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 ملخص

حداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية وعالقتها  رف على األعالتإلى هدفت الدراسة 

تبعاً لمتغيرات الجنس، مكان السكن، ية في محافظة بيت لحم بالسلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانو

مقياس  وفي هذا البحث استخدم ( طالب وطالبة، 400وللصف الحالي. وتكونت عينة الدراسة من )

أظهرت . و(2015(، ومقياس السلوك العدواني )عبد الحافظ، 2005األحداث الصادمة )علوان، وصالح، 

داث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية  اللة إحصائية بين األحالنتائج وجود عالقة طردية ذات د 

والسلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم. وتبين وجود فروق في األحداث 

الصادمة لالنتهاكات اإلسرائيلية، لمتغير الجنس وكانت الفروق لصالح الذكور، ولمتغير السكن وكانت  

يم. ولمتغير الصف الحالي، حيث كانت الفروق في مجال وسائل اإلعالم  صالح القرية يليه المخالفروق ل

لصالح الصف الحادي عشر، وفي مجال الفقدان كانت الفروق لصالح الثاني عشر، وأظهرت النتائج  

السكن،  فروقات السلوك العدواني لطلبة المرحلة الثانوية لمتغير الجنس وكانت لصالح الذكور، ولمتغير 

 دينة، بينما لم تظهر فروق في متغير الصف الحالي.كانت لصالح الم

: األحداث الصادمة؛ االنتهاكات اإلسرائيلية؛ السلوك العدواني؛ طلبة المدارس  الكلمات المفتاحية

 الثانوية. 
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Abstract 
The study aimed to identify the traumatic events resulting from the Israeli 

violations and their relation to the aggressive behavior of high school students in 
Bethlehem for the variables of gender, residency area and current class. The 
study sample consisted of (400) students. For this study Traumatic Events Scale 
(Alwan and Saleh, 2005) and Aggressive Behavior Scale (Abdel Hafeth, 2015) 
were used. The results showed that there is a positive correlation between the 
traumatic events caused by Israeli violations and the aggressive behavior of high 
school students in Bethlehem. Differences were found in gender variable in 
favor of males, and in the variable of residency area differences between village 
and city residents were in favor of village residents, and between camp and city 
residents for camp residents. And for the current grade variable, differences in 
media were in favor of eleventh grade. In the area of loss the differences were 
in favor of the twelfth grade. The results showed differences in aggression 
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directed against others for the gender variable; these differences were in favor 
of males. And for the residency area variable in favor of the city. While there 
were no differences in the variable of current class.  

Keywords: traumatic events; Israeli violations; aggressive behavior; high 
school students. 
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 قدمة م

إن األوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والتي تتمثل في التعرض إلطالق الرصاص  

وقصف البيوت والمدارس واألماكن الخاصة والعامة واستنشاق الغاز واصابة األطفال والبالغين  

بر شريحة عرضة للمعاناة والخبرات النفسية  الشهداء يجعل لدينا أكبالرصاص ومشاهدة المصابين و

الصادمة والتي توصف بأحداث مفاجئة وغير متوقعة تكون خارج حدود الخبرة اإلنسانية العادية تهدد أو 

 (.2007تدمر صحة الفرد أو حياته، )ثابت، 

عتقال والقتل  ئيلية المتمثلة في االإْذ إنَّ الشباب الفلسطينيين يتعرضون للعديد من االنتهاكات اإلسرا

والتشريد والتعذيب واالغتيال واإلذالل النفسي والجسدي، وهذا أدى الى ظهور صدمات غير متوقعة من  

بينها فقدان األمن واألمان، واإلحباط من الحاضر المؤلم والمستقبل المظلم )سعادة، أبو زيادة، زامل، 

2002.) 

واألزمات يكونون في مرمى اإلصابة  لذين تعصف بهم الحروب ويرى علماء النفس أن األشخاص ا

بالمشكالت النفسية أكثر ممن لم يختبروا هذه الظروف العصبية. وإن استمرار التعرض لمثل هذه 

الظروف الضاغطة يُفضي إلى عجز الفرد عن تحمله واحتوائه، وبالتالي يؤدي الى اختالل في التوازن  

في عدد حاالت االضطرابات النفسية )جاسم،  ه األيام زيادة كبيرة النفسي لديه، وياُلَحظ في هذ 

-Post(.ومن االضطرابات النفسية المهمة في مجال علم النفس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 2013
Traumatic Stress Disorder (PTSD)   وهو اضطراب نفسي يصيب الفرد بسبب تعرضه لمواقف أو

راراً وتكراراً نتيجة هذه الخبرات، وتأخذ هذه  رد بالمعاناة واأللم مخبرات تهدد حياته، مما يشعر الف

 (.2008المعاناة شكل األفكار والذكريات المؤلمة والمزعجة )مهدي، 

( التي فحصت تأثيرات ويالت  2008وتشير بعض الدراسات، ومنها دراسة كل من ثابت، ومهنا )

 ,La Grecaخرى )ي، وأكدت ذلك دراسات أالحروب على األطفال في قطاع غزة ولبنان على التوال
Silverman, Vemberg & Roberts, 2002 وعادة ما تصاحب الصدمات النفسية أحداث صادمة .)

  ، يكون لها تأثير سيء على البناء النفسي للفرد ويتوقف تأثير الصدمات النفسية على عوامل كثيرة )شعبان 

2013) 

إلحباط والمعاملة السيئة، وهو شعور  نفعالية، وهو رد فعل لويعد العدوان من المشكالت السلوكية واال 

قوي بعدم الرضا، ويكون موجهاً نحو شخص أو شيء ما، مما يؤدي إلى حدوث حالة انفعالية تسبب األذى  

واالنزعاج للشخص المعني، ويكون الهدف من هذا االنفعال حماية الذات من التعرض لمثل هذا األذى  

 (.Smith & Furlong, 1998) مستقبالً 

كون المراهق في حالة من اإلثارة المفرطة ينخفض مستوى التركيز لدى الفرد ألن الفرد في وعندما ي

حالة تأهب للحدث الصادم، مما يؤدي الى انخفاض في تقدريهم لذاتهم وبالتالي تظهر لديهم سلوكيات غير  

 & Lawson) بة للحدث الصادمصحيحة وغير مرغوبة للمعلمين كالسلوكيات العدوانية، وهذا استجا
Quinn ,2013.) 

