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دى طلبة  لةهدفت الدراسة  الاالية  الفشةن عةم أنمةاط مشةاهدة وسةائل اإلعةالم المرئةي وعالقتهةا بالسةلوك العةدواني الملخص: 

لمةةرتلتيم ا( طالبةة و مةةم طلبةة  283( طالبةةاوه و 256( طالبةةاو وطالبةة ه مةةنهم  539منطقةة  المثلةةك. تفونةةت عينةة  الدراسةة  مةةم  

م شةاهدة اإلعةالماقيق أهداف الدراس  تم تصميم قائم  للفشن عم أنماط المتوسط  والثانوي  في منطق  المثلك في فلسطيم. ولت

الصةد   تاسةتخرتت اللل؛ تيةك (Kozina, 2013)المرئيه كما تم استخدام مقياس السلوك العدواني المعّد مم قبةل كويينةا 

مه ثبةةات المقياسةةيولتةةل التاقةةق مةةم الظةةاهرو ومرشةةرات اةةد  البنةةاقه والصةةد  التمييةة و للتاقةةق مةةم اةةد  المقياسةةيمه 

ائل ر مشةاهدة لوسةنتائج أن الهواتةن الذكية  هةي الةنمك ا كثةالأظهرت . معاالل  كرونباخ الفا وإعاالة تطبيق الختبار متواستخد

ي لوك العةدواناإلعالم المرئي لدى طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطقة  المثلةكه وبمسةتوى مرتفةأه وأن مسةتوى السة

  فةي أنمةاط تيم المتوسط  والثانوي  في منطق  المثلك تاق بمستوى متوسك. كمةا أظهةرت النتةائج وتةوال فةرولدى طلب  المرتل

الم وسةائل اإلعة مشاهدة وسائل اإلعالم المرئي  الفمبيوتره ألعاب الفيديو( تع ى  ثر الجنسه ووتوال فرو  في أنماط مشاهدة

لتاسأ في اصن السابأ في نمك ألعاب الفيديوه ولصالح طلب  الصن المرئي تع ى  ثر الصنه وتاقت الفرو  لصالح طلب  ال

توى كمةا أظهةرت النتةائج وتةوال فةرو  فةي مسة هنمك النترنته ولصالح طلب  الصةن الاةاالو عشةر فةي نمةك الهواتةن الذكية 

بعاال أفي تميأ  (ذكور لصالح ال السلوك العدواني لدى طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطق  المثلك تع ى  ثر الجنس

 .والمقترتاتوخرتت الدراس  بعدال مم التوايات  .مقياس السلوك العدواني
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Viewing Visual Mass Media Patterns and its Relationship with Aggressive 

Behavior among Students in the Triangle Area  
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   Shatha Alajeely 
 

Abstract: This study aimed to reveal viewing visual mass media patterns and its relationship 

with aggressive behavior among students in the Triangle area. The study sample consisted of 

(380) students, including (160) male and (220) female students at the Triangle Area- Palestine. 

To achieve the objective of the study, the list of viewing visual mass media patterns was 

designed and Kozina (2013) Aggressive Behavior Scale was used for data collection. Whearas 

construct, and discriminative validity indicators were calculated for both scales while Cronbach 

alpha and Test- Retest reliability indicators were established. The results of this study showed 

that smart phones are the most of viewing visual mass media patterns at the intermediate and 

secondary stages students in the Triangle area, with high level, and the aggressive behavior level 

of the intermediate and secondary stages students in the Triangle area was a moderate. The 

results also indicated that there were significant differences at (α= 0.05) in viewing visual mass 

media patterns (computer, video games) due to the effect of gender, in favor of males, and there 

were significant differences at (α= 0.05) in viewing visual mass media patterns due to the 

impact of the grade, in favor of seventh grade students in the pattern of video games, in favor of 

ninth grade students in the pattern of internet and in favor of first secondary grades students in 

the pattern of mobile phones. The study has come out with a number of recommendations and 

suggestions. 
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 المقدمة

تةدفق في ظل تسارع التطورات التتماعية  والقتصةاالي  والتقةدم العلمةي والتفنولةوتيه وال

لقرن نهاي  ا المعلوماتي والنفتاح الثقافي الذو يشهده عالم اليومه خضعت وسائل اإلعالم المرئي في

ثير التأ في الماضي لعدة تغيرات وتطوراته إذ شهدت تطوراو مهماو ليرالو بذلك الوراو توهرياو رئيساو 

 علةةح تيةةاة ا فةةراال والمجتمعةةات. ويظهةةر ذلةةك مةةم خةةالت إثةةارة قضةةايا مجتمعيةة  وثقافيةة  هامةة ه

يا ومشةةفالت سةةلوكي  شةةائع ه لتسةةاعد علةةح تشةةفيل الةةوعي أو يياالتةةه لةةدى ا فةةراال تةةوت هةةذه القضةةا

 والمشفالته وإيجاال الالوت الممفن  لها. 

ومةنهم  ثراو فةي تيةاة تميةأ ف ةات المجتمةأهوتُعد وسائل اإلعالم المرئي عنصراو تاسماو ومو

م ئل اإلعةةالالطلبة ه الةذيم يشةفلون الجة ق ا كبةر مةم التفةةويم المجتمعةيه والف ة  ا كثةر تةأثراو بوسةا

 تهةا؛ تيةكالمرئي؛ وذلك بسبب الستخدام المت ايد لمختلن أنواع تلك الوسةائله وبرامجهةاه وتطبيقا

خه عنةد نةت... إلةوسائل المتمثل  بالتلفايه والفيةديوه واإلنتري الاال الوقت المستغر  في استخدام تلك ال

 (. Poel & Lecluijze, 2009هرلق الطلب  في مرتلتي الطفول  والمراهق   

( أن وسةةائل اإلعةةالم Sigal & Mckelvie, 2012لقةةد أكةةد كةةل مةةم سةةيجات ومفيلفةةي  

قة  ت المتعلالمرئي قد تسهم في يياالة التطور المعرفي والتتماعي لدى الطلب ه وت ويدهم بالمعلوما

داع فية  اإلبةبالتنمي  العقلية  والتتماعية  وا خالقية  والعملية ه وتطةوير خيةالهم الةذو يةرالو إلةح تا

أ أ المجتمةعدهم فةي التفاعةل اإليجةابي مةلديهمه وتقديم العون والمساعدة والتوتيةه الةاليم الةذو يسةا

 المايك بهمه فضالو عم توانب الترفي  والتسلي  

( إلةح أن Kotler & Keller, 2006لقد كشفت الراسات عديدة مثل الراس  كةوتلر وكيلةر  

م أن وسائل اإلعالم المرئي  ترثر فةي مجموعة  واسةع  مةم المواقةن والسةلوكات بةيم الطلبة ه ويمفة

مةوذ  الممارسةات المافوفة  بالمخةاطر. وقةد اتبعةت هةذه الدراسةات إلةح تةد كبيةر نترالو إلح ييةاالة 

ثةل "تأثيرات وسائل اإلعالم"ه واستفشةاف تةأثير وسةائل اإلعةالم علةح بعةو السةلوكات الخطيةرة م

ضةالو فوالمخدراته وممارس  العدوان والعنةنه ,والفاوت  ,ممارس  الجنسه واإلالمان علح التدخيم

 ا خرى مثل تعلم أساليب تديدة في ارتداق المالبسه وغيرها.عم السلوكات 

( إلةةح أن بعةةو النظريةةات التةةي تناولةةت تةةأثير وسةةائل Gentile, 2003ويشةةير تينتيلةةي  

إلعةالمه ااإلعالم علح الشباب؛ فإنها تعامل الشباب علح أنهم ضاايا سلبييم وعات يم تجةاه وسةائل 

بةةيم  ه يملفةةون الةةدهاق الةةذو يمّفةنهم مةةم معرفةة  الفةةر ولةم تضةةأ بالاسةةبان بةةأن المشةاهديم كنشةةطاق

 ا تداث الخيالي  والواقعي .

 ,Gentile, Anderson) وأكةد كةل مةم تنتةل واندرسةون ويوكةاوا وايهةورو و خةرون

Yukawa, Ihori, et al., 2009)  علح أن تأثير وسائل اإلعالم المرئي ليس بالضرورة أن يفون

وى وسائل اإلعالم المرئةي إمةا اتتمةاعي إيجةابي أو معةاالج للمجتمةأ. سلبياو؛ تيك يمفم أن يفون مات

فعلةةح سةةبيل المثةةاته قةةد تشةةمل لعبةة  مةةا علةةح ماتةةوى اتتمةةاعي إيجةةابيه وبالتةةالي تعلةةم الفةةرال لهةةذه 

 السلوكات التتماعي  اإليجابي  والتدرب عليها.

إلح أن  (Sharif, Wills & Sargent, 2009لقد أشار كل مم شيرف وول ه وسارتنت  

عوامةل م أهم الوسائل اإلعالم المرئي  التلفايه الااسوبه اإلنترنت... إلخ(ه وأنماط مشاهدتها تُعد م

لطلبة  والمرثرات التي تساهم في تشفيل شخصي  الطالب؛ مم تيك ات انهةا أو اضةطرابها فيتفاعةل ا

ا مةةون منهةةا لبياوه وينتقةةمةةأ مةةا يشةةاهدونه أو يتلقونةةه مةةم هةةذه الوسةةائل سةةواق أكةةان ذلةةك إيجابيةةاو أم سةة

لسةلوكات ايرغبونه ويتركون ما ل يريدون؛ فإما أن تفون عامالو إيجابياو يسةهم فةي إكسةاب وتع ية  

ر سةوي . اإليجابي  لديهه وأما أن تفةون عةامالو سةلبياو يسةهم فةي إكسةابه سةلوكات غيةر مرغوبة ه وغية

يجة  تتمةاعي لةدى بعةو الطلبة  نتوكثيرا ما يظهر الضطراب السلوكي وسوق التوافق النفسي وال

هةةاه لهةةذا التفاعةةل بشةةفل أنمةةاط سةةلوكي  غيةةر مرغوبةة  تتفةةرر فةةي المواقةةن الاياتيةة  التةةي يمةةرون ب

لشةريا  اكالسلوك العدواني مثالو؛ فهو أتد مظاهر هذه الضطرابات السةلوكي  التةي تبةدو علةح هةذه 

 أكثر مم أو شريا  أخرى في المجتمأ.
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 ( إلح أن السلوك العدواني يمارس في كل مفانه كما أنه لChang, 2000وتوال شانج  

ن مةم يقتصر علح ف   معين  أو مرتل  عمري  مادالة ولفم شدة هذا السةلوك ومةدى تةأثيره قةد تختلة

ئل مجتمةأ إلةح  خةره وفقةاو لدرتة  وعةيهم وتاضةرهمه فضةالو عةم اخةتالف البةرامج التةي تبثهةا وسةةا

ايةاة أسةلوب الوي  في أساليب التنش   ا سري ه والتنوع الثقافيه اإلعالم المرئي ه والفرو  التتماع

رطة  فةي المتبأ في كل مجتمأ. كما أكد شانج علح أن هناك عالقة  ارتباطية  بةيم مشةاهد العنةن المف

 مج تاتةووالتلفاي والسلوك العدواني لدى ا طفةات والمةراهقيم؛ تيةك أن ا فةراال الةذيم شةاهدوا بةرا

مج ل ظهةروا ييةاالة أكبةر فةي السةلوك العةدواني مةم أول ةك الةذيم شةاهدوا بةراعلح مشاهد عدوانية  أ

 تاتوو علح مشاهد عدواني .

وقد كشفت ا بااث أن السةلوك العةدواني يتعة ي مةم خةالت النمةاذ  التةي يشةاهدها ا طفةات 

أشارت والمراهقون علح شاش  التلفايه واإلنترنته وألعاب الفيديو وأشرط  الفيديو والموسيقح؛ فقد 

 ,Huesmann & Kirwil)أبااث كل مم هيويمان وكرويل وسالتر وهنةرو وسةوايم واندرسةم 

2007; Slater, Henry, Swaim, & Andersen, 2003)  أن التعةر   فةالم العنةن وألعةاب

الفيديو والموسيقح يُعد متغير مهم ل ياالة تدوث السلوكات العدواني  والعنةن بةيم المةراهقيم خااة  

 المراهق  المبفرة.في مرتل  

أنمةاط  ومم هنا تاقت ففرة الدراس  الاالي  لتباك فةي الفيفية  التةي مةم خاللهةا يةتم معرفة 

ط  مشةةاهدة وسةةائل اإلعةةالم المرئةةيه وعالقتهةةا بالسةةلوك العةةدواني لةةدى طلبةة  المةةرتلتيم المتوسةة

الوضةأ  راس  تصنوالثانوي  في منطق  المثلك؛ إذ لم تجرى الراس  مماثل  تناولت متغيرات هذه الد

 الاالي ومجتمعها مما يبرر إترائها.

