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 م.7108 – 7107

 منظور تكاممي مننحو الكتابات الجدارية صف العاشر اتجاهات طمبة ال

 الدراسة:  ممخص 
ت الجدارية نحو الكتاباصف العاشر ىدفت الدراسة إلى الكشف عف مستوػ اتجاىات طمبة ال    

مف منظور تكاممي، والتعرؼ إلى مستوػ القيـ الشخصية، والتعرؼ إلى العالقة بينيما، وىل توجد 
فروؽ ذات داللة احصائية في مستوػ كل مف الكتابات الجدارية والقيـ الشخصية تبعا لمجنس، وقد 

 و الكتابات الجداريةالمقابمة والصور الفوتوغرافية ومقياسي اتجاىات الطمبة نح تاستخدمت الباحثا
بة طممف ( 165) قواميا وطبقت مقاييس الدراسة عمى عينة والقيـ الشخصية كأدوات لمدراسة،

وجود عالقة عكسية بيف اتجاىات طمبة  وقد أظيرت نتائج الدراسة جنسيف،مف الصف العاشر ال
حصائية في ووجود فروؽ ذات داللة ا، نحو الكتابات الجدارية والقيـ الشخصية الصف العاشر

اتجاىات الطمبة نحو الكتابات الجدارية تبعا لمجنس لصالح الذكور، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة 
 احصائية في مستوػ القيـ الشخصية تبعا لمجنس.

 .، الصف العاشرالكتابات الجداريةاالتجاه،  الكممات المفتاحية:
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 هقذهت:

الفترة العمرية في بيف شريحة كبيرة مف األفراد، وخصوصا اف تنتشر ظاىرة الكتابة عمى الجدر 
الممتدة مف بداية الطفولة الى نياية مرحمة المراىقة، وقد تالـز االنساف لفترة زمنية طويمة في حالة 

 عدـ وجود توجيو صحيح لو مف أجل تعديل ىذا السموؾ الخاطئ.
لحالة النفسية لمفرد ، وتعتمد عمى أسموب وتعتبر ظاىرة الكتابة عمى الجدراف أسموب تعبيرؼ عف ا

 األقالـ أو األلواف في كتابة جمل أو كممات تعبر عف الشيء الذؼ يريد الفرد أف يوصمو لألخريف،
وقد يتـ االعتماد عمى أيضا عمى الرسـ كوسيمة مف الوسائل المساعدة في توصيل أفكار معينة 

 ألكبر عدد ممكف مف األفراد.
كثير مف الحاالت منحدرا سموكيا سيئا في بعض المواقف ، ولعل ىذا لـ يأتي  اال أنيا أصبحت في

مف فراغ ولكف ىناؾ عوامل متعددة وراء ذلؾ ، قد يكوف العامل النفسي واالنفعالي لمشباب ىو الذؼ 
دفعو الى مثل ىذا التعبير المغموط والغير الئق ال اجتماعيا وال أدبيا متخذا مف ذلؾ حججا واىية 

را وىمية عمى أف ىذا العمل ما ىو اال محاكاة مع النفس وتعبير عف الذات واآلراء والخواطر وأفكا
الدفينة التي يرػ أنو مف خالليا ينفس عف نفسو ويفرغ شحنتو المكبوتة، مما يؤدؼ بمعظـ األوقات 

 لألضرار بالممتمكات العامة.
لدراسة أو الذيف ال يمارسوف ويعد الفراغ الذؼ يعاني منو الشباب وخصوصا المنقطعيف عف ا

ىواياتيـ، أو الذيف يمارسونيا بطريقة خاطئة، مف أىـ أسباب الكتابة الجدارية، اضافة الى عدـ 
اىتماـ الوالديف بتربية أبنائيـ تربية سميمة صحيحة، مما يؤدؼ الى تنشئة الفرد تنشئة غير ممتزمة 

ئمية وعدـ المباالة بمشاعر األبناء سببا أساسيا باألخالؽ والنظافة، وقد وجدنا أيضا أف المشاكل العا
 ليا مف خالؿ محاولة الفرد لمتعبير عف تمؾ المشاكل بشكل سيء كالكتابة عمى الجداريات.

ولكف مف خالؿ مالحظاتنا لكثير مف الجداريات الحظت أنو المشاكل بيف الشباب تعتبر سببا ليس 
لمسب والشتـ وتفريغ األحقاد والكره، ويعد ىذا السبب  بالبسيط لمكتابة الجدارية ، فيو يتخذىا أسموب

سببا خطيرا نظرا لسوء ما تتـ كتابتو عمى الجداريات مف ألفاظ تخدش الحياء أو تخل فيو، اضافة 
الى المشاكل النفسية والشحنات المكبوتة بداخميـ ، والتي تدفعيـ بدورىا الى التصرؼ بيذا الشكل ، 



 4 

سي مف أىـ العوامل التي تدفع الجداريوف لمكتابة عمى الجدراف، مف أجل لذلؾ نعتبر اف العامل النف
التخمص مف الشعور بالضيق أو الغضب، وقد يكوف مف أسباب الكتابة عمى الجدراف )التقميد( حيث 

 ال.إتعتبر مف المحفزات التي تحفز الفرد لمكتابة مف باب تقميد غيره ليس 
مف خالؿ االعتداء عمى ممتمكات الغير بدوف وجو حق، ولكف كل ىذه األسباب ليا نتائج سيئة 

 وكذلؾ المنظر الغير حضارؼ والذؼ يعطي بدوره صورة غير الئقة عف البمد وأىميا .
 اختالؼ مضموف الكتابة عمى جدراف الحماـ ما بيف االناث والذكورعمى  (2015) سالمة وقد أكد 

خفى ولكف ىذا كمو ال ي، مة لمتفاعل أو االعتذاراالناث تستخدـ الكتابة عمى جدراف الحماـ كوسيواف 
أصبحت أيضا عامل تسويق غير مباشر لجذب الناس لقراءة الكممات ارية بأف الكتابة الجد عمى أحد

إضافة إلى زيادة انتشار ىذه الظاىرة في اآلونة األخيرة المكتوبة باإلعالنات الموجودة عمى الجدراف 
مشكمة الدراسة لدػ  تبزغ ت أو عمى مقاعد الدراسة ومف ىناسواء عمى الجدراف او في الحماما

 الباحثات والتي تكمف في:
 السؤاؿ الرئيس التالي:االجابة في مشكمة الدراسة تتمثل  :مشكمة البحث

  ؟اريةالجدات لكتابنحو ا الصف العاشراتجاىات طمبة ِب 
 :٠ٚزفشع ِٓ اٌغئاي اٌشئ١ظ األعئٍخ اٌفشػ١خ اٌزب١ٌخ

  الصف العاشر؟مستوػ القيـ الشخصية لدػ طمبة ما مستوػ ما  -1
ىل توجد عالقة ذات داللة احصائية بيف مرتفعي ومنخفضي االتجاه نحو الكتابات الجدارية والقيـ  -2

 الصف العاشر؟ الشخصية لدػ طمبة 
ىل توجد فروؽ ذات داللة احصائية في مستوػ القيـ الشخصية تعزػ لالتجاه نحو الكتابة  -3
 منخفض(؟ -)مرتفع اريةالجد
 تعزػ لمتغير الجنس؟ اريةالجد اتفي مستوػ الكتاب داللة احصائيةىل توجد فروؽ ذات  -4
 ىل توجد فروؽ ذات داللة احصائية في مستوػ القيـ الشخصية تعزػ لمتغير الجنس؟ -5

 :أهداف البحث
 .الصفالجدارية والقيـ الشخصية لدػ طمبة  -
مرتفعي ومنخفضي االتجاه نحو الكتابات التعرؼ عمى وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف  -

عمى فروؽ ذات داللة احصائية في مستوػ القيـ الشخصية تعزػ لالتجاه نحو الكتابة كشف ال
 منخفض(.  -)مرتفع اريةالجد
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 لمتغير الجنس. بعا ت اريةعمى  فروؽ ذات داللة احصائية في مستوػ الكتابات الجد كشفال -
 القيـ الشخصية تبعا لمتغير الجنس.في مستوػ فروؽ ذات داللة احصائية  الكشف عف -

 :أهمية البحث
إذ تعتبر  تكمف األىمية النظرية لمدراسة الحالية في موضوع الدراسة الذؼ تناولتو األهمية النظرية:

في محافظة  الصف العاشراتجاىات طمبة  التي تدرس تمف أوائل الدراسات عمى حد عمـ الباحثا
 .رفح نحو الكتابات الجدارية

تكمف األىمية التطبيقية لمدراسة الحالية في إلقاء المزيد مف الضوء عمى  األهمية التطبيقية:
في محافظة رفح نحو الكتابات الجدارية، كما أنو مف المتوقع أف  الصف العاشراتجاىات طمبة 

، ةسطينيتتمخض نتائج الدراسة عف نتائج قد تساعد القائميف عمى طمبة عينة الدراسة في البيئة الفم
عمى رفع  ـعمى النيوض بيـ مف خالؿ التخطيط لمبرامج اإلرشادية التي تناسبيـ، مما يساعدى

 مستوػ توافقيـ النفسي واالجتماعي ودعـ مستوػ الصحة النفسية لدييـ.
 :بحثمصطمحات ال

  :الكتابات الجدارية -1
الحجارة أو الجدراف أو  ىو أؼ كتابة أو تسجيل أو نقش عمى مفاهيميًا: الكتابات الجداريةتعريف 

 (Girodet, 1994: 95األبواب أو محطات الحافالت وبصفة عامة في االماكف العمومية )
ىو كل ما يدوف او يكتب او يرسـ عمى الجدراف او مقاعد الدراسة  إجرائيًا: الكتابات الجداريةتعريف 

 أو أؼ مكاف آخر غير الورؽ واأللواح المخصصة لذلؾ.
ليذا  استخدـالذؼ الكتابات الجدارية التي سيحصل عمييا المفحوص في  ةدرجوىي تتمثل في ال

 ىذه الدراسة. الغرض في 
  :لشخصيةالقيم ا -2

ىي القيـ التي يتبناىا الفرد باختياره ويحرص عمى تمثيميا في  مفاهيميًا: القيم االنسانيةتعريف 
مي إلييا الفرد أو نتقيـ الجماعة التي يسموكياتو سواء تضمنت ما اتفق مع االنساف كقيـ المنظمة او 

