عالقـة سـالبة
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ذات داللـة إحصائيـة بني مجيـع أبعاد التوافـق الدرايس
والدرجـة الكليـة والعنـف النفيس.

مـن الدراسـات السـابقة يف التعـرف أكثـر على العنف
األرسي والتوافـق الـدرايس.
فرضيات البحث:

تعقيب عىل الدراسات السابقة:

مـن خلال العـرض السـابق للدراسـات السـابقة

بنـا ًء على األطـر النظريـة والبحـوث والدراسـات

تنـاول التوافـق الـدرايسَ ،يتضـح أن عـدد الدراسـات
التـي حاولــت بحـث أو ربـط هـذه املتغيرات معـ ًا

1 .1توجـد عالقـة ارتباطيـة سـالبة ذات داللـة
إحصائيـة بين العنـف األرسي كما يدركـه

2012م) وتـم تطبيقهـا بمحافظة الطائـف ،وال يوجد

والتوافـق الـدرايس.

التـي تناولـت العنـف األرسي ،وبعضها اآلخـر الذي

السـابقة ،متثلـت فرضيـات البحث على النحـو التايل:

قليلـة جـد ًا وهـي دراسـة واحـدة فقـط (العصيمـي،

أي دراسـة سـابقة بحثـت العالقة بين العنف األرسي
والتوافـق الـدرايس لـدى طلاب املرحلـة املتوسـطة

بمدينـة الريـاض وذلـك على حـدود علـم الباحـث،

وبالتـايل قـد ُيعـد البحـث احلـايل إضافـة للدراسـات
السـابقة يف تناولـه للعنـف األرسي كما يدركـه طالب
املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض وعالقتـه بالتوافق

الـدرايس يف ضـوء بعـض املتغيرات ،واتفقت دراسـة

املطـوع (2008م) ،ودراسـة عبـود (2014م) على
وجـود عالقة ارتباطية سـالبة بني مسـتوى تعليم األب
والعنـف األرسي ،واسـتفاد الباحـث مـن الدراسـات
السـابقة يف اختيـار موضـوع البحـث حيـث ُيعـد مـن

املوضوعـات املهمـة يف املجـال النفسي والرتبـوي،
واسـتفاد الباحـث مـن الدراسـات السـابقة يف اختيـار

مقاييـس البحث ،ويف اسـتخدام املنهـج الوصفي ،ألنه
أكثـر ُقربـ ًا مـن امليـدان احلقيقـي للسـلوك اإلنسـاين يف

دراسـة متغيرات هـذا البحـث ،كما اسـتفاد الباحـث
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طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض
2 .2ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف
العنـف األرسي (األبعـاد والدرجـة الكليـة)
بني طالب املرحلة املتوسـطة (السـنة الدراسـية
األوىل ـ السـنة الدراسـية الثانيـة ـ السـنة

الدراسـية الثالثـة) بمدينـة الريـاض.

3 .3توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف العنف
األرسي (األبعـاد والدرجـة الكليـة) بين
طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض
وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األب واألم (جامعـي أو

أعلى – أقـل مـن جامعـي).

4 .4ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف
التوافـق الـدرايس (األبعـاد والدرجـة الكلية)

بني طالب املرحلة املتوسـطة (السـنة الدراسـية
األوىل ـ السـنة الدراسـية الثانيـة ـ السـنة

الدراسـية الثالثـة) بمدينـة الريـاض.

5 .5توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف التوافق
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الـدرايس (األبعـاد والدرجـة الكليـة) بين

طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض
وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األب واألم (جامعـي أو

أعـداد الطلاب (اإلدارة العامـة للرتبية والتعليـم بمنطقة

الريـاض1438 ،هــ).
عينة البحث:

أعلى – أقـل مـن جامعـي).
منهج البحث:
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اعتمـد الباحث عىل الطريقة العشـوائية يف اختيار أفراد

عينـة البحـث وذلك من طلاب املرحلة املتوسـطة ،تعليم

اتبـع الباحـث يف البحـث املنهج الوصفي بواسـطة

عـام بنين باملـدارس احلكوميـة بمدينـة الريـاض ،حيـث

بين العنـف األرسي كام يدركه طلاب املرحلة املتوسـطة

باملـدارس احلكوميـة بمدينـة الريـاض والبالـغ عددهـم
 85333طالبـ ًا للعـام الـدرايس 1438 - 1437هـ ،وتم

أسـلوب البحث االرتباطـي ،للتعرف عىل طبيعـة العالقة
بمدينـة الريـاض والتوافـق الـدرايس يف ضـوء بعـض

املتغيرات ،وللتعـرف على درجـة الفـروق يف العنـف
األرسي بين طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض
والتـي قـد ترجـع إىل متغير السـنة الدراسـية (األوىل،

الثانيـة ،الثالثـة) ومسـتوى تعليـم األب واألم (جامعي أو

أعلى – أقل مـن جامعي) ،وللتعـرف عىل درجـة الفروق
يف التوافـق الـدرايس بني طلاب املرحلة املتوسـطة بمدينة
الريـاض والتـي قـد ترجـع إىل متغير السـنة الدراسـية

(األوىل ،الثانيـة ،الثالثـة) ومسـتوى تعليـم األب واألم

(جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي).
جمتمع البحث:

تكـون جمتمـع البحـث مـن الطلاب باملرحلـة

املتوسـطة ،تعليـم عـام بنين باملـدارس احلكوميـة بمدينة
الريـاض ،والبالغ عددهـم  85333طالب ًا للعـام الدرايس

1438 - 1437هــ ،وقـد تـم اختيـار مدينـة الريـاض
لتعـدد املـدارس وتنـوع الطلاب واختالفهـم ولكثـرة

تـم حصر أعـداد الطلاب الذكـور يف املرحلـة املتوسـطة

حصر أعداد املـدارس احلكوميـة بنني للمرحلة املتوسـطة

حسـب إحصائيـات اإلدارة العامـة للرتبيـة والتعليـم
بمنطقـة الريـاض طبقـ ًا للجهات األصليـة (رشق ،غرب،

شمال ،جنـوب ،وسـط) يف  301مدرسـة (اإلدارة العامة
للرتبيـة والتعليـم بمنطقـة الريـاض1438 ،هـ).

وتـم وضع هـذه املـدارس يف جـداول ،وتـم االختيار
عشـوائي ًا ملدرسـتني مـن كل مركـز تعليمـي (مركـز يف

الشرق ،مركـز يف الغـرب ،مركـز يف الشمال ،مركـز يف
اجلنـوب ،ومركز يف الوسـط) بمدينة الريـاض ،وبعد ذلك

تـم توزيـع مجيع طلاب السـنة الدراسـية (األوىل  -الثانية

 الثالثـة) ومـن مسـتوى تعليـم األب واألم (جامعـيأو أعلى – أقـل مـن جامعـي) يف جـداول وهـي عبـارة

عـن قائمـة مـن األرقـام ،تـم أخذهـا مـن خلال قوائـم
الطلاب باملدرسـة وترتيبهـا بواسـطة الكمبيوتـر،

وذلـك لضمان عـدم تسلسـلها وأخـذ عينة عشـوائية
منهـا بلغـت  1535طالبـ ًا ،حيـث تم توزيـع 1600
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اسـتبانة للعنـف األرسي والتوافق الـدرايس عىل عينة

جدول ()2
وصف أفراد عينة البحث من حيث
المستوى التعليمي لألم

البحـث ،وتـم مجـع  1535اسـتبانة وهـي املناسـب

مـن االسـتبانات ،وكان الفاقـد  65اسـتبانه ،وذلـك

لعـدم اكتمال بياناهتـا وعـدم اإلجابـة عنهـا بشـكل

مناسـب ،وبالتـايل أصبحـت عينـة البحـث 1535
طالبـ ًا تـم اختيارهـم عشـوائي ًا مـن السـنة الدراسـية
(األوىل ـ الثانيـة ـ الثالثـة) ومـن مسـتوى تعليم األب

واألم (جامعـي أو أعلى – أقل من جامعـي) باملرحلة
املتوسـطة يف مدينـة الريـاض واجلـداول التاليـة رقـم

( ،)2( ،)1و( )3توضـح ذلـك:

المستوى التعليمي لألم

العدد

النسبة المئوية

جامعي أو أعلى

774

%50.4

أقل من جامعي

761

%49.6

المجموع الكلي

1535

%100.0

يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )2أن حجـم
عينـة البحـث  1535طالبـ ًا ،تـم اختيارهـم عشـوائي ًا

مـن طلاب املرحلـة املتوسـطة باملـدارس احلكوميـة
بنين بمدينـة الريـاض ،بواقـع  774طالبـ ًا مـن أمهات

مسـتوى تعليمـي جامعـي أو أعلى ،و 761طالبـ ًا مـن

جدول ()1

أمهـات مسـتوى تعليمـي أقـل مـن جامعـي.

وصف أفراد عينة البحث من حيث السنة الدراسية

جدول ()3
السنة الدراسية

العدد

النسبة المئوية

صف أول متوسط

519

%33.8

وصف أفراد عينة البحث من حيث
المستوى التعليمي لألب

صف ثان متوسط

503

%32.8

المستوى التعليمي لألب

العدد

النسبة المئوية

صف ثالث متوسط

513

%33.4

جامعي أو أعلى

770

%50.2

المجموع الكلي

1535

%100.0

أقل من جامعي

765

%49.8

المجموع الكلي

1535

%100.0

يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )1أن حجـم
عينـة البحـث  1535طالبـ ًا ،تـم اختيارهـم عشـوائي ًا

يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )3أن حجـم
عينـة البحـث  1535طالبـ ًا  ،تـم اختيارهـم عشـوائي ًا

املتوسـط ،و 503طالبـ ًا مـن الصـف الثـاين املتوسـط،
و 513طالبـ ًا مـن الصـف الثالث املتوسـط.