 

  مشكلة الدراسة

ائح يُعةةد اإلعةةالم المرئةةي بفافةة  وسةةائله مةةم العوامةةل المهمةة  التةةي تسةةتهوو الفثيةةر مةةم شةةر

علةةح  المجتمةةأ ومةةنهم الطلبةة  لمةةا تتميةة  بةةه مةةم تلةةب المتعةة  والسةةرور لمشةةاهديهاه بسةةبب اتتوائهةةا

 بعتهةةا باسةةتمرار. ومةةم تهةة  أخةةرىه هنةةاك كةةم هائةةل مةةم المشةةاهدمشةةاهد متنوعةة  ياةةتم علةةيهم متا

  ناةةو العدوانيةة  يتعةةر  لهةةا ويتابعهةةا المشةةاهدونه ومةةنهم الطلبةة  إذ تتشةةفل لةةديهم سةةلوكات عدائيةة

ألعةاب واآلخةريم مةم خةالت النمةاذ  التةي يشةاهدونها علةح شاشة  التلفةايه والفمبيةوتره واإلنترنةته 

 ترثر سلباو في شخصياتهمه وعلح ضااياهم مم الطلب . وأشرط  الفيديو وا تارو والتي

ويواةةن السةةلوك العةةدواني بأنةةه سةةلوكاو خطةةراو يشةةير إلةةح الضةةطرابه خااةة و لةةدى طلبةة  

ه إذ المدارس؛ تيك ل يرثر علح الطلب  أنفسهم فاسب بةل يةرثر علةح ا سةرة والمجتمةأ بشةفل عةام

تتةةح لنفسةةي  والتتماعيةة  والقتصةةاالي  ويةةرالو إلةةح  ثةةار سةةلبي  فةةي مختلةةن الجوانةةب الثقافيةة  وا

  ن العمليةالسياسي ه ول يقن عند هذا الاد بل يمتد ليرثر في إنجايهم ا كةااليميه ومةم الون شةك فةإ

 التعليمي  التعلمي  الفعال  تتطلب وتوال بي    من  لتاقيق الهدف التعليمي المطلوب. 

راو لمةا هةذا الجانةب بالباةك والدراسة  نظة تناولةالدراسة  الاالية  تأن فةوبناقو علح ما سةبقه 

ركةه ه وما تتلوسائل اإلعالم المرئي مم الور فاعل في سلوكات ا فراال سواقو أكانت إيجابي  أم سلبي 

لسةلوك هذه الوسائل مم  ثاره لذلك تاولةت الفشةن عةم أنمةاط مشةاهدة اإلعةالم المرئةي وعالقتهةا با

ي تيةاة فةغم مةم أهمية  هةذه المتغيةراته ومةدى تأثيرهةا العدواني لدى طلب  منطق  المثلك. فعلح الر

ص ح الخصةائالطالب إل أنها لم تنةل الهتمةام الفةافي مةم قبةل البةاتثيم والتربةوييم وانعفاسةاتها علة

 .الشخصي  مم تيك تناولها نظرياو ضمم العملي  التعليمي  التعلمي 

 

 ة:دراسأسئلة ال

منطقة   طلبة  المةرتلتيم المتوسةط  والثانوية  فةي ما أنماط مشاهدة وسائل اإلعةالم المرئةي لةدى .1

 المثلك؟ 
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وية  فةي هل تختلن أنماط مشاهدة وسائل اإلعالم المرئي لةدى طلبة  المةرتلتيم المتوسةط  والثان .2

 منطق  المثلك باختالف متغيرو الجنس والصن؟

 ؟كما مستوى السلوك العدواني لدى طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطق  المثل .3

المثلك  هل يختلن مستوى السلوك العدواني لدى طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطق  .4

 باختالف متغيرو الجنس والصن؟

عةدواني هل توتد عالق  ارتباطي  بيم أنماط مشاهدة وسةائل اإلعةالم المرئةي وأشةفات السةلوك ال .5

 لدى طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطق  المثلك؟

 

 أهمية الدراسة : 

 تمثلت أهمي  هذه الدراس  مم خالت تانبيمه هما: 

مة  مفةاهيم ها تفمم أهمي  الدراس  النظري  فةي أهمية  متغيراتهةا إذ أنهةا تناولةت األهمية النظرية: -أ

ائل تعلق بوسةأُطر نظري  ت تذات عالق  بالاياة العام  للطلب ه وبالعملي  التربوي  لهم؛ تيك وفر

ربةةوييم اإلعةةالم المرئةةي وأنمةةاط مشةةاهدتهاه وفةةي أنمةةاط السةةلوك العةةدوانيه تفيةةد البةةاتثيمه والت

 لم يد مةملتوسيأ معلوماتهم ومداركهم. كما يرمل أن تسهم هذه الدراس  في فتح المجات إلتراق ا

ضةةوق  ه المتغيةةرات معةةاو فةةيالدراسةةات فةةي هةةذا الاقةةله لقلةة  الدراسةةات العربيةة  التةةي تناولةةت هةةذ

 اختالف مجتمأ الدراس ه والنتائج التي توالت إليها الدراس  الاالي .

متغيةةريم تتجةةه ا هميةة  العمليةة  للدراسةة  الااليةة  بأنهةةا وفةةرت أالوات قيةةاس ل األهميةةة العمليةةة: -ب

لةةدى  مهمةةيمه أل وهمةةا أنمةةاط مشةةاهدة وسةةائل اإلعةةالم المرئةةيه وأالاة لقيةةاس السةةلوك العةةدواني

 الطلب ه تتةوفر فيهمةا خصةائص سةيفومتري  مةم اةد  وثبةاته يمفةم السةتفاالة مةم تطبيقهةا فةي

لمةةيم الميةةدان التربةةوو والنفسةةي مةةم قبةةل بةةاتثيم  خةةريمه كمةةا أن نتةةائج الدراسةة  قةةد تفيةةد المع

ية  والمرشديم التربوييم في وضأ برامج إرشاالي  وقائية  تسةاعد فةي وضةأ اسةتراتيجيات تع ي 

تظهةر  رها علح تهي   المناخ المدرسي المالئةم للاةد مةم الضةطرابات السةلوكي  التةيتساعد بدو

اسة  ائج الدرعند الطلب  كالسلوك العدوانيه وتع ي  السلوكات اإليجابي ه كما يمفم السةتعان  بنتة

ئله ذه الوسةاالاالي  مم قبةل أوليةاق أمةور الطلبة ه والطلبة  أنفسةهم  خةذ التةدابير الاليمة  تجةاه هة

 .برمجتها والسيطرة عليها للتقليل مم تأثيراتها السلبي و

 

 تعريف المصطلحات نظرياً وإجرائياً 

 اشتملت الدراس  الاالي  علح المصطلاات اآلتي :

ة أو ( بأنهةا: "المةدVasan, 2010: 11: عرفهةا فاسةان  أنماط مشةاهدة وسةائل اإلعةالم المرئةي. 1

 وسةائل اإلعةالم المرئةيه فضةالو عةم شةفل ومضةمونالوقت الذو يقضيه المشاهد في التعةر  إلةح 

الت خةةالبةةرامج التةةي تجةةذب انتباهةةه". وتعةةّرف إترائيةةاو بالدرتةة  التةةي ياصةةل عليهةةا المسةةتجيب مةةم 

ألعةةاب واسةةتجابته علةةح قائمةة  أنمةةاط مشةةاهدة وسةةائل اإلعةةالم المرئةةيه وهةةي  التلفةةايه والفمبيةةوتره 

 أُعدت لهذه الدراس .الفيديوه واإلنترنته والهواتن الذكي ( التي 

 ( السةلوك العةدواني بأنةه "السةلوكKozina, 2013: 246: عرفةت كويينةا  السةلوك العةدواني. 2

رائيةاو يعةّرف إتالذو يراال به توتيه ا ذى والضرر سواق أكان بدنياو أم نفسياوه لآلخريم أو للذات". و

ك في هةذه الدراسة  بالدرتة  التةي ياصةل عليهةا المسةتجيب مةم خةالت اسةتجابته علةح مقيةاس السةلو

 الدراس .بترتمته وتطويره لهذه تمت العدواني لفوييناه الذو 

راسة  مةم : هم الطلب  المسجلون والمنتظمون فةي مقاعةد الدطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية. 3

كةةال الجنسةةيم فةةي الصةةفوف  السةةابأه والتاسةةأه والاةةاالو عشةةر( والةةذيم يقعةةون ضةةمم مةةرتلتيم 

 الراستييم  متوسط  وثانوي ( في منطق  المثلك.
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 حدود الدراسة ومحدداتها: 

ي منطقة  فةعلح طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي   الاالي : تقتصر الدراس  البشريةالمحددات  -

 المثلك.

 .2015/2016الوت مم العام الدراسي  الدراسي : في الفصلالمحددات الزمانية -

لدراس ه ا: تتادال نتائج الدراس  بمدى تدي  الطلب  في اإلتاب  علح أالوات المحددات الموضوعية -

ناسةب يتطويرهةا بمةا تةم كما تتادال نتائج الدراسة  بةا الوات المسةتخدم  فةي هةذه الدراسة  والتةي 

 عينه الدراس , ومدى توفر الللت ادقها وثباتها. 

 

 الدراسات السابقة

ائل نمةاط مشةاهدة وسةأق  ذات الصةل  بموضةوع الدراسة  عرضةاو للدراسةات السةاب الجة قيتناوت هذا 

ميةة  تةةم الاصةةوت عليهةةا مةةم مراتعةة  المواقةةأ العل العةةالم المرئةةي وعالفتهةةا بالسةةلوك العةةدواني,

تةدثه اسةب تسلسةلها ال منةي مةم ا قةدم إلةح ا بوالمعرفي  المختلف . وقد تم عر  هذه الدراسات 

 لهذه الدراسات. اوفيما يلي عرض

ك ( الراسةة  هةةدفت إلةةح إظهةةار العالقةة  بةةيم مشةةاهدة بةةرامج التلفةةاي والسةةلو2003الن  أتةةرى التةة -

العةةدواني لةةدى ا طفةةات فةةي ضةةوق بعةةو المتغيةةرات وهةةي معةةدت مشةةاهدة التلفةةايه ومتغيةةر الجةةنس 

 الاة للفشنولتاقيق أهداف الدراس  تم استخدام مقياس السلوك العدواني لألطفاته وأ ومنطق  السفم.

لبةةاو ( طا880امج المفضةةل  لألطفةةات مةم إعةةداال الباتةك. تفونةةت عينةة  الدراسة  مةةم  عةم نوعيةة  البةر

( سةةن . 12 -10وطالبةة و مةةم طلبةة  الصةةن ا وت إلةةح الصةةن السةةاالسه تراوتةةت أعمةةارهم بةةيم  

سةةلوك أظهةةرت نتةةائج الدراسةة  وتةةوال عالقةة  ارتباطيةة  طراليةة  بةةيم معةةدت المشةةاهدة التليف يونيةة  وال

لوك اله المختلفةة ه كمةةا أظهةةرت النتةةائج وتةةوال اخةةتالف فةةي نسةةب شةةيوع السةةالعةةدواني لألطفةةات بأبعةةا

ان ه فالعةةدوالعةةدواني لةةدى ا طفةةاته إذ اتتةةل العةةدوان المةةاالو المرتبةة  ا ولةةحه يليةةه العةةدوان اللفظةةي

ي  فةي السلبيه وأخيراو السلوك السوو. وأشارت نتائج الدراسة  إلةح وتةوال فةرو  ذات الللة  إتصةائ

ه ي  مرتفةأدى ا طفات المشاهديم لبرامج التلفةاي تعة ى إلةح معةدت مشةاهدة التلفةاالسلوك العدواني ل

لبي منخفو(ه لصالح ا طفات المشاهديم بمعدت مرتفةأ فةي كةل مةم العةدوان المةاالو واللفظةي والسة

والفلي كذلك لصةالح ا طفةات المشةاهديم بمعةدت مةنخفو فةي السةلوك السةووه ووتةوال فةرو  ذات 

نس تغير الجةسلوك العدواني لدى ا طفات المشاهديم لبرامج التلفاي تع ى إلح ماللل  إتصائي  في ال

اإلنةاث   ذكوره إناث( لصالح ا طفات الذكور في كل مم العدوان الماالو واللفظي والفلةيه ولصةالح

دى لةفي السلوك السووه وعدم وتوال فةرو  بةيم الجنسةيم فةي العةدوان السةلبيه والسةلوك العةدواني 

يةأ اهديم لبةرامج التلفةاي تعة ى إلةح منطقة  السةفم  شةمات غة ةه تنةوب غة ة( فةي تما طفات المش

 أبعاال السلوك العدواني والعدوان الفلي.

