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ـرالشكـــــــــر والتقدیـــــــــــ  
ه خبالص شكري  ٔستاذي القدیوعرفاينٔتو ٕىل  ر  ــــــــ ا

امد"واحملرتم  ىل  لك  ما  قدمه  من  توجهيات "ا   
ر  درب ٔ ي   ي ــــــونصاحئ اكنت يل مبثابـــــة  املصباح  ا

لشكر .ـيــــــــــــث  العلمـــــو  البحـــحن ه  ٔتو   إىل كام 
ل ٔخ  الزم ٔستاذ  وا الم   سني   االٕ ٓيل   ، جوال  ا

ٕىل اكفة زماليئ  ٔقدم شكري وثنايئ ا ٔن  ىس  ٔ كام ال 
ٔبیض بوالیة  رة املاء ا ٔشعري بدا ٔبو موىس ا كاملیة  ٕ

س ٔسهم السید ت ىل ر ر املؤسسمة و فوتين یكام ال  .ةد
جمتــــــــاع  مل  ٔساتذة قسم  ىل اكفة  ٕ تقدمي شكري ا

ٔسهم ك ىل ر ٔستاذیـــــل مو رینـــن ا  شویة":نـــ القد
ىل  لك  ما قدموه  " مراد زعميي"و " سیف االٕسالم

رايس و الل املسار ا  إىل لك لنا من توجهيات ونصاحئ 
عمل دفعة  طلبة امت، طارق، ، اصة زماليئ، ج

لـــــيف ، لقامس حنراف واجلرميةختصص  ع   ج  .م 
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  ملخص البحـــــث
وجھة نظر اإلدارة     یعالج ھذا البحث موضوع العنف في الوسط اإلكمالي والثانوي من 

وھو یمثل أحد المواضیع التي حظیت باھتمام العدید من المجتمعات والدول ، المدرسیة

   .العربیة منھا واألجنبیة
وسخرت لھ جمیع نف  غرار ھذه الدول أحاطت عنایتھا بموضوع العوالجزائر على      

وبالرغم من أھمیة التعمق في  للحد من مسبباتھ، القوى البشریة والمادیة لدراستھ ومعالجتھ،

دراسة موضوع العنف في جمیع أشكالھ من عنف الرجل ضد المرأة، عنف اآلباء ضد 

 فإن ما یمارس من عنف في مؤسساتنا التعلیمیة لم ،األطفال وعنف رب العمل ضد العامل

  . لحظ الكافي من الدراسة والتحلیلینل ا

لدى فئة المراھقین ظاھرة العنف  وانتشار لشیوع لعل ھذا ما نلمسھ ونالحظھ من و      

 واختلفتة والثانویة بأشكال وصور متعددة قد تشابكت  طالب المرحلة االكمالیالذین یمثلون

ا كانت غالبیة الدراسات السابقة قد ركزتأسبابھا وعواملھا،  على التعرف على العوامل  ولمّ

المؤدیة للعنف وتحدید صوره وأنماطھ، فإن البحث عن أسالیب مواجھة ھذه الظاھرة أصبح 

 في المدرسةتتبعھا  تلك التي ،حاجة ملحة وضرورة قصوى، ومن أھم ھذه األسالیب
تحقیق التوافق النفسي  ، خاصة وأن لإلدارة المدرسیة دور كبیر ومھم فيمواجھة العنف

  .البللط

وقد تم اختیار ھذا الموضوع ألسباب عدیدة كانت أھمھا قلة البحوث العملیة التي       

وذلك إلرتباط ھذا الموضوع باختصاص الطالب في علم  عالجت الموضوع وتناولتھ

االجتماع االنحراف والجریمة، كما أن محاولة البحث عن أسالیب لمواجھة ھذه الظاھرة 

قصوى ومن أھم األسالیب تلك التي تتبعھا المدرسة في أصبحت حاجة ملحة وضرورة 

   .مواجھة العنف

   :أما عن أھدافھ فیمكن حصرھا في النقاط الموالیة      

ً النطالق دراسات أخرى حول  -  .الظاھرةأن یكون ھذا البحث موجھا
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لفت انتباه المسؤولین واألولیاء على طبیعة ھذا السلوك ومدى تشابكھ ومحاولة البحث  -

 ن أسالیب فعالة لتفادي مسبباتھ وانعكاساتھ على المردود التربوي والبیداغوجيع

 .للتلمیذ واألستاذ والمدرسة الجزائریة عامة

محاولة الوقوف على األسالیب التي تنتھجھا المدرسة نحو الطالب واألساتذة وكذلك  -

 .األسرة لمجابھة العنف داخل الفضاء المدرسي

ذه الظاھر       ى ستة فصول أساسیة، ولدراسة ھ سیم البحث عل ا بتق صل األولة قمن  :الف
ة والمفھمی ساؤالت الدراسة، ةتناول المعالجة النظری ى اإلشكالیة وت شتملة عل  للدراسة، الم

ات  را الدراس اھیم وأخی د المف ة، تحدی داف الدراس وع، أھ ار الموض باب اختی ا، أس أھمیتھ

  .ھرة محل البحثالغربیة العربیة والجزائریة التي عالجت الظا

اني       ى :كما احتوى الفصل الث ث اشتمل عل ر، حی ي الجزائ ا ف ف وتطورھ  ظاھرة العن

ع  ي المجتم ف ف سوسیوثقافیة لتجذر العن ات ال ذلك اآللی ف وك التطور التاریخي لظاھرة العن

  .الجزائري، ثم النظریات المفسرة للعنف وأخیرا موقف األدیان من قضیـــــــــــــة العنف

لظاھرة العنف في الوسط المدرسي، مفھوم العنف المدرسي، : أما الفصل الثالث فقد خصص

د  ى ح ذ والمدرسة عل ن التلمی ى كل م ة عل اره المترتب را آث ھ، أشكالھ، مظاھرة وأخی عوامل

  .سواء

إلدارة المدرسیة من خالل :      بینما تناول الفصل الرابع ة ل ة والعملی  المجاالت اإلجرائی

ي دورھا ال دیر ف ع، أسالیب الم تنظیمي نحو الطالب والعاملین وكذلك من حیث المنھج المتب

ضباط داخل  ق االن إدارة المدرسة  من حیث التنظیم واإلدارة وكذلك دور المدرسة في تحقی

ي تفرضھا نحو  ات الت ذلك العقوب ائي والعالجي وك ا الوق الوسط المدرسي من خالل دورھ

ن خالل ا ین و م ة العنیف ن ظاھرة الطلب ف م ي التخفی ھ ف ھ أخصائي التوجی ذي یلعب دور ال ل

  .العنف

 المقاربة :      أما الفصل الخامس فقد تناول اإلطار المنھجي للدراسة المیدانیة والتضمن لـ 

ف  اھرة العن سیر ظ ي تف زي ف اعلي الرم اه التف ي االتج ي تبن ة ف سوسیولوجیة المتمثل ال

   زمكاني والبشري، كذلك المنھج المتبع والمتمثل فيالمدرسي،  التطرق لمجاالت الدراسة ال
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ى األدوات  افة إل سوسیولوجیة، باإلض ات ال م للدراس ي المالئ في التحلیل نھج الوص الم

ـھ ستخدمة فیـــ تبیان الم تمارة االس ذلك اس سجالت وك ائق وال ي المالحظة والوث ة ف  والمتمثل

ن  یة م ضاء اإلدارة المدرس ً ألع ا ة أساس ھ دیرین وأمالموجھ شاري توجی اتذة ومست س

  .  ومساعدین تربویین وأعوان إداریین

ذلك  سیرھا وك ائج الدراسة وتف ل نت ى تحلی د تعرض إل ر فق سادس واألخی       أما الفصل ال

  :وھيالوقوف على أھم النتائج 

منتشرة بین طالب المرحلة أشكال للعنف  على أن ھناك موافقون أن أفراد الدراسة -

 .االكمالیة والثانویة

بین طالب المرحلة  للعنف عوامل مؤدیة على أن ھناك موافقون أن أفراد الدراسة -

  .االكمالیة والثانویة

 على أسالیب اإلدارة المدرسیة تجاه الطالب للحد من موافقون بشدة أن أفراد الدراسة -

  االكمالیةالعنف بین طالب المرحلة

 للحد نحو األساتذة ھا المدرسةاألدوار التي تتبع على موافقون بشدة أن أفراد الدراسة -

 .المنتشر داخل الوسط المدرسيمن العنف 

 األسرة نحو المدرسة التي تمارسھا األدوار على موافقون بشدة أن أفراد الدراسة -

 .المنتشر في الوسط المدرسيللحد من العنف 

ي، لقد أثبتت نتائج الدراسة أن ھناك عنف منتشر بشكل خطیر داخل الفضاء المدرس      

  طبیعیة واجتماعیة ونفسیة وأن ھناك عوامللفضي وبدني ونفسي :حیث قد تعددت أشكالھ

قد تضافرت فیما بینھا لتسبب ھذه الظاھرة الخطیرة وتزیحھا إلى الفضاء المدرسي الذي 

تفعیل دور كان بمنأى عن كل مسببات العنف، لنصل في األخیر إلى أن الحل یمكن في 

 األسرة وكذلك الطالب واألساتذةل األسالیب التي تنتھجھا نحو  من خالاإلدارة المدرسیة

  .للحد من خطر ھذه الظاھرة
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Résumé de l'étude 
       Cette recherche traite de la question de la violence dans les 
écoles, dans la catégorie des adolescents du point de vue de 
l'administration scolaire, qui représente l'un des sujets qui ont 
attiré l'attention de beaucoup de sociétés et les pays arabes et 
étrangers des entreprises. 
       Et l'Algérie, car ces pays ont pris son attention sur le problème de 
la violence et ridiculisé par l'ensemble des effectifs et du matériel 
d'étude et de traitement, de réduire les causes, Malgré de l'importance 
de l'étude en profondeur de la question de la violence sous toutes les 
formes de violence masculine contre les femmes, la violence, les 
parents contre les enfants et la violence, l'employeur contre le 
salarié, les conséquences de la violence dans nos établissements 
d'enseignement n'a pas eu la chance d'étudier et d'analyse. Peut-être 
c'est ce qui est visible et l'on observe la prévalence et la propagation 
du phénomène de la violence chez les adolescents qui sont des 
étudiants des formes primaires et secondaires et plusieurs images 
peuvent être entrelacées et les différentes causes et les facteurs, et 
parce que la majorité des études précédentes ont porté sur 
l'identification des facteurs menant à la violence et à identifier des 
formes et des motifs, la recherche de méthodes de confrontation Ce 
phénomène est devenu une urgente et absolument nécessaire, et le 
plus important de ces méthodes, celles de l'école face à la violence, en 
particulier celui de la gestion de l'école un rôle important et important 
dans la réalisation de l'adaptation psychologique des élèves. 
       Et c'est ainsi que fut choisi ce sujet pour de nombreuses raisons, 
notamment l'absence de processus de recherche qui a abordé le sujet et 
adressée afin de lier la compétence sous réserve de l'étudiant dans la 
déviance en sociologie et le crime, et que d'essayer de trouver des 
façons de s'attaquer à ce phénomène est devenu une nécessité urgente 
et primordiale est la méthode la plus importante deceux poursuivis 
par l'école face à la violence. 
En ce qui concerne les objectifs peuvent être résumés dans les points 
de pro:    
- Que cette recherche soit dirigé vers le début d'autres études sur le 
phénomène. 
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- Attire l'attention des responsables et des parents sur la nature de ce 
comportement et comment interconnectés et essayer de trouver des 
méthodes efficaces pour prévenir ses causes et ses conséquences pour 
le coût-efficacité éducative et pédagogique de l'élève et le  
professeur et l'école publique algérienne. 
- Essayer de se tenir sur les méthodes adoptées par l'école pour les 
étudiants et les enseignants ainsi que la famille à affronter la violence 
au sein de l'école. 
       Pour étudier ce phénomène, nous divisons la recherche sur six 
grands chapitres, le premier chapitre, s'adressant à la théorie du 
traitement et l'étude conceptuelle, impliquant problème et des 
questions de l'étude, son importance, les raisons du choix du thème, 
les objectifs de l'étude, d'identifier les concepts et les études 
récentes de l'Ouest et arabes algériens adressée le phénomène en 
question.      
       Il contient également le deuxième chapitre: le phénomène de la 
violence et le développement en Algérie, où figure sur le 
développement historique du phénomène de la violence ainsi que des 
mécanismes sociologiques et culturelles de la racine de la violence 
dans la société algérienne, et les théories qui expliquent la violence et, 
enfin, la position des religions sur la question de la violence.  
Le troisième chapitre est consacré: le phénomène de la violence dans 
les écoles, le concept de violence à l'école, ses facteurs, les formes, et 
enfin la démonstration de ses effets sur l'élève et l'école même. 
     Tout en assurant Chapitre IV: Domaines de la gestion des 
procédures et pratiques de l'école grâce à son rôle de réglementation 
envers les étudiants et le personnel ainsi que sur le plan de l'approche, 
les méthodes de la directrice dans la gestion de l'école en termes 
d'organisation et de gestion ainsi que le rôle de l'école dans la 
réalisation de la discipline dans le milieu scolaire grâce à son rôle de 
prévention et de traitement, ainsi que les sanctions imposées par les 
sur les élèves violents, et à travers le rôle joué par l'orientation 
spécialisé dans l'atténuation de la violence.    
      Le cinquième chapitre traite du cadre méthodologique pour étudier 
le terrain et d'inclusion pour: approche sociologique de l'adoption de 
la tendance interprétation interactive symboliques du phénomène de la 
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violence à l'école, abordant les domaines d'étude spatiale et temporelle 
et humaine ainsi que l'approche et l'objectif de la méthode analytique 
descriptifs appropriés pour les études sociologiques, en plus des outils 
utilisés par les et l'observation des documents et dossiers ainsi que la 
forme d'un questionnaire adressé principalement aux membres des 
cadres d'administration scolaire, des enseignants et des conseillers 
pour guider et les éducateurs et les agents de l'assistant de 
l'administrateur.    
       Le sixième et dernier chapitre a été d'analyser les résultats de 
l'étude et l'interprétation ainsi que pour identifier les résultats les plus 
importants sont:  
- Les membres de l'étude d'accord qu'il ya des formes de violence qui 
règne parmi les étudiants des écoles primaires et secondaires.  
- Les membres de l'étude d'accord que les facteurs conduisant à la 
violence entre les élèves des écoles primaires et secondaires.  
- Les membres de l'étude à fait d'accord avec les méthodes de gestion 
scolaire pour les élèves afin de réduire la violence chez les élèves des  
écoles primaires et secondaires.                                                             
- Les membres de l'étude à fait d'accord sur les rôles adoptés par les 
enseignants des écoles pour réduire certains de la violence généralisée 
dans le milieu scolaire.                                                                               
- Les membres de l'étude à fait d'accord sur les rôles exercés par 
l'école vers la famille afin de réduire la violence généralisée dans les 
écoles.  
       Ont montré les résultats de l'étude qu'il ya violence qui sévit au 
sérieux au sein de l'école, où ils peuvent formes variées: l'argent et 
physique et psychologique et qu'il ya des facteurs naturels, sociaux et 
psychologiques ont conspiré entre elles pour provoquer ce phénomène 
et de les transmettre à l'espace de l'école loin de toutes les causes de la 
violence, pour entrer en que la solution à ce dernier peut activer le rôle 
de la direction de l'école à travers les méthodes adoptées par certains 
étudiants et professeurs ainsi que la famille afin de réduire les risques 
de ce phénomène.    
 
 
 



الفھرس العام  )      من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة(   العنف في الوسط اإلكمالي والثانوي      
 

 

 

ــــــــةـمقدمـــــــــ  

 اإلطار النظري للدراسة
1...............................................دراسة للالنظري والمفھمياإلطار : الفصل األول  

1..............................................................................................تمھیـد  

1................................................................................ البحثمشكلة: أوالً   

1................................................................................ـةــــــاإلشكالیـــ - 1  

6................................................................................ةــأھمیة الدراس - 2  

7......................................................................أسباب اختیار الموضوع - 3  

8.............................................................................ةـــــأھداف الدراس - 4  

 9.............................................................................مــتحدید المفاھی :ثانیاً 
9........................................................................ةـــــــــــــالمدرس - 1        

10.......................................................................فــــــــــــــــالعن - 2        

12......................................................................يـ العنف المدرس- 3        

  12.....................................................................ةـــــــــــــالمراھق - 4      

  12.....................................................................ةاإلكمالیالمرحلة  - 5      

 12.....................................................................ةــالمرحلة الثانوی - 6      

12.....................................................................يــالمنھج المدرس - 7        

13.....................................................................ھـأخصائي التوجی - 8        

13.................................................................... التنشئة االجتماعیة- 9        

13....................................................................ةــــــ الدراسات السابق:لثاً ثا  
14....................................................................ةـــات الغربیـــــــالدراس - 1  

20....................................................................ــةـات العربیـــــــالدراس - 2  

 الفھرس العام



الفھرس العام  )      من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة(   العنف في الوسط اإلكمالي والثانوي      
 

25....................................................................ةـات الجزائریـــــدراسال - 3  

28............................................................................................تعقیب  
31.......................................... في الجزائرھاظاھرة العنف وتطور: الفصل الثاني  

31............................................................................................دـتمھی  
31.........................................................لمحة تاریخیة عن ظاھرة العنف: أوالً   
35...................................... العنف في الجزائر لتجذرةاآللیات السوسیوثقافی :ثانیاُ   

37....................................................ةـــــــل البنائیة التكوینیــــــــــــــ العوام- 1  

  42....................................................ــرواقع ظاھرة العنف في الجزائـــــــــ - 2

43....................................................أسباب نامي ظاھرة العنف في الجزائر - 3  

  43........................................................................ةـــ أسباب سیاسی-  أ     

44........................................................................أسباب اجتماعیة - ب      

  44.......................................................................ــةـــ أسباب نفسیـ-ج    

45......................................................فــــ العوامل المؤدیة لظاھرة العن:لثاً ثا  
  45..........................................................................ةـــــعوامل طبیعی - 1

 45..........................................................................ةــعوامل اجتماعی - 2

46..........................................................................ةـــــــعوامل نفسی - 3  

47................................................................عوامل أخرى مؤدیة للعنف - 4  

47.....................................................النظریات المفسرة لظاھرة العنف :رابعاً   
48...................................................................ة البیولوجیـــــــة النظریـ- 1  

49....................................................................ة النفسیــــــــــــة النظریـ- 2  

50....................................................................م االجتماعي نظریة التعل- 3  

  51................................................................اإلحبـــــــــاطـة نظریـــــــــ - 4

53................................................................ـــفلعنــداف ا نظریة استھــ- 5  

 
 



الفھرس العام  )      من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة(   العنف في الوسط اإلكمالي والثانوي      
 

 54................................................................ـةـة االقتصادیــــــــــالنظری - 6

54................................................................ي نظریة االقتــــراب النسقــ- 7  

  55...................................................نظریة تزاید العنف في مرحلة المراھقة - 8

55............................................................................................تعقیب  

56......................................................فـموقف األدیان من قضیة العن: خامساً   
56........................................................المـــــــــــــــــــــــف في اإلســـالعن - 1  

57.......................................................)العھد الجدید(ف في المسیحیةـــ العن- 2  

58....................................................... أثر الدعوة اإلسالمیة للسلم واإلسالم- 3  
61........................................ف في الوسط المدرسيـــــظاھرة العن: لثالفصل الثا  

61............................................................................................دـتمھی  
61................................................ وعواملھف المدرسيــــــة العنــــــماھی :أوالً   

61...........................................................ــيتعریف العنـــــــف المدرســــ - 1  

62...........................................................العوامل المؤدیة للعنف المدرسي - 2  
62...........................................................ةــــــــل األسریـــــــــــالعوام -أ       

62.......................................................... ةـالعوامل االجتماعیة والثقافی - ب      

63...........................................................ةـل المدرسیة والتربویـالعوام -ج      

66......................................................يـأنواع العنف في الوسط المدرس :ثانیاً   

67..........................................................يـــــف المدرســـــــــــ العنأشكال - 1  
72..........................................................يـــــــــــــــمظاھر العنف المدرس - 2  
73...............................................سي على التلمیذ والمدرسةأثار العنف المدر - 3  

76.............ظاھرة العنف تخفیففي  المجاالت اإلجرائیة لإلدارة المدرسیة:رابعالفصل ال  
76............................................................................................دـتمھی  
76.....................................................................ا التنظیميــــــــدورھ: أوالً   

76............................................................................ذــــــنحو التالمی  - 1  



الفھرس العام  )      من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة(   العنف في الوسط اإلكمالي والثانوي      
 

76............................................................................نـــــیالعاملنحو   - 2  

76............................................................................ المنھجمن حیث  - 3  

77................................................زة المدرسیةــــ األبنیة واألجھثــــمن حی  - 4  

77................................................المدیر في تنظیم إدارة المدرسة أسالیب :ثانیاً   

78.....................................................................ةــأسالیب تنظیم المدرس - 1  

78.....................................................................ةـــأسلوب إدارة المدرس - 2  

79.....................................................................أسلوب الفاعلیة والكفاءة - 3  

79...................................................واإلشراف اإلداريأسلوب اتخاذ القرار  - 4  

79.................................)قفاالعتماد على المو(لحل المشكالت" فیدلر"أنموذج  - 5  

80............................ دور المدرسة في تحقیق االنضباط داخل الوسط المدرسي:ثالثاً   
80..............................................................................يـــالدور الوقائ - 1  

81..............................................................................يـالدور العالج - 2  

81..............................................................................اتــــــــــالعقوب - 3  

  83...........................فـــــــدور أخصائي التوجیھ في التخفیف من ظاھرة العن :رابعاً 
83...............................................................................يــــدور دراس - 1  

84...............................................................................دور تشخیصي - 2  

85...............................................................................يـــدور عالج - 3  

 اإلطار المیداني للدراسة
88..........................................اإلطار المنھجي للدراسة المیدانیة: خامسالفصل ال  

88............................................................................................دـتمھی  
88..................................................................المقاربة السوسیولوجیة :الً أو  

90..................................................................ةـــــــــــجاالت الدراسـم: ثانیاً   

90............................................................................ةالمجال المكاني للدراسـ - 1  

91............................................................................ة المجال الزماني للدراسـ- 2  



الفھرس العام  )      من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة(   العنف في الوسط اإلكمالي والثانوي      
 

92...................................................................... المجال البشري لعینة الدراسة- 3  

93......................................................................ثـــــــــخصائص منھـج البح - 4  

  93......................................................................يـــــ المنھج الوصفي التحلیل-    أ

94........................................................................ـةات الدراســــــــأدو - 5  

94..................................................................................ــــةــــالمالحظــــــ -  أ  

95................................................................................جالتـ الوثائق والس-ب    

96................................................................................انــ االستبیة استمار-ج    

98................................................................................. صــــــــــدق األداة-د     

98........................................................................داةاأل  ثبــــــــــــات-ه     

106.............................................................إجراءات تطبیق أداة الدراسة - 6  

106.............................................................أسالیب المعالجة اإلحصائیــة - 7  

111...................................................تحلیل النتائج وتفسیرھا: سادسالفصل ال  

111..........................................................................................دـتمھی  
112........................................ـةــ النتائج المتعلقة بوصــــــف عینة الدراســ:أوالً   
116.........................................ةـالنتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراس :ثانیاً   
  173.....................................................................نتائج الدراسةأھم 

 187.....................................................................ةـــــــــــــــــــخاتم 

 192.....................................................................ـعـقائمة المراجــــ 

 ــقـالمالحــــــــــــ  



                 فھرس     )من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة(العنف في الوسط اإلكمالي والثانوي 

 
 

  
 
 

 الصفحة
 

رقم  عنوان الجدول
 الجدول

ةــــــــع الدراســـــــع أفراد مجتمـــــــــن توزیـــــــیبی 92  01 
) ال العنفـــأشك(ور ـــــــــــــمحلمفردات اخ ـــــــــــــن معامل ألفا كرونبـــــــیبی 99  02 
)ال العنفـــأشك(ورـــــــــــــات محري لمفردـــــــــــــن التحلیل السیكومتـــــــیبی 99  03 

)العوامل المؤدیة للعنف(ور ـــــــــــمحلمفردات اخ ـــن معامل ألفا كرونبـــــــیبی 100  04 
)العوامل المؤدیة للعنف(ورـــــــري لمفردات محـــــــن التحلیل السیكومتـــــــیبی 101  05 
         ور ــــــــــــــــــــــــــمحلمفــردات اخ ـــــــــــــ كرونبل ألفاــــــــــن معامـــــــیبی 102

)دور المدرسة نحو الطالب للحد من العنف المنتشر في الوسط المدرسي(  
06 

 
102 

ورــــــــــــــــــردات محـــــــري لمفـــــــل السیكومتــــــــــــــــــن التحلیـــــــیبی  
) نحو الطالب للحد من العنف المنتشر في الوسط المدرسيدور المدرسة(       

07 

 
103 

         ور ـــــــــــــمحلمفـــــــــــــــردات اخ ـــــــــــــل ألفا كرونبــــــــــن معامـــــــیبی
) دور المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف المنتشر في الوسط المدرسي(  

08 

 
104 

ورــــــــــــــــــردات محـــــــري لمفـــــــل السیكومتــــــــــــــــــحلین التـــــــیبی  
)دور المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف المنتشر في الوسط المدرسي(  

09 

 
105 

ورــــــــــــــــــــــــــمحلمفــردات اخ ـــــــــــــل ألفا كرونبــــــــــن معامـــــــیبی  
)مدرسة نحو األسرة للحد من العنف المنتشر لدى الطالب في الوسط المدرسيدور ال(  

10 

 
105 

ورـــــــــــردات محـــــــري لمفـــــــل السیكومتــــــــــــــــــن التحلیـــــــیبی  
)دور المدرسة نحو األسرة للحد من العنف المنتشر لدى الطالب في الوسط المدرسي(  

 

 
11 

رــــــــــر العمـــــــــــــــــــق متغیـــــــع الدراسة وفـــــــع أفراد مجتمــــــــزییبین تو 112  12 
ـيـــوى التعلیمـــــــ المستق متغیرـــــــع الدراسة وفـــــــع أفراد مجتمــــــــیبین توزی 113  13 
ة الحالیــــــةــــــــ الوظیفتغیرق مـــــــع الدراسة وفـــــــع أفراد مجتمــــــــیبین توزی 113  14 
رةــــــــ عدد سنوات الخبق متغیرـــــــع الدراسة وفـــــــع أفراد مجتمــــــــیبین توزی 114  15 
عدد الدورات التدریبیة في مجال العملق متغیرـع أفراد مجتمع الدراسة وفـیبین توزی 114  16 

 
116 

 انتشار لدى رـف األكثـأشكال العن(اسة على عبارات محوریبین استجابات أفراد مجتمع الدر
ً حسب ــــــــمرتبة تنازلی)طالب المرحلة االكمالیة والثانویة   ةــــــــــات الموافقـــــــمتوسطا

17 

 
125 

العوامل المؤدیة للعنف بین طالب (یبین استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات محور
ً حســـــــ مرتبة تنازلی)المرحلة االكمالیة والثانویة ةــــــــــات الموافقـــــــــمتوسطب ــــــــا  

 
18 

 
135 

الب ــدور المدرسة نحو الط(ورـــــــارات محـع الدراسة على عبـیبین استجابات أفراد مجتم
ً حســـــب )ط المدرسيللحد من العنف المنتشر داخل الوس ات ـــــــــــــمتوسط مرتبة تنازلیا

ةـالموافق  
  

 
19 

 
 

راسة المیدانیةفھرس جداول الد  
 



                 فھرس     )من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة(العنف في الوسط اإلكمالي والثانوي 

 
144 

دور المدرسة نحو األساتذة للحد (یبین استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات محور 
ً حســــ)من العنف المنتشر داخل الوسط المدرسي ةـات الموافقـمتوسطـب ــــ مرتبة تنازلیا  

 
20 

 
151 

د ــدور المدرسة نحو األسرة للح(بین استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات محور ی
ً حســـــب )من العنف المنتشر لدى الطالب في الوسط المدرسي ات ــــمتوسط مرتبة تنازلیا

ةـالموافق  

 
21 

 
159 

فراد للفروق في متوسطات إجابات أ "one way anova"یبین نتائج تحلیل التباین األحادي
ً إلى اختالف متغیر العمر  مجتمع الدراسة طبقا

 
22 

 23  للفــــــــروق بین فئــــــات المجتمـــــع "LSD" یبین نتائج اختبار 160
 

162 
 للفروق في "INDEPENDENT SAMPLE T- TEST: ت"یبین نتائج اختبار 

 ع الدراسةـــــــــــــــــ مجتمات إجاباتمتوسط
24 

 
164 

 للفروق في متوسطات إجابات "one way anova"  ائج تحلیل التباین األحاديیبین نت
ً إلى اختالف أفراد   ة الحالیةــــــــــ متغیر الوظیفمجتمع الدراسة طبقا

 
25 

 26  للفــــــــروق بین فئات الوظیفة الحالیـة "LSD" یبین نتائج اختبار 165
 

166 
للفروق في متوسطات إجابات أفراد  "one way anova"یبین نتائج تحلیل التباین األحادي
ً إلى اختالف  ةــــــــــــ متغیر عدد سنوات الخدممجتمع الدراسة طبقا

 
27 

 28 ةـــــــــــــــــــ للفــــــــروق بین فئــــــات عدد سنوات الخدم "LSD" یبین نتائج اختبار 168
 

170 
  للفروق في متوسطات إجابات"one way anova"  یبین نتائج تحلیل التباین األحادي

ً إلى اختالفأفراد  لــــــ متغیر عدد الدورات التدریبیة في مجال العم مجتمع الدراسة طبقا
 

29 
 30  للفــــروق بین فئــــــات عدد الدورات التدریبیة في مجال العمل "LSD" یبین نتائج اختبار 171

 



             المقدمة العامة  ) من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة(   العنف في الوسط اإلكمالي والثانوي 

 أ  

  
 ــــةـمقدمـــــــ

 طالبكفاءة األداء فیما یتعلق بالمستوى التربوي للھناك تفاوت بین المدارس من حیث 

ومستوى تحصیلھم العلمي، إضافة إلى كفاءة األداء اإلداري بشكل عام، وھنا تتضح 

أھمیة وجود إدارة مدرسیة على مستوى عال من الكفاءة في استخدام األسالیب اإلداریة 

  .ةـ بتحقیق األھداف التربویة والتعلیمیة المطلوبالكفیلة

 في إال أنھا      وبما أن اإلدارة المدرسیة تمثل أصغر تشكیل إداري في النظام التعلیمي، 

الوقت ذاتھ من أھم التشكیالت فیھ، ألنھا اإلدارة التي تتولى تنفیذ السیاسة التعلیمیة 

ال تتدخل بصورة مادیة في العملیة التربویة، بأھدافھا ومرامیھا، كما أنھ بالرغم من أنھا 

الطالب،  :إال أنھا ضروریة ومھمة ألنھا تعمل على تفاعل العناصر المادیة األخرى
  . كل مكوناتھاـــــــباألستاذ، المنھج والبیئة المدرسیة 

العنف تواجھ العدید من التحدیات من أبرزھا       ومن ھنا أصبحت اإلدارة المدرسیة 
ً إنحرافیاً عد الذي یُ   وظاھرة اجتماعیة مثیرة للقلق، حیث تتعدد األسباب والعوامل سلوكا

ً، حیث تجلت في اآلونة  الكامنة وراء ظھورھا واستفحالھا في كافة المجتمعات تقریبا

المؤسسات التعلیمیة األخیرة في مجتمعاتنا العربیة بصورة واضحة بخاصة في 
 خالیة من أي مظھر من مظاھر العنف؛ وذلك  التي من المفروض أن تكونوالتربویة

 ْ  أھدافھا وعظیم رسالتھا في المجتمع ولكن بالنظر إلى واقع المؤسسات التربویة لسمو

  االكمالیة والمدارس أصبح یشكل ظاھرة ملموسة، وخاصة في العنفوالتعلیمیة، فإن 
لمراھقة من  بكل ما تحملھ فترة االمراھقین التي تضم مجموعة من الطالب الثانویة

تغیرات نفسیة وعضویة كبیرة، مما یزید من صعوبة التحدي الذي تواجھھ اإلدارة 

  .المدرسیة في مواجھة العنف لدى طالب ھذه المرحلة

 السابقة توال یخفى على أحد أن العنف یعتبر ظاھرة اجتماعیة سادت المجتمعا      

 المتمثل یج االجتماعيالنسوالحاضرة، حیث تعبر ھذه المشكلة عن وجود خلل في 

  بضعف مراقبة األبناء ورعایتھم وحسن تربیتھم وتنشئتھم، لذا فقد أصبحت ظاھرة العنف 

  



             المقدمة العامة  ) من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة(   العنف في الوسط اإلكمالي والثانوي 

 ب  

  

 المجتمع الذكوريالمدرسي تؤرق كل مسؤول عن ضبط سلوك الطلبة وإن كانت في 

  .ة للمجتمعــــــــــ الناظموالتقالید العاداتم ـ بحكالمجتمع األنثويأكثر منھا من 

الب        أتي الط ة ، فی ضغوطات الخارجی ع ال صب لجمی ي الم ة ھ ت المدرس ا كان ولمّ

ائم  ت الق وا الكب ة لیفرغ ى المدرس م إل یط بھ ع المح ل والمجتم ل األھ ن قب ون م المعنف

: بسلوكیات غیر مقبولة، حیث یتأثر الطالب في بیئتھ خارج المدرسة بثالث مركبات وھي

الالعائلة، والمجتمع واإلعالم،  ة وبالت ة المجتمعی اج للثقاف ف المدرسي ھو نت ي یكون العن

د  ال نج بیل المث ى س ة، فعل ق أنالعنیف ن المراف د م ال العدی ب تط ث والتخری اھرة العب  ظ

ت والخدمات، والتي أصبحت نتیجة  د أن كان التحطیم والتكسیر ال تنفع وال یستفاد منھا بع

  .عـــــرد والمجتمــــمن الخدمات الضروریة والھامة للف

دة عن  د بعی ة تع دة والخارجة عن المسؤولیة واألمان ر الحمی       إن ھذه التصرفات غی

ذه  ى ھ اظ عل رام والحف یھم االحت رس ف ا ونغ م أطفالن ب أن نعل د ویج ادات والتقالی الع

ذا  ي ھ راد ف ً في حیاة األف ً فعاال الممتلكات العامة التي ھي ملك للجمیع، كما أن للدین دورا

  .نــفض العنف بشكل قاطع ویطالب بعدم االستھزاء واالستھتار باآلخریالمجال، حیث یر

الم العدید من الدراسات إلى أن المؤسكما تشر        سات التعلیمیة في العدید من دول الع

ى  رف حت سلوك المنح ة وال ن الجریم ائي م ل الوق ي العم سھم ف بحت اھج أص من المن  ض

ي فنلن ال ف و الح ا ھ دارس، كم ة للم ث التعلیمی ترالیا، حی ددا وأس ا اعتم ل منھم ى  ك عل

ة  وما فیھا المؤسسات التربویةب وحكومیة أھلیة اجتماعیةمؤسسات  ادة الوقای م إدخال م  ت

ة، و ة والثانوی دارس اإلكمالی ي الم ذلك تمن الجریمة كمادة في المناھج الدراسیة ف ت ب حقق

ي  من الدول القلیل وأسترالیانتائج ملموسة، بحیث أصبحت فنلندا  استطاعتة في العالم الت

  .ي المدارســـــــــــــ فتقلیص وتخفیض معدل الجریمة

ستخدمھا اإل      ي ت ي  من ھنا تأتي ھذه الدراسة للتعریف باألسالیب الت دارة المدرسیة ف

م العنف لدى طمواجھة  الب المرحلة االكمالیة والثانویة ومحاولة تفسیر ھذه الظاھرة وفھ

  .المتعددةعواملھا وأسبابھا 

       



             المقدمة العامة  ) من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة(   العنف في الوسط اإلكمالي والثانوي 

 ج  

  

داف  و م      ق أھ ل تحقی ةن أج م الدراس اد ت ن  االعتم ة م ة المتكون ة اآلتی ى الخط عل

  : فصول06 على اشتملت، حیث قد النظري والمیدانيالجانبین 

ى ةتناول المعالجة النظریة والمفھمی :الفصل األول       شتملة عل  اإلشكالیة للدراسة، الم

داف، أسباب اختیار الموضوع، وتساؤالت الدراسة، أھمیتھا اھیم  الدراسة،أھ د المف  تحدی

  .وأخیرا الدراسات السابقة

ى :احتوى الفصل الثاني      كما  ث اشتمل عل ر، حی  ظاھرة العنف وتطورھا في الجزائ

ع  ي المجتم ف ف التطور التاریخي لظاھرة العنف وكذلك اآللیات السوسیوثقافیة لتجذر العن

  .ة العنفـــــــــــــ المفسرة للعنف وأخیرا موقف األدیان من قضیالجزائري، ثم النظریات

صص د خ ث فق صل الثال ا الف ف :أم وم العن ي، مفھ ط المدرس ي الوس ف ف اھرة العن  لظ

المدرسي، عواملھ، أشكالھ، مظاھرة وأخیرا آثاره المترتبة على كل من التلمیذ والمدرسة 

  .على حد سواء

 المجاالت اإلجرائیة والعملیة لإلدارة المدرسیة من خالل :بینما تناول الفصل الرابع      

ق  ي تحقی ة ف ذلك دور المدرس ة وك ي إدارة المدرس دیر ف الیب الم ي، أس ا التنظیم دورھ

ي  ھ ف صائي التوجی ھ أخ ذي یلعب دور ال الل ال ن خ ي م ط المدرس ل الوس ضباط داخ االن

  .التخفیف من ظاھرة العنف

اول       د تن امس فق صل الخ ا الف ـ أم ضمن ل ة والت ة المیدانی ي للدراس ار المنھج  : اإلط
شريالمقاربة السوسی اني والب عولوجیة، مجاالت الدراسة الزمك نھج المتب  باإلضافة ،، الم

    .ھــــلى األدوات المستخدمة فیإ

ذلك        سیرھا وك أما الفصل السادس واألخیر فقد تعرض إلى تحلیل نتائج الدراسة وتف

 ثم ،نتائج التي یمكن على ضوئھا وضع اقتراحات وتوصیات مستقبلیةالوقوف على أھم ال

  .قــــالمراجع المعتمدة والمالح
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 اإلطار النظري والمفھمي للدراسة: الفصل األول
 تمھید:  
تتحدد المفاھیم االجتماعیة المتداولة في مجتمع ما أو مجتمع معین ضمن سیاقات ما ھو      

مقبول وما ھو مرفوض، وما ھو شرعي وما ھو غیر شرعي، وما ھو قانوني وما ھو غیر 

ییر االجتماعیة واختالفھا من جماعة لھذا أكد علماء االجتماع على نسبیة المعا. قانوني

كما أنھ رغم التقدم العلمي . اجتماعیة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر داخل الجماعة نفسھا

الذي وصلت إلیھ الدول المتقدمة في  ، ورغم التطورعصرنا ھذاالذي عرفتھ المجتمعات في 

شي الكثیر من األمراض مختلف المجاالت وحداثة أسالیب المعیشة، إال أن ھذا لم یمنع من تف

االجتماعیة، واالنحرافات الخطیرة التي أصبحت تنھك قوى الدول وتزعزع  استقرارھا 

 وھي ظاھرة خطیرة تعیشھا المجتمعات   "ظاھرة العنف"وعلى رأس ھذه األمراض . وأمنھا

 ثقافیة،:  مختلفة باختالف العوامل التي تتحكم فیھا وعواملككل بدرجات متفاوتة وبأشكال

.                                                                                                  وغیرھا...اجتماعیة، اقتصادیة، نفسیة

ومن ھذا المنطلق یعتبر العنف بشتى أشكالھ ظاھرة تاریخیة، اجتماعیة، عالمیة، قدیمة قدم 

قتل قابیل آلخاه ھابیل نتیجة خالف (أخیھ اإلنسان البشریة ذاتھا، فقد مارسھا اإلنسان على 
، ولقد ارتبطت األسباب في مسارھا الكرونولوجي بمشاعر غریزیة حادة، یغیب فیھا )بینھما

الحوار العقلي وتحل محلھ العواطف المندفعة غیر الملجومة بنظرة العقول، ومع تطور 

تطورت معھا قد القات االجتماعیة، العلحیاة بكل ما تشتملھ من تطور في المجتمعات وتعقد ا

  .ظھرت لھ عدة أشكال مختلفةفظاھرة العنف داخل المجتمعات 

   ً: مشكلة البحث:أوال
                                                                                                            :اإلشكالیة - 1

ریخیة ینتجھا الفرد مثلما تنتجھا الجماعة ویندرج ضمن یعتبر العنف ظاھرة تا       

المنجزات الحضاریة للشعوب سواء انطلقنا من منطلق اإلدانة األخالقیة لھذا المنظور اكتفینا 

فكان العنف . ن الظاھرة العنیفة ظلت مستمرة كتراكم تاریخيإبتحلیلھا وتقویمھا وانتقادھا، ف

شعوب، حیث نجد خطاب عنف، خطاب تنازع، دائم الحضور في ثقافة أي شعب من ال
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 السمات المصاحبة لالجتماع اإلنساني ىحدإ وحرب، فالظاھرة العنفیة تجد خطاب صراع

حضاري یمكن أن نقدمھ   لم نتمكن من إلغائھ أفضل انجازلكن السعي من أجل تخفیف، إن

         .                                                           للمجتمع

  أفرادً لقد أثبتت الدراسات أن الغایة لن تتحقق بطبیعة الحال إال من خالل نظام تربوي ینمي

متحررین من كل المعوقات التاریخیة والحضاریة والثقافیة التي تنشد العنف وتجعلھ أداة 

                               .      لتحقیق الذات وإلغاء األخر وما یحملھ تمایز في الھویة وطرق التفكیر واالعتقاد

ن ھذا الموضوع لھ أھمیة بالغة داخل المجتمع الجزائري تأتي ھذه إوباعتقاد الباحث ف

الدراسة لتھدف إلى مقاربة ھذه الظاھرة ضمن حقل ظل حتى وقت قریب في منأى من ھذه 

، حیث الظاھرة التي یمكن اعتبارھا من المعوقات الحضاریة، أال وھو الحقل التربوي

توغلت حوادث العنف بشكل اكبر على مواقع یفترض فیھا االحترام كونھا تحتكم للعقل، 

وتستند في تعاملھا إلى القانون كالمدرسة باعتبارھا مؤسسة اجتماعیة تنتج القیم والمعاییر 

   .وتنشئ األجیال الصاعدة

ؤسسات التربویة صبح العنف المدرسي إحدى المشكالت الرئیسیة في جمیع الملقد أ       

حیث أصبحت ظاھرة العنف المدرسي إحدى المشكالت الرئیسیة في جمیع المؤسسات 

 انتباه واھتمام الكثیر من الباحثین وكذا تستدعي ظاھرة اجتماعیة ت أصبحوالتيالتربویة، 

الجھات والقطاعات التربویة، المؤسسات الرسمیة والمجتمع المدني نظرا ألھمیتھا 

ا تمس أھم شریحة في المجتمع، وھذا ما یزید من خطورة ھذه الظاھرة وحساسیتھا وأنھ

حیث أن أغلبیة ممارسیھا وضحایاھا ھم المراھقون ألنھم أكثر الفئات میال للتقلید، لذا نجدھم 

األكثر اندفاعا وتجاذبا نحو سلوك العنف خاصة في السنوات األخیرة، حیث أصبح التالمیذ 

  .1 بالعنف الجسدي وحتى القتلعنیف بكل أشكالھ وأنواعھ بدءاً یتفننون في تنفیذ السلوك ال

تلمیذ بالمرحلة  2أقدم األخیرة حینما اآلونةعلى ذلك ما حدث في ولعل خیر مثال        

ً بالیدین، بعد خروجھما من 2010 سبتمبر30: االكمالیة بتاریخ ، على قتل زمیلھ خنقا

  .سةالمدر

                                                
    .18، ص 2010، جوان 04، العدد رقم  االجتماعیة واإلنسانیةمجلة جامعة قالمة للعلوم -1
  .29ص ، 2010 سبتمبر 30 الخمیس ،جریدة الخبر،  "تلمیذ یقتل زمیلھ خنقاً بعد خروجھما من المدرسة": وانـــعنب في تقریر ،ةــخلیف.ق -2
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ً لھ الرابعة متوسط بوالیة تبسةالسنة  تلمیذ في 1أقدمكما         ، على قتل أحد زمالئھ موجھا

   .ةــب خروجھما من المؤسســـــع بینھما عقـــــعدة ضربات قاتلة بعد شجار اندل

إن أي فاعل في المجال المدرسي الجزائري قادر على فعل العنف وبنفس القدر یكون قادرا 

 الفعلیة بل موجھ ومحدود أیضا على عدم فعلھ، وفعل ھذا لیس مشروطا فقط بالقدرة

.                                                                                            بالظروف التي تسمح بالفعل العنفي أو ال تسمح بھ

 العنفي في المجال المدرسي الجزائري ھو ناتج لحاالت من التوتر، وحتى ال 2فالفعل       

 الفعل في المجال المدرسي الجزائري إلى مجرد حالة مرضیة، نقول أنھ ظاھرة نختزل

اجتماعیة واقعة تجد تفسیرھا في تاریخ اإلنسان الجزائري ذاتھ، وفي شكل توجیھ طاقتھ 

ولقد  .إثبات الوجود واإلرادةالنفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة نحو مجال الصراع من أجل 

خیرة عن ظاھرة العنف في المجال المدرسي بكل تجلیاتھ كثر الحدیث في اآلونة األ

                                         : والمتمثلة فيومظاھره المختلفة

 فــــــوع للعنــب كموضـــــالطال. 

  كموضوع للعنفاألستاذ أو المعلم. 

 زــالمؤسسة المدرسیة كجھاز ورم.  

نیفة ترسخت في ثقافة مجتمعنا وتتجلى ات عیفقد أصبحت المدرسة مسرحا لحدوث سلوك

ات في أعمال عنف اختلفت أشكالھ من شتم وتخریب إلى ضرب وحمل للسالح یھذه السلوك

   .بل وصلت إلى حد القتل

ولعل األرقام اآلتیة تساعدنا على معرفة واقع العنف المدرسي فھي بمثابة دالالت قویة       

 جرائم القتل الناتجة عن الضرب شكلت عن الظاھرة، فجاء في ھذه اإلحصائیات أن

ال المدرسي وصنفت  من مجموع األفعال العنیفة التي ارتكبت داخل المج)%3.5(نسبة

، األفعال المخلة )%15(غیر العمدي، یلیھ الضرب والجرح العمدي بنسبة  ضمن خانة القتل

                                                                                                                                                    
 
جریدة ، "بمتوسطة العقلة بتبسة تلمیذ یقتل زمیلھ " الحمراءالعنف في المؤسسات التربویة یتجاوز الخطوط: عنوانب في تقریر عبد هللا،.ز -1

  .03 ص ،2010 دیسمبر 02 الخمیس ،الخبر
    .32، ص 2010، جوان 04، العدد رقم مجلة جامعة قالمة للعلوم االجتماعیة واإلنسانیة  -2
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 الممتلكات  تخریب،)%3(  بنسبة، المضایقات الجنسیة)%5(بالحیاء وتحویل القصر بنسبة

 كذلك الترویج للمخدرات ،)%11( السرقة وقدرت بنسبة،)%8(ــ المدرسیة والمقدرة ب

  .1)%1( وأخیرا الشتم والقذف )9%(

من  مجموعة مھمة إلى 2)الكناس(كما أشار تقریر المجلس االجتماعي واالقتصادي

ي، ففي سنة اإلحصائیات المھمة حول انتشار ظاھرة العنف المدرسي في المجتمع الجزائر

ً في جنح وجرائم تختلف في حدة خطورتھا 12645، تورط م2005 السرقة، :  قاصرا

الضرب، الجرح العمدي، استھالك المخدرات، التعدي على األمالك العامة والخاصة، 

ولقد كانت أكبر نسبة من الجنح . وأخرى أخطر كتشكیل جماعات أشرار وھتك العرض

  . الجنح المحصاة من مجموع%40.60محددة في السرقة حیث بلغت 

 18 و 16المنحرفین المتورطین في ھذه األعمال یتراوح سنھم ما بین   كما كانت أغلبیة

 سنة، 16 و 13 من العدد اإلجمالي للمتفوقین، تلیھا شریحة مابین %58سنة بنسبة تقارب 

ً مع تمدرس التلمیذ في المرحلة الثانویة  أوضح المجلس كما. وتتوافق النسبة األولى نظریا

الطابع الوطني للظاھرة، حیث أن كل والیات البالد معنیة خاصة في المدن الكبرى، حیث 

ً في  لوحظ فرق كبیر بین األرقام المقدمة من طرف الدرك الوطني التي تنشط فرقھ أساسا

الفضاءات الریفیة وإحصائیات الشرطة التي تنشط في المدن، فكانت األرقام المقدمة من 

  .شرطة أكثر ارتفاعاً طرف ال

وتفید بعض اإلحصاءات التي استقاھا الباحث من مكتب إدارة التربیة والتعلیم لوالیة 

ً في ظاھرة م2009سنة بالخاصة  تبسة ً ملحوظا ً في العنف المدرسي أن ھناك تزایدا  وخاصة

 حالة في 52، و2005 حالة في عام 47مدارس المرحلة الثانویة، حیث بلغت حاالت العنف 

 حالة في عام 75، و2008 حالة في عام 60، و2007 حالة في عام 55، و2006عام 

 30وقد كشفت أخر إحصاءات الجمعیة الوطنیة ألولیاء التالمیذ عن تسجیل ا كم .3(*)2009

                                                
 ، قسم علم اجتماع،ى الوطني حول االنحراف و الجریمةمداخلة قدمت إلى الملتق، إشكالیة العنف في المجال المدرسي الجزائري ، علي سموك-1

   .3 ص،2006،  الجزائر،جامعة عنابھ
  .12ص ، 2005 ماي 10 السبت ،جریدة الخبر, الكناس یدق ناقوس الخطر ، في تقریر حول وضعیة الشباب وظاھرة االنحراف،فاروق. غ -2

 .المصدر مكتب إدارة التربیة والتعلیم لوالیة تبسة-(*)
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 75 منذ بدایة الموسم الدراسي لحساب السنة الجاریة مقابل الوسط المدرسيحالة اعتداء في 

 2007إلى العام 2002، في الوقت الذي شھدت الفترة مابین حالة خالل العام المنقضي

 حالة اعتداء، منھا المفضیة إلى الوفاة وتعرض بعض الضحایا إلى إعاقات 354تسجیل 

اعتداء تراوحت بین اللفظي والجنسي خالل الفترة  حالة 500دائمة، أحصت ذات الجھة 

   .2010غایة  إلى2005الممتدة بین 

نفسیة على مستوى خلیة حمایة األحداث من االنحراف للدرك وقد ذھبت المختصة ال

الوطني بالجزائر، إلى القول أن العنف ھو ولید االنحراف الذي بدوره یمر عبر مراحل 

وقد طرحت مثال ھروب الفتاة من . تدریجیة تنتھي أغلبھا ولوج القاصر عالم اإلجرام

ات االجتماعیة وھو الحال بالنسبة الضغوطات والخناقات العائلیة لتجد نفسھا رھینة اآلف

وفي ھذا الشأن قد كشفت  .1للشاب الذي تختلف ظروف انحرافھ عن ظروف الفتاة القاصر

 قاصر تورط في مختلف القضایا 854بوالیة تبسة عن تسجیل لدرك الوطني ل  االتصالخلیة

ضرب اإلجرامیة، خاصة ما یتعلق بترویج واستھالك المخدرات والسرقة، إلى جانب ال

 ضحیة 727العمدي والتھریب خالل الخمسة أشھر األولى من السنة الجاریة مقابل إحصاء 

  .2قاصر تعرض لالعتداء بشتى أنواعھ

 طالب المرحلة لدى فئة المراھقین الذین یمثلونوھذا یشیر إلى شیوع ظاھرة العنف 

ا كانت غالبیة الدراسات االكمالیة والثانویة بأشكال وصور متعددة،  السابقة قد ركزت ولمّ

على التعرف على العوامل المؤدیة للعنف وتحدید صوره وأنماطھ، فإن البحث عن أسالیب 

مواجھة ھذه الظاھرة أصبح حاجة ملحة وضرورة قصوى، ومن أھم ھذه األسالیب؛ تلك 

، خاصة وأن لإلدارة المدرسیة دور كبیر ومھم في  في مواجھة العنفالمدرسةتتبعھا التي 

  .البــــــــــــتوافق النفسي للطتحقیق ال

، خاصة  والطالب واألسرةاألساتذةحیث تتنوع ھذه األسالیب من حیث توجیھھا إلى كل من 

وأن غالبیة الدراسات السابقة قد حددت العوامل المؤدیة للعنف بین الطالب في تلك 
                                                

 .09 ص ،2010 رــــــــــــــــسبتمب 20 السبت ، جریدة الخبر،العنف یھدد مؤسساتنا التربویة: وانـــعنب في تقریر رزیقة،.ع -1
،  جریدة الخبر،"اعتداء داخل المدارس منذ بدایة السنة30"في ظل قلة األطباء النفسانیین والمباالة األولیاء: عنوانب في تقریر عبد هللا،.ز -2
  .10 ص ،2010 دیسمبر 01 اءربعاأل
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 إال در ما ھياألطراف، لذا یمكن القول أن اإلدارة المدرسیة لیست غایة في حد ذاتھا بق

التربویة وتنقیة األجواء والظروف البیئیة المحیطة بھا  وسیلة لتحقیق أھداف العملیة

  .والمشكالت والتحدیات التي تواجھ تلك العملیة ومنھا ظاھرة العنف لدى الطالب

   :ومن ھذا المنطلق یمكن تحدید مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس التالي ھو

   .بل التي تتبعھا المدرسة لمواجھتھا؟ السُ ھيما ف المدرسي؟ وواقع ظاھرة العناھو م

  :التالیةوقد انبثق عن ھذا التساؤل الرئیس جملة من التساؤالت الفرعیة 

  بین طالب المرحلة ماھي ً  من انویةــــ و الثمالیةاالكأنماط العنف األكثر انتشارا

 . ؟وجھة نظر اإلدارة المدرسیة

 من ة ـــــــــانویــ و الثمالیةاإلكنف بین طالب المرحلة  العوامل المؤدیة للعھيما

 .؟وجھة نظر اإلدارة المدرسیة

 ــــف المنتشر داخل الوسط  نحو الطالب للحد من العن المدرسة الدور الذي تلعبھما

 . المدرسي؟

 داخل الوسط ـر المنتشاألساتذة للحد من العنف تلعبھ المدرسة نحوالدور الذي  ما 

 .؟المدرسي

 المنتشر لدى الطالب في  نحو األسرة للحد من العنف  المدرسة الذي تلعبھدور الام

 .؟الوسط المدرسي

 بین وجھات نظر المبحوثین نحو محاور  ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة

 الدراسة حسب خصائصھم الدیموغرافیة والوظیفیة؟

  :ةـــــــــــــة الدراســـــأھمی - 2

الثانویة بالجزائر، إال نف لدى طالب المرحلة االكمالیة و العبالرغم من خطورة ظاھرة

ً فیما یتعلق  ً في الجانب النظري في التطرق لھذه المشكلة وبخاصة ً واضحا أن ھناك قصورا

بدور اإلدارة المدرسیة، ومن ھنا تتمثل أھمیة الدراسة الحالیة في أنھا تحاول معالجة ھذا 
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العنف لدى طالب المدارس الجزائریة، الشيء الموضوع وخاصة في ظل تزاید معدالت 

ً بالدراسة والذي دفع بالباحث إلى تسلیط الضوء على ظاھرة  ً جدیرا الذي یجعلھ موضوعا

  :العنف المدرسي وذلك من خالل مایلي

 في مواجھة العنف لدى طالب المرحلة االكمالیة المدرسة على أسالیب الوقوف 

 .والثانویة

 وكیفیة انتقالھ إلى ھذه األوساطالتعرف على مسببات العنف . 

 د من أسبابھاـــ وخاصة األساتذة واألولیاء لتخطي ھذه الظاھرة والحطالبمساعدة ال.  

  :وعـــــ أسباب اختیار الموض- 3

، التي تتناول ظاھرة الدراسات السوسیولوجیة الحدیثةتندرج دراستنا الحالیة ضمن     

زائري الذي یعتبر من أخطر أشكال العنف على العنف المدرسي في الفضاء المجتمعي الج

، اإلطالق ألنھ یمس فئة من أكثر فئات المجتمع حساسیة وأھمیة أال وھي فئة المراھقین

  :يــــــــــوعلیھ فقد تم اختیاري لھذا الموضع لعدة أسباب ذاتیة وموضوعیة نوجزھا في مایل

  :ذاتیـــــــــــــةال االعتبارات - أ

 علم العنف المرتبط باختصاص الطالب في رسي أحد أھم أشكال یعد العنف المد
 من جھة والرتباطھ بالوظیفة الممارسة كمدرس في االجتماع االنحراف والجریمة

لمثل ھذه الظواھر التي انتشرت بین التالمیذ تي وبالتالي معایشمادة االجتماعیات 

 .يـــــة البحث العلمواألساتذة والتي جعلتني أھتم بالموضوع وأنظر إلیھ من زاوی

  إطالعي على بعض الدراسات السابقة الشيء الذي ساعدني على اكتساب خلفیة

 .نظریة حول موضوع البحث

  ساعدني على التنقل  المؤسسات التربویة محل الدراسة بعضإقامتي بالقرب من

 .بسھولة إلى ھذه المؤسسات التربویة، وإمكانیة مالحظة الظاھرة بصورة مستمرة
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  :ةـــــــموضوعیال االعتبارات -ب

  :وھي الموضوعیة التي حفزتني على دراسة ھذه الظاھرة االعتباراتمن بین أھم 

  قلة الدراسات في ھذا المجال خاصة مع التنامي الخطیر لھذه الظاھرة واتخاذھا

 .أشكال وأنماط عدیدة شملت المساس بأمن مؤسسات الدولة

  الظاھرة التي أصبحت حاجة ملحة وضرورة مواجھة ھذهلأسالیب عن محاولةالبحث 

 في مواجھة العنف، خاصة المدرسة تلك التي تتبعھا ،قصوى، ومن أھم ھذه األسالیب

ً ھاماً  ووأن لإلدارة المدرسیة دور كبیر ومھم في تحقیق التوافق النفسي للطالب  طرفا

 .رة بالجزائــــــــــــــــــــــــــــفي العملیة التربویة والتعلیمی

  : ةـــــــــــــ أھداف الدراس- 4

 ھذه الظاھرة التي تتعارض مع استفحالالكشف على مدى تسعى الدراسة إلى   

  :ویمكن إجمال أھم األھداف فیما یلياألھداف التربویة التي تنتھجھا اإلدارة المدرسیة، 

  بین طالب المرحلة ً  .ةـــثانوی و الــةاإلكمالیالتعرف على أنماط العنف األكثر انتشارا

 ةــــ و الثانویــــةاإلكمالی العوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة الكشف عن أھم. 

  في  العنف انتشار نحو الطالب للحد منالمدرسة  التي تتخذھاعلى أسالیبالوقوف 

 .الوسط المدرسي

 ف في  العن انتشار للحد مناألساتذة نحو المدرسة  التي تتخذھا على أسالیبالوقوف

 .الوسط المدرسي

 في  العنف انتشار نحو األسرة للحد منالمدرسة  التي تتخذھا على أسالیبلوقوفا 

 .الوسط المدرسي

  التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین وجھات نظر المبحوثین نحو محاور

 . والوظیفیةةالدراسة حسب خصائصھم الدیموغرافی
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  : تحدید المفاھیــــــم:ثانیاً 

جال البحوث اإلنسانیة واالجتماعیة تعتبر خطوة تحدید المفاھیم من أھم الخطوات التي في م

ینبغي إدراكھا من قبل الباحث، ألنھ من خاللھا یتضح نطاق البحث ویتسنى لھ وصف 

ومن بین المفاھیم التي تدخل في نطاق ھذه الدراسة والتي تحتاج منا إلى الكثیر  .الظواھر

  : نجد مایلي والتوضیحمامتاالھمن 

  :ــةــ المدرســــ- 1

  ً   : لغـــــــــة

باللغة الفرنسیة وھي المؤسسة التي تقوم بتقدیم تعلیم اجتماعي،  )ecole(ھي "المدرسة 

  .1"وبالتالي فھي مكان مخصص للتربیة والتعلیم

 اصطالحا:   

مؤسسة اجتماعیة أنشأھا المجتمع نتیجة التطور الحضاري لتقابل حاجة من  المدرسة

ً اجتماعیا تجعلھم أعضاء لھم فائدة في ح اجیاتھ األساسیة وھي تطبیع أفرادھا تطبیعا

المجتمع، فھي مؤسسة تھدف إلى تكوین السلوك السائد لألفراد، وتعتبر المدرسة مؤسسة 

  :تربویة وتنظیم اجتماعي ضروري ألي مجتمع فھي

ً، حیث" ً صالحا  تعمل على مساعدة الفرد مؤسسة أوجدھا المجتمع بھدف إعداد الفرد إعدادا

  .2"على النمو وصقل شخصیتھ وتعدیل سلوكھ

ھي تلك المؤسسة التربویة المقصودة والعامة لتنفیذ أھداف النظام ":تركي رابح ویعرفھا  

  .3"التربوي في المجتمع

                                                
Paris edition . Cne. le grand décennaires encyclopédique de la langue francise:  Hélène alaziat et autres-1

de la connaissance 1996.   
  .56ص، 1981 ،روتــ بی،ة والنشرـــــ دار النھضة العربیة للطباع،ةــــ للتربیةاألسس االجتماعی ، لبیب النجیحي-2
 .139، ص 2002، منشورات جامعة باجي مختار، عنابھ، الجزائر، مؤسسات التنشئة االجتماعیةمراد زعیمــي،  -3
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المدرسة مؤسسة اجتماعیة، تربویة أوجدھا المجتمع، فھي :" عرف المدرسة إجرائیا بأنھاتو

عداد الفرد وتكوین شخصیتھ وتعدیل سلوكھ، وھي مكان یتلقى فیھ الفرد التعلیم، تھدف إلى إ

  ."حیث أنھا تعتبر إحدى أھم مؤسسات التنشئة االجتماعیة

    : فـــــــــالعن - 2
تعبیر صارم عن القوة التي تمارس إلجبار فرد أو جماعة على القیام "  :یُعرف العنف بأنھ

رد أو جماعة أخرى، ویعبر العنف عن القوة الظاھرة حین بعمل أو أعمال مجددة یریدھا ف

 ً ً فیزیقیا أو یأخذ صورة الضغط االجتماعي، ) الحبس، أو اإلعدامالضرب، أو (تتخذ أسلوبا

  .1"ھ على اعتراف المجتمع بھــــــــــــــــــــــــــــــــــوتعتمد مشروعیت
ً بأنھ الثانویة  االكمالیة وى طالب المدارس لد المتجسدذلك العنف:"ویُعرف العنف إجرائیا

 أو السب أو بالضرب سواء كان ذلك )االعتداء على حقوق اآلخرین(والذي یتمثل في 

ً للغیراالعتداء الجسدي أو اإلھانة    ."، أو غیر ذلك من السلوكیات التي تسبب ضررا
 فـــــــــــــــــواع العنـــأن :  
 يـــــــــــــــالعنف السلوك:  

األفراد بعدم االنضباط والعنف والقسوة أو  في السلوك المنحرف عند بعض یتجسدو

:  االجتماعیة وكلھا تؤدي إلى سلبیة في عملیة التطبیع االجتماعي، ویتمظھر فيةالالمباال
   .2، العنف المباحاإللزاميالعنف المحرم، العنف 

 رهــــــــــــــــــــمظاھ:  

  3:دــمن مظاھر العنف نج

  اللفظي عن قصد على الغیراالعتداء. 

 رـــاإلیذاء البدني وغیر البدني للنفس أو المتعمد للنفس أو الغی. 

 رـــــــكات الغیـــــإلحاق األذى بممتل. 

 اتـــــإلحاق األذى أو تدمیر ما یتصل بالمرافق العامة والمنش.  
                                                

  .85، ص1997ان، ــــوم، لبنــــــــــ، الدار العربیــــــة للعلةـــــــــــــــالعنف والجریمور، ــــــ جلیل ودیع شك-1
  . 96، ص 2009،  منشورات دار النھضة، نفسیة في المؤسسات التربویةالصحة العبد الرحمن العیسوي،  -2
  . 99، ص ــــقـــــــــــــــــــــالمرجع السابــــــعبد الرحمن العیسوي،  -3
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 فــــــــــــأشكال العن:  
  :لى النحو التالي المراھق ع–یمكن تلخیص أشكال العنف ضد الطفل 

 العنف الجسدي:  
ً لما یتركھ من  ً، وذلك إلمكانیة مالحظتھ واكتشافھ ونظرا أكثر أنواع العنف األسري شیوعا

 .1آثار على الجسد

 العنف الجنسي:  
وقد یقع داخل نطاق األسرة أو خارجھا وفي كلتا الحالتین یحاط بالتكتم الشدید والحیلولة دون 

  .2والشرطةوصول الحاالت إلى الفضاء 

 يـالعنف اللفظ:  
ویتجسد في الشتم والسباب، واستخدام األلفاظ النیابیة، وعبارات التھدید، وعبارات تحط من 

  .ةــــالكرامة اإلنسانیة ونقصد بھا اإلھان

 يـالعنف النفس:  
  .اً ـــــــــذائھم إیذاء معنوییھو العنف المسلط على الطالب، بھدف إ

 أو عاطفیاً  ویتمثل في إھمال ر:اإلھمال ً   .عایة الطفل صحیا

 التشدد في فرض األوامر:الحمایة الزائدة .  