 (22، 1996)الخياط، اختمف.
ىي مجموعة األفكار التي يتمسؾ بيا الفرد وتدفعػو لمقيػاـ بسػموكيات  إجرائيًا: شخصيةالقيم التعريف 

 تتالءـ مع مجتمعو الذؼ يعيش فيو.
قػػيـ االنسػػانية التتمثػػل فػػي الدرجػػة التػػي سيحصػػل عمييػػا المفحػػوص مػػف خػػالؿ اإلجابػػة عمػػى مقيػػاس 

 المستخدـ في ىذه الدراسة.
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مكتسػػب يتكػػوف عنػػد الشػػخص نتيجػػة لعوامػػل مختمفػػة تػػؤثر فػػي حياتػػو، بحيػػث االتجااا : اسااتعداد  -3
يوجو استجاباتو سمبا أو ايجابا نحو األفكار أو الميف، وىو ميػل إمػا مؤيػد أو معػارض لممثيػرات 

  (99: 2009التي تؤثر في الفرد )الغشياف، عبد الحق، 
ىػو الصػف األخيػر مػف مرحمػة التعمػيـ االساسػي وتمتػد مػف الصػف األوؿ حتػى  لصف العاشار:ا -4

العاشػر، حسػب تعميمػات وزارة التربيػة والتعمػيـ فػػي السػمطة الفمسػطينية، وىػو مػف المراحػل اليامػػة 
حيػػث يقػػـو الطالػػب باتخػػاذ قػػراره المينػػي فػػي ضػػوء قدراتػػو وقابمياتػػو واسػػتعداداتو الختبػػار المجػػاؿ 

  (66: 2014تناسب مع ذلؾ )بتصرؼ: بدرخاف، الذؼ ي
تنػػػاوؿ ظػػػاىرة الكتابػػػات الجداريػػػة مػػػف عػػػدة زوايػػػا وىػػػي الصػػػور الفوتوغرافيػػػة  منظاااور تكااااممي: -5

 .)الباحثات( بغية الوصوؿ ألفضل النتائج حوؿ الظاىرةالموضوعية والمقابالت والمقاييس 
 حدود الدراسة:

مػػف  الصػػف العاشػػرلػدػ طػػالب  لكتابػػات الجداريػػةابموضػػوع  ىػػذا البحػثحػػددت  :يةحاادود الموعااو ال
 .منظور تكاممي
  .تل السمطاف بمحافظة رفحي ف الصف العاشرطمبة عمى  بحثأجرؼ ال الحد المكاني:
 .ـ2018 – 2017في العاـ الدراسي بحث أجرؼ ال الحد الزماني:

 : الدراسات السابقة
بموضوع الدراسة، وجدوا أف ىناؾ ندرة  مف خالؿ اطالع الباحثات عمى الدراسات السابقة المتعمقة

، وستستعرض الباحثات أىـ ىذه الدراسات ذات بحثكبيرة في الدراسات التي تطرقت إلى موضع ال
 العالقة بالدراسة الحالية مف األحدث إلى األقدـ، ومنيا:

 (:2106دراسة  بود )
تكونت عينة التماثل التنظيمي وقد  العالقة التأثيرية لمقيـ الشخصية في بمورةىدفت الدراسة إلى معرفة 

امعة بابل والذيف تـ اختيارىـ بشكل عشوائي وقد شكموا ، جوظفي كمية االدارة واالقتصادالدراسة مف م
ثير القيـ عمى أف ىناؾ تفاوت في نسبة توتوصمت نتائج الدراسة إلى أ % مف الموظفيف،50نسبة 

تالؼ وجيات النظر حوؿ اؼ مف القيـ ليا تأثير مستوػ تماثل )تطابق( الفرد مع منظمتو نتيجة الخ
اقوػ مف األخرػ عمى والئو وانتمائو وكذلؾ تفاوت نسب حمميا مف قبل االفراد بعضيـ عف بعض، 

بعاد المختمفة عمى نسبة تأثير كانت لمقيـ الدينية ثـ الجمالية والسياسية واالجتماعية عمى األأ ف أو 
  البعد المقابل ليا. لمتماثل وذلؾ حسب تأثير كل منيا عمى

 (:2104دراسة كنزة )
 بجامعة الحاج لخضر تجاىات الطمبة الجامعييف نحو الكتابات الجداريةىدفت الدراسة إلى معرفة ا

 استخدمت الباحثةطالب وطالبة جامعية، وقد  (154)ونت عينة الدراسة مف تكوقد ، باتنةفي 
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أف  وتوصمت نتائج الدراسة إلى  ستبيافاالو  ةلمالحظة العمميباالمنيج الوصفي التحميمي مدعوما 
ات داللة ذعدـ وجود فروؽ ، و جاىات الطمبة الجامعييف نحو الكتابات الجدارية أقرب إلى السمبيةات

 .التخصصو الجنس  ؼ ير غلمت تجاىات الطمبة الجامعييف نحو الكتابات الجدارية يعزػ إحصائية ال
  :(2102) راسة نورةد

الدراسة تكونت عينة تصورات االجتماعية لظاىرة الكتابات الجدارية وقد فة الىدفت الدراسة إلى معر 
تقنية شبكة التداعيات  ؿالباحثة خال أستاذ، وقد طبقت ا40عددىـ  مغف األساتذة الجامعييف، بم

توصمت نتائج الدراسة إلى الجدارية، وقد  لمعرفة تصورات األساتذة الجامعييف نحو ظاىرة الكتابات
صورات تال واختمفتالجدارية،  تختمف حوؿ ظاىرة الكتابات يفت األساتذة الجامعيأف تصورا

وتختمف نوعا ما  ،حيث تركيبة وبنية تمؾ التصورات االجتماعية ألساتذة حوؿ موضوع الدراسة مف
 يير حسب عوامل عديدة. غوقابميتيا لمت نتياالمحيطي( التي تعرؼ بمرو  في بعض األجزاء ) النظاـ

 :(2113) الدين، والطاهر دراسة نحر
 زؼ في ضوء الكتابات الحائطية عمى عينة مف صورملعنف الر ىدفت الدراسة  لمتعرؼ الى ا 

ومؤسسات التعميـ الثانوؼ واإلكمالي واألحياء السكنية، وقد تـ امعية حياء الجدارية لألجالكتابات ال
 دارية، مف خالؿ تكراراتجال غ مواضيع الكتاباتيتطبيق المنيج الوصفي التحميمي، حيث تـ تفر 

مف الوضع ذمر % ، الت 33.33ونسب مئوية، كانت نتائجيا كالتالي: مواضيع غرامية بنسبة 
% ، غيرة و كراىية بنسبة 16.66% ، مواضيع سياسية بنسبة 16.66والرغبة في اليجرة بنسبة 

16.66 .% 
 :(2111)  دراسة نورة

، في داريةجال اعية لمعنف الرمزؼ مف خالؿ الكتاباتلتصورات االجتمىدفت الدراسة إلى معرفة ا
دارية بمختمف أنحاء الوالية، جلمكتابات ال قسنطينة، وكانت عينتيا مجموعة مف الصوروالية 

عبارة، مف مجموع 28تكرار ب برأف محور العنف ىو صاحب أكالدراسة إلى وصمت نتائج وت
نسبة مئوية مقارنة ببقية المحاور  برأك% ك15.05 ا محور، وىو ما يوازؼ 5 العدد الكمي ؿ186

رتيب المحاور، مما يعني أف الكتابات تل كف مبة األولى ضترػ، كما أنو حاز عمى المر خاأل
  شرائح واسعة مف المجتمع. الجدارية تحمل في ثناياىا عنفا رمزيا يستيدؼ

 لتعقيب  مى الدراسات السابقة:ا
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وقد ىدفت كل  كتابات الجداريةلجميعا ظاىرة اولت تناأنيا  قةيتبيف مف خالؿ الدراسات الساب
وقد اختمفت الدراسات ه الكتابات، ذعف موضوع العنف الرمزؼ مف خالؿ ىالدراسات إلى الكشف 

( استاذ جامعي في حيف دراسة نورة 140(عمى )2012في عينة الدراسة حيث اعتمدت دراسة نورة )
 ا،يالفوتوغرافية كعينة ل تمدت عمى الصورع( ا 2003) دراسة نحر الديف، والطاىر(، و 2000)

( تتفق بصورة اكبر مع الدراسة الحالية حيث اعتمدت عمى االستبياف 2014ودراسة كنزة )
الوصفي التحميمي في كافة الدراسات،  منيجلأما المنيج المستخدـ فيو اوالمالحظة والصور، و 

وىو الكشف  اوؿ طرحوتحي تال يدؼف خالؿ الموتختمف الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة، 
 .في محافظة رفح نحو الكتابات الجدارية مف منظور تكاممي الصف العاشرعف اتجاىات طمبة 

والدراسة الحالية تتميز عف غيرىا بتناوليا التجاىات الكتابات الجدارية في محافظة رفح لدػ طمبة 
لحالية مع الدراسات السابقة مف حيث عينة عمى البيئة الفمسطينية، وقد اتفقت الدراسة ا الصف العاشر

الدراسة حيث تكونت العينة مف صور ومقابالت مع اساتذة جامعييف ناىيؾ عف االستبياف، كما اتفقت 
مع الدراسات السابقة مف حيث منيج الدراسة حيث استخدمت المنيج الوصفي، وقد استفادت الباحثات 

 ضياتيا، االستعانة بالمقياس، وتحميل النتائج وتفسيرىا.مف الدراسات السابقة في صياغة األسئمة وفر 
بصياغة فروض  تالباحثا تبناء عمى أدبيات الدراسة والدراسات السابقة قام: فرعيات البحث

 : الدراسة عمى النحو اآلتي
  ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بيف مرتفعي ومنخفضي االتجاه نحو الكتابات الجدارية

 في محافظة رفح. الصف العاشرلدػ طمبة  والقيـ الشخصية
  ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في مستوػ القيـ الشخصية تعزػ لالتجاه نحو الكتابة

 منخفض(. -)مرتفع الجدارية
  تعزػ لمتغير الجنس. الجداريةال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في مستوػ الكتابات 
  ػ القيـ الشخصية تعزػ لمتغير الجنس.ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في مستو 

