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 ملخص:
استقصاء مستوى العنف المدرسي وعالقته بالمرونة النفسية لدى طلبة  إلىهدفت هذه الدراسة 

تكونت و  ،المرحلة الثانوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء وادي السير في األردن
براينت مقياس وتم استخدام  ،( طالبًا وطالبة من طلبة الصف األول الثانوي 222عينة الدراسة من )
 ,.Cenat ,et al(، ومقياس سينات ورفاقه )Pryant and Smith, 2001)المدرسي  وسميث للعنف

مستوى  أظهرت النتائج وجودو  ،بعد ترجمتهما والتحقق من صدقهما وثباتهمالمرونة النفسية ( ل2015
ذات داللة فروق  توجدو  ،انويةمتوسط من العنف المدرسي والمرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الث

للتحصيل الدراسي لصالح الذكور والطلبة ذوي و  ،في العنف المدرسي تعزى للجنسإحصائية 
تعزى  وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في المرونة النفسية ،المنخفضالتحصيل 

وجود عالقة لنتائج وأخيرًا أظهرت ا، المرتفعالتحصيل الطلبة ذوي لصالح  لتحصيل الدراسيل
 العنف المدرسي والمرونة النفسية.بين  دالة إحصائياً  ارتباطية سلبية
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School Violence and its Relationship to Resilience among Secondary 

School Students in Wadi Seer Directorate/ Jordan 

Dr.Wesam ALHassasnah * 
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Abstract 

This study aimed to detect the level of school violence and its 

relationship to resilience among secondary school students in Jordan.  A 

random sample was selected from first secondary grade, consisted of (225) 

(male and female) students. The Bryan & Smith (2001) Scale of School 

Violence, and Cenat, et al.,) 2015) Resilience Scale were applied, after 

verifying their validity and reliability.  

Results revealed a moderate level of school violence and resilience 

among secondary school students. There were significant differences in 

school violence due to gender, and the academic achievement, in favor of 

males, and low achievers. In addition, the study revealed that there were 

significant differences in resilience due to academic achievement in favor of 

high achievers.  Finally, the results showed a negative statistically 

significant relationship between school violence and resilience. 
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 :المقّدمة
تعدددم ملددالة العنددف مددن الملدداالت الرئيسددة التددي تواجههددا معاددم المجتمعددات، وبددالر م مددن قدددم 

فكان ال بد من تسليط الضوء عليها نارا لما يترتد  عليهدا  ،هذه الملالة إال أنها لم تنل اهتماما كافيا
 ى حد سواء. من نتائج مدمرة تعصف باألفراد والمجتمعات عل

عيق العمدل التربدوي والتعليمدي المتوقدع مدن ويعد العنف الطالبي من أخطر أشاال العنف ألنه ي
ويلدال تحدديًا أمدام المدربين  جعلها بيئة  ير مالئمة لتحقيق األهداف التربويدة المنوطدة بهدايو  المدرسة

 العندف وتتبداين أشداالامدًة. والمعنفدين، وعلدى البيئدة المدرسدية ععلى الضحايا لما له من تأثير سلبي 
و البدًا مدا يدرتبط بتددني مسدتوى مهدارات  ،الضدر  والدرفس والعدض، أو بددنيا ككاللدتمفقد يادون لفايدًا 

 & Akgunالطلبدة التواصدلية، وفدعف قددرتهم علدى التعامدل مدع حداالت الصدراا التدي يواجهونهدا )

Araz, 2013.) 
تخريبددي  سددلوه هجددومي اعتدددائيعنددف أن ال إلددى(  ,8112Al- sarayrehوأشددار الصددرايرة )

مددارس تجدداه انخددرين، وينددتج عندده أذى أو قتددل أو تدددمير للممتلكددات يدد دي فددي أ لدد  األحيددان ، ي  هدددام
 ونفسية.إلحاق أفرار مادية وجسمية  إلى

إيدذاء  إلدىيهددف  وخدارجي ،الذات إلىموجه  داخلي إلىويتم تصنيف العنف بناء على اتجاهه 
، لفاددي، و جسدددي إلددىصددنف العنددف أمددا مددن حيددث اللددال في   ،ذى بممتلكدداتهمانخددرين أو إلحدداق األ

عنددف وسدديلي و عنددف دفدداعي، ، و عنددف هجددومي إلددىعلددى الضددر   صددنف العنددف بندداءً ي   ، كمددارمددزي و 
 . (Akad, 2001) ياون موجهًا لتحقيق هدف معين أو الحصول على شيء دون وجه حق

العندف  إلدى( Nelson-Jones, 2011)وحدول تفسدير سدلوه العندف، فقدد أشدار نيلسدون جدونز 
مددن وجهددة ناددر فرويددد بددأن اكنسددان يمتلددن نددوعين أساسدديين مددن الضرائددز همددا  ريزتددا الحيدداة والمددوت، 

 ريددزة المددوت تهدددف  بينمددا ،الحفدداع علددى النددوا اكنسدداني وبقائدده إلددىفضريددزة الحيدداة أو الحدد  تهدددف 
وبالتدددالي فدددنن العندددف سدددلوه فطدددري  ،وتوالمددد ،التددددمير والهددددم إلدددى والتدددي تتضدددمن العندددف والعددددوان
 العنف الموجه نحو الذات أو انخرين. إلىواكنسان لديه نزعة ال شعورية 

( Anderson & Bushman,2002وفي نارية التعلم االجتماعي يفسدر أندرسدون وبوشدمان )
والتقليدددد، محصدددلة للمالحادددة والنمذجدددة هدددو سدددلوه الفدددرد المدددتعلم  وأن ،باعتبددداره سدددلوكًا متعلمددداً العندددف 

تعلدددم األنمددداج الموجدددودة فدددي المجتمدددع مدددن خدددالل التعزيدددز أو التثبددديط  طريدددقن عدددوالسدددلوه ماتسددد  
 االجتماعي.



 ، أ.د. نسيمه داودوسام الحساسنة.....          د. ة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانويةالعنف المدرسي وعالقته بالمرون

033 

العددوان بدأن العندف كالعددوان ينلدأ نتيجدة اكحبداج النداتج عدن اللدعور  –وترى ناريدة اكحبداج 
حقيدق حاجاتدده، هدفده أو ت إلدىبحيددث يمنعده مدن الوصدول  ،بالضضد  عندد اعتدرا  عدائق مدا ل نسدان

 العمدل لخفدض الددافع مدن خدالل السدلوه العنيدف لكدائنحيث يولد اكحبداج دافعدا ويصدبح لزامدا علدى ا
(Dawoud & Hamdi, 2004 ؛Hussein, 2007) . 

وبالتدالي فدنن  ،وتركز النارية السلوكية علدى أن العندف مدتعلم مدن خدالل تفاعدل الفدرد مدع بيئتده
الفدرد سدلوكه العنيدف قدد تدم تددعيمها بمدا يعدزال ظهدور االسدتجابة  الخبرات المختلفة التدي اتتسد  منهدا

 إلددىالسددلوه العنيددف لدددى الفددرد محاددوم بددالمثيرات البيئيددة، فكلمددا الادت المثيددرات التددي تدد دي و العنيفددة، 
وهدددو مدددا أطلدددق عليددده مبددددأ التكدددرار بالددددعم  ،كلمدددا نمدددت صدددفة العندددف ،العندددف واالسدددتجابات العدوانيدددة

 (.Izzeldin, 2010والتعزيز )
وتدددرى الناريدددة العقالنيدددة االنفعاليدددة السدددلوكية أن النددداس أنفسدددهم يسددداهمون فدددي خلدددق ملددداتلهم 

وذلدددن بسدددب  الطريقدددة التدددي يفسدددرون بهدددا األحددددام والمواقدددف، كمدددا أن مجموعدددة المعدددارف  ،النفسدددية
 (.Corey, 2009)واالنفعاالت والسلوه تتفاعل مع بعضها البعض 

لتعامدل مدع االحباطدات والتعدافي مدن المحدن واللددائد التدي تدواجههم وترتبط مقدرة األفدراد علدى ا
بمسددتوى المرونددة النفسددية التددي يمتلكونهددا، حيددث تعمددل درجددة المرونددة النفسددية لددديهم علددى احتفدداظهم 

تدني مقدرة الفدرد  إلىبالتفكير العقالني وتحايمهم للعقل، وبالمقابل فنن فعف المرونة النفسية ي دي 
تفريدددن انفعاالتددده  إلدددىت الحيددداة ومواجهدددة الضدددضوج التدددي يخبرهدددا بفاعليدددة، فيلجدددأ علدددى تحمدددل تحدددديا

 (.Cole, 2015والتعامل مع اخفاقاته من خالل العنف والعدوان ) 
قدراتددده التكيفيدددة فدددي مواجهدددة بدددرال الفدددرد مدددن خاللهدددا المروندددة النفسدددية عمليدددة ديناميايدددة ي  تعدددد و 
مقددددرة الفدددرد علدددى  إلدددىنكسدددار أو خيبدددة، باكفدددافة والصدددمود أمامهدددا دون ا ،والملددداالت ،الصدددراعات

والملدددددددداالت بمرونددددددددة  ،أو الصددددددددراعات ،والتعامددددددددل مددددددددع األحدددددددددام الضددددددددا طة ،اسددددددددترداد العافيددددددددة
(Jones,2016 .) 