 ,Huesmann, Moise-Titusتيتةةوس وبوالولسةةفي وإيةةرون  -كمةةا أتةةرى هيويمةةان مةةويس - 

Podolski & Leonard, 2003 معرفة  ( الراسة  طولية  فةي الوليةات المتاةدة ا مريفية  هةدفت

( سةنوات والسةلوك العةدواني بعةد 10 -6العالق  الرتباطي  بيم مشاهدة العنن فةي التلفةاي فةي سةم  

( عامةةاو لعينةة  نشةةأت فةةي السةةبيعينيات والثمانينيةةات. ولتاقيةةق أهةةداف الدراسةة  تةةم تمةةأ 15تةةوالي  

رالاوه وتم إتراق ( ف450بيانات عين  الدراس  مم أرشين لمتابع  البيانات. تفونت عين  الدراس  مم  

( فرالاو. أظهرت نتائج الدراس  أن التعر  للعنن في وسائل اإلعةالم فةي مرتلة  329مقابالت مأ  

( عاماو لةدى كةل مةم الةذكور واإلنةاثه كمةا تواةلت النتةائج 15الطفول  تتنبأ بالسلوك العدواني بعد  

الواقعية  للعنةن فةي التلفةاي إلةح أن التماثةل أو التمةاهي مةأ الشخصةيات التلفايية  العدوانية  وتصةور 

أيضاو يتنبأ بالسلوك العدواني في وقت لتق. والجدير بالذكره أن هذه العالقات استمرت تتح عندما 

تةةم الةةتافم بالوضةةأ التتمةةاعي والقتصةةاالوه والقةةدرة الففريةة ه ومجموعةة  متنوعةة  مةةم العوامةةل 

 الوالدي .
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( بدراس  في Gentile, Lynch, Linder & Walsh, 2004قام تنتيل ولينش وليندر ووالش   -

  وى مراقبةالوليات المتادة ا مريفي  هدفت إلح توثيةق أنمةاط ألعةاب الفيةديو بةيم المةراهقيم ومسةت

ديو عةاب الفيةالوالديم لستخدام المراهقيم للعب  فيديوه كما هدفت إلح باك العالقة  بةيم التعةر   ل

ق . ولتاقيةمعلمةيم والصةفوف الدراسةي ه والقتةات البةدنيالعنيف  والعةدوانه والمناقشة  والجةدات مةأ ال

ت عينة  أهداف الدراس  تم استخدام مقياس أنمةاط التعةر   لعةاب الفيةديوه ومقيةاس العةدوان. تفونة

سةة  أن ( طالبةةاو وطالبةة و مةةم طلبةة  الصةةفيم الثةةامم والتاسةةأ. أظهةةرت نتةةائج الدرا607الدراسةة  مةةم  

فةي وعدائي ه  كميات أكبر مم ألعاب الفيديو العنيف  كانوا أكثرالمراهقيم الذيم يعرضون أنفسهم إلح 

أكثةر  كثير مم ا تيان الخلوا في مناقشةات وتةدالت عنيفة  مةأ المعلمةيم بشةفل متفةرره كمةا كةانوا

 عرض  للمشارك  في القتات البدنيه وكان أالائهم ا كثر سوقاو في المدرس .

( الراسة  فةي تركيةا هةدفت باةك أثةر Avci & Gucray, 2006كمةا أتةرى افسةي وتةوكراو   - 

الور والصةةراع بةةيم الوالةةديمه وا قةةرانه ووسةةائل اإلعةةالم فةةي السةةلوك العةةدواني لةةدى المةةراهقيمه 

 لوالةديمهالتوتهات المعتدل  ناو العنن. ولتاقيق أهداف الدراس  تم اسةتخدام مقيةاس الصةراع بةيم ا

  لمدركةة  متعةةدال ا بعةةاال. تفونةةت عينةةومقيةةاس العةةدوانه والتوتةةه ناةةو العنةةنه ومصةةاالر العنةةن ا

اسةة  أن ( طالبةاو وطالبةة و مةم طلبةة  الصةفيم السةةابأ والثةامم. أظهةةرت نتةائج الدر2012الدراسة  مةةم  

يه كمةةا تميةةأ المتغيةةرات باسةةتثناق الصةةراع بةةيم الوالةةديم كةةان لهةةا أثةةر إيجةةابي فةةي السةةلوك العةةدوان

 ير وسةائلوسيك ت ئياو فةي العالقة  بةيم تةأث أظهرت نتائج الدراس  أن التوتهات ناو العنن لها الور

عةةالم اإلعةةالم والعنةةن الجسةةدوه بينمةةا لةةديها الور الوسةةيك كامةةل فةةي العالقةة  بةةيم تةةأثير وسةةائل اإل

 وا قران والعنن اللفظي.

( بدراسةة  هةةدفت التعةةرف علةةح شخصةةي  الوالةةديم ووسةةائل Feguson, 2008وقةةام فيجوسةةم   - 

البةاو مةم ( ط355واني  عند المراهقيم. تفونةت عينة  الدراسة  مةم  اإلعالم وعالقتها بالشخصي  العد

لخمسة  مدارس تنوب الوليات المتاةدة ا مريفية ه تةم فةي هةذه الدراسة  اسةتخدام مقيةاس العوامةل ا

قيةاس للقياس الشخصي  العام ه ومقياس السةلوك العةدوانيه كمةا اسةتخدم المسةح الةوطني للمةراهقيم 

هةةدالة الدراسةة  أن عدوانيةة  السةةم  أو الن عةة  لالسةةتجاب  للظةةروف المتةةرائم العنةةن. أظهةةرت نتةةائج 

لشخصةي  اوالغامض  بعدواني  مرتفع  يمفم التنبر بها بعوامل الاخلي  مثةل النةوع التتمةاعي وسةم  

دوانية ه عةامالو للتنبةر بالع -وهةو متغيةر خةارتي-العصابي ه وأن سلوك العدوان الجسدو في ا سةرة 

 كةةان أكثةةر شةةيوعاو عنةةد الةةذكور الةةذيم أظهةةروا نمةةوذ  شخصةةي  عصةةابي أووأن السةةلوك العةةدواني 

 تنبةر ذو اكت ابي يتسم بالقلق والتشاؤمه وأن تضور أو مشاهدة العنن ا سرو في ا سرة يعد عامةل

 اللل  بارتفاب السلوك العدواني.

دفت ( بدراسة  هةVan- De Poel & Lecluijze, 2009اليبويةل وليفلةويج و   -كمةا قةام فةان - 

د لوكي  عنةالفشن عم أثر وسائل اإلعالم المرئي  التلفاي وألعاب الفيةديو( فةي اكتسةاب العةاالات السة

لبي  أو سةا طفات والمراهقيم. أظهرت نتةائج الدراسة  أن وسةائل اإلعةالم المرئةي هةذه لهةا تةأثيرات 

 سلوكي . إيجابي  أو معاالي  للمجتمأ علح تد سواقه وتأثيرها أيضاو علح معايير الطفل ال

الراسة  نوعية  هةدفت الفشةن عةم أثةر وسةائل اإلعةةالم  Noro, 2009أتةرى نةورو   فةي تةيم  - 

مةد راسة  اعتالمرئي علح المراهقيم في بنسلفيانا في الوليات المتادة ا مريفية . ولتاقيةق هةدف الد

و ريالباتك أسلوب المقابل  الشخصي  بهةدف تمةأ البيانةاته وتضةمنت المقابلة  طةرح أسة ل ه وتعة

 المشتركيم إلح اور تاتوو مشاهد عننه وقتله مقتبس  مم وسائل إعةالم مرئية , وطلةب مةم كةل

 ( طالبةاو وطالبة وه تراوتةت20مشترك وان شعوره ناو هذه الصور. تفونةت عينة  الدراسة  مةم  

تةوال ( طالبةاو وطالبة . أظهةرت نتةائج الدراسة  و1500سن  اختيروا مةم بةيم   18-14أعمارهم بيم 

ج ظهرت نتائإرتباطي  إيجابي  بيم وسائل اإلعالم المرئي وسلوك العنن لدى المراهقيم, كما أعالق  

 لديهم. الدراس  أن العالنات التجاري  كان لها ا ثر ا كبر في التأثير في السلوك العدواني

 دامهاسةتخافاالت الدراس  الاالي  مم الدراسات السابق  فةي تطةوير الالوات التةي اسةتخدمت وكيفية  ا

 .والنتائج التي توالت اليها واختيار الوسائل التصائي  المناسب 
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 الطريقة واإلجراءات

 

 منهج الدراسة

ا هوه اعتمدت الدراس  الاالي  علح المنهج الوافي الرتباطي الذو يهتم بوان الواقأ كم

يق ريق تطبها عم طويعبر عنه تعبيراو كمياوه كما اهتمت بتوفير أوااف القيق  للظاهرة المراال الراست

 .أس لتها أالاتي الدراس  وتمأ البيانات وتاليلها كمياو بغي  تاقيق أهداف الدراس ه واإلتاب  عم

 

 مجتمع الدراسة

تفون مجتمأ الدراس  مم تميأ طلبة  الصةفوف السةابأ والتاسةأ والاةاالو عشةر فةي منطقة  

( 2958ه و ( طالبةاو 2596وطالب وه منهم  ( طالباو 5554والبالغ عدالهم  , المثلكه ومم كال الجنسيم 

( مدرسةة ه وتةةم تصةةر هةةذه ا عةةداال مةةم خةةالت الرتةةوع إلةةح السةةجالت 52طالبةة وه مةةويعيم علةةح  

طقة  نةوبي ومنالرسمي  والقوائم اإلتصائي  التابع  لمةديريتي التربية  والتعلةيم فةي منطقة  المثلةك الج

 (1الشماليه وكما هو موضح في الجدوت   المثلك

 توييأ أفراال مجتمأ الدراس  وفقاو لمتغيرو الجنس والصن: (1  الجدوت
 الجنس

 الصف
 المجموع إناث ذكور

 1896 1032 864 السابأ

 1782 978 804 التاسأ

 1876 948 928 الااالو عشر

 المجموع
2596 2958 

5554 
5554 

 

 عينة الدراسة

فةةراال ( تقريبةةاو مةةم عةةدال أ%10( طالبةةاو وطالبةة و بمةةا نسةةبته  539عينةة  الدراسةة  مةةم  تفونةةت 

 ه العينةة مجتمةةأ الدراسةة ه تةةم اختيةةارهم بالطريقةة  العشةةوائي  الطبقيةة  مةةأ ا خةةذ بالاسةةبان تمثيةةل هةةذ

ي لمتغيرات الدراس  مم تيك الجنسه والصن  السابأه والتاسأه والااالو عشر(ه وكمةا موضةح فة

 (.2الجدوت  

 توييأ أفراال عين  الدراس  وفقاو لمتغيرو الجنس والصن: (2الجدوت  

 الجنس

 الصف
 المجموع إناث ذكور

 184 98 86 السابأ

 174 94 80 التاسأ

 181 91 90 الااالو عشر

 المجموع
256 283 

539 
539 

 

 الدراسة:  اتاأد

اط أهةةداف الدراسةة  وتمةةأ البيانةةات تةةم اسةةتخدام أالاتةةيم ا ولةةح قائمةة  أنمةة تاقيةةق غةةرا  

مقيةاس  مشاهدة وسائل اإلعالم المرئي للفشن عم أنمةاط مشةاهدة وسةائل اإلعةالم المرئةيه والثانية 

ية  فةي السلوك العدواني للفشن عم مستوى السلوك العدواني لةدى طلبة  المرتلة  المتوسةط  والثانو

 لفل منهما. اما يلي وافمنطق  المثلكه وفي
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 قائمة أنماط مشاهدة وسائل اإلعالم المرئي

ح قائم  للفشن عم أنماط مشاهدة وسائل اإلعالم المرئيه وذلةك بعةد الطةالع علةمت ام 

؛ 2003ذات الصةةل  بموضةةوع الدراسةة ه ومنهةةا الراسةة   التةةالنه  السةةابق لدراساتاقةةوائم متعةةدالة مةةم 

Vasan, 2010 هةةاه القائمةة  بمةةا يتناسةةب وأهةةداف الدراسةة  الااليةة  ومجتمعهةةا وبي ت(ه وتةةم تصةةميم

 (ه الااسةةوبTelevision( أنمةةاطه هةةي: التلفةةاي  5بصةةورتها ا وليةة  والتةةي تفونةةت مةةم   اعةةدتو

 Computer  ه ألعةةةاب الفيةةةديو)Video Games  ه اإلنترنةةةت)Internet  ه الهواتةةةن الذكيةةة)

 Smart Phone .) 

 

 دة وسائل اإلعالم المرئيصدق قائمة أنماط مشاه

خرا  للتاقق مم اد  قائم  أنماط مشاهدة وسائل اإلعالم المرئي في هذه الدراسة  تةم اسةت

 تةةم , اذ اةةد  الماتةةوى لقائمةة  أنمةةاط مشةةاهدة وسةةائل اإلعةةالم المرئةةي مرشةةرات الصةةد  اآلتيةة :

ص ذوو الختصةاعرضها بصورتها ا ولي  علح لجن  مم الماّفميم مم أعضةاق الهي ة  التدريسةي  

مةةان عفةةي علةةم الةةنفس التربةةووه والقيةةاس والتقةةويم واإلرشةةاال النفسةةي والتربيةة  الخااةة  فةةي تامعةة  

اتةوىه العربي  وتامع  بير ييته طلب مةنهم إبةداق  رائهةم تةوت مالئمة  أالاة الدراسة  مةم تيةك الم

م ا خةةةذ المعنةةةحه وأيةةة  مالتظةةةات وتعةةةديالت يرونهةةةا مناسةةةب ه وتةةةووسةةةالم  الصةةةياغ  اللغويةةة ه 

وتةم  ( مةم لجنة  الماّفمةيم بمةا يسةهم فةي تطةوير القائمة .%80  مايتفق عليةه بمالتظات وتعديالت

 إخرا  ا الاة بصورتها النهائي  بناقو علح المالتظات المقدم  مم المافميم. 

قةةت وقةد أتفةق المافمةةون باإلتمةاع علةةح قائمة  أنمةاط مشةةاهدة وسةائل اإلعةةالم المرئةي والو

كما  ه ساع ه ساعتيمه ثالث ساعاته أربأ ساعات فأكثر(هساع تيك كان:  أقل مم المستغر  فيه 

 أقةل مةم  للبةديل الرت  (1بلغت الدرت  المعطاة إلح كل بديل هي:  فقد  تم تصايح القائم  مم قبلهم

ات(ه ( للبةديل  ثةالث سةاع4للبةديل  سةاعتيم(ه و الرتة  ( 3للبديل  ساع (ه و  الرت  (2ساع (ه و 

 يل  أربأ ساعات فأكثر(.( للبد5و 

( 5ئية   أنماط المشاهدة لوسائل اإلعالم المرئةي فةي القائمة  بصةورتها النها عدالأابح كما  

 أنماطه وهي: التلفايه الااسوبه ألعاب الفيديوه اإلنترنته الهواتن الذكي .