والطلبة لديهم الكثير من المشكالت والضغوطات المختلفة في طبيعتها وعناصرها، فيسعون دائماً إلى  

اكتساب المعارف والمهارات واالتجاهات المناسبة التي تمكنه من مواجهة تلك األحداث والضغوطات 

 (.Erozkan, 2013وحل المشكالت المرتبطة بها )

لطالب مرحلة هامة في تكوينه االجتماعي والتربوي، إذ يسلك بعض الطلبة في هذه وبما أن مرحلة ا

المرحلة سلوكيات غير مرغوبة بها، لذلك فتعليم الطالب إدارة غضبه ينطوي على تجنب المشكالت 

 (.Niker & Sekitoleko, 2009السلوكية والتعامل مع هذه المشكالت )

 قةالدراسات الساب

( دراسة بهدف التعرف إلى األحداث الضاغطة نتيجة الحروب واالحتالل وما 2017أجرى الجوراني )

والكآبة والمشكالت الصحية األخرى، وتم   PTSDتبعها من أحداث، ومنها اضطراب ما بعد الصدمة 

داث شخصا، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها تعرض األفراد ألح 20اختيار عينة مكونة من 
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(، مشاهدة أعمال  %53(، مقتل أحد األقرباء )%70م منها التعرض لالنفجارات )مختلفة خالل حياته 

(، أو الشعور بأن  %5(، التهجير )%11(، االعتقال )%17(، التعرض لتهديد مسلح )%47العنف والقتل )

عد الضغوط ( إلى التعرف على اضطراب ما ب2013وسعت دراسة جاسم ) (.%88حياتهم تحت التهديد )

 100قته بالسلوك العدواني لدى تالميذ المدارس االبتدائية، وقد تكونت عينة الدراسة من الصدمية وعال

تلميذ من الجنسين، وأظهرت عدة نتائج أبرزها ظهور السلوكيات العدوانية لدى األطفال الذين تظهر عليهم  

ة في حين في مستوى اضطراب الصدمأعراض الصدمة، ولم تكن هناك فروق دالة بين الذكور واإلناث 

ظهر هناك فرق دال في مستوى السلوك العدواني لصالح الذكور، وتبين أن هناك عالقة ارتباطية دالة بين  

 اضطراب الصدمة والسلوك العدواني.

( أشخاصا تعرضوا الضطراب ما بعد الضغوط الصدمية، وقاست 2011وتناولت دراسة كواد )

الطلبة المصابين باضطراب ما بعد الصدمة، دمة ومستوى العنف لدى مستوى اضطراب ما بعد الص

تلميذ وتلميذة من طلبة المرحلة اإلعدادية في محافظة األنبار، وقد أظهرت  200وتكونت العينة من 

الدراسة عدة نتائج أبرزها أن مستوى اضطراب ما بعد الصدمة كان مرتفعاً، وأن مستوى العنف لدى طلبة  

باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين اضطراب الصدمة كان مرتفعاً،  اضطراب ما بعد 

 ما بعد الصدمة والعنف لدى طلبة المرحلة اإلعدادية. 

( دراسة بعنوان قياس مستوى العدوان لدى طلبة المرحلة الرابعة والفرق في 2011وأجرى العباسي )

 300بة، بلغت عينة الدراسة حداث الضاغطة لدى الطلالعدوانية حسب متغير الجنس وقياس مستوى األ 

ً من طلبة معاهد اعداد المعلمين والمعلمات، وتوصلت نتائج الدراسة الى أن مستوى العدوان لدى   طالبا

الطلبة أدنى من الوسط الفرضي، إضافة إلى وجود فروق بالعدوان لصالح الذكور، وكان مستوى أحداث  

 دنى من الوسط الفرضي.الحياة الضاغطة لدى الطلبة أ

عالقة األحداث الضاغطة التعرف على ( فهدفت إلى 2008أما دراسة أبو مصطفى و السميري )

( طالبا وطالبة من طالب جامعة األقصى، وأشارت  524بالسلوك العدواني، وتكونت عينة الدراسة من )

اني،  لضاغطة، والسلوك العدوالنتائج إلى وجود عالقة دالة موجبة بين مجاالت كل من مقياس األحداث ا

ووجدت فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في كافة مجاالت دراسة األحداث الصادمة. وكانت 

لصالح اإلناث مع وجود فروق معنوية بين الجنسين في السلوك العدواني الموجه نحو الممتلكات الجامعية  

 لدى الذكور.

العدوان عند فحص  إلى( Sullivan, Muskett, Smith & Jones, 2017)ورمت دراسة أخرى 

طفالً نجوا من  135األطفال والمراهقين بعد حريق سكني؛ وأجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من 

الحريق السكني، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن األطفال الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة 

 يظهرون أعراضا عدوانية. 

ف التعرف على الخبرات الصادمة الناجمة عن  ( دراسة بهد  (Hijazi, 2015كما أجرى حجازي

( 621االنتهاكات اإلسرائيلية وعالقتها بالمشاكل السلوكية لدى أطفال محافظة القدس، وتكونت العينة من )

طفل. وأظهرت الدراسة أن األطفال الذين تعرضوا لتجارب صادمة من اإلسرائيليين ظهرت لديهم مشاكل  

% من األطفال تعرضوا لتجارب مؤلمة ناجمة عن  34.9ى أن وتوصلت هذه الدراسة إلسلوكية. 

االنتهاكات اإلسرائيلية، وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال في الدرجة الكلية للمشكالت 

 السلوكية لصالح اإلناث.

 ال الفلسطينيين، وبلغت ( بدراسة تأثير الحروب المزمنة على األطفAltawil, 2008وقام الطويل )

عاماً. وتوصلت الدراسة إلى أن كل طفل  18-10( طفالً ترواحت أعمارهم ما بين 137عينة الدراسة )

ً التي تعرض لها   فلسطيني تعرض لما يقل عن ثالثة أحداث صادمة. وكانت الصدمات األكثر شيوعا

لى أحد أفراد الذل إما ألنفسهم أو ع( من األطفال من %99األطفال الفلسطينيين موزعة كما يلي: عانى )

( صوت  %84( جنازة شهيد، وسمع )%85( لصوت االنفجارات، وشهد )%97األسرة، وتعرض )

 قصف الدبابات والطائرات. 
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 مشكلة الدراسة 

ً بعد يوم بسبب انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وبلغت هذه   تتزايد الضغوطات النفسية يوما

ثير من األفراد على تحملها. ومن بين هذه الضغوط، نجد  بحيث تتجاوز قدرة الك الضغوط درجة من الشدة

األحداث الصادمة بكل أنواعها الطبيعية وغير الطبيعية المسببة للصدمات النفسية. وتعتبر شريحة الشباب  

مشاكل األكثر تأثراً بهذه األحداث، وتتخذ آثارها أشكاالً مختلفة تتمظهر في االضطرابات النفسية وال

كل األكاديمية والسلوكيات العدوانية. ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتجيب على السؤال السلوكية والمشا

األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية وعالقتها بالسلوك العدواني  الرئيس التالي: ما هي 

 لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم؟ 

 هداف الدراسةأ

حداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس التعرف على مستوى األ -1

 الثانوية في محافظة بيت لحم.

 السلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم.التعرف على مستوى  -2

ك العدواني  ات اإلسرائيلية والسلوالتعرف على العالقة بين األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاك -3

 . لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم

التعرف على الفروق في مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة   -4

 المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم حسب متغيرات الجنس، ومكان السكن، والصف الحالي.

العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم حسب  على الفروق في السلوك التعرف -5

 متغيرات الجنس، ومكان السكن، والصف الحالي. 

 أسئلة الدراسة

ما مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس الثانوية في  -1

 محافظة بيت لحم؟ 

 ة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم؟ سلوك العدواني لدى طلبمستوى الما  -2

هل توجد عالقة بين األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية والسلوك العدواني لدى  -3

 ؟ طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم

لية لدى طلبة المدارس هل يختلف مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائي -4

 الثانوية في محافظة بيت لحم حسب متغيرات الجنس، ومكان السكن، والصف الحالي؟

هل يختلف مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم حسب   -5

 متغيرات الجنس، ومكان السكن، والصف الحالي؟ 

 فرضيات الدراسة 

( بين األحداث الصادمة الناجمة عن α≥0.05داللة )احصائية عند مستوى ال توجد عالقة ذات داللة -1

 االنتهاكات اإلسرائيلية والسلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم.

( في مستوى األحداث الصادمة α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

 لبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الجنس. كات اإلسرائيلية لدى طالناجمة عن االنتها 

( في مستوى األحداث الصادمة α≥0.05ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة) -3

ان  الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير مك

 السكن.

( في مستوى األحداث الصادمة α≥0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد  -4

الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الصف  

 الحالي.
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لعدواني  ( في مستوى السلوك اα≥0.05ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ) -5

 لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الجنس. 

( في مستوى السلوك العدواني  α≥0.05ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ) -6

 لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير مكان السكن. 

( في مستوى السلوك العدواني  α≥0.05ية عند مستوى الداللة )فروق ذات دالله إحصائ  ال توجد  -7

 لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الصف الحالي. 

 أهمية الدراسة 

ً في األراضي   ً معاشا تكمن أهمية الدراسة في أهمية الموضوع الذي تتناوله، حيث تتناول موضوعا

ً واقتصادياً  إذ يعاني الشعب الفلس الفلسطينية ً واجتماعيا طيني بكافة شرائحه ظروفاً صعبة جداً نفسيا

ً نتيجة االنتهاك اإلسرائيلي المتواصل عليه، باإلضافة إلى أن الدراسة تناولت فئة مهمة   وسياسياً وجسميا

 رائيلية. ويلعب الشباب من شرائح المجتمع وهي الشباب الفلسطينيين الذين يعانون جراء االعتداءات اإلس

دورا مهما في تطور المجتمع وتعرض الشباب المستمر لمواقف وخبرات صادمة يؤثر سلباً عليه وعلى  

العملية التعليمية. ويتناول البحث الحالي موضوعاً لم ينل نصيبا وافيا من الدراسة في مجتمعنا الفلسطيني 

ت المستمرة من قبل صادمة في ظل االعتداءاالذي يتعرض لكثير من األزمات وما يخلفه من خبرات 

االحتالل اإلسرائيلي. وهذه الدراسة تلقي الضوء على مظاهر السلوك العدواني الناجمة عن االنتهاكات  

اإلسرائيلية الشائعة باإلضافة إلى أن المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى هذا النوع من الدراسات لفهم 

 .لسطينييعاني منها الشباب الفالمشكالت النفسية والعدوانية التي 

 مصطلحات الدراسة

هي عبارة عن الحدث الخارجي الفجائي وغير المتوقع والشديد. ويكون هذا  * الخبرات الصادمة:

الحدث خارجاً عن نطاق تحمل الكائن البشري، ويمكن أن تكون الخبرة الصادمة إما ناتجة عن كوارث 

مثل حوادث الطائرات والسيارات   ن تكون من عمل اإلنسانطبيعية خارجة عن طوع اإلنسان أو يمكن أ

 (.6، ص. 2010)عودة،  "والحروب كالتعذيب واالغتصاب ومشاهدة اآلخرين وهم يعذبون 

: هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها الفرد على مقياس األحداث التعريف اإلجرائي لألحداث الصادمة

 الصادمة المستخدم في هذه الدراسة.

ي إساءة المعاملة الممنهجة، وتشمل الممارسات التي يمارسها  هتهاكات اإلسرائيلية: * االن

اإلسرائيليون على الشعب الفلسطيني كالعقاب، والمعاملة القاسية غير اإلنسانية، والتعذيب، والعدوان  

، ص. 2009البدني والشفهي، واجتياح األراضي الفلسطينية، وفرض الحصار واإلغالق )المجذوب، 

16.) 

: هو السلوك الهجومي المنطوي على اإلكراه واإليذاء الذي يؤدي إلى إلحاق األذى  * السلوك العدواني

، ص. 2004باآلخرين، بالفعل أو الكالم، ويمكن أن يعني الجانب السلبي منه إلحاق األذى بالذات )منسي، 

تالف شيء ما )بطرس، (. وهو أيضا كل سلوك ينتج عنه إيذاء شخص آخر، ويعرف العدوان بأنه إ 8

 (.237، ص. 2008

: الدرجة الكلية التي يحصل عليها الفرد على مقياس السلوك  التعريف االجرائي للسلوك العدواني

 العدواني في هذه الدراسة.
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 المنهج واإلجراءات  -

 منهج الدراسة 

هج الذي يدرس  من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي االرتباطي. ويعرف بأنه المن

ً أو قضية من أجل الحصول على معلومات تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحثين   ظاهرة أو حدثا

 فيها.