وتددرتبط المرونددة النفسددية بالصددحة النفسددية والجسددمية، فهددي فددرورية للسددعادة اللخصددية، وألن 
لفرديدددة تتكدددون مدددن أبعددداد متعدددددة معرفيدددة وانفعاليدددة البلدددر لدددديهم حاجدددات مختلفدددة، وكدددون اللخصدددية ا

تتطدور و وجسدية وسلوكية واجتماعية وروحانية، فدنن المروندة النفسدية تتدأثر بهدذه األبعداد سدلبًا و يجابدًا 
 (.Salzer, 2011) من خالل التدري  والخبرات
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( أن الفدددرد الدددذي يمتلدددن المروندددة Williams & Penman,2014ويددرى وليمدددز وبينمدددان ) 
النفسدددية أتثدددر مقددددرة علدددى السددديطرة علدددى انفعاالتددده والتعبيدددر عنهدددا بلدددال سدددليم، وبالتدددالي فهدددو يتمتدددع 

ويسددهم بنيجابيددة فددي تلددن  ،بالثبددات والتددواالن االنفعددالي فيعدديف فددي توافددق اجتمدداعي وتكيددف مددع البيئددة
يمي ثابت، كما البيئة. كما أنه يتحلى بالضبط الذاتي وهدوء األعصا  والتصالح الذاتي ولديه ناام ق

 ومركز الضبط لديه داخلي. ،أنه يمتلن مهارة حل الملاالت
ومن أهم العوامل التي تعمل على تنمية المرونة النفسية لألفراد وجود شدباة الددعم االجتمداعي، 

تلددن الددذات  إلددىثقددة الفددرد بذاتدده ونارتدده اكيجابيددة  إلددىوالثقددة والرعايددة مددن مقدددمي الرعايددة، باكفددافة 
تضييددددر واألالمددددات باعتبدددداره جددددزءا مددددن الحيدددداة، والخلددددو مددددن الصددددراعات الداخليددددة والخارجيددددة وتقبددددل ال

(Meichenbaum, 2014). 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

 ،وعلدى كافدة المسدتويات المختلفدة أشداالهتندامي ظداهرة العندف ببرالت ملالة البحدث فدي فدوء 
ي والارة التربيددة والتعلدديم بهدددف الكلددف فقددد أشددارت دراسددة أجريددت مددن قبددل إدارة الدراسددات والبحددوم فدد

وشدددملت  8112/8112عدددن سدددلوه العندددف فدددي المددددارس الحاوميدددة فدددي األردن فدددي العدددام الدراسدددي 
طالدد  هددو أتثددر أنمدداج  إلددىأن العنددف الموجدده مددن طالدد   إلددى( مدرسددة فددي أنحدداء المملكددة، 822)

 Ministry ofمدارس اكنام )وأن نسبة انتلار العنف في مدارس الذكور أعلى من  ،العنف انتلاراً 

Education , 2007 .) 
 The National Council for Humanين المجلددس الددوطني لحقددوق اكنسددان )تمددا بدد

Rights, 2012)  االديدداد ظدداهرة العنددف المدرسددي باافددة أشددااله بددين الطلبددة أنفسددهم مددن جهددة، وبددين
تعليم من الحد من هذه الااهرة الخطيرة وعدم تمان والارة التربية وال ،الطلبة والمعلمين من جهة أخرى 

فقدددان الطلبددة لللددعور باألمددان وارتفدداا مسددتوى القلددق واالتتئددا  لددديهم، ممددا يزيددد مددن  إلددىممددا يدد دي 
 ظاهرة التسر  المدرسي ويولد في أنفسهم الر بة باالنتقام.

لة العنددف أن ملددا 8100وأظهدرت نتددائج دراسددة تقيدديم مبددادرة الكفداءة الصددحية فددي األردن للعددام 
أنهددا لدددى الددذكور أتثددر مددن اكنددام و  %82عامددا تزيددد عددن  02 -03بددين طلبددة المدددارس للفئددة مددن 

(Al-Rai, 2014) . وبندداءً  ،ألهميددة موفددوا العنددف المدرسددي وانتلدداره فددي المدددارس الثانويددةوناددرًا 
انويدة، وبمدا أن على ما تم ذكره سابقًا، فنن الباحثين يحداوالن دراسدة مسدتويات العندف فدي المددارس الث

المروندة النفسددية مدن أهددم أبعدداد الصدحة النفسددية، وقددد تسدهم فددي قددرة الفددرد علددى فدبط انفعاالتدده، ومددا 
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العندف، فدنن الدراسدة الحاليددة تحداول الكلدف عدن العنددف  إلددىيترتد  عليهدا مدن سددلوكات قدد تد دي بده 
 دن.المدرسي وعالقته بالمرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية في األر 

 أسئلة الدراسة:
 اكجابة عن األسئلة انتية: إلىسعت الدراسة  

 العنف المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في لواء وادي السير؟ ما مستوى  .0

 المرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية في لواء وادي السير؟ ما مستوى  .8

وية في لواء وادي السير باختالف العنف المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانهل يختلف مستوى  .3
 الجنس والتحصيل الدراسي؟ 

المرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية في لواء وادي السير باختالف هل يختلف مستوى  .4
 الجنس والتحصيل الدراسي؟ 

المرونة بين  (α =1012) هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .2
 لعنف المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في لواء وادي السير؟ النفسية وا

 أهمية الدراسة: 
تمدا تحفددز  ،مجدالهددذا التعدد هدذه الدراسدة إفددافة معرفيدة جديددة للدراسددات العربيدة المتدوافرة فدي 

الدراسدة الحاليدة البدداحثين لتسدليط الضدوء علددى هدذه المتضيددرات فدي المددارس األردنيددة خاصدة المدددارس 
ويدددة، وتقددددم هدددذه الدراسدددة لماتبدددة علدددم الدددنفس اكرشدددادي إطدددارا ناريدددا حدددول العالقدددة بدددين هدددذين الثان

 المتضيرين.
أمددا األهميددة التطبيقيددة لهددذه الدراسددة فتتمثددل فددي توفيرهددا ألداتددي قيدداس تتددوفر فيهمددا الخصددائ  

سدتويات العندف السياومترية لقياس العنف المدرسي، و المرونة النفسية، وتقديمها بيانات كمية حول م
المدرسددي والمرونددة النفسددية لدددى طلبددة المدددارس الثانويددة فددي عمددان، والتددي قددد يسددتفيد منهددا المرشدددون 
التربويددون وأصددحا  القددرار فددي والارة التربيددة والتعلدديم فددي وفددع الخطددط والبددرامج اكرشددادية الخاصددة 

 . ةأمن مدرسيةتحسين التكيف لتحقيق شعار بيئة للطلبة، و 
 تضمنت الدراسة المصطلحات انتية: التعريفات اإلجرائية:المصطلحات و 

إلحددداق األذى  إلدددىالسدددلوه الدددذي يهددددف  :يعدددرف فدددي الدراسدددة الحاليدددة بأنددده :المدرسفففي العنفففف -
ويعدرف  ،المدرسيأو الخاصة داخل الحرم  أو المعنوي بانخرين أو بالممتلكات العامة ،المادي
  العنف المستخدم في هذه الدراسة.لى مقياس عالتي يحصل عليها الطال  الدرجة ب اجرائيا
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التددأثيرات السددلبية للنكبددات واللدددائد ومواجهددة : وهددي لالقدددرة علددى التعددافي مددن المرونففة النفسففية -
وملدددداالت  ،الضددددضوج النفسددددية العاديددددة كالملدددداالت األسددددرية تجدددداوالو  والقدددددرة علددددى تخطيهددددا
 ,Jones)ل ج العمددل بنيجابيددةوالماليددة وفددضو  ،والملدداالت الصددحية ،العالقددات مددع انخددرين

لمروندددة النفسدددية ا الدرجدددة التدددي يحصدددل عليهدددا الطالددد  علدددى مقيددداسب(. وتعدددرف إجرائيدددًا 2016
 المستخدم في هذه الدراسة.

 حدود و محددات الدراسة: 
الخصددائ  السددياومترية التددي بو  ،و بماددان و المددان اجرائهددا بعينتهدداالدراسددة  تتحدددد نتددائج هددذه

  صدق وثبات.من  هادواتتحققت أل
 الدراسات السابقة:

 الدراسات ذات الصلة بالعنف المدرسي .1
 ( Thumann,  Nur, Naker & Devries, 2016ثومان ونور وناتير وديفرال ) قام 

االفطرابات ة بواكصاب ،بين العنف المدرسيية االرتباطالعالقة التحقق من  إلىبنجراء دراسة هدفت 
مدرسة ( 48)طالبًا وطالبة يتوالعون على ( 3222)عينة من حيث تكونت ال ،النفسية في أو ندا

 عالقةوقد أظهرت النتائج وجود  ،ومقياس العنف المدرسي ،واستخدم مقياس الصحة النفسية ،ابتدائية
، وأن العنف وظهور االفطرابات النفسية لديه ،المدرسيبين تعر  الطال  للعنف  ارتباطية موجبة

أن الطلبة في المناطق الحضرية أتثر عرفة رجة متوسطة، و المدرسي ينتلر في المدارس بد
ولم تاهر النتائج وجود فروق ذات داللة ، ل صابة باالفطرابات النفسية مقارنة بنارائهم في الريف

 واالصابة بالمر  النفسي. ،احصائية بين الجنس
 & Aras, Ozan, Timbil, Semin) ايابأجددرى أراال وأوالان وتيمبددل وسدديمين وكدداال و 

Kasapci, 2016)  داخددل البيئددة للعنددف المدرسددي ممارسددة الطلبددة مسددتوى معرفددة  إلددىدراسددة هدددفت
منطقدة كونداه فدي محافادة من الطلبة فدي  لدى عينةالمدرسية في فوء بعض المتضيرات الديمضرافية 

( طالبددة، طبددق علدديهم مقيدداس 804( طالبددًا و)881( طالبددًا وطالبددة، )434التركيددة تكونددت مددن ) أالميددر
مستوى متوسط من العنف المدرسي يمارسه الطلبدة بمختلدف أشدااله النتائج  أظهرت ،لعنف المدرسيا

الجسدي واللفاي واالنفعالي، وأن التحصيل األتاديمي ي ثر في مستوى العنف المدرسي، حيدث يميدل 
ل العندددف مقارنددددة مددددع الطلبدددة ذوي التحصدددديل المرتفدددع، وأن الطلبددددة األقدددد إلددددىالطلبدددة األقددددل تحصدددياًل 
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تحصدددياًل هدددم أتثدددر الطلبدددة تعرفدددًا للعندددف مدددن المعلمدددين واألهدددل، وأن العندددف المدرسدددي ينتلدددر لددددى 
 الذكور أتثر من اكنام.
( دراسددة هدددفت الكلددف عددن أسددبا  العنددف المدرسددي مددن  ,8104Saidehأجددرت السددعايدة )

ومعرفدة أهدم وسدائل  ،وجهة نار أوليداء األمدور فدي قضداء عيدرا ويرقدا التدابع لمحافادة البلقداء األردنيدة
ولتحقيددق أهددداف الدراسددة طبددق علددى العينددة  ،( ولددي أمددر011تكونددت عينددة الدراسددة مددن )و الحددد مندده. 