تعليمـي جامعـي أو أعلى ،و 765طالبـ ًا مـن آبـاء

من طلاب املرحلة املتوسـطة باملـدارس احلكومية بنني
بمدينـة الرياض ،بواقـع  519طالب ًا مـن الصف األول

من طلاب املرحلة املتوسـطة باملـدارس احلكومية بنني
بمدينـة الريـاض ،بواقـع  770طالبـ ًا من آباء مسـتوى
مسـتوى تعليمـي أقـل مـن جامعـي.
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أدوات البحث:

هي عبـارة عن املقاييـس التي تم اسـتخدامها يف البحث

جلمـع البيانـات واملعلومات ،وهي على النحو التايل:
أو ًال /مقيـاس العنـف األرسي :تـم اسـتخدام مقيـاس
العنـف األرسي (العصيمـي2012 ،م) ،ووقـع االختيـار
على هـذا املقيـاس لعـدة مبررات وهـي أنـه يتمتـع بصدق

وثبـات ممـا يضمـن صالحيتـه لالسـتخدام ،كما يتميـز
بوضـوح املفـردات مـن حيـث املعنـى والصياغـة اللغويـة،
ومعـد لطلاب املرحلـة املتوسـطة يف البيئـة السـعودية،
ُ

وهـي نفسـها عينـة البحـث ،ويتكـون مـن  47عبـارة تعبر

عـن األشـكال املختلفـة للعنـف األرسي عىل النحـو التايل:
العنـف البـدين  14عبـارة ،العنـف اللفظـي  16عبـارة،

العنـف النفسي  17عبـارة.

212-169

مناسـبة املقيـاس لقيـاس اهلـدف الـذي وضـع مـن أجلـه

وسلامة الصياغـة اللغويـة ،وقـد أشـار بعـض املحكمين
بإجـراء بعض التعديلات يف الصياغة دون حـذف عبارات

وهـو مـا أخذ بـه الباحـث ،وأمجـع املحكمـون عىل مناسـبة
عبـارات املقيـاس ،كما قـام ُمعـد املقيـاس بتطبيـق املقيـاس
على عينـة بلغـت  50طالبـ ًا وطالبـة مـن طلبـة املرحلـة

املتوسـطة ،وقـام بحسـاب معامـل االرتبـاط بين درجة كل
عبـارة والدرجـة الكليـة للبعـد الـذي تنتمـي إليـه ،وكانت

مجيـع قيـم معاملات االرتبـاط بين العبـارات والدرجـة
الكليـة ألبعـاد مقيـاس العنـف األرسي دالـة عند مسـتوى

 0.05فأقـل ،ممـا يشير إىل أن العبـارات تقيـس مـا يقيسـه
األبعـاد ،ووجـود اتسـاق بني العبـارات والبعـد وهو مؤرش

على صـدق املقياس ،مما يشير إىل صـدق االتسـاق الداخيل

ويطلـب مـن كل فـرد من أفـراد العينة أن يقـرر درجة

للمقيـاس ،كما تـم حسـاب معامـل االرتبـاط بين الدرجة

مـن خلال اختيـار البديـل املناسـب مـن ثالثـة بدائـل هي
ً
قليلا ،نـادر ًا وتأخـذ البدائـل الدرجـات 1-2-3
كثير ًا،

قيـم معاملات االرتباط بين الدرجة الكلية ملقيـاس العنف

تعرضـه للسـلوكيات املتضمنـة بالعبـارة داخـل األرسة

حسـب اجتـاه العبـارة ،وذلـك جلميـع عبـارات املقيـاس
ماعـدا مخـس عبـارات سـالبة تأخـذ بدائـل الدرجـات

 3-2-1وهـي العبـارات رقـم ،41،34،32،31،30
وتـدل الدرجـة األعىل عىل مسـتوى ٍ
عـال مـن إدراك العنف
األرسي ،وبعـد ذلـك قـام ُمعـد املقيـاس بحسـاب صـدق
وثبـات املقيـاس ،حيـث قـام ُمعـد املقيـاس بإجـراء صدق

املحكمين للمقيـاس ،وذلـك بعـرض املقيـاس على 13
ً
حمكما مـن أعضـاء هيئـة التدريـس بقسـمي علـم النفـس
والرتبيـة اخلاصـة بجامعـة الطائف إلبـداء آرائهـم يف مدى

الكليـة لـكل بعـد والدرجـة الكليـة للمقيـاس ،وتراوحت

األرسي وأبعـاده مـا بين  0.75ـ  ،0.88وهـي معاملات
مرتفعـة ودالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى داللـة  ،0.01وهذا
يشير إىل صدق االتسـاق الداخيل ملقيـاس العنف األرسي،

كما قام ُمعـد املقيـاس بحسـاب ثبات املقيـاس بطريقـة ألفا
ً
كاملا ،وتراوحـت قيـم
كرونبـاخ ،لألبعـاد وللمقيـاس
معاملات الثبـات املحسـوبة بطريقـة ألفـا كرونبـاخ ما بني

 0,78 - 0,73وهـي قيـم تـدل على ثبـات مقيـاس العنـف
األرسي وإمكانيـة االعتماد عليـه والوثـوق يف نتائجـه هبـذا

ا لبحث .

وقـام الباحـث يف هـذا البحـث بالتحقـق مـن صـدق
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مقيـاس العنـف األرسي عـن طريـق تطبيقـه على عينة
اسـتطالعية بلغـت  170طالبـ ًا من الطلاب املنتظمني

الداخلي للمقيـاس ،عـن طريـق حسـاب معاملات

الباحـث أن تكـون مواصفـات هـذه العينـة مطابقـة

ودرجـة البعـد الـذي تنتمـي إليـه ،كما قـام الباحـث

يف املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض ،وقـد راعـى

ملواصفـات العينـة األساسـية ،حيث تـم اختيار طالب

مـن السـنة الدراسـية األوىل ـ الثانيـة ـ الثالثـة ومـن
مسـتوى تعليـم األب واألم جامعـي أو أعلى – أقـل

مـن جامعـي مـن طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة

الريـاض ،وبعـد ذلـك تـم حسـاب صـدق االتسـاق
االرتبـاط بين درجـة كل عبـارة مـن عبـارات املقياس
بحسـاب معامـل االرتبـاط بين درجـات كل بعـد من
أبعـاد املقيـاس والدرجـة الكليـة للمقيـاس ،وجـاءت
النتائـج كما هـي موضحـة يف اجلدولين التاليين رقـم

( )4و(:)5

جدول ()4

معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس العنف األسري ودرجة البعد الذي تنتمي إليه ن = 170
العنف البدني
معامل االرتباط بدرجة
رقم العبارة
البعد
)**(.359
1
)**(.488
2
)**(.511
3
)**(.432
4
)**(.478
5
)**(.445
6
)**(.470
7
)*(.167
8
)**(.432
9
)**(.443
10
)**(.522
11
)**(.356
12
)**(.412
13
)**(.503
15

أبعاد مقياس العنف األسري
العنف اللفظي
معامل االرتباط
رقم العبارة
بدرجة البعد
)*(.166
17
)**(.391
18
)**(.322
19
)**(.412
20
)**(.543
21
)**(.412
22
)**(.553
23
)**(.459
24
)**(.576
25
)**(.553
26
)**(.487
31
)**(.497
32
)**(.522
33
)**(.564
35
)**(.439
38
)**(.356
39

العنف النفسي
معامل االرتباط بدرجة
رقم العبارة
البعد
)**(.475
7
)**(.462
16
)**(.512
27
)**(.427
28
)**(.389
29
)**(.457
30
)**(.492
34
)**(.389
36
)**(.562
37
)**(.613
40
)**(.498
41
)**(.467
42
)**(.458
43
)**(.434
44
)**(.510
45
)**(.532
46
)**(.641
47
*دال عند مستوى ()0.05

** دال عند مستوى ()0.01
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جدول ()5
معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس العنف األسري وأبعاده (ن = )170
أبعاد مقياس العنف األسري

معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس

العنف البدني

**0.804

العنف اللفظي

**0.791

العنف النفسي

**0.765

** دال عند مستوى ()0.01

يتضـح مـن اجلدولين السـابقني رقـم ( )4و( )5أن

اسـتطالعية بلغـت  170طالبـ ًا مـن الطلاب املنتظمين يف

املقيـاس ودرجـة البعـد الـذي تنتمـي إليـه مجيعهـا دالـة

أن تكـون مواصفـات هـذه العينة مطابقـة ملواصفـات العينة

معاملات االرتبـاط بين درجـة كل عبـارة مـن عبـارات
إحصائيـا عنـد مسـتوى داللـة  0.05فأقـل ،وأن معاملات

االرتبـاط بين الدرجـة الكليـة ملقيـاس العنـف األرسي

املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض ،وقـد راعـى الباحـث

األساسـية ،حيـث تـم اختيـار طلاب مـن السـنة الدراسـية
األوىل ـ الثانيـة ـ الثالثـة ومـن مسـتوى تعليـم األب واألم

وأبعـاد املقيـاس ،تراوحت مـا بين  0.765ـ  ،0.804وهي
معاملات ارتبـاط مرتفعـة ودالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى

املتوسـطة بمدينـة الريـاض ،وبعـد ذلـك تم حسـاب معامل

ملقيـاس العنـف األرسي.

ككل ،كما قـام الباحـث باسـتخدام طريقة التجزئـة النصفية

داللـة  ،0.01وهـذا يشير إىل صـدق االتسـاق الداخلي
كما قـام الباحـث يف هـذا البحـث بالتحقـق مـن ثبـات

مقيـاس العنـف األرسي عـن طريـق تطبيقـه على عينـة

جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي مـن طلاب املرحلـة
ثبـات ألفا كرونبـاخ لكل بعد مـن أبعاد املقيـاس وللمقياس

سـبريمان – بـراون للتحقـق مـن ثبـات املقيـاس ،وجـاءت
النتائـج كما هـي موضحـة يف اجلـدول التـايل رقـم (:)6

جدول ()6
ثبات مقياس العنف األسري باستخدام معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية
طريقة حساب الثبات
أبعاد مقياس العنف األسري

عدد العبارات

العنف البدني

14

0.795

العنف اللفظي

16

0.768

0.751

العنف النفسي

17

0.749

0.740

المقياس ككل

47

0.850

0.841

ألفا كرونباخ

التجزئة النصفية (سبيرمان_براون)
0.782
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يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )6أن قيـم

للمـدى املسـتخدم على الرتتيـب وذلـك للعبـارات

 ،0.749و ،0.850كما تراوحـت قيم الثبـات بطريقة

(1418هــ) بالتحقـق مـن صـدق وثبـات املقيـاس
عبر تطبيقـه على عينـة قوامهـا  30طالبـ ًا مـن طلاب