فأنھ یجب التمییز بین ثالثة أنماط من  François Dube)( 3لفرانسوا دوبيوبالنسبة 

العنف الخارجي داخل المدرسة، العنف في المدرسة، العنف ضد : العنف داخل المدرسة
  .المدرسة

                                                
1-Bernard gaillard ; violences en milieu scolaire et éducatif, édition Armand Colin- bruxelles,2000, in :  

http://www.amazon.com/Sociology-Crime-Peter-Eglin/dp/0415073707     2010 أكتوبر 25فحص  في.  
2- Miriam erkohen-Markus, pierre-André doudin ; violences à l’école- fatalité au défi ?,deboeck et larcier  

         s.a,bruxelles2001, in : http://www.amazon.com/Sociology-Crime-Peter-Eglin/dp/1185073707   
.2010 أكتوبر 25فحص  في                                                                                                                                                    

3- jean- Marie seca: les représentations social- édition Armand Colin- Paris ,2004, in :                                     
                                   www.unapec.org/crd/info/bibliographie/reprèsentations.htm    2010 أكتوبر 25 فحص في    .
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كل فعل موجھ إللحاق ضرر :"  بأنھ)أحمد زكي بدوي( وقد عرفھ : العنف المدرسي- 3

 بشخص أو تحطیمھ سواء كان ذلك في جسده أو معنویاتھ أو ممتلكاتھ الذي یحدث في الوسط 

  .1"رف التالمیذـــــالمدرسي من ط

كلمة مأخوذة من الفعل راھق بمعنى اقترب من النضج فلفظ المراھقة  وھي: ةــ المراھق- 4

وتأتي كلمة  :نضج الجسمي، یقال رھق الغالم أي قارب الحلمالنحو یعني التدرج 

(adolescence) من الفعل الالتیني )adolesceree( 2.  

م العام بحیث تأتي بعدھا مرحلة في سلم التعلیالتعلیم اإلكمالي ھي :  المرحلة اإلكمالیة- 5

الفئة العمریة ثم مرحلة التعلیم العالي، وتشمل ھذه المرحلة  ویة،الثان الوسطىالمرحلة 

 .3 سنة)15 -13(ن ـــــللطالب في س

التعلیم الثانوي مرحلة من مراحل التعلیم تسبق الجامعي منھ، ومدة : ةــ المرحلة الثانوی- 6

  .4بعدھا على شھادة الثانویة العامةالدراسة فیھا ثالث سنوات یحصل الطالب 

ً بأنھاتو علیم العام التي تلي المرحلة المرحلة من الت" :عرف المرحلة الثانویة إجرائیا

المتوسطة، وسابقة للمرحلة الجامعیة، ومدة الدراسة فیھا ثالث سنوات، ویمتاز طالبھا 

  ."ةـــــبخصائص النمو المرتبطة بمرحلة المراھق

كل الخبرات واألنشطة أو الممارسات المخططة التي توفرھا  :يـــالمنھج المدرس - 7

 تحقیق النتائج التعلیمیة المنشودة بأفضل ما تستطیعھ المدرسة لمساعدة المتعلمین على

  .5قدراتھم سواء أكان ذلك داخل حجرة الدرس أم خارجھا

 جمیع الخبرات المخططة التي توجدھا المدرسة لمساعدة التلمیذ على بلوغ :"یعرف إجرائیا

  ."النتائج التعلیمیة إلى أقصى درجة تمكنھ منھا قدراتھ

  
                                                

 .24، ص 1977، بیروت، انـــــــــــــــــــــــــــــــــمعجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، مكتبة لبن:  أحمد زكي بدوي-1
 .223، ص 2003، دار المعرفة، اإلسكندریة، دون طبعة، النمو النفسي بین السواء والمرض: مجدي أحمد عبد هللا -2
، عنابة، الجزائر، ، دار العلوم للنشر والتوزیع"نظریاتھ وتطبیقاتھ في النظام التربوي الجزائري"علم اإلدارة المدرسیة محمد بن حمودة، -3

 .78، ص2006
 .83، صقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرجع الساب حمودة،محمد بن  -4
 .85، صقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرجع الساب محمد بن حمودة، -5
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  :ھــ أخصائي التوجی- 8

ھو مرشد في علم النفس التطبیقي أو التوجیھ المدرسي والمھني یعمل في مركز التوجیھ 

المدرسي والمھني، تحت إشراف مدیر المركز، ویقوم بتنفیذ اإلجراءات وفق تعلیمات 

  .1مخطط عمل في دائرة أو أكثر من دوائر الوالیة

  :التنشئة االجتماعیة - 9

ماعي ھي عملیة تعلم اجتماعي یكتسب خاللھا الفرد التنشئة االجتماعیة أو التطبیع االجت

مختلف األدوار االجتماعیة ویكتسب جملة المعاییر والمعتقدات التي تمنحھ األدوار وذلك عن 

ً ونقا التراث الثقافي من جیل  طریق تفاعلھ اجتماعیا، فھي تھدف إلى تكییف األفراد اجتماعیا

  .2يـــــــــــــــــألخر بغیة تحقیق التوافق االجتماع

عملیة یكتسب من خاللھا الفرد شخصیتھ، فھي تساعده "  بأنھا)عبد الھادي عفیفي(ویعرفھا 

على تنمیة سلوكھ االجتماعي الذي یسمح لھ بإدراك أھمیة المسؤولیة االجتماعیة والتفاعل 

  .3مع اآلخرین

معارف والمعاییر عملیة تعلم اجتماعي یكتسب فیھا المراھق جملة ال :"عرف إجرائیا بأنھاتو

االجتماعیة وسبل التوافق االجتماعي، فھي عملیة أساسیة في الحیاة االجتماعیة یتحول من 

خاللھا الطفل من كائن بیولوجي إلى كائن اجتماعي یتفاعل مع أفراد المجتمع الذي ینتمي 

   ."إلیھ، من خالل الدور الفعال لمختلف المؤسسات التربویة والتعلیمیة كالمدرسة

  : الدراسات السابقة:لثاُ ثا

 ً ً نظریا ً من أركان البحوث السوسیولوجیة إذ تشكل إرثا ً ھاما تمثل الدراسات السابقة ركنا

ً، حیث یتم من خاللھا مراجعة  ً دقیقا ً ومنھجیا ً علمیا یساعد الباحث المبتدئ في بناء بحثھ بناءا

ً منھمجموعة من الدراسات والبحوث العلمیة التي تناولت مشكلة البحث   .اــــــــــــــــ أو جانبا

                                                
 .41، ص 2005، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، المھارات السلوكیة لألخصائي االجتماعي محمد بدوي الصافي خلیفة، -1
 .16ص، 2001، األردن،عـر والتوزیـــــــــ دار المسیرة للنش، التنشئة االجتماعیةةسیكولوجی ،و جادوـــــــمد أب صالح مح-2
 .51، ص1992ة، ـــــــــي الحدیث، اإلسكندریـــــــــــــ، المكتب الجامعاالتجاھات المعاصرة في دراسة األسرة والطفولةخیري خلیل الجمیلـي،  -3
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 حظي باھتمام واسع من قبل العدید من العلماء العنفومما الشك فیھ أن دراسة موضوع 

 العدید إلتفخاصة في السنوات األخیرة، وذلك بسبب تفاقم مظاھره واختالف أشكالھ، لھذا 

المساھمة في تقدیم من الباحثین بھذا المجال وانكبوا على دراستھ محاولین معرفة أسبابھ و

  .الحلول لمواجھتھ

 وفي ھذا الجزء من بحثنا سنقوم بسرد مجموعة من الدراسات التي تناولت موضوع      

الدراسات الغربیة، الدراسات : العنف من جوانبھ المختلفة وقسمناھا على ثالثة أجزاء وھي
ً العربیة   :ةــــــــــــــــــموالی، وسوف نعرضھا ضمن العناصر الالدراسات الجزائریة وأخیرا

 :الدراسات الغربیة - 1

  ):robert ballonدراسة روبارت بالون : ( الدراسة األولى  - أ

 عن ظاھرة انتشار حول الكشف دراستھ المیدانیة 1"بالونروبارت " الباحثأجرى 

 المنحرفة داخل الثانویات والتي تجسدت في العنف الجسدي، اللفظي تالسلوكیاالممارسات و

  .دراتــــــــــــھیاكل المؤسسة، إضافة إلى تعاطي التبغ، الكحول وكافة أنواع المخوتخریب 

 تلمیذ ثانوي بستة ثانویات منھا ذات 919     وقد طبق الباحث دراستھ على عینة قوامھا 

 %06طابع عام وتكنولوجي، وفي رصده لجملة الممارسات العنیفة توصل الباحث إلى أن 
وجھوا إھانات متكررة للراشدین  %54 ،ا بعملیات غیر شرعیةمن مجموع العینة قامو

  .2قاموا بذلك بصفة متكررة 12%مقابل

 العنیفة، وقد أكد أن تبالسلوكیا    ویرى الباحث أن تناول المخدرات یشجع على القیام 

استھالك التبغ والكحول والمخدرات لیست سلوكات منفصلة أو مستقلة عن بعضھا البعض، 

  .ل التلمیذ السجائر فإن احتمال تعاطي المخدرات یكون أكبرفكلما تناو

                                                
1- Robert Ballon :Les conduites des déviantes des lycéens et 1-éducation in: www.cndp.fr/ revue                   
                                                                Vei/118/ballion.htm la citoyenneté.                                                            2010 دیسمبر 15في  فحص 
 2 -lèric debarbieux et Catherine blaya ; violence a l’école et politiques.esf éditeur,2001, in :  

 http://www.amazon.com/Sociology-Crime-Peter-Eglin/dp/1885014407          2010 دیسمبر 15في  فحص:  
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 من التالمیذ %37   وقد أكد على ذلك من خالل ما قدمھ من نسب مئویة، حیث ذكر أن 
كانوا یدخنون  %69 تناولوا المخدرات ھم من فئة المدخنین بصفة عرضیة، ونسبة الذین

  .1ي الیومــــــــــــــــــــــــــ سجائر ف10منھم دخنوا %56بشكل كبیر و

  وقد ربط الباحث ممارسة العنف بمجموعة من العوامل نعرضھا من خالل العناصر 

  :الموالیة

 ممارسة العنف وتعاطي التبغ،المخدرات والكحول:  

 %1.1أكدت الدراسة أنھ من بین التالمیذ الذین لم یتناولوا المخدرات خالل السنة الدراسیة 
قاموا بتلك الممارسات استھلكوا أكثر من  %5.20ل ثانویاتھم مقابل منھم مارسوا العنف داخ

، وفي األخیر صرح الباحث أن التالمیذ الذین لم یسبق لھم وأن تعاطوا المخدرات  مرات10

 . خالل عامھم الدراسي فإنھم لم یمارسوا أي سلوكات منحرفة

 ص الدراسةــــــــف وتخصــــــنـة العــــــــممارس:  

احث بین تخصص التلمیذ والعنف، حیث قارن بین الثانویات المھنیة والعامة فوجد ربط الب

ً بنسبة أن تالمیذ ثانویات التعلیم المھني والتقني  في الثانویات  %10مقابل  %11أكثر عنفا

ً بھیاكل المؤسسة العامة والتكنولوجیة ،غیر أن تالمیذ الثانویات المھنیة أقل مساسا

بالنسبة لتالمیذ الثانویات العامة، وقد أرجع الباحث ذلك إلى  %22مقابل ، %19بنسبة

ً طبیعة المواد المدروسة والنتائج أسباب اجتماعیة تعود إلى الوسط الذي یعیشھ التلمیذ ، أیضا

المتحصل علیھا، ویذكر أن تالمیذ الثانویات المھنیة أكثر الفئات التي تتعاطى المواد المخدرة 

  .امةمن تالمیذ الثانویات الع

 مقابل %23 والكحول بنسبة%43   بالنسبة لتالمیذ التعلیم المھني یستھلكون السجائر بنسبة
 وأكد الباحث أنھ للكحول %15لتالمیذ التعلیم التكنولوجي والعام، بالنسبة للسجائر و 30%

 .نــــــللحالتی %30ال یوجد فرق بین تالمیذ النمطین في استھالك المخدرات، حیث قدر بـــ 

                                                
1-lèric debarbieux et Catherine blaya ; violence a l’école et politiques.esf éditeur,2001, in : 
http://www.amazon.com/Sociology-Crime-Peter-Eglin/dp/1885014407          2010 دیسمبر 15في  فحص:  
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 ي والعنفـــــــــاء المدرســــــــــــــالفض:  

تساھم المدرسة في التأثیر على السلوك المنحرف ولو بصفة غیر مباشرة ویظھر ذلك من 

خالل التغیب وضعف النتائج المدرسیة، وتعمل المدرسة من خالل ما تقدمھ من تشجیعات 

 من %14بین الباحث أن وما توفره من نشاطات تساعد في الخفض من ھاتین الظاھرتین، و

  .مــــــــــــالتالمیذ المتمیزین بضعف النتائج یكون خضوعھم لممارسة العنف أكثر من غیرھ

  1:   وعرض الباحث نتائجھ كالتالي

 20%  العدوانیة داخل ثانویاتھم، تالسلوكیامن التالمیذ ضعیفي النتائج قاموا ببعض 

أجوبة التالمیذ وجود عالقة بین أما عن ظاھرة التغیب فقد استنتج الباحث من 

وضعیتھم داخل المدرسة وقیامھم بالسلوك العنیف فكلما وجدوا ما یجذبھم من 

ة والشعور ـنشاطات ثقافیة وریاضیة تحد من توترھم وتبعث في نفوسھم الراح

 .ات المنحرفة والعنیفةــــــــــا ابتعدوا عن الممارســـــــــ، كلمبالرضا

 35% د صرحوا بأنھم تغیبوا بشكل مستمر لتورطھم في أعمال عنف من التالمیذ ق

  .مدرسیة

جاءت ھذه الدراسة الستكشاف ظاھرة العنف داخل المؤسسات التعلیمیة، حیث أكد       

الباحث من خالل ما تم عرضھ من نتائج تفشي الظاھرة وانتشارھا الرھیب بین التالمیذ 

 ظاھرة العنف وھذا ما توصلنا إلیھ من خالل والتي تمثل إحدى المظاھر األساسیة النتشار

  .اـً عرضنا لبحثنا المیداني والتي ربطناھا بمجموعة من العوامل ذكرناھا سابق

 وما لفت انتباھنا في ھذه العوامل ووجدناه یتفق مع بعض ما تحصلنا علیھ من نتائج،      

النشاطات المدرسیة ، ف العدوانیةتالسلوكیا یعمل على نشر الفضاء المدرسي السلبيأن 

سواء الثقافیة منھا والریاضیة تحد من توتر التالمیذ، تشعرھم بالراحة، تبعدھم عن كل ما 

ھو عنیف ولعل ھذا ما أكد علیھ أغلبیة أفراد عینة دراستنا والمتمثلین في أعضاء اإلدارة 

الث  في المحور الثتوجیھ ومستشاري، مساعدین تربویین أساتذةن، مدیریالمدرسیة من 
                                                

1-lèric debarbieux et Catherine blaya ; violence a l’école et politiques.esf éditeur,2001, in : 
http://www.amazon.com/Sociology-Crime-Peter-Eglin/dp/1885014407          2010 دیسمبر 15في  صفح:  
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الستمارة االستبیان والذي تم التعرض فیھ إلى األسالیب التي تتبعھا اإلدارة حیال الطالب 

 العنیفة في مختلف تالسلوكیاللحد من ظاھرة العنف المدرسي من خالل دمج الطالب ذوي 

بالتعبیر التلقائي عن أنفسھم وما یدور بداخلھم األنشطة الریاضیة والفكریة ، التي تسمح لھم 

  .یقة صحیحة دون اللجوء ألسالیب عدائیةبطر

  "):كندا"مجموعة الصحة في العمل بمقاطعة الكیباك (دراسة : الدراسة الثانیة  - ب
 "لكیباكا"التابعة لمدیریة الصحة  مجموعة الصحة والعمللقد قامت مجموعة بحث سمیت 

ابة وكذلك باالشتراك مع النق 1"الفال"ومدیر العالقات االقتصادیة لجامعة ) dsp(بكندا 

الوقایة من العنف بدراسة مشروع تجریبي حول  الكیباك بعتین لمقاطعةااللجنة التربویة الت
 وتمت الدراسة في ابتدائیة وثالثة ثانویات، وكخطوة أولى قام بھا .في الوسط المدرسي

الباحثون ھي دراسة معطیات كل وسط مدرسي من المؤسسات المعنیة، حیث قد عمد 

عامل بالمؤسسات التربویة باإلضافة إلى إداراتھا والتي امتدت  2000نتقاء الباحثون إلى ا

ً، وقد اشتملت محاور استمارة الدراسة على المحاور التالی   :ةــــــــــــــحوالي عام تقریبا

 مـــــــــــــــــط عملھـــتصورھم حول محی. 

 إحصاء األحداث العنیفة التي عایشھا الفرد. 

 ةـــــت واألسباب المتصورة والحلول المقدمة من أجل حل المشكلالعنف في المؤسسا. 

 الخصائص السوسیوغرافیة والسوسیومھنیة للمجیبین.  

  :وقد كانت النتائج كمایلي

 46%  ألشكال من بأجر بشكل أو –أفراد العینة صرحوا بأنھم كانوا قد تعرضوا 

 .سةالعنف على األقل مرة واحدة في الفترة التي تمت فیھا الدرا

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــأھم عنف مالحظ ذو طبیعة بسیكولوجی. 

  15.1تعدد أنواع العنف الجسدي المقدرة بـــ%. 
                                                

1- serge André Girard ,dénis la liberté : la violence au travail en milieu scolaire-portrait d-un phénomène 
                                 pdf.enquete/ca.qc.ceq.www:  In. Direction de santé publique de Québec. peu connu

                                                                                                                                                                   .2010/ 15/12: فحص بتاریخ 
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 والسوسیودیمغرافیة للمجیبین ةوالسوسیومھنیأما تحلیل حاالت العنف حسب الخصائص 

   : قدمت مایلي

 للعنف من األفراد اآل ً  .ةـــــــــخرین العاملین بالمؤسساألساتذة ھم الفئة األكثر تعرضا

  یظھرون أنھم معنیون بالعنف داخل المؤسسة )المثبتون(األفراد العاملین بشكل دائم 

 .أكثر من األفراد المؤقتین

 الــــــــــــــــــــــــــــــــالنساء أكثر عرضة للعنف من الرج. 

  للعنف سنة ھي األ45 إلى 36الفئة العمریة من ً   .كثر تعرضا

ً أي نسب 27حالة سجلت عند  57فیما یخص العنف الجسدي فإن    .% 9.7 ةــــــــــــــمبحوثا

  88.6 %د كانت ـــ أكثر الفئات التي مسھا العنف الجسدي، وق- غیر األساتذة -فئة العاملین 

 .من الحاالت متأتیة من التالمیذ

  )CFES( ةــــــــــسیة للتربیة من أجل الصحدراسة الجمعیة الفرن:  الثالثةدراسةال - ج

الجمعیة الفرنسیة للتربیة من أجل الصحة وشركائھا، أھمیة االنتباه الخاص للمراھقین  1رأت

ً النتظاراتھم التي تخص مشاكل العنف  فیما یتعلق بآرائھم واتجاھاتھم وتصرفاتھم ولكن أیضا

  .التي تخصھم

شاب  4115مست  "بارومتر صحة الشباب"نتھا بــ ھذا ما قادھا إلى القیام بدراسة عنو

  .1997ة ـــــــــــــــــ سنة في نھایة سن19 و12متمدرس وغیر متمدرس، یتراوح سنھم بین 

    السابقة عن شھراً 12 أو الفاعلة، في فترة ألـ ةفیما یخص األفعال العنیفة والجسدیة المتلقا

ً " ضربوا"حون بأنھم من الشباب یصر %07.8 فإن - تاریخ الدراسة - أو جرحوا جسدیا

ھذه الظاھرة مست على الخصوص الشباب الذین یعیشون في مدن . على األقل مرة واحدة

ً الطلب المتزاید للمعلومة .  نسمة وأكثر20.000 ـألیتراوح عدد سكانھا  بینت الدراسة أیضا

  .يــــــــــــدرسحول العنف من طرف الشباب ومن طرف عائالتھم والفاعلین من الوسط الم

                                                
 .66، ص2010 كتاب، األردن، - ، منشورات إيةــــــــــــــــــمي والجریــــــــــــــــــــاالنحراف االجتماعان، ــــــــــــــ بسام محمد أبو علی-1
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من المالحظ أن عدد الجرائم والجنح المشاھدة في الوسط المدرسي تتبع التطور العام 

 إلى 1973 في سنة %9.7انتقلت من  النحراف األحداث فمشاركة الصغار في االنحراف
  .1996 في % 17.9

  :)1993 ،شوكي و لودو( دراسة :الدراسة الرابعة  - د

ً من         مس ، 1993 ماي إلى غایةبإجراء بحث في أفریل  "لودو"و" شوكي"قام كال

 من %87.3 مراھق، بلغت نسبة المشاركة 14278 مؤسسة مدرسیة بعینة مكونة من 186
  .1 تلمیذ12466أفراد العینة أي 

 من الشباب كانت لدیھم استجابات عنیفة، %63 العنیفة فإن تالسلوكیایما یخص ف 

 .يــــــ ذوي سلوك عنیف بشكل منظم أو جزئحوالي واحد من خمسة یمكن اعتبارھم

  لخصوصیة ً العنف منتشر بشكل كبیر في االكمالیات أكثر منھ في الثانویات نظرا

 .2مرحلة المراھقة التي یمر بھا التالمیذ

  للعنف بـــ ً من  %21أما فیما یخص العنف المتلقى، فإن الذكور ھم األكثر تعرضا

ً ومن التالمیذ العنیفین %22اإلناث  استھلكوا على األقل عشر  %16  یدخنون یومیا

 .3ريــــــــــــــــــمرات مخدر بشكل س

 فـــــــ یتعرضون بشكل متعاظم للعن)طالق، وفاة(األقل حمایة من أولیائھم  التالمیذ. 

  ذو خطورة عالیة، ھذا ً تالمیذ االكمالیات وتالمیذ الثانویات المھنیة یعتبرون مجتمعا

السرقة، التغیب المتواتر ومحاولة  :ع أفعال عنیفة أخرى من مثلالعنف یرتبط م
 .االنتحار

  ،عن االنحراف تتمثل في السرقات، انھیار األقسام ً التصرفات األكثر تعبیرا

االعتداءات والتھدیدات اللفظیة تجاه الراشدین، االعتداءات الجسدیة، االعتداءات 

 .الجنسیة وتجارة المخدرات

  
                                                

 .88، ص 2007، جامعة نایف للعلوم األمنیة، الریاض، يـــــــــــــــــف لدى الشباب الجامعـــــــــــــالعن تھاني محمد منیر، عزة محمد سلیمان، -1
  .90 ص ،المرجع السابــــــقتھاني محمد منیر، عزة محمد سلیمان،  -2
  .91، ص المرجع السابــــــقتھاني محمد منیر، عزة محمد سلیمان،  -3
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  ):  Mavis،1999،مافیز(ة ـــــــالخامسدراسة ال  - ه

إلى التعرف على درجة المشاركة الفعلیة في إدارة المدارس،  1ھدفت ھذه الدراسة 

سواء عن طریق المدرسة أو أولیاء األمور أو المجتمعات المحلیة، وتم الحصول على 

 في إدارة النتائج من خالل القیام بدراسة مسحیة، بعمل استفتاء لدراسة مدى المشاركة الفعلیة

   .م1997المدارس في نھایة إحدى السنوات الدراسیة في عام 

وقد كانت الجوانب التي تناولتھا الدراسة وھي بمثابة محور عمل برنامج المشاركة، ما 

النشاط وفریق العمل بالمدرسة من خالل مشاركة أولیاء األمور والمجتمع المحلي، : یلي

 . ادةــــــــــــــــــــالتمویل، الوقت، التوجیھ، القی

  وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن االعتماد على ھذه المحاور الخمسة بمثابة ركائز

  .أساسیة للنمو، وتطویر العمل المدرسي

  : الدراسات العربیة- 2
  ):م2006(دراسة السلیمان :الدراسة األولى   -  أ

 من  الفكريدور اإلدارات المدرسیة في تعزیز األمنعلى  2ھدفت الدراسة إلى التعرف

 تفعیل دور األسرة، وتوظیف المعلم، وتوجیھ األنشطة المدرسیة، وتنفیذ األسالیب :خالل

التربویة، والعالقة بالمجتمع المحلي، والوقوف على أھم المعوقات التي تقلل من دور اإلدارة 

المدرسیة في تعزیز األمن الفكري، والتعرف على بعض أساب مشكلة االنحراف الفكري 

ب، حیث استخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، وإضافة إلى االستبانة كأداة للطال

   :ةـــــــلجمع البیانات من مفردات الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالی

                                                
1- Mavis G., sanders, schools programs and Progress in the National Network of partnership, journal of 
education Research, Vol. 92, No. 4, March/April,1999, in: 

                              http://www.amazon.com/Sociology-Crime-Peter-Eglin/dp/041507370  15/10/2010: فحص في       
، مجلة المعرفة "سیة في تعزیز األمن الفكري للطالبدور اإلدارات المدر": السلیمان إبراھیم ابن السلیمان، ملخص رسالة ماجستیر بعنوان-2

 .18/10/2010: يــــــــفحــــــــــص ف   htm.tvltv/amoma/net.alnadwa.www: http : ورد في بموقع االنترنت2007 مارس -32عدد
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  من أفراد العینة من مدیر المدارس یرون أن %)58.2(بینت النتائج أن ما نسبتھ 

ي للطالب كبیرة، وتشیر ھذه النتیجة إلى إدراك معظم الحاجة إلى تعزیز األمن الفكر

 .1المدیرین إلى أھمیة تعزیز األمن الفكري لدى الطالب في المراحل الثالث

  من أفراد العینة لدیھم إلمام باألسالیب %)82.6(تشیر النتائج إلى أن ما نسبتھ 

 متوسطة واإلجراءات المتبعـة في تعزیز األمـن الفكري بدرجات تتراوح ما بین

 . وكبیرة جداً 

  من أفراد عینة الدراسة یطبقون اإلجراءات المتبعة في %)49(أظھرت النتائج أن 

ً وإما كثی  .راً ــــــتعزیز األمن الفكري للطالب في المدارس التي یعملون فیھا إما دائما

  على مھارات أو %)21.5(بینت النتائج أن ً ً تدریبا  من أفراد عینة الدراسة تلقوا

 .2راءات عمل مدیر المدرسة في تعزیز األمن الفكريإج

  من %)18(أما فیما یتصل بعدد المرشدین الطالبیین، فتوضح أن النتائج أن حوالي 

  . نــــــــــــــمدارس العینة لم یتوفر فیھا مرشدین طالبیی

  ):م2005( دراسة الطیار :الدراسة الثانیة  - ب

ة في العنف المدرسي عند طالب المرحلة على األنماط السائد3ھدفت الدراسة للتعرف

 االقتصادي ىالمستوودور األسریة في العنف المدرسي، الثانویة، والتعرف على دور التنشئة

والتعلیمي والوضع االجتماعي لألسرة في العنف المدرسي، ودور البیئة المدرسیة وجماعة 

 التحلیلي، إضافة إلى الرفاق في العنف المدرسي، حیث استخدمت الدراسة المنھج الوصفي

  : ةــاالستبانة كأداة لجمع البیانات من مفردات الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالی

  ًورفع الصوت الصراخ، :مثل ما في العنف المدرسي وجود أنماط سائدة نوعا ،

  .فــــــالعن الذي یؤدي إلى والجدل الكالمي

                                                
  .105، ص نفســـــــــھالمرجع تھاني محمد منیر، عزة محمد سلیمان،  -1
 .105، ص نفســـــــــھالمرجع ر، عزة محمد سلیمان، تھاني محمد منی -2
 ورد في ، "العوامل االجتماعیة المؤدیة للعنف لدى طالب المرحلة الثانویة":، ملخص رسالة ماجستیر بعنوانالطیار فھد بن علي عبد العزیز -3

 .11/09/2010:فحص بتاریخ   htm.3/779/trbils/org.begsa.www: http: موقع اإلنترنت
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 العنف المدرسي یتمثل في انعدام الرقابة وجود دور متوسط للتنشئة األسریة في 

 .ةــــــــالوالدیة، وعدم اھتمام األسرة بالتربی

  وجود دور متوسط للمستوى االقتصادي لألسرة في العنف والذي ظھر في الفوارق 

االقتصادیة والمعیشیة بین طالب المدارس، وارتفاع العنف عند قلیلي الدخل لعدم 

 .مــــــــــــــــــــــمباالتھم بما یحدث لھ

 كسب ود ة محاول:وجود دور متوسط لجماعة الرفاق في العنف المدرسي یتمثل في 

ً من الصحبة ورفاق السوء  .الرفاق، وتعلم العنف والسلوك السیئ غالبا

  وجود دور متوسط للوضع االجتماعي لألسرة في العنف المدرسي، یتمثل في كثرة

العنف لدى أصحاب الوضع االجتماعي المتدني المشكالت العائلیة، وارتفاع معدل 

 .وذلك بسبب الغیرة

 أن :وجود دور متوسط للمستوى التعلیمي لألسرة في العنف المدرسي یتمثل في 

انخفاض المستوى التعلیمي لألسرة یؤدي إلى ضعف التحصیل الدراسي والرسوب 

ً للعل م والعقل والتعلم بسبب المتكرر، كما أن األسرة المتعلمة یكون أوالدھا أكثر میوال

 .األسلوب التربوي والتربیة الحدیثة، والعكس صحیح

 جود أماكن  عدم و:وجود دور متوسط للبیئة المدرسیة في العنف المدرسي یتمثل في

األنشطة الریاضیة، وعدم التعاون بین الطالب مجھزة للترویح وممارسة 

 .نـــــــــــوالمدرسی

   :)م2003(ي دراسة الشھر :الدراسة الثالثة  -  ج

معرفة طبیعة وأشكال العنف داخل المدارس الثانویة بمدینة 1ھدفت الدراسة إلى

الریاض، وللتعرف على الفروق بین المعلمین واإلداریون والطالب في نظرتھم للعنف، وقد 

استخدمت الدراسة المنھج الوصفي عن طریق المسح بالعینة، وقد توصلت الدراسة إلى 

   :النتائج التالیة

 يـــــــــال توجد فروق بین الطالب والمعلمین واإلداریین في نظرتھم للعنف المدرس . 
                                                

، ورد في "العنف في المدارس الثانویة من وجھة نظر المعلمین والطالب:"ملخص رسالة ماجستیر بعنوان:  الشھري، علي عبد الرحمن-1
 . 2010 سبتمبر 27فحص في         Arabic/nauss/sa.edu.nauss.www: http: موقع االنترنت
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  توجد فروق بین الطالب والمعلمین واإلداریین في نظرتھ ألخطر أنواع العنف ال

 .المدرسي، حیث یرون أن العنف الجسدي ھو أخطر أنواع العنف المدرسي

  االزدراء واالحتقار أكثر أنواع العنف یعد العنف الرمزي وھو العنف الذي یؤدي إلى

التي یتعرض لھا المعلمون من الطالب في المدرسة، ویعد العنف اللفظي أكثر أنواع 

 .ةــــــــــــــــــــــــالعنف التي یتعرض لھا اإلداریین من الطالب في المدرس

 تم في أن أكثر أنواع العنف المدرسي التي یتعرض لعا المعلمون من الطالب كانت ت

 .شكل عنف جماعي

  المعلمون ضد الطالب في یُعد العنف اللفظي أكثر أنواع العنف التي یستند لھا

  .ةــــــــــــــــالمدرس

  :) م2000( دراسة آل رشود رابعةالدراسة ال  - د

على اتجاھات الطالب نحو العنف وذلك من خالل التعرف على 1ھدفت الدراسة إلى التعرف

لمظاھر السلوكیة للعنف داخل األسرة والمدرسة، والعنف مع الرفاق ا اتجاھاتھم نحو كل من

   :والزمالء، والعنف في وسائل اإلعالم، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

إن أھم عوامل المظاھر السلوكیة المتعلقة بالعنف لدى طالب المرحلة الثانویة تتلخص        

  : في اآلتي

 نــــــــــــــــــــرب اآلخریــــــــعدم الشعور بالندم عند ض. 

 داءـــــــ استخدام أسلوب الضرب والشتم في حالة رد االعت. 

 حمل األدوات الحادة لقصد الدفاع عن النفس في حالة االعتداء  . 

  عدم الشعور بنقص القیمة في حالة اإلیقاف في مراكز الشرطة بسبب خطأ تم

 . ارتكابھ

                                                
دراسة میدانیة على طالب . اتجاھات طالب المرحلة الثانویة نحو العنف" :وان، ملخص رسالة ماجستیر بعنآل رشود، سعد بن محمد بن سعد -1

  .2010 /02/08:بتاریخص ـــــــــــــــــــفح  pdf/.org.education.www: http: ورد في موقع االنترنت، "المرحلة الثانویة بمدینة الریاض
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 اتــــــعة عند إتباع األنظمة والتعلیمعدم الشعور بالراحة والمت . 

إن أھم عوامل العنف داخل المدرسة التي تساعد على تكوین االتجاه الموجب لدى 

   :طالب المرحلة الثانویة نحو العنف تتلخص في اآلتي
  رغبة بعض طالب المرحلة الثانویة في استخدام أسلوب الضرب والشتم من قبل

 . ةــــــــــــــــــل داخل المدرسإدارة المدرسة كأسلوب للتعام

  الرغبة في استخدام الشتم باأللفاظ البذیئة والضرب كأسلوب لرد االعتداء داخل

 .ةــــــــــــــــالمدرس

  عدم الرغبة في أن تتخذ المدرسة اإلجراءات النظامیة ضد الطالب الذین یضربون

 .أو یشتمون زمالئھم

 السیارات أمام المدرسةالرغبة في ممارسة عملیة التفحیط ب. 

 ةــــدران المدرســــــــــــالرغبة في ممارسة الكتابة على ج. 

   :)م1998 عبد هللا عویدات ونزیھ حمدي(الدكتور األردني دراسة :الخامسةالدراسة   - ه

المشكالت السلوكیة لدى طالب الصفوف الثامنة والتاسعة والعاشرة دارت الدراسة حول 
مرتبطة بھا وھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت  والعوامل الفي األردن

 طالب واستخدمت في ھذه 1958السلوكیة لدى الطلبة الذكور، حیث قد تألفت الدراسة من 

الدراسة مجموعة من االستبیانات التي طورت لھذا الغرض حیث كان منھا ما یقیس 

 في الدوام واإلجراءات التأدیبیة االنحرافات السلوكیة والمخالفات السلوكیة وعدم االنتظام

  . 1بحق الطالب

  :يـــــــ كمایلالنتائجوتوصلت ھذه الدراسة إلى مجموعة من 

  ھي الشجار أي ضرب الطالب لبعضھم البعض ً إن أكثر المشكالت السلوكیة تكرارا

والغش والتأخر عن الدوام وإن أكثر اإلجراءات التأدیبیة استخدام الضرب من قبل 

وقد كان ھناك عالقة موجبة بین المشكالت السلوكیة وعدد ساعات مشاھدة المدرسة، 

                                                
 .32، ص 2004، جامعة نایف للعلوم األمنیة، الریاض، ةــــــــــــواجھتھا في الدول العربیم العنف وأسالیب مـــــــــــــجرائعباس أبو شامة،  -1
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التلفزیون واالنحرافات السلوكیة لألصدقاء وعالقتھا السلبیة بین المشكالت السلوكیة 

  .1واھتمام األبوین بتحصیل الطالب وتعاملھا معھ بتقبل ودیمقراطیة

  :الدراسات الجزائریة -3
   :)ریدي فوزيبن د(دراسة : الدراسة األولى  -  أ

تمثالت العنف لدى طلبة المرحلة حول بدراسة  2"بن دریدي فوزي"قام الباحث       
  :أولھا، والتي تم من خاللھا تطرق الباحث إلى جملة من األسئلة كان الثانویة

  .ات ؟ـــــھل أن العنف اللفظي والمادي منتشران بین تالمیذ الثانوی -

تخریب ھیاكل المؤسسة، االعتداء ببین التالمیذ،  :نھاووضع مؤشرات تدلھ على اإلجابة م
  .ارـــــــــالتعرض ألحد األساتذة بالشتم، تناول المخدرات والكحول وتفكیر التلمیذ في االنتح

 ھل تؤدي الظواھر االجتماعیة واالقتصادیة السلبیة لألسرة إلى :ثاني ھذه التساؤالت -

  .عنف التالمیذ داخل الثانویة ؟

ھل یؤدي المحیط المدرسي السلبي إلى قیام التلمیذ بأعمال عنف في :انـــــالثھما فكأما ث -

  .الثانویة ؟

  .ة ؟ـــــ ھل یمیل التالمیذ إلى تكوین تمثل إیجابي للعنف في الثانوی:وأخیراً التساؤل الرابع -

ب أظھرت أجوبة التالمیذ مدى انتشار ظاھرة العنف داخل الثانویة وذلك من خالل تخری

ویعود ذلك ،  )%28.33(، االعتداء على األساتذة بالشتم أو الضرب)%20(ھیاكل المؤسسة 

خارجیة تمثلت أساسا في شعور التلمیذ بالظلم،   المبحوثین إلى عوامل ذاتیة وحسب

  .مشكالت المراھقة ونقص االتصال

یعیشھا كشف الباحث عن وجود عالقة مباشرة بین الظروف االقتصادیة واالجتماعیة التي 

 :التلمیذ وتوجھھ نحو ممارسة السلوك العنیف داخل الثانویة والمؤشرات الموالیة توضح ذلك

                                                
حول العنف والمجتمع، مداخل معرفیة متعددة، قسم : ، الملتقى الدولي األولتأثیر العنف المدرسي على شخصیة التلمیذكامل عمـــــــــران،  -1

    . 118، ص 2003 مارس 10-09رة ــــــــعلم االجتماع، قسم علم النفس، جامعة بسك
 ، والمشروحة بسوق أھراس01 دراسة التمثالت والعوامل بثانویتي مداوروش رقم،العنف في المرحلة الثانویة في الجزائر ،بن دریدي فوزي -2

   .2004-2003 لسنة ، قسم علم االجتماع، جامعة عنابھ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر



  اإلطار النظري والمفھمي للدراسة: الفصل األول  
 

  
 26 

  ،منھم )%68.78(نسبة كبیرة من التالمیذ یعاني آباؤھم من تدني مستواھم التعلیمي 

 من األمھات إما ،)%82.22(أمیون أو یقرؤون ویكتبون أو لدیھم مستوى ابتدائي و

 .1يـــــــــــــــــــــــكتبن أو لدیھن مستوى ابتدائأمیات أو تقرأن وت

 )30.55%(من التالمیذ یتعرضون للضرب في بیوتھم و )یكون )%34.54 ،

 .ضربھم بشكل دائم وھذا ما سینعكس على سلوكھم داخل الثانویة

 )43.33%( من التالمیذ یقرون بوجود شجارات بین والدیھم، فنسبة )52.56%( ،

ً و منھم أكدوا أن ال  .2، بصفة دائمة)%31.17(شجار ببیتھم یكون أحیانا

  تبین للباحث أن لمحیط المدرسة السلبي دور أساسي في انتشار ظاھرة العنف داخل

الثانویة، حیث أكد ما یقارب خمس أفراد من العینة أن اإلدارة تمارس العنف ضدھم 

ً على أسلوب تعاملھم مع موظفیھ  .اـــــــــــــوھذا من شأنھ أن یؤثر سلبا

  لتكوین تمثل ایجابي للعنف ویظھر  ً اكتشف الباحث أن معظم التالمیذ لدیھم میوال

 :ذلك من خالل النتائج التي تحصل علیھا والتي توضح أن

 )30%( من التالمیذ یعتقدون أن عدم احترامھم للقانون راجع لعدم احترام األستاذ 

 .3لھ

 )35.55%(م عن القانون راجع العتقادھم أن ھذا  من أفراد العینة یرون أن خروجھ

 .اً ــــــاألخیر ال یعطیھم حقھم، وھو مؤشر عن تمثل أكثر من ثلث العینة للعنف إیجابی

  من التالمیذ أن القوة ھي وسیلتھم الوحیدة لحل مشاكلھم وھو )%27.77(یرى 

  .اً ـــــیل حوالي ثلث العینة للعنف إیجابمؤشر عن تمث

  سة المرصد الجھوي بقسنطینة درا:ثانیةالدراسة ال  - ب
 مؤسسة 20 تلمیذ موزعین على 200قام المرصد الجھوي بمدینة قسنطینة بدراسة شملت 

  4:يــــتربویة من الطورین اإلكمالي والثانوي وكانت النتائج كالتال

 61 بـ نسبة العنف الممارس على التالمیذ داخل القسم قدرت%. 
                                                

 .22، ص2010، جامعة نایف للعلوم األمنیة، الریاض، ريـــــــــــــــــــــــــل اإلعالم والعنف األســـــــــــــــــــــــــوسائمان، عثمان أبو زید عث -1
 .22، ص المرجــــــــــــع السابـــــــــــــــــــقعثمان أبو زید عثمان،  -2
 .23، ص ـــــــــــــــــقالمرجــــــــــــع السابــعثمان أبو زید عثمان،  -3
   .45، ص 2010، جوان 04، العدد رقم مجلة جامعة قالمة للعلوم االجتماعیة واإلنسانیة -4
 



  اإلطار النظري والمفھمي للدراسة: الفصل األول  
 

  
 27 

 38.40بــ ذ قدرت ــــتالمین األساتذة والـــــنسبة االعتداء بی%. 

 2بــ ن قدرت ــــذ واإلدارییــــــن التالمیـــــنسبة االعتداء بی%. 

 70.86 يـــــواللفظ %23.66 ديــــــــنسبة االعتداء الجس%.  
  :يـــــــــــــــــ ھالباحثموضوع لتقت مع إ التي النتائجومن أھم 
  لتي تمثلت في الضرب والشتم بین  داخل الثانویة واالممارسات العنیفةانتشار

 .ةــــــــــــــــــالتالمیذ أو الموجھ إلى أحد األساتذة، إضافة إلى تخریب ھیاكل المؤسس

  تأثیر المعاملة السیئة لإلدارة على التالمیذ والتي من  شأنھا أن تولد نزعات عدائیة

ً لدیھم تتحول إلى أفكار واتجاھات تساھم في زرع ثقافة العنف لدیھ م، بدلیل أن عددا

ً منھم أكد بأن القوة وسیلتھم للمواجھة، وبالتالي أصبح العنف ثقافتھم وأسلوبھم  كبیرا

 .اةــــــــــــــــــفي الحی

 الظروف االجتماعیة واالقتصادیة وانتشار العنف، فالشجارات  بین عالقة وجود

دخال التالمیذ لنماذج المتكررة بین اآلباء والمعاملة السیئة ألبنائھم تساھم في است

 .العنف واعتبارھا  لغة

 یست ً خدمونھ أثناء األسرة والوسیلة األساسیة لحل المشكالت، إذ تشكل إطارا مرجعیا

  .نـــتفاعلھم مع اآلخری

   دراسة میدانیة لواقع العنف بوالیة سطیف:الدراسة الثالثة  -  ج
 خالل السنة الدراسیة  بوالیة سطیفأحد اللجان التربویة بھا 1في دراسة میدانیة قامت

تحلیل محتوى محاضر لجان التأدیب ومحتوى تقاریر أولیاء من خالل  2002/2003
 تبین أن ظاھرة العنف المدرسي في تنامي وبشكل التالمیذ ومدیري المؤسسات التربویة

  .مخیف

تزاید عدد حاالت العنف من سنة ألخرى وتنوعت أشكالھ، كما ازدادت حدتھ وخطورتھ 

ً م ومتتبع للشأن التربوي ھت ألي م یخیلحتى أصبح أن المؤسسات التربویة قد انحرفت نوعا

                                                
: ـتي موقع اإلنترنــــــــــــــــــــــــ، ورد ف"دراسة میدانیة تكشف حقائق حول العنف المدرسي بوالیة سطیف":مجلة أمان للبحوث االجتماعیة -1

html.5401/news_arab/news/php.index/pages/org.amanjordan.www://http 2011ي ــــــــــــــــــ جانف11: ص بتاریخفح. 
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النشء إلى فضاء للمبارزة ما عن رسالتھا وتحولت من فضاء لغرس القیم والمبادئ لدى 

  .مـــــــــــــوالصراعات الیومیة ورفع الدعاوي القضائیة على مستوى المحاك

  :تیةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآل 
  أن ً  في كل من 145على مستوى مدیریة التربیة ھي عدد الحاالت المسجلة رسمیا

وینتشر العنف في التعلیم اإلكمالي .  %0.17 اإلكمالي والثانوي أي بنسبة طورینال

 حالة 62مقابل  %57.24 حالة بنسبة 83أكثر منھ في التعلیم الثانوي، حیث سجلت 

 .ويــــــفي الثان %42.76بنسبة 

 نسبة لطبیعة العنف الممارس من قبل التالمیذ حسب نتائج الدراسة فقد سجلت الب

التشویش  ،%31.03 بنسبة )والشتم والكالم البذيء السب (:اآلتیة تالسلوكیا
تكسیر ، %15.17 بنسبةالتھدید بالضرب ،%24.13 بنسبة واإلزعاج أثناء الدرس

 إدخال، %09.65 الحجارةاالعتداء الجسدي أو ب، %11.72بنسبةأثاث المدرسة 
 والمخلة باآلداب العامةوترویج بعض مقطع فدیوا الممنوعة  مواد ممنوعة للقسم

 .%4.13ة ـــــــــــــ بنسبتفجیر المفرقعات، %4.13بنسب تعاطي المخدراتوكذلك 

 واإلزعاجومن خالل ھذه األرقام تبین أن العنف اللفظي یحتل الصدارة، لیلیھ التشویش 

 تحدث الفوضى واالضطراب داخل القسم وبعدھا مباشرة سلوك تبسلوكیاتباه ولفت االن

 األثاث المدرسي واالعتداءات الجسدیة أو بالحجارة واالعتداء ثم تكسیرالتھدید بالضرب 

والمواد الممنوعة المخلة باآلداب العامة بنسبة الفتة النتباه               المخدرات وتعاطي 

   .%09.65و%11.72بـ 

 على الدراسات السابقةبـــــعقیت : 

إن مجمل الدراسات السابقة حاولت أن تحدد مجاالت حدوث العنف في المؤسسة التربویة مع 

 وھو ما یتفق مع الدراسة الحالیة على وجود العنف أسبابھ وأشكالھ وعواملھ وآثارهدراسة 

 وكذلك تعدد ي نفس وعنف لفظي وجسدي :داخل الوسط المدرسي وتعدد أشكالھ وصوره من

العوامل التي ساھمت بشكل كبیر في انتشارھا الخطیر وتعدد أشكالھا، حتى أصبحت من بین 

ل من حدتھا داخل الفضاء التقلیة الدراسة قصد معالجتھا أو األولویات التي تتطلب ضرور
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منوطة بالمدرسة والمتجسدة في المھام الملقاة على عاتق أدوار   أن ھناكالمجتمعي، وكذلك

الفاعلة في  مجابھة ھذه الظاھرة باعتبارھا أحد أھم األطراف  المدرسیة القائمة علىإلدارةا

نحو التالمیذ واألساتذة تحسین المناخ التربوي والعلمي من خالل ما تنتھجھ من وسائل نظامیة 

  . ولعل ھذا ما سنحاول الوصول إلیھ في ھذا البحثواألسرة
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ةـــــــــــــــــــــــــــة النفسیــــــالنظری - 2  

)تعلم العنف( نظریة التعلم االجتماعي- 3  

اطــــــــــــــــــــــــــة اإلحبــــــــ نظری- 4  

ـفــــــــــــــــنظریــــة استھداف العن - 5  

ةــــــــــــــــ النظریــــــة االقتصادیــــ- 6  

يــــــــــــــــ نظریــــة االقتراب النسق- 7  

 سابقةتعقیب على النظریات ال  

فـــــــــــموقف األدیان من قضیة العن: خامساً   
ــــــالمـاإلســـــــي ـــــف فـــــــــــالعن - 1  

)العھد الجدید(ةــــ العنف في المسیحی- 2  
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   في الجزائراظاھرة العنف وتطورھ: الفصل الثاني
 تمھید:   

ً، ومما یستدعي   تعتبر     ً وحدیثا ظاھرة العنف اجتماعیة عانت منھا معظم المجتمعات قدیما

أصبح  لقد  من فئة الشباب،االھتمام بھا ودراستھا أن أغلب الممارسین لھذه الظاھرة ھم

 المعاش فأصبح ھذا المفھوم یقتحم مجال تفكیرنا لمفھوم العنف حیزا كبیرا في واقع حیاتنا

 والعنف المدرسي والعنف ضد يوسمعنا وأبصارنا لیل نھار وأصبحنا نسمع العنف األسر

  .ومـــــــتندرج تحت أو تتعلق بھذا المفھالمرأة والعنف الدیني وغیرھا من المصطلحات التي 

  لمحة تاریخیة عن ظاھرة العنف: أوالً 
 صفة مالزمة لبني البشر على المستوى مفھوم العنفق التاریخ لوجدنا لو تصفحنا أورا

الفردي والجماعي، بأسالیب وأشكال مختلفة تختلف باختالف التقدم التكنولوجي والفكري 

الذي وصل إلیھ اإلنسان ، فنجده متمثال بالتھدید والقتل واإلیذاء واالستھزاء والحط من قیمة 

  .1 والحرب النفسیة وغیرھا من الوسائلاآلخرین واالستعالء والسیطرة

واالتجاه نحو العنف نجده في محیط سلوكات بعض األفراد، كما نجده في محیط سلوكات 

بعض الجماعات في المجتمع الواحد، كما یوجد في محیط المجتمعات البشریة ، وھو یوجد 

 تختلف قوتھ في مختلف األوقات، وقد تزداد نسبة العنف في مجتمع معین وقد تنقص، كما

من مجتمع إلى مجتمع ومن زمن إلى زمن، وقد تكون صور التعبیر عن العنف عدیدة 

ومتباینة ألن الناس مختلفون ومتباینون، كما أن الناس یعیشون في ظل مناخات ثقافیة 

  .2وسیاسیة واقتصادیة مختلفة

ي ھذا المجال  الباحثون بالوصول إلى ماھیة وحقیقة العنف فتنوعت التعریفات فاھتموقد 

وفیما یلي جملة من ......) اجتماعیة، نفسیة، تربویة، سیاسیة(حسب تنوع میادین الدراسة

  :التعریفات

                                                
  .154، ص 1998، جامعة نایف للعلوم األمنیة، الریاض، العائليف ــــــــــــــــــــــــــــالعن: عمـر التیـــــــــــــــــر -1
  .22، ص2001، 1، الدار المصریة واللبنانیة، القاھـــــــرة، طعلم االجتماع السیاسي، قضایا العنف السیاسي والثورة: شعبان الطاھر األسود -2
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ً للفظة         إن معنى       العنف اكتسب داللة أخرى مختلفة عند العرب المحدثین فأصبح مقابال

"violence" أو، في الفرنسیة أو االنجلیزیة" genvalt "یة من المعنى الحقوقي في األلمان

الحدیث، وفي الحقیقة فإن لفظة العنف كما وردت في الحدیث أو الشعر العربي القدیم قریبة 

في الالتینیة التي تعني الغلطة والقوة الشدیدة، وھي مشتقة من  "voilantia"من معنى 

"vis" أي القوة الفیزیائیة أو كمیة ووفرة شيء ما، وھو معنى على صلة بلفظة" bia " في

  1. كل شيء أولھعنفوان ذلك أن العربیة تقول القوة الحیة أي الیونانیة

ولقد بدأ االھتمام العالمي بظاھرة العنف سواء على مستوى الدول أو الباحثین أو العاملین في 

المجال السلوكي والتربوي أو على مستوى المؤسسات والمنظمات غیر الحكومیة في اآلونة 

د وذلك نتیجة لتطور الوعي النفسي واالجتماعي بأھمیة مرحلة الطفولة األخیرة في التزای

وضرورة توفیر المناخ النفسي والتربوي المناسب لنمو األطفال نموا سلیما وجسدیا 

واجتماعیا لما لھذه المرحلة من أثر واضح علي شخصیة الطفل في المستقبل، باإلضافة 

تدافع عن حقوق اإلنسان والطفل، وقیام األمم لنشوء العدید من المؤسسات والمنظمات التي 

المتحدة بصیاغة اتفاقیات عالمیة تھتم بحقوق اإلنسان عامة وبعض الفئات خاصة األطفال 

ض لھا وبضرورة حمایة األطفال من جمیع أشكال اإلساءة واالستغالل والعنف التي یتعر

  .2الطفل في زمن السلم والحرب

  : تعریف العنف - 1
 سلوك إیذائي قوامھ إنكار اآلخرین كقیمة مماثلة لألنا، كقیمة تستحق الحیاة یعرف العنف بأنھ

واالحترام، ومرتكزة على استبعاد اآلخر، إما بالحط من قیمتھ أو تحویلھ إلى تابع أو بنفیھ 

   .3خارج الساحة أو بتصفیتھ معنویا أو جسدیا

  

  

                                                
  .10، ص2003، 2ع، طـــــــــ، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیتحلیل النفسيموسوعة علم النفس والفرج عبد القادر طـــــــــــــــــــــــھ،  -1
، 2، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، طالجریمة واالنحراف من منظور الخدمة االجتماعیة جالل الدین عبد الخالق والسید رمضان، -2

  .54، ص2001
 3- عبد الحمید محمد علـــــــي،العنف ضد األطفـال، دار طیبة للنشر، مصــــــر، 2009، ص 112. 
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ف قد یكون فردا أو جماعة سلوك أو فعل یتسم بالعدوانیة یصدر عن طر(ویعرف أیضا بأنھ 

عالقة قوة غیر متكافئة  تغالل طرف آخر في إطارأو طبقة اجتماعیة أو دولة بھدف اس

اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة بھدف إحداث أضرار مادیة أو معنویة أو نفسیة لفرد أو 

  .1)ةــــــــــــــــــجماعة أو طبقة اجتماعیة أو دول

عتراف باآلخر ویصاحبھ اإلیذاء بالید أو باللسان أي بالفعل إذا فالعنف یتضمن عدم اال

والعنف سلوك  ). حذف اآلخر- التھمیش - الكراھیة (بالكلمة، وھو یتضمن ثالث عناصر 

غیر سوي نظرا للقوة المستخدمة فیھ والتي تنشر المخاوف واألضرار التي تترك أثرا مؤلما 

ة واالقتصادیة التي یصعب عالجھا في وقت على األفراد في النواحي االجتماعیة والنفسی

  .2قصیر، ومن ثم فإنھ یدمر أمن األفراد وآمان المجتمع

  : الخصائص العامة التي یتصف بھا العنف  -  أ
  العنف سلوك ال اجتماعي كثیرا ما یتعارض مع قیم المجتمع والقوانین الرسمیة العامة

 .3ھـــــــــفی

  معنویا مثل إلحاق األذى النفسي أو المعنوي العنف قد یكون مادیا فیزیقیا وقد یكون

 .4باآلخرین

  العنف یتجھ نحو موضوع خارجي قد یكون فردا أو جماعات أو قد یكون نحو

 .5ةــــــــــــــــممتلكات عامة أو خاص

 ھ إلیھــــــــــــــــــــــــالعنف یھدف إلي إلحاق الضرر أو األذى بالموضوع الذي یتج. 

دینامیاتھا دون اإلشارة إلي بعض المفاھیم التي تتداخل  ظاھرة العنف ووال یمكن دراسة 

  .6معھا مثال العدوان، الغضب، القوة، اإلیذاء
  

                                                
 1- عبد الحمید محمد علــــــــي، المرجــــــــــــع السابــــــــــق، ص 114. 

 .22، ص2011غرب،  الم،ةـــــــــــ، مطبعة الرسال)اإلجراءات والتجلیات(العنــــــــــــــف والجریمـــــــــــــةة، ــــــــــــد الرینكـــــــــــ رشی-2
 .23، صالمرجـــــــــــــع السابـــــــــــــقة، ــــــــــــد الرینكـــــــــــ رشی-3
 .23، صالمرجـــــــــــــع السابـــــــــــــقة، ــــــــــــد الرینكـــــــــــ رشی-4
 .23، صـــــــــــھالمرجـــــــــــــع نفســـــة، ــــــــــــد الرینكـــــــــــ رشی-5
 .23، صالمرجـــــــــــــع نفســــــــــــــــھة، ــــــــــــد الرینكـــــــــــ رشی-6
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  : العنف والعدوان - 2
یرتبط العنف بالعدوان ارتباطا وثیقا فالعنف ھو الجانب النشط من العدوانیة ، ففي حالة 

یاحھا كل الحدود ، وقد تنفجر عند العنف تنفجر العدوانیة صریحة مذھلة في شدتھا واجت

األفراد الذین لم یكن یتوقع منھم سوى االستكانة والتخاذل ، أي أن العنف ھو االستجابة 

السلوكیة ذات السمة االنفعالیة المرتفعة التي تدفع صاحبھا نحو العنف دون وعي وتفكیر لما 

  .1لــــللنتائج المترتبة على ھذا الفعیحدث و

   :بـالعنف والغض - 3
ھناك عالقة وثیقة بین الغضب والعنف فلو تخیلنا أن ھناك متصال لوجدنا أن الغضب یقع 

ي حین یقع العدوان في أخر في أول المتصل في حین یقع الغضب المتوسط في منتصفة ف

الغضب في صورة ، وھو تعبیر عن أي إن العنف ھو أقصى درجات الغضب، المتصل

، وذلك عندما تقوم التعبیر في صورة فردیة أو جماعیة، وقد یكون ھذا تدمیر وتخریب وقتل

  .2الجماعات بالتعبیر عن غضبھا بالحرق أو التدمیر للممتلكات العامة مثال

  :العنف والقوة - 4
 على فرض إرادة شخص ما ، ویتم فیھا التحكم في اآلخرین ، سواء بطریقة القدرةالقوة ھي 

 مصادر جسدیة أو نفسیة أو معنویة، شرعیة أو غیر شرعیة بناء على ما لدى الشخص من

والمالحظ على أن األقویاء ھم الذین یفرضون إرادتھم حتى وإن  كان یقاومھم اآلخرین، 

وھذا ما نالحظھ عندما یمارس المعلم سلطتھ في ممارسة العنف علي تالمیذه أو الرجل علي 

  .3ریة أو الرجل على زوجتھ في المجتمعات الذكواألبویةأبنائھ بحكم سلطتھ 

فمن یمتلك القوة یصبح قادرا على ممارسة العنف على الضعفاء سواء على مستوى األفراد 

  . الدولوىـــــأو الجماعات وحتى على مست

  :العنف واإلیذاء - 5
إن تعریفات اإلیذاء عدیدة ومتباینة ویرجع ذلك إلى عدة عوامل منھا الشخص الذي یقع علیھ 

ئدة في المجتمع، ولقد ظل فعل اإلیذاء داخل األسرة مثال اإلیذاء والمعاییر االجتماعیة السا
                                                

  .52، ص2007، دار الفكر، األردن، دوانــــــــــــــــــات إدارة الغضب والعـــــــــــــــــإستراتیجی طھ عبد العظیم حسین،  -1
 .98، ص 2007ان، ـــــــــــ، دار النھضة، لبنـسیكولوجیة العنف المدرسي واألشكال السلوكیة  عبد الرحمان العیسوي،-2
 .105، ص 2009ــر، ـــــــــــ، دار الكتاب الحدیث، مص"دراسات وأنشطة"علم النفس التربويفوزیة محمود النجاحي،  -3
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یحاط بالكتمان داخل مجتمعاتنا، كما كان حتى وقت قریب یمارس في مدارسنا من قبل 

ولكن في ظل التطورات التربویة الحدیثة  ،المدرسین تجاه التالمیذ تحت شعار التربیة

 على أنھا ممارسات عنفیة توكیاالسلوانتشار فكر حقوق الطفل والمرأة أصبح ینظر لھذه 

  .1بغض النظر عن نظرة العرف والتقالید لھا

  :آللیات السوسیوثقافیة لتجذر العنف في المجتمع الجزائريا: ثانیاً 

جل الحیاة أمن  العنف ف عنف الحیاة وعنف الموت، بینھناك تمییز من حیث المنطلق  

العنصریة  القتل، االنتحار، إلى أما عنف الموت فھو ھدام یؤدي ،اليونض بنائي ،منسق

الیونانیة القدیمة ھذه الداللة فتقدس العنف من  وتحمل األساطیر االغتصاب وسوء المعاملةو

 .ةــــــــــالعنف الناتج عن الكراھیة واألنانی جل الحب والحیاة وتدینأ

 فیھا التاریخ وقد ینطبق مفھوم العنف في صورتھ االیجابیة مع بعض المواقف التي أوجد

 .التحلیالت األكثر قبوال ویعد التحلیل السوسیولوجي لظاھرة العنف من  .المجتمع الجزائري

باعتباره ظاھرة اجتماعیة أي حتى وإن  إذ یعرف العنف  من المفھوم السوسیولوجي،قاً النطا

عند الحیوان، فھو مھذب  على خالف ماھو سلمنا بكونھ غریزي عند اإلنسان إال أنھ

  .2اــــــــــــــــــــــــــــــــــاعیومصقول اجتم

العالقات االجتماعیة السیاسیة  التربیة والثقافة وكذلك االجتماع یؤكد على كون ن علمإومنھ ف

أكثر میال إلى استخدام العنف من  تلعب دورا ھاما في جعل بعض األفراد أو الشعوب

جات استخدام العنف، إذ تشیر أین ترتفع در ومثالھ الوالیات المتحدة األمریكیة .غیرھم

   .3الحــــــــــــــجریمة قتل عمدي بالس 50000 لیسجت1991 ـ1979اإلحصائیات أنھ مابین 

التربویة إلى درجة لجوء اإلدارات وضع أجھزة مراقبة  وتنتشر الظاھرة في األوساط

 نشأت  والتي الوالیات المتحدة   ه الظاھرة إلى طبیعة نشأةذوتفسر ھ .األسلحة في المدارس

 ضد الھنود ثم االصطدامات بین الفالحین والموالین ثم بین الشمال والجنوب بعد حروب

                                                
 .65، ص 2009، دار الشــــــــــــــروق، األردن، حرافـــــــــــــــــــــــــعلم االجتماع االنـر، معـــن خلیل العمــــــ -1
 .167، ص ــــــھــــــع نفســـــــالمرجــــــــــــــة، د الرینكـــــــــــ رشی-2
 .122، ص1999ـة، ـــــــ اإلسكندری، دار المعرفة الجامعیة، األزیطیة،عـــــــــــــــة والقانون والمجتمــــــــــــــالجریمـر، ــ سامیة محمد جابـــ-3
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العوامل المادیة ب ومع ذلك یفسر علماء االجتماع في أمریكا ،العنف. ،وبین البیض والسود

  أكثر من ارتباطھ بالعامل  الھامشیة ویرتبط مباشرة باألوساط الفقر والعوز كارتفاع معدالت

 . المیدانیة  التحقیقات  وھذا ما تؤكده  البنائي

المتحدة، فمن  نعتقد بتماثل الوضع بین الجزائر والوالیات وتجعلنا بعض األطروحات الیوم 

. يــسمات البناء االجتماع ما یبعث إلى االعتقاد بأن العنف أصبح یشكل سمة من التفسیرات

بدایة  بالرجوع إلى ى الجزائري،ن فتح ملف قضیة سمة العنف لدووقد أعاد الباحث

 الذي وجھ كل "بورو  أنطوان"الثالثینیات ومدرسة األطباء النفسانیین تحت إشراف الدكتور

 . 1العنف والعدوانیة اھتماماتھ إلى إثبات جنوح الجزائري بدرجة عالیة إلى

خر دون اآل  ھل العنف وإقصاء:ومن ھذا المنطلق تطرح السوسیولوجیا التساؤل التالي      

ھل الجزائریون  أي بمعنى آخر ،؟ؤسسة للثقافة الجزائریةھوادة عامل من العوامل المُ 

 .اختالفاتھم؟ یجنحون إلى العنف أكثر من الحوار العقالني لتجاوز

األسرة، :المؤسسات وتبرر األحداث شرعیة ھذا التساؤل، فالعنف حقیقة اجتماعیة تعرفھا كل
ل الموضوعیة التي العوام ومع ذلك نؤكد على .الشارع، المالعب الجامعة، المدرسة،

 یبدو أكثر نفضل طرح إشكاالً  وعلیھ للمجتمع، وجعلتھا تبدو صفة مالزمة أوجدت الظاھرة

یمیز ظاھرة العنف في الجزائر عن غیرھا من المجتمعات؟  ما الذي:اءلموضوعیة كأن نتس

   .؟وتزید من حدتھ وتفاقمھي انتشاره اآللیات التي تساھم ف ماھي المیكانزمات أو

 سوسیولوجیا العنف ثم سوسیولوجیا الجزائر،:إلى ثالثة مصادر اإلشكال سنستند لمناقشة ھذا

المجتمع  يـــونفترض أن أھم العوامل التي تمیز العنف ف. الروایة كمرجع معرفي شرعي

ي عرفتھا االجتماعیة الت الجزائري عن غیره والمرتبطة عضویا وآلیا بصیرورة التحوالت

                                                
 قسم ،مداخلة قدمت إلى الملتقى الوطني حول االنحراف و الجریمة، اآللیات السوسیوثقافیة لتجذر العنف في الجزائردروش فاطمة فضیلة،  -1

                                                                                                            :} متاح على الخط{ ، الجزائر المسیلة،جامعة، علم اجتماع
                                htm.1471=php.102/modules/com.aranthropos.www://http17/09/2010:، فحص بتــــــــــــاریخ.   
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 وأخرى متعلقة بخیارات بنائیة تكوینیة عوامل :صنفین من العوامل  الجزائر ونلخصھا في 

 . 1اـعدم نجاعتھ سیاسیة أثبتت نتائجھا،

  :العوامل البنائیة التكوینیة - 1

ربط بروز العنف بلحظة تاریخیة معینة بل  ونعني بھ الخصوصیة التاریخیة وال یعني ذلك

 فخاصیة التراكم تجعل  .تجعلھا تترسخ وتطبع البناء  من صفاتما تحملھ لحظات متعاقبة

  .عمومیة وتلقائیة ومن ثم تعید إنتاج نفسھا الحدث یتحول إلى ظاھرة

 :ولعل أھم لحظة تاریخیة طبعت البناء االجتماعي وجعلتھ یسن قوانین الستعمال العنف ھي 

 وضربھم ممتلكاتھم منتجرید السكان  عملت على التي الھیمنة الكولونیالیةمرحلة   -  أ

منفردا من  یعد حدثا ، الجزائري في ھذه الحقبة الزمنیةساهاھویتھم فما ق في

الیوم في الجزائر  إن الحرب التي نقوم بھا"أحد الضباط الفرنسیین أكده وھذا ما نوعھ

الكبرى والصغرى  فال تتبع فیھا القواعد المقررة في الحروب حرب استثنائیة،

مفقودا وكل ضابط  جنود قلیل والتكوین العسكري یكاد یكونواالنضباط بین ال

جنود لیس  خالل سنوات تحول الجیش إلى جیش جرار من …یتصرف كما یرید 

 .2"ابـــ تدبیر عملیات السلب والنھب وشن حمالت اإلرھ  لھم ھدف سوى

لم   الشعب الجزائري، فاالستعمار الفرنسي استعمل كل الوسائل الردعیة إلخضاع

 . لخیار فإما المقاومة وإما الفناء لھ ایترك

 طبیعة االحتالل    إلى  في الجزائر  على مرجعیة العنفون یؤكدنالذیو   االجتماعاءلمیفسر ع

الدولة والمجتمع في الجزائر منذ ما   أن العالقة التي سادت بیناعتبارهمن خالل الفرنسي 

ة وثالثین سنة من االستعمار  طوال مئمتدامتبادل  یناھز القرنین اتسمت بطابع عطائي

سنة من عمر الدولة والمجتمع و یؤكد على أنھ عنف مخطط  الفرنسي المباشر وثالثین

                                                
                 :، ورد في موقع االنترنت" العنف في الجزائرظاھرة": مقال بعنوان:  دروش فاطمة فضیلة-1

                   http//:www.elmounir.freehostia.com/sr14.htm  فـــــــــــــــحص بتاریـــخ:2011/07/01.
 : }ـط متاح علــــــــى الخــــــ{ مجلة العلوم االجتماعیة، -2

 htm.250147/wiki/org.wikipedia.ar.www://http  ،05/04/2011:فحـــــــــــص بتاریـــــخ   . 
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مما جعل العنف یطبع البناء االجتماعي ، عالقة الفعل والفعل المضاد ومنظم یندرج في إطار

 .1كسمة مالزمة

الجزائري كأي إنسان  ل أننقو ، الذي اعتمدناهمفھوم السوسیولوجيالوعلیھ و انطالقا من 

ومن .البقاء في مواجھة الخطر تستیقظ فیھ غریزة العنف كوسیلة للدفاع عن الذات من أجل

باألرض یعد حالة صحیة ولیست  ناحیة أخرى فان مواجھة الخطر بالمقاومة والتمسك

 . ةــــــــبالمرضی

إلى سكان   إشارة وھنا)المناخ والتضاریس( صعوبة المحیطالعامل الثاني في یتمثل    - ب

العامل كذلك ال  وھذا .الجبال واألریاف الذین یشكلون األغلبیة مقارنة مع سكان المدن

بتأثیر البیئة على الفرد  یخص الجزائر لوحدھا بل یفسره القانون االجتماعي القائل

الحضر عندما قارن بین  وھذا ما استخلصھ عبد الرحمن ابن خلدون .والجماعة
الحامیة وانتباذھم  وبعدھم عن … وأھل البدو لتفردھم عن المجتمع" : بقولھوالبدو

فھم دائما  یكلونھا إلى سواھم ال عن األسوار واألبواب قائمون بالمدافعة عن أنفسھم،

قد صار لھم البأس خلقا …  یحملون السالح ویتلفتون عن كل جانب في الطرق

  .2"ھم صارخاستنفر والشجاعة سجیة یرجعون إلیھا متى دعاھم داع أو

ة والمقاومة عند للمواجھ ویدعم ھذا القانون ما تم إدراكھ في العامل األول من استعداد دائم

 كالفیضاناتاألخطار الطبیعیة  وفي المناطق الجبلیة یجابھ السكان .الشعوربالخطر

  . والزالزل

 إن ما یمیزحیث  ،يالتقلید صالبة النظام االجتماعي العامل الثالث في یتمثلو   -  ج

الفرد غیر موجود أو  المجتمع التقلیدي صالبة بنیاتھ وقوة مؤسساتھ بحیث یبدو وكأن

وھذا ما یجعل .یفرضھا المجتمع أن وجوده مقید باألعراف والتقالید والتصورات التي

السوسیولوجیة القویة المتحكمة في األفراد والتي  المجتمع یتحرك وفق آلیتین ،اآللیات
                                                

 :  ورد على موقع االنترنت،"ظاھرة العنف في المجتمع الجزائري":  سموك علي، مقال بعنوان-1
htm/.7452178/gd.fr.nonviolence.www://http12/05/2011:، فحــــــص بتاریـــــــــــخ   . 

