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  : عنوان الدراسة 

  "  فاعلية برنامج إنتقائى لمواجهة اشكال العنف لدى المراهقين  " 

  :مقدمة 

ان مشكلة العنف قديمة جدا وعمرها بطول عمر االنسان ولو تكل ولم يظهر عليهـا               

اعراض الشيخوخة مثلما يحدث لالنسان لكنها ازدات قوة وتمكنـت مـن االنـسان              

من المواقع لذلك ولكثرة انتشارها وتشعب نتائجها تستدعى الباحثين         ودحرته فى كثير    

والمهتمين الى يبذلوا الجهد لمكافحة ومواجهة هذه الظـاهرة وبـاالولى فـى فتـرة               

  .اهقة فهى اخصب تربة لهذه المشكلةالمر

  :مشكلة الدراسة 

 يالـذ  الموضوع وخطورة أهمية في متمثال الدراسة مشكلة من األول الجانب يبرز

كل المـستويات   على مدمرة ونتائج سلبية، آثار من عليه يترتب وما ، الدراسةتتناوله

 ، المراهق مرحلة في العنف سلوك معدل ازدياد خالل من واضحة المشكلة تبرز كما

 لطبيعـة  نظرا األخرى؛ النمائية المراحل عنيزيد  المراهقة مرحلة في العنف حيث

 حيوي نمو فترة المراهقة مرحلة لكون ونظرا عالمجتم ضوابط مواجهة في المرحلة

  المزاجـى الـسريع   والتقلب والعصيان التمرد مرحلة فإنها المظاهر، لجميع سريع

 حـدة  تزداد التي المرحلة فإنها الحساسية، وشدة االستقرار وعدم الصراعات وكثرة

   .فيها المختلفة بأشكاله العنف ممارسات
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كال لى التحقق من فاعلية برنامج إنتقائى لمواجهة اش       تهدف الدراسة ا   :هدف الدراسة   

  .العنف لدى المراهقين

  :فروض الدراسة 

فى القياسين  المجموعة التجريبية   األفراد ب  توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات         -١

 .   البعدى القياس  فى اتجاهلمقياس اتجاه العنف لدى المراهقين القبلى والبعدى

فـى  المجموعـة الـضابطة     األفراد ب لة إحصائيا بين درجات     توجد فروق دا  ال   - ٢

  .   لمقياس اتجاه العنف لدى المراهقين القياسين القبلى والبعدى

ـ األفـراد    درجات   ات رتب توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط      - ٣  تينالمجموعب

فـى   لمقياس اتجاه العنف لدى المراهقين    فى القياس البعدى    الضابطة   و التجريبية

  .أفراد المجموعة التجريبية  هاتجا

الـذكور واإلنـاث     درجـات    ات رتـب  توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط      - ٤

  . لمقياس اتجاه العنف لدى المراهقين فى القياس البعدى  التجريبيةةالمجموعب

  . التجريبى  شبهنهجماستخدم الباحث ال : المنهج 

، ة مقسمين الى مجموعتين متساويتين    طالبا وطالب  ) ٤٠(تشمل عينة الدراسة    : العينة  

مـن االنـاث    ) ١٠(من الذكور و  ) ١٠( طالبا منهم    ٢٠المجموعة التجريبية وقوامها    

مـن االنـاث    ) ١٠(من الذكور و  ) ١٠(طالبا بواقع   ) ٢٠(ومجموعة ضابطة قوامها    

تم التجانس بينهم فى كافـة  عاما  ١٦ويتراوح عمرهم الزمنى لكل مجموعة فيما بين 

  .االقتصادية واالجتماعية ومعدل ارتفاع سلوك العنف لديهم  الجوانب 

  :اعتمد الباحث على تطبيق االدوات التالية  : االدوات 

  )إعداد الباحث(  مقياس اتجاه سلوك العنف لدى المراهقين -أ
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 )إعداد الباحث( برنامج إنتقائى لمواجهة أشكال العنف لدى المراهقين   -ب

  :ستخدم  االسلوب االحصائى الم-٥

  . للتحقق من صدق الفروض بار مان ويتنى واختبار ويلكوكسناخت -أ

  . ألفا كرونباخ لمعرفة الثبات وطريقة اعادة تطبيق المقياس طريقة -ب

  :نتائج الدراسة 

فى القياسين  المجموعة التجريبية   األفراد ب توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات        - ١

  البعدى القياس  فى اتجاهعنف لدى المراهقينلمقياس اتجاه ال القبلى والبعدى

بالمجموعة الضابطة قبـل    األفراد   بين درجات    دالة إحصائيا وجود فروق   عدم   - ٢

  جميع أبعاد مقياس اتجاه العنف لدى المراهقينوبعد تطبيق البرنامج، على 

األفـراد   درجـات    ات رتـب  وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـط         - ٣

لمقياس اتجاه العنف لـدى     فى القياس البعدى    الضابطة  وتجريبية   ال تينالمجموعب