معامـل الثبـات بطريقة ألفـا كرونباخ قـد تراوحت بني
التجزئـة النصفيـة سـبريمان ـ بـراون بين ،0.740
و ،0.841ومجيعهـا قيـم مقبولـة تدل على درجة ثبات
مرضيـة للمقيـاس بما يؤكـد ثبـات املقيـاس وإمكانيـة

اإلجيابيـة وتعكـس للعبـارات السـلبية ،وقـام اللحيان

املرحلـة املتوسـطة ،وحسـاب صدق االتسـاق الداخيل

للمقيـاس ،وكانـت مجيـع معاملات االرتبـاط بين

االعتماد عليـه والوثـوق بنتائجـه يف البحـث.
ثانيـ ًا /مقيـاس التوافـق الـدرايس :تـم اسـتخدام

دالـة عنـد مسـتوى  0.05فأقـل ،ممـا يشير إىل صـدق

ووقـع االختيـار على هـذا املقيـاس ،لعـدة مبررات،

(1418هــ) بحسـاب صـدق التحليل العاملي ،وتبني

مقيـاس التوافـق الـدرايس (اللحيـان1418 ،هــ)،

وهـي أنـه يتمتـع بصدق وثبـات مناسـبني ،ممـا يضمن
صالحيتـه لالسـتخدام ،كما يتميـز بوضـوح املفردات

مـن حيث املعنـى والصياغـة اللغويـة ،وهـو مقنن عىل

طلاب املرحلـة املتوسـطة يف البيئـة السـعودية ،وهـي
نفسـها عينـة البحـث ،ويتضمـن املقيـاس  73عبـارة

موزعـة على سـت أبعـاد وهـي :العالقـة بالزملاء،

العالقة باألسـاتذة ،أوجه النشـاط االجتامعـي ،االجتاه

نحـو الدراسـة ،طريقـة االسـتذكار ،تنظيـم الوقـت،
وطريقـة تصحيـح املقيـاس يعطـى درجـة واحـدة إذا

كانـت اإلجابـة عليه دالة على التوافق السـوي ،وصفر
إذا كانـت اإلجابـة عليه دالـة عىل التوافق غري السـوي،
والدرجـة الكليـة هـي جممـوع الدرجـات التـي حيصل

عليهـا الطالـب وتـدل على درجـة توافقـه الـدرايس،
حيـث وضعـت أمام كل عبـارة اسـتجابتان خيتـار منها
املسـتجيب واحدة لكل عبـارة ،وكان املدى املسـتخدم

هـو (نعـم ،ال) وقـد أعطيـت الدرجـات ( ،1صفـر)

العبـارات والدرجـة الكليـة ملقيـاس التوافـق الدرايس

االتسـاق الداخلي للمقيـاس ،كما قـام اللحيـان
تشـبع عبـارات املقيـاس على سـتة عوامـل وهـي:

العالقـة بالزملاء ،العالقـة باألسـاتذة ،أوجه النشـاط
االجتامعـي ،االجتاه نحو الدراسـة ،طريقة االسـتذكار،

تنظيـم الوقـت ،وتراوحت قيم التشـبعات بني 0.557
و ،0.835حيـث حصـل ُبعـد االجتـاه نحـو الدراسـة

على أعلى التشـبعات ،تلاه ُبعـد أوجـه النشـاط
االجتامعـي ،ثـم ُبعـد تنظيـم الوقـت ،ثـم ُبعـد طريقـة
االسـتذكار ،ثـم ُبعـد العالقـة باألسـاتذة ،يف حين

حصـل ُبعـد العالقـة بالزملاء على أقـل التشـبعات،
وفسرت العوامـل املسـتخرجة نسـبة  57.3%مـن

التبايـن ،كما قـام اللحيـان (1418هـ) بحسـاب ثبات
مقيـاس التوافق الـدرايس عرب إعـادة تطبيـق االختبار،
حيـث تـم تطبيـق املقياس على عينـة قوامهـا  30طالب ًا

من طلاب املرحلـة املتوسـطة املتفوقني دراسـي ًا ،و30
طالبـ ًا مـن املتأخريـن دراسـي ًا ،ثـم أعيـد التطبيـق على
األفـراد أنفسـهم بعـد  10أيـام ،وبلغـت معاملات
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إعـادة تطبيـق االختبـار  0.83وهـي قيمـة تشير إىل

مطابقـة ملواصفـات العينة األساسـية ،حيث تـم اختيار

مـن ثبـات املقيـاس عبر تطبيقـه على عينـه قوامها 30
طالبـ ًا وحسـاب معامـل ثبـات التجزئـة النصفيـة وبلغ

ومـن مسـتوى تعليـم األب واألم (جامعـي أو أعلى –

أقـل من جامعـي) من طلاب املرحلة املتوسـطة بمدينة

ومجيعهـا قيـم تشير إىل ثبـات املقيـاس.

الداخلي للمقيـاس ،عـن طريـق حسـاب معاملات

ثبـات املقياس ،كام قـام اللحيـان (1418هــ) بالتحقق

 ،0.86ومعامـل ثبـات ألفـا كرونبـاخ وبلـغ ،0.91
وقـام الباحـث يف هـذا البحـث بالتحقـق مـن

طالب من السـنة الدراسـية (األوىل  -الثانيـة  -الثالثة)

الريـاض ،وبعـد ذلـك تـم حسـاب صـدق االتسـاق

االرتبـاط بين درجـة كل عبـارة مـن عبـارات املقيـاس

صـدق مقيـاس التوافـق الـدرايس عـن طريـق تطبيقـه
على عينـة اسـتطالعية بلغـت  170طالب ًا مـن الطالب

بحسـاب معامـل االرتبـاط بين درجـات كل بعـد مـن

راعـى الباحـث أن تكـون مواصفـات هـذه العينـة

كما هـي موضحـة يف اجلـداول التاليـة (:)9 ،8 ،7

املنتظمين يف املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض ،وقد

ودرجـة البعـد الـذي تنتمـي إليـه ،كما قـام الباحـث
أبعـاد املقيـاس والدرجـة الكليـة لـه ،وجـاءت النتائـج

جدول ()7
معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس التوافق الدراسي ودرجة البعد الذي تنتمي إليه ن = 170
أبعاد مقياس التوافق الدراسي
العالقة بالزمالء

أوجه النشاط االجتماعي

العالقة باألساتذة

رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط
العبارة بدرجة البعد العبارة بدرجة البعد العبارة بدرجة البعد العبارة بدرجة البعد العبارة بدرجة البعد
3

)**(.587

16

)**(.427

5

)**(.437

26

)**(.420

48

)**(.291

6

)**(.396

19

)**(.543

7

)**(.441

27

)**(.335

49

)**(.326

9

)**(.587

22

)*(.160

10

)**(.564

28

)**(.398

53

)**(.443

24

)*(.156

41

)*(.164

12

)**(.608

29

)**(.441

55

)**(.510

25

)**(.456

42

)**(.690

13

)**(.613

31

)**(.298

59

)**(.449

32

)*(.168

44

)**(.433

15

)**(.452

34

)**(.421

63

)**(.389

56

)**(.323

17

)**(.545

36

)**(.388

65

)**(.299

58

)**(.356

20

)**(.521

40

)**(.590

69

)*(.158

21

)**(.388

43

)**(.449

70

)**(.421

23

)**(.421

45

)**(.407
* دال عند مستوى ()0.05

** دال عند مستوى ()0.01
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جدول ()8
معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس التوافق الدراسي ودرجة البعد الذي تنتمي إليه ن = 170
تابع – أبعاد مقياس التوافق الدراسي
االتجاه نحو الدراسة

طريقة االستذكار

رقم العبارة

معامل االرتباط
بدرجة البعد

رقم
العبارة

معامل االرتباط
بدرجة البعد

رقم
العبارة

معامل االرتباط
بدرجة البعد

تنظيم الوقت
رقم معامل االرتباط
بدرجة البعد
العبارة

1

)**(.247

47

)**(.331

33

)**(.358

30

)**(.338

2

)**(.338

57

)**(.402

38

)**(.298

35

)*(.160

4

)**(.401

60

)**(.269

50

)**(.311

39

)**(.402

8

)**(.278

61

)**(.257

51

)**(.345

46

)**(.451

11

)**(.311

66

)**(.391

64

)*(.159

52

)**(.288

14

)*(.168

67

)**(.347

71

)**(.309

54

)**(.307

18

)**(.357

72

)*(.152

73

)**(.295

62

)**(.412

37

)**(.299

68

)**(.325

* دال عند مستوى ()0.05

** دال عند مستوى ()0.01

جدول ()9
معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس التوافق الدراسي وأبعاده ن = 170
معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس

أبعاد مقياس التوافق الدراسي

)**(.438

العالقة بالزمالء

)**(.407

العالقة باألساتذة

)**(.718

أوجه النشاط االجتماعي

)**(.621

االتجاه نحو الدراسة

)**(.419

طريقة االستذكار

)**(.509

تنظيم الوقت

** دال عند مستوى ()0.01
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يتضـح مـن اجلـداول السـابقة رقـم ()9 ،8 ،7

املنتظمين يف املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض ،وقد

عبـارات املقيـاس ودرجـة البعـد الـذي تنتمـي إليـه
مجيعهـا دالة إحصائي ًا عند مسـتوى داللـة  0.05فأقل،

مطابقـة ملواصفـات العينة األساسـية ،حيث تـم اختيار

طلاب مـن السـنة الدراسـية (األوىل ـ الثانيـة ـ الثالثة)

التوافـق الـدرايس وأبعـاد املقيـاس ،تراوحـت مـا بين

– أقـل مـن جامعـي) مـن طلاب املرحلـة املتوسـطة

أن معاملات االرتبـاط بين درجـة كل عبـارة مـن

وأن معاملات االرتبـاط بين الدرجـة الكليـة ملقيـاس

راعـى الباحـث أن تكـون مواصفـات هـذه العينـة

ومـن مسـتوى تعليـم األب واألم (جامعـي أو أعلى

 0.407ـ  ،0.718وهـي معاملات ارتبـاط مرتفعـة
ودالـة إحصائي ًا عند مسـتوى داللة  ،0.01وهذا يشير

معامـل ثبـات ألفـا كرونبـاخ لـكل بعـد مـن أبعـاد

كما قـام الباحـث يف هـذا البحـث بالتحقـق من

طريقـة التجزئـة النصفيـة سـبريمان – بـراون للتحقـق

إىل صـدق االتسـاق الداخيل ملقياس التوافـق الدرايس.