 مجتمع الدراسة وعينتها 

( 10039والبالغ عددهم )، تألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم

ستخدمت معادلة ريتشارد جيجر  ( طالب وطالبة، وا400)واشتملت عينة الدراسة على  .طالب وطالبة 

(، يوضح توزيع أفراد 1لحساب حجم العينات، وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية. والجدول )

 عينة الدراسة: 

 الدراسة (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1جدول )
 النسبة المئوية  العدد المستوى المتغير

 65.5 262 ذكر الجنس
 34.5 138 أنثى

 31.5 126 مدينة مكان السكن
 52.8 211 قرية
 15.8 63 مخيم

 32.0 128 العاشر الصف الحالي
 47.0 188 الحادي عشر 
 21.0 84 الثاني عشر

 أداة الدراسة

( فقرة، 23(، ويتكون المقياس من )2005)علوان و صالح،  األحداث الصادمةاستخدام مقياس تمَّ 

( ومجال  11، 10(، مجال الفقدان )22، 4، 2، 1ت: مجال وسائل اإلعالم )موزعة على أربعة مجاال

، 5(، ومجال تعرض الغير للحدث )23، 21، 20، 19، 18، 17، 13، 12، 3التعرض المباشر للحدث )

قياس  (. ويتميز المقياس بسهولة فهم العبارات بالنسبة لألفراد. ويتكون م 16، 15، 14، 9، 8، 7، 6

مجاالت: العدوان الموجه نحو   ة( فقرة، موزعة على ثالث31(، من )2015)عبد الحافظ، السلوك العدواني 

(. وبغية  31-21(، والعدوان نحو الممتلكات )20، 11(، والعدوان الموجه نحو اآلخرين )10، 1الذات )

ى المعادلة اإلحصائي، استنادا إل استخدام المعيارتحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة، تمَّ 

 اآلتية: 

 1.33=    4  =        5-1  =  الحد األدنى )للتدرج(  –الحد األعلى  طول الفئة = 

 3              3عدد الفئات المفترضة                              

 فكانت المستويات الثالثة كالتالي: 

( يكون  2.33وأقل من  -1ين )اوح متوسطها الحسابي ب ، ويفيد أن الفقرات التي يتر2.33= 1+1.33

 مستواها منخفضا. 
وأقل من   -2.34، ويشير إلى أن الفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي بين )3.67= 1.33+ 2.34

 ( يكون مستواها متوسطا.3.67
كون  (، ي5 -3.68، ويشير إلى أن الفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي بين ) 5= 1.33+ 3.68

 مستواها مرتفعا 
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 ق األداةصد

تمَّ التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على المشرف ومجموعة من المحكمين من ذوي  

االختصاص والخبرة، حيث ُوزعت االستبانة على عدد من المحكمين. وُطلب منهم إبداء الرأي في فقرات 

ب المدروس، دى شمول الفقرات للجاناالستبانة من حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها لغوياً، وم

إضافة إلى أية معلومات أو تعديالت أو فقرات يرونها مناسبة، ووفق هذه المالحظات تمَّ إخراج االستبانة  

 في صورتها النهائية. 

لفقرات االستبانة مع  من ناحية أخرى تمَّ التحقق من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون 

اللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة، وتدل على أن هناك اتساق  واتضح وجود د لألداة،  الدرجة الكلية

 داخلي بين الفقرات.

 ثبات الدراسة 

تمَّ التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل ثبات مجاالت الدراسة حسب 

ة الناجمة عن االنتهاكات  لمستوى األحداث الصادممعادلة الثبات  ل كرونباخ ألفا، وكانت الدرجة الكلية 

( لمستوى السلوك العدواني 0.93، و)(0.92اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم )

وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هذه األداة بثبات يفي   لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم.

 (.2بات للمجاالت والدرجة الكلية، جدول )اآلتي يبين معامل الث  بأغراض الدراسة. والجدول 

 نتائج معامل الثبات للمجاالت(: 2جدول )
 معامل الثبات المجاالت المستجيب

 0.78 وسائل اإلعالم األحداث الصادمة

 0.71 الفقدان 

 0.83 التعرض المباشر للحدث

 0.84 تعرض الغير للحدث

 0.92 الدرجة الكلية 

 0.86 الموجه نحو الذات  العدوان سلوك العدوانيال

 0.90 العدوان الموجه نحو االخرين

 0.90 العدوان نحو الممتلكات

 0.93 الدرجة الكلية 

 إجراءات الدراسة

تمَّ تطبيق األداة على أفراد عينة الدراسة، وبعد أن اكتملت عملية جمع االستبيانات من أفراد العينة بعد 

أن عدد االستبيانات المستردة الصالحة والتي خضعت للتحليل  ا بطريقة صحيحة، تبين إجابتهم عليه

 ( استبانة. 400اإلحصائي يبلغ )

 المعالجة اإلحصائية

بعد جمع االستبيانات والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها )إعطائها أرقاما معينة(، وذلك تمهيداً 

إلحصائية المناسبة، وتحليل البيانات وفقا  لي إلجراء المعالجات اإلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآل

ألسئلة الدراسة. وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 one(، واختبار تحليل التباين األحادي )t- testالمعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار )ت( )
way ANOVA ومعامل ارتباط ب ،)( يرسون، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفاCronbach Alpha  وذلك ،)

 SPSS( )Statistical Package For Socialباستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية )
Sciences .) 
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 نتائج أسئلة الدراسة 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

ئيلية لدى طلبة المدارس الثانوية في عن االنتهاكات اإلسرا ما مستوى األحداث الصادمة الناجمة

 محافظة بيت لحم؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  

مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات   الدراسة على مجاالت االستبانة التي تعبر عن

 (.3، جدول )س الثانوية في محافظة بيت لحمئيلية لدى طلبة المداراإلسرا

 ( 3جدول )
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت الرقم

 عالية  0.89 3.73 وسائل اإلعالم 1

 متوسطة 1.01 2.72 تعرض الغير للحدث 4

 متوسطة 0.91 2.57 التعرض المباشر للحدث 3

 منخفضة 1.29 2.06 الفقدان  2

 متوسطة 0.84 2.78 يةالدرجة الكل

يالَحظ من الجدول السابق الذي يُعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  

أفراد عينة الدراسة على مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس 

(  0.84( بانحراف معياري )2.78جة الكلية بلغ )المتوسط الحسابي للدر الثانوية في محافظة بيت لحم أن

وهذا يدل على أن مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس 

الثانوية في محافظة بيت لحم جاء بدرجة متوسطة. ولقد حصل مجال وسائل اإلعالم على أعلى متوسط  

التعرض المباشر للحدث، يليه ، يليه مجال ض الغير للحدث (، ويليه مجال تعر3.73حسابي ومقداره )

 مجال الفقدان. 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

 مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم؟ ما 

ارية الستجابات أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي جرى حساب لإلجابة عن هذا السؤال 

عينة الدراسة على مجاالت االستبانة التي تعبر عن مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية  

 في محافظة بيت لحم.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت  4جدول )

 فظة بيت لحم مدارس الثانوية في محامستوى السلوك العدواني لدى طلبة ال
المتوسط  المجاالت الرقم

 الحسابي
 الدرجة االنحراف المعياري

 منخفضة 0.73 1.67 العدوان الموجه نحو الذات  1

 منخفضة 0.75 1.55 العدوان الموجه نحو اآلخرين 2

 منخفضة 0.64 1.41 العدوان نحو الممتلكات 3

 منخفضة 0.59 1.54 الدرجة الكلية

الذي يُعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ( 4يالَحظ من الجدول )

عينة الدراسة على مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم أن المتوسط  

ي مستوى السلوك العدوان  ( وهذا يدل على أن 0.59( بانحراف معياري ) 1.54الحسابي للدرجة الكلية بلغ ) 

لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم جاء بدرجة منخفضة. ولقد حصل مجال العدوان الموجه 
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(، ويليه مجال العدوان نحو اآلخرين ويليه مجال  1.67نحو الذات على أعلى متوسط حسابي ومقداره )

 العدوان نحو الممتلكات.