 .51، ص 1992، 4، جرـــــــــة للكتاب، الجزائـــــــ، المؤسسة الوطنیورـــــــــــــــــتاریخ الجزائر عبر العص د هللا،ــــــــــ أبو القاسم سع-2
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البنیات االجتماعیة العتیقة في مجتمعات بطیئة التطور  إلىتعود في جزء كبیر منھا 

الموضوعیة المؤطرة للوعي الجماعي والفردي والتي تقوم بدورھا  واآللیات الثقافیة

 وھاتان اآللیتان .التقلیدیة وتزودیھا بطاقة مقاومة عوامل التغییر بتصلیب البنیات

للفرد  إمكانات االنبثاق التلقائيمتفاعلتان وتسند كل منھما األخرى في اتجاه إعاقة 

 . 1ككیان حر ومستقل وفاعل

التحول ھي  البنیات االجتماعیة التقلیدیة المؤطرة للفرد في مجتمع تقلیدي في طورإن        

والبنیات القبلیة  )التراتب والخضوع(بنیات القرابة وما یرتبط بھا من عالقات ومواقع 

  ).المدنس والمقدس(ة ــــالدینی وذ والبنیاتــــــقوة والنفبتصنیفاتھا ومواقعھا من الثروة وال

في   القبیلة سوسیولوجیافي دراستھ حول"نجیب بوطالب"  عالم االجتماع التونسي ویستثني

تمزقت بفعل  من تأثیرات المعطى القبلي لكون شبكة عالقاتھ قد "الجزائر"المغرب العربي 

والدینیة التي تطبع   حداث السیاسیة والعسكریةأن أغلبیة األ من خالل اعتبارهاالستعمار 

 .ةـــ والطائفیواالثنیةكالقبیلة  الصراعات في بلدان الجنوب تحركھا نوازع ما تحت وطنیة

 إذا كان المغرب یتمیز :"االجتماعي في قولھ  من ھذا القانونالجزائر یستثني  ولكن      

ن الجزائر لم تبنى على ھذا المعطى لما إ ف قبلیا  مخبرا بثقل الحضور القبلي مما جعلھ یمثل

إن  .الجزائري من تدمیر سوسیولوجي بفعل عملیات االحتالل واالستیطان حدث للمجتمع

اختراق  التحطیم العنیف للبنى االجتماعیة في الجزائر خالل فترة االحتالل سعیا إلى عملیات

 .2"ةـــــأدت إلى ردات فعل عنیف ،جتماعيالنسیج اال

العنف لما یمكن  النظام القبلي والمجتمع التقلیدي قد یقلل من قابلیة الفرد للممارسة 3نإ     

یؤدي ھذا االنتماء واالندماج  أن یقدمھ لھ من حمایة وشعور باالنتماء ولكن من ناحیة أخرى

                                                
 .85، ص 1999، 2ـق، جـــــــــــــ، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشـــرـــــــــــــــر المعاصـــــــــریخ الجزائتا د العربي الزبیري، محم-1
 ، } متاح علــــــــى الخـــــــط{ ،سوسیولوجیا القبیلة في المغرب العربي: دراسة بعنواننجیب بوطالب،  -2

                                            htm.22530=aid?asp.art.hows/debat/tn.alheware.www25/12/2010: ،  فحص بتاریخ.  
 .169، ص ــــــھــــــع نفســـــــالمرجــــــــــــــة، د الرینكـــــــــــرشی -3
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عند  أي العامل األولیناه في  كما رأالمنظم  العنف المقنن  داخل الجماعة إلى استعمال

 . خارج العشیرةجاء الخطر من  و إذاالحاجة أ

ك ــألری"األلماني ر عالم االجتماعـــع التقلیدي وحده عرضة للمخاطرة بل یشیـــولیس المجتم
خطار أالغربیة تعاني من  إلى كون المجتمعات ما بعد الحداثة أي"Ulrich beck"اكــــب

  1:ا بعد الحداثة كما یليالمجتمع م  معادلة المخاطرة فيغییص و یمكن تفادیھا عدیدة ال

ه المعادلة نتائج خطیرة على مستوى ذینجم عن ھ " دیمقراطیة االفتقاد منظم والضبابیة

  فراغ سیاسي واتساع الھوة بین الطبقاتإحداث إلى باإلضافة .والبیئة الغذاء، الصحة

 یشكل العمود الفقري في المجتمع  الدین في كون ثناناولكن ال یختلف  .االجتماعیة

   .ةــــــري كغیره من المجتمعات التقلیدیالجزائ

وباعتباره النخاع في العمود فقد أوشك . تاریخیة عدیدة وقد استند علیھ لتفعیل لحظات

فابسم الدین أعلنت حربا راح  . أن ینسف بوجود المجتمعالتسعینیات سنواتاستغاللھ في 

ویكشف كل من . لقطاعات ودمرت المؤسسات االقتصادیة وشلت جمیع ااآلالف ضحیتھا

  في كتاباتھم الروائیة أن الدین"طاھر وطار وواسیني األعرج وأحالم مستغانميال"الروائي

، یمسھ في دینھ وحده النواة الرئیسیة في ثقافة ھذا المجتمع ولذلك فكل من یرید السیطرة علیھ
 ،" سوى دینھ سالح ثقافي لھ الشعب الجزائري الإن :"حیث یؤكد الطاھر وطار ذلك بقولھ

 استعملت اإلسالم حیث ،)الدین( الوطني  جبھة التحریرومن جھة أخرى فقد استعملت

استغلتھ قصد تجنید الجماھیر ضد  ،بطریقتین كوسیلة لربح التأیید الشعبي الواسع واستغلتھ

األحزاب أو الحركات الوطنیة التي رفضت االلتحاق  االستعمار الفرنسي من جھة وعزل

 .2أخرى  الجماھیر من جھةبالثورة عن

 األبیسي النظام  ونقصد بھالنظام التقلیدي متصل ومنبثق عن لعامل الرابعا اأم  - د

شجاعة  والمفاخرة وتفضیل االعتزاز قانون الشرف،وشبكة عالقاتھ المبنیة على 
                                                

، ص 2003 دار القصبة للنشر والتوزیع، الجزائر، ،"لد االستقالــمن الحكم العثماني إلى مابع"التاریخ االجتماعي للجزائرأحمد مھساس،  -1
115.  

 . 119-118 ص - ، ص ـــقـــــــــــالمرجع السابــــــــ أحمد مھساس، -2
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إلى استعمال  ھذه العوامل من شأنھا أن تغذي االستعداد. البدن على الذكاء والثقافة

المجتمعات التي  ه الخاصیة تمتاز بھا كلذھ .ف في المجتمع الجزائريوشیوع العن

العربیة والتي توصف بأنھا  تحافظ على بنیاتھا التقلیدیة وبالدرجة األولى المجتمعات

سلطة الذكوریة وإلغاء وتقالید ال  المتمسكة بقیم وعادات مجتمعات السلطة األبویة

  .1رــــــــــــــــــــــــــــوجود اآلخ

  :لــــ القائالقبیلة ھو ما یفسر المثل الشعبيحدود العشیرة و إن إلغاء اآلخر أي من ھو خارج

 .2"وأنا وابن عمي على الغریب أنا وأخي على ابن عمي"

فمعطیات . ي مفھوم العنف الرمزالنظام االجتماعي الجزائريیة  حركیمكن أن نطلق على

 الوسط العائلي،  تطبعلوجیة في الجزائرعدیدة تشھد أن العنف الرمزي خاصیة سوسیو

في البیئة  انتشار الالتسامح والالتجانس أمثلة عدیدة تدل علىھناك و .المؤسساتي والسیاسي

بدل التجدید واإلبداع والخلق یعمل المجتمع على إعادة ف .االجتماعیة على كل المستویات

 تـفمنذ االحتالل تشكل .تھلیبقى المجتمع محافظا على صیرور ،التقلیدیة إنتاج عناصره

وتستمر في  الجماعة والعشیرة لمجابھة العدو ثم ظھرت كنوع من المجموعات المتحالفة

 التي تستمدو الجھویةبظاھرة ال الحضور في شكل جدید محافظة على وظائفھا مما یفسر

 كالوزارات )1830(بعد االستعمار أسسھا التي الحدیثة ؤسساتالم من وفعالیتھا قوتھا

 .3اإلدارات والمستشفیات والمدارسو

تأدیة  ھذا النمط المعیشي منسق ابتداء من العائلة وشبكة العالقات وھو یعمل علىو      

التي تربك  فالفرد عاجز عن مواجھة المشاكل والتحكم في الصعوبات .دور نفسي اجتماعي

لى الوسائل الحصول ع حیاتھ الیومیة وھو عاجز عن خلق قوة التجدید لعدم تمكنھ من

تمكنھ من قضاء مصالحھ  الضروریة إلرضاء حاجیاتھ ومن ثم یندمج في الجماعة التي

                                                
 .172، ص ــــــھــــــع نفســـــــالمرجــــــــــــــة، د الرینكـــــــــــرشی -1
 .172، ص ــــــھـــــ نفســـــعـــالمرجــــــــــــــة، د الرینكـــــــــــرشی -2
  .72، ص 2004، 2، دار الھدى للنشر والتوزیع، الجزائر، طتاریخ الحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر محمد عبــاس، -3
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تربطھ بشبكة عالئقیة الثقافیة والدینیة و ولكنھا بدورھا تدخلھ في دائرتھا وتحاصره بقیمھا

یتمثل في إحداث وإعادة إنتاج االعتماد واالنتماء وتصبح  العنف البیئين إومنھ ف .محكمة

ویصبح األفراد . في العمل األسرة، في كل األوساط،سوسیولوجیة  العملیة كآلیةه ذھ

یتألمون ویعون ذلك ولكنھم . في إنتاج مشاكلھم التي یعانون من جراءھا یشاركون آلیا

   .1عن الخروج من الدائرة ألنھم یرفضون التعرف علیھا عاجزین

  العنف في الجزائـــــرواقع ظاھرة  - 2
ً خالل السنوات األخیرة، ففي غیاب إحصائیات ظاھر لقد عرفت ً خطیرا ة العنف تصاعدا

دقیقة لعدد الحاالت المسجلة، تشیر األرقام المصرح بھا، والتي تشمل العنف بمختلف أنواعھ 

  :والتي نستطیع حصرھا في

 يـــالعنف في الوسط العائل.  

 العنف في الوسط المدرسي. 

 ةـــــــلصحیالعنف داخل مؤسسات العمل والمؤسسات ا. 

 العنف في میدان الریاضة خاصة العنف داخل المالعب. 

الظاھرة التي أصبحت بؤرة اھتمام وانشغال المجتمع اعة ضف  إلى ھول وتشیر اإلحصائیات

ً باألخصائیین إلى كبار   في أجھزة األمن المسئولینبمختلف فئاتھ من المواطن البسط ومرورا

  :والدولة، ذلك أن العنف شمل كل من

ً أن ،  البطالون، العمال، الشیوخ، النساء، الشباب،المراھقین، األطفال ومن المؤسف حقا

تسجیل آالف الحاالت والتي تجسد العنف الممارس ضد أصغر فئة من المجتمع وھي فئة 

األطفال، وتبقى األرقام السوداء التي تمثل األعداد الحقیقیة لھؤالء األطفال صعبة المنال، 

یر بتعرضھ لعنف أحد والدیھ من الطابوھات التي حسم في أمرھا المجتمع ألن جھر الصغ

و ھذا ما تعبر ، الوسط المدرسي إلى الوسط العائلي انتقل العنف من  حیث قد.الجزائري

شھدت ما یقارب  )م2000-1998(  الممتدة بینفترةال خاللاألرقام المصرح بھا عنھ 

ون المربي ضحیة تلمیذه ،فمرة یكوأستاذاً مدرساً مت 70حالة نتج عنھا وفاة أكثر من )5539(

                                                
 .98، ص المرجـــــــــع نفســــــــــــھ، انــــــــــــــ بسام محمد أبو علی-1
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العكس، ویؤكد األخصائیون تفشي الظاھرة خاصة في الطور الثالث ویرجع ومرة أخرى 

ھؤالء األسباب إلى طبیعة المرحلة الحرجة التي یجتازونھا، حیث تتراوح أعمارھم 

ً كذلك تشیر بعض الدراسات إلى الربط بین مشاھدة)19 و15(نــبی  التلفزة والسلوك  عاما

ً، ذلك أن العنیف من البرامج ، %60، خاصة إذا تجاوزت مدة المشاھدة ساعة یومیا

التلفزیونیة تحتوي على مشاھد عنف، وتقول جمعیة الطب النفسي األمریكیة في ھذا الصدد 

  .1أن ساعة من البث التلفزیوني تتضمن في المتوسط بین ثالث إلى خمسة أعمال عنف

 امرأة "4974"للعنف في المجتمع الجزائري نجد أن رقام المرعبة والمروعة وكذلك من األ

ً یدفعن ثمن ، وذلك)2000(كانت ضحیة عنف بمختلف أشكالھ في سنة واحدة  أن النساء دوما

الرجل وسلطتھ المطلقة، تحت طائلة تقویم السلوك األنثوي، أو غیره من المبررات تھور 

وعادة ما یلجأن النساء إلى كتم ما حدث لھن بحجة ستر . المتخذة للدفاع عن سلوكھ العنیف

 ً كشفت إحصائیات الشرطة القضائیة  فقد الفضیحة والمحافظة على كیان األسرة، وعموما

   .2فـــــــــــــ امرأة من الجزائر على شتى أنواع العن4974 عن تعرض )2000(سنة 

كما وقد أكد تقریر ضحیة،  3360وقد احتل العنف الجسدي صدارة ھذه األرقام بـ      

اإلنسان، سنة  األممیة لحقوق اإلنسان والفدرالیة الدولیة لرابطات حقوقصادر عن اللجنة 

، تحدث عن خرق متواصل للحقوق المدنیة والسیاسیة بالرغم من أن اإلرھاب )2002(

 واختفاء تضاءلت عملیاتھ بالمدن الكبرى، لكن الجرائم الكبرى تواصلت في القرى والمداشر

أشار التقریر أن حیث مواطن ومواطنة في السنوات العشر األخیرة،  7200ما ال یقل عن 

 14 مالیین من اللذین یعیشون تحت عتبة الفقر و07 ملیون جزائري تم إحصاء 30من بین 

  . ملیون آخرین ضحایا للعنف واالغتصاب الصارخ لحقوقھم األساسیة

    :لجزائرأسباب تنامي ظاھرة العنف في ا - 3
  :ةـــــ أسباب سیاسی- أ

 للوصول إلى السلطة ودوالیب الحكم دون تحضیر -الشكلیة- تبني الدیمقراطیة ً  منھجا

 .للحكام والمحكومین في أدنى أبجدیات التطبیق الدیمقراطي كاف
                                                

 .65، ص 2002، دیسمبــــــــــــــــــــــــــر )19(، عدد قسنطینةمنشورات جامعة منتوري ،ةــــــــــــــــــــمجلة العلوم اإلنسانی ،حسن خریف -1
، الملتقى الوطني حول االنحراف والجریمة في المجتمعات المعاصرة، جامعة باجي مختار، النظریات المفسرة للعنف والعدوانقماري محمد،  -2

 .2000عنابھ، 
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 وحكومة بقیم العدل والنزاھة واإلخالص  :التناقض القیمي ً ونقصد بھ إیماننا شعبا

ً مصدرھا عواطفنا ونزواتنا الشخصیة ونطب...والوطنیة   .ق في كثیر من األحیان قیما

  عدم تقبل الطرح اآلخر واألنانیة في تصور الحلول وسیطرة أفكار الجماعات

 .1الالرسمیة الداخلیة والخارجیة في تخطیط والتسییر والتنفیذ

 واعتماد انعدام روح المبادرة واالكتفاء بالموروث السیاسي المتعفن في غالب األحیان 

 .2ةـــــــــــــــالعنف السیاسي كلغة حوار بین الطبقة السیاسی

  اھتزاز الثقة بین الرؤساء والمرؤوسین واتساع الھوة بینھما وبالتالي انعدام قوة

  .3جــاإلقناع ونقص االتحاد مما عاد على المجتمع بأسوأ النتائ

  : أسباب اجتماعیة-ب

 عبر قنوات التنشئة االجتماعیة وأنتشر  ئريتدخل مارد العنف في المجتمع الجزا

انتشار البكتیریا في خالیاه المریضة بدایة من األسرة فانعكس ذلك في تربیة األبناء 

 من قبل الوالدین نحو أبنائھم مما ولد )الخ.....الحرق، الكي(واعتماد العنف الجسدي 

ً على المخدرات وما شابھھا إقباالً  ً مقبال ً ناقما ً منحرفا  .4ھــ یعجز المرء عن وصفجیال

  ما یحملونھ من أفكار عنف لفظیة و في الشوارع أطفالناونفس الشيء یقال في وصف

وسلوكیة ال تخفى على أحد، كذلك في النوادي، بل وانتقل الفكر العنیف على أقدس 

مكان للجزائریین المسلمین، فیذھب المرء ألداء صالتھ فتجد أشخاص أمانیھم 

 .5الخ...  ي إثارة الفتن وإقامة حلقات للتھجم والوعیدالوحیدة تتلخص ف

  :ةــــــ أسباب نفسی- ج
ً على نفسیة أفراد ھذا المجتمع إن ً كبیرا  لألسباب السیاسیة واالجتماعیة السابقة الذكر وقعا

ً )حكاماً ومحكومین( ، فتولدت مشاعر الرحمة والتسامح، وأصبح العنف ھو المسیطر سلوكیا

                                                
 . 88، ص 2003 للنشــــــــــــــــــــــــــــر، الجزائر، ة دار القصب،"في التاریخ والھویة والعنف"الجزائر بین النقد والتأسیسه،  الزواوي بغور-1
 .89، ص ع السابــــــــــــــــقــــــــــــــــــــالمرج الزواوي بغوره، -2
 .89، ص ـــــــــــقع السابـــــــــــــــــــــــــالمرج الزواوي بغوره، -3
 ، } متاح علــــــــى الخـــــــط{ ،سوسیولوجیا القبیلة في المغرب العربي: دراسة بعنوانب، ــنجیب بوطال -4

                                            htm.22530=aid?asp.art.show/debat/tn.alheware.www25/12/2010:ص بتاریخـــــــ ،  فح. 
 .128، صالمرجــــــــــــــــــــع السابـــــــــــــــق اس،ـــ مھسأحمد -5
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مما انعكس على أفراد المجتمع . ك المعلم، واألم، واألب والعامل والمدیرعند الطفل، وكذل

  .ازاتــــــــــــــــالجزائري الذي كان وإلى وقت قریب مضرب األمثال في البطوالت واالنج
  :  العوامل المؤدیة لظاھرة العنف-ثالثاً 

یث یبرز أو یختفي إن العنف لیس حالة طارئة بقدر ما ھو اكبر مظاھر الوجود اإلنساني، ح

ً من الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والطبیعیة والنفسیة،    .خــال.....تأثیره انطالقا

وھذه األخیرة بتأثرھا تؤدي إلى ظھور السلوك العنیف لدى الفرد وبشكل حاد لدى المراھق، 

  :لـــــــــــــــــــــــومن أھم ھذه العوام
  :ةــــعوامل طبیعی - 1

ي بھا أن العنف أو العدوان قد یتولد بسبب نوع البیئة الطبیعیة بما یحدث فیھا من ونعن

تغیرات بیئیة كالتغیرات الفلكیة والجغرافیة التي یتعرض لھا اإلنسان ومدى التفاعل بینھما، 

أي العلم  "الكرونوبیولوجي"حیث یتحدث العلماء واألطباء ھذه األیام عن علم جدید یسمونھ 

بدراسة التقلبات البیولوجیة التي تحدث ألنماط الجسم الحي اإلیقاعیة، حیث أن الذي یعنى 

الجسم الحي یتكون من أعضاء تؤدي وظائف مختلفة ویفترض لتلك الوظائف المختلفة أن 

ً مع بعضھا اآلخر، وإال حل االرتباك محل االنسجام وظھرت آثار ذلك  یكون بعضھا منسجما

أو تكاسل أو حضور ذھني، أو ارتفاع في ضغط الدم أو االرتباك في أرق یصیب الجسم 

 "حرب لبنان"إن أكبر مثال على تأثیر البیئة على الفرد ھي مناطق العنف في العالم .اكتئاب
 ... العنف السائد في كل من العراق والصومال الدائم بین المسلمین والھندوس ووالصراع

  .1الخ

  : عوامل اجتماعیة- 2

نف لكون األفراد أشرار بقدر ما تعود للبیئة االجتماعیة، حیث تعد ھذه ال تعود سلوكیات الع

  :األخیرة من أھم مصادر العنف، ومن أھم العوامل االجتماعیة
 ویمكن فقدان اإلحساس باألمن وانعدام العدالة، حیث أن اإلحباط : القھر االجتماعي

ي وجوده وتحافظ والحرمان یعني الخطر والتھدید إلشباع حاجات اإلنسان التي تحم
                                                

: فحـــــــــــــــــــــــص في htm.epeac/20%mental/com.elazayem.www://http: مجلة النفس المطمئنة، ورد في موقع اإلنترنت -1
11/01/2011. 
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ومن ثمة إذا أسندت أمامھ مسالك التعبیر عن ھذا الخطر وعدم القدرة . على بقائھ

على تغییره بالوسائل السلمیة المشروعة استثیرت في نفسھ النزعة العدوانیة ویتجھ 

كما أن ، )الجریمة، التمرد على القانون(إلى تحطیم مصادر اإلحباط بشتى الطرق

ً بین األطفال والشباب مسألة االزدراء والس خریة واالستھزاء بالشخصیة خصوصا

كفیلة بأن تزید اإلفرازات الھرمونیة والعصبیة في الجسم لتثیر في الفرد روح الحقد 

  .1زاءــــــــوالكراھیة والعنف واستخدام القوة للرد ورفع القھر الناتج عن االستھ

 ذ الصغر ذو تأثیر مھم في توجیھ میول إن منھج تربیة األطفال من :رةــــــــــــــــاألس

كما أن إساءة معاملة األطفال ، )Allen neuvcamp(األطفال نحو ارتكاب العنف

منذ الصغر لھ أثر في تقویة لنزعة العنف لدى الطفل، فنظام التربیة التي نشأ علیھا 

دد الكبار والخالفات األسریة الدائمة بین الوالدین، والتفكك األسري والطالق وتع

 بالظلم والعدوانیة والرغبة اإلحساسالزوجات وفقدان الترابط األسري، ھذا كلھ یولد 

 .2في االنتقام

 وما یسودھا من تفضیل المعلمین لبعض األطفال وإھمال اآلخرین : ةـــالمدرس

 التي أعطاھا دوصعوبة المنھج الدراسي، الفشل الدراسي، وعدم وفاء المعلم بالوعو

لم نفسھ واضطرابھ االنفعالي وھیاجھ أمام التلمیذ، وعدم وجود للتلمیذ، غضب المع

نظام ثابت للعمل یعرفھ الطفل معرفة جیدة یمكنھ السیر علیھ والتدخل في نشاط 

ً فیھ،  باإلحباط والفشل وتكلیفھ بأعمال تفوق إشعار الطفل الطفل عندما یكون منسجما

رغبات الطفل في القراءة أو قدراتھ واستعداداتھ وال تتفق مع میولھ وعدم تلبیة 

  .3الخ... االشتراك في اإلجابة في الفصل 

  : عوامل نفسیة- 3
  :في إحداث السلوك العدواني ومن ذلك  التي تلعب دوراً  النفسیةتوجد كثیر من العوامل

                                                
 .22، ص 2005، 1، دار وائل للنشر والتوزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع، األردن، طةـــــــــعلم االجتماع العائلمحمد الحسن إحســــــــــان،  -1
،ص 2001، القاھرة،1لنشر، ط، دار ااالضطرابات النفسیة في الطفولة والمراھقة، األسباب والتشخیص والعالجحسن مصطفى عبد المعطي،  -2

44. 
 .45، ص المرجــــــــــــع السابــــــــــقحسن مصطفى عبد المعطي،  -3
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 فافتقار اإلنسان للقدر الالزم من تأكید للذات الرغبة في تحقیق القدرة وتأكید الذات ،

 إذامما یثیر السلوك العدواني كذلك  وإمكاناتھ تحقیق وجوده فشل فيویعرضھ لل

 الدفاعي وقد ھیثیر عدوان القمع فان ذلك أو التھدید أو للخطر اإلنسانتعرضت حریة 

 . 1 عدوان مرضي ھدامإلىیتحول من عدوان دفاعي سوي 

  ،ي حیث الرغبة العنفیة في االنتقام ھي التعبیر عن تكوین خلقالرغبة في االنتقام

نرجسي فیھ تستثیر الخسارة الطفیفة واإلھانة البسیطة حقیقة كانت أو متوھمة لھفة 

ً من الراحة "عنیفة للعدوان االنتقامي، حیث أن العدوان التعذیبي یحقق لصاحبھ نوعا

والزھو والشعور بالقدرة والقوة، وقد یتعدى ھذا العنف إلى العنف النفسي، الذي یعبر 

 .2"نــــــــــــــیر وجرح اآلخری في تحقعلى رغبة السادي

  ،حیث أن العنف یرتبط إلى حد كبیر ببعض المتغیرات عوامل شخصیة ونفسیة

 السن، الجنس، المھنة والدخل والحالة الزوجیة :والعوامل منھا على سبیل المثال

  .3والحالة الصحیة والحالة التعلیمیة والجانب الدیني والبطالة وكذلك اإلدمان

                                 : إلى العنفمؤدیةأخرى  عوامل - 4
 لھ عالقة بالسلوك العدواني، حیث یقوم الفرد بتجسید ما :العنف المشاھد في التلفاز 

 . 4مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآه في التلفاز على األشخاص الذین یحقد علیھ

 الذي یفقد الفرد القدرة على التحكم في  فالسكر المتكرر:تعاطي العقاقیر والمخدرات 

ذاتھ وارتكاب جرائم العنف، قد یحمل األسلحة للحصول على المخدر أو االعتداء 

 .5على اآلخرین

  : النظریات المفسرة لظاھرة العنف:رابعاً 
یعد العنف من الموضوعات الشائكة التي ساھمت العلوم المختلفة في تفسیره كالنظریات 

 .جتماعیة والنفسیة، وظلت التساؤالت تدور حول ھل العنف غریزة إنسانیة؟البیولوجیة واال

                                                
 .82، ص 2008، دار المعرفة الجامعیة للنشر والتوزیع والطباعة، مصر، يــعلم االجتماع السلوك االنحرافغریب محمد سید أحمد،  -1
 .83ــع السابــــــــــــــــق، ص غریب محمد سید أحمد، المرجــــــــــ -2
 .291، ص2000، 1، كلیة اآلداب، جامعة القاھــــــــــــــــــــــــــــــــــرة، طھاـــاالضطرابات السلوكیة وعالججمعة سیـــــد یوســف،  -3
 .291، ص ــــــقـالمرجـــــــــــــع السابـــــــــجمعة سیـــــد یوســف،  -4
 .291، ص المرجـــــــــــــع السابــــــــــــــــقــــد یوســف، جمعة سیـ -5
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 لذلك فھذه المحاولة تستعرض .أم ینتج من خالل البیئة المحیطة بالفرد؟ أم أنھ سلوك متعلم؟

  .اــبإیجاز لبعض منھ

  : النظریة البیولوجیة- 1

 الحیوانیة فیجعلھم ذھب بعض الباحثین إلى أن بناء الجسم عند المجرمین یقترب بھم إلى

ھرمون یمیلون إلى الشراسة والعنف، ومن العوامل البیولوجیة المرتبطة بالعدوان، 
 عن تعبئة الجسم عند المواقف والمسئولة الذي تنشط المراكز العصبیة في المخ األدرینالین

  .1الخطرة

ة العدوانیة، ولقد ربطت بعض البراھین بین إثارة مناطق معینة من الدماغ واالستجاب      

 من االنفعاالت ومنھا یرتبط بعدید Hypothalamus للھیبوثالموسفالجانب الخارجي 

 médical"الغضب واالستجابة العدوانیة وأن اإلثارة لألدمة اإلنسیة للدماغ األمامي
Eacbrain bundle"  2 عدوانیة شرسة في حیوانات التجارباستجابةتؤدي إلى إطالق.   

 فقد أوضحت بالكروموزومات الذكریة الباحثین ارتباط العنف والعدوان      كما ذكر بعض

الدراسات أن نسبة عالیة من مجرمي العنف الذین تم إیداعھم في السجون بھم عیب في 

 لــــــــــــــحیث كانت الكروموزومات لدیھم تأخذ شك، "Y" الكرومزومتوزیع 
"XXX"3.  

 - دیتر فیغاس- فیرنر لیفي- بیتر كوبر-مارغریت مید"وفي سیاق آخر یذھب كل من       
أن العنف غریزة فطریة للطبیعة البشریة والمنبع األساسي لكل إلى القول  "كارل لورنتس

 أن الرجال یشنون الحروب ویقودون الكفاح النزاعات االجتماعیة في الحقبة العاصرة، حیث

ل عنف أخرى ألن غریزة العنف الثوري ویقومون بعصیانات وثورات وانقالبات وأعما

ماء األنثربولوجیا الطبیعیة لموروثة ھذه والتي ال تخمد ھي التي تقودھم إلى ذلك وقد ذھب ع

  :ولــــــإلى الق
 إن أصول كل مظاھر العنف في الحیاة االجتماعیة بما فیھا الحرب من أجل الدفاع عن "

 في وراثة الطبقة البیولوجیة الملكیة وعن األرض أو من أجل الحصول علیھا ھي واضحة
                                                

 .188، ص 2005، جامعة نایف للعلوم األمنیـــــــــة، الریاض، ةـأفالم العنف واإلباحة وعالقتھا بالجریمخالــــــــد البشـــــر،  -1
 .295-294 ص -، ص 1995، دار القاھــــــــــــــــــــــــــــــرة، فــــــــــــــاكل المراھقة والعنــــــــــــمشحسن عبد المعطـي،  -2
 .295، ص المرجـــــــــــــــع السابـــــــــــــــــقحسن عبد المعطـي،  -3
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ً للقیام بأعمال عنیفة وھو عاجز أمام غرائز طبیعیة البشریة  كما أن اإلنسان مستعد وراثیا

  .1"راعـــــــــــــالخاصة التي تعود بشكل غیر قابل للرد إلى النزاعات االجتماعیة وإلى الص

   :ةــــالنظریة النفسی - 2
یزة فطریة موجھة بصورة تدمیریة أساسیة نحو ذھب بعض الباحثین إلى أن العدوان غر

) S.FREUD(سجموند فرویدالذات ولكنھا تتجھ إلى الخارج كظاھرة ثانویة، وقد تحدث 
  ) IROSإیروس( اةـــالحی غریزة :عن وجود غریزتین تمدان اإلنسان بالطاقة الحیویة وھما

ى تدمیر، ھي التي تؤدي إل، ونزوة الموت )TGANATOSثاناتوس(وغریزة الموت 

وھي حین تتوجھ إلى الذات تأخذ شكل مشاعر اإلثم وإدانة الذات والقسوة علیھا، أما إذا 

  .2توجھن إلى الخارج فإنھا تأخذ كل أشكال العدوانیة والعنف والحقد

، وھو الطاقة الجنسیة الممثلة لنزوة الحیاة في صراع مفتوح اللیبیدو أن":ویقول فروید أیضاً 

مھمة اللیبیدوا ھي لجم نزوة الموت ومنعھا من تدمیر الفرد، وذلك مع غریزة الموت، و

  .3..."رج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــابتوجیھ القسم األكبر منھا إلى الخ

ً عدم االتساق في أسالیب التنشئة االجتماعیة خاصة في  ومن التفسیرات التحلیلیة أیضا

ة والصرامة في تدریب الطفل على ضبط ، فالقسو"فروید"مراحل النمو التي حددھا 

اإلخراج إبان المرحلة الشرجیة، یؤدي إلى نزعة تسلطیة ونزوع إلى العدوان والعنف في 

  .4مراحل تالیة

فقد أطلق على ھذه الغریزة إرادة القوة أو غریزة التفوق التي تھدف  )ADLER(    أما 

ً على غیره، كم قوة اإلنسانعلى أن یكون  ا غرائز أخرى تدفع السلوك متفوق مسیطرا

ذھب كثیر من كما ، الخ... العدواني مثل غریزة الصراع من أجل البقاء، غریزة القتال، 

 ومیلر دوالرأن العدوان استجابة لإلحباط، فقد ذھب كل من العلماء النفسانیین إلى 

                                                
یع، اإلسكندریة، ، المكتب العلمي للنشر والتوز"الجریمة واالنحراف"الدفاع االجتماعي من منظور الخدمة االجتماعیةجالل عبد الخالــق،  -1

 .62، ص 1995
 .162، ص2006، دار الفكر للنشر والتوزیع، األردن، فروید والتحلیل النفسي الذاتيأحمد نابلسي محمد،  -2
 .44، ص2002، 2، دار القاھــرة، القاھـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة، طالدواعي النفسیةمحمد شفیــــــــــق،  -3
 .163، صقـــــــــــــــــع السابــــــــــــــــالمرجحمد، أحمد نابلسي م -4
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)MILER,DOLARD( ، إلى أن اإلحباط یعني إعاقة تحقیق الھدف، وظھور ھذا الدافع

  .1ةــــــــــــــعدواني یؤدي بالتالي إلى القیام بأفعال سلوكیة عدوانیال
لغة الصعوبة بالنسبة لقدراتھم وإمكانیاتھم اعندما یوضع األطفال والمراھقین في مواقف ب"

ویعجزون فیھا عن إشباع دوافعھم یكونون عرضة للشعور باإلحباط مما ینتج عنھ 

           .2"فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو العناضطرابات سلوكیة تأخذ شكل العدوان 

إلى أن جمیع الناس یولدون بأجھزة عصبیة بعضھم یكون  )EYSENK(إیزنككما یذھب 

سھل االستثارة وبعض صعب االستثارة والشخصیات سھلة االستثارة تصبح مضطربة، لدى 

ً أو مجرماً  ، ھذه السمات ھي ما تسمى بالشخصیة صاحبھا االستعداد في أن یكون عدوانیا

  .3العدوانیة، والقطب السالب في ھذا العمل یتمثل في الالعدوانیة والخجل والحیاء

ً الرغبات     إضافة إلى ما سبق ذكره فإن في مرحلة المراھقة تزداد الغرائز قوة وعنفا

 باألشكال اإلیجابیةالجنسیة المحبطة تولد العدوانیة وتؤججھا، وھذه العدوانیة إذا لم تصرف 

 فإنھا البد من أن ترتد على الذات أو ترتد على )الخ...كفاح، نضال، بناء، طموح، كد، (

  .4فــــــاآلخرین في شكل عن

  ):تعلم العنف( نظریة التعلم االجتماعي - 3
إن السلوك العدواني سلوك إجماعي متعلم كغیره من السلوكیات األخرى، وإن ھذا االكتساب 

، أو التعلم )MODELING( بالتعلم النموذجيیر مقصودة نتیجة لما یسمى بطریقة غ
على ھذا السلوك من إثابة وعقاب من خالل  وما یترتب) VICARIOUS(االنتقالي 

التنشئة االجتماعیة یتعلم األطفال العدوان من مالحظتھم لسلوك الوالدین واألقران وسلوك 

ً من المحیطین بالطفل اآلخرین في المجتمع، ویقوم بدوره بمحاكاة  االستجابة التي تلقى قبوال

حین یمدون الطفل بالنماذج العدوانیة وعندما یقومون بتحریضھ على العدوان أو من خالل " 

التدعیم االجتماعي، ھذا السلوك العدواني عند حدوثھ یدفع بالطفل إلى نقص شعوره بالثبات 

                                                
 .165، صقــــــــــــع السابـــــــــــــــالمرجد، ــــــأحمد نابلسي محم -1
، 1ر، ط، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، مصالعنف عند األطفال وأشكال العقاب الممارس على الطفل العنیف مزوز بركــــــــــــــــو، -2

 .48، ص 2010
 .48، ص المرجـــــــــــــــع السابــــــــــــــق مزوز بركـــــــــــــــــو، -3
 .48، ص المرجـــــــــــــــع السابــــــــــــــق مزوز بركـــــــــــــــــو، -4
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 إلى التأیید العاطفي ویخلق ذلك نزعات مبالغ واالتزان نتیجة تربیتھ الخاطئة وبالتالي حاجتھ

   .1"فیھا من الدفاع عن الذات

 إذا نشأ في بیئة أسریة سویة فإن شخصیتھ تمیل على أن الفرد" العیسوي"كما یؤكد       

إلى السلوك القویم، وال تتعارض مصالحھ مع المصالح االجتماعیة، وإذا كانت التنشئة غیر 

ریة واالجتماعیة، فإن شخصیتھ تؤول إلى السلوك السيء وتنحرف السویة من الناحیة األس

من ھذا المجتمع الذي تسبب في عرقلة عن القیم األخالقیة الفاضلة للمجتمع وھو بذلك ینتقم 

أھمیة العوامل المعرفیة   )BANDOURA(باندورا باإلضافة إلى ذلك لقد أوضح ،طموحھ

ً أو أنھا ھي التي دفعت التخاذ السلوك إن الضحیة ظالمة"في تنظیم السلوك العدواني  أساسا

 ال یشعر القائم بالعدوان بمشاعر ذنب نتیجة سلوكھ، األمر ومن ثمة )لوم الضحیة(العدواني 

  .2"قد ال یجعلھ یحد من عدوانیتھ

على أطفال قبل سن  المجرات أحد التجارب" باندورا "ولقد عرض      
باالعتداء " رجل"بة على قیام شخص بالغ حیث عمدت ھذه التجر، )الحضانة(المدرسة

ً العنف  بالضرب على دمیة أمام مرأى أوالئك األطفال، فأدى ذلك على ممارستھم ھم أیضا

   .3يــــوذلك بتأثیر التقلید والمحاكاة والتعلم االجتماع

إن إتباع الوالدین لطریقة التسلط والضرب في تنشئة األوالد یؤدي إلى طریق مسدود        

 یمكن الخروج منھ، وینتج عن ھذه التنشئة االجتماعیة الخاطئة أشخاص غیر أمنین ال ال

ومیلھم إلخبار العنف  )EGOCENTRICITY(حول ذواتھم  یتمیزون بتمركزھم

  .4مــكوسیلة لحل مشاكلھ

  :ـاطــ نظریة اإلحبــــ- 4
اط لدى الفرد تعتبر ھذه النظریة من بین النظریات المفسرة للعنف والتي ترى بأن اإلحب

  .فــــــــــیتولد عنھ العن

                                                
                                                                                                                                                                                      .29، ص 2000، 1، دار الراتب الجامعیة، بیروت، طقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتربیة النفسیة للطفل والمراھ عبد الرحمان العیسوي، -1
  .290، ص 1995، 5، عالم الكتب، القاھـــــــــــــــــــــــــــرة، طھاــــــــــــــــــــاالضطرابات النفسیة تشخیصھا وعالجحسن عبد المعطــــــي،  -2
ت الحصول على درجة الماجستیر ، رسالة مقدمة ضمن متطلباعالقة األسرة والتنشئة االجتماعیة بالعنف المدرسيفیاللي سلیمــــــــــــــة،  -3

 .19، ص 2005في علم االجتمــــــــــــــاع، جامعة الحاج األخضر، باتنـــــــــــــــة، الجزائر، 
 .291حسن عبد المعطــــــي، المرجــــــــــــــــع السابـــــــــــق، ص  -4
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ھو عملیة تتضمن إدراك الفرد لعائق ما یعوق حاجاتھ، أو توقع حدوث ھذا العائق "واإلحباط

ً  ."في المستقبل مع تعرض الفرد من جراء ذلك النوع من أنواع التھدید أي أن اإلحباط أساسا

فیلیب "شباع حاجاتھ، فكما یرىقد یتولد لدى الفرد من خالل مواقف أو فشل في تحقیق إ
أن السلوك العدواني ھو تعویض عن إحباط الفرد كلما زاد ، "فروید ھاریمانو

   .1"ھــــــــــــعدوان

ً الطفل الذي  ".ھو كل عنف یسبقھ موقف إحباطي" أن اإلحباط "أحمد عكاشة"ویرى  فمثال

  .2من حولھلعبة أو یغضب عن األشیاء التي  یعجز عنھ بلوغ ھدفھ نجده یكسر
 أو وفي ھذا المجال الدراسي فإننا نجد أن عوامل اإلحباط تنشأ من الفشل الدراسي 

اإلحاطات التي یسببھا النظام المدرسي للتالمیذ نتیجة عن تشدده الواضح الذي یدفع بالتلمیذ 

إلى التخلي عن الدراسة واللجوء إلى مسار آخر، وھذا ما توصل إلیھ العدید من العلماء 

 عدم القدرة األكادیمیة واألداء الدراسي الضعیف یقر بأنالذي  "HIRCHIھیرشي"ل أمثا

  .3"ةــــــــــــــــــــــــــــــــیؤدي إلى كره التلمیذ للدراسة ومن ثمة رفض السلط

التالمیذ الذین یفشلون في دراستھم یلجئون إلى التورط "فیرى بأن" GOULDغولد "أما 

ً عن االعتراف، بحیث یؤازر في السلوك االنحرافي وا إلجرامي مع أقرانھم المنحرفین بحثا

ً عن الدعم والثناء الذي لم  ً بالدعم والثناء على القیام بالسلوك المنحرف تعویضا بعضھم بعضا

  .4"اديـــــــــي العـــــــــي اإلطار االجتماعـــــــــــــــــیجدوه ف
ن اإلحباط مسجل في تحقیق النجاح أن العنف ینتج ع "MARTIONمارتون "وفي رأي

  .5"والرقي االجتماعي المفروض من طرف النظام االجتماعي

                                                
 .47، ص 2007ة، ـــ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریارــــــــــــم الصغــــــــــــــجرائوي، ـــعبد الرحمان العیس -1
  .80، ص 1984، دار النھضة العربیة ، بیروت، دط، وحــــــــــــــــسیكولوجیة الجنعبد الرحمان العیســـوي،  -2
 .291حسن عبــــد المعطــــــي، المرجــــــــــــــــع السابـــــــــــق، ص  -3
 .291طــــــي، المرجــــــــــــــــع السابـــــــــــق، ص حسن عبــــد المع -4
 .81، ص قـــــــــــــع السابـــــــــــــــالمرجعبد الرحمان العیســـوي،  -5
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ولقد قام أحد العلماء یجعل عدد من أطفال ما قبل سن المدرسة یشعرون باإلحباط قبل       

   .1"أن یشرعوا في لعب مباراة مع ذمامھم
من عملھا، ولقد دلت المالحظة أنھم وذلك بأن كلفھم بالقیام بمھام صعبة لم یتمكنوا       

ً مقارنة بمجموعة أخرى من األطفال الذین لم یتعرضوا لتجربة  ً وعدوانا كانوا أكثر عنفا

اإلحباط ھذه، ولكن تجدر اإلشارة إلى أن اإلحباط لیس وحده المسؤول عن العنف، بعبارة 

ة اإلحباط لتفسیر كل أخرى لیس كل أنواع العنف الناجم عن اإلحباط، وعلیھ فال تكفي نظری

  .2"أنواع العنف في كل أوقات أوامر أو مراحل نمو اإلنسان
ً عن الدور الذي یمكن أن تلعبھ األسرة   نمط التربیة الذي أوولكننا یمكن أن نتساءل معا

  .یعتمده اآلباء وعالقتھ بعدوانیة الطفل

  :فــــ نظریة استھداف العن- 5

اعتقاد أن العالقات اإلنسانیة تعتمد على القوة، نوعین من األشخاص یسیطر علیھم ھناك 

ً لكي تخدم  األول النوع إلى الناس كما لو كانوا آالت وأدوات ال تحصى وضعت خصیصا

 ویشعر أنھ عرضة واإلھانة الذي یشعر بأنھ قابل للحرج والنوع الثانيوتلبي حاجاتھم 

ھم أن المجتمع یضطھده للھجوم ألنھ غیر محصن ولدیھ قدر كبیر من االضطھاد، حیث یتو

  .3ھــــویتآمر علی

     لذلك ھاذین النوعین من األشخاص ینتھجون منھج القوة في تحقیق مآربھم وحاجیاتھم، 

ً خارقة لتحقیق ذواتھم ولكن بصورة عدوانیة ومرضیة، وبعضھم یعتقد انھ  فھم یبذلون جھودا

 أنھم یعیشون في وسط بسلوكھ العدواني ھذا یدافع عن نفسھ وعن حقھ، حیث یتوھمون

مجتمع تحكمھ قوانین غابة ولكن الطابع الغالب على مجرمي العنف ھو االستجابة الشدیدة 

وإغفال مبدأ المساواة ومبدأ التبادل أو المبادلة، ویسعى المنحرف لتحقیق ذاتھ على حساب 

  .4حقوق اآلخرین

                                                
 .78، ص 1985، 1ـة، اإلسكندریـة، ط، دار المعرفة الجامعیــةــــــــــــــــــــــــالت االجتماعیـــــــــــــــــــــــــالمشكمحمد الجوھري وآخرون،  -1
 .78، المرجــــــــــــــع السابـــــــــــــــــقمحمد الجوھري وآخرون،  -2
 .112جالل عبـــــــــــد الخالــق، المرجــــــــــــــع السابــــــــق، ص  -3
 .112 جالل عبـــــــــــد الخالــق، المرجــــــــــــــع السابـــــــــق، ص -4
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  :ةــــــــــ النظریة االقتصادی- 6
بدوا على مسرح الحیاة الیومیة خالل ھذه الحقبة من سوء  ت1ظواھر العنف التيتمكنت 

األحوال االقتصادیة التي تؤدي إلى إصابة البعض بالیأس والرغبة في االنتقام من المجتمع 

كرد فعل للفقر، فھناك مجموعة من الباحثین یؤكدون أن ما یصاحب الفقر من صراعات 

ً، كما یؤكدون أن الفقر و وضغوط نفسیة تؤثر على األفراد لتجعلھم یسلكون سل ً عنیفا وكا

  .عـــالبناء االقتصادي الھش للمجتمع لھما دور في إرساء قواعد العنف والجریمة في المجتم

أن معدالت العنف ترتفع في ، "SYZAN ULZACسوزان ألزاك "وتؤكد نتائج دراسة

 یزداد كل ظل تفاعل عوامل الھجرة واالنغماس االقتصادي، وبخاصة في األعمال الحرفیة

  .2من القتل العمدي والعنف العنصري الحضري
أكدت ھذه النظریة أن الفقر یؤدي إلى العنف ولكنھ لیس ھو الدافع الوحید لالتجاه نحو 

العنف، ویمكن أن تكون ھناك دوافع أخرى مثل الرغبة في تحقیق الثراء والتحدیث ویمكن 

طبقات تتمتع بالغنى والثراء ویمكن أن یكون األفراد الذین یمارسون العنف ینتمون إلى 

تفسیر ھذا إلى وجود عوامل أخرى وأن الفقر لیس ھو الدافع الوحید الذي یولد العنف ویمكن 

  .)خـــــــــــــــــــــــــــال... اجتماعیة، نفسیة، (إرجاع السبب لعوامل أخرى
    :يـــــــــــــــــــــــــ نظریة االقتراب النسق- 7

 العنف ذو عالقة مالزمة للنسق االجتماعي من  ھذه النظریة من خالل اعتباریبرز موقف

ً في استقراره واستمراره،  حیث التغیرات التي تمس ھذا النسق خاصة عندما یكون مھددا

وینھار وال یستطیع إشباع رغبات أفراده وال التغلب على األزمات التي بحیث یصعب 

الجماعات ذات المكانة االجتماعیة الالمنسجمة مع تواجھھ، وقد یأتي العنف من طرف بعض 

  .3ةــــھذا النسق كما قد یكون نتیجة النفجاره وھذا ألسباب داخلیة أو خارجی

 
                                                

ان، ـــــ، دار غیب للنشر والتوزیع، عماالغتراب والتطرف نحو العنف، دراسة نفسیة واجتماعیة عن سوزان ألزاكمحمد خضر عبد المختار،  -1
 .99، ص 1990دط، 

  .100، ص قــــــــــــــع السابــــــــالمرجمحمد خضر عبد المختار،  -2
، قسم علم االجتمــــــــــــــــــاع، جامعة قالمة، مداخل معرفیة متعددة، العنف والمجتمع، ألبعاد دراسة نقدیةالعنف المفھوم وا، يإبراھیم بالعاد -3

كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة واإلنسانیة، قسم علم النفس، قسم علم االجتماع، جامعـــــــــــة ) 2003-10-09(أعمال الملتقى الدولي األول 
 .21-20، ص 2003/2004ــرة، السنـــــــة الجامعیــــــــــــــــــة حمد خیضر، بسكــــ
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  : نظریة تزاید العنف في مرحلة المراھقة- 8
 ,PLOPER سالبي و بلوبر"وكذلك كل من ELIOTE, TOL"،1 وتوالن إلیوت"یشیر

SLAPPY" ،كبیرة في العقد الثاني من حیاة اإلنسان أي أثناء إلى تزاید العنف بصورة 

مرحلة المراھقة، ثم یتناقض مرة أخرى في بدایة العشرینیات، وبعض الشباب من ذوي 

السلوكیات العنیفة یبدون ھذا العنف في الطفولة، ثم یتصاعد معدل العنف خالل سن 

منتصف مرحلة المراھقة المراھقة، ولكن أكثر من نصف الشباب یبدو سلوكھم العدواني من 

   .إلى آخرھا

حیث یصاحب النمو والبلوغ تغیرات جسمیة وحسیة تؤدي إلى تغیر عالقات المراھق       

 والحاجة إلى تكوین ھویة اآلباءومن ثمة یتبع تلك االستقاللیة عن  .وتفاعلھ مع اآلخرین

كذلك تتغیر  وشخصیة ومھارات وقیم ومنافسات تمھد لھ الوصول إلى المجتمع الراشد

معاییر النجاح والقبول بین الراشدین، حیث یتطلب االستقالل من الشاب الصغیر أن یجید 

ً .التفاوض بشأن القواعد العائلیة ودرجة مراقبة اآلباء ً واغترابا  وھذه العملیة تولد صراعا

  . 2اءــــــعن اآلب
 والغضب والشعور ونتیجة لھذه التغیرات تتولد ضغوط كبیرة ومشاعر بالمقاومة      

باإلخفاق والفشل ومن ثمة االتجاه إلى السلوك العنیف كأسلوب للتعبیر عن االستقاللیة 

  .3وجذب االنتباه
 على النظریات السابقةبـــــتعقی : 

من خالل عرضنا لبعض النظریات السوسیولوجیة السابقة وجدنا أن ھناك اختالف في 

 الناجم اإلحباط ترى أن العنف یظھر نتیجة حباطاإلنظریة ، حیث یتضح أن تفسیراتھا للعنف

عن التفرقة وعدم المساواة بین أعضاء المجتمع، خاصة بین الفقراء واألقلیات، وعلى الرغم 

من أھمیة ھذا العامل في استثارة السلوك العنیف، إال أنھ ال یسبب العنف بذاتھ، بل قد یرتبط 

  . إصدار ھذا السلوكبھ الكثیر من الظروف والعوامل التي تدفع إلى

                                                
 .59، ص 1997، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، المراھقةمحمود الزیادي،  -1
 .59، ص المرجـــــــــــــع السابــــــــــــــــــــــــــقمحمود الزیادي،  -2
 .60، ص ـــع السابــــــــــــــــــــــــــقالمرجــــــــــمحمود الزیادي،  -3
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 أما نظریة التعلم االجتماعي فقد فسرت العنف على أنھ سلوك متعلم من المجتمع الذي      

. یعیش فیھ الفرد وذلك من خالل المالحظة والتقلید للسلوكیات الصادرة عن اللذین من حولھ

 كسابإل واإلثابةومعنى ذلك أن التنشئة االجتماعیة لھا دور فعال من خالل التدعیم 

 الجدیدة من تالسلوكیاالسلوكیات والمیل إلیھا، وصحیح أن للتعلم دور مھم في اكتساب 

البیئة االجتماعیة، لكن ھذا االكتساب ال ینحصر على السلوكیات العنیفة فحسب، بل في 

 وقائي بما یغرسھ في نفوس المتعلمین من قیم اجتماعیة لتعلم أثرل یكون األحیانغالب 

  .فـــــــــــھا أن تصرف عن العنوخلقیة من شان

  :مواقف األدیان من قضیة العنف: خامساً 
  : العنف في اإلســــالم- 1

من خالل تفحصي لرؤیة اإلسالم للعنف وجدت أن اإلسالم یتعامل مع مفھوم العنف والعقاب 

على أنھم مفھومین منفصلین ومختلفین، فینبذ العنف ویدعو إلى الرفق والعطف والتسامح 

صل من قطعك  :" ابلة السیئة بالحسنة، حیث یقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمومق
وأحسن إلى من أساء إلیك وقل الحق ولو كان على نفسك، عد من ال یعودك، وأھد لمن ال 

اتق هللا حیثما كنت واتبع السیئة الحسنة تمحھا، وخالق الناس " :ویقول أیضاً  "یھدي لك
  ."بخلق حسن

ً ویطالب بعدم االستھزاء وفیما یتعلق   ً قاطعا بالعنف الكالمي فاإلسالم یرفضھ رفضا

یا أیھا الذین امنوا ال یسخر قوم من :" واالستھتار باآلخرین وھذا واضح من قولھ تعالى
ً منھن وال تلمزوا  ً منھم وال نساء من نساء عسى أن یكن خیرا قوم عسى أن یكونوا خیرا

االسم الفسوق بعد اإلیمان ومن لم یتب فأولئك ھم أنفسكن وال تلمزوا باأللقاب بئس 
  .1"الظالمون

 ومن جھة أخرى یعتبر اإلسالم العنف الجسدي على أنھ نوع من أنواع العقاب ھذا من جھة

العقاب ھو نوع من أنواع التربیة ویستخدم لكف سلوك غیر وأنھ وسیلة تربویة حیث أن 
 فنجده من ذلك إجازة .ظلم اآلخرینمرغوب فیھ أو یكون لتأدیب إنسان أو ردعھ عن 

  .باستخدام العقاب بشكل عام ویمیل إلى العقاب الجسدي
                                                

 .11سورة الحجرات، اآلیة  -1
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 ومن .إن المصدر األساسي للتشریعات في اإلسالم ھو القران الكریم واألحادیث النبویة

خالل التفحص في بعض األحكام في القران والتي تجیز استخدام العقاب فنجد أنھا تبدأ من 

ْ واإلیذ لد َ اء الجسمي إلى قطع األیدي والرجم حتى الموت، وھذا وارد في العدید من الج

   : النصوص القرآنیة واألحادیث النبویة فعلى سبیل المثال

 من 04جلدة وعدم قبول شھادتھ أي نبذه ویظھر ذلك باآلیة  80الجلد : حد القذف 

دوا ثمانین  والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شھداء فاجل:"سورة النور

 ."جلدة وال تقبلوا لھم شھادة أبدا وأولئك ھم الفاسقون

 والرجم حتى الموت إن كان الزاني :"الرجم حتى الموت لقولھ تعالى: اـــحد الزن 

 .1"محصناً 

 قال تعالى،قطع ید السارق :حد السرقة  ": ً السارق والسارقة فتقطعوا أیدیھما جزاءا

ً من هللا وهللا عز   .2"مــــــــــــــــیز حكیبما كسبا نكاال
 التي تصل إلى حد القتل فمضمونھا ن األسالیب والعقوبات البدنیةأومن ھنا یمكن القول ب

یضع حدود قاطعة للفرد وعملیة ضبط الفرد تأتي من خارج ذاتھ وتفرض علیھ بشكل عنیف 

ً من أن نعز ز لدیھم مما یعزز لدى التالمیذ الطاعة العمیاء والخوف من العقوبات بدال

    الالعنف والتسامح كقیمة إنسانیة، وھذه إشارة واضحة إلى أن ھناك خلط بین مفھوم العقاب

ً قد تتجاوز مفھوم العقاب، وخاصة العقاب البدني إلى  والعنف في اإلسالم فالعقوبات أحیانا

إصالح مفھوم التعنیف واإلساءة واألمثلة السابقة تدلنا على ذلك إذن فالواجب في العقاب ھو 

  .الخلل السلوكي ولیس معاقبة التلمیذ في كرامتھ أو شخصھ

  : العھد الجدید-  العنف في المسیحیة- 2
 أي نوع من أنواع العنف سواء التعذیب الجسدي أو المعنوي كالقتل، مسیحيیرفض الدین ال

ا إلى مسامحة المعتدي والمحبة كمویدعوا  .الخ… االنتحار المتعمد والوأد، بتر األعضاء 

  .ةـــــــــــــــــــــیحث على احترام الشخص والنفس اإلنسانی

                                                
 .02سورة النــــــور، اآلیة  -1
 .36سورة المائــــدة، اآلیة  -2
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قد رفض الغضب والعنف على أنواعھ الجسدي علیھ السالم یُذكر أن السید المسیح كما و 

ً لنا سمعتم أنھ قیل آلبائكم  یستوجب حكم القاضي، وأما أنا ،ال تقتل من قتل :"والكالمي قائال

ً استوجب حكم القاضي، ومن قال لغیره یا أحمق أقول لكم من غَضب على غیره با طال

  ".استوجب حكم المجلس ومن قال لھ یا جاھل استوجب نار جھنم
عدم استخدام العنف، وھذا ما وبذلك نرى تصریح واضح وجلي على لسان المسیح بضرورة 

ً عنھ ً عندما أراد أن یستخدم العنف دفاعا  قال یؤكده تصرف السید المسیح مع بطرس أیضا

  ".كـــــــــــــــــــــــــــأغمد سیفك فكل من یأخذ بالسیف یھل" :لھ
  :أثر الدعوة اإلسالمیة للسلم واإلسالم - 3

إن اإلسالم الشك دعوة سلم وسالم بین األفراد والجماعات والدول، ولیس أدل على ذلك من 

ومعنى ذلك نبذ أن تحیة المسلم ھي السالم، والدعوة للسالم والتحلي والتمسك بالسالم، 

العنف والعدوان والشر، فقد جاء في القران الكریم الدعوة للسالم واألمر بإنشائھ وبیان 

ً غیر بیوتكم حتى تستأنسوا :"فضلھ، یقول تعالى یا أیھا الذین امنوا ال تدخلوا بیوتا
ا على  ُ لمو َ ُس   .1"أھلھاوت

سن فإذا الذي بینك وبینھ وال تستوي الحسنة وال السیئة ادفع بالتي ھي أح":وقولھ أیضاً 
  2)"35(وما یلقاھا إال الذین صبروا وما یلقاھا إال ذو حظ عظیم) 34(عداوة كأنھ ولي حمیم
إن هللا رفیق یحب الرفق ویعطي على الرفق ما ال یعطي على :"وقول رسولھ الكریم

  ". العنف
 علیھم وعدم اإلسالم والة األمور بالرفق برعایتھم والشفقةأمر وفي المجال السیاسي ی

إن هللا یأمر بالعدل :" كما في قولھ تعالى"إھمال مصالحھم"التشدید علیھم أو اإلھمال 
  .3"رونـواإلحسان وإیتاء ذي القربى وینھى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذك

  .4"واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین:"وقولھ تعالى

                                                
  .27سورة النـــــــور، اآلیـــــــــــة  -1
 .35 -34اآلیات  سورة فصلــــــت، -2
 .90سورة النحـــل، اآلیــــة  -3
 .215شعراء، اآلیة سورة ال -4
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 وذلك في قولھ وعظ أي ال یحد المؤمن مشقة بالغةومن تعالیم اإلسالم االقتصاد في ال

سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن إن دعُ إلى اُ :"ىــــــــــتعال
  ".نـــــــــعلم بالمعتدیأربك ھو أعلم بمن ضل سبیلھ وھو 
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  ظاھرة العنف في الوسط المدرسي: الفصل الثالث
 تمھید:  

 حیث .تعاني المدارس الیوم من ظواھر إنحرافیة مختلفة وفي مقدمتھا ظاھرة العنف     

ً بین التلمیذ  ً لإلدارة التربویة وھیئة التدریس ككل، فأصبح الصراع قائما ً كبیرا تشكل تحدیا

  .ذ واإلدارةــــــــــــــوزمالئھ وبین المعلم وحتى بین التلمی

  :ماھیة العنف المدرسي وعواملھ: أوالً 
  : تعریف العنف المدرسي- 1

ً معنویاً   وھو كل سلوك تخریبي یستھدف حقوق اآلخرین بالسلب أو التجاوز وقد یتخذ شكال
والعنف في المدرسة من قبل التلمیذ ینسحب علیھ ھذا كالشتم والسب والسخریة واالستھزاء 

  .رـــــــــــــــبعض المظاھالتعریف فھناك 

 إلى المدرس بالسب والشتم 1فالسلوك ً  العدواني في المدرسة الذي قد یكون موجھا

والعصیان وإثارة الفوضى في الحجرة الدراسیة وحتى التقابض باألیدي والضرب 

ً نحو المدرسة بأكملھا كتكسیر أثاثھا أو الكتابة على الجدران أو  وقد یكون موجھا

 .ھزة والعبث بكل ما فیھاسرقة األج

  ھو كل سلوك یتسم بالعدوانیة الظاھرة ویترتب عنھ أذى بدني أو نفسي أو جنسي

  .2على التلمیذ

 ھذین التعریفین نستنتج أن تعریفات االختصاصیین تختلف في تعریف العنف من خالل

سلوك المدرسي أي أنھ یصدر من قبل التلمیذ وتعریفات تقول أن العنف المدرسي، ھذا ال

الغیر أخالقي الذي یمارسھ المعلم واإلدارة على التلمیذ والذي نقصده في بحثنا ھو العنف 

  .الممارس من قبل التلمیذ المراھق داخل المحیط المدرسي

                                                
  .253، ص 2003، 1، دار األمة للنشر، الجزائر، طالتنشئة االجتماعیة والسلوك االنحرافيمصباح عامر،  -1
 :، مجلة الجیش اللبناني، ورد في موقع اإلنترنتالعنف في المدارس جاندراك بیاجي، -2

htm.442/index/com.obnani-el-jaiche-el. www: //http 11/01/2011: فحـــــــــــــــــــــــص بتاریخ. 
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 كان العنف المدرسي لیس ولید الساعة فإن حدتھ إذا : العوامل المؤدیة للعنف المدرسي- 2

 األوضاع األمنیة بمؤسساتنا تدعو إلى القلق وھي ارتفعت وأصبحت بادیة للعیان فقد باتت

ظاھرة تمس أغلب ھذه المؤسسات ألنھا في نظر العدید من الباحثین ترتبط بعدة عوامل وفي 

  :مایلي عرض ألھمھا
  :ةــ العوامل األسری- أ

  :یلي    یمكن إجمال العوامل األسریة المؤدیة إلى العنف عند المراھق فیما

 فحسب النظریة االجتماعیة والنفسیة فإن اإلنسان :" ي السلطويطبیعة المجتمع األبو

ً ومتفق علیھ  ً مسموحا یكون عنیف عندما یتواجد في مجتمع یعتبر العنف سلوك ممكنا

ً على ذلك فإن المدرسة ھي المصب األنسب لجمیع الضغوطات الخارجیة فیلجأ  وبناءا

كبت في القیام بسلوكیات الطالب المعنفون من قبل األھالي والمجتمع لیفرغوا ال

 .1"عدوانیة عنیفة 

 التنازل عنھا لصالح  أو: األسرة في القیام بعملیة التنشئة االجتماعیة تقصیر

مؤسسات أخرى تتصف بالنقص في المسؤولیة األخالقیة كبعض وسائل اإلعالم 

وبعض جماعات الرفاق وھذا ما یؤدي باألطفال إلى البحث عن مجتمع بدیل عن 

سرة فیرتمون في أحضان جماعات السوء وارتكاب الجرائم ھذا ما یؤدي مجتمع األ

 .2بدوره إلى تالشي سلطة األبوین فیشعر الطفل بأنھ یملك أمر نفسھ

 بسبب الطالق أو كثرة الشجار، انعدام أو ضعف : وار واالستقرار األسريحانعدام ال

    .3اءــــــــــــــ تزاید حاجیات وطلبات األبنأمام لألسرةالدخل المادي 
  :ةـــــــــــــ العوامل االجتماعیة والثقافی-ب

ظاھرة العنف المدرسي بحدة بمؤسساتنا التعلیمیة، إذ تظل الظروف االجتماعیة من تسجل 

إذ في ظل مستوى . أھم الدوافع التي تدفع التلمیذ لممارسة فعل العنف داخل الھیكل التعلیمي

                                                
 .283، ص 2004، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، تطویر اإلدارة المدرسیة والقیادة اإلداریةعبد الفتاح محمد سعید الخوجا،  -1
 .245، ص المرجع السابقــــــــر، مصباح عامـــــــــــــــــــ -2
 .05، طبعة حدیثة، ص 2005، يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملتقى جھوي حول أسباب العنف المدرسكعبش راضیة ولطرش صوریة،  -3
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 أمیة األبناء واألمھات وظروف الحرمان االجتماعي األسرة االقتصادي المتدني وانتشار

والقھر النفسي، كل ھذه العوامل وغیرھا تجعل ھؤالء التالمیذ عرضة الضطرابات ذاتیة 

  .1تجعلھم غیر متوافقین مع محیطھم الخارجي

وال یمكن التحدث عن العوامل االجتماعیة دون التطرق إلى جماعة الرفاق التي تؤثر بشكل 

لوكھ فقد یكون من سوء حظ التلمیذ أن ینتمي إلى جماعة الرفاق المنحرفة فتلقنھ مباشر في س

 والیات االنحراف وتدعم الجماعة سلوكھا بجملة من المبررات التي تجعل عضوھا مبادئ

  .یتناسب مع منھجھا
ً ما تكون الجرائم المرتكبة من قبل األحداث آتیة من جراء تأثیر رفاقھم علیھ"   .2"مـــــوكثیرا

وال یمكن إغفال الجانب الثقافي، فانعدام وسائل التسلیة والترفیھ سواء في المحیط االجتماعي 

أو داخل المدرسة تجعل التلمیذ یصرف طاقتھ في سلوك الشغب والعدوان في ظل غیاب 

وسائل تثقیفیة معینة ومن أھم ھذه العوامل قلة النوادي الثقافیة التي تسھم في تھذیب 

  .ردــــــــمیذ وتكملھ المدرسة بملء الفراغات واستغالل الطاقات الكامنة في الفسلوكیات التال

  : العوامل المدرسیة والتربویة- ج
تعد المدرسة مؤسسة اجتماعیة تعنى بالتثقیف والتربیة وتزوید األجیال بالعلم والمعرفة،  

داء مھمتھا التربویة وعندما تتخلى المدرسة عن دورھا في أ. حیث تعتبر البیت الثاني للتلمیذ

وضبط النظام والمحافظة على استقرار المؤسسة تصبح ھذه األخیرة مساحة للسلوك 

فتشیع فیھا الفوضى وعدم االستقرار، وھناك عوامل متداخلة تؤدي إلى العنف . العدواني

  . وكـــــــ في عالقات سیئة تؤدي إلى ھذا السلواإلدارةالمدرسي یشترك فیھا التلمیذ والمعلم 
 التلمیذ في عالقتھ باإلدارة:  

نتحدث ھنا عن العنف المدرسي الذي یمارسھ التلمیذ في المدرسة والناتج عن العقاب الذي 

ً "یتلقاه التلمیذ من طرف المدیر ً رحبا ھذا یحول المدرسة إلى مصدر للخوف ولیس مكانا

   .3"ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوھذا ما یجب أن یكون لتلقي العلم والمعرف
                                                

 .284 ص، المرجــــــــع السابــــــقعبد الفتاح محمد سعید الخوجا،  -1
 .131، ص 2003، 1، مطبعة جامعة قسنطینــــــــــــة، طموضوعات في علم النفس االجتماعي الدین و شرفي محمد الصغیر، مصمودي زین -2
 .285، ص قــــــسابالع ـــــــالمرجـا، د سعید الخوجعبد الفتاح محم -3
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  :      ومن العوامل المدرسیة التي تؤدي إلى العنف المدرسي نذكر مایلي
  ،حیث یمثل االتجاه السائد إلى بعید، حیث انتشار استعمال القمع والتسلط في التربیة

أن الطفل لیس لھ القدرة على تحدید ما بھ، بل "تقوم ھذه الممارسة على المبدأ القائم

بشكل كلي لرغبة المدرس وھذا ما یلغي شخصیتھ ھذا ما یؤدي یجب أن یخضع 

بالتالمیذ إلى إحساسھم بجملة من الضوابط المتناقضة مما یجعلھم غیر قادرین على 

تحقیق توازنھم النفسي واالجتماعي وھذا ما یؤدي في بعض األحیان إلى ظھور 

 .1"السلوك العنیف لدیھم

  السلوك لدى التلمیذ وذلك من خالل ضبط یساھم الجو التربوي في ظھور مثل ھذا

النظام ووضع القوانین للتالمیذ في المدرسة التي توضع القوانین والقواعد للطلبة 

وتشركھم في فھمھا وتحلیلھا والتعامل معھا بصورة مناسبة توفر لھم فرصة لمعرفة 

في  الدیمقراطي األسلوب كما أن استخدام اآلخرینحقوقھم وواجباتھم وكذلك حقوق 

المدرسة قد یالقي معارضة من الطالب الذین اعتادوا الضرب واألسلوب السلطوي، 

إلى أي مدى سیبقى المعلم على تحمل إزعاجھم وكأنھم بطریقة غیر فیحاولون اختبار 

ً على  مباشرة یدعونھ الستخدام العنف وقد ینحرف األستاذ إلى ھذه الطریقة موفرا

 .2"تــنفسھ الجھد والوق

 ي عالقتھ باألستاذالتلمیذ ف:  
على بالنسبة للتلمیذ فإن أعمال المعلم لبعض التالمیذ في حجرة یعتبر المدرس المثل األ"

 معاملتھم معاملة قاسیة، ھذا السلوك الدرس واحتقارھم والحط من قیمتھم أمام زمالئھم أو

و الكتابة على یثیر الحقد وینمي روح االنتقام لدیھم والتي تتجسد في تكسیر األثاث المدرسي أ

  .3"ذــــــــــــــــــــــــجدرانھا أو السرقة أو الخصام مع المدرس أو مع التلمی

                                                
 .325، ص1999، 2، دار راتب الجامعیة، بیــــــــــروت، ط"ل وعالجتحلی"االضطرابات السلوكیة المدرسیةعدنان مھنـــــــــــــــــــــــــــــا،  -1
 .304، ص 1984، 3، منشورات ذات السالسل، الكویت، طيـــــــــأسباب الجریمة وطبیعة السلوك االنحرافعدنـــــــــــــــــــــــــان الدوري،  -2
 304.، ص1984، 3، منشورات ذات السالسل، الكویــت، طيـــــــوك االنحرافأسالیب الجریمة وطبیعة السلعبد الفتاح محمد سعید الخوجا،  -3
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      ویعمل اإلحباط الذي یالقیھ الطفل في البیئة المدرسیة على تشكیل االتجاه العدواني 

 أسلوب عنده فعندما یتعرض لإلھانة أو التحقیر والنفور والنبذ والتشدد في المعاملة واعتماد

وتزداد حدة االنفعاالت عندما یستشعر الطفل أو المراھق  "العقاب والتھدید یولد اإلحباط لدیھ

ن ْ ومن ثمة  التھدید نتیجة خبراتھ السابقة التي شكلھا أبوه بعقابھ الصارم وزجره المُتواصلی

   .1"قیام الطفل بعملیة المقارنة عبر اقتران صورة المدرس أو األستاذ بصورة أبیھ

وقد تنعكس شخصیة األستاذ السلبیة وطریقة معاملتھ للطالب في القسم على العالقة      

  :بینھما فیؤدي ذلك إلى العنف ومن ھذه األسباب
  عنف األستاذ اتجاه الطالب وعدم مراعاة الفروق الفردیة داخل الصف زد على ذلك

 .عدم تقدیر الطالب كإنسان لھ قیمة واحترام كیانھ

  األستاذ والطالب وذلك بخلق مسافة كبیرة بینھما، فال یسمح األستاذ التباعد بین

ً انتقاد الطالب والتركیز على جوانب  بالمحاورة حول عالمة أو عدم الرضا علیھا مثال

 .ھـــــــالضعف لدی

 ةــــــــاعتماد األستاذ على أسالیب التلقین التقلیدی. 

 " كانت أو معنویة على عالقة بینھم انعكاسات الحالة االجتماعیة للمدرسین مادیة

 .2"وبین المتعلمین

 اقـــــــــالتلمیذ في عالقتھ بجماعة الرف:  
ً على الشخصیة، حیث تؤثر في أنماط  یعتبر جماعة الرفاق من أشد الجماعات األولیة تأثیرا

لدى المراھق، ألن من ھذه الجماعات من تكون متسقة ومتالزمة مع السلوك األساسیة 

وعلیھ فإن احتكاك المراھق بھذه ".لعام للمجتمع ومنھا من تكون منحرفة عنھالسیاق ا

الجماعات یكون لھ آثار إیجابیة في تكوین شخصیتھ وسلوكھ إذا كانت مستقلة مع سیاق 

المجتمع  والعكس، فعندما یكون التلمیذ موضوع سخریة من زمالئھ بسبب فقره أو مالبسھ 
                                                

 .247، ص قـــــــــــــــ السابعــــــــــالمرجـر، اح عامـــــــــــــمصب -1
، ص 1992، 1وت، ط، دار الراتب الجامعیة، بیر1، مموسوعة علم النفس الحدیث، التربیة النفسیة للطفل المراھقعبد الرحمان العیسوي،  -2

112. 
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ً في طولھ وضخامت ھ أو قصره خاصة إذا لم یكن لھ ثقة بنفسھ فیلجأ إلى أو أن یكون شاذا

وتكوین عصابات داخل المدرسة بحیث، یغدو تجمعھم في شكل عصابة ممارسة العنف 

ً على مخالفة القوانین وتبدوا تصرفاتھم غیر المشروعة بصور وأشكال كالھروب  حافزا

  .1"الخ... شمئزاز والفوضى  التي تثیر االواألفعالالمعتاد والغیاب المتكرر ومخالفة النظام 

ً ما یبحث عن جماعة تناسبھ لما مالھ وعلیھا ما علیھ فھو یندفع لمصاحبة فالمراھق  غالبا

أقرانھ من المراھقین الذین ال یتمیزون عنھ في السن أو المنزلة االجتماعیة أو الھواء أو 

الذاتیة والمركز النزعات أو االتجاھات فھو إذن ضمن جماعة الرفاق ال یشعر بالتمیز و

والوالء واالنتماء وبالتالي فإن الجماعة الذین یرتكبون العنف والعدوان یؤثر بعضھم على 

  .بعض

   : أنواع العنف في الوسط المدرسي- ثانیاً 
من العالقات داخل  مصدره، فھناك عنف ناشئ باختالفیختلف نوع العنف المدرسي 

یذ وأستاذه أو بین التالمیذ فیما بینھم، فتزداد المحیط المدرسي وسوء ھذه العالقات بین التلم

حدة العنف مما یؤدي إلى شیوع الفوضى داخل المؤسسات التعلیمیة وبالمقابل ھناك عنف 

ً على سلوكیات التالمیذ والجو المدرسي  مصدره المحیط الخارجي للمدرسة الذي یؤثر سلبا

ً وبالتالي یمكن تقسیم العنف المدرسي إلى نوعین ھ   2:ماعموما
  :ةـــ العنف من داخل المدرس- أ

ً عن أطراف العملیة التربویة والتعلیمی   3:ةـــــــــــــــــــــوھو الذي یكون صادرا

 مـــــالعنف بین الطالب أنفسھ. 

 العنف بین الطالب والمعلمین. 

 العنف بین المعلمین أنفسھــــم. 

 إلداریینعنف ممارس بین الطالب واإلداریین وعنف بین المعلمین وا. 

  
                                                

 .248، ص ھـــــــــــــــــــالمرجع نفساح عامـــــــــــــــر، ـــــــــــمصب -1
  .307، ص قـــــــــــــــالمرجع الساب  عبد الفتاح محمد سعید الخوجا،-2
  .307، ص قـــــــــــــــالمرجع الساب  عبد الفتاح محمد سعید الخوجا،-3
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  : العنف من خارج المدرسة-ب
  من خارج بیئة المدرسة مثل الرعونة والشغب على أیدي مجموعة من ً صادرا

 .1بــــــاألفراد یدخلون إلى المدرسة ویثیرون العنف واإلزعاج والتخری
  عنف من قبل األھالي حیث یدخلون إلى المدرسة ویعتدون على نظامھا وإدارتھا

 .2ومعلمیھا
  :يــــ العنف المدرسأشكال - 1

ً في طبیعتھا، ویرجع ھذا األمر كما تبین   في آنفاتوجد تصنیفات عدیدة للعنف تختلف كثیرا

صعوبة التعریف، مما جعل الباحثین یمیلون بتعریفھ من خالل تصنیفاتھ المتنوعة من حیث 

ھھ ومن حیث أشكالھ أو صور التعبیر عنھ، ومن حیث توج )سوي البناء أم مرضیاً (نوعھ

  :یلي لذا یمكن تصنیفھ من خالل اعتبارات عدة تتمثل فیما. ضد اآلخرین
  :رديــــــــ العنف الف- أ

 ً إن العنف ظاھرة تمس قبل كل شيء الفرد، وخاصة الفرد المھدد، كما أن العنف یترك أثرا

ً في الفرد ً كبیرا ً ونفسیا یأس  بالفھو ذلك الشعور، "ثانیاً "ثم الفرد المھدد  "أوالً "جسدیا

الفرد بسبب صراع ما أو أسباب أخرى خارجة عن واإلحباط بسبب اإلخفاق، ویزید عنف 

ً إلى السلوك  .إرادتھ فالعنف الفردي مرتكبھ عادة یتصف بخصائص تجعلھ یجنح كثیرا

  .3العنیف أینما قامت ظروف تھیأ لمثل ھذا السلوك

                                                                                                                                                                                                                                        4:يــــ إلى ثالثة فئات ھویمكن تصنیف ھؤالء األفراد الذین یجنحون على السلوك العنیف

 من سلوكھم لتحقیق رغباتھم  :الفئة األولى ً وھم األشخاص الذین یصبح العنف جزءا

إیریك فروم         ( كما قد أطلق علیھم، "المتطرفون"وھم ضمن فئات یطلق علیھا لفظ
i, Fromm 1960( ،جبون بالسلطة، عفھؤالء األشخاص م، "المتسلط "ذو الخلق

                                                
  .308، ص قـــــــــــــــالمرجع الساب فتاح محمد سعید الخوجا، عبد ال-1
  .308، ص قـــــــــــــــالمرجع الساب  عبد الفتاح محمد سعید الخوجا،-2
 .127- 124، ص 1988، 1ت، طل، الكویــــــــــــــ، منشورات ذات السالسسیكولوجیا اإلرھاب وجرائم العنفعزت سیــــــــــد إسماعیـــــــل،  -3
 .127، صــقـالمرجع السابـــــــــــــعزت سیـــــــــــد إسماعیـــــــل،  -4
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ون في حالة نشوة أثناء تنفیذھم لرغباتھم  وھم عادة یكونوینتمون على االنتحاریین

 .1ألنھم ال یفكرون في الموت
 ھم من األشخاص ذوي السلوك العنیف، بأنھم یستخدمون العنف لتعزیز  :الثانیة الفئة

 .2ذات الفرد أمام نفسھ، وأمام اآلخرین
 تمیل ھذه الفئة إلى استخدام العنف في حالة ما أصبح اآلخرون مصدر: ةـالفئة الثالث 

للخطر وھم یمیلون إلى االنفعاالت في مواقف اجتماعیة معینة، بسبب العجز نتیجة 

القصور في المھارات االجتماعیة، وعدم القدرة على تحمل الضغوط التي تثیرھا 

   .3ةـــــــــف الحیاة المختلفــــــــــــمواق
  ):الجماعي( العنف الجمعي-ب

ً تستھدف یعتبر ھذا النوع من العنف صورة خاصة من  صور القوة التي تتضمن جھودا

  .4رـــــــــتدمیر أو إیذاء جھة معینة تكون مصدر اإلحباط أو الخط

وإن نفسیة الناس المتجمھرین تختلف في جوھرھا عن نفسیتھم الفردیة، فبمجرد التواجد مع 

ً لذلك فإن تجمع األفراد في حشد ما، یق ود إلى جمع ما تتغیر أفكار واتجاھات الفرد، وتبعا

إن تك الروح . تشكیل كائن جدید یتحكم في الفرد، ألن روح الجماعة ھي التي تسیره

الجماعیة الخاضعة بصورة خاصة لالنفعال واإلجماع، تتسم بالتعصب وانعدام المسؤولیة، 

  .5ف الجماعيــــــــــط جدید من العنــــــــــفتنشأ عنھا تصرفات نوعیة تتمیز بنم

تظاھرة جماعیة محكوم علیھا باالستسالم لوحشیة الغرائز، إال أنھ في ورغم أنھ لیس كل 

  .الغالب كل تظاھرة جماعیة، تحمل بذور العنف، قابلة للنمو تحت أشكال مختلفة

                                                
 .128، صــقـالمرجع السابـــــــــــــعزت سیـــــــــــد إسماعیـــــــل،  -1
 .128، صنفســـــــــــــــــــھالمرجع عزت سیـــــــــــد إسماعیـــــــل،  -2
 .128، صنفســـــــــــــــــــھالمرجع  إسماعیـــــــل، عزت سیـــــــــــد -3
 .59، ص1991، جامعة نایف للعلوم األمنیة، الریاض، فـــــــــات حول قضایا الشغب وأسباب العنـــــــدراسبارك لوسانــــــــــــــج وآخرون،  -4
  .59، صـقالسابــــــــــــــــالمرجع بارك لوسانــــــــــــــج وآخرون،  -5
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العنف النفسي الفردي إذا  أن، "PAUL RICOEUR بول ریكور" ویرى في ھذا الصدد

ً، من حیث الحجم      .1دة القیاســــــــــووحما انتظم في عنف جماھیري یتغیر حقا
ً استجابة لموقف یؤدي إلى إثارة الفرد "الشغب"إذا فإن االشتراك في أحداث   ھو دائما

  .والعمل على سحبھ لالشتراك في الشغب

على أنھ سلوك عدواني یھدف "العنف" یفسر علماء االجتماع :ـويـــــــ العنف المعنـــــــ- ج

الجسدي أو المعنوي، فالقتل والھجوم الجسدي ھما بالطبع من ورائھ إصابة اآلخرین باألذى 

ً یمكن أن یكون سالح خطیر یؤدي إلى نتائج غیر  أمثلة حیة عن العنف، ولكن الكالم أیضا

  .2اــــــــــــــمحمود عقباھ
حصل نتیجة كالم معین، ألنھم " عدوان ما"فالكثیر من الناس یذھلون عندما نكلمھم عن 

م أو مالحظة عنیفة، ال یعتبر شيء عدواني ألنھ لم یتوج باالعتداء یضنون أن سماع كال

  .3والضرب

  : العنف البدني أو الجسدي-د
ویقصد بالعنف البدني السلوك العنفي الموجھ نحو الذات أو اآلخرین إلحداث األلم أو األذى 

ف الذي عرفھ اإلنسان منذ ویعد العنف البدني من أقدم أنواع العن. أو المعاناة للشخص اآلخر

  .4ذةـــــــــــــأن أحس بوجوده ككائن متمیز لھ فكره المستقل وإرادتھ الناف

وھذا النوع من  ، ...الضرب، الدفع، الركل، شد الشعر  : ومن أمثلة العنف البدني      

ً ضد مصدر العنف والعدوان ً نوبات من الغضب الشدید ویكون موجھا   .5العنف یرافقھ غالبا

                                                
.13p , 1951, paris, édition rosat lafant, histoire de violence,  jean claud chérais-1  

  .384، ص 1995، عالم الكتب، القاھـــــــــــــــــــــــــرة، ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلم النفس النمو والمراھقحامد عبد الســـــــالم زھران،  -2
  .384، ص المرجـــــــــــع السابــــــــقحامد عبد الســـــــالم زھران،  -3

.180p , 1983, paris, revue cadre mestruelle» in sociale«,les femmes dans le monde arabe,  claud sixou-4 
5-Martine Bovay, ; Violence in Schools: The Response in Europe, édition Armand Colin- bruxelles,2009, 
in : http://www.amazon.com/Sociology-Crime-Peter-Eglin/dp/0415072541    12/11/2011: فحص في  
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استخدام القوة الجسدیة بشكل متعمد اتجاه اآلخرین من أجل إیذائھم وإلحاق (فھو یعني        

وذلك كوسیلة عقاب غیر ، )INFLICTED.INJURY(أضرار جسمیة  وھذا ما یدعى 

   .شرعیة مما یؤدي إلى اآلالم واألوجاع ومعاناة نفسیة جراء تلك األضرار
  :يــــــــــــــ العنف اللفظ-ه

.  فوسیلة العن ھنا في الكالم،ا یتضح من تسمیتھ، فإن ھذا النوع من العنف یكون باللفظكم

یھدف ھذا النوع من العنف إلى التعدي على حقوق اآلخرین بإیذائھم عن طریق الكالم 

واأللفاظ الغلیظة النابیة، وعادة ما یسبق العنف اللفظي العنف الفعلي أو الجسدي، ویكون 

 الحالة الكشف عن قدرات وإمكانات اآلخرین قبل اإلقدام على توجیھ القصد منھ في ھذه

  .1العنف الجسدي ضدھم
  :ـــيــــ العنف النفســــــــ-و

العنف قد یتم من الناحیة النفسیة من خالل عمل ما أو االمتناع عن قیام بعمل معین وھذا 

األفعال على ید وفق مقاییس مجتمعیة ومعرفة علمیة بالضرر النفسي، وقد تحدث تلك 

شخص أو مجموعة من األشخاص الذین یمتلكون القوة والسیطرة لجعل التلمیذ أو الطفل 

أحد  حرمان :مؤذى مما یؤثر على وظائفھ السلوكیة والوجدانیة، والذھنیة، والجسدیة، فمثالً 

األساتذة التالمیذ من االستراحة بین الحصص الدراسیة، رفض وعدم قبول الفرد، إھانة، 

 وغیر واضحة، معاملة تالعبیة ویف، تھدید، عزلة، استغالل، صراخ، سلوكیات شاذةتخ

ً -كلص (التلمیذ كمتھم ً من  ...) كمجنون - كشاذ نفسیا ھذا ویمكن أن نظیف إلى ذلك عنفا

نوع آخر یدخل في العنف النفسي وھو العنف اإلیدیولوجي أي محاولة فرض اآلراء على 

ً ناقصة وغیر مكتملة النضوجاآلخرین بقوة واعتبار آراء   .2اآلخرین دائما

 

 
                                                

  .388، ص ع السابــــــــقالمرجـــــــــــحامد عبد الســـــــالم زھران،  -1
                                          :} متاح على الخط{، 4178، الحوار المتمدن، العـــــــــــــــدد العنف المدرسيعادل الكنوني،  -2

 htm.4178؟asp.art.show/debat/org.alheware.www://http ،10/1/1120:بتاریخص ـــــــــــــــــــــــــفح. 
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  :يــــــ العنف التواصل-ز
ویقصد بالعنف التواصلي التأثیرات السلبیة التي یتعرض لھا التلمیذ أثناء الفعل التعلیمي 

وأثناء تواصلھ داخل الفصل مع التالمیذ أو مع األستاذ داخل المؤسسات التعلیمیة فالغالب 

لیدیة في العالم غیاب الحوار بین العناصر المكونة للمنظومة على طرق التدریس التق

التعلیمیة، إذ یصبح الالحوار عنف تواصلي یعني أن التلمیذ ال یستطیع التعبیر عن أفكاره 

مما یزید ، )األستاذ، اإلدارة(وأطروحاتھ وتصوراتھ مما یجعل من الصعب علیھ تقبل اآلخر

سي ھو ضیق الوقت وكذلك الكم على مستوى في تفشي ھذا السلوك داخل الفصل الدرا

  .المناھج والمقررات الدراسیة

  :زيــــــــ العنف الرم- ح
من العنف یسمیھ علماء النفس بالعنف التسلطي، وذلك للقدرة التي یتمتع بھا الفرد  ھذا النوع

 الذي ھو مصدر ھذا النوع من العنف، والمتمثلة في استخدام طرق رمزیة تحدث نتائج نفسیة

وعقلیة واجتماعیة لدى الموجھ إلیھ ھذا النوع من العنف، وھو یشمل التعبیر بطرق غیر 

لفظیة كاحتقار اآلخرین أو توجیھ اإلھانة لھم كاالمتناع من النظر إلى الشخص الذي یكن لھ 

  .1عداء

  :رــــــــ العنف المباش-ط
المثیر لالستجابة وھنا نجد أن الشخص العدواني یواجھ عدوانھ مباشرة إلى الموضوع 

ً یثیر االستجاب العدوانیة، مثل اإلداریین أو ً أصلیا  ةالطالب أو شخص یكون مصدرا

  .2ةــــــالعدوانی

  :بـ المیل إلى التخری-ي
  .3ةـــة والعامــر الممتلكات الشخصیـویتمثل في محاولة مقصودة لتدمی

  :ادــــــــــــ العن-ك
                                                

، رسالة العنف األسري وعالقتھ بانحراف األحداث لدى نزالء المحافظة االجتماعیة بمدینة الریاضعبد المحسن بن عمار المطـــــــــــــــــري،  -1
                                         :}اح على الخــــط مت {.77، ص2007مقدمة ضمن متطلبات نیل رسالة الماجستیر، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة واالجتماعیة، الریاض، 

htm.28410.arabic/nauss/sa.edu.auss.www://http ، 51/1/2011 :بتاریخص ـــــــــــــــــــــــــفح. 
 .325، ص المرجـــــــــع السابــــــــقي، عدنـــــــــــــــــــــــــان الدور -2
 .325  ص،المرجـــــــــع السابــــــــقعدنـــــــــــــــــــــــــان الدوري،  -3
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  .لـــــعة والعصیان والمقاومة واالنتقام والھجوم المؤجویتمثل في مخالفة األوامر وعدم الطا

  : المشاكســـــة-ل
وتتمثل في األفعال التي تسبب قلق اآلباء في المنزل والمدرسین في المدرسة والخالفات التي 

  .1تثیر األفراد اآلخرین

  : مظاھر العنف المدرسي- 2

جمتھ أو اإلقدام على ضرب یظھر العنف عندما یقدم الطالب على التصدي للمربي أو مھا

ً مما یھیئ لدیھ  أحد رفاقھ وإیذائھ في جسده أو ممتلكاتھ، كما یظھر في رفض الطالب مرغما

  .ةــــــــــــــــاالستعداد التخاذ المواقف العدائیة والعنیف

تظھر الفوضى الدائمة التي یفتعلھا الطالب كتعبیر عن غیرتھ وعدم قدرتھ على المنافسة أو 

ً وذكاءً في صور   .2ة انتقام من الطالب الذي یفوقھ علما

العنف المدرسي في ممارسة المعلم أو األستاذ للسلطة غیر األخالقیة وغیر     ویظھر 

  3:یلي التربویة في حق التلمیذ ویتجلى ذلك فیما

  ً القمع الذي یمارس على التلمیذ من قبل السلطة التربویة مما یولد لدیھم إحساسا

 .4ز واإلحباطـــــــــــــــــــــــــــــــــــبالعج

  اإلرھاق النفسي والفكري الذي یتعرض لھ الطفل نتیجة المتطلبات المُرھقة إلمكاناتھ

العقلیة والذھنیة والنفسیة، مع مصادرة حقھ في اللعب والراحة مما یدفعھ للتمرد 

 .5والعنف االرتدادي كنوع من التنفیس على القھر الذي یمارس علیھ

 ھــــــــــــــــــــــــــــــم السماح للطالب بالعبیر عن ذاتھ وتطلعاتعد. 

                                                
 .325، ص ــھـــــــــــع نفســــــــــالمرجـــــــــان الدوري، عدنـــــــــــ -1
  .13، ص 2003، 38 من قضایا التربیة، المركز الوطني للوثائق التربویة، العــــدد ، سلسلةالعنف في الوسط المدرسيفرید حاجي وآخرون،  -2
 .152، ص المرجـــــــــــــــع نفســــــــــــــــــھ بسام محمد أبو علیان، -3
 .152، ص المرجـــــــــــــــع نفســــــــــــــــــھ بسام محمد أبو علیان، -4
 .152، ص المرجـــــــــــــــع نفســــــــــــــــــھ بسام محمد أبو علیان، -5
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 إال إفراغھ على  العنف الذي یحظره المدرس معھ من بیتھ والذي ال ً یجد لھ تصرفا

من ھم تحت سلطتھ ویدفعھم بدورھم إلى تبني أسلوبھ في حل المشكالت أو المسائل 

ً عن الحوار والنا  .قشةالعالقة بالعنف بدیال

  : آثار العنف المدرسي على التلمیذ والمدرسة- 3

ً ویتسم بالعنف وعدم االستقرار تعاني مما الشك فیھ  أن المدرسة التي یكون نظامھا مضطربا

من مشاكل عدة على مستوى اإلطار التعلیمي أو على مستوى ھیاكل المؤسسة أو على 

بھ إلى انخفاض مردود التلمیذ مستوى سلوك حالة التالمیذ النفسیة والجسدیة مما یؤدي 

  :والمدرسة معا من اآلثار التي تتركھا ھذه الظاھرة مایلي
  :یذ بالنسبـــــــــــــــــة للتالم-أ   

 لعملیة االعتداءات على األطفال، على أدائھم آثارلقد أثبتت الدراسات بأن ھناك       

ً . االجتماعي والسلوكي واالنفعالي ً على مبدأ الفعل ورد الفعل، كما یولد العنف عنفا ارتدادیا

ً بالتأكید كنوع من  كلما كان العنف أقوى كانت ردت الفعل علیھ أقسى إن لم تكن الیوم فغدا

ل ما فیھ من  والقھر وقد یصبح تلمیذ األمس معلم الغد كواإلحباط بالعجز اإلحساسإفراغ 

  .1ورةـــــــــــإخفاق وعنف وخط

 وف المرضي، عدم القدرة على االنضباط والتركیز، الخ :يــفي المجال السلوك

السرقة والكذب وتحطیم األثاث وإشعال نیران العنف الكالمي، التنكیل بالشخص 

 .2الضعیف، مشاكل انضباط مدرسیة

 في التحصیل والتأخر عن المدرسة وغیابات متكررة ھبوط :  ــيــفي المجال التعلیمـ

ة المدرسیة، التسرب من المدرسة بشكل دائم على الدوام، عدم المشاركة في األنشط

 .3عــــــــــــأو منقط

                                                
 .144، ص2003، 1، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، طالنمـــــــــــــو النفسي بین السوء والمــــــــــــرضمجدي أحمـــــــــــــــد عبد هللا،  -1
 .144، صالسابــــــــقالمرجــــــــــع مجدي أحمـــــــــــــــد عبد هللا،  -2
 .145، صالمرجـــــــــع السابـــــــــقمجدي أحمـــــــــــــــد عبد هللا،  -3
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 خمول اجتماعي وعدوانیة اتجاه الغیر، انعزالیة وفقدان  :في المجال االجتماعي

التعاطف والتراجع مع الغیر، قطع العالقات مع اآلخرین وعدم المشاركة في 

 .1األنشطة الجماعیة

 بالنفس واكتئاب مع توتر وقلق وغضب دائم نقص الثقة :في المجال االنفعالــــي 

سادي ومازوشتیة اتجاه اآلخرین، شعور بالخوف وعدم االستقرار النفسي، ردات 

   .2ةــــــــــــــــــفعل ھجومیة عصابی
  :ةــــ على مستوى المدرس-ب   

ھا  السلبیة التي تخلفاآلثارمن المعلوم أن العنف ظاھرة خطیرة وتكمن خطورتھا في       

على المدرسة من تخریب لألثاث المدرسي وإخالل العام وبالتالي یتأثر اقتصاد الدولة من 

أنھ في شیكاغو ":مجدي أحمد محمد عبد هللاخالل الخسائر الكبیرة الناتجة عن ذلك فقد ذكر 

 وفي  دوالر400حتل الخسائر المترتبة علیھ إلى ت تخریب ممتلكات المدرسة قد أننجد 

عشرة ي ثنا نافذة بالمدرسة في غضون  ألف22مور جرى تحطیم أكثر من مقاطعة بالتی
  .3"راً ــــشھ
  
  

                                                
 .146، صالمرجـــــــــع نفســــــــــــھمجدي أحمـــــــــــــــد عبد هللا،  -1
 :}لخطمتاح على ا{، العنف المدرسي والطفولة المستباحة: جیھان المشعان، مقال بعنوان -2

                                                               htm.4552/index/dèbat.com.rezgar.www://http 20/01/2011:  فحـص فــــــي. 
 .147، صالمرجـــــــــع نفســــــــــــھمجدي أحمـــــــــــــــد عبد هللا،  -3
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  تخفیف ظاھرة العنف في  المجاالت اإلجرائیة لإلدارة المدرسیة:الفصل الرابع
 تمھید:  
تھتم اإلدارة المدرسیة الحدیثة بمیادین عمل إجرائیة تستنفذ معظم أوقات وطاقات       

التالمیذ، العاملون، المنھج، األبنیة واألجھزة  :المدرسة، وتتلخص أھم ھذه المجاالت في
  .ةـــالمدرسی

   :دورھا التنظیمي :الً أو
یعتبر التلمیذ في التربیة الحدیثة محور العملیة التعلیمیة، ویتضمن ھذا  :ذـالتالمینحو  - 1

ً بتقدیم ال ً سلیما خدمات المناسبة لھ، وھذا ما المجال األمور المتعلقة بمساعدة التلمیذ لینمو نموا

ة من مراحل التعلیم ھدف أساسي، تحقیق النمو المتكامل للطالب في أي مرحل  أندــــــــیؤك

اإلدارة لذا أصبح كل توجیھ تربوي وكل إرشاد یدور حول الطالب، وما زالت جھود 

ً، المدرسیة ً، ووجدانیا ً، وعقلیا ً، وجسمانیا  تتجھ بالدرجة األولى إلى تربیة الطالب دینیا

ً، بصد تزویده بالخبرات وإكسابھ العادات المرغوب ف ً، وإنسانیا   .1اــــــــــــیھواجتماعیا

: ویرى الباحث أن من أھم الخدمات المفروض أن تقدمھا المدارس الحدیثة للتالمیذ
الخدمات العلمیة، الثقافیة، االجتماعیة، الوقائیة، التوجیھ واإلرشاد، التغذیة، توفیر الكتب 

  .  ووسائل المواصالت وغیرھاالمقررة، نشاطات الترفیھ الھادفة

ندرج تحت ھذا العنوان كل الذین یعملون في المدرسة من الھیئة ی: العاملوننحو  - 2

اإلداریة والھیئة التدریسیة والخدمات المعاونة، وتقع على عاتق اإلدارة المدرسیة مسئولیة 

جمع المعلومات الخاصة بمؤھالت وخبرات العاملین لكي تستطیع أن تضع الشخص 

  .2ةـــــــــالمبادئ التي تحكم العملیة التعلیمیالمناسب في المكان المناسب مسترشدة بالقواعد و
مجموع  ")عطوي جودت عزت(یقصد بالمنھج بمفھومھ الحدیث عند  : من حیث المنھج- 3

الخبرات المترابطة التي توفرھا المؤسسات التعلیمیة لطلبتھا في داخل المؤسسة وخارجھا 

ھ لى أقصى مدى تسمح بلتتیح لھم فرص النمو الشامل والمتكامل في جمیع النواحي وإ

                                                
 .56، ص 1993، 2التوزیع، الكویــــــــــــــــــــــــت، ط، مكتبة الفالح للنشر واإلدارة المدرسیة الحدیثةنبراي یوسف إبراھیــــــــــــــــــــــــم،  -1
 .56، ص المرجــــــع السابــــــقنبراي یوسف إبراھیــــــــــــــــــــــــم،  -2
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ویلزم لإلدارة المدرسیة أن تكن على درایة وفھم متعمق ألسس  ."مـــــاستعداداتھم وإمكاناتھ

بناء المناھج وعناصره الرئیسیة والعوامل المؤثرة علیھ باإلضافة إلى اإلحاطة باالتجاھات 

  .1جــــــــــــالحدیثة في تطویر المناھ
ً في : المدرسیة األبنیة واألجھزة  من حیث- 4 ً أساسیا تلعب المرافق والمباني المدرسیة دورا

تھیئة المناخ التربوي الذي یشجع على تعلم التالمیذ، وكلما كانت المباني واألجھزة والمعدات 

المدرسیة مصممة ومخططة حسب متطلبات المنھج الدراسي كلما ساعد ذلك على تحقیق 

  . األھداف التربویة

 على مراعاة كافة المواصفات التربویة بالجزائررة التربیة والتعلیم  حرصت وزاقد       و

الحدیثة للبناء المدرسي، بحیث یشمل كل ما یتطلبھ المبنى المدرسي الحدیث من مرافق 

  . 2ةــــــــــــــــــــوتجھیزات ومالعب وأفنیة ومسجد وصاالت مغلقة ومكتب
  :رسةالمدوتنظیم أسالیب المدیر في إدارة : ثانیاً 

یتأثر مدیر المدرسة بالقوى والعوامل التي تحیط بھ من داخل المدرسة وخارجھا، كما أن 

ً وإنما توجد قوى وعوامل متداخلة ولیست عوامل أو  ً سھال إدارة وتنظیم المدرسة لیس أمرا

متغیرات بسیطة ولكن تكون إدارتھ للمدرسة ناجحة وحكیمة یجب أن تكون في اعتباراتھ 

  .ةـــــــــــــداف المدرسة والموقف والتغیرات التي تحیط بالبیئة الخارجیأھ: األساسیة

  :  یرى أن أسلوب تعددیة الموقف ھو"فیدلر"فإن   منیرمحمد مرسي  وحسبما یذكر 

 في إدارة وتنظیم المدرسة من أفضل الطرق التي تساعد :"أسلوب االحتماالت"مصطلح

 طریقة واحدة في معالجة الموقف أو استخدام نوع مدیر المدرسة في ذلك، ألنھ ال یعتمد على

معین من أنواع القیادة في حل مشكلة من المشكالت فحسب بل یعتمد في المقام األول على 

ة المشكلة الموقف والظروف والمتغیرات التي تحیط بھ ومدى صالحیة ھذا األسلوب لمعالج

ً بالفلسفات والمناھج للالموجودة في موقف معین  تعلیم في النظام التعلیمي في ذلك مستعینا

  .3فــــــــــــالموق
                                                

 .38، ص 2004، 1، دار الثقافة، عمــــان، ط"مفاھیمھا النظریة وتطبیقاتھا العمــــــــــــلیة"اإلدارة المدرسیة الحدیثةعطوي جودت عزت،  -1
 .112، ص ـقــــــــــــــع السابــــــــــــــــالمرج ،ودةــــــ محمد بن حم-2
 ..41، ص 2005، 1 دار قندیل للنشر والتوزیع، عمان، ط،"اــــــــــــــفلسفتھا، أھدافھا، تطبیقاتھ"ةـــــاإلدارة المدرسیالخطیب أمل إبراھیم،  -3
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 أسالیب تنظیم المدرسة :ومن ضمن المجاالت في تنفیذ األسالیب النفسیة لحل المشكالت

مجال إدارة المدرسة، مجال الفاعلیة والكفاءة، ومجال اتخاذ القرار، ویرى الباحث أنھ یمكن 

 في تنفیذ ھذه المجاالت، ویمكن ة المدرسیةنظریات اإلدارلمدیر المدرسة االستفادة من 

    :التعرف على أھم األسالیب آنفة الذكر على النحو التالي

  : أسالیب تنظیم المدرسة-1

ذي  اجح ال دیر الن دوة الم ا ق ر فیھ ي تظھ س الت ن األس ة م یم المدرس ال تنظ ر مج یعتب

نھ یركز على توزیع یستخدم المبادئ واألسالیب في توزیع العمل والنشاطات في المدرسة، أل

ك  ي ذل ً ف ً موضوعیا ا مواقف أساسیة في الحث على اإلبداع األدائي في العمل كونھ یتبع نھج

  1:اللــــــــــــمن خ

  ة التأكید على النشاطات والمجاالت التي تقوم بھا المدرسة مع المرونة بالدرجة الكافی

 .ةـــــــــــــــــلمعالجة المشكالت المتعلقة بالمدرس

  یة ادة الدراس ى الم ز عل ھ والتركی صل وخارج ل الف ذاتي داخ یم ال ى التعل ث عل الح

 .للحصول على أكبر عائد أو نتیجة في آخر العام

 تدعیم العاملین على النمو الوظیفي، والتركیز على العمل الجماعي.  

  : أسلوب إدارة المدرسة -2
ا أسالیب سیكولوجیة یتبع مدیر المدرسة في حل المشكالت داخل مدرستھ وفي إدار تھ

ت آلخر أو من  لتحقیق ھدف التربیة والتعلیم في المدرسة، وقد تختلف ھذه األسالیب من وق

  2:موقف آلخر مثل

  لوب ى أس افة إل املین، إض ع الع اون م دم التھ ة، وع زم، والجدی الص، والح اإلخ

 .ةــــــــــــــــــــــــمشاركتھم معھ في إدارة المدرس

 املین المرونة مع الحز ین الع اة ب ة أو المحاب شدة، والحزم وعدم التفرق م واللین مع ال

 .ھــــــــــمع

 
                                                

 .42، ص قـــــــــــــــع السابــــــــــــــــــلمرجا الخطیب أمل إبراھیم، -1
 .43، ص قـــــــــــــــع السابــــــــــــــــــالمرج الخطیب أمل إبراھیم، -2
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  : أسلوب الفاعلیة والكفاءة-3

ھ عن   ي عمل ع ف ً یرتف زا ة، وأداءً متمی اءة عالی ة وكف ب فاعلی إن أسلوب حل المشكالت یتطل

  :اآلخرین من خالل

  نھج ة والم ة والتعلیمی داف التربوی دیر باألھ ل إلمام الم ل المراحل، والعم الدراسي لك

 .1ةـــــــــــــعلى تحقیقھا، وفھمھ للنواحي اإلداریة والمالیة واإلشرافی

  إشباع حاجات ورغبات العاملین في المدرسة، ومراعاة ظروفھم التي تحیط بالموقف

 .اذ أي قرارـــالمتعلق باتخ

 2انیةالتأكید على األداء ضمن التوازن والتكامل في العالقات اإلنس.  

  :رافـــــــــــــــــــــــــــ أسلوب اتخاذ القرار اإلداري واإلش-4
  د اتخاذ ا بع ة ومراجعتھ شاركة اإلدارة التعلیمی التأكید على إدارة تنظیم المدرسة وم

 .3القرار الخاص بالمدرسة

  اء رار إال بن التركیز على النواحي اإلشرافیة في إدارة المدرسة وعدم صدور أي ق

 .4ضور جمیع األطراف المتعلقة بالعملیة اإلشرافیةعلى ح

  ):االعتماد على الموقف(لحل المشكالت ) فیدلر( أنموذج -5 
د )مWiles & Bond" )1980 وبوند ویلز"یشیر  ى تأكی دلر"  إل ى أن أنموذجھ 5"فی  عل

ي  ھ ف دما طبق ة عن ة وفاعلی اءة عالی ان ذو كف ى الموقف ك د عل ذي یعتم في حل المشكالت ال

ي ال وي ف د الترب دیر أو القائ ط الم ذا المخط ساعد ھ ن أن ی ة، ویمك ة العام دارس األمریكی م

معالجة مشكلة معینة على أن یتماشى مع أھداف المدرسة وطبیعة العمل والعاملین في الحقل 

وذج . التعلیمي وم نم دلر" ویق ة "فی دى مالئم دد بم ادة رجل اإلدارة تتح ة قی ى أن فاعلی  عل

وذج النمط القیادي ا ذا النم د ھ ذا الموقف، ویعتم ات ھ ین لمتطلب لذي یستخدمھ في موقف مع

                                                
 .67، ص 2004، 1، عمــــــان، ط، دار الثقافة للنشر والتوزیــــــــعتطویر اإلدارة المدرسیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالخوجا عبد الفتــــاح،  -1
 .69 ص المرجـــــــــــــع السابــــــــــــــــــــق،الخوجـا عبد الفتـــاح،  -2
 .46، ص 2006دار الصفاء للنشر والتوزیــــــــع، عمـــــان، دط، ، "أسس ومبادئ عامــــــــــــــــــــــــــــة"التخطیط غنیم عثمان محمـــــد،  -3
 .69، ص المرجـــــــــــــع السابـــــــــــــــــــقنیم عثمان محمـــــد، غ -4
 .77، ص المرجـــــــــــــع السابـــــــــــــــــــقغنیم عثمان محمـــــد،  -5
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ة  دى مالئم ؤداه أن م یس م راض رئ ى افت ادة عل ة القی الذي یُسمى بالنموذج االحتمالي لفاعلی

   1:الموقف للنمط القیادي للمدیر تتوقف على ثالثة عوامل رئیسة ھي

 العالقة بین القائد ومرؤوسیھ.  

 امـــــــــــــــــــــــــة المھـھیكل.  

 القوة الكامنة في مركز القائد . 

  :دور المدرسة في تحقیق االنضباط داخل الوسط المدرسي: ثالثاً 

یعتمد نجاح المدرسة في االنضباط على قدرة المدیر وحكمتھ في استخدام الوسائل 

ارك في واألسالیب المناسبة لتفعیل دور المدرسة، ومشاركة الھیئة التدریسیة كفریق یش

   :اـــــــــــــــــــــــــاستخدام أسالیب التربیة المختلفة، ومنھ

    :الوقائي الدور - 1
إیجاد أجواء وظروف داخل الصف : " إلى أن األسالیب الوقائیة تعنيعطوي یشیر

وفي أثناء النشاط المدرسي تحول دون وقوع مشكالت االنضباط أو التخفیف من آثارھا إلى 

  : ومن أھم ما یمكن استخدامھ في ھذا الجانب ما یلي.2"أقصى حد ممكن

  إشعار الطالب بأھمیتھ في المدرسة، واحترام كیانھ وفھم مشكالتھ، والعدل والمساواة

في المعاملة، وإحساسھ بمسئولیتھ في الحفاظ على النظام، ومراعاة تعلیمات المدرسة 

 . وأنظمتھا

 اة خصائص نموھم والسیما مرحلة التعرف على حاجات الطالب ومشكالتھم، ومراع

ً لھذه الخصائص والحاج  .اتـــــــالمراھقة، ومعاملة الطالب وفقا

 3إدارة الصف بأسلوب فعال یحول دون وقوع مشاكل أو فوضى. 

  االستعانة بأولیاء األمور ومجلس اآلباء والمعلمین والمرشد النفسي في المدرسة لحل

 .البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقضایا المشكلین من الط
                                                

 .77، ص نفســـــــــــــــــــــھالمرجـــــــــــــع غنیم عثمان محمـــــد،  -1
 .63، ص قـــــــــــــــــع السابــــــــــــــمرجالـزت، ت عـعطوي جود -2
 .55، ص نفســــــــــــــــــــــھع ـــــــــــــالمرجم، الخطیب أمل إبراھیــ -3
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  : العالجيدورال - 2
إذا لم تحقق األسالیب الوقائیة االنضباط المدرسي، یمكن معالجة مخالفات الطلبة 

   1:واستخدام األسلوب التالي

  من بعض االمتیازات التي یتمتع بھا، كأن ال ً ً أو دائما حرمان الطالب المخالف مؤقتا

ً ف  . بــــــــــــــي اللجان المدرسیة أو إلحدى الشعیكون عضوا

 دهــــتغریم الطالب بقیمة األدوات التي یتلفھا حتى یشعر أن ھذا الخطأ یعود علیھ وح . 

 تشكیل لجان صفیة لدراسة المشكالت ومحاولة عالج المشكلة. 

 قـــــــــــــــاعتماد أسلوب اإلقناع عن طریق المناقشة والمنط.  

  :اتـــــــــب العقو- 3
 في حالة فشل األسالیب اإلدارة المدرسیةیُعد العقاب من األسالیب التي تستخدمھا 

األخرى كالوقایة أو العالج، حیث یلجأ مدیر المدرسة إلى وسائل العقوبات إذا فشل في 

  .2ھـــاحتواء الطالب وفشلت محاوالت إرشاده وتوجیھ

 آخر، ومكن ھناك عقوبات مسموح بھا وتتفاوت حدة أو درجة العقاب من أسلوب إلى

   3:وأخرى غیر مسموح بھا، ومن العقوبات المسموح بھا ما یلي

 ةـــــــــالتنبیھ أمام الطلب . 

 زدوجـــــإعطاء الطالب إنذار أولي أو إنذار م. 

 النقل إلى مدرسة أخرى . 

  أیام إلى أسبوعین3حرمان الطالب من الدوام . 

 إذا كا ً  .اً ــــــن ذلك ضروریفصل الطالب نھائیا

 
                                                

 .85، ص 2004، دار الفرقان للنشر والتوزیع، الریاض،  في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسیةعاإلبدا، محمود طافش الشقیرات -1
 .86، ص المرجــــــــــع السابـــــــــــــــق ،د طافش الشقیراتمحمو -2
 .86، ص المرجــــــــــع السابـــــــــــــــق ،محمود طافش الشقیرات -3
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   :أما العقوبات التي ال یجوز استخدامھا فھي تتلخص في

 زر أخ ِ ُ و  .رىــــــــــــــــــــالعقوبة الجماعیة لذنب ارتكبھ أحد الطلبة، وال تزرُ وازرة

  تكلیف الطالب بواجبات تفوق طاقتھ كنسخ الدرس عدة مرات أو حل العدید من

 .األسئلة كتابیاً 

 ات الطالب التي حصل علیھا في االمتحانات المدرسیةإنقاص عالم. 

 حجزه أثناء فترة الغذاء أو حرمانھ من تناول الغذاء. 

 رةـــــــــــــــــــاإلخراج من الصف إال ألسباب قاھ.  

 ابـــــــــــــــــــــــ العقاب البدني مھما كانت األسب.  

ً فإن ھناك وسائل شائعة للقضاء على السلوك    ل ــــــالشاذ، ومن أھم ھذه الوسائوعموما

   1:ما یلي

 ةـــــــــــــــــــإتباع أسلوب النصح واإلرشاد والتوجیھ من اإلدارة المدرسی. 

 غیر سوي ً  . حث الطلبة على النفور واالبتعاد من الطالب الذي یسلك سلوكا

 رادى انفـــــــــــــــتأنیب الطالب وتوبیخھ من قبل مدیر المدرسة فقط وعل. 

 فرض عقاب على قدر السلوك الشاذ ھذا إذا لم یفد التھدید والوعید مع الطالب. 

 امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتھدید الطالب بالفصل وإذا لم یرتدع یُفصل لعدة أی . 

 یمنع الطالب من دخول المدرسة إذا كان شكلھ ومالبسھ غیر الئقة بطالب علم. 

 ادر الدوافع التي تدعو الطالب إلى ارتكاب سلوكھ الشاذ ثم ضرورة التعرف على مص

القضاء على ھذه المصادر، فقد تكون ھذه المصادر في البیت وقد تكون في المدرسة 

 .اقـــوقد تكون من البیئة المحیطة بالبیت أو البیئة المحیطة أو من الرف

 تعمید بعض األصدقاء بالحدیث معھ من أجل اإلقالع عن سلوكھ الشاذ. 
                                                

 .88، ص 2006، 1، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، لیبیــــــــــا، طاإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوي الحدیثربیع ھادي مشعان،  -1
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  یجب أن تشتغل الصحف المدرسة من أجل التوعیة وإسداء النصائح التي تبین للطلبة

 .ھـــــالسلوك الشاذ الذي یرتكبھ بعض الطلبة في المدرسة وتحذیرھم من

  ن العقاب أمام الطلبة لكي علیعندما تقوم المدرسة بعقاب الطالب الشاذ فال بد من أن

 .یكون تحذیر لمن تسول لھ نفسھ عمل سلوك شاذ في المدرسة

  ًشاذا ً  في المدرسة اإلسراع في التنبیھ أو عقاب أو تحذیر الطالب الذي ارتكب سلوكا

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعدم تركھ مدة طویل

  : في التخفیف من ظاھرة العنف دور أخصائي التوجیھ- 4

ةإن ما یعانیھ تالمیذ المرحلة االكمالیة ة  والثانوی ى رعای اج إل شاكل واضطرابات تحت  من م

  .اــــــــــــــــوبحث عن األسباب المؤدیة إلى تلك االضطرابات للقضاء علیھ

ق ا إلى تحقیق سعىودور أخصائي التوجیھ في ھذا المجال بارز، ی دخل األھداف عن طری لت

ة المدرسي، األمر الذي رفع من شأنھ وقیمتھ وتعتبر المتوسطة  ادین والثانوی م المی إحدى أھ

ي التوج صائي ف ا األخ ارس فیھ ي یم ى یالت ذ عل ساعدة التالمی ي م ال ف ن دور فع ھ م ا ل ھ لم

ةمواجھة مشكالتھم والتغلب علیھا، واالستفادة من طاقاتھم داخل المتوسطة ، ویكمن  والثانوی

  .1الدراسیة، الوقایة، العالج: خصائي التوجیھ في المجال المدرسي في الجوانب الثالثةدور أ

  : دور دراسي-أ
ة  2ویقصد بھا مساعدة أخصائي التوجیھ المدرسي للتلمیذ وأولیائھ وطاقم المدرسة على معرف

ذ المرح ي أدت بتالمی ل الت ة األسباب والعوام ا، أي معرف ة مسببات المشكلة التي یعاني منھ ل

طة ةالمتوس ع  والثانوی اتذتھم أو المجتم م أو أس اه زمالئھ ة تج ة والعنیف سلوكیاتھم العدوانی  ب

ا  المدرسي ككل، وھذه العملیة لیست مجرد عملیة تھدف إلى تغییر المشكلة في حد ذاتھا، كم

م ل ف الوضوح والفھ ى موق ل بأسباب مشكالتھم إل ف الجھ ذ من موق ا تحول التالمی ذه أنھ ھ

جنس، وتشتمل ھذه العملیة جمع بیانات خاصة عن التلمیذ من حیث معرفة السن، الاألسباب، 

                                                
 .88، ص نفســـــــــــــــــــھالمرجــــــــــع  ،محمود طافش الشقیرات -1
  .95 المرجـــــــــــع السابـــــــــــــــــق، صان،ــــــــربیع ھادي مشع -2
 



  تخفیف ظاھرة العنف في المجاالت اإلجرائیة لإلدارة المدرسیة : الفصل الرابع                             
 

  
 84 

ات عن أسرتھ وعن  صحیة، بیان ة ال ھ، الحال ام ل ذكاء الع ذ، ال فات التالمی شكلة، ص وع الم ن

  .اـــــمستواه االقتصادي وطبیعة العالقات االجتماعیة السائدة بداخلھ

ي ی ذ إضافة إلى جمع بیانات عن المدرسة الت ا التالمی ك درس فیھ ھ، وذل ات عن زمالئ وبیان

ار  ة اختی ھ، وكیفی ع قدرات واد الدراسیة م الؤم الم لمعرفة عالقتھ المدرسیة وزمالءه ومدى ت

ات  ة عالق ى إقام ھ أن یحرص عل ذه المعلومات علی ھؤالء األقران وحتى یتمكن من جمع ھ

 .1ھطیبة مع التلمیذ حتى یشعر بثقتھ وإخالصھ ورغبتھ في مساعدت

كما أن المصادر الرئیسیة للدراسة التي یجمع من خاللھا أخصائي التوجیھ المعلومات في 

التلمیذ العنیف فیھتم بجمع المعلومات عن مكونات شخصیة التلمیذ  ھو حاالت العنف

         كذلك . وأسلوب دراستھ كما تشتمل على بیانات أولیة كاالسم والسن والحالة االجتماعیة

لعقلیة للتلمیذ، والسمات النفسیة للتلمیذ كمستوى طموحھ والدافع للدراسة والثقة القدرات ا

بالنفس والمواظبة، كذلك الصفات الجسمیة للتلمیذ والتي تتمثل في الصحة العامة أو اإلعاقة 

الحسیة الجزئیة أو اإلعاقة البدنیة أو األمراض الخطیرة، إضافة إلى معرفة عوامل أسریة 

 عالقة التلمیذ بأھلھ والتفاعل األسري ومدى مناسبة الجو األسري لمذاكرة التي تتمثل في

التلمیذ، وكذا معرفة األسلوب أو الطریقة التي یعتمد علیھا التلمیذ في االستذكار، وطریقة 

ً معرفة العوامل المدرسیة وتتمثل في عالقات الطالب  تنظیم وقت المراجعة والفراغ، أیضا

مدرسیھ وطرق التدریس، الجو المدرسي بصفة عامة، أو ظروف االجتماعیة بزمالئھ، و

طارئة كانت بمثابة الممھد أو المعزز للعنف كانتقال التلمیذ من مدرسة إلى أخرى، أو وفاة 

  .2رىــــــــــــــــــــــــــــعزیز أو عالقات عاطفیة أو حوادث أخ

  :   دور تشخیصي-ب

ي تم ة الت ة العملی شخیص بمثاب ر الت ة یعتب م طبیع ى فھ ذ عل ساعدة التلمی ن م ن األخصائي م

ا  ة، كم مشكلتھ والعوامل التي ساھمت في حدوثھا، سواء كانت ھذه العوامل شخصیة أو بیئی

تمكنھ ھذه العملیة من تحدید الخطة المناسبة للعالج فالتشخیص یرتكز على جانبین أساسیین 
                                                

، 1المكتب الجامعي الحدیث، مصر، ط، الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة في المجال التعلیميأحمد مصطفى خاطر وبھجت جاد هللا كشك،  -1
 . 156، ص1993

 .115، ص 2005، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، المھارات السلوكیة لألخصائي االجتماعية، ـــــــــــــــــــــــــ محمد بدوي الصافي خلیف-2
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یص الذاتي للتلمیذ من جھة إحساسھ حیث تشتمل على التشخوالتلمیذ، ) المشكلة(الحالة: ھما

ذلك  شتمل ك ا ت بما یعانیھ وما ھو تصوره لألسباب التي أدت على اتخاذه للسلوك العنیف، كم

  .1بــقدرات التلمیذ التي یمكن االستفادة منھا في وضع الحال المناس

لوك        ى س ً إل ال ي أدت فع ل الت ى العوام ز عل ف المدرسي یرتك شخیص العن ان ت ھ ف ومن

ً، ا دخال ر ت ل األكث لعنف، حیث یوضحھا أخصائي التوجیھ ویحددھا ویمكن من حصر العوام

ل أوالً  ذه العوام ى ھ ضاء عل ة الق ة بغی دمات العالجی ھ الخ ي توجی ساعده ف ا ی ھ ،مم م یوج  ث

ل  ھ بالعوام الخدمات العالجیة األخرى للتلمیذ بغیة التغلب على مشكالتھ وإفھامھ إیاھا وإلمام

  .2ھـــــالمسببة ل
  : دور عالجي- ج

وھو مجموعة المجھودات التي یتم خاللھا االعتماد على القدرات الخاصة بالتلمیذ وإمكانیاتھ 

وإمكانیات البیئة المدرسیة واستغاللھا للتغلب على المشكلة التي یعاني منھا التلمیذ ومشكلة 

   :التلمیذ التي یعاني منھما نوعان من العالج

 إلى ذات التلمیذ وتقویتھا حتى یتمكن من مواجھة المشاكل ویكون موجھاً  :عالج ذاتي 

التي تعترضھ، وكذا مساعدتھ على التعبیر عن انفعاالتھ ومعاناتھ وإعانتھ على تكوین 

عالقات اجتماعیة جیدة مع اآلخرین وتبصیره بجوانب النقص في شخصیتھ وإدراكھا 

ً في سلوكھ وتعدیلھا، ومساعدتھ على التعدیل في التصورات الخاطئة  التي كانت سببا

 .3العدواني

 على تعدیل ھو : عالج بیئي ً عالج یعتمده أخصائي التوجیھ ویبذل من خاللھ جھودا

الظروف الخارجیة للبیئة التي یعیش فیھا التلمیذ، سواء ما یتعلق بأسرتھ أو بیئتھ 

ا المدرسیة أو المجتمع المحلي، حیث أن من بین االقتراحات التي یطرحھا في ھذ

الجانب ھو تعدیل معاملة الوالدین معاملة األستاذ أو المعلم، تغییر جماعة الرفاق أو 

لتلمیذ إلى جماعة الفصل داخل المدرسة أو جماعة النشاط، كما یمكن توجیھ ا
                                                

 .116 المرجع السابق، ص ة،ــــــــــــــــــــــــ محمد بدوي الصافي خلیف-1
 . 157، صالمرجع السابـقد مصطفى خاطر وبھجت جاد هللا كشك، أحم -2
 .158، صقـالمرجع السابأحمد مصطفى خاطر وبھجت جاد هللا كشك،  -3
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المتوفرة في إحدى المؤسسات األخرى المتواجدة في االستفادة من الخدمات 

  .1المجتمع
ً بدون األخذ بعین االعتبار لھذه الجوانب من حیث معرفة علیھ فإن العالج ال یكون مفید ا

وعلیھ فیمكن أن تقوم اإلستراتیجیة . قدرات التلمیذ وإمكانیاتھ وكذا إمكانیات بیئتھ االجتماعیة

ً على    .العالج البیئي وآخر ذاتيلعالج مشكلة العنف كما أوضحنا سابقا

ولة لتحقیق أثر الضغوط واالحباطات  فیتمثل في مجموعة الجھود المبذالعالج البیئيأما 

  2:األسریة المتعددة وھذا یحتاج إلى

  ذـــــــــــــــــــــ أسرة التلمیوأفراد الوالد اتجاھاتتعدیل. 

