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ك وعالقتھ بال��ز املتعلم لدى طالب ا��امعة رالعنف الرمز املد  ي

ةإسالم عبد ا�"في   رظ دمحم عما

 5لية ال/.بية النوعية، جامعة دمياط. قسم العلوم ال/.بو,ة والنفسية

 eslam.mara@gmail.com: ال;.يد 9لك/.و7ي

  :مIJص

ك وال�
ـز املـتعلم  تباطية بـ�ن العنـف الرمـز املـد �راس,+دف البحث ا'&ا%$ الكشف عن العالقة  ير

 ?ـ$ التخصــصات ال<=بو;ــة والتخصــصات طالــب وطالبـة مــن طــالب ا'
امعــة) 200(لـدي عينــة بلغــت 

ك وال�
ــــــز املــــــتعلم وفقــــــا للنــــــوع  ــــز املــــــد ــــ$ العنـــــف الرمــ ق ?ــ رالطبيـــــة، وحــــــاو الكــــــشف عــــــن الفــــــر ي ول

ـــال�
ز املــــتعلم لــــدى طــــالب والتخــــصص، و ـــ$ التLبــــؤ بـ ك ?ـ ة العنــــف الرمــــز املــــد رالكــــشف عــــن قــــد ير

ك لعQـ$ حـس�ن عايـد . ا'
امعة رتم اسـتخدام مقيـاس العنـف الرمـز املـد ، ومقيـاس ال�
ـز )2016(ي

ي شا�Vن  تباطية دالة إحصائيا ب�ن ). 2016(زاملتعلم إليمان فو روتوصلت النتائج إ%_ وجود عالقة ا

ك وعQــ_ مقيــاس ال�
ــز  جــات الطــالب عينـة البحــث عQــ_ مقيـاس العنــف الرمــز املـد رمتوسـطات د ير

جــــــة الdليــــــة وbcعــــــاد ــــة( راملــــــتعلم الد ــا لــــــم توجــــــد عالقــــــة) التفــــــشيل، eعتماديــ ــــة بــــــ�ن بgنمــــ تباطيــ ر ا

ـــد  ك وhعـــ ــــث عQــــــ_ مقيــــــاس العنـــــف الرمــــــز املـــــد ـــات الطـــــالب عينــــــة البحـ جـــ رمتوســـــطات د التوجــــــھ (ير

jkي/الـسلhيجـا�ك تبعـا ملتغ�ـ= التخـصص؛ بgنمــا ) ق عQــ_ مقيـاس العنـف الرمـز املــد جـود فـر ر، و ي و و

ق عQــ_ مقيــاس ال�
ــز املــتعلم وفقــا ملت ق تبعــا ملتغ�ــ= النــوع وكــذلك لــم توجــد فــر ولــم توجــد فــر غ�ــ= و

ك ?$ التLبؤ بال�
ز املتعلم لدى عينة البحث  رالنوع أو التخصص، وأخ�=ا أسsم العنف الرمز املد ي

 .من طالب ا'
امعة

ك:الMلمات املفتاحية ر العنف الرمز املد /  التوجـھ الـسلe-jkعتماديـة- التفشيل- ال�
ز املتعلم-ي
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Perceived symbolic violence and its relationship to 
learned helplessness among university students 

Eslam Abdelhafiz Mohammed Emara 

Educational and Psychological Sciences, Faculty of Specific 

Education, Damietta University. 

Email: eslam.mara@gmail.com 

The current research aims to explore the relationship between 
perceived symbolic violence and learned helplessness for a sample of 

(200) male and female university students from educational and 
medical education. Ali Hussen Ayed's Perceived Symbolic Violence 

(2016) and Eman Fawzy Shaheen's Learned Helplessness Scale (2016) 
were used. The results showed that there was a correlation between 

students’ mean scores on the perceived symbolic violence scale, the 

scale of helplessness, the total degree, and dimensions (failure, 

dependency), while there was no correlation between the students’ 

mean scores on the perceived symbolic violence scale and the 

dimension of negative/positive orientation, and there were differences 

on the perceived symbolic violence scale according to specialization. 

Nevertheless, there were no differences on the learned helplessness 

scale according to the variable of gender or specialization. Finally, the 

perceived symbolic violence contributed to predicting the learned 

helplessness of the research sample of university students. 

Keywords: Perceived symbolic violence, learned helplessness, failure, 

dependency, negative/positive orientation 
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 :مقدمة

ـــر  xـــــــjw والعنــــــف cســــ ـــــل التنمراملد ـــــوعات مثـ ــــن Veتمــــــام امل<}ايـــــــد بموضـ ـــــ_ الــــــرغم مـــ يعQـ ر
ة وا~ــ&ة إال  ك لــم ينــل اVتمـام عل�ــj معاصـر بــصو xـjw، إال أن موضــوع العنـف الرمــز املـد رواملد ر ير
من عدد قليل من الباحث�ن؛ بالرغم من وجود تأث�= وا~� لھ ?$ العملية التعليمية، و�عرض العديد 

، ومـــا قــد يـــؤدي إليــھ مـــن عواقـــب مــن ا يلطـــالب لــھ ?ـــ$ مراحــل �عليميـــة مختلفــة وفقـــا لل<ـــ=اث النظــر
رال�
ز املتعلم الذي يك�سبھ الطالب ن�يجـة �عرضـھ لـصدمة أو إيـذاء متكـر ?ـ$ بي�تـھ : وخيمة وم�+ا

اتـھ والـشعو bعـدم جـدو أي محاولـة للنجـاح،  ىالتعليميـة، ممـا قـد ي�ـس�ب ?ـ$ فقدانـھ الثقـھ ?ـ$ قد ر ر
واملرحلــــة ا'
امعيــــة مرحلــــة مsمــــة ?ــــ$ حيــــاة الفــــرد؛ حيــــث إ�+ــــا مرحلــــة �عــــداد .  مــــص�=ه الفــــشلوأن

اتـــھ  ة ال�ـــj ي�ن�+ـــا الفـــرد خاللsـــا حـــو قد رملواجsـــة مع<ـــ=ك ا'&يـــاة العمليـــة واملsنيـــة، و�ـــستمر الـــصو ل ر
مة لھ ?$ مراحل حياتھ التالية؛ لذا يجب التعامل مع أي مؤثر قد �عو تقدم الطـ اتھ مال قومsا ز الب ر

  . ?$ Vذه املرحلة املsمة من حياتھ

ديــو رو;ــر بو  أن موضــوع العنــف -ل أو مــن اســتخدم Vــذا املــصط��- Bourdieu (1994)ى
يالرمز قـضية قديمـة قـدم � ـسان، فsـو يأخـذ مـداه ?ـ$ جميـع ا�
ـاالت و;طـرح نفـسھ خاصـة لـدى 

ـــام¢$ إ%ـــــ ه ا'
ــ الطالـــــب ا'
ـــــام¢$ فـــــرد £+ـــــدف ?ـــــ$ مـــــسا رالطالـــــب ا'
ـــــام¢$؛ باعتبا _ تحقيـــــق أVدافـــــھ ر
وطموحاتھ، وأيضا باعتبار مؤسسة ا'
امعة ¥$ املdان الذي يتجسد فيھ طموح الطالـب ا'
ـام¢$، 
و;حدد من خاللھ املdانة �جتماعية والثقافية وeقتصادية ال�j ير;دVا، وتطرح آفاقھ املستقبلية، 

ســـھ و;مثـــ. و§التـــا%$ يتـــأثر بdـــل املتغ�ـــ=ات ا�&يطـــة بـــھ داخـــل مؤســـسة ا'
امعـــة رل الـــسلوك الـــذي يما
نالقـــائمو عQـــ_ العمليـــة التعليميـــة ?ـــ$ ا'
امعـــة أحـــد Vـــذه املتغ�ـــ=ات والـــضغوط ال�ـــj قـــد تـــؤثر عQـــ_ 

أشdال العنـف ال�ـj تحـدث ©ـل يـوم  ف.مستو;ات طموح Vذا الطالب وما يرغب ?$ تحقيقھ مستقبال
مز"ًتقر;با وال �¢$ أطرافsا أ�+ا شdل من العنف ¥_  يعنف     (Suardi& Agustang ,2020) ."ر

دیـــو  اســـة العنـــف الرمـــز ?ـــ$ ا'
انـــب ال<=بـــو وc©ـــادی�j؛ ألنـــھ Bourdieuر واVـــتم بو ي بد ي ر
وجد أن Vذا النوع من العنف من�شر ?$ املیدان التعلی�b jشdل وا~�، وذلك ?ـ$ ضـوء میـل bعـض 

سة العنف غ�= الصرºح من أجل تحقیق أVدافsا ال<=بو;ة، وتقوºم  الـسلوك را'
sات التعلیمیة ملما
ة قــــسرºة ف وا'½¼ــــ=ات وc ــــشطة التعلیمیــــة ?ــــ$ أذVــــان املتعلمــــ�ن بــــصو رالتعلی�ــــj، وترســــیخ املعــــا . ر

ك �عـد أحـد املـشكالت ال�ـj ی¿
ـب ف�+ـا التفاعـل c©ـادی�j املثمـر ?ـ$  ُوحيث أن العنف الرمز املـد ر ي
ؤســــاء ا'&ـــرم ا'
ـــام¢$، والـــذي یتمثـــل ?ـــ$ وÂـــ$ طـــالب ا'
امعـــة باســـتعمال املـــسئول�ن مـــن عمـــداء  رو

مزºة غ�ـ= مباشـرة لفـرض Vیمنـ,+م وسـلط,+م Ä+ـدف الـسیطرة عQـ_ الطـالب،  رأقسام وأساتذة طرائق 
ودفعsم لتبjÅ سلوكیات وأفdار معینة، باإلضافة إ%_ توج�+sم نحو �عديل طرºقة كالمsم وجلوسsم 

 العنف فــ).2016عQـ$ حــس�ن عايـد، (ومل�ـسsم وأ ـشط,+م �جتماعیــة والثقافیـة ?ـ$ ا'&ــرم ا'
ـام¢$ 
يالرمـــز ?ـــ$ البgئـــة التعليميـــة غالبـــا مـــا يdـــو ضـــغط معنـــو ونفـــjwÆ مـــستمر عQـــ_ الطـــالب مـــن أجـــل  ن ي

غبـــ,+م ?ـــ$ العمـــل را'&ـــصو عQـــ_ ال<ـــ}امsم واVتمـــامsم و أي أن الطر;قـــة ال�ـــj  (Bujorean, 2014). ل
، فمــا يقــوم بــھ bعــض  ييتعامــل Ä+ــا املعلمــو مــع الطــالب قــد تحمــل ?ــ$ طياÉ+ــا مظــاVر العنــف الرمــز ن

ات الطــــالب أو إVـــان,+م بــــبعض cلفــــاظ أو التقليـــل مــــن قناعــــاÉ+م ا رملعلمـــ�ن مــــن تقليــــل لـــبعض قــــد
اÉ+م العقلية ا�&دودة أو النتماÍ+م لطبقات أد ى أو الË½ر;ة أو ال�سفيھ مـن  روكينونتھ؛ سواء لقد

اÍ+ـــم أو عـــدم إتاحـــة الفرصـــة لsـــم ل�&ـــوار واملناقـــشة ©لsـــا �عت¼ـــ= مـــن مظـــاVر العنـــف الرمـــز أل يآ �+ـــا ر
 ).2017يمديحة فخر دمحم، (تجعل املعلم Vنا و©أنھ صاحب الرأي cوحد 
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ه بــاÐ_ أنــواع العنــف  ا، حيــث يفــو ?ــ_ ضــر روالعنــف الرمــز مــن أكÑــ= أنــواع العنــف ضــر قر ى
ى، وقـد ال �ع<ــ=ف بــھ مجتمعيــا عQـ_ أنــھ نــوع مــن العنـف، بــل قــد يتعــود .املـادى؛  رألنــھ عنــف ال شــعو

 ا'½ضوع ل�&تميات ال�Ô تم تكرÓسsا ?$ عقولsم؛ حيث أصـبح لـد£+م نالناس عليھ و;قبلو بھ ?_ ظل
فـــض أو مقاومـــة، عQـــ_  رقناعـــات بـــأن Vـــذا أمـــر عـــادى وhـــسيط وطبي¢ـــ_، ومـــن ثـــم يقبلـــھ النـــاس دو  ن

ه الكب�ـــ=ة نفـــسيا وثقافيـــا ومجتمعيـــا واقتـــصاديا وسياســـيا  تـــھ وآثـــا رالــرغم مـــن خطو يمديحـــة فخـــر (ر
ئgـــسا ?ـــ$ �علـــيمsم حالـــة نو;لعـــب املعلمـــو وغ�ـــ=Vم). 2017دمحم، ا  ر مـــن املـــؤثر;ن ?ـــ$ حيـــاة الطـــالب دو ر

;ر املعلمــ�ن حــو ال�
ــز املــتعلم لــدى الطــالب ©ــان لsــا cثــر cك¼ــ= ?ــ$  لال�
ــز املــتعلم حيــث إن تقــا ر
ة إ%_ أن حكم املعلم�ن عQ_ الطالب Vو cساس ?ـ$ �ـشكيل حالـة ال�
ـز  رتحصيلsم و �عت¼=Vذه إشا

. لك فإن التحصيل املنخفض قد يـرتبط بحـاالت �حبـاط وال�
ـز املـتعلماملتعلم لد£+م و§ناء عQ_ ذ
تــھ ¥ــ$ ســ�ب فــشلھ فإنــھ يفقــد الرغبــة ?ــ$ �ســتمرار ?ــ$  رفعنــدما �ــشعر الفــرد بــأن عــدم كفايتــھ وقد
اتھ ال�j ال يمكن أن �سعفھ ?$ تحقيق  
ز شبھ دائم ?$ قدÖ ناكV رالعملية املعرفية؛ العتقاده بأن

sنجـــاز م�ن بحـــاالت مـــن النجــاح و ومـــا بـــذل مـــن جsـــد، ون�يجـــة لـــذلك يـــتعلم الطـــالب القليـــل، و;مـــر
اسة و?$ ال�+ايـة تdـو أوجـھ الفـشل غ�ـ= قابلـة للعـالج  نالفشل وتراكم �حباط املرتبط بالتعلم والد ر
?ــ$ ظاVرVـــا فيعـــزف bعــض الطـــالب عـــن �شــ<=اك ?ـــ$ c ـــشطة التعليميــة لتـــوقعsم الفـــشل، فيLـــشأ 

ياســـر & مـــصطفى أبـــو ا�
ـــد مفـــضل( املـــتعلم بوصـــفھ خ¼ـــ=ة ســـلوكية ذاتيـــة رلـــد£+م الـــشعو بـــال�
ز
  ).2015عبدهللا حسن، 

وتوجـد عوامـل متعـددة قـد تـرتبط بـال�
ز املــتعلم فم�+ـا مـا يـرتبط بـالفرد نفـسھ كحــدوث 
وصدمة مر Ä+ا وفقد ف�+ا سيطرتھ أو لوم الذات املفرط الذي �عز فيھ الفرد ©ل فشل عQ_ أنھ ناتج 

Vا الفــرد نفـسھ والكفــاءة مـن ثوابـت  ات ا'½اطئـة ال�ــj يdـو مـصد اتـھ و;تمثــل ذلـك ?ـ$ القــرا ر?ــ$ قد ر نر
تھ عQ_ أداء  شاط مع�ن أو مsمة محددة وتمثل  ات الفرد حو قد رالذاتية لھ، ال�j تتمثل ?$ تصو ل ر

اتـــھ  راملعتقـــدات �يجابيـــة حـــو نفـــسھ والـــوÂ$ بقد  ـــشيمة عبـــدهللا ا'&رhـــي، & شـــادية أحمـــد التـــل (ل
جـة عـن الـسيطرة يمكـن أن يdـو لـھ عواقـب  فإن لذا. )2014 نما يـتم �علمـھ عنـدما تdـو البgئـة خا رن


موعة واسعة من السلوكيات� (Maier& 1976،Seligman .( ة بالغة ر فال�
ز املتعلم يمثل خطو
عQ_ العملية التعليمية حيث يخلق بgئة نفسية خـصبة إلنتـاج cفdـار الـسلبية ال�ـj �ـشعر الطـالب 

ة عQ_ التحكم بالذات، وفقدان الدافعية، وضعف بحالة ر من �حباط، وقلة ا'&يلة، وا عدام القد
ة عQــ_ تحمــل املواقـــف الــضاغطة ممــا �عيـــق  رالثقــة بــالنفس، و�س�ـــسالم، والالمبــاالة، وعــدم القـــد
ىعمليـة الـتعلم؛ حيـث إنـھ �ع¼ـ= عـن حالـة ا�+زاميـة بالـذات و;ـؤثر سـلبا عQـ_ cداء التعلي�ـj ومـستو 
ه ومـس�باتھ  ة فsم ال�
ز املتعلم bعمق وeلتفات إ%_ مصاد اjwx مما �ستدÂ$ ضر رالتحصيل الد ر ور

  ).2021أبوعبيدة، رائدة عطية (الÞ½صية والبي�ية ال�j �سsم ?$ حدوثھ 

ا  ــ زفـــالعنف Vـــو الظـــاVرة � ـــسانية cبـــر وcكÑـــ= تفـــشيا وcكÑـــ= �عقيـــدا لـــgس فقـــط أل�+ـ
اســـة العلميـــة بـــل أل �+ـــا قـــد تظsـــر وتتجQـــ_ وفـــق أشـــdال متعـــددة يـــصعب معsـــا تحديـــدVا رصـــعبة الد

يوتـــصLيفsا، فـــإذا ©ـــان جـــوVر العنـــف Vـــو إ'&ـــاق cذى بـــاآلخر فـــإن العنـــف الرمـــز �عÅـــj أن يفـــرض 
، و�عتمـــد عQـــ_ الرمــو ©ـــأدوات للـــسيطرة ) ناملعلمـــو(ىcقــو  زطـــر;ق,+م ?ــ$ التفك�ـــ= والتعب�ـــ= والتــصو ر

ة و�ش ة والداللة واملعÔÅ؛ و§ذلك فsو �ش<=ك مع باÐ$ أنواع العنف ?$ روالsيمنة مثل اللغة والصو را
رالsـــدف متمـــثال ?ـــ$ إ'&ـــاق cذى أو الـــضر بـــاآلخر;ن و يختلـــف عنـــھ ?ـــ$ cداء حيـــث إنـــھ خفـــي وغ�ـــ= 

ز؛ أي يــراد بــالعنف الرمــز اســتخدام الرمــو والــدالالت )2015عاáــشة لــص�à ،(وا~ــ� عQــ_ �طــالق ي
مز;ـة خفيـة واملعا ي للسيطرة عâ _Qخر  ة  روفرض الsيمنة عليھ، و;أخذ Vذا النوع من العنف صـو ر
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ســsا مــن الوصــو إ%ــ_ غايتــھ وتحقيــق مــا يــصبوا إليــھ مــن ســيطرة وVيمنــة دو  نملت�ــسة، تمكــن مما ل ر
ال�
ــوء إ%ـــ_ القـــوة الوا~ــ&ة واملعلنـــة، و;تغلغـــل Vـــذا النــوع مـــن العنـــف ?ــ$ مختلـــف تجليـــات ا'&يـــاة 

Vــذا النــوع مــن العنــف �ــسميھ علمــاء الــنفس . ر منــذ أقــدم العــصوالـسياسية و�جتماعيــة والفكر;ــة
ة ال�ــــj يتمتــــع Ä+ــــا الفــــرد الــــذي Vــــو مــــصدر Vــــذا النــــوع مــــن العنــــف  ربــــالعنف ال�ــــسلطي، وذلــــك للقــــد
مز;ــة تحــدث نتــائج نفــسية وعقليــة واجتماعيــة لــدى املوجــھ إليــھ Vــذا  رواملتمثلــة ?ــ$ اســتخدام طــر  ق

متناع �= لفظية ©احتقار âخر;ن أو توجيھ �Vانة لsم ©االقالنوع من العنف وÓشمل التعب�= بطر غ
ة العنف الرمز ). 2018فsد بن عفاس آل درع ،(عن النظر إ%_ الÞ½ص الذي يكن لھ العداء  ىفقد ر

تــــھ؛ ألنـــھ بــــذلك يولـــد حالــــة مـــن �ذعــــان  رعQـــ_ التخفـــى وعــــدم شـــعو الــــä&ية بـــھ ¥ــــ_ مكمـــن خطو ر
ىوا'½ـضوع عنــد الطـرف âخــر دو أن يــدر أ و �¢ـ_ ح�ــÔ أنـھ ?ــ_ حالــة خـضوع، وVــو يف<ـ=ض ?ــ_ ذلــك ن

نظاما من cفdار واملعتقدات eجتماعية ال�ـÔ عـادة مـا تـصدر عـن قـوة اجتماعيـة وطبقيـة غالبـا مـا 
ــــك إ%ـــــــ_ توليــــــد معتقـــــــدات  ـــــن الناحيــــــة eجتماعــــــة، و;ـــــــؤدى ذلــ ــــيادة مــ نتdــــــو ذات قــــــوة وســـــــيطرة وســ

ـــيخsا ?ـــــ_ عقــــو وأذVـــــان مــــن ـــذا العنـــــف، وVــــو ?ـــــ_ ذلـــــك لوأيــــديولوجيات محـــــددة وترسـ ن يتعرضـــــو لsـ
ات، والــدالالت، واملعــا ي  ة، و�شــا ر�ــستخدم أدوات معينــة م�+ــا اللغــة، والــصو عQــ$ حــس�ن عايــد، (ر

2016.( 

  :مشMلة البحث

اء الطلبة يأخذ صو عدة م�+ا  سة العنف الرمز من قبل cساتذة واملسئول�ن إ رإن مما ز ير
 jـــÅم إ%ـــ_ تبs+ـــار معینـــة بأســـالیب مختلفـــة؛ ©ال�ـــشدد فـــرض الـــسیطرة علـــ�+م، وتـــوج�dســـلوكیات وأف

ؤســـاء cقـــسام مـــع طالÄ+ـــم، وامتعـــاض cســـاتذة مـــن أســـئلة الطـــالب،  راملفـــرط مـــن قبـــل العمـــداء و
Vم  ة غ�ــــ= مباشــــرة، و�غی�ــــ= أفdــــا Vم بــــصو روالــــË½رºة ممــــا یكتبــــوه، وeنتقــــاص مــــن ذ©ــــاÍ+م وأفdــــا رر

ـــــوºح لsــــــم بتــــــد ي مـــــــستواVم امل اÍ+م أو باتجاVــــــات معینــــــة، والتلــ ـــــأ ــــ$ والثقــــــا?$، وعـــــــدم �یمــــــان بــ رعر?ــ

یعsم Þن ،(�ـــــ دیـــــو و§اســـــر وبو ـــلبية ). 2016؛ عQـــــ$ حــــــس�ن عايـــــد، 2007ر ــــذا فsنـــــاك تـــــداعيات ســـ لـ

ىللعنف الرمز ?_ التعليم؛ فsو يؤثر بالسلب عQ_ تكيف الطالب، و§التا%_ فإن âثار النفسية لsـذا 
ا من أشdالھ cخر ال ىالنوع من العنف تdو أكÑ= ضر نفسية م�+ا والف�}يائية، وذلك عندما يؤخذ رن

يbعـــ�ن eعتبــــار أن العنـــف الرمــــز يتـــدفق باســــتمرار وÓـــستمر بفاعليتــــھ الرمز;ـــة عQــــ_ مـــدار ســــنوات 
وحيث �عمل العنف عQ_ تجر;د الطالب مـن الثقـة بـالنفس . متالحقة ومتعاقبة ?_ ا'&ياة التعليمية

رلة؛ فـالعنف الرمـز يأخـذ صـو ضـغط ثقـا?_ و;دفعsم لتبÔÅ عملية تبخgس ذاتية مستمرة ومتواص ى
اء Vـــــذا  زإســــتالhي غـــــامض ومـــــæ+م؛ حيـــــث ال يمكـــــن للطالـــــب أن يك�ـــــشف أbعـــــاده ومالbـــــساتھ، وVـــــو إ