العندف  إلدىاستبيان أسبا  العنف المدرسي، وقد كلفت النتدائج أن أهدم األسدبا  االجتماعيدة الم ديدة 
مددن ثددم رفدداق السددوء، أمددا ساسددية للطلبددة و جددز األسددرة عددن تددوفير المتطلبددات األالمدرسددي تمثلددت فددي ع

داريددددة فددددي لددددى الطلبددددة، يليهددددا فددددعف القيددددادة اكاألسددددبا  المدرسددددية للعنددددف فكانددددت تلددددديد الرقابددددة ع
وبينددت النتددائج أن أهددم وسددائل الحددد مددن العنددف هددي تددوفير الخدددمات )ملعدد ، سدداحات( فددي  ،المدرسددة

لددى أسددالي  التعامددل داخددل المدرسددة، يليدده تفعيددل التوجيدده واكرشدداد المدرسددي، ثددم تدددري  المعلمددين ع
 الحصة.

الكلف عن العالقدة بدين الدذكاء االجتمداعي  ( إلىAl-Zoubi, 2011وهدفت دراسة الزعبي ) 
والسددلوه العدددواني لدددى عينددة مددن طلبددة الصددف العاشددر العدداديين والمتفددوقين فددي االردن بلددن عددددها 

عدددددواني المطددددور للبيئددددة لسددددلوه الواسددددتخدم أل ددددرا  الدراسددددة مقيدددداس بدددد  وبيددددري ل ،( طالبدددداً 333)
وكلفت الدراسة أن الطلبة العاديين كانوا أتثر عداء من الطلبة  ،ومقياس الذكاء االجتماعي ،ردنيةاأل

المتفوقين، وأن هناه عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة بين الذكاء االجتمداعي والسدلوه العددواني لددى 
 عينة الدراسة.
معرفددة عالقددة العنددف المدرسددي  إلددى( Abdul Sahib, 2011ت دراسددة عبددد الصدداح  )هدددفو 

( 411بالفلددل الدراسددي والتسددر  المدرسددي لدددى طلبددة المرحلددة المتوسددطة. وقددد بلضددت عينددة البحددث )
( من الذكور واالنام المتسربين مدن المرحلدة 22طال  وطالبة من الفاشلين و ير الفاشلين دراسيًا، و)

ارتفدداا مسددتوى العنددف  أظهددرت النتددائجف المدرسددي. لعنددا لالمتوسددطة. وقددد اسددتخدمت الباحثددة مقياسدد
المدرسي لدى طلبدة المرحلدة المتوسدطة مدن الفاشدلين و يدر الفاشدلين دراسديًا، والمتسدربين مدن المرحلدة 

، وكددان هندداه فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي العنددف المدرسددي تعددزى نددامالمتوسددطة مددن الددذكور واك
علددى الفلددل الدراسددي والتسددر   اً للعنددف المدرسددي أثددر  نأ و للجددنس، وكانددت الفددروق لصددالح الددذكور،
 .المدرسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة
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 الدراسات ذات الصلة بالمرونة النفسية .2

تقيديم  إلدى( دراسدة هددفت Novotny & Kremenkova, 2016أجدرى ندوفتني وكريمونكوفدا )
لبيئدات الخطدرة فدي رومانيدا، تكوندت العالقة بين المرونة النفسية واألداء األتاديمي لددى اليدافعين فدي ا

ثدددالم مجموعدددات، تضدددم المجموعدددة األولدددى المدددراهقين الدددذين  إلدددى( مراهقدددًا ينتمدددون 421العيندددة مدددن )
العرقيددة القوقااليددة، أمددا الثالثددة فتضددم  إلددىيعيلددون مددع أسددرهم، والمجموعددة الثانيددة تضددم الددذين ينتمددون 

قيددداس المروندددة النفسدددية لألطفدددال والمدددراهقين، اسدددتخدم الباحثدددان م ،الدددذين يعيلدددون فدددي بيدددوت الرعايدددة
وأظهددرت النتدائج وجددود عالقدة ارتباطيدة إيجابيددة دالدة احصددائيًا بدين المرونددة  ،وسدجل األداء األتداديمي

النفسية واألداء األتاديمي لدى المجموعتين األولى والثانية، فكلمدا كاندت المروندة النفسدية مرتفعدة كدان 
مددا ارتبطدت المرونددة النفسددية بداألداء األتدداديمي لدددى المجموعدة الثالثددة فددي األداء األتداديمي مرتفعددًا، ك
وطبيعدددة التفاعدددل  ،والجسددددية المقدمدددة مدددن قبدددل مقددددمي الرعايدددة، والنفسدددية ،فدددوء الخددددمات التربويدددة
 ومدة إقامته في دار الرعاية. ،العاطفي مع المراهق

الكلدف عدن العالقدة بدين  إلى( دراسة هدفت Mota & Matos, 2015وأجرى موتا وماتوس )
( طالبدًا 842تكوندت عيندة الدراسدة مدن )و  ،المرونة النفسية واللدعور بالهنداء اللخصدي لددى المدراهقين

( عامدددًا مدددن كدددال 02 – 08وطالبدددة مدددن طلبدددة المددددارس الداخليدددة فدددي البرتضدددال تتدددراو  أعمدددارهم مدددن )
( فقرة، ومقياس الهناء اللخصي 84واستخدم الباحثان مقياس المرونة النفسية الماون من ) ،الجنسين

والملدددداركة  ،والتددددواالن  ،تقدددددير الددددذات :هددددي ،( فقددددرة تتددددوالا علددددى سددددتة أبعدددداد فرعيددددة82الماددددون مددددن )
والسددعادة. كلددفت النتددائج أن المرونددة النفسددية  ،واأللفددة والسدديطرة علددى الددذات واألحدددام ،االجتماعيددة

 ء اللخصي.تلع  دورًا مهما في تحقيق التكيف والنمو وتحقيق الهنا
 إلدى( دراسدة هددفت Shi, Wang, Bian & Wang, 2015وأجدرى شدي وواندن وبيدان وواندن )

( طالبددًا 8282التحقددق مددن العالقددة بددين الضددضط النفسددي والمرونددة النفسددية والرفددا عددن الحيدداة لدددى )
وطالبدددة مدددن أربدددع كليدددات طددد  فدددي مقاطعدددة لميددداونينن الصدددينية، واسدددتخدم البددداحثون مقيددداس الضدددضط 

سي ومقياس المرونة النفسية ومقياس الرفا عن الحياة. وأظهرت النتائج وجود عالقدة سدالبة ذات النف
داللدة إحصددائية بددين الضدضط النفسددي والرفددا عدن الحيدداة، ووجددود عالقدة طرديددة ذات داللددة إحصددائية 

 بين المرونة النفسية والرفا عن الحياة لدى عينة الدراسة.
وعالقتهددا  ،دراسددة تناولددت المرونددة النفسددية المعرفيددة (Acevedo, 2010) اسدديفيدووأجددرت 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة من طلبدة  ،بمهارات التخطيط والمرونة االجتماعية األتاديمية
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( طالبدًا وطالبدة، طبدق علديهم 003المرحلة المتوسطة في واليدة فلوريددا فدي أمريايدا، وقدد بلدن عدددهم )
لمعرفية، ومقياس مهدارة التخطديط، ومقيداس المروندة األتاديميدة االجتماعيدة، مقياس المرونة النفسية وا
حصددددول الطلبددددة علددددى مسددددتوى متوسددددط لكددددل مددددن المرونددددة النفسددددية  إلددددىوقددددد أشددددارت نتددددائج الدراسددددة 

والمعرفيددة، ومهددارة التخطدديط، وقددد تراوحددت المرونددة األتاديميددة االجتماعيددة بددين المددنخفض والمتوسددط، 
عدم وجود فروق إحصائية تعزي لمتضير الجنس في متضيرات الدراسدة الثالثدة،  إلىتما أشارت النتائج 
وجددود فددروق إحصددائية تعددزى لمتضيددر العددرق، وكانددت الفددروق لصددالح العددرق  إلددىولكدن أشددارت النتددائج 

اكسددباني، أمددا عددن العالقددة االرتباطيددة فقددد ظهددر وجددود عالقددة ارتباطيددة إيجابيددة بددين المرونددة النفسددية 
 ية ومهارة التخطيط، والمرونة األتاديمية االجتماعية.والمعرف

 & Cartwright, Marshall, Dandy) اهسددانددي و يو  مارشدالو  كارترايدتوهددفت دراسدة 

Isaac, 2010وعالقاتها بالفهم المقروء لدى طلبدة المددارس األساسدية  ،( للكلف عن المرونة النفسية
عينة علوائية من طلبة المرحلة المتوسطة في والية اندديانا في الواليات األمرياية المتحدة، تم اختيار 