  .المراهقين فى اتجاه المجموعة التجريبية 

وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث فى القياس البعدى لبعد العنـف              - ٤

  .نحو اآلخرين لصالح اإلناث  

فـى   التجريبيـة    بالمجموعةاألفراد   بين درجات    دالة إحصائيا وجود فروق   عدم   -٥

 جميع أبعاد مقياس اتجاه العنف لدى المـراهقين       ، على   القياسين البعدى والتتبعى  

مما يعنى استمرار التحـسن لـدى أفـراد المجموعـة           ،  للمقياسوالدرجة الكلية   

  .التجريبية حتى فترة المتابعة
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 مستخلص الرسالة

برنامج إنتقائى لمواجهة أشكال العنف لدى المراهقينفاعلية :  عنوان الرسالة   

اهمية الدراسة فى تركيزها على فترة المراهقة كونها مرحلة نمائية إنتقالية صعبة 

مت الدراسة عدة مصطلحات هى  العنف ، البرامج وتض، وفى شدة األهمية 

.االرشادية ، المراهقة ، اإلرشاد النفسى   

 طالب وطالبة من احدى المدارس الثانوية و تم تطبيق ٤٠والعينة مكونة من  

.البرنامج عليهم   

.التجريبى   شبهومنهج الدراسة هو المنهج  

  هىدوات الدراسةأو

)إعداد الباحث ( ى المراهقين  العنف لداشكال مقياس اتجاه .أ   

)إعداد الباحث( برنامج إنتقائى لمواجهة أشكال العنف لدى المراهقين  -ب  

.فاعلية البرنامج االنتقائى لمواجهة اشكال العنف لدى المراهقين اظهرت النتائج   

من خالل النتائج االحصائية وعملية حساب الفروق بين المتوسطات وجد ان الفروق 

 القياسات البعدية للمجموعة التجريبية وهذا يؤكد فاعلية البرنامج االنتقائى دالة لصالح

. 
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  شكر وتقدير 

ويحيطنى بالرضا ويغمرنـى     اوال الى اهللا القدير الذى يرعانى ويهتم بى          أقدم الشكر 

بمحبته ونعمته الفائقة الذى منه وبه وله كل األشياء وهو الملك العظـيم وهـو مـن     

  .مه والمجد يستحق الشكر والعظ

  رئـيس قـسم      نادر فتحى قاسم  / الدكتور  وأعبر عن شكرى وتقديرى الى أستاذى       

الصحة النفسية الذى تشرفت به مشرفا ، فهو رمز لرجل العلم المـستنير والملتـزم               

والذى يعمل لخير أبنائه مقدما من علمه ومشورته لهم ، فهو نموذج لالحترام وهـو               

  . مستوى افضل ، متمنيا له كل التوفيق يعمل بجهد لألرتقاء بطالبه الى

 معروفـة بلطفهـا   إيمان فـوزى فهـى  / الدكتورة كما اتقدم بشكر خاص ألستاذتى    

وتعاونها غير العادى ومساعدتها للجميع بكل رجاحة عقل ومعرفة تنفع من حولهـا             

فهى من خير المعلمين ، متمنيا لها النجاح على كل المستويات فهى تستحق منى كل               

  .ير التقد

 ت الـذى تـشرف     ابراهيم الـشافعى   \الفاضل  كما اتقدم بالشكر الى االستاذ الدكتور       

بحضوره مناقشا وانه كان مشجعا لى منذ علمه بمناقشتى وكان متعاطفا معى كاستاذ             

شرفنى عالم جليل فى قدره جزاه اهللا كل خير على حـسن            يواب وهذا شرف لى ان      

  .ه للموقف متمنيا له النجاح الدائم والتوفيق تعامله معى ولطفه وكرم اخالقه وتقدير

  وتكرمـه وتـشرفى       طلعت الحـامولى   /الدكتوركما اخص باشكر استاذى العزيز      

بمناقشتى وعطاءه الدائم وكرمه مع طالبه فهو مشهودا له بالوداعة والخدمة الخالصة            

  العلم وفقه اهللا وجعله عونا لكثيرين فى دربتى سوف يجازه اهللا عنها كل الخيرال
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 التى قدمت يد العون وبذلت      االستاذة الدكتورة سميرة شند   واتقدم بجزيل الشكر الى     

 الدكتورة سارة حـسام الـدين     من وقتها الثمين من اجلى ، واتقدم بشكر خاص الى           

التى تعاونت معى وبذلت اقصى جهد فى مساعتى بكل لطف ومودة وقدمت الكثيـر              

  .والتقدم على الدوام من التشجيع لى ، متمنيا لها النجاح 

 على كل ما قدموه لى من جهد وحب وعطاء وعلى كل            الى ابى وامى   واتقدم بالشكر 

عز الناس الـى    أ الى   ما فعلوه من اجلى حتى اصل الى هذا النجاح ، كما اقدم الشكر            

 التى بذلت كل جهدها لتوفر لى فرصـة الدراسـة وقـد         انجال قلبى زوجتى العزيزة  

كانت اكبر معين لـى ، ثـم        ولكثير من المتاعب والصعوبات     تحملت فى سبيل ذلك ا    