وVو ?_ . يالغموض الرمز للدالالت واملعا ى الثقافية الضاغطة يقف موقف الالمباالة وeس�سالم
أن يـصç$ وÓــستمع و;ـدÂ$ املـشاركة ?ــ_ ©ـل cحـوال لـgس لــھ ا'&ـق ?ـ_ أن يفعــل شـgئا آخـر، بــل عليـھ 

  ).2009، عQ$ أسعد وطفة(�عز;ز الفعالية داخل الصف 

يإن شیوع العنف الرمز واملادي ?$ البèئة c©ادیمیة یجعلsا بèئة ©ابتة وعدائیة ومحبطة 
، فـضال عــن  رأل�+ـا تقـوم عQــ_ الـرفض وال,+دیـد، وتــوف�= جـو عـام مــن عـدم الطمأنèنـة والغر§ــة والنفـو

éس شdلیة، وجامدة، وخالیة من �بداع، وتتحو إ%_ عملیة �علیمیة غ�= ذلك ت لصبح عملیات التد ر
ة  اك الطالب للتعنیف الرمز من املمكن أن یوê$ إل�+م بالفشل وضعف القد ؛ ألن إد رذات جدو ير ى
اســـیة  ات وخلـــق توقعـــات ســـلبیة وم�ـــشائمة عـــن حیـــاÉ+م الد رc©ادیمیـــة عQـــ_ النجـــاح وإتخـــاذ القـــرا ر

فتكــرار الفـشل يـؤدي إ%ـ_ التخQـ$ عــن بـذل ا'
sـد ممـا يولــد ). 2016عQـ$ حـس�ن عايـد، (تقبلیة واملـس
ال�
ـــز املـــتعلم و§التـــا%$ فـــإن Vـــذه املواقـــف قـــد �ـــشعر الطالـــب ا'
ـــام¢$ باإلحبـــاط واليـــأس مـــن أيـــة 
لمحــاوالت للنجـــاح ممـــا �عÅــj أن Vنـــاك عـــامال حـــو Vــذه ا'½¼ـــ=ة املاضـــية إ%ــ_ ســـلوك دائـــم، حيـــث إن 
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ك الطر;قة ر ال�j يفسر Ä+ا الفرد ا'&دث السëì، ولgس ا'&دث نفسھ، Vو الذي £+و بالفرد ?$ مدا ي
إخالص عQ$ حس�ن  (اليأس وال�
ز، و;قjwí بھ إ%_ معاناة من اضطراب انفعا%$ ©القلق و�كتئاب

  ).2020جنان صا'� دمحم، &

ييمكن أن يdو للعنف الرمـز ا'½فـي ?ـ$ التعلـيم العـا%$ تـأث�= واسـع النطـاق  عQـ_ التجر§ـة ن
جــات أقــل،  c©اديميــة للطالــب بمــا ?ــ$ ذلــك cداء العــام املــنخفض رعQــ_ ســ�يل املثــال؛ متوســط د

;ــادة ضــغط  زيمكــن أن يdــو لإلجsــاد النــاجم مظــاVر جــسدية بمــا ?ــ$ ذلــك فقــدان الــشsية و الــدم  ن
 ال  وحيـث يـصف ال�
ـز املك�ـسب اسـتجابة معينـة لـضغوط،(Abdelaziz, et al.,2021)وeكتئـاب 

ة عQـ_  ريمكن السيطرة عل�+ـا تتم�ـ} بـنقص ا'&ـافز وeسـتجابات الـسلوكية، وال�
ـز املعر?ـ$ ?ـ$ القـد
، فعنــدما �ــشعر الطالــب بــأن عــدم Swanson& Dougall, 2017)(�علــم eســتجابات الــñ&يحة 

تـھ Vـو سـ�ب فـشلھ فإنـھ يفقـد الرغبـة ?ـ$ eسـتمرار ?ـ$ العمليـة املعرفيـة، العتقـاده بـ أن ركفايتھ وقد
اتـــھ ال�ـــj ال يمكـــن أن �ـــساعده عQـــ_ تحقيـــق النجـــاح و�نجـــاز، وVـــذا  
ـــز شـــبھ دائـــم ?ـــ$ قدÖ نـــاكVر
ىالـشعو يــؤثر عQـ_ الطالــب تــأث�= يتمثـل ?ــ$ تـد ي مــستو الدافعيــة وإعاقـة عمليــة الـتعلم ممــا يــؤدي  ر

ه ربـــاملتعلم إ%ـــ_ الـــشعو بإ عـــدام الثقـــة بـــالنفس وضـــعف املواجsـــة ?ـــ$ حـــل املـــشكالت و�ـــش�ت �ن�بـــا
ا يــنعكس أثـــره عQـــ_  و�حــساس باليـــأس ن�يجــة عـــدم تمتـــع الطالــب ا'
ـــام¢$ بالــñ&ة النفـــسية؛ ممـــ

وقـــد �ـــشعر بـــذلك؛ ، )2017آيـــة عبـــد eم�ـــ= عQـــ$، & لبتـــو غالـــب النـــا¥$(ا�
تمـــع الـــذي �عـــgش فيـــھ 
bس�ب فشلھ ?$ عالقاتھ �جتماعية، أو صعو§ة تأم�ن متطلبات حياتھ اليومية؛ ألنھ غ�= قادر عQـ_ 

لافع الزغو (حقيق Vcداف ال�j يطمح لsا، وÓس�V Ôذا القلق أو اليأس و�حباط ال�
ز املتعلم ت ر
 ).2022رفعة حسن تايھ، & 

 jة خفيــة وناعمــة، وال�ــ ك يتغلغــل ?ــ$ عقــل الطالــب ا'
ــام¢$ بــصو رفــالعنف الرمــز املــد ر ي
§مـــــا مــــن أVـــــل الطالــــب نفـــــسھ،  ة ا'
امعيـــــة و 
يع مــــن �داÞرقــــد تلقـــــى مباركــــة و�ـــــ وقــــد يـــــؤدي إ%ـــــ_ ر

§مــا تــصل إ%ــ_ ال�
ــز املــتعلم، والــذي �ــشعر الفــرد مــن خاللــھ بإ عــدام طاقتــھ  رمــشكالت �عليميــة، و
اسة، والتخQ_ عن طموحھ بالتخرج  تھ نحو التعلم بصفة عامة وقد يصل cمر بھ إ%_ ترك الد روقد ر

لمـن ا'
امعــة، حيـث يــر نفــسھ إ ـسان فاشــل وال حـو لــھ وال قــوة، عQـ_ الــرغم مـن ام ة ى رتالكــھ القــد
jــــõوامل jـــ ـــ} العل�ـ ـــة وeبتdــــار، بــــل والتم�ـ ا لطاقــــات ا�
تمــــع، وضــــياع املوVبـ . ر©املــــة؛ ممــــا �عــــد إVــــدا

ات أخــر ح�ــÔ يجــد الفــرد  م للفــرد وcد¥ــ_ أنــھ يLتقــل إ%ــ_ مواقــف وقــد يفالــشعو بــال�
ز يظــل مــال ر ز ر
اتــھ ال�ـÔ وæV+ـا هللا لــھ، وأصـبح عالــة عQـ_ ا�
تمـع بــدال نفـسھ قـد فقــد ©ـل قد
ً

 مـن eســتفاده منـھ ?ــ$ ر
  .بناء مستقبلھ ومستقبل وطنھ

فمـــن خـــالل عمـــل الباحثـــة با'
امعـــة ملـــا يز;ـــد عـــن العقـــدين مـــن الزمـــان، الحظـــت bعـــض 
غبــة ?ــ$ تنميــة وتطــو;ر مــوVب,+م، ولكــن ن�يجــة  ا'&ـاالت لطــالب موVــو§�ن وقــد التحقــوا بتخصــصsم 

ً
ر

Vدوا التعلم، وفقدوا الرغبـة ?ـ$ لصدمة أو موقف بھ احتdاك وسوء فsم مع أحد أساتذÉ+م، ف زقد 
سوب bعضsم، وتä½م لد£+م الشعو بـال�
ز، وقلـة ا'&يلـة، والغيـاب املتكـر  ، وقد تكر  رالتفو ر رر ق
لح�ــÔ إن bعـــضsم قــد تـــرك ا'
امعــة وتـــم فــصلھ دو ا'&ـــصو عQــ_ شـــsادتھ أو تحقيــق حلمـــھ الـــذي  ن

ك مــــشdلة ىلـــذا تـــر الباحثـــة أن مـــشdلة العنـــ. إلتحـــق با'
امعـــة مـــن أجـــل تحقيقـــھ رف الرمـــز املـــد ي
اســـة، حيـــث أن القـــضية Vنـــا لgـــست العنـــف الرمـــز نفـــسھ بقـــدر مـــا تتعلـــق  يجـــديرة باالVتمـــام والد ر
§مـــا يdـــو غ�ـــ= موجـــود إال ?ـــ$ مخيلـــة الطالـــب،  اك الطالـــب نفـــسھ لsـــذا العنـــف الرمـــز الـــذي  نبـــإد ري ر

ة أو ©لمـة مـن أسـاتذتھ بطر;قـة خاطئـة؛ ن�يجـة التعـرض لـصدمة أو  موقـف مـشdل رو;فـسر أى إشـا
نلم �ستطع الطالب التعامل فيھ بطر;قة ö&يحة، ف�= أن ا'
ميع متحالفو ضده، وعQ_ العكس  ى
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مــن ذلــك إذا ©ــان الطالــب ال �عــا ي مــن أيــة مــشكالت نفــسية أو إجتماعيــة أو موقفيــة ســابقة فإنـــھ 
ة لــھ و§التــا%$ تـــؤدي إ%ــ_ ا لتكيــف ?ـــ$ ر�ــستطيع التعامــل والتكيــف مsمـــا ©انــت معاملــة cســـاتذة و�دا

  .لاملواقف املشdلة و;حدث التفاؤ املتعلم وVو النقيض لل�
ز املتعلم

 RSالتاTسئلة التاليةوc $? $%لة البحث ا'&اdيمكن تحديد مش:  

ك وال�
ز املتعلم لدى طالب ا'
امعة ؟- ر ما العالقة ب�ن العنف الرمز املد   ي

ك وال�
ـــــز املـــــتعلم تبعـــــ- ق ?ـــــ$ العنـــــف الرمـــــز املـــــد ر مـــــا الفـــــر ي ــــوع و والتخـــــصص ا ملتغ�ـــــ= النـ
jwxا   ؟رالد

ك طالب ا'
امعة؟- ر ما امdانية التLبؤ بال�
ز املتعلم ?$ ضوء العنف الرمز املد   ي

  :أVداف البحث

ك وال�
ز املتعلم طالب ا'
امعة- ر الكشف عن العالقة ب�ن االعنف الرمز املد   .ي

ق ب�ن ا'
Lس�ن -   .رك وال�
ز املتعلمي?$ العنف الرمز املد) إناث/ رذ©و( و تحديد الفر

-jwــxا ق وفـــق التخــصص الد ر الكــشف عــن الفــر ك ) يتر§ـــو/ طkــj(و ر?ــ$ العنــف الرمــز املـــد ي
  .وال�
ز املتعلم

ك ?$ التLبؤ بال�
ز املتعلم لدى طالب ا'
امعة- ة العنف الرمز املد رالكشف عن قد   .ير

  :أVمية البحث

  :VYمية النظر,ة

ك وال�
ــز املــتعلم، يتن�ثــق أVميــة البحــث ا'&ــا%$ مــن أVميــة متغ�ــ=  رالعنــف الرمــز املــد ي
حيــث أن Vــذه املتغ�ــ=ات مsمــة ?ــ$ العمليــة التعليميــة وتمثــل جانبــا حيو;ــا ?ــ$ تحقيــق جــودة العمليــة 
اســة و¥ــ$ طــالب ا'
امعــة،  رالتعليميــة، فــضال عــن أVميــة العينــة ال�ــj يتــصدى لsــا Vــذا البحــث بالد

 ا'&ــا%$ مــن البحــوث القليلــة ال�ــj تناولــت وÓعــد البحــث. نالــذين يحملــو عQــ_ عــاتقsم بنــاء املــستقبل
ك، ال�
ـــز املـــتعلم(متغ�ـــ=ين ?ـــ$ غايـــة Vcميـــة  رالعنـــف الرمـــز املـــد ?ـــ$ بgئـــة الـــتعلم ا'
ـــام¢$، ولـــم ) ي

ي حيـث إن غيـاب العنـف الرمـز - ?$ حدود إطالع الباحثة-ي�ناولsا أيا من البحوث ?$ البgئة املصر;ة
ك ?$ بgئة التعلم ا'
ام¢$ �عت¼= مؤش را عQ_ جودة cداء التعلی�jراملد

ً
وحيث يرتبط ال�
ز املتعلم . 

É+م عQــ_ النجــاح ومواصــلة ا'
sــد  رلــدى طــالب ا'
امعــة بمعتقــداÉ+م الÞ½ــصية عــن إمdانــاÉ+م وقــد
اسة للتغلب عQ_ ا�&اوالت ال�j قد ال يكتب لsا النجاح ?$ البداية، لذا  رتت�ä ا'&اجة املاسة إ%_ د

 التعلــيم والـــتعلم داخــل ا'
امعــات ملـــا للتعلــيم مــن أثـــر بــالغ ?ــ$ �+ـــضة مثــل Vــذه املتغ�ــ=ات ?ـــ$ بــرامج
  .ا�
تمع

  :VYمية التطبيقية

تباطـھ بـال�
ز  ك ومـدى ا رقد �سsم نتائج Vذا البحث ?$ بيان أVمية العنف الرمـز املـد ر ي
;�يــة ملواجsــة ال�
ــز املــتعلم  ، راملــتعلم لــدى طــالب ا'
امعــة، وتوجيــھ �Vتمــام إ%ــ_ إعــداد بــرامج تد

ك، وتوجيھ ا�
تمع ا'
ام¢$ بتوف�= املرشدين  روتوعية ا�
تمع ا'
ام¢$ بماVية العنف الرمز املد ي
Óس ملــساعدة الطــالب عQــ_ مواجsــة مــا قــد يقــابلsم مــن مــشكالت  رc©ــاديم�ن مــن أعــضاء Vيئــة التــد

ن§ما تdو مرتبطة بتفس�=ات الطالب ا'½اطئة للمواقف التعليمية   . ر
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 :مصطJ"ات البحث

كالعن رف الرمز املد   :ي

مزºــة "Vــو  ل�ن عــن العملیــة التعلیمیــة طرائــق  عــ�+م باســتعمال املــسؤ رتقیــیم املتعلمــ�ن و و و
سو ?$ ضوÍ+ا Vیمن,+م وسلط,+م Ä+دف الـسیطرة عQـ_ الطـالب والـتحكم بحیـاÉ+م  نغ�= مباشرة، یما ر

ـــم یت�نــــــو ســــــلوكیات وأفdــــــار معی ــــة، وجعلsـــ ــــضاعsم وإســــــتالب قــــــواVم الفكرºــــــة و�بداعیــ نــــــة، نوإخــ
دیـو " (والتحكم بطرºقة كالمsم وجلوسsم ومل�سsم وا'&د من  ـشاطاÉ+م eجتماعیـة والثقافیـة ربو

ــــز ). 1995، ـــة العنـــــف الرمـ ديـــــو Vـــــو مؤســـــس نظر;ــ ـــا%$ حيـــــث أن بو يوتبLـــــت الباحثـــــة التعر;ـــــف ا'&ــ ر
جة ال�j يحصل عل�+ا الطالب عQ_ املقياس املستخدم ?$ البحث ك، و;قاس من خالل الد راملد   .ر

   : املتعلمال��ز

بأنھ اعتقاد الطالب بأنھ غ�= قادر عQـ_ �نجـاز وغ�ـ= كـفء : �عرف ال�
ز املتعلم اجرائيا

ــز : لمsمــا حــاو و§ــذل مــن جsــد؛ ولــذا فإنــھ لــن �ــستطيع تجنــب الفــشل، و;تمثــل ?ــ$ عــدة جوانــبÖ


ــز ســـلو©ي، ممــا �عيــق نجــاح الطالــب وتكيفــھ، و;تdــو مـــن Ö ،$%ــز انفعــا
Ö ،$ــز داف¢ــ
Ö ،$نمعر?ــ
dونـــاتم :jkز;مـــة الـــذات، التوجـــھ الـــسلV عتماديـــة و;قـــاس / التفـــشيل أوeي نحـــو ا'&يـــاة، وhيجـــا�

جة الdلية ال�j يحصل عل�+ا الطالب عQ_ مقياس ال�
ز املتعلم املستخدم ?$ البحث   .ربالد

  :ي[طار النظر والبحوث السابقة

  :يالعنف الرمز


ــــر ي�ــــشdل مفsــــوم العنــــف الرمــــز واحــــد مــــن أكÑــــ= اك�ــــشافات بù ميــــة و;مثــــلVديــــو أ رو
بأنھ عنف ناعم خفي ) ا'&س العمQ$(الزاو;ة ?$ كتاباتھ السوسيولوجية وال<=بو;ة، وÓعرفھ ?$ كتابھ 

سـيھ و~ـ&اياه ?ـ$ آن واحـد رغ�ـ= مرáـي وVـو خفـي مجsـو مـن قبـل مما و;تمثـل ?ـ$ اشـ<=اك الـä&ية ، ل
ات واملــــسلمات نفـــسsا عـــن العــــالم، و;تجQـــ_ Vـــذا الع ســـات قيميــــة روجالدVـــا ?ـــ$ التـــصو رنــــف ?ـــ$ مما

جدانية وأخالقية وثقافية  ، (وو ز �عتمـد الرمـو ©ـأدوات ?ـ$ الـسيطرة والsيمنـة، )2017لعلوط الباتو
ات، والدالالت، ة، و�شا رمثل اللغة، والصو سـة  ر رواملعا ي، وكث�=ا ما يتجV _Qذا العنف ?$ ظل مما

مـز يdــو بواسـطة اللغــة ؛ أى إنـھ عنــ)2017ىمديحــة فخـر دمحم،(رمز;ـة أخالقيـة ضــد ~ـ&اياه  نف  ي ر
نوالsيمنة وcيدلوجيات السائدة وcفdار املتداولة، و;dو أيضا عن طر;ق الـسب والقـذف والـشتم 
س ع¼ـ= الطرائـق والوسـائل الرمز;ـة ا'½الـصة؛ أي  روالدين و�عالم والعنـف الـذÔÅV؛ وVـو عنـف يمـا

عــــرف وeع<ــــ=اف أو املــــشاعر ع¼ـــ= التواصــــل وتلقــــ�ن املعرفــــة، وعQــــ_ وجــــھ ا'½ـــصوص ع¼ــــ= عمليــــة الت
ديو، (وا'&ميميات  س )1994ربو ر، في�&ق الـضر بـالغ�= بطر;قـة ال تث�ـ= انزعاجـا، بـل إن الـذين يمـا ر

;جـــھ وت¼=يـــره و©أنـــھ حتميـــة  وعلـــ�+م Vـــذا العنـــف قـــد ال �عت¼=ونـــھ عنفـــا وقـــد �ـــساVمو ?ـــ$ إنتاجـــھ وتر ن ً

اء ومــسميات ©أ�+ــا حقــائق  ا وأ روجوديــة؛ إذ يتلقــى النــاس أفdــا مطلقــة وثابتــة و;قبلونــھ بdــل تلقائيــة ر
úــ$(و�ـسليم  ي، و�عت¼ـ= نظر;ــة العنـف الرمــز )2018، ربثgنـة منـصو ا'&لــو& رفـاتن عبــد ا'
بـار ا'½ز

ـــ$ النـــــصف الثـــــا ي مـــــن القـــــر العـــــشر;ن وتناولـــــت عالقـــــات القـــــوه ?ـــــ$  نمـــــن النظر;ـــــات ال�ـــــj ظsـــــرت ?ــ
  ).2021بخوش نجيب بن عمار �سمينة، (ا�
تمعات ا'&ديثة 

ديـــو ضـــد النظــام التعلي�ـــj القـــائم عQـــ_ تلقــ�ن املعلومـــات، كمـــا نقـــد bـــشدة وقــد و رقـــف بو
أى أن مفsوم العنف الرمز ?_  ، كما  
sا واعت¼=Vا من أدوات تكرÓس العنف الرمزüس ومنا ىاملدا ري ر
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سة حيث يظsر جليا، و;ر أن c شطة ال<=بو;ة القائمـة عQـ_ تلقـ�ن املعلومـات،  ىمجاالت عدة باملد ر
يا موضـوعيا مـن العنـف الرمـز مـن قبـل جsـة عليـا تتضمن نوع

ً ً
وÓعت¼ـ= ). 2017ىمديحـة فخـر دمحم، (

س داخل مؤسسة ا'
امعة من أVم املوضوعات ال�j لsا تأث�= ?$ حياة الطالب  رالعنف الرمز املما ي
سـھ ©ـل cسـاتذة أو  را'
ام¢$، و?$ تحقيق أVدافھ ومستو طموحھ، أي أن العنف الرمـز قـد يما ي ى

ة ا'
امعية أو ح�Ô الطالب نفـسھ وذلـك باسـ<=اتيجيات مختلفـة بإعتبـار الزمالء ف ريما بي�+م أو �دا
ســـھ  ه ا'
ـــام¢$ عQـــ_ اتـــصال دائـــم مـــع ©ـــل Vـــؤالء، كمـــا أن العنـــف الرمـــز قـــد يما رالطالـــب ?ـــ$ مـــسا ير
ـــو  لcســــتاذ ?ــــ$ ســــياق قدxــــjw قيــــادي ح�ــــÔ يــــتمكن مــــن القيــــام بمsمــــة الــــضغط والــــسيطرة عQــــ_ عقـ

 ?$ نفوسsم bسsولة وÓسر، وقد يتجV _Qذا العنف الرمز أحيانا ?$ أوضاع التقييم الطالب والتأث�=
ً

ي
نوقــد يdــو ســ�ب تنــامي الــسلوك العنيــف بــ�ن ).  2008، عQــ$ أســعد وطفــة(وال سـيما ?ــ$ �متحانــات 

ة أو ما تفرضھ  ة من املعلم أو من eدا رالطالب ý&ن الصف بالتوتر ن�يجة cحdام ا'
ائرة الصاد ر
عية ال�ــj تمتلكsــا؛ وVــذا يظsــر جليــا لــدى الطــالب مــن قــوا ون�ن مþ&فــة بحــق الطــالب بحكــم املــشر

ا ?ــ$ الكــشف عــن ا'½ــصائص الــسلبية لÞ½ــصية الطالــب، ممــا  الراســب�ن حيــث يلعــب الرســوب دو
ً
ر

يــضعف إحـــساس الطالـــب بـــاإل عزال داخـــل الـــصف باإلضــافة إ%ـــ_ حالـــة ال,+مـــgش �جتمـــاÂ$ الـــذي 
واه العل�ـــj، و;فقـــد الطالـــب قيمتـــھ بـــ�ن أصـــدقائھ وعائلتـــھ ومعلميـــھ، �عـــا ي منـــھ bـــس�ب تـــد ي مـــست

قوتزداد حدة ال,+مgش، و;ظsر Vذا ال,+مgش من قبل cخر;ن للطالب بطر غ�= لفظية ©االحتقار أو 
اء والتحق�ــــ=  د �رتوجيــــھ �Vانــــة لــــھ باالمتنــــاع عــــن النظــــر إليــــھ بطر;قــــة تــــدل عQــــ_  حنــــان عبــــدهللا (ز

 ).2018، هللارجاء ياس�ن عبد& خباط

ا كب�=ا ?$ بث  رفالتعليم لgس املن�à املعلن فقط وإنما �شمل املن�à ا'½في الذي يلعب دو
©ـــل مـــا يـــدعم cيديولوجيـــة ال�ـــj مـــن شـــأ�+ا أن تـــدعم الطاعـــة وا'½ـــضوع ?ـــ$ نفـــوس الطـــالب، وVـــذا 

ح �بـــــداع والن س مـــــن bعــــض املعلمـــــ�ن �عـــــد أداة قو;ــــة  لقتـــــل ر ـــي الـــــذي قــــد يمـــــا واملــــن�à ا'½فــ قـــــد، ر
؛ ألنـــھ يلçـــ$   ه عليـــھ Vــو نـــوع مــن العنـــف الرمــز يفالــصمت أو إلـــزام الطــرف âخـــر بالــصمت أو اجبـــا ر