ثبـات مقيـاس التوافـق الـدرايس عـن طريـق تطبيقـه
على عينة اسـتطالعية بلغـت  170طالب ًا مـن الطالب

بمدينـة الريـاض ،وبعـد ذلـك تـم حسـاب حسـاب

املقيـاس وللمقيـاس ككل ،كام قام الباحث باسـتخدام

من ثبـات املقيـاس ،وجـاءت النتائج كام هـي موضحة

يف اجلـدول رقـم (:)10

جدول ()10
ثبات مقياس التوافق الدراسي باستخدام معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية
طريقة حساب الثبات
أبعاد مقياس التوافق الدراسي

عدد العبارات

العالقة بالزمالء

8

0.669

العالقة باألساتذة

6

0.618

0.605

أوجه النشاط االجتماعي

29

0.798

0.782

االتجاه نحو الدراسة

15

0.725

0.715

طريقة االستذكار

7

0.643

0.629

تنظيم الوقت

8

0.651

0.640

المقياس ككل

73

0.821

0.810

ألفا كرونباخ

التجزئة النصفية (سبيرمان_براون)
0.655
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يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )10أن قيـم

معامـل الثبـات بطريقة ألفـا كرونباخ قـد تراوحت بني

 0.618و ،0.821كما تراوحـت قيـم الثبـات بطريقة
التجزئـة النصفيـة سـبريمان_براون بين ،0.605
و ،0.810ومجيعهـا قيـم مقبولـة تدل على درجة ثبات
مرضيـة للمقيـاس بما يؤكـد ثبـات املقيـاس وإمكانيـة

االعتماد عليـه والوثـوق بنتائجـه يف البحث.
إجراءات تطبيق البحث:

مـن أجـل التحقـق مـن فرضيـات البحـث قـام

الباحـث باتبـاع اإلجـراءات التاليـة:

قـام الباحـث بتحديـد املقاييس التي تـم تطبيقها

يف البحث ،وهـي مقياس العنـف األرسي (العصيمي،

2012م) ،ومقيـاس التوافـق الـدرايس (اللحيـان،
1418هــ) ،وبعـد ذلـك تـم تطبيـق أدوات البحـث

بصـورة أوليـة على العينـة االسـتطالعية ،والبالـغ
عددهـا  170طالبـ ًا مـن السـنة الدراسـية (األوىل ـ
الثانيـة ـ الثالثـة) ومـن مسـتوى تعليـم األب واألم

(جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي) ،مـن طلاب
املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض ،وذلـك للتأكـد

 519طالبـ ًا مـن السـنة الدراسـية األوىل ،و 503طالبـ ًا
مـن السـنة الدراسـية الثانيـة ،و 513طالبـ ًا مـن السـنة

الدراسـية الثالثـة ،و 774طالبـ ًا مـن أمهـات مسـتوى
تعليمـي جامعـي أو أعلى ،و 761طالبـ ًا مـن أمهـات
مسـتوى تعليمـي أقـل مـن جامعـي ،و 770طالبـ ًا من
آبـاء مسـتوى تعليمـي جامعـي أو أعلى ،و 765طالبـ ًا
مـن آبـاء مسـتوى تعليمـي أقـل مـن جامعـي ،وبعـد

ذلـك تـم إدخال البيانـات التي تم مجعها إىل احلاسـوب
ومعاجلتهـا إحصائيـ ًا عـن طريـق اسـتخدام الربنامـج
اإلحصائـي  ،SPSSوتـم اسـتخالص النتائـج بعـد

معاجلـة البيانـات ،ثـم قـام الباحـث بعـرض النتائـج
وتفسيرها.

األساليب اإلحصائية املستخدمة بالبحث:

للتحقـق مـن فرضيـات البحـث قـام الباحـث

باسـتخدام عدد مـن األسـاليب اإلحصائية باسـتخدام

احلزمـة اإلحصائيـة للعلـوم االجتامعيـة Statistical

 Package for Social Sciencesوالتـي يرمـز هلـا
اختصـار ًا بالرمـز  ،SPSSواألسـاليب اإلحصائيـة
هي :

مـن الـدالالت السـيكومرتية للمقاييـس املسـتخدمة

يف البحـث مـن خلال حسـاب الصـدق والثبـات ،ثم

قـام الباحـث بتطبيـق املقاييس السـابقة ،والتـي تم من
خالهلـا مجـع البيانـات للتحقـق مـن فرضيـات البحث

وأهدافـه عىل العينة األساسـية ،والبالـغ عددها 1535
طالبـ ًا من املرحلة املتوسـطة بمدينة الرياض مقسـمة إىل
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 معامـل ارتبـاط بريسـون للتحقـق مـن الفـرضاألول.

 حتليـل التبايـن األحـادي ،واختبـار أقـل فـرقمعنـوي  ،LSDللتحقـق مـن الفـرض الثـاين
والرابـع.

 اختبـار ت  ،T-Testللتحقق مـن الفرض الثالثواخلامس.
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سـالبة ذات داللـة إحصائيـة بين العنـف األرسي كما
يدركـه طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض والتوافق
الـدرايس».
وللتحقـق مـن صحة هـذا الفرض قـام الباحث بحسـاب
معامـل االرتبـاط حلسـاب العالقـة بني درجـات أفـراد العينة
على مقيـاس العنـف األرسي كما يدركـه طلاب املرحلـة
املتوسـطة ،ودرجاهتم عىل مقياس التوافـق الدرايس ،وجاءت

للنتائـج التـي توصـل إليها البحـث بعد تطبيـق أدوات
البحـث ،ومجـع البيانـات بواسـطة هـذه األدوات
ومعاجلتهـا إحصائيـ ًا عـن طريـق الربنامـج اإلحصائي
 ،SPSSوفقـا لتسلسـل فرضيـات البحـث ،وهـي

كالتـايل:

نتائج الفرض األول:
ينـص الفـرض األول على أنـه« :توجـد عالقـة ارتباطيـة

النتائـج كما هـي موضحـة يف اجلـدول التايل رقـم (:)11

جدول ()11
معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة على مقياس العنف األسري كما يدركه طالب المرحلة المتوسطة،
ودرجاتهم على مقياس التوافق الدراسي العدد= 1535
أبعاد العنف األسري
أبعاد التوافق الدراسي
العالقة بالزمالء
العالقة باألساتذة
أوجه النشاط
االجتماعي
االتجاه نحو
الدراسة
طريقة االستذكار
تنظيم الوقت
الدرجة الكلية
للتوافق الدراسي

العنف البدني

العنف اللفظي

العنف النفسي

الدرجة الكلية
للعنف األسري

معامل ارتباط بيرسون

)**(-.320

)**(-.351

)**(-.381

)**(-.401

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل ارتباط بيرسون

)**(-.109

)**(-.100

)**(-.281

)**(-.180

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل ارتباط بيرسون

)**(-.499

)**(-.517

)**(-.576

)**(-.606

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل ارتباط بيرسون

)**(-.239

)**(-.191

)**(-.270

)**(-.255

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل ارتباط بيرسون

)**(-.264

)**(-.256

)**(-.325

)**(-.316

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل ارتباط بيرسون

)**(-.148

)**(-.156

)**(-.306

)**(-.227

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

معامل ارتباط بيرسون

)**(-.354

)**(-.375

)**(-.540

)**(-.482

مستوى الداللة

.000

.000

.000

.000

** دال عند مستوى داللة (.)0.01
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يتضح مـن اجلدول السـابق رقـم ( )11وجود
عالقـات سـالبة دالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى

توافقهـم الـدرايس ،والعكـس صحيـح ،وهـي

على مقيـاس العنـف األرسي كما يدركـه طالب

العصيمـي (2012م) التـي أشـارت إىل وجـود

داللـة ( )0.01فأقـل بين درجـات أفـراد العينـة
املرحلـة املتوسـطة (الدرجـة الكليـة ومجيـع

األبعـاد) ،ودرجاهتـم على مقيـاس التوافـق
الـدرايس (الدرجـة الكليـة ومجيـع األبعـاد)،

وبالتـايل فـإن فـرض البحـث حتقـق ،وهـو توجد

زاد إدراك األبنـاء لعنـف الوالديـن جتاههـم قـل
نتيجـة منطقيـة ،واتفقت مـع هذه النتيجة دراسـة

عالقـة سـالبة ذات داللـة إحصائيـة بين إدراك
العنـف داخـل األرسة والدرجـة الكليـة للتوافـق

الـدرايس لـدى الطلاب.

عالقـة ارتباطيـة سـالبة ذات داللـة إحصائيـة

بين العنـف األرسي كما يدركـه طلاب املرحلة

نتائج الفرض الثاين:

املتوسـطة بمدينـة الريـاض والتوافـق الـدرايس،

ويـرى الباحـث أنـه يمكـن تفسير هـذه النتيجـة

بـأن العنـف الذي يدركـه األبناء جتاههـم من قبل
الوالديـن سـواء كان عنفا بدنيا أو لفظيا أو نفسـيا

يؤدي إىل رد فعل يف االجتاه املضاد وهو شـعورهم
بعـدم األمـن ،وبالتـايل يؤثـر ذلـك على مجيـع
جوانـب التوافـق لدهيم بما فيها التوافـق الدرايس

بأبعـاده املختلفـة ،حيـث إن سـلوكيات اآلبـاء
العنيفـة جتـاه أبنائهـم تترك آثار ًا سـلبية يف نفسـية
األبنـاء وبالتـايل تؤثـر على توافقهـم الـدرايس،

فاألبنـاء الذيـن يتعرضـون ألسـاليب عقابيـة من

ينـص الفرض الثاين عىل أنـه« :ال توجد فروق

ذات داللـة إحصائية يف العنـف األرسي (األبعاد
والدرجـة الكليـة) بني طلاب املرحلة املتوسـطة
(السـنة الدراسية األوىل ـ السنة الدراسيـــة الثانية

ـ السـنة الدراسـية الثالثة) بمدينة الرياض».