 ولــتحسین معاملة التلمیذ وإشعاره بأھمیة االنتماء والقب. 

 ید الذات الحاجة إلى التقدیر، وتأك: مراعاة حاجات التلمیذ النفسیة واالجتماعیة مثل

 .ةـــوبناء الصداق

  إشعار األب بضرورة التواجد في البیت أكثر من السابق واالھتمام بالتلمیذ أثناء

 .تواجده في البیت

 3:يـــــــــ یتمثل فالعالج الذاتيأما 

 تعدیل اتجاھات التلمیذ السلبیة نحو أسرتھ ونحو اآلخرین. 

 ى انفعاالتھــــــــــــــــــــــمساعدة التلمیذ على التعبیر عل. 

  تبصیره بحالتھ واألسباب الخفیة لمشكلتھ في اتخاذ أفعال إیجابیة، للقضاء على ھذه

االستجابات العدوانیة للتلمیذ واستبدالھا باستجابات أكثر إیجابیة باإلیحاء والنضج 

  .وغیرھا من الوسائل

جیھ، یستطیع من حیث أن العالج الذاتي یتم عن طریق مقابالت مستمرة مع أخصائي التو

خاللھا حل صراعات التلمیذ وزیادة تعریفھ بمشكالتھ وتغییر اتجاھاتھ، وسینجح األخصائي 

  .في التوجیھ إن تبدلت الظروف البیئیة التي یعیش فیھا التلمیذ العنیف
                                                

 .160، صھلمرجع نفسـا أحمد مصطفى خاطر وبھجت جاد هللا كشك، -1
 .92، ص نفســـــــــــھـع ــــــالمرج ،محمود طافش الشقیــــــــــــرات -2
 .92، ص نفســـــــــــھـع ــــــالمرج ،مود طافش الشقیــــــــــــراتمح -3
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  اإلطار المنھجي للدراسة المیدانیة: الفصل الخامس
 تمھید:   

 األقرب في نظر الباحث في تشخیص ظاھرة ةالمقاربة السوسیولوجییتناول ھذا الفصل      

ً لمنھج الدراسة الذي اتبعھ الباحث، وكذلك تحدید مجتمع الدراسة العنف المدرسي و إیضاحا

 لكیفیة بناء أداة الدراسة، والتأكد من ووصف خصائص أفراد عینة الدراسة، ثم عرضاً 

، والكیفیة التي طبقت بھا الدراسة المیدانیة، وأسالیب )االستبانة(صدق وثبات أداة الدراسة 

  .المعالجة اإلحصائیة التي استخدمت في تحلیل البیانات اإلحصائیة

  :المقاربة السوسیولوجیة: أوالً 
ً لممارسة أشكال مختلفة  ، حیث یقوم التالمیذ بإفراغ شحنات من العنفتعتبر المدرسة مجال

غضبھم إما مع بعضھم البعض أو مع أحد العاملین بالمدرسة وذلك عن طریق العنف اللفظي 

كالشتم والصراخ أو عن طریق العنف الجسدي كالركل والضرب وحتى القتل وفي ھذا 

النفس االجتماعي، الذین یعتمدون على علم  المنظور التفاعلي الرمزياالتجاه یرى أصحاب 

حیث أن احتكاك األفراد الداخلي مع البیئة االجتماعیة یخلق طاقة فعالة قد تكون قاسیة وذات 

ً وھادفة، فالسلوك العدواني لدى المراھق ینمي مھارات  انعكاسات لكنھا بناءة اجتماعیا

األعضاء وقدرات دفاعیة على المستوى النفسي فالمدرسة كبیئة رمزیة لعدد من األفراد أو 

 أو غیر الغیر الرسمي كما تعتبر القواعد والعالقات الرسميبنائھا أو الجماعات التي تشكل 

ً من عناصر تكوین ھذه البیئة وتشكل أنماط السلوك والدور ورد  ً كبیرا االجتماعیة جزءا

  .1الفعل وتوقعات الفاعلین على اختالف أعمارھم ومستویاتھم التربویة والتعلیمیة

ا أن العنف ھو سلوك ضد اجتماعي فأنصار ھذه النظریة، یرون بأنھ تفاعل   وبم    

اجتماعي بناء ایجابي وسلبي وجب في بناء الشخصیة االجتماعیة وھو قار في الضمیر 

الجمعي وھو یتأثر بتغیر األنظمة السوسیولوجیة والقوانین والتغیرات االجتماعیة، فنظریة 

یم بأن اإلنسان یقوم بصیاغة وتشكیل الواقع االجتماعي، التفاعلیة الرمزیة تتفق على التسل

                                                
 .43، 1993، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، ويـــــــــــــــــــات في علم االجتماع التربـــــــــــــــــــ دراس عبد السمیع سید أحمد،-1
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الذي یعیش فیھ من خالل عملیة التفاعل االجتماعي عن طریق استخدام الرمز مثل 

  .ةــــــاللغ

كما یرى أصحاب ھذا االتجاه أن العنف سلوك یتم تعلمھ من خالل عملیة التفاعل،       

 من أنماط آخرأي نمط ة التي یتعلمون بھا فالناس یتعلمون السلوك العنیف بنفس الطریق

السلوك االجتماعي وھناك كثیر من األدلة التي تؤكد أن سلوك العنف یتم تعلمھ عن طریق 

وقد یتم تعلم األطفال لسلوك العنف بطریقة مباشرة . التنشئة االجتماعیة التي تقوم بھا األسرة

   .1عن طریق المثل أو القدوة التي یقدمھا أعضاء األسرة

 تزداد احتماالت  واألصدقاءاآلباء وسلوك العنف لدى الصراعاتعندما یشاھد األطفال 

 إلى أن )التفاعل(اكتسابھم لھذا النمط من السلوك وقد ذھب أصحاب مدخل ھذه النظریة 

 فعلى )وعـــالن(ســــــسلوك العنف یتم تعلمھ من خالل عملیة تعلم األدوار المرتبطة بالجن

 الذین ینظرون إلى العنف على اعتبار أنھ شيء طیب فإن اآلباءناك قلة من الرغم من أن ھ

ً ضروري من الحیاة ونمط سلوكي یجب أن یتعلمھ اآلباءالكثیر من   یعتبر العنف جزءا

 سلوك العنف األوالداألطفال خاصة الذكور، من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة یتم تعلیم 

 الطاعة اإلناث واالعتماد على النفس بینما یتم تعلیم عندما یتم تشجیعھم على الخشونة

  . 2ةـــــوالتبعی

عندما :"ھــــ السوسیولوجي المصري حسن مصطفى عبد المعطي من خالل تحلیلھذا ما أكده

ً من األوالد یواجھون المواقف التي قد  تتطلب االستجابة ینمون األطفال نجد أن كثیرا

فاعل نجد أن العنف عن طریق عدم تعلمھ وبالتالي یمكن المتسمة بالعنف، وفي ضوء ھذا الت

التخفیف من حدة العنف عن طریق تغییر محتوى أو مضمون عملیة التنشئة االجتماعیة، 

وإحداث بعض التغیرات الثقافیة وإعداد بعض البرامج القومیة الفعالیة لعالج مشكلة العنف 

  .3"المدرسي من خالل المدارس ووسائل اإلعالم

  
                                                

 .44، ص ــــــــــقالمرجـــــــــــــــع السابـــــ،  عبد السمیع سید أحمد-1
 .237، ص1997، 1، مركز اإلسكندریة للكتاب، مصر،طعلم اإلجماع التربويفادیة عمر الجوالنـــي،  -2
، 2006، 1، دار المعرفة الجامعیة للنشر والتوزیع، مصــــــــر، طاألسرة والطفولة، دراسات اجتماعیة أنثربولوجیةأحمد زاید وآخــــرون،  -3

 .198ص 
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     :ةــــــــمجاالت الدراس: اً ثانی

ً على ثالث مجاالت رئیسیة ھ ً میدانیا ً اجتماعیا  :يــــــــیقوم ھذا البحث باعتباره بحثا

  : المجال المكاني للدراسة- 1

ً مما تفرضھ ھذه الدراسة من متطلبات علمیة وكذالك من وقت وتكلفة،        فقد تم انطالقا

 وتتمثل والیة تبسةل الماء األبیض دائرة الواقعة ة مؤسسات تربویلخمساختیار الباحث 

  : منكلٍ ھذه المؤسسات في 

اكمالیة أبو موسى األشعري،  ثانویة صحراوي عبد الحفیظ، ،1962  جویلیة05ثانویة 
  .، اكمالیة كشرود علياكمالیة حي السلم

 اتــــــــالتعریف بالمؤسس: 
  م، والواقعة ببلدیة 1990 سبتمبر  افتتحت ھذه الثانویة في:1962 جویلیة 05ثانویة

، تتمیز ھذه مربع م10,002الماء األبیض بوالیة تبسة، وتتربع على مساحة قدرھا 

ً و36المؤسسة بالنظام النصف داخلي والداخلي كما تضم  ً، بھا 42 أستاذا  05 موظفا

، مكتبة ومطعم وقاعة لألساتذة إضافة إلى الملعب المخصص  قسماً 30مخابر و 

 .یاضة ووحدة الكشف الطبيلحصص الر

  تلمیذ1000 :ـ وطاقة استیعاب تقدر بـــ فوجاً 27 :یقدر عدد أفواجھا التربویة بـــــ

ویوجد بھا أربع تخصصات دراسیة، علوم الطبیعة والحیاة، علوم دقیقة، علوم 

  .إنسانیة، علوم شرعیة

  والواقعة م،2000 افتتحت ھذه الثانویة في سبتمبر :صحراوي عبد الحفیظثانویة 

، مربع م12,1200ببلدیة الماء األبیض بوالیة تبسة، وتتربع على مساحة قدرھا 

ً و38تضم ، تتمیز ھذه المؤسسة بالنظام النصف داخلي والداخلي ً، 45 أستاذا  موظفا

ً، مكتبة ومطعم وقاعة لألساتذة إضافة إلى الملعب 35 مخابر و 08بھا   قسما

 . الطبيالمخصص لحصص الریاضة ووحدة الكشف
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 تلمیذ 1200 : وطاقة استیعاب تقدر بــــ فوجاً 29 :یقدر عدد أفواجھا التربویة بـــــ

ویوجد بھا أربع تخصصات دراسیة، علوم الطبیعة والحیاة، علوم دقیقة، علوم 

  .إنسانیة، علوم شرعیة

 والمتربعة م1986 افتتحت ھذه االكمالیة في سنة :ريــاكمالیة أبو موسى األشع ،

، تتمیز بنظامھا الداخلي والنصف م مربع09,800 :ساحة إجمالیة تقدر بــــعلى م

ً و 39داخلي وتضم  ً، بھا 35 أستاذا  حجرة للدراسة منھا 22 مخابر و02 موظفا

 حجرتان مخصصتان لدروس الرسم والموسیقى وحجرة مجھزة باإلعالم اآللي، و

خصص لحصص الریاضة بھا مكتبة ومطعم وقاعة لألساتذة إضافة إلى الملعب الم

 .يـــــــــــــــــــــــــــووحدة الكشف الطب

  .ذـــ تلمی800:  فوجا  وطاقة استیعاب تقدر بــــ25 :ویقدر عدد أفواجھا التربویة بــــ

 والمتربعة على م2000 افتتحت ھذه االكمالیة  في سنة :مـــــــــــــــاكمالیة حي السل ،

، وتتمیز بنظامھا النصف داخلي، كما م مربع07,900 :مساحة إجمالیة مقدرة بــــ

ً و 30تضم  ً، بھا 25 أستاذا  حجرة للدراسة منھا حجرتان 21 مخابر و 02 موظفا

بھا مكتبة ومطعم وقاعة لألساتذة إضافة  للرسم والموسیقى وأخرى لإلعالم اآللي، و

 .إلى الملعب المخصص لحصص الریاضة

 والمتربعة على م2003تتحت ھذه االكمالیة  في سنة  اف:يــــــــــاكمالیة كشرود عل ،

، وتتمیز بنظامھا النصف داخلي، كما م مربع7,200 :مساحة إجمالیة مقدرة بــــ

ً و 31تضم  ً، بھا 23 أستاذا  حجرة للدراسة منھا حجرتان 18 مخابر و 02 موظفا

تذة إضافة للرسم والموسیقى وأخرى لإلعالم اآللي، وبھا مكتبة ومطعم وقاعة لألسا

 .ةــإلى الملعب المخصص لحصص الریاض

  : المجال الزماني للدراسة- 2

 2011ماي  إلى غایة 2010نوفمبروالممتدة من شھر  ھذه الدراسة على مراحل عدیدة تقوم

  :خاللوھذا من 
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 وكان ذلك ابتداء ،قراءة وجمع مختلف المعلومات والمراجع حول الموضوع المختار 

 استمارة استبیان بإعداد توفي ھذه األثناء قم ،م2010نوفمبر   شھرمن مطلع

كد من صحتھا وخلوھا من أي تأأت تجربتھا حتى الخاصة بالبحث والتي اعتمد

ً 36غموض أو إبھام، وكان ذلك على عینة قوامھا  من أعضاء اإلدارة المدرسیة  فردا

 ثم ، ثم عرضھا على األستاذ المشرف وتعدیلھا بحذف بعض األسئلة وتغییر أخرى

 وقد تم تفریغھا وتفسیرھا بغیة .2011 شھر جانفيالنزول بھا إلى المیدان مع بدایة 

 ً الخروج باالستنتاجات العامة للبحث، أما الجانب النظري للبحث فقد استغرق وقتا

ً وذلك بسبب أھمیة الموضوع ومعالجتھ من زوایا عدة  .طویال

  :عینة الدراسة المجال البشري ل- 3
 ساعدین التربویینم والالمدیرین(ذه الدراسة من أعضاء اإلدارات المدرسیة تكون مجتمع ھ

 البالغ األساتذة فردا، إضافة إلى )90( البالغ عددھم ) ومستشاري توجیھوأعوان إداریین

ً لیصبح إجمالي مجتمع البحث )160(عددھم  ً بمدارس المرحلة )250( مدرسا االكمالیة  فردا

كما ھو  ارسمد )05( البالغ عددھا تبسة والیةلماء األبیض  الدائرة لثانویة بمنطقةوا

  :يـــ التال)01(رقم موضح بالجدول

  )01(الجدول رقم

      توزیع أفراد مجتمع الدراسة                         

  العدد  الوظیفة
  05  مدیر 

  05  مستشار توجیھ
  80   ومساعدین تربویینأعوان إداریین

  160  أساتذة
  250  المجموع

  ).م2010(والیة تبسة لمكتب إدارة التربیة والتعلیم  :المصدر -
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ً في نجاح ودقة البحث، لذلك یجب أن تكون ممثلة متجانس ً كبیرا ة ـــــــــــتلعب العینة دورا

، وتخدم أغــــــــع البحـــمع مجتم ّ   .1ثـداف البحــــــــــــــراض وأھـــــــــــــــــث

 العینة طریقةوھذا باستعمال اختیار كامل مجتمع الدراسة لدراسة لقد اقتضى منا مجال ا
ً لما تتطلبھ أھدف الدراسةالعمدیة أو المقصودة عن طریق الحصر الشامل  وبالتالي فھي  تبعا

ً من ـعینة تتكون من وح المدیرین واألساتذة ومستشاري (دات معینة والتي تضم كال
  .مـوذلك لقلة عددھ تقریباً بالكاملً   )ندارییإ وأعوان التوجیھ ومساعدین تربویین

  : خصائص منھج البحث- 4

یعبر المنھج عن الخطوات المنظمة التي یتبعھا الباحث في معالجة الموضوعات التي یقوم 

  .2بدراستھا، إلى أن یصل إلى نتیجة معینة

الوسیلة التي عن ": أن المنھج ھوG.LUNDBERG جلیند برجورج جاء في تعریف 

ون لدینا قدرة للتنبؤ ودراسة الظواھر تحت ظروف أو شروط معینة تمكننا من طریقھا یك

فھو الكیفیة التي یتم بھا تنفیذ شيء ما حسب نظام  .3"ةــــــــــــــــــــــــدراستھا بصورة عملی

ً من جملة مبادئ لغرض الوصول إل   .ى ھدف معینـــــــــــــــــــــــــمعین انطالقا

الطریقة التي یتبعھا الباحث في دراسة الموضوع للوصول إلى نتائج علمیة ": بأنھكما یعرف

  .4"ثــموضوعیة تمكنھ من اإلجابة عن األسئلة واالستفسارات التي یثیرھا الباح

  :المنھج الوصفي التحلیلي - أ

وقد تم اعتماد المنھج الوصفي للوصول إلى البیانات المستھدفة من البحث، وذلك       

ً بغیة وصف الظاھرة المدروسة المن أھم باعتباره  مناھج وأكثرھا شیوعا واستخداما

معطیات التي والتعرف على األسباب الكامنة وراء ظھورھا، إضافة إلى تحلیل البیانات و ال

ُعد ھذه الدراسة خالل عملیة البحث، یتحصل علیھا الباحث   أنماطدراسـة مسحیة لتحدید وت
  والسبل التي تتبعھاالب المدارس والعوامل المؤدیة إلیھ لدى طاً العنف األكثر انتشار

                                                
 .99، ص 2001، 7، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، األردن،طالبحث العلمي مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھات عبیدات وآخرون، ذوق -1
 .99، ص1985، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائــــــــــــر، مناھج البحث وطرق إعداد البحوثمحمد الذنیبـــــــات،  و عمـــــــار بوحوش -2
 .127ص ، 2000 ،ةـاألزاریطی ، دار المعرفة الجامعیة،مناھج وطرق البحث االجتماعي ، عبد هللا محمد بن عبد الرحمان ومحمد علي البدري-3
 .119، ص 2003، 1ـــر، ط، دار ریحانة للنشر والتوزیع، القبة، الجزائــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــمنھج البحث العلمخــــــالد حامــــد،  -4
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المرحلة االكمالیة و الثانویة بمنطقة ھذه الظاھرة بمدارس اإلدارة المدرسیة في مواجھة 
ة ــــــ، وكذلك وصـف ظاھـرة العنف في المدارس االكمالیتبسةدائرة الماء األبیض بوالیة 

رجة وجودھا وصورھا، وتوضیح خصائصھا عن و الثانویة لمعرفة طبیعة ھذه الظاھرة ود

طریق جمع المعلومات وتحلیلھا وتفسیرھا ومن ثم تقدیم النتائج على ضوئھا، لذا استخدم 

  .  اـــــــــ لتحقیق أھداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتھالمنھج الوصفي التحلیليالباحث 

ي الواقع، ویھتم بوصفھا یعبر عن الظاھرة المراد دراستھا كما توجد ف" المنھجوھذا 

ً وكمیاً  ً كیفیا ً ویعبر عنھا تعبیرا ً دقیقا كما أن ھذا المنھج ال یتوقف فقط على جمع . وصفا

البیانات والمعلومات المتعلقة بالظاھرة وإنما یقوم كذلك على تحلیل الظاھرة وتفسـیرھا 

  .1"ھــــــــــــوالوصول إلى استنتاجات تسھم في تطویر الواقع وتحسین

  : ةـــ الدراسواتأد - 5
  :ةـــــــــــــالمالحظ - أ
تعتبر المالحظة إحدى أھم التقنیات الضروریة لكل البحوث االجتماعیة فھي تمثل عملیة  

واالنتباه المقصود نحو سلوك فردي أو جماعي معین بقصد متابعتھ ورصد "المشاھدة الدقیقة 

  . 2تغیراتھ

نیة المالحظة من قبل الباحث قصد تحقیق نتائج أكثر وفي ھذا المجال تم استخدام تق      

موضوعیة تمكنھ من صیاغة أسئلة استمارة االستبیان بشكل دقیق ومحكم، حیث اعتمد 

، وقد تسنى للباحث التنقل إلى المؤسسات محل المشاركة بدونالباحث طریقة المالحظة 

ب في وضعھا المباشر، الدراسة قصد مالحظة ظاھرة العنف المدرسي ومراقبة سلوك الطال

  .إذ سعى المالحظ  قدر استطاعتھ الظھور في الموقف المراد مالحظتھ

وقد ساعد ھذا النوع من أدوات البحث في مالحظة سلوك الطلبة أثناء تفاعلھم داخل       

القسم أو في فناء المدرسة مع زمالئھم أو حتى مع موظفي المؤسسة من مدیر ومساعدین 

مرت العملیة بصفة غیر منتظمة إلى غایة تصمیم استمارة االستبیان تربویین، حیث است
                                                

 .189 ص،2005، اضـــــــــــــــــــــــــــ الری،مكتبة العبیكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة ،دــــــــــــــــــــــــــ العساف صالح بن حم-1
 .406 ص،قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرجع الساب ،دــــــــــــــــــــــــــ العساف صالح بن حم-2
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ً إلى اإلدارة المدرسیة وما تشتمل علیھ من  أساتذة ومساعدین تربویین الموجھة أساسا
 مؤسسات تربویة خمس وھذا على مستوى  وأعوان إداریینومستشاري توجیھ ومدیرون

 اكمالیة أبو نویة صحراوي عبد الحفیظ، ثام،1962 جویلیة 05ثانویة  :ل منـي كــــــــوھ
  .يـــــــــــــــــموسى األشعري، اكمالیة حي السلم، اكمالیة كشرود عل

بإحدى  واشتغالي، ي لقربھا من مقر سكنوقد تم اختیار ھذه المؤسسات التربویة نظراً       

ملیة البحث، ساعد على االستغالل األمثل للوقت والجھد المبذول في عمما ھذه المؤسسات، 

وقد تمت مالحظة سلوك الطالب بسریة وعلى طبیعتھم دون علمھم، حیث ساعد الباحث 

 المتواجد بكل مؤسسة للفناءقابل مستشار التوجیھ المتموقعھ المناسب حیث یتواجد مكتب 

والذي مكن الباحث من مالحظة سلوك الطالب دون شد فضولھم وانتباھھم نحوه، كما كان 

ً الباحث یقف أحی ً مع احد الزمالء المدرسین بأحد المؤسسات تفادیا انا وسط الساحة متحدثا

  .للفت انتباه الطالب ومن ثمة مراقبة تحركاتھم

 مكنت من األولیة الھامة، التي جمع العدید من المعلومات  منوقد مكنت ھذه األداة      

ً إلى اإلدارة الاستمارة االستبیان تساؤالت إعداد مدرسیة، وكذلك وصف  الموجھة أساسا

الظاھرة ومن ثمة تحلیلھا، ومن النتائج الھامة التي عملت ھذه األداة على تحقیقھا ھي 

بین الطلبة واألساتذة وموظفي اإلدارة من جھة ثانیة، إضافة  العنف الماديمالحظة مظاھر 

 انتشرت بصفة ملحوظة فیما بین وتكسیر شتم وتخریب من العنف المعنويإلى مظاھر 

  .المیذالت

ال یخلوا أي بحث اجتماعي من الوثائق التي یلجأ إلیھا الباحث  :جالتـــ الوثائق والس-ب

لتسھیل نجاح بحثھ والحصول على معلومات أكثر حول الظاھرة المدروسة، ومن أھم 

  :يـــــــالوثائق التي استعان بھا الباحث في موضوعھ ھذا مایل

 ة و اكمالیة، حیث تسجل علیھ جمیع سجل مجلس التأدیب الموجود في كل ثانوی

الحاالت التي تعرضت لعقوبات من خالل مجلس التأدیب، كذلك ملفات التالمیذ للنظر 

 .ةـــــــــــــــــفي سیرتھم المدرسیة ونوع المشاكل المرتكب
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  دفتر االنضباط والسلوك الذي تسجل علیھ أسماء التالمیذ المشاغبین وطبیعة 

لك بغیة إلقاء الضوء على طبیعة الظاھرة المدروسة ودرجة المشاكل المفتعلة، وذ

  .انتشار مظاھر العنف داخل المؤسسات االكمالیة والثانویة

إن طبیعة القوانین المعمول بھا في األنظمة المدرسیة ال تسمح إال ألشخاص معنیین بمناشیر 

 أن طبیعة عالقة وزاریة اإلطالع على دفاتر اإلدارة أو الملفات المدرسیة للتالمیذ غیر

 بمنطقة الماء األبیض بوالیة تبسة 1962 جویلیة 05القرابة التي تجمع الباحث بمدیر ثانویة 

  :مكنتھ من اإلطالع على بعض الوثائق الخاصة بالثانویة والمتمثلة في مایلي

 م،2009/2010 حالة خالل السنة الدراسیة 19 تم تسجیل :بـــسجل مجلس التأدی 

ضرب، :  العنیفة داخل المؤسسةتالسلوكیاویة، أغلبھا قامت ببعض على مستوى الثان
  .شتم، حمل سالح أبیض، حیازة ممنوعات وغیرھا

 تم اإلطالع على ملفات الطلبة المعنیین في مجلس التأدیب  :ات الطالبـــــــــــــــملف

ً، غیر أنھ لم یتمكن الباحث من  وذلك للتعرف أكثر على سیرتھم المدرسیة سابقا

لحصول على وثیقة  تبین ارتكابھم لمخالفات عدى طالبین فقط قاما بتعنیف زمالئھم ا

  .أثناء مرحلة التعلیم اإلكمالي

 موجود على مستوى الرقابة العامة، یسجل علیھ أسماء  :دفتر االنضباط والسلوك

الطلبة الذین قاموا بمخالفات ومشاكل داخل الثانویة، حیث تمحورت جمیعھا في 

 التدخین داخل المؤسسة، التعدي على الزمالء واألساتذة : ھير أساسیةخمسة عناص

أو المساعدین التربویین بالشتم، تخریب ھیاكل المؤسسة، التأخرات المتكررة، وعدم 

  .جلب أدوات الدراسة

بناءً على طبیعة البیانات التي یراد جمعھا، وعلى المنھج  :انــــــارة االستبیـــــــــ استم- ج

 أن األداة ت في الدراسة، والوقت المسموح لھ، واإلمكانات المادیة المتاحة، وجدالمتبع

وذلك لعدم توافر المعلومات ،"االستبانة"ھي  لتحقیق أھداف ھذه الدراسةمالئمةاألكثر 

األساسیة المرتبطة بالموضوع كبیانات منشورة، إضافة إلى صعوبة الحصول علیھا عن 
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 حیث قد تسنى ، مع ممثلي اإلدارة المدرسیةالت الشخصیةطریق األدوات األخرى كالمقاب

، وھذا بمعیة أحد األساتذة  المالحظة الشخصیةوبعضالزیارات المیدانیة،  القیام ببعض يل

ً المتواجد بإحدى المؤسسات التربویة وھي  05ثانویة  :من زمالء الدراسة سابقا

ً في ذلك عل ماستبانتھ وعلیھ فقد قام الباحث بتصمیم ،م1962جویلیة   :ىعتمدا

 في نفس المجال الموجودة الدراسات. 

  استخدام تقنیة المالحظة بدون المشاركة التي مكنت الباحث من التقرب إلى الواقع

 .ةـــــــــــــــــــــاالجتماعي لظاھرة العنف في المرحلة االكمالیة والثانوی

 المتمثلة في و، اتسمؤسالاإلطالع على بعض السجالت والوثائق السریة الخاصة ب

ودفتر االنضباط  الطلبة المعنیین بمجلس التأدیب،سجل مجلس التأدیب، وبعض ملفات

 .ةــــــــــــــوالسلوك الخاص بالمؤسس

 الباحثین، ومن بینھم األستاذ المشرفةاالستفادة من خبرة بعض األساتذ . 

 للدراسة والتي المستقلةبالمتغیرات  یتعلق الجزء األول ،وقد تكونت االستبانة من جزئین

 ى المستو- العمر(:تتضمن المتغیرات المتعلقة بالخصائص الوظیفیة ألفراد الدراسة ممثلة في
 ،) الدورات التدریبیة في المجال العمل- عدد سنوات الخدمة -  الوظیفة الحالیة- التعلیمي

   :وھي فیتكون من خمسة محاور االستبانة من الجزء الثانيأما 

 بین طالب المرحلةطنمامحور أ ً  من وجھة  الثانویة اإلكمالیة و العنف األكثر انتشارا

 .ارةــ عب)23( ویشتمل على نظر اإلدارة المدرسیة

  من وجھة نظر الثانویة االكمالیة و محور العوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة

 .ارةــ عب)23(ى ـــــــو یشتمل عل اإلدارة المدرسیة

  المنتشر داخل الوسط المدرسة الطالب للحد من العنفرسة نحودور المدمحور  

 . عبارة)19(ویشتمل على 
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  من   المنتشر في الوسط المدرسيللحد من العنفدور المدرسة نحو األساتذة محور

 . عبارة)12(ویشتمل على 

  في الوسط طالب ال لدى  المنتشر األسرة للحد من العنفنحودور المدرسة محور

 . عبارة)15(مل على ویشتالمدرسي 

ة ارات التالی ل العب ة تحم اور قائم رات المح رة من فق ل فق ل ك شدة: (ویقاب ق ب  - مواف
شدة- غیر موافق - محاید -موافق ق ب ر مواف ا ).غی ارات كم ارة من العب م إعطاء كل عب  ت

ً على النحو اآلتي ق ) 5(موافق بشدة : السابقة درجات لتتم معالجتھا إحصائیا درجات، مواف
ق ) 3( درجات، محاید )4( شدة ) 2(درجات، غیر مواف ق ب ر مواف ان، غی درجة ) 1(درجت

  .واحدة

 )Closed Questionnaire(وقد تبنى الباحث في إعداد المحاور الشكل المغلق       
  .ل سؤالـــــــــالذي یحدد االستجابات المحتملة لك

ا وضعت لقیاسھ تم عرضھا تم التأكد من صدق أداة الدراسة في قیاس م : صدق األداة-د

. بجامعة تبسة  من بینھم األستاذ المشرفعلى عدد من المحكمین من أعضاء ھیئة التدریس

ً یمكن  ً ظاھریا ُعتبر إجماع المحكمین على فقرات األداة بعد األخذ بمالحظاتھم صدقا وقد ا

  . یبین األداة في صورتھا النھائیة)1(اعتمادھا إلجراء الدراسة، والملحق رقم 

    :ات األداةـــثب -ه
ً بین  اق الداخلي والثبات لمفردات محوروللتحقق من االتس أشكال العنف األكثر انتشارا

ألفا تم استخدام معامل  من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة  الثانویة اإلكمالیة وطالب المرحلة
  .ن ذلكـــــــ یبی)2(، والجدول رقم كرونباخ
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  )2(جدول رقم
  لفا كرونباخیوضح معامل أ

  قیمة معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات   ن    المحور  
ة  ین طالب المرحل ً ب أشكال العنف األكثر انتشارا

ة ر اإلدارة ة ـالثانوی واإلكمالی ة نظ ن وجھ م
  .المدرسیة

243  23  0.9830  
  

       ً شارا ر انت ف األكث ات محور أشكال العن من خالل النتائج الموضحة أعاله یتضح أن ثب

غ  ث بل ع حی ة نظر اإلدارة المدرسیة مرتف ة من وجھ  )0.9830(بین طالب المرحلة الثانوی
  .مما یدل على ثبات المحور وصالحیتھ للتطبیق المیداني

ین طالب (التحلیل السیكومتري للعناصر المكونة لمحور  -أ ً ب شارا ر انت ف األكث أشكال العن
   :)ارة المدرسیةمن وجھة نظر اإلد  الثانویة اإلكمالیة والمرحلة

للتعرف على مدى إسھام العناصر المكونة للمحور في معامل ثبات المحور وكذلك 

 إذا حذف ألفا كرونباخمدى ارتباط العناصر بالمجموع الكلي للمحور تم استخدام معامل 

 للمحور، ومعامل الكلي والمجموع درجة العنصر بین معامل االرتباطالعنصر وكذلك 

  .ح ذلكـــــــ یوض)3( والجدول رقم ،االرتباط المصحح

  )3(جدول رقم 
ً بین طالب المرحلة  التحلیل السیكومتري لمفردات محور أشكال العنف األكثر انتشارا

  من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة الثانویة االكمالیة و
رقم 
  العبارة

قیمة ألفا إذا 
حذف 
  العنصر

معامل 
االرتباط 
  المصحح

معامل 
االرتباط 
  بالمحور

رقم   ن
  العبارة

قیمة ألفا إذا 
حذف 
  العنصر

معامل 
االرتباط 
  المصحح

معامل 
االرتباط 
  بالمحور

  ن

1  0.9827  0.7848  0.807**  247 13  0.9820  0.8852  0.896**  247 
2  0.9826  0.7829  0.803**  247 14  0.9821  0.8634  0.876**  247 
3  0.9826  0.7811  0.800**  247 15  0.9825  0.8077  0.824**  247 
4  0.9827  0.7754  0.795**  247 16  0.9826  0.7836  0.802**  247 
5  0.9819  0.8839  0.896**  247 17  0.9823  0.8323  0.849**  247 
6  0.9821  0.8606  0.873**  247 18  0.9819  0.8936  0.903**  247 
7  0.9822  0.8474  0.860**  247 19  0.9819  0.8957  0.905**  247 
8  0.9821  0.8661  0.878**  247 20  0.9820  0.8695  0.881**  247 
9  0.9820  0.8805  0.892**  247 21  0.9825  0.8063  0.825**  247 

10  0.9820  0.8693  0.882**  247 22  0.9826  0.7792  0.798**  247 
11  0.9820  0.8775  0.889**  247 23  0.9822  0.8385  0.863**  247 
12  0.9821  0.8657  0.878**  247 -  -  -  -  247 
   فأقل0.01دال عند مستوى الداللة ** یالحظ 

ً منھ: معامل االرتباط المصحح*   درجة ھو معامل ارتباط بیرسون بین الدرجة على العنصر وبین الدرجة الكلیة للمحور محذوفا
  .العنصر
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ر ـــــأشكال العنف األكث( أن جمیع المفردات المكونة لمحورمن الجدول السابق یتضح
ً بین  تساھم )اإلدارة المدرسیة من وجھة نظر الثانویةب المرحلة اإلكمالیة و طال انتشارا

   .في زیادة الثبات لھذا المحور

 أن كل معامالت االرتباط بین المفردات المكونة لمحور )3(كما یتضح من الجدول رقم 

ً بین طالب المرحلة ( رة من وجھة نظر اإلدا الثانویةالكمالیة وأشكال العنف األكثر انتشارا
ً منھ درجة المفردة دالة عند )المدرسیة  وبین المجموع الكلي وكذلك المجموع الكلي محذوفا

  .0.8957 و 0.7754ن ـــــ وأن قیم معامالت االرتباط المصححة تراوحت بی0.01مستوى 

العوامل المؤدیة للعنف بین (اق الداخلي والثبات لمفردات محوروللتحقق من االتس
ألفا  تم استخدام معامل )من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة الثانویةلیة و اإلكماطالب المرحلة

  . یوضح ذلك)4(، والجدول رقم كرونباخ

  )4(جدول رقم                                      
  یوضح معامل ألفا كرونباخ  

  قیمة معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات   ن    المحور  
ال ین ط ف ب ة للعن ل المؤدی ةالعوام  ب المرحل

ة ن وجھة ــ الثانوی واإلكمالی ـم ر ــــــــ ة نظ
  .اإلدارة المدرسیة

243  23  0.9546  
  

         

العوامل المؤدیة للعنف بین من خالل النتائج الموضحة أعاله یتضح أن ثبات محور         
مرتفع حیث بلغ  من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة  اإلكمالیة والثانویةطالب المرحلة

  . مما یدل على ثبات المحور وصالحیتھ للتطبیق المیداني)0.9546(

ور  -ب ة لمح ر المكون سیكومتري للعناص ل ال الب (التحلی ین ط ف ب ة للعن ل المؤدی العوام
   :)ر اإلدارة المدرسیةــــــمن وجھة نظ الثانویةاالكمالیة و المرحلة 

ات المحور وكذلك للتعرف على مدى إسھام العناصر المكونة للمحور في معامل ثب

 إذا حذف ألفا كرونباخمدى ارتباط العناصر بالمجموع الكلي للمحور تم استخدام معامل 

العنصر وكذلك معامل االرتباط بین درجة العنصر والمجموع الكلي للمحور، ومعامل 

  . یوضح ذلك)5(، والجدول رقم االرتباط المصحح
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  )5(جدول رقم 
اإلكمالیة  العوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة التحلیل السیكومتري لمفردات محور

  من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة ةـــــوالثانوی

رقم 
  العبارة

قیمة ألفا إذا 
حذف 
  العنصر

معامل 
االرتباط 
  المصحح

معامل 
االرتباط 
  بالمحور

رقم   ن
  العبارة

قیمة ألفا إذا 
حذف 
  العنصر

معامل 
االرتباط 
  المصحح

معامل 
االرتباط 

  حوربالم
  ن

1  0.9524  0.6916  0.724**  247 13  0.9524  0.6935  0.728**  247 
2  0.9527  0.6729  0.701**  247 14  0.9531  0.6447  0.683**  247 
3  0.9531  0.6426  0.682**  247 15  0.9519  0.7338  0.761**  247 
4  0.9522  0.7139  0.746**  247 16  0.9525  0.6821  0.716**  247 
5  0.9517  0.7469  0.777**  247 17  0.9520  0.7301  0.757**  247 
6  0.9523  0.7027  0.732**  247 18  0.9531  0.6284  0.661**  247 
7  0.9531  0.6382  0.670**  247 19  0.9527  0.6712  0.705**  247 
8  0.9522  0.7262  0.751**  247 20  0.9525  0.6879  0.719**  247 
9  0.9529  0.6495  0.685**  247 21  0.9524  0.7012  0.729**  247 

10  0.9532  0.6205  0.685**  247 22  0.9525  0.6953  0.723**  247 
11  0.9527  0.6673  0.701**  247 23  0.9524  0.7008  0.729**  247 
12  0.9543  0.5457  0.592**  247 -  -  -  -  247 
   فأقل0.01دال عند مستوى الداللة ** یالحظ 

ة للمحور محذوفاً ھو معامل ارت: معامل االرتباط المصحح *  ین الدرجة الكلی صر وب ى العن باط بیرسون بین الدرجة عل
  .منھ درجة العنصر

    

العوامل المؤدیة للعنف (من الجدول السابق یتضح أن جمیع المفردات المكونة لمحور
 تساھم في زیادة )من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة الثانویةاالكمالیة وبین طالب المرحلة 

  .لمحورالثبات لھذا ا

 أن كل معامالت االرتباط بین المفردات المكونة )5(كما یتضح من الجدول رقم 

وبین المجموع ) الثانویة اإلكمالیة والعوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة(لمحور 

ً منھ درجة المفردة دالة عند مستوى   وأن قیم 0.01الكلي وكذلك المجموع الكلي محذوفا

  .0.7469 و 0.5457ت بین ــــــمصححة تراوحمعامالت االرتباط ال

 الطالب للحد نحو دور المدرسة(وللتحقق من االتساق الداخلي والثبات لمفردات محور
، والجدول رقم ألفا كرونباخ تم استخدام معامل )المنتشر داخل الوسط المدرسيمن العنف 

  .ح ذلكــــ یوض)6(
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  )6(جدول رقم 
  یوضح معامل ألفا كرونباخ

  قیمة معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات   ن    حورالم  
الب  و الط ة نح ن العندور المدرس د م ـ للح  فــ

  0.8386  18  243   يـــــــــالمدرس  طــــــــــــــر داخل الوســـــــــــالمنتش

من خالل النتائج الموضحة أعاله یتضح أن ثبات محور أسالیب اإلدارة المدرسیة تجاه       

 مما یدل )0.8386(حد من العنف بین طالب المرحلة الثانویة مرتفع حیث بلغ الطالب لل

  .يــعلى ثبات المحور وصالحیتھ للتطبیق المیدان

دور المدرسة نحو الطالب للحد من العنف (التحلیل السیكومتري للعناصر المكونة لمحور - ج
   :)من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة المنتشر داخل الوسط المدرسي

تعرف على مدى إسھام العناصر المكونة للمحور في معامل ثبات المحور وكذلك لل

 إذا حذف ألفا كرونباخمدى ارتباط العناصر بالمجموع الكلي للمحور تم استخدام معامل 

العنصر وكذلك معامل االرتباط بین درجة العنصر والمجموع الكلي للمحور، ومعامل 

  .وضح ذلك ی)7(االرتباط المصحح، والجدول رقم 

  )7(جدول رقم 
دور المدرسة نحو الطالب للحد من العنف المنتشر (التحلیل السیكومتري لمفردات محور 

  )داخل الوسط المدرسي

رقم 
  العبارة

قیمة ألفا إذا 
حذف 
  العنصر

معامل 
االرتباط 
  المصحح

معامل 
االرتباط 
  بالمحور

رقم   ن
  العبارة

قیمة ألفا إذا 
حذف 
  العنصر

معامل 
االرتباط 
  المصحح

معامل 
االرتباط 
  بالمحور

  ن

1  0.8265  0.5581  0.614**  247 10  0.8289  0.4765  0.548**  247 
2  0.8293  0.4600  0.547**  247 11  0.8300  0.4464  0.535**  247 
3  0.8280  0.4874  0.564**  247 12  0.8331  0.3980  0.501**  247 
4  0.8282  0.4787  0.568**  247 13  0.8320  0.4172  0.519**  247 
5  0.8291  0.4998  0.558**  247 14  0.8378  0.3263  0.442**  247 
6  0.8284  0.5040  0.566**  247 15  0.8479  0.3107  0.474**  247 
7  0.8251  0.5515  0.619**  247 16  0.8285  0.5072  0.567**  247 
8  0.8277  0.5301  0.587**  247 17  0.8310  0.4421  0.507**  247 
9  0.8294  0.4825  0.545**  247  18  0.8333  0.3803  0.452**  247 

   فأقل0.01دال عند مستوى الداللة ** یالحظ 
ھو معامل ارتباط بیرسون بین الدرجة على العنصر وبین الدرجة الكلیة للمحور محذوفاً منھ : معامل االرتباط المصحح* 

  .درجة العنصر
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المدرسة نحو دور (حورمن الجدول السابق یتضح أن جمیع المفردات المكونة لم
 تساھم في زیادة الثبات لھذا )الطالب للحد من العنف المنتشر داخل الوسط المدرسي

 والتي كان حذفھا سیرفع من درجة الثبات إلى )15(المحور فیما عدا العبارة رقم 

ً عن )0.8479(  ولكن الباحث رأى عدم حذفھا خاصة وأنھا تتمتع بدرجة )0.8386( بدال

دق المحتوى من قبل المحكمین وصدق االتساق الداخلي كذلك مما یدعم عالیة من ص

  .وجودھا كما أن درجة الثبات في وجودھا مرتفعة األمر الذي یقلل من الحاجة لحذفھا

 أن كل معامالت االرتباط بین المفردات المكونة )7(كما یتضح من الجدول رقم 

وبین  )نتشر داخل الوسط المدرسيدور المدرسة نحو الطالب للحد من العنف الم(لمحور

ً منھ درجة المفردة دالة عند مستوى   0.01المجموع الكلي وكذلك المجموع الكلي محذوفا

  .0.5581 و 0.3107ت بین ــــــــــــة تراوحـــــوأن قیم معامالت االرتباط المصحح

 األساتذة للحد دور المدرسة نحو(وللتحقق من االتساق الداخلي والثبات لمفردات محور      
، والجدول رقم ألفا كرونباخ تم استخدام معامل )من العنف المنتشر في الوسط المدرسي

  )8(جدول رقم                    . یوضح ذلك)8(

  یوضح معامل ألفا كرونباخ 
  قیمة معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات   ن    المحور  

ف  ن العن د م اتذة للح و األس ة نح دور المدرس
  0.9082  12  243  .تشر في الوســـــــــــــــــط المدرســـــــيالمن

  

دور المدرسة نحو األساتذة  من خالل النتائج الموضحة أعاله یتضح أن ثبات محور      
 مما یدل على )0.9082( حیث بلغ ،مرتفع للحد من العنف المنتشر في الوسط المدرسي

  .ثبات المحور وصالحیتھ للتطبیق المیداني

المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف دور (لسیكومتري للعناصر المكونة لمحورالتحلیل ا -د
   :)ط المدرسيـــــــــــــــــالمنتشر في الوس

 المحور وكذلك معامل ثباتللتعرف على مدى إسھام العناصر المكونة للمحور في 

 إذا حذف ألفا كرونباخمدى ارتباط العناصر بالمجموع الكلي للمحور تم استخدام معامل 
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ومعامل العنصر وكذلك معامل االرتباط بین درجة العنصر والمجموع الكلي للمحور، 
  .یوضح ذلك) 9(، والجدول رقم االرتباط المصحح

  )9(جدول رقم 
دور المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف المنتشر (التحلیل السیكومتري لمفردات محور

   )في الوسط المدرسي

رقم 
  بارةالع

قیمة ألفا إذا 
حذف 
  العنصر

معامل 
االرتباط 
  المصحح

معامل 
االرتباط 
  بالمحور

رقم   ن
  العبارة

قیمة ألفا إذا 
حذف 
  العنصر

معامل 
االرتباط 
  المصحح

معامل 
االرتباط 
  بالمحور

  ن

1  0.9070  0.5160  0.606**  247 7  0.8999  0.6565  0.727**  247 
2  0.8997  0.6652  0.723**  247 8  0.9011  0.6318  0.694**  247 
3  0.8987  0.6794  0.714**  247 9  0.9014  0.6243  0.690**  247 
4  0.8987  0.6817  0.740**  247 10  0.9020  0.6105  0.683**  247 
5  0.8971  0.7156  0.769**  247 11  0.9058  0.5378  0.624**  247 
6  0.8963  0.7307  0.783**  247 12  0.9003  0.6459  0.714**  247 
   فأقل0.01دال عند مستوى الداللة  ** یالحظ

ً : معامل االرتباط المصحح *  ة للمحور محذوفا ین الدرجة الكلی صر وب ى العن ھو معامل ارتباط بیرسون بین الدرجة عل
  .منھ درجة العنصر

  
دور المدرسة نحو ( أن جمیع المفردات المكونة لمحورالسابق یتضحالجدول من 

 تساھم في زیادة الثبات لھذا )شر في الوسط المدرسياألساتذة للحد من العنف المنت

  .المحور

 بین المفردات المكونة معامالت االرتباط أن كل )9(كما یتضح من الجدول رقم 

وبین  )المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف المنتشر في الوسط المدرسيور د(لمحور 

ً منھ درجة   0.01 عند مستوى لمفردة دالةاالمجموع الكلي وكذلك المجموع الكلي محذوفا

  .0.7307 و 0.5160وأن قیم معامالت االرتباط المصححة تراوحت بین 

 للحد األسرةالمدرسة نحو ور د(ق الداخلي والثبات لمفردات محوروللتحقق من االتسا
، ألفا كرونباختم استخدام معامل  ) في الوسط المدرسي لدى الطالبمن العنف المنتشر

  .ح ذلكــــــــــــــــــــــــــ یوض)10(والجدول رقم 
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  )10(جدول رقم 
  یوضح معامل ألفا كرونباخ

  قیمة معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات   ن    المحور  
شر  ف المنت دور المدرسة نحو األسرة للحد من العن

  0.9151  15  243  ـــط المدرسيـــــــدى الطالب في الوســـــــــــــــــــــل
  

 األسرةالمدرسة نحو ور دمن خالل النتائج الموضحة أعاله یتضح أن ثبات محور          
 مما )0.9151(مرتفع حیث بلغ   في الوسط المدرسي لدى الطالبللحد من العنف المنتشر

  .یدل على ثبات المحور وصالحیتھ للتطبیق المیداني

 للحد من العنف األسرة المدرسة نحوور د(التحلیل السیكومتري للعناصر المكونة لمحور  -ه

   :) في الوسط المدرسي لدى الطالبالمنتشر
للتعرف على مدى إسھام العناصر المكونة للمحور في معامل ثبات المحور وكذلك 

 إذا حذف ألفا كرونباخمدى ارتباط العناصر بالمجموع الكلي للمحور تم استخدام معامل 

المجموع الكلي للمحور، ومعامل  بین درجة العنصر ومعامل االرتباطالعنصر وكذلك 

  .ح ذلكـ یوض)13(، والجدول رقم االرتباط المصحح

  )11(جدول رقم 
  للحد من العنف المنتشراألسرةالمدرسة نحو ور د(التحلیل السیكومتري لمفردات محور 

  ) في الوسط المدرسيلدى الطالب

رقم 
  العبارة

قیمة ألفا إذا 
حذف 
  العنصر

معامل 
االرتباط 
  المصحح

امل مع
االرتباط 
  بالمحور

رقم   ن
  العبارة

قیمة ألفا إذا 
حذف 
  العنصر

معامل 
االرتباط 
  المصحح

معامل 
االرتباط 
  بالمحور

  ن

1  0.9120  0.5416  0.606**  247 9  0.9110  0.5776  0.643**  247 
2  0.9084  0.6561  0.708**  247 10  0.9098  0.6171  0.683**  247 
3  0.9092  0.6367  0.687**  247 11  0.9083  0.6569  0.714**  247 
4  0.9075  0.6943  0.738**  247 12  0.9096  0.6169  0.675**  247 
5  0.9086  0.6510  0.703**  247 13  0.9068  0.7069  0.752**  247 
6  0.9097  0.6146  0.677**  247 14  0.9159  0.4520  0.539**  247 
7  0.9098  0.6108  0.673**  247 15  0.9101  0.6016  0.664**  247 
8  0.9073  0.6889  0.737**  - -  -  -  -  - 

   فأقل0.01دال عند مستوى الداللة ** یالحظ 
ھو معامل ارتباط بیرسون بین الدرجة على العنصر وبین الدرجة الكلیة للمحور محذوفاً منھ : معامل االرتباط المصحح* 

  .درجة العنصر
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المدرسة نحو ور د  أن جمیع المفردات المكونة لمحورمن الجدول السابق یتضح
 تساھم في زیادة الثبات  في الوسط المدرسي لدى الطالب للحد من العنف المنتشراألسرة

 والتي كان حذفھا سیرفع من درجة الثبات إلى )14(لھذا المحور فیما عدا العبارة رقم 

ً عن )0.9159(  ولكن الباحث رأى عدم حذفھا خاصة وأنھا تتمتع بدرجة )0.9151( بدال

ن صدق المحتوى من قبل المحكمین وصدق االتساق الداخلي كذلك مما یدعم عالیة م

  .اــــوجودھا كما أن درجة الثبات في وجودھا مرتفعة األمر الذي یقلل من الحاجة لحذفھ

 أن كل معامالت االرتباط بین المفردات المكونة )13(كما یتضح من الجدول رقم 

 في الوسط  لدى الطالبلعنف المنتشر للحد من ااألسرةالمدرسة نحو ور د لمحور
ً منھ درجة المفردة دالة عند  المدرسي وبین المجموع الكلي وكذلك المجموع الكلي محذوفا

  .0.7069 و 0.4520 وأن قیم معامالت االرتباط المصححة تراوحت بین 0.01مستوى 

  :   إجراءات تطبیق أداة الدراسة- 6
 تم االستعانة  على توزیع استمارة االستبیاناألستاذ المشرفعلى موافقة بعد الحصول 

 على أفراد الدراسة، وطلب منھم إرجاعھا ت في توزیع االستبیانا المدرسینالزمالءببعض 

ً تم حصر االستبأسبوعمرة أخرى، ثم بعد   التي تم جمعھا حیث كان عددھا تانا تقریبا

 بنفسھ وتابع الباحث عملیة تاالستبیانا، وبعد ذلك قام الباحث بتوزیع باقي استبانھ )172(

 نسبة من أكبر، وذلك للحصول على متابعة مستمرةواستكمال تعبئتھا  ،تجمع االستبیانا

 صالحة للتحلیل واستغرق توزیع استبانھ )243 (المستجیبین إلى أن حصل الباحث على

  .2011  مارس25      01یوم وتم ذلك ما بین  )25( وجمعھا تاالستبانا

ً  وبعد ذلك تم  برنامج عن طریق بالحاسب اآللي  إدخال البیانات، ومعالجتھا إحصائیا

)spss(جــــــــــــــــــ ومن ثم قام الباحث بتحلیل البیانات واستخراج النتائ.  

  : أسالیب المعالجة اإلحصائیة- 7
یعمل الباحث على تجمیعھا عن طریق استمارة لتحقیق أھداف الدراسة وتحلیل البیانات التي 

 العدید من األسالیب اإلحصائیة اعتماد، فقد تم  الموجھة لعینة البحث المحددةالستبیانا
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 "Statisticalةـــــوم االجتماعیــــــــــالحزم اإلحصائیة للعلبرنامج باستخدام وھذا المناسبة 
Package for Social Science" بالرمز ً   ).SPSS( والتي یرمز لھا اختصارا

اسة وتحلیل البیانات التي تم تجمیعھا، فقد تم استخدام العدید من لتحقیق أھداف الدر

 Statisticalاألسالیب اإلحصائیة المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

Package for Social Sciences بالرمز ً   ).SPSS(  والتي یرمز لھا اختصارا

 خالیا طولاسب اآللي، ولتحدید وذلك بعد أن تم ترمیز وإدخال البیانات إلى الح

حساب   المستخدم في محاور الدراسة، تم)الحدود الدنیا والعلیا( المقیاس الخماسي
 ثم تقسیمھ على عدد خالیا المقیاس للحصول على طول الخلیة الصحیح، )4=1- 5(دىــالم
اس ـــــي المقیة فــــــى أقل قیمــــد ذلك تم إضافة ھذه القیمة إلـــــــــبع) 0.80= 4/5(أي

وھكذا  وذلك لتحدید الحد األعلى لھذه الخلیة، )أو بدایة المقیاس وھي الواحد الصحیح(

 :أصبح طول الخالیا كما یأتي

  نحو كل عبارة بإختالف المحور )دةــــــغیر موافق بش( یمثل 1.80  إلى1من 

 .المراد قیاسھ

  عبارة باختالف المحور  نحو كل)قــــــــــغیر مواف(  یمثل2.60 إلى 1.81من 

 .المراد قیاسھ

  نحو كل عبارة باختالف المحور المراد )ایدـــــــــمح( یمثل 3.40 إلى 2.61من 

 .ھـــــــــــقیاس

  نحو كل عبارة باختالف المحور المراد )قـــــــــمواف( یمثل 4.20 إلى 3.41من 

 .قیاسھ

  ة بإختالف المحور المراد نحو كل عبار) موافق بشدة( یمثل 5.00 وحتى 4.21من

 .ھـــــــــــقیاس

  :وبعد ذلك تم حساب المقاییس اإلحصائیة التالیة 

  :يـــــــــیل ق ماــــــحیث قد تم اعتماد المقاییس اإلحصائیة التالیة من قبل الباحث وھذا لتحقی
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 ألفراد الخصائص الشخصیة والوظیفیة للتعرف على التكرارات والنسب المئویة 

 عبارات المحاور الرئیسة التي تتضمنھا نحولدراسة وتحدید استجابات أفرادھا عینة ا

 .أداة الدراسة

  المرجح(المتوسط الحسابي الموزون( "Weighted Mean" وذلك لمعرفة مدى 

 استجابات أفراد الدراسة على كل عبارة من عبارات متغیرات ارتفاع أو انخفاض

د في ترتیب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي الدراسة األساسیة، مع العلم بأنھ یفی

 . وزونـــــــم

  المتوسط الحسابي"Mean" استجابات ارتفاع أو انخفاض وذلك لمعرفة مدى 

، مع العلم بأنھ یفید )متوسط متوسطات العبارات(أفراد الدراسة عن المحاور الرئیسة 

 .يـــــــــــــفي ترتیب المحاور حسب أعلى متوسط حساب

 راف المعیاري االنح"Standard Deviation" للتعرف على مدى انحراف 

استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة، ولكل محور من 

ویالحظ أن االنحراف المعیاري یوضح . المحاور الرئیسة عن متوسطھا الحسابي

متغیرات الدراسة، التشتت في استجابات أفراد عینة الدراسة لكل عبارة من عبارات 

إلى جانب المحاور الرئیسة، فكلما اقتربت قیمتھ من الصفر تركزت االستجابات 

 .اســـــــــــــــــــوانخفض تشتتھا بین المقی

 آراء أفراد اختالف أو تجانس لحسن المطابقة للتحقق من مدى اختبار مربع كاي 

 .الدراسة حول فقرات ومحاور أداة الدراسة

  ( لعینات المستقلةل) ت(اختبارIndependent Sample T-test( للتعرف على 

 ذات داللة إحصائیة بین اتجاھات أفراد الدراسة نحو محاور فروقما إذا كانت ھنالك 

 . متغیراتھم التي تنقسم إلى فئتینباختالفالدراسة 
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 )للتعرف على ما إذا كانت ھنالك فروق ذات داللة إحصائیة )تحلیل التباین األحادي 

بین اتجاھات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغیراتھم الشخصیة 

 .والوظیفیة التي تنقسم إلى أكثر من فئتین

  اختبار)LSD( لتحدید صالح الفروق بین فئات المتغیرات الشخصیة والوظیفیة التي 

ات ـــــــتنقسم إلى أكثر من فئتین وذلك إذا ما وضح تحلیل التباین وجود فروق بین فئ

 .راتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھذه المتغی
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 تحلیل نتائج الدراسة وتفسیرھا: سادسالفصل ال
 تمھید:  
ً بین طالب المرحلة أنماطتھدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على         العنف األكثر انتشارا

 إلى التعرف على  كذلك، وتھدفالثانویة من وجھة نظر اإلدارة المدرسیةاالكمالیة و 

 الثانویة من وجھة نظر اإلدارة وكمالیة  االالعوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة

 الطالب للحد من العنف دور المدرسة نحوالمدرسیة، كما تھدف الدراسة إلى التعرف على 

دور المدرسة نحو األساتذة للحد  معرفة إلى وتسعى كذلك، المنتشر داخل الوسط المدرسي

دور المدرسة نحو التعرف على كما تشمل كذلك ، من العنف المنتشر في الوسط المدرسي

ً محاولة التعرف ، واألسرة للحد من العنف المنتشر لدى الطالب في الوسط المدرسي أیضا

محاور الدراسة، حسب نحو  المبحوثین  نظرعلى ما إذا كانت ھناك فروق بین وجھات

خصائصھم الدیموجرافیة والوظیفیة، وسعت الدراسة لتحقیق أھدافھا من خالل اإلجابة عن 

  : التالیةالتساؤالت

 بین طالب المرحلة ماھي أنماط ً الثانویة من وجھة  االكمالیة و العنف األكثر انتشارا

  .نظر اإلدارة المدرسیة؟

 الثانویة من وجھة نظر  االكمالیة و العوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلةھيما 

  .اإلدارة المدرسیة؟

  المنتشر داخل الوسط  العنفالطالب للحد منالدور الذي تلعبھ المدرسة نحو ما 

 .؟يــــــــــــالمدرس

 المنتشر في الوســـــط  للحد من العنف الذي تلعبھ المدرسة نحو األساتذة  الدورما

 .؟يــــــــــــالمدرس

  المنتشر لدى الطالب في األسرة للحد من العنف الدور الذي تلعبھ المدرسة نحو ما

 .؟يـالوسط المدرس
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  داللة إحصائیة بین وجھات نظر المبحوثین نحو محاور ھناك فروق ذات ھل

 .، حسب خصائصھم الدیموجرافیة والوظیفیة؟الدراسة

وفیما یلي عرض تفصیلي لنتائج الدراسة التي تم التوصل إلیھا في ضوء أسئلة 

  : جــــــــــــــــــــــالدراسة، وأھدافھا مع تفسیر النتائ

    :د عینة الدراسةالنتائج المتعلقة بوصف أفرا: أوالً 
تقوم ھذه الدراسة على عدد من المتغیرات المستقلة المتعلقة بأفراد مجتمع الدراسة 

  :يــــــــــمتمثلة ف

 الدورات التدریبیة - عدد سنوات الخدمة -  الوظیفة الحالیة-  المستوي التعلیمي- العمر ( 
راد مجتمع الدراسة ، وفي ضوء ھذه المتغیرات یمكن تحدید خصائص أف)في مجال العمل

  :على النحو التالي

   :رــــ العم-أ

  )12(جدول رقم ال
وفق متغیر العمر أفراد مجتمع الدراسة توزیع   

  النسبة  التكرار  العمر
  25.9  63   سنة30أقل من 

  53.9  131   سنة40 إلى أقل من 30من 
  13.6  33   سنة فما فوق40من 

 6.6  16  لم یبین
  %100  243  المجموع

 من أفراد مجتمع الدراسة یمثلون ما نسبتھ )131( أن )12( من الجدول رقم یتضح

  سنة40 إلى أقل من 30من  من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة أعمارھم تتراوح 53.9%

 من %25.9 منھم یمثلون ما نسبتھ )63(وھم الفئة األكثر من أفراد الدراسة، في حین أن 

 منھم یمثلون ما نسبتھ )33(، مقابل  سنة30أقل من م إجمالي أفراد مجتمع الدراسة أعمارھ

 منھم )16( و  سنة فما فوق،40من  من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة أعمارھم 13.6%

  . من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة لم یبینوا  فئاتھم العمریة%6.6یمثلون ما نسبتھ 
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  : المستوى التعلیمي-ب
  )13(جدول رقم ال

 وفق متغیر المستوي التعلیمي  الدراسة أفراد مجتمعتوزیع 

  النسبة  التكرار  المستوي التعلیمي
  7.0  17  معھد معلمین
 93.0  226  بكالوریوس
  %100  243  المجموع

من أفراد مجتمع الدراسة یمثلون ما نسبتھ ) 226( أن )13(یتضح من الجدول رقم 

 وھم الفئة األكثر الوریوسبكمن إجمالي أفراد مجتمع الدراسة مستواھم التعلیمي % 93.0

من إجمالي أفراد مجتمع % 7.0 منھم یمثلون ما نسبتھ )17(من أفراد الدراسة، في حین أن 

  .معلمینالمعھد ي ـــــــــــــــــــــــالدراسة مستواھم التعلیم
  : الوظیفة-ج

  )14(جدول رقم ال 
 وفق متغیر الوظیفة الحالیة أفراد مجتمع الدراسة توزیع 

  النسبة  التكرار  فة الحالیةالوظی
  2.05  05  مدیــــــــــــــر
  2.05  05  مستشار توجیھ
  16.46  40  أعوان إداریون
 16.46  40 مساعد تربوي
 65.84 160  أساتــــــــــذة
  %100  243  المجموع

 من أفراد مجتمع الدراسة یمثلون ما نسبتھ )5( أن )14(یتضح من الجدول رقم 

  منھم )5( ، في حین أن مدیرفراد مجتمع الدراسة وظیفتھم الحالیة من إجمالي أ% 2.05

مستشار  من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة وظیفتھم الحالیة %2.05یمثلون ما نسبتھ كذلك 
من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة % 16.46 منھم یمثلون ما نسبتھ )40(، مقابل توجیھ

من % 16.46یمثلون ما نسبتھ  كذلك  منھم )40(، بینما أعوان إداریونوظیفتھم الحالیة 
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 منھم یمثلون ما )160(، بینما مساعد تربوي إجمالي أفراد مجتمع الدراسة وظیفتھم الحالیة

  .  وھم الفئة األكثر من أفراد الدراسةمدیر %65.84نسبتھ 
  
  : الخبرة-د

  )15(جدول رقم ال
   رةالخبوفق متغیر عدد سنوات أفراد مجتمع الدراسة توزیع 

  النسبة  التكرار   سنوات الخدمة   
  32.5  79   سنوات5أقل من 

  32.1  78   سنوات10 إلى أقل من 5من 
  28.8  70   سنوات فما فوق10   

 6.6  16 لم یبین
  %100  243  المجموع

 من أفراد مجتمع الدراسة یمثلون ما نسبتھ )79( أن )15(یتضح من الجدول رقم 

 وھم الفئة  سنوات5أقل من ع الدراسة عدد سنوات خدمتھم  من إجمالي أفراد مجتم32.5%

من إجمالي % 32.1 منھم یمثلون ما نسبتھ )78(األكثر من أفراد الدراسة، في حین أن 

 منھم )70(، مقابل  سنوات10 إلى أقل من 5من أفراد مجتمع الدراسة عدد سنوات خدمتھم  

 10من راسة عدد سنوات خدمتھم من إجمالي أفراد مجتمع الد% 28.8یمثلون ما نسبتھ 

 من إجمالي أفراد مجتمع %6.6 منھم یمثلون ما نسبتھ )16(، بینما سنوات فما فوق

  .الدراسة لم یبینوا عدد سنوات خدمتھم
  : الدورات التدریبیة- ھـ

   )16(جدول رقم ال
  وفق متغیر عدد الدورات التدریبیة في مجال العملأفراد مجتمع الدراسة توزیع 