 :)خطوات البحث( الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة: 

المنيج الوصفي التحميمي في إجراء الدراسػة ويقصػد بػو ذلػؾ المػنيج الػذؼ يعتمػد  الباحثات استخدمت
كمة عمػػػى جمػػػع البيانػػػات وتحميميػػػا واسػػػتخراج االسػػػتنتاجات منيػػػا ذات الداللػػػة والمغػػػزػ بالنسػػػبة لممشػػػ

 المطروحة 
 مجتمع الدراسة:
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 .بمحافظة رفح الصف العاشر طمبةمف مجتمع الدراسة  تكوف 
 عينة الدراسة إلى قسميف:  الباحثاتقسمت  ينة الدراسة: 

( 33بتطبيق أدوات الدراسة عمى عينة استطالعية مكونة مف ) الباحثات قامت:  ينة استطال يةأ. 
وذلػػؾ لحسػػاب صػػدؽ  مقػػاييس الدراسػػة،ائي لإلجابػػة عمػػى بشػػكل عشػػو  ، وقػػد تػػـ اختيػػارىفطمبػػةالمػػف 

 وثبات أدوات الدراسة.
تػـ اختيػار عينػة الدراسػة بصػورة عشػوائية بحيػث تمثػل جػزء مػف مجتمػع الدراسػة، ب. العينة الفعمية: 

 .طمبةال( مف 565حيث بمغت )
 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة  (5جدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية  العدد البياف المتغير 

 الجنس
 5445 93 أنثى

 4545 75 ذكر

 %011 065 المجموع

 األدوات المستخدمة في الدراسة
و بمجموعة مف الوسائل واألدوات العممية التي تتماشى مع طبيعة بحثيستعيف الباحث عادة في 

واليدؼ مف ورائيا  وما مبنية مسبقا أو مقننة أو يبنييا الباحث بنفسإوتكوف ىذه األدوات  وموضوع
 الحصوؿ عمى نتائج موضوعية تكوف محل ثقة.

 تـ االستعانة بمجموعة مف األدوات البحثية والمتمثمة في االتي: ىذه الدراسة ومف خالؿ 
ىي أولى المراحل في خطوات المنيج العممي، وىي مف بيف أىـ الوسائل واألدوات التي  :قابمةالم

و بيف أعممية اتصاؿ بيف شخصيف و، وتعتبر ي كافة مراحل بحثيستخدميا الباحث، ويستعيف بيا ف
ومجموعة لتحقيق ىدؼ جدؼ سبق تحديده، متضمنة أسئمة وأجوبة عمييا، والتي تعتبر مف شخص 

 ، وقد كانت ىذه المقابالت حوؿ ثالث محاور رئيسة:الوسائل الرئيسة في جمع المعمومات

 مدػ انتشار ظاىرة الكتابة عمى الجدراف. -

 أسباب الكتابة الجدارية -

 (5)ممحق رقـ  سبل وحموؿ لظاىرة الكتابة الجدارية. -

لى الصور إكثيرا : لـ تتعرض الدراسات السابقة في مجاؿ العمـو االنسانية الصور الفوتوغرافية -6
ىذه قامت الباحثات بالتقاط مجموعة مف الصور وتقسيـ بحث ال اوفي ىذلمكتابات الجدارية، 

)ممحق رقـ  .تفسيرىاثـ قمف ب )سياسية، دينية، اجتماعية، عاطفية( محاورعة أربالصور إلى 
2) 
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يبقى  ويعد ىذا األخير مف أكثر األدوات العممية شيوعا واستخداما ورغـ بعض عيوب: مقياسال -3
األداة  األكثر مرونة واعتمادا مف قبل الباحثيف خاصة في مجاؿ العمـو االجتماعية حيث يساعد 

 .ا البحثمحل ىذيضا التي ىي أواالتجاىات  واآلراءمعرفة المعتقدات والتصورات  الباحث في
مصطمح االستبانة أو االستمارة بأنو "عبارة عف مجموعة عميو أو ما يطمق البعض مقياس ويعرؼ ال

سئمة أو العبارات التقريرية المكتوبة التي تعد بقصد الحصوؿ عمى معمومات أو أراء مف األ
  (.63،ص5999)عبيدات وأخروف،  ؿ ظاىرة أو موقف معيف"المبحوثيف حو 

 أواًل: مقياس اتجا  الطمبة نحو الكتابات الجدارية: 
كما ىو  عبارة، (33)اتجاىات الطمبة نحو الكتابات الجدارية، مف  مقياسيتألف  :مقياسوصف ال

حيث تكوف (، وقد صممت البدائل عمى أساس مقياس ليكرت الخماسي ب3)موضح في الممحق رقـ 
االجابة عف كل عبارة بأحد العبارات الخمسة التالية:) موافق جدا، موافق، متردد، غير موافق، غير 

 موافق جدا(.
وقد تـ توزيع عبارات المقياس الى بعديف كما سبق بطريقة عشوائية، فبعد الكتابات الجدارية يحوؼ 

وقد اخضاعو  لمخصائص ، (عبارات93( عبارة، وبعد الرسوـ الجدارية يحوؼ عمى )25)
عرض عمى  السيكومترية وبعد التأكد مف صدقة وثباتو كما ىو مبيف في الدراسة االستطالعية،

 العينة االساسية في صيغتو النيائية.
(، فبالنسبة لمعبارات االيجابية كانت 5-5أما بالنسبة لمفتاح التصحيح، تراوحت درجاتو بيف )

أما في  ، 5/ غير موافق جدا 2/ غير موافق  3/متردد 4فق /موا5الدرجات كالتالي: موافق جدا 
/ غير موافق 4/ غير موافق  3/ متردد 2/ موافق5العبارات السمبية تعكس الدرجات: موافق جدا 

 . 5جدا 
يصنفوف ضمف  89الى  33ستبياف والتي تتراوح بيف عمى الدرجة الكمية لالذيف يحصموا فالطمبة ال

يصنفوف ضمف االتجاه  553 إلى 93عمى الدرجة ذؼ يحصموا مبة الاالتجاه السمبي، أما الط
 .االيجابي
  :صدق االتساق الداخمي: الصدق

 (2تـ حساب معامالت االرتباط بيف الفقرات والدرجة الكمية لممجاؿ كما ىو موضح في جدوؿ )
 معامالت االرتباط بين فقرات االستبانة والدرجة الكمية (7جدول )

معامل  م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل  م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل  م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

5 
3478 ** 3435 

55 
3458** 3435 

25 
3479 ** 3435 

2 
3467 ** 3435 

52 
3469** 3435 

22 
3485 ** 3435 

3 
3475 ** 3435 

53 
3465** 3435 

23 
3469 ** 3435 



 55 

4 
3462 ** 3435 

54 
3479** 3435 

24 
3478 ** 3435 

5 
3463 ** 3435 

55 
3484** 3435 

25 
3478 ** 3435 

6 
3478 ** 3435 

56 
3473** 3435 

26 
3475 ** 3435 

7 
3474 ** 3435 

57 
3485** 3435 

27 
3483 ** 3435 

8 
3467 ** 3435 

58 
3479** 3435 

28 
3469 ** 3435 

9 
3478 ** 3435 

59 
3465** 3435 

29  3475 ** 3435 

53 
3478 ** 3435 

23 
3474** 3435 

33  3473 ** 3435 

 /// غير دالة إحصائيا                  3435دالة عند مستوػ   *             3435دالة عند مستوػ  **
، مما يدؿ عمى (3435)( أف جميع فقرات المقياس دالة إحصائيا عند مستوػ 2يتضح مف الجدوؿ  )

 اتساؽ الفقرات والدرجة الكمية لممقياس. 
 :تم حساب الثبات الستبانة بطريقة: الثبات

 Cronbach Alphaأ. معامل ألفا كرونباخ 
عف   Cronbach Alphaتـ حساب الثبات الكمي لالستبانة عف طريق حساب معامل ألفا كرونباخ 

 كما ىو موضح  spssطريق برنامج الحاسوب 
 معامل الثبات ألفا كرونباخ  (3جدول  )

 قيمة ألفا كرونباخ  دد الفقرات المجال

 3495 33 ةالدرجة الكمية لالستبان

( أف معامػػػػل ألفػػػػا كرونبػػػػاخ مرتفػػػػع وداؿ إحصػػػػائيا عنػػػػد مسػػػػتوػ داللػػػػة 3يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ  )
(3435)  

  :ب. التجزئة النصفية
األسػػػئمة الفرديػػػة بإيجػػػاد معامػػػل ارتبػػػاط بيرسػػػوف بػػػيف  المقيػػػاسبػػػالتحقق مػػػف ثبػػػات قامػػػت الباحثػػػات  

( معػامالت ثبػات 4باط ويبيف الجدوؿ )لالختبار لكل محور وقد تـ تصحيح معامالت االرتوالزوجية 
  .االختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية
 معامالت االرتباط لممقياس (4جدول رقم )

 معامل الثبات مجال  التعديل  معامل االرتباط قبل  التعديل المجال 
 0.83 3479 الدرجة الكمية لالستبانة

( ، 3483( ومعامػػل الثبػػات المعػػدؿ )3479قيػػاس )ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابق أف معامػػل الثبػػات لمم
 .  (3435)وىو معامل ثبات مرتفع وداؿ إحصائيا عند مستوػ داللة 

 :ثانيًا: مقياس القيم الشخصية 
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( فقػرة 23المقياس عمى )شتمل ( وي2356، تعديل عبود )ـAlbort Jordan (5973)مقياس إعداد 
القااايم االقتصاااادية، القااايم االجتما ياااة، القااايم لقااايم النظرياااة، وىػػػي ا مجػػػاالتأربعػػػة مقسػػػمة غمػػػى 

، وتراوحػت االسػتجابة عمػى فقػرات المقيػاس بػيف موافػق بشػدة، مجػاؿربع فقرات لكل أواقع بالسياسية 
 (4ممحق رقـ ) موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة.