والختبـار صحـة هـذا الفرض قـام الباحث

بحسـاب الفـروق بين متوسـطات درجـات
طلاب املرحلـة املتوسـطة (السـنة الدراسـية
األوىل ـ السـنة الدراسـية الثانية ـ السـنة الدراسية

الثالثـة) يف العنـف األرسي (األبعـاد والدرجـة

الوالديـن كالرضب والتوبيخ والتسـلط والقسـوة
تتأثـر سـلب ًا عالقاهتم بزمالئهـم وباألسـاتذة ،كام

التباين األحـادي  One Way ANOVAوجاءت

جـاءت مجيـع العالقـات عكسـية سـالبة ،فكلما

رقـم ( )12و(:)13

يؤثـر ذلـك على اجتاههـم نحـو الدراسـة ،لذلك

الكليـة) باسـتخدام األسـلوب اإلحصائـي حتليل

النتائـج كما هـي موضحـة يف اجلدولين التاليين
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جدول ()12
األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة الدراسة على مقياس العنف األسري وفقا لمتغير السنة الدراسية
أبعاد العنف األسري
العنف البدني

العنف اللفظي

العنف النفسي

الدرجة الكلية للعنف
األسري

السنة الدراسية
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي

العدد
519
503
513
1535
519
503
513
1535
519
503
513
1535
519
503
513
1535

المتوسط
16.8844
15.9583
16.8772
16.5785
25.5511
23.8688
26.3509
25.2671
25.2929
24.3738
25.7544
25.1459
67.7283
64.2008
68.9825
66.9915

االنحراف المعياري
3.06590
2.33035
3.58253
3.06963
5.35936
4.34914
6.38187
5.52666
3.73429
3.45308
4.15591
3.83436
9.95576
9.06382
12.95853
10.97564

جدول ()13
نتائج الفروق بين متوسطات درجات طالب المستويات الدراسية المختلفة في العنف األسري (األبعاد والدرجة الكلية)
باستخدام تحليل التباين األحادي ن = 1535
أبعاد العنف
األسري

مصدر التباين

بين المجموعات
العنف البدني داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
العنف اللفظي داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
العنف النفسي داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
الدرجة الكلية
داخل المجموعات
للعنف األسري
المجموع

143.920
9.247

15.564

مستوى
الداللة
.000

813.955
29.521

27.572

.000

250.521
14.394

17.404

.000

3116.317
116.554

26.737

.000

مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات
287.841
14166.450
14454.291
1627.910
45226.579
46854.489
501.042
22052.270
22553.312
6232.634
178560.255
184792.890

2
1532
1534
2
1532
1534
2
1532
1534
2
1532
1534
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يتضـح مـن اجلدولني السـابقني رقـم ()13 ،12

العنـف األرسي (مجيـع األبعـاد والدرجـة الكلية)،

داللـة ( )0.01فأقـل بين متوسـطات درجـات

أقـل فـرق معنـوي  LSDكاختبار تتبعـي ،وجاءت

أنه توجـد فـروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى
طالب املرحلة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ـ
السـنة الدراسـية الثانية ـ السـنة الدراسـية الثالثة) يف

وملعرفـة اجتـاه هـذه الفـروق قـام الباحث بحسـاب
النتائـج كما هـي موضحـة يف اجلـدول التـايل رقـم

(:)14

جدول ()14
نتائج اختبار أقل فرق معنوي  LSDلمعرفة اتجاه الفروق وداللتها في العنف األسري التي تعزى للسنة الدراسية
أبعاد العنف األسري

العنف البدني

السنة الدراسية

صف أول متوسط

صف ثان متوسط

صف ثالث متوسط

صف أول متوسط

-

)*(.92614

.00720

-

)*(-.91894

صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
صف أول متوسط

العنف اللفظي

-

)*(1.68227

)*(-.79982

-

)*(-2.48209

صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
صف أول متوسط

العنف النفسي

-

)*(.91911

-.46152

-

)*(-1.38063

صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
صف أول متوسط

الدرجة الكلية للعنف
األسري

-

)*(3.52753

-1.25413

-

)*(-4.78166

صف ثان متوسط

-

صف ثالث متوسط
* دال عند مستوى داللة ()0.05
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يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )14أنـه

عـن طبيعـة الفـروق يف العنـف األرسي كما يدركه

داللـة  0.05بين متوسـطات درجـات طلاب

ـ السـنة الدراسـية الثانيـة ـ السـنة الدراسـية الثالثة)

توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى
املرحلـة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ـ السـنة

الدراسـية الثانيـة) على مجيـع أبعـاد مقيـاس العنف
األرسي ودرجتـه الكليـة يف اجتـاه طلاب السـنة
الدراسـية األوىل ،وتوجـد فـروق ذات داللـة

إحصائيـة عند مسـتوى داللة  0.05بني متوسـطات
درجات طالب املرحلة املتوسـطة (السـنة الدراسـية

الثانيـة ـ السـنة الدراسـية الثالثـة) على مجيـع أبعـاد
مقيـاس العنـف األرسي ودرجتـه الكليـة يف اجتـاه
طلاب السـنة الدراسـية الثالثـة ،وتوجـد فـروق

طلاب املرحلـة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل
بمدينـة الريـاض ،ويتضـح مـن اجلـدول السـابق

رقـم ( )14أن الفـروق يف إدراك العنـف األرسي

يف اجتـاه طلاب الصـف الثالـث املتوسـط ،ويـرى
الباحـث أنـه يمكـن تفسير هـذه النتيجة بأن السـنة

الثالثـة -الصـف الثالث املتوسـط -حاسـمة ومهمة

يف حتديـد مسـتقبل األبنـاء ممـا يـؤدي إىل أن بعـض

األرس قـد متـارس ضغوطـا أكرب على أبنائهـم ،وقد

يفسر األبنـاء ذلـك على أنـه شـكل مـن أشـكال
العنـف جتاههـم بام جيعـل الفـروق يف اجتاههـم ،كام

ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللـة 0.05

أن املرحلـة العمريـة التـي ينتقـل إليها األبنـاء وهي

(السـنة الدراسـية األوىل ـ السـنة الدراسـية الثالثـة)

الشـعور بالتحـدي والتمـرد على مصـادر سـلطة

بين متوسـطات درجات طلاب املرحلة املتوسـطة
على بعـد العنـف اللفظـي يف اجتـاه طلاب السـنة
الدراسـية الثالثـة ،وبالتـايل فـإن فـرض البحـث مل
يتحقـق ،فنرفـض فـرض البحـث ونقبـل الفـرض
البديـل وهـو توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة

يف العنـف األرسي (األبعـاد والدرجـة الكليـة)
بين طلاب املرحلـة املتوسـطة (السـنة الدراسـية
األوىل ـ السـنة الدراسـية الثانيـة ـ السـنة الدراسـية

الثالثـة) بمدينـة الريـاض ،وبحـدود علـم الباحـث
ال توجـد دراسـات اتفقـت أو اختلفـت نتيجتها مع

النتيجـة احلاليـة ،وبالتـايل ينفـرد البحـث عـن غريه

مـن الدراسـات السـابقة باختالفه عنها يف الكشـف

الصـف الثالـث املتوسـط قـد جتعلهـم يميلـون إىل
الوالديـن ،وإدراك توجيهاهتـم على أهنـا شـكل من

أشـكال العنـف جتاههـم ،ومـن امللفـت يف النتائـج

السـابقة أن طلاب الصف الثـاين املتوسـط هم أقل
مسـتويات إدراك العنـف األرسي ،وربما يرجـع
ذلـك إىل أهنـا مرحلـة تتوسـط بين بدايـة املرحلـة

املتوسـطة التي قـد تكون فيهـا تغييرات انتقالية من
املرحلـة االبتدائيـة بام فيهـا من لعـب وانطالق وبني

هنايـة املرحلة املتوسـطة بام فيهـا من زيـادة يف معايري

الضبـط االجتامعـي ،حيـث إهنـم يكونـون حديثـي
عهـد بتلـك املرحلة ومـا يمـرون هبـا يف انتقاهلم من
مرحلـة اللعب املطلـق إىل مرحلة التأديـب والضبط
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االجتامعـي ،لذلك قـد يـزداد إدراك األبنـاء للعنف

والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلـة املتوسـطة
بمدينـة الريـاض وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األب واألم

على متطلبـات هـذه املرحلـة ،ثـم يزيد مـرة أخرى

والختبـار صحـة هـذا الفـرض قـام الباحـث

األرسي يف بدايـة املرحلـة املتوسـطة ،ثـم يصبـح

شـعورهم هبـذا أقـل يف السـنة الثانيـة نتيجـة التعود
يف السـنة الثالثـة نتيجـة لزيـادة ضغـوط الوالديـن
واألهـل ألمهيـة هـذه السـنة (الثالـث املتوسـط)
والتـي ينتقـل بعدهـا االبـن إىل املرحلـة التـي تليهـا

وهـي املرحلـة الثانويـة.

نتائج الفرض الثالث:

ينـص الفـرض الثالـث على أنـه «توجـد فروق

ذات داللـة إحصائيـة يف العنـف األرسي (األبعـاد

(جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي)».

باسـتخدام اختبـار ت للفـروق بين متوسـطي

درجـات جمموعتين مسـتقلتني Independent

 Samples T-Testللمقارنـة بين متوسـطات

درجـات الطلاب يف العنـف األرسي (األبعـاد
والدرجـة الكليـة) وفقـا ملتغير مسـتوى تعليـم

األب واألم ،وجـاءت النتائـج كما هـي موضحة يف

اجلدولين التاليين رقـم ( )15و(:)16

جدول ()15
اختبار «ت» للفروق بين متوسطات درجات الطالب في العنف األسري
(األبعاد والدرجة الكلية) وفقا لمتغير مستوى تعليم األب
أبعاد العنف األسري
العنف البدني

العنف اللفظي

العنف النفسي
الدرجة الكلية للعنف
األسري

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

جامعي أو أعلى

770

16.5338

3.16467

أقل من جامعي

765

16.6235

2.97229

جامعي أو أعلى

770

24.5740

5.15965

أقل من جامعي

765

25.9647

5.79312

جامعي أو أعلى

770

24.9987

3.61492

أقل من جامعي

765

25.2941

4.04018

جامعي أو أعلى

770

66.1065

10.47266

أقل من جامعي

765

67.8824

11.39724
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ت

مستوى الداللة

-.573

.567

-4.965

.000

-1.509

.131

-3.178

.002
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جدول ()16
اختبار «ت» للفروق بين متوسطات درجات الطالب في العنف األسري (األبعاد والدرجة الكلية)
وفقا لمتغير مستوى تعليم األم
أبعاد العنف األسري
العنف البدني
العنف اللفظي
العنف النفسي
الدرجة الكلية للعنف
األسري