  النسبة  التكرار  لدورات التدریبیةعدد ا
  28.0  68  لم أحصل على أیة دورة

  18.9  46  دورة واحدة
  16.5  40  دورتان

 36.6  16  ثالث دورات فأكثر
  %100  243  المجموع
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 من أفراد مجتمع الدراسة یمثلون ما نسبتھ )68( أن )16(یتضح من الجدول رقم 

 وھم  في مجال العملأیة دورة على صلوایحلم من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة % 28.0

من إجمالي % 18.9 منھم یمثلون ما نسبتھ )46(الفئة األكثر من أفراد الدراسة، في حین أن 

، مقابل واحدةتدریبیة دورة أفراد مجتمع الدراسة عدد دوراتھم التدریبیة في مجال العمل 

لدراسة عدد دوراتھم  من إجمالي أفراد مجتمع ا%16.5 منھم یمثلون ما نسبتھ )40(

 من %6.6 منھم یمثلون ما نسبتھ )16(، بینما  تدریبیتاندورتانالتدریبیة في مجال العمل 

تدریبیة ثالث دورات  إجمالي أفراد مجتمع الدراسة عدد دوراتھم التدریبیة في مجال العمل

  .فأكثر
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 :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: ثانیاُ 
 بین طالب المرحلةأنماط ھيما :السؤال األول ً  االكمالیة  العنف األكثر انتشارا

              . ؟ من وجھة نظر اإلدارة المدرسیةالثانویة و

ً بین طالب المرحلة  الثانویة  االكمالیة وللتعرف على أشكال العنف األكثر انتشارا

ب المئویة والمتوسطات  تم حساب التكرارات والنسدائرة الماء األبیض بوالیة تبسة،بمنطقة 

 المعیاریة والرتب الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات واالنحرافاتالحسابیة 

ً بین طالب المرحلة االكمالیة و الثانویة  من وجھة نظر محور  أنماط العنف األكثر انتشارا
  ).17( وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول رقم اإلدارة المدرسیة

  )17(جدول رقم 
ً بین على عبارات محور أفراد مجتمع الدراسة استجابات  أنماط العنف األكثر انتشارا

مرتبة تنازلیاً حسب  طالب المرحلة االكمالیة و الثانویة  من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة
  متوسطات الموافقة

 درجة الموافقة التكرار
رقم 
 العبارة العبارة

النسبة 
% 

موافق 
غیر   محاید  موافق بشدة

  موافق 
غیر 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الداللة 2مة كاقی المعیاري

 11 22 8 70 132 ك
12 

ارات  تعراض مھ اس
ة  سیاقة العدوانی  ال

 4.5 9.1 3.3 28.8 54.3 % ةـــــــــــأمام المدرس
4.19 1.146 230.107 0.00** 1 

 9 21 12 88 113 ك
6 

ي  داء عل االعت
سب زمالء بال  ال

 3.7 8.6 4.9 36.2 46.5 % والشتم
4.13 1.087 192.782 0.00** 2 

 السخریة من الزمالء 8 11 22 9 90 111 ك
% 45.7 37.0 3.7 9.1 4.5 

4.10 1.122 191.300 0.00** 3 

ي  7 9 20 15 94 105 ك داء عل االعت
 3.7 8.2 6.2 38.7 43.2 % الزمالء بالصیاح

4.09 1.073 180.189 0.00** 4 

رر  16 8 22 27 73 113 ك اب المتك الغی
 3.3 9.1 11.1 30.0 46.5 % والتأخیر

4.07 1.111 155.663 0.00** 5 

 12 21 13 89 108 ك
20 

ي  ممارسة الكتابة عل
ة  دران المدرس ج

 4.9 8.6 5.3 36.6 44.4 % وتشویھھا
4.07 1.135 175.498 0.00** 6 

ات   11 14 20 15 84 110 ك ب ممتلك تخری
  7 **0.00 168.049 1.168 4.05  5.8 8.2 6.2 34.6 45.3 % الزمالء

ي   5 24 8 15 83 113 ك داء عل االعت
  8 **0.00 179.204 1.246 4.04  9.9 3.3 6.2 34.2 46.5 % الزمالء بالضرب

ات  9 19 16 19 73 116 ك ب ممتلك تخری
 7.8 6.6 7.8 30.0 47.7 % المدرسة

4.03 1.236 163.646 0.00** 9 
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  )17(تابع جدول رقم 
 درجة الموافقة التكرار

رقم 
 العبارة العبارة

النسبة 
% 

موافق 
غیر   محاید  موافق بشدة

  موافق 
غیر 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الداللة 2قیمة كا المعیاري

 8 25 15 104 91 ك
15 

ة  ي المدرس شویش ف الت
 واستعمال أو في الفصل

 3.3 10.3 6.2 42.8 37.4 % األلفـــــــــاظ البذیئــــــة
4.01 1.072 168.749 0.00** 10 

 13 20 15 99 96 ك
13 

التحریض علي الفوضى 
ي  طرابات ف واالض

 5.3 8.2 6.2 40.7 39.5 % المدرسة
4.01 1.128 164.634 0.00** 11 

ھ  22 8 27 23 83 102 ك الغ فی صب المب التع
 3.3 11.1 9.5 34.2 42.0 % لألندیة الریاضیة

4.00 1.123 140.025 0.00** 12 

 10 24 12 106 91 ك

19 

راءات  ض اإلج رف
ذھا  ي تتخ ة الت النظامی
الب  د الط ة ض المدرس
ضربون أو  ذین ی ال

 یشتمون زمالئھم

% 37.4 43.6 4.9 9.9 4.1 
4.00 1.093 175.457 0.00** 13 

ي  18 13 21 14 99 96 ك رأي عل رض ال ف
 5.3 8.6 5.8 40.7 39.5 % اآلخرین بالقوة

4.00 1.134 164.881 0.00** 14 

 18 19 18 81 107 ك
10 

ادة  لحة ح تعمال أس اس
داء  ي االعت سكین ف كال

 7.4 7.8 7.4 33.3 44.0 %  علـــــــى اآلخریـــــــن
3.99 1.225 148.337 0.00** 15 

 اإلھانة أمام اآلخرین  14 14 21 21 90 97 ك
% 39.9 37.0 8.6 8.6 5.8 

3.97 1.164 139.449 0.00** 16 

 15 24 20 95 89 ك
03 

ضاء  ي أع داء عل االعت
یة  اإلدارة المدرس
 6.2 9.9 8.2 39.1 36.6 % بالصیاح ورفـع الصوت

3.90 1.181 130.395 0.00** 17 

ضاء  4 13 28 33 98 71 ك ن أع سخریة م ال
 5.3 11.5 13.6 40.3 29.2 % اإلدارة المدرسیة

3.77 1.149 100.354 0.00** 18 

د  21 20 26 26 94 77 ك اعي ض ف الجم العن
 8.2 10.7 10.7 38.7 31.7 % اإلدارة المدرسیة

3.75 1.239 96.856 0.00** 19 

سرقة  17 27 18 25 93 80 ك ال أو ال زاز الم ابت
 11.1 7.4 10.3 38.3 32.9 % بالكسر أو اإلكراه

3.74 1.292 101.177 0.00** 20 

 14 31 31 110 57 ك
01 

ضاء  ى أع داء عل االعت
یة  اإلدارة المدرس

 5.8 12.8 12.8 45.3 23.5 % بالضـــــــــــــــــــــرب
3.68 1.137 116.403 0.00** 21 

 32 14 39 74 84 ك
23 

راص  رویج األق ت
وي  ي تحت ة الت الممغنط

رامج  ـة ـــــمالب خلـ
 بــــــاآلداب العامــــــــة

% 34.6 30.5 16.0 5.8 13.2 
3.67 1.350 71.259 0.00** 22 

 20 29 30 99 65 ك
2 

ضاء  ي أع داء عل االعت
  یة ــــــــــاإلدارة المدرس

 8.2 11.9 12.3 40.7 26.7 % مـــــــــب والشتــــبالس
3.66 1.224 89.654 0.00** 23 

 - 0.997  3.95 المتوسط العام

   فأقل0.01فروق دالة عند مستوى ** 
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 یتضح أن أفراد مجتمع الدراسة )17(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 

 الثانویة بمنطقة  االكمالیة و للعنف منتشرة بین طالب المرحلةأنماطك موافقون على أن ھنا

 وھو متوسط یقع في الفئة الرابعة )5 من 3.95(  بمتوسطدائرة الماء األبیض لوالیة تبسة

 )موافق( وھي الفئة التي تشیر إلى خیار)4.20 إلى 3.41من (المقیاس الخماسي من فئات 

فراد مجتمع الدراسة موافقون على أن ھناك أشكال عنف على أداة الدراسة مما یوضح أن أ

دائرة الماء األبیض التعلیمیة، حیث  الثانویة بمنطقة  االكمالیة ومنتشرة بین طالب المرحلة

ً ما في  والتي بینت وجود )م2005الطیار، (تتفق ھذه النتیجة مع دراسة  أنماط سائدة نوعا

  . الذي یؤدي إلى العنفوالجدل الكالمي الصراخ، ورفع الصوت، :مثل العنف المدرسي

  عند مستوىدالة إحصائیاً  لجمیع العبارات كانت قیم مربع كايویتضح من النتائج أن 

  .اراتــــــــــــالعب حول ھذه یبین اختالف وجھات نظر أفراد مجتمع الدراسةفأقل مما  0.01

اسة على أشكال ویتضح من النتائج أن ھناك تجانس في موافقة أفراد مجتمع الدر

ً بین طالب المرحلة دائرة الماء األبیض  الثانویة بمنطقة  االكمالیة والعنف األكثر انتشارا

أشكال العنف منتشرة بین طالب  حیث وافق أفراد مجتمع الدراسة على أن جمیع التعلیمیة،

كثر حیث تراوحت متوسطات موافقتھم حول أشكال العنف األ،  الثانویة االكمالیة والمرحلة

ً بین طالب المرحلة   وھي متوسطات )4.19 إلى 3.66( الثانویة ما بین االكمالیة وانتشارا

 على أداة )موافق(والتي تشیر إلى  المقیاس الخماسي  من فئاتالفئة الرابعةتقع في 

الدراسة مما یوضح التجانس في موافقة أفراد مجتمع الدراسة على أشكال العنف األكثر 

ً بین ط  حیث یتضح من النتائج أن أفراد مجتمع ،الثانویة االكمالیة والب المرحلة انتشارا

  بین طالب المرحلةأشكال العنف من  ثالثة وعشرون شكلانتشارموافقون على الدراسة 

م ــــــــــ وتتمثل في العبارات رقدائرة الماء األبیض التعلیمیةالثانویة بمنطقة االكمالیة و

)12 ،6 ،8 ،7 ،16 ،20 ،11 ،5 ،9 ،15 ،13 ،22 ،19 ،18 ،10 ،14 ،23 ،4 ،21 ،3 ،

ً حسب موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا كالتالي)2، 1   : والتي تم ترتیبھا تنازلیا
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استعراض مھارات السیاقة العدوانیة أمام  " يوھ) 12(جاءت العبارة رقم  - 1

 علیھا بمتوسطمن حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة بالمرتبة األولى  " المدرسة

  االكمالیة و خاصةویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن طالب المرحلة) 5 من 4.19(

أمام زمالئھم مما  الثانویة عادة ما یمیلون الستعراض مھاراتھم في قیادة السیارات

 تتفق ھذه النتیجة مع حیث، "السیاقة العدوانیة"یجعلھم یمارسون ما یسمى بظاھرة

والتي بینت أن من أبرز مظاھر العنف لدى الطالب ) م2000آل رشود،  (دراسة

 .السیاقة العدوانیة والجنونیة أمام المدارسظاھرة ة ـممارس

بالمرتبة " االعتداء علي الزمالء بالسب والشتم  " يوھ) 6(جاءت العبارة رقم  - 2

 ویعزو )5 من 4.13(بمتوسط من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا الثانیة 

 الصراعات  لدیھم الثانویة تكثر االكمالیة وث ھذه النتیجة إلى أن طالب المرحلةالباح

الشخصیة نتیجة للفترة العمریة التي یمرون بھا فیما بینھم مما یزید من مظاھر 

 .مــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالسب والشتاعتدائھم على زمالئھم 

من حیث بالمرتبة الثالثة "  الزمالء السخریة من " يوھ) 8(جاءت العبارة رقم  - 3

ویعزو الباحث ھذه النتیجة ) 5من 4.10(بمتوسط موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا 

 قدراتھم وتفوقھم على إثبات الثانویة یمیلون إلى  االكمالیة وإلى أن طالب المرحلة

 .مــــــــ ولذلك تكثر مظاھر السخریة بینھم من زمالئھاآلخرین

بالمرتبة الرابعة " االعتداء علي الزمالء بالصیاح  " يوھ) 7(بارة رقم جاءت الع - 4

ویعزو الباحث ) 5 من 4.09( بمتوسط من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا

ھذه النتیجة إلى أن طالب المرحلة الثانویة یمیلون إلى أثبات سیطرتھم على زمالئھم 

 وتتفق ھذه النتیجة داء علي الزمالء بالصیاحاالعتوقیادتھم لھم لذا تكثر بینھم مظاھر 

ً ما في العنف )م2005الطیار، (دراسة مع   والتي بینت وجود أنماط سائدة نوعا

 .فـــــــ الذي یؤدي إلى العنوالجدل الكالمي، ورفع الصوت،  الصراخ:مثلالمدرسي 
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من مسة بالمرتبة الخا" الغیاب المتكرر والتأخیر  " يوھ) 16(جاءت العبارة رقم  - 5

ویعزو الباحث ھذه ) 5 من 4.07(بمتوسط حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا 

 الثانویة یمیلون أكثر إلى ممارسة ھوایاتھم  االكمالیة والنتیجة إلى أن طالب المرحلة

 الغیاب المتكرر والتأخیر مما یزید من حاالت واإلرھاقالخاصة والتي تدفعھم للسھر 

 .لدیھم

ممارسة الكتابة علي جدران المدرسة وتشویھھا  " يوھ) 20(ة رقم جاءت العبار - 6
 4.07( بمتوسط من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھابالمرتبة السادسة " 

 الثانویة یمیلون  االكمالیة وویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن طالب المرحلة) 5من 

ارستھم للكتابة علي جدران مم ولذلك تزید حاالت التعبیر عن آرائھمبشدة إلى 
) المرصد الجھوي بقسنطینة(دراسة  وتتفق ھذه النتیجة مع المدرسة وتشویھھا

والتي بینت إن من أكثر أشكال العنف السادة لدى الطالب في المدرسة یتمثل في 

 . على الجدرانكتابة ألفاظ غیر أخالقیة

من المرتبة السابعة ب" تخریب ممتلكات الزمالء  " يوھ) 11(جاءت العبارة رقم  - 7

ویعزو الباحث ھذه ) 5 من 4.05( بمتوسط حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا

 نتیجة بالسلوك العدواني الثانویة یتمیزون  االكمالیة والنتیجة إلى أن طالب المرحلة

تخریب لطبیعة المرحلة العمریة التي یمرون بھا ولذلك تزید ممارستھم لحاالت 

 .ات الزمالءــــــــــــــــــــــــــــــــــممتلك

بالمرتبة الثامنة " االعتداء علي الزمالء بالضرب  " يوھ) 5(جاءت العبارة رقم  - 8
ویعزو الباحث ) 5 من 4.04( بمتوسط من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا

دة  الثانویة وش االكمالیة و بین طالب المرحلةالصراعھذه النتیجة إلى أن حاالت 

  .بالضرب على زمالئھم اعتدائھم مظاھرالمنافسة بینھم تزید من 

من بالمرتبة التاسعة " تخریب ممتلكات المدرسة  " يوھ) 9(جاءت العبارة رقم  - 9

ویعزو الباحث ھذه ) 5 من 4.03( بمتوسط حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا



  تحلیل نتائج الدراسة وتفسیرھا: الفصل السادس  
 

  
 121 

بمرحلة عمریة تتسم رون  الثانویة یم االكمالیة والنتیجة إلى أن طالب المرحلة

 مظاھر تخریب ممتلكات المدرسة والتي تسھم في انتشار بالعدید من مظاھر التمرد

  .لدیھم

بالمرتبة " التشویش في المدرسة أو في الفصل "يوھ) 15(جاءت العبارة رقم  -10

ویعزو ) 5 من 4.01( بمتوسط من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھاالعاشرة 

 الثانویة یمیلون إلى لفت  االكمالیة ونتیجة إلى أن طالب المرحلةالباحث ھذه ال

  .المدرسة أو في الفصلفي التشویش  إلیھم مما یجعلھم یمارسون األنظار

التحریض علي الفوضى واالضطرابات في  "يوھ) 13(جاءت العبارة رقم  -11

 امن حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھبالمرتبة الحادیة عشر " المدرسة
ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن طالب المرحلة الثانویة ) 5 من 4.01(بمتوسط 

 ولذلك نجدھم یمارسون المرحلة العمریةكما ذكرنا یمیلون إلى التمرد في ھذه 

  .ةــــــــــــ في المدرسالتحریض علي الفوضى واالضطرابات

بالمرتبة " الریاضیة التعصب المبالغ فیھ لألندیة  " يوھ) 22(جاءت العبارة رقم  -12

) 5 من 4.00( بمتوسط من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھاالثانیة عشر 

 الثانویة یمیلون بشدة  االكمالیة وویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن طالب المرحلة

 وتتفق ألندیتھم الریاضیة یدفعھم للتعصب بشدة المیل وھذا ھوایاتھم الریاضیةإلى 

 لدى دةئأكثر أشكال العنف السا والتي بینت إن من )آل رشود(دراسة  مع ھذه النتیجة

  .التعصب الزائد لنادي أو فریقالطالب في المدرسة یتمثل في 

رفض اإلجراءات النظامیة التي تتخذھا المدرسة  " يوھ) 19(جاءت العبارة رقم  -13

من حیث  بالمرتبة الثالثة عشر" ضد الطالب الذین یضربون أو یشتمون زمالئھم 

ویعزو الباحث ھذه ) 5 من 4.00( بمتوسط موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا

 تدفعھم التمرد الثانویة بصفة  االكمالیة والنتیجة إلى أن تمیز شخصیة طالب المرحلة
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یضربون أو  الذین ضد الطالب اإلجراءات النظامیة التي تتخذھا المدرسة لرفض

  . زمالئھمیشتمون

بالمرتبة " فرض الرأي علي اآلخرین بالقوة  " يوھ) 18(قم جاءت العبارة ر -14
) 5 من 3.60( بمتوسط من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھاالرابعة عشر 

یفتقدون  الثانویة  االكمالیة وویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن طالب المرحلة

یمیلون ولذلك نجدھم  في الحیاة تجربتھم وقلة  سنھم لصغرواإلقناعلمھارات الحوار 
 )لودو شوكي و(مع دراسة  وتتفق ھذه النتیجة لفرض الرأي علي اآلخرین بالقوة

 من أھم خالفوا الرأي مع اآلخرین حتى لو بآداب الحوارن الجھل أوالتي بینت 

ً في المرحلة   .ةـــ الثانوی و االكمالیةأسباب العنف لدى الطالب خاصة

 أسلحة حادة كالسكین في االعتداء على تعمالاس " يوھ) 10(جاءت العبارة رقم  -15

 من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھابالمرتبة الخامسة عشر  " اآلخرین

ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن طالب المرحلة ) 5 من 3.99(بمتوسط 

كما أن ، لصغر سنھم نتیجة مرتفع بسلوك عدواني یتمیزون )المراھقون(العمریة

 من قبل الولدین رقابة في التلفاز نتیجة عدم وجود العنیفةبعض البرامج مشاھدتھم ل

 باالعتداء تلك المشاھد وتجسیدھا تقلیدإلى  یجعلھم یمیلون كمشاھدة أفالم األكشن

 مع وھو ما یتفق الخنجر أو باستعمال السالح األبیض باستعمال اآلخرینعلى 

ً ذو ، حیث یعتبرون تالمیذ االكم)شوكي و لودو(دراسة الیات والثانویات مجتمعا

القتل خطورة عالیة ویمكن لتعاظم ظاھرة العنف لدى ھذه الفئة أن یؤدي إلى 
  .أحیاناً االنتحار  ومحاولة والسرقة

بالمرتبة السادسة عشر " اإلھانة أمام اآلخرین  " يوھ) 14(جاءت العبارة رقم  -16

ویعزو الباحث ) 5من  3.97( بمتوسط من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا

 قوتھم أمام إلثبات الثانویة یمیلون  االكمالیة وھذه النتیجة إلى أن طالب المرحلة

  .زمالئھم مما یجعلھم یمارسون اإلھانة لبعضھم البعض أمام اآلخرین
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اإلدارة المدرسیة بالصیاح أعضاء  ىاالعتداء عل " يوھ) 03(جاءت العبارة رقم  -17

 من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھاابعة عشر بالمرتبة الس" ورفع الصوت 

 االكمالیة ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن طالب المرحلة) 5 من 3.90(بمتوسط 

 مما أثبات قوتھم ولذلك نجدھم یمیلون إلى بمرحلة تكوین شخصیة الثانویة یمرون و

 ورفع الصوتبالصیاح  اإلدارة المدرسیة ى أعضاء علاالعتداءیزید من حاالت 

  .مــــــــــــــلدیھ

بالمرتبة " السخریة من أعضاء اإلدارة المدرسیة  " يوھ) 4(جاءت العبارة رقم  -18

) 5 من 3.77( بمتوسط من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھاالثامنة عشر 

وتتسق ھذه النتیجة مع نتیجة الفقرة السابقة ویعزو الباحث ھذه النتیجة كذلك إلى أن 

ولذلك نجدھم بمرحلة تكوین شخصیة  الثانویة یمرون  االكمالیة وب المرحلةطال

 من أعضاء اإلدارة سخریتھم مما یزید من حاالت أثبات قوتھمیمیلون إلى 

  .ةــــــــــالمدرسی

بالمرتبة " العنف الجماعي ضد اإلدارة المدرسیة  " يوھ) 21(جاءت العبارة رقم  -19

) 5 من 3.75( بمتوسط راد مجتمع الدراسة علیھامن حیث موافقة أفالتاسعة عشر 

 الثانویة یسھل  االكمالیة وویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن طالب المرحلة

 ضد العنف الجماعي في اشتراكھم مما یزید من حاالت لصغر سنھم نتیجة توجیھھم

  .اإلدارة المدرسیة

" كسر أو اإلكراهابتزاز المال أو السرقة بال "يوھ) 17(جاءت العبارة رقم  -20
 من 3.74( بمتوسط من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھابالمرتبة العشرین 

 الثانویة بأنھم  االكمالیة و طالب المرحلةشعورویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن ) 5

 ونتیجة أولیاء أمورھم بشكل كاف من قبل وغیر مراقبین مستقلینقد أصبحوا 

ابتزاز المال أو السرقة بالكسر أو ذا األمر یجعلھم یمارسون ن ھإ فللماللحاجتھم 

  .راهــــــــــــــــــاإلك
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" بالضرب أعضاء اإلدارة المدرسیة ىاالعتداء عل "يوھ) 1(جاءت العبارة رقم  -21

 بمتوسط  من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھابالمرتبة الحادیة والعشرین 

 االكمالیة  النتیجة إلى أن شعور طالب المرحلةویعزو الباحث ھذه) 5 من 3.68(

 من ناحیة  ومن ناحیة أخرى فإن ما یتعرضون  قوتھمإثباتالثانویة بالرغبة في و

 إلیھ من ضغوطات عقابیة صارمة في بعض األحیان من قبل اإلدارة المدرسیة

 بالضرب بالصیاح ورفع الصوت وأعضاء اإلدارة المدرسیة ى علیعتدونیجعلھم 

ً )م2005الطیار، (دراسة ق ھذه النتیجة مع وتتف  والتي بینت وجود أنماط سائدة نوعا

 الذي یؤدي إلى مثل الصراخ، ورفع الصوت، والجدل الكالمي العنف المدرسيما في 

  .ربـ المادي كالضالعنف

 برامجترویج األقراص الممغنطة التي تحتوي " وھى ) 23(جاءت العبارة رقم  -22

من حیث موافقة أفراد مجتمع بالمرتبة الثانیة والعشرین "   باآلداب العامةمخلة

ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن شعور ) 5 من 3.67( بمتوسط الدراسة علیھا

 باآلداب مخلة تجعلھم یقومون بأعمال بضعف الرقابة علیھمطالب المرحلة الثانویة 

االعتداء  أو  مخلةموادبرامج و التي تحتوي األقراص الممغنطةترویج  :مثل العامة

  . ال تتوافق مع سنھمبرامج ممنوعةأو مشاھدة الجنسي 

االعتداء علي أعضاء اإلدارة المدرسیة بالسب " وھى ) 2(جاءت العبارة رقم  -23

 من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھابالمرتبة الثالثة والعشرین " والشتم 

  طالب المرحلةشعورلى أن ویعزو الباحث ھذه النتیجة إ) 5 من 3.66(بمتوسط 

 یجعلھم یعتدون علي أعضاء اإلدارة  قوتھمإثبات في بالرغبة الثانویة االكمالیة و

 .بالسب والشتمالمدرسیة 

 العوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة االكمالیة ماھي : السؤال الثاني
 .والثانویة من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة؟
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ةللتعرف على العوامل المؤ ین طالب المرحل ة ودیة للعنف ب ة  االكمالی ة بمنطق اء  الثانوی الم

 واالنحرافاتالتكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة  تم حساب األبیض التعلیمیة
ة المعیاریة والرتب ل المؤدی ارات محور العوام ى عب ع الدراسة عل راد مجتم  الستجابات أف

ة و االكمالیة للعنف بین طالب المرحلة  ث الثانوی ا یوضحھا الجدول ، حی ائج كم جاءت النت

   )18(جدول رقم                                    ).18(

على عبارات محور العوامل المؤدیة للعنف بین أفراد مجتمع الدراسة استجابات 
 مرتبة تنازلیاً حسب الماء األبیض التعلیمیة الثانویة بمنطقة  االكمالیة وطالب المرحلة

  متوسطات الموافقة

 درجة الموافقة التكرار
رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر   محاید  موافق بشدة

  موافق 
غیر 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الداللة 2قیمة كا المعیاري

 4 7 8 104 120 ك

23 

انسحاب اآلباء وغیابھم 
ن  ي ع بھ الكل ش
ة  سة التعلیمی المؤس

م للعال وء فھمھ ة وس ق
ب أن  ي یج ة الت التربوی
اإلدارة  ربطھم ب ت

 المدرسیة

% 49.4 42.8 3.3 2.9 1.6 
4.35 0.817 278.502 0.00** 1 

 3 7 11 107 115 ك
22 

تخلي أولیاء األمور عن 
دم  سؤولیتھم أو ع م

 1.2 2.9 4.5 44.0 47.3 % استطاعتھم القیام بھا
4.33 0.798 268.379 0.00** 2 

 7 11 17 81 127 ك
12 

ر  ض األس شجیع بع ت
دأ ي مب اء عل ن "لألبن م

 2.9 4.5 7.0 33.3 52.3 % "ھـــــــضربك فاضرب
4.28 0.980 233.317 0.00** 3 

 6 7 12 108 110 ك
15 

ساھل اإلدارة  ت
اذ  ي اتخ یة ف المدرس
ة  راءات النظامی اإلج

 ضد الطالب العدوانیین
% 45.3 44.4 4.9 2.9 2.5 

4.27 0.877 250.683 0.00** 4 

 3 12 13 108107 ك

6 

افي  دد الك وفر الع عدم ت
ھمن  شاري التوجی  مست

ب م ا یتناس ـبم ع ــــ
 البــــــــداد الطــــــأع

% 44.4 44.0 5.3 4.9 1.2 
4.26 0.863 239.202 0.00** 5 

 
 
 
 
  



  تحلیل نتائج الدراسة وتفسیرھا: الفصل السادس  
 

  
 126 

 فقةدرجة الموا التكرار
رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر   محاید  موافق بشدة

  موافق 
غیر 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الداللة 2قیمة كا المعیاري

 5 7 14 116 101 ك

17 

ین  وجود مسافة كبیرة ب
ث  ب، حی تاذ والطال األس
ھ أو  ستطیع محاورت ال ی
ھ أو  نقاشھ حول عالمات

 مدى رضاه من المادة
% 41.6 47.7 5.8 2.9 2.1 

4.24 0.848 249.325 0.00** 6 

 1 7 29 105 101 ك
18 

وجود صراعات إمكانیة 
ة  اة داخلی سیة  ومعان نف

 0.4 2.9 11.9 43.2 41.6 % لدى الطالب
4.23 0.799 212.082 0.00** 7 

 4 8 14 123 94 ك
 ضعف الروابط األسریة 21

% 38.7 50.6 5.8 3.3 1.6 
4.21 0.825 255.786 0.00** 8 

 4 13 10 121 95 ك
ین  20 ة ب عف العالق ض

 1.6 5.3 4.1 49.8 39.1 % المدرسة والطالب
4.19 0.872 249.819 0.00** 9 

 4 21 13 94 111 ك

13 

ب  أن تخری اد ب االعتق
ات  ن ممتلك اتذة م األس

الب  ل الط سسقب  اعدی
امل ر مع ي تغیی تھم عل

  .نحوھم
% 45.7 38.7 5.3 8.6 1.6 

4.18 0.988 205.210 0.00** 10 

 2 9 19 128 85 ك

7 

ة  ب بمرحل أثر الطال ت
المراھقة وما ینجم عنھا 

ة  ن رغب ـفم ي ــــــــــ
 ھـــــت األنظار إلیـــــلف

% 35.0 52.7 7.8 3.7 0.8  
4.17 0.789 251.959 0.00** 11 

 6 10 22 105 100 ك
1 

وانین  ل ق دم تفعی ع
 ىط المدرسي علاالنضبا

ف لوكیات العن  س
 الممارس

% 41.2 43.2 9.1 4.1 2.5  
4.16 0.930 202.370 0.00** 12 

 - 14 14 135 80 ك
ب  8 عور الطال دم ش ع

 - 5.8 5.8 55.6 32.9 % باحترام وتقدیر اآلخرین
4.16 0.772 168.802 0.00** 13 

 7 13 14 118 91 ك
ال 16 شاھدة أف أثر بم م الت

 2.9 5.3 5.8 48.6 37.4 % العنف
4.12 0.945 222.412 0.00** 15 

 5 24 16 101 97 ك
روق  5 اة الف دم مراع ع

 2.1 9.9 6.6 41.6 39.9 % فـــــالفردیة داخل الص
4.07 1.022 178.132 0.00** 16 

 5 11 29 115 83 ك

19 

ادة  ال م ل إدخ تجاھ
ي الوقایة من الجریمة  ف

ا یة ھجالمن ى  الدراس بكل
ـن  الــطوریــــــــ

  اإلكمالـــــي والثانـــوي
% 34.2 47.3 11.9 4.5 2.1 

4.07 0.909 191.177 0.00** 17 

 5 21 19 110 88 ك
درات  14 عف الق ض

 2.1 8.6 7.8 45.3 36.2 %  البــالتحصیلیة لدى الط
4.05 0.986 182.329 0.00** 18 

 4 14 26 123 76 ك
شاعر  10 ن م ر ع التعبی

 1.6 5.8 10.7 50.6 31.3 % الغیرة
4.04 0.894 205.416 0.00** 19 
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  )18(تابع جدول رقم 

 درجة الموافقة التكرار
رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر   محاید  افقمو بشدة

  موافق 
غیر 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الداللة 2قیمة كا المعیاري

 5 24 14 122 78 ك

4 

ي  ب ف ة الطال إھان
ضبھ  ر غ ال أظھ ح
صرف  ن أي ت م

 تجاھھ ا
% 32.1 50.2 5.8 9.9 2.1 

4.00 0.981 204.840 0.00** 20 

 5 23 20 117 78 ك
3 

ب  التركیز علي جوان
ب  د الطال الضعف عن

 2.1 9.5 8.2 48.1 32.1 % ادهــواإلكثار من انتق
3.99 0.985 183.481 0.00** 21 

 3 11 28 145 56 ك

2 

ة  ض مجموع رف
زمالء  اق ال الرف
ر  ا یثی ب مم للطال
خطھ  ضبھ وس غ

 علیھم

% 23.0 59.7 11.5 4.5 1.2 
3.99 0.800 272.947 0.00**  22 

 4 15 34 123 67 ك
ب  9 عور الطال دم ش ع

 1.6 6.2 14.0 50.6 27.6 % باألمن
3.96 0.901 189.407 0.00** 23 

 - 0.632  4.15 المتوسط العام

   فأقل0.01فروق دالة عند مستوى ** 

  یتضح أن أفراد مجتمع الدراسة )18(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 

قة  الثانویة بمنط االكمالیة وموافقون على أن ھناك عوامل تؤدي للعنف بین طالب المرحلة

 من فئات الفئة الرابعة وھو متوسط یقع في )5 من 4.15(بمتوسط  الماء األبیض التعلیمیة

 على أداة )موافق( وھي الفئة التي تشیر إلى خیار )4.20 إلى 3.41من (المقیاس الخماسي 

الدراسة مما یوضح أن أفراد مجتمع الدراسة موافقون على أن ھناك عوامل تؤدي للعنف 

  .ةــالماء األبیض لوالیة تبسة التعلیمی الثانویة بمنطقة  االكمالیة ولةبین طالب المرح

 عند مستوى دالة إحصائیاً  لجمیع العبارات كانت مربع كايویتضح من النتائج أن قیم 

  . حول ھذه العباراتاختالف وجھات نظر أفراد مجتمع الدراسةمما یبین  فأقل 0.01



  تحلیل نتائج الدراسة وتفسیرھا: الفصل السادس  
 

  
 128 

افقة أفراد مجتمع الدراسة على العوامل ویتضح من النتائج أن ھناك تفاوت في مو

 دائرة الماء األبیض التعلیمیة الثانویة بمنطقة  االكمالیة والمؤدیة للعنف بین طالب المرحلة

 على وجود بعض العوامل المؤدیة للعنف بین طالب )موافقتھم بشدة(تراوح مابین ت

 وموافقتھم على وجود عوامل الماء األبیض التعلیمیة الثانویة بمنطقة  االكمالیة والمرحلة

 حیث تراوحت متوسطات ، الثانویة االكمالیة وأخري مؤدیة للعنف بین طالب المرحلة

الفئتین الرابعة   وھي متوسطات تتراوح ما بین )4.35 إلى 3.96( ما بینموافقتھم 

 على )موافق بشدة/ موافق ( واللتین تشیران إلى المقیاس الخماسي من فئات والخامسة

 على أداة الدراسة مما یوضح التفاوت في موافقة أفراد مجتمع الدراسة على العوامل واليالت

حیث یتضح من النتائج أن أفراد  االكمالیة والثانویة، المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة 

 من العوامل المؤدیة للعنف بین طالب  ثمانیة على وجود)موافقون بشدة(مجتمع الدراسة 

، 23(رقم  وتتمثل في العبارات الماء األبیض التعلیمیة الثانویة بمنطقة لیة و االكماالمرحلة

 حسب موافقة أفراد مجتمع تنازلیاً  والتي تم ترتیبھا )21، 18، 17، 6، 15، 12، 22

  :يــــــــــــــــــــــ كالتال بشدةالدراسة علیھا

ي عن المؤسسة انسحاب اآلباء وغیابھم شبھ الكل "يوھ) 23(جاءت العبارة رقم  - 1

" التعلیمیة وسوء فھمھم للعالقة التربویة التي یجب أن تربطھم باإلدارة المدرسیة

 من 4.35(بشدة بمتوسط من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة األولى 

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن انسحاب اآلباء وغیابھم شبھ الكلي عن المؤسسة )5

 التي یجب أن تربطھم باإلدارة المدرسیة یقلل للعالقة التربویةوء فھمھم التعلیمیة وس

من تعاونھم مع إدارة المدرسة في تقویم سلوكیات أبنائھم مما یزید من حاالت العنف 

 . الثانویة االكمالیة وبین طالب المرحلة

م تخلي أولیاء األمور عن مسؤولیتھم أو عدم استطاعتھ"يوھ) 22(جاءت العبارةرقم  - 2

بشدة بمتوسط موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة الثانیة من حیث "القیام بھا
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 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن تخلي أولیاء األمور عن مسؤولیتھم أو )5 من 4.33(

حدة سلوكیاتھم  على األبناء مما یزید من الرقابةعدم استطاعتھم القیام بھا یقلل من 

 الثانویة وتتفق ھذه  االكمالیة وذي یعزز العنف بین طالب المرحلة األمر الالخاطئة

 وجود دور متوسط للتنشئة األسریة والتي بینت )بن دریدي فوزي(دراسة النتیجة مع 

، األسرة بالتربیة، وعدم اھتمام الرقابة الوالدیةفي العنف المدرسي یتمثل في انعدام 

 االجتماعیة واالقتصادیة القاسیة التي كما أن ضعف التنشئة ناجم عن تدني األوضاع

 متدفع باألولیاء إلى االعتداء بالضرب على األبناء الشيء الذي ینعكس على سلوكیاتھ

 .ةـــــــــــــــــــــــــــــداخل المؤسسات التربوی

تشجیع بعض األسر لألبناء علي مبدأ من ضربك  "يوھ) 12(جاءت العبارة رقم  - 3

بشدة بمتوسط موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا الثة من حیث بالمرتبة الث" فاضربھ

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن تشجیع بعض األسر لألبناء علي مبدأ )5 من 4.28(

المتبادل بین الطالب مما یزید من حاالت الضرب  یزید من حاالت من ضربك فاضربھ

 . الثانویة االكمالیة والعنف بین طالب المرحلة

تساھل اإلدارة المدرسیة في اتخاذ اإلجراءات النظامیة  "يوھ) 15( العبارة رقم جاءت - 4

ع الدراسة ــــــموافقة أفراد مجتمبالمرتبة الرابعة من حیث " ضد الطالب العدوانیین

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن تساھل اإلدارة )5من 4.27(بشدة بمتوسط ا ـــعلیھ

ات النظامیة ضد الطالب العدوانیین یشجع الطالب على المدرسیة في اتخاذ اإلجراء

 مما یزید من حاالت العنف بین العقاب من لعدم خوفھم بعضھم البعض على العتداءا

 .ةــــــــــــــــ الثانوی االكمالیة وطالب المرحلة

 بما مستشاري التوجیھعدم توفر العدد الكافي من "يوھ) 6(جاءت العبارة رقم  - 5

موافقة أفراد مجتمع الدراسة بالمرتبة الخامسة من حیث " داد الطالبیتناسب مع أع

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن عدم توفر )5 من 4.26(بمتوسط دة ــــــھا بشـــــعلی
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 یضعف  الشيء الذي بما یتناسب مع أعداد الطالبمستشاري التوجیھ من العدد الكافي

اه الطالب مما یزید من حاالت العنف بین طالب  الذي یتلقواإلرشادمن فاعلیة التوجیھ 

 .ةـــــــ الثانوی االكمالیة والمرحلة

وجود مسافة كبیرة بین األستاذ والطالب، حیث ال  "يوھ) 17(جاءت العبارة رقم  - 6

بالمرتبة "یستطیع محاورتھ أو نقاشھ حول عالماتھ أو مدى رضاه من المادة 

 )5 من 4.24(بمتوسط دراسة علیھا بشدة موافقة أفراد مجتمع الالسادسة من حیث 

 مثل  حول القضایا التي تھمھمعدم محاورة التالمیذویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن 

یتشددون في جعلھم الشيء الذي ی مناقشتھم حول عالماتھم أو مدى رضاھم من المادة

ن المراھقین ھذه الفئة م مما یزید من حاالت العنف بین بالقوة ویسعون لفرضھا آرائھم

 .الذین یمثلون طالب الطورین اإلكمالي والثانوي

وجود صراعات نفسیة ومعاناة داخلیة لدى إمكانیة  "يوھ) 18(جاءت العبارة رقم  - 7

موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بشدة بالمرتبة السابعة من حیث " الطالب

صراعات نفسیة  وجود  ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن)5 من 4.23(ط ـــــــبمتوس

الصراعات  ھذه لتفریغتجعلھم یقومون بأعمال خاطئة  لدى الطالب ومعاناة داخلیة

 مما یزید من حاالت العنف بین  وممتلكاتھماآلخریناعتدائھم على  من خالل النفسیة

 . الثانویةة وـــــــ االكمالیالب المرحلةــــــــــــط

بالمرتبة الثامنة من حیث " روابط األسریة ضعف ال" وھى ) 21(جاءت العبارة رقم  - 8

 ویعزو الباحث ھذه )5 من 4.21(بمتوسط موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بشدة 

 مما یزید من  وتوجیھھماألبناءمتابعة  یقلل من ضعف الروابط األسریةالنتیجة إلى أن 

دراسة تیجة مع  الثانویة وتتفق ھذه الن االكمالیة و بین طالب المرحلةحاالت العنف

التي تقف وراء مشكلة العنف في البواعث  والتي بینت أن من أھم )شوكي و لودو(

، )طالق، أو وفاة(والناتج عن مشاكل بین الولدین أو من  التفكك السري :المدارس
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الشيء الذي یؤدي إلى إضعاف الروابط األسریة، ومن ھنا یندفع الطالب إلى االنحراف 

 في دور متوسط للتنشئة األسریةوجود الي نصل إلى القول بوبالتوممارسة العنف 

  .ةــــــــــــ، وعدم اھتمام األسرة بالتربیانعدام الرقابة الوالدیةالعنف المدرسي یتمثل في 

 من أربعة عشر على وجود موافقونبینما یتضح من النتائج أن أفراد مجتمع الدراسة      

الماء األبیض  الثانویة بمنطقة  االكمالیة ورحلةالعوامل المؤدیة للعنف بین طالب الم

، 2، 3، 4، 10، 14، 19، 5، 16، 8، 1، 7، 13، 20( رقم  وتتمثل في العباراتالتعلیمیة

ً حسب) 9   :يــــــــــأفراد مجتمع الدراسة علیھا كالتال موافقة والتي تم ترتیبھا تنازلیا

                 بالمرتبة " المدرسة والطالبضعف العالقة بین  "يوھ) 20(جاءت العبارة رقم  - 1

 ویعزو )5 من 4.19(بمتوسط  أفراد مجتمع الدراسة علیھا األولى من حیث موافقة

 دور فاعلیة یقلل من البالمدرسة والطالعالقة بین ضعف الباحث ھذه النتیجة إلى أن 

  المرحلة الطالب مما یزید من حاالت العنف بین طالبسلوكیاتالمدرسة في تقویم 

 . الثانویةاالكمالیة و

االعتقاد بأن تخریب ممتلكات المعلمین یساعد علي  "يوھ) 13(جاءت العبارة رقم  - 2

موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة الثانیة من حیث " تغییر معاملة المعلمین

  ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن بعض الطالب یعتقدون)5 من 4.18(ط ـــبمتوس

 مما یجعلھم یمیلون تھم لھم یساعد علي تغییر معاملساتذةتخریب ممتلكات األبأن 

  االكمالیة و مما یزید من حاالت العنف بین طالب المرحلةلتخریب الممتلكات

 .ةـــــــــــــــــالثانوی

بالمرتبة الثالثة " رغبة الطالب في لفت األنظار إلیھ " وھى ) 7(جاءت العبارة رقم  - 3

 ویعزو الباحث )5 من 4.17(موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بمتوسط  من حیث

 مخالفة بأفعالھذه النتیجة إلى أن رغبة الطالب في لفت األنظار إلیھ یجعلھ یقوم 
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ة ـــــــــــ االكمالی مما یزید من حاالت العنف بین طالب المرحلةباآلخرینویتحرش 

 .ةــــــــــــــ الثانویو

 سلوكیات ىعدم تفعیل قوانین االنضباط المدرسي عل" وھى ) 1(رة رقم جاءت العبا - 4

موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة الرابعة من حیث  "  الممارسالعنف

عدم تفعیل قوانین  ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.16(بمتوسط 

معاقبة من فرص یقلل  الشيء الذي  سلوكیات العنف علي االنضباط المدرسي

 األمر یزید من سلوكیاتھم الخاطئة في یتمادون مما یجعلھم الطالب المخطئین

 تتفق ھذه النتیجة مع ، حیث الثانویة االكمالیة وحاالت العنف بین طالب المرحلة

حدوث العنف  والتي بینت أن من أھم األسباب المؤدیة إلى )بن دریدي فوزي(دراسة 

یؤكد على  كما، العقاب المناسبةإلدارة المدرسیة ألسالیب  عدم اتخاذ ا:رسافي المد

أن عدم إحرام الطالب للقانون الداخلي للمؤسسة ناجم عن عدم إحرام األستاذ لھ في 

 .انــــــبعض األحی

" عدم شعور الطالب باحترام وتقدیر اآلخرین "يوھ) 8(جاءت العبارة رقم  - 5

 من 4.16(بمتوسط ع الدراسة علیھا موافقة أفراد مجتمبالمرتبة الخامسة من حیث 

 عدم شعور الطالب باحترام وتقدیر اآلخرین ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5

  مما یزید من حاالت العنف بین طالب المرحلةصراعاتھ الشخصیةیزید من مستوى 

 . الثانویةاالكمالیة و

لمرتبة السادسة من با" التأثر بمشاھدة أفالم العنف "يوھ) 16(جاءت العبارة رقم  - 6

 ویعزو الباحث ھذه )5 من 4.12(بمتوسط موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا حیث 

 بمشاھدة أفالم العنف الثانویة  االكمالیة والنتیجة إلى أن تأثر الطالب المرحلة

 حاالت العنف حاالت العنف التي یشاھدونھا مما یزید من تقلیدتجعلھم یسعون إلى 

ة ـــــــــــــدراس الثانویة وتتفق ھذه النتیجة مع  االكمالیة ولمرحلةن طالب اـــــبی
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ً وسائل اإلعالمن تأثیر أ والتي بینت )عبد هللا عویدات ونزیھ حمدي( أفالم  خاصة

 سلوكیات دخیلة وتعلم لعنفاممارسة إلى التي تؤدي  األسبابأھم   أحدیعد، العنف

 .رهــــعلى المجتمع سواء في العنف أو غی

 بالمرتبة" روق الفردیة داخل الصفعدم مراعاة الف"وھى ) 5(جاءت العبارة رقم  - 7

 ویعزو )5 من 4.07(بمتوسط موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا السابعة من حیث 

 تزید من عدم مراعاة الفروق الفردیة داخل الصفالباحث ھذه النتیجة إلى أن 

 مما یزید من حاالت  النفسیة للطالبالحالة على وتؤثر الطالب فیما بینھم مشكالت

 . الثانویة االكمالیة و بین طالب المرحلةالعنف

 في  كمادةتجاھل إدخال مادة الوقایة من الجریمة " يوھ) 19(جاءت العبارة رقم  - 8

موافقة بالمرتبة الثامنة من حیث "  الطر اإلكمالي والثانويالمناھج الدراسیة في

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى )5 من 4.07(وسط بمتأفراد مجتمع الدراسة علیھا 

 في المدارس المناھج الدراسیة في تجاھل إدخال مادة الوقایة من الجریمةأن 

وقوعھم في  التي یتلقاھا الطالب للحد من التوعیةالثانویة یقلل من االكمالیة و

 .یة الثانو االكمالیة و مما یزید من حاالت العنف بین طالب المرحلةالجریمة

بالمرتبة " ضعف القدرات التحصیلیة لدى الطالب "يوھ) 14(جاءت العبارة رقم  - 9

 ویعزو )5 من 4.05(بمتوسط موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا التاسعة من حیث 

الحالة  تؤثر على ضعف القدرات التحصیلیة لدى الطالبالباحث ھذه النتیجة إلى أن 

 العنف مما یزید من حاالت سلوكھم العدواني األمر الذي یزید من النفسیة للطالب

 . الثانویة اإلكمالیةن طالب المرحلةـــــــــــــبی

بالمرتبة العاشرة من " التعبیر عن مشاعر الغیرة"وھى ) 10(جاءت العبارة رقم  -10

 ویعزو الباحث ھذه )5 من 4.04(بمتوسط موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا حیث 



  تحلیل نتائج الدراسة وتفسیرھا: الفصل السادس  
 

  
 134 

 صراعات مع زمالئھم توقعھم في مشاعر الغیرةالطالب عن النتیجة إلى أن تعبیر 

 . الثانویةة وــــــــــــــ االكمالی بین طالب المرحلةالعنفمما یزید من حاالت 

إھانة الطالب في حال أظھر غضبھ من أي تصرف  "يوھ) 4(جاءت العبارة رقم  -11

بمتوسط  علیھا بالمرتبة الحادیة عشر من حیث موافقة أفراد مجتمع الدراسة" تجاھھ

إھانة الطالب في حال أظھر غضبھ  ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.00(

 مما یزید من لممارسات السلوكیات العدوانیة یدفع الطالب من أي تصرف تجاھھ

 .الثانویةاالكمالیة وحاالت العنف بین طالب المرحلة 

ف عند الطالب واإلكثار من التركیز علي جوانب الضع "يوھ) 3(جاءت العبارة رقم  -12

بمتوسط موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة الثانیة عشر من حیث " انتقاده

 عند جوانب الضعف ى ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن التركیز عل)5 من 3.99(

 ویؤجج لدیھ الشعور الحالة النفسیة للطالب یؤثر على انتقادهالطالب واإلكثار من 

 . الثانویة االكمالیة و مما یزید من حاالت العنف بین طالب المرحلة والتمردبالغضب

رفض مجموعة الرفاق والزمالء للطالب مما یثیر "وھى ) 2(جاءت العبارة رقم  -13

موافقة أفراد مجتمع الدراسة بالمرتبة الثالثة عشر من حیث " غضبھ وسخطھ علیھم

رفض مجموعة النتیجة إلى أن  ویعزو الباحث ھذه )5 من 3.99(بمتوسط علیھا 

الصراعات  یزید من غضبھ وسخطھ علیھم مما یثیر الرفاق والزمالء للطالب

  االكمالیة و مما یزید من حاالت العنف بین طالب المرحلةالشخصیة بین الطالب

 .الثانویة

بالمرتبة الرابعة عشر " عدم شعور الطالب باألمن "يوھ) 9(جاءت العبارة رقم  -14
 ویعزو الباحث )5 من 3.96(بمتوسط قة أفراد مجتمع الدراسة علیھا موافمن حیث 

 العنف واالعتداء یدفعھ لممارسات عدم شعور الطالب باألمنھذه النتیجة إلى أن 

 .ةـــــ الثانوی االكمالیة و بین طالب المرحلةالعنف مما یزید من حاالت اآلخرینعلى 



  تحلیل نتائج الدراسة وتفسیرھا: الفصل السادس  
 

  
 135 

 العنف المنتشر  الطالب للحد من  نحو المدرسة الذي تلعبھدورما ال: السؤال الثالث
  ؟داخل الوسط المدرسي

سط والمنتشر داخل ال الطالب للحد من العنف دور المدرسة نحوللتعرف على 

التكرارات والنسب المئویة  تم حساب ،التعلیمیةالماء األبیض بمنطقة المدرسي 

د مجتمع الدراسة  الستجابات أفراالمعیاریة والرتب واالنحرافاتوالمتوسطات الحسابیة 

دور المدرسة نحو الطالب للحد من العنف المنتشر داخل الوسط على عبارات محور 

  ):19(جاءت النتائج كما یوضحھا الجدول رقم المدرسي، حیث 

  )19(جدول رقم 
دور المدرسة نحو الطالب للحد على عبارات محور أفراد مجتمع الدراسة استجابات 

 مرتبة تنازلیاً الماء األبیض التعلیمیةبمنطقة   المدرسيمن العنف المنتشر داخل الوسط
  حسب متوسطات الموافقة

 درجة الموافقة التكرار
رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر   محاید  موافق بشدة

  موافق 
غیر 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الداللة 2قیمة كا المعیاري

 - - 8 87 148 ك

18 

الب  راك ط إش
ي إدارة  ة ف المدرس
ي  شاط المدرس الن
اب  صول واأللع والف

 والزیارات 
% 60.9 35.8 3.3 - - 

4.58 0.558 121.654 0.00** 1 

ازات  1 - - 5 106 132 ك ز اإلنج تعزی
 - - 2.1 43.6 54.3 % اإلیجابیة للطالب

4.52 0.540 111.136 0.00** 2 

 - 2 10 93 138 ك
10 

روق اة الف  مراع
ل  ي التعام ة ف الفردی

 - 0.8 4.1 38.3 56.8 % مع الطالب 
4.51 0.619 214.564 0.00** 3 

ب  17 - - 5 109 129 ك عار الطال إش
 - - 2.1 44.9 53.1 % بأھمیتھ في المدرسة 

4.51 0.541 109.432 0.00** 4 

 - - 2 117 124 ك
5 

ة  ة إیجابی إیجاد عالق
ب واإلدارة  بین الطال

 - - 0.8 48.1 51.0 % المدرسیة
4.50 0.517 115.877 0.00** 5 

 - - 5 112 126 ك

9 

ع  ردي م ل الف التعام
ب  االت التخری ح
ة  تھا ومعرف ودراس
ة  بابھا ومحاول أس
ول  ل لحل التوص

 ة  ــمناسب

% 51.9 46.1 2.1 - - 
4.50 0.541 108.173 0.00** 6 
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  )19(ل رقم تابع جدو
 درجة الموافقة التكرار

رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر   محاید  موافق بشدة

  موافق 
غیر 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الداللة 2قیمة كا المعیاري

 - - 7 110 126 ك

6 

مكافأة الطالب معنویاً 
دیل  ة تع ي حال ف

ق   ن طری لوكھ ع س
ددة  ام مح ھ بمھ تكلیف

ل ن قب  اإلدارة م
 المدرسیة

% 51.9 45.3 2.9 - - 
4.49 0.556 102.988 0.00** 7 

 - - 4 121 118 ك

8 

شطة  وفیر األن ت
ي  ة ف المتنوع
ة  دارس وخاص الم
ي  رة الت شطة الح األن
ة  سمح للطلب ت
بالتعبیر التلقائي عن 
دور  ا ی سھم ومم أنف
ة  داخلھم بطریق ب
صحیحة دون اللجوء 

 ألسالیب عدائیة   

% 48.6 49.8 1.6 - - 
4.47 0.532 109.852 0.00** 8 

 - - 5 122 116 ك

16 

تنمیة التفكیر العلمي 
ق  ب وتعمی لدى الطال
ث  روح البح

 والتجریب
% 47.7 50.2 2.1 - - 

4.46 0.539 107.185 0.00** 9 

 1 4 19 86 133 ك

11 

ب  راك الطال إش
ي  ف ف ب العن مرتك
ق  ض مراف یم بع تنظ

 ةالمدرس
% 54.7 35.4 7.8 1.6 0.4  4.42 0.742 280.930 0.00** 10 

 - 11 12 85 135 ك

4 

وضع أنظمة صارمة 
اھرة  ن ظ د م للح
ي  ف المدرس العن
یمن  اون ف وعدم التھ
سلوك  سلك ال ی
ث  دواني بحی الع
ة  ھ العقوب توج
یس  سلوك  ول لل

 للطالب

% 55.6 35.0 4.9 4.5 -  
4.42 0.785 180.292 0.00** 11 

 - 3 20 114 106 ك

3 

الب ذوي  صر الط ح
دواني  سلوك الع ال
ت  عھم تح ووض

 المراقبة والتوجیھ 
% 43.6 46.9 8.2 1.2 -  4.33 0.679 162.613 0.00** 12 

 - 1 23 118 101 ك

7 

ق  ب وف اع الطال إقن
ة  س األخالقی األس
بحیث نبین لھ الوجھ 
ھ  ابي والوج اإلیج
لوك  ن س سلبي م ال

ف و ھ العن إقناع
رة  ھ ألس بانتمائ

 عریقة

% 41.6 48.6 9.5 0.4 - 
4.31 0.656  162.844 0.00** 13 

 1 5 25 120 92 ك

2 

ب ذو  ج الطال دم
ة  السلوكیات العدوانی
رامج ال  من ب ض

 منھجیة  
% 37.9 49.4 10.3 2.1 0.4 

4.22 0.744 420.848 0.00** 14 
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  )19(م تابع جدول رق
 درجة الموافقة التكرار

رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر   محاید  موافق بشدة

  موافق 
غیر 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الداللة 2قیمة كا المعیاري

 2 8 31 111 91 ك

13 

ات  ض درج سم بع ح
ة  ن البطاق سلوك م ال
رار  د تك شھریة عن ال

 العنف
% 37.4 45.7 12.8 3.3 0.8 4.16 0.828 202.082 0.00** 15 

 2 12 28 108 93 ك

14 

ة  وم المدرس دما تق عن
ب  ب مرتك اب الطال بعق
العنف ال بد من إعالن 
العقاب أمام الطلبة لكي 
ن  ً لم ذیرا ون تح یك
ل  سھ عم ھ نف سول ل ت
ي  دواني ف لوك ع س

 المدرسة

% 38.3 44.4 11.5 4.9 0.8 
4.14 0.867 194.140 0.00** 16 

 2 11 23 122 85 ك

12 

دقاء  ض أص ھ بع توجی
ف  ب العن ب مرتك الطال
ن أجل  بالحدیث معھ م
لوكھ  ن س الع ع اإلق

 الشاذ العدواني
% 35.0 50.2 9.5 4.5 0.8 

4.14 0.826 225.374 0.00** 17 

 16 34 31 90 72 ك

15 

حث الطلبة علي النفور 
ب  ن الطال اد م واالبتع
الذي یسلك سلوكاً غیر 

 سوي 
% 29.6 37.0 12.8 14.0 6.6 

3.69 1.219 79.160 0.00** 18 

 - 0.364  4.35 المتوسط العام

   فأقل0.01فروق دالة عند مستوى ** 

   یتضح أن أفراد مجتمع الدراسة)19(رقم من خالل النتائج الموضحة في الجدول 

الب للحد من العنف المنتشر داخل الوسط دور المدرسة نحو الط على )موافقون بشدة(

الفئة  وھو متوسط یقع في )5 من 4.35(بمتوسط  الماء األبیض التعلیمیةبمنطقة المدرسي 

 وھي الفئة التي تشیر إلى خیار )5.00 إلى 4.21من (المقیاس الخماسي  من فئات الخامسة

 على )موافقون بشدة(ة  مما یوضح أن أفراد مجتمع الدراسأداة الدراسة في )موافق بشدة(

بمنطقة الماء دور المدرسة نحو الطالب للحد من العنف المنتشر داخل الوسط المدرسي 

  .األبیض التعلیمیة



  تحلیل نتائج الدراسة وتفسیرھا: الفصل السادس  
 

  
 138 

 عند مستوى دالة إحصائیاً  لجمیع العبارات كانت مربع كايویتضح من النتائج أن قیم 

  .اراتـــــــــــ العب حول ھذهأفراد مجتمع الدراسة اختالف وجھات نظر مما یبین فأقل 0.01

 دور  أفراد مجتمع الدراسة علىموافقةویتضح من النتائج أن ھناك تفاوت في 

بمنطقة الماء األبیض المدرسة نحو الطالب للحد من العنف المنتشر داخل الوسط المدرسي 

األدوار التي یتوجب أن تقوم بھا  على بعض )موافقتھم بشدة( یتراوح مابین التعلیمیة، حیث

الماء األبیض بمنطقة المنتشر داخل الوسط المدرسي  الطالب للحد من العنف مدرسة نحوال

دور  حول متوسطات موافقتھمحیث تراوحت ،  من أخريأدوار على وموافقتھم التعلیمیة

 إلى 3.69( ما بینالمدرسة نحو الطالب للحد من العنف المنتشر داخل الوسط المدرسي 

المقیاس  من فئات الرابعة والخامسةما بین الفئتین  تتراوح متوسطات  وھي )4.58

 مما أداة الدراسة على التوالي على )موافق بشدة/ موافق ( واللتین تشیران إلى الخماسي

األدوار التي تقوم بھا المدرسة إزاء  أفراد مجتمع الدراسة على التفاوت في موافقةیوضح 

 حیث یتضح من النتائج أن أفراد سي،الطالب للحد من العنف المنتشر داخل الوسط المدر

 دورا من األدوار المنوطة بالمدرسة نحو  عشر أربعة علىموافقون بشدة مجتمع الدراسة 

، 8، 6، 9، 5، 17، 10، 1، 18(رقم  وتتمثل في العبارات  والثانوياإلكماليطالب الطور 

ً حسب موافقة أفراد م)2، 7، 3، 4، 11، 16 جتمع الدراسة علیھا  والتي تم ترتیبھا تنازلیا

  :بشدة كالتالي

إشراك طالب المدرسة في إدارة النشاط المدرسي  "يوھ) 18(جاءت العبارة رقم  - 1

أفراد مجتمع بالمرتبة األولى من حیث موافقة " والفصول واأللعاب والزیارات

ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن إشراك ) 5 من 4.58( بمتوسطالدراسة علیھا بشدة 

مدرسة في إدارة النشاط المدرسي والفصول واأللعاب والزیارات ینمي طالب ال

  االكمالیة و بین طالب المرحلةالعنف في شخصیتھم مما یحد من الجوانب اإلیجابیة

 .الثانویة
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بالمرتبة الثانیة " تعزیز اإلنجازات اإلیجابیة للطالب"وھى ) 1(جاءت العبارة رقم  - 2

ویعزو ) 5 من 4.52(بمتوسط ة علیھا بشدة أفراد مجتمع الدراسمن حیث موافقة 

 للطالب یحسن من حالتھ النفسیة اإلنجازات اإلیجابیةالباحث ھذه النتیجة إلى أن تعزیز 

مما یحد من العنف بین طالب الخاطئة ویعزز من ثقتھ بنفسھ بما یقلل من سلوكیاتھ 

 . الثانویة االكمالیة والمرحلة

" ة الفروق الفردیة في التعامل مع الطالبمراعا "يوھ) 10(جاءت العبارة رقم  - 3

 4.51(بمتوسط أفراد مجتمع الدراسة علیھا بشدة بالمرتبة الثالثة من حیث موافقة 

 في التعامل مع مراعاة الفروق الفردیة ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5من 

یة  من روحھم المعنویرفع لدى الطالب مما األكادیميالطالب یحسن من المستوى 

 مما یحد من العنف بین طالب المرحلة الثانویة وتتفق الخاطئة من سلوكیاتھم یقللو

 على موافقین والتي بینت أن المعلمین )م2007آل فردان، (مع دراسة ھذه النتیجة 

 .ن الطالبـــــــتطبیق مھارة معالجة الفروق الفردیة بی

بالمرتبة "  المدرسةإشعار الطالب بأھمیتھ في"وھى ) 17(جاءت العبارة رقم  - 4
 )5 من 4.51(بمتوسط موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بشدة الرابعة من حیث 

 والئھویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن إشعار الطالب بأھمیتھ في المدرسة یعزز من 

 األمر الذي ممتلكات المدرسة وأفرادھا على اعتدائھ من حاالت یقللللمدرسة مما 

 . الثانویة االكمالیة وبین طالب المرحلةیحد من العنف 

" إیجاد عالقة إیجابیة بین الطالب واإلدارة المدرسیة "يوھ) 5(جاءت العبارة رقم  - 5
 4.50(بمتوسط أفراد مجتمع الدراسة علیھا بشدة بالمرتبة الخامسة من حیث موافقة 

لب واإلدارة  بین الطاعالقة إیجابیة ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن إیجاد )5من 

 اإلدارة المدرسیة الطالب على أفراد اعتداء من حاالت یقلل  الشيء الذيالمدرسیة

كما أن ھذا األمر یعزز من دور إدارة المدرسة في تقویم سلوكیات الطالب األمر الذي 

 . الثانویة االكمالیة ویحد من العنف بین طالب المرحلة
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ي مع حاالت التخریب ودراستھا ومعرفة التعامل الفرد "يوھ) 9(جاءت العبارة رقم  - 6

موافقة أفراد بالمرتبة السادسة من حیث " أسبابھا ومحاولة التوصل لحلول مناسبة

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.50(بمتوسط مجتمع الدراسة علیھا بشدة 

 مع حاالت التخریب ودراستھا ومعرفة أسبابھا ومحاولة التوصل التعامل الفردي

 بأخطار العنف وتوعیتھم سلوكیات الطالب بدرجة كبیرة في تقویم سھمتلحلول مناسبة 

 .انتشارهویقلل من األمر الذي یحد من العنف 

ً في حالة تعدیل سلوكھ عن  "يوھ) 6(جاءت العبارة رقم  - 7 مكافأة الطالب معنویا

من حیث بالمرتبة السابعة " طریق  تكلیفھ بمھام محددة من قبل اإلدارة المدرسیة
 ویعزو الباحث ھذه )5 من 4.49(بمتوسط أفراد مجتمع الدراسة علیھا بشدة موافقة 

ً في حالة تعدیل سلوكھ عن طریق  تكلیفھ بمھام  النتیجة إلى أن مكافأة الطالب معنویا

 یعزز من فاعلیة عملیة التقویم لسلوكیات الطالب اإلدارة المدرسیةمحددة من قبل 

 .السلوكیات الجیدة اعــــــــإتبویشجعھم على 

توفیر األنشطة المتنوعة في المدارس وخاصة "  يوھ) 8(جاءت العبارة رقم  - 8
األنشطة الحرة التي تسمح للطلبة بالتعبیر التلقائي عن أنفسھم وما یدور بداخلھم 