أيــــھ  Óس ).2017يمديحــــة فخــــر دمحم، (روجــــوده و;قيــــد حر;تــــھ ?ــــ$ التعب�ــــ= عــــن  ر و�ــــشدد نمــــاذج التــــد
 وا'&د ىو�ختبار القائمة عQ_ ا'&فظ و�ستظsار أكÑ= من التفك�= تقمع cشdال cخر من املعرفة

اســـية، فبـــذلك يرÐـــ_ التعلـــيم cصـــم إ%ـــ_ العنـــف  رمــن الفـــضو وال�ـــساؤ النقـــدي حـــو املنـــاàü الد ل ل ل
مع التأكيـد عQـ_ ؛ (Sungusia, et al. 2020)يالرمز من خالل فرض طر;قة واحدة معينة ?$ التفك�=

اÉ+م، رأن العنــف الرمـــز الـــذي يقيـــد ا'&ر;ـــة الفكر;ـــة للطــالب و;نكـــر مـــواæV+م وÓـــË½ر مـــن قـــد  مـــن ي
عــــ�+م  وا�&تمــــل أن ير�ــــ� bعــــض cفdــــار واملعتقــــدات ا'½اطئــــة لــــدى الطــــالب؛ فتقيــــيم املتعلمــــ�ن و
ل�ن عـن العمليـة التعليميـة مثـل توجيـھ املعلمـ�ن  مز;ة غ�= مباشرة من قبل املـسؤ وباستخدام طر  ر ق

ة عQــ_ الــت علم رالتجــر;ح القاxــjw نحــو املتعلمــ�ن و�يحــاء لsــم بــنقص الكفايــة العقليــة وضــعف القــد
اÍ+ـــم ?ـــ$ العمليـــة التعليميـــة والـــË½ر;ة مـــن  روالنقـــد غ�ـــ= البنـــاء وعـــدم اتاحـــة الفرصـــة للتعب�ـــ= عـــن آ

Vم وÉ+ديدVم بالعقاب وفرض bعض الواجبات والسلوكيات بطر;قة غ�ـ= م�ـسامحة  دیـو، (رأفdا ربو
اسية ، )2018، منتصر شالل فرحان؛ 1994 ة الد رمن املمكن أن يوê$ إل�+م بالفشل وضعف القد ر

ات مما يؤدي إ%_ تdو;ن توقعات سلبية وم�شائمة عن حياÉ+م  رعQ_ النجاح c©ادي�j أو اتخاذ القرا
ســات �عــد عنفــا موجsــا نحــو . )2016، عQــ$ حــس�ن عايــد(c©اديميــة واملــستقبلية  رإن مثــل Vــذه املما

اء الرمــو ?ــ$ الــدالالت واملعــا تــھ الsائلــة عQــ_ التخفــي و زالطــالب و;تم�ــ} Vــذا العنــف بقد ر  ي، و;تم�ــ} ر
ة عدوانية مضمرة و;تجQ_ ?$  سق متدفق من  اتھ عQ_ التغلغل العفو ?$ الوÂ_ ?$ صو رأيضا بقد ي ر
ة وا~ـ&ة  مو سلبية �ستلب � سان دو أن تأخذ Vذه املعا ي والرمـو صـو ات ودالالت و ر�شا ز نز ر ر

ك ?$ وضعية الsيمنـة ال�ـj ي سـsا أöـ&اب روصر;حھ Þb&ناÉ+ا العدوانية و;مكن تلمس الرمز املد رما
ة عQـ_ cضـعف مـ�+م  ة مقنعـة وخادعـة حيـث يقومـو ) الطـالب(رالنفـوذ مـن املعلمـ�ن أو �دا نبـصو ر
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بفــرض مرجعيـــاÉ+م cخالقيــة والفكر;ـــة عQــ_ âخـــر;ن مــن أتبـــاعsم ممــا يولـــد لــد£+م إحـــساس عميـــق 
زبالدونية والشعو بالنقص وا'½ضوع لLسق من املعاي�= والرمو ال�j قد تؤكد دوني, +م ع¼= عمليات ر
ة واملوVبـــــة وضـــــعف لتقـــــدير الـــــذات  ـــار إ%ـــــ_ ا'
ـــــدا منتـــــصر شـــــالل (رومـــــشاعر نقـــــص وضـــــعف وافتقــ

  ). 2018، فرحان

ه عليـھ  رمن Vنا يمكن القو أن الصمت أو باألحر إلزام الطرف âخر بالصمت أو إجبـا ى ل
أيــھ،  ، ألنـھ يلçــ$ وجـوده و;قيـد حر;تــھ ?ـ$ التعب�ــ= عـن  ر�عـد نوعـا مــن العنـف الرمــز نو§التـا%$ ال يdــو ي

اء الطــرف cخــر، ومــن Vنــا فــإن الرغبــة ?ــ$ إقــصاء  س عليــھ العنــف إال تمثــل أ رالبــديل أمــام مــن يمــا ر ُ

اده طاغيــة، لــذا فـــإن  را'½ــصم وإbعــاده إ%ــ_ دائــرة الــصمت، ومــن ثــم العمـــل عQــ_ إلغائــھ تتحــو إ%ــ_ إ ل
فــضھ ل�&ـــوار واملناقــشة مــع طالبــھ،  مــس�بدال ذلــك بـــالتلق�ن رســيطرة املعلــم عQــ_ ا'
انــب املعر?ــ_ و

ً

د  سـة وتولــد  روا'&فـظ c%ـ$، وفـرض الـصمت عQــ_ تالميـذه ©لsـا مظـاVر �ـشdل �ــسلط تر§ـو ?ـ$ املد ر ي
جة كب�=ة عQ_ املعلم، . فعل عنيف عند املتعلم�ن jwx يتوقف إ%_ د رفتكيف التالميذ ?$ الوسط املد ر

نمــو فيــھ الطفــل نمــوا يتفــق مــع فـاملعلم املــاVر ا�&ــب لعملــھ وتالميــذه يمكنــھ أن يخلــق ا'
ـو الــذي ي
ً

فـــالعنف ) 2017ىمديحـــة فخـــر دمحم، (ىطبيعتــھ مـــن ناحيـــة، ومـــع حاجـــات ا�
تمـــع مــن ناحيـــة أخـــر 
س داخــل املؤســسة التعليميــة مــا Vــو إال نتــاج لتفكــك العالقــة بــ�ن املعلــم والطالــب ?ــ$ البgئــة  راملمــا

�ن الطالــــب واملعلــــم مـــن جsــــة و§ــــ�ن التعليميـــة الــــسلبية ال�ـــj تفتقــــر إ%ــــ_ التفاعـــل البنــــاء و�يجــــاhي بـــ
، فـــضال عـــن غيـــاب ا'&ـــوار وتبــــادل eح<ـــ=ام وا'½ـــوف مـــن طــــرح  مالئـــھ مـــن ناحيـــة أخــــر الطالـــب و

ً ى ز
cفdــار، خــشية مــا قــد يواجــھ الطالــب مــن تـــو§يخ أو كبــت �ــشعرVم bعــدم cمــان وعــدم الرضــا عـــن 

ة عQــ_ تdــو;ن عالقـــات نا�&ــة مــ وقــد أطلقـــت . ع âخـــر;نرالــذات و§التــا%$ عـــدم التوافــق وعــدم القـــد
اسم العنف النفjwÆ و§الرغم من أن مؤسسات التعليم العـام ?ـ$ معظـم بلـدان  ) 2005( عليھ شق�=

العـالم قــد منعــت مــن توقيــع العقو§ــات البدنيــة عQـ_ الطــالب منــذ عقــود مــن الــزمن، إال أ�+ــا ال تــزال 
اء وال,+مــgش والتفرقــة و�Vمــال وا د �رتوقــع العقو§ــة النفــسية مثــل  لــ,+كم الــË½ر;ة، متجاVلــة مــا ز

  .)2014 شيمة عبدهللا ا'&رhي، & شادية أحمد التل( تحدثھ من آثار ?$ نفس الطالب 

يو§مراجعة ال<=اث النظر فقد اقتصر �عر;ف العنف الرمز عQ_ مؤلفات ب رديـو فقـط وي
نظرا '&داثة املتغ�=؛ إذ عرفھ بأنھ ذلك العنف الذي �سلب ا'&ر;ات و£+دف إ%ـ_ إخـضاع ا

ً
لغ�ـ= لـھ، 
جـة أقــل مــن العنـف املباشــر والـصر;ح، وVــو جملـة مــن الرمــو  س وإن ©ــان بد زوVـو مــستوعب وممـا ر ر
ات والدالالت وVدفsا فرض قوة أوسلطة بطر;قة غ�= مباشرة وتلك الدالالت إنما تحمـل ?ـ$  رو�شا

طة عQـ_ طياÉ+ا العديد من املعا ي و;تم�} بأنھ عنف �عـسفي واسـ�بدادي ي<ـ=جم بفـرض القـوة والـسل
حنـــان عبــــدهللا ( رأýـــ½اص آخـــر;ن Ä+ـــدف إ'&ـــاق cذى والـــضر Ä+ـــم وVـــو عنـــف خفـــي وغ�ـــ= مباشـــر 

إن لdــل ســلطة تطــال الفــرد " إعــاده �نتــاج"وأكــد ?ــ$ كتابــھ ). 2018، رجــاء ياســ�ن عبــدهللا& خبــاط
Éساس لقوc م�+ا بمقام $¥ jأن تواز عالقات القوة ال� _Qة ع يدالالت عQ_ أ�+ا شرعية وقاد +ا تمثل ر

مـز حاجبـا عالقـات القـوة ال�ـj تؤصـل قوتـھ  عنـف 
ً ي ؛ بخـوش نجيـب 2018، دعـاء حمـدي الـشر;ف(ر

فقــا لsــذا التــصو فــإن العنــف الرمــز Vــو شــdل مــن أشــdال العنــف  ). 2021بــن عمــار �ــسمينة،  يو ر و
ـــية الـــــذ©اء  ـــ$ مختلـــــف ميـــــادين ا'&يـــــاة، و;تم�ـــــ} بخاصــ ـــة ?ــ ه وفاعليتـــــھ الثقافيــ س دو رالـــــذ©ي، إذ يمـــــا ر

ســة، يولــد العنــف الرمــز حالــة مــن �ذعــان والقــ ة عQــ_ التخفــي عــن cنظــار، ون�يجــة Vــذه املما يد ر ر
وا'½ــضوع عنـــد âخـــر، و£+ـــدف Vـــذا النـــوع مـــن العنـــف إ%ـــ_ توليـــد معتقـــدات وأيـــديولوجيات محـــددة 

نوترســـيخsا ?ــــ$ عقـــو وأذVــــان الـــذين يتعرضــــو لـــھ  ، رجـــاء ياســــ�ن عبــــدهللا& حنــــان عبـــدهللا خبــــاط(ل
ـــات عنيفـــــة، ©ا'&رمـــــان و;مكــــن). 2018 سـ اك cفـــــراد ملـــــا يواجsونــــھ مـــــن مما ر قياســــــھ مــــن خـــــالل إد ر
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ســــھ الغ�ــــ= ع¼ــــ= عــــدة أســـــاليب، ¥ــــ$ تبخــــgس قيمــــة cفـــــراد  روالتعنيــــف ?ــــ$ حيــــاÉ+م eجتماعيــــة، و;ما
اÉ+م، والتعا%$ علـ�+م، واسـتالب حقـوقsم، وحرما�+م من التعب�= عـن أنفسsم  ديـو، (روقـد ؛ 1994ربو

ـــ$ أســـــع ـــادل دمحم؛ 2008، د وطفــــــةعQــ ــــد عــ ن، 2018، أحمـ ــــر ديــــــو و§اسـ و؛ بو ة العنــــــف ). 2007ر روقـــــد
ة، النـھ بـذلك يولـد لديـھ حالـة مـن  رالرمز عQ_ التخفي وعدم شعو الä&ية بـھ Vـو مكمـن ا'½طـو ر ي
، وال يدر ح�Ô أنـھ ?ـ$ حالـة خـضوع، وVـو بـذلك يفـرض نظامـا مـن  �ذعان وا'½ضوع دو أن يدر

ً
ي ي ن

ن �جتماعيــة، ال�ــj عــادة مــا تــصدر عــن قــوة اجتماعيــة غالبــا مــا تdــو ذات قــوة cفdــار واملعتقــدات ً

وســيطرة وســيادة مــن الناحيــة �جتماعيــة، و;ــؤدي ذلــك إ%ــ_ توليــد معتقــدات محــددة وترســيخsا ?ــ$ 
ة  ة و�شا رعقو من يتعرضو لsذا العنف، وVو ?$ ذلك �ستخدم أدوات معينة م�+ا اللغة والصو ر ن ل

ÔÅ2017ىمديحة فخر دمحم، (والداللة واملع . ( 

وغالبـــا مــــا يجــــر ا'½لــــط بـــ�ن العنــــف الرمــــز والعنــــف الـــسdولوú$، الــــذي يختلــــف ©ليــــا 
ً ي ي

ديـو  روجوVر;ا عن العنف النفÔwÆ وكذلك عن أي شdل آخر من أشdال العنف؛ و?_ ذلك �عـرف بو
ً

ـــ�بدادي ی<ــــ=جم بفـــــرض القــــوة و الـــــسلطة عQــــ_ أýـــــ½اص "يالعنــــف الرمــــز بأنـــــھ  عنــــف �عـــــسفي واسـ
يو?ــ$ Vــذا التعرºــف یتقاســم العنــف الرمــز صــفة التعــسف وeســ�بداد كغ�ــ=ه مــن أصــناف ". خـرºنآ

، والتـي یتفـق الdـل علــى Vـدفsا الـذي Vـو إ'&ـاق cذى والـضر بـالغ�= رالعنف cخر ىمديحـة فخـر (ى
نــة العنــف الرمــز بــالعنف الف�}يــاáي أو املــادي مــن حيــث âثــار ال�ــj ي<=كsــا ©ــ،)2017 دمحم، ي و§مقا ل ر

قيالحظ أن العنف املادي ي�&ق الضر باملوضوع ف�}يائيا ?$ البدن أو ?$ ا'&قو أو ?$ املصا'� : م�+ما ً
ر ُ

رأو cمن، أما العنف الرمز في�&ق ذلك الضر بموضوع سيdولوú$ ?$ الشعو الذا�ي بالطمانgنـة  ر ي
، (نوالتــواز العنــف الرمــز يحقــق نجاحــا ، باالضــافة إ%ــ_ أن )2017لعلــوط البــاتو

ً أكÑــ= مــن العنــف ي
سة التأث�= عc _Qفراد وموافق,+م حيث أن � سان بحكم  تھ عQ_ مما راملادي؛ والنجاح �عود إ%_ قد ر
ـــذلك تحـــــت تـــــأث�= مجموعـــــة مـــــن املـــــسلمات واملعتقـــــدات، وVـــــذه  ـــا?$ فيـــــصبح بــ  ـــــشأتھ ?ـــــ$ محـــــيط ثقــ

ُاملعتقـــدات تdـــو وســـيلة للتـــأث�= وأداة للـــسيطرة والـــتحكم لـــذلك �عـــرف العنـــف الرمـــز ي بأنـــھ عنـــف ن
سية و~&اياه ?$ آن واحد  رناعم خفي وVو خفي مجsو من قبل مما  ).2017ىمديحة فخر دمحم، (ل

نة بeن العنف الرمز وغe.ه من أنواع العنف Yخر يمكن استخالص  ىوتأسkسا عV ijذه املقا ي ر
ً

Rjيسمات العنف الرمز كما ي:  

ة سلطة تفرض نفسsا عQ_  سق - ر إن العنف الرمز يأخذ صو   .من cفرادي

  . إن Vذه السلطة تفرض نظاما من الدالالت والقيم واملعا ي الرمز;ة-

تھ عQ_ إخفاء مقاصده وعالقات القوة- عة بقد تھ املشر ر يأخذ العنف الرمز صو و ر   .ي

ة عفو;ـــــة دو - ـــة حيــــث يتغلغـــــل تــــأث�=ه ?ـــــ$ وÂــــ$ ~ـــــ&اياه بــــصو ة خفيــ ـــو ن يأخــــذ العنــــف الرمـــــز صـ ري ر
، (تقليـــديإحـــساس مـــ�+م بإكراVـــات العنـــف ال ندو أن �ـــشعر الـــä&ية Ä+ـــذه ) 2017لعلـــوط البـــاتو

  .القوة ال�j تجعلھ يخضع لsا

ز العنف الرمز ذو قوه ولھ تأث�= كب�= بناءا عQ_ جملة الرمو واملعا ي ال�j يحملsا- 
ً

  .ي

  .ي العنف الرمز يتخذ عدة أشdال وخصائص ومن أVمsا ال<=م�}-

ىمديحة فخر دمحم، (وذ بطر;قة اس�بدادية و�عسفية يالعنف الرمز £+دف إ%_ فرض السلطة والنف-
2017.(  
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س ?ـ$ جـوVره بـالطر الرمز;ـھ - ق عنف ناعم وال محسوس وال مرáي من ~&اياه أنفسsم، والذي يمـا ر
لالتصال  واملعرفة أو أكÑ= تحديدا با'
sل وeع<=اف أو بالعاطفھ حد أد ى

ً
.  

 عنـــف شـــرÂ$ ال يالحظـــھ أحـــد بوصـــفھ عنفـــا فsـــو عنـــف غ�ـــ-
ً

= مرáـــي، وعنـــف الثقـــة وإضـــفاء القيمـــة 
  ).2018، رجاء ياس�ن عبدهللا& حنان عبدهللا خباط(و�ل<}ام والوالء

ر �ش<=ك العنف الرمز مع بقية أنواع العنف ?$ نفـس الsـدف وVـو إ'&ـاق cذى والـضر بـاآلخر;ن - ي
تھ ألنھ خفي وغ�= وا~� تماما و;ختلف ع�+م من حيث أداءه وصو
ً

  .ر

، رجــاء ياســـ�ن عبـــدهللا& حنـــان عبــدهللا خبـــاط( تفـــادي تأث�=اتــھ املتعـــددة bcعــاد  لــgس مـــن الــسsل-
2018.(  

س تحــــت اســـم الــــسلطة القانونیــــة - ر قـــد یتــــصف بالــــشرعیة مـــن وجsــــة نظــــر مـــن یقــــوم بــــھ ألنـــھ یمــــا
والوظیفیة، مما یجعلھ عنفا أخالقیا وحقیقیة ظاVرة ?$ الوجود

ً ً
  ).2016عQ$ حس�ن عايد، (

  : يباس�=ون العنف الرمز ?$ املؤسسات ا'
امعیة إ%_ ثالثة أنواعفضال عن ذلك قسم 

ــــز اللفظـــــي ــــة لل�ـــــشدید وا'½ــــــشونة اللفظیــــــة : يالعنـــــف الرمــ یتمثــــــل ?ـــــ$ اســــــتعمال أســـــاتذة ا'
امعــ
  .والعدائیة نحو الطالب، وذلك بوصفة وسیلة لعقاÄ+م أو �عدیل سلوكیاÉ+م

اÍ+ــم یتمثــل ?ــ$ محاولــة أســاتذة ا'
امعــة بتجر: العنــف التجرqــدي رºــد الطــالب مــن حقــو التعب�ــ= آ ق
Vم ا'½اصة وعدم السماح لsم باملشاركة ?$ العملیة التعلیمیة   .روأفdا

stuـvامعـة وعــدم : العنـف التبخ
یتمثـل ?ـ$ محاولـة أسـاتذة ا'
امعــة ?ـ$ التقلیـل مـن شـأن طـالب ا'
ل�ـشكیك املباالة بما یقدمونھ من مواVب فرºدة، مثل التقلیل من إمdانیـاÉ+م العقلیـة، وا

قــــــة  ـــم عنـــــد تـــــñ&یح إجابـــــاÉ+م عQـــــ_ الو É+م عQـــــ_ النجـــــاح، وتبخـــــèس حقsــ ر?ـــــ$ مـــــدى قـــــد ر
  .)2014 شيمة عبدهللا ا'&رhي، & شادية أحمد التل(eمتحانیة 

$Qر وأسالیب عدیدة كما يVيوللعنف الرمز مظا : 

 ممن Vم أقل وVو سلوك ی�سم بالتعا%$ والتمی�}، وتقلیل قیمة وشأن cفراد âخرºن أو: التبخvس
jõوامل $Âجتماe عادb�اء والتصغ�= و د رمdانة، وºتمثل Vذا السلوك باإل   .ز

sــxــار القیMفــراد، وذلــك مــن أجـــل الــسیطرة علــ�+م وتحدیـــد : 9نc ات ات ومsـــا ?ـــ$ إنdــار قــد ریتمثــل  ر
اÉ+م وكبت طاقاÉ+م ومواæV+م ال�j یتمتعو Ä+ا نقد   ).2016عQ$ حس�ن عايد، (ر

stuنیة  :[ستالب النفsات اجتماعیة وم زیتمثل ?$ استالب حقو cفراد وما یتمتعو بھ من إمتیا ن ق
ـــاÉ+م  اÍ+ـــــم واتجاVــ Vم وأ ـــ= عـــــن أفdـــــا عة، فـــــضال عـــــن حرمـــــا�+م مـــــن فرصـــــة التعب�ــ رمـــــشر ر و

  . ا'½اصة

ات اللفظیــة والتعب�ـ=ات ا'
ـسمیة ال�ــj : التعبeـ. العـداzي املعلــن ریتمثـل ?ـ$ اســتخدام الرمـو و�شـا ز
  . عتدي وفرض Vیمنتھ الوظیفیة وeجتماعیة عâ _Qخرºنتدل عQ_ قوة امل

دیــو أن العنــف الرمــز ال یقــوم عQــ_ أیــة معــای�= أخالقیــة أو فكرºــة ألنــھ  يو§ــذلك یؤكــد بو ر
ه بالدونیــة وحرمانـــھ مـــن حقوقـــھ � ـــسانیة وتجاVـــل حاجاتـــھ  ر£+ــدف إ%ـــ_ إVانـــة كرامـــة الفـــرد وإشـــعا

  ).2016، عQ$ حس�ن عايد، 2009، عQ$ أسعد وطفة(النفسیة وeجتماعیة 
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ك وتأثراتــــھ  ت العديــــد مـــن البحـــوث الــــسابقة إ%ـــ_ ان�ـــشار العنــــف الرمـــز املـــد روقـــد أشـــا ير
 .Cruz GV, et al (2013) لالــسلبية عQــ_ النــواc _ê©اديميــة وeجتماعيــة والنفــسية، فحــاو

ا'
ــــام¢$ مــــن استكـــشاف أنــــواع العنــــف ?ـــ$ العالقــــات ال<=بو;ــــة بـــ�ن املعلمــــ�ن والطــــالب ?ـــ$ التعلــــيم  
ك، وVـو نفـس مـا سـ¢_ بحـث  رمنظـو نظر;ـة العنـف الرمـز املـد ي وقـد توصـلت ) 2016 (شـا©و صـفاءر

ه جزئيــــة، وأن  Óس بحاجــــة إ%ــــ_ رالنتـــائج ?ــــ$ البحثــــ�ن كــــال عQــــ_ حــــدة إ%ــــ_ وجــــوده بــــصو ســــة التــــد رمما ر
لية عــــن  ــل مــــشاركة الطــــالب ?ــــ$ املــــسؤ ;ــــادة مــــساحات الديموقراطيــــة ولتفعيــ والتحــــس�ن مــــن أجــــل  ز

اء املعرفة، وVذا يؤكد أن العنف ?$ العالقات ال<=بو;ة يLتج عنھ تأث�=ات وعواقب سلبية، الس¢ ر$ و
;ة وعQ_ املدى الطو;ل وأ�+ا تؤثر عQ_ مستو الطموح ولكن ?$ نفس الوقت يمكن التقليل م�+ا  ىفو ر

  . من خالل إلقاء الضوء عV _Qذه الظاVرة

جـــاء يبgنمـــا اســـ,+دف بحـــث  التعـــرف عQـــ_ ) 2018(اســـ�ن عبـــدهللارحنـــان عبـــدهللا خبـــاط و 
?ــــــ$ العنـــــــف الرمـــــــز وفقــــــا ملتغ�ـــــــ= النـــــــوع  ق  ـــــة الثانو;ــــــة والفـــــــر يالعنــــــف الرمـــــــز لــــــدى طـــــــالب املرحلــ وي
يوالتخصص، وتوصلت النتائج إ%_ أن أفراد عينة البحث ال �عا ي من العنف الرمز و;ختلف طلبة 