 نتائج الفرضية األولى 

( بين األحداث الصادمة الناجمة عن α≥0.05ند مستوى الداللة )ة ذات داللة احصائية عتوجد عالق 

 االنتهاكات اإلسرائيلية والسلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم.

تم فحص الفرضية بحساب معامل ارتباط بيرسون والداللة االحصائية بين االحداث الصادمة الناجمة  

والسلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم، جدول  نتهاكات اإلسرائيلية عن اال

(5.) 

 ( 5جدول )
 مستوى الداللة معامل بيرسون المتغيرات

 0.03 *0.10 السلوك العدواني  وسائل اإلعالم
 0.00 *0.32 الفقدان

 0.00 *0.35 التعرض المباشر للحدث
 0.00 *0.25 تعرض الغير للحدث

 0.00 *0.31 ليةالدرجة الك

( ومستوى  0.31يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية بلغت )

( بين األحداث α≥0.05(، أي وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 0.00الداللة )

ي لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة ئيلية والسلوك العدوانالصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرا

بيت لحم، وكذلك للمجاالت. أي أنه كلما زاد مستوى األحداث الصادمة زاد ذلك من مستوى السلوك  

 العدواني واإلبعاد اإلداري لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم، والعكس صحيح.

 نتائج الفرضية الثانية 

( في مستوى األحداث الصادمة α≥0.05صائية عند مستوى الداللة ) وجد فروق ذات دالله إحال ت

الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 

 الجنس.

عينة  تم فحص الفرضية األولى بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد 

األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس الثانوية في   الدراسة في مستوى

 (. 6محافظة بيت لحم حسب لمتغير الجنس، جدول )

 ( 6جدول )
االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال

 المعياري

مستوى  " tقيمة" 

 الداللة

 0.85 0.17 0.93 3.74 262 ذكر وسائل اإلعالم

 0.81 3.72 138 أنثى
 0.00 5.18 1.38 2.30 262 ذكر الفقدان

 0.96 1.61 138 أنثى

التعرض المباشر 

 للحدث

 0.00 4.06 1.03 2.71 262 ذكر
 0.56 2.32 138 أنثى

 0.00 3.16 1.09 2.82 262 ذكر تعرض الغير للحدث
 0.82 2.51 138 أنثى

 0.00 4.21 0.94 2.89 262 كرذ الدرجة الكلية
 0.57 2.57 138 أنثى
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(، أي أنه 0.00(، ومستوى الداللة )4.21يتبين من الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية هي )

توجد فروق في مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس الثانوية  

ك للمجاالت ما عدا مجال وسائل اإلعالم. وكانت الفروق  زى لمتغير الجنس، وكذلفي محافظة بيت لحم تع

 لصالح الذكور. وبذلك تم رفض الفرضية األولى. 

 نتائج الفرضية الثالثة 

( في مستوى األحداث الصادمة α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

ية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير مكان  ى طلبة المدارس الثانوالناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية لد

 السكن.

تم فحص الفرضية الثانية من خالل حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على  

مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت  

 ى لمتغير مكان السكن.لحم يعز

 ( 7)جدول 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن المجال

 0.95 3.51 126 مدينة وسائل اإلعالم
 0.83 3.84 211 قرية

 0.89 3.80 63 مخيم

 1.31 1.99 126 مدينة الفقدان
 1.28 2.09 211 قرية

 1.32 2.11 63 مخيم
 0.99 2.51 126 مدينة التعرض المباشر للحدث

 0.89 2.61 211 قرية
 0.86 2.57 63 مخيم

 1.04 2.61 126 مدينة تعرض الغير للحدث
 0.93 2.70 211 قرية
 1.16 2.99 63 مخيم

 0.91 2.68 126 مدينة الدرجة الكلية
 0.79 2.81 211 قرية
 0.86 2.89 63 مخيم

صادمة الناجمة عن  ة في مستوى األحداث ال( وجود فروق ظاهري7يالحظ من الجدول رقم ) 

االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير مكان السكن،  

( كما يظهر في الجدول one way ANOVAولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي )

(8.) 
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 ( 8)جدول 
مجموع  باينمصدر الت المجال

 المربعات

رجات د

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة "ف"  

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 5.86 4.55 2 9.10 بين المجموعات وسائل اإلعالم
 

0.00 
 0.77 397 308.12 داخل المجموعات 

 399 317.23 المجموع 

 0.30 0.50 2 1.01 بين المجموعات الفقدان
 

0.74 

 1.68 397 670.29 داخل المجموعات 

 399 671.31 المجموع 

التعرض المباشر 

 للحدث

 0.43 0.36 2 730. بين المجموعات
 

.640 
 0.84 397 335.97 داخل المجموعات 

 399 336.71 المجموع 

 3.00 3.06 2 6.13 بين المجموعات تعرض الغير للحدث
 

.051 
 1.02 397 405.47 داخل المجموعات 

 399 411.60 المجموع 

 1.63 1.17 2 2.34 بين المجموعات الدرجة الكلية
 

0.19 
 710. 397 284.10 داخل المجموعات 

 399 286.44 المجموع 

( وهي أكبر من مستوى  0.196( ومستوى الداللة )1.636يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية بلغت )

ً (. ويفيد هذا عدم وج α≥0.05الداللة ) في مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن   ود فروق دالة إحصائيا

االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير مكان السكن، وكذلك 

لباقي المجاالت ما عدا مجال وسائل اإلعالم. وبذلك تم قبول الفرضية الثانية. وتم فحص نتائج اختبار  

(LSDل )(.9ا هو مبين في الجدول )تبيان اتجاه الفروق كم 

 ( 9جدول )
 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  المتغيرات المجال

 0.00 -0.33* قرية مدينة وسائل اإلعالم
 0.03 -0.29* مخيم

 وكانت الفروق بين سكان القرية والمدينة لصالح سكان القرية، وبين سكان المخيمات والمدينة لصالح 

 سكان المخيمات. 