 

 ثبات قائمة أنماط مشاهدة وسائل اإلعالم المرئي

 طريقةة  إعةةاالة متوسةةائل اإلعةةالم المرئةةيه اسةةتخد للتاقةةق مةةم ثبةةات قائمةة  أنمةةاط مشةةاهدة

م خار  عين  م( طالباو وطالب و 50تطبيق ا الاة علح عين  قوامها  ب وذلك(ه test– retestالختبار  

تسةاب م تة وقةدالتطبيةق ا وته  مةمأسةبوعيم  علح العينة  نفسةها بعةدالدراس , ومم ثم إعاالة تطبيقه 

ي فةةمعامةةل ارتبةاط مناسةب  يعةد هةذا( و0,77 تطبيقةيم فبلةةغ معامةل ارتبةاط بيرسةون بةةيم الرتةات ال

 الدراسات التربوي .

  

 مقياس السلوك العدواني

مم  م نسخ  معدل ا تل التعرف علح مستوى السلوك العدواني لدى عين  الدراس  تم استخد

ه (ه إذ تفةةون المقيةةاس بصةةورتKozina, 2013مقيةةاس السةةلوك العةةدواني المعةةّد مةةم قبةةل كويينةةا  

( 6  ( فقرة مويع  علح أربع  أبعااله وهةي: السةلوك العةدواني الجسةدو ويقةاس بة 18ا الي  مم  

( 4اس بة   ويقة, ( فقراته والسلوك العدواني الذاتي 4ويقاس ب    ,فقراته والسلوك العدواني اللفظي

  (.1( فقراته كما هو مبيم في ملاق  4فقراته والسلوك العدواني تجاه السلط  ويقاس ب   

 

 إجراءات ترجمة المقياس

قات اإلتةرا قياس السةلوك العةدواني, تمةتالخصائص السيفومتري   الاة  لستخرا تمهيداو  

 المقياس:  رتم التالي  لت
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  بعةد ترتمته إلح العربي السلوك العدواني وتمتعلح النسخ  ا الي  لمقياس تم الاصوت  

ومةدى ه فيةعلح الليةل تعليماتةهه وللتأكةد مةم سةالم  الترتمة  والتعبيةرات المسةتخدم  تم الطالع أن 

بية  لغة  العر, عرضت فقراتةه بعةد ترتمتهةا مةم اللغة  النفلي ية  الةح ال مالئم  فقراته لعين  الدراس 

فةةي مجةةات الترتمةة  والتعريةةب مةةم أتةةل الافةةم علةةح القةة   علةةح اثنةةيم مةةم السةةاتذة المتخصصةةيم

  , تم الخذ بها. إبداق تمل  مالتظات تتعلق بدق  اياغ  فقرات الترتم  الترتم ه وتم

 

 دالالت الصدق والثبات اآلتية:بنسخته االولية مقياس السلوك العدواني للقد تحقق  

لت ( التاليل العاملي التوكيةدو للتاكةد مةم اللKozina, 2013أترى كويينا  : صدق المحتوى -أ

كةان  ه وأشةارت نتةائج التاليةل أن مقيةاس ا بعةاال ا ربعة السلوك العدواني اد  ماتوى مقياس

ن   المقارمناسباو بشفل أكبر للبيانات مقارن  مم أو مقياس سابقه تيك بلغت قيم  مرشر المطابق

 CFI) (0.95. وهي أعلح مم قيمته في باقي المقاييس السابق ) 

ين  ( مم ثبات المقياس مم خالت تطبيقه علح عKozina, 2013تاقق كويينا   ثبات المقياس: -ب

بيرسةون  أولي  مم طلب  المدارس ا ساسي  والثانوية ه باسةتخدام معامةل  الثبةات( معامةل ارتبةاط

لعينة  ا( بعةد إعةاالة تطبيقةه علةح نفةس Test-Retest باستخدام طريق  الختبار وإعةاالة الختبةار

(ه ولمجةةات 0.62ك العةةدواني الجسةةدو  بعةةد فااةةل يمنةةي مدتةةه شةةهر؛ تيةةك بلةةغ لمجةةات السةةلو

لعةدواني (ه والسةلوك ا0.59(ه ولمجات السلوك العدواني الذاتي  0.70السلوك العدواني اللفظي  

 (. 0.57اتجاه السلط   

 

 صدق مقياس السلوك العدواني في الدراسة الحالية

الصةد  للتاقق مم اد  مقياس السلوك العدواني في هذه الدراسة  تةم اسةتخرا  مرشةرات 

 اآلتي :

 

 ,لعربية  ترتمة  المقيةاس مةم اللغة  النجلي ية  إلةح اللغة  ا اتراقات تمتبعد أن : صدق الترجمة -أ

عةةر  علةةح أسةةاتذة مختصةةيم فةةي مجةةات الترتمةة  واللغةة  اإلنجلي يةة  مةةم أتةةل الافةةم علةةح القةة  

قةق رى للتاة أخةالترتم ه ثم تم إعاالة ترتم  المقياس مم اللغ  العربي  إلةح اللغة  اإلنجلي ية  مةر

وتقةةيس السةةم  المةةراال  مةةم اةةد  الترتمةة ه وظهةةر أن فقةةرات المقيةةاس بقيةةت ماتفظةة  بمعناهةةا

نيه ه ولم يطرأ عليها تغير توهروه وبهةذا تاقةق اةد  الترتمة  لمقيةاس السةلوك العةدواقياسها

 .يه في الدراس  الاالي مفان العتماال علبالو

 

لمقيةةاس السةةلوك العةةدواني تةةم عرضةةه بصةةورته للتاقةةق مةةم اةةد  الماتةةوى : صةةدق المحتةةوى -ب

ي ا وليةة  علةةح لجنةة  مةةم الماّفمةةيم مةةم أعضةةاق الهي ةة  التدريسةةي  ذوو الختصةةاص والخبةةرة فةة

امعة  تتخصصات علم النفس التربووه والقياس والتقويم واإلرشاال النفسي والتربي  الخاا  فةي 

ال م  المةرا  أالاة الدراسة  لقيةاس السةتوت مالئمة همداق رأيبإ ل عمان العربي ه وتامع  بير ييته

ه ليةهاتنتمةي الفقرات للمجات الةذو  ومالقم قياسهاه وسالم  الصياغ  اللغوي ه ومدى وضوتهاه 

لةةح عالتةةي اتفةةق  تعةةديالتالمالتظةةات واليرونهةةا مناسةةب ه وتةةم ا خةةذ ب التةةي تعةةديالتال تةةراقوأ

ات المقدمة  نهائي  بناقو علح المالتظةوتم إخرا  ا الاة بصورتها ال ,الماّفميم  مم %80تعديلها 

 مم المافميمه 

 ه هياليهاكانت أبري التعديالت التي أشار المافمون و

 (3السلوك العدواني كما في الجدوت   سلمقيا تعديل الصياغ  اللغوي  لبعو فقرات
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 تعديل الصياغة اللغوية لبعض فقرات مقياس السلوك العدواني: (3الجدول )

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل رقم الفقرة

 أتشاتر مأ يمالئي عندما أكون في المدرس . .أتقاتل بقوة كثيراو عندما أكون في المدرس  .1

 أتب العراك مأ اآلخريم. أتب القتات كثيراو تداو. .2

3. 
عندما أعرف أن هنةاك قتةات سةيادثه أبقةح قريبةاو 

 .مم ذلك

سةةيادث, أبقةةح عنةةدما أعةةرف أن هنةةاك شةةجار 

 قريباو مم مفان القتات.

 أقوم بإيذاق الطلب  اآلخريم. غالباو ما أقوم بضرب الطلب  اآلخريم. .5

 إذا سخر مني شخص ماه فإني أااب بالجنون. .14
إذا سةةخر منةةي شةةخص مةةاه فةةإني أفقةةد سةةيطرتي 

 علح الموقن.

 يمالئي لديهم تظ أفضل مم تظي. .17
أفضةةل مةةم تظةةي أعتقةةد أن يمالئةةي لةةديهم تةةظ 

 في المدرس .

 أشعر بأن م اتي سيئ في كاف  الظروف. غالباو أكون في م ا  سيئ. .19

20. 
فةةي أغلةةب ا تيةةانه أففةةر أن كةةل ا شةةياق السةةي   

 تادث لي.

اعتقةةد أن كةةل ا شةةياق السةةي   تاةةدث لةةي بةةدون 

 سبب.

علةةح قواعةةد  تعليمةةات( المعلمةةيمه إذا لةةم أوافةةق  إذا لم أوافق علح قواعد المعلميمه أقوم بفسرها. .21

 أقوم بتاديها.

 أرغب في إثارة غضب والداو. أرغب في إثارة والداو كثيراو. .22

 إذا لم أتفق مأ القواعد التي يضةعها والةداوه فةإني .23

 أكسرها.

م أتجنب التقيد بالقواعد التي يضةعها والةدو إذا لة

 تعجبني.

 

ية  فقرات مقياس السةلوك العةدواني بصةورته النهائ فقرات ليصبح عدال( 7  اضاف  كما تمت

 (:4( فقرةه كما مبيم في الجدوت  25 

 الفقرات التي تمت إضافتها إلح مقياس السلوك العدواني: (4الجدوت  
 الفقرات التي تمت إضافتها البُعد

 السلوك العدواني الجسدي

 أشارك في المشاترات بدون سبب. .7

 والمالكم .أفضل رياض  عندو هي المصارع   .8

 .أضايق الايوانات وأعذبها .9

 .أشعر بالسعاالة عند مشاهدة المقاتل  بيم الايوانات  .10

  .هانمبدئي في الاياه رال اإل. 15 السلوك العدواني اللفظي

 . أغضب بسرعه إذا لم يفهمني اآلخريم.18 السلوك العدواني الذاتي

 إذا قمت بإتالف ممتلفات اآلخريم.. أشعر برات  نفسي  25 السلوك العدواني تجاه السلطة

 

 مؤشرات صدق البناء لمقياس السلوك العدواني

علةح عينة  مةم  طبةق المقيةاس للتاقق مم مرشرات اةد  البنةاق لمقيةاس السةلوك العةدواني

مي اليه ن بيم الرت  كل فقرة والمجات الذو تنتوعين  الدراس  وقد تسبت معامل ارتباط بيرسخار  

 (.5جدوت  تائج وكما معروض  في الالفقرة بالدرت  الفلي  للمقياس , واظهرت الن, ومعامل ارتباط 

رت  بالدقرة رتباط الفالذو تنتمي إليه وقيم معامالت ا بالبُعدقيم معامالت ارتباط الفقرة : (5جدوت  ال

 كفلالفلي  للمقياس 
رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
 مع البُعد

 معامل االرتباط
 مع المقياس

رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
 مع البُعد

 معامل االرتباط
 مع المقياس

1 0.58 0.47 14 0.75 0.58 
2 0.64 0.44 15 0.68 0.53 
3 0.63 0.51 16 0.76 0.66 
4 0.71 0.46 17 0.73 0.75 
5 0.57 0.3 18 0.73 0.65 
6 0.61 0.57 19 0.51 0.60 
7 0.45 0.48 20 0.58 0.59 
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رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
 مع البُعد

 معامل االرتباط
 مع المقياس

رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
 مع البُعد

 معامل االرتباط
 مع المقياس

8 0.66 0.72 21 0.52 0.67 
9 0.60 0.40 22 0.49 0.38 
10 0.60 0.60 23 0.55 0.55 
11 0.60 0.57 24 0.45 0.46 
12 0.70 0.61 25 0.48 0.57 
13 0.72 0.69    

 

بُعةد الةذو ( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات مةأ ال5يالتظ مم البيانات الوارالة في الجدوت  

 ( كمةةا تراوتةةت قةةيم معةةامالت الرتبةةاط بةةيم الفقةةرات0.76 - 0.45تراوتةةت بةةيم   إليةةههتنتمةةي 

ات (ه وتجةةدر اإلشةةارة أن تميةةأ معةةامالت الرتبةةاط كانةةت ذ0.75 - 0.38بةةيم   والمقيةةاس كفةةل مةةا

فةةون تهةةذه الفقةراته وبنةةاقو علةح ذلةةك  الرتةات مقبولةة  والالة  إتصةةائياوه ولةةذلك لةم يةةتم تةذف أو مةةم

 .( فقرةه مويع  علح أربع  أبعاال25هائي  مم  المقياس بصورته الن

  

 ثبات مقياس السلوك العدواني

اعةةاالة  بطةةريقتيمهالعةةدواني الللت ثبةةات مقيةةاس السةةلوك  واةةلت الباتثتةةان الةةح ايجةةاالت

اسةة  ( وذلةةك بتطبيةةق المقيةةاس علةةح عينةة  مةةم الطلبةة  مةةم خةةار  عينةة  الدرtest- retestالختبةةار  

واستخدم  انوأُعيد تطبيقه علح نفس العين  بعد فاال يمني مدته أُسبوع وطالب ه( طالبا 50قوامها  

 مالت ثبةاتتةم تسةاب قةيم معةا كمةا التطبيقيمهن ليجاال العالق  الرتباطي  بيم ومعامل ارتباط بيرس

ط مةل ارتبةاالتسا  الةداخلي باسةتخدام معااللة   كرونبةاخ ألفةا(ه وقةيم معةامالت الثبةات باسةتخدام معا

 (:6الجدوت  وكما هي معروض  في سون للمجالته وا الاة كفله بير

 رتباطا ومعامل ألفاه كرونباخ طريقتي باستخدام الداخلي التسا  معامالت (: قيم6الجدوت  

 كفل والمقياس العدوانيه السلوك اشفات مقياس مجالت لثبات بيرسون
 ارتباط بيرسون(االعادة ) ثبات كرونباخ ألفا المجال

 0.85 0.84 السلوك العدواني الجسدو

 0.83 0.82 السلوك العدواني اللفظي

 0.89 0.80 السلوك العدواني الذاتي

 0.84 0.87 السلوك العدواني تجاه السلط 

 0.83 0.81 السلوك العدواني ككل

 

اوتةت ( أن قيم معامالت التسةا  الةداخلي  كرونبةاخ ألفةا( لألبعةاال تر(6 يتضح مم الجدوت

(. فةةي تةةيم تراوتةةت قةةيم معةةامالت 0.81(ه وبلغةةت قيمةة  ألفةةا للمقيةةاس كفةةل  0.87 -0.80  بةةيم

( 0.89 -0.83   بعةةاال مقيةةاس السةةلوك العةةدواني بةةيم  الثبةةات( باسةةتخدام معامةةل ارتبةةاط بيرسةةون

يم تةرى الباتثة  (ه واستناالاو لهذه الق0.83وبلغت قيم   الثبات( للمقياس كفل بطريق  إعاالة الختبار  

 أن المقياس يتمتأ بدللت اد  وثبات تسمح باستخدامه في هذه الدراس .