 ولــــصا'� �نــــاث والتخــــصص ياملرحلــــة الثانو;ــــة ?ــــ$ الداللــــة املعنو;ــــة للعنــــف الرمــــز بحــــسب النــــوع
ك  ) 2018(منتصر شالل فرحان أما بحث . � سا ي رفقد Vدف إ%_ التعرف عQ_ العنف الرمز املد ي

روعالقتـھ بالـدافع املعر?ـ$ لـدى طـالب املرحلـة �عداديـة، وتوصـلت النتـائج إ%ـ_ شـعو طـالب املرحلـة 
ق ذات داللــة إحـــصائ جـــود فــر ك، و و�عداديــة بــالعنف الرمـــز املــد و ر ك ي رية ?ــ$ العنـــف الرمــز املـــد ي

  .رحسب متغ�= النوع لصا'� الذ©و

~ــst، والعنــف : ىوتــر الباحثــة أنــھ يجــب التميeــ} بــeن مــصطJ"ات رالعــدوان، التنمــر، العنــف املد
Rjك كما ي رالرمز املد   :ي


ـوم ü وdم، وغالبا ما ي+Éاdم وممتلsخر;ن حقوقc يذاء وسلبe دف+Ä وdنالعدوان ي ن
ً

و;Lتــصر الطـــرف املعتــدي م�ــÔ إمتلـــك القــوة البدنيـــة أو أدوات �يــذاء املاديـــة مالحــظ وتدعمــھ قـــوة 
تنمـــر لفظــــي، ( نبgنمـــا التنمـــر فيdـــو مرáــــي ولـــھ أشـــdال . وVـــو مرفـــوض داخـــل املؤســـسات التعليميــــة

$Âاجتمـا ،jwÆـLلة معينـة لــدى ) جـسدي، جdـستغل املتنمـر مـشÓر;ة وحــط القـدر و½Ëو£+ـدف إ%ـ_ الـ
أما . صل إ%_ �قصاء eجتماÂ$ وVو مرفوض داخل املؤسسات التعليميةاملتنمر عليھ، و;مكن أن ي

xـــjw فsـــو عنـــف مرáـــي و;مكـــن أن يdــو موجـــھ مـــن املعلـــم نحـــو الطـــالب أو مـــن  نبالLــسبة للعنـــف املد ر
ـــذا العنـــــــف ـــــو لsــــ ســ ــــليما ي �عــــــدد الفـــــــاعلو واملما ـــم، و;ـــــــر ســـ مالÍ+ــــ ــــالب نحـــــــو  نالطــ ن رى ، : ز ــــو ناملتعلمـــ

سو ، املد ;و �دا ، نال<=بو;و ن رن ، ?$ ح�ن ©ان Vذا العنف سابقا يأخذ ?$ الغالب اتجاVا واحدا، أي ر
ً ً

س املـتعلم ا مـا ©ـان يمـا س امل�سلط إ%_ املتعلم، و§التا%$ ©ان املتعلم Vو املفعو بـھ، ونـاد رمن املد ر ر
ً

/ ل
التلميـــذ العنـــف ?ـــ$ ا�تجـــاه املعـــاكس، بgنمـــا أصـــبحت البحـــوث �ـــش�= إ%ـــ_ �عـــدد و�ـــشابك cطـــراف 

ســة للعنــ ســة راملما xــjw، إذ أصــبح املــتعلم أحــد أبــر Vــذه cطــراف الفاعلــة املما رف ?ــ$ الوســط املد زر
ا ?$ املؤسسات التعليمية، ) 2019، دمحم سليما ي(لsذا العنف  وVذا النوع من العنف أصبح محظو

ً
ر

ك يتم�ــ} عــن cنـواع الــسابقة ?ــ$ أنــھ عنــف . بـل و�ــسن القــوان�ن لتجر;مــھ رأخ�ــ=ا العنـف الرمــز املــد ي ً

ىغ�ـ= مرáـي وغ�ـ= محـسوس، و§ـل يمكـن أن يـر الـä&ية نفـسھ أVميـة وقدسـية Vـذا العنـف، لطيـف 
ـــو يـــــتم دو  ـــيخة للمحافظــــة عQـــــ_ النظــــام والقـــــوان�ن، وVـ نوقــــد �ــــساVم املؤســـــسة التعليميــــة ?ـــــ$ ترسـ
ال�
وء إ%_ القوة الوا~&ة واملعلنة؛ بل يتغلغل ?$ وÂ$ الä&ية مما يؤدي إ%_ ا'½ضوع و�س�سالم 

§ ردو وÂـ$، و اسـية ?ــ$ تمر;ـره لتعز;ــز قـيم وسـلوكيات مقبولــة إجتماعيـا وقــد ن مـا �ــساVم املنـاàü الد
ً

ر
يوجد أيضا داخل cسر خاصة cسرة املمتدة ال�Ô تبدي إح<=اما وتوق�=ا لألك¼= سنا ومقاما
ً ً ً ً

و;�نوع . 
مز لفظي( إ%_  يعنف  من خالل تجر;د ) عنف تجر;دي (عن طر;ق استخدام ا'½شونة اللفظية، ) ر
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اÍ+ــم، و مــن خــالل التقليــل مــن شــأن الطــالب ) عنــف تبخgــjwÆ(رالطــالب مــن حقsــم ?ــ$ التعب�ــ= عــن أ
�طـالق مـع أنـھ ذو أثـر كب�ـ= يمكـن  _Qذا النوع من العنف غ�= مجرم عVم، وsم وظلم+Éجا رو§خس د

  . أن يفjwí إ%_ �كتئاب وال�سرب من التعليم

  :ال��ز املتعلم

اسات ا'&ديثـھ ?ـ$ مجـا%$ علـم  ال�jسيھإن ال�
ز املتعلم من الظواVر النف تبطت بالد ر ا ر
نفــس املعر?ــ$ وعلـــم الــنفس �يجــاhي، و©انـــت بــدايات ا'
sــود ال�ـــj أثــرت مفsــوم ال�
ـــز املــتعلم ¥ـــ$ 
ــــتعلم بـــــا'½وف لـــــدى bعـــــض  اســـــات املبكـــــرة لـــــسليجمان، وال�ـــــj أجراVـــــا للكـــــشف عـــــن عالقـــــة الـ رالد

ي شــــا�Vن، (ا'&يوانـــات  
مان ومــــاير املعطيــــات cو%ــــ_ لنظر;ــــة حيــــث وضــــع ســــي). 2016زإيمــــان فــــو�
ال�
ز املتعلم، وأث�تا ذلك بتطبيق تصميم تجر;jk ثال�ي عQ_ مجموعـة مـن الكـالب، فبيLـت النتـائج 
?ـــ$ املــــرات الالحقــــة ح�ــــÔ عنــــدما ©انــــت الفرصــــة  لأن ا�
موعـــة cو%ــــ_ اس�ــــسلمت ولــــم تحــــاو الsــــرب 

ت الـــتخلص مــن املث�ــ= املــؤذي، ولـــذا ىســانحة لsــا، والــس�ب Vــو اعتقادVـــا bعــدم ا'
ــدو مــن محــاوال
بقيــت تتحمــل الــصدمات الكsر§ائيـــة مــدة مــن الــزمن، ولsـــذا اســتLتج ســي�
مان أن الdائنــات ا'&يـــة 

ـــة ة عQـــــ_ الــــتحكم ?ـــــ$ املث�ـــــ=ات املؤذيـ 
زVـــــا عنــــدما تتعـــــرض '½¼ــــ=ة عـــــدم القــــد�b ر�ــــشعر ّMaier& 
Seligman, 1976)؛ Swanson&  Dougall,2017, لافع الزغو ؛ ، وقـد )2022، حسن تايـھرفعة & ر

اســة منظمــة ملفsــوم ال�
ـــز  اســات الالحقــة  لـــسليجمان والــذي  �عت¼ــ= أو مــن قـــام بد ركــشفت الد لر
املـتعلم، بأنــھ يمثــل حالـة نفــسية تLــتج عـن عــدم إمdانيــة الـسيطرة عQــ_ النــواتج مـن فــشل أو نجــاح، 

ل ل�&ـصو عQـ_ التعز;ـز ىفاعتقاد الفرد bعدم جدو محاولتھ �غي�= النتـائج وعـدم فاعليـة اسـتجاباتھ
ب العتيkـــj، (ريــؤدي بـــھ إ%ـــ_ � ـــË&اب والالمبـــااله ثـــم الـــشعو بـــال�
ز املـــتعلم  ، )2022رســـم�=ة محـــا

ــــز املـــــتعلم، بـــــل بـــــاألحر الـــــنمط  ـــن ال�
ـ لة عــ ىوكـــــذلك أن ا'½¼ـــــ=ات الـــــسgئة لgـــــست وحـــــدVا املـــــسؤ و

ـــÖ سgز املـــتعلم لـــ
زا حقيقيـــا يمثـــل يالتفـــس�= الـــذي يت�نـــاه الفـــرد تجـــاه تلـــك ا'½¼ـــ=ات؛ إذن فـــال�

َ َ

ة لديـــھ وال فرصـــة ?ـــ$ Vـــذا  �ـــ� لـــدى � ـــسان أنـــھ ال قـــد  jkـــو اعتقـــاد ســـلV ة بقـــدر مـــا رغيـــاب القـــد ر ر
اتھ وإمdاناتھ الواقعيھ، وÓعطل الدافعية  رالنجاح، Vذا املعتقد  الالعقال ي ي¿
ب عن � سان قد

نـــة املــستمرة '½¼ــ =ات فــشلھ بنجاحـــات روا'&ماســة لديــھ و;خفــض مــن تقـــديره لذاتــھ مــن خــالل املقا
ي شا�Vن، ( cخر;ن   ).2016زإيمان فو

اســة،  ربـدأت ظـاVرة ال�
ـز املـتعلم تن�ــشر بـ�ن طلبـة ا'
امعـات؛ إمــا لفـشل متكـر ?ـ$ الد ر
ف أســر;ة صــعبة، فيــدخل الطلبــة ا'
امعــة وVــم يحملــو أVــدافا �ــسعو إ%ــ_ تحقيقsــا،  نوإمــا لظــر ن

ً
و

قولكــ�+م يختلفــو ?ــ$ ذلـــك، فمــ�+م مــن يرغـــب ?ــ$ التفــو �+م مــن ير;ــد النجـــاح فقــط، ومــ�+م مـــن ن ، ومـــ
Óـسsم، وقـد  ريتعلم الك�ـساب العلـم وال<ـ}ود بـھ، و;مكـن مالحظـة ذلـك أثنـاء التعامـل مـع الطلبـة وتد
ه للتخصــصات  رتــرتبط bعــض Vــذه cنمــاط بــال�
ز املــتعلم، فــنمط Vcــداف يحــدد للطالــب اختيــا

َّ

اســـــ,+ا، وVـــــل يتمتـــــع بثقـــــة عاليـــــة بنفـــــسھ �ـــــساع ده وتجعلـــــھ �ـــــس¢_ إ%ـــــ_ تطـــــو;ر الـــــذات رال�ـــــj ير;ـــــد د
ات واســتغالل فــرص النمـو أم إنــھ يركــز عQــ_ ذاتــھ و;خـاف مــن أن يبــدو غ�ــ= قــادر أو  رواك�ـساب املsــا
فاشل، فتحبطھ مرات الفشل وتجعلھ �شعر بال�
ز، فإذا �عرض الطالب للفـشل و©ـان �عتقـد أن 

أفــضل، وVــذا قــد يــؤدي بــھ إ%ـــ_ لالــذ©اء ثابــت، فر§مــا ال يبــذل أي جsــد مــن أجــل الوصــو إ%ــ_ ن�يجــة 
ًال�
ز املتعلم، أما الطالب الذي �عتقد أن الذ©اء متغ�ـ= فإنـھ قـد يبـذل مز;ـدا مـن ا'
sـد ?ـ$ املـرات 

لافع الزغو (القادمة ليحصل عQ_ ن�يجة أفضل ومن ثم فإن املصاب  ). 2022رفعة حسن تايھ، & ر
بـال�
ز املـتعلم يdــو عـاجزا عـن التكيــف مـع الــضغوط النفـسية

ً ف الÞ½ــصية ن و الناتجـة عــن الظـر
اjwx و?$ مجال العالقات eجتماعية، بحيث يdو  ه الد نو�جتماعية مما �عرضھ ملشكالت ?$ إنجا ر ز
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ا غاضبا ?$ عالقاتھ مع âخر;ن، مما يجعلھ يتخذ السلوك املضطرب العنيف ?$ التعامل Ö{من م�
ً ً

شاد عبد الوVاب،(مع âخر;ن   ).2017رالشيماء 

ــ ة، ســـ�بھ إیمـــان فـــال�
ز املـ اســـیة املتكـــر رتعلم Vـــو حالـــة مـــن eس�ـــسالم لإلخفاقـــات الد ر
ىالطالب bعدم جدو ا�&اوالت، و§أن نتائج سلوكھ ال �عتمد عQ_ جsده ومحاوالتھ ال�j یبذلsا، لـذا 

ة(وفانـھ �عـز فـشلھ إ%ـ_ عوامـل داخلیـة ثابتـة لدیـھ مثـل  ووéعـز نجاحـھ إ%ـ_ عوامـل غ�ــ= ) رضـعف القـد
جیـــة م تـــھ ضـــعیفة، ال تمكنــــھ مـــن تحقیـــق �غی�ـــ= الواقــــع أو ) ا'&ـــظ(ثـــل رثابتـــة خا رإلعتقــــاده بـــأن قد

، & مــــر;م حمــــودة(تحقیــــق النجــــاح  وVنــــا تواصــــلت cبحــــاث لتLت�ــــj إ%ــــ_ أن  ،)2020لشــــفيقة كحــــو
 ëìـــ$ تفـــس�= ا'&ــــدث الـــس? ك اليــــأس ) ولـــgس ا'&ـــدث نفــــسھ(طر;قتنـــا  ـــي مـــدا رVـــو الــــذي £+ــــو بنــــا فـ ي

ة والتعgــسة وال�
ــز؛ حيــث ي�
ـأ الياáـس رو السـتخدام أسـلوب خــاص Ä+ـم ?ـ$ تفـس�= cحـداث الـسا ن
ن Ä+ــا  وÓــشdل ال�
ــز املــتعلم عملیــات ). 2017، آيــة عبــد eم�ــ= عQــ$& لبتــو غالــب النــا¥$(وال�ــj يمــر

عقلیـة معرفیــة وأحاســèس وجدانیــة قــد تــؤثر ?ــ$ التوافـق c©ــادی�j للفــرد، فsــو یتعــا�ش مــع خ¼ــ=ات 
تبـاط بـ�ن cفعــال ونتائجsـا وقـد تــؤدي بـھ إ%ـ_ حالــة �ـشعر ف�+ــا ىتفاعلیـة یـر ?ــ$ ضـوÍ+ا عـدم ر وجــود ا

ىبأن إمdانیاتھ الداخلیة وقواه ال تمكنھ من �غی�= الوضع الراVن، فèشعره Vذا بال�
ز bعدم جدو  ُ

تن ســــلیجمان(أي مجsـــود أو محاولــــة للتغلــــب عQـــ_ املــــشكالت، وVــــذا مـــا یتجــــھ إلیــــھ  ?ــــ$ ال�
ــــز ) رمـــا
ب الــــسابقة ال�ــــj أظsــــرت بــــأن الفــــرد لــــم املــــتعلم حیــــث �ــــش�= ب د فعــــل باالس�ــــسالم إثــــر التجــــا ــھ  رأنــ ر

، & مــر;م حمــودة(�ــستطیع الــسیطرة عQــ_ النتــائج  ؛ حيــث تقــوم فكــرة ال�
ــز )2020لشــفيقة كحــو
و  ناملـــتعلم عQـــ_ أن cفـــراد يتعلمـــو التخQـــ$ عـــن أنفـــسsم bعـــد خ¼ـــ=ة الفـــشل أو خيبـــة cمـــل و;طـــو رن


ز عاطفي يتغلب عل�+م، فعندما يتعرض cفراد إ%_ cحداث ىعقلية تر أن التغي�= غ�= مÖمكن، و
ة فــإ�+م �عتقــدو أن التغلــب عل�+ــا أمــر مــستحيل وغ�ــ= ممكــن نالــسلبية املتكــر ). 2021أبــو عبيــدة، (ر

فال�
ز املتعلم Vو حالة نفسية سلبية يدخل ف�+ا الفـرد إ%ـ_ القناعـة بأنـھ ال يملـك الكفايـة الذاتيـة 
ـــن املناســــبة لتحقيــــق  ـــ_ أحــــداث ال يمكـ ة للفــــشل وال�ــــj تنطــــو عQـ ب املتكــــر يأVدافــــھ ن�يجــــة التجــــا ر ر

الـــسيطرة عل�+ـــا وال�ـــj تـــؤدي إ%ـــ_ تdـــو;ن �ـــشوVات معرفيـــة وانخفـــاض ?ـــ$ تقـــدير الـــذات وeس�ـــسالم 
اتھ أو ا�
تمع الذي �عgش فيھ  روعدم ا�&اولة cمر الذي يحو دو توافق الطالب مع نفسھ وقد ن ل

شـــاد عبـــد ا( ، أي یتجـــسد eضـــطراب النـــاتج عـــن ال�
ـــز املـــتعلم املعر?ـــ$  )2017لوVـــاب، رالـــشيماء 
ك أن فــشلھ Vـو ن�یجــة  روالـداف¢$ وeنفعـا%$ للطالــب، عنـدما یتكــر فـشلھ ?ــ$ انجـاز مsـام معینــة یـد ر
اتھ، فت�شdل لدیھ خ¼=ات سلبیة وضعف ثقة ?$ النفس، و§التا%$ یتوقع أداء غ�ـ= جیـد  رلضعف قد

 إذ یــــتعلم الطالــــب ال�
ــــز عنــــدما یفــــسر خ¼ــــ=ات فــــشلھ بطرºقــــھ تــــؤدي إ%ــــ_ ?ــــ$ انجــــاز مsــــام مــــشاÄ+ة
قـــوع ?ـــ$ دوامـــة ال�
ـــز مـــع مواقـــف ا'&یـــاة، ومنـــھ یمكـــن تحدیـــد ثـــالث جوانـــب أساســـیة  و�حبـــاط و

، & مر;م حمودة(لتفس�= cحداث و¥$ الدیمومة والشمولیة والذاتیة   ).2020لشفيقة كحو

تـھ عQـ_ عمـل �ـjwء �عرف مـاير وسـليجمان ال�
ـز املـتعلم بأنـھ ر شـعو الـÞ½ص bعـدم قد ر
ة لتحديـد إمdانيـة الـسيطرة bعالقـة الــس�ب  رلتغي�ـ= ن�يجـة مـا، وأن Vـذه ا'&الـة تLـتج مــن عـدم القـد
اك الفــرد ملوقــع القــو  ىوالن�يجـة ل�&ــدث ا'&اصــل، أو Vــو eس�ــسالم ?ــ$ وجـھ الفــشل نــاجم عــن إد ر

b و ا'½¼=ة املتمثلةV لة عن النجاح والفشل، أو عدم إمdانية السيطرة عQ_ النتائج، مما يLتج واملسؤ
ـــة الــــــسيطرة املــــــستقبلية، وال�ــــــj تLــــــتج  ا معممــــــا ?ــــــ$ توقعــــــاÉ+م bعــــــدم إمdانيـــ ــــد ýcــــــ½اص تطــــــو عنــ

ً ً
ر

�س�سالم أو السلبية وعدم الرغبة با�&اولة ) ، & ، طالب ناصر الق2009jwÆgيعQ$ شاكر الفتالو
 ،$Qيsف). 2017قنوار طار السeوV ز
عتقاد بأن الفشل ال يمكن تجنبھ فين�شر Vـذا رالشعو بال�


زه عن تحقيق أVدافھ عQ_ الرغم من بذل ا'
sد Ö و;نمو عندما يتكر فشل الطالب أو ، رالشعو ر
غبتھ ?$ النجاح، وال تخلو البgئة �عليمية املصر;ة من Vذه الظاVرة  عبـد الباسـط متـو%$ خـضر، (رو
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 ، ة عQـــ_ الــسيطرة يـــؤثر عQـــ_ ف). 2014يمــر;م يوســـف غنــيم، ســـعدية الـــسيد بــدو رتـــصو عــدم القـــد ر
فقـا  ًطر;قة �ستجابة لألحداث، وhعد ذلك تم تطو;ر النمـوذج املعـاد صـياغتھ لل�
ـز املك�ـسب؛ و و

لsـذا النمـوذج، فـإن العـز يختلـف وفقـا ملـدى اعتبـار ا'&ـدث ناجمـا عـن الـذات أو غ�=Vـا 
ً ً  ,Reilandو

hعة جوانب ¥$)(2017 ر، وأن Vذا ال�
ز ي�ناو أ � Ë&اب املتعلم، والسلبية املتعلمـة، والكـسل :ل 
ُإذن فظـاVرة ال�
ـز املـتعلم ¥ـ$ ظـاVرة مركبـة ثالثيـة bcعـاد لsـا bعـد معر?ـ$ . املتعلم، وتوقع الفـشل

ومن Vنا ). �عتمادية(ُوhعد سلو©ي ) التوجھ السلjk نحو ا'&ياة(ُوhعد انفعا%$ ) أفdار Vز;مة الذات(
Vذه الظاV ة لرة ال�j تؤثر عQ_ فاعلية الذات وت�} Ä+ا إ%_ أد ى املستو;ات، حيث ريت�ä مدى خطو

�سود cفdار واملعتقدات الالعقالنية املؤثرة سلبا عQ_ تقدير � سان لذاتھ وتز;د �شاؤميتھ و;ركن 
ً

ي شا�Vن، (إ%_ اليأس و�س�سالم للفشل    ).2016زإيمان فو

فقــــا لنظر;ــــة ال�
ــــز املــــتعلم فــــإن cفــــراد الــــذي و
ً

نن يتعرضــــو لفــــشل ال يمكــــن الــــسيطرة و
و توقعا بأن أيا من أ شط,+م لن يحقق النجاح ?$ املستقبل  عليھ، يطو

ً ً ن ة عQ_ (ر رأي توقع عدم القد
ة عQـــ_ ) الـــسيطرة رو;ـــتم �عمـــيم Vـــذا التوقـــع عQـــ_ املsـــام الالحقـــة، وعنـــدما يـــتم نقـــل توقـــع عـــدم القـــد


ـز تحف�ـ}( أي جsـد '&ـل Vـذه املsـام التحكم إ%_ مsمـة الحقـة، فإنـھ يقـjwí عQـ_ الـدافع لبـذلÖي( ،

ـز ?ـ$ cداءÖ $). ون�يجـة لـذلك  ي�ـس�ب ?ـStiensmeier-pelster & Schürmann ,1990أي أن ؛ (

ـــتجابھ للعديــــــد مــــــن  ــــن أنــــــواع eس�ــــــسالم يــــــصدر كــــــرد فعــــــل يمثــــــل �ســـ ال�
ــــــز املــــــتعلم Vــــــو نــــــوع مــ
�يجة املرجوة، وأن ال�
ز املتعلم Vو الضغوطات ال�j ت�بع eعتقاد بأن ما يمكن فعلھ لن يا�ي بالن

جملة من التغ�=ات السلوكية ال�j تQ$ عددا من الضغوط ال�j ال يمكن الـسيطرة عل�+ـا أو ال يتوقـع 
ً

مخرجا م�+ا 
ً

؛ )2021، دمحم سـيد عبـد اللطيـف، 2014 شيمة عبدهللا ا'&رhي، & شادية أحمد التل( 
و اعتقـادا غ�ـ= قـادر فيظsـر ال�
ـز املك�ـسب bعـد أن يحـدث الفـشل bـشdل م ًتكـر و;جعلsـم يطـو ن ر ر