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

جامعي أو أعلى

3.19352 16.4336 774

أقل من جامعي

2.93785 16.7209 761

جامعي أو أعلى

5.68414 25.1012 774

أقل من جامعي

5.36600 25.4302 761

جامعي أو أعلى

3.84360 24.8449 774

أقل من جامعي

3.80455 25.4419 761

جامعي أو أعلى

11.42419 66.3798 774

أقل من جامعي

10.48863 67.5930 761

ت

مستوى الداللة

-1.833

.067

-1.166

.244

-3.058

.002

-2.168

.030

يتضـح مـن اجلدولين السـابقني رقـم(،15

التعليـم (األقـل مـن جامعـي) ،وال توجـد فروق

مسـتوى داللـة  0.01بين متوسـطات درجـات
طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض وفق ًا

غير ما ذكـر أعاله بين طلاب املرحلة املتوسـطة
بمدينـة الريـاض وفق ًا ملسـتوى تعليـم األب واألم

 )16أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة عند

ملسـتوى تعليـم األب (جامعي أو أعلى – أقل من
جامعـي) يف بعد العنـف اللفظي والدرجـة الكلية

ملقيـاس العنـف األرسي يف اجتـاه اآلبـاء ذوي

مسـتوى التعليـم (األقـل مـن جامعـي) ،وتوجـد
فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللة

ذات داللـة إحصائية يف بقيـة أبعاد العنف األرسي

(جامعـي أو أعلى – أقـل من جامعي) ،ومما سـبق
نقبـل فـرض البحـث جزئيـ ًا فيما يتعلـق بوجـود
فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللة

 0.01بين متوسـطات درجـات طلاب املرحلـة
املتوسـطة بمدينـة الريـاض وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم

 0.05فأقـل بين متوسـطات درجـات طلاب
املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض وفق ًا ملسـتوى

بعـد العنـف اللفظـي والدرجـة الكليـة ملقيـاس

يف بعـد العنـف النفسي والدرجـة الكليـة ملقياس

التعليـم (األقـل مـن جامعـي) ،ووجـود فـروق

تعليـم األم (جامعـي أو أعلى – أقل مـن جامعي)
العنـف األرسي يف اجتـاه األمهات ذوات مسـتوى

األب (جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي) يف
العنـف األرسي يف اجتـاه اآلبـاء ذوي مسـتوى
ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللـة 0.05
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فأقـل بين متوسـطات درجـات طلاب املرحلـة
املتوسـطة بمدينـة الريـاض وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم
األم (جامعـي أو أعلى – أقل مـن جامعي) يف بعد
العنـف النفسي والدرجـة الكليـة ملقيـاس العنف

األرسي يف اجتـاه األمهات ذوات مسـتوى التعليم

(األقل مـن جامعـي) ،بينام نرفض فـرض البحث
فيما يتعلق بوجـود فروق بني متوسـطات درجات
طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض يف
ُبعـدي العنـف البـدين والعنـف النفسي وفقـ ًا

العنـف األرسي املختلفـة ،سـواء كان عنفـا لفظيا
أو عنفـا نفسـيا بام يزيد مـن إدراك أبنائهـم للعنف
األرسي ،كما تؤكـد هـذه النتيجـة أمهيـة تعليـم
الوالديـن وانعـكاس ذلك إجيابي ًا على أبنائهم ،أي

أنـه كلام كان املسـتوى التعليمي لآلبـاء واألمهات
عاليـ ًا اسـتطاعوا أن خيتـاروا األسـاليب املناسـبة
لتنشـئة أبنائهـم بعيـد ًا عـن اسـتخدام العنـف
األرسي.

ملسـتوى تعليـم األب (جامعـي أو أعلى – أقـل

مـن جامعـي) ،ويف ُبعـدي العنف البـدين والعنف
اللفظـي وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األم (جامعـي أو
أعلى – أقـل مـن جامعـي) ،واتفقـت مـع هـذه
النتيجـة دراسـة املطوع (2008م) ،ودراسـة عبود

(2014م) ،بينما اختلفـت مـع النتيجـة احلاليـة
دراسـة العصيمـي (2012م) حيـث أشـارت إىل

نتائج الفرض الرابع:

نـص الفرض الرابع عىل أنـه« :ال توجد فروق

ذات داللـة إحصائية يف التوافـق الدرايس (األبعاد

والدرجـة الكليـة) بين طلاب املرحلة املتوسـطة
(السـنة الدراسـية األوىل ـ السنة الدراسـية الثانية ـ

وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين طلبـة
املرحلـة املتوسـطة يف إدراك العنـف اللفظـي وفق ًا

والختبـار صحـة هـذا الفرض قـام الباحث

(2012م) إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية

املرحلة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األول ـ السنة

ملسـتوى تعليـم األم ،بينام مل ُترش دراسـة العصيمي

السـنة الدراسـية الثالثة) بمدينة الرياض».

بحسـاب الفروق بني متوسـطات درجات طالب

بين طلبـة املرحلـة املتوسـطة يف إدراك العنـف
األرسي (األبعـاد والدرجـة الكلية) وفق ًا ملسـتوى

التوافـق الـدرايس (األبعـاد والدرجـة الكليـة)

هـذه النتيجـة بأنه مـن الطبيعـي كلام قل املسـتوى

األحـادي  One Way ANOVAوجـاءت

تعليـم األب ،ويـرى الباحـث أنـه يمكـن تفسير

التعليمـي للأب واألم قـل وعيهـم بأسـاليب
الرتبيـة احلديثـة ،ومـن ثـم زاد اتباعهم ألسـاليب

الدراسـية الثانيـة ـ السـنة الدراسـية الثالثـة) يف

باسـتخدام األسـلوب اإلحصائـي حتليـل التبايـن

النتائـج كما هي موضحـة باجلدولين التاليني رقم
( )17و(:)18
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جدول ()17
األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة البحث على مقياس التوافق الدراسي
وفقا لمتغير السنة الدراسية

أبعاد التوافق الدراسي
العالقة بالزمالء

العالقة باألساتذة

أوجه النشاط االجتماعي

االتجاه نحو الدراسة

طريقة االستذكار

تنظيم الوقت

الدرجة الكلية للتوافق الدراسي

السنة الدراسية
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
صف أول متوسط
صف ثان متوسط
صف ثالث متوسط
اإلجمالي
201

العدد
519
503
513
1535
519
503
513
1535
519
503
513
1535
519
503
513
1535
519
503
513
1535
519
503
513
1535
519
503
513
1535

المتوسط
4.7264
5.2004
4.8036
4.8974
3.0232
3.2948
2.9455
3.0873
10.4465
11.4265
10.3585
10.7261
8.1772
8.3430
8.0377
8.1829
3.4335
3.5840
3.8772
3.6320
3.0938
3.3276
3.5263
3.3174
32.3223
35.0780
33.3878
33.5444

االنحراف المعياري
1.34792
1.11600
1.65369
1.41265
1.26687
1.18255
1.48374
1.32636
2.01178
2.43550
3.55441
2.81887
2.16503
2.01954
2.54263
2.25963
1.85760
1.40947
1.32676
1.56368
1.41463
1.39963
1.60316
1.48798
6.55454
7.04570
9.07428
7.78645
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جدول ()18
نتائج الفروق بين متوسطات درجات طالب المستويات الدراسية المختلفة في التوافق الدراسي (األبعاد والدرجة الكلية)
باستخدام تحليل التباين األحادي ن = 1535
أبعاد التوافق الدراسي

العالقة بالزمالء

العالقة باألساتذة

أوجه النشاط
االجتماعي

االتجاه نحو الدراسة

طريقة االستذكار

تنظيم الوقت

الدرجة الكلية للتوافق
الدراسي

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

60.848

2

30.424

داخل المجموعات

2874.662

1469

1.957

المجموع

2935.510

1471

بين المجموعات

32.805

2

16.403

داخل المجموعات

2525.110

1452

1.739

المجموع

2557.915

1454

بين المجموعات

305.113

2

152.557

داخل المجموعات

10247.191

1326

7.728

المجموع

10552.304

1328

بين المجموعات

21.573

2

10.787

داخل المجموعات

7121.615

1397

5.098

المجموع

7143.189

1399

بين المجموعات

52.381

2

26.190

داخل المجموعات

3632.358

1505

2.414

المجموع

3684.739

1507

بين المجموعات

47.485

2

23.742

داخل المجموعات

3229.359

1478

2.185

المجموع

3276.844

1480

بين المجموعات

1443.574

2

721.787

داخل المجموعات

70886.573

1191

59.519

المجموع

72330.147

1193

202

ف

مستوى
الداللة

15.547

.000

9.432

19.741

2.116

10.852

10.866

12.127

.000

.000

.121

.000

.000

.000
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يتضـح مـن اجلدولين السـابقني رقـم ()18 ،17

الـدرايس (الدرجـة الكليـة ومجيـع األبعـاد عـدا بعـد

داللـة ( )0.01فأقـل بني متوسـطات درجـات طالب

الباحـث بحسـاب أقـل فـرق معنـوي  LSDكاختبـار

أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى
املرحلـة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ـ السـنة
الدراسـية الثانيـة ـ السـنة الدراسـية الثالثـة) يف التوافق

االجتـاه نحـو الدراسـة) ،وملعرفة اجتاه هـذه الفروق قام

تتبعـي ،وجـاءت النتائـج كما هـي موضحـة باجلـدول
التـايل رقـم (:)19

جدول ()19
نتائج اختبار أقل فرق معنوي  LSDلمعرفة اتجاه الفروق وداللتها في التوافق الدراسي التي تعزى للسنة الدراسية
أبعاد التوافق الدراسي