 بالمرتبة الثامنة من حیث موافقة "بطریقة صحیحة دون اللجوء ألسالیب عدائیة 

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة )5 من 4.47(بمتوسط  ة علیھا بشدة أفراد مجتمع الدراس

 التي تسمح األنشطة الحرة وخاصة توفیر األنشطة المتنوعة في المدارسإلى أن 

 بطریقة صحیحة دون اللجوء یدور بداخلھم عن أنفسھم وما بالتعبیر التلقائيللطلبة 

ى الطالب ویقلل من  لدالحواریعزز من مھارات  الشيء الذي  ألسالیب عدائیة

 .ھم األمر الذي یحد من العنف بین آرائھمإلثباتللعنف لجوئھم 

تنمیة التفكیر العلمي لدى الطالب وتعمیق روح  "يوھ) 16(جاءت العبارة رقم  - 9
 أفراد مجتمع الدراسة علیھابالمرتبة التاسعة من حیث موافقة "البحث والتجریب 

 التفكیر العلميھذه النتیجة إلى أن تنمیة ویعزو الباحث ) 5 من 4.46( بمتوسط بشدة
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 الطالب بصورة شخصیات یعزز من بناء والتجریب روح البحثلدى الطالب وتعمیق 

 میولھم لما یفید األمر الذي یحد من توجیھ من میولھم للعنف من خالل جیدة ویقلل

 .بینھمالعنف 

یم بعض إشراك الطالب مرتكب العنف في تنظ "يوھ) 11(جاءت العبارة رقم  -10

موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بشدة بالمرتبة العاشرة من حیث " مرافق المدرسة 

 مرتكب إشراك الطالب ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.42(بمتوسط 

 باالنتماء للمدرسة شعور الطالب بعض مرافق المدرسة یزید من تنظیمالعنف في 

ة على ممتلكات المدرسة مما یحد من العنف بین  المحافظبأھمیة إحساسھویعزز من 

 .البـــــــط

وضع أنظمة صارمة للحد من ظاھرة العنف "وھى ) 4(جاءت العبارة رقم  -11
المدرسي وعدم التھاون فیمن یسلك السلوك العدواني بحیث توجھ العقوبة للسلوك 

ة علیھا موافقة أفراد مجتمع الدراسبالمرتبة الحادیة عشر من حیث " ولیس للطالب

 أنظمة صارمةویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن وضع ) 5 من 4.42( بمتوسط بشدة

 بحیث السلوك العدواني فیمن یسلك وعدم التھاونللحد من ظاھرة العنف المدرسي 

توجھ العقوبة للسلوك ولیس للطالب یزید من شعور الطالب بالخوف من العقاب نتیجة 

 .الطالبف بین لممارسة العنف مما یحد من العن

حصر الطالب ذوي السلوك العدواني ووضعھم "وھى ) 3(جاءت العبارة رقم  -12

أفراد مجتمع بالمرتبة الثانیة عشر من حیث موافقة " تحت المراقبة والتوجیھ

 حصر ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.33(بمتوسط الدراسة علیھا بشدة 

 یحد من انتشار المراقبة والتوجیھتحت  ووضعھم السلوك العدوانيالطالب ذوي 

 على التوجیھ والرقابة بین بقیة الطالب كما أنھ یسھم في تركیز عملیات مظاھر العنف

 بشكل أفضل مما یحد من تقویم سلوكھممما یسھم في للعنف الطالب الممارسین 

 .ھمالعنف بین
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حیث نبین لھ إقناع الطالب وفق األسس األخالقیة ب"وھى ) 7(جاءت العبارة رقم  -13

" الوجھ اإلیجابي والوجھ السلبي من سلوك العنف وإقناعھ بانتمائھ ألسرة عریقة

بمتوسط أفراد مجتمع الدراسة علیھا بشدة بالمرتبة الثالثة عشر من حیث موافقة 
 األسس األخالقیة وفق إقناع الطالب ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.31(

 وإقناعھ بانتمائھ ألسرة العنف من سلوك یجابي والوجھ السلبيالوجھ اإلبحیث نبین لھ 

 یخفض من حدة انتشار العنف  ممارسة العنف ممابخطأعریقة یزید من شعور الطالب 

 .ي الوسط المدرسيــــــــــــــــــــــف

دمج الطالب ذو السلوكیات العدوانیة ضمن برامج "وھى ) 2(جاءت العبارة رقم  -14
أفراد مجتمع الدراسة علیھا مرتبة الرابعة عشر من حیث موافقة بال" ال منھجیة 

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن دمج الطالب ذو )5 من 4.22(بمتوسط بشدة 

 ضمن برامج ال منھجیة یزید من فاعلیة تقویم سلوكیات الطالب السلوكیات العدوانیة

  .انتشارهص ــــــــ ویقلالعنف مما یحد من البرامج الالمنھجیةنتیجة استفادتھ من ھذه 

 من األدوار أربعة  موافقون على بینما یتضح من النتائج أن أفراد مجتمع الدراسة        
 بالمدرسة نحو الطالب للحد من العنف المنتشر داخل الوسط المدرسي الھامة المنوطة

 والتي تم )15، 12، 14، 13(العبارات رقم  وتتمثل في دائرة الماء األبیض التعلیمیةبمنطقة 

  : أفراد مجتمع الدراسة علیھا كالتاليموافقة حسب تنازلیاترتیبھا 

حسم بعض درجات السلوك من البطاقة الشھریة "وھى ) 13(جاءت العبارة رقم  - 1

موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة األولى من حیث " عند تكرار العنف

بعض درجات حسم لنتیجة إلى أن  ویعزو الباحث ھذه ا)5 من 4.16(بمتوسط 

 ممارسة العنف الطالب من یردع عند تكرار العنف البطاقة الشھریةالسلوك من 

 مما بشدة تحسینھخاصة وأنھ یؤثر على مستوى تحصیلھم الدراسي والذي یھمھم 

 .ھؤالء الطالبیحد من العنف بین 
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 مرتكب العنف عندما تقوم المدرسة بعقاب الطالب "يوھ) 14(جاءت العبارة رقم  - 2

ً لمن تسول لھ نفسھ عمل  ال بد من إعالن العقاب أمام الطلبة لكي یكون تحذیرا

أفراد مجتمع الدراسة بالمرتبة الثانیة من حیث موافقة " سلوك عدواني في المدرسة

ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن قیام المدرسة ) 5 من 4.14( بمتوسط علیھا

 صحة السلوك الذي ارتكبھ بعدمیعرف بقیة الطالب  أمام الطلبة بإعالن العقاب

 عنھ مما یقلل من رغبتھم في القیام الناتجة ویعرفھم كذلك بالعقوبة المخطئالطالب 

 .الشيء الذي یجعلھم یعرضون عن القیام بممارسة العنفبھذا السلوك 

توجیھ بعض أصدقاء الطالب مرتكب العنف  "يوھ) 12(جاءت العبارة رقم  - 3
بالمرتبة الثالثة من حیث " عھ من أجل اإلقالع عن سلوكھ الشاذ العدوانيبالحدیث م

 ویعزو الباحث ھذه )5 من 4.14(بمتوسط موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا 

النتیجة إلى أن توجیھ بعض أصدقاء الطالب مرتكب العنف بالحدیث معھ من أجل 

 بین الطالب وعیة الذاتیةالت یزید من فاعلیة سلوكھ الشاذ العدواني عن اإلقالع

 أقالعھم عنھا مما یؤدي إلى بخطأ سلوكیاتھم الخاطئةویسھم في تعریف الطالب 

 .يــــــاألمر الذي یحد من العنف ویقلل من حدتھ داخل الوسط المدرس

حث الطلبة علي النفور واالبتعاد من الطالب الذي "وھى ) 15(جاءت العبارة رقم  - 4

ً غیر سوي موافقة أفراد مجتمع الدراسة مرتبة الرابعة من حیث بال" یسلك سلوكا

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن حث الطلبة )5 من 3.69(ط ـــــــــــبمتوسعلیھا 

ً النفور واالبتعاد ىعل  یشعر الطالب غیر سوي من الطالب الذي یسلك سلوكا

 مما یؤدي عن زمالئھمعزلھم وتسببھا في سلوكیاتھم  بالنبذ وعدم صحةالمخطئین 

وبالتالي تجنب العنف ولو  عن تكرار ھذه السلوكیات مرة أخرى االبتعادبھم إلى 

 .بصفة مؤقتة داخل المناخ المدرسي
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 الدور الذي تلعبھ المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف ما: السؤال الرابع 

  .المنتشر داخل الوسط المدرسي؟

ألساتذة للحد من العنف المنتشر داخل الدور الذي تلعبھ المدرسة نحو اللتعرف على 

حساب التكرارات والنسب المئویة  تم دائرة الماء األبیض التعلیمیةبمنطقة  الوسط المدرسي

 الستجابات أفراد مجتمع الدراسة  المعیاریة والرتبواالنحرافاتوالمتوسطات الحسابیة 

تشر داخل الوسط  دور المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف المنعلى عبارات محور

  ):20(رقم  وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول المدرسي)الفضاء(
  )20(جدول رقم 

نحو األساتذة للحد دور المدرسة على عبارات محور أفراد مجتمع الدراسة استجابات 
 دائرة الماء األبیض التعلیمیةبمنطقة  المدرسي)الفضاء(من العنف المنتشر داخل الوسط 

   حسب متوسطات الموافقةمرتبة تنازلیاً 

رقم  درجة الموافقة التكرار
 العبارة العبارة

النسبة 
% 

موافق 
غیر   محاید  موافق بشدة

  موافق 
غیر 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الداللة 2قیمة كا المعیاري

 - - 12 98 133 ك

4 

ھ  تاذتوجی   األس
إلي أن یكون متوازناً في 
تعاملھ وعطوفاً متسامحاً 

ع  نھم م اً م الب قریب الط
ي  ریص عل ھ أخ ح وأن

 مصلحتھم

% 54.7 40.3 4.9 - - 
4.50 0.592 95.728 0.00** 1 

 - - 13 104 126 ك
5 

 ً ا م مھنی داد المعل إع
انع  اره ص اً باعتب وتربوی
 - - 5.3 42.8 51.9 % التطویر األول ووسیلتھ 

4.47 0.598 88.617 0.00** 2 

 - 1 14 108 120 ك
3 

ادیة  ة دورات إرش إقام
دین  ین والمرش للمعلم

 - 0.4 5.8 44.4 49.4 % واإلداریین
4.43 0.622 1289.280 0.00** 3 

 - - 11 120 112 ك
9 

ي أن  م عل ث المعل ح
الطالب  ھ ب ون عالقت تك
رام  ي االحت ة عل قائم
 المتبادل واألخذ والعطاء

% 46.1 49.4 4.5 - - 
4.42 0.579 91.136 0.00** 4 
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  )20(تابع جدول رقم 

 درجة الموافقة التكرار
رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غیر   محاید  موافق بشدة

  موافق 
غیر 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الداللة 2قیمة كا المعیاري

 - 1 19 102 121 ك

11 

ي  ادة النظر ف إع
م  وال المعل أح

ة االج تماعی
ل  والمادیة والعم
علي رفع مكانتھ 
ي  ة ف األدبی

 المجتمع

% 49.8 42.0 7.8 0.4 - 
4.41 0.652 175.222 0.00** 5 

 - - 9 134 100 ك

8 

م  ھ المعل توجی
ن  شف ع للك
الب  ول الط می
اتھم  واھتمام

وتنمیتھا بالشكل  
 األمثل 

% 41.2 55.1 3.7 - - 
4.37 0.556 103.136 0.00** 6 

 - - 17 124 102 ك
6 

ات  ل العالق تفعی
ین  ة ب التربوی
 - - 7.0 51.0 42.0 % الطالب المعلمین 

4.35 0.607 78.840 0.00** 7 

 - - 10 141 92 ك

2 

اق  یع نط توس
ین  اون ب التع
ة  ین وبقی المعلم
ضاء اإلدارة  أع

 المدرسیة 

% 37.9 58.0 4.1 - - 
4.34 0.554 108.173 0.00** 8 

 - 3 19 114 107 ك

7 

م  ھ المعل توجی
ع  شاف دواف الكت
ة  الب الداخلی الط
اب  المؤدیة الرتك

 العنف

% 44.0 46.9 7.8 1.2 - 
4.34 0.675 165.477 0.00** 9 

 - 3 8 133 99 ك

1 

ل دور  تفعی
ي  م ف المعل

اإلدارة 
 المدرسیة

% 40.7 54.7 3.3 1.2 -  4.34 0.663 210.712 0.00** 10 

 - 1 20 126 96 ك
12 

رص  ة الف إتاح
م  ة للمعل الكافی
دماج  دف االن بھ

 مع الطالب
% 39.5 51.9 8.2 0.4 -  

4.30 0.635 176.638 0.00** 11 

 - 1 18 132 92 ك

10 

ین  ج المعلم دم
ر  ت آلخ ن وق م
رامج  ي ب ف
ن  ة ع توجیھی
 العنف المدرسي  

% 37.9 54.3 7.4 0.4 -  
4.30 0.619 188.490 0.00** 12 

 - 0.433  4.38 المتوسط العام

   فأقل0.01فروق دالة عند مستوى ** 

 یتضح أن أفراد مجتمع الدراسة )20(رقم من خالل النتائج الموضحة في الجدول 

محور دور المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف المنتشر داخل  على موافقون بشدة
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 )5 من 4.38(بمتوسط بمنطقة دائرة الماء األبیض التعلیمیة  المدرسي)اءالفض(الوسط 

 )5.00 إلى 4.21من (المقیاس الخماسي  من فئات الفئة الخامسةوھو متوسط یقع في 

 في أداة الدراسة مما یوضح أن أفراد مجتمع )موافق بشدة(وھي الفئة التي تشیر إلى خیار 

ذي تلعبھ المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف الدور ال على)موافقون بشدة(الدراسة 

المدرسي بمنطقة )الفضاء(المنتشر لدى طالب الطورین اإلكمالي والثانوي داخل الوسط 

  .ةــــــــــدائرة الماء األبیض التعلیمی

 عند مستوى دالة إحصائیاً ویتضح من النتائج أن قیم مربع كاي لجمیع العبارات كانت 

  . اختالف وجھات نظر أفراد مجتمع الدراسة حول ھذه العبارات فأقل مما یبین0.01

 الدور الذي تلعبھ في موافقة أفراد مجتمع الدراسة علىتجانس ویتضح من النتائج أن ھناك 

المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف المنتشر لدى طالب الطورین اإلكمالي والثانوي، 

ما األدوار الملقـاة على عاتق المدرسة و جمیع على )بشدة(حیث وافق أفراد مجتمع الدراسة 

للحد من انتشار الممارسات  األساتذة من مھام بیداغوجیة نحواإلدارة المدرسیة تقوم بھ 

 4.30(  ما بینمتوسطات موافقتھم حیث تراوحت العنیفة داخل الفضاء الجمعي المدرسي،

 والتي تشیر مقیاس الخماسيال من فئات الفئة الخامسة  وھي متوسطات تقع في )4.50إلى 

  في موافقة أفراد مجتمع الدراسة التفاوت على أداة الدراسة مما یوضح )موافق بشدة(إلى 

على الدور الذي تلعبھ المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف المنتشر لدى طالب الطورین 

على  )ون بشدةموافق(حیث یتضح من النتائج أن أفراد مجتمع الدراسة اإلكمالي والثانوي، 

ً ھاماً أثني عشر  و الذي تلعبھ المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف المنتشر لدى  دورا

م ــــــــــــــــالعبارات رقي ــــــــــــــــــــــــــ وتتمثل فن اإلكمالي والثانويـطالب الطوری

 أفراد موافقةحسب  تنازلیا والتي تم ترتیبھا )10، 12، 1، 7، 2، 6، 8، 11، 9، 3، 5، 4(

  :مجتمع الدراسة علیھا بشدة كالتالي
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ً في تعاملھ ىإلستاذ توجیھ األ "يوھ) 4(جاءت العبارة رقم  - 1  أن یكون متوازنا

بالمرتبة " وعطوفاً متسامحاً مع الطالب قریباً منھم وأنھ أخ حریص علي مصلحتھم

 )5 من 4.50(بشدة بمتوسط موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا األولى من حیث 

ً في تعاملھ ى إلاألستاذویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن توجیھ   أن یكون متوازنا

ً منھم وأنھ أخ حریص علي مصلحتھم یعزز من  ً مع الطالب قریبا ً متسامحا وعطوفا

الشيء  في تقویم سلوكیات طالبھم األساتذةمما یعزز من دور باألساتذة ثقة الطالب 

من االنحرافات والسلوكیات العدوانیة الشاذة سواء من قبل الذي یدفع إلى الحد 

 .واءـــــــاألساتذة أو من قبل الطالب على حد س

ً باعتباره صانع التطویر ستاذإعداد األ "يوھ) 5(جاءت العبارة رقم  - 2 ً وتربویا  مھنیا

أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة الثانیة من حیث موافقة " األول ووسیلتھ

 األستاذ ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن إعداد )5 من 4.47(دة بمتوسط ـــــبش

ً وتربویاً   األساتذةمھارات  یحسن من صانع التطویر األول ووسیلتھ باعتباره مھنیا

وبالتالي في تقویم سلوكیات الطالب دورھم في الجوانب التربویة مما یزید من فاعلیة 

آل فردان، (دراسة  تتفق ھذه النتیجة مع حیثالحد من العنف المنتشر بینھم، 

 على إسھام المھارات التربویة في )موافقین بشدة( ساتذة والتي بینت أن األ)م2007

 .السلوك االجتماعي واألمني لدى الطالبتدعیم 

 لمستشاري التوجیھ  ولألساتذة إقامة دورات إرشادیة "يوھ) 3(جاءت العبارة رقم  - 3

 )بشدة(أفراد مجتمع الدراسة علیھا لثالثة من حیث موافقة بالمرتبة ا" واإلداریین

إقامة دورات إرشادیة  ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.43(ط ـــبمتوس

 في التعرف على مھاراتھمترفع من  واإلداریینوجیھ ولمستشاري التلألساتذة 

یم سلوكیات  اإلدارة المدرسیة في تقودورمشكالت الطالب وحلھا مما یحسن من 

 . المنحرفة والعدوانیة لدى الطالبتالسلوكیاالحد من انتشار  والطالب 
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 أن تكون عالقتھ بالطالب قائمة ىعلاألستاذ حث  "يوھ) 9(جاءت العبارة رقم  - 4

أفراد بالمرتبة الرابعة من حیث موافقة " علي االحترام المتبادل واألخذ والعطاء

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى )5 من 4.42(بمتوسط  )بشدة(مجتمع الدراسة علیھا 

االحترام المتبادل واألخذ  ى أن تكون عالقتھ بالطالب قائمة علىعلستاذ أن حث األ

توجیھ  في بدورھم طالبھم مما یساعدھم على القیام ثقةساتذة  یكسب األوالعطاء

 .مــــــ المنتشر بینھ األمر الذي یحد من العنفبشكل مناسبالطالب 

 االجتماعیة والمادیة ستاذإعادة النظر في أحوال األ "يوھ) 11( العبارة رقم جاءت - 5

موافقة بالمرتبة الخامسة من حیث " والعمل علي رفع مكانتھ األدبیة في المجتمع

 ویعزو الباحث ھذه )5 من 4.41(بمتوسط  )بشدة(أفراد مجتمع الدراسة علیھا 

االجتماعیة والمادیة والعمل علي رفع ذ ستاالنتیجة إلى أن إعادة النظر في أحوال األ

 ویحسن من أدائھم ساتذة لدى األالرضا الوظیفي في المجتمع یزید من مكانتھ األدبیة

 األمر الذي یحد من العنف بین طالب المرحلة العملیة التعلیمیة والتربویةفي 

 .الثانویةاالكمالیة و

میول الطالب واھتماماتھم  للكشف عن ستاذتوجیھ األ "يوھ) 8(جاءت العبارة رقم  - 6

أفراد مجتمع الدراسة بالمرتبة السادسة من حیث موافقة " وتنمیتھا بالشكل األمثل

 األستاذ ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن توجیھ )5 من 4.37(بشدة بمتوسط علیھا 

المیول  وتنمیتھا بالشكل األمثل یعزز من واھتماماتھم میول الطالبللكشف عن 

 .ھم ویقلل من میولھم لممارسة العنف األمر الذي یحد من العنف بینللطالباالیجابیة 

" تفعیل العالقات التربویة بین الطالب والمعلمین "يوھ) 6(جاءت العبارة رقم  - 7

بمتوسط  )بشدة(أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة السابعة من حیث موافقة 

فعیل العالقات التربویة بین ت ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.35(
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 توجیھ سلوكیات الطالب في ساتذةیزید من فاعلیة دور األساتذة الطالب واأل

 .المنتشر داخل الوسط المدرسيوتقویمھا األمر الذي یحد من العنف 

 وبقیة أعضاء ساتذةتوسیع نطاق التعاون بین األ "يوھ) 2(جاءت العبارة رقم  - 8

أفراد مجتمع الدراسة علیھا ثامنة من حیث موافقة بالمرتبة ال" اإلدارة المدرسیة

توسیع نطاق  ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.34( بمتوسط )بشدة(

 یزید من فاعلیة جھود مواجھة وبقیة أعضاء اإلدارة المدرسیةساتذة التعاون بین األ

 . للطالب ومعالجتھا بسرعةالسلوكیات الخاطئة

 الكتشاف دوافع الطالب الداخلیة ستاذتوجیھ األ "يھو) 7(جاءت العبارة رقم  - 9

أفراد مجتمع الدراسة بالمرتبة التاسعة من حیث موافقة " المؤدیة الرتكاب العنف

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن توجیھ )5 من 4.34(ط ــــ بمتوس)بشدة(علیھا 

كشف یسھم في  الرتكاب العنف الطالب الداخلیة المؤدیة دوافعالكتشاف ستاذ األ

 بالشكل األمثل قبل اتخاذھا أشكال خطیرة  لدى الطالب ومعالجتھاأسباب العنف

 .تعرقل المسار التربوي والتعلیمي على حد سواء

بالمرتبة "  في اإلدارة المدرسیةستاذتفعیل دور األ "يوھ) 1(جاءت العبارة رقم  -10

 من 4.34(بمتوسط  )بشدة(أفراد مجتمع الدراسة علیھا العاشرة من حیث موافقة 

 یسھم في اإلدارة المدرسیةستاذ تفعیل دور األ ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5

 ومن خالل األستاذ خاصة وأن بالمدرسة العملیة التربویة مستوى تحسینفي 

 الشيء الخاطئة وكیفیة معالجتھا بواقع سلوكیاتھم معرفةاحتكاكھ بالطالب ھو األكثر 

 .مـــــــــھ العنف بین انتشار مندیدفع إلى الحالذي 

 بھدف االندماج مع ستاذإتاحة الفرص الكافیة لأل" وھى ) 12(جاءت العبارة رقم  -11

أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة الحادیة عشر من حیث موافقة "الطالب 

إتاحة  ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.30(ط ــــــــ بمتوس)بشدة(
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 معرفةفي ستاذ  مع الطالب یزید من فرص األاالندماجبھدف ستاذ  لألكافیةالفرص ال

 . لمعالجتھاالطرق المثلى لدى الطالب وتحدید أسباب العنف

من وقت آلخر في برامج توجیھیة ساتذة دمج األ" يوھ) 10(جاءت العبارة رقم  -12

لدراسة أفراد مجتمع ابالمرتبة الثانیة عشر من حیث موافقة " عن العنف المدرسي

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن دمج )5 من 4.30( بمتوسط )بشدة(علیھا 

 مھاراتھم یرفع من العنف المدرسي عن برامج توجیھیة من وقت آلخر في ساتذةاأل

 الشيء لھا الحلول المناسبة معھا ووضع والتعامل مظاھر العنففي التعرف على 

 . العنیفة واالنحرافاتیساھم في الحد من انتشار الممارساتالذي 
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 الدور الذي تلعبھ المدرسة نحو األسرة للحد من العنف  ما: السؤال الخامس
  .؟المنتشر لدى طالب في الوسط المدرسي

الدور الذي تلعبھ المدرسة نحو األسرة للحد من العنف المنتشر لدى طالب في للتعرف 

تم حساب التكرارات والنسب المئویة التعلیمیة، دائرة الماء األبیض بمنطقة الوسط المدرسي 

 المعیاریة والرتب الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على واالنحرافاتوالمتوسطات الحسابیة 

دور المدرسة نحو األسرة للحد من العنف المنتشر لدى طالب في الوسط عبارات محور 

  :)21(وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول رقم المدرسي 

  )21( رقم جدول
المدرسة نحو األسرة للحد  دور على عبارات محورأفراد مجتمع الدراسة استجابات 

 دائرة الماء األبیض التعلیمیة بمنطقة من العنف المنتشر لدى طالب في الوسط المدرسي
  مرتبة تنازلیاً حسب متوسطات الموافقة

رقم  درجة الموافقة التكرار
 العبارة العبارة

النسبة 
% 

موافق 
غیر   محاید  موافق بشدة

  موافق 
غیر 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الداللة 2قیمة كا المعیاري

 - - 7 92 144 ك

3 

حث أولیاء األمور 
ة  ي أھمی عل
دیني  زام ال االلت
سنة  دوة الح والق

 للطالب

% 59.3 37.9 2.9 - - 
4.56 0.552 118.099 0.00** 1 

 - - 7 95 141 ك

4 

ة  ر توعی األس
ة  ورة مرحل بخط
المراھقة التي یمر 

 بھا األبناء  
% 58.0 39.1 2.9 - - 

4.55 0.553 114.469 0.00** 2 

 1 - 14 83 145 ك
9 

رة  صال باألس االت
ً عند غیاب أو  فورا

 0.4 - 5.8 34.2 59.7 % تأخره
4.53 0.645 219.733 0.00** 3 

 - 2 14 85 142 ك

15 

مور حث أولیاء األ
ة  شدید المراقب بت
تخدام  ي اس عل

 الطالب لالنترنت 
% 58.4 35.0 5.8 0.8 - 

4.51 0.645 211.140 0.00** 4 

 - - 12 96 135 ك

5 

ر  ة األس توعی
شكالت  بم
ة  ة وكیفی المراھق

 مواجھتھا
% 55.6 39.5 4.9 - - 

4.51 0.592 97.556 0.00** 5 

  
                                  



  تحلیل نتائج الدراسة وتفسیرھا: الفصل السادس  
 

  
 152 

  )21(تابع جدول رقم 

رقم  درجة الموافقة التكرار
 العبارة العبارة

النسبة 
% 

موافق 
غیر   محاید  موافق بشدة

  موافق 
غیر 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الداللة 2قیمة كا المعیاري

 1 - 10 106 126 ك
12 

ور  اء األم ث أولی ح
ائھم  علي متابعة أبن

ث الد ن حی ة م راس
 ومستوى التحصیل 

% 51.9 43.6 4.1 - 0.4 
4.47 0.618 204.951 0.00** 6 

 - - 13 109 121 ك

2  

ة  ق العالق توثی
ة  ین المدرس ب
ة  زل بإقام والمن
اء  الس اآلب مج
ین  والمعلم

 وزیارة المنزل 

% 49.8 44.9 5.3 - -  4.44 0.596 86.519 0.00** 7  

 - 1 9 115 118 ك

13  

اء تو ھ أولی جی
ة  األمور إلي كیفی
و  ة الج تھیئ
األسري المناسب 

 للطالب

% 48.6 47.3 3.7 0.4 -  4.44 0.589 205.247 0.00** 8  

 - - 13 116 114 ك

1 

رة  یم دور األس تعظ
للقیام بواجباتھا من 
اء  خالل مراقبة األبن
ایتھم  ورع
شئة  شئتھم التن وتن

 السلیمة فقط   

% 46.9 47.7 5.3 - - 
4.42 0.593 85.654 0.00** 9 

 - - 15 116 112 ك

8 

ور  اء األم ث أولی ح
د  علي ضرورة تزوی
یة  اإلدارة المدرس
ات  بالمعلوم
ة  صحیحة والدقیق ال
عن واقع سلوكیات 

 الطالب في البیت 

% 46.1 47.7 6.2 - - 
4.40 0.604 80.765 0.00** 10 

 - 6 15 105 117 ك
14 

دات  ذ التعھ أخ
ي  صارمة عل ال
دم  ر بع ي األم ول
 تكرار ابنھ للعنف

% 48.1 43.2 6.2 2.5 - 
4.37 0.712 168.111 0.00** 11 

 2 - 19 108 114 ك

10 

ة  دوات خاص د ن عق
اء  ة ألولی بالمدرس
وعیتھم  ور لت األم
ع  ل م ة التعام بكیفی
ف  اھرة العن ظ

 المدرسي 

% 46.9 44.4 7.8 - 0.8 
4.37 0.699 168.934 0.00** 12 

 1 1 16 116 109 ك
11 

اء  ھ أولی توجی
ة  األمور إلي كیفی
ات  غل أوق ش

 الفراغ ألبنائھم
% 44.9 47.7 6.6 0.4 0.4 

4.36 0.662 283.646 0.00** 13 

 - 2 17 115 109 ك

7 

تقدیم برامج تربویة 
ور  اء األم ألولی
ة  ق بكیفی تتعل
دى  مواجھة العنف ل

 مــــأبنائھ
% 44.9 47.3 7.0 0.8 - 

4.36 0.650 175.091 0.00** 14 

 - 1 23 114 105 ك
6 

اء  راك أولی إش
األمور في اللجان 
ات  واالجتماعی

 المدرسیة 
% 43.2 46.9 9.5 0.4 - 

4.33 0.661 161.132 0.00** 15 

 - 0.424  4.44 المتوسط العام

   فأقل0.01فروق دالة عند مستوى ** 
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ة ــ یتضح أن أفراد مجتمع الدراس)21(رقم من خالل النتائج الموضحة في الجدول 

المدرسة نحو األسرة للحد من العنف المنتشر لدى  الدور الذي تلعبھ على )موافقون بشدة(

 من الفئة الخامسة یقع في متوسط وھو )5 من 4.44 (بمتوسططالب في الوسط المدرسي 

موافق ( وھي الفئة التي تشیر إلى خیار )5.00 إلى 4.21من (المقیاس الخماسي فئات 

  دور على)موافقون بشدة( في أداة الدراسة مما یوضح أن أفراد مجتمع الدراسة )بشدة

المدرسة نحو األسرة للحد من العنف المنتشر لدى طالب في الوسط المدرسي بمنطقة 

  .ةــــــــدائرة الماء األبیض التعلیمی

 عند مستوى دالة إحصائیاً تائج أن قیم مربع كاي لجمیع العبارات كانت ویتضح من الن

  .العبارات أفراد مجتمع الدراسة حول ھذه اختالف وجھات نظر مما یبین  فأقل0.01

المدرسة نحو  دور في موافقة أفراد مجتمع الدراسة تجانسویتضح من النتائج أن ھناك 

 الوسط المدرسي بمنطقة دائرة الماء األسرة للحد من العنف المنتشر لدى طالب في

األدوار والمھام التي  على جمیع )بشدة( أفراد مجتمع الدراسة وافقحیث  األبیض التعلیمیة،

 ما متوسطات موافقتھم حیث تراوحت تمارسھا المدرسة أو اإلدارة المدرسة نحو األسرة،

 المقیاس الخماسيت  من فئاالفئة الخامسة  وھي متوسطات تقع في )4.56 إلى 4.33( بین

 أفراد موافقة على أداة الدراسة مما یوضح التفاوت في )موافق بشدة(والتي تشیر إلى 

 حیث ، األسرةنحواإلدارة المدرسیة  المھام التي تمارسھا أواألدوار مجتمع الدراسة على 

 من دوراً  خمسة عشر على )موافقون بشدة(یتضح من النتائج أن أفراد مجتمع الدراسة 

 االكمالیة  بین طالب المرحلة المنتشر للحد من العنفاألسرةاإلدارة المدرسیة وار ومھام أد

العبارات رقم ي ــــــــ وتتمثل فةــــــــــــــــــــدائرة الماء األبیض التعلیمی الثانویة بمنطقة و

 اً تنازلی والتي تم ترتیبھا )6، 7، 11، 10، 14، 8، 1، 13، 2، 12، 5، 15، 9، 4، 3(

  :أفراد مجتمع الدراسة علیھا بشدة كالتاليموافقة حسب 
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حث أولیاء األمور علي أھمیة االلتزام الدیني والقدوة  "يوھ) 3(جاءت العبارة رقم  - 1

أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة األولى من حیث موافقة " لطالبالحسنة ل

حث أولیاء  إلى أن  ویعزو الباحث ھذه النتیجة)5 من 4.56(ط ــــبمتوس )بشدة(

السلوكیات  للطالب یعزز من والقدوة الحسنة االلتزام الدیني علي أھمیة األمور

ویعزز من قدراتھم طالب ال لدى الطالب األمر الذي یحد من العنف بین اإلیجابیة

 .ةــــــــالمعرفیة والتربویة والدینی

اھقة التي یمر بھا توعیة األسر بخطورة مرحلة المر"وھى ) 4(جاءت العبارة رقم  - 2

 )بشدة(أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة الثانیة من حیث موافقة " األبناء

 بخطورة توعیة األسر ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.55(بمتوسط 

 في متابعة فاعلیة دور األسرة یعزز من األبناء  التي یمر بھا المراھقةمرحلة 

 .ھم عن السلوكات الھجینة والمنحرفة والغیر مقبولة اجتماعیاوتوعیت أبنائھا سلوكیات

ً عند غیاب الطالب أو تأخره "يوھ) 9(جاءت العبارة رقم  - 3 " االتصال باألسرة فورا

 4.53( بمتوسط )بشدة(موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة الثالثة من حیث 

 الطالب غیاب عند ألسرة فوراً االتصال با ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5من 

وتوعیتھم بمخاطر  ومراقبتھم وتوجیھھم ألبنائھا األسرة متابعة یزید من تأخرهأو 

 الغیر مبررة وما ینجر تالتسرب المدرسي الذي یكون كنتیجة لھذه الغیابات والتأخرا

 .الً ـعنھا من عواقب وخیمة مستقب

تشدید المراقبة علي استخدام حث أولیاء األمور ب "يوھ) 15(جاءت العبارة رقم  - 4

موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة الرابعة من حیث " الطالب لالنترنت

حث أولیاء  ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.51(ط ـــ بمتوس)بشدة(

من تأثر الطالب باألفكار  یقلل استخدام الطالب لالنترنتى  علالمراقبة بتشدید األمور
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مع األمر الذي یحد من انتشار االنحرافات والسلوكات العنیفة بین  على المجتیلةالدخ

 .فئة المراھقین

" توعیة األسر بمشكالت المراھقة وكیفیة مواجھتھا "يوھ) 5(جاءت العبارة رقم  - 5

 بمتوسط )بشدة(أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة الخامسة من حیث موافقة 

 توعیة األسر بمشكالت المراھقة ھذه النتیجة إلى أن  ویعزو الباحث)5 من 4.51(

وتفھم طبیعة  في تقویم سلوكیات أبنائھا دور األسرة من فاعلیة یعززوكیفیة مواجھتھا 

مرحلة المراھقة التي یمرون بھا باعتبارھا مرحلة حساسة تتطلب المتابعة وبعض 

 .مـــــالمرونة في مسایرة األبناء وتفھم رغباتھم وأفكارھ

حث أولیاء األمور علي متابعة أبنائھم من حیث "وھى ) 12(اءت العبارة رقم ج - 6

موافقة أفراد مجتمع بالمرتبة السادسة من حیث " الدراسة ومستوى التحصیل 

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.47( بمتوسط  )بشدة(الدراسة علیھا 

 یعزز راسة ومستوى التحصیلالد متابعة أبنائھم من حیث ى أولیاء األمور علحث

 . على أبنائھا وسلوكیاتھم بصورة شاملةمن رقابة األسرة

توثیق العالقة بین المدرسة والمنزل بإقامة مجالس  "يوھ) 2(جاءت العبارة رقم  - 7

أفراد مجتمع بالمرتبة السابعة من حیث موافقة " اآلباء والمعلمین وزیارة المنزل

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.44( بمتوسط )بشدة(الدراسة علیھا 

 مجالس اآلباء والمعلمین وزیارة المنزل بإقامة المدرسة والمنزل بین توثیق العالقة

 كما یسھم المنزل والمدرسةالعملیة التربویة التي یتلقاھا األبناء في فاعلیة یزید من 

  المنتشرا یحد من العنف في تقویم سلوكیات أبنائھم ممأولیاء األمورفي زیادة تعاون 

 . الثانویة االكمالیة و طالب المرحلة فئةنــــــــــــــــــــبی
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توجیھ أولیاء األمور إلي كیفیة تھیئة الجو األسري  "يوھ) 13(جاءت العبارة رقم  - 8

موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة الثامنة من حیث "المناسب للطالب

توجیھ أولیاء  ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.44(ط ــــ بمتوس)بشدة(

 بیئة مناسبة للطالب یھیئ المناسب للطالب تھیئة الجو األسري كیفیة ى إلاألمور

 .التي تفیدھم في حیاتھم العلمیة والعملیة السلوكیات اإلیجابیة لالستذكار وتعلم

اتھا من خالل مراقبة تعظیم دور األسرة للقیام بواجب"يوھ) 1(جاءت العبارة رقم  - 9

موافقة بالمرتبة التاسعة من حیث " األبناء ورعایتھم وتنشئتھم التنشئة السلیمة فقط

 ویعزو الباحث ھذه )5 من 4.42( بمتوسط )بشدة(أفراد مجتمع الدراسة علیھا 

 األبناء مراقبة من خالل تعظیم دور األسرة للقیام بواجباتھاالنتیجة إلى أن 

 األبناء وممارستھم فرص انحراف فقط یقلل من  التنشئة السلیمةورعایتھم وتنشئتھم

 .ةـــــــــــویعزز لغة الحوار والمناقش مما یحد من العنف للسلوكیات الخاطئة

حث أولیاء األمور علي ضرورة تزوید اإلدارة  "يوھ) 8(جاءت العبارة رقم  -10

" ب في البیتالمدرسیة بالمعلومات الصحیحة والدقیقة عن واقع سلوكیات الطال

 بمتوسط )بشدة(موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا بالمرتبة العاشرة من حیث 

 ضرورة ى علحث أولیاء األمور ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.40(

سلوكیات الطالب واقع  عن تزوید اإلدارة المدرسیة بالمعلومات الصحیحة والدقیقة

 مما أسبابھا لدى الطالب ومعرفة لسلوكیات الخاطئةا یسھم في كشف واقع البیتفي 

 .اـــمعالجتھمتابعتھا ویسھل من عملیة 

 ولي األمر بعدم ىأخذ التعھدات الصارمة عل "يوھ) 14(جاءت العبارة رقم  -11

أفراد مجتمع الدراسة بالمرتبة الحادیة عشر من حیث موافقة " تكرار ابنھ للعنف

أخذ ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن  )5 من 4.37( بمتوسط )بشدة(علیھا 

 یزید من تشدد أولیاء ابنھ للعنف ولي األمر بعدم تكرار ى علالتعھدات الصارمة
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المنتشر  مما یحد من العنف سلوكیاتھم الخاطئةاألمور في متابعة أبنائھم ومعالجة 

 .بین طالب المرحلة االكمالیة والثانویة

وات خاصة بالمدرسة ألولیاء األمور عقد ند "يوھ) 10(جاءت العبارة رقم  -12

بالمرتبة الثانیة عشر من " لتوعیتھم بكیفیة التعامل مع ظاھرة العنف المدرسي

 ویعزو )5 من 4.37( بمتوسط )بشدة(أفراد مجتمع الدراسة علیھا حیث موافقة 

لتوعیتھم  ألولیاء األمور عقد ندوات خاصة بالمدرسةالباحث ھذه النتیجة إلى أن 

 وتعاونھم في دورھم فاعلیة یزید من لتعامل مع ظاھرة العنف المدرسيبكیفیة ا

ھذه الظاھرة داخل الوسط الجمعي  لدى أبنائھم مما یحد من سلوكیات العنفمعالجة 

 .المدرسي

توجیھ أولیاء األمور إلي كیفیة شغل أوقات الفراغ  "يوھ) 11(جاءت العبارة رقم  -13

 )بشدة(موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا  بالمرتبة الثانیة عشر من حیث"ألبنائھم

توجیھ أولیاء  ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.36(ط  ـــــــــبمتوس

 اإلیجابیة لدى تتنمیة المیوالألبنائھم یسھم في شغل أوقات الفراغ  كیفیة ى إلاألمور

 .ویخفض من حدتھ العنف لممارسة میولھم ویقلل من األبناء

تقدیم برامج تربویة ألولیاء األمور تتعلق بكیفیة  "يوھ) 7(بارة رقم جاءت الع -14

موافقة أفراد مجتمع بالمرتبة الثانیة عشر من حیث "مواجھة العنف لدى أبنائھم

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.36( بمتوسط )بشدة(الدراسة علیھا 

 لدى أبنائھم یزید من مواجھة العنف ألولیاء األمور تتعلق بكیفیة برامج تربویةتقدیم 

  انتشار لدى أبنائھم مما یحد منسلوكیات العنف وتعاونھم في معالجة فاعلیة دورھم

 .طالب المرحلة االكمالیة والثانویةل  المراھقین فئةالعنف بین
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إشراك أولیاء األمور في اللجان واالجتماعات  " يوھ) 6(جاءت العبارة رقم  -15

موافقة أفراد مجتمع الدراسة علیھا لثانیة عشر من حیث بالمرتبة ا"المدرسیة

إشراك  ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن )5 من 4.33(ط ــــــــــ بمتوس)بشدة(

 في تقویم تعاونھم یزید من درجة اللجان واالجتماعیات المدرسیة في أولیاء األمور

ب الذین یمثلون فئة ھؤالء الطالبین المنتشر  أبنائھم مما یحد من العنف سلوكیات

 .المراھقین
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 وجھات نظر المبحوثین ذات داللة إحصائیة بینھل توجد فروق : السؤال السادس 
  . محاور الدراسة، حسب خصائصھم الدیموجرافیة والوظیفیة؟نحو

 الفروق باختالف متغیر العمر  : أوال
حصائیة في إجابات أفراد مجتمع  للتعرف على ما إذا كانت ھنالك فروق ذات داللة إ     

ً إلى اختالف متغیر العمر استخدم الباحث   One" (تحلیل التباین األحادي " الدراسة طبقا

Way ANOVA ( إجابات أفراد مجتمع الدراسة لتوضیح داللة الفروق في متوسطات

ً إلى اختالف متغیر العمر وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول    ):22(رقم طبقا
  )22(ل رقم الجدو

  للفروق في ) One Way ANOVA(" تحلیل التباین األحادي " نتائج 

   متغیر العمراختالفطبقاً إلى أفراد مجتمع الدراسة إجابات متوسطات 

مجموع  مصدر التباین      المحور
 مربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
الداللة  قیمة ف المربعات

 اإلحصائیة
  10.413  2  20.825 بین المجموعات
  0.940  224  210.559 داخل المجموعات

ً أنماط  العنف األكثر انتشارا
ی ة ب الب المرحل  ن ط

ة و  ن االكمالی ة م الثانوی
ر اإلدارة  ة نظ                     وجھ

  ةــیـالمدرس
 المجموع

231.385    226  -  
11.077  

  
0.000**  
  

  2.322  2  4.643 بین المجموعات

  0.403  224  90.271 داخل المجموعات
ف  ة للعن ل المؤدی العوام
ة  الب المرحل ین ط ب

ة و  ن الثااالكمالی ة م نوی
ر اإلدارة  ة نظ وجھ

  -  226  94.914 المجموع  ةـــالمدرسی

5.761  
  

0.004**  
  

  0.193  2  0.386 بین المجموعات
  0.136  224  30.364 اخل المجموعاتد

 الطالب دور المدرسة نحو
ف  ن العن د م شر للح المنت

  داخل الوسط المدرســــي
  -  226  30.750 المجموع

1.426  
  

0.243  
  

  0.415  2  0.830 بین المجموعات
  0.186  224  41.713 داخل المجموعات

و ة نح  دور المدرس
اتذة ف األس ن العن د م  للح

شر  يالمنت ط ف  الوس
  -  226  42.543 المجموع  المدرســــي

2.230  
  

0.110  
  

  0.113  2  0.226 بین المجموعات

  0.177  224  39.650 داخل المجموعات
 األسرة دور المدرسة نحو

ف لل ن العن د م شر ح المنت
ط  ي الوس الب ف دى الط ل

  -  226  39.875 المجموع  المدرســــي

0.637  0.530  

        فأقل0.01فروق دالة عند مستوى **  

ود فروق ذات داللة عدم وج )22(الجدول رقم یتضح من خالل النتائج الموضحة في         

ول ـــ مجتمع الدراسة حمتوسطات اتجاھات أفراد في  فأقل0.05 عند مستوى إحصائیة
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دور المدرسة ، دور المدرسة نحو الطالب للحد من العنف المنتشر داخل الوسط المدرسـي(

 دور المدرسة نحو األسرة ،نحو األساتذة للحد من العنف المنتشر في الوسط المدرسي

 ویعزو متغیر العمر باختالف )لعنف المنتشر لدى الطالب في الوسط المدرسيللحد من ا

 فیما یتعلق ذات التدریب والتوجیھ تتلقى الفئات العمریةالباحث ھذه النتیجة إلى أن جمیع 

 وفق العمر في ھذا الجانب تمییز لدى الطالب وال یوجد العنف مع مظاھر التعاملبكیفیة 

 أفراد الدراسة حول محاور الدراسة الخاصة بعنف ت نظروجھا بین الفروقمما یقلل 

  .الطالب باختالف أعمارھم

 في متوسطات  فأقل0.01 عند مستوى فروق ذات داللة إحصائیةبینما یتضح وجود       

ً بین طالب المرحلة  (اتجاھات أفراد مجتمع الدراسة حول  أنماط العنف األكثر انتشارا

 العوامل المؤدیة للعنف بین طالب ،ة نظر اإلدارة المدرسیةاالكمالیة و الثانویة من وجھ

، متغیر العمرباختالف ) الثانویة من وجھة نظر اإلدارة المدرسیةاالكمالیة والمرحلة 

 نحو ھذه المحاور االتجاهحول فئات العمر  من فئتین بین كل صالح الفروقولتحدید 

  :)23(رقم ھي موضحة في الجدول  وجاءت النتائج كما " LSD " اختبار استخدم الباحث
  

  )23(الجدول رقم 
  للفروق بین فئات العمر "  LSD" نتائج اختبار 

أقل من  المتوسط  ن العمر المحور
   سنة30

 إلى 30من 
 40أقل من 
  سنة

 سنة 40من 
  فما فوق

  **  ** -  3.4700  63   سنة30ل من أق
ن  ن 30م ل م ى أق  إل
   سنة40

131  4.1487   -    

اط ر أنم ف األكث  العن
الب  ین ط ً ب شارا انت
ن  ة م ة الثانوی المرحل
ر اإلدارة  ة نظ وجھ

  -    4.1370  33   سنة فما فوق40من   المدرسیة
    ** -  3.9365  63   سنة30أقل من 

ن  ن 30م ل م ى أق  إل
   سنة40

131  4.2668   -    

ف  ة للعن ل المؤدی العوام
ة  الب المرحل ین ط ب
ة نظر  الثانویة من وجھ

  -    4.1542  33   سنة فما فوق40من   ةـــــــــاإلدارة المدرسی
   فأقل0.01فروق دالة عند مستوى ** 
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فروق ذات داللة  وجود )23(رقم یتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول          

 أفراد مجتمع الدراسة الذین متوسطات اتجاھاتفي  فأقل 0.01 عند مستوى إحصائیة

  سنة فما فوق30من د مجتمع الدراسة الذین أعمارھم  وأفرا سنة30أقل من  أعمارھم

ً بین طالب المرحلةنماطأ(حول   الثانویة من وجھة نظر  االكمالیة و العنف األكثر انتشارا

  سنة فما فوق30من   لصالح أفراد مجتمع الدراسة الذین أعمارھم)اإلدارة المدرسیة

ً لمظاھر العنف أكثر  یكونونكبار العمرویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن   لدى إدراكا

  .البــــــــــــالط

 في متوسطات  فأقل0.01 عند مستوى فروق ذات داللة إحصائیةكما یتضح وجود       

وأفراد مجتمع الدراسة الذین   سنة30أقل من  اتجاھات أفراد مجتمع الدراسة الذین أعمارھم

 مؤدیة للعنف بین طالب المرحلةالعوامل ال( حول   سنة40 إلى أقل من 30من أعمارھم 

 لصالح أفراد مجتمع الدراسة الذین ) الثانویة من وجھة نظر اإلدارة المدرسیةاالكمالیة و

 یكونون كبار العمر ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن  سنة40 إلى أقل من 30من  أعمارھم

 الثانویة من وجھة نظر و االكمالیة  للعوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلةأكثر إدراكاً 

  .اإلدارة المدرسیة
  

 الفروق باختالف متغیر المستوي التعلیمي: ثانیاً 
للتعرف على ما إذا كانت ھنالك فروق ذات داللة إحصائیة في إجابات أفراد مجتمع الدراسة 

ً إلى اختالف متغیر المستوي التعلیمي استخدم الباحث اختبار  Independent"طبقا

Sample T-test-"  لتوضیح داللة الفروق في متوسط إجابات أفراد مجتمع الدراسة

  ):24( رقم وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول
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  )24(جدول رقم 

  "  Independent Sample T-test: ت " نتائج اختبار                           

 راسة   للفروق في متوسط اتجاھات إجابات مجتمع الد                     

 الداللة قیمة ت االنحراف المتوسط العدد المستوي  المحور
ً بین طالب أنماط  1.26697  3.5141  17  معھد معلمین  العنف األكثر انتشارا

ة  ن المرحل ة م ة و الثانوی  االكمالی
ة ر اإلدارة وجھ                      نظ

  ةــــــــــیـالمدرس

1.508-  0.96941  3.9875  226  بكالوریوس   0.149 

ین طالب   1.04489  3.3887  17  معھد معلمین ف ب العوامل المؤدیة للعن
ة ة والمرحل ن  االكمالی ة م  الثانوی

  ةــــــــــوجھة نظر اإلدارة المدرسی
3.201-  0.55170  4.2085  226  بكالوریوس  0.005**  

و  0.40535  4.3268  17  معھد معلمین ة نح ن دور المدرس د م الب للح  الط
ف  ط العن ل الوس شر داخ المنت

  المدرســــي
0.318-  0.36191  4.3559  226  بكالوریوس   0.751 

اتذة دور المدرسة نحو  0.42293  4.6176  17  معھد معلمین ن األس د م  للح
*0.018 2.373  0.42928  4.3617  226  بكالوریوس  المنتشر في الوسط المدرســــيالعنف   

و  0.46053  4.5137  17  معھد معلمین ة نح رة دور المدرس ناألس د م   للح
المنتشر لدى الطالب في الوسط العنف 

  المدرســــي
 0.463 0.735 0.42117  4.4354  226  بكالوریوس

   فأقل0.05فروق دالة عند مستوى *    
   فأقل0.01فروق دالة عند مستوى **   

فروق ذات داللة ود  عدم وج)24(رقم یتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول         

ول ــــــفي متوسط اتجاھات أفراد مجتمع الدراسة ح فأقل 0.05 عند مستوى إحصائیة

ً بین طالب المرحلةأنماط(  الثانویة من وجھة نظر اإلدارة  االكمالیة و العنف األكثر انتشارا

ة نظر  الثانویة من وجھ االكمالیة والمدرسیة، العوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة

دور المدرسة نحو الطالب للحد من العنف المنتشر داخل الوسط ، اإلدارة المدرسیة

 دور المدرسة نحو األسرة للحد من العنف المنتشر لدى الطالب في الوسط ،المدرسي

 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن المستوي التعلیمي باختالف متغیر )يــــــــــالمدرســــ

ْ حَ لدراسة من  من أفراد ا93.0% وجود تجانس في  مما یدل على  البكالوریوسملة

 وجھات النظر في  االختالفات لدى أفراد مجتمع الدراسة مما یقلل منالمؤھالت الدراسیة

  . المؤھل العلميمتغیرباختالف 
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 في متوسط  فأقل0.05 عند مستوى فروق ذات داللة إحصائیةبینما یتضح وجود        

 وأفراد مجتمع الدراسة الذین مؤھلھم بكالوریوسمع الدراسة الذین اتجاھات أفراد مجت

دور المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف المنتشر ( حول معھد معلمینمستواھم التعلیمي 

 معھد معلمینلصالح أفراد مجتمع الدراسة الذین مستواھم التعلیمي ) في الوسط المدرسـي

األدوار معرفة ب یكونون أكثر معاھد المعلمینیجي ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن خر

 اتخاذھا تجاھھم للحد من  تقع على عاتق اإلدارة المدرسیة والتي یجب علیھاالتي والمھام

  . الثانویة االكمالیة والعنف بین طالب المرحلة
في متوسط  فأقل 0.01 عند مستوى فروق ذات داللة إحصائیةكما یتضح وجود       

 وأفراد مجتمع الدراسة الذین بكالوریوساد مجتمع الدراسة الذین مؤھلھم اتجاھات أفر

 االكمالیة العوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة( حول معھد معلمینمستواھم التعلیمي 
ویعزو الباحث  كالوریوسب لصالح أفراد مجتمع الدراسة الذین مستواھم التعلیمي ) الثانویةو

 ألسالیب التحلیل العلمیة امتالكاً  یكونون أكثر التعلیم المرتفعاب ھذه النتیجة إلى أن أصح

  .الطورین اإلكمالي والثانوي بین طالب العوامل المؤدیة للعنفوالتي تمكنھم من تحدید 

 الفروق باختالف متغیر الوظیفة الحالیة: ثالثاً 

أفراد مجتمع     للتعرف على ما إذا كانت ھنالك فروق ذات داللة إحصائیة في إجابات 

ً إلى اختالف متغیر الوظیفة الحالیة استخدم الباحث   "تحلیل التباین األحادي" الدراسة طبقا
)One Way ANOVA( في متوسطات إجابات أفراد مجتمع داللة الفروق لتوضیح 

ً إلى اختالف   اـــــــــــ الحالیة وجاءت النتائج كما یوضحھمتغیر الوظیفةالدراسة طبقا
  ):25(الجدول 
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  )25(جدول رقم 
  للفروق في ) One Way ANOVA" (تحلیل التباین األحادي " نتائج 
   متغیر الوظیفة الحالیةاختالفطبقاً إلى أفراد مجتمع الدراسة إجابات متوسطات 

مجموع  مصدر التباین           المحور
 مربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائیة

  1.958  3  5.874 بین المجموعات
  0.982  239  234.798 داخل المجموعات

ر اطأألنم ف األكث  العن
الب  ین ط ً ب شارا انت

ة ة والمرحل   االكمالی
ر  ة نظ ن وجھ ة م الثانوی

  اإلدارة المدرسیة
  -  242  240.672 المجموع

1.993  
  

0.116  
  

  0.321  3  0.962 بین المجموعات
  0.400  239  95.618 داخل المجموعات

ف  ة للعن ل المؤدی العوام
ة الب المرحل ین ط  ب

ة و ن  الثانویاالكمالی ة م
ر اإلدارة  ة نظ وجھ

  -  242  96.580 المجموع  ةــــــــــــالمدرسی

0.802  
  

0.494  
  

  0.257  3  0.770 بین المجموعات
  0.131  239  31.344 داخل المجموعات

و ة نح الب دور المدرس  الط
ف  ن العن د م شر للح المنت

  داخل الوسط المدرســـــــي
  -  242  32.113 المجموع

1.956  
  

0.121  
  

  0.538  3  1.614 بین المجموعات
  0.183  239  43.747 داخل المجموعات

اتذة دور المدرسة نحو  األس
ي للحد من العنف  المنتشر ف

  الوســــــــط المدرســــــي
  -  242  45.361 المجموع

2.940  
  

0.034*  
  

  0.252  3  0.755 بین المجموعات
  0.178  239  42.647 داخل المجموعات

ودور الم ة نح رة درس  األس
ف  ن العن د م شر للح المنت

ط  ي الوس الب ف دى الط ل
  -  242  43.403 المجموع  المدرســــــــــــي

1.411  0.240  

   فأقل0.05فروق دالة عند مستوى *    

فروق ذات داللة  عدم وجود )25(جدول رقم ال یتضح من خالل النتائج الموضحة في       
ة حول ـــفي متوسطات اتجاھات أفراد مجتمع الدراس فأقل 0.05 عند مستوى إحصائیة

ً بین طالب المرحلةنماطأ(  الثانویة من وجھة نظر اإلدارة  االكمالیة و العنف األكثر انتشارا
 الثانویة من وجھة نظر ة و االكمالیالمدرسیة، العوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة

 دور المدرسة نحو الطالب للحد من العنف المنتشر داخل الوسط اإلدارة المدرسیة،
 دور المدرسة نحو األسرة للحد من العنف المنتشر لدى الطالب في الوسط ،المدرسي
من % 77.0 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن متغیر الوظیفة الحالیة باختالف )المدرسـي

 الوظیفة الحالیةمما یدل على تجانس أفراد عینة من حیث  أساتذةراد مجتمع الدراسة أف
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 .وظیفتھم الدراسة باختالف وجھات نظر أفراد مجتمع بین االختالفاتاألمر الذي یقلل من 
 عند مستوى فروق ذات داللة إحصائیةبینما یتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود 

دور المدرسة نحو األساتذة (ت اتجاھات أفراد مجتمع الدراسة حول  في متوسطا فأقل0.01
، ولتحدید متغیر الوظیفة الحالیة باختالف )ط المدرسيـللحد من العنف المنتشر في الوس

نحو ھذا المحور االتجاه  حول الوظیفة الحالیة من فئات فئتینصالح الفروق بین كل 

   :)26(رقم ئج كما ھي في الجدول  وجاءت النتا" LSD "استخدم الباحث اختبار 

  )26(الجدول رقم 
  للفروق بین فئات الوظیفة الحالیة "  LSD" نتائج اختبار 

الوظیفة  المحور
 الحالیة

  ن
 المتوسط

مساعد   رــــمدی  أستاذ
  وعونتربوي

  إداري

مستشار 
 توجیھ

  *     -  4.3984  160  أساتذة
      -   4.2135  05  رــمدی

مساعد تربوي 
  *  -  *   4.5076  80  وإداري

و ة نح  دور المدرس
اتذة ن األس د م  للح

  المنتشــــــــــرالعنف 
ي الوســـــ ـط  ف ــ

  المدرســـــــــــــــــــي
  -     4.1759  05 مستشار توجیھ

   فأقل0.05فروق دالة عند مستوى * 
  

لة ذات دال وجود فروق )26(رقم یتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول          
 في متوسطات اتجاھات أفراد مجتمع الدراسة الذین  فأقل0.05 عند مستوى إحصائیة

 وأفراد مجتمع الدراسة الذین وظیفتھم الحالیة  مساعد تربوي وعون إداريوظیفتھم الحالیة 

دور المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف المنتشــر في ( حول )مستشار توجیھمدیر، (
تربوي  مساعدالح أفراد مجتمع الدراسة الذین وظیفتھم الحالیة  لص)ي ط المدرسالوسـ

 التربویین واألعوان اإلداریین المساعدین ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن وعون إداري

ألدوار  إدراكاً  وبالتالي فھم األكثر ساتذةتوجیھ األ في المدراء عن باإلنابةھم من یقومون 

  .المنتشر في الوسط المدرسي للحد من العنف ساتذةألانحو اإلدارة المدرسیة وأسالیب 
 متوسطاتفي  فأقل 0.05 عند مستوى فروق ذات داللة إحصائیةكما یتضح وجود         

 وأفراد مجتمع الدراسة الذین أستاذ وظیفتھم الحالیةاتجاھات أفراد مجتمع الدراسة الذین 

 األساتذة للحد من العنف دور المدرسة نحو(حول مستشار توجیھ وظیفتھم الحالیة 
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 أستاذوظیفتھم الحالیة لصالح أفراد مجتمع الدراسة الذین ) المنتشـر في الوسـط المدرسي

 اإلدارة المدرسیة من قبل التوجیھ ھم من یتلقون األساتذةویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن 

ً وبالتالي فھم األكثر   للحد من العنف  األساتذةنحو اإلدارة المدرسیة أسالیبو  ألدوارإدراكا

  .المنتشر في الوسط المدرسي
 اختالف متغیر عدد سنوات الخدمة  الفروق ب: رابعاً 
 في إجابات أفراد مجتمع فروق ذات داللة إحصائیةللتعرف على ما إذا كانت ھنالك       

ً إلى اختالف  تحلیل التباین " استخدم الباحث متغیر عدد سنوات الخدمةالدراسة طبقا
 لتوضیح داللة الفروق في متوسطات إجابات أفراد )ONE WAY ANOVA( "األحادي

ً إلى اختالف متغیر   وجاءت النتائج كما یوضحھا عدد سنوات الخدمةمجتمع الدراسة طبقا

  )27(جدول رقم         ):27(م ـــــــــــــــــرقالجدول 
أفراد إجابات  في متوسطات قللفرو) One Way ANOVA " (تحلیل التباین األحادي" نتائج 

   متغیر عدد سنوات الخدمةاختالفطبقاً إلى مجتمع الدراسة 

مجموع  مصدر التباین        المحور
 مربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائیة

  3.682  2  7.364 بین المجموعات
  1.000  224  224.020 داخل المجموعات

اط ً أنم شارا ر انت ف األكث  العن
ة الب المرحل ین ط ة ب  االكمالی

  ة ــــــــــــــ الثانویة من وجھو
  -  226  231.385 المجموع  ر اإلدارة المدرسیةــــــــــنظ

3.682  
  

0.027*  
  

  1.508  2  3.016 بین المجموعات
  0.410  224  91.898 داخل المجموعات

ین  ف ب ة للعن ل المؤدی العوام
ة الب المرحل ة وط   االكمالی

 ة ـــــــــــن وجھـــــــالثانویة م
  -  226  94.914 المجموع  المدرسیةر اإلدارة ـــــــــــنظ

3.676  
  

0.027*  
  

  0.681  2  1.362 بین المجموعات
  0.131  224  29.388 داخل المجموعات

د دور المدرسة نحو  الطالب للح
  المنتشر داخل ن العنف ـــــــــــم

  الوســــــــــــــط المدرســـــــي
  -  226  30.750 المجموع

5.190  
  

0.006**  
  

  0.153  2  0.305 بین المجموعات
  0.189  224  42.238 داخل المجموعات

 للحد األساتذة دور المدرسة نحو
  المنتشرف ـــــــــــــن العنـــــــم

   في الوســـــــــط المدرســــــي
  -  226  42.543 المجموع

0.810  
  

0.446  
  

  0.342  2  0.684 بین المجموعات
  0.175  224  39.191 داخل المجموعات

د األسرة دور المدرسة نحو  للح
دى الطالب من العنف  شر ل المنت

  في الوســــــط المدرســــــــــــي
  -  226  39.875 المجموع

1.954  0.144  

   فأقل0.05فروق دالة عند مستوى *       
   فأقل0.01ة عند مستوى فروق دال    ** 
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فروق ذات داللة  عدم وجود )27(رقم یتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول       
دور ( في متوسطات اتجاھات أفراد مجتمع الدراسة حول  فأقل0.05 عند مستوى إحصائیة

ة  دور المدرس،المدرسة نحو األساتذة للحد مــن العنــف المنتشر في الوســط المدرســي
 باختالف متغیر )نحو األسرة للحد من العنف المنتشر لدى الطالب في الوسـط المدرسـي

 من أفراد مجتمع الدراسة %64.6 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن عدد سنوات الخدمة

 من حیث تجانس أفراد مجتمع الدراسة مما یدل على  سنوات10سنوات خبراتھم أقل من 

 الدراسة وجھات نظر أفراد مجتمع بین الفروقات یقلل من  األمر الذيسنوات الخدمة

  .باختالف متغیر سنوات الخدمة

في متوسطات  فأقل 0.05 عند مستوى داللة إحصائیةبینما یتضح وجود فروق ذات        

ً بین طالب المرحلةأنماط(اتجاھات أفراد مجتمع الدراسة حول    العنف األكثر انتشارا

العوامل المؤدیة للعنف بین طالب ، من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة الثانویة االكمالیة و

عدد سنوات  باختالف متغیر ) الثانویة من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة االكمالیة والمرحلة
 عند فروق ذات داللة إحصائیة كما یتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود الخدمة

دور المدرسة نحو ( أفراد مجتمع الدراسة حول  في متوسطات اتجاھات فأقل0.01مستوى 

عدد سنوات   باختالف متغیر)الطالب للحد من العنف المنتشر داخل الوسط المدرسي
 نحو االتجاه  حول فئات سنوات الخدمة بین كل فئتین من صالح الفروق ، ولتحدید الخدمة

 اــــــــــــــضحھ وجاءت النتائج كما یو" LSD "ھذه المحاور استخدم الباحث اختبار 

  ):28(الجدول رقم 
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  )28(جدول رقم 
  للفروق بین فئات عدد سنوات الخدمة   "  LSD" نتائج اختبار 