اÉ+م ي حيـث أن الطـالب ذو ) et al,Rachmawati. ,2018(رعQـ_ التكيـف فيمـا يتعلـق بجsـدVم وقـد
اÉ+م، وال يمكن التغلـب عل�+ـا، وأن بـذل  رال�
ز املتعلم يدر©و أن التحديات والصعو§ات تفو قد ق ن

، وإن الفــــشل خــــارج عــــ ىاملز;ــــد مــــن ا'
sــــد ســــيdو بــــال جــــدو ادÉ+ــــم وذلــــك ن�يجــــة ل�
ــــزVم مــــع ن رن إ
ن النجاح  É+م عQ_ التأث�= ?$ cمو حيث إ�+م �عز ومواجsة cحداث؛ أل�+م يتوقعو دائما عدم قد ر ر ن
جيـــــھ  ن النجــــاح والفــــشل إ%ـــــ_ عوامــــل خا ـــ_ عوامـــــل داخليــــھ مقابــــل cفـــــراد الــــذين �عـــــز روالفــــشل إ%ـ و

ن�عتقــدو أ�+ــم �ــستطيعو الــسيطره عQــ_ الن�يجــة ولــد£+م الدا أبــو (فعيــة لتحقيــق النتــائج املرجــوة ن
  ). 2021عبيدة،

 :أنواع ال��ز املتعلم

hعة أنواع أساسیة ¥$    :ریقسم سلیجمان ال�
ز املتعلم إ%_ أ

-Rــو انخفـــاض دافعیــة الفــرد ?ـــ$ الــتحكم باألحــداث؛ أي إذا حـــاو ?ــ$ البدایــة ولـــم :��ــز داف�ــVل و
ا�&ــاوالت التالیــة للــتحكم �ــستطع الــتحكم ?ــ$ ا'&ــدث، فإنــھ یقلــع bــسsولة وhــسرعة عــن 

، & مـر;م حمـودة(با'&ـدث  ؛ حيـث إن فـشل الفـرد ?ـ$ مsمـة أو أكÑــ= )2020لشـفيقة كحـو
ً?$ الوقت ا'&ا%$ أو ?$ املا�jw يولد لديھ إحساسا بأنھ غ�= قـادر عQـ_ التقـدم ?ـ$ أي عمـل 

ـــا عـــــن الــــــذات  ــــك املsمـــــات، و;ولـــــد لديــــــھ اعتقـــــادا خاطئــ ــــھ و;حـــــسن أداءه ?ــــــ$ تلـ ً�ـــــسند إليـ ً

لتناعـھ بأنــھ مsمــا حــاو التغي�ــ= ?ــ$ مواقــف الفـشل ال�ــj �عــرض لsــا ?ــ$ مراحــل ســابقة، واق
حــسن، & مفــضل(فإنــھ لــن يــن�þ حيــث أنــھ عــاجز عــن إحــداث أي تحــس�ن أو �غي�ــ= ف�+ــا 

2015.(  
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 -Rفشل ف�+ا سابقا، : ��ز معر� jام ال�sأداء امل _Qة ع ر أي سلبية الطالب واعتقاده ?$ عدم القد
دمحم ســيد عبــد (�ــسالم  و�حبــاط والــسلبية تجــاه ا'½¼ــ=ات ال�ــj يمــر Ä+ــا رمــع الــشعو باالس

وفـــسر ســـليجمان ذلـــك بـــأن الطـــالب الـــذين �عرضـــوا '½¼ـــ=ات الفــــشل  ،)2021اللطيـــف، 
ـــ=، إل�+ــــم  ـــن تتغ�ـ ـــو لsــــا فإ�+ــــا لـ ــا حــــاولوا أن �غ�ــــ=وا ?ــــ$ مواقــــف الفــــشل ال�ــــj يتعرضـ نمsمــ

;ن عQـــ_ إحــــداث أي تحــــسن ?ــــ$ قـــ ر�عتقـــدو أ�+ــــم غ�ــــ= قــــاد اÉ+من أحمــــد &يحنــــان قــــادر (رد
، ة الفـرد عQـ_ الـتعلم )2018زقندو ر، وVو أساس نظرºـة ال�
ـز املـتعلم، وéعÅـj ضـعف قـد

ب، وصـعو§ة  ومن خ¼=اتھ السابقة وeستفادة من مث�=ات املوقف ال�ـj �ـساعده عQـ_ الsـر
التصدیق من جانب الفرد بأن �ستجابات ال�j يؤد£+ـا یمكـن أن تـؤدي إ%ـ_ نتـائج إیجابیـة 

 .?$ املستقبل

-RSــا القلــــق والغـــضب وeكتئـــاب؛ فــــاألفراد : ر وºتمثــــل ?ـــ$ ظsـــو انفعــــاالت ســـلبیة مثـــل: ��ـــز انفعـ
ناملصابو بال�
ز املتعلم غالبا ما �عانو من �كتئاب ن�يجة فشلsم ?$ ضـبط ا'
وانـب  ًن

?$ روتتمثل âثار الناجمة عن شعو الفرد بال�
ز من الناحية النفسية . املsمة ?$ حياÉ+م
ا عـــدام الثقـــة بـــالنفس، والـــضعف ?ـــ$ مواجsـــھ املـــشكالت، و�ـــش�ت eن�بـــاه، و�حـــساس 
تــھ عQــ_ الــتحكم بنفــسھ �عيــق  رباليـأس؛ و¥ــ$ آثــار ســلبية عQــ_ الفــرد وا�
تمـع فإ عــدام قد
اxـــjw للطالـــب مـــنخفض بـــالرغم مــــن  رالـــتعلم ?ـــ$ bعـــض املواقـــف ممـــا يجعــــل املـــستو الد ى

تھ عc _Qداء  ب ال(رقد   ).2022عتيjk، رسم�=ة محا

ائــدة، كمــا :��ــز ســلو5ي- ز وºتمثــل ?ــ$ تــصرفات الفــرد bــسلبیة، وكــسل، وفتــو الsمــة، واعتمادیــة  ر
�ع¼ـــ= عــــن نقــــص مـــرات ا�&اولــــة ن�یجــــة اعتقــــاد الفـــرد أن املdافــــآت ال تــــرتبط bــــسلوكیاتھ 
واســـتجاباتھ، وقـــد یحــــدث ال�
ـــز عــــادة عنـــدما ال �ــــستطیع خ¼ـــ=ات الفــــرد الـــسیطرة عQــــ_ 

، & مر;م حمودة(ی�jفشلھ c©اد   ). 2020لشفيقة كحو

 :Yسباب ا�"تملة لل��ز املتعلم

جيـة كـس�ب  ف ا'½ا روأسباب ال�
ز املتعلم متعدده ال حصر لsا، فقد يdو وليد الظـر و ن

ز الذات عن تحقيق ما تر;د الوصـو إليـھ، كمـا أن الـÞ½ص العـاجز ينظـر Ö _%ل'&دوثھ أو �عود إ

ة عQ_ أ� +ا دائمة ا'&دوث، و�شمل أكÑ= من جانب من جوانب حياتھ، وÓعت¼= رإ%_ cحداث غ�= السا
ـــو  لية ?ــــ$ bعــــض cحيــــان يdـ نالفــــرد نفــــسھ الــــس�ب cساxــــjw ?ــــ$ Vــــذا الفــــشل و�ع<ــــ=اف ?ــــ$ املــــسؤ و

ـــتحكم  ـــدان الـــــسيطرة ?ـــــ$ الــ األحـــــداث بًأساســـــيا، ولكـــــن cســـــاس Vنـــــا Vـــــو لـــــوم الـــــذات والفـــــشل وفقــ
 أيــضا لل�
ــز املــتعلم حــدوث الــصدمة ?ــ$ املواقــف مــن العوامــل املؤديــةو). 2015،حــسن& مفــضل(

التعليمية؛ أي يجد الطالب نفسھ ?$ موقف يتضمن عنف لفظـي أو جـسدي أو نفـjwÆ يتعـذر عليـھ 
تباك وفقدان  مالئھ مما يجعل الطالب �شعر باإل رالتحكم فيھ؛ ©أن يقسو املعلم عQ_ الطالب أمام  ز

اxــjw مــن رالــتحكم وتبــدأ bعــض مظــاVر ال�
ــز املــتعلم بــالظsو ر متمثلــة ?ــ$ انخفــاض التحــصيل الد
أمــــل محمـــود الــــدوة، ســـمية عبــــدهللا (ىناحيـــة، و?ــــ$ ضـــعف الفعاليــــة أثنـــاء الــــتعلم مـــن ناحيــــة أخـــر 

ة عQــ_ مواجsــة تحــدیات )2017النجا�ـjw، من�ــ= حــسن جمــال،  ر، وكــذلك شــعو الفـرد بــضعف القــد ر
ة عQــــ_ ا'&یــــاة ومــــصاعæ+ا، واعتقــــاده bعــــدم �مdانیــــة ?ــــ$ الــــسیطرة عل�+ــــا،  رممــــا یــــؤثر ?ــــ$ عــــدم القــــد

وقــــد يحــــدث ). 2016عQـــ$ حــــس�ن عايـــد،(التخطـــیط وفقــــدان الثقـــة بــــالنفس ونظـــرة ســــلبیة ل�&یــــاة 
رن�يجة شعو الطالب بالدونية وضعف الثقة بالنفس، وÓعرف بأنھ حالة ذVنية يضطر ف�+ا املتعلم 

غبتـ تـھ أو  ة، ممـا ي<=تـب عل�+ـا عـدم قد 
ة أو غ�ـ= سـاÖرلتحمل مث�=ات مز ر ھ ?ـ$ أداء املsمـة، ح�ـÔ إذا ر
ف املناسـبة للقيـام Ä+ـا، وذلـك ألن املـتعلم اعتقـد أنـھ ال �ـستطيع الـسيطرة عQـ_ بي�تـھ  وتوافرت الظـر
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اك تـــؤدي إ%ـــ_ �عتقـــاد بـــأن ســـلوكيات . أو املواقــف ال�ـــj يمـــر Ä+ـــا ركمـــا ينطـــو عQـــ_ صــعو§ات ?ـــ$ �د ي
من املـشكالت وeضـطرابات ?ـ$ ý½ـصية معينة تؤثر فيما يحدث و;<=تب عQ_ ال�
ز املتعلم الكث�= 

eضـطراب الـداف¢$، وeضـطراب املعر?ــ$ : املـتعلم؛ و;<=تـب عQـ_ ال�
ـز املـتعلم eضـطرابات التاليـة
ســات ا'½اطئــھ للمعلــم؛ مثــل )2021دمحم ســيد عبــد اللطيــف ، (وeضــطراب الــسلو©ي  ر، وتــؤدي املما

مالئھ أو  عتھ بألفاظ س اتـھ العقليـة زإVانة الطالب وإحراجھ أمام  رgئھ ©الفشل أو ال�ـشكيك ?ـ$ قد
اســــيا  ًقــــد تــــؤدي إ%ــــ_ �عتقــــاد ا'½ــــاطئ لديــــھ بأنــــھ فاشــــل د  ــــشيمة عبــــدهللا & شــــادية أحمــــد التــــل( ر

  .)2014ا'&رhي،

يـــصف ال�
ـــز املـــتعلم اســـتجابة معينـــة لـــضغوط ال يمكـــن الـــسيطرة عل�+ـــا تتم�ـــ} بـــنقص 
ة?ــــ$(ا'&ـــافز و�ســــتجابات الــــسلوكية، وال�
ـــز املعر?ــــ$  عQـــ$ �علــــم �ســــتجابات الــــñ&يحة ) ر القــــد

)(Swanson& Dougall,2017 ـــد يبذلـــھsـــ_ التوقـــف عـــن أي جQـــز املـــتعلم يج¼ـــ= الطالـــب ع
، وال�
َ

ب من واقعھ ح�ن يتعرض لعقبات ?$ املواقف التعليمية، أو ح�ن يواجھ مواقف صـعبة، ممـا  وللsر
ـــدنيا شــــديدا ?ـــــ$ الدافعيــــة،  ً�ــــس�ب تـ لافــــع الزغــــو (ً ـــد الـــــضغوط و). 2022 تايــــھ، رفعـــــة حــــسن& ر �عـ

c©اديمية من أVم مصادر الضغوط النفسية لدى طالب ا'
امعة وم�+ا عQ_ س�يل املثال؛ التعامل 
اxــjw، والفــشل ?ــ$ eمتحانــات و§التــا%$ تتعــدد مــصادر  رمــع الــزمالء، واملعلــم، وصــعو§ة التحــصيل الد

ات وحـــضو الــضغوط ?ــ$ ا'
امعــة وقـــد تمتــد إ%ــ_ bعـــض cشــياء امللموســة مثـــل  رeســتعداد لالختبــا ر
اســـة مقـــر ألو مـــرة وعQـــ_ الـــرغم مـــن أ�+ـــا ال  لا�&اضـــرات، وغ�ـــ= امللموســـة مثـــل ا'½ـــوف املـــرتبط بد ر ر
دود cفعال ال�j من شـأ�+ا أن  اكsم إلنتاج  رتحدد التحصيل بطر;قة مباشرة إال أ�+ا تتفاعل مع إد ر

sـــدافVم وتحقيـــق أ+Éا ا كب�ـــ=ا ?ـــ$ تحديـــد قـــد ريdـــو لsـــا دو ً ًر وســـام & يوســـف دمحم شـــلjk(م c©اديميـــة ن
،jkز عن تحقيق ما ير;د الوصـو ، وقد )2017حمدي القص
ه الذات وذلك عندما �� ليdو مصد رن

ادة الـــضعيفة  م لــإل رإليــھ وإذا فــشل الفـــرد ?ــ$ تحقيــق أVدافـــھ شــعر بـــالتمز والــضياع فــال�
ز مـــال ز ق
  ).2017آية عبد eم�= عQ$،&لبتو غالب النا¥$ (


ــز املــتعلم إ%ــ_ أســاليب التLــشئة الوالديــة حيــث �عمــل العاطفــة �يجابيــة وقــد �عــود ال�
ة عQـ_ تحمـل  روالتقدير ودعم cبناء عQ_ تحص�ن cفراد ضـد ال�
ـز املـتعلم، و;dـو الفـرد أكÑـ= قـد ن
ة عQــ_ تحقيــق النجــاح فsــو  ا يdــو أكÑــ= قــد رأعبــاء مــا �ــسند إليــھ مــن أعمــال وحــرص عQــ_ إتقا�+ــا كمــ ن

ك أن حالـــة ال ا قلـــة ريـــد اتـــھ، إنمـــ ئـــة، وال �عÅـــj ضـــعف قد §مـــا يتعـــرض لsـــا ¥ـــ$ حالـــة طا  jرفـــشل ال�ـــ ر ر
ـــوار طــــار الـــــسsيQ$،& طالــــب ناصــــر القgـــــjwÆ(مثابرتــــھ أثنــــاء أداء واجباتـــــھ  ومــــن cســـــباب ). 2017قنـ

وجــود الفــرد ?ــ$ بgئــة �عليميــة قاســية فالبgئــة القاســية تجعــل الفــرد : البي�يــة املؤديــة لل�
ــز املــتعلم
ـــن يفــــسر أي موقـــــف  ـــساعد أن تdـــــو توقعاتـــــھ ســـــلبية عــ نإحبـــــاط بأنـــــھ موقـــــف مsـــــدد لذاتــــھ، ممـــــا �ــ

املـــستقبل وÓـــشعر انــــھ عـــديم ا'&يلــــة، وال �ـــستطيع عمـــل �ــــjwء حيـــال املــــستقبل، و§التـــا%$ �س�ــــسلم 
ة عQـ_  رو;قبل التوقعات السلبية و;dو سـلبيا حيالsـا، وكـذلك عمليـة التـأقلم مـع حـاالت عـدم القـد ً ن

ة عQ_ التحكم ?$ املوقف، بل يLتج عن bعض عمليات التحكم أي أنھ ال يLتج م رباشرة من عدم القد
التأقلم ال�j يقوم Ä+ا الفرد مع Vذا املوقف؛ ألن الفرد يقوم بإجراء �غ�=ات ?$ البgئـة ا�&يطـة أو ?ـ$ 
ذاتـھ أو ?ــ$ كالVمــا معــا؛ أي أن أكÑــ= فئــة معرضــة لإلصــابة بــال�
ز املــتعلم Vــم أولئــك الــذين تجتمــع 

½¼=ات البgئة السgئة ?$ cسرة والبgئة التعليمية متمثلة ?ـ$ القـسوة ?ـ$ املعاملـة، واملواقـف لد£+م ا'
ف التعليميــة ا تــھ عQــ_ الــتحكم ?ــ$ املوقــف، فاجتمــاع Vــذه الظـــر ول�ــj تفقــد الطالــب �حــساس بقد ر

لتجعـل الطالـب �ـشعر بالكبــت و;قـر أن يتعامـل مــع الكث�ـ= مـن املواقــف بطر;قـة عدوانيـة ل�&ــصو  ر
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ب لتجنـب cلـم النفـjwÆ النـاتج عـن الـشعو بقـسوة املوقـف، وعـدم  رعQ_ املساعدة أو بطر;قة الsـر و
ة عQ_ التحك ن، (م فيھ رالقد   ).2017وأمل محمود الدوة وأخر

  : خصائص ال��ز املتعلم

ب و�س�ـــسالم وا'&ياديـــة  - 
ـــز مركـــب مـــن عـــده عوامـــل �ـــشمل اســـتجابات الsـــرÖ ـــز املـــتعلم
وال�
ن، (وانخفاض الدافعية    ). 2017وأمل محمود الدوة، وآخر

ة عQ_ التحكم ?ـ$ مجر;ـ- رات cمـو وإنمـا �ع¼ـ= عـن عـدم ر ال�
ز املتعلم ال �ع¼= عن eفتقار إ%_ القد
ة  ي شا�Vن، (رالوÂ$ بإمتالك Vذه القد   ).2016زإيمان فو

لة عـــن - اك الفـــرد ملوقـــع القـــو املـــسؤ و ال�
ـــز املـــتعلم Vو�س�ـــسالم ?ـــ$ وجـــھ الفـــشل نـــاتج عـــن إد ى ر
  ).2017آية عبد eم�= عQ$، & لبتو غالب النا¥$ (النجاح والفشل 

جة كب�=ة Vو ظاVرة انتقالية من موقف ألخ -   ).2015حسن، & مفضل (رر و§د

  :العوامل املكونة لل��ز املتعلم بناء عij نظر,ة ال��ز املتعلم

ة عQـــ_ الــتحكم والـــسيطرة وكـــذلك التـــأقلم مـــع -1  ر bعــد الـــسلبية ال�ـــj تتـــ�ä ?ــ$ فقـــدان الفـــرد القـــد
ل قال�
ــز وeس�ــسالم لطــر التفك�ــ= ا'½اصــة بــاملوقف وف�+ــا يجــد الفــرد نفــسھ مــضطرا لقبــو

غبتھ ?$ �غي�=ه bس�ب انخفاض دافعيتھ  .رال�
ز وعدم 

§ية-2  اتھ : وbعد الsر رعندما يتكر الفشل يصبح ذلك الفشل مsددا لقيمة الفرد، وأVدافھ، وتصو ًر

ة عQــ_ الــسيطرة  رعـن ذاتــھ ممــا يــؤدي إ%ــ_ حالــة انفعاليــة شــديدة تــؤدي إ%ــ_ فقــدان الفــرد القــد
ــــرد نفـــــسھ بموضــــــوعات ال ـــرار والـــــتحكم، وÓـــــشغل الفــ ــــن تكـــ ــــا مـ ــــف الفـــــشل خوفــ  تتعلـــــق بموقــ

ً

  .التعرض ملوقف الفشل

نــة-3 عنـــدما يــنخفض ســـقف توقعـــات الفــرد فإنـــھ �عمــل عQـــ_ التقليــل مـــن قيمـــة : و bعــد ضـــعف املر
املsمة ال�j يفشل ?$ تحقيقsا، وال �ستطيع التحكم ?$ سلوكھ، فتقل بذلك البدائل ال�j يثق 

  .م مع حالة ال�
ز?$ القيام Ä+ا وال يوجد أمامھ إال التأقل

رفعنــدما يتكــر موقــف الفــشل يجــد الفــرد نفــسھ غ�ــ= قــادر عQــ_ :  bعــد الرضــا بالنتــائج الــضعيفة-4 
�غي�= سلوكھ الفاشل، و§التا%$ يفقد السيطرة والتحكم ?$ سلوكھ، و;خفض سقف توقعاتھ، 

عال فيقنع لو;حاو أن يقلل من قيمة املsمة، و§التا%$ يح�j ذاتھ من eستغراق ?$ حالة eنف
تـــھ توقفــت عنــد Vـــذا املــستو و;ر�ــÔw بمـــا قــد حققــھ مـــن نتــائج  ىنفــسھ بــأن قد أمــل محمـــود (ر

ن   ).2017، والدوة، وآخر

يمكــن إذا إعــادة صــياغة مفsــوم ال�
ــز املــتعلم عQــ_ النحــو التــا%$
ً

ليحــاو � ــسان الــذي : 
ة أن يفسر ا'½¼=ات املث�=ة لإلحباط بأحد أسلو§�ن س�= منطقي عقال ي، تف: ريمر بخ¼=ات فشل متكر

ــــس�= العقال ــــــي ـــاáع . أو تفــ ـــاس مــــــن تحليــــــل الوقـــ ــــ_ أســـ � ــــــسان التفــــــس�= عQــ jــــــÅـــ_ يب ـــة cو%ـــ ـــــ$ ا'&الـــ ?ـ
ف املوضوعية ال�j حالت دو  نو�ستLتاج املنطقي، فيتعرف عQ_ مواطن الضعف ?$ أدائھ، والظر و

ســة ال�ـــj توجــھ cداء ?ـــ$ ا�&ــاوالت التاليـــة، ممــا ز �عـــز فــرص النجـــاح رنجاحــھ، فيك�ــسب خ¼ـــ=ة املما
تفـاع مـستو  ه إ%ـ_ ا ىالالحق و;دعم خصائص املثابرة وا'&ماس والثقة بالنفس، وVو مـا يـؤدي بـدو ر ر

أما ?$ ا'&الة الثانية، فيبjÅ ف�+ا � سان تفس�=اتھ عQـ_ نحـو العقال ـي وغ�ـ= منطقـي . فاعلية الذات
لفشل إ%ـ_ أسـباب داخليـة أو ويLسب فيھ الفشل إ%_ أسباب تفتقد دليل واق¢$ عö _Q&,+ا، فيعز ا
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جيــة، شــاملة أو نوعيــة، دائمــة أو مؤقتــة ولكــن ?ـــ$ ©ــل cحــوال يdــو العــز الــسبjk العقال ـــي و  وخا ن ر
الــــذي يقــــوم عQــــ_ التحليــــل أو �ســــتLتاج املنطقــــي، فتــــأ�ي تفــــس�=اتھ مجافيــــة للواقــــع ال ت�ــــيح مجــــاال 

ً

ــــ=ة أو �ســـــتفادة مـــــن cخطـــــاء الـــــسابقة ــــشوائية بـــــذلك ي. للـــــتعلم مـــــن ا'½¼ـ �ـــــسم cداء الالحـــــق بالعـ
، و;تعمــــق الــــشعو باإلحبــــاط و;تــــد ى تقــــدير الــــذات،  ـــد احتماليــــة الفــــشل املتكــــر روالتخــــبط، وت<}ايـ ر

يقوم بھ � سان يمكن الذي ىتنخفض الدافعية، و;<=�� �عتقاد bعدم جدو الذات ، وأن ال�jwء 
ت وتكتمــــل حلقــــة ال�
ــــز ىأن �غ�ــــ= مــــن حتميــــة الفــــشل و�خفــــاق، فيــــنخفض مــــستو فاعليــــة الــــذا

ي شا�Vن،(املتعلم   ).2016زإيمان فو

 : أعراض ال��ـز املـتعلم

ــــف عــــــن الــــــتعلم مــــــن خــــــالل حفــــــظ : اضــــــطراب دافعــــــي-1 ـــرد ال�
ــــــز فإنــــــھ يتوقــ ــــدما يــــــتعلم  الفـــ عنــ
جيـــــة حيـــــث تـــــنخفض الدافعيــــــة لديــــــھ العتقــــــاده bعــــــدم  ر�ســــــتجابة تجــــــاه املواقــــــف ا'½ا

نة علـــى الــتحكم فــي نتـــائج اســتجابتھ، فتتكــو eســـتجابة وتخــز بالـــذاكرة رامتالكــھ القــد ن
ــــضاءل  ك<=اكيــــــب مــــــستقلة عــــــن الن�يجــــــة فــــــإن الــــــدافع للقيــــــام باالســــــتجابة يــــــنخفض وتتــ

  .الدافعية

تـــھ عQــ_ eســتفادة مــن معطيـــات : اضــطراب معر?ــ$-2   ة الفـــرد عQــ_ الــتعلم و عــدم قد رتــضعف قــد ر
ھ فضال عن عدم تمكنھ من استخدام ا'½¼=ات السابقة وتوظيف الوقـت الـذي �عتـرض لـ

ً

ال<=اكيب املعرفية لديـھ وتطوÓعsـا ليـتحكم ?ـ$ النتـائج عـن �علمـھ ?ـ$ املواقـف املـستقبلية، 
لومــن ثــم فإنــھ يتوقــع بــأن نتــائج اســتجاباتھ اليمكــن التLبــؤ Ä+ــا خاصــة إذا حــاو اســتعادة 

b ا+Éتائج استجاباتھ وفشل ?$ إعادLيالتحكم بhل ايجاdش.  