 الفرضية الرابعة  نتائج

( في مستوى األحداث الصادمة α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير 

 الصف الحالي.

لحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على إلى حساب المتوسطات ا تمَّ فحص الفرضية الثالثة استنادا

مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت  

 (.10لحم الذي يعزى لمتغير الصف الحالي، ويوضح ذلك الجدول )
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 ( 10)جدول 
متوسط ال العدد الصف الحالي المجال

 الحسابي

 ف المعيارياالنحرا

 0.87 3.64 128 العاشر وسائل اإلعالم
 0.78 3.85 188 الحادي عشر 
 1.08 3.59 84 الثاني عشر

 1.24 1.82 128 العاشر الفقدان
 1.21 2.07 188 الحادي عشر 
 1.48 2.41 84 الثاني عشر

 0.84 2.46 128 العاشر التعرض المباشر للحدث
 0.86 2.63 188 عشر الحادي 

 1.10 2.63 84 لثاني عشرا

 1.03 2.60 128 العاشر تعرض الغير للحدث
 0.95 2.80 188 الحادي عشر 
 1.11 2.71 84 الثاني عشر

 0.82 2.66 128 العاشر الدرجة الكلية
 0.76 2.85 188 الحادي عشر 

 1.02 2.81 84 الثاني عشر

ى األحداث الصادمة الناجمة عن  د فروق ظاهرية في مستو( وجو4.15يالحظ من الجدول رقم )

االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الصف الحالي، 

( كما يظهر في الجدول one way ANOVAولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي )

 (.11رقم )

 ( 11)جدول 
درجات  المربعاتمجموع  مصدر التباين لالمجا

 الحرية

قيمة "ف"   متوسط المربعات

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 3.52 2.76 2 5.53 بين المجموعات وسائل اإلعالم

 
0.03 

 0.78 397 311.69 داخل المجموعات 

 399 317.23 المجموع 

 5.41 8.90 2 17.81 بين المجموعات الفقدان

 
0.00 

 1.64 397 653.49 ل المجموعاتداخ 

 399 671.31 المجموع 

التعرض المباشر 

 للحدث

 1.52 1.28 2 2.56 بين المجموعات
 

0.21 
 0.84 397 334.14 داخل المجموعات 

 399 336.71 المجموع 

تعرض الغير 

 للحدث

 1.47 1.516 2 3.03 بين المجموعات
 

0.23 
 1.02 397 408.57 داخل المجموعات 

 399 411.60 المجموع 

 2.06 1.47 2 2.95 بين المجموعات الدرجة الكلية
 

0.12 
 0.71 397 283.49 داخل المجموعات 

 399 286.44 المجموع 

( وهي أكبر من مستوى الداللة 0.12( ومستوى الداللة )2.06يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية بلغت )

(α≥0.05 أي أنه )في مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات  ال توجد فروق دالة إحص ً ائيا
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اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الصف الحالي، وكذلك لباقي 

ج اختبار  المجاالت ما عدا مجالي وسائل اإلعالم والفقدان. وبذلك تم قبول الفرضية الثالثة. وتم فحص نتائ 

(LSD لبيان )( 12اتجاه الفروق وهي كما يلي: جدول .) 

 ( 12جدول )
 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات الصف المتغيرات المجال

 0.03 -0.21* الحادي عشر  العاشر وسائل اإلعالم
 0.02 -0.26* الحادي عشر  الثاني عشر

 0.00 -0.59* الثاني عشر العاشر الفقدان
 0.04 -0.34* الثاني عشر الحادي عشر 

وكانت الفروقات في مجال وسائل اإلعالم بين الصف العاشر والحادي عشر لصالح الحادي عشر، 

وبين الحادي عشر والثاني عشر لصالح الحادي عشر. وفي مجال الفقدان كانت الفروق بين العاشر  

 ح الثاني عشر.والثاني عشر لصالح الثاني عشر، وبين الحادي عشر والثاني عشر لصال 

 لفرضية األولى نتائج ا

( في مستوى السلوك العدواني لدى α≥0.05ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة )

 طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الجنس.

أفراد عينة   تمَّ فحص الفرضية األولى بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة

ي مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم حسب متغير  الدراسة ف

 (.13الجنس، ويوضح ذلك الجدول )
 ( 13جدول )

المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  " tقيمة" 

 الداللة

 0.85 0.18 0.76 1.67 262 ذكر العدوان الموجه نحو الذات
 0.67 1.68 138 أنثى

العدوان الموجه نحو 

 اآلخرين

 0.00 5.13 0.79 1.69 262 ذكر
 0.60 1.29 138 أنثى

 0.07 1.79 0.67 1.45 262 ذكر العدوان نحو الممتلكات
 0.58 1.33 138 أنثى

 0.00 2.86 0.59 1.60 262 ذكر الدرجة الكلية
 0.56 1.43 138 أنثى

(،  0.00(، ومستوى الداللة )2.86لسابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية بلغت )تبين من خالل الجدول اي

أي أنه توجد فروق في مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم تعزى  

 كور.لمتغير الجنس، وكذلك لمجال العدوان الموجه نحو اآلخرين. وكانت الفروق لصالح الذ 

 ثانية نتائج الفرضية ال

( في مستوى السلوك العدواني لدى α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير مكان السكن.

ى مستوى  تم فحص الفرضية الثانية بحساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عل

ني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير مكان السكن، ويوضح  السلوك العدوا

 (.14ذلك الجدول )
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 ( 14)جدول 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن المجال

 0.87 1.66 126 مدينة العدوان الموجه نحو الذات
 0.69 1.74 211 قرية

 0.52 1.49 63 يممخ

 0.78 1.60 126 مدينة وان الموجه نحو اآلخرينالعد
 0.76 1.56 211 قرية
 0.66 1.44 63 مخيم

 0.75 1.55 126 مدينة العدوان نحو الممتلكات
 0.61 1.37 211 قرية
 0.44 1.24 63 مخيم

 0.67 1.60 126 مدينة الدرجة الكلية
 0.58 1.55 211 قرية

 0.39 1.39 63 مخيم

جدول وجود فروق ظاهرية في مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في يالحظ من ال

محافظة بيت لحم يعزى لمتغير مكان السكن، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي  

(one way ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )15.) 