 :التساق الداخمياصدق : الصدق
( القػيـ الشخصػيةمجػاؿ مػف مجػاالت المقيػاس ) بحساب معامالت االرتبػاط بػيف كػل  الباحثاتقامت 

 عمى مصفوفة االرتباط التالية :  الباحثاتمع الدرجة الكمية لممجاؿ نفسو وحصمت 
 ارتباط كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس نفسه (5جدول رقم )

القيم  القيم النظرية المجال 
 االقتصادية

القيم 
 االجتما ية

القيم 
 ياسيةالس

 الدرجة الكمية

     - القيـ النظرية 
    - **3465 القيـ االقتصادية 
   - **3462 **3476 القيـ االجتماعية

  - **3467 *3443 **3462 القيـ السياسية
 - **3475 **3475 **3465 **3475 الدرجة الكمية

 /// غير دالة إحصائيا                3435دالة عند مستوػ   *                  3435دالة عند مستوػ  **
المجػػاالت بػػيف  (3435)عنػػد مسػػتوػ داللػػة  دالػػة إحصػػائية( وجػػود عالقػػة 5يتضػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ )

 والدرجة الكمية لممجاؿ.
كمػا ىػو موضػح فػي جػدوؿ رقػـ حساب معامالت االرتباط بيف كل فقػرة والمجػاؿ التػي تنتمػي إليػو تـ 
(6) 

  كل فقرة والمجال التي تنتمي إليهرتباط بين معامالت اال  (6جدول رقم )
 مستوى الداللة معامل االرتباط م مستوى الداللة معامل االرتباط م

 القيم االقتصادية القيم النظرية 
 5 3435دالة عند مستوػ  ** 3465  5

 3435دالة عند مستوػ  ** 3462
2 

 2 3435دالة عند مستوػ  ** 3474
 3435دالة عند مستوػ  ** 3474

3 
 3 3435دالة عند مستوػ  ** 3462

 3435دالة عند مستوػ  ** 3465
4 

 4 3435دالة عند مستوػ  ** 3455
 3435دالة عند مستوػ  ** 3459

 القيم االجتما ية 3435دالة عند مستوػ  ** 3463 5
6 

 5 3435دالة عند مستوػ  ** 3475
 3435دالة عند مستوػ  ** 3478

7 
 2 3435مستوػ دالة عند  ** 3455

 3435دالة عند مستوػ  ** 3474
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8 
 3 3435دالة عند مستوػ  ** 3455

 3435دالة عند مستوػ  ** 3474
 القيم السياسية 3435دالة عند مستوػ  ** 3462 9
53 

 3435دالة عند مستوػ  ** 3462  5 3435دالة عند مستوػ  ** 3455
 3435الة عند مستوػ د ** 3467  2 3435دالة عند مستوػ  ** 3.74  55
 3435دالة عند مستوػ  ** 3484  3 3435دالة عند مستوػ  ** 3.67  52

 3435دالة عند مستوػ  ** 3484  4 
 /// غير دالة إحصائيا            3435دالة عند مستوػ   *        3435دالة عند مستوػ  **

كل فقػرة والمجػاؿ بيف  3435توػ داللة مس( أف الفقرات دالة إحصائيًا عند 6يتضح مف الجدوؿ رقـ )
 التي تنتمي إليو.

 بطريقتين: تم حساب الثبات: ثانيًا: الثبات
 Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ  . أ

ولمجاالتيػػػا المختمفػػػة عػػػف طريػػػق حسػػػاب معامػػػل ألفػػػا كرونبػػػاخ لالسػػػتبانة تػػػـ حسػػػاب الثبػػػات الكمػػػي 
Cronbach Alpha   عف طريق برنامج الحاسوبspss (7ا ىو موضح بجدوؿ رقـ )كم  

 معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت المقياس (7جدول رقم )
 معامل ألفا كرونباخ المجال 

 3476  القيـ النظرية
 3467  القيـ االقتصادية

 3477 جتماعيةالقيـ اال
 3465 القيـ السياسية

 3479 الدرجة الكمية 
( وىو معامػل ثبػات مرتفػع وداؿ إحصػائيا عنػد 3479ياس ككل )( لممق7يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 . (3.35)مستوػ داللة 
 ب. التجزئة النصفية  
األسػػػئمة الفرديػػػة بإيجػػػاد معامػػػل ارتبػػػاط بيرسػػػوف بػػػيف مقيػػػاس بػػػالتحقق مػػػف ثبػػػات ال الباحثػػػاتقامػػػت  

عػامالت ثبػات ( م8ويبػيف الجػدوؿ ) وقد تـ تصحيح معامالت االرتباطجاؿ لالختبار لكل موالزوجية 
  االختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية

 معامالت االرتباط لكل مجال  من مجاالت المقياس بطريقة التجزئة النصفية (8جدول رقم )
 معامل الثبات مجال  التعديل  معامل االرتباط قبل  التعديل المجال 

 0.83 3475  القيـ النظرية
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 0.92 3486  القيـ االقتصادية

 0.88 3479 جتماعيةقيـ االال

 0.77 3463 القيـ السياسية

 0.87 3478 الدرجة الكمية 

(، 3487(   ومعامػل الثبػات المعػدؿ )3478) السابق أف معامل الثبات لالستبانةويتضح مف الجدوؿ 
 .  (3435)وىو معامل ثبات مرتفع وداؿ إحصائيا عند مستوػ داللة 

 تصحيح الوقياس : 

 اس حساب مدى المقي .1

 الحد األدنى للمقياس  –مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس 

                    =5   -   1      =4 

 حساب مدى الفئة  .2

 مدى الفئة = مدى المقياس / عدد درجات المقياس 

               =4  /5  =08.0 

 ٘ٛ ِج١ٓ فٟ اٌدذٚي اٌزبٌٟ: ٖ إٌز١دخ رُ رسذ٠ذ ل١ّخ فئبد اٌّم١بط اٌخّبعٟ اٌّزذسج وّب زفٟ ظٛء ٘

 (9جذول )

ِذٜ اٌّزٛعػ 

 اٌسغبثٟ

% فّب 85 %84-%69 %68-%53 %52-%36 %36ألً ِٓ 

 فٛق

 5-4425 4423-3445 3443-2465 2463-5485 5-5483 اٌٛصْ إٌغجٟ

 ِشرفؼخ خذا  ِشرفؼخ ِزٛعطخ ِٕخفعخ ِٕخفط خذا اٌزص١ٕف

 األساليب اإلحصائية: 
 اآلتية: ةة، تـ استخداـ األساليب اإلحصائيلمتحقق مف فروض الدراس

والمتوسػػطات الحسػػابية والرتػػب، واالنحرافػػات المعياريػػة، ومعامػػل  والنسػػب المئويػػةات التكػػرار اسػػتخراج 
اختبػػػار ، و عامػػػل ألفػػػا كرونبػػػاخاالرتبػػػاط بيرسػػػوف لمعرفػػػة العالقػػػة بػػػيف درجػػػات مقياسػػػي الدراسػػػة، وم

T.test. 

  رض نتائج الدراسة وتفسيرها:
لموصوؿ إلى نتائج مستمدة مف المعالـ اإلحصائية لعينة الدراسة، اًل: االجابة  مى اسئمة الدراسة: أو 

قامت الباحثات بمجموعة مف اإلجراءات اإلحصائية لموصوؿ إلى القرار اإلحصائي المناسب إزاء 
 العالقات موضع الدراسة:

 والذي ينص  مى:  األوللإلجابة  مى السؤال 
 ؟الصف العاشر طمبةلدى  الجدارية  نحو الكتابات االتجامستوى ما 

 يوعح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال مستوى القيم الشخصية (01جدول رقم )

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية
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 68 0.68 3.39 الجداريةاالتجاىات نحو الكتابات 

 الصػف العاشػر طمبػةلػدػ  الجداريػةف نسبة مستوػ االتجاىػات نحػو الكتابػات أشارت نتائج الدراسة أ
 الصف العاشرأؼ أف القيـ واألخالقيات مرتفعة لدػ طمبة  .%( وىو مستوػ متوسط68التي بمغت )

دراسة يتفق مع وىذا  ليذا كانت نسبة اتجاىيـ نحو الكتابة الجدارية متوسطة حسب الجدوؿ السابق،
بػػأف الظػػاىرة مقابمػػة خػػالؿ الالػػذؼ أكػػد المحتسػػب ومػػع ( 2353بػػو عمػػرة )أدراسػػة ومػػع ( 2354كنػػزة )

، حيػػػث أف الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي قطػػػاع غػػػزة ليسػػػت منتشػػػرة بشػػػكل واسػػػع النطػػػاؽموجػػػودة ولكػػػف 
بتربيػػة الػػنشء عمػػى ومػػف قبمػػو كػػل الرسػػاالت السػػماوية وبالتحديػػد فػػي محافظػػة رفػػح مسػػمـ واالسػػالـ 

لػى الضػعفاء، والحيػاء و  الصدؽ، واألمانػة والشػجاعة، التضػحية، والتعػاوف، واإلحسػاف إلػى اآلخػريف وال
عميػػو الصػػالة والسػػالـ فقػػد مكػػث حبيبنػػا المصػػطفى كمػػا قػػاؿ النبػػي ي "الحيػػاء شػػعبة مػػف اإليمػػاف " 

طػػػواؿ العيػػػد المكػػػي خػػػالؿ ثالثػػػة عشػػػر عامػػػًا وىػػػو يربػػػي الجيػػػل األوؿ الػػػذؼ سػػػيحمل عػػػبء الػػػدعوة 
فيمػػا بعػػد ويقػػـو عمػػى أساسػػو وعمػػى أكتافػػو المجتمػػع اإلسػػالمي والدولػػة اإلسػػالمية ونشػػر  اإلسػػالمية

قػػي الػػذؼ ىػػو جػػزء مػػف األخالعميػػو ىػػذا الجيػػل الجانػػب  اإلسػػالـ فػػي العػػالـ كػػاف أىػػـ مػػا كػػاف يربػػى
الجانب اإليماني، وىذا السموؾ )الكتابات الجدارية( يتنػافى مػع قػواـ الشخصػية االنسػانية المسػممة وال 

فيػو اعتػداء عمػى ممتمكػات الغيػر وفيػو فػي كثيػر مػف األحيػاف  يتوافق مػع تعػاليـ الػديف االسػالمي الف
 خدش لمحياء.