ــــطراب ســــــــلو©ي-3   ـــ ــــــو : اضـ ــــھ طـــــــاbع الكــــــسـل والفتـ ـــــدو عليـــ ــــــث يبــ ــــي تــــــصـرفات الفـــــــرد، حيـ روتكمـــــــن فـــ
ــــدد  ـــ ـــــص عـ ـــز املـــــــتعلم ســـــــلوكيا بأنـــــــھ نقـ ًوeعتماديــــــة الزائــــــدة والــــــسـلبية وÓعبــــــر ـعـــــــن ال�
ـــ

ـــد �عــرض الفــرد '&ــدوث فــ رشل متكــر eســـتجابات ومحـــاوالت التغلــــب علـــى الفــشـل، فعنـ
ولم �ستطع الـتحكم بLتائجـھ يـضطرب سـلوكھ، و;فـضـل � ـسـحاب، وعــدم بــذل ا'
sـد، 
واستخدام وسائل استجابة أقل كفاءة وأقل دافعية، وعندما يخفق فــي تحقيــق النتــائج 
املرجــــوة أيـــضـا تنمــــو لديــــھ ســـلوكيات ال�
ـــز املـــتعلم و;ـــنخفض تقـــديره لذاتـــھ و;نقـــل أثـــر 

ً

sخفاق ?$ امل�ام امل�شاÄ+ة مستقبال
ً

.  

تظsر عQ_ الفرد انفعاالت سلبية متمثلة بالقلق والتعصب وeكتئاب فيظsر : اضطراب انفعا%$-4  
القلق والغضب كبداية cعراض عQ_ ال�
ز املتعلم عندما ال �ستطيع الفـرد الـتحكم فـي 

ردما تتكــر cحــداث التــي لاملواقـف، ثـم يتحـو إلـى انفعـاالت أعمــق متمثلــة باالكتئــاب عنــ
ه  زال �سـتطيع الـسيطرة علـى نتائجsــا وعنــدما يحــاو الفــرد فــي بدايــة حـدوث القلـق تجـاو ل
نوالتغلب عليھ محاوال إعـادة السـيطرة علــى املsــام واملواقــف، و;كــو للقلــق اتجــاه ســالب 

ً

يـؤدي إلـى eكتئـاب املـؤدي إلـى ال�
ـز وأيضـا عنـد محـ
ً

اوالت التغلـب علـى الفشـل بالفشـل 
ــــك �خفــــــاق و;بـــــالغ الفـــــرد ?ـــــ$ �عـــــديل الـــــضغوط املؤديــــــة إلــــــى الفـــــشـل يحـــــصـل  روتكــــــر ذلــ

  .)2017، آية عبد eم�= عQ$&لبتو غالب النا¥$ (eكتئـاب و;حـدث ال�
ـز املـتعلم 

اســة âثــار الــسلبية لظــاVرة ال�
ــز املــ تعلم بحــث رومــن البحــوث الــسابقة ال�ــj قامــت بد
والـــذي Vـــدف إ%ــ_ معرفـــة فاعليـــة العـــالج املعر?ــ$ الـــسلو©ي ?ـــ$ خفـــض حـــدة ) 2015(حـــسن& مفــضل

ال�
ز املتعلم وتحـس�ن دافعيـة �نجـاز لـدى تالميـذ املرحلـة الثانيـة مـن التعلـيم cساxـjw الفـائق�ن 
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رعقليــا وتوصــلت النتــائج إ%ــ_ إمdانيــة خفــض حــدة ال�
ــز املــتعلم مــن خــالل ال¼=نــامج التــد ;jk، وVــو ً
شـــاد Rachmawati , et al.(2018) نفــس مـــا توصـــلت اليـــھ نتـــائج بحـــث  �ر bعـــد تطبيـــق برنـــامج 

;jk قـائم عQـ_ فنيـات علـم ) 2021(ا'
ماÂ$، وأيضا توصل بحث عبداللطيف  رإ%ـ_ فاعليـة برنـامج تـد
الـــنفس �يجـــاhي ?ـــ$ خفـــض ال�
ـــز املك�ـــسب وتنميـــة التـــدفق النفـــjwÆ لطـــالب ا'
امعـــة املتـــأخر;ن 

ًاســيا د إ%ــ_ فاعليــة برنــامج قــائم عQــ_ تقــديم Wulandari et al. (2021) وكــذلك توصــلت نتــائج ر
ة ?$ خفض ال�
ز املتعلم ي شا�Vن.  راملشو فقد Vدف إ%_ الكشف عن ) 2016(زأما بحث إيمان فو

طبيعــة ظــاVرة ال�
ــز املــتعلم لتأث�=Vــا  الــسلjk عQــ_ � ــسان، وتحديــد عالقــة ال�
ــز املــتعلم bعـــدة 
جــــة متغ ر�ــــ=ات مــــن بي�+ــــا الغــــضب، وخيبــــة cمــــل، واللــــوم، والعدائيــــة، لــــدى عينــــة مــــن الطــــالب بالد

تباطية  اسات العليا بdلية ال<=بية جامعة ع�ن شمس وأظsرت النتائج عالقة ا را'
امعية cو%_ والد ر
لـوم، الغـضب، وخيبـة cمـل، والفـراغ الوجـودي، وال: ب�ن أbعاد ال�
ز املتعلم و§ـ�ن bcعـاد ا'½مـسة

  . والعدائية

يبgنمـــا اســــ,+دف بحــــث  التعــــرف عQــــ_ العالقـــة بــــ�ن ال�
ــــز املــــتعلم  )2016( رأحـــالم قــــدو
;ـــة والتــدين لـــدى طــالب ا'
امعـــة والكـــشف عــن مـــستو ال�
ــز املـــتعلم وتوصـــلت  ىوcفdــار �نتحا ر

تفـــع مـــستو   ىالنتـــائج إ%ـــ_ وجـــود مـــستو متوســـط مـــن ال�
ـــز املـــتعلم لـــدى طلبـــة ا'
امعـــة، و©لمـــا ا رى
;ــة وانخفـض بـذلك مـستو التــدين لـد£+م، بحـث ا ىل�
ـز املـتعلم ظsـرت cفdـار �نتحا لبتـو غالــب ر

اسـ,+دف قيـاس ال�
ـز املـتعلم لـدى طـالب ا'
امعـة وتوصــلت ) 2017(آيـة عبـد eم�ـ= عQـ$ & النـا¥$
ىالنتــائج إ%ــ_ تمتــع الطــالب الراســبو بمــستو مرتفــع مــن ال�
ــز املــتعلم، بgنمــا توصــلت نتــائج بحــث  ن

) تالميـذ املرحلـة �عداديـة(إ%ـ_ أن عينـة البحـث ) 2017(قنوار طار السsيQ$ & ب ناصر القjwÆgطال
ق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغ�= النوع واملرحلة  ًال �عانو من ال�
ز املتعلم ولم تظsر النتائج فر و ن
ق ذات داللــــة إحــــصائية لــــصا'� اســــية أمــــا بالLــــسبة ملتغ�ــــ= التخــــصص فقــــط فقــــد ظsــــرت فــــر والد  ر

إ%ــ_ التعــرف ) 2020(جنــان صــا'� دمحم& وقــد Vــدف بحــث إخــالص عQــ$ حــس�ن. التخــصص � ــسا ي
ق  وعQ_ العالقة ب�ن ال�
ز املتعلم وeستقرار النفـjwÆ لـدى طـالب املرحلـة �عداديـة، وكـذلك الفـر

�ي جات ال�
ز املتعلم وفقا ملتغ�= النوع، بgنما Vدف بحث صب�$ سعيد ا'&ا ر?$ د اسة ) 2020(ر رلد
ات eجتماعية لدى ذو صعو§ات التعلم باملرحلـة eبتدائيـة بمدينـة ال ي�
ز املتعلم وعالقتھ باملsا ر

جـــود عالقـــة  ، و والطــائف، توصـــلت النتـــائج إ%ـــ_ أن  ـــسبة ال�
ـــز املـــتعلم املرتفـــع ©انـــت لـــدى الـــذ©و ر
ق دالــة إحـــصائي ات eجتماعيــة، وجـــود فـــر ًعكــسية دالـــة إحــصائيا بـــ�ن ال�
ـــز املــتعلم واملsـــا وً ا بـــ�ن ر

جــات ال�
ــز املــتعلم لــصا'� �نــاث أي أن �نــاث أعQــ_ مــن الــذ©و ?ــ$ ال�
ــز  رالــذ©و و�نــاث ?ــ$ د رر
+دف التعـرف عQـ_ العالقـة بـ�ن والـذي اسـ,) 2020 (لشـفيقة كحـو& مـر;م حمـودةبحـث أما . املتعلم

بحــث وجــود والعــز الــسبjk و ســلوك ال�
ــز املــتعلم لــدى تالمیــذ املرحلــة الثانوºــة، وأظsــرت نتــائج ال
تبــاط ســـالب بــ�ن العـــز الــسبjk وال�
ـــز املــتعلم لـــدى تالمیــذ املرحلـــة الثانوºــة، وكـــذلك  وا حــث أبـــو بر

ـــ¢_ إ%ــــ_ التعـــــرف عQــــ_ طبيعــــة العالقــــة بـــــ�ن أنمــــاط العــــز الــــسبjk للنجـــــاح ) 2021(عبيــــدة  والــــذي سـ
فـــح ج أن وقـــد أظsـــرت النتـــائ. روالفـــشل وال�
ـــز املـــتعلم لـــدى طـــالب املرحلـــة cساســـية ?ـــ$ محافظـــة 

وVناك عالقة سلبية ب�ن أنماط العز السبjk للنجاح والفشل وال�
ز املـتعلم، بgنمـا ©انـت العالقـة 
وموجبــــة بــــ�ن أنمــــاط العــــز الــــسبjk للنجــــاح والفــــشل، وال�
ــــز املــــتعلم وأن تقــــدير الــــذات يتوســــط 

  .العالقة ب�ن ا'&ظ ومادة التعلم وال�
ز املتعلم
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 :Yثار الناجمة عن ال��ز املتعلم

ة وا�&اولــة ?ـ$ املواقــف :  أثـار دافعيــة-1 ف الفـرد عــن املبـاد ريتمثـل ا'
انــب الـداف¢$ bعــز و
ىالالحقة الشب�+ة إذ يكف عن مجرد ا�&اولة ألنھ ال يتوقع سـو الفـشل، حيـث إن توقعـات فقـدان 

تھ للعمل ومن ثم eس�سالم عند مواجsھ الفشل   .رالسيطرة تخفض دافعية الفرد ومباد

و;تمثـــل Vـــذا ا'
انـــب بـــتعلم الفـــرد أن النتـــائج ال�ـــj يتعـــرض لsـــا تحـــدث : آثـــار �عليميـــة-2 
نbـــشdل مـــستقل عـــن أفعالـــھ و§ـــذلك فـــإن قيـــام الفـــرد bعـــدة اســـتجابات دو أن يالحـــظ أي �غي�ـــ= ?ـــ$ 
اك أن Vـــذه �ســــتجابات يمكـــن أن تـــؤثر ?ـــ$ املواقــــف  راملوقـــف املـــزàÖ يجعـــل مــــن الـــصعب عليـــھ إد

ه  مستقبالرمستقبال ومن ثم �عمم Vذه الصو
ً

.  

ـــار انفعاليـــــــة-3 ـــــو يقـــــــود إ%ـــــــ_ :  آثـــ ة عQـــــــ_ الــــــتحكم بمجر;ـــــــات cمـ ــــد رحيــــــث إن فقـــــــدان القــ ر
استجابات انفعالية وسلبية، إذ إن اعتقاد الفرد بأنھ لن يتمكن من السيطرة أو التحكم بمجر;ـات 

نcمـــو ?ــــ$ املوقـــف يقــــوده إ%ـــ_ الــــشعو بـــا'&ز و�كتئــــاب  ر  ، و;تمثــــل)2009يعQـــ$ شــــاكر الفـــتالو ، (ر
eضــطراب eنفعــا%$ ?ــ$ حالــة اضــطراب �ــشبھ eكتئــاب فيLــتج عــن Vــذه eضــطرابات أداء ســـلو©ي 

ن ، (مشdل يتمثل ?$ الغضب والعنف  آخر وعبد الباسط متو%$ خضر   ).2014و

اســة متغ�ــ=  رولــم �ــستطع الباحثــة التوصــل إال إ%ــ$ عــدد قليــل مــن البحــوث ال�ــj قامــت بد
ك  رالعنــف الرمــز املــد  وعالقتــھ بــال�
ز املــتعلم؛ وم�+ــا بحــث عQــ$ حــس�ن عايــد رxــjwأو العنــف املدي

ــــة ©لیـــــة ) 2016( ك وعالقتــــھ بــــال�
ز املــــتعلم لـــــدى طلبـ رالـــذي اســـ,+دف �عـــرف العنــــف الرمــــز املــــد ي
تباطیــة موجبـة بــ�ن العنــف  ـــة القادســـیة، وقـــد توصـــلت النتـــائج إ%ــ_ وجـود عالقــة ا رâداب فـــي جامعـ

ºـــادة ?ـــ$ يالرمـــز وال�
ـــز املـــ زتعلم لـــدى طلبـــة ©لیـــة âداب ?ـــ$ جامعـــة القادســـیة، Vـــذا �عÅـــj أن ©ـــل 
ºـادة ?ـ$ ال�
ـز املـتعلم لـد£+م، أمـا البحـوث ال�ـj قامـت  ا  ك لـدى الطـالب یقابلsـ زالعنف الرمز املـد ر ي

jwx وeساءة النفسية وعالق,+ا بال�
ز املتعلم فتمثلت ?$ اسة العنف املد ربد بحث شادية أحمد :  ر
جـة  ) 2014( يمة عبـدهللا ا'&رhـي  ش& التل xـjw، ود روالـذي حـاو الكـشف عـن أنمـاط العنـف املد ر ل

ة، والتعــرف عQــ_ عالق,+ــا bــسلوكيات ال�
ــز  ســ,+ا لــدى طالبــات املرحلــة الثانو;ــة باملدينــة املنــو رمما ر
xــjw، وتحديــد مــساVمة Vــذه  ســة العنــف املد جــة مما راملــتعلم، وفحــص أثــر bعــض املتغ�ــ=ات عQــ_ د ر ر

ت النتائج إ%_ أن املتغ�=ات  jwx، وأشا رومتغ�= سلوكيات ال�
ز املتعلم ?$ التLبؤ بأنماط العنف املد ر
تباطيـة موجبـة بــ�ن  جـود عالقـة ا xـjw منخفـضة بــصفة عامـة، و سـة أنمـاط العنـف املد جـة مما رد ر ر ور

xــjw وســـلوكيات ال�
ــز املــتعلم ســة أنمــاط العنــف املد رمما عبــد الباســط متــو%$ خـــضر، أمــا بحـــث . ر
ن xــjw لــدى عينــة مــن ) 2014( ووأخــر رفsــدف التعــرف عQــ_ العالقــة بــ�ن ال�
ــز املــتعلم والعنــف املد

Vم بــــ�ن  عــــام، وتوصــــلت النتــــائج إ%ــــ_ وجــــود عالقــــة  )11 -7(رتالميــــذ املرحلــــة eبتدائيــــة ت<ــــ=اوح أعمــــا
xـــjw، وكـــذلك  تباطيـــة دالـــة إحـــصائيا بـــ�ن ال�
ـــز املـــتعلم والعنـــف املد را شـــاد عبــــد ًر ربحـــث الـــشيماء 

xـjw  ) 2017( الوVاب  روالذي حاو تق�jw العالقة ب�ن ©ـل مـن ال�
ـز املـتعلم وأشـdال العنـف املد ل
 العنـف ضـد cنظمـة والقـوان�ن - العنف ضد املمتلdات- والعنف ضد âخر;ن-العنف ضد الذات(

ســية تباطيــة موجبـــة دالــة إحــصائيا بـــ�ن ) راملد ًلــدى املــراVق�ن، وتوصـــلت النتــائج إ%ــ_ وجـــود عالقــة ا ر
xــjw، كمــا توصــلت النتــائج إ%ــ_ أن ال�
ــز املــتعلم يتLبــأ ال�
ـز املــتعل رم بأbعــاده وأشــdالھ بــالعنف املد

xــjw لــدى عينــة البحــث رbــشdل دال إحــصائيا بأشــdال العنــف املد ( يأمــا بحــث عبــدهللا دمحم املsــداو . ً
وقد اس,+دف التعرف عQ_ عالقة خ¼ـ=ات �سـاءة النفـسية بأbعـاد ال�
ـز املـتعلم لـدى عينـة ) 2021
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الب املرحلة الثانو;ة بمدينة تبوك، وتوصلت النتائج إ%_ وجود عالقة موجبة ب�ن أbعاد خ¼=ات من ط
�ساءة النفسية وأbعاد ال�
ز املتعلم.  

ض البحث   :وفر

جـات أفــراد عينــة البحــث مــن طــالب ا'
امعــة - تباطيــة موجبــة دالــة احــصائيا بــ�ن د ر توجـد عالقــة ا ر
ك  ومقي رعQ_ مقياس العنف الرمز املد   .اس ال�
ز املتعلم بأbعادهي

جـــــات عينــــة البحــــث عQــــ_ مقيــــاس العنــــف - ـــة إحــــصـائية بـــــ�ن متوســـــطات د ق ذات داللـ ر توجـــــد فـــــر و
اjwx لصا'� التخصص ال<=بو ك �عز ملتغ�= النوع لصا'� الذ©و والتخصص الد يالرمز املد ى ري   . رر

جـات عينة البحث - ق ذات داللة إحصـائية بـ�ن متوسـطات د ر توجـد فـر عQ_ مقياس ال�
ز املتعلم و
اjwx لصا'� التخصص ال<=بو ي�عز ملتغ�= النوع لصا'� الذ©و والتخصص الد رى   . ر

جـات الطـالب عQـ_ مقيـاس العنـف الرمـز  - ييمكن التLبؤ بمستو ال�
ـز املـتعلم مـن خـالل د رى
ك   .راملد

  :إجراءات البحث

  :من�� البحث

$Ðتبـــاطي والفــــار �ل إذ حــــاو الكــــشف عــــن العالقــــة رإعتمـــد البحــــث عQــــ_ املــــن�à الوصــــفي 
ــــــوع  ق وفـــــــق متغ�ـــــــ= النـ ك وال�
ـــــــز املـــــــتعلم بأbعـــــــاده، والفـــــــر ـــز املـــــــد ـــــة بـــــــ�ن العنـــــــف الرمــــ تباطيــ �و ر ير
ة التLبؤ;ـــة  ك وال�
ـــز املــتعلم، وكـــذلك إختبــار القـــد روالتخــصص عQـــ_ مقيــاس العنـــف الرمــز املـــد ر ي

ك ?$ ال�
ز املتعلم رللعنف الرمز املد   .ي

  :حدود البحث

  :ية"دود املوضوعا�

ك وال�
ـز املـتعلم لـدى : لاقتصر Vذا البحث عQ_ تناو متغ�=ين Vما  رالعنف الرمز املد ي
  .طالب ا'
امعة

  :ا�"دود الزمانية

ك وال�
ز املتعلم ع¼ـ= نمـوذج جوجـل عQـ_ شـبكة  رتم تطبيق مقياjwx العنف الرمز املد ي
اc jwxو للعام ا'
ام¢$  لeن<=نت وذلك ?$ الفصل الد   .2021/2022ر

  :ثعينة البح

©ليـــات ال<=بيـــة وال<=بيــــة طالـــب وطالبـــة مــــن  ) 200( تdونـــت العينـــة cساســـية للبحــــث مـــن
جـامع�Ô دميـاط وأسـيوط، وتراوحـت ) قطـاع طkـj(و©ليـات الطـب، الـصيدلة ) يقطاع تر§و(النوعية 

  . عام) 24-18(أعمار أفراد عينة البحث ب�ن

؛ حيث إ�+م ?$ �+ايـة الـسلم تم اختيار العينة من طالب ا'
امعة : م¼=رات اختيار العينة
ة أكÑــــ= وضــــوحا لتفــــتح  اك املواقــــف وتفــــس�=Vا بــــصو ;ن عQــــ_ إد رالتعلي�ــــj باإلضــــافة إ%ــــ_ أ�+ــــم قــــاد ر ر

ن,+م باملراحـــل التعليميــة cخــر ىأفــاقsم عنــد مقــا ات ا'
امعيــة أكÑــ= اعتمـــادا . ر روكــذلك تdـــو املقــر ن
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ظ عQــ_ أداء الطالـــب و§حثـــھ عـــن املعلومـــات �ضـــافية، أكÑــ= مـــن ©و�+ـــ ات معتمـــدة عQـــ_ ا'&فـــ را مقـــر
  .والتلق�ن

 :Yدوات

ك رمقياس العنف الرمز املد   :ي

   -: وصف املقياس 

ك الذي أعده عQ$ حس�ن عايـد  رتم استخدام مقياس العنف الرمز املد والـذي ) 2016(ي
تھ ال�+ائية مـن  رتdو ?$ صو ديـو وت�ـسق 22ن ك لبو ر فقـرة مـسـتوحاة مــن نظر;ـة العنـف الرمـز املـد ر ي

ــــرات، مــــع الت ــــك الفقــ ـــة عـــــن تلــ ـــر للمفsــــــوم، وتـــــم تحدیــــد البـــــدائل التـــــي تناســــــب �جابــ يعرºـــــف النظــ
ا(، )ًأحيانـا(،)ًغالبا(،)ًدائما(�ستجیب ?$ ضوÍ+ا الطالب عQ_ خمسة بدائل ت<=اوح ب�ن  ، )ًأبـدا(، )ًرنـاد

جة للم)1(،)2(،)3(،)4(،) 5(و�ستحق  رعQ_ ال<=تgب ،و§ذلك فـإن املدى النظر ألعQ_ د قیاس یمكـن ي
جــــة و§متوســــــط فر�ــــjw ) 110(لللطالــــب ا'&ــــصو عل�+ــــا ¥ــــ$  جــــة يمكـــــن أن ) 66(رد جــــة، وأد ــــى د رد ر

جة) 22(یحصل عل�+ا الطالب ¥$  ة . رد اك الطالب للعنف الرمز بصو جة cعQ_ عن إد رو�ع¼= الد ي ر ر
ة منخفضة اك العنف الرمز بصو جة املنخفضة عQ_ إد ركب�=ة، بgنما تدل الد ي ر   . ر

  :لسيكوم/.ية للمقياسا�Iصائص ا

  : صدق تفسe.ات املقياس

يقـام معـد املقيـاس بحــساب صـدق التفـس�=ات للمقيـاس مــن خـالل الـصدق الظـاVر مــن 
 مـن خـالل اسـتخدام قـوة تمی�ـ} الفقـرات،خالل عرضھ عQ_ مجموعة مـن ا�&كمـ�ن، وصـدق البنـاء 