 ( 15)جدول 
درجات  اتمجموع المربع التباين مصدر المجال

 الحرية

قيمة "ف"   متوسط المربعات

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

العدوان الموجه 

 نحو الذات

 2.82 1.52 2 3.04 بين المجموعات
 

0.06 
 0.54 397 214.31 داخل المجموعات 

 399 217.36 المجموع 

العدوان الموجه 

 نحو اآلخرين

 0.95 0.54 2 1.09 بين المجموعات
 

0.38 
 0.57 397 226.95 اخل المجموعاتد 

 399 228.05 المجموع 

العدوان نحو 

 الممتلكات

 5.46 2.24 2 4.48 بين المجموعات

 
0.00 

 0.41 397 162.79 داخل المجموعات 

 399 167.27 المجموع 

 2.86 0.99 2 1.98 بين المجموعات الدرجة الكلية
 

0.05 
 0.34 397 137.43 خل المجموعاتدا 

 399 139.41 المجموع 

( وهي أكبر من مستوى  0.05( ومستوى الداللة )2.86يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية وصلت إلى )

( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المدارس α≥0.05الداللة )

ان السكن، وكذلك لباقي المجاالت ما عدا مجال العدوان  يت لحم يعزى لمتغير مكالثانوية في محافظة ب 

( لتبيان اتجاه الفروق وهي موضحة في الجدول LSDالموجه نحو الممتلكات. وتم فحص نتائج اختبار )

(15.) 
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 ( 15جدول )
 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  المتغيرات المجال

 0.01 -70.1* مدينة قرية تلكاتالعدوان الموجه نحو المم

 0.00 -0.30* مدينة مخيم

( أن الفروق بين المدينة والقرية لصالح المدينة،  15يظهر من خالل النتائج الموجودة في الجدول )

 وبين المدينة والمخيم لصالح المدينة.

 نتائج الفرضية الثالثة 

العدواني لدى ( في مستوى السلوك α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الصف الحالي.

تم فحص الفرضية الثالثة من خالل حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على 

ي يعزى لمتغير الصف  مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم والذ 

 (.16حالي، ويوضح ذلك الجدول )ال

 ( 16)جدول 
المتوسط  العدد الصف الحالي المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

العدوان الموجه نحو 

 الذات

 0.67 1.61 128 العاشر
 0.71 1.74 188 الحادي عشر 
 0.86 1.61 84 الثاني عشر

العدوان الموجه نحو 

 االخرين

 0.61 1.44 128 العاشر
 0.79 1.61 188 عشر الحادي 

 0.84 1.59 84 الثاني عشر

 0.53 1.37 128 العاشر العدوان نحو الممتلكات
 0.60 1.38 188 الحادي عشر 

 0.87 1.51 84 الثاني عشر

 0.50 1.47 128 العاشر الدرجة الكلية
 0.57 1.58 188 الحادي عشر 
 0.73 1.57 84 الثاني عشر

ظاهرية في مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في  ظ من الجدول وجود فروقيالح

محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الصف الحالي، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي  

(one way ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )17.) 
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 ( 17)جدول 
جات در مجموع المربعات اينمصدر التب المجال

 الحرية

قيمة "ف"   متوسط المربعات

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

العدوان الموجه 

 نحو الذات

 1.63 0.88 2 1.7 بين المجموعات

 
0.19 

 0.54 397 215.58 داخل المجموعات 

 399 217.36 المجموع 

العدوان الموجه 

 نحو االخرين

 2.22 1.26 2 2.52 بين المجموعات
 

0.10 
 0.56 397 225.52 مجموعاتداخل ال 

 399 228.05 المجموع 

العدوان نحو 

 الممتلكات

 1.29 0.54 2 1.08 بين المجموعات

 
0.27 

 0.41 397 166.19 داخل المجموعات 

 399 167.27 المجموع 

 1.37 0.47 2 950. بين المجموعات الدرجة الكلية
 

0.25 
 0.34 397 138.45 جموعاتداخل الم 

 399 139.41 المجموع 

( وهي أكبر من مستوى الداللة 0.25( ومستوى الداللة )1.37يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية بلغت )

(α≥0.05  أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية ،)

 ، وكذلك لباقي المجاالت. وبذلك تم قبول الفرضية الثالثة. زى لمتغير الصف الحاليفي محافظة بيت لحم يع

 مناقشة نتائج الدراسة 

بناًء على النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، حول األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات  

أظهرت نتائج  بيت لحم، اإلسرائيلية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة 

الدراسة أن الدرجة الكلية لمستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية كانت متوسطة، 

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء تعرض الشباب المراهقين إلى األحداث الصادمة، وتعرضهم 

التعرض الشهداء في التلفاز، ولالعتقال، والمداهمات الليلية، والتعرض لمشاهدة الجرحى وصور 

للتحقيق، والتفتيش، اوستنشاق الغاز، والفقدان. وكان مجال االنتهاكات أعلى، وهذا يعود إلى تأثير 

االنتشار الكبير في السنوات األخيرة لمواقع التواصل االجتماعي والصفحات اإلعالمية المتنوعة والتي ال 

وشدة ن للحدث وهذا يعود لطبيعة يليه مجال تعرض اآلخري يخلو منها منزل وأصبحت بمتناول الجميع، و

ما يشاهده الطلبة من األفراد الذين يتعرضون لالنتهاكات مثال اإلهانات على الحواجز والتفتيش، وسماع  

 ,Altawilدراسة )( و2017الطلقات النارية وقنابل الغاز، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الجوراني )
2008). 

ألن القوانين في المنزل  ، لية للسلوك العدواني كانت منخفضةالدراسة أن الدرجة الكوأظهرت نتائج 

والمدرسة والمجتمع يمنعان العنف دائماً. فمن الطبيعي أن يدرك المراهقون أنه سلوك غير مرغوب به،  

ية  وأشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية بين األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيل

أي أن   ،أي أنه كلما زاد مستوى األحداث الصادمة زاد ذلك من درجة السلوك العدوانيوالسلوك العدواني. 

الطالب الذي يتعرض لألحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية يقوم بسلوكيات عدوانية أكثر  

ًرا سلبيًا  داث الصادمة تؤثر تأثيمن الطالب الذين ال يتعرضون لألحداث الصادمة. ويعود هذا لكون األح

على سلوك الطالب، حيث إن األحداث المتمثلة في الهجوم والضرب واإلهانة والتفتيش وما شابهها من  

ويعتبر السلوك العدواني استجابة للمواقف اإلحباطية التي يمر بها  األحداث تؤدي إلى السلوك العدواني. 