 لإلجابة  مى السؤال الثاني والذي ينص  مى: 
 ؟الصف العاشر طمبةلدى  القيم الشخصيةما مستوى 

 توى القيم الشخصية يوعح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال مس (00جدول رقم )

المتوسط  المجال ـ
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 الرتبة المئوية

 4 86.6 0.47 4.33 القيـ النظرية  5

 3 89.1 0.68 4.45 القيـ االقتصادية  2

 5 90.1 0.68 4.5 جتماعيةالقيـ اال 3

 2 89 0.8 4.45 القيـ السياسية 4

  87.9 0.49 4.4 الدرجة الكمية

التػػػي بمغػػػت  الصػػػف العاشػػػر طمبػػػةأشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة أف نسػػػبة مسػػػتوػ القػػػيـ الشخصػػػية  لػػػدػ 
 الصػػػف العاشػػػروىػػػذا يػػػدؿ بشػػػكل واضػػػح عمػػػى أف الطػػػالب ب .مرتفػػػع جػػػداً %( وىػػػو مسػػػتوػ 8749)

، ، التي تحوؿ دوف انتشار وتفشي ىذه الظاىرةشخصية بكافة محاورىاقدر كبير مف القيـ اليتمسكوا ب
ف كانت موجودةأ. دتو وىذا ما أك  خميفة خالؿ لقاءنا بيا بأف التزاـ الطمبة بالقيـ يحد مف الظاىرة وال
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يػػدينوف بػػديف االسػػالـ، ورسػػولنا الحبيػػب يقػػوؿ إنمػػا بعثػػت ألتمػػـ مكػػاـر  حيػػث أف أفػػراد عينػػة الدراسػػة
 مثػل تتعمػق بالسػموؾ مػع هالتػي سػواء كانػت ىػذه األخػالؽ ربانيػة األخالؽ، فاألخالؽ اساس الحياة 

أو مػػا نسػػػميو الرجػػػاء فػػي رحمتػػػو و الخػػػوؼ منػػو، و الحيػػػاء مػػف ه، و ، والتوكػػل عمػػى ه، الشػػػكر لنعمػػ
سػػواء كانػػت مػػع نفسػػو أو مػػع اآلخػػريف كالتعػػاطف وعػػدـ االعتػػداء عمػػى اآلخػػريف  بػػاألخالؽ اإلنسػػانية

 .وعويالً  إذا أصيب القوـ في أخالقيـ فأقـ عمييـ مأتماً وفي ىذا المقاـ نذكر قوؿ الشاعر 
 والذي ينص  مى ما يمي:  الثالثالسؤال  جابةإلل

 الجدارياةاالتجاا  نحاو الكتاباات  منخفعاي( –باين )مرتفعاي هل توجد  القة ذات داللة إحصاائية 
 ؟الصف العاشر طمبةلدى  القيم الشخصيةو 

 ينبثق مف السؤاؿ السابق الفرض:
 الجداريااةعااي( االتجااا  نحااو الكتابااات منخف –ال توجااد  القااة ذات داللااة إحصااائية بااين )مرتفعااي 

 .الصف العاشر طمبةلدى والقيم الشخصية 
 الجداريةاالتجاه نحو الكتابات  مرتفعي( –)منخفضي بحساب معامالت االرتباط بيف الباحثات قامت

 (52عمى النتائج التالية كما ىو موضح بجدوؿ ) ، وحصمفالقيـ الشخصيةو 
 (07) جدول

 القيم الشخصيةو  الجداريةاالتجا  نحو الكتابات  منخفعي( –)مرتفعي  بيرسون بينمعامالت االرتباط يوعح 

 المجال
االتجاهات  مرتفعي

نحو الكتابات 
 الجدارية

 مستوي الداللة
 منخفعي

االتجاهات نحو 
 الجداريةالكتابات 

 مستوي الداللة

 3.35دالة عند مستوػ  **3.45 3435دالة عند مستوػ  **3.49 - القيـ النظرية 

 3435دالة عند مستوػ  **3.36 3435دالة عند مستوػ  **3.58- القيـ االقتصادية 

 3435دالة عند مستوػ  **3.55 3435دالة عند مستوػ  **3.59- جتماعية القيـ اال

 3435دالة عند مستوػ  **3.44 3435دالة عند مستوػ  **3.43- القيـ السياسية

 3435دالة عند مستوػ  **3.62 3435توػ دالة عند مس **3.67- الدرجة الكمية

 الجداريةمرتفعي االتجاىات نحو الكتابات ( أف معامل االرتباط بيرسوف بيف 52يتبيف مف الجدوؿ  )
عكسػػػي دالػػػة إحصػػػائيًا، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػو كممػػػا ارتفػػػع ( وىػػػو معامػػػل ارتبػػػاط  **3.67-يسػػػاوؼ )

 .انخفضت القيـ الشخصية الجداريةاتجاىات الكتابات 
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( **3.62-يسػاوؼ ) الجداريػةمنخفضي االتجاىات نحػو الكتابػات أف معامل االرتباط بيرسوف بيف و 
تجاىػػػات الكتابػػػات عكسػػػي دالػػػة إحصػػػائيًا، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػو كممػػػا انخفضػػػت اوىػػو معامػػػل ارتبػػػاط 

مكتابة تبيف لنا مف الجدوؿ السابق أنو كمما ارتفعت القيـ قل االتجاه ل، القيـ الشخصية زادت الجدارية
الجداريػػة والعكػػس صػػحيح، فكممػػا قمػػت القػػيـ زاد االتجػػاه ليػػذه الظػػاىرة، أؼ أف التمسػػؾ بػػالقيـ سػػبب 

وىػػذا مػػػا اكدتػػػو خميفػػػة لنػػػا فػػي لقػػػاء أجرينػػػاه معيػػػا، بػػػأف السػػػموؾ ، أساسػػي لالبتعػػػاد عػػػف ىػػػذا االتجػػػاه
 التربوؼ لمفرد لو عالقة كبيرة باتجاه أو عدـ اتجاه الفرد لمكتابة الجدارية.

وتعزو الباحثات ىذه النتيجة لكوف أفػراد عينػة الدراسػة يتمتعػوا بقػدر كبيػر مػف االخػالؽ والقػيـ حسػب 
في جاء فػي االجابػة السػؤاؿ الثػاني والتػي تسػتمد مػف مبػادغ تعػاليـ ديننػا االسػالمي الحنيػف وعػادات 

ف وبالجػػػار ، فمػػػا بالػػػؾ باإلنسػػػاالحيػػػوافوتقاليػػػد المجتمػػػع، حيػػػث يوصػػػى اسػػػالمنا بالتعامػػػل برفػػػق مػػػع 
 وممتمكاتيـ، وشكل ونظافة المدينة...الخ.

 والذي ينص  مى ما يمي: الرابعلإلجابة  مى السؤال 
لالتجااا  نحااو الكتابااات تعاازى  القاايم الشخصااية هاال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي مسااتوى 

 ؟منخفض( –)مرتفع  الجدارية
  ينبثق مف السؤاؿ السابق الفرض:

إحصااائية فااي مسااتوى القاايم الشخصااية تعاازى لالتجااا  نحااو الكتابااات  ال توجااد فااروق ذات داللااة
 منخفض(. –)مرتفع  الجدارية

 الباحثػػػاتقامػػػت  الجداريػػػةتعػػػزػ لالتجػػػاه نحػػػو الكتابػػػات لمعرفػػػة وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية 
ويوضػػح جػػدوؿ رقػػـ  (،T.testاختبػػار ) الباحثػػاتبحسػػاب المتوسػػط واالنحػػراؼ المعيػػارؼ واسػػتخدمت 

 النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا :( 53)
  (03جدول رقم )

 منخفض( –)مرتفع  الجداريةلالتجا  نحو الكتابات   المتوسط والقيمة المحوسبة وداللتها تعزى يوعح  

االنحراف  المتوسط التكرار االتجاهات  المجال 
 " ت "  المعياري 

مستوى 
 الداللة

 القيم النظرية
 0.47 4.31 42 مرتفع

6456 3432 
 0.53 4.26 75 منخفض

 القيم االقتصادية
 0.48 4.48 42 مرتفع

5495 3433 
 0.84 4.4 75 منخفض

 القيم االجتما ية
 0.61 4.55 42 مرتفع

6485 3435 
 0.79 4.39 75 منخفض

 القيم السياسية
 0.56 4.46 42 مرتفع

8478 3433 
 1.03 4.3 75 منخفض
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الدرجة الكمية )القيم 
 ية(الشخص

 0.41 4.4 42 مرتفع
55464 3433 

 0.61 4.31 75 منخفض

ممػا يػػدؿ   α=3435مػػف  أقػل sig =(0.14أف  قيمػػة مسػتوػ الداللػة  ) (53يتبػيف مػف الجػػدوؿ رقػـ)
االتجاىػػات نحػػو الكتابػػات تبعػػًا لمتغيػػر  القػػيـ الشخصػػيةفػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي عمػػى وجػػود 

ىذا الجدوؿ يؤكد لنا أف اتجاىػات الكتابػة ، الجداريةحو الكتابات لصالح منخفضي االتجاه ن الجدارية
( 52كانت بنسبة منخفضة لمف يتحمى بالقيـ الشخصية، وىػذا مػا أكػده الجػدوؿ السػابق رقػـ) الجدارية

القػيـ والعكػس صػحيح، انخفػاض حيث أثبت لنا اف اتجاىػات الفػرد ناحيػة الجػداريات تكػوف فػي حالػة 
األخالؽ الحسنة ىو أعظـ ما تعتز بو األمـ وتمتاز عف غيرىا، تيجة إلى أف وتعزو الباحثات ىذه الن

واألخالؽ تعكس ثقافة األمة وحضارتيا، وبقدر ما تعمو أخالؽ األمة تعمو حضارتيا وتمفػت األنظػار 
ليا ويتحير أعداؤىا فييا، وبقدر ما تنحط أخالقيا وتضيع قيميا تنحط حضارتيا وتػذىب ىيبتيػا بػيف 

محاسػف ف دولتنا االسالمية في فترة مف الفترات سادت وسػيطرت عمػى العػالـ كمػو بتمسػكيا بوااألمـ، 
وبالتػػالي فػػإف انتشػػار أخػػالؽ الػػديف االسػػالمي يمثػػل رادع لنػػا األخػػالؽ كالعػػدؿ وحفػػع الحقػػوؽ وغيػػره، 

ف اخطأنا فنعود إلى رشدنا ونتوب إلى ه ونطمب منو العفو عمما بأف  خير يمنعنا مف الخطأ حتى وال
 األعماؿ عند ه التوبة. 