ك، قـام معـد ومن أجل استخراج القوة التمی�}یة لdل فقرة من فقرات مقیاس العنف ال ررمز املـد ي
قلعیLتــــ�ن مــــستقلت�ن ملعرفــــة داللـــة الفــــر بــــ�ن ا�
مــــوعت�ن  "ت"املقيـــاس باســــتعمال �ختبــــار التـــاáي

جات ©ـــل فقـــرة مـــن فقـــرات املقيـــاس  ا�
مـــوعت�ن وتحقـــق ذلـــك ?ـــ$ ضـــوء أســـلوب.رالعلیـــا والـــدنیا لـــد
جــة الdليــة للمقيــاس وال�ــj تراوحــت بــ�ن ، املتطــرفت�ن وجــاءت ) 0.758، 0.381(روعالقــة الفقــرة بالد

 . جميعsا ذات داللة احصائية

جات املقياس  :رثبات د

تبــــاط لب�=ســــو  e ـــتخدام طر;قــــة التجزئــــة النـــــصفية و§لــــغ معامــــل ن تــــم اسـ وتـــــم ) 0.817(ر
جــــــة الdليــــــة و§لغــــــت  تبــــــاط ســــــب�=مان التــــــñ&يحية للد رحــــــساب معامــــــل ا ، و§طر;قــــــة ألفــــــا )0.857(ر

نبــاخ و§لــغ  جــات ثبــات مق) 0.75(وكر أمــا ?ــ$ البحــث ا'&ــا%$ تــم اســتخدام طر;قــة إعــادة . بولــةرو¥ــ$ د
ه أســبوع�ن  مÅــj قــد رالتطبيــق بفــار  ز تبــاط ق e جــات التطبيـــق ) 0.906(رو§لغـــت قيمــة معامــل ربــ�ن د

جة مرتفعة مما يدل عQ_ ثبات املقياس رcو والثا ي و¥_ د  .ل

  :مقياس ال��ز املتعلم 

ي شــــا�Vن  ة 22نوالــــذي يتdــــو مــــن ) 2016(زتبÅــــÔ البحــــث ا'&ــــا%$ مقيــــاس إيمــــان فــــو ر عبــــا
É+ــا ?ــ$  ات إيجابيــة �تجــاه وأخــر ســلبية وÓــشمل املقيــاس عQــ_ ثالثــة أbعــاد صــيغت عبا رتحمــل عبــا ىر

ات ال�ـــj يحتو£+ـــا ال<ـــ=اث النظـــر ¥ـــ$ يضـــوء التـــصو / التفـــشيل أو Vز;مـــة الـــذات، التوجـــھ الـــسلjk: (ر
  ).eيجاhي نحو ا'&ياة، eعتمادية
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قا ملقياس ليكرت؛ حيث يتم اختيار بديل من خمسة بدائل تم إعداد فقرات املقياس وف
ـــــ$  ـــــ= موافـــــــق bـــــــشدة(¥ــ ـــــق، غ�ــ ـــد، غ�ـــــــ= موافــ جات ) موافـــــــق جـــــــدا، موافـــــــق، محايــــ ــــد ـــا بالـــ روÓع¼ـــــــ= ع�+ــــ

و;قــــوم املفحــــوص باختيــــار اســــتجابة واحــــدة مــــن خمــــس اســــتجابات محتملــــة ) 1(،)2(،)3(،)4(،)5(
جات عQــ_ املقيــاس مــن  جــة cعQــ_ عQــ_ املقيــاس ) 110 -22(ربطر;قــة ليكــرت، وت<ــ=اوح الــد رو�ع¼ــ= الد

تفاع مستو ال�
ز املتعلم لدى الفرد ىعن ا   .ر

  :ا�Iصائص السيكوم/.يھ للمقياس

  : صدق املقياس

  : الصدق العامRj ملقياس ال��ز املتعلم

 قامـــت معــــدة املقيــــاس بــــإجراء التحليــــل العـــامQ$ بطر;قــــة املdونــــات cساســــية و?ــــ$ ضــــوء 
hعــة 27التحليـل العـامQ$ لعـدد  ات املقيـاس عـن وجـود أ ة أسـفرت نتـائج التحليــل العـامQ$ لعبـا ر عبـا ر ر

Vا الdامن أك¼= من الواحد الñ&يح فسرت    .من التباين الكQ_ %65. 29رعوامل جذ

 jـــة ثالثيــــة، وال�ــــ اســــتخدمت معــــدة املقيــــاس طرحــــا معــــدال لل�
ــــز املــــتعلم ذا بLيــــة عامليـ
ً ً

اسة مdونا تمثلت ?$ املقياس املستخدم ?$ الد
ً

 : منر

فdـــار ومعتقــدات ذات داللـــة تـــنم عــن مـــشاعر Vز;مـــھ أوÓعÅــj امليـــل إ%ـــ_ تبÅــV : jز;مــھ الـــذات-1
اتــھ وإمdاناتــھ و;أســھ  رالــذات والتفــشيل حيــث �عكــس � ــسان ضــعف ثقتــھ ?ــ$ قد

امھ عن التواصل ùاملساندة وإ _Qانية التحسن، وعدم توقعھ ا'&صو عdلمن إم

اتھ   .رمع âخر;ن خشية إنكشاف ضعف قد

2-jkي نحـو ا'&يـاة/  التوجھ السلhيجـا�و�حتفـاظ بمـشاعر سـلبية تجـاه ا'½¼ـ=ات الـسابقة : 
وال�ـــj تـــرتبط bعـــدم الرغبـــة ?ـــ$ تكـــرار ا�&ــــاوالت خوفـــا مـــن الفـــشل و;ـــدل امليـــل إ%ــــ_ 

ً


ز متعلم ?$ مقابل امليل إليجابية التوجھ نحو Ö عن ترجيح وجود jkالقطب السل
  .  حالة ال�
ز املتعلما'&ياة الذي �عjÅ تناقص وجود

ة بالفعــل �يجــاhي، وتقــدير عــدم تحمــل :  eعتماديــة-3  ريمثــل Vــذا البعــد امليــل لتجنــب املبــاد
لية تجنبــا للفــشل أو �حبــاط أو ا'&ــرج، كمــا يمثــل امليــل إ%ــ_ ت¼=يــر cخطـــاء  واملــسؤ

جية  ي شا�Vن، (رالÞ½صية وضعف cداء بأسباب خا   ).2016زإيمان فو

  :الثبات

جـــــات قامـــــت  نبـــــاخ، طر;قـــــة رمعـــــدة املقيـــــاس بحـــــساب ثبـــــات د ــــj ألفـــــا كر ـــات بطر;ق�ـ والثبــ
ـــة الdليــــة . التجزئــــة النــــصفية جـ ـــاد والد نبــــاخ لألbعـ ـــامالت الثبــــات بطر;قــــة ألفــــا كر رو©انــــت قــــيم معـ و

ـــــــصفية ) 0.836، 0.795، 0.807، 0.812( ـــــــــــة النــــــ ـــوا%$، للتجزئـ ــــــــ_ التــــــــــ ، 0.813، 0.829،  0.845( عQــــ
  .عQ_ التوا%$) 0.859

جــة تــم حــ رساب ثبــات املقيــاس ?ــ$ البحــث ا'&ــا%$ بطر;قــة التجزئــة النــصفية لألbعــاد والد
  :لالdلية  كما ?$ ا'
دو التا%$

  

  



 

 جامعة األزهر
ة بالقاهرةكلية التربي  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

367 

  ) 2(لجدو 

جات بطر;قة التجزئة النصفية   رقيم معامالت ثبات الد

  معامل الثبات بطر;قة التجزئة النصفية

  )50=(ن

 bcعاد

  التفشيل- Vز;مة الذات  0.788**

�يجاhي نحو ا'&ياة/  السلjkالتوجھ 0.618** 

 eعتمادية 0.405**

جة الdلية 0.742**  رالد

جات مقبولـة مــن الثبـات، حيــث جـاءت جميــع  ر�ـش�= القـيم الــسابقة إ%ـ_ تمتــع املقيـاس بــد
تباط دالة  e رقيم معامالت.  

 :Yساليب [حصائية املستخدمة �R البحث

  :ثة cساليب �حصائية التاليةملعا'
ة بيانات البحث ا'&ا%$ استخدمت الباح


موعت�ن مستقلت�ن "ت" اختبار -�.  

تباط ب�=سو- ن معامل ا   .ر

  . تحليل eنحدار-

  :النتائج ومناقش��ا وتفسV.eا

  :لنتائج الفرض Yو

جــــات أفـــراد عينــــة "ليـــنص الفــــرد cو عQـــ_  تباطيــــة دالـــة إحــــصائيا بـــ�ن د رتوجــــد عالقـــة ا ًر

ك وال�
ـز املــتعلم بأbعـادهالبحـث مـن طــالب ا'
امعـة عQـ_ مق ريــاس العنـف الرمــز املـد وللتحقــق ". ي
جــات عينــة البحــث عQـــ_  تبـــاط ب�=ســو بــ�ن متوســطات د e ــ&ة الفــرض تــم حــساب معامــلö رمــن نر

ك وعQ_ مقياس ال�
ز املتعلم بأbعاده رمقياس العنف الرمز املد   .ي
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  ) 4(لجدو 

ك وال�
ز املتعل تباط ب�ن العنف الرمز املد e رمعامالت   م  ير

مجموع 
bcعاد 
لل�
ز 
  املتعلم

 السلe/jkتجاةeيجاhي eعتمادية
Vز;مة (التفشيل

 )الذات
 املتغ�= ن

0.461** 0.348** 0.078 0.481** 200 
العنف 
يالرمز 
ك  راملد

 0.01ىدال عند مستو (**) 

جــات أفــراد عينــة البحــث مــن ) 4(ليتــ�ä مــن ا'
ــدو  تبــاط دال احــصائيا بــ�ن د روجــود ا ًر

ك وطـالب  را'
امعـة عQـ_ مقيــاس العنـف الرمـز املــد جـة الdليـة ملقيــاس ي ال�
ـز املـتعلم، و�ــش�= رالد
تباطیة موجبة ب�ن العنف الرمـز وال�
ـز املـتعلم لـدى الطـالب  يVذه الن�یجة ا%_ أن Vناك عالقة ا ر

ـــائج  ــــة مــــــع مـــــــا توصــــــلت إليــــــھ نتــــ ـــة البحــــــث، وتتفـــــــق Vــــــذه الن�يجـــ عبــــــد الباســـــــط متــــــو%$ خـــــــضر، عينـــ
ن  2014(  ـشيمة عبـدهللا ا'&رhـي & شـادية أحمـد التـل،  Wulandari, et al.(2021) )2014(ووأخـر

شاد عبد الوVاب، ) ، وال�j اتفقت جميعا عQ_ العالقة )2016( عQ$ حس�ن عايد،)2017 (رالشيماء 
xـjw وال�
ـز املـتعلم، ك وال�
ـز املـتعلم وكـذلك بـ�ن العنـف املد تباطية ب�ن العنف الرمـز املـد eر ر  ير

Åذا �عVز املتعلم لد£+م، و
ºادة ?$ ال� ك لدى الطلبة یقابلsا  ºادة ?$ العنف الرمز املد زj أن ©ل  ر يز
اك العنـــف الرمــز لــدى الطلبـــة ?ــ$ الوســـط c©ــادی�j فإنـــھ  تفــع إد يوºمكــن تفــس�= ذلـــك أنــھ ©لمـــا ا ر ر
ºـــادة مرتفعـــة ?ـــ$ الـــشعو بـــال�
ز املـــتعلم، وVـــذا یـــؤدي بطبیعتـــھ ا%ـــ_ كـــبح دافعیـــة الطـــالب ریقابلـــھ   ز

ات  روتـــوجssم �یجــــاhي نحـــو املــــستقبل، كمـــا یــــؤثر عQـــ_ نظــــرÉ+م إ%ـــ_ أنفــــسsم ومـــا یمتلdونــــھ مـــن قــــد
ة فاعلة مع مث�=ات ومتطلبات البèئة e©ادیمیـة الـضاغطة  ات ý½صیة یمكن توظیفsا بصو رومsا ر

  .)2016عQ$ حس�ن عايد،(

ك وأbعـــاد ال�
ـــز املـــتعلم املتمثلـــ تبـــاط بـــ�ن العنـــف الرمـــز املـــد جـــود ا رو ير ة ?ـــ$ التفـــشيل و
ك وeتجــاه الـــسلV( jkز;مــة الــذات( تبــاط بــ�ن العنـــف الرمــز املــد ر، وeعتماديــة، بgنمــا لـــم يوجــد ا ير

 شـــا©و صـــفاءوeتجـــاه �يجـــاhي نحـــو ال�
ـــز املـــتعلم، وال�ـــj تتفـــق مـــع مـــا توصـــلت إليـــھ نتـــائج بحـــث 
س مـــــن طـــــرف الفـــــاعل�ن ?ـــــ) 2016( ـــا ـــة جزئيـــــة بـــــ�ن العنـــــف الرمــــز املمــ رمــــن وجـــــود عالقــ $ مؤســـــسة ي

 (Stiensmeier-pelster & Schürmann ,1990)ىا'
امعـة ومـستو الطمـوح لـدى طالـب ا'
امعـة،
Vم بالـــسعادة  اxــjw وشــعو رحيــث إن تــد ي ال�
ــز املــتعلم �عـــد مؤشــرا مsمــا عQــ_ توافـــق الطلبــة الد ر ً ً

عQـــ$ (روالــñ&ة النفــسیة وخلــوVم مـــن cعــراض النفــسیة ©ــالقلق والتـــوتر الزائــد والــشعو بالفــشل 
ة مــن الفــشل و�حبــاط وصــعو§ة ?ــ$ )2016س�ن عايــد، حــ ر، وأن الفــرد عنــدما یواجــھ مواقــف متكــر

إشباع ا'&اجات فإنـھ یـصل إ%ـ_ مرحلـة �ـشعر ف�+ـا أن إمdاناتـھ الداخلیـة وقـواه ال تمكنـاه مـن �غی�ـ= 
 $ú أبو (رالوضع الراVن، وأنھ فقد السیطرة عQ_ البèئة وانخفضت دوافعھ نحو تحس�ن الواقع ا'½ا

�يجــاhي فــيمكن / وفيمــا يتعلــق ببعــد �تجــاه الــسلjk). 2016?ــ$ عQــ$ حــس�ن عايــد ،: 2012حــالوة ،
ة  رتفـــس�=ه ?ــــ$ �متـــداد الطبي¢ــــ$ إلعـــادة صــــياغة العـــز لل�
ــــز املـــتعلم، حيــــث صـــاغ ســــليجمان عبــــا و
ات  ـــتجابة املفيــــدة ال�ــــj يمكــــن أن تحــــدث عنــــدما يقــــوم cفــــراد باعتبــــا رالتفــــاؤ املــــتعلم لــــشرح �سـ ل
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جية وغ�= مـستقرة ومحـددة لألحـداثخ و§التـا%$ ال يـتعلم الفـرد أن يdـو عـاجزا؛ بـدال مـن ذلـك ، ، را
ً ً ن

ة عQ_ التعامل مع مجموعة متنوعة من املواقف ال�j تبدو غ�= قابلة للسيطرة  ريdو الفرد أكÑ= قد ن
 ) (Swanson& Dougall,2017اص بالغو منظمو ذات½ýم أV امعات
ن، و;ف<=ض أن طالب ا' ن ًيا ُ

ن تمامــا عQــ_ التغلــب عQــ_ تحــديات التعلــيم العــا%$ بمفــردVم ًولــد£+م دوافــع ذاتيــة، وقــادر -Nairz) و
Wirth, et al.,2017). 

 :نتائج الفرض الثا7ي

جــات " ينص الفرض الثا ي عQ_ أنھ  ق ذات داللة إحصـائية بـ�ن متوســطات د رتوجـد فـر و
ك �عـــز ىعينـــة البحـــث عQـــ_ مقيـــاس العنـــف الرمـــز املـــد ر ملتغ�ـــ= النـــوع لـــصا'� الـــذ©و والتخـــصص ري

اjwx لصا'� التخصص ال<=بو يالد  " .ر

  )5(لجدو

يملعرفة الفر ?$ العنف الرمز ?$ ضوء متغ�= النوع والتخصص" ت" قيمة  ي   )يقطاع طjk، تر§و(ق

  الداللة
قيمة 

 "ت"
eنحراف 

 ياملعيار
 )ن(العدد  املتوسط

وجھ 
نة  راملقا

 املتغ�=

 رالذ©و 39 64.82 21.34
 1.53 غ�= دالة

�ناث 161 59.01 21.20 
  النوع

21.35 67.65  44  
قطاع 

jkط  
0.01  2.69 

20.87 58.02  156  
قطاع 

  يتر§و

  التخصص

ق ذات داللــة إحـــصائية بـــ�ن الــذ©و و�نـــاث ?ـــ$ ) 5(ليتــ�ä مـــن ا'
ـــدو  رعــدم وجـــود فـــر و
ك حيـث بلغـت قيمــة  رالعنـف الرمـز املــد ًيا،وتتفق Vـذه الن�يجــة و¥ـ$ غ�ـ= دالــة إحـصائ) 1.53" (ت"ي

ن حيــث  Óس وآخــر وجزئيــا مــع مــا توصــل إليــھ Vــا ق تبعــا للتخــصص أو ر ًلــم تكــشف نتــائجsم عــن فــر و
يالنوع ?$ الشعو بالعنف الرمز  ، بgنما تختلـف مـع مـا توصـلت إليـھ ن�يجـة (Harris, et al. ,2021) ر

ك ب�ن امن ) 2018 (منتصر شالل فرحان ق ?$ العنف الرمز املد روجود فر ي رلذ©و و�ناث لصا'� و
يالــذ©و وأ�+ــم توجــھ لsــم عقو§ــات غ�ــ= عادلــة لــذلك يdونــو أكÑــ= تــأثرا بــالعنف الرمــز مــن �نــاث، ًن  ر

قمن وجود فر ذو داللة إحصائیة ب�ن متوسـطي طلبـة ©لیـة ) 2016 (عQ$ حس�ن عايدون�يجة بحث 
ك ولــصا'� الــذ©و) رالــذ©و و�نــاث(âداب  رعQــ_ مقیــاس العنــف الرمــز املــد  cكÑــ= إدر©ــا للعنــف ي

ً
ر

ا وتـأثرا بـالعنف الرمــز ?ـ$ الوسـط ا'
ـام¢$ مـن �نـاث ، أي أن الـذ©و أكÑـ= شـعو يالرمـز ًي ًر وكــذلك . ر
ق ?$ أbعاد خ¼=ات �ساءة  النفسية ?$ اتجاه الذ©و و?$ أbعاد ال�
ـز املـتعلم ?ـ$ اتجـاه �نـاث،  رفر و

جـــات عينــــة الطـــالب املتفـــوق�ن  ق ?ــــ$ متوســـط د ركمـــا وجـــدت فـــر اســـيا عQــــ_ و اســــيا و املتـــأخر;ن د ًد رً ر
اسيا  ًمقياس أbعاد ال�
ز املتعلم ?$ اتجاه املتأخر;ن د   ).2021يعبدهللا دمحم املsداو ،(ر

دیو من أن الطالب والطالبات یدر©و مظاVر  نیمكن تفس�= Vذه الن�یجة وفق نظرºة بر و
§ما ن�يجـة امل رالعنف الرمز املوجھ لsم من cساتذة بنفس الطر;قة،  تغ�ـ=ات ا�
تمعيـة و�نفتـاح ي
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لدى الطالب من ا'
Lس�ن وتطبيق العقو§ات من cساتذة بـنفس الطر;قـة وعـدم تفـضيل نـوع عQـ_ 
جــود عــدد ال بــأس بــھ مــن  وأخــر ?ــ$ املعاملــة لتغ�ــ= النظــرة ا�
تمعيــة لألن&ــÔ وتول�+ــا أعQــ_ املناصــب و

إ%ــ_ ســـ¢_ ا'
امعـــات تdـــو;ن أســاتذة ا'
امعـــة مـــن الLــساء وذلـــك ?ـــ$ جميــع التخصـــصات، باإلضـــافة 
ق©ـــوادر شـــبابية لتمثيلsـــا ?ـــ$ مختلـــف ا�&افـــل، وتنـــوع الطـــر ال�ـــÔ يحـــصل Ä+ـــا الطـــالب عQـــ_ اخـــتالف 

  .نوعsم من خاللsا عQ_ حقوقsم

 jادي�©c ق تبعا لنوع التخصص ًأما بالLسبة للفر ق ) طjk/ يقطاع تر§و( و وفdانـت الفـر
اك العنــف دالـة لــصا'� القطــاع الطkــj حيـث ©انــت متوســطات د رجــات طـالب القطــاع الطkــj ?ــ$ إد ر

، وتر الباحثة إمdانية عز Vذه الن�يجة  جات طالب القطاع ال<=بو والرمز أعQ_ من متوسطات د ى ي ري
اسة ?$ ©ليات  اسة، ولغة الد اسة ?$ ©ليات القطاع الطjk باإلضافة إ%_ طو مدة الد رلصعو§ة الد ر لر

اســةنالقطــاع الطkــj تdــو باللغــة cجن�يــة ممــا قــد يــ . رؤدي إ%ــ_ مز;ــد مــن الــصعو§ة أثنــاء ســنوات الد
يوعQــ_ النقـــيض مـــن ذلــك فـــإن ©ليـــات القطـــاع ال<=بــو تتم�ـــ} إ%ـــ_ حـــد مــا بالـــسالسة والوضـــوح وعـــدد 
اسـة مــواد ثقافيـة مــساعدة  اسـة ا�&ــدد والـذي �عت¼ــ= مـن بــ�ن عـدد الـسنوات cقــل، د رسـنوات الد ر

§ما وجود مرشدين أ©اديم�ن قد �ساعدو ?$ حل ا نو   .ملشكالت ا�½تلفة لدى الطالبر

ق ذات داللـة إحـصـائية بــ�ن متوســطات  "ينص الفرض الثالث عij أنـھ  وتوجــد فــر
ــة البحـــث عQـــ_ مقيـــاس ال�
ـــز املـــتعلم �عـــز ملتغ�ـــ= النـــوع لـــصا'� الـــذ©و والتخـــصص  جــــات عينـ رد ى ر

اjwx لصا'� التخصص ال<=بو يالد  " .ر

  ) 6(لجدو 

  )يقطاع طjk، تر§و(يتعلم ?$ ضوء متغ�= النوع والتخصص قملعرفة الفر ?$ ال�
ز امل" ت"قيمة 

ىمستو 
  الداللة

قيمة 
 "ت"

eنحراف 
 ياملعيار

العدد  املتوسط
 )ن(

وجھ 
نة  راملقا

 املتغ�=

 1.61 غ�= دالة رالذ©و 39 61.20 21.18

�ناث 161 57.83 11.58 

  النوع

13.24 60.52  44  jk1.29  غ�= دالة  قطاع ط 

قطاع   156  57.92 11.27
  يتر§و

  التخصص

ق �عــــز ملتغ�ــــ= النـــوع) 6(ليتـــ�ä مــــن جــــدو  ىعــــدم وجـــود فــــر عQــــ_ مقيــــاس ) أن&ــــÔ/ ذكــــر( و
وتختلـف Vـذه الن�يجـة مـع . ًو¥ـ_ غ�ـ= دالـة إحـصائيا) 0.1.61" (ت"ال�
ز املتعلم حيث جاءت قيمة 

ن عبــــد الباســــط متــــو%$ خــــضر، ، )2017(، عبــــدالوVاب )2016(، عQــــ$ حــــس�ن عايــــد )2014(و وآخــــر
ق ذات داللـــة )2020( جنــان صـــا'� دمحم & إخــالص عQــ$ حـــس�ن و، وقــد أكــدوا جميعـــا عQــ_ وجـــود فــر

، ممــا يــدل عQــ_ أن الـذ©و أكÑــ= مــن �نــاث ?ــ$  رإحـصائية عQــ_ مقيــاس ال�
ــز املــتعلم لـصا'� الــذ©و ر
ـــتعلم ، بgنمــــا جــــاء ـــ  ال�
ــــز املـ ًالفـــــر دال إحــــصائيا لــــصا'� الراســــبات مــــن �نــــاث � ــــسانيات يل�+ـ ا ق