 

 تصحيح مقياس السلوك العدواني 

( فقةرة مويعة  علةح أربعة  أبعةااله 25تفون مقياس السلوك العدواني بصورته النهائي  مم  

 ( أمةةام كةةل فقةةرةه وفقةةاو لتةةدريج ليفةةرتولإلتابةة  عةةم فقةةرات المقيةةاس يضةةأ المسةةتجيب إشةةارة  

 Likert  الرتةةاته 4( الرتةةاته أوافةةقه وتعطةةح  5( الخماسةةيه وهةةي: أوافةةق بشةةدةه وتعطةةح )

( الرتة  فةي 1( الرت ه ل أوافق بشةدةه وتعطةح  2( الرتاته ل أوافقه وتعطح  3ماايده وتعطح  

( للفقةةرات السةةلبي . وتتةةراوح 5ه 4ه 3ه 2ه 1تالةة  الفقةةرات اإليجابيةة ه فةةي تةةيم أعطةةي التةةدريج  
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( الرتاته وبالتةالي فةإن الدرتة  الفلية  علةح 5 -1كل فقرة مم فقرات المقياس ما بيم  الدرت  علح 

( تمثةل أالنةح الرتة  فةي المقيةاس يمفةم أن ياصةل 25( الرتة ؛ إذ  125 -25المقياس تتراوح بيم  

( الرت  أعلح الرت  يمفةم أن ياصةل عليهةا المسةتجيب. ولتاديةد مسةتوى 125عليها المستجيبه و 

وتةةم . لةدى أفةةراال عينة  الدراسة  إلةةح ثالثة  مسةتويات  مةةنخفوه متوسةكه مرتفةأ(السةلوك العةدواني 

 توييأ المتوسطات الاسابي  علح الناو اآلتي:

 (.2.33 -1.00  بيم سلوك عدواني منخفو: يتراوح متوسطه الاسابي -

 (.3.67 -2.34طه الاسابي بيم    سلوك عدواني متوسك: يتراوح متوس -

 (. 5.00 – 3.68طه الاسابي بيم    تراوح متوسسلوك عدواني مرتفأ: ي -

 3/ 4 =1-5/ عدال المستويات =  1-وذلك باستخدام المعاالل  التي  : عدال بدائل المقياس

 طوت الف   1,33= 

 إجراءات تنفيذ الدراسة

 تم تنفيذ إتراقات وخطوات الدراس  وفقاو لما يأتي:

 الدراسات ذات الصل  والمقاييس. تم مراتع  ا الب النظرو المتعلق بالموضوع مم تيك .1

 ناتهتم الاصوت علح كتب تسهيل المهم  مم الجهات المعني  مم أتل تسهيل عملي  تمأ البيا .2

 إعداال أالاتا الدراس  بصورتيهما النهائي  بعد التاقق مم مرشرات ادقهما وثباتهما. .3

لجةةنسه او لمتغيةةرو ا  وفقةةيةةمجتمةةأ الدراسةة  بالطريقةة  العشةةوائي  الطبقمةةم طلبةة  الاختيةةار عينةة   .4

 والصن. 

رو تمةةت ييةةارة تميةةأ المةةدارس التةةي تةةاق طلبتهةةا ضةةمم أفةةراال عينةة  الدراسةة ه واللتقةةاق بمةةدي .5

ثتيم البةاتومديرات المدارسه وتم تفلين المرشديم والمعلمةيم فةي هةذه المةدارس بالتعةاون مةأ 

 .في عملي  توييأ أالاتي الدراس ه ومتابع  الطلب 

 تةةم التوضةةيح  فةةراال عينةة  الدراسةة  الهةةدف مةةم الدراسةة ه وتةةم توضةةيح اإلرشةةاالات الضةةروري  .6

   اإلتابة والاليم  لتعب   االاتي الدراس  مم تيك المعلومات العام  في الصفا  ا ولحه وطريق

ستفساراتهم اتم متابع  كما  ,علح فقرات ا الاتيمه وأُعطيت عين  الدراس  الوقت الفافي لإلتاب  

باةةك أن هةذه المعلومةةات سةتعامل بسةةري  تامة ه ولةةم تسةتخدم إل  غةةرا  الواإلتابة  عليهةةاه و

  القيق  او تص  الراسي . 45وبهذا فقد استغرقت التاب  علح المقياسيم توالي  العلمي.

لومةةات تةةم تمةةأ البيانةةات والقيةةام بتصةةنيفها وتةةدقيقهاه والتأكةةد مةةم اكتمةةات عنااةةرها وهةةي المع .7

خةةص المسةةتجيبه والتاقةةق مةةم السةةتجاب  علةةح تميةةأ الفقةةرات وتةةدقيقهما الشخصةةي  التةةي ت

لا مة  اوإعداالهما لغايات التاليل اإلتصائيه ومم ثم إالخالها فةي ذاكةرة الااسةوبه واسةتخدام 

(ه والمعالجةةةات اإلتصةةةائي  المناسةةةب ه لتاليةةةل البيانةةةات والاصةةةوت علةةةح SPSSاإلتصةةةائي   

 والمقترتات المناسب .ووضأ التوايات  النتائجه ومناقشتها.

 

 متغيرات الدراسة

 اشتملت الدراس  علح المتغيرات اآلتي :

 انماط 5وعدالها  أنماط مشاهدة وسائل اإلعالم. -

 السلوك العدوانيه وله ثالث  مستويات:  مرتفأه متوسكه منخفو(. -

 الجنس وله ف تان:  ذكوره إناث(. -

 عشر(. تاالوالصنه وله ثالث  مستويات:  سابأه تاسأه  -
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة

ئي  لغايةةات تاقيةةق أهةةداف الدراسةة ه واإلتابةة  علةةح أسةة لتها تةةم اسةةتخدام ا سةةاليب اإلتصةةا

 اآلتي :

 استخرا  التفرارات والنسب الم وي . .1

 اختبار كاو تربيأ إليجاال اللل  الفرو . .2

 المتوسطات الاسابي  والنارافات المعياري . .3

 التبايم الثنائي المتعداله والمقارنات البعدي  بطريق  شفيه.تاليل  .4

 معامل ارتباط بيرسون. .5

 

 عرض النتائج

ك هدفت هذه الدراسة  الفشةن عةم أنمةاط مشةاهدة وسةائل اإلعةالم المرئةي وعالقتهةا بالسةلو

ح نتةائج العدواني لدى طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطقة  المثلةكه وقةد تةم الاصةوت علة

 الدراس ه باسب اإلتاب  علح أس لتهاه وعلح الناو ا تي: 

 

ئةي الم المرأوالً: النتائج المتعلقة بالسؤال االول والذي ينص على: "ما أنماط مشاهدة وسائل اإلعة

 لدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في منطقة المثلث؟"

ئل هةذا السةرات تةم اسةةتخرا  التفةرارات والنسةب الم وية   نمةاط مشةاهدة وسةةا عةملإلتابة  

ح فةي اإلعالم المرئي لدى طلبة  المةرتلتيم المتوسةط  والثانوية  فةي منطقة  المثلةكه كمةا هةو موضة

 (.7الجدوت  

 لب لدى ط المرئي اإلعالم وسائل مشاهدة  نماط الم وي  والنسب : التفرارات(7  الجدوت

 تنايلياو  مرتب  المثلك منطق  في والثانوي  المتوسط  المرتلتيم
 النسب المئوية التكرار نمط مشاهدة وسائل اإلعالم المرئي الرتبة

 %34.7 187 الهواتن الذكي  1

20.8% 111 النترنت 2  

18.2% 99 التلفاي 3  

15.2% 82 ألعاب الفيديو 4  

11.1% 60 الفمبيوتر  5  

100% 539 المجموع   

 

سةائل ( فرالاو مم أفراال عين  الدراس  تاؤوا ضمم نمك مشاهدة و187( أن  7يبيم الجدوت  

اق (ه وتةة34.7%اإلعةةالم المرئةةي "الهواتةةن الذكيةة " فةةي المرتبةة  ا ولةةحه وبنسةةب  م ويةة  بلغةةت  

فةي  ( فرالاو مةم أفةراال عينة  الدراسة  ضةمم نمةك مشةاهدة وسةائل اإلعةالم المرئةي "النترنةت"111 

  كةةانوا ( فةةرالاو مةةم أفةةراال عينةة  الدراسةة99(ه وتةةاق  20.8%المرتبةة  الثانيةة ه وبنسةةب  م ويةة  بلغةةت  

لغةةت اإلعةةالم المرئةةي "التلفةةاي" فةةي المرتبةة  الثالثةة ه وبنسةةب  م ويةة  ب ضةةمم نمةةك مشةةاهدة وسةةائل

 م( فةةرالاو مةةم أفةةراال عينةة  الدراسةة  كةةانوا ضةةمم نمةةك مشةةاهدة وسةةائل اإلعةةال82(ه وكةةان  18.2 %

شةاهدة (ه وتةاق فةي المرتبة  ا خيةرة نمةك الم15.2%المرئي "ألعةاب الفيةديو" بنسةب  م وية  بلغةت  

وية  بلغةت ( فرالاو مم أفراال عين  الدراسة  كةانوا ضةمم هةذا الةنمكه وبنسةب  م 60"الفمبيوتر" بعدال  

% 11.1.) 
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ائل اط مشةةاهدة وسةةثانيةةاً: النتةةائج المتعلقةةة بالسةةؤال الثةةاني والةةذي يةةنص علةةى: "هةةل تختلةةف أنمةة

يةةري لةةث بةةا تالغ متغاإلعةةالم المرئةةي لةةدى طلبةةة المةةرحلتين المتوسةةطة والثانويةةة فةةي منطقةةة المث

 الجنس والصف؟"

عةداال هذا السرات تم استخرا  التفرارات والنسةب الم وية  وقيمة  كةاو تربيةأ   مع لإلتاب 

لتيم مرئةي لةدى طلبة  المةرتأفراال عينة  الدراسة  فةي كةل نمةك مةم أنمةاط مشةاهدة وسةائل اإلعةالم ال

 المتوسط  والثانوي  في منطق  المثلك تسب متغيرو الجنس والصن.