 لإلجابة  مى السؤال الخامس والذي ينص  مى ما يمي:
تعازى لمتييار  الجدارياةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االتجاهاات نحاو الكتاباات 

 ؟الجنس
 ينبثق مف السؤاؿ السابق الفرض:

تعاازى لمتيياار  الجداريااةابااات ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي مسااتوى االتجااا  نحااو الكت 
 .الجنس

لمعرفػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزػ لمتغيػػر الجػػنس قامػػت الباحثػػات بحسػػاب المتوسػػط 
( النتػائج التػي 54(، ويوضػح جػدوؿ رقػـ )T.testواالنحراؼ المعيارؼ واستخدمت الباحثػات اختبػار )

 تـ الحصوؿ عمييا :
 محوسبة وداللتها تعزى لمتيير الجنسالمتوسط والقيمة اليوعح  (04جدول رقم )

االنحراف  المتوسط التكرار الجنس المجال 
 " ت "  المعياري 

مستوى 
 الداللة

الدرجة الكمية االتجاهات 
 الجداريةنحو الكتابات 

 0.49 3.22 90 أنثى
3488 3433 

 0.8 3.61 75 ذكر

مما يدلل   α=3435مف  أقل sig =(0.00أف  قيمة مستوػ الداللة  ) (54يتبيف مف الجدوؿ رقـ)
 تبعًا لمتغير الجنس الجداريةفروؽ ذات داللة إحصائية في االتجاىات نحو الكتابات عمى وجود 
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وتعزو الباحثات ىذه النتيجة إلى  (، 2355وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة سالمة ) ،لصالح الذكور
المجتمع المغزؼ الي يمنع االناث مف  طبيعة شخصية الرجل الذكر حتى القوة والجرأة ولطبيعة وثقافة

  التجواؿ في بالشوارع أو الكتابة عمى الجدراف.

 لإلجابة  مى السؤال السادس والذي ينص  مى ما يمي:
 ؟هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القيم الشخصية تعزى لمتيير الجنس

 ينبثق مف السؤاؿ السابق الفرض:
 .صائية في مستوى القيم الشخصية تعزى لمتيير الجنسال توجد فروق ذات داللة إح

لمعرفػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزػ لمتغيػػر الجػػنس قامػػت الباحثػػات بحسػػاب المتوسػػط 
( النتػائج التػي 55(، ويوضػح جػدوؿ رقػـ )T.testواالنحراؼ المعيارؼ واستخدمت الباحثػات اختبػار )

 تـ الحصوؿ عمييا :
 توسط والقيمة المحوسبة وداللتها تعزى لمتيير الجنسالميوعح  (05جدول رقم )

االنحراف  المتوسط التكرار الجنس المجال 
 " ت "  المعياري 

مستوى 
 الداللة

 القيم النظرية
 0.41 4.25 93 أنثى

3436 3432 
 0.52 4.42 75 ذكر

 القيم االقتصادية
 0.52 4.45 93 أنثى

3455 3445 
 0.84 4.46 75 ذكر

 االجتما يةالقيم 
 0.75 4.5 93 أنثى

3445 3462 
 0.59 4.5067 75 ذكر

 القيم السياسية
 0.74 4.4833 93 أنثى

3458 3474 
 0.87 4.41 75 ذكر

الدرجة الكمية )القيم 
 الشخصية(

 0.44 4.358 93 أنثى
 0.55 4.44 75 ذكر 3425 3462

ممػا يػػدؿ  α=3435أكبػر مػف  sig =(0.25)  أف  قيمػة مسػتوػ الداللػة (55يتبػيف مػف الجػدوؿ رقػـ)
وتتفػػق ىػػذه  ،فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي القػػيـ الشخصػػية تبعػػًا لمتغيػػر الجػػنسعمػػى عػػدـ وجػػود 

، وتعػػػزو الباحثػػػات ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى أف الجنسػػػيف مػػػف (2334عسػػػمية )و النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة عميػػػاف 
سية واالجتماعيػة، وفػي ظػل ثقافػة واحػدة الذكور واالناث يعيشوا في نفس الظروؼ االقتصادية والسيا

درجػة وجػود اخػتالؼ بينيمػا فػي  وديف واحد وعادات وتقاليػد واحػدة ممػا يقمػل بدرجػة كبيػرة مػف فػرص
 امتالكيـ لمقيـ الشخصية ومحاولة السيطرة عمييا.

 ا: المقابالت الشخصية:نيثا
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عمى أف أكد الذؼ  ،قصىاستاذ عمـ النفس المساعد بجامعة األ الدكتور  يسى المحتسب مقابمة 
بحيث اف تمثل ظاىرة، فيي تكاد  نطاؽ واسع،موجودة ولكنيا ليست عمى اىرة الكتابة الجدارية ظ

 ، وقد أرجع المحتسب ىذه الظاىرة لعدة أمور، منيا:أو ما دوف ذلؾ متوسطةة بنسبتكوف منتشرة 

، الفراغ وقتالشباب ل رثماوسوء است الكبت الظروؼ الضاغطة التي يحياىا الشعب الفمسطيني، 
وىو سموؾ غير حضارؼ وال  وعدـ التربية الصحيحة لألبناء مما يدفعيـ الى التفريغ عمى الجداريات

 خاصة عند المجوء إلى ألفاظ بذيئة تخدش الحياء المسمـ ينسجـ مع ديف وعادات الشعب الفمسطيني
كسب قدرة االباء والتربويوف عمى ، وأيضا عدـ بحجة أنيا رسالة إلى المحبوب أو تعبير عف عواطفو

 مشاكل وتفريغيا بيذا المنحدر السموكي.كثير مف الاألبناء ومصادقتيـ مما يؤدؼ إلى نشوب 

وأىميا زرع القيـ الدينية  وقد ذكر المحتسب بعض السبل التي مف شأنيا أف تحد مف ىذه الظاىرة،
ضطرابات عند الكبار والصغار مف واالجتماعية التي مف شأنيا أف تقضي عمى معظـ المشاكل واال

مف قبل وزارة التربية والتعميـ العالي معتمدة أساسية  صضرورة توفير حصالجنسيف، إضافة إلى 
 ص، بحيث ال تستغل ىذه الحصوالرياضة لممارسة بعض اليوايات مثل الرسـ والخط العربي

الرياضة بشكل الرسـ و رسة انشاء غرؼ خاصة بالمدارس مزودة بكافة االمكانيات لمما ،لغرض آخر
صحيح وسميـ، اضافة إلى حمالت التوعية لمشباب بيذه المرحمة حوؿ خطورة تفاقـ ىذه الظاىرة، 

 لما تعكسو مف أثر سمبي عمى البيئة وجماليا.

ف كانت موجودة فيي محدودة النطاؽ وغير  وبالنياية أكد لنا الدكتور المحتسب بأف الظاىرة وال
 متسعة.

 عمـ النفس بجامعة القدس المفتوحة( محاضر غير متفرغ في)  ر كمال قديحالدكتو مقابمة 

ىذه الظاىرة حيث أكد قديح بأنو ال توجد كتابات جدارية بداخل الجامعة، لكف توجد بالخارج، و 
 ىذه الظاىرة إلى أسباب متعددة منيا: ، وقد أرجع قديحالمجتمعأفراد تنتشر بنسب متفاوتة بيف 

ذؼ اعتبره الدكتور قديح بمثابة السبب األساسي والرئيسي، بحيث يستخدميا الوضع السياسي وال
الجداريوف لمتبميغ عف المظاىرات واالضرابات ، كما اوضح لنا بأف بعض المؤسسات تستخدميا 

 كتسويق غير مباشر، وذلؾ لعدـ وجود تكمفة مالية لألخبار.
وطيدة بالنظـ والقيـ، حيث أنيا أصبحت  ف ظاىرة الكتابة عمى الجدراف ليا عالقةأقديح  كما أكد

وسيمة لمحب والغراـ لكال الجنسيف ، وقد ذكر لنا عبر سؤاؿ وجو لو بأف الجداريات بدأت منذ اندالع 
 االنتفاضة األولى ما يؤكد عالقتيا الوطيدة بالوضع السياسي.



 25 

وعية لمطمبة داخل حديثو بذكر بعض سبل وحموؿ ليذه الظاىرة مثل حمالت التوبالنياية ختـ قديح 
المدارس، ووجد أيضا اف التكاثف األسرؼ والمجتمعي يمعب دورا ىاما في الحد مف ىذه الظاىرة، 

 الف انتشارىا يمثل خطرا كبيرا عمى المجتمع.
 ، جامعة القدس المفتوحةمحاضر غير متفرغ  في الخدمة االجتماعية ب الدكتور نبيل المدنيمقابمة 

بأف الظروؼ القاسية التي مر بيا ومازاؿ مر بيا الشعب الفمسطيني،  نيالمد في ىذا السياؽ أكد
 ـفمف الطبيعي أف يضع الجداريوف جل كبتي، عامل أساسي مف عوامل االتجاه إلى ىذه الظاىرة

بيذه الوسيمة، وقد ذكر بأف الجدارييف أغمبيـ مف الشباب الغير متعمـ، وأوضح لنا أيضا قياـ  ـوىمي
المدني أف الجوع العاطفي الذؼ متنظيـ الذؼ يتبعو، كما وضح لنا ة الجداريات لبعض الشباب بكتاب

 يعوا لـ يستط باتجاه ىذا السموؾ، لكي يوصل لمطرؼ اآلخر ما يوا يتج ـيشعر بو األفراد جعمي
ايصالو بالحديث، فنجد بعض الشباب يكتبوف األغاني واألسماء وبعض الحروؼ أو األلقاب، 

بأف لمكتابات الجدارية منحى آخر وىو الجانب المدني الة عمى الحب، كما ذكر وبعض العبارات الد
االجتماعي، فنرػ البعض متأثرا بعادات وتقاليد الكتابة عمى الجدراف لبعض المناسبات، مثل الزواج 

و قد تعود إلى االنتماء الديني مف خالؿ كتابة بعض ، أأو العودة مف السفر إلى ما شابو ذلؾ
وبنياية الحديث ذكر الدكتور المدني أنو ال يقصد عمى بعض الشرائع الدينية،  التي تنصالشعارات 

بالكتابة الجدارية ذلؾ الفف الجميل، ولكف كسموؾ غير الئق وغير أخالقي، فوضح ضرورة العمل 
 عمى حمالت توعية واسعة وخاضعة لقوانيف صارمة.