رالراسبو من ذ©و العلميـات ثـم الراسـب�ن مـن إنـاث العلميـات  آية عبد eم�= & لبتو غالب النا¥$(ن
،$Q2017 ع ( ـ$ شـاكر الفـتالوQا ن�يجة بحوث عsيوتتفق مع)ي)2009�  2020(ر، صـب�$ سـعيد ا'&ـا

ــــز مـــــن ) 2021(ي، عبـــــدهللا دمحم املsـــــداو ) ، ال�ــــــj بيLـــــت أن �نـــــاث أكÑــــــ= عرضـــــة لـــــتعلم ال�
ــ رالــــــذ©و
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ة كما توصف �ناث بأ�+ن أقل مخاطرة و§التا%$ ال تقبلن عQ_ املsام  رإلحساس �ناث بأ�+ن أقل قد
�نجاز الdامل _Qة ع   .رإال إذا كن متأكدات من القد

اسـات املن�
يـة لل�
ـز املـتعلم إ%ـ_ العالقـة  ة cدبيـات النظر;ـة والد روعQ_ الرغم من إشـا ر
ق ) أن&Ô/ ذكر( وطبيعة النوع الوثيقة ب�ن ال�
ز املتعلم  ت bعض البحوث إ%_ وجود فـر وحيث أشا ر

ق لــصا'� �نــاث بgنمــا �ــش�= جــدو  للــصا'� الــذ©و والــبعض âخــر أشــار إ%ــ_ أن الفــر و إ%ــ_ عــدم ) 6(ر
ق �عز ملتغ�= النوع ?$ ال�
ز املتعلم لدى عينة البحث وVذا ي�سق مع جدو  لوجود فر ى حيـث ) 5(و

اك العنف الرمز ب يأن إد ا~ـ&ة سـيdو لـھ تـأث�= ?ـ$ شـعو الطـالب ر ة كب�=ة و رصو و ) أفـراد العينـة(نر
ق �عـز ملتغ�ـ= النـوع ?ـ$  اxـjw؛ حيـث لـم توجـد فـر ىبال�
ز املـتعلم وإ عـدام الدافعيـة للتحـصيل الد و ر

ك أو ال�
ز املتعلم رالعنف الرمز املد  .ي

ق بــــ�ن الــــذ©و و�نــــ روºمكــــن تفــــس�= Vــــذه الن�یجــــة ال�ــــj �ــــش�= ا%ــــ_ عــــدم وجــــود فــــر اث ?ــــ$ و
لیات واملواقــــــف  ــــل املــــــسؤ ــــك أوال إ%ــــــ_ كÑــــــ=ة cعبــــــاء وتحمــ ــد یرجــــــع ذلــ والــــــشعو بــــــال�
ز املــــــتعلم، قــــ ر

ً

الضاغطة ال�j تقع عQ_ عاتق ا'
Lس�ن، مثل البحث عن وظیفة معینـة وكÑـ=ة التفك�ـ= ?ـ$ املـستقبل 
ºــادة �عتمــاد عQــ_ الــذات، وكÑــ=ة �خــتالط مــع املواقــف والتحــدیات ا'&یاتیــة الــسلبیة،  واقتحــام زو

ة عQـ_  ة منافـسة للـذ©و ممـا أعطـى لsـن املز;ـد مـن الثقـة بـالنفس والقـد ر�ناث لسو العمل بصو ر ر ق
ايـت مـن . املواجsـة والتحـدي قدخـو الLـساء إ%ـ_ سـو العمــل رو;تفـق Vـذا التفـس�= مـع مـا ذVــب إليـھ  ل
 ة ق للمsــــن وقطاعــــات الــــسو ممــــا يــــدعم املــــساواة eجتماعيــــة املعاصــــرتحييــــدومــــا يــــصاحبھ مــــن 

(Wright, 2002).  

ق ذات داللـة  ق وفقا للتخـصص ?ـ$ ال�
ـز املـتعلم، فإنـھ لـم توجـد فـر وأما بالLسبة للفر ًو

" ت"عQ_ مقياس ال�
ز املتعلم، حيـث جـاءت قيمـة ) يال<=بو/ الطjk (إحصائية ب�ن طالب القطاع 
& صـر القgـjwÆ وتختلف Vذه الن�يجـة مـع مـا جـاء Ä+ـا بحـث طالـب نا. ًو¥_ غ�= دالة إحصائيا) 1.29(

 $Qيsي مـن التخـصص ) 2017(قنوار طار السhاملتوسـط ا'&ـسا $? _Qسا ي أع �من أن التخصص 
ـــذو التخــــصص � ــــسا ي أعQــــ_ مــــن ذو التخــــصص  ـــز املــــتعلم لـ يالعل�ــــj وVــــذا �ــــش�= إ%ــــ_ أن ال�
ـ ي

jالعل� . 

ب متوســــطي ا�
مــــوعت�ن عQــــ_ مقيــــاس  رو;مكـــن تفــــس�= Vــــذه الن�يجــــة ال�ــــj �ــــش�= إ%ـــ_ تقــــا
ق ذات داللـــة إحـــصائية �عـــز ملتغ�ـــ= التخـــصص ) 57.92، 60.52(ز املـــتعلم ال�
ـــ ىbعـــدم وجـــود فـــر و

لc©ادي�j، وVذا قد يdو bس�ب توافر املعلومة وا�ساع أفق الـشباب ومحـاول,+م التحـدي للوصـو  ن
إ%_ أVدافsم، باإلضافة إ%_ أن كـال ا�
مـوعت�ن تتعـرض لـنفس املتغ�ـ=ات ا�
تمعيـة ?ـ$ عـالم مفتـوح 

سائل �تصال ا'&ديثةالسم   . واوات من خالل �ن<=نت و

 :ن�يجة الفرض الرا�ع

_Qع الذي ينص عbة الفرض الرا&ö ز   - :"وللتحقق من
ىيمكن التLبؤ بمستو ال�
ك  جـــات الطـــالب عQـــ_ مقيـــاس العنـــف الرمـــز املـــد راملـــتعلم مـــن خـــالل د تـــم حـــساب تحليـــل " ير

  .طالب) e)200نحدار وقد بلغت العينة 
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  ) 7(لجدو 

ك عQ_ ال�
ز املتعلم رتحليل eنحدار للعنف الرمز املد   ي

ىمستو 
  الداللة

متوسط  "ف"قيمة 
 املرhعات

جات  رد
 ا'&ر;ة

مجموع 
 املرhعات

مصدر 
 التباين

 eنحدار 5838.65 1 5838.65

 198 21635.34 $Ðالبوا 

0.001 53.43 

 الdل 27473.99 199 

ك ?ـــ$ التLبـــؤ بـــال�
ز وجـــود تـــأث�= دال إحـــص) 7(ليو~ـــ� ا'
ـــدو رائيا للعنـــف الرمـــز املـــد ي ً

وتــم . ًو¥ــ$ دالـة إحــصائيا ، ممـا يؤكــد öـ&ة الفــرض الثالـث) 53.43" (املـتعلم، حيـث بلغــت قيمـة ف
 :ل ال�j �ستخدم ?$ صياغة معادلة eنحدار، كما ?$ ا'
دو التا%$βحساب معامل بgتا 

  )8(لجدو 

   معامل بgتا لصياغة معادلة eنحدار

ىمستو 
  لداللةا

ا'½طأ  معامل بgتا "ت"قيمة 
 ياملعيار

معامل 
 eنحدار

 مصدر eنحدار

 0.46 19.47 0.001 ثابت eنحدار 43.20 2.21

ىمستو العنف  0.25 0.35
ك رالرمز املد  ي

ك (0.25+ 43.20=ال�
ز املتعلم: معادلة التLبؤ رالعنف الرمز املد  )ي

ك دالــة، ?ــ$ معاد" ت"أن قيمــة ) 8(ليتــ�ä مــن ا'
ــدو  رلــة eنحــدار للعنــف الرمــز املــد ي
ك ؛ و§ــذلك يــتم قبــو  لممــا يــدل عQــ_ إمdانيــة التLبــؤ بــال�
ز املــتعلم مــن خــالل العنــف الرمــز املــد ري

  .الفرض الثالث



 

 جامعة األزهر
ة بالقاهرةكلية التربي  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

373 

  
ك لـــدى عينـــة ) 1(شـــdل  ريو~ـــ� ان�ـــشار متغ�ـــ= ال�
ـــز املـــتعلم وفقـــا للعنـــف الرمـــز املـــد ي ً

e نحدار ومعادلةe ل خطdنحدارالبحث و;و~� الش.  

ك وال�
ـز املــتعلم  روتـر الباحثـة إمdانيـة تـصميم شـdل العالقــة بـ�ن العنـف الرمـز املـد ي ى
  :من خالل الشdل التا%$

ك ربgئة العنف الرمز املد   ي
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ك وال�
ز املتعلم) 2(شdل  رآلية العالقة ب�ن العنف الرمز املد   ي

  :التوصيات

ة أكÑ= إیجابیة تحس�ن العالقة التفاعلیة ب�ن أساتذة ا'
امعة وطالÄ+م -   .ربصو

اجبات الطالب ?$ لوحات �عالنات با'
امعات- و وضع لوائح حقو و   .ق


يع الطـــالب عQــ_ املـــشاركة ?ـــ$ c ــشطة ا'
امعيـــة ممــا يز;ـــد ثقـــ,+م بأنفــسsم، و§التـــا%$ خفـــض -Þــ� 
  .ال�
ز املتعلم

كرالعدالة ?$ التعامل مع الطالب، بما �ساعدVم عQ_ مواجsة الشعو بالعنف الرمز  ر املد   .ي


يع eبتdار- Þة دافعیة الطالب، و�   .رالعمل عQ_ إثا

;�ية ملواجsة ال�
ز املتعلم لدى طالب ا'
امعة-   .رعقد ندوات و§رامج تد

اك الطــالب للعنــف الرمــز فيمــا - ات العــصر ليقــل إد ي تطــو;ر املنــاàü بمــا يلــزم لتتما�ــÔw مــع تطــو ر ر
àüيخص املنا.  

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزهر
ة بالقاهرةكلية التربي  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

375 

  مراجع البحث

  عرTيةاملراجع ال: أوال

شاد عبد الوVاب  jwx لـدى عينـة مـن  ).2017.( ر الشيماء  رال�
ز املتعلم كمنëk بأشdال العنف املد
شــــاد النفــــjwÆ،. املـــراVق�ن بمدينــــة املنيــــا � -93). 3(3 ©ليــــة ال<=بيــــة جامعــــة املنيــــا، رمجلــــة 

124.  

ي ;ـــة والتــدين لـــدى ). 2016.(رأحــالم قـــدو . طلبـــة ا'
امعـــةرال�
ـــز املــتعلم وعالقتـــھ باألفdـــار eنتحا
اسة ميدانية عQ_ عينة من طلبة جامعة قاصدي مر§اح قلة-رد ©لية . رسالة ماجست�=. ر و

 ا'
زائر.العلوم e سانية وeجتماعية، جامعة قاصدي مر§اح

ك بوســائل �عــالم ا'
ديـدة وعالقتــھ بمفsــوم الــذات ).2018.(أحمـد عــادل دمحم رالعنــف الرمـز املــد ي
اســة ميدانيــة، : يب املــصروcمــن النفــjwÆ لــدي الــشبا ، مجلــة eعــالم العرhــي وا�
تمــعرد

ـــــة ـــة cمر;كيـ ــــة والــــــسياسات العامــــــة-ا'
امعـــ ــــشئو الدوليـــ ــــة الــ ـــــم -ن ©ليــ  مركــــــز كمــــــال أدVــ
  .140 -109، 26للñ&افة التليفز;ونية وeلك<=ونية، 

دى ال�
ــز املــتعلم وعالقتــھ باالســتقرار النفــjwÆ لــ ).2020.(جنــان صــا'� دمحم&إخــالص عQــ$ حــس�ن 
. أبحـاث املـؤتمر العل�ـj الـدو%$ الثـا ي. مجلة ©لية ال<=بية ، جامعة واسط. طلبة ا'
امعة 

2005- 2022.  

املdونـات العامليـة ملقيـاس ).2017.(أمل محمود الدوة، سـمية عبـدهللا النجا�ـjw، من�ـ= حـسن جمـال
اســــة ســــيdوم<=ية: ال�
ــــز املك�ــــسب اســــات النفــــسية. رد -1).97(27 ،را�
لــــة املــــصر;ة للد

212 .  

ي شــــا�Vن مجلــــة . من�ئــــات ال�
ــــز املــــتعلم لــــدى عينــــة مــــن الطــــالب ا'
ــــامعي�ن). 2016.(زإيمــــان فــــو
jwÆشاد النف e52 -1). 2 (57،ر.  

مجلـة أبحـاث . ال�
ز املـتعلم لـدى طلبـة ا'
امعـة ). 2017.(آية عبد eم�= عQ$&لبتو غالب النا¥$ 
� سانية، البصرة للعلوم 92 -71).42(5 .   

§ـــة : يتجليـــات العنـــف الرمـــز ?ـــ$ البgئـــة eف<=اضـــية ). 2021.( ب بـــن عمـــار �ـــسمينةبخـــوش نجيـــ رمقا
ــــة ــــ= صــــــفحات الفgــــــسبوك ا'
زائر;ــ مجلــــــھ أ ــــــسنة . رســــــيميولوجية للــــــصو ?ــــــ$ الرمز;ــــــة ع¼ــ

اسات   .270 -254). 1(12، رالبحوث والد

ديـو ن، جــان ©لـود&  بي�ــ=،ربو ، ق التعلــيم?ــ$ سـ�يل نظر;ــة عامــة لLــس: إعــادة �نتــاج). 2007.(وباســر
  .ترجمة ماVر تر;مش، املنظمة العر§ية لل<=جمة، ب�=وت  

ديو، بي�= ، ترجمـة نظ�ـ= جاVـل، ). 1994.(ربو ، بحـث ?ـ$ أصـو علـم eجتمـاع ال<=بـو يالعنف الرمز ل ي
  .املركز الثقا?$ العرhي، ب�=وت

. لثانو;ـــةيالعنــف الرمـــز لــدى طلبـــة املرحلــة ا). 2018.(رجــاء ياســـ�ن عبــدهللا&حنــان عبــدهللا خبـــاط 
 .53 -25. 28مجلة الباحث، 



 
  إسالم عبد الحفيظ دمحم عمارة/ د  العنف الرمزي المدرك وعالقته بالعجز المتعلم لدى طالب الجامعة 

 

 

376 

ىمــستو ال�
ـــز املك�ــسب لــدى التالميـــذ املعيــدين ?ــ$ الـــسنة ). 2018.(زأحمـــد قنــدو&يحنــان قــادر 
اســة استكــشافية ?ــ$ bعــض ثانو;ــات دائــرة ا')
�ــ=ة: يالثالثــة الثــانو مجلــة الباحــث ?ــ$ . رد

  .396 -387. 34، العلوم e سانية وeجتماعية

bcعـاد � ـسانية لل<=بيـة وأVـدافsا ?ـ$ مواجsـة الظـاVرة eســتالبية ). 2018(.دعـاء حمـدي الـشر;ف 
;ـة فلـسفية" يللعنف الرمـز  -157). 1 (42 جامعـة عـ�ن شـمس، مجلـة ©ليـة ال<=بيـة،" . ؤر

204. 

لافــع الزغـــو  ال�
ـــز املـــتعلم وعالقتــھ بالتوجsـــات الsدفيـــة والنظر;ـــة ). 2015.( رفعـــة حــسن تايـــھ& ر
َّ

دنية ?$ العلوم ال<=بو;ة، ا�
لة .الضمنية للذ©اء c554 – 539،)4( 11ر . 

وتقدير الذات كمتغ�= وسيط ?ـ$ العالقـھ بـ�ن أنمـاط العـز الـسبjk  ).2021.( رائدة عطية أبو عبيدة
فـــح ا ?ـــ$ محافظـــة  . رللنجــاح والفـــشل وال�
ـــز املـــتعلم لــدى طلبـــة املرحلـــة cساســـية العليــ

  .369 -323). 139( 35، ا�
لھ ال<=بو;ھ

jـــkب العتي القابليــة لإلســـ,+واء كمتغ�ــ= وســـيط بــ�ن ال�
ـــز املــتعلم والتحـــصيل ).2022.(رســم�=ة محــا
اxــــjw لــــدى طلبــــة املرحلــــة الثانو;ــــة بمكــــة مجلــــة العلــــوم ال<=بو;ــــة والنفــــسية، جامعــــة . رالد

 . 112 ــ 77، ) 1 (15، القصيم

jwx  ).2014.(  شيمة عبد هللا ا'&رhي&  شاديھ احمد التل  وعالقتھ bـسلوكيات ال�
ـز رالعنف املد
ة ?ـــ$ ضـــوء bعـــض املتغ�ـــ=ات مجلـــة . راملـــتعلم لـــدى طالبـــات املرحلـــھ الثانو;ـــھ باملدينـــة املنـــو

  .69 -48). 1(9، جامعة طيبة للعلوم ال<=بو;ة

س ?ـــ$ مؤســـسة ا'
امعــة وعالقتـــھ بمـــستو;ات الطمـــوح ). 2016.(شــا©و صـــفاء رالعنـــف الرمــز املمـــا ي
اســـة ميدانيــ.لــدى الطالـــب ا'
ـــام¢$ ة لعينـــة مـــن طلبـــة الــسنة الثانيـــة علـــوم اجتماعيـــة رد

قلـــة ،جامعـــة قاصـــدي رســالة ماجـــست�=. ربdليــة العلـــوم e ـــسانية وeجتماعيــة بجامعـــة و
  .ا'
زائر. مر§اح

�ي ات eجتماعيــة لــدى ذو صــعو§ات  ). 2020.(رصــب�$ ســعيد ا'&ــا يال�
ــز املــتعلم وعالقتــھ  باملsــا ر
اســــات ال<=بو;ــــة والنفــــسية، جامعــــة الـــــسلطان مجلـــــة . الــــتعلم ?ــــ$ املرحلــــة eبتدائيــــة رالد

ـــــــــابوس،  289pp2iss14vol.jeps/.2420010/org.doi.dx://http-.  306 -289). 2 (14قـــ
306 

 jwÆــgطالــب ناصــر الق &$Qيsــز املــتعلم لــدى طلبــة امل) 2017.(قنــوار طــار الــس
. رحلــة eعداديــةال�
  .26-1جامعة bغداد،. ©لية ال<=بية للبنات 

àـشة لــص�áعـض صــو ). 2015.(عاb $ف<=اضــية قـراءة ?ــe جتماعيـةe اتdرالعنـف الرمــز ع¼ـ= الــشب ي
ـــــــــــسبوك، ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ= الفgــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــف ع¼ـــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ  .542 -517).39 (20العنــــــــ

18007/article/en/dz.stceri.asjp.www://https  

ـــدو عالقــــة ال�
ــــز ). 2014.( يعبــــد الباســــط متــــو%$ خــــضر، مــــر;م يوســــف غنــــيم، ســــعدية الــــسيد بـ
xــــjw لـــــدى cطفـــــال ?ــــ$ املرحلـــــة العمر;ـــــة مــــن  مجلـــــة . ســـــنة ) 11 -3(راملــــتعلم بـــــالعنف املد

اسات الطفولة   .184 – 179. 17،  جامعة ع�ن شمس.رد
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ت eساءة النفسية وعالق,+ا بأbعاد ال�
ز املتعلم لدى عينة من خ¼=ا). 2021.(يعبدهللا دمحم املsداو
اسيا باملرحلة الثانو;ة بمدينـة تبـوك ،  مجلـة ©ليـة ال<=بيـة .رالطلبة املتفوق�ن واملتأخر;ن د

Vر،  e 64 -32). 4(191زجامعة. 

§ــــــة). 2017.(لعلــــــوط البــــــاتو ـــــل تطبيــــــق املقا ?ــــــ$ ظـ ـــم  ـــ_ املعلـــ س عQـــ رتجليــــــات العنــــــف الرمــــــز املمــــــا ر  ي
س eبتدائيـة بمدينـة ا'
لفـة اسـة ميدانيـة باملـدا ربالكفـاءات د ;خ العلـوم. ر . 10، رمجلـة تـا

120 -129.  
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سـية رالبيداغوجية للعنف الرمز ?ـ$ ال<=بيـة املد ن eجتماعيـة. ي ).  104(26، ومجلـة الـشؤ

45 - 102.   

ك وعالقتـــھ بـــال�
ز املـــتعلم لـــدى طلبـــة ا'
امعــــة). 2016.(عQـــ$ حـــس�ن عايـــد رالعنـــف الرمـــز املـــد . ي
اسات الdوفة   .337 - 377. 41، رمجلة مركز د

ـــ$ شــــاكر الفــــتالو  عــــدم تحمـــــل –ال�
ـــــز املــــتعلم وعالقتــــھ باألســــلوب املعر?ـــــ$ تحمــــل ). 2009. (يعQـ
  .165-121. 59 ساسية،مجلة ©لية ال<=بية e. الغموض لدى طلبة ا'
امعة

úـــ$  ، مجلـــة ©ليـــة âداب. يالعنـــف الرمـــز). 2018.( ربثgنـــة منـــصو ا'&لـــو& رفـــاتن عبـــد ا'
بـــار ا'½ز
2018 )126( ،192- 211. 831716-BIM/detail/net.emarefa.search://https 

مجلـــة . ىالنظر;ــات املفــسرة للعنــف الرمــز داخــل البgئــة التعليميــة). 2018.(فsــد بــن عفــاس آل درع
    236-216). 4 (59.ا'½دمة �جتماعية 

§ــــات املفــــسرة لsــــا). 2019.(دمحم ســـليما ي xـــjw وأVــــم املقا رظــــاVرة العنــــف ?ــــ$ الوســــط املد §ــــات : ر راملقا
 .66 -57).4(9، ا�
لة التعليمية. الوظيفية والتفاعلية والصراعية نموذجا

;jk قائم عb _Qعض فنيـات علـم الـنفس �يجـاhي ). 2021.(دمحم سيد عبد اللطيف رفاعلية برنامج تد
اســيا . ر?ــ$ خفــض ال�
ــز املك�ــسب وتنميــة التــدفق النفــjwÆ لطــالب ا'
امعــة املتــأخر;ن د

ــــ مجلـــة العلـــوم ال<=بو;ـــةا�
لـــة العر§يـــة للعلـــوم و ـــشر cبحـــاث   -154). 14(5، والنفـــسية ـ
186 .  

اســــة تحليليـــة ملظـــاVر العنــــف الرمـــز ?ـــ$ التعلــــيم املـــصر وعواملــــھ ). 2017.(ى فخـــر دمحممديحـــة يد ي ر
ة .ا�
تمعية  .465-429). 2(99 ،رمجلة .لية ال<=بية باملنصو


ـز املـتعلم ?ـ$ ضـوء متغ�ـ= ). 2020.(لشفيقة كحو&مر;م حمودة Ö سلوكb وعالقتھ jkوالعز السب
اســة ميدانيــة عQــ_ تالميــذ املرح اســات نفــسية وتر§و;ــة،. لــة الثانو;ــةرالتحــصيل د  رمجلــة د

13)1.(432- 455. 

فعاليـــــة العـــــالج املعر?ـــــ_ الـــــسلو.ى ?ـــــ_ ). 2015.(ياســـــر عبـــــدهللا حــــسن& مــــصطفى أبوا�
ـــــد مفـــــضل 
ــاز لــــدى تالميـــذ املرحلــــة الثانيـــة مــــن  خفـــض حــــدة ال�
ـــز املــــتعلم وتحـــس�ن الــــدافع لإلنجـ

التعليم cساÔwx الفائق�ن عقليا
ً

شاد .  �    .1022-911). 42 (4، النفjwÆرمجلة 

ك و عالقتھ بالدافع املعر?$ لدى طلبة املرحلـة ). 2018.( منتصر شالل فرحان رالعنف الرمز املد ي
  .31-1). 83( 2018 املس�نصر;ة، آداب مجلة .�عدادية
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اسـ<=اتيجيات املواجsـة ودافعيـة �نجـاز والتوافـق : c©اديمية املدركة و©ل مـنالضغوط 

  .58 -1). 3 (67 جامعة طنطا، مجلة ©لية ال<=بية،. c©ادي�j لدى طالب ا'
امعة
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