( طالبددًا وطالبددة، وطبددق علدديهم مقيدداس المرونددة النفسددية ومقيدداس فهددم المقددروء، وتبددين 86تكونددت مددن )
وجود عالقة إيجابية بين المروندة النفسدية وفهدم المقدروء لددى الطلبدة، كمدا كلدفت النتدائج عدن مسدتوى 

 ى الطلبة، وعدم وجود فروق إحصائية تعزى لمتضير الجنس.متدن للمرونة النفسية لد
تناولت متضير العنف المدرسدي وعالقتده  بعضهاالدراسات السابقة ياهر أن  مراجعةمن خالل و 

أسددبا  العنددف المدرسددي والعوامددل النفسددية  أخددرى تناولددت و  و رفاقدده، ثومددان دراسددة كبمتضيددرات أخددرى 
الدراسددات متضيددر المرونددة كمددا تناولددت بعددض  اسددة السددعايدة.واالجتماعيددة الدافعددة للعنددف كمددا فددي در 
 كما في دراسة نوفتني وكريمونكوفا، ودراسة موتا وماتوس.النفسية وعالقتها ببعض المتضيرات 

فدددي حدددين تناولدددت الدراسدددة الحاليدددة العالقدددة بدددين العندددف المدرسدددي والمروندددة النفسدددية لددددى طلبدددة 
رتباطيددة بددين المتضيددرين فددي فددوء متضيددري الجددنس والتحصدديل المرحلددة الثانويددة، واستقصدداء العالقددة اال

 الدراسي. 
 الطريقة واإلجراءات

 المنهج الوصفي االرتباطي.تم استخدام :  منهجية الدراسة
 مجتمع الدراسة: 

تألف مجتمع الدراسة الحالية من طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربيدة لدواء وادي السدير 
( طالبدة، وفدق 0802( طالبدًا و)244( طالبدًا وطالبدة، )8022ان، وعددهم )في محافاة العاصمة عم
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 Wadi Seerم )8102/8101إحصدددددائيات والارة التربيدددددة والتعلددددديم األردنيدددددة للعدددددام الدراسدددددي 

Educational Directorate: Department of Planning, 2016.) 
 عينة الدراسة:

( طالبدددًا 882مجتمدددع الدراسدددة فدددمت ) ( مدددن%01تدددم اختيدددار عيندددة علدددوائية بسددديطة نسدددبتها )
أقدل ثدالم فئدات ) إلدىإندام( يتوالعدون بحسد  مسدتوى التحصديل الدراسدي  28ذكور، و 033وطالبة )
 .(41وعددهم  فأتثر 21، و 024وعددهم  21أقل من و  22، 30وعددهم  22من 

 أدوات الدراسة:
 : العنف المدرسيمقياس 

المدرسدي، والدذي لعندف ( لBryant & Smith, 2001برايندت وسدميث )مقيداس تدم اسدتخدام 
( فقرة موالعة على أربعة مجداالت هدي: العندف الجسددي، والعندف اللفادي، والضضد ، 82يتكون من )

والعدائية، وقد قام الباحثان بترجمته، ثم عرفت الترجمة على متخص  باللضدة العربيدة ورخدر باللضدة 
 االنجليزية للتحقق من دقة الترجمة.

مدددن  ين( محامددد01علدددى )مقيددداس العندددف المدرسدددي  تدددم عدددر المحتدددوى  وللتحقدددق مدددن صددددق
مناسدددبتها  وذلدددن كبدددداء ررائهدددم فدددي األداة مدددن حيدددث ،أعضددداء هيئدددة التددددريس فدددي الجامعدددات األردنيدددة

( فقدرة موالعددة علددى أربعددة 82وقدد تكددون المقيدداس فددي صدورته النهائيددة مددن ). الحاليددة ألهدداف الدراسددة
فقدرات، والضضد   4فقرات، والعنف اللفاي ويتكون مدن  2كون من مجاالت هي: العنف الجسدي ويت

 فقرات.  2فقرات، والعدائية ويتكون من  2ويتكون من 
م شددرات صدددق البندداء لمقيدداس العنددف المدرسددي بتطبيقدده علددى عينددة تمددا قددام الباحثددان بحسددا  

( 03كونددت مددن )ومددن خددارن عينتهددا ت ،اسددتطالعية تددم اختيارهددا بطريقددة علددوائية مددن مجتمددع الدراسددة
حيدث  ،طالبًا وطالبة، وتم حسا  معامالت االرتباج للفقرات مع المجال، ومدع الدرجدة الكليدة للمقيداس

( وبددين 0..3و  3.03بددين ) لمقيدداسعلددى امعددامالت االرتبدداج بددين الفقددرات والدرجددة الكليددة تراوحددت 
( α  =.05مسددتوى )عنددد  ذات داللددة إحصددائية( وهددي جميعددًا 3.60و 3.03الفقددرات والمجددال بددين )

  صدق البناء للمقياس. إلىوهذا يلير 
أفددددراد تطبيددددق االختبددددار، و عددددادة تطبيقدددده بعددددد أسددددبوعين علددددى تددددم مقيدددداس الللتأتددددد مددددن ثبددددات و 

، ومددن ثددم تددم حسددا  معامددل ارتبدداج بيرسددون بددين تقددديراتهم فددي المددرتين علددى المجموعددة االسددتطالعية
تدددم حسدددا  معامدددل الثبدددات بطريقدددة االتسددداق كمدددا (، 1020وكدددان معامدددل الثبدددات الكلدددي )أداة الدراسدددة، 
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(، 1021وكدددان معامدددل الثبدددات الكلدددي )، للمجددداالت واألداة كادددل الدددداخلي حسددد  معادلدددة كرونبدددا  ألفدددا
 واعتبرت هذه القيم مناسبة لتطبيق مقياس العنف المدرسي. 

  المرونة النفسية: مقياس

 ,Cenat, Derviorsموجنيدددن )تدددم اسدددتخدام مقيددداس سدددينات وديرفيدددروس وهيبدددرت وعيدددد و 

Hebert, Eid & Mouchenik, 2015) ( فقددرة موالعددة علددى 82الماددون مددن )لمرونددة النفسددية ل
ثالثة مجاالت هي: الكفاءة الذاتية، وتقبل الدذات والحيداة، واالسدتقاللية، والدذي قدام الباحثدان بترجمتده، 

للتحقق من دقة  ،لضة االنجليزيةثم عرفت الترجمة على متخص  باللضة العربية ومترجم رخر في ال
 الترجمة.

مدددن  ين( محامددد01علدددى )مقيددداس المروندددة النفسدددية  تدددم عدددر وللتحقدددق مدددن صددددق المحتدددوى 
وقددد ألهددداف الدراسددة. األداة اسددبة نللتأتددد مددن موذلددن  أعضدداء هيئددة التدددريس فددي الجامعددات األردنيددة،
ثة مجاالت هي: الكفاءة الذاتية وعدد ( فقرة موالعة في ثال82تكون المقياس في صورته النهائية من )

 .1، واالستقاللية وعدد فقراته 1، وتقبل الذات والحياة وعدد فقراته 00فقراته 
م شرات صدق البناء لمقياس المرونة النفسية من خالل تطبيقده علدى تما قام الباحثان بحسا  

لمجددال، ومددع الدرجددة الكليددة، أفددراد العينددة االسددتطالعية، وتددم حسددا  معددامالت االرتبدداج للفقددرات مددع ا
وهدذا ( 3.02   و 3.02( حيث تراوحت القديم بدين ) α  =.05وجاءت جميعها دالة إحصائيًا عند ) 

 صدق البناء للمقياس. إلىيلير 
تطبيق االختبار، و عادة تطبيقده بعدد أسدبوعين علدى تم مقياس المرونة النفسية للتأتد من ثبات و 
ثم حسا  معامل ارتباج بيرسدون بدين تقدديراتهم فدي المدرتين علدى أداة  ومن ،العينة االستطالعيةأفراد 

تددم حسددا  معامددل الثبددات بطريقددة االتسدداق كمددا (، 1022وكددان معامددل الثبددات الكلددي )الدراسددة كاددل، 
(، 1020وكدددان معامدددل الثبدددات الكلدددي )، للمجددداالت واألداة كادددل الدددداخلي حسددد  معادلدددة كرونبدددا  ألفدددا

 بة لتطبيق مقياس المرونة النفسية. واعتبرت هذه القيم مناس

 إجراءات الدراسة:
تم إعداد مقياسي الدراسة وتحقيق الصدق والثبات لهما، وتحديد عينة الدراسة، وتواليع المقاييس 

حيث أرفق مع كل استبانة التعليمات الضرورية ل جابة عليهدا، وبعدد إحصداء ومراجعدة  ،على أفرادها
ء خمدس اسدتبانات لعددم اتتمدال بياناتهدا، وبهدذا أصدبح عددد أفدراد العيندة المطبقدة تدم اسدتثنا تاالستبانا
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( طالبددًا وطالبددة، وتددم اجددراء التحليددل اكحصددائي المناسدد  لكددل سدد ال، وعددر  النتددائج 882النهددائي )
 ومناقلتها والخرون بالتوصيات المناسبة لنتائج الدراسة.