ا ثمنا كبيرا  بسبب انـشغالى فـى         من دفع   جوناثان ودانيال  والدىأاقدم الشكر الى    

 التقدير والشكر والعرفان بالجميـل  ا لذلك اقدم لهم  ، الدراسة وكان هذا فوق احتمالهم    

 اى بـدون مـساعدتهم     نجاح هذا العمل كشركاء معى فى العمل الـذ         اكما اقدم لهم  

   . لم اكن استطيع التقدم خطوة واحدةاوتضحيتهم

م شكرى وعرفانى الى اختى العزيزة ميرا التى قدمت كل ما استطاعت مـن              دكما اق 

جهد وعمل واهتمام ورعاية وتشجيع لكى انتهى من العمل فى هذه الدراسة ، حيـث               

  .بيعى ال تعبر كلمات الشكر عن محبتها وعطائها الذى هو فوق الط

الصدقاء والعائلة وكـل مـن شـاركنى فـى          أحباء و كما اقدم كل الشكر الى كل األ      

، مشيدا بفضل جميعهم على ومحبتهم لى ، مقدما الـشكر           الوصول الى هذا النجاح       

  .هللا من اجلهم ومصليا فى قلبى ان يعوضهم اهللا عن كل ما قدموه من خير 

لى إكما اقدم الشكر دنى وشجعنى وقدم لى الدعم ، ن ساعكل هؤالء ، ولكل مفإلى   

  . جزيل الشكر ىغفلته من غير قصد ، لهم منأكل من 
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  الزمنى
١٠٦  

 على متغير التجريبية والضابطة المجموعتينباألفراد داللة الفروق بين   ٢

      المستوى االجتماعى االقتصادى
١٠٦  

 التجريبية المجموعتينباألفراد  درجات  رتبينداللة الفروق بين متوسط  ٣

  أبعاد مقياس اتجاه العنف لدى المراهقين تطبيق البرنامج، على قبل والضابطة

١٠٧  

 ةالمجموعبالذكور واإلناث  درجات  رتبينداللة الفروق بين متوسط  ٤

  مقياس اتجاه العنف لدى المراهقين تطبيق البرنامج، على قبل التجريبية
١٠٨  

تجاه العنف لدى المراهقين معامالت االتفاق بين المحكمين لعبارات مقياس ا  ٥

   )١٠= ن (

١١٠  

  ١١١  )١٠٠= ن ( اتجاه العنف لدى المراهقينمقياس االتساق الداخلى لعبارات   ٦

إعادة تطبيق المقياس آرونباخ وطريقة –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا   ٧  ١١٢  

  بالمجموعة التجريبيةاألفراد داللة الفروق بين درجات اختبار ويلكوكسن   ٨

 لمقياس اتجاه العنف لدى المراهقين فى القياسين القبلى والبعدى
١١٥  

  بالمجموعة الضابطةاألفراد داللة الفروق بين درجات   ٩
    لمقياس اتجاه العنف لدى المراهقين فى القياسين القبلى والبعدى

١١٧  

التجريبية  المجموعتينباألفراد  درجات ات رتبداللة الفروق بين متوسط  ١٠

  مقياس اتجاه العنف لدى المراهقين تطبيق البرنامج، على بعد ابطةوالض
  

١٢٠  

 ةالمجموعبالذكور واإلناث  درجات ات رتبداللة الفروق بين متوسط  ١١

  مقياس اتجاه العنف لدى المراهقين تطبيق البرنامج، على بعد التجريبية

١٢٣  

  ى القياسينف بالمجموعة التجريبيةاألفراد داللة الفروق بين درجات   ١٢

  والتتبعى لمقياس اتجاه العنف لدى المراهقين البعدى

  

١٢٥  



-  -ي 

 

 فهرس األشكال

  الشكلعنوان   رقم
رقم 

الصفحة

الفروق بين درجات األفراد بالمجموعة التجريبية فى القياسين القبلى   ١

  للدرجة الكلية لمقياس اتجاه العنف لدى المراهقين والبعدى
١١٦  

راد بالمجموعة الضابطة فى القياسين القبلى الفروق بين درجات األف  ٢

  للدرجة الكلية لمقياس اتجاه العنف لدى المراهقين والبعدى
١١٩  

الفروق بين متوسطات درجات األفراد بالمجموعتين التجريبية   ٣

فى القياس البعدى على أبعاد مقياس اتجاه العنف لدى  والضابطة

  المراهقين

١٢١  

   التجريبيةةالمجموعبت الذكور واإلناث الفروق بين متوسطات درجا  ٤

  فى القياس البعدى على أبعاد مقياس اتجاه العنف لدى المراهقين
١٢٤  

الفروق بين درجات األفراد بالمجموعة التجريبية فى القياسين البعدى   ٥

  .والتتبعى للدرجة الكلية لمقياس اتجاه العنف لدى المراهقين
١٢٦  