 المتوسط  ن عدد سنوات الخدمة المحور
أقل من 

5 
  سنوات

 10 - 5من 
  سنوات

 سنوات 10
  فما فوق

    ** -  3.7309  79   سنوات5أقل من 
    -   4.1611  78   سنوات10 -  5من 

اط  ر أنم ف األكث العن
الب  ین ط ً ب شارا انت

ة ة و االكماالمرحل  لی
ـالثانوی ـة مـــ ن ـــ

ة نظ ر اإلدارة ـوجھ
  ةـــــــــــــــــــالمدرسی

  -    3.9901  70   سنوات فما فوق10

    ** -  4.0061  79   سنوات5أقل من 
    -   4.2742  78   سنوات10 -  5من 

العوامل المؤدیة للعنف 
ة الب المرحل ین ط  ب

ة و ة اإلكمالی  الثانوی
ـم ـن وجھــ ة ــــــــ

اإلدارة ر ـنظ
  ةــــــــــــــــــالمدرسی

  -    4.2025  70   سنوات فما فوق10

  *   -  4.3889  79   سنوات5أقل من 
  **  -   4.4423  78   سنوات10 -  5 من

و ة نح  دور المدرس
ف ـالطالب للحد م ن العن

ـط  ل الوس شر داخ المنت
  -    4.2548  70   سنوات فما فوق10  يـــــــــــــــــــــالمدرسـ

   فأقل0.05فروق دالة عند مستوى *  
     فأقل0.01فروق دالة عند مستوى ** 

فروق ذات داللة  وجود )28(رقم یتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول          

ت أفراد مجتمع الدراسة الذین  في متوسطات اتجاھا فأقل0.01 عند مستوى إحصائیة

 10 - 5سنوات خدمتھم من  وأفراد مجتمع الدراسة الذین  سنوات5أقل من  سنوات خدمتھم
ً بین طالب المرحلةنماطأ(حول سنوات  الثانویة، العوامل  االكمالیة و العنف األكثر انتشارا

مجتمع الدراسة الذین  لصالح أفراد ) الثانویة االكمالیة والمؤدیة للعنف بین طالب المرحلة

أصحاب الخدمة  ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن  سنوات10-5من سنوات خدمتھم 
ً بین طالب المرحلةأنماط على معرفة بأكثر مقدرة یكونون األعلى   العنف األكثر انتشارا

  .ھمكشف العوامل المؤدیة للعنف بین كذلك  الثانویة واالكمالیة و

 في متوسطات  فأقل0.01روق ذات داللة إحصائیة عند مستوى كما یتضح وجود ف       

 وأفراد مجتمع  سنوات10 - 5من  اتجاھات أفراد مجتمع الدراسة الذین سنوات خدمتھم

دور المدرسة نحو الطالب للحد ( حول  سنوات فما فوق10الدراسة الذین سنوات خدمتھم 
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جتمع الدراسة الذین سنوات لصالح أفراد م) من العنف المنتشر داخل الوسط المدرسي

 ھم من الخدمة األقل ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن أصحاب  سنوات10 - 5من  خدمتھم

 ولذلك جاءت ساتذةأل مع الطالب ویكونون عادة من ابالعمل التنفیذي والتعاملیقومون 

 دور المدرسة نحو الطالب للحد من العنف المنتشر داخل الوسط على موافقتھم أعلى

  .المدرسي

في متوسطات  فأقل 0.05 عند مستوى داللة إحصائیةكما یتضح وجود فروق ذات       

 وأفراد مجتمع  سنوات5أقل من  اتجاھات أفراد مجتمع الدراسة الذین سنوات خدمتھم

دور المدرسة نحو الطالب للحد ( حول  سنوات فما فوق10خدمتھم الدراسة الذین سنوات 

 لصالح أفراد مجتمع الدراسة الذین سنوات )ل الوسط المدرسيمن العنف المنتشر داخ

 ھم من أصحاب الخدمة األقل ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن  سنوات5أقل من  خدمتھم

ولذلك جاءت  ساتذةاأل مع الطالب ویكونون عادة من بالعمل التنفیذي والتعاملیقومون 

د من العنف المنتشر داخل الوسط  دور المدرسة نحو الطالب للح علىأعلى موافقتھم
 .المدرسي

   متغیر عدد الدورات التدریبیة في مجال العملاختالفالفروق ب: خامساً 

 في إجابات أفراد مجتمع ذات داللة إحصائیةللتعرف على ما إذا كانت ھنالك فروق        

ً إلى اختالف  خدم الباحث  استفي مجال العمل متغیر عدد الدورات التدریبیةالدراسة طبقا

توسطات م لتوضیح داللة الفروق في )One Way ANOVA( "تحلیل التباین األحادي"
ً إلى اختالف متغیر   في مجال الدورات التدریبیة عددإجابات أفراد مجتمع الدراسة طبقا

  ):29(الجدول رقم  یوضحھاالعمل وجاءت النتائج كما 
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  )29(جدول رقم 
للفروق في متوسطات إجابات ) One Way ANOVA" (يتحلیل التباین األحاد"نتائج 

  أفراد مجتمع الدراسة طبقاً إلى اختالف متغیر عدد الدورات التدریبیة في مجال العمل

مجموع  مصدر التباین        المحور
 مربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائیة

  5.357  3  16.071 بین المجموعات
  0.940  239  224.601 داخل المجموعات

اط ً أنم شارا ر انت ف األكث  العن
ةبین طالب ال ة مرحل  االكمالی

ن وجھو ة م ـ الثانوی ة ـــــ
  -  242  240.672 المجموع  ر اإلدارة المدرسیةــــــــــنظ

5.701  
  

0.001**  
  

  1.476  3  4.428 بین المجموعات
  0.386  239  92.151 داخل المجموعات

ین  ف ب ة للعن ل المؤدی العوام
ة الب المرحل ة وط   االكمالی

ة م ـالثانوی ة ـــــــن وجھــ
  -  242  96.580 المجموع  ر اإلدارة المدرسیةــــــــــنظ

3.828  
  

0.010**  
  

  0.301  3  0.903 بین المجموعات
  0.131  239  31.210 داخل المجموعات

 الطالب للحد دور المدرسة نحو
  المنتشر داخل ن العنف ـــــــــــم

  الوســــــــــــــط المدرســـــــي
  -  242  32.113 المجموع

2.304  
  

0.078  
  

  0.116  3  0.348 بین المجموعات
  0.188  239  45.013 داخل المجموعات

و ة نح اتذة دور المدرس  األس
د م ـللح ـن العنــــــ ف ــــــــــــ
  في الوسـط المدرسـي المنتشر

  -  242  45.361 وعالمجم

0.616  
  

0.605  
  

  0.221  3  0.663 بین المجموعات
  0.179  239  42.740 داخل المجموعات

د األسرة دور المدرسة نحو  للح
المنتشر لدى الطالب من العنف 

  في الوســــــط المدرســــــــــــي
  -  242  43.403 المجموع

1.235  0.298  

      
   فأقل0.01فروق دالة عند مستوى   ** 

ذات داللة  عدم وجود فروق )29(رقم  من خالل النتائج الموضحة في الجدول یتضح

ول ــــفي متوسطات اتجاھات أفراد مجتمع الدراسة ح فأقل 0.05 عند مستوى إحصائیة

دور المدرسة ،  المنتشر داخل الوسط المدرسي الطالب للحد من العنف دور المدرسة نحو(

 األسرة دور المدرسة نحو،  في الوسط المدرسيالمنتشر للحد من العنف نحو األساتذة

عدد الدورات  باختالف متغیر )المنتشر لدى الطالب في الوسط المدرسيللحد من العنف 

 من أفراد مجتمع %72.0 ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن التدریبیة في مجال العمل

ع الدراسة في ھذا  أفراد مجتمتجانس مما یدل على حصلوا على دورات تدریبیةالدراسة 
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متغیر الحصول على باختالف  االختالفات بین وجھات نظرھمالجانب األمر الذي یقلل من 

  .دورات تدریبیة
 في متوسطات  فأقل0.01 عند مستوى ذات داللة إحصائیةبینما یتضح وجود فروق       

ً بین طالب أنماط(اتجاھات أفراد مجتمع الدراسة حول   المرحلة العنف األكثر انتشارا
 الثانویة من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة، العوامل المؤدیة للعنف بین طالب االكمالیة و

عدد  باختالف متغیر ) الثانویة من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة االكمالیة والمرحلة
عدد ، ولتحدید صالح الفروق بین كل فئتین من فئات الدورات التدریبیة في مجال العمل

   نحو ھذه المحاور استخدم الباحث اختباراالتجاه  حول دریبیة في مجال العملالدورات الت

"LSD"30( الجدول رقم  وجاءت النتائج كما یظھرھا:(  
  )30(الجدول رقم 

  للفروق بین فئات عدد الدورات التدریبیة في مجال العمل"  LSD"نتائج اختبار 

 المحور
عدد الدورات 

التدریبیة في مجال 
 العمل

لم أحصل على  توسطالم  ن
  أیة دورة

دورة 
ثالث دورات   دورتان  واحدة

  فأكثر

لم أحصل على أیة 
  **    ** -  3.6106  68  دورة

      -   4.1909  46  دورة واحدة
  *  -     3.7804  40  دورتان

اط ر أنم ف األكث  العن
الب  ین ط ً ب شارا انت

ة ة والمرحل   االكمالی
ة  ن وجھ ة م الثانوی
ر اإلدارة  نظ

  -     4.1729  89  ثالث دورات فأكثر  ةــــــــــــــــــالمدرسی
لم أحصل على أیة 

      * -  4.0703  68  دورة
    **  -   4.3204  46  دورة واحدة

  *  -     3.9207  40  دورتان

ة  ل المؤدی العوام
الب  ین ط ف ب للعن

   االكمالیــــةالمرحلة
  نــــــــة مـــالثانویو

ر اإلدارة  ة نظ  وجھ
  -     4.2291  89  ثالث دورات فأكثر  ةــــــــــــــــــالمدرسی

   فأقل0.05فروق دالة عند مستوى *  
   فأقل0.01فروق دالة عند مستوى ** 

ذات داللة  وجود فروق )30(رقم       یتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول 

ن لم  في متوسطات اتجاھات أفراد مجتمع الدراسة الذی فأقل0.01 عند مستوى إحصائیة

حصلوا على دورة واحدة  وأفراد مجتمع الدراسة الذین أي دورة تدریبیةیحصلوا على 
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ً بین طالب المرحلةنماطأ(  حول وثالثة دورات تدریبیة   االكمالیة و العنف األكثر انتشارا

 لصالح أفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا على دورات تدریبیة ویعزو الباحث )الثانویة

 مما یزید من مھارات الفرد یزید من على دورات تدریبیة أكثرلى أن الحصول ھذه النتیجة إ

ً بین طالب المرحلةنماط حول أإدراكھ   . الثانویة االكمالیة و العنف األكثر انتشارا

 في متوسطات  فأقل0.05 عند مستوى داللة إحصائیةكما یتضح وجود فروق ذات       

 وأفراد مجتمع الدراسة الذین دورتینصلوا على اتجاھات أفراد مجتمع الدراسة الذین ح

ً بین طالب المرحلةنماطأ(حول ثالثة دورات تدریبیة حصلوا على    العنف األكثر انتشارا

 ثالثة دورات تدریبیةلصالح أفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا على )  الثانویةاالكمالیة و

مھارات تدریبیة أكثر یزید من ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن الحصول على دورات 

ً بین طالب المرحلةنماط حول أإدراكھ مما یزید من الفرد   االكمالیة و العنف األكثر انتشارا

  .الثانویة

 في متوسطات  فأقل0.05مستوى  عند ذات داللة إحصائیةكما یتضح وجود فروق       

وأفراد مجتمع ریبیة أي دورة تداتجاھات أفراد مجتمع الدراسة الذین لم یحصلوا على 

العوامل المؤدیة للعنف بین طالب (  حول على دورة تدریبیة واحدةالدراسة الذین حصلوا 

دورة تدریبیة  لصالح أفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا على ) الثانویة االكمالیة والمرحلة

 من  یزیددورات تدریبیة أكثر ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن الحصول على واحدة

  .حول العوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة الثانویةإدراكھ  مما یزید من مھارات الفرد

في متوسطات  فأقل 0.05 عند مستوى ذات داللة إحصائیةكما یتضح وجود فروق        

 وأفراد مجتمع الدراسة الذین دورتیناتجاھات أفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا على 

  االكمالیة والعوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة(  حول ة دوراتثالثحصلوا على 

 ویعزو الباحث ھذه ثالثة دوراتلصالح أفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا على ) الثانویة
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 مما یزید من مھارات الفرد یزید من دورات تدریبیة أكثرالنتیجة إلى أن الحصول على 

  .ةـــــــــ الثانوی االكمالیة بین طالب المرحلة حول العوامل المؤدیة للعنفإدراكھ

 في متوسطات  فأقل0.01مستوى       كما یتضح وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند 

 وأفراد مجتمع الدراسة الذین  دورتیناتجاھات أفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا على

 االكمالیة و  المرحلة العوامل المؤدیة للعنف بین طالب(  حول على دورة واحدةحصلوا 

 ویعزو دورة تدریبیة واحدة لصالح أفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا على )الثانویة

 بشكل مھارات الفرد یرفع دورة تدریبیة واحدةالباحث ھذه النتیجة إلى أن الحصول على 

دورة  الحاصلین على موافقة ولذلك جاءت دورة تدریبیة ثانیة من حصولھ على أكبر

  االكمالیة والعوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة  محور علىأكبر یة واحدةتدریب

 .ةـالثانوی
 أھم نتائج الدراسة:  
    :فیما یتعلق بنتائج وصف أفراد الدراسة بینت الدراسة  

من إجمالي أفراد الدراسة % 53.9 من أفراد الدراسة یمثلون ما نسبتھ )131(أن  -

  .ةــــــ وھم الفئة األكثر من أفراد الدراس سنة40 من  إلى أقل30من أعمارھم تتراوح 

من إجمالي أفراد الدراسة % 93.0 من أفراد الدراسة یمثلون ما نسبتھ )226(أن  -

 . التعلیمي بكالوریوس وھم الفئة األكثر من أفراد الدراسةمستواھم

سة  من إجمالي أفراد الدرا%65.84 من أفراد الدراسة یمثلون ما نسبتھ )160(أن  -

  . ةــــــــــــ وھم الفئة األكثر من أفراد الدراسأستاذ الحالیةوظیفتھم 

 من إجمالي أفراد الدراسة عدد %32.5 من أفراد الدراسة یمثلون ما نسبتھ )79(أن  -

  .ةـــــــــ وھم الفئة األكثر من أفراد الدراس سنوات5أقل من سنوات خدمتھم 
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لم من إجمالي أفراد الدراسة % 58.0نسبتھ  من أفراد الدراسة یمثلون ما )141(أن  -

 . في مجال العمل وھم الفئة األكثر من أفراد الدراسة على أیة دورةیتحصلوا

ً بین طالب الـــیما یتعلق بأشكــف من (ةــــــالثانوی ةــــلیاة اإلكمالمرحل العنف األكثر انتشارا

  :ةـــالتعلیمیة فقد بینت الدراسدائرة الماء األبیض  بمنطقة )وجھة نظر اإلدارة المدرسیة

 منتشرة بین طالب المرحلة أشكال للعنف  على أن ھناك موافقون أن أفراد الدراسة

 .االكمالیة والثانویة

  بین العنف من أشكال  شكالً ثالثة وعشرون على انتشار موافقونأن أفراد الدراسة 

  :تمثل فيیطالب و

 .درسةاستعراض مھارات السیاقة العدوانیة أمام الم -

 .مــــــــب والشتــــــ الزمالء بالســـــــىاالعتداء عل -

 .الءـــــــــــن الزمـــــالسخریة م -

 .االعتداء علي الزمالء بالصیاح -

 .رر والتأخیرـــــاب المتكــــالغی -

 .اـــــممارسة الكتابة علي جدران المدرسة وتشویھھ -

 .ب ممتلكات الزمالءــــــــــــتخری -

  .ربــي الزمالء بالضاالعتداء عل -

  .ةـات المدرســــــــــتخریب ممتلك -

  .لــالتشویش في المدرسة أو في الفص -

  .ةـــــالتحریض علي الفوضى واالضطرابات في المدرس -

  .ةـالتعصب المبالغ فیھ لألندیة الریاضی -

رفض اإلجراءات النظامیة التي تتخذھا المدرسة ضد الطالب الذین یضربون أو  -

  .ون زمالئھمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیشتم
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  .وةـــــــ اآلخرین بالقـــــــىفرض الرأي عل -

 .استعمال أسلحة حادة كالسكین في االعتداء على اآلخرین -

  .ةـات أعضاء اإلدارة المدرسیتخریب ممتلك -

  .نــــام اآلخریـــــــــــــــــــــــــــــاإلھانة أم -

  .رسیة بالصیاح ورفع الصوتاالعتداء علي اإلدارة المد -

  .اء اإلدارة المدرسیةــــالسخریة من أعض -

  .د اإلدارة المدرسیةــــالعنف الجماعي ض -

  .ابتزاز المال أو السرقة بالكسر أو اإلكراه -

  .االعتداء علي أعضاء اإلدارة المدرسیة بالسب والشتم -

  .واد مخلةـــــترویج األقراص الممغنطة التي تحتوي م -

من وجھة نظر (الثانویة  االكمالیة وبالعوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلةفیما یتعلق 

  : بینت الدراسة)اإلدارة المدرسیة

 للعنف بین طالب المرحلة  على أن ھناك عوامل مؤدیة موافقون أن أفراد الدراسة

 . التعلیمیة دائرة الماء األبیضالثانویة بمنطقةاالكمالیة و 

  بین للعنف المؤدیة العوامل من  ثمانیة  على وجودقون بشدةموافأن أفراد الدراسة

  :طالب وتتمثل فيال

انسحاب اآلباء وغیابھم شبھ الكلي عن المؤسسة التعلیمیة وسوء فھمھم للعالقة التربویة  -

 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي یجب أن تربطھم باإلدارة المدرسی

 .م أو عدم استطاعتھم القیام بھاتخلي أولیاء األمور عن مسؤولیتھ -

 ."ك فاضربھـــــمن ضرب" مبدأ ىتشجیع بعض األسر لألبناء عل -

 .تساھل اإلدارة المدرسیة في اتخاذ اإلجراءات النظامیة ضد الطالب العدوانیین -
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 .ع أعداد الطالبــعدم توفر العدد الكافي من المرشدین الطالبیین بما یتناسب م -

 .ي تھمھمــــــــــــــــــــــــــل القضایا التعدم محاورة التالمیذ حو -

 .وجود صراعات نفسیة  ومعاناة داخلیة لدى الطالب -

  .ط األسریةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الروابـضع -

  العوامل المؤدیة للعنف بین  من أربعة عشر على وجود موافقونأن أفراد الدراسة

  :وتتمثل فيثانویة  ال االكمالیة وطالب المرحلة

 .ضعف العالقة بین المدرسة والطالب -

ى تغییر معاملتھم  یساعد عل من قبل الطلبةاألساتذةاالعتقاد بأن تخریب ممتلكات  -

 .ھمنحو

 .ت األنظار إلیھـــــرغبة الطالب في لف -

 .عدم تفعیل قوانین االنضباط المدرسي علي سلوكیات العنف -

 .نــــــــــــــــــــــــآلخریعدم شعور الطالب باحترام وتقدیر ا -

 .فــــــــــــــــــــــــر بمشاھدة أفالم العنـــــــالتأث -

 .فــــــــــعدم مراعاة الفروق الفردیة داخل الص -

 .إدخال مادة الوقایة من الجریمة في المناھج الدراسیة في المدارس الثانویة -

 .البــضعف القدرات التحصیلیة لدى الط -

 .ر الغیرةـــــــن مشاعــــــــــــــــالتعبیر ع -

 .رف تجاھھــــإھانة الطالب في حال أظھر غضبھ من أي تص -

 .التركیز علي جوانب الضعف عند الطالب واإلكثار من انتقاده -
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 .رفض مجموعة الرفاق الزمالء للطالب مما یثیر غضبھ وسخطھ علیھم -

  .عور الطالب باألمنـــــــــــــــــــــــعدم ش -

المنتشر داخل الوسط المدرسي  الطالب للحد من العنف نحو بدور المدرسة یتعلق فیما

  :بینت الدراسة فقد

 على أسالیب اإلدارة المدرسیة تجاه الطالب للحد من موافقون بشدة أن أفراد الدراسة 

 .ةـــــــــــ التعلیمیدائرة الماء األبیض الثانویة بمنطقة  االكمالیة والعنف بین طالب المرحلة

  نحو  بالمدرسة األدوار المنوطةمن  أربعة عشر على موافقون بشدةأن أفراد الدراسة

  : وتتمثل فيالمنتشر داخل الوسط المدرسيالطالب للحد من العنف 

 .اراتـــــــإشراك طالب المدرسة في إدارة النشاط المدرسي والفصول واأللعاب والزی -

 .تعزیز اإلنجازات اإلیجابیة للطالب -

 .البـــــة الفروق الفردیة في التعامل مع الطمراعا -

 .إشعار الطالب بأھمیتھ في المدرسة -

 .إیجاد عالقة إیجابیة بین الطالب واإلدارة المدرسیة -

التعامل الفردي مع حاالت التخریب ودراستھا ومعرفة أسبابھا ومحاولة التوصل  -

 .حلول عدائیةـــــل

ً في حالة تعدیل سلو - كھ عن طریق  تكلیفھ بمھام محددة من قبل مكافأة الطالب معنویا

 .ةـاإلدارة المدرسی

توفیر األنشطة المتنوعة في المدارس وخاصة األنشطة الحرة التي تسمح للطلبة  -

بالتعبیر التلقائي عن أنفسھم ومما یدور بداخلھم بطریقة صحیحة دون اللجوء ألسالیب 

 .ةـــــــــــــــــعدائی
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 .الطالب وتعمیق روح البحث والتخریبتنمیة التفكیر العملي لدى  -

 .ق المدرسةـــإشراك الطالب مرتكب العنف في تنظیم بعض مراف -

وضع أنظمة صارمة للحد من ظاھرة العنف المدرسي وعدم التھاون فیمن یسلك  -

 .بــــــــــــــــــالسلوك العدواني بحیث توجھ العقوبة للسلوك  ولیس للطال

 .المراقبة والتوجیھواني ووضعھم تحت حصر الطالب ذوي السلوك العد -

إقناع الطالب وفق األسس األخالقیة بحیث نبین لھ الوجھ اإلیجابي والوجھ السلبي من  -

 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــسلوك العنف وإقناعھ بانتمائھ ألسرة عریق

  ."ال منھجیة"دمج الطالب ذو السلوكیات العدوانیة ضمن برامج  -

 الطالب للحد من نحو بالمدرسةمنوطة  أدوار أربعھ على موافقونسة أن أفراد الدرا 

  : وتتمثل في الوسط المدرسيفيالمنتشر العنف 

 .فـــــحسم بعض درجات السلوك من البطاقة الشھریة عند تكرار العن -

عندما تقوم المدرسة بعقاب الطالب مرتكب العنف ال بد من إعالن العقاب أمام الطلبة  -

ً لمن تسول لھ نفسھ عمل سلوك عدواني في المدرسةلكي یكون تحذی  .را

توجیھ بعض أصدقاء الطالب مرتكب العنف بالحدیث معھ من أجل اإلقالع عن سلوكھ  -

 .الشاذ العدواني

ً غیر س -  .ويــــــــــــــــــحث الطلبة علي النفور واالبتعاد من الطالب الذي یسلك سلوكا

  المنتشر في الوسط المدرسي للحد من العنفذةبدور المدرسة نحو األساتفیما یتعلق 

  : بینت الدراسة فقد بدائرة الماء األبیض التعلیمیة

 للحد من نحو األساتذة األدوار التي تتبعھا المدرسة على موافقون بشدة أن أفراد الدراسة 

 .المنتشر داخل الوسط المدرسيالعنف 
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  نحو األساتذة تمارسھ المدرسة دوراً  أثني عشر على موافقون بشدةأن أفراد الدراسة 

 ةــــــــــ دائرة الماء األبیض التعلیمیللحد من العنف بین طالب المرحلة الثانویة بمنطقة

  :يــــــــوتتمثل ف

ً منھم ى إلاألستاذتوجیھ  - ً مع الطالب قریبا ً متسامحا ً في تعاملھ وعطوفا  أن یكون متوازنا

 .وأنھ أخ حریص علي مصلحتھم

ً باعتباره صانع التطویر األول ووسیلتذاألستاإعداد  - ً وتربویا  .ھـــــــــ مھنیا

 .نــــــــ واإلدارییستشاریـــن التربویین والمساتذةإقامة دورات إرشادیة لأل -

 أن تكون عالقتھ بالطالب قائمة علي االحترام المتبادل واألخذ ى علستاذحث األ -

 .والعطاء

 رفع مكانتھ األدبیة في ىعیة والمادیة والعمل عل االجتماستاذإعادة النظر في أحوال األ -

 .المجتمع

 .توجیھ المعلم للكشف عن میول الطالب واھتماماتھم وتنمیتھا بالشكل األمثل -

 .تفعیل العالقات التربویة بین الطالب المعلمین -

 .ةــــــــاء اإلدارة المدرسیــــــتوسیع نطاق التعاون بین المعلمین وبقیة أعض -

 .فــــــــلم الكتشاف دوافع الطالب الداخلیة المؤدیة الرتكاب العنتوجیھ المع -

 .ةــــــفي اإلدارة المدرسیاألستاذ ل دور ـــتفعی -

 .اج مع الطالبـــــــ بھدف االندمستاذلألة الفرص الكافیة ـــــــــــــإتاح -

 .ف المدرسيـدمج المعلمین من وقت آلخر في برامج توجیھیة عن العن -
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 المنتشر في الوسط المدرسي فقد األسرة للحد من العنف نحو بدور المدرسةق فیما یتعل

  :بینت الدراسة

 للحد األسرة نحو المدرسة التي تمارسھا األدوار على موافقون بشدة أن أفراد الدراسة 

 .يـــــــــــــالمنتشر في الوسط المدرسمن العنف 

  سرةاأل  نحوالمدرسة تمارسھ اً دورخمسة عشر  على موافقون بشدةأن أفراد الدراسة 

  :وتتمثل فيالمنتشر بكلى الطورین اإلكمالي والثانوي للحد من العنف 

 .البـحث أولیاء األمور علي أھمیة االلتزام الدیني والقدوة الحسنة للط -

 .اءـــــي یمر بھا األبنــــــر بخطورة مرحلة المراھقة التـــــتوعیة األس -

ً عند غیورـــــاالتصال باألسرة ف -  .اب الطالبـــــــا

 .تـــــــــــــحث أولیاء األمور بتشدید المراقبة علي استخدام الطالب لالنترن -

 .توعیة األسر بمشكالت المراھقة وكیفیة مواجھتھا -

 .حث أولیاء األمور علي متابعة أبنائھم من حیث الدراسة ومستوى التحصیل -

 .مجالس اآلباء والمعلمین وزیارة المنزلتوثیق العالقة بین المدرسة والمنزل بإقامة  -

 .ب للطالبـــــــــــــة الجو األسري المناســــــ كیفیة تھیئــــىتوجیھ أولیاء األمور إل -

تعظیم دور األسرة للقیام بواجباتھا من خالل مراقبة األبناء ورعایتھم وتنشئتھم التنشئة  -

 .السلیمة فقط

دارة المدرسیة بالمعلومات الصحیحة حث أولیاء األمور علي ضرورة تزوید اإل -

 .ي البیتـــــــــــــــــــــــــوالدقیقة عن واقع سلوكیات الطالب ف

 .أخذ التعھدات الصارمة علي ولي األمر بعدم تكرار ابنھ للعنف -

عقد ندوات خاصة بالمدرسة ألولیاء األمور لتوعیتھم بكیفیة التعامل مع ظاھرة العنف  -

 .يـــــالمدرس
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 . أولیاء األمور إلي كیفیة شغل أوقات الفراغ ألبنائھمتوجیھ -

 .مـــــــــــــــــتقدیم برامج تربویة ألولیاء األمور تتعلق بكیفیة مواجھة العنف لدى أبنائھ -

 .ات المدرسیةــــإشراك أولیاء األمور في اللجان واالجتماع -

سة، حسب خصائصھم  محاور الدرانحوفیما یتعلق بالفروق بین وجھات نظر المبحوثین 

  : بینت الدراسةفقدرافیة والوظیفیة غالدیمو

  اتجاھاتفي متوسطات  فأقل 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

دور المدرسة نحو الطالب للحد من العنف المنتشر داخل (أفراد مجتمع الدراسة حول 

 المنتشر في الوسط الوسط المدرسي، دور المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف

المدرسي، دور المدرسة نحو األسرة للحد من العنف المنتشر لدى الطالب في الوسط 

 .ر العمرـــــــــــــــــــمتغی باختالف )المدرسي

  اتجاھاتفي متوسطاتفأقل  0.01وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  

وأفراد مجتمع الدراسة الذین   سنة30من  أقل أفراد مجتمع الدراسة الذین أعمارھم

ً بین طالب ( حول  سنة فما فوق30من أعمارھم  أشكال العنف األكثر انتشارا

 أفراد مجتمع لصالح ) الثانویة من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة االكمالیة والمرحلة

 .وقــــــــــ سنة فما ف30من  الدراسة الذین أعمارھم

 اتجاھاتفي متوسطات فأقل  0.01ستوى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند م 

 وأفراد مجتمع الدراسة الذین  سنة30أقل من  أفراد مجتمع الدراسة الذین أعمارھم

العوامل المؤدیة للعنف بین طالب ( حول  سنة40 إلى أقل من 30من أعمارھم 

أفراد مجتمع لصالح  ) الثانویة من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة االكمالیة والمرحلة

 . سنة40 إلى أقل من 30من  دراسة الذین أعمارھمال
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  اتجاھاتفي متوسطاتفأقل  0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  

ً بین طالب المرحلة (أفراد مجتمع الدراسة حول   أشكال العنف األكثر انتشارا

نف بین الثانویة من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة، العوامل المؤدیة للعاالكمالیة و

دور المدرسة  الثانویة من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة،  االكمالیة وطالب المرحلة

 دور المدرسة نحو، المنتشر داخل الوسط المدرسي الطالب للحد من العنف نحو

متغیر باختالف ) المنتشر لدى الطالب في الوسط المدرسياألسرة للحد من العنف 

 .المستوي التعلیمي

  اتجاھاتفي متوسطات  فأقل 0.05داللة إحصائیة عند مستوى وجود فروق ذات 

 وأفراد مجتمع الدراسة الذین مستواھم بكالوریوسأفراد مجتمع الدراسة الذین مؤھلھم 

المنتشر في  للحد من العنف دور المدرسة نحو األساتذة ( حولمعھد معلمینالتعلیمي 

 .معھد معلمینتواھم التعلیمي  أفراد مجتمع الدراسة الذین مسلصالح )الوسط المدرسي

  اتجاھاتفي متوسطاتفأقل  0.01وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  

 وأفراد مجتمع الدراسة الذین مستواھم بكالوریوسأفراد مجتمع الدراسة الذین مؤھلھم 

  االكمالیة والعوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة( حول معھد معلمینالتعلیمي 

 .كالوریوسب أفراد مجتمع الدراسة الذین مستواھم التعلیمي لصالح )یةالثانو

  أفراد  فأقل بین اتجاھات 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى

ً بین طالب المرحلة (مجتمع الدراسة حول  االكمالیة أشكال العنف األكثر انتشارا

 المؤدیة للعنف بین طالب المرحلةالثانویة من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة، العوامل و

 الطالب للحد دور المدرسة نحوالثانویة من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة، االكمالیة و

 األسرة للحد من العنف دور المدرسة نحو، المنتشر داخل الوسط المدرسيمن العنف 

 .متغیر الوظیفة الحالیة باختالف )المنتشر لدى الطالب في الوسط المدرسي
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  اتجاھاتفي متوسطات فأقل 0.05فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وجود  

 وأفراد مساعد تربوي وعون إداريأفراد مجتمع الدراسة الذین وظیفتھم الحالیة 

دور المدرسة نحو ( حول مستشار توجیھ، مدیرمجتمع الدراسة الذین وظیفتھم الحالیة 

أفراد مجتمع الدراسة لصالح  )يالمنتشر في الوسط المدرس للحد من العنف األساتذة

 .ون إداريـد تربوي وعـمساع م الحالیةــــــــــــــــــــــــــــــــــالذین وظیفتھ

  اتجاھاتفي متوسطات  فأقل 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

وأفراد مجتمع الدراسة الذین  أستاذأفراد مجتمع الدراسة الذین وظیفتھم الحالیة 

 للحد من العنف ساتذةاأل دور المدرسة نحو( حول أخصائي التوجیھالیة فتھم الحوظی

 أفراد مجتمع الدراسة الذین وظیفتھم الحالیة لصالح) المنتشر في الوسط المدرسي

 .اذــــــــأست

  اتجاھاتفي متوسطات فأقل 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  

المنتشر في للحد من العنف ساتذة  األدور المدرسة نحو( أفراد مجتمع الدراسة حول

المنتشر لدى الطالب في  األسرة للحد من العنف دور المدرسة نحو، الوسط المدرسي

 .متغیر عدد سنوات الخدمة باختالف )الوسط المدرسي

   اتجاھات في متوسطات  فأقل0.01وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 وأفراد مجتمع الدراسة  سنوات5أقل من  اسة الذین سنوات خدمتھمأفراد مجتمع الدر

ً بین ( حول  سنوات10 - 5من الذین سنوات خدمتھم  أشكال العنف األكثر انتشارا

  و الثانویة، العوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة االكمالیة وطالب المرحلة

 . سنوات10 -  5من  دمتھمسنوات خ أفراد مجتمع الدراسة الذین لصالح) الثانویة

  اتجاھاتفي متوسطات فأقل 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  

 وأفراد مجتمع  سنوات10 - 5 من أفراد مجتمع الدراسة الذین سنوات خدمتھم
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الطالب دور المدرسة نحو ( حول  سنوات فما فوق10الدراسة الذین سنوات خدمتھم 

ة ــــــ أفراد مجتمع الدراسلصالح ) الوسط المدرسيالمنتشر داخلللحد من العنف 

 . سنوات10 - 5 من سنوات خدمتھمن ـــــــــــــــــالذی

  اتجاھاتفي متوسطات  فأقل 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 وأفراد مجتمع الدراسة  سنوات5أقل من  أفراد مجتمع الدراسة الذین سنوات خدمتھم

 الطالب للحد من دور المدرسة نحو( حول  سنوات فما فوق10دمتھم الذین سنوات خ

ن ــــــــ أفراد مجتمع الدراسة الذیلصالح) المنتشر داخل الوسط المدرسيالعنف 

 . سنوات5أقل من  سنوات خدمتھم

  اتجاھاتفي متوسطات  فأقل 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 الطالب للحد من العنف دور اإلدارة المدرسیة نحو( أفراد مجتمع الدراسة حول

دور المدرسة نحو األساتذة للحد من العنف المنتشر ، المنتشر داخل الوسط المدرسي

المنتشر لدى الطالب  للحد من العنف دور المدرسة نحو األسرة ، في الوسط المدرسي

 .جال العملمتغیر عدد الدورات التدریبیة في م باختالف )في الوسط المدرسي

  اتجاھاتفي متوسطات فأقل  0.01وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 وأفراد مجتمع الدراسة أي دورة تدریبیةأفراد مجتمع الدراسة الذین لم یحصلوا على 

أشكال العنف األكثر (  حول دورة واحدة وثالثة دورات تدریبیةالذین حصلوا على 

ً بین طالب المرحلة  أفراد مجتمع الدراسة الذین لصالح ) الثانویةكمالیة و االانتشارا

 .دورات تدریبیةى ــــــــحصلوا عل

  اتجاھاتفي متوسطات  فأقل 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 وأفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا دورتینأفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا على 

ً بین طالب المرحلة(   حولثالثة دورات تدریبیةعلى   أشكال العنف األكثر انتشارا
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ثالثة دورات  أفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا على لصالح ) الثانویةاالكمالیة و

 .ةـــــــــــتدریبی

  اتجاھاتفي متوسطات  فأقل 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 وأفراد مجتمع الدراسة ة تدریبیةأي دورأفراد مجتمع الدراسة الذین لم یحصلوا على 

العوامل المؤدیة للعنف بین طالب (  حول دورة تدریبیة واحدةالذین حصلوا على 

دورة  أفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا على لصالح)  الثانویة االكمالیة والمرحلة

 .تدریبیة واحدة

  جاھاتاتفي متوسطات  فأقل 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 وأفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا دورتینأفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا على 

ة ـــــــــ االكمالیالعوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة(  حول ثالثة دوراتعلى 

 .ة دوراتـــــــــــثالثأفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا على لصالح  )ةـــــــــ الثانویو

 اتجاھاتفي متوسطات فأقل 0.01وق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وجود فر  

 وأفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا دورتینأفراد مجتمع الدراسة الذین حصلوا على 

ة ــــــــــ االكمالیالعوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة(  حول دورة واحدةعلى 

 .دورة تدریبیة واحدةراسة الذین حصلوا على  أفراد مجتمع الدلصالح )ةـــــــ الثانویو
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 ـــــةــــخاتمــــــ                                

 وال إلى تھاون وال تجاھل في معالجتھ بل آلیةى ردود فعل لال یحتاج فعل العنف إ     

ً لجمیع الفاعلین التربویین إلیجاد  ً عمیقا ً جدیا یتطلب ھذا المقام التربوي االستثنائي تفكیرا

ر التربویة في بالدنا ومن منظورنا فإن التصدي حلول تخفف من انتشار ھذه الظواھر غی

لما یقتضي التذكیر بأھمیة حث التلمیذ على إرساء ثقافة الحوار بینھ وبین أساتذتھ وبینھ 

ً تحویل مجرى السلوكیات االنفعالیوبین أفراد أسرتھ،  الحادة إلى مناخات أخرى ة وأیضا

 تناسب نوعیة االنفعاالت التي قد یستفید منھا صاحبھا بتوجیھ أنشطة أقرب إلى اھتمامھ،

ال یجوز إظھار الطالب أو حیث  .إلخ... یالحظھا المربي كاألنشطة الریاضیة والثقافیة 

 االستھزاء بھم والسخریة منھم أو إذاللھم أو كبتھم وتخویفھم أوالتلمیذ بمظھر العجز 

ً صحیاً - والسماح لھم بالتعبیر عن انفعاالتھم العنیفة أحیانا ھناك دراسات معمقة  ف-أمرا

وواقعیة وحقیقیة لكشف السلبیات ومناقشتھا بشكل علمي وشفاف والبحث عن بدائل قابلة 

 .للتطبیق ولیس مجرد تنظیر

 وال مانع من تعدیلھا وتغییرھا بما یتالءم مع المستجدات والنظر بصدق وواقعیة إلى      

. ستوى التعلیم وكفاءة مؤسساتھلرفع مإسعافیة التربوي ووضع حلول عاجلة طارئة والواقع 

 كینونة الطفل والمراھق ككائن حر ومستقل ولیس مملوكین لآلخرین وال احترامفي حین 

یجب فرض سلطة اإلكراه علیھما وعلینا التوجیھ السلیم والرعایة والحنان، واالمتناع التام 

 رالتحقیعن ممارسة العنف الجسدي والنفسي المتمثل في الضرب و الجرح واإلیذاء و

ً واالستعاضة عن تلك الوسائل  ً أو تصریحا والسخریة واإلھمال والمھانة للطفل تلمیحا

بوجود مرشدین نفسیین لمساعدة التالمیذ والطلبة الذین یعانون من مشكلة سلوكیة وتعلیمیة 

ً النظر في الوضع االقتصادي للمربي بما یحقق لھ حیاة كریمة وبما ینعكس على  وأیضا

 نفسھ وتجاه التالمیذ وتجاه نظرتھ للحیاة فاألستاذ الذي یعاني من قھر إقتصادي سلوكھ تجاه

  . واجتماعي ال یربي سوى أجیال محبطة ومھزومة وعنیفة
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   :یمكن وضع إستراتیجیة لمعالجة حاالت العنف في المدارس بإتباع الخطوات التالیة     و

  تقالید الحوار واإلقناع بدل اإلكراهتربیة األسرة على مبادئ االحترام المتبادل وتكریس. 

  عمل برامج توعویة سواء مرئیة أو مسموعة أو مقروءة من خالل وسائل اإلعالم تكون

 . واألمھات لیكونوا القدوة الصالحة ألبنائھملآلباءموجھة 

  في إطار خطط وطنیة شاملة ً إعطاء عنایة أكبر بتركیز وتوجیھ الموارد المتاحة حالیا

 .ةـــدة التوعیة بأنماط التنشئة األسریة السلیمتدفع إلى زیا

  على األسرة االبتعاد عن جمیع أنواع اإلھانات والسخریة والتحقیر، وكذا االبتعاد عن

 .ةـــــــسلس و وأن تحاول إصالح أخطائھ بطریقة سلیمة. التوبیخ والقسوة على المراھق

 ن ھذا األسلوب من شأنھ أن على األسرة أن تبتعد عن أسالیب التذبذب في المعاملة أل

یخلق من الطفل أو المراھق شخصیة غیر متزنة تسیطر علیھا السلبیات من كل 

 .النواحي النفسیة واالجتماعیة

 ل تقدیم النصائح إلى أبنائھم أو تعدیل سلوكھم أن یكون ذلك التصرف على الوالدین قب

ً في سلوكیھما وبالتالي یرى األبناء القدوة والنموذج أمامھم  .مجسدا

 اـــضرورة إیجاد برامج توعویة ووقائیة داخل المدارس وخارجھ. 

 ضرورة التوجیھ واإلرشاد والمتابعة المستمرة للتالمیذ داخل المدارس. 

  أخصائیین اجتماعیین ونفسیین في المدارس بالعدد الكافي والمتناسب مع عدد توظیف

الطالب، كي تتسنى لھم المتابعة المستمرة وتدریب األساتذة على اكتشاف الطالب 

 . مــــــــــــــالعدوانیین وعالجتھ

  تكییف األنشطة العلمیة المحلیة داخل المؤسسات في أسلوب إشراك التالمیذ في

 .ة الفعلیة لھذه الظواھرالمحارب
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 لف والتقارب بین أبناء المجتمع، ونبذ التعصب للرأي، تجنب االنحراف آخلق أجواء الت

 .اللغوي والعنف اللفظي

  تفعیل دور جمعیات أولیاء التالمیذ على المشاركة المتماثلة في النظر بعین الحقیقة

 .بللطالواالندماج الحقیقي في فرق العمل المدافعة والموجھة 

  استخدام وسائل إعالمیة على شكل دوریات وقصص وإذاعات محلیة تساھم ھي

األخرى في رفع الحصار للمؤسسات التربویة وإشراكھم في األنشطة الفعلیة للواقع 

 .ويـــــــــــــــــــــــالترب

  ًالنظر إلى إمكانیات وقدرات الطلبة الذھنیة والعقلیة وعدم تحمیلھم ما ال یطیقون فكریا 

ً وعدم إرھاقھ بالواجبات المدرسیة والمتطلبات المادی  .ةــونفسیا

  تشجیع البحث العلمي واستخدام التقنیات العصریة والبعد عن األسالیب التلقینیة

 .ةــــــــــــــــــــوالتقریریة و التخاطبیة في طرح المادة الدراسی

  الدراسیة بكلى الطورین الجریمة كمادة في المناھج ضرورة إدخال مادة الوقایة من

اإلكمالي والثانوي وھذا قصد تعریف الطالب المراھقین بالمخاطر التي تنجر عن 

 .اـــــــــــــــــــاالنحراف والجنوح نحو العنف والتي یكون التسرب المدرسي أحد أسبابھ

  التعریف بحقوق اإلنسان األساسیة وخصوصا اتفاقیة حقوق الطفل التي أقرتھا ھیئة

مم المتحدة والتي تنص على ضرورة حمایة الطفل في كافة أشكال اإلساءة األ

واالستغالل والعنف الذي یتعرض لھ و إقامة اللقاءات والندوات وحمالت التوعیة 

  لتعریف تلك الحقوق وطرق المحافظة علیھا وصیانتھا من توعیة األھل اإلعالمیة

یة واالحترام وممارسة الھوایات واألم بشكل خاص على حقوق طفلھا في الحیاة والحر

النقاش معھ أسلوب التحاور و  واستخدام اإللزام أو اإلكراهبداء الرأي وعدم إو

 .واستخدامھ في مواضیعھ في حاالت متعددة
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یمكننا أن نؤكد على أن تنشئة المراھق لیست تنشئة فجائیة بقدر ماھي وفي األخیر       

ً إلى غایة الوصول إلى مرحلة  تراكمیة تبدأ منذ الوةتنشئة تتابعی ً فشیئا الدة وتندرج شیئا

المراھقة، وبذلك لن تجد األسرة أیة مشكلة أو صعوبة في تنشئة أبنائھا أو التعامل معھم 

  .ي ذلكــــــــــــــــمادامت تتبع األسالیب واألنماط الصحیحة ف
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: تــــاالنترنورد في موقع ،"من وجھة نظر المعلمین والطالبالثانویة 

                                                Arabic/nauss/sa.edu.nauss.www: http   
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  -نابھــــــــع- ختارـــــاجي مـــــــة بــــــــجامع

  كلیــــة اآلداب والــعلوم اإلنـــــسانیة واالجــتماعیة
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  مدرسة الدكتوراه علم االجتماع المؤسسات المجتمعیة وتنمیة الموارد البشریة
  رة تخرجمذك

   مقدمـــــة لنیــل شھـــادة الماجستیر
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 2011/2012:    السنة الدراسیة

  ) من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة (والثانوياإلكمالي  في الوسطالعنف 
اكمالیة أبو  -صحراوي عبد الحفیظ ثانویة  -1962 جویلیة05ثانویة : بــــأربع مؤسسات تربویةدراسة میدانیة 

  الماء األبیض والیة تبسةبدائرة - اكمالیة كشرود علي- اكمالیة حي السلم- موسى األشعري



  لتعلیـــم العــالي والبـــحث العلـــميوزارة ا

  ابھ ــــــختار ـ عنـــي مــعة باجـجام

  كلیة اآلداب والـعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  علم اجتماعقسم 

  مدرسة الدكتوراه علم إجماع المؤسسات المجتمعیة وتنمیة الموارد البشریة

  حفظھ هللا                         / سعادة الدكتور 

  یكم ورحمة هللا وبركاتھالسالم عل

من وجھة نظر اإلدارة  في الوسط اإلكمالي والثانويالعنف  (: بأن یضع بین یدیكم استبانة بعنوانطالبیتشرف ال

   - ھــــي مختار ـ عنابــــــالستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم االجتماعیة بجامعة باج) المدرسیة

  : راسة صممت االستبانة من جزئینولتحقیق الھدف من الد

  : یشتمل على محاور الدراسة، وھي: یشتمل على البیانات األولیة، أما الجزء الثاني: الجزء األول

  ةــــــــــــــــالثانوی و ــــــةاالكمالیة ـــ العنف األكثر انتشاراً بین طالب المرحلأنماط: المحور األول.  

 ةــــــــــــــــــالثانوی و ــــــــــــةاالكمالیة ــدیة للعنف بین طالب المرحلالعوامل المؤ: المحور الثاني. 

 ةــــللحد من العنف بین طالب المرحلة اإلكمالیة والثانوی الطالب نحو دور المدرسة: المحور الثالث. 

 ةــوالثانویبین طالب المرحلة اإلكمالیة األساتذة للحد من العنف نحو  دور المدرسة: المحور الرابع. 

 ةـبین طالب المرحلة اإلكمالیة والثانوی األسرة للحد من العنف نحو دور المدرسة: المحور الخامس.  

أمل التكرم باإلطالع على نموذج االستبانة والمشاركة في تحكیم مدى مالئمة عبارات كل محور وقیاسھا ألبعاد 

موافق بشدة، موافق، (نة ستكون وفق مقیاس لیكرت الخماسي، المحور، مع إضافة ما ترونھ مناسباً، علماً بأن االستبا

  ). بشدةمحاید، غیر موافق، غیر موافق 

                                           وتقبلوا تقدیري 

  ــــبالطالـ                                                                                                       
                     ولیددغبوج                                                                                                             

  
 



  علميــــحث الـــعالي والبــــــــعلیم الــــــــــوزارة الت
  ھجامعــــــــة بـــــــاجي مـــــختار عــــــــناب

  كلیــــة اآلداب والــعلوم اإلنـــــسانیة واالجــتماعیة

  والجریمةنحراف اال: صـتخص

  استمارة موجھة لإلدارة المدرسیة

  عنوان البحث

  

  

  

  

  رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع االنحراف والجریمة

  : إشراف الدكتور       :                                              الطالبإعداد 

  ولید                                                           حامد خالد دغبوج 

  

في الوسط اإلكمالي والثانوي من وجھــــــــــة نظر إلدارة ف ـــــــالعن: ( بعنواناالستبانة ھذه لكمیسرني أن أقدم 

  - عنابھ-ارــــــباجي مخت بجامعة م االجتماعــــــــــــــعلالماجستیر في الستكمال متطلبات الحصول على درجة )المدرسیة

االستبانة بعنایة ودقة واختیار اإلجابة التي تراھا مناسبة، علماً بأن اإلجابات ستحاط بالسریة  ھذه ة بئ تعالرجاء

وجد إجابة صحیحة أو خاطئة، ولكن التامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، كما أنھ في مثل ھذه االستبانة ال ت

من أجل نجاح ھذه الباحث  إلیھ یطمحاإلجابة الصحیحة ھي التي تعبر عن وجھة نظرك بصراحة وبموضوعیة، وھو 

  .الدراسة 

  

                           

           

  

 2011/2012:السنة الدراسیة

  )من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة(في الوسط اإلكمالي والثانوي العنف 
اكمالیة أبو  -ثانویة صحراوي عبد الحفیظ  -1962جویلیة  05ثانویة:  مؤسسات تربویةخمسبـــدراسة میدانیة 

 والیة تبسةل الماء األبیض بدائرة -عليكشرود   اكمالیة- اكمالیة حي السلم- موسى األشعري



 ً   : البیانات األولیة : أوال

ً ضع عالمة      :مربع المناسب الختیارك وأكمل ما یلزم أمام ال)(فضال

  سنة     )         : (           ر ـــــــــــــــــــــ العم- 1

  : يــ المستوى التعلیم-2

        معھد   بكالوریوس       ماجستیر   

        دكتوراه    أخرى :    
  

  : (                    )ة ــــــ الوظیفة الحالی-3

  

  سنة: (                 ) وات الخدمة  عدد سن-4

  

  : الدورات التدریبیة في مجال العمل -5

  دورتان ) 3(  لم أحصل على أیة دورة ) 1(

  ثالث دورات فأكثر ) 4(   دورة واحدة) 2(

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 



  : محاور الدراسة: ثانیاً 
ً بین طالب المرنماطأ :المحور األول    : الثانویة اإلكمالیة وحلة العنف األكثر انتشارا

ً بین طالب المرحلة  فیما یلي مجموعة من العبارات التي تبین أشكال العنف األكثر انتشارا

 الثانویة، الرجاء تحدید مدى موافقتك أو عدم موافقتك علیھا من وجھة نظرك، اإلكمالیة و

  .تناسب اختیاركتي  الالعبارة أمام )(وذلك بوضع عالمة 

موافق  العبــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 محاید موافق بشدة

یر غ
 موافق

غیر 
موافق 
 بشدة

      رب ـــــــــــــــــــــــاالعتداء على أعضاء اإلدارة المدرسیة بالض 1
      مــــــــــــــاالعتداء على أعضاء اإلدارة المدرسیة بالسب والشت 2
      االعتداء على أعضاء اإلدارة المدرسیة بالصیاح ورفع الصوت 3
      ةـــــــــاء اإلدارة المدرسیـــــــــــالسخریة من أعض 4
      ربـــــــــــالء بالضــــــــــــــــــــــاالعتداء على الزم 5
      مــــــــــــب والشتـــــــــــاالعتداء على الزمالء بالس 6
      یاحـــــــــــــــــــالء بالصــــــــــــــــاالعتداء على الزم 7
      الءـــــــــــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــــة مــــــــالسخری 8
      ةـــات المدرســــــــــــــــــــــــب ممتلكــــــــــــــــتخری 9

      استعمال أسلحة حادة كالسكین في االعتداء على اآلخرین 10
      الءـــــــــــــات الزمـــــــــــــــــب ممتلكـــــــــــــــتخری 11
       أمام المدرسة العدوانیة استعراض مھارات السیاقة 12
      التحریض على الفوضى واالضطرابات في المدرسة 13
      رینـــــــــــــــــــــــــــــانة أمام اآلخـــــــــــــــــــــاإلھ 14
      . اظ البذیئة واستعمال األلفالتشویش في المدرسة أو في الفصل 15
      .الغیاب المتكرر والتأخر 16
      ابتزاز المال ، أو السرقة بالكسر أو اإلكراه 17
      فرض الرأي على اآلخرین بالقوة 18
ذین  19 الب ال د الط ة ض ذھا المدرس ي تتخ ة الت راءات النظامی ض اإلج رف

 یضربون أو یشتمون زمالئھم
     

      . جدران المدرسة وتشویھھاممارسة الكتابة على 20
      .العنف الجماعي ضد اإلدارة المدرسیة 21
      التعصب المبالغ فیھ لألندیة الریاضیة 22
       بالحیــــــــــــــــاء مخلةبرامجاألقراص الممغنطة التي تحتوي  ترویج   23



  : الثانویة اإلكمالیة والعوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة: يالمحور الثان
فیما یلي مجموعة من العبارات التي تبین العوامل المؤدیة للعنف بین طالب المرحلة 

أمام )  (الثانویة، الرجاء تحدید درجة موافقتك أو عدم موافقتك علبھا، وذلك بوضع عالمة

  .العبارة التي تناسب اختیارك

موافق  عبــــــــــــــــــــــــــــــارةال م
غیر  محاید موافق بشدة

 موافق
غیر 

موافق 
 بشدة

      عدم تفعیل قوانین االنضباط المدرسي على سلوكیات العنف 1
رفض مجموعة الرفاق والزمالء للطالب مما یثیر غضبھ وسخطھ  2

      علیھم

      ار من انتقادهالتركیز على جوانب الضعف عند الطالب واإلكث 3
وم  4 ا یق اً م شاعره فغالب ن م التعبیر ع ب ب سماح للطال دم ال ع

      المعلمون بإذالل الطالب وإھانتھ إذا أظھر غضبھ

ة  5 روق الفردی اة الف ب ، وعدم مراع عدم التعامل الفردي مع الطال
      داخل الصف

افي من  6 دد الك وفر الع ھعدم ت شاري التوجی ا یتناسب مست ع  بم م
      أعداد الطالب

رات جسمیة  7 تأثر الطالب بمرحلة المراھقة وما ینتج عنھا من تغی
      ونفسیة

      نـــــــــــر اآلخریـــــــــــــــعدم شعور الطالب باحترام وتقدی 8
      نـــــــــــــــــعور الطالب باألمــــــــــعدم ش 9

       ومحاولة لفت األنظار إلیھرةــــــــــــــــالتعبیر عن مشاعر الغی 10
      ةــــــــــرة طویلـــــــاط لفتـــــــــــــــرار اإلحبــــــــاستم 11
      "من ضربك فاضربھ"تشجیع بعض األسر لألبناء على مبدأ  12
      تعاطي الكحول والمخدرات والسجائر في الوسط المدرسي 13
      ةــــــــــــــضعف القدرات التحصیلی 14
د  15 ة ض راءات النظامی اذ اإلج ي اتخ یة ف ساھل اإلدارة المدرس ت

      نــــــــــــــــــــــــــالطالب العدوانیی

      فــــــــــالتأثر بمشاھدة أفالم العن 16
ستطیع  17 ث ال ی ب ، حی م والطال ین المعل رة ب سافة كبی ود م وج

      ھ أو نقاشھ حول عالماتھ أو عدم رضاه من المادةمحاورت

      إمكانیة وجود صراعات نفسیة ومعاناة داخلیة لدى الطالب 18
اھج  19 ي المن ادة ف ة كم ن الجریم ة م ادة الوقای ال م ل إدخ تجاھ

       الثانويالطور اإلكمالي و الدراسیة في

      ضعف العالقة بین المدرس والطالب 20
 ف الروابط األسریة، وانسحاب اآلباء وغیابھم شبھ الكلي عنضع 21

      المؤسسة التعلیمیة 

ور عن مسؤولیتھم أو عدم  استطاعتھم 22 اء األم ام  تخلي أولی القی
اإلدارة  بھا وسوء فھمھم للعالقة التربویة التي یجب أن تربطھم ب

 المدرسیة
     



  المنتشر داخل الوسط المدرسيحد من العنف  الطالب للنحو دور المدرسة: المحور الثالث 
 الطالب للحد نحوفیما یلي مجموعة من العبارات التي تبین أسالیب اإلدارة المدرسیة       

 الثانویة، الرجاء تحدید درجة موافقتك أو عدم  اإلكمالیة ومن العنف بین طالب المرحلة

  . تناسب اختیاركأمام العبارة التي) (موافقتك علیھا، وذلك بوضع عالمة 

موافق  العبــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 محاید موافق بشدة

غیر 
 موافق

غیر 
موافق 
 بشدة

      ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعزیز إنجازات الطالب االیجابی 1

ل دمجھ  2 دمج الطالب ذو السلوكیات العدوانیة ضمن برامج ال منھجیة مث

ة ب غ الطاق ة وتفری ھ الداخلی ن دوافع شف ع م للك ب والرس شطة اللع أن

 السلبیة

     

      . السلوك العدواني ووضعھم تحت المراقبة والتوجیھيحصر الطالب ذو 3

مع وضع أنظمة صارمة للحد من ظاھرة العنف المدرسي وعدم التھاون  4

  للطالبمن یسلك السلوك العدواني بحیث توجھ العقوبة للسلوك ولیس
     

      ةــــــــــــالب واإلدارة المدرسیــــــــــــــإیجاد عالقة إیجابیة بین الط 5

ن طری 6 لوكھ ع دیل س ة تع ي حال اً ف ب معنوی أة الطال ـمكاف ق ــــــــــــــــ

 ةــــــــــــــل اإلدارة المدرسیــــــــــــھ بمھام محددة من قبــــــــتكلیف
     

اع 7 ابي إقن ھ االیج ھ الوج ین ل ث نب ة بحی س األخالقی ق األس ب وف  الطال

 والوجھ السلبي من سلوك العنف،وإقناعھ بانتمائھ ألسرة عریقة
     

ي  8 شطة الحرة الت دارس ، وخاصة األن ي الم ة ف وفیر األنشطة المتنوع ت

ائي عن أنفسھم ومتسمح للطلبة التعبیر التلق ة  ب داخلھم بطریق دور ب ا ی

 اللجوء ألسالیب عدائیةصحیحة دون 

     

ة  9 التعامل الفردي مع حاالت التخریب ودراستھا ومعرفة أسبابھا ومحاول

 التوصل لحلول مناسبة
     

      ع الطالبــــــــــــــروق الفردیة في التعامل مـــــــــــمراعاة الف 10

سرح  11 وي كالم شیط الترب رامج التن ي ب ف ف ب العنی راك الطال إش

 رھاــــــــــــوغی ة واألعمال التشكیلیةـــــــــــــریاضوال
     

      ةـــــــــــــم بعض مرافق المدرســــــــــإشراك الطالب العنیف في تنظی 12

ض أ 13 ھ بع دقاءتوجی دیث معص ف بالح ب العنی ـ الطال ل ـھ مــــــ ن أج
 اذـــــــــــــھ الشـــــــــــالع عن سلوكــــــــــــاإلق

     



      حسم بعض درجات السلوك من البطاقة الشھریة عند تكرار العنف 14

ام  15 اب أم د من إعالن العق شاذ ال ب ب ال اب الطال عندما تقوم المدرسة بعق

ي  اذ ف لوك ش ل س سھ عم ھ نف سول ل ن ت ذیر لم ون تح ي یك ة لك الطلب

 المدرسة

     

ن الطال 16 اد م ور واالبتع ى النف ة عل ر حث الطلب لوكاً غی سلك س ذي ی ب ال

 سوي
     

 ث والتجریبــــــــــــتنمیة التفكیر العلمي لدى الطالب وتعمیق روح البح 17
     

شكالتھ،  18 م م ھ وفھ رام كیان ة، واحت ي المدرس ھ ف ب بأھمیت عار الطال إش

ى  اظ عل ي الحف والعدل والمساواة في المعاملة ، وإحساسھ بمسئولیتھ ف

 علیمات المدرسة وأنظمتھاالنظام، ومراعاة ت

     

اب  19 صول واأللع ي والف شاط المدرس ي إدارة الن ة ف الب المدرس راك ط إش
      والزیارات

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المنتشر في الوسط المدرسياألساتذة للحد من العنف نحو  دور المدرسة: المحور الرابع 
 األساتذة نحومدرسیة فیما یلي مجموعة من العبارات التي تبین أسالیب اإلدارة ال

 الثانویة، الرجاء تحدید درجة موافقتك أو  اإلكمالیة وللحد من العنف بین طالب المرحلة

  .أمام العبارة التي تناسب اختیارك)  (عدم موافقتك علیھا، وذلك بوضع عالمة

موافق  العبــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 محاید موافق بشدة

غیر 
 موافق

غیر 
 موافق
 بشدة

       في اإلدارة المدرسیة األستاذتفعیل دور  1
ین  2 اون ب اق التع یع نط اتذةتوس ضاء اإلدارة األس ة أع  وبقی

 .المدرسیة
     

ادیة  3 ة دورات إرش ھإقام شاري التوجی اتذة ولمست  لألس
 واإلداریین خاصة بكیفیة التعامل مع العنف المدرسي

     

ون ماألستاذتوجیھ  4 اً  إلى أن یك ھ ، وعطوف ي تعامل اً ف توازن
ى  ریص عل ھ أخ ح نھم، وأن اً م الب قریب ع الط سامحاً م مت

 مصلحتھم
     

اره صانع التطویر األول األستاذإعداد  5  مھنیاً وتربویاً باعتب
 ووسیلتھ 

     

ین،  6 ین والمدرس ین المتعلم ة ب ات التربوی ل العالق تفعی
 وتخلیص الدرس من طرق التلقي التقلیدیة

     

ھ األ 7 تاذتوجی ة س ة المؤدی الب الداخلی ع الط شاف دواف  الكت
 الرتكاب العنف 

     

ھ األ 8 تاذتوجی اتھم س الب واھتمام ول الط ن می شف ع  للك
 وتنمیتھا بالشكل األمثل

     

ث األ 9 تاذح ى س ة عل الطالب قائم ھ ب ون عالقت ى أن تك  عل
 االحترام المتبادل واألخذ والعطاء

     

 من وقت آلخر في برامج توجیھیة عن العنف ساتذةدمج األ 10
 المدرسي

     

ادة النظ 11 وال األر إع ي أح تاذف ة و س ة و المادی  االجتماعی
 العمل على رفع مكانتھ األدبیة في المجتمع

     

      . بھدف االندماج مع الطالبستاذإتاحة الفرص الكافیة لأل 12

  

  

  

 



ف  نحو دور المدرسة: المحور الخامس د من العن ي األسرة للح دى الطالب ف شر ل المنت
  الوسط المدرسي

 األسرة للحد نحوفیما یلي مجموعة من العبارات التي تبین أسالیب اإلدارة المدرسیة 

الثانویة، الرجاء تحدید درجة موافقتك أو عدم اإلكمالیة و من العنف بین طالب المرحلة 

  .العبارة التي تناسب اختیاركأمام ) (موافقتك علیھا، وذلك بوضع عالمة 

موافق  العبــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 بشدة

 محاید موافق
غیر 
 موافق

غیر 
موافق 
 بشدة

ایتھم  1 اء ورع ة األبن الل مراقب ن خ ا م ام بواجباتھ رة للقی یم دور األس تعظ
ع  ین جمی وتنشئتھم التنشئة السلیمة من خالل الرعایة والحب والمساواة ب

 .اءاألبن
     

ین  2 اء والمعلم الس اآلب ة مج زل بإقام ة والمن ین المدرس ة ب ق العالق توثی
 .ازلـــــــــــــــــوزیارة المن

     

 حث أولیاء األمور على أھمیة االلتزام الدیني والقدوة الحسنة للطالب  3
     

      اءــــــتوعیة األسرة بخطورة مرحلة المراھقة التي یمر بھا األبن 4

      ھاــــــــــــــــــــتوعیة األسرة بمشكالت المراھقة وكیفیة مواجھت 5

      ات المدرسیةــــــــــــإشراك أولیاء األمور في اللجان واالجتماع 6

دى  7 ف ل ة العن ة مواجھ ق بكیفی ور تتعل اء األم ة ألولی رامج تربوی دیم ب تق
 .ھمـــــــــــــــــــأبنائ

     

ث أول 8 ات ح یة بالمعلوم د اإلدارة المدرس رورة تزوی ى ض ور عل اء األم ی
 تـــــــــــــــــالصحیحة والدقیقة عن واقع سلوكیات الطالب في البی

     

ً عند غی 9       رهـــــــــــــــــب أو تأخــــــاب الطالـــــاالتصال باألسرة فورا

وع 10 ور لت اء األم ل مع عقد ندوات خاصة بالمدرسة ألولی ة التعام یتھم بكیفی
 ظاھرة العنف المدرسي

     

      توجیھ أولیاء األمور إلى كیفیة شغل أوقات الفراغ ألبنائھم 11

ستوى  12 ة وم ث الدراس ن حی ائھم م ة أبن ى متابع ور عل اء األم ث أولی ح
      التحصیل

 توجیھ أولیاء األمور إلى كیفیة تھیئة الجو األسري المناسب للطالب  13
     

      فـــــــــأخذ التعھدات الصارمة على ولي األمر بعدم تكرار ابنھ للعن 14

      تــث أولیاء األمور بتشدید المراقبة على استخدام الطالب لإلنترن 15
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