 متغيرات الدراسة:
 لتالية:اشتملت هذه الدراسة على المتضيرات ا

 مستوى العنف المدرسي، و له ثالم مستويات: )مرتفع، متوسط، متدني(. -

 مستوى المرونة النفسية، و له ثالم مستويات: )مرتفع، متوسط، متدني(. -

 الجنس: وله فئتان )ذكر، أنثى(. -

 (.21، أتثر من 21 – 22، 22فئات )أقل من  3التحصيل: وله  -

 مفتاح التصحيح: 
ج التي تم التوصل إليها تم طر  أدنى متوسط حسدابي مدن أعلدى متوسدط وأل را  تفسير النتائ

( وأعلدى متوسدط حسدابي 0حيدث بلدن أدندى متوسدط حسدابي ) ،وتقسيمه علدى ثالثدة مسدتويات ،حسابي
( 3021 -8034( وهدددي تقابدددل التقددددير بدرجدددة متدنيدددة، و)8033 - 0( وذلدددن علدددى النحدددو التدددالي: )2)

 ( وهي تقابل التقدير بدرجة مرتفعة.2 -3022، و)وهي تقابل التقدير بدرجة متوسطة
 المعالجة اإلحصائية:

ل جابدددة عدددن السددد ال األول والثدددداني  تدددم حسدددا  المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة
واختبدار شديفيه للمقارندات البعديدة ل جابدة علدى  ،والثالث والرابع، واستخدم أيضًا تحليل التباين الثندائي

 الث والرابع، كما تم حسا  معامل ارتباج بيرسون لالجابة على الس ال الخامس.الس الين الث
 نتائفج الدراسففة ومناقشتها:

العندف المدرسدي لددى طلبدة المرحلدة الثانويدة فدي لدواء مدا مسدتوى ل لإلجابة على السفاا  األو :
نددف المدرسددي لدددى الع المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة لمسددتوى  حسددا تددم  وادي السدديرل؟

 يوفح ذلن. (0)، والجدول أفراد عينة الدراسة
 أفراد عينة الدراسة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت العنف المدرسي لدى1جدو  )
 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجا  الترتيب
 مرتفع 590. 3.74 العنف الجسدي  .0

 متوسط 646. 3.28 الضض   .2

 متوسط 855. 3.24 العنف اللفاي  .0
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 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجا  الترتيب
 متوسط 680. 3.04 العدائية  .4

 متوسط 523. 3.32 المدرسيلعنف لالدرجة الكلية  
مستوى العنف المدرسي لدى طلبدة المرحلدة الثانويدة فدي لدواء وادي السدير أن ( 0يبين الجدول )
، (0.04متوسددط حسدابي بلددن )لى بدأعالمرتبدة األولددى ب لالعندف الجسدددي لمجددال  جداءجداء متوسددطًا، و 

 .(0.34ل بمتوسط حسابي )العدائيةمجال لاألخيرة المرتبة وب
ياهددر مددن نتددائج هددذا السدد ال وجددود مسددتوى متوسددط مددن العنددف لدددى الطلبددة، ممددا يدددل علددى 
انتلار العنف في األوساج المدرسدية بمختلدف أشدااله، و ن كدان بدرجدة متوسدطة، وربمدا يعدود السدب  

لمرحلددة العمريددة وهددي المراهقددة، حيددث أن الكثيددر مددن الطلبددة فددي هددذه المرحلددة ياهددرون ا إلددىفددي ذلددن 
قدراتهم من خدالل ممارسدة العندف علدى بعضدهم الدبعض، وفدي هدذه المرحلدة تاهدر جماعدات الرفداق، 
ومحاولة األفراد لتحقيق اللعبية من خالل إظهدار قدوتهم الجسددية واللفايدة، فيمارسدون أشداال العندف 

ظهددددور أشدددداال العنددددف األخددددرى كالضضدددد   إلددددىكددددالعنف الجسدددددي، واللفاددددي، ممددددا يدددد دي المختلفددددة 
 والعدائية.

لقددد تألفددت عينددة الدراسددة مددن طلبددة الصددف األول الثددانوي، وفددي العددادة الطلبددة فددي هددذا الصددف 
صددفهم بأندده مرحلددة انتقاليددة للتددوجيهي، ممددا  إلددىاالهتمددام بالدراسددة، وذلددن ألنهددم يناددرون  إلددىيميلددون 
 مستوى العنف لديهم متوسطًا. يجعل 

اتفقددت هددذه النتددائج مددن حيدددث المسددتوى المتوسددط فددي العنددف المدرسدددي لدددى الطلبددة مددع نتدددائج 
 Aras, etو رفاقده )أراال ، ومدع نتدائج دراسدة (Thumann, et al., 2016) و رفاقده ثومدان دراسدة 

al., 2016) فددي حددين اختلفددت مددع نتددائج ،(  دراسددة عبددد الصدداحAbdul Sahib, 2011 التددي )
 .طلبةالارتفاا مستوى العنف المدرسي لدى  إلىأشارت 

المروندة النفسدية لددى طلبدة المرحلدة الثانويدة فدي لدواء مسدتوى مدا ل الساا  الثفانيولالجابة على 
المرونددة النفسددية لدددى  المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة لمسددتوى  حسددا تددم  وادي السددير؟

 يوفح ذلن. (2)والجدول ، أفراد عينة الدراسة
 أفراد عينة الدراسة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت المرونة النفسية لدى 2جدو  )
 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجا  الرتبة
 متوسط 444. 2.62 تقبل الذات والحياة  .0

 متوسط 377. 2.53 االستقاللية  .2
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 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجا  الرتبة
 متوسط 536. 2.44 اتيةالكفاءة الذ  .0

 متوسط 292. 2.53 المرونة النفسية ككل 

مستوى المروندة النفسدية لددى طلبدة المرحلدة الثانويدة فدي لدواء وادي السدير  أنم ( 2يبين الجدول )
، (2.82متوسدط حسدابي بلدن )بدأعلى المرتبة األولى ب لتقبل الذات والحياةلمجال  جاءجاء متوسطًا، و 

 .(2.44ل بمتوسط حسابي بلن )الكفاءة الذاتيةجال لماألخيرة المرتبة وب
تددوفر مهددارات المرونددة النفسددية لدددى طلبددة المرحلددة الثانويددة عينددة  إلددىتلددير نتيجددة هددذا السدد ال 

الدراسدددة، حيدددث إنهدددم يتسدددمون فدددي بعدددض االحيدددان بالهددددوء واالتدددزان الدددذاتي عندددد تعرفدددهم للضدددضوج 
قددد اتتسددبوا  واخددر المراهقددة، حيددث ياونددواعمريددة وهددي أمددرحلتهم ال إلددىوالمواقددف العصدديبة، وهددذا يعددود 

وهذه الخبرات سداهمت فدي تددريبهم علدى  ،ودراسية ،واجتماعية ،خبرات في مواجهة أية فضوج نفسية
 درجة متوسطة. إلىالمرونة النفسية، والوصول بها 
ي مددن وهدد ،امددتالتهم مهددارات التوافددق الفعددال فددي مواجهددة الضددضوج إلددىتمددا تلددير هددذه النتيجددة 

متطلبدات مجدتمعهم المدرسدي واالجتمداعي، حيدث  إلدىمهارات المرونة النفسية المهمة، وقد يعدود هدذا 
يطلدد  مددنهم تحقيددق التوافددق مددع مختلددف الضددضوج المدرسددية واألسددرية واالجتماعيددة، ولكددن مددا الالددت 

ي طدور النمدو مهارات المرونة النفسدية خاصدة فدي مجدال تقبدل الدذات والحيداة، واالسدتقاللية والكفداءة فد
حصددولهم علددى  إلددىمددع تقدددمهم فددي العمددر، وتعرفددهم لمختلددف أشدداال الخبددرات الحياتيددة، وهددذا أدى 

 الدرجة المتوسطة في المرونة النفسية.
وبما أن المرونة النفسية تمثل قدرة الفدرد علدى تكدوين بنداءات معرفيدة تعدزال قدرتده علدى التكيدف 

تدددري  وخبددرة  إلددى( فددننم هددذه المهددارات تحتددان Rose, 2011مددع المواقددف الضددا طة والصددادمة )
فددي  ولوصددول الطلبددة إلددى مسددتوى مرتفددعطويلددة، لددذلن فددنن نتيجددة هددذا السدد ال تعددد نتيجددة منطقيددة، 

 فننهم بحاجة لتدري  طويل لطرق التعامل مع المواقف الضا طة. ،المرونة النفسية
، ويرفددون عددن أدائهددم وسددماتهم تمددا أن الطلبددة فددي مرحلددة المراهقددة فددي العددادة يتقبلددون ذواتهددم

اللخصددية، ومددع اندددماجهم بجماعددات الرفدداق يلددعرون بوجددود معنددى لحيدداتهم، لددذلن جدداء مجددال تقبددل 
 الذات والحياة في المرتبة األولى.