العالقة بالزمالء

السنة الدراسية

صف أول
متوسط

صف ثان متوسط

صف ثالث متوسط

صف أول متوسط

-

)*(-.47405

-.07717

-

)*(.39687

صف ثان متوسط

-

صف ثالث متوسط
صف أول متوسط
العالقة باألساتذة

-

صف ثان متوسط

)*(-.27169

.07770

-

)*(.34939
-

صف ثالث متوسط
صف أول متوسط
أوجه النشاط االجتماعي

-

صف ثان متوسط

)*(-.98003

.08802

-

)*(1.06805
-

صف ثالث متوسط
صف أول متوسط
طريقة االستذكار

-

صف ثان متوسط

-.15051

)*(-.44367

-

)*(.29316
-

صف ثالث متوسط
صف أول متوسط
تنظيم الوقت

-

صف ثان متوسط

)*(-.23381

)*(-.43250

-

)*(.19869

صف ثالث متوسط
الدرجة الكلية للتوافق
الدراسي

-

صف أول متوسط

)*(-2.75566

)*(-1.06542

-

)*(1.69024

صف ثان متوسط

-

صف ثالث متوسط
* دال عند مستوى داللة ()0.05
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يتضـح مـن اجلـدول السـابق رقـم ( )19أنـه توجـد
فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللـة ()0.05
بين متوسـطات درجات طلاب املرحلة املتوسـطة (السـنة
الدراسـية األوىل ــ السـنة الدراسـية الثانية) عىل ُبعد العالقة
بالزملاء ،العالقـة باألسـاتذة ،أوجـه النشـاط االجتامعي،
تنظيـم الوقـت مـن أبعـاد مقيـاس التوافـق الـدرايس
ودرجتـه الكليـة يف اجتـاه طلاب السـنة الدراسـية الثانيـة،
وتوجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللـة
 0.05بين متوسـطات درجـات طلاب املرحلة املتوسـطة
(السـنة الدراسـية الثانيـة ـــ السـنة الدراسـية الثالثـة) على
ُبعـد العالقـة بالزملاء ،العالقـة باألسـاتذة ،أوجه النشـاط
االجتامعـي ،تنظيـم الوقـت ،وطريقة االسـتذكار مـن أبعاد
مقيـاس التوافـق الـدرايس ودرجتـه الكليـة يف اجتـاه طالب
السـنة الدراسـية الثانية ،وتوجد فـروق ذات داللة إحصائية
عنـد مسـتوى داللة  0.05بين متوسـطات درجات طالب
املرحلة املتوسـطة (السنة الدراسـية األوىل ــ السنة الدراسية
الثالثـة) عىل ُبعـدي طريقـة االسـتذكار وتنظيـم الوقت من
أبعـاد مقيـاس التوافـق الـدرايس ودرجتـه الكليـة يف اجتـاه
طلاب السـنة الدراسـية الثالثـة ،وممـا سـبق نرفـض فرض
البحـث جزئيـ ًا فيما يتعلـق بعـدم وجـود فـروق ذات داللة
إحصائيـة يف التوافـق الـدرايس (األبعـاد والدرجـة الكلية)
بين طلاب املرحلـة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ـ
السـنة الدراسـية الثانيـة ـ السـنة الدراسـية الثالثـة) بمدينـة
الريـاض ،حيـث أشـارت النتائـج إىل وجـود فـروق ذات
داللـة إحصائيـة بين متوسـطات درجـات طلاب املرحلة
املتوسـطة (السنة الدراسيــة األوىل ـ السـنة الدراسية الثانية
ـ السـنة الدراسـية الثالثـة) يف التوافـق الـدرايس (الدرجـة

الكليـة و ُبعـد العالقة بالزملاء ،العالقـة باألسـاتذة ،أوجه
النشـاط االجتامعـي ،تنظيم الوقـت ،وطريقة االسـتذكار)،
بينما نقبـل فـرض البحـث جزئيـ ًا فيما يتعلـق بعـدم وجود
فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين متوسـطات درجـات
طالب املرحلة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ــ السـنة
الدراسـية الثانيـة ــ السـنة الدراسـية الثالثة) يف ُبعـد االجتاه
نحو الدراسـة من أبعـاد مقياس التوافق الـدرايس ،وبحدود
علم الباحث ال توجد دراسـات اتفقـت أو اختلفت نتيجتها
مـع النتيجـة احلاليـة ،وبالتـايل ينفـرد البحـث عن غيره من
الدراسـات السـابقة باختالفـه عنها يف الكشـف عـن طبيعة
الفـروق يف التوافـق الـدرايس (األبعـاد والدرجـة الكليـة)
لـدى طلاب املرحلـة املتوسـطة (السـنة الدراسـية األوىل ـ
السـنة الدراسـية الثانيـة ــ السـنة الدراسـية الثالثـة) بمدينة
الريـاض ،ويـرى الباحـث أنـه يمكـن تفسير هـذه النتيجة
مـن خلال الربـط بني نتيجـة هذا الفـرض ونتيجـة الفرض
الثـاين وذلـك مـن حيـث أن إدراك طلاب الصـف الثـاين
املتوسـط للعنـف األرسي هـو األقل ،وبالتايل كان مسـتوى
التوافـق الـدرايس لدهيم هو األعلى ،أما من حيـث الفروق
بين الصـف األول املتوسـط والصـف الثالـث املتوسـط يف
بعـدي طريقـة االسـتذكار وتنظيـم الوقت والدرجـة الكلية
ملقيـاس التوافـق الـدرايس فـكان لصالـح طلاب الصـف
الثالـث املتوسـط ،وهـذا طبيعـي حيـث يمكـن أن يكـون
ذلك نتيجة لنمو خرباهتم الدراسـية وشـعورهم باملسـؤولية
بما جيعـل قدرهتـم على اسـتخدام طـرق أفضـل للمذاكرة،
وجيعلهـم أكثـر اهتامما بالدراسـة ،وكذلك نمـو قدرهتم عىل
تنظيـم أوقاهتـم ،مما حيقق هلـم التوافق الدرايس بشـكل أعىل
مـن طلاب الصـف األول املتوسـط ،كما أن بعـض طالب
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السـنة الدراسـية األوىل قـد يواجهـون صعوبـات بدرجات
خمتلفـة ،مثل عـدم تقبـل اآلخرين هلـم يف املحيـط املدريس،
أو عـدم تكوينهـم لعالقـات جديـدة مـع زملاء يف املرحلة
اجلديـدة عليهـم ،وهي املرحلة املتوسـطة التي تبـدأ بالصف
األول املتوسـط ،أو عـدم إتاحة الفرص الكافية هلم ملامرسـة
األنشـطة االجتامعيـة املختلفـة ،األمـر الـذي قـد يـؤدي إىل
قلـة توافقهـم الـدرايس مقارنـة بطلاب الصـف الثالـث
املتوسط.
نتائج الفرض اخلامس:
ينـص الفـرض اخلامـس على أنـه «توجـد فـروق ذات
داللـة إحصائيـة يف التوافـق الـدرايس (األبعـاد والدرجـة
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الكليـة) بين طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض
وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األب واألم (جامعـي أو أعلى – أقـل
مـن جامعـي)».
والختبـار صحـة هذا الفـرض قـام الباحث باسـتخدام
اختبـار ت للفـروق بين متوسـطي درجـات جمموعتين
مسـتقلتني Independent Samples T-Test
للمقارنـة بين متوسـطات درجـات الطلاب يف التوافـق
الـدرايس (األبعـاد والدرجـة الكليـة) وفقـا ملتغري مسـتوى
تعليـم األب واألم (جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعي)،
وجـاءت النتائـج كام هـي موضحـة باجلدولين التاليني رقم
( )20و(:)21

جدول ()20
اختبار «ت» للفروق بين متوسطات درجات الطالب في التوافق الدراسي (األبعاد والدرجة الكلية) وفقا لمتغير مستوى
تعليم األب
أبعاد التوافق الدراسي
العالقة بالزمالء
العالقة باألساتذة
أوجه النشاط االجتماعي
االتجاه نحو الدراسة
طريقة االستذكار
تنظيم الوقت
الدرجة الكلية للتوافق
الدراسي

المجموعة

العدد

المتوسط

جامعي أو أعلى

770

4.8623

االنحراف
المعياري
1.54238

أقل من جامعي

765

4.9359

1.25501

جامعي أو أعلى
أقل من جامعي
جامعي أو أعلى
أقل من جامعي
جامعي أو أعلى
أقل من جامعي
جامعي أو أعلى
أقل من جامعي
جامعي أو أعلى
أقل من جامعي
جامعي أو أعلى
أقل من جامعي

770
765
770
765
770
765
770
765
770
765
770
765

3.1018
3.0732
10.7695
10.6806
8.1075
8.2597
3.9688
3.2805
3.2540
3.3827
33.7209
33.3492

1.38506
1.26751
3.18932
2.36959
2.33578
2.17820
1.66555
1.36487
1.53368
1.43744
9.06510
6.06893
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ت

مستوى
الداللة

-1.007

.314

.411

.681

.579

.563

-1.261

.208

8.794

.000

-1.665

.096

.840
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جدول ()21
اختبار «ت» للفروق بين متوسطات درجات الطالب في التوافق الدراسي (األبعاد والدرجة الكلية)
وفقا لمتغير مستوى تعليم األم
أبعاد التوافق الدراسي
العالقة بالزمالء
العالقة باألساتذة
أوجه النشاط
االجتماعي
االتجاه نحو الدراسة
طريقة االستذكار
تنظيم الوقت
الدرجة الكلية للتوافق
الدراسي

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

جامعي أو أعلى

774

4.8902

1.34442

أقل من جامعي

761

4.9046

1.47897

جامعي أو أعلى

774

3.4000

1.33106

أقل من جامعي

761

2.7406

1.23246

جامعي أو أعلى

774

11.0933

2.47933

أقل من جامعي

761

10.3471

3.08735

جامعي أو أعلى

774

8.4133

2.19308

أقل من جامعي

761

7.9683

2.30069

جامعي أو أعلى

774

3.6786

1.64976

أقل من جامعي

761

3.5851

1.47168

جامعي أو أعلى

774

3.4750

1.56614

أقل من جامعي

761

3.1682

1.39476

جامعي أو أعلى

774

35.0308

7.27251

أقل من جامعي

761

32.1166

7.99966

ت

مستوى
الداللة

-.195

.845

9.772

.000

4.849

.000

3.705

.000

1.161

.246

3.986

.000

6.578

.000

يتضح مـن اجلدولني السـابقني رقـم ( )21 ،20أنه

بين متوسـطات درجـات طلاب املرحلـة املتوسـطة

( )0.01بين متوسـطات درجـات طلاب املرحلـة

الـدرايس وأبعـاده التاليـة (العالقـة باألسـاتذة -أوجه

توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية عند مسـتوى داللة

املتوسـطة بمدينـة الرياض على ُبعد طريقة االسـتذكار
مـن أبعاد مقيـاس التوافق الدرايس وفق ًا ملسـتوى تعليم
األب (جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعـي) لصالـح
األب ذي مسـتوى التعليـم (جامعـي أو أعىل) ،وتوجد