 

يمة  كةاو هذا السرات تم استخرا  التفةرارات والنسةب الم وية  وق علحلإلتاب  : متغير الجنس نتائج

 تغيرسب متربيأ  عداال أفراال عين  الدراس  في كل نمك مم أنماط مشاهدة وسائل اإلعالم المرئي ت

 ( يبيم ذلك.8الجنسه والجدوت  

 نمك كل في  الدراس عين  أفراال  عداال تربيأ كاو وقيم  الم وي  والنسب : التفرارات(8  الجدوت

 الجنس متغير تسب المرئي اإلعالم وسائل مشاهدة أنماط مم

نمط مشاهدة 

 وسائل اإلعالم

 الجنس
قيمة كاي  المجموع

 تربيع

مستوى 

 الداللة
 أنثى  ذكر

 % التفرار % التفرار % التفرار

44.4% 83 الهواتن الذكي   104 %55.6  187 %100  7.351 0.063 

46.8% 52 النترنت  59 %53.2  111 %100  6.891 0.084 

 

( وتةةوال فةةرو  ذات الللةة  إتصةةائي  فةةي أنمةةاط مشةةاهدة وسةةائل اإلعةةالم 8يبةةيم الجةةدوت  

ح لصةةال والثانويةة  تعةة ى لمتغيةةر الجةةنسه وكانةةت الفةةرو المرئةةي لةةدى طلبةة  المةةرتلتيم المتوسةةط  

م بلةغ , فةي تةي (%53,3,  %54,9الذكور في النمطيم العاب الفيةديو ,والفومبيةوتر , بنسةب  م وية  

 %( عند الناث وباسب الترتيب.46,7% ,و 45,1 
 

وقيمة   الم وية  تم استخرا  التفةرارات والنسةبفقد  فيما يتعلق بمتغير الصنوالصف: متغير  نتائج

متغيةر  مربأ كاو لعداال عين  الدراس  في كل نمك مم انماط مشاهدة وسائل العالم المرئي باسب

 .(9الصن وكما في الجدوت  

 نمك كل في  الدراس عين  أفراال  عداال تربيأ كاو وقيم  الم وي  والنسب التفرارات: (9  الجدوت

 الصن متغير تسب المرئي اإلعالم وسائل مشاهدة أنماط مم

نمط مشاهدة 

 وسائل اإلعالم

قيمة كاي  المجموع الصف الحادي عشر الصف التاسع الصف السابع

 تربيع

مستوى 

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار الداللة

27.3% 51 26.7% 50 الهواتن الذكي   86 %46.0 187 %100.0 7.600 0.005 

51.4% 57 26.1% 29 النترنت  25 %22.5 111 %100.0  7.921 0.008 

30.3% 30 37.4% 37 التلفاي  32 %32.3 99 %100.0  7.106 0.085 

18.3% 15 56.1% 46 ألعاب الفيديو  21 %25.6 82 %100.0  7. 583 0.004 

100.0% 60 28.3% 17 35.0% 21 36.7% 22 الفمبيوتر   7.028 0.060 

 

( وتةةوال فةةرو  ذات الللةة  إتصةةائي  فةةي أنمةةاط مشةةاهدة وسةةائل اإلعةةالم 9يبةةيم الجةةدوت  

ح طلبة  المرئي لدى طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  تع ى لمتغير الصنه وكانت الفرو  لصال

(ه ولصةةالح طلبةة  46.0%الصةةن الاةةاالو عشةةر فةةي نمةةك الهواتةةن الذكيةة  بنسةةب  م ويةة  مقةةدارها  

أ فةي (ه ولصالح طلب  الصن الساب51.4%نسب  م وي  مقدارها  ب,الصن التاسأ في نمك النترنت 

 (.56.1%بنسب  م وي  مقدارها   ,نمك ألعاب الفيديو
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ة لةدى طلبة ثالثاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على: "ما مستوى السلوك العدواني

 المرحلتين المتوسطة والثانوية في منطقة المثلث؟"

مسةتوى السرات تم استخرا  المتوسطات الاسابي  والنارافات المعيارية  للإلتاب  عم هذا 

في  تائج كماالسلوك العدواني لدى طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطق  المثلكه وتاقت الن

 (.10الجدوت  

 طلب  دىل العدواني السلوك لمستوى المعياري  والنارافات الاسابي  المتوسطات: (10  الجدوت

 تنايلياو  مرتب  المثلك منطق  في والثانوي  المتوسط  المرتلتيم
 المستوى الناراف المعيارو المتوسك الاسابي البُعد الرقم الرتب 

 متوسك 1.006 2.84 السلوك العدواني اللفظي 2 1

 متوسك 0.834 2.40 السلوك العدواني الذاتي 3 2

 منخفو 0.836 2.31 السلوك العدواني الجسدو 1 3

 منخفو 0.893 2.28 السلوك العدواني تجاه السلط  4 4

 متوسط 0.782 2.48 مستوى السلوك العدواني ككل  

 

(ه 2.84 -2.28( أن مسةةتوى المتوسةةطات الاسةةابي  قةةد تراوتةةت بةةيم  10  الجةةدوتيبةةيم 

توى وبمسة(ه 2.84وتاق بُعد السةلوك العةدواني اللفظةي فةي المرتبة  ا ولةح وبمتوسةك تسةابي بلةغ  

ي بلةةغ متوسةةك؛ بينمةةا تةةاق بُعةةد السةةلوك العةةدواني تجةةاه السةةلط  بالمرتبةة  ا خيةةرةه وبمتوسةةك تسةةاب

 (ه وبمستوى متوسك.2.48(ه وبمستوى منخفو. وبلغ المتوسك الاسابي للمقياس كفل  2.28 

 

واني عةد"هل يختلةف مسةتوى السةلوك ال رابعاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي ينص على:

 ؟"لدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في منطقة المثلث با تالغ متغيري الجنس والصف

مستوى للإلتاب  علح هذا السرات تم استخرا  المتوسطات الاسابي  والنارافات المعياري  

 الجةنس السلوك العدواني لدى طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطق  المثلك تسةب متغيةرو

 (.11والصنه وكما في الجدوت  

المتوسطات الاسابي  والنارافات المعياري  لمستوى السلوك العدواني لدى طلب  : (11الجدوت  

 المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطق  المثلك تسب متغيرو الجنس والصن

نوع السلوك 

 العدواني
 الصف

 المجموع أنثى ذكر

المتوسط 

 الحسابي

االنحراغ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراغ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراغ 

 المعياري

 الجسدو

 8520. 2.29 5760. 1.95 9490. 2.63 السابأ

 8310. 2.33 7600. 2.21 8890. 2.47 التاسأ

 8290. 2.31 5980. 1.99 8900. 2.52 الااالو عشر

 8360. 2.31 6650. 2.06 9080. 2.54 المجموع

 اللفظي

 9650. 2.57 7160. 2.18 1.024 2.97 السابأ

 9750. 2.99 9750. 2.78 925. 3.23 التاسأ

 1.028 2.96 9940. 2.78 1.038 3.07 الااالو عشر

 1.006 2.84 9380. 2.57 1.003 3.09 المجموع

 الذاتي

 8150. 2.33 6150. 2.09 9190. 2.56 السابأ

 8880. 2.45 8530. 2.40 9300. 2.50 التاسأ

 7930. 2.42 7120. 2.26 8280. 2.52 الااالو عشر

 8340. 2.40 7480. 2.25 8870. 2.53 المجموع

 تجاه السلط 

 8460. 2.18 6250. 2.03 1.000 2.33 السابأ

 9350. 2.34 8400. 2.24 1.027 2.45 التاسأ

 8910. 2.33 7560. 2.08 9360. 2.49 الااالو عشر
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نوع السلوك 

 العدواني
 الصف

 المجموع أنثى ذكر

المتوسط 

 الحسابي

االنحراغ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراغ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراغ 

 المعياري

 8930. 2.28 7500. 2.12 9840. 2.43 المجموع

 السلوك العدواني

 بشفل عام

 7780. 2.37 5420. 2.07 8630. 2.67 السابأ

 7870. 2.53 7430. 2.42 8180. 2.67 التاسأ

 7740. 2.53 6320. 2.29 8190. 2.68 الااالو عشر

 7820. 2.48 6620. 2.26 8300. 2.67 المجموع

 

  لمسةتوى ظاهرياو في المتوسطات الاسابي  والنارافات المعيارية( تبايناو 11يبيم الجدوت  

و الجةنس السلوك العدواني لدى طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطق  المثلك باسب متغير

تبةةايم والصةن؛ ولمعرفة  الللةة  الفةرو  اإلتصةائي  بةةيم المتوسةطات الاسةابي  تةةم اسةتخدام تاليةل ال

 (.12(ه وكما هو مبيم في الجدوت  way ANOVA 2الثنائي المتعدال  

ي العدوان تاليل التبايم الثنائي المتعدال  ثر الجنس والصن علح مستوى السلوك: (12الجدوت  

 لدى طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطق  المثلك
مصدر 

 التباين
 المجاالت

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة غ

 الداللة

 اإلحصائية

 الجنس

 0010. 49.153 31.631 1 31.631 السلوك العدواني الجسدو

 0070. 38.940 35.578 1 35.578 السلوك العدواني اللفظي

 0150. 14.889 10.089 1 10.089 السلوك العدواني الذاتي

 0030. 15.968 12.343 1 12.343 السلوك العدواني تجاه السلط 

العدواني كفلمستوى السلوك   22.912 1 22.912 40.461 .0200 

 الصف

 5930. 5220. 3360. 2 6720. السلوك العدواني الجسدو

 0020. 10.360 9.466 2 18.931 السلوك العدواني اللفظي

 3210. 1.137 7710. 2 1.542 السلوك العدواني الذاتي

 1580. 1.850 1.430 2 2.859 السلوك العدواني تجاه السلط 

 0700. 2.675 1.515 2 3.030 مستوى السلوك العدواني كفل

 الخطأ

   6440. 535 344.286 السلوك العدواني الجسدو

   9140. 535 488.811 السلوك العدواني اللفظي

   6780. 535 362.551 السلوك العدواني الذاتي

   7730. 535 413.519 السلوك العدواني تجاه السلط 

السلوك العدواني كفلمستوى   302.959 535 .5660   

 

 (:12تبيم مم الجدوت  

اني ( في مستوى السةلوك العةدوα = 0.05وتوال فرو  ذات اللل  إتصائي  عند مستوى الدلل    .1

تعةة ى  ثةةر متغيةةر الجةةنس فةةي تميةةأ أبعةةاال مقيةةاس السةةلوك العةةدوانيه وتةةاقت الفةةرو  لصةةالح 

 الذكور.

( فةي مسةتوى السةلوك α = 0.05إتصةائي  عنةد مسةتوى الدللة   عةدم وتةوال فةرو  ذات الللة   .2

 العدواني تع ى  ثر متغيةر الصةن فةي تميةأ المجةالته وفةي مسةتوى السةلوك العةدواني كفةل,

ات المتوسةط باستثناق بُعد السلوك العدواني اللفظي. ولبيان الفةرو  ال وتية  الدالة  إتصةائيا بةيم

ا اهرةه كمةمقارنات البعدية  لمعرفة  مسةاهم  كةل متغيةر بالظةالاسابي  تم استخدام اختبار شيفيه لل

 (.13في الجدوت  
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 ي اللفظيالمقارنات البعدي  بطريق  شفي   ثر الصن علح بُعد السلوك العدوان: (13الجدوت  
 الحادي عشر التاسع السابع المتوسط الحسابي الصن

    2.57 السابأ

42. 2.99 التاسأ 0*    

39. 2.96 الااالو عشر 0*  .030  

 

 (α = 0.05( وتوال فرو  ذات اللل  إتصائي  عند مسةتوى الدللة   13يتبيم مم الجدوت  

بيم طلب  الصن السابأ مةم تهة  وكةل مةم طلبة  الصةفيم التاسةأ والاةاالو عشةر مةم تهة  أخةرىه 

 وتاقت الفرو  لصالح طلب  الصفيم التاسأه والااالو عشر.

 

ين الخةةامس والةذي يةةنص علةى: "هةةل توجةةد عالقةة ارتباطيةةة بةة  امسةاً: النتةةائج المتعلقةة بالسةةؤال

وسةطة أنماط مشاهدة وسائل اإلعالم المرئي وأشةكال السةلوك العةدواني لةدى طلبةة المةرحلتين المت

 والثانوية في منطقة المثلث؟"

عةالم لإلتاب  علح هذا السرات تةم اسةتخرا  معامةل الرتبةاط بةيم أنمةاط مشةاهدة وسةائل اإل

ا ثلةكه وكمةت السلوك العدواني لدى طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطقة  المالمرئي وأشفا

 (.14معروض  في الجدوت  

 م المرئيل اإلعالقيم معامل الرتباط المتعدال ليجاال للعالق  بيم أنماط مشاهدة وسائ: (14الجدوت  

 في منطق  المثلكوأشفات السلوك العدواني لدى طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  

 العالقة االرتباطية
 أشكال السلوك أشكال السلوك العدواني

 اتجاه السلطة الذاتي اللفظي الجسدي العدواني ككل

أنماط مشاهدة 

اإلعالم  وسائل

 المرئي

 *0.21 *0.15 *0.17 *0.23 *0.19 الهواتف الذكية

 *0.27 *0.20 *0.24 *0.27 *0.22 االنترنت

 *0.28 *0.22 *0.22 *0.26 *0.26 التلفاز

 *0.32 *0.21 *0.26 *0.35 *0.29 ألعاب الفيديو

 *0.19 *0.13 *0.17 *0.16 *0.18 الكمبيوتر 

ككل اإلعالم المرئي أنماط مشاهدة وسائل  0.30* 0.34* 0.28* 0.24* 0.34* 

 

هدة أنمةةاط مشةةا( وتةةوال عالقةة  ارتباطيةة  إيجابيةة  الالةة  إتصةةائياو بةةيم 14يتبةةيم مةةم الجةةدوت  

لعةدواني وسائل اإلعالم المرئيه وا نماط كفةل وأبعةاال أشةفات السةلوك العةدوانيه وأشةفات السةلوك ا

 كفل لدى طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطق  المثلك.

للتنبةر  (16 الجةدوت  r2(ه والتبةايم المفسةر 15كما تم اسةتخدام الناةدار المتعةدال  الجةدوت 

 اني مم خالت أنماط مشاهدة وسائل اإلعالم المرئي.بالسلوك العدو

ماط خالت أن تاليل التبايم لالنادار الخطي المتعدال للتنبر بالسلوك العدواني مم: (15الجدوت  

 مشاهدة وسائل اإلعالم المرئي

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة غ

الداللة 

 اإلحصائية

 (a)0.001 2.569 0.150 16 2.399 النادار

   0.058 236 13.773 الباقي

 

هدة (  نمةاط مشةاα0.05( وتوال أثر الات إتصائياو عند مستوى الدلل   =15يبيم الجدوت  

(ه 2.569  وسةةائل اإلعةةالم المرئةةي مجتمعةة  علةةح السةةلوك العةةدواني إذ بلغةةت قيمةة  ف الماسةةوب 

م وتةةوال مسةةاهم  نسةةبي   نمةةاط مشةةاهدة وسةةائل اإلعةةال (ه ممةةا يشةةير إلةةح0.05وبدللةة  إتصةةائي   

 المرئي علح السلوك العدواني.