  ،بجامعة القدس المفتوحةدمة االجتماعية محاضر متفرغ في الخ، سميرة خميفة ستاذةاالمقابمة 
حيث أوضحت خميفة بأف كل ما يحيط بالشاب الفمسطيني ، كفيل بأف يجعمو مضغوط بشكل كبير 

خميفة عف   لألستاذةوخالؿ سؤالنا ، ليمجأ إلى تفريغ ىذه الضغوطات بالكتابة عمى الجداريات يوكاف
دة خاصة بالوسط الغير متعمـ، بسبب وجود وقت مدػ انتشار ىذه الظاىرة، قالت بأف الظاىرة موجو 

اضافة إلى ذلؾ سوء  فراغ كبير بحياتيـ ، مما يدفعيـ إلى القياـ بيذا السموؾ الغير الئق.
ات استخداميـ ألوقات الفراغ لدييـ، وذلؾ بسبب عدـ وجود االمكانيات الكافية لممارسة اليواي

 شكل صحيح.المتنوعة ب
اىرة خميفة بأنو ال يوجد حموؿ جذرية ليذه الظستاذة الظاىرة ذكرت االوعف أىـ سبل الحد مف ىذه 

شأنيا أف تقضي عمى الظاىرة تماما، ولكف يمكف لحمالت التوعية  لعدـ توفر االمكانيات التي مف
 .ىذه الظاىرة جـف تساىـ بالتخفيف مف حأداخل وخارج المدارس 
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 ثالثًا: الصور الفوتوغرافية:
بالتقاط مجموعة كبيرة مف الصور بصورة عشوائية ثـ قاموا بتصنيف ىذه لقد قامت بالباحثات 

 الصور الممتقطة لبعض الكتابات الجدارية لعدة أبعاد وىي: 
 البعد االجتما ي:

مف الواضح أف الجداريوف تناولوا قضايا المجتمع مف خالؿ التعبير عف الواقع الذؼ يعيشونو 
أحالـ اليقظة لميروب مف بالتعبير عف خروف آبينما قاـ  وتجسيد معاناتيـ بالكتابة عمى الجدراف

كما أفصحت بعض الجداريات األخرػ عف مضموف لبعض العادات الذؼ يعيشونو الواقع المرير 
 وأ سواء بالزواج أو الحج أو السالمة والتقاليد االجتماعية التي تعود عمييا أىالي المحافظة كالتينئة

ؿ األكبر في ىذا البعد ىي التي تعبر عف وجود خالفات بيف الصور ذات المدلو  العزاء، لكف
، كما اتخذت بيذا السياؽ منحى آخر باآلخر أحدىـ تشيير، مف باب العائالت وبالتحديد بيف أفراد

وىو التسويق الغير مباشر بكتابة بعض االعالنات أو رسـ بعض الصور الدالة عمى منتج لجذب 
 انتباه األفراد.

 البعد العاطفي:
الكثير مف الجداريات اتخذت المنحى العاطفي، حيث يمجأ بعض الجدارييف لمكتابة عمى الجدراف مف 

مع العمـ أف الرسالة تحمل  ،أجل تفريغ االنفعاؿ العاطفي، وايصاؿ رسالة عاطفية بشكل ىزلي ومرح
 ألقاب العديد مف مشاعر الحزف الكامف في القمب، كما لجأ البعض الى كتابة أسماء أو حروؼ أو

داـ بعض األلفاظ البذيئة جسد عواطفيـ خاصة عند استخأو رسومات تأو ارقاـ ىواتف او اميالت 
اف ىناؾ شريحة مف المجتمع التي تعارض وتخالف عادات وتقاليد المجتمع، مما يدؿ عمى 

بير الفمسطيني  مف الجنسيف خرج عف المألوؼ ولجأ إلى اساليب غير الئقة اجتماعيا وال دينيا لمتع
 عف مشاعره اتجاه الطرؼ اآلخر، مما يؤكد عمى ضعف الوازع الديني وانعداـ منظومة القيـ لدييـ.

 البعد السياسي:
الفصل بشكل كبير بيف البعد السياسي  فستطعيلمجداريات، لـ ة الباحثات مف الوىمة األولى لرؤي

تعد الفصائل وبالتالي تخبط وتناقض واختالؼ بحكـ وباقي األبعاد لما تحممو الجداريات مف 
بسبب الظروؼ الصعبة التي  عدـ القدرة عمى مواجية الواقعإضافة إلى ، اختالؼ انتماء الشباب

، إال مف خالؿ التفريغ النفسي بالكتابات فبعضيا كاف يمثل التمسؾ بالقضية، وبعضيا يعيشوف فييا
سطيني، متمثال بالبحث الشعب الفمه لحب الوطف ، واألخرػ لموضع السياسي الصعب الذؼ يحيا
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ولكف أكثر الكتابات انتشارًا في ىذا عف وطف بديل تتوافر فيو مقومات الحياة السياسية المستقرة، 
، كما اتخذ الجداريوف السياسية لخالفاتاكوسيمة لمتعبير عف ىذه التي اتخذت الجداريات البعد ىي 

عماؿ الحزب الذؼ ينتمي إليو الفرد، ولـ أيضا الكتابة الجدارية كوسيمة اعالمية إلظيار انجازات وأ 
بالكتابة عف معاناة الشعب  وايكتفي الجداريوف بالكتابة عف األحزاب التي ينتمي إلييا، بل قام

الفمسطيني نتيجة عدـ االستقرار السياسي، سواء الوضع السياسي الداخمي المتمثل بالحزبية ، أو 
 مارساتو.الوضع السياسي الخارجي المتمثل باالحتالؿ وم

 البعد الديني:
فييا البعد الديني الخالص، الذؼ يظير فيو  فبعض الصور، وجدة الباحثات لمف خالؿ مشاىد

الحب الخالص هلل عز وجل، وخشيتو وعظمتو كما تظير لنا أيضا محبة الرسوؿ ي، مف خالؿ 
الة خاصة صالة الفجر، وبعض الحث عمى األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وااللتزاـ بالص

الجداريات التي تحث الفتيات عمى التحمي بأسمى األخالؽ كالزؼ الشرعي، والصالة وعدـ التبرج، 
 وعدـ وضع الروائح والعطور.

الموضوعية والوضوح، مقارنة باألبعاد األخرػ، ألنيا تدعو بفنالحع أف ىذا البعد يتميز عف غيره 
 فصاؿ فييا ، قد حثنا عمييا ديننا الحنيف.إلى سموكيات سميمة وصحيحة ال 

 إلييػػاالتػػي تػػـ التوصػػل  والمقػػابالت والصػور الفوتوغرافيػػة عمػى نتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة بنػػاءً  :التوصاايات
 يمكف تقديـ بعض التوصيات اليادفة وىي:  

 وعبر وسائل االعالـ نحو خطورة تفعيل حمالت التوعية واالرشاد داخل المدارس الثانوية -
 .االعتداء عمى ممتمكات الغير

 الشباب مف الجنسيف. وترسيخ القيـ الدينية لدػ  تعزيز -
  يقطنوىا.لألماكف العامة التي  أفراد المجتمع لدػ  نحو الوطف الحرص عمى تقوية االنتماء -

 إلي سموؾ أفضل لمتعبير عف مشاعرىـ وطموحاتيـ.الشباب مف الجنسيف  ارشاد -

 .فيره لمحاولة القضاء عمى الممل وأوقات الفراغ لدػ الطمبةتوفير ما يمكف تو  -

، كتغيير ما يدفعيـ إلى االنشغاؿ بممارسة ىواياتيـ بأوقات الفراغلدػ الشباب متنمية المواىب  -
 .الكتابة عمى الجدراف إلى الرسـ عمى الجدراف بأسموب جمالي وحضارؼ 
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 الاااااماااااااراجاااااااااااااااااااع:
مساتوى االلتازام الاديني والقايم االجتما ياة و القتهماا بااالغتراب (: 2353ىاني عطيػة ) مرة،بو عأ

، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، كميػة التربيػة، جامعػة النفسي لدى طالب الجامعات الفمسطينية بيزة
 األزىر، غزة. 

دف نحػػػو (: اتجاىػػػات طمبػػػة الصػػػف العاشػػػر األساسػػػي فػػػي األر 2354بػػػدرخاف، سوسػػػف سػػػعد الػػػديف )
االلتحػػػاؽ بمجػػػاالت التعمػػػيـ المينػػػي بعػػػد نيايػػػة مرحمػػػة التعمػػػيـ األساسػػػي، مجمػػػة الجامعػػػة االسػػػالمية 

 .99 - 65، ص ص 2، عدد22لمدراسات التربوية والنفسية، مجمد 
، سمسػػػمة البحػػػوث التربويػػػة والقااايم فاااي الترسياااة االساااالمية المباااادئ (:5996)خيػػػاط ، م جميػػػل 

 .ـ القرػ، السعوديةأ والنفسية، مطابع جامعة
سوساايولوجيا الكتابااة بالحماام: تحمياال معاامون كتابااة ورسااومات (: 2355سػالمة ، بػالؿ عػػوض )

 -، المجمػػة األردنيػػة فػػي العمػػوـ االجتماعيػػةالمااراهقين فااي حمااام الماادارس الثانويااة فااي بياات لحاام
 .45-65، ص ص 5، ع8األردف، مح

راساة ميدانياة لعيناة مان د نحاو الكتاباة الجدارياة تجاهات الطمبة الجامعيينا(: 2354كنزة، جبػار )
رسػػالة مكممػػة لنيػػل شػػيادة الماجسػػتير فػػي عمػػـ ، الطمبااة الجااامعيين بجامعااة الحاااج لخعاار، باتنااة