 اسدديفيدواتفقددت نتددائج الدراسددة الحاليددة فددي مسددتوى المرونددة النفسددية المتوسددط مددع نتددائج دراسددة 
(Acevedo, 2010)  واختلفدت  ،مستوى متوسط لكل مدن المروندة النفسدية والمعرفيدةالتي كلفت عن
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( التدي كلدفت عدن Cartwright, et al., 2010و رفاقده ) كارترايدتدراسدة نتدائج السد ال مدع نتدائج 
 .مستوى متدن للمرونة النفسية لدى الطلبة

نويدة العندف المدرسدي لددى طلبدة المرحلدة الثاهل يختلدف مسدتوى ل الساا  الثالثجابة على ولإل
المتوسددددطات الحسددددابية  حسددددا تددددم   فددددي لددددواء وادي السددددير بدددداختالف الجددددنس والتحصدددديل الدراسددددي؟

تبعدا لمتضيدري الجدنس  مدوالعين أفراد عينة الدراسةلمستوى العنف المدرسي لدى  واالنحرافات المعيارية
 :وفح ذلني (3)، والجدول والتحصيل الدراسي
 لمستوى العنف المدرسي لدى ات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحراف(: 3الجدو  )

 تبعا لمتغيري الجنس والتحصيل الدراسي أفراد عينة الدراسة 

المتوسطات  الفئة المتغير
 واالنحرافات

العنف 
 الجسدي

العنف 
العنف  العدائية الغضب اللفظي

 ككل

 الجنس

 أنثى
 3.04 2.73 3.02 3.00 3.41 المتوسط الحسابي

 92 92 92 92 92 العدد

 592. 720. 778. 1.107 642. االنحراف المعياري 

 ذكر
 3.52 3.25 3.46 3.40 3.97 المتوسط الحسابي

 133 133 133 133 133 العدد

 358. 564. 462. 574. 422. االنحراف المعياري 

 التحصيل

 22أقل من 

 3.63 3.17 3.51 3.83 4.01 المتوسط الحسابي
 31 31 31 31 31 العدد

 449. 778. 792. 467. 526. االنحراف المعياري 

أقل  - 22
 21من 

 3.26 3.00 3.20 3.19 3.65 المتوسط الحسابي

 154 154 154 154 154 العدد

 519. 659. 581. 870. 625. االنحراف المعياري 

 فأكثر 21

 3.33 3.09 3.40 2.98 3.87 المتوسط الحسابي

 40 40 40 40 40 العدد

 517. 679. 714. 836. 392. االنحراف المعياري 

لمسدتوى العندف في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ظاهريًا  ( تبايناً 0يبين الجدول )
ولبيان داللدة الفدروق اكحصدائية بدين المتوسدطات الحسدابية تدم اسدتخدام تحليدل  ،المدرسي لدى الطلبة

 .(4جدول )والدرجة الكلية، كما هو موفح في ال عادالثنائي المتعدد على األب التباين
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 الجنس والتحصيل الدراسي ألثرالمتعدد  الثنائي تحليل التباين: (4جدو  )ال
 أفراد عينة الدراسة العنف المدرسي لدىعلى  

 مجموع المربعات بعاداأل مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 الجنس

 000. 42.810 9.977 1 9.977 العنف الجسدي

 000. 18.550 11.398 1 11.398 العنف اللفاي

 000. 27.352 9.440 1 9.440 الضض 

 006. 7.836 2.603 1 2.603 العدائية

 000. 42.699 7.869 1 7.869 كالالمدرسي العنف  

 التحصيل

 000. 18.844 4.392 2 8.784 العنف الجسدي

 000. 12.149 7.465 2 14.930 لفايالعنف ال

 000. 8.515 2.939 2 5.877 الضض 

 011. 4.594 1.526 2 3.052 العدائية

 000. 16.407 3.023 2 6.047 كالالمدرسي العنف  

 الخطأ

   233. 219 51.041 العنف الجسدي

   614. 219 134.559 العنف اللفاي

   345. 219 75.579 الضض 

   332. 219 72.746 العدائية

   184. 219 40.357 كالالمدرسي العنف  

 الكلي

    225 3223.375 العنف الجسدي

    225 2520.688 العنف اللفاي

    225 2516.383 الضض 

    225 2179.875 العدائية

    225 2546.800 كالالمدرسي العنف  

 الجدنستعدزى ألثدر  ( ≤ 1012) عند يةوجود فروق ذات داللة إحصائ( 4)يتبين من الجدول 
وجاءت الفروق لصالح الذكور، وهذه النتيجة قدد تكدون العنف المدرسي كال، وفي جميع األبعاد، في 

مناسددبة لثقافددة المجتمددع األردنددي الددذي سددحبت مندده عينددة الدراسددة، وذلددن أن اكنددام فددي العددادة ياددون 
قيدق ذواتهدن، فدي حدين قدد يجدد الدذكور العندف لديهن اهتمامات أخرى  ير العنف، ووسدائل أخدرى لتح

 وسيلة لتحقيق ذواتهم، و ظهار قدراتهم الذكورية.
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(، ومدع Abdul Sahib, 2011عبدد الصداح  )وقد اتفقت نتيجة هذا الس ال مع نتيجة دراسدة 
 ,Vidourekرفاقده  )دراسدة فيددوره و (، ومع نتدائج Aras, et al., 2016رفاقه )أراال و نتائج دراسة 

et al., 2015)  وجود فروق ذات داللة إحصائية في العنف المدرسي تعدزى لمتضيدر  إلىالتي أشارت
وهددذه النتيجددة تبدددو منطقيددة إذا مددا أخددذنا بعددين االعتبددار أن  ،الجددنس، وكانددت الفددروق لصددالح الددذكور

 األنثددى التددي إلددىبينمددا يناددر  ،الثقافددات المختلفددة تتسدداهل مددع سددلوه العنددف الددذي يصدددر عددن الددذكور
واختلفددت نتددائج السدد ال الحددالي مددع نتددائج دراسددة  ،تاهددر سددلوكا عنيفددا بأندده مسددترجلة ويمقتهددا المجتمددع

ذات داللددة  وجدود فددروق هدا عدددم نتائج تظهددر التدي أ( Thumann, et al., 2016)و رفاقدده ثومدان 
 .الجنسفي العنف المدرسي تعزى لمتضير احصائية 

التحصديل تعدزى ألثدر  ( ≤ 1012) عندد صدائيةوجود فروق ذات داللة إحتما اظهرت النتائج 
بين المتوسدطات الدالة إحصائيا ولبيان الفروق العنف المدرسي كال وفي جميع األبعاد،  فيالدراسي 

 .(2لمقارنات البعدية كما هو مبين في الجدول )ل فيهاختبار شي استخدامالحسابية تم 
 لتحصيل الدراسي على العنف المدرسيألثر ا هفيي(: المقارنات البعدية بطريقة ش5الجدو  )

أقل من  المتوسط الحسابي التحصيل الدراسي كالبعد
55 

أقل  - 55
 08من 

 رفأكث 08

 العنف الجسدي
 

    4.01 22أقل من 
   *36. 3.65 21أقل من  - 22

  *21. *14. 3.87 رفأكث 21

 العنف اللفاي
 

    3.83 22أقل من 
   *65. 3.19 21أقل من  - 22

  21. *86. 2.98 رفأكث 21

 الضض 
    3.51 22أقل من 

   *31. 3.20 21أقل من  - 22
  19. 12. 3.40 رفأكث 21

 العدائية

    3.17 22أقل من 
   18. 3.00 21أقل من  - 22

  09. 08. 3.09 رفأكث 21

المدرسي العنف 
 تال

    3.63 22أقل من 
   *37. 3.26 21أقل من  - 22

  07. *30. 3.33 رفأكث 21
 .( ≤ 8085)* دالة عند مستوى الداللة 
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فدي  ( ≤ 1012)عندد مسدتوى الداللدة ( وجود فروق ذات داللة إحصائية 2يتبين من الجدول )
تعددزى ألثددر التحصدديل  العنددف المدرسددي كاددل، و الضضدد ، و اللفادديالعنددف مجدداالت العنددف الجسدددي، و 

، وكاندت الفدروق فدأتثر( 63(، و)63أقدل مدن  - 82)ن فئتيكل م(، و 82أقل من )فئة  الدراسي بين
   أي انهم اتثر عنفا. لصالح التحصيل األقل

ففددي العدددادة ياددون الطلبدددة المتفوقددون أقدددل عنفددًا مدددن الطلبددة األقدددل  ،تبدددو هدددذه النتيجددة منطقيدددةو 
فددذوو تحصددياًل، حيددث جميددع الطلبددة فددي هددذه المرحلددة العمريددة يبحثددون عددن تقدددير الددذات وتحقيقهددا، 

التحصيل المرتفدع يسدتخدمون تفدوقهم فدي تحقيدق ذواتهدم، وذوو التحصديل المدنخفض ال يجددون أحياندًا 
 إال العنف لتحقيق ذواتهم.

التدي كلدفت نتائجهدا  (Aras, et al., 2016و رفاقده )أراال تتفق هذه النتائج مع نتيجة دراسدة و 
 إلددىيميددل الطلبددة األقددل تحصددياًل أن التحصدديل األتدداديمي يدد ثر فددي مسددتوى العنددف المدرسددي، حيددث 

العنف مقارنة مع الطلبة ذوي التحصديل المرتفدع، وأن الطلبدة األقدل تحصدياًل هدم أتثدر الطلبدة تعرفدًا 
 للعنف من المعلمين واألهل، وأن العنف المدرسي ينتلر لدى الذكور أتثر من اكنام.