 (2011ودراسة كواد ) (،2013جاسم )وهذا يتفق مع دراسة  ، الفرد 

أشارت النتائج إلى وجود فروقات في مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية  و

تعزى لمتغير الجنس في مجال وسائل اإلعالم. وكانت الفروقات لصالح الذكور وهذه النتيجة لم تتفق مع  

د االحتالل، ة في المواجهات مع جنوويعزى هذا لكون الذكور يشاركون عاد (. (2015دراسة حجازي 
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وكذلك النتشار استخدام مواقع التواصل االجتماعي وصفحات اإلعالم ومشاهدة ومتابعة القنوات الفضائية  

التي تبث األحداث على الجنسين، إذ أن الذكور يستخدمون وسائل اإلعالم أكثر من اإلناث. كما أظهرت 

روق لصالح القرية يليه المخيم، ويعزى  ن السكن. كما كانت الفالنتائج عدم وجود فروق تعزى لمتغير مكا

 هذا لتركز األحداث واالنتهاكات اإلسرائيلية في هذه المناطق أكثر من المدينة.

ً في مستوى األحداث الصادمة الناجمة عن  وأشارت النتائج إلى  أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا

يت لحم تعزى لمتغير الصف الحالي، الثانوية في محافظة ب  االنتهاكات اإلسرائيلية لدى طلبة المدارس

وكذلك لباقي المجاالت ما عدا مجالي وسائل اإلعالم والفقدان. إذ تبين أن هناك فروقات في مجال وسائل  

اإلعالم، فقد كانت الفروقات لصالح طالب الصف الحادي عشر ثم العاشر والثاني عشر. ويرجع ذلك إلى 

تابعة وسائل اإلعالم واالطالع على ما يحدث حوله من أحداث الطالب زاد اهتمامه بمأنه كلما زاد عمر 

ومستجدات على الصعيد السياسي. لكن طالب الصف الثاني عشر التوجيهي يمضون وقتا أكثر في  

الدراسة والذي يحد من فرصة متابعتهم لوسائل االعالم ولألحداث، على اعتبار أن الصف الثاني مرحلة 

ي والمهني. أما بالنسبة لمجال الفقدان فكانت الفروق لصالح طالب الصف تحدد مستقبلهم الدراس مصيرية

الثاني عشر. واشتمل مجال الفقدان على جانبين أساسيين هما: التعرض لألسر أو االستشهاد، ذلك أن  

التعليمية  طالب الثانوية العامة يعيش تحت تأثير ضغط نفسي ناتج عن األحداث وعن طبيعة المرحلة 

 الراهنة. 

شارت النتائج إلى وجود فروقات في مستوى السلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في  وأ

 محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس، وكانت الفروقات لصالح الذكور.

ذكور ويرجع هذا إلى العوامل البيولوجية فقد أكدَّ العديد من الباحثين وجود فروقات بيولوجية بين ال

كور أكثر عدواناً من اإلناث وذلك الختالف اإلفرازات الهرمونات بينهم، باإلضافة إلى  واإلناث تجعل الذ 

العوامل البيئية الثقافية. فالسلوك العدواني لدى الذكور مقبول أكثر من اإلناث، كما أن األسرة تنتقد الفتاة  

مراجعة لنفسها، وتتفق هذه  ا أكثر نقداً لذاتها ووتوجهها منذ طفولتها لعدم ممارسة هذا السلوك مما يجعله

وأشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروقات دالة إحصائياً في مستوى  (. 2011النتيجة مع دراسة العباسي )

السلوك العدواني يعزى لمتغير مكان السكن، وكذلك لباقي المجاالت ما عدا مجال العدوان الموجه نحو  

في ذلك هو أن المدن الفلسطينية في األعوام األخيرة   مدينة ونعتقد أن السبب الممتلكات، لصالح سكان ال 

أصبح أغلب سكانها ليسوا من السكان األصليين بل هم من القرى والمخيمات وهذا قلل من االنتماء اتجاه  

ناء  مكان السكن وممتلكاته مما يزيد من احتمالية التفريغ والتنفيس اتجاه الممتلكات وبخاصة من قبل أب

إلى أن االزدحام السكاني، وضيق أماكن السكن في المخيمات والقرى والمدن يزيد من  المدينة. باإلضافة

حدة الضغوطات والتي تحتاج إلى التنفيس والتفريغ، وعادة ما يلجأ المراهقون إلى التفريغ عن طريق  

 العنف.

لمجاالت.  الحالي، وكذلك لباقي اوأشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروقات دالة يعزى لمتغير الصف 

ويعزى هذا األمر إلى عدم وجود فروقات بين السلوك العدواني والصف الحالي ألن العينة التي أجريت 

 عليها الدراسة تنتمي إلى مرحلة المراهقة التي يكون فيها المبحوثون في المرحلة الثانوية. 

 توصيات 

لوقاية منها وخاصة في  هة األحداث الصادمة واالعمل على إعداد برامج تدريبية من أجل مواج* 

 وسائل االعالم. 

إخضاع الطلبة الذين تظهر عليهم سلوكيات عدوانية لنشاطات اجتماعية من أجل تقليل مستوى  * 

 العدوان لديهم وتفريغ انفعاالتهم السلبية بشكل موجه. 

عدواني  تأثيرها على السلوك الإجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تتعلق باألحداث الصادمة و* 

 على فئات المدارس األساسية.

 عمل برامج توعوية لألهل لكيفية التعامل مع السلوك العدواني لدى األبناء. * 
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 لمراجع ا
(. عالقة األحداث الضاغطة بالسلوك العدواني دراسة ميدانية على عينة 2008أبو مصطفى، نظمي و السميري، نجاح )

 . 410-347(، 6المية، )صى، مجلة الجامعة اإلسمن طالب جامعة األق

 (. المشكالت النفسية وعالجها. دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان.2008بطرس، حافظ بطرس )
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(. تأثير الصدمات في حياة االفراد دراسة نوعية )مقابلة( على عينة من المدنيين المتعرضين 2017الجوراني، خليل )

 . 404-385، 121جلة اآلداب. عدد للصدمات في العراق أنموذجا، م

(. المشكالت السلوكية لدى األطفال الفلسطينيين في المرحلة  2002سعادة جودت، أبو زيادة إسماعيل، زامل، علي )

األساسية الدنيا بمحافظة نابلس خالل انتفاضة األقصى كما يراها المعلمون وعالقتها ببعض المتغيرات. مجلة جامعة النجاح 

 (. 2) 16جلد لألبحاث، الم

 . 14(، 31(. الدعم النفسي ضرورة مجتمعية. شبكة العلوم النفسية العربية، )2013سيلين حسن )شعبان، مر
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ة والصالبة (. الخبرة الصادمة وعالقتها بأساليب التكيف مع الضغوط والمساندة االجتماعي2010عودة، محمد محمد )
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