 

 2016 (23  7ه ا كااليمي  ا مريفي  العربي  للعلوم والتفنولوتيامجل   -أماراباك 18

 

 

 لتغيرامعامالت الرتباط الخطي  المتعدالة ومربعاتها ومقدار تفسيرها وقيم : (14الجدوت  
2ر ر المعدلة 2ر   الخطأ المعياري في التقدير 

 0.385   0.248 0.091 0.142 
 

عة  ا ثر النسةبي  نمةاط مشةاهدة وسةائل اإلعةالم المرئةي مجتم( أن 16يتضح مم الجدوت  

 الفلي لمتغير السلوك العدواني. % مم التبايم المفسر24,8نسبته  فسرت ما

 

 مناقشة النتائج والتوصيات

لسةلوك هدفت الدراس  الاالي  الفشن عم أنماط مشاهدة وسائل اإلعالم المرئي وعالقتهةا با

التةي  النتةائج م المتوسط  والثانوي  في منطق  المثلكه وفيما يلي مناقش لدى طلب  المرتلتي العدواني

 تم التوال إليهاه ثم عر  التوايات التي انبثقت عنها. 

 :السؤال االولمناقشة نتائج  - أوال

 -2.56أظهةةرت النتةةائج أن مسةةتوى أنمةةاط مشةةاهدة وسةةائل اإلعةةالم المرئةةي تةةراوح بةةيم  

(ه 3.98لذكية  فةي المرتبة  ا ولةحه بةأعلح متوسةك تسةابي بلةغ  (ه تيك تةاق نمةك الهواتةن ا3.98

 وبمستوى مرتفأ.

ى لمرئي لدوتشير النتيج  إلح أن الهواتن الذكي  هي النمك ا كثر مشاهدة لوسائل اإلعالم ا

 ى هةذه طلب  المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطق  المثلكه وتاق ضمم المستوى المرتفأه وتعة

ل مةم وسةائ تطور والتقدم التفنولةوتي الةذو تعةل مةم الهواتةن الذكية  الوسةيل  الفعالة النتيج  إلح ال

 العالم الكثر انتشارا والتي تنقل الصوت

ت مما والصورة والارك  واللون إلح المشاهد؛ وذلك لسهول  استخدامها وربطها مأ اإلنترن

  خةرى التةي تتسةم بهةا كخفةتعل العةالم قرية  اةغيرة سةهل  التصةفحه باإلضةاف  إلةح خصائصةها ا 

ااةة  وينهةةا وسةةهول  تملهةةا مةةم مفةةان إلةةح  خةةره وإمفانيةة  اتتواهةةا علةةح العديةةد مةةم التطبيقةةات الخ

كب  اخر بعر  الصور والفيديوهاته وإمفاني  تاميل البرامج والتطبيقات المختلف  , فضال عم موا

بةة  فةةي رة التتماعيةة  والرغاو القةةران او كنةةوع مةةم المسةةاي لألاةةدقاقالتطةةورات كتقليةةد اتتمةةاعي 

 توكيد الذات.

 كما تسةتخدم كوسةيل  إعةالم توااةلي  تفاعلية  مةم خةالت نطةا  واسةأ مةم أالوات التصةات 

تتماعية  كتطبيقات مواقأ التواال التتماعي للتعبير بفل تري  عما يشغل بالهمه وينسج عالقات ا

 وسةةيقحهدالةه مثةةل: السةةتماع إلةةح المل يقةةدرون عليهةةا فةةي بي ةةاتهم الواقعيةة ه و سةةباب تسةةلي  متعةة

 وا لعابه والواوت إلح البرامج التلفايي .

 ( أن الطلبةة  فةةي المةةرتلتيم المتوسةةط  والثانويةة  يعةةدون فةةي مرتلةة 2003ويةةرى التةةالن   

صصة  التفويم العقلي المعرفي للواوت إلح النضجه وهي مرتل  انتقات الدماغ مةم تالة  غيةر متخ

هه إلح تال  أنضج ؛ ففيهةا يتةولح كةل نصةن مةم نصةفي الةدماغ ا يمةم وا يسةر وظائفةه الخااة  بة

للجانةب  الفرال في نشاط مرئي مفرر ومستهلك للوقت فإن هذا يففل إثارة شةديدة تةداو وعندما ينغمس 

 ا يمم مم الدماغ وهو الجانب المسروت عم المرئيات والاركيات. 

 

 :مناقشة نتائج السؤال الثاني - ثانيا

دللة  أظهرت النتائج المتعلق  بهذا السرات وتوال فةرو  ذات الللة  إتصةائي  عنةد مسةتوى ال

 α = 0.05اط كفةل( ( في أنماط مشةاهدة وسةائل اإلعةالم المرئةي  الفمبيةوتره ألعةاب الفيةديوه ا نمة

 تع ى  ثر الجنسه وتاقت الفرو  لصالح الذكور.

( إلةح أن Rideout, Foehr, & Roberts, 2010ويشةير رايةداوت وفةوهر وروبةرتس  

ن مةم أتةل التسةلي  والمتعة ه أو معظم الذكور في هاتيم المرتلتيم يستخدمون الفمبيوتر بشفل مفثة
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التصةةات باإلنترنةةت لتاميةةل ا لعةةاب والموسةةيقحه وفةةي عمليةة  الشةةراق والبيةةأه ولتصةةميم اةةفاات 

 ويبه بينما تميل اإلناث إلح قراقة المعلومات وتمعهاه وييارة مواقأ التواال التتماعي.

فةراغهم فةي  ( أن توته الطالب في أوقةاتAnderson, 2004وضاه اندرسون   وهذا ما

فةرة استخدام ألعةاب الفيةديوه وخااة و ا لعةاب التةي تركة  فةي معظمهةا علةح السةرع  والاركة ه وف

د للةواتي قةالمغامرة وانجاي المهامه وا لعةاب الرياضةي  مثةل كةرة القةدم؛ بشةفل أكثةر مةم الطالبةات ا

يةة    النفعاليقضةةيم أوقةةاتهم فةةي القةةراقة والمطالعةة  وهويةةات أخةةرى مختلفةة ه وذلةةك بسةةبب الطبيعةة

 للذكور. 

وى كما أظهرت النتةائج المتعلقة  بهةذا السةرات وتةوال فةرو  ذات الللة  إتصةائي  عنةد مسةت 

 نمةاط ( في أنماط مشاهدة وسائل اإلعالم المرئي تع ى  ثر الصن في تميةأ اα = 0.05الدلل   

فيةديوه نمةك ألعةاب الباستثناق التلفايه والفمبيوتره وتاقت الفةرو  لصةالح طلبة  الصةن السةابأ فةي 

وتةةاقت الفةةرو  لصةةالح كةةل مةةم طلبةة  الصةةفيم التاسةةأ والاةةاالو عشةةر فةةي نمةةك النترنةةته ونمةةك 

 الهواتن الذكي , وتاقت الفرو  لصالح طلب  الصن التاسأ في قائم  ا نماط كفل.

أثرة ويمفم إرتاع هذه النتيج  إلح أن الخصائص العقلي  للطلب  في هةذا الصةن مايالةت متة

والفهم  ات النضج  الطفول  كونهم انتقلوا إلح هذه المرتل  تديثاوه والتي تتسم بالتوته الح اكتمبمرتل

 ي تيةاتهمالفافيان إلالراك أهمي  الور أنماط مشاهدة وسةائل اإلعةالم المرئةي فةي تيةاتهم عمومةاوه وفة

ط أنمةةا ا كااليميةة  والتتماعيةة  خصواةةاو؛ لةةذا تجةةد الطلبةة  فةةي هةةذا الصةةن يميلةةون إلةةح اسةةتخدام

صةفوف المشةاهدة التةي تتناسةب مةأ طبيعةتهم والتةي تتسةم بالايوية  والاركة  أكثةر مةم الطلبة  فةي ال

 أقصةح تةد االمتقدم  والذيم والوا إلح مرتل  تبةدأ قةدراتهم العقلية  فةي التمةاي  ويصةل ذكةائهم إلةح

 الصةن ل بة  هةذايمفم أن يصلوا إليه في نهاي  المرتل  الثانوية ه كمةا أن الخصةائص النفعالية  لطل

فراغهم  (؛ لذا تجدهم يميلون إلح قضاق أوقات2005ت ات تميل إلح المرح واللعب واللهو  يهرانه 

سةةرع ه فةةي اسةةتخدام ألعةةاب الفيةةديو القائمةة  علةةح المغةةامرة والرياضةةي  التةةي تركةة  علةةح الاركةة  وال

 والتي يستخدموها لتفريغ طاقاتهم. 

ية  للطلبة  فةي الصةفيم التاسةأ والاةاالو عشةر ومم تهة  أخةرى؛ فةإن الخصةائص التتماع

ن   ا قراتتسم بالتطبيأ التتماعي الفعلي والشعور بالتفراله والميل إلح التصات الشخصي ومشارك

 ومناقشة  في ا نشط  المختلف ه ومسايرة الجماع  والرغب  فةي تأكيةد الةذاته ونمةو القةدرة علةح فهةم

ترنةةت الصةةفيم التاسةةأ والاةةاالو عشةةر إلةةح اسةةتخدام النا مةةور التتماعيةة ؛ لةةذا يميةةل الطلبةة  فةةي 

ه والهواتةةن الذكيةةة  عةةةاالةو للتوااةةل مةةةأ ااةةةدقائهمه والدرالشةةة  عبةةر مواقةةةأ التوااةةةل التتماعيةةة 

 (. 2002والتعرف علح أناس تدال عم طريق النترنت  الهنداووه 

ات المهةاركما أن خصائص الطلب  العقلي  فةي هةذيم الصةفيمه تتسةم بنمةو القةدرة علةح تعلةم 

ية الاال وواكتساب المعلوماته وتطوير اإلالراك والتففير مم المستوى الاسي إلح المستوى المجراله 

ا فهةةم (ه لةةذ2005اعتمةةاالهم علةةح الفهةةم والسةةتدلته والقةةدرة علةةح البتفةةار والسةةتنتا   يهةةرانه 

لمهةةام علقة  بايميلةون إلةةح اسةتخدام اإلنترنةةت لمسةاعدتهم فةةي الباةك عةةم الستفسةارات والالةةوت المت

ي فةةمةةم خةةار  المنهةةا  الدراسةةي والتةةي تاتةةا  إلةةح الباةةك عنهةةا  وا نشةةط والواتبةةات المدرسةةي ه 

يلةون إلةةح علةح الشةبف  العنفبوتية  أكثةر مةم الطلبة  فةي الصةن السةابأ الةذيم يم اإللفترونية المواقةأ 

 الباك عم المرح. 

 

 :السؤال الثالثثالثاً: مناقشة نتائج 

أظهةةرت نتةةائج هةةذا السةةرات أن المتوسةةك الاسةةابي لمسةةتوى السةةلوك العةةدواني لةةدى طلبةة  

( وبمستوى متوسك. وتةاق بُعةد السةلوك 2.48المرتلتيم المتوسط  والثانوي  في منطق  المثلك بلغ  

(ه وبمسةتوى متوسةك؛ بينمةا تةاق 2.84العدواني اللفظي في المرتب  ا ولح وبمتوسةك تسةابي بلةغ  
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(ه وبمسةةتوى 2.28وك العةةدواني تجةةاه السةةلط  بالمرتبةة  ا خيةةرةه وبمتوسةةك تسةةابي بلةةغ  بُعةةد السةةل

 منخفو. 

يةل ناةو وترتأ هذه النتيج  إلح أن هناك العديةد مةم العوامةله والمةرثرات التةي قةد تةدفأ للم

فسةةي  نالسةةلوك العةةدواني لةةدى الطلبةة ه وتطةةورهه والتةةي قةةد تفةةون عوامةةل بي يةة  خارتيةة ه أو الاخليةة  

اعةةاة المدرسةةي  , لعةةدم التوافةةق النفسةةي وا سةةروه وعةةدم مر   عةةم ظةةروف البي ةة  ا سةةري ه أوناتمةة

 (2010الفبار لااتات ورغبات أبناقهم سواق في البيت ام في المدرس   غ لنه 

ل ( تيةك أشةار إلةح أن السةلوك العةدواني قةد ينشةأ مةم عةدة عوامة2000هذا ما أكده تةابر  

امةل ام مةم عوهةالبي   التتماعي  ا ولح التي يعيش بها الفراله وعامل  أبريها البي   ا سري  كونها

 كي  التةةيالتربيةة ؛ فيةةتعلم الطالةةب الفثيةةر مةةم القةةيم والمعتقةةداته ويفتسةةب الخبةةرات وا نمةةاط السةةلو

 مةةا تتةةأثركيسةتخدمها فةةي تياتةهه وذلةةك  ن الوالةديم يُعةةدان نمةاذ  للسةةلوك ياتةذيها الطفةةل ويقلةدهاه 

 نسب  له.بسلوك الوالديم إيجاباوه أو سلباو  نها نماذ  سلوكي  لشخصيات مهم  بال شخصي  الطفل

مهمة  ( إلةح أن البي ة  المدرسةي  تُعةد مةم البي ةات ال2001ويضين كالو مةم شةيفر وميلمةان  

هةا الور التي تسةهم فةي تنشة   الطالةبه وإكسةابه بعةو السةلوكات سةواقو أكانةت إيجابية  أم سةلبي ه ول

ي لةدى داث السلوك العدوانيه كما أشةارا إلةح أن أفضةل عامةل تنب ةي بالسةلوك العةدوانأساسي في إت

 تتماعية المراهقيم ا كبر سناو والشبابه وتتح البالغيم في منتصن العمر هو بسةبب التفةاعالت ال

 المبفرة في مرتل  الطفول .