لددى طلبدة المرحلدة الثانويدة  المروندة النفسديةلهدل يختلدف مسدتوى الرابفع السفاا  لإلجابة علفى و 
تدددم اسدددتخران المتوسدددطات الحسدددابية   فدددي لدددواء وادي السدددير بددداختالف الجدددنس والتحصددديل الدراسدددي؟

لمسددددتوى المرونددددة النفسددددية لدددددى أفددددراد عينددددة الدراسددددة تبعددددا لمتضيددددري الجددددنس  واالنحرافددددات المعياريددددة
 :وفح ذلني (2)، والجدول والتحصيل الدراسي
 لمستوى المرونة النفسية لدى ت الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطا(: 5الجدو  )

 تبعا لمتغيري الجنس والتحصيل الدراسي أفراد عينة الدراسة 

المتوسطات  الفئة المتغير
 واالنحرافات

الكفاءة 
 الذاتية

تقبل 
الذات 
 والحياة

 االستقاللية
المرونة 
النفسية 

 ككل

 الجنس

 أنثى
 2.55 2.49 2.65 2.52 المتوسط الحسابي

 92 92 92 92 العدد

 305. 396. 459. 591. االنحراف المعياري 

 ذكر
 2.51 2.55 2.60 2.39 المتوسط الحسابي

 133 133 133 133 العدد

 283. 363. 433. 490. االنحراف المعياري 

 2.38 2.40 2.64 2.12 المتوسط الحسابيأقل من  التحصيل
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 الفئة المتغير
المتوسطات 
 واالنحرافات

الكفاءة 
 الذاتية

تقبل 
الذات 
 والحياة

 االستقاللية
المرونة 
النفسية 

 ككل
 31 31 31 31 العدد 22

 292. 392. 469. 348. االنحراف المعياري 

أقل  - 22
 21من 

 2.53 2.48 2.60 2.50 المتوسط الحسابي

 154 154 154 154 العدد

 295. 362. 434. 551. االنحراف المعياري 

 فأكثر 21

 2.65 2.81 2.69 2.46 المتوسط الحسابي

 40 40 40 40 العدد

االنحراف 
 المعياري 

.5

20 

.4

66 

.27

9 

.22

7 

فددددددددي المتوسددددددددطات الحسددددددددابية واالنحرافددددددددات المعياريددددددددة ظاهريددددددددًا  ( تبايندددددددداً 2يبددددددددين الجدددددددددول )
ولبيددددددان داللددددددة الفددددددروق اكحصددددددائية بددددددين المرونددددددة النفسددددددية لدددددددى أفددددددراد عينددددددة الدراسددددددة، لمسددددددتوى 

والدرجدددددددة  الثندددددددائي المتعددددددددد علدددددددى األبعددددددداد المتوسدددددددطات الحسدددددددابية تدددددددم اسدددددددتخدام تحليدددددددل التبددددددداين
 :(1جدول )ية، كما هو موفح في الالكل

 الجنس والتحصيل الدراسي  المتعدد ألثر الثنائيتحليل التباين : (7جدو  )ال
 على المرونة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة

 مجموع المربعات بعاداأل مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 الجنس
 189. 1.736 457. 1 457. الكفاءة الذاتية

 332. 945. 182. 1 182. تقبل الذات والحياة

 000. 13.450 1.547 1 1.547 االستقاللية

 226. 1.477 110. 1 110. كالالمرونة النفسية  

 التحصيل
 001. 7.526 1.983 2 3.967 الكفاءة الذاتية

 700. 357. 069. 2 138. تقبل الذات والحياة

 000. 16.557 1.904 2 3.808 يةاالستقالل

 002. 6.396 476. 2 951. كالالمرونة النفسية  

 الخطأ
   264. 219 57.717 الكفاءة الذاتية

   193. 219 42.253 تقبل الذات والحياة
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 مجموع المربعات بعاداأل مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

   115. 219 25.183 االستقاللية

   074. 219 16.284 كالالمرونة النفسية  

 الكلي

    225 1404.364 الكفاءة الذاتية

    225 1589.000 تقبل الذات والحياة

    225 1470.755 االستقاللية

    225 1459.200 كالالمرونة النفسية  

 ( ≤ 1012) عنددددددددد وجددددددددود فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائيةعدددددددددم ( 1)يتبددددددددين مددددددددن الجدددددددددول 
ال المرونددددددة النفسددددددية والدرجددددددة الكليددددددة، باسددددددتثناء مجددددددفددددددي جميددددددع مجدددددداالت  الجددددددنستعددددددزى ألثددددددر 

. وربمددددا يعدددددود السددددب  فددددي ذلدددددن الددددذكوراالسددددتقاللية، فقددددد كانددددت فيددددده الفددددروق اكحصددددائية لصدددددالح 
أن المروندددددة النفسدددددية تعتمدددددد فدددددي تلدددددايلها لددددددى الفدددددرد علدددددى المواقدددددف الضدددددا طة، واألحددددددام  إلدددددى

خبددددددرة األفددددددراد فددددددي تكددددددوين بندددددداءات معرفيددددددة حددددددول التعامددددددل مددددددع تلددددددن  إلددددددىالصددددددادمة، باكفددددددافة 
ف، وبمدددددددا أن أفدددددددراد عيندددددددة الدراسدددددددة مدددددددن الدددددددذكور واكندددددددام كدددددددانوا مدددددددن بيئدددددددات األحددددددددام والمواقددددددد

 متقاربة، ويمرون بخبرات حياتية متلابهة فننهم في العادة يتساوون في المرونة النفسية.
أمدددددددا بالنسدددددددبة لمجددددددددال االسدددددددتقاللية فددددددددنن الدددددددذكور عددددددددادة مدددددددا يتحملددددددددون مسددددددد وليات أسددددددددرية 

رون بخبددددددرات االسددددددتقاللية أتثددددددر مددددددن اكنددددددام، واجتماعيددددددة أتثددددددر مددددددن اكنددددددام، لددددددذلن فددددددننهم يمدددددد
أن حجددددم التوقعددددات االجتماعيددددة مددددن الددددذكور أتثددددر مددددن اكنددددام خاصددددة فددددي تحمددددل  إلددددىباكفددددافة 

المسددددد وليات األسدددددرية واالجتماعيدددددة المسدددددتقبلية، لدددددذلن فدددددنن مسدددددتوى االسدددددتقاللية لدددددديهم أعلدددددى منهدددددا 
 لدى اكنام. 

وق ذات داللدددددة إحصدددددائية فدددددي المرونددددددة اتفقدددددت نتدددددائج السددددد ال الحدددددالي فدددددي عددددددم وجدددددود فدددددر 
(، ونتددددائج دراسددددة Acevedo, 2010) اسدددديفيدودراسددددة النفسددددية تعددددزى لمتضيددددر الجددددنس مددددع نتددددائج 

(،  حيدددث كلدددفت نتدددائج تلدددن الدراسدددات عدددن Cartwright, et al., 2010و رفاقددده ) تارترايدددت
 عدم وجود فروق إحصائية تعزى لمتضير الجنس.

تعددددددددزى ألثددددددددر  ( ≤ 1012) عنددددددددد داللددددددددة إحصددددددددائية وجددددددددود فددددددددروق ذاتوكلددددددددفت النتددددددددائج 
، باسدددددتثناء مجدددددال تقبدددددل الدددددذات المروندددددة النفسدددددية والدرجدددددة الكليدددددةفدددددي جميدددددع مجددددداالت  التحصددددديل
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بدددددددين المتوسدددددددطات الحسدددددددابية تدددددددم اسدددددددتخدام الدالدددددددة إحصدددددددائيا ولبيدددددددان الفدددددددروق الزوجيدددددددة والحيددددددداة، 
 :(2كما هو مبين في الجدول ) فيهيشالمقارنات البعدية بطريقة 

 ألثر التحصيل الدراسي على المرونة النفسية هفيي(: المقارنات البعدية بطريقة ش0الجدو  )

المتوسط  الصف البعد
 الحسابي

أقل من 
55 

أقل  - 55
 08من 

 رفأكث 08

 الكفاءة الذاتية
    2.12 22أقل من 

   *38. 2.50 21أقل من  - 22
  04. *34. 2.46 رفأكث 21

 االستقاللية
 

    2.40 22ن أقل م
   09. 2.48 21أقل من  - 22

  *33. *42. 2.81 رفأكث 21

 كالالمرونة النفسية 
    2.38 22أقل من 

   *14. 2.53 21أقل من  - 22
  *13. *27. 2.65 رفأكث 21

 .( ≤ 8085)* دالة عند مستوى الداللة 
 ≥ )وى الداللددددددة عنددددددد مسددددددت( وجددددددود فددددددروق ذات داللددددددة إحصددددددائية 2) الجدددددددوليتبددددددين مددددددن 

تعددددددددزى ألثددددددددر  كاددددددددل والمرونددددددددة النفسددددددددية، فددددددددي مجدددددددداالت الكفدددددددداءة الذاتيددددددددة، واالسددددددددتقاللية (1012
، وكاندددددت فدددددأتثر( 63(، و)63أقدددددل مدددددن  - 82(، و)82أقدددددل مدددددن )فئدددددة  التحصددددديل الدراسدددددي بدددددين
 .(فأتثر 63وهو ) علىالفروق لصالح التحصيل األ

كدددددددوين المعرفدددددددي فدددددددي تلدددددددايل مهدددددددارات وقدددددددد تفسدددددددر هدددددددذه النتيجدددددددة اعتمدددددددادًا علدددددددى أهميدددددددة الت
المروندددددددة النفسددددددددية، فددددددداألفراد ذوو التحصدددددددديل المرتفددددددددع عدددددددادة مددددددددا ياونددددددددون أتثدددددددر قدددددددددرة مددددددددن ذوي 

أن قدددددرتهم علددددى التكيددددف تكددددون  إلددددىالتحصدددديل المددددنخفض فددددي تكددددوين هددددذه المهددددارات، باكفددددافة 
تثددددر مددددن ذوي أعلددددى وهددددي مهددددارة مهمددددة فددددي المرونددددة النفسددددية، وربمددددا يجدددددون مددددن المجتمددددع تقددددباًل أ

التحصدددديل المددددنخفض، وهددددذا يسدددداعدهم علددددى اتتسددددا  المرونددددة النفسددددية ومهاراتهددددا، وتوظيفهددددا فدددددي 
 حياتهم اليومية.

 & Novotnyنددددوفتني وكريمونكوفدددا )وقدددد اتفقدددت نتيجددددة هدددذا السددد ال مددددع نتيجدددة دراسدددة 

Kremenkova,2016 التددددددي أظهددددددرت نتائجهددددددا وجددددددود عالقددددددة ارتباطيددددددة موجبددددددة بددددددين المرونددددددة )
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فسدددددددية واألداء األتددددددداديمي لددددددددى الطلبدددددددة، فكلمدددددددا كاندددددددت المروندددددددة النفسدددددددية مرتفعدددددددة كدددددددان األداء الن
 األتاديمي مرتفعًا.