فـروق ذات داللة إحصائيـة عند مسـتوى داللة 0.01

بمدينـة الريـاض عىل الدرجـة الكليـة ملقيـاس التوافق

النشـاط االجتامعـي -االجتـاه نحـو الدراسـة -تنظيـم
الوقـت) ،وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األم (جامعـي أو أعىل
– أقـل من جامعـي) لصالح األم ذات مسـتوى التعليم

(جامعـي أو أعلى) ،وال توجـد فـروق ذات داللـة
إحصائيـة يف التوافـق الـدرايس يف بقيـة األبعـاد غير

206

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)3العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1439هـ 2018 /م)

مـا ذكـر أعلاه بين طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينة
الريـاض وفقـ ًا ملسـتوى تعليـم األب واألم (جامعـي
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أو أعلى – أقل مـن جامعي) ،ويـرى الباحث أنه يمكن

تفسير هذه النتيجـة بأنه كلما زاد مسـتوى تعليم األب

أو أعلى – أقـل مـن جامعـي) ،ومما سـبق نقبـل فرض
البحـث جزئيـ ًا فيما يتعلـق بوجـود فـروق ذات داللـة

سـليمة ،ممـا ينعكـس باإلجيـاب على مسـتوى التوافق

املتوسـطة بمدينـة الرياض على ُبعد طريقة االسـتذكار

التوافـق الـدرايس (األبعـاد والدرجـة الكليـة) لصالح

إحصائيـة بين متوسـطات درجـات طلاب املرحلـة

لصالـح اآلبـاء ذوي مسـتوى التعليـم (جامعـي أو
أعلى) ،ووجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين
متوسـطات درجـات طالب املرحلـة املتوسـطة بمدينة
الريـاض على الدرجة الكليـة ملقياس التوافـق الدرايس

وأبعـاده التاليـة (العالقـة باألسـاتذة -أوجـه النشـاط

االجتامعـي -االجتـاه نحـو الدراسـة -تنظيـم الوقت)

لصالـح األمهـات ذوات مسـتوى التعليـم (جامعي أو

أعلى) ،وتتفـق مـع هـذه النتيجـة دراسـة (العصيمـي،
2012م) ،بينما نرفـض فـرض البحـث جزئيـ ًا وذلـك

لعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين
متوسـطات درجـات طالب املرحلـة املتوسـطة بمدينة
الريـاض على الدرجة الكليـة ملقياس التوافـق الدرايس

واألم زادت قدرهتـم على اسـتخدام أسـاليب تربويـة
الـدرايس ألبنائهـم ،لذلـك جـاءت بعـض الفـروق يف

األبنـاء الذيـن لدهيم آبـاء وأمهات ذوو مسـتوى تعليم

(جامعـي أو أعلى) ،ويمكـن مالحظـة أن ُبعـد طريقـة
االسـتذكار جـاء لصالـح الطلاب الذيـن لدهيـم آبـاء

ذوو مسـتوى التعليـم (جامعـي أو أعلى) ،ممـا يشير
ً
طرقـا جيـدة يف
إىل أن اآلبـاء املتعلمين يسـتخدمون

تعليـم أبنائهم طريقة االسـتذكار باإلضافـة إىل التحفيز
والتشـجيع واملتابعـة ،فالطالـب الـذي يتمتـع بتوافـق
درايس جيـد غالبـ ًا يعيـش يف بيئة أرسية متتلك أسـاليب

التواصـل واحلـب واالطمئنـان والعالقـات الطيبـة
املتبادلـة بني الوالديـن واألبناء بعيد ًا عـن العنف ،وكل

ذلـك من شـانه أن ُيكون لـدى الطالب توافـق درايس.

وأبعـاده التالية (العالقـة بالزمالء ،العالقة باألسـاتذة،

أوجـه النشـاط االجتامعـي ،االجتـاه نحـو الدراسـة،
تنظيـم الوقـت) وفقـ ًا ملتغير مسـتوى تعليـم األب

(جامعـي أو أعلى – أقـل مـن جامعي) ،وعـدم وجود
فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين متوسـطات درجات

توصيات البحث:

تنبثـق هـذه التوصيات من خلال اإلطـار النظري

والدراسـات السـابقة والنتائج التي أسـفر عنها البحث

وذلك كما ييل:

1 .1أوضحـت نتائـج البحث وجـود عالقة سـالبة
دالـة إحصائيـ ًا عنـد مسـتوى داللـة 0.01

طلاب املرحلـة املتوسـطة بمدينـة الريـاض على أبعاد
مقيـاس التوافـق الـدرايس (العالقـة بالزملاء ،طريقة
االسـتذكار) وفقـ ًا ملتغري مسـتوى تعليـم األم (جامعي

فأقـل بين درجـات أفـراد العينـة على مقياس

العنـف األرسي كما يدركـه طلاب املرحلـة
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املتوسـطة (الدرجـة الكليـة ومجيـع األبعـاد)،

أو نفسـيا ،مـع تزويدهـم باملهـارات التـي تزيد

(الدرجـة الكليـة ومجيـع األبعـاد) ،وبالتـايل

يف حياهتـم املسـتقبلية.

ودرجاهتـم على مقيـاس التوافـق الـدرايس

يـويص الباحـث بتصميم برامـج تدريبية لآلباء
واألمهـات العدوانيين ملسـاعدهتم على كيفية

السـيطرة على غضبهـم ونوبـات العنـف ،مـع

بيـان ألهـم األسـاليب الرتبويـة الصحيحـة
غير العنيفـة التـي بدورهـا تزيـد لـدى األبناء
التوافـق الـدرايس.

مـن قـوة حتملهـم ملواقـف الغضـب واإلحباط
4 .4أشـارت بعض نتائـج البحث إىل وجـود فروق
ذات داللـة إحصائيـة بني متوسـطات درجات

طلاب املرحلة املتوسـطة يف التوافـق الدرايس

وكانـت بعـض الفروق لصالح طلاب املرحلة
الدراسـية الثانيـة ،وألبنـاء ينتمـون لوالديـن

مسـتوى تعليمهـم (جامعي أو أعلى) ،وبالتايل

2 .2كما أشـارت بعـض نتائـج البحـث إىل وجـود

يـويص الباحـث بالتعرف عىل املشـكالت التي

بين طلاب املرحلة املتوسـطة ،وكانـت بعض

طلاب السـنة الدراسـية األوىل والثالثـة
وجتعلهـم غير متوافقين دراسـي ًا ،وتوضيـح

فـروق ذات داللة إحصائيـة يف العنف األرسي

الفـروق يف اجتـاه طلاب السـنة الدراسـية

الثالثـة ،ولوالديـن مسـتوى تعليمهـم أقـل من
جامعـي ،وبالتـايل يـويص الباحـث بـأن تقـوم
املدرسـة بدورهـا يف كشـف وحصر مجيـع
املعنفين وخاصـة طلاب مرحلـة
الطلاب َ

تعترض مجيـع الطلاب بشـكل عـام وخاصة

أفضـل السـبل العلمية ملجاهبة تلك املشـكالت
ً
حائلا أو عقبـة أمـام التحصيل
حتـى ال تقـف
الـدرايس للطلاب وتسير العمليـة التعليميـة

بنجـاح ،والتواصـل مـع مجيـع أوليـاء األمـور

ثالـث متوسـط ،ومـن ثـم اختـاذ اإلجـراءات
الالزمـة مـع الوالديـن ا ُملعنفين ألبنائهـم ،مع

جامعـي) وتزويدهـم ببعض النصائـح وبطرق

املعنفين وإتاحـة الفرصـة هلـم للتعبير عـن

والتوافـق الـدرايس ألبنائهم.

تكثيـف تقديـم الرعايـة النفسـية للطلاب
مشـاعرهم للتخلـص مـن آالمهـم الناجتـة عن

العنـف األرسي الـذي تعرضـوا لـه.

وخاصـة الذيـن مسـتوى تعليمهـم (أقـل مـن
الرتبيـة احلديثة التي تسـاعد عىل تنميـة النجاح

5 .5االسـتفادة مـن مقيـاس العنـف األرسي
والتوافـق الـدرايس يف هـذا البحـث مـن قبـل

3 .3التوسـع يف إنشـاء عيـادات العلاج النفسي

الباحثين واملرشـدين والرتبويين يف حتديـد

األرسي لألبنـاء سـواء كان عنفا بدنيـا أو لفظيا

طلاب املرحلـة املتوسـطة ،والكشـف عـن

القـادرة على التخفيـف مـن آثـار العنـف
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الطلاب املعنفني ملسـاعدهتم وتوعيـة أرسهم،
وعـن الطالب غير املتوافقين دراسـي ًا والذين

حيتاجـون إىل مسـاعدة لتنمية التوافـق الدرايس

لدهيـم ،مـن خالل مشـاركة الطالب يف إشـباع
حاجاهتـم ورغباهتـم ،واالهتمام باألنشـطة
الطالبيـة.

البحوث املقرتحة:
إكما ً
ال للفائـدة املرجـوة للبحـث وبنـاء على

املشـكالت التـي واجههـا الباحـث يف ثنايـا بحثه ومن

خلال نتائـج البحـث يقترح الباحـث مـا يلي:

1 .1إجـراء أبحـاث مماثلـة للبحـث على عينـات
أخـرى مثل طلاب املرحلـة الثانويـة ،ومقارنة
نتائجهـا مـع نتائـج البحـث احلـايل.

2 .2إجـراء املزيد مـن األبحـاث يف العنف األرسي
والتوافـق الـدرايس باسـتخدام أدوات متنوعة

ويف بيئـات خمتلفة.

3 .3إجـراء أبحـاث يف العنـف األرسي والتوافـق
الـدرايس لـدى طلاب وطالبـات املرحلـة
االبتدائيـة ،وربـط ذلـك ببعـض املتغيرات

األخـرى ،كعـدد أفـراد األرسة والعمـر

والتحصيـل الـدرايس.

املصادر واملراجع
ً
أوال :املصادر واملراجع العربية

ابـن نـارص ،كوثـر وابـن بـردي ،مليكـة2014( .م) .إدمـان
اإلنرتنـت وعالقتـه بالتوافـق الـدرايس لـدى املراهقين
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