 .كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة م خيضر بسكرة، النفس

، الطبعػػػة حػػػل والتطبيقػػػاتالقواعػػػد والمرا :منهجياااة البحاااث العمماااي(: 5999عبيػػػدات، م وآخػػػروف )
 األردف.، عماف دار وائل لمنشر الثانية،
 ، جامعة بابل.التنظيمي التماثل بمورة في الشخصية تأثير القيم (:2356الرزاؽ ) عبد زينب عبود،

االتجاهاااات نحاااو التحاااديث و القتهاااا بمنظوماااة القااايم لااادى (: 2334عميػػػاف، م وعسػػػمية، عػػػزت )
، المؤتمر الدولي األوؿ) التربية في فمسػطيف وتغييػرات تفاعة األقصىالشباب الجامعي المعاصر الن

 العصر( الجامعة االسالمية، غزة.
اتجاهاات طمباة الصاف العاشار االساساي (: 2339الغشياف، ريما عيس، عبد الحق، زىرية ابػراىيـ )

وجيااا فااي المااارس الحكوميااة فااي مااديريات الترسيااة والتعماايم لمحافظااات  مااان العاصاامة نحااو تكنول
، دراسػات، العمػػـو المعموماات واالتصااالت والصاعوبات التاي تاواجههم  ناد اساتخدامها فاي الميادان

  . 553 – 96، ص ص 2، عدد 36التربوية، مجمد 
Girodet, J,(1994), Dictionnaire de la langue francaise.1re edition.paris:  

Bordas. 
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 الاااامااااالحااااااااق:
 المقابمةسئمة وصور أ( 0ممحق رقم )

 تعرؼ عمى حضرتؾ؟اممكف 
 ما مدػ انتشار الكتابة عمى الجدراف؟

 ما ىب االسباب التي تدفع الفرد لمكتابة عمى الجدراف أو المقاعد أو أؼ مكاف غير المخصص لو؟
 ؟مشكمة الكتابة عمى الجدرافما ىي سبل العالج والخالص مف 
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 فيةاغر و ماذج من الصور الفوتن (7ممحق رقم )
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 ( مقياس اتجاهات الطمبة نحو الكتابات الجدارية3ممحق رقم )

 العباراث #
هوافك 

 جذا  
 هتردد هوافك

غير 

 هوافك

غير هوافك 

 جذا

      أفعً اٌىزبثخ ػٍٝ اٌدذساْ ألػجش ػٓ آسائٟ ثىً زش٠خ4  -5

      ْ ظب٘شح ػبد٠خ4اْ اٌىزبثخ ػٍٝ اٌدذسا  -2

      ٌُ ٠خطش ثجبٌٟ أْ أسعُ ػٍٝ اٌدذسا4ْ  -3

      ألشأ دائّبً ِب ٠ىزت ػٍٝ اٌدذسا4ْ  -4

      أشؼش ثبٌع١ك ػٕذ سإ٠زٟ ٌٍىزبثبد ػٍٝ خذساْ األِبوٓ اٌؼبِخ4  -5

      ٠دت ٚظغ لٛا١ٔٓ صبسِخ ٌّؼبلجخ ِٓ ٠ىزجْٛ ػٍٝ اٌدذسا4ْ  -6

      اٌدذسا4ْ ٠ٍفذ أزجبٟ٘ ػبدح ِب ٠شعُ ػٍٝ  -7

      اٌىزبثبد اٌدذاس٠خ رؼطٟ أطجبػبً ع١ئبً ٌٍٕبظش4ٓ٠  -8

      ٠ّىٓ رغد١ً ثؼط اٌّطبٌت اٌغ١بع١خ ػٍٝ اٌدذاس4  -9

      رث١ش ا٘زّبِٟ األفىبس اٌّىزٛثخ ػٍٝ اٌدذسا4ْ  -53

      رع١ف اٌشعَٛ اٌدذاس٠خ خّبالً ػٍٝ اٌشٛاسع ٚاألز١بء4  -55

      خسخ ظذ اٌسىِٛبد4اٌىزبثبد اٌدذاس٠خ ٚع١ٍخ ٔب  -52

      اٌشعَٛ اٌدذاس٠خ ظب٘شح غش٠جخ ػٍٝ ػبداد اٌّدزّغ اٌفٍغط4ٟٕ١  -53

      اٌىزبثبد اٌدذاس٠خ ٟ٘ رخش٠ت ٌٍّّزٍىبد اٌؼبِخ4  -54

      اٌشعَٛ اٌدذاس٠خ ٟ٘ ٔٛع ِٓ اإلثذاع اٌشجبث4ٟ  -55

      أشؼش ثشغجخ فٟ اٌؼ١ش فٟ ِىبْ خبي ِٓ اٌىزبثبد اٌدذاس٠خ4  -56

      ػٓ رؤ١٠ذٞ ٌسضة ِب ثبٌىزبثخ ػٍٝ اٌدذاس4أػجش   -57

      أشؼش ثشغجخ فٟ اٌىزبثخ ػٍٝ اٌطبٚالد ٚاٌىشاع4ٟ  -58

      ٠ؼزجش اٌدذاس ِىبٔبً ِٕبعجب ٌىزبثخ االٔشغبالد اٌّخزٍفخ4  -59

      اٌىزبثبد اٌدذاس٠خ ظب٘شح ِمٍمخ ألٔٙب رسًّ سِٛص اٌؼٕف4  -23

      اٌزؼج١ش4ٞ اٌشعَٛ اٌدذاس٠خ ٟ٘ ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌفٓ  -25

      اٌشعَٛ اٌدذاس٠خ رؼجش ػٓ ثمبفخ شجبث١خ زذ٠ثخ4  -22

      أخذ ِزؼخ فٟ اٌىزبثخ ػٍٝ خذساْ األِبوٓ اٌؼ١ِّٛخ4  -23

      خعذ ردشثخ اٌىزبثبد اٌدذاس٠خ ِشح فٟ ز١برٟ ػٍٝ األل4ً  -24

      اٌىزبثبد اٌدذاس٠خ ٚع١ٍخ ِٕبعجخ ٌّٕبصشح اٌفشق اٌش٠بظ١خ4  -25

      اس٠خ رشٖٛ خّبي اٌّجبٟٔ ٚإٌّشآد اٌؼّشا١ٔخ4اٌشعَٛ اٌدذ  -26

27-  
أفعً اٌىزبثخ ػٍٝ اٌدذاس ألػجش ػٓ عخطٟ ِٓ اٌظشٚف االخزّبػ١خ 

 اٌّضس٠خ4
     

      ٠غّر ٌٟ اٌدذاس ثبٌجٛذ ػٓ وً ِب ٠خزٍح فٟ ٔفغ4ٟ  -28

      أخذ اٌدذاس ٚع١ٍخ فؼبٌخ ٌٕمً أشغبالرٟ اٌّخزٍفخ4  -29

      ِٛع١مٝ غش٠جخ ٘بدفخ4 اٌشعَٛ اٌدذاس٠خ رؼجش ػٓ  -33
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 ( مقياس القيم الشخصية4ممحق رقم )

 

 القين الشخصيت 
اتفاق 

 بشذة
 ال اتفاق إلى حذ ها اتفاق

ال اتفاق 

 بشذة

      اٌم١ُ إٌظش٠خ  أٚال 

5- 
ٔئِٓ  ثؤْ اٌؼمً ٚاٌزدش٠ت ٚاٌسٛاط ِٓ غشائك اٌسصٛي 

 .ػٍٝ اٌّؼبسف اٌطج١ؼ١خ 
     

      .ك ٌسً اٌّشىالد اٌزٟ رٛاخٕٙب ٔئِٓ ثؤْ اٌؼٍُ غش٠  -2

      .أزشض ػٍٝ رٛخٟ اٌذلخ فٟ ارخبر أٞ لشاس اداسٞ  -3

       .ل١ٍال ِب أٔفزر ػٍٝ ا٢خش٠ٓ داخً ٚخبسج اٌؼًّ  -4

       .ٔسشص ػٍٝ وغت اٌّبي اٌسالي فٟ وً ػًّ ألَٛ ثٗ  -5

      .ٔئِٓ ثؤْ فطشح هللا ثخٍمٗ غ١ش لبثً ٌٍزس٠ًٛ  -6

      .أرٛوً ػٍٝ هللا عجسبٔٗ ٚرؼبٌٝ فٟ وً أػّبٌٟ  -7

      .ٔئِٓ ثؤْ اٌؼٍُ ِغخشح ٌطج١ؼخ اإلٔغبْ   -8

      .ٔسبفع ػٍٝ ٔظبفخ اٌج١ئخ ثبعزّشاس   -9

      .أزشص ػٍٝ ٔظبفخ خغّٟ ِٚالثغٟ  -53

      .أشدغ ػٍٝ صساػخ األشدبس فٟ اٌشٛاسع اٌؼبِخ  -55

      .صسزٟ إٌفغ١خ ٚاٌدغ١ّخ أزشص ػٍٝ عالِخ  -52

 اٌم١ُ االلزصبد٠خ : ثب١ٔب 

      .أززشَ اٌؼًّ اٌّثّش ٚإٌّزح   -5

      .أزبفع ػٍٝ اِالن ا٢خش٠ٓ  -2

      .اٌؼًّ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ أزبخٟ أوثش ِٓ اعزٙالوٟ  -3

      .اعزثّش اٌٛلذ ثشىً فبػً ٚال أخٕذ اإلعشاف ٚاٌزجز٠ش  -4

 االخزّبػ١خ  اٌم١ُ: ثبٌثب

      اعزّغ ألزبد٠ث ا٢خش٠ٓ ثؤدة  -5

      .أرمجً أساء ا٢خش٠ٓ ٚأٔبلشُٙ   -2

      أ٘زُ ثبٌزفبػً ِغ إٌبط ثجٕبء ِدبالد خذ٠ذح4  -3

 اٌم١ُ اٌغ١بع١خ: ساثؼب

      أزشط ػٍٝ رسًّ ِغئ١ٌٛخ اٌؼًّ اٌزٞ ألَٛ ث4ٗ -5

      خ4ُٙٙ١أِزٍه اٌمذسح ػٍٝ ل١بدح ا٢خش٠ٓ ٚرٛ  -2

      أػًّ ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ ارخبر اٌمشاساد4 -3

      ٌذٜ اٌمذسح ػٍٝ االلٕبع ٚاداسح اٌسٛاس ِغ ا٢خش4ٓ٠ -4