كالتسةاهل  أبنةاقهمهه ان أنماط التنش   ا سري  غير السوي  التةي يتبعهةا الوالةديم فةي تنشة   

جةد مةم يوالتسامح قةد يسةمح إلبنهمةا بالتمةاالو فةي الةتلفظ بألفةاظ غيةر مرغةوب فيهةا وخااة و إذا لةم 

لتوبيخ يضبك سلوكه. وبالمقابله فإن استخدام ا سلوب التسلطي مم خالت فر  العقاب المتفرر وا

ات شباع تاتدورهه كما أن عدم إالمتتالي علح الطالب مم شأنها أن تجعله يعتاال عليهاه وممارستها ب

 الطالةةب الشخصةةي  والنفسةةي  ورغباتةةهه وتعرضةةه للمشةةفالت واإلتباطةةات الاخةةل ا سةةرة والمدرسةة 

 (.2009ترثر بطريق  أو بأخرى علح ظهور العدوان اللفظي لديه  تا ه 

بمسةتوى ووفيما يتعلق ببُعد السلوك العدواني تجاه السةلط  الةذو تةاق فةي المرتبة  ا خيةرةه 

ات منخفو. فيمفم ع و هذه النتيجة  إلةح أن المةدارس تفةر  مةم خةالت أنظمتهةا وقوانينهةا مخالفة

مةا وعقوبات راالع  علح الطلبة  الةذيم يمارسةون العةدوان ضةد ممتلفةات المدرسة  للاةد مةم ذلةكه ك

رورة يمفم أن تلعب التوتيهات والنصائح التي تقدمها ا سرة ووسائل اإلعةالم والمدرسة  تةوت ضة

 فظ  علح الممتلفات العام  والخاا  الوراو أساسياو وفاعالو في هذا الجانب.الماا

وك ( التي أظهرت أن مستوى السةل2010اختلفت نتائج هذا السرات مأ نتائج الراس  يعبي  

امةوس رالعدواني لدى الطلب  كان ضمم الرت  ممارس  ناالرة عند طلبة  المرتلة  الثانوية ه والراسة  

 Ramos, 2013رت أن مستوى السلوك العدواني تاق بدرت  مرتفع  لدى المراهقيم( التي أظه. 

 

 :السؤال الرابعنتائج : مناقشة رابعاً 

دللة  أظهرت النتائج المتعلق  بهذا السرات وتوال فةرو  ذات الللة  إتصةائي  عنةد مسةتوى ال

 α = 0.05نطقة( فةي مسةتوى السةلوك العةدواني لةدى طلبة  المةرتلتيم المتوسةط  والثانوية  فةي م  

 لذكور.المثلك تع ى  ثر الجنس في تميأ أبعاال مقياس السلوك العدوانيه وتاقت الفرو  لصالح ا

كور ان مم العوامل التي تساعد علح إظهةار الفةرو  فةي أشةفات السةلوك العةدواني بةيم الةذ 

ذا ي هةور وفةواإلناث في تميأ ابعاال السلوك العدواني هي الطبيعة  البايولوتية  التةي يتمتةأ بهةا الةذك

 العمر بالذات فتظهر معالم الرتول 

الي تسمح باستخدام تميأ تركات الجسمه أو تلفظ بألفةاظ علةح شةفل اةراخ مرتفةأ بوتةه  

تسةمح لهةا بةاللجوق إلةح مثةل هةذه  ل اآلخريمه بينما بني  اإلناث الجسمي  وافاتها الطبيعي  والخلقي 

والهدوق بخالف الذكور الذيم يميلون إلح تل  ا شفات مم السلوك العدواني؛ تيك يملم إلح السفين 

التنمةيك الجنسةي للةذكر  أسةاليبفضةال عةم  مشفالتهم بالتسلك والقوة وفةر  الةذات علةح اآلخةريم.
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والمختلفةة  عةةم ا نثةةح التةةي تسةةمح اتتماعيةةاو للةةذكر برفةةأ اةةوته والصةةراخه والةةتلفظ بألفةةاظ نائبةة ه 

 والتهديده ول يسمح لألنثح بذلك.

سةتوى مالنتائج المتعلق  بهذا السرات عدم وتوال فرو  ذات اللل  إتصائي  عند كما أظهرت 

( فةي مسةتوى السةلوك العةدواني تعة ى  ثةر الصةن فةي تميةأ المجةالت وفةي α = 0.05الدللة   

سةابأ مةم مستوى السلوك العدواني كفل, باستثناق بُعد السلوك العةدواني اللفظةي بةيم طلبة  الصةن ال

لصفيم التاسأ والااالو عشر مم ته  أخرىه وتاقت الفةرو  لصةالح كةل مةم ته  وكل مم طلب  ا

 طلب  الصفيم التاسأ والااالو عشر.

ه لذو بدورويمفم إرتاع هذه النتيج  إلح التفاوت في منظوم  القيم التي يمتلفها الطالبه وا

 السةابأ.يرالو إلح سلوك عدواني لدى طلبة  الصةفيم التاسةأ والاةاالو عشةر أكثةر مةم طلبة  الصةن 

ه واتتفاكة وتجدر اإلشارة إلح أن الطالب كلما تقةدم فةي مراتلةه الدراسةي  تفثةر عالقاتةه التتماعية 

يةه بطلب  تدال لم يسبق له التعةرف علةيهم وقةد يعرضةه ذلةك لةبعو المواقةن والمشةفالت؛ فتظهةر لد

تبةاع إلةح ا اف  تب الظهور وفر  الذات إلثبات قوته ومفانته بةيم الطلبة ه ا مةر الةذو قةد يةرالو

 سلوكات عدواني  في سبيل تاقيق ذلك.

( التةةي أظهةةرت أن Eroglu, 2009اتفقةةت نتةةائج هةةذا السةةرات مةةأ نتةةائج الراسةة  إيرتلةةو  

 الةةذكور أكثةةر اسةةتخداما للسةةلوك العةةدواني مةةم اإلنةةاث فةةي المةةدارس والجامعةةاته والراسةة  يعبةةي

ر ع ى لختالف مسةتويات متغية( التي أظهرت وتوال اختالف في أشفات السلوك العدواني ي2010 

 الجنسه ولصالح الذكور.

 

 :نتائج السؤال الخامسمناقشة  امساً: 

مةاط  بةيم أنأظهرت النتائج المتعلق  بهذا السرات وتوال عالق  ارتباطي  إيجابي  الال  إتصائياو 

ط  مشةةاهدة وسةةائل اإلعةةالم المرئةةي وبةةيم أشةةفات السةةلوك العةةدواني لةةدى طلبةة  المةةرتلتيم المتوسةة

رئةي الثانوي  فةي منطقة  المثلةكه كمةا أظهةرت عةم وتةوال أثةر  نمةاط مشةاهدة وسةائل اإلعةالم المو

 مجتمع  في أشفات السلوك العدواني كفل.

 هةا تةأثيرلوتع و الباتث  هذه النتيج  إلح أن الور وسائل اإلعالم وأنماط مشاهدتها قةد يفةون 

 لبياو مةأسةب ؛ تيك قد يُعد تفاعل الطلب  بيم الطل -سلبي في مجموع  واسع  مم المواقن والسلوكات

م يل سةلوكهما يشاهدونه أو يتلقونه مم هذه الوسائل مم أهم العوامل والمرثرات التي تساهم في تشةف

كسةابه مم تيك اضطرابه؛ فيفون عةامالو سةلبياو يسةهم فةي ييةاالة الممارسةات المافوفة  بالمخةاطر وإ

 واني.سلوكات غير مرغوب ه وغير سوي  كالسلوك العد

وأشةةةةارت أباةةةةاث كةةةةل مةةةةم هيويمةةةةان وكرويةةةةل وسةةةةالتر وهنةةةةرو وسةةةةوايم واندرسةةةةم 

 Huesmann & Kirwil, 2007; Slater, Henry, Swaim, & Andersen, 2003 أن )

عنةن بةةيم التعةر   فةالم ومشةاهد العنةةن يُعةد متغيةراو مهمةةاو ل يةاالة تةدوث السةةلوكات العدوانية  وال

ذ  التةي   المبفرة؛ إذ يتعة ي السةلوك العةدواني مةم خةالت النمةاالمراهقيم خاا  في مرتل  المراهق

لنقالةة  يشةةاهدها ا طفةةات والمةةراهقيم علةةح شاشةة  التلفةةايه واإلنترنةةت وألعةةاب الفيةةديو والهواتةةن ا

 والفمبيوتر.

  ( تيك أشار إلةح أن هنةاك عالقة  ارتباطيةChang, 2000وقد أكد علح ذلك أيضاو شانج  

ال ن ا فةراأفي التلفاي والسلوك العدواني لدى ا طفات والمراهقيم؛ تيةك  بيم مشاهد العنن المفرط 

م أول ك مالذيم شاهدوا برامج تاتوو علح مشاهد عدواني  أظهروا يياالة أكبر في السلوك العدواني 

 الذيم يشاهدون برامج ل تاتوو علح مشاهد عدواني .

االاو إلةح التفسةيرات والنظريةات التةي كما تجد الباتث  هةذه النتيجة  بأنهةا منطقية ؛ وذلةك اسةتن

تناولت تأثير وسائل اإلعالم علح الشباب؛ فعلح سةبيل المثةاته تشةير نظرية  التع ية  إلةح أن العنةن 

في وسائك اإلعالم يع ي أنماط السلوك الموتوالة أاالو عنةد الفةرال؛ تيةك أن وسةائك اإلعةالم تعة ي 
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ي يد أو يقلل مم اتتمالت العنن مم قبلهم. بينما  السلوكيات الموتوالة عند المشاهديم أاالو فإما أن

تشير نظري  التعلم التتماعي إلح أن ا فراال يستطيعون تعلم السلوك العةدواني مةم خةالت التعةر  

إلح مشاهد العنن في وسائل اإلعةالم المرئةيه وذلةك مةم خةالت نمذتة  سةلوكياتهم تسةب سةلوكيات 

 الشخصيات التي تعرضها برامج العنن.

د ائج العديةضوق النتائج التي تم التوال إليهاه فإن نتائج الدراسة  الاالية  اتفقةت مةأ نتةوفي 

 ( التةي أشةارت إلةح وتةوال عالقة  ارتباطية  طرالية  بةيم2003مم الدراسةاته مثةل الراسة  التةالن  

 اليبويةةل -معةةدت المشةةاهدة التليف يونيةة  والسةةلوك العةةدواني لألطفةةات بأبعةةااله المختلفةة ه والراسةة  فةةان

( التةي أشةارت إلةح أن وسةائل اإلعةالم Van- De Poel & Lecluijze, 2009لةويج و  وليف

 يضةاو علةحأالمرئي هذه لها تأثيرات سلبي  أو إيجابية  أو معاالية  للمجتمةأ علةح تةد سةواقه وتأثيرهةا 

 معايير الطفل السلوكي .

لةح إشةارت التةي أ Noro, 2009كما اتفقت نتائج الدراس  الاالي  مأ نتيج  الراس  نورو   

 وتوال عالق  إرتباطي  إيجابي  بيم وسائل اإلعالم المرئي وسلوك العنن لدى المراهقيم.

  

 التوصيات

 بناق علح ما أسفرت عنه نتائج الدراس  الاالي  تواي الباتث  بما يلي: 

وتيةه . ضرورة إقام  الندوات وورشات العمل التي تساعد فةي ييةاالة الةوعي الثقةافي وتسةهم فةي ت1

يم  بةة  فةةي كيفيةة  اسةةتخدام أنمةةاط مشةةاهدة وسةةائل اإلعةةالم المختلفةة  بةةالطر  الصةةاي  السةةلالطل

ائج وخااةة  الهواتةةن النقالةة ه بتوتيةةه وضةةبك مةةم قبةةل أوليةةاق ا مةةوره والمدرسةة ؛ سةةيما وأن نتةة

 الدراس  أظهرت أن الهواتن النقال  هو النمك المنتشر بيم أفراال عين  الدراس .

 ت التعاوناإلعالمي  والجهات المسرول  عم تهاي التربي  والتعليم مم خال. تفعيل الور المرسسات 2

ي ان اللفظةوتوثيق العالق  فيما بينها للوقوف علح أسباب انتشار السلوك العدواني وخااة و العةدو

ال علةيهم بيم الطلب  والاةد منةهه والعمةل علةح ييةاالة مسةتوى السةلوكات اإليجابية  والقةيم بمةا يعةو

  تةاق يم الطلبةابي ؛ سيما وأن نتائج الدراس  أظهرت بُعد السلوك العدواني اللفظي ببالنتائج اإليج

 بالمرتب  ا ولحه وبدرت  متوسط .

لح إللتفات . توتيه عناي  المرسسات اإلعالمي  والجهات المسرول  عم تهاي التربي  والتعليم في ا3

النفسه  مم قبل اختصااييم في علم مالتظ  البرامج التي تبك عبر وسائلهاه وإعاالة النظر فيها

 الطفول  والمراهق ه وعلم التتماع.

 امثال.. إتراق الراسات مشابه  للدراس  الاالي  تطبق علح ف ات عمري و مختلف  كالصفوف الدني4

ى . إتةةراق الراسةةات عةةم أنمةةاط مشةةاهدة وسةةائل اإلعةةالم المرئةةي وعالقتهةةا بمتغيةةرات نفسةةي  أخةةر5

 لافم ا خالقي.كالمنظوم  القيمي ه وا
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