لهددددل توجددددد عالقددددة ارتباطيددددة ذات داللددددة إحصددددائية عنددددد الخففففامس السففففاا  ولإلجابففففة علففففى 
المرونددددددددة النفسددددددددية والعنددددددددف المدرسددددددددي لدددددددددى طلبددددددددة المرحلددددددددة بددددددددين  (α =1012)مسددددددددتوى الداللددددددددة 

بدددددددين المروندددددددة النفسدددددددية معامدددددددل ارتبددددددداج بيرسدددددددون حسدددددددا  تدددددددم  فدددددددي لدددددددواء وادي السددددددديرل؟ الثانويدددددددة
( يوفددددددح .، والجدددددددول )والعنددددددف المدرسددددددي لدددددددى طلبددددددة المرحلددددددة الثانويددددددة فددددددي لددددددواء وادي السددددددير

 :ذلن
 (: معامالت االرتباط بين العنف المدرسي والمرونة النفسية لدى طلبة أفراد عينة الدراسة9جدو  )

 االستقاللية الكفاءة الذاتية اطاالرتب المجا 
تقبل الذات 

 والحياة
المرونة النفسية 

 ككل

 العنف الجسدي

 007. 057. 019.- 012.- معامل االرتباج ر

 912. 395. 774. 857. الداللة اكحصائية

 225 225 225 225 العدد

 العنف اللفظي

 **-215. **-195. 016. -**229 . معامل االرتباج ر

 001. 003. 806. 001. ة اكحصائيةالدالل

 225 225 225 225 العدد

 الضض 
 **-0.144 **-0.139 -057.- -081.- معامل االرتباج ر

 030. 399. 037. 225. الداللة اكحصائية

 225 225 225 225 العدد

 العدائية
 **-172. -083.- 002. **-0.224 معامل االرتباج ر

 010. 213. 976. 001. الداللة اكحصائية

 225 225 225 225 العدد

العنف المدرسي 
 تال

 **-186. -108.- 041. **-195. معامل االرتباج ر

 005. 105. 540. 003. الداللة اكحصائية

 225 225 225 225 العدد

 (.0.01لة )**دالة إحصائيا عند مستوى الدال                  (.0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )  

(، 3.32عند مستوى الداللة ) دالة إحصائياً  ارتباطية سلبيةوجود عالقة  (.) يتبين من الجدول
(، وهددذه -186.العنددف المدرسددي والدرجددة الكليددة للمرونددة النفسددية، حيددث كددان معامددل االرتبدداج )بددين 

روندة النفسدية يمارسدون النتيجة تتفق مع طبيعة متضيري الدراسة، حيدث أن الطلبدة الدذين تقدل لدديهم الم
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أن مددن يمددارس العنددف فددي العددادة ال  إلددىالعنددف بدددرجات مرتفعددة، والعاددس صددحيح، وقددد يعددود ذلددن 
وهدددذه مهدددارات مهمدددة لددددى الطلبدددة الدددذين يملكدددون  ،أو السددديطرة علدددى انفعاالتددده ،يسدددتطيع فدددبط ذاتددده

التحددديات والصددعوبات مهددارات المرونددة النفسددية، حيددث أن المرونددة النفسددية تتطلدد  مددن الفددرد مواجهددة 
باتزان وهدوء، والعمدل علدى فدبط الدذات واالنفعداالت عندد تعرفده للصددمات، وهدذا فدي العدادة يفتقدر 

 إليه الطلبة الذين يمارسون العنف بدرجة مرتفعة.
 توصيات الدراسة: 

فددي فددوء نتددائج هددذه الدراسددة يوصددى بددنجراء مزيددد مددن الدراسددات حددول ظدداهرة العنددف المدرسددي 
 إلددىبمتضيددرات أخددرى، وتوجيدده اهتمددام المرشدددين والمعلمددين والمددديرين فددي المدددارس الثانويددة  وارتباطهددا

فرورة التدري  على مهارات المرونة النفسية وتنميتها لدى الطلبة في هذه المرحلة ألهميتها في بنداء 
شخصددددياتهم خاصددددة عنددددد مددددواجهتهم الصدددددمات واألالمددددات، كمددددا ينصددددح الباحثددددان بددددنجراء مزيددددد مددددن 

تددري  المرشددين التربدويين  إلدىدراسات حول المرونة النفسية لدى عينات أخرى مدن الطلبدة إفدافة ال
 في المدارس على إعداد وتطبيق برامج إرشادية للوقاية من العنف المدرسي لدى الطلبة. 

 المراجع: 
- Abdul Sahib, M (2011). School s’ Violence and its relation to academic 

Failed and School s’ Drop - Out  among Intermediate stage Pupils. 

Journal of Educational and Psychological Research, (28), 313-344. 

- Acevedo, Maria (2010). Cognitive Flexibility and Planning Skills as 

Predictors of Social-Academic Resilience in Hispanic-American 

Elementary School Children, Ph.D. Dissertation, Fordham University. 

- Akad, E (2001). Aggressive psychology and tame, (First Ed), Cairo: 

Dar Ghraib. 

- Akgun, S & Araz, A (2014). The Effect of Conflict Resolution 

Education on Conflict Resolution Skills, Social Competence, and 

Aggression in Turkish Elementary School Students. Journal of Peace 

Education, 11 (1), 30-45. 

- Al-Rai Newspaper, (2014, 6 March). N 15828, Jordan: Amman. 

- Al-Sarayreh, K (2009). Reasons Leading to Student’s Violence Against 

Teachers and Administrators in Jordanian Public Secondary Schools 

from the Viewpoint of Students, Teachers and Administrators, The 

Jordanian Journal of Educational Scinces, 5 (2), 137-157. 



 .8102، األولالعدد األردنية، المجلد الثالث، مجلة التربوية ال، للعلوم التربوية األردنية الجمعية

011 

- Al- Zoubi, A (2011). The Relationship between Social Intelligence and 

Aggressive Behavior among Gifted and Nongifted Students. The 

Jordanian Journal of Educational Scinces, 7 (4), 419-431.  

- Anderson, C & Bushman, B (2002). Human Aggression, Annual 

Reviews Psychology, 53, 27-51. 

- Aras, S., Ozan. S., Timbil. S. & Kasapci. O (2016). Exposure of 

Students to Emotional and Physical Violence in the School 

Environment, Arch Neuropsychiatry, 53: 303- 310. 

- Cartwright, K, Marshall, T, Dandy, K & Isaac, M (2010). The 

Development of Graph phonological-Semantic Cognitive Flexibility 

and Its Contribution to Reading Comprehension in Beginning Readers, 

Journal of Cognition and Development, 11(1),61–85. 

- Cole, G (2015). True Psychology: The Science of Building 

Psychological Resilience through Cognitive Reappraisal, (First Ed), 

USA: lvow0 

- Corey, G (2009). Theory and Practice of Counseling and 

Psychotherapy, (8th Ed). Belmont, CA: Thomson Higher Education. 

- Dawoud, N & Hamdi, N (2004). Some problems of adolescence and 

ways to help solve them, (First Ed), Riyadh: Arab Bureau of Education 

for the Gulf States. 

- Hussein, T (2007). Anger Management and Aggression Strategies, 

(First Ed), Amman: Dar Alfekr. 

- Izzeldin, K (2010). Aggressive behavior in children, (First Ed), 

Amman: Dar Osama.  

- Jones, K (2016). After Shock Bounce Back: How to Find Courage, 

Emotional Resilience & Enhance your Life After Trauma Stress, 

(First Ed), DE: Oasis Prescription 

- Meichenbaum, D0 (2014). Roadmap to Resilience: A Guide for 

Military, Trauma Victims and Their Families, (Second Ed), Bethel: 

Crown House.  

- Ministry of Education (2007). The Preventive Guideline to Protect 

Students from Violence and Abuse, Jordan: Amman. 

- Mota, C & Matos, P (2015). Adolescents in Institutional Care: 

Significant Adults, Resilience and Well-Being, Child Youth Care 

Forum, 44: 209- 224. 



 ، أ.د. نسيمه داودوسام الحساسنة.....          د. ة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانويةالعنف المدرسي وعالقته بالمرون

011 

- Nelson-Jones, R (2011) Therapy and Practice of Counselling & 

Therapy, (5th Ed), Los Angeles: Sage. 

- Novotny, J & Kremenkova, I (2016). The relationship between 

resilience and academic performance at youth placed. Atrisk 

československ psychologie, 6: 553- 566. 

- Rose, A (2011). Restorative Environments Influence on Cognitive 

Flexibility in  Developing Adults, Thesis Master of Science, The 

University of Utah. 

- Saideh, J (2014). Causes of School Violence and Means of Reducing it 

From The Perspective of Students' Parents in Upper Primary Stage in 

Jordan "Field Study in the District of Aiera and Yarqa". Dirasat: 

Human and Social Sciences, 41 (1), 24-8.. .    
- Shi, M., Wang, X., Bian, Y & Wang, L (2015). The mediating role of 

resilience in the relationship between stress and life satisfaction among 

Chinese medical students: a cross-sectional study. BMC Medical 

Education, 15 (16), 1-7. 

- The National Council for Human Rights (2012). The Ninth Annual 

Report: Situation of Human Rights in the Hashemite Kingdom of 

Jordan, Jordan: Amman. 

- Thumann, B., Nur, U., Naker. D. & Devris, K (2016). Primary school 

students’ mental health in Uganda and its association with school 

violence, connectedness, and school characteristics: a cross-sectional 

study, BMC Public Health, 16: 1-11. 

- Williams, M. & Penman, D (2014) Mindfulness: A Practical Guide to 

Finding Peace in A Frantic World, (4th Ed), London: Piatkus. 

- Wadi Seer Educational Directorate: Department of Planning (2016). 

Record the numbers of students, Jordan: Amman. 

 


